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 ندلسيأل لفاتو ومنيجو في كتابة التاريخ اؤ رسالن مأ االمير شكيب
Al'amir Shakib Arslan: His writings and methodology in the Writing of 

Andalusian History.  
 قسم التاريخ. ــ عقرة / كمية التربية جامعة دىوك/       مرتضى عبدالرزاق مجيد             .*د

 جامعة دىوك/ كمية التربية ــ عقرة / قسم التاريخ.ي صالح                      **م.نشتيمان عم
Dr.Martdah Abdul Razzaq Majid / Duhok University / College of 

Education /Aqra / History Department. Lecturer: Nishtiman Ali Saleh/ 

Dohuk University/College of Education/ Aqra / History Department 
 ممخص البحث:

 نفسي أسأؿ كنت، ك األندلس تاريخ في بحثي أثناء أرسالف شكيب اسـ أمامي تردد ما كثيرا       
 التحرير في المشرؽ كالمغرب كىك أحد أبرز دعاة حركات األديب المشرقي ىذا ماعالقة:منيا أسئمة
كجنكب  إسبانيا رز تاريخ المسمميف فيبأعماؿ تب اسمو اقترف  بدراسة تاريخ كاألندلس؟ فقد العربي
في  يعد بحق مف أكائل مؤرخي المشرؽ العربي الحديث ممف كثقكا تاريخ المسمميف، فكأكربا فرنسا

، األندلس خالؿ العصر الكسيط، فيك بحق مؤسس المدرسة التاريخية المشرقية عف تاريخ األندلس
بياف ، ك األقل في األندلس عمى مي لممسمميفاإلسال التاريخ في مجاؿ كتابة نشاطو تتبع عمى عزمتف

 تنكعت الذؼ الميمة الشخصيات مف يك، فماصنفو كحققو مف كتب تاريخية كمنيجو في ذلؾ
 كمؤرخ عرؼ كأديب كشاعر كصحفي، فكالعمكـ الثقافة مف غزيرا   قدرا   عمى، ك اىتماماتو مجاالت
 و جديرا  بالدراسة كالبحث.ما يجعم -دكف أدنى شؾ -كمترجـ كمحقق كذلؾ  كسياسي كداعية

Abstract: 

The name 'Shakeeb Arsalan' has been repeated a lot during my research in 

the history of Andalus and Morocco. I was asking myself: what is the 

connection between this eastern author and thinker and the movements of 

liberalizations in the Arab east and west with the study of the history of 

Morocco and Andalus? The name of the prince Shakeeb Arsalan is 

associated with works that show the history of Muslims' star in North Africa, 

Spain, south French and Europe. It can be said that among the first thinkers 

and historians of the east who wrote about the history of Muslims and 

Andalaus in the Pleistocene and is really considered the founder of the 

historian school in the east. It determined recently on following up Prince 

Arsalan's activity in the field of writing Islamic history for Morocco and 

Andalaus and showing its writings and approach. He is condidered one of 

the important literary figures whose interests were varied. He was able of 
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entering many fields achieving a great deal of culture and sciences. He was 

known as a: author, poet, journalist, historian, agitator, Politian, translator 

and examiner who is worth studying. 

   

 التمييد:
ا، العربية الكحدة إلى الدعاة أكثر مف شكيب كاف       كضركرتيا بأىميتيا إيمان ا أشدىـ كمف حماس 

 التفكؾ حالة مف باألمة لخركجا، ك كاإلسالمي العربي يفالعالم عمى االستعمارية اليجمة لمكاجية
 عمى كاالستيالء ىمياأ  عمى السيطرة لو يسيل حتى،المستعمر ليا أرادىا التي كالضياع كالتشرذـ
 العربيةك  سالميةاإل الكحدة دعاةك  مفكرؼ  ابرز مف الذؼ ُيعد، ك لبناف جبل في عاش كمقدراتيا خيراتيا

 سالميةكاإل العربية بمدافال شتى بيف متنقال   ،(ـ5396-5263/ىػ5666-5826) سنة بيف
  خدمة الثقافة العربية و فيقد نذر نفسك  المسمميفمناضال  بالفكر كالعمل السياسي لنصرة كربية،كاأل
يمانا  ك  مف لو  اتاحسنكات نضالو كحياتو ما  طكاؿفييا رأيو،لقد كاف  لوكاف تي ال سالميةاإلبالكحدة  ا 

  .(5)التي جعمتو يمقب بػ أمير البياف المتنكعة الكقت لكي يكتب عددا  كبيرا  مف الدراسات كالكتب
 رسالن.أبنو  :اوالا 

لى المنذر الخامس إلى مالؾ بف بركات الذؼ يعكد نسبو إ (8)رسالفأ بنك سرةأصل أيرجع       
فبنك  ،ممدكح الشاعر النابغة الذبياني بي قابكسأالمعركؼ بالممؾ المغركر بف النعماف الثالث 

عرؽ أ ىـ مف ، ك لى العراؽإالتنكخييف الذيف ىاجركا مف اليمف قبيمة صل الى رسالف  ينتسبكف في األأ
 ـ(669/ػى56ت:) فقد كاف جده األكبر األمير عكف  .(6)سالـقبل اإل ت العربتزعم التي البيكت

 بف الجراحعامر بي عبيدة ألنجدة القائد  (ـ698/ػى85)ت: القائد خالد بف الكليد بصحبة انتقلف مم  
-55) الصديقبي بكر أقبل الخميفة مف  الشاـ في سالميةقائد الجيكش اإل (ـ663/ق52ت:)

 بقحطاف كاقعة اليرمكؾ عركؼبنو االمير مسعكد المإ شيدك  فتكح الشاـ، خالؿ (ـ669-668/ػى56
كقاـ ابنو المنذر  كاقعة قنسريف ايضا   شيد، ك صحابوألف كخمسمائة مف أب (ـ669/ػى56) سنة

خر خمفاء بني آمير بركات كاقعة نير الزاب التي ىـز فييا مركاف بف دمحم األ شيدثـ  بغزكات عديدة،
 .(9)(ـ193-199/ػى568-581) سنةالعباس  عمى يد بنك  ميةاُ 

مابيف حمب  الكاقعة مكؼ في معرة النعمافالراشدؼ كاأل يفرسالف طكاؿ العصر أاستقر بنك       
 ـ(787/ػى515)ت:رسالف بف مالؾأمير ياـ األأ منيا كاانتقمثـ كدمشق حتى قياـ الخالفة العباسية،

مف معرة  ـ(111-191/ػى512-566)لمنصكربي جعفر اأمر مف الخميفة أاخيو المنذر ب بصحبة
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لكنو لـ يكف كعائمتو معتنقيف لممذىب (1)انذاؾ ناحية يسكنيا الدركزىي ، ك لى جبل لبنافإالنعماف 
 عمى طاعة الخالفةالخارجيف  (1))الجراجمة( ةمردالمف الركـ البيزنطييف  حمفاءحرب ل (6) الدرزؼ 

، سالـبيف بالد اإلما الكاقعة منطقة الثغكر في المنصكر الخميفة  االحداثدفعت تمؾ  حيثكبالد الرـك
جراءات الالزمة لحمايتيا مف غارات الثغكر الشامية كاتخاذ اإلمف  ى االنتقاؿ لدمشق ليككف قريبا  لإ

ىناؾ فرحب بيما  بف مالؾ رسالفأميرييف المنذر ك االىناؾ استقبل ، ف(ـ112/ػى590) سنةالركـ 
طريق لو عمى ليحفظكا  بشجاعتيـ، عرؼف أـ مع قكميـ بعد افي ساحل الش لمسكفكاختارىما 

عجز عماؿ ، ك حمص كحماه نحك مدينتيلى داخل البالد إخطرىـ  امتدالساحل الذؼ ىدده المردة ك 
اف يسكنا في الجباؿ القريبة  اطمب منيم، فالخميفة ىناؾ عف التصدؼ ليـ لتحصنيـ بجباؿ المنطقة

سارا معو ، فاقطاعات معمكمة انعـ عمييمأف أب،قامة ىناؾإلاب اكرغبيم مف بيركت التي كانت خالية
ف ليـ يمكياأل يقضتقحط ك المنازليـ كنادا بالرحيل عنيا لشدة ماكانكا يعانكنو مف  تكاأدمشق  فمف 

نزؿ في ، ك بف ثعمبة *كؿ نزكليـ بحصف كادؼ تيـ هللاأككاف سابق العشيرة يرسالف أ فنيض قبل ذلؾ،
 .(8)خيوأقدكـ بقية قكمو بصحبة  ا  منتظر   بي الجيشأالحصف المعركؼ بحصف 

في  المغيثةرسالف كالمنذر مضارب القبيمة  جنكبي أميراف نصب األ ـ(113/ػى598) سنةفي ك      
د مفي الب بقكميـتحكال عنيا كتفرقا  حتىف الييا اثـ يرجع بعشيرتيمايجكباف البالد  افكان جبل لبناف
 اقاـك  ،رسالف في سف الفيلأبينما اقاـ  ،كطف المنذر حصف سمحمكراستففعمركا الجبل ، فيما بعد

فكارس بف  ،عبدهللا بف النعماف بف مالؾ في كفراكال  مف  كنزؿ ،حساف بف خالد بف مالؾ في طردال
 ما  قد  مُ اثني عشر في البالد ككانكا  ـميف كعشائرىمقد  الُ  ةكتفرؽ باقي عبية،أ عبدالممؾ بف مالؾ في 

قدـ الخميفة ا لم  ، ك (9)الطريقساحل كيؤمنكف الغزكف المردة بخذكا يأك  الثغكر ارك كمص   الساحل فعمركا
 افمير ليو األإلى دمشق سار إ ـ(120ىػ/566سنة)في  (ـ121-111/ػى563-512) الميدؼ

استغل ك  مع،الخُ  عمييماجرػ أفي قرية المزة فاستقبميما ك  بالقرب مف دمشق رسالف كالمنذر كقابالهأ
لى المنطقة إميراف ياجمكا الساحل مابيف طرابمس كصيدا فرجع األفجيما عف الجبل المردة خرك 

لكثرة كسم ي بذلؾ المكت بيف جبيل كبيركت  نير عند كتصدكا لممردة في كاقعتيف شييرتيف احدىما
لبيركت كقتل فييا مف  عمى الساحل الشمالي انطمياس خرػ عندكانت األ، ك ماكقع فيو مف قتمى

