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مقدمة
احلند هلل الرٖ جعل العسبٔ٘ لغ٘ للقسآٌ ،فحفظَا حبفظُّ ،شسفيا بأٌ جعلَا لساىا لياّ ،الصالٗ
ّالسالو عل ٙخري مً ىطق بالضادّ ،آلُ ّصحبُ األطَاز؛ ّبعد..
فإٌ العلنا ٛعل ٙمس العصْز ّالقسٌّ سعْا جاٍدًٓ إىل خدم٘ األصلني :الكتاب ّالسي٘،
فأفلحْا يف ٍرا خري فالحّ ،ذلك بتْفٔق اهلل هلهّ ،مً تلكه العلْو اليت أسسَا العلنا ٛألجل ٍرِ املَن٘
الكبريٗ :عله املعاجه ،فابتدعْا ٍرا العله ألجل حصس الكلنات العسبٔ٘ ّبٔاٌ معاىَٔا ّمفسداتَا.
ّمً أٍه املعاجه معجه العني للدلٔل بً أمحد الفسأٍد إذ ٍْ أّل ماصيف يف ٍرا العله اجللٔل
القدز العظٔه الفاٜدّٗ ،أساس لبيتُ األّىلّ ،مًثَه احتر ٚالعلنا ٛحرِّ حت ٙاكتنل طْزِّ ،عظه
بئاىُ.
ّقد اىتظه البحث مً ثالث٘ مباحث ّخامت٘ ٍّٕ ،كاآلتٕ:
املبحث األول:

.

املبحث الثاني:
.

املبحث الثالث:

ثه تْجت البحث باخلامتة اليت ذكست فَٔا أٍه ما جا ٛيف البحث.
ّأسأل اهلل أٌ جيعلُ خالصا لْجَُ الكسٓهّ ،أٌ جينعيا وآباءنا ،وأمهاتنا ،وأزواجنا ،وأبناءنا
ّساٜس املسلنني مع الييب  إىُ ّلٕ ذلك ّالقادز علُٔ.
وكتب
خالد حممود عبد العزيز
5341/6/7هـ
4153/3/55م
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املبحث األول

امسه ونسبه وكنبته:

هق أبق اخلؾقؾ بـ أمحد بـ عؿرو بـ متقؿ الػراهقدي األزدى .
مـ الػراهقد بـ مالؽ بـ ففؿ بـ عبد اهلل بـ مالؽ بـ كرص بـ األزد بـ
الغقث ،وققؾ :هق مـسقب إىل فرهقد بـ صبابة بـ مالؽ بـ ففؿ :والػراهقد:
صغار الغـؿ .
قال ابـ أيب خقثؿة :أمحد أبق اخلؾقؾ أول مـ شؿك ذم اإلشالم بلمحد ،وأصؾف
مـ األزد مـ فراهقد .
مىلده:

ولد اخلؾقؾ رمحف اهلل شـة مائة ذم قرية مـ قرى عامن ،واكتؼؾ إىل البرصة،

وققؾ :إكف مقىل الػراهقد ،وأصؾف مـ الػرس .
مشاخيه:

( )5يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي ،حتؼقؼ :إحسان عباس ،ضبعة :دار الغرب اإلشالمل ،بروت،
الطبعة :األوىل 5353 ،هـ 5994 -م ( ،)5461/4وإكباه الرواة ،لؾؼػطل ،حتؼقؼ :حمؿد أبق الػضؾ
إبراهقؿ ،ضبعة :دار الػؽر العريب  -الؼاهرة ،وممشسة الؽتب الثؼافقة – بروت ،الطبعة :األوىل،
 5316هـ 5984 -م (.)476/5
( )4يـظر :إكباه الرواة ،لؾؼػطل (.)476/5
( )4يـظر :الػفرشت ،البـ الـديؿ ،حتؼقؼ :إبراهقؿ رمضان ،ضبعة :دار ادعرفة بروت – لبـان ،الطبعة:
الثاكقة  5357هـ  5997 -م ،صـ (.)61
( )3يـظر :شر أعالم الـبالء ،لؾذهبل ،حتؼقؼ :صعقب األركموط ،ضبعة :ممشسة الرشالة ،الطبعة :الثالثة،
 5311هـ 5981 ،م ( ،)341/7ومعجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5469/4
( )1يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5461/4
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مـ أصفر العؾامء الذيـ حدث عـفؿ :
 .5أيقب السختقاين.
 .4أيب عؿرو بـ العالء .
 .4عاصؿ األحقل.
 .3العقام بـ حقصب.
 .1غالب الؼطان.
تالميذه:

مـ أصفر العؾامء الذيـ أخذوا عـف :
 .5األصؿعل.
 .4شقبقيف.
 .4الـرض بـ صؿقؾ.
 .3هارون بـ مقشك الـحقي.
 .1وهب بـ جرير.
 .6األصؿعل.

