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 لملخصا
ح,نػػد سيتنػػل ؿحثنانػػلحوػػذاح رؽحا عتلثػػتحريػػرحا تػػلر وحتنػػذحنمػػكتاح نتػػ حر ػػدحت ػػ ؾحا ط ا ػػ ح ػػ حاأ

ثحاستطلعحا عربحا تس تيفحأفحيط ر احصنلرتحا  رؽح افحييرر اح ياحنيثحاسسػ احا ؿحتصػن حني
اػـحنل ػ احوػذلحا صػنلرتححـ(ٔٔٚوػػ/حٖٜ) صنلرتحا  رؽح ػ حسػتردندحثعػدحافح تن ػلحا تسػ ت فحسػنتح

ا نلضرةحا عثلسيتحثغدادحنيػثحتػـحأنمػكحا ؿحتصػن ح صػنلرتحا ػ رؽح ػ حر ػدحا ع يسػتحا عثلسػ ححإ  
نيػػثحيررػػاححنػػد ساأحإ ػػ يتح تن ػػلحسػػ تا ػػث دحاإحإ ػػ  تػػفحاػػـحانتل ػػتحصػػنلرتاحح,مػػيدوػػلر فحا رح

 كػػػلفح  ػػػ رؽح ا ػػػ راديفحد راحكييػػػراح ػػػ حتلػػػدـحا نيػػػلةحح,تدينػػػتحمػػػلطثتح ػػػ حانتػػػلجحا ضػػػ حانػػػ اعحا ػػػ رؽح
ا ربػلححإ ػ  تػفحاػـحانتلػ ححنػد س ازدوػرتحصػنلرتاح ػ حثليػتحتػدفحاأح,نػد سا ع تيتح ا الل يتح  حاأ

 ددحامت رحرددحتفحا  راديفح ا نسلعيفح ا عطلطيفحتفحح,تحصنلرتحا  رؽحرفحا تس تيفا ت حاعذ
ح.ححند س كلفح  ـحد راحكييراح  حتط  رحا  رادتح  حاأحند سا رجلؿح ا نسلءح  حاأ

Abstract
 

This paper deals with the history of writing throughout history, from its 

inception to the reign of the kings of the sects in Andalusia, where the 

Arab Muslims were able to develop and flourish the paper industry, 

where they founded the first paper factory in Samarkand after the 

Muslims opened it in 93 AH/ AD. Where the first paper  711   factory 

was established during the reign of the Abbasid caliph Harun al-Rashid, 

and then moved his industry to the Islamic countries and from there to 

Andalusia where the city of Shatbeh produced the best types of paper, 

and paper and paperwork played a major role in the advancement of 

scientific and cultural life in Andalusia, Its industry flourished                                                                                                           
  :لمقلمةا

حرس ؿح هللح ر  حا اح أصنلثاح تفحا نتدحهللحربحا عل تيفح ا ص ةح ا س ـحر  حسيدنلحدمحم
حا ديفح.ححإ  درلحيدر تاح سلرحر  حودياح حيـ 

  ػ حأنػ حح, حا تجيػدحنل ػ حثػل عايرحتػفحأ جػاحا يػداعحا نضػلر حسػ تأفحتلر عنلحا عرب حاإ
ا تػػ حتػػفحمػػكن لحأفحتضػػ ءحا عايػػرحتػػفحا ز ايػػلحا تظ تػػتح ػػ حتػػلر وحنضػػلرتنلحح,ثل دراسػػتح ا ثنػػث

 لدحكلفح  تس تيفحريرحتلر ع ـحنملطحتمرؼح  حتيػلديفحا نضػلرةحا تعت سػتحح,يتس تا عربيتحاإ
حانيا حرفحذ ؾحا نملطحا عييرحكيلفحنضلر حرظيـحأس ـح  حتلدـحا ثمر تحنن حا  ض ح.ح

 حا تػػ حسػ تأفحا عتلثػتحوػ ح انػدةحتػفحأ جػاحا يػداعحا نضػلر حا عربػ حاإ تتػلح مػؾح يػاح
حتػػػفحجيػػػ حسػػػلردتحر ػػػ حا تػػػد  فح نلػػػ حا عيػػػراتح ا جيػػػ ح.ح دػػػدحتا ػػػتحأد اتحا عتلثػػػتححإ ػػػ  ع ػػػـ 
وػػػلجسحا نضػػػلراتحا تعت سػػػتحريػػػرححتعر ت ػػػلمػػػك تحح,ا تعت سػػػتحا مػػػغ حا مػػػلة ح  ثمػػػر تحجتعػػػلء

 ا تلر وح.ح لدحكلفحاعتراعحا  رؽح اندةحتفحأوـحانجلزاتحا ثمرح نمرحا ع  ـح ا تعلرؼح.ح
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تجل تحاعرىححإ   عناحاتتدحح,دراستح لطأفحد رحا  رؽح ـحيلتصرحر  حا تد  فح ا طثلرتح ا ححححح
ا تػرحا ػذ حرػززحح, دعػ ح ػ حثعػضحا صػنلرلتحا عػرىحح, ا ر فح, ا تعي تح,كايرةحتا حا تغ ي 

حر ػػ حتػػ ادحا عتلثػػتح.حي ػػدؼحوػػذاحا ثنػػثح مػػرححتػػلر وحاعتػػراعحا ػػ رؽححإ ػػ تكلنػػتحا ػػ رؽح جع ػػاحت عػػلحا
كتػػلحح,يتسػػ تيػػتح ػػ حا نضػػلرةحا عربيػػتحاإ اسػػ لتلتحا ػػ راديفح ػػ حازدوػػلرحا نركػػتحا ع تح, صػػنلرتا

 ااػػرحا ػ راديفحر ػػ حا نركػػتحا ع تيػػتحح,نػػد ستعر ػتحتػػلر وحصػػنلرتحا ػػ رؽح ػ حاأحإ ػػ ت ػدؼحا دراسػػتح
ت ػػ ؾحا ط ا ػػ ح ايػػرازحامػػ رحا ػػ راديفحا ػػذيفحتصػػدر اح تيػػدافحا  رادػػتح ػػ حت ػػؾححصػػر سػػيتلحرح,ا يػػ

ت ػػ ؾحا ط ا ػػ ححصػػررحر ػػ   رادػػتح ا ػػ راديفحأفحدراسػػتحاحكتػػل.ححنػػد سا نلثػػتحا زتنيػػتحتػػفحتػػلر وحاأ
ت ػػـح ػػ حح  ػػلحد را نضػػلر تححنر ػػتوػػذلحا حيػػاح سػػيتلحأفيسػػتن حتسػػ يطحا ضػػ ءحر ح,نػػد س ػػ حاأ

تحا ت ضػ عحنظػراحأوتيػتحوػذلحا نر ػتح تػفح دراسػر  حذ ؾحتـحاعتيػلر حح بنلءاحح,تلر وحاتتنلحا تجيدة
نت حا فحنن ح ـحاجدحأندحتفحا ثلنايفح  عدـح ج دحدراستحاعتصتحثت ض عحا ثنثحإذحأح,اتت ن ل

أفحح ضػػ حرػػفح,ييػػرزحتػػلحعسػػ حتن ػػل ثمػػك حتتعلتػػ ححثنا ػػلتصػػدىح  ػػذلحا دراسػػتحثمػػك حتسػػتل ح ح
ت ػ ؾحا ط ا ػ حيلػدـح نػلحتع  تػلتحتلر عيػتحت تػتححصػرر  حرحند سدراستحا  رادتح ا  راديفح  حاأ

ع ؿحتدةحا دراستححند س تح  حاأسكرحتح ا  تيرفحا  ضلعحا سيلسيتح ا دتصلديتح ا جتتلريتح ا ع
حصػػركتػػلحأفحاعاػػرحا دراسػػلتحارتعػػزتحك  ػػلحر ػػ حدراسػػتحا جلنػػبحا سيلسػػ ح عةليػػتح ػػ حا وتيػػتح.ح

ا ط ا  حا ذ حتتيزحثل س ض ح ا نلسلتلتح ا تنلنرحييفحوذلحا ط ا  ح كلنتحدراستح  اد حسيلس ح
لحنع ػػـحدراسػػلتحجػػلدةح ػػ حا تػػلر وح تػػفحونػػلحجػػلءتحأوتيػػتحا ثنػػثحإذحأننػػلح حن نػػ ح يتػػح, ػػيسحإ 

ا ػػذ حتػػلزاؿحثنلجػػتحتلسػػتح تػػفحيتنل  ػػاحثل دراسػػتحح,ا ط ا ػػ حت ػػ ؾحصػػرر ػػ حرحنػػد سا نضػػلر ح أ
ا ط ا ػػ ححصػػرا  رادػػتح ا ػػ راديفحر ػػ حر بنػػلءحر ػػ حتػػلحتلػػدـحاعتػػرتحدراسػػتحح, ا ثنػػثح ا ستلصػػلء

ح.حـ(حٜٔٓٔػػحٖٔٓٔوػ/حٗٛٗػػحٕٕٗ)
حح: لدحجلءتحنتيجتح جت تحتفحا ع ات ح,ض عحا ثنثأتلحرفحأوـحا د ا  ح  حاعتيلرحت ح

حت  ؾحا ط ا  ح.ححصر سيتلح  حرحند سنلصحا دراسلتحا نضلر تحن ؿحاأح-ٔ
حا ط ا  ح.ححصرتنل  تحايرازحا تلر وحا نضلر ح ا الل  ح عح-ٕ
 نػػلحثعػػضحا ج انػػبحا الل يػػتح ا ع تيػػتحترجتػػتحرليمػػتحت ػػؾحا نلثػػتحا تلر عيػػتحححا تصػػلدرحا تػػ ح-ٖ
  سػلفحح,ـ(ٚٗٔٔوػػ/حٕٗ٘)تححايفحثسلـحا مػنتر ن ح:دييتحا ت حيتكفحا نط ؽحتن لحكتؤ سلت ا 

حححححح.ححـ(حٖٔٙٔوػ/ٔٗٓٔ)تحح ا تلر حح,ـ(ٖٗٚٔوػ/ٙٚٚ)تحا ديفحايفحا عطيب
 لػراتحضػتفححنػد س ك حتلحكتبحرفحا  رادػتح ػ حاأأتلحرفحا دراسلتحا سلثلتح  ذاحا ت ض عحححححح

أتػػػلحا  رادػػػتحثصػػػ رةحرلتػػػتح لػػػدحتتيػػػزتحثعػػػضحا دراسػػػلتحا تػػػ حتصػػػدتحح,دراسػػػلتح ػػػثعضحا ثػػػلنايف
ديتػػتحارطػػ حا ثػػلنا فح ي ػػلحديتػػتحنضػػلر تح دراسػػتحتسػػت  يتح دراسػػتحا  رادػػتح ا ػػ راديفحثلن ػػلحدراسػػتح

 بيلفحاوتيت لحا تلر عيتحك ن لحرلت حتفحر ات حا تلدـحا ع ت ح ا ردػ حاجلد احيتس يطحا ض ءحر ي لح
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ا  رادػتح ا ػ راديفح  ػدكت رحعيػر هللحسػعيدحا ػذ حدػدـحح سػيتلحت سػ رتح,ا تػـا نضلر حأ حاتتحتػفح
 اسػػ لـحح,رػػفحيدايػػتحاعتػػراعحصػػنلرتحا ػػ رؽح ح ا ػػ راديفحح  رادػػترػػفحاحا ثلنػػثحدراسػػتحتستسيضػػت ي ػػلح

 أتػلحح,نػد سصػنلرتحا ػ رؽح ػ حاأحإ ػ  عػفحا ثلنػثح ػـحيتطػرؽحح,ا عػربحا تسػ تيفح ػ حوػذاحا تيػداف
  دكت رحأيتفح ػؤادحسػيدحثعنػ افحا عتػلبحا عربػ حا تعطػ طح ر ػـحا تعط طػلتح   حا دراستحا عرىح

 ا تكتثػػلتح انػػ اعحا ػػ رؽح سػػ ؽحا ػػ راديفح صػػنلرتحا تج يػػدحرػػفحا  رادػػتح ا ػػ راديفح ي ػػلحتنػػداتححا تػػ 
تػفحا ثػلبحا  ؿحرػدةح صػ ؿحضػتفحعصصح  ػلححإذح,ثمك حر ت حتسص يتح و اةحا عتبحس تاإ

 ا تػػػ حح,ا ثنػػػثرحافحاوػػػـحا صػػػع ثلتحا تػػػ ح اج ػػػتحا ثلنػػػثح ػػػ حكتلثػػػتح ا جػػػديرحثل ػػػذكحح.ا دراسػػػتح
تلػػدتت لحرػػدـحتػػ  رحا تصػػلدرح ا تراجػػ ح  ػػ حانعكسػػتحثمػػك ح اعػػرحر ػػ حا تسػػلرحا طييعػػ ح  ثنػػثح

حإ   ض حرفحصع ثلتحا  ص ؿحح,ا الن يتحا تتعصصحن ؿحت ض عحا ثنثحثمك حر ت ح ددي 
ا ثنػػػػثح ل ػػػػتحا تكلنيػػػػلتح ا ظػػػػر ؼحا تنيػػػػتحا تعط طػػػتح ا ثنػػػػلثحا ع تيػػػػتحا تػػػػ حتعػػػػدـحت ضػػػ عح

تتلحد  حا ثلنثحر  حا رتتلدحا صعثتحا ت حتترحي لحتنطلتنلحا عربيتح ب دنلحا عراؽحثص رةحعلصتح
 ضػػ احرػػفحصػػع ثتحا نصػػ ؿحح, ػػ حتتنل  ػػاحتػػفحتكتثػػلتحرلتػػتح ا عتر نيػػتحةر ػػ حا تصػػلدرحا تتػػ  رح

ح,ا ديػػػبحا جػػػلن ح س تػػػلا  تػػػيفحأاوت تػػػلحا رسػػػل تيفحر ػػػ حتصػػػلدرحت تػػػتحتعػػػصحت ضػػػ عحا ثنػػػثح
 دػػػدحذكػػػرحوػػػلتيفحح,اأ  ػػػ حكلنػػػتحثعنػػػ افحرسػػػل تح ػػػ حتػػػدححا ػػػ ّراؽح ا عػػػرىحرسػػػل تح ػػػ حذـحا ػػػ ّراؽ

ح سػيتلاػـحنلػصحا تػلدةحا ع تيػتحح,ا رسل تيفحا ت س ر حيلد تحا نت  ح  حترجتتاح أديبحا جػلن 
صػػ دةحإثػػلفحا زنػػ حا نصػػران حتعػػرضحإثػػلدةحترااػػاحا سكػػر حثكسػػل يبح طػػرؽحتلحنػػد س أفحتػػلر وحاأ
عربيػتح ػ حةرنلطػتح ػ حأنردػتحا  ؼحتػفحا تعط طػلتحا حإذح,نػد سيتح ػ حاأسػ تر  حا ػث دحاإ
ححأت ستحتصلدرحنلدرةح.ححإذحح *مت حا ع  ـ

   حعطتحر تيتحيػيفحتلدتػتححا ثنثحتـحتلسيـح, نسبحا تلدةحا ع تيتحا ت حتتكنلحتفحجتع لحححححح
 علتتػػتح عصػػتح ي ػػلحأوػػـحا نتػػل لحا تػػ حت صػػ تحح,رػػدةتنػػل رححإ ػػ عحكػػ حتثنػػثحيتسػػرحححح تثناػػيفح

ثعضحا ت صيلتحا ت حتعدـح  حتط  رحا ثنػ ثح ا دراسػلتحا تػ حتتطػرؽحح ض احرفح,ا ي لحا دراست
أتػلحا تثنػثححيتح.حسػ تنضػلر ح ػ حتػلر وحا نضػلرةحا عربيػتحاإ ت ض عحا  رادتح ا  راديفحكتيػدافح
ح,تح ػػػػ حا  غػػػػتتنل  ػػػػتح يػػػاحتعر ػػػػ حا  رادػػػح,لر ع ح صػػػنلرتحا ػػػػ رؽحا  ؿح كػػػلفحرن انػػػػاحا تطػػػ رحا تػػػػ

ح, ػػػ حكتلثػػػاحا نسػػػلبحـ(حٙٙٔٔوػػػػ/ٕٙ٘)تحححا سػػػتعلن ا نػػػل  حتاػػػ ححح تعر س ػػػلحرنػػػدحا تػػػؤرعيف
)تحح ا تػػػػػػػؤرخحا ل لمػػػػػػػػند ح, ػػػػػػػ حكتلثػػػػػػػػاحا عيػػػػػػػرحـ(ح٘ٓٗٔوػػػػػػػػ/حٛٓٛ)تح ا تػػػػػػػؤرخحايػػػػػػػفحع ػػػػػػػػد فح

حإ ػػ تػػـحا سػػل ستح يتػػلحتعتػػبح صػػ  حكتػػلحتنل  ػػتحا ح, ػػ حكتلثػػاحصػػثىحا رمػػ حـ(حٛٔٗٔوػػػ/ٕٔٛ
 ذكػرحاػـحتنل  ػتحا نػديثحرػفحا لػراطيسح سػيتلحا لػراطيسحا تصػر تحح,ر دحا ع يستحوػلر فحا رمػيد
ثنػثح لػدحتطردػتح يػاحرػفحا  رادػتح ػ حظػ حتا  ؿحتػفحا  أتلحا تنػ رحح,ا لراطيسح  حا لرافحا عر ـ

حصػػراػػـحا  رادػػتح ػػ حرح,()يػػتيػػدأحتػػفحأ ؿحكلتػػبح  ػػ ن حا صػػنلي حا ج يػػ حز ػػدحيػػفحالح,سػػ ـاإ
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 اتػػلحح,ا د  ػػتحا عثلسػػيتح تطردػػتحرػػفحسػػ ؽحا ػػ راديفحصػػراػػـحتنل  ػػتحا  رادػػتح ػػ حرح,ا د  ػػتحا ت يػػت
يتح كيػ حتػـحسػ تا ػث دحاإحإ ػ ا تن رحا الن حتفحا تثنثحتطردتح ياحرفحدع ؿحصػنلرتحا ػ رؽح

 أتلحا تن رحا ال ثحح,غدادا عثلسيتحثحةأنملءحتصن ح صنلرتحا  رؽح  حستردندح تفحاـح  حا نلضرح
 لدحتنل  تح ياحس  ؾح تن لحا  راديفح  حا  رادتح ذكرتحا طر  حا ذ حرستاح  ـحا ع تلءحا  لض ح

ح.ححـ(ٜٖٙٔوػ/ٔٚٚ)تح   حتلدتت ـحا تلـحا سثك 
ح,ر ػ حر ػدحت ػ ؾحا ط ا ػ حنػد سأتلحا تثنثحا الن ح لدحتنل  ػتح يػاحا  رادػتح ا ػ راديفح ػ حاأححححح

حنػػػد ساأحإ ػػػ  كيسيػػػتحدعػػػ ؿحصػػػنلرتاح ,نػػػد سصػػػنلرتحا ػػػ رؽح ػػػ حاأح,ا تنػػػ رحا  ؿتطردػػػتح ػػػ ح
 أتلحا تن رحا الن حتفحح, تسلوتتحا تس تيفح  حتط  رحصنلرتاح, تصدرحتدينتحملطثتح صنلرتا

 تسلوتتحا  راديفح  ح ,ند سا تثنثحتنل  تح ياحا  راديفح ااروـح  حازدولرحا نركتحا ع تيتح  حاأ
 أتػػػلحا تنػػػ رحا ال ػػػثح لػػػدحتنل  ػػػتح يػػػاحامػػػ رحا ػػػ راديفح ػػػ ح نػػػد س ػػػ حاأحلرؼ ا تعػػػحانتمػػػلرحا ع ػػػ ـ

 جع تح ع ح اندحتن ـحترجتتحعلصتحثاحنسػبحتػلح ردح ػ ح ,ت  ؾحا ط ا  حصرر  حرحند ساأ
يتححح تفحاـحذكرتحأم رحا نّسلعيفحح  لرافحا عػر ـح ا سػنتحا ني يػتحا مػر ستحتػفحند سكتبحا تراجـحاأ
ح جع تحا علتتتحاوـحا نتل لحا ت حت ص تحا ي لحا دراستح.حح,ا رجلؿح ا نسلء

  :عرض وتحليل المصالر والمراجع المعتملة في البحث
  :كتب التاريخ العام -أ :المصالر :أولا 
ــار ال  -ٔ ــان المفــرب فــي أخب هـــ/ ٕٔٚلبــن عــ اري المرا)تــي )ت ,والمفــرب دنــللسكتــاب البي

أناحيكتس حأوتيتحعلصتح تلحيزعرحثاحتػفحح, حا ت تتند سيعدحتفحتصلدرحا تلر وحاأ ,م(ٕٖٔٔ
تػفححتتضػتفحتع  تػلتحتلر عيػتحديتػتحأة ي ػلحتلتثسػحإذح,ار ايلتحتستللةحتفحتصلدرحتعلصرلح زتنػ

تػػفحيػػيفحح,تػػفحا تػػؤرعيفحا ػػذيفحانلرضػػتحكتػػي ـحا لػػر فحا تػػ حسػػثلتاحإ ػػ يتحترجػػ حأند سػػحتصػػنسلت
يتك  ح.حتلر عيتحرفحت  ؾحا ط ا  ححنص صلاحا ع تتحايفحنيلفحا ذ حنس ح احايفحرذار حوؤ ءح

ح, ددحر دحا دراستحثتع  تػلتحديتػتحند سكتلبحا ييلفحتفحأربعتحأجزاءحيتنل ؿح ياحتلر وحا تغربح اأ
تع  تلتػػاح ثعػػضح دػػدحاسػػتسدنلحتػػفحح,د يػػ تحا ط ا ػػ حصػػر سػػيتلحا جػػزءحا ال ػػثح ا تتعصػػصحثع

حع  تلتحتلر عيتحةليتح  حا وتيتح. كلفحينت  حر  حتح,ا ملراتحرفحت  ؾحد ؿحا ط ا  
أبـو عبـل   ,للـوزير والمـؤرل لنـان الـلين ابـن الخطيـب ,كتاب الحاطة في أخبار غردناطة -ٕ

ح,كػلفحايػفحا عطيػبح ز ػرااح ػ حد  ػتحينػ حا نتػر ,م(ٖٗٙٔهــ/ٙٚٚدمحم بن عبل  بن نـعيل )ت
لاحج ػػي احتتسننػػلاح ػػ حر ػػ ـح عنػػاحكػػلفحرل تػػحح,سػػجناح تػػفحاػػـحدت ػػاحإ ػػ  نلػػتحثػػاحتنػػفح ت ػػـحا ضػػتح

أمػ رولحكتػلبحح,صن حردداحكييػراحتػفحا تصػنسلتح, كلفحأديثلاحملررااحطييثلاح ي س  لاحتؤرعلاحح,تعت ست
تصػػ حي ػػذلحا تدينػػتحتػػفحأ صػػلؼح ا عتػػلبحوػػ حت سػػ رتحكييػػرةح تػػلحيح,ا نلطػػتح ػػ حأعثػػلرحةرنلطػػت

ضح ػػ حكتلثػػاح تػػفحنػػزؿح تعػػرحح, أعثػػلرح أنػػداثحتنػػذحدعػػ ؿحا تسػػ تيفحا ي ػػلح نتػػ حرصػػرحا تؤ ػػ 
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 ذ ؾحر  حط ؿحح,ةرنلطتحأ حررجحر ي لحتفحأديبحأ حرل ـحأ حكلتبحأ ح ي س ؼحأ حت ؾحأ حأتير
 دػػدحارتتػػدحر ػػ حح,تلر ع ػػلح.ح ايػػفحا عطيػػبحيسػػيرحتلر ثػػلحر ػػ حا ترتيػػبحا يجػػد ح تػػفحيتػػرجـح  ػػـ

ءح سػيتلحا جػزحلبح ددحتـحا ستسلدةحتفحوػذاحا عتػح,كتلثلتحتفحسثلاحتفحا تؤرعيفح اصنلبحا تراجـ
 دػػدحذكػػرح سػػلفحا ػػديفحايػػفحح,نػػد س ػػ حاأا ع تػػلءحا ال ػػثح تػػلح  ػػرلحتػػفحتع  تػػلتحديتػػتحرػػفحثعػػضح

ا عطيبحأفحا دا  حاأسلس ح تك ي حوذاحا عتلبحنثاح  طنػاحةرنلطػتح رةيتػاح ػ حكتلثػتحتػلر وحي ػدلح
فحا ػ ز رحايػفح  حننسػ حأر  حنن حتلر وحدتمػ ح يػفحرسػلعرح تػلر وحثغػدادح  عطيػبحا ثغػداد ح.ح
حا عطيبحانتس ح نلحينص صحتلر عيتح  تؤرخحا لديرحايفحنيلفحا لرطي ح.ح

والبربـر ومـن عاصـرهم مـن  وي والعجـم ـــ كتاب العبر وليـوان المبتـلأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب 
 ايػفح ,م(٘ٓٗٔهــ/ٛٓٛلبي زيل عبلالرحمن بن دمحم المعروف بـابن خلـلون)ت  ,التأن ال)بر

 ا تػػ حصػػنس لح ػػ حر ػػـحكتلثػػاحا تلدتػػتحححإ ػػ  تعػػ دحمػػ رتاحا نليلػػتحح,فحافحيعػػرؼع ػػد فحامػػ رحتػػ
 دػدحت يػكتحح,ا جتتلعح ان اؿحا د ؿح ا عترافحا ثمر ح ا ع  ـح اصنل  لح ا تع يـح طرداح ةيػرحذ ػؾ

ترتثػػتححإ ػػ ا تنلصػػبحا دي انيػػتح ػػ حثػػ طحينػػ حتػػر فحثسػػلسحنتػػ ح صػػ ححتل ػػد يػػفحع ػػد فح رصػػتح
ح)حت نػػزؿحثغرنلطػػتحرنػػدحال ػػثحسػػ طيفحينػػ حنصػػرحدمحمحيػػفحي سػػ ححنػػد ساأ  تػػلحزارحح,ا نجلثػػت
ح,اعتصػػػاحثل سػػسلرةحيينػػػاح بػػيفحت ػػػؾحدمػػػتل تح ػػ حإمػػػيي يتح حيػػراـحا صػػػ ىحيين تػػػلح,ـ(ٜٖٔٔوػػػ/ٜٗٚ

 حند سػػ حيتكػػفحأ حثلنػػثح ػػ حا مػػكفحاأحنػػد س كتػػلبحا عيػػرحتػػفحا تصػػلدرحا ت تػػتح ػػ حتػػلر وحاأ
  حا جزءحا راث حتفحكتلثاححند س حأنداثحتلر وحا تس تيفح  حاأ ددحنصرحا تؤ ح,ا ستغنلءحرنا

 ت دػ حثكتلثػػاحح,تػفحا سػتىحنتػ حرصػرحد  ػتحينػ حنصػرح ػ حةرنلطػتحنػد سا ػذ حتضػتفحتػلر وحاأ
اأتػػػرحا ػػػذ حسػػػ  حر ػػػ حا ثلنػػػثحح,ا حديػػػ ح  لتػػػاحثسػػػن اتحد ي ػػػتح,ـ(ٕٜٖٔوػػػػ/حٜٗٚ ػػػ حسػػػنتح)ح

فحت ضػػػ رلتحا دراسػػػتح سػػػيتلحر ػػػدحت ػػػ ؾحا نصػػػ ؿحر ػػػ حتع  تػػػلتحكييػػػرةحةليػػػتح ػػػ حا وتيػػػتحرػػػ
حح.حححند سا ط ا  ح  حاأ

  :يةدنللنكتب الحوالث ال  :ثادنياا 
دمحم عبلالواحــل بــن علــي  للمــؤرل والليــب أبــو ,كتــاب المعجــب فــي تلخــيص أخبــار المفــرب -

حإ ػػ تػػفحت ا يػػدحتػػراعشحت لػػ حر  تػػاح ػػ حتدينػػتح ػػلسحاػػـحرنػػ ح ,م(ٜٕٗٔهـــ/ٚٗٙالمرا)تــي )ت
حإذـ(حٕٙٔٔوػػػ/ٖٔٙا تمػػرؽحسػػنتح)حإ ػػ أنػػذاؾحاػػـحرنػػ ححنػػد س حثت ػػ ؾح أتػػراءحاأ اتصػػحنػػد ساأ

 تيػػرزحأوتيػػتحح,نػػد سيعػػدحكتلثػػاحا تعجػػبحتػػفحأوػػـحكتػػبحتػػلر وحاأح,ا تلػػ حثعػػددحتػػفحا ع تػػلءحونػػلؾ
ثتع  تػلتحولتػتحيتػدنلح سػيتلحأنػاحح,ا عتلبحأناحامتت حر  حتع  تلتحديتػتحرػفحأوػ حا ع ػـح ا دب

حكػػل تظسرحيػػفحا  طػػػسح,ـح ا سيلسػػتح ا دبح ػػػ حرصػػرحت ػػ ؾحا ط ا ػػػ رػػفحرػػددحتػػفحرجػػػلؿحا ع ػػ
 ا تع  تػػلتحا تلر عيػػتحرنػػاحد ي ػػتحح,ـ(ٗٗٓٔوػػػ/ 436)تح تجلوػػدحا عػػلتر حح,ـ(ٗٙٓٔ/وػػػ456)ت
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 تػلحددتػاحتػفحتع  تػلتحتـحا ستسلدةحتفحا عتلبحح,ا تمرؽححإ  جداحأناحانلطعتحأعثلرلحثعدحرن تاح
ححرفحا نسلءحا عطلطلتح  حدرطثتح.ح

