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 شكل الرتاجم ومضمىنها

 ()يف كتاب أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري
ىىىىىىهاشمىوونسىصبدىالـرحمنىى.د.م.أ

ىن
ــيىىىى ــدىصلـ ــازمىمحمـ ــدةىحـ ىىىىىىىىىىرائـ

ىن
ىنىىىىىىىىىىظــربوـظىالتـوـلـكى/الـموصـلىظـطــجام

 امللخص
مضػموهاا ييػث لقد اهتـ بف األثير في كتابه أسد الغابة بدراسة شكؿ التراجـ و 

اهصػػب جاػػدى تمػػم تهظػػيـ التػػراجـ ووضػػن الد لػػة المهاجيػػة لديالػػة فضػػ   تػػف تيديػػد 
 .أسموب المؤرخ في العرض

كمػػا اهػػتـ بتيديػػد تهاصػػر التػػراجـ األساسػػية ابتػػدالا  مػػف ا سػػـ والكهيػػة والمقػػب 
واهتاػػالا  بالوفػػاة فضػػ   تػػف تػػراجـ أبػػر  تتعمػػؽ بغيػػر المسػػمميف ممػػف تاصػػروا الرسػػوؿ 

(). 
وابف األثير هذا هو تػز الػديف ابػو اليسػف تمػي بػف ميمػد بػف تبػد الكػريـ بػف 

المعروؼ بابف األثير الجزري وهو يهتسػب الػم يبيمػة بهػي شػيباف ، تبد الوايد الشيباهي
ـ فػػػي جزيػػػرة ابػػػف ٓٙٔٔ/ هػػػػ٘٘٘المعروفػػػة واجمػػػن المؤربػػػوف اف و دتػػػه كاهػػػت سػػػهة 

 .(ٕ)ـ(ٕٖٕٔ/ هػٖٓٙواف وفاته كاهت سهة ) (ٔ)تمر
ويػػػد هشػػػا ابػػػف األثيػػػر فػػػي أسػػػرة ترفػػػت بثراخاػػػا العممػػػي اذ اشػػػتار أبػػػواى بػػػالعمـ 
والتػػػاليؼ وكػػػاف بيتػػػه أشػػػبه مػػػا يكػػػوف بالمهتػػػد  الثقػػػافي الػػػذي يمتقػػػي فيػػػه كبػػػار العممػػػال 

اذ تتممػذ ، ووسط هذا الجو العممي شؽ ابف األثير طريقه في اكتساب المعرفػة، واألدبال
                                                      

( بيػػث مسػػتؿ مػػف رسػػالة الماجسػػتير المشػػرؼ تمياػػا والموسػػومة ث مػػهاك بػػف ابػػف األثيػػر فػػي كتابػػه )
 .أسد الغابة في معرفة الصيابة ث لمطالبة راخدة ياـز ميمد تمي
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وتزز مسيرته العممية مف ب ؿ ري ته المتكررة الم يمب تمم يد كبار تممال تصرى 
والشاـ ومكة وفارس وبمغ هضػجه العممػي اهػه ألػؼ فػي التػاريم العػاـ والبػاص والميمػي 

كػاف ث:والتراجـ ويد ترؼ ابف األثير بدماثته وبمقه الرفيػن يتػم اف الػذهبي وصػقه فقػاؿ
 .(ٖ)صدرا  معظما  كثير القضاخؿ وبيهه مجمن القض ل

عد كتاب أسد الغابة في معرفػة الصػيابة وايػدا  مػف مؤلقاتػه البػارزة وهػو فػي وي
الواين معجـ أبجدي بصػص لتػراجـ الصػيابة وأببػارهـ ويبػدو اف ابػف األثيػر ألقػه بػيف 

ـ( ويػػػػػػد اتتمػػػػػد أسػػػػػػموب الهقػػػػػػؿ والبيػػػػػػث ٖٕٓٔ-ـٕٕٛٔ/ هػػػػػػػٕٛٙ -هػػػػػػػ ٕٙٙسػػػػػهة )
أهميػػة الكتػػاب فيمػػا أوردى مػػف  وتكمػػف، والتقصػػي والهقػػد وصػػو   الػػم اليقيقػػة التاريبيػػة

ويػد أثهػم بعػض العممػال ال يقػيف تمػم هػذا الجاػد  .روايات لكتب هادرة ومققودة أيياها  
اف ابف األثير صهؼ كتابا  ث:ـ(ٛٚٙٔ/ هػٜٛٓٔت )العممي اذ ياؿ ابف العماد اليهبمي 

بػػي يػػاف   فػػي معرفػػة الصػػيابة جمػػن فيػػه كتػػاب ابػػف مهػػدة وأبػػي هعػػيـ وابػػف تبػػد البػػر وأ
 .(ٗ)ثموسم وزاد وأفاد وسماى أسد الغابة في معرفة الصيابة
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تعد التراجـ همطا  ميددا  مف أهماط التدويف التاريبي تهد العرب وتبرز صقتاا 
التاريبيػػة فػػي اتتمادهػػا تمػػم هظػػاـ زمهػػي لمقتػػرات التػػي تػػاش فياػػا المتػػرجـ لاػػـ فضػػ   

 .تف سيرهـ الشبصية
كوهاػػا تػػواريم أشػػباص معيهػػيف كػػاهوا موضػػوع وهػػي تبتمػػؼ تػػف التػػاريم العػػاـ ب
 .(٘)الدراسة في جواهباا الزماهية والمكاهية
وتف ذلؾ هشات  .( أساسا  ييويا  لهشول التراجـويعد ا هتماـ بسيرة الرسوؿ )

( فكاف  بد مف التيقؽ مػف سمسػمة ضرورة المعرفة باألياديث الصييية لمرسوؿ )
( بشػػػػكؿ يػػػػدث األوؿ الػػػػذي ابػػػػذ تػػػػف الرسػػػػوؿ )اإلسػػػػهاد فػػػػي اليػػػػديث اهتاػػػػالا  بالم

فظاػػر تمػػم اثػػر ذلػػؾ ا هتمػػاـ )بعمػػـ الرجػػاؿ( الػػذي أصػػب  ضػػروريا  لتيقيػػؽ ، مباشػػر
وتمػػم هػػذا فقػػد كػػاف أواخػػؿ الماتمػػيف بالسػػيرة والمغػػازي مػػف  .(ٙ)اإلسػػهاد فػػي )اليػػديث(

 .(ٚ)الميّدثيف
سػمال الصػيابة ويد يرص ابف األثير مف بػ ؿ كتابػه أدسػد الغابػة تمػم توثيػؽ أ

 .مف ب ؿ دراسته معتمدا  الشكؿ والمضموف والسعة لتشمؿ غير المسمميف
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 الشكل : أولا 
 التنظيم -1

هظػػػـ ابػػػف األثيػػػر تػػػز الػػػديف ابػػػو اليسػػػف تمػػػي بػػػف ميمػػػد تراجمػػػه فػػػي كتابػػػه 
تمػػػم وفػػػؽ يػػػروؼ المعجػػػـ تمػػػم الترتيػػػب ثأسػػػد الغابػػػة فػػػي معرفػػػة الصػػػيابةثالموسػػػوـ

وباػػذى الطريقػػة سػػاؿ تمػػم القػػارئ ، (ٛ)فػػي بطػػة الكتػػاب الاجػػاخي ويػػد تػػـ شػػريه وافيػػا  
لكتابه ووفر له مف الويت وسرتة البيث تما يرغب في ا ط ع تمم سيرة الصيابي 

وهػػذا الترتيػػب يقػػـو مقػػاـ القاػػارس اليديثػػة ، تهػػال الػػذي ورد اسػػمه فػػي الكتػػاب مػػف دوف
وربمػا ، مػا يريػد والعصرية بييث يتتبن القػارئ ترتيػب اليػروؼ األبجديػة وييصػؿ تمػم

  تصم  إ  لترتيب المعاجـ وكتب التراجـ التي  إ  اهاا، تقضَّؿ هذى الطريقة القاارس
 .تتيدث تف الرجاؿ والهسال

فقد سبقه الػم ذلػؾ جماتػة ، ولـ يهقرد ابف األثير في اتتمادى تمم هذا التهظيـ
 (ٓٔ)القرضػػيوابػػف ، ـ(ٜٙٛ/ هػػػٕٙ٘المتػػوفم سػػهة ) (ٜ)مػػف أصػػياب التػػراجـ كالببػػاري

/ هػػػػػٖٙٗالمتػػػػوفم سػػػػهة ) (ٔٔ)والبطيػػػػب البغػػػػدادي، ـ(ٕٔٓٔ/ هػػػػػٖٓٗالمتػػػػوفم سػػػػهة )
ليسػػػاؿ ذلػػػؾ تمػػػم ث:بقولػػػه، ـ( الػػػذي يػػػدد سػػػبب التهظػػػيـ تمػػػم يػػػروؼ المعجػػػـٓٚٓٔ
ـ( الػذي ذكػر دافعػه الػم ٕٕٛٔ/ هػػٕٙٙالمتػوفم سػهة ) (ٕٔ)ويػايوت اليمػوي، طالبيه ث
 .لتطمبه في موضعه ث ... عجـوجعمت ترتيبه تمم يروؼ المث:ذلؾ بقوله

هبػدأ بػذكر سػيدها رسػوؿ ث:( فقػاؿواستاؿ ابف األثير كتابه بذكر رسوؿ اهلل )
وألف معرفػة المصػيوب يهبغػػي ، ( تبركػا  باسػمه وتشػريقا  لمكتػاب بػذكرى المبػارؾاهلل )

لكػػف ث:ويػػاؿ ايضػػا، (ٖٔ)يعػػرؼ واف كػػاف اظاػػر مػػف اف، اف تقػػدـ تمػػم معرفػػة الصػػايب
وهيػػػف هػػػذكر جمػػػ   مػػػف ، وهػػػه جممػػػة فارغػػػة تػػػف معرفػػػة شػػػيل مػػػف أيوالػػػهاألكثػػػر يعرف

كمػػا اهػػه ، وهػػذا هػػابن مػػف إيماهػػه العميػػؽ (ٗٔ)ث... تقاصػػيؿ أمػػورى تمػػم سػػبيؿ ا بتصػػار
 .( الكبيرة في هقوس المسمميفياتي مف تقديرى لمكاهة رسوؿ اهلل )
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بديجػػة وزواجػػه مػػف ، وكقالػػة تمػػه ابػػي طالػػب، وتػػ  ذكػػرى ذكػػر وفػػاة أمػػه وجػػدى
( اليجػػػػر ووضػػػػن رسػػػوؿ اهلل )، وبهػػػال الكعبػػػة، وأو دى، (رضػػػي اهلل تهاػػػػا) الكبػػػر 
( وذهػاب رسػوؿ اهلل )، وابي طالب (رضي اهلل تهاا)ووفاة بديجة الكبر  ، األسود

وصػػػقته وشػػػيل مػػػف أب يػػػه ، واإلسػػػرال ومػػػا يػػػدث بعػػػد الاجػػػرة، الػػػم الطػػػاخؼ وتودتػػػه
(ومعجزاته ) ،ومبمػغ ، وأتمامه وتماته وزوجاته وسراريه، هودواب، وس يه، ولباسه

( يتم اذا ما اهتاػم مػف سػرد هػذا التػاريم مضػم تمػم يػروؼ ) (٘ٔ)تمرى ثـ وفاته
 .الصيابة المعجـ فيدَّث تف

( لػػذا يجػػب معرفػػة الصػػايب وألف الصػػيابة تػػاثروا بالصػػايب رسػػوؿ اهلل )
لتي تتعمؽ بالقرآف والمصيوب ذلؾ اف معرفة الصيابة ضرورية وبباصة في األمور ا

 .والسهَّة التي تتويؼ تمياا مدار تقصيؿ األيكاـ
يػػػػدـ ابػػػػف األثيػػػػر تػػػػراجـ الصػػػػيابة وتقاوتػػػػت التػػػػراجـ فػػػػي يجماػػػػا تبعػػػػا  ألثػػػػرهـ 

فالبمقال الراشدوف مػث   افػرد لاػـ تػدة أوراؽ فػافرد ثػ ث ، وتاثيرهـ في هقوس المسمميف
ثمػػػاهي  ()مػػػر بػػػف البطػػػاب وافػػػرد لع، (ٙٔ) ()تشػػػرة وريػػػة ألبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ 

كما افػرد لعمػي بػف ابػي ، (ٛٔ)ست وريات ()وافرد لعثماف بف تقاف ، (ٚٔ)تشرة ورية
 .(ٜٔ)سبن تشرة ورية ()طالب 

، (ٕٓ)وترجـ لعػدد مػف المشػاوريف بايػؿ مػف ذلػؾ فتػرجـ لػب ؿ بػف ربػاح بػوريتيف
، (ٕٕ)ثابػت وريتػيفوليساف بف ، (ٕٔ)وترجـ لارمي بف تبد اهلل في ما يقارب مف وريتيف
 .(ٖٕ)ولصقية بهت ييي بف ابطب ما يقارب مف وريتيف

وتبػػد اهلل بػػف ، (ٕ٘)وتبػػد اهلل بػػف تمػػر، (ٕٗ)وتػػراجـ أبػػر  مهاػػا تمػػار بػػف ياسػػر
 .وغيرهـ (ٕٙ)مسعود

 وبالمقابػػؿ ههػػػاؾ تػػراجـ يوردهػػػا مػػػوجزة ولعػػؿ سػػػبب ذلػػػؾ تػػدـ تػػػوافر معمومػػػات
ورافػػن بػػف ، (ٕٚ)اليػػارث بػػف تتيػػؽومػػف هػػذى التػػراجـ ترجمػػة ، تػػف تمػػؾ الترجمػػة 
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، (ٖٔ)ومسػمـ بػف تميػر الثققػي، (ٖٓ)ويزتػة بػف كعػب، (ٜٕ)وطمية بػف هضػيمة، (ٕٛ)جعدبة
 .(ٖٗ)وليمم تمة تبد الريمف بف ابي ليمم، (ٖٖ)وجميمة بهت يماـ، (ٕٖ)وابو شقرة

وتهػػد ترضػػه لمعمومػػات الترجمػػة تػػدرَّج فياػػا فبػػدأ باسػػـ المتػػرجـ واسػػـ أبيػػه ثػػـ 
الكهيػػة وبعػػدها ذكػػر المعمومػػات المتػػوافرة لديػػه والتػػي جمعاػػا مػػف مصػػادرى ثػػـ  المقػػب ثػػـ

 .هذا اذا تػوافرت لػه المعمومػات .(ٖ٘)ذكر الوفاة كما في ترجمة تمرو بف توؼ المزهي
وأيياها  وتهد تدـ توافر المعمومػات لػـ يػذكر إ  مػا تهػدى فيسػب مثػاؿ أـ تبػد اهلل مػف 

 .(ٖٙ)بهي زهرة
يرفا  ويركة أي اهه يهطػؽ اليػرؼ هطقػا  باصػة اليػروؼ  وذكر ا سـ بيروفه

فػػػػػذكر مػػػػػث   سػػػػػببرة األسػػػػػدي ، المشػػػػػتبه باػػػػػا والتػػػػػي يتويػػػػػن يصػػػػػوؿ التصػػػػػييؼ فياػػػػػا
وذكرهػػا فػػي بدايػػة الترجمػػة وأيياهػػا  كػػاف فػػي هاايػػة الترجمػػة  (ٖٚ)ثالمقتويػػة بالسػػيفث:وفػػاؿ

 .(ٖٛ)كما في ترجمة تطية بف بسر
 اإلحالخ  -2

وكػػاف ذلػػؾ دافعػػا  مهػػه لميػػرص ، اـ اإليػػا ت فػػي تراجمػػهابػػف األثيػػر هظػػ اتتمػػد
تمم مهاجيته التي اتبذها في تهظيـ تراجمه بيسب اليػروؼ الاجاخيػة كمػا مػر ذكرهػا 

 .ويد اتبذت اإليا ت في تراجمه أشكا   ومقاصد مبتمقة، آهقا  
فايػػاؿ الػػم ترجمػػة  يقػػة كمػػا فػػي ترجمػػة أـ ، وأشػػار الػػم ذلػػؾ أشػػارة صػػريية

وسػػػػتذكر فػػػػي الكهػػػػم اف شػػػػال اهلل ، وهػػػػي أـ الضػػػػياؾث:ت مسػػػػعود فقػػػػاؿالضػػػػياؾ بهػػػػ
 .(ٜٖ)ثتعالم

وأياؿ تارة أبر  الم ترجمة سابقة لوجود ا بت ؼ في ا سـ كما فػي ترجمػة 
 .(ٓٗ)ثويد تقدـ في األسود، وييؿ اسود بف بزاتي ا سمميث:بزاتي بف اسود ياؿ

فػػي ترجمػػة صػػيقي بػػف وأيػػاؿ مػػرة أبػػر  الػػم مػػا اشػػتار بػػه المتػػرجـ لػػه كمػػا 
وهػذكرى ، وهػو مشػاور بكهيتػه ... ابو ييس األهصاري، صيقي بف ا سمتث:ا سمت ياؿ



 
 

   

 

ى ىشكلىالتراجمىومضمونها
 فــيىكتــابىأســدىالـــعابـــظ

ىهاشمىوونسىصبدالرحمند.ىأ.ىم.ى
ىرائدةىحازمىمحمدىصلي

  3122ىحزورانىى(7الطــددى)

  771 

 

 جملة آداب الفراهيذي

ويػػد ابتمػػؼ فػػي ث:وبريػػر ابػػو هريػػرة يػػاؿ، (ٔٗ)ثفػػي الكهػػم اف شػػال اهلل تعػػالم أتػػـ مػػف هػػذا
واهمػػا هستقصػػي ، ويػػرد ذكػػرى فػي األبػػواب التػػي سػمي باػػا، اسػـ ابػػي هريػػرة ابت فػا  كثيػػرا  

 .(ٕٗ)ثفاهاا اشار مف جمين أسماخه، كهيته ذكرى تهد
وأياؿ أيياها  لترجمة سابقة ل بتصار وتجاوز لمتكرار فمث   فػي ترجمػة طقيػؿ 

 .(ٖٗ)ثويد تقدـ هسبه تهد ذكر أبيهث:بف ابي كعب األهصاري ياؿ
وأيياهػػػا  أبػػػر  أيػػػاؿ إيػػػا ت تديػػػدة متدابمػػػة لوجػػػود أكثػػػر مػػػف اسػػػـ لممتػػػرجـ 

، (ٙٗ)وذكػػواف، (٘ٗ)لػه تػدة أسػػمال وهػي اسػمـ (ٗٗ)راهيـ ابػي رافػػنمثػاؿ ذلػػؾ إبػ، يعػرؼ بػه
، (ٕ٘)وميمػػػػػػػػوف، (ٔ٘)وماػػػػػػػػراف، (ٓ٘)وهرمػػػػػػػػز، (ٜٗ)وشػػػػػػػػقراف، (ٛٗ)وطامػػػػػػػػاف، (ٚٗ)وصػػػػػػػػال 
ويػػرد فػػي ث:فمػػهاـ أيػػاؿ إيالػػة صػػريية كمػػا فػػي اسػػمـ يػػاؿ .(ٗ٘)وابػػو رافػػن، (ٖ٘)وكيسػػاف

الػػم اإليالػػة بػػؿ ذكػػر فقػػط وفػػي القسػػـ البػػر لػػـ يشػػر ، (٘٘)ثتعػػالم الكهػػم اف شػػال اهلل
اسػمه : ييػؿث:اسما  وايدا  مػف أسػماخه او تػددا  مػف أسػماخه المتعػددة كمػا فػي شػقراف يػاؿ

وذكػػػػػر أيياهػػػػػا  اهػػػػػه ورد ابػػػػػت ؼ فػػػػػي ا سػػػػػـ كمػػػػػا ورد فػػػػػي ترجمػػػػػة ابػػػػػي ، (ٙ٘)ثصػػػػػال 
ويػػػد ذكرهػػػاى فػػػي  .صػػػال : وييػػػؿ .إبػػػراهيـ: وييػػػؿ .اسػػػمـ: ابتمػػػؼ فػػػي اسػػػمه فقيػػػؿثرافػػػن

 .(ٚ٘)ثالجمين
وأيػػاؿ أيياهػػا  أبػػر  الػػم اسػػـ مبتمػػؼ وابت فػػه كػػاف تهػػد أصػػياب المصػػادر 

