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    التارخ إلاسالمي أستاذ 

    كلية آلاداب
ة  – وصلجامعة امل ور     العراقجم

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
من خالل السرية النبوية كتابة مـ) يف ١٣٣٢هـ/ ٧٣٢يل بن عيل (ت. املؤرخ أيب الفداء عامد الدين إسامعيتناول هذا البحث منهج 

استخدمه يف  واملنهج الذي التاريخيةواملوارد املصادر  ، حيث تم الوقوف من خالل البحث عىل(املخترص يف أخبار البرش)كتابه 
يف اخبار البرش)، إال أنهم مل يعطوا لهذا  هذا القسم، علاًم بأن الباحثني قد تناولوا دراسات حول شخصيته وكتابه (املخترصتأليف 

هذا البحث محاولة أولية بقدر اإلمكان، لرصد  دّ عَ يُ القسم (السرية النبوية) حقه، وهذا ما سوف نثبته من خالل محاور بحثنا. و
ف عىل جهود علامء ؛ ليكون املدخل العلمي للتعر هذه الحقبة التاريخيةالسرية النبوية ومصادرها يف كتابة يف  ناهج املؤرخنيم

ن نقوم أ ومن هذا املنطلق حاولنا  يف خدمة السرية النبوية، ويعطي التصور الدقيق لتلك املرحلة علميًا وحضاريًا. ذلك العرص
أحد املؤرخني الذي وضع منهًجا خاًصا به يف كتابته للتاريخ، باعتباره  أبو الفداء املؤرخ بدراسة علمية حول هذا املوضوع واخرتنا

السرية  منهج أيب الفداء يف كتابةالكشف والبيان عن  إىلتهدف هذه الدراسة ذي انعكس بذلك يف كتابته للسرية النبوية. وال
  .النبوية

   
   ٢٠١٣    أكتوبر   ٢٠  تاريخ استالم البحث:  

 سيرة الحولي، المنهج اإلسالمي، التاريخ البشر، أخبار في المختصر
  ٢٠١٤  يناير  ٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  الرسول، المصادر التاريخية

  	   

   

العدد  -رية كان التاريخية.دو -."م) في كتابة السيرة النبوية١٣٣٢هـ/ ٧٣٢منهج أبي الفداء الحموي (ت. " ،رائد أمير عبد اهللا الراشد

	   .٨٢ – ٧٥ص .٢٠١٦ مارس؛ ثالثونوال واحدال

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
َعّد القرن الثامن  جري ُ ع عشر ميالدي من أسوأ القرون ال / الرا

، ومن ثم الغزو  ال عصفت بتارخ أمتنا، وتمثل ذلك بالغزو الصلي
، أضيُف لذلك ما كانت عليھ ألاحوال الداخلية من  م املغو ال

د  ن، ورغم ذلك كلھ فقد ش ن امللوك والسالط ذا القرن نزاعات ب
شاء الكتب خاصة  شاًطا ثقافًيا ملموًسا  بـالد الشام تج بكثـرة إ
ا كموسوعة ابن  ور ذا العصر بظ املوسوعات إلاسالمية ال تم 

  فضل هللا العمري، وكتب التارخ العامة.

Ûâ_í‰]…‚Ö]íé 
ذا  ذا املنطلق وقع اختياري ع أحد املصنفات العامة   من 

و ذا الكتاب  القرن و شر ألبي الفداء)، إذ أن  (املختصر  أخبار ال

وادث  جامع ل ن مؤلفاتھ التارخية، والكتاب الوحيد ا َعّد من ب ُ

ونھ معاصًرا  ولية الواحدة، ول راجم القديمة واملعاصرة  ح ا وال
جھ  تدون  ا، فضًال عن ذلك انھ تناولت من ر م ملادتھ مدرًكا للكث

ة الشرفة.وكتاب رة النبو   ة الس

_í‰]…‚Ö]Í]‚â 
:   دف الدراسة إ ما ي

 تقديم نبذة موجزة عن املؤلف وكتابھ. - 
رة  -  موي  تدون وكتابة الس الكشف عن من أبي الفداء ا

ة.   النبو

‰]…‚Ö]íŞ}í 
ن مع مقدمة وخاتمة. جاءتالدراسة  سي ن رئ    مبحث
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 دراسات
عن ترجمة املؤلف وآثاره، املبحث ألاول: تناول نبذة مختصرة  -

  عن كتابھ.دراسة و 
ي فيھ عدة مطالب: تناول مصادر ومن أبي  - املبحث الثا

ة. رة النبو   الفداء  كتابة الس

í‰]…‚Ö]sãßÚ 
ذه الدراسة قد اعتمدت بالضرورة ع كتاب (املختصر   إن 
ا، ولذا تضاءلت الاستفادة من املصادر ألاخرى  شر) كمصدر ل أخبار ال
تاجات الباحث  ا، واكتفاًء باست رة، و مساحة واسعة م  مواضع كث

ا. ا ودرس   الذاتية من خالل مراجع

íÏe^ŠÖ]l^‰]…‚Ö] 
ذا  ن عن  من خالل البحث والاستقصاء لم أجد سوى دراست
ر، من التأليف التار عند أبي  ، لألستاذ أحمد الصغ املوضوع: ألاو

رة شر  القا ع لسنة الفداء،  شر والتوز ، ١٩٩٨، دار العربي لل
دة، والرحلة، واملصادر  ا املصنفات التارخية، واملشا وتناول ف
الوسيطة، وطرق التعامل مع املادة التارخية، وتصانيف أبي الفداء، 
وار. والثانية، للدكتور  جھ، وصياغة املادة التارخية، وإلايجاز وا ومن

، أبو الفداء س شور  جامعة  ع نجم ع ا، بحث م ً مؤرًخا ومل
، تناول الباحث دراسة عن حياة ابي الفداء مع تقديم ٢٠٠٦تكرت 

  .دراسة عن كتابھ املختصر بصورة عامة

í‰]…‚Ö]l^v×Ş’Ú 
ُ املن اُج : النَّ ,  واِمل َ ِ َق الَوا ر ع الطَّ ا بمع واحٍد. و  كلُّ

باَن  ُق أي اس ر َ الطَّ جُت  ُيقال: أن ًنا. ون ِ
ّ ا َب ً ِ ًئا َوا وصاَر ش

َق أيًضا ر جُت الطَّ َتُھ، ون َتُھ وأو َق إذا أب ر إذا سلكَتُھ، وُفالٌن  -الطَّ
سلُك مسلَكُھ  يَل ُفالٍن أي  ُ س ن يَل الفكريَّ  )١(س ع السَّ و  ف

ا بُع طوات العمليَة ال ي   .وا

Däi‰àÂì„fÞEVÙæù]ovf¹] 

Vğ÷æ_äi^éuàÂì„fÞ 
 بن ع بن محمود بن دمحم بن عمر )٢(و عماد الدين إسماعيل

د عماد الدين أبو الفداء،  شاه بن أيوب بن شادي السلطان املؤ شا
و ابن امللك نور  املظفر تقي الدين ابن امللك املنصور  بنالدين  و

