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 مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار البن مخيس املالقي

 هـ( 639)ت بعد  

 -(*)القسم األول -دراسة حتليلية يف املنهج 

 سلوم البّجاريي گطرد.يونس أ.

 22/10/2018 تأريخ القبول:         22/9/2018 تأريخ التقديم:
 توطئة:

تاب  ملعاا اوناوار ون ااة الب اب ر منذ قرابة خمس سنوات كنت قد ُعدت إلى ك           
ولفتناا  ناااحق لملدااب الكتاااب   (2)ااااا( 639البااام خماامس المااابلد  )ت ب ااد  (1) واوب اابر...

 الدكتور  الح جّرار مدول فمه:

                                                 

ماااوارد الكتاااب م واااا  مدبولاااة لعندااار فااا  مجعاااة  دا   -فااا  الدسااان ال ااابن –( تنبولناااب فااا  دراساااة اللداااة *)
م والدراسااة ب نااوام: ملعااا اونااوار ون اااة الب ااب ر 12/12/2018فاا    1265الرافاادمم م بموجاا  كتبب ااب 

 موارُد كتببِه. -الدسن ال بن –اا( دراسة تلعمعمة ف  المن ج  639)ت ب د واوب بر البم خممس المبلد  
  . قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل  
( أول ع اادب ببلكتااب  قباال خمااس ساانوات مااون اقترلاات ععااى اللبلاا  رعااد رم اابم ملّماادم مو ااوعب  1)

ف  كعمة اآلدا  بجبم ة المو ال ببداراف   لمكوم رسبلة مبجستمرم فبستوى ب د ذلك رسبلة جرت منبقدت ب
م ب نااااااوام: الاااااانح الداااااا رب ل قلاااااابح فاااااا  كتااااااب  ملعااااااا اونااااااوار ون اااااااة الب ااااااب ر 22/5/2014فاااااا  

 اا. 639واوب بر..البم خممس المبلد  ت ب د 
م 4/124م 4/203م 4/200م 3/138م 3/130م 3/84م 3/73( تنظااار أخبااابرص فااا :  اااعة ال اااعة: 2)

( تلدماب الادكتور عباد 5-3ااا( )اوقسابن  708امن بم ال بمر ال دف  الغرنبل  )ت أبو ج فر المد بم ابرا
-1413الساااالن ال اااّراس والدااامر سااا مد أعااارا م و ارن اووقاااب  والدااااوم ابساااالممةم الممعكاااة المغربماااةم 

البااام عباااد المعاااك  6/451نم والاااذمل والتكمعاااة ععاااى كتااابب  المو اااول وال اااعة: 1995-1993ااااا/1416
نم وااللبلااة فاا  1973اااا(م تلدمااب الاادكتور الساابم عباابسم دار ال دبفااةم بمااروتم  703 المراكداا  )ت

لعسبم الدمم بام الخلما م أباو عباد ام ملّماد بام عباد ام الساعمبن  العودا  )ت  2/174أخببر غرنبلة: 
ر نم وابعااالم باابلتوبم1977-1973اااا(م تلدمااب ملّمااد عبااد ام عناابمم مكتبااة الخاابنج م الداابارنم  776
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))ول ذا الكتب  فوا د جّمةم ف و أوال  م در أدب  وتأرمخ  اندلسا  لاُه مكبنتاُه المرموقاة فا  
ع ماااب  مااام أعاااالن مبلداااة المكتباااة اوندلسااامةم إذ مداااتمل ععاااى تااار  اجن مب اااة و ال اااة وساااب مم ع 

واوندلسم ومنفرد بك مر مم التراجن مّمب لن ن  ر ععمه ف  م در  خر ساواصم كماب أّناه انفارد 
بم عومبت ك مرن عام االعاالن التا  ل اب تاراجن فا  م ابدر أخارىم وفا  ااذا الم ادر أم اب  

 .ق ب د ون وح ن رمة ك مرن لن ندا ععم ب ف  م در  خر
والكتب  مختحق بمدمنة مبلدة ومدّدن م عومبت تف امعمة أدبماة وععمماة وتأرمخماة ك مارن عن ابم 
وم اااّور لناااب جوانااا  داااّتى مااام اللمااابن اودبماااة فم اااب م ااال المجااابلس اودبماااة والم بر ااابت 

 .(1)الد رمة وال القبت الت  تربل بمم اودببء((
  والبلا  فماه اوامماة الكبارى مام ومّمب دج ن  ععى الم   ُقدمب  فا  دراساة مان ج الكتاب

ااُتُه  خااالل الرامااة الوا االة التاا  قااّدم ب الملدااب المااذكور  نفااب  عاام الكتااب م ف ااال  عّمااب ل م س 
 مم قممة ادبمة وتأرمخمة وأنب أم م النظر فمه.

 سبُب التأليِف وزماُنه:
                                                                                                                         

ااااا(م دار النبدااار  902دااامس الااادمم ملّماااد بااام عباااد الااارلمم الساااخبوب )ت  129م 25لمااام ذنل التاااأرمر: 
 ن.1983ال رب م بمروتم 

ومدول الدكتور  الح جّرار ملدب كتب  ملعا اونوار: ))لن أقا  ععاى ترجماة البام خمامس فا  أب      
جم ات ب اأ أخبابرص مام خاالل كتبباه مم الم بدر الت  رج ت الم ب ف  تلدماب ااذص المخلولاة... وقاد 

الذب بمم أمدمنبم وب أ االدبرات الددممة جدا  الواردن ف  ب أ الم بدرم وقد أدبرت إلماه الم ابدر فا  
أغعاا  االلماابم ببساان )اباام خماامس( فداال...(( لالساات ادن منظر:كتااب  أدباابء مبلدااة المسااّمى ملعااا اونااوار 

لدااة ماام االعااالن والراساابء واوخماابر وتدممااد مااب ل اان ماام ون اااة الب ااب ر واوب اابر فممااب إلتااوت ععمااه مب
اام لدداه وقاّدن  639م وب  بكر ملّمد بم عع  بم خممس المبلد  المتوفى ب د ستة 22المنبق  واآل بر: 

 ن.1999-اا1419م ماسسة الرسبلةم بمروتم 1له الدكتور  الح جّرارم ل
تلدمب الكتاب  الماذكور  نفاب  بدولاه: ))إذا كناب لان نظفار ووافده ف  ذلك الدكتور عبد ام المرابل الترغ  ف  

 بترجمة مفّ عة البم خممس ف  الم بدر الت  ممكم أم تكوم قد ُعرفت به((. لالست ادن منظر:
تدادمن وتخارمج وت عماب الادكتور عباد  24اعالن مبلدةم تألم  أب  عبد ام بم عسكر وأب  بكر بم خممس: 

دار الغار  ابساالم م ملاببا دار  ابدرم بمااروتم -ر مداتركم دار اومابمم ندا1ام المارابل الترغا م ل
 ن.1999-اا1420

 (.7( ملعا اونوار: مددمة الملدب: )1)



 
 م2019/هـ1440                         (                       76العدد ) –                        

 

 
29 

مسااألتممم  وجادُت ل اماب  ععاا ل قبال الولااوا فا  دراسااة مان ج تااألم  الكتاب  أم أقاا  عناد     
 اوولى: سب  التألم م وال بنمة:  مبُنه.

وقد  ّرح ملدب الكتب  بسب  تألم  الكتاب  بدولاه: ))والكتاب  ماتمن أو مكّمال ماب بادأص ابام 
عسااكرم خاابل اباام خماامس ماام تألمفااه لكتااب  ابكماابل وابتماابن فاا   ااعة ابعااالن بملبساام 

أ اب  بام أبا  ال بابس )ابعاالن  اوعالن مم أال مبلدة الكران الذب بدورص  عة ععى كتب 
 .(1) بملبسم اوعالن مم أال مبلدة الكران((

وم اام  قااب ال : ))وخال ااة الدااول أم مااب و اا ه أ ااب  باام أباا  ال ّباابس وأبااو عبااد ام باام 
م كابم الاللاب  عسكر وأبو بكر بم خممس اا  كتا   ال اة مساتدعة ولمسات كتبباب  والادا م واا

 .(2)ّل والٍد مم ااالء المالفمم ال ال ة عنوانب  لكتببه((من ب متّمن السببب. وقد اختبر ك
و))خال ااة ذلااك أم كتااب  ))ملعااا اونااوار(( الباام خماامس اااو كتااب  مسااتدل             

ّنمب قبن ابم خمامس بتاألم  ااذا  م كبم متّمن مب بدأص ابم عسكرم واا عم كتب  ابم عسكرم واا
م ومظ ار ااذا الوفابء جعماب  مام خاالل الترجماة الكتب  وفبء  وتددمرا  لخبله واستبذِص ابم عساكر

الملولة الت  خّح ب ب خبل ُه ف  كتببهم واساتغرقت نلاو ا تنا  عدارن  افلة...وا  ألاول 
ترجمااة فاا  الكتااب  وو اافه فم ااب بدولااه: ))اااو خاابل  رلمااة ام ععمااهم مكنااى أبااب عبااد امم 

وذكاارُت ب ااأ مااب كبناات ماام مبتااده اااذا الكتااب (( وبدولااه ))واّنمااب نب اات ععمااه اااذا التنبمااهم 
الملبساام فمااهم خمفااة أم منداارأ اااذا ال ماابم فتنداارأ أخباابرصم ومفنااى ناابُس ع اارص فتنسااى 

 .(3)مآ رص و  برص((
إّم كال مااب تداادن عاام ساب  التااألم  اااو اسااتنتبجبت ملداب الكتااب  وااا  م مااة ال           

فاار  ماام اوخااذ ب ااب ون ااب جاابءت عاام اسااتدراء ودقااةم ول ع ااب عو ااتنب ب اا أ الداا ء عاام م 
عم السب  الذب دعبص إلى التألم  كمب ااو ماألو   -ابم خممس–غمب  ت رمح الم ن  

عند غمرص مم الم نفمم ف  كتب نم إذ ماذكروم ساب  التاألم   ارالة فا  أول الكتاب  كماب 

                                                 

 .20( ملعا اونوار: 1)
 .21( ن.م: 2)
 (.50م وتنظر لترجمة )22-21( ملعا اونوار: 3)
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ااا( فا  كتبباه لاوب اللمبماة  456اللظنبص ععى سبمل الم بل عند ابم لا ن االندلسا  )ت 
 م وغمرص ك مر.(1)ف  اولفة واوال 

وقااد مااأت  سااب  التااألم  فاا  خبتمااة الكتااب  كمااب اللظناابص عنااد أباا  بلاار  اافوام باام     
 .(2)اا( ف  كتببه:  اد المسبفر وغرن ُملّمب اود  السبفر 598ادرمس التجمب  المرس  )ت 

إاّل أننب لن نجد ن ب   رملب  ف  ملعا كتاب  ملعاا اوناوار بال لتاى فا   خارص لملاد نب عام 
  التاألم م ونارجح ساب  ذلاك فا  فدادام أجا اء مام مددماة كتاب  ملعاا اوناوارم ف اال  سب

 عم فددام خبتمته.
ومّمب مدعن ترجملنب بفددام المددماة مام أ ال المخلولاة التا  اعتماداب الملداب ااو       

ا ااالرار الملداااب إلاااى اساااتددان ب  ااا ب مااام كتاااب  اللاااٍب لملعاااا اوناااوار أ ال وااااو كتاااب  
 .(3)اا( 902توبمر لمم ذن التأرمر( لعسخبوب )ت )ابعالم ببل

وقااد لااّد نب الاادكتور  ااالح جااّرار ملدااب الكتااب  عاام المددمااة بدولااه: ))ولكتااب  اباام        
خممس مدّدمة مبّمم فم اب أامماة تادومم اوخبابر وتدمماد المنبقا  واآل ابر...ولكم ااذِص المددماة 

ّنماااب وردت فااا  كتاااب   غمااار موجاااودن فااا  النساااخة الخلماااة التااا  اعتمااادنباب فااا  التلدمااابم واا
)ابعاااالم باااابلتوبمر لماااام ذن التاااأرمر لعسااااخبوب(م وساااان ّبت اااااذص المددماااة فاااا  بدامااااة الاااانح 

 .(4)الملدبم بإذم ام ت بلى...((
ومّمب تددن او إقارار  ارمح مام قبال الملداب ب امبد المددماة مام أ ال مخلولاة         
ابام –دم ب مام كتابٍ  اللاٍب ب مابم الم ان  مّمب لادا باه أم مساتد -ملعا اونوار–الكتب  
 كمب مّر  نفب . -خممس

                                                 

ا  لوادامه وف ارس  اا(م 456( لوب اللمبمة ف  اولفة واوال  البم ل ن اوندلس  )ت 1)  بل ُه و و   
لبنابمم اللب اة ال بل اةم -له المد دمس الدممم منداورات ملّماد ععا  بم اومم دار الكتا  ال عمماةم بماروت

 اا.1424م 2003
ااا(م  598(  اد المسبفر وغرن ملمب االد  السبفرم وب  بلر  فوام بم ادرمس التجمبا  المرسا  )ت 2)

 ن.1980ادم النبدر دار الرا د ال رب م بمروتم أعدص وععب ععمه عبد الدبدر ملد
ااا(م  902م دمس الدمم ملّمد بم عبد الرلمم الساخبوبم )ت 25( ابعالم ببلتوبمر لمم ذن التأرمر: 3)

 ن.1983دار النبدر ال رب م بمروتم 
 .43م 26( ملعا اونوار: 4)
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أماااب الخبتماااة فاااإم ماااب مااادعن ترجملناااب بفدااادان ب اااا  اوخااارى مااام أ ااال مخلولاااة الكتاااب  
الم تمدن ف  التلدمب او وقاود نظرناب ععاى ن بماة كتاب  ملعاا اوناوارم وال نداول خبتمتاه إذ 

لعكتاااب  والساااممب وااااو متااارجن آلخااار  م ااابدفنب كاااالن البااام خمااامس ال مااانن عااام كوناااه خبتماااة
بدولااه: ))...وتاوف  رلمااه  -(1)موساا  بام ملّمااد بام ملمااى البعاوب–أعالماه ومسااك ختابم ن 

 .(2)ف  مون ال ال بء ب د  الن الظ ر السبدس مم رم بم الم ظن عبن أرب ة وستمب ة((
نناب  وال ُم دل أم تكوم اذِص الكعمبت خبتمة لعكتب م ومم انب ندلا ببلدول بفددام الخبتماةم واا

داا برا  لعداابره بإتماابن الكتااب م كااأم مدااول: كماال بلمااد ام  كنااب ننتظاار ماام الم اان  إخباابرا  واا
ملعااا اونااوار... أو أمااة عباابرن أخاارى مرااااب منبساابة لعختاابنم ععااى نلااو مااب  اانا غماارُص ماام 
الم اانفمم أم اابل أباا  بلاار  اافوام باام ادرمااس عناادمب قاابل فاا  خبتمااة كتببااه  اد المساابفر: 

 .(3)...كمل بلمد ام  اد المسبفر...(())
إاّل أننب لن نجد خبتمة وال نستب د أم تكاوم لاه كعماة فا  الخبتماة كتعاك الساببدة عناد         

غمااارص إاّل أن اااب ُفِدااادت ماااا ماااب فداااد مااام أ ااال المخلولاااة الم تمااادن لتلدماااب الكتاااب م وتعاااك 
ب  التاألم م ب اد أم عاّ  ععمناب الخبتمة كنب نتلرى أم نجد فم ب كالمب  مبّمم فمه الم ن  س

 ف  المددمة كمب مّر  نفب .
 وغمببُه مم بمم أمدمنب مم ملعا اونوار ال م ن  إغفبل الم ن  له إلالقب .

