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 من خالل "السجارس الذافعية" ذكخ ما بباطن حمب وظاىخىا من السجارس
ىـ/ 098كتاب ندىة الشواظخ في روض السشاظخ البن الذحشة الرغيخ )

 "دراسة وتوثيق"م( 5405
 عثسان عبجالعديد صالح

 ، األنبار، العخاق.نبارجامعة األ ، كمية التخبية لمعموم االندانية
 d.othman. abdalazez@uoanbar.edu.iqالبخيج اإللكتخوني: 

 ممخص:
ىجفت الجراسة إلى الػقػؼ عمى ما كاف بسجيشة حمب مغ مجارس مغ خالؿ  

عسمػا ىحه الفتخة  يمؤرخ ألفالسيسة،  السؤلفات التاريخية دراسة كتحميل أحج
ثبات إضيار الجكر الحزارؼ لألمة اإلسالمية ك إ عمى مغ خالؿ مرشفاتيع

ثقافتيا كآليات  يتسكغ مغ تجميخحتالؿ لع إلا فأك  مة إبجاع،أأف األمة مازالت 
ثخ في دكرىا الدياسي مجة معيشة. كمغ ىحا أ بل كاف لوإبجاعيا الحزارؼ 

ـ(ككتابو ندىة ٘ٛٗٔىػ/ ٜٓٛشة الرغيخ )ختيارنا البغ الذحإالسشصمق جاء 
كىػ الزاؿ مخصػط، كالحؼ ترجيشا  لتحؿيقو  الشػاضخ في ركض السشاضخ
ف شاء هللا، فأردنا مغ ىحا البحث الحجيث عغ إكامال كالحؼ سيصبع قخيبا 

 السجارس الذافعية ابغ الذحشة الرغيخ كالتعخيف بكتابو فزال عغ تحقيق
في ذكخ ما بباشغ  مغ الكتاب السدسى لث عذخالباب الثا الػارد ذكخىا في

كاستخجمت الجراسة مشيج تحقيق السخصػشات، . حمب كضاىخىا مغ السجارس
كقج قدع البحث إلى مبحثيغ السبحث األكؿ تحجثشا ؼيو عغ سيخة ابغ الذحشة 

كالعمسية كالتعخيف بكتاب ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ بذكل   الذخرية
 .الثاني الشز السحقق كالسبحث ،  (ٔ)مخترخ

 ابغ الذحشة الرغيخ، ندىة الشػاضخ، حمب، السجراس الكمسات السفتاحية:
 .الذافعية 
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Abstract: 

 Conducting studies of historical works, in general, is 

important because it gives a clear picture of the 

development of the historical writing on the stage in 

which it was written, especially, these works appeared in 

the late centuries. They are considered an exceptional 

importance, because they represent significance phase in 

the life of nation due to the shift of the cultural activity 

center to Damascus and Cairo after the foreign invasion 

to Baghdad, as recorded by the ongoing outputs 

quantitatively and qualitatively. 

In this sense, we chose the Ibin Al-Shahna Al-Saqeer 

(1485/ 890 H.) and His Book Nozhat Al-Nawader in 

Rawdh Al- Manadher and it still a manuscript. We have 

investigated the whole book and will be published soon. 

We hope from this research to present Ibin Al-Shahna Al-

Saqeer and present a definition of his book as well as to 

investigate chapter thirteenth to mention the schools 

inside and outside Aleppo “Almadariss Alshafia”. 

Keywords: Ibin Shahna Al-Saqeer, Nuzhat Al-

Nawadher, Hileb, Almadariss Alshafia 
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 ول: سيرته الشخصية والعلمية:حث األالمب

 أواًل: الديخة الذخرية:
 اسسو وندبو ولكبو: 5

ابػ الفزل دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد بغ الذياب غازؼ 
بغ ايػب بغ حداـ الجيغ محسػد بغ الختمػ بغ عبجهللا الثقفي الحشفي 

 . (ٗ)القاىخؼ السدكغ (ٖ) الحمبي السػلج،(ٕ)السحىب 
، كمحب (٘)ابغ الذحشة بالقاب عجة  مشيا شسذ الجيغ كلقب

، اما المقب الحؼ اشتيخ بو (ٛ)،كقاضي القزاة (ٚ)، كمجج الجيغ(ٙ)الجيغ
لقب ابغ الذحشة اما ، (ٜ)كالحؼ عخفت بو اسختو ىػ  ابغ الذحشة الرغيخ

الحؼ كاف  (ٓٔ)ججه محسػد بغ الختمػ؛يعػد الى  عخفت بو عائمتو الحؼ 
 .(ٕٔ)عيج السمظ الرالح اسساعيل في(ٔٔ)شحشة حمب 
 : والدتو:  2

اتفقت معطع السرادر التي تحجثت عغ ابغ الذحشة عمى اف كالدتو 
فانو  (ٗٔ)اما الديػشي (ٖٔ)ـ ٔٓٗٔق / ٗٓٛكانت في شيخ رجب سشة 

ذكخ اليػـ الحؼ كلج ؼيو قائال  )مػلجه يـػ الجسعة ثاني عذخ مغ رجب سشة 
 بػالدتو انذجـ(، ، كلسا بذخ ابػه ٔٓٗٔق/ ٗٓٛ

 حدغ الػجو كسيع بذختشي بغالـ 
 .(٘ٔ)كلو الذيخ يتيع قمت عدؼ ال ُتيشي

 : اسختو ونذأتو:3
تعج اسخة ابغ الذحشة مغ االسخ السذيػرة في بالد الذاـ كمرخ لسا 
ليع مغ مكانة متسيدة عشج السساليظ مغ خالؿ نبػغيع العمسي الحؼ كاف لو 

دارية السيسة، فججىع حداـ الجيغ محسػد اثخا كبيخ  في تػلييع الػضائف اال
كاف شحشة حمب في عيج السمظ الرالح اسساعيل، كالحؼ بشى السجرسة 
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السعخكفة بإسسو لتجريذ محىب االماـ ابي حشيفة الشعساف كبشى  (ٙٔ)الحدامية
الى جانبيا مدججًا ، اما ججه ابػ الفزل دمحم فقج تػلى قزاء الحشؽية في 

 بغ دمحم بغ محسػد جج ااحب الديخة كاف يعج مغ حمب اما كساؿ الجيغ دمحم
حيث قاؿ )  (ٚٔ)ابخز عمساء القخف الثامغ اليجخؼ كذكخه ابغ حجخ العدقالني

 ـ.ٖٗٚٔق/ٙٚٚاشتغل كثيخًا حتى اميخ كافتى ( ، تػفي سشة 
فيػ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد بغ غازؼ بغ ايػب بغ  اما والجه

ـ ، كحفع القخآف مشح شفػلتو كأخح عغ ٖٛٗٔ/ىػٜٗٚالذحشة الحؼ ِكلَج سشة 
شيػخ بمجه كالقادميغ الييا كارتحل الى دمذق كالقاىخة كسسح لو شيخو 

تػلى قزاء ،كليحا بخع في الفقو كاالاػؿ كالشحػ ،اذ باالفتاء كالتجريذ 
ـ تػلى قزاء الحشؽية ٔٔٗٔىػ/ٗٔٛالحشؽية في حمب ثع دمذق ، كفي سشة 

 .(ٛٔ)ذق ليتدمع قزائيا بالقاىخة ثع عاد الى دم
الحؼ كافو تغخؼ بخدؼ كاثشى العجيج مغ العمساء عميو مشيع  ابغ 

 اما  . (ٜٔ) )كاف امامًا بارعًا عالسًا افتى كدرس بحمب كدمذق كالقاىخة (قائال 
 .(ٕٓ) ) مغ افخاد الجىخ عمسًا كفراحة كعقاًل كرئاسة ( قاؿ ؼيو  الذػكاني

عذخ ربيع اآلخخ سشة  تػفي في حمب يػـ الجسعة الثاني  
 . (ٕٔ)ـٕٔٗٔىػ/٘ٔٛ

اما اعسامُو فسشيع فتح الجيغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد 
ابغ الذحشة ، اشتغل بالفقو كناب عغ أخيو في قزاء الحشؽية كتحػؿ بعج 

كتػلى قزائيع مجة شػيمة  (ٖٕ)ثع اابح مالكي السحىب(ٕٕ)الفتشة التيسػرية
، ثع حرمت لو عدلة كنكج إلختالؼ (ٕٗ)حمبتديج عمى العذخيغ سشة في 

 الجكؿ كلو شعخ جيج مشو :
 ال تمػمػا الغساـ اف اب دمعًا 

 كتػالت إلجمو االنػػػػػػػػػػػػػاء                             
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 فالميالي اكثخَف فيشا الخزايػػػػػػػا 
  (ٕ٘)ؼبكت رحسًة عميشا الدسػػػػػػػػاء                        

زًا عسو اآلخخ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد بغ غازؼ كاي   
العالء ابػ الحدغ بغ الكساؿ الحمبي كعخؼ كدمفو بإبغ الذحشة ، ِكلج في 

ـ حفع القخآف في اغخه كأخح عغ ابيو كاخيو الكثيخ مغ ٖ٘٘ٔىػ/ٙ٘ٚسشة 
العمػـ كناب عشيسا في القزاء في بعس اجداء حمب تػفي 

 يج مشو :كلو ِشعخ ج (ٕٙ)ـٕٙٗٔق/ٖٓٛ
 اليي قج ندلت بزيق لحٍج 

 بأكزاٍر ثقاٍؿ مع عيػِب                         
 كعفػؾ كاسٌع كحساؾ حرٌغ 

 كأنت هللا غفار الحنػِب .                         
كإلبغ الذحشة اشقاء كانت ليع مكانة مخمػقة كمتسيدة في الحياة 

لسيسة في مرخ كبالد الذاـ العمسية كاالدارية مغ خالؿ تقمجىع الػضائف ا
 . ) انو كاف آية في الحكاء ( (ٕٚ)مشيع الػليج بغ الذحشة قاؿ عشو الدخاكؼ 

كشؿيقو اآلخخ ىػ عبج المصيف بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد 
ـ كتفقو عمى يج أبيو كالبجر ٖٙٛٔىػ/ٛٛٚأكحج الجيغ ابغ الذحشة ِكلج سشة 

ككلي قزاء  (ٕٛ)الدالـ البغجادؼبغ سالمة كدخل القاىخة فأخح عغ عبج 
افج ، ناب في القاىخة عغ التفيشي كمات فييا بسخض الصاعػف سشة 

 . (ٜٕ)ـ ٜٕٗٔىػ/ٖٖٛ
اما زكجاتو فاالكلى خجيجة بشت العالء عمي بغ دمحم بغ سعج بغ دمحم 

ـ ، ٚٓٗٔىػ/ٓٔٛبغ خصيب الشااخية اـ اثيخ الجيغ دمحم ، كلجت سشة 
، كزكجتو الثانية الف ابشة الػلػ الدفصي (ٖٓ)ـ ٕٜٗٔىػ/ٜٛٛكتػفيت سشة 
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دمحم بغ احسج بغ يػسف بغ حجاج ، كالجة عبج البخ كزيشب كجػرية، تػفيت 
 .(ٖٔ)ـٚٛٗٔق/ٖٜٛسشة 

ككاف لو عجة اكالد مشيع دمحم بغ  دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ  
محسػد اثيخ الجيغ بغ السحب بغ الذحشة ، الحمبي الحشفي سبط العالء بغ 

صيب الشااخية ، امو خجيجة كيعخؼ كدمفو بإبغ الذحشة كلج في الثامغ خ
ـ بحمب، كنذأ بيا كقخأ القخآف كأخح عغ ٕٔٗٔىػ/ٕٗٛعذخ مغ افخ سشة 

ابيو كاناب عشو في القزاء بحمب كعسل ناضخًا لمجير كناضخًا لقمعة حمب 
، (ٕٖ)ـ بحمب ٕٜٗٔىػ/ٜٛٛدّرس في مجارسيا كاستقل بالقزاء تػفي سشة 

ج البخ بغ دمحم بغ دمحم دمحم بغ دمحم بغ محسػد ابغ الذحشة كىػ سبط كعب
ـ ، نذأ ٚٗٗٔىػ/ٔ٘ٛالػلػؼ الدفصي ، كلج في التاسع مغ ذؼ القعجة سشة 

بحمب كانتقل الى القاىخة برحبة كالجيو كحفع القخآف كدّرس ككتب الكثيخ 
ة مغ الكتب كسافخ الى القجس مع كالجه كسسع مغ عمساءىا، كزيشب ابش

السحب دمحم بغ دمحم بغ دمحم اـ الحياء ابشة ابغ الذحشة شؿيقة عبج البخ اميا 
الف بشت الدفصي كزكجيا يحيى بغ االميخ يذبظ الفؿيو ، تػفيت 

، كجػرية ابشة السحب دمحم بغ دمحم بغ دمحم اـ (ٖٖ)ـ  بالصاعػف ٜٔٗٔىػ/ٜٚٛ
تدكجيا البياء ابشة ابغ الذحشة كشؿيقة عبج البخ كزيشب كىي الرغخػ 

 . (ٖ٘)يػنذ بغ نااخ (ٖٗ)حاجب ميدخة بحمب
كتعج اسخة ابغ الذحشة مغ االسخ العخيقة التي كاف ليا االثخ الكبيخ 

 في بالد الذاـ كمرخ.
 : وفاتو :4

ـ ، كامى عميو في ٘ٛٗٔىػ/ٜٓٛتػفي ابغ الذحشة في محـخ سشة 
 .   (ٖٙ)رحبة مرمى باب الشرخ كدفغ بتخبتو، في القاىخة
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 تو العمسية ثانيًا: سيخ 
كاف ابغ الذحشة كمشح نعػمة اضافخه متابعًا لمعمساء يقصع السدافات 
الصػيمة لمدساع مشيع كىي افة العمساء في ذلظ الػقت ككاف اكؿ ما ابتجأ 
بو مذػار معارفو ىػ القخآف الكخيع كالحجيث الشبػؼ الذخيف كالفقو كعمـػ 

في الحجيث كالديخة المغة العخبية كالتاريخ حيث حفع في ااػؿ الجيغ ك 
، كيتسيد ابغ الذحشة بتشػع عمػمو كغدارتيا  (ٖٚ) كدرس الفقو كاتع السختار،

مغ حيث العجد كالفائجة حيث سألو عسُو العالء كىػ بعسخ اثشتي عذخ سشة : 
 اتحدغ الػزف فقاؿ لو نعع فقاؿ عارض لي قػؿ الذاعخ : 

 امط المثاـ عغ العحاؿ الدابل   
 ليقػـ عحرؼ ؼيظ بيغ عػاذلي .                                   

