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 ملخص البحث:
عني اتسيوطي من خالل كقابه اتشمايرخ  يف علم  ينج  اتقايرخاملخقناول اتبحث املعنون )

به مظاهر  توثق ت اتعرب قيميااتقايرخ ( احليخث عن مبيأ اتقايرخ  بصويرة عامة وكيف كان
فيجا مثل اتوقائع كعام  ياث عظام أخرى كانت تلبشرخة دويرطبيعية كاتنجوم واألهلة، أو أح

اتيرخجم ابهلجرة اتنبوخة اتيت كانت اتفيل، وبناء اتكعبة وحنوها، إىل أن جاء اإلسالم فكان 
وهذا ما أكيه مؤتفة  ومضى األمر على ذتك حىت خومنا هذا. ،أساس اتقايرخ  اإلسالمي

عن  هبياخة حيخثعرض حيث  ،اتقايرخ دو:م اتسيوطي من تنظيم وتسلسل اتيرخي جملرى ت
سقعرضجا ابألايم واتشجوير امث فوائي اتقايرخ  وكانت شىت قي  مبيأ اتقايرخ ، مث اتقايرخ  اهلجري،

 .واتسنني
 .اتسيوطي اتشمايرخ ، املنج ، اتقأيرخ ، مبيأ  الكلمرت املفارحية
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Abstract 

This research that entitled (Al-Suyuti 's History Approach through his 

Book “Al-Shamareikh in the Science of History”) deals with the 

discussion of the principle of history in general and how the ancient 

Arabs used to document natural manifestations such as stars and 

crescents, or other great events in which humanity had a role, such as 

events like the year of the Elephant, the construction of Kaaba and so 

on, until Islam came, since then, they used the Prophet's Mohammed 

migration as a date which was the basis of Islamic history, and the 

matter has continued on that to this day. This was confirmed by the 

author of Al-Suyuti regarding the organization and historical sequence 

of the course of the date calendar, as he presented at the beginning of 

his talk, the principle of history, then the Hijri date, followed by the 

benefits of the history which were many and various and reviewed by 

days, months and years. 

 

Keywords: the principle of history, the method, Al-Shamreikh, Al-

Suyuti. 

املقدمة. 1  
خرخن، واتصالة واتسالم اتذي جعل اتيرخ  األوتني عربة تآل يرب اتعاملني احلمي هلل
ته وصحبه أمجعني واتقابعني هلم إبحسان آى لألنبياء واملرسلني سييان حممي وععلى أشرف ا

إن " (344، ص1981)بن خليون يف مديمقه ايذكر اتعالمة ف وبعي،إىل خوم اتيخن، 
وقي   ."ألن تعلم اتعلوم مجلة اتصنائع تكثر يف االمصاير ،اتعلوم تكثر حيث خكثر اتعمران
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 يفكانت من تلك االمصاير بالد مصر، حيث كانت قبلة اتعلماء اتذخن كانوا قي سامهوا 
تكث ر من املؤيرخني بينجم، اتذخن تركوا ابا، وقي حفل اتيرخ  اتفكر اإلسالمي هتهنضة حضاير 

اتفكرخة يف احلضايرة اإلسالمية، ومن هؤالء بصماهتم يف اتعلم واملعرفة جبجودهم وإسجاماهتم 
يرتبط امسه بعيخي املؤتفات اظ اتقايرخ ، املؤيرخ اتسيوطي اتذى اتعلماء اتذخن نيخن هلم حبف

عن هذا املؤتف يف   كقابقه خصص اتباحثمنجا األدبية، واتفدجية، واتقايرخية، وهنا سوف 
اتذى ال خقعيى  اتُكقَ يَّب  "اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ " وذتك من حيث منججه يف هذا  هكقاب

إال أنه خسقوجب اتوقوف عنيه وخاصة اتباحث ودايرس  ،خمطوطه تسع عشرة صفحة
 اتقايرخ .
 البحث:  أمهية 1.1

 ومعرفة املنج  اتقايرحيي اتذي اتبعه املؤتف )اتسيوطي(اتبحث يف ديراسة تكمن أمهية 
وتدوميه وميى س ره يف جمرى األحياث وتناقلجا بصويرة  اتقايرخ فه من حيث اتقوثيق و يف مؤت

سلسة يف اتقعامل اإلدايري ابحلضايرة اإلنسانية اإلسالمية، بعي ما كان اتعرب خوثدون اتيرخجم 
املؤتف موضوعه تيييرك ميى أمهية تبيان اخقاير ابحلوادث اتعظام واتوقائع املشجويرة، تذتك 

وهي هجرة  ،ناالاحليث املجم يف اتقايرخ  واتذي عمل على اتنج  واملساير اتقنظيمي حىت 
خُعي أهم حيث عمل على تنظيم واسقدراير اتيوتة بعي  ذياتوسلم  هعلياترسول صل هللا 
 ندلجا من اتيعوة. 

 ينج  اتقايرخاملن هذا اتبحث )أن خكون عنوا أى اتباحثير  ،وأمهيقهومما سبق ذكره 
 عني اتسيوطي من خالل كقابه اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ (.

حوال عصر أاتبحث هو اتوقوف على س ر أحياث و هذا  اخقيايروقي كان سبب 
 املؤتف، واسقنباط منججه اتقايرخي، وحمقوى كقابه.
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 : البحثإشكرلية  2.1
يف توظيف املنج  اتقايرخي بسرد ما تقمثل يف كيفية معرفة اتسيوطي من خالل مؤتفه 

 حتصل عليه من معلومات.
 تسرؤالت البحث: 3.1

 وتطرح اتييراسة اتقساؤالت اتقاتية.
 ؟ما املنج  اتذي اعقميه املؤيرخ اتسيوطي -
 هل هناك تسلسل اتيرخي يف كقابه؟ -
 ؟عالقة مصاديره وموايرده بكقابة اتقايرخ ما  -

 أهداف البحث: 4.1
 اتقعرخف مبؤتف هذا اتكقاب واسقنباط منججه اتقايرخي.هتيف اتييراسة إىل  -
خسقحق اتييراسة على حي علم اتباحث ألنه ميثل توثيق تسليط اتضو على موضوع مجم  -

 اتقأيرخ  وفائيته.
 اظجاير اتديمة اتقايرخية واتثدافية ملوضوعات هذا اتكقاب. -
 

 سربقة: الدياسرت ال 5.1
تسابدة قليلة وخمقصرة على حي علم اتباحث ومل تكن شاملة كانت اتييراسات ا

 ه اتييراسات وفيما خلي ذكر خمقصر تبعض هذ .وموسوعية عن موضوع اتييراسة
سنة  ير حممي كمال اتيخن، مشويرات ب روتديراسات نديخة يف املصادير اتقايرخية تليكقو  •
ومل تكن اال ترمجة واعادة تكقاب  أخرى،( حيث أويردها املؤتف مع مواضيع شىت 1983)