و ألايوبي. ولد  جمادى ألا  ناصر الدين بن امللك املظفر تقي الدين
ن وستمائة، وحفظ القرآن العزز وعدة كتب، وبرع  ن وسبع ت سنة اث
 الفقھ وألاصول والعربية والتارخ وألادب، وصار من جملة أمراء 
دمشق إ أن كان امللك الناصر دمحم بن قالوون بالكرك  آخر مرة، 
و بدمشق، وبالغ  خدمتھ إ أن وعده امللك  خدمھ املذكور و

سلطنة حماه، وو لھ بما وعده ملا عاد إ ملكھ، وأعطاه الناصر دمحم  
ر أسندمر. عد ألام   )٣(حماه 

جائب الدنيا،  جوبة من  كان رجًال عاملًا جامًعا ألشتات العلوم، أ
ن والنحو وعلم امليقات والفلسفة  ر وألاصل ًرا  الفقھ والتفس ما

ر ذلك من ال علوم، شاعًرا واملنطق والطب والعروض والتارخ وغ

ًسا أو تصانيف،  يًفا نف ًما إ الغاية، صّنف  كل علم تص ًرا كر ما
ل العلم من  ًرا، وكانت محط أ علوم ألاوائل اعتناًء كب ًيا  وكان معت
م ع قدر  ال للشعراء وعليھ  كل سنة مرتبات ل كل فن وم

م ن . تو "رحمھ اهلّل"  حماة  املحرم سنة ا)٤(مقادير ن وثالث ت ث
ل، وقام  ملك حماة اثن عشرة سنة، وأخفى  و ك وسبعمائة و

عده ابنھ  ّ لھ موتھ إ ان تو ، الذي لم )٥(ألافضل ناصر الدين دمحم أ
ن  حماة.   ستطع املحافظة ع مملكة ألايوبي

ð]‚ËÖ]êe_l^ËÖöÚV^⁄éÞ^m 
روف  عدةألبي الفداء  ا حسب ا نا الابجدية مصنفات، وقد رت
:   العربية وكما ي

ديث -١ ام الصغرى  ا   )٦(الاح
شر). تارخ أبي الفداء -٢  املعروف: بـ (املختصر  تارخ ال
وارزمية. -٣ املستل من كتابھ " املختصر  )٧(تارخ الدولة ا

شر  ".أخبار ال
م -٤ جل فيھ  البلدان: تقو ناول جغرافية املدن إذ  الكتاب ي

دات  ھ  رحالتھ إ البلدان ال كانأبو الفداء كل مشا
ا من قبل السلطان اململوكي، مع إضافة ما ذكره قبلھ  لف ي

جغرافيون العرب، رة  الرحالة وا ذا الكتاب ش سب  اك
مية فقال عنھ سارتر:   إن أبا الفداء كان أعظم مؤرخ«وأ

 وجغرا  ذلك العصر ع اختالف ألاوطان وألاديان.
م املدن العربية كتابھ   حاول أبو الفداء  ن مواقع أ عي

ا ع خطوط الطول  والعرض، ورتبھ  والعالم حسب مواقع
 جزأين اشتمال ع جداول بأسماء ألاماكن لطول ألاقاليم 

ا مع نو) و(دوسالن وعرض شرقان (ر شره املس ا.   وصف ل
م ما)  كتبھ أبو الفداء عن عاصمة ملكھ حماة.  ، وكان من أ

اجب.كشف الوا -٥ افية البن ا  )٨(فية  شرح ال
: عبارة عن موسوعة متنوعة من الفنون الكّناش  العلوم -٦

قع  إذ جعل كل جزء منھ  فن من  سبعة مجلدات، و
: النحو والصرف، ثم الفقھ،  الفنون، و ع التوا
ع   د، فاألشعار، والسا خ، فاألخالق والز فالطب، فالتار

ذه املجلدات ال تزال  عداد الكتب فنون مختلفة، وكل 
يمة منھ. ة ي  )٩(املفقودة عدا املجلد ألاول، إذ وصلتنا 

يل املوازن: -٧ سياسة ا  صنعھ  صغره، ونكت تتعلق 
يول  ن با ا، واملعروف أن أبا الفداء كان من املغرم وعالج

ا.  )١٠(واقتنا
 )١١(كتاب  الطب.  -٨
ر للقزو  -٩ اوي الصغ . نظم ا  )١٢(فروع الفقھ الشاف

ية  التوارخ إلاسالمية - ١٠  .مختصر اللطائف الس
اجب  النحو. -١١ افية البن ا  )١٣(منظومة ال
 )١٤(نوادر العلم. -١٢
ات. -١٣  )١٥(لھ شعر ومو
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†fÖ]…^f}_»†’j~¹]h^jÒV^⁄nÖ^m 

ب  رت ياء ع ال و تارخ عام ابتداء من أول الزمان  ذكر الان و
اية سنة من ادم عليھ  السالم ح عصره، حيث انته عند 

ور ١٣٤٩/ ٧٤٩( عا تارخ العالم القديم ح ظ م)، أي إنھ 
ور إلاسالم ح عصره.   إلاسالم، وتارخ العالم إلاسالمي منذ ظ

مسة، فقد تضمن الفصل ألاول عمود التوارخ  أما الفصول ا
ب مبتدئ بأدم رت ياء ع ال س  ،القديمة، وذكر ألان ًيا  ع ومن

ت املقدس  ذا الفصل ع ب ما السالم، كما سّلط الضوء   عل
ت، وانقراض  واملراحل ذا الب ود التخر   ا، ودور ال ال مّر 

شمل الفصل م، و ي دول مملوك الفرس  الثا م  وعدد حسب ترتي
م إ أربع طبقات، وخصص الفصل ، وقسم  الثالث لفراعنة الزم

ذا الفصل ايضاحات  مصر وملوك اليونان والروم، وقدم خالل 
ب  امة عن رت م حسب ال م، ومدة حكم ر م م، ومن اش اصول

عنوان ع  ي الفصل الرا أ ، و ملوك العرب قبل الاسالم  الزم
رة وغسان م، أمثال ملوك ا م وزعما ام م وح م ولغا سا  وا

امس م وكندة، وكان الفصل ا ا  وجر م الفصول ال أبدع ف من أ
ش ع ألارض، فقدم  أبو الفداء من خالل ع مناقشتھ لألمم ال 

جماعة، ع ا وأشار إ أمم ألارض  تصورا عن مع كلمة أمة ال 
ا السران والصابئة  م ، وأ ا الزم بصورة عامة وحسب قدم

ند والس والقبط ود والنصارى وال ن، والفرس واليونان وال ند والص
م  وكان للعرب قبل إلاسالم ب  كتابھ من خالل دراسة احيا نص

م الاجتماعية والاقتصادية وإلاشارة إ م البائدة. وأحوال   أمم
قبة الثانية من املختصر، فقد شملت قيام الدولة العربية  أما ا