 فقاؿ لو بجييية :   
 اكذف لثامظ عغ عحارؾ قاتمي   

 .(ٖٛ)لتسػتغ غبشًا إف رأتظ عػاذلي                                
   فأستحدغ عسُو ذلظ كثيخًا .

 : شيوخو ورحالتو :5
الفكخية في  تسيد العرخ الحؼ كلج ؼيو ابغ الذحشة بازدىار الحخكة

بالد الذاـ في جسيع جػانبيا كال سيسا مجيشة حمب اذ يقرجىا شالب العمع 
مغ مختمف البالد االسالمية فزال عغ  مخكد الدمصشة في القاىخة كما 
تتستعت بو مرخ مغ مخكد عمسي مخمػؽ ،اف البحث عغ السعمػمة 

الى  كالدساع مغ كبار العمساء في  عرخه ، دفع محب الجيغ ابغ الذحشة
تحسل معاناة الدفخ في سبيل الػاػؿ الى مبتغاه ، كاف اكؿ السحصات في 
حياة ااحب الديخة بجأت مغ حمب مػششو كمكاف مػلجه اذ تتمسح عمى يج 
عمساء اجالء مشيع كالجه ابغ الذحشة كعسو عبج الخحسغ ككثيخ مغ عمساء 
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ػخو ابغ حمب كمغ استحزخىع لو كالجه مغ مختمف البمجاف السجاكرة كمغ شي
حيث استسع مشو الى القخآف الكخيع في شفػلتو كاخح  (ٜٖ)الخكاب شسذ الجيغ

كحلظ في بجاية شبابو العمػـ مغ عمساء بمجه كمشيع دمحم بغ العد 
 (ٔٗ)ككحلظ عخض ما حفع عمى دمحم بغ سالمة السارديشي  (ٓٗ)الحاضخؼ 

يع بغ دمحم بغ خميل البخ  كقج   (ٕٗ)ىافككاف مالزمًا في اكثخ االحياف الى ابخـا
نرحو باالبتعاد عغ السشصق كذّكخه بأف ججه الكساؿ كاف يمػـ كلجه ابغ 
الذحشة الكبيخ عمى التػسع ؼيو ككحلظ تمقى العمػـ في حمب بعج رجػعو مغ 

كسسع كحلظ  (ٖٗ)القاىخة عمى يج عمساءىا االجالء كمشيع ابغ الدفاح الحمبي
يع  كعشجما ذىب  (ٗٗ)الحمبيابغ الذحشة الرغيخ مغ عمي بغ دمحم بغ ابخـا

كسسع مغ ابغ  (٘ٗ)ابغ الذحشة الى الحج كفي شخيقو مخ بسجيشة حساه
كبعجىا ذىب ابغ الذحشة محب الجيغ الى دمذق كىحه  (ٙٗ)خصيب الجىذة

الديارة الثانية لو حيث زارىا كىػ اغيخ برحبة كالجه فدسع مغ بعس 
غ العالء كمغ دمحم ب (ٚٗ)عمسائيا كمشيع عمي بغ عبج هللا بغ سالـ 

 (ٜٗ)كمغ مجف الذاـ االخخػ التي زارىا شمبًا لمعمع ىي بعمبظ (ٛٗ)البخارؼ 
يع بغ دمحم بغ السخحل الحؼ  (ٓ٘)كالتقى بعجد مغ شيػخيا كعمساءىا كمشيع ابخـا

 اجاز البغ الذحشة . 
ـ كذلظ بعج اف ابعج ٗ٘ٗٔىػ/  ٛ٘ٛكسافخ الى القجس سشة       

: قابمتو  (ٔ٘)،  كيقػؿ الدخاكؼ  عغ كتابة الدخ في مقخ الدمصشة مرخ
بشفدي ىشاؾ حيث لقيتو ) عمى شخيقة حدشة مغ العبادة كالتالكة كاالشتغاؿ 
كاالشغاؿ ، حيث اخبخني انو يختع القخآف الكخيع كل يـػ ...( ك َجػد القخآف 

شيخ القخاء ىشاؾ كانو يكتب في كل يػـ  (ٕ٘)بحزخة الذسذ بغ عسخاف
ـ ٚ٘ٗٔىػ / ٕٙٛحشة في القجس الى سشة كخاسة ، كاستسخ السحب بغ الذ

حيث ُخيَخ بيغ الخجػع الى السسمكة الحمبية اك الخجػع الى مقخ الدمصشة 
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مرخ فأختار الخجػع الى بمجه حمب، ككحلظ اخح عغ ابغ حجخ العدقالني 
في آمج كمسا يحكخ انو كاف قج راسمو مغ اجل الحرػؿ عمى اجازة مشو سشة 

  (ٖ٘)ـٕٗٗٔق/ٕٛٛ
ة فإنيا كانت السػشغ الثاني لو كذلظ لقزاء شصخًا مغ اما القاىخ 

حياتو فييا بعج تػليو كضائف إدارية فييا ككحلظ ألنيا كانت مخكد الدمصشة 
 (ٗ٘)كممتقى العمساء كالفقياء كمغ الذخريات التي التقى بيع عمي السقخيدؼ 

 (ٙ٘)كسسع مغ الذاب التائب احسج بغ عسخ (٘٘)كقاسع بغ قصمػبغا الديغ
 السرخؼ.الفؿيو 

 : تالميحه :2
تتمسح عمى يج ابغ الذحشة الرغيخ العجيج مغ شمبة العمع سػاء كاف 
ذلظ في بالد الذاـ اك مرخ اذ كانت تذج لو الخحمة العمسية لتشيل مغ ىحا 
السعيغ الثخؼ الحؼ ال يشزب كمغ ابخز شمبتو ابي ذر الحمبي مػفق الجيغ 

 (ٛ٘)ـٓٛٗٔق/٘ٛٛػفي ، كابغ فيج عسخ ت (ٚ٘)ـ ٜٚٗٔق/ٗٛٛتػفي سشة 
ـ ، حيث ) ٜٙٗٔق/ٕٜٓالحافع شسذ الجيغ تػفي  (ٜ٘)ككحلظ الدخاكؼ 

 ... أخح قصعة مغ القامػس في المغة تحخيخًا كاتقانًا مع السحب بغ الذحشة (

كأخح عشو ايزًا احسج بغ دمحم بغ الذياب الخممي تػفي سشة  (ٓٙ)
ق/ ٜٙ٘)ت (ٕٙ)، ككساؿ الجيغ ابػ المصف التادفي (ٔٙ)ـٚٔ٘ٔق/ٖٕٜ

 ـ( كقج اجاز لو ابػ الفزل محب الجيغ ابغ الذحشة .ٜٗ٘ٔ
يع بغ يػسف ابغ الحشبمي تػفي سشة  ق ٜٜ٘كمغ تالميحه ايزًا ابخـا

ق/  ٜٜ٘كأخح عشو يحيى بغ يػسف التابثي الحشبمي تػفي   (ٖٙ)ـ ٔ٘٘ٔ/
 .(ٗٙ)ـ ٔ٘٘ٔ
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كمغ تالميحه ايزًا بجر الجيغ ابػ الفتح عبج الخحيع العباسي تػفي 
الجيغ تشكد ، كسسع مشو ايزا االميخ سيف  (٘ٙ)ـ ٘٘٘ٔق/ٖٜٙ سشة

 . (ٙٙ)الحدامي
 : مرشفاتو:3

يعج ابغ الذحشة مغ السؤلفيغ الحيغ اترفػا بغدارة انتاجيع العمسي بالخغع مغ 
تػليو كضائف عجة اال اف ىحا  لع يسشعو مغ ترشيف السؤلفات الؿيسة في 

لحخكة العمسية في عرخه السجاالت السختمفة التي ساىست في إزدىار ا
 كالعرػر الالحقة كمشيا : 

نياية الشياية في شخح اليجاية. كتب مشو الى اخخ فرل  .ٔ
 .(ٚٙ)الغدل

استقراء الشياية . اخترخىا محب الجيغ ابغ الذحشة بألف  .ٕ
 .(ٛٙ)بيت مع زيادة محىب االماـ أحسج 

 . (ٜٙ)ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ .ٖ
اقتصاؼ كسساه  اخترخ كتاب كالجه  ركض السشاضخ .ٗ

 (70) األزاىخ
 .(ٔٚ)مشطػمة في الرالة الػسصى شخحيا كجعميا كتابًا  .٘
 .(ٕٚ)شبقات الحشؽية: كتبيا في عجة مجمجات  .ٙ
 . (ٖٚ)السشجج السغيث في عمع الحجيث .ٚ
تختيب مبيسات ابغ بذكػاؿ في أسساء الرحابة. كقاؿ اف  .ٛ

 .(ٗٚ)شيخو البخىاف اشار عميو بحلظ 
 .(٘ٚ)الؽية في عذخ عمـػ  .ٜ

 .(ٙٚ)ؽية في الفخائس ال .ٓٔ
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الديخ السشيخ في ااػؿ البدط كالتكديخ. سيخ الشبي دمحم  .ٔٔ
 . (ٚٚ)امى هللا عميو كسمع

 .(ٛٚ)السشاقب الشعسانية  .ٕٔ
 :: مشاصبو4

تػلى محب الجيغ ابغ الذحشة الكثيخ مغ الػضائف في مرخ 
 (ٓٛ)كناضخ الجير (ٜٚ)كدمذق كحمب مشيا ، القزاء كالتجريذ ككتابة الدخ

لػضائف االدارية االخخػ، كمسا يحكخ اف ابغ الذحشة كاف يجسع كغيخىا مغ ا
عجة كضائف في كقت كاحج مثل جسعو كتابة الدخ كالقزاء الحشفي كناضخ 

 .(ٔٛ)الجػالي بحمب
 أ:القزاء :

تػلى ابغ الذحشة القزاء في مرخ كحمب كال سيسا قزاء 
قاضي ـ ، كقبميا تػلى كضيفة ٕٖٗٔىػ/ٖٙٛككاف ذلظ في سشة  (ٕٛ)الحشؽية

ـ عاد محب الجيغ ابغ ٚ٘ٗٔىػ/ٕٙٛكفي سشة  (ٖٛ)العدكخ في حمب
الذحشة الى حمب قادمًا مغ القجس بعج اف اختارىا كفزميا عمى القاىخة فأقاـ 
بيا دكف كضيفة بعج رفزو كضيفة قزاء الحشؽية في حمب كإعصائيا الى ابشو 

 . (ٗٛ)األكبخ األثيخ كقزاء الذافعية الى حفيجه الجالؿ ابي البقاء دمحم
كحاكؿ بعج عػدتو الى مرخ جسع كضيفة كاتب الدخ مع كضيفة 
قاضي الحشؽية ىشاؾ كلكشو فذل بحلظ بدبب السشافدة القػية كلكشو حرل 

، ثع ُاخؼ عشيا ثع أعيج الييا ثع (٘ٛ)عمييا بعج مػت مشافدة ابغ االشقخ
كمخت بو ِمحغ كشجائج كثيخة   (ٙٛ)ـ ٕٚٗٔىػ/ُٚٚٛاخؼ عشيا سشة 

الحىػؿ آخخ عسخه ، كتػفي كىػ شيخ الخانقاه الذيخػنية في كااابو 
 . (ٚٛ)القاىخة
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) انو كلي قزاء حمب ككثيخًا مغ امػرىا حتى  (ٛٛ)كيحكخ الذػكاني
 اار السخجع اليو في غالب األشياء ( .

 ب:كتابة الدخ :
تػلى محب الجيغ ابغ الذحشة الرغيخ كتابة الدخ في مرخ بعج 

في حمب بعج إتيامو بتقجيع االمػاؿ الصائمة أف تعخض الى مذاكل كثيخة 
لمحرػؿ عمى الػضائف فخخج عميو أبشاء حمب فقخر الحىاب الى دار 

ـ ككلي كتابة الدخ فييا بعج دفعُو ٖ٘ٗٔىػ/ٚ٘ٛالدمصشة في مرخ سشة 
كلكغ السقاـ لع يصػؿ بو كلع يكسل سشة  (ٜٛ) االمػاؿ كاليجايا الى الدمصاف ،

األشقخ الى كتابة الدخ ، ككانت بيشو كبيغ ابغ حيث اعيج محب الجيغ ابغ 
الذحشة مشافدة قػية في سبيل الحرػؿ عمى كضيفة كاتب الدخ ثع نفي الى 
بيت السقجس كعاد الى حمب كبعجىا قخر الحىاب الى القاىخة كالحرػؿ عمى 
كضيفة كاتب الدخ مخة ثانية كفعاًل تع لو ما يخيج بعج دفعو مبالغ كبيخة الى 

قابل الحرػؿ عمى تمظ الػضيفة التي كانت مفزمة عشجه بدبب الدمصاف م
قخبو مغ الدمصاف كمغ يحرل عمييا يعتبخ الذخز الثاني بعج الدمصاف 

(ٜٓ). 
 :ج: وظيفة الشاظخ

كمغ الػضائف االدارية االخخػ التي تػالىا ابغ الذحشة ىي ناضخ 
كاابح ك ناضخ جير حمب كناضخ قمعتيا كناضخ الجامع الشػرؼ  (ٜٔ)الجػالي

السترجر لو كالخصيب ؼيو كاابحت امػر مسمكة حمب كميا بيجه كعطسة 
 . (ٕٜ)مكانتو كافاتو كشيختو في كل مكاف 

كىحا العجد الكبيخ مغ الػضائف التي حرل عمييا ابغ الذحشة 
جعمت مشافديو يثيخكف القالقل كالفتغ حدجًا كشسعًا في الحرػؿ عمى 
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شيغ كانت شائعة كمشتذخة في ذلظ بعزيا كشخيقة دفع االمػاؿ الى الدال
 .(ٖٜ)الػقت في سبيل الحرػؿ عمى الػضائف السخمػقة 

 د: وظيفة التجريذ :
مغ أكؿ الػضائف التي تػالىا ابغ الذحشة ىي التجريذ في مجارس 

 (ٜٙ)كالحالكية (ٜ٘)كالجخدكية (ٜٗ)حمب كدمذق كمشيا السجرسة االشتقتسخية
كذلظ مع  (ٜٜ)ى السجرسة الجاكليةاضافة ال (ٜٛ)ك الحجادية (ٜٚ)كالذاذبختية