بعاد خطر المردة عف ا  رسالف ك أبانتصار بنك  ت الحربكانتي شخص مف ثالثمائة كثرأ الطرفيف
مع جرػ ليما الخُ أزاد ليما مف النفكذ ك ، ك الميدؼ عمى مناطقيما ىمار ق  أثر ذلؾ إعمى ، ك الساحل

مارة التنكخية كمركزىا في سالمية كىي اإلإمارة إكؿ أكبذلؾ ظيرت في المنطقة .قامات الكافيةكاإل
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 الذؼ يقطنومف الشماؿ جباؿ كسركاف كالجباؿ الشمالية ، ك قميـ الغرب في شرؽ بيركتا  ؼ ك جبل الشك 
 .(01)مف طائفة المكارنةالنصارػ 

-121/ػى536-510ىاركف الرشيد)خالفة  ـ(اياـ121/ػى515سنة) رسالفأمير كبعد كفاة األ      
قاـ المردة ، ك مير المنذر بف مالؾخكه األأرسالف أتكلى زعامة بنك ف بعد اف ناىز الستيف عاما   ـ(202

بالقرب مف بيركت  رسالف في قرية سف الفيل أمير مسعكد بف خيو األأبف إبمياجمة الجبل فالتقاىـ 
 ليا سنة كمحرقا   سفل الجبل مدمرا  أقراىـ  أغار عمى، ك عنيا كىزميـ كقتل منيـ مقتمة كبيرة فدفعيـ

 لى الشكيفات*إمير مسعكد بعشيرتو قل األانتفـ( 133/ػى528) سنةفي ك  .(00)ـ(135/ػى519)
جاكره ، ك معمكرة فعمرىا حتى صارت قرية كبيرة غيركانت ، ك لو مسكنا   اكبنى فييا المساكف كاتخذى

خكة في راس العينة عمى الساحل مالؾ عكف،بينما استكطف بقية األ افمير خكاه األأ ى فييافي السكن
 مير المنذركلما تكفي األ اؽ في الفيجينة،ىماـ كاسح، ك الجنكبي لبيركت،محمكد في خمدة

عمى  ميرا  أرسالف أمير مسعكد بف في حصف سمحمكر خمفو في الزعامة األ ـ(200/ػى526سنة)
 (.58) المنطقة

يا في عيد ُا لقصى اتساعأمارتيـ إبمغت ، ك ف عمى كالئيـ لمخالفة العباسيةرسالأاستمر بنك          
نيـ شارككا في الحركب خارج أت قكتيـ حتى دـ(كازدا265-255/ػى852-532مكف)أالخميفة الم

نتيجة ، ك ـ(265/ػى856) الشاـ،عندما استعاف بيـ المامكف في قتاؿ الخارجيف عميو في مصر سنة
، (01)عمى الجبل كالمقاطعات المتصمة ببالدىـ شجاعتيـ في تمؾ الحركب كتب المامكف ليـ بالكالية

ثر الخالؼ إ عمى قسميف الىرسالف أانقسـ بنك  ـ(261/ػى888مير مسعكد سنة)ثر كفاة األإعمى ك 
ىاني بف مير بزعامة األالنزاع انتيى ك مير مالؾ ىاني بف مسعكد كعمو األ ميربيف األمامزعامة ل

مير ثبت األقد أ، ك لى مصر فاستكطنياإرسالف أمير مالؾ بعائمتو كبقسـ مف بنك كانتقاؿ األ ،مسعكد
اكثر مف  مارة كقتاؿ المردة كاالنتصار عمييـ فيالقيادة كالدفاع عف اإلىاني جدارتو في الزعامة ك 
ليو القائد خاقاف إخباره الخالفة العباسية فكتب أ تبمغ، ك ىكاؿاألبي أ كاقعة حتى لقب بالغضنفر

نو بمغ أيخبره ، ك يشكره فيو عمى مافعل كيحثو عمى حرب المردة كتابا   ـ(291/ػى860) التركي سنة
قره عمى عممو كقكمو أف (ـ295-263/ػى881-881ى مسامع الخميفة الكاثق باهلل)حسف سمككو ال
عمى رسالف الذؼ حصل أسحاؽ بف إاالمير ابراىيـ بف  اعقبوثـ  ـ(،218/ػى861) حتى كفاتو سنة

 .(01)ـ(211/ػى898) بالزعامة عمى الجبل سنة(ـ265-296/ػى891-868تككيل الخميفة المتككل)
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حتى كصمكا نير بيركت الكاقع في  ديار بنك ارسالفىاجـ المردة  (ـ211/ػى868) كفي سنة 
مياؿ فتصدػ ليـ كدار قتاؿ عظيـ بيف الطرفيف أعد بضعة ياـ كالية النعماف،عمى بُ أالشماؿ الشرقي 

س ك الرؤ برسل أ، ك بغا يخبره بالكاقعة بف مكسى القائد لىإ كتب النعماف، ك انتيى بيزيمة المردة
 كتابا   ليو الخميفةإ فكتب ىـنصر ل النعماف كسر بسُ كـر رُ أ، فعمى الخميفة اعرضيل لى بغدادإسرػ كاأل

 منطقا  ك  سيفا   عميو كخمعكلذريتو ك  لو قر بالكاليةأكشجاعتو كيحرضو عمى القتاؿ ك  ىمتو يمدح فيو
 ثمانية قركف  استمرتلبناف  فيليـ  مارةإ كؿأ تقامبذلؾ ك  .(01)شعار العباسييف ا  يمثلسكدأ كشاشا  

 كقدمت ،عائكق عدة في عمييـ كانتصرت الصميبيف حاربتك  (ـ5156/ػى388)سنة حتى متكاصمة
 *دارة عيف معركة بعد دنىاأل بالغرب ـكاليتي حصرتان، ك الساحل عف دفاعا   مراءاألالشيداء مف 

 /ػى5812-5812) سنة الدرزية القائمقامية حكـ مرائياأ بعض تكلىك  (ـ5150/ػى5588) سنة
 كيكسف ميفأك  أحمد افرادىا شيركمف أ مياديفال شتى في سرةاألت اشتير ، ك (ـ5298-5265
مراء ىذا البيت امراء سيف كقمـ كحممة عمـ أحتى قيل في (01)كشكيب كطالؿ كدمحم كعادؿ كنسيب
 .(07) كعمـ
 ونشأتو. ميالده :ثانياا 
 العرب الكتاب مف كبير عدد كالدراسة بالبحث تناكليا فقد ،خفية ليست أرسالف شكيب حياة     

في  الشكيفات بقرية كلد ،كاسع بنصيب كالمجد الشرؼب يكتحظ التاريخ فيمشيكرة  أسرتوف ،كاألجانب
، (ـ5263ىػ/5826) سنة بيركتمف  قرببال رسالفأاؿ محمة  مراءاألالكاقعة في حارة سرتو أبيت 

لناحية الغرب  مديرا  كاف الذؼ ـ(5221/ػى5601مير حمكد)ىك األك لو مكانتو كمنزلتو  تب كانلد ألك 
 كيجميا يحبيا شكيب كاف طكيال   عم رت فاضمة االصل سيدة شركسية كانت فقد أمو ما، اسفلاأل

  .(08)كبيرة درجةإلى  بيا كمتعمق ا
 دراستو وتعميمو. :ثالثاا 

 دخل المدرسة، فلما بمغ الخامسة مف العمر كالكتابةالقراءة  بتعميمو يقكـمف ندب لو كالده 
( ـ5213/ػى5836) سنةحتى  درس فييا في حارة العمركسية بالشكيفات ،(53)االنجيمية(-رية)السك 

لمؤسسيا المطراف يكسف الدبس رئيس اساقفة  في بيركت (80)بمدرسة الحكمةبعدىا التحق كمف ثـ 
 بيا حتى سنة فمكث  ـ المغة العربيةيكانت مدرسة مشيكرة بتعمك  (88) الطائفة الماركنية

مف القاىرة  أثناء نفيو ـ(5301/ػى5686ت: ) باإلماـ دمحم عبده فييا اتصل، ك ـ(5226/ػى5609)
بعد اف  (ـ5226/ػى 5609سنة)مدرسة العندما زار ،ـ(5228/ػى5600)عرابيدمحم  ثكرة خفاؽ إثر إ
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كالتحق في  (86)صار يتردد عميوالدراسية ك لى حمقتو إانظـ شكيب ، فنجابتو اسماعولى إكصل 
الى دمشق  مف بيركت التاسعة عشر انتقل بسف، ك (89)المدرسة السمطانيةبنفسيا السنة 

 /ػى5656-5815) دمحم المنينيالشيخ  مجمس مفتي الشاـفحضرىناؾ  (ـ5223/ػى5601)سنة
لى مصر لمكاصمة تعممو إانتقل مف الشاـ  (86ـ()5230ىػ/5602) في سنة، ك ـ(5261-5232

 . (81)بكؿستانإلى إبعدىا  سافركمف ىناؾ  خذت مقاالتو تنشرأف أبعد  ىناؾ اسمو ممعف
 .هعصر  في العمميةالحياة السياسية  :رابعاا 
مف الثمانيف  قربتعكاـ التي ،لـ تكف ىذه األبضع كسبعكف عاما  كثر مف أرسالف أشكيب  عاش     
 في الشرؽ كالغرب بصفة العظيمة حداثاألبالمنطقة،بل كانت حافمة البالد ك ىادئة في تاريخ  عاما  

الذؼ  خيرة مف الحكـ العثمانيحداث الفترة األأ.فيناؾ خاصةبصفة  -لبناف –ومكطنعامة كفي 
 ،في الدكلة العثمانية ديافالتنازع بيف الطكائف كاأل، ك تراؾالعرب كاأل االخكة بيفماالشقاؽ ، ك عاصره 

كقياـ الحربيف ب العر يقظة ، ك المتأثرة بالغربالفكرية  التياراتظيكر ، ك االستعمارؼ كتغمغل النفكذ 
كتمزؽ  الكبرػ  كقياـ الثكرة العربية االختالؼ بيف مفكرؼ االمة في المنازع كالمشارب، ك العالميتيف

