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 كتب التاريخ والتراجم
 

 التاريخ: أوالً
 كتابتهعلم التاريخ ومنهج   -١

من أهم العلـوم الـيت    -السيما التاريخ اإلسالمي -علم التاريخ
ينبغي العناية ا، فبدراسة التاريخ ندرك سنن اهللا يف خلقه، ونسـتخلص  

ونتفهم حاضرنا، وملا دخل علم التاريخ ما دخلـه مـن    ،الدرس والعربة
ب تزييف للحقائق وتشويه للمعامل يف كتابات املستشرقني وأذنام وأصحا

الدعوات املخالفة لإلسالم كالقومية وغريها كان البد من إعادة النظر يف 
ووضع القواعد والشـروط الـيت ينبغـي     ،وحتديد املنهج ،كتابة التاريخ

وتأصيلها تأصيالً إسالمياً، وقـد   ،مراعاا عند معاجلة األحداث التارخيية
ذا الباب بعض الدراسات والكتب نذكر منهاع ين: 

 

 اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ  •

تناول فيه التاريخ وتعريفه وموضوعه ومثرات  ،للحافظ السخاوي
ن أمهية التاريخ على وجه العموم ال سيما يف العلوم فبيّ ،دراسته والغاية منه

وما جاء يف الكتاب والسـنة ممـا يبـين     ،الشرعية وخاصة علم احلديث
وسرد شـيئاً مـن    ،يف أمهيته وفوائده مع نقوالت عن أهل العلم ،جاللته

فوائد ذكر القصص يف القرآن، مع تقبيح مالتاريخ، وذكر حكـم   ن ذم
االشتغال به شرعاً، وذكر أول من أمر به وابتداء وقته، مث ذكر شروط من 
يعتين بعلم التاريخ من عدالة وضبط وتقوى، واملنهج الذي ينبغـي لـه   
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بدار  مطبوع الكتابو. اريخ إىل غري ذلكاتباعه، مث ذكر املصنفات يف الت
 .الكتاب العريب ببريوت

 

مع دراسة لتطـور التـدوين    -منهج كتابة التاريخ اإلسالمي •
 ومناهج املؤرخني

وأصله رسالة ماجستري، وهـو  ، حممد بن صامل العلياينللدكتور 
ومل يكتف بعـرض املنـهج    ،ف يف هذا الباب مع استيعابهمن أهم ما أُلِّ
بل تناول مناهج مؤرخي القرون الثالثة األوىل من اهلجرة  ،وقواعده فقط

 .   بالدراسة، وطُبع بدار طيبة بالرياض
 

 منهج كتابة التاريخ ملاذا وكيف؟ •

املنـهج  ب همـا التزام ذكراووفاء مجعة، مجال عبداهلادي لألستاذ 
اإلسـالمي يف ضـوء    تصوراً مقترحاً ملواد التـاريخ  اماإلسالمي ، مث قد

 .، وطُبع بدار الوفاءالكتاب والسنة
 

 كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟ •

حممد قطب، أجاب عن سبب إعادة كتابـة التـاريخ،   لألستاذ 
. ن كيفية كتابة التاريخ واملنهج املتبع يف ذلكواستعرض مناذج تطبيقية تبيِّ

إخل، .. ، اإلسالم، البعثـة وصـدر اإلسـالم   اجلاهلية: ومن هذه النماذج
 .   والكتاب طُبع بدار الشروق

 

 يف التاريخ اإلسالمي فصول يف املنهج والتحليل •
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ى يف علـى دراسـات شـت    يعماد الدين خليل، وحيتولألستاذ 
موضوعات متفرقة، وما يعنينا منها ما قدمه من اقتراحات يف التـدريس  

 . واملنهج التارخيي، وطُبع باملكتب اإلسالمي ببريوت
 

 مسائل نفيسة يف منهج كتابة التاريخ •
حممد بن صامل، وذكر فيه مخس فتاوى لكبار علمـاء  للدكتور 

تابته، وطُبع الكتاب القرن التاسع اهلجري تتعلق بالتاريخ وأمهيته ومنهج ك
 .بدار حراء مبكة املكرمة

 

 كتب التاريخ العام -٢

 تاريخ الرسل وامللوك أو تاريخ األمم وامللوك  •

من أهم املصادر  يعد، و )٣١٠:ت(لإلمام حممد بن جرير الطربي 
التارخيية اجلامعة، لغزارة مادته، وسعة مجعه، فقد ابتدأ الكتاب مـن أول  