 :يةدنللنكتب التراجم ال  :ثالثاا 
ح,جلنػػبحا تصػػلدرحا تلر عيػػتح ا جغرا يػػتحإ ػػ يتحتكلنػػتحولتػػتحند سػػا طثلػػلتح ا تػػراجـحاأتنتػػ حكتػػبح

  ػػػ حذاتح ل ػػػدةحكييػػػرةحثتػػػلحتزعػػػرحثػػػاح ػػػ حانليػػػلحتراجت ػػػلحتػػػفحتع  تػػػلتحتتن رػػػتحرػػػفحأ جػػػاحا نيػػػلةح
 ض رلتحا دراستحثتلحامتت تحر ياحتفحا ت حاةنتحتح,ا جتتلريتح ا دتصلديتح ا الل يتح ا سيلسيت

حح:تع  تلتحتلر عيتح  يرةح ديتتح   حتلدتتحوذلحا عتب
 ,أبـو الوليـل عبـل   بـن دمحم بـن يونـف الزلي ,ابن الفرضي ,دنللسكتاب تاريخ علماء ال  -ٔ
يتتيزحوذاحا عتلبحثكارةحتلحترجـح  ـحايفحا سرض حتػفحر تػلءحا ػديفح ا سلػاحح,(مٖٔٓٔهـ/ ٖٓٗ)ت
ح,كتلحتيرزحأوتيتحا عتػلبحثتعلصػرةحا تؤ ػ ح  عايػرحتػفحا ع تػلءحا ػذيفحتػرجـح  ػـح,ا نديثح ا تسسير ح

 تعػػػدحا تع  تػػػلتحا تػػػ حا ردوػػػلحأصػػػدؽح أصػػػىحتػػػلحت صػػػ حا يػػػاحا ثلنػػػثحأن ػػػلحدػػػدحأتػػػتحرػػػفحطر ػػػ ح
كتػػلحأفحايػػفحا سرضػػ حارتتػػدح ػػ حتك يسػػاح  عتػػلبحر ػػ حا عايػػرحتػػفحا عتػػبحا تػػ حح,ا تمػػلودةح ا تعلينػػت

 تػـحا سػتسلدةحتنػاح ػ حترجتػتحح,   حيذ ؾحنس ح نلحنصػيثلحتتػلحضػيعاحا ػزتفح,  ـحتص حا ينلح لدت
 .ح ـ(ٖٜٜوػ/ٖٖٛا نّسلخحي س حيفحدمحمحا  تدان ح)ت

ابوالقانــم خلـــف بــن عبـــل الملــك بـــن منــعول الدنصـــاري )ت  ,لبن بتـــكوالكتــاب الصــلة, -ٕ
تػػلبحايػػفحا سرضػػ حتػػلر وحر تػػػلءح دػػدحأ سػػاحايػػفحثمػػك اؿح يكػػ فحذيػػػ احر ػػ حك ,م(ٖٛٔٔهـــ/ ٛٚ٘
 تيػػرزحأوتيػػتحا عتػػلبح ػػ حأفحح, يعػػدحكتػػلبحا صػػ تحتػػفحأوػػـحكتػػبحا تػػراجـح أرظت ػػلح ل ػػدةح,نػػد ساأ

ا تؤ  حكلفحكايراحتلحيتلص حسيرحثعضحا ع تلءح يكت حيذ ؾحثتع  تلتحديتتحت ضىحتلحكلفحر ياح
تح ػػ حترجتػػتحا عديػػدحتػػفح دػػدحتػػـحا سػػتسلدةحتػػفحكتػػلبحا صػػ ح, حتػػفحر ػػـح تعر ػػتند سػػا تجتتػػ حاأ

حا ع تلءحا نّسلخح ا عطلطيفحتفحا رجلؿح ا نسلءح.حح
أنتدحيػفحينيػ حيػفحانتػدحيػفحرتيػرةحا ضػي حح,دنللسكتاب بفية الملتمس في تاريخ رجال ال  -ٖ
تح تلحددـح ت ضػ عحا ثنػثحتػفحتػراجـحت تػتحزادتحتػفحرصػلنح؛ و حكتلبحديـح,ـ(ٖٕٓٔوػ/ٜٜ٘)ت

صػل ىحيػفحريػدا ت ؾحيػفحسػعيدحاأ سػ ح)حكػلفحتػن ـح حترجتػتحا نّسػلخح تـحا ستسلدةحتنػاح ػحا ثنثح
حـ(.حٜٙٓٔح/وػٜٓٗنيلحسنتح

 دمحم بن عبل   بن أبي بكر القضاعي البلدننيأبو عبل   :حمؤلفات ابن البار -ٗ
ــ كتاب الحلة ٕحححححكتاب الت)ملة ل)تاب الصلة -ٔ :وهما كتابان ,م(ٕٓٙٔهـ/ٛ٘ٙ)ت

 :النيراء
يتحكايػػرةحسػػ اءحاأتػراءح ا ع تػػلءح ةيػػروـح كلنػػتحأند سػلفحتػػرجـح ي تػلحا تؤ ػػ ح معصػػيلتح وتػلحكتلثػػ

 تلح  رلح نلحتػفحتع  تػلتحتعػصحا ثنػثح.حح؛ا ن تحا سيراءحأعارحتفحكتلبحا تعت تح ل دتنلحتفحكتلب
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 ددحارتتدحا تؤ  ح ػ حتك يسػاحر ػ حكتلثػلتحا تػؤ سيفحا ػذيفحح, كتلبحا ن تحا سيراءحتؤ  حتفحجز يف
حنػػد سثل لحأتاػػلؿحايػػفحنيػػلفح ايػػفحثسػػلـح ةيػػروـح.ح   ػػتـحوػػذاحا عتػػلبحيدراسػػتحتػػلر وحا تغػػربح اأسػػ

طر لػػتحذكػػرحترجتػػتحا معصػػيلتح عػػ حتل ػػتحسػػنتحح ػػ حا ن يػػتحح دػػدحاتثػػ حا تؤ ػػ ح,عػػ ؿحسػػثعتحدػػر فح
حوذلحا معصيلتحا ت حذكرولح  حكتليياددـح ياحتع  تلتحسيلسيتح اجتتلريتح أدييتحرفحح,ر  حندة

 دػػدحأ ػػلدحح, سػػيتلحكتلثػػاحا تعت ػػتحثتػػلحانتػػ ىحتػػفحتػػراجـحت تػػتح,احكػػلفحا رتتػػلدحر ي تػػلحكييػػر   ػػذ
حححححححححححثػػػػػػػلهللححا ع يسػػػػػػػتحا نكػػػػػػػـحا تستنصػػػػػػػرا ت تػػػػػػػتح تػػػػػػػفحضػػػػػػػتن لحا معصػػػػػػػيلتحا ثنػػػػػػػثحيػػػػػػػذكرحثعػػػػػػػضح

اديفح رػػػػددحتػػػػفحا ع تػػػػلءحا ػػػػ رّحح,ـ(ٕٓٓٔوػػػػػ/حٕٜٖ)تح دمحمحيػػػػفحايػػػػ حرػػػػلترحـ(حٜٙٚح/وػػػػٖٙٙ)تح
ححنسلءح.ا رجلؿح حا لطيفحتفح ا نّسلخح ا عط

دمحم بـــن دمحم بـــن  ,لعبــلالملك المرا)تـــي ,كتــاب الـــ يل والت)ملـــة ل)تــابي الموصـــول والصـــلة -٘
حنػػد س رجػػلؿحاأحيعػػدحا عتػػلبحدلت سػػلحرلتػػلاح ,(مٖٖٓٔ /هـــٖٓٚعبــلالملك الدنصــاري الونــي )ت

ح,ا ال ثحرمػرحا تػي د ح/تفحا تغلربتح ا تملردتحنت حأ اعرحا لرفحا سلث حا  جر ح تفحرن حا ي لح
 ي نػػ ح ػػ حكتلثػػاحتسػػل تح ػػ حا تػػراجـحيػػػيفحح, تتػػلح مػػؾح يػػاحأفحتؤ سػػاحدػػدحيػػذؿحج ػػداحكييػػراح يػػا

 ارتتػػدح ػػ حكتلثػػاحح,كتػػلحأنػػاحأةسػػ ح ػػ حكايػػرحتػػفحتػػراجـحكتلثػػاحا ت  ػػدح ا   ػػلةح,ا دتضػػلبح ا يجػػلز
فحذ ػؾح لنػاحيعتيػرحتػفحر  حا ػرةـحتػح,ارتتلداحكييراحر  حتفحسثلاحتفحا تؤرعيفح اصنلبحا تراجـ

رػددحتػفحا ػ ّراديفح ا عطػلطيفح ا نّسػلخح سػيتلحا عتبحا ت تتحا تػ حر ػدتحا ثنػثحيتػراجـحديتػتحرػفح
حححنسوحا لرافحا عر ـح.ح

 :كتب الجفرافية والبللان والرحالت :رابعا
للمقلني, تمس اللين ابو عبل  بن أبـي بكـر,  ,كتاب أحنن التقانيم في معرفة القاليم -ٔ
نيػػػثحارتتػػػدح يػػػاحا تلدسػػػ حا تػػػددي حح,يتتػػػلزحوػػػذاحا عتػػػلبحثتن جػػػاحا ع تػػػ ح,م(ٖٓٓٔهــــ/ٜٖٔ)ت

 ػ حا تثنػثحح دػدحتػـحا سػتسلدةحتنػاح,ا تين حر  حا تملودةح ا تعر تحا تثلمػرةح ا تنػر حرػفحا تػ ر
  .ححند س صساح عط طحأو حاأ  حا الن ح
التــريف                     دمحم بــن عبــل    أبــو عبــل,لإللرينــي ,كتــاب دنزهــة المتــتاق فــي اختــراق الفــاق -ٕ
ح,يتح  ديلن لح ا تسل لتح يتلحيين لند سيتتيزحوذاحا عتلبحي صساح  تدفحاأ ,م(ٗٙٔٔهـ/ٓٙ٘)ت 

   جػػدحتمػػلثاحكييػػرحيينػػاح بػػيفحكتػػلبحح, ي ػػلحكتػػلحذكػػرحثعػػضحا عػػلداتحا تنتمػػرةح ا نتػػلجحا زرارػػ 
دةحتناح  حا تثنثحا الن ح  حا نديثحرػفحكلةػدحتدينػتح ددحتـحا ستسلح,ا ر ضحا تعطلرح  نتير ح

 ملطثتح.ح
المدنتخـب مـن كتـاب الـروض المعطـار فـي خبـر القطـار, لبـي حدنـللسكتاب صفة جزيـرة ال  -ٖ

يتحند سػا ػذ حيعػدحتػفحا تصػلدرحاأح,م(ٖٗٓٔهــ/ٓٔٚعبل   دمحم بـن عبـل المـدنعم الحميـري )ت
حإ ػ  دػدحتضػتفحا عايػرحتػفحا تع  تػلتحا تلر عيػتحح,ل نضلرت حند سا ت تتح  حجغرا يتح تلر وحاأ
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ٖٛ 

 ددح  رح نلحتع  تػلتحكايػرةح  سػيتلح يتػلحيتع ػ حثتػدفحح,ند سجلنبحك ناحتعجتلحجغرا يلح تدفحاأ
ح سيتلحا تعر  حثتدينتحتل لتح ا ييرةح جيلفحح.حند س أدل يـحاأ
  :كتب اللب والتعر :خامنا

 ثػل رةـحتػفحأن ػلحح,ض رلتحا ثنثحثل عايرحتفحا تع  تلتكلفح عتبحاأدبحد رحكييرح  حإاراءحت ح
كتػػبحأدبح مػػعر,حإ حأن ػػلحنت ػػتحيػػيفحطيلت ػػلحا عديػػدحتػػفحاأعثػػلرحا تلر عيػػتحا ت تػػتحا تػػ حأةنػػتح

حح:ت ض رلتحا دراستح تفحوذلحا عتب
ــرة -ٔ ــي محانــن أهــل الجزي ــ خيرة ف ــاب ال ــن بنــام ) ت ,كت ــي ب ـــ/ ٕٗ٘للعالمــة المــؤرل عل ه

 دػدحدسػـحكتلثػاحح,نػد سفحثسلـحكتلثاحتع يداح تكارحد تػاحتػفحأدثػلءح مػعراءحاأصن حاي ,(مٚٗٔٔ
 ا اػػلن ح  جلنػػبححنػػد سا  ؿح ػػ حأوػػ حدرطثػػتح تػػلحن   ػػلحتػػفح سػػطحاأح,اربعػػتحأدسػػلـحإ ػػ ا ػػذعيرةح

.ح  يػػفحثسػػلـححنػػد س ا راثػػ ح  طػػلر يفحر ػػ حاأح, ا ال ػػثح  جلنػػبحا مػػرد حتنػػاحنػػد سا غربػػ حتػػفحاأ
 لػػػػدحانػػػػتس ح نػػػػلحثػػػػل عايرحتػػػػفحا تعػػػػلرؼحح, ند سػػػػرحر ػػػػ حا تػػػػلر وح ا دبحاأ ضػػػػ حرظػػػػيـح حينكػػػػ

ح/ا ذيفحرلم اح  حا لرفحا علتسحا  جر ححند س ا تع  تلتحا تلر عيتحرفحر تلءح أدثلءح معراءحاأ
ح,  عتػلبحا ػػذعيرةحديتػػتحتلر عيػتحكييػػرةح سػػيتلح يتػلحيتع ػػ حثل نيػػلةحا دييػػتح,ا نػلد حرمػػرحا تػػي د 

 دػػدحتػػـححح,ـحانػػتس حينصػػ صحكايػػرةح  تػػؤرخحا عييػػرحايػػفحنيػػلفحا ػػذ ح لػػدتحكتثػػاكتػػلحافحايػػفحثسػػل
ا نػػػديثحرػػػفحا تظسػػػرحا تعػػػر ؼحثػػػليفحصػػػسنلتحا تثنػػػثحا اػػػلن ح ػػػ حا سػػػتسلدةحتػػػفحا ػػػذعيرةح ػػػ ح
ح.حا تم  رحح ا منتر ن حا  ّراؽ ,لسث ا  ز رحانتدحيفحرح,ا  طسحاندحت  ؾحا ط ا  

                       القلقتـدنلي  لبو العباس احمل بـن علـي بـن احمـلح,كتاب صبح العتى في صدناعة الدنتا -ٕ
 وػػ حيمػػك حت سػػ رتحح, وػػ حترجعػػلح  علتػػبحيعػػ دحا يػػاح ػػ حكػػ حتػػلحي ػػـزحح,م(ٛٔٗٔهـــ/ ٕٔٛ) ت 

 ا ليتػػتحا وػػـحوػػ حح,ر تيػػتحانتػػ تحكػػ حتػػلحينتلجػػاحا علتػػبحتػػفحتع  تػػلتح ػػ حا مػػك ح ا تضػػت فح
وػذلحا تصػط نلتحح,تبحاستعتل  لح ػ حا تراسػ تحا نك تيػتا تصط نلتحا رستيتحا ت حينثغ ح  عل

ح,جتع ػػلحايػػ حا عثػػلسح رتي ػػلح بػػيفحان ار ػػلح اعػػت ؼحان ا  ػػلحيػػيفحجيػػ ح جيػػ ح بػػيفحتت عػػتح اعػػرىح
 لػدحرتػبحا تؤ ػ حح, ا عتلبحو حنصي تحالل يتحجتػ حا تؤ ػ حمػتلت لحتػفحكػ حا عصػ رحا تػ حسػثلتا

ثح ػػ حا تلدتػػتحرػػفحا تثػػلدجحا تػػ حيجػػبحتلػػديت لح تنػػدح,كتلثػػاحر ػػ حتلدتػػتح رمػػرحتلػػل تح علتتػػت
اتػػلحا تلل ػػتحا   ػػ ح جػػلءتح ػػ حييػػلفحتػػلحينتػػلجحا يػػاحا علتػػبحتػػفحح,ديػػ حا عػػ ضح ػػ حكتلثػػتحا نمػػل

حا  غػػػتح ا عػػػط  ا تلل ػػػتحا النيػػػتحيػػػذكرحا تسػػػل ؾح ا تل ػػػؾح تعػػػ فحارضػػػيتحح,ا تػػػ رحا ع تيػػػتحتػػػفحر ػػػـ 
  ػػػ حا ال اػػػتح ا راثعػػػتح ا علتسػػػتحانػػػ اعحح, علتػػػب  تعر ػػػتحا علتػػػتح تعر ػػػتحا  ادػػػ حا ػػػذ حيمػػػتغ ح يػػػاحا

ا تكلتثػػلتح ا   يػػلتح اتػػلحا سلدسػػتح لػػدحجع  ػػلح ػػ حا  صػػليلحا دينيػػتح ا تسػػلتنلتح تن  ػػ حا سػػنيفح
 ا علمػػػرةحح, ا تػػذاعرح ا سػػلثعتح ا التنػػػتح ا تلسػػعتح ػػ حا يتػػػلفح ا تللطعػػلتح رلػػ دحا صػػػ ىح ا سسػػ خ

تلثػػاح ػػ حاتػػ رحتتع ػػ حيػػدي افحا نمػػلحكل ير ػػدح ا نتػػلـح كلنػػتح ػػ ح نػػ فحا عتلثػػتحاػػـحيعػػتـحا تؤ ػػ حك
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 ا عػ ـحرػفحا ػ رؽح يتلحيعصحتعر ػ حا  رادػتححة ددحتـحا ستسلدةحتفحا عتلبحثص رةحكييرحح, ا يراج
ح لراتحا ثنثح.ححك ناحكتلبحينت  حر  حتع  تلتحةليتح  حا وتيتحتـحا ستسلدةحتناح   ا علةدح

ححو كــر وزيرهــا لنــان الــلين ابــن الخطيــبح,الرطيــب سدنــللكتــاب دنفــح الطيــب مــن غصــن ال  -ٖ
 ا تلػر حتػفحت ا يػدحتدينػتحح,م(ٕٖٙٔهـ/ٔٗٓٔلبي العباس احمل بن دمحم المقري التلمنادني )ت

ادػلـحح,تدينتح لسحاعتػ حر  تػاحنتػ حيػرزحكعػل ـحكييػرحإ  ت تسلفحنمكح ت ل حر  تاحي لحاـحارتن ح
 كلنػػتحح,تصػػرحإ ػػ نػػزؿحدتمػػ حاػػـحرػػلدححاػػـلـحتصػػرح تػػفحا نجػػلزحاػػـحا مػػحإ ػػ ي ػػلحتػػدةحاػػـحارتنػػ ح
 كتلثػاحنسػىحا طيػبحتػفحأرظػـحا عتػبحا تػ حأ سػتح ػػ حح,ـ(ٕٖٙٔوػػ/حٔٗٓٔسػنتح)ح  لتػاح ػ حتصػر

أدييتح تلر عيتحا ذ حيعدحت س رتحتنذحدع ؿحا تس تيفحا ي لحنت حعر ج ـحتن لح.ح ححند ستلر وحاأ
ر ػػ حنػػدحسػػ اء,ح  حيتكػػفحأ ححا سيلسػػ ح ا نضػػلر ح وػػ حكتػػلبحتػػلر وح أدبحنػػد سرػػفحتػػلر وحاأ

ح, دػدحأ ردحا تؤ ػ حتع  تػلتحةليػتح ػ حاأوتيػتح, حا ستغنلءحرناند سثلنثح  حتيدافحا تلر وحاأ
تاػ حح, تلحتضػتناحتػفحر ايػلتحت تػتحأعػذولحتػفحرػددحتػفحا تػؤ سيفحا ػذيفحضػلرتحتعظػـحتؤ سػلت ـ

  تك  حوذاحا عتػلبحتػفحح, لرطي تؤ سلتحأسرةحا راز حا تلر عيتح تؤ سلتحا تؤرخحا عييرحايفحنيلفحا
ح.ح لراتحا ثنثحثعضح ا دنلحتناح  حح,أجزاءحردة
 :المراجع الحليثة :نالنا

ر  حا رةـحتفحأوتيتحا تصلدرحاأ  يتح  حت ض عحا دراسػتح ػلفح  تراجػ ح ا دراسػلتحا ندياػتححد راح
أ  يتح ـحنتتكفحكييراح  حأةنلءحتلدةحا دراستح تس ي حا نص ؿحر  حتع  تلتحتكع ذةحتفحتصلدرح

وػػػذلحا تصػػػلدرح ضػػػ حرتػػػلحتػػػلحتلدتػػػاحتػػػفحاسػػػتنتلجلتححإ ػػػ تػػػفحا نصػػػ ؿحر ي ػػػلح تعػػػذرح صػػػ  نلح
ح: تن ي تحجديرةحثل وتتلـح اأعذحي لح تفحوذلحا عتب

 لػدحأ ػلدحا دراسػتحثتع  تػلتحرػفحح, أسػتلذحدمحمحريػدح هللحرنػلفح,دنـللسفي ال  نالمكتاب لولة اإلح-
ا ػػذ حأرطلنػػلحتع  تػػلتحديتػػتحح,ا عصػػرحا اػػلن حكتػػلبتح ا عترانيػػتح  سػػيتلحا نلنيػػتحا سيلسػػيتح اإدار ػػ

   ػػرح نػػلحتع  تػػلتح ػػـحنػػتتكفحتػػفحا نصػػ ؿحر ي ػػلحتػػفحا تصػػلدرحاأ  يػػتح تعػػذرحا نصػػ ؿحر ي ػػلح
د ؿحا ط ا ػ حا عصػرحا اػلن حتػـحا سػتسلدةح كلنتحا سل دةحتػفحوػذاحا عتػلبح يتػلحيعػصحكتّػلبحر ػدح

ـحا سػػػتسلدةحتنػػػاح ػػػ حرػػػرضحا نػػػداثحا تػػػ حجػػػرتح ػػػ حأيػػػلـحا ستنػػػتحتػػػحإذا تت يػػػدح  ثنػػػثححتنػػػاح ػػػ ح
حا تثنػػػثحا اػػػلن ح ػػػ حا نػػػديثحرػػػف  ػػػ حح,يتند سػػػانسػػػراطحرػػػرىحا  نػػػدةحاأحإ ػػػ  انػػػداا لحا تػػػ حادتح

ا ػػذ حأمػػت رحثكنػػاحكػػلفحأديػػبححنػػد سأنػػدحت ػػ ؾحا ط ا ػػ ح ػػ حاأح,ا تظسػػرحا تعػػر ؼحثػػليفحا  طػػس
حح.حت  ؾحرصرل

 ػػػػدكت رحأيتػػػػفح ػػػػؤادحسػػػػيدحثعنػػػػ افحا عتػػػػلبحا عربػػػػ حا تعطػػػػ طح ر ػػػػـح أتػػػػلحا دراسػػػػتحا عػػػػرىح  ػػػػ ح 
ا تعط طلتحا ت حتنداتح ي لحرفحا  رادتح ا  راديفح ان اعحا  رؽح س ؽحا  راديفح صػنلرتحا تج يػدح

عصػصح  ػلحرػدةح صػ ؿحضػتفحا ثػلبححإذيتح و اةحا عتػبحثمػك حر تػ حتسصػ حس ت ا تكتثلتحاإ
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تنػػػاح ػػػ ح لػػػراتحا ثنػػػثحا تعت سػػػتح سػػػيتلح انػػػاحارتتػػػدح ػػػ ح لػػػدحتػػػـحا سػػػتسلدةحح,ا  ؿحتػػػفحا دراسػػػت
وػذاح ضػ حرػفحتراجػ حندياػتحرديػدةحح,تع  تلتاحر  حتصلدرحاجنييتحتػفحا صػع ثتحا  صػ ؿحا ي ػل

 ح  ػػػدكت رحند سػػػكتػػػلبحتػػػلر وحا دبحاأح,نػػػذكرحتن ػػػلح ةيػػػرلحح ند سػػػأعػػػرىحاعتصػػػتحثل تػػػلر وحاأ
 كتلبحح,  دكت رحا سيدحريدحا عز زحسل ـحند سكتلبحتلر وحا تس تيفح أالروـح  حاأح,أنسلفحرثلس

 تؤ سػػاحدمحمححسػػ ـ كتػػلبحا تكتثػػلتح ػػ حاإح,نػػد سا عتػػبح ا تكتثػػلتح ػػ حاأح,نلتػػدحا مػػل ع حديػػلب
 كتػلبحنضػلرةحح, كتلبحمتسحا عربحتسط حر ػ حا غػربح  تستمػردتحز غر ػدحو نكػتح,تلورحنتلدة

لحاتا ػػتاحر ػػ حوػػذلحا عتػػبحا تػػ حأةنػػتح لدتصػػرنلحر ػػ حذكػػرحتػػلحسػػي حذكػػرححح,ا عػػربح غ سػػتلؼح  بػػ فح
حت ض رلتحا ثنثح.

  ػػػ حا عتػػػلـحأرجػػػ حأفحأعػػػ فحدػػػدح  لػػػتح ػػػ حتنليػػػ حاأوػػػداؼحا تنمػػػ دةحتػػػفحدراسػػػتحت ضػػػ عححححححح
 ػذ ؾحطتػ ححكييػرح ػيسحتػفحا سػ  حي ػ غحح,نػدحا عتػلؿحإ  ا ت ح حأدر حأنن ح ص تحي لحح,ا ثنث

  ػػتحتت اضػػعتح ػػ حتجػػلؿحا ثنػػثحا ع تػػ ح نسػػي حأفحيكػػ فحوػػذاحا ج ػػدحتنلح,تتلتػػاح طل ػػبحتيتػػدج
 تؤتَ حثعدحذ ػؾحأفحت لػ حتكلن ػلحا تنلسػبحيػيفحتػلحح,إ  تيتغيَلحي لح جاح هللحسثنلناح تعح,ا تلر ع 

ح.حند سكتبحتفحاثنلثحرفحتلر وحا عربحا تس تيفح  حاأ
  :تمهيل
مػػؤتتح ػػ حرصػػرحتتػػلح مػػؾح يػػاحأفحا نسػػيلحا جتتػػلر ح تنركلتػػاحديػػ حا ستنػػتحا يربر ػػتحا تحححححححح

د عػلحد يػلح  نركػتحدػدحارطػ ححـ(حٖٓٓٔػػػححٛٓٓٔوػػ/حٕٕٗػػػححٜٜٖ)ححنػد سا ع  تحا ت يتح ػ حاأ
رنصػػرحا سػػتلرارحا ػػذ حع ػػ حنتػػ حالل يػػلح اجتتلريػػلحأسػػسح  نلضػػرةححإ ػػ حعػػ د تػػردحذ ػػؾحيح,ا الل يػػت

فحأوػػػـحا عػػػرىح.ح  عػػػ حتػػػحنػػػد سدرطثػػػتحترجعيػػػتحالل يػػػتح نت ذجػػػلحاجتتلريػػػلحتنػػػلح  ػػػلح  يػػػلتحاأ
 و حا  رازاتحر  حا الل تح ا تجتت ح؟ححتلحو حوذلاجلثتححإ  لجحتا تملع حا ت حا رزت لحا ستنتح تن

؟ح وػ حنل ظػتححنػد سثػلد ح  يػلتحاأحإ ػ حاتتػدحا ضػررأفحأفحا تتضررحا نلضرةحدرطثػتح لػطحأـح
حدرطثتحر  حت ؾحا ترجعيتحا الل يتح؟ح

ا تػ ح ػـحتعػفحا نلضػرةحح,ملطحا الل  ح سيتلح  حدرطثت لدحكلفحتفحنتل لحا ستنتحتعطي حا نحححححححح
 تن  تحثعدحا ستنتحح,(ٔ)ي حكلنتحرلصتتح  معرح ا تك ي ح ا سلاح ا دبح, نسبحند سا سيلسيتحاأ

 رأيت ػلحػػػحأ حدرطثػتحػػػحدػدحتنػتحح))ح:ثل  ػاح(ٕ) وػذاحتػلحأعػدلحايػفحنػـزح,رلصتتح  عرابح ا نػزفححإ  
وػػػدولح...ح صػػػلرتحصػػػنلر حتجدثػػػتحثعػػػدحا عتػػػرافح تػػػك ىحرسػػػ ت لح طتسػػػتحار ت ػػػلح عسيػػػتحتعل

 تتج ػػػػ حتظػػػػلورحوػػػػذاحا تعطيػػػػ حتػػػػلحنػػػػدثح تكتثػػػػتحا ع يسػػػػتحا نكػػػػـحح((  ػػػػذ لبح تعػػػػلي حح  صػػػػ ص
 ػػ حكػػ حح,كػػلفحرػػددح  لرسػػ لحأربػػ ح أربعػػ فح  رسػػتح,(ٖ)ا تستنصػػرحا ػػذ حكػػلفحتنثػػلاح جتػػ حا عتػػب

دحييعػتحوػذلحأانػلءحا ستنػتحدصػدحتػ  يرح  لػح, يسح ي لحإ حذكرحاسػتلءحا ػد ا  فح  رستحرمر فح ردت
كتلحتعرضتحتكتثلتحاعرىح  ن بحتفحح,(ٗ) ا ت اؿح  صراعح ا ثلد حن ثاحا يربرحإارحدع   ـحدرطثت
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صػلنبحح,ـ(ٖٔٓٔوػػ/ٖٓٗت)ححطرؼحا جندحا تغلربتحتا حتلحندثح تكتثتحا للضػ حايػفحا سرضػ 
كتػػلحح,(٘) جتػػ حا عتػػبحنتػػ حصػػلرحاجتع ػػـح ػػ حا ي ػػد لػػدحكػػلفحتنثػػلح ح,نػػد سكتػػلبحتػػلر وحر تػػلءحاأ

ح(ٙ)نيثحأرر تحسػلل  حد رحر ت ػـح تعطػ حصػييلن ـح,تكارتحن للتحا درسحكذ ؾحيإرصلرحا ستنت
 تعػػرضحا نػػلسح  تنػػفحح, حينيػػرافحا ستنػػتح د ػػ حاتنػػلاحثلوضػػلاحع   ػػلند سػػ لػػدحاعتػػ ىحا تجتتػػ حاأح.