وال مسااتب د أم مكااوم الم اان  قااد ذكاار سااب  التااألم  فاا  ألااد المو اا مم إّمااب فاا        
 اب كبمعة.المددمة الت  فددنب ب أ أج ا  ب أو ف  الخبتمة الت  فددنب

أمب  مبم التألم  فعن ُم رح به الم ن م وقاد ساكت عام ذكارص كاذلك كال مام تنابول       
م كبناات داالملة –أخباابر اباام خماامس  م ببساات نبء السااخبوب إذ (4)كمااب ذكاار الملدااب  نفااب   -واا

تفااّرد باااذكر  مااابم التاااألم  بدولااه: إم كتاااب  ابااام خمااامس قاااد انت ااى فااا  سااانة تساااا و ال ااامم 
 .(1)انب إعتدد الملدب بأم ابم خممس كبم لمب  ف  اذِص السنة م ومم(5)وستمب ة

                                                 

 (.173( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )1)
 .407( ن.م: 2)
 .160لمسبفر: (  اد ا3)
 .22( ملعا اونوار: 4)
 .25؛ ومنظر: ملعا اونوار: 129( االعالم ببلتوبمر: 5)
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 منهجُه في التأليف:
لن مكم ابم خممس أّول مم  ن  ف  أعاالن مبلداة إذ  س اب د ُه ك مارومم ووامماة ااذص المدمناة 

 و  ت عدن مالفبت ف  تراجن أعالم بم وقد بّمم الدكتور  الح جّرار أام ب بدوله:
سا دامم وااو أباو ملّماد قبسان بام سا دام بام اباراامن الرّما م  فد بء رّمة. لدبسن بم .1

ماام أ اال رّمااةم كاابم عبلمااب  ببللاادم  والنلااو وغرماا  العغااة والداا رم وكاابم ك ماار 
م وقاد (2)ااا 347ال نبمة ببلكت  وعمل لاوال لمبتاه ببلنسار والمدببعاةم وتاوف  سانة 
  كتبباُب فا  فد ابء ترجن له ابم خمامس فا  ملعاا اوناوارم إاّل أناه لان ماذكر أّناه ألا

اااا( فاا  كتببااه )تااأرمر ععماابء اوناادلس(  403رّمااة. وقااد اعتمااد اباام الفر اا  )ت 
 .(3)ععى اذا الكتب  ف  موا ا ك مرن

 .(4)رجبل مبلدة المال  لعلكن المستن رم ذكرص السخبوب .2
المداا روم ماام أعااالن مبلدااة وباا   مااد عبااد الاارلمم باام ملّمااد اون اابربم ذكاارص  .3

 .(5)  ععى اللبدبت واعتمد ععمه ابم خممسالسخبوبم واو مرت
أعالن مبلدة وب  ال ببس أ ب  بم ععّ  بم ادبن بم أ ب  بم عباد ام بام أبا   .4

اا(م ول ذا الكتب  عنوام  خار ااو: ))ابعاالن بملبسام  592ال ببس المبلد  )ت 
م وقااد سااّمبص السااخبوب: تااأرمر مبلدااة واعالم ااب (6)اوعااالن ماام أااال مبلدااة الكااران((

 .(1)وأدبب  ب وب  ال ببس أ ب  بم عع  بم ادبن بم عبد ام بم أب  ال ببس
                                                                                                                         

 .25( ن.م: 1)
م ابام الفر ا م أبااو الولماد عباد ام بام ملّماد بام موساا  او دب )ت 1/367( تاأرمر ععمابء اونادلس: 2)

( 152اونااوار: الترجمااة )ن؛ ومنظاار: ملعااا 1966اااا(م الاادار الم اارمة لعتااألم  والترجمااةم م اارم  403
 .10ندال  عم ملعا اونوار: 

م 320م 205م 190م 187م 181م 135م 128م 122م 103م 1/101( تااااااأرمر ععماااااابء اوناااااادلس: 3)
 .10م ندال  عم ملعا اونوار: 2/69م 375م 367م 360م 342م 324م 323

 .10ندال  عم ملعا اونوار:  129( االعالم ببلتوبمر: 4)
 لة نفس ب.( ن.م: ال ف5)
( مدول الملدب د. الح جّرار: ورد اذا الكتب  ف  موا ا ك مرن مم ملعا اونوار البم خممسم وورد 6)

م ابااام عباااد المعاااك 442-441ح  2ذكااارص فااا  الاااذمل والتكمعاااة ععاااى كتااابب  المو اااول وال اااعة: س ا ب
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ومداامر الملدااب الاادكتور  ااالح جااّرار إلااى أم اباام خماامس قااد نداال ماام كتااب  أباا  ال باابس 
 .(2)أ ب  بم عع  ف  نلو ا نتمم وعدرمم ترجمة مم تراجمه

 ن مبلدة( مدول فمه:ولعملدب رأب ف  من ج أ ب  بم أب  ال ببس واو م نا كتببه )أعال
ذا كاابم أ ااب  باام أباا  ال باابس قااد باادأ كتببااه بلاار  ال اامم وختمااه بلاار  ال ااممم فااذلك  ))واا
ّنماب رتباه لسا  مكبناة  ابل  الترجماة فا  نظار أ اب   م ن  أّنه لن مرتّبه ترتمبب  اجب مب م واا

لاذمم نفسهم واو مب مدّل ععمه أم ب  مب ندعه ابم خممس مم كتب  أ ب  لم  أم اوعاالن ا
نداااال اباااام خماااامس تااااراجم ن ماااام أ ااااب  تباااادأ اساااامباان بلاااارو  مختعفااااة ال تدت اااار ععااااى 

 .(3)ال مم((
االن مام أاال مبلداة الكارانم وبا   .5 ابكمبل وابتمبن فا   اعة ابعاالن بملبسام او ع 

عبد ام ملّمد بم عع  بم خ ر بام اابروم الغسابن  المدا ور باببم عساكر )ت 
 .(4)اا( 636

كماب مظ ار مام عنواناه وكماب ت افه –ذا الكتب  بدوله: ))واذا الكتاب  وععب الملدب ععى ا
 .(5) عة لكتب  أ ب ...(( -الم بدر

وأرد  الملدااب قااب ال : ))وقااد أداابر السااخبوب إلااى اااذا الكتااب  عنااد لدم ااه عاام مبلدااة قااب ال  
)وعمل أبو عبد ام ملّمد بم عع  بم خ ر بام عساكر ل اب تأرمخاب  لان مكمعاهم فأكمعاه ابام 

 .(6)خته أبو بكر...( ((أ

                                                                                                                         

اوّبابر الد ابع م اباو ابام  1/115اا(م وذكرص ابم اوّببر ف  التكمعاة لكتاب  ال اعة:  703المراكد  )ت 
اااا(م نداارص عااّ ت ال لاابر اللساامن م مكتبااة  658عبااد ام ملّمااد باام عبااد ام باام أباا  بكاار البعنساا  )ت 

 .1956الخبنج م م رم 
 .10( ابعالم ببلتوبمر ندال  عم ملعا اونوار: 1)
م 123م 116م 114م 110م 106م 104م 94م 90م 66م 65م 57م 55م 7م 3م 1( التااراجن اااا : 2)

 .12م ندال  عم ملعا اونوار: 166م 151م 144م 135م 129م 128م 125
 .13( ملعا اونوار: 3)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.4)
 .14-13( ن.م: 5)
 .14ندال  عم ملعا اونوار:  129( االعالم ببلتوبمر لمم ذن التأرمر: 6)
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ولعملداااب رأب فااا  الكتاااب  مداااول فماااه: ))وفااا  رأمااا  أم ابااام عساااكر ساااّمى كتبباااه )ابكمااابل 
ونلاام نوافدااه  (1)وابتماابن...( وأم اباام خماامس سااّمى تتمتااه لااذلك الكتااب  )ملعااا اونااوار( ((

 فممب ذا  إلمه.
 ملعا اونوار ون اة الب ب ر واوب بر... .6

ب الكتااب  الساابدس ماام الكتاا  التاا  و اا ت فاا  الت رماا  بااأعالن مدااول ملدااب الكتااب : ))أماا
مدمنة مبلدة وأدبب  ب وفد ب  ب ف و كتب  ابم خممسم الذب بمم أمدمنبم واو تتمة لكتاب  ابام 

 .(2)عسكر السببب...((
ومداااامر الملدااااب إلااااى تسااااممبت عاااادن لعكتااااب م وااااا   اااالملة عناااادص ورجااااح  خراااااب بدولااااه: 

برص ابم خمامس ااو ملعاا اوناوار ون ااة الب اب ر واوب ابر ))...غمر أم ال نوام الذب اخت
فممااااب التااااوت ععمااااه مبلدااااة ماااام اوعااااالن والراساااابء واوخماااابر وتدممااااد مااااب ل اااان ماااام المنبقاااا  

 .(3)واآل بر((
 منهُجُه في ترتيب الكتاب:

مدول الملدب الدكتور  الح جّرار: ))لذا ابم خمامس لاذو أساتبذص ابام عساكر            
م وبدأ مم لما  انت اى أساتبذصم فداد )*(ببه ترتمبب  اجب مب  لس  الترتم  المغرب ف  ترتم  كت

و ل أستبذص إلاى أول لار  المامنم فتارجن ابام خمامس ل عاالن التا  تبادأ بلار  المامنم  ان 
لاار  ال اابدم فاابل ممم فاابلغممم فبلدااب م فبلسااممم فبلدااممم فبل اابءم فبلماابءم واااذا م ناا  أم 

ببء والتبء وال بء والجمن واللبء والخبء والادال والاذال والاراء والا اب اولر  اوولى )اول  وال
                                                 

 .19( ن.م: 1)
 .18( ملعا اونوار: 2)
 .20( ملعا اونوار: 3)
ترتماااااا  المغرباااااا  لعم جاااااان اااااااو: ))أم  م تم  م ام حم لم دم ذم رم  م لم ظم كم لم نم مم ( ال*)

 حم أم دم غم  م بم سم شم اام وم ب((.
واو متفب ما الترتم  المدرق  إلى لر  ال ابم  ن مختع  عنهم أمب الترتما  المدارق  لعم جان ف او: ))أم 

ام وم دم غم  م بم كم لم نم مم ااا م تم  م ام حم لم دم ذم رم  م سم شم حم أم لم ظم 
ابو عبد ام ملّماد بام ملّماد بام عباد  9: 1منظر: الذمل والتكمعة لكتبب  المو ول وال عة: السفر م ب((

 اا(م تلدمب د.ملّمد بم درمفة )د.ل(م بمروت )د.ت(. 703المعك اون برب )ت 
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واللبء والظبء والكب  والالن( كبنت مم ن م  ابم عسكرم ولذلك ال نجد تاراجن تبادأ ب اذِص 
 .(1)اللرو  ف  كتب  ابم خممس((

)أم  م تم  م ام  ومّمب تددن مت اح باأم ابام عساكر قاد ُعنا  بخمساة عدار لرفاب  واا :
–لم دم ذم رم  م لم ظم كم ل( وبدمااات  ال اااة عدااار لرفاااب  تتماااة ال مبنماااة وال دااارمم حم 

 م (3)م م(2)لتكااااااااااااوم ماااااااااااام ن اااااااااااام  اباااااااااااام خماااااااااااامس وااااااااااااا : )ن -)*(لاااااااااااارو  الم جاااااااااااان
 (.(14)م ب(13)م و(12)م اا(11)م ش(10)م س(9)م ب(8)م  (7)م غ(6)م د(5)م أ(4)ح

تساا ة ألاار  لتراجمااه  وعنااد إم اابم النظاار فم ااب نعلااظ أم اباام خماامس قااد وّظاا            
%م 2م69مااام أ ااال ال ال اااة عدااار لرفاااب  المتبدماااة أب بنسااابة  -ملعاااا اوناااوار–فااا  كتبباااه 

وااااا : ))نم حم دم غم بم سم شم اااااام ب((م وفاااا  الوقاااات ذاتااااه أغفاااال أرب ااااة ألاااار  
% وااا : ))مم أم  م و((م وقااد فاابت الملدااب الاادكتور  ااالح 8م30أخاارىم أب بنساابة 

 بم خممس ل ب.جّرار أم منبه ععى إغفبل ا

                                                 

 .25( ملعا اونوار: 1)
جمممم المدرق  والمغرب  قد تجاباال لار  ال ما ن وااو اللار  ( ممب تجدر ماللظته أم الترتمبمم الم *)

 التبسا وال درمم مم الم جن ال رب .
 (.59-1( تسا وخمسمم ترجمة مم تراجن الكتب  وا  مم الترجمة )59( إلتجم لر  الممن )2)
 ( أغفل ابم خممس لر  النوم ولن نجد له تراجن ف  اذا الكتب .3)
 (.62-60  تراجن مم الكتب م وا  مم الترجمة )(  ال3( إلتجم لر  ال بد )4)
 ( أغفل ابم خممس لر  ال بدم ولن نجد له تراجن ف  اذا الكتب .5)
 (.150-63(  مبن  و مبنمم ترجمة مم تراجن الكتب  وا  مم الترجمة )88( إلتجم لر  ال مم )6)
 (.151( ترجمة والدن مم تراجن الكتب  وا  )1( إلتجم لر  الغمم )7)
 أغفل ابم خممس لر  الفبءم ولن نجد له تراجن ف  اذا الكتب . (8)
 (.154م 153م 152(  ال  تراجن مم الكتب  وا : )3( إلتجم لر  الدب  )9)
 (.163-155( تسا تراجن مم الكتب  وا : )9( إلتجم لر  السمم )10)
 (.165و 164( ترجمتمم امب: )2( إلتجم لر  الدمم )11)
 (.167و 166( ترجمتمم امب: )2( إلتجم لر  ال بء )12)
 ( أغفل ابم خممس لر  الواوم ولن نجد له تراجن ف  اذا الكتب .13)
 (.173-168( ست تراجن مم الكتب  وا  مم الترجمة )6( إلتجم لر  المبء ععى )14)
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ون  و ساب  أغفابل ابام خمامس ل لار  اورب اة الماذكورن  نفاب  إلاى عادن تاوافر أعاالن لدماه 
تبدأ اسمباان بتعك اولر م أو ربمب إلى  مبد اذِص المابدن مام أ ال المخلولاة الم تمادن 

