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 :الممخص
ان دراسة اعالم التاريخ من الموضوعات التي نسعى الى تجسيدىا 
بدراساتنا وبحوثنا لموقوف عمى عظمة ما قدمو ىوالء الرموز من معارف 
وعموم ارخت لمسيرة االمة الحضارية والثقافية عبر العصور المختمفة والتي 

 نقف عمى اعتابيا بإكبار واجالل .
الذي يعد  م(٘ٛٗٔىـ/ ٜٓٛن الشحنة الصغير )ومنيم  العالم الكبير اب  

من العمماء الموسوعيين الذي برع في العموم المختمفة  كالفقو والحديث 
أما  .صنف فييامن خالل ما فييا أجاد وأبدع التي  والتاريخ وغيرىا و

 ابن الشحنة الصغيرموضوع بحثنا  كان في مبحثين االول عن سيرة 
روض  كتابو نزىة النواظر فيالعممية والشخصية ،والمحور الثاني عن 

والذي الزال مخطوط ، فقمنا ـبالتعريف بالكتاب فضال عن المنيج  المناظر
الذي سار عميو واىم الموارد التي استقى منيا معمومات فيما يخص 
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Abstract: 

The study of history flags is one of the subjects that we 

seek to materialize through our studies and our research 

to find out the greatness of what these symbols presented 

from the knowledge and sciences that were dated to the 

nation’s civilizational and cultural march through 

different eras, and we stand on its doorstep with great 

honor and dignity. 

  Among them is the great scholar Ibn al-Shinah al-

Saghir (890 AH / 1485 CE), who is considered one of 

the encyclopedic scholars who wrote in various sciences 

such as jurisprudence, hadith, history and other sciences 

in which he excelled and excelled in what was classified 

in it. As for the topic of our research, the discussion 

focused on the first axis on the biography of Ibn al-

Shunah al-Saghir, both scientific and personal, and the 

second axis of his book, The Promenade of Views in the 

Rawdat al-Madhhir, which is still manuscript, so we 

defined the book as well as the approach that followed it 

and the most important resources from which it drew 

information regarding the "virtues of the Levant and 

Damascus 
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 المبحث االول: سيرته الشخصية والعلمية:

 أواًل: السيرة الشخصية:
 اسمو ونسبو ولقبو: 1

ابو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشياب غازي بن 
 (ٕ) الحمبي المولد،(ٔ)ايوب بن حسام الدين محمود بن الختمو بن عبداهلل الثقفي الحنفي المذىب 

 . (ٖ)القاىري المسكن
، ومجد (٘)، ومحب الدين(ٗ)ولقب ابن الشحنة بالقاب عدة  منيا شمس الدين

، اما المقب الذي اشتير بو والذي عرفت بو اسرتو ىو  ابن (ٚ)،وقاضي القضاة (ٙ)الدين
، ولقب ابن الشحنة عرفت بو عائمتو وذلك الن ىذا االسم كان في االصل (ٛ)الشحنة الصغير

في عيد الممك الصالح (ٓٔ)الذي كان شحنة حمب  (ٜ)لجده االول محمود بن الختمو
 .(ٔٔ)اسماعيل

 : والدتو:  2
اتفقت معظم المصادر التي تحدثت عن ابن الشحنة عمى ان والدتو كانت في شير 

فانو ذكر اليوم الذي ولد فيو قائال  )مولده  (ٖٔ)اما السيوطي (ٕٔ)م ٔٓٗٔه / ٗٓٛرجب سنة 
 م(، ، ولما بشر ابوه بوالدتو انشدٔٓٗٔه/ ٗٓٛيوم الجمعة ثاني عشر من رجب سنة 

 
 حسن الوجو وسيم بشرتني بغالم 

 .(ٗٔ)ولو الشيخ يتيم قمت عزي ال ُتيني
 : اسرتو ونشأتو:3

تعد اسرة ابن الشحنة من االسر المشيورة في بالد الشام ومصر لما ليم من مكانة 
متميزة عند المماليك من خالل نبوغيم العممي الذي كان لو اثرا كبير  في تولييم الوظائف 

نة حمب في عيد الممك الصالح االدارية الميمة، فجدىم حسام الدين محمود كان شح
المعروفة بإسمو لتدريس مذىب االمام ابي حنيفة  (٘ٔ)اسماعيل، والذي بنى المدرسة الحسامية

النعمان وبنى الى جانبيا مسجدًا ، اما جده ابو الفضل محمد فقد تولى قضاء الحنفية في 
حمب اما كمال الدين محمد بن محمد بن محمود جد صاحب السيرة كان يعد من ابرز عمماء 

ال ) اشتغل كثيرًا حتى امير وافتى حيث ق (ٙٔ)القرن الثامن اليجري وذكره ابن حجر العسقالني
 م.ٖٗٚٔه/ٙٚٚ( ، توفي سنة 
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فيو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن ايوب بن الشحنة  اما والده
م ، وحفظ القرآن منذ طفولتو وأخذ عن شيوخ بمده والقادمين الييا ٖٛٗٔىـ/ٜٗٚالذي ِولَد سنة 

فتاء والتدريس قبل ان يمتحي وبرع في الفقو وارتحل الى دمشق والقاىرة وسمح لو شيخو باال
واالصول والنحو وافتى ودّرس وتولى قضاء الحنفية في حمب ثم دمشق ، وفي سنة 

 م تولى قضاء الحنفية بالقاىرة ثم عاد الى دمشق ليتسمم قضائيا .ٔٔٗٔىـ/ٗٔٛ
 ) من افراد الدىر عممًا وفصاحة وعقاًل ورئاسة (. (ٚٔ)وقال عنو الشوكاني 
)كان امامًا بارعًا عالمًا افتى ودرس بحمب ودمشق  (ٛٔ)قول ابن التغري برديوي  
 والقاىرة (. 
 . (ٜٔ)مٕٔٗٔىـ/٘ٔٛتوفي في حمب يوم الجمعة الثاني عشر ربيع اآلخر سنة   

اما اعمامُو فمنيم فتح الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمود ابن الشحنة 
ثم اصبح (ٕٓ)قضاء الحنفية وتحول بعد الفتنة التيمورية ، اشتغل بالفقو وناب عن أخيو في

، ثم (ٕٕ)وتولى قضائيم مدة طويمة تزيد عمى العشرين سنة في حمب (ٕٔ)مالكي المذىب
 حصمت لو عزلة ونكد إلختالف الدول ولو شعر جيد منو :

 ال تموموا الغمام ان صب دمعًا 
 ــــــواء وتوالت إلجمو االنــــــ                            
 فالميالي اكثرَن فينا الرزايـــــــا 
  (ٖٕ)فبكت رحمًة عمينا السمــــــــاء                        

وايضًا عمو اآلخر عمي بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي العالء ابو    
م حفظ ٖ٘٘ٔىـ/ٙ٘ٚالحسن بن الكمال الحمبي وعرف كسمفو بإبن الشحنة ، ِولد في سنة 

القرآن في صغره وأخذ عن ابيو واخيو الكثير من العموم وناب عنيما في القضاء في بعض 
 ِشعر جيد منو :ولو  (ٕٗ)مٕٙٗٔه/ٖٓٛاجزاء حمب توفي 

 اليي قد نزلت بضيق لحٍد 
 بأوزاٍر ثقاٍل مع عيوِب                         

 وعفوك واسٌع وحماك حصٌن 
 وأنت اهلل غفار الذنوِب .                         
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وإلبن الشحنة اشقاء كانت ليم مكانة مرموقة ومتميزة في الحياة العممية واالدارية من 
الوظائف الميمة في مصر وبالد الشام منيم الوليد بن الشحنة قال عنو خالل تقمدىم 

 . ) انو كان آية في الذكاء ( (ٕ٘)السخاوي
وشقيقو اآلخر ىو عبد المطيف بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود أوحد الدين 

ذ م وتفقو عمى يد أبيو والبدر بن سالمة ودخل القاىرة فأخٖٙٛٔىـ/ٛٛٚابن الشحنة ِولد سنة 
وولي قضاء صفد ، ناب في القاىرة عن التفيني ومات فييا  (ٕٙ)عن عبد السالم البغدادي

 . (ٕٚ)م ٜٕٗٔىـ/ٖٖٛبمرض الطاعون سنة 
اما زوجاتو فاالولى خديجة بنت العالء عمي بن محمد بن سعد بن محمد بن خطيب 

م ٕٜٗٔىـ/ٜٛٛم ، وتوفيت سنة ٚٓٗٔىـ/ٓٔٛالناصرية ام اثير الدين محمد ، ولدت سنة 
، وزوجتو الثانية الف ابنة الولو السفطي محمد بن احمد بن يوسف بن حجاج ، والدة عبد (ٕٛ)

 .(ٜٕ)مٚٛٗٔه/ٖٜٛالبر وزينب وجورية، توفيت سنة 
وكان لو عدة اوالد منيم محمد بن  محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود  

عالء بن خطيب الناصرية ، امو اثير الدين بن المحب بن الشحنة ، الحمبي الحنفي سبط ال
م ٕٔٗٔىـ/ٕٗٛخديجة ويعرف كسمفو بإبن الشحنة ولد في الثامن عشر من صفر سنة 

بحمب، ونشأ بيا وقرأ القرآن وأخذ عن ابيو واناب عنو في القضاء بحمب وعمل ناظرًا لمجيش 
، (ٖٓ) م بحمبٕٜٗٔىـ/ٜٛٛوناظرًا لقمعة حمب دّرس في مدارسيا واستقل بالقضاء توفي سنة 

وعبد البر بن محمد بن محمد محمد بن محمد بن محمود ابن الشحنة وىو سبط الولوي 
م ، نشأ بحمب وانتقل الى القاىرة ٚٗٗٔىـ/ٔ٘ٛالسفطي ، ولد في التاسع من ذي القعدة سنة 

بصحبة والديو وحفظ القرآن ودّرس وكتب الكثير من الكتب وسافر الى القدس مع والده وسمع 
وزينب ابنة المحب محمد بن محمد بن محمد ام الحياء ابنة ابن الشحنة شقيقة من عمماءىا، 

عبد البر اميا الف بنت السفطي وزوجيا يحيى بن االمير يشبك الفقيو ، توفيت 
، وجورية ابنة المحب محمد بن محمد بن محمد ام البياء ابنة (ٖٔ)م  بالطاعونٜٔٗٔىـ/ٜٚٛ

يونس بن  (ٕٖ)وىي الصغرى تزوجيا حاجب ميسرة بحمبابن الشحنة وشقيقة عبد البر وزينب 
 . (ٖٖ)ناصر

وتعد اسرة ابن الشحنة من االسر العريقة التي كان ليا االثر الكبير في بالد الشام 
 ومصر.
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 : مناصبو :4  
تولى محب الدين ابن الشحنة الكثير من الوظائف في مصر ودمشق وحمب منيا ، 

وغيرىا من الوظائف االدارية االخرى،  (ٖ٘)ظر الجيشونا (ٖٗ)القضاء والتدريس وكتابة السر
ومما يذكر ان ابن الشحنة كان يجمع عدة وظائف في وقت واحد مثل جمعو كتابة السر 

 .(ٖٙ)والقضاء الحنفي وناظر الجوالي بحمب
 أ:القضاء :

وكان ذلك في  (ٖٚ)تولى ابن الشحنة القضاء في مصر وحمب وال سيما قضاء الحنفية
وفي سنة  (ٖٛ)م ، وقبميا تولى وظيفة قاضي العسكر في حمبٕٖٗٔىـ/ٖٙٛسنة 
م عاد محب الدين ابن الشحنة الى حمب قادمًا من القدس بعد ان اختارىا ٚ٘ٗٔىـ/ٕٙٛ

عطائيا  وفضميا عمى القاىرة فأقام بيا دون وظيفة بعد رفضو وظيفة قضاء الحنفية في حمب وا 
 . (ٜٖ)ثير وقضاء الشافعية الى حفيده الجالل ابي البقاء محمدالى ابنو األكبر األ

وحاول بعد عودتو الى مصر جمع وظيفة كاتب السر مع وظيفة قاضي الحنفية ىناك 
، (ٓٗ)ولكنو فشل بذلك بسبب المنافسة القوية ولكنو حصل عمييا بعد موت منافسة ابن االشقر

ومرت بو ِمحن   (ٔٗ)م ٕٚٗٔىـ/ٚٚٛثم ُصرف عنيا ثم أعيد الييا ثم ُصرف عنيا سنة 
 . (ٕٗ)وشدائد كثيرة واصابو الذىول آخر عمره ، وتوفي وىو شيخ الخانقاه الشيخونية في القاىرة

) انو ولي قضاء حمب وكثيرًا من امورىا حتى صار المرجع اليو  (ٖٗ)ويذكر الشوكاني
 في غالب األشياء ( .