مؤلفاته:

مـ أصفر مملػاتف كتاب العني  :مات ومل يتؿؿف كتاب ،وال هذبف ،ولؽـ

العؾامء يغرفقن مـ بحره .

( )5يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي ( ،)5464/4وشر أعالم الـبالء ،لؾذهبل (،)441/7
وهتذيب الؽامل ذم أشامء الرجال ،لؾذهبل ،حتؼقؼ :د .بشار عقاد معروف ،ضبعة :ممشسة الرشالة –
بروت ،الطبعة :األوىل 5311 ،هـ5981 ،م (.)347-346/8
( )4يـظر :شر أعالم الـبالء ،لؾذهبل ( ،)441/7ومعجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5464/4
( )4يـظر :الػفرشت ،البـ الـديؿ ،صـ (.)61
( )3يـظر :شر أعالم الـبالء ،لؾذهبل (.)345-341/7
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ثناء العلماء عليه:

قال ابـ حبان« :كان مـ خقار عباد اهلل مـ ادتؼشػني يذم ي
العبادة» .
َ
القاحدي« :اإلمجاع مـعؼد عذ أكف مل يؽـ أحد أعؾؿ بالـحق مـ
وقال
ّ
اخلؾقؾ» .
قال ابـ الـديؿ« :كان غاية ذم اشتخراج ما شئؾ الـحق وتصحقح الؼقاس ،وهق
أول مـ اشتخرج العروض وحصـ بف أصعار العرب ،وكان مـ الزهاد ذم الدكقا
ادـؼطعني إىل العؾؿ ،وكان صاعرا مؼال» .
قال أيقب بـ ادتقكؾ« :كان اخلؾقؾ إذا أفاد إكساكا صقئا ،مل يره أكف أفاده ،وإن
اشتػاد مـ أحد صقئا ،أراه بلكف اشتػاد مـف» .
قال السراذم« :كان الغاية ذم تصحقح الؼقاس واشتخراج مسائؾ الـحق
وتعؾقؾف» .
قال ابـ قتقبة« :كان اخلؾقؾ ذك ًقا ،لطق ًػا ،فطـًا ،واتػؼ العؾامء عذ جاللتف
وفضائؾف ،وتؼدمف ذم عؾقم العربقة مـ الـحق ،والؾغة ،والترصيػ ،والعروض،
وهق السابؼ إىل ذلؽ ،ادرجقع فقف إلقف ،وهق صقخ شقبقيف إمام أهؾ العربقة ،وكان
( )5يـظر :الثؼات ،البـ حبان ،أذف عؾقف :الدكتقر حمؿد عبد ادعقد خان مدير دائرة ادعارف العثامكقة،
ضبعة :دائرة ادعارف العثامكقة بحقدر آباد الدكـ اهلـد ،الطبعة :األوىل 5494 ،ه 5974 ،م
(.)441/8
( )4يـظر :صذرات الذهب ذم أخبار مـ ذهب ،البـ العامد ،حتؼقؼ :حمؿقد األركاؤوط ،وخرج أحاديثف:
عبد الؼادر األركاؤوط ،ضبعة :دار ابـ كثر ،دمشؼ – بروت ،الطبعة :األوىل 5316 ،هـ  5986 -م
(.)443/4
( )4يـظر :الػفرشت ،البـ الـديؿ ،صـ (.)61
( )3يـظر :التاريخ الؽبر ،لؾبخاري ،أذف عؾقف :الدكتقر حمؿد عبد ادعقد خان مدير دائرة ادعارف
العثامكقة ،ضبعة :دائرة ادعارف العثامكقة ،حقدر آباد  -الدكـ (.)343/5
( )1يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5465/4
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ورعا» .
اخلؾقؾ ً
قال ياققت احلؿقي« :شقد األدباء ذم عؾؿف وزهده» .
قال أيضا« :وكان اخلؾقؾ أعؾؿ الـاس وأذكاهؿ وأفضؾ الـاس وأتؼاهؿ ،وكاكقا
يؼقلقن :مل يؽـ ذم العرب بعد الصحابة أذكك مـ اخلؾقؾ بـ أمحد وال أمجع ...
وكان اخلؾقؾ أصد الـاس تعػػا ،ولؼد كان ادؾقك يؼصدوكف ويتعرضقن لف لقـال
حيج
مـفؿ فؾؿ يؽـ يػعؾ ،وكان يعقش مـ بستان لف خ ّؾػف عؾقف أبقه باحلربقة ،وكان ّ
شـة ويغزو شـة حتك جاءه ادقت ،وأول مـ مجع احلروف ذم بقت واحد اخلؾقؾ» .
قال ابـ خؾؽان« :كان إماما ذم عؾؿ الـحق ،وهق الذي اشتـبط عؾؿ العروض
وأخرجف إىل القجقد وحرص أقسامف ذم مخس دوائر يستخرج مـفا مخسة عرش بحرا
 ...وكان اخلؾقؾ رجال صاحلا عاق ً
ال حؾقام وققرا» .
قال الذهبل« :اإلمام ،صاحب العربقة ،ومـشئ عؾؿ العروض ،البرصي ،أحد
األعالم  ...وكان رأشا ذم لسان العرب ،ديـا ،ورعا ،قاكعا ،متقاضعا ،كبر الشلن
 ...وكان رمحف اهلل مػرط الذكاء  ...وكان هق ويقكس إمامل أهؾ البرصة ذم
العربقة» .
وقال أيضا« :كان إماما كبر الؼدر ذم لسان العرب ،خرا متقاضعا ،فقف زهد

