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 :الممخص
يتقصى ىذا البحث دراسة حياة المؤلف بدر الدين بن حبيب الشامي الحمبي 

ه( إذ ُيعد من مؤرخي القرن الثامن اليجري وعاش في عصر 779)ت 
أطمق عميو الباحثين عدة تسميات منيا العصر الممموكي والعيد العثماني 
وىناك من يطمق عميو عصر التتر أو العصر المغولي، وقد ناَل الكاتب 

كتابة  اذ تولي ىذا العصر  حكماءنة عممية وتاريخية رفيعة عند مكا
اإلنشاء والسر ونيابة القضاء وكتابة الحكم العزيز والتوقيع الُحكمي وغيرىا 

 من الوظائف الدينية واإلدارية فضاًل عن التأليف والتدريس.
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Abstract: 

 This research explores the study of the life of the author 

Badr al-Din Bin Habib al-shami al-Halabi (d.779 

AH),since he is considered the historian of the eighth 

century AH, and he lived in an era that the researchers 

called several labels, including the era of Mamluk and 

Mamluks and the Ottomans era, and there are those 

called the era of the Tatar or era Mughal, and the author 

obtained a scientific and historical position among the 

successors of this era, he wrote the construction and the 

secret and the judiciary prosecution and the writing of 

the dear judgment and the good luck and other religious 

and administrative functions as well as authorship and 

teaching. 
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 المقدمة 
 المقدمة
يتناول ىذا البحث حياة المؤلف بدر الدين الشامي الحمبي وعمى الرغم من أن ىناك         

دراسات أخرى تناولت حياتُو من خالل دراسة مؤلفاتُو إال إننا إرتأينا التعريف بو عن كثب 
كونو من مؤرخي القرن الثامن ذلك القرن الذي إنماز بكثرة التأليف بمختمف العموم عمى الرغم 

وجود الفتن واالضطرابات حتى إنو أطمق عميو عصر االنحطاط وىي الفترة الممتدة من من 
ه الى العصر الحديث ولكن ىذا لم يكن حائاًل أمام العمم والمعرفة 616سقوط الخالفة سنة 

فقد ظير ُكتاب ومؤرخين سطر التاريخ أسماءىم ومنيم : الكاتب بدر الدين الذي لمع أسمو 
 ؤلفات في مختمف العموم وأغمبيا تناولت العموم الدينية والتاريخية واألدبية . عمى الكثير من الم

فضاًل عن ذلك إن أغمب الباحثين لم يتطرقوا الى ذكر أفراد أسرتُو والتعريف بيم، كما لم      
 شيوخُو وتالميذُه، فضاًل عن ذكرىم القميل من مؤلفاتِو. يتحدثوا عن 

ومن أسباب إمكانيتُو في التأليف كونُو نشأ في بيئة عممية مميئة بالعطاء فضاًل عن      
إرتباطو بعالقات صداقة مع مؤرخين ىذا العصر سواء من عمماء حمب أو من الوافدين 
عمييا، ولم يكتفي بذلك بل رحل الى عدد من البالد كالقاىرة واإلسكندرية والقدس وطرابمس 

دن الحجاز ولبث فييا مدة من الزمن، وتسمم عدة وظائف إدارية وقضائية الشام وعدد من م
 الى جانب عممو في التأليف والتدريس. 

وكان شغوفًا بتاريخ األخبار والحضور بمجالس العمم وىذا كمُو أسيم في إثراء مخزونُو      
مقباًل عمى التأليف  العممي ينيل منُو في تأليف كتبُو بعدما أعتزل الوظائف اإلدارية ولزم دارهُ 

 حتى وفاتُو. 
وتناولنا في البحث سيرتُو ونشأتُو وأىم رحالتو التي قام بيا ووظائفو التي تسمميا، فضاًل       

 عن شيوخو وتالميذه والعصر الذي عاصره، كما ذكرنا مؤلفاتو وثناء العمماء والمؤرخين عميو.
 الشخصيةسيرتُو   المبحث االول :    

 :ونسبوأوال: أسمو 
أبو محمد بدر الدين الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بن شويخ بن        

عمر. وقد وردت إختالفات في بعض المصادر حول إسمُو، فذكرُه صاحب شذرات الذىب إنُو 
ُسريح، وجاء عند صاحب البدر الطالع، إنُو ُشريح، وُذكر عند صاحب أنباء الغمر في أسم 
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تناقض فعند الترجمة لُو قال )ُشويخ( وعندما ترجم ألبنُو طاىر قال )ُشريح( ُشويخ بشيء من ال
 ( 5)أبو طاىر، دمشقي األصل، حمبي المولد شافعي المذىب  –بن عمر أبو محمد 

وقد ورد ذكرُه عند صاحب ىدية العارفين، إنُو حسن بن زين الدين بن عمر بن بدر الدين    
و ذكر الزركمي صاحب االعالم إنُو وقع لُو من خطِو ( 1)حسن بن عمر بن حبيب الحمبي  بن

وعندما أطمعت عمى مصادر  (5)نموذجان، األول ورد ب)الحسين( والثاني ورد ب)الحسن( 
ترجمتُو لم أعثر عمى من سماه )الحسين( وقد ذكر في بعض المصادر أن من ُيسمى الحسين 

ه( وذكر إنو أخو  777- 751ة )ىو شرف الدين الحسين بن حبيب الدمشقي، الذي ولد سن
 (4)بدر الدين الحسن بن عمر

 :والدتُو ونشأتوُ 
وعندما أطمعت عمى ( 1)ولد بدر الدين بن حبيب الحمبي سنة عشر وسبعمائة بحمب        

مصادر ترجمتُو وجدت إن ابن قاضي شيبة ذكر إن والدتُو كانت سنة أثنتي عشرة 
فقيل إن  –قد أختمفت في تحديد شير والدتُو  كما وجدت إن بعض المصادر (6)وسبعمائة

في حين ابن قاضي شيبة ذكر إن والدتو كانت في شير  (7)والدتو كانت في شير شعبان 
 (8) جمادي االخرة

نشأ بدر الدين بن حبيب في حمب محبًا لألدب مغرمًا بالتاريخ واألخبار، وأخذ عن أبن      
بيئة عممية وحياة مميئة بالعطاء وكان ابن حبيب نباتو وغيره، وساعده عمى ذلك نشأتو في 

 ( 9)دمث االخالق، حسن المحاضرة حميد المذاكرة ومن ُألي الفضل والوجاىة 

وكانت تربطُو صداقة مع مؤرخ الشام اإلمام الحافظ القاسم بن محمد البرزالي، فقد ذكر        
والدة زين الدين عمر بن الحسن البرزالي ترجمة لوالدة زين الدين عمر بن حبيب قال: توفيت 

 (52) في ليمة االثنين العاشر من ربيع األول ودفنت بمقابر الباب الشرقي

واستفاد بدر الدين بن حبيب ممن نبغ وأشتير من العمماء من أىل حمب ومن الذين         
لعممية يفدون إلييا من البمدان المجاورة، فكان يحضر مجالس العمم في معاىد حمب الدينية وا

بصحبة والده وأخوتو، ثم أعتمد عمى نفسو فتقمد العديد من المناصب والوظائف وألف العديد 
من المؤلفات في مختمف المجاالت وتنقل بين البمدان كالقاىرة واإلسكندرية والقدس وطرابمس 
والشام، ولم يقتصر تنقمو عمى التطواف في مصر والشام بل حج مرتين وطاف في بعض 

