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 :الممخص
مف اىـ  ـ6362ىػ/764المتكفى سنة الصفدم يعد صالح الديف بف ايبؾ 

ركاد كتابة التاريخ كمف الذيف اختصكا في دراسة التراجـ لمشخصيات 
المعركفة، كقد اخترنا مف مؤلفات الصفدم كتاب )تحفة ذكم االلباب فيمف 
حكـ بدمشؽ مف الخمفاء كالممكؾ كالنكاب( مف دكف مؤلفاتو لما لو مف 

اعتمد في اىمية، كتركزت دراستنا حكؿ منيج الصفدم في كتابة مؤلفو، اذ 
خصص الصفدم تراجـ كتابو تحفة ذكم األلباب بنكع كاحد مف كتابتو عمى 

المترجميف كىـ حكاـ دمشؽ مف خمفاء كامراء ابتدأ مف الخمفاء الراشديف 
كانتياءن بحكميا في العصر المممككي، فذكر كناىـ كأسماءىـ كأنسابيـ 

المعمكمات ككالدتيـ كتكلييـ حكـ دمشؽ كسنة عزليـ فضالن عف إيراده 
الخاصة بحياتيـ مف أحداث سياسية كادارية كعممية لما في ذلؾ مف فائدة 
في تمييزىـ فيما بعضيـ كفي بياف مكانتيـ العممية كدرجتيـ في الكرع 

 .كتحقيؽ العدؿ في الحكـ
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Abstract: 

Salah al-Din bin Ibaik al-Safadi, who died in the year 

764 AH / 1362 AD, is considered one of the most 

important pioneers of writing history and among those 

who specialized in the study of translations of well-

known personalities. Our study focused on the method of 

Safadi in writing his author, as he relied in his writing on 

the devotion of Safadi to the translation of his book, a 

masterpiece of the people with one kind of translators 

and they are the rulers of Damascus from the caliphs and 

princes that began from the adult caliphs and ended with 

its rule in the Mamluk era. And the year of their isolation 

is preferred The fact that he included information about 

their lives from political, administrative, and scientific 

events because of the benefit in distinguishing them 

among themselves and in showing their scientific status 

and their degree of piety and achieving justice in 

governance. 
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 المقدمة: 
الذم سار  تأليؼالتاريخي كبياف منيجو في الػ تأليؼأرسى العمماء كالمؤرخكف أسس ال

عمى كفؽ أسمكبيف: تدكيف الحكادث كتدكيف التراجـ الذم كاف غايتو تبياف أحكاؿ ركاة الحديث 
المعدليف كالمجركحيف فكاف مف نتائج معرفة احكاؿ الراكم كعميو يتـ قبكؿ اك رفض الحديث 

كؾ كتابو تحفة ذكم األلباب فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء كالمم الصفدم فألؼ، كبياف درجتو
في مكضكعو عمماء؛ كمنيـ ابف عساكر  تأليؼكالنكاب كالذم سبقو إلى ال

ـ(، غير أنو كاف يرل أف ثمة حاجة 6285ىػ/684ـ(، كابف شداد )ت6676ىػ/576)ت
، كتناكلنا في في نفس المكضكع كلربما لمقاصد كانت في نفسو أدركيا لذلؾ ألؼ فيو تأليؼلم

 في كتابتو.ىذا البحث المنيج الذم اعتمده الصفدم 
مكضكع منيج الصفدم في المكارد في كتابو تحفة البحث مقدمة كخاتمة، ك تضمف 

ذكم األلباب كقد تنكعت مكارده في ىذا الكتاب كىي مكارد مف الكتب المؤلفة كمكارد مف دكف 
سند أك المرسمة ثـ طرائؽ النقؿ كمنيا االشارة إلى الكتاب أك اسـ المؤلؼ أك كالىما معان 

األمانة العممية ككذلؾ تطرقنا إلى منيجو في بداية النقؿ كانتيائو عند األخذ مف كالدقة ك 
 .المؤلفات فكاف أمينان فيما أخذه مف غيره في مؤلفاتيـ

 منيج الصفدي في الموارد في كتابو تحفة ذوي األلباب  -
تنكعت ككثرت المكارد التي أخذ عنيا الصفدم في كتابو المذككر أعاله، فقد حرص 

يضمف كتابو إال ما استند فيو عمى ما كرد في الكتب المؤلفة كالتي لو حؽ ركايتيا ككاف  أال
حريصا عمى ذكر مكارده مف المؤلفات السابقة كعمى إشعار قارئ كتابو مف أيف بدأ النقؿ عف 

في مكارده أال كىك نجده بنقؿ مباشر دكف ذكر سمسمة  مكارده كأيف انتيى كما كاف لو منيجه 
في ذكر األحداث معتمدان عمى ما كاف يمتمكو مف معمكمات تخص أحكاؿ مف ترجـ ليـ السَّند 

ممف عاصرىـ أك مف سبقكىـ كاألمر الميـ الذم ساعد الصفدم في ىذا المجاؿ أنو اختص 
بتدكيف التراجـ كككف مؤلفات أغمبيا في التراجـ فكاف الصفدم أديبان كمؤرخان ميمان بارعان بعمـ 

 ذلؾ ميارة عالية في التقصي كالدقة في إيراد األخبار عف مترجميو. التاريخ فأكسبو 
اعتمد الصفدم نكعيف مف المكارد كىي المؤلفات السابقة كتأتي في المرتبة األكلى مف 

دكف سند كالتي جاءت بالمرتبة الثانية. مف جية االستعماؿ، أما النكع الثاني مف المكارد فيي 
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كالمشافية أك المشاىدة، كال حتى المكاتبة كالمراسالت.  كلـ يستخدـ الصفدم مكارد أخرل
 كبذلؾ يككف منيجو بمكارد عمى النحك اآلتي:

 المؤلفات السابقة: أواًل:
تعد المؤلفات السابقة أحد المكارد الميمة كالمككف األساس لمادتو التي استقى منيا 

عمييا الصفدم بشكؿ كبير الصفدم األخبار كالمعمكمات عمف ترجـ ليـ في كتابو. كقد اعتمد 
كاستكعب الكثير منيا، كىي متنكعة بتخصصاتيا، كتأتي المؤلفات السابقة في الصدارة منيا، 
معاف  كتعد المكارد الميمة التي أشار إلييا في متف الكتاب ككاف البد بعد قراءة الكتاب بدقة كا 

 كتابو.  تأليؼكجرد كتقصي مكارده كمعرفة منيج المؤلؼ في اإلفادة منو في 
كفيما يمي ذكر ألىـ المؤلفات التي اقتبس منيا الصفدم كىي مرتبة حسب سني الكفاة 

 لمصنفييا ككما يأتي:
 م(:729ىـ/110محمد بن سيرين )ت -

ىك مكلى أنس بف مالؾ يكنى أبا بكر، كاف ثقة مأمكنان عاليان كفقييان رفيعان، إمامان كثير 
 (.6)عيف تمرالعمـ كرعان، كاف بو صمـ، ىك مف سبي 

كعمراف بف حصيف كابف عمر كأنس بف مالؾ كعدم بف ( )ركل عف أبي ىريرة 
حاتـ كابف الزبير، ركل عنو الشعبي كقتادة كأيكب السختياني كيكنس بف عبيد كبف عكف 

 كغيرىـ مف العمماء.( 2)كسميماف التيمي
 أخذ عنو الصفدم في مكضع كاحد فذكر في ترجمة يزيد بف معاكية قكالن: 

 قاؿ محمد بف سيريف: لما بايع معاكية ليزيد حج فمر بالمدينة فخطب الناس فقاؿ: " 
 (3)"إنَّا قد بايعنا يزيد فبايعكا فقاـ الحسيف بف عمي فقاؿ: أنا كاهلل أحؽ بيا منو....

 (:م795 /ىـ179مالك بن أنس بن مالك )ت -
بف ابف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث بف غيماف بف خشيؿ بف عمرك ا

الحارث كىك ذك أصبح بف حمير، عدداه مف بني تيـ بف مرة مف قريش إلى عبد الرحمف بف 
عثماف بف عبد اهلل التيمي، كاف طكيالن عظيـ اليامة أصمع أبيض الرأس كالمحية، أبيض شديد 

، تكفي في صفر سنة تسع كسبعيف (4)ككاف لباسو الثياب العدنية الجياد البياض إلى الشقرة،
 .(5)كمائة
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قاؿ "أخذ عنو الصفدم في )مكضعيف(، فذكر في ترجمة عبد الممؾ بف مركاف: 
يقكؿ: أكؿ مف صمى في المسجد ما بيف الظير كالعصر عبد  (6)مالؾ: سمعت يحيى بف سعيد

قمنا فصمينا كما يصمي ىؤالء، فقاؿ سعيد: ليست : لك (7)الممؾ. فقيؿ لسعيد بف المسيب
 .(8)العبادة بكثرة الصالة كال الصكـ، إنما العبادة التفكر في أمر اهلل، كالكرع عف محاـر اهلل

قاؿ مالؾ بف أنس رحمو اهلل: أراد " ككذلؾ في ترجمة عبد العزيز بف الكليد فقاؿ:
إف "عمى ذلؾ، فقاؿ عمر: ( 62)فأراد عمر (9)الكليد بف عبد الممؾ أف يبايع البنو عبد العزيز

بف  (62)في أعناقنا بيعة. فبمغت الكليد، فطيف عميو باب البيت. فقالت أـ البنيف (66)"لسميماف
ففتح الباب عف عمر فأدرؾ كقد مالت رقبتو، كاد يمكت، فكاف  "ال بمغو اهلل أممو"عبد العزيز: 

 .(63)ذلؾ الميؿ فيو حتى مات
 (م819/ه204الشافعي )ت  -

االماـ محمد بف ادريس بف شافع كلد في غزة مف بالد الشاـ ثـ انتقؿ إلى مكة كسكف 
المدينة المنكرة ثـ رحؿ إلى مصر كفييا دفف. كلو عدة مؤلفات منيا: األـ، كمسند الشافعي، 

 . (64)كجماع العمـ كاختالؼ الحديث، كغيرىا
ر ذكر اسـ كتابو، منيج إف منيج مؤلؼ تحفة األلباب في ذكر اسـ المؤلؼ مف غي

تعارؼ عميو قبؿ سائر المؤرخيف، فيـ يذكركف المؤلؼ لشيرتو، ككاف الشافعي أحد مكارد 
نما اكتفى  الصفدم في كتابو تحفة ذكم األلباب، ألنو لـ يجد اسـ الكتاب الذم أخذ عنو، كا 

لشافعي: كدعا قاؿ ا"باإلشارة إلى قكؿ الشافعي الذم كرد في ترجمة يزيد بف الكليد إذ قاؿ: 
 .(66)"كحمميـ عميو كقرب أصحاب غيالف (65)الناس إلى القدر

كعند العكدة إلى مؤلفات الشافعي كجدنا أف ىذا النص المقتبس في مؤلفاتو كبعد 
التقصي استطعنا اف نجد نص قكؿ الشافعي في كتاب تاريخ دمشؽ الف عساكر 

كال يفكتنا الذكر بأف الصفدم قد ألـز نفسو في مقدمة كتابو بأنو قمد  (67)(ـ6675/ق576)ت
 .(68)ابف عساكر في أسمكب عرض التراجـ إال أنو لـ يرتبيا عمى الحركؼ

 :(م822/ىـ207الواقدي )ت  -
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد كىك مف المكالي، عرؼ كمؤرخ مشيكر لو 

لشاـ ككتاب الردة مع نبذة مف فتكح العراؽ، كذكر المثنى تصانيؼ منيا كتاب المغازم كفتكح ا
 . (69)بف حارثة الشيباني، كما تكلى القضاء لمخميفة العباسي المأمكف
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مكاضع(، فقاؿ في ذكر  ةأخذ الصفدم عف الكاقدم فف كتابة فضائؿ الشاـ في )ثالث
 قاؿ الكاقدم: فمما ظير بنك العباس عمد عبد اهلل بف عمي فنبش "فضائؿ الشاـ: 

 .(22)..."ىشامان مف قبره كصمبو كجمع مف األمكاؿ مالـ يجمعو خميفة قبمو

قاؿ الكاقدم: إف "كقاؿ في ترجمة محمد بف األشعث بف يحيى الخزاعي الخراساني: 
 (22)"ك ما بعدىامجتازان سنة تسع كأربعيف كمئة أ (26)محمد بف األشعث مات بأمد

 كذكر في ترجمة جعفر بف يحيى البرمكي: 
كقاؿ الكاقدم: نزؿ الرشيد بناحية األنبار منصرفان مف مكة شرفيا اهلل سنة سبع "

كثمانيف ك مائة، كغضب عمى البرامكة كقتؿ جعفران في أكؿ يـك مف صفر كعمؽ رأسو عمى 
 . (23)"الجسر ببغداد، كفي الجانب اآلخر جسده...

