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 العلوم اإلنسانية يف بغداد
 م(545-168هـ/334- 742)

 أ. د. طلب صبار محل الجنابي
 ن

 د. جمعة عبد الله ياسين البياتي
 ن

 نجامعة تكريت/ كلية اآلداب 

 املقدمة
الحمدددرب ال المدددولمصال  السدددعل اليدددعم سلدددم يدددصر المايدددلصال محمدددر سدددلم اب 

 سلصه  يلم  سلم آله  سحبه اجممصال .
  بمر :

رأ النهددد ض الملمدددل ردددل المدددااك مندددا  خدددد مب دددا مدددال  دددواص  الر لددد  المابصددد  بددد
االيعمص   خرمد االمد  المابصد  للمدولم حةدوال انيدونص   دوال الملمدو  المدال رصهدو مد ع  
لدصهم صمد ر الفةد  ردل  ايمم رل المف   النزاه   األخعك  الاسون   األموند  الملمصد   اي

, رةددع  سددال رةددلهم رددل محددورظ هم سلددم  المحورظدد  سلددم  دداا  االمدد  مددال الةددصوع
  اا  االمم االخاى مال خع  النس ص الممّاب  .

اال البددراصود الحقصقصدد  لنهةدد  المددال الملمصدد   ازرهواهددو ب دد    ايدد   ددوال رددل 
المسدددا المبويدددل إا  دددوال المدددااك ما دددزا  لهددداا النهددد ض الحةدددوا   خوسددد  بمدددر بندددو  

 ر .حوةال الخعر    الر ل  ، بغرار يصرل البع
  وال  احرا  مدال ايدبول ازرهدوا الملد م  الممارد  ردل بغدرار هد  االندرروع الداا ل 
للملمدددددو   المف ددددداصال المدددددال  ايبددددد هم ال دددددرصرل ردددددل  لددددد   مصدددددورصال الملددددد م  الممدددددوا  

   حسصلهو  اإلبراع رصهو .
خيم البح  الم  ع  مبوح   نو   المبح  اال   سل م اللغد  المابصد   آرابهدو 

  ما  ن ا ,  اخ ص المبح  ال ونل بملم ال واص   أباز المؤاخصال ردل مال لغ   نح  
 حقب  البح  , امو المبح  ال ول  رقر  ةمال سلم الجغاارص   أباز الجغاارصصال.
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 املبحث األول
 علىم اللغة العربية وآدابها

 عمم المغة:  -ٔ
مددال  مددر اللغدد  المابصدد  مددال أخدد ى  يددوي  ال دداابط بددصال المددال  بددصال يصددا المددال 

الميلمصال الاصال ص  لم ال المابص  رل البعر اإليدعمص   المابصد ،  هدل أيدوع المعخدود 
.  هل  د  مدو حملد ع ممهدم مد  االيدعم (ٔ)الحةواص   ال قورص   االج موسص  بصال المال

مددال الجزصددال المابصدد  الددم االمسددوا،  اللغدد  المابصدد  هددل ال ددل نددز  بهددو القدداآال ال دداصم، 
بهو ا اي  ال ما المابل القرصم الا  ص ةمال مال اليم  الف ا   هل اللغ  ال ل يج  

 .(ٕ)  الا ك الفنل  االبراع مو صمبا سال يم  ارك المال  نة جهم المقلل
 اللغدد  المابصدد  هددل لصيددد لغدد   خوطددل   ددما سنددر المددال رحيددل، إنمددو هددل 

خد م  ،  ال  ك بوال اللغد  )أ  لغد ( هدل اسد اد صمبدا بهدو  د (ٖ)امز ل حر هم الق مص 
 سال ايااةهم.

والمغة ىـ  . ))(ٗ) سلم اللغ  ه  الملم الا  صبصال الم ة سود اللغ ص   صرايدهو
. رصهو ص  اس  م  اآلخاصال  صمبا سال م ن نو ه  مدو (٘) ((عبارة المتكمم عن مقصوده

 اللغددد  المابصددد  لهدددو اهمصددد  ردددل نةددد   صدددرا ردددل خلدددرع،  صبدددصال م دددوساع  آالمددده  آمولددده،
يدددعمص ،   نهدددو يدددوهمد ردددل  مصصدددز هددداع الحةدددوال، رةدددع  سدددال الحةدددوال المابصددد  اال

  نهو لغ  القداآال ال داصم، الدا  صلم د  األنمد ا  االسلدم لبعي هدو،  هد  أسد  ال داصم  
اإليعمص   سم رهو، لاا خص اب  مولم المال بحم  الايدول  اليدمو ص ،  ن داهو ردل 

ان اهلل جـــل ردددل  فيدددصاع: ))االاض بلغدد هم المابصددد ،  ردددل هددداع الميددديل  صقددد   الطبددا  
. ممدو (ٙ) ((ثناؤه انزل القرآن بمسان العرب دون غيرىا من أَْلُسِن سائر اجناس األمم

أ يبهو سمقو  أ  ا  ان  واا   ايمو ، ر وال لزامو  الحفوظ سلصهو مال    ال دي صااد الجونبصد  
م مددال مددال لحددال   حاصدد    نهددو لغدد  القدداآال ال دداصم،  خددر  ددوال الخدد عط المددال بغصدداه
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االسوجم مال راع  ا م،  يصاهم مال االمم األخاى ال ل رخلد اإليعم، ممدو  دوال لدهل 
اال ددا ال بصددا رددل رخدد   اللحددال  ريددور الددا ك،  اا بددوك اللفددظ  انحااردده سددال م اةددمه 

، رةدع  سدال هجند  (ٚ)المما ر ،  يصوخو ه الم بمد  ردل  دعم المدال  سدصغهم ال مبصاصد 
ولفددد  ليدددصوخود اللغددد  المابصددد ، ممدددو رسدددو إلدددم الحوجددد  الميددد مابصال  اسدددطعحو هم المخ

الملح  لحفظ هاع اللغ ، ل ل ال صم ر  و صا الجه  بهو إلم الجه  بقاا ل القاآال ال داصم 
 رهمه   فيصاع،   الك الجه  بمو  حف  به اليصال النب ص   الحرص  ال اص  مال اح وم 

،  مدددنهم الخلصددد  بدددال احمدددر . ر دددوال لملمدددو  اللغددد  ر ا بدددواز ردددل الدددك(ٛ) مددد اسظ  رقددده
م( ا   مددال سددن    ددول  ))المددصال(( الم دده ا رددل جمدد  ٙٛٚهددد/ٓٚٔالفااهصددر  )د
 .(ٜ)اللغ  المابص 

. (ٓٔ)  ددوال لهدداا ال  ددول أهمصدد  بولغدد  لددرى الملمددو    اةددمل الممددوجم ال ايددم 
.   ددوال لموسددم  (ٔٔ) الددم جونددل الددك رقددر بقصددد اللغدد  المابصدد  لغدد  أهدد  الملددم  االرل

ال اإليدددعمص  بغدددرار أ دددا ردددل راايدددود اللغددد  المابصددد   آرابهدددو سلدددم ممدددولم اللغددد  الحةدددو
والمغــة العربيــة ال صــة  غنيــة جــدًا بم رداتيــا وبصــيغيا النةويــة الكثيــرة المابصدد  ))
،  لدددم   دددي ا بلغددد  مدددال  يدددلط سلصهدددو مدددال االجوندددل، بددد  ا ددداد ردددصهم (ٕٔ) ((والمتنوعـــة

 يصاهم، سع ل سلم الملمو   المف اصال مدال   صظها الك رل  ي ا الب صهصصال  اليعجق 
. إا يصداد مدال الفدوظهم   ا صدل  عمهدم،   دوال للملمدو  المدال الدر ا (ٖٔ)يصا المدال

البواز رل ال سر  ل ور  المؤ ااد حفوظو  سلم لغ هم، رقر  ما ا بولحوجد  إلدم مدنه  
اخطددوا  صيددصا ال سلصدده،  ممددو صددر  سلددم اه مددوم اللغدد صصال المددال بلغدد هم احع هددم مددال

الر لددددد  اإليدددددعمص  إلدددددم الجزصدددددال المابصددددد ، حصددددد  صط رددددد ال امسدددددوا الر لددددد  المابصددددد  
اإليعمص ،  اليصمو  به الجزصال المابص ، حص  صنوبص  اللغ  المابص  السورص   الفسصح  
يددمصو  لجمدد  مفدداراد اللغدد  الفسددصح ،  مددال هددؤال  الملمددو  الدداصال أخددا ا سلددم سددو قهم 

م(  ال يدددددويل ٜٔٚه / ٓٚٔلصددددد  بددددال احمدددددر الفااهصدددددر )دجمدددد  المدددددورل اللغ صددددد : الخ



 
 

 

 

   

 

 أ. د. طلب صبار محل
 د. جمعة عبد الله ياسين

 ٖٕٔٓ(  أيــلـول   ٙٔالعـــدد   )

 م اإلنسانية في بغدادالعلو
 م(ٜ٘ٗ-ٔٙٛىـ/ٖٖٗ- ٕٚٗ)

  291 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

م( رقدددر احدددع الدددم الجزصدددال طلبدددو  للغددد  مدددال ارددد اع اهلهدددو،  ابددد  سمدددا ٜٛٚهدددد/ٕٛٔ)د
.  ابدال اليد صد (٘ٔ) م(ٕٛٛهدد/ٖٕٔ.  االسدممل )د(ٗٔ) م(ٕٔٛهد/ٕٙٓال صبونل )د
 .  لددم  ق سددا احددعد سلمددو  اللغدد  سلددم  ددبه الجزصددال(ٙٔ) م(ٓٙٛهددد/ٕٙٗاللغدد   )د

المابص ،  انمدو ام درد إلدم بغدرار  البسدال  ال  رد ،  يصاهدو مدال امسدوا الر لد  المابصد  
. اح   ابد  الحيدال (ٚٔ)اإليعمص  لغاض االي فورل مال سلمو  اللغ  رل  لك االمسوا

م( مال البسال إلم بغرار   وال مال ٖٓٛهد/ٕ٘ٔيمصر بال ميمرل االخفش اال يط )د
 .(ٛٔ)ا وبا النح صصال
 لمغة والنةو الذين برزوا ف  ةقبة البةث:ومن عمماء ا

م(:  دوال مددال  بددوا اهدد  ٓٚٛهددد/ٕٚ٘الاصو دل، ابدد  الفةدد  سبدوع بددال الفددا  )د -
اللغ ،   صدا الا اصد  لل دما، أخدا سدال االسدممل،   دوال صحفدظ   دل االسدممل، 

قــرأ عمــ    خدداأ سلددم ابددل س مددوال المددوزنل   ددول يددصب صه، ر ددوال المددوزنل صقدد  : ))
.  مدددال أهدددم مسدددنفو ه: ))االبددد (( (ٜٔ) ((ىـــو أعمـــم بـــو منـــ الرياشـــ  الكتـــاب و 

 .(ٕٓ)((ما اختمف اسماؤه من كالم العرب))الخص ((   )) 
 هدددددد/ٕٙٛالمبدددددار، ابددددد  المبدددددوع محمدددددر بدددددال صزصدددددر االزر  الممدددددا   بدددددولمبار )د -

.  ددوال   صددا الملددم  االرل    صددا الحفددظ، رسددص  الليددوال  رددل بااسدد  (ٕٔ)م(ٜٜٛ
سرصددرل منهددو: ))المق ةددل((   ))ال ومدد ((   ))المددا ا . لدده مسددنفود (ٕٕ)البصددوال

 احدد  المبددار إلددم يددوماا ، ايدد رسوع الخلصفدد   (ٖٕ)  المؤندد ((   ))ممددونل القدداآال((
 ،   وند اح له لل ملصم.(ٕٗ)الم    

م(:  ددوال ٖٜٓهددد/ٜٕٔ ملددل، ابدد  المبددوع احمددر بددال صحصددم بددال زصددر ال ددصبونل )د -
ونددده،   دددوال  قددد ، رصندددو ، م ددده اا  بسدددرك إمدددوم ال ددد رصصال ردددل النحددد   اللغددد  ردددل زم

.  مددال مسددنفو ه: )اخدد ع  النحدد صصال،  ممددونل القدداا اد،  المدد رقل، (ٕ٘)اللهجدد 
 . (ٕٚ) .    ول )ممونل القاآال((ٕٙ)  المس ال رل النح ،  االم و ،  القاا اد(
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ابددددددد  ب دددددددا محمدددددددر بدددددددال اليدددددددا  بدددددددال يددددددده  بدددددددال اليددددددداا  النحددددددد   البغدددددددرار    -
 . (ٜٕ)ر سلمو  االرل،  سلم المابص : أح(ٕٛ) م(ٕٜٛهد/ٖٙٔ)د

ابددددددددددد  ب دددددددددددا، محمدددددددددددر بدددددددددددال الحيدددددددددددال بدددددددددددال راصدددددددددددر االزر  اللغددددددددددد   النحددددددددددد    -
. (ٖٔ):  ددوال مددال أ ددوبا سلمددو  اللغدد  المابصدد ،   صددا ال ددما(ٖٓ)م(ٖٖٜهددد/ٕٖٔ)د

  ددددوال ا ددددما الملمددددو ، لدددده مددددال ال  ددددل:   ددددول ))الجمهددددال(( رددددل اللغدددد ،    ددددول 
.   ددوال خددر احدد  رددل طلددل (ٕٖ)ا الددك))المج نددل((    ددول ))المق نددل(( إلددم يصدد

 .(ٖٖ)الملم ح م اسب  اموم سساع رل اللغ   االرل  ال ما
ابددد  سبدددر اب، إبدددااهصم بدددال محمدددر بدددال سارددد  الم  دددل الممدددا   بنفط صددده النحددد    -

. سدددّن    بدددو  (ٖ٘):  دددوال سولمدددو  بولحدددرص   المابصددد (ٖٗ)م( ببغدددرارٖٜٗهدددد/ٖٕٖ)د
)الدددددددار سلدددددددم الجهمصددددددد ((    دددددددول   صددددددداا، منهدددددددو ))ياصدددددددل القددددددداآال((    دددددددول )

 .  (ٖٙ)))النح ((
م(: ر دوال ٜٖٜهدد/ٕٖٛاب  ب ا محمدر بدال القويدم بدال ب دوا االنبدوا  النحد   )د -

.  الد    بدو  (ٖٚ)مال اسلم النوع  ارةلهم رل نحد  ال د رصصال،  ا  داهم حفظدو  للغد 
   صدال رددل سلد م القدداآال  الحددرص   اللغد   النحدد ، منهددو   دول ))ال خدد   االب ددرا ((
   ددددددول ))الم دددددد    ياصددددددل الحدددددددرص ((   )) ددددددا  المفةددددددلصود((   ))اليدددددددب  

 . (ٖٛ)الط ا ((    ول ))الزهر  ال ورل(( رل النح ،  مؤلفود اخاى
ابددددد  ب دددددا محمدددددر بدددددال صحصدددددم بدددددال سبدددددر اب بدددددال المبدددددوع بدددددال محمدددددر السددددد لل  -

. منهدو (ٜٖ)م(:  دوال سولمدو  بفند ال االرل، حواخدو  ب سدنص  ال  دلٜٙٗهد/ٖٖ٘)د
 .(ٓٗ) ال و ل((   ))اخبوا ابل  موم((   ))اخبوا البح ا (())ارل 

أبدددددددد  الفددددددددا ، خرامدددددددد  بددددددددال جمفددددددددا بددددددددال خرامدددددددد  بددددددددال زصددددددددور ال و ددددددددل البغددددددددرار   -
:  وال أحر سلمو  المابصد ،   سد  بينده  دوال أحدر البلغدو  (ٔٗ)م(ٜٓٗهد/ٜٕٖ)د

 .(ٖٗ) . له   ول ))البصوال((    ول ))ج اها االلفوظ(((ٕٗ) الفسحو 
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ر بددال سبددر ال احددر بددال ابددل هو ددم اللغدد   الزاهددر البغددرار  اللغدد   أبدد  سمددا محمدد -
.  دوال مدال ا دوبا اهد  اللغد ،  احفظهدم لهدو، أخدا (ٗٗ) م(ٜٙ٘هدد/ٖ٘ٗالنح   )د

. لده مدال (٘ٗ)سال ابل المبوع أحمر بال صحصم  ملل   وال صما  ))بغعم  ملدل((
 (( المسددددنفود   ددددول ))الصوخ  دددد (( رددددل اللغدددد ،  )) ددددا  الفسددددص ((،  ))الم  دددد

.   وندددد  مقدددر مجددولع سلمصددد   مندددوظااد رددل م اةدددص  مخ لفددد ، ردددل (ٙٗ) يصاهددو
. (ٚٗ)ال ما،  سلم ال عم،  الحيول، رقدر  دوال مجلدع المدولم أبدل يدمصر اليدصاارل

