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 المقدمة:

الحسج هلل الحي ال يبمغ مجحتو القائمػف، كال يحري نعساءُه العادكف، كال يؤدي حقو السجتيجكف، 
كشفيعشا يـػ أحسجُه كأشكخه عمى عػاشف كخمو كسػابغ نعسو، كالرالة كالدالـ عمى حبيب رب العالسيغ، 

الجيغ، أبي القاسع دمحم كآلو الصاىخيغ السعرػميغ، كصحبو األخيار السياميغ، كمغ سار عمى نيجو الى 
 يـػ الجيغ.

 اما بعج..

فاف التخاث مخآة الذعػب كالجكؿ، ككل شعب يفتخخ بتخاثو كبحزارتو، كمغ كشػز تخاثشا العخبي 
جكلة الشرخية" لمسؤرخ ذي الػزارتيغ لداف الجيغ ابغ االسالمي الثسيغ ىػ كتاب" المسحة البجرية في ال

، كىي تخجسة لجكلة اقتخنت بسسمكة غخناشة في تاريخ االنجلذ، كحكستيا اسخة بشي االحسخ، اك الخصيب
بشي نرخ، تمظ الجكلة االسالمية الرغيخة التي اكججتيا ضخكؼ غيخ عادية، كبقيت صامجة لمفتغ الدياسية 

 لحخبية مغ الخارج قخابة قخنيغ كنرف مغ الدماف.في الجاخل، كالتيارات ا

كسا كيعتبخ صاحب الكتاب مغ العمساء الكبار الحي اسيع بالتاليف في مختمف العمػـ كالفشػف، كقج 
شيج لو كبار االعالـ مغ السرشفيغ بالشبػغ في السشطـػ كالسشثػر، كاجسعػا عمى مػالبو السختمفة، كشاقاتو 

كقج تخبى في بيت تػارث الشعسة كالعمع كالفزل كالخئاسة كىػ بيت بشي  ، كيف الالعمسية الستعجدة
 الخصيب، كسسػا بحلظ لرمتيع بالحجيث كالفقو كالخصابة كالعمع...

كقج قدسشا بحثشا الستػاضع ىحا بسقجمة بديصة تشاكلت بتعخيف السؤلف كالكتاب، كفرميغ، تشاكؿ 
ة فقخات، كالفرل الثاني، تشاكؿ مشيج الكتاب" المسحة الفرل االكؿ: الديخة الحاتية كالعمسية، كفيو عج
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 البجرية في الجكلة الشرخية، كفيو ايزًا عجة فقخات.. كخاتسة: فييا اىع الشتائج التي تػصل الييا البحث..

 .كالحسج هلل رب العالسيغ

 الجكلة الشرخية ،المسحة البجرية   ، لداف الجيغ ابغ الخصيب   ، مػارد : مفتاحيةكممات 

The resources of Lisan Al-Din Ibn Al-Khatib and his method in 

his book Al-Lamaha Al-Badriya fi Al-Dawla Al-Nasiriyah 

-Historical Study- 

Rasmiya Abdul Hussein Hammadi 
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College of Education for Women - University of Al-Qadisiyah 

sw02189@gmail.com 

Introduction: 

 Praise be to God, 

whose praise is not attained by those who say, and whose bounties are not 

counted by the transgressors, and whose right is not fulfilled by the diligent 

ones. On his path until the Day of Judgment. Heritage is the mirror of peoples 

and states, and every people is proud of their heritage and civilization, and one 

of the treasures of our Arab and Islamic heritage is the book “The Badr Glance 

in the Nasrid State” by the historian with two ministries, Lisan Al-Din Ibn Al-

Khatib, which is a translation of a state associated with the Kingdom of Granada 

in the history of Andalusia, and its wisdom was the Bani Al-Ahmar family. Or 

Bani Nasr, that small Islamic state created by unusual circumstances, and which 

remained steadfast to political strife at home and warlike currents from abroad 

for nearly two and a half centuries. 