 اتشمايرخ  بصويرة خمقصرة.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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  (1991سنة ) يرسائل ونصوص يف اتلغة واألدب واتقايرخ  حددجا "إبراهيم اتسامرائي" •
 بغياد.اقرأ أخرى، منشويرات داير  وموضوعاتكانت مع مصادير 

د.ت( )شرف، حممي جالل أبو اتفقوح  اتكالمية،جالل اتيخن اتسيوطي منججه وايراءه  •
ب روت. وهو كقيب صغ ر احلجم سرد مؤتفه ديراسة وايراء منج   اتعربية،داير اتنجضة 

 ومل خذكر منج  اتيرخه اال بصويرة مبسطة.  غاتبا،اتسيوطي بصويرة فلسفية 
 . مهنج  البحث:2

هذه اتييراسة سوف خقبع اتباحث املنج  االسقدرائي اتقحليلي يف  املقبعوعن املنج  
أن خصوصًا  ،ومناهججا، وأساتيبجا موضوعاهتااتذي خعقمي على قراءة اتنصوص ملعرفة 

املؤيرخ اتسيوطي اعقمي كث رًا على طرخدة اتسرد اجلامع يف أحياثه وسياقه يف هذه اترسائل 
 ومتعنه يف اسنادها بصويرة طوخلة.

 يف اتقايل  متثل  اتييراسةتدسيماً ملوضوعات هذه اتباحث  وقي وضع
 أواًل  س رة وحياة املؤتف وعصره.

 اثنياً  حمقوى اتكقاب واتذي خقمحوير حول مبيأ اتقايرخ  وفوائيه.
 اتقايرخية تكقاب اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ . ةاثتثاً  منج  اتسيوطي يف اتكقاب

 موضوعرت البحث:. 3
  وحيرته وعصره:  هالسيوطي: سريت 1.3

 نسبه ومولده:  1.1.3
هو جالل اتيخن أبو اتفضل عبي اترمحن بن أيب بكر أبن حممي بن سابق اتيخن أيب 
بكر بن عثمان ابن خضر بن أخوب بن حممي بن اتشي  مهام اتيخن اخلض ري اتسيوطي 

ما أو  اتفضل،دب جبالل اتيخن، وكىن أبيب وتُ  (.51، ص8 ج، 1979اتشافعي )احلنبلي،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وأما نسبقنا ابخلض ري فال " هو عنجا يف ترمجة تنفسه إذ قال نسبقه ابخلض ري فدي حتيث 
مسع علم ما تكون إتيه هذه اتنسبة إال اخلض رخة حملة ببغياد، وقي حيثين من أثق به أنه أ

ن جّيه األعلى كان أعجمياً أو من اتشرق، فاتظاهر أن اتنسبة أواتيي يرمحه هللا تعاىل خذكر 
 (.7ص ،1، ج1993)اتسيوطي،  احمللة املذكويرة"إىل 

رب تيلة األحي مسقجل يرجب سنة تسع ن موتيه فدي كانت والدته بعي َمغوأما ع
 (.128، ص5، ج1958 م( )كحاتة،1445ه/849) وأيربعني ومثامنائة

 نشأته وحيرته العلمية:  2.1.3
وقي كانت  ،نشأ يف اتداهرة خقيماً، ومات واتيه وعمره مخس سنوات وسبعة أشجر

واتيه أحرص ما خكون على أن خوججه وججة سيخية نعومة أظفايره، فكان نشأته علمية منذ 
خصحبه معه يف خمقلف جماتسه وكان حتفيظه اتدرآن اتكر:م من صغره،  إىلصاحلة، فعمي 

 (.8ص ،1، ج1993اتعلمية واتدضائية. )اتسيوطي،
مث حفظ  ،سنني ر دون مثاينوكان قي حفظ اتدرآن إىل سويرة اتقحر:م وته من اتعم

وقي  (.153، ص1، ج1967وأتفية أبن ماتك )اتسيوطي،  ،واألصول ،اتفدهمنجاج 
حيث كان ن خيعو ته ابتربكة واتقوفيق أيه من احلافظ ابن حجر اتعسدالين طلب وات

اتسيوطي خرى يف ابن حجر مثله األعلى حىت إنه ملا شرب من ماء زمزم كان خنوى وخيعوا 
 )اتسيوطي، ن أبرز اتعلماء ومن أكرب احلفاظجيعله مثل ابن حجر حىت صاير مهللا أن 
 (.9ص ،1ج، 1993

عقزل اوملا بلغ أيربعني سنة  ،فكانت نشأته ابتداهرة وقرأ على مجاعة من اتعلماء
وأتف أكثر   ،منزواًي عن أصحابه مجيعاً  ،اتناس وخال بنفسه يف يروضة املدياس على اتنيل

واألمراء خزويرونه وخعرضون عليه األموال واهليااي ف ردها )كحاتة،  وكان األغنياء ،كقبه
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وأيرسل  ،" مرايرًا فلم حيضر إتيهه اتسلطان "قنصوه اتغويريبُ لَ وطَ  (.128، ص5ج ،1958
شقغل ابتقييرخس، وقال اوكان قي  (.301، ص3ج ،1980إتيه هيااي فردها" اتزيركلي، 

يف مسقجل سنة  (155، ص1، ج1967)اتسيوطي،عن نفسه "وأجزت بقييرخس اتعربية" 
 سقة وسقني. 

 شيوخه:  3.1.3
شيوخه  وبلغ معجم ،  عجيهخعالم عصره، ومشاأتقلمذ اتسيوطي على طائفة من 

 حدهيف اتذي قال اتسيوطي  1اتكافيجي مام اتعالمة حمي اتيخنحنو ثالمثائة شي  منجم اإل
احملدق عالمة اتوقت، وأسقاذ شيخنا اتعالمة حمي اتيخن حممي بن حممي بن سليمان اإلمام "

 (.154، ص1، ج1996اتينيا يف املعدوالت" )اتسيوطي،
سنة، فأخذت اتفنون  ةتزمت شيخنا اتعالمة اتكافيجي أيربع عشر " وقال عنه أخضاً 

من اتقفس ر واألصول، واتعربية واملعاين وغ ر ذتك، وكقب يل إجازة عظيمة 
ذي قرأ عليه ات 2اتيخن املناويوكذتك اتشي  شرف  (.154، ص1، ج1997)اتسيوطي،

  منه عية ديروس. عقطعة من املنجاج ومس
فضال عن شيوح كثر أويردهم اتسيوطي يف معجمه وعيدهم حنو مائة ومخسون 

 (.154-153، ص ص 1، ج1967)اتسيوطي، 
 تالميذه:  4.1.3

                                                 
ه يف بالد صروخان )من 788وتي سنة  ابتكافيجي،وخعرف  اترومي،حمي اتيخن أبو عبي هللا  مسعود،هوحممي بن سليمان بن سعي بن  1

