
0 
 

 

 

آلسم مدينة  يةوالتاريخ ةل اللغويواألص

 بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 سعاد هادي حسن الطائيأ.د.
 ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم التاريخ –جامعة بغداد/كلية التربية 

 

 (بغداد)األصول اللغوية والتاريخية آلسم مدينة  ملخص بحث



1 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                               

كبددددنامددد اافدددحاي هدددحامددد واومددداامدددتا لتافدددحاول ردددتتلاولاتللعدددد امددد ال و دددت ا  لو ال دددنت االقدددناولت لددد  ا     
مدد انددللاالددتاوتددتلا ااول ددخلند ا ولبددت هد ا ددولاولتددولاولاتلل ددد اوجددااياددنوتا ،دد  ل اول اولدد ا مخكددن  ا

ط قد اع دىامنةلد ا  فقامتاعهن اع د ام ال و ت اوتللعد اع ىاومدااولجد ت اولادحا  اافقناعن،  اا وتللعدت ا
ايانوتا ولاحاو نتا ونا ف افحاولردتغ ا ول  لىا.

جداايادنوتاووناشددناولدىاو اومداامدتا لتامد ا لو ال دنتامد اول دخلند ا ولادحااع دىافدحامد واولب د اعن،د  ا اااا
فدحانلت دتامد واولب د اولدىاولمهددنامد اوللردوخاولاتللعدد اولادحاولدتل اولدىاالدت ا فدحاامشددن  افتلجدحاوجاا

عنوقدحاوجدااوند االدتاا وخكدناع دىاول قتبلاولن اولىاومدااورلو اولادحااكنمدتاعدنتامد اولبدت هد اولادحاولفدحا
اقن اا.

ن  د اولاتللعدد ااولجدلمد الاط ق اع ىايانوتاندللاول فحاي هحام واولىاومااولج ت اولاحا  اا  لن  اااا
 ا ولاددحاامدينةةة السةة مقددناوناددتلاولع دفدد اول لرددولاوجدداا،نةددنال نةلادد ا مددو افاجددد تافددحاول رددناول بتجددح.

د ا  ا اا" دار السة منف افحاول ردولاول بتجدد اول ادةنن ايةجدااع ا  د اي نةلد اولالدلالالناساجدب تن اكدناج 
ا. و تلىامواولاللالا ول نناك هتال 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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Summary Search                          

     I've dealt with in my research that the most important thing mentioned in the 

historical sources of the stories and opinions of a large number of historians and 

researchers about the asset 's historic for the name of Baghdad and the roots of 

language  ,  confirmed by the originality historically , has hobbled and 

according to what was found by the historical novels on the most important 

names ,  which was launched on the city Baghdad , which differed in the 

multiplicity of the wording and meaning. 

And I stopped in this research on the most important parts of the views of a 

number of historians , to suggest that the name of Baghdad name Persian 

pointing at the heart of this research to a lot of historical texts which indicated 

that ,  in contrast  ,  I pointed to the most important opinions mentioned by a 

number of researchers  ,  which denies it and he emphasizes the name of an 

Iraqi Old                                                                    

And I stopped in this research on the most important parts of the views of a 

number of historians, to suggest that the name of Baghdad name Persian pointing 

at the heart of this research to a lot of historical texts which indicated that , in 

contrast ,  I pointed to the most important opinions mentioned by  a number of 

researchers ,  which denies it and he emphasizes the name of an Iraqi Old                 

                                                                                               

        I mentioned this in my research into the most important names that were fired 

at Baghdad during the historical period , particularly in the Islamic Abbasid era . 

He chose the caliph al -Mansur new name for his city a " City of Peace " , which is 

known in the late Abbasid eras as "  Dar es Salaam  , "  said Smit in peace because 

God is peace and cities are all his.                                                

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 بغداد آلسم مدينة  ةوالتاريخي ةل اللغويواألص             

 المقدمة                             

 بسم هللا الرحمن الرحيم                         

ول  دددددددناعالماول دددددددتل د ا ولردددددددل ا ولالدددددددلالاع دددددددىاولنجدددددددولاولمدددددددنلاا ع دددددددىا لددددددد ا تددددددد ب اولمدددددددنوالاااااا
او،  ددددددددددددددددددددددددددددددد .

ايددةطن اولاددحالجدد  ام ددتلااولاددتلل اع ددىامددناول رددولاف   ادد امنةلدد اياددنوتامدد اول ددنناولاتللعددد ااُّ ددنو اااااا
 ملمحابنوق ا بهن ال،تلاولاتلل ا م بد ايكلامتا   ا ام اعبقاولاتلل ا  تتلا  افهحا الاولنندتا علوونا

لهتا  م املتالاااا  ،وتمتا م نمت ا فن  ا تضنمتا مالاقب هتا اف  املتالا  شقايانوتا  م املتالاا 
تلددقا ول  ددلا فهددحاولالا ولندد ا افهددحاو  ددلاول شددقال   كاددلالهددتا ، ددلاولقرددتمنا ونالدداا كدد الددتعنو ا

ا ول بدب .

ولماتيدد اعدد امنةلدد اياددنوتالددن اكبدددنالمددلايت دد ا مددخللا فقددنا لددنق امدد  اول نةلدد افددحاوددتلل اولمدداا ااااا
بدد اةدنةهتااف    ام هتاكلام تنحاولو،وتا ولتتل ا  لج  ايةنتم هتاولنقدقد املمدحاولادتلل الدكدونا لددنو ا

اولانوثاولعتلنا.يتل نوق ا اا  ا مزتونت ا بةبهىا  ا

ا ومغاربظةا سةعة    : )المدينةة العممة، ا التةي لةيا لظةا نميةر رةي مرةار  االر قتلاعلهتاولد قدوبحااا
اوعمارة وكثرة مياها وصحة اوهواء...آثرها جميع اهل االرا  عل، اوطانظم ا رليا من اهل البلةد وكبرا  

ا(1)مدينة ري الدنيا(.اال ولظم ريظا محلة اومتجر اومتصرف ارأجتمع بظا ما ليا ري 

)بغداد ري مصر االسة ما وبظةا مدينةة السة م اولظةم الخصةائص قتلاول قنجحاعلهتا ع اجدكتنهت ا ااااا
والمرارة ا والقرائح واللطارة ا هةواء رقية، اوعلةم دقية، ا كةل جيةد بظةا ا وكةل حسةن ريظةاا وكةل حةا   

عنظةا ا هةي اشةظر مةن اص  وصة   منظاا وكل ظرف لظاا وكل قلب اليظا ا وكل حرب عليظةاا وكةل  ب
اا(2)واحسن من اص  نعت واعل، من اص  مدح ...(.

وجداايادنوتاوتدولافدحاول خلند ا ولبت هد اولن و ت ا ولو اعنتاكبدنام افحاي هحام واومااالقناولت ل  ااااا
مددددد اندددددللاالدددددتاوتدددددتلا اامخكدددددن  ا  قدددددنا لت او دددددتاولن و دددددت ا وللو افدددددحاول ردددددتتلاولاتللعدددددد اد ولاتللع
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ط ق اع دىامنةلد ايادنوتا ولادحاو دنتاومااولج ت اولاحا  ا اوكن امتا ،نو ام ال و ت اوتللعد افدهتا  اوتللعدت ا
ا ونا ف افحاولردتغ ا ول  لىا.

ولددىاومددااا مشدددنل مدد اولبددت هد ا ول ددخلند اوناوتددولاوالدد داهتاعنوقددحا لومددحاقددن اا،نو اعددنتافقددنااكددنااااا
ي ددماملهددتاولددىاول رددناولبددتب حا ل ددوتاطقامافنقدد امدد اول ددنو اولنددتلاولرددعنل اولاددحاعهددناع دهددتافددحاملددت

ا وللوليا.

مشددن اوجاافتلجدحااجاايانوتاووناوشدناولىاولاحام اول خلند اافحام واولب  اوماا لو ال نتا ولت ل  ااااا
كهدددنامدد اوللرددوخاولاتللعددد اولاددحاولددتل اولددىاالددت ا فددحاول قتبددلاولددن اولددىاومدداامدد واولب دد اولددىاافددح

اعنوقحاقن اا.وجااون االتاا وخكناع ىاورلو اولاحااكنمتاعنتام اولبت هد اولاحاولفحا

ط ق اع ىايانوتانللاول ن   اولاتللعد ااولجلمد الافحاي هحام واولىاومااولج ت اولاحا  اا  لن  ااااا
اول ردناول بتجدحامهدلامنةلد اولالدلالا  تولاولالدلال ا ولدز لو ا  ولن  دت  ا ول دن ل ا  غدنمدتامشددن  اجد تافحا

ام انللاالتاومااولجبتماولاحاكتن ا لو اوطل ام  اولاال دت اع دهت.

 :ري  اريخ العرا  القديم ومدلوال ه السياسية واللغويةالتاريخية  بغدادصول أسم ا  و ل ا*

 لتاوجاايانوتامل اوزمل اقن   ا،نو ام تاةخكناللتاع قاوتتلاهتا وتللعهتا قنالا ،وتمتامقتلند  امدااول دنناااااا
اوال داهت.فحاماامتاولتل اولد اول رتتلاولاتللعد اواجا نضاملتا ولننى  جو ا

ابكدادا او شدناول رتتلاولاتللعد اولىاوناوال د ايانوتاو وتاولىاعهناقن اا،نو ا فقنا لتااكناوجاامنةل ابدااااا
وبحا بد ااولا  التافحالوحا ،نافحاملطق اجبتل ول  ن ف اولدوالايةجاا .الا81فحاعهنا  ولوبحافحاولقنناا 

ابد افدحاولقدنناهدناع دهدتافدحاندلدوىا  قدناك افدحاقتم د اع اا du-da-"Bak "،بكةدادو"  قدنا ،دناوجدااا اا ا(3).

