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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 



 

 026 

15 

 باللغة العربًة ملخص
 م.د. جهان قحطان مجًل

مؤلفو كتاب "نور  لّخص منو يعّرفت الباحثة في ىذه الدراسة بكتاب "عيون األثر" الذ
ذة عن مؤلفو ابن سيد بن عمماء السير والمؤرخين، وقدمتند أىميتو وموقعو ع العيون"، وبينت

مادة كتاب "نور العيون" ووثقت  مية وآراء العمماء فيو. ثم أجممتالناس، مبينة منزلتو العم
نسبتو القاطعة إلى مؤلفو، وأوضحت نيجو القائم عمى االختصار وأىم مالمح ىذا االختصار 

ترتيب االحداث والوقائع وأوضحت دقة المؤلف في نقاط محددة. ووصفت مسمكو التاريخي في 
وأمانتو العممية، وضبطو لألسماء والكنى واأللقاب، ثم أوضحت أسموبو. أما في موارده فقد 

وآثار الصحابة والكتب  وحديث نبّيو  -تعالى–ذكرتيا مرتبة بحسب أىميتيا من كتاب اهلل 
كتاب المؤلف شواىد عمى ما تقدم التي صّرح باألخذ عنيا. واستعرضت الباحثة نصوصًا من 
 في دراسة منيجو وموارده، ووثقتيا من كتب السنة والسير.

 الكممات المفتاحية: نور العيون ،  البن سيد الناس ، المنهج والموارد 
NOUR AL-AYYUN SUMMARIZING THE BIOGRAPHY OF  

AL-AMIN AL-MA'MUN BY IBN SAYYID AL-NAS (D.734 AH)  
(RESEARCH ON CURRICULUM AND RESOURCES) 

Dr. Jenan Q. Jameel 

Summary: 
In this study, the researcher introduced the book "Uyoon al-Athar" from 

which his author summarized the book "Noor al-Uyoon" and I showed its 

importance for Biographers and historians . I introduced its author, Ibn 

Sayyed al-Nas, declaring his scientific rank and the scientists' opinions. 

Then I outlined the material of the book "Noor al-Uyoon" and approved its 

author, and explained his abbreviation-based approach and its most 

important features. She described his historical course in arranging events 

and facts, and explained the author's accuracy, scientific honesty, and his 

tuning of names, nicknames and titles.  As for his resources, I mentioned 

them arranged according to their importance, starting with the Qura'n, the 

prophet's sayings (Hadeeth) (peace be upon him) and the works of the 

Companions, and the books that can be trusted of. The researcher reviewed 

texts from the author's book as evidences for what previously mentioned 

about his course and resources which the researcher documented depending 

on Sunnah and biographies. 
Key words: Nour El-Ayoun, by Ibn Sayyid Al-Nas, curriculum and resources 
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 املقدمة

بن عبد اهلل، محمـد  الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسولو ومصطفاه، سيدنا
 وصحبو ومن وااله، وبعد: وعمى آلو

قد لقيت اىتمامًا خاصًا من عمماء المسممين  محمـد  فال شك أن سيرة نبينا
التأليف فييا، امتثااًل ألمر اهلل تعالى و قديمًا وحديثًا، بجمعيا وتوثيقيا وتصنيفيا، 

لممؤمنين بمحبتو وتوقيره وطاعتو واتباع سنتو، والتعرف عمى أحوالو وصفاتو وشمائمو 
 ، واقتفاء آثاره.مر المسممون باالقتداء بوالَخمقية والُخمقية. فيو الذي أُ 

الحديث وعمماء األمة عامة في  وقد أبدع رواة السير والشمائل خاصة، ورجال
ير سيرتو العطرة، وأخالقو النضرة، وشمائمو التي تعجر األلسن عن وصفيا وتكل تسط

 دث السيرة، وذكر غزوات الرسول األقالم عن استقصائيا. وتفننوا في نقل حوا
وسراياه، وما تضمنتو تمك األحداث من أمور ومواقف ومناقب آلل بيتو األبرار وصحبو 

 األخيار.
كثيرة جدًا، ومتنوعة في أغراضيا ومزاياىا،  والكتب الموضوعة في سيرتو 

الجوانب إبراز حرص فيو مؤلفوه عمى ما ا المختصر، ومنيا يفمنيا الكبير ومن
ومنيا ما اىتموا فيو بالجوانب الفقيية والتعبدية، ومنيا ما  لشخصية في سيرة الرسول ا

اعتنوا فيو باألسماء واألنساب واألشعار واآلداب، ومنيا ما اىتموا فيو بجمع الطرق 
بع التاريخي والسرد تواألسانيد والروايات، ومنيا ما صرف فيو ىم مؤلفيو الى الت

ما درسوا فيو استخالص الدروس والعبر واآلثار والسنن، إلى  الموضوعي لمسيرة، ومنيا
 .غير ذلك من وجوه التأليف

ه( وكتاب ٔ٘ٔومن أىم كتب السيرة وأشيرىا: السير والمغازي البن اسحاق )ت 
حمدية ـه( والشمائل المٖٕٔه( والسيرة النبوية البن ىشام )ت ٕٚٓالمغازي لمواقدي )ت 



 

 022 

15 

بما تضمنو من مغازي رسول اهلل والثالثة الخمفاء لمكالعي ه( واالكتفاء ٜٕٚلمترمذي )ت 
ه( وجوامع السيرة البن حزم ٖٓٗاألصبياني )ت  ه( ودالئل النبوة ألبي نعيمٜٖٛ)ت 

ه( والدرر في اختصار المغازي ٛ٘ٗه( ودالئل النبوة لمبييقي )ت ٙ٘ٗاألندلسي )ت 
والشمائل والسير البن  غازيه( وعيون االثر في فنون المٖٙٗوالسير البن عبد البر )ت 

ه( ٔ٘ٚقيم الجوزية )تفي ىدي خير العباد البن ه( وزاد المعاد ٖٗٚسيد الناس )ت 
ه( والفصول في سيرة الرسول لو أيضًا، وسبل ٗٚٚوالسيرة النبوية البن كثير الدمشقي )ت 

نسان العيون في سيرة األمٕٜٗاليدى والرشاد في سيرة خير العباد لمشامي )ت   ينه( وا 
 ه( وغيرىا كثير.ٗٗٓٔالمأمون لبرىان الحمبي )ت 

 تالبن سيد الناس ) ويعد كتاب )عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير(
نفع الكتب المؤلفة في السيرة النبوية الشريفة، فقد التزم فيو مؤلفو بذكر ه( من اىم وأٖٗٚ

 نْ و مَ منتياىا من صحابي أو تابعي أروييا منو إلى سند األحاديث واآلثار واألخبار التي ي
وحظي الكتاب بشيرة واسعة، ولقي اىتمامًا كبيرًا من العمماء، وأثنى عميو جمورىم، دونو. 

 وأفاد منو قراء السير في مشارق األرض ومغاربيا عمى مر العصور.
مخيص سيرة األمين المأمون( الذي نحن بصدد أما كتاب )نور العيون في ت

لخصو المؤلف من كتابو )عيون دراسة منيجو وموارده في ىذا البحث، فيو مختصر 
ثر( المذكور، وذكر في مقدمتو الحامل لو عمى تأليفو بقولو: )فمما وضعت كتابي األ

غنيًا عما ممتعًا في بابو، م «عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير»المسمى 
سواه، لقاصدي ىذا العمم وطالبو، رأيت أن ألخص في ىذه األوراق منو ما قرب مأخذه 
ونقمو، وسيل تناولو وحممو، ليكون لممبتدي تبصرة ولممنتيي تذكرة. وسميتو ))نور 

 .(ٔ)العيون في تمخيص سيرة األمين المأمون((
                                                           

ه(: نـور العيـون فـي ٖٗٚابن سيد الناس، أبـو الفـتح محمــد بـن محمــد بـن محمــد بـن يحيـى الشـافعي )ت  (ٔ)
 -سيرة األمين المأمون، تحقيق الدكتورة أسماء عواد الدوري وقاسم جواد الجيزاني طبع دار األرقمتمخيص 
 .ٙٗٔم، المقدمة صٜٕٓٓبغداد 
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وكتاب )عيون األثر( ومختصره ىذا الذي ندرسو من أصح كتب السيرة، ذلك 
لم تأت كميا مروية  أنو من المعموم عند عمماء الحديث واآلثار أن سير النبي 

باألسانيد المتصمة عمى شرط كتب الحديث الصحاح، مما يقدح في الكثير من 
 .(ٔ)مروياتيا، ألنيا اشتممت عمى الصحيح والضعيف والموضوع

وكتاب )نور العيون( مع صغر حجمو قد جمع من عموم السيرة الزبدة، واعتمد 
ولو من الصحة  عميسو أصحاب النظر، فقد أورد فيو المؤلف لب المباب من سيرتو 

النصيب األوفر، كونو ممخصًا من كتابو )عيون األثر( الذي وثقو العمماء وأثنوا عميو، 
 .(ٕ)وأوعبوا في تقريظو واالىتمام بو

ى مبحثين: األول لمتعريف بالمؤلف وكتابو، إلىذا وقد قسمت بحثي بعد المقدمة 
 والثاني لدراسة منيجو وموارده.