تمػرو ث:يمػت هسػبه ابػف مهػدى فقػاؿثالرخيسة كما في ترجمة تمرو بف ثابت األوسي فقاؿ
فػاف اصػيـر ، وهذا هسػب غيػر صػيي  .بف ثابت بف ويش بف أصـر بف تبد ا شاؿ ث

، صػػيـر بػػػف تبػػد ا شػػػاؿفاهػػػه جعػػؿ ا، ويػػػد أسػػقطه ايضػػا، ألسػػػـ جػػد لػػه، لقػػب تمػػرو
والصػػواب مػػا ذكرهػػاى فػػي ،  بػػد مهامػػا (زغبػػة وزتػػورال)وبيهامػػا لػػو كػػاف هسػػ   صػػيييا  

 .(ٛ٘)ث... ،تمرو بف اييشث:ويد ابرج ابف مهدى ترجمة أبر  فقاؿ .هسبه
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وله تراجـ أبر    يصرح باإليالة الياا من اف لاا ترجمة أبر  او أكثر كمػا 
ولػـ  (ٜ٘)ثاسػمه المبػارؽ: ابتمؼ في اسمه فقيؿث:بوس اذ ياؿفي ترجمة تبد اهلل ابي يا

 .(ٓٙ)يشر باية أشارة الم ترجمته األبر  باسـ مبارؽ بف تبد اهلل الشيباهي
ويييػؿ أيياهػػا  بيسػػب شػػارة المتػرجـ لػػه فػػي المكػػاف التػي يػػط باػػا واشػػتار باػػا 

بشػر وأهػؿ  أهػؿ الشػاـ يقولػوف ... بشػر: ويقػاؿث:فمث   في ترجمة بشر بف جيػاش يػاؿ
 .(ٔٙ)ث... العراؽ يقولوف بسر

كما أورد إيا ت ارجاتية والتػي تشػير بػدورها الػم الديػة فػي اإليالػة كمػا جػال 
وييػػؿ فيػػه ابػػو تبػػد الػػريمف ويػػرد فػػي موضػػعه اف ث:فػػي ترجمػػة ابػػي تبػػد اهلل القيهػػي يػػاؿ

ابػػو ): ؿابػػو تبػػد الػػريمف القيهػػي ويػػد ذكػػرى ابػػف مهػػدى فقػػاث:يػػاؿ ثػػـ .(ٕٙ)ثتعػػالم شػػال اهلل
 .(ٖٙ)ثويد تقدـ (تبد اهلل القيهي

لػه ذكػر فػي ث:وههاؾ إيا ت كاف يػد ابطػا فياػا فمػث   فػي ترجمتػه لعػداس يػاؿ
وهو بطا والصيي  اف ذكرى جال في وفػاة بديجػة وابػي طالػب  (ٗٙ)ث(صقة الهبي )

( فػي يديثػه تػف أذ  ثقيػؼ لمرسػوؿ )، ( الػم الطػاخؼ وتػودىوذهاب الرسوؿ )
 .(٘ٙ)ثها القصة في تداسوذكر ث:فقاؿ

وله إيا ت أبر  ذكر اهه سبؽ اف هقذها كما في ترجمة أـ كمثـو بهت سػايؿ 
والصيي  تدـ ورودها في ترجمة زوجاا ابي ، (ٙٙ)ثويد ذكرهاها في ترجمة زوجااث:ياؿ

 .(ٚٙ)سيرة ابف ابي رهـ
اف كؿ مػا تقػدـ مػف أهػواع اإليػا ت كاهػت إيػا ت ضػمف إطػار الكتػاب هقسػه 

ولكػف ههػاؾ إيػا ت الػم مصػادر تاريبيػة ، (أسد الغابة في معرفػة الصػيابة) موسوـال
 .أبر  ليست ضمف إطار الكتاب وذلؾ اما لطوؿ اليػديث المػذكور او ألسػباب أبػر 

فػي ، فاسػتميقه ... :فمما يرأ زياد الكتاب ياؿث:كما ورد في ترجمة زياد بف سمية اذ ياؿ
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ويػػد ذكرهػػاى مستقصػػم فػػي الكامػػؿ فػػي ، وأربعػػيفوذلػػؾ سػػهة أربػػن ، تركهػػاى يػػديث طويػػؿ
 .(ٛٙ)ثالتاريم

واتصػؿ  ... لما ولػي تمػي الب فػة اسػتعمؿ زيػادا  تمػم فػارسثوجال في الكامؿ
 ،الببر بمعاوية فسػالى ذلػؾ وكتػب الػم زيػاد يتاػددى ويعػرض لػه بػو دة ابػي سػقياف إيػاى

له أه  ويد كاهت مف ابي وبمغ ذلؾ تميا فكتب اليه اهي وليتؾ ما وليتؾ واها أراؾ  ...
 والسػ ـ، فايػذر ثػـ ايػذر ... واف معاوية يػاتي اإلهسػاف مػف بػيف يديػه ... سقياف فمتة

فاسػػتميقه  ... وكػػاف مػػف أمػػر زيػػاد ومصػػاليته معاويػػة مػػا ذكرهػػاى، فممػػا يتػػؿ تمػػي ...
( اف رسػػػػوؿ اهلل )، معاويػػػػة وكػػػػاف اسػػػػتميايه أوؿ مػػػػا ردت أيكػػػػاـ الشػػػػريعة ت هيػػػػة

مف زيػاد بػف : وكتب زياد الم تاخشةث:ثـ ياؿ .(ٜٙ)ثد لمقراش ولمعاهر اليجريضم بالول
فكتػب مػف ، فييػتك بػذلؾ، الم زيػاد بػف ابػي سػقياف: وهو يريد اف تكتب له، ابي سقياف

وتظػـ ذلػؾ تمػم المسػمميف تامػة وتمػم بهػي أميػة  .تاخشة أـ المػؤمهيف الػم ابهاػا زيػاد
ومػف اتتػذر ث:ثـ ياؿ (ٓٚ)ثفاضربها تهااوجر  أياصيص يطوؿ بذكرها الكتاب ، باصة

  ياجػػة ، اهمػػا اسػػتميؽ معاويػػة زيػػادا  ألف اهكيػػة الجاهميػػة كاهػػت أهواتػػا  : لمعاويػػة يػػاؿ
فسػمن أبػػوى ، أراد زيػػاد اف ييػك بعػػد اف اسػتميقه معاويػػة: ييػؿ ... ،الػم ذكرهػا جميعاػػا

 مغيػرة ابػػف شػػعبةوكػاف ماػػاجرا  لػه مػػف يػيف بالقػػه فػي الشػػاادة بالزهػا تمػػم ال، ابػو بكػػرة
 .(ٔٚ)ثجزاؾ اهلل بيرا  فمقد بمغت في الهص : فترؾ زياد اليك وياؿ ...

ويػػد استقصػػيها هػػذى ث:والشػػيل هقسػػه فػػي ترجمػػة تمػػرو بػػف سػػالـ البزاتػػي يػػاؿ
وأيػػاـ ث:فػػذكر فػػي الكامػػؿ فػػي فػػت  مكػػة يػػاؿ .(ٕٚ)ثاليادثػػة فػػي كتابهػػا الكامػػؿ فػػي التػػاريم

دي البػرة ورجبػا  ثػـ اف بهػي بكػر بػف تبػد مهػاة بعد غزوة مؤتػة جمػا، (رسوؿ اهلل )
وكاهػت بزاتػة فػػي ، تػدت تمػم بزاتػة وهػـ تمػم مػال لاػـ باسػقؿ مكػة يقػاؿ لػه الػوتير

وكػاف سػبب ذلػؾ اف ، وبكر في تاد يػريش فػي صػم  اليديبيػة، (تاد رسوؿ اهلل )
ميػة البكػري فػي الجاه ... وكاف يميقػا  لسسػود ... رج   مف بهي اليضرمي اسمه مالؾ
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فعػدت بهػو بكػر تمػم رجػؿ مػف ، فمما كاف بارض بزاتة يتموى وابػذوا مالػه، برج تاجرا  
فممػا كػاف صػم   ... فقتمػوهـ ... فعدت بزاتة تؿ بهي األسػود بػف رزف، بزاتة فقتموى

( ودبمػػت بكػػر فػػي تاػػد يػػريش اغتهمػػت اليديبيػػة ودبمػػت بزاتػػة فػػي تاػػد الهبػػي )
ؾ اف رجػػ   مػػف بزاتػػة سػػمن رجػػ   مػػف بكػػر كػػاف سػػبب ذلػػ: وييػػؿ ... بكػػر تمػػؾ الادهػػة

( فشػػػػجه الشػػػػر بيػػػػهاـ وثػػػػارت بكػػػػر ببزاتػػػػة يتػػػػم بّيتػػػػو هػػػػـ يهشػػػػد هجػػػػال الهبػػػػي )
وأتاهػػت يػػريش بهػػي بكػػر تمػػم بزاتػػة بسػػ ح ودواب وياتػػؿ معاػػـ ث:ثػػـ يػػاؿ (ٖٚ)ثبػػالوتير

فممػا هقضػت بكػر ويػريش العاػد الػذي بيػهاـ وبػيف الهبػي  ... جماتة مف يريش مبتقيف
( بػػػر )( ج تمػػػرو بػػػف سػػػالـ البزاتػػػي ثػػػـ الكعبػػػي يتػػػم يػػػدـ تمػػػم رسػػػوؿ اهلل )

 :المديهة فويؼ ثـ ياؿ
 الهمممممممممممم مدممممممممممم  د  ممممممممممم     ممممممممممم م  

 

  ممممممممممممي  األدممممممممممم    األممممممممممم  م  مممممممممممم م 
 :ملى من مد هت م األ ت اق ل  

 ( ممممج  ممع    س  م م د  ٌرك  ممقمف)
 يػػد هصػرت يػا تمػػرو بػف سػالـ   ثػػـ تػرض لرسػػوؿ اهللث:(فقػاؿ رسػوؿ اهلل )

(تهاف مف السمال فقاؿ ) :وكػافث:ثػـ يػاؿ .(ٗٚ)ثإف هذى السيابة لتسػتاؿ بهػي كعػب 
يمػػؼ أبيهػػا وأبيػػه : فماػػذا يػػاؿ تمػػرو بػػف سػػالـ، بػػيف تبػػد المطمػػب وبزاتػػة يمػػؼ يػػديـ

 .األتمدا
( ثػػـ بػػرج بػػػديؿ بػػف وريػػػال فػػي هقػػػر مػػف بزاتػػػة يتػػم يػػػدموا تمػػم الهبػػػي )

: تجاز وأمر الهاس بالتجايز الػم مكػة ويػاؿ (ثـ اف رسوؿ اهلل ) ... فهادوى المديهة
 .(٘ٚ)ث... الماـ بذ العيوف واألببار تف يريش يتم هبغتاا في ب دها
ويػػد استقصػػيها ذلػػؾ فػػي ث:كػػذلؾ مػػا جػػال فػػي ترجمػػة يػػارب بػػف األسػػود اذ يػػاؿ

 .(ٙٚ)(المباب في تاذيب األهساب) كتاب
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فػاف ، يبيمتػي ثقيػؼاألي ؼ فػي هسػبه الػم ايػد : وفاته ايضاث:فذكر في المباب
ومػهاـ تػروة بػف مسػعود ، وهػـ األيػ ؼ، ثقيقا ولد توفا وجشـ فولد تػوؼ تػدة بطػوف

بف معتب بف مالؾ بف كعب بف تمرو بف سعد اليجاج بف يوسؼ بف اليكـ ابف أبػي 
 .(ٚٚ)ثوولد مالؾ يذكروف في المالكي .تقيؿ بف مسعود بف تامر بف معتب وغيرهـ

كمػػا فػػي  .ادر أبػػر  ولكػػف مػػف دوف اإلشػػارة الياػػاوأيياهػػا  لػػه إيػػا ت الػػم مصػػ
ولكهػه لػـ يػذكر أّيػة يػديث  (ٛٚ)ثلاا ذكػر فػي اليػديثث:ترجمة صقية بهت ميمية اذ ياؿ

 .(ٜٚ)و  مصدرى في ييف اف ميققي الكتاب أوردوا مصادر اليديث
يتضػػػ  مػػػف بػػػ ؿ تػػػدد مػػػف اإليػػػا ت التػػػي أوردهػػػا ابػػػف األثيػػػر الػػػم مصػػػادر 

رة الػم تمػؾ المصػادر اهػه هقػؿ تمػؾ اإليػا ت كمػا وردت اليػه مػف أبر  مف دوف اإلشػا
دوف التيقػؽ مهاػػا ويبػدو اهػػه اتتمػد تمػػم أسػموب الهقػػؿ المباشػر مػػف مصػادرى مػػف دوف 

كمػا فػي الترجمػة ، الويوؼ تمم مرجعية المعمومات التي أثبتاا فػي كتابػه )أسػد الغابػة(
أورد اإليػػا ت التػػي أشػػار المػػذكورة أتػػ ى دوف التيقػػؽ مػػف صػػية اإليالػػة فػػي يػػيف 

ويتض  مف ذلػؾ اف ابػف األثيػر اتتمػد فػي  .الياا في تراجـ أبر  بشكؿ واض  ودييؽ
تػػدد مػػف التػػراجـ تمػػم أسػػموب إيػػراد المعمومػػات دوف ا هتمػػاـ الواضػػ  ب يا تاػػا ممػػا 
يشػػػػير الػػػػم تػػػػدـ اهتمامػػػػه بالمهاجيػػػػة التاريبيػػػػة المتعمقػػػػة باإليػػػػا ت مقارهػػػػة باسػػػػموبه 

 .رصيهيف في كتابه الكامؿ في التاريمومهاجه ال
اما موين اإليالة فمهاا ما كاف في بداية الترجمة ومهاا في وسػطاا ومهاػا فػي 

 :هاايتاا وكما في األمثمة التية
تقػػدـ ث:فامػػا اإليالػػة فػػي البدايػػة فكمػػا جػػال فػػي ترجمػػة سػػامة بهػػت سػػاؿ اذ يػػاؿ

 .(ٓٛ)ثهسباا في ترجمة أبياا
ويػػرد فػػي ث:مػػا جػػال فػػي ترجمػػة زيػػد بػػف الصػػامت فقػػاؿوأمػػا اإليالػػة الوسػػطية فك

 .(ٔٛ)ث... الكهم َأتَـّ مف هذا اف شال اهلل تعالم
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ويػػرد ذكػػرى فػػي ث:ومثػػاؿ اإليالػػة فػػي الهاايػػة يولػػه فػػي ترجمػػة القاسػػـ بػػف الربيػػن
 .(ٕٛ)ثالكهم اف شال اهلل تعالم

التػي  اف هذا الترتيب في موين اإليا ت ربما ورد مرتبػا تمػم وفػؽ المعمومػات
 .ذكرها

 األسلىب  -3
لمػػػا كػػػاف كتابػػػه هػػػذا هػػػو هتػػػاج مػػػا جمعػػػه مػػػف الكتػػػب األساسػػػية والتػػػي تػػػدت 
مصادرى الرخيسة وهي ما ألقه اليافظاف ابو تبد اهلل ابف مهدى وابػو هعػيـ ايمػد بػف تبػد 
اهلل ا صقااهياف واإلماـ ابو تمر ابف تبد البر القرطبي ومف بعدهـ ابو موسم ميمد 

فمف الضػروري اف يبطػر ، ي كاف كتابه استدراكا  لما جال به ابف مهدىبف ابي بكر الذ
بباؿ كؿ مف يتصق  كتابه هذا اف يعمـ اهػه لػـ يجمػن مػف هػذى الكتػب فيسػب مػف دوف 
اف ياتي بشيل جديد يضيقه الػم مػا جمػن بػؿ جمعاػا وأضػاؼ الياػا أشػيال جوهريػة لػـ 

وتبػد ، (ٗٛ)وبػراش الكمبػي، (ٖٛ)كما جال في ترجمػة اكػثـ بػف صػيقي، تكف فياا مف يبؿ
وابػػػي ، (ٚٛ)وهػػػافن ابػػػو سػػػميماف، (ٙٛ)ويػػػيس بػػػف سػػػعد األهصػػػاري، (٘ٛ)اهلل بػػػف ابػػػي ربيعػػػة

 .(ٜٛ)وسممم بهت تميس، (ٛٛ)الميـ
هػػو شػػيل مػػف التواضػػن اتتػػادى  (ٜٓ)ثاف اجمػػن بػػيف كتػػباـ األربعػػةث:ولكػػف يولػػه

ا ولكػػػهاـ يعزوهػػػه الػػػم المؤربػػػوف السػػػابقوف ألهاػػػـ   يَّػػػدتوف بشػػػيل اهاػػػـ ابتػػػدتوى أبػػػد
وهػذى الطريقػة ، صػغيرا  تجػاى أتمػاؿ سػالقياـ، ويعدوف تمماـ ماما كاف كبيػرا  ، أس فاـ

 .(ٜٔ)اف دلت تمم شيل ف هما تدؿ تمم شيل مف التواضن المقبوؿ
وهظػػرا  ، ويمكػػف القػػوؿ اف طريقػػة تػػرض الكتػػاب بمػػا فيػػه كػػاف باسػػموب جػػذاب

مهاجػػه وهػػو كمػػا يبػػدو واضػػيا  باهػػه هقػػؿ جميػػن لكوهػػه أكثػػر ايتباسػػا  فقػػد يػػدد أسػػموبه و 
التػػراجـ الموجػػودة فػػي المصػػادر األساسػػية المػػذكورة آهقػػا  مػػا تػػدا التػػراجـ المتكػػررة مهاػػا 
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كمػػا ، ولػـ يتػرؾ أيػة ترجمػة يتػػم الباطخػة فهقماػا كمػا هػي ثػػـ صػي  البطػا الػوارد فياػا
 .(ٕٜ)جال في ترجمة بريدة بف سقياف ا سممي

بمػػا يالػػه باهػػه لػػـ يتػػرؾ أيػػة ترجمػػة يتػػم ولػػو لػػـ تػػرؽ لػػه  كمػػا اهػػه التػػـز تمامػػا  
فػػذكرها تمػػم الػػرغـ مػػف اتتراضػػه تمياػػا وتمػػم صػػية مػػا جػػال باػػا او هكراهػػه لاػػا تمامػػا  

ولػو لػـ هشػرط اههػا   هتػرؾ ترجمػة لتركهػا هػذى ث:كما جال في ترجمة زوبعػة الجهػي فقػاؿ
 .(ٖٜ)ثوأمثالاا

فػي اتتمػاد  (أصػياب اليػديث)ف ويد جر  تمم أسموب مف سبقه مف الميّدثي
سمسمة اإلسهاد ألهه أوض  اف معرفة الصيابي مامة في السُّهة ويجب معرفػة المتػرجـ 
لػػه وتػػػف مػػػف ابػػػذ ألهميتػػػه فػػػي أمػػػور الشػػرع والسُّػػػهة كمػػػا فػػػي ترجمػػػة مشػػػرح ا شػػػعري 

 .(ٜٗ)ث... ب سهادى الم ابي بكر ... اببرها يييمث:فقاؿ
يػداث كمػا ورد فػي ترجمػة اسػعد بػف يارثػة كما اسػتعمؿ فػي أسػموبه الػربط باأل

وكػػػػاف الجسػػػػر أيػػػػاـ تمػػػػر بػػػػف ث:تػػػػف ببػػػػر استشػػػػاادى اهػػػػه استشػػػػاد يػػػػـو الجسػػػػر فقػػػػاؿ
 .لمساولة وتقريب الصورة (ٜ٘)ثالبطاب

كما اهػه شػرح العبػارة التػي رأ  فياػا غموضػا  وأتطػم معهػم لمػا ذكػرى مػف اسػـ 
ويقػػػاؿ لولػػػد تػػػوؼ بػػػف ث:ؿالعكمػػػي يػػػا ... او لقػػػب فمػػػث   فػػػي ترجمػػػة الهمػػػر بػػػف تولػػػب

 .(ٜٙ)ثفغمبت تمياـ، ألهاـ ممف يضهتاـ امة اسماا تكؿثتكؿث:واخؿ
وكعادتػػه فقػػد تمػػد الػػم ا بتصػػار ويمػػة الكػػ ـ كمػػا فػػي ترجمػػة تمػػي بػػف ابػػي 

وكػػػػػذلؾ يػػػػػاؿ ، (ٜٚ)ثوأببػػػػػارى فػػػػػي يروبػػػػػه كثيػػػػػرة   هطػػػػػوؿ بػػػػػذكرهاث:يػػػػػاؿ ()طالػػػػػب 
 .(ٜٛ)ثما فمهقتصر تمم هذا  يمكف استقصال ذكره ()وزهدى وتدله ث:ايضا

