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لا:  "خيتاب "البدء و التاركورة في كالمفقودة، المذ ةيالمصادر اإلسالم

  ها( 533مطهر بن طاهر المقدسي )

The lost Islamic sources mentioned in the book 

"Inception and History" by Muttaher bn Taher AL-

Maqdisi     
                                 Dr. Khudder P. Ebbadi (1)د. خضر بورعبادي.م

                                      Prof. Hadi A. Zadeh (2)أ.د. هادي عالم زاده

  المستخلص

و  ةيــــخيهــــ(َاحد املصـــادر التار  755لــــ: املطهــــر بـــن طـــاهر املقدســـ  ) «خيالبـــدء و التـــار »کتـــاب د  عـــي
و  «ريغــرر الســ»هـــ( يف  621اهلامــة مــن القــرن الرابــ  اهلجــري، و اّوك مــن اقتــبس منــ  ال عــاليب ) ةيــالاالم

الفرنســ  کلمــان  رقو نشــر  هــو املستشــ قــ ي، و اَوك مــن قــا  بتحق«الطبقــات»هـــ( يف  441اجلو جــاين )
   . و قد اعتمـد املقدسـ  علـ2912-2899ة جملدات يف األعوا  ت (، ال ي طبع  يف س2913هوار )

د حبــ  عـــن  کانـــت حبو تــ ، او شـــاهدها يف رحالتــ  الواســـعة يف العــام اإلســـالم . بعــد اعـــدا  د يــمــوارد عد
 و يـيف کتاب  و لانها ال ملقدس مصدراً ذکرها ا ناستطعنا اکتشا  اک ر من مخس خيکتاب البدء و التار 

  ةاملقدســ  عــن ثالثــ صـرحي. نال ـاين و ال الــ  اهلجــري نمـن مفقــودات الــرتاث اإلسـالم  املصــنفة يف القــرن
 و يـــو هـــ  ال س،يـــلــــ وهـــ  بـــن منبـــ ، و اســـحاق بـــن بشـــر، و عبـــد املـــنع  بـــن ادر « املبتـــدأ»کتـــ  ابســـ  
ان بعض املصادر   موجود . حت ريغ و يو ه  ال قف لـ ابن امل« العج  ريس»عن کتاب  نقليمفقود ، او 

و ان کتـاب البـدء  ،یتعتـرب حلـد االن مـن املفقـودات م تـ کرها املصـادر االخـر   ذکرهـا املقدسـ ، التـ  التـ

                                                        
طالـ  دکتــورا  مت ــرج مــن جامعــة آ اد اإلســالمية، قســ  العلـو  و التحقيقــات، کليــة التــاريخ و حضــار  الشــعوب اإلســالمية،  -2
 طهران.
 .ة، طهرانيوب اإلسالمشعکلية التاريخ و حضار  القس  العلو  و التحقيقات،  جامعة آ اد اإلسالمية، استاذ يف  -1
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 11 :العدد

 

تسـتح  املراجعـة  ةيـهل ا الاتاب و مصادر  ات  عطيمما  ها،يال ي ذکرها و اعتمد عل ديهو املصدر الوح
بــن  نلـــ احلســ« اإلحاطــة و الفرقــان » و کتــاب  مــ ،يلـــ واقــد بــن عمــرو التم «كاخبــار اببــ» م ــل کتــاب 

 عل  الاال  لـ الناش ء االکرب.  منصور احلالج، و کتاب ف
و الاـال  مـن  خيکتاابً مفقودايف علـ  التـار   نيو عشر  نقد مت يف ه   البح  استقصاء و عرض اثن و

 .:نجمموعت  يف دراستنا املوسعة، و قد عرضناها ف هايکتااب مت التوصل ال  ناصل مخس
 ة المفقودةيخيتب التاركال ىالمجموعة األول

 «منبه بن وهب» لـ املبتدأ كتاب .1
. مـن کتبـ  (7)هـ( من اَوائـ ل اال خبـارين و روا  األخبـار اإلسـرائيلية و اتريـخ الـيمن111)وه  بن منب  

املتوجة، و کتاب املبتدأ، ال ي حنن بصدد . و ه ا الاتاب  كالتارخيية: املغا ي، و کتاب التيجان او امللو 
رخن مسلمن م ل ابن الات  عن اتريخ األنبياء و خل  اال نسان و آد ، حي  کان مصدراً ملو  من اوائل
هــ(، واملولـف املقدسـ  015هــ( و املسـعودي)013هــ( و الطـربي )672هــ( و ابـن قتيبـة )151اسـحاق )

يف کتاب البدء. يری عبد الع ي  الدوري ان وه  م يان دقيقاً يف نقل ، و اَن  هو ال ي ادخل األخبار و 
 . (6)هـ(236سال ، و انتقد  الس اوي )القص  و االساطري اإلسرائيلية عند ذکر  اتريخ ماقبل اإل

نقـل املقدســ  عــن وهــ  سـب  و عشــرين روايــة يف موضــوع بدايــة اخللـ  و قصــ  األنبيــاء حتــت عبــار  
و لان   (9)«و يف کتاب وه »، و جاءت عبار  (8)«قاك»و  (3)«روی»، (4)« ع »، (5)«حا  وه »

اخبــار حــوك خلــ  العــام هــو مــن کتــاب  م يــ کر اســ  الاتــاب، و اغلــ  الظــن ان ياــون مــا نقــل عنــ  مــن
املبتدأ، و ه ا الاتاب يعترب اليو  من الات  املفقود حاليـاً، و ان نقـوالت املقدسـ  الا ـري  تعتـرب مصـدرا 

 هل ا الاتاب.
 املقفع ابن لـ العجم سري كتاب .2

رَي العج »ي کر املقدس  کتاابً ابس   و لان  م يـ کر اسـ  املؤلـف.  (21)موارد من نقوالت  ةيف ثالث« س 
« العج  كسري ملو »هـ( األدي  املشهور کتاابً مفقوداً ابس  111ذکرت املصادر األدبية اَن لـ ابن املقف  )

الـ ي نقـل عنـ  «  مـ  خدای»العجـ  هـو ترمجـة کتـاب  ك، و يـری بروکلمـان ان سـري ملـو « مـ  خدای»او 
تمل ان ياون هو نفـس الاتـاب الـ ي نقـل عنـ  ابـن ، و حي(22)«مروج ال ه »هـ( يف  012املسعودی )

                                                        
 .56نگاری، ص  سجادي، اتريخ -7
 .16-17عل  التاريخ، ص نشأ  الدوری،  -6
» و « حاـ »يفرق املقدس  ف  وثـوق الـراوي او الروايـة عنـدما يعـرب عـن مصـطلحات  .69، 79، 74/ 1املقدس ، البدء،  -5
 «.روی » و « قاك » و «  ع  

 .16، 11/ 7؛ 69، 99، 16/ 1 . ن،  -4
 .256، 211/ 1 . ن،  -3
 .24، 7/ 7 . ن،  -8
 .115، 258/ 2 . ن،  -9

 .266/ 6، 226/ 7، 97/ 7 . ن،  -21
 .94/ 7بروکلمان،  -22
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الفتوحــات و اســتقرار دولــة العــرب يف ايــران قــا  ابــن  فبعــد(21)هـــ( يف عيــون األخبــار. 672قتيبةالــدينوري )
ايــران مــن اللغــة الفهلويــة الــ  العربيــة امســ   كهـــ( برتمجــة کتــاب عــن اتريــخ ملــو  116املقفــ  )املقتــوك عــا  

لرتمجة فقدت ضمن ما فقد من الرتاث، و قد اشتهر ه ا الاتاب بن املؤلفن ، و ان ه   ا« م  خدای»
، و قد جاءت نقوالت من  يف اتريخ الطربی، « كسري امللو » او «  م  خدای»العرب ابمساء خمتلفة منها 

 (27).كاملقدس  من کتاب سري امللو  ـالبدء و التاريخ ل يف كو ک ل
 اسحاق ابن لـ املغازي كتاب .3

هـــ( احــد  161هـــ( الــ ي درس علــ  ابــن شــهاب ال هــري ) 151حممــد بــن اســحاق بــن يســار )يعتــرب 
هـ( هو اوك مـن کتـ  يف  111، و حس  بروکلمان ان موس  بن عقبة )(26)َاشهر روا  السري  و املغا ی

« کتــاب املغــا ي»و کتــااببن اســحاق موســو  بـــ (25)اتريــخ الغــ وات و لاــن ابــن اســحاق غلبــ  يف الشــهر .
ب االصــل  کــان يشــتمل علــ  ثالثــة اقســا  هــ  املبتــدأ و املبعــ  و املغــا ی، و مــا رويــت عنــ  عــرب والاتــا

هــ(، اقتصـرت علـ  اخبـار الرسـوك  618هـ( و ابـن هشـا  ) 121هـ( و يونس بن باري ) 180الباائ  )
 (24)و اخ ت موقعها يف مصادر السري  النبوية. --

لــ ي يشــتمل علــ  اخبــار املبتــدأ و اخبــار مــا قبــل خصوصــا ا لســري  ابــن اســحاق ان الاتــاب الاامــل
القسـ  اخلـاص بــ  هـو يف احلقيقـة لــ ابـن هشـا ، الـ ي غري موجود االن، و ان کتاب السري  النبوية االسال 

 السري  النبوية لـ ابن اسحاق، تعترب نس ة غري کاملة قـا  ابـن هشـا  بتهـ يبها و حـ   بعـض موضـوعاهتا
و يف الفـرت  األخـري  مت طباعـة النسـ ة  (23)حس  ما يصـرح هـو فـ  املقدمـة. م ل اخبار ما قبل االسال ،

و نظـراً ألتيـة ابـن اسـحاق، (28)الفارسية من رواية يونس بـن باـري يف السـري  و هـ  ايضـا خاصـة ابلسـري .
ــــــ ، ــــــدء اخلل ــــــار ب ــــــ  يف ســــــبعن موضــــــعاً مــــــن اخب ، و (11)و قصــــــ  األنبيــــــاء(29)فــــــان املقدســــــ  نقــــــل عن

، و مياـــن ان تاــون اخبــار  فـــ  (17)--و ســري  النــيب  (11)لــ  اتريـــخ الصــحابةاضــافة ا(12)األنســاب
موضوعات البدء و اخلل  مصـدرا للتطبيـ  بـن مـروات املقدسـ  و مـا نقلـ  االخـرون ملعرفـة الـن  األولـ  

 لاتاب ابن اسحاق.