 ف  التلدمب.
 نقد المقدمة والمتن:

 مقدمة الكتاب:
م  كابم مبتسارا م ولان جبءت المددمة ععى نملممم اوول         : كتبه ابام خمامس بنفساه واا

م ّمماااب دعااابص إلاااى اساااتددان ب اااأ )*(تلاااوِص المخلولاااة التااا  اعتماااداب الملداااب كماااب ماااّر  نفاااب  
المددمااة وندع ااب ماام كتااب  ابعااالم باابلتوبمر لماام ذّن التااأرمر لعسااخبوبم وقااّدن ل ااب الملدااب 

كتااب  ابعااالم باابلتوبمر لماام ذن ))ماام مدّدمااة أدباابء مبلدااة الباام خماامس مندولااة عاام  بدولااه:
 .(1)التأرمر لدمس الدمم السخبوب((

اااد  الكتاااب  والساااّنةم م رفاااة          ُمع ااانل بجبنباااهم ب    ااام  ماااب مجاااُ  أم  ُم  ت ناااى باااهم و  س  ))إم أل 
عااالنق بمااب لاارأ فاا   اوخباابرم وتدممااد المنبقاا  واآل اابرم ففم ااب تااذكرنق بتدّعاا  الاادار بأبنب ااهم واا

م عجب بااه وأنبب ااهم وتنبمااهق ععااى أااال ال عاان الااذمم مجااُ  أم تُتلبااا   اابرانم ساابل  او ماابم ماا
ااااا  الرجاااابلم ومت ااااّرفوم  ااااك م  م مناااابقب ن وأخباااابُرانم لمكونااااوا كااااأّن ن مااااب عوم باااامم عمن م  وتاااادول
ر ُان  مام لان م ابمم  ومخبلبوم لاك فا  كاّل لابلم وم روفاوم بماب اان باه مّت افومم فمتعاو ُساو 

مااااام لااااان م لاااااه الساااااّم أم م ااااابمن نم فم ااااار  باااااذلك ماااااراتب ن   اااااورانم ومداااااباد ملبسااااان ن
ومنب اااااب نم وم عااااان المت اااااّر  مااااان ن فااااا  المنداااااول والمف اااااونم والمتممااااا  فااااا  الملساااااوس 
ااات ُه اآلداُ  لعم ااابم وأر ااا ته الرمبساااة  ااادم بم فمجاااّد فااا   ااام  كس  والمرساااونم ومتلداااب مااان ن م 

 .(2)اللع م لملعب ب ن ومتمّسك بسبب ن((
ال ابن : المددماة التا  كتب اب غمار ابام خمامس مام الاللدامم ب مبناهم وااذِص  والنمل          

المددمااةم لوت ااب المخلولااة التاا  اعتمااداب الملدااب وجاابء فم ااب: ))بساان ام الاارلمم الاارلمنم 
 ّعى ام ععى سّمدنب ملّمد وععى  له و لبه وسّعن تساعممب . كتاب ق جماا فماه ب اأ أخبابر 

                                                 

 ( مم اذا البل .4( تنظر ال فلة )*)
 .43( ملعا اونوار: 1)
 .43اونوار: ندال  عم ملعا  25( االعالم ببلتوبمر: 2)
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أبتاادأ تألمف ااُه الفدمااُه المتفااّنُم ملّمااد باام ععااّ  باام خ اار باام ااابروم  فد اابء مبل د ااة وأدبااب  ن مّمااب
 الغّسبن  المد ور ابم عسكر.

وقااد كّمعااه ولااد أختااه ملّمااد باام ملّمااد باام ععااّ  باام خماامس لّمااب عبجعتااه منّمتااهم           
م ا  ف  ااذا الكتاب  مام ساكم مبلداة ودخع اب أو اجتاب  ععم ابم ُجماال  مام أخبابران وأدب ان  وج 

ِر مم أخذوا عنه مم فد بء اوندلس وغمران((وم  .(1)لبسن ن ومراسعت ن وبالغت نم وِذك 
م   -الاانمل اوول–وفممااب مباادو لاا  فااإم المددمااة التاا  جاابءت بدعاان اباام خماامس             واا

كبنااات مبتسااارن إاّل أن اااب تباااوح لعدااابره ب نبماااة الم ااان  باااا ))م رفاااة اوخبااابر وتدمماااد المنبقااا  
م ولاان مغفاال عاام (3)تنبمااه ))ععااى أ اال ال عاان الااذمم مجااُ  أم تتّبااا   اابران((وال (2)واآل اابر((

ااااات ُه اآلدا  لعم ااااابم وأر ااااا ته الرمبساااااة  ااااام كس  اودبااااابء إذ دعاااااب إلاااااى أم ))متلداااااب مااااان ن م 
 .(4) دم ب((

ادان مام            ّنمب جبءت عنبمة ابم خمامس بأ ال ال عان واود  لمكوناوا قادون لمام ب    واا
 .(5)  اللع م لمعلب ب ن ومتمّسك بسبب ن((اوجمبل ))فمّجد ف

ولاادى إم اابم النظاار فاا  مددمااة اباام خماامس باادت مددرتااُه جعّمااة فاا  ساابك ن اا ب          
ابام –بف ل تمكنه مم البالغة فتفانم بابلدولم ولامس بادعب  ععماه إذ تخاّرا مام مدرساة خبلاه 

 وغمرص مم دمول النلو واود  ف  ذلك ال مبم. -عسكر
مام المددماة إلاى كتاب  ملعاا اوناوار  -النمل اوول–ماكد انتمبء اذا النح ومّمب         

إّنه مد  بمب جبء به تذممل الكتب م إذ ورد ف  تذممل ال نوام: ))...فممب التوت ععماه مبل داة 
 .(6)مم اوعالن والراسبء واوخمبر وتدممد مب ل ن مم المنبق  واآل بر((

دمة ف و نحق دوم اوول بك مر مم نبلماة البالغاة والدادرن أّمب النمل ال بن  مم المد        
 -الداابره-ععااى الساابكم وقااد أخااذ لبب ااب  إخببرمااب  تدرمرمااب  لاان مااتمكم منداااُص أم معفاات المتعداا  

                                                 

 .45( ملعا اونوار: 1)
 .43( ن.م: 2)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.3)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.4)
 .43( ن.م: 5)
 .14( ملعا اونوار: 6)
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إلااى مااب ماانن عاام تمكاام فاا  ابجاابدن بفاام الدااولم إاّل أّنااه ال مخعااو ماام فب اادن تداا  ببلمكبنااة 
-أم ماتمكم مام إكمابل المداوار ال عما  لخبلاه إذ ت ماأ لاه  -ابم خممس–ال عممة لعم ن  

 ومتمن كتببهم وقد أخذ فد بء اوندلس وغمران وأفبدوا مم ابم خممس وكتببه. -ابم عسكر
 ممن انتخب لهم نصوصًا شعرية: )*(طريقتُه في إيراد أعالمه

 جب اا  ملعااا اونااوار...معلظ معّمااب  إم الم اان  لاان مكاام عاابدال  مااا أعالِمااه ال ال ااة       
والسااااب مم ب ااااد المب ااااة ماااام لماااا  ابغفاااابل وابعماااابلم إذ تفاااابوت ن اااام  كاااال والااااد فاااا  

ع مااااب   اااامم لاااار  35االختماااابرات الداااا رمةم إذ أعماااال اباااام خماااامس ) ( خمسااااة و ال اااامم ع 
ع مااب  التجن ااب الكتااب  أب بنساابة 59ماام أ اال ) )**(الماامن % وفاا  3م59( تسااا وخمساامم ع 

ع ماا24الوقاات ذاتااه أاماال ) ( تساا ة 59ب   اامم لاار  الماامن ماام أ اال )( أرب ااة وعداارمم ع 
ع مب  التجن ب الكتب    %.7م40أب بنسبة  -كمب تددن–وخمسمم ع 

وتفبوت الكان الدا رب الاذب اختابرص ابام خمامس مام دابِعر إلاى  خارم إذ بعا  أععاى كان      
فاا  ( 1)( بمتااب  اختبراااب ماام أداا بر ملّمااد باام ابداان باام نجماا  ال بداام 197داا رب اختاابرص )

 ( بمتمم فدل.2لأ كن د رب اختبرص )لمم بع  أو 
وكبنااات ااااذص النسااابة الوال اااة اااا  مااام ن ااام  ا نااامم مااام دااا را ه  ااامم لااار  المااامن      

 .(3)وملّمد بم ن ار( 2)وامب: ملّمد بم عم مل
أّمااب اوعااالن الااذمم أورد اباام خماامس ل اان داا را   اامم لاار  الماامن فسااأقدم ن منسااوقمم      

وملّمااد بااام  (4)ملّماااد باام عم ماال ال ااابمع  ار وااان:بلساا  ورودااان فااا  كتااب  ملعااا اوناااو 
خعمفااااة باااام عبااااد الوالااااد باااام ساااا مد اللاااابر  باااام خعمفااااة باااام عبااااد ام باااام باااادر باااام ساااا د 

                                                 

 ( تس ة ألر  أعمع ب ابم خممس ف  كتببه تبدأ ببلممن وتنت   ببلمبء.9( كمب تدّدن  نفب  فإم )*)
ع مب . ( تس ة وخمسمم59( التجم اذا اللر  )**)  ع 
 (.31( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )1)
 (.1( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.37( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.1( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )4)
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. وملّماااد بااام (2)وملّماااد بااام عباااد ام بااام أ اااب  بااام الماااد بااام أبااا  ال بااابس (1)اون ااابرب
 (4)م فلاامسوملّمااد باام عبااد ام باا (3)اللساامم باام كبماال الل اارم  الم اارو  بااببم الفّخاابر

وملّمااد  (6)وملّماد باام عبااد الاارلمم بام عبااد ال  ماا  الكتناادب (5)وملّماد باام غبلاا  الر اابف 
وملّمااااد  (8)وملّمااااد باااام عبااااد ام اون اااابرب الم اااارو  ببلبعنساااا  (7)باااام عبااااد ام باااام ذماااابن
وملّماد  (10)وملّمد بم عبد ام بم ملّمد بام أبا   منامم الُمارب (9)الم رو  بر ب  الخدن 

وملّمااد باام ععاا   (12)وملّمااد باام المااد باام جبمار الكناابن  (11)باام نجماا  ال بدام  بام ابداان
وملّماد بام الماد  (14)وملّمد بم أب  ال ببس الداعب  (13)بم اللسم بم عبمد ام بم لسوم

وملّمااد باام عبااد ال  ماا   (17)وملّمااد باام الااول  (16)وملّمااد باام ناا ار (15)بام عمسااى باام جااّرار
 (19)وملّمااد باام أباا  بكاار باام واّلد اون اابرب (18)بشباام عبااد الاارلمم باام عبااد ام باام عماا
                                                 

 (.2( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.3( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.7( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.8( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.11نظر الترجمة )( ن.م: ت5)
 (.12( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.14( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.22( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.23( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.25( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.31( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.32( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.33( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.35الترجمة )( ن.م: تنظر 14)
 (.36( ن.م: تنظر الترجمة )15)
 (.37( ن.م: تنظر الترجمة )16)
 (.38( ن.م: تنظر الترجمة )17)
 (.40( ن.م: تنظر الترجمة )18)
 (.41( ن.م: تنظر الترجمة )19)
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وملّماد  (2)وملّماد بام أبا  غبلا  المدات ر ببلادان  (1)وملّمد بام موسا  بام عّمابر المكت ا 
 (4)وملّماااد بااام اللسااام بااام ملّماااد بااام اللسااام الجاااذام  (3)باام عمساااى بااام ملّماااد بااام  ّناااوم

وملّمااد باام لساام باام  (5)وملّمااد باام ادرمااس باام ععاا  باام ابااراامن باام الدبساان ماارا الكلاال
وملّمااااد باااام ععاااا  باااام خ اااار باااام ااااابروم الغساااابن  المداااا ور اباااام  (6)ابااااراامن اون اااابرب

 (9)ومسااعن باام المااد باام ملّمااد باام ق ماابم (8)وملّمااد باام عمسااى باام مااا الن اار (7)عسااكر
 (12)والمناذر بام ر ا  الرعمنا  (11)ومغبور بم عباد ام بام مغابور (10)ومس ود بم عبد ام
ومن اور  (14)ومدّدن بم م بفى بم لسم بام  مابد المابلد  (13)لمد الن وموسى بم ملّمد ا
 .(15)بم الخمر بم ممعى

أّمب اوعالن الذمم أغفع ن الُم ن  ِمّمم  ّمن ن ف  لر  الممن ولن ماورد ل ان دا را         
ع ماب م أقاّدم ن منساوقمم بلسا  وروداان فا  24ععى ابلالب فداد بعغاوا ) ( أرب اة وعدارمم ع 

 ا اونوار وان:كتب  ملع

                                                 

 (.42( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )1)
 (.43( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.44( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.46تنظر الترجمة )( ن.م: 4)
 (.47( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.48( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.50( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.51( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.52( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.53( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.54( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.55( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.56الترجمة ) ( ن.م: تنظر13)
 (.57( ن.م: تنظر الترجمة )14)
 (.58( ن.م: تنظر الترجمة )15)
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وملّمااد باام سااعممبم باام ألمااد النفاا ب الم اارو  بااببم  (1)ملّمااد باام عبمااد باام لساامم الكعباا 
اار المااذلج  (2)أخاات غاابنن وملّمااد باام عبااد الاارلمم باام سااّمد باام م   م 

وملّمااد باام اللساام  (3)
 (6)وملّمااد باام عمسااى باام ملّمااد باام  ّنااوم (5)وملّمااد باام ساامبك ال اابمع  (4)عبااد ال ظاامنباام 

وملّمد بم عبد ام بام ععا   (7)بم ابراامن بم خع  بم المد اون برب ابم الفّخبر وملّمد
وملّماااد بااام تعكااات  (9)وملّماااد بااام عباااد الساااالن بااام ملااار  (8)بااام ادااابن بااام أبااا  ال بااابس

وملّماد الم ارو   (12)وملّمد اللجابرب (11)وملّمد بم ج فر بم المد بم لممد (10)السرف 
وملّماد بام الماد بام ملّماد  (14)بام عباد المعاك اون ابربوملّماد بام الماد  (13)ابم اللّنبل
وملّماااد بااام لسااام بااام ملّماااد بااام  (16)وملّماااد بااام سااا مد بااام مااادرك الغسااابن  (15)اللممااارب