The author of the book is also considered one of the great scholars who 

contributed to the composition of various sciences and arts, and he was 

witnessed by the great media among those who classified his brilliance in the 

system and the verse. Al-Khatib, so called because of their connection to hadith, 

jurisprudence, rhetoric, and science... 

We have divided our modest research with a simple introduction that dealt with 

the definition of the author and the book, and two chapters. The first chapter 
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deals with the biography and science, which contains several paragraphs, and 

the second chapter deals with the approach of the book, "The Badr Glimpse in 

the Nasrid State, and it also contains several paragraphs... And a conclusion: in 

which the most important results The research reached.. Praise be to God, Lord 

of the Worlds. 

Keywords: Resources ,Lisan al-Din Ibn al-Khatib , Al-Lamaha al-Badri , al-

Dawlah al-Nasiriyya 
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لسفكخيغ مغ الذخؽ كالغخب، كفي حقب زمشية لقج تخجع البغ الخصيب عجد غيخ قميل مغ العمساء كا

مختمفة مشح عرخه حتى كقتشا الحاضخ، كذلظ لسا يتستع بو ابغ الخصيب مغ مكانة عمسية مخمػقة في 
 الدياسة كالتاريخ كاالدب كغيخىا... .

 الديرة الذاتية:أواًل: 

 ـ اسمو وندبو:1

 ،(1)بغ احسج بغ احسج الدمسانيػ دمحم بغ عبج هللا بغ سعيج بغ عبج هللا بغ سعيج بغ عمي ى
، يكشى ابا عبج هللا، كيمقب (2)كالدمساني ندبة الى سمساف، كىػ حي بغ مخاد مغ عخب اليسغ القحصانية

 .(3)بمداف الجيغ، كاشتيخ بمداف الجيغ بغ الخصيب

 ونذأتو:  الدتوــ و 2

 .(4)كلج في مجيشة لػشة إحجى مجف األنجلذ احجى اقاليع البيخة

ككانت كالدتو سشة  ، كىي عمى بعج خسديغ كيمػ متخ مشيا،يا السػلف بشت غخناشة لقخبياكالتي يدسي
فكاف ا في كتابو ىحا كغيخه مغ مرشفاتو، ، ككاف مػلجه في عيج الجكلة الشرخية التي ارخ لي(5)ىػ(713)

                                           

ة الشرػخية، لمسحػة البجريػة فػي الجكلػ، اىػػ(776 دمحم بغ لدػاف الػجيغ ابػغ الخصيػب)ت: ابغ الخصيب ، ابي عجهللا (1) 
، 4؛ االحاشػػػػػة ،ج20ـ( ، ص2009المي ،) بيػػػػػخكت ، ، دار السػػػػػجار االسػػػػػ 1: دمحم مدػػػػػعػد جبػػػػػخاف ،  تػػػػ 
 .439ص

 1968القػػاىخة، ، )الخػػانجي، مكتبػػة، 1  ،غ بػػغ الخصيػػب حياتػػو كتخاثػػو الفكػػخي لدػػاف الػػجي ،دمحم عبػػج هللا ،عشػػاف(2) 
 .29(، صـ

  .439، ص4ج ىػ(1424، دار الكتب العمسية، ) بيخكت ،1  ،في أخبار غخناشة اإلحاشةابغ الخصيب،  (3) 

، الخكض السعصار في خبخ األقصار ،ىػ(900)ت ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عبج السشعع الحسيخي،  (4) 
 . 513ص (،ـ1980،)بيخكت،مؤسدة ناصخ لمثقافة ،2 ، ت : إحداف عباس

 . 438، ص 4ابغ الخصيب،االحاشة، ج  (5) 
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قو كالخصابة كالعمع كسسػا ببشػا الخصيب لرمتيع بالحجيث كالكتابة كالف ،مغ بيت عمع عخفػا بالػزارة كالخئاسة