 . (ٛٗ) ومع  للمرصر مال الم اةص  رل سل م النح   اللغ   يصاهمو
 ددددهبااهصم  نجددددر سلمددددو  آخدددداصال اه مدددد ا بج انددددل ممصندددد  مددددال سلدددد م المابصدددد ، 

. الا  ان غ  رل مجوليه مو صقال مال الخميصال سومو  ب ملصم النح   اللغد  (ٜٗ)الحابل
. ر ددوال مجليدده صح دد   اسددرارا  مددال الطلبدد ،   ونددد لدده ممهددم سعخددود انيددونص  (ٓ٘)رقددط

.  خددر  ددوال لهدداع المجددولع ال ددل (ٔ٘)م صندد  جددرا ، ر ددوال ص فقددرهم،  صمدد رهم رددل المدداض
صال  نحدد صصال اال ددا ال بصددا رددل  طدد ا اللغدد  المابصدد   ازرهواهددو سقددرهو الملمددو  مددال لغدد ص

 .(ٕ٘)آنااك،  الحفوظ سلصهو مال اللحال
  عمم النةو: -ٕ

. امدددو ردددل االسدددطع : رهددد  سلدددم (ٖ٘)النحددد  لغددد  : مدددال نحدددو نحددد ع ااا خسدددرع
بقدد انصال  مددا  بهددو احدد ا  ال اا صددل المابصدد  مددال االسدداال  البنددو   يصاهددو،  خصدد  النحدد  

. لقددر ظهددا  ملددم مممدد   بدده بمددر (ٗ٘)بدده احدد ا  ال ددعم مددال حصدد  االسدداالسلددم صمددا  
حدددددا ل ال حاصدددددا  الفددددد   اإليدددددعمل،  الدددددك لغددددداض المحورظددددد  سلدددددم اللغددددد  المابصددددد  
 يددعم هو مددال رخدد   المفدداراد االسجمصدد  الصهددو   ف ددل اللحددال رصهددو ر ةددم ا الق اسددر 

  دوال المومد  االيدوع ردل  ال ل  من  اللحال رصهو، رمارد هداع الق اسدر بدد )سلدم النحد (
 .(٘٘)ظه اع ه  للمحورظ  سلم لغ  القاآال ال اصم مال ال حاص   اللحال ا نو  خاا  ه
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َوَخِشــَ  أُىــُل العُمــوم ِمــنُيْم أن َت ُســَد ِتمــَك الَمَمكــُة رأســًا صقدد   ابددال خلددر ال : ))
َفاســتنبطوا ِمــن َمَجــاري َوَيطــوَل الَعْيــُد ِبيــا َفَيْنَغِمــَق الُقــْرآُن والْةــِديُث َعَمــ  الَم ُيــوم  

َكاَلِمِيْم قوانين ِلتمَك الَمَمكِة ُمط ِردًة شبَو الُكمّياِت والقواِعِد يقيسون َعَمييا سائَر أنواِع 
الَكالِم و ُيمةقون األشباِه باألشباِه  ِمثَل الَ اِعَل َمرفوٌع َمْنُصـوٌب والُمبتَـدأ مرفـوٌع  ثـم 

َةَركـــاِت ىـــذه الَكِممـــاِت فاصـــطمُةوا عمـــ  تســـميتِو إعرابـــًا  رأْوا َتَغييُّـــَر الد ةَلـــِة بَتغييـــرُّ 
وتسميِة المؤجِب لذلَك الت عييُّر َعِماًل وأمثـال ذلـَك  َوَصـارْت ُكم يـا اصـطالةات خاصـًة 
ِبْيم  فقي دُوىا بالكتاِب وَجَعُموىـا ِصـناعًة لُيـْم مخصوصـة  واصـطمةوا عمـ  تسـميتيا 

المدااك مرايد وال نح ص دوال  نوريد و ، األ لدم مرايد  أهد  .  ن دي ردل (ٙ٘) ((بعمـم الن ْةـوِ 
البسال  األخاى مراي  أه  ال  ر ،  ل   مرايد  سلمدوؤع  مسدطلحه  طبصمد   نو لده 
لراايدد  اللغدد ، أمددو بغددرار ر ددوال لهددو ر اهددو ال اةدد  رددل اح ةددوال الملمددو  مددال بسدداصصال 

يدعمص ، ممدو يدوسر    رصصال  يصاهم، مال منوطك مخ لف  مال انحدو  الر لد  المابصد  اإل
. (ٚ٘)الك سلم بل ال سلم النح    ط اع،  اي ما هاا ح دم أ اخدا القداال ال ولد  للهجدال

 خددر ا ددا الددك رددل  طدد ا الفقدده  النحدد   ازرهواهمددو،  صددي ل الددك ن صجدد  للحدد اا  النقددوش 
 الجر  الا   وال صحر  بصال الملمو  رل بغرار ال ل اسبحد مل قم ال قورود،   بدور  

  ل مال  ينهو أال  رر  بميصال الملم  ال قور  إلم االموم.اآلاا  ال
 ومن عمماء النةو الذين برزوا ف  الةقبة موضوعة البةث:

 : (ٛ٘) م(ٜٜٛهددددددددددد/ٕٙٛالمبددددددددددار، ابدددددددددد  المبددددددددددوع محمددددددددددر بددددددددددال صزصددددددددددر االزر  )د -
 الدددددددددددددا  خدددددددددددددو  سدددددددددددددال النحددددددددددددد : سبدددددددددددددوال اال دددددددددددددصو   حلدددددددددددددل األندددددددددددددع  جدددددددددددددع  

 ومدد ،  اال دد قوك  الهجددو ،  القدد ارل، .  أهددم مسددنفو ه: المق ةددل،  ال(ٜ٘)االيددموع
 .(ٓٙ) الخط،  المرخ  إلم يصب صه،  المقس ا  الممر ر،  الما ا  المؤن 

م(: إمددوم ٖٜٓهددد/ٜٕٔ ملددل، ابدد  المبددوع احمددر بددال صحصددم بددال زصددر ال ددصبونل )د -
.  مدددال مسدددنفو ه: اخددد ع  النحددد صصال،  ممدددونل القددداا اد، (ٔٙ)ال ددد رصصال ردددل النحددد 
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. صبددر  مددال الددك اال سلمددو  (ٕٙ)سدد ال رددل النحدد ،  القدداا اد مخ سددا النحدد ،  الم
اللغ  هم مال اه م بملم النح   لهم اه مومود سلمص  أخداى  ملد م القداآال  الحدرص  
ال اص ، رةع  سال سنوص هم بول ما، بيبل  اابط سل م اللغ  المابص   آرابهدو، لداا 

  ون ا م ي سصصال رل سل مهم.
 الشعر: -ٖ

. بممنددم سلددم ا  سددا ، أ  (ٖٙ) ال مددال الفمدد    ددم اال ددما:  لمدد    ددما مدديخ
 ددددما  بمددددو الص ددددما بدددده يصدددداع،  ال ددددما ر ددددالر مددددال رندددد ال  ددددعم المددددال  صيددددمم  ددددماا  

َكــاَلٌم .  سندده صقدد   ابددال خلددر ال: ))(٘ٙ).  ال ددما رصدد اال المددال  رصدده أخبددواهم(ٗٙ)سنددرهم
الـذي تت قـُق فيـو  ُمَ صّل ِقَطعًا قطعـًا متسـاوية فـ  الـوزن ُمت ةـدًة فـ  الةـرف األخيـر

يا وقافيًة  ويسم  َجممَة الكالم إل  آخـره قصـيدة .  ال دما ردالم م درا   سندر (ٙٙ) ((َرو 
المددددال خبدددد  نددددز   البم دددد  النب صدددد  ال دددداصف ،   ددددوال لغدددد هم لل فددددوهم  ال فددددوخا  الهجددددو  

. ممددو صددر  سلددم  ددرا   (ٚٙ) يصاهددو،  خددر  ار ا ددا ال ددما رددل القدداآال ال دداصم سددرل مددااد
منا زمال بمصر.  رل القاآال ال اصم ي ال  يمم ي ال ال ماا   رصهو خ له  مدولم:  ال ما

 ََوالشُّــَعرَاء َيت ــِبُعُيُم اْلَغــاُوون
.   ددوال سددرى  ددو صا اليد ال  بصددار رددل نفدد ع  ددماا  (ٛٙ)

 .(ٜٙ)اإليعم،  منهم )حيوال بال  وبد،   مل بال مولك،  سبر اب بال ا اح (
ر سلددم ان مددوش االرل المابددل  اليددصمو ال ددما،   ددوال ظهدد ا اإليددعم خددر يددوس

  وال مال اهرا  ال ما خب  اإليعم ه  الرروع سال القبصل    قولصدرهو  سسدبص هو ال دل 
أرد إلددم  فاخدد  المددال  ن دد ل الحددا ل بصددنهم،  سنددرمو جددو  اإليددعم لص حددر سددف رهم 

 الحيال منهو.  صهال الموراد  ال قولصر ال ل ال   ع م م   مولصم اإليعم،  بواك رل
 ال دددما رصددد اال المدددال،  يدددج  ح م هدددو،  مسدددرا رخاهدددو  سزهدددو،  خدددر اهددد م 
سلمددو  المابصدد  براايدد  ال ددما المابددل   يددجصله،  بصددوال ياصبدده  جصددرع،  خومددد لراايدد ه 
سلد م جرصددرل، نبددا رصهددو مددال ابنددو  المابصدد  سلمدو  بددال ا يوصدد  جهددرهم رددل راايدد  ال ددما 
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ر ظهدددا ردددل بغدددرار خدددع  الحقبددد  م ةددد س  البحددد  .  لقددد(ٓٚ) رن ندده،   يسدددص  خ اسدددرع
ال  صا مال ال ماا  االرااا،   وال للخلفو  المبويصصال اه مومود  ماص   أربصد ، إا خدوم ا 
بهحصدددو  المجدددولع االربصددد   ايددد مور ا ا نقهدددو  ر اهدددو ردددل المج مددد  مندددا زمدددال الخلصفددد  

.  هداا رلصد  (ٕٚ)مه. رقر ااي  إلدم البسدال أحدر الملمدو  لص ي در مدال  دما يدم(ٔٚ)ال ا ك
سلدم اه مومددود الخلصفد  بول ددما    دجصمه لدده،  ا د هاد مجوليدده ال دماص   مدد  المددولم 

 .(ٗٚ).  مو جلع الملمو   السلحو   سظمهم  احيال الصهم(ٖٚ)اللغ   الموزنل
 ردددددل زمدددددال الخلصفددددد  الم   ددددد  ازرهددددداد المجدددددولع ال دددددماص ، رقدددددال ال دددددماا  

ا الحيال مال خب  الملمو  ارا  سلم م اخفه المحم رل . رقر ا امه بوالطاا   الا (٘ٚ)الصه
ممهم، رملم يبص  الم و   وال )الحيصال بال الةحوك(. ص صر  ص ندل سلدم هداا الخلصفد  
الا  يوسرع رل  ح ص  ازك احر ا الرع الم  رصال لمويل ه لغاض اسول هم  ان  ولهم مال 

 الم ز ر  اع الةحوك ب   ام نوال  خو :
 اسمم وليس عم  اةيام من باسِ  آل عبــاس))يا خير مستخمِف من 

 .( ٙٚ)تعاقُب اليأِس ةت  ماَت باليأِس((    َأةييَت من اممـ  نضــوًا َتعـاوَدهُ 
هدد( الفةد  ردل إنهدو  القدد   ٕٚٗ  مدو هد  ممدا   ردوال للخلصفد  الم   دد  )د

بخلددك القدداآال الددا  نحددو نحدد ع بمددض الخلفددو ،  الددا  أ ددوع حولدد  مددال االةددطاال رددل 
مدد ، إا نجدد  هدداا الخلصفدد  نجدد  رددل مندد  الم  لمددصال  مددال حدداا حددا هم مددال القدد   المج 

بخلددك القددداآال رمدددور الهدددر    االيددد قااا الدددم مج ممددده، ر وندددد هددداع الخطددد ل محدددط  ندددو  
الخم اء ثالثة ابـو بكـر الصـديق قاتـل اىـل الـردة   قرصا سلمو  سساع الاصال خول ا: ))

لم بنــ  أميــة  والمتوكــل مةــا البــدع ةتــ  اســتجابوا  وعمــر بــن عبــد العزيــز رد مظــا
 .( ٚٚ) ((وأظير السنة
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لددالك يددوهم ال ددماا  بجهدد ر ح ص دد  رددل الحفددوظ سلددم الر لدد     بصددد اا ونهددو، 
 مال االم ل  سلم الك انهو  ال دماا   اهلدم الملدم بوال دورل ب دجوس  الخلصفد  المم سدم 

 رصه: ،  االن سوا سلم الا م،  ممو خو (ٛٚ)سنرمو نج  رل ر   سم اص 
 جرثومِة الديِن واةسالِم والةسبِ        خمي َة اهلِل كافأ اهلل سعيك عـن
 (ٜٚ)ُتناْل إة  عم  جسٍر من التعبِ        َبُصرَت بالراةِة الكبرى فمم ترىا

هدددد( بولملمدددو  خدددر جلبدددد لددده ٕٛٗ صبدددر  اال سنوصددد  الخلصفددد  المن سدددا بدددوب )د
 (ٓٛ)   الددا ا، رهدداا )الحيددصال بددال الةددحوك(ال نددو   االخبددو ، رةددع  سددال جهدد رع اليددوبق

 صمر  الخلصف   صس اع بوبهم س ال  اجملهو، رقو :
َر ِبــرّاً   نيارًا  أْم الممـــُك الُمنتصـــرْ   )) أة ليَت ِشعري َأَبر 
 عم  َسْرجـــِو قمرًا من َبَشــرْ   إمـــــاٌم َتّضمـُن َأثواَبـُو...
 بجنِد القضــاِء وُجنـِد الَقـــدرْ   ةم  اهلُل دولـــَة سمطانــِو  
 (ٔٛ) يــروُح بيـا الدىـُر أو يبتكْر((  فال زال مــا ِبقَيـْت مـــدٌة  

 ايدددد ما االه مددددوم بولمجددددولع األربصدددد   ال ددددماص  رددددل سهددددر الخلفو المبويددددصصال 
. رقابدد ا االربددو  (ٕٛ) اليددصمو رددل سهددر الميدد مصال بددوب  المه ددر  بددوب  المم مددر سلددم اب

 .(ٖٛ) ال ماا  رل مجوليهم  سقر ا لهم المرصر مال المجولع
  وال الخلصف  المم ةر صهد م بولملمدو   المف داصال،  مدنهم االربدو ،  مدال سور ده 
ال سدددرك بولمدددو   لمدددو ان هدددم مدددال خددداا ل   دددول،   دددوال محبدددو  لل دددما  ال دددماا ، رمدددر  

وال مددال ابددازهم ابددال .   دد(ٗٛ)  صدداا ،   ددوال صفةدد  مجوليدد  االربددو  سلددم منورمدد  االمدداا 
. الا   وال مقابو  منه،   وال للخلصف  الااةل بدوب، (ٙٛ).  صحصم بال المنجم(٘ٛ)المع 

.  مدال هندو صظهدا (ٛٛ).  صحل سل م اللغ   االرل  ال دما  االخبدوا(ٚٛ)مجوليو  لعربو 
 اال مجولع الخلفو  األربص  سم مو   وال لهو اال ا الفمو  رل رر  ميصال الحا   الملمص 
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.  حفلددددد   ددددل (ٜٛ) االربصددد   ازرهواهددددو، اا ظهدددداد ال  دددل االربصدددد   النح صدددد   اللغ صددد 
 االرل المابل بمرر مال هؤال  ال ماا  منهم:

م(:  ددوسا ٜٙٛهددد/ٖٕٛابددال الا مددل، ابددل الحيددال سلددل بددال المبددوع بددال جدداص  )د -
بغرار  م ه ا،  له نظم سجصبد ، صيد خا  الممدونل الندورال مدال م ومنهدو،  صبازهدو 

.   دددوال  دددرصر (ٜٓ)ل احيدددال سددد اهو،  ال ص ددداك الممندددم ح دددم صيددد  رصه إلدددم آخددداعرددد
،  اجد  الدم بغدرار ح دم (ٜٔ)ال ملك بمرصن ه بغرار، زاا يوماا   لم صط  البقو  رصهدو

 . مر  الخلصف  المي مصال بوب رل خسصرل منهو:(ٕٜ) اروع األج 
 فاهلِل َيجزي الُمةسنينـا  صبرًا أميَر المؤمنينـا

 قمبـِو المتنعمينـــا  نينئ بالخالفةِ  كمــا
 .(ٖٜ)وأنَت أىدى الراشدينا  ةت  إذا صاَرْت اليـكَ 

م(: ٜٚٛهدد/ٕٗٛ. )د(ٜٗ)البح ا ، اب  سبورل ال لصر بال سبصر بال  معال بال جدوبا -
. (ٜٙ)،  دددوال البح دددا  روةدددع ، أرصبدددو ، رسدددصحو ، بلصغدددو ،  دددوساا ، مجصدددرا  (ٜ٘)ردددل حلدددل