وملّماد بام أماو  بام أماو  بام ملّماد  (18)وملّماد بام ردامد (17) بل  ال االن اون ابرب

                                                 

 (.4( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.5( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.6( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.9( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )4)
 (.10( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.13( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.15ر الترجمة )( ن.م: تنظ7)
 (.16( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.17( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.18( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.19( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.20( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.21( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.24( ن.م: تنظر الترجمة )14)
 (.26( ن.م: تنظر الترجمة )15)
 (.27ترجمة )( ن.م: تنظر ال16)
 (.28( ن.م: تنظر الترجمة )17)
 (.29( ن.م: تنظر الترجمة )18)
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وملّمااد باام  (2)وساا وملّمااد باام عبمااد ام باام عبااد ام باام م (1)باام وااا  باام ملّمااد باام نااوح
وملّماد بام موسا   (4)وملّماد بام ألماد بام علماة الدمسا  (3)عبد الوالد بم ابراامن الغبفد 

 .(6)وموسى بم ر ب (5)بم اود الجذام 
إّم إغفبل ابام خمامس ل ااالء وساكوته عام اماراد أدا بران ال م نا  افتدابران جمم اب           

امااراد داا را  ولاادان واااو ملّمااد باام عبااد  إلااى م بلجااة الداا ر وقولااهم باادلمل أنااه سااكت عاام
الماااذكور  نفاااب م إذ قااابل فااا  ترجمتاااه ))...وكااابم أدمباااب  مداااول  (7)الوالاااد بااام اباااراامن الغااابفد 

 بمد أنه لن ُمورد له د را  ععى الرغن مم اقرارص بدبعرمته كمب تددن. (8)الد ر...((
مااام أم م ااال إلاااى  ون ااا و ساااب  اامبلاااه إلاااى أمااارممم اوول: عااادن تمكااام الم ااان        

دااا رص. وال ااابن : ت مااادص فااا  اامااابل دااا رص وااااو او ااا  . وماااا ذلاااك فاااإم عاااددا  كبمااارا  مااام 
 أعالمه ممم تدّدن مم ااالء ان لمسوا بد راء وعرفوا ب عون أخرى غمر قول الد ر.

ولك  تكوم ال ورن وا لة   رُت أم أبّمم الكان الدا رب الاذب انتخباه الم ان  مام        
منسوقمم بلسا  ك ارن الكان الدا رب  )*(ممم اعتنى بد ران  مم لر  الممنأد بر أول ك 

 ومت دران ف  ابنتخب :
( بمتاب  وأعدباُه ملّماد بام الماد بام 197ملّمد بم ابدان بام نجما  ال بدام  وكابم ن امُبه )

( بمتاااب  وأعدباااه ملّماااد بااام ععااا  بااام خ ااار بااام اااابروم 190جبمااار الكنااابن  وكااابم ن ااامبه )
( بمتب . وأعدبه ملّمد بام غبلا  الر ابف  183عسكر وكبم ن مبُه ) الغسبن  المد ور ابم

                                                 

 (.30( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.34( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.39( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.45( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.49( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.59( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.39ظر الترجمة )( ملعا اونوار: تن7)
 (.140( ن.م: )8)
( ساأق  ععااى الكاان الداا رب لبدمااة اوعااالن اللدااب  بلساا  الترتماا  ال جااب   المغرباا   اامم ن اام  اباام *)

 خممس مم بدمة ألر  الم جن.
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( بمتااب  وأعدبااه ملّمااد باام ادرمااس باام ععاا  باام ابااراامن باام الدبساان ماارا 170وكاابم ن اامبُه )
( بمتاب . واعدباه ملّماد بام اللسامم بام كبمال الل ارم  الم ارو  88الكلل وكبم ن امبُه )

ه ملّمااد باام عبااد ام باام أ ااب  باام المااد باام ( بمتااب . وأعدباا85بااببم الفخاابر وكاابم ن اامبُه )
( بمتااب م وأعدبااُه ملّمااد باام ملّمااد باام عمسااى باام ملّمااد باام 50أباا  ال باابس وكاابم ن اامبُه )

( بمتااب م وأعدبااه مسااعن باام المااد باام ملّمااد باام ق ماابم وكاابم ن اامبُه 48 ّنااوم وكاابم ن اامبُه )
ملّمااد باام عبااد الاارلمم  ( بمتااب م وأعدبااه داابعرام تساابومب فاا  كاان االختماابر الداا رب امااب:40)

باام عبااد ال  ماا  الكتناادب ومدااّدن باام م اابفى باام لساام باام  ماابد الماابلد م وكاابم ن اام  كاال 
( بمتاب م واعدباه المناذر بام 35( بمتب م واعدب مب مس ود بم عبد ام وكبم ن مبُه )39من مب )

ن امبُه  ( بمتب م واعدبه ملّمد بم عبد ام بام فلامس وكابم34ر ّ  الرعمن  وكبم ن مبُه )
( بمتاب م وأعدباه ملّماد 29( بمتب م وأعدبُه ملّمد الم رو  بر ب  الخدان  وكابم ن امبُه )32)

( بمتاب م وأعدباُه ملّماد بام خعمفاة بام عباد 26بم لسم بام اباراامن اون ابرب وكابم ن امبُه )
الوالاااد بااام سااا مد بااام اللااابر  بااام خعمفاااة بااام عباااد ام بااام بااادر بااام سااا د اون ااابرب وكااابم 

( بمتب م وأعدبه ملّمد بم عع  بم اللسم بم عبماد ام بام لساوم وكابم ن امبُه 20ن مبُه )
( بمتااب م وأعدبااه ملّمااد 15( بمتااب م وأعدبااه مغاابور باام عبااد ام باام مغاابور وكاابم ن اامبُه )17)

( بمتاااب م وأعدباااُه ملّماااد بااام 13بااام عباااد ام االن ااابرب الم ااارو  ببلبعنسااا  وكااابم ن ااامبُه )
( أبمبت وأعدبه دبعرام تسابومب فا  10م الجذام  وكبم ن مبُه )اللسم بم ملّمد بم اللس

كاان االختماابر الداا رب امااب: ملّمااد باام المااد باام عمسااى باام جااّرار وملّمااد باام أباا  غبلاا  
( أبمااابتم وأعدب ماااب ملّماااد بااام موسااا  بااام 9المدااات ر ببلااادان م وكااابم ن ااام  كااال من ماااب )

م أباا  بكاار باام واّلد اون ااابرب ( أبماابتم وأعدبااه ملّمااد باا8عّماابر المكت اا  وكاابم ن اامبُه )
( أبماابتم وأعدبااه ملّمااد باام عبااد ال  ماا  باام عبااد الاارلمم باام عبااد ام باام 7وكاابم ن اامبُه )

 ( أبمبتم وأعدبه أرب ة د راء تسبووا ف  كن االختمبر الد رب وان:6عّمبش وكبم ن مبه )
 ملّماااد بااام أبااا  ال بااابس الداااعب  وملّماااد بااام عمساااى بااام ماااا الن ااار وموساااى بااام ملّماااد

عاااى وكااابم ن ااام  ُكااال  مااان ن ) ( أبمااابتم وأعداااب ن 5المدااا الن  ومن اااور بااام الخمااار بااام م م 
دبعرام تسبومب ف  كن االختمبر الد رب امب: ملّمد بم عبد ام بم ذمبن وملّماد بام الاول  

( أبمبتم وأعدب ماب ملّماد بام عباد ام بام ملّماد بام أبا   منامم 4وكبم ن م  كل من مب )
( أبمبتم ومسك ختبن أعالن ابم خمامس مّمام أورد ل ان دا را   امم 3)المرب وكبم ن مبه 
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لاار  الماامن داابعرام تساابومب فاا  الكاان الداا رب امااب: ملّمااد باام عم ماال ال اابمع  وملّمااد باام 
 ( بمتمم مم الد ر.2ن ار وكبم ن م  كل من مب )

م ان  ومأت  لر  النوم ب د لر  المامن فا  الترتما  ال جاب   المغربا  إاّل أم ال        
قااد أامعااه ولاان مااورد تااراجن ل عااالن  اامنُهم وقااد ع ونااب سااب  ذلااك إلااى عاادن وجااود أعااالن 
 مم ااذا اللار  أو ربماب إلاى فدادان ب مام المخلولاة كماب ُفداد غمراابم ولان م عاب الملداب 

 ععى اذا ابغفبل وفبته تسوم  ذلك.
دا راء أختابر  (  ال اة3أّمب أعالن ابم خممس  مم لر  ال بد فبقت اروا ععاى )        

الم ن  مم أد بران ولن مست ِم من ن ألادا . وأساوق ن منساوقمم بلسا  وروداان فا  كتاب  
 (1) اابلح باام ععاا  باام عبااد الاارلمم باام ابااراامن باام سااعمة اون اابرب ملعااا اونااوار وااان:

 .(3)و فوام بم ادرمس (2)و بلح بم جببر بم  بلح بم ل رن الغسبن 
ت دران  فوام بم ادرماس فا  الكان الدا رب وكابم ن امبُه أّمب مم لم  امرادص ود بران فم

( بمتاب  13( بمتب  واعدبه  بلح بم جاببر بام  ابلح بام ل ارن الغسابن  وكابم ن امبُه )66)
ومسااك ختاابم ن  اابلح باام ععاا  باام عبااد الاارلمم باام ابااراامن باام سااعمة اون اابربم وكاابم 

 ( بمتمم مم الد ر.2ن مبُه )
بد ف  الترتما  ال جاب   المغربا  إاّل أّم ابام خمامس قاد ومأت  لر  ال بد ب د ال        

أغفعه ولن مورد تاراجن وعاالن  امن ُهم وقاد ع وناب الساب  إلاى عادن وجاود أعاالن  امم ااذا 
 اللر م أو ربمب فددت اذِص التراجن ف  المخلولة الت  اعتمداب الملدب ف  عمعه.

عمااب م وعماااد (  مب88أّمااب أعااالن اباام خماامس  اامم لاار  ال ااامم فدااد بعغااوا ) نمااة و ماابنمم ع 
ع ماااب  مااان ن أب بنسااابة 32الم ااان  إلاااى إعمااابل ) % أماااب الاااذمم أغفع ااان فداااد بعغاااوا 3م36( ع 

ع مب  من ن أب بنسبة 56)  %.7م63( ع 
وتفبوت الكن الد رب الذب انتخبه الم ن   مم لار  ال امم مام ععاٍن آلخارم إذ         

 مبنمة أبمبت اختبراب مام دا ر ال بابس ( مب ة و 108بع  أععى كن د رب اختبرص الم ن  )
                                                 

 (.60( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )1)
 (.61( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.62( ن.م: تنظر الترجمة )3)
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( بمتاامم ماام 2م فاا  لاامم بعاا  أولااأ كاان داا رب اختاابرص )(1)باام ال باابس باام غبلاا  ال ماادان 
الد رم وكبنت اذِص النسبة الوال ة مم ن م  ا نمم مم دا را ه  امم لار  ال امم واماب: 

 .(3)وعبد الرلمم بم موسى بم التددمس  (2)أبو عبد ام بم المبلد 
وأقااّدن االعااالن الااذمم أورد الم اان  ل اان داا را   اامم لاار  ال اامم منسااوقمم بلساا        

وعبااد ام باام  (4)عبااد ام باام ععاا  باام أباا  ال باابس ورودااان فاا  كتااب  ملعااا اونااوار وااان:
وعباد ام بام ساعممبم بام دااد  (6)وعبد ام بم ملّمد بم عبد ام وم ر  باببم ذمابن (5)الوّبة

وعباااد ام بااام ملماااى  (7)ممبم بااام عمااار بااام لاااول ام اون ااابرببااام عباااد الااارلمم بااام ساااع
وأباو عباد  (10)وعباد ام بام  ام ج (9)وعباد ام بام لسام الُبرجا  (8)الم رو  باببم عساكر

وعبد الرلمم بم عبد ام بم المد بم اللسام بام أبا  اللسام الخ  ما   (11)ام بم المبلد 
وعبااد ال  ماا  باام أمماار المااامنمم  (13)مساا وعبااد الاارلمم باام موسااى باام التدد (12) اان الساا مع 

وعباد  (15)وعباد الوااب  بام ععا  (14)أب  م دو  بم أممر المامنمم أبا  ملّماد عباد الماامم

                                                 

 (.108: تنظر الترجمة )( ملعا اونوار1)
 (.86( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.91( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.65( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.66( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.69( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.72( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.74( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.76( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.85نظر الترجمة )( ن.م: ت10)
 (.86( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.90( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )12)
 (.91( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.100( ن.م: تنظر الترجمة )14)
 (.104( ن.م: تنظر الترجمة )15)



 - القسم األول -ليلية يف املنهج دراسة حت هـ( 639مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار البن مخيس املالقي )ت بعد 

                                                                                        ي سلوم البّجاريك.د.يونس طرأ                                                                                                                           

 46 

 (2)وعبااد الساااالن باام سااعممبم بااام عم ماال ال ااابمع  (1)الاارلمم باام عباااد ام باام عبااد الااارلمم
باام قاارمش باام  وعّباابد باام ملّمااد باام اساامبعمل (3)وال باابس باام ال باابس باام غبلاا  ال ماادان 

وعببدن بم عباد ام بام ملّماد بام عبابدن بام  (4)عّببد بم عمرو بم أسعن بم علب  بم ن من
وععا   (5)مبء السمبء بم أفعح بم اللسمم بم س مد بم قمس بم عببدن اون ابرب الخ رجا 

وععاا  باام ملّمااد باام  (6)باام عبمااد ام باام عبااد ام باام ملّمااد باام الدبساان باام لمااود ال عااوب
 (8)وععا  بام عباد الغنا  الكفما  وم ار  ببلل ارب (7)بم عع  بم عسكر اون بربملّمد 

وععا  بام  (11)وعع  بم م مار (10)وعع  بم عبد ام بم ابروم (9)وعع  بم فرجوم الدمس 
وععا  بام  (14)وعع  بم ل ماوم (13)وعع  بم المد بم الف ل (12)ملّمد ُعِر  ابم خرو 

                                                 

 (.106( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.107( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.108( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.109( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.110( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.119( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.121( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.122( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.124( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.128( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.129( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.131( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.133( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.134( ن.م: تنظر الترجمة )14)
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وعمار بام  (3)عمار بام عباد المجماد بام عمار اال دبو  (2)وأبو عع  الندابر (1)جبما الُمرس 
 .(6)وعمبأ بم ملّمد بم عمبأ المل ب  (5)وعمرام ال ج  (4)الد لمد
أّمب اوعالن الذمم أغفع ن الُم ّن  مّمم  ّمن ن ف  لر  ال مم ولان ماورد ل ان دا را        

