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ملخص البحث: 
تـعد الـروايات الـتـأرخيية لفتح الـبـرصة وتـمصريها أحـد أهـم مصـادر تـدوين 
هلـذهِ  أوردوهـا  الـتـي  ملـعلوماهتم  الـمـؤرخني  معـني  فـهي  الـتـأرخيية  الـحـوادث 

الـحـوادث. 
هـذهِ  فيهـا  ـرت  ذكُ الـتـي  الـتأرخيية  الـمـصادر  أهـم  االعتبار  بنـظر  أخـذين 
الـبـلدان  وفتـوح  ٨٥٤م)،  ٢٤٠هـ/  (ت  خـياط  بن  خـليفة  كتاريخ  الـروايات 
للبـالذري (ت ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م)، وتـاريخ الـرسل واملـلوك للطـربي (ت ٣١٠هـ/ 

٩٢٢م)، ومـروج الـذهـب ومـعادن الـجـوهر للمـسعودي (ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٦م). 
الروايات  ثانياً:  الـجـغرايف،  وموقـعها  الـبـرصة  طبـيعة  أوالً:  الـبـحث:  تـضمن 
التأرخيية لفتح الـبرصة ومتصريها، ملا هلا من أمهية كبرية يف مسألة التدوين التأرخيي، 
ثالثاً: أهم الرواة الذين سامهوا يف تدوين الـروايات الـتأرخيية لفتح البرصة ومتصريها، 
ـعتد بـهم قـديامً وحـديثاً،  ألن رواتـها كانـوا مـن أبـرز رواة الـتاريخ األسالمي الـذين يُ
رابعاً: مناهج املؤرخني يف ايراد الروايات التأرخيية لفتح البرصة ومتصريها. أمـا أهم 
الـســرتاتيجي  الـبــرصة  مدينة  ملــوقع  ان  أتضح  فهي:  اليـها  تـوصلنا  الـتي  الـنتـائج 
الـمــكان  حيــث  مــن  الـتــأرخيية  األحــداث  سيــر  فـي  الـكبـري  األثــر  واحلــيوي 
واألحــداث، وإن ـروايات الفتح والتمصري هـي الـروايات الـتي تـكون أقـرب الـى 
تـاريخ  فـي  الـمهمة  الـتأرخيية  الـحادثة  لـهذهِ  الـعام  بـالتفصيل  وانامزت  الـصحة، 
األسالم، ومن الـرواة الـذين تـداولـوا هـذهِ الـروايات عبـد اهللا بـن صـالح، وعـيل بـن 
الـمغـرية الـلذان نقل البالذري مروياهتام واعتمدها، وكـذلك الـمـدائني، وسـيف بـن 
عمـر الـذي اعتـمد علـيه الـطربي فـي تـدوين روايـاتهِ الـتأرخيية، اختلف املؤرخون يف 
منهج عرضهم لروايات الفتح ومتصري البرصة حتديداً مع امهية توافر املصداقية والدقة 

عند النقل، فضالً عن ثقة الرواة. 
الكلامت املفتاحية: الروايات، التأرخيية، فتح، متصري، البرصة. 
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Abstract 
The historical narra�ves of conquest and founda�on of Al-Basra 

are the most important sources for recording historical incidents. 
Taking into considera�on the most important historical sources men-
�oned by these narra�ves as the history of Caliph bin Khayyat (240 AH 
/ 854AD), and Fatuh Albaldan of Al-Balathari (346 AH / 956 AD), the 
History of Messengers and Kings of Al-Tabari (310 AH / 922 AD), Maruj 
Althahib and Ma`adan Aljawhar of Al-Masudi (346 AH / 956 AD). 

The research study includes: first, the nature of Basra and its 
geographical loca�on, second, the historical narra�ves of the con-
quest and founda�on of Al-Basra, because of its great importance in 
the issue of historical recording, third, the most important narrators 
who contributed to the recording of the historical narra�ves of the 
conquest and founda�on of Al-Basra. Fourth, the approaches of the 
historians to the historical narra�ves of the conquest and founda-
�on of Al-Basra, highly credited in the past and present. As for the 
most important results reached, they are as follows: the strategic 
and vital loca�on of Basra has a major impact on the course of his-
torical events in terms of loca�on and events, and the narra�ves of 
the conquest and founda�on of Al-Basra the narra�ves are charac-
terized with authen�city and details. 

Key Words: historical narra�ves, conquest, Fatah, founda�on,
Tamseer, Al- Basra
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املقدمة 
تدوين  مصادر  أهم  أحد  ومتصريها  الـبرصة  لفتح  الـتأرخيية  الـروايات  تعد 
الـحوادث الـتأرخيية إذ إهنا كانت مصدر الـمؤرخني ملعلوماهتم الـتي أوردوها هلذهِ 

الـحوادث السيام الـروايات الـتأرخيية الـواردة يف شأن فتح الـبرصة ومتصريها. 
كتاب  ومنها  االسالمي  الـتاريخ  مصادر  أهم  يف  الـروايات  هذهِ  وردت  وقد 
تاريخ خليفة بن خياط البن خليفة بن خياط (ت ٢٤٠هـ/ ٨٥٤م)، وفتوح الـبلدان 
٣١٠هـ/  (ت  لطربي  وامللوك  الـرسل  وتاريخ  ٨٩٢م)،  ٢٧٩هـ/  (ت  للبالذري 

٩٢٢م)، ومروج الذهب ومعادن الـجوهر للمسعودي (ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٦م). 
ارتأينا أن نجمع هذهِ الـروايات ونربزها ملا هلا من أمهية كبرية يف مسألة الـتدوين 
الـتأرخيي وقد انامزت بأن رواهتا كانوا من أبرز رواة الـتاريخ االسالمي الـمعتمدين 

الذين كانت معظم رواياهتم معتمدة من الـمؤرخني الـقدماء واملعارصين. 
اقتىض الـبحث أن نتبع منهج االستقراء والتحليل ملا يتضمن ذلك من املقارنة 
مابني الـروايات الـتأرخيية واالستنتاج لكي نصل اىل الـمبتغى وهو اخلرب الصحيح. 
الروايات  ثانياً:  الـجغرايف،  وموقعها  الـبرصة  طبيعة  أوالً:  اىل  البحث  قسم 
تدوين  يف  سامهوا  الذين  الرواة  أهم  ثالثاً:  ومتصريها،  الـبرصة  لفتح  التأرخيية 
ايراد  يف  املؤرخني  مناهج  رابعاً:  ومتصريها،  البرصة  لفتح  الـتأرخيية  الـروايات 

الروايات التأرخيية لفتح البرصة ومتصريها. 
أوالً: طبيعة الـبرصة وموقعها الـجغرايف. 