، ص 6، ج1980 ،اتزيركلي)مت قيم اتشام واتداهرة بعيي اتثالثني مرة.  واتققاير،ويرحل اىل بالد اتعجم  ابتعلم،اشقغل  اتغزخني(،قبائل اترتك 
 (.328-326، ص ص 7، ج1979 ،احلنبلي) ; (151-150ص 

فديه شافعي أصله من املنية يف اتصعيي ونسبقه  ه،798وتي سنة  اتيخن،هو حيي بن حممي بن حممي املناوي اتداهري أيب زكراي شرف  2
 (.167، ص 8، ج1980ته عية كقب أمهجا "شرح خمقصر املزين يف فروع اتشافعية". )اتزيركلي،  اتيجا،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ،كان تقبحره يف اتعلم وحرصه على اإلفادة فيه سبباً يف توجه أنظاير طالب اتعلم إتيه
 ومنجم  ،فقّجمع حوته ثُلة من اتقالميذ تيأخذوا من علمه

  حممي بن على اتياودي املاتكي تلميذه وانس  كقبه، ومرتجم حياته، شي  أهل احليخث
ترمجة احلافظ "وته وته مصنفات منجا  طبدات املفسرخن، قال عنه اتزيركلي   ،يف عصره

وكانت وفاته سنة  .(291، ص6ج ،1980)اتزيركلي، " اتسيوطي يف جملي ضخم
 ه.945

  بن إايس املسمى احث مصري من املماتيك، وته اتيرخ  ايس احلنفي مؤيرخ وابإحممي بن
 (.6، ص5، ج1980 ه )اتزيركلي،930تويف سنة  ."بيائع اتزهوير يف وقائع اتزهوير"

  زخن اتيخن أبو حفص، عمر بن أمحي بن على اتشّماع احلليب، ومن مصنفاته "اتفوائي
 (.218، ص8، ج1966ه )احلنبلي، 930توىف عام  .اتسالتة اتطاهرة"اتزاهرة يف 

 نشأ بساقية أيب  ،من علماء اتصوفية ،عبي اتوهاب بن أمحي بن علي احلنفي اتشعراين
 شعرة )من قرى املنوفية( وإتيجا نسبقه ومن مصنفاته 

 (.372، ص8، ج1966ه )احلنبلي،973توىف سنة  ،تواقح األنواير يف طبدات األخياير
اتعيخي من  هبموزخرت  ،وغ رهم كثر فكانوا طالب علم هنلوا اتكث ر من شيخجم اتسيوطي

 املؤتفات اتعلمية.
 : العقديانامرؤه  5.1.3

رة يف كان اتسيوطي مقصوفاً، وما خيل على تصوفه قوته يف كقابه )حسن احملاض
  خاحلديدة، ومن مشاخن فكان من أهل ّيى األعلى مهّام اتيجاتيرخ  مصر واتداهرة( "أما 

ومما خيل على بلوغه ديرجة يرفيعة من  (.336، ص1، ج1980اتطرخدة )اتزيركلي، 
اتقصوف، تييرخسه وإمساعه احليخث يف مشيخة اتقصوف برتبة برقوق انئب اتشام اتيت بباب 
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 اتشاذتية،وخبيو أنه كان من مشائ  اتطرخدة  (.67، ص4، ج1979اتدرافة )اتسخاوي، 
وته كقاب يف اتقصوف "أتخي احلديدة اتعلية وتشييي اتطرخدة اتشاذتية" وكان شافعيا 

 (.7، ص2002)اتسيوطي، 
 مالمح عصره:  6.1.3

 وهي كاتقايل   اتسيوطي،اتيت كان هلا أتث ر على حياة ومنج   واتيت تعي من اتعوامل
 األحوال السيرسية:  -أ

خلالفة يف ظل نظام ا ،عصر األمراء واتسالطني ،عاش اتسيوطي يف عصر املماتيك
ىل جميء اتعثمانيني، تكنجا كانت ضعيفة، فاخلليفة أحيااًن خُعي  إاتعباسية اتيت بديت مبصر 

كاألم ر يف حاشية اتسلطان حىت كان اتسلطان حيجب اخلليفة عن اتناس تكون أصحابه  
 (.374، ص2004طي،كانوا خرجون اىل اتبلي وخقكلمون يف أمر اتيوتة. )اتسيو 

فقه أيربعني سنة تيس ته فيجا "وبعضجم اسقمرت خال وخدول املدرخزي يف هذا اتشأن
 (.242، ص2ج د.ت،)املدرخزي،  "إمنا حظه أن خدال  أم ر املؤمنني يالهنو  أمر  

فكان قي عاصر اتسيوطي دوتة مماتيك اجلراكسة أو اتشراكسة، من سالطينجا ثالثة 
ه( وانقجاء ابألشراف 857ه 842اتظاهر سيف اتيخن اتعالئي )عشر سلطااًن ابقياء من 

 .ه(922ه 906قنصوه اتغويري )
 ،تذتك ميكن اتدول إن وضع بالد مصر مل خكن مسقدرًا تكثرة توىل اتسالطني

سة اتيوتة آنذاك. وهذا خيل على ضعف سيا ،فبعضجم مل حيكم أكثر من شجرخن
 (.23، ص 2000 )اتبيوضي،

منجم أمثال برقوق اتذي كان قي عمي على حتديق بعض  إال أن هناك من برز
اإلجنازات واتعمايرة وحتسني أحوال اتبالد، وكذتك اتسلطان "قاخقباى" اتذي خُعي من أفضل 
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وهي تسعة  ،فرتة حكمه أطول فرتة حكم سلطان مملوكي وتعياتسالطني دخناُ وخلدًا وعلمًا 
 (.374، ص 2004وعشرون عاماً )اتسيوطي،

ثر عام ت اتسياسية واتقغ رات املفاجئة أتاتطبيعي أن خصاحب هذه اتقدلباوكان من 
خسود اتبالد، تقخلله اتفنت واالضطراابت حيث قال اتسيوطي يف هذا اتشأن "أتيس هذا 

وقال أخضاً" وأ:م هللا إن هذا هلو اتزمان اتذي  "،زمان اتصرب؟ اتصابر فيه كدابض على اجلمر
 (.589، ص 1974 )اتسيوطي، خلزم فيه اتسكوت"

 األحوال االجامرعية:  -ب
احلياة االجقماعية هي انعكاس تلحياة اتسياسية، فاجملقمع خقأثر ابألحوال اتسياسية 

فاحلياة االجقماعية يف أواخر عجي املماتيك وهي  ،ألنه مادهتا ،من حيث اسقدرايرها وتذبذهبا
اتفرتة اتيت عاش فيجا اتسيوطي اتسمت ابتفوضى واتقفكك وانقشاير األمراض واألوبئة، 