 :(24)(م839/ىـ225بن محمد )ت عمي  -
ىػ( أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد اهلل، مف العمماء الذيف سكنكا 224المدائني )ت

بغداد اشتير بعممو ككثرة تصانيفو في التاريخ كمنيا في السير كالمغازم منيا فتكح النبي صمى 
 .(25)اهلل عميو كسمـ ككتاب عيكده ككتاب أخبار قريش كتاريخ الخمفاء كغيرىا

لـ يتبع المؤلؼ دائمان أسمكبان كاضحان في ذكر أسماء مكارده إذا ما قكرف بمناىج البحث 
العممي في عصرنا، فيك في معظـ األحياف يذكر اسـ المؤلؼ كال يذكر اسـ كتابو، مثؿ قكلو: 

. سيما أف المصادر ذكر لمحمد بف عمي المدائني ىذا مؤلفات عديدة (26)"قاؿ عمي بف محمد"
ف أف ك الثالثة عشر كتابان. كىنػػػػا يطرح الباحث سؤاؿ  كيؼ لنا نحف القراء المعاصر  تجاكزت

 .لكتاب الذم أخذ منو عف المدائنينعرؼ اسـ ا
إف القارئ المتخصص يذىب ذىنو في الغالب إلى كتاب تاريخ الخمفاء كال سيما إذا 

لمدائني. فمف المتكقع جدان أف كانت المادة المأخكذة عنو ىي في أنكاع التراجـ التي ترجـ ليا ا
 يأخذ مؤلؼ كتاب تحفة ذكم األلباب عف المدائني مف ىذا الكتاب.

كمثاؿ ذلؾ ما ذكره في ترجمة عبد الممؾ الثقفي فقاؿ: قاؿ عمي بف محمد: كافى يزيد 
، كاستخمؼ ابنو (27)كعمى دمشؽ عبد الممؾ بف محمد بف الحجاج، كقد خاؼ الكباء فنزؿ بقطنا

و يزيد عبد الرحمف بف مصا في مئتي فارس  عمى دمشؽ. فأجمع يزيد عمى الظيكر ككجَّ
 ليأخذكا عبد الممؾ بف محمد بف الحجاج، كقد تحصف في قطنا فأعطاه األماف فخرج إليو

(28) . 
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 م(:854ىـ/ 240خميفة بن خياط )ت  -
أبك عمر خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم، مف المحدثيف 

 .(29)يـ، فقد ألؼ كتاب التاريخ كالطبقات ككتاب المسندتأليفكالمؤرخيف المشيكريف بكثرة 
أخذ الصفدم مف كتابو التاريخ في مكضعيف ذكر األكلى في ترجمة معاكية بف أبي 
سفياف، كقد انصرؼ الذىف إلى كتابو التاريخ دكف كتبو األخرل لطبيعة المادة المأخكذة عف 
خميفة بف خياط. كبما أنيما لنكعيف مف المترجميف كىما الخمفاء كاألمراء، فمف البدييي أف 

م األلباب عف خميفة بف خياط مف كتاب التاريخ. كقد عدنا بأنفسنا إلى يأخذ مؤلؼ تحفة ذك 
كتاب التاريخ فاتضح لنا أف نقكؿ الصفدم في كتابو تحفة ذكم األلباب عف خميفة بف خياط 

قاؿ خميفة: بف خياط سنة "ىي مف كتابو التاريخ كليس عف غيره مف كتبو. فقد قاؿ الصفدم: 
رضي اهلل عنيما كمعاكية بف أبي سفياف رضي اهلل  (32)عمي إحدل كأربعيف: اجتمع الحسف بف

عنو بمسكف مف أرض السكاد مف ناحية األنبار، فاصطمحا، كسمـ الحسف بف عمي إلى معاكية 
 .(36)"األمر.....

يعني  (32)قاؿ خميفة: لما مات زياد"كذكر الثانية في ترجمة الضحاؾ بف قيس فقاؿ: 
فعزلو معاكية  (33)عبد اهلل بف خالد بف أسيد الككفةسنة ثالث كخمسيف استخمؼ يعني عمى 

 .(35)"(34)ككالىا الضحاؾ قيس الفيرم، ثـ عزلو ككلى عبد اهلل بف أـ الحكـ
 :(36)(م868/ ه255الجاحظ ) ت  -

 ـ779،ق663أبك عثماف عمرك بف بحر بف محبكب مف أىؿ البصرة كفييا كلد سنة 
ككاف أحد شيكخ المعتزلة، كلو مؤلفات عدة، منيا كتاب الحيكاف كالبياف كالتبييف كالرسائؿ 

 .(37)األدبية كالرسائؿ السياسية التي يبدك أنو نقؿ عنيا كغيرىا
ذكر الجاحظ في حجة "أخذ عنو في مكضع كاحد في ترجمة مركاف بف محمد إذ قاؿ: 

كقتؿ سنة اثنتيف كثالثيف كمائة. ككلي الخالفة قحطاف عمى عدناف كلد سنة اثنتيف كسبعيف 
 .(38)"كلو اثنتاف كخمسكف سنة، ككانت كاليتو خمس سنيف كشيريف...

 م 870ىـ/ 256المدني توفي بعد سنة  -
أبك يعقكب إسحاؽ بف ابراىيـ بف حاتـ بف اسماعيؿ مدني األصؿ كاف مف المحدثيف 

كيذكر فيو أخبار األكائؿ كأياـ العرب قبؿ  (39)الثقات كمؤرخان لو كتاب عرؼ باسـ )المنير(
 . (42)اإلسالـ كيذكر فيو شيئان مف أنساب العرب
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قاؿ المدني: كاف ناقص "اعتمده الصفدم في مكضع فقاؿ في ترجمة يزيد بف الكليد: 
كاف ناقص الكركيف فأشبيو، ككاف يقاؿ لو: ذك الجديف  (46)الكركيف كقيؿ: إف جدَّه يزدجرد

 . (42)"كيزدجردألجؿ عبد الممؾ 
 م(:889ىـ/ 276ابن قتيبة ) ت -

أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة، مف أىؿ الككفة كفييا كالدتو، ثـ رحؿ إلى بغداد 
كاستقر فييا، درس عمى يد عدد مف كبار الشيكخ مثؿ الجاحظ كأبي حاتـ السجستاني، كأصبح 

كأديب كمؤرخ، تكلى مناصب إدارية منيا مف أعالـ القرف الثالث اليجرم إذ نبغ كعالـ كفقيو 
. لو مؤلفات عدة (43)قضاء دينكر في عيد الخميفة العباسي المتككؿ، كما عمؿ في التدريس

 كغيرىا.  (44)منيا أدب الكاتب كاإلضافة كالسياسة كالمعارؼ كعيكف األخبار
اعتمده الصفدم في مكضع كاحد فقاؿ في ترجمة العباس بف محمد بف عمي، أبك 

قاؿ ابف قتيبة: قاؿ رجؿ لمعباس: إنِّي أتيتؾ في حكيجة، فقاؿ: اطمب "ضؿ الياشمي، فقاؿ: الف
 .(45)"ليا رجيالن غيرم

 م(:893ىـ/280أبو زرعة الدمشقي )ت  -
منيا  تأليؼعبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف، مف المحدثيف الثقات، كلو 

الذم نقؿ عنو الصفدم في مكضع كاحد  (46)الفكائد المعممو، ككتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي
كقاؿ أبك زرعة الدمشقي: حدثنا أبك نعيـ قاؿ: حدثنا...، قاؿ "في ذكر فضائؿ الشاـ فقاؿ: 
  (47)"مؿ أم يكـ صفيف رجالن يغمك في القكؿ...جسمع عمي رضي اهلل عنو يـك ال

 م(898ىـ/ 284البحتري ) ت  -
مف بالد الشاـ كفييا كلد ثـ رحؿ إلى العراؽ  (48)أبا عبادة الكليد بف عبيد سكف منبج

كأقاـ ببغداد، ثـ عاد إلى منبج في آخر أيامو كفييا مات. كىك مف الشعراء المعركفيف كاالدباء 
 . (49)المشيكريف، لو ديكاف ككاف مقرب مف الخميفة المتككؿ

قاؿ ": (52)مكضعيف فقاؿ في ترجمة الكزير الفتح بف خاقافذ عنو الصفدم في خكأ
البحترم: قاؿ لي المتككؿ: قؿ فيَّ كفي الفتح شعران، فإني أحب أف يحيا معي كال أفقده فيذىب 

 . (56)"عيشي كال يفقدني فقمت أبياتي....
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قاؿ البحترم: فقتال معان ككنت حاضران كربحت ىذه ": ياكقاؿ أيضان في الترجمة نفس
ربة كأمأ إلى ضربة في ظيره فقاؿ المتككؿ: أحسنت كاهلل يا بحترم كجئت بما في نفسي، الض

 .(52)"كأمر لي بألؼ دينار
 م(909ىـ/ 296ابن المعتز ) ت  -

ابف المعتز أبك العباس عبد اهلل بف محمد المعتز باهلل ابف الخميفة العباسي المتككؿ، 
، (54)الزىر كالرياض، كالبديع في البديع، لو مؤلفات عّدة منيا (53)عرؼ كاشتير بشعره

. كقد بكيع بالخالفة كلقب بالمرتضى باهلل إال (55)كاآلداب، كالجامع في الغناء كطبقات الشعراء
 .(56)ىػ296أنو لـ يقـ فييا سكل يكمان كليمة كقتمو مؤنس الخادـ خنقان. ككاف ذلؾ في سنة 

يذكر اسـ كتابو كىنا يجد  كتماشيان مع منيج الصفدم فإنو يذكر اسـ المؤلؼ كال
الباحث نفسو في حيرة سيما كأف ابف المعتز ال تكجد مف كتبو مطبكعة سكل البديع كطبقات 
الشعراء. كعند العكدة إلييا لمقارنة ما نقمو الصفدم عف ابف المعتز لـ نجد النص كيبدك أنو 

 نقمو مف مؤلفاتو االخرل كلـ أجدىا ضمف المطبكع أك المخطكط.
 الصفدم عف ابف المعتز في مكضع كاحد ترجمة يزيد بف الكليد، إذ قاؿ:  كقد نقؿ

 كأكرد ابف المعتز في مصنفو أنو قاؿ:"
 (57)كقيصر جدم كجدم خاقاف  أنا ابف كسرل كأبي مركاف

 م(:923ىـ/ 310الطبري ) ت  -
أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف غالب، أصمو مف أىؿ طبرستاف، رحؿ إلى 
بغداد كاستقر فييا كىك إماـ المفسريف كالمؤرخيف الكبار ال بؿ مف أعالـ القرف الرابع اليجرم 

عدة منيا: تفسير الطبرم المعركؼ بجامع البياف في تأكيؿ القرآف، ككتابو المشيكر  تأليؼلو 
 . (58)ممكؾ كالمعركؼ بتاريخ الطبرمتاريخ الرسؿ كال