  تعد الـبرصة أحد أمصار الـدولة اإلسالمية الـمهمة انامزت بكوهنا مدينة عظيمة 
مل تكن موجودة زمن األعاجم بل اختطها الـمسلمون زمن عمر بن الـخطاب (١٣
مرصها القائد عتبة بن غزوان (ت ١٧هـ/٦٣٨م). (٢)  -٢٣هـ/٦٣٤ - ٦٤٣م). (١)

وذلك سنة (١٤هـ/ ٦٣٥ م). (٣)   
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قبل مدينة الـكوفة بسنة ونصف. (٤)  تقع مدينة البرصة  يف االقليم الرابع وبعدها 
عن خط املغرب اربع وستون درجة، وهي قاعدة العراق. (٥)   بني بالد فارس وديار 
بجانبها  حييط  وقبائل  خطط  مجيعها   (٦) الـصني.  بحر  عىل  الـعراق  وحد  الـعرب 

الـغريب الـبادية. (٧)  ويف جنوهبا جبلٌ يقال لهُ سنام. (٨)  
عليها  اختطت  الـتي  الـخطة  أهل  عىل  مساحتها  تكون  مستطيلة  مدينة  وهي 
فرسخني يف فرسخ. (٩)  تضم اثنتي عرشة حملة ولكل واحدة عدة مدن منفصلة عن 
بعضها. (١٠)  أهنارها كثرية عظيمة ومشهورة ففي اجلانب الغريب من هنر دجلة تسعة 
أهنار واجلانب الرشقي من هنر دجلة ثالثة أهنار. (١١)  يذكر ان جمموع اهنارها بلغت 

١٢٤,٠٠٠ هنراً. (١٢) 
جاء بمعنى البرصة اهنا األرض الـغليظة الـتي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر 
الـدواب. (١٣)  وذكر أهنا الـحجارة الـرخوة الـتي فيها بياض. (١٤) وحىص وحجارة 
لذا سموها برصة  سود فقيل إهنا برصة. (١٥) فهي الـطني الـعلك إذا كان فيه جص. (١٦) 
لرخاوة أرضها. (١٧) وذكر أهنا االرض الطيبة احلمراء. (١٨)  أشار ياقوت احلموي(١٩) 
اليها من بعيد وأبرصوا احلىص  ان املسلمني حينام جاءوا البرصة للنزول هبا نظروا 

بَة فسميت بذلك.  صْ عليها، فقالوا: ان هذه ارض سعيدة ٌبمعنى حَ
ربام هي األرض الـتي مجعت بني الـغلظة بسبب وجود الـحىص واحلجارة وبني 

الـرخاوة نظراً لوجود مادة الـجص الـتي تكون بيضاء وهشة. 
) تعني (كثري). (٢٠)   ذكر أهنا اسمٌ معرب (بَـسْ راه ُ) أي (كثري الـطرق) ألن (بَـسْ
و( راه ) تعني ( طريق )  يف اللغة الفارسية. (٢١)  فهي ذات طرق كثرية انشعبت منها 

اىل اماكن خمتلفة. (٢٢) 
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من الواضح ان اآلراء يف معنى البرصة متعددة وخمتلفة لكن كثريا منهم ذهب 
اىل اهنا االرض الغليظة التي فيها حىص وحجارة مع رخاوة، ونجد ان املعنى احلريف 
لكلمة البرصة يف اللغة الفارسية خمتلف متاماً مشرياً اىل تعدد طرقها، وما بني املعنيني 
تربتها  ورخاوة  بغلظة  انامزت  فهي  احلقيقة  اىل  أقرب  شيئا  نجد  والفاريس  العريب 
الطبيعي  فمن  مهمة  جتارية  منطقة  جعلها  املهم  اجلغرايف  موقعها  مع  واحد  آن  يف 
ناحية  أي  يف  موجودة  تكن  مل  العشور  زكاة  ان  بدليل  متعددة.  طرق  هلا  يكون  ان 
فضالً عن تنوع منتجاهتا من الصناعات. (٢٤)  من نواحي العراق عدا البرصة. (٢٣) 

ووصفت بأهنا"  موسم التجار". (٢٥) 
ثانياً: الروايات التأرخيية لفتح الـبرصة ومتصريها. 

ذكر أن سويد بن قطبة الذهيل، وبعضهم يقول قطبة بن قتادة كان يُغري يف ناحية 
الـخريبة من الـبرصة عىل الـعجم، والـمثنى بن حارثة الـشيباين يغري بناحية الـحرية، 
فلام قدم خالد بن الـوليد الـبرصة ليتوجه اىل الـكوفة وذلك سنة (١٢ هـ/٦٣٣م) 
أعانهُ عىل حرب أهل األبلة وخلف سويداً، يف حني ذكر أن خالداً مل يرس من الـبرصة 
حتى فتح الـخريبة وكانت مسلحة لألعاجم فقتل وسبى وخلف هبا رجالً من بني 

سعد بن بكر بن هوازن اسمه رشيح بن عامر. (٢٦)  
أنكر حممد بن عمر الـواقدي أن يكون خالد بن الـوليد أتى الـبرصة حني فرغ من 
أمر أهل الياممة والبحرين. (٢٧)  ويقول"  قدم الـمدينة ثم سار منها اىل الـعراق عىل 

طريق فيد والثعلبية". (٢٨) 
حينها بلغ عمر بن الـخطاب خرب سويد بن قطبة وما يصنع بالبرصة فرأ أن 
، فوالها عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب أحد بني مازن بن  يوليها رجالً من قبلهِ