ضد  الثكراتكانطالؽ  ،بعد الحرب العالمية االكلى االستعماريةالعالـ العربي كاقتسامو بيف القكػ 
 .(82المستعمر)
حرب احداث  شارؾ في ، ك العثماني حكـال خالؿكظائف إدارية في الشاـ  شكيب تكلى

لمجمس  انتخب، ك (83)ـ(5358-5355/ػى5665-5660)يطاليالإالغزك ضد الغرب  طرابمس
اختمف مع  اف، ك كلىاأل خالؿ الحرب العالمية الدكلة العثمانيةكدعـ مكقف  (60العثماني) المبعكث

غادر ، فالزعماء العرب لذؼ حكـ باعداـ عدد مف، اكالحجاز الشاـ عمى السفاح سياسة جماؿ باشا
ثـ في  بسكيسرا لكزاف مدينة كبعد الحرب استقر في (ـ5356/ػى5661) بكؿ سنةنستاإإلى  الشاـ

 .(65)(ـ5361/ػى5616)سنة جنيف كلـ يرجع إلى سكرية إال  
تعرض ، فحياتو كل عمييا  رىف، ك أكالىا كل اىتمامومسألة ميمة الكحدة العربية  كانت قضية
تمثمت حيكت ضده المؤامرات العديدة مف أذنابو ، ك الضطياد مف المستعمرل طنيةبسبب مكاقفو الك 

كانت البالد خالؿ القرف التاسع عشر منصرفة عف العمـ فقد  ،(68)التشكيو كاالفتراءات حمالتب
، رانتشباألالطباعة  سرعاف ماأخذت دب لقمة المدارس كندرة الكتب كعدـ انتشار الطباعة،لكفكاأل
 تكزاد عمميةالجمعيات النت ت الصحف كتكك  ظير ثـ ،ولنصف الثاني منا كذلؾ فيارس المد ُشيدتك 

 .(66) فشيئا   المدارس شيئا  
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 وفاتو. :خامساا 
 -بفارغ الصبر -ينتظركف  كاي كقت كان، فحراركل األب كمصيبة المتفاجعة  توكانت كفا      

تحررت  بعد اف ـ(5391/ىػ5661ة )سنفي ، فلرحميو حزنا   كالعربي سالمياىتز العالـ اإل، فعكدتو
لكف حالتو ، ك فاسُتقبل استقباال  حافال   (ـ5396/ىػ5666في أكاخرسنة) إليياسكريا كلبناف،عاد 

، مرضالمف االغتراب ككثرة  الطكيمة كانت قد ضعفت بعد تمؾ السنكاتلـ تميمو الكقت ك  الصحية
 قيل م اكمكنظمت القصائد  خطبلا في تابينو ألقيت، فـ(5396 /ىػ 5666ما لبث أف تكفي في)ف

  :فيو
 (.69) فيو ىـ  كأحزافُ  فؤاد   لُ ** فكُ  رؽ أرسالف  الش   ىكػ كككبُ                  

 .هؤ وارا ثقافتو الشخصية :سادساا 
تأثر بعدد كبير مف ك  ،ترحاؿالعمى القراءة ك  حرصكالعمـ الت ةمحبك  التديف كالتحفع عرؼ عنو    

عمى االىتماـ بقضايا  هكلـ يقتصر دكر  ،حياتوى أيدييـ أك اتصل بيـ في أعالـ عصره ممف تتممذ عم
يقاظ اليمـ كبعث الكعي ف العربية كاالسالمية األمة نما ، ك قطكا   المستعمركيفضح  تيـيشرح قضي اخذا 

 كاستقبل في كللبياف ذلؾ  كأمريكا  اكرباإلى  ارتحل، فكثير مف بمداف العالـلكخداعيـ  زيفكيكشف 
  التي البمداف مف كثيرل األليمة الحالة، ك المستعمر تفضح التي المقاالت مف العديد كنشر زاره بمد

  .(61)االستعمارمف  تعاني
 الذؼ كأسمكبو تعبر جميع مؤلفاتو القيمة السياسية كاألدبية كالعممية كالتاريخية عف منيجو         

 دقة التعبير كالبراعة في التصكيرك  ةالعبار  كسالسة ةكالتمكف مف المغ كالتفكيرقكة الاتسـ بالفصاحة ك 
الدكؿ  كاف يناشد قد، فلعصره بالناحية الثقافية ما رايو ، ابسيط مقنعسمكب أب كربط الحاضر بالماضي

جمع نفائس مجتمعتا  لكاحدة  ف تعمل بيد  .أيافيالعربية كمجالسيا العممية ككزارات المعارؼ 
اؼ تمؾ  اين  ألكربا كمتاحفيا أ مكاتباتة في مختمف المتناثر  المخطكطات الحضارة االسالمية

أكربا ممسمميف في العممي لعف تراث  يفتشخذ مف منفاه أف مةتؤلف ثركة األ كالمصنفاتالمخطكطات 
  .(66)في كتب عديدة ذلؾ حققك 

 .وسياسياا  واديباا  ومفكراا  شكيب أرسالن مؤرخاا  :سابعاا 
، كالنظـكالخطابة كالكتابة كالتأليف  المطالعةفي  عاما   نحك ثمانيف عام ا قضى منيا ستيف عاش     

أثر العامل الديني في الصراع بيف  ببصيرتوأدرؾ ، ك المجالتك  الصحف ي عشرات الدكريات مفف
الحتالؿ  سعيياأكضح أثر ذلؾ في دكؿ الغرب ك ، ك و كمقاالتواتبافي كت كالمستعمريف،بينيا المسمميف
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تناكؿ ، فاحكاؿ المسمميف اليـك عمى يد المستعمرت الصميبية القديمة ربط بيف الحمال، ففميالمسم بالد
بدائيا  كعارفا   االسالميةنفسية الشعكب مف ب خبيرا   دعيُ ، ك (61)مف ذلؾ اخذ العبر ككجكب يـفظائع
الكقائع مستعينا  ب (.62)تاخر المسمميف أسباب اسماه ليف كتابألى تإ ذلؾ عالجيا،دفعو ةقيكطر 

، يكمُا ماالشعكب في  دةف المسمميف كانكا ىـ ساأتككد عمى التي عنيا  أكقر  عاصرىاي التاريخية الت
سالـ جل استنياض اليمـ تحت راية اإلأسالـ الذؼ نزؿ بمغتيـ كجعميـ مادتو كحممة سيفو مف اإلك 

 .(63)بكل قكمياتيـ لكل المسمميف ف جامعا  آكالقر 
 ندلس.لكتابة تاريخ األ  يب أرسالناألمير شك العوامل التي ساىمت في توجو :اا منثا

كلعت منذ صباؼ بقراءة تاريخ  :يقكؿ أرسالفكفي ذلؾ  الشغف بالتاريخ األندلسي كقراءتو  .5
 .(90)األندلس كالتنقيب عف كل ما يتعمق بالعرب في تمؾ الجزيرة

ىي كتابة ، ك رسالف منذ البداية دافع كتابتو عف األندلسأيحدد لنا  إذ مشاىداتو الشخصية .8
 .(95)ل عمى أؼ حاؿ اكثر مف رحمة كتجكاؿ قاـ بيما المؤلف في تمؾ الديارفص  تُ 

ثركا في شكيب كتاثر بيـ فصاغ مف خالليـ منيجو في الحياة ككتابة التاريخ أرجاؿ ىناؾ  .6
كاالطالع  سالـ كحضارتوتعاليـ اإل منيـ الشيخ دمحم عبده الذؼ نفخ في صدره ركح البحث في

  .(98) عمى مختمف الممل كالنحل
 اطمع عمييا كامعف النظر فييا خمفيـ اثارا   كاليـ بل ترك ا  برجاؿ لـ يكف معاصر  يضا  أثر أت .9

رخي ؤ كغيرىـ مف م المقرؼ ، ك بف خمدكف ا  ، ك بك الحسف الصابيأ، ك بف المقفعإك،ثر بياأكت
 .(11)سالـكمفكرؼ اإل

 كلىحرب العالمية األمثل الغزك االيطالي كالستعمارية التي تعرض ليا المسممكف الحركب اال .1
ثير عمى أت ائجهالنت كاف،المسمميف كالخالفة العثمانية عف بالد ا دفاعا  مييكم اشترؾ في كقد
كالمكعظة  ةخذ العبر لمحكاـ كالمسمميف أل ا  تنبييكف تكشبو ما أكانت كتابتو ، ف فكارهأك  وئراأ

 .(11)لمتكرار قابل لؾف  ذكاقركنا  ندلس مف تدمير لحضارة دامت ا جرػ في األمم  كالحيطة 

في  ثرا  أ تتركفي المشرؽ كاكربا كامريكا بيف العديد مف البمداف  متنقال   اعاشيي تحياة النفي ال .6
  .(11)مجاد الماضيأنفسيتو كفسحت المجاؿ لو لمترحاؿ كاالطالع عمى 

ف ك عرب كمستشرقك ف مسمميف  يمؤرخ كتبيا مؤلفات عف نقلكال خريفالآ فع قتباسالكا نقلال .7
كربا بعد الحرب اطمع عمى قسط كبير مف الكتابات لى أإعندما انتقل ، ك غيرىـجانب ك ا

 .(11) دبية كاالجتماعية كالتاريخية المتعمقة بالمسمميفكربية األاأل
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كنظرتو الصائبة في كيفية تغمب المسمميف في الماضي عمى  سالميةفمسفتو الدينية اإل .2
كحاليـ  المزرية اليـك فاستخدـ تمؾ الفمسفة مة كاحدة متماسكة أالتحديات حتى اصبحكا 

سالمي لى الديف اإلإرجكع لمكتسخير ذلؾ بدعكة المسمميف  ةخذ العبر كالنظرة التاريخية أل
 .(91)في الماضيكانكا طميعة كما اللى إليعكد 

تكقف عف التعميـ في مدارس بيركت  نوأرغـ ف ثقافتو كعمميتو الكاسعة بالماضي كالحاضر .3
لكنو تابع عممية تثقيف نفسو مف دراسة ،ؼ معيدألى إ إلكماؿ دراستو ـ يرتحلكل 5221سنة

في ىذا  فحصل عمى ثقافة كاسعة جدا   لممسمميف ؼ كالفكر  يكالتاريخ يدباأللمتراث 
 .(18)المجاؿ