                                                        
 .217-211/ 2؛ شفيع ، 252ابن قتيب ، عيون األخبار، ص  -21
 .266/ 6، 226/ 7، 97/ 7 . ن،  -27
 .35هوروفتس،  -26
 .21/ 7بروکلمان،  -25
د الدراســات و عهــغــرب، م، املغــا ي، حتقيــ  حممــد محيــد هللاانظــر ابــن اســحاق، الســري  النبويــة، کتــاب املبــدأ و املبعــ  و امل -24
 طبعة اخری حتقي  سهيل  کار.هناك ، و 2934االحباث 
 .8ابن هشا ، السري  ص  -23
  .2983ش،  2744، طهران: اخلوار م ، مجة الفارسية لـ سري  ابن اسحاق()الرت  ، سريت رسوك هللا القاض  ابرقو  -28
 .22، 5، 1/ 1؛ 231، 249، 269/ 2البدء،  ،املقدس  -29
 .11، 23/ 7؛ 86، 82، 81/ 1 ،ن.  -11
 .213، 214، 215/ 6 ،ن .  -12
 .39، 37، 32/ 5 ،ن .  -11
 .271، 272، 227/ 6 ،ن .  -17
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 البخاري بشر بن اسحاق لـ املبتدأ كتاب .4
هـ( إخباري و راوي اتريخ و قص  انبياء، تلمي  اإلما   632ابو ح يفة اسحاق بن بشر الب اري )

-جعفر الصادق  «. صاح  کتاب املبتـدأ»هـ(، و قد اشتهرأبن   151هـ( و ابن اسحاق ) 118) -
 856ر )هـ(، وابن حج 085اغل  فقهاء اهل السنة جرحوا رواات  و اعتربو  من الضعفاء کـ الدارقط، )

فقـد ضـعف  و قـاك انـ  « معجـ  االدابء»هــ( يف  262، امـا اقـوت احلمـوی )«لسان امليـ ان»هـ( يف کتاب  
 110هـ( و املفيد ) 153و لان فقهاء الشيعة اإلمامية کـ النجاش  ) (16)ينقل األخبار الت  ال اصل هلا.
 (15)هـ( فإم  وثقوا رواات  التارخيية.

يف اتريــخ خلـــ  العــام و اإلنســـان و قصــ  األنبيـــاء مصــدراً مهمـــا لـــ الطـــربي « املبتـــدأ»و يعتــرب کتابــ  
هـ(. و الظاهر ان َاصل هـ ا الاتـاب مفقـود، و م ياتشـف منـ  إال  055هـ( و مؤلفنا املقدس  ) 672)

و نقـل عنـ  اربـ  « ابو ح يفة »و قد ذکر املقدس  ه ا املؤلف يف کتاب  البدء بانيت   (14)بعض االوراق.
مــن دون ان « و يف کتــاب ابوح يفــة»قــائاًل  (18)و قصــ  األنبيــاء (13)روايــة اترخييــة يف خلــ  العــام  عشــر 

يــ کر اســ  الاتــاب لشــهرت ، ممــا مياــن ان ياــون مصــدرا جلمــ  منقوالتــ  املتنــاثر  فــ  املصــادر االخــری، و 
االول : و يف كتاب ا  ح يفة عـن   لـ املقدس نالوصوك ال  ما کان حيوي  ه ا الاتاب. ن کر هنا روايت

-حبــري عــن الضــّحاك عــن ابــن عبّــاس  أّن هللا ملــا أراد أن خيلــ  املــاء خلــ  مــن النــور اقوتــة خضــراء و  -
وصف يف طوهلا و عرضها و مسنها ما هللا ب  علي  قاك فلحظها اجلّبار حلظة فصارت ماء يرتقرق ال ي بت 

ة هللا   خلـ  الـريح فوضـ  املـاء علـ  مـن الـريح   خلـ  يف ضحضـاح و ال غـري ضحضـاح يرتعـد مـن خمافـ
، و الرواية ال انية: و (19)(3: 22العرش فوضع  عل  من املاء ف لك قول  تعاىل َو كاَن َعْرُشُ  َعَل  اْلماء  )

 (71)يف كتاب أ  ح يفة أّن ادراسن كان نيّب اجملوس.
 لبيكمن لـ هشام بن محمد اليخ اليتاب تارك .5

و أصـي  »يف موضـعن، األوك عنـد ذکـر قـو  مثـود فقـاك: « اتريـخ الـيمن»قدس  اس  کتـاب ي کر امل
يف كتاب أتريخ ملـوك الـيمن أّن اب بعـ  هـودا إىل عـاد و صـاحلا إىل مثـود يف  مـن جـ  شـاذ امللـك أبرض 

اك علــ  و قــرأت يف أتريــخ الــيمن أنّــ  كــان عــامال للّضــح»، و ال ــاين عنــدما يقــوك: (72)«اببــل و اب أعلــ 
هـ(  083، ألن ابن الندمي )(77)املفقود  و حيتمل ان ياون ه ا الاتاب من کت  ابن هشا  (71)«.مصر 

 632أبمــــا مــــن آاثر ابــــن هشــــا  الالــــيب )« الــــيمن مــــن التبابعــــة كملــــو »ذکــــر يف الفهرســــت عــــن کتــــاب 

                                                        
 .1/441ج ،ءي، معج  االدابو احلم -16
 .714/ ص5الاربی، ج ةدائر  املعار  اإلسالمي ،ابوح يفة ةمقال تچ ،اپک -15
 .419/ 2قر  بلوط، معج ، ج -14
 .223، 1/ 1؛ 236، 2/268البدء  ،املقدس  -13
 .74، 21، 7/4 .ن،  -18
 .2/268 .ن،  -19
 .7/4 .ن،  -71
 .7/62 .ن،  -72
 .7/82 .ن،  -71
 .2/222شفيع ،  -77
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او « الـيمن كاخبـار ملـو »من کت  اجلرت ، فقد جاء يف املصادر التارخية کتاب موسو  بـ  اأو رمب(76)هـ(.
هـ( و هو الـ ي نقـل عنـ   27منسوب ال  عبيد بن شرية اجلرت  ) (75)«و َاخبار املاضن كکتاب امللو »

اجلرتــ   و الـدينوری يف االخبـار الطـواك، و لاـن م يـرد ذکـر الـراوي شـرية (74)املسـعودي يف مـروج الـ ه 
 رجحنا انتساب  ال  الاليب. كيف کتاب البدء لـ املقدس ، ل ل

 الواقدي عمر بن محمد لـ الكبري يخالتار .6
هـــ(، حمـّدث و قاضــ  و مـور  مــن اهــل  637حممـد بــن عمـر بــن واقــد األسـلم  املشــهور بــ الواقــدي )

هـــ( عنــدما هــاجر مــن  123)هـــ( و الــو ير حييــ  الربماــ   120املدينــة، ارتــبط ابخلليفــة هــارون الرشــيد )
نقــل املقدســـ  عــن الواقــدي يف اک ـــر مــن مخســـن موضــعاً بعبـــارات  (73)املدينــة الــ  بغـــداد و عــن قاضـــياً.

ـــــ  العـــــام (61)«قـــــاك» او (79)«ذکـــــر»أو  (78)«روی» ـــــاء (62)يف اخبـــــار خل و الســـــري   (61)و قصـــــ  األنبي
ذكــر صــفات مــ ال عنــد  تــاب خــاص.و لانــ  م يــ کر اســ  ک (66)و اتريــخ الصــحابة و اخللفــاء (67)النبويــة

قاك أال أحّدثن  عن ملك من مالئنة اب أذن --املالئنة قاك روى ابن إسحاق الواقدّي أّن النيّب 
اب، قاك إّن ب  ملنا قد نف  بقدم  األرض السـفل ،  ّ خـرج     رّ  يف احلدي  عن ، قالوا بل  ا رسوك

لتحت العرش، و اّل ي نفس حمّمد بيد  لو سّ رت الطري فيما بن من هواء ما بن ذلك، حّى أّن هامت  
 .(65)«عنق  اىل شحمة أذن  حلففت في  سبعمائة عا  قبل أن يقطع 

التـــاريخ و »او « التـــاريخ الابـــري»ذکـــر ابـــن النـــدمي يف الفهرســـت آاثرا عديـــد  لــــ الواقـــدي، منهـــا کتابـــ  
الـــ ي هــو جـــ ء مـــن التـــاريخ الابـــري، و  (63)«ملغـــا يا»و األشـــهر منهـــا هــو کتابـــ   (64)«املغــا ی و املبعـــ 

الظاهر ان قس  االخبار ما قبل االسال  مفقود ، من هنا أييت اتية دراسـة منقـوالت املقدسـ  مـن القسـ  
املفقود لتاريخ الواقدي. و حس  املستشرق هوروفتس م يب  من الواقدي اال ه ا الاتاب و ال ي اعتمد 

 (68)اسحاق.في  الواقدي عل  سري  ابن 

                                                        
 .219ابن الندمي،  -76
ـــار الـــيمن و ا»طبـــ  کتـــاب ابســـ   -75 ـــار عبيـــد بـــن شـــرية اجلرتـــ  يف َاخب  مـــر وقق؛ و انظـــر 2763ارها، حيـــدرآابد، شـــعاخب

 .29، جامعة مؤت ، جملة التاريخ العرب ، العدد كعبيد بن شرية اجلرت  و منهج  األخباری، کر  قاك:معايطة، امل
 .41/ 1سعودی، مروج ال ه ، جامل -74
 .212هوروفتس،  -73
 .6/265؛ 1/156املقدس ، البدء  -78
 .6/273 .ن،  -79
 .244؛ 6/279 .ن،  -61
 .2/231 .ن،  -62
 .47، 7/54؛ 1/256 .ن،  -61
 .278، 273، 6/275 .ن،  -67
 .241، 5/43 .ن،  -66
 .2/231 .ن،  -65
 .222ابن الندمي،  -64
 عــة اوفســت، بــريوت: دار االعلمــ ،طبدت اعــاو  ،  بتحقيــ  مارســدن جــون 2944لواقــدي عــا  ـ اغــا ی لــطبــ  کتــاب امل -63
2989.  
 .212-229هوروفتس  -68
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 ادريس بن املنعم عبد لـ املبتدأ كتاب .7
 فقد قاك:(69)ذکر املقدس  رواية واحد  عن ابن ادريس حوك فناء العام و م ي کر اس  الاتاب.