وأيياها  ياتي أسموبه وصقيا  يصؼ شبصية المترجـ له كما في ترجمػة تاخشػة 
وصػػػقاا باهاػػػػا فقياػػػة تارفػػػة بػػػػالقراخض طيبػػػة شػػػػاترة  ()بهػػػت ابػػػي بكػػػػر الصػػػديؽ 
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( وفقااػػػا جػػػال مػػػف شػػػدة م زمتاػػػا لمرسػػػوؿ ) (ٜٜ)صػػػدةيقة بهػػػت صػػػدةيؽ بريخػػػة مبػػػرَّأة
 .كوهاا زوجته

موبه فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ بػػدور الشبصػػية التػػي تػػرجـ لاػػا كمػػا فػػي وتػػاثر أسػػ
 .الذي يظار اهه كاف سرين ا هقعاؿ (ٓٓٔ)ترجمة جهدب بف جهادة

وله في الهقؿ أسموب آبر فعهدما يهقؿ الك ـ مػف الصػدر الػرخيس ويهتاػي مهػه 
 .(ٔٓٔ)اهتام ك مه( كما في ترجمة ديمـ بف فيروز) :يقوؿ

 اتمػػـ( فػػي الترجمػػة التػػي يشػػؾ فػػي صػػية معموماتاػػا كمػػا كمػػا أورد كممػػة )واهلل
 .وهها تتض  أماهته ودية معموماته .(ٕٓٔ)في ترجمة هالة بهت بويمد
وأشار لذلؾ في تراجمه كما في ترجمة ثابت بػف بهسػال ، ويد  يبت في يكمه
 فاف الهسب مبتمؼ في األب والجد،  شؾ اهه غيرى: يمتث:اذ ياؿ في الك ـ تف هسبه

 .(ٖٓٔ)ثف  ادري كيؼ اشتبه تميه ...
اف شػػال اهلل )كمػػا اهػػه أورد فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ وبباصػػة فػػي اإليػػا ت كممػػة 

تعػػالم( مػػا يػػدؿ تمػػم طبيعتػػه الديهيػػة المسػػممة المؤمهػػة بػػاهلل كمػػا جػػال مػػث   فػػي ترجمػػة 
 :المهذر بف سعد فقاؿ

 .(ٗٓٔ)ثث وهذكرى في الكهم اف شال اهلل تعالم
الم رواتاا ممف سمن مهاـ باستعماله )اببرها( كما في ترجمة ويهسب األببار 

، (ٙٓٔ)كما في ترجمػة تبػد الػريمف بػف سػهة ا سػممي (يدثهي)و ، (٘ٓٔ)اهس بف الهصر
ممػا يػدؿ وثايػة تراجمػه فضػ   تػف ، (ٚٓٔ)و )يدثها( كما في ترجمة تػـ جبػر بػف تتيػؾ

ذكػػػرى الوايػػػدي فػػػي ث:د يػػػاؿو)ذكػػػرى( كمػػػا فػػػي ترجمػػػة معبػػػد بػػػف بالػػػ ذكػػػرى التػػػراجـ ب سػػػهاد
وذكػػر ، (ٜٓٔ)ثيالػػه جعقػػرث:و)يالػػه( كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػي لقػػيط يػػاؿ ،(ٛٓٔ)ث... الصػػيابة

 :يػػاؿ ابػػف اسػػيؽث:فػػي هجرتػػه يػػاؿ ()ايضػػا )يػػاؿ( فقػػي ترجمػػة تمػػر بػػف البطػػاب 
كمػػػا ذكػػػر ، (ٔٔٔ)ذكػػػر )أهباهػػػا( ()وايضػػػا فػػػي ترجمػػػة تمػػػر بػػػف البطػػػاب ، (ٓٔٔ)ث...
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)ورو  تهه( كما فػي ترجمػة تبػد الػريمف ، (ٕٔٔ)ساتدة بف يراـ)رو ( كما في ترجمة 
 .(ٖٔٔ)بف أـ اليكـ

، وهكذا كػاف أسػموب توثيقػه لمػا أوردى مػف معمومػات فاسػهدها الػم مػف جػال باػا
وباػػػػذا كػػػػاف هػػػػاي   وصػػػػقيا  كمػػػػا واستشػػػػاد ب يػػػػات يرآهيػػػػة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة رفاتػػػػة بػػػػف 

، (٘ٔٔ)روة بػػػف تمػػػرو األهصػػػاريوأياديػػػث هبويػػػة شػػػريقة كمػػػا فػػػي ترجمػػػة فػػػ، (ٗٔٔ)وهػػػب
بعػد اف كػاف متػدرجا  فػي  (ٙٔٔ)وأبيات شعرية كما في ترجمة معقؿ بف سػهاف بػف مطاػرة

 .ترض ا سـ والكهية والمقب ثـ ترض المعمومات
يكمف اف هستهتك مما سبؽ اف أسموبه كاف سمسا  واضيا  مقاوما  فيه شيل مف 

رح الغريب والصػعب الػذي صػادفه فػي الروتة تغمب تميه البساطة وتدـ التكمؼ فقد ش
مما أغهم القارئ تف استشارة القاموس إ  ما هدر وتمم الرغـ مف ، التراجـ واألياديث

كثػػرة الهقػػؿ ي يػػظ اف أسػػموبه البػػاص بػػاؿ مػػف الغمػػوض والتعقيػػد المعهػػوي والمقظػػي 
يػػد ولػيس فػي كتابػػه أسػموب سػػجن و  ازدواج و  اسػتعارات و  تشػبياات إ  مػػا هػدر او 
امػا  .يكوف معدوما  وهذى الميسػهات المقظيػة كثيػرا  مػا ت يػظ فػي أسػاليب كدتَّػاب تصػرى

 .كتابته فكاهت مرسمة
وكاف يتوبم مف طريقته هذى في الكتابة الساولة وتػدـ التكمػؼ الضػارب تمػم 

ومػػف جاػػة أبػػر  فػػاف الكتابػػة المرسػػمة تػػؤدي ، أكثػػر الكتابػػة المسػػجوتة هػػذا مػػف جاػػة
تمامػػػا  وربمػػػا تقصػػػر تػػػف الكتابػػػة المسػػػجوتة وذلػػػؾ لتقيػػػدها بهظػػػاـ المعهػػػم المطمػػػوب 

 .السجن
بػػراج كتابػػه إبراجػػا  طيبػػا   إ  اف ، وتمػػم الػػرغـ مػػف جاػػودى فػػي هػػذا المجػػاؿ وار

ههػػاؾ تػػددا  مػػف الم بػػذ تميػػه مهاػػا اهػػه اتبػػن اثػػر ابػػف مهػػدى وابػػي هعػػيـ وابػػي تمػػر وابػػي 
مػػهاـ تػػف أبيػػه وتػػف أبيػػه موسػػم وهقػػؿ تػػهاـ فهقػػؿ مػػهاـ األشػػباص الػػذيف رو  كػػؿ 

وجدى وباله وتمه واف كاف الراوي ومف يػروي تػهاـ مجاػوليف مثػؿ رجػؿ مػف بمػي تػف 
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ثػػـ ذكػػر اليػػديث الػػذي رواى ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذي مػػف بمػػي دوف ذكػػر شػػيل تػػف  (ٚٔٔ)أبيػػه
الرجػػؿ وأبيػػه ويػػد ابتمػػؼ ههػػا مػػن هقسػػه فػػي يولػػه بػػاف الغػػرض مػػف الترجمػػة هػػو معرفػػة 

 .ل طمخهاف تمم صية اليديثالصيابي راوي اليديث 
كما اهه كرر تددا  مف األسمال أكثر مف مرة وههػا ابتمػؼ ايضػا مػن هقسػه فقػد 
ذكر اهه ابرج ترجمة وايدة وهبه تمياا إ  اهه ابرج الترجمة وباسمال مبتمقة وفي كؿ 

وجهػدب بػف ، (ٛٔٔ)ترجمة ذكر معمومة غيػر التػي يبماػا كمػا فػي ترجمػة بريػر ابػي هريػرة
 .تمم سبيؿ المثاؿ (ٜٔٔ)جهادة
 املضمىن: ثانيا

 السم والكنيح واللقة -1
ابف األثير تراجمه بصورة مبتمقة فمهاا ما ابتدأت با سـ الكامؿ والهسػب  رتب

، ثـ الكهية ثـ المقب ويد اتتمد هذا الترتيػب مػف الجػزل األوؿ الػم هاايػة الجػزل البػامس
ا سػػـ والهسػػب والمقػػب بػػدوف  واتتمػػد، (ٕٓٔ)كمػػا فػػي ترجمػػة اليػػارث بػػف تػػوؼ بػػف أسػػيد

واتتمػػد ايضػػا ا سػػـ واسػػـ األب والمقػػب ، (ٕٔٔ)كهيػػة كمػػا فػػي ترجمػػة ببػػاب بػػف ييظػػي
وذكػػػر أيياهػػا  ا سػػػـ واسػػػـ األب ، (ٕٕٔ)بػػدوف هسػػػب كمػػا فػػػي ترجمػػة تبػػػد اهلل بػػػف مقػػرف

، (ٖٕٔ)والكهية والمقػب بػدوف هسػب كمػا فػي ترجمػة تبػد اهلل بػف تبػد الػريمف ابػي روييػة
 .(ٕٗٔ)يذكر المقب ثـ ا سـ ثـ الكهية كما في ترجمة األيهؼ بف ييس وأيياها  

، (ٕ٘ٔ)كما يذكر أيياها  أبػر  ا سػـ والمقػب فقػط كمػا فػي ترجمػة معاويػة الميثػي
وذكػر ا سػػـ ، (ٕٙٔ)وذكػر ايضػا ا سػـ واسػػـ األب فقػط كمػا فػػي ترجمػة لبيػد بػػف تطػارد

وابػػف أبػػي  ... ابػػو: مػػف هػػذا فقػػاؿ وأيياهػػا  أورد أكثػػر .(ٕٚٔ)فقػػط كمػػا فػػي ترجمػػة لبيػػد
كمػػا أورد فػػي بعػػض التػػراجـ يتػػم اسػػـ ، (ٕٛٔ)وهكػػذا كمػػا فػػي ترجمػػة األسػػود بػػف سػػقياف

وهػذا جػػال مػف ميصػمة مػػا هقػؿ مػػف  .(ٜٕٔ)األـ كمػا جػال فػػي ترجمػة مطمػب بػػف يهطػب
فاػذا ابػو تمػر بػف ، المصادر الرخيسة التي اتتمد تمياػا فػي تػاليؼ كتابػه وايتقػم أثرهػا
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لبر صايب ا ستيعاب هو الذي تعمؽ فػي إيضػاح هسػب المتػرجـ لػه بييػث يػاؿ تبد ا
ابػػػف أبػػػي فػػػ ف او ابػػػو فػػػ ف او ابػػػف تػػػـ فػػػ ف وهكػػػذا كمػػػا جػػػال فػػػي ترجمػػػة : أيياهػػػا  

 .(ٖٓٔ)مطمب بف أزهر
امػػا الجػػزل السػػادس وهػػو كتػػاب الكهػػم فرتبػػه تمػػم أسػػاس الكهيػػة فايياهػػا  يػػذكر 

وأيياهػػا   ،(ٖٔٔ)ب كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػي بزيمػػة يربػػوعالكهيػػة ثػػـ ا سػػـ ثػػـ الهسػػب ثػػـ المقػػ
كما يذكر أيياها  أبر  الكهية والمقب فقط ، (ٕٖٔ)الكهية فقط كما في ترجمة ابي يصيقة

وأيياهػا  الكهيػة مػن القرابػة كمػا فػي ترجمػة ابػي ، (ٖٖٔ)كما فػي ترجمػة ابػي جهيػدة القاػري
وذكػػر الكهيػػة والمقػػب ، (ٖٗٔ)ثجػػد بالػػد بػػف معػػداف، ابػػو بالػػد الكهػػديث:بالػػد الكهػػدي يػػاؿ

 .(ٖ٘ٔ)وا سـ كما في ترجمة ابي رافن الصاخغ
ويد أورد كهية وايدة تمم األتـ األغمب ولكهه يد يورد لممترجـ له كهيتػيف كمػا 

 .(ٖٙٔ)ثابو ميمد: وييؿ، يكهم أبا تبد اهلل: في ترجمة تمرو بف العاص ياؿ
ابتمؼ في ترتيبه بالهسػبة  اما الجزل السابن فاو باص لمهسال الصيابيات ويد

ل سـ والكهية والمقب كما في كتاب الرجاؿ الصيابة فقد ذكر تددا  مػف التػراجـ ابتػدالا  
وأيياهػػػا  ا سػػػـ والهسػػػب ، (ٖٚٔ)با سػػػـ ثػػػـ الهسػػػب كمػػػا فػػػي ترجمػػػة راخطػػػة بهػػػت اليػػػارث

 سػـ وأيياهػا  أبػر  أورد فقػط ا، (ٖٛٔ)والمقب والكهيػة كمػا فػي ترجمػة لبابػة بهػت اليػارث
، (ٓٗٔ)وأيياهػا  ا سػـ والمقػب فقػط كمػا فػي ترجمػة رييقػة الثققيػة، (ٜٖٔ)كما في ترجمػة ذرة

وهكػذا سػار مػف ، (ٔٗٔ)وأيياها  ا سـ واسـ األب فقط كما في ترجمة رضػو  بهػت كعػب
فبعضػػاا ، ي( الػػم اف اهتاػػم مػػف أسػػماخاف ثػػـ بػػدأ بػػالكهم مػػف أسػػمال الصػػيابيات-أ)

ـ الهسػب ثػـ المقػب ثػـ ا سػـ ثػـ كهيػة أبػر  مشػاورة باػا كمػا فػي رتباا ابتدالا  بالكهية ث
ويػذكر أيياهػا  الكهيػة مػن المقػب فقػط كمػا فػي ترجمػة ، (ٕٗٔ)ترجمة أـ البير بهت صػبر

كما يذكر الكهية ثـ الهسػب ثػـ المقػب ثػـ درجػة القرابػة كمػا فػي ، (ٖٗٔ)او فروة األهصارية
لكهية واسـ األب فقط كما فػي ترجمػة أـ ويذكر ا، (ٗٗٔ)ترجمة أـ اليكـ بهت ابي سقياف
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كمػػا يػػذكر الكهيػػة واسػػـ األب واسػػـ الجػػد كمػػا فػػي ترجمػػة أـ ، (٘ٗٔ)جميػػؿ بهػػت تبػػد اهلل
 وأيياهػػػا  الكهيػػػة فقػػػط كمػػػا فػػػي ترجمػػػة اـ، (ٙٗٔ)يبيػػػب بهػػػت العبػػػاس بػػػف تبػػػد المطمػػػب

أة هعػػيـ بػػف وأيياهػػا  الكهيػػة مػن صػػمة القرابػػة كمػا فػػي ترجمػػة اـ تبػد اهلل امػػر  ،(ٚٗٔ)الشػريد
 .(ٛٗٔ)الهياـ

وجػػػػال مويػػػػن الكهيػػػػة تمػػػػم األغمػػػػب فػػػػي الهاايػػػػة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة تػػػػويمر بػػػػف 
 ابػػو الػػدردالث:فبعػػد اف أورد اسػػمه وا بػػت ؼ فيػػه أورد هسػػبه ثػػـ كهيتػػه فقػػاؿ (ٜٗٔ)تػػامر
 .(ٔ٘ٔ)وأيياها  أوردها في البداية كما في ترجمة صبر ابو ياـز، (ٓ٘ٔ)ث...

متبايهػػػة تػػػدديا  فقسػػػـ مػػػف التػػػراجـ ذكػػػر فياػػػا ا سػػػـ  ولػػػويظ اف أسػػػمال التػػػراجـ
والقسػـ البػر ، (ٖ٘ٔ)وزيػد بػف يارثػة، (ٕ٘ٔ)بصورة مطولة كما في ترجمة اباف بػف سػعيد

، (ٗ٘ٔ)مبتصػػػػر جػػػػدا  يتػػػػم وصػػػػؿ أيياهػػػػا  يػػػػد كممػػػػة وايػػػػدة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة التياػػػػاف
 .(٘٘ٔ)وسممم

لتػي اسػتقر فياػا كمػا ويد ذكر اسـ المترجـ له تبعػا  لمػا تػرؼ بػه فػي المهطقػة ا
أهػػؿ الشػػاـ يقولػػوف بشػػر وأهػػؿ ث:فػػي ترجمػػة بسػػر بػػف جيػػاش او بشػػر بػػف جيػػاش يػػاؿ

 .(ٙ٘ٔ)ثبسر العراؽ يقولوف
واأليهػؼ لقػب لػه ث:وهو يعمؿ ا سـ كما جال في ترجمة األيهػؼ بػف يػيس يػاؿ

 .(ٚ٘ٔ)ث... ليهؼ كاف برجمه
ي ترجمػػػة شػػػهتـ اذ وذكػػػر أيياهػػػا  ا سػػػـ رسػػػما  ويرفػػػا  وهطقػػػه هطقػػػا  كمػػػا جػػػال فػػػ

 .(ٛ٘ٔ)ث... شهتـ بالهوف والتال فوياا هقطتافث:ياؿ
وذكر أيياها  وتهد ا بت ؼ في ا سـ اهه يوجد َتّدة أسمال لممترجـ له يعػرؼ 

مبتمػؼ فػي ث:باا ليطمباا مف له ياجػة باػا كمػا جػال فػي ترجمػة يثربػي بػف تػوؼ فقػاؿ
 .(ٜ٘ٔ)ث... يثربي: وييؿ، رفاتة: تمارة وييؿ: ييؿ، اسمه
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( أسػمالهـ مثػؿ ابػي هريػرة فقػد )وذكر ايضا تددا  مف الػذيف غيػر الرسػوؿ 
 .(ٓٙٔ)( تبد الريمفكاف اسمه تبد شمس فسماى الهبي )

ػػ  أيياهػػا  ايػػد األسػػمال تهػػدما وجػػد ابػػت ؼ فياػػا كمػػا فػػي ترجمػػة زيػػاد بػػف  ورجَّ
ف بػف ترابػة وكػذلؾ تبػد الػريم، (ٔٙٔ)ثوييؿ طارؽ بف زياد وهو الصػوابث:طارؽ اذ ياؿ
 .(ٕٙٔ)ثرفاتة بف ترابة :والصواب، تبد اهلل: وييؿث:الجاهي ياؿ

وأورد الكهم ألهه تدَّ اف المترجـ أكثر شارة باا كما جال في ترجمة تمرو بػف 
 .(ٖٙٔ)ثوهو مشاور بكهيتهث:ابي األتور السممي فقاؿ ... سقياف

ي المسػػػػػاهيف كمػػػػا اهػػػػػه أوردهػػػػا أيياهػػػػػا  تشػػػػػريقا  لممتػػػػرجـ لػػػػػه كمػػػػػا فػػػػي ترجمػػػػػة ذ
وكػاف يػدتم ذا : ثـ ياؿ في مولة بػف كثيػؼ وهػو اسػمه (ٗٙٔ)ث... سمي لقصايتهث:فقاؿ

 .(٘ٙٔ)ثالمساهيف مف فصايته وب غته
وصي  تددا  مف الكهم كما هو الياؿ بالهسبة ألبي الميػـ الغقػاري الػذي ابتػدأ 

ذكػرى تػدد : و هعػيـياؿ ابػث:اهه لقب وليس كهية له فقاؿث:كتابه بالهسبة لمتراجـ به اذ ياؿ
ألهػه كػاف يػابم أكػؿ ، وهػو لقبػه، وتوهـ اهه كهية لػه –يعهي ابف مهدى  –مف المتابريف 

 .(ٙٙٔ)ثواف ذكرى في الكهم وهـ،   شباة في اهه ليس بكهية: يمت، الميـ
وبالهسػػػػبة لسلقػػػػاب فػػػػاف تػػػػددا  مهاػػػػا لػػػػـ يكػػػػف يطمػػػػؽ تقويػػػػا  واهمػػػػا تػػػػف يصػػػػد 

، وييؿ اف اسـ الماػاجر تمػروث:به مف الاجرة اذ ياؿكالمااجر بف يهقذ الذي اكتسب لق
ألهه لما أراد الاجرة  (المااجر)وأهما ييؿ له ، واف مااجرا  ويهقذا  لقباف، واسـ يهقذ بمؼ