جرة الرسول  إ املدينة املنورة، وابتداء التارخ  )(إلاسالمية و
عاقبال ا  جري وخلفاء ب أمية والعباس و ألاحداث حسب ترتي

ادثة التارخية  الزم إ عصر أبي الفداء مع مراعاة تجميع ا
ان وعنوان  ن  م ل ع القارئ  واحداملتفرقة  عدد من السن س

ا ب أن  الاستفادة م ذا الصدد يقول: "وكان ي ا ففي  والنظر ف
سوًطا نذكر ذلك ن ولكن لقلتھ كان يضيع وال  م  السن

ذا أن املن الذي سلكھ أبو الفداء، )١٦("ينضبط م من      ولكن ألا
مية النصوص  ًرا  الاختصار حسب أ ًجا متغ املختصر كان من
ا مناسبة وضرورة  غطية ألاحداث ال يرا التارخية، وميولھ  

م  ة نظره، فلم يل ا    ومقربة إليھ من وج طة ال رسم ا
ان كتابھ املختصر يفتقر إ الصيغة املتواصلة  إتمام  مقدمتھ، ف

جية، فقد ابتدأ  رة ال  ذه املن مساحة تارخية واسعة عا الف
ن جاءت دراستھ   سبقت إلاسالم وفق منظور حضاري شامل  ح

ور الاسالم بتقلي ي  املرحلة ال تلت ظ  ص مساحةالتبوب الثا
د التار  أسلوبھ امل التخص املختصر يبدأ   املش

رة الرسول  ذا التوسع  )(التوسع  س جرتھ وغزواتھ ثم يتال  و
لفاء الراشدين بدأ  الاختصار  العصر الاموي   عصر ا و

تماماتھ ومطلع العصر العباس ألاول، لرصد الساحة  ثم يوجھ ا
روج الشامية وأخبا ر السالجقة وألاتابكة، ثم يتوسع مختصره  ا

ا  عن جية الاختصار لرصد تحركات أسرتھ ألايوبية وأصول من
ا واملعارك ال ا  وتوسع ا السياس سنة  خاض ن نفوذ و  مطلع ت

م  بالد م)١١٦٨ـ/٥٦٤( اء دول ركوه إ ان الشام   عصر ش
  ).م١٢٥٠ـ/٦٤٨سنة ( ومصر

ر  إن الوق مت إ حد كب ا ألسرتھ سا ائع السياسية ال صور
رة، ثم ينصب  أحداث مصر غطية ذه الف وبالد الشام خالل 

تمامھ لتغطية ألاحداث السياسية  دولة املماليك، كما أن الفداء  ا
مية ا أ ذه الدولة ول بالغة  رسم مستقبلھ السياس وأن  عاصر 

ا  م ما جاء املادة العلمية ال قدم مختصره رغم السنوات   أ
ن أحداث مختصره وال سبقت عصره دتھ  تدو لة ال أج  الطو

ن آخرن سبقوه، ولو اكتفى أبو الفداء  ود مؤرخ انت من ج ف
ن أحداث عصره فه ال مية عن كامل مختصره بل   بتدو تقل أ

ون  طليعة   أفضل مما دونھ  املختصر وبلغ فيھ حًدا جعلھ ي
مؤر ذلك العصر، ح أن كتابھ أصبح عبارة عن مذكرات خاصة 

د عيان ا، بل أنھ استغ عن  بھ كشا ع ألاحداث ال عاصر
سنة ع والدتھ سنة  مصادره إال ما ندر فبعد مرور إحدى عشرة

م) مع ١٢٨٤ـ/٦٨٣روى لنا حادثة لباسھ سنة ( م)،١٣٦٠ـ /٦٧٢(
اكمة  ح أفراد  كما أنھ كان من كبار رجال دولة  ماة،أسرتھ ا

ا  حماة  ً ا بحكم عملھ مل املماليك ومَمْن عرفوا أسرار إدار
ًرا  ا  مصر فاصبح تارخھ يحوي قدًرا كب واتصاالتھ مع مركز سلطن
ذه  من املذكرات واملعلومات وألاخبار والوثائق واملراسيم ولم تتوفر 

ن لالطال  ره من املؤرخ ا،الفرصة لغ ا وتدو إذ أورد أدق  ع عل
تاجات أثمرت عن نتائج  تفاصيل ذلك العصر وقدم تحليالت واست

  )١٧(الوقائع السياسية والعسكرة. امة 

ا مع مراكز  وواجھ أبو الفداء تھ حماة وعالقا تماماتھ بمدي ا
ا السياسيةالقوى  فرد ل فقرات مطولة منذ عصر  والسيما مصر و

ا قبل إلاس الم ح عصره وكان ألبي الفداء وتحركاتھ وعالقاتھ شا
مة   ا ضد املغول والافرنج نصوص م م ف واملعارك ال سا
رة ألاحداث السياسية والعسكرة  بالد  ر أن ك ظ املختصر، و

السلطة ومعاناتھ إلعادة نفوذ  الشام ومصر، وس أبي الفداء وراء
تمام اتھ السياسية والعسكرة أسرتھ السياس  حماة جعلت ا

ر من  عكست  كتاباتھ  املختصر أك ذه ألاحداث فا تنصب  
تمامھ  كتابة توارخ أخرى تتمثل  أحداث التارخ العام. كما  ا

والوفيات وحوادث الزمان سوى إشارات  ترك أخبار العالم إلاسالمي
ا متفرقة ع ن مقارنة باملرحلة  قليلة ع ة ال سبقت املاضي السن

شمل دراسات عديدة   والدتھ فأصبح مختصره بصورة عامة 
دخل ضمن توارخ املدن من  التارخ ن، و العام، وتارخ أسرة الايوبي

تھ غطيتھ ألحداث مدي ر  خالل  َعّد أيًضا ضمن توارخ الس حماة، وُ
ر من العلماء وفق ر كث اصة  ترجمة س و   الذاتية ا املن ا

ن. وادث ع السن ب ا   )١٨(ترت

شر) باملن وبصورة عامة  م  كتابھ (املختصر  اخبار ال ال
جل أحداث كل سنة ع حدة،  و  جيل ألاحداث، ف و   ا
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ما ع مدى سبعة قرون  كما تناول أخبار املغرب وألاندلس وما بي

ع التارخ العام، و و ما أعطى كتابھ طا  الوقت نفسھ وربع قرن، و
ة  جو ر ا وادث املحلية  كل إقليم، وأخبار الظوا مل ا لم 
وألارضية من غالء ورخص وقحط وأوبئة وزالزل قد استكمل أبو 
امل)  عدُّ تكملة لكتاب (ال ر بل وُ الفداء ما توقف عنده تارخ ابن ألاث

ر، يا البن ألاث ة شتمل ع ما أضاف إليھ أبو الفداء من تراجم 
ر من العلماء وألادباء ھ ع  كث لية، رتبَّ جا والشعراء وأخبار عرب ا