ذكر ما بق  من العام و ك  مّد  أّمة حمّمد. يف ما روا  أهل األخبار، روى عبد املـنع  بـن إدريـس عـن 
قـاك: إمّنـا عمــر هـ   األّمـة عمــر بـى إسـرائيل، ثالمثائــة سـنة، قــاك  --، أّن النــيّب --ابـن عبّـاس 

الراوّي: قبل أن يصيبه  الفن و البالا.و عبد املنع  غري ثقة، و م  ما في  من اهلّمة م يل  ابن عّباس، و 
ة كانــت الروايـة عــن ابـن عبّــاس أن ينـون ذكــر ثالمثائـة ســنة  اد  لـيس مــن نفـس الروايــة، إلحاطــ   يشـب  إن

 (51)العل  أبّن عمر بى إسرائيل  اد عل  ثالمثائة أبضعافها.
 111هـ( حفيد الروائ  املشهور وه  بـن منبـ  ) 668و الظاهر ان  عبد املنع  بن ادريس بن سنان )

ق( يتهم  جبعل احلدي   051هـ(، ينقل رواات  عن ابي  ادريس بن سنان عن وه  بن منب . ابن حّبان )
هــــ( فيقـــوك عنـــ  انـــ   718، امـــا الـــ هيب )(52)و ال يصـــح عنـــد  اإلحتجـــاج بروااتـــ علـــ  لســـان ال قـــات، 

و (51)«.املنع  يا ب عل  وه  کان عبد»هـ( قاك عن :  611قصاص و ال يوث  ألن امحد بن حنبل )
و حســ  اســتطالعنا فــان کتابــ  مفقــود اآلن، و  (57)«.کتــاب املبتــدأ»املــنع   يــ کر ابــن النــدمي ان لـــ عبــد

الواحد  الي  س  کان قد رآ  و نقل عن ، و الظاهر لعد  الوثوق ب  م ينقل عن  إال ه   الروايةلان املقد
و عبد املنع  غري ثقة و م  ما في  من اهلمة، م » من دون اسناد،   يقوك عن  « ابن عباس » رواها عن 

 (56)«.هـ[  28يل  ابن عباس ]
 د اهلل ابن خرداذبهيخ ابن خرداذبه لـ عبيتار .8

اتريــخ ابــن »و  (54)«اتريــخ خــر اذ»و  (55)«اتريــخ خــور اذ»ورد اســ  هــ ا املصــدر بعــد  عبــارات هــ  
اتريـخ ابـن »و االس  األخري مت تصحيح  بواسطة املستشرق کلمان هـوار علـ  الشـال التـا   (53)«خرداذ

ب اترخيـ  . يـری شـفيع ، حمقـ  و مـرتج  کتـاب البـدء الـ  الفارسـية اَن هـ ا املصـدر کتـا(58)«خرداذ ]ب [
، و لاــن شــفيع  م يــ کر اي دليــل علــ  دعــوا  (59)«خــور اذ»لااتــ  ايــراين ابســ  « اتريــخ خــور اذ»امسـ  

« اتريــخ ابــن خــرداذ ]بــ [»الــ  « اتريــخ ابــن خــرداذ»هــ ا، و يضــيف ان مــا قــا  بــ  هــوار مــن تبــديل عبــار  
 (41)اليستند ال  دليل.

                                                        
 .1/255 ،ملقدس ، البدءا -69
 .1/255  . ن، -51
 ، ابب العن.1/267ابن حبان، اجملروحن،  -52
 .1/448ال هيب، مي ان اإلعتداك،  -51
 .214ابن الندمي،  -57
 .1/255املقدس ، البدء  -56
 .4/52  . ن، -55
 .4/89 .ن،  -54
 .1/252 .ن،  -53
 .1/252 .ن،  -58
 .2/213شفيع ،  -59
 .2/213 .ن،  -41
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م ي کر يف املصادر العربية، خصوصاً الفهرست « اتريخ خور اذ»ان ادعاء شفيع  بوجود کتاب ابس  
فــان تصــحيح  كلـــ ابــن النــدمي، و ان شــفيع  م يــ کر اي اشــار  او مصــدر هلــ ا الاتــاب و مؤلفــ ، و لــ ل

اتريــــــخ ابــــــن »او « کتــــــاب الابــــــري يف التــــــاريخ»هــــــوار اقــــــرب الــــــ  الصــــــحة،ألن املصــــــادر تــــــ کر بوجــــــود 
ملور  ابو القاس  عبيد اب بن عبداب بن خردادب  )خرداذب ( ، و هو من املصادر املفقود  لـ ا(42)«خرداذب 
، وفواد سـ نین م يـ کر  (41)هـ(. م  العل  أبن ابن الندمي م ي کر ه ا الاتاب يف الفهرست 033)حدود 

، (45)ذکــر ،و حــاج  خليفــ  اشــار الــ  الاتــاب (46)، و لاــن املســعودي يف مــروج الــ ه (47)يف حتقيقاتــ 
لــ « غـرر السـري» وتنـرب  حمقـ  کتـاب  كهـ( نقل عن  بعض األخبـار، و اکـد ذلـ 161)وحت  ان ال عالب  
و يعترب کتاب اتريخ ابـن خرداذبـ  مـن الاتـ  املفقـود  التـ  حتتـاج الـ  استقصـاء  (44)ال عالب  يف مقدمت .
 .للاشف عن حمتوا 

تـار يف کتـاب اللهـو و خم» و  (43)«كو املمالـ كاملسـال»و م يب  من آاثر ابن خرداذب  االکتـابن تـا 
هــ(، و   672و املؤلف کـان جموسـياً   اسـل ، واصـبح مـن نـدماء اخلليفـة املعتمـد العباسـ  ) (48)«.املاله 

و  كکان عارفاً ابملوسيق  واصبح صاح  الربيد و اخلرب يف منطقة جباك ايـران و فيهـا کتـ  کتابـ  املسـال
 .كاملمال

 مجهول مؤلف لـ( خرزاد) خورزاد يختار .9
قلنـا يف الفقــر  الســابقة، ان املقدســ  ذکــر مصــدرا جديـدا يف ماــانن،ورد اســ  هــ ا الاتــاب مــر   علــ  

و رأيت يف كتاب أتريخ خور اذ أّن شرينا قاك: رأيت سفيان ال ـورّي »حي  ذکر:«اتريخ خور اد»شال 
و ف  موض  آخر (49)«.متأبّطا حيرس ج ع  يد، و ر ق  ثالثة دراه  يف كّل يو ، و كان من أعوان الشرط

و يف أتريــخ خــّر اذ انــ  ] اي ابــو العبــاس[ بلــغ مــن الســّن ثــالث و ثالثــن ســنة »، ويقــوك:«اتريــخ خــر اد»
.»(31) 

                                                        
 .7/176انظر بروکلمان،  -42
 .245ابن الندمي،  -41
 .2س نین، ج -47
 .2/11سعودی، مروج ال ه ، امل -46
و  «كو املمالــ كاملســال»هــو « اتريــخ ابــن خرداذبــ »نــون أبن ظذکــر حــاج  خليفــ  يف کشــف ال ،2/138حــاج  خليفــة  -45
 .2/11سعودی، مروج ال ه ، امل ،ج ال ه  ان الاتابن خمتلفنو سعودی يف مقدمة مر وفقا ملا روا  امل  خلط بن الاتابن، يبدو ان

 .2947طبعة حتقي   وتنرب ، ، 92ال عالب ، غرر السري  -44
  .2889مت طبع  ضمن جمموعة املاتبة اجلغرافية العربية: ابن خرداذب ، املسالك و املمالك،حتقي  دي غوية، ليدن  -43
املوجــــود مــــن هــــ ا الاتــــاب االن قطعــــة  .621، ص7بــــ ، دائــــر  املعــــار  األســــالمية الاــــربی، جذقــــاك ابــــن خردام  رضــــا، -48

 ( اللهو واملاله ) ابن خرداذب  ورقة،هينل ماوصلنامن كتاب( 19) صغري ،تق  خمطوطتهايف
 معتمد اًنس ة املرحو  حبي  ال ات،صاح . بعناية األب أغناطيوسعبد ،مدير جملةاملشرق2949 طب  ألوك مر  يف بريوت سنة

( 73) كتاب مشهور،مسا  الصفدي هب ااالس ،وهومن مصادر أي الفرج يف األغاين،نقـل منـ ( اللهو واملاله ) وكتاب(.اخل انةالشرقية)
 .مر ،روى معظمهاعن عل  بن عبدالع ي  النات  عن ابن خرداذب 

 .4/52املقدس ، البدء، -49
 .4/89 .ن،  -31

http://abu.edu.iq



 
 

261 

 11 :العدد

 

،و (31)«اتريـخ خـور اذ»هـو مؤلـف کتـاب (32)«خـور اد»بــ  اً موسـوم اً ايراني اً کاتب  كيری شفيع  ان هنا 
مصـادر املقدسـ ، و يـ کر يف مقدمـة ترمجـة هو غري خورداذب ، ولان م ي کر مصـادر دعـوا  اال يف فصـل 

البـدء و التـاريخ ابلفارسـية: انـ  ]اتريــخ خـور اذ [ کتـاب جـام  و کبـري يشــتمل علـ  اتريـخ العـام مـن بدايــة 
. و حسـ  حب نـا م (37)اخلل  حت  القرن الراب ، و يف الاتاب اخبـار عـن العباسـين و عـن سـفيان ال ـوری

االخــری و قــد انفــرد بــ  شــفيع ، رمبــا معتمــدا علــ  مــا ذکــر   الســالميةيــرد اســ  هــ ا الاتــاب يف املصــادر ا
 ياون ه ا الاتاب من املصادر املفقود . كاملقدس ، و ب ل

 التميمي عمرو بن واقد لـ كاخبار باب .11
يف بــالد فـارس،   ذکــر اخبــاراً مفصــلة  (36)د الفرقـة اخلرميــةئــعــن عقا« البـدء»ذکـر املقدســ  يف کتابــ  