  

                                                           

ه( في ألفية السيرة المسماة )نظم الـدرر ٙٓٛقال الحافظ العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين )ت  (ٔ)
 تجمع ما صح وما قد أنكرا  ن السيرا وليعمم الطالب أالسنية في السير الزكية(: 

ألفية السيرة النبوية، لمحافظ العراقي، تحقيق محمـد بن عمـوي المـالكي، طبـع دار المنيـاج لمنشـر والتوزيـع، 
 .ٜٕم، صٕ٘ٓٓ -هٕٙٗٔ، ٔجدة، ط

 في مصادر ترجمتو التي سأذكرىا الكثير من ذلك. (ٕ)
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 :ولاملبحث األ
 التعريف باملؤلف والكتاب

 :(ٔ)المؤلفنبذة عن أواًل: 
بن عبد اهلل بن محمـد بن يحيى بن سيد أحمد  ىو محمـد بن محمـد بن محمـد بن

، األندلسي، (ٕ)بفتح الدين، ويكنى بأبي الفتح، الشافعي، اليعمري الناس. ويمقب
اإلشبيمي، المصري، وشيرتو ابن سيد الناس. ونعتو العمماء والمترجمون وكتاب السير 

                                                           

، أذكــر منيــا: الــذىبي، أبــو عبــد اهلل شــمس الــدين بــن مصــادر ترجمــة المؤلــف ابــن ســيد النــاس كثيــرة جــداً  (ٔ)
. الكتبــي، ٜٚٔ/ٕه، ٕٛٗٔ-مٕٚٓٓه(: تـذكرة الحفــاظ، دار الكتـب العمميــة، بيـروت، ٛٗٚقايمـاز )ت 

، مطبعـــة دار ٕٚٛ/ٖه( فـــوات الوفيـــات، تحقيـــق إحســـان عبـــاس، ٗٙٚمحمــــد بـــن شـــاكر بـــن أحمـــد )ت 
ه( الــوافي بالوفيــات، تحقيــق ٗٙٚبــن أيبــك )ت  صــادر، بيــروت، )د.ت(. الصــفدي، صــالح الــدين خميــل

. د.ت. ٜٕٔ/ٔه، ٕٓٗٔ -أحمـــــد األرنـــــاؤوط وتركـــــي مصـــــطفى، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، بيـــــروت
ه( ذيــل تــذكره الحفــاظ، دار الكتــب العمميــة، ٘ٙٚالحســيني، أبــو المحاســن محمـــد بــن عمــي الدمشــقي )ت 

ين عبـد الوىـاب بــن عمـي بـن عبـد الكــافي . السـبكي، أبـو نصـر تــاج الـدٖ/ٜه، ٕٛٗٔ-مٕٚٓٓبيـروت، 
. ٖ٘ٔ-ٓ٘ٔ/٘م، ٜٜٜٔ-هٕٓٗٔه( طبقــات الشــافعية الكبــرى، دار الكتــب العمميــة، بيــروت ٔٚٚ)ت 

-هٖٕٗٔه( البداية والنياية مكتبـة الصـفا، القـاىرة  ٗٚٚابن كثير، عماد الدين اسماعيل الدمشقي )ت 
ه( ذيل التقييد فـي رواة السـنن والمسـانيد، ٕٖٛ. الفاسي، محمـد بن أحمد المكي )ت ٗٗٔ/ٗٔم، ٖٕٓٓ

. ابــن قاضــي شــيبة، ٕٚٗ/ٔم، ٜٜ٘ٔ -، دار الكتــب العمميــة، بيــروتٔتحقيــق كمــال يوســف الحــوت، ط
ه(طبقـات الشـافعية، تحقيـق الحـافظ عبـد ٔ٘ٛأبو بكر تقي الـدين أحمـد بـن محمــد بـن عمـر األسـدي )ت 

. ابــن حجــر العســقالني، أبــو الفضــل شــياب ٕٖٖ/ٔم، ٕٜٜٔ -، عــالم الكتــب، بيــروتٔالعمــيم خــان، ط
ه(. الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق محمـــد ســيد جـــاد، ٕ٘ٛالــدين أحمــد بــن عمــي )ت 

ـــردي، أبـــو المحاســـن جمـــال الـــدين يوســـف )ت ٜٔ/ٕم، ٜٙٙٔ -مطبعـــة المـــدني، مصـــر . ابـــن تغـــري ب
م، ٜٕٜٔ -لكتــــب المصــــرية، القــــاىرةه( النجــــوم الزاىــــرة فــــي ممــــوك مصــــر والقــــاىرة، مطبعــــة دار اٗٚٛ

ه( الرسالة المستطرفة لبيـان مشـيور كتـب السـنة المصـنفة، ٖ٘ٗٔ. الكتاني، محمـد بن جعفر )ت ٗٙ/ٖ
 .ٙٓٔتحقيق محمـد الزمزمي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ص

 .ٖٗ٘/ٗاني اليعمري بفتح الياء والميم نسبة إلى يعمر، وىو بطن من كنانة. ينظر األنساب لمسمع (ٕ)
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باإلمام الحافظ المحدث، األديب والناظم والناثر، والبارع المفمق، والعالمة المتفنن، 
 العمماء فيو.والنحوي والفقيو، وسيأتي ذلك في آراء 
 مٖٖٗٔ-هٖٗٚ، وتوفي بيا سنة مٕٕٚٔ-هٔٚٙولد في القاىرة بمصر سنة 

 سنة. فيو مصري المولد، أندلسي األصل من مدينة إشبيمية. ٖٙعن 
ونشأ وترعرع في بيت عمم ودين ورئاسة وورع وتقوى. وكان والده من كبار 

يو وفاق أقرانو، وبرز في العمماء، مما ىيأ لو نشأة عممية، فطمب العمم صغيرًا، وبرع ف
عموم وفنون عدة، ولكنو مال بطبعو إلى عموم السيرة النبوية الشريفة، فأعارىا جيده، 
وبذل فييا كده ووضع فييا جل اىتمامو حتى أتى من ذلك بالعجب العجاب. وكان 
موسوعة عممية يمثل العصر الذي عاش فيو، حيث كانت النزعة الموسوعية ىي الغالبة 

ئو، والتي اتسم بيا عصره والعصور المتقدمة عميو. وكان متمكنًا من عمم عمى عمما
الحديث، فقد التزم باإلسناد في كتابو )عيون األثر( كما تقدم، ولو اليد الطولي في 

 التفسير والفقو واالصول والتاريخ واألدب والبالغة والنحو.
قف والتدريس وتولى ابن سيد الناس مناصب عديدة، في القضاء والحسبة والو 

 .(ٔ)واإلفتاء
 آراء العمماء فيو:

لمعمماء والمؤرخين كالم كثير في مدح المؤلف والثناء عميو، وتقدير منزلتو 
 العممية، فقد نعتوه بأحسن األوصاف، ومدحوه بأفخم العبارات ومما قيل فيو:

وسمعت مع الشيخ العالمة المحدث الحافظ األديب البارع ) :قال الحافظ الذىبي
فتح الدين ابي الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري االندلسي األصل صاحب 

 .(ٕ)(التصانيف
                                                           

، الصـــفدي، ٙٗٔ/ٜ، الســـبكي، طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى ٖٓ٘ينظـــر: الحســـيني، ذيـــل تـــذكرة الحفـــاظ ص (ٔ)
 .ٖٗ/ٚ. الزركمي، االعالم ٜٙٔ/ٗ، ابن كثير، البداية والنياية ٕ٘ٔ/ٔالوافي بالوفيات 

 .ٜٚٔ/ٕالذىبي، تذكرة الحافظ  (ٕ)
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قال الصالح الصفدي: )كان حافظًا بارعًا متفننًا في البالغة، ناظمًا ناثرًا و 
رساًل، حسن المحاورة، لطيف العبارة(. وقال في موضع آخر )اإلمام العالم العالمة تم

رحمة المحدثين، قبمة المتأدبين، جامع أشتات الفضائل، حاوي محاسن المتقن الحافظ، 
 .(ٔ)األواخر واألوائل(

الفتح ... قال شيخنا الذىبي: كان أبو  الحافظ األديب فتح الدينوقال السبكي: )
صدوقًا في الحديث، حّجة فيما ينقمو، لو بصر نافٌذ بالفن وخبرة بالرجال وطبقاتيم، 

 .(ٕ)(ومعرفة باالختالف
تقانًا وحفظًا  وقال الحافظ الشيخ عمم الدين البرزالي: )كان أحد األعيان معرفة وا 

 .(ٖ)لمحديث وتفيمًا في عممو وأسانيده، وعممًا بصحيحو وسقيمو، مستحضرًا لمسيرة(
وقال فيو ابن فضل اهلل: )كان أحد أعالم الحفاظ، إمام أىل البالغة الواقفين 

 .(ٗ)اآلثار( بر في نقلحبعكاظ، بحر مكثار، و 
 .(٘)وقال ابن تغري بردي: )كان إمامًا حافظًا مصنفًا عالمة فييمًا متقنًا(

وجاء في ذيل تذكرة الحفاظ البي المحاسن الحسيني الدمشقي: )اإلمام العالمة 
 .(ٙ)الفتح محمد بن محمد(أبو  الحافظ المفيد األديب البارع المتقن فتح الدين

البذل والكرم  -مع ما ذكر من منزلتو العممية -ىذا وعرف عن ابن سيد الناس
والتساىل في إعارة كتبو، وروح الدعابة والمرح، وبشاشة الوجو، ما رآه أحد إال أحبو، 

 .(ٚ)فقد كان بسامًا معاشرًا ال يحمل ىماً 

                                                           

 .ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٔالوافي بالوفيات  (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/٘الشافعية الكبرى طبقات  (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/٘المصدر نفسو  (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/٘، وطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي ٜٔ/ٕابن حجر، الدرر الكامنة  (ٗ)
 .ٗٙ/ٖالنجوم الزاىرة  (٘)
 .ٜ/ٖذيل تذكرة الحفاظ  (ٙ)
 .ٜٔ/ٕابن حجر، الدرر الكامنة  (ٚ)
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 آثار المؤلف:
لممؤلف آثار عدة، فقد كان واسع اإلطالع، موسوعي النزعة، كثير المشيخة، 

أن شيوخو قد بمغوا األلف، وقد قيل: إذا أردت أن تعرف منزلة العالم، وذكر مترجموه 
 .(ٔ)فانظر إلى شيوخو وكثرة أصولو

 :(ٕ)ومما ذكر لو من المؤلفات
 بشرى المبيب بذكرى الحبيب. .ٔ
 تحصيل اإلصابة في تفضيل الصحابة. .ٕ
 المقامات العمية في كرامات الصحابة الجمية. .ٖ
 الترمذي.النفح الشذي في شرح جامع  .ٗ
 منح المدح. .٘
 عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير. .ٙ
 نور العيون في تمخيص سيرة األمين المأمون. .ٚ

ىذا ولممؤلف شيوخ وتالميذ كثر ومشيورون جدًا، يضيق ىذا البحث عن 
استقصائيم والحديث عنيم. ومصادر ترجمتو التي ذكرتيا حافمة بذكرىم وبسيرىم 