فقػػػاؿ ، ( مسػػػمما  ويػػػدـ تمػػػم رسػػػوؿ اهلل )، ثػػػـ هػػػرب مػػػهاـ، أبػػػذى المشػػػركوف فعػػػذبوى
 .(ٚٙٔ)ثيقا   هذا المااجر: رسوؿ اهلل

لقػػػاب تهػػػدى بالسػػػمات الجسػػػدية ألصػػػياباا كػػػاأليرع بػػػف وارتبطػػػت تػػػدد مػػػف األ
ولقػػػب األيػػػرع لقػػػرع كػػػاف لػػػه فػػػي ، فػػػراس: اسػػػـ األيػػػرع: يػػػاؿ ابػػػف دريػػػد: فقػػػاؿ :يػػػابس
 .(ٛٙٔ)ثرأسه
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ييػػؿ لػػه ث:ودلػػت ألقػػاب أبػػر  تمػػم ثقافػػة وهباهػػة يامماػػا كالهابغػػة الجعػػدي فقػػاؿ
ثـ ، يف سهة   يقوؿ الشعرثـ أياـ مدة هيو ث ث، ألهه ياؿ الشعر في الجاهمية، الهابغة

 .(ٜٙٔ)ثفسدميَّ الهابغة، هبغ فيه فقاله
وههاؾ ألقاب تقوية أطمقت تمم المترجـ له واشتار باػا كمػا فػي شػقراف مػولم 

مػولم ، والػذي ذكػرى فػي ترجمػة صػال  (ٓٚٔ)ثمشػاور باػذا المقػبث:( فقاؿرسوؿ اهلل )
 .(ٔٚٔ)ثواسمه صال ، غمب تميه هذا المقب، يعرؼ بشقرافث:( فقاؿرسوؿ اهلل )

 النسثح -2
 أنىاعها - أ

لقد تهوتت تراجـ ابف األثير وابتمقت فمهاا ما كاهػت مهسػوبة الػم القباخػؿ فياػا 
رجن بالهسب الم يبيمة المترجـ له وباذا يػدد سمسػمة هسػب المتػرجـ لػه كمػا فػي ترجمػة 

 .(ٕٚٔ)ابي الميـ الغقاري
مباشػػرة لمقبيمػػة كمػػا وذهػػب الػػم أكثػػر مػػف هػػذا فػػي بعضػػاا البػػر فيػػدد هسػػبه ال

وليػث بطػف مػف  .بف كهاهة ابو وايػد الميثػيث:في ترجمة اليارث بف توؼ بف أسيد فقاؿ
فاهػػا يػػدد الهسػػبة مػػف العػػاـ الػػم البػػاص فهسػػبه الػػم يبيمػػة كهاهػػة العربيػػة ثػػـ  (ٖٚٔ)ثكهاهػػة

 .الميثي وليث هي بطف مف كهاهة
كمػا فػي ترجمػة  وذكر في القسـ البر الهسب ومباشرته مف الباص الم العاـ

فهسػػبه الػػم يبيمػػة األوس  (ٗٚٔ)ثثػػـ مػػف بهػػي جيجبػػي، األوسػػيث:طميػػة بػػف تتبػػة اذ يػػاؿ
 .(٘ٚٔ)ثمف بهي جيجبيث:العربية ثـ تدرَّج في ذكر الهسب فقاؿ

كمػػػا ذكػػػر الهسػػػبة اسػػػتهادا  الػػػم المكػػػاف وكاهػػػت باشػػػكاؿ مبتمقػػػة فايياهػػػا  يػػػذكر 
فجػال  (ٙٚٔ)ثثػـ اليمػاميث:دوسػي فقػاؿالهسبة الم مهطقة ميػددة كمػا فػي ترجمػة جػزل الس

 .(ٚٚٔ)بتمر مف اليمامة( )في ترجمته اهه أتم الرسوؿ 
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كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػي ، كمػػا هسػػب الػػم المهطقػػة التػػي كػػاف يػػد سػػكهاا المتػػرجـ لػػه
 واما ذمػار مػف الػيمف مػف هػوايي ... الذماري العماهي سكف تمافث:شداد الذماري فقاؿ

 .(ٛٚٔ)ثصهعال
  الػػم مهطقػػة ايضػػا وردَّ ذلػػؾ الهسػػب الػػم يادثػػة كاهػػت يػػد وهسػػب أيياهػػا  أبػػر 

واليماف لقب يسؿ ث:يصمت لممترجـ له ولقومه كما في ترجمة يذيقة بف اليماف اذ ياؿ
ويػالؼ ، واهما ييؿ له ذلؾ ألهػه أصػاب دمػا فػي يومػه فاػرب الػم المديهػة ... بف جابر

وهػػو مػػف ، ؼ األهصػػارألهػػه يػػال، فسػػماى يومػػه اليمػػاف، بهػػي تبػػد ا شػػاؿ مػػف األهصػػار
 .(ٜٚٔ)ثاليمف

فعهػػدما ، كمػػا اتتمػػد الهسػػبة المكاهيػػة ايضػػا تمػػم أسػػاس األهصػػار والماػػاجريف
يػػػذكر األهصػػػاري فاػػػذا يعهػػػي اهػػػه مػػػف األهصػػػار كمػػػا فػػػي ترجمػػػة تمػػػرو بػػػف ابطػػػب 

وامػػا الماػػاجروف فمػػـ يشػػر الػػياـ لكهػػه ذكػػرهـ باهسػػاباـ القبميػػة فيسػػب  .(ٓٛٔ)األهصػػاري
وكػػػػذلؾ فػػػػي ترجمػػػػة أـ ، (ٔٛٔ)د بػػػػف ربعػػػػي التميمػػػػي ثػػػػـ الهاشػػػػميكمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة بالػػػػ

فاػػػػي ماػػػػاجرة وفػػػػي الهسػػػػال األهصػػػػاريات ذكػػػػر  (ٕٛٔ)القرشػػػػية المطمبيػػػػة .......مسػػػػط 
 .(ٖٛٔ)األهصارية ... األهصارية كما في ترجمة يقصة بهت ياطب

كما اهه اتتمد تمػم الشػارة أساسػا  لمهسػب كمػا فػي ترجمػة شػري  بػف المكػدد اذ 
 :وهو، المكدد ببيت ياله: اهما ييؿو ث:ياؿ

 سمممممممممم د  فكممممممممم  د   مدممممممممم  لاممممممممم   
 

لكمممممم  ممممم   ممممم ت ك ممممم   فممممم  ملعسمممممر  
الػػذي  (المبػػاب فػػي تاػػذيب األهسػػاب)و  يقوتهػػا اف هػػذكر اف  بػػف األثيػػر كتػػاب  (281) ملألسر"

هذبػػػه  بػػػف السػػػمعاهي أي اهػػػه لػػػه معرفػػػة فػػػي الهسػػػب فاػػػو أيياهػػػا  يوافػػػؽ مػػػا ذكػػػرى مػػػف 
فقػي ترجمػة تمػرو بػف  .اجـ فػي مصػادرى وأيياهػا  أبػر  يعػارض ذلػؾاألهساب تػف التػر 
مػػف الهمػػر بػػف : وييػػؿ .هػػو مػػف بكػػر واخػػؿ: وييػػؿ، مػػف تبػػد القػػيسث:تغمػػب العبػػدي يػػاؿ
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وجميػن مػا  .ياسط بف ههب بف أيصم بف دتمم بف جديمة بف أسد بػف ربيعػة بػف هػزار
 .(٘ٛٔ)ثالذي فيه ربعي تمم ا بت ؼ، فاو ،ذكر في هسبه يرجن الم أسد بف ربيعة

وكذلؾ مػا جػال فػي ترجمػة اكػثـ بػف صػيقي فقػد ذكػر ا بػت ؼ فػي الهسػب ثػـ 
هكػذا سػاؽ هسػبه  ... والصيي  في اهه اكػثـ بػف صػيقيث:ذكر التصيي  في هسبه فقاؿ

 .(ٙٛٔ)ثغير وايد مف العممال
ومػػف الهسػػب ييػػدد شبصػػية المتػػرجـ لػػه اف كػػاف هػػو المقصػػود أـ   كمػػا فػػي 

فػاف الهسػب مبتمػؼ فػي األب ، يمػت   شػؾ اهػه غيػرىث:ف بهسػال اذ يػاؿترجمة ثابت اب
، وهذا مف بهي تدي بف الهجار، ثـ اف ثابت ابف بالد مف بهي مالؾ بف الهجار، والجد

وتهػدما   يعتػرض تمػم الهسػب فػ  يػذكر شػيخا  كمػا  .(ٚٛٔ)ثف  ادري كيؼ اشػتبه تميػه
 .(ٛٛٔ)في ترجمة بولة بهت الاذيؿ

فػػي الترجمػػة هسػػبا  متعػػددة فهسػػب يبميػػا  ومكاهيػػا  كمػػا فػػي ترجمػػة  ويػػذكر أيياهػػا  
وكمػػا فػػي ترجمػػة  .(ٜٛٔ)ثاألهصػػاري ثػػـ البزرجػػي ثػػـ الهجػػاريث:غزيػػة بػػف تمػػرو اذ يػػاؿ

 .(ٜٓٔ)ثالقرشي العدويث:ياؿ ()تمر بف البطاب 
غيػػػػػر ث:ويػػػػذكر أيياهػػػػػا  أسػػػػػمال مػػػػػف دوف هسػػػػػب كمػػػػػا فػػػػػي ترجمػػػػػة يبيصػػػػػة يػػػػػاؿ

 .(ٜٔٔ)ثمهسوب
 .(ٕٜٔ)ثغير مهسوب، مجاوؿث:رجمة شريبيؿ فقاؿوكذلؾ ت

وكػػذلؾ ، (ٖٜٔ)ويػػد يػػذكر أيياهػػا  هسػػبا  وايػػدا  كمػػا فػػي ترجمػػة ابػػو ذؤيػػب الاػػذلي
 .(ٜٗٔ)رييقة الثققية

 حتقيقها - ب
وبعد إثباته األهسػاب يػاـ ابػف األثيػر يتقّيػدها مػف ييػث الضػبط المغػوي وتقسػير 

ه فقيَّد أيياها  الهسبة المكاهية كما فػي المعهم ألهه ههاؾ مف األلقاظ ما   يؤمف تصييق
والػذي يقولػه غيػرى  .)الػذماري(: كذا ياله ابو تمر: يمتث:ترجمة ابي شداد الذماري فقاؿ
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هسػبة ، وبعد األلؼ يػال تيتاػا هقطتػاف، والميـ، بالداؿ الماممة ،)دماخي(: مف اهؿ العمـ
 .(ٜ٘ٔ)ث(دما وهي مف تماف)الم 

والتغمبػي ذكػرى ابػو ث:ميػة كمػا فػي ترجمػة أديػـ التغمبػي يػاؿوأيياها  ييَّد الهسػبة القب
واهما هو بالتال المثهاة مف فوياا ، هعيـ ومف تبعه بالثال المعجمة بث ث والعيف الماممة

وامػػػا بهػػػػو ثعمبػػػػة فكػػػػاهوا تمػػػػم ديػػػػف ، ألف بهػػػػي تغمػػػػب كػػػػاهوا هصػػػػار ، والغػػػيف المعجمػػػػة
 .(ٜٙٔ)ثالعرب

وفػت  اليػال ، بكسر الغيف المعجمة: رىغيث:وكذلؾ في ترجمة ابي بف شريؽ ياؿ
وكػػػػذلؾ مػػػػا جػػػػال فػػػػي ترجمػػػػة ابػػػػاف العبػػػػدي وابػػػػاف  .(ٜٚٔ)ثوبعػػػػدها رال، تيتاػػػػا هقطتػػػػاف
 :المياربي فقاؿ

وافصػػػم  .ولكيػػػز بضػػػـ الػػػ ـ وفػػػت  الكػػػاؼ .ث وديعػػػة بقػػػت  الػػػواو وكسػػػر الػػػداؿ
 .(ٜٛٔ)ثبالقال

ي ترجمػػة يػػارب وهظػرا  لمعموماتػػه فػػي األهسػػاب فقػػد شػػرح مػا التػػبس تميػػه كمػػا فػػ
مػػف ، وغيػػر اليميػػدي يرويػػه يػػاربث:بػػف األسػػود فقػػد ارجػػن هسػػبه الػػم ثقيػػؼ الثققػػي فقػػاؿ

وكاهػت معػه رايػة ، ف ف ياربا مف وجوى ثقيؼ معروؼ مشػاور، وهو الصواب، غير شؾ
واأليػػػ ؼ ايػػػد يبيمػػػي  .( فػػػي يصػػػار ثقيػػػؼ ويهػػػيفاأليػػػ ؼ لمػػػا يػػػاربوا الهبػػػي )

ويػػد أرجعهػػا الػػم  (ٜٜٔ)ثاأليػ ؼ: والثػػاهي: هػػو مالػػؾبثفػػ ف ثققيػػؼ يسػػماف ايػدهما، ثقيػؼ
 .(ٕٓٓ)ث(المباب في تاذيب األهساب)ويد استقصيها ذلؾ في كتاب ث:كتابه المباب فقاؿ

 الشهرج -3
لقد ذكر ابف األثير لمف ترجـ له ما اشتار به في مجاؿ معيف ولكف ليس لكؿ 

بػػػابت ؼ الشػػػارة  التػػػراجـ فيسػػػب بػػػؿ لعػػػدد مهاػػػا وكاهػػػت أشػػػارته الػػػم الشػػػارة مبتمقػػػة
فقي تدد مف التراجـ أشار بوضوح الػم شػارة المتػرجـ ، لممترجـ له وفي أي مجاؿ كاف

وكػذلؾ رزيهػة  .(ٕٔٓ)ث(مػولم رسػوؿ اهلل )ث:له كما في ترجمة إبراهيـ ابي رافن اذ ياؿ
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وأشػار فػي ترجمػة ، (ٕٗٓ)تاخشة (ٖٕٓ)وكذلؾ أسمال مقيهة ، (ٕٕٓ)( اهلل ) بادـ رسوؿ
 .(ٕ٘ٓ)ثهو مف فقاال الكوفة وأتياهاـث:يزيد الم اهه كاف فقياا  بقوله األسود بف

وفػػي تػػدد مػػف التػػراجـ أشػػار الػػم شػػارة المتػػرجـ لػػه بمػػا تػػرؼ بػػه فػػي المجتمػػن 
هتيجة لعمؿ ياـ به كما فػي ترجمػة األسػود بػف تػبس الػذي اشػتار باسػـ المقتػرب فػذكر 

: فسدػػػػميَّ  (أليتػػػػرب اليػػػػؾ أتيتػػػػؾ): ( ويػػػػاؿولػػػػد تمػػػػم تاػػػػد الهبػػػػي )ثابػػػػف األثيػػػػر اهػػػػه
 .(ٕٙٓ)ثالمقترب

وبزيمػػػة بػػػف ثابػػػت األهصػػػاري المشػػػاور بػػػذي الشػػػاادتيف فقػػػد جعػػػؿ رسػػػوؿ اهلل 
(شاادته بشاادة رجميف )(ٕٓٚ). 

ويد تكوف اإلشارة الم شارة سياسية هسبة لسمطة ومهصب المترجـ لػه كمػا فػي 
 .(ٕٛٓ)ثاصيمة الهجاشي ممؾ اليبشةثترجمة اصيمة الهجاشي اذ ياؿ

او تكوف شارة يربية تسكرية هسبة لمهصب المترجـ له ايضػا كمػا فػي ترجمػة 
وفػػػي ترجمػػػة تبػػػادة بػػػف ، (ٜٕٓ) ... وكػػػاف فارسػػػا  مشػػػاورا  ث:تكرمػػػة ابػػػف ابػػػي جاػػػؿ فقػػػاؿ

وكػػذلؾ ، (ٕٔٔ)ث... لبهػػي تػػوؼ بػػف البػػزرج (ٕٓٔ)وكػػاف هقيبػػا  تمػػم القوايػػؿث:الصػػامت يػػاؿ
وفػي ترجمػة ، (ٕٕٔ)ث... كاف هقيبا  لبهي تمرو بف تػوؼث:في ترجمة سعد بف بيثمة ياؿ
وفػػي ترجمػػة ، (ٖٕٔ)ث( الػم بيبػػركػػاف دليػػؿ الهبػػي )ث:تبػد اهلل بػػف هعػػيـ ا شػػجعي يػاؿ

وفي ترجمة ابي سقياف صبر ، (ٕٗٔ)ث... كاف ارمم العربث:تمرو بف المسب  ياؿ تهه
 .(ٕ٘ٔ)بف يرب ذكر اف اليه كاهت راية رخيس الرؤسال تسمم العقاب

كما أشػار فػي تػراجـ أبػر  الػم شػارة اداريػة هسػبة الػم تػولي المتػرجـ لػه ماػاـ 
واليػػػػػه كاهػػػػػت السػػػػػقارة فػػػػػي ث:يػػػػػاؿ ()بػػػػػاص كمػػػػػا فػػػػػي ترجمػػػػػة تمػػػػػر بػػػػػف البطػػػػػاب 

 .(ٕٙٔ)ث...الجاهمية
 .(ٕٛٔ) ... (ٕٚٔ)صايب دومة الجهدؿث:وفي ترجمة اكيدر بف تبد الممؾ ياؿ
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تار باػا المتػرجـ لػه كمػا فػي ترجمػة وأشار في تراجـ أبر  الم شػارة ديهيػة اشػ
 كػاف ميػدثا   ..وهػو مػف كبػار تابعياػا ..ثـ القرهػي الزاهػد المشػاورث:اويس بف تامر ياؿ

( ) وكػػػػاف مؤذهػػػػا  لرسػػػػوؿ اهللث:وفػػػػي ترجمػػػػة بػػػػ ؿ بػػػػف ربػػػػاح يػػػػاؿ، (ٜٕٔ)ث... بالكوفػػػػة
اف وفي ترجمة مصعب بف تمير ذكر اهه كاف سػمم بالمديهػة المقػرئ وكػ، (ٕٕٓ)ثوبازها  

كػػػاف ياضػػػػيا  ثوذكػػػػر فػػػي ترجمػػػة هميػػػػر بػػػف اوس اهػػػػه، (ٕٕٔ)يققػػػه أهماػػػا ويقػػػػرؤهـ القػػػرآف
كاهػػت العػػرب ثوفػػي ترجمػػة يػػيس بػػف اليػػارث األسػػدي يػػاؿ، (ٕٕٕ)ثيميػػؿ اليػػديث، بدمشػػؽ

وفي ترجمة ، (ٕٕٗ)ث(وفي ترجمة سجؿ ذكر اهه كاف كاتبا  لمهبي )، (ٖٕٕ)ثتتياكـ اليه
 .(ٕٕ٘)ث... يسف القرالة، ير العبادةوكاف كثث:تبد الريمف بف مؿ ياؿ

وذكر لعدد مف التراجـ شارة ماهية هسبة الم مجاؿ التبصص في تمؾ الماهػة 
 طبيػػبث:التػػي اشػػتار باػػا المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة اليػػارث بػػف كمػػدة الثققػػي اذ يػػاؿ

 .(ٕٕٙ)ث... العرب
صػبر وهسب الم ما اشتار به المترجـ له في المجاؿ الثقافي كمػا فػي ترجمػة 

وكػػػػاف هػػػػو القػػػػاص فػػػػي جػػػػيش المسػػػػمميف ييرةضػػػػاـ وييػػػػّثاـ تمػػػػم ث:بػػػػف يػػػػرب فقػػػػاؿ
كػػػاف شػػػاتر العػػػرب فػػػي يثػػػرب يبػػػؿ ث:وفػػػي ترجمػػػة يسػػػاف بػػػف ثابػػػت يػػػاؿ، (ٕٕٚ)ثالقتػػػاؿ
وفػػي ، (ٕٕٛ)ثوشػػاتر الػػيمف كماػػا فػػي اإلسػػ ـ، ( فػػي الهبػػوةوشػػاتر الهبػػي )، اإلسػػ ـ

وفػي ، (ٜٕٕ)ث... والبطبػال القصػيال، وكػاف مػف دهػاة العػربث:ترجمة زياد بف سمية ياؿ
 ... ييػػؿ لػػـ يكػػف ابطػػب مهػػه، وكػػاف فصػػييا  بطيبػػا  ث:ترجمػػة تتبػػة بػػف ابػػي سػػقياف يػػاؿ