 مولفاتو. :عاا سات
 آالؼ فع فضال   المئات، المقاالتك  تمؾ البحكث بمغتفقد كثيرة الو اتمؤلفاتو كتصنيف تعددت      
عف  رسالفأب يشك ولامايدؿ عمى غزارة كتاباتو ما ق، ك خالؿ حياتو الخطب كمئات الرسائل
عف دفتر  نقال  مف ديسمبر  65لىإ كؿ ينايرمف أ5361نو مف المكتكبات فقط سنة انو صدر ع":تفسو

عدا ، ك دتيف كمقطكعةيكقص 516عدد المقاالت، ك 5125المكاتيب،بمغ عدد المكاتيب الخصكصية 
طبعت ركض ، ك صفحة 160صفحة كحكاشي ابف خمدكف  610عف شكقي مف ؾ حررت كتابا  ذل

 كتبت قسما   5361 سنة يخي كنسب العائمة...كفأذيمتو بتفسير كاكدعتو ترجمة ، ك خيأالشقيق ديكاف 
تفسير بعض  ىعمقت عم، ك ندلس...كقدمت ديكاني لمطبعكؿ مف كتاب األغير قميل مف الجزء األ

  .(93)"ليفي بركفنساؿ لختصو في ىذه السنة ككتاب لفاظ...األ
ره افكأ تحمم يا رسائلمن، ك (10)صدقائوأب ا  خكانو كبر إل ألفو كفاء  مافكاف مف تمؾ الكتابات     
 /ػى5692) عمراف مف قبل الشيخ دمحم بسيكنيعمى اقتراح  ىي فصكؿ كتبيا جكابا  ، ك صالحيةاإل

ضعف  أسبابضا في صاحبيا دمحم رشيد ر لجمة المنار يكتب لمأف ب اماـ جزيرة برنيك)جاكه( ـ(5383
لى إمنيا رحمتو ،(15)كالثركة فكتب رايو في ذلؾعزتيـ بالممؾ كالسيادة قكة  الفرنج ك  أسبابك المسمميف 

ككضع مقدمة  الخطية تونسخالذؼ عنى بتصحيح  كتاب الدرة اليتيمة، ك (18)5383 البالد الحجازية
المساعي في مناقب اإلماـ  كتاب محاسف، ك (16)ـ5231ك5236مرتيف سنة ،بيركت،ليا كطبعيا

، تقي الديف بف عبد الرحمف الخطيبنشره عف مخطكطة برليف لزيف الديف بف  أبي عمرك األكزاعي
كتراجـ لمف كرد ذكرىـ في متف  ره بمقدمة عف االماـ االكزاعيقد نقحو ككتب حكاشيو كصد  ك 

كؿ منو الذؼ نقحو كعمق الجزء األطبع  اسحاؽ الصابى بيأكتاب المختار مف رسائل ، ك (19)الكتاب
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فقد ترؾ  (المخطكطة)ثارهآا مايتعمق بم  ، ا(11)دباء زمانوأكتعريف ب يجمة الصابحكاشيو كبصدره تر 
 (.16)منيا الشيء الكثير ايضا  

 .يندلستاريخ األ ال في كتابة ويتمنيج :اا شر اع
 كمف أىـ تمؾ الكتب:كترجمة تأليف كتحقيق  مف الكتب مابيف ا  كبير  ا  عدد شكيب أرسالفعف  صدر

 *(11.)5363اجزاء 6ثار األندلسية : الحمل السندسية في األخبار كاآل5
كما ىك الحاؿ مف بقية مؤلفاتو يبدء ببياف كالغاية مف تكثيق تاريخ األندلس مذكرا  بأف غريزة  

كل ، فبحفع الغابر فية كاالعتناءكالكقكؼ عمى الرسكـ العا البشر في تذكر الحكادث كالكقائع الخالية
امة تدرس تاريخ البشر تجعل تاريخ سمفيا ىك المتقدـ كالدرس المقدس عمى بقية التكاريخ لتذكر بيا 

مف منطمق قكلو عز كجل"كتمؾ االياـ نداكليا بيف الناس" ككلعو منذ الصبا بقراءة تاريخ ، فناشئتيا
التي دفعتو  سبابمكررا  نفس األ، ك عميو لفقدهاألندلس ذلؾ الفردكس الذؼ ظل الى اليكـ يناح 

لمخكض في ىذا المجاؿ فيما سبق لو مف اعماؿ كما تالىا ىي سنف في تتبع مف قبمنا كاالقتداء 
 بسمفنا كبناء ما بناه االكائل.

فبعد االىتماـ كاالقباؿ الذؼ القاه  كتابو االكؿ ركاية اخر بني سراج كخالصة تاريخ األندلس 
اعادكا قراءتو مرارا  ، فا الكتاب كتتبعكا حكادثو بأىتماـ عظيـة،مف اعياف االمة الذيف قرؤ كسقكط غرناط

طبعيا اكثر مف ، ك كتكرارا  زاد مف حسرتيـ ككلعيـ بتاريخ األندلس مع ازدياد الجيل الجديد لمتثقف
 القادمة،كتابا  انو عـز عمى اف يقـك بتقديـ اخر عظيـ في حياتو كييدييا خدمة لالمة كاجياليا ، فمرة

مقابال  بيف ماتناقمو العرب ، ك شافيا  لمتعاليل كجامعا  القطار ىذا البحث،ناظما  بيف القديـ كالحديث
قد رسـ ببيانو صكرة صادقة ، ك ندلسدراسة مفصمة دقيقة كبديعة عف األل كالغرب بيذا الشأف،بتقديمو

مع ذكر مف ،لى يكمنا ىذاإثارىا آندلس كمابقي مف كدقيقة عف كل مدينة ككل ناحية مف بالد األ
 .(18)جزاء متعددةأتحفة تاريخية في  د  اشتير كذاع صيتو مف عممائيا كادبائيا كشعرائيا حتى عُ 

نحك ستة سنكات مف تمؾ  ندلساأل لىإ توبرحم قاـف أبعد  ليف كتابو ىذاألى تإفانصرؼ 
اف ، ك الرؤيا كيجعل القدـ رداءا  لمقمـكتجكلو في معظـ اسبانيا،ليعايف فييا كليقارف الركاية ب الرحمة

فاصال  كتابو  (19)الحمل السندسية في األخبار كاآلثار األندلسيةيجعل مف رحمتو اساس كتابو 
السابق تاريخ غزكات العرب عف ىذا الكتاب،بعد اف كجد فيو خركجا  عف المكضكع كاتساعا  في 

بعد اف تحكؿ الى اكثر مف مجمد حريصا  فيو  اختمف تسميتيا، ك التاريخ كبعدا  عف رحمتو األندلسية
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كل مالـ يذكره مف سبقكه بالنصح كالتحميص كاالمانة في كتابة  عمى اظيار جيده فييا كذاكرا  فييا
 تاريخ جديد لألندلس.

اختيار الركاية ، ك معتمدا  عمى مقابمة النصكص كالركايات العربية المتعددة بيذا الخصكص
، تعييف تاريخ دقيق لكل حادثة باليكـ كالشير كالسنة عمى ضكء ذلؾ، ك ياتاالقرب مف بيف تمؾ الركا

مف ثـ مقارنتيا مع الرايات االفرنجية كاالسبانية كتعريب لالسماء االسبانية لالماكف كاالعالـ كما ك 
كما يذكر  .(11)ك كما يمفع االسباف لالسماء العربية عند الضركرة، اكاف يمفظيا العرب المسمميف

تمد الى جانب ما عاينو خالؿ رحمتو الى النقل مف الؤلفيف بقدر المستطاع كالضركرة،لتككف انو اع
مكسكعة متنكعة االراء كاالفكار كالتي يرغب مف خالليا اف يطمع القارؼ عمى احكاؿ العرب المسمميف 

كالذؼ  مـ يرد مف ىذا الكتاب مجرد النقل عف االخريف، فكما كتبيا مف عاصرىا المختمفة باألندلس
انما يككف بنقل ما يمكف ، ك عبر عنو بأف ذلؾ ليس مذىبو بالكتابة كاليجد فيو طريقة مثمى بالتأليف

اصة لتمؾ التي جـز بصدقيا كصحتيا ، خاالتصاؿ بو مف اراءالناس كركاياتيـ ثـ يعقبو برأيو الخاص
اركا  في النياية لمقارؼ مستندا  الى ماتكصل اليو مف قرائف كما اطمع عميو كشاىده ت، ك حسب اجتياده

 .(10)حرية االختيار كالرفض لما فييا
فيو عمى ركايات مشارقة كمغاربة عمى حد سكاء كالمسعكدؼ كابف حكقل كالمقدسي  اعتمد   

كاالدريسي كابف االثير كياقكت الحمكؼ كابف عذارؼ كابف بشككاؿ كالضبي كابف االبار كابف خمدكف 
سي كاليمذاني كالقمقشندؼ كالمقرؼ الذيف مثمكا ركايات الفاتحيف كابف الخطيب كابف صاعد االندل

مف جية اخرػ نقل عف جمة مف المستشرقيف المكثكقيف كرينيارت دكزؼ كرينك ايزكدكر ، ك المسمميف
لى جانب مكسكعة ، االباجي كبركفنساؿ كالمسيك جكسيو كبدكير كسيمكنو كككندؼ كدكيدكير

راؼ الركاية الغربية،مستعينا  بترجمتيا بعدد مف زمالئو االسباف كناسبا  االنسيكمكبيديا االسالمية لبياف 
ناقال  في كثير مف االحكاؿ الفصكؿ بنصكصيا االصمية اك ممخصا  منيا ، ك كل ركاية الى صاحبيا
الى اف بترىا ربما قد يغير مف معناىا  كاشي الكتاب ،مبينا  نقمو النص بالكاملمع التعميق عمييا في ح

قسـ الكتاب ، فلمنص كاليعبر عف محتكىا الصحيح حتى كاف كانت لتدعيـ فكرتو االصمية االصمي
ناف معا   نيماأ اعتبار عمى كالجغرافيا التاريخ بيفما فييا كازف  ون  إ ":يقكؿ حيثالى قسميف   صكرة يكك 

 .(16)"كتاريخو المفقكد الفردكس ذلؾ
لألندلس كرحمتو ارفق الكتاب بالخرائط كمف اجل االستشياد كتاكيد المعالـ الجغرافية      