تحثمػر تحكايػرةحنلزنػتحتػفحا يػ اد حننػ حا تػدفحكتػلحا ػرزتحا ستنػتحت جػلح, أ ؿحضنليلولحوـحا يربػر
 لنتمػرتحح, صػلرتحا تػدفحأعاػرحازدنلتػلاحح,ثسيبحا لنػطح تضػررحت اردوػلحا دتصػلديتحجػراءحا ن ػب
نػػد ثحتجلرػػلتحثمػػك ح ضػػي ح سػػيتلححإ ػػ ظػػ اورحعطيػػرةحكل ػػتحا غػػذاءح ةػػ ءحا سػػعلرحتتػػلحادىح

د فحأفحننسػ حتػلحنػدثح  تلمػيتحتػفحح,نيفحانردتحأس ادلحكايرةحكلنػتحا تتػ ؿحا ر يسػ ح نلجيلت ػل
  ػـحتعػفحوػذلحا ظػ اورحنكػراحر ػ حدرطثػتحيػ حمػت تحتػدنلاحح,(ٚ)تنلدصػ لحثمػك حكييػرحإ  ن بحأدىح

 نلصػػػدحي ػػػـحا ع تػػػلءحح,ا تنػػػرؾحا سلسػػػ ح  ع ػػػـحأفاػػػـحح,(ٓٔ),حجيػػػلف(ٜ)ا ييػػػرةح,(ٛ)كايػػػرةحتن ػػػلحتل لػػػتح
دت حع   لحا عيلرحتفحح,تفحضنليلحا ستنتح لدحكلن اح, ا دثلءحثلرتثلروـحجزءح حيتجزأحتفحا تجتت 
 ػػػذ ؾح ضػػػ حا عايػػػرحتػػػفحا ع تػػػلءح ا دثػػػلءحا رنيػػػ حح.ححا ع تػػػلءح ا سل ػػػلءح أ تػػػتحا تسػػػلجدح ا تػػػؤذنيف
ـ(حٓٔٓٔوػػ/حٔٓٗأتالؿحع  حيفحتػر افحا صػعر ح)تح, ا يتعلدحرفحتيدافحا صراعحط ثلح أتلف

ـ(حتػفح جػ لحدرطثػتحٖٕٓٔوػػ/حٗٔٗنتح)كػلفحنيػلحسػح أنتدحيفحتطرؼح ا علتبحأثلحأتيػتحيػفحومػلـ
 ايراويـحح,أتالؿحايفحنـزح,ا سجفح ا نس حإ  كتلحتعرضحا عديدحتفحا ع تلءح  حرصرحا ستنتحح,(ٔٔ)

ـ(حرػػل ـح ػػ حا  غػػتحنيػػثحاضػػط دح ر تػػ حتعلت ػػتحٜٗٓٔوػػػ/ٔٗٗيػػفحدمحمحا تعػػر ؼحثػػلإ  ي  ح)ت
 تحثسيبحردـحت  رحا تفح ا سػتلرارح لذاحكلنتحا  جرةحد رحح,(ٕٔ)دلسيتح  حسجناحأيلـحوملـحا تعتد
كلنػتحرنصػرحا مػتل يتح ا تنػلط حا تتلعتػتح  تل ػؾحا نصػرانيتححنػد س  حدرطثتح ػإفحأدػل يـحمػرؽحاأ

اػـحأفحظػلورت حا  جػرةح ا نػز ححح,نزن احا ي لح اسػتلر احي ػلحإذ,جذبح  ع تلءح ثعدولحرفحتركزحا ستنت
أ حا سػرارحتػفحد ػ حا ضػرا بح سيلسػتحا ظ ػـحا تػ حي ح ط ػبحا ػرزؽحح, ـحتع نلحترتثطتيفحثل ستنتح لط

افحا عترافحا ذ حيتا حالل تحأتتحيزعر تاح وندستاح ـحيسػ ـحتػفحا تعر ػبح عتػرافح حح.ح(ٖٔ)ي ـحت نل
 ن يػػػػتحاي اثػػػػاح أعمػػػػلثاح  ػػػػ حذ ػػػػؾحيلػػػػ ؿحايػػػػفحح,درطثػػػػتح ا زاوػػػػرةحا ثكػػػػرحاسػػػػتييىح أنػػػػرؽحيثمػػػػلرت

 ػػػ حنػػػربحا زاوػػػرةحتػػػلحكػػػلفح ي ػػػلحا تػػػ اؿح اأسػػػ نتح انت يػػػتحا علتػػػتحا تستجلمػػػتحر)) ح:(ٗٔ)رػػػذار ح
 ا عمػبحا ضػعـح ةيػرحذ ػؾحتتػلحن تػاحح اػلؽ ا عزا فح ا تتعتح اآل تحا سػ طلنيتحنتػ حادت عػتحا 

و حتدتيرح ت ؾحا نضلرةحا تػ حينيػتحح,افحوذاحا تعر بحا ذ حطلؿحا تنمآتحا عترانيت.ححح((ا لص ر
كتػػلحافحا تصػػلدرحتؤكػػدحعػػرةح رثلر ػػتحأت يػػتحنػػلدرةحح.ح ا تػػ حتعتيػػرحتسح,ا ع سػػلءحا تػػ  يفحصػػر ػػ حر

كػػذ ؾحتػػفحح,كل طػػلر فحا ػػذ ح تػػؾحثػػل عايرحتػػفحا نػػلسح تػػفحييػػن ـحا ع تػػلءح,انتمػػلرحأتػػراضح تلعػػت
 صػػػػلرتحا طػػػػرؽحعلضػػػػعتحح,ا ػػػػرازاتحا ستنػػػػتحظ ػػػػ رحظػػػػلورةحا سػػػػردلتح ا  ص صػػػػيتحكنتيجػػػػتحنتتيػػػػت

ل ػػتحاآلتػػفحا ػػرزتحايضػػلحظػػ اورحكايػػرةح نح,(٘ٔ) عػػزؼحا نػػلسحرػػفحا سػػسرح  زتػػ احييػػ ت ـح,  صػػعل يؾ
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إذفح لػػدحرصػػستحا ستنػػتحثػػل تجتت ح ا الل ػػتحننػػ حح.ح(ٙٔ)كل رذي ػػتح ا  ػػ اطح ا زنػػلح ا تجػػلورةحثل تعصػػيت
 كنػداتحا ستنػتحح, ت ػيتفحر يػاحرل يػتحا تعر ػبح,ا تدو رح ا رزتحتجتتعلاحةيرحتستلرحيسػ دلحا ل ػ 

أ حأن ػػلحح, ػػؾحيتلسػػيـحا رثحيػػيفحر اصػػـحجديػػدة ذح, ند سػػتغيػػراح ػػ ححعلرطػػتحا الل ػػتح ا تجتتػػ حاأ
ثعػدححنػد س لدحسلطتحا ع  ػتح ػ حاأتعددحا ترجعيلتحا الل يتح.ححإ  انتل تحتفحا نلديتحا لرطييتح

ح/نتػػػ حأطػػػ حا لػػػرفحا عػػػلتسحا  جػػػر حح,أفحةػػػلبحا تػػػفح ا سػػػتلرارحثسػػػيبحا صػػػراعحر ػػػ حا ع  ػػػت
تر رػلاححنػد س ت م ح لدحكػلفحتنظروػلحػػػحأ حاأنلت احتعاحي ادرحا سردتح اح,ا نلد حرمرحا تي د 

 لػػدحا ػػرزتحت ػػؾحح.ح(ٚٔ) ثعػػدحافحكلنػػتحت ت تػػتح ػػ حرلػػدحدرطثػػتحةػػدتحنثػػلتحتتسردػػتحنػػل رةح, تنزنػػلاح
ح, حيػػػػد ؿحا ط ا ػػػػ ند سػػػػد يػػػػ تحرديػػػػدةحتعػػػػرؼح ػػػػ حا تػػػػلر وحاأحإ ػػػػ حنػػػػد سا تلػػػػدتلتحانلسػػػػلـحاأ

نيػثحتسسػعتحا ػث دح تسػرؽحاو  ػلحح,دػت يست حوذاحا عصرحثعصرحا سرحح, اصنلي لحثت  ؾحا ط ا  
 اسػػتيدحكػػ حر ػػيسحتػػن ـحر ػػ حتػػلحتغ ػػبحر يػػاحتػػفحا ج ػػلتحح,(ٛٔ)مػػيعلاح اسػػتل حكػػ حأتيػػرحينلنيتػػاح

أفحوػذلحا نتيجػتحجػلءتحتػفحعػ ؿحأعطػلءحكلرايػتح ػ حا نظػلـح.ح ا ع  ػتحإ ػ  لنلطعتحيذ ؾحا در ةح
لؼحا ي ػػلحيػػذكرولحا سػػتلذحريػػد هللحافحونػػلؾحر اتػػ حاعػػرىحتضػػ حح,تسػػر  حا تسكػػؾحإ ػػ أدتحح,ا تػػ  ح
نػػيفحاسػػت   حر ػػ حح,  ػػـحينػػدحا تنصػػ رحيػػفحايػػ حرػػلترح:وػػذاحا ن يػػلرح يلػػ ؿحإ ػػ أدتحح(ٜٔ)رنػػلف

 سػػن حكػػ حسػػ طتحتن يػػتحثػػل رةـحتػػفحانػػاحح,رػػفحسيلسػػتاح ػػ حتػػدريـحا نك تػػتحا تركز ػػتح,ا سػػ طلف
 رتػػ ح ػػ حنسػػسحح,بيػػت كنػػاحرتػػ حر ػػ حسػػن حا عصػػييتحا عرحح,ييػػتحتػػفحا يي تػػلتحا عربيػػتحإ ػػ ينتتػػ ح

  ػـحيسػتي حتػن ـحا حأد يػتحتع صػتح.ح أاػرحأفحيعتتػدحح,ا  دتحر  حسن حرصييتحا ستيلفحا صػلل ثت
 كػلفحتػن ـحع سػلءحا تنصػ رح رتل ػاحح, كلفحتػن ـحتعظػـحدػلدةحا جػيشح,  حا جت تحر  ح  ءحا يربر

احا تنصػػ رحا تط ػػ حا ػػذ ح رضػػ ػػ حا تغػػربح.ح ضػػ احرػػفحذ ػػؾح لػػدحكػػلفحتػػفحجػػراءحنظػػلـحا طغيػػلفح
أفحتػػػ ارتحتعظػػػـحا زرلتػػػلتح ا عنلصػػػرحا نلي ػػػتح ػػػ حا تجتتػػػ حح,دراثػػػتحا اػػػيفحرلتػػػلاحح,نػػػد سر ػػػ حاأ

حتردبح رصحا ظ  رح ا عت ح.حح,  عن لح ياتح  حتكلتن لح رز ت لح, حتفحا تيدافند ساأ
  :التطور التاريخي لصدناعة الورق  :المبحث الول

وػ حا ػذ حيػ ّرؽحح,يلػلؿحرجػ ح ّراؽح, حيتػت فحنر ػتحا  رادػتو حذ ؾحا ذ :في اللفةـــ تعريف الوراقة 
اؽح كنػػاحيعػػرؼحا ػػ رّحح(ٕٔ)أتػػلحا سػػتعلن ح,(ٕٓ)أ حنر تػػاحا  رادػػتح,تػػ ّرؽحا عتػػبح, تػػكت حايضػػلاحح, يكتػػب
وػػذاحاسػػـح تػػفحيكتػػبحا تصػػلن ح كتػػبحح:اؽحثسػػتىحا ػػ ا ح تمػػديدحا ػػراءح ػػ حاعروػػلحا لػػلؼا ػػ رّحح:ثل  ػػا

 أتػلحح,اؽحايضلاحا  رّحح, و حا علةدحيثغدادح, ددحيللؿح تفحييي حا  رؽحح,ا نديثحا ني  حا مر  ح ةيرول
 جػلءتحصػنلرتحا ػ راديفحا تعػلنيفح  نتسػلخح ا تصػنيىحح: لدحرػرؼحا ػ ّراديفحثل  ػاح(ٕٕ)فحايفحع د ح

ح ػػ حتنمػػ تحا الل ػػتتحولتػػحتسػػلوتتاحػػػػحدينػػلاح نضػػلرةحػػػػححسػػ ـاإحسػػلوـحلثػػتا عت ا تج يػػدح سػػل رحاتػػ رح
 ب ػػذاحا رتثػػلطحح,ثل  غػػتحا عربيػػتحَآف لػػدحارتػػثطحا لػػرْحح, ررليت ػػلح ا نسػػليحر ي ػػلح,يتسػػ تا عربيػػتحػػػػحاإ

 ػ حذ ؾح لدحجلءحح  ح ندةحتتعلت تح حتعرؼحا نسصلؿح ا تجزؤح,أصثىحا ت املحا ر ن حػػحا زتن 
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حح()حا ػػػػرحِتْ ػػػػَؾحَآَيػػػػلُتحاْ ِعتَػػػػلِبحاْ ُتِيػػػػيفح:إ  ا عػػػػر ـحثل  ػػػػاحتعػػػػحا لػػػػْرَآف ـْ )حِإنَّػػػػلحَأْنَزْ َنػػػػلُلحُدْرَآناػػػػلحَرَرِبْيػػػػلحَ َع َُّعػػػػ
)ثسػػتىحا ػػراء(حأسػػـحجػػنسحيلػػ حر ػػ حا ل يػػ حأفحا ػػ رؽحح:ح لػػدحذكػػرح(ٕٗ) أتػػلحا ل لمػػند ح,(ٖٕ)(َتْعِلُ ػػ فَح
حراؽح جتػػ حا  ردػػتح ردػػلتح.ح ثػػاحسػػت حا رجػػ حا ػػذ حيكتػػبح ّرادػػلح.ح جتعػػاحأ ّحح, انػػدلح ردػػتح, ا عايػػر

.ححح(ٕ٘)(بحا عرب حر  حا طل ستحا ت حت  تحأتػرحوػذلحا صػنلرتحاسػـح)ا ػ ّراديف ددحاط لتحكتبحا د
جيػػ ح لػػػر فحتضػػتحتػػفحنيػػػلةححإ ػػ ا ػػ رؽحكتػػلدةحتع سػػتحثنسػػػ حا نتػػلجحا سكػػر ح نل ػػاحتػػػفحجيػػ حو

 تتػػلح مػػؾح يػػاحأفحصػػنلرتحا ػػ رؽحح, اسػػتعدـحا ػػ رؽح تػػدةحط   ػػتحكتػػلدةحر يسػػتح  عتلثػػتح,ا ثمػػر ت
تػػلدةححاكتػػلح ػػـحتسع ػػح, ا نسػػ ح, ا نسػػوح,وحا ثمػػر تحنيػػثحسػػ  تحا تػػك ي تا ػػتحنل ػػاحكييػػرةح ػػ حتػػلر 

  ـحيلتصرحد رحا  رؽح  حا عتلثتح ا تك ي ح ا نمػرحيػ حكػلفح ػاحد راحكييػرح ت ػـح ػ حح,اعرىحتحيكتلي
 ددحرت تحا نضلراتحا تعت ستحر  حتطػ  رحا ػ رؽح تنسػيناحح,انتملرح تيسيرحا تع يـححثمك ح اس 

اح تعػػػددحتػػػ ادلحا عػػػلـح رعػػػصح أصػػػثىحتػػلدةحا عتلثػػػتحا وػػػـح سػػػ   تحانتلجػػح, عدتػػتحاةػػػراضحا عتلثػػػت
 كلفحأو حا صيفحيكتي فح  حح,كلنتحا تـحا سل ستح  حا زتفحا لديـحتتسل تتح يتلحتعتب لدحح,تع ستا

اػـحاوتػد احتػدر جيلح رػفحح,(ٕٙ) رػن ـحأعػذحا نػلسحصػنعتحا ػ رؽحح, رؽحيصنع ناحتفحا نميشح ا عػإ
كػػػل عرؽحا لديتػػػتح مػػػثكلتحح:تػػػ ادحمػػػل عتحاعػػرىححإ ػػ ا نر ػػرحا ػػػرعيصحأ  حاػػػـححإ ػػػ طر ػػ حا ػػػت تسح
صػن حتعجػ فحيتكػفحا عتلثػتحر يػاحثعػدححإ ػ اـحت صػ  احح, دمرحامجلرحا ت تح(ٕٚ)ا صيلديفح ا لنب

 ا سرسحيكتي فح  حا ج  دحا تدي ةتحح, أو حا  ندحيكتي فح  حعرؽحا نر رحا ييضحح.ح(ٕٛ)افحيج 
 وػ حنجػلرةحيػيضحح: كذ ؾحكلن احيكتي فح ػ حا  عػلؼح, ثلرح ا غنـح ا  ن شتفحج  دحا ج اتيسح ا

 رندتلحح,   حرظـحأعتلؼحاإي ح ا غنـحح,   حرسبحا نع ح,   حا ننلسح ا نديدح نن وتلح,ردلؽ
(ح)ح ربتػػػلحكتػػػبحا نيػػػ ح,نػػػزؿحا لػػػرافحا عػػػر ـحكػػػلفحا تسػػػ ت فحيكتيػػػ فحا لػػػرافح ػػػ حا  عػػػلؼح ا عسػػػب

ا ػػذ حح(حر ػػ حكتلثػػتحا لػػرافح ػػ حا ػػرؽح) أجتػػ حرأ حا صػػنلثتحح,ا ج ػػد()حثعػػضحتكلتثلتػػاح ػػ حاأدـ
 طػػ ؿحح(ينػػتلحتػػفحا ج ػػ دح سػػيتلحج ػػ دحا ني انػػلتحا صػػغيرةح)حا عػػراؼح ا تػػلرزح ا عجػػ ؿحا صػػغيرة

ػػػػػححٙٛٚح/وػػػػحٖٜٔػػػػػححٓٚٔ)ححا رمػػػيدحوػػػلر فححأفح  ػػػ حا ع يسػػػتحإ ػػػ  ثلػػػ حا نػػػلسحر ػػػ حذ ػػػؾحح,ثلل ػػػا
كترحأفح حيكتػػػػبحا نػػػػلسحإ ح ػػػػ ح ػػػػ  مػػػػلحرت ػػػػاحيػػػػيفحا نػػػػلسح دػػػػدحكاػػػػرحا ػػػػ رؽحح,ا ع  ػػػػتـ(حٜٓٛ
يتحصػػنلرتحتصػػر تحعل صػػتحسػػ ت ػػ حا د  ػػتحاإح( كلنػػتحصػػنلرتحا ػػ رؽح)ا يػػرد ح,(ٖٓ) (ٜٕ)ا علةػػد

جلنثػاححإ ػ (حتكلنػاحرةحنت حأعذحا  رؽحا صػين ح)ا علةػدط اؿحا لرفحا  ؿح أ ا  حا لرفحا الن ح   ج
ح,ا تلس حا تػي د ح/ثطر لتحتتلطعتح  حا لرفحا ال ثحا  جر حح  حتصرح(.ح أستعدـحا  رؽح)ا علةد

ا نلد حرمرحا تػي د حرنػدتلحح/  عناح ـحيعتيرحتنل سلح  يرد حنت حأ اسطحا لرفحا علتسحا  جر ح
 اط لػػػتحا تصػػػلدرحح,(ٖٔ) بػػػدأتحتطػػػليوحا ػػػ رؽحثػػػل ظ  رح ت دػػػ حإنتػػػلجحا يػػػرد حتنػػػ حا يػػػرد حنػػػ 

حكتػػػػػبحأوػػػػػ حتصػػػػػرح ػػػػػ  ح (ٕٖ)((ا لػػػػػراطيسحا تصػػػػػر تح))حا عربيػػػػػتحا لديتػػػػػتحر ػػػػػ حا يػػػػػرد حا تصػػػػػر ح
 ديػػػػ حأ ؿحتػػػػفحرت ػػػػاحي سػػػػ حا نيػػػػ حر يػػػػاحح,ا يػػػػرد حدصػػػػبعتػػػػ حتػػػػفحيُحا تصػػػػر ح حح(ٖٖ)ا لرطػػػػلس
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و حيرديػتحذاتحسػث ح رمػر فحأددـحتعط طحررب حتكت بحر  حا راؽحا يرد ححيعتير ح.حح(ٖٗ)ا س ـ
تػػػػلدةحح(ٖٙ)ا تػػػػلـحا سػػػػتعلن  دػػػػدحذكػػػػرحح.ح (ٖ٘)ـ(ٗٛٛوػػػػػ/حٕٕٛسػػػػنتح)حإ ػػػػ صػػػػسنتحيعػػػػ دحتلر ع ػػػػلح

ر تػلءححلرحي ػت مػأفحوػذلحا نسػثتحاكتػلحرتػ حا لػراطيسح بيع ػلح.حححإ ػ  أفحوذلحا نسثتحححا لراطيس 
 ـحا تػػػػؤرخحا عطيػػػػبحا ثغػػػػداد ح ػػػػ حكتلثػػػػاحتػػػػلر وحتدينػػػػتحدارح سػػػػثعتحتػػػػنح ادثػػػػلءح ػػػػ حثغػػػػدادحتػػػػرجـ

أ حدربحح,بحا لػػراطيسدربحيعػػرؼحيػػدرحح, كػػلفح ػػ حا جلنػػبحا غربػػ حتػػفحثغػػدادح)ا عػػرخ(ح,(ٖٚ)ا سػػ ـ
 ا عطيػػػػبحح, ا طيػػػػر حح,كل جػػػػلن ح,ذكػػػػرلحةيػػػػرح انػػػػدحتػػػػفحا عتثػػػػتحا دػػػػدتيفح,اصػػػػنلبحا لػػػػراطيس

  ـحيمير احو حكلنتحا لراطيسحتصن ح ػ حح, تلر حيفحس تلفح ةيروـح, رتر حيفحتت ح,ا ثغداد 
حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  ػػػػػػػػػػػػ حأيػػػػػػػػػػػػلـحا ع يسػػػػػػػػػػػػتحا عثلسػػػػػػػػػػػػ حا تعتصػػػػػػػػػػػػـحثػػػػػػػػػػػػلهللح.حح(ٖٛ) يػػػػػػػػػػػػاحاـحتثػػػػػػػػػػػػلعح,وػػػػػػػػػػػػذاحا ػػػػػػػػػػػػدرب

ح,)ُسػػرحتػػفحرأى(حتدينػػتحسػػلتراءحإ ػػ انتل ػػتحصػػنلرتحا لػػراطيسحـ(حٔٗٛػػػػححٖٖٛوػػػ/حٕٕٚػػػػححٕٛٔ)ح
حححححححححححسػػنتححتدينػػتحسػػلتراءحثػػلهللح يسػػتحا تعتصػػـنػػيفحايتنػػ حا عح: لػػلؿح(ٜٖ) دػػدحذكػػرحذ ػػؾحا تػػؤرخحا يعلػػ ب 

 تػفحجت ػت ـحح,تػرحي ػـحتدينتػا تعح,ج بحجتلرلتحتفحأربلبحا ت فح ا صػنل  ح,ـ(٘ٗٛوػ/حٖٕٔ)ح
 ددحنطػ حا لػرافحا عػر ـحيتسػتيتاحدرطلسػلحح,((تفحأرضحتصرحيعت  فحا لراطيسحنت حد تلاحح))ح:أنا

 الَّـِ ينَ  َلَقـالَ  ِبَأْيـِليِهمْ  َفَلَمُنـو ُ  ِقْرَطـاس   ِفـي ِكَتاباا  َعَلْيكَ  دَنزَّْلدَنا َوَلوْ )ح:إ   صنيستحجلءحذ ؾحثل  احتع
ُحِف اْلُوَلىَٰ ح)حإ   د  احتعح,(ٓٗ)(ُمِبين   ِنْحر   ِإلَّ  َهَ ا ِإنْ  َكَفُروا َ ا َلِفي الصُّ ُصُحِف ِإْبـَراِهيَم  *ِإنَّ هََٰ

 سػػػت حا تصػػػن حتصػػػنسلح ,وتػػػلحثتعنػػػ ح انػػػدح وػػػ حا علةػػػدح, ا لرطػػػلسح ا صػػػنيستح(ٔٗ)(َوُموَنـــىَٰ 
ح.ح(ٕٗ)  جتعاحا صن 

         :نالمـــ الوراقة في ظل اإل
 وػػػ حأ ؿحكلتػػػبحح,تػػػفحا رريػػػ حا  ؿح  تسػػػ تيفح()ا صػػػنلي حا ج يػػػ حز ػػػدحيػػػفحاليػػػتحيعػػػدحححححح
أفحيجتػػ حا لػػرافحح() لػػدحط ػػبحتنػػاحا ع يسػػتحأيػػ حثكػػرحا صػػدي ح,ا نتػػ ذجح  ػػ ّراؽحاأتػػيفح,  ػػ ن 

إ حح, دػدحكلنػتحوػذلحا ت تػتحتػفحأمػدحا ت ػلـحصػع ثتح عطػ رةح,(ٖٗ) سع حذ ؾحثكيػداعح,ا عر ـح  د نا
 فح ي ػػػلحاّيػػػتحتيػػػدأحاأتلنػػػتح ػػػ حا نلػػػ حح,سػػػ ــحرت يػػػتحا نسػػػوح ا ت ر ػػػ ح ػػػ حاإأن ػػػلحأرسػػػتحدرػػػل 

 ظ حوػذاحا تػن لحسػلر لاح اليتػلاح ػ حا عتلثػلتحح,يتإس ت برؤيتحح,تفح ازعحدين ح نضلر حح, ا تد  ف
نيثحكلنػتحيػدايلتحنركػتحا تػك ي حح,أتلحا عصرحا ت  ححح. ( ٗٗ)ا عربيتحط اؿحتدةحا ع  تحا رامدةح

 ةليػػػػتحرنػػػػلحا صػػػػ رةحح,إذح ػػػػـحيصػػػػ حا ينػػػػلحتػػػػفحأاػػػػلرحذ ػػػػؾحا عصػػػػرحا حا ل يػػػػ ح,فح ا ترجتػػػػت ا تػػػػد  
 تعظػػػـحتػػػلح صػػػ حا ينػػػلحتػػػفحذ ػػػؾحا عصػػػرحرصػػػيدحكييػػػرحتػػػفحح,ا  اضػػػنتحأعثػػػلرحا  رادػػػتح ا ػػػ راديف

 كػػلفح رادػػ احا مػػعراءحوػػـحح,تتا ػػتح يػػاحا عثػػلرح ا نػػ ادثحا دييػػتح ا سيلسػػيتح ا جتتلريػػتح,ا مػػعر
.ح ونػلؾحكايػرحتػفحا د ػتحح  كلن احكل نسػلخح ا نل ػتح مػعروـح,عصص احثنس حدصل دوـا ر اةحا ذيفحت

 ا مػ اودحا تػػ حتايػػتح جػػ دحكتػػبح تكتثػػلتح ػ حا عصػػرحا تػػ  ح تايػػتحافحا نلػػ ح ا تػػد  فح ا تػػك ي ح
أ حثعػػدحح سػيتلحثعػػدحنصػػساحاأ ؿح,   جػػرةح رنػػدتلحأوػػّ حا لػرفحا اػػلن ح.حح(٘ٗ)يػدأتح ػػ حوػػذاحا عصػر
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يتجػاحصػ بحتتييػزحح,.حكػلفحا تجػللحا ع تػ ح  الل ػتح ا سكػرح(ـٓٚٚ/وػػ٘ٗٔ)حثغدادحسنتحينلءحتدينت
حثعضػػ لحرػػفحثعػػض أيػػلـحنكػػـحا ع يسػػتحأيػػ حجعسػػرححإ ػػ ح(ٙٗ) لػػدحأمػػلرحا تػػؤرخحا تػػلـحا ػػذوي ح,ا ع ػػـ 

ح؛ ػػػ حوػػػذاحا عصػػػرح ػػػ حتػػػد  فحا نػػػديثح ا سلػػػاح ا تسسػػػيرحسػػػ ـمػػػرعحر تػػػلءحاإح)) :ا تنصػػػ رحدػػػل  اح
 ايػفحايػ حرر ثػتح نتػلدحح, ا  زار حثل مػلـح,ثل تدينت( (ا ت طكح)) تل ؾحح,ر لحثتكت صن حايفحج

حححححححححححححح صػػػػن حايػػػػفحاسػػػػنلؽحح, سػػػػسيلفحا اػػػػ ر حثل ع  ػػػػتح, تعتػػػػرحثػػػػل يتفح,يػػػػفحسػػػػ تتح ةيروتػػػػلحثل ثصػػػػرة
اػـحح,اػـحثعػدحيسػيرحصػن حومػيـح ا  يػثح ايػفح  يعػتح, صن حأي حننيسػتحا سلػاح ا ػرأ ح((ا تغلز حح))