 وأخبارىم.
 كتاب ))نور العيون في تمخيص سيرة األمين المأمون((:ثانيًا: 

ىو كتاب مختصر في السيرة النبوية الشريفة البن سيد الناس، لخصو من كتابو 
المشيور: ))عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير(( كما تقدم، ومادة الكتاب 

                                                           

 .ٕٕٓ/ٔالصفدي، الوافي بالوفيات  (ٔ)
، الكتبــي، فــوات الوفيــات ٕٕٓ/ٔالمؤلفــات إليــو وتوثيقيـا: الصــفدي، الــوافي بالوفيــات ينظـر فــي نســبة ىــذه  (ٕ)

. حـــاجي ٙٗٔ/ٜ، الســـبكي، طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى ٗٙ/ٖ، ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاىـــرة ٕٛٛ/ٖ
 .ٖٕٙ/ٚ، الزركمي، األعالم ٖٛٔ/ٕخميفة، كشف الظنون 
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شأتو في مكة، وفي من نسبو وأبويو ومولده ورضاعتو ون كل ما يتعمق برسول اهلل 
طالب لو بعد أبي  ديار بني سعد عند مرضعتو حميمة السعدية، ووفاة أبويو، وكفالة عمو

 ، ووفاة خديجة وعمووفاة جده عبد المطمب، وخروجو إلى الشام، وزواجو بخديجة 
طالب، وبعثتو، واإلسراء بو، وعروجو إلى السماء، وىجرتو إلى المدينة، ومغازيو أبي 

صفتو وأسمائو، وأخالقو وحجو وعمرتو، وأكمو ولباسو، وزوجاتو، وأوالده وحروبو، و 
وأعمامو وعماتو، ومواليو وخدامو وحرسو، ورسمو إلى المموك وكتابو، ونجباء أصحابو، 

وغسمو وتكفينو وما  وسالحو، وأثوابو وأثاثو وخاتمو، ونبذ من معجزاتو وأخيرًا وفاتو 
 يتو.اكتنف ذلك من مواقف أصحابو وآل ب

وليس في نسبة ىذا الكتاب إلى مؤلفو ابن سيد الناس خالف، فقد نص ىو عمى 
نو سماه بنور  ذلك في مقدمتو، وقال: إنو لخصو من كتابو ))عيون األثر((، وا 

 .(ٔ)العيون
والكتاب منسوب لممؤلف ابن السيد الناس من قبل العديد من المؤرخين 

لشخصيتو. منيم ابن قاضي شيبة الذي  المعاصرين لو والمتأخرين عنو، ممن ترجموا
قال: )وصنف كتبًا نفيسة، منيا السيرة الكبرى سماه "عيون األثر" في مجمدين، واختصره 

. وقال الصفدي وىو معاصر لممؤلف وتمميذه: (ٕ)في كراريس وسماه "نور العيون"(
)وصنف "عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير" سمعت بعضو من لفظو، 

. ومثل ذلك قال ابن تغري (ٖ)ومختصر ذلك سماه "نور العيون" وسمعتو من لفظو(
. وقال الكتاني: )وألبي الفتح بن سيد الناس السيرة الصغرى، وىي المسماة بنور (ٗ)بردي

                                                           

 .ٙٗٔنور العيون، المقدمة ص (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔالشافعية طبقات  (ٕ)
 .ٕٚٔ/ٔالوافي بالوفيات  (ٖ)
 .ٗٙ/ٖالنجوم الزاىرة  (ٗ)
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العيون في تمخيص سيرة األمين المأمون، مختصرة من الكبرى المسماة بعيون األثر في 
 .(ٔ)ر(فنون المغازي والشمائل والسي

وطبع كتاب "نور العيون" طبعات عدة: منيا طبعة دار المنياج بجدة 
م، بعناية محمـد سعيد األبرش، ومحمد غسان نصوح، واعتمد فيو ٕٙٓٓ-هٕٚٗٔ

( ٕٚٗالمحققان عمى نسختين خطيتين، إحداىما من مكتبة المولوية بحمب برقم )
 ٛ٘ٔىذه المطبوعة في  واألخرى نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، وتقع

صفحة مع المقدمة وترجمة المؤلف والمصادر، وفييا سقط في مواضع، إما من النسخ 
ما من الطباعة.  الخطية، وا 

م بتحقيق سميمان الحرش، اعتمد ٕٛٓٓوطبعة ثانية بدار النوادر بدمشق سنة 
 صفحة. ٛٛفييا المحقق عمى نسختين خطيتين أيضًا وتقع ىذه المطبوعة في 

م بتحقيق الدكتورة أسماء عواد ٜٕٓٓعة ثالثة بدار األرقم في بغداد سنة وطب
الدوري، والدكتور قاسم جواد الجيزاني، عمى نسخة خطية محفوظة في الدار الوطنية 

صفحات تسبقيا  ٚٓٔفي نصيا المحقق قع ي، و (ٕٖٓٙٔببغداد برقم ) لممخطوطات
. ٕٕ٘وينتيي في ص ٘ٗٔدراسة لممؤلف وعصره، ويبدأ فييا نص الكتاب من ص 

 وىذه الطبعة ىي التي اعتمدتيا في ىذا البحث وأحمت إلى صفحاتيا.
  

                                                           

 .ٜٛٔالرسالة المستطرفة ص (ٔ)
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 :املبحث الثانٌ
 مههج املؤلف ومىارده يف الكتاب

 المؤلف في الكتاب: منيجأواًل: 
تقدم أن المؤلف قد أوضح في مقدمة كتابو ))نور العيون(( الداعي إلى تمخيصو 

تقريب مأخذه ونقمو، أي أراد جعمو في متناول القارئ غير من كتابو "عيون األثر" وىو 
بعيد عنو، وأراد بنقمو سيولة الخروج بو أو السفر، أو أنو أراد نقل ما فيو من فوائد 
لمتعميم أو الحفظ، وصرح في الفقرة األخرى أنو أراد تسييل تناولو أي أخذه والوصول 

صرة لممبتدي، أي لطالب العمم في إليو، وذلك بتقميل مادتو وتصغير حجمو، ليكون تب
أول طريقو في طمبو، وتذكرة لممنتيي، أي لمعالم الذي درس من معمومات السيرة وحفظ 

 .(ٔ)الكثير، فيو يذكره ما قد حفظ عند النسيان، وذلك لسرعة الرجوع إليو لقمة مادتو
إذن فحاصل ما أراده المؤلف من إنشاء كتابو ىذا ىو االختصار وتقميل حجم 
الكتاب ومادتو الكبيرة التي كانت في كتاب )عيون األثر( المثقل باألسانيد والروايات 

 الكثيرة واآلراء المختمفة، والشواىد الشعرية والنثرية.
ىذا االختصار ىو غاية المؤلف من إنشاء ممخصو ىذا، فيو صمب منيجو 

 الذي يقوم عميو، وسائر مالمح منيجو تقوم عمى ىذا األصل.
ويمكن القول: إن المؤلف أراد نشر كتابو عمى أوسع نطاق، وبث ما فيو من 

بعد أن أودع في أصل الكتاب  عموم السيرة في اآلفاق، خدمة لسيرة نبينا محمـد 
 ))عيون األثر(( ما أودع.

 ومالمح ىذا االختصار وطرق الوصول إليو متعددة عنده، منيا: 

                                                           

 .ٙٗٔنور العيون، مقدمة المؤلف ص (ٔ)
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لى مصادره، سواء أكانت كتبًا أم حذف األسانيد واإلحاالت، واإلشارة إ .ٔ
أشخاصًا، فمم يرو فيو ولو رواية واحدة بالسند متصاًل أو منقطعًا، ولم يذكر 

 من مصادره صراحة إال القميل النادر، وسيأتي ذلك.
اإلعراض عن اختالف الروايات والوجوه في الحادثة الواحدة، واالقتصار في  .ٕ

ذا  ذكر شيئًا من االختالف فإنو الغالب عمى وجو واحد من المرويات، وا 
 يشير إليو بأخصر لفظ، أو بألفاظ تدل عمى التضعيف كما سيأتي.

إغفال وضع عناوين لمكتاب في األكثر، وترك التمييد لمموضوع الذي يريد  .ٖ
 .(ٔ)الحديث فيو، فكان يدخل في الخبر الذي يسوقو مباشرة

بثوثة بكثرة في إخالء الكتاب من الشواىد الشعرية والنثرية التي كانت م .ٗ
 كتابو ))عيون األثر((.

ترك النقل عن كتب السيرة المتقدمة وعممائيا، كابن اسحق، وابن ىشام،  .٘
وكذا عن كتب الحديث، وعن نقمة العمم االوائل من الصحابة والتابعين إال 
في النادر. خالفًا لما بثو في كتابو الكبير من نصوص نقميا عن أولئك 

 .العمماء وعن تمك الكتب
 المسلك التاريخي في الكتاب:

اتبع المؤلف في تقديم مادة كتابو السرد التاريخي المتتابع لألحداث والوقائع 
باستثناء ما تخمل ذلك من ذكر أخالفو وشمائمو  بحسب ورودىا في حياة النبي 

وصفاتو الخمقية والخمقية، وذكر أسمائو، ورسمو إلى المموك، ووصف دوابو وسالحو 
وىو أصل وجوده، ثم ذكر  نحو ذلك. فيو قد ابتدأ كتابو بذكر نسب النبي وأثاثو، و 

                                                           

العنـاوين التــي وضـعيا قميمــة بالقيـاس إلــى حجـم مــادة الكتـاب ومــن أمثمـة مــا وضـع لــو عنوانـًا: نســب النبــي  (ٔ)
 ،ذكر أزواجو، ذكر أوالده، ذكر دوابو، ذكـر سـالحو، ذكـر رسـمو إلـى الممـوك، ذكـر نبـذة مـن معجزاتـو ،

 .ٕٚٗ، ٖٕٛ، ٕٖٕ، ٜٕٕ، ٕٛٔ، ٕٔٓ، ٜٔٔ، ٚٗٔ. نور العيون: صذكر وفاتو 
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أمو، فمولده ورضاعو وحضانتو، ثم وفاة أبيو، ووفاة أمو، ثم خروجو إلى الشام أواًل، ثم 
. وىكذا سار في (ٔ)خروجو الثاني إلييا في تجارة خديجة، ثم زواجو من خديجة 