 ب:كتابة السر :
ير كتابة السر في مصر بعد أن تعرض الى تولى محب الدين ابن الشحنة الصغ

مشاكل كثيرة في حمب بعد إتيامو بتقديم االموال الطائمة لمحصول عمى الوظائف فخرج عميو 
م وولي كتابة السر ٖ٘ٗٔىـ/ٚ٘ٛأبناء حمب فقرر الذىاب الى دار السمطنة في مصر سنة 

م لم يطول بو ولم يكمل سنة ولكن المقا (ٗٗ) فييا بعد دفعُو االموال واليدايا الى السمطان ،
حيث اعيد محب الدين ابن األشقر الى كتابة السر ، وكانت بينو وبين ابن الشحنة منافسة 
قوية في سبيل الحصول عمى وظيفة كاتب السر ثم نفي الى بيت المقدس وعاد الى حمب 

تم لو ما  وبعدىا قرر الذىاب الى القاىرة والحصول عمى وظيفة كاتب السر مرة ثانية وفعالً 
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يريد بعد دفعو مبالغ كبيرة الى السمطان مقابل الحصول عمى تمك الوظيفة التي كانت مفضمة 
 .(٘ٗ)عنده بسبب قربو من السمطان ومن يحصل عمييا يعتبر الشخص الثاني بعد السمطان 

 ج: وظيفة الناظر :
و ناظر  (ٙٗ)ومن الوظائف االدارية االخرى التي توالىا ابن الشحنة ىي ناظر الجوالي

جيش حمب وناظر قمعتيا وناظر الجامع النوري واصبح المتصدر لو والخطيب فيو واصبحت 
 . (ٚٗ)امور مممكة حمب كميا بيده وعظمة مكانتو وصفاتو وشيرتو في كل مكان 

وىذا العدد الكبير من الوظائف التي حصل عمييا ابن الشحنة جعمت منافسيو يثيرون 
في الحصول عمى بعضيا وطريقة دفع االموال الى السالطين  القالقل والفتن حسدًا وطمعاً 

 .(ٛٗ)كانت شائعة ومنتشرة في ذلك الوقت في سبيل الحصول عمى الوظائف المرموقة 
 د: وظيفة التدريس :

من أول الوظائف التي توالىا ابن الشحنة ىي التدريس في مدارس حمب ودمشق 
 (ٖ٘)و الحدادية (ٕ٘)والشاذبختية (ٔ٘)والحالوية (ٓ٘)والجردكية (ٜٗ)ومنيا المدرسة االشتقتمرية
 (٘٘)وذلك مع أخيو عبد المطيف برغبة من والدىما قبل موتو (ٗ٘)اضافة الى المدرسة الجاولية

ولم يترك إبن الشحنة التدريس بالرغم من انشغالو بوظائفو الكثيرة في مصر وبالد الشام وفي 
م إستقر في الخانقاه الشيخونية تصوفًا وتدريسًا ودرس كذلك الحديث في ٚٚٗٔىـ/ٕٛٛسنة 

ثم تزايدت عميو صعوبة الحركة وصعوبة التنقل فأستخمف ولده عمى  (ٙ٘)المدرسة المؤيدية
المؤيدية الى ان اجبره المرض عمى االنقطاع عن صالة الجمعة وأستمر عمى ذلك الشيخونية و 

 م .٘ٛٗٔىـ/ٜٓٛالحال الى ان توفي سنة 
 : وفاتو :5

م ، وصمى عميو في رحبة مصمى ٘ٛٗٔىـ/ٜٓٛتوفي ابن الشحنة في محرم سنة 
 .   (ٚ٘)باب النصر ودفن بتربتو، في القاىرة

 ثانيًا: سيرتو العممية 
لشحنة ومنذ نعومة اظافره متابعًا لمعمماء يقطع المسافات الطويمة لمسماع كان ابن ا

منيم وىي صفة العمماء في ذلك الوقت وكان اول ما ابتدأ بو مشوار معارفو ىو القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف والفقو وعموم المغة العربية والتاريخ حيث حفظ في اصول الدين وفي 

، ويتميز ابن الشحنة بتنوع عمومو وغزارتيا من  (ٛ٘) س الفقو واتم المختار،الحديث والسيرة ودر 
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حيث العدد والفائدة حيث سألو عمُو العالء وىو بعمر اثنتي عشر سنة : اتحسن الوزن فقال 
 لو نعم فقال عارض لي قول الشاعر : 

 امط المثام عن العذال السابل   
 ليقوم عذري فيك بين عواذلي .                                   

 فقال لو بدييية :   
 اكشف لثامك عن عذارك قاتمي   

 .(ٜ٘)لتموتن غبنًا إن رأتك عواذلي                                  
   فأستحسن عمُو ذلك كثيرًا .

 : شيوخو ورحالتو :1
الشحنة بازدىار الحركة الفكرية في بالد الشام في تميز العصر الذي ولد فيو ابن 

جميع جوانبيا وال سيما مدينة حمب اذ يقصدىا طالب العمم من مختمف البالد االسالمية 
فضال عن  مركز السمطنة في القاىرة وما تتمتعت بو مصر من مركز عممي مرموق ،ان 

محب الدين ابن الشحنة الى  البحث عن المعمومة والسماع من كبار العمماء في  عصره ، دفع
تحمل معاناة السفر في سبيل الوصول الى مبتغاه ، وان اول المحطات في حياة صاحب 
السيرة بدأت من حمب موطنو ومكان مولده اذ تتممذ عمى يد عمماء اجالء منيم والده ابن 
الشحنة وعمو عبد الرحمن وكثير من عمماء حمب ومن استحضرىم لو والده من مختمف 

حيث استمع منو الى القرآن الكريم  (ٓٙ)بمدان المجاورة ومن شيوخو ابن الركاب شمس الدينال
في طفولتو واخذ كذلك في بداية شبابو العموم من عمماء بمده ومنيم محمد بن العز 

وكان مالزمًا في  (ٕٙ)وكذلك عرض ما حفظ عمى محمد بن سالمة المارديني  (ٔٙ)الحاضري
وقد نصحو باالبتعاد عن المنطق   (ٖٙ)بن محمد بن خميل البرىان اكثر االحيان الى ابراىيم

وذّكره بأن جده الكمال كان يموم ولده ابن الشحنة الكبير عمى التوسع فيو وكذلك تمقى العموم 
وسمع  (ٗٙ)في حمب بعد رجوعو من القاىرة عمى يد عمماءىا االجالء ومنيم ابن السفاح الحمبي

وعندما ذىب ابن الشحنة  (٘ٙ)ي بن محمد بن ابراىيم الحمبيكذلك ابن الشحنة الصغير من عم
وبعدىا ذىب ابن  (ٚٙ)وسمع من ابن خطيب الدىشة (ٙٙ)الى الحج وفي طريقو مر بمدينة حماه

الشحنة محب الدين الى دمشق وىذه الزيارة الثانية لو حيث زارىا وىو صغير بصحبة والده 
ومن محمد بن العالء  (ٛٙ)فسمع من بعض عممائيا ومنيم عمي بن عبد اهلل بن سالم 
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والتقى بعدد من  (ٓٚ)ومن مدن الشام االخرى التي زارىا طمبًا لمعمم ىي بعمبك (ٜٙ)البخاري
 الذي اجاز البن الشحنة .  (ٔٚ)يا وعمماءىا ومنيم ابراىيم بن محمد بن المرحلشيوخ

م وذلك بعد ان ابعد عن كتابة السر ٗ٘ٗٔىـ/  ٛ٘ٛوسافر الى القدس سنة       
: قابمتو بنفسي ىناك حيث لقيتو ) عمى طريقة  (ٕٚ)في مقر السمطنة مصر ،  ويقول السخاوي

ال واالشغال ، حيث اخبرني انو يختم القرآن الكريم كل يوم حسنة من العبادة والتالوة واالشتغ
شيخ القراء ىناك وانو يكتب في كل يوم  (ٖٚ)...( و َجود القرآن بحضرة الشمس بن عمران

م حيث ُخيَر بين ٚ٘ٗٔىـ / ٕٙٛكراسة ، واستمر المحب بن الشحنة في القدس الى سنة 
لسمطنة مصر فأختار الرجوع الى بمده حمب، الرجوع الى المممكة الحمبية او الرجوع الى مقر ا

وكذلك اخذ عن ابن حجر العسقالني في آمد ومما يذكر انو كان قد راسمو من اجل الحصول 
  (ٗٚ)مٕٗٗٔه/ٕٛٛعمى اجازة منو سنة 

اما القاىرة فإنيا كانت الموطن الثاني لو وذلك لقضاء شطرًا من حياتو فييا بعد توليو 
ألنيا كانت مركز السمطنة وممتقى العمماء والفقياء ومن وظائف إدارية فييا وكذلك 

وسمع من الشاب  (ٙٚ)وقاسم بن قطموبغا الزين (٘ٚ)الشخصيات التي التقى بيم عمي المقريزي
 الفقيو المصري. (ٚٚ)التائب احمد بن عمر

 : تالميذه :2
تتممذ عمى يد ابن الشحنة الصغير العديد من طمبة العمم سواء كان ذلك في بالد 
الشام او مصر اذ كانت تشد لو الرحمة العممية لتنيل من ىذا المعين الثري الذي ال ينضب 

، وابن فيد عمر  (ٛٚ)م ٜٚٗٔه/ٗٛٛومن ابرز طمبتو ابي ذر الحمبي موفق الدين توفي سنة 
م ، ٜٙٗٔه/ٕٜٓالحافظ شمس الدين توفي  (ٓٛ)لك السخاويوكذ (ٜٚ)مٓٛٗٔه/٘ٛٛتوفي 

وأخذ  (ٔٛ) حيث ) ... أخذ قطعة من القاموس في المغة تحريرًا واتقانًا مع المحب بن الشحنة (
، وكمال الدين  (ٕٛ)مٚٔ٘ٔه/ٖٕٜعنو ايضًا احمد بن محمد بن الشياب الرممي توفي سنة 

لو ابو الفضل محب الدين ابن الشحنة  م( وقد اجازٜٗ٘ٔه/ ٜٙ٘)ت (ٖٛ)ابو المطف التادفي
. 

  (ٗٛ)م ٔ٘٘ٔه /ٜٜ٘ومن تالميذه ايضًا ابراىيم بن يوسف ابن الحنبمي توفي سنة 
 .(٘ٛ)م ٔ٘٘ٔه/  ٜٜ٘وأخذ عنو يحيى بن يوسف التابثي الحنبمي توفي 
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ومن تالميذه ايضًا بدر الدين ابو الفتح عبد الرحيم العباسي توفي سنة 
    (.ٚٛتنكز الحسامي)، وسمع منو ايضا االمير سيف الدين  (ٙٛ)م ٘٘٘ٔه/ٖٜٙ

 : آراء العمماء فيو :3
يعد ابن الشحنة الصغير من العمماء البارزين الذي انجبتيم المائة التاسعة اذ بمغ 

 (ٛٛ)عممو وذكائو منزلة فريدة ومحسودة واشاد بو كبار العمماء ومنيم السخاوي
 م قال فيو: ٜٙٗٔىـ/ٕٜٓت

العبارة غاية في الذكاء وصفاء القريحة بديع النظم والنثر ... محب في ) فصيح 
ستجالب الخواطر مائل الى  الحديث وأىمو لديو حالوة المنطق وحسن المعاشرة والصحبة وا 
النكتة المطيفة والنادرة راغب في الكماليات الدنيوية وانواع الشرف والكمال بيي المنظر َحسن 

ة عالية ورئاسة وكياسة وتيجد وصبر عمى المحن والرزايا وقوة الشاكمة ذو نفس أبية وىم
قال عنو )  (ٜٓ)، اما السيوطي (ٜٛ) الجأش ومبالغة في البذل ليتوصل الى اغراضو الدنيوية(

 تفقو وتفنن، واعتنى باالدب ونظم الشعر الحسن وانشأ النثر(.
ان فصيحًا ذا م فقال انو ) يتوقد ذكاء وفطنة وكٖٗٛٔىـ/ٕٓ٘ٔت(ٜٔ) اما الشوكاني

رئاسة وحشمة وافرة وجاللة عند السالطين وأبيا زائدة وميل الى المناصب والقدرة عمى 
 تحصيميا ودراية في كل ذلك (.
فقال: ) ىو االمام العالم الناظم الناثر سميل العمماء  (ٕٜ)اما ابن العماد الحنبمي

 االجاّلء (.
وفقيو ، حنفي من الرؤساء ... م ) ىو مؤرخ ٜٙٚٔىـ/ٜٖٙٔت(ٖٜ) وقال فيو الزركمي

م( ٜٚٛٔىـ/ٛٓٗٔ، )ت (ٜٗ) وىو ايٌة في الحفظ ولو تصانيف كثيرة ( ،وقال فيو ايضًا كحالة
 ) ىو فقيو أصولي، محدث، مؤرخ، أديب، ناظم، ناثر ( .