ع مب  مم أ ل )56فدد بعغوا ) ع  88( ستة وخمسمم ع   مب .(  مبنمة و مبنمم ع 
عابمر بام  وااالء الم معمم أقّدم ن منسوقمم بلسا  وروداان فا  كتاب  ملعاا اوناوار واان:

 (7)م بومااة باام عبااد السااالن باام  ماابد باام عبااد الاارلمم باام  ااار باام عاابمر باام لااودام العخماا 
وعبااد ام باام ملّمااد باام ععاا   (8)وعبااد ام باام المااد باام عماار النفمساا  أبااو ملّمااد التولماادب

وعبااد ام باام المااد  (10)وعبااد ام باام فاابم  باام عبااد الاارلمم ال كاا  (9)لجااربباام عبمااد ام ال
 (12)وعباد ام بام اللسام بام الماد بام ملماى بام عباد ام اون ابرب (11)بم ملّمد اللجارب

وعبااد ام باام ملّمااد باام  (14)وعبااد ام باام  ااوام المراناا  (13)وعبااد ام باام اللساام اوداا رب
وعباد ام بام عباد الارلمم بام عباد  (16)م عبد ال ظمن ال اربوعبد ام ب (15)مخعفتم الفب ا ب

                                                 

 (.135( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.138( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.143( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )3)
 (.144( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.145( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.150( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.63نظر الترجمة )( ن.م: ت7)
 (.64( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.67( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.68( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.70( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.71( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.73( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.75( ن.م: تنظر الترجمة )14)
 (.77( ن.م: تنظر الترجمة )15)
 (.78الترجمة )( ن.م: تنظر 16)
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وعباااد ام  (2)وعباااد ام بااام ر اااّ  بااام المناااذر بااام ر ااا  الرعمنااا  (1)ام بااام عباااد الااارلمم
وعباد ام بام  (4)وعبد ام بم عبد الرلمم بم عبد المعك بم س مد الدب اد (3)السُّلمف  السبت 

وعبااد ام  (6)وعبااد ام بام ععا  باام  ّناوم (5)بعاوبموسا  بام ملّمااد بام عباد ام باام ملماى ال
وعباد ام بام ملّماد بام عباد المعاك  (7)بم عباد الارلمم بام ملّماد بام عباد المعاك بام ق مابم

وعباد الارلمم بام  (9)وعبد الرلمم بم ملّمد بم عبد ام بم موسا  بام لسامم (8)بم ق مبم
د باااام ععاااا  باااام جمماااال وعبااااد الاااارلمم باااام ملّماااا (10)دلماااابم باااام عبااااد الاااارلمم اون اااابرب

وعباد الارلمم بام مساعمة بام عباد  (12)وعباد الارلمم بام قبسان الدا ب  المابلد  (11)الم بفرب
وعبد الرلمم بام ملّماد بام  (14)وعبد الرلمم بم سبلن ال مدان  (13)المعك بم الولمد الدرد 

وعبااااد الاااارلمم باااام ملّمااااد باااام عبااااد الاااارلمم  (15)عبااااد ال  ماااا  باااام عبااااد الاااارلمم التجمباااا 
وعباد اوععاى باام  (17)وعباد الاارلمم بام ملّماد بام مخعفااتم الفاب ا ب (16)ب الخ رجا االن ابر 

                                                 

 (.79( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.80( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.81( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.82( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )4)
 (.83( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.84( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.87( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.88( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.89تنظر الترجمة )( ن.م: 9)
 (.92( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.93( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.94( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.95( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.96( ن.م: تنظر الترجمة )14)
 (.97( ن.م: تنظر الترجمة )15)
 (.98( ن.م: تنظر الترجمة )16)
 (.99( ن.م: تنظر الترجمة )17)
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وعبااد اللااب باام عبااد المعااك باام  (2)وعبااد الجباابر باام الم تمااد باام عباابد (1)موسااى باام ن اامر
وعتماب بام ععا  بام خعا  اوماوب  (4)وعباد الساالن ب  عباة (3)بونة بم س مد الدرد  ال بادرب

وعباد الجعمال بام ملّماد بام  (6)عا  بام عباد ام اون ابربوعبد الملسم بام ع (5)المربملرب
 (9)وع ما  بام ملّماد بام عباد الارلمم (8)وعبماد ام بام لساوم المابلد  (7)سعممبم اون برب

وععا  بام لّماود  (11)وعلبء ابم أخات غبلا  (10)وعرون بم ملّمد بم عببدن بم مبء السمبء
  بااام اللسااامم بااام عباااد ام وععااا (13)وععااا  بااام عمساااى الماااّرب (12)بااام ممماااوم بااام لّماااود

وععااااا  بااااام ملّماااااد موسااااا  بااااام عباااااد المعاااااك  (15)وععااااا  بااااام ملماااااى الخدااااام  (14)الكعبااااا 
وععاااا  باااام عم ماااال  (17)وععاااا  باااام ملّمااااد باااام ععاااا  باااام جمماااال الم اااابفرب (16)اون اااابرب
وععاا  باام  (20)وععاا  باام عبااد الاارلمم الساا مع  (19)وععاا  باام موساا  اون اابرب (18)الماابلد 

                                                 

 (.101الترجمة ) ( ن.م: تنظر1)
 (.102( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.103( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.105( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.111( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.112( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.113( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )7)
 (.114( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.115( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.116( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.117( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.118( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 (.120( ن.م: تنظر الترجمة )13)
 (.123( ن.م: تنظر الترجمة )14)
 (.125( ن.م: تنظر الترجمة )15)
 (.126( ن.م: تنظر الترجمة )16)
 (.127( ن.م: تنظر الترجمة )17)
 (.130( ن.م: تنظر الترجمة )18)
 (.132( ن.م: تنظر الترجمة )19)
 (.136( ن.م: تنظر الترجمة )20)
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والداامر ابااو  (2)ساام باام ععاا  باام ملّمااد باام دلمااة الكعباا وعماار باام ل (1)المااد اون اابرب
وعماااار باااام ع ماااابم باااام ملّمااااد باااام المااااد الفبرساااا   (3)لفااااح عماااار باااام ملمااااى ال نتاااابن 

وعمسااى باام عّماابش باام  (5)وعماار باام لف ااوم باام عماار باام ج فاار ابسااالم  (4)الخراساابن 
م عبااد وعمسااى باام سااعمبم باام عبااد ام باا (7)وعدماال باام علمااة الد اابع  (6)ملّمااد الدمساا 

 .(9)وعمدوم المعد  ببلخمر (8)المعك بم عبد ام بم ملّمد الرعمن 
إم إغفااابل ابااام خمااامس ل اااذا الكااان مااام اوعاااالن وساااكوته عااام اماااراد أدااا بٍر ل ااان ال          

م نا  ببلتأكماد افتدابران إلاى قااول الدا رم بادلمل أناه ساكت عاام إماراد دا ٍر ل ال اة مام أول ااك 
 المذكورمم  نفب  وان:

م وقاد جابء فا  ترجمتاه: ))...كابم (10)عبد ام بم ر   بم المنذر بم ر   الرعمن  :أولً 
 إال أم ابم خممس لن مورد دم ب  مم د رص. (11)كبتبب  ودبعرا  ملسنب  ببرد الخل...((

م وقاااد جااابء فااا  ترجمتاااه: (12): عباااد الااارلمم بااام دلمااابم بااام عباااد الااارلمم اون ااابربثانيااااً 
 .(13)فممب ُذكر ل م ولن أق  له ععى ِد  رم ...(( ))...وكبم ما ذلك أدمبب  دبعرا  

                                                 

 (.137( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.139( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.140( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.141( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.142( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.146( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.147رجمة )( ن. م: تنظر الت7)
 (.148( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.149( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.80( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )10)
 .243( ن.م: 11)
 (.92( ن.م: تنظر الترجمة )12)
 .260( ن.م: 13)
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وقااااااد جاااااابء فاااااا  ترجمتااااااه: ))...كبم...نبم ااااااب  أدمبااااااب  (م 1): علاااااابء اباااااام أخاااااات غبلاااااا ثالثاااااااً 
 ولن موِرد ابم خممس دم ب  مم د رص. (2)دبعرا م...((

واذا اومر ن  وص إلى عدن تمكم الم ان  مام الو اول إلاى دا ٍر ل ان ولغماران ععاى      
 م درامته واعترافه بمكبنت ن الد رمة.الرغن م
والبااد ماام ابقاارار بااأم عااددا   خاار ال مساات بم بااه مماام تداادن ذكااران ماام االعااالن  اامم      

لاار  ال اامم لاان ُمااورد ل اان داا ر كااون ن لمسااوا بداا راءم وانمااب ل اان عنبماابٍت ب عااون أخاارى تعااك 
 الت  ل ب  عة ببللمبن ال بمة ل ندلسممم  نذاك.

ال اااورن وا ااالة  لماااُت أم أعااارا ععاااى الكااان الدااا رب الاااذمم انتخباااه ابااام ولكااا  تكاااوم      
خماامس ماام داا راء ملعااا اونااوار  اامم لاار  ال اامم منسااوقمم بلساا  ك اارن الكاان الداا رب 

( 108ال باابس باام ال باابس باام غبلاا  ال ماادان  وكاابم ن اامبه ) ومت اادران فاا  االنتخااب :
م باام أباا  اللساام الخ  ماا   اان بمتااب م وأعدبااه عبااد الاارلمم باام عبااد ام باام المااد باام اللساا

( 50( بمتااب م وأعدبااه عبااد ام باام أباا  ال باابس وكاابم ن اامبُه )59الساا مع م وكاابم ن اامبُه )
( بمتاب م وأعدباُه عبابدن بام عباد ام بام ملّماد 46بمتب م وأعدبه عع  بام م مار وكابم ن امبُه )

اون اابرب باام عباابدن باام ماابء الساامبء باام أفعااح باام اللساامم باام ساا مد باام قاامس باام عباابدن 
( 42( بمتااب م وأعدبااه عبااد ام باام لساام البرجاا  وكاابم ن اامبُه )43الخ رجا  وكاابم ن اامبُه )

( بمتااب م وأعدبااُه ععاا  باام عبااد ام باام 38بمتااب م وأعدبااُه عبااد الواااب  باام ععاا  وكاابم ن اامبُه )
( بمتاااب م وأعدباااه دااابعرام اماااب: عباااد ام بااام ملّماااد بااام عباااد ام 37اااابروم وكااابم ن ااامبُه )

بااببم ذماابن وعبااد الااارلمم باام عبااد ام باام عبااد الااارلمم وكاابم ن اامُ  كاال من ماااب  وم اار 
( بمتاااب م وأعدباااه ععااا  بااام جااابما 27( بمتاااب  وأعدب ماااب أباااو ععااا  الندااابر وكااابم ن ااامبُه )31)

( بمتااب م واعدبااه ععاا  باام عبااد الغناا  الكفماا  وم اار  ببلل اارب 24المرساا  وكاابم ن اامبُه )
( 18  باام ملّمااد ُعااِر  اباام خاارو  وكاابم ن اامبُه )( بمتااب . وأعدبااه ععاا20وكاابم ن اامبُه )

بمتب م وأعدبُه عع  بم عبمد ام بم عبد ام بم ملّمد بم ملّمد بام الدبسان بام لماود ال عاوب 
( بمتااب  وأعدبااه أرب ااة داا راء تساابووا فاا  الكاان الداا رب ااان: عبااد ام بااام 14وكاابم ن اامبُه )

                                                 

 (.117( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 .304( ن.م: 2)
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بم لول ام اون ابرب وعباد ام بام سعممبم بم دااد بم عبد الرلمم بم سعممبم بم عمر 
 ام ج وععا  باام ملّماد باام ععا  باام عساكر اون ابرب وععاا  بام ل مااومم وكابم ن اام  

( أبمبت وأعدب ن عبد السالن بم سعممبم بم عم مل ال ابمع  وكابم ن امبه 8كل والٍد من ن )
ساا  ( أبماابتم وأعدبااه أرب ااة داا راء تساابووا فاا  الكاان الداا رب ااان: ععاا  باام فرجااوم الدم7)

وععاا  باام المااد باام الف اال وعماار باام عبااد المجمااد باام عماار او دب وعماارام ال جاا  وكاابم 
( أبمبتم وأعدب ن دبعرام تسابومب فا  الكان الدا رب اماب: عباد ام 6ن مُ  كل والٍد من ن )

باام ملمااى الم اارو  بااببم عساابكر وعبااد ال  ماا  باام أمماار المااامنمم أباا  م دااو  باام أمماار 
( أبماابتم وأعدب مااب  ال ااة 4لمااامم وكاابم ن اام  كاال من مااب: )المااامنمم أباا  ملّمااد عبااد ا

د راء تسبووا فا  الكان الدا رب واان: عّبابد بام ملّماد بام اسامبعمل بام قارمش بام عّبابد بام 
عمرو بم أسعن بم علب  بم ن من وعمر بم الدلا مد وعمابأ بام ملّماد بام عمابأ وكابم 

 ( أبمبت.3ن مُ  كل من ن )
بومب فاا  الكاان الداا رب وامااب مسااك ختاابم ن: أبااو عبااد ام باام وأعدب مااب داابعرام تساا        

( بمتامم مام 2المبلد  وعبد الرلمم بم موسى بم التددمس  وكبم ن مُ  كال والاٍد من ماب )
 الد ر.
ع ااٍن          وأّماب لاار  الغاامم الااذب متعاو لاار  ال اامم فاا  الترتما  ال جااب   فبقت اار ععااى ع 

% وقاد انتخا  لاه 5م0أب بنسابة  (1)رلمم المخ وم والٍد أال واو غبنن بم ولمد بم عبد ال
 ( بمتب .27الم ن  )
ومأت  لر  الفبء ب د الغامم فا  الترتما  ال جاب   إاّل أم ابام خمامس قاد أغفعاه كماب        

أغفال ماام قبعااِه لرفا  النااوم وال اابدم ول اال ذلاك م ااود إلااى عاادن وجاود أعااالن  اامم لاار  
 ة الت  اعتمداب الملدب.الفبء أو ربمب  بعت تراجم ن مم المخلول

                                                 

 (.151( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )1)
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وأّمااب لاار  الدااب  فدااد أعمعااه اباام خماامس وأورد لنااب  ال ااة أعااالن ااان: قبساان باام ساا دام باام 
والدبسااان بااام عباااد الااارلمم بااام دلمااابم  (2)وقبسااان بااام ملّماااد بااام قبسااان ال ااادف  (1)اباااراامن

%م وباادا لنااب أم ااااالء االعااالن ال ال ااة قااد خعاات تااراجم ن ماام 7م1أب بنساابة  (3)اون اابرب
 االختمبرات الد رمة تمبمب .