وال الااتــ   ، و لاـن م يــ کر مصــدر (35)هـــ( علـ  يــد العباســين 660اخلرمـ  )املقتــوك  كعـن حرکــة اببــ
قّصـة اببـك اخلّرمـّ ، ذكـروا أنّـ  كـان لغـري رشـد ، و أّن أّمــ   » ونصـ : «ذکـروا» الـ ي نقـل عنـ  و امنـا قـاك 

، فحملـت كانت امرأ  عوراء فقري  من قرى آذربيجان،فشغف هبا رجـل مـن نـبط السـواد يقـاك لـ  عبـد اب
من ، و قتل الرجل و اببك محل، فوضعت  أّمـ  و جعلـت تنتسـ  عليـ ، اىل أن بلـغ مبلـغ السـع  و صـار 
غالما ح ورا، و اسـتأجر  أهـل قريتـ  علـ  سـرحه  بطعـا  بطنـ  و كسـو  ظهـر ، ف عمـوا أنّـ  أتتـ  ذات يـو  

ّل شـــعر  قطـــر  د ، بطعامـــ  و هـــو قائـــل يف ظـــّل حـــائط، فـــرأت شـــعر بدنـــ  قـــد اقشـــعّر، يقطـــر مـــن رأس كـــ
هــ(  055هــ( املعاصـر لــ املقدسـ  ) 083و قد ذکر ابن النـدمي )(34)«.فقالت: إّن الب، ه ا شأ  عظيما

اخلرمـ ، و نـ  ابـن النـدمي ک ـري الشـب  بـن  املقدسـ ، و لاـن اضـا  ابـن  كخرباً مفصاًل عـن حرکـة اببـ
(، و كـان ابـو  كيمـ ، و عمـل )اخبـار اببـقـاك واقـد بـن عمـرو التم» الندمي اس  املصدر و املؤلـف قـائال: 

رجال من اهل املدائن، دهـا ، نـ ع إىل ثغـر اذربيجـان، فسـنن قريـة تـدع  بـالك اابذ وكـان حيمـل دهنـ  يف 
وعــاء علــ  ظهــر  ويطــو  يف قــرى الرســتاق، فهــوى امــرأ  عــوراء وهــ  ا  اببــك، وكــان يفجــر هبــا برهــة مــن 

من عن يف الغيضة، فسمعن صوات نبطيا يرتمن ب ، فقصدن إلي   دهر ، إذ خرج من القرية نسو  يسقن املاء
و  (33)فهجمــن عليهمــا، فهــرب عبــد اب، واخــ ن بشــعر ا  اببــك، وجــئن هبــا إىل القريــة وفضــحنها فيهــا.

تشـاهباً کبـرياً بينهمـا، ممـا  كلدی تطبيـ  النصـن، نـ  املقدسـ  و نـ  ابـن النـدمي، مياـن مالحظـة ان هنـا
» ين واحــد، ومنــ  مياــن اســتنتاج ان مصــدر املقدســ  هــو کتــاب مفقــود موســو  بـــ يــوح  ان مصــدر اخلــرب 

                                                        
 ،اسـ  مؤلـف او کتـاب هبـ ا العبـار  يف املصـادر ف  ايران ماقبل االسـال ، و لاـن م يـ کر كملو   يطل  اس  خر اد عل  عد -32
هبـ ا  يف معرکـة جلـوالء يف الفتوحـات اإلاسـالمية كقائـد عسـاری فارسـ  اشـرت  كو هنـا .3 مـ  ده ـدا، ج قـاك خـر اد، يف لغتمانظـر 

 (.5/238)البدء  االس  ذکر  املقدس 
 .2/213شفيع ،  -31
 .2/213 .ن،  -37
 .6/71 ،البدءاملقدس ،  -36
، 2دين، موســوعة دانشـــنام  جهــان اســـال ، ج خــر  ك، مقــاك اببـــ، عبـــاسخــوي  اباخلرمـــ  انظــر:  ر  كامل يــد عـــن اببــلـــ  -35

وعة دائـر  املعـار  اإلسـالمية الاـربی، سـدين، مو  خـر  كش؛ علـ  هبراميـان، مقـاك اببـ 2735طهران: بنيـاد دائـر  املعـار  اإلسـالمية، 
 .17، ص22طهران: نشر دائر  املعار ، ج

 .228-4/226  . ن، -34
 .614ابن الندمي،  -33
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لــ واقـد بـن عمـرو التميمـ ، وفقـا لــ ابـن النـدمي املعاصـر لــ املقدسـ ، و هـو مـور  جمهـوك مـن « كاخبار اببـ
 القرن الراب ، م اع ر عل  ترمجة حيات .

 دء و التاريخ فه :اما اجملموعة ال انية من الات  املفقود  امل کور  ف  الب
 ةيالمكة: المصادر اليالمجموعة الثان

 ُزرقان لـ املقاالت كتاب .1
 601هــ( تلميـ  ابـن سـيار النظّـا  ) 672املتال  املعت   ابو يعل  حممـد بـن شـداد املشـهور بــ  رقـان )

 نقـــل عنـــ  ابـــو(38)«.املقـــاالت»هــــ( لـــ  کتـــاب ذکـــر  ابـــن النـــدمي يســـم   662اهلـــ يل العـــال  ) ق( و ابــو
، اّمــا مؤلفنــا املقدســ  (39)يف مــوارد عديــد « مقــاالت األســالمين»هـــ( يف کتابــ   003احلســن االشــعری )

، و اصـــــــحاب (82)، و هـــــــرمس(81)فانـــــــ  نقـــــــل ک ـــــــرياً عـــــــن  رقـــــــان خصوصـــــــاً آراء فالســـــــفة م ـــــــل ارســـــــطو
حن  » و عبارت : (86)، و اخبار بلع  بن ابعور(87)، و اصحاب اجلوهر  و اصحاب اجل ة(81)االضطراب

د الفــرق و ئــو يعتــرب املقــاالت مــن املصــادر األوليــة و املهمــة ملعرفــة عقا (85).« رقــان يف كتــاب املقــاالت..
امللل و النحل ف  القرون االول ، و لان  من الات  املفقود ، و عرب نقوالت املقدس  ميان معرفة بعض 

 موضوعات ه ا الاتاب.
  لـ: السرخسينيرسالة يف مذاهب الصابئ .2

و اّما احلرانية،  ع  امحد ابن الطي  يف )رسالة( ل  ي کر فيهـا مـ اهبه ، و أّن القـو  »س :يقوك املقد
جممعون عل  أّن للعام عّلة م ي ك، و يقولون املدبّرات سب ، و اثنا عشـر، و يقولـون يف اهليـوىل و العـد  و 

ـــان الصـــور  و ال مـــان و املنـــان و احلركـــة و القـــّو  بقـــوك أرســـطاطاليس يف كتـــاب مســـ  ، ولاـــن (84)«.الاي
 (83)املقدس  م ين  عل  االس  الاامل هل   الرسالة.
يف وصـــف مـــ اه  احلرانيـــة النلـــدانين املعـــروفن بــــ » و عنـــد مراجعـــة الفهرســـت لــــ ابـــن النـــدمي يقـــوك:

، حنايـة مـن خـط امحـد بـن الطيـ  يف امـره  حناهـا عـن الننـدى، نالصابئة و م اه  ال نوية النلداني
هنـــا مـــا يشـــاب  الـــن  الـــ ی نقلـــ  ى نـــر  (88)علـــ  ان ك العـــام علـــة م يـــ ك واحـــد ال يتن ـــر. اجتمـــاع القـــو 

املقدســ  ايضــا،و لاــن اک ــر تفصــياًل ممّــا يــدك علــ  احتمــاك ان هــ   الرســالة کانــت مصــدراً للاــاتبن.   

                                                        
 .115ابن الندمي،  -38
 .2991صرية، عاملاتبة ال :، بريوت، حممد حمي  الدينمقاالت األسالمن و اختال  املسلمن ابو احلسن، ،شعرياأل -39
 .2/261 ،البدءاملقدس ،  -81
 .2/262 . ن، -82
 .2/262 . ن، -81
 .2/262 . ن، -87
 .7/88؛ 35، 52، 7/51؛ 2/265 . ن، -86
 .2/261 . ن، -85
 .2/267  . ن، -84
 .2/267  . ن، -83
 .787ابن الندمي،  -88
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 11 :العدد

 

ـــــ  السرخســـــ  قـــــائاًل: و رســـــالت  يف وصـــــف مـــــ ه   ـــــن الطي ـــــ  امحـــــد ب ـــــدمي يف ســـــرد کت ـــــن الن يـــــ کر اب
 (89).الصابئن

و الظاهر ان ه   الرسالة من الات  املفقود  اليو  و ال نری هلا وجوداً. يضيف ابن النـدمي أن اخبـار 
هـــ( و تشــمل الفلســفة و األحاــا  و  652امحــد بــن الطبيــ  حــوك احلــرانين نقلهــا عــن اســتاذ  الانــدي )

بئن و ال نويــــة وصــــف مــــ اه  الصــــا»و يــــ کر دانــــش اــــلو  ان اســــ  الرســــالة الاامــــل هــــو  (91)الشــــعائر.
و مؤلـــف هـــ   الرســـالة املفقـــود  هـــو ابـــو العبـــاس امحـــد بـــن  (92)«.الالدانيـــة و مقـــاالت ال نويـــة و احلرانبـــة

هــــ(، احلاـــي  و املـــرتج  مـــن اليو نيـــة الـــ  العربيـــة، و هـــو تلميـــ  ابـــن اســـحاق  612الطبيـــ  السرخســـ  )
 (91)عترب من املفقودات.هـ(، و م  األسف فان مجي  کت  السرخس  و رسائل  ت 652الاندي )

 ربكء األىالم لـ الناشكتاب يف علم الكتاب يف ك .3
مقاط  شعرية ذات مضامن کالمية و فلسفية من املتال  و الشاعر الشيع  عبد  ةي کر املقدس  ثالث
و قـــد مجـــ  » هــــ(،   يـــ کر حتلـــيال عـــن اراء اصـــحاب اجلـــوهر  و يقـــوك  620) (97)اب الناشـــ ء األکـــرب

 ،(96)«  هؤالء بلفظة واحد  فقاك ه  ارب  طبقاتالناش ء م اه
 و إىل ه ا املعى ذه  الناش  يف قول :» يقوك املقدس  يف حب  اخلال :