ا(4).ولالتيااقبلاول دلت

) اص اسم بغداد البسيط نةال مةدة أحةد  قنا لتلاولبت  اج  تناولامنلاحاولىال يا  ناول الاشنقد اقولد  ااااا
ري الرر  والغرب .وهناك ما يدعو ال، االعتقاد بأنةه  ورونقا   وسطوة وبظاء   ونص  قرص امجدا   عرر قرنا  

ة ألةةةوف مةةةن ةةةةةةةةةةةةةةةةةأو ريمةةةا يلحةةة، بجوارهةةةا سةةةو   جاريةةة تنيةةةة  طيةةةرة دامةةةت ب ع كةةاص رةةةي مو،ةةةعظا ا
ا....وأمةةر بنةةاء اليونةةاص لسةةلوقية Bak-da-du ا-بكةةدادو –دادا ةةةةةةةةةةةةةن وأمةةر بنةةاء البةةابلين لبكةةةةةةةةةةةةةةةالسني
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ثيين لطيسةووص والساسةانيين للمةدائن اوكلظةا رةي نطةا  ب ةعة أميةال قليلةة مةن مدينةة بغةداد العربيةةة اوالبةر 
ا(5).العميمة(

 ددن ابهدد واولجدداا  ددوتاوتللعهددتاولددىافقددناولددتلات.ام  ددناوجدد ناط ددكاولددىاوندد اكتندد املددت اقنلدد اقن  دد او ااااا
ا(6).اول رناولبتب ح

مدددتاو لت اول انوفدددحاوبددد الجدددا اولدددىا ولىاوناول دددخلند ا ولبدددت هد اول  تتدددنل اقدددناوجدددالن وافدددحاولومهددداامددد  اااا
ا. ال(988مد/092) 

 اسم مو،ع كانت ري  لك البقعة من قبل زعموا انه كاص مو،عا   -بغداد  –)بغدا  فقنااكناوب الجا اوناااا
ل وثاص واالصنام ري الةدهر القةديم وهةي ار  بابةل وبابةل اقةدم هةاه الموا،ةع كلظةا وكانةت الملةوك االوائةل 

 (7).م"( نزل بظا من قبل ويقال اص منظا  ور  ولد نوح "عليه الس 

  اندتزا امارا ةا  –نةازي افدحالدوحاةن،دااوتللعد اولدىاعهدناول  دتاولمشدحا ا ابغداديا ا  لتااكناوق داايةجاااا

ا(1). .ال(8091-0383)  تلوتشا 

 ا  ددوتاوتللعدد اولددىاميرةةون ايةجدداا دددددددددددلضا وق دد اقددنماياددنوتافددحا  ددنا   واياددنوتيا قددنا لتاو ًددت اوجددااااا

ا(9).ووناكالنىادددددددددددددنماوةدددددالاق8712لاو لبحافحاجل ادددددددددد واول  ناطبدددددددددددددددددد .ال  قناع هناع ىاما80ولقننا

ولدىاويا  امدنت لانلتوةد اول ل ا مردوخ بة داص االول  نا  وتاوتللع اولىاعهناول  دتا هناع ىا قناع ااااا

 ا كددن اياددنوتافددحا ندقدد ا ،ددن افددحا (82). ابكةةداديا  قددنا لتافددد ااكددنامووضدداافددحامقتط دد ا  .الاا80ولقددننا

ا(88).ندلوىا  وتاوتللعهتاولىاولقنناولالتياا .ال

  لتااكنايانوتافحاول نةدنامد اولن و دت اولاتللعدد اولادحات نهدتاولفنت جدحافدحاولشدتملتم افدحاونبدتلاول هدناااااا
وو،دد اولددىاياددنوتاي ددناونرددنوف امدد ااال(431-402)ا بظةةرام الخةةاما بظةةرام جةةور "ولالتجددتنحاملهددتاوناول  ددتا

وع ددد اول رددددتنافدددحااال(598-574)اهرمةةةز الرابةةةعولرددددنافةقدددتالامدددن اوجدددبوعد ال نو ددد ا  وناو دددناقدددتت اول  دددتا
فب  امااو تلايادنوتابلقدوتان قدلاع دهدتاوجدااا  اوياول نوم اوالبد تناع ىاول  تاول ياكتنا قداافحاطدالفون 

ل ددنوثانددل ابددد اا طدالددفونا  كددتناالددتاو هدددنو ااكالددنىاوبن لددزاوبدد اول  ددتامنمددزاللشددنمتابددد اجددكتناياددنوت
ا(80)ول  تا وبل .
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ا(83).ال(اقنامك امن اقردن افحايانوت536-411وخكناوناقبتااول لاب افدن زا)ا ملت اولتل ا  ًت ااااا

قدتطااوناوالد د ايادنوتاكتند الوجدع افدحاوامدتناجدكتنامد  اام  اوللدتلو ا ولن و دت اولاتللعدد ايشدكل اوخكناااا
ع ددىامكتنادد ا اددىاةوملددتامدد وامددااطددولاو ددتاولزملدد ااول لطقدد املدد اوقددنالاول رددولاي ددد ايقددحاوجدد هتام تف ددت ا

ا(ا84).اول اوغ  افحاولقنال

ونا اكناملتام  ااولل نلت ا وللو اولاحااكنمتاعنتام اول خلند ام د اي هدوواعد اوتدلاا م اول هاا،نو اااا
اكرمعسةة   م لتمددتا ااجةةادابعةةل نفدد اعدد ا ااوالدد د اياددنوتا  قددناولددتلاعددنتامددلهااولددىاوناوتددلاوالدد د اياددنوتام ا

ا(85). نتمن ا م نوو اول نبد  معزنالل  دلاولبتب حاا الكنو اونهتاكتن ام ا جتسا اع ىااالبعل

 ااااللةةه الرةةما اويامنةلدد ا اا" بعةةل دادفددحا ددد ا لددتلاعددنتامدد اول ددخلند اولددىاونهددتاو نلدد اعدد اك  دد ااااا

ا(86). د اي فال ا

 ا مدواوجدااورلدددددددد اابل امشاقام ا اابلداد ملهاام اةنىاوناوجاايانوتالفظاك نونحافحاولتدددددددددددلا موا اااااا
فدحامد  ا ر  ا ا  لخكناوت تمام واولن ياون اقناارتك ا  محالف  ا لومد اقدددددددن   ام لتمتا اادادولم نونحا ا

له واولفداحا وللردنااالرن اونارنافدهتاع ىاوعنوم ا ا وع دنو اولبق  ام    اع د  افحاعهنانبون انرنا ايع
ا(87).ي ا اود لت اابل د ايةجااولرلاا الد ام  اول نةل ا  ج اولمبدناب ا

الافدحاونلدت اونعفدتضا8141الانلام اولالقدبدت اولننلد اولادحاقدتالابهدتاولالددناملدنيال للالدونافدحاجدل ا ل اااااا
ل نةلدد اموغ دد افددحاولقددنالااونامدد واول كددتناكددتناموق ددت اولعادددتتياوكهددنامدد امالدداوو ااولددىاول ددت افددحافرددلاول فددت 

زولدد او ددتاياضددف انهددنات، دد امددتا  ندددناتلدددلاع ددىاالددتاولوو،هدد اولووجدد  اول شدددن امدد اور،ددناولبددتب حاولاددحا
وقدد اولانبدد اعلدنايادنوتا فمدلاقط د امد اور،دنامعاومد ايةجددااول  دتانبون نردنا ولقتيد ا  قدنا ،دناملد االدتاول

وجدااقنلدلاولشدب اببادنوتافدحاولمشدو اول انوفدد اوللدولل ا  ل  د ا شددناولدىاول نةلد اولادحاكتند امو،دوت ااو ًت ا
 (81)اا. ن و افحاول وضااول يا تبحافد تاي ناعتت  اولعلف اول بتجد 

  اناولدد ة اةددنع وناولل نلدد اولاددحاوخكددناوناوجددااياددنوتا لومددحاولتددلاةدد كن ناوناوكهددناجددكتنامددول خلنددواااا
ول لطق اكتنووام اول لرناورلومحابنلل اوج ت اولمتك اورلومد اووتلافدهتا  كهن اولدن تلو اوللردنوند اولادحا

ا(89).شدن افدهتا  ًت اكتن ام ا
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  ا كتندد اوقدداافددحاو ومددلاوجدد ت ابيةةت اول قاًددب امدد اك  دد ا اابوناك  دد اياددنوتامخلفدد امدد امقط ددد امدد ا اااا
 اابكةدادا اي  لدىاغدلاا   اضدةنا افدكدونام لدىا ااكةدادام الف د ا ا  ا غدنمدتول ننامهدلاي قوبد ا ا ب شددقتا ا

ا(02).بد اولالاا  اولًةن ا م اول  ا لاونهااكتنوواةبد ونافحاجو ايانوتاولالاا  اولًةنافحابنو  اولمن

ن يا افهددوالاتلضامدد واولددددددددددددددددشدددناولددىاوناولماونالدداتساولمنم ددحا  غدددناوناولبت دد اجدد  تناولامنلاددحا  ااااا
ا(08).عن اات ان نددددددددددةاط لاقاقدددددددددناوناالتا ا مخكنو اب اورلومد اي ن ا اابيتن،حاونارتلاك   ا اة ا

