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الناشرمقدمة

يتناول،الكريمالقارئيديبيناليومنضعهالذي،الكتابهذا

كانالظنوأكثر،لمامأإلاالباحثينلهيتطرقلمح!اسأموضوعأ

الإشكالاتلكثرةالموضوعهذاكمارفيالخوضيتحاشونالباحثون

بأيديئكتبلم،المؤرخينبعضيعتقدكما،الإسلاميفالتاريخ

تكونقدالإسلاميةالمدؤناتأنيذعيالآخروالبعض،المسلمين

لعواصفتعرضتالتيالأولىالإسلاملمسيرةوذلك،أتيقثأوخزقت

الدراسة،هذهتثبتهاحقيقةهناكأنإلا،وخارجيةداخلية،عدةسياسية

هناوالباحث،الإسلاميالتاريختدوينفيوأهميةفضلللسريانبأن

وأمواضعفيفيهايشككوأحيانأ،التواريخهذهعنمامكانفييدافع

معينة.نقولات

وتبعاتهاإسقاطاتهاالإنسانيعيش،معقدةمنظومةعنعبارةوالتاريخ

.الكتابهذاأهميةتبرزهنامن.لاحقةعصويىفي

،النصوصبينوالمقابلةالبحثفيكبيرةجهودآبذلوالمؤلف

البحثبأهميةالمختصينإشادةولكن،مصدرمئتيحوالىمنواستلهم

.الكتابنشرعلىشخعتناالعلمية
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السرياني،التاريخفيماجستيررسالةهو،الأصلفيالعملوهذا

،بيروت-الشرقيةالآدابمعهدفييوسفالقديسجامعةفيأعذت

نالتوقد،اليسوعيدكاشسليمالأبالرسالةهذهعلىأشرفوقد

التنويه.معجدآجيدةدرجة

الرافديندار

لبنان-بيروت
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التمهيد

فيومؤثزمهئمعامل،العصورمزعلىالتاريخبدراسةالاهتمامإن

الجماعاتتتقاسمهانسانيئتراثالحضارةوأنخاضة،الإنسانيالتقذم

نظرةإليهالنظرعليناؤجب،لذاماربها؟مختلفعلىالإنسانثة

هوبل،حكايةمجرديعدلموالتاريختجاربيما.منلنتعفمموضوعئة

البشرئةوالمجتماتالإنسانتة.العلومجميعفيالأساسالذورصاحب

من.المتراكمةالثقافات،ونوع،كتمأساسعلىتتمايزأصبحتبدورها

بينالوصلهمزةدائمآكانتالتيالسريانثةالحضارةدورجاء،هنا

.المشرقمنطقةفيالأخرىوالحضاراتالثقافات

لكنني،العربئةالحضارةعلىوفضلهم،السريانعنالكثيركتبلقد

عددإلأ،قبليلهيتطزقلمجديد،موضوعحولوأكتبأزيدأنأردت

فيالإسلاميالتاريخدراسةفكان،والدارسينالباحئينمنقليل

العربية.الإسلامتةالتواريخوبينبينهامقارنةواجراء،السريانيةالتواريخ

تاريخبينمقارنةدراسةالإسلافي"التأريخ:التاليالموضوعوتحديدأ

تطفبوقدالأموفي"العصرنهايةحتىالطبرفيوتاريخالكبيرميخائيل

وذلك،الواسعوالاكللاع،والعملالجهد،منالمزيدالموضوعهذا

إليه،التطرقإلأيمكننالافضلمنالسريانقذمهماباهمتةلإيماني

علىالسريانفضلنتجاهللاأنعليناوجب،لذادائمآ.بهوالتذكير

شاردةكلبينوأن!قأجمعأنجاهدآحاولتلقد.الإسلاميةالحفارة
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كلإلىالتطزقفيمنصفآأكونأنمحاولآ،الموضوعهذاعنوواردة

وموضوعية،،بدقةالجوانبمخلفومعالجة،المختلفةالنواحي

أمانة.بكلالأحداثعارضآ

هذهفيالمهتمالموضوعهذانتناولونحن،البدايةفيلنابذلا

قبيل،والدينيالسياسيالوضعباختصارنستعرضأنمن،الدراسة

فجرمنذالسريانئةالكنيسةفيهانشأتالتيالمناطقفيالإسلامظهور

وستمائةتئفبعدوانتشرالإسلامفيهانشأالتيوالأماكن،المسيحثة

والإسلاميالسريانيالفريقينملتقىعنأفضلمعرفةإلىلنتوضمل،سنة

الدينتة.عقائدهمولبعض،المشتركلتاريخهمالعريضةالخطوطفي

السريان

الأرثوذكستة،السريانئةإنطاكياكنيسةأعضاءهم،اليومالسريان

،ولبنان،سوريالبلادالأصليينالسكانلأجدادهمالمباشرةال!لالة

يأوال!فلىالغلياالنهرينبينوما،الصغرىوآسيا،وفلسطين

تكئمهاالتيالقديمةسوريالغةالسريانئةالآرامئةلنتهمكانت)1(.العراق

عندالمنطقةتلكعلىفهيمنةكانتالتياللغةوهي)2(.المسيحال!يد

العربئةالقبائللغةكانتالتيالعربتةاتلغةجانبهالهالى،الإسلامظهور

بعيدأمدمنذالعشائرقيإطارهافيوالمستقرةالعربيةالجزيرةمنالنازحة

منوالشمالئة،الغربئةوالمناطق،سوريامنالشرقئةالمناطقفي

السريانتةاتلغةالعربئةلغتهاجانبإلىالقبائلتلكواستعملت.العراق

إنطاكياكنيسةمنيتجزألاجزءأكونهابحكم،الكنسيالطقسفي

تاريخ،عطة،124،الزمانتارلخ،البرقيابن!12،السريانييخائيلتاريخ،رشدي)1(

8.ص،الريانيةوالحضارةالسورلون،عبده؟24هص،الث!رتئةالشحتة

4.ص،لبنانفيالريانزرازير،)2(
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ائلغة،اليونانئةاتلغةهناككانت،اللغتينهاتينجانبوالىالسريانئة.

ائذينسكانهابعضولغةالبلاد،لتلكالمحتلةالبيزنطئةللذولةالرسمئة

أئا؟الكبرىالسورئةالمدنفيقاطنينوكانوا،إغريقيأصلمنهم

الساسانئة)1(.الذولةلغةكانتفقد،الفارسئةا!كة

ذاتهاعلىالمسيحئةالكنيسةا!سام

تكافحوهيالسريانئةانطاكياكنيسةعلىللميلادالسابعالقرنأطل

منآبائهامنورثتهوماكيانها،علىالجفاظفيجهدهافصارىباذلة

ال!يدتلاميذمنتسفمتها،مسيحئةوعقائد،آراميسريانيتراث

العنيفةالاضطهاداتيواهاأنهكتوتد)2(.الروحيينوآبائهاالمسيح

والفارسئة،والبيزنطئة،الرومانئةوالممالكاليهود،ضذهاأثارهاالتي

الشهداءمنغفيرآعددآفقذمت،الجغرافيموقعهابحكمأجيالمنذ

سبيلفيالمشفاتتحفلفيأبناؤهاتمزس،وهكذاالعصور.عبر

قضايافيالمتطزفةالآراءظهورأنكماالدينئة)3(.بالعقيدةالتم!ك

لهمالدافعكان،ذلككل)4(،العقائديالدينيالجدالوتفافمالذين

الفلسفي،التتبعإلىللعلماءوحافزآ،ائلاهوتعلمبدراسةالتعفقإلى

المزاعملدحضسلاحأأضحتالتيبالفلسفةائلاهوتجملمفاقترن

بمحبئهمالسرياناشتهروقدالدينئة.العقائدصخةعنوللدفاع،الباطلة

ولفا.مدرسةكنيسةكلجانبإلىيؤشسونكانواأنهمحتى،لليلم

الفكرتاديخ،هيل86؟ص،الشجهعلىأضواء،ثلبي؟18هص،الرسالة:ينظر)1(

.153ص،المجي

.2.ص،الريانجةوالحضارةالوهـلونعد.،)2(

.42هص،الثريهالمجتةتاريخ،عطية؟ههص،الآرايةاللنةأدب،أبونا)3(

56.عى،الريانثقافة،يفريفساكيا(42هص،ص..م،عطة)4(
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ائلاهوتئةالعلوملدراسةكفياتبمثابةالأديزةكانت،الرهبانئةازدهرت

وغيرها)1(.

أماكنفيوأضحتذاتها،علىانقسمتقدالمسيحئةالكنيسةوكانت

وأضعفت،الشكوكفوئدت،فيهاهوادةلامذهبئةحروبميدانعديدة

بعدكانتالرومانئةالإمبراطورئةأنكما.المؤمنينقلوبفيالإلمان

قدللميلادالرابعالقرنأوائلفيتنضرالذيالملكقسطنطينوفاة

اللاتينية،ائلغةلغتهوكانت،الغربيالمعسكر:معسكرينإلىانقسمت

مملكتهفذعيت،وئقافتهبلغتهإغريقيآبداالذي،الشرقيوالمعسكر

موقعهابحكمالسريانئةالكنيسةمناطقأغلبوكان،البيزنطثةبالدولة

فكانت،مناطقهابقئةأفا،البيزنطئةالدولةلهذهخاضعآ،الجغرافي

اتلغةالرسمئةلغتهاكانتالتيالفارسئةل!مبراطورئةخاضعة

الساسانئة)2(.

وتتنازعاننقيضطرفيعلىوالفارسيةالبيزنطيةالدولتانوكانت

الحروباستمرارستبالذيالأمر،الشرقعلىوالسيادةالسلطة

بينهما.

المسيحيالإيمانقانون

عنالغريبةالدينئةالآراءبعضظهورإثرعلىالمسيحئةالكنيسةكانت

المسكونيين،المجمعينفيإيمانهاقانونأعلنتقدالسامئةتعاليمها

عامالمنعقدالقسطنطينئةومجمع،م325عامالمنعقدنيقيةمجمع

الخاضعةالجغرافئةالمناطقأيضآحذدتالمجمعينهذينوفيم.381

ثئم،وانطاكية،والإسكندرئة،روما:الثلاثةالرسولئةللكراسيدينيآ

1/94.،الكئتا!يخ،العبرقيابن)1(

12ص،السرمافيبخابلتا!يخ،رشدي)2(

01
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ايضآالأخيرالمجمعفيوأعلنت،القسطنطينئةكرسيالرابع!رسي

الجغرافيموقعهاعلىبناةالرسولئةالدينئةالكراسيهذهاشازات

السياسئة.المدنئةالسلطةمركزمنفربهاومدى

ذاتهاعلىالسريانتةالكنيسةاضممام

نتيجة،أوجهابلغتقدالمسيحيينبينالمذهبئةالتنافراتكانت

السريانئةوالكنيسة،عائةالمسيحئةالكنيسةجوانبصذعالذيالشقاق

م)1(،431عامالمنعقدالثالثالمسكونيأفسسمجغإثرعلى،خاصة

وطبيعتينأقنومينذوالمسيح"أنلزعمه،نسطورحزموالذي

يخضعواولمالسريانمننسطوربزعمأخذوافائذينا)2(.منفصلتين

البيزنطئةالمملكةفأثارت،نساطرةشمواأفسسمجمعلقرارات

النهرينبينفيماالفارسئةالمملكةمناطقإلىفهربوا،ضذهمالاضطهاد

كانوافالذين،اثنتينإلىالسريانئةالكنيسةانقسمت،وبهذا.السفلى

دينثآخاضعينوكانوا،غربيينسريانآشفوا،الفراتنهرغربيئتاطنين

مناطقفيالفراتنهرشرقيئسكنواوائذين.مباشرةالأنطاكيللبطريرك

منهموئستثنى،النساطرةمنوأغلبيتهم،شرقيينسريانآشموا،العراق

إثروعلى.الأنطاكيالرسوليللكرسيالخاضعونالأرثوذكسالسريان

لهجتينإلىأيضآالسريانئةائلغةفيانقسامبرز،الجغرافيالانقسامهذا

الدولةمنالمضايقاتالأرئوذكسالسريانوتحفلوشرقئة.كربئة

الروحئةرئاستهملوجودأيضآبل،مسيحيينكونهمفقطلي!س،الفارسية

الدولةالخاضعةالمنطقةضمنالقديمةسورياحاضرةإنطاكيةفي

أدب،أبونا؟43ص،المسيحيلادمنالسرسانييخايلنارمخمخطوطةالحميد،عد)1(

62.ص،الآرابةانلنة

.924ص،الثريهالميجهنارلخ،عطة؟ههص،ن.م.،أبونا)2(

11
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.الفرصلأعداءبولائهمئئهمونفكانوا،الفارسئةالدولةعدؤةالبيزنطئة

عامالفنعقدخلقيدونيامجفعقراراتالبيزنطئةالذولةتبئيإثروعلى

تلكرافضيضذعنيفةاضطهاداتالذولةهذهأثارت،م451

التي،الأرثوذكسئةالسريانئةالكنيسةأتباعمقذمتهموفي،القرارات

نفي،منالمختلفةالعذابأصناتمعآوشعبهاإكليروسهاتحفل

كبير)1(.عددمنهمفاستث!هد،وقتل،وسجن

أثارهالذيالعنيفالاضطهاد،الاضطهاداتهذهجملةومن

عامالبيزنطئةالإمبراطورئةعرشعلىجلوسهإثرعلىالأؤليوسطينوس

فاضطر،والأرمنئة،والقبطية،السريانئةالكنائسأتباعضد،م518

كرسيهمنادرةإلىالكبيرسويريوسمارالأرثوذكسيالسريانيالبطريرك

سنةعشرينزهاءأتامحيثمصر،إلىواللجوءانطاكيةفيالبطريركي

)2(.ورسائلهنؤابهبوساطةالكنيسةيدئرتبطيمؤمندارفي

عرشاعتلىالسابعالقرنأوائلفيأنههنانذكرأنبذولا

انتصرأدنفبعد،هرقلالإمبراطورم(641-)615البيزنطيئةالإمبراطورية

عامسورياودخل،النهرينبينوماالجزيرةعلىواستولى،الفرسعلى

لإعادةيسعىأخذحينذاك962،عامدمقعلىواستولى612،

والأرمن،،والأقباط،السريانليوخد،الإمبراطوريةإلىالدينئةالوحدة

والقمعوالوعيد،حينآالوعدأساليبلذلكواستخدم،البيزنطيينمع

الانصياعلعدمئحصىلاعددمنهمفاستشهد،الأحيانأغلبالشديد

رغبته.إلى

بظهورإلاالسريانئةللكنيسةالبيزنطئةالدولةاضطهاداتتنتيماولم

27.ص،اليزنطهالإمبراطورجمهأحمد،()1

.13-4ص،الفرصثهداء،لمخلصيا2()

12
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العربئة،الجزيرة.كأدانوهالذينمنموجةخرجتحيث،الأسلام

منالأؤلالنصففيوالفرسالبيزنط!يينحكممنالمشرقبلادوخزرت

البلادسكان-السريانئةالكنيسةأتباعمعبالتعاونللميلادالسابعا!قرن

سحيقة،اجيالمنذالمناطقتلكفيموجودينكانواالذين-الأ!ليين

واتلغة،،الدمبص!قةيمتونالذينالعربئةالقبائلأبناءمنبعضهمو!ان

سوريا،المسلمونالعربدخلفقما.المسلمينالعربإلى،والتاريخ

نيرمنليخفصوهمجاءوائنقذينواعتبروهم،بفرحالسرياناستقع

كنيسةاعئبرتالتيالبيزنطئةكنيستهمفيإذابتهمحاولواالذينالبيزنطيين

منالسريانتمكن،المس!لمينالعربمعفبالتعاونالرسمئة.الدولة

الأنطاكي،الرسوليوكرسئهم،الديسةعقيدتهمعلىالمحافظة

السريانئة)1(.الدينئةوطقوسهم،وتراثهم،وأديرتهم،وكنائسهم

الاسلاميالعربيالفتحمنالسريانموقف

وتبئيالمسيحيةالكنيسةفيالدينئةالنزاعاتأن،سبقممانستنتج

خلقيدونئةمجمعقراراتوفرضها،خاصةفثةحمايةالبيزنطئةالسلطة

نفي،يقالعنيفةالاضطهاداتلىاثارتها،بالقؤةالمسيحئةالكنائسعلى

خلقت،الإنسانئةغيرالممارساتهذهكل،وقتل،وسجنوتشريد،

كماالبيزنطئة)2(.السلطةتجاهالسريانقلوبفيوالنفورالكراهيةروح

منمملكتهافيالذينعامةالمسيحيينتضطهدكانتالفارسئةالسلطةأن

المجوسئةلسياستهاإخضاعهممحاولة،وشرقيينغربيينسريان

تحتأكانواسواءفالسريان،لذلك.المجوسيدينهاواعتناق،اقعسفئة

الفاتحينالمسلمينالعرباستقبلوا،الفارسيأمالبيزنطيا!كم

.153ص،المجيالفكرناربخ،هبل186ص،المبجهعلىأضواء،ضلي)1(

33.ص،يزنطةحدودملىالعرب،ينوليفاكا)2(
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الفرصالمحتلينتيرمنبالتخفصكبيرةآمالهموكانت،كمحزرين

الضرائبمنأيضآبل،فقطالدينيةمحنتهممنليس،والبيزنطيين

منخفصناالذيالله)نحمد:فقالوا،كاهلهمعلىؤضعتالتيالباهظة

المسلمينالعربحكمتحتوجعلناالظالمينالبيزنطيينحكم

إ)1(.العادلين

الاسلامظهورعندالدينيةالعربحالة

قبائلهمبعضوكان،منطمةغيرمشؤشةالدينئةالعربأحوالكانت

الاهتمامعنشغلهاقدذاتهاعلىالمسيحئةانقساموكانضرفأ،وثنيأ

فيالإسلاملظهورسانحةالفرصةكانت،لذلك؟الإنجيلبثارةبنشر

سكانبعضأنهناهائذكرأنبذولاالعصر.ذلكفيالعربئةالجزيرة

اسمآالخليلإبراهيمملةيتبعونكانواالإسلامظهورعندالعربئةالجزيرة

الأؤلالقرنمنذالجزيرةدخلتقدالنصرانئةانالتاريخويذكرفعلآ.لا

القبائلمنكبيرعددفيبقؤةانتشرتقدالمسيحئةوكانتللميلاد،

كقباثلبعدئذ،الإسلاملتقئلوفئئت،والعراقالشامباديةعبرالعربئة

وبهراء،طيء،اليمنمنتنضركما،كلبوبني،تنلبوبني،ربيعة

وغيرها)2(.،وغسان،وتنوخ،وسليخ

ومذهب،م325عامنيقيةمجمعحزمهالذيآريوسمذهبوكان

المسيحيينبينمنتشرين،م431عامأفسسمجمعحزمهالذينسطور

منالأحباشلبعضالسليمةغيرالدينئةالمزاعمكانتكما)3(.هناك

.51-13ص،الفرصفهداء،المخلصي(1)

،العربتاريخفيالمفصل،علي(46ص،الريانييخالبلنارسخمخطوطة،الحيدعد)2(

/1127.

1/46.،الكنئنارلخ،البرفيابن48،صم.س.،الحميد،عد)3(
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المسيحئةباسمتسزبتقدالأرثوذكسئةكنيستهممعتقداتعلىاخارجينا

العربئة.الجزيرةمناطقبعضإلى

السابعوأوائلالسادسالقرنأواخرفيالعربتةالجزيرةفيواشتهر

،العربحكيمدعيالذينجرانأسقفالأياديساعدةبنفسق!لمجلاد

م(611سنةحوالى)توفيأسدبننوفلبنوورقة،وشاعرهاوخطيبها

فيالنصارىأولئكعقائدكانتومهما.الأرثوذكس،مكةأسقف

.هناكالمسلمينالعربعلىكبيرتأثيرلهمكانفقدالعربئة.الجزيرة

والإسلامالمسيحئةفيالرئيسةالدينيةالعقائدأنننسىالأوعلينا

باليوموالإيمان،والأرضالسمواتخالق،بالتهالإيمان:مثل،متقاربة

والجئة،،الأبديةوالحياة،والدينونة،والنشور،البعثيومالأخير

القرآنذكرهاالسريانلدىدينيةتاريخيةحوادثأنكماهـالخ....وجهنم

خدود)1(.11وأصحاب،الكهفأصحابحادثتيمثلالكريم

أثبت،فيهاللناسآيةجرتالتي،التاريخئةالكهفاصحابفحادثة

يومالموتىيبعثأن،الخالقوهو،ب!مكانهأنللعالمتعالىالله

ضمنوئعتبر،ونظمآنثرآاصيلةسريانئةبلغةإليناوصلتقدالنشور،

الفصيحكزكرياالسريانالمؤرخونتناولهاوقد،السريانيالتقليد

)775(،الزوقنينيوالراهب)587(،الأفسسيويوحنا)536(،

تائة.ونزاهةممتنعسهلبأسلوبوالتمحيصبالدرستناولوها،وغيرهم

قصيدة)521(،السروجييعقوبمارالملفانالقديسفيهانطمكما

بيتآ)2(.وسبعينأربعةفيتقعالسباعيالوزنعلىعصماءسريانئة

الشهداءوهمالأخدودأصحابأيضآالكريمالقرآنذكركما

33.ص،يزنطيةحدودعلىالعرب،يفوليفساكيا)1(

،..هص،الريانييخايلتاريخمخطوطةالحميد،عد)2(
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الذين،مذهبآالأرثوذكسالسريانالنصارىذجرانعربالحميريون

إكليلفنالواوعذبهم،نؤاسذائدعىالذياليهوديمسروقاضطهدهم

آلأخدو؟")1(.آضيأقيل:تعالىبقوله،ال!ثهادة

الاسلاميالعربيوالفتحالسريان

سوريافي،ودينئة،وتومئة،واجتماعئة،نفسئةعديدةعواملكانت

لاستقبال،الأصليينالبلادسكان،السريانلدىمتوافرة،البيزنطئة

ناذلكالعربئة.الجزيرةمنقدمواالذينالفاتحينالمسلمينالعرب

فيالبيزنطيالحكمنيرتحتينوؤونكانوا-سابقآذكرناكما-السريان

إخضاعهمالفرسحاولإذ.فارسبلادفيمضطهدينكانواكما،سوريا

وسفكالعنفأساليبكلالغايةلهذهئستخدمينالمجوسيالدينلقبول

الظاهريالسببأئا.الباهظةالضرائبكاهلهمعلىاثقلواكماالدماء،

السريانرفضفهو،السريانعلىالعنيفالاضطهادالبيزنطيينلإثارة

الأفكارقمعذلكوراءمندهانم(.)451خلقيدونيةمجمعقراراتقبول

منللتخفصالسريانصفوفنيدفيالذي،القوميوالوعي،التحررئة

وخاضة،الطبيعئةخيراتهاسورياسلبالذيالبيزنطيالمحتلتير

ظلمنتيجةالسريانتلوبفيالنفوريتوئدأنمنعجبفلاحنطتها.