 : مصنفاتو:4
دة يعد ابن الشحنة من المؤلفين الذين اتصفوا بغزارة انتاجيم العممي بالرغم من توليو وظائف ع

لمجاالت المختمفة التي ساىمت في اال ان ىذا  لم يمنعو من تصنيف المؤلفات القيمة في ا
 زدىار الحركة العممية في عصره والعصور الالحقة ومنيا : ا
 .(ٜ٘).نياية النياية في شرح اليداية. كتب منو الى اخر فصل الغسلٔ .ٔ
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مع زيادة مذىب  استقصاء النياية . اختصرىا محب الدين ابن الشحنة بألف بيت .ٕ
 .(ٜٙ)االمام أحمد 

 . (ٜٚ)نزىة النواظر في روض المناظر .ٖ
 (98) اقتطاف األزاىراختصر كتاب والده  روض المناظر وسماه  .ٗ
 .(ٜٜ)منظومة في الصالة الوسطى شرحيا وجعميا كتابًا  .٘
 .(ٓٓٔ)طبقات الحنفية: كتبيا في عدة مجمدات  .ٙ
 . (ٔٓٔ)المنجد المغيث في عمم الحديث .ٚ
ترتيب مبيمات ابن بشكوال في أسماء الصحابة. وقال ان شيخو البرىان اشار عميو  .ٛ

 .(ٕٓٔ)بذلك 
 .(ٖٓٔ)الفية في عشر عموم  .ٜ

 .(ٗٓٔ)الفية في الفرائض  .ٓٔ
 . (٘ٓٔ)السير المنير في اصول البسط والتكسير. سير النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم .ٔٔ
 .(ٙٓٔ)المناقب النعمانية  .ٕٔ

 
 
 

 :بالكتاب وخطتوالمبحث الثاني: التعريف 
 ـــ تسمية الكتاب ونسبتو لممؤلف:1

اتفقت المصادر التي ترجمت البن الشحنة ان لو كتاب باسم)نزىة النواظر في روض 
حيث قال)نزىة النواظر في  (107)المناظر( منيا ما ذكره حاجي خميفة  في كتابو كشف الظنون

روض المناظر لقاضي القضاة محب الدين ابو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمود 
بن الشحنة الحمبي الحنفي ... وىو تاريخ كبير جعمو كالشرح  لتاريخ والده المسمى روض 

 المناظر في عمم االوائل واالواخر(.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٕٓٔ ) 
 

المخطوط التي قمنا بتحقيقيا  فضال عن ان عنوان المخطوط دون في بداية نسخ 
 باسم )نزىة النواظر في روض المناظر(. 

باسم   (108)اال ان الغزي  خالف الجميع وذكره في كتابو نير الذىب في تاريخ حمب
 )نزىة الناظر في روض المناظر(.

 ـــــ دوافع التأليف:2
تابة لمعرفة لغرض معرفة دوافع التأليف لدى ابن الشحنة البد من الرجوع الى مقدمة ك

االسباب التي دفعتو الى تاليف تأريخو اذ ذكر في المقدمة ان اليدف االساسي من التاليف 
ىو الحفاظ عمى تاريخ والده المسمى )نزىة النواظر في عمم االوائل واالواخر( وتيذيبو بعد ان 

اد ونقص في قام الناسخ االول بالتقديم والتاخير في الروايات واالحداث التاريخية كما انو ز 
بعضيا مما ترتب عمى ىذا االمر من مفاسد وقد نصحو عمماء عصره ومنيم شمس الدين 
القرماني عمى تيذيبو واالشارة الى الزيادات فيو ، وذكر )... فان سيدي شيخ مشايخ االسالم 
الوالد ... سألو بعض طمبتو من ابناء االمراء ... اختصار تاريخ جدُه... وسماه روض 

غير ان الناقل االول نقل من مسودة سيدي الوالد فقدم  (109)في عمم االوائل واالواخرالمناظر 
واخر وزاد ونقص فترتب عمى ذلك مفاسد وكان صاحبنا الشيخ العالمة شمس الدين القرماني 

 .(110) ... اشارة ان انبو عمى ما زادة الناسخ وما اىمل واىذبو...(
لصغير في تأليف كتابو ىو الحفاظ عمى وعميو فان دافع محب الدين ابن الشحنة ا

تاريخ والده وتيذيبو من المفاسد والزيادات والنقصان وكذلك اضافة ما استجد من الحوادث بعد 
 وفاة والدة في القرن التاسع اليجري.

اقتطاف ومما يشار اليو ان ابن الشحنة عمل اختصار كتاب روض المناظر وسماه  
 (111)ذيل روض المناظر  األزاىر

 ـــ وصف المخطوط ومحتواه:3
ابتدأ مؤلف المخطوط محب الدين محمد ابن الشحنة كتابو ) نزىة النواظر في روض 
المناظر ( بمقدمة بّين فييا بعد البسممة والحمد هلل والصالة والسالم عمى نبينا محمد صمى اهلل 

فذكر ابن الشحنة  عميو وسمم والثناء عميو وآلو بيان طريقتو ومنيجو في إعداد ىذا المخطوط
ان كتاب والده ) نزىة النواظر في عمم االوائل واالواخر ( مرتب عمى مصراعين ومقسم الى 
ثالث فصول وخاتمة وذكر ان الفصل االول : جاء في ذكر االلفاظ التي ال بد لممؤرخ من 
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لميل ذكرىا وىي الزمان والدىر والعصر والحين والسنة والشير واالسبوع واليوم والساعة وا
 والنيار والوقت والمدة، والفصل الثاني : أختص في معنى التاريخ لغة واصطالحا ومعرفة 
والفصل الثالث : في ذكر شرف التاريخ وفائدتو وجاء في الخاتمة التنبيو عمى سبب وقوع 

ثم ذكر محب الدين ابن الشحنة ان الناقل االول الذي نقل من  (112)الخطأ في بعض التواريخ
ب والده زاد ونقص من الكالم فترتب عمى ذلك مفاسد كبيرة وقد اشار عميو بعض مسودة كتا

العمماء ان ينبو عمى ما زاد الناسخ االول واىمل فقرر صاحب السيرة ان ييذبو ويضيف اليو 
كما فعل االمام عبد اهلل بمسند والده احمد بن حنبل، فشرع في ذلك مضيفًا لو الكثير من 

استجدت في القرن التاسع بعد وفاة والده ، وقد رتب صاحب السيرة كتابو  العموم واالخبار التي
بعد التيذيب واالضافة فقسم المصرع االول الى ثالثة فصول االول في خمق آدم عميو السالم 
وذريتو والفصل الثاني في طبقات االمم والفصل الثالث في المبشرات الواردة في التوراة 

صمى اهلل عميو وسمم ، وقسم المصرع الثاني الى تسع طبقات  واالنجيل لمولد نبينا محمد
وجعل كل قرن من القرون طبقة يذكر فييا اشير الحوادث مرتبة عمى السنين وقد ابتدأ القرن 
االول بسيرة الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم وخمفاءه واصحابو رضي اهلل عنيم ثم تبعو 

ن لفظ عربي وذّيل عميو ما استجد في القرن التاسع بوفاة االعيان المشيورين وضبط ما فيو م
 وذكر بأنو تاريخ مستقل وشرح لتاريخ والده وقد سّماه ) نزىة النواظر في روض المناظر (

(113) . 
 ثانيا: منيج ابن الشحنة في االقتباس:

 ــ اإلشارة الى المصدر:1
حريص عمى ذكر المصادر التي اقتبس منيا رواياتو والعناية بيا  لقد كان ابن الشحنة

دون ان يمتزم بمنيج واحد وىذا ىو المنيج الذي سار عميو معظم العمماء المسممين ففي بعض 
الروايات التي اقتبسيا نجده يشير الى اسم المؤلف فقط دون ان يذكر اسم المصدر المقتبس 

 (116) وقولو )قال شيخنا( (115) وقولو )قال الواسطي( (114) منو نحو قولو )قال ابن فضل اهلل(
وىذا  (119) وقولو )كان االصمعي يقول( (118) وقولو)قال الجاحظ((117) وقولو)قال الزمخشري(

المنيج يجعل من ميمة الباحث في مطابقة النصوص مع مصادرىا امرًا  ليس بالسيل 
 وخصوصًا اذا كان المؤلف الذي ذكره اكثر من مصدر.
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احيان اخرى نجده يسيل عمى القارئ ويجنبو مشقة البحث عن الروايات المدونة وفي 
فنجده يقوم بذكر اسم المؤلف والمصدر الذي اقتبس منو كاماًل نحو قولو )وفي تاريخ ابن 

وقولو )وقال شيخنا في  (121) وقولو)قال ابن كثير في تاريخو( (120) عساكر الدمشقي(
 . (123) احب كمال الدين في تاريخ حمب(وقولو )وقد روى الص (122) القاموس(

ومن منيجو ايضا نجده يقوم بذكر اسم المصدر فقط من دون االشارة الى اسم 
المؤلف وىذا ما سبب لنا بعض االرباك لتشابو بعض اسماء المصادر ومثال ذلك قولو ) وفي 

الثة مصادر وبعد الرجوع الى المصادر وجدنا ىذا االسم يعود الى ث (124) المسالك والممالك(
وبعد الرجوع الى  (126) ، وكذلك قولو )وفي مختصر البمدان((125)تحمل نفس االسم تقريباً 

عبد الحق ،  المصادر تبين انو يقصد كتاب مراصد االطالع غمى اسماء األمكنة والبقاع البن
لم يسير في منيج واحد عند االشارة الى مصادر اقتباسو ويمكن القول  وعميو فان ابن الشحنة

ان مؤلفين ىذه المصادر كانوا من المشيورين والمعروفين لدى اىل العمم وبصورة واسعو ال 
 تستوجب ذكر المؤلف في تمك المدة.

 ـــ منيجو في بداية النقل ونيايتو:2
لقد اىتم ابن الشحنة كثيرًا في ذكر بداية الروايات المقتبسة ونيايتيا وذلك من خالل 

لمتعبير عن بداية الرواية المقتبسة  نحو استخدامو لفظة)قال(الفاظ وعبارات تدل عمى ذلك 
وقولو)قال يعقوب  (128) وقولو)قال الوليد بن مسمم( (127) نحو قولو)قال ابن كثير في تاريخو(

وكذلك قولو في استخدام لفظة )ذكر( نحو  (130) وقولو)قال ابن الواسطي( (129) الفسوي(
وفي بعض االحيان يستخدم  (132) ساكر(وقولو)وذكر ابن ع (131) قولو)وذكر ابن كثير(

 لفظة)قمت(  والتي يعبر فييا عن رأيو في بداية كالمو نحو قولو)قمت: وىي بضم الفوقانية(

(133). 
أما نياية النقل فانو يستخدم عدة الفاظ وعبارات يشير فييا الى االنتياء من نقمو 

بير عن نياية الرواية االولى لمرواية ومنيا)انتيى(كما انو يستخدم عبارة )واهلل اعمم( لمتع
 ولفظة)واهلل الموفق( ولفظة )ان شاء اهلل(.  

 ـ منهجه في نقد الروايات:3

كان محب الدين ابن الشحنة ال يكتفي بنقل الروايات التاريخية فقط وانما يعمل عمى 
لم نقدىا واعطاء رأيو فييا فمثاًل في الرواية التي نقميا عن الوظائف في مصر ودمشق نجده 

يقتنع بالرواية التي نقميا وانما وجو ليا النقد حيث ذكر )وبدمشق من كل ما في مصر من 
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الوظائف وليس ىذا في بقية بالد الشام مثل قاضي القضاة االربعة وقاضي العسكر، قمت: 
وىذا كالم ليس بصحيح وظاىره يوىم انو من كالم القاضي الفاضل وليس كذلك فان القاضي 

م( وما تجددت القضاة االربعة بالديار المصرية اال في ٜٜٔٔه/ ٜٙ٘) الفاضل مات سنة
، وفي حديثو عن (134) م( ثم صار كذلك بدمشق ثم بحمب واهلل اعمم(ٕٗٙٔه/ ٖٙٙسنة )

قبر حفص الم المؤمنين رضي اهلل عنيا زوجة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم نجده يصحح 
قال )قبر حفصة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم الرواية التي ذكرة مكان دفنيا في بعمبك و 

، كما انو (135) قيل: انو ببعمبك والصحيح انيا حفص اخت معاذ، وان حفصة ماتة بالمدينة(
يستخدم عبارات تدل عمى انو يضعف الرواية ولكن بطريقة مباشرة ومنيا )وقيل( نحو 

ابن الشحنو لم يكن ناقل  وعميو فان (136) قولو)وقيل الشامات بيا سود وىي جبال بيا صفار(
 لمرواية فحسب وانما وجو الييا النقد وىو اساس عمل المؤرخ. 