كلع يتخؾ إبغ الذحشة  (ٓٓٔ)أخيو عبج المصيف بخغبة مغ كالجىسا قبل مػتو
التجريذ بالخغع مغ انذغالو بػضائفو الكثيخة في مرخ كبالد الذاـ كفي سشة 

ـ إستقخ في الخانقاه الذيخػنية ترػفًا كتجريدًا كدرس كحلظ ٚٚٗٔىػ/ٕٛٛ
ثع تدايجت عميو اعػبة الحخكة كاعػبة  (ٔٓٔ)الحجيث في السجرسة السؤيجية

التشقل فأستخمف كلجه عمى الذيخػنية كالسؤيجية الى اف اجبخه السخض عمى 
االنقصاع عغ االة الجسعة كأستسخ عمى ذلظ الحاؿ الى اف تػفي سشة 

 ـ .٘ٛٗٔىػ/ٜٓٛ
 : آراء العمساء فيو :5

ع السائة يعج ابغ الذحشة الرغيخ مغ العمساء البارزيغ الحؼ انجبتي
التاسعة اذ بمغ عمسو كذكائو مشدلة فخيجة كمحدػدة كاشاد بو كبار العمساء 

 ـ قاؿ ؼيو: ٜٙٗٔىػ/ٕٜٓت (ٕٓٔ)كمشيع الدخاكؼ 
) فريح العبارة غاية في الحكاء كافاء القخيحة بجيع الشطع كالشثخ 
... محب في الحجيث كأىمو لجيو حالكة السشصق كحدغ السعاشخة كالرحبة 

ػاشخ مائل الى الشكتة المصيفة كالشادرة راغب في الكساليات كإستجالب الخ
الجنيػية كانػاع الذخؼ كالكساؿ بيي السشطخ َحدغ الذاكمة ذك نفذ أبية 
كىسة عالية كرئاسة ككياسة كتيجج كابخ عمى السحغ كالخزايا كقػة الجأش 
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 (ٗٓٔ)، اما الديػشي (ٖٓٔ) كمبالغة في البحؿ ليتػال الى اغخاضو الجنيػية(
 ؿ عشو ) تفقو كتفشغ، كاعتشى باالدب كنطع الذعخ الحدغ كانذأ الشثخ(.قا

ـ فقاؿ انو ) يتػقج ذكاء كفصشة ٖٗٛٔىػ/ٕٓ٘ٔت(٘ٓٔ) اما الذػكاني
ككاف فريحًا ذا رئاسة كحذسة كافخة كجاللة عشج الدالشيغ كأبيا زائجة كميل 

 الى السشااب كالقجرة عمى تحريميا كدراية في كل ذلظ (.
فقاؿ: ) ىػ االماـ العالع الشاضع الشاثخ  (ٙٓٔ)ساد الحشبمياما ابغ الع

 سميل العمساء االجاّلء (.
 :السبحث الثاني: التعخيف بالكتاب وخطتو

 ـــ تدسية الكتاب وندبتو لمسؤلف:5
اتفقت السرادر التي تخجست البغ الذحشة اف لو كتاب باسع)ندىة 

في كتابو كذف  الشػاضخ في ركض السشاضخ( مشيا ما ذكخه حاجي خميفة 
حيث قاؿ)ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ لقاضي القزاة  (107)الطشػف 

محب الجيغ ابػ الفزل دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد بغ الذحشة الحمبي 
الحشفي ... كىػ تاريخ كبيخ جعمو كالذخح  لتاريخ كالجه السدسى ركض 

 السشاضخ في عمع االكائل كاالكاخخ(.
لسخصػط دكف في بجاية ندخ السخصػط التي فزال عغ اف عشػاف ا 

 قسشا بتحؿيقيا باسع )ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ(. 
اال اف الغدؼ  خالف الجسيع كذكخه في كتابو نيخ الحىب في تاريخ 

 باسع  )ندىة الشاضخ في ركض السشاضخ(. (108)حمب
 ـــــ دوافع التأليف:2

ج مغ الخجػع الى لغخض معخفة دكافع التأليف لجػ ابغ الذحشة الب
مقجمة كتابة لسعخفة االسباب التي دفعتو الى تاليف تأريخو اذ ذكخ في 
السقجمة اف اليجؼ االساسي مغ التاليف ىػ الحفاظ عمى تاريخ كالجه 
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السدسى )ندىة الشػاضخ في عمع االكائل كاالكاخخ( كتيحيبو بعج اف قاـ الشاسخ 
جاث التاريخية كسا انو زاد كنقز االكؿ بالتقجيع كالتاخيخ في الخكايات كاالح

في بعزيا مسا تختب عمى ىحا االمخ مغ مفاسج كقج نرحو عمساء عرخه 
كمشيع شسذ الجيغ القخماني عمى تيحيبو كاالشارة الى الديادات ؼيو ، كذكخ 
)... فاف سيجؼ شيخ مذايخ االسالـ الػالج ... سألو بعس شمبتو مغ ابشاء 

... كسساه ركض السشاضخ في عمع االكائل االمخاء ... اخترار تاريخ ججهُ 
غيخ اف الشاقل االكؿ نقل مغ مدػدة سيجؼ الػالج فقجـ كاخخ  (109)كاالكاخخ

كزاد كنقز فتختب عمى ذلظ مفاسج ككاف ااحبشا الذيخ العالمة شسذ 
الجيغ القخماني ... اشارة اف انبو عمى ما زادة الشاسخ كما اىسل 

 .(110)كاىحبو...(
محب الجيغ ابغ الذحشة الرغيخ في تأليف كتابو  كعميو فاف دافع

ىػ الحفاظ عمى تاريخ كالجه كتيحيبو مغ السفاسج كالديادات كالشقراف ككحلظ 
 اضافة ما استجج مغ الحػادث بعج كفاة كالجة في القخف التاسع اليجخؼ.

كمسا يذار اليو اف ابغ الذحشة عسل اخترار كتاب ركض  
 (111)ذيل ركض السشاضخ  خاقتصاؼ األزاىالسشاضخ كسساه 

 ـــ وصف السخطوط ومحتواه:3
و ) ندىة ابتجأ مؤلف السخصػط محب الجيغ دمحم ابغ الذحشة كتاب

( بسقجمة بّيغ فييا بعج البدسمة كالحسج هلل الشػاضخ في ركض السشاضخ
كالرالة كالدالـ عمى نبيشا دمحم امى هللا عميو كسمع كالثشاء عميو كآلو بياف 

في إعجاد ىحا السخصػط فحكخ ابغ الذحشة اف كتاب كالجه )  شخيقتو كمشيجو
ندىة الشػاضخ في عمع االكائل كاالكاخخ ( مختب عمى مرخاعيغ كمقدع الى 

: جاء في ذكخ االلفاظ التي ال الفرل األكؿثالث فرػؿ كخاتسة كذكخ اف 
بج لمسؤرخ مغ ذكخىا كىي الدماف كالجىخ كالعرخ كالحيغ كالدشة كالذيخ 
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: ار كالػقت كالسجة، كالفرل الثانيػع كاليػـ كالداعة كالميل كالشيكاالسب
 أختز في معشى التاريخ لغة كااصالحا كمعخفة

كالفرل الثالث : في ذكخ شخؼ التاريخ كفائجتو كجاء في الخاتسة 
ثع ذكخ محب الجيغ  (112)التشبيو عمى سبب كقػع الخصأ في بعس التػاريخ

ؼ نقل مغ مدػدة كتاب كالجه زاد كنقز مغ ابغ الذحشة اف الشاقل االكؿ الح
الكالـ فتختب عمى ذلظ مفاسج كبيخة كقج اشار عميو بعس العمساء اف يشبو 
عمى ما زاد الشاسخ االكؿ كاىسل فقخر ااحب الديخة اف ييحبو كيزيف اليو 
كسا فعل االماـ عبج هللا بسدشج كالجه احسج بغ حشبل، فذخع في ذلظ مزيفًا 

عمػـ كاالخبار التي استججت في القخف التاسع بعج كفاة كالجه لو الكثيخ مغ ال
، كقج رتب ااحب الديخة كتابو بعج التيحيب كاالضافة فقدع السرخع االكؿ 
الى ثالثة فرػؿ االكؿ في خمق آدـ عميو الدالـ كذريتو كالفرل الثاني في 

ل لسػلج شبقات االمع كالفرل الثالث في السبذخات الػاردة في التػراة كاالنجي
نبيشا دمحم امى هللا عميو كسمع ، كقدع السرخع الثاني الى تدع شبقات 
كجعل كل قخف مغ القخكف شبقة يحكخ فييا اشيخ الحػادث مختبة عمى 
الدشيغ كقج ابتجأ القخف االكؿ بديخة الخسػؿ دمحم امى هللا عميو كسمع كخمفاءه 

ػريغ كضبط ما ؼيو كااحابو رضي هللا عشيع ثع تبعو بػفاة االعياف السذي
مغ لفع عخبي كذّيل عميو ما استجج في القخف التاسع كذكخ بأنو تاريخ 
 مدتقل كشخح لتاريخ كالجه كقج سّساه ) ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ (

(113) . 
 ىسية السخطوطرابعا: أ

مغ  الكتب التاريخية  ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخيعج كتاب 
ت ميسة تحجثشا عشيا في كاف السخصػط ،النو السيسة لسا حػاه مغ معمػما

عااخ احجاث تاريخية ميسة كالتي عسل عمى تجكيشيا  مخت بيا مرخ 
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كبالد الذاـ خالؿ عرخ السساليظ الثاني السيسا الدياسية مشيا  تعخض 
البالد االسالمية لغدك تيسػرلشظ ككحلظ ضيػر العثسانييغ في ىحه الفتخة الحيغ 

خ كبالد الذاـ كالبالد العخبية االخخػ  فزال عغ عسمػا عمى الديصخة مر
 الجػانب االقترادية كاالجتساعية التي ذكخىا .

الحيغ اتػ مغ بعجه استفادكا مغ كتكسغ اىسية الكتاب  فأف العمساء 
كتابو ندىة الشػاضخ مغ خالؿ اخح السعمػمات مشو اك اختراره كسا فعل زيغ 

ندىة عمى اخترار   الذعيفيعمي بغ الحديغ بغ عمي الجيغ احسج بغ  
 (114)الفاتيكافكالتي تػجج ندخة مشو في مكتبة  الشػاضخ

ىػ كاضاؼ اليو  ٙٗٓٔككحلظ اخترخه ابػاليسغ البتخكني الستػفي 
االحجاث التي جخت في عرخه ككضع لو فيارس ،ككحلمظ اخترخه احسج بغ 

 (115)دمحم السعخكؼ ابغ السال
تالؼ حػؿ ندبة كتاب كحلظ كسشت اىسية الكتاب مغ خالؿ االخ

)الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب ( لسغ ،كىل ىػ مغ تأليف ااحب 
ـ( اـ ىػ احج فرػؿ )ندىة ٔٓٗٔىػ/ٜٓٛالديخة محب الجيغ بغ الذحشة )ت

الشػاضخ في ركض السشاضخ( كاذا كاف كحلظ لساذا لع يحكخه السؤرخػف 
جاء بعجه بفتخة  السعااخكف البغ الذحشة الرغيخ مثل الدخاكؼ ، اك الحيغ

 قخيبة ، كقج تزاربت االراء حػؿ ذلظ .
ـ( في كتابو ) نيخ الحىب في ٕٖٜٔىػ/ٖٔ٘ٔفقج ذكخ الغدؼ )ت

تاريخ حمب ( انو يذكظ في ندبتو الى ابغ الذحشة كذلظ الف مقجمة ىحا 
ـ( في كتابو ) الجر ٜٖٗٔق/ٖٗٛالكتاب ىي البغ الخصيب الشااخية )ت

، كيشفي (ٙٔٔ)ب ( مع بعس التحخيف البديط السشتخب في تاريخ مسمكة حم
الغدؼ اف يكػف ىحا الكتاب الى ابغ الذحشة اك عمى امة بخكض السشاضخ 
في ندىة الشػاضخ كيقػؿ انسا ىػ تأليف جساعي لعجد مغ االدباء 
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، حيث اخحكا خالاة مغ كتاب ابغ شجاد ككتاب ابغ الذحشة  (ٚٔٔ)كالعمساء
الحػادث التي استججت في عيجىع ثع  ككتاب ابغ السشال كاضافػا عميو بعس

اابح كتابًا مدتقل دكف اف يشدبو الى احج كمسا يؤكج رأيو ىػ عجـ كجػد 
 .(ٛٔٔ)ندختيغ متصابقتيغ رغع كثختيا 

ـ( ؼيقػؿ اف كتاب تاريخ حمب البغ ٜٓ٘ٔق/ٖٓٚٔاما الصباخ )ت
ـ( كىػ فرل اخحه مغ كتاب ) ندىة ٖٙٙٔ/ٙٗٓٔاليسغ البتخكني )ت

كض السشاضخ ( البغ الذحشة الرغيخ كانو ابقى العبارات التي الشػاضخ في ر 
، كالجليل عمى ذلظ بعس العبارات  (ٜٔٔ)تخز ااحب الديخة عمى حاليا 

التي كردت في الكتاب باسع البتخكني كيحكخ انو لػ كاف ىحا الكتاب البغ 
الذحشة لحكخه معااخيو كمغ جاء مغ بعجه مثل رضي الجيغ الحشبمي 

كال يعتقج بأف ذلظ كاف سيػًا لقخب العيج كالقخابة بيشيسا  ـ(ٖٙ٘ٔق/ٜٔٚ)ت
، كيؤكج الصباخ بأف البتخكني اك غيخه مغ الشداخ ىػ الحؼ اخح السقجمة (ٕٓٔ)

مغ الجر السشتخب البغ الشااخية كاما يكػف ذلظ سيػًا اك جياًل ككرد فييا 
 . (ٕٔٔ)اسع الجر السشتخب فأشتيخ الكتاب بيحا االسع 

سخكيذ الجمذقي الحؼ عمق عمى كتاب البتخكني  اما يػسف الياف
سشة قاـ بجسعو  ٓ٘ٔؼيقػؿ اف ىحا الكتاب ىػ البغ الذحشة كبعج اكثخ مغ 

البتخكني كزاد ؼيو حػادث جخت بعج كفاة السؤلف ابغ الذحشة ، كالجليل عمى 
ذلظ يتزح مغ الحػاشي التي عمق عمييا البتخكني عمى انو ىػ ناقل تاريخ 