منصور وكان من الـمهاجرين االوائل. (٢٩) 
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وقال لهُ إن الـحرية قد فتحت وقتل عظيم من الـعجم يعني مهران ووطئت خيل 
األهواز  أهل  من  هناك  من  واشغل  الـبرصة  ناحية  اىل  فرس  بابل  أرض  الـمسلمني 
وفارس وميسان عن إمداد إخواهنم عىل إخوانك، فأتاها عتبة وانضم اليه سويد بن 

قطبة ومن معه من بكر بن وائل وبني متيم. (٣٠) 
عندما نزل عتبة بن غزوان موضع الـخريبة كتب اىل عمر بن الـخطاب يبلغهُ نزوله 
إيــاه إذ البــد للمسلمني من منزل يتخذونه شتاء، وينرصفون اليـــه من غزوهم. (٣١) 
فكتب اليــه عمر"  امجع أصحابك يف موضع واحد وليكن قريبا ًمن الـامء والرعي 
، فكتب اليـه أين وجدت أرضاً كثرية القصبة يف طرف الـرب اىل  واكتب الــيَّ بصفتهِ
الـريف ودوهنا منافع ماء فيها قصباء، فلام قرأ الـكتاب، قال: هذهِ أرض نرضة قريبة 
ايــاها،  فأنزهلم  الـناس،  أنزهلا  أن  اليــه  واملحتطب وكتب  واملراعي  الـمشارب  من 

فبنوا مساكن بالقصب وبنــى عتبة مسجــداً من قصب". (٣٢) 
ويذكر أن عتبـة بن غـزوان توىل اختطاط الـمسجد بيـدهِ، كذلك ذكر أن الـذي 
اختطـهُ حمجر بن األدرع الـبـهزي بن سليـم، أو اختطهُ نافع بن الـحارث بن كلدة حني 
خط داره، ويقـال بــل اختطـهُ األسود بن رسيع الـتميمي. (٣٣)  ففي رواية خليفة بن 
خياط (٣٤)  يذكر أن حمجن بن األدرع وليس حمجر بن األدرع كام جاء عند الـبالذري 

نْ توىل اختطاط مسجد الـبرصة وبناه من القصب وذلك سنة (١٤ هـ/٦٣٥ م).  مَ
تسمـى  الـتـي  الـرحبــة  يف  الـمسجــد  دون  اإلمارة  دار  غزوان  بن  عتبة  وبنــى 
فـإذا  والديــوان،  الـسجــن  وفيهــا  الـدهنــاء  تسمــى  وكانت  هاشـم،  بنـي  برحبـة 
مـا غـزوا نزعــوا ذلـك القصــب وحزمـوه ووضعــوه حتـى يرجعــوا من الـغــزو، 

وحـني رجوعــهم يعيــدون بنـاءهِ ويبقــى الـحــال كـذلك. (٣٥) 
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األشــعري  موســى  أبــو  وبـنى  منــازهلم،  باختــطاط  الـنـاس  بــدأ  عنــدها 
الـمســجد ودار اإلمــارة بلــبن وطــني وسقفـها بالعــشب وزاد يف الـمســجد. (٣٦) 
وتذهب الـمصادر الـتأرخيية(٣٧) اىل أن متصري مدينة الـبرصة كان سنة (١٤ هـ/ 
ها. يف حـني يــذهب كــثري  ٦٣٥م)، حينام أنفذ عتبة بن غزوان اليـها فــنزهلا ومــرصَ
عــتبة  عنــدما خــرج  ت يف سـنة (١٦هـ/٦٣٧م)  أهنا مـرصَ اىل  الـســري  أهــل  من 
بــن غــزوان إلــيها مــن الـمـدائـن بــعد فـراغ ســعد بـن أبـي وقاص مـن حـرب 
جـلوالء وتكريت، حـينها كانت الـبـرصة تـدعى بــأرض الــهند فــنزل يف موضع 
بنـي  ـريبة وموضـع  بالزابوقـة واخلُ بـها إال سـبع دسـاكر(٣٩)  (٣٨)  ولـيس  الـخـريبة. 
وواحـدة  متـيم  بنـي  موضـع  يف  وثنتـان  باألزد  وثنتـان  ريبة  باخلـُ ثنتـان  واألزد  متـيم 
للنـاس  اجـمع  عمـر  إليـه  فكتـب  منـزله  لـهُ  ووصـف  عمـر  اىل  فكتـب  بالزابوقـة 

موضـعاً واحـداً وال تفرقـهم فأقـام عتـبة أشـهراً ال يغـزو وال يلقـى أحـداً. (٤٠) 
أقـام أهـل الـبـرصة مقـامهم علـى شاطئ دجـلة حتـى استـقروا وبــدؤوا فرسـخاً 
وجـروا معـهم هنـراً ثـم فرسـخاً ثـم جـروه ثـم أتـوا الـحجـر ثـم جـروه واختـطت 
علـى نـحو مـن خـطط الـكـوفة. (٤١)  كان علـى أنـزال الـبـرصة أبـو اجلـرباء عاصـم 
بـن الـدلف أحـد بـني غيـالن بـن مالـك بـن عمـرو بـن متـيم وقـد كـان قـطبة بـن 
قـتادة فيـام حدثـني عمـر حـدثنا الـمـدائني عـن الـنـرض بـن أسـحاق الـسـلمي عـن 
قـطبة بـن قـتادة الـسـدويس يغــري بـناحية الـخريـبة من الـبـرصة كمـا كـان الـمـثنى 

بـن حـارثة الـشـيباين. (٤٢) 
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البرصة  لفتح  الـتأرخيية  الـروايات  تدوين  يف  سامهوا  الذين  الرواة  أهم  ثالثاً: 
ومتصريها. 