:)لكننا نقول اص اسماء العديةد مةن المةدص العراقيةة رةي ا لنتاولبت  اج  تناولامنلاحاع ىام واولن ياقدتمل اااا
نقةول اص اسةم بغةداد  آراميا مما يجعلنا ا قياسةا   ومبن،    ات معن،  الرمال والوسط التي  بتدئ بحرف الباء 

آرامي ألص " بكدادو" بيت الغنم ا مثل باعقوبا " بعقوبة" بيةت الحةار ا وباقورةا : بيةت اال رةاب ا وباجسةرا 
:بيةةت الجسةةر اوبحزانةةي: بيةةت المرةةظدا وبعرةةيقا: بيةةت المالماوباطنايةةا: بيةةت الطةةينا وباعويرا:بيةةت المعبةةر 

ت الكلةةةب اوبةةةامرني : بيةةةت حصةةةين ا وباريمةةةا: بيةةةت اوباصخرا"سةةةحرايا":بيت أصةةةحاب القصةةةوراوباكلبا: بيةةة

ا(00).الررعة(

 ززام واولن يا ،وتاوج ت ا لومد اي وولايانوتاكدتلمنلا ولش تجدد ايالدبلاندز لاورلومددد اول لطقد ا م تا  اااااا
ا(03)نااعوت اقالااملهااولىاول نو ا.ا ونلت ام نوهااول لىاولىابلتا

سةو  ال ى ابن،  اكتنا  اا(04)اجو ايانوتاولووقااعلنامرلانهناولرنو ا م تاةخكنات  ام واولن ياوناااااا
 ا اف  لاو تل اولبقناقناغ ب اع ىاو تل اولالاا كلم تام اول وولحا ا لابد اللتام انللاالتاوناوجااالبقر

ا(05).ايانوتاوجااعنوقحا لومحاقن ا

)بعةةد ظظةةور المكترةةوات الحوريةةة أو ا لخلددنامدد واولددن ياولبت دد اجدد  تناولامنلاددحافقددتلابهدد واولعرددوخا اااا
االثرية ا وحل الكتابة المسمارية ووصول مةدونات أكديةة وآراميةة اكرةوت لنةا الكثيةر مةن االمةور التةي مةن 
جملتظا اسم بغداد . ريح، لنا اص نؤكةد اص اسةم بغةداد عراقةي وعربةي سةرياني "آرامةي " وال يمكةن اص يكةوص 

ايعود ال، أكثر من ألوي سنة قبةل المةي د  تت اص اسم بغداد قديم جدا  .واص هاه المكتروات اثب رارسيا   اسما  
ا وألنه  وجد أسماء عراقية ا رى عديدة عل، صيغة بغةداد مثةل باعقوبةا " بعقوبةة "اوباعرةيقة " بعرةيقة " 

ا(06).وتيرها(
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:)كانةةت بغةةداد شدددناولبت دد اجدد  تناولامنلاددحاولددىال ياول الاشددن امنوالددفد نالدخكددنال  دد اولالددتبقايقولدد ا ل اااااا
مدينة بابلية قديمةة ير قةي  اريخظةا الة، ألوةي سةنة قبةل المةي د علة، مةا يحتمةل .وجةاء اسةمظا رةي القةوائم 

علةة، دجلةةة قةةرب   كرهةةا رةةي صةةخرة ميرةةو ..التةةي وجةةدت المكترةةوة رةةي  زانةةة اشةةور بانيبةةال اوورد اي ةةا  

ا(07). .م(1111مو،ع المدينة الحالية اويرجع  اريخظا ال، عظد  غ ت بالرر االول سنة 

 افحاولنتلاول الد تلل اولبتب دد ا ورلدولل ايرددا امواوج هتاول ن نااقن اا ندناتلدلاع ىاوناوجاايانوتاا
ا(01)ا .بكدود ا  اا  بكددو ا  اا  بغددو

وناك  ددد ايادددنوتا لومدددد امدددحاغددددناوناولبدددت هد اووتددد وواولدددىاناد ددد امه ددد امددد اندددللاتلوجدددتوهاا وي دددتنهااا
ولتددلا قددناوجددا   هتاولمشدددونافددحابنو دد اولمددنافددحايتبددلافددحامالدداهلاورلددناولهددتنحاقبددلاول دددلتا  م لتمددتا ا

ا(09) .ااآللهاعطية

:)اص اسةم بغةداد لةيا آرامةي ا اةخكدناقدتمل ااشدناولبت  اج  تناولامنلاحاولىاوناولماونالاتساولمنم ح ل ا
ا  من الثابت ري التاريخ اص اآلراميين لم  طأ أقةدامظم أر  العةرا  قبةل القةرص الثةاني عرةر قبةل المةي د ا 

 .م" ري مملكتةه بأسةم " 11ري حين وجدت آثار مرموقة  برهن انه كاص عل، عظد الملك حمورابي "القرص 
يعةةود  اريخةةه الةة، عظةةد الملةةك الكرةةي "مارثةةا " كتةةب ريظةةا كلمةةة " ..... ارةمةةن حجةة بكةةداد" ثةةم اص حجةةرا  

ا(32).بكداد"(

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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التةةاريخي ألسةةم بغةةداد  ةة ل المراحةةل التاريخيةةة المختلوةةة ومدلوال ةةه اللغويةةة  التطةةور ثانيةةا  *
 والسياسية:

لقددناطددن اع ددىاوجدداايادددنوتاوطددولاكبدددنانددللاول نو ددلاولاتللعدددد اول عا فدد ا افا ددنت امفتمد دد ا منلولوددد اا
ولدددد ا مددددتاو   دددد امدددد امفددددتمداالاا ول اولدددد ا ولالدتجددددد ا لهدددد واو ددددنتاولو اول   ددددت ا ولفقهددددت افددددحاوتددددولهتاول اولدددد 

ط قد اع دىايادنوتا ت ًدهاااا وجبتمالفًهاال نتامد اولاالد دت اولادحا  ا جدتجد   جو اوجا نضاملتاولو م
اولالدتجد .ا  نتل ا د ابهتانللاول رناول بتجحالهتا مااوللتل اولىاومااولج ت اولاحاج ا

ا مغةدا ا بغةداص" مغةدادا مغةداصابغةدينا بغةااصا بغداد ا بغةدا ا   قنا لتاوجاايانوتايةلكتلامعا ف افقدل اااا

بغةةدام ا تدددااونددنىالجددااياددنوتاملهددتا اا كددنا ا اا (38). كناع ددىاوجددااولب ددنا وخندد اع ددىاوجددااول نةلدد ا مددحاو دد
ا(30).امغدام ا بظداد

)" بغدا  "و " بغداص "و" بغدين ":هل عد ااةلاةومت اناولت  حاقناج ا لتافحاي ماول رتتلاو ع االتاااااا
 اوقال: ابغ ه الي بالاال المنقوطة؟ ركره اص يتكلم برئ منها هاا ردئاا ر، اص يكوص شركا   قال كل هااي  

ا(ا33)من رو ...(.

بالبةاء رةي اولظةا والنةوص رةي  قةال: بغةداص اي ةا  قال : بغداد بالباء والدالا وي  :) ي   اكناولعطدلاولبانوتياااا
ا(34).( وبالنوص آ را   آ رهاا ومغداص بالميم أوال  

اوبغةداص  :)بغداد بدالين مظملتين اوبغدا  معجمة اال يةرة قنا لتلاولبكنياولىاونايانوتافدهتاولباالادت ا
ا(35).ؤنث (اكر و   من الباء ا     بالنوص اومغداص بالميم بدال  

قةةال : قةةال بغةةداص اومغةةداص ا للمجانسةةة التةةي بةةين البةةاء والمةةيم كمةةا ي  :) ي  اكددنافددحامدد واولرددنتاو ًددت ا ا ااااا
اا(36).باسمك وما سمك اوعااب الزم والزب اري حروف كثيرة ...(

قدتلامد  اخند ا افد ا كنا و او دا، ددااونايادنوتافدحاول ادت اكدن واع  دت اول اد اول نبدد اونا م اول نةنايتل كنااااا
ا(37).يانونا  م وايانون

اقردن  االشنو اال(اوجاايانوتايردا ايانونام اا124ه/819 قنااكناوبواول ال اع حاب ا  ز ااولمالتمحا) اااا
ا ا(31)اامط  هتاولبد اولوح
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 ي ل  ج  ن      ن الصبح  ع   ادت  ا ك  م   بغداص  ب          طويلة   جاج  َّالد ر       ة  يل  ا ل  ي                    

ا (39)ا ونشناوبوايكناول عز محاام  اولبدت اولش نل اولود ااا

 اد  ةةةةةةةةةر  ص  انا ب  و  ش   الليل   ع  ي م  ر  ا               ة  ع  ز  زع  م   ت  ب  مال التي ه  ر  ل  قل ل                   

 ياد  أو ب   اص  ك   لوى اص  ال  ب   ر  حا،  و            ةةه  نةةة  اك  س  و   د  ج  ل، ن  ع   ما     س   اقرأ                  

 اد  ةج  ن  م بأ  مظ  ظ  ي   م  ل   دالنا   ج  أن   اص            ه  منزل   ةةةةةةةةداص  غةة  ب   مغترب    م  س                   