 (.55)از ولبث فييا مدة من الزمن مدن الحج
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وفي آخر حياتو لزم دارُه بحمب وتخمى عن وظائفو كميا مقباًل عمى التأليف حتى توفي        
بحمب في ضحى يوم الجمعة الحادي والعشرين من شير ربيع االخر سنة تسع وسبعين 

 (.51)وسبعمائة عن عمر يناىز تسع وستون سنة، ودفن بأرغون 

 ُأسرتو:
 والده:

الحافظ زين الدين أبو القاسم عمر بن بدر الدين أبو محمد الحسن عمر بن حبيب          
الدمشقي الحمبي الشافعي، ولد سنة ثالث وستين وستمائة، وكان عالمًا فاضاًل حافظًا عارفًا 
بالحديث، حسن االخالق، سار الى لقاء مشايخو المسندين وقرأ عمييم وسمع منيم الكثير 

وخرج لو االمام الحافظ شمس الدين محمد الذىبي  –السنة الشريفة وأعتنى بأمرىا  وخدم
معجمًا يشتمل عمى أكثر من خمسمائة شيخ وكتبُو بخطو في مجمد واضح ومفيد. وتوفي زين 

 (.55) الدين غريبًا بمالغة في شير رمضان سنة ست وعشرين وسبعمائة
 :أخوتو

فظ زين الدين أبي القاسم عمر بن الحسن بن عمر كمال الدين أبو الحسن محمد بن الحا -
بن حبيب الحمبي، ولد في شير ربيع األول سنة ثالث وسبعمائة وقيل أثنتين بحمب، سمع 

 (.54)الكثير من الحديث بإفادة أبيو، وتوفي بالقاىرة سنة سبع وسبعين وسبعمائة 
ن الحسن بن عمر بن شرف الدين أبو عبد اهلل الحسين بن زين الدين أبي القاسم عمر ب -

حبيب الحمبي، ولد سنة أثنتي عشرة وسبعمائة، وسمع الكثير من رواة حمب وأئمة الشام، 
 (.51)توفي بمكة سنة سبع وسبعين وسبعمائة 

فاطمة بنت أبي القاسم عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقي الحمبي، ولدت سنة  -
والتاج النصبي وغيرىما، توفيت سنة  سبعمائة، أسمعيا أبوىا الكثير من العماد الحمبي

 (.56)ثالث وستون وسبعمائة 
 .(57)أبو القاسم عمي بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحمبي  -
 .(58)شياب الدين أبو الفضل أحمد بن عمر بن الحسن بن حبيب الحمبي  -
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 :اوالده
طاىر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بن شويخ بن زين الدين         

الحمبي، ولد سنة أربعين وسبعمائة في حمب، وسمع الكثير من أقطاب عصره وبرع كثيرًا في 
 (.59)االدب، توفي سنة ثمانمائة وثمانية 

 ثانيا: رحالتو: 
بن حبيب في مدن مصر والشام لقد تبين لنا من خالل ما تقدم جانبًا من رحالت ا

 طمبًا لممعرفة والعمم.
ه إذ وقف عمى معاىدىا الثقافية والدينية 751كانت أول رحالتو الى دمشق سنة          

 (.12)وعمى جامعيا وبعض مدارسيا وسمع من عممائيا وشيوخيا 
كانت سنة وتوجو الى الحجاز لمحج وطمب العمم وكانت زيارتو ليا مرتين األولى           

، والثانية كانت (15) شياب الدين أحمد وكمال الدين محمد ووالدتيم -ه بصحبة أخويو755
ه بصحبة بعض أصدقائو وأخيو كمال الدين محمد، وألتقى بالعديد من شيوخ 755سنة 

 (.11)الحجاز وعممائيا بمكة المكرمة والمدينة فسمع منيم الكثير 

واإلسكندرية والقاىرة طويمة إذ مكث ىناك عدة شيور ولقد كانت رحمتو الى مصر          
وأجتمع خالليا بالعديد من أىل العمم. أما رحمتو الى الشام ومدينة طرابمس فقد وقف عمى 

 العديد من الكتب واالجزاء.
وبحكم إقامة ابن حبيب في  –ه بصحبة والدتُو 758وتوجو الى مدينة القدس سنة         

فرصة بأن يزور العديد من األماكن التابعة ليا. وىذا المقصود بقولو: حمب فقد ُأتيحت لُو ال
وأممك  –أُلحيط بنواحي وطني عممًا  -وأعمل الفكرة لرؤية أعمال حمب –وكنت أكثر الطمب 

وأتفق التوجو الى المطموب عمى  –فحصل ماكنت أرجوه  -من التنزه في جيات مممكتو قسماً 
 (.15)أحسن الوجوه 

 :فوثالثا: وظائ 
لقد عمل ابن حبيب الحمبي في كتابة االنشاء وكتابة السر ونيابة القضاء وكتابة           

الحكم العزيز والتوقيع الحكمي وغير ذلك من الوظائف الدينية واإلدارية الى جانب عممو في 
وأستفاد من ذلك  (14) التأليف والتدريس وكان ذلك في كل من مدينة دمشق وحمب وطرابمس

 كثيرًا من خالل توطيد عالقاتو مع العديد من رجال الدولة وقضاتيا.
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ه في شيادة دار الضرب بموجب مرسوم من األمير سيف 748وعمل بحمب سنة          
 (.11)الدين بيدمر البدري نائب السمطنة بيا آنذاك 

لسمطنة بطرابمس الى نيابة وبعد انتقال األمير سيف الدين منجك الناصري نائب ا        
 ه.718السمطنة بحمب بعد عودتو من طرابمس الشام سنة 

وتنقل ابن حبيب الحمبي مع األمير سيف الدين منجك من حمب الى دمشق وباشر شيادة 
 ديوانو،

وظل ابن حبيب في دمشق أكثر من ثالث سنوات قضى فييا ستة أشير بخدمة األمير سيف 
الدين عبد الوىاب السبكي في انت في خدمة القاضي تاج الدين منجك وباقي المدة ك

 (.16)دمشق

وقد أورد السبكي في كتابو طبقات الشافعية الكبرى قصيدة مطولة في مدحِو ومدح          
 (.17)والده وغيرىا من القصائد المتنوعة بيذا الشأن 

 المبحث الثاني :سيرتو العممية
 شيوخو وتالميذه:   

 أواًل: شيوخو
إن القدرة التي تميز بيا بدر الدين بن حبيب الحمبي عمى التأليف في مختمف عموم عصره 

 نابغة من كونِو تمقى عمومو عمى أيدي عمماء عصره ومن أبرز من تتممذ عمى أيدييم ىم: 
ولد سنة ست ( 18)أبن نباتو جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد الفارقي المصري  -

وثمانين وستمائة، وتوفي سنة ثمان وستين وسبعمائة، وأخذ منو ابن حبيب صنعة االدب 
 اقتبستوذكر ابن حبيب إنُو أجتمع بو كثيرًا وسمع منُو وقرأ عميو بدمشق وحمب. وقال 