أغلب  بأن  الـبرصة  متصري  شأن  يف  الـبالذري(٤٣)  أخذها  الـتي  الـروايات  انامزت 
مصادرها كانت من طريق الـعديد من الـرواة ومن هؤالء الـرواة الـوليد بن صالح، 
وأكثر الـبالذري من أخذ الـروايات من الـوليد بن صالح بشأن تعيني مكان الـتمصري. 
روايته  وكانت  صالح،  بن  اهللا  عبد  هو  الـبالذري(٤٤)  منهُ  أخذ  الذي  والراوي 

بشأن توجيه عمر بن الـخطاب لعتبة بن غزوان يف ثامنامئة من الـجند اىل الـبرصة. 
أما الـراوي اآلخر الذي اعتمد عليه الـبالذري(٤٥)  فهو عيل بن الـمغرية، وكانت 

الـروايات بشأن نزول الـخريبة وهو مكان الـتمصري. 
وكانت  الـبالذري(٤٦)،  عليه  اعتمد  الذي  الثوري   حممد  أبو  الـراوي  كذلك   

نْ ولـد يف مديـنة الـبـرصة.  رواياتهِ حول أول مَ
بـأن  الـبـرصة  متـصري  شـأن  فـي  الـطـربي  أخـذها  الـتي  الـروايـات  عـن  فضـالً 
تـكن  لـم  والـتي  الـتأرخيية  روايـاتهِ  فـي عـرض  الـرواة  مـن  أعـتمد علـى جممـوعة 

مطـابقة بشـكل كـبري مـع روايـات الـبـالذري فـي الـتـمصري. 
ِالـتي اعـتمد علـيها الـطربي(٤٧)  ذاكـراً أن  كذلك املصنف الـمـدائني يف روايته 

متـصري الـبـرصة كـان سـنة (١٤ هـ/٦٣٥م). 
قـول  الـى  مشـرياً  الـمسـعودي(٤٨)  عليـها   َ اعتـمد  الـتـي  نفسها  الـروايـة  وهـي 

الـمدائـني فيـها. 
التـي اعـتمد عليـها الـطربي(٤٩) حـول  روايـته مع ان الـراوي سيف بن عمر فـي
الـى  الـبـرصة فـي (١٦ هـ/٦٣٧م) وحـول قـدوم عتـبة بـن غـزوان  سـنة تـمصري 

الـبـرصة مـن الـمـدائن. 
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البـرصة  يف معـرض حديـثهِ عـن سنـة متـصري  الـمسـعودي(٥٠)   مـا ذكـرهُ  وهـذا 
"  وذهـب كـثري  غـري أنـهُ لـم يـذكر اسـم الـراوي سـيف بـن عمـر بـل أشـار بـقولـهِ
مـن  بـلون واحـد  بتـخصصهِ  بـن عمـر  ـرف عـن سـيف  عُ لـام  الـسـري".  أهـل  مـن 

األخبـار وهـي أخبـار (الفـتوح والـردة). (٥١) 
علـيهِ  اعــتمد  الذي  شـبة  بـن  عمـر  رواية  علـى  الـطربي(٥٢)  اعـتامد  كـذلك     
بشـأن قـدوم عـتبة بـن غـزوان الـبـرصة فـي ثالـث مائة مـن الـجـند، واعـتامدهِ علـى 

الـراوي نـفسه فـي تـوجيه عمـر بـن الـخـطاب لعـتبة بـن غـزوان الـى الـبـرصة. 
رابعاً: مناهج املؤرخني يف ايراد الروايات التأرخيية لفتح البرصة ومتصريها. 

– منهج خليفة بن خياط (ت٢٤٠ هـ/٨٥٤ م).  ١
يالحظ يف منهج خليفة بن خياط عامة بام يف ذلك روايتهِ عن متصري البرصة انه 
يعتمد التسلسل احلويل لألحداث مع االلتزام بذكر تسلسل املوضوعات وفق ذلك 
التسلسل احلويل فحينام يصل اىل فرتة عمر بن اخلطاب نجده يذكر الفتوحات. وفيها 

يذكر سنة أربع عرشة ويبدأ بفتح البرصة. (٥٣) 
، فضالً عن اعتامدهِ  نجد خليفة بن خياط يعتمد عىل سلسلة من االسناد يف روايتهِ

عىل روايات دون ذكر اسم حمدد لقائل الرواية إذ يكتفي بذكر. "  ويقال". (٥٤) 
انامزت كتابات خليفة بن خياط بتوافر عنرصين ومها الثقة والصدق يف حديثهِ 
وهو األهم. (٥٥) فضالً عن كونهِ من مدينة البرصة إذ تلقى علومه ِعىل يد عدد من 

ــنْ نقل منهم كانوا من رجاهلا الثقاة. (٥٦)  شيوخها املشهود هلم بالثقة، ومعظم مَ
– البالذري (ت٢٧٩ هـ/ ٨٩٢ م).  ٢

عدم  ومتصريها  البرصة  فتح  روايات  عرض  يف  البالذري  منهج  عىل  يالحظ 
يف  واضح  وذلك  آخرون  تناقلها  روايات  يورد  فنراه  واحد،  منهج  عىل  الثبات 
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ناقل  اسم  يذكر  أن  دون    (٥٧) قالوا".  يقول،  يقال،  قال،  قيل،  لكلمة"   استخدامهِ 
الرواية، مما يعني ان البالذري مل يكن مهتام يف ذكر سند الرواية يف بعض االحيان. 

ذكر  مع  الرواية  بإنكار  قام  ــنْ  مَ اسم  يذكر  البالذري  ان  نجد  آخر  جانب  ويف 
القول االرجح من قبل الذي قام بإنكارها. (٥٨) 

وينفيها  يؤكدها  التي  واآلراء  االقوال  بذكر  مهتامً  كان  البالذري  ان  يعني  هذا 
البالذري كان مهتامً  ان  نقول  للرواية مما جيعلنا   ِ نقله  اعتمد عليه يف  الذي  الراوي 

بنقل الروايات كام هي. 
خالل  من  وذلك  للسند  استخدامه  الروايات  من  آخر  جانب  يف  نجد  حني  يف 

كلمة"  حدثني". (٥٩) 
الذي هو  الرواة  أحد  اعتمد عىل  البالذري  التي عرضها  الروايات   ويف إحد

اآلخر اعتمد عىل اسناد آخرين بقوله ِ"  وحدثني. . . . يف اسناده ِ". (٦٠) 
ِالبالذري يف عرض رواياته ِعىل ماجاء اعاله بل اعتمد يف سنده ِ عىل  مل يكتف 

