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ABSTRACT 

 

This research deals with an important subject, which is based on the explanation of 

the resources on which Ibn Abi Al-Suror Al-Bakri (1087 AH) based his book 

“Nozhat Al-Absar wa Jahainat Al-Akhbar” on it. A book in the field of history that 

has exceptional importance, methodology and order. In which the author was able to 

combine between the historical periods, information and details in a single scientific 

vessel. 

The importance of this research is to shed light on the nature, diversity and 

importance of the sources on which Ibn Abi Al-Suror Al-Bakri built this book on, 

and how he was able to formulate a method and methodology of his own based on 

the narration of historical information and analysis with the introduction of his own 

vision in his style and methodology. 

The question that the research seeks to answer is: how important the scientific sources 

and the nature and quality of these sources on which Al-Bakri used in the formulation 

of this important historical book, and whether the approach and style Al-Bakri used 

was exceptional in writing and studying the history. 

The research also seeks to find out the compatibility of Al-Bakri's style in his book " 

Nozhat Al-Absar wa Jahainat Al-Akhbar " with the rest of the historians who have 

witnessed it, and whether he managed to find his own style by using the literary and 

scientific means that enabled him to be distinguished among the historians of his 

time. 
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 ملخص ال

 
هـ( 1087يتناول هذا البحث بالدراس  موضوعاً مهماً يقوم عةلى تبيان املصار اليت ارتكز عةليها ابن أيب السرور البكري )ت

ستطاع ايف تأليفه لكتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار وهو كتاب يف جمال التاريخ له أمهي  ومنهجي  و ترتيب استثنائي، 
 مؤلفه أن جيمع فيه بني حقب ومعةلومات وتفاصيل كثرية يف وعاء عةلمي واحد.

إن األمهي  اليت يتمتع هبا هذا البحث تكمن يف تسةليط الضوء عةلى طبيع  وتنوع وأمهي  املصادر اليت بىن عةليها ابن أيب 
ارخيي  وحتةليةلها ةلى سرد املعةلومات التالسرور البكري كتابه هذا، وكيف استطاع صياغ  أسةلوب ومنهجي  خاص  به تقوم ع

 مع إضفاء الرؤي  اخلاص  به عةليها بأسةلوبه ومنهجيته.

والسؤال الذي يسعى البحث لإلجاب  عنه هو: مدى أمهي  وطبيع  ونوعي  املصادر العةلمي  اليت ارتكز عةليها البكري يف 
 خ.استثنائياً يف كتابته ودراسته لةلتاريصياغ  هذا الكتاب التارخيي املهم، وهل يعد منهج وأسةلوب البكري 

 وسنتبىن املنهج الوصفي والتحةليةلي يف الدراس ، مع االعتماد عةلى جمموع  من املصادر واملراجع.

 وستكون هيكةلي  البحث عةلى النحو التايل:

 املطةلب األول: موارد املؤلف

 املطةلب الثاين: منهجي  املؤلف

 املطةلب الثالث: أسةلوب املؤلف
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 المقدمة
هـ( 1087يتناول هذا البحث بالدراس  موضوعاً مهماً يقوم عةلى تبيان املوارد اليت استتقى منها ابن أيب السرور البكري )ت

، معةلوماته يف تأليفه لكتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار، وهو كتاب يف جمال التاريخ له أمهي  ومنهجي  وترتيب استثنائي
 فيه بني حقب ومعةلومات وتفاصيل كثرية يف وعاء عةلمي واحد.استطاع مؤلفه أن جيمع 

إن األمهي  اليت يتمتع هبا هذا البحث تكمن يف تسةليط الضوء عةلى طبيع  وتنوع وأمهي  املوارد اليت بىن عةليها ابن أيب 
خيي  وحتةليةلها ر السرور البكري كتابه هذا، وكيف استطاع صياغ  أسةلوب ومنهجي  خاص  به تقوم عةلى سرد املعةلومات التا

 مع إضفاء الرؤي  اخلاص  به عةليها.

والسؤال الذي يسعى البحث لإلجاب  عنه هو: مدى أمهي  وطبيع  ونوعي  املوارد العةلمي  اليت ارتكز عةليها البكري يف 
 صياغ  هذا الكتاب التارخيي املهم، وهل يعد منهج وأسةلوب هذا املؤلف استثنائياً يف كتابته ودراسته لةلتاريخ.

 وسنتبىن املنهج الوصفي والتحةليةلي يف الدراس ، مع االعتماد عةلى جمموع  من املصادر واملراجع احلديث .

 وستكون هيكةلي  البحث عةلى النحو التايل:

 املطةلب األول: موارد املؤلف

 املطةلب الثاين: منهجي  املؤلف

 املطةلب الثالث: أسةلوب املؤلف

 المطلب األول: موارد المؤلف:

الشافعي )ت  ياملصر  الصديقي البكري حممد احلسن أبو العابدين زين بن السرور أيب بن حممد بن ؤرخ حممداعتمد امل
هـ( عةلى موارد عدة يف كتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار، ففضالً عن توظيفه آليات من القرآن الكرمي، فنجده 1087

  عةلى وغريها، ويف بعض األحيان يستخدم موارد عدة لةلداللاستخدم كتب التاريخ واحلديث والتفسري والفقه والشعر 
 اخلرب الواحد، وسنعمل هنا عةلى إيضاح ذلك.
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األخبار، خمطوط  يف مكتب  جامع  كامربج  بربيطانيا، حمفوظ  حتت الرقم ) هـ(، نزه  األبصار وجهين  1087( حممد بن أيب السرور البكري ) ت1 )
 ب. 238( وهي النسخ  األم يف مشروعنا لتحقيق هذا الكتاب ، واليت سنرمز هلا باحلرف ) أ (، ينظر ورق  1169

 م(.2002)بريوت، دار ابن حزم، 1هـ(، معامل التنزيل، ط165( احلسني بن مسعود البغوي )ت 2 )
 ب. 239( نسخ  أ ورق  3 )
)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1هـ(، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسيـن مشس الدين، ط774( أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ) ت 4 )