 من فوائده الكثير.
 (19)إبراىيم بن صالح ابن العجمي  -
 (52)أبي بكر ابن العجمي  -
 (55)تاج الدين ابن النصيبي  -
 (51)أبي طالب عبد الرحمن  -
 (55)أبي طالب عبد الرحيم أبن العجمي  -
 (54)إسماعيل بن صالح أبن العجمي  -
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  (51)أبي المكارم النصيبي  -
توفي سنة ثالث عشرة وسبعمائة  (56)بيبرس العديمي، عالء الدين بن عبد اهلل المجدي  -

 وسمع منو ابن حبيب.
 (57)إسحاق النحاس  -
 ( 58)الحسن الكردي، أجاز لُو من مصر  -
  (59)الزاىد الحريري  -
  (42)الرشيد بن المعمم، وذكره صاحب ذيل التقييد الرشيد بن القيم، أجاز لو من مصر  -
 (45)عبد المحسن بن الصابوني، سمع منو في القاىرة  -
 (41)زينب بنت شكر، أجازت لو من بيت المقدس  -
  (45) عجميعبد الرحمن بن صالح ابن ال -
 (44)القاضي فخر الدين أبن خطيب جبرين  -
 (41)كمال أبن النحاس، وذكره صاحب ذيل التقييد، أبن النجاس  -
 (46)محمد بن غالي، سمَع منُو ابن حبيب بالقاىرة  -
 (47)محمد بن عمي بن ساعد، أجاز لُو  -
 (48)محمد بن إبراىيم بن معطاء  -
 (49)نجوة بنت النصيبي  -
 (12)يني أجاز لو من مصر موسى أبن عمي الحس -
  (15)يحيى بن المصري، سمع منو ابن حبيب بالقاىرة  -

 ثانيًا: تالميذه 
أبن عشائر محمد بن عمي بن محمد بن ىاشم بن عبد عبد الواحد بن ابي حامد عبد اهلل  -

رئيس  (11)بن ابي المكارم عبد المنعم الحمبي اإلمام الحافظ ناصر الدين أبو المعالي 
حمب وخطيبيا، ولد سنة أثنتين وأربعين وسبعمائة، وتوفي سنة تسع وثمانين وسبعمائة من 
شير ربيع اآلخر، وكان بارعًا في الفقو واألدب حسن الخط جدًا ذا ثروة وممَك الكثير 

 وجمع مجاميع كثيرة وحدث وناظر وألف الكثير.
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أحمد بن عبد اهلل بن عطية بن ظييرة أبن ظييرة أبو حامد الجمال محمد بن عبد اهلل بن  -
ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وتوفي سنة  (15) بن مرزوق القرشي المكي الشافعي

 سبع عشرة وثمانمائة، ُعني بالفن والفقو واألصول.
ولد سنة تسع  (14) أبن الشحة محمد بن محمد أبو الوليد محب الدين أبن الشحة الحمبي -

ي سنة خمس عشرة وثمانمائة، وكان لو اشتغال باألدب والتاريخ، وأربعين وسبعمائة، وتوف
 وىو من عمماء حمب.

 (11) سبط أبن العجمي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن خميل برىان الدين الطرابمسي الحمبي -
وسبط أبن العجمي، ولد سنة ثالث وخمسين وسبعمائة، وتوفي  –ويقال لو البرىان الحمبي 

 ثمانمائة، وكان عالمًا بالحديث ورجالو.سنة إحدى وأربعين و 
ولد سنة  (16)عالء الدين أبو الحسن عمي بن محمد بن سعد الطائي أبن خطيب الناصرية  -

 أربع وسبعين وسبعمائة، وتوفي سنة ثالث وأربعين وثمانمائة.
محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن إبراىيم بن أحمد بن روزبة أبو البركات  -

  ولد سنة سبع وخمسين وسبعمائة، وتوفي سنة ثالث وأربعين وثمانمائة. (17)الكازروني 
 :ه: عصر ثانيا

عاش بدر الدين بن حبيب الشامي الحمبي في عصر أطمق عميو بعض الباحثين              
فمنيم من سماه بعصر العثمانيين، وآخر إدعى بأنو العصر  -عدة تسميات أو مصطمحات

بينما البعض اآلخر وصفو بالعصر الممموكي والمماليك، وىناك من يطمق عميو  -التركي
 ي وغيرىا من المسميات.عصر التتر أو العصر المغول

نما الذي ييمنا معرفة ذلك العصر الميم             وعمى كل حال ال ييمنا ىذه المسميات، وا 
الزاخر والمزدىر ثقافيًا في شتى المجاالت عمى الرغم من حالة الفوضى والفتن والحروب التي 

 كانت تعصف باأُلمة اإلسالمية خالل القرن الثامن اليجري وما سبقُو.
فأدى ضعف الدولة العباسية من جية، وما حدث من تدىور نفوذ السمطة المركزية          

في بغداد مركز الخالفة، ورغبة حكام الواليات في االستقالل من جية أخرى، الى قيام العديد 
من الدول التي ظيرت عمى حسابيا في المشرق والمغرب بإعتمادىم عمى ما يشترونو من 

 ( 18)جيوش يحققون بيا مطامعيم  مماليك في تأليف
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م وحطموا أسوارىا وتوجيوا الى بالد الشام 5118ه/616وأحتل المغول بغداد سنة         
عاصفين باإلرث الحضاري واألدبي والعممي، فكان المشرق العربي تحت سيطرة الغزاة 

ل أرضنا وتدمير المحتمين من شمالو وشرقو وغربو، وقد تحالف التتار والروم واإلفرنج الحتال
ستمرت تمك الحروب خالل القرنين السادس والسابع اليجريين.  تراثنا الحضاري، وا 

وعمى الرغم ما كان من الفوضى واالضطرابات والفتن التي كان يعاني منيا المجتمع          
في تمك المدة إال إن الكثير من المؤرخين والعمماء واالدباء العرب لم يقفوا متفرجين دون 
تحريك ساكن، وكان موقفيم ىذا برىان عمى إن العصر لم يكن عصر إنحطاط وغير ذلك من 

 التسميات والمصطمحات التي أطمقت عميو.
فأدرك العمماء والمؤرخين العرب واالدباء بضرورة التأليف بالموسوعات وتأليف الكتب         

صر إتخذ إتجاىًا شموليًا في حفاظًا عمى ذلك التراث من التبدد والضياع، فنرى إن ىذا الع
التأليف وكثر التصنيف في العموم المختمفة كالحديث والفقو والجغرافية والتاريخ وغير ذلك، فقد 

 كان عصرًا غنيًا زاخرًا جدًا. وأبرز المؤلفات التي كتبت في ىذا العصر.
 ه(755ابن منظور )ت –لسان العرب  ♦
 ه(755تالنويري ) –نياية االرب في فنون االدب  ♦
 ه(749العمري )ت –مسالك االبصار في ممالك االمصار  ♦
 ه(764الصفدي )ت –الوافي بالوفيات  ♦
 ه(764ابن شاكر الكتبي )ت –فوات الوفيات  ♦

وغير ذلك من المؤلفات المطبوعة والتي ما زالت في خزائن المخطوطات فإذا كان لدينا ىذا 
ألدبية فكيف لنا أن نصدق إن ىذا العصر ىو الكم اليائل من المؤلفات والكتب العممية وا

 عصر إنحطاط ومدة مظممة وغيرىا من التسميات التي ُأطمقت عميو.
 : مؤلفاتو:ثالثا

إنقطع ابن حبيب الحمبي كما ذكرنا سابقًا قبل وفاتو ولزم داره بحمب مقباًل عمى التأليف في 
 مختمف المجاالت.