ن وجعلھ  ثالثة مجلدات. كما اعت بذكر أخبار من  حوادث السن
م أبو الفداء وسـاعدوه ع الاطالع ع املصـادر القديمة  تثقف عل

م إليھ املؤرخ ابن واصل (ت.  م)، إذ كان ١٢٩٨ـ/٦٩٧كان من أقر
اجب   الفداءأبو  قرأ عليھ شرحھ ملنظومة ابن ا ردد إليھ و ي

  .العروض
ھ املوسو  وناتھ واتجا وكان الكتاب ثمرة عوامل اثرت  م

جھ لتار والنقدي ومن تلك العوامل: عھ العام ومن   وطا
  ر من املصادر التارخية العامة سعة اطالع أبي الفداء ع كث

اصة.  وا
  بمن مؤر إلاسالم الذين كتبوا  التارخ العام تأثر أبو الفداء

جوزي والفوطي. ر وابن ا م ابن اث   مقدم
 .انتماؤه إ عصر ساد فيھ النمط املوسو  التأليف 
  ل حادثة  الوقت الذي حافظ فيھ ع الوحدة املوضوعية ل

ا وذلك   سوق ا ألاحداث ال  فانھ يذكر بالسنة ال تندرج ف
جرة، وع الرغم من الاختصار   عد ال الاحداث ال وقعت 
سلسلة و  رة، إال أنھ لم يخل باملع والاحداث امل أحداث الس

ر من ألاحداث. وسار أبو الفداء  عرض آرائھ  شاملة لكث
تعد املؤرخ عن الاطالة  التارخية ع الاختصار  الروايات، كي ي

فاظ ع فكر  وامللل مع ، وتماشًيا ا ة  ومحتوى النص التار
شر)، شرط أن الاختصار ال يؤثر  مع كتابھ (املختصر  أخبار ال

ذا  م القارئ. قال  مقدمتھ: "سنح  أن أورد  كتابي  ع ف
ًئا من التوارخ القديمة غني عن  ش ون تذكرة  وإلاسالمية ي

رتھ واختصرتھ"   .)١٩(مراجعة الكتب اململولة فاخ

VêÞ^nÖ]ovf¹] 

DíèçfßÖ]ìŠÖ]íe^jÒ»ärâ^ßÚæå…^’ÚE 

å…^’ÚVğ÷æ_ 
ا من  ذا القسم وال صرح  ا ابو الفداء   املصادر ال اعتمد
جم وغزارة املعلومات  خالل ذكره للرواية التارخية قليلة مقارنة ب

: ا و ا حسب سنة وفيات مؤلف نا ا، وقد رت   ال ف

ر ـكت .١ ـاق، أبـو بكر دمحم ة:اب الس س) ٢٠(ألبن إ ـاق بن  ار ـبن إ
س بـن مخرمة الز  ـ).١٥٠ري (ت. ـمو ق

ة: .٢ رة النبو شام دمحم بن عبد امللك كتاب الس  البن 
  م).٨٣٣ـ/٢١٨(ت.

يھ وألاشراف: .٣ سن ع التن ن  )٢١(للمسعودي، أبو ا س بن ا
، (ت.  ر من املصادر ٩٥٦ـ /٣٤٥بن ع عت مة م)، و سة امل الرئ

الذي اعتمده املؤلف، ونقل عنھ نصوًصا عديدة، وكان ينقل 
 عنھ نقًال مطابًقا، وأحياًنا باختالف  اللفظ وألاسلوب.

قي الشاف (ت. دالئل النبوة: .٤ افظ أبي بكر أحمد الب  ل
،م)١٠٦٥ـ/٤٥٨ ما ينقالن ) ٢٢(، وقد أث عليھ الذ و

سن والضعيف، ألاحاديث باإلسناد، واشتمال ع يح وا  ال
 )٢٣(وتناول عدة روايات.

ي جرة رسول هللا .٥ جوا : دمحم بن اسعد بن ع بن معمر ا
 ـ).٥٨٨الاعر (ت. 

امل  التارخ: .٦ سن ع ال ر أبو ا بن أبي بكر  )٢٤(ألبن ألاث
ي  با جزريدمحم بن عبد الكرم الش ، املتو  ا املوص

  م).١٢٣٣ـ/٦٣٠(
  

ÚV^⁄éÞ^märãß 
رة الرسول  ل عام ذكر لس ش ، وابتدأ )(تناول املؤلف  كتابھ 

سبھ فيھ أول ما جرتھ وغزواتھ  )(بدأ ب ومولده وأثاره ومبعثھ و
جا ، و )٢٥( ووفاتھ... جزء، من ذا ا يف  لقد اتبع ابو الفداء  تص

ا، مستعينا  من سبقھ  اعتماده ع املوضوعات  بتجاربوا
ب ن، وترت ا والسن   .ألاحداث والوفيات ع أساس

ذه  وللمؤلف أراء عديدة  كتابة التارخ الاسالمي و ضوء 
ذا  أخبارالقواعد كتب تارخھ (املختصر   منا   شر)، وما  ال

و يرى ان تارخ العرب  ة، ف رة النبو و رأيھ  كتابة الس البحث 
جرة ا  املوثق يبدا من ال ة الشرفة بوصف م النبو ًرا  تارخ حدًثا كب

م، ولم يكن ابو الفداء قد را جديدا للتارخ   وابتداء دول ابتكر تفس
مھ للتارخ إ لفاء  ذه املرحلة بل أعاد ف الراشدين، فقد  عصر ا

ذا العصر محدودا  قواعده وأساليبھ  وم التارخ خالل  كان مف
دافھ، بل كان مقتصًرا ع حاجة الدولة إ ا وأ ن أعمال  تدو

وم ع أن  ذا املف ا، وقد أيد أبو الفداء  جالت عطا ا و وسياسا
ساوي الوقت بدالئل تارخية أخرى حينما أشار إ رواية  التارخ 

ران ابي ميمون بن م ، روى ابن سليمان عن ميمون بن )٢٦(ال
عا عنھ طاب  خالفتھ "ر هللا  ران أنھ رفع إ عمر بن ا " م

و الذي نحن فيھ أو الذي  ذا  صك محلھ شعبان فقال: أي شعبان أ
رت وما قسمنا  ابة وقال: إن ألاموال قد ك و آت ثم جمع وجوه ال
ر موقت فكيف التوصل إ ما نضبط بھ ذلك فقالوا: نحب أن  ا غ م
رمزان"  ا استحضر عمر "ال نتعرف ذلك من رسوم الفرس فعند

سميھ ماه روز َومعناه حساب  سألھ عن ذلك فقال: "ِإن لنا بھ حساًبا 
لمة فقالوا مؤرخ ثم جعلوا اسمھ التارخ  ور وألايام فعربوا ال الش
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واستعملوه ثم طلبوا وقًتا يجعلونھ أوًال لتارخ دولة إلاسالم واتفقوا 
جرة من مكة إ املدينة  جرة وكانت ال ذه ال ون املبدأ سنة  ع أن ي