لةركة التمسك بالصياغة العربية  بل التمثل ليا بةيث  والبةتري إنما ىو رمز))
تجــري فــ  ن ــس الشــاعر ســميقة الشــعر العربــ  بكــل ســمائيا واشــاراتيا وبكــل 

.  ه   وسا صارض اال ص  ال ال ما سملص  ر اصد  ممقدرل، (ٜٚ)((معانييا وخواصيا
 دما .  اميدد ايدولصل ال(ٜٛ)  وال اخ صواع لعلفدوظ  ال اا صدل ال دل لدصع رصهدو  مقصدر

رل الك المسدا ااد ا ندك  بهدو ، بفةد   م د  ال دماا  الفاصدر للسدصوي  المابصد  
.   ددوال البح ددا  صيخددا بخطدد ط مخ لفدد  مددال ال قوردد  (ٜٜ)اليددلصم   بسدداهم بييدداااهو

.   دوال (ٔٓٔ).   دوال ال صبدواى ردل  قور ده بول دما(ٓٓٔ)اإليعمص  المابصد  ردل سسداع
رقر سوش صمدر  الخلفدو  المبويدصصال مدال المرص  اهم م ة ع اي نفا  ما البح ا ، 

الم     إلم المم ةر   زاا هم   ال هم  خ ارهم    وبهم،   ينمو  خ  نفيه سلم 
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اال ورل بولر ل   اجوال هو،  ان سا للمبويصصال ةر خس مهم المل صصال، ح م ص بد 
 .(ٕٓٔ) ال ع لهم

ا نددددو   ا سدددد  البح ددددا  بويلددددل الخلفددددو  المبويددددصصال الدددداصال أخددددوم ا رددددل يددددوماا 
، منهو، مدو خولده ردل  سدفه لبا د  الخلصفد  الم   د ، (ٖٓٔ)ح مهم،  مرحهم بمرل خسوير

 إا خو :
 إنساُن عيٍن إْذ ةةْت َم اِتيُنيا  يا من رأى البركَة الةسناَء رؤيَتيا
 .(ٗٓٔ)ُتعُد واةدًة والبةُر ثانييـا  ِبَةسِبيــا أنيا ِمْن فضـِل ُرْتَبِتيا

   رل مرحه للخلصف  المم ز بوب: أحيال البح ا  حصال خو
 ))فأقسمُت بالبيِت الةراِم وَمْن جــرتْ 

 ( ٘ٓٔ)أباِطُةـُو ِمـْن َمْةــَرٍم وأخاِشُبـوْ 
 لقــد ةمــَل المعتزلــُة أةمـداً 

 ( ٚٓٔ) ((( ٙٓٔ)عم  ُسنٍن َيجري إل  الةقق ألِةُبوْ 

 صهو: أن ر البح ا  خسصرل رل مر  الخلصف  المه ر  بوب خو  ر
 هلل فاختــــاره لما يختـارُ          ))عمم اهلل سيرة الميتدي بـا  
 َبوةــِش القموِب عنُو َن ـارُ        َلْم تخالْج فيِو الشكوُك وة كان

 (ٛٓٔ)فيِو عن جانِب القبيِح اْزوراُر((       وتجمّــ  لمناظريَن أبــ ُّ 
ب بال جمفا الم   د  سلدم اب بدال سبر اب بال المم ز، سبراب بال محمر المم ز بو -

:   وندد  الر ده بيدوماا ،  ردل (ٜٓٔ) م(ٜٜٓهد/ٜٕٙأبل ايحوك المم سم بوب )د
ظدددا   سدددمب  بيدددبل  دددره ا اال ةدددوع اليصويدددص ،  يدددصطال الجندددر اال دددااك سلدددم 

.  ددوال ابددال المم ددز ارصبددو    ددوساا  مق ددراا  سلددم ال ددما، يددده  (ٓٔٔ)مقددرااد الخعردد 
 . له مال اال موا منهو خ له:(ٔٔٔ)راع للممونلاللفظ، حيال االب

 ِصرفًا   ونمَزُح أنجازًا بميعـادِ  ياةّبذا الدىـُر إْذ ُنسق  َمسّرتَـوُ 
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ذ بنيُت وقمبانا قد اْنَتصَ ـــا سعادِ   وا  سعاٍف   وا   ةادي عناٍق وا 
 .(ٕٔٔ)من رائٍح ضاةٍك بالُمْزِن أو غادِ   بسقر من رأى سقاىا الغيُث ما شربتْ 

ند ال لم  الجواصد  ردل  سد  ال دما الحيدال ردل  لدك المدرل هدل )البدرص (،   و
أ  الطاصك المي حر .  خر   ل ابال المم ز الا  صمر مال ا با ال ماا    وبو  خوسو  

.  مددال ال ددماا  الدداصال ظهددا ا ببغددرار ةددمال الحقبدد  (ٖٔٔ) بهدداا الممنددم  يددموع )البددرص (
 م ة س  البح  اصةو :

م( ٖٜٓهدد/ٖٛٔ)د (ٗٔٔ)حمر بال ب وا بال المع  البغرار اب  ب ا، الحيال بال ا -
، ر وندددد لددده ما صددد  خولهدددو ردددل هدددال،  ةدددمند (٘ٔٔ)ا ددد ها ب سددد  القطدددط المنزلصددد 

 .(ٙٔٔ)خميو   ي صال بص و  
. (ٚٔٔ)م( ببغدرارٜ٘ٗهدد/ٖٖٗاب  ب ا، رل  بال جحرا،  خصد  ابدال جمفدا ال دبلل ) -

.  لده حلقد  (ٛٔٔ)ال دماا  مدال  دماا  الزهدر  ال سد  ، لده مجدولع  خسدوير ردل خبد 
لل ددددما رددددل جددددوم  المنسدددد ا أصةددددو ، صن ددددر رصهددددو ال ددددما  النددددوع ح لدددده صب دددد ال، 

.  صم ددع  دماع بمدض سد ا ال صدوا السدد رل (ٜٔٔ) صحفظد ال مدو صن درع مدال ال دما
  ار وا ال س  ،  مال ا مواع بهاا اال جوع خ له:

  يقوُل خميم : كيَف َصبُرَك بعَدنـــا؟
 أُل عن كيـــفِ فقمُت: وىْل صبٌر فيس

رة    بقمب  ىوًى أذكْت من النــــاِر ة 
 .(ٕٓٔ)وأْةم  من الّتقوى وأْمض  من السيفِ 

لقدددر بقددددل ال ددددما رقددددط ردددل المددددااك اسددددصع   لصددددر بصي ددده المااخصدددد  ب دددد   صواا هددددو 
 ا جوهو هددو   قولصددرهو  سااخ هددو، رحددورظ بددالك سلددم مق مددود ال ددما مددال لغدد   ايددولصل 

ه ايدددع  خ اسدددر  ايدددولصل  أيدددااض حدددررهو ابدددال خ صبددد  بق لددده: .   وندددد لددد(ٕٔٔ) رنددد ال
وســمعت بعــض اىــل اةدب يــذكر ان مقصــد القصــيد انمــا ابتــدأ فييــا بــذكر الــديار ))
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واآلثـــار فشـــك  وبكـــ  وخاطـــب الربـــق واســـتوقف الرفيـــق ليجعـــل ذلـــك ســـببًا لـــذكر 
مددال  .  رددل هدداا المسددا انحددا  ال ددما سددال ميددواع ال قلصددر ، ل حددااع(ٕٕٔ) ((أىميــا...

بمددددض اسدددد له ال قلصرصدددد   ان هددددو  اسدددد   جرصددددرل ميدددد حر  ،   ددددوال  ددددما ابددددل  مددددوم 
 البح ا  م و  لهاا ال ط ا رل بمض يمو ه رل النح  بواللفوظ  الممونل إلدم اسد   

 .(ٖٕٔ)  مصز بولا ك  مجو  الممنم
 النثر: -ٗ

وىـو الكـالم غيـر  ه  احر را ع االرل ردل اللغد ،  صقد   رصده ابدال خلدر ال: ))
مــوزون... فمنــو الســجق الــذي يــؤت  بــو قطعــًا وُيمتَــَزُم فــ  كــل كممتــين منــو قافيــٌة ال

واةــدٌة ُيســم  ســجعًا  ومنــو المَرســل وىــو الــذي يطمــُق فيــو الكــالم إطالقــًا وة ُيقطــُق 
أجــزاًء بــل ُيرســُل إرســاًة مــن غيــر تقييــد بقافيــة وة غيرىــا  ويســتعمل فــ  الخطــب 

 .(ٕٗٔ) ((والدعاء وترغيب الجميور وترىيبيم
 لقددر ازرهددا الن ددا رددل  لددك الحقبدد  م ةدد ع بح نددو ازرهددواا   بصدداا ،  ددينه  دديال 

 الفن ال االخاى، لالك  مررد أن اسه  را سه، رهنوك ن سوال مال الن ا:
اال  : اس مدددر ل سددد  ال دددواص   الملددد م  ال حدددر  سنهدددو بيددده ل   صيدددمم ن دددا 

 .(ٕ٘ٔ)صخلالسفود،  ه  ن ا  سفل بفا سه الململ  الفليفل  ال يا 
أمو الن ع ال ونل: ره  الن ا الفندل االربدل، جدو  ن صجد  الزرهدوا الحصدول المقلصد  
 الفنصدددد  رددددل بغددددرار،  اارددددك الددددك سددددااع ر ددددا   رليددددفل،  هدددد  لددددصع لغدددد  لل خوطددددل 
 االحورص  المورص  الدا  الصمبدا سدال سوطفد  ا   دم ا بد  هد  سد ال سومد  ل د  الدك 

. (ٕٚٔ)د نخبدد  مددال األربددو  الدداصال   بدد ا للخلفددو . رظهددا (ٕٙٔ)صظهددا رصهددو ن صجدد  ال ف صددا
 بلددا الن ددا الفنددل منزلدد  يددوحق  ام ددوز خعلهددو بيدده ل  المبددوال  ال قددو  االلفددوظ  جدد رل 

.   ددوال ليرصددل ال بصددا ))الجددوحظ(( الددر ا الايصيددل رددل احصددو  (ٕٛٔ)االيددل ل  الممددونل
غرارالن اصد ،   دوال القدر ل .  له اال ا ال بصدا ردل مرايد  ب(ٜٕٔ)النهة  الملمص    نمص هو
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. اا  دددوال ايدددل به ميددد حر و  لدددم صيددد ح م ردددل (ٖٓٔ)الدددا  اح ددداى بددده يصددداع مدددال االربدددو 
.  خر   ا ال  ول رل  لك الحقب  بمو جملهم صقّ م ال ال ماا   جمد  للن دا (ٖٔٔ)ال جاب 

،   وندد اند اع اخداى للن دا ردل  لدك (ٕٖٔ) ينه ال بصا مال حص    دمل رن نده  ايدولصبه
 ب :الحق
الخطددل: ر ددوال للخطصددل  خوسدد  الخطددل اليصويددص  منهددو سظددصم ال دديال ، بيددبل  -ٔ

.  هنددوك (ٖٖٔ)اس مددور الح ددوم سلصهددو رددل براصدد  ح مهددم ل  بصددد حقهددم رددل الخعردد 
.  بمددا ا ال خددد ةددم  هدداا الندد ع (ٖٗٔ)خطددل حفلصدد   ونددد  مقددر لبصمدد  الخلصفدد 

   االسصددور مدال الخطدل، رددل ااد ال خدد  يدد ما الخطدل االخداى  خطددل الجممد
 .(ٖ٘ٔ) خطل ال اسظ

الايددوي : ا ددد ها هددداا النددد ع مدددال الن دددا الفنددل ردددل هددداا المسدددا م مددد ع  بولايدددوي   -ٕ
الرص انص  ال ل  سرا سال رص اال الخلصف  أ  أحر  بوا الر ل ،  ص طلدل هداا اللد ال 
مددال الايددوي   و بددو  بلصغددو ، رةددع  سددال ام ع دده لجونددل  بصددا مددال ال قوردد   الددا و  

 .(ٖٙٔ)م  ساص  االم ا القرال سل
المنوظااد:  وند  مقر رل مجولع الخلفو   الميوجر  ر ا الملم ال ل رااد بدصال  -ٖ

. حصددددد   ددددوال الجدددددر  ردددددل (ٖٚٔ)الم  لمددددصال  الفقهدددددو   اسدددددحول الدددداأ   المدددددااهل
الميددوي  الرصنصدد   المددااهل اللغ صدد  ص طلددل مددال المنددوظا ا قونددو  للغدد    يددم  رددل 

 .(ٖٛٔ) مهالفهم، لص م ال مال ال سر  لخس



 
 

 

 

   

 

 أ. د. طلب صبار محل
 د. جمعة عبد الله ياسين

 ٖٕٔٓ(  أيــلـول   ٙٔالعـــدد   )

 م اإلنسانية في بغدادالعلو
 م(ٜ٘ٗ-ٔٙٛىـ/ٖٖٗ- ٕٚٗ)

  121 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

 املبحث الثاني
 التاريــخ

َفــنع عزيــز المــذىب َجــم  ال وائــد شــريُف الغايــِة إذ ُىــَو يوق نــا عمــ  ال ددواص : ))
أةــوال الماضــيَن مــن األمــم فــ  أخالقيــم  واةنبيــاء فــ  ســيرىم والممــوك فــ  دوليــم 

 .(ٜٖٔ)((وسياستيم
اذ بـو تعـرف بهدو )) ه  اا ال األم   يج  ااار هو  مآ اهو الخولرل   سدو  ل جوا 

.  نظداا  الهمص ده رقدر  سدفهل ابدال (ٓٗٔ) ((المناقب والم اخر ويدرك العمـم اةول واآلخـر
مـن ال نــون التــ  تتداولــُو األمــم واألجيــال  وتشــدُّ الر كائــب والرقةــاُل... خلدر ال بيندده ))

.  ال ددواص  صمنددل الملددم الددا  ص ةددمال زمددال  خدد ع (ٔٗٔ) ((وفــ  باطنــو نظــر وتةقيــق...
ح ار   أيولصبهو،  الحةوال  مظوهاهدو،  س امد   فاخهدو  اةدمحعلهو،  المدؤا : هد  ال

 .(ٕٗٔ) و ل ال واص 
 صمددر ال ددواص  مددال أهددم الملدد م االج موسصدد ، ب سددفه مرايدد  ل دد  النددوع ح ومددو  

 .(ٖٗٔ) مح  مصال  يوسرهم سلم االس بوا مال را ع الموةل  احرا ه
سلدم صدر نخبد  مدال المدؤاخصال، الداصال   لقر أيهمد بغرار رل  طد ا سلدم ال دواص 

بلغ ا  ينو   بصاا  رل هاا المةموا   سل ا ماحل  مال النة  ال وم ردل مور ده  منهجده 
 .(ٗٗٔ)منا القاال ال ول  للهجال/ال وي  للمصعر

، رددل سسددا الر لدد  المبويددص ،  ددوال لهددم ر ار رددل (٘ٗٔ) سنددرمو ظهدداد ال ددم بص 
 ددم بصصال   دد صه الددرصال االيددعمل  الطمددال رددل البحدد  سددال م ولددل المددال،   ددوال هددمم ال

بتشــويو تــأريخيم والــدس عمــييم واألخــذ بأخبــار المثالــب وابــراز النقــائص المددال: ))
. روسب  الك بوس و  جرصرا  للقبوي  للمنوص  بونيوبهو،  سر المفوخا مال ( ٙٗٔ) ((وتقصييا

ال االنيدددول جوندددل المدددال  ابدددااز الم ولدددل مدددال جوندددل ال دددم بص ، ر دددوال البدددر مدددال  دددر ص
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 ال ددديلص  رصهدددو، رددديرار الدددك راسدددو  مدددال ال دددواص  بجوندددل  دددواص  اليدددصا  المغدددوز    دددواص  
 .(ٚٗٔ)االحرا 

 أخدددا سلدددم ال ددددواص   خ يدددا ميدددصال سلمصدددد  ميددد قل  إلدددم جونددددل الملددد م األخدددداى، 
 بو يددوع محددد ا الحةدددوال إلدددم جوندددل ان  ددوا سدددنوس  الددد اك، أسدددبحد بغدددرار م وندددو  

 .(ٛٗٔ)ص  األخاى،   وند الاحل  الصهو مي مال رل طلل الملمخسبو  للمرااع ال واصخ
 بيبل م وند  بغدرار الملمصد ، رةدع  سدال ايدهومو هو اليصويدص   الرصنصد   الملمصد  
 االخ سددورص ، بددرأد سملصدد  ال ددر صال ال ددواصخل ال ددل  ددجمهو الخلفددو   خ يددا،  ظهددا رددل 