وانتهج الطربي فيه طريقة احملـدثني،  ). هـ٣٠٢(اخلليقة وانتهى إىل سنة 
فيذكر احلوادث املروية بسنده إىل ناقليها غالباً، وأحياناً ينقل من كتـب  

على السنني، ويتميز بأنه مجـع   هوقد نظممعينة أو ينسب القول ملؤلفيها، 
ما أودع كتب التفسري واحلديث والتاريخ واملغازي واللغة وغريها، مـع  
النقل عن علماء رمبا ال جند أقواهلم إال يف كتابه، وعن مصـادر رمبـا ال   

 .نستطيع الوصول إليها
بدأ أبو جعفر الطربي تارخيه بذكر األدلة على حدوث الزمـان،  

ك القلم وما بعده من املخلوقات، على ما وردت به وأول ما خلق بعد ذل
اآلثار، مث ذكر آدم وما كان بعده من أخبار األنبياء والرسل، على ترتيب 
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راً ما ـذكرهم يف التوراة، متعرضاً للحوادث اليت وقعت يف زمام، مفس
ورد يف القرآن الكرمي بشأم، معرجاً على أخبار امللوك الذين عاصروهم 

رس والروم، مع ذكر أخبار األمم حىت مبعث الرسـول عليـه   وملوك الف
أما القسم اإلسالمي منه فقد رتبه على احلوادث من عام اهلجـرة  . السالم

 وإن طال. حىت اية الكتاب، وذكر يف كل سنة ما وقع فيها من أحداث
بالرغم من مكانة تاريخ الطربي والعناية به مل و، احلدث قسمه على السنني

خة كاملة منه، فلفق املستشرقون أماكن النقص فيه من كتـب  تصلنا نس
املستشـرقني يف  بعض فكانت أول طبعة كاملة على يد  ،التاريخ األخرى

، ومن أفضلها طبعة الطبعات العربية على هذه الطبعة جملدا، وتوالت) ١٣(
جملـدا بآخرهـا   ) ١١(دار املعارف بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم يف 

) تكملة تاريخ الطـربي (و ،لعريب بن سعيد) تاريخ الطربي صلة: (ذيوله
 .للطربي) املنتخب من كتاب ذيل املذيل(و ،للهمذاين

ذيل عليه وخمتصـر لـه،   لقد اعتىن الناس بتاريخ الطربي فمن م
فللطربي نفسه ذيل عليه و ذيل على هذا الذيل، وكان الطربي قد انتهى 

وأوصـله  ) ٣٦٠(ثابت بن سنان إىل سنة له ، فذي)٣٠٢(بتارخيه إىل سنة 
وأوصله غرس النعمة ابن هالل ) ٤٤٨(هالل بن احملسن الصابئ إىل سنة 

وهناك ذيول أخرى منها ذيل اهلمذاين، وينتهي بعـام  ). ٤٧٩(إىل سنة 
وقد اختصره كثريون؛ منـهم  . وذيل الفرغاين، وابنه أيب منصور) ٤٨٧(

عبداملالك اهلمداين، وصفي الدين حممد بن سليمان، وأبو احلسن حممد بن 
 .عبداملؤمن بن عبداحلق البغدادي احلنبلي
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صـحيح  (حممد صبحي احلالق يف ووقد حقق الكتاب الربزجني 
 .مت فيه نقد أسانيد تاريخ الطربي ورواياته ،)وضعيف تاريخ الطربي

أُخذَ على الطربي مآخذ منها أنه يـورد اإلسـرائيليات وينقـل    
إال أنه اعتذر عن ذلك . ابني أو متهمني بالرفضة عن كذَّروايات مستشنع

فما يكن يف كتايب هذا من خرب يستنكره قارئـه، أو يستشـنعه   : (فقال
ينا ذلك على حنو ما من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إمنا أد ىتإمنا أ. .سامعه

 ). ي إلينادأُ
 

 :وهناك دراسات متت حول هذه الروايات املنتقدة منها
مرويات سيف الدين بن عمر يف تاريخ الطربي عن مقتـل   -

وهي رسالة جامعية نوقشت جبامعـة أم   ،عثمان بن عفان دراسة نقدية
 .خلالد حممد الغيث القرى مبكة املكرمة

عصر اخلالفة الراشدة  -روايات أيب خمنف يف تاريخ الطربي  -
 .العاصمة بالرياضدار ب طُبع، ليحىي بن إبراهيم اليحىي ،دراسة نقدية

 

 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  •
يعد موسوعة تارخيية، وطُبع بدار الكتـب  و ،ابن اجلوزيللحافظ 