 .(1)مى لداف الجيغ في غخس بحكر العمعالحي كاف لو االثخ ع

كالفتغ كاالغتياالت كتبجؿ االحػاؿ  اتصخابكاف عرخ السؤلف مذحػنا باالض :)مقتمو( :ــ وفاتو3
تعخض لمحبذ في اخخ حياتو بعج اف فقج  .(2)مغ حيغ الى اخخ كىػ شاىجًا عمى عرخه الحي ارخ لو

حيشسا ادخل إلى ، حػاؿ  في غخناشة كحكع عميو بعج اف اتيع بالدنجقة مسا كجج في بعس كتبوتبجلت األ
، كبعج (ق 776 )ككاف ذلظ سشة ،كخشقػه الدجغ، بقي بزعة اياـ، فصخؽ عميو باب الدجغ بعس القتمة

 . (3)ختواعجائو اخخجػه مغ قبخه كاحخقػا جدجه، ثع اعيج الى حف ذلظ اخخج مغ الدجغ كدفغ، اال اف بعس

 :ثانيًا: الديرة العممية

 بعج اف تمقى ابغ الخصيب عمػمو، بخز في الصب، كتػلع بالذعخ فشبغ فيو، كفاؽ  شيهخو:ـــ 1
كالحيغ  (4)كتابو: اإلحاشة اقخانو، ككاف قج تتمسح عمى شيػخ عرخه، كقج ذكخىع ابغ الخصيب كتخجع ليع في

يجاشي، قخأ ابػالحدغ الك السػلى العػاد، قخأ عميو القخآف،  هللا بغ عبج ابػ عبج مشيع:شيخًا(  33بمغػا )
أبػ الحدغ ، ك ق( قخأ عميو العخبية كالفقو كالتفديخ 758أبػ القاسع بغ جدي،)ت عميو القخاف كالعخبية، ك 
أبػ البخكات بغ ، ك .القمع األعمى ق( تأدب عميو، ككصفو بالخئيذ صاحب749عمي بغ الجياب،)ت 

، ابػ قاضي الجساعة أبػ عبج هللا بغ بكخ، ك ؿ عشو: شيخشا القاضي الذييخقا ق( 768الحاج، ) ت 
 .. .ابػ العباس بغ يخبػع الدبتي كغيخىع.، عسخك بغ االستاذ ابي جعفخ بغ الدبيخ

 :ـــ تحريمو العممي2

                                           

 . 21المسحة البجرية ، ص ابغ الخصيب،  (1) 

 .25ػػػػ ص24صالمسحة البجرية ،  ابغ الخصيب،  (2) 

 ،الجرر الكامشة في أعياف السائة الثامشة ،أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ، ىػ(852 تالعدقالني )  (3) 
  .213، ص5، ج(ـ1972، اليشج،)دائخة السعارؼ العثسانية ،2 

 .358ػػػػ ص457ص،  شةاالحا ابغ الخصيب،  (4) 
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هللا  فكاف اكؿ مغ قخأ عميو القخآف ابػ عبج (1) ىػ(741كاف اكؿ تمكيو العمع في قرخ الحسخاء سشة )
يخ مغ االعياف عبج السػلى حيث اتقشو كتابة كحفطًا كتجػيجًا كتعمع فشػف العخبية كالفقو كركى عغ كث بغ

، فكاف عالسًا بميغًا فحًا اغتخؼ مغ كثيخ مغ العمػـ الستشػعو كالفشػف كالسيسا في كاخح الصب كصشاعتو
سل ابغ الخصيب في ديػاف االنذاء التاريخ فكاف عالسا كفقييًا كشاعخًا ككاف اكثخ ما تفػؽ بو باالدب  ، ع

، كلحا لقب (2) ىػ (749عج كفاة ابغ الجياب سشة )في اياـ الػزيخ ابغ الجياب ثع تدمع امخ الكتابة كالػزارة ب
 .(3)بحي الػزارتيغ