 ـــ منيجو في ضبط الكممات:4
لقد حرص محب الدين ابن الشحنة عمى ضبط الكممات والمصطمحات والمفردات 
 بالحركات لربما لصعوبة او حتى ال يقع القارئ بالتصحيف والتحريف فيما بينيا او الكممات
المتشابية ليا  وىذا االمر ذكره ابن الشحنة في مقدمة كتابة نحو قولو) وضبطت ما فيو من 

وقولو) والفسطاط: بضم الفاء وكسرىا، المدينة التي  (137) لفظ عربي مخافة تصحيف غبي(
 (139) وقولو )حطين: بنون أخرىا ويقال: بميم بدل النون( (138) فييا مجمع الناس(

 ر:ــــ منيجو في االختصا5
ان الرغبة في االختصار واضحة وبارزة عند محب الدين ابن الشحنة وحاول االبتعاد 
عن االطالة التي ال فائدة مرجوه منيا وانتيج كل الطرق والسبل المؤدية الى االيجاز 
واالختصار وذكر في مقدمة كتابو )ان انبو عمى ما زاد الناسخ واىمل واىذبو كما فعل االمام 

 . (140) والده االمام احمد بن حنبل(عبداهلل بمسند 
وسنكتفي بذكر بعض االمثمة عمى سبيل المثال ال الحصر )ثم اخذ في وصفيا وليس 

، وبما ان ابن الشحنة (142) وقولو) فمنقتصر عمى ىذا القدر واهلل الموفق((141) ذلك ما يعنيينا(
 ير.قام بتيذيب كتاب والدٌه فقد قام بحذف بعض الزيادات واختصر منيا الكث

 ــــ منيجو في االحالة.6
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ان منيجية االحالة كانت واضحو عند محب الدين ابن الشحنة وفي جميع فصول 
كتابة وسنذكر بعض االمثمة عمى ذلك نحو قولو)وسيأتي ذكر حديث معاذ شاىد بذلك في 

وقولو)قمت: وسيأتي في اخر الباب التاسع ما قيل  (143) ذكر فضائل حمب ان شاء اهلل تعالى(
وقولو)قمت: وسيأتي الكالم عن اشتقاق الشام في أول  (144) عن آخر حدود الشام طرسوس(

 وقولو)وسنذكر بعد ذكر حمب بقية مدن الشام( (145) الكالم عن ذكر حمب ان شاء اهلل تعالى(

وكذلك قولو)  (147) مع دمشق(، وذكر في موضع آخر قولو)قد قدمنا ان رأس يحيى بجا(146)
 .(148) وذكر ابن كثير بعد ما سيأتي نقمو عن عند ذكر مسجد دمشق(

 ــــ االمانة العممية:7
وىي صفة يجب ان يتحمى بيا كل باحث الن اسناد المعمومات المقتبسة الى 
اصحابيا انما يدل عمى امانة الباحث وحرصو عمى عدم اضاعة جيود االخرين ومما يؤكد 

كم الكبير من المصادر التي اعتمد عمييا محب الدين ابن الشحنة في تاليف كتابة ذلك ال
وتنوعيا بين الكتب التاريخية والكتب الجغرافية وكتب التراجم والسير وغيرىا من المصادر، وقد 
وجدنا العديد من الروايات مطابقة الى مصادرىا كما ذكر المؤلف وفي بعض االحيان نجده 

 بتصرف في الكالم دون االخالل بمحتوى الرواية التي نقميا.ينقل الروايات 
 ثالثًا: موارده:

احتوت موارد ابن الشحنة عمى الكثير من المصادر التي تنوعت ما بين المصادر 
المكتوبة والمصادر الشفوية وعمى المشاىدات والمالحظات الشخصية مستفيد من جميع الكتب 

ب التفسير والحديث والفقة ودواوين الشعر ومنو عمى سبيل التاريخية والجغرافية والمعاجم وكت
 المثال ال الحصر.

 ــ القرآن الكريم:1
ان القران الكريم ىو كتاب اهلل العزيز والمحفوظ من كل زيادة ونقصان وقد ذكر اهلل 

، لذلك استشيد ابن الشحنة باآليات (149) تعالى ذلك)انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظون(
القرآنية لتوثيق وتعزيز مروياتو التاريخية وسنذكر بعض منيا لغرض االستشياد بو حيث ذكر 

 .(151) ىي دمشق( (150) )وقيل في قولو تعالى )التي لم يخمق مثميا في البالد(
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وذكر كذلك )ومنيا مقام عيسى عميو السالم بالربوة، ورد في حديث ضعيف انيا 
(وىذه طريقة جميع (153) الى ربوة ذات قراِر ومعين(: )وآويناىما (152)المراد بقولو تعالى

 المؤرخين المسممين في استشيادىم باآليات القرآنية.
 ــــ كتب المؤلفين:2

لقد تنوعت المصادر المكتوبة لدى ابن الشحنة ومنيا كتب الحديث وكتب المعاجم 
وسنكتفي بذكر بعضيا والكتب التاريخية وكتب التراجم، وكتب الجغرافية، وكتب الشعر وغيرىا 

 عمى سبيل المثال ال الحصر.
 أــــ كتب الحديث:

يعد الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني في التشريع االسالمي لذلك لم يغفل ابن 
الشحن الصغير اىميتو عندما دون كتابة وقد استعان بالكثير من كتب الحديث والتي سنذكر 

، الحمد ابن حنبل )ت (154)مسند االمام احمد منيا عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمي
، (155) م(ٛٛٛه/ ٕ٘ٚم( ، وكتاب سنن ابي داوود ، البي داوود سميمان )ت٘٘ٛه/ ٕٔٗ

، وكتاب  (156) م(ٜٓٚه/ٖٓٙوكتب المعجم الكبير واالوسط والصغير، لمطبراني )ت
الفوائد ، وكتاب (157) م(ٗٔٓٔه/ ٘ٓٗالمستدرك عمى الصحيحين، لمحاكم النيسابوري)ت 

 . (158) م(ٖٕٓٔه/ ٗٔٗلتمام الرازي )ت
وسنذكر بعض االحاديث النبوية التي اوردىا ابن الشحنة في قولو )قال رسول اهلل 

 (159) صل اهلل عميو وسمم: صفوة اهلل من ارضو الشام، وفييا صفوتو من خميقتو وعباده(
وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا  وقولو)قال رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم: الميم بارك لنا في شامنا
وقولو )وعن اوس بن  (160) ، فقال: في الثالثة ىنالك الزالزل والفتن وبيا يطمع قرن الشيطان(

اوس الثقفي رضي اهلل عنو قال: سمعت رسول اهلل يقول: ينزل عيسى عميو السالم عند المنارة 
ل: قال رسول اهلل صل وقولو) وعن ابي ىريرة رضي اهلل عنو قا (161) البيضاء شرقي دمشق(

اهلل عميو وسمم. ال تزال عصابة من امتي يقاتمون عمى ابواب دمشق وما حوليا وعمى ابواب 
 بيت المقدس وما حوليا ال يضرىم خذالن من خذليم ظاىرين عمى الحق الى يوم القيامة(

(162) 

 ج ـــ كتب التاريخ:
مؤلفات المؤرخين الذين لقد استمد محب الدين ابن الشحنة الكثير من معموماتو من 

 (ٗٙٔ)م،وكتاب تاريخ دمشقٜٓٛه/ٕٚٚ، لمفسوي ت(163)سبقوه ومنيا كتاب المعرفة والتاريخ
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م، وكتاب االعالق الخطيرة في ذكر امراء الشام ٘ٚٔٔه/ٔٚ٘البن عساكر ت 
البن كثير  (166)م وكتاب البداية والنيايةٕ٘ٛٔه/ ٗٛٙ، البن شداد ت(165)والجزيرة

 م،وغيرىا من الكتب االخرى.ٕٖٚٔه/ٗٚٚت
 د ـــ كتب الجغرافية:

لقد اسمد محب الدين ابن الشحنة بعض معموماتو من الكتب الجغرافية والبمدانية التي 
، لياقوت الحموي ت (167)سبقت عصره وعمى سبيل المثال ال الحصر كتاب معجم البمدان

، البن عبد الحق (168)اسماء االمنكة والبقاعم، وكتاب مراصد االطالع عمى ٕٕٛٔه/ٕٙٙ
، البن فضل اهلل ، (169)م، وكذلك كتاب مسالك االبصار في ممالك االمصارٖٖٛٔه/ٜٖٚت
 م، وغيرىا من الكتب.ٜٖٗٔه/ٜٗٚت

 ه ـــ كتب التراجم.
البن عساكر  (170)ومن كتب التراجم التي اعتمد عمييا ابن الشحنة مثاًل تاريخ دمشق

 م.٘ٚٔٔه/ٔٚ٘ت
 ـــ كتب المعاجم المغوية:ب 

وقد اعتمد ابن الشحنة في تأليف كتابو عمى العديد من كتب المعاجم المغوية ومنيا 
 م.ٗٔٗٔه/ ٚٔٛلمفيروز ابادي ت  (171)كتاب القاموس المحيط

 
 وـــ كتب الشعر:

يعد ابن الشحنة محب الدين من المؤرخين الذين اكثروا من االستشياد باألبيات 
تمف االغراض مثل المدح والرثاء والذم وغيرىا وذلك لتوثيق االحداث التي الشعرية وفي مخ

يذكرىا وىذا حال معظم المؤرخين واالدباء المسممين وسنكتفي ببعض االبيات الشعرية التي 
ذكرىا عمى سبيل المثال ال الحصر نحو قولو )وبيا صورة جاريتين من حجارة من بقايا صور 

 ما ولما مر بيما أوس بن ثعمبة افتتن بيما وانشد فييما .كانت بيا لم ير مثل صورتيي
 (172) فتاتي تدمر قد حيراني       ألما يسأما طول القيام(

 وكذلك قولو)وانشد النابغة الذبياني في بناء الجن تدمر لسميمان عميو السالم 
 اال سميمان اذ قال المميك لو         قم في البرية فكففيا عن الفند

 (173) (أني قد أذنت ليم         يبنون تدمر بالصفحات والعمدوقيد الجن 
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وقول البحتري في دمشق )اما دمشق فقد أبدت محاسنيا وقد وفى لك مطرييا بما 
 (174) وعدا(

 ومما قيل في ىجاء دمشق 
 )تجنب دمشق وال تأتييا         وان شاقك الجامع الجامع  

 (175) بيا طالع(فسوق الفسوق بيا قائم           وفجر الفجور 

 ــــ المشافية والمسامعة والمعاصرة:3
اعتمد ابن الشحنة اعتمادا كبيرًا عمى الفاظ المشافية والمسامعة والمعاصرة التي 
سمعيا وشاىدىا من مؤرخي وعمماء عصره وكثيرًا ما كان يورد ابن الشحنة لفظة)قالوا( 

لمرات التي سمع بيا ابن الشحنة من و)يقولون( و)قال( و)قيل( وىذه المفردات تدل عمى كثرة ا
وىذه داللة واضحو  (176) معاصريو وكذلك قولو )وانشدني الشيخ برىان الدين الباعوني لنفسو(
 عمى اعتماده الكبير فيو مصادره عمى المسامعة والمشافية والمشاىدة.

 رابعا: اىمية المخطوط
التاريخية الميمة لما حواه من من  الكتب  نزىة النواظر في روض المناظريعد كتاب 

معمومات ميمة تحدثنا عنيا في وصف المخطوط ،النو عاصر احداث تاريخية ميمة والتي 
عمل عمى تدوينيا  مرت بيا مصر وبالد الشام خالل عصر المماليك الثاني السيما السياسية 

ه الفترة الذين منيا  تعرض البالد االسالمية لغزو تيمورلنك وكذلك ظيور العثمانيين في ىذ
عمموا عمى السيطرة مصر وبالد الشام والبالد العربية االخرى  فضال عن الجوانب االقتصادية 

 واالجتماعية التي ذكرىا .
الذين اتو من بعده استفادوا من كتابو نزىة النواظر وتكمن اىمية الكتاب  فأن العمماء 

عمي بن الحسين بن من خالل اخذ المعمومات منو او اختصاره كما فعل زين الدين احمد بن  
 (177)الفاتيكانوالتي توجد نسخة منو في مكتبة  نزىة النواظرعمى اختصار   عمي الشعيفي

واضاف اليو االحداث التي  ىـ ٙٗٓٔاليمن البتروني المتوفي  وكذلك اختصره ابو
 (178)جرت في عصره ووضع لو فيارس ،وكذلمك اختصره احمد بن محمد المعروف ابن المال

كذلك كمنت اىمية الكتاب من خالل االختالف حول نسبة كتاب )الدر المنتخب في 
تاريخ مممكة حمب ( لمن ،وىل ىو من تأليف صاحب السيرة محب الدين بن الشحنة 

ام ىو احد فصول )نزىة النواظر في روض المناظر( واذا كان كذلك  م(ٔٓٗٔىـ/ٜٓٛ)ت
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لماذا لم يذكره المؤرخون المعاصرون البن الشحنة الصغير مثل السخاوي ، او الذين جاء بعده 
 بفترة قريبة ، وقد تضاربت االراء حول ذلك .

