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، حّتى تقوم بون بمعرفة فرق ما بين الّطبعاتطلبة العلم مطال  إّن 
راد لها إلى ما ي  يدراساتهم على أساس صحيح متين، و حّتى تمض

معرفة من كمال و نفع، و لكّن طلبة العلم في هذه األّيام يجهلون
د وقف تاريخ نشر الّتراث جهال يوشك أن يكون تاما، و ليت األمر ق

ل إّنه قد تعّداه إلى ماما بين الّطبعات، بق  ر  ف  ّد جهالة الّطلبة ب  عند ح  
و كرا، و هو ما تراه من تلك المذّكراتهو أكثر فظاعة و أشّد ن  

علم و ، و يكون ذلك هو سبيلهم الوحيد لتحصيل الختصراتالم  
لقديم بمّرة بين طلبة العلم و بين الكتاب ايل  المعرفة، و بذلك ح  

رب بينهم و بين جهود األقدمين بسور له باب، ظ اهره واحدة، و ض 
م و تفريغ الّرحمة بهم و التيسير عليهم، و باطنه الّتضييق عليه

.9-8مدخل إلى تاريخ نشر التراث، ص .عقولهم

تكتاب الِفْهِرْس 
ألبي الفرج محمد بن إسحاق الّنديم الوّراق 

(هـ380المتوفى )



ِدي د بن إْسَحاَق النَّ مَأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ

لقبهاسمه ومولُده
َّ . ديمأبو الفرج محمد بن إسحاق الن 

ج   ر  ي  ح بعَّ  ولد ونشأ في بغداد، و 
ين البََّّاحثين أن تََّّاريخ مولََّّده كََّّان بََّّ

م و 927= 325هََََّّّّ و 315عَََّّّامي 
.م932

عصره

عمله ورحالته

وفاته ومؤلفاته

جََّّال يلقَّ  بالنَّديمأل ألنَّه كََّّان نَّديما ألحَّد ر
َّ  كبار الدولة فَّي القَّرن الرابَّع الهجَّر ، ر   ج 

الَََّّّدكتور أيمَََّّّن فَََّّّناد سَََّّّيد أن يكَََّّّون أبَََّّّا 
داود القاسم عيسى بن علي بن عيسى بَّن

(.م1001/ هَّ 391توفي )الجّراح 
أمَََّّّا معنَََّّّى النَََّّّديم، فقَََّّّد جَََّّّا  فَََّّّي لسَََّّّان 
ن العرب  أنه الَّذ  يرافقَّك ويشَّاربك، ومَّ

ََّّم  أخََّّذ ذلََّّك المعنََّّى فََّّي تسََّّمية نََّّدما  ث 
كويكون ذل... الخلفا  ورجال كبار الدولة

بسب  اطالعهم الواسع على
.المعارف والعلوم أو غير ذلك

أهم مصادر ترجمته
مشايخه

ورث النََّّديم عََّّن أبيََّّه مهنََّّة 
الوراقََّّة، ممََّّا أتََّّاح لََّّه جمَََّّّع 

...الكثير من المادة العلمية
صََّّرح النََّّديم أنََّّه ذهََّّ  إلََّّى 
الموصََّّل فََّّي شََّّمال العََّّراق 
وتََََّّّّردد عليهََََّّّّا فََََّّّّي فتََََّّّّرات 

...مختلفة

كَََََّّّّّان القَََََّّّّّرن الرابَََََّّّّّع الهجَََََّّّّّر  
:يثالعصر  الذهبّي للعربأل ح

ل ازدهََّّار حركََّّة التََّّأليف والنقََّّ•
والترجمة

همعاهد العلم ومحاضنكثرة •
عمََََََََّّّّّّّّل العلمََََََََّّّّّّّّا  الضََََََََّّّّّّّّخم •

وإسَََََّّّّّهامهم العجيَََََّّّّّ  فَََََّّّّّي 
تطور العلم اإلنساني

مرحلَََََّّّّّة تأسَََََّّّّّي  واكتمَََََّّّّّال •
ة األفكََّّار والمََّّذاه  الكالميََّّ
... والفقهيََََََََََّّّّّّّّّّة والنقديََََََََََّّّّّّّّّّة

واسَََََّّّّّتقرار ارا  الكثيَََََّّّّّر مَََََّّّّّن 
المَََّّّدارس النحويَََّّّة واللغويَََّّّة