الكتب العممية المفيدة في التاريخ واالدب والعموم وترك لنا ثروة كبيرة إذ ألف العديد من 
الدينية، طبع بعضيا واليزال بعضيا اآلخر مخطوطًا محفوظًا في مكتبات العالم، وىي بحاجة 

 الى من يزيل عنيا غبار الزمان والنسيان والعمل عمى إخراجيا واالنتفاع بيا.
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 لمراجع ىي:ومن ىذه المؤلفات التي أمكن معرفتيا من خالل المصادر وا
 أخبار الدول وتذكار األول في التاريخ  -

ه إنو ألف كتابًا مسجع في التاريخ مختصر فيو زمرة من األنبياء 761ذكر ابن حبيب سنة 
 (19)عمييم السالم والحكام والمموك والخمفاء 

 إرشاد السامع والقاريء المنتقى من صحيح ابي عبد اهلل البخاري  -
أنتقى من كتاب االمام ابي عبد اهلل محمد بن إسماعيل  ه إنو814ذكر ابن حبيب سنة 

  (62) البخاري مؤلفًا مشتماًل وسماه إرشاد السامع

 تحية المسمم من شعر ابن المعمم  -
ه إنو وقف عمى ديوان الشيخ نجم الدين محمد بن عمي المعروف 748ذكر ابن حبيب سنة 

  (65)المسمم  ب )ابن المعمم( وقال أنتقيت منُو مجمدًا سميتُو تحية

 إعالم االعالم بأحوال شيخ اإلسالم الشيخ االمام  -
ذكر ابن حبيب إنو وضع كتاب يختص بمناقبو سماه إعالم االعالم، وىي ترجمة لألمام عمي 

 (61)بن عبد اهلل السبكي تقي الدين ابي الحسن 

 توشيح التوضيح  –التوشيح في شرح الحاوي  -
ن توضيح الحاوي لمعالمة قطب الدين الغالي وبين ه إنو جمع بي717ذكر ابن حبيب سنة 

 (65)زوائد مفيدة من إظيار الفتاوي لإلمام شرف الدين البارزي 

 جيينة االخبار في مموك االمصار  -
 ذكر ابن حبيب إنو ألفو عمى سجع مع رعاية الفقرات، وأتضح من خالل الدراسة إنو 

  (64)أشرنا إليو في بداية مؤلفاتو كتاب أخبار الدول وتذكار األول في التاريخ الذي 

 درة االسالك في دولة االتراك  -
ه وذيل عميو ولده زين 777ه الى سنة 648جمع فيو ابن حبيب تاريخ دولة االتراك من سنة 

ويعرف أيضًا بتاريخ ابن حبيب ويعتبر من أشير مؤلفاتو وقام بترتيبو حسب  –الدين طاىر 
( 5م وعدد أجزائو )1224 -ه5451وتم تحقيقو من قبل محمد محمد أمين سنة  (61)السنين 

م في جامعة دمشق، كرسالة ماجستير، وىناك  1251وحقق قسم من ىذا المخطوط سنة 
تحقيق، عبد الجبار زكار، وقدم لو أ. د.  –المنتقى من درة االسالك أنتقاه مؤلف مجيول 

 سييل زكار
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 وفي المناسك  –دليل المجتاز بأرض الحجاز  -
ه إنو وضعو أثناء رحمتو األولى الى الحجاز بصحبة أخويو ووالدتو 755ذكر ابن حبيب سنة 

 (67) رحمة الشيخ ابن حبيب –وقد ذكر صاحب كشف الظنون ىذا الكتاب باسم  (66)

 ديوان المقطعات  -
  (68) ذكر صاحب ىدية العارفين إنو ديوان شعر نسب الى ابن حبيب

 الشذور  -
الشذور، وقد ذكر  –ه إنو جمع مجمدًا من مقطعات شعري سميتيا 767بن حبيب سنة ذكر ا

 (69) صاحب كشف الظنون إن الشذور ىو ديوان المقطعات الذي ورد ذكره قبل قميل

 شنف السامع في وصف الجامع  -
ه إنو ألف جزءًا نحو كراستين يشتمل عمى وصف الشام وأخبارىا، 762ذكر ابن حبيب سنة 

ونسب كتاب آخر بنفس العنوان مع إضافة ( 72) صاحب ىدية العارفين البن حبيب وقد نسبو
 (75)مع ابن ُأمية الى ابنو طاىر 

 نسيم الصبا فصول الربيع في أصول البديع  -
 –ه إنو ألف كتاب يشتمل عمى ثالثين فصاًل في االدب والنثر 716ذكر ابن حبيب سنة 

وطبع  –بوالق  –بيروت  –اإلستانة  –إلسكندرية سماه نسيم الصبا وطبع أكثر من مرة، في ا
 (71)حديثًا بقمم األستاذ محمود فاخوري بمدينة حمب 

 كشف المروط عن محاسن الشروط  -
  (75)ذكر ابن حبيب إنو أورد بو جممة من السجالت عمى إصطالح أىل الشام ومصر 

 الكوكب الوقاد من كتاب االعتقاد  -
ه إنو ألف كتاب انتقاه من كتاب االعتقاد لإلمام الحافظ ابي بكر 717ذكر ابن حبيب سنة 

 (74)أحمد البييقي 

 مروج الغروس في خروج بيبغاروس  -
ه إنو وضع مقامة بمناسبة خروج نائب السمطنة بحمب سيف الدين 715ذكر ابن حبيب سنة 

 (71)بيبغاروس عمى طاعة السمطان 

 المختار  -
 (76)ه إنو جمع من نظمو كتابًا عمى حروف المعجم سماه المختار 719يب سنة ذكر ابن حب
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 معاني أىل البيان من وفيات االعيان  -
ه إنو جمع من تاريخ القاضي شمس الدين ابي العباس أحمد بن 746ذكر ابن حبيب سنة 

خمكان كتابًا يشتمل عمى ذكر أىل االدب فيو شيء من أخبارىم مختصرًا تراجميم سماه 
 (77)معاني أىل البيان 

 مقامة الوحوش  -
وتقع ضمن كتاب نسيم  (78) ذكرىا صاحب كشف الظنون وصاحب ىدية العارفين

 (522-91الصبا)ص
 مقامة الخيل واإلبل  -

 (94-95وتقع ىذه المقامة ضمن كتاب نسيم الصبا)ص( 79)ذكرىا صاحب كشف الظنون 

 في رمي البندق  –المقامة الطردية  -
 ( 512-551وتقع ىذه المقامة ضمن كتاب نسيم الصبا)ص( 82) الظنون ذكرىا صاحب كشف

 المقتفى في ذكر فضائل المصطفى )صل اهلل عميو وسمم( -
ه إنو أنشأ كتابًا في سيرة النبي محمد )صل اهلل عميو وسمم( سماه 768ذكر ابن حبيب سنة 