وأن،الفاتحينالمسلمينالعرببقدوميرحبواوأن،إياهمالبيزنطيين

فيالعربئةالقبائلمنكبيرآعددآوأنخاضةللبلاد،كمحزرينستقبلوهم

وجوبالقبائلهذهورات،أرثوذكسئآسريانئآدينيأكانوسوريةالعراق

،والتراث،واللغة،الدمبصقةإليهايمئونالذينالمسلمنالعربتأييد

تحتالفاتحالفسلمالعربيالجيشإلىأغلبهاانضتم،لذلك.والحضارة

وبني،عقيلوبني،تغلببنيقبائلوخاصة،حارثةبنالمثنىإمرة

الرابحة.الآية،البروجصورة،القرأن:يظر)1(
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معجنبإلىجنبآوحاربت،وغربهالعراقشمالفيربيعةوبني،تنوخ

فزحينمام651سنةفيالفرسدولةعلىالقضاءوتثم.المسلمينالعرب

غلامآأنالتاريخويذ!.بلادهحدوفىوراءماإلىملوكهمآخر)يزدجرد(

الفارسي،القائدمهرانالمرزبانقتلتغلببنيمنسريانيأمييحيآ

قتلتأنا،التغلبيالغلامةانا:قائلآوأنشد،فرسهعلىواستولى

دمشقفدخلت،البيزنطئةسورياإلىالفاتحينجيوشوسارتأ.المرزبان

مصرعلىوأكارت،م637سنةالمقدسبيتدخلتثم،م634عام

كانكما،الأقباطبهاورخب،الإسكندرئةعلىفاستولت،م638سنة

سوريا.دخولهاعندبابتهاجاستقبلهاقدالسريانيالشعب

الاسلاميالحكمظلفيالسريان

معالمسلمينالعربمعجنبإلىجنبأالسريانحاربأنبعد

فيشاركوا،المحتلينمنالبلادوحزروانصرانيتهمعلىالمحافظة

جميعفيالواسعب!نتاجهمالتاريخويشهد،الجديدةالذولةاركانتوطيد

ما،الذهبيالسريانعصر9كتابفيوجاء.والحضارةالفكرميادين

-)632الراشدينالخلفاءعندوالاحترامبالثقةالسريان)احتظى:يأتي

-075)سيينوالعبا،م(746-662)الأمويينوالخلفاء،م(661

بنمنصورهوالعربيالفتححينلديهمالقربىنالمنوأؤلام(.258

الراشدين.الخلفاءعهدفيللماليةوزيرآأصبحالذي،السريانييوحنا

الدمضقييوحنابالقديسالمشهوريرحناوحفيده،سرجونابنهأئا

الخلفاءعهدفيوالجباياتالأعمالديوانتوتيافقدم(،)974

1(.ا)الأموببن

1.132/،العربتاريخفيالحفصل،علي8؟ص،الريافىميخايلتاريخ،رثدي)1(
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المسيحيينوسائرللسريانالمسلمينالعربالخلفاءمعاملة

الخلفاءثمالراشدينالخلفاءلدىمرموقةمكانةللسريانكان

وابتدأت،الدواوينفيالسريانمنالعديداستخدمواالذينالأمويين

السريانعلماءبهاأسهمالتي،العربتةالعلمئةالنهضةعهدهمعلى

مراكزونالوا،العربئةإلىاليونانوعلومعلومهموترجموا،وكتابهم

مرموقة.وظائفوشغلوا،الإدارةفيعالية

أثناسيوسولىم(755-)685مروانبنالملكعبدفالخليفة

هذافأحسن،مصرفيالماليةالإدارةالزهاويالسريانيبرجوميا

الذولةعلىداقبالبركةعهدعهدهوكان،الوظيفةفيالتصرف

)1(.لأمويةا

للبطريرك746سنةفرمانآم(755-)744الخليفةمروانوكتب

الشؤونجميععلىالولايةبموجبهيخؤلهم(755-)745الرابعإيونشى

ذلكومنذ؟السريانيللبطريركئعطىنوعهمنفرمانأؤلوهو،البيعة

نقلالعصر،هذافيالمهقةالأمورومن.العادةتلكسرت،الحين

ابييوحناالبطريركيدعلىالعربئةإلىالسريانئةمنالمقدسالإنجيل

،وقاصأبيبنسعدبنعميرالأميرطلبعلىبناةم()648السدرات

ماالترجمةمنيستئنيانالبطريركعلىاشترطالذي،الجزيرةأمير

البطريركفأجابه،والمعمودية،وصلبه،المسيحبلاهوتيختصق

الإنجيلمنواحدآحرفآأزيدأوأحذفأنالله!معاذ:ببساطة

فأعجبوأسئتهاإ.جيوشكحرابكلنحويصؤبتولو،المقذس

منعددآفجمعيريد،كمابالترجمةوفؤضه،بسالتهمنالأمير

الأدبتارلخمراد،524صه،الثرتئةالميحتةتادفي،عطية91صص.،م.،رشدي)1(

.215/،السريانيهالكيةناريخ،ابونا؟46ص،الرلاني
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بنيمنوالعربئةالسريانئةاللغتينبيهلتاعلماءواستحضر،الأساقفة

ب!شرافه،العربئةإلىالمقذسالإنجيلوترجموا،وطيء،وعقيل،ننوخ

الأمير.إلىبدورهفقذمه

العربيالثاعرالأخطلصيتذاع،ا،مويينالخلفاءعهدوفي

ونشأولد،الأرثوذكسيةالسريانئةالكنيسةأبناءمنتغلبيوهوالمشهور،

بينوالفراتدجلةواديمنالأعلىالجزءفيالواتعةالجزيرةفي

الخليفةأنحتى،الأمويينالخلفاءلدىحظوةونال،والشامالعراق

القطينأإخ!قصيدةسماعهلدىم()685/755مروانبنالملكعبد

إلىأكتبأدنأتريد،أخطلياإويحك:لهتالفيهاالأخطليمدحهالتي

المؤمين!)1(.أميربقول!اكتفي:قال،،العربأشعرأئكالآفاق

.1/431،.س.م،علي96ص،.س.م،رشدي(1)
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هةالمقك

التاريخفيللباحثينحقيقئةثروةالسريانيةالتاريخيةالمصادرئعذ

الروايتينبينماحذإلىحيادئةروايةتوفرالمصادرفهذه،الإسلاميئ

)؟(.المقتضبةوالبيزنطئة،تشعباتهابمختلفالاسلامئة

بعضمنئعانيالإسلاميئالتاريخعنالسريانئةالروايةأنومع

ئعذالمتوفرةالأخرىالرواياتمعبالمقارنةأنهاإلا،العلمثةالثغرات

دؤنواالسريانانإلىنظرآ،وانسجامآتماسكآالمصادرأكثرمن

الذولةعاصرمؤزخمنأكثرلهمتوفروتد،أوقاتهافيالأحداث

الأخبار،منها،مختلفةوسائلغنزإليهموصلمافدؤنوا،الإسلامية

منأو،الدينورجالالأساقفةيرويهاالتيالكنسيةوالرسائلوالتقارير

مراحلفيالعربشاركواالذينوالسريانالمسيحئينالعربخلال

المضداقيةمنكبييربكئمتحظىالسريانيةالرواياتف!ن،.ولذلكحياتهم

مهمآمصدرأوشكلت.بالتدوينعليهاالحفاظوجرى،زمنهاابنةكونها

تاريخفيواضحةتأثيراتهاانويبدو،العربالمؤزخينمنللكثير

منكتاتينندرسسوفلذاالمسعودفي)2(.مؤلفاتفيوكذلك،الطبرفي

والملوكالرشلتاريخ:هماوالمسلمينالسريانعندالتاريخكئباهئم

السريانيئ.الكبيرميخائيلللبطريركالكبيرميخائيلوتاريخ،للطبري

17.ص،المبكرةالاسلايهوالفتوحاتبيزنطة،يهغي)1(

36.ص،الحربأنجارنقلفيالرلاندورخربطر،)2(
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دهاجراءالكبيرميخائيلتاريخدراسةعلىحرصيكانذلكأجلمن

وذلك،للطبريوالملوكالزشلتاريخهوإسلافيتاريخاهممعمقارنة

غيرمنصاحبهكانجديدبرأيالعربيةالمكتبةبتزويدلييسمح

وجريئآكئبمافيحزآ،!وكانالمسلمونيقذسهمايقذسولاالمسلمين

.مادةمنجمعلماوناقدآاعتقدمافي

كتبه،الميلادفيعشرالثانيالقرنكئبمنالكبيرميخائيلتاريخوئعذ

المؤزخونجرىمانحوعلىفيهوجرى،القرنهذافيشانلهمؤزخ

كتابهضفنأنهأعني.الكتبهذهمنشيءفيلهوالسابقونالمعاصرون

كتابه.يضفنهاأنمنئذآالمؤزخيجدلمالتيالتاريخئةالأزمنةتلك

فكانوالهمقدمةاوللكتاببفاتحيماتكونماأشبهمنهاكلأيرىوكان

الخيقة.بدءعنللكلامئختصرآأوئجملآتاريخآكتبهمفييضعون

ضذيىبعصرالخاصالجزءهووتقويميمابدراستيمافمتالذيوالجزء

لهازمنيةلحقبيمايؤزخلأئهاهتماميأثاروقدالأموفي.والعصرالإسلام

لهجديدآعهدآئمثلباعتبارها،خاصةالإسلاميئالتاريخفيشأنها

لمالكببرميخائيلأنكما،الإسلاميئالتاريخفيالمميزةخصانصه

الإسلامئة.العربئةالمصادرمنمصدر،أيعلىتاريخهفييعتمد

المسلمينتاريخعنالحديثوطالالمستحدثةالمصادركثرتومهما

كانإذاوبخاصةالمزيدسماعإلىشوقيفيالبث!ريالعقليزالفلا

فالمؤلفاتينفصنا،ماذلك،إسلاميئغيرلسانعلىيجريالحديث

المختلفة،الكثيرةباحاديثهاالفترةتلكعليناوملأتازدحمتالإسلامئة

عنالمسلمينغيرمنكيمتمماالكثيرينفصنايزاللااليومإلىولكننا

الكبيرميخائيلتاريخدراسةإلىاللهفةكانتذلكأجلمن.المسلمين

الإسلامية.التواريخأهممنئعتبرالذيالطبرفيتاريخمعومقارنته
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يألمإئهإذ،جديدةمادةئضفلمالكبيرميخائيلأننعلمونحن

استوتقدالتاريخئةفالمادة،السالفةالحقبةتلكمنقريبآأوساصرآ،

علىاخلفالذيولكنشيء،منهايختلفلمالتيالعربيةالكئبني

فاحصةنظرة-جمعهابعدالمادةتلكفي-النظرهوالعربيا!ر

كئابنابينالنظراتتلكنجدلاونكادمتعفقة.،ناقدة،شفبة

يتعدوهاولم،الجمعمرحلةعندوقفواأئهمننكرلافنحن،الإسلاميين

المسلمينغيرالمؤرخيننجدحينفي،منهمقليلآعددآإلأكيرهاإلى

التاريخئة.الأحداثونقدتحليلمرحلةالىالجمعمرحلةجاوزواقد

الكبيرميخائيلأنهوالموضوعهذالاختياردوافعيأهممنولعل

يعتمدأندونمنالزمنيالترتيبووفقمتتابعةمتسلسلةالأحداثيورد

ثابتوضعإلىبهتنتهيولاالقارئتجهدمتعارضةكثيرةرواياتعلى

عليهدرجتكما،بعينهحادثإلىبالنسبةوذلك،عليهالاعتماديمكن

الإسلاميئ.التاريخكئب

ناباعتبار)1(،التاريختدوينفيالعربمنقدمآأرسخالسريانإن

الجيلوأخذ،الشفوئةالرواياتجمعطريقعنتاريخهمدؤنواالعرب

نقلهاثمروايتهاإلىيعمدفيهاواشتركالحوادثهذهشاهدالذيالأؤل

أخبارجمعفيالجيلهذافيالباحثونأخذفقد.الثانيالجيلعنه

بعضهاالرواياتهذهضمواثم،المختلفينالرواةعنالواحدةالحادثة

الأؤلالقرتينيفيذلكوكانرسالةأوكراسةفيذلكودؤنوابعضالى

الكوفيعمربنسيفمنهمجماعةهؤلاءمنواشتهر،للهجرةوالثاني

عامبوجهمرتبآالطبقةهذهتأليفيكنولم،بكاربنوالزبيروالمدائني

جاءتالتيالطبقةفيوالتنظيمالترتيبكئردهانماوافيآ،شاملآولا

.571ص،لةلرصاا:ينظر(1)
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القرنوأوائلالثانيالقرنأواخرفيوالطبرقيالبلاذرقيأمثالمنبعدهم

)1(.للهجرةالثالث

لوجدناوغيرهللطبريوالملوكالزشلتاريخإلىرجعناإذاإننابل

متسلسلةقصصعلىالتاريخئةالحوادثشزدفييعتمدونلاأنهم

معنيينبأشخاصمحددةأماكنفيثابتةوحوادثمتتابعةوقائعتحكي

)2(.المتعددةالسلفرواياتعلىيعتمدوننراهمل!انما

أكثرلسانوعلىمكانمنأكثرفييردالواحدالحادثنجدلذلك

الحادثتفاصيلفيالاختلافحذعنديقفالأمروليتشخميى.من

التاريخفيكتبهموكل،نفسهالحادثوقوعسنةإلىتعذاهبلالواحد،

ذلك.علىشاهدة

التيالاضطهادحوادثأثرعلىالتاريخكتابةبدأوافقدالسريانأتا

كان.شهدائهمي!يربتدوينوالرومالفرسخكيمتحتالمسيحئةعانتها

بقليلقبيلهأوالسادسالقرنكانف!ذاالميلادفي.الثالثالقرنفيذلك

ي!يرمنيسظرونهكانواماجانبإلىالتاريخفيحولياتهمبدأت

.الأديرةتاريخمنيدؤنونهكانواوما،والأبطالالقديسين

منفليس،م638اهـ/7سنةالسريانبلادالمسلمونفتحوعندما

فيأخذواالتاريختدوينفيأقدامهمرسختوقدالسريانانشك

هذاقبلشأنهمكانكماحدوثهاوقتالفترةهذهأحداثتسجيل

العصر.

دؤنتدالسريانكئبفيوردماانإلىنطمئنأننستطيعهذاوعلى

.761،771،781،971ص،لةلرصاا:ينظر(1)

.831ص"لةلرطا:ينظر(2)
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ومنالكبيرميخائيلإلىوصلحتىالمززخونوتناقلهحدوثهعصرفي

العبرفي)1(.ابنبده

الكبيرميخائيلتاريخمنعشرالحاديالكتابدراسةف!ن،ولهذا

العصرنهايةوحتىالاسلامظهوربداياتلدراسةخضصهوالذي

ف!ن،الحقبةهذهتاريخفيوالدارسينللباحثينكمصدريصلح،الأموي

منسلفهكتبهماخلاصةتاريخهفيجمعمتأخرمؤزخالكبيرميخائيل

كشهودعنهوكتبواالإسلاميئالعصرعاصروامفنالسريانالمؤزخين

الأحداثعاصرتالتيالسريانمؤزخيكئبكانتولما،عيان

بقيفقدعليها،ئعثرولمجميعهاضاعتتدالإسلامصدرفيالإصلامئة

الوحيد.المرجعباعتبارهتاريخهفيالكبيرميخائيلنقلهما

والفرضنات:الاشكالناتأؤقي

خلالالأبرزالحدثالإسلاميهالعربئةالذولةوفتوحاتاخبارشكلت

الذولةتلكاستطاعتالزمنيةالفترةهذهفيالميلادفي.السابعالقرن

كبير.حذإلىالبيزنطئةالذولةوإخضاعالساسانئةالإمبراطورئةإنهاء

المؤزخينوفتوحاتهاالإسلامئةالعربتةالذولةأخباروشغلت

منللعديدرئيسئةمادةوشكلت،والمسلمينالعربوالاخباريين

لها.عنوانآالموضوعهذاوضعتالتيالمؤلفات

هيأساسئةئشيهقةمنعانتمعظمهافيالمؤلفاتهذهأنكير

منقزتينيمنأكثربعدتدوينهاتئم،متعذدةشفهئةرواياتعلىاعتمادها

،الأحداثبعضتسلسلفيالاضطراببعضخلقماوهووقوعها.

123.،صالثريهالمجهتارفي،عطية)1(
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)1(،البعضبعضهائناقضنفسهالكتابفيروايةمنأكثرووجود

هذهبعضفيوالأهواءالمذهبيةالسياسئةالميولتدخلإلىبالإضافة

)2(.ياتالروا

تبرز،المقارنةالنقديةالدراساتفتحتهالذيالجديدالأفقهذاوفي

كعنصبر،الإسلاميةالعربئةالذولةأخبارتناولتالتيالسريانتةالمصادر

وئحاطالصورةتكتمللكيمنهبذولاالدراساتهذهفيأساسيئ

علىعيانشهودكانواالسريانأنخصوصآ،وزواياهاأبعادهابمختلف

يضعونهاكانواالتيالتاريخكئبفيووثقوها،الأحداثهذه

شكلتالسريانيةالرواياتانيلاحظكمامؤزخ.عنمؤزخآويتوارثونها

السريانيةالتأثيراتولعل.العربالمؤزخينمنللكثيرئهمآمصدرآ

المسعودفي.مؤلفاتفيوكذلك،الطبرفيتاريخفيواضحة

ميخائيلوتاريخعموقاالسريانيةالروايةشكلتهل،هناوالسؤال

الإسلاقي؟التاريخدراسةمصادرمنمصدرآأوأساسآخصوصآالكبير

فيهاكانوهللا؟اممتحئزةكيرربماأومستقلةالروايةهذهكانتوهل

مأ،الإسلامئةالعربئةالدولةلأحداثمعاصرةكانتوهلالموضوعئة؟

الثالثالقرنبعدودؤنتكتبتالتيالإسلاميةالتاريخيةالروايةمثلانها

هيوالمكانالزمانحيثمنالسريانئةالروايةكانتوهلالهجرقي؟

الدراساتميدانإدخالهاوعند،الموضوعاتجانبومن؟الأقرب

تحقيقفيئسهمنموذجئةعلمئةاجواةستخلقهل،الإسلاميةالتاريخئة

وتاريخالكبيرميخائيلتاريخبينوالمقاطعةوالمقابلةالمقارنةمبدا

الإسلامئة؟الروايةتدوينفيالمؤزخونبهاتمئعالتيوالذقةالطبرقي

.150011اص،الثاكالفصل،الرسالة:ينظر)1(

53.ص،الأسلايهاتارلجهالروايةنقد،ناجي)2(
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المعتمد:المثهجوليخأ:

والمنهجالسرديالتاريخيئالمنهجالدراسةهذهفيسأعتمد

حياةفيالبحثعندوالثانيالأؤلالفصلينفيوبخاصة،الوصفئ

الكبيرميخائيلحياةتناولعندوأيضآ،تاريخهومصادروآثارهاطبرفي

عندالمقارنالتحليليئالمنهجسأعتمدوكذلك.تاريخهومصادروآشاره

المنهجبينوسأجمعالكبير،ميخائيلومصادرالطبرقيمصادراستقراء

وذلكالثالثالفصلفيالتحليليئالمقارنوالمنهجالتاريخيئالوصفيئ

وتحليلالطبرفيوعندالكبيرميخائيلعندالتاريخيئالمنهجخليلعند

التحليلطريقوعنالإسلافيالتاريخمنهاتخصافتيالتاريختنمصادر

الكبيرميخائيلمصادراختيارفيوالمعاييرالدقةمدىمعرفةإلىلنصل

تعذتانهافعلآوهلالرواياتبتلكالاهتماممدىومعرفةوالطبرقي

والحضارقي؟الثقافئالتاريخإلىوالعسكرفيالسياسيئالتاريخأؤلآ

إذا!!ولى11للمرةورودهعندالغلمترجمةإلىكذلكوسأعمد

فيالواردةكالأعلامالمناسبالمختصالفصلفيترجمةلهكانت

والثاني.الأؤلالفصلين

التاريخيةالرواياتباستخراجأقومسوف،تقذمماعلىوتأسيسآ

بالرواياتومقارنتهاالكبيرميخائيلتاريخفيالإسلاميئبالتاريخالخاضة

معواختلافهاوتمايزهاانسجامهامدىلمعرفةالطبرفي()تاريخالاسلامية

الطرفين.روايةفيوالتفاوتالاختلافأسبابذكر

محضدزكيةالدكتورةبأطروحةسأستعينأننيإلىالإشارةوتجدر

فيالعربئةإلىالسريانتةمنالكبيرميخائيلرواياتترجمتالتيرث!دي

نهايةحتىالإسلامصدرمنالممتدةالفترةمنميخائيلتاريخ!وطة

تاريخكتابترجمةفيأجدلملأئنيخاضةبصورة،الأموفيا!ر
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مالكثرةالمرجؤةالفائدةصليباشمعونبترجمتهقامالذيالكبيرميخائيل

منبثلاثةوسأستعين.نحويةوأخطاءومفالطاتاختصاراتمنفيه

بحثأولها،الموضوعصلبفيتصمثالتيالأكاديمئةالعلمئةالبحوث

وفي(السريانعندالتاريخيالفكر1بعنوان(فييهمورش!جانللباحث

خلالمنوالغايةالهدفعندقيقةنظرةالباحثأعطى،البحثهذا

،محجوب)صلاحللباحثالثانيوالبحث،السريانعندالتاريخكتابة

عنعبارةهوالذيالسريانئةأالتواريخفيالإسلامظهور9بعنوان

،الإسلامظهوربدايةعنالسريانمؤرخيكتاباتلأغلبتلخيص

العربي"التاريخبعنواناالربيعيصكبان"جاسمللباحثالثالثوالبحث

السريانئةإ.المصادرخلالمنوالإسلامي

:الكبرىالخطوطثالثآ:

نأتوخب،وت!ثغبه،بصددهنحنالذيالدراسةموضوعلسعةنظرآ

الأمويةالذولةنهايةوحتىالإسلامظهوربدايةفترةعلىدراستناتقتصر

ومقدمة،تمهيد،:إلىالرسالةتقسيمتئم،وعليهم(،755اهـ/)32عام

والأعلامالأياتفهرص،الملاحقيليها،وخاتمة،فصولوأربعة

.والمدنلأشعاروا

وأسباب،السريانئةالكيسةوانقسام،السريانتعريفالتمهيدتناول

الفصلوبحث.الإسلاميالعربيالفتحمنموقفهمثم،الانقسامهذا

ثلاثةالفصلهذاوضم،ومصادره،وحياته،الطبرفيعصر،الأول

المبحثأما،الطبرفيعصرلدراسةالأؤلالمبحثخصص،مباحث

الثالثالمبحثوجاء،الطبرفيحياةسيرةلدراسةخضصفقدالثاني

هذهفيالتكراربعضالباحثيجدوربماالطبرقي.تاريخمصادر:بعنوان

فمعظم،الدراسةلزومضروريآكانالتكرارهذاأنإلا،المباحث
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ولما!ظرةأ!ا!قيىنالطبرقيعنيابقآأنجزتالتيالددا!ات

التيتلكأوالطبرقيحياةبهاخملتالتيالإشكالياتكلجوعب

الغموضبعضالدراسةهذهفجلت،تاريخهومنها،مؤلفاتهبهالجت

وأالحنابلةمنبموقفهيتعلقفيماخاضة،حياتهمسيرةرانقالذي

الدينتة.أوالسياسيةبآرائهيتعلقماأوضحتوكذلك،منهمو!مم

وحياته،الكبير،ميخائيلعصرلدراسةالثانيالفصلوخصص

منهماالأؤلالمبحثخضص،مبحثينالفصلهذاوضم،وصادره

مصادرالثانيالمبحثوتناول،الكبيرميخائيلوحياةعصر!دراسة

تاريخه.كتابةفيعليهوأثرهاالتاريخيةالسريانيئميخائيل

،والسريانالعربعندالتاريخيئالمنهج:بعنوانالثالثالفصلوجاء

المنهجالأؤلالمبحثتناول،مباحثثلاثةإلىالفصلهذافئموقد

لدراسةخضصفقدالثانيالمبحثأما.المسلمينالعربعندالتاريخيئ

التاريخلدراسةالثالثالمبحثوخضص.السريانعندالتاريخيئالتدوين

السريانية.المصادرخلالمنوالإسلافيالعربيئ

عنالكبيرميخائيلروايات:بعنوانكانفقدالرابعالفصلأما

المبحثتناول،مبحثيننإلىالفصلهذائ!موقدالإسلاميئ.التاريخ

المبحثأما.المدينةفيالإسلاميةالذولةوقيامالنبوئةالبعثةالأول

الراشدقي:العصرينفيالإسلاميةالفتوحاتعنتحذثفقدالئاني

والرواياتالنصوصهذهبينوالمقارنةالتحليلب!جراءوقمتوالأموفي.

ذكرهاالتيالرواياتمعتاريخهفيالسريانيالكبيرميخائيلذكرهاالتي

والمراجعللمصادروقاثمةبخاتمةالرسالةانهيتثم.تاريخهفيالطبري

.ومدنوأعلاموالأشعارالأياتوفهرس،والملاحق
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والمراجع:المصادوتقويمرابعأ:

تاريخم(،هـ/239)031يزيدبنجريربنمحئدجعفرأبو،)الطبرفي

(والملوكالزشل

الدراسةهذهلأن،الدراسةهذهفيالأساسهوالمصدرهذائعتبر

عنالكبيرميخائيلذكرهاالتيالرواياتبينمقارنةإجراءعلىتقوم

الأموفي.العصرنهايةحتىالإسلامصدرعصرمنالإسلاميئالتاريخ

تاريخه.فيالطبرقيذكرهاالتيتلكوبين

دفتيهبينيجمعأناستطاعالطبرفيأنإلىالكتابهذاقيمةترجع

والسئيروالأدبوالفغةوالتفح!يرالحديثكئبفيالمودعةالموادجميع

وعرضهامناسبآتنسيقآبينهاونئقوالرجالالأحداثوتاريخوالمغازي

الطبرفييعطولمقائلهإلىرأيوكلصاحبهاإلىروايةكلناسبآعرضآ

النواحيفيأهمئةلمصدرهفكانكافيآاهتمامآالحضارئةالنواحي

والعسكريه.السياستة

منترجمه:الكبيرميخاثيلتاريخام(،991)595!/ميخائيل)الكبير،

صليبا(.ضمعونالعربيهإلىالسريانئة

سنةوحتىالخليقةمنذوالكنسيةالمدنيةالأحداثالتاريخهذايتناول

موجزسوىمقدمتهمنلناليسكتابآ،21فيوذلك،اماهـ/491591

وهوالدراسةيخصقوالذياستخدمها.التيللمصادرذكرمعبالأرمنئة

الإسلامصدربعصرالكبيرميخائيلخضهالذيعشرالحاديالكتاب

مؤزخميخائيلف!ن،العصرهذالمؤزخيئمصدرآيصلحالأموفيوالعصر

عاصرواممنتبلهالمؤزخونكتبهماخلاصةتاريخهفيجمعمتأخر

ميخائيلتاريخفيويلاحظ.عيانكضهوبعنهوكتبواالإسلافيالعصر
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الحضارتةالنواحيذكرهوعدمالفتوحاتتدوينفياهتمامها!سير

والحمياسية.

م(،هـ/1347)748عثمانبنأحمدبنمحئدالدينشمس،)الذهبئ

(الرجالنقدفيالاعتدالميزان

الأحاديثبهتمتازالذيالحديثرجالعلمفيالذهبيئكتب

منالسننتنفىوبهالمختلفةمنوالمعتمدةالضعيفةمنادصحيحة

الكتابهذافيالمؤلفتبع.والضلالاتالشبهمنوكذلكالخرافات

ويصخحوئعذلليجزحوانطلق،ثقةفيكانولو،فيهتكفمقنكلإيراد

فهوالمحدثينطريقةفيهونهجالأسماء،ويضبطالرجالوينتقد،ويعفل

يذكرلمإذاعنهينقلالذيمصدرهويذكرالحوادثذكرقبلإسنادهيذكر

.الوفئاتبذكروئعنىإسنادآ

التهذيب(تهذيب)852/1448(،العسقلانيعليبناحمدحجر،)ابن

وقصدوالتعديلالجرحيفيدماعلىالمصدرهذافيالمؤلفاقتصر

علىذلكورتب،عنهالرواةواستيعابالترجمةصاحبشيوخاستيعاب

الترجمةعندالمصدربهذااستعنت.ترجمةكلفيالمعجمحروف

وذكر،ثقةعنيروونكانواإذاوما،أحوالهمومعرفةسعدابنلشيوخ

شيوخهم.