 لـــــــــــــو كـــــــــــــان ب  شـــــــــــــب  مـــــــــــــن خليقتـــــــــــــ 
 قـــــــد كـــــــان مقتضـــــــيا مـــــــن نشـــــــو صـــــــانع 
 لنّنـــــــــــــ  جـــــــــــــّل عـــــــــــــن أوهـــــــــــــا  واصـــــــــــــف 

 

 كانـــــــــــــت دالئلـــــــــــــ  مـــــــــــــن خلقـــــــــــــ  فيـــــــــــــ  
  مــــــــا يقتضـــــــــ  النشـــــــــو مـــــــــن آاثر  شـــــــــي 

 و العقــــــــــــــل يبديـــــــــــــــ  فــــــــــــــاحلس يعدمــــــــــــــ 
 

 
ولان م ي کر اس  مصدر الشعر و کتاب الناش ء، والظاهر ان ه ا الاتاب ضمن الرتاث االسالم  

ويعتــرب الناشـ ء مــن الشـعراء املهمــن فــ  (95)املفقـود لـــ الناشـ ء حيــ  ينسـ  اليــ  بعـض الاتــ  املفقـود .
الفلسفة و الاال ، يقـوك عنـ  ابـن النـدمي القرن ال ال  اهلجري، و کان ال  جان  ادب  من اهل املنط  و 

 (94)«.فيها طريقة الفلسفة كهـ( وکان متالما شاعرا مرتسال حسن االدب، ول  قصيد  سل 083)
 فضائح املعتزلة لـ ابن الراوندي .4

لــ أمحـد بـن حييـ  املشـهور بــ  (93)«کتاب فضـائح املعت لـة»نقل املقدس  موضوعاً عن کتاب موسو  بـ 
،و  ع  ابن الروندّى يف كتاب فضائح املعت لة أّن (99)هـ( 033، او ابن الريوندي )حدود (98)ابن الراوندي

                                                        
 .711 . ن، -89
 .787 . ن، -91
 .www.tahoordanesh.comظر ن  الاتاب عل  موق  نادان، ا و شناس  فرق الو ، کتاب حممدتق  دانش -92
 .7/776حجر، لسان املي ان،  ابن -91
 .5/262، 5/213، 2/96البدء، املقدس ،  -97
 .2/261،  . ن -96
الناش ء االکرب،مسـائل اإلمامـة و مقتطفـات مـن الاتـاب األوسـط يف املقـاالت، حتقيـ  املستشـرق يوسـف فـان  ايضا: انظر -95

 .1271اس، بريوت: دارالنشر،فرانتس شتاينر، 
 .123ابن الندمي،  -94
 .5/267البدء، املقدس ،  -93
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اخلض ضـة، و ان عفار]الصــحيح: ابـن غفـار[ مــنه    جعفـر العتىّب]الصـحيح:ال قف [ مـنه  ]املعت لــة[ حيـلّ 
اليو  من  و ه ا الاتاب ال ی کان مصدرا لـ املقدس ، يعترب (211)«.حيّل شح  اخلن ير و تف ي  الصبيان

 .(212)الرتاث املفقود
من  كطر  اهل احلدي  و السنة و ک ل و ابلرغ  من ان ابن الراوندي کان من املغضوب عليه  من

طــر  املعت لــة و لاــن کــان اهــل احلــدي  يوظفــون نصوصــ  لنقــد املعت لــة، فمــ ال نــری ردود البغــدادي ضــد 
فـان الشهرسـتان   كل  اراء ابن الراونـدي، و کـ لاملعت لة يف کتاب  الفرق بن الفرق، حن يستند و يرج  ا

يف کتابـ  امللـل و النحـل يسـتند الـ  ابـن الراونـدي و لاـن بشـال اقـل مـن البغـدادي، امـا اخليـاط يف کتابــ  
 (211)االنتصار فاعتماد  علي  واضحا و مصرحا ب .

ا  ي مه  و يفضحه ، لقد مر  ابن الراوندي يف مسري  فارية مضطربة، کان معت لياً،   طرد منه ، فق
يف « کتــاب التــاج » هـــ(. فبعــد اَن کتــ   610املرحلــة )حــدود  كو کتـاب فضــيحة املعت لــة مــن نتــائ  تلــ

يف نقـد األسـال ، و  « کتـاب ال مـرد » ، و --يف نقد النيب حممـد « کتاب الفرند» خل  العام، و 
او « فضــيحة املعت لــة»اد، کتــ  کتابــ  يف رّد القــرآن، ممّــا ســب  تافــري  و اهتامــ  ابإلحلــ« الــدامغ »کتــاب 

و يبدو مـن النصـوص املنقولـة عنـ  واملوجـود  يف کتـ  الـردود عليـ ، انـ  کتـاب يف  (217)«.فضائح املعت لة»
هـــ(، و قــد تقمــ  ابــن  656لـــ اجلــاحظ )« فضــيلة املعت لــة»نقــد مدرســة املعت لــة، و ابلــ ات يف رّد کتــاب 

شــــيع ، مــــ  اَنــــ  لــــيس شــــيعياً، ضــــد ش صــــية اجلــــاحظ ابعتبــــار  الراونــــدی يف کتابــــ  هــــ ا موقــــ  الناقــــد ال
 (216)ع مانياً.

و اصل ه ا الاتاب من الـرتات املفقـود الـ  اآلن، و لاـن وردت نصـوص ک ـري  منـ  فـ  کتـ  الـردود 
علي  ميان من خالهلا معرفة ن  الاتاب. املصـدر األوك، کتـاب اإلنتصـار علـ  ابـن الراونـدي امللحـد، لــ 

، و املصدر ال ان  ما مجع  الباح  العراق  املعاصـر (215)هـ( 011ع مان اخلياط املعت   )عبد الرحي  بن 
عبــد األمــري األعســ  مــن النصــوص املب وثــة هلــ ا الاتــاب يف املصــادر امل تلفــة علــ  خمتلــف القــرون و الــ ی 

 (214)يعترب جهداً علميا جيداً.

                                                                                                                                            
 .579-572، ص 7، دائر  املعار ، جحوك ابن الراوندي، حيات  و سنة وفات  انظر:  راب خوئ ، مقالة ابن الراوندي -98
 .217، 7/21البدء، املقدس ،  -99

 .5/267البدء، املقدس ،  -211
ملصــادر العربيــة خــالك الــف عــا ، بــريوت: دار اســ ، عبــداألمري، اتريــخ ابــن الريونــدی امللحــد، نصــوص و واثئــ  مــن عاأل -212
  . 2935األفاق، 

  .2997 ،الدار العربيةيربج، بريوت: ناخلياط، کتاب االنتصار، حتقي   -211
 «.فضائح املعت لة»اس  الاتاب  ذکرحس  اخلياط يف اإلنتصار، اما حاج  خليفة يف کشف الظنون فإن   -217
، طهـــران: بنيــــاد دائـــر  املعــــار  2دين، موســـوعة دانشــــنام  جهـــان اســــال ، ج ، مقــــاك اببـــ  خــــر ، عبـــاسخـــوي  اب ر  -216
 .ش 2735اإلسالمية، 
  .2997 ،يربج، بريوت: الدار العربيةناخلياط، کتاب االنتصار، حتقي   -215
ملصــادر العربيــة خــالك الــف عــا ، بــريوت: دار اســ ، عبــداألمري، اتريــخ ابــن الريونــدی امللحــد، نصــوص و واثئــ  مــن عاأل -214
  . 2935األفاق، 
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 اإلحاطة و الفرقان لـ: الحالج .5
، يــ کر اســ  احلــالج يف ماــانن مــن کتابــ  البــدء، األوك (213)الفرفــة احلالجيــةقبــل ان يعــّر  املقدســ  

،و يقــوك: أنشــدىن ابــن عبــد اب لـــ (218)ينقــل شــعراً علــ  لســان احلــالج عنــد تعريــف مــ ه  احللوليــة فإنــ 
 احلسن بن منصور املعرو  بـ احلاّلج ما يدّك عل  ه ا القوك 

ـــــــــــــــــــــــدق حـــــــــــــــــــــــى  ا ســـــــــــــــــــــــّر ســـــــــــــــــــــــّر ي
 و ظــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا ابطنــــــــــــــــــــــــــــــــا جتلّــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــك جهــــــــــــــــــــــــــلإ  ّن اعتــــــــــــــــــــــــــ اري إلي
 ا مجلـــــــــــــــــة النـــــــــــــــــّل لســـــــــــــــــت غـــــــــــــــــريي

 

 خيفـــــــــــــــ  علـــــــــــــــ  وهـــــــــــــــ  كـــــــــــــــّل ح ـــــــــــــــ  
 ء ء بنـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــ  لنـــــــــــــــــــــّل شـــــــــــــــــــــ 

 و عظـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــّن  و فـــــــــــــــــرط ع ـــــــــــــــــ 
 (219). فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــ اري إذا إ ّ 

 

و املوض  ال اين عنـدما يعـدد فـرق التشـي  ينقـل نصـاً عـن افاـار احلـالج الشـيعية و عـن فاـر  املهدويـة 
ان »و الغريــ  اَنــ ، عنــد تفســري اآليــة  (221)و ينســب  لـــ احلــالج.« الفرقــاناإلحاطــة و »فــ  کتــاب أمســا  بـــ 

، ينقـــل نصـــاً حـــوك األئمـــة اإلثنـــا عشـــر، و هـــ ا الـــن  م يـــرد يف «عـــد  الشـــهود عنـــد اب إثنـــا عشـــر شـــهراً 
 (222)النصوص التارخيية إال عند املقدس .