ما هللا" ذا ، و )٢٧(شرف م تأرخ قبل  ع أن العرب لم يكن لد ذا 
وم أبي الفداء.   الوقت  مف

م  مكن تحديد أ جھ  النقاطو ا املؤلف  رسم من ال سار عل
: ة وكما ي رة النبو    كتابة الس

ذا  قسمافتتح ابو الفداء  .١ ة  كتابھ" املختصر"  رة النبو الس
تھ وذ العنوان (ذكر مولد رسول هللا  ء من شرف ب كر 

سب النبوي وقد سرد  ذا القسم بال ر). وافتتح  الطا
ساتھ من مصادره املختلفة وفق نظام عرض  اتھ ومقت مرو
جرة  تار متدرج فانتقل من املولد ومتعلقاتھ إ املبعث وال
ء من فضائلھ وشمائلھ وآثاره وما  مختتما بوفاتھ وذكر 

ابھ اختص بھ من ثياب وسالح، وأسما ء أوالده وزوجاتھ وأ
بھ للموضوعات  كذا سار أبو الفداء  ترت وكتابھ... و
اق  رة ع نمط َمْن سبقھ كابن ا التارخية من الس
قي عادة ما كان يصرح بھ.. ر والب ري وابن الاث  والواقدي والط

رة الرسول  .٢ ل عام س ش سبھ  )(تناول املؤلف  ابتداًء من 
ل  ووالدتھ وحياتھ قبل ش جرتھ وغزواتھ وصفاتھ..  البعثة و

مقتضب ومختصر دون الاخالل باملع وتوافقا من عنوان 
سلسل  شر) وم س (املختصر  أخبار ال كتابھ الرئ
ء من تراجم زوجاتھ وأوالده وأعمامھ  ألاحداث، مع ذكر 

 وآثاره وصفاتھ.
ذا القسم نجد أنھ كان يصرح أبو الفداء بأسما .٣ ء عند كتابتھ ل

ا، وبصيغ عديدة  س ف ة ال ل عبارات وا مصادره أحياًنا 
افظ املذكور))٢٨(بقولھ: (ومن دالئل النبوة) ، )٢٩(، (وذكر ا

قي) قي، (قال )٣٠((والذي ذكره الب ، (فذكر )٣١(املذكور) الب
رة) جوزي))٣٢(صاحب الس ، (من الاشراف )٣٣(، (ذكر ابن ا

اب الدين )٣٤(للمسعودي) بن ابي الدم  ، (قال القا ش
اب الدين بن ابي )٣٥(تارخھ املظفري)  ى القا ش ، (وح

 .)٣٦( الدم  تارخھ)
ة لعدم  .٤ َبوَّ َّ  تأرخ ما قبل البعثة النَّ بع التنظيَم املوضو اتَّ

ٍ ثابت وُمستمّرٍ فجاءت املوضوعات مرتبة  ّ وجود تارخ زم
سب رسول هللا ل ، (ذكر رضاع رسو )٣٧())(مثل: (ذكر 

....،  )٣٩() السعديةمن حليمة  )(، (ذكر رضاعھ )٣٨() )(هللا
نوات  ِخ إلاسالمّيِ رتَّب أحداَثھ حسب السَّ ار ھ إذا جاء للتَّ ولكنَّ
سرد حوادث كّلِ  ، حيث  ِ ّ و ارخ ا و املعروف بالتَّ جرة و ال
بًة ع  كذا، ُمرتَّ ا و جرة ع ِحَدة، ُثمَّ ال َتِل سنة 

سلسل َّ , مثل: (ذكر  ال ِ ّ سلسل املوضو َّ ظر إ ال ِ مع النَّ ّ م
الزَّ

ن) ن املسلم جرة )٤٠( املؤاخاة ب ن من ال ت ، (ثم دخلت سنة اث
ا) رى))٤١(ف نا)٤٢( ، (ذكر غزوة بدر الك اتبع من  ...، و

ناول ألاحداث  ن، و ان يرتب ألاحداث ع السن وليات، ف ا
سية  بداية كل سنة ثم  عض الاحداث الاخرى من الرئ يذكر 

ء من الاختصار  أحداث أو والدات أو وفيات تلك السنة 
ن فرض صيام  ت ذه السنة أع سنة اث والايجاز.... مثل: ( 

ن بن ع ر هللا )٤٣(رمضان...) س ذه السنة ولد ا ، (و 
ما) و )٤٤( ع ا أع سنة ثمان مات حاتم الطائي، و ، ( وف

شرج من ولد طي بن أدد ...)، حاتم بن ع بدهللا بن سعد بن ا
ب الاحداث حسب السنوات، إال أنھ كان  إذا فضال عن ترت
م ألاحداث ال ترد  الكتاب  ن البارزة أل عض العناو يذكر 

ن ع اخبار واحداث، فاتخذ  ال ذه العناو شتمل  و
 ِّ م ب الزَّ رت َّ َّ مع مراعاة ال نظيم املوضو  سوق  التَّ

 املوضوعات.
ا  .٥ نقل ر للرواية التارخية املصدر الذي نقل منھ، و ش أحياًنا 

ب أو تح لفرقة،  عصب ملذ ا دون  كما وردت من مصادر
عرض  قائق، و ؤكد ع ا جھ حياديا، و ر  من و يظ ف
ورة دون أن يبدي رأًيا أو يناقش أو  آلاراء السائدة واملش

ذه آلا  رج يمحص أو يحلل من  علق و ًئا، وأحياًنا  راء ش
سب الرسول  قي قال: )(مثل ما جاء   : "والذي ذكره الب

ي  جوا عدنان بن أدد بن املقوم بن تاجور ... وأما الذي ذكره ا
و عدنان بن أدد بن  و املختار: ف سب و جر ال سابة   ال
سع بن سالمان... وكان شيخنا ابو عبدهللا  م سع بن ال ال

سبة رسول هللا ا يحة إ عدنان وما  )(افظ يقول 
عتمد عليھ" ء  س فيھ  و حادثة ؛  )٤٥(وراء عدنان فل

رة أن إلاسراء كان قبل  الاسراء واملعراج " ذكر صاحب الس
عد موت أبي  جوزي أنھ كان  موت أبي طالب، وذكر ابن ا
 طالب  سنة اثن عشرة للنبوة، واختلف فيھ فقيل : كان
ت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان  السنة  ليلة الس
الثالثة عشرة للنبوة، وقيل كان  ربيع ألاول وقيل: كان  

ساءل أبو الفداء ع أن إلاسراء كان بجسد ، )٤٦( رجب) و
نا أو أبو الفداء ع  ) أمالرسول ( ا  منامھ ف كان رؤ

ًندا ع اتفاق لب علماء غا أن إلاسراء كان بجسده مس
جة الوداع فقالك: )٤٧(التارخ  ؛ ورج  مسالة اختالفھ  