كأخذ الصفدم عنو في مكضع كاحد إذ ذكر في ترجمة جعفر بف يحيى البرمكي قكالن: 
قاؿ ابف جرير الطبرم: ثـ دخمت سنة ثمانيف كمئة فمما كاف فييا العصبية التي ىاجت "

 .(59)"بالشاـ بيف أىميا...
 (م958/ ه347أبو الحسين الرازي ) ت  -
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محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيد كالد الحافظ تماـ الرازم، كاف 
، كاسـ كتابو تسمية ُكتَّاب (62)عالمان مشيكران كمحدث الشاـ كيعد أكؿ مف ألؼ في تاريخ دمشؽ 

 .(66)أمراء دمشؽ
أخذ الصفدم عف ىذا المصنؼ في مكضع كاحد فذكر في ترجمة عثماف بف عبد 

قاؿ أبك الحسيف الرازم: كاف عثماف بف سراقة أمير دمشؽ في أياـ الكليد "قة: األعمى بف سرا
 . (62) "بف يزيد بف عبد الممؾ، ككاف أزديان يبغض قريشان 

 م(:961ىـ/ 350اسماعيل بن عمي الخطبي )ت  -
أبك محمد اسماعيؿ بف عمي بف يحيى بف بناف الخطبي، مف الثقات كمؤرخان عارفان 

في التاريخ أسماه التاريخ الكبير  تأليؼبأياـ العرب كأخبار الخمفاء، فضالن عف ككنو أديبان، لو 
 .(63)كرتبو عمى السنيف

 كعنو أخذ الصفدم في كتابو تحفة ذكم األلباب ركاية كاحدة كردت في ترجمة ابف
 ، إذ قاؿ: (64)الميزكؿ القرمطي

قاؿ اسماعيؿ بف عمي الخطبي: كقتؿ طغج أمير دمشؽ كحاصر دمشؽ كلـ يقدر "
 .(65)"عمى دخكليا. كجاءت إليو عساكر مف مصر، فكانت بينيـ كقائع...

 (:م1015/ىـ 406الشريف الرضي )ت -
محمد بف أبك الحسف محمد بف طاىر ذم المناقب أبي أحمد الحسيف بف مكسى بف 

مكسى بف ابراىيـ بف مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ، صاحب ديكاف الشعر، بدأ بقكؿ 
 .(66)الشعر بعد أف جاكز عشر سنيف بقميؿ

أخذ عنو الصفدم في مكضع كاحد مف ديكانو ككردت في ترجمة الخميفة عمر بف 
 عبد العزيز.

 كقاؿ الشريؼ الرضي:
 أمية لبكيتؾفتى مف   يا بف عبد العزيز لك بكت العيف

ف لـ تطب كلـ يزؾ بيتؾ  غير أني أقكؿ إنؾ قد  طبت كا 
 (67)فمك أمكف الجزاء جزيتؾ  أنت نزىتنا عف السب كالقذؼ

 م(:948ىـ/ 430األصبياني ) ت -
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أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف اسحاؽ، كلد في أصبياف كفييا دفف، كاف مف 
، لو مؤلفات عديدة متنكعة منيا: (68)عرفكا بحفظ الركايةالحفاظ الثقات كمف المؤرخيف الذيف 

حمية األكلياء كطبقات األصفياء، كمعرفة الصحابة، كطبقات المحدثيف، كدالئؿ النبكة، ككتاب 
، كالذم أخذ عنو الصفدم ركايتيف كردت في ترجمة بدر الحمامي فقاؿ: (69)تاريخ أصبياف

المعتضد، كاف رجالن عادالن، حسف السيرة، ككاف كقاؿ أبك نعيـ: بدر األستاذ الكبير، مكلى "
 .(72)يقرِّب أىؿ العمـ كيرفع منيـ(

 . (76)"كقاؿ أبك نعيـ: إنَُّو مجاب الدعكة"كقاؿ أيضان: 
 م(: 1055ىـ/447القادسي ) ت  -

أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف محمد بف حبيب، مف المحدثيف الغير ثقات فقد ركل 
 أجزاء كثيرة عف أنس بف مالؾ كلـ يكف منيا لو سماعان صحيحان إال في جزء 

 . (73). لو كتاب أخبار الكزراء(72)كاحد
أخذ عنو الصفدم في مكضع كاحد مف كتابو أخبار الكزراء، إذ قاؿ في ترجمة جعفر 

كقاؿ القادسي في أخبار الكزراء: إف جعفر اشترل جارية بأربعيف ألؼ "يحيى البرمكي:  بف
دينار، فقالت لبائعيا: اذكر العيد الذم عاىدتني عميو أف ال تأكؿ لي ثمنان، فبكى مكالىا كقاؿ: 

 . (74)"اشيدكا أنيا حرة، كتزكجتيا. فكىب جعفر لو الماؿ كلـ يأخذ منو شيئان 
 م(:1070ىـ/ 463البغدادي ) ت الخطيب  -

أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد، المشيكر بالخطيب البغدادم، نشأ في 
، كمنيا (75)وتأليفبغداد كفييا دفف، كاف مف الحفاظ الثقات كالمؤرخيف الكبار، اشتير بكثرة 

 إذ قاؿ:تاريخ بغداد الذم نقؿ عنو الصفدم في مكضع كاحد كذلؾ في ترجمة بدر الحمامي، 
 كقاؿ الخطيب بدر المعركؼ بالحمامي، كلي االمارة في بمداف قميمة. ككاف لو مف "

، إلى أف فسد أمر (76)السمطاف منزلة كبيرة. كتكلى األعماؿ بمصر مع ابف طكلكف
 .(77) "ابف طكلكف..

 م(:1113ىـ/ 507األيبوردي ) ت  -
كلقبو نسبة لمدينة  أبك المظفر محمد بف أبي العباس أحمد بف محمد بف إسحاؽ،

، مف المقربيف لألمير مؤيد الممؾ بف نظاـ الممؾ كعمؿ في خدمتو في بغداد، ككاف (78)أبيكرد
مف عمماء المغة العربية كأبدىا كلو معرفة كبيرة في عمـ األنساب، كلو عدة مؤلفات منيا: 
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اب العرب، تاريخ أبيكرد كنسا ككتاب المختمؼ كالمؤتمؼ، ككتاب ما اختمؼ كائتمؼ في أنس
 .(79)ككتاب تعمة المشتاؽ إلى ساكني العراؽ، كغيرىا فضالن ع مؤلفاتو في المغة العربية

أخذ عنو الصفدم في مكضع كاحد عنو في ترجمة الكاتب أحمد بف المدبر قائالن: 
قاؿ األيبكردم: كاف أحمد بف المدبر إذا ما مدحو شاعر كلـ يرض شعره، قاؿ لغالمو: امِض "

 . (82)"جد الجامع، فال تفارقو حتى يصمي مائة ركعة ثـ خمو. فتحاما الشعراء....بو إلى المس
 م(:1062ىـ/454القضاعي ) ت  -

أبك عبد اهلل محمد بف سالمة بف جعفر بف عمي بف حكمكف، مف العمماء الذيف 
اشتيركا بالتفسير ككاف مؤرخان بارعان، تكلى عدة مناصب إدارية في مصر منيا كاتب لكزير 

. لو مؤلفات (86)الفاطمييف عمي بف أحمد الجرجرائي، كما تكلى القضاء لمصر كفييا تكفي
، كمناقب الشافعي كأخباره، كاألنباء عف (82)كثيرة كمتنكعة منيا: تفسير القرآف، كمسند الشياب

 كغيرىا.  (84)، ككتاب خطط مصر ككتاب تكاريخ الخمفاء(83)األنبياء
قاؿ "في ترجمة الخميفة عبد الممؾ بف مركاف: أخذ عنو الصفدم في مكضعيف فقاؿ 

 .(85) "القضاعي: لقبو رشح الحجر لنجمو...
قاؿ القضاعي: أحصي مف "كذكر أخذه عنو أيضان في ترجمة أحمد بف طكلكف فقاؿ: 

قتمو بالسيؼ كمف مات في حسبو، فكانكا ثمانية عشر ألفان، ككاف حسف الصكت، 
 .(86)"طيب...

 م(:1160ىـ/ 555ابن القالنسي ) ت  -
أبك يعمى حمزة بف أسد بف عمي، مف أىؿ دمشؽ، يعرؼ أيضان بابف العميد 

، تكلى مناصب ادارية عدة منيا رئاستو ديكاف خراج دمشؽ مرتيف ككذلؾ ديكاف (87)القالنسي
االنشاء، كما تكلى إدارة بيت الماؿ كأصبح قاضي العسكر كدرس في المدرسة األمينية 

، فضالن عف ككنو مف األدباء كالشعراء المعركفيف مع عنايتو بالحديث ككاف مف (88)كالظاىرية
المؤرخيف الثقات لو تصانيؼ عدة منيا تاريخ دمشؽ كىك الكتاب الذم أخذ عنو الصفدم في 

 مكضع كاحد، فذكر في ترجمة األتابؾ طفتكيف قائالن: 
المدينة إلى طبرية  ( مفقاؿ ابف القالنسي: إف المصحؼ العثماني حممو عثماف )"

 .(89) "فحممو أتابؾ طفتكيف إلى الجامع األمكم بدمشؽ
 م(:1176ىـ/ 571ابن عساكر ) ت  -



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71اجمللد )( 4العدد )

 0202كانون األول 

 

)2795 ) 
 

أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل بف الحسيف، كلد في دمشؽ كفييا 
ببمده، كفاتو، مف المحدثيف الثقات كالمؤرخيف المشيكريف عرؼ بعممو الغزير كسمعو الكثير 

كرحؿ إلى العراؽ، كخراساف، كأصبياف، كالحجاز، كحصؿ مالـ يحصمو غيره. كألؼ في تاريخ 
الشاـ كأسماه تاريخ دمشؽ، كالذم يعرؼ بتاريخ ابف عساكر، كما لو مؤلفات أخرل في 

 .(92)الحديث منيا اإلشراؼ عمى معرفة األطراؼ ككشؼ المغطى في فيصؿ المكطأ، كغيرىا
دمشؽ البف عساكر مكردان ميمان بيف الكتب التي كانت مكردان مف كجاء كتاب تاريخ 

مكارد كتاب تحفة ذكم األلباب، كالتي أكثر مؤلؼ تحفة ذكم األلباب االخذ عنيا في إغناء 
 تراجمو. 

يتجمى التزامو باألخذ عف الكتب المختصة بأبيى صكرة في أخذه في التراجـ 
تاريخ دمشؽ، فالكتاب خصصو مؤلفو  المخصصة لكتاب تحفة ذكم األلباب عف كتاب

لدمشؽ، كلذلؾ فإف الصفدم أخذ عنو في تراجـ كتابو كمثاؿ ذلؾ أنو أخذ في ترجمة الخميفة 
 الكليد بف عبد الممؾ قائالن: 

ذكر ابف عساكر في تاريخ دمشؽ أنو قرأ في صفائح في قبمة المسجد مذىبة "
، ال إلو  (92)نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَااللَّوُ لَا إِلََٰوَ إِلَّا ىُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ   (96) دبالالزكر 

إال اهلل كحده ال شريؾ لو كال نعبد إال إياه. ربنا اهلل كحده كديننا اإلسالـ، كنبينا محمد صمى 
عبد اهلل الكليد أمير  اهلل عميو كسمـ. أمر ببناء ىذا المسجد كىدـ الكنيسة التي كانت فيو

 .(93)"المؤمنيف في ذم القعدة سنة ست كثمانيف في ثالث صفائح منيا..
كقد أطنب ابف عساكر رحمو "كفي مكضع آخر ذكر الصفدم في نفس الترجمة قكلو: 

 .(94)"اهلل، ذكر أشياء في كصفو في تاريخ دمشؽ،...
 .(95)"ذكره ابف عساكر رحمو اهلل في تاريخو"كفي مكضع ثالث قاؿ: 

كما أخذ عنو الصفدم في مكضع آخر فقاؿ في ترجمة الكالي ابراىيـ بف عبد 
كقاؿ ابف عساكر رحمو اهلل: قاؿ اسحاؽ بف سميماف الياشمي: كلي الميدم الخالفة "الكىاب: 

كاألمير عمى دمشؽ ابراىيـ بف عبد الكىاب الياشمي مف قبؿ المنصكر في سنة تسع كخمسيف 
 .(96)"كمئة...