جمموعة من االقوام بقوله ِ" وقد رو قوم". (٦١)
فضالً عن عدم ابداء البالذري رأياً او حكامً بإزاء الروايات التي قام بعرضها، اي 
يمكن القول انه يورد الرواية كام نقلت اليه، ويف روايات اخر يكتفي بذكر عبارة" 

واهللا اعلم". (٦٢) 
– الطربي (ت٣١٠ هـ/ ٩٢٢ م).  ٣

ِلفتح البرصة ومتصريها بعرض سلسلة من  متيز منهج الطربي يف عرض رواياته 
السند يف رواياته ِ وهذا ماجعل تلك الروايات تنامز بالدقة، واالمانة، واملصداقية إذ 
فتح الباب واسعاً للباحثني يف دراسة سند هذه ِ الروايات والتأكد من مد دقة ناقليها. 
ِ للروايات نجدهُ ال يعطي حكامً او رأياً بشأهنا وربام هذا يعود اىل  وبعد عرضه 
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ا مما جيعل  ِ كام ذكرنا سابقً الشك من مصداقية رواته  يقبل  الطربي بشكل ال  تأكد 
يورد  الطربي  ألن  امهية،  ذا  ليس  أمراً  ترجيحات  او  واحكام  آراء  اعطاء  عملية 
الروايات واألحداث كام هي دون نقدها وكأنه ُ يعرض مجيع االقوال واآلراء التي 
اليه  اشار  ما  وهذا  هو،  رأيه  يعطي  ان  دون  لكن  احلدث  او  الرواية  حول  ذكرت 
الطربي بشكلٍ عام يف مقدمة كتابه ِ تاريخ الرسل وامللوك، فضالً عن اعتامده ِ لرواة 
ذوي أصول برصية. ربام هذا الذي جعل كثرياً من املؤرخني الذين جاؤوا من بعده 
ِيعتمدون عىل رواياته ِ عىل سبيل املثال الرواية التي اعتمد عليها املسعودي(٦٣) حول 
سنة متصري البرصة يف سنة (١٤ هـ/ ٦٣٥ م). والتي ذكرها الطربي(٦٤) سابقاً معتمداً 

عىل قول املدائني فيها. 
وهنا نجد أن دقة سلسلة االسناد هلا امهية كبرية. وهذا ما جعل الطربي ال يعتمد 
من  جمموعة  بذكر  بل  واملعارصين  سبقوه  الذين  املؤرخني  ِمن  غريه  روايات  عىل 
الرواة الذين تناقلوا الرواية وهذا ما وجدناه من اختالفات بني مروياته ِ ومرويات 

البالذري حول متصري البرصة. 
– املسعودي (ت٣٤٥ هـ/ ٩٥٦ م).  ٤

يتضح من منهج املسعودي يف معرض رواياته ِ التحريرية عن متصري البرصة بعدم 
 "ِ بقوله  الناس  من  جمموعة  ذكرهتا  روايات  عىل  مايعتمد  فكثرياً  حمدد  ِبراوٍ  التزامه 
ــنْ هؤالء الناس حتديداً هل  فذهب كثري من الناس اىل ان. . . ". (٦٥) دون ان يذكر مَ
هم متخصصون بنقل الرواية التأرخيية، وما مد مصداقيتهم يف النقل كذلك فإنه 
كثرياً ما اعتمد عىل آراء، واقوال وروايات جمموعة من الناس، ربام اراد املسعودي 
من وراء عرضه ِملختلف الروايات واالقوال اىل استقراء االحداث التأرخيية وسربها. 
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املختلفة عنها  الروايات، واالحداث وذكر اآلراء  ِ عن  لكن يف معرض حديثه 
نجده كأنه يريد ان يرجح صحة يشء معني بذاته ِفيذكر الرأي ملجموعة او ما ذهب 
املثال  املدائني، عىل سبيل  قاله  ما  او  ما ذكره  القول  بأن هذا  الناس ويستدرك  اليه 
منهم  الناس،  من  كثري  وذهب    " بقولهِ البرصة  متصري  سنة  املسعودي  ذكر  حينام 
فنزهلا  البرصة  اىل  عرشة  اربع  سنة  يف  غزوان  بن  عتبة  انفذ  عمر  ان  وغريه  املدائني 
ها" (٦٦) ربام كان هدف املسعودي من ذلك ان يبني مثاالٍ مــنْ هؤالء الناس  ومرصً
الذي اعتمد عليهم يف رواياته ِ بأهنم كانوا من امثال املدائني يف دقة نقلهم وموثوقية 

االعتامد عليهم. 
(٦٧) إذ مل يرش اىل اسم   فضالً عن ذكرهِ عبارة"  وذهب كثري من اهل السري اىل" 

راوٍ معني ِ وهذا ما سبقت االشارة اليه. 
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الــخاتـــمــة
ومتصريها  الـبـرصة  لفتح  الـتأريـخية  الـروايـات  يف  والدراسة  الـبحث  بعــد 

توصلـنا الـى مجلة من الـنتـائج املهمة وهي: 
فـي .١ الـكبـري  األثــر  واحلــيوي  االســرتاتيجي  الـبــرصة  مدينة  ملــوقع  أن  اتضح 

سيــر األحــداث الـتــأرخيية مــن حيــث الـمــكان واألحــداث. 
تعـــدد معاين مدينة البرصة فهي تدل عىل شدة الرتبة او رخاوهتا او اهنا مأخوذة .٢

من اللغة الفارسية فتعني منطقة ذات طرق كثرية وهذا متأت من موقعها اجلغرايف 
املهم. 

دونــت، .٣ الـتي  الـروايــات  أهــم  مـن  الـبــرصة  ومتــصري  فتح  ـروايات  تـــعـد 
ومـن الـمـعلوم أن هذه ِالـروايات هــي الـتي تــكون أقـرب الـى الـصحة. 

ختــص .٤ الـتي  األحـــداث  أهــم  وتــمصريها  الـبــرصة  فتح  روايات  تــضمنت 
متـصري البـرصة والـتي انامزت بالتــفصيل الـعام هلـذه الـحــادثة الـتأرخيية الـمــهمة 

فـي تأريــخ اإلســالم. 
صــالح، .٥ بــن  اهللا  عبـد  الـروايات  هــذهِ  تــداولوا  الــذين  الـرواة  أبــرز  مــن 

الـمـــدائني،  وكـــذلك  الـبــالذري،  عنــهام  أخــذ  الـلذان  الـمغــرية  بــن  وعلــي 
وسيــف بــن عمــر الــذي اعتــمد علــيه الـطربي فــي تــدوين رواياتــهِ الـتأرخيية. 