العلمية ببريوت، وتأيت أمهيته يف كونه ليس كتاب تاريخ وسرية فقط، بل 
) ٣٣٧٠(كتاب تراجم أيضا، مصحوبة بتعديل وجتريح، وقد اشتمل على 

 ،خ وشاعر وغريهمث ومؤرووزير وفقيه وحمد ترمجة ما بني خليفة وملك
ت أصوهلا، كذلك يعددشاهداً ومؤرخاً  ويتميز أيضا بالنقل عن كتب فُق

وقد ابتدأ املؤلف بذكر مقدمة  .)القرن السادس(وموثقاً ألحداث عصره 
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عن التاريخ ومناهج املؤرخني، وأعقب ذلك بالكالم عن أدلة وجـود اهللا  
د التاريخ من آدم إىل سنة  وتكلم عن بدء اخللق مث سرعلى منهج املتكلمني

 )ـه٥٧٤(
ذكر حوادث كل سنة وخيتمها بوفياا، ويؤخذ بوبدأ من اهلجرة 

على الكتاب أنه أطال يف جوانب وقصر يف أخرى فأطال مثال الكالم عن 
 .الفرس، وأغفل تاريخ مصر

بـن  وألمهية هذا الكتاب أصبح مصدراً رئيساً للمصنفني بعـد ا 
كذلك قد اختصـر   ،)تارخيه(والذهيب يف ) البداية(اجلوزي كابن كثري يف 

 :هذا الكتاب عدة خمتصرات منها
   .البن اجلوزي نفسه ،شذور العقود يف تاريخ العهود •
 .لعلي بن حممد ،خمتصر املنتظم وملتقط امللتزم •

 :ومن الذيول عليه
 .حملمد القادسي ،الفاخر يف ذكر حوادث أيام الناصر •
 .للعز أيب بكر حمفوظ بن معتوف ،ذيل على كتاب املنتظم •

 

 البداية والنهاية  •
من وهو ) ٧٧٤:ت( للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري

ص فيـه الروايـات   فمؤلفه أحد احلفاظ احملدثني، حمّ ،أهم كتب التواريخ
اإلسـرائيليات  ى كتابه مـن  ونقَّ ،ن الغرائب واملناكريوبيّ ،ونقد األسانيد

قصص  تناول فيه التاريخ من بدء اخلليقة ذاكراً. واملوضوعات واألساطري
مرتبـاً   ،هـ ٧٣٨األنبياء واألمم والسرية النبوية وما بعدها إىل آخر سنة 
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ّاألول من كتابه وهو البداية،  أحداثه على السنني، وهذا القدر ميثل الشق
فذكر الفـنت وأشـراط السـاعة     ،الثاين وهو النهاية مث انتقل إىل الشق

 . واملالحم وأحوال اآلخرة من قيام الساعة إىل القرار يف اجلنة أو النار
 -ال سيما من بدايته إىل السـرية   - تهبأنه نسج ماد كتابهويتميز 

وكذلك  ،من القرآن والسنة مع الربط بني كتابه هذا وبني تفسريه املشهور
القسم املتعلق بالنهاية، أما التاريخ اإلسالمي فقد مجع فيه بني احلـوادث  

ومع اهتمام ابن كثري بتمحيص الروايات ونقدها إال أنه يؤخذ  ،والتراجم
عليه إغفال ذلك يف مواضع من كتابه، ويتميز كتابه كذلك بالنقل مـن  

ل عليه إىل وذي نهى مالذي انتق )تاريخ الربزايل(ـ مصادر ال تتوفر اآلن ك
 . ، مع استفادته ممن سبقه كابن اجلوزي والذهيب وابن األثري وغريهمزمنه

والكتاب له طبعات كثرية أفضلها طبعـة دار هجـر بإشـراف    
وهي حمققة على عدة نسخ خطية، وفيها جهـد   ،الدكتور عبداهللا التركي

خطيـة،  وحمققة على نسـخ  جيدة  وكذلك طبعة دار ابن كثري ،مشكور
وقـد طُبـع    وبشار عواد، ،حققها جمموعة، وراجعها حممود األرناؤوط

وألمهية هذا التـاريخ  . وهو القسم الثاين من الكتاب) النهاية(التاريخ مع 
عمد بعض الناشرين إىل أجزاء من الكتاب فطبعوها مفردة وما هـي إال  

 :من كتاب التاريخ ومن ذلك جزء مستلٌّ
 بداية اخللق −

 اءقصص األنبي −

 السرية النبوية −
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 مشائل الرسول وخصائصه ودالئل نبوته −

مفردة عدة طبعات، وأفرد بالطبع منـها   قد طُبعت، و النهاية −
 .ما يتعلق بعالمات القيامة