وفػػي ترجمػػة ، (ٖٕٔ)وفػػي ترجمػػة تػػدي بػػف تمػػرو بػػف سػػويد ذكػػرى تمػػم اهػػه شػػاتر، (ٖٕٓ)
جمة وفي تر ، (ٕٖٕ)ث... وشاتراد بميغا  ميسها  ٓٓوكاف بطيبا  أديبا  ث:تمرو بف األهتـ ياؿ

وفػػػي ترجمػػػة ذي الجوشػػػف الضػػػبابي ، (ٖٖٕ)ابػػػي صػػػرمة ذكػػػرى باهػػػه كػػػاف شػػػاترا  ميسػػػها  
وكاف مف ث:وفي ترجمة الوليد بف تقبة ياؿ، (ٖٕٗ)ث... ميسها   وكاف شاترا  مطبوتا  ث:ياؿ

وكاف شاترا  ميسػها  ث:وفي ترجمة سويد بف الصامت ياؿ، (ٖٕ٘)ث... المطبوتيف الشعرال
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اف يومػػػػػه يدتوهػػػػػه الكامػػػػػؿ ليكمػػػػػه فػػػػػي شػػػػػعرى وشػػػػػرفه وكػػػػػ، كثيػػػػػر اليكػػػػػـ فػػػػػي شػػػػػعرى
 .(ٖٕٙ)ث...فياـ

وأيياهػػا  هسػػب الشػػارة الػػم مػػا يممكػػه مػػف موجػػودات المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة 
 .(ٖٕٚ)ثاسـ فرسه، ويعرؼ بشير بف العهبس بقارس اليوالث:بشير بف تهبس فقاؿ

مػا كمػا وذكر أيياها  تيػوؿ المتػرجـ لػه مػف شػارة الػم أبػر  لبراتتػه فػي تمػؿ 
 .(ٖٕٛ)ث(اهه كاف شاترا  وارتجز برسوؿ اهلل )ث:في ترجمة تامر بف سهاف فقاؿ

وفي أيياف أبر  أشار الم شارة المترجـ لػه فػي الجاهػب ا يتصػادي كمػا فػي 
كػػاف تػػاجرا  يجاػػز التجػػار بمالػػه وأمػػواؿ ثترجمػػة ابػػي سػػقياف صػػبر بػػف يػػرب فػػذكر اهػػه

 .(ٜٖٕ)ثيريش الم الشاـ وغيرها مف ارض العجـ
ويػػورد أيياهػػا  شػػارة شبصػػية تبػػص الشػػبص هقسػػه كمػػا فػػي ترجمػػة رافػػن بػػف 

كػػاف لصػػا فػػي الجاهميػػة فػػدتاى الػػذخب الػػم الميػػوؽ ، هػػو الػػذي كممػػه الػػذخبث:فقػػاؿ تميػػرة
يقػػاؿ اف العػػ ل ث:وفػػي ترجمػػة العػػ ل بػػف اليضػػرمي يػػاؿ، (ٕٓٗ)ث... (اهلل ) برسػػوؿ

وفػػػػي ترجمػػػػة ، (ٕٕٗ)رماشػػػػطة بديجػػػػةوفػػػػي ترجمػػػة أـ زف، (ٕٔٗ)ث... كػػػاف مجػػػػاب الػػػػدتوة
 .(ٖٕٗ)الغامدية المرجومة في الزها

وذكػر فػػي تػػراجـ أبػػر  شػارة باصػػة وشػػارة تامػػة لممتػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة 
 .(ٕٗٗ) ... وهو مف أصياب الشجرة، اهه مكمـ الذخب: ييؿث:اهباف بف تياذ فقاؿ

جمػة أسػيد وفي تراجـ أبر  ذكػر أكثػر مػف شػارة وايػدة لممتػرجـ لػه كمػا فػي تر 
وكػػػاف مػػػف أيسػػػف الهػػػاس صػػػوتا   ... كػػػاف هقيبػػػا  لبهػػػي تبػػػد ا شػػػاؿث:بػػػف يدضػػػير فقػػػاؿ

وكػذلؾ مػا جػال فػي ترجمػة ، (ٕ٘ٗ)ث... وكاف ايد العق ل الكممة مف أهػؿ الػرأي، بالقرآف
وكتب ألبي بكػر  ... ،( الويي وغيرىاهه كاف يكتب لرسوؿ اهلل )ث:زيد بف ثابت ياؿ

وهػػػو اتمػػػـ  ... وكتػػػب القػػػرآف فػػػي تاػػػد ابػػػي بكػػػر وتثمػػػاف )رضػػػي اهلل تهامػػػا( وتمػػػر
وكػذلؾ مػا جػال فػي ، (ٕٙٗ)ث... الصيابة بالقراخض واتمـ الصيابة والراسػبيف فػي العمػـ
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وهو يػب رسػوؿ ، أشار مواليه، (وهو مولم رسوؿ اهلل )ث:ترجمة زيد بف يارثة ياؿ
وزّوجػه رسػوؿ اهلل ، روهو الذي كاف البشير الػم المديهػة بػالظقر والهصػ ... ،(اهلل )
(مو ته أـ أيمف ) ... ( وهي التي تزّوجاا رسوؿ اهللبعد زيد ) ...  ولـ يسـ اهلل

( وأصياب غيرى مف األهبيال إ  زيػد بػف ايد مف أصياب الهبي )، سبياهه وتعالم
 .(ٕٚٗ)ثيارثة

كمػػا ذكػػر شػػارة األواخػػؿ الػػذيف كػػاهوا سػػباييف لغيػػرهـ فػػي مجػػاؿ معػػيف كمػػا فػػي 
وأوؿ مػف جمػن ، (ٕٛٗ)وهو أوؿ مف اتبػذ الػدرةث:اذ ياؿ ()ة تمر ابف البطاب ترجم

 .(ٜٕٗ)ثأمير المؤمهيفثوهو أوؿ مف سميّ ، الهاس تمم يياـ رمضاف
وهػو أوؿ مػف استشػاد فػي اإلسػ ـ فػي سػبيؿ ث:وفي ترجمة تمار بف ياسر ياؿ

أوؿ يتيػؿ مػف ث وهػو :وفي ترجمػة تميػر بػف اليمػاـ األهصػاري يػاؿ، (ٕٓ٘)ثاهلل تز وجؿ
وكػاف المقػداد مػف أوؿ مػف ث:وفي ترجمة المقداد بف تمػر يػاؿ، (ٕٔ٘)ثاألهصار في يرب
وهػي أوؿ امػػرأة ث:وفػي ترجمػة صػػقية بهػت تبػد المطمػب يػاؿ، (ٕٕ٘)ثاظاػر اإلسػ ـ بمكػة

وكػػػػذلؾ مػػػػا جػػػػال فػػػػي ترجمػػػػة تبػػػػادة بػػػػف الصػػػػامت ، (ٖٕ٘)ثيتمػػػػت رجػػػػ  مػػػػف المشػػػػركيف
 .(ٕٗ٘)ثلي يضال فمسطيف تبادة بف الصامتأوؿ مف و : ياؿ ا وزاتيث:فقاؿ

يتض  مما سبؽ أف ذكػر الشػارة فػي مجػا ت متعػددة سػوال أكاهػت سياسػية او 
ديهيػػة أـ ثقافيػػة أـ ايتصػػادية أـ ماهيػػة أـ باصػػة شبصػػية تشػػير الػػم طبيعػػة المجتمػػن 

 .العربي وتعكس الجاد الكبير الذي بذله ابف األثير في تهظيمه لمؤلقه هذا
 اهلجرج -4

وههػػاؾ مػػف هػػاجر الػػم ارض اليبشػػة ، كاهػػت الاجػػرة ألسػػباب ديهيػػة يتمػػا   لقػػد
والػػذيف هػػاجروا الػػم المديهػػة هػػـ ، ومػػهاـ الػػم المديهػػة وههػػاؾ مػػف هػػاجر الاجػػرتيف معػػا  

المااجروف ومف لـ يااجر مف أهؿ المديهة هػـ األهصػار الػذيف هاصػروا الرسػوؿ الكػريـ 
(بعد دبوله المديهة ). 
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كتابػػه توضػػييا  لمماػػاجريف فػػذكر أهواتػػا  مػػف الماػػاجريف  وأورد ابػػف األثيػػر فػػي
كػػاف مػػػف ث:مػػهاـ الماػػاجريف األولػػيف كمػػػا ذكػػر فػػي ترجمػػػة األريػػـ بػػف ابػػي األريػػػـ فقػػاؿ

وكاهػػت ث:وكػػذلؾ فػػي ترجمػػة فاطمػػة بهػػت الوليػػد بػػف تتبػػة يػػاؿ، (ٕ٘٘)ثالماػػاجريف األولػػيف
 .(ٕٙ٘)ث... مف المااجرات األوؿ

ارض اليبشػػة كمػػا فػػي ترجمػػة اربػػد بػػف يميػػر  ومػػف الماػػاجريف مػػف هػػاجر الػػم
وذكػػػػر كػػػػذلؾ فػػػػي ترجمػػػػة يسػػػػهة اـ ، (ٕٚ٘)ثفػػػػيمف هػػػػاجر الػػػػم ارض اليبشػػػػةثاهػػػػه فػػػػذكر

 .(ٕٛ٘)ثذكرت فيمف هاجر الم ارض اليبشةثشريبيؿ اهاا
تبػد  ()( كػابي بكػر الصػديؽ ومف المااجريف مف هػاجر مػن الرسػوؿ )

 .(ٜٕ٘)لغار( في ااهلل بف تثماف فاو صايب رسوؿ اهلل )
ويدد في تدد مف التراجـ مكاف الاجرة وتددها كمػا فػي ترجمػة بالػد بػف يػزاـ 

وكذلؾ في ترجمة تبد اهلل بػف ، (ٕٓٙ)ث... وهاجر الم ارض اليبشة الاجرة الثاهيةث:فقاؿ
 .(ٕٔٙ)يذافة ذكر اهه هاجر الم ارض اليبشة الاجرة الثاهية

فقػط كمػا فػي ترجمػة تبػد اهلل  ويدد فػي القسػـ البػر مػف التػراجـ مكػاف الاجػرة
وفػي ترجمػة فػراس بػف الهضػر القرشػي ، (ٕٕٙ)ث... يػدـ المػديف ماػاجرا  ث:بف شػري  اذ يػاؿ

 .(ٖٕٙ)ثهاجر الم ارض اليبشةث:ياؿ
وههػاؾ تػػراجـ أبػر  يػػدد فياػػا مػف أيػػف هػػاجر المتػرجـ لػػه كمػػا فػي ترجمػػة تبػػد 

ي ترجمػة ذكػواف بػف تبػد وفػ .(ٕٗٙ)اهلل بف األسػود السدوسػي فػذكر اهػه هػاجر مػف ربيعػة
فكػػػاف يقػػػاؿ ، ( وهػػػو بمكػػػةبػػػرج مػػػف المديهػػػة ماػػػاجرا  الػػػم الهبػػػي )ث:يػػػيس ذكػػػر اهػػػه

 .(ٕ٘ٙ)ثمااجري أهصاريث:له
هػاجر ث:ويدد في تراجـ أبر  زمف الاجرة كما في ترجمػة اسػود بػف تػوؼ يػاؿ

 بكػػػػر هػػػػاجر فػػػػي تاػػػػد ابػػػػيث:وفػػػػي ترجمػػػػة سػػػػميـ بػػػػف تػػػامر يػػػػاؿ، (ٕٙٙ)ث... يبػػػؿ القػػػػت 
فػػي يػػيف ي يػػظ أيياهػػا  اف ، ي يػػظ ههػػا اف تيديػػدى غيػػر دييػػؽ بػػؿ مقػػارب .(ٕٚٙ)ث...
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تيديػػدى كػػاف دييقػػا  هوتػػا  مػػا كمػػا فػػي ترجمػػة تبػػد اهلل بػػف شػػري  فػػذكر اهػػه يػػدـ المديهػػة 
هػػاجرت اـ كمثػػـو ث:وفػػي ترجمػػة اـ كمثػػـو بهػػت تقبػػة يػػاؿ، (ٕٛٙ)ماػػاجرا  بعػػد بػػدر بسػػهتيف

 .(ٜٕٙ)ثيديبية( تاـ البهت تقبة الم رسوؿ اهلل )
ولـ ييدد في تدد مف التراجـ مكاف الاجرة و  زمهاا كما في ترجمة آمهة بهػت 

وكػاف ث:وفػي ترجمػة صػبيية بػف اليػارث يػاؿ، (ٕٓٚ)ثوكاهت مػف الماػاجراتث:األريـ فقاؿ
 .(ٕٔٚ)ث... مف المااجريف

ويػػػدد فػػػي تػػػراجـ أبػػػر  أتمػػػار الماػػػاجريف تيديػػػدا  مقاربػػػا  وأيياهػػػا  دييقػػػا  فقػػػي 
وفػػي ، (ٕٕٚ)ث... هػاجر صػػغيرا  ث:رجمػة سػػميماف ابػػف ابػي يثمػػة يػػدد تيديػدا  مقاربػػا  فقػػاؿت

( وهػػو ابػػف هػػاجر الػػم الهبػػي )ث:ترجمػػة ابػػي رهػػـ بػػف مطعػػـ جػػال تيديػػدى دييقػػا  فقػػاؿ
 .(ٖٕٚ)ث... سهة ماخة وبمسيف

ويدد في تػراجـ أبػر  مػن مػف كػاف الماػاجر ماػاجرا  كمػا فػي ترجمػة يػيس بػف 
، (ٕٗٚ)ث... هػاجر يػػيس الػػم اليبشػة مػػن امرأتػػه بركػة بهػػت يسػػارث:دي فقػػاؿتبػد اهلل األسػػ

تمػػػرة بهػػػت : هػػػاجر الػػػم ارض اليبشػػػة مػػػن امرأتػػػهث:وفػػػي ترجمػػػة مالػػػؾ بػػػف زمعػػػة يػػػاؿ
وهػػػاجرت الػػػػم ارض ث:وفػػػي ترجمػػػة أسػػػػمال بهػػػت تمػػػيس يػػػاؿ، (ٕ٘ٚ)ثالسػػػعدي العامريػػػة

 .(ٕٙٚ)ث... اليبشة من زوجاا جعقر بف ابي طالب
راجـ أبر  مف له أكثر مف هجرة كما في ترجمة جعقػر بػف ابػي كما يدد في ت

وفػػي ترجمػػة ، (ٕٚٚ)ثوهجػػرة الػػم المديهػػة، هجػػرة الػػم اليبشػػة: ولػػه هجرتػػافث:طالػػب يػػاؿ
، (ٕٛٚ)ث... ثػػـ هػػاجر الػػم المديهػػة ايضػػا ... وهػػاجر الػػم اليبشػػةث:تػػامر بػػف ربيعػػة يػػاؿ

هػاجرت الاجػرتيف ، األوؿوكاهت مػف الماػاجرات ث:وفي ترجمة ليمم بهت ابي يثمة ياؿ
وهػاجر ك همػا ث:وفػي ترجمػة تثمػاف بػف تقػاف يػاؿ، (ٜٕٚ)ث... الم اليبشة والم المديهة

 .(ٕٓٛ)ثالم ارض اليبشة الاجرتيف ثـ تاد الم مكة وهاجر الم المديهة
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وفي تراجـ أبر  يدد أوؿ وآبر مف يدـ المديهة مااجرا  فقي ترجمة تمرو بف 
ثػـ يػدـ ابػف ، أوؿ مف أتاها ماػاجرا  مصػعب بػف تميػر ... توـوهو ابف أـ مكث:زاخدة ياؿ

ويػػدـ فػػي آبػػر الهػػاس فػػي الاجػػرة ث:وفػػي ترجمػػة صػػايب بػػف سػػهاف يػػاؿ، (ٕٔٛ)ثمكتػػوـ أـ
 .(ٕٕٛ)ث... الم المديهة تمي بف ابي طالب وصايب

كمػا يػدد فػي ترجمتػه لعبػاس بػف تبػػد المطمػب اهػه كػاف آبػر الماػاجريف فػػاورد 
مقامػػػؾ بمكػػػة : (فقػػػاؿ لػػػه رسػػػوؿ اهلل )، (جػػػرة لرسػػػوؿ اهلل )وأراد الاثفػػػي ترجمتػػػه

 (... أهػػػت آبػػػر الماػػػاجريف كمػػا أههػػػي آبػػػر األهبيػػػال): (ويػػػاؿ لػػػه الهبػػي ) ... بيػػر
فػاف اهلل تعػالم يبػتـ بػؾ الاجػرة كمػا بػتـ بػي ، أيـ مكاهؾ الػذي أهػت بػه، يا تـ): وياؿ
 .(ٖٕٛ)ث... قطعت الاجرةواه، ( وشاد معه فت  مكةثـ هاجر الم الهبي ) (الهبوة

وفػػػي تػػػراجـ أبػػػر  يػػػدد مػػػف لػػػـ ياػػػاجر كمػػػا فػػػي ترجمػػػة تبػػػد اهلل بػػػف تػػػوؼ 
 .(ٕٗٛ)ث... لـ يااجرث:فقاؿ

ويدد فػي تػراجـ أبػر  كيقيػة الاجػرة او وسػيمتاا كمػا فػي ترجمػة أـ كمثػـو بهػت 
 .(ٕ٘ٛ)ث... وهاجرت الم المديهة ماشيةث:فقاؿ تقبة

 السماخ الشخصيح -5
، هواتػػا  متعػػددة مػػف السػػمات الشبصػػية لمتػػراجـ التػػي أوردهػػاذكػػر ابػػف األثيػػر أ

فاثبػػت فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ السػػمات الجسػػدية ألصػػياباا كمػػا فػػي ترجمػػة صػػبر بػػف 
وفي ترجمة ، (ٕٙٛ)ث... كاف يصيرا  َدْيدايا  : وييؿ، تظيـ الاامة، كاف ربعة  ث:يرب فقاؿ

واألثَعػؿ الػذي لػه  –ثَعػؿ أطػوؿ أ، يسػف الوجػه، وكػاف طػوي   ث:ابي يذيقة بف تتبػة يػاؿ
 (المدَكيػػػػؿَّ )وفػػػي ترجمػػػػة تمػػػرو بػػػف األهػػػتـ ذكػػػػر اهػػػه كػػػاف يػػػدتم ، (ٕٚٛ)ث–زاخػػػدة  سػػػف

طػػػوي   ، وكػػػاف أسػػػمر شػػػديد السػػػمرةث:وفػػػي ترجمػػػة ميمػػػد بػػػف مسػػػممة يػػػاؿ، (ٕٛٛ)لجمالػػػه
 .(ٜٕٛ)ثأصمن
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وذكػػػر فػػػي تػػػدد مػػػف التػػػراجـ سػػػمات فكريػػػة تميػػػز يػػػدرة المتػػػرجـ لػػػه فػػػي مجػػػاؿ 
وكػػػػاف ايػػػػد اليكمػػػػال الػػػػدهاة ث:ترجمػػػػة األيهػػػػؼ بػػػػف يػػػػيس اذ يػػػػاؿ تبصصػػػػه كمػػػػا فػػػػي

كػػاف ذا فطهػػة وذكػػال ومعرفػػة وتقػػؿ ث:وفػػي ترجمػػة شػػري  بػػف اليػػارث يػػاؿ، (ٜٕٓ)ثالعقػػ ل
وكػاف مػف ث:وفػي ترجمػة أسػيد بػف يضػير يػاؿ، (ٜٕٔ)ثوشاترا  ميسها  له أشعار ميقوظة

وفػػػي ، (ٕٜٕ)ث... الػػػرأيوكػػػاف ايػػػد العقػػػ ل الكممػػػة أهػػػؿ ، بػػػالقرآف أيسػػػف الهػػػاس صػػػوتا  
وكػاف ، وكػاف مػف رجػاؿ يػريش ظرفػا  ويممػا  وشػجاتة  وأدبػا  ث:يػاؿ ترجمة الوليد بػف تقبػة

 .(ٖٜٕ)ثالمطبوتيف مف الشعرال
وأورد في تراجـ أبر  سمات شبصية أبر  كاف يكوف فقيرا  او غهيا  او سبيا  

وفػي ترجمػة تبيػد اهلل ، (ٜٕٗ)ثوكاف مف المؤلقة يمػوباـث:فقي ترجمة مبرمة بف هوفؿ ياؿ
 .(ٜٕ٘)ثوكاف تظيـ الكـر والجود يضرب به المثؿ في السبالث:بف العباس ياؿ