 هـ(.1419
 ب. 55أ و  36( نسخ  أ ورق  5 )
 أ. 4ب و  3( نسخ  أ ورق  6 )
 م(.1985)بريوت، دار عمار،  1(، الروض الداين )املعجم الصغري(، حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، طهـ360( سةليمان بن أمحد الطرباين )ت 7 )
 ب. 122( نسخ  أ ورق  8 )
ي ، )بريوت، دار الكتب العةلم1هـ(، الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، ط656( عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )ت 9 )

 هـ(.1417

 

 أواًل: كتب التفسير:

 .(2)، وهو كتاب مطبوع(1)معامل التنزيل واملعروف بتفسري البغوي -1

 .(4)، وهو كتاب مطبوع(3)تفسري القرآن العظيم واملعروف بتفسري ابن كثري -2

 البالغة القرآنية:ثانياً: 

 ، وهو كتاب مفقود.(5)هـ(255كتاب نظم القرآن أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  -3

 ثالثاً: كتب الحديث النبوي الشريف:

 .(7)، وهو كتاب مطبوع(6)هـ(360املعجم الصغري، وامسه الروض الداين، لإلمام الطرباين )ت  -4

 .(9)، وهو كتاب مطبوع(8)نذريالرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، لةلحافظ امل -5
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 أ. 18أ و 13ب و 12أ و  12ب و  11أ و  11ب و  10( نسخ  أ ورق  10 )
هـ(، اخلرب عن البشر يف أنساب العرب، حتقيق: عارف أمحد عبد الغين، بال.ط)بريوت، الدار العربي  845( تقي الدين أمحد بن عةلي املقريزي )ت 11 )

 م(.2013لةلموسوعات، 
 ب. 56ب و  32و ب 22ب و  13( نسخ  أ ورق  12 )
 م(.1967)مصر، دار املعارف، 2هـ(، تاريخ الرسل واملةلوك، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط 310( حممد بن جرير الطربي )ت 13 )
 أ. 14( نسخ  أ ورق  14 )
 م(.1996لةلطباع  والنشر، ، أخبار الزمان ومن اباده احلدثان، بال.ط )بريوت، دار األندلس 9هـ346( عةلي بن احلسني املسعودي ) ت 15 )
 أ. 64( نسخ  أ ورق  16 )
 م(.2005)بريوت، املكتب  العصري ، 1( مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتىن به وراجعه: كمال حسن مرعي، ط17 )
 ب. 236أ و  137ب و 120ب و 81ب و 56ب و 54ب و 36ب و 31ا و 30أ و  19( نسخ  أ ورق  18 )
 أ. 40وب  32ب و  20( نسخ  أ ورق  19 )
 هـ(.1418هـ(، عيون األخبار، بال.ط)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  276( أبو حممد عبد اهلل بن مسةلم بن قتيب  الدينوري ) ت 20 )
 ب. 13( نسخ  أ ورق  21 )
: الراهب لويس شيخو  هـ(، طبقات األمم أو التعريف بطبقات األمم، عين بنشره462( أبو القاسم صاعد بن أمحد بن صاعد القرطيب األندلسي )22 )

 م(.1912اليسوعي، بال.ط)بريوت، مطبع  اليسوعيني، 

 

 رابعاً: كتب التاريخ:

 .(11)، وهو كتاب مطبوع(10)كتاب اخلرب لةلمقريزي -6

 .(13)، وهو كتاب مطبوع(12)تاريخ الرسل واملةلوك واملعروف بتاريخ الطربي -7

 .(15)، وهو كتاب مطبوع(14)أخبار الزمان لةلمسعودي -8

 .(17)، وهو كتاب مطبوع(16)مروج الذهب لةلمسعودي -9

، وال يزال خمطوطاً  (18)األخبار ونزه  األبصار املعروف بالتاريخ الكبري البن أيب السرور البكري نفسهعيون  -10
 كما أشرنا لذلك عند حديثنا عن مؤلفاته.

 .(20)، وهو كتاب مطبوع(19)عيون األخبار لةلدينوري -11

 .(22)، وهو كتاب مطبوع(21)طبقات األمم البن صاعد األندلسي -12
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 أ. 36( نسخ  أ ورق  23 )
 م(.2003هـ/1424)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  1هـ(، كتاب الوالة وكتاب القضاة، ط355( أبو عمر حممد بن يوسف الكندي )املتوىف بعد 24 )
 ب. 34أ و 34( نسخ  أ ورق  25 )
 م(.2015هـ(، الروض األنيق يف فضل الصديق، بال.ط )األردن، شرك  الرتاث لةلربجميات، 952سن حممد عبد الرمحن البكري ) ت ( أبو احل26 )
 أ. 37( نسخ  أ ورق  27 )
 ( ينسب هذا الكتاب جلد املؤلف وكذلك لإلمام السيوطي، وهو كتاب مطبوع لكن لعدم حسم نسبته  مل أذكر تفاصيل الطبع.28 )
 أ. 31أ ورق  ( نسخ  29 )
 ( ينسب هذا الكتاب جلد البكري وكذلك اإلمام السيوطي، وهو كتاب مطبوع لكن لعدم حسم نسبته مل أذكر تفاصيل الطبع..30 )
 أ. 31(نسخ  أ ورق  31 )
 ( ينسب هذا الكتاب جلد البكري وكذلك اإلمام السيوطي، وهو كتاب مطبوع لكن لعدم حسم نسبته مل أذكر تفاصيل الطبع..32 )
هـ(، ديوان اإلسالم، حتقيق: 1167( لالطالع عةلى ترمج  جده كامةلً  وعناوين مؤلفاته؛ ينظر: مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )ت33 )