 د نػػػتحكتػػػبحا عربيػػػتح ا  غػػػتحح, كاػػػرحتػػػد  فحا ع ػػػـح تي  ثػػػاح, حي سػػػ ح ايػػػفح وػػػبايػػػفحا تثػػػلرؾح أيػػػ
أ حيػػر فحا ع ػػـحتػػفحصػػن حح, ديػػ حوػػذاحكػػلفحا  تػػتحيتع تػػ فحتػػفحنسظ ػػـح.  ا تػػلر وح أيػػلـحا نػػلس
ح.حح((صنينتحةيرحترتثت

 حأصػػثىحتػػفحا ضػػر رحح,يتسػػ تإثػػلفحا ع  ػػتحاإح, سػػ ت رنػػدتلحتطػػ رحا تجتتػػ حا عربػػ حاإحححححح
حإ ػػ ا تػػرحا ػػذ حأيػػرزحا نلجػػتحح, سػػ ت  ػػـحا س سػػستحا ي نلنيػػتحا  ا ػػدةحر ػػ حا تجتتػػ حا عربػػ حػػػػحاإ

 تػػلحرا ػػ حذ ػػؾحتػػفحتطػػ رحالػػل  ,ح ػػرضحح,ا  غػػتحا عربيػػتحإ ػػ  جػػ دحتراجتػػتحين  ػػ فحا  غػػتحا ي نلنيػػتح
 ديػػبحا علتػػبح ا ايجػػلدحا تتعصصػػيفحيػػذ ؾحا سػػفح.ح يعػػدحح, نسػػوحا عتػػبحا تترجتػػتح, جػػ دحا ػػ راديف

 أ ؿحتػػفحصػػن حكتلثػػلحيتطػػرؽح سػػيرةحا ع تػػلءحح,ايػفحا نػػديـحتػػفحأمػػ رحا ػػ راديفح ػػ حا عصػػرحا عثلسػ 
 كتػػلبحا س رسػػتحيعػػدحأ ؿحح((ا س رسػػتح))ثكتلثػػاحا  ػػلـحح, ا دثػػلءح ا س سػػستح ا تتػػرجتيفح ا ػػ راديف

ـحجلءحثعػدلحا تػؤرخحاح,يتس تػػحاإا تسلتتحذكيتح  ح ض حا تعلجـح تراجـحا رجلؿح  حا الل تحا عربيتح
 يضػػػ حت سػػػ رتحأعيػػػرح أضػػػعـحتػػػفحح,  انػػػدحتػػػفحر تػػػلءحا  غػػػتح ا دبيػػػلد تحا نتػػػ  ح ا جغرا ػػػ ح

ح((إرمػػلدحاأر ػػبح تعر ػػتحا ديػػػب)) أ حح((تعجػػػـحا دثػػلءح))ا ع تػػلءحاسػػت لحا س رسػػتح نيػػلةحوػػؤ ءح
ح.حح(ٚٗ)ضتن لحا عايرحتفحتراجـحا  راديفح, وذلحا ت س رتحتل ح  حرمر فحتج دا

ا ػػذ حيتط ػػبح جػػ دلح ي اعػػبحذ ػػؾحا تطػػ رحح,وػػ حا تط ػػبحا نضػػلر حح, ػذ ؾحكلنػػتحت نػػتحا  رادػػتحححح
ثعػدتلحأنمػ تحتدينػتحثغػدادحكنلضػرةحح, لػدحكػلفحسػ ؽحا ػ ّراديفح, ا تلػدـحا ع تػ ح ا سكػر حح,ا نضلر ح

 كلنتحس ؽحح,كلفحا  ّراد فح ياحسلدةحا يي تحا الل يتح, اندااحتفحتملويرحاأس اؽح,  ع  تحا عثلسيت
درجػػتححإ ػ ح, كاػرتحدكػلعيفحا ػ راديفح, عػـحا نلػ ح ا نسػوح,(ٛٗ)كييػرةح وػ حتجػل سح  ع تػلءح ا مػعراء

كلفحي لحأعارحتػفحت ػتحح, جدتح  حا لرفحا ال ثحا  جر حس ؽحكييرةح   راديفح,أفح  حثغدادح ندول
 تنتمػرحح,  نػلسحكػلفحأصػنلي لحينسػع فحا عتػبح يصػنن ن لح  ج ػد ن لح  ييع ن ػلح,نلن تح   رادت
نتػػػ حاتػػػتأتحثغػػػدادحثن انيػػػتحا  رادػػػتحح ػػػ حزتػػػفحا تػػػؤرخح ا جغرا ػػػ حا يعلػػػ ب حكل ػػػتح ػػػ حاأدطػػػلرح

يسػلعرحأوػ حأصػي لفح ػ حتاػ حوػؤ ءحح,(ٓ٘)   ذاحكلفحأي حا تط رحاأزد .حح(ٜٗ)ـ(ٜٚٓوػ/ٜٕٗ)ت
 ت ػفحتاػ حو حأرىحرندكـحتفحأربلبحا صنلرلتح اح)) : ةيروـحتفحأو حا صنلرتح  حثغدادح يل ؿ
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تػػػلحأرىحيثغػػػدادحتػػػفحا ػػػ راديفح ا عطػػػلطيفح ا عيػػػلطيفح ا عػػػراطيفح ا ػػػزّراديفح ا تػػػز ديفح ا طثػػػلعيفح
ح.حح(( ا تطربيفح تفح حينصرحرددااحا نّذاؽ

ح :ينالماإلو  العالم العربي إلىــ لخول صدناعة الورق 
تىحا تسػػ ت فحكتنػػل سحجػػد ح  يػػرد حثعػػدحأفح ػػح,يتسػػ تظ ػػرتحصػػنلرتحا ػػ رؽح ػػ حا ػػث دحاإحححح

حسػػنت تػػذكرحا تصػػلدرحا تلر عيػػتحأنػػاح ػػ حذ حا نجػػتحتػػفحح,(ٔ٘)ـ(ٔٔٚوػػػ/حٖٜتدينػػتحسػػتردندحسػػنتح)
أ د حا تس ت فحوز تتحسلنلتحثل جيشحا صين ح  حتعركتحن رحط سح)طراز(حح,(ـٔ٘ٚوػ/حٖٖٔ)

 ا تػػ ححيتحثكسػػيلسػػ ت ػػ حأطػػلرحا ست نػػلتحاإح,يلػػ ح ػػ حدرةيزسػػتلفحأ حجت  ر ػػتحدرةيز ػػلحنل يػػلاحا ػػذ ح
ثليػلدةحا لل ػدحا عربػ حز ػلدحيػفحصػل ىحا نػلرا حح,يتحت ة ح  حد ػبحأسػيلس تكلنتحأعارحا تعلرؾحاإ

ح,ا ذ حاستطلعحأفحيكسرحرددحكييرحتفحا تللت يفحا صينييفح  حوػذلحا تعركػتح,(ـٕ٘ٚح/وػٖ٘ٔ)ت
 حصػػنلرتح رنػدتلحارادحا تسػػ ت فحيػيع ـحرييػػداحتيػػيفحأفحتػفحيػػيفحوػػؤ ءحا سػرىحتتػػفحكػػلفحثلررػلح ػػ

 كسػػسحأ ؿحح, لػػررحدل ػػدحجيػػ شحا تسػػ تيفحنين ػػلحأفحينمػػ حتصػػنعلاح  ػػ رؽحح, صػػل اح تج يػػزلا ػػ رؽح
  ػػػـحت يػػػثحأفحانتل ػػػتحح, ػػػ حسػػػتردندحر ػػػ حرػػػلت حوػػػؤ ءحا سػػػرىحح(تعتػػػ ح صػػػنلرتحا ػػػ رؽح)ا علةػػػد

ححححححححححح.ححح(ٕ٘) سيتلحنلضرةحا ع  تحا عثلسيتحثغدادح, س تا عل ـحا عرب حاإحإ  صنلرتاح
ع يسػػتحأفحا ػػ ز رحا عثلسػػ حا سضػػ حيػػفحينيػػ حا يرتكػػ ح ز ػػرحا حح(ٖ٘) يػػذكرحا تػػؤرخحايػػفحع ػػد فححححح

ا ع يستحتكسيسحأ ؿحتصن ح صنلرتحا  رؽحا علةدح  حثغدادح.حححر  حأملرحا عثلس حولر فحا رميدح
انتمػرتحح عػ ؿح تػرةحزتنيػتحتنػد دةحح, س تثعدحذ ؾحانتمرتحصنلرتاح  حجتي حاننلءحا عل ـحاإ

يتح أصثىح  حكػ حتدينػتحتصػن ح  ػ رؽحيتسػلعرحثػاحأينلؤوػلحس تتصلن حا  رؽح  حديلرحا ع  تحاإ
 آعػرحتصػر حأ حطراي سػ حأ حح, ذاؾحدتمػل ح,ر  حةيروـحتفحأينلءحا تدفحاأعرىح.ح  ذاحررادػ 

ح تايػتحا تعط طػتحا تػ حراػرححأفحدع ػتحصػنلرتحا ػ رؽحأ ر ثػلح.حإ ػ  وكػذاحح,تلدس حأ حدير انػ 
ـ(حر ػػ ح رؽحتصػػن عحٜٓٓٔوػػػ/حٓٓٗر ي ػػلحا غز ػػر ح ػػ حتكتثػػتحاإسػػك ر لؿح ا تكت ثػػتح ػػ حسػػنتح)

وػػـحأفحا عػػربحح, ا تػػ حوػػ حأدػػدـحتػػفحجتيػػ حا تعط طػػلتحا ت جػػ دةح ػػ حتكتثػػلتحأ ربػػتح,تػػفحا لطػػف
أفحصػػنلرتحا  رادػػتحتػػفحت اثػػ حح(٘٘)  ػػذكرحا تػػؤرخحايػػفحع ػػ فحح,(ٗ٘)أ ؿحتػػفحأنػػ حا ػػ رؽحتنػػ حا ػػّرؽح

ح,تسػػلعحنطػػلؽحا د  ػػتحإذحكاػػرتحا تػػك ي حا ع تيػػتح نػػرصحا نػػلسحر ػػ حتنلد  ػػلح ػػ حا  ػػلؽا عتػػرافح ا
 جلءتحصنلرتحا  راديفحا تعلنيفح  ستنسلخح ا تصنيىح ا تج يػدح سػل رحاآلتػ رحح, نسعتح ج دت

 لػدحح,تتنلةـحثلطرادح أعارحايجلييتح  حا عصرحا عثلس ح كلنتحا نركتحا الل يتح.حا عتلييتح ا د ا  فح
ح, تثػػػ حذ ػػػؾحظ ػػػ رحنر ػػػتحا ػػػ راديفح, رظتػػػتحصػػػنلرتحا ػػػ رؽحح,تحنركػػػتحا تػػػك ي ح ا ترجتػػػتنمػػػط

 كاػػرتحا تكتثػػلتح زعػػرتحح,يتػػز د فحتن ػػلحثػػل ع ـح,  جػػدتحأتكنػػتح  ػػـحتتعػػذحتثػػلءةح  ع تػػلءح ا دثػػلء
ح,  ػػـحيكػػفحا  رادػػ فح ثلرػػتحا عتػػبحتجػػردحتجػػلرحينمػػد فحا ػػربىحأ حا تكسػػبحا تػػلد ح.حح(ٙ٘)ثل عتػػب

يسػػع فح  تعر ػػػتحا عل يػػتحا تػػػ حتتػػيىح  ػػػـحح, ػػ حاة ػػػبحا نيػػلفحأدثػػػلءحذ  حالل ػػتح اسػػػعت انتػػلحكػػػلن اح
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   ػػذاحنس ػػتحأسػػتلءحا ػػ راديفحثمعصػػيلتحح, تجػػذبح ػػدكلعين ـحأوػػ حا ع ػـح ا دبح, ا طػػ عحةا لػراء
ح,ـ(ٛٙٛوػػػػ/ٕ٘٘أديػػػبحا عربيػػػتحا عييػػػرحأيػػػ حرتػػػرافحرتػػػر حيػػػفحثنػػػرحا جػػػلن ح)تحأتاػػػلؿحح, تعػػػت

 دػػدحح,(ٚ٘)  ييػػتح ي ػػلح  تطل عػػتح,إذحكػػلفحيكتػػر حدكػػلعيفحا ػػ راديفحح,مػػ  رةصػػلنبحا تصػػلني حا ت
ر  حأفحت تػػاحكػػلفحي دػػ عحتج ػػداتحر يػػاح كػػلفحتػػفحرلدتػػاحأفحيصػػس لحكل نػػل طحتنيطػػتحثػػاح وػػ ح

حسػنت كتػلحامػتغ ح (ٛ٘) ـ(ٛٙٛوػػ/ٕ٘٘)تححجل سحا ي لح كلفحر ي ح سلطتحر ياح لت تاح ػ حتنػـر
 لػدحكػلفحح,ـ(حا ػ راؽٜٜٗوػػ/حٖٗٛا ديػبحر ػ حيػفحريسػ ح)تحح ـثل  رادتحر تلءحاج ءحر  حرأسػ

حتػػػفحا ننػػػ ح ا  غػػػتحح, أتلتػػػلاح ػػػ حر ػػػـحا عربيػػػتح,ر تػػػتح ػػػ حا دب   ػػػاحتصػػػلني ح ػػػ حجتيػػػ حا ع ػػػـ 
وػ/حٗٔٗأي حنيلفحا ت نيد ح)تكتلحيرعح  حا  رادتحا تتص ؼحا زاودحح.ح(ٜ٘) ا نج ـح ا سلاح ا ع ـح

 ظػػػ حصػػػيتاحتغتػػػ راح حيثػػػلرححح,ا عتػػػبح لػػػلءحأجػػػرحزويػػػدنسػػػوححإ ػػػ ـ(حنيػػػثحكػػػلفحينصػػػرؼحٖٕٓٔ
داـحأمػػػ راحح, دػػػدحنسػػػوحا  رادػػػ فحا عتػػػبحثل يػػػدح بػػػذ  اح ي ػػػلحتج ػػػ داحتضػػػنيلاح.حح(ٓٙ)دكػػػلعيفحا ػػػ راديف

 لػدحتللضػ حايػفحح,  ـحتعفحت ؾحا عتبحا ت حتنسوحرعيصتحا اتفح,ي ح انيلنلاحثض حسن اتح,ط   ت
ا تمػػ  رحعتسػػتح سػػثع فحدروتػػلحأجػػرااح نسػػوحتج ػػداحرػػل ـحا ثصػػر لتحـ(ٓٗٓٔوػػػ/حٖٓٗ)تححا  يػػاـ

 كلفح  حس ؽحا عتبحرندحي اثػتح.حح( ٔٙ) ددحرلشحتناحايفحا  ياـحستتحأم رح,تفحتج داتحإد يدس
 حسػػ تا تػػ حكلنػػتحتضػػـحأعاػػرحتػػفحت ػػتحتتجػػرحتتع تػػ فحتػػفحكػػ حاننػػلءحا عػػل ـحاإح,ا ثصػػرةحيثغػػداد

 دػدحرػرؼحا نػلسحح.حصدرحنػديالاحتػفحا عتػبحيجتتع فحونلحيستشحا سي س ؼح ا ملررح ا س ع حرتلح
 كػلن احيج بػ فحا تػدفحح,كلنتحت تػت ـحييػ حا نػلدرحتػفحا عتػبح مػراءولح,د تلاحاعر فحست احثل د  يف

  ػػز ر فحكػػ حتػػلجرح  ثنػػثحرػػفحا نػػلدرحتن ػػلح   طػػ عحر ػػ حاعػػرحتػػلحانتجػػاحا سكػػرحا عربػػ حتك يسػػلاح
 دػػدحسػػل رحأنػػدحوػػؤ ءحح, ػػ حا عػػل ـحا عربػػ  كػػلن احيػػذ ؾحوتػػزةحا  صػػ حيػػيفحتجػػلرحا عتػػبحح, ترجتػػت

 ػػػـحتعػػػفحوػػػذلحإذفح .حح( ٕٙ)ا لػػػلورةح يمػػػتر حتػػػفحتصػػػرحا نػػػلدرحتػػػفحا عتػػػبحإ ػػػ ا ػػػد  يفحتػػػفحثغػػػدادح
 تجل سحح,ا ن انيتحتجردحأتكنتح  نسوح ا تج يدحي حكلنتحت ذااح ط بحا ع ـحيطل ع فح ي لحا عتب

 تسػػت درلاح تػػلحح, ػػلحكلنػػتحتركػػزااح  نمػػلطحا عل ػػ إنيػػ حح, ت تلػػ ح  طثلػػلتحا تالسػػتح,  مػػعراءح   ع تػػلء
ح تصدرااحتفحتصلدرحانتملرولح.ح,يتح  حتعت  حصن ؼحا تعر تس تاإا عربيتحأنتجتاحا الل تح

  :ـــ مدنهج ونلوك الوراقين في الوراقة
  ػػػ حترارػػػ ح ج ػػػػتحح, ػػػ حا تجتتعػػػػلتحةأفحت نػػػتحا  رادػػػتحكغيروػػػػلحتػػػفحا ت ػػػفح ا نػػػػرؼحا سػػػل دحححح

 لػدحكػلفحتػفحا تتكػفح  ػ راؽحأفحيػ رؽحأ حمػ ءحيلػ حيػػيفحح, ػذ حتعتػ ح يػاح ترارػ حآداثػاا تجتتػ حا
ح,إ حافحا نػلؿح ػـحتعػفحكػذ ؾح,يدياحتفحا تؤ سلتحتلداـحأنػاحسينصػ حر ػ حأتعلثػاح ػ حن ليػتحا تػر

ح:ثل  اح(ٖٙ) لدحاتث حا  راد فحا طر  حا ذ حرستاح  ـحا ع تلءحا  لض ح   حتلدتت ـحا تلـحا سثك 
ح, كتػبحا ع ػـح, وػ حتػفحأجػ دحا صػنل  ح.ح تػلح ي ػلحتػفحا رلنػتحر ػ حكتلثػتحا تصػلن ح:ا  ّراؽح))

  ػرجىحح,أفحير  حثطل بحا ع ـح ةيػرلحإ    ال  حا نلسح ر دوـح.ح تفحمكرحصلني لحنعتتح هللحتع
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ح: يتتن حرفحييعاح تفحيعرؼحأناحيكتبحتل حينثغػ ح,جلنبحتفحيع ـحاناحيمتر حا  رؽح عتلثتحكتب
 تػػفحأدابحا ػػ راؽحكػػذ ؾحتػػلح( . (ا يػػدعح ا وػػ اءح تػػفحمػػ لداتحا ػػز رح ا ترا عػػلتح اننػػلءح ػػؾحتػػف

إذاحنسػػوحمػػي لاحتػػفحكتػػبحا ع ػػ ـحا مػػرريتح ينثغػػ حافحيكػػ فحر ػػػ حح)) :ثل  ػػاح(ٗٙ)ذكػػرلحايػػفحجتلرػػت
ط ػػلرةحتسػػتلي حا لي ػػتحطػػلورحا يػػدفح ا ايػػلبحثنيػػرحطػػلور,ح  يتػػدأحكػػ حكتػػلبحثكتلثػػتح  ػػ  

 ا صػ ةحر ػ حرسػػ  اححإ   ػكفحكػلفحا عتػلبحتيػد آحيعطثػػتحتتضػتفحنتػدح هللحتعػح, ػرنيـ هللحا ػرنتفحا
وػػ/حٖٚٚا تت   حسنتح)حح(٘ٙ)كذ ؾحذكرحايفحا نلج.حح((كتي لحثعدحا ثست تح ا  حكتبحو حذ ؾحثعدول

حي ػلحا ػ رّححـ(حٖٖٙٔ ح))ح: يلػ ؿاؽح ػ حصػنلرتحا ػ رؽح ص احرفحثعضحاآلدابحا ت حيجبحافحي تـز
اػ ثحدراوػـح يتػلحوػ حينل  ػاحتال ػاحأفحيعطػ حا دسػتحا ػذ حيسػل  ححينػذرحتػفحا غػشحأفحينثغػ ح ػا

ر  حأناحتفحا دستحا ذ حيسػل  حأربعػتحأفحا ػ رؽح ػ حذ ػؾحيعت ػ حاتنػاحثسػيبحصػستاح لػدحيكػ فح
 ردػػلاحزا ػػداح ػػ حا ييػػلضح  ػػ حا صػػللؿح يكػػ فحتتػػلحرتػػ ح ػػ حا صػػي ح أعػػرحركسػػاحأرنػػ ح يػػاحسػػترةح

 اذاحكػلفحكػذ ؾح يتعػيفحر يػاحأفحتح رت ح  حا متلءح تػلحيػيفحذ ػؾح.ح نلصح  حا صللؿحأ حا ييلض
حد  ػػاحر يػػاحا صػػ ةح ييػػيفحنتػػ حيعػػرجحيييلنػػاحتػػفحا غػػشح ػػلفح ػػـحيسعػػ حدعػػ حثكتتلنػػاحتنػػتحرتػػـ 

تػػفحأفحيع ػػطحا ػػ رؽحا عسيػػ حثػػل  رؽح  ينػػذرح)) ح:اػػـحدػػلؿ.ححح(ٙٙ) ( ا سػػ ـح)تػػفحةمػػنلح  ػػيسحتنػػل
.حح(( يسحر ػ حا تمػتر حأفحا عسيػ ح حينتػ حا عمػطح عستػاا جيدحا ذ حيص ىح  نسوحأفحذ ؾحتد

إ حثعدحأفحيعرؼحتػلح يػاح.حأنػاحدػدحيكػ فحح, حيعت حمي لاحتفحا  رؽحا تكت بحأف))    كذ ؾحيجب
 يػػاحمػػ ءح ػػاحنرتػػتحمػػرريتحيػػ حوػػ حا غل ػػبح.ح ػػلذاحنظػػرح يػػاحرػػرؼحتػػلح يػػاحتػػفحا عتػػلبحا عز ػػزحأ ح

أ حاسػـحتػفحا نييػلءحر ػي ـحا صػ ةح ا سػ ـحأ حاسػـححإ  تػفحاسػتلءح هللحتعػحنديثحا ني حملسو هيلع هللا ىلصحأ حاسػـ
 يتجنػػبحذ ػػؾحك ػاح نرتتػػاح تعظيتػػاح ػ حا مػػرعحا مػػر  حت ػؾحتػػفحا ت  كػتحر ػػي ـحا صػػ ةح ا سػ ـح

لعحيد س فحذ ػؾحثػكرج  ـح ةيروػلح وػذاحتػفحارظػـحتػلحيكػ فحتػفحا تت ػلفحنعػ ذحثػلهللحتػفح فحا صنّح
ايػػفحجتلرػػتحتسصػػي حدديػػ ح ػػ حصػػستحا نلسػػوح ا نسػػوحضػػتن لحا ثػػلبحا عػػلتسح رنػػدح.ححح(ٚٙ) ((ذ ػػؾ

ح, أدبحنسػوحا عتػبح, يتػلحيتع ػ حثل نسػوح أدأبحا نلسػوح,تػفحكتلثػاحتػذكرةحا سػلت  ا سلدسح ا سلث ح
أفححذ ػؾحإ  يضلؼحح, أدبحتصنيىحا عتلبح ضثطاح, ا تعتلرح  حاد اتحا عتلثتح, تنسيفحا عط

نيفح تػػراجعيفحدػػدحتعػػ فحت تػػلت ـحدلصػػرةح لػػطحر ػػ حا تصػػيىحأ حتصػػنييػػن ـحدحا ػػ راديفحكػػلفحي جػػ
اصػػنلبحا عػػطحا جيػػدحتػػفحكتػػلحأفحنسػػفحا عػػطحكػػلفح ػػاحاوتيػػتحكييػػرةح ػػ حانتلػػلءحا ػػ راديفحح,ا تراجعػػت

 تػفحايػرزح.ححح(ٛٙ) يك نػ فحدػد ةح ػ حعطػ ط ـح,ا ذيفحيضربحي ـحا تا ح  ح ضػ حح نسػفحا عػط
ح,امت رحثكناحت ندسحا عػطحا عربػ ح,ـ(ٜٖٜوػ/حٕٖٛ)تحر  حيفحتل تحوؤ ءحا تيدريفح  حا عطح

كلفحعطلطلحتم  رحتػفحاوػ حثغػدادحوػذبحطر لػتحايػفحتل ػتح ر  حيفحو ؿحا تعر ؼحثليفحا ي ابح
إنػداولحثػل عطحا ر نػلن ح تػزاؿحح,نسػوحا لػرافحا عػر ـحييػدلحاربعػتح سػت فحتػرةح, كسلولحر نلػلح ب جػت

ح:كػلفحيتصػدؽحثػل نر ؼايػفحا يػ ابحح يلػلؿحإفح,(ٜٙ)ثل لسطنطينيتح(تنس ظتح  حتكتثتح)ح ح اح  
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.ح كػػلفحح(ٓٚ)  ييعػػاح  عتّػػلبحثتػػلحيتسػػ ح ػػاحتػػفحا ػػاتفح, يت جػػاحثػػاح,   ثػػاح  صػػع  ؾح,يكتػػبحا نػػرؼ
ادػ فحيت  ػ فحنسػوحتؤ سػلت ـح ت ز ع ػلح وػ حتػلحيعػلدؿح رّححسػ ـ عثلرحا تؤ سيفح  حا لػر فحا   ػ ح إ

ح ػػ حا عصػػرحا نػػديث  أجػػزاءحتػػفحكتػػبحت  ػػ فحكػػذ ؾحتنصػػي حتػػلحير د نػػاح  ح,ت تػػتحا نلمػػر فحا يػػـ 
رييػػدحا للسػػـحيػػفحسػػ ـح تج يػػدولح.ح كػػلفحأيػػ حدمحمحاليػػتحيػػفحأيػػ حاليػػتحسػػعيدحا  غػػ  حيػػ رؽحأيػػ ح

فح.حكتػلحكػلفحأيػ حينيػ حزكر ػلحيػح(ٔٚ)(اؽحأيػ حرييػدـ(ح يعرؼحيػح)ح رّحٜٖٛوػ/حٕٕٗ)ححا تت   حسنت
أفحاسػػنلؽحيػػفحا جنيػػدحا يػػزازحا ثصػػر حح(ٖٚ)لسطػػ ا  ذكػػرحح,(ٕٚ)ادػػلح  جػػلن حينيػػ حايػػفحسػػ يتلفح رّح

 كػػػلفحا  رادػػػ فحح,(اؽحايػػػفحدر ػػػداؽحا  غػػػ  حكػػػلفحيػػػ رؽح يػػػفحدر ػػػدح يكعػػػذحرنػػػاح يعػػػرؼحيػػػػح) رّحا ػػػ رّح
رػػفحح(ٗٚ)ايػػفحع عػػلفيعتزنػػ فحأنيلنػػلحتؤ سػػلتحكثػػلرحا ع تػػلءح ينتعر ن ػػلحنثػػلحثػػل ربىحكتػػلحأ ردحذ ػػؾح

حتػرلحأفحيؤ ػ حتػلحيجتػ حثػاحاصػ ؿحا ننػ ح تػلحسػت حتػفأفحا سراءح تلحاتص حثل تكت فحأح:ا سراءحدلؿ
نت حح,إ يايلتفحثتلحينتلجح  ك حثاحج ار ح عدتلحاحح,نجرةحتفحنجرحا دار  حأفحيسردحا عربيتح أترح

يرحإ يػاحّصػ حح,  اتن ـحكػلن احيؤذ نػاحثك دػلتحا صػإنت حح,م ءحإ  نسساححؼتتم حح حيتع  حد ثاح  
 ػػ ح(ح(نتػػ حصػػن ح))حا نػػد دح, كػػلفحيت ػػ ح ا ػػ راديفحيكتيػػ فحح, أ زتػػاحاأتنػػلءح ا تنسلػػيفح,ا ػػ راديف
حا عزا فح.ح أترحا تكت فححثكتثاح  حح,سنتيف

إ حأننػػلح حح,يتسػػ ت ر ػػ حا ػػرةـحتػػفحا ػػد رحا ت ػػـحا ػػذ ح عيتػػاحا  رادػػتح ػػ حا الل ػػتحا عربيػػتحاإحححححح
 نػلحثل تسصػي حتػلحح تصػ ح,نجدحييفحأيدينلحا يػ ـحت ػؾحا عتػبح ا رسػل  حا تػ حاعتصػتحثػل ع ـحر ي ػل

 تنل حإ ينلحتلعلفحيتثلد ػاحر ادوػلحتػفحأطليػبحح, ا تنلضراتيد رح  حن انيت لحتفحا تنلظراتححكلف
اوت تػػلحا رسػػل تيفحا  تػػيفحأنمػػكوتلحح, تعر ػػتحأعػػ ؽحا ػػ راديفح,ا نلديػػثح طرا ػػ حا دػػ اؿح ا  كػػلر

 دػدحح,رسػل تح ػ حذـحا ػ ّراؽحاأ   حكلنػتحثعنػ افحرسػل تح ػ حتػدححا ػ ّراؽح ا عػرىحح,ا ديبحا جلن 
لحتػػػػإ حان ح,(٘ٚ)ذكػػػرحوػػػػلتيفحا رسػػػل تيفحا ت سػػػػ ر حيػػػػلد تحا نتػػػ  ح ػػػػ حترجتتػػػػاح أديػػػبحا جػػػػلن 