ا (42)ا م  اولبدت اولش نل اونشنمتا  قوماب اولالكد اقتمل ااا

 اص  ةةةةةةم  د  الق   ائه  وت  ري ب   غداص  ب  ب            رت   غبا    م   م  اش  ه   والل   ك  ر  ةةةةةةةةةم  ع  ل                   

ا (48)اا ونشناو ناولش نو ام  اولبدت اولش نل افحايانوا

 ،  وار  م   ر  ب   ت  ةةةةةةةةةة  غدا  اال انب  ب          ي له    د  ةةأتت ح  اص  ن   ي،  د  ي ص  ا ل  وم                  

 :(22) م  اولبدت اولش نل افحايانواا قتلاو ناولش نو املشنو ا

 ري اتاا    القوم   لما رأيت  -               

 غدا  ال، ب   وانةةةةةةةه السير   -               

 عل، معا    رسلمت   جئت   -               

واالدداا كدد اوتدد هتامدد اكلمهدداا لاا  ول ددنماوعا ددنافددحالف دد كددناوناوتددلاوجددااياددنوتاللعددت،ااا ا قددناااااا

ا(44).ول نمعنب اله واولالبلاا (43).اولاقتقهتام الاتوهت

اااا (46).اوجدداعنومت اا باددنواامددحا لددناول اددت ا وق هددتا (45)اكددناوناوجددااياددنوتامشدداقافددحاولتددلامدد اياددنوا ا اا
مددنىاولدىاكالددنىامدد اول شددن ا ولدد ياولدىاولعرددحاولدد يا  اانالددب  اياددنوتاول شداقامدد اياددنواا ل دوتاجددبلاوالدد داهتا

  اله واكن اول الد  وناونااالصنم ا  لح ااعطاني آلظي وي اابغ داد ا افقتلاولعرحابغنعىا اكتنال اتلااة ا
ا(47)ط قوواع د اوجاايانوت.  ا
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ول الد  د اكدتنووا  الدتالنايادنوتاع دىامنةلاد اوطدل اوجدااول لردولاوبدوا، فدناولع دفد اله والااةنضاااا
  ا الدددتاوناول قطدددااول لاملهدددتااالرةةةيطاص ا  ا ا اعطيةةةة الصةةةنم" ي  لدددىاات  فالدددن ناول ف ددد اولفتلجدددد ايادددنو

ا(41)ا. اعطيته ا  لحا ااداد ا  ول قطددددددددددددددااولهتنحا مدددددددددددو ااالصنم ا ل لحا اابغ مدددددددددددددددددوا ا

) بةغ اسةم صةنم كةاص لةبعر الوةر  يعبةدهاودا  رجةل اولةالك ون قنا لتافحاي دماول ردتتلاولاتللعدد اا
 (24)سم، هاه المدينة بغداد لعلة اسم الصنم(.كرهه جماعة من الوقظاء اص    

قةةال بغةةدا  بالةةاال ا رةةأص بةةغ شةةيطاص ودا  عطيتةةه ا وانظةةا :) ال ي  افددحا ددد ااكددناولعطدددلاولباددنوتياقددتمل ا
ا(52).ولكن بغداد ا وبغداص كما  قول العرب( شرك ا

ا (58).اتامد ام لدىد افدحاطدتوهدددددددددددددددل تاو   ا االتان نو اددددددددددددولايانواا للهىاعددددددددد كتناولت  حا كن اونا ق

ا(50).:) أبغ ه الي بالاال المنقوطة من رو (ا-اك تا لننتا نفت اا– كتنا قولا

"  ا  لب ددتام لددىااالصةةنماعطيةةة طددحام لددىاوند ا ا او اامغةةداص  ا  اابغةةداص مد اول ددنةنايتلدد كناوناك  دد ا ا
ا.ا م وا  لحاوناكلم تا  طدتنام لىاوجاايانواانفال  (53). اعطية الملك

 ا  لدحا ااداد   ا ااالمنةزل  و ا ااالمكةاص اويا اابةا كناوناوتلاوجد هتاولخلدنامد امقط دد اول لا ا ا ا

ا(54).ا امنزل الصنم   م لىاول قط د ا ااالصنم

:)اص  وسةةيره بالعربيةةة بسةةتاص رجةةل  ولددتلاولعطدددلاولباددنوتياولددىال ياونددنافددحام لددىاوجددااياددنوتاقددتمل ااا
ا(56).كناونام لت ايالاتناتلا ا ا (55).اربغ بستاص اوداد رجل(

المموةر بةن عاصةم بةن ابةي االعةز :) حدثنا ابو القاسم ا قنااكناولعطدلاولبانوتيافحام واولرنتاقتمل ا
اقةةال :د لةةت الةة، بغةةداد وهةةي أجمةةة لةةيا ريظةةا اال كةةوخ واحةةد وريةةه رجةةل مةةن االولةةين ...ارلمةةا اص جةةاء 
المنصةور وو،ةةع االسةةا  اقةةال: مةةا اسةم هةةاا المو،ةةع ؟ قةةالوا :ال نةةدري اولكةن هةةا هنةةا رجةةل مةةن االولةةين 

له: وما يقال لظاا المو،ع ؟ رقال :هةاا بةا  لةي  سلهاربعث اليهارقال له: ما اسمك؟ رقال :اسمي دا .رقال
ا(57).ايعني البستاص .رقال : سموه با  دا  ارسميت بغدا (
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عرف به المو،ع قديما قبل ابي :) اص هاا االسم كاص ي  ا  قاولعطدلاولبانوتياع ىام  اولن و  اقدتمل ا ل اا
المو،ع بغدا  لم يتابعةه عليةه احةد جعور المنصور اوقول ابن ابي االتر هاا اص المنصور هو الاي سم، 

ا(51).ا...(

الد دت ا ول دنوثا ولن و دت اولاتللعدد اولادحاولدننتاولدهدتال   اا ولىاونال ياولعطدلاولبانوتياتد دحان دنو اا
ا.ج فت ا

) اص بغداد اسم رارسي معرب عن" با  دا ويه "الص بعر رقعةة : قتمل اا قنااكنا تقو اول  وياو ًت اااااااا
لرجةل مةن الوةر  اسةمه داو يةه اوبع ةظا اثةر لمدينةة دارسةة كةاص بعةر ملةوك  كةاص باتةا   مدينة المنصةور

الور  ا تطظةا رأعتةل رقةالوا : هلةدوه وروز أي  لوهةا بسة مارحك ي  لةك للمنصةور رقةال: سةميتظا مدينةة 
ا(59).الس م.(

 اعطةةي"م   ام لتمددت اادا  ا ا  ااالشةةجاراالكثيةةراالبسةةتاص اايتلفتلجددد او لددحا اابةةا  الددتاع ددىاوجددتساونا ااااا

ا(62). اعطي البسا ينم  فدكونام لتمتا ا

)انه كاص ري زمن االكاسرة ري مو،ع بغةداد قريةة رةي الجانةب االيمةن مةن النظةر كنافحاوال د ايانوتا ا اااا
سةةم، " الكةةرخ " انرةةأها سةةابور الثةةاني ا وقريةةة رةةي الجانةةب الرةةرقي  سةةم، " سةةابا  " وهةةي مةةن قةةرى ا   

سةةماه" بسةةتاص  كسةةرى أنةةو شةةرواص بسةةتانا   السةةظل الواقةةع رةةي الرةةمال مةةن هةةاه القريةةة أنرةةأالنظةرواصا ورةةي 
ا(68)اار المو،ع يعرف عل، مر الزمن بظاا االسم(.ةةةةةةةةةةةةرص العدل"اأو "با  داد "

اداد  ا  ااهللا اي  لدىا ابةغ اولىاولتولاولفتلجد ا محامكون امد امقط دد او وتا ايانوتاددددددددلف كناوناا ا ااااا
ا(60)ا. اأسسظا هللا اوةجدكافدكونام لىايانوتا اي  لىا

جاايانوتامواوناولفنسالدااةدنن ووالانفحاولتلااولفتلجحغدناوناولبت  اج  تناولامنلاحاةخكناوناولنلدلاااا
كتن ام ن ف ابه واولجااقبدلام دااولفدنسااتول نو اولافحاعهناكولشا اول ئ اولنوي  اقبلاول دلتا ا  ونايانو

ا(63).اي ئت اولاللد 

:)وكاص اسم ملك الصين التايقول ا اكنا تقو اول  وياوناوجاايانوتامشاقام اوجاام تاولرد امخكنو ااااا
" بغ " ركاص  جار الصين ا ا انصرروا ال، ب دهم بأرباحظم الطائلة من سةو  بغةداد قةالوا " بةغ داد " أي اص 

ا(64)ا.ربح الاي ربحناه من عطية الملك(هاا ال
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نفد افدحاول ردولاول بتجدد ا اولادحاع اامدينة السة مل نةلا ا مو ااو ا،نةنات ا قناوناتلاولع دف اول لرولاوج اااا
ا(65) اا" دار الس مول اةنن ايةجاا

د ا ااااا يقولد او ددتلىااود لددت ا ا(66).لناساجدب تن ا و ددتلىامدواولالدلالا ول ددنناك هدتالد ا؛ د اي نةلدد اولالدلالكدناج 

لظةم دار السة م   قولد او دتلىا )(67).:)وهللا يةدعو الة، دار السة م ويظةدي مةن يرةاء الة، صةرا  مسةتقيم(

ا(ا61).عند ربظم وو وليظم بما كانوا يعملوص(

دددااا ا " وادي السةةة مقدددتلالددد  النانهدددنات، ددد ا  اا" مدينةةةة السةةة م د ا قدددنا لتافدددحاول ردددتتلاولاتللعدددد اونهدددتاج 
ا(72).ال ىاقرناولاللالاو ًت ا كتنانهنات،  ا  ا (96).