 بغرار المرصر مال م وهصا المؤاخصال،  منهم:
م(: ابددد  سبدددر اب محمدددر بدددال سدددول  بدددال مهدددااال بدددال ٙٙٛهدددد/ٕٕ٘دابدددال النطدددو  ) -

النطدو ،  هد  مدال اهد  البسدال خدرم  بغدرار  حدّر  بهدو،   دوال اخبواصدو   اا صد ، اهدد م 
.  البددال النطددو  (ٓ٘ٔ).  سددن    وبددو  رددل أخبددوا الر لدد  المبويددص (ٜٗٔ)ب  وبدد  اليددصا

ل،    دول أرخددوا سدرر مدال ال  ددل منهدو:   دول البص  ددود،    دول مق دد  زصدر بدال سلدد
المال،    ول انيدول أزر سمدوال،  نقد  سدوحل   دول األيدونل سدال ابدال النطدو  

ردددددل م اةددددد  سدددددرل مدددددال ال  دددددول  مدددددو نقددددد  سنددددده الخطصدددددل البغدددددرار  ردددددل  دددددواص    
 .( ٔ٘ٔ)بغرار

م(: األرصددل  المددؤا  الم فددنال رددل  دد م ٛٙٛهددد/ٕ٘٘الجددوحظ، سمددا  بددال بحددا )د -
  مدددددال ال  دددددل مدددددو صدددددرل  سلدددددم خددددد ل ، سدددددن(ٕ٘ٔ)ةدددددا ل الملدددددم  الممارددددد   األرل

. لدددده مؤلفددددود   صددددال منهددددو:   ددددول ))نظددددم القدددداآال((    ددددول ))سددددنوس  (ٖ٘ٔ)اهندددده
.  مددال أهددم   بدده،   دددول (ٗ٘ٔ) ال ددعم((    ددول ))المملمددصال((    ددول ))الدددبخع ((

 .(٘٘ٔ) ))الحص اال((    ول ))البصوال  ال بصال((
صا بال ب وا األير  سا  سنده م(: اب  سبر اب الزبٜٙٛهد/ٕٙ٘الزبصا بال ب وا ) -

. رخد  بغدرار (ٙ٘ٔ)أنده سدولم بوالنيدول  سدوا  بيخبدوا الم قدرمصال  يدويا الموةدصصال
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م( سدددّن    بدددو  سرصدددرل منهدددو:   دددول ٚٙٛهدددد/ٖٕ٘مدددااد سدددرل،  دددوال آخاهدددو يدددن  )
.    ددددل أخدددداى  ونددددد رددددل يوصدددد  (ٚ٘ٔ) ))أخبددددوا المددددال((    ددددول ))االحددددع ((

 أخبواهدددو((    دددول نددد ارا  أخبدددوا النيدددل،  األهمصددد ، منهدددو   دددول ))نيدددل خددداصش
 .(ٛ٘ٔ)   ول أخبوا اال ع  الخزا 

. (ٜ٘ٔ)م(ٜٛٛهدد/ٕٙٚابال خ صب ، سبدر اب بدال ميدلم بدال خ صبد  ال د رل الدرصن ا  )د -
.  سدددوحل المسدددنفود ال دددل  ح ددد   (ٓٙٔ)  دددوال أمومدددو  ردددل اللغددد   األرل  األخبدددوا

و الحدددرص  سلدددم ايدددحوك بدددال . ايددد قا ببغدددرار  يدددم  بهددد(ٔٙٔ)سلدددم م ددد م  األخبدددوا
ااه ص ،  أخا اللغ  سال ابل حو م اليجي ونل،  مال مسنفو ه    به ال  صال،   ول 
))الممددددددوا ((    ددددددول ))ارل ال و ددددددل((   ))سصدددددد ال األخبددددددوا((   ))الخصدددددد ((   

.  مال ابازهو: ))سص ال االخبوا    ول المموا ((، أمدو (ٕٙٔ)))االن ا ((  يصا الك
. (ٖٙٔ)يدد  رهدد  ال صمددد لدده بسددل ، بدد  صح ددا رصدده ايددمه ز اا    ددول االمومدد   اليصو

رهدد    ددول مطبدد ع ا  ددا مددال مددال  صبحدد  رددل  ددواص  الخعردد    ددا طهو منددا  رددول 
( ح م سهر الخلصف  الميم ال.  خر   ك الملمدو  ردل نيدب  هداا ال  دول الاي   )

الددم ابددال خ صبدد ،  أ   مددال اسلددال الددك  سللدده هدد  يددوصنغ ع المجاصطددل رددل سددرا 
 ددم  بمدده ر ز   آخددا ال  أ جدده ال ددك رددل نيددب   ٔٛٛٔ وبدده سددال االنددرلع يددن   

 .(ٗٙٔ)ال  ول   صال... حيل مو ا اع  و ا مسطفم
م(: مدال أهد  بغدرار ٕٜٛهدد/ٜٕٚالبعاا ، احمر بال صحصم بدال جدوبا الدبعاا  )د -

.  وال  وساا   اا صد  لده مدال ال  دل:   دول (٘ٙٔ) سوحل ))ال واص (( المني ل الصه
.  ل دددال   بددده ال دددل (ٙٙٔ)راال السدددغصا((   دددول ))البلدددراال ال بصدددا((  لدددم ص مددده))البلددد

بددازد  خلددّرد ا ددااع هددل:   ددول ))ر دد   البلددراال((    ددول ))أنيددول األ دداا ((، 
 ر    البلراال يج   وم  للف    اإليعمص ،  خر رّس  رصه البعاا  ر د    د  بلدر 

 دبهم.  اهمصد  هداا ال  دول  ظهدا     مو ص ملك به، نقع  سدال اهد  البلدر انفيدهم   
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.   دددوال (ٚٙٔ)مدددال خدددع  مدددو ا ةددد  رصددده مدددال ممل مدددود  قورصددد   اخ سدددورص   ارااصددد 
البعاا  صم مر رل مسوراع سلم المؤلفود الم   بد    الا اصد  ال دفهص ،  دم صخ دوا 

 .(ٛٙٔ)الا اصود ال ل صم مرهو  صنقرهو احصونو ، رصقرمهو م  ا ا االيونصر
: مدؤا ،  دوسا، (ٜٙٔ) م(ٖٜٛهد/ٕٓٛلفة  احمر بال طوها )دابال طصف ا، اب  ا -

سوش رل بغرار، له مؤلفود مال ال  ل   س  بول واص ، م  : ))رة  المال سلم 
المجدددم((،  ))ايدددمو  ال دددماا  اال ايددد ((،    دددول ))جمهدددال بندددل هو دددم((،    دددول 

. (ٓٚٔ)))المخ لدد ((  ل ددال لددم صبددك  مددال هدداا الجهددر  لدده يدد ى جددز  مددال   ددول بغددرار
 صبددرأ مددال خعردد  المدديم ال،  صن هددل ب رو دده،  صظهددا ابددال طصفدد ا رددل هدداا ال  ددول 

 .(ٔٚٔ)مؤاخو  حيال االطعع
م(: احمددددر بددددال را ر، اخددددا سددددال البسدددداصصال ٜ٘ٛهددددد/ٕٕٛأبدددد  حنصفدددد  الددددرصن ا  )د -

 ال  رصصال،   وال م فننو  رل سل م   صال، منهو، النح   اللغد ،  الهنريد ،  الحيدول، 
،  هد  مدال   دل ال دواص  المهمد ، (ٕٚٔ) نهو ))االخبوا الط ا ((له سرر مال ال  ل م

.  خدددر (ٖٚٔ) هنددوك  ددك رددل نيدددب  هدداا ال  ددول لمؤلفدده حيدددل اأ  بمددض البددوح صال
 .(ٗٚٔ)ااسم اب  حنصف  رل   وبه االخبوا الط ا  ال يلي  الزمنل رل ال واص 

 الصمقددد بل ، أحمدددر بدددال صمقددد ل إيدددحوك بدددال جمفدددا بدددال  هدددل بدددال  اةددد  اإلخبدددوا  -
م( ال و دل ال دهصا ، الم نددم بديب  المبدوع المدؤا   لددر ٜٚٛهدد / ٕٗٛالمبويدل )د

رددل بغددرار رددل القدداال ال ولدد  للهجددال   ددوال مددال سويلدد  مقابدد  مددال الخعردد  المبويددص  
 (٘ٚٔ)سددوش ر ددال ط صلدد  رددل أامصنصددو  خاايددوال احدد  رددل طلددل الملددم إلددم بددعر سددرل 

 جم  الممل مود . خر  مصز باحع ه بولبح   ال محصص  الرخ  رل 
م( يدم  ٕٕٜهدد / ٖٓٔالطبا  ، محمر بال جاصا الم نم بيب  جمفا المدؤا  ) د -

 ددوال سوارددو  بيصددوم  (ٙٚٔ)مددال محمددر بددال أبددل مم ددا الددا  حر دده بولمغددوز  سددال أبصدده 
،  أخددددا ال ددددواص   سلددددم اليددددصا مددددال  ددددصخه محمددددر بددددال أحمددددر (ٚٚٔ)النددددوع  أخبددددواهم
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المم در إلدم سسداع  هد  )  دواص  الايد   سن  الطبا    ول ال واص  (ٛٚٔ)الر البل
 خددددر اح دددد ى   وبدددده سلددددم أخبددددوا سسدددداع  أحرا دددده ، رةددددع  سلددددم  (ٜٚٔ)  الملدددد ك (

 أسدددب  لهددداا ال  دددول م ونددد   (ٓٛٔ)اس مددورع األخبدددوا الموةدددص  سدددال ا ا هدددو األ لصدددصال
 . (ٔٛٔ)مام خ 

ابددددددددددد  الحيدددددددددددصال، سبصدددددددددددر اب احمدددددددددددر بدددددددددددال أبدددددددددددل طدددددددددددوها طصفددددددددددد ا البغدددددددددددرار   -
: اس نم   وبه بوخبوا الخلفو  المبويصصال ح م أصدوم الخلصفد  (ٕٛٔ)م(ٕٖٜهد/ٕٖٓ)د

،   ددوال هرردده ا مددو  مددو الفدده  الددرع رددل اخبددوا بغددرار الددا  صن هددل (ٖٛٔ)المق ددرا بددوب
 .(ٗٛٔ)م(ٜٙٛ-ٛٙٛهد/ٕٙ٘-ٕ٘٘بآخا اصوم الخلصف  المه ر  بوب )

 ه  أحدر م(: ببغرار، ٕٜٗهد/ٖٖٔاب  سبر اب، محمر بال سبر ع الجه صوا  )د -
.  صح دد   سلدددم (٘ٛٔ) االخبددواصصال، لدده مسدددنفود، منهددو   ددول ))الددد زاا   ال  ددول((
.  صمدر هداا ال  دول (ٙٛٔ)اخبوا ال زاا   خوسد  أخبدوا الد زصا المبويدل ابدال الحيدال

مددال المسددورا المهمدد ،  لمدد  يددل ك بمددض المددؤاخصال نفددع طاصق دده رددل ال سددنص  
  بددددددددال الحيددددددددال السددددددددوبل . رهدددددددداا هددددددددع(ٚٛٔ) ال دددددددديلص  خصددددددددا رلصدددددددد  سلددددددددم الددددددددك

م( صحدددا  حدددا  الجه دددصوا  رصؤلددد    وبددده )) حفددد  االمددداا  ردددل ٙ٘ٓٔهدددد/ٛٗٗ)د
  واص  ال زاا ((.

،    ددول (ٛٛٔ)  مددال   ددل الجه ددصوا  االخدداى،   ددول ))اخبددوا المق ددرا بددوب((
مصزاال ال ما  اال  مو  سلدم اند اع المدا ض،    دول ص د م  سلدم أخبدوا   دول  مدال 

لمددال  المجددم  الددا م،  يصدداهم،  ممددو صؤيدد  لدده اال ال  ددوبصال الدد  خسدد  مددال أخبددوا ا
 .(ٜٛٔ)مفق راال

أبددد  ب دددا، محمدددر بدددال صحصدددم بدددال المبدددوع بدددال محمدددر البغدددرار  المعمددد  االخبدددوا   -
م(: مدددددال مدددددؤاخل  لدددددك الحقبددددد ،  سدددددا  سنددددده اطعسددددده ال ايددددد     ٜٙٗهدددددد/ٖٖ٘)د
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 منهددو   ))اخبددوا ،  لدده مددال ال سددونص  ال  صددا، (ٜٓٔ)بول ددواص  القددرصم  األمددم البويددرل
 .(ٜٔٔ) البح ا ((

المدددددددؤا  الممدددددددا   ابددددددد  الحيدددددددال سلدددددددل بدددددددال الحيدددددددصال بدددددددال سلدددددددل الميددددددددم ر   -
.  ددوال الميددم ر  سولمددو  (ٖٜٔ): الددا   لددر  ن ددي رددل بغددرار(ٕٜٔ) م(ٜٙ٘هددد/ٖٙٗ)د

 مؤاخدددو  م ددده اا ،  مدددال مؤلفو ددده   دددول ))أخبدددوا الزمدددوال((    دددول ))مدددا   الددداهل 
. إا سنددددددددل بول ددددددددواص  (ٜٗٔ) بصدددددددده  اال دددددددداا (( ممددددددددورال الجدددددددد ها((    ددددددددول ))ال ن

.  اهددد م بولفقددده  أسددد   الددرصال  الفليدددف   اللغدددود  األرل  المقدددوالد (ٜ٘ٔ) الجغاارصدد 
 المل   النح ، راع المظوها الطبصمص   الجغاارصد  الفل صد ، رةدع  سدال معحظو ده 

.  حددددصال يددددو د األ ةددددوع رددددل بغددددرار  اسددددب  (ٜٙٔ)  جوابدددده أ نددددو  حلّدددده   احولدددده  
لسددااع سلددم اليددلط  الهددم ال حصددر   ددوسد الف ةددم،  سددمذ االةددطاال، أخددا هدداا ا

المدددؤا  بولبحددد  سدددال مددد طال جرصدددر ايبددد   مندددهل ردددل االيددد زارل مدددال الملدددم  الممارددد  
هددد( رطددو  ٖٔٓ االطددعع سلددم أخبددوا األمددم  البلددراال، إا خددا  مددال بغددرار يددن  )

 حد  إلدم الهندر،  دم هدد(  دم اا ٖٖٓبعر رواع   اموال،  م أخوم رل اسطخا يدن  )
زاا انطو صو   غ ا ال دوم،  دم اجد  إلدم البسدال بدولمااك،    لمدا سلدم صدر سدرر مدال 

رمدددال هدددؤال  ال دددص    الملمدددو  الددداصال  الملمدددو  المموسددداصال لددده،  خدددر أ دددوا لبمةدددهم:
يم  منهم أ  أخا سنهم اإلموم النح   إبااهصم نفط صه،  المدؤا  اإلمدوم ابد  جمفدا 

 .(ٜٚٔ)، سوحل  واص  الاي   المل كمحمر بال جاصا الطبا 
: (ٜٛٔ)م(ٜ٘ٙهددد/ٖ٘٘ابدد  ب ددا، محمددر بددال سمددا بددال محمددر ال مصمددل البغددرار  )د -

.  لدده   ددل خصدد  انهددو رددل (ٜٜٔ) ددوال إمومددو  رددل الحددرص   مماردد  الاجددو    دد ااصخهم
 .(ٕٓٓ) يوص  األهمص ، ل نهو لعي  لم  س  الصنو،  منهو   ول )) واص  بغرار((

االخبددوا ، أبدد  الفددا ، سلددل بددال الحيددال بددال محمددر بددال احمددر ال و ددل االسددفهونل  -
 م(:   دددددددددددددددددددددوال سولمدددددددددددددددددددددو  بوصدددددددددددددددددددددوم الندددددددددددددددددددددوع ٜٙٙهدددددددددددددددددددددد/ٖٙ٘البغدددددددددددددددددددددرار  )د
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.  لدده سددرر مددال المسددنفود رددل ال ددواص ، منهددو   ددول ))اصددوم (ٕٔٓ) اليددصا  األنيددول
.  ا ددددها (ٕٕٓ)المددددال((    ددددول ))جمهددددال النيددددل((  يصاهددددو مددددال   ددددل األنيددددول

 ه   دددول ))االيدددونل(( الدددا  صمدددر م يددد س  جوممددد  لفنددد ال الف دددا  االرل، مسدددنفو
 .(ٖٕٓ)رةع  سال ال  صا مال الح ار  ال واصخص  المهم 

 صبددر  مددال خددع  الددك اال ن ددوطو  ملح ظددو   خلدد   لددك المددرل بددولايم مددال  ددار  
الظدددا   اليصويدددص ، جددداا  مدددو  وندددد  مونصددده الخعرددد  المبويدددص  مدددال يدددصطال المنوسدددا 

  سلم مقراا هو،  الحقصق  انه الصم ال س ّر الك االنجدوز  لده للمبويدصصال رحيدل، االجنبص
. ردديصن   حددوال خطوردده رددل (ٕٗٓ)بدد  ابمددو صمددزى الددك إلددم أ اخددا سسددا الر لدد  األم صدد 