ح أس ح ـحتص حا ينلح.
  :على عهل ملوك الطوائف دنللسوالوراقين في ال الوراقة  :المبحث الثادني

  دنللسصدناعة الورق في ال  :اول  
ل تس ؽحثػػـ(حٖٔٓٔػػػػػححٜٕٜوػػػ/حٕٕٗػػػػحححٖٙٔ)ححنػػد سيػػتح ػػ حاأاتسػػـحرصػػرحا ع  ػػتحا ت حححححححح
ػػػػػححٖٔٓٔوػػػػ/حٗٛٗػػػػػحٕٕٗا ػػػذ حكػػػلفح ػػػاحا اػػػرحا عييػػػرحر ػػػ حرصػػػرحت ػػػ ؾحا ط ا ػػػ ح)حح,ا ع تػػػ 
ثتػػػػػلحن تػػػػػاحتكتثػػػػػلتحا ع سػػػػػلءح ا ػػػػػ زراءح ا ع تػػػػػلءح كايػػػػػراحتػػػػػفحا ػػػػػرادحا رريػػػػػتحتػػػػػفحكتػػػػػبحح,ـ(ٜٔٓٔ

حنػػد سا تػػ حكلنػػتحثتالثػػتحامػػعلعحرػػـحاأح,ا تعت سػػتحنػػد ستسردػػتحجتيع ػػلح ػػ حتػػدفحاأح, تصػػنسلت
سػ حا لػرفحا عػلتسح .حح  حارجلءحتعت ستحتفحا ػث دححاندثحنملطلحر تيلح اسعلا ترا ذ حح,جتيع ل
يتعػددحنك تػلتحت ػػ ؾححنػػد ستعػددتحا تراعػػزحا نضػلر تح ػ حاأح,ا نػلد حرمػػرحا تػي د ح/ا  جػر ح
ا جػػديرححا جديػػدةحؾحا يي ػػلتحا سيلسػػيت ػػ حت ػػح اضػػنلاححنضػػلر لاححا تػػرحتسػػلر اححانػػدثحذ ػػؾح,ا ط ا ػػ 
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تزؽحا سيلس حثل ذكرحافحت  ؾحا ط ا  حددحاسد اح  ع  ـح ا تعلرؼحاوتتلتلحكييراحر  حا رةـحتفحا ت
ا ػػػذ حوػػػددحا  جػػػ دحح,اتػػػلـحا زنػػػ حا نصػػػران ح ضػػػ حرػػػفحضػػػعس ـح تعػػػلذ  ـح,ا ػػػث دحا ػػػذ حاصػػػلب
كلن اح  حا جلنبحا نضػلر حررػلةحح ـإ حانح, أنذرحثس ءحا ن اؿح, ح  حذ ؾحا لطرس تا عرب حاإ

 تػػفحيػػيفحوػػذلحا اػػلرحح, مػػ دحرصػػروـحاي ػػ ح اجتػػ حا اػػلرحا ع تيػػتح ا دييػػتح, نتػػلةح  ع ػػـح ا سكػػر
اسػػ لتلحكييػػراح ػػ حتطػػ رححنػػد سإذحكػػلفح أح.ححصػػنلرتحا ػػ رؽححنػػد سا ع تيػػتحا تػػ حمػػ دت لحثػػ دحاأ

ا ػػد رحا نضػػلر حي ػػذاحح (ٙٚ)تحتدينػػتحمػػلطثتسػػل رحاننػػلءحا ربػػلح.ح للتػػحإ ػػ صػػنلرتحا ػػ رؽح انتلل ػػاح
ح/نػ ا  حا لػرفحا عػلتسحا  جػر ححنػد سنيثحأسسح ي لحأ ؿحتصن ح صػنلرتحا ػ رؽح ػ حاأح,ا عيير

تنػػػػتلحجتيػػػػ حأنػػػػ اعحا ػػػػ رؽحثتػػػػلح ي ػػػػلحاأيػػػػيضححنػػػػد س كلنػػػػتحتعلتػػػػ حاأح,ا نػػػػلد حرمػػػػرحا تػػػػي د 
كػػ حاسػػثلنيتححإ ػػ ينتػػ حتن ػػلح كلنػػتح ػػ حا لػػر فحا  سػػط حتمػػ  رةحثتعلتػػ حا علةػػدح.حح(ٚٚ) ا ت ػػ فح

 دػػدحانتل ػػػتحصػػػنلرتح.حح(ٛٚ)تصػػػرح  تػػػزاؿحتعط طػػلتحكايػػػرةحيعػػػرؼح رد ػػلحثػػػل  رؽحا مػػػلطي حا  ػػ  ح
 رفحطر  حانتعلؾحاأ ربييفحثل تس تيفح ػ حثػ دحا مػلـحزتػفححند سرفحطر  حاأا ربلححإ  ا  رؽح

ح,ـ(ٕٓٔٔوػػػ/ٜٙٗ كػػلفحأ ؿحتصػػن حإنتػػلجحا ػػ رؽحأسػػسح ػػ حصػػل يتحسػػنتح)حح,ا نػػر بحا صػػ يييت
  ػػ حانج تػػراحسػػنتحح,ـ(ٕٕٛٔوػػػ/ٕٙٙ  ػػ حا تلنيػػلحسػػنتح)ح,ـ(ٗ٘ٔٔوػػػ/حٜٗ٘  ػػ حايطل يػػلحسػػنتح)ح

  ػػ حا لػػرفحا ال ػػثحرمػػرحا تػػي د حا سػػلدسحا  جػػر حانتمػػرحأعيػػرااحا ػػ رؽح.حح(ٜٚ) ـ(ٜٖٓٔوػػػ/ٜٓٚ)
ا ػػػ رؽححعػػػلرجحا عػػػل ـحا عربػػػ حػػػػػح ػػػ حأ ربػػػلح.ح سػػػ حذ ػػػؾحا  دػػػتحتلر ثػػػلاحانت ػػػ حانتعػػػلرحا عػػػربحإنتػػػلج

ححح.حح(ٓٛ)سنتححٓٓ٘ثعدحأفحثل ح  حأيدي ـحن ا  حح, ا تجلرحثا
كل ػتحأرجػلءححإ ػ إذحكػلن احيصػدر ناحح, ػ حذ ػؾح اأو حملطثتح  حصنلرتحا  رؽح تس دحيرعحدد حححححح
حححححححححححححححححححححححححححححححححح لػػػػػدحأطنػػػػػبحا ي ػػػػػداني فح ػػػػػ حتػػػػػدححكلةػػػػػدحتدينػػػػػتحمػػػػػلطثتح.ح لػػػػػلؿحا مػػػػػر  حا در سػػػػػ ح,نػػػػػد ساأ

 يعتػػػػ حي ػػػػلحتػػػػفحا علةػػػػدحتػػػػلح حي جػػػػدح ػػػػاحنظيػػػػرحثتعتػػػػ رحح)) :(ٔٛ)ـ(ٗ٘ٔٔوػػػػػ/حٛٗ٘)تحنػػػػ ا  ح
أنػػػذؽحح,نػػػد س أوػػػ حاأح))ح:دػػػلؿح(ٕٛ) ـ(ٜٜٔح/وػػػػحٖٔٛ)حتحأتػػػلحا جغرا ػػػ حا تلدسػػػ . ( (ا رض

 وػ حح))ح:ثل  اتدينتحملطثتحح(ٖٛ)ددحذكرحيلد تحا نت  ح.حح حح((عط ط ـحتد رةح,ا نلسح  حا  رادت
 ينتػ حتن ػلحح, يعت حا علةدح)ا  رؽ(حا جيدح ي لح,عرجحتن لحع  حتفحا سض ءح,نتحكييرةحدديتتتدي
كػػلفحاعتػػراعحا ػػ رؽحوػػذاحتػػفحاجػػ حا ػػنعـحا تػػ حاسػػثغت لحا نضػػلرةح دػػدحح.حح((نػػد سسػػل رحثػػ دحاأحإ ػػ 

سػػلردحح,ي ػػدحانتلػ حا يػػاوػػذاحا عتػراعحتػػك ي حا عتػبح ػػ حكػ ححإذحيسػرح,يتحر ػ حا عػػل ـسػػ تتحاإا عربيػ
 تػػػػفحأدػػػػدـحح,ر ػػػػ حنمػػػػرحا ع ػػػػـح تنػػػػ حا ج ػػػػ ح ر ػػػػ حانػػػػلرةحتعػػػػل ـحا طر ػػػػ حأتػػػػلـحا جيػػػػلؿحا للدتػػػػت

ا تعط طػػلتحا عربيػػتحا تصػػن رتحتػػفحا ػػ رؽحثعنػػ افحةر ػػبحا نػػديثح تؤ س ػػلحأيػػ حرييػػدحا للسػػـحيػػفح
كتػلحي جػدحنسػعتحاعػرىحتػفحنسػسحح, ا تعط طح  حنػ زةحجلتعػتح يػدفح,ـ(ٖٚٛوػ/حٖٕٕس ـح)تح

ـ(ح وػػػ حت جػػػ دةح ػػػ حتكتثػػػتحجػػػلت حٖٕٜوػػػػ/حٖٔٔسػػػنتح)حإ ػػػ تػػػلر وحتتػػػكعرححإ ػػػ حا تعطػػػ طحتعػػػ د
ا عػربححنكػـأيػلـححنػد س نمكحرفحكاػرةحا تكتثػلتحا علتػتح ا علصػتح ػ حاأ.ححح(ٗٛ)ا زورح  حا للورة
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ز ػلدةححإ ػ اضػطرحا عػربحا ػذ ححا تػرح, ػ حذ ػؾحا ػزتفحلثتػلح ػـحتعر ػاحأ ربػح,ند س  حاأحا تس تيف
تفحا لنبح ا عتلفحا  ا ر فح ػ حا نلػ ؿح ػ حذ ػؾحح,يإتللفحرظيـح,صنعاحإ   اح لنت ح,تصلن حا  رؽح

 دػػػدحح,(ٙٛ)ثصػػػنلرتحأجػػػ دحانػػػ اعحا ػػػ رؽحكتػػػلحتتيػػػزتحتدينػػػتحةرنلطػػػتح ب نسػػػيتح ط يط ػػػتحح,(٘ٛ)ا نػػػيف
نمػطتح ي ػلحا نركػتحا ع تيػتححإذحنػد س ػ حاأاستسلدحا  راد فحتفحا ت ر ثحا الل  ح  ع  تحا ت يتح

ا ػػذ حدػػلـحح,ـ(ٖٜٜوػػػ/ٖٖٛلخحي سػػ حيػػفحدمحمحا  تػػدان ح)ت تػػفحايػػرزحوػػؤ ءحا نّسػػح, كاػػرحو ات ػػل
اػـححح,(ٚٛ) كلنػتح  ػـحدكػلعيفحعلصػتحثل  رادػتحح, تتيػزحير رػتحعطػاح جتل ػاح,ينسوحتسسػيرحا طيػر ح

 كلفحونلؾحا اتحان اعحتػفحح,تعصصحجديدح  حتيدافحا  رادتح  حرصرحا ط ا  حثعدحذ ؾححظ ر
حإذح,  عػػ حوػػذلحا ت تػػتحمػػ دتحتنظيتػػلحتعينػػلح,ا علتػػتحدػػ ا ارّحا علصػػتححادػػ ا رّحلـحادػػ احا نكػػ رّحح:ا ػػ راديف

 ا ػػذ ح ػػاحمػػ رةح ػػـحتعػػفحتعر  ػػتحإ حح,اديفيتػػ   حأنػػدحا ػػ راديفحاإمػػراؼحر ػػي ـح   لػػبحيػػر يسحا ػػ رّح
ح.ححح(ٛٛ)ثعصرحا ط ا  

يجيػػػز فحكػػػلن احح, ػػػ حا عتػػػبحا تنتلػػػتحذاتحا عطػػػ طحا جيػػػدةحنػػػد سنكػػػلـحاأ  مػػػدةحنػػػبحثعػػػضححححح
ا ذ حفحا تعر  يفحاتالؿحظسرحا ثغداد حثعضحا  رادينت حأفحح,اديفحا نّذاؽحثل تكل آتحا تجز تا  رّح

اديفحثل ضػػثطح نسػػفحا عػػطحكعثػػلسحيػػفحرتػػر ح سػػكفحدرطثػػتحكػػلفحتػػفحرؤسػػلءحا ػػ رّح  ػػدحتػػفحثغػػدادح
 تػػلحح,اسػػتعدتاحا ع يسػػتحا نكػػـحا تستنصػػرحثػػلهللح ػػ حا  رادػػتح,   سػػ حا ي ػػ ط ح طثلت تػػلح,ا صػػل  

 ـحيسػتىحينمػرلححند س كلفحا عتلبح  حاأحح.ح(ٜٛ)ر ـحتفحمدةحارتنلءحا نكـحيجت حا عتبح ادتنل  ل
اػـحيلػرأحر نػلحاػ ثحتػراتحح, لدحكػلفحيلػرأحأ  اح  جت ػ رحتػفحديػ حا تؤ ػ حنسسػاح,دي حا تصر ىحينمرل

تح  ػػػػ حوػػػػذلحا انػػػػلءحتجػػػػر حا تعػػػػدي ح,ثنضػػػػ رحا تؤ ػػػػ أعػػػػرىحثصػػػػيةحتتسل تػػػػتحتػػػػفحديػػػػ حنّسػػػػلخح
 أعيرااحح, ا ضل لتحا  زتتحيإت   لحر  حا تستت  حا ذ حيعيدحدراءةحا صيغتحا جديدةحر  حا تؤ  

اػـحيعطػ حا تؤ ػ حح,يي ةحا عتلبحاج اح صيغتاحا ن ل يتحثلراءتاحرل يلاحر  حا تؤ  حثنضػ رحا نػلس
 كػلفحح, يسػت حتػرعيصحا عتػلبحاجػلزةح تعنػ حجع ػاحمػرريلاحترعيصحإجلزتاح  ذلحا صػيغتح  نمػرح.ح

حححححححححححححححأنػػػاحسػػػتىحينلػػػ حاأاػػػرحإ ػػػ  وػػػ حترتػػػزحح,ا تؤ ػػػ حيضػػػ حاجلزتػػػاحر ػػػ حا نسػػػوحا تػػػ حصػػػلدؽحر ي ػػػل
 و حتعييرحيتعررح كلفحتفحا ت ـحا نصػ ؿحر ػ حح,تناحثل مك حا تصلدؽحر ياح()حاأدي ح ا ع ت 

أتػػلحح.حح(ٜٓ)ا جػػلزةحتػػفحا تؤ ػػ حتثلمػػرةحتػػ حرثػػلرةحسػػتلرلاحرنػػاحأ حثعػػدحأفحسػػت حا تؤ ػػ حدراءت ػػل
 لػدحح, تسػل تحنجػـحا تػك ي حتػفحكتػلبحأعػرح,ا عتػلؿح ا ػ  ة يتحا تك ي ح لدحامترؾح ي لحثعػضحرت

أندحت  ؾحا ط ا ػ حح,ـ(ٚٙٓٔوػ/حٓٙٗأفحا تظسرحا تعر ؼحثليفحا  طسح)تح(ٜٔ)ايفحثسلـذكرح
ا ػػ ح  ػػاحا تصػػني حا رحح,ت ػػ ؾحرصػػرلحةيػػرحتػػدا  ح  حتنػػلزعأديػػبحأمػػت رحثكنػػاحكػػلفححنػػد س ػػ حاأ

يمتت حر  حر  ـح  ن فحح,)حا عتلبحا تظسر (ح  حعتسيفحتج داح ا تك ي حا سل  حا تمت رحاستاحيػ
حح  حا نلسحعل دااح.ح هللحأثلللحح, جتي حتلحيعتصحثاحر ـحا دبح,تفحتغلزح سيرح تا ح عير

ح
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  دنللسالوراقين واثرهم في ازلهار الحركة العلمية في ال  :ثادنيا
 ػػػ حا لػػػرفححنػػػد سفح ا ضػػػطراثلتحا تػػػ حسػػػلدتحتتل ػػػؾحا ط ا ػػػ ح ػػػ حاأر ػػػ حا ػػػرةـحتػػػفحا سػػػتححححح

ا نركػتحا ع تيػتحإ حأفحح,ثسػيبحا نلسػلـح اعػت ؼحا ػرأ ح,ا علتسحا  جر حا نلد حرمرحا تي د 
 تتيػػػػزتحوػػػػذلحا نلثػػػػتحا تلر عيػػػػتح.حرت تػػػػلحاسػػػػتطلرتحأفحتعطػػػػ حعطػػػػ اتحرت دػػػػتححنػػػػد س ػػػػ حاأ

كػػلفحتػػفحيػػيفحح,تػ حانتضػػنت لحدصػػ رحاتػػراءح ت ػ ؾحا ط ا ػػ ثل زدوػلرحا الػػل  ح ا ديػػ ح ا ع تػػ حا 
انتمػػلرحصػػنلرتحح,نػػد سا ع تيػػتح ػػ حاأحركػػتوػػذلحا نمػػلطلتحا ترت دػػتحا تػػ ح  ػػلحأاػػرحكييػػرحر ػػ حا ن

 ظ ػػ رحطثلػػتحا ػػ راديفحا تمػػتغ يفحثمػػؤ فحا عتػػلبحتػػفحنسػػوح تج يػػدحح ند سػػا ػػ رؽح ػػ حا تجتتػػ حاأ
 حأنداؾحس تل عتلبحاإ ح,يتس تا نضلرةحا عربيتحاإح وؤ ءحكلنتح  ـحا يدحا ييضلءحر  ح, تجلرة

ي فحتػػفحند سػػ أفحدؿحر ػػ حمػػ ءح إنتػػلحيػػدؿحر ػػ حتػػلحتتتػػ حثػػاحاأح,نظػػ حثلوتتػػلـح رنليػػتحثػػل غيف
 يػكت حا  رادػ فح ػ حا ترتثػتحا النيػتحتػفحنيػثحح,نملطح ا رح ددراتحكييرةح ػ حتيػدافحا نركػتحا ع تيػت

رػلت حتػفحر اتػ حازدوػلرحا نركػتحا ع تيػتحثتػلحاسػ ت احتػفحح لػدحكػلن اح,ا سػ لـح ػ حا نمػلطحا ع تػ 
ثػػل ع ـح اوتتػػ احثػػاحأرظػػـح دػػدحرنػػ حت ػػ ؾحا ط ا ػػ حح, حيػػيفحادطػػلرحا تسػػ تيفسػػ تنمػػرحا عتػػلبحاإ

نيػثحكػلفحكػ حتػن ـحينػل ؿحأفحيجعػ حح, لدحامت ر احثني ـح اح تمجيع ـح ػددابح ا ع تػلءح,اوتتلـ
 لدحكلفححح, نظراح  عدتلتحا ج ي تحا ت حيلدت لحا  راد فح  ع ـحتفحتت عتاحتنجتح أدثلءح ا ع تلءح.

ا ع تلءحا تمتغ  فحثل تك ي ح ا ثنثحا ع ت حي ظس فح دي ـح  تحتفحا  راديفحت تت ـحنسػوحتػلح ػدي ـح
سػػتحتػػفحا تصػػلني ح.حح ا جػػديرحثل ػػذكرحأفحرت يػػلتحا ن ػػبح ا سػػ بحا تػػ حتعرضػػتح  ػػلحتكتثػػتحا ع ي

كلنػتحرػلت احت تػلاح ػػ حح,أيػلـحا ستنػتح(ٜٙٚػػػٜٔٙوػػ/حٖٙٙػػػححٖٓ٘هللح)ا تػ  حا نكػـحا تستنصػرحثػل
 سػػيتلحرت يػػػلتحنسػػػوحا عتػػبحا تػػػ حتعرضػػػتح إتػػػ ؼحح,ز ػػلدةحرػػػددحا ػػػ راديفح ػػ حرصػػػرحا ط ا ػػػ 

نيثحكلفح ػ ح  . ا ذ حترتبحر ياحظ  رحر ححا تنل سحا مر  حييفحوؤ ءحا  راديفا ترحح, ا تتزؽح
حا عطػػػلطيفح ا تزعػػػر يفح ا تج ػػػديفحا ػػػذيفحكػػػلن احيعت ػػػ فح نلجػػػلتتػػػفحح((جػػػيشح))ا ع يسػػػتححتكتثػػػت
 جتػ ح ػ حدصػرلحا نػذاؽح ػ حا نسػوحح, دػدحارتنػ حا ع يسػتحا نكػـحثل عتػبحرنليػتح ل لػتح.ح(ٕٜ) ا تكتثت

 لجتتعتح اح  حدصرلحثلرطثتحعزا فحتفحا عتبحح,ا عتبديفح سفحتج يدحي ا تجح, ا ت رةح  حا ضثط
ػػػحٜٚٔٔوػػػ/حٕٕٙػػػػح٘ٚ٘)إ حتػػلحيػػذكرحرػػفحا ع يسػػتحا نلصػػرح,ثعػػدلح ػػـحتعػػفحأنػػدحتػػفحدي ػػاح  حتػػف

 كػػلفحرػػددح  ػػلرسحرنػػل  فحا عتػػبح لػػطحأربعػػلاح أربعػػيفحح,ا عثلسػػ حيػػفحا تستضػػ ءحثػػلهللحـ(ٕٕ٘ٔ
  ر ػػبحأفحتاػػ حوػػذاحا نمػػلطحا ع تػػ حا نل ػػػ حح,(ٖٜ)تمػػت حكػػ ح  رسػػتحر ػػ حرمػػر فح ردػػتح,  رسػػت

تػلحنللػاحا ع يسػتحا نكػـحا تستنصػرح  نركػتحا ع تيػتح تػلححي ج واحا تعت ستحكػلفحد ػي ح اضػنلاحر ػ 
ا تستمرؽحا    ند حد ز حا نملطحا ع ت ح  حدصػرح لدح ص حح,ي فح  حتيدافحا ع ـند سنللاحاأ

 كػػلفحدصػػرلحنػػل  احثل عتػػبح او  ػػلحنتػػ حيػػدأح ككنػػاحتصػػن ح حح)) :ا ع يسػػتحا نكػػـحا تستنصػػرحثل  ػػا
ح أتػل.حح(ٜٗ)((ين  فحا عتبحثل تنتنتلتح ا رسػ ـحا جتي ػتحيرىح ياحإ حنسلع فح تج د فح تزعر  فح
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تػػػفحج ليػػػذةحا تنػػػدايفح كثػػػلرحا ع تػػػلءحيت ػػػ حر ػػػ حا نػػػلسحكػػػلفحا تنػػػدثحريػػػدا رنتفحيػػػفح طػػػيسح
 كػلفحدػدحرتػبح  ػـحر ػ حذ ػؾحح, كلفح احستتح راديفحينسػع فح ػاحدا تػلح,ا نديثح تستت حييفحيديا

دحأندحتفحا نلسحط ثاح  يتيلعحتنػاح ثػل ةح ػ حاتنػاح كلفحتت حر ـحثكتلبحنسفحرنح,راتثلحتع  تلحاح
 أتػػلحا ديػػبحا  غػػ  حدمحمحيػػفحنسػػيفح.حح(ٜ٘).ح ػػإفحدػػدرحر ػػ حايتيلرػػاح ا  حانتسػػعا حتنػػاح ردلحر يػػاح

ا س ػػر حكػػلفحتػػفحا تعلرضػػيفح ا تصػػننيفح وػػ حنلسػػوح  راؽحتمػػ  رح دػػدحاسػػتعت احا ع يسػػتحا نكػػـح
 حت حر يلاحدمحمحيفحتعتػرحا جيػلن حنسػوحتػلح ػـحي ذثػاح لدحت  ح؛ا تستنصرح  حت تتحر تيتح تكتيتا

ـ(حتفحتك يساحا ذ حسػتللحا ثػلرعح ت ذيثػاحتػ حأصػ  احا تػ حيعطػاحٜٙٙوػ/حٖٙ٘)تحأي حر  حا لل  
أفحتػ   ح سػث حع ػ فححإ ػ  كلفحوػ حدػدحرتػ ح يػاحتػفحسػنتحعتسػيفحح, عط تلحرتلحكتبحييفحيديا

حح.حح(ٜٙ)تفحجتلد حا    حسنتحستح عتسيفح ا اتل تح
 ػػ حلخحيعت ػػ فح كػػلفحأصػػنلبحعػػزا فحا عتػػبح ا تكتثػػلتحيجنػػدحأنػػدوـح ديػػاحطل سػػتحتػػفحا نّسػػححححح
ح ز ػػػػرحزويػػػػرـ(حٖٚٓٔوػػػػػ/ٜٕٗ)ت ػػػػل  ز رحانتػػػػدحيػػػػفحرثػػػػلسح.حوح ا تج يػػػػدح صػػػػيلنتحا عتػػػػبحا نّسػػػػ

ح,ثػػػلرعحا عػػػطح صػػػينلاحح,عتلثػػػتكػػػلفحكلتثػػػلاحنسػػػفحا ح,صػػػلنبحا تر ػػػتحـ(ٖٚٓٔوػػػػ/ٜٕٗ)تحا صػػػل ي 
مػت رحثتكتيتػاحا عظيتػتحأح,جلتعػلاح  ػد ا  فحا ع تيػتح,تملركلاح ػ حا ع ػ ـح, حا تعر تد حح,ةز رحاأدب

نػرصحر ػ حصػيلنتحكتثػاح ا عنليػتحي ػلح  ظػ ح ديػاحتجت رػتحتػفحح,ا ت حن تحاربعتل تحا  حتج ػد
  ج د فحا عتبحا عرحتج يدحنتػ حأنػاح ػـحيجتتػ حرنػدحح,ا  راديفحينسع فح اح يعلرض فحييفحا نسو

 كػلفحوػذاحا نمػلطح.حح(ٜٚ)تػلحاجتتػ ح ديػاحتػفحرػيفح  رؽح د ػلترح عػرؽح ةيػرحذ ػؾأندحتفحنظرا اح
ا ع ت حا ترتػ ؽحا ػذ حتلرسػاحا  رادػ فح نسػلبحا ػ ز رحايػفحرثػلسحأاػرىحا عايػرحتػن ـح رػأحمػكن ـح

حإ ػػ وحتنتػػلجح كلنػػتحت ػػلرةحا نّسػػح,(ٜٛ)تػػفح راءحتػػلحكػػلفحيعصػػصح  ػػـحتػػفحر اتػػبح تكل ػػآتحجز  ػػت
جلنػػبحا ددػػتح ا ضػػثطح ػػ حا نلػػ ح ا تللي ػػتحيػػيفحا عتػػلبح تػػلحنسػػوححإ ػػ ح, عػػط حالنػػاتل حح,يرارػػتحا ػػ ّراؽ

ـ(حكػػلفحار ػػـحا نػػلسحٖٔٓٔوػػػ/ٖٕٗا  غػػ  حدمحمحيػػفحريػػدا رنتفحيػػفحتعتػػرحا لرطيػػ ح)ت  ػػذاحح,رنػػا
كػػػػلفحيلليػػػػ حكتػػػػبحا نلجػػػػبحح, ات ػػػػروـح ػػػػ حتعر ػػػػتحعط ط ػػػػلح, أ  ج ػػػػـحيجتع ػػػػلح,ثل عتػػػػبح ر   ػػػػل

  ػػ حرصػػرحت ػػ ؾحح,   ػػدلحتػػفحثعػػدلح,ـ(ٕٓٓٔػػػػحٜٔٛوػػػ/حٕٜٖػػػػححٖٔٚا تنصػػ رحيػػفحايػػ حرػػلتر)ح
ـ(حنيػػػػثح اصػػػػ حاداءحرطل ػػػػاحٗٗٓٔوػػػػػ/ٖٙٗتكنػػػػ ححتجلوػػػػدحا عػػػػلتر ح)حإ ػػػػ ا ط ا ػػػػ حانتلػػػػ ح

ت ػػلرةحتػفححنػد سكتػػلحاسػترزؽحاتيػراحات يػػلحتػفحسػ  تحا سػػرةحا ت يػتحا غػليرةح ػػ حاأح .ح(ٜٜ)ا ع تػ 
اويـحيػفحومػلـحيػفحريػدا رنتفحا  سػطح)نيػلحسػنتحو حدمحمحيفحايراويـحايفحريػدا رنتفحيػفحايػرححتا  رد
 أنػاحكتػبحح, كلفحت صػ  لاحيجػ دةحا عػطح جتل ػاح,ـ(حنيثحاتعذولحتصدرحريشح آٖٖٔوػ/ٕ٘ٗ

ح))أنػػاح دػػ حر ػػ حنسػػعتيفحيعطػػاحتػػفحح,(ٓٓٔ)ذكػػرحا تراعمػػ حا نصػػلر حح, عػػطحا عايػػرحتػػفحا عتػػب
يتحند سػا تػلر وح ا تػراجـحاأح تنتػ  حكتػب ر ػ حةيروػلح.حح((تصن حايػفح كيػ ح ػ حسػردلتحا تتنيػ 

ح,اردادااحكييرةحتفحا نّسلخح ا عطػلطيفحا ػذيفحركسػ احر ػ حنسػوح كتلثػتحا لػرافحا عػر ـح امػت ر احيػذ ؾ
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كلفحثل ربضحا مرد حتفحدرطثتحتل تح سثع فحاترأةحيكتيفحا تصػلن حح))أناححإ   يتكفحافحنميرح
 لػػػػدحمػػػػلركتح.ح (ٔٓٔ) ((ت ػػػػلح؟وػػػػذاح ػػػػ حنلنيػػػػتحتػػػػفحن اني ػػػػلح كيػػػػ حيجتيػػػػ حج لح؛ثػػػػل عطحا عػػػػ   