الشرتئة(المكتبة1768(-)1687سمعانيوسف،)السمعاني

كانتالتيالفاتيكانيةالمكتبةفيمجموعةمنالشرقيةالمكتبةتشكلت

،مجلداتثلاثةإلامنهايصلناولم،مجلدأ)12(فييقعالأصلفي

سيرةترجمةفيالأهمئةغايةفيوهي،ثريةسريانئةموسوعةوهي

.السريانالمؤلفينآثارمنعليهغثرماذكرمعالسريانالمؤلفينوأعمال
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الرالسربانئةمننرجمهالررصاء،م(085هـ/)236نوما،)المرجي

أبونا(ألببرالعربئة

فصولآوتضمنالأجيالمختلففيعاشواأنايراخبارالكتابتناول

رهبانوتديسيننساطرةلن!اكالأديرةبعضتاريخخلالهامنعرض

الضوءأيضآوألقىخالد،أثرمنهؤلاءتركهوماوأعمالهمفضلهممبئنآ

الفارسيئة.بالسلطةالنسطورتةوالعلاقاتالأحداثمجرياتعلى

6191(،دكتوراهأطروحةالكببر،ميخايلتاريحمحمد،زكية،)رشدي

إلىالسريانئةمنالكبيرميخائيلرواياتالأطروحةهذهنم-جمت

الإسلامصدرمنالممتدةالفترةمنميخائيلتاريخمخطوطةفيالعربئة

المصادرممنالأطروحةهذهوكانت،الأموفيالعصرنهايةحتى

ترجمةمنقدمتهابماالرسالةعليهااعتمدتالتيوالريسيةالأساسية

العصربدايةحتىالإسلامهوربدايةمنالكبيرميخايللرواياتعلمية

.الأموي

(7891،ا!اولىالطبعة،والمرزخونالمربيئالناربخ،شاكر،)مصطفى

رجالهومعرفةالتاريخعلمتطورفيدراسةعنعبارةهوالكتابهذا

كضابةعنالكلامعندالمرجعهذامناستفدتوقد.الإسلامفي

عنالحديثضمنبدراستهااهتمواالذينوالعلماءوبدئهاالمغازي

سعد.ابنوكاتبهالواقدقيبينهمومنالأوائلالسيرةمؤلفي

6991(،الثانيةالطبعة،الآراميهالفغةأدب،ألبير،)أبونا

واسعة.معلوماتمنفيهلماموسوعيئعملعنعبارةالكتابهذا

القديمةالمخطوطاتبطونفيدقيقةاشقراءاتالعملهذانطقبوقد

.السريانالمؤلفينأغلبترجمةعلىوعمل،السريانئة
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ا!اولى،الطبعة،ال!بكرةالاصلامثةوالفتوحاتبيزنطة،ولتر،!ش

)2002

الوواتتينفهمعلىعملالباحثلأنخاضةاأهمئةالكتاب!ذا

ألفتوحاتحولحولهماالخلافاشتداللتمنوالبيزنطيةالإصلامتة

عملالباحثلأن،العلميةللدراسةأنموذجالدراسةوهذهالأسلامية.

حكمه.يصدرأنقبلمختلفةزوايامنالتاريخيةالرواياتققفبعلى

الحاجة.تقتضيعندمااستفهامعلاماتوضعفيالباحثيترددولا

الإسلامئةالفتوحاتموضوعحولجديدةرؤيةلهالكتابهذاف!نوعليه

البيزنطيئ.الميدانفيالصبكرة

الطبعة،المنلوبينرواباتنيالعربتةالفتوحات،حسام،)عبتاني

(0102،اياولى

ثمرآهاالتيالفتوحاتتصميىشزدالمؤلفحاولالكتابهذاوفي

بعينالأخذمعوالسريانوالأندلسومصروفارسبيزنطةإخباريورواها

مصادرهخارجمنمصادرإلىبالاستنادشعبأيتاريخكتابةالاعتبار

فيآنارمنالعربيةالفتوحاتتركتهعفاأيضآالمؤلفوبحث،ورواياته

المغلوبة.الشعوبتواريخ

(م1202اص/433،ا!اولىالطبعة،الطبرفي!اريخمواردجواد،)محلي

دراسةفيالباحثعنهايستغنيلاالتيالموسوعيةالكتبمنهو

الطبرفيطريقةوذكرالمصادر.هذهونقدوتحليلالطبرقيتاريخ!ادر

النقدعندهويقلكثيرآالروايةعلىيعتمدوأنهتاريخهترتيبفي

غيرلكنهاالإسلاميئالتاريخفيكافيةتكونقدالروايةوأنللاخبار،

.الإصلامقبلماتاريخفيبهاصثوق

صلبفيتصبالتيالأكاديمئةالعلمئةالبحوثمنبثلاثةوسأستعين
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أالفكربعنوان!فييهمورشى!جانللباحثبحثأؤلها،الموضوع

عندقيقةنظرةالباحثأعطى،البحثهذاوفي!السريانعندالتاريخي

الثانيوالبحث،السريانعندالتاريخكتابةخلالمنوالغايةالهدف

السريانية!التواريخفيالإسلام"ظهوربعنوان!محجوب!صلاحللباحث

بدايةعنالسريانمؤرخيكتاباتلأغلبتلخيصعنعبارةهوالذي

بعنوان،الربيعيصكبانإجاسمللباحثالثالثوالبحث،الإسلامظهور

السريانئةأ.المصادرخلالمنوالإسلاميالعربي!التاريخ

وعد!بال!نقصمحكوموالإنسان،إنسانالباحثإن:أقولختامآ

والهناتالأخطاءبعضعلىالرسالةهذهنينقعفرئما،لذا،الكمال

،المعارفعنوتنقيبيبحثيفيبذلتهالذيالجهدمنالزكمعلى

السريانعندالتأريخكتبأهتممنئعدانكتابينعنالنقابوكثمف

معالجتهاالمطلوبةالجوانبعلىالإضاءةوكديكانإذ.والمسلمين

المنهجبئبالنقدالالتزامحاولتوقد.نقصانأوزيادةدونمنكقها

لذلك.مبزرآعمليمضمونيكونأنآمللذلك،والموضوعيئالدقيق
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الأولالفصل

الطبرقي:

ومؤلفاتهوحياتهعصره

الطبرفيعصر:الأؤلالمبحث

الطبرقيحياةشرة:الثانيالمبحث

ونسبهوكنينهاسمه:أؤلأ

ورحلاتهونشأتهمولده:ثانيآ

عليهالحلماءوثناءالعلمتةمنزلته:ثالثأ

وتلاميذهشيوخه:رابعآ

مؤئفاتهوأهئمالفقهيئمذهبه:خامسأ

تهوفا:دسأسا

الطبرقيتاريخمصادر:الثالثالمبحث

التاريخكتابهنيالطبرفيمصادر:أؤلآ

الطبرفيمصادرعلىالملاحظات:ثانيأ
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الأؤلاالمبحث

الطيرفيعصز

السياسئةعصرهسمات

وئمثلم(.229هـ/838-315-)224سنتيبينماالطبرقيعاش

العصرنهاية:هما،العباسئةالخلافةبهمامرتمرحلتينالتاريخهذا

وهيم(469-هـ/232974-)132بينماامتدالذيالأولالعباسيئ

بينماالثانيالعباسيئوالعصر؟وبناءهاالعباسئةالخلافةتوةشهدتمدة

)1(.والضعفالقوةبينتراوحمدةوهيم(459-846هـ/334-)232

والواثق،،المعتصم:وهمخليفةعشرأحدالطبرقيعاصروقد

والمعتمد،،والمهتدي،والمعتز،والمستعين،لمنتصروا،والمتوكل

)218والواثقالمعتصمعهديفيوالمقتدر)2(.،والمكتفيوالمعتضد،

ذإ)3(،المعتزلةبتسفطالعباسيةالخلافةتميزتم(846-هـ/232833-

.05-47ص،الكبرىالنوازل،زكوت)1(

12.ص،والمحدثينالمفرلن)مام،الصبل)2(

زر--،ايصأعليهاوأغلق،بيخاصأمذهبأتكؤنأناستطاعتدييةطانفةهم:المحتزلة)3(

هي:أصولخمسةمنعقيدتهموتتكون،الانانإرادةبحريةيحتقدونكانوالأنهمالقدرلة

عنوالنهيبالمحروتوالأمر،الننرلينينبالفنرتةوالقول،والوعيد،والحدل،الوحيد

.25/،الإسلامتاريخ،حن03؟1/،وايحلالملل،الهرستافطالمنكر.
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المأمونبأخيهم(841-هـ/227833-)218المعتصمالخليفةتاثر

القضاةقاضيأيضآشجعهوتد)1(مخلوقالقرآنأنإلىذهبالذي

داؤد)2(.أبيبنأحمد

الإمامذلكمثال،وسجنهبذلكيؤمنلامنكلبتعذيبالخليفةفأمر

منبأمروالقضاةالفقهاءناقشالذيم(،855هـ/)241حنبلبنأحمد

وغذبشجنلذلك،القرآنبخلقيقتنعلمولكئهمصر،فيالخليفة

منمنعهالخلافةالواثقتولىوعندمايومآ.وعشرينثمانيةمدةوضحيرب

،دارهمنفأخرجهالمتوكلالخلافةتولىأنإلىالبيتمنالخروج

)3(.عليهوخلعوأكرمه

بابكحركة،المعتصمالخليفةواجههاالتيالحركاتومن

الحركاتأخطرمنوهيم(837-816هـ/222-)102الخرميئ)4(

الحركاتعنتميزتفقدالعباسيتة)5(،الخلافةواجهتهاالتيالدينئة

انتضرتإذشاملةحركةكانتأنهاعنفضلآ،وتنظيمهابسعتهاالأخرى

.19ص،العباصغالمصر،أيوب؟21ص،.س.م،الل(1)

الئاص)جاروأرادالمحتزلةأفكارتبلالذي،المعتزلةزعماءكباراحد،داؤدأ!بنأحمد)2(

ولكةص،212صنةفيوذلكالآخرةفييرىلاوجل()عزاللهوأنالقرآنبخلقالقولعلى

ممرنة،الحجلي.القولبذلكالئاصهـفاتحن218صةفيعادثممدةفكتالفننةخات

15.352/،والنهابةابدايةكثير،ابن؟123/،القات

1/63.،الأمحانوفئات،خلكانابن)3(

همةذاوكان،أفريجانفيأباد،أبلالاصمهابقريةلأبهرامبنبابكهو:الخرمئبابك)4(

حدودعلىالبذجبالمنطقةفيالاباجنرئ!نيفترممالجماهير،ننوتأئيررلاط

الأمربابكنولىفلمابحد..منبالأمرلهفأوصى،خلافهعلىالفدرةدابرانأفريجان

.ا.صس.،م.،أيوبقي.منمرجودةتكنلمأمورأالاباجةمذهبفيأحدث

186.-917ص،الأولالباصالعصر،الدوري)5(
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إليهاوانضئم)3(.المدنمنوغيرهماوجرجان)2(،)1(طبرستانفيالدعوة

علاقاتالخرميئلبابكوكانت.الفرسوالأمراءالدهاقين)4(ورهـض

هذهاستمرتفقدالعباستة)5(.الخلافةضذبالبيزنطيينائصلإذخارجئة

فيعليهاالقضاءمنالمعتصمتمكنحتىسنةوعشريناثنتينادصحركة

الخليفةتمكنم(هـ/838)223سنةوفيم()6(.هـ/837)222ست

)7(.الأسرىوأخذالأموالعلىوالاشيلاء،عموريةفتحمنا!عتصم

علىسارم(846-842هـ/232-)227الخلافةالواثقتولىوعندما

بخئتييعترفلامنكلبتعذيبفامر،المعتزلةبآراءئتأثرآوالدهنهج

لمالذينالأسرىفداءرفضحدإلىالواثقتشذدوبلغ)8(،القرآن

جعفربعثم(،هـ/845)231سنةففي،القرآنخفقبفكرةيقتنعوا

مخلوقإنهقالفمن،الأسرىبامتحانوأمرهالرومبلادإلىالحذاء

أسيرآ)9(.وئتوكالفداءيحرمذلكيرفضومنالفديةلهيدفع

المعتزلةبآراءبالتمسكالمعتصمبأبيهالواثقالخليفةتأثريكنولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تتخللاتتيالميا.فيهرتكثروعرةجليةاراضيىئعظمهعرتمتدواسع)تجهو:لجريتان

ج/78.،البلدانممجم،الحمويياتوت.كثيرةضجريةاراضي

.الخاصالاتليمفيوهي،وخراصانطبرصتانبينتقععظيمةثهورةمدينةهي:جرجان

.2911/،م.ن،الحمريياقوت

186.-917ص،الأولالحباصنالعصر،الدوري

زيمأوالتاجرهووالدهقان،الفارسةاللغةمنمعربلفظوهي،دهقانمفردها:الدهاين

2.451/،العربلان،منظورابن؟مالهكئرأيوتدهقنفلاندهقن:ويقالالمدية

.186،917ص".سم،الدوري

.03هص،لإسرافواالتن!ه،المعودفي

293.ص،خياطابنتادبخ،خياط

3.272/،المقدمة،خلدونابن

162.ص،س.م.،المسحردفي؟2482/،ايعقوبيتاريخ،ايعقوبي
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زإ،السياسةفينفسهوالدهنهجعلىالسيرإلىذلكتعدىلىانما؟فقط

منزادالذيالمعتصموالدهفعلكماالأتراكعلىالاعتمادفيبالغ

)2(التركيأشناصفولى،غليامناصبومنح!م)1(،الأتراكوجود

كاتبلديهأصبحأئهأشناسنفوذوبلغ)3(،ودمشق،والمغرب،الباب

فضلآ)5(التركيإيتاخإلىخرأسانومنح)4(،الخصيببنأحمدوهو

السند.عن

الأخيرفعمد،ب!خراجهمالخليفةفطالبوالذلكبغدادأهاليفغضب

مدينةإلىم(835هـ/)022سنةالسلاممدينةمنمعهمالخروجإلى

م()6(.836هـ/221)فيهافاستقرسامراء

البلاد،لخرابسعيهمهوالأتراكوجودمنالئاستذئرسببوكان

بالناسوالاصطدامبهوالتسابقالخيلبركوبقيامهمذلكعلىومثال

يتخللمب!خراجهمالخليفةطالبواوعندما،بالخيلركضهمأثناءفي

معهم.وخرجعنهم

بقيادةدمشقفيمنها،تمرداتعدةالواثقالخليفةواجهوقدهذا

208/،الاسلامتارلخ،حن)1(

المامونصحبجحفر،أبو،والواثقوالمحتصمالمأمونخلافةفيتركيقائدهو:أثناص)2(

علىالمقصمولا.ص921سنةوفي،عموردةفتحفيالمقصموصحب،الرومكزوفي

91/18.،الاسلامتاريخ،الذهبيئمصر.

2.481/،ص.م.،اليعقو!ط)3(

أيرابنالحباسأبو،الكبيرالوزير،الجرجرافى،الحميدعدابنهر:الخصببنأحمد)4(

الغربالىالستعينونفا.،نكبثم،شأنهوارتفع.المستحينثم،الم!صراشوزره،مصر

.0244/،سم.،الذهبيئ2480صنةفي

ومانة،وتسينتحشةفيالمقصمفهفاضنرا.،الأبرضللامغلامهو:اتركياشاخ)5(

6.09/،اتارصخفيالكاملالأثبر،ابن.الاغتيالاتفيالمحتصمأوامرينفذوكان

.903ص،.ص.م،السحودقي)6(

04

http://kotob.has.it



بأبيويعرفالفخميتميمخرجفلسطينوفي)1(،الكلابييهس

ايوببنرجاءإليهمالخليفةفوجهالبربر،تمردبرقةوفيحرب)2(،

بدمشق،فبدأالأخرتلوالواحدالتمرداتإنهاءمنفتمكناد!ضارفي)3(

بلادفيتمردأايضآالواثقواجهوقدفبرقة)4(.،فلسطينإلىصارثم

)7(.عليهموانتصرفقاتلهم)6(موسىبنعمرانإليهمفبعث)5(اد!قان

سياسةتغيرتم(861-846هـ/247-)232المتوكلخلافةوفي

بالتوتفالئاسوآمر،القرآنخفتيجمختةأنهىفقد)8(،عهدهفيا!زولة

خفقيخكزةرفضواالذينالمسجونينعنوأفرج)9(.والجدلالمناظرةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وهوقيىوسيد،الامعربأمير،الكلايبيهىبنصالحبنمحتدهو:الكلا!بيهس

دثق.المأمونفولا.جموعهثتتحتىفحاربهالفيافىالحميطرأبيتمردواجهالذي

24.ص4الدهبضذرات،الحنبليالعمادابن365؟1/النبلاء،أمحلامجتر،الذهبئ

زوجتهىأجنديأتلقدكانلأئهاللقببهذاتميتهوصب)المبرقع(بلقبحربأبوهو

واقام،الحق)قامةالىودعا،اليانيأنهوزعم،فلطينفيخرج،برقعأوجههالبىثم

1.203/،س.م.،الذهي.أمرهواضفحل،بالنور

حربأليتتالمهمةالواثقخليفةالحاجيولا.الواثقحرصمنهو:أبوببنرجاء

بنية،العديمابنأدمقالى،مهاتفذالرتةفيحربوكان،بفلطنخرجالذىالمبرقع

8.3621/،الطلب

2.048/،ابعفويتارسخ،اليعقركي

3.531/،البلدانتوح،البلاذرقي.خراسانيليمئاالشدبلادمن:القيقان

استخلفهالند،أبر،البرمكيخالدبنيحصبنمرصبنعمرانهو:مرسبنعمران

وافتع،الببضاءصماهامدبنةوش،كل221صةوفانهبعدفنولاها،الندثغرإمارةعلىأبوه

فمال،واليمانئةالنزاريهبينقةوفعتأنالىويفتحيغزووظلالميدوغزا،قدايلمدية

544؟3/س.،م.،البلاذرقي.نقله،الهباريالعزيزعدبنعمر)يهفار،ايمائهالى

5.71/،الأعلامالزركر،؟1051/،ابالدانمعجم،الحمويياتوت

.3445/،.صم.،البلافرفي

.34/االأصلامتاربخ،حن

.1/485،.س.م،اليعقركط
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،دارهفيشجنالذيحنبلبنأحمدالإمامهؤلاءبينومن،الفرآن

)1(.عليهوالخلعدماكرامهب!خراجهالخليفةفقام

)المعتصم،الخلفاءمنسبقهعمامختلفةسياسةالمتوكلاتبعوقد

لىاقمافقطالقرآنخفتييختةدهايقافالمعتزلةإبعادفيليس(الواثق

منالتقليلإلىبادرإذ،أيضآالأتراكنفوذإيقافمحاولةإلىتعذى

ساهمذلكمقابل،الجيشفيوالأتراك)2(المواليوجودومنرواتبهم

مرة)4(،غيرالأتراكلمؤامرةالمتوكلتعزضلذلك)3(،العربزيادةفي

.أخرىتارةالصغير)6(وبغا)5(،ووصيف،تارةالتركيإيتاخقبلمن

حزضواعندماعليهبالقضاءالأتراكنجحم(861هـ/)247سنةوفي

الموالينمنوغيرهماوبغاوصيففاجتمع،والدهقتلعلىمحمدآابنه

سامراء)7(.ئذنإحدىالجعفريةمدينةفيالخليفةوقتلوا

الذيالمنتصرخلافةفيالحكمشؤونفيالأتراكتدخلاستمروقد

1/63.،الأعيانونثات،خلكانابن)1(

ل!شارةالخلافةزمنفيبكزةاصت!خدامهمتم،والحلفاءالخدموهم،مولىجمع:الموالي)2(

313.-02311/،العروسناج،الزبيدكط.العربيخرمنالملمينإلى

313.ص،والإضراتالنيط،السعودفي)3(

.2،86/،.س.م،اليعقوبر(4)

واحتجزالمحتز،علىاضولىالقواد،ايامراءكبارمنكان،المتوكلغلامهو:وصيف)5(

ابالأرزاقوطالبره،والأضروصنيةالفراغنةعيهث!نبت،والذخائرالأموالل!نفهواصطفى

علىونصبر.رأيهوتطعرابالدباي!،وقلوهعل!فوئبوااالترابالاعدنالكمما:فقال

27/925.،بالوئاتالوافي،الصفدي.ومائتينوخم!ينثلاثصةفيرمح

ومائين،وأربعينأرءصةفيدثقمعهندموممنالمتوكلقوادأحدهو:الصغيربغا)6(

المستعين.أيامفيفلطنووليالتركيوصفبحدحجبتههذابناولىتدالمستضرركان

5/1.327،دمثقمدبنةتاريخ،عساكرابن

01/313.،دمثىمدبنةتارسخ،عساكرابن)7(
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أوتامش،سيطرةتحتوكانم(،861هـ/)247سنةالخلافةتولى

أشهر)1(.ستةمنأكثرخلافتهتستمرولم،الخصببنوأصد

بالثهالمستعينتوليفعند،منهأفضلبعدهجاءالذيالخليفةيكنولم

علىبلالأمور،تهدألمم(866-862هـ/252-)248الخلافة

)2(،بالأموالواستئثارهمالخلافةشؤوننيالأتراكتدخلازدادالعكس

منتحديدفيوتدخلواتجرأواأنهمالحكمشؤونفيتدخلهمبلغوتد

لقتلهمانتقامهممنخوفآ،المتوكلأولادبعزلفقاموا،الخلافةيتولى

لذلك)3(،عنهمبدلآالمقصمأولادمنوهوالمستعينوعينواوالده

بناحمدالخليفةوكاتب،التركيأوتامشالخليفةوزيرفرض

)4(.الخليفةعلىسيطرتهمالقاسمبنشجاعأوتاث!وكاتب،الخصيب

اشدكانالذيم(986-866هـ/255-)252بالثهالمعتزبعدهوجاء

بالثهالمهتديالأتراكفبايعالجند،رواتبدفععنعجزإذ،ضعفآ

الأتراكسيطرةمنالتخقصفحاولم(،087-986هـ/256-)255

)5(.مقتلهإلىالمحاولةنلكوأدثفشللكة

نظامفيومؤلمةسيئةآثاز،الخلافةشؤونفيالأتراكلتدخلكان

أطلقلذلك،سابقةحضاريةتقاليديمتلكونالأتراكيكنلمإذ،الحكم

087-هـ/927-)256المعتمدالخلافةتولىثم)6(.العجمبدوعليهم

رعيتهأمورأهملفقدالخلفاء،منسبقهعفنيختلفيكنولمم(،298

2.394/،ابعفوبينارسخ،ابحفوكي)1(

94.ص،الاصلايهالنظم،الدوري)2(

.5/253،الزشلتاريخ،الطبرقي)3(

1.66/،الأممتجارب،مسكويه24914/ص.،م.،اليحقوجمي)4(

.94ص،س..م،الدوري)5(

.41صا،العباستةالعصورنيدراصات،الدورى)6(
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سيطرتهبسطمنطلحةالموفقأخوهفتمكن،وملذاتهبلهوهوتثصاغل

الخليفةفكان،الانهيارمنالخلافةدانقاذ،الملكأموروتدبير،عليه

نهي)1(.ولاأمرلهيكنولم،بالاسميحكم

ودمشقوسامراء،،الكوفةفيتمردحركاتلعدةالخليفةتعزضوقد

ومنعليها)2(.القضاءمناخوهتمكن،المناطقمنوغيرهاوفارس

الصفار)3(.ليثبنيعقوبحركةأيضآالتمردحركات

شأنعلام(909-هـ/928529-)927المعتضدخلافةوفي

المجهودمنالزغموعلى.الأتراكسلطةإضعافمنوتمكن،الخلافة

تحقيقفيينجحلمأنهالا،الخلافةسلطةلإعادةبذلهالذيالضخم

بنعمروحركةمثلالانفصاليةالحركاتمنعددعهدهفيقامإذ،ذلك

للخلافةالولاءأظهرالذيليثبنيعقوبأخووهوالصفار،ليث

منكلعلىواليآالمعتضدالخليفةفعينهالأمر،بادئفيالعباسئة

يك!ولموالس!ند.وكرمان،وأصفهان،وفارس،وخراسان،سجستان

بنإسماعيلبقيادةجثأالخليفةإليهوجهلذلك،المناطقبتلكعمرو

عليه.للقضاء)4(السامانيأحمد

وفيم(809-209هـ/592-)928المكتفيجاءالمعتضدوبعد

.813ص،لاثراتواالتن!ط،لمسحودفيا(1)

.7795،895/،.س.م،الطبركط2()

صنرهفيكان،الضقارلةالذولةمؤص،ملمفارصئزيمهو:الصفارليثبنيحقوب)3(

واليأالمحتمدالخليفةعينهالئخاص(أي)الضقارلقةفاومن،ائخاصأيالطفر،يعمل

الىرصاروالأحوازضيرازعلىمطرأنبحدأمرهعظمثموشيرازوفارص،هراتعلى

234.ص،والكانيالكيني،الغفار.الطريقفيتوفيأنهإلاالخلافةعلى!لشطرةبغداد

بنصامانبنأصدبنأحمدبنإصماعلابراهيمأبوهر:الامانيأحمدبنإصماعل)4(

/3،لأنابا،الممانيالنهر.وراءمالبلادأميرأكانالسامائيما،اليهئنب،نياربنجا

002.
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فيهاالنفوذذويبينالمنافساتيكثر؟الخلافةفيالضعفدلتعطه

أمورعلىيتوليوكان،الجيشقائدوهب)1(،بنالقاسموزيرهأ-ال

في)2(القرامطةحركاتظهورعنفضلآهذا،فيهاويتحكما!لافة

إضعاففيالأثرلهاوكانمكةوطريق،والشام،والبحرين،العراق

ا!لافة)3(!