ددددقدددددددددددددددددنا ااااا ااااا (87).تدددددددددددددددددد الجانولوهاالمةةةةدورة اا نددددددددددددددددددددددنا مددددددددددددددددددددددوايةجدددداات اددددددددددددددددنوتا  ًددددددددددددددددددد ايادددددددددددددددددد د امنةلج 

د ا(07).ا الروحةاءط قاع ىاول ه اولشنقد ام ايادنوتاوجداا ا   ا  الطددلاموومهدتا   الا بد ااالروحةاء د ا ا قدناج 
ا(73)قنل اولن  ت اع دهت.

تاعلدنادددددددددددوعهدددددددددددددلوقافدهدتاالدددددددولً لمهن ا ا ونفنوجا   اددددددددج ل تاوا اااي ام اان نو ا د اب لتاكناونهتاج ا ا ااااا
ا(47).مل لىاوللهن

:)واسمظا االول عنةد  قنااكناولبكنياقتمل ا (57) االزوراءط ق اع دهتاوجاا ا م اولاال دت اولننىاولاحا  ااااا

ا(67).النا  الزوراء(

ا (77)قتلاو ناولش نو افحاولز لو املشنو اااا

 لك عررين حجة واثنتاصالزوراء ا  قلد ه الةةة      ةةةةم   ُّباين ر  اااااااااا

 قدددددنا لت اولو ال دددددنتامددددد اول دددددخلند ا ول ادددددنوفدد اعددددد اجدددددبلاوالددددد داهتابهددددد واولجدددددااجدددددو او دددددت لاملدددددتاااا
اوجا نوضهت.

ددااا ط ددقاع دهددتا لب ددتا  ا ا(17). د ابدد لتاون طتفهددتايةن طددت انهددنات، دد فقددنا لددتلاعددنتامدد اول خلنددددددددددد اونهددتاج 

ا(97).لز لو اوبووماول نةل اوجبتماتفتعد ا اواالااوم امنون هتامالاقد  اوجااولز لو ان نو ا
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ةةا قدناولددتلاوبددواولفددنواولددىاالددتاقددتمل ااا ميت الةةزوراء ألنةةه "اي الخليوةةة ابةةو جعوةةر المنصةةور" جعةةل ابةةواب :)س 
ا(12).ة عن االبواب الخارجة (المدينة الدا لة مزور  

 ااالعوجةةاء ا    اا" بةةالزوراء  ددن اول ن  دد اولجددلمد اكددتنا  اكددناوناوللرددناولانبددحامدد اياددنوتا نددللا ا اااا
 كناولدىاوناولقب د افدحا،دتمااول لردولاكتند الاوافدقامدااويا،هد امد اول هدت اوللبدااولىاك تاكدتناة دا ولتل  ا

اا(81).ولجتس

 م صةقا  )امةا الجةامع العمةيم ...رقةد جعلةه المنصةور :  قنا لتلاول الاشن اكحالالدانن اولدىاالدتاقدتمل ا     
ة يد بعةد بنةاء القصةر ا ولكةي يكةوص لقصر باب الاهب ا وكانت قبلته علة، تيةر صةواب اوسةبب  لةك انةه ش 

عن القبلة التي هي ري الواقع أقرب ال، ا جةاه بةاب  مع و،ع القصر أصبح محرابه منحررا   و،عه متناسبا  
رى أو الجنوبيةة الرةرقية مةن البصرة ا رالرخص المستقبل مكة يقع مو،ع الجامع الكبير عل، الجظة اليس

بةةاب الةةاهب ....بينمةةا الواجظةةات الرئيسةةية لظةةاين البنةةائين القةةائمين علةة، اسةةتقامة واحةةدة امقابلةةة لبةةاب 
 راسةاص رةةأ ا علمنةا اص هةةاا البةةاب يقةع رةةي الرةةمال الرةرقي مةةن السةور رةةأص الجةةدار الخلوةي للجةةامع الةةاي 

 جةاه الصةحيح نحةو مكةة مةن بغةداد ريجةب اص يكةوص يتوسطه المحةراب يتجةه نحةو الجنةوب الغربيابينمةا اال 
 نحو جنوب الجنوب الغربيا او كما وصوظا الكتاب المسلموص انظا  حتاج اص  نحرف ال، باب البصةرة قلةي   

 (21)أكثر منظا ال، الجنوب الغربي(.

   جدددو ااالروحةةةاء ا ا  ا ااالةةةزوراءوالددد د امنةلددد ايادددنوتابددددا افدددحا قدددناونا فددد اولو اول دددخلند ا ولبدددت هد ااااا
ال لت.ا و  اا ت لاملتاوجا نوضهتامااو ًتح ا 

كتندتالدتم د ااوالروحاءاالزوراءولىاوناوال د امنةل ايانوتايةج حا ال(957مد/346) فقنا لتلاول ال وتياااا

وناولاقت اولجد د اولىااشدنو اع ىام واول وضوعام اول الاشن اكحالالانن اع قا قنا ا(31).بد اوللتسافحازمتن 

ا(41). ك تاوناولافالدناله ة اول رط  د اغدنامقبولاعنبحاو تمت اولرنفحا

بدل تاا وناالا مخكنو ا84ه/1 قناع لاالتاي تا لتلاولد اول خللاولفتلجحا  ناسامالاوفحاقز للحافحاولقنناااا
الدد حاول ددنماياددنوتايةجددااتولاولالددلالاكددتناولفددنسا فًدد وناع ددد اوجددااولددز لو ام ددتاةوضددحاوندد امددااكددوناكددتنا  ا

ا(51).مقتالاوجاافتلجحاقن ااطوياونن امل ازم اطوللقناوموناقتم  اولز لو اعنبد اولتلا غدناونهتاالف  

ا وجبتماتفتعد ا.اوز لو اوبووبهتا ولز لو دا  د ابووما  ،ناونهتاج ادددددددد ولىاونام واولن ياي دناع اولرااااا
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طدددددددددددددددقااع دهددتا قدددددددددددددددنا  ا (16).اولددىاولع دفدد اول لرددولانالددب  اا المنصةةورية  وط ددقاع ددىاياددنوتاوجددااونددنامددوااااا

ا(71). النهددددددددددددتاوردددددددددددددددددناق ددددددددددوماولن،تلاالصيةةةةةةةةةةةةةةةادةوجااونددددددددنا مدددددددددددوا ا

يادنوتاولووق د اع دىالدتطاانهدناولردنو ام دتاومتاموقاامنةل اولع دف اوبوا، فناول لرولافهواموقدااقنلد اااااا
 وقددااا(91)يتت للددتا(11)اة ددحاقرددناولع ددناولدد يابلددت اولع دفدد اول لرددولافد ددتاي ددنافددحاياددنوت  محامدد اقددنىاطالددوج

 طالدوجايتت للت ف دتاكدتنامد اغنبدد اا(92)،لومانهناولرنو ا  كتنام واوللهدناول دناولفتتدلابدد اطالدوجاقطنبدل
ا(98).م ايتت للتام اقطنبل  متكتنام النقد افهو

:)لم  كن بغةداد مدينةة رةي االيةام المتقدمةة اأعنةي االكاسةرة واالعةاجم افقناولتلاولد قوبحاولىاالتاقدتمل ااااا

ا(09).اوانما كانت قرية من قرى طسوج بادوريا(

 ةالخا م

ا اولىا،   ام اوللاتم اول ه  ام اوم هت دددددددددنوتيالهدددددددددد واولب دددددددددددددناووت  ام انددددددددددللاوعدددددددددددددلق 

م اوقنالاول نناول نبد افاتللعهتا  وتاولىامن   اوتللعد اقن   ااقبلاول دلتاام انللااُّ نونامنةل ايانوتاو ا-8
ول هدددولاع دددىاوندددتلاعدددن ا  دددوتاوتللعهدددتاولدددىاول  دددتا  دددولوبحا غددددن ام ددد ا ك دددوواول دددنو اولقدددن اا م دددتاةخكدددناللدددتا

 غدنمددتاايكددنوتو وتللعهددتاولقددن اا  ندددناتلدددلاع ددىاالددتامددوا ل تاوجدد هتايةلفددتها  لددكتلامعا فدد املهددتاوتددتلاهتا
ا.ا م تاةخكناوناوج هتاعنوقحاقن اا  وتاوتللع اولىاول رناولبتب ح

ا. غدنمتا لتاوجاايانوتايةلفتهاوننىاملهتايانوا ا مانوت ا مانون  مانوا ا بانون-0

اُّ دنلملهدتاكتند او اا ا ن دنو ااالبعةلامعسكر   م لتمتا ااجادابعل ن اع اوجاا اام اكناوناوجاامنةل ايانوتا ا ا-3
ام اوماام الكنو اول دلاولبتب ح ا معزنال  نوو ا وج  ا اول نبد .

