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 حماضرات يف
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 (من القرن األول حتى القرن السابع اهلجري)
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 وائل أمحذ إبراهيه
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 جامعة الفيوم –كلية دار العلوم 
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 رمحن الرحيمبسم اهلل ال
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 ًأن تكٌن مفَدة كتبت من أجلىهذي احملاضزات ما  ًاهلل أسأل أن حتقق

دنا علناا ًأن ٍزٍى أن ٍنفعنا مبا علنننافعة لى، كنا أرجٌي سبحانلقارئوا 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 د. وائل أحمد إبراهيم
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 فورس احملتويـات

 

 الصفحة املوضوع

 .................................................................................................مقذمة 

 ..................................................................................................متَيذ 

 .....................................................لغة واصطالحا التعشيف بالتأسيخ 

 .................................................. ظَوس اللتابة التاسخيية اإلسالمية

 ........................................................ أسباب تذويً التاسيخ اإلسالمي

 ..................................  أٍه املآخز على اللتابة التاسخيية املبلشة

 املبحث األول

 املصادر األوىل لذراسة السرية النبوية )كتب املغازي والسرية(

 رية اليبوية ...............................................................عوامل تذويً الش

 ................................................................... املذاسض التاسخيية: ىشأة

 ............................................................... املذيية يف ذسسة التاسخييةامل

 ............. الشيذ يف الشواية التاسخيية وأٍنيتُ عيذ مؤسخي مذسسة املذيية

 .............................................................. العشاقيف  ذسسة التاسخييةامل

 املبحث الثاني

 كبارتطور الكتابة التارخيية يف القرن الثالث اهلجري وظوور املؤرخني ال

 ............................................................... خليفة بً خياط العصفشي 

 .............................................................................ابً قتيبة الذييوسي 

 ............................................................................................البــالرسي 

 .............................................................................................اليعقوبي 

 املبحث الثالث

 مصادر احلوليات اإلسالمية )منوجوا وأهنيتوا يف التاريخ اإلسالمي(

 ............................................................................................. الطــــربي

 ................................................................... مآخز على تاسيخ الطربي
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 الصفحة املوضوع

 ..............................................................  أمحذ بً حمنذ مشلويُ

 .................... عنذة املؤسخني املشلنني عز الذيً ابً األثـــري اجلزسي

 ...................................... كتاب اللامل يف التاسيخ  )أٍنيتُ وميَجُ(

 .............................. يف التاسيخ" مصادس ابً األثري يف كتابُ "اللامل

 املبحث الرابع

 الطبقات والرتاجـــه )مصذر موه من مصادر التاريخ اإلسالمي(كتب 

 ......................... أوال: كتب الطبقات )املفَوو وامليَج واخلصائص(

 ................................................... دواعي التأليف يف كتب الطبقات

 ...................................................................... أٍنية كتب الطبقات

 .......................... ثاىيا: كتب الرتاجه )املفَوو وامليَج واخلصائص(

 ......................................................................... كتب الرتاجه العامة

 ................................................................ :كتب الرتاجه املتخصصة

 الرتاجه املوضوعية ........................................................ 

 الرتاجه التاسخيية أو الزميية ......................................... 

 )الرتاجه اجلغشافية )امللاىية ...................................... 

 تشاجه األىشاب والقبائل ............................................... 

 .................................................................. خصائص كتب الرتاجه

 حملنذ بً سعذ الطبقات اللربىمنورج مً كتب الطبقات: كتاب دساسة 

الرتاجه: كتاب وفيات األعياٌ وأىباء أبياء  تبمنورج مً كدساسة 

 .........................................الزماٌ لشنص الذيً بً خللاٌ ............

 نصوص تارخيية خمتارةاملبحث اخلامس: 

 اليص األول : حذيح حبريا الشاٍب مً سرية حمنذ ابً إسخاق

 كنا وسد يف تاسيخ الطربي  اليص الجاىي : خرب إسالو عنشو ٌ العاص

كنا  خرب ظَوس املغول وقصذٍه البالد اإلسالميةاليص الجالح : 
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 الصفحة املوضوع

 ....................................................... وسد يف تاسيخ اللامل البً األثري

مً كتاب وفيات  تشمجة املؤسخ ابً قتيبة الِذيَيَوسياليص الشابع : 

 ........................................................................ ٌاألعياٌ البً خللا

 املصادس واملشاجع ...............................................................................

 ...............فَشض احملتويات .................................................................

 