 اك يعترب ش صـية غامضـة، هـ( الصويف املشهور و ال ي ما  032و احلالج هو احلسن بن منصور )
بســب  نصوصــ  املرمــو   و ســري  حياتــ ، و قــد انقســ  املســلمون حــوك ش صــيت  ال نائيــة، فهــو مــن جانــ  

احلـالج   كلقـد تـر  (221)يّدع  اإللوهيـة و احللوليـة و مـن جانـ  آخـر َاصـبح شـهرياً يف طريـ  احلـ  االهلـ .
هــ ا و « اإلحاطــة و الفرقــان»کتــاب   و بعــض األشــعار، و لاــن« الطواســن و الشــطحيات »کتيبــاً م ــل 

ال ي جاء ذکر  فقط يف کتاب البدء لـ املقدس ، م يصلنا نص  بعد، و يعترب من الاتـ  املفقـود . م يـرد 
الـ ي ذکـر کتـ  احلـالج،  (226)و ال يف کتاب بروکلمان (227)هل ا الاتاب يف الفهرست لـ ابن الندمي اً ذکر 

 ا الاتاب هو ماسينيون و الظاهر ان  اعتمد عل  ن  املقدس و لان املصدر الوحيد ال ي اشار ال  ه 
 (225).ايضا ألن  م ي کر مصدرا لاالم 

 البلخي كعبياوائل األدلة لـ: ال .6
و األدلة املطروحة فيها منقول  من   (224)يصرّ ح املقدس  اَن موضوعات الفصل اخلاص بـ حدوث العام

و هـ   ]اي ان العـام حـادث[ مسـألة جاريـة منــ  »قـوك: لــ اي القاسـ  الاعـيب و ي« اوائـل األدلّـة»کتـاب 
قـــدمي ال مـــان، و لقـــد رأيـــت اهـــل النظـــر يقحمـــون آمرهـــا، و يرفعـــون مـــن شـــأما، و وجـــدهتا يف عـــد  کتـــ  

                                                        
 .5/219البدء، املقدس ،  -213
 .1/92 . ن، -218
 .1/92 . ن، -219
 .212، 2/97، شفيع  5/214ن، .  -221
 .5/214 . ن، -222
 .852-872، ص 27، ج االسالمية الاربی قاك احلالج، دائر  املعار مانظر حوك احلالج، مال اد ،  -221
 .49-6/44بروکلمان، ج -227
 .  1112، 176يف اخلطاب الصويف، دمش : احتاد الاتاب العرب، ص  يةنقالً عن: آمن  بلعل ، احلرکة التواصل -226
225- Massighon, L, La passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, 1975.  
 .275-2/225البدء، املقدس ،  -224
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أبلفــا  خمتلفــة، فلــ  اجــدها أکمــل و أمّت مــن قــوك اي القاســ  الاعــيب يف کتــاب اوائــل األدلــة فأثبتهــا علــ  
 (223)«.وجهها

تــاب مــن املفقــودات املهمــة يف علــ  الاــال  األســالم ، و يــری شــفيع  اننــا نســتطي  و يعتــرب هــ ا الا
معرفة موضوعات ه ا الاتاب املفقـود و حتليـل نصـ  مـن خـالك النصـوص الا ـري  الـي نقلهـا املقدسـ  يف  

، ألما جاءت يف اک ر من عشرين صفحة، و خيتلف اسلوب الـن  بـن قلـ  املقدسـ  و (228)کتاب  البدء
 الاعيب.

هـــ( مــن مشــاهري متالمــ  بغــداد  012اب بــن امحــد الاعــيب البل ــ  ) القاســ  عبــد و املؤلــف هــو ابــو
هــ(، و  066 يد امحد بن سـهل البل ـ  ) ابأهـ( و عاصر  011املعت لة، درس عل  اي احلسن اخلياط )

القاســ  البل ــ  الاعبــ  دافــ  عــن  ميلــ  اي  يــد البل ــ  عنــدما اهتمــو   ابأوايــة ابــن النــدمي، فــإن ر حســ  
و ابو  يد ه ا رجل مظلو ، و هو موحد، ا  اعر  ب  من غريي، فإ  نشأ  معاً و ا منا »ابإلحلاد و قاك: 

مـن و کـان ابـو القاسـ  البل ـ  (229)«.أت  من املنط ، و قد قرأ  املنط ] اي م ل [ و ما َاحلد  حبمـد اب
آاثراً يف الاـال  و التفسـري و احلـدي  و املنطـ  و رّد الفـرق و امللـل، ومنهـا  كاصحاب القل  و الرأي و تر 

هـ( فإن  کت   000.اما املاتريدي )(211)«اَوائل األدلة يف اصوك الدين» ه   الرسالة املفقود  املوسومة بـ 
هـــ( قــا  بنقــل الاتــاب امــالءاً و  132) كفــور و ابــن  (212)«رد  اوائــل االدلّــة للاعــيب» نقضــاً عليــ  و مســا  
هــــ( کتـــ   061و ينقـــل ابـــن عســـاکر ان االشـــعري) (211)«.الشـــرح علـــ  اَوائـــل األدلـــة»شـــرح  يف کتابـــ  

نقـــــض اَوائـــــل » و حيتمـــــل ان ياـــــون االســـــ  غلبـــــ  التصـــــحيف و الصـــــحيح هـــــو « نقـــــض أتويـــــل األدلـــــة»
 (217)«.األدلة

 لرازيا رياكز بن: لـ األنبياء يقمخار .7
، و يف مايــة الفصــل ذکــر (216)املقدســ  فصــاًل کــاماًل عــن النبــو  و الــدفاع عنهــا يف کتابــ  البــدءکتــ  

و اعلـــ  اَن لــــ حممـــد بـــن  کـــرا کتـــاابً  عـــ  اَنـــ  )خمـــاري  »اســـ  کتـــاب و حـــ ر القـــاریء مـــن مطالعتـــ  قـــائال:
نـــ  ]اي هـــ ا اليســـتجي  ذکـــر مافيـــ ، و ال يـــرّخ  لـــ ي ديـــن و ال مـــرو  اإلصـــغاء إليـــ ، فإ (215)األنبيـــاء(

وألتبــاعه ، و  --الاتـاب[ املفســد للقلـ ، املــ ه  ابلــدين، اهلـاد  للمــرؤ ، املــورث البغضـة لألنبيــاء 

                                                        
 .2/275  . ن، -223
 .2/44شفيع ،  -228
 .257ابن الندمي،  -229
 .2962، طبقة 2/111حاج  خليفة،  -211
 .6/67بروکلمان،  -212
 .2/111حاج  خليفة،  -211
 .254-252، ص 4: ج بوالقاس  البل  ، دائر  املعار  اإلسالمية الاربی، طهرانظر:  راب خوئ ، انللم يد ا -217
 .7/221البدء، املقدس ،  -216
نـ  الاـ ب و األدعـاء الاـاذب و ال يعـر  اصـل الالمـة، ع: امل اري : مج  خمراق او خمرقة بـ  م يقوك شفيع  يف مقدمت -215
خرق القماش )خمراق(، و قد اشتقت منها الفا  خمرق و مت رق و مم رق ب  معنـ   منالعاب االطفاك املصنوعة بعض   موکانت تس

  ة و خرقــقـالاــ ب، و خـرق الاـ ب و ختر  ( و جـاء يف لســان العـرب: الت ـرق لغـة يف الت لّـ  يف2/221مويـ  و اخلـداع )شـفعي ، تال
ي  : االخرتاق و اإلختالق و اإلخرتاص و األفـرتاء واحـد و قاك ابواهل. و تعلوا ذل  ک ابً و ک ابً فراء: معن  خرقوا، افاي اختلق .قاك ال

حيتمـل ان  بحـ کاتـ  ال  يتـدعها کـ اب )لسـان العـرب، مـاد  خـرق(، و يف رأبيقاك: خل  الالمة و اختلقها و خرقهـا و اخرتقهـا ا ذا ا
 ر اخلارقة للعاد  وغريالطبيعية.مو ال  األ املنسوب ال  معاج  األنبياء، اي النسبة« خوارق العادات»عبار   منت حنتتاون قد 
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« خمـاري  األنبيـاء»و يعتـرب (214)«.حنن الحنّمل عل  عقولنا ما ليس يف وسعها، ألما عند  ُمبدعة متناهيـة
 ، و لانهــا کانــت بيــد مؤلفنــا املقدســ  يف هـــ( مــن الاتــ  املفقــود  اليــو  063لـــ: حممــد بــن  کــرا الــرا ی )

 القرن الراب  و قد قرأها و حّ ر القاری منها. 
الــ  هــ ا الاتــاب و نقــل نصوصــاً منــ  يف « اَعــال  النبــو »هـــ( يف  066و قــد اشــار ابواحلــامت الــرا ي )

و اخلـال  يف  و يبدو من ن  املناظرات ان  کرا الرا ي کان يـؤمن أبصـل التوحيـد  (213)مناظرات  الاالمية.
 (218)کتاب ، َاال اَن  يفند دعوی األنبياء و معاج ه  و يسرد اَدّلة عقلية لنفيها.

 ومييا الفيد أو سعديهود لـ: سعيتاب شرائع الك .8
، و نقـــل فيهـــا عـــن (219)«قـــرأت يف کتـــاب موســـو  بــــ )شـــرائ  اليهـــود(»ذکـــر املقدســـ  يف مـــورد واحـــد 

ي کر لغة هـ ا الاتـاب هـل هـو ابلعربيـة ا  العربيـة ا  لغـة اخـری و عقيد  اليهود يف خل  العام، و لان  م 
[ (271)ه  أبو ]يعقوبحبو اَما الفيومية فصا»من هو مؤلف الاتاب، و لان  يف فصل فرق اليهود يقوك: 

ذکر ابن الندمي (272)«.سعيد الفيوم ، يفسرون التورا  عل  احلرو  املقطعة کما يفعل  الباطنية يف االسال 
و يـری شـفيع  مـرتج  البـدء، (271)لان م يـ کر اسـ  مؤلفـ .« کتاب الشرائ »  اليهود اس  يف فصل کت

ان کتاب شرائ  اليهود لش   امس  سعيد أو سـعدا الفيـوم  و هـو مـن علمـاء اليهـود، و مـن معاصـري 
 لــ إبـن« الفصـل يف امللـل و األهـواء و النحـل » يف کتـاب « شـرائ  اليهـود»و قد ورد اس   (277)املقدس .