المسدا المبويدل، رول ديلص  رددل المهدر المبويدل  دم   دد  ردا ع الملد م،  سمدر المؤلفدد ال 
رصم رل   ول الفهايدد ص ةد  لندو الدك لدصع  مدو   المؤلفود رصه بولميود، رهاا ابال الن

 سددررا ، بدد  الفدداك  بصددا رددل  صفصدد  ممولجدد  الملمددو  رددل المسددا المبويددل للم اةددص ، 
 الملمو  رل سسدا األمد صصصال لده،  أال الخلفدو  المبويدصصال  دون ا ا  دا ا سدوال  بولملمدو  

صز   دداجص   فدد  .  ابمددو صمدد ر الفدداك بول مددو(ٕ٘ٓ)   ددجصمو  إلددم يصددا الددك مددال االيددبول
المبويصصال رل سنوص هم بالك صم ر إلم ان غو  الر ل  االم صد  ردل الف  حدود اإليدعمص  

 ال ل طولد ر ال سهرهم.
ان عمماء اةدب والمغة والشعر  قدموا الكثير لعمـم التـاريو وزودوه بالمـادة ))

ة  وكـان ذلك انيم ف  بةثيم عن المادة المغوية والشعرية غزوا ميـدان روايـة القبيمـ
ىذا الميدان خالصـًا مـن قبـل بنشـاط الـرواة والنسـابين  فجمعـوا بيـذا الشـكل شـتات 
ــ  صــمب كتــب  ــاتيم ف ــاريخ   اذ دخمــت رواي ــدوين الت ــة وخــدموا الت ــادة التاريخي الم

 .(ٕٙٓ) ((التاريو
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 املبحث الثالث
 اجلغرافيـــة

ردددل  بلدددا االرل الجغااردددل راجددد   مدددال ال طددد ا ردددل المسدددا المبويدددل،  اليدددصمو
الحقب  م ة ع البح ،  سن  الجغاارص ال المال رل مجوالد م مدررل ردل الجغاارصد  

.   دوال للجغداارصصال ردل (ٕٚٓ)ال سفص   االخلصمص   الاصوةص   الفل ص   الجغاارص  الطبصمص 
. إا إال المدددال (ٕٛٓ)بغدددرار آندددااك ابدددراسو هم ردددل مجدددولل ال سدددن   ال دددولص  الجغااردددل

  الدك الملددم لمددو صم لدده مددال أهمصد  رددل حصددو هم، رةددع  سددال الميدلمصال بحوجدد  إلددم مماردد
 .(ٜٕٓ)حوج هم الصه رل الن احل االخاى،  ولمبورل  الح   طلل الملم  ال جوال  الزااس 

 صبددر  اال بااسدد  المددال الميددلمصال رددل هدداا الملددم خددر بلغددد الرخدد  الم نوهصدد  رددل 
 مددو ا ددر ا انهددم )المددال   قدرصاا هم   فدد خهم سلددم اخدداانهم  مددال يددبقهم ردل هدداا المجددو ،

الميددلمصال( بددرا ا ب ةدد  الجغاارصدد  خبدد  اطعسهددم سلددم   ددول )بطلصمدد ع( الددا   ددون ا 
صم ل ال سلصه   صاا  رل  ق صم البلراال،  أليبول يصا االيدبول ال دل رسدد الصهدو الص ندوال 
إلم  ةمهو  منهو: الح ،  ه  راصة  سلم    ميلم صي طص  الك، رولميلم ال سلم 

رهدم صحجد ال م د ،  هد  صف قدا إلدم ممارد  الطداك  المندوز ،  طلدل الملدم، اخ ع  بع
 هدد  راصةدد  سلددم  دد  ميددلم  ميددلم ،   ددوال الميددلم ال صاحلدد ال إلددم يددويا االمسددوا 
المابصدد   اإليددعمص ،  الاحلدد   يدد لزم مماردد  االمددو ال  المنددوطك،   ددالك  ةدد  الخدداا  

لميدحهو  ممارد  سوماهدو مدال سلم االخلصم ال ل ر حد رل سرا اإليعم،  هل مدرسول 
. يددددوهمد هدددداع االيددددبول  يصاهددددو رددددل ال  ددددجص  سلددددم ال  وبدددد  رددددل سلددددم (ٕٓٔ)يوماهددددو

الجغاارصدد ،   ونددد ا  ددا ال  ددل الجغاارصدد  ال ددل   بددد رددل ال سدد  الجغاارددل لعخددولصم 
.   ونددددد لحددددا ل الفدددد    ال حاصددددا ال ددددل خوةددددهو الميددددلم ال،  ال ددددل (ٕٔٔ)اإليددددعمص 

م ،   طلدل الراايد   ال سد ،  بيدبل هداا اال يدوع ال بصدا   يمد إلدم مندوطك  ويد
 .(ٕٕٔ)لاخم  الر ل  اإليعمص ، اه م برااي  الجغاارص 
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امو النقد   ال ماصدل )ال اجمد ( ر دوال لده أ دا ملمد ع ردل  طد ا سلدم الجغاارصد ، 
رنقلدددد إلدددم المابصددد  المرصدددر مدددال الملددد م،  منهدددو الجغاارصددد  الممّابددد ،   دددول المجيدددطل 

.  خدددددر ايدددددهم سدددددرر مدددددال الملمدددددو  المدددددال ردددددل المسدددددنفود الجغاارصددددد ، (ٖٕٔ)لبطلصمددددد ع
   ةمند ابراسو هم ال خسص ،  مال هؤال :

ال نددددددددددر ، ابدددددددددد  ص يدددددددددد  صمقدددددددددد ل بددددددددددال ايددددددددددحك بددددددددددال السددددددددددبو  بددددددددددال سمددددددددددااال  -
: بددداع ردددل ال ددديلص    ماصدددل ال  دددل إلدددم المابصددد ،  سمددد  (ٕٗٔ)م(ٓٚٛهدددد/ٕٚ٘)د

 ماصبهو مال النوحص  الجغاارص ،   ول  اجمونو  للميلمصال،  مال أهم ال  ل ال ل خوم ب
.  رددل هدداا ال  ددول صددا ا (ٕ٘ٔ) ))الجغاارصدد  رددل المممدد ا مددال االاض لبطلصمدد ع((

المؤلددد  سدددرر المدددرال ب ددد   رخصدددك  ايدددمو هو  طبصمددد  االاض مدددال جبدددو   يددده   
 يصاهددو،  مددو رصهددو مددال الممددورال  الجدد اها،  ا ددا البحددوا  مددو رصهددو مددال الجزايدددا، 

هو،  مدو ا دا أخطدوا االاض،  مدو رصهدو مدال الخعيدك  احد الهم  الحص انود،  خ اس
 اخعخهددددم،   فوسددددص  سددددال حصددددو هم الص مصدددد ، ح ددددم أسددددب  ماجمددددو  ايويددددصو  رصمددددو 

.  ال نددددر  ا   جغااردددل رددددل المدددولم ا بددددد اال يدددط   المددددو   ا صددد  م دددد  (ٕٙٔ)بمدددر
رددل .  لدده مؤلفددود سرصددرل رددل سلددم الجغاارصدد ، منهددو: ))ايددول  (ٕٚٔ)يددط   الصوبيدد 

.   دول (ٜٕٔ) . ))ايول  رل اال يط  مو  البحدا  دا  (((ٕٛٔ) يبل المر  الجاز((
. رةدع  (ٕٕٔ) . ايول  رل ))الفسد   االابمد (((ٕٕٓ)رل ))ممار  االخولصم الممم ال((

سددال الددك رلل نددر  نظاصدد  رددل الظدد اها الج صدد ، سارددد بقددون ال انبيددوط االجيددوم، 
 لدددده ا  ددددا مددددال ايددددول  رددددل الممددددورال . (ٕٕٕ) هدددد  سددددوحل آاا  رددددل حددددر   الاصددددو 

 .(ٖٕٕ) االحجوا
م(: سبددددر اب بددددال ميددددلم بددددال خ صبدددد  الددددرصن ا  اللغدددد   ٜٛٛهددددد/ٕٙٚابددددال خ صبدددد  )د  -

. رقددر (ٕٕٗ)  المددؤا  ال ددهصا، لدده   ددول رددل الجغاارصدد  ))االندد ا  رددل م ايددم المددال((
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بدددّصال المؤلددد  بمدددض الممل مدددود )بدددول  خ   بمةدددهو اآلخدددا بوالس بدددوا،  ايددد خا  
 .(ٕٕ٘) ةهو مال األ موا(بم
م(: أحمددددر بددددال صحصددددم بددددال جددددوبا لدددده   ددددول ))ر دددد   ٕٜٛهددددد / ٜٕٚالددددبعاا  )د -

.  الا  ا وا رصه إلم ال  صا مال الم اخ  الجغاارص    ط اهو  نم هدو، (ٕٕٙ)البلراال((
 ا ددا بمددض االمددو ال المهمدد   البددوازل رددل المددرال القويمدد ،  ا ددوا إلددم بنددو  مرصندد  

 .(ٕٕٚ)بغرار
م(: ابدد  القويددم سبصددر اب بددال احمددر، مددال الجغدداارصصال ٖٜٛهددد/ٕٓٛابدد  )دابددال خارا -

. (ٜٕٕ) . أهددم   بدده رددل سلددم الجغاارصدد    ددول ))الميددولك  الممولددك(((ٕٕٛ)الم دده اصال
 صمر هاا ال  دول مدال ا  دا ال  دل  دص سو   ا يدمهو ان  دواا  ردل  اخدا القداال ال ولد  

، األمددا الددا  صم ددع   يدد  الهجددا ، ال ددل  زامنددد ةددمال الحقبدد  م ةدد س  بح نددو
سلمو  الجغاارص   اه مومهم الم زاصر رل اسر الممل مود ال ل  خرم  ط ا سل مهم 
رل هاا المجو ،  صاى اب  زصر  دلبل: اال ال قدرم الدا   دم سلدم صدر المدال ردل هداا 
الملم أال  قوب  بصال االم ن  ال ل سصنهو االياصك  االم ن  ال دل سصنهدو المدال، ردهال 

ل   ر  سلم اال مقراا الماض الا  حققه المال صقال مدال السدح  بمدو هاع المقوب
الصزصدددر سدددال بةددد  رخدددويك،  اال خطدددي االياصدددك رصددده بلدددا راجدددود   صدددال، ح دددم اال 

. (ٖٕٓ)بطلصمددد ع اليددد نر  بلدددا خطددديع ردددل  قدددرصا البحدددا الم  يدددط اابممويددد  رايددد 
ولمال . رد(ٖٕٔ) ه ا ص جلم رة  المدال ردل هداا الملدم  مدو صقد   ي يد و  ل بد ال

الاصال ان ه ا إلم مموا  رل ص  مةدب ط  مدال النوحصد  الملمصد ، ر دوال الدك االيدوع 
اال   للخاايط، رسحح ا أيولصط الص نوال المظصم  رل الم اة ،  هدم الداصال ن دا ا 
احع هم سال بقوع المولم،  مال نوحص  االرل الجغاارل، هم الاصال ن ا ا   بو  خومد 

 .(ٕٖٕ)وخ ساد أمم الغال سلصهو  حرهو خا نو    صالمقوم ال  ل ال ل الفد خبلهو، ر
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 ومن الجغرافيين البارزين ف  ةقبة البةث:
م(: احمددر بددال صمقدد ل بددال جمفددا بددال  هددل بددال  اةدد ، ٜٚٛهددد/ٕٗٛالصمقدد بل )د -

ال    وبه )البلراال(  جم  رصه مدو سارده بنفيده مدال أحد ا  البلدراال  ما دز الممدااال 
  جمصددد  الميدددولك اإليدددعمص  مدددال اامصنصدددو  مدددو بصنهمدددو مدددال الميدددورود،   دددوال صطددد  

 بددعر الهنددر  مسددا إلددم بددعر المغددال،  صيددي   دد  اجدد  صلقددوع سددال  طندده  اهلدده 
.  صبددر  أال الصمقدد بل اس مددر ال قيددصم (ٖٖٕ) زاسدده، سال  قولصددرهم  لبويددهم  رصونددو هم

الجغاارل رل االخولصم،  سندل ب د   رخصدك بولميدورود بصنهمدو،   دوال رخصقدو  ب سدفه، 
الددايم مددال اال ال  ددول صحدد   سلددم ممددوا  رددل ال ددواص   االج مددوع،  االرل، سلددم 

 صمرم الصمق بل أ   مال أ وا إلم اال الجغاارص  سلم   ة  لده سند اال آخدا يدموهو 
بد )سلم البلراال أ  سلم اخبوا البلراال(   دوال   وبده ))البلدراال(( سبدوال سدال خعسد  

.  صليج  للمال اه مومهم ال اي  (ٖٕٗ) ارص   مفصرل سال جغاارص  خلل المولم المابل
رل ايم الخاايط  االجورل رصهو، رقر ال  المولم الخد اازمل   دول )سد ال االاض( 

.  ممدو صلفدد النظدا (ٖٕ٘)صم    احو  لخاصط  المولم، ايمد سلم طاصق  بطلصم ع
أال سلم الجغاارص  بلا خم   ط اع ردل الحقبد  م ةد ع البحد ،  سدّن  الجغاارصد ال 

ل  دددد م مجددددوالد الجغاارصدددد  ال سددددفص   االخلصمصدددد   الجغاارصدددد  الاصوةددددص  المددددال ردددد
 الفل صدددد ،  الجغاارصدددد  الطبصمصدددد ،   ددددوال الجغاارصدددد ال رددددل خمدددد  االبددددراع رددددل مجددددو  
ال سددنص   ال ددديلص  الجغااردددل  ال دددل أسدددبحد  لدددك المؤلفدددود اا رويدددرل  بصدددال لدددصع 

 .(ٖٕٙ)سلم المي  ى المابل رحيل، ب  رل أ ابو أصةو  
م(: مددواع ن ددوطه الملمددل رددل ٕٖٜهددد/ٕٖٓ ددا محمددر بددال ز اصددو الددااز  )دابدد  ب -

بغرار، له مسنفود رل الجغاارص  الفل ص ، منهو   وبه الا  ألفده سدال  د   االاض 
 .(ٖٕٚ)))حصول  المولم((  له أصةو  ايول  سال يا ل ال مع  ال  ا ل

  بدهبال ح خد ، : المما  (ٖٕٛ)الاحول  الجغاارل اب  القويم محمر بال سلل البغرار  -
. (ٜٖٕ) م(ٖٜٗهددد/ٖٖٔ لددر ببغددرار  ن ددي بهددو،   ددوب  احع دده الجغاارصدد  منهددو يددن  )
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طو  رل االخولصم ال وبم  للر ل  المابص  اإليعمص ،  االخولصم المجو ال لهو، م ةحو  
اح الهدددو الطبصمصددد   االج موسصددد   اليصويدددص   االخ سدددورص ، ال دددل  م دددع حةدددوا هو، 

. (ٕٓٗ) ))الميددددولك  الممولددددك(( الميددددمم ))سدددد ال االاض((  ال ددددل  ةددددمنهو   وبدددده
الدددا  صمدددر مدددال ابددداز ال  دددل ردددل الجغاارصددد  المابصددد ،   دددوال ص  دددل  ددد  مدددو ص دددوهرع 

.  مصز بمنهجه الق صم الا  سدززع بايدمه للخداايط،  سدزز الخداايط ب دا  (ٕٔٗ)بمصنه
 .(ٕٕٗ)مفس  للخاصط 

:  مددال آ ددواع (ٖٕٗ) م(ٖٜٛهددد/ٖٖٚخرامدد  بددال جمفددا بددال خرامدد  ال و ددل البغددرار  )د -
. اا ا ار ممل مدود سددال (ٕٗٗ) ردل سلدم الجغاارصد    دول ))الخداا   سدنّم  ال  وبد ((

 قيددددصم االااةددددل، م ةددددحو  مقددددورصا الجبوصدددد  سلصهددددو،  مددددو ا ار ممل مددددود   ملددددك 
بولجغاارصدد  الاصوةددص   أ سددو  االخددولصم اليددبم   الجبددو   االنهددوا،  اهدد م بولبلددراال 

.  مدددددددال مسدددددددنفو ه الجغاارصددددددد    دددددددول (ٕ٘ٗ)لددددددد  المابصددددددد  اإليدددددددعمص المجدددددددو ال للر  
 .(ٕٙٗ)))البلراال((

م(:   سدد  ٜٚ٘هددد/ٖٙٗابدد  الحيددال سلددل بددال الحيددصال بددال سلددل الميددم ر  )د -
بونددده مدددال اسظدددم الجغددداارصصال المدددال.  مددددال ابددداز مؤلفو ددده   دددول ))مدددا   الدددداهل 

،  ا دا نحلهدم ،  ال  ول صح   رصده  دا  سدال احد ا  االمدم(ٕٚٗ)  ممورال الج ها((
 س ايددددرهم،   سدددد  البلددددراال  الجبددددو   البحددددوا  الممولصددددك  الددددر  ،  سددددوا امومددددو  
للمؤاخصال صاجم ال الصه،  اسع  صمّ ل ال سلصه رل  حقصك ال  صا مال اخبواهم، سلم 

 .(ٕٛٗ)حر  س  ي ي و  ل ب ال
م( سددددوحل   ددددل )) ددددواص  بغددددرار((، رقددددر ٓٚٓٔهددددد/ٖٙٗالخطصددددل البغددددرار  )د -

ةدع  سدال  دااجم الملمدو   االربدو ، مدورل جغاارصد  خسدب  اخ سدد  ةدمال   وبده، ر
 .(ٜٕٗ)بجغاارص  مرصن  بغرار،  ا  رصه خطط المرصن 
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 ةاخلامت
رااي  المل م المابص  رل بغرار ةمال حقب  البح   مال باز مال الملمو  رل  لك  -ٔ

هو لغد  المل م  اليصمو اللغ  المابص  ألهمص هو ألنهو لغ  القااال ال اصم رةع سال ان
 البعر الايمص  .