، حيث ذكخ اف البتخكني في مقجمة الكتاب انو  (ٕٕٔ)امعُو ابغ الذحشة كج
نقل نبحه مغ كتاب ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ كىحا ما أكجه السحقق 

سشة كىػ عبج هللا دمحم دركير الحؼ  ٘ٚاالخخ الحؼ حقق نفذ الكتاب بعج 
ـ بشفذ التختيب اال اف شبعتو تسيدت عغ ندخة  ٜٗٛٔشبع الكتاب سشة 
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تخجسة عغ ابغ الذحشة الرغيخ  فحاتيا كانت اكثخ مع ذكخسخكيذ بأف ا
 . (ٖٕٔ)ك نبحة مخترخة عغ البتخكني ك سخكيذ

ككحلظ قامت  الباحثة كيكػ اكتا اليابانية بتحقيق الكتاب كتشاكلت 
االختالؼ في ندبة الكتاب بذيء مغ التفريل ، اذ تقػؿ اف كتاب الجر 

لذحشة ندىة الشػاضخ الحؼ  السشتخب في تاريخ حمب ىػ فرل مغ كتاب ابغ ا
تحجث عغ حمب كجعل ليا فرل في الكتاب ، كذكخت بأف شخز مغ آؿ 
الذحشة  استل ىحا الفرل كاضاؼ اليو ما استجج مغ امػر عرخه كىحا ما 
اكقع المبذ كػف الحؼ اضاؼ يحسل نفذ المقب كىحا الشاسخ اابح لدامًا 

ب الشااخية ) الجر عميو اف يأتي بسقجمة فجاء بسقجمة كتاب ابغ الخصي
السشتخب ( كمقجمة ثانية اخحت مغ ندىة الشػاضخ ، كقج اكىع ىحا بأف ىشاؾ 
كتاب البغ الذحشة الرغيخ بإسع الجر السشتخب في تاريخ حمب في حيغ لع 
تحكخ السرادر ىحا االسع في سخد مؤلفات ابغ الذحشة كلع يحكخىا معااخكه 

الى ااحب الديخة النو فرل مغ  كأخيخًا تؤكج كيكػ اكتا ندبة ىحا الكتاب
كتابو ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ ، كسا انفخدت كيكػ اكتا بإعصاء اسع 
ججيج لكتاب الجر السشتخب  النياء الججؿ اسستو ) تاريخ حمب البي الفزل 

في  ندىة الشػاضخىػ كىػ فرل مغ كتابو ٜٓٛدمحم بغ الذحشة الستػفي سشة 
حشة السجيػؿ كعمق عميو ابػاليسغ البتخكني ابغ الذ ركض السشاضخ انتخبو

 . (ٕٗٔ) ىػ ( ٙٗٓٔالستػفى سشة
كذىبت الباحثة جشاف الذسخؼ الي ما جاءت بو الباحثة  كيكػ اكتا 

فرل مغ كتاب ندىة الشػاضخ  الجر السشتخب كبتفريل اكثخ كاثبتت  بأف
البغ الذحشة الرغيخ ، كالف مغ قبل  احج عمساء   آؿ شحشة في القخف 

اشخ اك الحادؼ عذخ ىجخؼ لع يعخؼ اسسو كجعمو كتابًا مدتقاًل بعج اف الع
اضاؼ ما استجج مغ امػر عرخه كىحا ما اكقع المبذ بيغ ابغ الذحشة 
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السجيػؿ كابغ الذحشة محب الجيغ بعج اف اخح مقجمة مغ الجر السشتخب 
البغ الخصيب الشااخية كمغ كتاب بػية الصمب البغ العجيع كمقجمة مغ 

الشػاضخ فأكىع بأف ىشاؾ كتاب مدتقل في تاريخ حمب البغ الذحشة ندىة 
 .(ٕ٘ٔ)الرغيخ 

كبشاء عمى ما تقجـ نحىب ما ذىبت الييا الباحثتيغ كيكػ اكتاك 
الجر السشتخب فرل مغ كتاب ندىة الشػاضخ البغ كجشاف الذسخؼ باف 

، كعسل جامعو عمى اختراره اذ بعج االشالع عمى مخصػط الذحشة الرغيخ
كججنا فييا ليذ بالقميل االختالفات في ذكخ السعمػمات  الشػاضخ ندىة

كالحجيث عغ مجارس في حمب كغيخىا مغ السعمػمات ، فزال عغ اف عجد 
باب  ٘ٔباب كفي الجر السشتخب  ٕٗابػابو مختمفة اذ في ندىة الشػاضخ 

،كىحا االختالؼ يجلل عمى اىسية الكتاب بسا حػاه مغ معمػمات ميسة 
 مؤلفو.    و فيترخه اك استفاده مشفالبعس اخ

 خامدًا: وصف الشدخ الخطية السعتسجة في التحقيق :
 الشدخة )أ( :

 العشػاف : ) ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ ( 
 السؤلف : ) دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد بغ الختمػ بغ الذحشة ( 

 مػات لمعخض ( اكليا : ) الحسج هلل كارث الدسػات كاالرض كباعث اال
نيايتيا : ) كالحسج هلل كحجه كامى هللا عمى مغ ال نبي بعجه سيجنا دمحم 

 امى هللا عميو كسمع( 
 ـ. ٓٔٚٔ/ػىٕٕٔٔتاريخ الشدخ : في اكاخخ شيخ جسادؼ االخخ سشة 

 اسع الشاسخ : دمحم بغ عبج هللا الحسػؼ الحمبي .
 نػع الخط : ندخ معتاد كاضح .

 خبية .لغة الخط : المغة الع
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 حالتيا : جيجة كسميسة ككاممة .
 ( لػحة . ٙٛٔعجد المػحات : ) 

 ( سصخ .ٖ٘عجد الدصػر: )
 سع ( .  ٓٔ×ٗٔؾياس السخصػط : ) 

 ( .ٖٔ-ٔٔعجد الكمسات في الدصخ الػاحج ) 
 تخكيا . –مرجر السخصػط مكتبة الدميسانية 

 ارسذكخ ما بباشغ حمب كضاىخىا مغ السجالجدء السحقق مغ السخصػط )
 (.ٕٚٔكيشتيي  ٛٔٔ،يبجأ مغ لػحة 
 الشدخة )ب( : 

 العشػاف : ) ندىة الشػاضخ في ركض السشاضخ (
 السؤلف : ) دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد بغ الختمػ بغ الذحشة ( 

 اكليا : ) الحسج هلل كارث الدسػات كاالرض كباعث االمػات لمعخض ( 
 ككخمو تع الكتاب بعػف السمظ الػىاب ( .نيايتيا : ) وهللا السػفق بسشو 

 تاريخ الشدخ : مجيػؿ .
 اسع الشاسخ : مجيػؿ .

 نػع الخط : ندخ معتاد كاضح .
 لغة الخط : المغة العخبية .

 حالتيا : جيجة سميسة كفييا بعس الكمسات الداقصة كالسسدػحة .
 ( لػحة .ٜٖٙعجد المػحات : )

 ( سصخًا . ٕٔعجد الدصػر : ) 
 ( .ٓٔ×ٕٔسخصػط : )ؾياس ال

 ( . ٕٔ-ٜعجد الكمسات في الدصخ : ) 
 تخكيا . –مرجر السخصػط : مكتبة الدميسانية 
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)ذكخ ما بباشغ حمب كضاىخىا مغ السجارس : الجدء السحقق مغ السخصػط
 . (.ٕ٘٘كيشتيي  ٖٕٙ،يبجأ مغ لػحة 

 :سادسًا: مشيجشا في التحقيق
ىحا السجاؿ كقسشا سخنا بشفذ خصػات مغ سبقشا مغ السحققيغ في 

 بتحقيق ىحا السخصػط كحدب تػجييات اساتحتشا . 
ؼ مخصػط ىػ  الخغبة في احياءه كاعادتو الى كإف سبب تحقيق أ

الػجػد مغ سباتو الصػيل عمى رفػؼ السكتبات ليكػف في متشاكؿ القخاء 
 كالباحثيغ كمغ اىع الخصػات السدتخجمة في تحقيق ىحا السخصػط ىي :

قخاءة السخصػط قخاءة جيجة كالتعخؼ عمى مشيجية كاسمػب قسشا بسحاكلة 
 مؤلفيا .

قسشا بتخجسة السؤلف ؼيسا يخز اسسو كالقابو كشيختو ككالدتو كمؤلفاتو 
 ككضائفو التي تػالىا شيمة حياتو .

اشخنا في الستغ الى نياية كل كرقة مغ الشدخة االال بػضع رقسيا بيغ 
إذ يذيخ الخقع الى رقع المػحة  ]ٙٛب    [اك   ]ٙٛأ  [قػسيغ معقػفيغ

 كالحخؼ الى كجو المػحة كضاىخىا .
قسشا بشدخ السخصػط كمغ ثع كتابتو بصخيقة االمالء السعااخ كالسفيـػ 

 لمقارؼء .
قسشا بتغيخ رسع بعس الكمسات االمالئية كالتي كانت سائجة في كقتيع 

سصية ) كجعميا تتشاسب مع ما ىػ سائج في كقتشا الحالي مثل االلف الػ 
اكائل ( ك )  –اسساعيل ( ككضع الياء بجؿ اليسدة مثل ) أكايل  –اسسعيل 

الثالثاء (  –مائو ( اك ححؼ االلف الػاقعة بعج الالـ مثل ) الثمثاء  –مايو 
 ثالثػف ( . –اك ) ثمثػف 

 االضافات كالترػيبات كالفخكؽ بيغ الشدختيغ كثيخة ججًا .
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صمحات التي كانت سائجة في ذلظ الػقت بيشا معاني الكمسات العخبية كالسر
 بػاسصة الخجػع الى معاجع ككتب المغة العخبية .

سساء االعالـ الػاردة في ىحا السخصػط كذلظ مغ كتب التخاجع تخجسشا أ
 السػجػدة . 

قسشا بتخخيج االيات القخآنية مغ القخآف الكخيع كذكخ اسساء الدػر القخآنية 
 .  { }لكخيسة بقػسيغ مدىخيغ كارقاـ اياتيا كميدنا االيات ا

 تع تخخيج االحاديث الشبػية الذخيفة مغ كتب الرحاح ككتب الدشة الشبػية . 
حاكلشا جاىجيغ اف نػثق الشرػص مغ الكتب التي نقل مشيا السؤلف كعشج 

 فقجاف ىحه الكتب كثقشا مغ كتب اخخػ ذكخت نفذ الشز .
سخصػط مغ كتب الجغخاؼيا عّخفشا البمجاف كاالماكغ التي كرد ذكخىا في ال

 كالبمجاف .
 قسشا بشدبة االبيات الذعخية الى ااحابيا كدكاكيشيا .

لسا يزاؼ الى االال مغ الشدخة االخخػ  [  ]كضعشا االقػاس السعقػفة 
 مع االشارة ليا في اليامر .

 اشخنا في اليامر في حالة كجػد اختالؼ بيغ ندخو أ كالشدخة ب .
سقط في احجػ الشدختيغ فشػضح ذلظ في اليامر في حالة اذا كاف ىشاؾ 

 مع ذكخ الكمسة اك الشز السفقػد .
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 استخجمشا بعس الخمػز في السخصػط كىي كسا يمي .
 ق: ىجخؼ 
 ـ: ميالدؼ 
 تح: تحقيق 

 ط: شبعة 
 د.ت : دكف تاريخ 

 د.ـ : دكف اسع مكاف شبع 
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 الشص السحقق
 الباب الثالث عذخ في ذكخ ما بباطن حمب وظاىخىا من السجارس

بالسجارس الذافعية فتبعشاه  (ٕٚٔ)كلشبجأ مشيا (ٕٙٔ)قاؿ ابغ شجاد   
وهللا السدتعاف كما ذاؾ إال ألف التي بجأ بيا أكؿ مجرسة بشيت بحمب 

أنذأىا بجر  (ٜٕٔ)السجرسة الدجاجيةالتي بباشغ حمب السجارس  (ٕٛٔ)فسغ
كىي  (ٖٓٔ)الجكلة أبػ الخبيع سميساف بغ عبجالجبار بغ ارتق ااحب حمب

في عسارتيا سشة ست عذخة  (ٖٔٔ)أكؿ مجرسة بشيت بحمب ابتجغ
كلسا  (ٖٖٔ)كعمى حائصيا مكتػب سشة سبع عذخة كخسدسائة (ٕٖٔ)كخسدسائة
 التذيع .  (ٖ٘ٔ)كاف الغالب عمييع حيشئحلع يسكشو الحمبيػف إذ  (ٖٗٔ)أراد بشائيا

أخبخني شيخي أبػ الػفا رحسو هللا غيخ مخة أف أىل حمب  قمت :   
كانػا كميع سشية ككميع حشؽية حتى قجـ شخز إلى حمب فرار فييع شيعة 
كاار فييع شافعية فمع أسألو عغ القادـ ، فقاؿ لي بعج مخات : أال تدألشي 

لػ شئت لحكختو ، كضششت أنظ إنسا أبيستو ؛  عغ القادـ ؟ ، فقمت : يا سيجؼ
ألنظ ال تخيج ذكخه لي فقاؿ ما قمت لظ ذلظ أال لتدألشي مغ ىػ فأقػؿ لظ ، 

يع السسجكح ، وهللا أعمعفقمت: يا سيجؼ مغ ىػ ؟ ، قاؿ : الذخيف أ  .بػ إبخـا
كمسا بشي فييا شيء نيارًا اخخبػه لياًل إلى أف  (ٖٙٔ)ككاف قال :   

يع اإلسحاقي أعياه ذلظ فأ حزخ الذخيف زىخة بغ عمي بغ دمحم بغ أبي إبخـا
 .  (ٖٚٔ)الحديشي

يع(قمت ، )     الحؼ أشار شيخشا رحسو هللا . (ٖٛٔ)ىحا ىػ أبػ إبخـا
كالتسذ مشو أف يباشخ بشائيا ليشكف العامة عغ ىجـ  : (539)قال   

ما يبشى فييا ؼباشخ الذخيف البشاء مالزمًا لو حتى فخغ مشيا ككاف ىحا 
لذخيف مغ أكابخ األشخاؼ كذكؼ الخاؼ كاألاالة كالػجاىة مقجمًا في بمجه ا

يخجع الشاس إلى أمخه كنييو ككاف معطع القجر عشج السمػؾ كلسا تػجو عساد 
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الجيغ زنكي إلى السػال في سشة تدع كثالثيغ كخسدسائة أخحه معو كأخح 
إسساعيل بغ القاضي أبا الحدغ بغ الخذاب كعد الجيغ أبا عبجهللا دمحم بغ 