اتفدر واتفاقة، وقلة " اتفدر واتفاقة، وكان قي وصف املدرخزي هذه احلاتة بدوته عنفضاًل 
... وغال سائر ال اخلرابومشاملال، وخراب اتضياع واتدرى وتياعى اتيول تلسدوط 

 (.373، ص1ج د.ت،)املدرخزي،  "األسعاير
 ىل اتطبدات اتقاتية  إجملقمع كان مدسماً أايم اتسيوطي فا

هؤالء طبدة اتسالطني واألمراء  وهذه اسقأثرت ابحلكم ومتقعت خبربات اتبالد واعقمي  -
 اً يف عالققه واجتاهاته.يقطاع، وصاير اجملقمع طبداتسالطني على اإل

يرابب اتوظائف اتيخوانية، واتفدجاء واتعلماء واألدابء واتكقاب، وقي متقع أاملعمَّون من   -
اتعلماء ابحرتام اتسالطني وإجالهلم، عاشوا يف سعة وبسطة من احلياة ملا اغيققه اتيوتة 

فضاًل عن املناصب اتعليا اتيت تدليوها مثل اتدضاء  ،عليجم من يرواتب وهبات وعطااي
 (.24، ص2007توزايرة )اتبيوضي، واحلسبة وا
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قي كسبوا اتكث ر من خالل اتقجايرة بني اتشرق واتغرب، و طبدة اتقجاير  وهم من األثرايء،  -
وقي أديرك اتسالطني أن طبدة اتقجاير هي املصيير األساسي  ،ومصر هلا نشاط كب ر يف ذتك

 بايرزة واالحرتام اتكب رملكانة اتاتذي ميي اتيوتة ابملال، وتذتك قرهبم اتسالطني، وصايرت هلم ا
  .(24، ص2007،)اتبيوضي

 الثقرفية والعلمية:  األحوال -د
حاتة االسقدراير يف بعض  وانعيام ،اترغم من األوضاع اتسياسية اتصعبةعلى 

يا عو ي واتسيطرة على اتطبدة اتبسيطة واتعامة، وكذتك االندسام اتطبد ،اتسنوات واتفرتات
يف عصر سالطني املماتيك مييااًن تلنشاط اتعلمي اتواسع كانت إال أن بالد مصر   ،ذتك

خيل على ذتك اترتاث اتضخم من املؤتفات واملوسوعات، وخربط اتسيوطي بني هذا اتنشاط 
اتعلمي اتواسع يف مصر وبني إحياء اخلالفة اتعباسية يف اتداهرة بعي أن سدطت يف بغياد 

غيت هذه اتبالد حمل سكن اتعلماء، إنه منذ إحياء اخلالفة اتعباسية يف مصر " وخدول
 (.18، ص 1993)اتسيوطي، "رجال اتفضالءاتوحمط 

بعض سالطني املماتيك  إىل تشجيعوخرجع اتفضل يف ازدهاير هذا اتنشاط اتعلمي 
تلعلم واتعلماء، فيذكر ابن تغري بردي يف كقابه اتنجوم اتزاهرة " كان امللك اتظاهر حيب أن 

أعيان دوتقه، حىت مل خف من أحواهلم شيء" )ابن تغري بردي، خطّلع على أحوال أمرائه، و 
 (.182، ص7ج ،1971

كان قي   "اتغويري اتسلطان"وكذتك أيرابب اتكماالت من اتفن واتعلم، وكان خدرب 
حرص على عدي اجملاتس اتعلمية واتيخنية ابتدلعة وحضويرها بل حىت املشايركة فيجا وخصوصاً 

  (.18، ص 1993يف املسائل اتعلمية اتيت كانت تثاير يف تلك اجملاتس آنذاك )اتسيوطي، 
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تذتك كان  ،علماء هذا اتعصر ُمل مني مبخقلف اتعلوم من فده وتغة واتيرخ وتدي كان 
قي أتثر هبا اتعالمة اتسيوطي، فكان قي ترك اتعيخي من املصنفات اتعلمية ما خؤكي على 

"يرزقت  تلديه وتبحره يف اتعيخي من اتعلوم، حيث قال عن نفسه يف كقاب حسن احملاضرة
اتقبحر يف سبعة علوم  اتقفس ر، واحليخث، واتفده، واتنحو، واملعاين، واتبيان واتبيخع، على 

 (.153، ص1، ج1967دة اتعرب اتبلغاء ال على اتعجم وأهل اتفلسفة" )اتسيوطي،طرخ
نقاجاً يف اتعصر اململوكي، بل تعله أغزير كّقاب إال عنه ابن كث ر"أغزير املصرخني وقي ق

 (.27، ص13، ج1966اتعربية قاطبة )ابن كث ر، 
ت غَ لَ قي شرعت يف اتقصنيف سنة ست وسقني وب َ "  نه قالأنفسه وخذكر اتسيوطي 

، 1، ج1967،)اتسيوطي "مؤتفايت إىل األن ثالمثائة كقاب سوى ما غسلقه ويرجعت عنه
فدي اسقغرق اتقأتيف حياته فله  (.68، ص4ج ،1979)اتسخاوي،  ،(158-154ص

ما بني سقمائة إىل سبعمائة يرساتة، واالخقالف يف تعياد مؤتفات عي اتباحثون خفيما 
ة )شاكر، وايل اخلمسمائة ومنجم من قال سقمائاتسيوطي قي:م فمنجم من قال إهنا ح

ألننا بصيد  ،الذكرها يف هذا اجمل خسعال و  ،ةوهي كث رة حديد، (183، ص3، ج1990
ويردها اتكث رون يف عيخي اتكقب أوكان قي  ،ديراسة نديخة تكقاب اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ 

 واترسائل اجلامعية.
وأما عن يرحالته فيكر اتشوكاين أنه "قي سافر اىل اتفيوم، ودمياط، واحمللة" وكذتك 

 1اتقكرويرسافر تبليان بعيية مثل بالد اتشام، واحلجاز، واتيمن، واهلني، واملغرب، وبالد 
 (.328، ص1ج ه ،1348)اتشوكاين
 وفرته:  7.1.3

                                                 
ميخنة يف بالد  إهنابالد اتقكروير  بالد تنسب اىل قبيل اتسودان يف أقصى جنوب املغرب، وأهلجا أشبه اتناس ابتزنوج، وهناك من خدول  1

 (.44، ص2ج، 1990سوير، وأهلجا مسلمون وكفاير وامللك فيجا تلمسلمني )ايقوت احلموي،  اتسودان عظيمة ومشجويرة، وهي بال
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األوىل يف منزته "بروضة كانت وفاة اتسيوطي تيلة اجلمعة اتقاسع عشر من مجادي 
ه، ودفن 911وكان ذتك عام  ،املدياس" وذتك بعي مرضه سبعة أايم بويرم يف ذيراعه األخسر