 م( في كتابو ) نير الذىب في تاريخ حمب ( انؤٕٖٜىـ/ٖٔ٘ٔفقد ذكر الغزي )ت
يشكك في نسبتو الى ابن الشحنة وذلك الن مقدمة ىذا الكتاب ىي البن الخطيب الناصرية 

م( في كتابو ) الدر المنتخب في تاريخ مممكة حمب ( مع بعض التحريف ٜٖٗٔه/ٖٗٛ)ت
، وينفي الغزي ان يكون ىذا الكتاب الى ابن الشحنة او عمى صمة بروض (ٜٚٔ)البسيط 

، حيث  (ٓٛٔ)ل انما ىو تأليف جماعي لعدد من االدباء والعمماءالمناظر في نزىة النواظر ويقو 
ال واضافوا عميو بعض وكتاب ابن الشحنة وكتاب ابن الم اخذوا خالصة من كتاب ابن شداد

الحوادث التي استجدت في عيدىم ثم اصبح كتابًا مستقل دون ان ينسبو الى احد ومما يؤكد 
 .(ٔٛٔ)رتيا رأيو ىو عدم وجود نسختين متطابقتين رغم كث

م( فيقول ان كتاب تاريخ حمب البن اليمن البتروني ٜٓ٘ٔه/ٖٓٚٔاما الطباخ )ت
م( وىو فصل اخذه من كتاب ) نزىة النواظر في روض المناظر ( البن ٖٙٙٔ/ٙٗٓٔ)ت

، والدليل  (ٕٛٔ)الشحنة الصغير وانو ابقى العبارات التي تخص صاحب السيرة عمى حاليا 
وردت في الكتاب باسم البتروني ويذكر انو لو كان ىذا الكتاب عمى ذلك بعض العبارات التي 

البن الشحنة لذكره معاصريو ومن جاء من بعده مثل رضي الدين الحنبمي 
، ويؤكد (ٖٛٔ)م( وال يعتقد بأن ذلك كان سيوًا لقرب العيد والقرابة بينيما ٖٙ٘ٔه/ٜٔٚ)ت

مة من الدر المنتخب البن الطباخ بأن البتروني او غيره من النساخ ىو الذي اخذ المقد
الناصرية واما يكون ذلك سيوًا او جياًل وورد فييا اسم الدر المنتخب فأشتير الكتاب بيذا 

 . (ٗٛٔ)االسم 
اما يوسف اليان سركيس الدمشقي الذي عمق عمى كتاب البتروني فيقول ان ىذا 

فيو حوادث جرت سنة قام بجمعو البتروني وزاد  ٓ٘ٔالكتاب ىو البن الشحنة وبعد اكثر من 
بعد وفاة المؤلف ابن الشحنة ، والدليل عمى ذلك يتضح من الحواشي التي عمق عمييا 

، حيث ذكر ان البتروني في  (٘ٛٔ)البتروني عمى انو ىو ناقل تاريخ ابن الشحنة وجامعُو 
مقدمة الكتاب انو نقل نبذه من كتاب نزىة النواظر في روض المناظر وىذا ما أكده المحقق 

سنة وىو عبد اهلل محمد درويش الذي طبع الكتاب  ٘ٚالذي حقق نفس الكتاب بعد  االخر
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م بنفس الترتيب اال ان طبعتو تميزت عن نسخة سركيس بأن صفحاتيا كانت  ٜٗٛٔسنة 
 . (ٙٛٔ)اكثر مع ذكرترجمة عن ابن الشحنة الصغير و نبذة مختصرة عن البتروني و سركيس

ابانية بتحقيق الكتاب وتناولت االختالف في نسبة وكذلك قامت  الباحثة كيكو اوتا الي
الكتاب بشيء من التفصيل ، اذ تقول ان كتاب الدر المنتخب في تاريخ حمب ىو فصل من 
كتاب ابن الشحنة نزىة النواظر الذي  تحدث عن حمب وجعل ليا فصل في الكتاب ، وذكرت 

د من امور عصره وىذا بأن شخص من آل الشحنة  استل ىذا الفصل واضاف اليو ما استج
ما اوقع المبس كون الذي اضاف يحمل نفس المقب وىذا الناسخ اصبح لزامًا عميو ان يأتي 
بمقدمة فجاء بمقدمة كتاب ابن الخطيب الناصرية ) الدر المنتخب ( ومقدمة ثانية اخذت من 

نتخب في نزىة النواظر ، وقد اوىم ىذا بأن ىناك كتاب البن الشحنة الصغير بإسم الدر الم
تاريخ حمب في حين لم تذكر المصادر ىذا االسم في سرد مؤلفات ابن الشحنة ولم يذكرىا 
معاصروه وأخيرًا تؤكد كيكو اوتا نسبة ىذا الكتاب الى صاحب السيرة النو فصل من كتابو 
نزىة النواظر في روض المناظر ، كما انفردت كيكو اوتا بإعطاء اسم جديد لكتاب الدر 

نياء الجدل اسمتو ) تاريخ حمب البي الفضل محمد بن الشحنة المتوفي سنة المنتخب  ال
ابن الشحنة المجيول  في روض المناظر انتخبو نزىة النواظرىـ وىو فصل من كتابو ٜٓٛ

 . (ٚٛٔ) ىـ ( ٙٗٓٔوعمق عميو ابواليمن البتروني المتوفى سنة
اوتا وبتفصيل اكثر وذىبت الباحثة جنان الشمري الي ما جاءت بو الباحثة  كيكو 

فصل من كتاب نزىة النواظر البن الشحنة الصغير ، والف من  الدر المنتخب واثبتت  بأن
قبل  احد عمماء   آل شحنة في القرن العاشر او الحادي عشر ىجري لم يعرف اسمو وجعمو 

نة كتابًا مستقاًل بعد ان اضاف ما استجد من امور عصره وىذا ما اوقع المبس بين ابن الشح
المجيول وابن الشحنة محب الدين بعد ان اخذ مقدمة من الدر المنتخب البن الخطيب 
الناصرية ومن كتاب بغية الطمب البن العديم ومقدمة من نزىة النواظر فأوىم بأن ىناك كتاب 

 .(ٛٛٔ)مستقل في تاريخ حمب البن الشحنة الصغير 
اوتاو وجنان الشمري بان  وبناء عمى ما تقدم نذىب ما ذىبت الييا الباحثتين كيكو

، وعمل جامعو عمى الدر المنتخب فصل من كتاب نزىة النواظر البن الشحنة الصغير
وجدنا فييا ليس بالقميل االختالفات في  نزىة النواظراختصاره اذ بعد االطالع عمى مخطوط 

ذكر المعمومات كالحديث عن مدارس في حمب وغيرىا من المعمومات ، فضال عن ان عدد 
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باب ،وىذا االختالف يدلل  ٘ٔباب وفي الدر المنتخب  ٕٗبوابو مختمفة اذ في نزىة النواظر ا
 عمى اىمية الكتاب بما حواه من معمومات ميمة فالبعض اختصره او استفاده من مؤلفو. 

 النتائج 
 وفي نياية بحثنا توصمنا الى عدة نتائج من ابرزىا :

مشاىير عصره وتتممذ عمى يده كذلك الكثير تتممذ ابن الشحنة عمى عدة شيوخ من  .ٔ
 من العمماء والمشاىير.

 .ولغزارة عمومو منزلتو العممية الرفيعةوذلك لالكثير من العمماء  اثني عميو  .ٕ
 ترك ابن الشحنة عدة مؤلفات اضيفت إلى المكتبة العربية االسالمية .ٖ
اذ  من بعده  االذين اتو  ن يلممؤلفي بانو اصبح مصدرا اىمية الكتاب  وكمنت   .ٗ

استفادوا من كتابو نزىة النواظر من خالل اخذ المعمومات منو او اختصاره كما فعل 
  .وغيرهزين الدين احمد بن  عمي بن الحسين بن عمي الشعيفي  

ثنين الر مصرحًا بيا أو بأسمائيا او بااعتمد ابن الشحنة عمى الكثير من المصاد .٘
 معًا.

بقين في تأليف ىذا الكتاب مثل )ابن شداد في إن المؤلف اتبع مناىج مؤلفين سا  .ٙ
األعالق الخطيرة وابن الخطيب في تاريخ حمب( الذي يعدان المورد األساسي الذي 

 اعتمد عميو في تأليف ىذا الكتاب. 
امتازت كتاباتو بالدقة بالنقل من الموارد كما اعتمد عمى موارد ميمة في تأليف ىذا   .ٚ

مدان والمغة والسير والحديث( لذا فإن المادة التاريخية الكتاب منيا )كتب التراجم والب
 التي جاء بيا كانت عمى درجة كبيرة من األىمية. 

 المصادر :قائمة 
 ( ٖٕ٘ٔه/ٖٜٓابن اياس ، رضي الدين محمد بن ابراىيم بن يوسف. )م 
 م .ٖٜٙٔه/ٖ٘٘ٔبدائع الزىور في وقائع الدىور ، د.ط ، اسطنبول ،  .ٔ
  م(.ٙٗٓٔه/ ٜٙٙاليمن بن عبد الرحمن )البيروتي ، محمد ابو 
تاريخ حمب ، تح: كيكو اوتا ، معيد الدراسات والثقافات ، طوكيو ،  .ٕ

 م .ٜٜٓٔه/ٔٔٗٔ
  ( ٜٙٗٔه/ٗٚٛابن تغري بردي ، ابو المحاسن يوسف بن عبد اهلل. )م 
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المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، تح: محمد محمد امين ،د.ط ، الييئة  .ٖ
 لمكتب ، مصر ، د.ت . المصرية العامة

النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ، وزارة االوقاف واالرشاد القومي ، د.ط  .ٗ
 ، دار الكتب ، مصر ، د.ت .

 م(.ٕٓٓٔه/ٜٚ٘) لدين ابي الفرج عبد الرحمنابن الجوزي ، جمال ا 
المنتظم في تاريخ االمم والمموك ، تح : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد  .٘

 م .ٕٜٜٔه/ٕٔٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔعطا ، طالقادر 
 ( ٕٓٓٔه/ٖٜٖالجوىري ، ابو نصر اسماعيل بن حماد الفارابي. ) م 
، دار ٗالصحاح تاج المغة والصحاح العربية ، تح: احمد عبد الغفور عطا ، ط .ٙ

 م .ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔالعمم لمماليين ، بيروت ، 
 ( هٚٙٓٔحاجي خميفة ، مصطفى بن عبد اهلل /ٔٙ٘ٙ. )م 
سمم الوصول الى طبقات الفحول ، تح: محمود عبد القادر االرناؤوط ، د.ط ،  .ٚ

 م .ٕٓٔٓه/ٖٔٗٔمكتبة اسريكو ، اسطبول ، 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، د.ط ، دار الكتب العممية ، بيروت  .ٛ
 م .ٕٜٜٔه/ٖٔٗٔ، 
 م (.ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛ)ت  و الفضل احمد بن عمي ابن حجر العسقالني، اب 
، دار الكتب  ٕإنباء الغمر بأبناء العمر، تح: محمد عبد المعيد خان ، ط .ٜ

 م.ٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔالعممية ، بيروت ، 
، مجمس  ٕالدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ، تح: محمد عبد المعيد ، ط .ٓٔ

 م.ٕٜٚٔىـ/ٕٜٖٔدائرة المعارف العثمانية ، حيدر اباد ، اليند ، 
 م(.ٕٖٓٔه/ ٕٚٚ محمد بن عبداهلل، )ت: الحميري، ابو عبداهلل 

، مؤسسة ناصر ٕالروض المعطار في خبر االقطار، تح: احسان عباس، ط .ٔٔ
 م.ٜٓٛٔه/ ٔٓٗٔلمثقافة، بيروت، 

 م(.ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚالذىبي ، شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد )ت 
، مؤسسة الرسالة ، د.م ، ٖسير اعالم النبالء ، تح: شعيب االرناؤوط ، ط .ٕٔ

 م.ٜ٘ٛٔىـ/٘ٓٗٔ
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العبر في خبر من غبر ، تح: صالح الدين المنجد ، د.ط، مطبعة حكومة   .ٖٔ
 م.ٜٗٛٔه/٘ٓٗٔالكويت ، الكويت ، 

 م(. ٜٓٚٔىـ/ ٕ٘ٓٔالحسيني ) حمد الزبيدي، مرتضى أبو الفيض محمد بن م 
تاج العروس من جواىر القاموس ، تح : مجموعة من المحققين، )د. ط( ،  .ٗٔ

 دار اليداية)د.ت(.
 م(.ٜٚٗٔىـ/ٗٛٛ، )ت راىيم بن محمدسبط ابن العجمي، احمد بن اب 

 م .ٜٜٙٔىـ/ ٚٔٗٔكنوز الذىب في تاريخ حمب ، د.ط ، دار القمم ، حمب ،  .٘ٔ
 م( .ٜٙٗٔىـ/ٕٜٓالسخاوي ، شمس الدين ابو الخير ، )ت 

الذيل عمى رفع االصر أو بغية العمماء والرواة، تح: جودة ىالل ومحمد  .ٙٔ
 مصرية، لمتاليف والترجمة، القاىره، )د.ت(.صبح،)د.ط( الدار ال

 ، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع، د.ط ، مكتبة الحياة ، بيروت ، د.ت. .ٚٔ
 م(.٘ٓ٘ٔىـ/ٜٔٔالسيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدين ، )ت 

بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة  .ٛٔ
 بنان ، صيدا، د.ت.العصرية ، ل

 لب المباب في تحرير االنساب، )د.ط( دار صادر، بيروت، )د.ت(. .ٜٔ
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة ، تح: محمد ابو الفضل ابراىيم ،  .ٕٓ
 م.ٜٚٙٔىـ/ٖٚٛٔ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، ٔط

مية ، نظم العقيان في أعيان األعيان، تح : فميب حتي ، د.ط ، المكتبة العم .ٕٔ
 م.ٕٜٚٔىـ/ٖٙٗٔبيروت ، 

 م(.٘ٛٗٔه/ٜٓٛ)بو الفضل محمد بن محمود ، محبي الدين ا ةابن الشحن .ٕٕ
الدر المنتخب في تاريخ مممكة حمب، تح: يوسف اليان سركيس، )د.ط( ،  .ٖٕ

 م.ٜٜٓٔه/ ٕٖٚٔالمطبعة الكاثوليكية لالباء اليسوعيين، بيروت، 
ق ابو اليمن البتروني ، تح: تاريخ حمب ، اختيار ابن الشحنة المجيول ، تعمي .ٕٗ