ـ (الدكتور أمحد اخلاين ومسـاه  وقد اختصر هذا التاريخ    رخمتص
ـ  ١٤٢٤ عـام وهو مطبوع بدار الكتاب والسنة  ،)البداية والنهاية  ،هـ

وهو  ،)خالصة تاريخ ابن كثري(ره أيضا حممد أمحد كنعان باسم ـواختص
واختصر احلافظ ابن حجر . مطبوع بدار مؤسسة املعارف للطباعة والنشر

وقد طبع خمتصره بتحقيق غنـيم بـن    ،منه اجلزء اخلاص بقصص األنبياء
 .هـ ١٤١٩عباس يف مكتبة التابعني بالقاهرة سنة 

 

 ألعالم تاريخ اإلسالم ووفيات مشاهري ا •
فت يف التـاريخ  من أهم الكتب اليت صـن  ، وهوللحافظ الذهيب

، وهو أشهر مؤلفـات  اًوتراجم مع وهو كتاب تاريخ ،اإلسالمي وأَوعبها
 .اهاإلمام الذهيب وأجلُّ

تناول فيه تاريخ اإلسالم على الطريقة احلولية، من بدء اهلجرة حىت 
مرورا باخللفاء الراشـدين،   هـ؛ فبدأ بالسرية النبوية واملغازي٧٠٠سنة 

وتعاقـب الـدول    ،متناوالً احلوادث الرئيسة اليت مرت بالعامل اإلسالمي
وامللوك، مع تراجم املشهورين وغريهم يف خمتلف ااالت، حـىت بلغـوا   

ألفاً، ورمبا ينفرد مبا ال جتده عند غريه من التراجم، مع ضبط األمساء  )٤٠(
 .نقف عليهاواألنساب، والنقل عن مصادر مل 

 . ويهتم الذهيب بنقد الرجال والروايات سنداً ومتناً
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والتزم فيـه   ،وبىن كتابه على وحدات زمنية أمدها عشر سنوات
 : ثالث خطط

هـ، وفيهـا دمـج ذكـر الوفيـات      ٤٠من بدء الكتاب حىت سنة  -
 . باحلوادث

وفيها ساق وفيات كل عشر سـنوات  ) هـ٣٠٠حىت  ٤١(من سنة  -
ومل يعنت بذكر سنة وفاة املترمجني داخـل   ،على حروف املعجممرتباً هلا 

 .لعدم علمه بسنة الوفاة على التحديد ،الطبقة مع إغفال وفيات عدد منهم
وفيها ساق ترامجه حسب وفيات كل ) هـ٧٠٠حىت  ٣٠٠(من سنة  -

 . سنة بصورة مستقلة، مرتبة على حروف املعجم
على عدة نسخ  دمريوقد طبع الكتاب بتحقيق عمر عبدالسالم ت

 جملداً مع جملد) ٥٢(ت، ويقع يف طبعته دار الكتاب العريب ببريوو خطية،
ومل يـتمكن   -على الظاهر  -للذهيب نفسه سودها ) ذيل تاريخ اإلسالم(

 . من إعادة النظر فيها
 .جملدا) ١٧(وطبع التاريخ أيضا بتحقيق بشار عواد إصدار دار الغرب يف 

 

 :خمتصراته
 .عالء الدين الغزيل ،تاريخ اإلسالمخمتصر  −
 .بن اجلزري املقرئال ،ملخص تاريخ اإلسالم −
 ،ل عليـه مث ذي ،بن قاضي شهبةال ،املنتقى من تاريخ اإلسالم −

وسإىل ) اإلعالم بتاريخ أهل اإلسـالم (ي املختصر والذيل م
 .غري ذلك من املختصرات
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ومنهجه يف كتاب تاريخ  الذهيب(كتاب  له ومن الدراسات احلديثة •
 .بشار عواد، أجاد فيه وأفادللدكتور ) اإلسالم

 

 التاريخ اإلسالمي  •

وهو غـري حممـود   (معاصر سوري حممود شاكر مؤرخ  لألستاذ
الغرض منـه تقـدمي    ،موسوعة تارخيية والكتاب )أيب فهر املصري شاكر

ـ  التاريخة عن صورة واضحة نقي رقني ـاإلسالمي بعيداً عن عبث املستش
وتشويههم لتارخينا، ويتميز الكتاب بشموله مع سهولة عبارته ووضـوح  
أسلوبه، ومما يؤخذ عليه عدم التوثيق ألحداثه إمنا يكتفي بذكر املراجع يف 