التكضيحية،مبينا  فييا اسماء المدف بالغة العربية كمعززا  تمؾ الخرائط بالصكر التي تنشر الكؿ مرة 
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مف دكف اثقاؿ الكتاب باالرقاـ ، ك لمقراء كفي كتاباتو عف معالـ األندلس لما ليا تأثير في النفكس
جزئي الكتاب  في النسق ىذا يتابعك  قل مف نفس القارؼ،الحسابية كالجداكؿ االحصائية التي تث

ابف سعيد األندلسي في كتابو المغرب في حمى المغرب  بطريقة نايذك ر  منيجا   في يبدأمنو، الباقييف
 لىإ ينتقل ثـ دباءكاأل كالفقياء الحكماء مف يافي نبغ مف عف يحدثنا، فايزكرى التي مدنيا عف الحديثب

 النابغيف برزأ عند منطقة كل في دائما   متكقفا   تاريخيا كبعض اسميا عف دثا  متح المجاكرة المناطق
بي أالقديمة كالحديثة ك  األندلس اءرث يف األشعار مف بالكثير نيايتو خاتما  .(11)ليياإ المنتسبيف

 :ـ(5663/ػى110:بعد)تاالنصارؼ  خاتمة بفبف عمي  أحمد جعفر
 .(11)ستكرىا منيا بالرغـ ىتكت كقد **نةرىي الكافريف بأيدؼ ضحتأ               

 بف الكليد كتبيا الجزء ىذا تحرير مف معاصرة قصيدة -أيضا  -األشعار ىذه كمف         
، الكتاب ىذا في تخميدىا حب  فأراد أرسالف كألبناني  مسيحي بيأدكىك (ـ5395/ػى5660ت:)*طعمة

 : ختامياك 
 .(11)المساكينا المماليؾ بتنا فكيف **مممكة الككفُ  ككاف الممكؾ ان  كُ                 

يطاليا كسكيسرا فرنسا في العرب غزكات تاريخ :8  .(11)المتكسط البحر كجزائر كا 
لركاية اخر بني  اكال   ىنا ايضا  مثل بقية ماكتبو عف تاريخ األندلس كالمسمميف فييا بعد ترجمتو   

العصر في اخبار بنك نصر لمؤلف مجيكؿ سراج الذؼ ذيمو بكتابو خالصة تاريخ االندلس كنبذة 
تصنيف الثاني لو بالتأكيد عمى الغاية مف دراسة التاريخ العمل االكؿ لشكيب ارسالف،يبدء في ىذا ال

انو الكجكد ، ك االسالمي بأف حفع التاريخ ىك الشرط االكؿ لحفع االمـ كنمكىا كرقي االمـ كسمكىا
حافظة لتاريخيا كراعية لماضييا كمتذكرة اكلياتيا،عمى عمـ  المة كالشعكر بذاتيا كبنفسيا اال اذا كانت

التاريخ الذؼ ىك الكاصل بيف الماضي كالمستقبل.فقد اىمل العرب المسممكف التأليف فيو مع أنو مف 
امجادىـ كماضييـ كالمع مالمعت فيو مكاضييـ كىك الدكر الذؼ كاف ليـ فيو الريادة كالقيادة في اكربا 

ذلؾ عف فتكحاتيـ في فرنسا كايطاليا كسكيسرا كجزائر البحر المتكسط التي ، ك سبعد فتحيـ األندل
ذا الدكر يكاد كما عبر عنو مجيكال  لدػ ، ىرفعكا فكقيا راياتيـ لمدة طكيمة كاثركا فييا اثارا  كثيرة

 .(17)ابنائيا،بل حتى الكثير مف ناشئتيا اليعرفكف عنيا كلك قميال  
 2/ق 9ك8)مابيف القرف  المسمميف اتفتكح ا  كصف كيف كتابو ىذاـ بدء بتد5360سنةكسط افي ف

جاعال  منو مقدمة لكتابو الثالث خالؿ رحمتو الى األندلس فيما بعد المعركفة بالحمل (،ـ 50ك
بالكتابة عنيا استنادا  لظركؼ رحمتو الييا  كمبتديأ الرحمة سبيل كتابو في ا  سمكالسندسية االنف الذكر،
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شكؽ كالحنيف الذؼ كاف يختمج في نفسو منذ اكثر مف ثالثيف عاما  يدفعو لمتابعة اثار اكال  كالغراـ كال
يي كاجب عمى كل مسمـ بأف ، فثانيا  كالترحاؿ الييا المسمميف فييا كماجاكرىا مف البالد االكربية 

 يبحث عف اثار قكمو كيتعمـ مناقب اجداده كيتدارس معالي ىمميـ ما يترؾ مف ذلؾ تراثا  خالدا  
فيو عف أمجاد المسمميف  ا  تحدثم العقابو النيا انفس مااثركه مف اثار ىناؾ في تاريخ البشرية.

كفتكحاتيـ في ىذه األصقاع كماترككا خمفيـ مف آثار كمف أيات الحضارة كالمدنية،ليذا كمو خصص 
 (.62نسية")سماه:"الخبيئة المنسية في مقاـ العرب بجباؿ األلب كالبالد اإلفر اكتاب بىذا المكضكع 

مبتدأ رحمتو مف حيث تكقف فيو المسمميف مابيف فرنسا كايطاليا كسكيسرا حتى بحيرة ككنستانزا 
يك اكؿ تأليف عربي مستقل في ىذا الشأف اراد اف ، ففي المانيا التي كانت تعرؼ باالرض الكبيرة

دـ األخذ بكل ما يقكلو بأيدؼ المسمميف كعييديو لممسمميف لككنو دائما يدعك لدراسة تاريخ المسمميف 
 يذكر مف خالؿ مشاىداتو لالثار النادرة كالمتبقية لممسمميف ىناؾ، فالغربييف بيذا الخصكص اال نادرا  

 .مف النقكد كالمالبس كأسماء البمداف
المصادر التي استقى منيا معمكماتو كانت المصنفات التاريخية االسالمية اكليا كمف ثـ اما     

االخذ منو،ذاكرا  منيـ الفرنسي رينك في كتابو  أسبابف الغربييف في بعض االحكاؿ ك ماكتبو المستشرقي
في  كاكما ذكر اكعى مف كتب ـالني ـخذ عني، اغارات العرب عمى فرنسا كسافكؼ كبيمكنت كسكيسرا

بالتحقيق في المسائل التاريخية معتمدا  عمى اجادتو المغة العربية  ـاصة ماعرؼ عني، خىذا المجاؿ
عف  لالتينية في مقابمة النصكص كالحكاث لتأكيدىا ذاكرا  المصدر الذؼ استقى منو معمكماتوكا

ما يخص فتكحاتيـ في شماؿ ايطاليا كسكيسرا اعتمد عمى ماكتبو ، ك فتكحات اعرب في فرنسا
ماكتبو االسباني ككندؼ تاريخ ، ك السكيسرؼ فرديناند كيممر في كتابو غارات العرب عمى سكيسرا

ء العرب عمى اسبانيا كاف عرؼ بتحميصو الركايات االانو لـ يذكر مصادر معمكماتو التي استيال
 ما كتبو لفكستينك بكربكف عف تاريخ العرب في اسبانيا.، ك استقاىا في االسككرياؿ

يدعك شكيب ارسالف الى تحميص الركايات التاريخية لككف اغمبيا شفكيا كانت بعد اف ضاع 
كغمكضيا  المبالغة في ركايات المسيحية، ك ي فترة الحقة مف تمؾ االحداثاصكليا اك انيا كتبت ف

جد في ذلؾ طريقا  الى مقارنة الركايات فاذا ماتطابقت ، ك كاختالطيا مع غيرىا مف االحداث التاريخية
اما اف لـ تكف متطابقة لجاء الى المقارنة بينيا كترجيح ، ك مع ركايات العرب كانت صادقة كمتينة

ما تمؾ التي لـ يمكف الجـز بيا فانو اشار في كتبو الى ، الى العقل كالعصر الذؼ حدث فيواالقرب ا
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ىكذا مبتدئا  بالمدف متحدثا  عف تاريخا القديـ فيما سبق الفتح كمكقعيا كتسمياتيا كاسـ ، ك مصدرىا
 القائد الذؼ فتحيا.

  .(19)صرككتب نبذة الع األندلس تاريخ ممخص كبذيميا سراج بني آخر ركاية :6
تمؾ الترجمة زاد مف شيرتيا عمى ، فأرسالف شكيب ترجميا*شاتكبرياف رينيو فرانسكا مفرنسيل 

خركج المسمميف  كحتىندلس منذ فتح ألصادقة عف تاريخ المسمميف لبالد ا بتكممة تأليفو كالحاقيا
 مممكة قكطس إلى األندلس تاريخ خالصةكتاب ك  الركاية لترجمة مضيفا   طباعتو عاد، ا (10)يامن

 لمؤلف نصر بني دكلة انقضاء في العصر أخبار كتاب كىك ا  ثالث ممحقا   ليا اضاؼثـ  غرناطة
جمع ، فسمطانيةرسمية  كتب أربعة في تاريخية أثار معو مكرفقا  ،األندلس سقكط كقائع شيد مجيكؿ

 .كاحد كتاب بذلؾ ثالث مؤلفات في
بأنو اصاب  في ىذا الركاية بعض  السبب في ترتيبو بيذا الشكل أرسالفكيذكر شكيب  

المضاميف فأختر ترجمتيا الى المغة العربية،لمطف معانييا كشرؼ مغزاىا كما تضمنو مف اداب 
اطالعا  عمى ، ك مزايا االشراؼ الفرساف، ك ايثارا  لما فييا مف مكاـر االخالؽ عند المسمميف، ك المحبيف

استدالال  عمى بديع صنع هللا ، ك عالـ االنساف الصفات الممكية متزحزحة عف افق المال العمكؼ الى
مف ثـ تعريفا  بالفركسية انذاؾ كما انطكػ عميو مف مكاـر ، ك حيف يجمع بيف الحسف كاالحساف

كاستقراءا  الثار المسمميف،مكمال  الركاية بذيل عف اخبار االندلس لمزـك  كتمذذا  بذكر السمف االخالؽ
جاء فييا مف لطف الحقيقة ما اليقصر عف ، فسكيغ حالكتيا لمقارؼ الركاية ليا لممساعدة في فيميا كت