فسات الذخيف بالسػال سشة أربعيغ كلسا كسمت السجرسة فػض  (ٓٗٔ)الجمي
أمخىا تجريدًا كنطخًا لمذيخ  شخؼ الجيغ أبي شالب عبج الخحسغ بغ الحدغ 

بغ عمي الكخابيدى  (ٔٗٔ)بغ دمحم بغ دمحم بغ الحدغ بغ عبجالخحسغ بغ شاىخ
لشاقل ججه أبػ ااحب اإلماـ الذافعي رضي هللا عشو السعخكؼ بالعجسي ا

لى حمب سشة ثالث كثالثيغ إالخحسغ بغ شاىخ [ ٛٔٔاالح عبج ]أ/
زنكي بغ قديع الجكلة اؽ سشقخ  الجيغ تابظ عسادربعسائة، كلسا ممظ األأك 

ي كعذخيغ كخسدسائة نقل عساد الجيغ كالجه قديع الجكلة تسشة اثشفي حمب 
ىحه السجرسة كزاد  بيا فجفشو في شسالي ككاف مجفػناً  (ٕٗٔ)اؽ سشقخ مغ قخنبيا

السختبيغ في التخبة كلع يدؿ شخؼ الجيغ بغ العجسي  ألجل القخاءفي كقفيا 
حجػ كستيغ كخسدسائة كتػلى إف تػفي بحمب سشة ألى إبيا  السحكػر مجرساً 

خػه زيغ أالتجريذ بعجه حفيجاه مجج الجيغ شاىخ بغ نرخ هللا بغ جيبل ك 
السمظ بغ نرخ هللا ككانا مغ  عبج الكخيع كقيل عبج (ٖٗٔ)بػ الحديغأالجيغ 

خخجيسا أف ألى إالسبخزيغ كلع يداال بيا مجرسيغ  ءالعمساء الستسيديغ كالفزال
بي أمشيا السمظ الشااخ االح الجيغ ككلى بيا الذيخ كساؿ الجيغ عسخ بغ 

بي شالب ككاف حافطًا لكتاب أاالح عبج الخحيع بغ الذيخ شخؼ الجيغ 
 ربعاء قبل الطيخ حادؼف تػفي يـػ األألى إ كلع يدؿ بيا مجرساً  (ٗٗٔ)السيحب
نو كاف بو أربعيغ كستسائة ككاف سبب مػتو أيغ ك ترجب سشة اثششيخ عذخ 

 هيتصيخ مشيا فغخؽ فييا كمات كمػلجللى خدانة الحساـ إ (٘ٗٔ)كسػاس فرعج
سشة سبع كخسديغ كخسدسائة ككاف قج  (ٙٗٔ)ثالث عذخ السحـخ ثاءالثال ـيػ 

خح مشيسا السجرسة ثع كلييا بعجه كلجه أعسيو المحيغ  اشتغل بالفقو عمى كلجؼ
ف تػفي يـػ االثشيغ ثالث عذخ ألى إ بيا عساد الجيغ دمحم كلع يدؿ مجرساً 
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ربعيغ كستسائة ككاف مػلجه ليمة الخسيذ ثالث عذخ أشعباف سشة تدع ك 
الجيغ عبج  يخػه محيأ (ٚٗٔ)كستسائة ثع كلي بعجه عذخ رمزاف سشة احجػ

ذؼ القعجة سشة خسذ  أكاخخف تػفي في أ إلىبيا  رساً هللا كلع يدؿ مج
كخسديغ كستسائة ككاف مػلجه رابع السحـخ سشة تدع كستسائة ثع كلييا بعجه 

ف كانت فتشة التتخ بحمب أ إلى (ٛٗٔ)حسج كلع يدؿ بيا مجرساً أالجيغ  ءكلجه بيا
 (ٓ٘ٔ)السجرسة العرخونية .(ٜٗٔ)سشة ثساف كخسديغ كستسائة فخخج عشيا

 (ٕ٘ٔ)بي الثخيا كزيخ بشي مخداسأبي الحدغ عمي بغ أل (ٔ٘ٔ)كانت داراً 
ليو بالػجو إفريخىا السمظ العادؿ نػر الجيغ محسػد زنكي بعج انتقاليا 

ياء كذلظ في سشة قداكغ لمسختبيغ بيا مغ الفمالذخعي مجرسة كجعل فييا 
ماـ اإل (ٖ٘ٔ)[الذيخ]خسديغ كخسدسائة كاستجعي ليا مغ جبل بشاحية سشجار 

دمحم بغ ـبة هللا بغ  بي الدخؼ أعبج هللا بغ  (ٗ٘ٔ)با سعيجأ شخؼ الجيغ
التسيسي الحجيثي ثع  السصيخ بغ عمي بغ ابي عرخكف بغ ابي الدخؼ 

ف بالعذخة آككاف مغ اعياف فقياء عرخه كقخأ القخ  (٘٘ٔ)السػامي الذافعي
بي بكخ ألى عبج هللا دمحم بغ الجباس ك إالدخكجي كالبارع  الغشائعبي أعمى 

بي دمحم عبج هللا بغ القاسع أكتفقو عمى القاضي السختزى السخزكقي 
ؽ ااسح أبيتمسيح  (ٚ٘ٔ)أك الفارابي يضاقكعمى ال (ٙ٘ٔ)الذيخزكرؼ 

لى حمب كلي تجريذ السجرسة إمرشف السيحب كلسا كال  (ٛ٘ٔ)الفيخكزآبادؼ
كثيخة  كؿ مغ درس بيا فعخفت بو كاشف كتباً أالسحكػرة كالشطخ فييا كىػ 

يجؼ الشاس كبشى لو نػر الجيغ أمذيػرة في  كالفخائسالسحىب كالخالؼ في 
عمبظ بكمجرسة ب (ٜ٘ٔ)بحسز محسػد مجرسة بسشبج كمجرسة بحساة كمجرسة

 التجريذ فييا مغ شاء كلع يدؿ متػلياً  ف يػليأليو إكمجرسة بجمذق كفػض 
ف خخج الى دمذق سشة سبعيغ ألى إ  كنطخاً  ىحه السجرسة تجريداً  (ٓٙٔ)مخأ

رمزاف  (ٕٙٔ)حادؼ عذخ شيخ ءثافي بجمذق ليمة الثالكتػ  (ٔٙٔ)مائةكخسذ 



 

 ذكر ما بباطن حلب وظاهرها من املدارس "املدارس الشافعية"

6111 

كلسا خخج استخمف فييا كلجه نجع الجيغ  (ٖٙٔ)سشة خسذ كثسانيغ كخسدسائة
حساة فخخج عشيا  [ٛٔٔ]ب/ اءزاالتي ذكخه كلع يدؿ بيا الى اف كلي ق

 إلى تي ذكخه كلع يدؿ بيا مجرساً عبج الدالـ اآل أخيوابغ  (ٗٙٔ)[فييا]كاستشاب 
البخكات عبج الخحسغ  أبػب كلجه قاضي القزاة نجع الجيغ ف كرد عمى حمأ

السمظ الطاىخ غياث الجيغ غازؼ سشة ثساف كتدعيغ  أياـمغ حساة في 
ف رحل عغ حمب أ إلى فػلي تجريديا بشفدو كلع يدؿ بيا مجرساً  مائةكخسذ 

حساة فتػفي بيا يػـ الثالثاء ثامغ عذخ شيخ رمزاف سشة اثشتيغ  إلى
خخاب بغ الحدغ بغ الحديغ كاستخمف فييا فخخ الجيغ سُ  كستسائةكعذخيغ 

 ككاف يشػب عغ كالجه الذيخ شخؼ الجيغ كلع يدؿ بيا مجرساً  (٘ٙٔ)األرمػؼ 
فمسا كفج  ف خخج مغ حمب سشة خسذ كستسائة يخيج اربلأ إلى ابة كاستقالالً ني

خؼ ااحب اربل فاكخمو كاحتفل بو بعمى السمظ السعطع مطفخ الجيغ كػك
 األخخةف تػفي في حادؼ عذخ جسادؼ أ إلىباربل  كأقاـاليو  ككاف يتخدد

كتػلى تجريديا بعج خخكجو مغ حمب الذيخ شياب ، سشة سبع كستسائة 
بي سعيج عبج هللا بغ أالجيغ عبج الدالـ بغ السصيخ بغ الذيخ شخؼ الجيغ 

ف تػفي ألى إحسج كلع يدؿ متػلييا أبي عرخكف كاستشاب كلجه قصب الجيغ أ
ثع  كستسائة ،يغ كثالثيغ تالثامغ كالعذخيغ مغ السحـخ سشة اثش بجمذق في

كعد الجيغ عبج العديد بغ نجع الجيغ عبج أحسج كلجه قصب الجيغ  بعجه كليا
ف كقعت ليسا كاقعة بحمب ألى إالخحسغ بغ شخؼ الجيغ كلع يداال بيا 

فقرج  كستسائةخخجا مغ حمب سشة ست كثالثيغ أخفػىسا مشيا كحبدا ثع رف
بيا كقرج عبج العديد مرخ كاترل بالسمظ  فأقاـدمذق  (ٙٙٔ)الجيغ قصب

لى بغجاد مختيغ كلسا عاد مغ رسالتو إرسمو كأ (ٚٙٔ)يػبأالرالح نجع الجيغ 
ربعيغ أك شػاؿ سشة ثالث ك أفي السخة الثانية تػفي بالقجس في شيخ رمزاف 

بي عرخكف أكتػلى تجريديا بعجه شخؼ الجيغ عثساف بغ دمحم بغ  كستسائة
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لى دمذق كتػالىا نجع الجيغ احسج إ (ٜٙٔ)ة ثع رحلجم (ٛٙٔ)السعخكؼ بالتخكي
لى إ نييا كلع يدؿ بيا مجرساً ابغ عد الجيغ عبج العديد السقجـ ذكخه كلع يكغ ب

 .  (ٓٚٔ)السجرسة الشفخيةف كانت حادثة التتخ أ
ككدخ الخاء ،  ء السذجدةكفتح الفاالشػف ،  (ٔٚٔ)بكدخ:  كالشفخية   

كلكغ مغ يقاؿ لو الشفخؼ جساعة ، ليو ىحه السجرسة إشدػبة درؼ مغ السأال 
 (ٖٚٔ)الحدغ عمي بغ احسج بغ دمحم ، كأبػ (ٕٚٔ)مشيع احسج بغ الفزل الشفخؼ 

: "أضغ أنو مػضع في البرخة" ،  (٘ٚٔ)الدسعاني كنفخ قاؿ،  (ٗٚٔ)الشفخؼ 
سيغ ميسمتيغ  كآخخه ءبفتح الشػف كسكػف الخا (ٙٚٔ)كقيل : ىػ بمج عمى الشخس

امو مغ أك  الكػفةبشػاحي  (ٚٚٔ)يخ حفخة نخس بغ بيخاـكىػ ن، ميسمتيغ 
 : قاؿ، نيا مغ البرخة أال يرح  ون"أ : (ٛٚٔ)كفي مخترخ البمجاف، الفخات 

 .عمع أ وهللا ،  ببابل مجيشة كقيل
نذأىا السمظ العادؿ نػر الجيغ محسػد أ :الشورية  (579)[السجرسة]   

التجريذ بيا قصب  كؿ مغ كليأبغ زنكي في سشة اربع كاربعيغ كخسدسائة ك 
 . (ٓٛٔ)الجيغ مدعػد بغ دمحم بغ مدعػد الشيدابػرؼ الصخيثيثي

بزع الصاء كفتح الخاء ثع تحتانية ساكشة ثع  يكالصخثيث : قمت   
،  (ٔٛٔ)لى ناحية مغ نػاحي نيدابػرإبيشيسا تحتانية ندبة  مكدػرتيغ مثمثتيغ

 .عمع أ وهللا 
ال بالقػؿ إال يأتي  فأمرشف كتاب اليادؼ في الفقو كالتـد ؼيو    

ككاف اشتغاؿ قصب الجيغ ىحا بشيدابػر كمخك سسع ، الحؼ عميو الفتيا 
 (ٕٛٔ)أػعمى كالجه كر  كاألدبالعطيع  فآخأ القخ قالحجيث مغ غيخ كاحج ك 

كدرس بالسجرسة الشطامية  (ٗٛٔ)القذيخؼ  (ٖٛٔ)با نرخ[ أٜٔٔ]أ/ األستاذ
 كخسدسائةبعيغ ر أكقجـ دمذق سشة  (٘ٛٔ)بشيدابػر نيابة عغ ابغ الجػيشي

السشدػبة  (ٙٛٔ)قبل الشاس عميو كدرس بالسجرسة السجاىجيةأككعع بيا ك 
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ثع  ]بياض في السدػدة[ ااحب اخخج (ٚٛٔ)اميغمبغ  فاد لسجاىج الجيغ ب
بعج مػت الفؿيو ابي الفتح نرخ هللا  (ٛٛٔ)بالداكية الغخبية مغ جامع دمذق

استحدغ فل ئككاف قج كعع قبل ذلظ ببغجاد كتكمع في السدا (ٜٛٔ)السريري
تجريذ  يتجريذ السجرسة السحكػرة ككل يحمب فػل إلىثع رحل عغ دمذق 

كتػلى ، لى ىسجاف إثع مزى  يأتية عمى ما بالتي بالخح األسجيةالسجرسة 
 كالً أيجرس بيا  (ٜٓٔ)لى دمذق كدرس بالداكية التي كافإالتجريذ بيا ثع عاد 

،  (ٜٔٔ)لمتكميف مصخحاً  ككاف مغ الجيغ كالعمع كالرالح كالػرع بسكاف كبيخ ،
خخ يػـ مغ شيخ آكتػفي ، ثالث عذخ رجب  كخسدسائةخسذ  ةكلج سش

كامى عميو غج نيار الجسعة يـػ ،  كخسدسائةرمزاف سشة ثساف كسبعيغ 
ثع ، نذأىا جػار مقابخ الرػؼية غخبي دمذق أكدفغ في مقبختو التي ، العيج 

كلع يدؿ ،  (ٖٜٔ)بلبغ نرخ بغ جي (ٕٜٔ)تجريديا بعجه مجج الجيغ شاىخ يكل
تدعيغ سبع كتػفي بيا سشة ، لى القجس الذخيف إف انتقل ألى إبيا  مجرساً 