 م.ٜٜٓٔه/ ٔٔٗٔكيكو اوتا ، طوكيو ، 
 م(.ٙٗ٘ٔه/ٖٜ٘ابن طولون ، شمس الدين محمد بن عمي بن خمارويو )ت 
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، دار الكتب ٔمفاكية الخالن في حوادث الزمان ، تح: خميل منصور ، ط .ٕ٘
 م.ٜٜٛٔىـ/ٛٔٗٔالعممية ، بيروت ، 

د.ط( دار الفكر، بيروت)د. بغية الطمب في تاريخ حمب، تح: سييل زكار،) .ٕٙ
 ت(.
  م(. ٜٜٓىـ/ٖٓٛالعزيزي ، الحسن بن أحمد الميمبي العزيزي )ت 

، مكتبة التكوين، دمشق ٔالمسالك والممالك ، تح: تيسير خمف ، ط  .ٕٚ
 م.ٕٙٓٓىـ/ ٕٚٗٔ،
 م(.ٛٚٙٔىـ/ٜٛٓٔابن العماد الحنبمي، عبد الحي بن احمد )ت 

االرناؤوط ، دار ابن كثير ،  شذرات الذىب في اخبار من ذىب ، تح: محمود  .ٕٛ
 م.ٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔدمشق ، 

  العيني ، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى )ت
 م(.ٔ٘ٗٔه/٘٘ٛ
مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ، تح : محمد حسن محمد   .ٜٕ
 م.ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔ، دار الكتب العممية ،بيروت ، ٔ، ط
  م(.ٔٓٙٔىـ/ٓٔٓٔالقادر التميمي الداري ، )تالغزي ، تقي الدين بن عبد 

 الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، د.ط ، د.م ، د.ت. .ٖٓ
 م (.ٓ٘ٙٔىـ/ٔٙٓٔالغزي ، نجم الدين محمد بن محمد ، )ت 

، دار الكتب ٔالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، تح: خميل منصور ، ط .ٖٔ
 م.ٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔالعممية ، بيروت ، 

  ،م(.ٛٔٗٔه/ ٕٔٛاحمد بن عمي بن احمد القاىري)ت القمقشندي 
 االعشى في صناعة االنشاء، دار الكتب العممية، بيروت، )د. ت(. ىصبح  .ٕٖ
  م(.٘ٔٛه/ٕٓٓالقيرواني ، يحيى بن سالم بن أبي ثعمبة )ت 

، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔتفسير القرآن، تح : ىند شمبي، ط .ٖٖ
 م.ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ

 ،م(.ٔٗٗٔىـ/ ٘ٗٛي بن عبد القادر تقي الدين )ت أحمد بن عم المقريزي 
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، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔالمواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار ، ط .ٖٗ
 م.ٜٜٚٔه/ٛٔٗٔ

 م(.ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙياقوت الحموي، ابو عبد اهلل شياب الدين الرومي  )ت 
 م.ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ، دار صادر ، بيروت ، ٕمعجم البمدان، ط  .ٖ٘

 المراجع:قائمة 
 م(.ٜٛٚٔه/ ٜٜٖٔ)يل بن محمد البغدادي ، اسماع 

ايضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون ،تح: محمد شرف الدين، د.ط ،   .ٖٙ
 دار احياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت.

  بكر بن عبد اهلل ابو زيد بن محمد بن عبد اهلل بن بكر 
 م.ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ، دار الرشد ، الرياض ،  ٔطبقات الّنسابين ، ط  .ٖٚ
 م(.ٜٙٚٔىـ/ٜٖٙٔالزركمي، خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي ،)ت 

األعالم ) قاموس تراجم الشير الرجال والنساء من العرب والمستعربين( ،   .ٖٛ
 م.ٜٜٓٔىـ/ٔٔٗٔ، دار العمم لمماليين، بيروت ، ٘ٔط
 م(.ٖٗٛٔىـ/ٕٓ٘ٔبن محمد ، )ت الشوكاني ، محمد بن عمي 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، د.ط ،دار المعرفة ، بيروت ،    .ٜٖ
 د.ت.
 م(.ٜٓ٘ٔه/ ٖٓٚٔالطباخ، محمد راغب بن محمود بن ىاشم الحمبي)ت:  .ٓٗ
، دار القمم ، حمب ٕاعالم النبالء بتاريخ حمب الشيباء، تح: محمد كمال ، ط .ٔٗ
 م.ٜٜٛٔه/ ٜٓٗٔ، 
  ،م(.ٕٜٔٔه/ ٖٔ٘ٔكامل بن حسين بن محمد الحمبي،)ت:الغزي 

 م.ٜٜٛٔه/ٜٔٗٔ، دار القمم، حمب، ٕنير الذىب في تاريخ حمب، ط .ٕٗ
  :م(.ٜٛٚٔه/ ٕٕٗٔكحالو، عمر بن رضى بن محمد )ت 

 معجم المؤلفين وتراجم مصنفين الكتب العربية ، مكتبة المثنى، بغداد، )د.ت(.  .ٖٗ
 م (.ٕٜ٘ٔىـ/ٕٖٚٔ) ت  كرد عمي ،محمد بن عبد الرزاق بن محمد 

 م.ٖٜٛٔه/ٖٓٗٔ، مكتبة النوري ، دمشق،  ٖخطط الشام ، ط  .ٗٗ
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الشمري، جنان عمي فميح ، ابن الشحنة دراسة في سيرتو، ووصفو لتاريخ حمب،  .٘ٗ
  م. ٕٕٓٓه/ ٖٕٗٔرسالة ماجستير، جامعة بغداد، كمية االداب، 

  االحاالت
 

                                                 
على رفع الذيل  ؛ٜٕٙــــ ٜٕ٘صٜالسخاوي ، الضوء الالمع ، ؛ٔٚٔصٔالسيوطي، نظم العقيان، (ٔ) 0

حاجي خميفة،  كشف الظنون  ؛ٖٕٙصٕالشوكاني، البدر الطالع، ,357االصر أو بغية العلماء والرواة, ص
 .ٗٚ٘/ٗعن اسامي الكتب والفنون، 

؛ السيوطي، لب المباب في تحرير ٖٚ٘السخاوي، الذيل عمى رفع االصر أو بغية العمماء والرواة، ص( ٕ) 
 .ٚنة، ص؛ الشمري، ابن الشحٕٛصٔ جاالنساب، 

، نسبة الى مدينة القاىرة التي تولى فييا ٚٔٗصٔالحميري، الروض المعطار في خبر االقطار، ، ( ٖ) 
 .ٚ؛ الشمري، ابن الشحنة، صٜٕ٘صٜوظائف عديدة. السخاوي، الضوء الالمع ، 

 .ٙ؛ الشمري، ابن الشحنة ، ص ٜٖٗصٚابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،( ٗ) 
 .ٜٕٓص ٖ؛ ابن أياس، بدائع الزىور في وقائع الدىور، ٜٕٙصٜالالمع،  السخاوي، الضوء( ٘) 
  .ٗٚ٘ص ٗالبغدادي، ايضاح المكنون ، (ٙ) 
، وىو الذي يتولى القضاء والفصل في االمور ٗٓٔابن الحنبمي، ، الدر الحبب في تاريخ حمب، ص( ٚ) 

؛ الشمري، ٕٛٔصٚاالنشاء، االعشى في صناعة  صبحىالشرعية وغيرىا بين المتخاصمين. القمقشندي، 
 .ٚابن الشحنة، ص

؛ بكر، طبقات الّنسابين ،   ٔ٘صٚ؛ الزركمي ، االعالم ،  ٜٔصٙالسخاوي ، الضوء الالمع ،  (ٛ) 
 .  ٘٘ٔصٔ
 .ٔٚٔ؛ السيوطي، نظم العقيان، صٜ٘صٚابن حجر العسقالني، انباء الغمر، ( ٜ) 
(

01
ُة عمى  أولياء السمطان، لضبط أىمو ىو اسم لمرَّابطة من الخيل في البمد منالشحنة :(  اميرىم َأْطَمقيا العامَّ

 (ٕٙٙصٖ٘،تاج العروس من جواىر القاموس، ج،الزبيدي  ؛ٕ٘ٔص ،  تقويم المسان ابن الجوزي ،
الممك الصالح اسماعيل : اسماعيل بن نور الدين محمود زنكي ابن اق سنقر صاحب حمب بويع لو ( ٔٔ) 

سنة .  ٜٔم ، وعمره نحو ٓٛٔٔىـٙٚ٘ى عشر سنة كان تقيًا حميمًا توفي سنة بعد وفاة ابيو وىو ابن احد
 .  ٕٖٙصٔ؛ الزركمي ، االعالم ،  ٓٔٔصٕٔالذىبي، سير اعالم النبالء ، 

؛ الشمري، ابن الشحنة، ٖٕٙصٕالبدر الطالع، الشوكاني ، ؛ٖٔٙالسيخاوي ،الذيل عمى االصر، ص( ٕٔ) 
 .ٙص
 .ٔٚٔنظم العقيان، ص( ٖٔ) 
(

04
 01اتي الشحٌح ،الذس الوٌتخة ،دسويش الوقذهح ص  (
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المدرسة الحسامية : تقع في حمب وراء جامع الناصرية انشأىا االمير حسام الدين محمود بن الختمو ( ٘ٔ) 
؛ ابو الفضل ، محمد بن الشحنة، تاريخ حمب ، وىو   ٓٔٔصٕجد ابناء الشحنة . الغزي ، نير الذىب ، 

 . ٖٔٔ، اختيار ابن الشحنة المجيول ، ص  فصل من كتابو نزىة النواظر
 .ٜ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٜٓ٘صٗالدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة،  (ٙٔ) 
 .ٕٗٙصٕالبدر الطالع ، ( ٚٔ) 
 . ٗٔٔصٗٔالنجوم الزاىرة ، ( ٛٔ) 
 . ٓٚٔصٜابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، ( ٜٔ) 
م حيث استباح حمب وبعض مدن ٓٓٗٔىـٖٓٛالفتنة التيمورية : الحممة التي قام بيا تيمورلينك سنة (ٕٓ) 

الشام االخرى وقام بقتل الكثير من الناس ومنيم االمراء والعمماء ونيب المدينة وشّرد اىميا وجعميا مدن خاوية 
شير ويحتاج اعمارىا الى قرن من كأنيا ىيكل عظمي ال يوجد فيو حياة ويقول المؤرخين دمرىا في ثالثة ا

 .  ٙٚٔصٕالزمان . كرد عمي، خطط الشام ، ، 
 .  ٖٜٔصٚابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب، ( ٕٔ) 
 .  ٓ٘ٔصٗالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٕٕ) 
 .  ٓ٘ٔصٗالسخاوي ، الضوء الالمع،  (ٖٕ) 
 .  ٕٓصٙالسخاوي ، الضوء الالمع،  ( ٕٗ) 
 .  ٔٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ص ٖٓٙصٔى رفع االصر السخاوي ، الذيل عم( ٕ٘) 
م ، قام ٖٗٚٔىـٙٚٚعبد السالم بن احمد بن عبد المنعم البغدادي القاىري الحنبمي الحنفي ، ولد سنة ( ٕٙ) 

برحالت كثيرة واستقر مقامو في القاىرة ، وطال عمره حتى كان اكثر فضالء الديار المصرية في عدد 
 . ٖ٘٘صٖم(. الزركمي ، االعالم ، ٗ٘ٗٔىـ ٜ٘ٛالتالميذ ، )ت

 .   ٖٖٛصٗالسخاوي ، الضوء الالمع ، ( ٕٚ) 
 . ٔٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٜصٕٔالسخاوي ، الضوء الالمع ،   (ٕٛ) 
 . ٔٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٜٕصٕٔالسخاوي ، الضوء الالمع ،   (ٜٕ) 
 . ٔٔالشحنة ، ص؛ الشمري ، ابن  ٜٕ٘صٜالسخاوي ، الضوء الالمع ، (ٖٓ) 
 . ٕٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٜٗصٕٔالسخاوي ، الضوء الالمع ،   (ٖٔ) 
 .ٕٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٜٔصٕٔالسخاوي ، الضوء الالمع ، (ٕٖ) 
يونس بن ناصر الدين: محمد بن ابي بكر الحمبي حاجب حمب المعروف بإبن والي حجر . السخاوي  (ٖٖ) 

 . ٕٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٖ٘ٗصٓٔ، الضوء الالمع ، 
كاتب السر : وىي وظيفة يتولى كاتب السر فييا قراءة الكتب الواردة الى السمطان والرد عمييا وأخذ  ( ٖٗ) 

خط السمطان عمييا وتعريف المراسيم وىي وظيفة ميمة وذلك لقربيا من السمطان وتحكميا بأمور السمطنة . 
 .  ٖٓصٗالقمقشندي ، صبحي االعشى ، 
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ناظر الجيش : وىي التحدث في أمر االقطاعات بالشام ومصر ومشاورة السمطان فييا وىي وظيفة ( ٖ٘) 
رفيعة المقدار وديوانيا اول ديوان وضع في االسالم في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو . القمقشندي 

 .ٖٓصٗ، صبحي االعشى ، 
  .ٜٕٓصٕسبط بن العجمي، كنوز الذىب،  (ٖٙ)

 .   ٜٕٗصٔٔكحالة ، معجم المؤلفين ، ( ٖٚ) 
 .  ٜٕٛصٜالسخاوي ، الضوء الالمع ، ( ٖٛ) 
الجالل ابي البقاء : محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود ، جالل الدين  (ٜٖ) 

مذىب ابي البقاء بن اثير الدين بن المحب بن الشحنة الحمبي الشافعي ، حولو جده من مذىب الحنفية الى 
-ٜٕٗصٜالسخاوي ، الضوء الالمع   الشافعية ليكون قاضي حمب ويستريح جده من مناكدة الشافعية .