حتديداً .٦ ومتصريها  البرصة  فتح  لروايات  عرضهم  مناهج  يف  املؤرخون  اختلف 
وهي  الروايات  عرض  يف  اساسيني  عنرصين  توافر  رضورة  عىل  اتفقوا  لكنهم 

املصداقية والدقة عند النقل، فضالً عن ثقة الرواة. 
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هوامش البحث
١)األصطخري، أبو أسحاق أبراهيم بن حممد (ت٣٤٦ هـ/٩٠٧ م)، مسالك الـماملك، ليدن، 
(مطبعة بريل، ١٩٢٧ م)، ص٨٠؛ أبن حوقل، حممد بن عيل الـنصيبي (ت ٣٦٧ هـ/١٩٧٧ م)، 
صورة األرض، ليدن، (مطبعة بريل، ١٩٣٨ م)، ق١، ص٢٣٥؛ الـمقديس، شمس الـدين أيب 
عبد اهللا حممد بن أمحد (ت٣٨٠ هـ/٩٩٠ م)، أحسن الـتقاسيم يف معرفة االقاليم، وضع مقدمته 
وحواشيه: حممد خمزوم، بريوت، (دار أحياء الـرتاث الـعريب، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م)، ص١٠٥.  

٢)البالذري، أيب الـحسن (ت٢٧٩ هـ/٨٩٢ م)، فتوح الـبلدان، مراجعة وتعليق: رضوان حممد 
رضوان، بريوت، (دار الـكتب الـعلمية، ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م)، ص٣٤١؛ األصطخري، مسالك 
الـماملك، ص٨٠؛ الـمقديس، أحسن الـتقاسيم، ص١٠٥؛ أبو الفداء، عامد الـدين أسامعيل بن 
حممد بن عمر (ت٧٣٢ هـ/١٣٣١ م)، تقويم الـبلدان، تصحيح: الـبارون ماك كوكني ديسالن، 

باريس، (دار الـطباعة الـسلطانية، ١٨٤٠ م)، ص٣٠٩.  
٣)البالذري، فتوح البلدان، ص٣٤١.  

(دار  بريوت  الـعباد،  وأخبار  الـبالد  أثار  هـ/١٢٨٣م)،  (ت٦٨٢  حممد  بن  زكريا  ٤)القزويني، 
صادر، ١٩٦٠ م)، ص٣٠٩.  

آكام  امليالدي)،  احلادي عرش  اهلجري/  اخلامس  القرن  بن حسني (من علامء  ٥)املنجم، اسحق 
املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان، د. م، (د. مط، د. ت)، ص٦.  

٦)الـمقديس، أحسن الـتقاسيم، ص١٠٥.  
٧)األصطخري، مسالك الـماملك ص٨٠؛ الـمقديس، أحسن الـتقاسيم، ص١٠٥؛ أبو الفداء، 

تقويم الـبلدان، ص٣٠٩
٨)أبو الفداء، تقويم الـبلدان، ص٣٠٩.  

٩)اليعقويب، أمحد بن أسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت٢٩٢ هـ/٩٠٤ م)، الـبلدان، وضع 
حواشيه: حممد أمني ضناوي، ط١، بريوت، (دار الـكتب الـعلمية، ١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢ م)، ص١٥٩.  
١٠)جمهول، حدود العامل من املرشق اىل املغرب، اهتامم: د. منوجهر ستودة، ترمجة من الفارسية 
اىل العربية: ارساء سبهان فرحان القييس، قدمتها كمرشوع ترمجة اىل كلية اللغات يف جامعة بغداد، 
وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العايل للرتمجة باللغة الفارسية، (كلية اللغات- جامعة 

بغداد، ١٤٢٣ه/٢٠٠٠م)، ص ١٢٤.  
اىل  السبعة  االقاليم  عجائب  كتاب  ٩٠١م)،  ٢٨٩هـ/  (ت  هبلول  بن  احلسن  ابو  ١١)سهراب، 
هناية العامرة وكيف هيئة املدن واحاطة البحار هبا وتشقق اهنارها ومعرفة جباهلا ومجيع ما وراء 
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اعتنى  ما ذكر،  باملسطرة واحلساب والعدد والبحث عىل مجيع  خط االستواء والطول والعرض 
بنسخه وتصحيحه: هانس فون مزيك، فينا، (مطبعة ادولف هولزهوزن، ١٣٤٧هـ/ ١٩٣٩م)، 

ص١٣٥ وص١٣٦.  
١٢)جمهول، حدود العامل، ص ١٢٤.  

الـحسني  أبو  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  فارس،  أبن  ص١٠٦؛  التقاسيم،  أحسن  ١٣)املقديس، 
الـسالم حممد هارون، ط٢، بريوت،  تح: عبد  اللغة،  مقاييس  م)، معجم  (ت٣٩٥ هـ/١٠٠٤ 
(دار الـجيل، ١٤٢٠ هـ/١٩٩٩ م)، ج١، ص٢٥٤؛ الـزبيدي، حممد مرتىض الـحسني (ت١٢٠٥
(دار  م،  د.  الـمحققني،  من  جمموعة  تح:  القاموس،  جواهر  من  الـعروس  تاج  م)،  هـ/١٧٩٠ 

اهلداية، د. ت)، ج١٠، ص٢٠٣.  
أيب  الـدين  شهاب  الـحموي،  ياقوت  ص٢٥٤؛  ج١٠،  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  ١٤)أبن 
عبداهللا ياقوت (ت٦٢٦ هـ/١٢٢٨ م)، معجم الـبلدان، تقديم: حممد عبد الـرمحن الـمرعشيل، 
بريوت، (دار أحياء الـرتاث الـعريب، د. ت)، مج ١، ص٣٤٠. الزبيدي، تاج الـعروس، ج١٠، 

ص٢٠٣.  
١٥)البالذري، فتوح الـبلدان، ص ٣٣٦.  