...والتاريخية

افي• ير  أبو سعيد الس 
اني• ه  ب  ج األص  ر  أبو الف 
ط• اق  محمد بن يوسف الن 
بان• ز  ر  د الله الم  ي  ب  يّ أبو ع 
ن  • مأبو الحسن علي بن هارون بن الم  ج 
ار• ف  أبو علي إسماعيل الص 

ولَّم . م990نَّوفمبر سَّنة 12/ هَّ 380شعبان سنة 20توفي يوم األربعا  
ف إال هذه الكت  لمي أنه أل  فق المنه  الع  ت لنا و  ب  ث  :ي 

ت  س  ر  ه  ال    | األوصاف  والمتشابهات | الف  ث  الم 

و  • م  معجم األدبا  لياقوت الح 
حا• واة على أنباه النُّ فطية إنباه الرُّ للق 
ََََّّّّات الم• ي  ف  و  شََََّّّّاهير تََََّّّّاريخ اإلسََََّّّّالم و 

هبي واألعالم للذ 
ات للص  • ي  ف  فد الوافي بالو 

!صورة تخيلية فقط* 

*



ََّّت» كتَّاب  س  ر  ه  ََّّ»، أو «الف  ص  سََّّت فََّّي أخبََّّار العلمََّّا  الم  ر  ه  ما  الف  ََّّد  ين مََّّن الق  ف  ن 
فوه من الكت  ثين وأسما  ما صن  د  .«والمح 

معت في أسما  كت  أخرى: معنى العنوان❖ س كتاب ج  ر  ه  ، وهي كلمَّة الف 
بة، وجمعها فهارس ر  ع  .فارسية م 

ه377َّسنة : تاريخ تأليف الكتاب❖
اإلسَّالمي هو كتاب منس   في حركة رصد اإلنتاج الفكر  العربَّي:موضوعه

نهايَّة وإسهامات العلما  العرب والمسلمين فَّي الحضَّارة اإلنسَّانية حتَّى نحَّو
تََّّي فموضََّّوعه هََّّو كتََّّ  الفهََّّارس ال. العاشََّّر المََّّيالد / القََّّرن الرابََّّع الهجََّّر  

ى بتسجيل أسما  المنلفات وعناوينها، سَّوا  بطريقَّة موضَّ ن  ع  وعية نوعيَّة أو ت 
.بطريقة حصرية على حروف الهجا 

ه الكتاب وموضوع 

ت   قبله ما ك 

منهجه
مصادره

نقول المتأخرين عن الكتاب

أهمية الكتاب

الكتاب وموضوُعه

349/ 16تاج العروس . 167/ 6لسان العرب : انظر-1

• م ،1985صدرت عام 
اعتمد فيها المحقق على 
...ثالث مخطوطات

ضا ت   دُّ ر  دج 

اعتمد على نسخة •
منقولة من دستور 
المنلف

جلجوستاف فلي
• نشرة هي أول
صدرت للكتاب

ة س  س  ن  رقانم  الف 

حققه الدكتور أيمن •
سيد، الطبعة فناد

هَّ 1435الثانية 
م2014/

تاويتمحمد بن 

مشروع لم يخرج •
لوفاته

يوهان فيك

مشروع لم يخرج •
بسب  الحرب 

الثانيةالعالمية

أهم 
طبعات 
الكتاب

ويميالشُّ مصطفى 

(1)



ما كتب قبله

ضع في التاريخ، وعنوانه جميع قوائم: أول فهرس منهجي و 
.فيهاالمنلفات المهمة في الثقافة اليونانية وأسما  منل  

وس يماخ  كال 
Callimachus

(م,ق240–305/ 310)

بن فهرس يضم منلفاته، وقد ترجمه إلى العربية حنين
(م873/ هَّ 260توفي )إسحاق 

جالينوس 
Gallenus

(م2عاش في القرن )

:فهارس عربية أو منقولة إلى العربية

د الله فهرست منلفات عالم الكيميا  جابر بن حيان بن عب
الكوفي

ا ي  نجابر بن ح 
(م815/ هَّ 200توفي )

:فهارس يونانية

طاطالي فهرس يضم كت   س  .أر 
ن أبو زكريا يحيى ب

ن   ّ  الم  د  يّ ع  ق  ط 
(م974/ هَّ 363توفي )

.فهرست خاص بالراز  يضم أسما  مصنفاته
أبو بكر محمد بن
زكريا الّراز 

(توفي)

.فهرست خاص به يضم قائمة منلفاته
أبو الحسن علي 
ني الكوف يالمدائ 

(ه224َّتوفي )