 ط ا سلم ال واص  الا  صمر يج  االم   با ز سدرر مدال الملمدو   المدؤاخصال ردل  -ٕ
حقبدد  البحدد    ددالك االه مددوم بملددم الجغاارصدد   بددا ز سددرر مددال الجغدداارصصال   ددوال 

 لهم ر اا  مهمو  رل حصول المج م  .
لم  الملمو   ال قور  با ز م ون  بغرار ، ألنهو المرصن  ال ل  وند  ظلد ما زا  للم -ٖ

 الحةددوال   ددوال لهددو ر اهددو الفمددو   االصجددوبل رددل مجددو  الملددم  المماردد   ال ددواص  
يعمصو   ميك بزموم القصورل لصع   .لنهة  المال رحيل ب  للمولم أجم سابصو   اي
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 املـصـادر
م( ٜ٘ٚٔ)بصدا د/  ٖ( مما  ، نوجل، اسول  الحةدوال المابصد ، راا ال قورد ، طٔ) 

 .ٕٗٗص
( يددولم، اليددصر سبددر المزصددز، ال ددواص  اليصويددل  الحةددوا  للر لدد  المابصدد ، مؤييدد  ٕ)

 . ٕٗٗ-ٖٕٗ بول الجومم  )االي نراص /ال.د( ص
 – ٜٗٚهدددد /  ٕٚٗ - ٕٖٔ( حيدددال ، يدددهصل  مزبدددوال, الحصدددول الف اصددد  ردددل المدددااك)ٖ)

 .ٔٗٔم( أطا ح  ر   ااع يصا من  ال ، بغرار ، صٔٙٛ
حمال بال محمر ،مقرمد  ابدال خلدر ال، اس ندم بده: هصد م جممد  ( ابال خلر ال، سبر الا ٗ)

 .ٛٛ٘م( صٕٚٓٓسع ، مؤيي  المموا  )بصا د/
 .ٖٛ٘( ابال خلر ال، المقرم ، ص٘)
، راا الممددوا  ٕ( الطبددا , محمددر بددال جاصددا, جددوم  البصددوال سددال  ي صدد  القدداآال، طٙ)

 .ٕٔ، صٔم(  ٜٛ٘ٔالمساص )مسا/
 .٘ٛ٘( ابال خلر ال، المقرم ، صٚ)
 .٘ٛ٘خلر ال، المقرم ، ص ( ابالٛ)
( ابدددال االنبدددوا ،  مدددو  الدددرصال سبدددر الددداحمال بدددال محمدددر، نزهددد  االلبدددو  ردددل طبقدددود ٜ)

م( ٜ٘ٛٔ)االارال/ ٖاألربدددددددددو ،  حقصدددددددددك: إبدددددددددااهصم اليدددددددددوماايل، راا المندددددددددوا، ط
 .٘ٛ٘؛ ابال خلر ال، المقرم ، صٙٗ-٘ٗص

سهدو،  دداحه ( اليدص طل، جدع  الددرصال سبدر الدداحمال، المزهدا رددل سلد م اللغدد   ان آٔ)
 ٖ ةدددددددبطه: محمدددددددر احمدددددددر جدددددددور المددددددد لم، راا احصدددددددو  ال  دددددددل المابصدددددددد ، ط

 .ٖٜ-ٕٜ، صٔم(  ٜٛ٘ٔ)القوهال/
( ي يدددد و , ل بدددد ال، حةددددوال المددددال، نقلدددده للمابصدددد : سددددور  زسص ددددا، راا إحصددددو  ٔٔ)

 .ٖٖ٘م( صٜٜٚٔ)بصا د/ ٖال اا  المابل، ط
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م( ٕٔٓٓااخددل )بغددرار/( رصددا صنجددا، ال  وبدد ،  اجمدد : سددوما يددلصموال، المجمدد  المٕٔ)
 .ٖٗٔص

( م ددز، آرم,  الحةددوال اإليددعمص  رددل القدداال الاابدد  الهجددا   سسددا النهةدد  رددل ٖٔ)
اإليدددعم، نقلددده للمابصددد : محمدددر سبدددر الهدددور  ابددد  اصدددرل ، راا ال  دددول اللبندددونل، 

 .ٖ٘ٗ، صٔم( مجلرٜٙٚٔ)بصا د /ٗط
و  لهو جوممو  ال دموا ( اب  سما ايحك بال ماار ال صبونل:  وال سولمو  بوللغ  حورظٗٔ)

؛ م ددز، ٛٚ-ٚٚالمددال، )ابددال االنبددوا ، نزهدد  االلبددو  رددل طبقددود االربددو ، ص
 (.ٖ٘ٗ، صٔالحةوال اإليعمص ، م 

( االسممل: سبر الملك بال خاصدل،  ايدم خاصدل سوسدم،  ص ندم ابدو ب دا بدال سبدر ٘ٔ)
اب بددددال اسددددم ،   ددددوال سددددوحل النحدددد   اللغدددد  )ابددددال االنبددددوا ، نزهدددد  االلبددددو ، 

 (.ٜٔ-ٜٓص
( ابددال اليدد صد: ابدد  حنصفدد  احمددر بددال اليدد صد،  ددوال اا سلدد م   صددال منهددو النحدد  ٙٔ)

 اللغددد   الهنريددد   الحيددددول  الهصيددد ،   ددددوال  قددد  رصمددددو صدددا  ،  لدددده مدددال ال  ددددل 
))  دددول البدددو ((    دددول مدددو صلحدددال رصددده المومددد ،    دددول ))ال دددما  ال دددماا ((، 

 (. ٔٛٔ-ٓٛٔ ، ص   ول ))الفسوح (( )ابال االنبوا ، نزه  االلبو
( الحرص ل، خرصج ، بح  من  ا رل   ول حةوال المااك، راا الحاصد  للطبوسد  ٚٔ)

 .ٕٗٓ، صٚم(  ٜ٘ٛٔ)بغرار/
 .٘ٛٔ( ابال االنبوا ، نزه  االلبو ، صٛٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ( ابال االنبوا ، نزه  األلبو ، صٜٔ)
  دداحه  ( ابدال الندرصم ، أبدل الفدا  محمدر بدال صمقد ل إيدحوك ، الفهايدد، ةدبطهٕٓ)

م( ٕٕٓٓ، راا ال  ددل الملمصدد  )بصددا د/ٕ سلددك سلصدده: ص يدد  سلددل ط صدد ، ط
 .ٜٔص
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؛ ابدال خل دوال،  رصدود االسصدوال  أنبدو  أبندو  ٖٜ-ٕٜ( ابال النرصم ، الفهايدد، صٕٔ)
 .ٔٗٗ/ٖم(ٜٚٚٔالزموال،  حقصك: إحيوال سبوع، راا سورا )بصا د/

 اللغددد صصال،  حقصدددك: ( الزبصدددر ، ابددد  ب دددا محمدددر بدددال الحيدددال ، طبقدددود النحددد صصال ٕٕ)
 .ٛٓٔم( صٖٜٚٔمحمر اب  الفة  إبااهصم، راا المموا  )مسا/

(   )ممدددونل القددداآال( مدددال ال  دددل ال دددل أخف هدددو صدددر الزمدددوال  حققددده  جممددده بايدددول  ٖٕ)
موجيدد صا: يددمر احمددر إبددااهصم، بو دداا : أ.ر. جممدد  حيددصال محمددر، خيددم اللغدد  

 م.ٕٚٓٓالمابص ،  لص  ال ابص /جومم    اصد، 
المزابدددونل، محمدددر بدددال سمدددااال، نددد ا القدددبع المخ سدددا مدددال المق دددبع،  حقصدددك:  (ٕٗ)

 .ٕٖ٘م، صٜٗٙٔا رل  زلهوصم، ط. راان ف اد، 
 .ٖٚٔ( ابال االنبوا ، نزه  األلبو ، صٕ٘)
 .ٛٔٔ-ٚٔٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٙ)
( ه   احر مال ال  ل ال ل أ د سلهو صر الزموال، رةوسد م  مو ةوع مال   ل ٕٚ)

 ، حققه: خةا حيال ظوها رل اطا ح ه للر   ااع، بو اا  أ.ر. جممد  ال اا
حيدددصال محمدددر، خدددرمد الدددم خيدددم اللغددد  المابصددد ،  لصددد  ال ابصددد ، جوممددد    اصدددد، 

 م.ٕ٘ٓٓ
( ابددال الجدد ز ، أبدد  الفددا  سبددر الدداحمال بددال سلددل بددال محمددر , المندد ظم رددل  ددواص  ٕٛ)

يص طل، بغصد  ؛ الٕٕٓ، صٙم(  ٖٛ٘ٔالمل ك  األمم، راا سورا )بصا د/
 ٔال سول رل طبقود النح صصال  النحول ،  حقصك : محمر أب  الفة  إبااهصم ، ط

 .ٓٔٔ، صٔم(   ٜ٘ٙٔ)مسا / 
( القفطددل , جمددو  الددرصال بددال الحددك بددال سلددل بددال ص يدد ، أنبددو  الددا ال سلددم انبددوع ٜٕ)

، الم  بدددددددد  المسدددددددداص  ٔالنحددددددددول،  حقصددددددددك: محمددددددددر أبدددددددد  الفةدددددددد  إبددددددددااهصم، ط
 .٘ٗٔص، ٖم( ٕٗٓٓ)بصا د/
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 .ٜٚ-ٜٙ( ابال النرصم ، الفهايد، صٖٓ)
 .ٜٔٔ( ابال االنبوا ، نزه  األلبو ، صٖٔ)
 .ٕٜٔ( ابال االنبوا ، نزه  األلبو ، صٕٖ)
؛ ابدددال الممدددور الحنبلدددل، أبددد  الفدددع  سبدددر ٜٚ-ٜٙ( ابدددال الندددرصم ، الفهايدددد، صٖٖ)

الحل،  اااد الاهل رل أخبوا مال اهل، راا إحصو  ال اا  المابدل )بصدا د/ 
 .ٜٕٛال.د( ص

 .ٛٚٔ-ٙٚٔ، صٔ, انبوع الا ال،  القفطل؛ ٖٓٔ، الفهايد، صابال النرصم( ٖٗ)
 .ٕٛٗ، صٔ؛ اليص طل، بغص  ال سول،  ٖٓٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٖ٘)
؛ ابدددددددال االنبدددددددوا ، نزهددددددد  األلبدددددددو ، ٖٔٔ-ٖٓٔ( ابدددددددال الندددددددرصم ، الفهايدددددددد، صٖٙ)

 .ٜٗٔص
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٖٚ)
؛ ابدددددددال االنبدددددددوا ، نزهددددددد  األلبدددددددو ، ٕٓٔ-ٜٔٔ( ابدددددددال الندددددددرصم ، الفهايدددددددد، صٖٛ)

 .ٜٚٔص
 .ٕٕٗ( ابال االنبوا ، نزه  األلبو ، صٜٖ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ( ابال النرصم ، الفهايد، صٓٗ)
 .ٖٖٙ، صٙ( ابال الج ز ، المن ظم،  ٔٗ)
 .ٜٕٓ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٗ)
لدده للمابصدد : سبددر الحلددصم النجددوا، راا ( با  لمددوال،  ددوا ،  ددواص  األرل المابددل، نقٖٗ)

 .ٜٕٗ، صٗ)مسا/الد(   ٕالمموا ، ط
( الدداهبل،  ددمع الددرصال أبدد  سبددر اب محمددر بددال احمددر بددال س مددوال,  ددا ال الحفددوظ، ٗٗ)

 .ٜٚٛ-٘ٚٛ، صٖهد (  ٖٗٚٔراا إحصو  ال اا  المابل )م   / 
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النحددد   .   ملدددل: هددد  احمدددر بدددال صحصدددم ٕٙٓ( ابددال االنبدددوا ، نزهددد  األلبدددو ، ص٘ٗ)
م( )الزبصددر ، طبقددود ٜٓٔهددد/ ٜٕٔسددوحل المسددنفود المرصددرل،  دد رل يددن  )

 (ٚٙٔ-٘٘ٔالنح صصال  اللغ صصال، ص
؛ ابدددال الممدددور الحنبلدددل،  ددداااد الددداهل، ٕٔ٘، صٕ( القفطدددل , انبدددوع الدددا ال،  ٙٗ)

 .ٙٔ، صٖ 
( اليددددصاارل، الحيددددال بددددال سبددددر اب ابدددد  يددددمصر النحدددد   الفوةدددد ، امددددوم رددددل اللغدددد  ٚٗ)

م(. )ابددال النددرصم ، ٖٜٛهددد/ٖٛٙ، راع المرصددر مددال الملدد م رددل بغددرار )د النحدد 
 (.ٜ٘، صٚ؛ ابال الج ز ، المن ظم،  ٛٙالفهايد، ص

 .ٜ٘، صٚ؛ ابال الج ز ، المن ظم،  ٛٙ( ابال النرصم ، الفهايد، صٛٗ)
( الحابددل، إبددااهصم بددال ايددحك احددر األيمدد  رددل اللغدد   النحدد ال  ددوال مجليدده سددوماا  ٜٗ)

م. )صددوخ د الحمدد  ،  ددهول الددرصال أبدد  سبددر اب ٜٛٛهددد/ٕ٘ٛلطددعل الملددم، د
، راا الف ددا للطبوسدد   الن ددا  ال  زصدد  ٖصددوخ د بددال سبددر اب, ممجددم األربددو ، ط

 (.ٕٔٔ، صٔم(  ٜٓٛٔ)ال.م/
( ابال الجد ز ، ابدل الفدا  سبدر الداحمال، سدف  السدف ل،  حقصدك: احمدر بدال سلدل، ٓ٘)

 .ٛٓٗ، صٕم(  ٕٓٓٓراا الحرص  )القوهال/
( صددوخ د الحمدد   ،  ددهول الددرصال أبدد  سبددر اب صددوخ د بددال محمددر, ممجددم االربددو ، ٔ٘)

 .ٕٚٔ، صٔ 
( الجندددوبل، خلددد ر ميدددورا نممددد , المجدددولع الملمصددد  مندددا القددداال األ   ح دددم القددداال ٕ٘)

الاابددد  الهجدددا ، أطا حددد  ر  ددد ااع يصدددا من ددد ال، جوممددد  بغدددرار،  لصددد  ال ابصددد  
 .ٛٔٔم( صٖٕٓٓللبنود )بغرار/

ال منظددد ا، أبددد  الفةددد  جمدددو  الدددرصال محمدددر بدددال م دددام, ليدددوال المدددال، راا ( ابدددٖ٘)
 .ٖٓٔ، ص٘ٔم( م ٜ٘٘ٔسورا )بصا د/
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 .ٜٕ٘م( صٕ٘ٓٓ( الجاجونل، سلل بال محمر، ال ماصفود، راا الف ا )بصا د/ٗ٘)
 .ٖٙ، صٔ( القاطبل ، ساصل بال يمصر ، الجوم  الح وم القاآال،  ٘٘)
 .ٗٛ٘( المقرم ، صٙ٘)
 .ٕٙر سبر الف و ، راايود رل  واص  الحةوال، ص( سو  ا، يمصٚ٘)
 . ٔٗٗ، صٖ( ابال خل وال،  رصود االسصوال،  ٛ٘)
( المبار، اب  المبوع محمر، المق ةل،  حقصك: محمر سبر الخدولك، سدولم ال  دل ٜ٘)

 .ٜٗ-ٖٜ، صٔ)بصا د/الد(  
 .ٜٗ-ٖٜ( ابال النرصم ، الفهايد، صٓٙ)
 وبددد,  ددواص  بغددرار،  حقصددك: مسددطفم ( الخطصددل البغددرار ، أحمددر بددال سلددل بددال ٔٙ)