 .282ص 1م( ج1990هـ/1411)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1سيد كسروي حسن، ط
 أ. 239( نسخ  أ ورق  34 )
هـ(، وعرف عنه بأنه من أهل الزهد والورع الذين اشتهروا يف زمن الدول  1028ي  وامسه زين الدين أبو احلسن البكر الصديقي )ت ( وهو من األسرة البكر 35 )

 (.1182ص 2العثماني ؛ )ينظر: حاجي خةليف ، كشف الظنون، ج
 ب. 29ب و 27ب و  24( نسخ  أ ورق  36 )
 م(.1989هـ/1409)بريوت، دار األعةلمي، 3ملغازي، حتقيق: مارسدن جونس، طهـ(، ا207( أبو عبد اهلل حممد بن عمر الواقدي )ت 37 )

 

 .(24)، وهو كتاب مطبوع(23)القضاة أليب عمر الكنديكتاب الوالة وكتاب  -13

 .(26)، وهو كتاب مطبوع(25)الروض األنيق يف فضائل )فضل( الصديق جلد املؤلف أبو احلسن الصديقي -14

 .(28()27)الُغرر يف فضائل عمر لنفس املؤلف السابق -15

 .(30()29)لنفس املؤلف السابق حتف  العجالن يف فضائل سيدنا عثمان -16

 . (33()32()31)فضائل سيدنا عةلي لنفس املؤلف السابقالقول اجلةلي يف  -17

 .(35)، مل أقف عةلى نسخته(34)كتاب التاريخ لةلبكري -18

 .(37)، وهو كتاب مطبوع(36)املغازي لةلواقدي -19
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 ب. 74أ و35ب و 32ب و 37ب و 26أ و 25( نسخ  أ ورق  38 )
 هـ(.1407)الكويت، الدار السةلفي ، 1هـ(، الذري  الطاهرة النبوي ، حتقيق: سعد املبارك احلسن، ط310( أبو بشر حممد بن أمحد الدواليب )ت39 )
 ب. 55ب و 35ب و 32نسخ  أ ورق  ( 40 )
)بريوت، دار الفكر، 1هـ(، سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(، حتقيق: سهيل زكار، ط151( حممد بن إسحاق بن يسار املدين )ت 41 )

 م(.1978هـ/1398
 أ. 35( نسخ  أ ورق  42 )
 ( له كتابان مطبوعان: األول التعازي والثاين املردفات.43 )
 ب. 122ب و 109ب و88ب و 73أ و 33أ ورق  ( نسخ  44 )
هـ(، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: بشار عواد معروف، 748( مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )ت 45 )
 م(.2003)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط

 ) 46(  نسخ  أ ورق  34 أ و35 ب .
 م(.2004هـ/1424)بريوت، دار الطةليع ، 1هـ(، اليميين، حتقيق: إحسان ذنون التامري، ط427بن عبد اجلبار العتيب )ت  ( أبو نصر حممد47 )
 أ. 85ب و 76أ و  49( نسخ  أ ورق  48 )
 هـ(.1417العةلمي ،  )بريوت، دار الكتب1هـ(، تاريخ بغداد: حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط463( أبو بكر أمحد بن عةلي اخلطيب البغدادي )ت 49 )
 ب. 83أ و76ب و 75ب و 68ب، و 51أ و 51( نسخ  أ ورق  50 )
تاريخ الدول  العباسي  من كتاب األوراق، حتقيق: ج هيورث دن،  –هـ(، أخبار الراضي باهلل واملتقي هلل 335( أبو بكر حممد بن حيىي الصويل )ت 51 )

 م(.1935بال.ط)مصر، مطبع  الصاوي، 

 

 .(39)، وهو كتاب مطبوع(38)الذري  الطاهرة النبوي  لةلدواليب -20

 .(41)، وهو كتاب مطبوع(40)سرية ابن إسحاق -21

 .(43)، وكتبه يف التاريخ مفقودة(42)أن يبني أي كتابهـ( دون 228ينقل عن املدائين )ت  -22

 .(45)، وهو كتاب مطبوع(44)تاريخ اإلسالمي لةلذهيب -23

 .(47)، وهو كتاب مطبوع(46)تاريخ العتيب -24

 .(49)، وهو كتاب مطبوع(48)تاريخ بغداد لةلخطيب البغدادي -25

 .(51)، وهو كتاب مطبوع(50)تاريخ الصويل -26
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 أ. 54 ( نسخ  أ ورق 52 )
 )القاهرة، دار املعارف، د.ت(. 3هـ(، نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال، ط236( أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل الزبريي )ت 53 )
 أ. 55( نسخ  أ ورق  54 )
 م(.1972( ينظر: أكرم ضياء العمري، نفطوي  النحوي ودوره يف كتاب  التاريخ؛ بال.ط) بغداد، مطبع  املعارف، 55 )
 ب. 60ب و 56نسخ  أ ورق   (56 )
)بريوت، دار صادر، 1هـ(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، ط681( أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن خةلطان ) ت 57 )

 م(.1994
 أ.112أ و 89ب و 56( نسخ  أ ورق  58 )
هـ(، املنتظم يف تاريخ األمم واملةلوك، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القادر عطا، 597)ت ( مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلي بن اجلوزي 59 )
 م(.1992هـ/1412)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1ط
 أ. 66( نسخ  أ ورق  60 )
 هـ(.1423القومي ، )القاهرة، دار الكتب والوثائق 1هـ(، هناي  األرب يف فنون األدب، ط733( شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري )ت61 )
 أ.67( نسخ  أ ورق  62 )
 م(.1996هـ/1416)بريوت، دار الثقاف ، 1هـ(، عيون التواريخ، حتقيق: عفيف نايف حاطوم، ط764( حممد بن شاكر الكتيب )ت 63 )
 ب. 89( نسخ  أ ورق  64 )
)بريوت، 1الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، طهـ(،  630( عز الدين أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم اجلزري املعروف بابن األثري )ت 65 )

 م(.1997هـ/1417دار الكتاب العريب، 

 