تخؾ ابغ الخصيب مايديج عمى سبعيغ كتابا في عمػـ مختمفة، كقج ضاع معطسيا يـػ  ـــ اثاره العممية:3 
قدسا ككانت كتبو قج نالت اىتساـ الباحثيغ فحققػا حخقت في الداحة التي احخؽ فييا .ا ضاع ىػ، فقج

 مؤلفاتو السصبػعة:كنذخكه، كفيسا يمي ذكخ ألىع 

 . اإلشارة إلى أدب الػزارة.2                    . اإلحاشة في أخبار غخناشة.1

 . أعساؿ االعالـ فسغ بجيع قبل االحتالـ مغ ممػؾ اإلسالـ.3

 . جير التػشي .5           . اكصاؼ الشاس في التػاريخ كالرالت.4

 . رسالة الصاعػف.7.       . الحمل السػشية في ذكخ االخبار االنجلدية6

 . ركضة التعخيف بالحب.9                       . رقع الُحمل في نطع الجكؿ.8

 خ، مختارات شعخية.. الدحخ كالذع11      . ريحانة الكتاب كنجعة السشتاب. 13

 ، ديػاف شعخ.. الريب كالجياـ كالساضي كالكياـ 13

                                           

 .442، ص 4ج،  االحاشة ابغ الخصيب،  (1) 

 .23بغ الخصيب، المسحة البجرية، صا  (2) 

 .214، ص5، جالجرر الكامشة في أعياف السائة ،العدقالني  (3) 
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 .(1) ػ الكتيبة الكامشة فيسغ لقيشاه باالنجلذ مغ شعخاء السئة الثامشة، كغيخىا...14

 .(2) باالنجلذ مغ شعخاء السئة الثامشة، كغيخىا...الكتيبة الكامشة فيسغ لقيشاه  .15

 الفرل الثاني

 همنهج الكتاب ومهارد

 التعريف بالكتاب والهدف من تاليفو : أواًل:

ىػ كتاب يؤرخ لدالشيغ دكلة بشي نرخ اك بشي االحسخ في غخناشة كيعج مغ اىع السرادر 
كاكثقيا في تاريخيع كسيخ امخائيع كسالشيشيع الحيغ تعاقبػا عمى حكع غخناشة بالخغع مغ اخخاجو مغ 

فييا الى اخخ حياة السؤلف كلع يكتب الكتاب في فتخة شبيعة مادتو السخترخه عمى غخناشة مشح نذأتيع 
ىػ(، كيعج مغ اىع اعساؿ 765ىػ( كانتيى مغ تحخيخه سشة)763زمشية كاحجه حيث ابتجأ تاليفو مغ سشة)

، كلع نعثخ عمى سبب تدسية الذق األكؿ مغ عشػاف الكتاب باسع المسحة (3)السؤلف التاريخية التخاجسية
اض  فيػ يؤرخ لمجكلة التي عاصخىا بقػلو " ممػؾ الشرخية " التي كاف مصمع البجرية ، كسبب التاليف ك 

عمييا حيث يرف السؤلف نفدو بيحا " اذ كشت جييشة اخبارىع ... فحكخت نبحًا مغ اخبار كششيع ... 
بديخىع الحسيجة كزيشػه كمغ داؿ بو قبميع مغ اميخ اك ذي حدب شييخ ثع تعاقبيع بحدب الدماف كسعة 

، كيسكغ اف نعج الدبب االخخ كسا (4)كيحكخ مغ اختز بيع مغ رجاؿ دكلتيع مع كل كاحج مشيع السكاف"،
 . (5)يقػؿ السؤلف في مقجمتو  الكتاب " فاف تاريخ الجكؿ عبخة ... كذكخى لسغ غفل عغ هللا"

                                           

 .28، ص27بغ الخصيب، المسحة البجرية، صالمسديج يشطخ.   (1) 

 .28، ص27ية، صخصيب، المسحة البجر بغ الالمسديج يشطخ.   (2) 

 .29بغ الخصيب، المسحة البجرية، صا  (3) 

 .41بغ الخصيب، المسحة البجرية، صا  (4) 