 -ن الذىبيالدكتور مصطفى حسي –وحقق ىذا الكتاب  (85)المقتفى من سيرة المصطفى 
 (86( وعدد الصفحات )5وعدد أجزاءه ) -م5996ونشر بدار الحديث بالقاىرة سنة 

 مقياس النبراس  -
ه إنو ألف كتابًا نظمو عمى حروف المعجم نثرًا ونظمًا وسماه 766ذكر ابن حبيب سنة 

 (81)مقياس النبراس 

 النجم الثاقب في أشرف المناقب  -
ًا في شير رمضان في مناقب النبي محمد )صل اهلل ه إنو ألف كتاب765ذكر ابن حبيب سنة 

وذكره صاحب الدرر الكامنة ( 85) عميو وسمم( وسماه النجم الثاقب وىو ثالثون فصاًل مختصراً 
وتم تحقيقو من قبل بمعمري محمد فيصل الجزائري ( 84) ب )أسني المطالب في أشرف المناقب(

 م.5975سنة 
 نوح لفاقد  -

إنو نظم أثناء زيارتو الى مصر قصائد معشرات عمى حروف ه 756ذكر ابن حبيب سنة 
 (81)نوح الفاقد  –العجم سماىا 
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 الفرائد المنتقاة من تاريخ صاحب حماة  -
وىذا ىو المخطوط الذي أنا بصدد تحقيقُو، وسوف أذكر تفاصيل ىذا المخطوط عند ذكر 

 عرف عميو.تسمية المخطوط ونسبتُو لبدر الين بن حبيب، لكي يتسنى لمقاريء الت
 قواعد إبراىيم  -

ه إنو أنتقى من ديوان الشيخ ابي إسحاق إبراىيم بن عثمان بن 711ذكر ابن حبيب سنة 
 (86)ىو كتاب أشتمل عمى محاسن نظمو وسماه قواعد –محمد الغزي الشاعر الماىر البارع 

 (87)وذكره صاحب كشف الظنون باسم المنتقى من ديوان إبراىيم النحوي  إبراىيم

 نفحات االرج من كتاب تبصرة ابي الفرج ابن الجوزي  -
 (88) لقد نسب صاحب كتاب المنيل الصافي ىذا الكتاب البن حبيب

 مجموعة أوراق  -
وىي مجموعة من األوراق تنسب الى ابن حبيب ولعميا تكون أجزاء من كتبو عن مجموعة من 

 (89) وقصيدة تائيو –دوبيت –االشعار 

 رسالة في النحو  -
( 7وىي تتكون من عدد من األوراق ) (92) أبو القاسم -رسالة صغيرة ألفيا ابن حبيبوىي 
-ب( وقد ذكرىا األستاذ ياسين في فيرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية66-65ورقات)

 (95)بدمشق  –المجاميع 

 تذكره النبيو في أيام المنصور وبنيو  -
ه الى 678يؤرخ فيو لمفترة ما بين ذكر ابن حبيب إن ىذا الكتاب ىو تاريخ حوادث وتراجم 

وتم تحقيقو من قبل محمد محمد أمين وراجعو ( 91)ه ويتألف من ثالث مجمدات 772سنة 
 م  5986 5م / ج5981 1م / ج5967 5ج -وقدم لو سعيد عبد الفتاح عاشور ونشر

 : ثناء العمماء والمؤرخين عميو:رابعا
 ى ابن حبيب ومن بينيم:لقد أثنى الكثير من العمماء والمؤرخين عم    

 ه749ابن فضل اهلل العمري توفي سنة  -
قال في حق ابن حبيب في كتابو مسالك االبصار بعد ذكر أسمي وأسم والدي، وما يتعمق 
بصدر الترجمة. أديب وحسن حبيب، قدم عمينا مصر قدوم المتموم.  وزارنا زيارة الخيال أجفان 
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سمم حتى ما ودع.  وىو حمبي المولد والمنشأ، ذىبي الميموم. فمأل زوايا المسامع وأودع. ثم 
 (95) أن نظم أو انشأ. وأنشد بعد الحالة الكالم شيئًا من مقطعات شعري

 ه764صالح الدين الصفدي توفي سنة  -
قال تقريظًا عمى كتاب نسيم الصبا البن حبيب، إنو وقف عمى ىذا المصنف الموسوم بنسيم 

بن ريان الطائي، عمى أبيات من نظمي أسطار، من الصبا كما كتب شرف الدين الحسين 
حسان    (94)منظوميا ....، وذكر إن ابن حبيب كان إمامًا، وعالمًا فاضاًل أديبًا فيو يد وا 

 ه784ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن توفي سنة  -
، قال في حق ابن حبيب، إنو كتب الشروط عند الحكام بحمب، وكان لو فضل ومشاركة جيدة

والَيد الطولى في النظم والنثر ولو سماع ورواية ومؤلفات مفيدة وكثيرة، وكان لو وجاىة، 
( 91) وباشر كتابة الحكم العزيز وكتابة االنشاء والتوقيع الحكمي، وغيرىا من الوظائف الدينية

كما ذكر إنو كان إمام عصره في صناعة االنشاء والشروط ولو تصانيف مفيدة ونظم كثيرة 
  (96) ونثر

 ه815ابن قاضي شيبو توفي سنة  -
ه ذكره 752قال في حق ابن حبيب، ىو المسند االديب، وذكر ابن قاضي إن البرزالي سنة 

 في معجم الشيوخ الحمبيين، وقال. إن مولدُه في جمادي اآلخرة سنة عشر وسبعمائة،
المعري، وشيد عمى القاضيين تاج الدين والكمال  -وكتب الشروط –وقال. لو شعر جيد 

وروى ابن قاضي عن بيبرس العديمي، وجماعة من أىل حمب. وكتب الشروط، وقال الشعر 
 (97)الحسن 

 ه816ولي الدين ابي زرعة العراقي توفي سنة  -
قال في حق ابن حبيب، ىو اإلمام المسند الفاضل المؤرخ جمال االدباء، كتب الخط المميح. 

 (98)ظم والنثر، ولو فضائل عديدة وعمل تاريخًا حسنًا مسجعًا، وكان حسن الن

 ه851تقي الدين أبو الطيب أحمد الفاسي توفي سنة  -
 (99)إنو أديب حمب البارع المادح المسند  –قال في حق ابن حبيب 

 ه841تقي الدين المقريزي توفي سنة  -
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قال في حق ابن حبيب، إنو ولد بحمب سنة عشر وسبعمائة، وكان أديبًا فاضاًل بارعًا، وحدث 
وألف الكثير من الكتب، مسجعًا، وذكر إنو توفي في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع 

 (522)اآلخر سنة تسع وسبعين وسبعمائة 

 ه 811ابن حجر العسقالني توفي سنة  -
و أشتغل وبرع الى أن صار رأسًا في االدب والشروط، ثم أنتقى قال في حق ابن حبيب، إن

وخرج وأخرج، وكتب الشروط عمى القضاة وناب في الحكم، ووقع في االنشاء وصنف فييا، 
ونسخ بخطو وأشتير باألدب ونظم ونثر وجمع مجاميع مفيدة، ثم لزم داره في آخر أيامو وأقبل 