يف حوش قوصون خايرج ابب اتدرافة، بعي أن مأل اتينيا علمًا وفضاًل وشجرة وذ كراً. 
 (.19ص  ،1993)اتسيوطي، 

 حماوى الكارب:  2.3
يرة عن يرساتة صغ رة تقعيد يف تسع عشرة كقاب اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ  هو عبا

صفحة جعلجا مؤتفجا اتسيوطي يف ثالثة أبواب مع مديمة وخامتة خمقصرة ملا هو معروف 
 (.184، ص3، ج1990غاتباً ابملصادير اتقايرخية )شاكر، 

  أما املديمة فدي أشاير من خالهلا إىل اتيافع تقأتيفجا قائالً 
مبزخي  احملبو"احلمي هلل ذي اتفضل اتشامل اتعام، واتصالة واتسالم على يرسوته 

على كقاب يف علم اتقايرخ  فلم أير فيه  شيوخنااإلكرام، وبعي فدي وقفت تبعض 
قلياًل وال كث راً وال جلياًل خسقفاد وال حد راً فوضعت يف هذا اتكقاب من فوائيه ما 

ويرتبقه على  ،يف علم اتقايرخ  1يقه ابتشمايرخ لى به األتسن ومسحعني وتقتدر به اال
 (.8، ص2009)اتسيوطي،" أبواب
 

 كاتقايل ذكر أهم ما ويرد فيجا  ون

 ـــــ البرب األول: يف مبدأ الارييخ: ـــ1

تناول فيجا املؤتف مبيأ اتقايرخ  من احلياة األوىل تإلنسان أي مني اخلليدة أي منذ 
هبوط سييان أدم إىل مبعث يرسوتنا اتكر:م صلى هللا عليه وسلم، وىف هذا اتباب كان قي يراع 

                                                 
اتشمايرخ   اتشمراخ يرأس  مسقيخر طوخل دقيق يف أعلى اجلبل، وقال االصمعي  اتشمايرخ  يرؤوس اجلبال وهي اتشناخيب )اتزبييي،  1

 (.284، ص7، ج1970

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     عهند السيوطي يهنج  الاريخامل                         2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

117                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

املؤتف اتسيوطي اتقسلسل اتزمين تبياخة أتيرخ  اتبشرخة، واتيت جاءت حبسب أحياث 
ييان آدم، مث سييان نوح أي إىل حادثة اتطوفان، إىل سييان ووقائع، أي مني هبوط س

إبراهيم، إىل مبعث سييان خوسف إىل سييان موسى، إىل ُملك سليمان، إىل مبعث عيسى، 
 (.89، 88، ص2009اتسيوطي، )إىل مبعث اترسول حممي صلى هللا عليه وسلم. 

طاب يرضى هللا عنه، وابتساع اتيوتة اإلسالمية يف عجي اخلليفة اتثاين عمر بن اخل
وتشعب ادايرهتا، برزت احلاجة امللحة إىل تيوخن وتوثيق اتقايرخ ، تذتك مت اتقايرخ  من اهلجرة 

 (.90، ص 2009وكان ذتك سنة سبع عشرة، أو مثان عشرة )اتسيوطي، 

 اتقايرخ ،ويف دات اتسياق اسقشجي املؤتف اتسيوطي هنا بواقعة مجمة تفائية ذكر 
وذتك عني ويرود صك تلخليفة عمر بن اخلطاب يف شجر شعبان فدال أي شعبان؟ اتذي 
 ;حنن فيه أو اتذي مضى أو اتذي هو ات؟ مث قال الصحاب اتنيب صلى هللا عليه وسلم

 (.100، ص 2009ضعوا تلناس شيئا خعرفونه من اتقايرخ  )اتسيوطي، 

  1وىف هذا اتسياق أويرد اتسيوطي عن ابن عساكر

بو موسى إىل عمر أنه ذتك فدال أتتينا من قبلك كقب تيس هلا اتيرخ  كقب أ
فأيرخ فأسقشاير عمر يف ذتك فدال بعضجم  أيرخ ملبعث اترسول صلى هللا عليه 

فرق بني  نؤيرخ ملجاجرته فإن مجاجرته وسلم، وقال بعضجم توفاته فدال عمر ال بل
 (.10، ص 2009)اتسيوطي،  احلق واتباطل فأيرخ به

 

                                                 
( وهو إمام أهل احليخث ومؤيرخ يف زمانه، يرحل يف هذا 1176ه/570سن )ت/ابن عساكر  هو ثدة اتيخن أبو اتداسم على بن احل 1

، 1997اتشأن فجمع وكقب اتكث ر يف اتعراق، وخرسان، واصبجان وته مصنفات جليلة أمهجا اتيرخ  دمشق يف مثانني جملياً اتذهيب )
 (.55، ص20ج

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     عهند السيوطي يهنج  الاريخامل                         2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

118                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 البرب الثرين: فوائد الارييخ: ــــــــ 2

وتضمنت فوائي علم اتقايرخ  كما ذكرها مؤتفه أهنا معرفة اآلجال وحلوهلا، واندضاء 
اتعيد، ووفيات اتشيوخ ومواتييهم، واترواة عنجم فقعرف بذتك كذب اتكاذبني وصيق 

 (.101، ص 2009اتصادقني )اتسيوطي، 

تقايرخ  وذتك يف اتنظم اإلدايرخة وسبل فضاًل عن فوائي أخرى كانت مجمة يف تيوخن ا
 احلياة، وذتك ملعرفة اتصيق يف املعامالت واترسائل واتكقب وغ رها.

 ــــ البرب الثرلث: فوائد شىت من كارب الشمرييخ: ـــ 3

ألزمنة وفيه تناول املؤتف فوائي شىت تقعلق ابتقايرخ  واألايم، واتشجوير، وىف مياير ا
*اتقأيرخ  ابألشجر اهلالتية اتيت قي تكون ثالثني أو تسعة وعشرخن، عمومًا وهي كاتقايل  

وذتك كما ويرد يف احليخث اتشرخف "إانَّ اَمة أُميه ال تكقب وال حتسب تشجر هكذا أو 
 (.676، ص3، ج1993هكذا" )اتبخايري، 

أي أنه مرة تسعة وعشرخن ومرة ثالثني، وىف حيخث آخر "إذا يرأخقموه فصوموا، وإذا يرأخقموه 
 (.259، ص2001فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا اتعية ثالثني" )اتنيسابويري، 

 *االققصاير يف اتقأيرخ  على اتليايل دون األايم، ألن اتليلة سابدة خومجا.