-)592بالثهالمقتدرعهدفيالعباسئةالخلافةامورتستقرولم

وسيطرة،الدولةأمورفيالحريمتدخلزادإذم(329-هـ/325809

الدولة،أمورفيتتحكمالخليفةوالدةشغبفكانت،الحكمعلىالئساء

يثل،الدولةفيئباعالمناصثصارتحتىالرشوةتفشيعنفضلآهذا

)4(.الوزارةقئممب

.12صه،العباصئالتاهـسخ،أيوب)1(

عهدهفيالخلافةأمورعلىيرليكان،المكتفيالخليفةجث!قائدهو:رهببنالقاسم)2(

12..ص،م.ن،ايوبفيها.وشحكم

الصومأنوزعمواالخمرأحلوا271،5سنةبالكونةظهرواملاحدةطائفةوهم:القرامطة)3(

الحلبي،.المقدسبيتإلىوالحمرةالحجوان،النيروزيوموهوالةفيواحدآيومآيكون

1/278.،الحليةالبرة

.122ص،ص.م.،أيوب)4(
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الثانيالمالحث

الطبرفيحياةسيرة

ونسبه:وكنيتهأؤلأإسمه

هوأخرىرواياتوفي)1(،كالببنيزيدبنجريربنمحفدهو

جملةواكتفى،الطبرفيجعفرأبوخالد)2(،بنيزيدبنجريربنمحفد

نسبه،عنسائليومآسأله.أبيهواسماسمهبذكر)3(الأعلاممن

فأنثمده،النسبفيزدنا:السائلفقال،جريربنمحفد:فأجاب

)4(-
ؤبه:

الجوزى،ابن؟424/،لأنابا،السمحانئ؟2162/،بغدادتاريخ،البغداديالخطب)1(

،الحقاظتذكرة،الذهبئ؟62441/،لأدباءامعجم،الحمويياقوت؟6175/،المظم

/2071.

الصفدقي،؟4191/،الأعيانونئات،خفكانابن234؟ص،الفهرت،الئديمابن)2(

.2212/،بالوفئاتالواني

حجرابن5/74(التا!يخ،فيالكاملالأثير،ابن922؟صالفهرصت،،الطوسبئ)3(

5/757.،الميزانلان،الصقلاني

من،الثهورينالفصحاءمنالعدفيالتميمئرؤبةبنالحخاجاللهعدبنرؤبةهو)4(

بثعر.يحتخونوكانوااللغةاهلأعيانعنهأخذوالحباصيما،الأموالدول!نمخضرمي

2/303-س.،م.،خئكاناهـابن45سنةالباديةفيماتالئغة.فيب!مامتههـلقولرن

-3/601س.،م.،السفلانيحجرابن01/89؟،والنهايةالبدابةكثير،ابن503؟

801.
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أ1(يكفنيطاتتالأنساثإذاباسميفادعنيذكريالعجاجرفعقد

كانأتهعلىالمؤزخينمناثنانيختلففلمكنيتهإلىبال!ن!ةأما

لمأتهعلمآ،الكنيةهذهجاءتاينمننعلمولاجعفر،بأبيئكئى

يحفلولمالئساء)2(،يقربلاخصورآوكان،غقبلهوليسيتزؤج

قط)3(.حلالولاحرامعلىسراويله

كنبطإطلاقعلىالعربعادةعليهجرتماعلىكنيتهكانتورئما

منالمحطةهذهعندالمؤزخونيتوئفولمالخدد،مواليدهمعلى

انشغالهفيكانورئماشخصئته.فيالتبئلهذاسزويكشفوا،حياته

الموقفهذافيسببوتعليمآتأليفآفيهوالاجتهادالعلموطلببالرحلة

وطلإ.للعلمحئهعنالزواجيصرفهلئلا

الذينالمؤزخينائفاقمحلكانتالأخرىفهي)الطبرفي(نسبةأتا

صيتةوذاعاشتهرالتيالنسبةوهي،طبرستانإلىنسبةأتهاعلىأجمعوا

بها.

لكن،رأسهمسقط)آمل()4(مدينةإلىجريربنمحفدئسبكذلك

)البغدادقيأهيأخرىنسبةلهذكرام(هـ/85448ا)تشهبةقاضيابن

استوطنها)5(.ال!تيبغدادإلىنسبة

6.2445/،س.م.،الحمويياقوت)1(

5.761/س.،م.،الصقلانيحجرابن)2(

.69244/،س.م.،الحمويياقوت)3(

،البلدانمعجم،الحموىياقوتالهل.فيمدنهاوأكبرطبرستاننواحي)حدىهي:آمل()4

/157-.58

.2501/،الثافعئةطبقات،شهبةتاضيابن)5(
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ورحلاتهونشاتهمولدهولنيآ:

هـ/224العامأواخرطبرصشانأعمالمنآملمدينةفيالطبرقيولد

إئىالاختلافهذاويعودم)2(.هـ/225983العاماؤلوقيلم)1(،838

الطبرقييرويكما،السنيندونبالأحداثيؤزخونالبلدةهذهأهلأن

دينئة،تربيةوترئى،والدهكت!فيالطبرفينشأ)3(.نفسهعن!لك

إإئي:نفسهعنويقول،مبكرةسنفيوهوالئبوغأماراتعليهوظهرت

سنين،ثمانيابنوانابالناسوصئيث،سنينسبعوليالقرآنحفظت

هذهصخةمدىأعلمولا()4(.سنينتسعابنوأناالحديثوكتبث

الطبرفي.لسانعلىووضعت،الرواةمبالغاتمنتكونقدالتيالرواية

عشرةالثانيةسنفيوهوالأولىرحلتهإلىالمبكرالعلميئنبوغهدفعه

الريبلدةالأولىمحظتهوكانتم)5(.855هـ/236العامفيعمرهمن

كثيرعلىحصلحتىالشيوخعلىالسماعمنفيهافأكثرجاورها،وما

العلماء،منأقرانهكبقيةالطبرفيانظارمحطبغدادوكانت)6(.العلممن

الثالثالقرنإئانوالحضارفيالفكرقيالإشعاعمركزئمثلفهي

أبيالحديثائفةأحدسماعإلىيتوقوكان،الميلادفيالتاسعالهجرقي/

حالتحنبلابنقنيةلكنم(،867هـ/)241حنبلبنأحمداللهعبد

شيوخهاعنيأخذمدةببغدادالطبرقيأقامفقدهذاومعذلك)7(.دون

/2س.،م.،الصفدقي؟4191/س.،م.،خفكانابن234؟صس.،م.،الئديمابن)1(

.212

.62441/،الأدباءمعجم،الحمريياتوت21621/بغداد،تاريخ،البندادي)2(

2.2445/س.،م.،البغداديالخطيب)3(

.62446/س.،م.،الحمويياتوت)4(

5.761/،اليزانلان،الحسقلانيحجرابن)5(

.62446/،س.م.،الحمويياقوت)6(

.6/2447،ص.م.،الحمويياتوت)7(
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شيوخهامنليسمعالبصرةإلىانحدرماسرعانلكئه،عنهمويكب

وقته.فيالقبقين

ماوهو،علمائهاعنالحديثسماعليستوفيالكوفةإلىانتقلثئم

زأإلى،شيوخهاعنيأخذواسطفيردحآانقطعوالكوفةالبصرةبين

فيمازآمصرإلىخرجثئميتففه)1(.مذةبهافأقامبفدادإلىعائدآقفل

انحدرثئموالثغور،السواحلفيمشايخهاعنفاخذ،الشامببلادطريقه

مالكعلوممنالكتابةفأكثرهـ،253العامفيالفسطاطإلىكربآ

يعودأنقبلبها،العلموأهلالثصيوخبقئةمنوغيرهماوالشافعي

مصر)2(.إلىومنها،الشامإلىادراجه

وكانت،طبرستانإلىعادثثم،بهاوكتببغدادإلىذلكبعدرجع

م،ص/592539العامفيإليهاوعادغادرهاثتمإليها،الأولىعودتههذه

حتىفيهاحياتهبقئةوقضىواستوطنهابغدادفيالحالبهاستقزأنالى

)3(.المنيةوافته

عليهالعلماءوثناءالعلمنةمنزلتهثالثأ:

بأئهلهوشهدوا،وفكرهالطبرفيعلمعنوحديثآقديمآالعلماءكتب

فيوعارفالمؤزخينوكبيرالمفضمرينوإمامالإسلافيالفقهأعلاممن

كثيرأجمعوأئه،والعروضوالفغةوالأدبوالنحووالحديثالقراءات

)4(.زمانهأهلمنلأحديكنلمماعصرهعلوممن

زأةلم:تلميذهم(619هـ/)035القاضيكاملبنبكرأبوفيهقال

6/2447.س.،م.،الحموكطياقوت)1(

6/2448.س.،م.،الحمويياتوت)2(

.2/701،النهايةفاية،الجزرفيابن؟69244/،س.م.،الحمويياقوت)3(

.9/156النلاء،أمحلاميتر،الذهبئ612451/س.،م.،الحمريياتوت)4(
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وأالفقهاءاختلافومعرفةالعلماءوكتبللعلمأجمعجعفرأبي*ر

الطبرقيمحضدبنالعزيزعبدتلميذهوتحذثمنه()1(.العلوممن*كنه

كتبهبينجمعت!اذا،للعلومجامعآللعباداتعاملآإكان:فقالكه

غيرهاأ)2(.علىثضلآلكتبهوجدتغيرهوكتب

العلماءأئضةأحدإكانام(:575هـ/)463البفدادفيالخطيبقال

العلوممنجمعقدوكان،وفضلهلمعرفتهرأيهإلىويرجعبقولهخكم

تعالى،اللهلكتابحافظآوكان،عصرهأهلمنأحديشاركهلمما

عالمآ،القرآناحكامفيفقيهآ،بالمعانيبصيرآ،بالقراءاتعارفأ

بأقوالعارفآ،ومنسوخهاوناسخها،وسقيمهاصحيحها،وظرقهابال!نن

المشهورالكتابوله،وأخبارهمالئاسبأئامعارفأ،والتابعينالصحابة

..0،)3(.وتاريخهمالأممأخبارفي

إلىرجلسافرالوام(:هـ/780)471الأسفرايينيئحامدأبووقال

ذلكيكنلمجريربنمحقدتفسيركتابلهيحضلحتىالصين

جمسرآأ)4(.

النحوفيالمقرئالكامل"العالمام(:)646!/248القفطيئعنهوقال

...!)5(.م!ثلهفنونهفيئزلم،العلومجامع،الإخبارفيالحافظاللغوفي

وله...كثيرةفنونفيإمامآ"كانام(:282هـ/)681خفكانابنوتال

منوكان،فضلهوغزارةعلمهسعةعلىتدذمتعذدةفنونفيمصئفات

6/2446.الأ،باء،معجم"الحمويياقوت)1(

6.2452/ن.،م.،الحمويياتوت)2(

2.163/بنداد،تا!سخ،البغداديالخطيب)3(

2.164/ن.،م.،البداديالخطب)4(

.59-398/،الرواةانبا."القفطئ)5(
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"كان؟الطبرفيأنم()748!/1348الذهببئوذكر،)1(.المجتهدينالأئفة

والإجماعالفقهفيإمامآالتفسير،فيرأسآحافظآصادقآثقة

وبالفغةبالقراءاتعارفآ،الناسوأيامالتاريخفيعلآمة،والاختلاف

،)2(.ذلكوغير

المشصهورالعالم"هوام(:047هـ/874)تبرديتغريابنعنهوقال

إلىويرجعبقولهيحكم،العلمأئئةاحدوهو،وكيرهالناريخصاحب

()3(.عصرهأوحدوكانكثيرةعلومفيمتقنآوكان،رأيه

وتلاميذهشيوخهرابعآ:

شيوخه:أ

وغربآشرقآالإسلاميئالعالمبلدانمنكثيربينالطبرقيالإمامتنقل

وهوبغداد.مدينةفيالتزحالعصابهحظتانإلىاظفارهنعومةمنذ

فيكانتالتيوالمعارتالعلوممنينهلظلالطوالالسنينتلكخلال

وقراطيسهم.الإصلاميةالبلادأصقاعفيالمنتشرينالمشايخصدور

الشيوختعددوالعلومالمعارفأنواعتحصيلهوكثرةأسفارهولكثرة

لهموتتلمذعنهمأخذالذينالأعلامهؤلاءأسماءوتناثرت،وكثروا

لاالذيكالقارئكانفقد،العلمئةشخصئتهأثرىماوهذا،منهموسمع

وكالفقيه،الحديثإلايعرفلاالذيوكالمحذث،القرآنإلايعرف

النحو)4(.إلايعرفلاالذيوكالنحوي،الفقهإلايعرفلاالذي

لهم.وتتلمذعنهمأخذالذينالشيوخابرزوسنذكر

.4191/،الأعبانوئات،خقكانابن)1(

20.71/"الحقاظتذكرة،الذهيئ)2(

3.025/،الزاهرةالنجوم،برديتنريابن)3(

6.2452/الأدباء،معجم،الحمريباقوت)4(
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تلاميذه:ب

ينابيعمنواغترفوامذهبهعلىتففهواكثيرونوأتباعتلاميذدلمجرقي

واسعةمدرصةبحقوئعذ،العلممجالاتمعظمفيالراثدفهو،!طائه

والحديثوالفقهبالتفسيرالعالمفهو،العلومكلمنالمريدين!كل

العربية.والففةخر11القرآنبعلومناهيك،وادارلخ

وسلكواأثرهاقتفواأتهمنجد،تلامذتهسجلإلىفاحصةنظرهوفي

وعنمذهبهعندافعوابررةتلامذةوكانوا،وغزارتهالتأليففيطريقه

إجمالآ،أوتفصيلآشيخهلحياةأزخقدمنهمقسمآأنعنفضلآ،آراثه

وابرزهم:يديهعلىدرسواالذينتلامذتهأهموسنذكر

م(.هـ/789)367الحضينياللهعبيدبنالغفارعبد-ا

م(.099)936!/الباقرحيجعفربنمخلد-2

م(.)387!/799الثيبانياللهعبدبنمحمدالمفضل3-أبو

ام(..55هـ/)093زكريابنالمعافيالفرجابو-4

ام(.510)193!/الطبريالسقطيحبيببنإبراهيمإسحاقأبو-5

ام(..هـ/95)993الكاتبعليبنأحمدجعفرأبو-6

بابنيعرفرجلأومنهم:فقالالنديمابنذكرهالحداد،ابن-7

الحداد...!)1(.

بابنئعرفرجل"ومنهم:فقالالنديمابنذكره،اذنوبيابن-8

000،)2(..أذنوبي

23.هص،الفهرت،النديمابن)1(

235.ص،ن.م.،الديمابن)2(
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سيرةفيكتابآصنف،الطبريمحمدبنالعزيزعبدمحمدأبو-9

)1(.الطبريجعفرأبيشخه

منبانه9:فقالالنديمابنذكره،الدولابيالعزيزعبدبنعلي-01

إ)2(.مذهبهعلىالمتفقهن

مؤتفاتهوأهئمالفقهئمذهبهخامسآ:

الفقهئيمذهبهأ:

الإسلافيالتشريعاكتملم(855هـ/)241حنبلبنأحمدوفاةبعد

النعمانحنيفةأبوالكبار،الثلاثةالأئقةسبقهإذ،الأربعةللمذاهب

الشافعبئإدريسبنومحقداهـ(97)تأنسبنومالكاهـ(5ه)ت

بنداودجاءثئم.لمذاهبهمالعاقةالخطوطرسمواالذينهـ(254)ت

كانوالذي،ال!نةاهلفقهاءآخرهـ(27ه)تالظاهرفيالأصفهانيعلي

قولاستعملمنؤل11أتهباعتبار،الفقهعلمفيومؤئزملحوطدوزله

()3(.والقياسالرأيمنذلكسوىوالغىوالنةبالكتابواخذالظاهر

الرابعالقرنفيملحوظشأناشسهالذيالظاهرفيلمذهبهوكان

الإسلاقي)4(.المشرقفيوخصوصآالهجرفي

المذاهب،لهذهمتفاوتآتناميآعمومأالحرافبلبغدادوشهدت

الذي(الرأيأهل)مذهبالحنفيئللمذهبخاصقوضععلىمحافظآ

)5(.العراقاهلمذهببهوصف

.245اص،م.س.،الحمويياتوت()1

23.هص،م.س.،الديمابن)2(

.4ههعى،المفذمة،خلدونابن)3(

093.-1938/،الاصلائهالحضارة،متز)4(

1.133/،النفا!بمأحن،المفذصي)5(
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يتنازعكانالهجرثينالرابعالقرنوبدايةالثالثالقرننهايةوفي

قويتالذينالحنابلةوالشعة)1(0الحنابلة:همارئيسانحزباننج!ا!

مئمثلةلهمالسلطةودعم)2(المتنهـاثارةالغئفإلىميلهمبببشوكتم

وشكلونالكرخجانبيح!كنونالذينوالثئيعة،المسلمينخليفةبرأسا

هذهعلىاستقزتالفقهيةالمذاهبف!نالعموموعلىضظهدة.فئة

كالدولة،الثئيعةإلىأمرهاآلالتيالبلادباستثناءالأربعةالمذاهب

الحمدانئةالذولةأوطبرستانفيالعلويةالذولةأوالمغربفيالفا!ئة

حواضرفيمنتشرينكانواالذينالشيعةأوبعدفيماوحلبالموصلفي

قم.أوالكوفةفيأوبغداد،كر!فيالمدن

كانتبل،الأيامتلكفيالعراقفيكثيرونأتباغللشافعيئيكنولم

بنمحفدجعفرأبوالمشرقاهلمنوكانالمثمرق)3(.فيالغلبةلهم

بهواهتتم،حياتهمنردحآالشافعيئالمذهباعتنقالذيالطبرقيجرير

تقذمثئم)4(.سنينعشرببغدادبهوأفتىعلمائهكبارعلىودرسه،وتعفق

قواعدهلهمستقلمذهبصاحبوصار،فيهالاجتهادمرتبةوصلحتى

أتباعلهوصارالجريرقي،،المذهب9ببعدفيماعرف)5(،وأصوله

بعدانقرضثتم،بهايتصلومابغدادعلىهذامذهبهواتتصرومقفدون.

وأتباعه.أصحابهبانقراضالهجرفيالرابعالقرن

ابنمنهم،المؤزخينمنجملةبآرائهوتفزدهمذهبهعنتحذثوقد

اختارهالفقهفيمذهب"وللطبرقي:يقولالذيام(546هـ/)438افديم

.1/621،.ن.م،المقذيي(1)

5.175/،انريخنيالكامل،الأثيرابن:يظر)2(

1.293/،.ص.م،متز،212/،.س.م،المقذس)3(

.9915/،النبلاءأمحلامجتر،الذهبئ)،(

6/2448.الأدباء،معجم،الحمويياقوت)5(
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مؤ"كان:قائلآخقكانابنوكتبكعب،)1(.عذةذلكفيولهلنفسه

عليالمعافىالفرجأبووكان،أحدآيققدولمالمجتهدينالأئقة

أصحاسإوأتام(:7913هـ/)997المالكيئفرحونابنوقالأ)2(.مذهبه

ثررأبيأتباعوانقطع،مذتهمطالتولايكثروافلمثوروأبيالطبرفي

)119!االسيوطيوقال،،أربعمائةبعدالطبرفيوأتباع،ثلاثمائةبعد

وأتاوبلمستقلبمذهبانفردثمشافعيآأؤلآالطبرفيوكان9ام(:505

،)3(.كثيرةكئبوالفروعالأصولفيوله،ومقئدونأتباعولهواختيارات

عنه(.حفظتبمسائل"تفزدقدأنه)4(التاريخيةالمصادربعضوذكر

مذهبهفيأئفهاالتيكتبهجميعأنبالذكرالجديرةالملاحظةلكن

)اختلافكتابهفيذكرهماإلاآرائهمننعرتفلا،فمدتآراءهوحملت

الفقهاءعنهحكاهماأو،الكريمالقرآنتفسيرهفيأوالفقهاء(

والمؤزخون)5(.

مرئفاته)6(اهم:ب

القرآنعلومكئب:ا

التفسير)7(كتابأو،القرأنآيتأوبلنيالبيانجامع:ا

فيالطبرفيبراعةفيهظهرت،وتمئزآوذيوعآشهرةكتبهأكثرمنهو

234.ص،الفهرت،ائديمابن)1(

4.191/،الأمحانوفئات،خنكانابن)2(

4.191/ن.،م.،خقكانابن)3(

.424/،الأناب،السصعانئ؟2162/بغداد،تاربخ،البغداديالخطيب)4(

234.ص،الطبركط،الحوفيئ)5(

علىمزنفاتهذكروجاء،تتعهاللقارئليهلموضوعاتهاحسبالطبرفيمؤتفاتترتيبتتم)6(

ثانيأ.معظمهاولضياعأؤلأ،لنزارتهاالحصرلاالاجمالصبيل

.2163/،ص.م.،البغداديالخطب؟23صه،الفهرصت،ائديمابن)7(
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الطبرقي:قال)1(.التاريخفيكتابهيؤلفأنقبلوضعهاقفسير،هـلم

بماالتفسيرفيورسالةبخطبةابتدأهصبيئ!)2(0وأنانفسي،أحذثتني

مقذماتمشذ!ثئم،والفصاحةوالإعجازالبلاكةمنطىاللهخعق

...تفسيرهجوازفيوردوماالقرآنتأويلوجوهوفيالتفسير،فيا!لام

فذكر،خزفآخزفآالقرآنشأويلوأتمعه،والسورالقرآناسماء500
..سعمرلم

الكوفيينمنالأعرابأهلوكلام،بعدهمومنوالتابعينالصحابةأتوال

وأحكام،ومنسوخهناسخهفيوالكلام،القراءةواختلافوالبصريين

.00)3(.فيهوالخلافالقرآن

هـ/)774كثيرابنواورد،بهواشادواعليهالعلماءاثنىوتد

ابنتفسيركتابفيينظرحتىالصينإلىرجلسافرالوأئهم(:1372

كثيرآ()4(.ذلكيكنلمالطبرقيجرير

الفارسئة)5(.اللغةإلىوئرجمالعلماء،بعضواختصره

الفرآن)6(وننزبلالفراءات:ب

ذكركبار)7(،بخطوطمجقدةعشرةثمانيفييقع،كتبهجيدمنهو

6.171/،المظم،الجوزتيابن،2/163ص.،م.،البغداديالخطب)1(

6/2453.الأدباء،معجم،الحمويباقوت)2(

6/2453.م.ن.،،الحمويباقوت)3(

.11115/،والنهايةالبداية،كثيرابن)4(

2/167.،العربقالتراثتالميخ،صزكين)5(

،الحمويياقوت،2/163م.س.،،البغداديالخطب523صهم.س.،،ائديمابن)6(

1/713.،الحقاظنذكرة،الذهبئ6/91245م.ص.،

تارلخ،ورقة)1178128تراءات174/القاهرة،الأزهرجامعةمكتبةفيخظيةنخةفه)7(

ذكرهوقد3.05/،العربئالأدبتا!يخ،بروكلمان:ينظرم(.1735اص/143المحخ

والراذ.المشهورمنالقراءاتجامع:بادم
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القزا،اسماءفيهوفضلوالشواذ،المشهورمنالقراءاتجميعفيه

وغيرها)1(.والشاموالبصرةوالكوفةالمكرمةومكةبالمدينة

)2(والتنزيلالعدد؟ج

علريدذعنوانهولكن،ذكرتهاالتيالمصادرفيتفصيلهأجدلم

بهانزلالتيالحروفعددأوالقراءاتعددفيائهيحتملإذ،مضمونه

.القرآن

الحديثكئب:2

الآثار)3(تهذيبأ:

وجمقلهاالأحاديثويتناول،الحديثرواةأوائلوققمرتمثالكتاب

ابنمسندوبعض،والمواليالبيتوأهلالعشرةمسندمنهفتتموصختها،

)"(.تمامهقبلفمات،عتاس

المجزدالمسند:ب

الأكئرالحديثأصحابكتحت!وقد:فقال،الحموفيياقوتذكره

وذكره،)5(.الناصعلىترأهماالشيوخعنحديثهمنفيهوذكر،منه

رواهماجميععلىفيه"يأتي:فقال،المخرجالمسند:باسمالذهبيئ

يتفهأ)6(.ولم،وسقيمصحيحمنالصحابيئ

6.2454/س.،م.،الحموكطياقوت)1(

1.712/،الحفاظنذكرة،الذفي)2(

رذكر.6/9245.الأدباء،معجم،الحمويياقوت23،صه،الفهرصت،ائديمابن)3(

.مخطوطوالكتابايانجار،منمحمدالنبيعناثابترتفصيلالآثارتهذيب:بنران

3.94/،العربئالأدبتارلخ،بروكلمان:ينظر

.1/7139/158،النبلاء،أعلاميتر،الذقي)4(

6.0246/،س.م.،الحمويياتوت)5(

.9/158النبلاء،اعلامصتر،الذقي)6(
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المقهكتب3:ح

الأصولفيالآدرأ:

للطبرقي،ترجمتالتيالمصادربقئةتذكرهولم،الحموقيياتوتذىه

منهيخرجولمالأصولفيالآدربكتابووعد9:عليه!قأفال

شيء")1(

القضاءآداب:ب

إذاللقاضيينبغيوماوكتابهمالقضاةفيهمدح،والتفصيلبالتجويد

)2(.ورقةألففيكتبهوقد،بهيعملانولي

الأسلام)3(شرائعاحكامفيالأمصارعلماءاختلاف:ج

ذكر،وغربآشرقآبالفضلمشهوزوهو،تصنيفآالطبرفيكئبأؤلمن

فقيه،عنهمايستغنيلاكتابانألي:الطبرقيعنهقالالفقهاء.اقوالنيه

)5(.ورقةآلافثلاثةنحوفييقعوالكتاب")4(،واللطيفالاختلاف

)6(الإسلامشرائعأحكامفيالقولبسيطد:

فيذكرالعلماء"،"مراتبكتابسئاهكتابآلهقذمالكتابوهذا

بدءآالأمصارفقهاءعنبالحديثبدأثم،فيهوالتفقهالعلمفضلمقذمته

ثتم،والبصرةالكوفة،بالعراقينمرورآوخراسانبالاموانتهاةبالمدينة

6.2462/م.س.،،الحمويبانوت)1(

.69245/،س.م.،الحمويبافوت)2(

/2،الحفاظتذكرة،الذهبئاالفقهاءاختلاف:باسمذكره،23صه،م.س.،الئديمابن)3(

الحلماء.اختلاف3:باذكره712،

6.2458/"س.م.،الحموييافوت)4(

.6/2458س.،م.،الحمويياقوت)5(

.9158/،الحفاظتذكرة،الذهيئ،234ص،الفهرست،الئدبمابن)6(
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المختلمراختلافوذكرالطهارةزفيبعدالصلاةكتابإلىخرج

القضاء!وأدبوالوصاياوالسجلأتالمحاضرفيهودكز،واتفاقهم

)؟(.ورقةألفينحومنهوخزج

)2(الأحكامأصولفيالبيان!