 .(53)مطبوع، وهو كتاب (52)نسب قريش ملصعب الزبريي -27

 .(55)، مل أقف عةلى نسخته(54)تاريخ اخلةلفاء لنفطويه -28

 .(57)، وهو كتاب مطبوع(56)وفيات األعيان البن خةلكان -29

 .(59)، وهو كتاب مطبوع(58)املنتظم البن اجلوزي -30

 .(61)، وهو كتاب مطبوع(60)تاريخ النويري -31

 .(63)، وهو كتاب مطبوع(62)عيون التواريخ لةلكتيب -32

 .(65)كتاب مطبوع، وهو  (64)الكامل البن األثري -33
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 أ. 90( نسخ  أ ورق  66 )
)مصر، مطبع  1هـ(، اإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاين  بأرض مصر، ط629( موفق الدين عبد الةلطيف بن يوسف البغدادي )ت 67 )

 هـ(.1286نيل، وادي ال
 أ. 90( نسخ  أ ورق  68 )
هـ(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، حتقيق: جمموع  حمققني،  654( مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزأوغةلي املعروف بسبط ابن اجلوزي )ت 69 )
 م(.2013هـ/1434)دمشق، دار الرسال  العاملي ، 1ط
هـ(، وهو مؤرخ وحمدث وأديب، تاجر بغدادي شافعي، صنف تارخيياً كبرياً ذيل به عةلى املنتظم  694البزوري )ت ( هو حمفوظ بن معتوق بن أيب بكر بن 70 )

هـ(، الوايف بالوفيات، 764يف تاريخ األمم واملةلوك البن اجلوزي، ويقع يف ثالث جمةلدات وهو كتاب مفقود؛ )صالح الدين خةليل بن أيبك الصفدي )ت 
 (.10ص 25م( ج2000اث، )بريوت، دار إحياء الرت 1ط
 هـ(، وكتابه جىن اجلنتني يف ولد العسكريني؛ ومل أقف عةلى نسخته.573( قطب الدين أبو احلسيـن سعيد بن هب  اهلل الرواندي )ت 71 )
 أ؛ وهو خطأ يف عنوان الكتاب. 95( نسخ  أ ورق  72 )
)القاهرة،  2سفي  )سرية صالح الدين األيويب( حتقيق: مجال الدين الشيال، طهـ( النوادر السةلطاني  واحملاسن اليو 632( يوسف بن رافع بن شداد )ت 73 )

 م(.1994مكتب  اخلاجني، 
 أ. 138( نسخ  أ ورق  74 )
هـ(، النجوم الزاهرة يف مةلوك مصر والقاهرة، بال.ط )مصر، وزارة الثقاف  واإلرشاد القومي، 874( مجال الدين ابو احملاسن يوسف بن تغري بردي )ت 75 )

 ت(.د.
 أ. 153( نسخ  أ ورق  76 )
هـ(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بال.ط )بريوت، منشورات دار مكتب  احلياة، 902( مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي )ت 77 )

 د.ت(.

 

 .(67)، وهو كتاب مطبوع(66)اإلفادة لعبد الةلطيف البغدادي -34

 .(69)، وهو كتاب مطبوع(68)مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي -35

 ، وهو كتاب مفقود.(70)الذيل البن البزوري -36

 ، مل أقف عةلى نسخته.(71)جىن اجلنتني البن الراوندي -37

 .(73)، وهو كتاب مطبوع(72)الروض الزاهر البن شداد -38

 .(75)، وهو كتاب مطبوع(74)النجوم الزاهرة البن تغري بردي -39

 .(77)، وهو كتاب مطبوع(76)تاريخ اخلةلفاء لةلسخاوي وقصد به كتاب الضوء الالمع -40
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 ب. 155( نسخ  أ ورق  78 )
 م(.1817يف أخبار تيمور، بال.ط)كةلكتا، هـ(، عجائب املقدور 854( أبو حممد أمحد بن حممد بن عربشاه )ت 79 )
 أ. 164( نسخ  أ ورق  80 )
 4357هـ(، الدر املنظوم يف مناقب السةلطان بايزيد مةلك الروم، خمطوط، مكتب  الفاتح، إسطنبول، حتت الرقم ) 926( أمحد بن احلسيـن بن العةليف )ت 81 )

.) 
 ب. 193أ  187أ و  198أ و  801أ و 179ب و 178ب و 175ب و  174أ و  172( نسخ  أ ورق  82 )
هـ(، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حتقيق: حممد مصطفى، بال.ط )مصر، اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب،  928( حممد بن أمحد بن إياس احلنفي )ت 83 )

 م(.1984هـ/ 1404
 ب. 213( نسخ  أ ورق  84 )
ربق اليماين يف الفتح العثماين، بال.ط )الرياض، دار اليمام  لةلبحث والرتمج  والنشر، هـ(، ال 988( قطب الدين حممد بن أمحد النهروايل )ت 85 )

 م(.1967هـ/1387
 أ. 238( نسخ  أ ورق  86 )
 ف(.-1850( توجد له نسخ  يف مركز املةلك فيصل لةلبحوث والدراسات اإلسالمي ، املمةلك  العربي  السعودي ، حتت الرقم ) 87 )
 أ. 138( نسخ  أ ورق  88 )
 م(.2002هـ/1423)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1هـ(، درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، ط845( تقي الدين أمحد بن عةلي املقريزي )ت 89 )

 

 .(79)، وهو كتاب مطبوع(78)عجائب املقدور البن عربشاه -41

 .(81)، وال يزال خمطوطاً (80)الدر املنظوم البن العةليف -42

 .(83)كتاب مطبوع، وهو  (82)بدائع الزهور البن إياس -43

 .(85)، وهو كتاب مطبوع(84)الربق اليماين لقطب النهروايل -44

 .(87)، وال يزال خمطوطاً (86)عيون األخبار لةلبكري املؤلف -45

 خامساً: كتب األعالم:

 .(89)، وهو كتاب مطبوع(88)درر العقود الفريدة لةلمقريزي -46
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 أ. 44( نسخ  أ ورق  90 )
 م(.1990هـ/1410هـ(، األُم، بال.ط )بريوت، دار املعرف ،  204( أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي )ت 91 )
 أ. 193( نسخ  أ ورق  92 )
 م(.1968هـ/1388هـ(، املغين، بال.ط)القاهرة، مكتب  القاهرة، 620( أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامه املقدسي )ت 93 )
 ب. 32أ و  232( نسخ  أ ورق  94 )
المي  ابن الوردي، املمةلك  العربي  السعودي ، مكتب  جامع  املةلك سعود، حتت  هـ( العرف الندي يف ختميس1044( عبد الرمحن بن حيىي املالح ) ت 95 )

 (. 159/7 –ف  – 7439الرقم) 
 أ. 49( نسخ  أ ورق  96 )
 ( ينظر: فوزي سعيد عيسى، ابن زهر )احلفيد( وشاح األندلس، بال.ط )مصر، منشأة املعارف باإلسكندري ، د.ت(.97 )
 أ. 44( نسخ  أ ورق  98 )
)اهلند، الدار العةلمي  1هـ(، رؤي  اهلل تبارك وتعاىل، حتقيق وختريج: حمفوظ عبد الرمحن السةلفي، ط 416أبو حممد عبد الرمحن بن عمر بن النحاس )ت ( 99 )

 م(.1987هـ/1407لةلطباع  والنشر والتوزيع، 

 

 سادساً: كتب الفقه:

 .(91)، وهو كتاب مطبوع(90)األم لةلشافعي -47

 .(93)، وهو كتاب مطبوع(92)البن قدام املغين  -48

 سابعاً: كتب اللغة واألدب:

 .(95)، وال يزال خمطوطاً (94)ختميس لالمي  ابن الوردي لةلمالح -49

 .(97)، مل أقف عةلى نسخته(96)الوشاح البن زهر -50

 ثامناً: كتب العقيدة:

 .(99)، وهو كتاب مطبوع(98)رؤي  اهلل البن النحاس -51

 المطلب الثاني: منهجية المؤلف:

 أواًل: ميزات منهجه:

 ميكن أن نبني منهج املؤلف يف كتابه بشكل مركز قائم عةلى جمموع  نقاط، وكما يةلي:
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 أ. 3ب و 2( نسخ  أ ورق  100 )
 أ. 3( نسخ  أ ورق  101 )
 ب. 3( نسخ  أ ورق  102 )
 ب. 4أ و  4أ ورق   ( نسخ 103 )
 ب. 5( نسخ  أ ورق  104 )
 ب. 212ب؛ ورق   6( نسخ  أ ورق  105 )
 أ. 6ب و 5( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  106 )

 

تقسيمه الكتاب إىل مقدم  وأبواب تقوم عةلى أساس العصور التارخيي  حيث يبدأ من بداي  اخلةليق  مروراً ببقي   -1
اخلةلفا األمم املاضي  والقرون اخلالي  واألنبيا و احلقب حىت يصل إىل زمانه، فيقول: "هذا الكتاب مجع من أخبار 

 .(101)، ويقول:" ورتبته عةلى مقدم  وأربع  وعشرين بابا"(100)واألصفيا واملةلوك واألتقيا"

يقدم سرية النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم عةلى بقي  العصور وجيعةلها يف املقدم ، وهذه منهجي  اتبعها غريه من  -2
 .(102)املؤرخني

فقد وثقها باهلجري  موسةل عةليه اهلل صةلى األحداث باستخدام التاريخ اهلجري، فيما عدا والدة النيبيوثق تواريخ  -3
 .(103)واليوناين والقبطي والفارسي

 .(104)اتباعه منهجي  تقوم عةلى االختصار يف توضيح املراد، مع إشارة إىل مواضع التفصيل -4

 .(105)هو احلال عند إيراده تفاصيل حادث  اإلفكتوظيفه اآليات القرآني  لتعزيز األحداث التارخيي ، وكما  -5

يقسم عموم كتابه عةلى أساس املرحةل  التارخيي  أو احلقب  مث يبدأ بذكر اخلةلفاء والسالطني واحلكام تبعًا لسينِّ  -6
 .(106)حكمهم، فيقوم بذكر اسم املرتجم له وأمه وتاريخ مولده وهكذا
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 ب. 12( نسخ  أ ورق  107 )
 أ. 4( نسخ  أ ورق  108 )
 ب. 55( نسخ  أ ورق  109 )
 أ. 61 –أ  56ب؛ ورق   35( نسخ  أ ورق  110 )
 ب. 61أ و 55( نسخ  أ ورق  111 )
 أ. 65( نسخ  أ ورق  112 )
 أ. 89( نسخ  أ ورق  113 )
 ب. 97( نسخ  أ ورق  114 )
 ب. 100( نسخ  أ ورق  115 )
 ب وما بعدها. 102( ينظر عةلى سبيل املثال ذكره لةلدول  الفاطمي ، نسخ  أ ورق  116 )
 أ وما بعدها. 117( ينظر عةلى سبيل املثال ذكره لةلدول  األيوبي ، نسخ  أ ورق  117 )

 

ده عن وهب لةلرواي  التارخيي  فيقول مثاًل: " قال املقريزي بسن يةلجأ يف بعض األحيان ملنهج احملدثني عند سرده -7
؛ (108)، كما يقول:" قال الذهيب: رواة هذه الواقع  ثقات"(107)بن منبه رضي اهلل عنهما: هم ألف أم  ..."

 .(109)ويقول أحياناً:" عن محاد عن إسحاق عن أبيه، قال .."