بػ أكبعج ما نقل السحكػر تػلى تجريديا القاضي ضياء الجيغ  كخسدسائة
 (ٜ٘ٔ)تفقو (ٜٗٔ)سع الذيخزكرؼ السػامياسشرػر بغ القالالبخكات دمحم بغ 

، حمب  (ٜٙٔ)يػنذ قجـبالسػال عمى القاضي بيا الجيغ بغ شجاد كعمى ابغ 
 كلع يدؿ مجرساً ، كتػلى نيابة الحكع بيا عغ القاضي بياء الجيغ بغ شجاد 

فػلى تجريديا  كستسائة ،ف تػفي في الثاني مغ شعباف سشة احجػ ألى إبيا 
 (ٜٚٔ)بي الحجاج العجكؼ الجمذقيأالقاضي نجع الجيغ الحدغ بغ عبج هللا بغ 

فييسا كفي  بارعاً  باألاميغ ارفاً ع فاضالً  ككاف فقيياً ، ال كالسشذأ األ
نيابة القزاء عغ القاضي بيا  (ٜٛٔ)معيا( يزاً أككلي )، الخالؼ كالصخائق 

ف تػفي نيار الدبت سادس عذخ ألى إبيا  كلع يدؿ مجرساً ، الجيغ بغ شجاد 
كعذخيغ  ثحج سابع عذخ سشة ثالكدفغ نيار األ، كؿ شيخ ربيع األ

 ]بياض في الشدختيغ[جيغ دمحم بغ فػلى تجريديا بعج اجر ال،  كستسائة
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ف سافخ ألى إبيا  قاضي مشبج كلع يدؿ مجرساً  (ٜٜٔ)الكخدؼ الكاجكي
 . (ٕٓٓ)مخعر

، كفتح العيغ السيسمة ، كسكػف الخاء ، مخعر بفتح السيع  : قمت   
حجثيا ، أكىي مجيشة بالثغػر بيغ بالد الذاـ كبالد الخكـ ، ثع شيغ معجسة 

بشاه مخكاف ، كسصيا حرغ يدسى السخكاني  كفي، ليا سػراف  (ٕٔٓ)الخشيج
 .  (ٖٕٓ) (ٕٕٓ)كليا ربس يعخؼ بالياركنية،  الحسار

،  كستسائةسشة سبع كعذخيغ  (ٕٗٓ)الػزارةك  ككلي القزاء بيا   
بػ السحاسغ أعساد الجيغ  اإلماـفػلي تجريديا الذيخ ، كتػفي بسخعر 

ـبة هللا بغ  سعيج بغ (ٕ٘ٓ)الخضا أبيبي البخكات ـبة هللا بغ أاسساعيل بغ 
ااحب ،  (ٕٙٓ)ردمحم بغ ـبة هللا السػامي الذافعي السعخكؼ بابغ باشي

ف تػفي نيار الخسيذ رابع عذخ ألى إ كلع يدؿ بيا مجرساً  الترانيف السفيجة
ثع كلي ، بالسػال  كخسدسائةسشة خسذ كسبعيغ  (ٕٚٓ)األخخةجسادؼ 

ي حامج عبج بأتجريديا الذيخ زيغ الجيغ عبج السمظ بغ الذيخ شخؼ الجيغ 
في سشة  (ٕٛٓ)العجسيبغ بي شالب عبج الخحسغ أهللا بغ الذيخ شخؼ الجيغ 

التتخ  تف استػلألى إ مجرساً  (ٜٕٓ)كلع يدؿ بيا كستسائةست كخسديغ 
السجرسة ف خخج مغ حمب ألى إحمب كاستسخ بيا بعج ذلظ  (ٕٓٔ)عمى

ع بػ السحاسغ يػسف بغ رافع بغ تسيأنذأىا القاضي بياء الجيغ أ الراحبية
كدرس ،  كستسائةشجاد رحسو هللا في سشة احجػ  [ٜٔٔ]ب/ بغاالسعخكؼ ب

با دمحم عبج هللا بغ الذيخ الحافع عبج أبيا كاستشاب القاضي زيغ الجيغ 
الجيغ  ءكلسا تػفي القاضي بيا، رحسو هللا  (ٕٔٔ)سجؼالخحسغ بغ عمػاف األ
سجرسة كلي زيغ الجيغ القزاء كدرس بال،  كستسائةسشة اثشتيغ كثالثيغ 

يا كلجه يفػل، ف تػفي سشة خسذ كثالثيغ ألى إكلع يدؿ بيا  ، استقالالً 
ف كانت حادثة التتخ ألى إ (ٕٕٔ)بيا حسج كلع يدؿ مجرساً أالقاضي كساؿ الجيغ 
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كاخخ سشة احجػ كستيغ ألى حمب في إلى ديار مرخ ثع عاد إفخخج عشيا ، 
  . (ٖٕٔ)دالجيغ بغ شجا ءتجريذ مجرسة القاضي بيا يككل،  كستسائة

ف تػفي ألى إكلع يدؿ بيا  ءكالقزا : (254)والسجرسة العاىخية   
 كستسائةيغ كستيغ ترابع كقيل خامذ عذخ شػاؿ مغ سشة اثش األحجفي ليمة 

بػ السكاـر دمحم بغ قاضي أالجيغ  يتجريديا بعجه القاضي محي يككل، 
تػفي  فألى إبيسا  فمع يدؿ مجرساً ، بغ عسو  (ٕ٘ٔ)القزاة جساؿ الجيغ دمحم

 خػه افتخار الجيغ عثساف فمع يدؿ مجرساً أككلييا ، سشة تدع كستيغ 
ككليا كلجه شخؼ الجيغ عبج ، تػفي بالجيار السرخية أف لى إبالراحبية فقط 

لى تاريخ سشة سبع كسبعيغ إكىػ مدتسخ بيا ، بحمب  األكقاؼالسجيج مع 
 . السجرسة العاىخية كستسائة

 .عمع أ وهللا ، بالدمصانية  (ٕٙٔ)فكىي السعخكفة اآل :قمت    
السمظ  (ٕٚٔ)تجاه القمعة مذتخكة بيغ الذافعية كالحشؽية ككاف   
قيت مجة كبكلع تتع ،  كستسائةث عذخة كتػفي في سشة ثال أسدياالطاىخ قج 

فييا  السمظ العديد شغخبل اتابظ (ٕٛٔ)كفاتو حتى شخع شياب الجيغبعج 
س فييا القاضي بيا الجيغ كدر ،  كستسائةككسميا سشة عذخيغ  (ٜٕٔ)فعسخكىا

كىػ يػـ  كاحجاً  كذكخ فييا الجرس يػماً بو  (ٕٕٔ)[حتتفافت]شجاد  (ٕٕٓ)ابغ
ككلي نطخىا فػالىا القاضي ، الدبت ثامغ عذخ شعباف مغ الدشة السحكػرة 

 .  سجؼ قاضي القزاة بحمببا دمحم عبج هللا األأزيغ الجيغ 
 كستسائة ،ثيغ ف تػفي في سشة خسذ كثالألى إبيا  فمع يدؿ مجرساً 

بػ بكخ أفػلييا بعجه كلجه القاضي كساؿ الجيغ ، ككاف يجرس بيا السحىبيغ 
 يزاً أككاف ، لى استيالء التتخ عمى حمب إبيا  رساً جكلع يدؿ م (ٕٕٕ)حسجأ

 .(ٕٕٗ()ٖٕٕ)انتيى ، يجرس السحىبيغ
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نيا كقف عمى الصائفتيغ الذافعية أمشقػش عمى بابيا  : قمت   
ماـ فييا كالسجرس بيا شافعي ف يكػف اإلأ (ٕٕ٘)طقف شخ اف الػ إكالحشؽية ك 

 ، كرأيتبيا لمحشؽية  خحستو مجرساً بالسحىب لكغ كاف سيجؼ الػالج تغسجه هللا 
بي السحاسغ يػسف أ (ٕٕٙ)تقخيخه في ذلظ مغ قاضي القزاة جساؿ الجيغ بغ

الجيغ بعج  ءف قاضي القزاة عالإككليتو بعج مػت كالجؼ ثع ،  (ٕٕٚ)الحثفاني
ياه إ فأعصيتوقخيخ السحكػر تلي كسألشي في الإبشتو حزخ ف تدكجت اأ

 .عمع أ وهللا  ، خاشخه ألجلكتخكت التجريذ بيا 
كمعشى  ، سج الجيغ شيخكػهأنذأىا أ : (220)سجيةالسجرسة األ   

س بيا قصب الجيغ كؿ مغ در  أبغ شادؼ بغ مخكاف  (ٜٕٕ)سج الغابةأشيخكػه 
جريذ السجرسة الشفخية ثع تػالىا مدعػد بغ دمحم بغ مدعػد السقجـ ذكخه في ت

   (ٖٕٓ)مخؼ أبي العسيج عسخ بغ أبػ السطفخ حامج بغ أشسذ الجيغ 
لى إف رحل مغ حمب ألى إكلع يدؿ بيا  (ٖٕٔ) كيشيد بغ كرشي الق

 (ٕٖٕ)فػلييا بعجه الذيخ شسذ الجيغ،  ستسائةمجيشة حسز سشة 
 سفي ساد (ٖٕ٘)ف تػفيألى إ (ٖٕٗ)[مجرساً ]كلع يدؿ بيا ،  (ٖٖٕ)الكذػرؼ 

عثساف  كبػ عسخ أيا تقي الجيغ يككل،  كستسائةكؿ سشة ثساف عذخ ربيع األ
خػه [ إٔٓٔ]أ/ككلييا بعجه ،  (ٖٕٙ)بغ عبج الخحسغ السعخكؼ بابغ الرالح

يع ثع رحال  ككلييا بعج سجيج  ]بياض في السدػدتيغ [سجيج الجيغ ابخـا
لجيغ ككلى تجريديا بعجه الفؿيو االح ا ]بياض في األال[ كلجه (ٖٕٚ)الجيغ

ف ألى إكلع يدؿ بيا  (ٜٖٕ) الكخدؼ (ٖٕٛ) عبج الخحسغ بغ عثساف الذيخزكرؼ 
مغ عذخ ذؼ الحجة سشة ثساف عذخة كستسائة ثع كلييا ثاتػفي ليمة الخسيذ 

ف ألى إشخؼ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ السعخكؼ بابغ الرالح كلع يدؿ بيا 
بغ السشرػر بغ ا ]بياض في األال[ تػفي باالستدقاء ثع كلييا معيغ الجيغ

حسز ككلييا نجع الجيغ دمحم  إلىالقدع الذيخزكرؼ مجة شيخ كاحج ثع رحل 
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ف تدىج سشة تدع أ إلىكلع يدؿ بيا  األسجؼبغ دمحم بغ عبج هللا بغ عمػاف 
السفزل بغ  ءالعال أبػ الجيغ فػلييا قػاـ، كخخج عشيا  كستسائةثيغ كثال

ف أ إلىبيا  لع يدؿ مجرساً ك  (ٕٔٗ)الحسػؼ  (ٕٓٗ)غ حاذكربدمصاف السعخكؼ باال
ربعيغ ثع عدؿ عغ السعخة أفي سشة ست ك  (ٖٕٗ)معخة الشعساف ءقزا (ٕٕٗ)كلي

 ة ثع كلي قزاء حسزجم (ٕٗٗ)فػلى السجرسة الذعيبية، لى حمب إكعاد ، 
كتػفي سشة ستيغ ،  سشة خسذ كخسديغ كستسائة ثع عدؿ عغ حسز

سشة  (ٕ٘ٗ)ارقانيسساعيل الفإبحساة ثع كلييا رشيج الجيغ عسخ بغ  كستسائة
 كستسائةلى سشة ثالث كخسديغ إبيا  كلع يدؿ مجرساً ،  كستسائةربعيغ أست ك 

يع بغ حدغ بغ إثع خخج الى دمذق ككلييا بعجه بجر الجيغ دمحم بغ  بخـا
ف كانت كقعة التتخ بحمب فخخج مغ حمب ألى إكلع يدؿ بيا ،  (ٕٙٗ)خمكاف

 . (ٕٛٗ)(ٕٚٗ)لى ديار مرخ فسات بالفيػـإ
 (ٜٕٗ)خ بتجريذ ىحه السجرسة العالمة )ذك الفشػف(اشتي : قمت   

خخ مغ درس بيا مغ العمساء قاضي آك ،  (ٕٓ٘)الديج عبج هللا الّجالشي
كقج حزخت معو غيخ مخة بيا ثع ،  (ٕٔ٘)الخصيببغ القزاة عالء الجيغ 

 .  السدتعافوهللا، ف متالشية كغيخىا كىي اآل، تالشى الحاؿ بعج مػتو 
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سع ـبة ابػ القالجيغ أ (ٖٕ٘)زكي أنذأىا : (ٕٕ٘)السجرسة الخواحية   
ف ال أكشخط في كقفيا  (ٕٗ٘)بي الػفا الحسػؼ أهللا بغ دمحم بغ عبج الػاحج بغ 

ثع كلييا القاضي زيغ الجيغ  ]بياض في األال[خؼ رحاكع مت (ٕ٘٘)يتػالىا
بػ دمحم عبج هللا بغ الذيخ الحافع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ عمػاف أ

ف كلي نيابة الحكع بحمب سشة ثالث ألى إبيا  اً سجؼ كلع يدؿ مجرساأل
بػ عبج هللا دمحم كلع أخػه القاضي جساؿ الجيغ أفجرس فييا  ،(ٕٙ٘)كعذخيغ

خيو قاضي ألى سشة اثشتيغ كثالثيغ فتػلى نيابة الحكع بحمب عغ إيدؿ بيا 
الجيغ  ءخيو بياأبي دمحم عبج هللا فتػلى التجريذ بيا ابغ أالقزاة زيغ الجيغ 

ف تػفي في ألى إكلع يدؿ بيا  (ٕٚ٘) غ قاضي القزاة زيغ الجيغيػسف ب
بػ عبج هللا نجع الجيغ أماـ سشة خسذ كثالثيغ فػلييا بعجه الذيخ اإل أكائل

لى إبيا  كلع يدؿ مجرساً  (ٜٕ٘)سجؼبغ عمػاف األ (ٕٛ٘)دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا
خدؼ كلع الجيغ الك ءثع كلييا بيا، فخخج عشيا ، ثيغ سشة تدع كثال جف تدىأ