ل كان قراًنا أم تمتًعا أم ِإفراًدا،  جھ،  "وقد اختلف  
ر أنھ كان قارًنا" ر الذي اش ر )٤٨(وألاظ ؛ و موضع غزوة خي

وذكر ما حصل لع بن أبي طالب ر هللا عنھ من اصابتھ 
اق  برمد وحصولھ ع الراية... ا يقول: "وروى ابن ا وبعد

" و الا  .)٤٩(خالف ذلك، والذي ذكرنا 
ر أبو  .٦ ذا القسم ع من جام الروايات من  الفداءس  

يص أصول روايات ابو الفداء نجد  مختلف املوارد، وعند 
ا وردت  ت إ مجموعة من املصادر املتنوعة جميع ا ت ا

ا، إال  عض بدون اسناد ولم ينقد ر إ  ش أنھ أحياًنا 
ا.  ء من التعليق عل فمثًال علق ع اعطاء الروايات 

ر: " بردتھ،  )(وأعطاه الن  الرسول بردتھ لكعب بن ز
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م،  ن ألف در ل كعب بأربع ة  خالفتھ من أ ا معاو را فاش

ر" ا الت ون والعباسيون ح أخذ لفاء ألامو ا ا  .)٥٠(ثم توار
س .٧ ب املؤلف  ذكر ألاحداث كما  (غزوة بدر أحياًنا 

رى) ، (ذكر نقض الص وفتح )٥٢( ، (ذكر غزوة أحد))٥١( الك
عض الاخبار اذ اقتصر )٥٣( مكة) نما أوجز  ذكر أخبار  ، ب

ا) مثل:ع روايات موجزة   (ذكر وفاة خديجة ر هللا ع

ج الن ، )٥٤(  )٥٥(عائشة). )((ذكر تزو
ش .٨ ر من الاس ستعمل لفظ  )(اد بأقوال الرسول يك و

، )٥٦((روي، رواية...) وأحياًنا يذكر الرواة مثل: ما رواه جابر
ذه الرواية )٥٧(يروى عن ابن عباس، وروى سلمان الفارس ، و

اق علق )٥٨(عن دمحم بن ا ا بدون تخرج، وأحياًنا  ... يذكر
ات علمية  باط إشارات أو ن ع ألاحاديث وألاقوال باست

اد عمھ حمزة  معركة خا ش عد حادثة اس رج التارخ، فمثًال 
ل  ري أن حمزة مكتوب  أ رائيل فأخ ي ج أحد، قال: "جاء
السموات السبع، حمزة بن عبد املطلب أسد هللا وأسد 

رده، ثم ص  )(رسولھ"، ثم أمر رسول هللا  بحمزة فس ب
ى بالقت يوضعون  رات، ثم أ ر سبع تكب إ حمزة،  عليھ، فك

ن  ن وسبع ت م، ح ص عليھ اث م وعليھ مع فيص عل
يد  ذا دليل ألبي حنيفة، فإنھ يرى الصالة ع الش صالة، و

عا ما هللا   .)٥٩(خالًفا للشاف رحم
ينقل املؤلف أحياًنا أخباره ورواياتھ من مصادره  بإيجاز  .٩

تصر  ا ألفاظھ وعباراتھ تارة، و تقي م ا تارة واختصار، في ف 
افظ أبي بكر أحمد  )٦٠(أخرى مثل: "ومن دالئل النبوة ل

ع من والدة رسول هللا  قي الشاف قال: و اليوم السا الب
)(  ًشا فلما أكلوا ذبح جده عبد املطلب عنھ ودعا لھ قر

ھ  ذا الذي أكرمتنا ع وج قالوا: يا عبد املطلب أرأيت ابنك 
. قالوا: فيم رغبت بھ عن أسماء ما سميتھ قال: سميتھ دمحمًا

عا  السماء وخلقھ   تھ قال: أردت أن يحمده هللا  ل ب أ
عددت وتنوعت مصادره  جمع أخباره.  .)٦١( ألارض"  كما 

عارف إلثبات  .١٠ عطي  ي والعبارات و عض املعا و  علق و
ابھ) يو مع  أمر أو مسألة ففي موضع (ذكر أ

عرف ابي بذكر  و كل من أسلم ال ابي:  م بقولھ: "ال
بھ ولو أقل زمان" )(ورأى الن   .)٦٢(و

ا بدون اسناد. .١١ ر الروايات وألاخبار ينقل   أك
ًبا من املن الذي اعتمده .١٢ جھ قر ل عام نرى أن من ابن  ش

رة ومن خالل  سبة لقسم الس ر واملسعودي، أما بال الاث
ًصا أو روايات من ابن املقابلة لم نجد أبو الفداء ينقل نصو 

ذا  ر  عتمد عليھ  النقل  غ ر ع الرغم من أنھ  الاث
ة يحاول  شا القسم من كتابھ املختصر، وح املواضيع امل
لمات ليخالف كالم ابن  عض ال ر  غي ر  العنوان و غ أن 
شر) عنوان: (ذكر  ر. فمثًال:  (املختصر  أخبار ال الاث

ار ابتداء أمر ألانص عا ِإظ م) "وملا أراد هللا  ار ر هللا ع

يھ، خرج رسول هللا  عرض  )(أمر دينھ، وإعزاز ن  موسم 
امل  )٦٣(نفسھ ع القبائل كما كان يصنع"  ؛ و (ال

ِم َسْعِد ْبِن 
َ

 َوِإْسال
َ
و
ُ
التارخ) عنوان (ِذْكُر َبْيَعِة اْلَعَقَبِة ألْا

َرادَ 
َ
ا أ ِ  ُمَعاٍذ)، َفَلمَّ

اَر ِديِنِھ َوِإْنَجاَز َوْعِدِه َخَرَج َرُسوُل اهللَّ َ ُ ِإْظ اهللَّ
)(  ْنَصاِر، َفَعَرَض

َ
َفَر ِمَن ألْا ِقَي ِفيِھ النَّ

َ
ِذي ل َْوِسِم الَّ

ْ
ِ امل

َ اْلَقَباِئِل َكَما َكاَن َيْفَعُلُھ".   )٦٤(َنْفَسُھ َع
  

í{³^} 
ائج لعّل من و ختام البحث توصل الباحث إ عدد من النت

ا:   أبرز
شر من املراجع املختصرة   .١ ر كتاب املختصر  تارخ ال عت

غ عن املطوالت، وبدأ أبو الفداء  تارخھ بذكر  التارخ وال 
ب، ثم ذكر ملوك الفرس والفراعنة، وملوك  رت ياء ع ال ألان
العرب قبل إلاسالم، ثم ذكر ألامم وأحياء العرب، ثم شرع  ر؛ 

، وغزواتھ، وحياتھ، وصفاتھ، ثم ذكر )(وبدأه بمولد الن 
عد  م؛ ثم رتب ألاحداث  لفاء الراشدين؛ وما حدث  خالف ا
ن وسبعمائة فختم  سع وأربع ذلك ع التارخ إ أن وصل لسنة 