 .(97)"كذا قاؿ ابف عساكر كىك ال يستقيـ..."مة أحمد بف المدبر الكاتب قاؿ: كفي ترج
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في  -رحمو اهلل-قاؿ الحافظ ابف عساكر"ككذلؾ في ترجمة ينجك تكيف التركي قاؿ: 
ف اختمؼ  كالة دمشؽ منجك تكيف بالميـ، كالظاىر أنو كىـ في ذلؾ، فإف الترجمتيف كاحدة، كا 

 .(98)"كالكالية كاحدة، كاهلل أعمـالعبارة، فإف تكاريخ العزؿ 
ألنو  -رحمو اهلل–كقد كرره الحافظ ابف عساكر "كفي ترجمة تمكحمب بف بكار قاؿ: 

 .(99)"ذكره في حرؼ الطاء كسماه طزميت، كغير العبارة كىما كاحد
كغيره مف المكاضع التي نقؿ عنيا الصفدم عف ابف عساكر مف كتابو تاريخ دمشؽ 

 .(622)عمكاض ةكالتي بمغت تسع
 م(:1201ىـ/ 597العماد األصبياني ) ت  -

أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف نفيس الديف المعركؼ بعماد الديف الكاتب 
األصبياني، أصمو مف أصبياف كفييا كلد ثـ رحؿ إلى بغداد، تكلى مناصب إدارية منيا ناظر 

كفاة ابف ىبيرة، كتكلى البصرة ثـ كاسط لمكزير عكف الديف ابف ىبيرة، ثـ رحؿ إلى دمشؽ بعد 
منصب ديكاف االنشاء لمسمطاف نكر الديف، ثـ اعتزؿ االدارة ككرس كقتو لمتدريس في مدرستو 

. لو مؤلفات عديدة (626)ـ6222ق/ 597 التي عرفت بالعمادية بدمشؽ إلى أف تكفي سنة
صر كجريدة كمتنكعة منيا البرؽ الشامي كالعبتاف الجامع لجميع تكاريخ أىؿ الزماف، كخربدة الق

 . (622)العصر كالذم خصصو لشعراء الدكلة العربية كاالسالمية كالعراؽ كالمغرب كاألندلس
اعتمده الصفدم كانتقى مف أشعاره التي أكردىا في ذكر كصؼ دمشؽ بالشعر فقاؿ: 

 كقاؿ العماد الكاتب رحمو اهلل: "
 (623)أـ طيب أخالؽ جيراني يجيركف  أىدل النسيـ لنا ريا الرياحيف

 م(:1207ىـ/604ابن الساعاتي )ت  -
بياء الديف عمي بف رستـ المعركؼ بابف الساعاتي، اشتير بالشعر كألؼ ديكاف 

أمو  يمعركؼ بديكاف ابف الساعاتي، أصمو مف خراساف كلد بدمشؽ كلقبو نسبة إلى جده أب
 .(624)ككنو كاف يشتغؿ بالساعات عمى باب الجامع، فعرؼ بو كتكفي في القاىرة

و الصفدم في أربع مكاضيع كيبدك أنو نقميا مف ديكانو أكردىا في كصؼ أخذ عن
 كقاؿ ابف الساعاتي:"دمشؽ بالشعر إذ قاؿ: 

 (625)بممث أكناؼ القطار ىتكنيا  سقيت دمشؽ كجارتا جيركنيا
 م(:1228ىـ/626ياقوت الحموي )ت  -
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الممقب ىك ياقكت بف عبد اهلل الركمي، يكنى أبك عبد اهلل الكاتب، مكلى عسكر 
بالحمكم التاجر، قرأ األدب ككتب الخط المميح، كجالس العمماء كسمع الحديث، ككتب األدب 
كثيران، كصنؼ كتبان حسنة مفيدة، كاف غزير الفضؿ، صحيح النقؿ، متحريان، صدكقان، لو النظـ 

 . (626)الحسف كالنشر الجيد
كالسمطاف خكارـز كاف مقيمان بخكارـز كفارقيا بعد الكاقعة التي جرت بيف التتر 

، نقؿ عنو الصفدم في مكضعيف كمف كتابيو فقاؿ في ترجمة الخميفة الكليد بف عبد (627)شاه
لك عاش االنساف ألؼ سنة، كدخؿ فيو كؿ يـك "الممؾ: كقاؿ ياقكت في كتابو معجـ البمداف: 

 .(628)"لكاف يرل يكمو ماال رآه في امسو
كنقؿ الصفدم في مكضع آخر عف ياقكت الحمكم مف كتابو إرشاد األريب إلى 

فإف "األديب المعركؼ )معجـ األدباء( ركاية أخرل في ترجمة الكزير الفتح بف خاقاف فقاؿ: 
باغر التركي مممكؾ المتككؿ ىك الذم قتمو كقاؿ أبك ىفاف ثالثة لـ أر قط كال سمعت بأكثر 

الجاحظ، كالفتح بف خاقاف ػ كاسماعيؿ بف اسحاؽ القاضي، كلمفتح  محبة لمكتب كالعمكـ منيـ:
مف التصانيؼ كتاب البستاف صنفو رجؿ يعرؼ بمحمد بف عبد ربو، كيمقب برأس البغؿ كنسبو 

 .(629)"إليو. ككتاب الصيد كالجكارح، كلـ يذكره الخطيب في تاريخو كذا قاؿ ياقكت...
 م(1233ىـ/630ابن األثير )ت -

عمي بف محمد بف عبد الكريـ، كلد في الجزيرة كبيا نشأ كسكف المكصؿ، أبك الحسف 
مف المؤرخيف الثقات، برع في عمـ النسب كاألدب لو رحالت إلى بمداف مختمفة قـ عاد كاستقر 

، لو مؤلفات عديدة منيا أسد الغابة في معرفة الصحابة، كالمباب (662)في المكصؿ كبيا دفف
ي تاريخ الدكلة األتابكية، كالجامع كتاريخ المكصؿ كأشيرىا في تيذيب األنساب، كالباىر ف

عنو في مكضع كاحد  اخذكتاب الكامؿ في التاريخ كالذم كاف مكردان مف مكارد الصفدم فقد 
 في ترجمة السمطاف نكر الديف الزنكي إذ قاؿ: 

كعمر بدمشؽ دار الحديث، ككقؼ عمييا كقكفان كثيرة. كىك أكؿ مف "قاؿ ابف األثير: 
، كدار  بنى داران لمحديث فيما عممنا. ككسع أسكاقيا كطرقاتيا، كأبطؿ المككس كالمغاـر

 .(662)"، كدار البقؿ، كضماف النير، كالكيالة، كسكؽ الغنـ كغير ذلؾ...(666)البطيخ
 :م(1245ىـ/ 643السخاوي )ت  -
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أبك الحسيف عمـ الديف عمي بف محمد بف عبد الصمد بف عطاس، يكنى أبك الحسف 
 .(663)الممقب باليمداني المصرم الشافعي

كاف شيخ القراء كاألدباء، عمـ الديف، عرؼ بالسخاكم، كاف نزيؿ دمشؽ، كلد سنة 
، في مدينة ضحا بمصر، تكفي في دمشؽ عاـ (664)ثماف كخمسيف، أك سنة تسع

 . (665)ـ، كدفف في قاسيكف6245ىػ/643
السعادة كسفير اإلفادة، كىداية لو مصنفات منيا: جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، كسفر 

 . (666)المرتاب كغاية الحفاظ كالطالب في تبييف متشابو الكتاب
 كقاؿ الشيخ عمـ الديف السخاكم:"أخذ عنو الصفدم في مكضع كاحد، فقاؿ: 

 ناجح نجـ النصر بعد مغيبو  الدجى سرل الممؾ المكلى المعظـ في
 الديف بعد شحكبوسركران كداكل   كرد عمى اإلسالـ بعد كآبة

 فريدان كأضحى فخرىا مف نصيبو  تجمى بعيسى غميا كاغتدل بو
كمف شيامتو أف الممؾ الكامؿ كاف مع اتساع مممكتو يخافو، كما جسر الكامؿ عمى 
أف يتحرؾ مف مصر إال بعد مكتو: ككاف يكتب إليو إذا أنكر منو حالة، لئف لـ تنتو ألخذنؾ 

 .(667)"بمف معؾ
 م(:1267ىـ/ 665)تأبو شامة  -

ىك شياب الديف المقدسي األصؿ، الفقيو المقرئ النحكم، كلد سنة ست كتسعيف 
كخمسمائة بدمشؽ، قرأ القرآف كلو دكف العشر، كجمع القراءات كميا سنة ست عشرة عمى 
الشيخ عمـ الديف السخاكم، ككانت كفاتو سنة خمس كستيف كستمائة، كدفف في مقابر باب 

، كأتقف الفقو كدرس كأفتى، كبرع في العربية كاختصر كيساف، كما كتب  الكثير مف العمـك
 .(668)تاريخ دمشؽ مرتيف

 . (669)كلي في دمشؽ مشيخة دار الحديث األشرفية
عدة منيا: كتاب الركضتيف في أخبار الدكلتيف الصالحية كالنكرية كالتي  تأليؼكلو 

السمطاف صالح  نقؿ منو الصفدم في كتابو تحفة ذكم األلباب في مكضعيف، فقاؿ في ترجمة
إف الذم أسقطو صالح الديف كسامح "الديف األيكبي، قاؿ أبك شامة رحمو اهلل في الركضتيف: 

نة أربع كستيف كخمسمائة، مبمغو نيؼ عف ألؼ ألؼ دينار بو لعدة سنيف متقدمة آخرىا س
 .(622)"كألفي ألؼ إردب....
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كأما الشيخ شياب الديف أبك شامة، فإنو "كقاؿ في ترجمة األمير طيبرس الكزيرم: 
كصفو بكؿ قبيح. قاؿ كفي الثالث مف ذم القعدة يفي سنة ستيف كستمائة، كصؿ مف مصر 

 .(626)"لديف الدمياطي، كبكر الدخكؿ إلى دمشؽ...إلى دمشؽ عسكر مقدمو األمير عز ا

 م(:1282ىـ/ 681ابن خمكان ) ت  -
أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف ابراىيـ، كلد في أربؿ كىي مدينة قريبة 
مف المكصؿ ثـ رحؿ إلى مصر كتكلى مناصب إدارية منيا القضاء، ثـ رحؿ إلى دمشؽ 
كقربو الممؾ الظاىر ككاله قضاء الشاـ كاستمر عشريف سنة في القضاء ثـ عزؿ كعاد إلى 

ائيا مرة ثانية كلمدة سبع سنكات، ثـ تفرغ لمتدريس في مصر، ثـ عاد إلى دمشؽ ليتكلى قض
مدارس الشاـ مدرسة األمينية، ألى أف تكفي كدفف في جبؿ قاسيكف، كاف مف األدباء 

كبو اشتير اسمو كىك كفيات األعياف كأنباء أبناء  تأليؼكالمؤرخيف الذيف ذاع صيتيـ، لو 
 . (622)الزماف

كقاؿ "ترجمة جعفر بف يحيى البرمكي: أخذ الصفدم عنو في مكضع كاحد فقاؿ في 
قاضي القضاة شمس الديف أحمد بف خمكاف رحمو اهلل تعالى: إف جعفران بمغ مف عمكِّ المنزلة 
عند الرشيد مالـ يبمغو أحد، حتى أف الرشيد اتخذ ثكبان لو زيقاف ككاف يمبسو ىك كجعفر جممة 