 (525)عمى التصنيف واإلفادة 

 ه5289الحنبمي توفي سنة ابن العماد  -
قال في حق ابن حبيب، إنو أشتغل وبرع الى أن صار رأسًا في األدب والشروط، ثم أنتقى 
وخرج وأخرج و تعانى في تأليفو السجع، وناب في الحكم ووقع في االنشاء وصنف فييا 
وأشتير في األدب ونظم ونثر، وجمع مجاميع مفيدة، وكان حسن المحاضرة وحسن االخالق، 

 (521)حميد المذاكرة 

 ه 5112محمد بن عمي الشوكاني توفي سنة  -
قال في حق ابن حبيب، إنو نشأ مغرمًا بعمم االدب، وأخذ عن جماعة من االدباء، وكتابو )درة 
االسالك( كمو سجع وىذا يدل عمى مزيد إطالعو وفصاحتو وسمع الحديث عمى جماعة من 

 (525)أعيان عمماء عصره 

 ه 5579محمد راغب الطباخ الحمبي توفي سنة  -
قال في حق ابن حبيب، إنو نشأ محبًا في اآلداب، وأخذ عن إبن نباتو وغيره، وكان فاضاًل 
قتدار عمى النظم والنثر، وكان يوقع عن القضاة  كيسًا صحيح النقل وعمى إطالع زائد، وا 

 (524)وباشر نيابة السر 

 ه5596خير الدين الزركمي توفي سنة  -
 (521)قال في حق ابن حبيب، إنو مؤرخ من الُكتاب المترسمين 

 ه5598الدكتور عمر فروخ توفي سنة  -
قال في حق ابن حبيب، إنو مؤرخ وكاتب مترسل وشاعر ومحدث وفقيو، وفي شعره ونثره 

 (526)عذوبو وجمال الى جانب تكمف كثير، ثم إنو مصنف لو العديد من المؤلفات 
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 ه5428سنة عمر رضا كحالة توفي  -
                                  ( 527)قال في حق ابن حبيب، إنو عالم مشارك في أنواع العموم، ولو تصانيف كثيرة ونظم ونثر

 النتائج
ه(، يحسن بنا 779بعد االنتياء من دراسة موضوع بدر الدين بن حبيب الشامي الحمبي )ت

 إجمال أىم النتائج التي توصمنا إلييا من ىذه الدراسة وىي كاآلتي. 
ُيعد المؤلف بدر الدين بن حبيب عممًا المعًا من إعالم القرن الثامن إذ كان لو فضل  -

النثر ولو سماع ورواية وعدة مؤلفات وتسنم مناصب إدارية ومشاركة بناءة في النظم والتأليف و 
، ومنيا نيابتو في الُحكم اطالعووقضائية في ذلك العصر نظرًا لسعة معرفتِو وثقافتِو وكثرة 

 وتوقيع اإلنشاء وباشر نيابة القضاء ونيابة السر.
أعيان كان ممن تسنم بحسن الخمق والمحاضرة والفصاحة، سمع الحديث عمى جماعة من  -

عصرِه، مغرمًا بالتاريخ واألخبار، جمع مجاميع مفيدة، تمتع بأسموب جميل ولغة واضحة عمى 
الرغم من إن عصرُه أتسم بالضعف إذ تولى السمطة سالطين ال يعرفون المغة العربية إال 

 القميل.
عالقاتِو استفاد بدر الدين بن حبيب كثيرًا من رحالتو طمبًا لمعمم والمعرفة من خالل توطيد  -

 بالعديد من العمماء، ووقف عمى العديد من المعاىد الدينية والثقافية وتعمم منيم الكثير. 
كان لو إطالع واسع وتعُمم عمى يد مشايخ عصرُه إذ أسيم ذلك في نبوغِو وفصاحتِو   -

ن وقدرتِو عمى التأليف في مختمف العموم الدينية والتاريخية واألدبية، وأثنى عميو الكثير م
العمماء والمؤرخين ومنيم ابن فضل اهلل العمري، وابن قاضي شيبة، وتقي الدين المقريزي، 

 وابن تغري بردي، ابن العماد الحنبمي، الزركمي وغيرىم.   
 االحاالت

ه( الذيل عمى العبر في خبر 816ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي )ت (*)
؛ محمد بن أحمد 469-1/468(، م5989-من غبر، تح ، صالح ميدي عباس ،)مؤسسة الرسالة ، بيروت 

رواة السنن  ه( ذيل التقييد لمعرفة851بن عمي تقي الدين القرشي أبو الطيب المكي الحسني الفاسي )ت
–، )مركز احياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى 5والمسانيد، تح، محمد صالح بن عبد العزيز المراد، ط

؛ تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر أبن قاضي شيبة  558- 1/557(،5997 -مكة
-عثمانية، حيدر آباد،)مجمس دائرة المعارف ال5ه( طبقات الشافعية، تح، عبد العميم خان، ط815)ت

؛ شياب الدين أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد أبن حجر العسقالني 558-5/557(، م5979
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ه(، أنباء الغمر بأنباء العمر، تح، د. حسن حبشي،) المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية، لجنة 811)ت
ه( 5267خميفة)ت ؛ مصطفى بن عبد اهلل حاجي565-5/561(، 5969-القاىرة -احياء التراث العربي

، 579 -5/16بال. ت( م-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،) دار احياء التراث العربي، بيروت
؛ عبد الحي بن أحمد بن محمد أبن العماد العكري الحنبمي أبو 757-611-615-1/144م

ثير، ، )دار ابن ك5ه( شذرات الذىب في أخبار من ذىب، تح، محمود االرناؤوط، ط5289الفالح)ت
ه( البدر الطالع بمحاسن من بعد 5112؛ محمد بن عمي الشوكاني)ت411-8/415(، م5986-بيروت

 5/121بال. ت(، -القرن السابع، )دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة
ه( ىدية العارفين أسماء المؤلفين آثار 5599إسماعيل بن محمد أمين بن مير سميم الباباني البغدادي)ت (1)

( أعاد طبعو باالوفست، )دار احياء التراث العربي، 5915 -المصنفين، )وكالة المعارف الجميمة، أسطنبول
 187-5/186بال. ت(  -بيروت

، )دار العمم 51ه(، االعالم، ط5596ارس الزركمي)تخير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن ف( 5)
 1/129(،1221-لمماليين، بال. م

 8/455؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،5/551ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 4)
ه( الوافي بالوفيات، تح، أحمد االرناؤوط وآخرون، 764صالح الدين خميل أيبك بن عبد اهلل الصفدي)ت( 1)

؛ ابن حجر العسقالني، أنباء 1/558؛ الفاسي، ذيل التقييد، م51/515(، 1222-حياء التراث، بيروت)دار ا
، )مجمس دائرة 1؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تح، محمد عبد المعيد خان، ط561/ 5الغمر،

دين أبو المحاسن ؛ يوسف تغري بردي االتابكي جمال ال1/554(،5971-المعارف العثمانية، حيدر آباد 
ه( المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تح، د. نبيل محمد عبد العزيز،)مركز تحقيق التراث، 874)ت

؛ الزركمي، 5/121؛ الشوكاني، البدر الطالع،5/187؛ الباباني، ىدية العارفين،1/551(،5988-بال.م
 1/128االعالم، 

عدنان درويش، )المعيد العممي الفرنسي لمدراسات ابن قاضي شيبة، تاريخ ابن قاضي شيبة، تح، ( 6)
 5/557( ،5977 –العربية، دمشق 