( تسا تاراجن وعاالن  امم ااذا 9ومأت  ب د ذلك لر  السمم وقد أورد ابم خممس )      
 % وأنتخ  ل ن د را  وان:4م44( أربا تراجن من ب أب بنسبة 4اللر  وقد أعمل )

وساعممبم بام الماد م ار   (5)وساعممبم الم ارو  باببم اللاراون (4)سبلن بام  ابلح ال مادان  
 .(7)وسعممبم بم المد بم أب  غبل  (6)ك مرب

أّماااب مااام لمااا  الكااان الدااا رب فمت ااادران: سااابلن بااام  ااابلح ال مااادان  وكااابم ن ااامبه        
( بمتاب . وأعدباُه ساعممبم 41( بمتب  وأعدبه سعممبم بم المد بم أب  غبل  وكبم ن امبه )56)

المااد م اار  بك ماار وكاابم ( بمتااب م وأعدبااُه سااعممبم باام 13الم اارو  باابللراون وكاابم ن اامبُه )
 ( أبمبت.10ن مبُه )
% 6م55أمب اوعالن الخمسة الاذمم اغفع ان الم ان   امم لار  السامم أب بنسابة       

   ولن ُمورد ل ن د را  فأسوق ن بلس  ورودان ف  ملعا اونوار وان:
 
 
 

                                                 

 (.152نوار: تنظر الترجمة )( ملعا او1)
 (.153( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.154( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.155( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.156( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.157( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.160( ن.م: تنظر الترجمة )7)
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وساعممبم بام عم مال بام ملماى بام الماد بام  (1)سعممبم بم دااد بم عباد الساالن بام عم مال
وسا مد بام  (4)وسا ل بام ع مابم بام أبا  لبما  (3)وسفر بم عبماد الكالعا  (2)دااد ال بمع 

 .(5)ملّمد بم سمد أبمه بم مس ود البعدب
وأّمب لر  الدمم فدد أعمعه ابم خممس وأورد ععممم امب: دبكر بام ملّماد بام اللسام بام 

ب اآلخاار ف ااو ( أبماابتم أماا9% وانتخاا  لااه )5م0أب بنساابة  (6)ملّمااد باام كبماال الل اارم 
 % ولن ُمرِود له د را .5م0أب بنسبة  (7)د مد بم ملّمد بم د مد الم رب

وداااأم لاااار  ال ااابء كدااااأم ساااببده ماااام لمااا  ابعماااابلم إذ  اعمعاااه الم اااان  وأورد        
% 5م0أب بنساابة  (8)ععماامم امااب: اداابن باام عبااد ام باام أ ااب  باام المااد باام أباا  ال باابس

 %  ولن ُموِرد له د را .5م0أب بنسبة  (9)فالم الدع  ( بمتب . وادبن بم17وانتخ  له )
م اب  إاّل  -المدارق  والمغربا – ن مأت  لر  الواو ب د ال ابء فا  الترتما  ال جاب           

أم ابااام خمااامس قاااد أغفعاااه كماااب أغفااال مااام قبااال لااارو  الناااوم وال ااابد والفااابء. ول ااال ساااب  
و ربمااب م ااود إلااى فداادان ب ماام ابغفاابل م ااود إلااى عاادن وجااود أعااالن  اامم اااذِص اللاارو  أ

 أ ل المخلولة الم تمدن ف  التلدمب.
 
 
 

                                                 

 (.158( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 .(159( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.161( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.162( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.163( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.164( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )6)
 (.165( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.166( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.167( ن.م: تنظر الترجمة )9)
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ومأت  لار  المابء وااو مساك ختابن اللارو  التا  التجنات ساتة أعاالن أب بنسابة          
%م ونساااوق ن وفاااب وروداااان فااا  ملعاااا اوناااوار واااان: ملماااى بااام ععااا  بااام لماااود بااام 4م3

وملمااى باام مساا ود باام فتلااوم  (3)وملمااى اللماابم  (2)وملمااى باام عماارام (1)ادرمااس ال عااوب
وموسا  بام  (5)وملمى بم اللسم بم ملّمد بم المد بم عبد الرلمم بم  فوام (4)المعمع 

 .(6)ملّمد بم عبد ام بم ملمى البعوب
% ناااوردان بلسااا  وروداااان فااا  3م2وقاااد انتخااا  الم ااان  دااا را  ورب اااة مااان ن أب بنسااابة 

 ملعا اونوار وان:
وموس  بام  (9)وملمى بم مس ود بم فتلوم المعمع  (8)للمبم وملمى ا (7)ملمى بم عمرام

 .(10)ملّمد بم عبد ام بم ملمى البعوب
واسااااتكمبال  لعفب اااادن سااااأعرأ الكاااان الداااا رب الااااذب انتخبااااه الم اااان  ماااام أداااا بران        

( بمتاب  وأعدب اُه 74ومت دران: موس  بم ملّمد بم عباد ام بام ملماى البعاوب وكابم ن امبُه )
( بمتب  وأعدب ُه ملمى بم عمارام وكابم 27مس ود بم فتلوم المعمع  وكبم ن مبُه )ملمى بم 
 ( أبمبت.3( بمتب  وأعدب ُه ملمى اللمبم  وكبم ن مبُه )13ن مبُه )
امم أب بنسابة         %  امم لار  المابء ولان 15م1وف  الوقت ذاته أغفال الم ان  ععم 

 ُموِرد ل مب د را  وان:
 

                                                 

 (.168( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.169الترجمة ) ( ن.م: تنظر2)
 (.170( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.171( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.172( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.173( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.169( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.170( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.171( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.173( ن.م: تنظر الترجمة )10)
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وملمااى باام اللساام باام ملّمااد باام  (1)باام لّمااود باام إدرمااس ال عااوبملمااى باام ععااّ          
 .(2)المد بم عبد الرلمم بم  فوام

وبذلك مكوم البل  قد وق  ععى أعاالن ابام خمامس  امم اللارو  التسا ة واا :        
نم حم دم غم بم سم شم اااام بم ماام لماا  ابغفاابل واالعماابلم كمااب نبااه البلاا  ععااى 

ب ابام خمامس تمبماب  واا : مم أم  م و. ف اال  عام تساعمل اللرو  اورب ة التا  أغفع ا
البلاا  ععااى الكاان الداا رب المنتخاا   اامم الكتااب  ولساا  لاارو  الم جاان الم تماادن لاادى 

 ابم خممس ف  كتببه ملعا اونوار.
طريقة ابن خميس في انتخاب نصاو  شاعرية لشاعرار وردوا عر اًا خاارج تاراجم بعا  

 األنوار:األعالم ممن أوردهم في كتابه مطلع 
إم المتأماال فااا  ملعاااا اونااوار معلاااظ معماااب  بااأم الم ااان  قاااد انتخاا  أدااا برا  لدااا راء       

أندلسممم ومدبرقة ورد د ُران عر ب  واو م ارأ لاب أ أعالماه فا  كتبباهم وسانتببا ااذِص 
 الد مة تببعب  ابتداء  مم لر  الممن وانت بء  ببلمبء.

را  لداا راء وردوا عر ااب م فساان رأ ل اان بلساا  أمااب اوعااالن الااذمم وردت فاا  تااراجم ن أداا ب
ترتماا  اللاارو  التساا ة  اامم الترتماا  ال جااب   المغرباا  الااذب اعتماادص اباام خماامس ابتااداء  

 مم الممن وانت بء  ببلمبء.
ع مااااب  أب بنساااابة 12وساااانبدأ بلاااار  الماااامن إذ الااااتجم )            % 93م6( إ نااااب عداااار ع 

 وااالء وردت أد برق لغمران عر ب م وسنسوق ن بلس  ورودان ف  ملعا اونوار وان:
 وملّمد بم عبد الرلمم  (4)وملّمد بم غبل  الر بف  (3)ملّمد بم عم مل ال بمع       

وملّمد بم ابراامن بم خع  بم  (6)وملّمد بم عمسى بم ملّمد بم  ّنوم (5)بم عبد ال  م 

                                                 

 (.168اونوار: تنظر الترجمة ) ( ملعا1)
 (.172( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.1( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )3)
 (.11( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.12( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.13( ن.م: تنظر الترجمة )6)
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 (3)وملّمد بم ألمد بم جبمر الكنبن  (2)ّمد بم عبد ام اون بربومل (1)المد اون برب
وملّمد بم عبد ال  م  بم عبد الرلمم بم عبد ام بم  (4)وملّمد بم أب  ال ببس الدعب 

 (7)وملّمد بم أب  غبل  المدت ر ببلدان  (6)وملّمد بم موس  بم عّمبر المكت   (5)عمبش
 .(8)وموسى بم ر ب

راء الاااذمم انتخااا  الم ااان  ل ااان أدااا برا  وقاااد وردت أدااا بران عر اااب  خااابرا أّماااب الدااا      
ِ ااامم ترجماااة ملّماااد بااام  (9)التاااراجن  ااامم لااار  المااامن فمت ااادران: أباااو ملّماااد بااام غااابنن

 امم  (10)( أبمابتم وأعدباُه أباو بكار الكتنادب8عم مل ال بمع  وقد انتخ  لاه ابام خمامس )
( أبمابت وأعدباه اودما  أباو 3بام خمامس )ترجمة ملّمد بم غبل  الر بف  وقد انتخ  له ا

 مم ترجمة ملّمد بم عبد الرلمم بم عبد ال  م  وقاد انتخا  لاه ابام  (11)عع  بم كسرى
 (12)( بمتااب  وأعدبااه الفدمااه ال ااااد الخلماا  أبااو ملّمااد باام عبااد الواااب  باام ععاا 11خماامس )

وأعدبااه ( أبماابت. 6 اامم ترجمااة ملّمااد باام عمسااى باام  ّنااوم وقااد انتخاا  لااه اباام خماامس )
 أرب ة د راء  مم ترجمة ملّمد بم ابراامن بم خع  بم المد اون برب والد راء ان:

 

                                                 

 (.15( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.22( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.32) ( ن.م: تنظر الترجمة3)
 (.35( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.40( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.42( ن.م: تنظر الترجمة )6)
 (.43( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.59( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 .46( ن.م: 9)
 .77-76( ن.م: 10)
 .88( ن.م: 11)
 .90( ن.م: 12)
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م وقاد انتخا  ابام خمامس (4)وب عاول (3)ودبعر مج اول (2)وأبو ملّمد اللجبرب (1)أبو لبتن 
( بمتامم مام الدا ر وكابم ن ام  أبا  ملّماد 2أد برا  ل ان جمم اب  وكابم ن امُ  أبا  لابتن )

( أبمبت وكابم ن ام  الدابعر 3) تمم أم ب  وكبم ن م  الدبعر المج ول( بم2اللجبرب )
 ( أبمبت.6( أبمبت وكبم ن م  ب عول )4) المج ول ععى لسبم الجم

 امم ترجماة ملّماد بام عباد ام اون ابرب وقاد انتخا  ابام  (5)وأعدب ن ابام ال افبر      
مم ترجماة ملّماد بام الماد بام   (6)خممس له بمتب  د رمب  والدا م وأعدبه أبو ج فر الوقد 

 امم ترجماة  (7)( أبمابتم وأعدباه الفدماه أباو عمار4جبمر الكنبن  وانتخا  لاه ابام خمامس )
( أبماابتم وأعدبااه اباام ماارا 3ملّمااد باام أباا  ال باابس الدااعب  وقااد انتخاا  لااه اباام خماامس )

  مم ترجمة ملّمد بم عبد ال  م  بم عبد الرلمم بم عمبش وقد انتخ  لاه ابام (8)الكلل
 مم ترجماة ملّماد بام موسا  بام عّمابر المكت ا   (9)( أبمبت وأعدبه ابم عسكر4خممس )

 امم ترجماة ملّماد  (10)( أبمابت واعدباه ابام خمامس المابلد 7وقد انتخا  ابام خمامس لاه )
( أبماابتم واعدبااه  ال ااة 6باام أباا  غبلاا  المداات ر ببلاادان م وقااد انتخاا  اباام خماامس لنفسااه )

 بم والد راء ان:د راء  مم ترجمة موسى بم ر  

                                                 

 .94( ن.م: 1)
 ( ملعا اونوار: ال فلة نفس ب.2)
 .96( ن.م: 3)
 .97( ن.م: 4)
 .102( ن.م: 5)
 .127( ن.م: 6)
 .138( ن.م: 7)
 .144( ن.م: 8)
 .146( ن.م: 9)
 .148( ن.م: 10)
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وقاد انتخا  ابام خمامس  (3)وأباو بكار الكتنادب (2)وأبو عبد ام الر ابف  (1)ابم مرا الكلل 
( أبماابت وكاابم ن اام  أباا  عبااد ام 9أداا برا  ل اان جمم ااب م وكاابم ن اامُ  اباام ماارا الكلاال )

 ( أبمبت.3( أبمبتم وكبم ن مُ  أب  بكر الكتندب )6الر بف  )
( ستة عدر دبعرا  وردت أدا بران عر اب   امم 16  ورود )وخال ة مب تددن ر د البل
( ا نتاا  عداارن ترجمااةم وقااد تكاارر  ال ااة داا راء ااان: أبااو بكاار 12لاار  الماامن وتلدماادا  فاا  )

 الكتندب وب عول ودبعر مج ول.
( 89كمب ر د البل  بعوغ المجمود الد رب لعدا راء الاواردمم  عر اب   امم لار  المامن )

 تس ة و مبنمم بمتب .
والبد مم ابدبرن إلى أم ابم خممس لن ُموِرد تراجن وعالمه  مم لار  الناوم ععاى       

 الرغن مم أم لر  النوم م د  لر  الممن ف  الترتم  ال جب   إاّل أنه أغفعُه.
%م واااذام ال عماابم ورد 15م1( ععماامم أب بنساابة 2أمااب لاار  ال اابد فدااد الااتجم )       

م وسنساوق مب بلسا  وروداماب فا  ملعاا اوناوار واماب: د رق لغمرامب عر ب  ف  ترجمت ماب
 .(5)و فوام بم ادرمس (4) بلح بم جببر بم ل رن الغسبن 

أمااب الداابعرام العااذاِم انتخاا  ل مااب الم اان  أداا برا م ووردت اااذِص اوداا بر عر ااب          
 اامم ترجمااة  اابلح  (6)خاابرا التاارجمتمم  اامم لاار  ال اابد ف مااب: أبااو عماارو باام ساابلن

( بمتمم مم الد ر وأعدباه ابام مارا 2م ل رن الغسبن  وقد انتخ  له ابم خممس )جببر ب
 ( أبمبت.7 مم ترجمة  فوام بم ادرمسم وقد انتخ  له ابم خممس ) (7)الكلل

                                                 