 لمػػت رتحتػػفحيػػيفحنسػػلءحذ ػػؾحا عصػػرحا عطلطػػتحح,ا عطلطػػلتحا ثلررػػلتح ػػ حوػػذاحا نمػػلطحا ع تػػ 
ح,ا تػػػ حكلنػػػتحثلررػػػتح ػػػ حا عػػػطح,ـ(ٖ٘ٓٔوػػػػ/ٕٚٗ ح)تد لطتػػػتحينػػػتحزكر ػػػلحيػػػفحريػػػد هللحا مػػػث 

سػعيفحسػنتحاسػتعت تحأربعػلح تح,طػ ي اححرتػرتحرتػرااحح, تنسفحا ل ؿ ,ضلثطتح تلحتنسعاحتفحا عتب
كتػػػلحامػػػت رتحا سليػػػاحط نػػػتحينػػػتحريػػػدا عز زحيػػػفحت سػػػ حح.ح(ٕٓٔ)تعتػػػبحر ػػػ حذ ػػػؾحا عتػػػبحا طػػػ اؿ

أعػػذتحرػػفحأيػػ حرتػػرحيػػفحريػػدحا يػػرحا نػػل  حكايػػراحتػػفحكتثػػاحح,ـ(حثنسػػفحا عػػطٕٔٔٔوػػػ/ٙٓ٘)ت
 لضػػػػػػ تححححححححححححححححح,كلنػػػػػػتحيديعػػػػػػتحا عتلثػػػػػػتح,ا عػػػػػػذر حا ػػػػػػد   ح رػػػػػػفحا عثػػػػػػلسحأنتػػػػػػدحيػػػػػػفحرتػػػػػػرح, ت ا يسػػػػػػا

ي فحدرجػتحر يعػتح ػ حوػذاحند سػارتلػ حاأح, زعر ػتحا عتػلبح رسػ تاتيدافحا تج يدح   حح.حح(ٖٓٔ)دينت
 كػػلفحوػػذاحح,جتػػي احح ايػػد احا ت ػػلرةح ا تلػػلفح ػػ حتج يػػدحا عتػػبح ا عنليػػتحثمػػك  لحا عػػلرج حمػػي لاحح,ا سػػف

ح,نيي ػلكتػلحير ػ حمػكناح ػدىحوػ اةحجتػ حا عتػبح تح,ا نملطحا سنػ حيز ػدحا عتػلبحديتػتح جتػل ح نسلسػت
ا عػػطح ا عنليػػػتحثصػػنتحنسػػػعاح افحيكػػ فح ػػػ حاجتػػ حصػػػ رةح كػػلفحا  رادػػ فحنر صػػػيفحر ػػ حجتػػػلؿح

تدينػتح دػدحامػت رتح اي  حن تح يطػلي حتظ ػرلحا نيػ حا سػلعرحتػلحينتػ  حيداع ػاحتػفحر ػـحنسػيسح.ح
ىح كلنػتحا تكتثػلتحا عيػرحح, تج يدحا عتبحتج يداح لعراح,ثك ن لحتركزح صنلرتحا ج  دحا تتتلزةحتل لت

 كسػ تتحح,ذ ػؾحا لسػـح تج يػدولحثعػدحا سػراغحتػفحنسػع لحإ  تن  حدستلاح  تج يدح كلنتحترس حا عتبح
تػػفح راءححنػػد سيػد رح عػػلؿح ػػ حتطػػ رحوػػذاحا  ػػ فحتػػفح نػػ فحا عتػلبحنتػػ حي ػػةحتج يػػدحا عتػػلبح ػػ حاأ

 نسػػػبح انتػػػلحر ػػػ حتسػػػت ىحا عػػػل ـححنػػػد ساسػػػ لـحوػػػذلحا تدينػػػتحا عظيتػػػتحدرجػػػتحر يعػػػتح ػػػيسح ػػػ حاأ
 تػلحيتع ػ حيإنجػلزحح,ر  حا ػرةـحتػفحا ج ػ دحا عظيتػتح ػ حزعر ػتحا عتػلبح تج يػدل.حح(ٗٓٔ)  تساإ

ثتػلح ي ػلحتػفحاة سػتح نػرىححا عتػبأتا ػتحوػذلحإ حاناح ػـحيصػ نلح أسػ حمػ ءحتػفححند سا سن ح  حاأ
ا نرا ػ حا تػ ححإ ػ تدىحتلحكلفحر ياح فحا تج يدح  حاسثلنيلح ػ حوػذلحا ستػرةح يعػ دحا سػيبح ػ حذ ػؾح

 لػدافحا عػددحا عيػرحتػفحا عتػبح اة ست ػلحتن ػلحا نر ػ حا ػذ حنمػبح ػ حتيػدافحثػلبحا رت ػتححإ  ادتح
نيرانػاحا ؼحا تعط طػلتحا اتينػتححأ اتػرحا عردينػلؿحمػنير سح.ح دػدحا ت تػتثتدينتحةرنلطتحتنسيػذاح

ونػػلؾحتعط طػػلتحاحكلنػػتحانػػحإ ػػ امػػلرحححALOCLa  ػػذكرحافحا بحذاتحا عػػطحا جتيػػ حا را ػػ ح.ح
 دػدحنظػ حا عتػلبحا عربػ ح.حح(٘ٓٔ)ةحثل ذوبح ا سضػتح ا جػ اورحدػدرتحثتي ػةحرمػرةحا ؼحر ػلؿتن 
ح,يتسػ تثتكلنتحر يعتح تنز تحسلتيتح حنظيرح  لح  حكايػرحتػفحا دطػلرحاإحند س ح  حاأس تاإ

 كػلفحتػفحرنػ حيداع ػاح تػلحينت يػاحتػفحتعر ػتح ر ػـحتسيػدحح,ييفحثػاحر تػلح  نػلند سػثسيبحرنليػتحاأ
 تػػن ـحتػػفحرنػػ حيعطػػاح مػػك اح تظ ػػرلح وػػؤ ءحوػػـحا  رادػػ فحا ػػذيفحاسػػد اح  نضػػلرةحح,ا ع تػػلءح وػػـ
  نلحح, ند سيتحج  داحرظيتتحتتا تح  حا تنل ظتحر  حكايرحتفحا  افحا نتلجحا ع ت حاأس تاإ

  لػػدحنسػػ ح نػػلحا  رادػػ فحرػػفحطر ػػ حح,افحنتصػػ رحا  ضػػ حكيػػ حيكػػ فح ػػ ح ػػـحت جػػدحطل سػػتحا ػػ راديف
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ا تج يػػػدحا سػػػلعرحرػػػدداحكييػػػراحتػػػفحا عتػػػبحكسػػػ ح  ػػػلحا نسػػػ ح ا ثلػػػلءح نجلوػػػلحتػػػفحيػػػدحا ضػػػيلعحا نسػػػوح ح
 اسػػتطلر اححثكرتػػل  ـحا ج ي ػػتحت ػػؾحافحييرونػػ احر ػػ حان ػػـحكػػلن احنراسػػلحاتنػػلءحر ػػ حا تػػراثحا ع تػػ ح

ييفحند سػ ونلؾحاملراتح نظنلولح  حسيرحرددحتفحا  راديفحتػد نلحر ػ حافحاأ ا دي ح  تس تيفح.ح
ءحكلن احر تلءحا حط بحر ػـحدػدحي غػ احح ػ حتػذ د ـحا جتػل  ح  عطػ طحمػ طلحكييػراح درجػتحان ػـحس ا

 ان ػػـحيػػد ع فح ػػ حسػػيي حا نصػػ ؿحح,كػػلن احيسػػلرر فح دتنػػلءحا عتػػبحا تػػ حيكتي ػػلحات ػػرحا عطػػلطيف
 وػػذاحيعطينػػلحثػػ حمػػؾحصػػ رةح اضػػنتح تػػلح صػػ تحا يػػاحا نيػػلةحا ع تيػػتح ػػ حح,ر ي ػػلححاة ػػ حا اتػػلف

نيػػثحيػػرزحح,افحظػػلورةحتسػػ ؽحا نسػػلءح ػػ حوػػذاحا تيػػدافحتسػػتن حا رجػػلبحل.حكتػػ حند سػػاأحا تجتتػػ 
ا حاسػتلءحتنػد دةحتػن فححإ ػ رددحكييرحتن فحكعطلطلتح نلسعلتحتػلوراتح افحكنػلح ػـحنمػرحا ح

ا ع ػػػـح ا تعر ػػػتحا يرارػػػتح ػػػ حا عػػػطح ا عتلثػػػتححإ ػػػ تتػػػفحجتعػػػفحح,عرجػػػتحا عايػػػرحتػػػن فحنػػػد سافحاأ
حح عتبح.حا نسنتح عايرحتفحا

 :ملوك الطوائف صرعلى ع دنللساتهر الوراقين في ال  :ثالثا
 دػدحح,ا ذيفحانتر  احا  رادتح  حر دحت  ؾحا ط ا  ح  مؾحافحرددوـح ػيسحثل ل يػ حاد فحأتلحا  رّحححح

ثكاػػػرةحتػػػلحاعرجتػػػاحتػػػفحكثػػػلرحا ػػػ راديفح ا تمػػػتغ يفحثل  رادػػػتح.حح, ذاعحصػػػيت لحتدينػػػتحي نسػػػيتحتتيػػػزتح
امعلعح  ذاحا نملطحا نضلر حا  لـح.ح و حيذ ؾحددحدػدتتح  ع ػـح ا تعر ػتحاجػ ح كلنتحثن حتركزح

حح:ادي ل تفحايرعح رّحح,ا عدتلتح  حسيي حا تنل ظتحر  حا عتلبح صيلنتاح تجتي ا
يكنػ حتػفحأوػ حجز ػرةحمػلرح سػكفحي نسػيتح م(ٚٙٓٔهــ/ ٓٙٗـــ خلف بن عمر البلدننـي )ت بعـل 

 كػػلفحنسػػفحا تس ػػيـح ا ت لػػيفحتػػ حا تعر ػػتحح, عربيػػتح اآلدابأثػػلحا للسػػـح يعػػرؼحثػػلأعسشحكػػلفحيع ػػـحا
 نك حح,ز رح اعذحرناادلاحتنسنلاحضلثطلاحيتنل سح  حتلحيكتبح يغل  حثاحذكرلحايفحرُح رّحح,ثل عر ض

حأنػػػاحكػػػلفحثت زتتػػػاحا نسػػػوح ا  رادػػػتحربتػػػلحأمػػػك حر يػػػاحضػػػثطحاأ سػػػليح لػػػرأحا عربيػػػتح وػػػ ح ػػػ حرتػػػر
  ح.حح(ٙٓٔ)أدرأولاأربعيفحتفحسناح برعح ي لحنت ح

 , يكنػ حأيػ حريػد هللحا مػ اش تػفحي نسػيتم( ٘ٗٔٔهــ/ ٓٗ٘دمحم بن علي بن عطيـة )ت حـلول ـــ 
 كػلفحانيػ حا  رادػتحح, اعتصح دتاح ثعدلحييرارػتحا عػطح,كلفحأديثلحذاحن حتفحا عتلثتح درضحا معر

ديفحر ػ حسػ  ؾحطر لتػاحتفحا  راكايرح كـحنلـحح,ا ي ـحإ  ت ارثحا نلسحا تنل سح يتلحكتبحح,را ل ل
ححح.حح(ٚٓٔ)  ـحيدرك ول

حتػفحأوػ م( ٛٓٔٔهــ/ٕٓ٘اق )تالـورّ  ـــ أحمـل بـن عبـلالعزيز بـن الفضـل بـن الخليـع الدنصـاري 
أعػػذحرػفحأيػػ حريػد هللحيػػفحع صػتحجػػلرلحح, يكنػ حأثػػلحا عثػلسح,مػر  فح سػكفحي نسػػيتحيعػرؼحثل لثسػػ 

حنػػد س ػػ حثػػ دحاأحتلػػفحا عربيػػتح اآلدابح تجػػ ؿثمػػر  فح رػػفحأيػػ حدمحمحا ثط ي سػػ ح  زت تػػلحنتػػ حا
 ا عد ةح كلفحأديثلاحملررااحأني حا  رادتحيديع لحتعر  لاحثلإتللفح ا ضثطحيتنل سح يتلح جدحيعطاحتفح

ح.حح(ٛٓٔ)ا د ا  فح كلفحتضعسلاح دت حصيرااحيإميي يت
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ٔٓٔ 

لحدمحمح يعػرؼحيكنػ حأثػم( ٜٙٓٔهــ/ ٜٓٗبعل  ـــ عبل  بن الفضل بن عمر بن فتح اللخمي )ت
 تػكدبحح,ثل ي نت ح فحأص احتن لح سكفحدانيػتحر ىحرػفحأيػ حا   يػدحا  دمػ ح أيػ حريػد هللحيػفحُر ف

ي تلح ست حتن تلح أعذحرفحأي حرترحيفحمرؼح دعػدحإدػراءحا عربيػتحيي نسػيتح كػلفحأديثػلاحج ػي احذاح
د هللحيػػفحسػػعيدحا ػػدان حنػ حتػػفحا  غػػتح ا ننػػ ح ا مػػعرحثػػلرعح ػػ حا عػػطحرا ػ حا  رادػػتحأعػػذحرنػػاحأيػػ حريػػ

   .ح(ٜٓٔ) ةيرل
ــورّ  ـــ دمحم بــن نــليمان بــن نــيلراي ال)البــي ال تػػفحأوػػ حد عػػتحأيػػ بحم( ٖ٘ٔٔهـــ/ ٛٗ٘اق ) ت ــ

 سػػكفحي نسػػيتح يعػػرؼحثػػل ل ع ح يكنػػ حأثػػلحريػػد هللحر ىحرػػفحأيػػ حا نسػػفحيػػفح اجػػبح أيػػ حثكػػرحيػػفح
 تد نتحا ثحتراتح عػرجحتػفحي ػدلح أي حريد هللحا لير ر حست حتناحاح,ا عرب ح أي حاأصثةحا تنز  

ح ـ(ح كػػلفحيييػػ حا عتػػبح ػػ حدكػػلفح ػػاحٕٓٔٔوػػػ/حٗٔ٘ثعػػدح دعػػتحكتنػػدةحسػػنتح)ح تػػلحتغ ػػبحر ي ػػلحا ػػرـ 
 ددحندثحييسيرحر ىحرناحأي حريد هللحيفحا عثلزح أي حرترحيفحريػلدح دػلؿحتػ   حح, ّرادلاحككيياحدي ا

ححح.ححح(ٓٔٔ)يي نسيتح ب ةحتفحا عترحأندىح اتلن فحسنت
ــ ــوّراق صــارة التــدنتريدنيدمحم بــن عبــل  بــن  التــاعرالليــب ـ ــ كػػلفح  (مٖٕٔٔهـــ/ ٚٔ٘) ت ال

حنػد س تجػ ؿح ػ حثػ دحاأح,نزؿحإمػيي يتح سػكن لح تعػيشح ي ػلحتػفحا  رادػت ,ملررااحتلورااحنلظتلاحنلارااح
سػػفحا عػػطح كػلفحنح, سػكفحثل تر ػػتح ةرنلطػتح أتتػػدححا ػ  ةح ا رؤسػػلءح,مػردلاح ةربػػلاح  تع ػيـحثل عربيػػت

حإ ػػ  كػػلفحد يػػ حا نػػ ح ػػ حي ػػ غحأتلنيػػاح ا  صػػ ؿحح,جيػػدحا نلػػ حدل تػػلاحر ػػ حجت ػػرةحتػػفحا  غػػتح ا ننػػ 
  ي ػػلحح, ع ػػ حطر ل ػلح, كػلفحدػدحانتنػػ حا  رادػتحر ػػ حكسػلدحسػ د لح,تراعػزحا جػللح ػػدىحت ػ ؾحرصػػرل

حح:يل ؿ
 نأمــا الوراقة فهي أيكة حرفة                 أوراقها وثمـــــارها الحرما

 . (ٔٔٔ)ت)نو العراة وجنمها عريان      تبهت صاحبها بصاحب أبرة                  
 تػفحأوػ حتل لػت (دمحم بن نعيل بـن دمحم الفنـادني المـالقي ) ت كـان حيـا بلايـة عصـر الطوائـف ــــ

يكن حأثلحريد هللح أثلحثكرحر ىحرفحأي حا نسفحيفحتغيثح أي حجعسػرحيػفحريػدا عز زح أيػ حا نسػفح
 وػبح أيػ حثكػرحيػفحا عربػ ح رثػلدحيػفحسػرنلفح ةيػروـح كػلفحتلر عيػلاحنسػلثتحثصػيرااحثػل عط طحيفحت

 ا ضػثطحذاح سػلفح  صػلنتح ادتنػ حتػفحا ػد ا  فح ا ػد لترححتتيزااح  ػلحنسػفحا عػطحت صػ  لاحثلإتلػلف
ندثحرناحأيػ حا نجػلجحيػفحا مػيوحح, دلؿحثعضحاصنلثاحكلفح ّرادلاحح,رظيتلاح لؽحأو حي دلح  حذ ؾ

ححح.حح(ٕٔٔ)ر  حا رند ح أي حدمحمحيفحة ي فحميعنلح ةيروـح أي 
كػػلفحثػػلرعح ػػ ح (مٖ٘ٓٔهـــ/ٕٚٗفــرج بــن هبــاراو همــار بــن فــرج الدنصــاري كــان حيــاا نــدنة ) ــــــ 

ح.ح(ٖٔٔ)ا عطحتتلفحا ضثطح ّرادلاحيتنل سحا ع تلءح يتلحيكتبحتفحا عتب
ـــــــ  صــــــار الطليطلــــــي المعــــــروف بــــــابن الحعبــــــلالرحمن بــــــن دمحم بــــــن عبــــــاس الدنصــــــاري ـــ
يكنػ حح,تفحأوػ حط يط ػتح.ح صػلنبحا صػ ةح ا عطثػتحثل تسػجدحا جػلت حي ػلم( ٖٗٔٔهـ/ٖٛٗ)ت
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ٕٔٓ 

ح, ايػػفحاتيػػتحا للضػػ ح, تتػػلـحيػػفحريػػد هللح,ر ىحيي ػػدلححرػػفحريػػد سحيػػفحدمحمح ايػػفحريمػػ فحح,أثػػلحدمحم
 هللحيفح أي حريدح, انتدحيفحعل دحا تلجرح, ست حثلرطثتحتفحاي حجعسرحيفحر فح هللح, ةيروـحكاير

 رنػػػ حثل ر ايػػػتحح, نػػػلح وػػػ حنػػػديثحا سػػػفح,ا تمػػػرؽححإ ػػػ  رنػػػ ح, ةيػػػروـح, ع ػػػ حيػػػفحدلسػػػـح,تسػػػرج
جيػػػدحح,نسػػػفحا عػػػطحكػػػلفح, كػػػلفحالػػػتح ي ػػػلح, كػػػلفح انػػػدحرصػػػرلح ي ػػػلح, ا عاػػػلرحتن ػػػلح, ا جتػػػ ح  ػػػل

ذكػػرحرنػػاحأنػػاحنسػػوحتعتصػػرحأيػػ حح, كػػلفحصػػي رااحر ػػ حا نسػػوح, كلنػػتحاعاػػرحكتثػػاحيعطػػاح,ا ضػػثط
ح اندرييدح رلرضاح  ذكػرحح,  ص حثل ػديفح ا عيػرح ا سضػ ح ا ن ػـح ا  دػلرح نسػفحا نلػ ح,  حيـ 

حدارلحح,اناحضع حاعرحرترلحرفحا تلتت ح.ححح(ٗٔٔ)افحتلتحإ   ترك لح  ـز
 ارتنػػ حح,وػؤ ءحا  رادػ فحاوتتلتػلاحرظيتػلاحثسػنوحا لػرافحا عػر ـح ا سػنتحا ني يػتحا مػر ست دػدحاوػتـحححححح

وػذيفحا تصػدر فحا عظيتػيفح.ح  تػزاؿحد رحلػتح ػ حنسػوح عػطح تج يػدح زعر ػتحكايػرحتػن ـحرنليػتح ل 
ا عتػػػبح ػػػ حتػػػ نسح ا جزا ػػػرح ا تغػػػربحتنتػػػ  حر ػػػ حنسػػػوحرديػػػدةحتػػػفحا لػػػرافحا عػػػر ـحتكت ثػػػتحيعػػػطح

ػػػػحح٘ٙٗ)حيػػفحي لػػيفافحا تيػػرحريػػد هللححح(٘ٔٔ)  ػػذكرحايػػفحا عطيػػبح,نػػد سادػػ حاأ ح ػػثعضح رّحأند سػػ
 رلحدطعػتحتػفحا لػرافحرحةرنلطتحكلفحيدي حا عطح عّ  حضػتفحذعػلأتيـ(حٜٔٓٔػػػححٖٚٓٔوػ/حٖٛٗ

يتحتزعػػػرحثل عديػػػدحتػػػفحند سػػػ كتػػػبحا تػػػلر وح ا تػػػراجـحاأح, ػػػ حةليػػػتحا صػػػنعتح ا تلػػػلفا عػػػر ـحيعطػػػاح
 كػػلفحا لػػرافححح,ر ـح ا سػػنتحا ني يػػتحا مػػر ستعػػا فحلخح ا عطػػلطيفحا ػػذيفحركسػػ احر ػػ حنسػػوحا لػػراا نّسػػ

  ت ػ لحا تصػ  فحح,إذحيلػرألحا ت تيػذح ػ حا تػدارسح,يتسػ ت ػ حا ػث دحاإحا عر ـحأعارحا عتػبحانتسػلعلاح
 كلنػتحنسػوحا تصػلن حأنسػفحا عتػبحتػفحح,ةيرحذ ػؾحإ   يلرأح  رت ح  حا تسلجدحح,  حص  ات ـ

نيثحا مك ح تج  دحا عطح  علتتحا تغ يػ ح.ح كػلفحونػلؾحدا تػلاحنسػلع فحتتسرةػ فحثصػستحعلصػتح
 وػػلحوػػ حح,ظػػـحا ػػربىحا ػػذ حيػػدرلحر ػػي ـحكتليت ػػلحأ حتيركػػلاحي ػػل نسػػوحا تصػػلن حسػػ اءحكػػلفحذ ػػؾح ع

حح:ثعض ـأستلءح
 اسػػتاحدمحم بــن انــماعيل بــن دمحم بــن ابــي الفــوارس )كــان حيــاا بلايــة عهــل ملــوك الطوائــف(   ــــــ

نيػػػػيشحتػػػػفحاوػػػػ حدرطثػػػػتحكػػػػلفحأيػػػػ لحاسػػػػتلري حدلضػػػػ حإمػػػػيي يتح ػػػػ حر ػػػػدحا ع يسػػػػتحا تػػػػ  حا نكػػػػـح
 ػػاحت ػػلرةح ل لػػتح ػػ حكتلثػػتحح كػػلفحتػػفحييػػتحنثلوػػاحح,ا نػػلسح  تصػػلن ا تستنصػػر,حكػػلفحتػػفحاعتػػبح

  ػـحيػذكرح ػاحر ايػتحرػفحأييػاحح,نت حأناحكلفحيكتبحا تصن ح  حجتعتيفحا حنن وتػلح,ا تصلن 
ح.ح(ٙٔٔ)ةيرلح  حرفح
ـــ  ــابن التــيخ )ت ــــ ــن دمحم المعــروف ب ـــ/ ٓٗٗنــليمان ب تػػفحأوػػ حدرطثػػتحيكنػػ حأثػػلحم( ٛٗٓٔه

 ةيروتػػلح.حر ىحرنػػاحأيػػ حا نسػػفحاإ ييػػر حح, تع ػػدحيػػفحثلػػ ح,ريسػػ حا  ياػػ ر ىحرػػفحأيػػ حح,ا ربيػػ 
 كػلفحح,جػلبحا ػدر ة ػـحتمػؾحأنػؾحإذاح ليتػاح عيرتػاحأنػاحتُحح,كلفحرجػ احصػل نلاحن يتػلاحح: دلؿح,ا تلرجح

أفحتػلتححإ ػ  ا نػ حرتػرلح ػ حكتليت ػلحتػفحأ ؿحنمػكتاحثلرطثػتحح,عطلطلاحثػلرعحا عػطح ػ حا تصػلن 
                                            .ح (ٚٔٔ)ثط يط ت
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يكنػػ حأثػػلحح,تػػفحأوػػ حدرطثػػتم( ٛٛٓٔهـــ/ ٔٛٗترفي ) ـــــ دمحم بــن دمحم بــن بتــير المعــافري الصــيّ 
كتػػػبحييػػػدلحصػػػنيىحتسػػػ ـحيػػػفحا نجػػػلجحح,كلنػػػتحرنليتػػػاحثتصػػػلدرحا سػػػنتحا ني يػػػتحا مػػػر ستح,ريػػػد هللح.
ط ػبحا دبحرنػدحأيػ حثكػرحتسػ ـحح,كلفحرجػ احصػل نلاحح: دلؿح,ر ىحرناحأي حر  حا غسلن ح,ثتصر

 تينللحأي حا   يػدحومػلـحيػفحح, درأحا لرافحا عر ـحر  حأي حدمحمحتك حيفحأي حطل بح,يفحأنتدحا ديب
 كتػػبحا نػػديثحرػػفحمػػي خحتصػػرح ػػ حح,ا تعػػر ؼحثػػليفحا صػػلي ن ح.ح دػػرأحر يػػاح دربػػاح,ريػػدا رنتف

ح.حح(ٛٔٔ) حتلحيعنياتلث احر ح, كلفحرج احتنلثضلاحح, نلحييتح هللحا نراـح, دتا
يكنػ حح,تػفحأوػ حدرطثػتح دلضػي لم( ٕٜٓٔهــ/ ٘ٛٗــــ دمحم بن خلف بن منـعول بـن تـعيب )ت 

 نػػلح سػػت حتػػفحأيػػ حذرحا  ػػر  ح))حصػػنيىحح,ا تمػػرؽححإ ػػ رنػػ حح,ثػػليفحا ّسػػللطحيكنػػ حأثػػلحريػػد هلل
 اعػػػػذحرنػػػػاحكتػػػػلبحح,  لػػػػ حأثػػػػلحثكػػػػرحيػػػػفحرلػػػػلؿح, اجػػػػلزح ػػػػاح,ـ(ٕٗٓٔوػػػػػ/ح٘ٔٗا يعػػػػلر ((حسػػػػنتح)

 كتػػبحونػػلؾح))حح, ند سػػ دمحمحيػػفحعتػػيسحا تجػػل رحاأح,رػػفحتؤ سػػاح أثػػلحثكػػر حا تطػػ ر ح,جػػ زد ا 
سر  حا عتلثتححالػتح يتػلحح, كلفحنسفحا عطح, صن حا نيرحتفحتلءحزتـزح,صنيىحا يعلر ((ح ةيرل

 ا تنػذرحيػفحا تنػذر,حح,رفحأي حا للسـحع  حيفحأي حسػر رحا سػرت حند س ر ىحثلأح,ر الح رن حثا
 ػػػ حمػػػرحح أعػػػذحرػػػفحأيػػػ حا نسػػػفحيػػػفحثطػػػلؿحكتلثػػػاحح, أيػػػ حرتػػػرحا تلػػػرجحح,رحا ط تنكػػػ  أيػػػ حرتػػػ
 أتػتنفحح,اوػ حي ػدلحإ  كلفحتنيثلاحح,تفحارتلؿحمنتر احند س استلض حثل نكتحتدينتحثلأح,ا يعلر ح

ح.حححح(ٜٔٔ) ذويتحكتثاح تل اح ت   حيدانيتح,  حأعرحرترل
تػفحأوػ حح,ثتنػدّحم(  ٜٙٓٔ /هــٜٓٗدنة ـــ صالح بن عبلالملك بن نعيل الوني ) كان حيا نـ

 صػلرحيكتػبحح,اػـح لػدحيػدلحا يتنػ ح,نسػوحكتثػلاحكايػرلح,تل لتحيػر  حرػفحا نػل  حأيػ حثكػرحيػفحا عربػ 
 ح.(ٕٓٔ)نل حييدلحا يسرىحكتلبحسنفحأي حريس حا ترتذ ح  حاربعتحاسسلرح, كتبحي لحكايرااحح,ثل يسرىح
 دػػػدحسػػػثلتحح,لنػػػتحتػػػن فحا عطلطػػػلتحا ثلررػػػلت كح,  ػػػ حوػػػذاحا نمػػػلطحا ع تػػػ حمػػػلركتحا نسػػػلءحححح

 ان ػػفحكػػفحيكتػػيفحح,طل سػػتحا نسػػلءحا  تػػ حكػػفحيكتػػيفح ػػ حا ػػربضحا مػػرد حتػػفحدرطثػػتحإ ػػ ا مػػلرةح
 وػ حتسػ ؽحا نسػلءح ػ حوػذاحا تيػدافحح,ا لرافحا عر ـحثل عطحا ع   ح.ح وػذلحظػلورةحتسػتن حا رجػلب

ا ع ـح ا تعر تحا يرارتح ػ ححإ  فحتتفحجتعح, بر زحرددحكييرحتن فحكعطلطلتح نلسعلتحتلورات
حححححححححححححححححححححححححا عطح ا عتلثتحا نسنتح عايرحتفحا عتبح.