 .(110)ي  الواحدة إذا رأى لذلك ضرورةينقل الروايات املتعددة واملختةلف  لةلواقع  التارخي -8

اإلسهاب يف تراجم بعض الشخصيات ذات املنجزات الكربى، أو الذين شهد عصرهم حتوالت تارخيي    -9
 .(111)كربى

 .(112)عند ترمجته خلةليف  أو سةلطان فإنه يذكر أبرز من تويف يف عصره، وهذه منهجي  تارخيي  مهم  -10

ةليف  والسالطني، إما بسبب إجنازاهتم أو لوضعهم اإلنساين، مثل اخليربز ميوله عند تعاطفه مع بعض اخلةلفاء  -11
، أو مقتل اخلةليف  العباسي (113)الناصر صالح الدين بن املستضئ باهلل الذي مات بسبب مرضه وأوجاعه

 .(114)املستعصم باهلل عةلى يد املغول

ةله أحياناً شيئاً، مما جيع االقتضاب واالقتصار الشديد عند ذكر بعض اخلةلفاء والسالطني الذين مل ينجزوا -12
 .(115)يكتفي بذكر امسهم فقط

 .(117)أو واحد فقط (116)يعتمد أحياناً يف سائر كالمه عن أحداث كثرية عةلى كتابني -13
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 ب. 148ب و  97( نسخ  أ ورق  118 )
 ب. 125( نسخ  أ ورق  119 )
 ب. 102أ،  153ب و 152أ و 102ب و 101( نسخ  أ ورق  120 )
 أ. 136ب و 135أ و 135( نسخ  أ ورق  121 )
 ب وما بعدها. 124( ينظر مقدم  حديثه عن املماليك اجلراكس ، نسخ  أ ورق  122 )
 ب. 226( نسخ  أ ورق  123 )
 أ. 240-أ  239( نسخ  أ ورق  124 )
 ب. 239( نسخ  أ ورق  125 )
 أ. 8( ينظر: نسخ  أ ورق  126 )

 

إطالقه ملصطةلحات وأوصاف يرى أهنا مناسب  لةلوضع التارخيي، مثل تسميته لةلخةليف  املعتصم باهلل  -14
 .(119)، وتسميته شجرة الدر باملةلك (118)بالشهيد

 .(120)براز اجلانب الديين والتفسري اإلسالمي لةلتاريخ عند ربطه لألحداث التارخيي  ببعض الشخصيات الديني إ -15

 .(121)املقارن  بني أثر األفعال عةلى جمريات التاريخ عرب أخذ مناذج من عصور خمتةلف  -16

يك اجلراكس  املماليةلجأ إىل التفصيل الدقيق أحياناً عندما يرى احلاج  لذلك، كما هو احلال عند حديثه عن  -17
 .(122)وأصوهلم وأوطاهنم ولباسهم وحنو ذلك

 .(123)اعتماده مبدأ السماع املباشر والرواي  الشفوي  يف نقةله لةلتاريخ العثماين -18

 .(124)يعزز الروايات التارخيي  باألحاديث النبوي  الشريف  -19

 .(125)حيةلل ويبدي رأيه بعد سرده لةلروايات املتعددة، بقوله: أقول -20

 ظحاات عل  منهجه:ثانياً: المال

 ومن املالحظات املنهجي  عةلى ابن أيب السرور البكري:

 .(126)عدم حسمه لبعض املسائل املعروف  واملتفق عةليها عند أغةلب املؤرخني، ويرتك باب النقاش فيها مفتوحاً  -1
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 أ. 40أ و 207ب و  13( ينظرك نسخ  أ ورق  127 )
 أ. 95ب و 88( ينظر: نسخ  أ ورق  128 )
 ب. 71( ينظر: نسخ  أ ورق  129 )
 ب. 177( ينظر: نسخ  أ ورق  130 )
 أ. 178أ و 154أ و 153ب و  152( ينظر: نسخ  أ ورق  131 )
 ب. 204أ؛ ورق   164( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  132 )
 أ. 149-148( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  133 )
 ب. 190أ و 190ب و  152( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  134 )

 

كتفي بذكر امسه فيعدم التزامه مبنهجي  واحدة عند إيراده ملصادره فريوي يف بعض األحيان عن مؤرخ أو عامل ما  -2
، كما قد يةلجأ أحياناً (127)دون ذكر عنوان كتابه، أو يذكر االسم أو الكني  غري املتداول  هلذا املؤرخ أو ذاك

 .(128)لذكر االسم كاماًل مع عنوان كتابه

، أو ورأيت يف (129)عدم ذكره السم الذين ينقل عنهم يف بعض املواضع ويكتفي بالقول: وقال بعض املؤرخني -3
 .(130)تواريخبعض ال

 .(131)جيزم بتأثر بعض األحداث التارخيي  بالرؤى واملنامات -4

رغم تصرحيه مبيةله لالختصار يف كتابه إال أنه قد يسهب يف الكالم عن بعض الشخصيات اليت يتعاطف  -5
 .(132)معها

 المطلب الثالث: أسلوب المؤلف:

 أما أسةلوبه يف الكتاب  فقد امتاز مبا يةلي:

 واإلجياز يف الكالم عموماً.غةلب  السهول  والوضوح  -1

اتباعه أسةلوب التدرج التارخيي؛ ليضمن استيعاب القارئ لتسةلسل األحداث وذلك عندما تكون له معرف  مسبق   -2
 .(133)باجلذر التارخيي هلا وكيف وصةلت إىل هذا التطور

 .(134)السعي إلبراز أثر اجلانب الديين يف تفسري األحداث التارخيي  وجمريات األمور -3
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 أ. 72أ و 85أ و  80ب و 70أ و 70( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  135 )
 ب. 51 –ب  50املثال: نسخ  أ ورق   ( ينظر عةلى سبيل136 )
 أ. 168أ و 167أ و 163ب و 138ب و 129( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  137 )
 ب. 216ب و 207( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  138 )
 أ. 55ب ،  229( ينظر عةلى سبيل املثال: نسخ  أ ورق  139 )

 