إلرفيهاالطبرفيتطزق(،القولالطيفلكتابمقذمةرسالةهو

والمنسوغوالناسخوالمراسيلالآحادوأخبارالفقهأصولعلىالكلام

ذلك)3(.غيرإلى،والنواهيوالأوامرالأخبارمنوالمفسئروالمجمل

)4(.تفسيرهفيالطبرفيذكرهوقد

)5(الدينأصولفيالتبصيرو:

فيهايشرح،طبرستاناهلإلىبهاكتبرسالة"هو:الذهبيئعنهقال

ا)6(.الدينأصولمننقفدهما

الأسلام)7(شرائعاحكامفيالخفيفز:

متناوله،يقربحتىالكتابوغيل،اللطيفكتابمنمختصرهو

ورتة)8(.أربعمائةفيوهو،والمتعفمالعالممنهوليستفيد

6.9245/الأدباء،ممجم،الحمويياقوت)1(

،الأحكا!أصولبيانفيالرصالة:باسموذكره30.5/،العربئلأدباتاهـيخ،بروكلمان)2(

.69245/،س.م.،الحمرىياقوت)3(

507/2.69(1/،البيانجامع،الطبرقي)4(

1/713.،ص..م،الذهبيئ؟62462/،م.ص.،الحمويياقوت)5(

.9158/،النبلاءأعلاميتر،الذهبيئ)6(

.1712/،النبلاءأعلاميير،الذهبئ(23هص،الفهرصت،الئديمابن)7(

6/9245.م.س.،،الحمريياتوت)8(
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جتدمنوهو،الشرب)كتاب:عنهوقالالحموقيياقوتذ!ه

فيه،)1(.كالمنفردوهو،وأحسنهااكف

الشهادةكتاب:ح

الحموفي)2(.ياتوتبذكرهتفزد

)3(الصلاةكتاب:ط

اختلافالكتابهذافي"وذكر:بقوله،الحموفيياقوت!!ه

ذلك،فيوالتبيينالاستعصاءعلىفيهتكقموامافيواتفاقهما!تلفين

()4(.ورقةالفينحومنهوخزج

)5(السنةصريحكما:

بهئدينومامذهبه)ذكر:وتال،رسالةأنهاالحموفيياقوتذكر

-)6(
.وستمده"

الفتوىكتاب:ك

قراءةفيإنسانسألهواذاة:فقال،بذكرهالحموقيياتوتتفزد

يأكانف!نه،الفتوىكتابإلا،يحضرحتىئقرئهلموكاب،كناب

فيهإ.أجابمنهشيءعنشئلوتت

6/2458.،س.م.،الحمويبانوت)1(

6/2463.س.،م.،الحمويياتوت)2(

234.صص.،م.،الئديمابن)3(

6.9245/الأدباء،معجم"الحمويياقوت)4(

.2213/،بالونئاتالوافي،الصفدئ)5(

6.2462/،س.م.،الحمويبافوت)6(
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)1(الاسلامشرائعاحكامفيالقوللطيف:ل

جميحعليهيعؤلالذيمذهبهمجموعوهو،كتبهجيادمنئعذ

المذاهبأئهاتوأفضلالفقهاء،وكتبكتبهأنفسومن،أصحابه

أؤله)2(.فيكثيرآاختصارهفييعتذروكانتصنيفآ...وأشذها

الوقفكناب:م

للخليفطأثفهأثهوأضافم(،9136هـ/)771السبكيئبذكرهتفزد

تجتمعوقفآيوقفأنارادعندمام(هـ/809)592المكتفيالعباسيئ

)3(.الخلافمنوشلمصختهعلىالعلماءأقاويل

التاردخكئب:4

والتابعينالصحابةمنالرجالتاريخأ:

منالرجالتاريخكتابأيضأأوتتم:عنهوقال،الذهبيئذكره

،)4(.لقيهمالذينشيوخهدمالىوالتابعينالصحابة

إلىوالتابعينالصحابةمنالرجالتاريخ:بعنوانالصفدفيوذكره

كانالذيالعلماءا)مراتبكتابهوالكتابهذاكانوربما)5(.شيوخه

ابنذكرهالذي،الإسلامشرائعأحكامفيالقول"بسيطلكتابمقذمة

)6(.عليهوعققالئديم

الفقه.فياللطيفوأسما.:234.،صالفهرصت،الئدبمابن)1(

6/2458.س.،م.،الحمويياقوت)2(

2.124/،الكبرىالثانيهطبقات،السبكئ)3(

.9/158النلاء،أعلاميتر،الذهبئ-)4(

.2132/،م.س.،الصفدقي)5(

6/9245.م.س.،،الحموكطياقوت)6(

62

http://kotob.has.it



)؟(والملوكالزشلتاريخ:ب

البحثموضوعوهو،الإسلاميئالتاريخفيالمصادرأهممنور!ذ

الكلامالتاريخفيجعفرأبوذكر!ثئم:الحموقيياقوتقالوا!رراسة.

وهوخلقماأؤلوذكر،واللياليوالأيامالزمانحدثعلىا!رلالةفي

كانوماإبليسواللعينوحؤاءآدمذكرثئمفشيئآشيئآذلكبعدوماالقم

وملكرسولورسولنبيئنبيئأخبارمنبعدهكانوما،آدمنزولمن

الفرسوملوكالطوائفملوكمعنبيناإلىلذلكمنهاختصارعلى!!ك

وأزواجهوأولادهوأئهاتهوآباءهونسبهمحمدالنبيمولدذكرثئم،والروم

الخلفاءذكرئئم،عنهماللهرضيأصحابهوحالوسراياهومغازيهومبعثه

وبنيأمئةبنيأخبارمنكانماذكرثئم،بعدهالمهدتينالراشدين

آلافخمسةفيوهووالدنياالدينعلوممنكثيرآيجمعوهوالعئاص!

قسمين:إلىنظريآمق!موالكتاب

؟الإسلامتبلمايتناول:الأؤلالقسم

:أقسامثلاثةإلىوينقسم،الإسلامبعدمايتناول:الثانيالقسم

هـ45شةإلىالراشدينوالخلفاءمحمدنبيعهد:الأؤل

اهـ32سنةهـإلى45سنةمنالأموئةالذولةعهد:الثاني

وهيهـ،203سنةاهـإلى32سنةمنالعباسئةالدولةعهد:الثالث

تاريخه.كتابةفيالطبرفيعندهاتوقفائتيالسنة

/4،لأنابا،المحافطأوالملوكايأممتاريخ:رأمماه.2163/،م.س.،الئديمابن)1(

6.171/،المنتظم،الجوزقيابن1562

.62456/الأدباء،محجم،الحمويبافوت)2(
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جاءفقدالمسير،فيكتابهتأليفمنالفراغبعدالطبرقيأتفهوقد

كتابنافيخملآمنهاحكيناقدذلكفيأقوالأوقيل:لسانهعلى

بذكرالكتابإطالةفكرهنا،القرآنآيتأويلفيالبيانجامع:المسفى

،)1(.ا!موضوعهذافيذلك

شةالآخرربيعشهرمنبقينلثلاثالأربعاءيومتصنيفهمنفرغ

.للهجرةوثلاثمائةثلاث

أشهرها)2(:،وذيولومختصراتتتفاتوللكتاب

أكملههـ(،936)تالفرطبيئسعدبنلعريب،الطبرفيتاريخصلة-

ص.032شةإلى

52!(ا)تالهمدانيئالملكعبدبقلمحقد،الطبرفيتاريختكملة-

ص.367سنةأؤلبأخبارالكتابوينتهيص،592سنةبحوادثوبداه

اخبارفيوهو،مجهوللمؤلف،للطبرقيالمذئلذيلمنالمنتخب-

والتابعينالصحابةبعضوأخبار،ووفئاتهنوبناتهمحمدالنبي

تهم.ووفئا

منهخيق:وفقالتاريخفيكتابهالطبرقيوضعوقد

مابأخبارالمتعلقالأؤلالقسمفيواستخدمه،موضوعيئ:الأؤل

؟الإسلامقبل

بعدمابأخبارالمتعفقالثانيالقسمفيواستخدمه،حوليئ:الثاني

.لإسلاما

1.98/،الزسلتارلخ،الطبرئ)1(

-2164/،المرمغالتراثنارلخ،سزكين؟347/،العربغالأدبتاريخ،بروكلمان:ينظر)2(

166.
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والتركئةالفارسيةمنها،عذةلغاتإلىالطبرفيتاريخئرجم

واللاتينئة)1(.والإنجليزيهوالفرنسئةبلخ(،أهلالغةوا!طائيه

المدئل)2(ذيل:ج

فيمحمدالنبيأصحابمنماتأوفتلمنتاريخعلىيئشملوهو

منقريشمنأومنهفالأقربالأقربترتيبعلىمماتهبعداو-اته

الخلفثئم،بعدهموالسلفالتابعينمنماتمنموتذكرثتم،ارقباثل

وذكر،ومذاهبهمأخبارهممنخملآمنهمسمعالذينشيوخهبلغأنإلى

كنيته.دونباسمهأواسمهدونبكنيتهاشتهرمن

وأهلالحديثطلأبفيهيرغبوافاضلهاالكتبمحاسنمنوهو

ألفمننحوفيوهوثلاثماثةسنةبعدإملاءهخزجوكان،التواريخ

المذئل،ذيلكتابمنالمنثخب:باسممنتخبالكتابولهذا

معطبعالذيوهو،مجهوللمؤلفوهو،الطبرفيجريربنلمحئد

عشر)4(.الحاديالجزء،الطبرئتاريخذيولكتابضمنالناريخ

صنعاءنارلخد:

ترجمتالتيالمصادربقيةفيأجدهولم،بروكلمانبذكرهتفزد

عبدبنأحمدالعئامىأبو:هوالكتابهذامؤلفأنوالصحيحالطبرفي.

الطبرتينمنوأصلههـ،465العامفيالمترفىالصنعانيئالرازئالله

.661-0،2/561ص.م،صزكين؟384/،.ص.م،نبروكلما:يخر(1)

3.47/،ال!كلالأدبناركخ،بروكلمان612457/،الأدباءمعبم،الحموىيانوت)2(

6.2457/،ص.م.،الحموييانوت)3

)برايم.النفلابومحثدتحتيقام699!ة6،طمصر،فيالمحارتدار!ه)1(
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ا!تيبدارخطئةنسخةومنه،بهاوأقاموااليمنإلىوفدواالذين

المصرتة)1(.

المختلفةالعلومكئب5:

)2(النفيسةوالأخلاقالجئدةالنفوسآداب:أ

وأعمالالوسوسةفيبالكلامفيه"وبدأ:الحموفيياقوتقال

الإجابةواوقاتالقرآنوفضلالدعاء،منكثيرآشيئآذكرئئم،القلوب

.!ودلائلها

ر)3(عتذالاا:ب

مذهبطوذكر،وزعيمهمالحنابلةإلىللاعتذارعملهكتابهو

.واعتقاده

جزءأعشرسبعةفيالمصطفىبشارة:ج

"توجد:عنهوقال،الطبرفيجريربنمحفدإلىونسبهبروكلمانذكره

فيكماوخراسانطهرانفيأخرىواجزاة،النجففيمنهاسبعة

رترأ)4(.المستشرقإلىالنجففيالخاقانيئلعليئرسالة

مسلمبنعليئبنمحقدجعفرأبيتأليفالكتاباناتضحوقد

هـ)5(.553سنةحيآوكان،الطبرفيالآمليئ

جزءآ.عثمرسبعةفيويقعالأولياء،كراماتفيوالكتاب

.125/،الزئلناهـسخ،الطبرئ)1(

.2214/،بالوثاتالواني،الصندئ؟60246/،م.ص.،الحموكطيافرت)2(

2.214/س.،م.،الصفدفي612451/،سم.،الحمويياتوت)3(

اليه.فسوبالكابأنونيه3،05/م.ص.ا،بروكلمان)4(

.102/،ص..م،الطبرئ)5(
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!د:ا!يدة

مجاميع449/برقمتيمورمخطوطاتمنوهو،سزكينفؤاد!!ه

الهجرفي()1(.العاشرالقرن،168-161ص)من156/4

الحرتو!ئةعلىالرذرو:

الذينالحنابلة)تعنيبأنهاالحرقوصئةكلمةوف!تر،بروكلمانذىه

،)2(،حرقوصبنزهيرأولادمنحنبلبنأحمدلأنبذلكئئوا

معكانثئم،صحابيآكان،السعدفيزهيربنحرتوصهووا!حيح

538)3(.سنةوتتلخارجئآأصبحثتم،بصفينعلئالأمام

الأسفار)4(ذيعلىالردو:

جرتوقد،الأصبهانيئعليبنداودعلىالطبرفيفيهيرذكتابهو

أصحابهعلىذلكفشق،عليبنداودعلىالكلامفوقفمسألةبينهما

منهوأخرج،الكتابهذاوعملالمجلسمنفقامموجعةبكلمةوكفموه

)5(.ورقةمئةبنحوتطعة

بالنشابالرمئز:

وهو،السهامورميالقؤاسينصناعةفيرسالة؟باسمبروكلمانذكره

2569)6(.برقمالبريطانيللمتحفالصمرتئةالمخطوطاتضمن

2/168.،العرجمقاتراثتارمخ،مزكين)1(

.305/،العربنالأدبتاريخ،بروكلمان)2(

1/18.،الزئلتادبخ،الطبركي)3(

.2/213،بالوئاتالواني،الصفدئ605246/الأثبا.،معجمهالحمويبافوت)4(

2461.-60246/،س.م.،الحمريبافوت)5(

3.53/،...سم،بروكلمان)6(
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معققآ:وقال،القوسرمي:هوآخرباسمسزكينفؤادكذلكوذكره

،القوسرميفيلهالمنسوبالكتابأصالةفيالحموقيياقوت)شك

الطبرفي،)1(.أحمدالرحمنعبدوبينبينهخلطآثفةأنويبدو

الحكمةفردوس:ح

قد"وكان:وقالالمصادر،بقئةتذكرهولم،الحموقيياقوتذكره

الطبرفي()2(.ربنبنلعليئالحكمةفردوسكتست

وعمر)3(بكرأبيفضائل:ط

فضائلكتابهبعدهذاكتابهألفالطبرفيأنالحموفيياقوتذكر

أبيبفضلفابتدأ،إليهللاستماعالئاسكثرأنوبعد،طالبابيبنعليئ

منينالونطبرستانفيالئاسبعضأنبلغهانبعدذلكوعمر،بكر

منهافخرج،يكرههماعليهيجريأنخافحتىفقطعهوعمر،بكرأبى

ذلك)4(.أجلمن

العئاسفضائل:ي

نأ،تأليفهسببوذكر،المصئفهذابذكرالحموقيياقوتتفزد

حسنةبخطبةفابتدأ،العئاسفضائلفييصئفانسألوهالعباسيين

)5(.موتهتبلالإملاءجميعوقطع،بعضهوأملى

.2168/،0م.س،صزكين(1)

6.2446/س.،م."الحمويياقرت)2(

بكر.ا+!فضائل:وأصا.2/213.س.،م.،الصفدقي)3(

6.2464/،س.م."الحمويياقوت)4(

6.2464/الأدباء،معجم،الحمويياترت)5(
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)1(طالبأبيبنعلتيفضائل:ك

ختم،غديربتكذيبببغدادالشيوخبعض"قال:الحموفيياقوتقال

النبيكانالذيالوقتفيباليمنكانطالبأبيبنعليئإن:وتال

فضائلفيبالكلامفابتدأ،ذلكجعفراباوبلغأ...،ختمبغديرحمد

لاستماعالئاسفكثر،خئمحديثطرقوذكر،طالبأبيبنعلئ

داودأبيابنهوخئمكديرحديثبتكذيبقاموالذي!دك،)2(.

)3(.هرفيالظ

مالكعلىالحكمعبدابنعلىالردني:ل

علىالرذفي)كتاب:وقال،الحموفيياقوتسوىأحديذكرهلم

أ)4(.أصحابهإلىيقعولممالكعلىالحكمعبدابن

العلماءمراتب:م

القولبسيطلكتابهمقذمةالكتابوهذا،الحموفيياقوتبذكرهتفزد

العلمطلبعلىفيهحفق،معناهفيحسنوهو،الشراثعاحكامفي

بماالتفقهدوننقلهعلىأصحابهمناقتصرمنعلىفيهوغمز،والبممه

المسترشد:ن

الئديمابنبذكرهتفزد
)6(

1.9315/،الحفاظتذكرة،الذهبئ!6،642/،ن.م.،الحموييافوت)1(

6.64،2/،م.س.،الحموىياقوت)2(

.1713/،م.س.،الذهئ)3

.62462/،س.م.،الحمريياترت)،(

.69245/س.،م.،الحمويياتوت)5(

234.ص،الفهرت،ائديمابن)6(
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وافرآقسطأمنهأخذالطمث)وفي:عنهوقال،الحموقيياقوتذكره

الوصايا(.فيكلامهعليهيدذ

رأيت:قال،إسحاقبنمحئدإسحاقأبا)إن:الئديمابنوذكر

()2(.والقبائلوالثمعروالنحوالفغةكئبمنكثيرآشيئآبخظه

المؤلفاتمنعظيمةثروةأثمرتمتنؤعةثقافةذاالطبرفيكانلقد

نأالبغدادفيالخطيبذكرفقد.بعدهمجاءومنئعاصريهأدهشت

)3(.ورقةأربعينيومكلفييكتبسنةأربعينالكتابةعلىواظبالطبرفي

مصتفاتهأوراقق!مواالطبرفيتلامذةبعضأنالحموفيياقوتوذكر

علىمنهافصار،وثمانينستابنوهوتوقيأنإلىالحلمبلوكهمنذ

عنايةبحسنالألمخلوقيتهيألاشيةوهذا،ورقةعشرةأربعيومكل

)4(.الخالق

وفاتهسادسآ:

هـ/)315سنةشوالمنبقياليومينالأحديومعشيةالطبرفيتوثي

دفنهمنالحنابلةمنعأنبعدليلآيعقوببرحبةبدارهوذفنم(،229

علىاجتمعذلكومعأحد،بموتهيؤذنولم،عليهلتعضبهمنهارآ

ونهارآ،ليلآشهورعدةقبرهعلىوضفي،عددهمئحصىلامنجنازته

)5(.والأدبالدينأهلمنكثيرخلقورثاه

234.ص،ن.م.،الديمابن)1(

234.عىن.،م.،ائديمابن)2(

2/163.بنداد،تا!يخ،البفداديالخيب)3(

6/2443!الأدباء6معجم،الحموكيياقوت)4(

.62441/،م.س.،الحمويياقوت،2166/بنداد،تا!يخاابغداديالخطيب)5(
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الخوارزفيالعئاسبنمحفدبكرأبووهو،أختهابن،رثاهومقن

بنيأخوالهبتشئعافتخروقد،كذلك)آمل(منوأصلهم(299هـ/)382

:يقولإذ،جرير

خالهالمرءوئحكىفأخواليجريروبنومولديجآمل

كلاله)9(عنرافضيوكيريتراثعنرافضيأنانحا

58.-157/س.،م.،الحمويبافوت)1(
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الثالثالمبحث

الطبرفيتارلئهصادر

التاريخكتابهفيالطبرقيمصادراؤلأ

الأخباريخصقفيماالمصادرمننوكينعلىكتابهفيالطبرفياعتمد

والاخباريينكالرواة،شخصئةمصادر:أحدهما،ناريخهفيذكرهاالتي

ويعتقدوالأشعار.كالمؤئفات،مكتوبةمصادر:والآخر،والمؤزخين

شفوثة)1(.رواياتمنمأخوذةهذهالطبرفيماذةأنبعضهم

ئشيرف!ئهالمكتوبةأثا)أخبرني(.او)حذثني(:بصيغةذلكإلىويشير

عندالمئبعةالطريقةأنوبما(."زعمأوإقال(أو!ذكر(:بصيغةاليها

-عنده-تستلزملاالتيالإسنادطريقعنالروايةهيتاريخهفيالطبرقي

المؤلف.اسمبذكريكتفيف!ئه،الكتبأسماءزكر

فيصعوبةيجدونالباحثينتجحلالطريقةهذهأنالواضحومن

فيالطبرفيذكرهمالذينالمؤلفينخللأن،دقيقةبصورةمصادرهتعزف

هومنهاأيإلىالتعزتالباحثعلىيتعذرعديدةمؤثفاتلهمأم!ناده

المحفمود.

وألحدفيأزخوامؤزخينعلىاعتمدالطبرفيأنإلىالإشارةوتجدر

81.ص،العربعدوالتاركخالموزخون،ترجي)1(
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الخاتمة

وميخائيلالطبرقيمنكلحياةدراسةفيالمحاولةهذهبعدلعفنا

الكبير،ميخائيلوتاريخوالملوكالرشلتاريخفيومنهجهماالكبير

الرسالة.هذهخلالمنإليهاتوضلناالتيالنتائجبعضنبرزأننشطيع

والجمهورالغايةفيتباينا:

الغايةبينقريبةعلاقةئظهر،التاريخينلخصائصمتأنئةمناقشةإن

منبذلاالغايةوهذه،ككلالخصائصوبين،المؤزخينحفزتالتي

ومناهجه،الاجتماعئةوأفكارهصفاتهله،معينأجمهورأتفترضان

ميخائيلتاريخففي،السياشةوأساليبه،الدينيةومعتقداته،المعاشية

ايأولى،الدرجةفيالشرقنصارىجمهورهوالجمهورهذاالكبير

دينيبدافعيبدو،كما،الكتابوألف.الثانيةبالدرجةكنيستهوجمهور

منأحدآلأن،العملهذاعلىأقدمالهويذكر،عليهماغبارلاوقومي

هوهذاوليسالتاريختة.المواضيعفيللكتابةيتحركلم،بجدتهابناء

فقد،السريانيئتاريخهلتصنيفالكبيرميخائيلحزكالذيالوحيدالدافع

،الأجيالبمآتيالتذكيرأنإلىفيذهبأخرىدوافعمقدمتهفياورد

طلبعلىيعكفونللذينقليلةغيرفائدةالواقعفييقذموشها،خيرها

هـاعلانها،الفضائلتعدادلأنالشز،عنالابتعادفيويجتهدون،الخير

علىيشخعبالمساوئوالتنديد،أثرهافيالسعيعلىالمرءجث

إطراحها.

315
http://kotob.has.it



يحذد،والملوكالرشلتاريخفيالجمهور.وتباينالغايةوتختلف

مجملالمكتنزةالعبارةهذهفيفيوجزرواياتهجمعمنالغايةالطبرقي

الخير،بفعلالتاسترغيبوهيألا،الكتابوضعمنغايته

الفضائل،رصدطريقعن،والجمالوالعدلالحقلطلبوتحريضهم

.المسلموننهوالجمهورأثا

)ضاءةكانتالكبيروميخائيلالطبرقيحياةفيوالتمحيمىالدراسةإن

فيسواءالعلميةالمكانةحيث،المؤزخينهذينحياةعلىساطعة

.العلوممنوغيرهاوالفلسفةالفغةوعلوموالتاريخالدينتةالعلوم

التاريخية:المعالجةمنهجأسلوبتباين2:

وبعيدالنشأةعربي(والحولي)الموضوعيتاريخهالطبرفيمنهجإن

إلىأذتالتيالعواملأنوذلكالعربتةغيرالتاريخئةالتأثيراتعن

تتصلوالموضوعيةالحوليةعلىالمعتمدالمنهجبهذاالتاريختةالكتابة

فيالعامةوالاتجاهاتوبالتيارات،جهةمنوالثقافيةالعلميةبالتطورات

ثانية.جهةمنالعربيئالمجتمع

الحولتاتأنماطدراسةبعدفبعدتاريخهفيالكبيرميخائيلمنهجأفا

ميخائيكأننرخح،السريانتةالتواريخأساليبفيوتأثيرها،البيزنطية

طريقةبذلكمكؤنأواعييما،بمنهجييماالأساليبهذهبينجمعالسريانيئ

التاربخبينيمزجتاريخهففيالتاريخيئ.كتابهتصنيففياتبعهاخاضة

فيبتدئالبيزنطتة.والحوليات،المقذسالكتابفيوردكما،الدينيئ

مثلماتمامآ،عصرهإلىالرواياتسردفيويستمزالخليقةمنأخباره

بك،فحسبهذاوليسالعافة.التواريخوكتبةالحولياتمدؤنويفعل

الميلادقيالتقويماعتمادهإلىبالإضافة،الإسكندريبالتقويميتقتدنجده

السريانيئميخائيليربط،أيضآالبيزنطيئالنمطوبتأثيروالهجرقي.