طبعة املكتـب اإلسـالمي    جملداً )٢٢(ويقع الكتاب يف . اية كل جملد
 .ببريوت

 :وقد تناول كتابه على النحو التايل
واختصر فيه الكالم عن تاريخ األمة املسلمة ابتداًء ، قبل اإلسالم -

 .بآدم عليه السالم إىل فترة ما قبل بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم
وتكلم فيه عن طبيعة الرسالة ونشأة النيب صلى اهللا عليـه   ،السرية -

ّركزاً على اجلوانب وسلم والدعوة يف مكة مث الدعوة يف املدينة، م
  . حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلمالعملية والدعوية يف

 .اخللفاء الراشدون -
 .العهد األموي -
 .وجعله يف جزأينالعهد العباسي  -
 .عصر املماليك -
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 .الدولة العثمانية -
مفاهيم : مه مبوجز تارخيي مث جعله يف قسمني، قداحلكم اإلسالمي -

 .    والدستور ،إسالمية
: وادي النيـل (واشتمل على املوضوعات التالية  ،العصر احلديث -

ر والسودان، بالد املغرب، غريب إفريقيا، شـرقي إفريقيـا،   ـمص
تركيا، إيران وأفغانستان، القارة اهلندية جنـوب شـرقي أسـيا    

وجعل  )ندونيسيا، واملسلمون يف اإلمرباطورية الروسيةأوماليزيا و
 .كل موضوع يف جملد

يف جملـدين إصـدار دار أسـامة     العريبموسوعة تاريخ اخلليج  -
باألردن، تناول فيه تاريخ اخلليج قدمياً إىل ما بعد احلرب العامليـة  
 الثانية، وال شك أن التأريخ للعصر احلديث أمر بالغ األمهية حيتاج

 .وقد أفاد فيه وأجاد ،إىل رصد لألحداث ومتحيص لألخبار
 

 دول وممالك -٣
 تاريخ مصر -أ
 

  دول امللوكالسلوك ملعرفة  •
من  ، وهو)٨٤٥: ت( لعالمة تقي الدين أمحد بن علي املقريزيل

تـاريخ   وهو اجلزء الرابع مما كتبه املقريزي عـن  ،الكتب التارخيية املهمة
، )ر مـن األعـراب  ـالبيان واإلعراب فيمن دخل مص( :فأوهلا ،رـمص

: ، والثالـث )عقد جواهر األسفاط يف أخبار مدينة الفسـطاط ( :والثاين
 . )اتعاظ احلنفا بأخبار األئمة الفاطميني احلنفا(



٤١٨ 

 

67�8��� 9�:"��� ��	 

حكم الدولة  وهي ،حلقبة تارخيية مهمة) السلوك(ويؤرخ كتاب 
ات الذي يقوم علـى  ونظام تأرخيه على احلولي ،األيوبية واململوكية ملصر

ويتناول فيه الفترة ؛ التأريخ لكل سنة وما صاحبها من األحداث على حدة
طه فليس بالطويـل  ، مع توسّهـ٨٤٤هـ إىل سنة ٥٦٨سنة  املمتدة من

 ).الترب املسبوك(ل عليه السخاوي بـ وذي ،املخلِّ رـختصوال امل اململِّ
 

 املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار •
وقد تناول فيـه   للمقريزي أيضاً، )اخلطط املقريزية( املعروف بـ

مجالً من أخبار أرض مصر ونيلها وجباهلا ومدا وأجناس أهلها، وأخبار 
وأسباب خـراب إقلـيم    ،فسطاط مصر والقاهرة وقلعة اجلبل وملوكها

 .وطُبع بدار الكتب العلمية ببريوت. مصر
 

 تاريخ األندلس -ب
دامـت   ،يف أسبانيا والربتغال كان لإلسالم دولة عرفت باألندلس

، وضـة يف  شيدت خالهلا حضارة مل يعرف هلا العامل مثيالً ،مثانية قرون
االت مازالت آثارها شاهدة على عظمتها، وقد اعتىن كثري مـن  شتى ا
ونذكر  ،وتناولوها بالدراسة ،اب ذه احلقبة املضيئة يف حياة املسلمنيتالكُ

 :  منها
  

 كر وزيرها ابن اخلطيبنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذ •
من أوىف الكتب بأخبـار األنـدلس    يعد ،ألمحد بن حممد املقري

وآداا، مع نقوالت من أصول قد ضاعت، ويؤخذ عليه أنه حشا كتابـه  
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ومل يعنت بتفاصـيل   ،ومأله بالشعر والنثر والتصوف ،بالقصص والنكات
 .األحداث األخرية مع التكرار واالستطرادات