؛ محمد راغب الطباخ 5/121؛ الشوكاني، البدر الطالع،52-1/19ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ( 7)
 1/67(،5989-، )دار القمم العربي، حمب1ه( إعالم النبالء بتاريخ حمب الشيباء، ط5579الحمبي)ت

 5/557ابن قاضي شيبة، تاريخ ابن قاضي شيبة،( 8)
ه(، نسيم الصبا في فنون من االدب 779الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحمبي )ت( 9)

 7(، ص5995-القديم، والمقامات األدبية، تح، محمود فاخوري، )دار القمم العربي، حمب 
المعروف -ه( المقتفي عمى كتاب الروضتين759تعمم الدين أبو محمد القاسم بن يوسف البرزالي)( 52)

 5/568/ ق 1(،1226 -، )المكتبة العصرية، صيدا5بتاريخ البرزالي، تح، عمر عبد السالم تدمري، ط
 7ابن حبيب، نسيم الصبا، ص( 55)
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؛ ابن تغري بردي، المنيل 1/557؛ الدرر الكامنة، 5/565ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 51)
؛ الباباني، ىدية 1/128؛ الزركمي، االعالم،5/121؛ الشوكاني، البدر الطالع،557/ 1الصافي،
 5/558؛ ابن قاضي شيبة، طبقات الشافعية،5/587العارفين،

ه( تذكره الحفاظ، )بال. ط(، )دار الكتب العممية، 748أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذىبي)ت( 55)
النبيو في أيام المنصور وبنيو، تح، د. محمد محمد أمين،  ؛ ابن حبيب، تذكرة4/5126بال. ت( ، -بيروت

؛ ابن تغري بردي، 7؛ ابن حبيب، نسيم الصبا، ص566-1/561( م5981 -)مركز تحقيق التراث، بال. م
ه(، ذيل طبقات الحفاظ، 955؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي)ت8/818المنيل الصافي،

  5/157بال. ت(،  -ب العمميةتح، زكريا عميرات، )دار الكت
؛ المجمع المؤسس، لممعجم 5/514؛ ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،1/451ابن العراقي، ذيل العبر،( 54)

؛ ابن 614 -1/611(، 5994 -، )دار المعرفة، بيروت5المفيرس، تح، يوسف عبد الرحمن الرعشمي، ط
 1/62، اعالم النبالء،؛ الطباخ5/1/121قاضي شيبة، تاريخ ابن قاضي شيبة، م

؛ ابن 5/1/495؛ ابن قاضي شيبة، تاريخ ابن قاضي شيبة، م458-1/457ابن العراقي، ذيل العبر،( 51)
 654-1/655؛ المجمع المؤسس، م1/61؛ الدرر الكامنة،5/551حجر العسقالني، أنباء الغمر،

 1/51الطباخ، أعالم النبالء، ( 56)
 1/554ابن حبيب، تذكرة النبيو ،( 57)
 1/554ابن حبيب، تذكرة النبيو، ( 58)
؛ ذيل الدرر الكامنة، 5/555؛ المجمع المؤسس،558-1/557ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 59)

 548-1/547؛ الطباخ، اعالم النبالء،568-6/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي،575 -572ص
  1/155ابن حبيب، تذكره النبيو، م( 12)
 1/145ب، تذكره النبيو، مابن حبي( 15)
 1/528ابن حبيب، تذكره النبيو، م( 11)
 5/72ابن حبيب، تذكره النبيو، م( 15)
 7ابن حبيب، نسيم الصبا، ص( 14)
 5/97ابن حبيب، تذكره النبيو، م( 11)
 5/154ابن حبيب، تذكرة النبيو، م( 16)
ه( طبقات الشافعية الكبرى، تح، عبد 775)تتاج الدين ابي نصر عبد الوىاب بن عمي الكافي السبكي ( 17)

 166-52/118(، 5976-، )دار احياء الكتب العربية، القاىرة 5الفتاح محمد الحمو وآخرون، ط
؛ ابن حجر العسقالني، 5/557؛ ابن قاضي شيبة، طبقات الشافعية،5/154الصفدي، الوافي بالوفيات،( 18)

 5/121ع، ؛ الشوكاني، البدر الطال1/551الدرر الكامنة،
؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات 1/551؛ الدرر الكامنة،5/565ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر ،( 19)

 8/411الذىب،
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 1/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي،5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 52)
 5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 55)
 5/128الفاسي، ذيل التقييد، ( 51)
؛ ابن تغري بردي، المنيل 1/556؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/128ذيل التقييد ،الفاسي، ( 55)

 1/556الصافي،
 1/556؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، 5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 54)
 1/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي، 1/556ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة ،( 51)
؛ ابن حجر العسقالني، أنباء 5/128؛ الفاسي، ذيل التقييد،16-1/11ن حبيب، تذكره النبيو، ماب( 56)

؛ ابن العماد الحنبمي، 1/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي،1/551؛ الدرر الكامنة،5/565الغمر،
 8/411شذرات الذىب،

 1/557ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،( 57)
 1/557؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/128قييد،الفاسي، ذيل الت( 58)
 4/124؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، 11/515الصفدي، الوافي بالوفيات،( 59)
 1/557؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 42)
 8/411نبمي، شذرات الذىب،؛ ابن العماد الح5/565ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 45)
 1/557؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/129الفاسي، ذيل التقييد،( 41)
 1/556؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 45)
 ؛ ابن تغري بردي،1/551؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،1/515الصفدي، الوافي بالوفيات،( 44)

 1/556المنيل الصافي،
 1/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي، 5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 41)
 8/411؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،5/565ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 46)
 5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 47)
 8/411الحنبمي، شذرات الذىب،؛ ابن العماد 5/565ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 48)
 1/557؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 49)
 1/557؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/128الفاسي، ذيل التقييد،( 12)
 8/411؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،5/565ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر،( 15)
؛ حاجي خميفة، 5/146؛ السيوطي، ذيل طبقات الحفاظ،1/556بن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،ا( 11)

؛ كامل 1/575؛ الباباني، ىدية العارفين،8/152؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،5/172كشف الظنون،
ب العممية، م، )بال. ط(، )دار الكت1221سممان الجبوري، معجم االدباء من العصر الجاىمي حتى سنة 

 6/54بال. ت( ،-بيروت
 5/148؛ السيوطي، ذيل طبقات الحفاظ،1/556ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة ،( 15)
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؛ الزركمي، 519-1/518؛ الطباخ، اعالم النبالء،1/556ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،( 14)
 7/44االعالم،

د بن محمد أبو الفضل تقي الدين أبن فيد الياشمي ؛ محم1/556ابن حجر العسقالني، الدر الكامنة،( 11)
-، )دار الكتب العممية، بال. م5ه(، لحظ االلحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ط875العموي االصفوني المكي )ت

 5/61؛ الزركمي، االعالم، 5/556-555( ،5998
 1/8؛ الزركمي، االعالم،1/556ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،( 16)
ه(، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع، )بال. ط( 921لدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي )تشمس ا( 17)

؛ الباباني، ىدية 1/515؛ الشوكاني، البدر الطالع،97-7/96بال. ت(، –)دار الجيل، بيروت 
 1/594العارفين،