 .(623)"كلـ يكف لو عنو صبر
 م(:1347ىـ/ 748الذىبي )ت  -

أبك عبد اهلل عثماف بف محمد بف عمي بف أحمد بف جعفر بف دينار بف عبد اهلل، 
أصمو مف دمشؽ كاف مف المحدثيف الحفاظ كالمقرئيف كلقب بمؤرخ االسالـ، أخذ العمـ مف 
كبار الشيكخ كرحؿ في طمب العمـ، لو تصانيؼ كثيرة كمتنكعة في فنكف العمـ قاربت المائة 

، تاريخ االسالـ، سير أعالـ النبالء، كالكاشؼ كمعجـ الشيكخ مؤلؼ، منيا طبقات الحفاظ
 .(624)كمعرفة القراء الكبار...إلخ

كىنا يتبادر إلى ذىف القارئ سؤاؿ أف ىذا الكـ اليائؿ مف المؤلفات لمذىبي كالتي 
حسب ما ذكرت المصادر بحدكد المئة مؤلؼ، كيؼ لنا أف نميز أك نعرؼ اسـ الكتاب الذم 

، إال أف معرفتنا بمنيج الصفدم كأنو دائمان ال يذىب إال إلى الكتب أخذ عنو الصفدم
لى مف ىك أقرب في الزماف كالمكاف الييما كىكذا كاف  المتخصصة في نكع تراجـ كتابو كا 
منيجو في األخذ عف الكتب المؤلفة في إغناء تراجـ كتابو تحفة ذكم األلباب كبما أنيما 
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ف المتكقع جدان أف يأخذ الصفدم مف كتاب تاريخ اإلسالـ يترجماف لنفس النكع مف التراجـ فم
أخذ  (625)لمذىبي، سيما كأنا قارنا المادة العممية فاتضح لنا أّف النقكؿ مف كتاب تاريخ اإلسالـ

الصفدم عنو في سبع مكاضع كمثاؿ ذلؾ مما ذكر في ترجمة الخميفة عبد الممؾ بف مركاف إذ 
)كىذا ال يتابع عميو(، قمت: يريد بذلؾ كاليتو كىك ابف ست قاؿ شيخنا الذىبي رحمو اهلل: "قاؿ: 

 .(626)"عشر سنة
قاؿ شيخنا شمس الديف الذىبي: "كفي ترجمة األشرؼ مكسى بف الممؾ العادؿ قاؿ: 

لـ يسمع بعد البرامكة بمف أعطى عطاءه كال فعؿ فعمو، إال أنو كاف منيمكان عمى الخمر 
 .(627)"كالمالىي

الصحيح ما ذكره "دم في ترجمة أحمد بف المدبر قاؿ: كمثاؿ آخر ما ذكره الصف
شيخنا الذىبي رحمو اهلل في ترجمتو، فقاؿ: ثـ كلي خراج مصر كدمشؽ، ثـ قبض عميو ابف 

 .(628)"طكلكف كعذبو إلى أف مات
قاؿ شيخنا الذىبي: كلـ يصح "كفي ترجمة الخميفة الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ قاؿ: 

 .(629)"اشتير بالخمر كالتمكط فخرجكا عميو لذلؾعنو كفر كال زندقة، نعـ 
قاؿ شيخنا "كنقؿ عنو في ترجمة العادؿ أخك السمطاف صالح الديف األيكبي فقاؿ: 

الذىبي كالعيدة عميو في ىذه المجازفة: ككّفف في غالء مصر ثالثمائة نفس، ككاف لو ميؿ 
جيز إليو مف خراساف، إلى العمماء، كصنؼ لو اإلماـ فخر الديف كتاب تأسيس التقديس، ك 

 (632)"فأجازه عميو بألؼ دينار...
قاؿ شيخنا الذىبي ككاف "كفي ترجمة الممؾ المعظـ عيسى ابف الممؾ العادؿ قاؿ: 

صفراء بال شاش  (636)يشرب المسكر، كيجكز شربو، كاستسف ظممان كثيران، ككاف يمبس كمكتة
ككاف ال يتكمؼ، كيخترؽ الطرؽ، كيزاحـ الناس، كلما كثر ىذا منو ضرب بو المثؿ فيقاؿ ىذا 

 .(632)"معظمي بال كمفة
قاؿ شيخنا الذىبي رايتو في "كفي ترجمة عز الديف أيدمر الظاىرم، نائب الكرؾ قاؿ: 

عجبني شكمو. تكفي سنة عميو قباء أبيض ، كىك ال يؤبو لو، كعميو سككف ككقار، فأك الجامع 
 .(633)"سبعمائة

 م(1363ىـ/ 764الصفدي )ت  -
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كثيرة كمتنكعة  اعتمد الصفدم في كتابو تحفة ذكم األلباب ككما بينا عمى مكارد
ككانت كتبو أحد تمؾ المكارد فقد نقؿ مف كتابو الكافي بالكفيات في مكضعيف، إذ قاؿ في 

 الممؾ العادؿ:ترجمة الممؾ الصالح عماد الديف اسماعيؿ ابف 
كاف الصالح قد كزر لو أبك الحسف بف غزاؿ البعمبكي الطبيب، ككاف سامريان أكالن، "

كقاـ القاضي رفيع الديف الجيمي، قاضي القضاة فجرل عمى الناس منو ما ذكرتو في ترجمة 
 .(635)"كذكرت ترجمة الكزير أيضان  (634)في تاريخي الكبير

قد طكلت ترجمتو في تاريخي "أكحد قاؿ:  كفي ترجمة األمير بدر الديف مسعكد بف
 الكبير، كذكرت فيو مرثية ككتابان كتبتو عف نائب الشاـ، كمف أبيات المرثية:

 مف النجـ ما بيف تصكيب كتصعيد  أخميت أفؽ دمشؽ مف سناؾ فطر
 بنكر ثـ أضحى تحت جممكد  تبكي الككاكب بدران كاف يؤنسيا

 (636)في سند فيو ابف مسعكد فنحف  أبقى بنيو ركاة الجكد عنو لنا
 

 م(1119ه/513 ابن النحوي ) ت -
ىك يكسؼ بف محمد بف يكسؼ التكزرم، تممساني األصؿ أبك الفضؿ، كاف فقييان 
يميؿ إلى االجتياد، مف أىؿ تممساف أصمو مف تكزر، سكف سمجماسة، كتكفي في قمعة حماد 

 .(637))كىي مف أعماؿ قسنطينة( قرب بجاية، كلو تصانيؼ
 عنو الصفدم في مكضع كاحد كرد في ترجمة أمير دمشؽ بدر العطار إذ قاؿ: أخذ
قاؿ ابف النحكم: ثـ كلييا في سنة ست كأربعمائة خالفة ألبي عبد اهلل محمد بف بزاؿ "

حيف سار عنيا معزكالن بساتكيف، ثـ كلييا في شير رجب احدل عشر كأربعمائة بعد فتنة كلي 
كاليتو الثالثة. ككانت مدة كالية بدر األكؿ ستة  (638)بف حمدافالعيد، ككلي بعده أبك المطاع 

 .(639)"أشير إال خمسة أياـ....
 : (140)دون سند )المرسمة(من موارده ثانيًا: 

يقصد بيا المعمكمات التي حصؿ عمييا الصفدم كدكنيا في كتابو تحفة ذكم األلباب، 
عصره دكف أف يخبر القارئ كلكف دكف أف يذكر سندىا أم أنو ذكر أحداث تاريخية سبقت 
 بسندىا أك مصدرىا كتعرؼ أيضان بالركايات المرسمة أم دكف سند.

 الكاسع عمى ما ُكتب كألؼ قبمو. كاطالعومعتمدان عمى ثقتو بصحة الخبر الذم نقمو 
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إف كثير مف األحداث التاريخية التي ذكرىا الصفدم كانت مباشرة دكف سند، 
الظاىرة كأسبابيا كذلؾ شبو انتياء اإلسناد. كىذا ال يعني أف كأكضحنا سمفان تعميؿ ىذه 

الصفدم إف افتقد إلى السند في ذكر بعض األحداث التاريخية كاستغنى عنو أنو أىمؿ التكثيؽ 
 كتحرم الدقة في النقؿ ال بؿ بالعكس كلو في ذلؾ منيج كطرائقو الخاصة.

عمى سبيؿ المثاؿ ال  منيا كمف مكارده دكف سند كالتي لـ يحدد مصدر الخبر نكرد
 لمحصر عمى النحك اآلتي:

كفي ركاية أف عميان قاؿ بصفيف كأىؿ العراؽ "ما ذكره في ذكر فضائؿ دمشؽ إذ قاؿ: 
يسبكف أىؿ الشاـ: يا أىؿ العراؽ، ال تسبكا أىؿ الشاـ، فإف فييـ رجاالن كارىيف لما تركف، كأنو 

كح في عيد الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل . كقكلو في ذكر الفت(646)"بالشاـ تككف األبداؿ
 (642)عنو كلما مات أبك عبيدة رضي اهلل عنو في طاعكف عمكاس سنة ثماني عشر لميجرة...

ككذلؾ ما أكرده في ترجمة الخميفة معاكية بف أبي سفياف إذ ذكر أحداث تاريخية مختصرة 
..كقيؿ أنو مات ...استخمؼ بعيد مف أبيو."دكف ذكر سندىا أك مصدرىا، إذ قاؿ: 

 .(643)"باألردف...
ككذلؾ في ترجمة الضحاؾ بف قيس الفيرم إذ ذكر لو ترجمة في ست صفحات مف 

 .(644)المطبكع دكف أف يذكر فييا مكرد
عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عتبة بف "كترجمة عبد اهلل بف عبد الرحمف الفيرم قاؿ: 
عمر بف عبد العزيز قد كاله صدقات بني إياس، كقيؿ: ابف أبي إياس القرشي الفيرم... ككاف 

 . (646). كترجمة كمثكـ بف عياض العثيثرم(645)"تغمب
أكؿ مف ُزّكي لو "ككذلؾ ما ذكره في ترجمة محمد بف عمي عبد اهلل بف العباس قائالن: 

بالخالفة سران مف بني العباس... ثـ تكفي محمد رحمو اهلل في سنة خمس كعشريف كمائة كلو 
 . (647)"، كقيؿ سبع كستكف، كانتقمت الدعكة إلى كلده ابراىيـ االماـثالث كستكف سنة

، كفي ترجمة كمياتكيف (648)كفي ترجمة الكالي عبد الرحمف بف حبيب القرشي
 . ( 649)التركي

. كفي ترجمة عمر الراشدم أمير دمشؽ أياـ الخميفة (652)كما ذكره عف أياـ القرامطة
، كفي ترجمة األمير جماؿ الديف (652)جكىر الكاتب، كما ذكره في ترجمة القائد (656)المقتدر
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، كترجمة األمير شجاع الديف أغرلك العادلي أمير دمشؽ أياـ الممؾ (653)أقكش التجيبي
 .(655)، كغيرىا(654)العادؿ

 ق النقل من المؤلفات السابقة: ائطر ثالثًا: 
إف دراستو المناىج العممية تستند عمى أمر ميـ كأساسي كىك دراسة مكارد الكتاب 

 كمدل استفادة المؤلؼ مف تمؾ المكارد. 
تعد كلكؿ مؤلؼ منيجو في التعامؿ مع تمؾ المكارد كلو أسمكبو في فف اختيار مكارده 

د، كمف بيف بما يخدـ مكضكعات مؤلفو كحسب تخصصو يختار المادة العممية مف تمؾ المكار 
أكلئؾ المؤلفيف الصفدم الذم كاف لو منيجان كاضحان في االقتباس كالنقؿ مف المكارد التي 

كتابو تحفة ذكم األلباب كالتي جاءت غزيرة كمتنكعة فكاف حريصان عمى  تأليؼاعتمدىا في 
أمانتو أف يشير إلى تمؾ المكارد التي أخذ منيا مادتو كيحدد بداية النقؿ كانتياؤه، فضالن عف 
 كدقتو في النقؿ، كتباعان سكؼ نبيف ىذه األمكر بشيء مف التفصيؿ كعمى النحك اآلتي:

: اختمؼ الباحثكف في اإلشارة إلى المكارد التي أخذكا منيا في اإلشارة إلى الكتاب -1
انتشار الكرؽ كالمخطكط " :إغناء مؤلفاتيـ فمنيـ أىمؿ اإلشارة إلى تمؾ المكارد ألسباب منيا

المكتكب ثـ عدـ ترتب أمكر فقيية شرعية أك حياتية ىامة عمى التاريخ المدف مما كاف مف 
نظـ المادة تقبؿ يستكجب تحرم الدقة في التدكيف كالصحة، كمنيا الرغبة في االختصار مع 
ند لمحديث المتزايدة كعدـ مطالبة الناس بسند لمحدث التاريخي يكازم تشددىـ في تطمب الس

 .(656)كاألسباب تخص المؤلؼ نفسو "،النبكم
عمى أف العدد الكبير مف المؤرخيف حتى في القركف المتأخرة كانكا حريصيف عمى 
اإلبقاء في اإلشارة كلك مكجزة في مطمع الخبر تشير إلى المكارد التي أخذكا عنيا أمثاؿ 

بف عساكر ( في كتابو تاريخ بغداد، كاـ6276/ق463الخطيب البغدادم )ت
ـ( في كتابو تاريخ 6262ىػ/662( في كتابو تاريخ دمشؽ كابف النديـ)تـ6675/ق576)ت

حمب كغيرىـ. كانت خطكة ىامة نحك التكثيؽ التاريخي المستقؿ أف يمتـز المؤرخكف بذكر 
 . (657)مكاردىـ

 كيعد المؤرخ الصفدم كاحدان مف أكلئؾ المؤلفيف الذيف أكلكا أىمية كبيرة لذكر المكارد
 التي أخذ منيا إال أنو لـ يعتني بذكر سمسمة ركاة األخبار.

 كالمنيج الذم اعتمده الصفدم في ذكر المكارد كاف عمى النحك اآلتي: 
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قاؿ خميفة بف "فيك أما يشير إلى ذكر صاحب المؤلؼ الذم اقتبس منو نحك قكلو: 
 . (658)"خياط: سنة إحدل كأربعيف...

 (659)"قاؿ شيخنا الذىبي رحمو اهلل...."ؾ بف مركاف: كقكلو في ترجمة الخميفة عبد المم
قاؿ ابف األثير: كعمر بدمشؽ دار "كقكلو في ترجمة األمير نكر الديف: 

 (662)"الحديث....
كالطريقة التي ذكرناىا آنفان ىي التي غمبت عمى منيج الصفدم في اإلشارة إلى مكارده 

 في كتابو تحفة ذكم األلباب.
ة يشير إلى المؤلؼ كمصنفو معان كقكلو في ترجمة السمطاف كفي حاالت ليست بالكثير 

قاؿ أبك شامة رحمو اهلل، في الركضتيف: أف الذم أسقطو صالح الديف "صالح الديف األيكبي: 
 (666)"كسامح بو....

ما ذكرتو في ترجمة في تاريخي "كقكلو في ترجمة الممؾ الصالح عماد الديف: 
 (662)"الكبير...

كقاؿ ياقكت في كتاب معجـ "كقكلو في ترجمة الخميفة الكليد بف عبد الممؾ: 
 .(663)"البمداف:...
 الدقة واألمانة العممية: -2

اتبع الصفدم منيجان دقيقان ككاضحان في النقؿ مف المصادر كمف األمثمة عمى ذلؾ ما 
ـ( قائالن: 6229ىػ/626نقمو مف كتاب ارشاد األريب إلى معرفة األديب لياقكت الحمكم )ت

قاؿ أبك ىفاف ثالثة لـ أر قط كال سمعت بأكثر محبة لمكتب كالعمـك منيـ: الجاحظ، كالفتح بف "
عيؿ بف اسحاؽ القاضي، كلمفتح مف التصانيؼ كتاب البستاف صنفو رجؿ يعرؼ خاقاف، كاسما

كىذا النص  (664)("الصيد كالجكارح)إليو، ككتاب  كنسببمحمد بف عبد ربو كيمقب برأس البغؿ 
 .(665)يب لياقكت الحمكمدمكجكد حرفيان في كتاب إرشاد األ

تابو تاريخ ـ( مف ك6238ىػ/432ككذلؾ ما نقمو عف أبك نعيـ األصبياني )ت
أصبياف قائالن: بدر األستاذ الكبير، مكلى المعتضد، كاف رجالن عادالن، حسف السيرة، ككاف 

 .(667)، كىذا النص مكجكد أيضان في تاريخ أصبياف(666)يقرب أىؿ العمـ كيرفع منيـ
ـ( مف مصنفو خريدة القصر 6226ىػ/597ككذلؾ ما نقمو عف العماد األصبياني )ت

 : (668)مف أبيات شعرية
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ـُ لنا ريَّ  َياِحيف اأىدل النَّسي  أـ طيب أخالؽ جيراني ُيجيركني  الرَّ
 .(669)كىذه األبيات مكجكدة في كتاب خريدة القصر لمعماد األصبياني

 بداية النقل وانتياؤه:  -3
شارات تدلؿ  كاقتباساتوكاف الصفدم كاضحان في نقكلو  إلى حد ما إذ استعمؿ كممات كا 

قاؿ كذا قالو. "عمى بداية النقؿ مف المصادر التي أخذ عنيا كمف ىذه الكممات كاإلشارات: 
 . (672)"قاؿ ياقكت في كتاب معجـ البمداف"كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو: "ذكر، ركل، كعف فالف

كركل ابف "، كقكلو: (672)"كذا قاؿ ياقكت"، كقكلو: (676)"ذكر الجاحظ"كقكلو: 
 . (673)"عساكر

أما في حالة االنتياء مف النقؿ فإف الصفدم استعمؿ بعض األلفاظ الدالة عمى ذلؾ 
كيضعيا بيف معقكفتيف ليدلؿ أنو نص. كمثاؿ ذلؾ ما  "اهلل أعمـ، رحمو اهلل، انتيى"منيا: قكلو 

اجتمع " اقتبسو مف كتاب خميفة بف خياط التاريخ، قاؿ خميفة بف خياط سنة احدل كأربعيف:
  (674)"الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما...

كذا قالو ابف "كأحيانان تنتيي الترجمة بنقد صاحب المصدر الذم نقؿ عنو نحك قكلو: 
يقيـ، كالصحيح ما ذكره شيخنا الذىبي رحمو اهلل في ترجمتو، عساكر كىك ال 

 .(675)"فقاؿ...انتيى
يتضح مما تقدـ بخصكص المكارد التي أفاد منيا الصفدم في كتابو تحفة ذكم 

فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء كالممكؾ كالنكاب أنو كاف حريصان عمى االعتماد في  األلباب
كتابو عمى الكتب التي كصمتو أك التي استطاع الحصكؿ عمييا ألنيا أكثر ضبطان  تأليؼ

نما ىك منيج حرص الكثير مف المؤرخيف عمى  كدقة. كىذا األمر لـ يكف الصفدم متفردان بو كا 
االلتزاـ بو في القركف اليجرية األكلى، فمنذ بدأ عممية التدكيف التاريخي، أخذ الصفدم تمؾ 

كاية المختمفة كالمعركفة ككاف الصفدم ككما أشرنا في مكضع سابؽ أنو الكتب بطرؽ الر 
حرص عمى النقؿ بأمانة عممية كدقة متناىية في االخذ عف مكارده في كتابو أما أف يذكر 
النص كامالن أك يختصره بما يناسب منيجو في الكتاب كالذم كاف االختصار مف مقاصده في 

 و ككما أكضحنا سابقان.تأليف
 ئجالنتا
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نذكر أىـ النتائج التي أثبتت عف مكضكع ىذه الدراسة مف حقائؽ كىي عمى النحك 
 اآلتي:
أف الصفدم ينتسب إلى إحدل األسر التي استكطنت مدينة صفد إحدل مدف بالد الشاـ -

 فعرؼ بالصفدم نسبة الى ىذه المدينة التي كلد كنشأ بيا كشيد تعميمو بيا.
تب الميمة كالمكثكقة سيما الحكادث التي كردت في إف ما ألفو الصفدم يعد مف الك -

تراجـ كتابو إذ أنو كاف في الغالب يأخذ معمكماتو مباشرة ممف ترجـ لو، أك ممف كاف لو صمة 
لصاحب الترجمة، كمكنتو كظائفو اإلدارية مف االطالع عمى كثائؽ سرية ميمة لـ يستطع 

 غيره الحصكؿ عمييا خصكصان عف العصر المممككي.
اف الصفدم مؤرخان بارعان في كتابة تراجـ كتابو إال أنو غمب عميو األسمكب األدبي ك -

ككنو أديبان بالدرجة األساس كىذا ما الحظناه عمى تراجـ كتابو مكضكع الدراسة إذ أنو كاف يبدأ 
 الترجمة بأبيات شعرية تصؼ حاؿ المترجـ قبؿ البدء بكتابة ترجمتو كذكر أحكالو.

لو منيجه عمميه في ترتيب تراجـ كتابو تحفة ذكم األلباب سار عميو إف الصفدم كاف  -
إذ رتبيا عمى التسمسؿ الزمني لمف حكـ دمشؽ إذ ترجـ لحكاميا منذ التحرير العربي اإلسالمي 
لمدينة دمشؽ في عيد الخمفاء الراشديف ذكر كالتيا بالتسمسؿ كحسب تعاقبيـ عمى الحكـ ثـ 

مكية كالعباسييف ثـ الطكلكنييف كالفاطميكف كالقرامطة مف حكميا في زمف الخالفة األ
كالحمدانييف كالسالجقة كالزنكييف كاأليكبييف. كصؿ بكتابو إلى عصر المماليؾ حتى كالية 

 ىػ .762األمير عالء الديف المرداني الثانية عاـ 
أثبتت الدراسة أف الصفدم قصد مف كتابو ىذا كضع مكجز لبياف حاؿ حكاـ دمشؽ،  -

خص الصفدم في مؤلفو تراجـ الخمفاء كاألمراء عمى دمشؽ كحسب تاريخ تكلييـ الحكـ، إذ 
نو قمد بذلؾ ابف عساكر إال أنو خالفو بالمنيج.  كا 

  االحاالت
 

                                                 

، 6ـ(، الطبقات الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط844ىػ/232( ابف سعد، محمد بف منيع )ت6)
 ـ.6992ىػ/6462دار الكتب العممية ، بيركت ، 

حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف ادريس بف المنذر التميمي الحنظمي ( ابف أبي 2)
، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر أباد، الدكف. اليند 6ـ(، الجرح كالتعديؿ، ط938ىػ/327)ت

 .282، ص7ـ، ج6952ىػ/6276
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مف حكـ  تحفة ذكم األلباب في، ـ(6362ىػ/764( الصفدم، صالح الديف بف أيبؾ بف عبد اهلل، )ت3)
بدمشؽ مف الخمفاء كالممكؾ كالنكاب، تح: احساف بنت سعيد خمكصي كزىير حميداف الصمصاـ، منشكرات 

 .626، ص6ـ ، ج6996كزارة الثقافة بدمشؽ، 
 .465، ص 5( ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج4)
 .468، ص5( ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج5)
العاص بف أمية بف عبد شمس، أمو العالية بنت سممة بف يزيد ( يحيى بف سعيد: بف العاص بف سعيد بف 6)

بف مشجعة بف المجمع بف مالؾ بف كعب بف سعد، لو أكالد كؿ مف سعيد كاسماعيؿ، كربيعة كىي أـ رباح، 
 .684، ص5ككاف قميؿ الحديث. ابف سعد، الطبقات الكبرل،ج