316
http://kotob.has.it



نظامإلىالالتفاتدونمن،اتامهحتىالخليقةمنذاعتباطيةبسل

العائلةإلىآدممنوينتقل،الخلقحادثةفيصف.والمعلولا!ة

،الكلدانفملوك،فملوكهمإسرائيلبنيفقضاةالآباءفحقبة،ا!رتة

،المنتصرونفاليونان،فالرومان،الوثنيونفاليونانيون،فالفرس

.فالعرب

العاطفتة،الجوانبتسقطفيتواريخهعلىالحولياتنمطويغلب

وذكر،الخوارقعلىوالتركيز،والطائفيةالقوميةالميولوبروز

الحقبحولئاتواعتبار،مذهلةوطاقاتبمواهبتمتازخصتات

وينقلنقددونمنفيعتمدهاالكإليهايرقىلاتاريخئةوثائقالص!ابقة

مصادرهأحداثبصخةالمسبقالتسليمهذافكان.متناهيةبطمأنينةع!نها

أحداثإلىبال!نسبةأماوسمينها.الأخبارغثبينالجمعفيسببآ

والمشاهدةالسماعطريقعنبنفسهجمعهاستطاعماجمعفقد،عصره

معاصرين.مؤزخينعنأخذآأو،المباشرة

نراه،البيزنطيةالحولياتأنماطمنالكثيراقتفىميخائيلأنومع

مرتكزآ،التواريخهذهفيالجائةالإنشائيةبالأساليبالأخذعنيعذل

منجانبعلىتواريخهفجاءتالتعبير،ورشاقة،المعنىسلاسةعلى

والتهذيب.والاختصارالفصاحة

أتهوجدنافقد،ظاهروهذا،العربتةالأساليببأثريختصفيماأما

فيالعربتوخاهاالتيللغايةمابهة،تواريخهتصنيفهوراءالغايةجعل

مطؤلانهم.نأليف

وحصرها،تواريخهموادترتيبأسلوبالعربئةالطرائقمنواقتبس

وأخليفةأو،الملكحكمفترةفيمحصورة،محددةسنواتضمن

العربيئالأسلوبخالفأتهإلأ،والسنةاليومإلىالإشارةمع،سطان
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وعلمائهاالكنيسةبآباءبالاستشهادعنهواستعاضالإسناد،طريقةفي

علىوئلاحظوالبيزنطتين.العرببينوسطأأسلوبهفجاءومؤزخيها،

نجرولكن،المسلمينمؤزخيمنايعلىيعتمدلمأئهالكبيرميخائيل

الكريمالقرآنفيالتوحيدسورةترجمةعلىيعملالكبيرميخائيلأن

تاريخه.ضمنوضمها

:الموضوعاتوحجموالرواياتالرواةاختيارفيانتقاء3:

ويجعلالواحد،للخبرعديدةرواياتيعرضالطبرفيأنئلاحظ

غيرها،علىالروايةتلكبترجيحيعلقولا،راويهعهدةعلىالخبر

ولكن.ليحكموالسمينالغثبينيمئزأناللبيبللقارئويترك

الرواية،دونالرواةاحيانآينتقيالطبرقيأنبالإشارةالجديرةالملاحظة

عمربنسيفرواياتعلىتعويلهفيوجليأواضحآظهرالانتقاءوهذا

بأنعلمهمع،الجملومعركةالفتنةأحداثعناخبارهفيالتميميئ

بنا،مزكماوالوضعوالزندقةبالكذبوائهمفيهمطعونعمربنسيف

الآخرهولهكانالذيالمغازيصاحبالواقدقيبرواياتيستعنولم

واسععلموذا،العلماوعيةمنأوعيةوكانالجملمعركةعنكتاب

علىالتعويلعنالطبرقيعزوفعنمعروفالسببلكنأسلفنا.كما

عليهالاعتمادسقطلذلك،بالتشئعاتهمالأخيرلأن،الواقدقيروايات

الراوييأخذأنبالطبرقيالأولىكانالذيالح!اسالموضوعفي

البائسةالتهمةإلىيركنأنلا،رواياتهفيوصدقأوأمانةثقةالأكثر

.العزوفولؤثر

وبلوغأهميتهابحسبالطبرفيلدىالموضوعاتحجميختلفقد

تناولفقد.أخرىفيوئقضرماحادثةفيئطيلفنراه،لديهأخبارها

لاضمنهامنسطوربضعةوأفرد،صفحاتثمانيفيالسقيفةأحداث
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تسعينفيالجملمعركةأحداثتناولبيما،قذكلقضيةالعشرةخاوز

فعلى،الإسلامئةالمصادرأما.صفحةمائةفيحنينوموقعة،صفحة

متضاربةجاءتأتهاإلأ،بالتفصيلوالأحداثالوقائعتناولهامنالرغم

واعتمادهاالأحداثعنابتعادهاإلىذلكويرجع.أخرىأحيانأمتناقضة

الفتوحاتأخبارسردفيالتناقضذلكعلىأدلولاالأسانيد.على

أفا1:قائلآبذلكصراحةالطبرفياعترافمنالمبكرةالإسلامية

وبعضهمعمرعهدفيكانتأنهاإلىالئاسبعضنسبهاالتيالفتوحات

كتابنامنمضىمافيقبلذكرتفقد،عثمانإمارةفيكانتأئهاإلى

ذلك".منكانفتحكلتاريخفيالمختلفيناختلافذكرهذا

والنقدالحكمميزانفينضعهعندماتأريخهفيالطبرقيومنهج

فيهيالمآخذهذهكانتلرانمآخذ،وعليهمزايالهأننلاحظوالتقويم

لأنهاالمكنونئصيبولاالجوهرفيتؤثرلاملاحظاتالأمرحقيقة

بالدقةمتمئزالطبرقيوأنوخصوصأشاسعواسعبحرفيقطرات

فيه.ومنهجهالتاريخفيوالتثبيت

سواءجوهريةليستهناتأونواقصمنشسجلهعقاالنظربغض

جليلتأريخأنهومادتهموضوعهمناستبانقدفلعقه،منهجهأومادتهفي

ذلكف!نالمنهجعلىملاحظاتمنلنايكنومهما.القيمةعظيمالقدر

الصدارةمركزلهوجعلالطبرقيبهقامالذيالعملأهمئةمنيقلللا

بوجهمنهمالعامالتأريخكتبقنوبينوالمسلمينالعربالمؤزخينبين

خاص.

ف!ذا،المتخالفةأوالمتعددةبالرواياتالأحداثيقطعالطبريوكان

وقطع،توقفحيثمنالكلاماستئنافإلىعادالخلافذكرمنافتهى

إلىالحديث)رجعالأولىالروايةإلىالحديثرجعأثهإلى!يرآ

...(.الحديث
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الطريقطوهذه،وتتشابكتتداخلماكثيرآالرواياتكانتوبهذا

هذهفيماعلى،الأصليالحدثعنبالفروعوئ!ثغلهالقارئئثتت

روايةكلعرضأنهلونهاخيرآوكان.ودقةوصدقيأمانةمنالطريقة

ويوازنمكتملةبهايلمأنالقارئليستطيعبغيرهاأعقبهاثمكاملآعرضآ

بعض.علىبعضهاويرجعبيها

خلالومنالكبيرميخاثيلعندالتاريخئةالمعالجةمنهجأسلوبأما

تواريخبينالكفيالتوازنمننوعإقامةعلىيعملأتهفجدتاريخه

التاريخوبينوالمسيحتةالرومتاريخوخصوصأل!سلامالسابقةالأمم

دونمنالسردفيوالمباشرالمختصرايأسلوبواعتماد،الإسلإميئ

التاريخوابرز.الرواياتأوالتفاصيلفيدخولولاسندولاتطويل

الكاتبيعطفمافكثيرآ،نفسهالإسلافيالتاريخخلالحتق،المسيحيئ

ذاكأوالشاعرذاكأوالبطريركهذاخبرأوالنصارىالأطباءمثلأفيذكر

المبرر.الوجودإثباتمننوعفيالسردخلالالمسيحثينمنالكاتب

العصورخلالالذمةأهلأحوالمنالكثيربكشفسمحماوهذا

ميخائيلتاريختميزكانتوالحيادالاعتدالمنروحآإن.الإسلامية

تمامآ.يغيبماوكثيرآفيهايبئنيكادلاالتعصبوطيفالكبير،

غيرهما:منأكثروالعسكرفيالسياسئنبالتاريخالاعتناء4:

خصوصآ،السياستةبالأمورمحصورأكانللتاريخالطبرقيفهمإن

والحروبللملوكأزخإذ،أخصقبصورةللدولةالداخليةوبالمشاكل

قبلهومالعصرهوالاقتصادئةالاجتماعئةالأحواليسجلولموالقواد،

هذهفيالباحثعلىالصعوبةومن،هناكأوهنانجدهانتفآإلأ

.والشخوصالمعالمواضحةصورةيكؤنأنتلكأوالأحوال

مؤزخيبينالاتجاههذافيبدعآليسأنهالمأخذهذامنيخففوقد
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جميعآنهجوافقد،الحديثالعصرقبلالعالممؤزخيبينولاعصره

علىالمسيطرونأنهمالملوكبتاريخعنايتهمفيومعذرتهم،النهجهذا

حدودإلىالعالمفيصوتالعامللرأيولاللشعوبيكنولمالثحعوب

عادةهذهكانتف!ذاالميلادقيعشرالثامنالهجركن/عشرالثانيالقرن

يسخلبأنالطبرقيئطالبأنالحقارىفماجميعآالقدامىالمؤزخين

والعاداتوالاتتصادالاجتماعفيالعامةوئالمهاونهضتهاقوتهامظاهر

الذكر.يستحقماينقلمولكئه

فيالعسكرقيالجانبأزخأنهالكبيرميخائيلتاريخفيوئلاحظ

عهدفيالإسلامئةالفتوحاتوخصوصآالاسلامئةالعربئةالذولةتاريخ

بل،الاسلاميئالتاريختدوينعندالأموقيوالعصرالراشدةالخلافة

الأهميةغايةفيالإسلامتةالذولةفياحداثأيذكرلمأئهأيضآئلاحظ

وغيرهاصفينوحربالجملوحربعفانبنعثمانالخليفةمقتلمنها

.الإسلامتاريخفيالمهمةالأحداثمن

ذاتالرواياتالإسلاميئالتاريخمنترويالسريانتةالمصادرإن

روتوإن،وهيمنها.السلبئةالجوانبمؤكدة،الكنيسةبتأريخالعلاقة

وروت،جدآقليلةفهي،التاريخهذامنالإيجابيةالرواياتبعض

لهاخضعالتياليزنطتةالامبراطورتةإلىالانتقاداتتوجيهلأجلبعضها

نإالقولالممكنفمنلذامذهبيآ.عنهايختلفونوالتي،المسيحتون

هو،الإسلافيالتاريخكتابةفيالسريانتةالمصادرعلىكلتآالاعتماد

المصادرمنالاستفادةيمكنولكننظر.إعادةإلىويحتاجفتتتزرأي

الفقريالعمودتشكلوائهاخاضةالإصلاقيالتاريخكتابةفيالسريانتة

ظلفيالذمةأهلوتاريخالفتوحاتتاريخبدراسةتتعلقالتيالأمورفي

عنالأحوالمنحالبأفيالاصتغناءيمكنلاولكنالإصلامية.الخلافة
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الاجتماعيةالأمورمنالكثيرلأن،المحاولةهذهفيالإسلامتةالمصادر

لمأوالسريانتةالمصادرفيواضحبشكليردلموالسياسئةوالاقتصادثة

.اللازماهتمامهاينل

الروايةعلىاعتمدتالإسلامتةالفتوحاتعنمصادرناأنوالحقيقة

العباسيئ.العصرحتىالتاريخيئالتدوينالمسلمونيعرففلم،الشفوية

يدؤنوالمالإسلامأوائلوفيجاهليتهمفيالعربأنالمحفقومن

وقتذاكتكنلملأئهاعليهاالحفظولتحبيذهم،الكتابةلجهلهمالتاريخ

فكان.الحفظملكةئعطيهمفاأكثرالمجتمعفيتفوقآصاحبهالئعطي

تاريخيئنظامأوأسلوبأومسلكأومنهجلكلالأؤلالمسلمينتاريخ

ئصيبالذيالإنسانصنعمنلأتهومساوئومحاسنومآخذمزايا

الكمالوماخلقهفيتعالىاللهسئةوهيأخرىأحيانأئخطئوقدأحيانآ

.وحدهلئهإلأ

التاويخمفهومتشابة5:

الدينيةبال!نظرةمتأثرالسريانيوميخائيلالطبريعندالتاريخمفهومإن

الصثيئةعنتعبيرالأثينعندفهوالتجاربئة.بالنظرةمنتأثرهمنأكثر

أؤلأ.الإلهية

:جديدةاماق6:

ميخائيلتاريخفيوالتمحيصالتحليليةالدراسةهذهإنهاءبعد

رغم،بينهماالمقارنةإجراءبعدلناتبين،الطبرفيوتاريخالسريانيئ

الدراساتأمامالبابتفتحالدراسةهذهإنوالاتجاهاتالميولاختلاف

بها،والاهتمامالسريانتةالمصادرتراءةإعادةفيالعلمئةالأكاديمئة

البابفتحأجلمنالعربئةالمصادروبينبينهاالعلمتةالمقارناتواجراء
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منفيهالموجودةالثغراتوسد،الإسلاميالتاريخوكتابةتراءةلأعادة

لدراسةجديدةآفاقعدةطرحيمكن،وعليهالسريانئة.المصادرخلال

منها.السريانيئالتاريخ

السريانتة.المصادرخلالمنالعباسيالعصردراسة*

السريانتة.التواريخفيالمبكرالإسلام،

الكبير.السريانيئميخاثيلتاريخفيالعباسيالعصر!!

زوقنين.تاريخفيالعباسيالعصر"

السريانية.التواريخفيالصليبئةالحملات!ير

لسذ،الإسلاميالعربيالتاريخكتابةإعادةأهميةمنالزغموعلى

أتهإلأ،السريانيةالمصادرإلىبالعودة،فيهالموجودةالثغراتبعض

الواردةالمعلوماتعلىعمياءبصورةنعتمدفلاالديد،الحذريتوخب

وبينبي!نهاالمقارنةإجراءإلىنعمدبل،السريانئةالمصادرفي

بالاعتبارالأخذعنفضلآ،العربئةالمصادرفيالواردةالمعلومات

بالاعتارالأخذعنفضلأ،العربتةالمصادرفيالواردةالمعلومات

وبخاصةالسريانيةالمصدرهذهفيبرزتالتيالعديدةالتاريخثةالأخطاء

الجوانبتسقطعليهيغلبالذيالسريانيالكبيرميخائيلتاريخفي

فهو،الخوارقعلىوالتركيز،والطائفئةالقومتةالميولوبروز،العاطفية

والحوليات،المقدسالكتابفيوردكما،الدينيالتاريخبينيمزج

الشك،إليهايرقىلاتاريختةوثائقالحولياتهذهفعتبرآ،البيزنطتة

تسليمفي،متناهيةبطمأنينةعنهاوينقل،وتحليلنقددونفيعتمدها

علىتاريخهفييعتمدلمالهإلىإضافة،مصادرهأحداثبصحةضسبق

مسيحيةمؤلفاتعلىاعتمادهكلكاندهائما،إسلاميةمؤلفات
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منهجيةعلميةرسالةتدمتقدأكونأنفيكبيرأمليحدونيأيخرأ،

وتعين،فيهاوالردالأخذطالالتيالقضيةهذهخدمةفيتصب

شأنها.فيالتعمقفيوالراغبينبهاالمهتمين
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والمراجعالمصادر

المقذسة:أؤلأإلكتب

الكريم.القرآن-ا

المقذس.الكتاب-2

العربية:المصادر:ثانيآ

الجزريالشبانيالدينعزالحسنأبوالكريمعبدبنمحفدبنعليئ،الأثيرابن-ا

الطبعةالنجار.الوهابعبدصححه؟التاريخنيالكامل)063/1232(0

تسعة.ا1353349/-91340391/،الميريةالطباعةإدارة:القاهرة.ولى11

أجزاء

الفكر،دار:بيروت.طبعةلا.الصحابةمعرنةفيالنابةأصد.

914/18991.

والمفازيالستركتاب)151/768(.،إسحاقبنمحمد،اسحاقابن-3

دفتر:قم.الرابعةالطجةزكار.سهيلحققه؟إسحاقابنصيرةالمسمى

.01419891/،إسلاميومحارفتاريخمطالعاتتبليغات

وتعليقشرحالكبير؟الأعثىديوان)8/962(.قي!بنميمون،الأض-4

0137.0591/،النموذجيةالمطبعة:القاهرة.الثانيةالطبعة.حسينمحمد

مامعجم4901(.)478/محضدالعزيزعبدبناللهعبدبنعيدأبي،البكري-5
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ولى.19الطبعة.طلبةجمالتحقيق؟والمواضعالب!دأسماءمناستعجم

أجزاء.خمسة،مجلداتثلاثةا.899،الحلمئةالكتبدار:بيروت

؟البلدانفتوح298(.جابر)927/بنيحىبنأحمدالعتاسأبو،البلاذرفي

طبعة.لا.وأخوهالطباعأني!اللهعبدلهوقدمحواشيهعلىوعلقوشرحهحققه

.أقسامخمسةواحد،مجلدا.1377/579،للجامعيينالثردار:بيروت

.الترمذيسنن298(.)927/سورةبنعسىبنمحمدعيسىأبو،الترمذي

.14210502/،الحربيئالترثإحياهدار:بيروتولى.11الطبعة

9146(.)874/الأتابكييوسفالمحاسنابوالدينجمال،بردىتغرىابن

!،القاهرةعن)مصورةولى19الطبعة.والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

عشراثنا.تاريخلا،المصريةالكتببارالقاهرة)138363910/،ناشر

جزءأ.

فيالنهايةغاية)833/9142(.محضدالخيرأبوالدبنشمس،الجزريابن

مكتبة:القاهرةولى.11الطبعةبرجستراصر.ج.بنشرهغنيالقراء؟طبقات

أجزاء.ثلاثة،مجلدانا.1354359/-13513291/،الخانجي

)795/التيميمحمدبنعليئبنالرحمنعبدالفرجأبو،الجوزيابن-

آبادحيدرولى.11.الطبحةوالأممالملوكتاريخفيالمنتظم5012(0

1357/3891.،العثمانيةالمعارفدائرة:الدكن

جي.قلعةرواسمحمدفاخوريمحمودحققه؟الصفوةصفة.

9791.،المعرفةدار:بيروت.الثانيةالطبعة

1(.140)504/محمدبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو،النيابوريالحاكم-

الطبعة.المرعشليالرحمنعبديوسفصححه؟الصحيحبنعلىالمستدرك

المعرفة،دار:.بيروتالريفة،الأحاديثبفهرسمزيدةأطبعةالثالثة

اجزاء.خمسةا.1335569/

الا!ابة)852/1448(0عليبنأحمدالدينشهاب،العسقلانيحجرابن-
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العربي،التراثأحياءدار:ولى.بيروت11الطبعة.الصحابةتميبزفي

أجزاء.أربعة132855910/

مجلىالهند.طبةعن)مصورةاياولىالطبعةالنهذيب.تهذيب.-14

دار:بيروت1327/9091).-1325/7091،النظاميةالمحارفدائرة

مجلدآ.عشراثنا.تاريخلاصادر،

دار:يروت.الثانيةالطبعة.التحقيقمكتبحققه؟الميزانلسان.-15

.14221002/،العربيئالتراثإحياء

)456/6401(.الأندلسيالظاهريأحمدبنعليئمحفدأبو،خزمابن-16

الرحمنوعبدنصرإبراهيممحفدحققه؟والنحللأهواءواالمللفيالفصل

1416.6991/،الجيلدار:بيررت.الثالثةالطبعة.عميرة

1634(.)1544/أحمدبنإبراهيمبنعليئالفرجأبوالديننور،الحلبي-17

:بيروت.طبعةلا.العيونإنسان:والمامونالأمينسيرةفيالحلبيةالسيرة

اجزاء.ثلاثةتاربخ.لا،المعرفةدار

عليبنمحضدبنالحمنبنمحفدالمعاليأبوالدينبهاء،حمدونابن-18

الطبة.عباسوبكرعاسإحسانحققه؟الحمدونيةالتذكرة(16710)562/

.مجلداتعر905.2،صادردار:بيروت.الثالثة

وابندادتاريخ0701(.)463/عليبنأحمدبكرأبو،البغداديالخطيب-91

.1387/6791،العربيئالكتابدار:بيروت.ولى19الطبعة.اللاممدينة

مجلدأ.عث!راربعة

)808/التونسيمحضدبنالرحمنعبدزيدأبوالدينولي،خلدونابن-02

وديوانالعبركتابمنالأؤلالجزءأوهي؟خلدونابنمقدمة1455(.

ذويمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأ

1411.0991/،لنانمكتبة:بيروت!الرابعةالطبعةالأكبر،.السلطان

وفيات(.1282)681/محقدبنأحمدالدينشمىالعباسأبو،خلكانابن-21
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22

23

24

25

26

27

28

92

03

دار:بيروت.ا!أولىالطبعة.عباصإحسانحققه؟الزمانايناءوأنباءلأعيانا

أجزاء.ثمانيةا.1913719/،الثقافة

سهيلحققه؟خياطابنتارلخ)024/854(.خياطبنخليفة،خياطابن-

1414/3991.،الفكردار:دثق-بيروت.الثانيةالطبعةزكار.

1347(.)748/عثمانبنأحمدبنأحمدبنمحمدالدينشمس،الذهبئ-

.1/1410991،العربيئالكتابدار:بيروتولى.11الطبعة.الاصلامتاريغ

العربيئ،التراثاحياءدار:بيروت.الرابعةالطبعة.الحقاظتذكرة.

أجزاء.أربعة،مجلدان.تاريخلا

عدعمر:تحقيق؟لأعلامواالمشاهيرووفياتالنبلاءأعلامستر.

.14154991/،العلمةالكتبدار:بيروتولى.19الطبعةالس!م.

.البجاويمحمدعليحققه؟الرجالنقدفيالاعتدالميزان.

أجزاء.أربعة1382/63910،المعرفةدار:ليروت11(ولى.الطبعة

.(0/120917)5الحنفيالحسينيمرتضىمحفدالسيدالفيضأبي،الزبيدي-

الكويت:.الثالثةالطبعةشير.عليتحقيق؟القاموصجواهرمنالعروستاج

16(.؟العربيئالتراث)سلسلة10.25،الاعلاموزارة

اياولى.الطبعة.البلاغةأصاس(13310)528/عمربنمحمود،الزمخري-

.1385/6591،صادردار:بيروت

طبقات9136(.)771/عليبنالوهابعبدالنصرأبوالدينتاج،السبكي-

طبعة.لاالحلو.الفتاحوعبدالطناحيمحمودحققه؟الكبرىالثافعية

ثمانية.ا1913719/-13836491/،الحلبيالبابيعيىمطبعة:القاهرة

جزاء.أ

الطبقاتكاب)023/844(.البصريمنغبنسحدبنمحفدسعد،ابن-

مطبعة:ليدانولى.19الطبعةشخؤ.إدواردوطبعهبتصجحهعني؟الكبرى

جزءأ.عشرأربعة،مجلداتتسحةا.1347/289-13225091/،بريل
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31

32

34

35

36

لا3

طبعة.لاالاقيميةالفاتيكانيةالثرئثةالمكبة(،سمعان)يوسف،السمعاني-

ثلاثةا.739،الإيمانالارجمعيةروما:ألمانيا(.فيمصورةأطبعة

.مجلدات

)562/التيميميمنصوربنمحئدبنالكريمعبدسعدأبو،السمعاني-

:بيروت.ولى11الطبعة.الباروديعمراللهعدتحقيق؟الأنسابام(.166

.8041/8791،الجناندار

5015(.19/)1بكرأبيبنالرحمنعبدالفضلأبوالدينجلال،السيوطي-

بكرلأبيالقرآنإعجاز)بهاثالثانيةالطبعة.القرآنعلومفيالأتقان

واحد،مجلدا.1354/359،توفيقمحمودمكتبة:القاهرةإ.الباقلاني

.جزءان

4401(.)436/إبراهيمبنمحتدبنالحسينبنعليئ،المرتضىالريف-

الفاظهوضبطصححه؟لأدبواوالحديتالتفسيرفيالمرتضىالسيدأمالي

قم:ولى.19الطبعة.الأمينبنوأحمدالدينبرمحتدحواشيهعلىعلق

أجزاء.أربحة83910،الجفيالمرع!ثيمكتبة

)548/أحمدبكرأيبنالكريمعبدبنمحمدالفتحأبو،الثهرستاني-

:القاهرة.طبحةلا.الكيلانيسيدمحمدحققه؟والنحلالمللكتاب(.1531

جزاءان.ا.1381619/،الحلبيالبابيمصطفىمطبعة

تحقيق؟بالوفئاتالوافي1362(0)764/بنخليلالدينصلاح،الصفدي-

الألمانيالمحهد:بيروتولى.19الطبعة.مصطفىوتركيالارناؤوطأحمد

)النشراتجزءآ.وثلاثوناثنان8002/13020ال!ثرقية،للأبحاث

32(.،6/!ا؟الإسلامية

229(.)031/غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفرابو،-الطبرفي

الرابعةالطبعة.إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق؟والملوكالرصلتاريخ
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!زفيليدنبمدينةبريلبمطبعةالمطبوعةالنسخةعلىالطبعةهذهأقوبلت

أجزاء.ثمانيةا.4014839/،الأعلميمؤسسة:بيروت9187(.