ج١٠،  الـعروس،  تاج  الزبيدي،  ص٣٤٠؛  مج١،  الـبلدان،  معجم  الـحموي،  ١٦)ياقوت 
ص٢٠٢.  

١٧)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  
ج١٠،  الـعروس،  تاج  الزبيدي،  ص٣٤٠؛  مج١،  الـبلدان،  معجم  الـحموي،  ١٨)ياقوت 

ص٢٠٢.  
١٩)معجم البلدان، مج١، ص ٣٤٠.  

٢٠)الزبيدي، تاج العروس، ج١٠، ص٢٠٢.  
٢١)الزبيدي، تاج العروس، ج١٠، ص٢٠٢؛ شري، ادي، االلفاظ الفارسية املعربة، ط٢، بريوت، 

(املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، ١٩٠٨ م)، ص٧٥.  
٢٢)ياقوت احلموي، معجم البلدان، مج١، ص٣٤٠.  

٢٣)مؤلف جمهول، حدود العامل، ص١٢٤.  
٢٤)مؤلف جمهول، حدود العامل، ص١٢٤.  

٢٥)املنجم، آكام املرجان، ص٦.  
بن  تاريخ خليفة  م)،  الـعصفري (ت٢٤٠ هـ/٨٥٤  الـبرصي  أبو عمرو  بن خياط،  ٢٦)خليفة 
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خياط، تح: أكرم ضياء الـعمري، ط٢، دمشق، (دار القلم، ١٣٩٧ه)، ج١، ص١١٧؛ الـبالذري، 
فتوح الـبلدان، ص٣٣٥

٢٧)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  
٢٨)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  
٢٩)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  
٣٠)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  

٣١)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤١؛ ياقوت الـحموي، معجم الـبلدان، مج ١، ص٣٤١.  
٣٢)الـبالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤١.  
٣٣)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤١.  

٣٤)تاريخ، ج١، ص١٢٩.  
٣٥)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤١.  
٣٦)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤٢.  

الـطربي،  ص٣٤١؛  الـبلدان،  فتوح  الـبالذري،  ص١٢٩؛  ج١،  تاريخ،  خياط،  بن  ٣٧)خليفة 
الـعلامء األجالء،  الـرسل وامللوك، تح: نخبة من  تاريخ  حممد بن جرير (ت٣١٠ هـ/٩٢٢ م)، 
القاهرة، (مطبعة األستقامة، ١٣٥٧ هـ/١٩٣٩ م)، ج٣، ص٨٩؛ املسعودي، أبو الـحسن عيل 
بن الـحسني (ت٣٤٥ هـ/٩٥٦م)، مروج الذهب ومعادن الـجوهر، تح: شارل بال، ط١، قم، 

(مطبعة رشيعت، ١٤٢٢/١٣٨٠هـ)، ج٣، ص٦٤.  
٣٨)الطربي، تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٨٩ وص٩٠؛ الـمسعودي، مروج الذهب، ج٣، 

ص٦٤.  
بناء كالقرص حوله  أو هي  الـعظيمة،  القرية  أو  الـمستوية  ُ: األرض  ــَرة،  ــكَ الـدسْ ٣٩)دســاكر: 
أيب  الـدين  مجال  منظور،  أبن  ينظر:  للملوك.  يكون  واملالهي،  الـرشاب  فيها  لألعاجم  بيوت 
د.  (دار صادر،  الـعرب، ط١، بريوت،  لسان  بن مكرم (ت٧١١ هـ/١٣١١ م)،  الفضل حممد 

ت)، ج٤، ص٢٨٦؛ الـزبيدي، تاج الـعروس، ج١١، ص٢٩٣.  
٤٠)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦؛ الـطربي، تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٩٠.  
٤١)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦؛ الـطربي، تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٩١.  

٤٢)الطربي، تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٩١.  
٤٣)فتوح الـبلدان، ص٣٣٧.  
٤٤)فتوح الـبلدان، ص٣٣٧.  
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٤٥)فتوح الـبلدان، ص٣٤١.  
٤٦)فتوح الـبلدان، ص٣٤٢.  

٤٧)تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٨٩.  
٤٨)مروج الذهب ومعادن الـجوهر، ج٣، ص٦٤.  

٤٩)تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٩٠.  
٥٠) مروج الذهب ومعادن الـجوهر، ج٣، ص٦٤.  

٥١)عيل، جواد، "  سيف بن عمر"، جملة الـرسالة، الـعدد (٨٥٦)، ١٩٤٩ م.  
٥٢)تاريخ الـرسل وامللوك، ج٣، ص٩٢.  

٥٣)خليفة بن خياط، تاريخ، ج١، ص١٢٧.  
٥٤)خليفة بن خياط، تاريخ، ج١، ص١٢٧.  

٥٥)الرسجاين، راغب، خليفة بن خياط ( قصة االسالم)، مقال منشور يف موقع
  www .islamstory .com

  .p٥٦)الرسجاين، راغب، خليفة بن خياط (قصة االسالم)، ٦
٥٧)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٥وص٣٣٦ وص٣٣٧.  

٥٨)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  
٥٩)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤١.  
٦٠)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٥.  
٦١)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٤٠.  
٦٢)البالذري، فتوح الـبلدان، ص٣٣٦.  

٦٣)مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج٣، ص٦٤.  
٦٤)تاريخ الرسل وامللوك، ج٣، ص٨٩ وص٩٠.  
٦٥)مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج٣، ص٦٤.  
٦٦)مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج٣، ص٦٤.  
٦٧)مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج٣، ص٦٤. 
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الـمـصادر واملراجع 
أوال: الـمـصادر األصـيلة. 

حممد * بن  أبراهيم  أسحاق  أبو  األصطخري، 
(ت٣٤٦ هـ/٩٠٧ م). 

بريل، ١ (مطبعة  ليدن،  الـماملك،  مسالك    -
١٩٢٧ م). 

هـ/٨٩٢* (ت٢٧٩  الـحسن  أيب  البالذري، 
م). 