ولتلاي ماول خلند اولىاوناوج هتا  وتاولىاولتولاورلومد ا  نددناتلددلاع دىامدوا ،دوتاوجد ت ا لومدد ا-4
لجدداقنولاعددنتامدد اوللومدددد اول لطقدد انددللام ددنوهااول لددىاولددىابددلتاا ولش تجددد اان ددنو اي ددوولاياددنوتاكددتلمنلا

اولشتالانااعوت اقالااملهااولىاول نو افد تاي ن.
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 م اوللاتم اول ه  اولاحاووت  اولدهتامحاولتل اعنتام اول خلند اولدىاوناوتدلاوجداامنةلد ايادنوتا  دوتاا-5
 ا  قددناولددن اولددىال و ددت اااسسةةظا هللا اويا اداد ا   اابةةغولدىاولتددولاولفتلجددد ا ونهددتاماةلفدد امدد امقط دد ا ا

اعن ابه واولعروخافحانلت تاولب  .

  افمدتنوواابةغالد ىا اولد ياكدتنا  انوتامشاقام اوجدااو دنام دو اولردد اااكناو ناول خلند اوناوتلاوجااي-6
ا .ا" عطية الملك ا يابغ داد واوال، ووام ال لوهااولا تلل ام اولرد اغتن د ا قولونا ا

اوالصةةةيادة اوالروحةةةاء الةةةزوراءملهدددتااندددللاول ردددناول بتجدددحاالددد دت اعدددن اع دددىامنةلددد ايادددنوتط قددد ام ا  اا-7
ا.االس مومدينة  اوالمدورة 

 هوامش البحث ومصادره:*

 اولب نونا  ضاا وولد ا ام  ناومد ا ال(197مد/014) و  ناب اوج ت اب ا، فناب ا ملاب ا وضحا-1
  .11اصال0220ه/ا8400 ا8ضلت ي اتولاولمالاول   د ا ابدن   اط

م نفدد اا او الدد اولاقتجددداافددح ال(915مددد/375) لدد كاولددنة اوبددحاعبددناسام  ددنابدد او  ددنابدد اوبددحايكددنا-2
 .889 اخ8جا 8926 ا0ولقتلداا ابنللا الدننا ا تولاتتتل ابدن   اط

 امكابد ا  دنةهت ااو  ن اتلدلانتلط ايانوتاول فرلافحانططايادنوتاقدن  ت اا،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  -3
ا.87خاال 0288ه/8403بدن  ا اول ًتلو ا 

ولشن اول نةنا امطب  ا و فدال املدن ايانوت ااولامنلاح اج  تن ايانوتامنةل اولاللالا غز اول اول امكاب -4
ا.87ال اخ8911 ا8ط

ا.87خولامنلاح اج  تن ايانوتامنةل اولاللالا ا-5

ا.55 خ5ال ج8979ه/8399 ا0وتلل اول نم تولاولننلكال طبتع ا وللشن ولاوزلاا ط-6

ا.821 اخ7ال اال8198بنللا الدننا ا ولعل اوللفدال   ال(988مد/092) و  ناب اع نوبواع حاا-7

ا.87،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتا خا-1

ا.87 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-9
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ا.87 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-82

ا.87 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-88

ا.87 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-80

ا.87 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-83

ا.81نفال ا خول ن،ااا-84

ا.81 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا85

ا.81 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-86

ا.81 خ،ووتا ات.امرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتاا-87

لالددددانن ا اكددددح اياددددنوتافددددحاعهددددناولعلفدددد اول بتجددددد  ون،  اعدددد اولنم دزلدددد ا ع ددددقاع د  يشدددددناةوجددددناا-81
ا.87ال خ8936ه/8355 ا8فننالدك ول طب  اول نبد ا يانوت ط

ا.81،ووتا ات.مرطفىا ا ت.جوج  او  ن اتلدلانتلط ايانوتا خا-89

،ووتا ات.مرطفىا ا ت.جوج  او  دن ا؛81 متملاخا ايانوتافحاعهناولعلف اول بتجد لالانن ا اكحا-02
 اول ددخمل ا ولن ددتزو عبددناول الدد امهددني اول رددناول بتجدحاول لات.ولددن دا اا؛81تلددلانتلطدد ايادنوتا اخ

ا082الا خ0220ا/ه8372 ا0بلاتزي الدبدت اط

ا.81 اخولامنلاح اج  تن ايانوتامنةل اولاللالاا-08

ا.81 خولامنلاح اج  تن ايانوتامنةل اولاللالاا-00

ا.082ول ل خاعبناول الد امهني اول رناول بتجحات.ولن دا اا-03

ولىايانوتا  لقتلاولرنوابلامت الند اتدنىاانهناولرنو ا  موانهناةاش لام انهناولفنو ا ل نيالنقت ا-04
 ع دتتاولدنة اوجد تعدلااوبدواولفدن .ةل ن  لاونكب اوياجدفدل المهدن اولل دد اولادحاع دد ع اولفنو اوياقطااعل 

وقددولااولب ددنون اوعالددىاباردد د  ا طب دد  لللوتا ولبددتل ناا  ال(8338مددد/730) بدد اول  ددتاووفًددلانددولاولددنة 
زين الدين عمر بةن ابن الوردي  ؛53 خاال8142ولطبتع اولال طتند ا ايتللكا امت اكوكد ات الدددلن اتولا
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ننلدددددددن اول  تمدددددددلا فنلدددددددن اولانومدددددددلا اول كابددددددد اولشددددددد بد ا ابددددددددن  ا ابدددددددل.ا ال(8341مدددددددد/749) مموةةةةةةةر 
 اولددن ضاول  طددتلافددحانبددناولقطددتل او قدددقاالا(8074مددد/922  )ول  دددني ام  ددناعبددناول ددل ا؛45 خ 

ا.357 اخ8914 ا0مدنلبنغا ابدن  ا اطمطب  ا ت.او التناعبتس ا

ا.082ول لا خعبناول الد امهني اول رناول بتجحات.ولن دا اا-05

ا.86يانوتامنةل اولاللال خا-06

ا.86ولامنلاحا ج  تنا يانوتامنةل اولاللالا خ-07

ا.082خول لا اعبناول الد امهني اول رناول بتجحات.ولن دا اا-01

ا.81 ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتا خ،ووتا ت.مرطفىا اا-09

ا.81 خ87يانوتامنةل اولاللال خ-32

ه/ا463) ولعطدددلاولباددنوتي وبوايكددناو  ددنابدد اع ددحابدد انتبدد ا؛88ولد قددوبحا اولب ددنونا مددتملاخا-38
 اوتلل امنةل اولاللالا ونبتلام نندهتا اكدناقطتنهدتاول   دت امد اغددناوم هدتا  ولتةهدتا  ققد ا ضدبطاال(ا8272
 ا8ال امدد 0228ه/8400 ا8 ع ددقاع ددد ا ت.يشددتلاعددووتام ددن   اتولاولاددنماولجددلمحا بدددن  ا طنردد ا

ل دوز  اقداا وةدنون انشدناوتماولالدتناول دنم ااال(8388مدا/اا788وب امل ول ام  ناب امكنالا) ا ؛365خ
؛اولزبدني م  ددددنامنوًددددىاول الدددددلحا اوددددتجا94 خ3ال مددددتت ايانت فرددددلاولبددددت اول و ددددن  ج8363مددددد/ا8425

مدددددددددد ا،ددددددددددوومناولقددددددددددتموس او قدددددددددددقا اع ددددددددددحالدددددددددددني تولاولفمددددددددددنال طبتعدددددددددد ا وللشددددددددددنا ولاوزلدددددددددداااول ددددددددددن س
ا ايادددنوتافددددحاعهدددناولعلفدددد اول بتجددددد لالددددانن ا اكددددح؛ا360 خ4مددددتت ايادددنتا جاال 8994ه/8484 بددددن   

عبدناول الدد امهدني ات.ولدن دا اا؛89،ووتا ت.مرطفىا ا ت.جوجد  و  ن اتلددلانتلطد ايادنوتا خا؛87 خ
ا.029ول ل خاول رناول بتجح

ا.360 خ4ولزبدني اوتجاول ن س متت ايانت ج-30

 م  ددداامدددتاوجدددا  اامددد اوجددد ت اولدددبلتا ول ووضدددا اال(982مدددد/417) عبدددناسابددد اعبدددناول زلدددزاولبكني ا-33
؛اول دددوولدقحا وبدددواا068 خ8ال ج8913ه/8423 ا3و قددددقا امردددطفىاولالدددقتا اعدددتلااولمادددلا بددددن  ا ط

 اول  ددنمامددد اولمدددلالاولع  دددحاع دددىاال(8845مدددد/542)اولعًدددناملرددولامومدددومابددد او  دددنابدد ام  دددنابددد 



19 
 

 ا8 دددن  اول   دددا ا ضددداا وولدددد ا ع دددقاع دددد ا ن ددددلاع دددنوناول لردددول اتولاولمادددلاول   دددد ا ابددددن   ط
ا.360 خ4؛ولزبدني اوتجاول ن س متت ايانت ج85ال خ8991ه/8489

ا.366 خ365 خ8وتلل امنةل اولاللال ام -34

ا.068 خ8م  اامتاوجا  ا ج -35

ا.361 خ8ولعطدلاولبانوتيا اوتلل امنةل اولاللالا ام -36

ا.361 خ8 م ولعطدلاولبانوتيا اوتلل امنةل اولاللالاا-37

؛وبدددددد ا48؛اول ددددددوولدقحا ول  ددددددنما اخ367 اخ8ولعطدددددددلاولباددددددنوتيا اوددددددتلل امنةلدددددد اولالددددددلالا مدددددد -31
ا.94 خ3متت ايانت فرلاولبت اول و ن  جامل ول لالتناول نم 