 .ا
رف  .٢ ع ذا الكتاب العظيم الذي جعل الغرب  مية  التأكيد ع أ

شيد بقيمتھ املعرفية وا ي. و سا  لعلمية وإغنائھ للفكر إلا
ن ع مدى العصور  .٣ ة عناية فائقة من املؤرخ رة النبو القت الس

ذا لم يمنع من الذين كتبوا   ا كتًبا خاصة، إال أن  وخصصت ل
ذا  ة، و رة النبو التارخ العام أيًضا أن يفردوا قسًما خاًصا للس

ذا القسم.   ما أكده أبو الفداء  تناولھ ل
و  إن .٤ ذا القسم  يف الذي اتبعھ أبو الفداء   من التص

ب  ا ترت ن)، وقد را ف ب حسب السن رت و (ال املن ا
عد سنة، وذكر   ا سنًة  ا حسب وقوع وادث، فرت سلسل ا

ستحق الذكر.  ا  ا من ألاحداث ال رأى أ  كل سنة ما وقع ف
ي الفداء بالتخ عن مسألة تم أسلوب الكتابة التارخية عند أب .٥

ر التار  مؤلفھ واكتفى بتوثيق املادة من خالل  إلاسناد  ا
ادثة التارخية، إما  بداية  ر التار أو ا إيراده ملصادر ا

ا. ادثة أو  ثنايا  ا
ة وال  .٦ رة النبو ا أبو الفداء  كتابة الس املصادر ال اعتمد

ا من خالل ذ جم صرح  كره للرواية التارخية قليلة مقارنة ب
ا.  وغزارة املعلومات ال ف

امل  التارخ) البن   .٧ عتمد ع (ال ع الرغم من أن كتابھ 
جھ، وكما صرح بھ  مقدمة كتابھ، إال  ر ع وفق من س ر، و ألاث
عتمده كمصدر ال من قرب او  ة لم  رة النبو أنھ  كتابتھ للس

ذا القسم  كتابتھ عيد. وبذل ك تم وانفرد أبو الفداء  
تھ التارخية.  وصياغتھ وفق رؤ
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ري، إسماعيل بن حماد (ت١( جو اح تاج اللغةـ)، ٣٩٣) ا اح  ال و
روت/٤، طالعربية ن، (ب  مادة ن . ١/٣٤٦م)، ١٩٩٠، دار العلم للمالي

سي دمحم بن ع (ت٢( رم)، ١٣٦٣ـ/٧٦٥) ُينظر ترجمتھ: ابن حمزة ا ، ذيول الع
وت/د.ت)، ت، (ال و ، ٤/٩٢تحقيق: صالح الدين املنجد، مطبعة ال ، الياف

جنان م)، ١٣٦٦ـ/٧٦٨عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن ع (ت  مرآة ا
ر من حوادث الزمان عت رة اليقظان  معرفة ما  ، دار الكتب ١، طوع

روت/ ر الدمشقي ٤/٢٨٢م)، ١٩٩٧العلمية، (ب ر، اسماعيل بن كث ؛ ابن كث
ايةم)، ١٣٧٢ـ/٧٧٤(ت راث، مؤسسة البداية وال ، تحقيق مكتب تحقيق ال

روت/د.ت)،  غري  ؛ ابن١٤/١٨٢التارخ العربي، (ب غري بردي، يوسف بن 
نفي(ت ري ا رة  م)، ١٤٧٠ـ/٨٧٤بردي بن عبد هللا الظا النجوم الزا

رة ، وزارة الثقافة وإلارشاد القومي دار الكتب، ملوك مصر والقا
نب ٩/٢٩٢(مصر/د.ت)، ؛ ابن العماد، عبد ال بن العماد ا

بم)، ١٦٧٨ـ/١٠٨٩(ت. ب  اخبار من ذ يق: مصطفى ، تحقشذرات الذ
روت/ ١عبد القادر عطا، ط  .٦/٩٨م)،١٩٩٨، دار الكتب العلمية، ( ب

نفي ٣( ري ا غري بردي بن عبد هللا الظا غري بردي، يوسف بن  ) ابن 
عد الوام)، ١٤٧٠ـ/٨٧٤(ت ل الصا واملستو  ، تحقيق: دمحم دمحم امل

يئة املصرة العامة للكتاب، (مصر/د.ت)، ن، ال  .٢/٣٩٩أم
، (ت٤( ّ سن بن ع الشاف م)، ١٣٧٠ـ/٧٧٢) الاسنوي، عبد الرحيم بن ا

وت، ططبقات الشافعية ، دار الكتب العلمية، ١، تحقيق: كمال يوسف ا
روت/  .١/٢١٨م)، ٢٠٠٢(ب

رة، ٥( غري بردي، النجوم الزا  .٩/١٠٠) ابن 
ن وآث) إسماعيل باشا البغدادي، ٦( ن  أسماء املؤلف ندية العارف ، ار املصنف

ية، (استانبول /  ا ال جليلة  مطبع عناية وكالة املعارف ا / ١م)، ١٩٥١طبع 
٢٤٣. 

ر الدين بن محمود ١٦٥٠) مطبوع  لندن صدر عام ٧( ، خ م. الزرك
ساء من العرب ـ)، ١٣٩٦(ت ر الرجال وال ألاعالم قاموس تراجم ألش

ن شرق ن واملس روت/، دار العلم ل١٥، طواملستعرب ن، (ب م)، ٢٠٠٢لمالي
١/٣١٩. 

ن) إسماعيل باشا، ٨(  .٢٤٣/ ١، دية العارف
ة موجودة  دار الكتب املصرة تقع  (٩( ا ١٦٤) ال ) ورقة، ورد  حواش

) بالغا بصيغة (بلغ مقابلتھ ع يدي مؤلفھ أدام هللا أيامھ) ولوحظ ١١(
ا ما يدل ع مراجع عض صفحا ط   يح ما سقط اختالف ا ا وت

ا ري بن عمر  .م اء صفحة بقلم خ ا  ز عرف  ا ألاو  وع صفح
ا  شعبان  ا ١٣٠٦املصري كت ا  ة كانت مل ا أن ال ـ، ورج ف

خليفة صاحب كشف الظنون. إال أن حا خليفة (كما يقول) ذكر أنھ لم 
اغ من جمعھ وتأليفھ  وآخر املخطوطة (كان الفر   !يقف ع مؤلف الكتاب

ا أفضل الصالة والسالم ٧٢٧العشر ألاول من شعبان سنة ـ ع صاح
ن مد هلل رب العامل ر حمص الشر الشما وا وقد قام  (باملشرفية من ظا

يم، ومراجعة د. عبد العزز  ري إبرا س ود. ص ا د. ع الكب ا وتحقيق شر ب
 فحة).ص ٦٥٦م)  (١٩٩٣مطر. (جامعة قطر: 