( )5يـظر :هتذيب األشامء والؾغات ،لؾـقوي ،تعؾقؼ :ذكة العؾامء بؿساعدة إدارة الطباعة ادـرية ،ضبعة:
دار الؽتب العؾؿقة ،بروت – لبـان (.)578/5
( )4يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5461/4
( )4يـظر :السابؼ (.)5461/4
( )3يـظر :وفقات األعقان وأكباء أبـاء الزمان ،البـ خؾؽان ،حتؼقؼ :إحسان عباس ،ضبعة :دار صادر –
بروت ،الطبعة :السابعة5993 ،م (.)431-433/4
( )1يـظر :شر أعالم الـبالء ،لؾذهبل (.)341-349/7
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وتعػػ» .
قال إبراهقؿ بـ إشحاق احلريب« :كان أهؾ البرصة يعـل أهؾ العربقة مـفؿ
أصحاب األهقاء إال أربعة وإهنؿ كاكقا أصحاب شـة أبق عؿرو بـ العالء واخلؾقؾ
بـ أمحد ويقكس بـ حبقب واألصؿعل» .
وفاته:

تقذم اخلؾقؾ بالبرصة شـة شبعني ومائة ،وعؿره أربع وشبعقن شـة .

وققؾ :مات شـة مخس وشبعني ومائة عـ أربع وشبعني شـة .
وققؾ :مات شـة شتني مائة .
واألول هق ادشفقر .

( )5يـظر :العز ذم خز مـ غز ،لؾذهبل ،حتؼقؼ :أيب هاجر حمؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل ،ضبعة :دار
الؽتب العؾؿقة – بروت (.)417/5
( )4يـظر :هتذيب التفذيب ،البـ حجر العسؼالين ،ضبعة :مطبعة دائرة ادعارف الـظامقة ،اهلـد ،الطبعة:
الطبعة األوىل5446 ،هـ (.)564-564/4
( )4يـظر :الػفرشت ،البـ الـديؿ ،صـ ( ،)61وهتذيب األشامء والؾغات ،لؾـقوي (.)578/5
( )3يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5461/4
( )1يـظر :الؽامؾ ذم التاريخ ،البـ األثر ،حتؼقؼ :عؿر عبد السالم تدمري ،ضبعة :دار الؽتاب العريب،
بروت – لبـان ،الطبعة :األوىل5357 ،هـ 5997 ،م (.)444/1
( )6يـظر :البداية والـفاية ،البـ كثر ،حتؼقؼ :عبد اهلل بـ عبد ادحسـ السكل ،ضبعة :دار هجر لؾطباعة
والـرش والتقزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 5358 ،هـ  5997 -م (.)161/54