وكػػػػاف ث:او يػػػػد يكػػػػوف متواضػػػػعا  كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة تبػػػػد الػػػػريمف بػػػػف سػػػػمرة يػػػػاؿ
 وفػػي، (ٜٕٙ)ثمتواضػعا  فػػاذا كػػاف اليػوـ المطيػػر لػػبس برهسػا وابػػذ المسػػياة يكػهس الطريػػؽ

أسػد فػي ، (ٜٕٚ)تربػي فػي همرتػه، متواضن فػي بباخػهث:ترجمة سعد بف مالؾ القرشي ياؿ
ويعطػػؼ تميهػػا تطػػؼ ، ويبعػػد فػػي السػػرية، ويقسػػـ بالسػػوية، يعػػدؿ فػػي القضػػية، تػػامورى

 .(ٜٕٛ)ثويهقؿ اليها يقها هقؿ الذرة، األـ البرة
وأورد فػػػػي تػػػػراجـ أبػػػػر  سػػػػمات فكريػػػػة ذاتيػػػػة كمػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة زيػػػػد بػػػػف ثابػػػػت 

وفي ، (ٖٓٓ)ث... اذا كاف في القوـ (ٜٜٕ)وأزمتاـ، ن أهمهوكاف افكه الهاس اذا ب  مث:ياؿ
فعػادوا  ... أشػار ا بػهس تمػم بهػي زهػرة بػالرجوع الػم مكػةث:ترجمة ابي بف شريؽ يػاؿ
 .وهذا يدؿ تمم ذكال وفطهة المترجـ له (ٖٔٓ)ثولـ يقتؿ ايد مهاـ ببدر

رجـ لػه وههاؾ سمات ميددة يمكف إيرادها ورال يوادث جاهبيػة لاػا ت يػة بػالمت
وهػو ايػد البكػاخيف ث:ولكهاا   تعبر تف سمات باصة كما في ترجمة تمبة بف زيد يػاؿ

 .(ٕٖٓ)ث(تولوا وأتيهاـ تقيض مف الدمن)الذيف 
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ولػـ يغقػؿ ابػػف األثيػر السػمات السػػمبية التػي تمتػن باػػا يسػـ ممػف تػػرجـ لاػـ كمػػا 
فػػي ترجمػػة و ، (ٖٖٓ)ثوكػػاف فػػي لسػػاهه تجمػػة شػػديدةث:فػػي ترجمػػة صػػايب بػػف سػػهاف فقػػاؿ

 .(ٖٗٓ)ثوكاف يبي  السيرة في إمارتهث:تبد الريمف بف اـ اليكـ ياؿ
 املىلذ والىفاج -6

لـ تتبذ تراجـ ابف األثير شك   ثابتا  في اإلشارة الم تاريم الو ة والوفاة فايياها  
( ذكػػػر تػػػاريم الػػػو ة ميػػػددا  بشػػػكؿ دييػػػؽ كمػػػا فػػػي ترجمػػػة إبػػػراهيـ بػػػف رسػػػوؿ اهلل )

وفػي ترجمػة اليسػيف بػف ، (ٖ٘ٓ)ثفػي ذي اليجػة سػهة ثمػاف مػف الاجػرة وكاف مولػدىث:ياؿ
وفػي ، (ٖٙٓ)ث... ولد اليسػيف لبمػس بمػوف مػف شػعباف سػهة أربػن مػف الاجػرةث:تمي ياؿ

 .وولدتػػه بالمديهػػة تمػػم رأس تشػػريف شػػارا  مػػف الاجػػرةث:ترجمػػة تبػػد اهلل بػػف الزبيػػر يػػاؿ
ولػد سػهة ث:بف تمػرو بػف يػـز يػاؿ وفي ترجمة ميمد، (ٖٚٓ)ثولد في السهة األولم: وييؿ

 .(ٖٛٓ)ثتشر مف الاجرة بهجراف
ويذكر أيياهػا  أبػر  تػاريم الػو دة ولكػف لػيس تيديػدا  دييقػا  واهمػا بشػكؿ مقػارب 

ولػػد فػػي تاػػد الهبػػي ث:ويقرهػػه بايػػداث مشػػاورة كمػػا فػػي ترجمػػة إبػػراهيـ بػػف تبػػد اهلل فقػػاؿ
 ... ،ولػػد فػػي الكعبػػةث:يػػزاـ يػػاؿوفػػي ترجمػػة يكػػيـ بػػف ، (ٜٖٓ)ثويّهكػػه، إبػػراهيـ: فسػػماى

وفػي ، (ٖٓٔ)،  ... وكاف مولدى يبؿ تاـ القيؿ بث ث تشرة سػهة تمػم ابػت ؼ فػي ذلػؾ
ولػػد فػػي ث:وفػػي ترجمػػة ابػػي كثيػػر يػػاؿ، (ٖٔٔ)ثولػػد تػػاـ وايػػدث:ترجمػػة تػػامر بػػف واثمػػة يػػاؿ

 .(ٕٖٔ)( يياة الهبي )
اة أكثػػر مػػف الػػو دة بػػؿ وذكػػر الػػو دة بالهسػػبة لموفػػاة يميمػػة هسػػبيا  فاػػو يػػذكر الوفػػ

 ولػد هػذا بػارضث:هادرا  ما يذكر الو دة فيسب كما فػي ترجمػة ميمػد بػف يطػاب اذ يػاؿ
 .(ٖٖٔ)ثاليبشة

وأما الوفػاة فيػذكر فػي تػدد مػف التػراجـ تػاريم الوفػاة وييػددها تيديػدا  دييقػا  مػن 
البمػيس  وكػاف يتمػه يػوـث:ذكر العمر لممترجـ لػه كمػا فػي ترجمػة الزبيػر بػف العػواـ فقػاؿ
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وكػاف تمػرى لمػا يتػؿ سػبعا   ... لعشر بموف مػف جمػادي األولػم مػف سػهة سػت وث ثػيف
اهه : ييؿث:وفي ترجمة أبي طمية األهصاري ياؿ، (ٖٗٔ)ثست وستوف: وييؿ، وستيف سهة

وهػػػػو ابػػػػف سػػػػبعيف ، سػػػػهة رابػػػػن وث ثػػػػيف: وييػػػػؿ .تػػػػوفي بالمديهػػػػة سػػػػهة إيػػػػد  وث ثػػػػيف
وتػوفي بالرممػة مػف ارض فمسػطيف سػهة ث:امت يػاؿوفي ترجمة اوس بف الص، (ٖ٘ٔ)ثسهة

 .(ٖٙٔ)ثوهو ابف اثهتيف وسبعيف سهة، أربن وث ثيف
ويذكر فػي القسػـ البػر مػف التػراجـ تػاريم الوفػاة مقترهػا  بيػادث معػيف مشػاور 

سػهة ، فػي ذي اليجػة، ويتؿ تبد اهلل يػـو اليػرةث:كما في ترجمة تبد اهلل بف يهظمة ياؿ
ث فقتػػؿ زيػػد فػػي :وفػػي ترجمػػة زيػػد بػػف يارثػػة يػػاؿ ،(ٖٚٔ)ثالشػػاـ يتمػػه أهػػؿ، ثػػ ث وسػػتيف

وفػػي ترجمػػة ابػػي ، (ٖٛٔ)ثمؤتػػة فػػي ارض الشػػاـ فػػي جمػػادي مػػف سػػهة ثمػػاف مػػف الاجػػرة
وتػػوفي فػػي إمػػارة بشػػر بػػف مػػرواف بالبصػػرة سػػهة اثهتػػيف ث:جييقػػة وهػػب بػػف تبػػد اهلل يػػاؿ

ممة أوؿ أيػاـ يزيػد بػف وتوفيػت أـ سػث:وفي ترجمة ههد بهت ابي أميػة يػاؿ، (ٜٖٔ)ثوسبعيف
 .(ٕٖٓ)ثسهة تسن وبمسيف –او شواؿ  –اهاا توفيت في شار رمضاف : معاوية وييؿ

ويػػذكر فػػي تػػدد مػػف التػػراجـ األبػػر  مكػػاف دفػػف المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػػة 
وفػػػػي ترجمػػػػة تاخشػػػػة بهػػػػت بكػػػػر ، (ٕٖٔ)ثودفهػػػػت بػػػػاليجوفث:بديجػػػػة بهػػػػت بويمػػػػد فقػػػػاؿ

وفػػػػي ترجمػػػػة ابػػػػو وايػػػػد الميثػػػػي ، (ٕٕٖ)ث... فػػػػدفهت، وأمػػػػرت اف تػػػػدفف بػػػػالبقين لػػػػي ث:يػػػػاؿ
وفػػػػي ترجمػػػػة بريػػػػدة بػػػػف اليصػػػػيب ، (ٕٖٗ)ث(ٖٕٖ)ودفػػػػف فػػػػي مقبػػػػرة الماػػػػاجريف بقػػػػمث:يػػػػاؿ
ثػػـ بػػرج مهاػػا غازيػػا  الػػم  ... ثػػـ تيػػوؿ الػػم البصػػرة، المديهػػة وكػػاف مػػف سػػاكهيث:يػػاؿ

 .(ٕٖ٘)ثفاياـ بمرو يتم مات ودفف باا، براساف
جـ مػػف صػػمم تمػػم المتػػرجـ لػػه كمػػا فػػي ترجمػػة وذكػػر ايضػػا فػػي تػػدد مػػف التػػرا

وفػػي ترجمػػة ابػػي ، (ٕٖٙ)ث( ودفهػػهمػػات وصػػمم تميػػه الهبػػي )ث:تمػػراف بػػف فيصػػؿ يػػاؿ
وفػي ترجمػة تاخشػة بهػت ، (ٕٖٚ)ث... وصػمم تميػه تبػد اهلل بػف مسػعودث:يػاؿ ذر الغقاري
 .(ٕٖٛ)ثوصمم تمياا ابو هريرةث:ابي بكر ياؿ
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ب مػػث  كمػا جػػال فػي ترجمػػة ابػي بػػف معػػاذ ويػد ذكػػر أيياهػا  سػػبب الوفػاة كػػالير 
وفػػي  ،(ٜٕٖ)ثويػػت  يػػـو بخػػر معوهػػة شػػايديف، شػػاد مػػن أبيػػه اهػػس بػػف معػػاذ بػػدرا  ث:فقػػاؿ

وفػي ، (ٖٖٓ)ث... يتؿ هػافن بػف بػديؿ بػف وريػال يػـو بخػر معوهػةث:ترجمة هافن بف بديؿ ياؿ
 .(ٖٖٔ)ثاويةوتوفي ابو مسمـ بارض الروـ غازيا  أياـ معث:ترجمة تبد اله بف ثوب ياؿ

ويد تكوف الوفاة بسبب يدوث الكوارث كاهتشار األمراض كما في ترجمة معػاذ 
وفػي ترجمػة اليػارث بػف هشػاـ ، (ٕٖٖ)ث... وتػوفي فػي طػاتوف تمػواسث:بف جبؿ اذ ياؿ
 .(ٖٖٖ)ثاستشاد يـو اليرموؾ في رجب مف سهة بمس تشرةث:بف المغيرة ياؿ

( اهيـ بػػػػػف رسػػػػػوؿ اهلل )ويػػػػػد تكػػػػػوف الوفػػػػػاة طبيعيػػػػػة كمػػػػػا فػػػػػي ترجمػػػػػة إبػػػػػر 
 .(ٖٖٗ)ثوتوفي وهو ابف ثماهية تشر شارا  ث:فقاؿ

ومػػات ث:او يػػد تكػػوف الوفػػاة بقعػػؿ مقصػػود كمػػا فػػي ترجمػػة بشػػر بػػف البػػرال يػػاؿ
( مػف األكمػة التػي أكػؿ مػن رسػوؿ اهلل )، ببيبر ييف افتتاياا سػهة سػبن مػف الاجػرة

 .(ٖٖ٘)ث... المسمومة مف الشاة
لوفػػػاة فػػػي هاايػػػة الترجمػػػة كمػػػا فػػػي ترجمػػػة جهػػػدب بػػػف وغالبػػػا  مػػػا كػػػاف يػػػذكر ا

إ  مػػا هػػدر فػػذكرها فػػػي األسػػطر األولػػم مػػف الترجمػػػة كمػػا فػػي اليػػارث بػػػف  (ٖٖٙ)زهيػػر
 .(ٖٖٚ)اهس

ويػػد يػػورد التػػراجـ مػػف غيػػر ذكػػر لػػو دة او وفػػاة مػػف تػػرجـ لاػػـ كمػػا فػػي ترجمػػة 
ترجمػة بويمػد  وكذلؾ فػي، (ٜٖٖ)وفي ترجمة أـ يكيـ بهت وداع، (ٖٖٛ)يبيصة بف وياص
 .(ٖٓٗ)بف تمرو السممي

 تراجم غري املسلمني: ثالثا
اتتمػػػػػد ابػػػػػف األثيػػػػػر فػػػػػي مهاجػػػػػه تػػػػػراجـ لعهاصػػػػػر مػػػػػف غيػػػػػر المسػػػػػمميف مػػػػػف 

و  ، ذكرى ابػف مهػدى وابػو هعػيـث:كما في ترجمة المقويس ياؿ ()المعاصريف لمرسوؿ 
لمسمموف مصػر فػي ومهه فت  ا، فاهه لـ يسمـ ولـ يزاؿ هصراهيا  ، مدبؿ له في الصيابة
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وفػي ترجمػة أسػقؼ هجػراف ، (ٖٔٗ)ثو  وجػه لػذكرى، ولامػا أمثػاؿ هػذا، ()ب فة تمر 
فجعمػه ؛ يوؿ ابي موسم أسػقؼ هجػراف: يمت .  ادري اسمـ او   :ياؿ ابو موسمث:ياؿ

كالشػماس والقػس ، واهمػا هػو مهزلػه مػف مهػازؿ الهصػراهية، باسـ فاهه ليس، اسما  تجيب
واسػمه ابػو يارثػة بػف تمقمػة ايػد بهػي بكػر بػف واخػؿ ولػػـ ، واألسػقؼ، والمطػراف والبتػرؾ

 .(ٕٖٗ)ث... يسمـ
وهو ، جعقي بف سعد العشيرة: ذكرى ابف ابي ياتـ فقاؿث:وفي ترجمة جعقي ياؿ

فػػي وفػػد جعػػؼ فػػي األيػػاـ التػػي تػػوفي الهبػػي  ()كػػاف وفػػد تمػػم الهبػػي ، مػػف مػػذيك
( )فػاف جعقػي بػف سػعد العشػيرة ؛ ه تالـوهذا اغرب ما يقول: يمت: ثـ ياؿ ... فياا

واهػه يبػؿ الهبػي ، ولػو تمػـ اف جعيقػا هػو ا سػـ ... بدهر طويؿ( )مات يبؿ الهبي 
() ،يػػػاؿ ابػػو بكػػر بػػػف ث:وفػػػي ترجمػػة فاػػـ بػػػف تمػػرو يػػاؿ، (ٖٖٗ)ثصػػيابيا   لػػـ يجعمػػه

هػذا القػوؿ غمػط فػاف فاػـ بػف : يمػت ... ذكرى ابو بكر بف ابي تاصػـ فػي ا يػاد: تمي
مػهاـ تػػابط ، واليػه يهسػب كػػؿ فامػي، بػف يػيس تػػي ف يبػؿ اإلسػ ـ بػػدهر طويػؿتمػرو 

ثابت بف جابر بف سقياف بف تدي بف كعب بف يرب بف تيـ بف سػعد بػف : شرا واسمه
بيهػػه وبػػيف )فاػػـ( سػػبعة ، فاػػذا تػػابط شػػرا يبػػؿ اإلسػػ ـ، فاػػـ بػػف تمػػرو بػػف يػػيس تػػي ف

وفػي ، (ٖٗٗ)ثتػابط شػرا فػي الصػيابة؟  ويػد ذكػر ابػف  صػيابيا   (فاػـ)فكيؼ يكوف ، آبال
، ابتمػػؼ فػػي إسػػ مهث:أبرجػػه ابػػو موسػػم ويػػاؿث:ترجمػػة تػػامر بػػف الطقيػػؿ العػػامري يػػاؿ

يػوؿ المسػتغقري وغيػػرى : يمػت: ثػـ يػاؿ ... فػاوردى ابػو العبػاس المسػتغقري فػي الصػيابة
فػاف تػامرا لػـ يبتمػؼ أهػؿ الهقػؿ مػف المتقػدميف اهػه مػات ، ليس بيجة في إس ـ تامر

 .(ٖ٘ٗ)ثفتركه كاف أولم مف ذكرى، ولـ يبتمقوا في ذلؾ ... ،راكاف
مػػف الميتمػػؿ اف وجػػود هػػذى التػػراجـ فػػي مػػتف الكتػػاب يعػػود الػػم ت يػػة أولخػػؾ 
المترجـ لاـ في سير اليدث المصػايب لهشػاط الصػيابي سػوال فػي مجػاؿ الجاػاد كمػا 

ويػاص مػرض  فذكر فياا اف سعدا بػف ابػي (طبيب العرب) في ترجمة اليارث بف كمدة
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وطمػب مػف اليػارث ( )( في يجة الوداع فعادى رسػوؿ اهلل وهو من رسوؿ اهلل )
 .(ٖٙٗ)فعالجه بف كمدة اف يعالك سعدا مما به

وكاف يد ذكػر فػي ترجمػة اليػارث بػف كمػدة اف أبػاى اليػارث بػف كمػدة مػات أوؿ 
ي أمػػػر سػػػعد بػػػف ابػػػ( )ويػػػد رو  اف رسػػػوؿ اهلل ث:اإلسػػػ ـ ولػػػـ يصػػػ  إسػػػ مه ويػػػاؿ

فدؿ ذلؾ تمم اهه جاخز اف يشاور أهؿ  .وياص اف ياتيه ويستوصقه في مرض هزؿ به
 .(ٖٚٗ)ث... الكقر في الطب اذا كاهوا مف أهمه

هبمص مما تقدـ الم اف ما يدمه ابف األثير يعد تمم جاهب كبير مف األهمية 
التػػي وذا ييمػػة تاريبيػػة كبيػػرة لمػػف أتقبػػه مػػف الدارسػػيف تمػػم الػػرغـ مػػف بعػػض الاقػػوات 

وين فياػا ومهاػا تكػرارى لمترجمػة الوايػدة ألشػباص معيهػيف اسػتهادا  الػم ا سػـ او الكهيػة 
او الػػػم اسػػػـ آبػػػر ييممػػػه الشػػػبص اذ اهػػػه ذكػػػر فػػػي كػػػؿ ترجمػػػة معمومػػػات  لػػػـ تػػػرد فػػػي 

 .التراجـ األبر  لاؤ ل األشباص
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 اهلىامش
يػؽ بشػار تػواد تيقيػؽ وتعم، التكممػة لوفيػات الهقمػة، زكي الديف ابو ميمػد المهػذري (ٔ)

تمػػػاد ؛ ٘ٚ/ ٙ: ٜٙٚٔ، القػػػاهرة، مطبعػػػة تيسػػػم البػػػابي اليمبػػػي، ٔط، معػػػروؼ
المطبعػػة ، القػػاهرة، ٔط، الػػديف إسػػماتيؿ ابػػو القػػدال، المبتصػػر فػػي أببػػار البشػػر

، ابػػػو تبػػػد اهلل شػػػمس الػػػديف ميمػػػد الػػػذهبي؛ ٗ٘ٔ/ ٖد.ت ، اليسػػػيهية المصػػػرية
 .ٜٜٖٔ/ ٗ: د.ت، بيدار إييال التراث العر ، بيروت، تذكرة اليقاظ

 .ٜٜٖٔ/ ٗ: تذكرة، الذهبي؛ ٘ٚ/ ٙ: التكممة، المهذري (ٕ)
ابػػو هػػاجر ميمػػد : تيقيػػؽ، العبػػر فػػي ببػػر مػػف غبػػر، ابػػو تبػػد اهلل شػػمس الػػديف (ٖ)

 .ٕٚٓ/ ٖ: د.ت، دار الكتب العممية، بيروت، السعيد بف بسيوهي زغموؿ
إييػػال  تيقيػػؽ لجهػػة، شػػذرات الػػذهب فػػي أببػػار مػػف ذهػػب، ابػػو القػػ ح تبػػد اليػػي (ٗ)

 .ٖٚٔ/ ٘: د.ت، بيروت، التراث العربي في دار الفاؽ الجديدة
، ٔط ،دراسػػات فػػي كتػػب التػػراجـ والسػػياؽ، هػػاهي العمػػد؛ ٚ/ ٔ: التكممػػة، المهػػذري (٘)

 .ٖٜص ، ٜٔٛٔ ،المؤسسة الصيقية األردهية، تماف
William Benton, Biography Encyclopedia Britannica, 

(Chicago-1966), Vol 3. p. 636. 