*فوائي أخرى تقعلق ابألايم، وكان قي أويردها املؤتف يف كقابه اتشمايرخ " أن أول األسبوع 
بال خوم األحي، واتشجر خوم االثنني، واملكروه خوم اتسبت، وهو اتذي خلق فيه اترتبة واجل

اتثالاثء، واتنوير خوم األيربعاء، وبث فيجا اتيواب خوم اخلميس، وخلق آدم بعي اتعصر خوم 
وهنا وقع خالف وجب ذكره على أول أايم  (.105، ص2009اجلمعة")اتسيوطي، 
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خالفا ألهل اتقويراة تدوهلم خوم األحي )اتسامرائي،  اتسبت،فيكر املسلمون أنه خوم  االسبوع،
 (.398، ص1991

ومتعنًا يف فوائيها وميى شجرهتا اخضًا )أن خوم األحي خوم عرس وبناء، وخوم االثنني 
خوم سفر، وخوم اتثالاثء خوم دم، وخوم األيربعاء خوم أخذ وعطاء، وخوم اخلميس دخول 

 (.106، ص 2009طي،اتسلطان، وخوم اجلمعة خوم تزوخ ( )اتسيو 

هذه األبيات اتشعرخة اىل على بن أيب طاتب يرضى هللا عنه كما  ةوهذا خقفق مع نسب
 خطجا احلافظ شرف اتيخن اتيمياطي وهي  

 مرتاءااً            تصيي إن أيردت بال تنعم اتيوم خوم اتسبت حد
 يَّ هللا يف خلق اتسماءه            تب               ألن في اتبناءوىف األحي              
 راء          تنجاح واتثابفرتجع    ه               وىف االثنني إن سافرت في             
 هي ساعاته هرق اتيماء            احلجامة يف اتثالث وإن خُرد               
 اء    فنعم اتيوم خوم األيربع     اً دواًء                 مرؤ خوماوإن شرب              
 اء        فإن هللا أيذن ابتدض            اخلميس قضاء حاجخوم وىف             
 اتنساء معوتذات اترجال      رس         وىف اجلمعات تزوخ  وعُ             

 (.400ص  ،1991، امرائي)اتس
تقعلق ابتشجوير كان قي بينجا اتسيوطي يف كقابه أو يرساتقه  فضاًل عن فوائي آخرى

 هذه، وكانت قي ويردت عن ابن عساكر حيث قال  
فيه بالداً خدال  وصفر ألن اتعرب كانت تنزل ،إمنا مسى احملرم ألن اتدقال حمرم فيه"

يربيع كانوا خربعون فيجما، ومجاداين كان جيمي فيجما املاء، ويرجب   هلا صفر، وشجر
وشعبان تشعبت فيه اتدبائل، ويرمضان يرمضت فيه  ،كانوا خرجبون فيه اتنخل

بل أبذانهبا تلضراب، وذو اتدعية قعيوا ال من احلَّر، وشوال شاتت فيه اإلاتف ص
 (.112، ص 2009،اتسيوطي) "فيه عن اتدقال، وذو احلجة كانوا حيجون فيه
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 يف الكاربة لاريخه:  مهنججياه 3.3
 موايده ومصرديه: 1.3.3

أعقمي اتسيوطي يف إعياد كقابه أو يرسائله املسماة اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ  على 
وكث رة  ،حيث كانت ال أبس هبا ،فدجيه وتغوخةو  حيخثيةوكقب  ،اتيرخية  عية مصادير مقنوعة

 عشر مصييراً  واتيت بلغت حوايل تسع ،اإلسالمي هخمطوطة مبادة وصغر حجم كقابه أو مدايرن
 كاتقايل   وهي  
 كقب احليخث   •
 م(.855ه/ 241بن حنبل )ت املسني ال .أ

 (.م870ه/256)ت، واتصحيح. تلبخايري ،واتقايرخ  اتصغ ر ،األدب املفرد ب.
 م(.875ه/261صحيح مسلم )ت ج.
 م(.923ه/310املوصلي )ت،  ىمسني ايب خعل د.
 م(.958ه/ 347اتقنبيه ألبن خونس )ت،  مسني ه.
 م(.971ه/ 360املعجم اتكب ر تلطرباين )ت  .و
 م(.976ه/365اتكامل يف معرفة ضعفاء احمليثني البن عيي )ت  .ز
 ه(.1014ه/405املسقييرك تلحاكم اتنيسابويري )ت  .ح
 م(.1066ه/ 458شعب االميان تلبيجدي )ت  .ط
 م(.1449/ ه852آماين ابن حجر اتعسدالين )ت  .ي
 كقب اتفده   •
 م(.1278ه/ 677)ت  تلنوويشرح املجذب  أ.

 م(.1340ه/ 741جمموع ابن اتدماح )ت  ب.
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 م(.1403ه/ 805اتقييرخب تلسراج اتبلديين )ت  ج.
 كقب اتقايرخ    •
 م(.890ه/277املعرفة واتقايرخ  تلدسوي)ت .أ

 م(.893ه/279اتيرخ  ابن خيقمة )ت   .ب
 م(.923ه/310اتيرخ  اترسل وامللوك تلطربي )ت  .ج
 م(.1176ه/571دمشق ال بن عساكر )ت  ةاتيرخ  ميخن .د
 م(.1373ه/774ت )كث ر اتبياخة واتنجاخة البن   .ه

تلفراء  ققبس من كقاب واحي وهو األايم واتليايل واتشجويراوأما كقب اتلغة فدي 
وسوف  فيجا،وهنا اكقفينا بذكرها وال خسعنا اجملال تلغوص واتييراسة م(. 822ه/207)

 هللا تعاىل. نتكون يف حبث اخر مسقدل إبذ

 يخ: ي مهنج  السيوطي يف كارب الشمر 2.3.3
إن تطوير كقابة اتقايرخ  خعي جزءًا حيواًي من اتقطوير اتثدايف، فاترواايت املبعثرة يف 

وظجر اتقايرخ  بصويرة اثبقه حني بيأ اسقعمال األخباير واحليخث واالنساب صايرت جتمع، 
كر اتسيوطي ذ حيث خ (.65، ص 1983، اتيويرياتكقابة حلفظ األخباير واترواايت )

وقبل هذا اتعصر كان اتناس خقكلمون من  ،"ودونت كقب اتعربية واتلغة واتقايرخ  وأايم اتناس
 (.416ص ، 1999)اتسيوطي،  "حفظجم أو خروون اتعلم من صحف صحيحة غ ر مرئية

تدي خصص املؤيرخ اتسيوطي يف كقابة اتشمايرخ  موضوعًا مجمًا وهو اتقعلق أبمهية 
مبيأ اتقايرخ  وفوائيه وتوثيده ابألايم واتشجوير، فدي أصبح تدوميًا اثنيًا منذ أن وضعه اخلليفة 

فمنذ ذتك اتوقت  ،عمر بن اخلطاب، وعنصراً حيوايً يف نشأة اتفكرة اتقايرخية عني املسلمني
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، اجلجشبايريأصبح توقيت احلوادث أو اتيرخجا هي اتعمود اتفدري تلكقاابت اتقايرخية )
 (.52، ص 2009