هــ(، و لاـن م يوضـح اي شـ  عـن الاتـاب و املؤلـف. و اذا کـان هـ ا االحتمـاك  152االندلسـ  ) ح  
 003صحيحاً فإن املؤلف هو ابو يعقوب سعيد بن يوسف الفيوم  املشـهور بــ سـعدا الفيـوم  جـاؤون )

ملعت لـة و سـان العـراق و کـان متـأثراً اب (276)هـ( و هـو عـام يهـودی مصـري، مفسـر و مـرتج  العهـد القـدمي
و ال ي حيوی « کتاب جام  الصلوات و التسابيح » و (275)«کتاب األما ت و األعتقادات»من کتب  

شــرائ  » ،و م يــ کر يف کتــ  الفيــوم  اســ  «تفاســري الســيدور»علــ  احاــا  و شــراي  اليهــود، و لــ  ايضــاً 

                                                        
 .7/221البدء، املقدس ،  -214
 ؛  1117ابوبار الرا ی، اعال  النبو ، الرد  علـ  امللحـد اي باـر الـرا ي، حتقيـ  جـورج طرابيشـ ، بـريوت: دار السـاق ،  -213

 ، فصـل 2981لـرتاث، بـريوت: داراآلفـاق، احيـاء ا جلنةو ايضاً انظر: ابوبار الرا ي، رسائل فلسفية و قطعاً من کتب  املفقود ، حتقي  
 ، ص 2965ضـــة، هالن ةقـــاهر : ماتبـــلحلـــاد، االبـــدوي، مـــن اتريـــخ اإل ن، و انظـــر: عبـــدالرمحا724-192املنـــاظرات بـــن الـــرا ين ص 

298-113. 
الســـاق  ، الـــرد علـــ  امللحـــد ابـــو باـــر الـــرا ي حتقيـــ  جـــورج طرابيشـــ ، بـــريوت دار اعـــال  النبـــو  ،الـــرا يابـــو حـــامت انظـــر  -218

 «.العل  االهل »ابن  کرا الرا ي هو ـ هـ( يف رّد کتاب آخر ل 779هـ( و الفاراي ) 729ا  ابوالقاس  الاعيب )قو قد   ؛1117
 .2/265البدء، املقدس ،  -219
 اس  يعقوب من اضافة الباح ، الن  هو االس  الصحيح. -271
 .6/76البدء، املقدس ،  -272
 .15ن الندمي، با -271
 .2/214شفيع ،  -277
 ، او تفاسري السيدور.السيدور قا  الفيوم  برتمجة العهد العتي  ال  العربية ابس : تفسري -276
، اليـــان ســـرکيس، معجـــ  2882و االعتقـــادات، حتقيـــ  النـــداور، طبعـــة ت ســـعدا الفيـــوم ، ســـعيد بـــن يوســـف، األمـــا  -275

 .971، ص 2املطبوعات العربية و املعربة، ق : ماتبة املرعش  النجف ، ج
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مـ  نـ   (274)«البـدء»ن و الندري ال  اي کتاب يشرياملقدس  منها، و قد قمنـا بتطبيـ  نـ  مـ« اليهود
 فاان بن النصن املتطابقن تشاب  و اقرتاب. (273)لـ الفيوم « کتاب األما ت»من
 رزام ابن: لـ الباطنية ىالنقض عل .9

هـ(، يف ماانن،  015ذکر املقدس  اس  ابن ر ا ، و هو ابو عبد اب حممد بن عل  الطائ  الاويف )
و ما بلغ احد منه  ما بلغ » الرّد عل  فرقة الباطنية حي  قاك: ، و ال اين يف (278)األوك يف مبح  اخلل 

ولـ املقدس  موقف متشدد ضد الباطنية  (279)«.ابن ر ا ، فإن  أظهر عورهت  و مأل جلوده  مساء  و عيبا
 املرحلة. كيف کتاب  البدء، و کانت الفرقة اإلمساعيلية مصداقها يف تل

، و يبــدو اَن هــ ا الاتــاب مفقــود، (261)کتــااب يف رّد اإلمساعيليــةيــ کر ايضــا ابــن النــدمي اَن لـــ ابــن ر ا   
وکــان مصــدراً مهمــاً للمــورخن حــوك بدايــة نشــأ  فرقــة األمساعيليــة أو الــ ين کتبــوا الــرّد علــيه .و ابــن النــدمي 

قـاك أبـو عبـد هللا » استفاد من ه ا الاتاب و لان  مّحل صحة املعلومات في  علـ  عهـد  ابـن ر ا  وقـاك:
  يف كتاب  الـ ى رد فيـ  علـ  االمساعيليـة و كشـف مـ اهبه ، مـا قـد اوردتـ  بلفـظ ا  عبـد هللا، وا  بن ر ا

هـــ(  015) (261)و ذکــر هــ ا الاتــاب املســعودي (262)«.أبــرأ مــن العهــد  يف الصــدق عنــ  أو النــ ب فيــ 
و م ي بت ايضا. و الظاهر اَن اصل الاتاب مفقود، و اخريا نشر خرب عن اکتشا  نس ة من  يف سورا 

 (266)  تسجيل رسالة جامعية يف ه ا املوضوع. كو ک ل (267)صحة اخلرب بعد.
 ة، لـ مؤلف مجهوليتاب الخرمك .11

يف « ثنويـة النـور و الظـال »، الـ ين يؤمنـون بــ (265)املقدس  يف معرض تعريفـ  و نقـد  ملـ ه  اخلرميـة
، و (263)غرب ايران و التق  بعلمائه ، حت  ان   ار مدم  (264)العام، ذکره  يف مواض  عديد  من البدء

و ينقـل عنـ  « کتاب اخلّرمية»مصادر  بعضها شفاهية من لقائ  هب ، و لان  يصرّح عن مصدر موسو  بـ 
و م يت  الع ور عل  ه ا الاتاب و عن مؤلف  يف الفهارس  (268)«.و قرأت يف کتاب اخلرمية » و يقوك: 

 د  يف الرتاث اإلسالم .الات  املفقو  االسالمية، و الظاهر اَن  من

                                                        
 .2/65البدء، املقدس ،  -274
 .12الفيوم ، األما ت،  -273
 .2/273البدء، املقدس ،  -278
 .5/276ن. ،  -279
 .178ابن الندمي،  -261
 .178ن. ،  -262
 .767، 2املسعودی، التنبي  و االشرا ، ج  -261
مشسـ ،  2737، 51-69، طهـران، العـدد كالباح  فرهاد دفرتی املت ص  يف اتريـخ األمساعيليـة، جملـة کلـ كنقل ذل -267

 .115-292 ، ص  2996
ابـــن ر ا  الاـــويف الطـــائ ، الـــرد  علـــ  اإلمساعيليـــة القرامطـــة و شـــرح مـــ اهبه ، حتقيـــ  فـــوا  بـــن عبـــد هللا ال بيتـــ ، اجلامعـــة  -266
 .املنور  ملدنيةاب اإلسالمية
 . ، و جاء ذکرها يف کت  امللل و النحلفرقة اخلرمية من الفرق املشهور  الي کان هلا حضور يف القرون اإلسالمية االول -265
 .6/72؛ 7/211؛ 1/12؛ 2/232البدء، املقدس ،  -264
 .7/211؛ 1/12؛ 2/232ن. ،  -263
 .1/11ن. ،  -268
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 مجهول مؤلف لـ ية،شرائع الحران .11
، (269)«قـرأت يف شـرائ  احلرانيـة» ي کر املقدس  عن مصدر من مصادر احلرانية مرتن، األول  قولـ : 

، و ال نعلــ  هــل هــ ا اســ  کتــاب خــاص ا  امــا عبــار  عامــة عــن (251)«قــرأت يف شــرائ  احلــرانين» و   
، التــ  کانــت موجــود  يف القــرن الرابــ  يف العــراق، و يظهــر مــن تاــرار قــرأت مصــادر دينيــة ملــ ه  احلرانيــة

عند املقدس  ان  کتاب خاص هب . فـابن النـدمي يـ کر يف الفهرسـت احلرانيـة و الصـابئة الالـدان، و يشـرح 
مـن عقائده ، و لان  م ي کر هل  کتاابً هب ا االس ، و م ي کر مصدر  و لان  قاك ان املسلمن يعتربوم  

 (252)أهل الاتاب.
 يسطالارسطو على يسيدر األفروداالسكن ريتفس .12

« فســر » ، و الظــاهر ان مقصــود املقدســ  مــن کلمــة (251)«و فســرّ  اإلســاندر فقــاك»جــاء يف البــدء 
، و هــو کتــاب مشــهور مــن الاتــ  (257)«کتــاب تفســري اإلســاندر األفروديســ  علــ  ارســطوالليس»هــو 

الباح  اخلراساين اَن اغل  الفالسفة  املعّرب عن اليو نية. و يعتقداملفقود  من تراث املسلمن الفلسف  
املســـلمن قـــد أتثـــروا  راء و الفـــا  األفروديســـ  الفلســـفية يف مبـــاح ه  عـــن انـــواع العقـــل، وان االســـاندر 
ــــاب الــــ ی ذکــــر   األفروديســــ  مفســــر و شــــارح ارســــطو، ولاــــن اغلــــ  کتبــــ  مفقــــود  و منهــــا هــــ ا الات

 (256)املقدس .
، و هـ  مـن (255)فإن املقدس  نقل موضوعاً عن حبر و خلي  فارس من رسـالة ارسـطوطاليس و ايضاً 

، و يری شفيع  ان املقصود من ه   الرسالة ه  «حبر فارس» اوائل املصادر االسالمية الي تصرح بعبار  
 (254).ايضاً « تفسري اإلساندر عل  ارسطوطاليس»
 املنسوب لـ: فلوطرخسة، يعياآلراء الطب رضاه الفالسفة يفيتاب ماك .13

الظاهر ف  کتاب البدء، ال ي حيتوی عل  فصل کامل عن آراء الفالسفة اليو ن، ان املقدس  اعتمد 
« مــا يرضــا  الفالســفة مــن اآلراء الطبيعيــة»علــ  کتــ  اليــو ن املعرّبــة، و ان اک ــر نقوالتــ  هــ  عــن کتــاب 

قرأت يف کتاب منسوب الـ  » ك املقدس :(. يقو Plutarchاملنسوب ال  الفيلسو  اليو ين فلوطرخس )
رجل من القدماء يقاك ل  )افلوطرخس( ذکر في  اختال  مقاالت الفالسفة، و ومسا  بـ )کتاب مايرضا  

و  (258)«حاـــ »،   ينقـــل املقدســـ  مقـــاط  عديـــد  بعـــد ان يقـــوك (253)«الفالســـفة مـــن اآلراء الطبيعيـــة(

                                                        
 .2/284ن. ،  -269
 .2/293 ن. ، -251
 .791-787ن. ،  -252
 .2/16ن. ،  -251
لان يقوك شفيع  حمق  کتاب البدء: يبدو ان املقصـود هـو  ،(2/16البدء، املقدس ،ساندر( )لإلر  سن  العبار  )و ف -257

شّراح کتـ  ارسـطو، و لاـن هـوار ]حمقـ  کتـاب البـدء و  شـر   مناإلساندر االفروديس ، فيلسو  القرن ال اين. ال ال  امليالدي، و 
 (.2/262، ابريس )شفيع  عةيف طب« و فسر  اإلساندر» بدال من « ساندرفسر  لإل»ف  فرنسا[ کت  خطأ عبار  

 .759-758، ص 8، جعار  االسالمية الاربیاخلراسان ، مقالة االساندر األفروديس ، دائر  امل -256
 .6/55البدء، املقدس ،  -255
 .2/214شفيع ،  -254
 .274-2/275  . ن، -253
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أنّ  قاك: جوهر ال مـان هـو حركـة السـماء هـ ا روى عن ]عن ارسطوطاليس[ أفلوطرخس » ،و (259)«قاك»
و ه ا الاتاب من الات  املفقود  من النراث االسالم  و قد ذکر ابـن النـدمي اسـ  هـ ا الاتـاب (241)«.