المكتػب التجػاري ، بيػروت، ٕط، معرفػة تمػـو اليػديث، ميمد تبػد اهلل الهيسػابوري (ٙ)
تمػػػـو اليػػػديث ، صػػػبيي الصػػػال ؛ ٙ-٘ص ، ٜٚٚٔ، لمطباتػػػة والتوزيػػػن والهشػػػر

أكػػـر ضػػيال ؛ ٕٙٔص ، ٜ٘ٙٔ، دار العمػػـ لمم يػػيف، بيػػروت، ٖط، ومصػػطميه
، ٜ٘ٚٔ، الرسالةمؤسسة ، بيروت، ٖط، بيوث في تاريم السهة المشرفة، العمري
 ترجمػػػػة يسػػػػيف، دراسػػػػات تػػػػف المػػػػؤربيف العػػػػرب، مرغموليػػػػوث د. س؛ ٕ٘ٓص 

التػػػػػػػاريم ، تمػػػػػػػر رضػػػػػػػا كيالػػػػػػػة؛ ٛٙص ، د.ت، دار الثقافػػػػػػػة، بيػػػػػػػروت، هصػػػػػػػار
؛ ٘ٙص ، ٕٜٚٔ، المطبعػة التعاوهيػة، دمشػؽ، والجغرافيا في العصور اإلس مية
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، اإلسػكهدرية، ك األوربػيمهاك الهقد التاريبي تهد المسػمميف والمػها، موافي تثماف
 .ٜٙص ، د.ت، مؤسسة الثقافة الجامعية

J. Robson, (Hadith), The Encyclopedia of Islam, Lozac, 

Second Edition, 

(London- 1971), Vol. 111, p. 24 ; Somogyi. j: The 

Development of Arabic Historiography. JSS. The British 

Library (London – 1958). Vol. 3. p. 345. 

المطبعػػة ، بيػػروت، بيػػث فػػي هشػػاة تمػػـ التػػاريم تهػػد العػػرب، تبػػد العزيػػز الػػدوري (ٚ)
ترجمػة ، تمـ التاريم تهد المسػمميف، فراهز روزهثاؿ؛ ٕٓص ، ٜٓٙٔ، الكاثوليكية

، هور الديف ياطوـ؛ ٕٗٔص ، ٖٜٙٔ، مكتبة المثهم، بغداد، صال  ايمد العمي
تقػػت ميمػػد ؛ ٚٛٔص ، ٜ٘ٙٔ، بعػػة اإلهشػػالمط، دمشػػؽ، المػػدبؿ الػػم التػػاريم

بشػار ؛ ٖٚٓص ، د.ت، دار العػودة، بيػروت، أدب التاريم تهد العرب، الشرياوي
مجمػة ، مظػاهر تػاثير تمػـ اليػديث فػي تمػـ التػاريم تهػد المسػمميف، تواد معػروؼ

 .ٕ٘ص ، ٘ج، ٜ٘ٙٔ، بغداد، األي ـ البغدادية
Richter. G:(Medieval Arabic Historiography). IG.. The 

British 

Library (London – 1959). Vol. 33. p. 139. 

 أطرويػػػة دكتػػػوراى غيػػػر، مػػػهاك ابػػػف بمكػػػاف فػػػي وفيػػػات األتيػػػاف، بميػػػؿ إبػػػراهيـ جاسػػػـ
 .ٜٗص ، ٜٜٛٔ، جامعة الموصؿ، مهشورة

 .ٜٗ-ٙٗص ، يهظر تقاصيؿ ذلؾ القصؿ الثاهي مف الرسالة (ٛ)
دار الكتػػػب ، بيػػػروت، التػػػاريم الكبيػػػر، ابػػػو تبػػػد اهلل ميمػػػد بػػػف إسػػػماتيؿ الببػػػاري (ٜ)

 .وما يمياا ٘/ ٔ: د.ت، العممية
الػػدار المصػػرية ، القػػاهرة، تػػاريم تممػػال األهػػدلس، تبػػد اهلل بػػف ميمػػد بػػف يوسػػؼ (ٓٔ)

يهظػػػػػر السػػػػػيد تبػػػػػد العزيػػػػػز سػػػػػالـ التػػػػػاريم ؛ ٔ/ ٔ،: ٜٙٙٔ، لمتػػػػػاليؼ والترجمػػػػػة
 .ٕٔص ، ٜٔٛٔ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكهدرية، والمؤربوف العرب



 
 

   

 

ى ىشكلىالتراجمىومضمونها
 فــيىكتــابىأســدىالـــعابـــظ

ىهاشمىوونسىصبدالرحمند.ىأ.ىم.ى
ىرائدةىحازمىمحمدىصلي

  3122ىحزورانىى(7الطــددى)

  711 

 

 جملة آداب الفراهيذي

؛ ٖٕٔ/ ٔ: د.ت، دار الكتػػػاب العربػػػي، بيػػػروت، تػػػاريم بغػػػداد، ايمػػػد بػػػف تمػػػي (ٔٔ)
 .ٜٗٔص ، بيوث، العمري

/ ٔ ،:د.ت، دار المستشػػرؽ، بيػػروت، معجػػـ األدبػػال، شػػااب الػػديف ابػػي تبػػد اهلل (ٕٔ)
٘ٔ. 

، تيقيػؽ، أسد الغابة فػي معرفػة الصػيابة، تز الديف ابي اليسف تمي بف ميمد (ٖٔ)
 .ٜٔ/ ٔ،: ٜٚٚٔ-ٜٓٚٔدار الشعب ، اهرةالق، إبراهيـ البها وآبروف

 .ٜٔ/ ٔ: المصدر هقسه (ٗٔ)
 .ٕٗ-ٕٓ/ ٔ: المصدر هقسه: يهظر التقاصيؿ (٘ٔ)
 .ٖٖ٘-ٜٖٓ/ ٖ: المصدر هقسه (ٙٔ)
 .ٔٛٔ-٘ٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٚٔ)
 .ٜٙ٘-ٗٛ٘/ ٖ ـ. ف: (ٛٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٜٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٖٕٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٓ)
 .ٜٖٙ-ٜٖٗ/ ٘ ـ. ف: (ٕٔ)
 .ٚ-٘/ ٕ ـ. ف: (ٕٕ)
 .ٔٚٔ-ٜٙٔ/ ٚ ـ. ف: (ٖٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٜٕٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٗ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕ٘)
 .ٜٖٓ-ٖٗٛ/ ٖ ـ. ف: (ٕٙ)
 .٘ٓٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚ)
 .ٜٛٔ/ ٕ ـ. ف: (ٕٛ)
 .ٕٜ/ ٖ ـ. ف: (ٜٕ)



 
 

   

 

ى ىشكلىالتراجمىومضمونها
 فــيىكتــابىأســدىالـــعابـــظ

ىهاشمىوونسىصبدالرحمند.ىأ.ىم.ى
ىرائدةىحازمىمحمدىصلي

  3122ىحزورانىى(7الطــددى)

  711 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 .ٖٓٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٓ)
 .ٕٚٔ/ ٘ ـ. ف: (ٖٔ)
 .ٚٙٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖ)
 .٘٘/ ٚ ـ. ف: (ٖٖ)
 .ٜٕ٘/ ٚ ـ. ف: (ٖٗ)
 .ٜٕ٘/ ٗ ـ. ف: (ٖ٘)
 .ٖٓٙ/ ٕ ـ. ف: (ٖٙ)
 .ٕٖٛ/ ٕ ـ. ف: (ٖٚ)
 .ٖٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٛ)
 .ٖٗ٘/ ٚ: ويهظر .ٜٚٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٖ)
 .ٔٓٔ/ ٔ: ويهظر .ٖٔٔ/ ٕ ـ. ف: (ٓٗ)
 .ٕٛ٘-ٕٙ٘/ ٙ: ويهظر .ٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٔٗ)
 .ٕٖٔ-ٖٛٔ/ ٙ: ويهظر .ٕٕٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٗ)
 .ٙٚ/ ٖ ـ. ف: (ٖٗ)
 .ٕ٘/ ٔ ـ. ف: (ٗٗ)
 .ٖٜ/ ٔ ـ. ف: (٘ٗ)
 .ٛٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٙٗ)
 .٘/ ٖ ـ. ف: (ٚٗ)
 .ٓٓٔ-ٜٜ/ ٖ ـ. ف: (ٛٗ)
 .ٕٚ٘/ ٕ ـ. ف: (ٜٗ)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖ/ ٘ ـ. ف: (ٓ٘)
 .ٕٔٛ/ ٘ ـ. ف: (ٔ٘)
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 .ٕٙٛ/ ٘ ـ. ف: (ٕ٘)
 .ٗٓ٘/ ٗ ـ. ف: (ٖ٘)
 .ٙٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٗ٘)
 .ٖٜ/ ٔ ـ. ف: (٘٘)
 .ٕٚ٘/ ٕ :ـ. ف (ٙ٘)
 .ٙٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٚ٘)
 .ٖٜٔ/ ٗ؛ ٕٕٓ/ ٗ ـ. ف: (ٛ٘)
 .ٕٔٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜ٘)
 .ٕٔٔ/ ٘ ـ. ف: (ٓٙ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٔ ـ. ف: (ٔٙ)
 .ٜٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٙ)
 .ٕٔٓ/ ٙ ـ. ف: (ٖٙ)
 .ٗ/ ٗ ـ. ف: (ٗٙ)
 .ٕٙ/ ٔ ـ. ف: (٘ٙ)
 .ٖ٘ٛ/ ٚ ـ. ف: (ٙٙ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٚٙ)
 .ٕٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٛٙ)
-ٖٗٗ/ ٖ: ٜٙٙٔ، دار صػػػادر، بيػػػروت، تػػػز الػػػديف ابػػػي اليسػػػف بػػػف األثيػػػر (ٜٙ)

ٗٗٗ. 
 .٘ٗ/ ٖ ـ. ف: (ٓٚ)
 .٘ٗٗ/ ٖ ـ. ف: (ٔٚ)
 .ٕٕ٘-ٕٗٗ/ ٗ: أسد الغابة، ابف األثير (ٕٚ)
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 .ٜٖٕ/ ٕ،: ابف األثير (ٖٚ)
 .ٕ٘٘-ٜٖٕ/ ٕ ـ. ف: (ٗٚ)
 .ٕ٘٘-ٕٓٗ/ ٕ ـ. ف: (٘ٚ)
 .ٖ٘ٚ/ ٗ: أسد الغابة، ابف األثير (ٙٚ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ ٓٔ، د.ت، بغداد، مكتبة المثهم، ابف األثير (ٚٚ)
 .٘ٚٔ/ ٚ، أسد الغابة، ابف األثير (ٛٚ)
 .٘ٚٔ/ ٚ، (ٕهامش ريـ )، المصدر هقسه (ٜٚ)
 .ٗ٘ٔ/ ٚ ـ. ف: (ٓٛ)
 .ٜٕٔ/ ٕ ـ. ف: (ٔٛ)
 .ٖٚٚ/ ٗ ـ. ف: (ٕٛ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ ٔ ـ. ف: (ٖٛ)
 .ٕٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٗٛ)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٖ ـ. ف: (٘ٛ)
 .ٕٗٗ/ ٗ ـ. ف: (ٙٛ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ ٘ ـ. ف: (ٚٛ)
 .ٕٛٙ/ ٙ ـ. ف: (ٛٛ)
 .ٛٗٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٛ)
 .ٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٜٓ)
، العػػػدد، جريػػػدة الػػب غ، مػػف أشػػػار المػػؤربيف فػػػي العػػالـ، ميمػػود شػػيت بطػػػاب (ٜٔ)

 .ٔص ، ٖٜٙٔ، الموصؿ، ٙٔ٘
 .ٖٓٔ/ ٔ، أسد الغابة، ابف األثير (ٕٜ)
 .ٕٚٙ/ ٕ ـ. ف: (ٖٜ)
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 .ٜٚٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٗ)
 .ٙٛ/ ٔ ـ. ف: (ٜ٘)
 .ٖٚ٘/ ٘ ـ. ف: (ٜٙ)
 .ٜٛ/ ٗ ـ. ف: (ٜٚ)
 .ٖٓٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٛ)
 .ٜٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٜ)
 .ٖٚ٘/ ٔ ـ. ف: (ٓٓٔ)
 .ٗٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٔٓٔ)
 .ٕ٘ٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕٓٔ)
 .ٕٚٙ/ ٔ ـ. ف: (ٖٓٔ)
 .ٕٚٙ/ ٘ ـ. ف: (ٗٓٔ)
 .٘٘ٔ/ ٔ ـ. ف: (٘ٓٔ)
 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ ٖ ـ. ف: (ٙٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ ٙ ـ. ف: (ٚٓٔ)
 .ٕٚٔ/ ٘ ف: ـ. (ٛٓٔ)
 .ٕٛٙ/ ٙ ـ. ف: (ٜٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ ٗ ـ. ف: (ٓٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ ٗ ـ. ف: (ٔٔٔ)
 .ٖٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٔٔ)
 .ٖٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٔٔ)
 .ٖٖٕ/ ٕ ـ. ف: (ٗٔٔ)
 .ٖٚ٘/ ٗ ـ. ف: (٘ٔٔ)
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 .ٖٕٓ/ ٘ ـ. ف: (ٙٔٔ)
 .ٕٖ٘/ ٙ ـ. ف: (ٚٔٔ)
 .ٕٕٔ/ ٔ ـ. ف: (ٛٔٔ)
 .ٖٚ٘/ ٔ ـ. ف: (ٜٔٔ)
 .ٜٓٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٓٔ)
 .ٛٔٔ/ ٕ ـ. ف: (ٕٔٔ)
 .ٔٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٔ)
 .ٖٔٓ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٔ)
 .ٛٙ/ ٔ ـ. ف: (ٕٗٔ)
 .ٕٗٔ/ ٘ ـ. ف: (ٕ٘ٔ)
 .ٛٔ٘/ ٗ ـ. ف: (ٕٙٔ)
 .ٜٔ٘/ ٗ ـ. ف: (ٕٚٔ)
 .ٗٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٛٔ)
 .ٜٛٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٕٔ)
 .ٜٛٔ/ ٘ ـ. ف: (ٖٓٔ)
 .ٜٓ/ ٙ ـ. ف: (ٖٔٔ)
 .ٜٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖٔ)
 .ٙ٘/ ٙ ـ. ف: (ٖٖٔ)
 .ٕٛ/ ٙ ـ. ف: (ٖٗٔ)
 .ٚٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖ٘ٔ)
 .ٕٗٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٙٔ)
 .٘ٓٔ/ ٚ ـ. ف: (ٖٚٔ)
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 .ٖٕ٘/ ٚ ـ. ف: (ٖٛٔ)
 .ٗٓٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٖٔ)
 .ٔٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٓٗٔ)
 .ٓٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٔٗٔ)
 .ٕٖٙ/ ٚ ـ. ف: (ٕٗٔ)
 .ٕٖٙ/ ٚ ـ. ف: (ٖٗٔ)
 .ٕٓ/ ٚ ـ. ف: (ٗٗٔ)
 .ٜٖٓ/ ٚ ف: ـ. (٘ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ ٚ ـ. ف: (ٙٗٔ)
 .ٖٓ٘/ ٚ ـ. ف: (ٚٗٔ)
 .ٖٔٙ/ ٚ ـ. ف: (ٛٗٔ)
 .ٖٛٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٗٔ)
 .ٖٛٔ/ ٗ ـ. ف: (ٓ٘ٔ)
 .ٓٔ/ ٖ ـ. ف: (ٔ٘ٔ)
 .ٙٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘ٔ)
 .ٕٔٛ/ ٕ ـ. ف: (ٖ٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ ٔ ـ. ف: (ٗ٘ٔ)
 .ٚٗٔ/ ٚ ـ. ف: (٘٘ٔ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٔ ـ. ف: (ٙ٘ٔ)
 .ٛٙ/ ٔ ـ. ف: (ٚ٘ٔ)
 .ٖٓ٘/ ٕ ـ. ف: (ٛ٘ٔ)
 .ٛٙٗ/ ٘ ـ. ف: (ٜ٘ٔ)
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 .ٜٖٔ/ ٙ ـ. ف: (ٓٙٔ)
 .ٕٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٔٙٔ)
 .ٗٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٙٔ)
 .ٕٖٕ/ ٗ ـ. ف: (ٖٙٔ)
 .ٛٚٔ/ ٕ ـ. ف: (ٗٙٔ)
 .ٖٕٛ/ ٘ ـ. ف: (٘ٙٔ)
 .ٕٛٙ/ ٙ ـ. ف: (ٙٙٔ)
 .ٕٓٛ-ٜٕٚ/ ٘ ـ. ف: (ٚٙٔ)
 .ٖٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٛٙٔ)
 .ٜٕٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٙٔ)
 .ٕٚ٘/ ٕ ـ. ف: (ٓٚٔ)
 .٘/ ٖ ـ. ف: (ٔٚٔ)
 .٘ٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚٔ)
 .ٜٓٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٚٔ)
 .ٜٓ/ ٖ ـ. ف: (ٗٚٔ)
 .ٜٓ/ ٖ ـ. ف: (٘ٚٔ)
 .ٖٖٙ/ ٔ ـ. ف: (ٙٚٔ)
 .ٖٖٙ/ ٔ ـ. ف: (ٚٚٔ)
 .ٖٙٔ/ ٙ ـ. ف: (ٛٚٔ)
 .ٛٙٗ/ ٔ ـ. ف: (ٜٚٔ)
 .ٜٓٔ/ ٗ ـ. ف: (ٓٛٔ)
 .ٜٗ/ ٕ ـ. ف: (ٔٛٔ)
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 .ٖٜٖ/ ٚ ـ. ف: (ٕٛٔ)
 .٘ٙ/ ٚ ـ. ف: (ٖٛٔ)
 .ٜٔ٘/ ٕ ـ. ف: (ٗٛٔ)
 .ٕٔٓ/ ٗ ـ. ف: (٘ٛٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ /ٔ ـ. ف: (ٙٛٔ)
 .ٕٚٙ /ٔ ـ. ف: (ٚٛٔ)
 .ٜٕٛ/ ٚ ـ. ف: (ٛٛٔ)
 .ٜٖٖ/ ٗ ـ. ف: (ٜٛٔ)
 .٘ٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٜٓٔ)
 .ٖ٘ٛ/ ٗ ـ. ف: (ٜٔٔ)
 .ٙٔ٘/ ٕ ـ. ف: (ٕٜٔ)
 .ٕٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖٜٔ)
 .ٔٔٔ/ ٚ ـ. ف: (ٜٗٔ)
 .ٖٙٔ/ ٙ ـ. ف: (ٜ٘ٔ)
 .ٔٚ/ ٔ ـ. ف: (ٜٙٔ)
 .ٓٙ/ ٔ ـ. ف: (ٜٚٔ)
 .ٛٗ/ ٔ ـ. ف: (ٜٛٔ)
 .ٖ٘ٚ/ ٗ ـ. ف: (ٜٜٔ)
 .ٖ٘ٚ/ ٗ . ف:ـ (ٕٓٓ)
 .ٕ٘/ ٔ ـ. ف: (ٕٔٓ)
 .ٜٓٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٕٓ)
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 .تػـ شػرياا مػف يبػؿ الميققػيف .المقيهة هي التي تزيف المرأة ليـو زفافاا ـ. ف: (ٖٕٓ)
 .ٖٔ/ ٚ: يهظر

 .ٖٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٗٓ)
 .ٚٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘ٓ)
 .٘ٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٙٓ)
 .ٖٖٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٚٓ)
 .ٜٔٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٛٓ)
 .ٓٚ/ ٗ ـ. ف: (ٜٕٓ)
ا  ويػالوا لػه يويػؿ بػه بيثػرب ألهاـ اذا استجار باـ الرجؿ دفعػوا لػه سػام: القوافؿ (ٕٓٔ)