) ٨(بتحقيق إحسـان عبـاس يف    بدار صادر وقد طُبع الكتاب 
 .جملدات

 

 خالصة تاريخ األندلس •

ليجلي ما  ؛جعله يف احلقبة األخرية من تارخيها ،لشكيب أرسالن
 .مبكتبة احلياة ببريوت وطُبع). نفح الطيب(له صاحب أغف

 

 دولة اإلسالم يف األندلس •

ر ـوهو أوسع ما كتب عن األندلس يف العص ،عنان عبداهللاحملمد 
 : م إىل أربعة عصورجملدات وهو مقس) ٨(احلاضر، ويقع الكتاب يف 

من الفتح إىل بداية عهد الناصر، واخلالفة األموية :  العصر األول
 . والدولة العامرية

 . دول الطوائف: والعصر الثاين
ر األنـدلس  دول املرابطني واملوحـدين، وايـا  : والعصر الثالث

 . الكربى
 . اية األندلس، وتاريخ العرب املتنصرين: واألخري

 .وطُبع الكتاب مبكتبة اخلاجني مبصر
 

 دراسات يف تاريخ األندلس وحضارا •
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ـ   ،ألمحد بدر تـاريخ  ( وهو من الفتح حىت اخلالفة مث أتبعـه بـ
ـ  ،)عصر اخلالفة -األندلس يف القرن الرابع اهلجري تـاريخ  ( وختمه بـ

 ) السقوط والتأثري احلضاري -السيادة املغربية -التجزؤ -األندلس 
 

 التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة •
 لعبدالرمحن علي احلجي، والكتاب يتميز بشموله مع كونه يف جملد

مع ذكـر   ،واحد مع حسن العرض وتوثيق ما يذكره من مصادر معتمدة
 .، وطُبع بدار القلمبعض اجلوانب احلضارية

 

 احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس •
، وهو مترجم من اإلجنليزية إىل العربيـة،  اجليوشي سلمى اخلضراءل

 :ويقع يف جملدين ضخمني
املدن األندلسية، اللغة  ،التاريخ السياسي، األقليات: األول تناول 

الفن والعمارة، التـاريخ  : ، وأما الثاين فتناولوالشعر واألدب، واملوسيقى
االجتماعي، التاريخ االقتصادي، الفلسفة، الدراسـات الدينيـة، العلـم    

 .  والتكنولوجيا والزراعة
 وطُبع الكتاب مبركز دراسات الوحدة العربية ببريوت

 

 احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس •
ري، ذكر فيه عوامل رقي احلياة العلمية يف ـلسعد بن عبداهللا البش

األندلس ومظاهر ذلك، واستعرض العلـوم واآلداب يف عصـر ملـوك    
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وطُبـع  . الطوائف، وختم بأثر االزدهار العلمي يف األندلس على أوروبا
 .الكتاب مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

 

 نظم حكم األمويني ورسومهم يف األندلس •
وأصله رسالة دكتوراه، طُبع باجلامعـة   ،سامل بن عبداهللاللدكتور 

والـنظم   ،اإلسالمية باملدينة املنورة، تناول فيه النظام السياسي ورسـومه 
واخلطط السياسية مقتصراً على احلجابـة والـوزارة، مث    ،اإلدارية واملالية

تكلم عن النظام احلريب من خالل اجليش واألسطول، مث خـتم فصـول   
ر اخلطط الدينية مشتمالً على خطط القضاء والصالة واملظامل الكتاب بذك

 . والشورى والشرطة والسوق وغري ذلك
 الدولة العثمانيةتاريخ  -ج

) عثمان بن أرطغـل (الدولة العثمانية هي تلك الدولة اليت أسسها 
وقامت بأعباء اخلالفة اإلسالمية بضعة قرون، ) م١٢٨٠/ هـ ٦٩٩(عام 

 القسطنطينية وغريها إىل أن مت إلغاء نظام اخلالفـة سـنة  فتحت خالهلا 
، وطويت بذلك صفحة اخلالفـة الـيت امتـدت    )م١٩٢٤/هـ١٣٤٢(

سيا وأوروبا من إيران شرقاً إىل أسـوار  آإفريقيا و إىلحدودها السياسية 
من البحـر   وحىت كان كلٌّ ،ومن احلبشة جنوباً إىل ار مشاالً ،فيينا غرباً

 ،حباراً إسالمية ال مكان فيها ألسطول اإلفـرنج  واألمحر األبيض واألسود
الدولة العثمانية أهم (: رقنيـولقد رت العامل كله حىت قال أحد املستش