ا.366 اخ8 اوتلل امنةل اولاللالا ام اولعطدلاولبانوتي-39

ا.367 خ366 خ8 ام ولعطدلاولبانوتيا اوتلل امنةل اولاللالاا-42

ا.361 اخ8 ام ولعطدلاولبانوتيا اوتلل امنةل اولاللالاا-48

ا.068 اخ8ولبكني ام  اامتاوجا  ا ج-ا40

اول  وي ؛ا366 اخ8؛اولعطدلاولبانوتي اوتلل امنةل اولاللالا ام 88ولد قوبح اولب نون امتملاخا-43
تولاو ددددت اولادددنوثاول نبدددح ابددددن  اا ام  دددااولب دددنون  ال(8001مدددد/606) وبدددواعبدددناسا دددتقو الدددهتماولدددنة 

ا.360 خ4ولزبدني اوتجاول ن س متت ايانت ج؛456خ 8الا ج8979ه/8399 

ا.360 خ4ل ن س متت ايانت جولزبدني اوتجاو-44

ا.821 خ7وب الجا  ولعل اوللفدال  ال-45

 ددددددددددددتقو اول  ددددددددددددوي ام  دددددددددددداا؛ا364 خ8ولعطدددددددددددددلاولباددددددددددددنوتيا اوددددددددددددتلل امنةلدددددددددددد اولالددددددددددددلالا مدددددددددددد -46
ولل  تن اولل ناوللدن  امطب  اول  دن اطتمنام فن ايانوتامنةل اول لرولاول ن ل  ا؛456 خ8ولب نون ج
ا.082ول ل خاعبناول الد امهني اول رناول بتجحت.ولن دا اا؛874ال اخ8967ا/ه8317
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ولبكدنيا اا؛364 اخ8؛ولعطددلاولبادنوتيا اودتلل امنةلد اولالدلالا مد 88ولد قوبح اولب نون امدتملاخ-47
ا؛456 خ8 ام  ااولب نون جا تقو اول  وياا؛48؛اول وولدقحا اول  نم خ068 خ8م  اامتاوجا  ا ج

ولزبدددددني اوددددتجاول ن س مددددتت ا؛94 اخ3بددددت اول و ددددن ا اجمددددتت اياددددنت افرددددلاولاوبدددد امل ول لالددددتناول ددددنم 
ول  ددن اطدتمنام فدن ايادنوتاا؛87 اخا ايانوتافحاعهدناولعلفد اول بتجدد لالانن ا اكحا؛360 خ4يانت ج

ا.029 خاول لاعبناول الد امهني اول رناول بتجحت.ولن دا ا؛874منةل اول لرولاول ن ل  اخ

؛ولزبدددددددددددني اوددددددددددتجاول ن س مددددددددددتت ا366 خ8ولالددددددددددلالا مدددددددددد ولعطدددددددددددلاولباددددددددددنوتيا اوددددددددددتلل امنةلدددددددددد ا-41
ا.360 خ4يانت ج

ا.365 خ8وتلل امنةل اولاللالا م ا-49

ا.361 اخ8وتلل امنةل اولاللال ام اولعطدلاولبانوتيا ا-52

؛ا068 اخ8ولبكددني ام  دداامددتاوجددا  ا جا؛365 اخ8وددتلل امنةلدد اولالددلال م اولعطدددلاولباددنوتيا ا-58
ا.48ول وولدقحا ول  نم اخ

ا.40؛اول وولدقحا ول  نم خ068 اخ8ولبكني ام  اامتاوجا  ا جا-50

ا.366 خ365 خ8ولعطدلاولبانوتي وتلل امنةل اولاللال م -53

ا.821 متملاخ7ل زلنام اولافتتدلاةل ن اوب الجا  اولعل اوللفدال  ال-54

ا.360 خ4 ولزبدني اوتجاول ن س متت ايانت ج366 خ8ولعطدلاولبانوتيا وتلل امنةل اولاللال م -55

ا.360 خ4ولزبدني اوتجاول ن س متت ايانت ج-56

ا.369 خ8وتلل امنةل اولاللالا م ا-57

ا.369 خ8 م وتلل امنةل اولاللالاا-51

ا.456 خ8 تقو اول  ويا م  ااولب نون ج؛ا88ولد قوبح اولب نون امتملاخ-59

 ايادنوتافدحا اكدحالالدانن ؛ا068 اخ8ولبكدني ام  داامدتاوجدا  ا جا؛88ولد قوبح اولب نون امتملاخ-62
ا.029 خاول لاعبناول الد امهني اول رناول بتجحت.ولن دا ا؛ا87 خاعهناولعلف اول بتجد 
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نزمددد اولق دددوم ايدددتاا  ال(8309مدددد/732) مالدداوفحاقز للح   دددناسابددد اوبدددحايكددنابددد او  دددنابددد انرددددددددنا-68
ندتيتنالدت اا-مقتب  ا  وولىا و  دقت ا فهتلس ايكوللام  ناتبدناجدتقى انتلن اكاتيعتن اطهولى اوهنون

ا.35 خمد8336 يتت ا

عبددددناول الدددد امهددددني اول رددددنات.ولددددن دا ا؛81 خا اياددددنوتافدددحاعهددددناولعلفدددد اول بتجدددد لالدددانن ا اكددددحا-60
ا.029 اخاول بتجحاول ل

ا.87ولاللال اخيانوتامنةل ا-63

ا.اا456 خ8 تقو اول  ويا ام  ااولب نون جا-64

 اتدددول ا ال(977مدددد/367) وبددد ا وقدددل ا بدددواولقتجدددااوللرددددبح؛821وبددد الجدددا  اولعدددل اوللفدالددد  اخ-65
اول قنجددحا و الدد اولاقتجددداافددحا ؛042 خ8الا ج8931 ا0نن ا تولاتددتتل ابدددن   اطوولض ابنلددل الددد

؛ولبكددددنيا ام  دددداامددددتا365 خ364 خ8ولعطدددددلاولباددددنوتيا اوددددتلل امنةلدددد اولالددددلالا مدددد ا؛889 اخ8ج
؛اولزبدددددددددددددددني اوددددددددددددددتجاول ن س مددددددددددددددتت ا40 خ48؛اول ددددددددددددددوولدقحا اول  ددددددددددددددنم اخ068 خ8وجددددددددددددددا  اا ج

،دددددووتا ت.مردددددطفىا اا؛87 خا ايادددددنوتافدددددحاعهدددددناولعلفددددد اول بتجدددددد لالدددددانن ا اكدددددح؛ا360 خ4يادددددنت ج
عبدددددددناول الدددددددد امهدددددددني اول ردددددددناول بتجدددددددحات.ولدددددددن دا اا؛45خ ت.جوجددددددد  و  ن اتلددددددددلانتلطددددددد ايادددددددنوتا 

ا.57 خ56 خ5؛اط ك ت.ام  نا ج ن اوتلل اول نم ج082 خول ل

ا.اا456 خ8 تقو اول  ويا ام  ااولب نون جا-66

ا.807جول اولن تالا او  ا-67

ا.06جول اةونكا و  ا-61

ا364 خ8ولالددددددلالا مدددددد ولعطدددددددلاولباددددددنوتيا اوددددددتلل امنةلدددددد اا؛88ولد قددددددوبح اولب ددددددنونا امددددددتملاخا-69
ول التلتا ول  تلتا ا قق ا  ضاافهتلسا ات.ا، تلاط ب  اتولاولمالاول   دد  ابددن  ا ااولبكني ا؛366 خ

ولددن دا ا؛45خ،ددووتا ت.مرددطفىا ا ت.جوجدد  و  ن اتلدددلانتلطدد اياددنوتا ا؛85 خ0ال ج0223مددد/ا8404
ا.088 خعبناول الد امهني اول رناول بتجحاول لت.

ا.366 خ8وتلل امنةل اولاللال م اولعطدلاولبانوتي -72
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لالدددانن  اكدددحا اب دددنوناولعلفددد اولشدددنقد  انق ددد ا لدددىاول نبدددد  ا  ضدددت ا لدددد اا؛05ولد قدددوبح اولب دددنون اخ-78
 اولنويطد  ايادنوت او  دقت اب نوند ا وتللعد ا  ننلد ا  ضداافهتلجد  ايشددنافننالددكا كدولكدكاعدووت امطب د

ا.088 خاهني اول رناول بتجحاول لعبناول الد امت.ولن دا ا؛ا41الا خ8954مد/8373

ا.89 ايانوتافحاعهناولعلف اول بتجد  خلالانن ا اكح-70

عبددددناول الدددد امهددددني اول رددددنات.ولددددن دا اا؛89 خ اياددددنوتافدددحاعهددددناولعلفدددد اول بتجدددد لالدددانن ا اكددددحا-73
ا.088 خاول بتجحاول ل

ا.89 ايانوتافحاعهناولعلف اول بتجد  خلالانن ا اكحا-74

 دددددددددددتقو اول  دددددددددددويا ام  دددددددددددااا؛317 خ8ودددددددددددتلل امنةلددددددددددد اولالدددددددددددلال امددددددددددد اولبادددددددددددنوتيا ولعطددددددددددددلاا-75
،دووتا ت.مردطفىا اا؛ متمشدهتا89 ايانوتافحاعهناولعلف اول بتجدد  خلالانن ا اكحا؛456 خ8ولب نون ج

عبددددددددناول الدددددددد امهددددددددني اول رددددددددناول بتجددددددددحات.ولددددددددن دا اا؛46خ ت.جوجددددددد  و  ن اتلدددددددددلانتلطدددددددد ايادددددددنوتا 
ا.088 خول ل