مطبعة:القاهرة.الثانيةالطبعة.القرآنآقينأوبلعنالبيانجامع.-38

جزءآ.ثلاثون،مجلدآعرخمسة1374.5491/،الحلبيالبابيمصطفى

الفهرست؟6701(0ص/م)465الحسنبنمحمدبنجعفرابو،الطوسي-93

ا!/422،الفقاهةنثرمؤسسة:طهران.الثانيةالطبعة.الفيوميجوادحققه

؟الزمانتاريخ(.1286)685/الفرجابويوحناغريغوريوسمار،ابنالعبرفي-04

لاطبعة..أرملةاسحقالعربتةإلىالفرنستةمننقله.فييهموري!جانلهقدم

.1991،المشرقدار:بيروت

.شمعونصليباالعربيةالىالسريانيةمنترجمه؟الكنسئالناريخ.-41

1202.جزءان.،الثقافةالمشرقدار:دهوك.الأولىالطبعة

الطبعةاليسوعيئ.صالحانيانطوانصححه؟الدولمختصرتاريخ.-42

المجموعة؟ودروسنصوصأسلسلة70020،المشرقدار:ليروت.الرابحة

التاريختة(.

م(.874)261!/الكوفيصالحبناللهعبدبنأحمدالحسنأبو،العجلي-43

قلعجي.المعطيعبدعليهوعفقاحاديثهوخرجأصولهوثق؟الثقاتمعرفة

.5702،العلمثةالكتبدار:بيروت.الثانيةالطبعة

1262(.066/)اللههبةبنأحمدبنعمرحفصابوالدينكمال،العديمابن-44

دار:دمشق.طبعةلازكار.سهيللهوقدمحققه؟حلبتاريخفيالطلببنية

مجلد.عشراثنا78910،الفكر

تاريخ1175(.)057/اللههبةبنالحسنبنعليئالقاسمأبوعساكر،ابن-45

منبنواحيهاواجتازالأماثلحلهامنوتسميةفضلهاوذكردمثقمدينة
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مطبوعات:دمق.طبعةلاالمنجد.الدينصلاححققه؟وأهلهاوارديها

.الأولالقسم،الثانيالمجلد137445910/،العلميئالمجمع

-/ا!980)ت،الدمميالحكريأحمدبنالحيعبد،الحنبليالعمادابن-46

دار:بيروتولى.11الطبعةذهب.منأخبارفيالذهبثذراتام(.967

تاريخ.لا،العلمتةالكت

مهديحققه؟العينم(.197اهـ/)75أحمدبنالخليل،الفراهيدي-47

.8891،الهجرةدار:ايران.الثانيةالطبعة.الامرائيدهابراهيمالمخزومي

أجزاء.تسعة

م(.هـ/356669:)تمحمدبنالحسينبنعليئ،ا،صفهانيالفرجأبو-48

1454.8391/،الثقافةدار:بيروت.الرابعةالطبعة.الاغاني

ام(.414هـ/)817يعقوببنمحقدطاهرأبوالدينمجد،أباديالفيروز-94

الحلبي،البابيمصطفىمطبعة:القاهرة.الثانيةالطبعة.المحبطالقاموس

أجزاء.أربعةواحد،مجلدا.1371529/

طبقاتام(.ص/447)851محمدبناحمدبكرابو،شهبةقاضيابن-05

عالم:بيروتولى.11الطبة.الطباعأن!ىبناللهعبدحققه؟الثافعبة

1457.8691/،الكتب

انباهام(.)646!/248يوصفبنعليئالحسنأبوالدينجمال،القفطي-51

ولى.11الطبعة.إبراهيمالفضلأبومحقدحققه؟النحاةأنباءعلىالرواة

ثلاثة.ا1375559/-01370591/،المصريةالكتبدارمطبحة:القاهرة

اجزاء.

فيالأعشصبحام(.)821!/418أحمدالعباسأبيابن،القلقثندي-52

شمسحينمحضد:نصوصهوتابلعليهوعلقشرحهالانثا؟صناعة

8791.،العلميةالكتبدار:بيروت.العاشرةالطبهعة.الدين
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!عةلاداوود.مرقىترجمه؟الكنيسةتاريخ)أوصابيوس(.القيصري-53

.0691،الكرنكدار:القاهرة

بنأيوببنبكرأبيبنمحمدالثهعبدأبرالدينضصى،الجوزيةقيمابن-54

هدىفيالمعادزادم(.0135هـ/75ا)ت،الدمقيالزرعيجريربنسعد

الرابعةالطبعةالارناؤوط.القادروعبدالارناؤوطضعيبالعباد؟حققهخير

.8691،الإسلاميةالمنارومكتبةالرسالةمؤسسة:بيروتعشر.

1372(.)774/القرشيعمربنإسماعيلالفداءأبرالدينعماد،ابنكثير-55

دار:يروت.اطأولىالطبعة.وآخرونملحمأبوأحمدحققه؟والنهايةالبداية

جزءآ.عشرأربعة،مجلداتصبحةا.1417/799،العربيئالتراثإحياء

الواحد.عبدمصطفىحققه؟ال!نهايةإلىالبدايةمن:النبولةاليرة.-56

.مجلدانا.5913176/،المعرفةدار:بيروتولى.11الطبة

السريابهمننقلهالررصاء؟كتابم(.085ص/)236يعقوببنتوما،المرجي-57

11411،ديانابنداد:.الثانيةالطجةأبونا.البيرحواثيهووضعالعربئةإلى

التيهم(.هـ/579)346عليبنالحسينبنعلئالحسنأبو،المسعودقي-58

،الهلالمكتبةدار:بيروت.طبعةلا.التراثتحقيقلجنةتحقيق؟لاشراتوا

41/143991.

الطبعة.اللحاممحمدصعيدحققه؟الجوهرومعادنالذبمروج.--95

أجزاء.ث!ثة142100.02/،العلميةالكتبدار:يروتولى.19

وتعاتباامم1تجاربام(.030هـ/421)محقدبنأحمدعليأبو،مسكوب06-4

اكتبدار:بيروتولى.111الطبعةحسن.كسرويسيدحققه؟الهمم

.مجلداتشةأجزاء،سبعة1424/3002.،العلمتة

م(.479)336!/البثاريالمقدسيأحمدبنمحمداللهعبدأبو،المقدسي-61
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مدبولي،مكتبة:القاهرة.الثالثة.الطبعةالأتايممعرفةفيالتقاصمأحسن

/1411.1991

لسان1311(.)711/مكرمبنمحفدالدينجمالالفضلأبومنظور،ابن-162

/1376-1375/5591،بيروتدار،درصاردا:بيروت.طبعةلا.العرب

مجلدأ.عرخمسةا.569

اعذه؟الكبيرميخائلتاريخام(.991)695!/الكبير،الريانيئميخائيل-63

التراث:حلب11(ولى.الطبعة.شمعونصليباترجمه،إبرايميوحنالهوقذم

أجزاء.ثلاثة.ا699،السريانيئ

الفهرصت.ام(.460كل/)438يعقوببنإسحاقبنالفرجأبو،الئديمابن-64

تاريخ.!،ا!صتقامةمطبعة:القاهرةولى.11الطبعة

الأوياءحليةم(.ص/599)385اللهعبدبنأحمد،الأصفهانينعيمأبو-65

الطبعةالإسكندرافي.خليلالدينسعدبنسعيدحققهالأصماء؟وطقات

أجزاء.عرةم.1002هـ/ا142،العربيئالتراثإحياءدار:بيروت.ولى19

حققه؟المنازيكابم(.822كل/2)70عمربنمحمدالهعبدبوأ،الواقدقي-66

.90/149891،الأعلميمثورات:بيروت.الثالثةالطبعة.جونسمارسدن

الرومياللهعبدبنياقوتاللهعبدأبوالدينشهاب،الحمويياقوت-6لا

صادر،دار:بيروتايأولى.الطبعة.البلدانمعجمام(.)626!/228

.مجلداتخمسة.ا1375559/

إحسانحققه؟الأديبمعرفةإلىالأريبإزضاد:ألادباءمعجم.-68

سبعة.14/143991،الإسلاميالغربيدار:بيروت.الأولىالطبعةعاس.

أجزاء.

قذم؟اليقوييتاريخم(.409ص/)292جعفربنإسحاقبنأحمد،اليعقوبي96-

/1425،ا!عتصامدار:إيرانولى.19الطبعةالمنصور.خليلعليهوعفقله

4052.
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العربتة:المراجعثالثآ:

يروتعليها).ومزيد)منقحةالثانيةالطبعةلآرامئة.االقغةآداب)البير(.أبونا-ا

.6991،المشرقدار

مجيءخىالمسيحيةانثارمن:الثرقتةالسريانتةالكنيسةتاريخ.-2

اجزاء.ثلاثةا.999،المثمرقدار:بيروت.الرابعةالطبعة.الإسلام

المكتطدار:بيروتولى.19الطبعة.البيزنطيةلامبراطوريةاالقادر(.)عبدأحمد-3

.4891،العصرية

لأولىاالطبعة.الراشدئنوالخلفاءالبيزنطئينبينأرميئة(.نجيب)فايزاسكندر-4

.ام399هـ/ا414،الحكمةدار:بيروت

عبدأحمدلهقذم؟ونقدأدراسة:النصرانئةمصادرالمجيد(.الرزاق)عبدلاروأ-5

التوحيد،دار:الرياضولى.19الطبعة.الرحمنعبدبنومحمدالوهاب

6(.؟الجامجةالرسائل)سلسة.جزءين1428/57.25

الكتابدار:القاهرة-بيروت.العاشرةالطبعةالأصلام.ضحى)أحمد(.أمين-6

أجزاء.ثلاثة.ا1355369/-13523391/،المصريةالنهضةمكتة-العربيئ

القدبم،الأدنىالمشرقفيالريانتةالفكريةالمدارسمحمد(.)ماجدةأنور-7

.9002،إيتراك:القاهرةولى.19الطبعة

الأولى.الطبعةوالحضارقي.السياصئالعباسيئالتارلخ)إبراهيم(.أيوب-8

0141/9891.،للكتابالحالميةالركة:بيروت

السريانبهاوالآدابالعلومتاريخفيالمنئوراللرللى(.الأول)إفرامبرصرم-9

7691.،السريانتةالئغةمجمع:بغداد.الثالثةالطبعة

!.مجيديباسارخروناصرحققه؟المعارتدائرة)بطرس(.البستاني-01

تاريخ.لا،المعرفةدار:طهران.طبعة
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؟ا

12

13

،ا

15

16

17

18

91

25

21

22

ولى.111الطبعة.العربعندوالتاريخالمؤرخوناحمد(.)محمدترحيني-

لاتاريخ.،العلمئةالكتبدار:بيروت

العلميئالمجمعبغداد:ولى.19الطبعةالسريانتة.التواريخ)يوسف(.حبي-

.8291،تيالعرا

الطبعة.لأوسطاالثرقلتاريخأويةممادرالسريانيةالتورايخ)أمير(.حراق-

.1102.السريانيةوالفنونلثقافةالعامةالمدريرية:أربيلولى.11

والثقافقوالدينيالسياصئالإسلامتاريخ(.إبراهيم)حنحسن-

تاريخ.لا،المصريةالنهضةمكتة:القاهرة.الأولىالطبعة.والاجتماعي

المصريةالمؤسسة:القاهرة.الأولىالطبعةالطبرقي.محمد(.)أحمدالحوفي-

6391.،والترجمةللتأليف

.الطبمةالا!لامقبلالعربأخبارنقلفيالسرياندور)شكران(.خربطلي-

.3002،الفكردار:دمق.ياولىا

.الإسلامظهورحتىالبداياتمنذالمسيحئةوالمذاهبالفرق)نهاد(.خياطة-

.4025،الأواثلدار:دمقولى.11الطبعة

السياسيئالتاريخفيدراسة:الأؤلالعباصئالعصرالعزيز(.)عبدالدوري-

والنثر،للطباعةالطليعةدار:بيروت.الثالثةالطبعة.والماليوالإدارقي

.7991

الوحدةدراساتمركز:بيروتاياولى.الطبعةالإسلامئة.النظم.

.8052،العربتة

:بيروتولى.19الطبهعةالمتاخرة.العباصتةالعصورفيدراسات.

.7025،العربئةالوحدةدراساتمركز

مركز:بيروتولى.111الطبة.العربعندالتاريخعلمنثأة.

.14265502/،العربئةالوحدةدراسات

المصادرخلالمنوالإسلاميئالعربيئ"التارلخعلي(.صبهان)جاسمالربيعي-
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الثالث،العددعشر،الخامىالمجلدالفكر.عالممجلةالسريانتة،.

6870.896ص،8491أكتوبر،الكوبت

فشورات:بيروت.طبعةلا.العظمىانطاكيةاللهمدينةكنية)أصد(.رستم-23

اجزاء.ثلاثةا.9014/889،الوليسيةالمكتبة

)6913/فارسبنعليئبنمحتدبنمحمودبنالدينخير،الزركلي-24

الحربمنوالئاءالرجاللأثهرتراجمقاموس:الأعلام7691(0

العلمدار:بيروتعر.السابعةالطبعةوالمسشرقين.والمشعربين

أجزاء.ثمانية80.02،للملايين

الأولى.الطبعةالأسلامتة.والحضارةالسريانالسيد(.)الحاتزغلول-25

7591.،للكتابالعامةالوطنيةالهيئة:الاسك!ندرئة

بغداد:.ولى111الطبعةلأصلامي.االتاريخفيالكبرىالنوازل)فتحي(.زغوت-26

.01439002/،والتوزيعللثمرالجديدةالاندلسمطبعة

11(ولى.الطبعة.الصليبيةالحروبتاريخفيالثايةالموصوعة)سهيل(.زكار-27

جزءأ.عشرونا.3991599/الفكر،دار:بيروت

يروت:.الثالثةالطبعةالأسلام.فيالنصرانئةالدياراتنقولا(.)حبيبزيات-28

.5421/9991،المشرقدار

دار:بيروت.ولى19الطجة.العربوالمررخونالتاريخالعزيز(.)عبدسالم-92

.3991،الحربيةالنضة

منأخرىوصفحات:والقدسنجرانالمسبحيينمقاتل)عصام(.سجنيني-03

المؤسسه:يروت.الأولىالطبعةبدر.رفعتتقديم؟بهماليهوديالتنيهل

.وال!شر،1302للدراساتالعربية

دار:بيروت.الثالثةالطبة.الأولىالإصلاميةالعربيةالدولة)عصام(.شبارو-31

.ام599،الحربيةالنهضة
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لأولى.االطبعة.الأيوبيون-السلاجقة:العربيالمشرقفيالسلاطبن.شبارو-32

.ام499،العربيةالهضةدار:بيروت

والمرزخينوالمحدثينالمفسرين)مامعلي(.بنالعزيزعبدبن)عليئالثل-33

ايأولى.الطبة.ومؤلفاتهوعقيدتهسيرته:الطبرفيجريربنمحتدجعفرأبو

.14254002/الرشد،مكتبة:الرياض

الننىحياةفيدراسة:النبوئةالسيرةعليأضواءعلي(.)حسينالرهاني-34

.1301،تموزدار:دمقولى.19الطبعةمحمد.

المشحئة.أصولفيدراسة:المسيحتةعلىأضواء(.يوسف)متوليشلبي-35

1388/،والتوزيعوالنثرللطباعةالكريتيةالدار:الكويتولى.11الطبعة

6691.

الثثاويإشراف؟لإصلامئةاالمعارفدائرة.وآخرين،أأحمد(الثنثتاوي-36

تاريخ.!،المعارفوزارة:القاهرةولى.11الطبعةيون!.الحمدوعبد

ولى.11الطبعة.التاريخفيالكلدانئةالكنيسة(.جميل)الفون!شوريز-37

6791.،الكلدانئةالمطبعة:الموصل

الثالثة.الطبعة.الجاهليةعرببينوآدابهاالنصرانيةاليسوعيئ(.الويىشيخو38-

.9002،الثالثةالطبعةالمشرقدار:بيروت

لانكليزية،وا،والفرنسثة،العربئةبالألفاظ:الفلسفيالمعجم(.)جميلصيبا93-

3014.8291/،اللبنانيالكتابدار:بيروت.طبعةلاواللاتينتة.

الطبعةشابو.جوقلفلهقدم؟الذهبئالسريانعصردي(.)فيليبطرازي-04

1991.،العائلةميهبة:حلب.الثالثة

الجهادتاريخفيمثمرقةصفحة:الصليبئةالحركة(.الفتاحعبد)سعيدعاشور-41

الأنجلومكبة:القاهرة.التاسعةالطبعة.الوسطىالعصورفيالإسلامي

.1502،مصرية
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م!ىة:الكويتولى.111الطبعةوالشعر.الاسلاممكي(.)ساميالعاني-42

.304/18391،الرسالة

!طالإسلاممسار:والسياسئالثقافئالاسلامتاريخ)صائب(.الحميدعبد-43

ا!قمعارفدائرةمؤسة:قم.الثانيةالطبعة.المذاهبونثاةالرسول

.426/15502،لإسلافيا

دار:دمشقولى.11الطبعةالسريانتة.والحضارةالسوريون)سمير(.عبده-44

.8991الحصاد،

الصابنبنإبراهيماسحاقأبيدراسةعلي(.حسينالرحمن)عبدالعزاوي-45

.0991،الأندلىدار:بغدادولى.19الطبعةمررخأ.

اتحادمثوراتبغداد:ولى.11الطبعةمررخا.المسعودفي.-46

.20148291/،العربالمؤرخين

قم:.السابعةالطبعة.مختلقصحابتيومائةخمسون)مرتضى(.العسكرفي-47

.14265002/،الدينأصرلكليةمنثورات

1171/1268.:والملمونالصليببةانطاكيةامارةمحمد(.)حسينعطة-48

.8891.الجامعيةالمعرفةدار:القاهرةولى.11الطبة

بغداد:.الثانيةالطبعة0ال!!لامتبلالعربتارلخفيالمفضل)جواد(.علي-94

اجزاء.عرةا.399،الرضيالريفمثورات

ولى.11الطبعةالسلميئ.حاملمحمدلهقدم؟الطبرقيتاريخموارد.-05

42.(.؟العربئةإكتاب1433.1202/،الوطنيةفهدالملكمكتبة:الرياض

تكوينهافيدراسة:المدينةفيمحمدالنبيدولة.صالحأحمد،العلي-51

.9002،المطبوعاتشركة:بيروت11(ولى.وتنظيمها.الطبعة

ولى.19الطبعةالمفلوبين.رواياتفيالعربتةالفتوحات)حام(.عياني-52

.5152،الساقيدار:لندن-بيروت
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53

54

55

56

57

58

95

65

61

62

63

قم:ولى.111الطبعة.والكافيالكليني(.الحسينعبدالرسولالله)عدالغفار-

1416.5991/،الإسلاميئالنشرمؤسسة

:القاهرة11(ولى.الطبعة.المسيحيا!يمانفياساسبةحقائق)فايز(.فارس-

9791.،الم!ميحيةالثقافةدار

السنةالعربئ.الفكر،،السريانعندالتاريخيئالفكر9موريى(0)جانفييه-

47.-93ص،بيروت،58العدد،العاشرة

:بيروتايأولى.الطبعةأمئة.بنيخلانةفيالنصارىأحوال)سهيل(.قاشا-

.4991،الصثرقدار

:عمان11(ولى.الطبعةوالتفاصير.القرآنفيومريمعيسى)يوسف(.قزما-

.جزءانا.699،الديخيةللدراساتالملكيالمعهد

:بيروت.ا(ولى1الطبعةالعربتة.والحضارةالمسيحتة(.شحاته)جورجقنواتي-

لا.ت.والثر،للدراساتالعربثةالمؤ!سة

الحرية،دار:بغدادولى.11الطبعة.والتاريخالشعرحمردي(.)نوريالقيسي-

104/10891.

لأدباتاريخمحمد(.)زاكيةرشدي(،حمدي)محمدالبكري،)مراد(كامل-

الثقافة،دار:القاهرةولى.19الطبعةالحاضر.العصرإلىنثأتهمنالسريانئ

7491.

الاصلام:قبلالعربتاريخفيأبحاثعليجوادالدكتور)نصير(.الكعبي-

.جزءان1102.،الجملدار:بيروتولى.19الطبعة.ومراجعةدراسة

الفكرتارلخ(.البوليسي)العبسيجوفلف(،)الفاخوريحنا)سليم(،-كيرلى

المكتبةمنشورات:بيروتولى.11.الطبحةالكنيسةآباءعندالمعيحئ

.14221002/،الوليسية

11(ولى.الطبعة.الاسلاميالتاريخلدراسةمقدمة(.المنعم)عبدماجد-

7191.،المصريةالنهضةدار:القاهرة

933

http://kotob.has.it



مجلة".السريانيةالتواريخفيالإسلام"ظهورالعزيز(.عبد)صلاحمحجوب-64

.5102،دهوك،وعشرينواحدالعدد،السادسالمجلدسيمثا.

المشرقدار:دهوك.الأولىالطبعة.الفرسشهداء)منصور(.المخلصي-65

.1202،الثقافية

:بيروتاياولى.الطبعة.عالميةحضارةالسريانئةالحضارة)موسى(.مخول-66

.0102،بيسان

التاريخععلمتطورفيدراسة:والمرزخونالعربئالناريخ)شاكر(.مصطفى-67

للم!يين،العلمدار:بيروتولى.11الطجةا!س!م.فيرجالهومعرفة

أجزاء!أربعة9913/78910

دمشقدار:دمثق.طبعة.لاالتاريخيالأطلس(.عصام)محمودالميداني-68

تاريخ.لا،والطباعةوالتوزيعللنثحر

الطبعةأنموذجأ.الرسالةعصر:التاريخئةالروايةنقدالجبار(.)عبدناجي-96

.1102،الجملدار:بيروتولى.19

المعربة:المراجعرابعأ:

لا.ورفاقهالنجارالحليمعبدترجمه؟العربئالأدبتاريخ)كارل(.بروكلمان-ا

أجزاء.خمسة.59137591/-91379591/،المحارفدار:القاهرة.طبعة

الرابعالقرنمن:ورلرانبيزنطةحدودعلىالعربفكتررفتا.نينا،بيغوليفسكيا-2

الطبت.هائمعثمانالدينصلاحترجمه؟الميلاديالسادسالقرنإلى

8591.،الحربيالتراثقسممطبعة:الكويتولى،19

ابراهيمالحربئةإلىالانكليزيةمنترجمه؟التاريخعلم)هاملتون(.جب-3

2014.8191/،اللبنانيالكتابدار:بيروتولى.19الطبعةخورضيد.

الطبت.ورفاقهعباسإحسانترجمه؟لأسلاماحضارةفيدراسات.-4

4913.7491/،للملايينالعلمدار:بيروت.الثانية

034
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رشاترجمه؟الوشطالعصرفيوالاصلامالشرقمسيحبو)آلان(.دوسلييه-

.1402،الساقيدار:بيروتولى.11الطبعةبعث.ورندةالصباغ

لوي!العربيةإلىالانكليزيةمننقله؟السريافئالأدبتاريخ)روين!(.دوفال-

.2991،الكافوليكالسريانمطرانيةمنشورات:بغدادولى.19الطبعة.قصاب

العربتةإلىالانكليزيةمننقله؟السريانئلأدباتارلخفيالوجيز)وليم(.رايت-

.1202،الثقافئةالف!رقدار:دهوك.الثانيةالطبعة.اسحاقمتييوسف

الطبعة.العليأحمدصالحترجمه؟المسلمينعندالتاريخعلم)رانز(.زورنتال-

.ام1383!/639،المثنىمكتبة:بغداد.الأولى

الثانية.الطبعة.الفضلأبوفهميترجمه؟العربئالتراثتاريخ)فؤاد(.سزكين-

.جزءانا.8913/779،للكتابالعامةالمصريةالهيئة:القاهرة

ترجمة؟الث!رتتةالميحئةتاريخ)8918/8891(.سورلال()عزيز،عطية-ا

.5002،للثقافةالأعلىالمجلس:القاهرةولى.11الطبعةعبيد.إسحاق

فخريترجمه؟السريانيروبهاكماالميبئةالحملات(.يوسف)افرامعيسى-ا

.1025،الطليعةدار:بيروت.الأولىالطبحةالعباسيئ.