يكتف المؤلف بمجرد سرد األحداث وفق التسمسل ترتيب الحوادث في سائر الكتاب. ولم 
نما جرى عمى تعيينيا بتواريخيا وسنواتيا وأشيرىا وأياميا ما أمكن  التاريخي لورودىا، وا 
ذلك. وكذلك الربط بين تمك الحوادث بعضيا ببعض بطريقة سمسة، وبعبارات قصيرة 

 ورشيقة وسريعة اإليقاع.
 وقوع الحدث، مثل مبعثو  عند ويحرص المؤلف عمى ذكر عمر النبي 

، وقولو: (ٕ)عمى رأس األربعين بقولو: )ولما بمغ أربعين سنة ابتعثو اهلل بشيرًا ونذيرًا(
، وقولو: )وخرج (ٖ))ولما بمغ خمسًا وثالثين سنة شيد بنيان الكعبة، ووضع الحجر بيده(

 .(ٗ)من الحصار ولو تسع وأربعون سنة(
مدة بين حدثين معينين كما في قولو: ومن صور ربطو بين األحداث ذكره لم

. وسار المؤلف (٘)طالب(أبو  )وبعد ذلك بثمانية أشير وأحد وعشرين يومًا مات عمو
عمى ذكر اليوم والشير والسنة عند تعيين األحداث الجسيمة، مثل ما ذكره في ىجرتو 

 وم إلى المدينة: )ولما بمغ ثالثًا وخمسين سنة ىاجر من مكة إلى المدينة في ي
ثنين فأقام بيا عشر ثنين، لثمان خمون من ربيع األول، ودخل المدينة يوم االاال

 .(ٙ)سنين(

                                                           

 .ٓٙٔ-ٚٗٔينظر: نور العيون ص (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔلكامل في التاريخ ، ابن األثير: اٚ/ٔ. وينظر البخاري، التاريخ الكبير ٕٙٔنور العيون ص (ٕ)
 .ٗٔٔ/ٔ. وينظر: ابن ىشام، السيرة النبوية ٔٙٔنور العيون ص (ٖ)
 .ٖٙٔنور العيون ص (ٗ)
 .ٕٚٔ. وينظر ابن كثير، السيرة النبوية صٗٙٔنور العيون ص (٘)
 .ٖٙ/ٙ. وينظر الييثمي، مجمع الروائد ٚٙٔنور العيون ص (ٙ)



 

 066 

15 

ويعين المؤلف األحداث في أي شير أو سنة وقعت، كما في تعيينو لُعَمره التي 
. وقولو في موت رقية ابنة (ٔ)بقولو: )وأما ُعَمره فأربع، كميا في ذي القعدة( أدَّاىا 
 .(ٕ))وماتت عنده "عثمان" في شعبان سنة تسع( النبي 

كأزواجو  ويذكر المؤلف سنة وفاة األشراف واألعالم المقربين من النبي 
 .(ٖ)وأقربائو وبعض أصحابو، وكل من لو أثر في حياتو أو حوادث سيرتو

ذا كان لمحدث أو الشخص أولية أو آخرية فإنو يشير إلييا، مثال ذلك قولو في  وا 
. وقولو (ٗ))وىي أولين وفاة، وأول من حمل عمى نعش( جحش زوج النبي زينب بنت 

. وفي ميمونة (٘)اسمو العضب: )وىو أول سيف تقمد بو( رسول اهلل لوقولو في سيف 
)وىي أول بغمة  وفي بغمة لو  (ٙ)بنت الحارث إحدى أزواجو، )وىي آخر من تزوج(

 .(ٚ)ركبت في اإلسالم(
ومما ضمنو كتابو مما يخالف نيجو في االختصار ذكره ألنساب بعض أزواجو 

 وذلك لمكانتين منو، وكونين أميات المؤمنين. ومن أمثمة ذلك: )وتزوج رممة بنت 
. وفي سودة بنت زمعة: )وتزوج (ٛ)سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس(أبي 

ن مالك بن حسان بن )وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود ب
 .(ٜ)عامر بن لؤي(

                                                           

عمرة وىي العبـادة المخصوصـة. وينظـر ابـن حـزم، جوامـع السـيرة . والعمر ىنا جمع ٘ٚٔنور العيون ص (ٔ)
 .٘ٔص

 .ٖٛٔ/ٖ. وينظر: السييمي، الروض األنف ٕٙٓنور العيون ص (ٕ)
 .ٕٙٓ,ٜٗٔ,ٖٜٔ,ٕٜٔينظر مثاًل: ص (ٖ)
 .ٜ٘ٔنور العيون ص (ٗ)
 .ٖٖٕنور العيون ص (٘)
 .ٛٔٔ. وينظر الطبري، محب الدين: السمط الثمين صٜٙٔنور العيون ص (ٙ)
 .ٜٔٗ/ٔ. واسميا الدلدل. ينظر: الشامي، سبل اليدى والرشاد ٖٕٓنور العيون ص (ٚ)
 .ٓٓٔ-ٜٙ/ٛ. وينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى ٖٜٔنور العيون ص (ٛ)
 .ٕ٘. وينظر: ابن عبد البر، الدرر صٜٔٔنور العيون ص (ٜ)
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 وأمانتو العممية: المؤلفدقة 
اقتصر المؤلف في أكثر مروياتو عمى إيراد الصحيح المشيور، والمتفق عميو 
عند أكثر العمماء وأصحاب السير. وعرف عنو وضوح العبارة بحيث ال تحتمل أكثر من 

األرجح عنده، فيذكره أواًل، ثم وجو، وفي حال ذكر أكثر من رواية، فإنو يصدر الكالم ب
يتبعو باألقوال األخرى. وأكثر ما يستخدم في ذلك صيغة )قيل(، وقد يستخدم )روي( 

 بالبناء لممجيول، وربما استخدم )ُيحكى( وىي قميمة في الكتاب.
وىو يذكر األقوال بعد القول األول الذي اختاره مسرودة بألفاظ مختصرة، 

تمك األقوال إلى أربعة يذكرىا بمفظ: وقيل كذا، وقيل كذا وعبارات مجممة، وقد تصل 
 ، معرضًا عن الترجيح في الغالب.(ٔ)وكذا

ويميل المؤلف إلى إيراد المتفق عميو، وتجنب ما فيو خالف في أكثر ما يذكره، 
إلى عدنان: )ىذا ىو المتفق عميو، وما بعد  مثال ذلك قولو بعد أن سرد نسب النبي 

 .(ٕ)الف كثير(عدنان إلى آدم خ
وتجنب المؤلف في كتابو ىذا، وفي أصمو الذي لخصو منو األخبار غير 
الموثقة، والخوض في بعض الغيبيات غير المسندة التي شحنت بيا بعض كتب 
السابقين عميو من أىل السير. وقد أعطاه تأخره الزمني ميزة في تحري الدقة واألمانة 

إضافة إلى تمكنو من عموم الحديث وروايتو، والصحة في الكتاب، وغربمة المرويات، 
ومعرفتو باألسانيد وأحوال الرجال من تجريح وتوثيق وغير ذلك. وليذا عمم منو العمماء 
والقراء عمومًا ىذه األمانة وتمك الدقة والتمكن، فاقبموا عمى كتابو "عيون األثر" وعمى 

 مختصره مطمئنين إلى صحة ما فيو.

                                                           

 من نور العيون. ٕٛٗ، ٖٕٓ، ٜٛٔ، ٕٜٔينظر لمتمثيل الصفحات:  (ٔ)
قوليـا: )مـا وجـدنا أحـدًا يعـرف مـا وراء عـدنان وال قحطـان إال  . روي عن عائشة ٛٗٔنور العيون ص (ٕ)

 .ٕٚ، ابن كثير، السيرة النبوية صٖٔ/ٔتخرصًا(. ينظر: ابن ىشام، السيرة النبوية 
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يذكره في بعض الحوادث واألخبار ىو أصح ما قيل  والمؤلف قد يصرح بأن ما
بخمسمائة درىم لكل واحدة: )ىذا أصح ما  فيو، قال في تحديد صداق أزواج النبي 

 .(ٔ)قيل، إال صفية وأم حبيبة(
ويشدد المؤلف عمى أن النقل ىو المعتمد في سرد أحداث السيرة ومعموماتيا، 

 .(ٕ)م فمم ينقل أنو اقتنى من البقر شيئًا()وأما النع ومن ذلك قولو عند ذكر دوابو 
وعند ذكره لمبقاع واألماكن غير المشيورة قد يحدد الجية أو اإلقميم الذي يوجد 

 .(ٖ)فيو مثل قولو: )الحارث بن شمر الغساني، ممك البمقاء من الشام(
وعند عدم تأكد المؤلف من وقوع الحدث، أو تحديد العدد، يستعمل لفظًا مقاربًا، 

بمتعة إلى المقوقس فقارب أبي  إلى المموك: )وحاطب بن قولو عند ذكر رسمو  مثل
. ومثل قولو في ذكر من سقاىم من قدح واحد: )وىم من السبعين إلى (ٗ)اإلسالم(
 .(٘)الثمانين(

 ضبط األسماء والكنى واأللقاب:
اىتم المؤلف بضبط األسماء والكنى واأللقاب لألعالم التي يذكرىا في الكتاب، 
منعًا لالشتراك، والحتمال التعدد في حال التشابو، وطمبًا لتعيين المراد بنفسو دون غيره. 
ولو في ىذه الثالثة صور عدة: فتارة يكتفي بذكر االسم وحده إذا كان العمم مشيورًا بو 

تارة يعين المقب باسمو، مثل قولو: )إلى ممك الروم قيصر، وىو معينًا دون غيره. و 

                                                           

أربعمائـــة دينـــار ذىبـــًا،  . وذلـــك أن أم حبيبـــة دفـــع النجاشـــي صـــداقيا عـــن النبـــي ٕٔٓنـــور العيـــون ص (ٔ)
 .ٖ٘فية جعل عتقيا صداقيا. ينظر ابن حزم، جوامع السيرة صوص