.فهرست خاص به يضم قائمة منلفاته
هشام بن محمد بن

ائ  الك   يالس  ب  ل 
(ه204َّتوفي )



ترتيب الكتاب ومنهجه
كر قَّوائم عنَّاوين الكتَّ  ا  األساسي للكتاب على ذ  ن  التَّي تنقسَّم إلَّى يقوم الب 

:صنفين
م ❖ ه  ان  ي  ين بأع  ف  نل  فات م  نل  (.لكتابفي سائر ا)قوائم م 
ن ❖ ي  ع  فات متعلقة بموضوع م  ...(.، فضائل القرانتفسير القران)قوائم منل 

ديم على شكل مقاالت، وكل مقالة مقس به الن  ت  مة إلى فنون، حيَّث والكتاب ر 
:جعل المقاالت الست األولى مقاالت إسالمية كالتالي

ي   و  ح  غوييأخبار الن  ن ين واللُّ
وأسما  كتبهم 2

م  من ا م  غات األ  لعرب وصف ل 
وت أقالمه ع  م ون  ج  ا وأنواع والع 

تاباتها خطوطها وأشكال ك 
1

في الكالم 
5والمتكلمين

عر والشُّ  4عرا الش 

رين والم   سام  فيأخبار الم  ر  ن خ 
في وأسما  الكت  المصنفة
األسمار والخرافات

8

أخبار الفالسفة والعلوم 
في القديمة والكت  المصنفة

ذلك
7

ن   ين منالكيميائيين والص  ي  و  ع 
ح   دما  والم  ينالفالسفة الق  ث  4د 

المذاه  
3واالعتقادات

:أما المقاالت األربعة األخيرة، فكانت كالتالي

المقاالت
غير اإلسالمية

المقاالت
اإلسالمية

oَّفَّاتهم ترتيب فين وقَّوائم منل  ا تاريخيَّا اعتمَّادا علَّى غالبا ما يرت  النديم المنل 
نهََّّم تَّاريخ الوفََّّاة، وجعََّّل بياضَّات لبعضََّّهم، إمََّّا جهَّال بتََّّاريخ وفََّّاتهم، أو أل

أحسَّبه »«في زماننا« »لم يكن بعيد العهد»: فيشير إلى ذلك... معاصرين له
...«يحيا

oاتبع في عرض التراجم أنموذج كت  الطبقات كما كان في عصره.
oفَّا فين وقَّوائم منل  َّن  ص  تهم، ولكنَّه يتَّرجم األصل عنَّد النَّديم ذكَّر أسَّما  الم 

.أحيانا لشخص ال تصنيف له

ي ي  ار  ب  خ  سابينأخبار األ  ن والن 
وأصحاب األحداث واآلداب 3

ها  ق  6أخبار الف 



o  د م بمََّّن يقاربََّّه أو يشََّّبهه وإن تََّّأخرت م  ج  ََّّر  ت  بََّّع الم  ت  ََّّدة مََّّن أدركََّّه ي  ََّّه عََّّن م  ت 
.بعده، وخالف هذا المنه  أحيانا

oف حََّّرص علََّّى ذكََّّر بعََّّ  معاصََّّريه الََّّذين تََّّأخرت وفََّّاتهم علََّّى تََّّأريخ تََّّألي
.الكتاب

oفيها وخزائن الكت .  الشخصيةاهتم بالكت  التي وقف عليها بخطوط منل 
oه كتَّاب ولَّ: يشير أحيانا إلى موضوع الكتَّاب دون ذكَّر العنَّوان، فيقَّول مَّثال

.في الفقه
oأطال في ترجمة بع  األعالم كما فعل في ترجمة ابن الحائل...
oل مَّثالحرص على اإلشارة إلى الكتَّ  التَّي اطلَّع عليهَّا بنفسَّه، فكَّان يقَّو :

ه .  طالعت 
oلف فيهَّا تعّرض إلى ذكر تعاريف العلوم وتاريخ نشأتها، مع اإلشارة إلى من أ

م ه  ت  م  ج  ر  ر  شي  من ت  ك  ...وذ 
oصّيةيصف الكت  ويذكر أحجامها ويقدم أحيانا تقييمات علمية وارا  شخ...
oاقين الذين اشتهروا بجودة الخط ر العلما  والور  ك  ذ  هتعّرض ل  ح  ب  ...وق 