ميمػػػد بػػػف تبػػػد الممػػػؾ بػػػف : يهظػػػر .والقويمػػػة ضػػػرب مػػػف المشػػػي .شػػػخت ييػػػث
دار التػػراث ، بيػػروت)، تيقيػػؽ مصػػطقم السػػقا وآبػػريف، السػػيرة الهبويػػة: هشػػاـ
 .ٗٚ/ ٕ، (د.ت، العربي

 .ٓٙٔ/ ٖ، أسد الغابة (ٕٔٔ)
 .ٖٙٗ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٔ)
 .ٙٓٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٔ)
 .ٕٓٚ/ ٗ ـ. ف: (ٕٗٔ)
 .ٛٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕ٘ٔ)
 .ٙٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٙٔ)
يصف تمم سبن مرايؿ مف دمشؽ ...  وهي مف أتماؿ المديهة: دومة الجهدؿ (ٕٚٔ)

وسػميت بدومػة الجهػدؿ ألف يصػهاا مبهػي ...  (بيهاا وبػيف مديهػة الرسػوؿ )
معجػـ ، شػااب الػديف بػف يػايوت اليمػوي: لممزيد مف التقاصيؿ يهظػر .بالجهدؿ
 .ٜٛٗ-ٚٛٗ/ ٕ، ٜ٘ٚٔ، بيروت، دار صادر، البمداف
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ودومػػة ...  اليجػػر كمػػه الوايػػدة جهدلػػة: وييػػؿ، فاػػي اليجػػارة: الجهػػدؿامػػا تػػف 
الجهػػدؿ المكػػاف الغمػػيظ فيػػه يجػػارة ومكػػاف جهػػدؿ كثيػػر : وييػػؿ .الجهػػدؿ موضػػن

ابو القضػؿ جمػاؿ الػديف ابػف ، ابف مهظور: ولممزيد مف التقاصيؿ يهظر .البذؿ
 .ٖٔ٘/  ٔج، د.ت، بيروت، دار صادر، لساف العرب المييط، مهظور

 .ٖ٘ٔ/ ٔ، د الغابةأس (ٕٛٔ)
 .ٜٚٔ/ ٔ ـ. ف: (ٜٕٔ)
 .ٖٕٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٕٓ)
 .ٔٛٔ/ ٘ ـ. ف: (ٕٕٔ)
 .ٜٖ٘/ ٘ ـ. ف: (ٕٕٕ)
 .ٙٔٗ/ ٗ ـ. ف: (ٖٕٕ)
 .ٕٖٙ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٗ)
 .ٜٛٗ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕ٘)
 .ٖٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٕٙ)
 .ٓٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٚ)
 .ٙ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٛ)
 .ٕٔٚ/ ٕ ـ. ف: (ٜٕٕ)
 .ٓٙ٘/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٓ)
 .ٗٔ/ ٗ ـ. ف: (ٖٕٔ)
 .ٜٚٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٖٕ)
 .ٕٚٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖٖٕ)
 .ٔٚٔ/ ٕ ـ. ف: (ٖٕٗ)
 .ٕ٘ٗ/ ٘ ـ. ف: (ٖٕ٘)
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 .ٜٛٗ/ ٕ :ـ. ف (ٖٕٙ)
 .ٖٕٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٕٚ)
 .ٕٗٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٛ)
 .ٛٗٔ/ ٙ ـ. ف: (ٜٖٕ)
 .ٜٙٔ/ ٕ ـ. ف: (ٕٓٗ)
 .ٗٚ/ ٗ ـ. ف: (ٕٔٗ)
 .ٖٖٖ/ ٚ ـ. ف: (ٕٕٗ)
 .ٓٗٗ/ ٚ ـ. ف: (ٖٕٗ)
 .ٖٙٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٗٗ)
 .ٕٔٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘ٗ)
 .ٜٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٕٙٗ)
 .ٕٗٛ-ٕٔٛ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚٗ)
درة السػمطاف : وفػي التاػذيب، تربيػة معروفػة، التػي يضػرب باػا: بالكسر: الدرة (ٕٛٗ)

 .ٜٚٙ/ ٔ، لساف العرب، هظورابف م .التي يضرب باا
 .ٔٛٔ/ ٗ، أسد الغابة (ٜٕٗ)
 .ٖٓٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٓ٘)
 .ٜٕٓ/ ٗ ـ. ف: (ٕٔ٘)
 .ٖٕ٘/ ٘ ـ. ف: (ٕٕ٘)
 .ٗٚٔ/ ٚ ـ. ف: (ٖٕ٘)
 .ٓٙٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٗ٘)
 .ٗٚ/ ٔ ـ. ف: (ٕ٘٘)
 .ٖٕٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٙ٘)
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 .ٕٚ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚ٘)
 .٘ٙ/ ٚ ـ. ف: (ٕٛ٘)
 .ٜٖٓ/ ٖ ـ. ف: (ٜٕ٘)
 .ٕٜ/ ٕ ـ. ف: (ٕٓٙ)
 .ٕٔٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٔٙ)
 .ٕٙٚ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٙ)
 .ٖٗ٘/ ٗ ـ. ف: (ٖٕٙ)
 .٘ٚٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٗٙ)
 .ٛٙٔ/ ٕ :ـ. ف (ٕ٘ٙ)
 .ٙٓٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٙٙ)
 .ٙٗٗ/ ٕ ـ. ف: (ٕٚٙ)
 .ٕٙٚ/ ٖ ـ. ف: (ٕٛٙ)
 .ٖٙٛ/ ٚ ـ. ف: (ٜٕٙ)
 .٘/ ٚ ـ. ف: (ٕٓٚ)
 .ٜ/ ٖ ـ. ف: (ٕٔٚ)
 .ٛٗ/ ٕ ـ. ف: (ٕٕٚ)
 .ٛٔٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖٕٚ)
 .ٖ٘ٗ/ ٗ ـ. ف: (ٕٗٚ)
 .ٕٙ/ ٘ ـ. ف: (ٕ٘ٚ)
 .ٗٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٙٚ)
 .ٖٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٕٚٚ)
 .ٕٕٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٛٚ)
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 .ٕٙ٘/ ٚ ـ. ف: (ٜٕٚ)
 .٘ٛ٘/ ٖ ـ. ف: (ٕٓٛ)
 .ٖٕٕ/ ٗ ـ. ف: (ٕٔٛ)
 .ٖٚ/ ٖ ـ. ف: (ٕٕٛ)
 .٘ٙٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٕٛ)
 .ٜٖ٘/ ٖ ف: ـ. (ٕٗٛ)
 .ٖٙٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕ٘ٛ)
 .ٔٔ/ ٖ ـ. ف: (ٕٙٛ)
 .ٔٚ/ ٙ ـ. ف: (ٕٚٛ)
 .ٜٚٔ/ ٗ ـ. ف: (ٕٛٛ)
 .ٖٔٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٕٛ)
 .ٜٙ/ ٔ ـ. ف: (ٜٕٓ)
 .ٚٔ٘/ ٕ ـ. ف: (ٜٕٔ)
 .ٕٔٔ/ ٔ ـ. ف: (ٕٜٕ)
 .ٕ٘ٗ/ ٘ ـ. ف: (ٖٜٕ)
 .ٕ٘ٔ/ ٘ ـ. ف: (ٜٕٗ)
 .ٕٗ٘/ ٖ ـ. ف: (ٜٕ٘)
 .٘٘ٗ/ ٖ ـ. ف: (ٜٕٙ)
: يهظػر .تـ شرياا مػف يبػؿ الميققػيف .الهمر: بردة مف صوؼ يمبساا األتراب (ٜٕٚ)

 .ٜٖٙ/ ٕ، ٔيـ ، هامش ر ـ. ف
اليمرال تـ شرياا مػف  .فيقصد باا الهممة الصغيرة: اما الذرة .ٜٖٙ/ ٕ ـ. ف: (ٜٕٛ)

 .ٜٖٙ/ ٕ، : ـ. فيهظر .يبؿ الميققيف
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، ٕ، هػػامش ريػػـ : ـ. فيهظػػر .تػػـ شػػرياا مػػف يبػػؿ الميققػػيف .أوفػػرهـ: أزمػػتاـ (ٜٜٕ)
ٕ /ٕٜٚ. 

 .ٜٕٚ/ ٕ ـ. ف: (ٖٓٓ)
 .ٓٙ/ ٔ ـ. ف: (ٖٔٓ)
 .ٓٛ/ ٗ ـ. ف: (ٕٖٓ)
 .ٜٖ/ ٖ ـ. ف: (ٖٖٓ)
 .ٖٚٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٗٓ)
 .ٜٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖ٘ٓ)
 .ٜٔ/ ٕ ـ. ف: (ٖٙٓ)
 .ٕٕٗ/ ٖ ـ. ف: (ٖٚٓ)
 .ٙٓٔ/ ٘ ـ. ف: (ٖٛٓ)
 .ٖ٘/ ٔ ـ. ف: (ٜٖٓ)
 .٘ٗ/ ٕ ـ. ف: (ٖٓٔ)
 .٘ٗٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٔٔ)
 .ٖٕٙ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖٔ)
 .ٛٛ/ ٘ ـ. ف: (ٖٖٔ)
 .ٕٕ٘/ ٕ ـ. ف: (ٖٗٔ)
 .ٕٛٔ/ ٙ ـ. ف: (ٖ٘ٔ)
 .ٕٚٔ/ ٔ ـ. ف: (ٖٙٔ)
 .ٜٕٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٚٔ)
 .ٖٕٛ/ ٕ ـ. ف: (ٖٛٔ)
 .ٜٗ-ٛٗ/ ٙ ـ. ف: (ٜٖٔ)
 .ٜٕٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕٖٓ)
 .٘ٛ/ ٚ ـ. ف: (ٕٖٔ)
 .ٕٜٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٕٖ)



 
 

   

 

ى ىشكلىالتراجمىومضمونها
 فــيىكتــابىأســدىالـــعابـــظ

ىهاشمىوونسىصبدالرحمند.ىأ.ىم.ى
ىرائدةىحازمىمحمدىصلي

  3122ىحزورانىى(7الطــددى)

  710 

 

 جملة آداب الفراهيذي

/ ٗ ،معجػػػػـ البمػػػػداف، اليمػػػػوي: ولممزيػػػػد مػػػػف التقاصػػػػيؿ يهظػػػػر .واد بمكػػػػة: فػػػػم (ٖٕٖ)
ٕٖٚ-ٕٖٛ. 

 .ٕٖ٘/ ٙ: أسد الغابة (ٕٖٗ)
 .ٜٕٓ/ ٔ ـ. ف: (ٕٖ٘)
 .ٖٖٛ/ ٗ ـ. ف: (ٕٖٙ)
 .ٔٓٔ/ ٙ ـ. ف: (ٕٖٚ)
 .ٕٜٔ/ ٚ ـ. ف: (ٕٖٛ)
 .ٗٙ/ ٔ ـ. ف: (ٜٕٖ)
 .ٜٜٕ/ ٘ ـ. ف: (ٖٖٓ)
 .ٕٜٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖٖٔ)
 .ٜٚٔ/ ٘ ـ. ف: (ٕٖٖ)
 .ٕٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٖ)
 .ٓ٘/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٗ)
 .ٕٛٔ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖ٘)
 .ٜٖ٘/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٙ)
 .ٖٛٚ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٚ)
 .ٖٗٛ/ ٗ ـ. ف: (ٖٖٛ)
 .ٖٕٖ/ ٚ ـ. ف: (ٜٖٖ)
 .ٕ٘ٔ/ ٕ ـ. ف: (ٖٓٗ)
 .ٕٙ٘/ ٘ ـ. ف: (ٖٔٗ)
 .ٜٓ/ ٔ ـ. ف: (ٕٖٗ)
 .ٖٗٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٖٗ)
 .ٖٔٚ-ٖٓٚ/ ٗ ـ. ف: (ٖٗٗ)
 .ٕٚٔ/ ٖ ـ. ف: (ٖ٘ٗ)
 .ٖٔٗ/ ٔ ـ. ف: (ٖٙٗ)
 .ٖٗٛ/ ٔ ـ. ف: (ٖٚٗ)
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 املصادر واملراجع
 املصادر: أولا 
 .ـ(ٕٖٕٔ/ هػٖٓٙتز الديف ابي اليسف تمي بف ميمد )ت، ابف األثير -ٔ
، دار الشػػػعب، إبػػػراهيـ البهػػػا وآبػػػروف، تيقيػػػؽ، غابػػػة فػػػي معرفػػػة الصػػػيابةأسػػػد ال -

 .ـٖٜٚٔ-ٜٓٚٔ، القاهرة
 .ٜٙٙٔ، بيروت، دار صادر، الكامؿ في التاريم -
 .ت.د، بغداد، مكتبة المثهم، المباب في تاذيب األهساب -
 .ـ(ٜٙٛ/ هػٕٙ٘ابو تبد اهلل ميمد بف إسماتيؿ )ت، البباري -ٕ
 .ت.د، ر الكتب العمميةدا، بيروت، التاريم الكبير -
 .ـ(ٛٚٙٔ/ هػٜٛٓٔابو الق ح تبد اليي )ت، ابف العماد اليهبمي -ٖ
تيقيػػؽ لجهػػة إييػػال التػػراث العربػػي فػػي دار ، شػػذرات الػػذهب فػػي أببػػار مػػف ذهػػب -

 .ت.د، بيروت، الجديدة الفاؽ
 .ـ(ٓٚٓٔ/ هػٖٙٗايمد بف تمي )ت، البغدادي، البطيب -ٗ
 .ت.د، روتبي، دار الكتاب العربي، تاريم بغداد -
 .ـ(ٖٛٗٔ/ هػٛٗٚابو تبد اهلل شمس الديف )، الذهبي -٘
 .ت.د، دار إييال التراث العربي، بيروت، تذكرة اليقاظ -
، ابػػو هػػاجر ميمػػد السػػعيد بػػف بسػػيوهي زغمػػوؿ، تيقيػػؽ، العبػػر فػػي ببػػر مػػف غبػػر -

 .ت.د، دار الكتب العممية، بيروت
 .ـ(ٕٖٖٔ/ هػٕٖٚتماد الديف إسماتيؿ )ت، ابو القدال -ٙ
 .ت.د، المطبعة اليسيهية المصرية، القاهرة، ٔط، بتصر في أببار البشرالم -
 .ـ(ٕٔٓٔ/ هػٖٓٗتبد اهلل بف ميمد بف يوسؼ )ت، ابف القرضي -ٚ
 .ٜٙٙٔ، الدار المصرية لمتاليؼ والترجمة، القاهرة، تاريم تممال األهدلس -
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 .ـ(ٕٛ٘ٔ/ هػٙ٘ٙزكي الديف ابو ميمد )ت، المهذري -ٛ
مطبعػة تيسػم ، ٔط، بشار تػواد ومعػروؼ، يقيؽ وتعميؽت، التكممة لوفيات الهقمة -

 .ٜٙٚٔ، القاهرة، البابي اليمبي
 .ـ(ٖٔٔٔ/ هػٔٔٚابو القضؿ جماؿ الديف )ت، ابف مهظور -ٜ
 .ت.د، بيروت، دار صادر، لساف العرب المييط -
 .ـ(ٕٙٚ/ هػ٘ٗٔميمد بف تبد اهلل )ت، الهيسابوري -ٓٔ
، لمطباتػة والتوزيػن والهشػرالمكتػب التجػاري ، بيػروت، ٕط، معرفة تموـ اليػديث -

ٜٔٚٚ. 
 .ـ(ٕٕٛ/ هػٕٛٔميمد بف تبد الممؾ )، ابف هشاـ -ٔٔ
، دار التػػػراث العربػػػي، بيػػػروت، مصػػػطقا السػػػقا وآبػػػروف، تيقيػػػؽ، السػػػيرة الهبويػػػة -

 .ت.د
 .ـ(ٕٕٛٔ/ هػٙٔٙشااب الديف )، يايوت اليموي -ٕٔ
 .ٜ٘ٚٔ، بيروت، دار صادر، معجـ البمداف -
 .ت.د، شرؽدار المست، بيروت، معجـ األدبال -
 املراجع: ثانياا 

 بميؿ إبراهيـ، جاسـ -ٔ
جامعػػػة ، أطرويػػػة دكتػػػوراى غيػػػر مهشػػػورة، مػػػهاك ابػػػف بمكػػػاف فػػػي وفيػػػات األتيػػػاف -

  .ٜٜٛٔ، الموصؿ
 هور الديف، ياطوـ -ٕ
 .ٜ٘ٙٔ، مطبعة اإلهشال، دمشؽ، المدبؿ الم التاريم -
 تبد العزيز، الدوري -ٖ
 .ٜٓٙٔ، عة الكاثوليكيةالمطب، بيروت، بيث في هشاة تمـ التاريم تهد العرب -
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 فراهز، روزهثاؿ -ٗ
، مكتبػػة المثهػػم، بغػػداد، صػػال  ايمػػد العمػػي، ترجمػػة، تمػػـ التػػاريم تهػػد المسػػمميف -

ٜٖٔٙ.  
 تبد العزيز، سالـ -٘
  .ٜٔٛٔ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكهدرية، التاريم والمؤربوف العرب -
 ميمد تقت، الشرياوي -ٙ
 .ت.د ،دار العودة، بيروت، أدب التاريم تهد العرب -
 صبيي، الصال  -ٚ
 .ٜ٘ٙٔ، دار العمـ لمم ييف، بيروت، ٖط، تمـو اليديث ومصطميه -
 هاهي ، العمد -ٛ
، المؤسسػػػة الصػػػيقية األردهيػػػة، تمػػػاف، ٔط، دراسػػػات فػػػي كتػػػب التػػػراجـ والسػػػياؽ -

ٜٔٛٔ. 
 أكـر ضيال ، العمري -ٜ
  .ٜ٘ٚٔ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٔط، بيوث في تاريم السهة المشرفة -
 ضا تمر ر ، كيالة -ٓٔ
 .ٕٜٚٔ، المطبعة التعاوهية، دمشؽ، التاريم والجغرافيا في العصور اإلس مية -
 س.د، مرغميوث -ٔٔ
 .ت.د، دار الثقافة، بيروت، ترجمة يسيف هصار، دراسات تف المؤربيف العرب -
 تثماف ، موافي -ٕٔ
مؤسسػػػػة ، اإلسػػػػكهدرية، مػػػػهاك الهقػػػػد التػػػػاريبي تهػػػػد المسػػػػمميف والمػػػػهاك األوربػػػػي -

  .ت.د، الجامعية الثقافة
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 الذورياخ: ثالثاا 
 ميمود شيت، بطاب -ٔ
  .ٖٜٙٔ، الموصؿ، جريدة الب غ، مف أشار المؤربيف في العالـ -
 بشار تواد، معروؼ -ٕ
، مجمة األي ـ البغدادية، مظاهر تاثير تمـ اليديث في تمـ التاريم تهد المسمميف -

 .ٜ٘ٙٔ، بغداد
 املراجع األجنثيح: راتعاا 

1- Richter G: (Medieval Arabic Historiography) IG The British 

Library (London – 1959).  
2- J. Robson (Hadith), The Encyclopedia of Islam. Lozac. second 

Edition (London 1971). 

3- Somogyi, J: The Development of Arabic Historiography, Jss, 
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4- William Benton, Biography. Encyclopedia Britannica, 

(Chicago – 1966). 
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Form and Context of Translation 
A Study of Ibn Al- Atheer's Book 

Osud Al- Ghaba Fe Maarifat Al – Sahaba 
 

Asst. prof. Dr. Hashim Younis Researcher 

Department of History Raida Hazim Mohammed 
Gollege of Education 

 

Abstract 

Ibn –Al-Atheer in his book"Osud Al- Ghaba Fe Maarifat 

Al – Sahaba"was very muah concerned with the forms and 

contexts of translation. His focus was on the organization and 

translation of biographies , He depended certain methods and 

procedures for originality and authenticity as well as the 

historian's style in presentation. 

Ibn Al- Atheer has shed light on the main elements of 

translation , starting with the name , the sur name , the title and 

the date of death in addition to other biograpluis related to non- 

Muslims contemporary to prophet Mohammed peace be upon 

him. 

 