 .ٖٔٔنور العيون ص (ٕ)
 .ٜٔ/ٕ. وينظر: السيوطي، الخصائص الكبرى ٕٕٕنور العيون ص (ٖ)
 .ٜٓٔ. وينظر: ابن كثير، الفصول في سيرة الرسول صٕٕٓنور العيون ص (ٗ)
 .ٕ٘ٗنور العيون ص (٘)
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، ألن قيصر لقب لكل مموك الروم كما ىو معموم، وقيصر ىو ممكيم عند (ٔ)ىرقل(
 .(ٕ)البعثة النبوية. وقولو: )وبحيري الراىب، واسمو جرجيس(

ي وقد يذكر المؤلف الكنية قبل االسم، وذلك لشيرتيا في ذلك العمم، وىو كثير ف
)وأبو طالب واسمو عبد مناف، وأبو ليب،  الكتاب، مثل قولو في تعداد أعمام النبي 

 .(ٗ)رافع: )وأبو رافع، أسمم(أبي  . وفي ذكره لمواله (ٖ)واسمو عبد الغرى(
وينص المؤلف أحيانًا عمى كنية بعض األعالم بعد ذكر اسمو مثل قولو عن 

 .(٘))وتكنى أم عبد اهلل( عائشة 
بقولو:  ي بالكنية وحدىا لشيرة العمم بيا، مثل ذكره ألحد موالي النبي وقد يكتف

 .(ٙ))وأبو موييبة، وأعتقو(
 أسلوب المؤلف: 

أسموب المؤلف في صياغتو لعبارات الكتاب أسموب واضح سمس، تجنب فيو 
اإلطالة واإلسياب، والغريب من األلفاظ، واتسم أسموبو بقصر الفقرات واختصار 

يصاليا لممعمومة التي يراد تزويد القارئ  العبارات، مع توفيتيا بتأدية الغرض المطموب، وا 
 .(ٚ)بيا

                                                           

 .ٖٓٓ/ٗاالكتفاء وينظر: الكالعي،  ٜٕٔنور العيون ص (ٔ)
 .ٜٓٔ/ٔ. وينظر: ابن ىشام، السيرة النبوية ٚ٘ٔنور العيون ص (ٕ)
 .ٕٛٓنور العيون ص (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖ، وابن حجر، اإلصابة ٛٔ/ٔ. وينظر: ابن عبد البر، اإلستيعاب ٕٓٔنور العيون ص (ٗ)
 .ٚ٘. وينظر: ابن جماعة، المختصر الكبير صٕٜٔنور العيون ص (٘)
 .ٓٔٔ/ٔ. وينظر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد ٕٔٔنور العيون ص (ٙ)
وىذا نموذج من ذلك: )وكان يتطيب بالغالية والمسك، أو المسك وحده، ويتبخر بـالعود والكـافور، ويكتحـل  (ٚ)

ويكتحل باإلثمد، وربما اكتحل ثالثـًا فـي اليمـين واثنـين فـي اليسـار، وربمـا اكتحـل وىـو صـائم، ويكثـر دىـن 
. وينظـر: ٜٛٔويكتحل وترًا، ويحب التيمن في تنعمو وترجمو(. نور العيون ص رأسو ولحيتو، ويدىن غبًا،
 .ٕ٘، الترمذي، الشمائل صٔٙ/ٚالنسائي، السنن الكبرى 
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مام البالغة،  وقد تقدم أن المؤلف كان رأسًا في األدب متفننًا في البالغة، بل وا 
 .(ٔ)بميغًا في إنشائو، وأنو كان قبمة المتأدبين، بارعًا متوغاًل ىضبات األدب

المتتابع لألحداث والصفات، والذي يشد القارئ، وتميز أسموب المؤلف بالسرد 
 وال يبعده عن جو المعمومة، أو يشتت ذىنو خارجيا.

وكذلك تميز بقصر الفقرات والجمل مع غناىا بالمعمومات، واإليجاز الشديد مع 
استقصاء أكبر قدر ممكن من اآلراء واألقوال في المسألة الواحدة، وبتعداد الصفات 

بألفاظ سيمة وقميمة وبميغة، وتجنب الغريب والوحشي من األلفاظ إال  والشمائل المـحمدية
 .(ٕ)في القميل النادر

 ثانياً: موارد المؤلف في الكتاب:
اعتمد المؤلف في سرده ألحداث السيرة النبوية الشريفة في كتابو الكبير "عيون 

وعة، ولكنو لم األثر" الذي اختصر منو كتابو "نور العيون" عمى موارد كثيرة جدًا ومتن
يذكرىا ىنا، تمشيًا مع وضع كتابو عمى اإلختصار واإليجاز، فقد أراده أن يكون قميل 
الحجم كثير الفائدة، ميسرًا لمحفظ ولمحمل والتناول، ليفيد منو الطالب المبتدي، ويتذكر 

 بو العالم المنتيي عمى حد سواء، كما صرح بو في مقدمتو، ونقمت نصو أول الكتاب.
و لم يخل كتابو المختصر ىذا من ذكر الموارد بالكمية، فقد أورد فيو عمى أن

آيات من القرآن الكريم استشيد بيا عمى بعض ما أورده من معمومات السيرة النبوية 
 الشريفة، والصفات النبوية الكريمة. وأورد من األحاديث النبوية المنسوبة لمرسول 

الكثير، ذلك أن الحديث يعد المورد األول لكل من كتب ويكتب في السيرة المشرفة، 
 وكذلك أورد من آثار الصحابة نصوصًا ميمة، وذكر ثالثة من الكتب التي أخذ عنيا.

                                                           

وثقت ىذه النصوص وغيرىا عند ذكر آراء العمماء فيو أول ىذا البحث. وينظر السبكي، طبقات الشـافعية  (ٔ)
 .ٔ٘ٔٔ/٘الكبرى 

 ، من الكتاب.ٕٚٗ، ٖٕٛ، ٘ٛٔ، ٜٚٔ، ٙ٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٓ٘ٔالصفحات: ينظر نماذج من ذلك في  (ٕ)
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 القرآن الكريم: .1
استدل المؤلف بآيات الكتاب العزيز في مواضع من كتابو ىذا. منيا ما أورده 

الوحي، وىي مضمنة لمحديث المشيور في ذلك، وىو قولو: )فقال في حديثو عن بدء 
إلى قولو: "عمم اإلنسان ما لم  (ٔ)"اقرأ باسم ربك الذي خمق" -يعني جبريل -في الثالثة

 .(ٖ)((ٕ)يعمم"
قال: )وسماه اهلل في كتابو "بشيرًا  واستدل بالقرآن الكريم عمى أسماء النبي 

، (ٚ)ومـحمدًا، وأحمَد، وطو، ويس (ٙ)، و"رحمة لمعالمين"(٘)، و"رؤوفًا رحيمًا"(ٗ)ونذيرًا"
، وعبد اهلل في (ٜ)، وعبدًا في قولو: ))سبحان الذي أسرى بعبده لياًل(((ٛ)ومزماًل ومدثراً 

، ونذيرا مبينًا في قولو: ))وقل إني انا النذير (ٓٔ)قولو: ))وأنو لما قام عبد اهلل يدعوه((
 .(ٕٔ)))إنما أنت مذكر((، ومذكرًا في قولو: (ٔٔ)المبين((

                                                           

 من سورة العمق. ٔاآلية  (ٔ)
 من سورة العمق. ٘اآلية  (ٕ)
 .ٕٙٔنور العيون ص (ٖ)
 من سورة فصمت. ٗمن سورة سبأ، ومن اآلية  ٕٛمن اآلية  (ٗ)
حـريص عمـيكم بـالمؤمنين رءوف يشير إلى قولو تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عميو ما عنتم  (٘)

 من سورة التوبة. ٕٛٔرحيم" اآلية 
 من سورة األنبياء. ٚٓٔمن قولو تعالى "وما أرسمناك إال رحمة لمعالمين" اآلية  (ٙ)
ذكرت ىذه األسماء في قولو تعـالى: "وآمنـوا بمـا نـزل عمـى محمـد" وقولـو: "ومبشـرًا برسـول يـأتي مـن بعـدي  (ٚ)

ا انزلنــا عميــك القــرآن لتشــقى" وقولــو: "يــس والقــرآن الحكــيم" وىــي عمــى التــوالي اســمو أحمــد" وقولــو: "طــو مــ
 من السور: محمد، والصف، وطو، ويس. ٔ، ٔ، ٙ، ٕاآليات 

مــن  ٔمــن ســورة المزمــل، وقولــو تعــالى: "يــا أييــا المــدثر" اآليــة  ٔمــن قولــو تعــالى: "يــا ييــا المزمــل" اآليــة  (ٛ)
 سورة المدثر.

 سورة اإلسراء.من  ٔمن اآلية  (ٜ)
 من سورة الجن. ٜٔمن اآلية  (ٓٔ)
 من سورة الحجر. ٜٛاآلية  (ٔٔ)
مــن ســورة الغاشــية. وبعــد ســرد ىــذه األســماء اســتدرك المؤلــف بــأن أكثرىــا صــفات. نــور  ٕٔمــن اآليــة  (ٕٔ)

 .ٜٚٔالعيون ص
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 الحديث النبوي الشريف: .2
أورد المؤلف في كتابو أكثر من أربعين حديثًا بالقول والنص، استدل بيا عمى ما 
ذكره من معمومات السيرة، بعضيا أحاديث تامة، وبعضيا اكتفى بما يريده من 

الى رسول االستدالل فييا. وىناك أحاديث كثيرة لم يوردىا بنصيا، ولم يصرح بنسبتيا 
ولكنيا مضمنة في أقوالو، وفيما نقمو عن الصحابة من قوليم: كان يفعل كذا،  اهلل 

وكان يفعل كذا، ومرجع ىذه األقوال كميا موجود في كتابو ))عيون األثر(( حيث روى 
تمك األحاديث بالسند. أما درجة ما أورده المؤلف من الحديث المصرح بو فيي صحيحة 

 كما يظير من تخريجيا. ،أو حسنة في الجممة
قال: )أتاني  ومن امثمة ما أورده من الحديث بالنص ما جاء في صفة حجو 

 .(ٔ)الميمة آت من ربي فقال: صلِّ في ىذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة(
، وىو أصح ما ورد في األسماء النبوية ومنيا الحديث المشيور في أسمائو 