مصادره

:مصادر أفاد منها على امتداد الكتاب
o يَّد األسَّد  الكَّوفي ب  / هََّّ 348-254)خط أبَّي الحسَّن علَّي بَّن محمَّد بَّن ع 

868-960.)
:  المقالة األولى

o ة َّب  عد الَّوراق خَّط أبَّي محمَّد عبَّد اللَّه ابَّن أبَّي سَّ–كتاب مكَّة لعمَّر بَّن ش 
بَّة ال–( م887/ هَّ 274توفي ) ا  و  كاتَّ  خط أبي العباس أحمَّد بَّن محمَّد بَّن ث 
هََّّ 215تَّوفي )سهل بن هارون –( م890/ هَّ 277م أو 886/ هَّ 273توفي )

ارّ  –( م830/  ي  ش  ه  –( ه142ََّّ–106)عبد الله بن المقفع –كتاب الوزرا  للج 
...الثقة–أفاضل اليهود وعلمائهم –كت  قديمة 

تنقسم المصادر 
التي اعتمد عليها 
تابه النديم في بنا  ك

:إلى

مصادر أدبية
معلومات من خطوط العلما 
ما راه من كت  ومجلدات
أقرانه ومعاصروه الثقات



:المقالة الثانية
o  بر م الط  ت  س  أبو الحسين عبد –( ه310َّتوفي )منلفات  أبو جعفر أحمد بن ر 

از  –( ه358ََّّت )أبو الفتح عبيد الله بن أحمد النحو  ( ه325َّتوفي )الله الخز 
أبََّّو العبََّّاس أحمََّّد ابََّّن –(( ه260َََّّّت )أبََّّو الطيََّّ  محمََّّد اليوسََّّفي الكاتََّّ  

رافي كتََّّاب أخبََّّار النحََّّويين البصََّّريين لشََّّيخه السََّّي( ه291َََّّّت)يحيََّّى ثعلََّّ  
يين أخبََّّار النحََّّويين وكتََّّاب الََّّرد علََّّى ثعلََّّ  فََّّي اخََّّتالف النحََّّو–( ه368َََّّّت)

تويه  س  ر  اني–( ه347َّت )البن د  ب  ز  ر  ..كتاب المقتب  للم 
:المقالة الثالثة

o  د كاتَََّّّ  الواقَََّّّد َََّّّع  كتَََّّّاب –( ه230ََََّّّّت)الطبقَََّّّات الكبَََّّّرى لمحمَََّّّد بَََّّّن س 
كتََّّاب التََّّاريخ  ألبََّّي بكََّّر أحمََّّد بََّّن أبََّّي –( ه276َََّّّت )المعََّّارف البََّّن قتيبََّّة 

مة  ث  ي  ...از كتاب األخبار الداخلة في التاريخ ألبي القاسم الحج–خ 
oالمقالة الرابعة  :

شَّعرا  كتاب الورقة فَّي أخبَّار ال–مشاهداته وما راه بنفسه من كت  وورقات 
ََّّاب ألبََّّي الحسََّّين عبََّّد ا–لمحمََّّد بََّّن داود الجََّّراح  ت  لعزيََّّز بََّّن كتََّّاب أشََّّعار الك 
...إبراهيم بن حاج  النعمان

: المقالة الخامسة
o ّي خ  ل  عفر بن محمد خط أبي محمد ج–كتاب محاسن خراسان ألبي القاسم الب 

  ّ د  ل  زام في الَّرد علَّى اإلسَّماع–( ه348َّت )الخ  -يليةكتاب أبي عبد الله بن ر 
ان  ن  قائمَّة منلفَّات –( ه365َّت )كتاب أخبار بغداد ألبي الحسين ثابت بن س 

...الحالج
:  المقالة السابعة

o طانكتاب م  ه  و  في المواليد ألبي سهل الفضل بن الن  ختن  كتَّاب اخَّتالف –ب 
فََّّي سَّماعاته مَّن الثقَّات و–الزيجَّات ألبَّي معشَّر جعفَّر بَّن محمَّد البلخَّي 
راممجال  العلَّم، مثَّل مجلَّ  أبَّي إسَّحاق بَّن  َّه  اسَّم مجلَّ  أبَّو الق–ش 

خَّط أبَّو –يَّة الكت  اليونانية المنقولة إلَّى العرب–عيسى بن علي بن عيسى 
  ّ َّد  –اق بَّن حنَّين كتَّاب تَّاريخ األطبَّا  والفالسَّفة إلسَّح–زكريا يحيى بَّن ع 

كتَّ  فهرسَّت–فهرست جالينوس الذ  نقله إلى العربيَّة حنَّين بَّن إسَّحاق 
...الراز 

:  المقالة الثامنة
oسوق الوراقين ببغداد.