 لطف خياؿ شاتكبرياف كركايتو اعاد بو الى االذىاف صدػ األندلس الزائمة.
 القارغ  يعكض أف فأراد تو،ترجم عند ا  إختصار  فيو كجد وأنعمى الرغـ مف  سراج بني آخر ركايةك 
 بتعريفو القارغ  مدارؾ تكسيع أراد ذلؾب أنو، ك خياؿالسيج ن التي مف التاريخي كزمنيا الركاية عف ا  شيئ

 عف كيتحدث سراج بني أسرة بتاريخ فيعرؼ .الحقيقية األندلس تاريخ خالؿ مف الركاية كزمف  بمكقع
 يأندلس شاب عف،التاريخ عف ا  جد بعيد قالب في ةعاطفال في بالمبالغة المستشرقيف كأثر األسطكرة

 الفركسيةب تاريخي ا عرفت التي ندلسألفي ا األحمر بني كزراء رناطييفالغ سراج بنك بقايا مثلتي
 كالعاشق دماءأ كاسميا(بيغار آؿ)مف جميمة فتاة ىعم عيناه تقع كىناؾ ألندلسا إلى -كالعمـ جماؿالك 

 األجداد دماء ذكرػ ك  اآلخريدخل في ديف  أف طرؼ كل يأبي، ك  سراج بنكنسل  مف حامد بفىك أ
 .فراقيما فيككف  بجذكره جديد مف ذكره، تاآلخر كطرد بعضيا تكسف الذيف كاآلباء
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 عف يافي ؽ تطر ، ك غرناطةمممكة  عف تاريخي حديثب قد خصوف الركاية فمالجزء الثاني  أم ا
-5060ق/926-988)الطكائف ممكؾ ـ(155/ػى38)األندلس تح، فاألندلستاريخ ب عالقة مالو كل

 ـ(5868-5583/ػى660-189) المكحديف ـ(5591-5035/ػى190-929)المرابطيف ـ(5030
 كـ(5938-5868/ػى231-660)نصرك بن (ـ5858/ػى603)العقابـ(5531/ػى135) األراؾ ةمعرك

 غرناطة في نصر بني أمراء بيف حدثت التي النزاعات، ك المغرب مف لألندلس قدمت التي داتنجال
 األحداث سرد فيفييا   يا،يبدعل الشيير كالرثاء األندلس سقكط ثـ مف، ك ليا إسبانيا ممؾ استغالؿك 

 تيجيرىـ ثـ كمف المسممكف  اهالق الذؼ كاإلضطياد لكنائس المساجد كتحكؿ كرثاء بكاء مف األخيرة
 .بالقكة كتنصير كتعذيب كصمف عنت مف كجدكا كما فييا بقكا الذيف المسمميف عف كيتحدث لممغرب

مساعدة القارؼ عمى فيـ االكؿ ببيف ىك بيذا الكتاب لس الركايةتمؾ كيذكر الدافع الى تذييل     
الثاني ، ك الحكادث الحقيقية كمعرفة المكاقع التاريخية التي اىممتيا الركاية مما يفقدىا لذة المطالعة

راد مف التذييل عمييا كاطالتيا بما يزيد مف حجميا كاظيارا  لمحقائق التاريخية،بما ، ااختصارا  لمركاية
أراد منيا اف تككف ذيال  عمى الركاية يستقصى ، فركاية كصحتة احداثيااليتكىـ فيو القارؼ بصدؽ ال

منيا تاريخ االندلس الحقيقي،عمى الرغـ مف ككنو ممف اليحبكف التأليف في مكاضيع كثر التأليف 
راعة كالصدؽ كالتجديد،عمى اف بمف ال ىفييا كطاؿ المقاؿ كتكرر لما سبق اعادتو كالصدػ فخم

ستفيضة في كتب التكاريخ شرقا  كغربا  كمعمكما  لمجميع بما اليمكف التاليف فيو اخبار االندلس كانت م
أذا ، فانما احب التأليف فيما ندر كخفي مف تاريخيا كطمست معالميا، ك سكػ زيادة في عدد الكتب

 لعدـ تداكليا كمطالعتيا المرة  قراتو العامة كالخاصة سقط منو عمى جديد ذؼ حالكة كلـ تسأمو النفكس
 تمك االخرػ كمدارسة كتب القكاعد التي التتغير.

فاراد مف خالؿ ذلؾ اف يفند في الجزء الثاني مف الكتاب حادثة الفتؾ باسرة بني سراج مف لدف 
لك كانت صحيحة كما يذكر شاتكبرياف كغيره  مف  -الحادثة-ممكؾ غرناطة كما ينكه لو الغرب،النيا

ة المزعكمة عف المؤرخيف المسمميف مثل المقرؼ في كتابو المستشرقيف لـ يكف ليمر مثل تمؾ الحادث
نفح الطيب الذؼ ضـ كل كصغيرة مف تاريخ األندلس كتنكعو باالخبار كمستندا في نفس الكقت الى 

يذكر مف انيا لك ، فماكتبو الكزير كاالديب الثماني ضيا باشا مف استحالة كقكعيا كمف ثـ صحتيا
 ثا  ضعيفا  جدا  نظرا  الىماليا مف قبل جميع المؤرخيف المسمميفكانت ذات اصل فالبد اف يككف حاد

اك االشارة ليا،ضاربا  المثل الحداث يزخر بيا التاريخ االسالمي كشبيية بحادثة بنك سراج عمى سبيل 
المثاؿ حادثة الفتؾ بالبرامكة كقصة العباسة اخت الرشيد، مستندا  الى اصالة ىذا البيت مف قرطبة 
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العالـ كالتراجـ الشييرة التي سبقت عصر غرناطة اكانيا الشخاص مف القرف التاسع المعركفة با
 اليجرؼ في زمف الخركج االخير لممسمميف عف البمد اعتمد عمييا شاتكبرياف في ركايتو الخيالية.

  .(15)المقدمة المعركؼ باسـ تاريخ ابف خمدكف اك كتاب العبر كديكاف المبتدا كالخبر:9
كقسـ ثاني لمقدمة ابف الكتاب  بتحقيق كنشريامو أفي اكاخر شكيب أرسالف  األميرقاـ   
نو أب كقاؿ كؿ منو كعمق عميو بكتاب يماثمو في الحجـاخرج الجزء األ، فبعد التعميق عميوخمدكف 

يبدأ في مقدمة ىذا القسـ ،فاصبح اشبو مايككف بالذيل كتكممة لتاريخ ابف خمدكف  كؿممحق لمجزء األ
يـ ارائو في ابف خمدكف ككتابو مبينا  فييا بأنو لـ يسبقو احد مف الفالسفة كالعمماء قديما  اكال  بتقد

كحدديثا  بالتصنيف في عمـ طبيعة العمراف،عمى الرغـ مف اف الذيف سبقكه مف عمماء االغريق لحظكا 
مغو ابف ىذا العمـ في تصانيفيـ لكنيـ لـ يبمغكا فيو شيئا  مف االحاطة كالسعة كالشرح الذؼ ب

خمدكف،مستشيدا  بسبق ابف خمدكف في ىذا المجاؿ بما يؤيد رايو مايذكره المستشرقكف امثاؿ كارادفك 
، في كتابو مفكرؼ االسالـ بأنو لـ يعرؼ ماعرفو مسممي افريقية في اكربا اال في القرف الثامف عشر

بالتقميل مف اىمية  ابف خمدكف  حاكؿ مف خالؿ تكممتو كشركحاتو لمكتاب الرد عمى كل مف اتيـك 
الكتاب بالقكؿ بأنو لـ يكف منيجا  محددا  في التاريخ كالفمسفة كاالجتماع كمستشيدا  بما قالو ابف 

 خمدكف في مقدمتو.
يجرؼ مقارنة مابيف فمسفة ارسطك كافالطكف في المدنية كالحضارة كماعند ابف خمدكف كمبينا  ك     

دد البراىيف التي قدميا ابف خمدكف بأنو ال افالطكف كال يع، ك الخطأ الذؼ كقع فيو فالسفة االغريق
ارسطك كال الفارابي نفسو، قد كصمكا الى ماكصل اليو ابف خمدكف مف كضعو أسس فمسفة التاريخ 
كاصفا  اياه بأنو مفخر المغرب بل مفخرة االسالـ كمو. كما يؤكد اىمية الكتاب في نظره بأنو كاف 

كل مرة يكتشف فييا اسرارا  جديدا لـ تكف مكتشفة مف قبل في المرة  يطالعيا المرة بعد االخرة كفي
مستخرجا  منو اراءه الذؼ عبثا  حاكؿ العثكر عمييا في غيره مف المصنفات،حتى انو ترؾ ، ك االكلى

 اثرا  عميقا  في نفسو كانو قمما كاف ىذا الكتاب يفارقو في طرؽ تعبيره عف افكاره.
يذكر قائال :لقد اكلعت بيذه  قيق ككضع حكاش جديدة لمكتاباما سبب اىتمامو كقيامو بتح

بقيت انظر اليو نظرة المشتاؽ الذؼ التخمد السنكف مف جذكة غرامي ، ك المقدمة شابا  ككيال  كشيخا  
ربما طالعت مف كامل ابف ، ك لكني لـ اكف مطالعا  مف التاريخ الكبير اال لمحات يسيرة، ك بمحاسنيا

مازاؿ يحف في صدرؼ اف اقراء ىذا التاريخ ، فمف تاريخ ابف خمدكف بكثير االثير اكثر مما طالعت
قراءة مدقق كاعقد اكلو بأخره عقد مستكثق. فمما عـز عمى اعادة طبع الكتاب في المغرب مف جديد 
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كرغبة كبار عمماء المغرب بقيامو بتكلي تمؾ الميمة رغـ انشغالو بالعماؿ عمى كتاب الحمل السندسية 
افق عمى ذلؾ الخراج الكتاب بطبعة جديدة مستكفية شركط التنقيح كمطرزة بالحكاشي ، ك نفا  المذككر ا

القيمة التي تزيد مف قيمتو الالئقة لمثل ىذا الكتاب كفق نظريات العصر الحديثة في عمـ االجتماع 
 اؼ ربط الماضي بالحاضر ما يكمل بو فائدة الكتاب كتتجمى قيمتو الحقيقية.