 .(135)عةليه التأثر باألسةلوب األديب فيكثر من االستشهاد باألشعار واحلكميغةلب  -4

 .(136)يسعى الستخالص احلكم واملواعظ من األحداث التارخيي  -5

 .(137)ينقل العجائب والغرائب ويسميها بالعجيب  أو الغريب  أو الفريدة؛ عةلى اعتبار أهنا عنصر مشوق لةلقارئ -6

 .(138)موتبيني عمق ارتباطه هبم عرب أسةلوب اإلطراء والتفخيم عند ذكر سريهتاالستطراد يف متجيد أفراد أسرته  -7

 .(139)استخدامه أللفاظ التعظيم والتبجيل مع بعض اخلةلفاء والسالطني -8

 الخاتمة

تتبعنا يف الصفحات السابق  موارد ومنهجي  وأسةلوب ابن أيب السرور البكري يف كتابه نزه  األبصار وجهين  األخبار، 
 خالل البحث ملا يةلي: وتوصةلنا من

اعتمد البكري عةلى موارد عديدة ومتنوع  ومن خمتةلف الفنون والعةلوم، مكنته من بناء كتابه املهم يف اجملال  -1
 التارخيي.

 سار عةلى منهجي  عام  يف تقسيم كتابه تشبه يف العموم طريق  املؤرخني املعاصرين له. -2
وين تراجم اخلةلفاء واحلكام وهي أقرب ما تكون إىل تداتبع يف جوانب عدة منهجي  خاص  يف سرد تفاصيل  -3

 تفاصيل السجالت املدني .
ركز وبشكل واضح عةلى اجلوانب البارزة من منجزات اخلةلفاء واحلكام، واختصر بشكل الفت سرية من ليس  -4

 له أعمال تذكر.
 امتاز أسةلوبه بالسهول  واالنسيابي  يف الكالم، مع البعد عن األلفاظ الصعب . -5
 رؤيته اخلاص  يف فةلسف  التاريخ، وكيف جتري األحداث، حيث بىن تصوره وفقاً لةلفةلسف  اإلسالمي . أبرز -6
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 اإلسهاب يف بعض املواضيع واليت تظهر فيها عاطفته وميوله الشخصي . -7
 إيراده لةلعجائب والغرائب واحلوادث الفريدة، حيث يرى فيها ميزة لبعض األحداث التارخيي . -8

 المصادر والمراجع

 : هـ( 630عز الدين أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم اجلزري )ت  ،ابن األثري

 م(.1997هـ/1417)بريوت، دار الكتاب العريب، 1الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط -
  :هـ(151حممد بن يسار املدين )ت  ،بن إسحاقا
 م(.1978هـ/1398)بريوت، دار الفكر، 1زكار، طسرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(، حتقيق: سهيل  -
  :هـ( 928حممد بن أمحد احلنفي )ت  ،بن إياسا 
 1404بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حتقيق: حممد مصطفى، بال.ط )مصر، اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب،  -

 م(.1984هـ/
  :هـ(629موفق الدين عبد الةلطيف بن يوسف )ت  ،البغدادي     
 هـ(.1286)مصر، مطبع  وادي النيل، 1ة واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاين  بأرض مصر، طاإلفاد -
 : هـ(165احلسني بن مسعود )ت  ،البغوي    
 م(. 2002)بريوت، دار ابن حزم، 1معامل التنزيل، ط -
  :هـ(952أبو احلسن حممد عبد الرمحن ) ت  ،البكري    
 م(.2015يق، بال.ط )األردن، شرك  الرتاث لةلربجميات، الروض األنيق يف فضل الصد -

 :هـ(1087حممد بن أيب السرور ) ت، البكري   
( 1169نزه  األبصار وجهين  األخبار، خمطوط  يف مكتب  جامع  كامربج  بربيطانيا، حمفوظ  حتت الرقم )   -

 وهي النسخ  األم يف حتقيقنا هلذا الكتاب ، واليت سنرمز هلا باحلرف ) أ (.
  :هـ(874مجال الدين ابو احملاسن يوسف )ت  ،بن تغري برديا   

 اهرة، بال.ط )مصر، وزارة الثقاف  واإلرشاد القومي، د.ت(.النجوم الزاهرة يف مةلوك مصر والق -
  :هـ(597مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلي )ت  ،بن اجلوزيا   
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)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1املنتظم يف تاريخ األمم واملةلوك، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القادر عطا، ط -

 م(.1992هـ/1412
  :هـ(463أبو بكر أمحد بن عةلي )ت  ،اخلطيب البغدادي

 هـ(. 1417)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط ،تاريخ بغداد -
  :هـ(681أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد ) ت  ،انكبن خةلا
 م(.1994)بريوت، دار صادر، 1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، ط -

  :هـ(310أبو بشر حممد بن أمحد )ت، الدواليب
 هـ(.1407)الكويت، الدار السةلفي ، 1الذري  الطاهرة النبوي ، حتقيق: سعد املبارك احلسن، ط -
 :هـ( 276أبو حممد عبد اهلل بن مسةلم بن قتيب  ) ت  ،الدينوري 
 هـ(.1418عيون األخبار، بال.ط)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  -

  :هـ(748ين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان )ت مشس الد ،الذهيب
)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: بشار عواد معروف، ط -

 م(.2003
  :هـ(236أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل )ت  ،الزبريي 
 عارف، د.ت(.)القاهرة، دار امل 3نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال، ط -

 :فوزي سعيد عيسى  ،ابن زهر)احلفيد(
 وشاح األندلس، بال.ط )مصر، منشأة املعارف باإلسكندري ، د.ت(. -

 : هـ(902مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن )ت  ،السخاوي
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بال.ط )بريوت، منشورات دار مكتب  احلياة، د.ت(. -

 : هـ( 654مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزأوغةلي )ت  ،اجلوزيسبط ابن 
 م(.2013هـ/1434)دمشق، دار الرسال  العاملي ، 1مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، حتقيق: جمموع  حمققني، ط -