 .201( ن.م: 1)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.2)
 .202( ن.م: 3)
 (.61( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )4)
 (.62( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 .205( ن.م: 6)
 .210( ن.م: 7)
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وخال ااة ماااب تدااادن ر اااد البلاا  ورود دااابعرمم عر اااب   ااامم لاار  ال ااابد وتلدمااادا  فااا  
( 9 اب   اامم لار  ال اابد قاد بعاا  )تارجمتمم ا نتااممم وتباّمم أم مجمااود دا رامب الااوارد عر 

 أبمبت.
والبد مم ابدبرن إلى أم ابم خممس لن ُموِرد تراجن وعاالن  امم لار  ال ابدم ععاى      

الرغن مم كوم لر  ال بد م د  لر  ال بد فا  الترتما  ال جاب  م إاّل أم الم ان  قاد 
 أغفعه.
ع ماب  أب بنسا20أّماب لار  ال امم فداد الاتجم )        % واااالء وردت 5م11بة ( عدارمم ع 

 أد بُر لغمران عر ب م ونسوق ن بلس  ورودان ف  ملعا اونوار وان:
 (2)وعباد ام بام ر اوام المرانا  (1)عبد ام بم ملّمد بم عع  بم عبمد ام اللجارب       

ااالمف  السااابت  وعباااد ام بااام عباااد الااارلمم بااام ملّماااد بااام عباااد المعاااك بااام  (3)وعباااد ام السُّ
 (6)وعبااد الاارلمم باام قبساان الداا ب  الماابلد  (5)وعبااد الاارلمم باام موسااى التددمساا  (4)ق ماابم

وعباااااد الملسااااام بااااام ععااااا  بااااام عباااااد ام  (7)وال بااااابس بااااام ال بااااابس بااااام غبلااااا  ال مااااادان 
وعرون بم ملّمد بام عبابدن بام مابء  (9)وعبمد ام بم عمسى بم لسوم المبلد  (8)اون برب
م بااام ملّماااد بااام ملّماااد بااام الدبسااان بااام لماااود وععااا  بااام عبماااد ام بااام عباااد ا (10)السااامبء
وععاا  بااام اللساامم بااام عباااد ام   (12)وععااا  باام عباااد الغناا  وم ااار  ببلل ااارب (11)ال عااوب

                                                 

 (.67نوار: تنظر الترجمة )( ملعا او1)
 (.75( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.81( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.87( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.91( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.94( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )6)
 (.108( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.112( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 (.114( ن.م: تنظر الترجمة )9)
 (.116( ن.م: تنظر الترجمة )10)
 (.119( ن.م: تنظر الترجمة )11)
 (.122( ن.م: تنظر الترجمة )12)
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وععااا  باام ملّماااد بااام  (3)وععاا  بااام ملمااى الخدااام  (2)وععااا  باام فرجاااوم الدمسااا  (1)الكعباا 
وعمارام  (6)وععا  بام جابما الُمرسا  (5)وععا  بام م مار (4)موس  بم عبد المعك اون برب

 .(8)وعمبأ بم ملّمد بم عمبأ المل ب  (7)ال ج 
أّماااااب الدااااا راء الاااااذمم وردت أدااااا بران عر اااااب  خااااابرا التاااااراجن  ااااامم لااااار  ال ااااامم        

 اامم ترجمااة عبااد ام باام ملّمااد باام ععاا  باام عبمااد ام  (9)فمت اادران: أبااو بكاار الماارادب
و باام عاابمر ماام وادب ( أبماابت. وأعدبااُه أبااو عماار 6اللجاارب وقااد انتخاا  لااه اباام خماامس )

( أبمابتم 8 مم ترجماة عباد ام بام ر اوام المرانا  وقاد انتخا  لاه ابام خمامس ) (10) ش
 امم ترجماة عباد ام السُّالمف  السابت  وقاد انتخا  لاه ابام خمامس  (11)واعدبه ابام اللّنابل

 اامم ترجمااة عبااد ام باام عبااد الاارلمم باام  (12)( أبماابتم واعدبااُه أبااو ععاا  باام اوداارب3)
( أبمابت. وأعدباه الدب ا  أباو 3م عبد المعك بم ق مبم وقد انتخ  لاه ابام خمامس )ملّمد ب

 امم ترجمااة عبااد الاارلمم باام موساى التددمساا  وقااد انتخاا  لااه  (13)ملّماد باام عبااد الواااب 
 امم ترجماة عباد الارلمم  (14)( أبمبتم وأعدبه الفدمه أبو اللسم بم ابروم3ابم خممس )

( بمتااب . واعدبااه  ال ااة داا راء  اامم 11اباام خماامس )باام قبساان الداا ب  الماابلد  وانتخاا  لااه 

                                                 

 (.123( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.124( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.125( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.126( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 (.129( ن.م: تنظر الترجمة )5)
 (.135جمة )( ن.م: تنظر التر 6)
 (.145( ن.م: تنظر الترجمة )7)
 (.150( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 .228-227( ملعا اونوار: 9)
 .236( ن.م: 10)
 .244( ن.م: 11)
 .251( ن.م: 12)
 .259( ملعا اونوار: 13)
 .261( ن.م: 14)
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واباام  (1)ترجمااة ال باابس باام ال باابس باام غبلاا  ال ماادان  والداا راء ااان: أبااو عماارو باام ساابلن
م وقد انتخ  ابم خممس أدا برا  ل ان جمم اب م وكابم (3)واالستبذ أبو ملّمد الدرلب  (2)خرو 

( بمتاممم وكابم ن ام  2) ( أبمبت وكبم ن م  ابم خارو 3ن مُ  أب  عمرو بم سبلن )
( بمتاامم أم ااب . وأعدااب ن  ال ااة عداار داابعرا   اامم ترجمااة 2اوسااتبذ أباا  ملّمااد الدرلباا  )

وأبااو  (4)عبااد الملساام باام ععاا  باام عبااد ام اون اابرب والداا راء ااان: أبااو عماارو باام ساابلن
رب (6)والفدمااه أبااو ملّمااد البرجاا  (5)اللساامم باام  عاارور وأبااو ال باابس المااو 

ام وأبااو عبااد  (7)
والفدماه أباو عباد ام بام  (10)والفدماه أباو بكار بام مجبار (9)والفدمه أبو ج فار النّمابر (8)الدعب 
والفدمااه أبااو ج فاار باام  (13)والفدمااه أبااو ملّمااد البااباع  (12)والفدمااه أبااو التُّدااى  اابلح (11)رادااد
 .(16)والفدمه أبو عبد ام الجون  (15)والفدمه أبو اللسم الل رم  (14)موسى

( 6وقد انتخ  ابم خممس أد برا  ل ان جمم اب م وكابم ن ام  أبا  عمارو بام سابلن )        
( أبماابت لكاال مو ااام وكاابم ن اام  أباا  اللساامم باام 3أبماابت فاا  مو اا مم ماام الكتااب  )

                                                 

 .281( ن.م: 1)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.2)
 .282( ن.م: 3)
 .298م 293-292( ن.م: 4)
 .293: ( ن.م5)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.6)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.7)
 .294( ن.م: 8)
 ( ملعا اونوار: ال فلة نفس ب.9)
 .295( ن.م: 10)
 .296-295( ن.م: 11)
 .296( ن.م: 12)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.13)
 .297-296( ن.م: 14)
 .297( ن.م: 15)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.16)
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( أبمابتم وكابم ن ام  أبا  5( أبمبتم وكابم ن ام  الفدماه أبا  ملّماد البرجا  )5 عرور )
رب ) ( أبماابتم وكاابم ن اام  5بااد ام الدااعب  )( أبماابت وكاابم ن اام  أباا  ع5ال باابس المااو 
( أبماابتم وكاابم 5( أبماابتم وكاابم ن اام  الفدمااه أباا  بكاار باام مجباار )9أباا  ج فاار النّماابر )

( 5( أبمبت. وكابم ن ام  الفدماه أبا  التُّداى  ابلح )5ن م  الفدمه أب  عبد ام بم رادد )
الفدماه أبا  ج فاار  ( أبمابتم وكاابم ن ام 5أبمابت وكابم ن ام  الفدماه أباا  ملّماد الباباع  )

( أبماااابت وكاااابم 5( أبمااابت. وكاااابم ن ااام  الفدمااااه أبااا  اللساااام الل ااارم  )5بااام موسااااى )
 ( أبمبت.5ن م  الفدمه أب  عبد ام الجون  )

 ااامم ترجماااة عبماااد ام بااام عمساااى بااام  (1)وأعدااب ن الفدماااه أباااو اللسااام بااام اااابروم        
 امم  (2)عبابدن بام مابء السامبء ( بمتاب . وأعدباه33لسوم المبلد م وانتخ  له ابم خممس )

( أبمابت. 6ترجمة عارون بام ملّماد بام عبابدن بام مابء السامبءم وقاد انتخا  لاه ابام خمامس )
 اامم ترجمااة ععاا  باام عبمااد ام باام ملّمااد باام ملّمااد باام  (3)وأعدبااه أبااو عماارو باام ساابلن

( بمتاامم ماام الداا ر. واعدبااه عبااد 2الدبساان باام لمااود ال عااوبم وقااد انتخاا  لااه اباام خماامس )
 امم ترجماة والادص ععاا   (4)ال  ما  بام ععا  بام عباد الغنا  الم ارو  ببلل ارب الدمروانا 

باام عبااد الغناا  الكفماا  وم اار  ببلل اارب وقااد انتخاا  لااه اباام خماامس بمتااب  داا رمب  والاادا . 
 امم ترجماة ععا  باام اللسامم بام عبااد  (5)واعدباه الفدماه أباو ج فاار الماد بام ساّمد الماابلد 

( بمتااب . واعدبااه داابعرام  اامم ترجمااة ععاا  باام 33اباام خماامس )ام الكعباا  وقااد انتخاا  لااه 
وقااد  (7)وملّمااد اللجما  اباام الّداواش (6)فرجاوم الدمساا م والدابعرام امااب: أباو بكاار الكتنادب

( بمتااب  وداالر بمااتم 11انتخاا  اباام خماامس داا را  ل مااب وكاابم ن اام  أباا  بكاار الكتناادب )

                                                 

 .301-299( ملعا اونوار: 1)
 .33م: ( ن.2)
 .307-306( ن.م: 3)
 .311( ن.م: 4)
 .314-312( ن.م: 5)
 .315( ن.م: 6)
 .316( ن.م: 7)
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 اامم ترجمااة ععاا  باام  (1)د( أبماابت. واعدبااه ج فاار باام ساام4وكاابم ن اام  اباام الّدااواش )
 ( أبمبت.7ملمى الخدم م وانتخ  له ابم خممس )

 امم ترجماة ععا  بام ملّماد بام موسا  بام عباد المعاك اون اابرب.  (2)وأعدباه ابام قالقاس
 ااامم  (3)( بمتاامم ماام الدااا ر. وأعدبااه ابااو اللساام باام ااابروم2وانتخاا  لااه اباام خماامس )

 (4)بتم واعدباااُه الدااارم  الر ااا ( أبماا9ترجمااة ععااا  بااام م مااارم وانتخاا  لاااه ابااام خمااامس )
( بمتااامم مااام الدااا رم 2 ااامم ترجماااة ععااا  بااام جااابما الُمرسااا م وانتخااا  لاااه ابااام خمااامس )

 ااامم ترجماااة عمااارام ال جااا م وانتخااا  ابااام خمااامس لاااه بمتاااب  دااا رمب   (5)واعدباااه ابااام خفبجاااة
 مم ترجمة عمبأ بم ملّمد بم عّمبأ المل اب م وانتخا  لاه  (6)والدا م واعدبُه التبدل 

 ( بمتمم مم الد ر.2خممس )ابم 
( ا نمم و ال مم دبعرا  عر ب   مم لار  ال امم 32وخال ة مب تددن ر د البل  ورود )

( عداارمم ترجمااةم وقااد تكاارر داابعرام امااب: أبااو عماار باام ساابلن إذ تكاارر 20وتلدماادا  فاا  )
 ( مرتمم.2( أربا مراتم كمب تكرر الفدمه أبو اللسم )4)

د الدا رب لعدا راء الاوارد عر اب   امم لار  ال امم قاد كمب تو ل البلا  إلاى أم المجماو 
 ( م تمم وستة عدر بمتب  ودلر بمت.216بع  )

والبااد ماام ابداابرن إلااى أم اباام خماامس قااد أغفاال التااراجن  اامم لاار  الغاامم الااذب        
م داا  ال اامم فاا  الترتماا  ال جااب  م وكااذلك قااد أغفاال التااراجن فاا  لاار  الفاابء الااذب م داا  

لتااراجن  اامم لاار  الفاابءم وفاا  الوقاات ذاتااه فااإم اباام خماامس لاان ُمااوِرد الغااممم كمااب أغفاال ا
أداا برا  لداا راء وردوا  اامم لاار  الدااب  ععااى الاارغن ماام اماارادص ل ال ااة تااراجن  اامم لاار  

 الدب .