 .)ظواهر التاريخ العاملي املذهلة
 :ولقد تناولت كتب كثرية تاريخ العثمانيني فمنها
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 تاريخ وحضارة -الدولة العثمانية  •

التاريخ واألدب األتراك وغريهم يصل شارك فيه مجاعة من أساتذة 
عددهم إىل العشرين، بإشراف األستاذ الدكتور أكمل الـدين إحسـان   

كـل   مشـل  سرداً فقد سرد تاريخ العثمانيني ،وهو موسوعة حبق ،أوغلي
وطُبع مبركز األحباث للتـاريخ والفنـون والثقافـة اإلسـالمية     . جوانبه

 .باستانبول
 

 تاريخ الدولة العثمانية •

مبؤسسـة   يف جملدينطُبع  ،يلماز أوزتونالمؤرخ التركي املعاصر ل
األول يعرض املؤلف التاريخ السياسي والعسكري  ،فيصل للتمويل بتركيا

. للدولة العثمانية ملقياً الضوء على اإلمرباطورية منذ ظهورها إىل احنالهلـا 
 .اةمن ثقافة وفن وأسلوب حي والد الثاين يتناول احلضارة العثمانية

 

 تاريخ الدولة العثمانية •
لألمري شكيب أرسالن، وهو جملد حافل كان مؤلفه معاصراً آلخر 

لذلك اعتىن بتسطري كثري  ،عهد الدولة العثمانية عامالً بني صفوف رجاهلا
 .وطبع بدار ابن كثري بدمشق. من أحداث تلك الفترة بدقة

 

 الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها •
سـرد فيهـا    ،جملدات )٤(يقع يف ولعبدالعزيز حممد الشناوي،  

مؤلفه مجيع جوانب احلياة يف التاريخ العثماين السياسية وغريها مبيناً الدور 
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وطُبع مبكتبة األجنلـو املصـرية   . الذي قام به العثمانيون يف نشر اإلسالم
 .بالقاهرة

 

 الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث  •

إلمساعيل أمحد ياغي، ذكر فيه مؤلفه تاريخ العثمانيني بشـمول   
 .وطُبع مبكتبة العبيكان بالرياض. واختصار يف جزء واحد

 

وهناك عدة كتب ناقشت عوامل سقوط الدولة العثمانية مـن  
القوميـة  ضعف داخلي ومكر خارجي مع املـؤامرات واحلركـات   

 :منهاواملاسونية والصهيونية، 
 العثمانية والغزو الفكريالدولة  •

خللف بن دبالن الوذيناين، والذي استعرض فيه عوامـل احنـالل   
وطبع جبامعة . مسلطاً الضوء على دور الغزو الفكري ،الدولة وتاريخ ذلك

 .أم القرى مبكة
 قراءة جديدة لعوامل االحنطاط -الدولة العثمانية  •

سـباب  لقيس جواد العزاوي، استعرض فيها آراء الدارسـني يف أ 
 .طُبع بالدار العربية للعلوم ببريوت. ضعف العثمانيني

 

 عوامل النهوض وأسباب السقوط -الدولة العثمانية •
أسلوبه سهل يستخرج العربة  ،تأليف علي حممد الصاليب، يف جملد

 .بدار البيارق باألردنطُبع . من األحداث
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 كتب التراجم: ثانياً
وذلك ملا حفل به  ،املسلمون علم التراجم من العلوم اليت اهتم ا

ـاالت تاريخ األمة من رجال ومشاهري برزوا يف شتلـذا سـطر    ،ى ا
وقد تنوعـت مسـالكهم    ،املصنفون أخبارهم ودونوا كل ما يتعلق م

وتشعبت طرقهم يف ذلك فمنهم من جعل التراجم على الطبقات ومنـها  
طبقات احملدثني والنحويني والفقهاء والقراء، ومنهم من أفرد تراجم رجال 

ومنه  ،، أو االنتماء الزماين)تاريخ بغداد(روعي فيها االنتماء املكاين كـ
 .ف املعجموأكثرها مرتب على حرو ،التراجم على القرون

 :ومن املصنفات حسب القرون
 الذيل على الروضتني  -١

وهو تراجم لرجال القرنني  ،)هـ٦٦٥: ت(أليب شامة املقدسي 
 .السادس والسابع

 

 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -٢
ويستمد أمهيته من  ،)هـ٨٥٢: ت(ابن حجر العسقالين للحافظ 
ـ . الرجال، وطبع بدار اجليلفه يف العلم ونقد علو كعب مصن ل وقد ذي