ٕٜٜ  . 
ابن االشقر: محمد بن عثمان بن سميمان الكراوي الحنفي ولي كتابة السر وناظر الجيش ومناصب ( ٓٗ) 

 .  ٖ٘ٔصٔ م .السيوطي، نظم العقيان،ٛ٘ٗٔىـ ٖٙٛاخرى في مصر وبالد الشام توفي سنة 
 .  ٜٕٙصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٔٗ) 
الخاناقاه الشيخونية: الخوانق جمع خاناقاه وىي كممة فارسية معناىا بيت وقيل اصميا خونقاه اي ( ٕٗ) 

الموضع الذي يأكل فيو الممك، وظيرت اول مره في حدود القرن الرابع اليجري لتكون مكان لمتصوف والعبادة 
ىـ ٜٓٛالتزميا ودرس فييا محب الدين ابن الشحنة بعد تركو المناصب لحين وفاتو سنة ومكانيا في مصر 

 .ٖٔٓصٗم. المقريزي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ، ٘ٛٗٔ
 .   ٖٕٙصٕالبدر الطالع ، ( ٖٗ) 
 .  ٓ٘ٔصٗالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٗٗ) 
 .  ٜٜٕصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٘ٗ) 
الجوالي: وظيفة يقوم القائم عمييا بأخذ الجزية المقررة عمى اىل الذمة في كل سنة سواء كانت في  (ٙٗ) 

 .  ٕٙٗصٖالديار المصرية او خارجيا . القمقشندي ، صبحي االعشى 
 .  ٜٕٛصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٚٗ) 
 . ٜٜٕصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٛٗ) 
سة انشأىا اشتقتمر داخل باب النيرب في حمب وىي احدى المدارس التي المدرسة االشتقتمرية : مدر  (ٜٗ) 

 .  ٔٔدرس فييا محب الدين ابن الشحنة . الشمري، ابن الشحنة ، ص
م ودّرس فييا الشيخ ٖٜٔٔىـ ٜٓ٘المدرسة الجردكية : انشأىا االمير عز الدين جرديك النوري في سنة ( ٓ٘) 

الء الدين الكاشاني وكذلك دّرس فييا محب الدين ابن الشحنة  . مقرب الدين ابو حفص بن قشام التميمي وع
 . ٙٗصٕالغزي ، نير الذىب ، 
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المدرسة الحالوية : ىذه المدرسة كانت كنيسة عظيمة بنتيا ىيالني ام قسطنطين واخذىا القاضي ابو ( ٔ٘) 
مسجدًا عرف  الحسن الخشاب من النصارى بعد محاصرة األفرنج لحمب وبعثرت قبور المسممين فجعميا

 . ٚٙٔصٕبمسجد السراجين ولما ممك نور الدين زنكي جعميا مدرسة . الغزي ، نير الذىب ، 
المدرسة الشاذبختية : مدرسة تقع بدرب العدول بقرب سوق النشابة انشأىا االمير جمال الدين شاذبخت  (ٕ٘) 

جار نجم الدين مسمم بن سالمو الخادم اليندي األتابكي وكان نائبًا عن نور الدين بحمب واستدعى من سن
حنة محب الدين . ليتولى التدريس فييا ودّرس بيا كذلك محمود بن ىبة اهلل بن النحاس اضافة الى ابن الش

 .  ٖ٘ٗصٔ، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابن العجمي
المدرسة الحدادية : مدرسة محميا في السفاحية بناىا حسام الدين محمد بن عمر بن الجين ابن اخت ( ٖ٘) 

صالح الدين وصّيرىا مدرسة واول من دّرس بيا الفقيو االمام الحسين بن محمد المعروف بالمنّجم . الغزي، 
 .  ٛٛصٕنير الذىب، 

ن الجاولي النوري بالقرب من السيمية وىي من المدرسة الجاولية : انشأىا عفيف الدين عبد الرحم( ٗ٘) 
المدارس الحنفية دّرس فييا نجم الدين ابو الحسن بن حسام الكردي اليكاري. سبط ابن العجمي ، كنوز 

 .  ٕ٘( ؛ الشمري ، ابن الشحنة، صٖٗ٘صٔالذىب ، )
 .  ٜٕٛصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٘٘) 
م ، وبمغت النفقة عمييا ٙٔٗٔىـٜٔٛمؤيد شيخ المحمودي سنة المدرسة المؤيدية : بناىا الممك ال( ٙ٘) 

اربعون الف دينار وسميت بالمؤيدية نسبة لو . السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة، 
 .ٕ٘( ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، صٕٕٚصٕ)
شذرات  ؛ ابن العماد،ٕٚٔصٔ؛ السيوطي، نظم العقيان،  ٖ٘ٓصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٚ٘) 

 .  ٗٚ٘صٗ؛ البغدادي، ايضاح المكنون ، ٕٗٙصٕ؛ الشوكاني، البدر الطالع ،  ٜٖٗصٚالذىب ، 
 .   ٜٕٙصٜالسخاوي ، الضوء الالمع ، ( ٛ٘) 
 .  ٜٕٚصٜالسخاوي ، الضوء الالمع ،( ٜ٘) 
 شمس الدين : محمد بن عمي بن احمد الغزي الحمبي المعروف بإبن الركاب شمس الدين ِولد سنة (ٓٙ) 

م بغزة وعمل في االشتغال بالقراءات والفقو فترة طويمة ثم اقبل بعدىا عمى التالوة واالقراء ، ٖٖٚٔىـٖٛٚ
؛ ٜٙٔصٛ؛ السخاوي ، الضوء الالمع ،  ٖٙصٛم . ابن حجر ، انباء الغمر ، ٕٕٗٔىـٕٙٛتوفي سنة 

 . ٘ٔالشمري ، ابن الشحنة ، ص
ابن العز الحاضري : محمد بن خميل بن ىالل بن حسن العز ابو البقاء بن الصالح الحاضري ،  (ٔٙ) 

م ، وسمع من البرىان الحمبي والكمال بن النحاس وغيرىم وكان ٖٙٗٔىـٚٗٚالحنفي ، الحمبي ، ولد سنة 
السخاوي ، . ٖٕٙصٖم . ابن حجر ،انباء الغمر ، ٕٔٗٔىـ ٕٗٛمحمود الطريقة مشكور السيرة توفي سنة 

 .  ٖٖٕصٚالضوء الالمع ، 
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المارديني : محمد بن ابي بكر بن محمد بن سالمة الحمبي الحنفي المارديني االصل عمل ببمده والتقى  (ٕٙ) 
م ، ثم قدم الى حمب وعمل بيا وكان فقييًا فاضاًل ٖٗ٘ٔىـ٘٘ٚاكابر المشايخ وحفظ منيم الكثير ِولد سنة 

م . ابن حجر العسقالني ، انباء الغمر ، ٖٖٗٔىـ ٖٚٛن ، توفي سنة اجاد بالعربية والمعاني والبيا
 .ٚٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٖٕٕصٔ؛ الغزي، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ٕٖٔصٛ
البرىان : ابراىيم بن محمد بن خميل البرىان ابو الوفاء ، الطرابمسي االصل الحمبي المولد ، ولد سنة  (ٖٙ) 

توفي والده وىو صغير وكفمتو امو وذىبت بو الى دمشق فحفظ ىناك بعض كتاب اهلل تعالى م ، ٕٖ٘ٔىـٖ٘ٚ
ثم رجعت بو الى حمب فأكمل عمومو فييا كان ورعًا فقييا عرف بالزىد والعبادة . السخاوي ، الضوء الالمع ، 

 . ٛٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٖٕٙصٚ؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، ٖٛٔص
ابن السفاح الحمبي : شياب الدين احمد بن صالح بن احمد بن عمر المعروف بإبن السفاح الحمبي ،  (ٗٙ) 

م ، ٖٓٚٔىـٕٚٚدرس العموم في حمب عمى يد عمماءىا فحفظ القرآن الكريم والكثير من كتب الفقو ، ِولد سنة 
م . ابن تغري بردي ، ٖٔٗٔىـٖ٘ٛولي ناظر الجيش في حمب وكاتب السر في حمب والقاىرة ، توفي سنة 

؛ السخاوي ، الضوء الالمع ، ٕٛٗصٖ؛ ابن حجر العسقالني ، انباء الغمر ، ٖٖٗصٚالنجوم الزاىرة ، 
 .  ٕٔٔصٕٔ
الحمبي : عمي بن محمد بن ابراىيم بن عبد اهلل ابو الحسن بن ابي عبد اهلل بن ابي اسحاق الحمبي ،  (٘ٙ) 

بن الشمس وحّدث عنو باالجازة . السخاوي الضوء الالمع ، سمع مع ابن عشائر عمى الصالح عبد اهلل 
 . ٕٓ؛ الشمري ، ابن الشحنة ،صٕٛٚص٘
حماه: مدينة كبيرة من كور حمص يمر في وسطيا نير العاصي وىي عظيمة كثيرة الخيرات رخيصة  (ٙٙ) 

بين حمب اربعة ايام االسعار واسعة الرقعة يحيط بيا سور محكم بينيا وبين دمشق خمسة ايام لمقوافل وبينيا و 
 .  ٖٓٓصٕ. ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، 

ابن خطيب الدىشة : محمود بن احمد بن محمد نور الدين الحموي ابن خطيب الدىشة ،الفيومي  (ٚٙ) 
م ،  تفقو ببمده وتجول في انحاء الشام ومصر طمبًا لمعمم ثم ولي قضاء  ٜٖٗٔىـ  ٓ٘ٚاالصل ولد سنة 
اليك ثم صرف عنيا فمزم بيتو لإلقراء والفتاوي والتصنيف فإنتفع بو اىل بمده وارتفع ذكره ، حماه في دولة المم

؛ الشوكاني ، البدر الطالع ،   ٜٕٗصٛم . ابن حجر العسقالني ، انباء الغمر ، ٖٓٗٔىـٖٗٛتوفي سنة 
 .  ٕٙٔصٚ؛ الزركمي ، االعالم ،  ٜٕٗصٕ
الحسين بن عمي بن اسحاق بن سالم بن عبد الوىاب بن  ابن سالم : عمي بن عبد اهلل بن محمد بن (ٛٙ) 

م ، وحفظ القرآن ومختصر ابن ٖٗ٘ٔىـ٘٘ٚسالم الدمشقي عالء الدين ابو الحسن الشافعي ، ولد سنة 
الحاجب وتفقو عمى يد ابن قاضي شيبة وغيره ارتحل الى القاىرة فقرأ بيا االصول عمى يد الضياء القرمي 

 . ٕٔ٘ص٘؛ السخاوي ، الضوء الالمع ، ٘ٔٔصٛن حجر العسقالني ، م . ابٕ٘ٗٔىـٜٕٛتوفي سنة 
ابن العالء البخاري : عالء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي، االمام  (ٜٙ) 

م ، ونشأ بمدينة بخارى وتفقو بأبيو وعمماء بمده واستقر فتره في اليند ٖٚٚٔىـٜٚٚالعالم الزاىد ، ولد سنة 
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ظم امره عند مموك اليند وصار امام عصره ، وتنقل بين مكة المشرفة ومصر حتى توفي في دمشق سنة وع
؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ،  ٕٗـــٖٕصٜم . ابن حجر العسقالني ، انباء الغمر ، ٖٚٗٔىـٔٗٛ
 .  ٜٕٔصٜ؛ السخاوي، الضوء الالمع ،  ٕٚٔص٘ٔ
بعمبك : مدينة كبيرة في الشام بينيا وبين دمشق مسيرة ثالثة ايام بيا ابنية عجيبة واثار عظيمة وقصورًا  (ٓٚ) 

؛ العزيزي، المسالك  ٕٛٓصٔمن الرخام ال نظير ليا في الدنيا . ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ، 
 .ٖ٘ٗصٔ؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان ،  ٜٙٔصٔوالممالك ، ، 

المرحل : ابراىيم بن محمد بن محمد بن سميمان بن عمي بن ابراىيم بن حارث بن حنينة بن برىان ابن  (ٔٚ) 
م ، ببعمبك ونشأ ٖٗٚٔىـٙٚٚالدين بن الشمس بن الشرف البعمي الشافعي ، ويعرف بإبن المرحل ولد سنة 

ي ، الضوء الالمع ، بيا فقرأ القرآن عمى والده وكان إمامًا في الفقو والحفظ وابدع بالعربية . السخاو 
 .ٛٔ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٜٕٚصٚ( ؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، ٜ٘ٔصٔ)
 .  ٜٖٙصٔالذيل عمى رفع االصر، ( ٕٚ) 
الشمس بن عمران : محمد بن موسى بن عمران بن موسى بن سميمان الشمس الغزي المقدسي الحنفي ( ٖٚ) 

م بغزة ونشأ بيا وحفظ القرآن وكتب اخرى واشتغل بالفقو وتوفي سنة ٜٖٔٔىـٜٗٚالمقريء ، ولد سنة 
 . ٛ٘صٓٔم . السخاوي، الضوء الالمع، ٛٙٗٔىـٖٚٛ