ب اخر الىتمامو بالكتاب ىك اىتمامو بأنساب االمـ القديمة كالكبيرة كمف كيكضح ايضا  سب
اراد اف يستكمل الكتاب مف حيث ، فجممتيا امة الترؾ،كاف بحكـ معاصرتو ليا اعمـ الناس بتاريخيا

 )اكربا(لتاريخ الصقالبة مةفصخالصة غنية مركزة كمكفيو  (18)تكقف فيو ابف خمدكف في ىذا الشأف 
مثل القسـ االعظـ مف شركحو كتعميقاتو عمى  ـ(5359/ػى5666لى سنة)إدكلة العثمانية كالكالترؾ 
كاف تحقيقو بيذا الشكل اشبو مايككف ذيال  لمقدمة ابف خمدكف كتاريخو عبر تدكيف ىكامش ، فالكتاب

ا لـ يذكر مم  ميمة مف دكف التغيير في نصكص الكتاب كقيمتو التاريخية بل اكسبو قيمة مضاعفة 
  .(16نشر الجزء الثاني كلـ يظير تعميقو عمييا)، ك مككف مف ثمانية اجزاءكىك خر آكتاب في 

 الخاتمة:
التاريخية في ك رسالف العممية أبرز نشاطات شكيب أالغرض مف ىذا البحث ىك الكشف عف      

ابة اعطاء فكرة كاضحة عف منيجو كنشاطو في كت، ك دبي كتاريخيأطار إسالمي في كتابة التاريخ اإل
عف  كبر مف حياتو مجاىدا  الذؼ قضى الشطر األ ،بعد افندلس كالتعريف بوسالمي في األالتاريخ اإل

كليككف الستخالص الدركس  االسالميمتاريخ لىذا الجياد بدراسة رافق قضايا العرب كالمسمميف 
 سؾ بالتراث تمى احياء كاللإ دعكتو مفك العممية كالكطنية  توساىـ في بركز مكان، فمتقدـل حافزا  
 االسالميالدركس مف التاريخ  يستنبطلذا فيك ، ك كاجو المسمميفي الذؼ رستعمالمسالمي ضد اإل
 زر الدكلةأخكة الدينية ىك الذؼ كاف يشد مف األ أمبد ف  كأ ،ىذا حتى يكمناك السياسي منذ البعثة ك 

في  كاف تركيـ لو سببا  كاف سبب تقدميـ مثمما الذؼ ف آجانب التمسؾ  بالديف كالقر لى إسالمية اإل
 .ف ك مف البمداف كاف يحكميا المسممالتي فقداف العديد 

 :واالحاالت يوامشقائمة ال
لقاىرة،مطبعة عيسى ، ادمحم عمي طاىر،ذكرػ االمير شكيب ارسالف المراثي كحفالت التابيف كاقكاؿ الجرائد (0)

 .3ص ،5391 البابي الحمبي كشركاه،
، 5361لقاىرة،مطبعة المنار، ، االف،طبع كتصحيح:دمحم رشيد رضاديكاف شكيب ارس،شكيب ارسالف:ينظر (6)

 .53ص
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 القاىرة، مطابع الدار القكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة، الشرباصي،شكيب ارسالف مف ركاد الكحدة العربية، أحمد (1)
 .50ص ذكرػ االمير شكيب، طاىر، ؛ 96ص ،5366

 .60، ص5360قاىرة،دار المعارؼ،ل، االمير شكيب ارسالف حياتو كاثاره، اسامي الدىاف (1)
المراجع الحديثة سكػ كتابات الجغرافييف كالبمدانييف المسمميف في العصكر الكسطى كال في لـ يعثر في  :الدركز (1)

قد اتيمكا مف قبل جيرانيـ ، فمالحظات قميمة عف اصل كديانة الدركز اال في الكتب الدركز الدينية السرية
التي كاف يغذييا المستعمريف اياـ الدكلة  يـ نتيجة الحركب الطائفية كالمذىبيةالمسمميف كالمسيحيف بابشع الت

مف الصعكبة في ضكء قمة المعمكمات التي يتحدث الدركز فيو عف انفسيـ معرفة تاريخيـ بشكل ، ك العثمانية
مف دقيق مف حيث منشؤىـ العرقي بيف مف يذىب الى ككنيـ مف غير العرب اكراد كفرس كبيف مف يجعميـ 

اصل عربي جاؤا الى المنطقة،حتى عدكا انفسيـ مف اقدـ سكاف المنطقة ظمكا كجماعة عرقية تختمف مف حيث 
العادات كالشكل كالممبس عف بقية جيرانيـ،لـ يعرفكا باسـ الدرزييف اال في عيد فخر الديف المعني الدرزؼ الذؼ 

ة العثمانية فشاع تسميتيـ بالدركز،بينما يطمق استغل عالقاتو مف اجل كسب تاييد االكربيف في حربو ضد الدكل
في بالد الشاـ فقط في جبل لبناف كاقضيتو كنكاحيو كعمى  ـالدركز عمى انفسيـ تسمية المكحديف يتركز كجكدى

كالسكيداء كحاصبيا كراشيا كقطنة كحكراف كالقرػ المجاكرة لدمشق كجرمانو كصحنايا  سفكح جبل حرمكف 
، ماكس فكف اكبنيايـرػ كجبل العال قرب حماه كصفد قرب عكا.ىا مف القكاالشرفية كدير عمي كغير 

 ،6ىامش رقـ  56,15-55، ص8003منشر،رجمة:محمكد كبيبك،لندف،مكسسة الكراؽ ل، ت8لدركز،طا
 .552-551ص ،5311 د.ط، بيركت، الدركز ظاىرىـ كباطنيـ، دمحم عمي الزعبي،.91ص

 اد في كل المياديف،مجمة الثقافة، الجزائر،منشكرات كزارة الثقافة،تكفيق المدني،شكيب ارسالف بطل الجي أحمد. (1)
  .69ص ،5326، 16 العدد ،56 السنة

اف اصل المردة ىـ السرياف سمكا بذلؾ تميزا ليـ كرد ذكرىـ في المصادر االسالمية التاريخية باسـ الجراجمة،  (7)
ى الممؾ البيزنطييف في القسطنطينية عف االرامييف المعركفيف بالممكيف في حماه كحمص عندما تمردكا عم

تعرضكا الى االضطياد كفضمكا سكف المغاكر كفقر العيش عمى الذؿ كاليكاف عمى يد ، فكخالفكه في المعتقد
ستغل المردة سكء احكاؿ الساحل الشامي كانشغاؿ الخالفة العباسية بتكطيد ، االسرياف كالرـك كالكاثكليؾ كاالرمف

العكف كمد يد ة  كسكء سيرة بعض الكالة كقياـ الرـك البيزنطييف في جزيرة قبرص بتشجيعامكرىا كمشاكميا الداخمي
عمر  ؛60ص لممحقق، 5اليامش رقـ .االمير شكيب ارسالف حياتو كاثاره  عمى الخالفةبالخركج لنصارػ الشاـ 

 ،5338ركس برس،،طرابمس،ج،لبناف مف قياـ الدكلة العباسية حتى سقكط الدكلة االخشيديةعبدالسالـ تدمرؼ 
 .53ص

لذيف استكطنكا ىذا المكاف بعد حرب ، اـ بف اسد بف كبرة بف تغمب بف حمكاف مف قضاعةيينسب الى الت:كادؼ تيـ *
ناء الفتح ثقبيمة قضاعة مع سابكر ممؾ الفرس قبل االسالـ فنزؿ بيا بنك عبدهللا كبنك ىالؿ ابنا تيـ هللا ا

 .5مش اليا 88، صنظر تدمرؼ،لبنافياالسالمي.
 .88، ص5363تطكرىا في القديـ كالحديث،بيركت،دار الريحاني، دمحم جميل بييـ،عركبة لبناف (8)
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 .61، 66 ، ص؛تدمرؼ،لبناف5319:8/931، د.تفي جبل لبناف،بيركت، عيافالخبار ا، االشدياؽ طنكس (9)
 .8/936عياف:الخبار ا، اشدياؽ (50) 
 5361 مطبعة ابف زيدكف، دمشق، شكيب ارسالف كحشاه، االمير نسيب ارسالف، قدـ لو كعمق عميوديكاف  (55) 

 .8/936اخبار اعياف: شدياؽ،ال ؛869ص
يبعد  بمدة  جبمية قديمة منذ عيد الركماف تابعة الى مقاطعة الشكؼ المبنانية تشتير باشجار الزيتكف، :* .الشكيفات

عنيا شكيب ارسالف قع فكؽ ربكة قريبة مف البحر يقكؿ ، تكـ(58امياؿ/ 50عف جنكب بيركت نحك)
انيا قصبة كبيرة اىميا نحك مف سبعة االؼ نسمة بناىا االمير مسعكد االرسالني كمف ذلؾ الكقت : 5361سنة

، اؼ مف الف كمائة كتسعة كستيف سنة بالحساب العربي،ىي مركز العائمة االرسالنية بنك ارسالف بدكف انقطاع
يف بف تقي الديف بف عبدالرحمف الخطيب،محاسف ىي مسقط راس محرر ىذه السطكر.ينظركتاب زيف الدك 

المساعي في مناقب ابي عمركاالكزاعي تحقيق:شكيب ارسالف،مصر،مطبعة عيسى البابي 
 .505ص  5ىامش رقـ،5366،الحمبي

 . 91، ص؛تدمرؼ،لبناف8/936عياف:الخبار ا، اشدياؽ (.58)
 /5361:2 دار المعارؼ، مصر،  ابك الفضل،حقيق:دمحم، ت8اريخ الرسل كالممكؾ،ط، تالطبرؼ  دمحم بف جرير (56)

  ؛681-681
 .،16،11،96، ص؛تدمرؼ،لبناف8/931,932عياف:ا اخبار  شدياؽ، (.59)
 .8/933عياف:الخبار ا، اشدياؽ؛65، صالمير شكيب ارسالف، االدىاف .(51)

ـ التي كانت بيذا االسـ في بمدة اقاميا القرامطة في منطقة الجبل عندما استكلكا عمى الشاـ ذكرػ لبمدتي:*عيف دارة
 ىامش المحقق. 11، صاالحساء.ينظرتدمرؼ،لبناف