 .ٜٕٕ، ص٘م(  ٕٗٓٓ)بصا د/ ٕسبر القورا سطو، راا ال  ل الملمص ، ط
 .ٜٗ-ٖٜ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٙ)
 .ٚٚ( ابال منظ ا، أب الفة  جمو  الرصال محمر بال م ام ، ليوال المال، صٖٙ)
 .ٙٓٙ( ابال خلر ال، المقرم ، صٗٙ)
اب بددال ميددلم, سصدد ال االخبددوا، المؤييدد  المسدداص   أبدد  محمددر سبددر ( ابددال خ صبدد ،٘ٙ)

 .ٕٓٓم( صٖٜٙٔالموم  لل ولص   ال اجم   الطبوس   الن ا )القوهال/
 .ٙٓٙ( المقرم ، صٙٙ)
( سبدددر البدددوخل، محمدددر ردددؤار، الممجدددم المفهددداع اللفدددوظ القددداآال ال ددداصم، راا احصدددو  ٚٙ)

 .ٖٗٛال اا  المابل )بصا د/ال.د( ص
 (.ٕٕٗ  )( ي ال ال ماا ، آصٛٙ)
( صويصال، جمم  سبدر اب، سبدر اب بدال ا احد  يدصا ه  ر اع  الجهدور   الف دا  ردل ٜٙ)

اإليعم، ايول  موجي صا يصا من  ال، مقرم  إلم مجلع  لص  ال ابص ، جوممد  
 .ٕٖ-ٖٔم( صٕٛٓٓ  اصد )  اصد/
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( القصا اندددل، ابددد  سلدددل الحيدددال بدددال ا دددصك االزر ، الممدددرل ردددل محويدددال ال دددما ٓٚ)
بدددددده،  نقددددددرع،  حقصددددددك: محمددددددر محصددددددل الددددددرصال سبددددددر الحمصددددددر، راا الطعيدددددد   آرا

 .ٖ، صٔم(  ٕٙٓٓ)القوهال/
( الميدددم ر  ، أبددد  الحيدددال سلدددل بدددال الحيدددصال بدددال سلدددل, مدددا   الددداهل  ممدددورال ٔٚ)

، راا االنددددددد اا ٔالجددددددد ها،  حقصدددددددك: محمدددددددر محصدددددددل الدددددددرصال سبدددددددر الحمصدددددددر، ط
 .٘ٚ، صٗم(  ٜٕٓٓ)بصا د/

 .٘ٙص ( ابال النرصم ، الفهايد،ٕٚ)
( المدددوزنل، ب دددا بدددال محمدددر ابدددال س مدددوال النحددد   ايددد وا المبدددار ردددل النحددد   اللغددد  ٖٚ)

؛ ٛٓٔ-ٚٓٔ، صٚم ، )صدددوخ د الحمددد  ، ممجدددم االربدددو ،  ٖٙٛهدددد/ٜٕٗد
 (.ٔٗٔ-ٓٗٔابال االنبوا ، نزه  االلبو ، ص

( المصنل، برا الرصال، اليص  المهندر ردل يدصال الملدك المؤصدر،  حقصدك: رهدصم محمدر ٗٚ)
 .ٚٗٔم( صٜٚٙٔ)القوهال/  ل  د 

م(  ردد   انقددال ٖٚٛهددد/ٖٕٕ( بلددر رددل بددعر الددا م، ر حهددو الخلصفدد  المم سددم يددن  )٘ٚ)
بيبل أيا المل ص ،   وند مال اسظم ر    االيعم، )صدوخ د الحمد   ، ممجدم 

؛ البغدددددرار ، سدددددفل ٛ٘ٔ، صٗم(  ٜٚٚٔالبلدددددراال ، راا سدددددورا )بصدددددا د/
االطددددعع سلددددم ايددددمو  االم ندددد   الددددرصال سبددددر المددددؤمال بددددال سبددددر الحددددك، مااسددددر

 ٔ البقددددوع،  حقصددددك: سلددددل محمددددر البجددددو  ، راا المماردددد  للطبوسدددد   الن ددددا، ط
 .ٖٜٙ، صٕ)بصا د/ال.د( م

( المدو ار ، أبد  الحيددال سلدل بددال محمدر, نسددصح  الملد ك،  حقصددك: محمدر جويددم ٙٚ)
 .ٖٜم( صٜٙٗٔالحرص ل )بغرار/

ار صنددورم الخلفددو  رهدداا  طدد صع ، ( ابددال سلددل البسددا ، خاايددونل االسدد ، اخددوم ببغددرٚٚ)
  وال حيال االر نوال بةا ل ال ما  أن اسده،  ا سد  لده مدال مجوليد  الخلفدو  
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مو لم ص س  الحر،  لر ين  ا نصال  يد صال  مويد   مدود يدن  خميدصال  مدوي صال. 
؛ ابددددددال حجددددددا ٘٘-ٗ٘، صٛ)صنظددددددا: الخطصددددددل البغددددددرار ،  ددددددواص  بغددددددرار، م

 حقصك: سبر المزصز بال محمر بال سول   الميقعنل، نزه  االلبول رل االلقول،
 .ٕٙٗ-ٙٚ، صٔم(  ٜٜٛٔ)بع. م/ ٔاليرصر ، م  ب  الا ر، ط

 .ٕٔ، صٓٔ( صوخ د الحم  ، ممجم األربو ،  ٛٚ)
 .ٗٛ-ٖٛ، صٗ( الميم ر  ، ما   الاهل،  ٜٚ)
( االسفهونل، أبد  الفدا  سلدل بدال الحيدصال, االيدونل،  حقصدك: سبدر اليد وا احمدر ٓٛ)

 .ٕٗٙ، صٚم(  ٜ٘٘ٔ قور  )بصا د/راا ، راا ال
 .ٓٚٔ، صٚ( الخطصل البغرار ،  واص  بغرار، مٔٛ)
 .ٜٜٔ-ٚٙٔ-ٕٗٔ، صٗ( الميم ر  ، ما   الاهل،  ٕٛ)
 .ٕٗ-ٖٕ-ٕٕ-ٕٔ، صٙ( ابال خل وال،  رصود االسصوال،  ٖٛ)
 .٘ٔٔ، صٚ( ابال الج ز ، المن ظم،  ٗٛ)
 ا، أحددر نددرمو  الخلصفدد  ( ابددال المددع ، الحيددال بددال سلددل ابدد  ب ددا ال ددوسا الم دده٘ٛ)

 م(.ٖٜٔهد/ٜٖٔالمم ةر بوب )د
( صحصددم بددال المددنجم: ابدد  محمددر صحصددم بددال المددنجم، سددولم بولمابصدد ،  ددوساا ، ارصددل ٙٛ)

م. المزابدونل، ند ا القدبع، ٕٜٗهد/ٖٓٓمم زلل، مقال مال الخلصف  المم مر د
 .ٜٖٖص

، ٔ  م(ٜٗٔٔ( ميددد  صه، ابددد  سلددددل احمدددر بددددال محمدددر،  جددددوال االمدددم )مسددددا/ٚٛ)
 .ٚٔٗص

م( ٜٜٚٔ( الس لل، اب  ب ا محمر بال صحصم، اخبدوا الااةدل  الم قدل )بصدا د/ٛٛ)
 .ٕٙ-ٕ٘ص

 .ٛٚ( الجنوبل، المجولع الملمص ، صٜٛ)
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 .ٖٛ٘، صٖ( ابال خل وال،  رصود االسصوال،  ٜٓ)
 .ٕٔٔ، صٖم(  ٜٛ٘ٔ( البي ونل، رؤار أراام، رايال المموا  ) بصا د / ٜٔ)
 .ٖٔٙ، صٖاالسصوال،  ( ابال خل وال،  رصود ٕٜ)
( ابال الا مل، ابد  الحيدال سلدل بدال المبدوع، رصد اال ابدال الا مدل،  حقصدك:  ومد  ٖٜ)

 .ٖٗٛم( صٜٚٔٔال صعنل )مسا/
 .ٕٗ، صٕٔ( االسفهونل، االيونل،  ٜٗ)
 .ٗٚ، ص٘( ابال خل وال،  رصود االسصوال،  ٜ٘)
 .ٕٓٗ، صٜٔ( صوخ د الحم  ، ممجم االربو ،  ٜٙ)
 ، راا الممددددددوا  )القددددددوهال/ٓٔسددددددا المبويدددددل ال ددددددونل، ط( ةدددددص ،  دددددد خل، المٜٚ)

 .ٛٛٔم( صٜٜٙٔ
م( ٕٜٙٔ( الطدددوها، سلدددل جددد ار، المنهددد  ردددل االرل المابدددل، الممدددوا  )بغدددرار/ٜٛ)

 .ٓٛص
 .ٜٛٔ-ٛٛٔ( ةص ، المسا المبويل ال ونل، صٜٜ)
 .ٕٗٛ( ةص ، المسا المبويل ال ونل، صٓٓٔ)
 .ٕ٘ٛ( ةص ، المسا المبويل ال ونل، صٔٓٔ)
 .ٜٕٛ( ةص ، المسا المبويل ال ونل، صٕٓٔ)
( رصدد اال البح ددا ،  حقصددك: حيددال  ومدد ، مطبمدد  راا الممددوا  )مسدددا/ال.د( ٖٓٔ)

 .ٜٕ٘؛ ةص ، المسا المبويل ال ونل، صٛٙٙ، صٕ 
 .ٛٙٙ، صٕ( رص اال البح ا ،  ٗٓٔ)
( االخو دددل: جمددد  اخ دددل،  هددد   ددد  جبددد  خ دددال يلدددصظ )ابدددال منظددد ا، ليدددوال ٘ٓٔ)

 (.ٖٖٛ-ٕٖٛ، صٔالمال، 
 (.ٖٙٗ، صٖ( الّلحْل: ه  الطاصك ال اة  )ابال منظ ا، ليوال المال،  ٙٓٔ)
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( ابال ال وزا نل، ظهصا الرصال سلدل بدال محمدر البغدرار ، مخ سدا ال دواص  مدال ٚٓٔ)
ا   الزمددوال الددم من هددم ر لدد  بنددل المبددوع،  حقصددك: مسددطفم جدد ار، مطبمدد  

بددال محمددر، ؛ ابددال المماانددل، محمددر سلددل ٘٘ٔم( صٜٓٚٔالح  مدد  )بغددرار/
م( ٖٜٚٔاالنبددددددو  رددددددل  ددددددواص  الخلفددددددو ،  حقصددددددك: خويددددددم اليددددددوماايل )الصددددددرال/

 .ٕٛٔص
؛ ال  بل، محمدر بدال  دو ا, رد اد ٛ٘ٔ( ابال ال وزا نل، مخ سا ال واص ، صٛٓٔ)

م( ٖٜٚٔال رصود  الاص  سلصهو،  حقصك: احيوال سبوع، راا ال قورد  )بصدا د/
 .ٔ٘، صٗم

 .٘ٔٔ، صٓٔ،  ( الخطصل البغرار ،  واص  بغرارٜٓٔ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ( ةص ، المسا المبويل ال ونل، صٓٔٔ)
 .ٙٚ، صٖ( ابال خل وال،  رصود االسصوال،  ٔٔٔ)
( السدددددددد لل، ا ددددددددموا ا الر الخلفددددددددو  مددددددددال   ددددددددول اال ااك، مطبمدددددددد  السددددددددو   ٕٔٔ)

 .ٕٔٔم( صٜٓٙٔ)القوهال/
 .ٖٚٗ، صٔ( م ز، الحةوال اإليعمص ، م ٖٔٔ)
 .ٕٚٚ، صٕالاهل،  ( ابال الممور الحنبلل،  اااد ٗٔٔ)
 .ٔٚٗ، صٔ( م ز، الحةوال اإليعمص ،  ٘ٔٔ)
 .ٜٓٔ، صٕ( ابال خل وال،  رصود االسصوال،  ٙٔٔ)
 .ٜٛ-ٜ٘، صٕٔ( الخطصل البغرار ،  واص  بغرار،  ٚٔٔ)
 .ٜٙ-ٜ٘، صٕٔ( الخطصل البغرار ،  واص  بغرار،  ٛٔٔ)
م  ددل ال دداك  ( ابدال الجدد ز ، ابدد  الفددا  سبددر الدداحمال بدال سلددل،  لبددصع ابلددصع،ٜٔٔ)

 .ٖٙالجرصر )بغرار/ال.د( ص
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( ال ددلبل، ابدد  ب ددا جمفددا بددال صدد نع، رصدد اال ابددل ب ددا ال ددلبل، جممدده  حققدده: ٕٓٔ)
 .ٕٔٔم( صٜٚٙٔ وم  مسطفم ال صبل، مطوب  راا ال ةومال )بغرار/

 .ٕٚٔ( حيال, الحا   الف اص  رل المااك، صٕٔٔ)
، ٙم(  ٖٗٙٔ ال دماا  )القددوهال/( ابدال خ صبد ، ابد  محمددر سبدراب بدال ميددلم، ال دما ٕٕٔ)

 .ٕٕ-ٕٓص
( سبددر البددوخل، أحمددر, ممددولم الحةددوال المابصدد  رددل القدداال ال ولدد  الهجددا ، ما ددز ٖٕٔ)

 .ٖٖٙم( صٜٜٔٔ)بصا د/ ٔراايود ال حرل المابص ، ط
 .ٖٓٙ( المقرم ، صٕٗٔ)
 .ٕ٘ٔ( ةص ، الفال  مااهبه رل الن ا المابل، صٕ٘ٔ)
  الن ددددا، راا الممددددوا  المابصدددد  )القددددوهال/( حيددددصال، طدددده، مددددال حددددرص  ال ددددما ٕٙٔ)

 .ٕٛم( صٜٚ٘ٔ
، ٔ( الجددوحظ، ابدد  س مددوال سمددا  بددال بحددا، البصددوال  ال بصددصال )بصددا د/ال.د(  ٕٚٔ)

 .٘٘ص
 .ٕ( ابال خ صب ، ارل ال  ول، صٕٛٔ)
 .ٕٜٕ-ٜٕٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜٕٔ)
 .ٖٜٕ-ٕٜٕ( ابال النرصم ، الفهايد، صٖٓٔ)
 .ٖٗٗ، صٔيعمص ، م ( م ز، الحةوال اإلٖٔٔ)
 .ٛٛ( حيصال, حرص  ال ما  الن ا، صٕٖٔ)
 .ٕ٘ٗ، ص٘( الطبا ،  واص ،  ٖٖٔ)
 .ٕٚٗ، ص٘( الطبا ،  واص ،  ٖٗٔ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ، صٗ( ابال سبر ابه، المقر الفاصر،  ٖ٘ٔ)
 .ٜٙم( صٖٜٚٔ)القوهال/ ٕ( نقر الن ا،  حقصك: سبر الحمصر المبور ، طٖٙٔ)
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 .ٕٛٔ، صٙالسصوال،  ( ابال خل وال،  رصود اٖٚٔ)
( ابدال طصفدد ا، ابدد  الفةدد  احمددر بددال طددوها،  ددواص  بغددرار،  حقصددك: محمددر زاهددر ٖٛٔ)

 .ٔ٘ٔم( صٜٜٗٔ)القوهال/
 .ٕٔ( ابال خلر ال، المقرم ، صٜٖٔ)
( ابال رحصد  ال لبدل، أبد  الخطدول سمدا بدال أبدل سلدل حيدال بدال سلدل, النبدااع ٓٗٔ)

وع المدزا  ، مطبمد  رل  واص  خلفدو  بندل المبدوع، سدححه  سلدك سلصده: سبد
 .ٖم(صٜ٘ٙٔالمموا  )بغرار/

 .ٙٔ-٘ٔ( المقرم ، صٔٗٔ)
( ال لصيل، امةوال،  الّا ّصل، جمو  هو م،  واص  الحةوال المابص  اإليدعمص ، ٕٗٔ)

 .ٕٚٚم( صٕٔٓٓراا المر اإليعمل )بنغوز /
 .ٕٛٚ( ال لصيل،  واص  الحةوال المابص  اإليعمص ، صٖٗٔ)
جدد ار حيددال ، الحصددول الملمصدد  رددل بغددرار رددل القددانصال الاابدد   ( االنسددوا ، يددمورٗٗٔ)

م( ٜٜٚٔ الخددددددومع الهجدددددداصصال، أطا حدددددد  ر  دددددد ااع يصددددددا من دددددد ال )ال  ردددددد /
 .ٕ٘ٗص

( سددددال ال ددددم بص    واصخهددددو صنظددددا: الددددر ا ، سبددددر المزصددددز، الجددددا ا ال واصخصدددد  ٘ٗٔ)
 . ٕٜم( صٜٔٛٔ)بصا د/ ٖلل م بص ، راا الطلصم  للطبوس   الن ا، ط

 ٕمسددددطفم،  ددددو ا, ال دددددواص  المابددددل  المؤاخددددد ال، راا الملددددم للمعصدددددصال ، ط( ٙٗٔ)
 .ٛٙ، صٔم(  ٜٓٛٔ)بصا د/