:المقالة التاسعة
o  (...الصابئة، المانوية)المنلفات األصلية الخاصة بأصحاب المذاه

:المقالة العاشرة
o ن معاويَّة كت  يزيد بَّ–خط أبو الحسن ابن الكوفي –فهرست جابر بن حيان

...كتاب منسوب إلى بع  ال ثوابة–بخط يده 



اباكتشاف الكت

ول الربع األاكتشف في
م13/ هَّ 7من القرن 

ياقوت الحمو 

ة إلى معرفإرشاد األري 
األدي 

جمال الدين 
القفطي

إنباه الرواة على أنباه
النحاة، وكتاب تاريخ

...الحكما 
(ه646َّت)

أبو عبد)ابن النجار 
(الله محمد البغداد 

ذيل تاريخ بغداد

(ه681َّت )

ن اب)علي بن أنج  
(الساعي

  أسماالدر الثمين في
قين ن  ص  الم 

(ه674َّت )

شم  الدين 
الذهبي
النبال  سير أعالم
االعتدلوميزان 

(ه748َّت )

(ه626َّت )

رين ع خ  أ  ول المت  ق  تابن  ن الك 

ية الكتاب أهمِّ

الفهرست هو أول كتاب يقدم لنا 
تاريخ التراث العربي

ر المصدر الرئيس واألول لمعرفة فك
ىومعارف القرون الهجرية األربعة األول

لوم تفرد النديم في تأريخ نشأة الع
اقي النقلية والعقلية في حين نجد ب
.يفالعلماء اهتموا بالترجمة والتصن

استطاع النديم الوفاء بقصده من
تأليف الكتاب، بالرغم من عدم 

...حصوله على بعض المعلومات

نقاشات سريعة

لعالم لألسف ال تتوفر أي مكتبة في ا
على نسخة كاملة من الكتاب

كثير ال يستوعب النديم ذكر مصنفات
من الُمترجمين

أوراق مفقودة من كال تزال هنا
عليهاشتملتالكتاب ال نعرف ما 

(الخاصة بالمعتزلة5من المقالة 1الفن )

بعض الكتب التي أوردها ليست 
د بالمعنى الذي نفهمه اليوم، بل ق

...تكون مجرد نصوص متداولة



محمود محمد شاكر ناشيخ  اةص  ولقد كان من و  
ل معها ال  نتعامأأن نقرأ الكت  كاملة، و-عليه رحمة الله-

ر تعامل المراجع والمصادر، نأخذ حاجتنا ونمضي، كالطائ
و من الما  ح  ج  الع   س  ح  .ق في فضا  اللهل  ط  ن  ثم ي  وة  س  ل ي 

.523، القسم الثاني، ص الطناحيمقاالت العالمة الدكتور محمود محمد 

غة"نسخة كتاب ▪ بار ول  ر ذلك وأخ  ي  عاٍر في غ  راٍث وأش  لموجودة فَّي مكتبَّة ا" م 
، تمثل لنا مرحلة متطورة فَّي 904عاشر أفند  بالسليمانية بإستانبول برقم 

.176ص ... حركة إصالح الكتابة
مَّي أبَّي سَّعيد الّسَّيرافي أنَّه كَّان يَّرف  أ▪ ج  تر  خَّذ أجَّر القضَّا  يذكر بع  م 

ل من أجر النسخ والوراقة ص  ح  لحمَّو  روى عَّن غير أن يَّاقوت  ا... قناعة  بما ي 
ََّّان التوحيََّّد  أن ابََّّن الخََّّّراز الََّّوّراق ببغََّّداد وأبََّّا بكََّّر  ََّّر ّ الق  أبََّّي حي  ط  وأبََّّا ن 

ثوه أن أبَََّّّا سَََّّّعيد السَََّّّيرافي إذا أراد بيَََّّّع ك –تَََّّّاب الحسَََّّّين الخراسَََّّّاني، حَََّّّد 
ه   ب  ت  ك  ت  هاس  قَّال : "نظر فَّي حَّرف منَّهوكت  في اخره وإن لم ي-بع   تالمذت 