قال: )أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اهلل بي  الشريفة كونو منقواًل عنو 
 .(ٕ)الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عمى قدمي، وأنا العاقب فال نبي بعدي(

 ومما اورده من الحديث النبوي الشريف، مما استدل بو عمى كرم أخالقو 
 .(ٗ)يمشي خمفوكان ال يدع أحدًا  ، أي إنو (ٖ)قولو: )خموا ظيري لممالئكة(

                                                           

مــد فــي ، واإلمــام أحٖٚ/ٔ(، ٖٙٗٔ. والحــديث أخرجــو البخــاري فــي الصــحيح بــرقم )ٕٚٔنـور العيــون ص (ٔ)
، والبييقـي فـي السـنن الكبـرى ٜ٘ٔ/ٕ(، ٓٓٛٔ، وأبو داود فـي سـننو بـرقم )ٜٜٔ/ٔ(، ٔٙٔالمسند برقم )

٘/ٔٗ. 
، وصــــحيح مســــمم بــــرقم ٕٕٚ/ٕ(، ٕٖٛٙ. والحــــديث فــــي صــــحيح البخــــاري بــــرقم )ٚٚٔنـــور العيــــون ص (ٕ)

 .ٖ٘ٓ، وأخرجو الترمذي في الشمائل صٜٗٔ/ٚ(، ٖٕٗ٘)
 .ٕٔٗ/ٖٕ(، ٕٔٛ٘ٔفي المسند برقم ) الحديث رواه اإلمام أحمد (ٖ)
 .ٕٛٔنور العيون ص (ٗ)
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قد  ومما أورده من الدعاء عمى العدو قولو في كسرى ممك فارس، وكان النبي 
فدعا  أرسل عبد اهلل بن حذافة السيمي بكتاب إليو يدعوه فيو إلى اإلسالم، فمزق كتابو 

في حياتو اليومية، ما قالو  التي اعتادىا . وأورد من أقوالو (ٔ)عميو بقولو: )مزق اهلل ممكو(
ذا استيقظ من نومو  في الدعاء عند أخذ مضجعو: )رب قني عذابك يوم تبعث عبادك( وا 

ليو النشور(  .(ٕ)قال: )الحمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وا 
في الطعام والشراب أورد المؤلف قولو إذا رفع الطعام من بين  ومن ىديو 

 .(ٖ)ا وسقانا وآوانا وجعمنا مسممين(يديو: )الحمد هلل الذي أطعمن
أورد المؤلف ذكر عمامة لو تسمى "السحاب"، وكان قد وىبيا  ومن لباسو 

، فكان إذا رآه مقباًل وىي عميو قال: )أتاكم عمي في طالب أبي  لعمي بن
 .(ٗ)السحاب(
 آثار الصحابة: .3

من موارد المؤلف في كتابو ىذا نصوص أثرت عن بعض أصحاب النبي 
دون أن يصرح  أسندوا فييا الفعل أو الصفة إلى رسول اهلل  وأزواجو وخدمو 

                                                           

. وينظـــر: ابـــن عبـــد البـــر، ٕ٘-ٕٗ/ٔ(، ٕٙ. ورواه البخـــاري فـــي صـــحيحو بـــرقم )ٜٕٔنـــور العيـــون ص (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٗ، والسييمي، الروض االنف ٕٛٙ/ٔاالستيعاب 

د في المسند في مواضع ، واإلمام أحمٜ٘ٗ/ٔ، واألول رواه مسمم في الصحيح برقم ٙٛٔنور العيون ص (ٕ)
، ومســـمم بـــرقم ٜٛ/ٖ(، ٜٗٛ٘. والثـــاني رواه البخـــاري بـــرقم )ٗٙ/ٗٗ، ٕٓٛ/ٖٛ، ٕٜ٘، ٕٕ٘/ٖٓمنـــو 

 .ٕٛٔ، ٕٙٔ. وينظر: الترمذي، الشمائل صٖٓٙ/ٚ(، ٕٔٔٚ)
ــــور العيــــون ص (ٖ) ــــرقم )٘ٛٔن ــــي داود بــــرقم ٘ٓٙ/ٚ(، ٕ٘ٔٚ. والحــــديث فــــي صــــحيح مســــمم ب ، وســــنن أب

( وابـن ٚٗٓٓٔ( والنسائي في السنن الكبرى رقم )ٜٖٖٙوالترمذي في جامعو برقم )، ٖٙٙ/ٖ(، ٖٓ٘ٛ)
 .ٙٔٗ/ٗ(، ٖٕٖٛماجو في سننو برقم )

، ٜٛ/ٗ، والذىبي في ميزان االعتدال ٜٖٓ/ٙ. والحديث أورده ابن عدي في الكامل ٖٕٙنور العيون ص (ٗ)
 .ٕٖٓوالسيوطي في الشمائل الشريفة ص
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بأسمائيم، فيم كثر في الكتاب، وأكثرىم كان المؤلف قد صرح بالنقل عنيم بأسمائيم في 
 كتابو الكبير "عيون األثر".

 في الكتاب فيم قميل، ومما نقمو عنيم: قول عائشة وأما من صرح بأسمائيم 
. تريد أنو كان متأدبًا بآداب (ٔ))كان خمقو القرآن( حين سئمت عن خمق رسول اهلل 

 القرآن، واقفًا عند حدوده وأوامره ونواىيو، متخمقًا بمحاسنو.
ما  )خدمتو نحوًا من عشر سنين، فواهلل وقول أنس بن مالك خادم النبي 

صحبتو في حضر وال سفر ألخدمو إال كانت خدمتو لي أكثر من خدمتي لو، وما قال 
" قط، وال لشيء فعمتو: لم فعمت كذا، وال لشيء لم أفعمو: أال فعمت كذا(  .(ٕ)لي: "أفٍّ

بتمرات قد صفين في يده وقال:  أنو أتى النبي  ىريرة أبي  ومن ذلك خبر
 (ٖ)ىريرة: فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا َوْسقاً أبو  ادع لي فيين بالبركة، ففعل. قال

 .(ٗ)في سبيل اهلل، وكنا نأكل منو ونطعم حتى انقطع في زمان عثمان
 الكتب: .4

أحال المؤلف في ىذا الكتاب إلى ثالثة كتب فقط، بواقع إحالة واحدة إلى كل 
 منيا، وىي بحسب ترتيب ورودىا فيو:

                                                           

، والبخــاري فــي األدب ٓٛ/ٖ(، ٙٗٚديث أخرجــو مســمم فــي صــحيحو بــرقم ). والحــٜٚٔنــور العيــون ص (ٔ)
، والبييقــي فــي شــعب اإليمــان ٖٛٔ/ٕٗ(، ٕٖٕٓ٘(، واإلمــام أحمــد فــي المســند بــرقم )ٖٛٓالمفــرد بــرقم )

 .ٕٔٗ/ٕ، وابن سيد الناس"عيون األثر" ٖٙٔ/ٔ(. وينظر األصبياني، دالئل النبوة ٕٛٗٔبرقم )
(، ٜٖٕٓ، ومســمم بــرقم )ٖٕٕ/ٖ(، ٛٚ٘٘والخبــر أخرجــو البخــاري بــرقم ) .ٖٛٔ-ٕٛٔنــور العيــون ص (ٕ)

 .ٙ/ٚ، والشامي، سبل اليدى والرشاد ٖٙٔ/ٔ. وينظر: األصبياني، دالئل النبوة ٖٔٔ/ٚ
الوســـق: قـــال فـــي الصـــحاح: )الوســـق ســـتون صـــاعًا، قـــال الخميـــل: الوســـق ىـــو حمـــل بعيـــر(، الجـــوىري،  (ٖ)

 .ٙٙ٘ٔ/ٗالصحاح )وسق( 
( وعند الترمـذي فـي جامعـو بـرقم ٕٖ٘ٙ. والخبر في صحيح ابن حبان برقم )ٕ٘ٗ-ٕٗٗيون صنور الع (ٗ)

 .ٜٓٔ/ٙ، والبييقي في دالئل النبوة ٕٙٚ/ٗٔ(، ٕٛٙٛ( وأحمد في المسند برقم )ٜٖٖٛ)
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عزا المؤلف زيادة وردت عمى الحديث الذي ذكرت آنفًا في  صحيح مسلم: .أ 
عمى نصو: )أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اهلل بي الكفر،  أسمائو 

. وذكر رواية (ٔ)وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عمى قدمي، وأنا العاقب فال نبي بعدي(
. ثم ذكر زيادة أخرى عمى (ٕ)رحمة(أخرى فييا: )وأنا المقفِّي، ونبي التوبة، ونبي ال

الحديث عزاىا إلى صحيح مسمم بقولو: )وفي صحيح مسمم: ونبي الممحمة(. وىذه 
الزيادة لم يخرجيا مسمم في صحيحو، بل أوردىا الحافظ المزي في كتابو "تحفة 

وعزاىا إلى اإلمام مسمم في "الفضائل" من صحيحو. وىذه من أوىام  (ٖ)األشراف"
. وقد استشكل جماعة (ٗ)درة. والزيادة بيذا المفظ عند ابن حبان في صحيحوالمؤلف النا

من العمماء الجمع بين قولو: )نبي الرحمة( وقولو: )نبي الممحمة( أو المالحم، لممنافاة 
بينيما في ظاىر األمر. ونقل العالمة المحجي كالمًا جمياًل عن اإلمام الخطابي في 

 .(٘)ده ىيناوجو الجمع بينيما، ال مجال لسر 
، البن األثير: نقل عنو المؤلف في صفة النهاية في غريب الحديث واألثر .ب 
م، أي عظيمو، وقيل: واسعو. والعرب فقولو: )وفي صفتو عميو السالم ضميع ال النبي 

 .(ٙ)تحمد عظم الفم، وتذم صغره(

                                                           

 وتقدم تخريجو في موارده في الحديث. ٛٚٔنور العيون ص (ٔ)
(، ٖٗٔٙ، وابـن حبـان فـي صـحيحو بـرقم )ٜٗٔ/ٚ(، ٖٕ٘٘أخرج ىذه الروايـة مسـمم فـي صـحيحو بـرقم ) (ٕ)