و قــد قــا  الباحــ  املصــري عبــدالرمحان البــدوي بنشــر بعــض اوراقــ  ضــمن کتــاب اخــر  (242)يف الفهرســت.
 (247).(241)للفيلسو .
 كهـــ(، و هنــا 557قهــا يف املاتبــة الظاهريــة بدمشــ ، ترجــ  الــ  ســنة )نســ ة مــن بعــض اورا كو هنــا

 (246)البدء. معلومات اخری عن الاتاب نقلها شفيع  يف مقدمت  عل  ترمجة
 يجةالنت

لـ املقدس  يعترب مصـدرا اترخييـا مهمـا وصـلنا مـن القـرن « البدء و التاريخ»نستنت  مما ذکر، ان کتاب 
املرحلـة  كحيتوي عل  مصادر اترخيية و اسالمية کانت حبو   املؤلف فـ  تلـالراب  اهلجري، و ه ا املصدر 

و لانها االن تعد من مفقودات الرتاث االسـالم ، حتـ  ان بعـض املصـادر التـ  ذکرهـا املقدسـ  و التـ  
لـــ واقــد بــن عمــرو « كاخبــار اببــ»تعتــرب حلــد االن مــن املفقــودات م تــ کرها املصــادر االخــری، م ــل کتــاب 

لــ احلسـن بـن منصـور احلـالج، و کتـاب يف فـ  علـ  الاـال  لــ « اإلحاطة و الفرقان » ، و کتاب التميم 
الناشـــ ء االکـــرب، و ان کتـــاب البـــدء هـــو املصـــدر الوحيـــد الـــ ي ذکرهـــا و اعتمـــد عليهـــا، ممـــا يعطـــ  هلـــ ا 

قتباســات الاتــاب و مصــادر  اتيــة تســتح  املراجعــة. ان هــ   املعلومــات مياــن ان تفــتح مــدخال لدراســة ا
ــــ  الضــــائعة و املفقــــود . ــــ (245)املقدســــ  مــــن الات ــــاح ن يف مجــــ   كان هنــــا كذل جهــــودا مــــن بعــــض الب

 اقتباسات کتاب معن او راو خاص من اجل احياء مصدر مفقود من کت  الرتاث االسالم .
 المصادر

لصـميع ، ابن حبان البسـي، ابوحـامت، اجملـروحن مـن احملـدثن، حتقيـ  محـدي السـلف ، الـراض: دار ا -
6333.  

  .1223ابن قتيبة الدينوري، املعار ، حتقي  ثروت عاان ، القاهر : داراملعار ،  -

                                                                                                                                            
 ا يف هـــ فعـــل ماضـــ  «َحاـــ »ك بـــدالً عـــن و بصـــيغة اجملهـــ«  ُحاـــ»اخطـــأ عنـــدما کتـــ   هـــوار احملقـــ  الفرنســـ  نيبـــدو ا -258
 .و کتاب  ت عل  لسان فلوطرخسءجا ت املقدس د  انتباه  أبن نقوالعالفصل، ل
 .262، 218، 64، 18، 14، 1/28، 2/273، 2/62البدء، املقدس ،  -259
 .2/62 . ن،  -241
 .726ابن الندمي،  -242
« ارسطوطاليس، يف الـنفس»من کتاب ضقد نشر   ،يف اآلراء الطبيعية الت  ترض  هبا الفالسفة، املنسوب ال  فلوطرخس -241

 .289-288، ص  2956البدوي، القاهر : ماتبة النهضة املعرية، عبد الرمحان ترمجة قسطا بنلوقا، حتقي  
قـا  کاتـ  هـ ا البحـ  بتطبيـ  نقـوالت املقدسـ  ، و ،ماتوبة ف  القرن السادس، عل  موقـ  الاـرتوينفصوك و قد مت نشر -247

  و الع ــــــــور عليها.منشــــــــور علــــــــ  موقــــــــ االوراق املاتشــــــــفةمتامــــــــًا، ممــــــــا يــــــــدك علــــــــ  صــــــــحة  مــــــــ  هــــــــ ا الــــــــن ، فاانــــــــت متطابقــــــــة
(http://repos1.alpheios.net) 

 .2/44شفيع ،  -246
» رسـالة دکتـورا  حتـت عنـوان  متطلبات منقا  الباح  )خضر العبادي( املشارك يف اعداد ه ا البح ، بدراسة موسعة  -245

و الت  حا ت عل  درجة ممتا ، من جامعة آ اد اإلسـالمية، قسـ  « کتابة التاريخ و الرؤية التارخيية لـ املقدس  ف  کتاب  البدء و التاريخ
و   دی عـام  اد . ، ابشرا  االستاذ الدکتور ها1127العلو  و التحقيقات، کلية التاريخ و حضار  الشعوب اإلسالمية، طهران، عا  

  ک لك قا  الباح  بتصحيح االج اء الستة من ن  کتاب البدء و التاريخ، عل  أمل طباعت  بعد االنتهاء من .
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  .6338ابن قتيبة الدينوري، عيون االخبار، حتقي  من ر ابوشعر، بريوت: املات  اإلسالم ،  -
  .1270مشس ،  1051:  ابن الندمي، حممد بن اسحاق، کتاب الفهرست، حتقي  جتّدد، طهران -
 .1223ن هشا ، السري  النبوية، حتقي  عمر تدمري، بريوت: دار الاتاب العري، اب -
األشعري، ابو احلسن، مقاالت األسالمين و اختال  املسلمن، حممد حمي  الدين، بريوت: املاتبة  -

 .2991العصرية، 
جامعـة  بروکلمان، کارك، اتريخ االدب العري، ق : دار الاتاب األسالم ، طبعـة افسـت علـ  طبعـة -

 الدوك العربية، دون اتريخ.
حاج  خليفة، مصطف ، کشـف الظنـون عـن اسـام  الاتـ  و الفنـون، بـريوت: دار احيـاء الـرتات،  -

 بدون اتريخ.
  .1277احلموی، اقوت، معج  األدابء، بريوت: دار صادر،  -
ـــــر  املعـــــار  اإلســـــال - ـــــوردی، طهـــــران: نشـــــر دائ ـــــر  املعـــــار  اإلســـــالمية الاـــــربی، اشـــــرا  جبن مية دائ

  .6313-1221الاربی.
دانشــــنام  جهــــان اســــال ، ]دائـــــر  املعــــار  اإلســــالمية[، طهــــران: نشـــــر دائــــر  املعــــار  األســـــالمية.  -

1221-6313.  
  .6335الدوري، عبدالع ي ، نشأ  عل  التاريخ عند العرب، بريوت: مرک  دراسات الوحد  العربية،  -
  .1280عل  البجاوی، بريوت: دار املعرفة، ال هيب، مشس الدين حممد، مي ان االعتداك، حتقي   -
ش  1075نگــاری در اســال ، طهــران: نشــر مســت،  هــادی، اتريخ  اد ،  ســجادی، سيدصــادق، عــام -

(1222.)  
 1082هـــای عربـــ ، حتقيـــ  رحيمـــ ، طهـــران: ســـا مان  ـــا  کتـــاب،  اتريـــخ نگارش  ســـ نین، فـــؤاد، -

 .1مشس ، ج
و اتريـــخ، املقدســــ ، مطهـــر بــــن طـــاهر )املولــــف(، شـــفيع  کـــدک،، حممدرضــــا، )املـــرتج (، آفــــرينش  -

  .6337مشس ،  1082طهران: نشر آنی ، 
، اليان 2882الفيوم ، سعدا او سعيد بن يوسف، األما ت و االعتقادات، حتقي  النداور، طبعة  -

 .2سرکيس، معج  املطبوعات العربية و املعربة، ق : ماتبة املرعش  النجف ، ج
طــوران قــر  بلــوط، معجــ  اتريــخ الــرتاث اإلســالم  يف ماتبــات العــام،  ؛ أمحــدقــر  بلــوط، علــ  رضــا -

 . 6335قيصری: ترکيا،دار العقب ، 
  .1225املسعودی، عل  بن احلسن، مروج ال ه  و معادن اجلواهر، بريوت: دار االندلس،  -
 767، 2، التنبي  و االشرا ، ج ---------------------------- -
 .1231-1822تاب البدء و التاريخ، حتقي  کلمات هوار، ابريس، املقدس ، مطهر بن طاهر، ک -
ــــــاريخ، حتقيــــــ  کلمــــــات هــــــوار، ------------------------- - ــــــاب البــــــدء و الت ، کت

  .1231القاهر : ماتبة ال قافة الدينية، دون اتريخ، افست عل  طبعة ابريس، 
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القـــــاهر : مطبعـــــة حلـــــيب، هـــــوروفتس، يوســـــف،املغا ی االولـــــ  و موءلفوهـــــا، ترمجـــــة حســـــن نصـــــار،  -
1212.  

 . 1220اقوت احلموی، معج  االدابء، حتقي  احسان عباس، بريوت دار الغرب االسالم ،  -
- Massighon, L, La passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, 1975. 
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