م( ٕٛٓٓ( أمددددددصال، أحمددددددر, ةددددددحم االيددددددعم، راا ال  ددددددول المابددددددل )بصددددددا د/ٚٗٔ)
 .ٕٓ٘ص

( نخبدد  مددال ايددو ال ال ددواص ، المددااك رددل م  ددل الحةددوال، راا الحاصدد  للطبوسدد  ٛٗٔ)
 مرهو. مو ب ٕٕٔ، صٖم(  ٜٛٛٔ)بغرار/
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 .ٕٚٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜٗٔ)
 .ٜٖٛ-ٜٖٓ، ص٘( الخطصل، البغرار ،  واص  بغرار،  ٓ٘ٔ)
.  صنظددا: ٕٙٛ، ٜٜ، ٔ٘، صٛ،  ٖٓٓ-ٜٕٛ، صٖ( صنظددا: االيددونل،  ٔ٘ٔ)

 .ٖٛ٘-ٖٚ٘، ص٘ واص  بغرار،  
 .ٛٗٔ( ابال االنبوا ، نزه  األلبو ، صٕ٘ٔ)
، ٔراصددد   النهوصددد ، م  بددد  الممدددوا ، ط( ابدددال   صدددا، سمدددور الدددرصال إيدددموسل, البٖ٘ٔ)

 .ٕٛٗٔ، صٗم(  ٜٙٙٔ)بصا د/
 .ٕٜٕ-ٜٕٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٗ٘ٔ)
 .ٕٗٛٔ، صٗ( ابال   صا، البراص   النهوص ،  ٘٘ٔ)
 .ٜٓٗ، صٛ( الخطصل البغرار ،  واص  بغرار،  ٙ٘ٔ)
 .ٜٓٗ، صٛ( الخطصل البغرار ،  واص  بغرار،  ٚ٘ٔ)
 .ٚٚٔهايد، ص( ابال النرصم ، الفٛ٘ٔ)
( الدداهبل،  ددمع الددرصال أبدد  سبددر اب محمددر بددال احمددر بددال س مددوال, يددصا أسددعم ٜ٘ٔ)

، ٕٔالنددددبع ،  حقصددددك:  ومدددد  الخددددااط، مؤييدددد  الايددددول  للطبوسدددد   الن ددددا  
 .ٖٕٔص

 .ٖٕٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٓٙٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٔٙٔ)
 .ٕٕٕٓ، صٗ  ( ابال   صا، البراص   النهوص ،ٕٙٔ)
(    الاصال  اجم ا البال خ صب  لم صا ا أحر منهم أنه أل    وبو  بهاا االيم، امو ٖٙٔ)

مددنه    ددول االمومدد   اليصويدد  رهدد  لددم ص ددال مددنه  ابددال خ صبدد ،  ددم اال مؤلدد  
ال  ول صنق  سال اماأل  هرد ر   االنرلع  ابدال خ صبد   لدر بمدر رد   االندرلع 

صنظددا: ابددال خ صبدد ، ابدد  محمددر سبددر اب بددم بنحدد  مويدد   س دداصال يددن . للمزصددر 
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م( ٕٜٗٔ، راا ال  ل المساص  )القدوهال/ٔميلم الرصن ا ، سص ال االخبوا،  
 مقرم  المحققصال.

-ٕٔٗ، صٔا: ال دددواص  المابدددل  المؤاخددد ال،  ( للمزصدددر مدددال ال فوسدددص ، صنظدددٗٙٔ)
ٕٕٗ. 

 .ٕٕٗٔ، صٗ( ابال   صا، البراص   النهوص ،  ٘ٙٔ)
 .ٔٛٔ-ٓٛٔالفهايد، ص ( ابال النرصم ،ٙٙٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٔ( مسطفم، ال واص  المابل  المؤاخ ال،  ٚٙٔ)
 .ٕٗٗ، صٔ( مسطفم، ال واص  المابل  المؤاخ ال،  ٛٙٔ)
( ابددال خ صبدد ، ابدد  محمددر سبددر اب بددال ميددلم، الممددوا ،  حقصددك:  ددا د س و دد ، ٜٙٔ)

 .ٕٙم( صٜٓٙٔمطبم  راا ال  ل )القوهال/
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘( ابال النرصم ، الفهايد، صٓٚٔ)
 .ٕٙٗ, ص ٔ( مسطفم, ال واص  المابل  المؤاخ ال،  ٔٚٔ)
 .ٙٛ(  ابال النرصم ، الفهايد، صٕٚٔ)
 .ٕٛٗ, ص ٔ( مسطفم، ال واص  المابل  المؤاخ ال، ٖٚٔ)
 .ٜٕٗ,  صٔ( مسطفم، ال واص  المابل  المؤاخ ال،  ٗٚٔ)
،  لدصم ملد ار ( الصمق بل ، أحمر بال إيحوك ، م و ل  النوع لزمونهم ،  حقصك :٘ٚٔ)

) المقرمدددددد  ( ؛ صددددددوخ د الحمدددددد   ، ممجددددددم  ٘م ( صٕٜٙٔ)بصددددددا د /  ٔط
 .ٖ٘ٔص – ٖاألربو  ، م 

؛ صدددددددوخ د  ٕٛٙ – ٕٚٙص  – ٗٔ( الددددددداهبل ، يدددددددصا أسدددددددعم الندددددددبع  ،   ٙٚٔ)
 . ٜٗ, ص ٜالحم   ، ممجم األربو  , م  

 . ٖٙٔ، ص ٕ( الخطصل البغرار  ،  واص  بغرار  ٚٚٔ)
 . ٓ٘، ص ٜ، ممجم األربو  ، م  ( صوخ د الحم  ٛٚٔ)
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 .ٖٕٚ، ص ٗٔ( الاهبل ، يصا أسعم النبع  ،  ٜٚٔ)
 .ٖٓٛ( سبر البوخل , ممولم الحةوال المابص  رل القاال ال ول  الهجا  ، صٓٛٔ)
 .ٖٙٛ( سبر البوخل , ممولم الحةوال المابص  رل القاال ال ول  الهجا  ، صٔٛٔ)
 .ٖٕٚ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٛٔ)
 .ٖٕٚ( ابال النرصم ، الفهايد، صٖٛٔ)
 .ٖٕٚ( ابال النرصم ، الفهايد، صٗٛٔ)
 .ٕ٘ٓ( ابال النرصم ، الفهايد، ص٘ٛٔ)
(  هددد  ابددد  احمدددر، المبدددوع بدددال الحيدددال ،  زصدددا الخلصفددد  الم  فدددل بدددوب  الخلصفددد  ٙٛٔ)

هدددد( سندددر محو لددد  خلددد  الخلصفددد  المق دددرا بدددوب ٜٕٙالمق دددرا بدددوب، خ ددد  يدددن  )
 (.ٔٛ-ٓٛ، صٙب المم ز، )ابال الج ز ، المن ظم،   مبوصم  سبر ا

 .ٜٖٖ، صٖ( حيال ،  واص  اإليعم،  ٚٛٔ)
 .ٜٕ٘، صٗ( الميم ر  ، ما   الاهل،  ٛٛٔ)
 .ٕ٘ٓ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜٛٔ)
 .ٖٖٕ، صٖ( القفطل , انبوع الا ال،  ٜٓٔ)
 .ٜٓٔ-ٛٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜٔٔ)
حمددددر بددددال يددددمصر االنرليددددل، جمهددددال أنيددددول المددددال، ( ابددددال حددددزم، سلددددل بددددال إٜٔ)

م( ٖٕٓٓ)بصددا د/ ٖمن دد ااد: محمددر سلددل بصةدد ال، راا ال  ددل الملمصدد ، ط
 .٘ٚ٘، ص٘ٔ؛ الاهبل، يصا اسعم النبع ،  ٜٚٔص

؛ صدددوخ د الحمددد   ، ممجدددم االربدددو ، ٗ، صٔ( الميدددم ر  ، مدددا   الددداهل،  ٖٜٔ)
 .ٕٜ، صٖٔ 

 .ٙٗ٘؛ ل ب ال، حةوال المال، صٚ، صٔ( الميم ر  ، ما   الاهل،  ٜٗٔ)
 .ٕٛٗ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜ٘ٔ)
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 .ٗ، صٔ( الميم ر  ، ما   الاهل،  ٜٙٔ)
 .٘-ٗ، صٔ( الميم ر  ، ما   الاهل،  ٜٚٔ)
 .ٕٜ٘، صٖ( الاهبل،  ا ال الحفوظ،  ٜٛٔ)
 .ٕٜٙ، صٖ( الاهبل،  ا ال الحفوظ،  ٜٜٔ)
 .ٕٚ٘( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٓٓ)
 .ٕٔ٘، صٕلقفطل , انبوع الا ال،  ( إٔٓ)
 .ٓ٘ٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٕٓ)
 .٘٘، صٕ( مسطفم، ال واص  المابل  المؤاخ ال،  ٖٕٓ)
 .ٗٔ٘-ٖٔ٘، صٕ( أمصال , ةحم اإليعم،  ٕٗٓ)
 .ٖٔ٘، صٕ( أمصال ، ةحم اإليعم،  ٕ٘ٓ)
 .ٜٕٗ، صٔ( مسطفم، ال واص  المابل  المؤاخ ال،  ٕٙٓ)
  ردددواع، الف دددا الجغااردددل ةدددمال   دددول حةدددوال المدددااك، راا ( الهص دددل، سدددبا ٕٚٓ)

 .ٜٗٔ، صٛم(  ٜ٘ٛٔالحاص  )بغرار/
( طدددوش  بددداى زارل، احمدددر بدددال مسدددطفم بدددال خلصددد ، مف دددو  اليدددمورل  مسدددبو  ٕٛٓ)

اليصورل رل م ة سود الملد م،  حقصدك:  ومد  ب دا ، سبدر ال هدول ابد  الند ا 
 .ٖٗٛم( صٜٛٙٔ)القوهال/

 ٕالف ددو ،  ددواص  الحةددوال اإليددعمص ، راا اليعيدد ، ط( سو دد ا، يددمصر سبددر ٜٕٓ)
(  لبل، أب  زصر ،  واص  الحةدوال اإليدعمص  ٔ، )ٗٚم( صٜٙٛٔ)ال  صد/

 .ٖٙٙم(  صٜٗٙٔ الف ا اإليعمل، م  ب   هب  )القوهال / 
 .ٖٚٙ-ٖٙٙ(  لبل،  واص  الحةوال اإليعمص   الف ا اإليعمل، صٕٓٔ)
 .ٖٚٙإليعمص ، ص(  لبل،  واص  الحةوال إٔٔ)



 
 

 

 

   

 

 أ. د. طلب صبار محل
 د. جمعة عبد الله ياسين

 ٖٕٔٓ(  أيــلـول   ٙٔالعـــدد   )
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  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

( موجدددددر، سبدددددر المدددددنمم،  دددددواص  الحةدددددوال اإليدددددعمص  ردددددل المسددددد ا ال يدددددطم ٕٕٔ)
 .ٖٕٓم( صٖٜٙٔ)القوهال/

؛ مدددد اانل , حمصددددر  سبددددر الحلددددصم من سددددا، ٜٙ( القفطددددل , أخبددددوا الملمددددو ، صٖٕٔ)
ؤييدد  راا ال  ددل للطبوسدد   الن ددا خدداا اد رددل  ددواص  الملدد م سنددر المددال، م

 .ٚ٘م( صٜٗٚٔالم س  / )
 .ٗٔٗ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٗٔ)
 .ٓٚ( القفطل , أخبوا الملمو  بيخبوا الح مو ، صٕ٘ٔ)
-ٜٓ٘, صٔظنددد ال مدددال ايدددومل ال  دددل  الفنددد ال،  ( حدددوجل خلصفددد ،   ددد  الٕٙٔ)

ٜ٘ٔ. 
 .ٙٔٗ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٚٔ)
 .ٕٔٗ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٛٔ)
 .ٙٔٗ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜٕٔ)
 .ٕٙٗ-ٖٕٗ( القفطل ,  واص  الملمو  بيخبوا الح مو ، صٕٕٓ)
 .ٕٙٗ-ٖٕٗ( القفطل ,  واص  الملمو ، صٕٕٔ)
( ال نددر ، صمقدد ل بددال ايددحك، ايددوي  ال نددر ،  حقصددك: سبددر الهددور  ابدد  اصددرل ٕٕٕ)

 .ٓٔٔ، صٕم(  ٜٓ٘ٔ)مسا/
را ( البصا نل، اب  الاصحوال محمدر بدال احمدر، الجمدوها ردل ممارد  الجد اها )حصدٖٕٕ)

 .ٓ٘-ٙٗهد( صٖ٘٘ٔآبور الر ال/
 .ٜٓ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٕٗ)
( ابال خ صب ، أب  محمر سبر اب بال ميلم بال خ صب  الدرصن ا ، االند ا  ردل م ايدم ٕٕ٘)

 .ٛم( صٜٛٛٔالمال، راا ال ؤ ال ال قورص  )بغرار/
 .ٔٛٔ-ٓٛٔ( ابال النرصم ، الفهايد، صٕٕٙ)
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 ٖٕٔٓ(  أيــلـول   ٙٔالعـــدد   )
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المابص  ح م نهوص  القاال المو ا المصعر ،  اجم : (     ، إبااهصم، الجغاارص  ٕٕٚ)
سدددددول  رلدددددص  حيدددددال الهص دددددل  خلدددددر ال را ر سدددددبا ، راا الح مددددد  للطبوسددددد  

 .ٜٚم( صٜٜٓٔ)بغرار/
 .ٕٙ( ابال خ صب ، المموا ، صٕٕٛ)
 .ٜٖٕ( ابال النرصم ، الفهايد، صٜٕٕ)
 .ٖٙٙ(  واص  الحةوال اإليعمص ، صٖٕٓ)
 .ٜٜٗ( حةوال المال، صٖٕٔ)
 .ٜٙ٘-ٛٙ٘( حةوال المال، صٕٖٕ)
 .ٕ( الصمق بل ، البلراال , صٖٖٕ)
 .ٚٛ(    ه، الجغاارص  المابص ، صٖٕٗ)
(  اان   ري ل، اينوطص ع،  واص  االرل المابل، نقله للمابص : سدع  الدرصال ٖٕ٘)

 ) مقرم  النو ا(. ٔٔ، صٔم(  ٜٔٙٔس موال )الخاط م/
 .ٙٙ٘ةوال المال، ص؛ ل ب ال، حٗ، صٚ( ابال الج ز ، المن ظم،  ٖٕٙ)
، ألنرليل، طبقود األطبو   الح مو ( ابال جلج ، أب  را ر يلصموال بال حيوال اٖٕٚ)

 حقصدددك : مؤصدددر اليدددصر ، مطبمددد  الممهدددر الملمدددل الفانيدددل ل  دددوا ) القدددوهال / 
 .ٚٚم( صٜ٘٘ٔ

م( ٖٜٛٔ)لصدرال/ ٕ( ابال ح خ ، اب  القويم محمر بال ح خ ، س ال االاض، طٖٕٛ)
 .ٔ/صٔك

 .ٗٙ٘؛ ل ب ال، حةوال المال، صٖ، صٔال ح خ  ، س ال االاض ،  ( ابٜٖٕ)
 .ٕٓٓ، صٔ(  اا    ري ل ،  وص  االرل الجغاارل المابل ،  ٕٓٗ)
 .ٔٔ، ص ٕ، الحةوال اإليعمص  ،  ( م زٕٔٗ)
 .ٖٕٓ، صٛ( الهص ل ، الف ا الجغاارل ةمال   ول حةوال المااك ،  ٕٕٗ)
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 د. جمعة عبد الله ياسين
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 .ٜٕٓ( ابال النرصم ، الفهايد ، صٖٕٗ)
 .ٜٕٓ( ابال النرصم ، الفهايد ، صٕٗٗ)
؛ ابددال  غددا  ٘ٙٔ، صٔ(  اا    ريدد ل ،  ددواص  االرل الجغاارددل المابددل ،  ٕ٘ٗ)

بارى ، جمو  الرصال أب  المحويال األ وب ل ، النج م الزاهال ردل ملد ك مسدا 
 .ٜٕٛ، صٖم(  ٜٕٜٔ القوهال ) القوهال / 

ةدددددددوال المددددددددال، ؛ ل بددددددد ال، ح٘-ٗ، صٔ( الميدددددددم ر  ، مدددددددا   الددددددداهل،  ٕٙٗ)
 .ٖٙ٘ص

 .ٖٙ٘( ل ب ال ، حةوال المال ، صٕٚٗ)
 .ٗٙ٘( حةوال المال ، صٕٛٗ)
 .ٗٗٔ-ٚٛ، صٔ( الخطصل البغرار  ،  واص  بغرار ،  ٜٕٗ)