 وقي أتبع اتسيوطي منججاً يف كقابه كاتقايل 
سقدى منجا، حيث اعلى ذكر موايرد مادة كقابه اتيت  اتسيوطي يف هذا اتكقاب اعقمي -1

بل هو يف اتقايرخ  أكثر ضرويرة نظرًا حلاجة اتقايرخ   ، قائلهإىل نسبقهإن بَ رَكة اتعلم "خدول 
 (.74، ص 2009)اتسيوطي، " ملصيير خوثق احلادثة

اتروائي  األخباير ونديها، كما بني تقبعه ابإلسناد بققبعتبع اتسيوطي منج  احمليثني ا -2
اتبعه يف تفظ حيثنا اتذي مثل  ،لصحابه أبتفاظ معروفه تيى احمليثقني واتكقاب األوَ أل

 ندال عن اتبخايري وابن عساكر وغ رهم كثر. سياق حيخثه كث را
اتبع املؤتف املنج  املوضوعي يف كقابه اتشمايرخ  إال أنه حتاشى اإلطاتة يف اتوصف  -3

حث وصل املنج  واملوضوعية اىل اتدمة عني  فقميز ابحلياد اتقام واألمانة املوضوعية.
اتسيوطي حينما متكن من وضع شروطا علمية دقيدة تكي خصبح اتقأيرخ  صحيحا وسليما 

 املؤيرخ،متثلت هذه اتشروط يف صيق  اتشخصية،خاتيا من اتقناقض واتنزعات وامليول 
وابتقايل تعي تلك اتشروط تعب را عن اجتاهه ومنججه اتعلمي يف  عنه،وتسمية املندول  وندله،

 (.34ص د.ت، اتفقوح،)أبو  صحة اتقأيرخ 
وذتك عنيما  ،أحقوى على مديمة تكاد تكون مبنججيه حيخثة ،مؤتفه تطيف احلجم -4

دوافع وأهياف أتتيف يف حيث اسرتسل  ،ويرد يف مديمقه اتيافع من أتتيف هذا اتكقاب
 وذتك كما ويرد ذكرها يف بياخة مديمة اتكقاب.وتالميذه  هقرائهذا املوضوع تكي تصل اىل 

كما تبني ذتك من مؤتفاته   ،ىل من قاتهإقول كل  عزوبخلقزم مانقه يف اتندل، فجو أ -5
 اتعيخية.
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بيأ حيخثه يف اتشمايرخ  عن موضوع  اتبع اتقسلسل اتزمىن تلموضوع يف منججه حيث -6
مث خَع ي مبيأ اتقايرخ  اتعام، مث اتقايرخ  اهلجري، مث فوائي اتقايرخ   منبياخة  تسلسل األحياث

يف وهذا منج  وأسلوب قو:م  ،أي مثل نقائ  اتييراسة يف اتعصر احليخث وضوع،بنقائ  امل
 اتكقابة اتقايرخية خسلكجا حىت املؤيرخني املعاصرخن.

، وذتك ااتردود اتيت ويردت ابسم صاحبج اخوضح املسأتة إببراز األقوال اتيت جاءت فيج -7
 نظراً تسعة اطالعه على املروايت واألخباير.

فدي اسقخيم  االخالقي،كان اهليف اترئيسي تلقايرخ  عني اتسيوطي هو اجلانب   -8
منججا خقسم نوعا ما ابتشموتية واتيقة يف االققباس بشكل مباشر من مصاديره مع ذكر اسم 

، ص 2015املؤتف وكقابه احياان عني اعقماده على مصييره يف صياغة يرواخقه )ابزخنه، 
255.) 
صره وال سيما احلياة اتثدافية واتعلمية اتيت مكنقه من تنوع معايرفه أتثر اتسيوطي حبياة ع -9

فضال عن مدييرته على يربط  واتفده،حيث كقب يف اتلغة واالدب واتقايرخ   واهقماماته،
فجو جيمع بني  اتعلمية،االحياث وتسلسلجا. وابتقايل أن منججه خشجي على قييرته ومكانقه 

س يرواخة اتيرخية فحسب بل كقاب أدب وثدافة فكان كقابه اتشمايرخ  تي مقنوعة،فنون 
 أخضا.
وأخ رًا ذخل خبامتة قص رة تكقابه وهي  "آخر اتكقاب واحلمي هلل امللك اتوهاب"  -10

(. وهذه اعقادها ميونوا املخطوطات حبيث تيل على هناخة 75، ص2009)اتسيوطي، 
 املخطوط.
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 اخلرمتة: . 4
 اتنقائ  اتقاتية   هذا اتبحث تبينتمن خالل 

اتظروف اتعلمية اتيت عاش يف ظلجا اتسيوطي إابن حكم املماتيك كان هلا األثر اتكب ر  -1
الف من فقأسست امليايرس اتيت اسقدبلت األ يف ازدهاير اتنشاط اتعلمي يف مصر آنذاك،

وإنشاء املكقبات حيث شجي اتعصر نشاطاً كب راً يف اتقأتيف ومجع اتكقب، ابترغم  ،اتطالب
 من بعض حاالت اتفوضى خصوصاً يف أول عجي هذا اتعصر.

من خالل ديراسة هذا اتبحث أتكي أن اتسيوطي قي تلدى اتعلم على عيد كب ر من  -2
 نته األثر اتكب ر فيم ر هبم، وكانعلماء عصره، وتلدى عنجم خمقلف اتعلوم واتفنون فقأث

 تصل به بعي ذتك من طالب اتعلم اتذخن أتثروا به واسقفادوا منه، وتركوا مؤتفات ضخمة.ا
حيث  ،أسلوب مبسط انقج  منججًا اتيرخيًا ذاتبث اتبحث أن املؤيرخ اتسيوطي قي أ -3
 اتبع منججاً نه أ عنفضاًل  ،وذتك تقوثيق مادته ووضوحجا ،سناده ملصاديرهإهقم بققبع ا

 ، وهوتوضيح مديمقه أببرز عناصرهاخالل وذتك من  ،احليخث لمنج ت مشاهبًا يف أسلوبه
 املقمثل يف اتيافع من أتتيف هذا اتكقاب.