مد، الممقب بالقرشي، تكفي سنة ثالث ( سعيد بف المسيب: ىك سعيد بف المسيب بف حزف، يكنى أبك مح7)
ـ(، التاريخ الكبير، تح: محمد 869ىػ/256كتسعيف. البخارم، محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة )ت
 .562،ص3عبد المعيد خاف، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر أباد، الدكف، ج

 .669،ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج8)
كليد: بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد ( عبد العزيز بف ال9)

مناؼ، يكنى بأبك األصبغ القرشي األمكم، أمو أـ البنيف بنت عبد العزيز بف مركاف أخت عمر. ابف عساكر، 
 .368،ص36تاريخ دمشؽ، ج

بف عبد شمس كأمو أـ عاصـ بنت ( عمر بف عبد العزيز: بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية 62)
ىػ في السنة التي ماتت فييا ميمكنة زكج النبي 63عاصـ بف عمر بف الخطاب، يكنى أبا حفص، كلد سنة 

 .332،ص5صمى اهلل عميو كسمـ. ابف سعد، الطبقات الكبرل ج
ك أخك ( سميماف بف عبد الممؾ: بف مركاف بف الحكـ القرشي األمكم، كلي الحكـ سنة ست كتسعيف، ى66)

 .25، ص4سعيد كمحمد كىشاـ كيزيد كالكليد كمسممة. البخارم، التاريخ الكبير، ج
( أـ البنيف: ىي بنت عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس زكج الكليد 62)

 .224، ص72بف عبد الممؾ كابنة عّمو، كانت دارىا بدمشؽ. ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج
 .636، ص 6الصفدم ، تحفة ذكم األلباب ، ج( 63)
 .674، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج64)
( القدر: نسبو إلى الفرؽ القدرية. سميت بيذا المعنى كصارت القدرية المتأخرة تقّر بو كلكف تقكؿ: الخير 65)

طاىر بف عمي، مف اهلل كالشر، كالذم كرد القدرية. مجكس ىذه األمة. الكجراتي، جماؿ الديف محمد 
مطبعة مجمس المعارؼ  3ـ( مجمكع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار، ط6578ىػ/986)ت

 .222، ص4ـ، ج6967ىػ/6387العثمانية، 
ـ(، الكنى كاألسماء، تح: عبد الرحيـ محمد أحمد 875ق/266( مسمـ، أبك الحسف بف الحجاج )ت66)

، 6لجامعة االسالمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ج، عمادة البحث العممي با6القشقرم، ط
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ـ(، األسامي كالكنى، تح: 989ق/378؛ الحاكـ النيسابكرم، أبك أحمد محمد بف محمد بف أحمد )ت523ص
؛ الخطيب البغدادم، 249ص  5، ج6994، دار الغرباء األثرية بالمدينة، 6يكسؼ بف محمد الدخيؿ، ط

ـ(، طبقات الفقياء، 6284ق/476؛ الشيرازم، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي )ت392،ص 2تاريخ بغداد، ج
 . 76، ص6972،دار الرائد العربي، بيركت، 6تح: إحساف عباس، ط

 .376، ص  5. سير أعالـ النبالء ج567، ص3، يقارف الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج624، ص74( ج67)
 .29، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج68)
ـ( 889ىػ/276؛ ابف قتيبة، أبك محمد بف عبد اهلل بف مسمـ )ت 326، ص5( ابف سعد، الطبقات، ج69)

؛ ابف النديـ، أبك الفرج محمد بف اسحاؽ بف 226، ص6987المعارؼ، تصحيح محمد اسماعيؿ، بيركت 
ـ، 6997ىػ/6467،دار المعرفة، بيركت، 2ـ( الفيرست، تح: ابراىيـ رمضاف،ط992ق/382محمد )ت

( نكر القبس المختصر مف المقتبس 994ق/384؛ المرزباني، أبك عبد اهلل محمد بف عمراف )ت647،ص6ج
في أخبار النحاة كاألدباء كالشعراء كالعمماء، اختصار أبي المحاسف يكسؼ بف أحمد بف محمكد، تح: ركدلؼ 

، 9ـ النبالء، ج؛ الذىبي سير أعال366ـ ص 6964ىػ/6384زليايـ، دار النشر فرانتش شتايربقيسادف، 
 .455، ص454ص
 .662، ص6( الصفدم ، تحفة ذكم األلباب، ج22)
( آمد: كىي مدينة مف مدف ديار بكر اشتيرت بحصنيا القديـ المبني مف الحجارة، تكثر فييا اآلبار 26)

كالعيكف كيحيطيا نير فتحت عمى يد القائد العربي عياض بف غنـ كدخميا صمحان بعد اف قاتمو اىميا كلـ 
، القزكيني، زكريا بف محمد بف محمكد 56، ص6محكا في مقاكمتو. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جيف

 .496ـ( آثار البالد كأخبار العباد، دار صادر، بيركت، ، )بال.ت(، ص6283ق/682)ت
 .264، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج22)
 .228، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج23)
ـ(، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، تح: عبد اهلل أحمد 989ق/379محمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت( الربعي، 24)

 .495، ص2ـ، ج6992ق/6462، دار العاصمة، الرياض، 6سميماف الحمد، ط
 ، كأغمب كتبو مفقكدة.448، ص446، ص 8( الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج25)
 .668، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج26)
( قطنا: كىي قرية مف قرل دمشؽ ظير منيا عدة عمماء كمنيـ الحسف بف عمي بف محمد المكني أبك 27)

عمي القطني، كقد قاؿ بعض األعراب سمـ عمى قطف إكنت نازلو بقطنا....سالـ مف كاف ييكل مره قطنا. 
 .374، ص 4ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج

 .668ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج28)
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؛ ابف حباف محمد 696، ص3( البخارم، التاريخ الكبير، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر أباد، الدكف، ج29)
، 8ـ، ج6973ىػ/6393، كزارة المعارؼ العالية اليندية، 6ـ(، الثقات، ط6262ق/454بف أحمد )ت

 .233ص
ماـ السيد ، ريحانة رسكؿ ( الحسف بف عمي: بف أبي طالب ابف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ ، اإل32)

( كسبطو ، كسيد شباب أىؿ الجنة أبك محمد القرشي الياشمي المدني الشييد، مكلده في شعباف سنة اهلل )
ثالث مف اليجرة كقيؿ : في نصؼ رمضانيا، كحفظ عف جده أحاديث ، كعف أبيو ، كأمو، حدث عنو : ابنو 

السعدم ، كالشعبي ، كىبيرة بف يريـ ، كأصبغ بف نباتة ،  الحسف بف الحسف ، كسكيد بف غفمة ، كأبك الحكراء
 .246، ص 3(. الذىبي، سير اعالـ النبالء، جكالمسيب بف نجبة، ككاف يشبو جده رسكؿ اهلل )

 .88،  ص6( الصفدم تحفة ذكم األلباب، ج36)
ف أبيو، ( زياد: ىك زياد بف أبي سفياف بف حرب بف أمية بف عبد شمس كاف يعضيـ يقكؿ: زياد ب32)

كبعضيـ يقكؿ زياد األمير كلي البصرة في زمف معاكية بف أبي سفياف، كضـ إليو الككفة. ابف سعد، كتاب 
 .99، ص7الطبقات، ج

( عبد اهلل بف خالد بف أسيد: كىك عبد اهلل بف أسيد كاف كالي عمى مكة مدة خالفة عمر بف عبد العزيز 33)
ـ( تحصيؿ 6923ىػ/6326لـ بف محمد المالكي المكي، )ت رضي اهلل عنو، الصباغ، محمد بف أحمد بف سا

المراـ في أخبار البيت الحراـ كالمشاعر العظاـ كمكة كالحـر ككالتيا الفخاـ. تح: عبد الممؾ بف عبد اهلل بف 
 .697، ص6ـ، ج2224ىػ/6424دىيش، 

هلل بف ربيعة بف الحارث ( عبد اهلل بف أـ الحكـ: عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي عقيؿ عثماف بف عبد ا34)
بف حبيب بف الحارث بف مالؾ الثقفي ثـ المالكي: أبك مطرؼ، كقيؿ أبك سميماف، كىك الذم يقاؿ لو ابف أـ 

 .33، ص 5الحكـ: فُنسب ألمو كىي بنت أبي سفياف. العسقالني، االصابة في تمييز الصحابة، ج
 . 96، ص95، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج35)
؛ أبك البركات، كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد بف 624، ص 64طيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج( الخ36)

، مكتبة 3ـ(، نزىة األلباء في طبقات األدباء، تح: ابراىيـ السامرائي، ط6686ىػ/577عبيد اهلل األنصارم )ت
 .474 -472ص  ،3؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج648، ص 6ـ، ج6985ىػ/ 6425المنار، الزرقاء، 

 .25، ص 25( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج37)
 . 679، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج 38)
 ( الكتاب مفقكد.39)
 .425، ص7( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج42)
( يزدجرد: بف شيريار آخر ممكؾ العجـ كصؿ إلى بييؽ كاف شاب جميؿ الصكرة لطيؼ الحديث كاف مف 46)

العجـ. ابف فندمة، أبك الحسف ظيير الديف عمي بف زيد بف محمد بف الحسيف )ت أعرؽ ممكؾ 
 .623، ص6ـ، ج2224ق/6425، دار اقرأ، دمشؽ 6ـ( تاريخ البييقي، ط6669ىػ/565
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 .672،ص676، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج42)
عمماء النحكييف مف ـ(، تاريخ ال6252ىػ/442( التنكخي، أبك المحاسف المفضؿ بف محمد بف مسعر)43)

، ىجر لمطباعة كالنشر، القاىرة، 2البصرييف كالككفييف كغيرىـ، تح: عبد الفتاح محمد الحمك، ط
 .668، ص62. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج229ـ، ص6992ىػ/6462

 ( مطبكعة.44)
 .262، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج45)
، دار إحياء التراث 6ـ( الجرح كالتعديؿ، ط938ق/327د )ت( الرازم، أبك محمد عبد الرحمف بف محم46)

. ابف أبي يعمى، أبك الحسيف محمد بف محمد 267،ص5ـ، ج6952ىػ/6276العربي، بيركت، 
. 225، ص6ـ( طبقات الحنابمة، تح: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت، ج6636ىػ/526)ت

 .632، ص64الصفدم، الكافي بالكفيات، ج
 .35، ص6، تحفة ذكم األلباب، ج( الصفدم47)
( منبج: مدينة مف الشاـ بالقرب مف الفرات خصبة حصينة كثيرة االسكاؽ االزلية، عظيمة االثار الركمية. 48)

ـ(، صكرة االرض، دار 977ق/367لمتفاصيؿ ينظر: ابف حكقؿ، ابك القاسـ محمد بف حكقؿ النصيبي )ت 
 .632صادر، بيركت، د.ت، ص 

، دار 3ـ(، طبقات الشعراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، ط928ىػ/296عبد اهلل بف محمد )( ابف المعتز، 49)
. ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 622، ص65. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج393المعارؼ، القاىرة، ص 

 .225، ص 688، ص 63ج
تدرج حتى اصبح يعد مف اشار ( الفتح بف خاقاف: قائد عسكرم كتربطو بالخميفة المتككؿ عالقة حميمة، 52)

ـ، كاصبح كاليا عمى مصر 855ق/246عمى الخميفة المتككؿ باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اىؿ حمص عاـ 
ـ، بعدىا اصبح كزيرا 849ق/253ـ، عينو المتككؿ لالخبار الخاصة كالعامة في سامراء عاـ 856ق/242

، لندف، Ekutubعيد الخميفة المتككؿ عمى اهلل،  لممتككؿ. لمتفاصيؿ ينظر: محمد عقؿ، الدكلة العباسية في
 .626، ص 2269

 .294، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج56)
 .294، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج52)
. الكتبي، فكات 29، ص6؛ الذىبي سير أعالـ النبالء، ج76، ص3( ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج53)

 .244، ص239، ص 2الكفيات، ص
 الكتاب مطبكع.( 54)
 ( الكتاب مطبكع.55)
 .29، ص 66؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج98، ص 62(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج56)
 .673، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج57)
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. السمعاني، عبد الكريـ بف محمد بف منصكر )ت 548ص 2( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج58)
، رئاسة ديكاف األكقاؼ، بغداد 6ـ( التجبير في المعجـ الكبير، تح: منيرة ناجي سالـ، ط6666ىػ/562

 . 667، ص2ـ، ج6975ىػ/ 6395
 .227، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج59)
 .43،ص2؛ البغدادم، ىدية العارفيف،ج62، ص6ب الشافعي،ج( البييقي، مناق62)
، 6، ج67، ص6( الكتاب مفقكد ككاف أحد المكارد التي اعتمدىا ابف عساكر في كتابو تاريخ دمشؽ، ج66)

 625، ص66، ج528، ص395، ص388، ص62، ج76، ص9، ج27، ص8، ج83، ص8، ج97ص
 كما بعدىا.