الـبلدان، مراجعة وتعليق: رضوان  ٢-  فتوح 
حممد رضوان، بريوت، (دار الـكتب الـعلمية، 

١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م). 
أبن حوقل، حممد بن عيل الـنصيبي (ت ٣٦٧*

هـ/١٩٧٧ م). 
بريل،  (مطبعة  ليدن،  األرض،  صورة   -٣

١٩٣٨ م). 
الـبرصي * عمرو  أبو  خياط،  بن  خليفة 

الـعصفري (ت٢٤٠ هـ/٨٥٤ م). 
ضياء  أكرم  تح:  خياط،  بن  خليفة  تاريخ   -٤
١٣٩٧ القلم،  (دار  دمشق،  ط٢،  الـعمري، 

هـ). 
سهراب، ابو احلسن بن هبلول (ت ٢٨٩هـ/ *

٩٠١م). 
هناية  اىل  السبعة  االقاليم  عجائب  كتاب   -٥
هبا  البحار  واحاطة  املدن  هيئة  وكيف  العامرة 
وراء  ما  ومجيع  جباهلا  ومعرفة  اهنارها  وتشقق 
باملسطرة  والعرض  والطول  االستواء  خط 
ما ذكر،  والبحث عىل مجيع  والعدد  واحلساب 
اعتنى بنسخه وتصحيحه: هانس فون مزيك، 

١٣٤٧هـ/  هولزهوزن،  ادولف  (مطبعة  فينا، 
١٩٣٩م). 

الطربي، حممد بن جرير (ت٣١٠ هـ/٩٢٢*
م). 

من  نخبة  تح:  وامللوك،  الـرسل  تاريخ    -٦
القاهرة، (مطبعة األستقامة،  الـعلامء األجالء، 

١٣٥٧ هـ/١٩٣٩ م). 
أبو * زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  فارس،  أبن 

الـحسني (ت٣٩٥ هـ/١٠٠٤ م). 
الـسالم  عبد  تح:  اللغة،  مقاييس  معجم   -٧
الـجيل،  (دار  بريوت،  ط٢،  هارون،  حممد 

١٤٢٠ هـ/١٩٩٩ م). 
أبو الفداء، عامد الـدين أسامعيل بن حممد بن *

عمر (ت٧٣٢هـ/١٣٣١ م). 
الـبارون  تصحيح:  الـبلدان،  تقويم    -٨
الـطباعة  (دار  باريس،  ديسالن،  كوكني  ماك 

الـسلطانية، ١٨٤٠ م). 
(ت٦٨٢* حممد  بن  زكريا  القزويني، 

هـ/١٢٨٣م). 
(دار  بريوت  الـعباد،  وأخبار  الـبالد  أثار   -٩

صادر، ١٩٦٠ م). 
الـحسني * بن  عيل  الـحسن  أبو  املسعودي، 

(ت٣٤٥ هـ/٩٥٦ م). 
تح:  الـجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج    -١٠
شارل بال، ط١، قم، (مطبعة رشيعت، ١٣٨٠

/١٤٢٢هـ). 
املقديس، شمس الـدين أيب عبد اهللا حممد بن *

أمحد (ت٣٨٠ هـ/٩٩٠ م). 



الـروايات الـتأريخية لفتح وتمصير الـبصرة 

١٣٧

االقاليم،  معرفة  يف  الـتقاسيم  ١١-أحسن 
خمزوم،  حممد  وحواشيه:  مقدمته  وضع 
١٤٠٨ الـعريب،  الـرتاث  أحياء  (دار  بريوت، 

هـ/ ١٩٨٧ م). 
القرن * بن حسني (من علامء  املنجم، اسحق 

اخلامس اهلجري/ احلادي عرش امليالدي). 
١٢- آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف 

كل مكان، د. م، (د. مط، د. ت). 
أبن منظور، مجال الـدين أيب الفضل حممد بن *

مكرم (ت٧١١هـ/١٣١١م). 
(دار  بريوت،  ط١،  الـعرب،  لسان   -١٣

صادر، د. ت). 
* مؤلف جمهول. 

املغرب،  اىل  املرشق  من  العامل  حدود   –١٤
اهتامم: د. منوجهر ستودة، ترمجة من الفارسية 
القييس،  فرحان  سبهان  ارساء  العربية:  اىل 
اللغات  كلية  اىل  ترمجة  كمرشوع  قدمتها 
متطلبات  من  جزء  وهو  بغداد،  جامعة  يف 
باللغة  للرتمجة  العايل  الدبلوم  درجة  نيل 
بغداد،  اللغات-جامعة  (كلية  الفارسية، 

١٤٢٣ه/٢٠٠٠م). 
ياقوت الـحموي، شهاب الـدين أيب ياقوت *

عبداهللا (ت٦٢٦هـ/١٢٢٨م). 
عبد  حممد  تقديم:  الـبلدان،  معجم    -١٥
أحياء  (دار  بريوت،  الـمرعشيل،  الـرمحن 

الـرتاث الـعريب، د. ت)
بن * جعفر  بن  أسحاق  بن  أمحد  اليعقويب، 

وهب بن واضح (ت٢٩٢هـ/٩٠٤ م). 
أمني  حممد  حواشيه:  وضع  ١٦-الـبلدان، 
ضناوي، ط١، بريوت، (دار الـكتب الـعلمية، 

١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢ م). 
ثانـياً: املـراجع الـحديـثة. 

شري، ادي. *
املعربة، ط٢، بريوت،  الفارسية  ١ - االلفاظ 
اليسوعيني،  لآلباء  الكاثوليكية  (املطبعة 

١٩٠٨ م). 
الـحسينــي * مـــــرتىض  حممــــد  الزبيــــدي، 

(ت١٢٠٥هـ/١٧٩٠م). 
القاموس،  جواهر  من  الـعروس  تاج    -٢
(دار  م،  د.  الـمحققني،  من  جمموعة  تح: 

اهلداية ، د. ت). 
ثالثاً: الـدوريـات. 

الرسجاين، راغب. *
مقال  االسالم)،  (قصة  خياط  بن  ١-خليفة 
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عيل، جواد. *
الـعدد  الـرسالة،  جملة  عمر،  بن  سيف   –٢

(٨٥٦)، ١٩٤٩ م. 