 .40بغ الخصيب، المسحة البجرية، صا  (5) 
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كقج شبع الكتاب الى عجة شبعات اشار الييا محقق الكتاب، اما ىحه الشدخة التي تتسيد عغ غيخىا 
مغ الشدخ السحققو ىػ اف محقق الكتاب اعتسج عمى اقخب ندخة ندخت عمى الشدخة األصمية لمكتاب في 

ىػ( ندخو انجلدية، الثانية ندخت 769حياة السؤلف عمى يج ناسخيا إبخاليع بغ دمحم الػزيخ الغداني سشة )
 .(1)ىػ( ندخة مغخبية993سشة)

 :ثانيًا:مهارده

اب عغ الجكلة الشرخية ىي اف مؤلف الكتاب عاش كمات اف اىع شي في معمػمات ىحا الكت
معاصخًا ليع ككاف مغ رجاالت الجكلة نفديا كمصمع عمييا كعمى حكسيا كحكاميا فيػ مػثػؽ بشقمو عشيا 

القػؿ اعتسج عمى الخكايات ػبة ليا كسياستيا كتابع حكاميا، كمشيا يسكغ كاعخؼ بػثائقيا كالذػاىج السكت
، فزاًل عسا اشمع عميو ىػ كالكتاب كالقزاة كالى ركايات كسساع الخاصة كالعامةالذفيية مغ الدالشيغ 

، اما مرشفو ىحا شاىج معايشة في ضل دكلة بشي االحسخ فيػ مصمع عمييا بالسباشخة فمحا دكف ليا في
اب السرادر االخخى فاف اغمبيا ىي ماذكخه في مؤلفاتو االخخى التي تقجـ تاليفيا عغ ىحا الكتاب مشيا كت

اإلحاشة ككتاب االعالـ فيسغ بػيع قبل االحتالـ ككتاب االماشة ككتاب الحمل السػشية السشدػب اليو 
: مشيا كتب الرحاح لمبخاري بعس السعمػمات الساخػذه مغ كتب سمفو البارزيغ ،كسا كردتكغيخىا كثيخ
خاصة معتسجه حقق قائسة ، ككميا افخد ليا السريخ افتتاح االنجلذ البغ القػشيةكايزا كتاب تاكمدمع، 

كالجليل عمى استخجامو لسؤلفاتو األخخى ىػ مايقػـ بو السؤلف مغ احالة ، (2)حػؿ كتب السؤلف نفدو
بعس السػاضيع الى كتبو التي صشفيا سابقًا كسا في مػضػع االقاليع التي تزسيا غخناشة اك التابعو ليا 

 .(3)لى كتاب االحاشةؼ عمى تفاصيميا افيشا يذيخ الى اسسائيا كيحيل التعخ 

 : ثالثًا: مشيج الكتاب

 ـــ تقديم الكتاب)هيكميتو(:1

                                           

 .14بغ الخصيب، المسحة البجرية، صا  (1) 

 .161ص ،49، ص29ص ،21صبغ الخصيب، المسحة البجرية، المسديج يشطخ.  (2) 

 .53صمسحة البجرية، بغ الخصيب، الا (3) 



                                                                                                      

        

 333 
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يبجأ كتابو بالبدسمة ثع الرالة عمى دمحم كالو كصحبو، كىحا لمشاسخ بعجىا يقػؿ قاؿ :"  ... ابغ 
الخصيب " كيدخد مقجمة كتابو بالحسج كالجعاء السصػؿ، كيذيخ الى غخض تاليف الكتاب، ثع يذيخ الى 

ككل قدع جدئو الى عجد مغ  (1)يا في بجاية كل قدع مغ أقداـ الكتاب الحي قدسو إلى خسدة أقداـعشاكيش
 جاء فييا: (فرل)الفرػؿ مغ دكف اف يزع فييا تدمدل لمفرػؿ فقط كمسة 