  :هـ( 204أبو عبد اهلل حممد بن إدريس )ت  ،الشافعي
 م(.1990هـ/1410األُم، بال.ط )بريوت، دار املعرف ،  -
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 :هـ( 632يوسف بن رافع )ت  ،بن شدادا
)القاهرة،  2النوادر السةلطاني  واحملاسن اليوسفي  )سرية صالح الدين األيويب( حتقيق: مجال الدين الشيال، ط -

 م(.1994مكتب  اخلاجني، 
  :هـ(462أبو القاسم صاعد بن أمحد القرطيب األندلسي ) ،بن صاعدا
، عين بنشره : الراهب لويس شيخو اليسوعي، بال.ط)بريوت، مطبع  طبقات األمم أو التعريف بطبقات األمم -

 م(.1912اليسوعيني، 
  :هـ(764صالح الدين خةليل بن أيبك )ت  ، الصفدي

 .م( 2000)بريوت، دار إحياء الرتاث، 1الوايف بالوفيات، ط -
  :هـ(335أبو بكر حممد بن حيىي )ت  ،الصويل

صر، الدول  العباسي  من كتاب األوراق، حتقيق: ج هيورث دن، بال.ط)م تاريخ –أخبار الراضي باهلل واملتقي هلل  -
 م(.1935مطبع  الصاوي، 

  :هـ(360سةليمان بن أمحد )ت  ،الطرباين
 م(.1985)بريوت، دار عمار،  1الروض الداين )املعجم الصغري(، حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، ط -

  :هـ( 310حممد بن جرير )ت  ،الطربي
 م(.1967)مصر، دار املعارف، 2تاريخ الرسل واملةلوك، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط -
  :هـ(427أبو نصر حممد بن عبد اجلبار )ت  ،العتيب 
 م(.2004هـ/1424)بريوت، دار الطةليع ، 1اليميين، حتقيق: إحسان ذنون التامري، ط -
  :هـ(854أبو حممد أمحد بن حممد )ت  ،بن عربشاها
 م(.1817)كةلكتا،  ملقدور يف أخبار تيمور، بال.طعجائب ا -
  :هـ(926أمحد بن احلسيـن )ت  ،بن العةليفا
 (. 4357الدر املنظوم يف مناقب السةلطان بايزيد مةلك الروم، خمطوط، مكتب  الفاتح، إسطنبول، حتت الرقم )  -
  :أكرم ضياء العمري، 
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 م(.1972د، مطبع  املعارف، ) بغدا نفطوي  النحوي ودوره يف كتاب  التاريخ؛ بال.ط -
  :هـ(1167مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن )ت ،بن الغزيا 
 .م( 1990هـ/1411)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1ديوان اإلسالم، حتقيق: سيد كسروي حسن، ط -
 :هـ(620أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد املقدسي )ت  ،بن قدامها 
 م(.1968هـ/1388بال.ط)القاهرة، مكتب  القاهرة، املغين،  -

  :هـ(764حممد بن شاكر )ت  ،الكتيب
 م(.1996هـ/1416)بريوت، دار الثقاف ، 1عيون التواريخ، حتقيق: عفيف نايف حاطوم، ط -
  :هـ(774أبو الفداء إمساعيل بن عمر ) ت  ،بن كثريا
 هـ(.1419)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسيـن مشس الدين، ط -

  :هـ(355أبو عمر حممد بن يوسف )املتوىف بعد  ،الكندي
 م(.2003هـ/1424)بريوت، دار الكتب العةلمي ،  1كتاب الوالة وكتاب القضاة، ط -

  :هـ(845تقي الدين أمحد بن عةلي )ت  ،املقريزي
سوعات، غين، بال.ط)بريوت، الدار العربي  لةلمو اخلرب عن البشر يف أنساب العرب، حتقيق: عارف أمحد عبد ال -

 م(.2013
 م(.2002هـ/1423)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، ط -

  (:هـ346عةلي بن احلسني ) ت  ،املسعودي
 م(. 1996أخبار الزمان ومن اباده احلدثان، بال.ط )بريوت، دار األندلس لةلطباع  والنشر،  -
 م(.2005)بريوت، املكتب  العصري ، 1مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتىن به وراجعه: كمال حسن مرعي، ط -
  :هـ(656عبد العظيم بن عبد القوي )ت  ،املنذري 
)بريوت، دار الكتب العةلمي ، 1حتقيق: إبراهيم مشس الدين، ط الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، -

 هـ(.1417
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 220 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 
 

 :هـ( 1044عبد الرمحن بن حيىي ) ت ، املالح
العرف الندي يف ختميس المي  ابن الوردي، املمةلك  العربي  السعودي ، مكتب  جامع  املةلك سعود، حتت الرقم)  -

 (. 159/7 –ف  – 7439
  :هـ( 416أبو حممد عبد الرمحن بن عمر )ت  ،بن النحاسا
)اهلند، الدار العةلمي  لةلطباع  والنشر 1رؤي  اهلل تبارك وتعاىل، حتقيق وختريج: حمفوظ عبد الرمحن السةلفي، ط -

 م(.1987هـ/1407والتوزيع، 
 :هـ( 988قطب الدين حممد بن أمحد )ت  ،النهروايل

 م(.1967هـ/1387رياض، دار اليمام  لةلبحث والرتمج  والنشر، الربق اليماين يف الفتح العثماين، بال.ط )ال -
  :هـ(733شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب )ت ،النويري

 هـ(.1423)القاهرة، دار الكتب والوثائق القومي ، 1هناي  األرب يف فنون األدب، ط -
 :هـ(207أبو عبد اهلل حممد بن عمر )ت  ،الواقدي

 م(.1989هـ/1409)بريوت، دار األعةلمي، 3طاملغازي، حتقيق: مارسدن جونس،  -
 

 

 

 

 

 

 

 