ا١٠(  ة خطية  خزانة حسن حس بتوس. ) يوجد م
)١١ ،  .٣١٩/ ١، ألاعالم) الزرك
ن) إسماعيل باشا، ١٢( ن ؛ كحالة، عمر رضا،  ١/٢٤٣، دية العارف جم املؤلف م

روت/د.ت)، تراجم مصنفي الكتب العربية ، (ب  .٢/٢٨٣، مكتبة املث
ن) كحالة، ١٣( جم املؤلف  .٢/٢٨٣، م
نماعيل باشا، ) إس١٤( ،٢٤٣/ ١، دية العارف  .٣١٩/ ١، ألاعالم ؛ الزرك
ن) كحالة، ١٥( جم املؤلف  .٢/٢٨٣، م
 

 
موي (ت١٦( املختصر  م)، ١٣٣٢ـ/٧٣٢) أبو الفداء، إسماعيل بن ع ا

شر روت/١، طأخبار ال  .١/٤٨٧م)، ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، (ب
)١٧" ، س ، ٩مجلة جامعة تكرت، العدد، أبو الفداء مؤرًخا") ع نجم ع

 .١١٢- ١١١)، ص٢٠٠٦، (تكرت/١٣املجلد
)١٨ ، س  .١١٣، ص أبو الفداء مؤرًخا) ع
  .١/١١، تارخ أبى الفداء) ١٩(
ليل ٢٠( يم بن ا ، خليل بن عبد هللا بن أحمد بن إبرا ع ) ُينظر ترجمتھ: أبو 

ديثم)، ١٠٤٤ـ/٤٤٦القزو (ت.  تحقيق: د. ، إلارشاد  معرفة علماء ا
؛ ١/٢٨٨م)،١٩٨٩، مكتبة الرشد، (الراض/١دمحم سعيد عمر إدرس، ط

، دمحم بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت.  ر أعالم م)، ١٣٤٧ه/٧٤٨الذ س
روت /٩، طالنبالء   . ٧/٣٣م)، ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة، (ب

اب ابن تقي الدين٢١( ي، تاج الدين أبي نصر عبد الو ، ) ُينظر ترجمتھ: السب
رى م)، ١٣٦٩ـ/٧٧١(ت. ، دار املعرفة، ٢، ططبقات الشافعية الك

روت/د.ت)،  ، ٣/٤٥٦(ب ر أعالم النبالء؛ الذ ؛ حا ١٥/٥٦٩، س
م)، ١٦٥٧ـ/١٠٦٧خليفة، مصطفى بن عبد هللا  القسطنطي الرومي (ت. 
، دار الكتب، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

روت/ ،  ؛٦٣٢،٢/١٧٨٢/ ١م)،١٩٩٢(ب نب با  .١/٣٧١،شذرات الذ
)٢٢ ، ر أعالم النبالء) الذ   .٦/١١٦، س
  .١٧٠، ١/١٦٨، تارخ أبى الفداء) ٢٣(
، شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان (ت. ٢٤( ر  م)، ١٣٤٨ـ/٧٤٨) الذ الع

ر ر َمْن غ ي، دار الكتب العلمية، خ سيو ، تحقيق: دمحم السعيد بن 
روت/ ،  ؛ ٣/٢٠٧م)،١٩٨٥(ب جنانالياف ر، ٤/٧٠، مرآة ا البداية ؛ ابن كث
اية غري بردي، ١٣/١٦٢، وال رة؛ ابن  ، ٦/٢٨١، النجوم الزا نب ؛ ا

 .٥/١٣٧، الشذرات
ة  تارخ أبى الفداء، ٢٥( رة النبو اص بالس   .٢١٩- ١٦٨/ ١) ُينظر: القسم ا
)٢٦ ، س   .١٠٣، صأبو الفداء مؤرًخا) ع
  .١٨٢/ ١ ،تارخ أبى الفداء) ٢٧(
  .١٦٨/ ١، تارخ أبى الفداء) ٢٨(
  .١٦٨/ ١، تارخ أبى الفداء) ٢٩(
  .١٧١/ ١، تارخ أبى الفداء) ٣٠(
  .١٧١/ ١، تارخ أبى الفداء) ٣١(
  .١٧٥،١٧٨، ١٧٤/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٢(
  .١٧٨/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٣(
  .٢١٢،٢١٦، ١٨٧،١٩٩/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٤(
  .٢١٥/ ١،اءتارخ أبى الفد) ٣٥(
  .٢١٤/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٦(
  .١٦٨/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٧(
  .١٧١/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٨(
  .١٧١/ ١،تارخ أبى الفداء) ٣٩(
  .١٨٧/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٠(
  .١٨٧/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤١(
  .١٨٧/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٢(
  .١٨٧/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٣(
  .١٩٤/ ١،الفداء تارخ أبى) ٤٤(
  .١٧١/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٥(
  .١٧٨/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٦(
  .١/١٧٨،تارخ أبى الفداء) ٤٧(
  .٢١٣/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٨(
  .٢٠١/ ١،تارخ أبى الفداء) ٤٩(
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  .٢١١/ ١،تارخ أبى الفداء) ٥٠(
  .١٨٧/ ١،تارخ أبى الفداء) ٥١(
  .١٩١/ ١،تارخ أبى الفداء) ٥٢(
  .٢٠٤/ ١،أبى الفداء تارخ) ٥٣(
  .١/١٧٩،تارخ أبى الفداء) ٥٤(
  .١/١٨٧،تارخ أبى الفداء) ٥٥(
  .١/١٩٤، تارخ أبي الفداء) ٥٦(
  .١/١٩٥، تارخ أبي الفداء) ٥٧(
  .١/٢١٠، تارخ أبي الفداء) ٥٨(
  .١/١٩٢، تارخ أبي الفداء) ٥٩(
ع ذبح عنھ٦٠( قي: "فلما كان اليوم السا ودعا لھ  ) الرواية كما جاءت عند الب

ذا الذي أكرمتنا ع  ًشا فلما أكلوا قالوا يا عبد املطلب أرأيت أبنك  قر
تھ  ل ب ھ ما سميتھ قال سميتھ دمحمًا، قالوا فلم رغبت بھ عن أسماء أ وج
قي، أحمد بن  عا  السماء وخلقھ  ألارض" الب قال أردت أن يحمده هللا 

ن (ت س ، ، دالئل النبوةم)، ١٠٦٥ـ/٤٥٨ا تحقيق: عبد املعطى قلع
روت/١ط   .١/١١٣م)،١٩٨٨، دار الكتب العلمية، (ب

  .١/١٦٨، تارخ أبى الفداء) ٦١(
  .١/٢١٧، تارخ أبى الفداء) ٦٢(
  .١/١٨٠، تارخ أبى الفداء) ٦٣(
ر، ع بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرم (ت٦٤( م)، ١٢٢٨ـ/٦٣٠) ابن الاث

امل  التارخ : عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، ، تحقيقال
روت/   .١/٦٨٩م)، ١٩٩٧(ب