يخي املوايرد عه اتقايرخية إال أنه أعقمي على ابترغم من صغر حجم اتكقاب أو يرساتق -4
املقنوعة، وهذا خذل على تنوع ثدافقه وتوسع قراءاته يف علوم اتقايرخ  واتلغة، واألدب، 

 احليخث.و 
" أي انه خرمز "ابتشمايرخ  اتفرخيةمة اتقايرخية ملوضوع كقابه، وتسميقه يأثبت اتبحث اتد -5
ه اهلجري ميتدو ، ومن مث مبيئهيرخ ، مبينًا تسلسل اتقايرخ  يف أموضوعه، وهو اتق ةقيمىل إ

كر ذ خعجي اخلليفة عمر بن اخلطاب، حيث من ذي اتبع يف عجي اخلالفة اتراشية اتدو:م وات

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     عهند السيوطي يهنج  الاريخامل                         2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

125                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

أن اتقايرخ  اإلسالمي بيأ من اترسول صلى هللا عليه وسلم، وتبعه عمر يف ذتك، مث تسلسل 
 فوائي اتقايرخ  املقعيدة واملجمة اىل خومنا هذا.بيان أخ را يف 

ألايم ابيرخ  أاتقث عن خوذتك ابحلي ه،جه تفصياًل عن موضوعأثبت املؤيرخ يف منج -6
ني، حيث فسر واقعجا اتقايرخي ملا حيث قيميًا توقعاً، وما كان مسقحباً واتشجوير واتسن

 ومعروفاً يف شؤوهنا ومأتوفاً بني اتناس إىل خومنا هذا من معان كل خوم من األايم وكل شجر.
تغلب على مؤتفه اتندل احلريف من مصاديره واتقجميع اثبقت اتييراسة ان حمقوى اتكقاب  -7

 تعناصر موضوعه.
أعطاان اتسيوطي تفس را علميا وفلكيا تلفايرق اجلوهري بني األشر اتشمية واألشجر  -8

اهلالتية مسقشجيا بذتك بنصوص من احليخث مع حتليال طرخفا تألسباب اتيت مسية على 
 دوميا يف اإلدايرة انذاك. أساسجا اتشجوير اتعربية وتوظيفجا تنظيما وت
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 املراجع
 امليين رآن اتكر:م برواخة قاتون عن انفعاتد

يرساتة دكقويراه غ ر  ،مؤيرخاحممي بن عبيوس اجلجيشايري (. 2015عبي هللا ) ابزخنة،
 كلية االداب.  مصراتة،جامعة  منشويرة،
مصطفى دخب اتُبغا، داير  .حتديق، د ،اتبخايريصحيح  .(1993عبي هللا ) واتبخايري، أب

 بن كث ر ب روت.
، يرساتة ماجسق ر غ ر منشويرة، املراد يف شرح ابنت سعادكنه  .(2007اتبيوضي، عبي هللا )

 جامعة مصراتة، كلية اآلداب.
خباير ملوك مصر أاتنجوم اتزاهرة يف  .(1971) مجال اتيخن أبواحملاسن بردي،ابن تغري 

 داير اتكقب اتعلمية. ب روت، ،واتداهرة
 ، اإلمايرات، حتديق إبراهيم صاحلاتوزيراء واتكقاب(. 2009، حممي بن عبيوس )ايرياجلجشي

 .هيئة أبو ظيب تلثدافة
داير اتفكر ب روت، ، خباير من ذهبأ يرات اتذهب يفذش .(1979احلنبلي، ابن اتعماد )

 تلطباعة، واتنشر.
 داير املشرق. ب روت، ،عني اتعربنشأة علم اتقايرخ   .(1983اتيويري، عبي اتعزخز )

، حتديق شعيب عالم اتنبالءأس ر  .(1997اتذهىب، مشس اتيخن حممي بن أمحي )
 مؤسسة اترساتة، ب روت.ب روت،  األيرانؤوط،

 داير تيبيا تلنشر واتقوزخع.بنغازي ، اتج اتعروس .(1980اتزبييي، حممي مرتضى )
 داير اتعلم تلمالخني.ب روت، ، عالماأل .(1980اتزيركلي، خ ر اتيخن )
 .أداير إقر بغياد،  ،واتقايرخ يرسائل ونصوص يف اتلغة واألدب  .(1991اتسامرائي، إبراهيم )
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، اتضوء اتالمع ألهل اتدرن اتقاسع .(1979اتسخاوي، مشس اتيخن حممي بن عبي اترمحن )
 مكقبة احلياة.اتداهرة، 

، تدان يف علوم اتدرآناإل (.1974اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن )
 اهليئة املصرخة اتعامة تلكقاب.اتداهرة، حتديق حممي أبو اتفضل إبراهيم، 

، حتديق مجال اتيرخ  اخللفاء .(2004)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن 
 داير اتعلم تلرتاث، اتداهرة.اتداهرة، حممود مصطفى، 

أتخيي احلديدة اتعلمية . (2002كمال اتيخن )اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن  
 داير اتدلم اتعريب. حلب، مصطفى،حتديق حممي حسين  ،اتشاذتيةوتشييي اتطرخدة 

تييرخب اتراوي يف شرح  .(1993) اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن
 ، حتديق د، أمحي عمر هاشم، داير اتكقاب اتعريب، د. م.تدرخب اتنواوي

ُحسن احملاضرة يف اتيرخ   .(1967)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن 
 حتديق حممي أبو اتفضل اتداهرة.اتداهرة، ، مصر واتداهرة

شرح اتسيوطي على أتفية  .(1993)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن  
منشويرات  طرابلس نوي، ، حتديق على سعي اتشيابن ماتك املسّمى اتبججة املرضية

 كلية اتيعوة اإلسالمية.
، اتشمايرخ  يف علم اتقايرخ  .(2009)اتسيوطي، جالل اتيخن عبي اترمحن بن كمال اتيخن  

 .داير اإلمامة اتعربية ، اتداهرة،حتديق، د. أنوير حممود زانيت، حممي سامل صدر
 تلمالخني، ب روت، تبنان.، داير اتعلم اتقايرخ  اتعريب واملؤيرخون .(1990مصطفى ) شاكر،

مصر،  ،اتبيير اتطاتع حملاسن من بعي اتدرن اتقاسع .(1940)على اتشوكاين، حممي بن 
 مطبعة اتسعادة.
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داير  ب روت، ،اتكالميهه ؤ جالل اتيخن اتسيوطي منججه وايراشرف )د.ت(.  اتفقوح،أبو 
 اتنجضة اتعربية.

ة داير مكقب ب روت، ،اتبياخة واتنجاخة .(1966ابن كث ر، عماد اتيخن أبو اتفياء، إمساعيل )
 .املعايرف
 داير أحياء اترتاث.ب روت، ، مكقبة املثين، معجم املؤتفني .(1958كحاتة، عمر )

 ، ب روت.ديراسات نديخة يف املصادير اتقايرخية .(1983حممي ) اتيخن،كمال 
 بوالق.اتداهرة، ، اخلطط املدرخزخة .(1960اتيخن أمحي بن علي ) ىاملدرخزي، ثد

مكقبة  ، طجران، حتديق يرضا جترداتفجرست .(1971) ابن اتني:م، حممي بن إسحاق
 ضباط.
 .مكقبة اترشيياترايض، ، صحيح مسلم .(2001احلسني ) وأب اتنيسابويري،

داير اتكقب ب روت،  ،اتبليانمعجم . (1990ايقوت احلموي، شجاب اتيخن أبو عبي هللا )
 اجلنيي.اتعلمية، حتديق فرخي عبي اتعزخز 
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