، والمقفي: آخر األنبياء المتبـع ليـم، فـإذا قفَّـى فـال نبـي ٖٗٗ/ٖٛ(، ٖٖٗٗواإلمام أحمد في المسند برقم )
 .ٕٜٔ/٘ٔبعده. ينظر ابن منظور، لسان العرب 

 .ٕٚٗ/ٙالمّزي، تحفة األشراف بمعرفة األطراف، ( الحافظ ٖ)
، وابـن األثيــر، ٘ٓٔ/ٔ(. وينظـر ابـن سـعد: الطبقـات الكبـرى ٖٗٔٙحبـان بـرقم )ابـن حبـان، صـحيح ابـن  (ٗ)

 .ٜ٘ٗ/ٗالنياية في غريب الحديث واألثر 
 .ٜٗٔ/ٔالمحجي، عبد اهلل بن سعيد، منتيى السول عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول   (٘)
الـنص غيـر موجـود فـي مطبوعـة . وىـذا ٜٚ-ٜٙ/ٖابن األثير الجزري، النياية في غريب الحديث واألثر ( ٙ)

 م.ٕٙٓٓمطبوعة "نور العيون" الصادرة عن دار المنياج سنة 
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: وىو كتاب المؤلف الكبير في السيرة، الذي اختصر منو كتابو عيون األثر .ج 
"نور العيون" كما سبق ذكره. وذكره المؤلف مرة واحدة فيو، وذلك عند ذكر تواريخ 

وىجرتو إلى المدينة، ووفاتو، فقد عقب ذلك بقولو: )وفي بعض ىذه  اإلسراء بو 
كتابنا المسمى بـ "عيون منو في  التواريخ خالف بين أىل النقل، ذكرنا ما حضرنا

 .(ٔ)األثر"
 األعالم: .5

لم ينقل المؤلف في ىذا الكتاب نصوصًا عن العمماء مصرحًا بأسمائيم إال في 
جعفر محمـد بن عمي قولو: أبي  فقد نقل عن موضع واحد، وذلك عند ذكر مولده 
 .(ٕ)أن تسميو أحمد( )أمرت آمنة وىي حامل برسول اهلل 

التي لم يصرح بيا في ىذا الكتاب، وىي موارد كتابو الكبير أما موارد المؤلف 
الذي  "عيون األثر" فيي كثيرة جدًا، وىي في الحقيقة موارد غير مباشرة لمختصره ىذا

لخصو منو. وقد مر ذكر الكثير منيا عند تخريج النصوص التي استشيدت بيا عمى 
 منيجو وموارده في الكتاب.

 رب العالمين، وصمى اهلل وسمم عمى رسولو ىذا وآخر دعوانا أن الحمد هلل
 األمين، وعمى آلو وصحبو أجمعين.

  

                                                           

. وينظــر الســييمي، الــروض ٕٖٗ/ٔابــن ســيد النــاس، عيــون األثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير، ( ٔ)
 .ٜٖٗ/ٗاألنف، 

عابــدين بــن . وأبــو جعفــر المــذكور ىــو اإلمــام محمـــد البــاقر بــن عمــي زيــن الٕ٘ٔ-ٔ٘ٔنــور العيــون ص( ٕ)
. ولقـب بالبـاقر ألنـو بقـر العمـم، أي شـقو فعـرف أصـمو، وعمـم خفيــو. الحسـين بـن عمـي بـن أبـي طالـب، 
 .ٖٕٚ/ٔ، السييمي، الروض األنف ٜٚ/ٔوينظر: ابن ىشام، السيرة النبوية 
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 اخلامتة
كان غرض الباحثة في ىذه الدراسة بيان منيج المؤلف ابن سيد الناس وموارده 
في كتابو "نور العيون في تمخيص سيرة األمين المأمون". فقدمت بين يدي ذلك لمحة 

اىمية عموم السيرة الشريفة، واىتمام المسممين بيا عمى مر العصور، وتنوع  نزة عموج
سموىا لكتبيم. وترجمت الباحثة لممؤلف ر مؤلفات العمماء فييا، بحسب األغراض التي 

ترجمة موجزة أوضحت فييا شيرتو في ميادين العموم المختمفة، وبخاصة عمم السيرة 
يو. وبينت أىمية كتابو "عيون األثر في فنون مبينة منزلتو العممية وآراء العمماء ف

"نور العيون" ثم وصفت الكتاب منو كتاب  المغازي والشمائل والسير" الذي لخّص 
 موضوع البحث، واستعرضت مادتو وترتيبو ونسبتو القاطعة الى مؤلفو.

ثم انتقمت الباحثة الى المقصود األىم من بحثيا ىذا، وىو دراسة منيج المؤلف 
عمى االختصار،  -في األصل–وموارده. ففيما يخص منيجو استخمصت أنو قائم 

 وتقميل حجم الكتاب الذي أراد لو أن يكون سيل التناول والحمل والحفظ واالستذكار. 
حذف األسانيد، وترك االختالف ن وأبرزت الباحثة أىم مالمح ىذا االختصار م

في المرويات والنقل عن عمماء السير والحديث السابقين، وغير ذلك من وجوه 
المسمك التاريخي في الكتاب والمعتمد عمى السرد المرتب لألحداث  تاالختصار. ثم بين

والمواقف بحسب ِقَدميا. وتحدثت عن دقة المؤلف وأمانتو العممية في الكتاب، وضبطو 
 سماء والكنى واأللقاب. لأل

أما موارد الكتاب فقد قسمتيا الى خمسة أقسام بحسب أىميتيا، فبدأت بموارده 
فموارده من الحديث الشريف، وىي كثيرة في  -وىي قميمة فيو–من القرآن الكرين 

الكتاب، وقدمت نماذج مما أورده المؤلف نصًا فييا، ثم موارده من آثار الصحابة، 
ثم ذكرت موارده من الكتب  يا عن بعض الصحابة وأزواج النبي وذكرت نماذج من
 وذكرت النصوص التي نقميا عنيا.  -وىي قميمة جداً –التي نقل عنيا 
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من النقل عن األعالم بأسمائيم الصريحة، مو الكتاب خوأخيرًا أشارت الى 
لمؤلف في باستثناء عمم واحد ذكره باسمو. وختمت الباحثة بحثيا بالتذكير بأن موارد ا

كتابو الكبير "عيون األثر" الذي لّخص منو ىذا الكتاب كثيرة جدًا، وىي تعد في الحقيقة 
ن لم يصرح بيا فيو.  موارد ليذا الكتاب المختصر وا 
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 املصادر واملراجع
األدب المفرد، البخاري: اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل  .ٔ

دار البشائر اإلسالمية، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ، ه(ٕٙ٘)ت
 م.ٜٜٚٔ، ٗبيروت، ط

االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد الّبر: أبو عمر يوسف بن عبد  .ٕ
تحقيق طو محمد الزيني، مكتبة ، ه(ٖٙٗاهلل بن محمد القرطبي )ت

 الكميات األزىرية، القاىرة، )د.ت(.
اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقالني: أبو الفضل شياب  .ٖ

طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي، ، ه(ٕ٘ٛالدين أحمد بن عمي )ت
 بيروت، )د.ت(.

األعالم )قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب والمستعربين  .ٗ
دار العمم لمماليين، ، م(ٜٙٚٔوالمستشرقين، الزركمي: خير الدين )ت

 م.ٖٕٓٓ، ٚبيروت، ط
والثالثة الخمفاء، الكالعي:  االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل  .٘

تحقيق محمد كمال ، ه(ٖٗٙأبو الربيع سميمان بن موسى األندلسي )ت
 ه.ٚٔٗٔ، ٔالدين عمي، عالم الكتب، بيروت، ط

ألفية السيرة النبوية المسماة )نظم الدرر السنية في السير الزكية(، العراقي:  .ٙ
محمد بن  تحقيق، ه(ٙٓٛالحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين )ت

-هٕٙٗٔ، ٔعموي المالكي، طبع دار المنياج لمنشر والتوزيع، جدة، ط
 م.ٕ٘ٓٓ
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األنساب، السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  .ٚ
قّدم لو محمد أحمد حالق، دار إحياء التراث العربي، ، ه(ٕٙ٘)ت

 بيروت، )د.ت(.
لفداء إسماعيل بن عمر البداية والنياية، ابن كثير: عماد الدين أبو ا .ٛ

 م.ٜٚٚٔ، ٕمطبعة المعارف، بيروت، ط، ه(ٗٚٚالدمشقي )ت
التاريخ الكبير، البخاري: اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل  .ٜ

 تحقيق السيد ىاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، )د.ت(.، ه(ٕٙ٘)ت
تحفة األشراف بمعرفة األطراف، المّزي: الحافظ جمال الدين يوسف بن  .ٓٔ

تحقيق عبد الصمد شرف الدين، المكتب ، ه(ٕٗٚد الرحمن )تعب
 م.ٖٜٛٔ، ٕاإلسالمي والدار القيمة، بيروت، ط

، ه(ٛٗٚاهلل شمس الدين بن قيماز )ت عبدتذكرة الحّفاظ، الذىبي: أبو  .ٔٔ
، ٕوضع حواشيو الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 ه.ٕٛٗٔ-مٕٚٓٓ
أخرى، ابن حزم: أبو محمد عمي بن أحمد بن جوامع السيرة وخمس رسائل  .ٕٔ

تحقيق إحسان عباس وناصر الدين األسد ، ه(ٙ٘ٗسعيد األندلسي )ت
 ، )د.ن(.ٔواحمد محمد شاكر، دار المعارف ، مصر، ط

بن أبي بكر  الرحمنالخصائص الكبرى، السيوطي: جالل الدين عبد  .ٖٔ
 ه.ٕٖٓٔدار القمم، بيروت، ، ه(ٜٔٔ)ت



 

 066 

15 

المائة الثامنة، ابن حجر العسقالني: أبو الفضل  الدرر الكامنة ألعيان .ٗٔ
تحقيق محمد سيد جاد، مطبعة ، ه(ٕ٘ٛشياب الدين أحمد بن عمي )ت

 م.ٜٙٙٔالمدني، القاىرة، 
الّدرر في اختصار المغازي والسير، ابن عبد الّبر: أبو عمر يوسف بن  .٘ٔ