ومنهجه يف كتاب العني

9

املبحث الثاني

لؼد اكتفج اخلؾقؾ بـ أمحد ذم كتاب العني مـفجا فريدا فابتدأه بحرف العني،
وهذا عذ ترتقب خمارج احلروف ،ولقس عذ الستقب األلػ بائل.
قال ياققت احلؿقي« :بدأ فقف بسقاقة خمارج احلروف ،فؾام فرغ مـ رسد خمارج
احلروف عدل إىل إحصاء أبـقة األصخاص وأمثؾة أحداث األشامء ،فزعؿ أن مبؾغ
عدد أبـقة كالم العرب ادستعؿؾ وادفؿؾ عذ مراتبفا األربع مـ الثـائل والثالثل
والرباعل واخلامد مـ غر تؽرير يـساق إىل اثـل عرش ألػ ألػ وثالثامئة ألػ
ومخسة آالف وأربعامئة واثـل عرش ،الثـائل مـفا يـساق إىل شبعامئة وشتة ومخسني،
والثالثل إىل تسعة عرش ألػ وشتامئة وشتة ومخسني ،والرباعل إىل أربع مائة وواحد
وتسعني ألػا وأربعامئة ،واخلامد إىل أحد عرش ألػ ألػ وشبعامئة وثالثة وتسعني
ألػا وشتامئة» .
واختؾػ ذم كسبة معجؿ العني لؾخؾقؾ بـ أمحد.
قال ابـ الـديؿ« :ققؾ :إن الؾقث مـ ولد كرص بـ شقار صحب اخلؾقؾ مدة
َ
اخلؾقؾ ،فتؿؿف الؾقث:
يسرة وإن اخلؾقؾ عؿؾف لف وأحذاه ضريؼتف ،وعاجؾت ادـقة
وحروفف عذ ما خيرج مـ احلؾؼ والؾفقات ،فلوهلا العني احلاء اهلاء اخلاء الغني
الؼاف الؽاف اجلقؿ الشني الصاد الضاد السني الراء الطاء الدال التاء الظاء الذال
الثاء الزاي الالم الـقن الػاء ادقؿ القاو االلػ القاء» .
( )5يـظر :معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي (.)5465/4
( )4يـظر :الػفرشت ،البـ الـديؿ ،صـ (.)61
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وقال أيضا :وققؾ :إن الؾقث بـ ادظػر بـ كرص بـ شقار قال :كـت أشر إىل
اخلؾقؾ بـ أمحد ،فؼال يل يقما :لق أن إكساكا قصد وألػ حروف ألػ وباء وتاء وثاء
عذ ما أمثؾف الشتقعب ذم ذلؽ مجقع كالم العرب ،فتفقل لف أصؾ ال خيرج عـف رء
مـف ألبتة ،قال :فؼؾت لف :وكقػ يؽقن ذلؽ؟ قال :يملػف عذ الثـائل والثالثل
والرباعل واخلامد ،وأكف لقس يعرف لؾعرب كالم أكثر مـف :قال الؾقث :فجعؾت
اشتػفؿف ،ويصػ يل ،وال أقػ عذ ما يصػ ،فاختؾػت إلقف ذم هذا ادعـك أياما ،ثؿ
اعتؾ وحججت فام زلت مشػؼا عؾقف ،وخشقت أن يؿقت ذم عؾتف ،فقبطؾ ما كان
يرشحف يل ،فرجعت مـ احلج ورست إلقف فنذا هق قد ألػ احلروف كؾفا عذ ما ذم
صدر هذا الؽتاب ،فؽان يؿيل عيل ما حيػظ ،وما صؽ فقف يؼقل يل :شؾ عـف فنذا
صح فلثبتف إىل أن عؿؾت الؽتاب .