 .ٛٔقدمة ص (ابن الشحنة ،الدر المنتخب ،درويش المٗٚ) 
المقريزي : ىو احمد بن عمي بن عبد القادر بن محمد بن ابراىيم بن التميم بن عبد الصمد بن ابي ( ٘ٚ) 

الحسن التقي ابو العباس بن العالء بن المحيوي الحسيني العبيدي البعمي االصل ، القاىري المنشأ ويعرف 
عمماءىا وتقمد فييا بعض الوظائف وكان م في القاىرة ، سمع من ٖٗٚٔىـ ٙٚٚبإبن المقريزي، ولد سنة 

 .ٕٔصٕم . السخاوي ، الضوء الالمع ، ٔٗٗٔىـ٘ٗٛعالمًا فقييًا توفي سنة 
قطموبغا : زين الدين قاسم بن قطموبغا بن عبد اهلل الجّمال المصري نزيل االشرفية الحنفي ، ولد سنة ( ٙٚ) 

ف التصانيف والف الكتب . ابن العماد الحنبمي ، م ، بالقاىرة ونشأ بيا فحفظ القرآن الكريم وصنّ ٜٜٖٔىـٕٓٛ
 .              ٕٕ؛ الشمري ، ابن الشحنة ،ص ٓٛٔص٘؛ الزركمي ، االعالم ،  ٕٖٙصٚشذرات الذىب ، 

الشاب التائب : احمد بن عمر بن احمد بن عيسى الشاب التائب شياب الدين المصري الشاذلي نزيل ( ٚٚ) 
تغل بالفقو وطاف البالد وسافر الى اليمن والعراق ودمشق وبعض بالد م ، واشٖ٘ٙٔىـٚٙٚدمشق ولد سنة 

؛ ابن العماد الحنبمي ،  ٔٛٔصٛم . ابن حجر العسقالني، انباء الغمر ، ٕٛٗٔىـٕٖٛالمشرق توفي سنة 
 . ٜٚٔصٚشذرات الذىب ، 

فعي ، االمام البارع ابو ذر الحمبي : احمد بن ابراىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي االصل الحمبي الشا( ٛٚ) 
م واخذ عن ٘ٔٗٔىـ ٛٔٛواالديب ومحدث حمب موفق الدين ابو ذر ابن االمام الحافظ برىان الدين ولد سنة 

م . السخاوي ، الضوء الالمع ، ٜٚٗٔىـٗٛٛوالده وعن عمماء بمده ومنيم محب الدين ابن الشحنة توفي سنة 
 . ٖٕصٔالذىب ، ؛ الغزي، نير ٖٓ؛ السيوطي ، نظم العقيان ، صٜٛٔصٔ
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ابن فيد: عمر بن محمد بن محمد بن ابي الخير محمد بن عبد اهلل بن فيد القرشي الياشمي المكي ( ٜٚ) 
م وحفظ القرآن الكريم والتقى الكثير من العمماء ومنيم محب الدين ابن الشحنة ٜٓٗٔىـٕٔٛالشافعي ولد سنة 

 . ٖٕحنة ، ص؛ الشمري ، ابن الش ٕٚٔصٙ. السخاوي ، الضوء الالمع ، 
السخاوي : وىو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن عثمان بن محمد بن شمس الدين ابي ( ٓٛ) 

م حضر مجالس ابن حجر وىو ٕٚٗٔىـٖٔٛالفضل السخاوي القاىري الشافعي ، المحدث والمؤرخ ولد سنة 
؛  ٖ٘ٔوطي ، نظم العقيان ، ص؛ السي ٕٖــــٕصٛصغير وحبب اليو الحديث . السخاوي ، الضوء الالمع ، 

 . ٖٕالشمري ، ابن الشحنة ، ص
 .  ٖٕ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٘صٛالسخاوي ، الضوء الالمع ، ( ٔٛ) 
ابن شياب الرممي : احمد بن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن زىير الشياب الرممي الدمشقي الشافعي ( ٕٛ) 

م في الرممة ونشأ بيا ثم تحول الى دمشق وأخذ من عمماء عصره ٓ٘ٗٔىـٗ٘ٛالمقريء الشاعر ولد سنة 
اكية الخالن في ؛ ابن طولون ، مفٕٕٔصٔالكثير وأجازوا لو بعض العمماء . السخاوي ، الضوء الالمع ، 

 .   ٖٕ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ص ٛٚٔصٔحوادث الزمان، 
التادفي : محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الربعي الحمبي التادفي الشافعي كمال الدين ابو المطف ولد ( ٖٛ) 

م ، واشتغل بالفقو حيث اجازه بعض العمماء وّلي قضاء حمب ونيابة الحكم بالديار ٜٙٗٔىـٗٚٛسنة 
؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، ٕٙصٕرية . الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ، المص

 . ٕٖٔصٛ
ابن الحنبمي : ابراىيم بن يوسف بن عبد الرحمن الشيخ برىان الدين ابن قاضي القضاة بن المحاسن ( ٗٛ) 

المؤرخ المشيور وسبط قاضي القضاة اثير  ابن قاضي القضاة زين الدين الحمبي الحنفي الشيير بابن الحنبمي
م بحمب واشتغل في الصرف والنحو والعروض والمنطق اجازه الكثير من ٕٚٗٔىـٚٚٛالدين ابن الشحنة ولد 

 . ٖٕ؛ الشمري ،ابن الشحنة ، صٔٛصٕالعمماء ومنيم محب الدين ابن الشحنة ؛ الغزي ، نير الذىب 
حمن قاضي القضاة ابو المكارم نظام الدين الحمبي الحنبمي الحنبمي : يحيى بن يوسف بن عبد الر ( ٘ٛ) 

م وتقفو عمى يد ابيو واجاز لو العمماء ٙٙٗٔىـٔٚٛالقادري سبط بن االثير وىو عم ابن الحنبمي ولد سنة 
باستدعاء من والده ومنيم المحب ابن الشحنة فأصبح من عمماء عصره وناب عن والده في قضاء الحنابمة 

 . ٛٚٔصٛ؛ الزركمي ، االعالم ،  ٙ٘صٕالكواكب السائرة ، بحمب . الغزي ، 
العباسي : بدر الدين ابو الفتح عبد الرحيم بن احمد السيد شريف العباسي الشافعي القاىري ، ولد سنة ( ٙٛ) 

م ، بالقاىرة واخذ العمم بيا وسمع من عمماءىا واصبح من مشاىير عصره . الغزي، الكواكب ٕٙٗٔىـٚٙٛ
 . ٖٖٙصٛ؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  ٕٓٙصٔالساىرة ، 

  .ٚ٘ٔص ٘ٗ( ابن تغر بردي، المنيل الصافي، ٚٛ)
 .  ٖٔٓصٜالضوء الالمع،  (ٛٛ) 
 . ٖٔٓصٜالسخاوي ، الضوء الالمع، ( ٜٛ) 
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 . ٔٚٔنظم العقيان، ص( ٜٓ)
 .  ٖٕٙصٕالبدر الطالع ، ( ٜٔ) 
 .  ٕٗ٘صٜشذرات الذىب ، ( ٕٜ) 
 .  ٔ٘صٚاالعالم ، ( ٖٜ) 
 .  ٜٕٗصٔٔمعجم المؤلفين، ( ٜٗ) 
 ٔ٘صٚ؛ الزركمي ، االعالم ،  ٖٕٙصٕحاجي خميفة ، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون   (ٜ٘) 
 . 
 . ٚٙٛٔصٕحاجي خميفة ، كشف الظنون ، (ٜٙ) 
 .ٙٙٛٔصٕحاجي خميفة ، كشف الظنون ، (ٜٚ) 
 (

98
 .52ص0الغزي ،ًهش الزهة،ج ( 

 . ٙٙٛٔصٕخميفة ، كشف الظنون ، حاجي (ٜٜ) 
؛ البغدادي ، ، ايضاح  ٔ٘صٚ؛ الزركمي ، االعالم ،  ٔٚٔصٔالسيوطي ، نظم العقيان ،  (ٓٓٔ) 

 .ٛٚصٗالمكنون في الذيل عمى كشف الظنون، 
 .  ٗٚ٘صٗ( ؛ البغدادي ، ايضاح المكنون ، ٔ٘صٚالزركمي ، االعالم ، )(ٔٓٔ) 
 . ٔ٘صٚالزركمي ، االعالم ، (ٕٓٔ) 
 .  ٕٔٔصٖالبغدادي ، ايضاح المكنون ، (ٖٓٔ) 
 . ٖٗٓصٜالسخاوي ، الضوء الالمع ، (ٗٓٔ) 
 .ٖٖصٗالبغدادي ، ايضاح المكنون ،  (٘ٓٔ) 
 . ٜٖ٘صٔالسخاوي ، الذيل عمى رفع االصر ، (ٙٓٔ) 
 (

017
 ) 5/0949. 

 (
018
 ) 0/52. 

 (
019

االثير الكامل في من تاريخ ابن  9و  8و  7جلد مهـ على هامش 1290بوالق   مطبعةطثع الكتاب  ( 
 .0997؛ ثن اعيذ طثاعته وتتحقيق سيذ هحوذ ههٌي ،داس الكتة العلويح، تيشوخ ،التاريخ

 (
001
 .5الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
000
 .502ص5؛الثغذادي ،هذيح العاسفيي ،ج951ص0حاجي خليفح ،كشف الظٌىى ،ج ( 

 (
005
 .2الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
002
 .2الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
004
 .92خطىطح، لىحه، ب/الو ( 

 (
002
 .92الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
001
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
007
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
008
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
009
 .88الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
051
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
050
 .81الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 
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 (
055
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
052
 .81الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
054
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
052

هـ/ 241م ؛ والوسالك والووالك االصطخشي خ 892هـ / 581الوسالك والووالك، التي خشدا رتح خ:  ( 

 م.991هـ/ 281م(؛ والوسالك والووالك، للعزيزي خ927

 (
051
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
057
 .81الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
058
 .89الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
059
 .89الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
021
 .92الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
020
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
025
 .91الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
022
 .91الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
024
 .95الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
022
 .95الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
021
 .81الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
027
 .2الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
028
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
029
 .92الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
041
 .5الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
040
 .90الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

045 (
045
 .91الوخطىطح، لىحه ،أ/ ( 

 (
042
 .81الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
044
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
042
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
041
 .95ىطح، لىحه، ب/الوخط ( 

 (
047
 .92الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
048
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
049
 .9سىسج  الحجش: اآليح  ( 

 (
021
 .8سىسج الفجش: اآليح  ( 

 (
020
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
025
 .95الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
022
 .21سىسج الوؤهٌيي: هي االيح ( 

 (
024
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
022
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
021
 .87الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
027
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
028
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
029
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
011
 .87الوخطىطح، لىحه، ا/ ( 

 (
010
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
015
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
012
 .89الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 
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 .ٜٓالمخطوطة، لوحة، ب/ (ٗٙٔ)
 (

012
 .81الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
011
 .90الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
017
 .87الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
018
 (.91الوخطىطح، لىحه)ب/ ( 

 (
019
 .92الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
071
 .88الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
070
 .91الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
075
 .91الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
072
 .90الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
074
 .95الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
072
 .95الوخطىطح، لىحه، ب/ ( 

 (
071
 .95الوخطىطح، لىحه، أ/ ( 

 (
077

الغزي ،ًهش ؛19 ص1,ج , مقدمة المحققكنوز الذهب فى تاريخ حلبسثط اتي العجوي ، ( 

 .52ص0الزهة،ج

 (
078
 .05اتي الشحٌح ،الذس الوٌتخة ،دسويش،ص ( 

اسة في سيرتو ووصفو ( ؛ الشمري ، ابن الشحنة در ٓٔ/ٔنير الذىب  في تاريخ حمب ، ، )الغزي ، ( ٜٚٔ) 
 ( . ٔٙ، )صلتاريخ حمب 

 ( . ٔٔ/ٔالغزي ، نير الذىب ، )( ٓٛٔ) 
 ( . ٕٙالبتروني ، ، تاريخ حمب، المقدمة ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، ) ص (ٔٛٔ) 
 ( .  ٖٗ-ٖٔ/ٔالطباخ ، ، اعالم النبالء بتاريخ حمب الشيباء، ) ( ٕٛٔ) 
 ( ؛ كيكو اوتا ، تاريخ حمب ، المقدمة . ٕٖ/ٔالطباخ ، اعالم النبالء ، ) ( ٖٛٔ) 
 ( . ٔٙ-ٓٙ( ؛ الشمري ، ابن الشحنة ، )ص ٕٖ/ٔالطباخ ، اعالم النبالء ، ) ( ٗٛٔ) 
 ( . ٘ة حمب، )صالدر المنتخب في تاريخ مممك ابن الشحنة ، ، (٘ٛٔ) 
 وما بعدىا .  ٔٔدار الكتاب العربي ،دمشق ،ص  (ٙٛٔ) 
 ،المقدمة ص ف.  ٜٜٓٔطوكيو، (ٚٛٔ) 
 .  ٚٙابن الشحنة دراسة في سيرتو ،ص (ٛٛٔ) 
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