تحقيق شوقي ضيف، دار ، ه(ٖٙٗعبد اهلل بن محمد القرطبي )ت
 م.ٜٜٔٔلقاىرة، المعارف، ا

عالم ، ه(ٖٓٗدالئل النبوة، األصبياني: أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل )ت  .ٙٔ
 ، )د.ت(.ٔالكتب، بيروت، ط

تحقيق ، ه(ٛ٘ٗدالئل النبوة، البييقي: أحمد بن الحسين بن عمي )ت .ٚٔ
 م.ٜٛٛٔ، ٔالدكتور عبد المعطي قمعجي، دار الريان، القاىرة، ط

نيد، الفاسي: محمد بن أحمد المكي ذيل التقييد في رواة السنن والمسا .ٛٔ
تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العممية، بيروت، ، ه(ٕٖٛ)ت
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔط

ذيل تذكرة الحّفاظ، الحسيني: أبو المحاسن محمد بن عمي بن الحسن  .ٜٔ
وضع حواشيو الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب ، ه(٘ٙٚالدمشقي )ت

 ه.ٕٛٗٔ-مٕٚٓٓ، ٕالعممية، بيروت، ط
سالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة المصنفة، الكتاني: محمد بن الر  .ٕٓ

تحقيق محمد الزمزمي، دار البشائر اإلسالمية، ، ه(ٖ٘ٗٔجعفر )ت
 م.ٖٜٜٔ –ه ٗٔٗٔبيروت، 
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الروض األنف، السييمي: اإلمام عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد  .ٕٔ
 وف، مطبعة عباس عبدؤ تحقيق طو عبد الر ، ه(ٔٛ٘األندلسي )ت

 السالم شقرون، )د.ت(.
زاد المعاد في ىدي خير العباد، ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن  .ٕٕ

تحقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر ، ه(ٔ٘ٚايوب الزرعي )ت
 م.ٜٙٛٔ، ٔاألرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد، الشامي: محمد بن يوسف  .ٖٕ
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعمي محمد ، ه(ٕٜٗالصالحي )ت

 م.ٖٜٜٔ، ٔعوض، دار الكتب العممية، بيروت، ط
السْمط الثمين في مناقب أميات المؤمنين، الطبري: محب الدين أحمد بن  .ٕٗ

 ه.ٖٙٗٔ، ٔالمطبعة العممية، حمب، ط، ه(ٜٗٙعبد اهلل )ت
ن يزيد القزويني السنن )سنن ابن ماجو(، ابن ماجو: الحافظ أبو عبد اهلل ب .ٕ٘

تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، ، ه(ٖٕٚ)ت
 م.ٜٕٓٓ-هٖٓٗٔبيروت، 

، ه(ٕ٘ٚبو داود: سميمان بن األشعث السجستاني )تأ :سنن أبي داود .ٕٙ
تحقيق: محمد محي الين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 )د.ت(.
الصحيح(، الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى سنن الترمذي )الجامع  .ٕٚ

تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراىيم ، ه(ٜٕٚبن سورة )ت
 عطوة، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(.
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تحقيق ، ه(ٛ٘ٗالسنن الكبرى، البييقي: أحمد بن الحسين بن عمي )ت .ٕٛ
 م. ٜٜٗٔ، مكة المكرمة، محمد عبد القادر عطا، مكتبة الباز

السنن الكبرى، النسائي: اإلمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن  .ٜٕ
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، ، ه(ٖٖٓ)ت

 م.ٜٙٛٔ، ٕحمب، ط
السير والمغازي، ابن إسحق: محمد بن إسحق بن يسار القرشي  .ٖٓ

 ، )د.ت(.ٔدار الفكر، بيروت، ط، ه(ٔ٘ٔ)ت
،  ه(ٖٕٔالنبوية، ابن ىشام: أبو محمد عبد الممك المعافري )ت السيرة .ٖٔ

، ٔتحقيق وليد محمد وخالد محمد، دار البيان الحديثة، القاىرة، ط
 م.ٕٔٓٓ

السيرة النبوية، ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر  .ٕٖ
 م.ٕ٘ٓٓ، ٔدار الكتب العممية، بيروت، ط، ه(ٗٚٚالدمشقي )ت

طبع دار ، ه(ٛ٘ٗالبييقي: أحمد بن الحسين بن عمي )تشعب اإليمان،  .ٖٖ
 م.ٕٓٓٓ–هٕٔٗٔ، ٔالكتب العممية، بيروت، ط

بن أبي بكر  الرحمنالشمائل الشريفة، السيوطي: جالل الدين عبد  .ٖٗ
تحقيق حسن بن عبيد باحبيشي، دار طائر العمم لمنشر ، ه(ٜٔٔ)ت

 والتوزيع، )د.ت(.
  



 

 066 

15 

سى محمد بن عيسى بن سورة الشمائل المـحمدية، الترمذي: أبو عي .ٖ٘
تحقيق سيد عباس الحميمي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ، ه(ٜٕٚ)ت
 ه.ٕٔٗٔ، ٔط

الصحاح )تاج المغة وصحاح العربية(، الجوىري: إسماعيل بن حّماد أبو  .ٖٙ
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم ، ه(ٜٖٛنصر الفارابي )ت

 ه.ٚٓٗٔ، ٗلمماليين، بيروت، ط
صحيح ابن حبان )اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان(، ابن حبان: اإلمام  .ٖٚ

رتبو األمير عالء الدين ، ه(ٖٗ٘محمد بن حبان التميمي البستي )ت
ه(، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة ٜٖٚعمي بن بابان الفارسي )ت

 م.ٜٜٚٔ، ٖالرسالة، بيروت، ط
بن إسماعيل البخاري: اإلمام أبو عبد اهلل محمد ، صحيح البخاري .ٖٛ

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار التقوى لمتراث، القاىرة،  ،ه(ٕٙ٘)ت
 م. ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ، ٔط

مسمم بن الحجاج: اإلمام صحيح مسمم )بشرح محمد بن صالح العثيمين(،  .ٜٖ
نشر وتوزيع المكتبة ، ه(ٕٔٙأبو الحسن القشيري النيسابوري )ت

 م.ٕٛٓٓ-هٜٕٗٔ، ٔاالسالمية، القاىرة، ط
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ات الشافعية الكبرى، السْبكي: أبو نصر تاج الدين عبد الوىاب بن طبق .ٓٗ
تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب ، ه(ٔٚٚعمي )ت

 م.ٜٜٜٔ-هٕٓٗٔالعممية، بيروت، 
طبقات الشافعية، ابن قاضي شيبة: أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر  .ٔٗ

الكتب، تحقيق الحافظ عبد العميم خان، عالم ، ه(ٔ٘ٛاألسدي )ت
 م.ٕٜٜٔ، ٔبيروت، ط

الطبقات الكبرى، ابن سعد: محمد بن سعد بن منبع الزىري البصري  .ٕٗ
 دار صادر، بيروت، )د.ت(.، ه(ٖٕٓ)ت

عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ابن سيد الناس: أبو الفتح  .ٖٗ
مؤسسة عز ، ه(ٖٗٚمحمد بن محمد بن محمد بن يحيى الشافعي )ت

 م.ٜٙٛٔالنشر، بيروت، الدين لمطباعة و 
الفصول في سيرة الرسول، ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن  .ٗٗ

 م.ٖٜٜٔ، ٔدار الكتب العممية، بيروت، ط، ه(ٗٚٚعمر الدمشقي )ت
تحقيق ، ه(ٗٙٚفوات الوفيات، الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد )ت .٘ٗ

 إحسان عباس، مطبعة دار صادر، بيروت، )د.ت(.
لتاريخ، ابن األثير: أبو الحسن عمي بن محمد الجزري الكامل في ا .ٙٗ

 تحقيق خيري سعيد، دار التوفيقية لمطباعة، القاىرة )د.ت(.، ه(ٖٓٙ)ت
الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي: عبد اهلل بن عدي الجرجاني  .ٚٗ

تحقيق الدكتور سييل زّكار ويحيى مختار غزاوي، دار ، ه(ٖ٘ٙ)ت
 م.ٜٛٛٔ، ٖالفكر، بيروت، ط
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الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خميفة: مصطفى بن عبد  كشف .ٛٗ
 م.ٕٚٓٓدار الفكر، بيروت، ، ه(ٚٙٓٔاهلل الرومي الحنفي )ت

لسان العرب، ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور األنصاري  .ٜٗ
 ، )د.ت(.ٔطبع دار صادر، بيروت، ط، ه(ٔٔٚ)ت

طبعة ، ه(ٚٓٛ)تمجمع الزوائد، الييثمي: نور الدين عمي بن أبي بكر  .ٓ٘
 ه.ٕٔٗٔدار الفكر، بيروت، 

المختصر الكبير في السيرة النبوية الشريفة، ابن جماعة: عز الدين عبد  .ٔ٘
تحقيق آسيا كميبان، مكتبة النيضة، ، ه(ٚٙٚالعزيز بن محمد الكناني )ت

 ه.ٔٔٗٔ، ٔبغداد، ط
مسند احمد، ابن حنبل: اإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني  .ٕ٘

تحقيق شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ، ه(ٕٔٗ)ت
 م. ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ، ٕبيروت، ط

منتيى السول عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، المحجي: عبد اهلل  .ٖ٘
دار المنياج لمنشر والتوزيع، جدة، ، ه(ٓٔٗٔبن سعيد محمد عبادي )ت

 م.ٕٛٓٓ –ه ٜٕٗٔ
ابن تغري بردي: أبو المحاسن النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة،  .ٗ٘

مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، ، ه(ٗٚٛجمال الدين يوسف )ت
 م.ٜٕٜٔ
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النياية في غريب الحديث واألثر، ابن االثير: المبارك بن محمد مجد  .٘٘
تحقيق طاىر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة ، ه(ٙٓٙالدين )ت

 م.ٜٜٚٔالعممية، بيروت، 
، ه(ٗٙٚ، الصفدي: صالح الدين خميل بن أيبك )تالوافي بالوفيات .ٙ٘

تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، 
 ه.ٕٓٗٔبيروت، 
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