ا.85 خ0 ول  تلت جول التلتا-76

ا.317 خ8وتلل امنةل اولاللال ام اولعطدلاولبانوتيا ا-77

ا89 ايادنوتافدحاعهدناولعلفد اول بتجدد  خلالدانن ا اكدحا؛456 خ8 تقو اول  ويا ام  ااولب نون جا-71
عبدناول الدد امهدني ات.ولدن دا اا؛46خ،ووتا ت.مرطفىا ا ت.جوجد  و  ن اتلددلانتلطد ايادنوتا ا متمشهت؛
ا.088 خول بتجحاول لول رنا

؛ا46خ،دووتا ت.مردطفىا ا ت.جوجد  و  ن اتلددلانتلطد ايادنوتا ا؛323خوقولااولب دنون اا اوبواولفنا-79
ا.088 خاعبناول الد امهني اول رناول بتجحاول لت.ولن دا ا

ا.323وبواولفنو اوقولااولب نون خ-12

ا.89 خ ايانوتافحاعهناولعلف اول بتجد لالانن ا اكحا-18

ا.39 خيانوتافحاعهناولعلف اول بتجد ا-10
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ال(ا اولالبد ا وولنو  اعلحابار د  ا منو، اد ا957مد/346وبواول ال اع حاب اول الد اب اع حا) ا-13
ا.362 خ8931 اعبناساوج تعدلاولرت ي اتولاولرت يال لشنا اولقتمن ا ا

ا.89يانوتافحاعهناولعلف اول بتجد  خا-12

ا.846نزم اولق وم خ-15

ا.46خ،ووتا ت.مرطفىا ا ت.جوج  و  ن اتلدلانتلط ايانوتا ا-18

ا.882 خ829خ اولن ضاول  طتلا ول  دنيا-17

اا؛824خ ا7 االةل دددنا وبددد الجدددا  اولعدددل اوللفدالددد او اوللوضدددحاولزلوعدددد .ا   لدددحاوللت دددد اطالدددوج ا–11
انتلطددد ايادددنوت  اتلددددلاا؛،دددووتا ات.مردددطفىا ا ت.جوجددد  او  دددن31 خ8 دددتقو اول  دددوي ام  دددااولب دددنونا ج

ا.065 متملاخعبناول الد امهني اول رناول بتجحاول لت. ااولن داا متمشهت؛81خ

ا.387خا 8م  ااولب نون جاا تقو اول  وي اةل ن اوياكول ا.ا طالوجام اطالت  ايانوتاقطنبل -19

تولااولب دنون  دتقو اول  دوي م  اااةل دن اطالوجام اكول اولجداتنايتل تندلاولانبدحامد ايادنوت.ايتت للت -92
عبددددددناول الددددددد امهددددددني اول رددددددناول بتجددددددحات.ولددددددن دا اا؛387 خ8ال ج8957ه/8376بدددددددن  ا اتددددددتتلا 

ا.065 متملاخول ل

ا.025 خعبناول الد امهني اول رناول بتجحاول لت.ولن دا اا-98

ا.85ولب نون اخ-90

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآص الكريم.*

 اوال :المصادر االصيلة :*

 م(:411هة/214*البكري اعبد هللا بن عبد العزيز )ت

اال.0223مد/ا8404ول   د  ابدن  ا اول التلتا ول  تلتا ا قق ا  ضاافهتلج ا ات.ا، تلاط ب  اتولاولمالا-8

اال.8913ه/ا8423 ا3م  اامتاوجا  اام اوج ت اولبلتا ول ووضا او قدقا امرطفىاولالقتا اعتلااولمالا ابدن   طا-0

 م(:1125هة/  521 تالجواليقيا ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخ ر)*

 وولد ا ع قاع د  ان دلاع نوناول لرول اتولاولمادلاول   دد اول  نمام اولملالاووع  حاع ىا ن  اول   اا ا ضااا-3
اال.8991مد/ا8489 ا8 ابدن   اط

 م( :1221هة/828*الحمويا أبوعبد هللا ياقوت بن عبد هللا )ت

تولاو دددددددددت اولاددددددددنوثاول نبددددددددح ابدددددددددن  اا.،وطبعةةةةةةةةةال8957ه/8376تولاتددددددددتتلا بدددددددددن  ا طبعةةةةةةةةة م  ددددددددااولب ددددددددنونا اا-4
ا.ال8979ه/8399 

 م (:1242هة/411الحميريامحمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم ) ت* 

االا.اا8914 ا0ولن ضاول  طتلافحانبناولقطتل او قدقا ت.او التناعبتس مطتياامدنلبنغ ابدن  ا ط-5

 م( :444هة/784*ابن حوقلا أبو القاسم النصيبي )ت

االا.8931 ا0تول اوولض ابنلل الدنن اتولاتتتل ابدن   اطا-6

 م( :411هة/241*ابن رستها ابو علي أحمد بن عمر )ت

اال.8198بنللا الدننا اولعل اوللفدال  ا-7

 م(:1141ه/ 287الخطيب البغدادي اابو بكر احمد بن علي بن ثابت)ت*

تلاوتلل امنةل اولاللالا ونبتلام نندهتا اكناقطتنهتاول   دت امد اغددناوم هدتا  ولتةهدتا  ققد ا ضدبطانرد ا ع دقاع دد ا ت.يشد-1
ا.ال0228ه/8400 ا8عووتام ن   اتولاولانماولجلمحا بدن  ا ط

ام( :1771هة/472*ابو الودااعماد الدين اسماعيل بن الملك األر ل نور الدين )ت
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 ال.8142وقولااولب نون اوعالىابار د  ا طب   لللوتا ولبتل نامت اكوكد ات الدددلن اتولاولطبتع اولال طتند ا ايتللكا اا-9

 م( :1724هة/471قزوينياحمد هللا بن ابي بكر بن احمد بن نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر)ت*مستوري 

ندتيدتناا-نزم اولق وم ايتامقتب  ا  وولىا و  دقت ا فهتلس ايكوللام  ناتبدناجدتقى انتلن اكاتيعتن اطهولى اوهنونا-82
ا.مد8336لت ا يتت ا

 م( :454ة/ه728* المسعودي ا ابو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت

 .8931ولالبد ا وولنو  اعلحابار د  ا منو، ا ا اعبناساوج تعدلاولرت ي اتولاولرت يال لشنا اولقتمن ا ا-88

 م( :415هة/745*المقدسيا شما الدين أبي عبد هللا محمد )ت

ا.ا8926و ال اولاقتجداافحام نف اووقتلدا ابنلل الدنن اتولاتتتلا ابدن  ا اا-80

 م(:1711هة /  411محمد بن مكرم )ت *ابن منمورا 

اال.8363مد/ا8425نشناوتماول وز  اقاا وةنون الالتناول نم اا-83

ام(:1721هة/424*ابن الوردي ا زين الدين عمر بن ممور )ت

اننلن اول  تملا فنلن اولانوملا اول كاب اولش بد ا ابدن  ا ابل.ا .-84

 م( :144هة/212* اليعقوبيا احمد بن اسحا  بن جعور بن وهب )ت

اال.ا0220مد/ا8400 ا8ولب نون  ضاا وولد  م  ناومد اضلت ي تولاولمالاول   د  بدن   طا-85

االحديثة:المراجع *ثانيا:

 *التكريتيا سلماص:

ا.8911 ا8يانوتامنةل اولاللالا غز اول اولا مكاب اولشن اول نةن مطب  املدن ايانوت طا-8

 جواد ا د. مصطو، ا ود.سوسةااحمد: *

ا.ال0288ه/8403 امكاب اول ًتلو ا بدن  ا   نةهت ااتلدلانتلط ايانوتاول فرلافحانططايانوتاقن  ت اا-0

 :الحميدا طاهر ممور*

ا.ال8967ا/ه8317ولل  تن اولل ناوللن  امطب  ايانوتامنةل اول لرولاول ن ل  اا-3

 :عبد الحسين مظديد.الرحيما  *
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 .ال0220ا/ه8372 ا0بلاتزي الدبدت اط اول خمل ا ولن تزو ول رناول بتجحاول لا-4

 *الزبيديامحمد مر  ، الحسيني:

 .ال8994ه/8484وتجاول ن سام ا،وومناولقتموسا او قدقا اع حالدنيا تولاولفمنال طبتع ا وللشنا ولاوزلاا بدن   ا-5

 *سوسةاد.احمد:

اال.8950ه/8378وط كايانوت مطب  امنةنل اول الت  اول تم  يانوت ا-6

 أسعد:*طلااد.محمد 

ا.ال8979ه/8399 0وتلل اول نم تولاولننلكال طبتع ا وللشن ولاوزلاا طا-7

 لسترنج ا كي:  *

ا8يادددنوتافدددحاعهدددناولعلفددد اول بتجدددد  ون،  اعددد اولنم دزلددد ا ع دددقاع د  يشددددناةوجدددنافننالددددك ول طب  اول نبدددد ا يادددنوت ط -1
ا.ال8936ه/8355 

ب ددنوناولعلفدد اولشددنقد  انق دد ا لددىاول نبددد  ا  ضددت ا لددد او  دقددت اب نونددد ا وتللعددد ا  ننلدد ا  ضدداافهتلجدد  ايشدددنافننالدددكاا-9
االا.8954مد/8373 كولكدكاعووت امطب  اولنويط  ايانوت ا

ا

 