ككلييا القاضي محي الجيغ دمحم بغ القاضي جساؿ ، ف تػفي ألى إيدؿ بيا 
ف ألى إ مجرساً  (ٕٔٙ)كلع يدؿ بيا (ٕٓٙ)الجيغ دمحم بغ الذيخ الحافع عبج الخحسغ

ة ئربعيغ كستساأربع ك أتػلى نيابة الحكع بحمب ثالث عذخ رمزاف سشة 
نجع الجيغ الحدغ حسج بغ القاضي أبػ الفزل أفتػلى تجريديا كساؿ الجيغ 
ف تػفي يػـ الخسيذ ألى إكلع يدؿ بيا  (ٕٕٙ)ؼدبغ عبج هللا بغ الحجاج الكخ 

ككلييا بعجه ،  كستسائةربعيغ أسشة خسذ ك  (ٖٕٙ)خخةتاسع عذخ جسادؼ اآل
ششيي كلع األ ]بياض في األال[ الذيخ مجج الجيغ دمحم بغ ىجية بغ محسػد

ككلييا بعجه عساد الجيغ ،  كستسائةف تػفي سشة ست كخسديغ ألى إيدؿ بيا 
ف قتل ألى إبيا  كلع يدؿ مجرساً  (ٕ٘ٙ)بغ دمحم بغ الحدغ الكػراني (ٕٗٙ)بػ بكخأ

 . (ٕٙٙ)في كقعة التتخ بحمب
 [ٕٓٔ]ب/دركت أ : قمت   
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مغ كاف قاضيًا كىػ مجرس بيا فال أدرؼ اخفى عميو شخط الػاقف 
 ؼ عميو ، وهللا أعمع .ػ أك أف السؤلف سسع ذلظ مغ غيخ كق

: كانت ىحه السجرسة مدججًا كقج تقجـ ذلظ  (ٕٚٙ)ة الذعيبيةالسجرس
فمسا ممظ نػر الجيغ حمب كأنذأ السجارس بيا كال الذيخ شعيب  ىً مدتػف

فريخ  (ٜٕٙ)بغ أحسج الفؿيو االنجلدي (ٕٛٙ)ابغ أبي الحدغ بغ الحديغ
ىحا السدجج مجرسة فعخفت بو كلع يدؿ مجرسًا بيا إلى أف تػفي سشة  (ٕٓٚ)لو

كحفخ بشي عشده  (ٕٔٚ)ءدسائة في شخيق مكة كدفغ بيغ تيساست كتدعيغ كخس
ككاف مغ الفقياء السعتبخيغ كالدىاد السعخكفيغ ككاف مغ أاحاب الحافع 

ككاف قج انقصع في مدجج  (ٕٕٚ)أبي الحدغ عمى بغ سميساف السخادؼ
الغزائخؼ فعخؼ السدجج بو كانقصع عشو اسع الغزائخؼ ثع كلييا بعج الذيخ 

غ مػسى الجدرؼ كلع يدؿ بيا إلى أف تػفي في سشة شسذ الجيغ دمحم اب
ثالث كثالثيغ كستسائة ثع كلييا مػفق الجيغ أبػ القاسع بغ عسخ بغ فزل 

السعخة في أكؿ سشة  ءكلع يدؿ بيا إلى أف كلي قزا (ٖٕٚ)الكخدؼ الحسيجؼ
يا بعجه قػاـ الجيغ أبػ العال السفزل بغ سمصاف ياثشتيغ كأربعيغ كستسائة فػل

السقجـ ذكخه ثع خخج عشيا كسا بيشا إلى  (ٕٗٚ)لسعخكؼ بابغ حاذكربغ شجاع ا
يع بغ خمكاف  حسز سشة خسذ كخسديغ فػلييا بجر الجيغ دمحم بغ إبخـا

 السقجـ ذكخه . (ٕ٘ٚ)السعخكؼ بقاضي )تل باشخ(
أنذأىا الذيخ اإلماـ شخؼ الجيغ أبػ :  (ٕٙٚ)السجرسة الذخفية   

 (ٕٚٚ)السعخكؼ بابغ العجسي شالب عبج الخحسغ بغ أبي االح عبج الخحيع
عمييا ما يشيف عمى أربع مائة الف درىع ككقف عمييا أكقافًا  (ٕٛٚ)كانرخؼ

ي الجيغ دمحم كأعاد لو فييا عذخة أنفذ لع يكغ في يجميمة كدرس فييا كلجه مح
بأيجؼ  اً عرخىع في سائخ البالد مثميع كلع يجرس فييا غيخه الى اف قتل شييج

مب كأما الذيخ شخؼ الجيغ الػاقف السحكػر فإنو التتخ بعج استيالئيع عمى ح
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التتخ عمى حمب في رابع عذخ افخ سشة ثساف كخسديغ  استيالءتػفي بعج 
 .ٜٕٚكستسائة كدفغ بؿبة كاف أنذأىا شسالي السجرسة كاشتخط أف يجفغ بيا

 :  (ٕٓٛ)السجرسة البجرية   
بجر عتيق عساد الجيغ شادؼ بغ السمظ  (ٕٔٛ)أنذأىا بجر الجيغ

كىي داثخة  (ٕٕٛ)االح الجيغ يػسف ابغ أيػب بخاس درب البازيار الشااخ
 اآلف . 

يع السعخكؼ بابغ :  (ٖٕٛ)السجرسة الديجية    يع بغ إبخـا أنذأىا إبخـا
رس فييا انتيت سشة خسذ كخسديغ كستسائة كدّ  (ٕٗٛ)لكياؿ الحمبيازيج 

كعميو  (ٕ٘ٛ)ي الجيغ دمحم بغ أبي شالب بغ العجسييشسذ الجيغ أحسج بغ مح
 قزت الجكلة .ان

أنذأىا األميخ سيف الجيغ عمي بغ عمع :  (ٕٙٛ)السجرسة الديفية   
انتيت لدشة سبع عذخ كستسائة ]مذتخكة  (ٕٛٛ( )ٕٚٛ)رالجيغ سميساف بغ جشج

 (ٜٕٓ)يجرس فييا محىب الذافعي )كأبي حشيفة( (ٜٕٛ)بيغ الذافعية كالحشؽية[
أبػ السحاسغ  كأكؿ مغ درس بيا محىب اإلماـ الذافعي القاضي بياء الجيغ

كلع يدؿ بيا مجرسًا قخيبًا  (ٜٕٔ)يػسف بغ رافع بغ تسيع السعخكؼ بابغ شجاد
مغ سشة ثع استقل بيا بعجه نائبو بيا القاضي زيغ الجيغ أبػ دمحم عبج هللا بغ 

كلع يدؿ بيا مجرسًا إلى أف تػلى  (ٕٜٕ)الذيخ الحافع عبج الخحسغ األسجؼ
يا نجع الجيغ أبػ يالث كعذخيغ فػلبيا الجيغ سشة ث (ٖٜٕ)نيابة الحكع لمقاضي

السػامي السعخكؼ بابغ  (ٜٕٗ)يعبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عمى بغ سال
ككاف عالسًا فاضاًل كلع يدؿ بيا إلى أف تػفي يػـ الثالثاء سابع  (ٜٕ٘)الخباز

ثيغ كستسائة فػلييا القاضي جساؿ الجيغ أبػ عبج ذؼ الحجة سشة احجػ كثال
[ سشة ثساف ٕٔٔكلع يدؿ متػليًا إلى أف مات ]أ/ (ٜٕٙ)هللا دمحم بغ األستاذ
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الى اف كانت فتشة  (ٜٕٚ)ي الجيغ دمحم كلع يدؿ ]بيا[يكثالثيغ فػلييا كلجه مح
 .(ٜٕٛ)التتخ كانقزت الجكلة 

السجرسة فقاؿ :  السجارس الذافعية التي بعاىخ حمب (ٜٜٕ)ثع ذكخ   
غ يػسف بغ أنذأىا الدمصاف السمظ الطاىخ غياث الجيغ غازؼ ب العاىخية:

ست عذخة كستسائة كأنذأ سشة ااحب حمب كانتيت عسارتيا في  (ٖٓٓ)أيػب
إلى جانبيا تخبة اراجىا ليجفغ فييا مغ يسػت مغ السمػؾ كاألمخاء كفػض 

شجاد كشخؼ الجيغ أبي  (ٖٔٓ)الشطخ في السجرسة إلى القاضي بياء الجيغ بغ
مجة شالب بغ العجسي كشخط أف يكػف مذاركًا لمقاضي بياء الجيغ 

رس بيا ضياء كأف يدتقل بيا بعج كفاتو ثع لعؿبو كأكؿ مغ دّ  (ٕٖٓ)حياتو
 (ٖٖٓ)الجيغ أبػ السعالي دمحم بغ الحدغ بغ أسعج بغ عبج الخحسغ ابغ العجسي

كحزخ يػـ تجريدو السمظ الطاىخ بشفدو كعسل دعػة عطيسة حزخىا 
دؼ فييا إلى أف تػفي بجمذق يػـ االثشيغ حا (ٖٗٓ)الفقياء كاستسخ السحكػر

مغ الحجاز سشة خسذ كعذخيغ ككاف مػلجه  توافخ عشج عػد (ٖ٘ٓ)عذخ
سشة أربع كستيغ كحسل إلى حمب كدفغ بيا ككلى بيا بعجه الذيخ شخؼ 

العجسي كلع يدؿ بيا مجرسًا إلى سشة اثشتيغ كأربعيغ  (ٖٙٓ)الجيغ أبػ شالب بغ
بغ أبي الحديغ بغ  (ٖٚٓ)فاستخمف فييا ابغ أخيو عساد الجيغ عبج الخحيع

ة خسديغ فعدلو عشيا كاستشاب شكلع يدؿ نائبًا عشو إلى س (ٖٛٓ)بج الخحيعع
 .(ٖٓٔ()ٜٖٓ)ي الجيغ دمحم كلع يدؿ بيا إلى أف زالت الجكلة الشااخيةيكلجه مح

: أنذأىا الذيخ أبػ الحدغ عمي بغ أبي بكخ  (ٖٔٔ)السجرسة اليخوية   
 قبمي  (ٕٖٔ)اليخكؼ الدائح

مػفق الجيغ أبػ القاسع بغ في زمانو الذيخ  (ٖٖٔ)حمب كأكؿ مغ درس بيا
عسخ بغ فزل الكخدؼ الحسيجؼ كلع يدؿ مجرسًا بيا إلى أف خخج عشيا كسا 

اإلماـ شسذ  (ٖٗٔ)تقجـ ككانت كفاتو  سشة عذخ كستسائة ثع درس فييا الذيخ



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

6111 

 (ٖ٘ٔ)الجيغ أبػ السطفخ حامج بغ أبي العسيج بغ أميخؼ بغ كرشي القدكيشي
الثامغ عذخ جسادؼ االخخة سشة ست كلع يدؿ مجرسًا بيا إلى أف تػفي يػـ 

كثالثيغ كستسائة ككاف مػلجه سشة سبع كاربعيغ كخسدسائة ككلييا بعجه كلجه 
عساد الجيغ دمحم كلع يدؿ بيا إلى أف كانت فتشة التتخ فجثخ بعزيا كلع يبق 

 . (ٖٚٔ)(ٖٙٔ)بيا ساكغ كخخب كقفيا ألنو كاف سػؽ بالحاضخ
احبة السمكة ضيفة خاتػف بشت أنذأتيا الر:  (ٖٛٔ)يةالسجرسة الفخدوس   

السمظ العادؿ سيف الجيغ أبي بكخ دمحم بغ أيػب كىي جميمة كبيخة 
فييا خمقًا مغ القخاء كالفقياء  (ٕٖٓ)تخبة كمجرسة كرباشًا كرتبت (ٜٖٔ)كجعمتيا

 (ٕٖٔ)كأكؿ مغ درس فييا شسذ الجيغ أحسج بغ الدبيخ الخابػرؼ ، كالرػؼية 

 . (ٕٕٖ)عيغ كستسائةكلع يدؿ إلى عرخنا كىػ سشة ثالث كسب
كقزاة حمب يكػف نطخىا كتجريديا كلع يدالػا يتجاكلػنيا ، أدركشاىا  قمت :   

عمييا شخز يقاؿ لو  (ٕٖ٘)فػثب (ٕٖٗ)جقسق (ٖٕٖ)إلى زمغ السمظ الطاىخ
ابغ أبي رحسو ككاف في نفذ الطاىخ شيء مغ ابغ خصيب الشااخية 

يب الشااخية إلى ففػضيا إلى ابغ أبي رحسة السحكػر ثع تػجو لسا ابغ الخص
القاىخة استعادىا فحذج ابغ أبي رحسة جساعة مغ العخضييغ ككقف بجار 
العجؿ فمع يمتفت الشائب الى ذلظ ثع مخض ابغ الخصيب الشااخية مخض 
السػت فاشتغل بشفدو إلى أف تػفي إلى رحسة هللا تعالى كاألمخ مػقػؼ ، 

 وهللا أعمع .
أىا األميخ حداـ الجيغ بمجؽ أنذ[ : 525]ب/ (ٕٖٙ)السجرسة البمجقية   

 عتيق السمظ الطاىخ ككاف
مغ أعياف األمخاء كأكؿ مغ درس بيا ركغ الجيغ جبخيل بغ دمحم بغ عكاكية  

كتػفي بيا كدرس فييا بعجه كلجه عد الجيغ أحسج كلع يدؿ بيا  (ٕٖٚ)التخكساني
 .  (ٜٕٖ)ككلييا بعجه  جساؿ الجيغ دمحم السعخؼ  (ٕٖٛ)إلى أف كلي قزاء الذغخ
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أنذأىا األميخ حداـ الجيغ الحدغ بغ أبي :  (ٖٖٓ)السجرسة الكيسخية   
رس بيا في مجاكرة السقاـ سشة ست كأربعيغ كأكؿ مغ دّ  (ٖٖٔ)الفػارس الؿيسخؼ 

ركغ الجيغ جبخيل السقجـ ذكخه جامعا بيشيا كبيغ البمجؾية كتػفي بيا كدرس 
لذغخ ككلييا فييا بعجه كلجه عد الجيغ احسج كلع يدؿ بيا إلى اف كلى قزاء ا

 .  (ٕٖٖ)بعجه جساؿ الجيغ دمحم السعخؼ 
أنذأىا شسذ الجيغ أبػ بكخ أحسج بغ أبي االح :  (ٖٖٖ)مجرسة بالجبيل   