َّح  : الحسين بن عبد اللَّه َّّي وص  ي  ". قَّد قَّره هَّذا الكتَّاب عل  بَّأكثر مَّن شَّترىل 
تأبيَّه وهذا ضّد ما وصَّفه بَّه الخطيَّ  مَّن متانَّة الَّدين و: قال ياقوت. ثمن

ه   َّخ  س  صَّل مَّن ن  ح  . (190/ 8دبَّا  معجَّم األ). عن أخذ رزق القضا  وقناعتَّه بمَّا ي 
.فما بعدها174ص . هذا الكالم تنكده لنا نسخة من كتاب المقتض  في النحو

ن من المخطوطات التي انتقلَّت مَّن مصَّر إلَّى المغَّرب األقصَّى  نسَّخة مَّ▪
َّت علَّى الزاويَّة الناصَّرية "حذف من نس  قريش"كتاب  ف  تَّامكروتب، وأوق 

اني إلى الخزانة العامة بال .174ص . رباطزاكورة، وقد نقلها الشيخ إبراهيم الكت 

طبَّر  ألبي جعفر محمد بن جرير ال" اختالف علما  األمصار"نسخة من كتاب ▪
بت في حياة الطبر  وعليهَّا قَّرا ة م( ه310َّت ) ت  نرخَّة سَّنة نسخة عتيقة  ك 

.172ص . هَّ، فهي من أقدم النسخ التي وصلتنا294
غريََّّ  "مََّّن أقََّّدم المخطوطََّّات المنرخََّّة التََّّي وصََّّلتنا نسََّّخة مََّّن كتََّّاب ▪

ت سنة ( هَّ 223ت )ألبي عبيد القاسم بن ساّلم " الحديث خ  س  ص ( ه252ََّّ)ن 
كة رفعت مكتبة جامعة ليدن هذه المخطوطة  على موقعهَّا فَّي الشَّاب. 171

:العنكبوتية كما رفعت غيرها من المخطوطات، هذا رابط االطالع عليها
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2000455

مراكََّّز الفهرسََّّة الوصََّّفية للمكتبََّّات وموسََّّوعة"فََّّياتبََّّاع القواعََّّد الََّّواردة ▪
مَّن لشَّعبان عبَّد العزيَّز خليفَّة ومحمَّد عَّوض العايَّد ، يَّرى أي" المعلومات

.98ص... فناد سيد أنها ال تساعد على البحث وتيسيره

:فوائد سريعة من مقدمة التحقيق

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2000455


يعتبرهام1985سنةالفهرستلكتابالّشويميمصطفىالدكتورنشرة▪
وقدى،األولاألربعللمقاالتصدرتحقيقأفضلسيدفنادأيمنالدكتور
.93و92ص...القديمةالنصوصلنشرالمعروفةبالقواعدفيهاالتزم

درضانشرة▪ دُّ ج  نشرةمنذدرتصالتيالنشراتأصحهيالفهرستلكتابت 
.166صو90ص.فليجلجوستاف

1384نةسالرحمانيةالمكتبةطبعةالفهرستكتابفيالموجودةالمقدمة▪
-244صغحةهامشمنمستفادهوكماأمين،أحمدكتبهام1929/هَّ

هركتابمن245 .84ص.اإلسالمظ 
التيلكت األنخاصةأهميةتكتس معاويةبنيزيدبنلخالدالنديمترجمة▪

ئةماخم نحوشعرهمنرأىكمابنفسه،النديمراهاتأليفهمنذكرها
.64ص.ورقة

يفكتابأولهوحنينبنإلسحاق"والفالسفةاألطبا تاريخ"كتاب▪
.58ص.والفالسفةاألطبا لتراجممنلفأفردهاإلسالم

علىاناليونبتراثللمهتمينمهمةالفهرستكتابمنالسايعةالمقالة▪
وجوددملعجدامهمةاليونانيللتراثالعربيةوالترجماتألسنتهم،اختالف
.55ص...اليونانيةاألصولأغل 

بتراثللمهتمينجدامهمةوتراثهمالمعتزلةعنالخامسةالمقالة▪
.بعدهافما51صانظر....المعتزلة

افبصنعالقدما قيامإلىيشيرماالفهرستكتابفي▪ ش  للكت اتك 
.23ص.المطولة

.30ص.األسما فيالكت اشتراكفيبأسايرونالكانواالقدما العلما ▪
منهبيركبابكلسمواالواحدالكتابفيالموضوعاختلفإذاالقدما كان▪

.30ص.كتابا