كتكػف مغ ثالثة فرػؿ تحجث فييا عغ مجيشة غخناشة مقخ الجكلة فييا كمقخ  القدع االكؿ:
جكلة بشي االحسخ، كتكمع عغ المػف الغالب عمى اسػار القرخ، ككصف السجيشة سالشيشيع الحيغ عخفػا بو ب

كمشاخيا كمعالسيا، كاسػارىا، ككل مايتعمق بيا، ثع تشاكؿ مػضػع الفت   بكل تفاصيميا مغ جغخافيتيا،
زياد ك لع يتصخؽ الى تاريخ فتحيا كما ذكخه كمو بيحا القدع مغ كتابو  اإلسالمي لمسجيشة عمى يج شارؽ بغ

برػره مخترخه كاشارات بديصة كلكغ باسمػب ادبي جسيل كمختب مػجد، يحتاج في بعس كمساتو الى 
 .(2)تػضي  مغ السعاجع المغػية بدببب صعػبتيا

ماًل بثالث صفحات مغ دكف الحي خالف فيو مشيجية الفرل االكؿ اذ عجه قدسًا كا :ثانيالقدع ال
( اقميسًا، تحجث 33التابعة لغخناشة كالي بمغت) كقج تشاكؿ مػضػع االقاليع كاالقصار ،تقديسو الى فرػؿ

 .(3)عغ كل اقميع بايجاز كاخترار كسا عبخ ىػ عغ ذلظ فذ تدسيتو لمقدع

مغ أحجاث، يخ كماحرل فييا يتحجث فيو عسغ حل بيا مغ امخاء كسالشيغ كمذاى :القدع الثالث
في فرميغ مغ  اثع يذيخ الى مغ جاء بعجىع ككاف ىح (ىػ433 )بشي صشياجة مشح سشة عغ كيبجأ حجيثو

سعج بغ عبادة الخدرجي )الى  ، كيخجعيعثع الفرل الثالث مشو تحجث فيو عغ ندب بشي نرخ ،القدع
ثع يتصخؽ ىػ( 635ة )... كبجاية ممكيع سشؿ سالشيشيع دمحم بغ يػسف بغ دمحمكأشار الى اك  (األنراري 

عغ ، ثع جاء بعجه الفرل الخابع ككاف مػضػعو في ىحا الفرل باالسع فقط كالدشة كاحجًا بعج االخخ الييع
 .(4)كمغ جاء بعجىع ،أبشائيع ثعسساء فقط كأسساء إبائيع اكالد نرخ كمغ تفخع مشيع كباال

                                           

 .41ػػػػػػ38صبغ الخصيب، المسحة البجرية، ا (1) 

 .50ػػػػػػ 43 صبغ الخصيب، المسحة البجرية، ا (2) 

 .50ػػػػػػ43 صبغ الخصيب، المسحة البجرية، ا (3) 

 .62ػػػػػػ 55صبغ الخصيب، المسحة البجرية، ا (4) 
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 ،كذكخ محىبيع عمى مالظ ، كعػائجىعتكمع فيو عغ كصف اىل غخناشة كأصشافيع: القدع الخابع

كىحا ايزًا  ،ككصف اخالقيع كلغاتيع كأندابيع كألبدتيع كشبائعيع كمبانييع كأعيادىع كحتى أنػاع أسمحتيع
 (1)ككمو بثالث صفحات بجكف فرػؿ، كمو برػرة مخترخه كالقدع

ة كىػ اكبخ اقداـ الكتاب كالحي خررو ابغ الخصيب لبشي نرخ فقط كقج كاف زبج القدع الخامذ:
الكتاب كمػضػعو الحي أراده السؤلف كقج قدسو باختالؼ عغ األقداـ الدابقة ككاف تختيبو حدب عيػد 

لكل كاحج ك  ، اي استخجـ فيو)السشيج الحػلي(كتعاقب سالشيغ الجكلة الشرخية كحدب التدمدل الدمشي
غ رافق عرخ كيخافق ذكخه ذكخ أرباب إدارة دكلتو كم ،مشيع بعخضيا مباشخة باسع مغ ابتجأ حكسو