  :الخاتمة
حح:  حن ليتحا ثنثح يدح نلحأفحنسج حا نتل لحا ت حت ص تحإ ي لحا دراست

جي ح لر فحتضتحتفحنيػلةححإ  ا  رؽحكتلدةحتع ستحثنس حا نتلجحا سكر ح نل احتفحجي حان  -ٔ
أفحصػنلرتحا ػ رؽحتا ػتحنل ػاحكييػرةحح, استعدـحا  رؽح تدةحط   تحكتلدةحر يستح  عتلثتح,ثمر تا 

ح,كتػػلح ػػـحتسع ػػاحتػػلدةحكتلييػػتحاعػػرىحح, ا نسػػ ح, ا نسػػوح, ػػ حتػػلر وحا ثمػػر تحنيػػثحسػػ  تحا تػػك ي 
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  ػػـحيلتصػػرحد رحا ػػ رؽح ػػ حا عتلثػػتح ا تػػك ي ح ا نمػػرحيػػ حكػػلفح ػػاحد راحكييػػرح ت ػػـح ػػ حانتمػػلرح
ح تع يـححثمك ح اس ح.ح تيسيرحا

 كػػلفحأوػػ حا صػػيفحيكتيػػ فح ػػ حح,أفحا تػػـحا سػػل ستحكلنػػتح ػػ حا ػػزتفحا لػػديـحتتسل تػػتح يتػػلحتعتػػبح-ٕ
 أوػ حا  نػدحيكتيػ فح ػ حح, رػن ـحأعػذحا نػلسحصػنعتحا ػ رؽحح, رؽحيصنع ناحتفحا نميشح ا عإ

 ثلػرح ا غػنـح ا سرسحيكتي فح  حا ج  دحا تدي ةتحتفحج ػ دحا جػ اتيسح اح,عرؽحا نر رحا ييض
 ربتػلحح, رندتلحنزؿحا لرافحا عر ـحكلفحا تس ت فحيكتي فحا لرافح  حا  علؼح ا عسبح, ا  ن ش

ح(حثعضحتكلتثلتاح  حاأدـح)ا ج د(ح.كتبحا ني ح)
يتحصػنلرتحتصػر تحعل صػتحطػ اؿحا لػرفحا  ؿحسػ ت  حا د  تحاإح(صنلرتحا  رؽح)ا يرد أفحح-ٖ

 كتػبحأوػ ححجلنثػاح.حإ ػ أعػذحا ػ رؽحا صػين ح)ا علةػد(حتكلنػاحح أ ا  حا لرفحا الن ح   جرةحنت 
نيػػ ح هللح ديػػ حأ ؿحتػػفحرت ػػاحح,ُيعتػػ حتػػفحدصػػبحا يػػرد ا ػػذ حا تصػػر ح تصػػرح ػػ حا لرطػػلس
ح.حح  حآيلتحردةححذكرحا لرافحا عر ـحا لراطيسددح حح,ي س حر ياحا س ـ

ح, و حأ ؿحكلتبح   ن ح,تفحا رري حا  ؿح  تس تيفح()يعدحا صنلي حا ج ي حز دحيفحاليتحح-ٗ
أفحا ػػ راديفحكػػلفح  ػػـحادأبح تػػن لحيسػػير فحر يػػاح ػػ حتيػػدافح ,  ػػ ّراؽحاأتػػيفا تاػػ حا نتػػ ذجح
ا ديػػبحا جػػلن حتػػفحأتاػػلؿح افحاة ػػبحا ػػ راديفحكػػلن احتػػفحا ع تػػلءح ا دثػػلءح ا مػػعراءححح,رت  ػػـ

حايفحا نديـح ا ت س ر حيلد تحا نت  ح.ح ح
 افحوػػػذلحح,صػػػنلرتحا ػػػ رؽححدػػػدحرت ػػػ احر ػػػ حتطػػػ  ربحا تسػػػ تيفحا عػػػرحا ثػػػلنايفحأايتػػػ احافحأفحح-٘ح

تتػػلحيػػد  حثصػػ رةحح,ا صػػنلرتحاسػػتترتحثلأسػػ  بحنسسػػاحا ػػذ حطػػ رلحا عػػربحنتػػ ح دتنػػلحا نػػل  
ح,دلطعػػتح ضػػ حا عػػربحر ػػ حا نسػػلنيتح ػػ حتطػػ  رحصػػنلرتحا ػػ رؽحا ػػذ حاعػػذ لحرػػفحا صػػينيف

حححح ان ـحسثل احاأ ربييفحثستتحدر فح  حوذاحا تيدافح.
 كػلن اححينت ػز فح رصػتحح,  ند اتح ا تؤتتراتحا ع تيػتحل سكلنتحأس اؽحا  راديفح دكلعين ـحتجح-ٙ

ح, ينمد فحاأمعلر,ح يعلد فحا تنلظراتح,وذاحا جتتلعح يل ت احينملطحرا  ح  حا نلنيتحاأدييت
ححح.   ل فحا عطبحا رنلنتح

ا تعت سػػػتح ػػػ حا نضػػػلرةحا عربيػػػتححانتمػػػلرحا تكتثػػػلتحثكن ار ػػػلحصػػػنلرتحا ػػػ رؽححانتمػػػلرتػػػفحنتػػػل لحح-ٚ
ح, ا علتػتح ا تكتثلتحا علصػتح,تكتثلتحا تسلجدح:يتحا ت حيتكفحنصرولحثلأن اعحا تل يتس تاإ

تنػػ  تحالل يػػتح اجتتلريػػتح  كر ػػتح ادتصػػلديتحأرتلػػتحثل علػػ ححإ ػػ تتػػلحدػػلدحح, تكتثػػلتحا ع سػػلء
ليػ حتز ػدحتػفحا نر ػتحا سكر ػتحتنحإ ػ ا تػرحا ػذ حادىحح, مػي عحا ع ػـح ا تعر ػتح,ا عرب حا تسػ ـ

يتحاراءح كر حنتلحرن لحايدارلتحس تيتحأعسيتحا نضلرةحاإس ت  حا نيلةحا الل يتحا عربيتحاإ
حححححر تيتح أدييتح.ح
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اسػػ لتلحكييػػراح ػػ حتطػػ رحصػػنلرتحكػػلفححنػػد سأاحرػػفحطر ػػ ا ربػػلححإ ػػ دعػػ ؿحصػػنلرتحا ػػ رؽحح-ٛ
اعتػػراعحا تطثعػػتح ػػ حتنتصػػ حا لػػرفحا عػػلتسححإ ػػ دػػلدحسػػل رحاننػػلءحا ربػػلححإ ػػ ا ػػ رؽح انتلل ػػاح
ا رةحتعر يتحر  حنطلؽحا س حثكايرحتتلحنللتاحصنلرتححإ  ا ترحا ذ حادىحح,رمرحا تي د 

حا  رؽح.ح
كل ػػػتحأرجػػػلءححإ ػػػ إذحكػػػلن احيصػػػدر ناحح,يػػرعحأوػػػ حمػػػلطثتح ػػػ حصػػػنلرتحا ػػػ رؽح تس دػػػ اح ػػػ حذ ػػػؾح-ٜ

انتمػػلرححإ ػػ ا تػػرحا ػػذ حادىحح,طثت لػػدحأطنػػبحا ي ػػداني فح ػػ حتػػدححكلةػػدحتدينػػتحمػػلح,نػػد ساأ
يتحرديػدةحكتدينػػتحةرنلطػتح ب نسػيتح ط يط ػػتح تتيػزتحيإنتلج ػلحأجػػ دحأند سػصػنلرتاح ػ حتػػدفح

حان اعحا  رؽح.ح
تتيػػػزحرصػػػرحت ػػػ ؾحا ط ا ػػػ حثظ ػػػ رحطل سػػػتحتػػػفحا ػػػ راديفحا ثػػػلرريفحتػػػ حرػػػددحتػػػفحا نّسػػػلخحح-ٓٔ

يػػدح ػ حتيػػدافحا  رادػػتحامػػتت حتػػ حظ ػ رحتعصػػصحجدح,ا تػلور فحا ػػذيفحتس دػػ اح ػ حوػػذاحا تيػػداف
أنػػػدحح تػػػ حتػػػ  ح, ّرادػػػ احا نكػػػلـح ّرادػػػ احا علصػػػتح اّردػػػ احا علتػػػتح:ر ػػػ حا اػػػتحانػػػ اعحتػػػفحا ػػػ راديف

حح.حا  راديفحاإمراؼحر ي ـح   لبحير يسحا  راديف
 ػػ حا لػػرفححنػػد سر ػػ حا ػػرةـحتػػفحا سػػتفح ا ضػػطراثلتحا تػػ حسػػلدتحتتل ػػؾحا ط ا ػػ ح ػػ حاأح-ٔٔ

إ حأفحا نركػػتحح,ثسػػيبحا نلسػػلـح اعػػت ؼحا ػػرأ ح,نػػلد حرمػػرحا تػػي د ا عػػلتسحا  جػػر /حا 
رت تػػػلحاسػػػتطلرتحأفحتعطػػػ حعطػػػ اتحرت دػػػتح.ح تتيػػػزتحوػػػذلحا نلثػػػتححنػػػد سا ع تيػػػتح ػػػ حاأ

ح,ا تلر عيػتحثل زدوػلرحا الػػل  ح ا ديػ ح ا ع تػػ حا تػ حانتضػػنت لحدصػ رحاتػػراءح ت ػ ؾحا ط ا ػػ 
ا عطػػلطيفح ا تج ػػديفحا ػػذيفحكػلفح  ػػـحا اػػرحا عييػػرح ػػ حلعيفح حاديفح ا نّسػ بػر زحنعثػػتحتػػفحا ػػ رّح

ح  حت ؾحا نلثتح.ححند سازدولرحا نركتحا ع تيتح  حاأ
  :هوامش البحث

انسلفحح:تىح,ا ذعيرةح  حتنلسفحاو حا جز رةح,ـ(ٚٗٔٔوػ/حٕٗ٘)تحح,اي حا نسفحر  حا منتر ن ح,ايفحثسلـح(ٔ)
ح.حٖٖ/حٔ/ـٔؽح:(ـٜٜٚٔ)حيير تحح,دارحا الل تح,ٔطح,رثلس

حاأح,(ـٗٙٓٔوػ/ٙ٘ٗ)حت, ند ساي حدمحمحر  حيفحانتدحيفحسعيدحاأح,ايفحنـزح(ٕ) ,ححٕطح, ند سرسل  حايفحنـز
ح.ححٖٔٔ/ٔجح:ـ(ٜٚٛٔ)حيير تحػػحح,ا تؤسستحا عربيتح  دراسلتح ا نمرح,أنسلفحرثلسح:تى

تلر وحاسثلنيتحح,ـ(ٖٗٚٔ/وػٙٚٚ)تحح,اي حريدح هللحدمحمحيفحريدح هللحيفحسعيدح,ايفحا عطيبح, سلفحا ديفح(ٖ)
ح, يس حير  نسلؿح:تىح,ٕطح,س ـأ حكتلبحارتلؿحا ر ـح  حتفحي ي حدي حا نت ـحتفحت  ؾحاإيتحس تاإ

ح.ححٔٗح:ـ(ٜٙ٘ٔ)حيير تحػػححح,دارحا تكم ؼ
حيفحدمحمحا ت تسلن ح,ا تلر حح(ٗ) ح,(ـٖٔٙٔوػ/حٔٗٓٔ)تح,م لبحا ديفحانتد حند سنسىحا طيبحتفحةصفحاأح

ح سلفحا ديفحايفحا عطيبحا رطيب حيير تحح,إنسلفحرثلسح:تىح, ذكرح ز رول ح) ح:(ـٜٛٛٔح-دارحصلدر,
ح.حٖٙٛػػػٖ٘ٛ/حٔـ

ح,ٔطحح,ا ص تح,ـ(ٖٛٔٔوػ/حٛٚ٘اي ا للسـحع  حيفحريدحا ت ؾحيفحتسع دحا نصلر ,ح)تحح,ايفحثمك اؿح(٘)
ح(حح.حٚٚ٘يردـح)ححٜٖ٘ػػٜٖٔ/حٗجح:ـ(ٜٜٛٔدارحا عتلبحا تصر ,ح)حا للورةحػػحح,تى:حايراويـحا ييلر ح
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ح.ححٗٗ/حٔ/ـٔؽح:ا ذعيرةح  حتنلسفحاو حا جز رةح,ايفحثسلـح(ٙ)
حند سا ييلفحا تغربح  حأعثلرحاأح,(ـٕٖٔٔ/وػٕٔٚ)تح,اي حا عثلسحانتدحيفحدمحمحا تراعم ح,ايفحرذار حح(ٚ)

حتىٖطح, ا تغرب ح حٖجح:ـٖٜٛٔح-يير تح-دارحا الل تح, يس حير  نسلؿٓك  فح ا حٓسحٓجح:, حٚٓٔ/ ػػحح
ح.حٛٓٔ

ح, و حتفحتكسيسحا  ؿح,است لحا لديـحر تح,ر ي لحس رحصعرح,ر  حملط حا ثنرحند ستدينتحثلأح:تل لتح(ٛ)
حا   زح ا تيف حرلترةح,كايرة حيعرج فحح,نسنت حاو  ل حتين ل ح ينت  ح.ححإ    سسنت ح م رتا ح ا  ند تصرح ا ملـ

صستحجز رةحح,)تحأ اعرحا لرفحا تلس حا  جر (ح,نعـأي حريدح هللحدمحمحيفحدمحمحيفحريدحا تح,ا نتير حح:ينظر
دارحح, يس حير  نسلؿح:ننمرح تصنيىح,ٕطح,تنتعبحتفحكتلبحا ر ضحا تعطلرح  حعيرحا دطلرحند ساأ

ح.ححٛٚٔػػححٚٚٔح:ـٜٛٛٔا جي حػػحيير تح
رحريدا رنتفحيفح كايرحتفحت ا  حا تيح,نز  لحجندحدتم حتفحا عربح,ج ي تحا لدرح,ند ستفحك رحاأح:ا ييرةح(ٜ)

حينللحا تلـحدمحمحر  حتكسيسحننشحا صنعلن ح, و حا ذ حاسس لح اسكن لحت ا ياح,تعل يت  ن   لحح, جلتع ل
حٜٕح:ند سصستحجز رةحاأح,ا نتير حح:تدينتحةرنلطتح.حينظرحإ  عربتح  حا ستنتح انسص حاو  لحح,ان لرحكايرة

ح.ححٖٓػػح
 ب لحجنلتح ثسلتيفح تزارعح ة تحا لتىح ا معيرح ا ثلد ءح سل رحح,كايرةحا عصبح,ند ستدينتحثلأح:جيلفح(ٓٔ)

حتسجدحجلت ح ر تلءحج تح,ا ني ب حري فح  نليي حفح ثك رةحح, جيلفح  حسسىحرلؿحجدااحح, ب ل    حداع  ل
حردة حأدل يـ حينظرح,جيلف حا ضلثطح. حر  حا جيلن حا تلـ حأي  حا نل   ح,ا نتير حح: تفحجيلف حجز رةحح صست

ح.ححٔٚػػحٓٚح:ند ساأ
ح.ح(حٕٗٔٔيردـح)ح:ٜ٘ٚ/حٗجح؛(ٖٙٙ:حيردـح)ٜٕ٘/حٖجح؛(ٜٙ:حيردـح)ٔٚ/ٔجح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٔٔ)
ح ا  ؼح,ايفحنـزح(ٕٔ) ح  حا  ست حتى:حدمحمحي س حا ميؤطح,ط ؽحا نتلتت دارحح, ةر بحي س حا ميوح؛,

حح,ا عتلبحا  ينلن  حٚٓٔح:(ٕٗٓٓ)يير تحػػ حاأ؛ حا نسفح, ند سايفحسعيد ح, ند ساأر  حيفحت س ححأي 
ح٘ٛٙ)ت حا تغربح,(ـٕٙٛٔوػ/ حن   ح   حضي ح,ا تغرب حم د  حػػحح,ٗطح,تى: حا للورة حػػ حا تعلرؼ دار

ح.حححححح(ٚٔ:حيردـح)ٕٚ/حٔجح:ـٜٜ٘ٔ
حدارحا مر ؽح  نمرح ا ت ز  ٕطح,رصرحا ط ا  ح ا تراثطيفح, ند ستلر وحا دبحاأح,نسلفحرثلسإح(ٖٔ) حححححححححححححححححح,,

ح.ححٖ٘ػػححٖٗح:ـ(ٜٜٚٔػح)رتلفحػ
ح.حححٔٙ/حٖجحح: يس حير  نسلؿح:تىح:ا ييلفحا تغربح,ايفحرذار حح(ٗٔ)
ح.حححٗٓٔ/حٖجحح: يس حير  نسلؿح:تىح:ا ييلفحا تغربح,ايفحرذار حح(٘ٔ)
ح.حححٙٓٔ/حٖجحح: يس حير  نسلؿح:تىح:ا ييلفحا تغربح,ايفحرذار حح(ٙٔ)
ا عصرحح,ند س  حاأحس ـ لحنت حا ستىحا تراثط ححتفحد  تحاإد  تحا ط ا  حتنذحديلتحح,دمحمحريد هللحرنلفح(ٚٔ)

ح.ححٔٔ:ـٜٜٚٔتكتثتحا علنج حػػحا للورةحػػحح,ٗطح,ا الن 
حير ك تلفح(ٛٔ) حاإح,كلرؿ حا مع ب حح,يتس تتلر و حأتيفح:ا عربيتحإ  نل  ل حا ثع ثك ح؛نييا حا ع ـحح,تنيرة دار

ح.ححٖٙٓح:ـ(ٕٔٓٓ)يير تحػػحح,  ت يف
ح.حٕٔح:د  تحا ط ا  حح,د هللحرنلفدمحمحريح(ٜٔ)
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نعثتحتفحا علت يفحيدارحح:تىحح, سلفحا عربح,(ـٖٔٔٔوػ/حٔٔٚ)حتحح,جتلؿحا ديفحدمحمحتكـرح,(حايفحتنظ رٕٓ)
ح,ا تعلرؼ ح)د.حت(ح حػػ حا للورة حا  سيطح؛٘ٔٛٗ/حٖٔ/حجٕـح:دارحا تعلرؼحػػ حا عربيتح,ا تعجـ ح,تجت حا  غت

ح.حح()حتلدةحا  ردت,ٕٙٓٔح:ـٕٗٓٓورةحػػحتكتثتحا مر ؽحا د  يتحػػحا للح,ٗط
ريد هللحح:تىح,ا نسلبح,ـ(ٙٙٔٔح/وػٕٙ٘أي حسعيدحريدا عر ـحيفحدمحمحايفحتنص رحا تتيت ح)تح,ا ستعلن ح(ٕٔ)

ح.ححٗٛ٘/ح٘جح:(ـٜٛٛٔ,حدارحا جنلفحػػح)حيير تحػػحٔطح,رترحا ثلر د 
ا عيرح دي افحا تيتدأح ا عيرح  حتلر وحح,(ـ٘ٓٗٔح/وػٛٓٛ)حتح,أي حز دحريدا رنتفحيفحدمحمح,ايفحع د فحح(ٕٕ)

ضثطح تراجعتحع ي حمنلذةح س ي حزكلر,حدارحح,ا عربح ا عجـح ا يربرح تفحرلصروـحتفحا س طلفحاأعير
ح.ححٕٖ٘/حٔجح:ـٕٓٓٓا سكرحػػحيير تحػػػح

ح.حٕ,ٔ(حتفحس رةحي س حاآليتحٖٕ)
)حا للورةحح,دارحا عتبحا تصر تح,أرم صثىحاح,(ـٛٔٗٔوػ/ٕٔٛانتدحيفحر  حيفحانتدح)حتح,(حا ل لمندىٕٗ)

ح.ح٘ٚٗ/حٕجح:(ـٕٕٜٔػػح
حسيدٕ٘) حأيتفح ؤاد حا تعط طلتح,( حا  ينلنيتٔطح,ا عتلبحا عرب حا تعط طح ر ـ حا دارحا تصر ت حػػحح,, حا للورة (

ح.حٚٗٔححححححححححححححح:ـ(ٜٜٚٔ
ح.حح٘ٚٗ/حٕجح:صثىحا رم ح,(حا ل لمندىٕٙ)
 ند ح)حا عي (حتفحأددـحا نثلتلتحا ت حاوتـحي لحاإنسلفح استعت  لح  حتيلديفحتعتيرحنيتتحا لنبحا ح:ا لنبح(ٕٚ)

تتعددةح.ح نسبحا عديدحتفحا دراسلتح إفحيدايلتحوذلحا زرارتحكلنتح  حا صيفحتنذحآ ؼحا سنيفحع تح.ح
)حد سح اأس نتحح(كل غذاءح حا نسيلح)ا عيطح,نيثحاستسلدحتن لحا صيني فح حأدع  ولح  حاستعتل تحتتعددة

حا  رؽحتفح حذ ؾحتفحأسرارح ا لنبحا  ند حا رتليت(ح.حح يعدحا صيني فحتفحاأ ا  حا ذيفحاستعرج ا  ارتير ا
حا لرفحا علتسحدي حا تي دحإ  ا د  تح حذ ؾح  حكتلبحح,ند د ح  حصنلرتحاأد يتح.ح رد حأيضل  حاستعت  ل

حا صين  حنلنل اإتيراط ر ح منل ح) حؽ.ـٖٕٚٚسنت ح"ا تنرحح,( ح  لنبحا ذ حستلل حثكف ح يا حأدر ح اآلالـ", ر ف
حينظرحا  ند ح  ا دحطييتحتتعددة حا تعر تح,اإدتلفحتظلورلح ر جاح,رلدؿحا دترداشح:. )ا ع  تحػػحح,رل ـ

ح.ححٖٚٔح:ـ(ٜٜٓٔ
)حدتم حػػحح,دارحط سح,ٔطح,دمحمحستيىحا سيدح:ترجتتح,ظ  رحا عتلبح, ونر حجلفحتلرتلفح؛  سيلفح ل رح(ٕٛ)

ح.ححٜٓٔح:ـ(ٜٚ٘ٔ
ا  سليحا سلرسيتحح,ا سيدحاد حميرح:ك تتح لرسيتحتعنلولحا لرطلسحا حا  رؽحا صل ىح  عتلثتح.حينظرح:ا علةدح(ٜٕ)

ح.حٖٙٔح:ـ(ٜٛٛٔ)ا للورةحػحح,دارحا عربح  ثستلن ح,طح,ا تعربت
م رح  حثنثحتنح,ا  رؽحتلر عاح تط رلح,أمرؼحرترح وثتحتل دحح؛٘ٚٗ/حٕجح:صثىحا رم ح,ا ل لمندىح(ٖٓ)

حح.ٜ:ـ(ٕٙٔٓ سنتح)ح,(ٗٗتج تحسييرحار لححػػحتج تحد ر تحر تيتحتعن حثتجلؿحا تكتثلتح ا تع  تلتحػػحا عددح)
)حا للورةحػػححح,ا دارحا تصر تحا  ينلنيتح,ٔطح,,ا عتلبحا عرب حا تعط طح ر ـحا تعط طلتح,يتفح ؤادحسيداح(ٖٔ)

ح.حٖٕح:ـ(ٖٕٔٓ)ا للورةحػػحح,وندا  حح,ضلرةحا  ربيتأارحا عربح  حا نح,؛حرثلسحتنت دحا عللد٘ٔح:ـ(ٜٜٚٔ
أيتفح ؤادحح:ددـح اح,ا س رستح,ـ(ٜٚٛوػ/حٖٚٚأي ح رجحدمحمحيفحأي حيعل بحاسنلؽحا نديـح)تح,ايفحا نديـح(ٕٖ)

حح, س تتؤسستحا سردلفح  تراثحاإح,سيد ح ندفحػػ ضيلءحا ديفحأي حدمحمحح,ايفحا ييطلرح؛ٚٗ/حٔـح:(ـٜٕٓٓ)
ح هللحيفح حا تل ل حاأريد ح ا ةذيتح,ـ(ٕٛٗٔح/وػٙٗٙ)ت حند سأنتد ح تسرداتحا د يت حدارحٔطح,ا جلت  ,
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حا ع تيت حح,ا عتب حػػ حيير ت حٔجح:ـ(ٕٜٜٔ) حسيدح؛ٜٔٔ/ ح ؤاد ح ر ـحح,ايتف حا تعط ط حا عرب  ا عتلب
ح.حٙٔح:ا تعط طلت

 ردحثل سر لنيتحثل علؼح)عرتيس(ح ددححxaptnc و حي نلن ح أص احححح,يللؿحأفحأص احةيرحررب ح:ا لرطلسح(ٖٖ)
ت و بحيفحأنتدحيفحدمحمحيفححأي حتنص رح,ا ج ا يل ح: يللي اح  حا عربيتح ردتحأ حصنيستح.ححينظرح, ثل ل 
حؼح.حريدح:تىح,ٔطح,ا تعربحتفحا ع ـحا رجت حر  حنر ؼحا تعجـح,ـ(٘ٗٔٔوػ/حٓٗ٘)حتحا عضر
 .ححٜٕ٘ح:ـ(ٜٜٓٔ)دتم حػػحح,دارحا ل ـح,ا رنيـ

ح.ححٚٗ/ٔجح:ا س رستح,ايفحا نديـح(ٖٗ)
حنتلدةح(ٖ٘) حتلور حاإح,دمحم ح   ح تصل رولحس ـا تكتثلت ح تط رول حا رسل تٕطح,نمكت ل حػػحح,,تؤسست )يير ت

ح.حٓٗح:ـ(ٜٛٚٔ
حيفحدمحمحيفحتنص رحا تتيت ح)تح,ا ستعلن ح(ٖٙ) حريدا عر ـ حٕٙ٘أي حسعيد حريدح,ا نسلبح,ـ(ٙٙٔٔوػ/ حتى:

ح.حٗٛػػحٖٛ/حٓٔجح:ـ(ٜٔٛٔ)ا للورةحػػحح,كتثتحايفحتيتيت,حتٔطح,ا ستلححدمحمحا ن  
ح,تلر وحتدينتحا س ـح,ـ(ٓٚٓٔوػ/حٖٙٗاإتلـحأي حثكرحأنتدحيفحر  حيفحاليتح)حتحح,ا عطيبحا ثغداد ح(ٖٚ)

/حٖٔجح؛٘ٔٔ/حٙجح؛ٕٗٗ/حٕجح:ـ(ٕٔٓٓ)حا للورةحػػح, س تدارحا غربحاإح,ٔطح,ثملرحر ادحتعر ؼح:تى
ح.ححٓٗ/ح٘ٔجح؛ٔٗ/ٗٔجح؛ٕٗٗح,ٙٛ

حا نديـح(ٖٛ) حٔـح:,ا س رستح,ايف ح؛ٖٔٙ/ حا نت  حح حا ديفح,يلد ت حيلد تحم لب حريد هلل ح هللحأي  حريد ح,يف
ح.حٖ٘ٙػػححٖٗٙ/ٗـح:ـٜٚٚٔدارحا سكرػػححيير تحػػحح,تعجـحا ي دافح,(ـٕٕٛٔوػ/حٕٙٙ)ت

حححححححححححححححححححححححححححححححح,تطثعتحير لح, ي دافاح,ـ(ٜٚٓوػ/ٜٕٗانتدحيفحاسن حيفحجعسرحيفح وبحيفح اضىحا علتبح)تح,ا يعل ب ح(ٜٖ)
ح.حٕٗٙح:ـ(ٖٜٛٔ)حطث ح  حتدينتح يدفححػػح

ح(ٚ)اآليتحح:س رةحا نعلـح(ٓٗ)
ح(ٜٔح؛ٛٔ)ح:اآليتح:س رةحا ر  ح(ٔٗ)
ح.ح٘ٚٗح؛ٗٚٗ/حٕجح:صثىحا رم ح,ا ل لمندىح(ٕٗ)
,حٔطح,ر  حدمحمحرترح:تىح,لتحا عيرىحا طثلح,ـ(ٗٗٛوػ/حٖٕٓدمحمحيفحسعدحيفحتني حا زور ح)تحح,ايفحسعدح(ٖٗ)

حا علنج  حح,تكتثت حػػ حراتلفحح,ا ذوي ح؛ٜٖٓ/ٕجح:(ـٕٔٓٓ)ا للورة حيف حانتد حيف حدمحم حا ديف متس
ـ(حٕٜٛٔ)يير تحح,,حتؤسستحا رسل تٕطح,معيبحا رنؤ طح:تىح,سيرحار ـحا نث ءح,ـ(ٖٗٚٔوػ/ٛٗٚتٓ
ح؛ٔٗٗ/ٕج: حنجرح حايف حح,ا نل   حا عسل ن  حر   حيف حتتييزحح,ـ(ٛٗٗٔحوػ/ٕ٘ٛ)تحأنتد ح   ا صلثت

ح(ح.حٜٕٛٗيردـح)ححٓٔ٘:ـ(ٕٕٔٓ)يير تحػػحح,ا تكتثتحا عصر تح,ا صنلثت
)يير تحػػحح,,حا نتملرحا عرب ٔطح,يتس تت س رتحا  رادتح ا  راديفح  حا نضلرةحا عربيتحاإح,عير هللحسعيدح(ٗٗ)