( )5يـظر :الػفرشت ،البـ الـديؿ ،صـ (.)66-61
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املبحث الثالث

بدأ اخلؾقؾ معجؿف بسقاقة خمارج احلروف ،فؾام فرغ مـ رسد خمارج احلروف
عدل إىل إحصاء أبـقة األصخاص وأمثؾة أحداث األشامء ،فزعؿ أن مبؾغ عدد أبـقة
كالم العرب ادستعؿؾ وادفؿؾ عذ مراتبفا األربع مـ الثـائل والثالثل والرباعل
واخلامد.
وباب الثـائل مـ كؾ حرف حيتقى الؽؾامت الثـائقة التل تبدأ بذلؽ احلرف.
وباب الثالثل الصحقح حيتقى الؽؾامت الثالثقة التل تبدأ بذلؽ احلرف.
وباب الرباعل الصحقح حيتقى الؽؾامت الرباعقة التل تبدأ بذلؽ احلرف.
وباب اخلامد الصحقح حيتقى الؽؾامت اخلامشقة التل تبدأ بذلؽ احلرف.
ومثال الثـائل مـ حرف اخلاء :خػ ،وخب ،وكؾ كؾؿة مـفا متثؾ جمؿقعة عذ
حدة ،وذم كؾ جمؿقعة مـ الثـائل وجفان أو تؼؾقبان ،فػل جمؿقعة «خػ»:
[خػ][ ،فخ] مستعؿالن ،وذم جمؿقعة «خب» [ :خب][ ،بخ] مستعؿالن.
ومثال الثالثل مـ حرف العني :جعؾ ،وعرب ،وكؾ ثالثل يؿثؾ جمؿقعة عذ
حدة حتتقى شتة أوجف أو تؼؾقبات ،فؿجؿقعة «جعؾ» هل[ :عجؾ][ ،عؾج]،
[جعؾ][ ،جؾع][ ،لعج] مستعؿالت[ ،جلع] مفؿؾ.
وجمؿقعة «عرب» هل[ :عرب][ ،عز][ ،رعب][ ،بعر][ ،ربع][ ،برع]
مستعؿالت.
ومثال الرباعل مـ حرف الغني :غردق ،وغركؼ ،وكؾ رباعل يؿثؾ جمؿقعة
حتتقي أربعة وعرشيـ وجفا أو تؼؾقبا ،أكثرها مفؿؾ.

اخلليل بن أمحد الفراهيدي

01

ومثال اخلامد مـ حرف العني :عػـؼس ،وهبـؼع ،وكؾ مخاد يؿثؾ جمؿقعة
يـدرج فقفا عرشون ومئة وجف أو تؼؾقب ،وال يستعؿؾ مـف إال الؼؾقؾ الؼؾقؾ.
وقد تؽقن ادجؿقعة كؾفا مستعؾؿة وقد يؽقن بعضفا مستعؿال وبعضفا
مفؿال كام تؼدم :وال يثبت مـ ادجؿقعة إال ادستعؿؾ.
أما ضريؼة الؽشػ ذم معجؿ العني ففل كاآليت:
 .5معرفة الستقب الذي اكتفجف اخلؾقؾ ذم تللقػ كتابف :وهق عذ حسب
خمارج احلروف :ع ح هـ خ غ  -ق ك  -ج ش ض  -ص س ز  -ط د ت
 ظ ذ ث  -ر ل ن  -ف ب م – و ا ئ. .4دمريد الؽؾؿة مـ الزوائد ،كحق :كؾؿة «اشتخراج» إذا جردهنا مـ الزوائد
صارت «خرج» ،وبذلؽ كبحث عـفا ذم باب اخلاء مع الراء واجلقؿ.
 .4رد الؽؾامت ادعؾة إىل أصؾفا ،فؽؾؿة «مقعاد» ،كجدها ذم باب العني
والدال والقاو.
 .3إذا كاكت الؽؾؿة خالقة مـ حرف العني كان االعتبار ذم الؽشػ لؾحرف
األشبؼ ذم ترتقب احلروف ،فؽؾؿة «فرط» كجدها ذم باب الطاء والراء
والػاء :الن الطاء قبؾ الراء والراء قبؾ مـ الػاء.
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اخلامتة