فيبجأ باكؿ سالشيشيع دمحم  بغ يػسف ... بغ  ،كمثااًل عمى ذلظ ،ألقاليع األخخى الدالشيغ الشرخييغ في ا
نرخ كيرف حالو كصفاتو كالسشاشق التي ممكيا كسيختو كاكالده ككزرائو ككتابو كقزاتو كالسمػؾ 

حا يتشاكؿ ممػكيع كاحجًا كاحجًا بشفذ ثع يتشاكؿ بعس اخباره العامة كىك  ،السعاصخيغ لو في باقي االقاليع
يػسف بغ اسساعيل ... بغ نرخ  اسمػب العخض ىحا حتى اخخ سالشيشيع كالتاسع مشيع اسساعيل بغ

 .كاف عخضو مخترخًا في كل الفقخات التي يعخض فييا مػاضيعو، ك (2)ػ(ى765)ت:

ت مشيا ماىػ ايجابي مغ خالؿ االشالع عمى الكتاب يسكغ اف نػرد عجة مالحطا :ــ وصف الكتاب2
 كبعزا سمبي في مشيجية الكتاب كىي: 

أػػػ لع يمتـد السؤلف بسا كضعو مغ ىجؼ في مقجمة كتابو لغخض عخض مادتو اذ لع تكغ برػرة 
حيث كانت مػاضيعيا متجاخمو ككانسا ىي تسييج لمقدع  ،مشطسة في األقداـ األربعة االكلى مغ الكتاب

مػضػع الكتاب االصمي الحي اراده السؤلف، ككاف عخض معمػماتو في الخامذ مغ الكتاب الحي يعج ىػ 
الى احج كتبو كاستخجاـ االحالة ، الكتاب كميا برػرة مخترخه كبأسمػب اإلشارات كالتػضي  البديط

 لالستقراء اكثخ.

 ب ػػػػ يفتقخ الكتاب الى التػضي  بالتػاريخ اذ يدتخجميا بقمة.

                                           

 .66ػػػػػػ 63صبغ الخصيب، المسحة البجرية، ا (1) 

 .165ػػػػػػ 67صبغ الخصيب، المسحة البجرية، ا (2) 
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ب سيخ كتخاجع مخترخ لتشػع مػاضيعو السخترخة عغ سالشيغ يسكغ اف يعتبخ الكتاب كتا ت ػػػػ

 بشي نرخ كغيخىع.

كجسيل بانتقاء األلفاظ كػف  متقغ،مشطسة باسمػب أدبي  جاءت الكتاب كمفخداتو اسمػبث ػػػػ 
ألحج الذعخاء أك  ، أكالسؤلف يعج اديبًا مذيػرًا حتى انو يزع قريجه شعخيو في نياية عيج كل سمصاف لو

   .(1)شيغ أنفديعألحج الدال

 .(2)استخجـ القخآف الكخيع في عذخة مػاضع مغ الكتاب كاحيانًا يعيج نفذ اآلية في مػضع اخخج ػػػػ 

استخجـ الحجيث الشبػي مختاف فقط مشيا قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو( :" اكثخكا مغ ىادـ  ػػػح 
 .  (3)المحات "

في غخناشة كأماكغ كجػدىا كاصميا كالى مغ تشتدب كايزًا  ذكخ قبائل كاجشاس األمع كالسمل خ ػػػػ
 باخترار كاشارات.