السريانئ؟التارلخالمدوناتفيالأيوييينوملحمةالدبنصلاح.-ا

.1302،الطليعةدار:بيروتولى.111الطبعةالعباصيئ.فخريترجمه

الذولةنهايةالىالاصلامظهورمنالعربتةالذولةتاريخ)يوليوص(.فلهاوزن-ا

الطبعة.ريدةأبوالهاديعبدمحفدترجمهمؤنى.حسينراجحه؟الأموتة

.13886891/والثر،والترجمةالتأليفلجنة:القاهرة.الثانية

حسنيترجمه؟العباسبنيخلافةفيالصارىأحوالموري!(.)جانفييه-ا

0991.،المشرقدار:بيروتاياولى.الطبعة.رنيه

.زيادةنقولاترجمه؟المبكرةلاصلامئةاوالفتوحاتبيزنطة،(أميل)ولتر-كيغيا

.2002،مرقس:دمق11(ولى.الطبعة
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الأولىالطبعة.الوسطىالعصورفيالسريانثقافةنينا(.)بيغوليفسكايا-16

.0991الحصاد،دار:دمشق

نيالنهضةعصرأوالهجرقيالرابعالقرنفيالاسلاميةالحضارة)آدم(.متز-17

،القاهرة.الرابعةالطبعة.ريدةأبوالهاديعبدمحتدترجمه؟الأسلام

.جزءانا.1387/679،العربيئالكتابدار،الخانجيمكتبة:بيروت

حينترجمه؟العربالمرزخينعندراسات(.صموئيل)ديفيدمرغوليوث-18

.1025،الإس!مئةالمكتبة:القاهرة.الأولىالطبعةنصار.

السادسة.الطبعة.وآخروننجيبأنطونيوسترجمه؟الكتابياللاهوتمعجم-91

.8002،المث!رقدار:بيروت

الطبعةزكار.سهيلالعربتةإلىالانكليزيةمننقلها؟الميسرةلأدياناموسوعة-02

.7002،النفائسدار:بيروت(.ومزيدةأمنقحةالرابعة

عبدالعربئةإلىالانكليزيةمنترجمهالتارلخ؟علم)ف.ج.س(.هرلو-21

1356/،والترجمةالتاليفلجنة:القاهرة.ولى11الطبعة.العباديالحميد

3791.

رأفت.ومايكلاسكندرصليمترجمه؟المسيحئالفكرتاريخ)جوناثان(.هيل-22

1202.،الكلمةدارمكتبة:القاهرةولى.19الطبعة

والأطاريح:الرسائلخامسأ:

بابنالممروفالملطيالفرجأبيتاريخئفيدرا!اتمتي(.)يوصفإسحاق-ا

صفحة021العربيئ.الدولتاريخومخصرالسريانئالازمنةتارلخ:العبرفي

صمتسخة(.)غير

ولغاتالعربيئالأدبدائرة،الأمريكيةالجامعة:التاريخ:دكتوراهأطروحة

7391.:بيروت،الأوسطالشرق

-)04الأموئالعصرنيالعراقنصارىعلي(.صكبان)جاصمالربيعي-2
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متنسخة(.)غيرصفحة273م(7550-م665ص/132

بغداد:،التاريخقسم،الآدابكليةبغداد،جامعة:التاريخ:ماجستيررسالة

7491.

الاصلامصدرلعصروتاريخهالكبيرالسريانئميخائيلمحمد(.)زاكيةرشدي-3

منتسخة(.)غيرصفحة991الأموفي.والعصر

اللغاتقسم،الآدابكية،القاهرةجامعة:التاريخ:دكتوراهأطروحة

.6191:القاهرة،الث!رقية

الحاضر.عصرناحتىالخلقيدونيالمجمعمنلبنانفيالسريان)فادي(.زرازير-4

(.مستنسخة)غيرصفحة213

ال!ثرقئة،الآدابمعهد،يوسفالقديىجامعة:التاريخ:دكتوراهأطروحة

.8591:بيروت

صفحة314.التاريخفيومنهجهالطرفيعلي(.حسينالرحمن)عبدالعزاوي-5

)متنسخة(.

:بفداد،التاريخقسم،لآداباكلية،بغدادجامعة:التاريخ:دكتوراهأطروحة

8691.

العرات!نالمرزخينعندالتاريخئمنهجعلي(.حسينالرحمن)عبدالعزاوي-6

)مستنسخة(.صفحة334/54470252الثالثالعباصئالعصرفي

التاريخقسم،الانسايةالعلرمكلية،القاهرةجامعة:التاريخ:ماجستيررصالة

.9791:القاهرة،لإسلاقيا

الكبيرالسريانيميخائيلتارلخمخطوطةالحمد(.عدالمجيد)عبدالحميدعد7-

287.وترجمةدراسة:الرومانيةالامبراطوريةانقسامإلىالمسيحميلادمن

مستنخسة(.)غيرصحفة

الرقية،اللغاتقم،الآدابكلية،اسيوطجامعة؟التاريخ:ماجستيررسالة

.3991:اسيوط
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مزوالعباصالأموكطالعصرينفيوالثقافئالفكركآالسرياندور(.)وصالعلي-8

مت!نسخة(.)غيرصحفة0917كل/0651258حتىم661كل/53

التاريخ،محهد،الآدابكلية،الكسليكجامعة:التاريخماجشير:رسالة

.1201:ببروت

الأجنبية:المراجعسادسأ:

ا-ول4اح،حأ*)1*!أ.ء+34وليمول+":لم!53غ!هء43ييه،فيكل3ك!،هـ4+،هكهولفى!ء3+ة

ول!،!3"!3"!كل"?3!ه+ه3ع+ه%ول!دول4سولول!ء34لملم5عءء!53.دول،لاعء+كلكه

04340*لا!ول.3!ا!ه.9891

2-ح5لاكا!"،،3هلا33حآولول34!لما"!ع3،أث!ع)أ3هح.ول)حأأ!هول3)عول،عاأ*ك!:3"!-3

!ول!ةلمكام!دءيم!ه!ء4+ول.ول!،9ءح!أ!(3آه7أ)44ع34ء!3اول4أح.073ا*لاح7ر

53)لهاح303.2أ!ول8991.

و-)ع-اولأ،)!3ح".لافىىيمش!ع3!،ى+ءك!ز4!!ر!ءعه33!3فيولعء37لالم.لىهولعول!ا

هآح"اولهءعءأ*ه!ول134،أءها)أ3034لأ،5ء"534،ا+حأ75اء+لا،532)حول،ر

9591.

4-اا!الاهول.4"ع"ه0،3عكه!ولول،لم5ء!4-ع"،ه!كهء،ةأ*!!ولح!55!!ولأولأع4

3ث!ء4!ا،.7991

و-هل"ول03،ول،لى4ول؟س!11!*ه4!.9مح!محهع+،4!اه،!هممي4،3،!4!3!11أ031أع!ول3!+4

ي!أ30،5أح3آه"أح7أ)44ح54!!أول"،ح3ح!حولث!أءحإولول،لامأول+!وللأهح:"+ح

لىلماه+!)4آه3لأأ!حء34لا4أع.35لا+.3ءول3102.

6-"!س!*)،!ول!43."ع3!ه،ول!ل!ءكهكل3ول،+ع!وله!"5،3ع!دا-3صكهول!!+ه53!لمغ

أسأ)3555ء7لاس!!أول33ألأاعح!،35!لول1..3991

7-ولأ؟ه"5اوله3،"ح.عير9كل"ء*3!ة!هلمح4ولأ!6ح!4أوللا7ح35لأ،أعس!3002.35.3

!-لا+ا)لأء،!،!أ5+لأ5أأ+ع)*س!"!ع4!عول3أ3ح"عهولأأح،)أءلأ!53أ*لا5،لا50!01

9-لثا34!أولا*.ول.ه!،+هولهذ،،!4ه،!ه،وله،فيكل3/هعولهـأكاكرولول"حول،"،5صأهول-

4ه+،05191

51-))أ"+*أ3*("!أ.،3ه"5كلركل3ءلمفيء!3كلك!!ه4،،!3يمنم!!!35)حآهمأأط!3؟3لأ

ع4أ،أ،؟+هاو.78
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الملاحق
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(1)رقمملحق

الونايخةبايواريخمفارنةالريانةايواريخواهمةوتتمكأفةي!نتومجيجدول(:1)رقمجدول

الإملائةوالرية
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للرواةبانةالمؤرخناكمادنبسينتوفبحيمخطط1(:)رتمثكل

ند.،اسذا!طا!ر،تكاش،

68!

ال!----"أكلو

27

7؟!ي

-ب

(2)رتمحدوز

امررح!تااعصادنبي!ت

!اين

صدابن

!ص

الطرقي

ابلؤأدو

الأصالن

ك!ابن

اد

82

للاةبالنه

والناصافي

ش!هتم،اسا-لاب

*لم!

هـنه+1أحادزسبر!لى!دةطظ+

19*

!ال!6

9*12!6/!ا

!صحإلم"الحي

فينلىلىا

لفط

*هثأ

*ه72

*ه3

*ه2آ

*ه6

*ه02

ئامواينامحادافى

فط

لمه.

لمه5

لمه59

لمه9

لمه.

لمه02
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!م2

ال!كالو

6"اأس

وافىاصعاقاينو،الواتدفيلا

خ!

.*ه

.*ه

.*ه

13*ه

.*ه

.*ه
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!ص-.ساكا&نص

-لجتا.،نحص

حمعما،!دالححالأ

رال!.وابموتللص

رنم)2(شكل

العربكداك!يخيالدولن

الأصامحلالةا،مسدات

مدحر.ركالأعلن

راصطما\حدات1

تر!تةطو!اتطهور.

ساتاكتنمق.اتت

تتدمراتظت،الاحمالم

القلئرحلةحا*صفا

فا.ءرح

لصمم!سهوسديدصه.

!لا،!ايي!صل.

،تة!بهميرجم!ه+ش
!!

لامعهـس4-.

فى8م!ام!+ر.مما.

عي!!ء-ععك.ا"

احممرطك

هـ-+كهاهـصد4+.

لاسدلى!سهـم!.صم
لاا5

12فىهـصدرلرحمل.

124للمرر.اهـعى

934

.سد!لمدا؟4

فى74سىس،طحد4.

سرصدر.ل!د

047ادءسرفى-.

دمكلهـسسددد.عي
"

!2سس.لي
لمممنصر!سد.

442س!صيسا*.

12االىسسمسمر.

صه!صه!فىمص،.

5فى2دكد!صى.

،27لمى،!لر.

!م8!ي!!ىر!د.

!ردختر!ينلمور

!حولم-الاصلاص

شللعهـصلمى

اخرل(.صع)-

كلها،الين!،وى"

،لزلم،الاممط.تالعش

الكرىالحضدت،نر!

انعمنالزت

الاءس

102لمىر!.لر

.هـس*

فىا5!هفي.

هصهـ،.
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ال!-ا!!!! !!

كلر!-

!!ر"!كى!-!رء!

صد!رص!حر"!كى!رء!ى

-!ر-!لىممى

035

!يمىصه

صهـمى!ر!ح!ءصلم
طى

!رطى!ىكل
مدرمى

طرطيسئىس

ءسيه!ء؟
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...............!!!ه!ص:------ء------------------3!3ت-،---،-------ط!!!-!!--.-رو------+----------.--3!!)
!!-!.---.....-....!!الف
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!ة"ت!................!!!!!!!!أ!-!!!!+-.---.ء-..--"+---.---.-..-..-%..--!
جمص15-صداه.ص
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البهيريخا!لرواكاتحبالإسلامةالفؤحاتييئتوفحىجمدول)3(رقمجدول

الدد

)موتة(الامللار

الهمامة

)فلطإ-(الرومبلاد

دمنل

الرموك

القادسة

والرهاوصل!المقدسيت

الحبنراسالرقة

عايد!،طورونصىيئقار!ة

ومدسالامحن!

لرقة

و؟نرصحاذالاهواز

واصهان،مذاناعطحر

والرىمذان

صابور

افرتا

رقبرسر--فا

وفارطرضان

صت-ومروهراة

لطرىوا

ال!ىالملاور

حازبنركد

الول!دينخالد

(العاصبن)د!و

ضان(أوبن)!يد

الوبدبنحالد

ونصأ!شصد

الحطاببىع!ر

صد!ودءكنمكنعلنى

عمثنوعاعىضيان؟وبىمعاو!ة

الحصشصرو

الحاصيندسو

ضبةينوللضالأشصىمرصاكو

الأضصىمرصوأبوالماعىبىكصان

ضح!ةكنللن!ة

الحلالىأ!بنعثمان

صد!ا*عد

نجادسنروساو!ةعاصبنهنام

عامرينافهوعدسنلحصصد

حازمبنالذوعدبينأخص

الهبرىلعالئ

والملادى

م926/كل8

م6ور/2133

اتم43كل/ا3

م36ء/415

آماكل/536

ماء/6637

آمأء/737

آ638اءلم8

آماكل/993

م64.كللم02

م22ء/642

آمكل/2343

م،246ء/4

م26ء/147

مكل/27648

كل/88،تم28

م،036ء/9

آم3215!/

يساديخقة،محلوماتا)!لايةاالترحعىالريائةالمعادرنيالواردةدلعلرماتأنللاحظ

.توثبلينالتاريحىوحاقهانريبخاليوضعاهاوقدالمصادرتلكأعمتخ!الذكأالقادةأحماءبحمىعدا
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الغرانط(20)رنمملحق

ال!يرصلر:(1)ردعرطة

"-----------------،--7شا*احم!لا4
طهـء9رتم ى!ص-س!.ء!يلم--بر5كامجكلإ

/!-.."ء،د..-*صص2:ئرضتاء/،،آ+/%اهـاة!*هـ3ي-
/ز،،جمنررلم!جرممص.كضتص/!.لا-خاكل!*س..صف!!حو!-هـيت!زا

!،.هـس.!"ت--؟يم!-.3-:!صا.صه.تخلا-ش-صصا

ول..ءه*لم.خمي!لا-ةمم!خريخبماصأضم

"صبص.ص.و.!.:به!*صكا-:ي!*صش!لي!هب!دبرا

-.-سى.سص"..

-آخ!!ماحلا...لم.ييح!يملاآ:*

ص..!--:صلا طء!.حض

-هـ-.،!+حتى؟ء

لا-ئر.أبين-آ!-ءا.-!ص..ء..ا-قي
في؟..جلا7

.-!--.-!--*به!ء.

لم-،ص-خأفمألأحا-.

./-ابلاا

أصلا-2..!لم--س*.-..-هـضاو- !زإقطد!صادصاب!--3-نمحاحمر

ة-----ببمى.-جمب---------،لا،حسأ!؟ئانحب

اللا!ةاحاسهلحز-.كية-احص!تاسا!.ثطما!ي:ةعدا،:
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الأولىالهرياليزفيا)!تالنوطت2(0)رلم!يطة

لا.:!-.ول!لعياطل!أا،اوخمدا
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المر.حى
ء(الرااط!

.!:ص-.اند!حيالأطلىا!ار.

اثا،ت
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ضنأ!!منو.ا:)ربمةحي

!صرسميصه-اج!ك!ية لأ*.-63"ثهصصه..ء-ب-!1
صد-*---،ص؟+-+-ت.توعم
ميعىا-ا!---مى؟تمىممصتصى"قي

ص!ثلمج!-مى،-ث

-----!-.*ول-+مى--!ر-!رلما لا

---لم
لىقي5-طى--

صى.صهلاصح---سعه-

مدصة3االد،لةستد*لآلم!ئم

اه---لأ
او--بص!-س.!

لر!-!حه!شى!.!ا!مص.ء-!م!لنر

38س.لىريحىاسرلأا0رائي
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المحتوياتفهرست

.................................الناشرمقدمة

.......................نيالسرا

....ذاتهاعلىالمسيحئةالكنيسةانقسام

............المسيحيالإيمانقانون

.....ذاتهاعلىالسريانيةالكنيسةانقسام

الإسلاميالعربيالفتحمنالسريانموقف

..الإسلامظهورعندالدينيةالعربحالة

......الإسلاميالعربيوالفتحالسريان

.....الإسلاميالحكمظلفيالسريان

لل!سريانوالمسلمينالعربالخلفاءمعاملة

.........................المقدمة

.......والفرضياتالإشكاليات:أؤلأ

.............المعتمدالمنهج:ثانيآ

.............الكبرىالخطوط:ثالثأ

.....!والمراجعالمصادرتقويم:رابعأ

ومؤلفانهوحباتهعصرهالطبرفي:الأولالفصل

..........الطبرفيعصز:الأؤلالمبحث

.............الشاسيةعصرهسمات
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...................الطبرفيحياةصيرة:الثائالمبحث

.......................ونشهوكنيتهاسمه:اؤلا

.....................ورحلاتهولأتهمرلده:ثانيأ

...............عليهالعلماءوثناءالعلميةمنزله:ثالثأ

........................وتلامذهشيوخه:رابعآ

................................شيوخه:أ

..............................تلاميذه:ب

................مؤنفاتهوأهنمالفقهيئمذهبه:خامسأ

........................الفقهيئمذهبه:ا

........................مؤتفاتهأهم:ب

........................القرآنعلومكئب:ا

التفيركتابأو،القرآنآيتأويلفيالبيانجامع:أ

................القرآنوتنزيلالقراءات:ب

.......................والتنزيلالعدد:ج

..........................الحديثكئب:2

.........................الآثارتهذيب:أ

......................المجزدالمسند:ب

...........................الفقهكئب3:

........................القضاءآداب:ب

الإسلامشرائعأحكامفيالأمصارعلماءاختلاف:ج

.......الإصلامشرانعأحكامفيالقولبيطد:

................الأحكامأصولفيالبيان!:

.................الدينأصولفيالتبصيرو:

..........الإسلامشرائعأحكامفيالخفيفز:

.......................الشهادةكتاب:خ

........................الصلاةكتاب:ط
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000000000000000000000000000000000016ال!ةصريح:ي

000000000000000000000000000000000016الفتوىكتاب:ك

000000000000000026الإسلامشرائعأحكامفيالقوللطف:ل

000000000000000000000000000000000026الوقفكتاب:م

000000000000000000000000000000000000026التاريخكئب:4

000000000000000000026والتابعينالصحابةمنالرجالتاريخ:أ

00000000000000000000000000036والملوكالزشلتاريخ:ب

0000000000000000000000000000000000056المذئلذيل:!!

000000000000000000000000056.-.........صنعاءتاريخ:د

000000000000000000000000000،00066المختلفةالعلرمكئب:5

0000000000000000066النفيسةوالأخلاقالجيدةالنفوسآداب:أ

000000000000000000000000000000000000066الاعتذار:ب

0000000000000،00066جزءأعرسبعةفيالمصطفىثارة:ج

000،000000000000000000000000000000000076العقيدة:د

0000000000000000000000000000076الحرتوصئةعلىالرذ!:

000000000000000000000000000076الأسفارذيعلىالرذ:و

00050000000000000000000000000000076بالثابالرمبئ:ز

0000000000000000000000000000000086الحكمةفردوس:خ

000000000000000000000000000086وعمربكرأبيفضائل:ط

00000000000000000000000000000000086العباسفضائل:ي

000000000000000000000000096طالبأبيبنعليئففائل:ك

000000000000000096مالكعلىالحكمعبدابنعلىالرذفي:ل

00000000000000000000000000000000096العلماءمراتب:م

00000000000000000000000000000000000096المشرشد:ن

00000000000000000000000000000000000007الوصايا:ص

0000000000000000000000000000000000000000007وفاته:سادسا
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0000000000000000000000000037الطبرفيتاربخمصادر:الثالثالمبحث

37!........................التاريخكتابهفيالطبرفيمصادر:أؤلأ

000000000047م(741اص/)24الزهريشهاببنمسلمبنمحمدأ:

000000000057!....!.م(959)348!/الرازقيحميدبنمحضد:ب

00000000000000،0000000067م(758ا!/)41عقبةبنموسى:ج

0000000000000000067-....م(764ا!/)47الحكمبنعؤانةد:

00000000000000077م(767اص/)05يساربنإسحاقبنمحفد!:

0000000000000000000000000000000077بندارثاربنمحضدو:

0000000000000000000000000000087الذولابيئحفادبنأحمد:ز

00000000000000000097!......!..الآمليئإبراهيمبنالمثنى:ح

000000000000000000000000000000000097المثنىبنمحضد:ط

0000000000000000000000000000000000008يحىبنسعيد:ي

0000000000000000000000000000000000018السرقيبنهناد:ك

000000000000000000000018المقرئالبيروتيئالوليدبنا!عناس:ل

0000000000000000000000000000028الكلاعيئبكاربنعمران:م

00000000000000028!..................سليمانبنالربيع:ن

000000000000028-....الحكمعبدبناللهعبدبنالرحمنعبد:س

0000000000000000000000038الحكمعبدبناللهعبدبنمحقد:ع

0000038!.............!....الضدفيئالأعلىعبدبنيون!:ف

000000000038م(786)017!/الأسيدفيالتميميئعمربنسيف:ص

0000000000000000068م(822)702!/الواقدفيعمربنمحضد:ق

22000000000000078!(ه)تالمدائنيئاللهعبدبنمحضدبنعليئ:ر

00088!.......!..!..!.....!الطبرفيمصادرعلىالملاحظات:ثانيأ

00000000000000000000000000000000088الرواةعلىالاعتماد:أ

0098!........................!..!!والرواياتالأسانيد:ب

00000000000029!............!..........العانةلأخبارا:خ!
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................................الأدبيةالتصوص:د

...................والإسرائيلياتالخرافاتبعضذكر!:

...................تاريخهكتابةفيالسنيننظاماتباعهو:

..........................والأندلسالمغربتاريخ:ز

...................................الأولالفصلخلاصة

.....ومؤلفاتهوحياتهعصره:السريافئالكبيرميخائيل:الثانيالفصل

.........................التاريخفياليعاتبة:الأؤلالمبحث

..................................اليعاقبةضعفعهد

..............ومؤلفاتهحياته،السريانيئمبخائيل:الثانيالمبحث

..........-.............................نسبه:أؤلأ

........................بطريركأئرشمأنقبلحياته:ثانيآ

.........................بطريركأارتسامهبعدحياته:ثالثأ

...................واتصالاتهالسريانيئمجائيلأسفار:رابعأ

.............ام168العامفيوأنطاكيةالقدسإلىسفره:أ

............السريانقوانينمنالسريانيئميخانيلموقف:ب

لاترانفيالثالثالكنسيئالمجمعمنالريانيئميخاثيلموتف:ج

........................السريانيئيخائبلمؤنفات:خامسأ

..................................الدينيةأعماله:أ

..............................الجدلفيأعماله:ب

..............................التاريخفيأعماله:!!

......................................وفاته:سادسآ

.....-...وأثرهاالتاريخيةالسريانئمبخائبلمصادر:الثالثالمبحث

..........................السريانيئميخائيلتاريخمصادر

............................اليونانئةبالفغةمصادره:أؤلأ

..............................يوسيفوسفلافيوس:أ

............................اليهودئةالحروب:ا
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.................القديمةاليهودأخبار:2

.......!...........القيصرقيأوسابيوس:ب

.....................إبيفانيوسبناريون:!!

......................أفريقيانوصتاريخ:د

.............السريانيةميخائيلتاريخمصادر:ثانيأ

.....................الفصيحزكرياتاريخ:أ

....م585-705الآسيوقيأوالأفسسيئيوحنا:ب

............م807-633الزهاوييعقوب:!!

.......................قنداساآللعازر:د

.......التلمحرقيايأؤلديونيسيوسالطريرك:ص

...............الزهاوييعقوبخرونيقرن:و

........-...........الأئاربيئيوحتاتاريخ:ز

.............!..الزهاويثاوفيلوصبىتاريخ:!!

..............العربأسقفجرج!تاريخ:ط

بنالفرجبأبيالمعروفالزهاويباسيليوستاريخ:ي

.....،.......الصليبيبنديونيسيوستاريخ:ك

..السريانيئميخائيلأسلوبفيالمصادرهذهأثر:ثالثآ

......................السريانيئميخائيلطريقة

والسريانالعربعندالتاريخئالتدوبنمنهج:الثالثالفصل

....السريانعندالتاريخئالتدوبنمنهج:الأولالمبحث

.............السريانعندالتاريخيئالتدوين:أؤلآ

..................يسينلقداوءالشهداييميتر:أ

.......الرومانيةالإمبراطورئةشهداءأخبار:ا

..............الفرسبلادشهداءأخبار:2

الرومانيةالإمبراطوريتينغيرفيالشهداءأخبار:3

.......................الئساكيمير:4
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...............(الأديرة)تاريخالخاصالتاريخ:ب

............................العامالتاريخ:!!

.........................أربيلتاريخ:ا

.....................سلوقكر!تاريخ:2

.................عربايابرحذبثاباتاريخ:3

.......................برفنكا!تاريخ:4

.....!..............برشيناياإيلئاتاريخ:5

....السريانعندالتاريخكتابةمنوالهدفالمنهجئة:ثانيأ
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..............................مآخذه
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لغويأالحوليات
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............................المنهجلقويم
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السريانيةالمصادرفيوالأسلاقيالعربنالتاريخ:الثالثالمبحث
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ومقارنتهاالاسلافيالتاريخعنالكيرميخائيلعنروايات:الرابعالفصل
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.........العربجزيرةفيالأصلامبةالعرسةالذولةقيام:الأؤلالمبحث

الكبير.ميخائيلروايةفيالعربجزيرةفيالإسلاميةالعربيةالذولةقيام:أؤلأ
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................................المسلمينفتوحات:و

..................................الفارسئةالجبهة:ز

................................إبيفانيوساستهاد:ح
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مصر..............................!!:فتح

.....................القدسإلىعمروصول:د

............................الجزيرةفتوخ!:

.........................الفتحبعدالقدس:و

...........................عثمانالخليفة:ز

.......................فلسطينقيصريةفتح:ح
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
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