-العربية، القاىرة ، )دار النيضة 1سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ط( 18)
 -، )المؤسسة العربية، بال. م5؛ عاشور، نظم الحكم واإلدارة في عصر االيوبيين والممالك، ط1(، ص5976
 159( ، ص5987

؛ الباباني، ىدية 5/5؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/179، م5/58ابن حبيب، تذكره النبيو، م( 19)
ه(، معجم المؤلفين، )بال. 5428الغني كحالة)ت ؛ عمر بن رضا بن محمد راغب عبد187/ 5العارفين،

 5/166بال. ت(،  –ط(، )دار احياء التراث العربي، بيروت 
 5/166؛ كحالة، معجم المؤلفين،5/187؛ الباباني، ىدية العارفين،5/111حاجي خميفة، كشف الظنون،( 62)
 5/187اباني، ىدية العارفين،؛ الب5/579؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/59ابن حبيب، تذكره النبيو،( 65)
 52/565السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ( 61)
؛ الباباني، ىدية 5/88؛ ابن قاضي شيبة، طبقات الشافعية،5/125ابن حبيب، تذكره النبيو،( 65)

 5/187العارفين،
؛ 1/128؛ الزركمي، االعالم،5/615؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/12ابن حبيب، تذكره النبيو،( 64)

 5/187الباباني، ىدية العارفين، 
؛ ابن تغري بردي، المنيل 1/551؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/55ابن حبيب، تذكره النبيو،( 61)

؛ الزركمي، 5/121؛ الشوكاني، البدر الطالع،5/757؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،1/556الصافي، 
 587 /5؛ الباباني، ىدية العارفين، 1/128االعالم،

 5/187؛ الباباني، ىدية العارفين، 5/15ابن حبيب، تذكره النبيو ،( 66)
 5/851حاجي خميفة، كشف الظنون، ( 67)
 5/187الباباني، ىدية العارفين، ( 68)
 5/187؛ الباباني، ىدية العارفين،1/5252؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/15ابن حبيب، تذكره النبيو،( 69)
 1/54؛ كحالة، معجم المؤلفين،5/587؛ الباباني، ىدية العارفين،5/11ه النبيو،ابن حبيب، تذكر ( 72)
 1/5261حاجي خميفة، كشف الظنون، ( 75)
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؛ ابن حجر العسقالني، الدرر 5/445؛ الفاسي، ذيل التقييد،5/11ابن حبيب، تذكره النبيو،( 71)
؛ 1/5915كشف الظنون، ؛ حاجي خميفة،1/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي،1/551الكامنة،

؛ كحالة، 5/187؛ الباباني، ىدية العارفين،1/128؛ الزركمي، االعالم،121/ 5الشوكاني، البدر الطالع،
 5/96معجم المؤلفين،

 187/ 5؛ الباباني، ىدية العارفين،5/11ابن حبيب، تذكره النبيو،( 75)
؛ الباباني، ىدية 1/5114ظنون،؛ حاجي خميفة، كشف ال5/121، 5/11ابن حبيب، تذكره النبيو،( 74)

 5/187العارفين،
 5/187؛ الباباني، ىدية العارفين، 5/519، 5/15ابن حبيب، تذكره النبيو،( 71)
 5/154، 5/15ابن حبيب، تذكره النبيو ،( 76)
؛ الباباني، 1/1258؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،81-5/85، 14-5/15ابن حبيب، تذكره النبيو،( 77)

 5/187العارفين، ىدية 
؛ الباباني، ىدية 1/5791؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/14ابن حبيب، تذكره النبيو،( 78)

 5/166؛ كحالة، معجم المؤلفين ،5/187العارفين،
 1/5791؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/16ابن حبيب، تذكره النبيو،( 79)
 1/5791ظنون، ؛ حاجي خميفة، كشف ال5/16ابن حبيب، تذكره النبيو،( 82)
؛ الباباني، ىدية 1/5794؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/14ابن حبيب، تذكرة النبيو،( 85)

 1/128؛ الزركمي، االعالم، 5/187العارفين،
؛ الباباني، ىدية 1/5852؛ حاجي خميفة، كشف الظنون،5/181، 11-5/14ابن حبيب، تذكره النبيو،( 81)

 5/187العارفين،
؛ 1/557؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي،5/128؛ الفاسي، ذيل التقييد،5/11ره النبيو،ابن حبيب، تذك( 85)

 1/128؛ الزركمي، االعالم،5/187؛ الباباني، ىدية العارفين،1/5952حاجي خميفة، كشف الظنون،
 1/551ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ( 84)
 1/172، 5/11ابن حبيب، تذكره النبيو،( 81)
 5/585، 5/16ابن حبيب، تذكره النبيو، ( 86)
 1/5811حاجي خميفة، كشف الظنون،( 87)
 1/556؛ ابن تغري بردي، المنيل الصافي ،5/16ابن حبيب، تذكره النبيو،( 88)
ه(، تاريخ االدب العربي، تح، محمود فيمي 5576؛ كارل بروكممان)ت5/16ابن حبيب، تذكره النبيو،( 89)

 1/46(، 5991 –العامة لمكتاب، القاىرة حجازي، )الييئة المصرية 
وأعتقد إنو خطأ من واضع الفيرس أو من الناسخ وربما ىي كممة مصحفة  –كذا في فيرس المجاميع ( 92)

 أو لعميا لعالم آخر يحمل ىذا االسم. -طاىر -عن كممة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)5151 ) 
 

لمغة العربي، المجاميع، )مطبوعات مجمع ا -ياسين محمد السواس، فيرس مخطوطات الكتب الظاىرية( 95)
 5/59(، ق5985 –دمشق 

؛ الشوكاني، البدر 1/556؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة،5/17ابن حبيب، تذكره النبيو،( 91)
 1/128؛ الزركمي، االعالم ،5/187؛ الباباني، ىدية العارفين ،5/121الطالع،

 5/516ابن حبيب، تذكره النبيو ،( 95)
 516-511-1/514،ابن حبيب، تذكره النبيو ( 94)
 557-556-1/551ابن تغري بردي، المنيل الصافي،( 91)
بال.  -ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، )بال. ط(، )دار الكتب، مصر( 96)

 55/589ت(
 5/1/119ابن قاضي شيبو، تاريخ ابن قاضي شيبو، م( 97)
 469-1/468ابن العراقي، ذيل العبر،( 98)
فاسي، تعريف ذوي العال بمن لم يذكره الذىبي من النبالء وىو ذيل عمى كتاب سير اعالم النبالء، تح، ال( 99)

 171(، ص5998 -، )دار صادر، بال. م 5محمود االرناؤوط وآخرون، ط
ه( درر العقود الفريدة في تراجم االعيان المفيدة، تح، محمود 841تقي الدين أحمد بن عمي المقريزي)ت( 522)

 54-55/ 1(، 1221 –، )دار الغرب اإلسالمي، بيروت 5يمي، طالجم
 565-5/561ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر، ( 525)
 8/411ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ( 521)
 5/121الشوكاني، البدر الطالع، ( 525)
 1/68الطباخ، اعالم النبالء، ( 524)
 1/128الزركمي، االعالم، ( 521)
-5/829(،5979-، )دار العمم لمماليين، بيروت 5ه( تاريخ االدب العربي، ط5598فروخ)ت عمر( 526)

851 
  166/ 5كحالة، معجم المؤلفين، ( 527)
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