بالخغع مغ تعخضو لحكخ السمػؾ كاألمخاء السعاصخيغ لكل سمصاف مغ بشي نرخ اال أنو لع  د ػػػ
 .يتعخض إلى ما كاف بيشيع كبيغ ىؤالء السمػؾ

 ،ً مادة كتابو كػنو عخضًا مخترخا ال يسكغ تحجيج أف كاف السؤلف كاف حياديًا اـ ال في عخض ذ ػػػػ
 ،السؤلف كاف معاصخًا ليع كشاىجًا عمييع كمغ رجاالت دكلتيع فيسكغ القػؿ انو يسيل الييع بسا افك 

بقريجة  أك يسجح بعزيع ،كيتز  ذلظ مغ خالؿ التخحع كالخثاء في نياية اك مػت عيج كل سمصاف
 كلع يحكخ أي شيء يعاب عمييع . ،شعخية

 الخاتمة:

 خالؿ دراسة مشيج كمػارد الكتاب تػصل البحث الى عجة نتائج أىسيا:كمغ 
                                           

 . 115ػػػػػػػ 114 ػػػػػ 104ص بغ الخصيب، المسحة البجرية،ا (1) 

 .126 ػػػػػ73 ػػػػ40ػػػػػ39ص بغ الخصيب، المسحة البجرية،ا (2) 

 .40ص بغ الخصيب، المسحة البجرية،ا (3) 
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( مغ أىع السرادر كاكثقيا في التاريخ يعتبخ كتاب ابغ الخصيب)المسحة البجرية في الجكلة الشرخيةػػػػ 1

لحياة الجكلة الشرخية، كتخجسة ممػكيا كامخائيا الحيغ تعاقبػا عمى حكع غخناشة، كقرخ الحسخاء فييا مشح 
 ذأتيا الى آخخ حياة ىحا الػزيخ السؤرخ.ن

اعتسج السؤرخ في كتابو التاريخي كالتخاجسي الىع الػثائق كالسدتشجات، فالى جانب اعتساده عمييا، كعمى ػػػ 2
الخكايات الذفػية مغ الدالشيغ كالكتاب ػػػػ كاف لسعايشتو االحجاث، كمعاصختو لكياـ دكلة بشي نرخ ىػ ما 

 ت التي احتػاىا الكتاب؛ كذلظ إلنو كاف شاىج عياف.يديج اىسية السعمػما

كاىع ما يسيد الكتاب ىػ التخاجع لسمػؾ ىحه الجكلة، ككصفو الجقيق الحي لمستخجع بيع، فزاًل عغ اثخاء ػػػ 3
 .قج االدبيبسطاىخ الش ىحه التخاجع

بػه، فقج يكػف ىشاؾ مجح مغ السآخح التي قج تؤخح عمى الكتاب، انو كاف يتخجع لسمػؾ دكلتو، الحيغ قخ  ػػػ4
 يجعل السؤرخ غيخ مػضػعي في كتاباتو؟قج ليؤالء السمػؾ، كذكخ حدشاتيع، كاخفاء عيػبيع..، مسا 

 المرادر والمراجع

 القخاف الكخيع 

  أواًل: المرادر الرئيدية:

في خبخ  ىػ(، الخكض السعصار933ػػػ الحسيخي، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عبج السشعع، )ت 1
 ـ(.1983، مؤسدة ناصخ لمثقافة،)بيخكت،2األقصار، ت : إحداف عباس،  

 ىػ(.776ابي عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ سعيج الدمساني)ت: ،ابغ الخصيب 

 ىػ(.1424، دار الكتب العمسية،)بيخكت ،1ػػػ اإلحاشة في أخبار غخناشة،  2  

، دار السجار االسالمي،) بيخكت 1 مدعػد جبخاف،  ػػػػ المسحة البجرية في الجكلة الشرخية، ت : دمحم3
 ـ(.2339، 

ىػ(، أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ، الجرر الكامشة في أعياف السائة 852العدقالني )ت ػػػ 4
 ـ(.1972سعارؼ العثسانية،)اليشج، ، دائخة ال2الثامشة،  
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 ثانيًا: السخاجع الثانػية:

 ـ(.1976، دار الشيزة العخبية،)بيخكت، 1بي في االنجلذ،  عتيق، عبج العديد، االدب العخ ػػػػ 1

، مكتبة الخانجي،)القاىخة، ، 1عشاف، دمحم عبج هللا، لداف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي،  ػػػ 2
 ـ(. 1968

 