احلؿد هلل وكػك ،وصالة عذ عباده الذيـ اصطػك وآلف ادستؽؿؾني الرشفا:
وبعد..
فؼد عرضت ذم هذا البحث ادخترص ألول معجؿ مجع الؽؾامت العربقة،
ومعاكقفا ،أال وهق كتاب العؾني ،لؾخؾقؾ بـ أمحد الػراهقدي ،واكتظؿ البحث ذم
ثالثة مباحث ،فذكرت ذم ادبحث األول ترمجة خمترصة دصـػ الؽتاب «اخلؾقؾ بـ
أمحد الػراهقد».
وذم ادبحث الثاين ذكرت كبذه خمترصة عـ معجؿ العني.
وذم ادبحث الثالث ذكرت ضريؼة الؽشػ ذم معجؿ العني.
هذا ،وأشلل اهلل أن يغػر لـا الذكقب والزالت ،وأن يتجاوز عـا.
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املصادر واملزاجع

 .5إكباه الرواة ،لؾؼػطل ،حتؼقؼ :حمؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،ضبعة :دار الػؽر
العريب  -الؼاهرة ،وممشسة الؽتب الثؼافقة – بروت ،الطبعة :األوىل5316 ،
هـ 5984 -م.
 .4البداية والـفاية ،البـ كثر ،حتؼقؼ :عبد اهلل بـ عبد ادحسـ السكل ،ضبعة :دار
هجر لؾطباعة والـرش والتقزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 5358 ،هـ-
 5997م.
 .4التاريخ الؽبر ،لؾبخاري ،أذف عؾقف :الدكتقر حمؿد عبد ادعقد خان مدير
دائرة ادعارف العثامكقة ،ضبعة :دائرة ادعارف العثامكقة ،حقدر آباد – الدكـ.
 .3هتذيب األشامء والؾغات ،لؾـقوي ،تعؾقؼ :ذكة العؾامء بؿساعدة إدارة
الطباعة ادـرية ،ضبعة :دار الؽتب العؾؿقة ،بروت – لبـان.
 .1هتذيب التفذيب ،البـ حجر العسؼالين ،ضبعة :مطبعة دائرة ادعارف الـظامقة،
اهلـد ،الطبعة :الطبعة األوىل.
 .6هتذيب الؽامل ذم أشامء الرجال ،لؾذهبل ،حتؼقؼ :د .بشار عقاد معروف،
ضبعة :ممشسة الرشالة – بروت ،الطبعة :األوىل 5311 ،هـ5981 ،م.
 .7الثؼات ،البـ حبان ،أذف عؾقف :الدكتقر حمؿد عبد ادعقد خان مدير دائرة
ادعارف العثامكقة ،ضبعة :دائرة ادعارف العثامكقة بحقدر آباد الدكـ اهلـد،
الطبعة :األوىل 5494 ،ه 5974 ،م.
 .8شر أعالم الـبالء ،لؾذهبل ،حتؼقؼ :صعقب األركموط ،ضبعة :ممشسة
الرشالة ،الطبعة :الثالثة 5311 ،هـ 5981 ،م.
 .9صذرات الذهب ذم أخبار مـ ذهب ،البـ العامد ،حتؼقؼ :حمؿقد األركاؤوط،
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وخرج أحاديثف :عبد الؼادر األركاؤوط ،ضبعة :دار ابـ كثر ،دمشؼ – بروت،
الطبعة :األوىل 5316 ،هـ  5986 -م.
 .51العز ذم خز مـ غز ،لؾذهبل ،حتؼقؼ :أيب هاجر حمؿد السعقد بـ بسققين
زغؾقل ،ضبعة :دار الؽتب العؾؿقة – بروت.
 .55الػفرشت ،البـ الـديؿ ،حتؼقؼ :إبراهقؿ رمضان ،ضبعة :دار ادعرفة بروت
– لبـان ،الطبعة :الثاكقة  5357هـ  5997 -م.
 .54الؽامؾ ذم التاريخ ،البـ األثر ،حتؼقؼ :عؿر عبد السالم تدمري ،ضبعة :دار
الؽتاب العريب ،بروت – لبـان ،الطبعة :األوىل5357 ،هـ 5997 ،م.
 .54معجؿ األدباء ،لقاققت احلؿقي ،حتؼقؼ :إحسان عباس ،ضبعة :دار الغرب
اإلشالمل ،بروت ،الطبعة :األوىل 5353 ،هـ 5994 -م.
 .53وفقات األعقان وأكباء أبـاء الزمان ،البـ خؾؽان ،حتؼقؼ :إحسان عباس،
ضبعة :دار صادر – بروت ،الطبعة :السابعة5993 ،م .
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