ناصيف اليازجي،رسالة تاريخية في احكاؿ جبل لبناف االقطاعي،حقق فيرسيا كضبط حكاشييا:دمحم خميل باشا .(56) 
 .59ىامش  59 ، صد.ت كرياض حسيف غناـ،بيركت دار معف،

 .56-58، صركض الشقيق ،ارسالفنسيب .(51)
 .66، صاالمير شكيب ارسالف كمابعده؛الدىاف، 18،، ص،شكيب ارسالف الشرباصي.(52)
كاف مف ابرز مف التحقكا لمتدريس فييا بعد تاسيسيا ـ(5266ىػ/5826سنة) تأسست تعرؼ بالمدرسة االمريكانية (53)

ممف تاثر بيـ االمريكي المكلد المبناني النشاة  ـ(5231-5252ىػ/5656-5869الطبيب كرنيميكس فانديؾ)
 (،5388-5200) لحركة الفكرية كركادىا المبنانيكف ، اشكيب ارسالف كبطركحاتيـ كمكلفاتيـ.ماجد فخرؼ 

 .69-13ص ،5338 دار النيار لمنشر، بيركت،
مسممكف، تمقى فييا دركسا  في المغة العربية عمى يد الشيخ )عبد هللا المدرسة قاـ بتأسيسيا :مدرسة الحكمة (80)

 .،كما قاـ بتعمـ المغة التركية كالفقو، كذلؾ بعد أف ضمتيا الحككمة العثمانية لممدارس األميريةالبستاني(
اخذت تسميتيا مف اسـ راىب كقديس مسيحي معركؼ باسـ ماركف عاش في المنطقة  :الطائفة الماركنية (85)

ر الشرقي اك بيت ماركف فتالب سس ديرا خالؿ حياتو باسـ الدي، االقريبة مف نير العاصي بمدة افاميا القديمة
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حكلو في حياتو عدد كبير مف التالميذ كالمريديف كحتى بعد كفاتو ظل الدير مركز لطائفة المركنية التي خرجت 
عدد كبير مف الرىباف المتاثريف بافكار ماركف،رحب الماركنييف بالفتح االسالمي لمخالص مف حكـ الرـك 

، ث التاريخ االسالمي بالمنطقة مع جيرانيـ الدركز.ينظر اسعد جرمانكسالبيزنطييف كشارككا في كثير مف احدا
 .88-53، ص5336صكؿ الماركنية كجذكر الحريات المبنانية،بيركت،دار المدار،ا

 .  8006:5/633،دار الفضمية،بيركت،8عبدة،ط دمحمالشيخ  اريخ االستاذ االماـ، ت رشيد رضادمحم (88)
كعيدت  ـ(5229ىػ/5608قاصد في بيركت سنة)دارس التي اسستيا جمعية الممف الم:المدرسة السمطانية.(86)

كانت  ـ(5303-5291ىػ/5681-5865بف دمحم بف الحاج مصطفى الجسر) بادارة المدرسة الى الشيخ حسيف
، لحركة الفكرية، امف اكلى المدارس التي كاف يدرس فييا الديف االسالمي الى جانب العمـك كالمعارؼ. فخرؼ 

 .89ص
المنيني كلد بدمشق كقرا عمى عممائيا،ثـ تصدر لمتدريس في المدرسة  أحمدبف اسماعيل بف  أحمدىك دمحم بف .(89)

انتخب لمنصب االفتاء في  العادلية كما تكلى الخطابة في جامع بني امية ككاف يدرس صحيح البخارؼ لمف فيو
 عرؼ البشاـ فيمف كلي فتكػ دمشق الشاـ، شقي،الدم الشاـ حتى كفاتو.ينظر دمحم خميل بف عمي بف دمحم المرادؼ

  .18الترجمة ،886، ص5322 بيركت ،دار ابف كثير، تحقيق:دمحم مطيع كرياض عبدالحميد، ،8ط
  .5/536: 8008العالـ،بيركت،دار العمـ لممالييف،، اخير الديف الزركمي (81)
 .3، صطاىر،ذكرػ االمير؛66، صشكيب ارسالف ،الشرباصي (86) 
 . 56، صلحركة الفكرية، اخرؼ ف.(81)
الدار  لبناف، كالعمل عند االمير شكيب ارسالف دراسة تاريخية فكرية نقدية، جدلية الفكر ناصر الحكيـ، (82)

 .66- 66، ص8050التقدمية،
 .50، صذكرػ االمير طاىر، (83)
 .10،15 ،51، صذكرػ االمير طاىر،؛ 18-96-69،-80، صشكيب ارسالف االمير الدىاف، (60)
 .5389:5/63,10د.ط، بيركت، ،الداب العربية في القرف التاسع عشر، الكيس شيخك (65)
 .2، صد.ت دار اليالؿ، القاىرة، ،النيضة العربيةبناة  جرجي زيداف، (66)
 .500-35، صشكيب ارسالف ي،الشرباص (69)
 .56، صطاىر،ذكرػ االمير (61)
 .56-3 ، صطاىر،ذكرػ االمير (66)
 .62، صشكيب ارسالفالمدني، (61)
 .56، صطاىر،ذكرػ االمير (62)
 .86، صجدلية الفكر الحكيـ ، (90)
 .ة،بيركت،منشكرات مكتبة الحياة،دت ينظر المقدمةفي االخبار كاالثار االندلسيالحمل السندسية  (95)
 المقدمة. لحمل السندسية ،، اارسالف (98)
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 .61، صالمدني،شكيب ارسالف (96)
 .13، صكيب ارسالفالشرباصي، ش (99)
 .66، صالمدني،شكيب ارسالف (91)
  .11-61، ص، شكيب ارسالفالشرباصي؛5/51،56:الحمل السندسية (96)
                   5360، تعميق: شكيب أرسالف، القاىرة،مطبعة المنار، 9ستكدارد ،حاضر العالـ اإلسالمي، طالكثركب  (91)

: 5 /658. 
 .16، صالمدني،شكيب ارسالف (92)
 .568-512، صالحكيـ،جدلية الفكر (93)
 .12، صالشرباصي، شكيب ارسالف؛662، صطاىر،ذكرػ االمير (10)
 .5366،القاىرة،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،لماذا تأخر المسممكف؟ (15)
 .5360القاىرة،مطبعة المنار،  االرتسامات المطاؼ في خاطر الحاج إلى اقدس مطاؼ، (18)
 حقيق:شكيب ارسالف، مصر،، تمف حكـ الكاتب البميغ االشير عبدهللا بف المقفع لدرة اليتيمة، االمقفع عبدهللا بف (16)

 .19، صذكرػ االمير طاىر، ؛5366مطبعة عيسى البابي الحمبي،
 االكزاعي تحقيق:المساعي في مناقب ابي عمرك محاسف  الرحمف الخطيب، زيف الديف بف تقي الديف  بف عبد (19)

 .5366مطبعة عيسى البابي الحمبي، مصر، ف،شكيب ارسال
 .5232ب مط،،لبنافحقيق:شكيب رسالف،، تالمختار مف رسائل ابي اسحاؽ الصابى (11) 
 .16 -19، صطاىر،ذكرػ االمير (16) 
*الحمل االندلسية كىي .، تالحمل السندسية في االخبار كاالثار االندلسية،بيركت،منشكرات مكتبة الحياة،د (11) 

اداب كتراجـ ، ك اندلسية تحيط بكل ماجاءعف بالد االندلس فيو بحث عف جغرافية ىذه المدف كتاريخيا معممة
ضـ اطالس كصكر نادرة التقطيا شكيب ي، ك يصحح فيو المؤلف اغالط المؤرخيف كالكتاب مف العرب كاالجانب

 .11، صطاىر،ذكرػ االمير ينظر .ارسالف في رحمتو
 .11، صالمدني،شكيب ارسالف (12)
 بيركت،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، ،اريخ اكربا في العصكر الكسطى، تسعيد عبدالفتاح عاشكر (13)

 كمابعدىا. 66ص ،5318
 كمابعدىا.5/1المكلف: مقدمةالحمل السندسية  (60)
 .5331لقاىرة، مكتبة الخانجي،، ا9ط دكلة االسالـ في االندلس، (65)
 .59، صطاىر ،ذكرػ االمير شكيب ؛ 5/52:الحمل السندسية (68)
 .6/116الحمل السندسية: (66)
* أبي الفضل الكليد إلياس بف عبدهللا بف إلياس بف فرج بف طعمة شاعر  .193 ،6/192الحمل السندسية: (69)

 .8/50العالـ:، ادباء في الميجر األمريكي.ينظر الزركمياللبناني كلد في المتف يعد مف ابرز شعراء كا
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 .118-6/110مل السندسية:الح (61)
 .5366لقاىرة،مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاؤه، ، اشكيب ارسالف (66)
 .16، صالمدني،شكيب ارسالف (61)
 .11، صطاىر،ذكرػ االمير (62)
رجمة:شكيب ارسالف،ممحق بو خالصة تاريخ االندلس لشكيب ارسالف مع كتاب نبذة ، تالككنت دؼ شاتكبرياف (63)

اثار تاريخية رسمية في اربعة كتب سمطانية ، ك في انقضاء دكلة بني نصر لمؤلف مجيكؿاخبار العصر 
 فرنسا في فرانسكا رينيو شاتكبرياف مف أدباء ىك * مؤلف الركاية .5381لقاىرة،مطبعة المنار،، ا8اندلسية،ط
أكركبا كىي ليس ذات قد ألف ىذه الحكاية ألنتشار مثل ىذه الحكايات كبداية ظيكرىا في ك  ـ(53 –52)القرنيف 

 سند تاريخي حقيقي كما يذكر شكيب إرسالف في ترجمتو إنما مجرد قصة.
 .11، صالمدني،شكيب ارسالف (10)
المسمى بكتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ اريخ ابف خمدكف ج، تالرحمف بف خمدكف الحضرمي عبد (15)

اف االكبر،ممحقا  لمجزء االكؿ يشتمل عمى ما عمق بو مف العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكؼ السمط
 . 5366 مطبعة الرحمانية، مصر، غكامض ابحاثو االمير شكيب ارسالف،

 .59،16، صطاىر،ذكرػ االمير؛11،16، صالمدني،شكيب ارسالف (18)
 .16، صالمدني،شكيب ارسالف (16)
 