ح.ححٕٕٛ/ٕجح:ـ(ٕٔٔٓ
ح.ححٓٗح:س ـإا تكتثلتح  حاح,دمحمحتلورحنتلدةح(٘ٗ)
   يلتحا تملويرححس ـتلر وحاإح,(ـٖٚٗٔوػ/حٛٗٚمتسحا ديفحدمحمحيفحانتدحيفحراتلفح)حتحح,ا ذوي ح(ٙٗ)

ح,ا سي ط ح؛ٖٔ/حٜجح:ـٜٜٔٔدارحا عتلبحا عرب حػػحيير تحػػحح,رترحريدا س ـحتدتر حح:تىح,ٕطح, ا ر ـ
ح,دمحمحةسلفحنص حح:امراؼ,ٕطح,ر وحا ع سلءتلح,(ـ٘ٓ٘ٔوػ/حٜٔٔج ؿحا ديفحريدا رنتفحيفحاي حثكرح)حت
ح.حٕٗٗح:ـٖٕٔٓدارحا تن لجح  نمرح ا ت ز  حػػحيير تحػػح

حح.حٙٔ/حٔجح:ت س رتحا  رادتح ا  راديفحح,عير هللحسعيدح(ٚٗ)



 كريم العبللي إبراهيمدناظم . ل.م              مجلة آلاب الفراهيلي              دنللسال ن في والوراقة والوراق
 مٕٛٔٓ( حزيران ٖٗالعلل ) (مٜٔٓٔــ  ٖٔٓٔهـ/ ٗٛٗــ ٕٕٗ)  ملوك الطوائف صرعلى ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜٔٓ 

تطثعتحدارحح,تنلدبحثغدادح,ـ(ٕٓٓٔوػ/حٜٚ٘جتلؿحا ديفحأي حا سرجحريدا رنتفحيفحر  ح)تح,ايفحا ج ز حح(ٛٗ)
حح.ٕٙح:وػٕٖٗٔدحػػحا س ـححػػحثغدا

ح.حٕ٘ٗح:ا ي دافح(ٜٗ)
ح.ححٕٗح:ـٜٚٙٔتكتثتحا تان حػػحثغدادحػػحح,نكليتحأي حا للسـحا ثغداد ح,أي حا تط رحا زد حدمحمحيفحانتدح(ٓ٘)
حا عصسر حا ثصر ح)ح,ع يستحيفحعيلطح(ٔ٘) تلر وحح,(ـٗ٘ٛوػ/حٕٓٗأي حرتر حع يستحيفحعيلطحيفحأي حوييرة

حضيلءحا عتر حح:,حتىٕطح,ع يستحيفحعيلط ح.حٖ٘ٓح:(ـٜ٘ٛٔ)حا ر لضحػػحح,دارحطيثتح  نمرح ا ت ز  ح,أعـر
اتلرحا ل  بح  حح,ـ(ٖٚٓٔوػ/حٜٕٗأي حتنص رحريدا ت ؾحايفحدمحمحيفحاستلري حا نيسلي ر ح)حتحح,ا اعل ي ح(ٕ٘)

حح,,حا تكتثتحا عصر تٔطح,دمحمحأي حا سض حايراويـ:تىح,ا تضلؼح ا تنس ب ايفحح؛ٖٙٗح:ـ(ٖٕٓٓ)حيير تحػػ
حدمحمحيفحدمحمحا ميثلن حا جزر ح)تحرزح,ا اير ا علت حح,ـ(ٕٖٕٔوػ/حٖٓٙا ديفحأي حا نسفحر  حيفحأي حا عـر

ػػححٜٓ/ح٘ـح:(ـٜٚٛٔ)حيير تحػػحح,دارحا عتبحا ع تيتح,ٔطح,دمحمحي س حا ددلؽح:راجعاح صنناح,  حا تلر و
)تركيلحػػحح,تؤسستح يص ح  تت   ح,نت دحس تلفردنلفحتح:ترجتتح,تلر وحا د  تحا عاتلنيتح,ي تلزحأ زت نلح؛ٜٔ

ح.حح٘ٗح:/ٔـ(حـٜٛٛٔ
ح.حٕٖ٘/حٔجح:ا عيرح(ٖ٘)
ح  ب فحح(ٗ٘) حا عربح,ة ستلؼ حزريترح,نضلرة حرلدؿ ح ا الل تح,ترجتت ح  تع يـ حوندا   حػػحح,تؤسست )ا للورة

ح.حٜٚٗح:ـ(ٕٕٔٓ
ح.حٕٖ٘/حٔجح:ا عيرح(٘٘)
ح  حا حس ـضن حاإح,أنتدحأتيفح(ٙ٘) ح:ـ(ٜٜٛٔا للورةحػػػح)ح,تكتثتحا سرةح,ا عثلس حا  ؿحعصرػػحنمكةحا ع ـ 

ح.ححٔٙ/ٕج
حا نث ءح,ا ذوي ح(ٚ٘) حار ـ حا رنؤ طح:تىح,سير حا سترح؛معيب حا رسل ت,ٔٔطح,صل ى حػػحح,تؤسست حيير ت (

ح(ح.حٜٗٔيردـح)حٕٚ٘/حٔٔجح:(ـٜٜٙٔ
تكتثتحح,ا ثمرحػػحتلر وحاي حا سداا تعتصرح  حاعثلرحح,ـ(ٖٖٔٔوػ/حٕٖٚأي حا سداحرتلدحا ديفحاستلري ح)تحح(ٛ٘)

ح.ححٚٗ/حٕجح:()ا للورةحػػػحد.تح,ا تتني 
,حدارحا غربحٔطح,انسلفحرثلسح:تىح,(تعر تحا ديبحإ  تعجـحا دثلءح)إرملدحاأر بحح,يلد تحا نت  حح(ٜ٘)

ح.(حٜٗٚيردـح)حٕٙٛٔ/حٗجح:(ـٖٜٜٔيير تحػػحح)ح, س تاإ
حا طعيت ح:أرتن حثاح راجعاح,اإتتلعح ا تؤانستح,ـ(ٖٕٓٔوػ/حٗٔٗ)تأي حنيلفحا ت نيد حح(ٓٙ) ح,وياـحع يست

ح.حححٓٔ/حٔجح:ـ(ٕٔٔٓ)يير تحػػحح,ا تكتثتحا عصر ت
ح:نل احرفحا  تلنيتح,ٛطح,()اارحا نضلرةحا عربيتح  حأ ربتمتسحا عربحتسط حر  حا غربحح,ز غر دحو نكاح(ٔٙ)

حدس د ح؛ لر ؽحييض فح حا جي ح,تلر فحريس حا ع ر حح:تراجعتح,كتلؿ ػػححٖٚٛح:ـ(ٖٜٜٔ-)يير تح,دار
ح.حٖٛٛ

ح.ححٜٖٔػػحٜٖٓح:متسحا عربح,ز غر د(حٕٙ)
حريدا  ولبح)تحح,ا سثك ح(ٖٙ) حا ديف حتلج ح حا لضلة حٔٚٚدلض  حا نلـح,(ـٜٖٙٔوػ/ ح تييد حا نعـ ,حٔطح,تعيد

حححح.حٕٓٔح:ـ(ٜٙٛٔ)حيير تحػػحح,تؤسستحا عتبحا الل يت
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ح,ـ(ٕٖٖٔوػ/حٖٖٚرا ديفحدمحمحيفحايراويـحيفحسعدح هللحا عنلن حا مل ع ح)تحا تلـحا للض حيدح,ايفحجتلرتح(ٗٙ)
ح ا تتع ـ حا عل ـ حأداب ح   ح ا تتع ـ حا سلت  حثاح,تذكرة حا عجت ح:أرتن  حت د  حا ثمل رحٖطح,دمحمحيف حدار ,

حح.حٖٓٔػػححٜٕٔح:ـ(ٕٕٔٓ)يير تحػػحح,يتس تاإ
تكتثتحدارحح,ا تدع ح,(ـٖٖٙٔوػ/حٖٚٚحح تل ع حا سلس ح)حتأي حريد هللحدمحمحيفحدمحمحا عيدر حاح,ايفحا نلجح(٘ٙ)

ح.ححٕٛػػححٔٛ/حٗجح:ـ(ٕ٘ٔٓ)ا للورةحػػحح,ا تراث
حح,تس ـح(ٙٙ) ح)ت حا نيسلي ر  حا نجلج حيف حتس ـ حا نسف حتس ـٗٚٛوػ/ٕٔٙأي  حصنيى ح ؤادحح:تىح,ـ( دمحم

ح()حتفحةشح يسح:()حثلبحد ؿحا ني ح/ٜٜ/حٔجح:)يير تحػػحد.ت(ح,دارحانيلءحا تراثحا عرب ح,ريدا ثلد 
ح(ح.حححٕٓٔردـحا نديثح)

حح.حٕٛػػٔٛ/حٗجح:ا تدع ح,ايفحا نلجح(ٚٙ)
حح.حٕٖٔػػححٜٕٔح::تذكرةحا سلت ح ا تتع ـح  حأدابحا عل ـح ا تتع ـح,ايفحجتلرتح(ٛٙ)
حيفحدمحمحيفحاي حثكرح)تح,ايفحع علفح(ٜٙ) حٔٛٙأي حا عثلسحمتسحا ديفحأنتد   يلتحا ريلفحح,ـ(ٕٕٛٔوػ/

ا زرك  حح؛(ٚ٘ٗيردـح)ٕٖٗ/حٖـ(:حجٜٓٚٔ)يير تحػػحح,دارحصلدرح,انسلفحرثلسح:تىح,ينلءحا زتلف انثلءحا
ح.ححٖٔػػٖٓ/ح٘جح:ـ(ٕٕٓٓ)يير تحػحح,دارحا ع ـح  ت يفح,٘ٔطح,ا ر ـح,عيرحا ديف

ح)تح,ا صسد ح(ٓٚ) ح حآيثؾ حيف حع ي  حا ديف حٗٙٚص ح حثل   يلتح,ـ(ٕٖٙٔوػ/ حتىٔطح,ا  ا   أنتدحح:,
ح(ح.ححٕٛٔيردـح)حٜٚٔ/حٕٕجح:(ـٕٓٓٓ)يير تحػػحح,دارحانيلءحا تراثحا عرب ح,ترك حتصطس ح؛ا رنلؤ ط

حا نل  حا تؤرخحمتسحا ديفحدمحمحيفحانتدحيفحراتلفح,ا ذوي ح(ٔٚ) سيرحار ـحح,(ـٖٚٗٔوػ/حٛٗٚ)تح,ا تلـ
/حٓٔجح:(ـٜٜٙٔتحػػح)حيير حح,,حتؤسستحا رسل تٔٔطحح,دمحمحنعيـحا عردس س ح؛معيبحاأرنلؤ طح:تىح,ا نث ء
ح(ح.ححٕٖٕٙيردـح)حح:ٜٕٛح/ٓٔجح:ا  ا  حثل   يلتح,ا صسد ح؛ٚٓ٘

ح.ٙٓٔ/حٙٔجح:تعجـحا دثلءح,يلد تحا نت  حح(ٕٚ)
حر  حأنثللحح,ـ(ٕٕٙٔوػ/حٕٗٙا  ز رحجتلؿحا ديفحأي حا نسفحر  حيفحي س ح)تحح,ا لسط ح(ٖٚ) حا ر اة انثلل

ح(ح.حٜٖٔيردـح)حٕ٘٘/حٔجح:ـ(ٜٙٛٔ)ا للورةحػػحح,ا سكرحا عرب حدارحح,دمحمحاي حا سض حايراويـح:,تىٔطح,ا ننلة
حح.حٛٚٔػػحٚٚٔ/ٙجح:  يلتحا ريلفح(ٗٚ)
ح.ٜٓٔ/حٙٔجح:تعجـحا دثلءح,يلد تحا نت  حح(٘ٚ)
ح,عرجحتن لحع  حتفحا سض ءح, و حتدينتحكييرةحدديتتح, مرد حدرطثتحند ستدينتح  حمرد حاأح:ملطثتح(ٙٚ)

 تعن حك تتحملطثتح و حتمتلتحتفحح,ند سسل رحث دحاأحإ   رؽ(حينت حتن لحيعت ح ي لحا علةدحا جيدح)ا 
حا رطثت حا عضراء حا سعست حأ  حح,ا مطثت حينسب حدمحمححإ   تتف حأي  حاع ثت حريد هللحيف حيف حريدا عز ز ملطثت

ح.حححٜٖٓ/حٖـح:تعجـحا ي دافح,يلد تحا نت  ححح:.حينظرح(وػ٘ٙٗ)تح حا ملطي حند سا سعد حاأ
حنتلدةح(ٚٚ) حاإح,دمحمحتلور ح تصل رولحس ـا تكتثلتح   ح تط رول حا رسل تٕطح,نمكت ل حتؤسست حػػحح,, )يير ت

حححح.ححٗٚح:(ـٜٛٚٔ
حح,دارحتكتثتحا نيلةح,يتند سا ن  حا سندسيتح  حاأعثلرح ا الرحاأح,مكيبحأرس فح(ٛٚ) ح:(ـٜٖٜٔ)حيير تحػػ

ح.حححٖٕ٘/حٖج
حححح.ححٗٚح:س ـا تكتثلتح  حاإح,دمحمحتلورحنتلدةح(ٜٚ)
حستييتمسيتشح(ٓٛ) حا عتلبح,ا عسندر حاأرنلؤ طح:ترجتتح,تلر و حا تعر تح,دمحم حح,رل ـ حػػ حا ع  ت ح:(ـٜٛٚٔ)

حٕٕٓ/ٔؽ
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حريد هللحدمحمحا مر  حا سيت ح,ا در س ا مر  حح(ٔٛ) حٛٗ٘)تحن ا  حح,اي  حٗ٘ٔٔوػ/ ح حا تمتلؽح  حـ( نزوت
ح.حٙ٘٘/حٕـح:ـٕٕٓٓتحا دينيتحػػحا للورةحػحتكتثتحا الل ح, لؽاآلحأعتراؽ

انسفحا تللسيـح  حح,ـ(ٜٜٔح/وػحٖٔٛمتسحا ديفحيفحأنتدحا ملو حا تعر ؼحثل ثملر حح)حتحح,ا تلدس ح(ٕٛ)
ح.ححٜٖٕح:ـ(ٜٜٔٔ)حا للورةحػػحح,,حتكتثتحتدي   ٖطح,تعر تحا دل يـ

ح.حححٜٖٓ/حٖـح:تعجـحا ي دافح(ٖٛ)
حححح.ححٗٚح:س ـاإحا تكتثلتح  ح,دمحمحتلورحنتلدةح(ٗٛ)
ح.حٜٛٗح:نضلرةحا عربح,ة ستلؼح  ب فحح(٘ٛ)
حا مل ع حديلبح(ٙٛ) حدارحدثلءح  طثلرتح انمرح ا ت ز  ٔطح,ند سا عتبح ا تكتثلتح  حاأح,نلتد حػػحح,, )ا للورة

ح.ححٖٔح:ـ(ٜٜٛٔ
ح,ند ستلءحاأتلر وحر ح,(ـٖٔٓٔوػ/حٖٓٗ)تح,أي حا   يدحريدح هللحيفحدمحمحيفحي س حا زد ح,ايفحا سرض ح(ٚٛ)

ح(ح.ٖٗٙٔيردـح)ح؛ٖٜٗػػحٕٜٗ/حٕجح:ـ(ٜٜٛٔ)حا للورةحػػحح,دارحا عتلبحا تصر حح,ايراويـحا ييلر حح:تىح,ٕط
دراستح  حأ ضلر ـحح,  حا لرنيفحا راث ح ا علتسحا  جر يفحند سر تلءحاأح,تنيرةحينتحريدا رنتفحا مرد ح(ٛٛ)ح

ح.ححٖٖٕح:ـ(ٖٕٓٓ)ا ر لضحػػحح,تكتثتحا ت ؾح  دح,ٔطح,ا دتصلديتح أارولحر  حت ادس ـحا سيلسيت
ح,ا تعت تح عتلبحا ص تح,ـ(ٕٓٙٔوػ/ٛ٘ٙ)حتح,دمحمحيفحريدح هللحيفحأي حثكرحا لضلر حا ي نس ح,ايفحاآلثلرح(ٜٛ)

حا  راس حريدا س ـ ح ا ت ز  ح,تى: ح ا نمر ح  طثلرت حا سكر حيير تح,دار ححػ) حٔجح:(ـٜٜ٘ٔػ ححححححححححححححححيردـححٕٛٚ/
ح(ح.ححٔٙيردـح)حٔٔٔ/حٖجح:طيبنسىحا ح,ا تلر حح؛(ٜٙ٘)ح

ح.ححح٘ٙػحٗٙح:ند سا عتبح ا تكتثلتح  حاأح,نلتدحا مل ع حديلبح(ٜٓ)
اي حا عثلسحانتدحيفحدمحمحح,ايفحرذار حح؛ٔٗٙػػحٓٗٙ/حٕ/ـٕؽح:ا ذعيرةح  حتنلسفحاو حا جز رةح,لـثسايفحح(ٜٔ)

ح,ا ييلفحا تغربح,(ـٕٖٔٔ/وػٕٔٚ)تح,ا تراعم  حٖجح:,  نسلؿ يس حيرحٓك  فح ا ححٓسٓجح:تىح ػػححٖٕٙ/
ح.حٛٛػػحٚٛح:د  تحا ط ا  حح,دمحمحريد هللحرنلفح؛ٖٕٚ

 .ححٕٕٚ/ٔؽح:تلر وحا عتلبح,ا عسندرحستييتمسيتشح(ٕٜ)
ح,ا تلر حح(ٖٜ) تؤسستحح,ند ستلر وحا تس تيفح أالروـح  حاأح,ا سيدحريدا عز زحسل ـح؛ٖٙٛ/حٔـح:نسىحا طيبح

ح.ححٖٗٔح:ـ(ٜٔٙٔ)ا للورةحػػح,مثلبحا جلتعت
حجنال ثح,ثل نايلح(ٜٗ) حاأح,أنع  حا سكر حتؤنسح, ند ستلر و حنسيف حا دينيتح,ترجتت حا الل ت حػػحح,تكتثت )ا للورة

ح.حٓٔح:(ـٜ٘٘ٔ
ح(حح.حٜٛٙيردـح)حٛٙٗػػٚٙٗ/ح٘جح:ا ص تحح,ايفحثمك اؿح(ٜ٘)
حاآلثلر,ح(ٜٙ) حا ص تحايف ح عتلب ح)تح,ا سي ط ح؛ٜٕٛ/ٔجح:حا تعت ت حثكر حاي  حيف حريدا رنتف حا ديف حج ؿ

حٜٔٔ ح ا ننلةح,ـ(٘ٓ٘ٔوػ/ حا  غ  يف حطثللت ح   حا  رلة حايراويـح,ٔطح,ثغيت حا سض  حدمحمحاي  تطثعتحح,تى:
ح(ح.ٔٙٗٔيردـح)حٓٚ/ٕجح:ـ(ٜ٘ٙٔ)حن بحػػح,ريس حا ثلي حا ن ي 

ا نلطتح  حح, سلفحا ديفحايفحا عطيبح؛٘ٙٙػػٗٙٙ/ٕ/حـٔؽح:ا ذعيرةح  حتنلسفحاو حا جز رةح,ايفححثسلـح(ٜٚ)
حح,تكتثتحا علنج ح,ٕطح,دمحمحريد هللحرنلفح:تىح,رنلطتاعثلرحة حػػ حٜٕ٘/ٔـح:(ـٖٜٚٔ)حا للورة ايفحح؛ٕٓٙػػ
ح.ححٓٚٔػػححٜٙٔ/حٖجح:ا ييلفحا تغربح,رذار ح

ا نلطتحح, سلفحا ديفحايفحا عطيبحح؛٘ٙٙػػٗٙٙ/ٕ/حـٔؽح:ا ذعيرةح  حتنلسفحاو حا جز رةح,ايفححثسلـح(ٜٛ)
ح.حٜٕ٘/ٔـح:  حاعثلرحةرنلطت
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حاآلثلر,اح(ٜٜ) حا ص تحيف ح عتلب ححٖٓٔ/ٔجح:حا تعت ت ح) حريدا ت ؾحح,ريدا ت ؾح؛(ٜٛٓٔيردـ حدمحمحيف دمحمحيف
دمحمحيفحح:تىح,ا ذي ح ا تعت تح عتلي حا ت ص ؿح ا ص تح,(ـٖٖٓٔح/وػٖٓٚ)تح,ا نصلر حا  س حا تراعم 

ح.حٖ٘ٙ:ا سسرحا سلدسح:ـٜٗٛٔدارحا الل تحػػحيير تحػػحح,؛حانسلفحرثلسمر سا
ح.حٜ٘ح:ا سسرحا سلدسح:ا ذي ح ا تعت تح عتلي حا ت ص ؿح ا ص تح,ريدا ت ؾح(ٓٓٔ)
تػى:حح,ا تعجبح  حت عيصحأعثلرحا تغػربح,(ـٜٕٗٔوػ/حٚٗٙ)تح,اي حدمحمحيفحر  ح,ريدا  اندحا تراعم ح(ٔٓٔ)

ح:ـ(ٖٜٙٔ)حا لػػلورةحػػػػحح,دمحمحت  يػػ حر يضػػاحػػػػح جنػػتحانيػػلءحا تػػراثح:امػػرؼحر ػػ حاصػػدارلح,دمحمحسػػعيدحا عر ػػلف
ح.حٚ٘ٗػػححٙ٘ٗ

ح(ح.حٛٗ٘ٔيردـح)حح:ٜٜٗ/حٖجحح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٕٓٔ)
ح(ح.حٖ٘٘ٔيردـح)حح:ٜٜٚػػحٜٜٙ/حٖجحح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٖٓٔ)
حححح.حٖٛٔح:س ـا تكتثلتح  حاإح,دمحمحتلورحنتلدةح(ٗٓٔ)

ح.حٖٔح:ـ(ٜٜٚٔػح)ثغدادحػح,دارحا نر تح  طثلرتح, فحا تج يدحرندحا تس تيفح,ارتتلدحي س حا لصير حح(٘ٓٔ)
ح(حح.ٖٔٛيردـح)ححٖٕٗ/ٔجح:حا تعت تح عتلبحا ص تحايفحاآلثلر,ح(ٙٓٔ)
ح(ح.ٖٕٓٔيردـح)ح:ٙ٘ٗ:ا سسرحا سلدسح:ا ذي ح ا تعت تح عتلي حا ت ص ؿح ا ص تح,ا تراعم ح(ٚٓٔ)
ت صػػ ؿحا ػػذي ح ا تعت ػػتح عتػػلي حا ح,ا تراعمػػ ح؛(ٕٛٓيػػردـح)ح:ٔٚ/ٔجح:حا تعت ػػتح عتػػلبحا صػػ تحايػػفحاآلثػػلر,ح(ٛٓٔ)

ح,ـ(ٕٖٙٔوػػ/ٗٙٚص ححا ديفحع ي حيفحآيثؾح)تح,ا صسد ح؛(ٕٖٔيردـح)ح:ٖٕٗ:ا سسرحا سلدسح: ا ص ت
)ييػػػػر تحػػػػػػحح,,حدارحأنيػػػػلءحا تػػػػراثحا عربػػػػ ٔطح,تركػػػػ حتصػػػػطس ح؛أنتػػػػدحاأرنػػػػلؤ طح:تػػػػىح,ا ػػػػ ا  حثل   يػػػػلت

ح(ح.حححححٗٙٙ:حيردـح)حٗٗ/حٚج:ـ(ٕٓٓٓ
ح(ح.ٔٓٚيردـح)ح:ٕٙٗ/ٕجح:حا تعت تح عتلبحا ص تحايفحاآلثلر,ح(ٜٓٔ)

ا ذي ح ا تعت تح عتلي حا ت ص ؿحح,ا تراعم ح؛(ٕٛيردـح)ح:٘ٔػػحٗٔ/ٕجح:ا تعت تح عتلبحا ص تح,اأثلرحايفحح(ٓٔٔ)
ح(ٓٗٙيردـح)ح:ٜٕٔػػححٕٛٔ:ا سسرحا سلدسح: ا ص ت

/حٖج:ف  يػلتحا ريػلح,ايػفحع عػلفح؛ٖ٘ٛػػػححٖٗٛ/ٕ/حـٕؽح:ا ػذعيرةح ػ حتنلسػفحاوػ حا جز ػرةح,ايفححثسلـح(ٔٔٔ)
ح.ح(ٖٙٗيردـح)ح:ٖٜ

ح.ح(ٕٓٔيردـح)ح:ٗٗ/ٕجح:ا تعت تح عتلبحا ص تحايفحاآلثلر,ح(ٕٔٔ)
ح(ح.حٕ٘ٓٔيردـح)حٖٛ٘/حٔؽح/ا سسرحا علتسح:ا ذي ح ا تعت تح عتلي حا ت ص ؿح ا ص تح,ا تراعم ح(ٖٔٔ)

ح(ح.ٓٔٚيردـح)حح:ٜٓٗػػححٜٛٗ/حٕجحح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٗٔٔ)

اأتيػػػرحريػػػد هللحيػػػفحي لػػػيفححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح؛ٖٓٛػػػػٜٖٚ/حٖجح:ا نلطػػػتح ػػػ حاعثػػػلرحةرنلطػػػتح, سػػػلفحا ػػػديفحايػػػفحا عطيػػػبح(٘ٔٔ)
نمػرحح,تذكراتحاأتيرحريد هللحآعرحت  ؾحين حز ر حا تستلةحكتػلبحا تييػلفح,(ـٜٔٓٔح/وػٖٛٗ)تحكلفحنيلح

حح.حٕٛٓح:ـ(ٜ٘٘ٔ)ا للورةحػػحح,دارحا تعلرؼح, يس حير  نسلؿح: تنلي 
ا ذي ح ا تعت تح عتػلي حا ت صػ ؿحح,ا تراعم ح؛(ٖٙٓٔيردـح)ح:ٜٜٕ/ٔجح:ا تعت تح عتلبحا ص تحايفحاآلثلر,ح(ٙٔٔ)

ح,ع  يػلفحر ييػراح,يتسػ تا تكتثػلتح وػ اةحا عتػبح ػ حاسػثلنيلحاإح؛(ٜٖٔيػردـح)حٕٚٔح/ا سسرحا سلدسح: ا ص ت
ح ا سنػػػػ فحا جتي ػػػػتح ا نيي ػػػػتطثعػػػػتحر ػػػػ حنسلػػػػتحا علديتيػػػػتحا ت عح,ٗطح,جتػػػػلؿحدمحمحتنػػػػرزح:ترجتػػػػت ححححححححححححححححح,يػػػػتح  ع ػػػػـ 

حح.ٜٗح:)حدرطثتححػػحد.ت(
ح(ح.حٔ٘ٗيردـح)ح:ٖ٘ٔ/ٗجح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٚٔٔ)

ح(ح.ٕٕٚٔيردـح)ح:ٖٔٛػػحٕٔٛ/ٖجح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٛٔٔ)
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ٖٔٔ 

ح(ح.ٖٕ٘ٔيردـح)ح:ٚٔٛػػححٙٔٛ/ٖجح:ا ص تح,ايفحثمك اؿح(ٜٔٔ)

,حنػد سثغيػتحا ت ػتتسح ػ حتػلر وحرجػلؿحأوػ حاأح,(ـٕٕٓٔوػ/حٜٜ٘انتدحيفحيني حيفحرتير,ح)تح,ا ضي ح(ٕٓٔ)
حح.(ٜٖ٘ٛيردـح)حٖٔٗ/حٕجح:ـٜٜٛٔػحػحيير تحػ- عتلبحا  ينلن حدارحاح,,حتى:حايراويـحا ييلر حٔط

أترحي ػلحح,ضتفح ايلٍتحتفحاأرمي حاإسثلن حيص حاأبحع افحتنردتاحتفحتنلرؽحا عتبحا دينيتح ا تصلن ح*ح
حأصدرلح  ححا علردينلؿحسيسنير سح   ,حٔٓ٘ٔأعت برحتمػر فحاأ ؿححٕٔتيدافحثلبحا رت تح  حةرنلطتحثترسـ 

حإ ػ ةرنلطػتحد ػ حا عايػرحتػفحا سل ػلءح ا  ج ػلءححإ ػ أفحا علردينػلؿحسيسػنير س,ح تنػذح صػ  اححإ ػ تميرحا  ايلػتح
حا تنصػػر,ح أنردػػتحكػػ حتػػلح دعػػتحر يػػاحيػػدلحتػػفحتصػػلن ح كتػػبحدينيػػتح ا   ػػتحأفحاأبحعػػ اف,حسػػج حنلداػػت

ي ػػلحأ ضػػ ,حاػػـحدػػررحتنردػػتحثػػلبحا رت ػػتح ػػ حوػػلتشحا تعط طػػتح ربتػػلحيكػػ فحدػػدحظػػفح ػػ حا يدايػػتحأفحا تعػػتـحر 
دا ػرةحح,دراسػتحمػلت تحنػد سا ت ر سػكي فح تنػلعـحا تستػيشح ػ حاأح,دمحمحريػدلحنتلت ػتح:ينظر .ح تسجي  لحثعدحذ ؾ
حح.حححٜ٘ٓح:ـ(ٖٕٔٓ)رتلفحػػحح,ا تكتثتحا  طنيت
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