 . 669، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج62)
 .96، ص 9( الصفدم، الكافي بالكفيات، ج63)
( ابف الميزكؿ القرمطي: عمي بف عبد اهلل المعركؼ بابف الميزكؿ القرمطي أخك صاحب الخاؿ خرج 64)

 .62، ص 43بالشاـ ككانت لو بو كقائع. ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج
 .335، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج65)
 .464، ص4ياف، ج( ابف خمكاف، كفيات األع66)
 .652، ص 6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج67)
 .68، ص4؛ السبكي، طبقات الشافعية، ج52، ص7( الصفدم، الكافي بالكفيات، ج68)
 ( جميع ىذه الكتب مطبكعة.69)
 .332، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج72)
 .332، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج76)
؛ الذىبي، ميزاف 692ص9، الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج532، ص8تاريخ بغداد، ج( الخطيب البغدادم، 72)

ىػ/ 6382، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، 6االعتداؿ في نقد الرجاؿ، تح: محمد عمي البجاكم، ط
 .532، ص529، ص6ـ، ج6963

 . 332 -329، ص 6( الكتاب مفقكد، كتكجد منو نقكؿ عند ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج73)
 .228،ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج74)
ـ(، ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، تح: عبد اهلل 6629ىػ/524( األكفاني، ىبة اهلل بف أحمد ) ت 75)

؛ ابف نقطة، محمد بف 33ـ، ص6998ق/6429، دار العاصمة، الرياض، 6بف أحمد بف سمماف الحمد، ط
جامعة أـ القرل، مكة  6إكماؿ اإلكماؿ، تح: عبد القيـك عبد رب النبي، ط ـ(،6236ىػ/629عبد الغني )ت

ـ( 6243ىػ/646؛ العراقي تقي الديف ابراىيـ بف محمد )ت623، ص6ـ، ج6999ق/6462المكرمة، 
ىػ، 6464المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر، تح: خالد حيدر، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 .662ص
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طكلكف: ىك صاحب الديار المصرية دكلة الثغكر الشامية، كما فتح انطاكيا كقتؿ فييا الطكيؿ كقاـ ببناء ( 76)
ـ( 6266ىػ/662أكرقة عند قبر معاكية بف أبي سفياف، ابف النديـ، كماؿ الديف عمر بف أحمد بف ىبة اهلل )ت

 .829، ص 2بغية الطمب في تاريخ حمب، تح: تسييؿ زكار، دار الفكر، ج
 . 333، ص332، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج77)
 .7( أيبكرد: مدينة مف مدف خراساف. الحميرم، الركض المعطار، ص78)
، 69؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج2365ص -2362، ص5( ياقكت الحمكم، إرشاد األريب، ج79)

 .296 -283ص
 .326، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج82)
ـ(، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ 6282ىػ/475أبك نصر عمي بف جعفر )ت( ابف ماككال، 86)

؛ 665،ص7ـ، ج6992ىػ/6466، دار الكتب العممية، بيركت، 6كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب، ط
 .262، ص4ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج

 ( مطبكع.82)
 ( مخطكط.83)
 ( الكتاباف مفقكداف.84)
 .622، ص6ة ذكم األلباب، ج( الصفدم، تحف85)
 .365، ص 364،ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج86)
 .652،ص65( الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج87)
 .684، ص2( ابف تغرم، المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي، ، ج88)
 . 63،ص2( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج89)
 .295، ص65( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج92)
( الالزكرد: معدف تتخذ منو الحمي، أجكد الصافي كالشفاؼ األزرؽ الضارب إلى الحمرة كالخضرة، عمر، 96)

ىػ/ 6429، عالـ الكتب، 6ـ( معجـ المغة العربية المعاصرة، ط2223ق/6424أحمد مختار عبد الحميد)ت
 .6989، ص3ـ، ج2228

 .255( سكرة البقرة، اآلية92)
 .636، ص632، ص6اب، ج( الصفدم، تحفة ذكم األلب93)
 .632، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج94)
 .635، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج95)
 .267، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج96)
 .323، ص6( الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج97)
 .64، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج98)
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 .67، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج99)
 .67،ص2، ج334، ص329، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج622)
 .36، ص7( الزركمي، األعالـ، ج626)
 ( كتبو مطبكعة.622)
 .47ص -43، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج623)
؛ ابف األبار، أبك الحسف عمي بف مكسى بف 396،ص395، ص3( ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج624)

نعة في محاسف شعراء المائة السابعة، تح: ابراىيـ األبيارم، دار ـ(، الغصكف اليا6286ىػ/685سعيد )ت
 . 669المعارؼ، مصر، ص

 .64، ص63، ص62، كانظر ص66،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج625)
 .693، ص 26( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج626)
ـ( تاريخ 6239ىػ/637( ابف المنكفي، المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف مكىكب المخمي األربمي )ت627)

 .369ص6، ج6982إربؿ، تح: سامي بف سيد خماس الصفار، كزارة الثقافة كاالعالـ، دار الرشيد، العراؽ، 
 .632، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج628)
 .298،ص297، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج629)
ـ(، 6245ىػ/643بد الرحمف )ت؛ ابف الصالح، عثماف بف ع623، ص6( ابف نقطة، إكماؿ اإلكماؿ، ج662)

ـ، 6992، دار البشائر اإلسالمية، بيركت، 6طبقات الفقياء الشافعية، تح: محي الديف عمي نجيب، ط
 .257،ص66، سير أعالـ النبالء، ج925، ص 63. الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج642،ص2ج
في درب يعرؼ بدرب األساكفة  ( البطيخ: كىي محمة كانت في بغداد كيباع فييا الفكاكو نقمت إلى الكرخ666)

 .469، ص2في أياـ الميدم، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
 .74، ص 2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج662)
 .367، ص67( الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج663)
 .622، ص 23( الذىبي، سير أعالـ النبالء، ج664)
، دار مكتبة اليالؿ، 6م، تقديـ ياسيف األيكبي، ط( درنيقة، محمد أحمد، معجـ أعالـ شعراء المدح النبك 665)
 .265، ص6ج
 ( جميع كتبو مطبكعة.666)
 .666، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج667)
 .272، ص2( ابف شاكر الكتبي، فكات الكفيات، ج668)
 .299،ص3( الزركمي، األعالـ، ج669)
 .89، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج622)
 .667، ص 2األلباب، ج(الصفدم، تحفة ذكم 626)
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 .662؛ ابف شاكر الكتبي، فكات الكفيات، ص44، ص467، ص65( الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج622)
 .228، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج623)
؛ 622،ص9؛ السبكي طبقات الشافعية، ج288ص4( الصفدم أعياف العصر كأعكاف النصر، ج624)

،دار 6في ركاة السنف كاالسانيد، تح: كماؿ يكسؼ الحكت، طالفاسي، محمد بف أحمد بف عمي، ذيؿ التقيد 
 .53،ص6ـ، ج6992ىػ/6466الكتب العممية، بيركت، 

، 623،ص2، يقارف الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج777، ص63( الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج625)
 .624ص
 .622،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج626)
 .624،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج627)
 .323، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج628)
 .664،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج629)
 .625، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج632)
( كمكتة: الراجح أنيا التينية معربة كقد جمعت عمى كمكتات ككالكات كىي غطاء الرأس تمبس لكحدىا أك 636)

لكمكتة بمصر. ابراىيـ، رجب عبد الجكاد، المعجـ العربي بعمائمو كاستحدث سالطيف األيكبييف بمصر لبس ا
 .443، ص6ـ، ج2222، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، 6ألسماء المالبس، تقديـ محمكد فيمي الحجازم، ط

 .662،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج632)
 .674، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج633)
 .629،ص9ر ج( يقصد كتابو الكافي بالكفيات، انظ634)
 .636،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج635)
 .282، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج636)
، دار الغرب االسالمي، 2؛ محفكظ، ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، ط247،ص8( الزركمي، األعالـ، ج637)

 .69،ص5ـ، ج6994بيركت لبناف، 
ليو اإلمارة بدمشؽ  ( أبك المطاع: ذك القرنيف بف ناصر الدكلة يكنى أبي638) محمد، كاف يمقب بكجيو الدكلة كا 

 .83،ص26ككاف شاعران. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد،ج
 .26-22، ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج639)
( المرسؿ: ما انقطع اسناده، بأف يككف في ركاتو مف لـ يسمعو ممف فكقو، كالركايات المرسمة كثيرة سكاء 642)

الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية، تح: أبك عبد اهلل السكرقي كابراىيـ حمدم  تاريخية أك حديثة.
 .26المدني، المكتبة العممية، المدينة المنكرة، ص

 .35،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج646)
 .77،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج642)
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 .625،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج643)
 .666،ص625،ص6ذكم األلباب، ج(الصفدم، تحفة 644)
 .656،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج645)
 .666،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج646)
 .692، ص692،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج647)
 .286،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج648)
 .299،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج649)
 .338، ص336،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج652)
 .346،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج656)
 388،ص385،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج652)
 .676، ص672،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج653)
 .692،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج654)
، 623، ص665، ص666، ص96، ص52، ص56،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج655)

، 62، ص7،ص5،ص2، ج266، ص265، ص676، ص675ص، 676، ص669، ص666ص
 ،...إلخ.265، ص225، ص226، ص222، ص695، ص629، ص27، ص26، ص62ص
( شاكر، مصطفى ، التاريخ العربي كالمؤرخكف، دراسة في تطكر عمـ التاريخ كمعرفة رجالو في اإلسالـ، 656)
 .378،ص6،ج6987، دار العمـ لممالييف، بيركت، لبناف، 2ط
 .379،ص378، ص6التاريخ العربي، ج( شاكر، 657)
 .88،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج658)
 .626،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج659)
 .74،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج662)
 .89،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج666)
 .636،ص2(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج662)
 .636،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج663)
 .298،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج664)
 .2657، ص5ـ، ج6995ق/6465( تح: احساف عباس، دار العرب، بيركت، 665)
 .332،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج666)
، 6ـ( تاريخ أصبياف، تح: سيد كسركم حسف، ط956ىػ/342( األصبياني: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل )667)

 .289،ص6ـ، ج6992ىػ/6462دار الكتب العممية، بيركت، 
 .43،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج668)
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ـ(، خريدة القصر 6226ىػ / 597( العماد األصبياني، محمد بف محمد بف حامد األصبياني )ت 669)
 .566، ص2ـ، ج6986كجريدة أىؿ العصر ، تح: شكرم فيصؿ، دمشؽ، مجمع المغة العربية، 

 .636،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج672)
 .679،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج676)
 .298، ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج672)
 .37،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج673)
 .88،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج674)
 .323،ص6(الصفدم، تحفة ذكم األلباب، ج675)
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