وعرض ألعيان الثلث األول مـن القـرن   ) ذيل الدرر الكامنة(عليه يف 
التاسع؛ فيترجم ملن عاصرهم ممن رآهم وعرفهم أو مسع م، لكنه جعل 
الوفيات مرتبة على السنني املتعاقبة، ويؤخذ عليـه يف الـذيل إخاللـه    

وطُبـع   ،وفيات يف غري سنة وفاابالترتيب بني الوفيات، وذكر بعض ال
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الذيل باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة بتحقيق عـدنان  
 .درويش

 

 البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -٣
ترجم ألهل القرن الثامن من ) هـ١٢٥٠: ت( لشوكاينالإلمام 

، وطُبـع بتحقيـق   وطُبع بدار املعرفة ببريوت ،وغريهم إىل عصره العلماء
 .حممد صبحي حالق بدار ابن كثري

 

 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  -٤

وتوسع فيه حىت  ،)هـ٩٠٢:ت(مشس الدين السخاوي للحافظ 
ترجم لبعض من يذكر بالفضل وحنوه من أهل الذمة، ويؤخذ عليه الوقيعة 

الكتـاب  ، ومـازال  وطُبع بدار مكتبة احلياة ببريوت ،يف أكابر من أقرانه
 .حيتاج إىل حتقيق ومزيد عناية

 

 النور السافر عن أخبار القرن العاشر  -٥
وقد ) هـ١٠٣٨:ت(لعبدالقادر بن شيخ بن عبداهللا العيدروس  

ر بعـض  هـ مع ذك٩٠١ب التراجم على السنني مبتدئاً بوفيات سنة رت
 .، والكتاب مليء باخلرافاتاحلوادث التارخيية وغريها

 

 السناء الباهر بتكميل النور السافر يف أخبار القرن العاشر  -٦
مـن  ) النور السـافر (استدرك فيه ما فات صاحب حملمد الشلي اليمين، 

واألصل وتكملته بتحقيق  ،تراجم بعض األكابر والفضالء، وهو يف جملد
 .وطُبع مبكتبة اإلرشاد بصنعاء ،إبراهيم املقحفي
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 املائة العاشرةالكواكب السائرة يف أعيان  -٧
ـ ١٠٦١:ت(لنجم الدين الغزي، حممد بن حممد بن حممد  ، )هـ

من وقعت وفاته من أول القـرن إىل  : األوىل: وجعله على ثالث طبقات
هــ، والثالثـة مـن    ٩٦٦هـ إىل ٩٣٤من : هـ، والثانية٩٣٣سنة 
وطبع بدار . هـ، مقدماً أمساء احملمدين يف كل طبقة١٠٠٠هـ إىل ٩٦٧

 ببريوت اآلفاق اجلديدة
لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان (ل عليه بكتاب وقد ذي

هـ ١٠٠١ترجم فيه لوفيات سنة ) الطبقة األوىل من القرن احلادي عشر
 .وطبع بوزارة الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق. هـ١٠٣٣إىل 

 

 خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر -٨
وطبع بدار صـادر  ) ١١١١: ت(  حمليبامد أمني بن فضل اهللا حمل

 .ببريوت
 نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين -٩
 )١١٨٧:ت(احلسين  القادريمد الطيب حمل  

 

سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر أو أخبار األعصـار يف   -١٠
 أخيار األمصار

وترامجـه تقـارب   ) ١٢٠٦: ت(ملرادي امد خليل بن علي حمل 
 وطُبع بدار البشائر اإلسالمية ببريوت. ترمجة) ٧٥٠(

 
 



٤٢٧ 
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 الدر املنتثر يف رجال القرن الثاين عشر والثالث عشر -١١
 ).١٣٤٠: ت(آللوسي اعالء الدين بن نعمان ل

 

 حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر  -١٢
 .)١٣٣٥:ت(لعبدالرزاق بن حسن البيطار 

 الرابع عشرتراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل  -١٣
 ).١٣٤٨: ت(ألمحد باشا تيمور 

 األعالم الشرقية يف املائة الرابعة عشرة اهلجرية -١٤
وقـد تـويف ومل    ،صدر منه أجزاء ،للوراق املصري زكي حممد جماهد

هيتم. 
عقـد  ، وبذيله ،نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر -١٥

 اجلوهر يف علماء الربع األول من القرن اخلامس عشر 
ليوسف املرعشلي، ويؤخذ على الكتاب أنه مل يتـرجم ألعـالم   

 .كابن باز واأللباين وابن عثيمني
 
 

*******