                                                 

 ( ن.م: ال فلة نفس ب.1)
 .317( ملعا اونوار: 2)
 .321( ن.م: 3)
 .332( ن.م: 4)
 .345( ن.م: 5)
 .350( ن.م: 6)
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% واااااالء اوعاااالن ورد 73م1(  ال اااة اعاااالن أب بنسااابة 3أّماااب لااار  السااامم فداااد الاااتجم )
 لس  ورودان ف  ملعا اونوار وان:د ر لغمران عر ب  ف  تراجم ن وسنسوق ن ب

وسااافر بااام عبماااد  (2)وساااعممبم بااام الماااد بااام أبااا  غبلااا  (1)سااابلن بااام  ااابلح ال مااادان      
. أمااب الداا راء الااذمم انتخاا  الم اان  ل اان أداا برا  وقااد وردت أداا بران عر ااب  (3)الكالعاا 

 واالسااتبذ ابااو ععاا  (4)خاابرا التااراجن  اامم لاار  الساامم فمت اادران داابعرام: اباام عسااكر
وقااد جاابءا  اامم ترجمااة ساابلن باام  اابلح ال ماادان م وقااد انتخاا  اباام خماامس  (5)االسااتج 

( بمتاااب م 31( بمتاااب  وانتخااا  لع ااابن  االساااتبذ أبااا  ععااا  االساااتج  )40لااا ول: ابااام عساااكر )
 اامم ترجمااة سااعممبم باام المااد باام أباا   (6)واعدب مااب أبااو ج فاار المااد باام ملّمااد اوباادب

 (7)متاامم ماام الدا ر. واعدبااه المااد بام فاارا الجماابن ( ب2غبلا  وقااد انتخا  اباام خماامس لاه )
 (  مبنمة أبمبت.8 مم ترجمة سفر بم عبمد الكالع  وقد انتخ  له ابم خممس )

وخال ااة ماااب تدااادن ر ااد البلااا  ورود أرب اااة دااا راء وردت أداا بران عر اااب   ااامم لااار  
 .( بمتب  81السمم وتلدمدا  ف   ال  تراجنم وتبّمم أم مجمود اود بر قد بعغت )

ع ااٍن والاااد أب بنسااابة  % و ااابل  الترجماااة ااااو: 5م0أمااب لااار  الدااامم فداااد اقت ااار ععاااى ع 
وقااد التجناات ترجمتااُه ععااى  (8)داابكر باام ملّمااد باام اللساام باام ملّمااد باام كبماال الل اارم 

وموسااا  بااام   (11)وأباااو عمااارو (10)وأباااو دااا ب  (9)أرب اااة دااا راء اااان: أباااو ععااا  بااام كسااارى

                                                 

 (.155( ن.م: تنظر الترجمة )1)
 (.160( ن.م: تنظر الترجمة )2)
 (.161ظر الترجمة )( ن.م: تن3)
 .364-363( ن.م: 4)
 .368-366( ملعا اونوار: 5)
 .373( ن.م: 6)
 .376( ن.م: 7)
 (.164( ن.م: تنظر الترجمة )8)
 .380-379( ن.م: 9)
 .380( ن.م: 10)
 ( ن.م: ال فلة نفس ب.11)
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 را  ل اان جمم اب . وكاابم ن اام  أبا  ععاا  باام وقاد انتخاا  اباام خمامس داا (1)لساداب الم ااودب
( بمتاامم ماام الداا ر وداالر بمااتم وكاابم ن اامُ  أباا  داا ب  بمتااب  داا رمب  والاادا م 2كساارى )

( 2وكاابم ن اام  أباا  عماار بمتااب  داا رمب  والاادا  وكاابم ن اام  موساا  باام لسااداب الم ااودب )
 بمتمم مم الد ر.

لر  الدمم وااذِص الترجماة وخال ة مب تددن ر د البل  ترجمة والدن اخت ت ب         
المتممة التجنت أرب ة د راءم وتو ل البلا  إلاى أم مجماود اودا بر التا  وردت عر اب  

 قد بع  ستة أبمبت ودلر بمت.
% وااااالء 7م1(  ااال  تااراجن أب بنساابة 3ومسااك الختاابن لاار  الماابء إذ الااتجم )         

ورودااان فاا  ملعااا اونااوار  اوعااالن وردت أداا بر لغمااران عر ااب م وساانذكر اوعااالن بلساا 
وملماى بام اللسام بام ملّماد بام الماد  (2)ملمى بم ععّ  بم لمود بم إدرمس ال عاوب وان:

 .(4)وموس  بم ملّمد بم عبد ام بم ملمى البعوب (3)بم عبد الرلمم بم  فوام
أّماااااب الدااااا راء الاااااذمم وردت أدااااا بران عر اااااب  خااااابرا التاااااراجن  ااااامم لااااار  المااااابء        

 مم ترجمة ملمى بم عع  بم لماود بام ادرماس ال عاوبم  (5)درمس بم الممبمفمت دران: ا
 اامم ترجماة ملمااى باام اللساام  (6)( أبماابتم واعدبااه ابام عسااكر3وانتخا  لااه اباام خمامس )

( بمتااب م 99باام ملّمااد باام المااد باام عبااد الاارلمم باام  اافوامم وقااد انتخاا  اباام خماامس لااه )
وكالاماب  امم  (8)وأباو ععا  بام كسارى (7)واعدبه دبعرام امب: أبو ملّمد بم عبد الوااب 

أباا  –ترجمااة موساا  باام ملّمااد باام عبااد ام باام ملمااى البعااوبم وانتخاا  اباام خماامس لاا ول 

                                                 

 .381( ن.م: 1)
 (.168( ملعا اونوار: تنظر الترجمة )2)
 (.172( ن.م: تنظر الترجمة )3)
 (.173( ن.م: تنظر الترجمة )4)
 .389( ن.م: 5)
 .401-397( ن.م: 6)
 .404( ن.م: 7)
 .407( ن.م: 8)



 
 م2019/هـ1440                         (                       76العدد ) –                        

 

 
67 

أبا  ععا  –( بمتامم مام الدا رم كماب انتخا  ابام خمامس لع ابن  2) -ملّمد بم عبد الواب 
 ( أبمبت.3) -بم كسرى
داا بران عر ااب   اامم لاار  وخال ااة مااب تداادن ر ااد البلاا  أرب ااة داا راء وردت أ       

المبء وتلدمدا  ف   اال  تاراجنم وتو ال البلا  إلاى أم المجماود الدا رب الاذب ورد عر اب  
 ( مب ة وسب ة أبمبت.107 مم لر  المبء قد بع  )

:الخاتمة والنتائج  
وب اد بلا  وتداح فا  ماان ج ابام خمامس فا  كتببااه ملعاا اوناوار ون ااة الب ااب ر         

 لبل  إلى نتب ج عدن أام ب:واوب بر... تو ل ا
لااان مكااام ابااام خمااامس أول مااام  اااّن  فااا  أعاااالن مبلداااة إنماااب سااابده ك ماااروم وذلاااك وامماااة  .1

 المدمنة.
لااان مكااام ابااام خمااامس أّول مااام لااارب باااب  تاااراجن الرجااابل واالختمااابرات الدااا رمة فداااد سااابده  .2

 المدبرقة واوندلسموم ععى لٍد سواء.
ب م إذ أاماال اباام خماامس الماارأن اوندلساامةم غبباات تااراجن النساابء واداا برام عاام كتببااه تمبماا .3

ععى الرغن مام أم اونادلس كبنات ت اج بابوعالن والداواعر اوندلسامبت عادا ع ارص وال  اور 
الت  سبدتُهم ول ل اذا الغمب  م ل  مادرا  سعبمب  عم موقفاه مام المارأن اوندلسامة ب بماة ومام 

 نتبج ب الد رب بخب ة.
م بااابلتوبمر فااا  ذن التاااأرمر(م باااذكر  مااابم تاااألم  كتاااب  تفاااّرد الساااخبوب فااا  كتبباااه )ابعاااال .4

ملعا اونوار بدوله: إم كتب  ابم خممس قد انت ى ف  سنة تساا و ال امم وساتمب ةم ومام اناب 
 اعتدد الملدب الدكتور  الح جّرار بأم ابم خممس كبم لمب  ف  اذِص السنة.

 تب  أو ف  خبتمته.رجح البل  ف  أم مكوم بمبم أسبب  التألم  إّمب ف  مددمة الك .5
عج  البل  عم الج ن ف  بمبم أسابب  تاألم  الكتاب  بداكل  ارمح بساب  فدادام مددماة  .6

الكتاب  وخبتمتاهم ورأى البلا  أم سااب  تاألم  الكتاب  م ااود إلاى أناه جاابء متمماب  لكتاب  خبلااه 
 واستبذِص ابم عسكر.

( ترجماة ماام 92( ترجماة وأورد ل ااب دا را  وفا  الوقاات ذاتاه أغفاال )81أعمال ابام خماامس ) .7
 ( ترجمة.173أ ل عدد تراجمه الببلغة )
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 -ابااام عساااكر–جاابءت تاااراجن اباام خمااامس متفبوتااة مااام لماا  الكااان إذ بعغاات ترجماااة خبلااه  .8
سات كعمابت  -ععا  بام عم مال المابلد –ا نت  عدر  فلة ف  لمم بعغت ترجماة ععان  خار 

تمااابدص سااامبقب  فدااالم بدولاااه عناااه )كااابم رلماااه ام مااام أدااامبل مبلداااة( وااااذا مادااار ععاااى عااادن اع
 م تدال  واو مترجن وعالمه.

لاان مكاام اباام خماامس مو ااوعمب  فاا  اختمبراتااه الداا رمة المااذكورن  نفااب م ولغااى ععااى ألكبمااه  .9
 الندد الفلرب.

( دابعرا  وبعا  مجماود 81بع  ال دد الكع  لعدا راء ممام انتخا  ل ان ابام خمامس دا را  )  .10
 ( بمتب .2516اد بران )

ل جاب   المغرباا  وااو مالاا  كتبباه مبتااد ب  مام لماا  انت ااى اعتماد اباام خمامس الترتماا  ا  .11
 استبذص وخبله ابم عسكر ف  لر  الممن.

كبناات اولاار  اوولااى ماام الم جاان  اامم الترتماا  ال جااب   المغرباا  ماام ن اام  خبلااه   .12
ابم عسكرم إذ عن  ابم عساكر بخمساة عدار لرفاب  اا : )أم  م تم  م ام حم لم دم ذم 

 ال نجد تراجن البم خممس تبدأ ب ذص اللرو .رم  م لم ظم كم ل( ولذلك 
جبءت تراجن ابم خمامس تبلماة لتاراجن خبلاه واعتماد تسا ة ألار  اا : نم حم دم غم   .13

 بم سم شم اام ب.
أغفل ابم خممس أرب ة الر  مام كتبباه ولان ماذكر ل اب تاراجن واولار  اا : مم أم   .14

  م وم وقد فبت ملدب الكتب  التنبمه ععى اغفبل ب.
( 1434( داابعرا   اامم لاار  الماامنم وبعاا  مجمااود أداا بران )35باام خماامس )انتخاا  ا  .15
 بمتب .
 ( بمتب .81انتخ  ابم خممس  ال ة د راء  مم لر  ال بدم وبع  مجمود أد بران )  .16
( 711( داابعرا   اامم لاار  ال ااممم وبعاا  مجمااود أداا بران )32انتخاا  اباام خماامس )  .17
 بمتب .
 ( بمتب .27لغمم وبع  د رص )انتخ  ابم خممس دبعرا  والدا   مم لر  ا  .18
 أورد ابم خممس  ال ة أعالن  مم لر  الدب م ولكنه لن منتخ  ل ن د را .  .19
( 120انتخاا  اباام خماامس أرب ااة داا راء  اامم لاار  السااممم وبعاا  مجمااود أداا بران )  .20
 بمتب .
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ع م مم  مم لر  الدمم وانتخ  اللدامب د را  بع  )  .21 ( أبمبتم أماب 9أورد ابم خممس ع 
 ن منتخ  له د را .اآلخر فع

اامم ماام لاار  ال اابء وانتخاا  ولاادامب داا را  بعاا  )  .22 ع م  ( بمتااب م أمااب 17أورد اباام خماامس ع 
 اآلخر فعن منتخ  له د را .

 ( بمتب .117انتخ  ابم خممس أرب ة د راء  مم لر  المبء وبع  مجمود أد بران )  .23
خماامس كااابنوا مااام تبااّمم أم الدااا راء الااذمم ورد دااا ران عر ااب  خااابرا تاااراجن كتااب  ابااام   .24

 المدبرقة واوندلسممم م ب .
اقت ار اباام خمامس ععااى خمساة ألاار  اا : )نم حم سم شم ب( واااو ماورد أداا برا    .25

 لد راء وردوا عر ب  ف  تراجن كتببه.
ر ااد البلاا  ورود سااتة عداار داابعرا م وقااد وردت أداا بران عر ااب   اامم لاار  الماامن   .26

د راء ان: أبو بكر الكتنادب وب عاول ودابعر  وتلدمدا  ف  ا نت  عدرن ترجمةم وقد تكرر  ال ة
مج ااولم كمااب تو اال البلاا  إلااى أم المجمااود الداا رب لعداا راء الااوارد داا ران عر ااب   اامم 

 ( بمتب .89لر  الممن قد بع  )
 أغفل ابم خممس لر  النوم ولن ُموِرد فمه دم ب .  .27
 نتاممم ر د البل  ورود دبعرمم عر اب   امم لار  ال ابدم وتلدمادا  فا  تارجمتمم ا  .28

 ( أبمبت.9وتبّمم أم مجمود د رامب الوارد عر ب   مم لر  ال بد قد بع  )
 أغفل ابم خممس لر  ال بدم ولن ُموِرد فمه دم ب .  .29
ر د البل  ورود ا نمم و ال مم دبعرا  وقد وردت أد بران عر اب   امم لار  ال امم   .30

لن إذ تكارر أرباا ماراتم وتلدمدا  ف  عدرمم ترجمةم وقد تكرر دبعرام امب: أباو عمار بام ساب
كمب تكرر الفدمه أباو اللسام مارتمم. وتو ال البلا  إلاى أم المجماود الدا رب لعدا راء الاوارد 

 ( بمتب  ودلر بمت.216د ران عر ب   مم لر  ال مم قد بع  )
أغفل ابم خممس امراد تراجن وعالمه  مم لارو : )غم  م ب( ععاى الارغن مام أم   .31

 بء ت د  الغمم والدب  ت د  الفبء ف  الترتم  ال جب   المغرب .الغمم ت د  ال مم وكذلك الف
 أعمل ابم خممس لر  الدب  وأورد فمه  ال  تراجن إاّل أنه لن ُمِرد ل ن د را .  .32
ر ااد البلاا  ورود أرب ااة داا راء وردت أداا بران عر ااب   اامم لاار  السااممم وتو اال   .33

 ( بمتب .81البل  إلى أم مجمود اود بر قد بعغت )



 - القسم األول -ليلية يف املنهج دراسة حت هـ( 639مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار البن مخيس املالقي )ت بعد 
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لبلااا  ترجماااة والااادن اخت ااات بلااار  الداااممم وااااذِص الترجماااة المتمماااة التجنااات ر اااد ا  .34
( ساتة 6أرب ة د راءم وتو ل البل  إلى أم مجماود اودا بر التا  وردت عر اب  قاد بعغات )

 أبمبت ودلر بمت.
ر د البل  أرب ة د راء وردت أد بران عر ب   امم لار  المابء وتلدمادا  فا   اال    .35

المجماود الدا رب الاذب ورد عر اب   امم لار  المابء قاد بعا   تراجنم وتو ال البلا  إلاى أم
 ( أبمبت.107)

أت ح أم مجمود الد ر الكعا  لعدا راء الاذمم وردت أدا بران عر اب  خابرا التاراجن قاد   .36
 ( بمتب . 508بع  )
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Abstract 

In its first part, the research in the methodology of the book 

entitled: "Matlaa AlAnwar and Nuzhat AlBasa'ir Wal Absar"  by 

Ibn Khamees AlMaliqi (died after 639 A. H.) considering this book 

as an Andalusian literary and historical reference and a book that 

occupies a remarkable value in the Andalusian library. The book 

includes biographies of one hundred seventy three distinguished 

figures from Malaga and Andalusia. 

The book is regarded as one of the masterpieces in terms of 

the selection of poems and prose. The research investigated the 

reason behind writing the book, time and place of writing it, in 

addition to scrutinizing, with an eye of critic, the introduction, 

chapters and the conclusion of the book. 

 
 