بيا كىي شافعية كمالكية في  (ٖٖٗ)عبج الخحيع بغ العجسي كىي تخبة كدفغ
بيا أخػه الذيخ شخؼ الجيغ  (ٖٖ٘)سشة خسذ كتدعيغ كخسدسائة كالسجرس

 .(ٖٖٚ)العجسي (ٖٖٙ)أبػ شالب بغ
 (ٜٖٖ)أميغ الجيغ يسغ (ٖٖٛ): أنذأىا األميخ شسذ الجيغ لػلػ عتيق مجرسة   

 (ٖٓٗ)رسالف بغ مدعػد ااحب السػال أكؿ مغ درس بيااعتيق نػر الجيغ 
الذخيف عبج هللا الحديشي كلع يدؿ بيا مجرسًا إلى أف تػفي سشة اثشتيغ 

دمحم كخسديغ كستسائة ككليا بعجه شخؼ الجيغ عبج الخحسغ بغ عثساف بغ 
 .ف انقزت الجكلة كمات بعجىا بأياـكلع يدؿ بيا إلى أ (ٖٔٗ)الدحاسي

 مجرسة :، ىا بياء الجيغ السعخكؼ بابغ أبي سباؾ أإنذمجرسة بالسقام :    
 (ٕٖٗ)ىا عد الجيغ أبػ الفتح مطفخ بغ دمحم بغ سمصاف ابغ فاتظ الحسػؼ أإنذ

 . (ٖٖٗ)بالسقاـ ، كانتيت في سشة اثشتيغ كخسديغ كستسائة
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 :السرادرئسة قا
ابػػػغ االثيػػػخ ، ابػػػػ الحدػػػغ عمػػػي بػػػغ ابػػػي الكػػػـخ دمحم بػػػغ عبػػػج الكػػػخيع  -

 ـ( ٕٖٕٔق/ٖٓٙالذيباني )
، دار  ٔالكامػػػل فػػػي التػػػاريخ ، تػػػح : عسػػػخ عبػػػج الدػػػالـ تػػػجمخؼ ، ط -

 ـ .ٜٜٚٔق/ٚٔٗٔالكتاب العخبي ، بيخكت ، 
يع بػػػػػػػػػػغ يػسػػػػػػػػػػف  - ابػػػػػػػػػػغ ايػػػػػػػػػػاس ، رضػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػجيغ دمحم بػػػػػػػػػػغ ابػػػػػػػػػػخـا

 ـ( .ٖٕ٘ٔق/ٖٜٓ)
الدىػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػػائع الػػػػػػػػػػػػػجىػر ، د.ط ، اسػػػػػػػػػػػػػصشبػؿ ، بػػػػػػػػػػػػػجائع  -

 ـ .ٖٜٙٔق/ٖ٘٘ٔ
البيخكتػػي ، دمحم ابػػػ الػػيسغ بػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ دمحم بػػغ عبػػج الدػػالـ  -

 ـ(.ٙٗٓٔق/ ٜٙٙ)
تاريخ حمب ، تح: كيكػ اكتا ، معيج الجراسات كالثقافات ، شػكيػػ ،  -

 ـ .ٜٜٓٔق/ٔٔٗٔ
ابػػػػػػػػػغ تغػػػػػػػػػخؼ بػػػػػػػػػخدؼ ، ابػػػػػػػػػػ السحاسػػػػػػػػػغ يػسػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػغ عبػػػػػػػػػج هللا )  -

 ـ( .ٜٙٗٔق/ٗٚٛ
السشيػػل الرػػافي كالسدػػتػفي بعػػج الػػػافي ، تػػح: دمحم دمحم امػػيغ ،د.ط ،  -

 الييئة السرخية العامة لمكتب ، مرخ ، د.ت .
الشجػػػـػ الداىػػػخة فػػػي ممػػػػؾ مرػػػخ كالقػػػاىخة ، كزارة االكقػػػاؼ كاالرشػػػاد  -

 القػمي ، د.ط ، دار الكتب ، مرخ ، د.ت .
الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ) ابغ الجػزؼ ، جساؿ الجيغ ابي الفخج عبج  -

 ـ(.ٕٓٓٔق/ٜٚ٘
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السشػػػػتطع فػػػػي تػػػػاريخ االمػػػػع كالسمػػػػػؾ ، تػػػػح : دمحم عبػػػػج القػػػػادر عصػػػػا  -
، دار الكتػػب العمسيػػة ، بيػػخكت ، ٔكمرػػصفى عبػػج القػػادر عصػػا ، ط

 ـ .ٕٜٜٔق/ٕٔٗٔ
ـ ٕٓٓٔق/ٖٜٖالجػىخؼ ، ابػ نرػخ اسػساعيل بػغ حسػاد الفػارابي ) -

. ) 
، تػح: احسػج عبػج الغفػػر عصػا  الرحاح تاج المغة كالرحاح العخبية -

 ـ .ٜٚٛٔق/ٚٓٗٔ، دار العمع لمسالييغ ، بيخكت ، ٗ، ط
 ـ( .ٙ٘ٙٔق/ ٚٙٓٔحاجي خميفة ، مرصفى بغ عبج هللا ) -
سػػػػػمع الػاػػػػػػؿ الػػػػػى شبقػػػػػات الفحػػػػػػؿ ، تػػػػػح: محسػػػػػػد عبػػػػػج القػػػػػادر  -

 ـ .ٕٓٔٓق/ٖٔٗٔاالرناؤكط ، د.ط ، مكتبة اسخيكو ، اسصبػؿ ، 
كالفشػػػػػػف ، د.ط ، دار الكتػػػػػب  كذػػػػػف الطشػػػػػػف عػػػػػغ اسػػػػػامي الكتػػػػػب -

 ـ .ٕٜٜٔق/ٖٔٗٔالعمسية ، بيخكت ، 
ابػػغ حجػػخ العدػػقالني، ابػػػ الفزػػل احسػػج بػػغ عمػػي بػػغ دمحم احسػػج ،  -

 ـ (.ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ)ت
، دار  ٕإنبػػػاء الغسػػػخ بأبشػػػاء العسػػػخ، تػػػح: دمحم عبػػػج السعيػػػج خػػػاف ، ط -

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔالكتب العمسية ، بيخكت ، 
،  ٕ، تح: دمحم عبج السعيػج ، طسائة الثامشةالكامشة في اعياف الالجرر  -

، بػػػػػػػػػػػػاد، اليشػػػػػػػػػػػػجأدائػػػػػػػػػػػػخة السعػػػػػػػػػػػػارؼ العثسانيػػػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػػػجر مجمػػػػػػػػػػػػذ 
 ـ.ٕٜٚٔىػ/ٕٜٖٔ

 ـ(.ٜٗٗٔق/ ٜٓٓبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا، )ت: أالحسيخؼ،  -
، ٕالػػػػخكض السعصػػػػار فػػػػي خبػػػػخ االقصػػػػار، تػػػػح: احدػػػػاف عبػػػػاس، ط -

 ـ.ٜٓٛٔق/ ٔٓٗٔمؤسدة نااخ لمثقافة، بيخكت، 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

6161 

، شػػػػػػػػػػػػػػسذ الػػػػػػػػػػػػػجيغ ابػػػػػػػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػػػػػج هللا دمحم بػػػػػػػػػػػػػػغ احسػػػػػػػػػػػػػػج  الػػػػػػػػػػػػػحىبي -
 ـ(.ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚ)ت

، مؤسدة الخسالة ، ٖسيخ اعالـ الشبالء ، تح: شعيب االرناؤكط ، ط -
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔد.ـ ، 

العبخ في خبخ مغ غبخ ، تح: اػالح الػجيغ السشجػج ، د.ط، مصبعػة  -
 ـ.ٜٗٛٔق/٘ٓٗٔحكػمة الكػيت ، الكػيت ، 

 بػػغ دمحم بػػغ عبػػج الػػخزاؽ الحدػػيشي الدبيػػجؼ، مختزػػى أبػػػ الؽػػيس دمحم -
 ـ(. ٜٓٚٔىػ/ ٕ٘ٓٔ)

تػػاج العػػخكس مػػغ جػػػاىخ القػػامػس ، تػػح : مجسػعػػة مػػغ السحققػػيغ،  -
 )د. ط( ، دار اليجاية)د.ت(.

يع بػغ دمحم بػغ خميػل مػفػق الػجيغ ،  - سبط ابغ العجسي، احسج بغ ابخـا
 ـ(.ٜٚٗٔىػ/ٗٛٛ)ت

ىػػ/ ٚٔٗٔمػب ، كشػز الحىب في تاريخ حمب ، د.ط ، دار القمع ، ح -
 ـ .ٜٜٙٔ

الدػػػػػػػػػػبكي ، تػػػػػػػػػػاج الػػػػػػػػػػجيغ عبػػػػػػػػػػج الػىػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػغ تقػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػجيغ )ت  -
 ـ(.ٜٖٙٔق/ٔٚٚ

شبقات الذػافعية الكبػخػ ، تػح : محسػػد دمحم الصشػاحي ك عبػج الفتػاح  -
، ىجػػػػػػػػػخ لمصباعػػػػػػػػػة كالشذػػػػػػػػػخ كالتػزيػػػػػػػػػع، )د. ـ(،  ٕدمحم الحمػػػػػػػػػػ ، ط

 .  ٕٜٜٔق/ٖٔٗٔ
 . ـ(ٜٙٗٔىػ/ٕٜٓالدخاكؼ ، شسذ الجيغ ابػ الخيخ ، )ت -
الػػحيل عمػػى رفػػع االاػػخ أك بػيػػة العمسػػاء كالػػخكاة، تػػح: جػػػدة ىػػالؿ  -

ودمحم اػػػػػبح،)د.ط( الػػػػػجار السرػػػػػخية، لمتػػػػػاليف كالتخجسػػػػػة، القػػػػػاىخه، 
 )د.ت(.
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الزػػػء الالمػػع ألىػػل القػػخف التاسػػع، د.ط ، مكتبػػة الحيػػاة ، بيػػخكت ،  -
 د.ت.

الدػػػػػػػػػػيػشي ، عبػػػػػػػػػػج الػػػػػػػػػػخحسغ بػػػػػػػػػػغ ابػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػخ جػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػجيغ ،  -
 ـ(.٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔ)ت

يػػػػة الػعػػػػاة فػػػػي شبقػػػػات المغػػػػػييغ كالشحػػػػاة، تػػػػح: دمحم أبػػػػػ الفزػػػػل بػ -
يع، السكتبة العرخية ، لبشاف ، ايجا، د.ت.  إبخـا

لػػػػػػب المبػػػػػػاب فػػػػػػي تحخيػػػػػػخ االندػػػػػػاب، )د.ط( دار اػػػػػػادر، بيػػػػػػخكت،  -
 )د.ت(.

حدػػػغ السحاضػػػخة فػػػي تػػػاريخ مرػػػخ كالقػػػاىخة ، تػػػح: دمحم ابػػػػ الفزػػػل  -
يع ، ط مرػػػػػػػػػػػػػػػػخ ، ، دار احيػػػػػػػػػػػػػػػػاء الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب العخبيػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ٔابػػػػػػػػػػػػػػػػخـا

 ـ.ٜٚٙٔىػ/ٖٚٛٔ
نطع العؿياف فػي أعيػاف األعيػاف، تػح : فميػب حتػي ، د.ط ، السكتبػة  -

 ـ.ٕٜٚٔىػ/ٖٙٗٔالعمسية ، بيخكت ، 
ابػػػػػػغ الذػػػػػػحشو ، محبػػػػػػي الػػػػػػجيغ ابػػػػػػػ الفزػػػػػػل دمحم بػػػػػػغ محسػػػػػػػد بػػػػػػغ  -

 ـ(.٘ٛٗٔق/ٜٓٛالختمػ)
الػػجر السشتخػػب فػػي تػػاريخ مسمكػػة حمػػب، تػػح: يػسػػف اليػػاف سػػخكيذ،  -

ق/ ٕٖٚٔكاثػليكيػػة لالبػاء اليدػػػعييغ، بيػػخكت، )د.ط( ، السصبعػة ال
 ـ.ٜٜٓٔ

تػػػػاريخ حمػػػػب ، اختيػػػػار ابػػػػغ الذػػػػحشة السجيػػػػػؿ ، تعميػػػػق ابػػػػػ الػػػػيسغ  -
 ـ.ٜٜٓٔق/ ٔٔٗٔالبتخكني ، تح: كيكػ اكتا ، شػكيػ ، 

ابػػػػػػػػػغ شػلػػػػػػػػػػف ، شػػػػػػػػػسذ الػػػػػػػػػجيغ دمحم بػػػػػػػػػغ عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػغ خساركيػػػػػػػػػو  -
 ـ(.ٙٗ٘ٔق/ٖٜ٘)ت
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، دار ٔشرػػر ، طمفاكية الخالف في حػادث الدماف ، تػح: خميػل م -
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔالكتب العمسية ، بيخكت ، 

بػية الصمب فػي تػاريخ حمػب، تػح: سػييل زكػار،)د.ط( دار الفكػخ،  . -
 بيخكت)د. ت(.

 ـ(. ٜٜٓىػ/ٖٓٛالعديدؼ ، الحدغ بغ أحسج السيمبي العديدؼ )ت  -
، مكتبة التكػػيغ، دمذػق ٔالسدالظ كالسسالظ ، تح: تيديخ خمف ، ط -

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ،
ابػػػػغ العسػػػػاد الحشبمػػػػي، عبػػػػج الحػػػػي بػػػػغ احسػػػػج بػػػػغ دمحم ابػػػػػ الفػػػػالح ،  -

 ـ(.ٛٚٙٔىػ/ٜٛٓٔ)ت
شػحرات الػػحىب فػػي اخبػػار مػغ ذىػػب ، تػػح: محسػػػد االرنػػاؤكط ، دار  -

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔابغ كثيخ ، دمذق ، 
العيشػػػػػي ، بػػػػػجر الػػػػػجيغ أبػػػػػػ دمحم محسػػػػػػد بػػػػػغ أحسػػػػػج بػػػػػغ مػسػػػػػى )ت  -

 ـ(.ٔ٘ٗٔق/٘٘ٛ
مغػػػاني األخيػػػار فػػػي شػػػخح أسػػػامي رجػػػاؿ معػػػاني اآلثػػػار ، تػػػح : دمحم  -

 ـ.ٕٙٓٓق/ٕٚٗٔ، دار الكتب العمسية ،بيخكت ، ٔحدغ دمحم ، ط
الغػػػدؼ ، تقػػػي الػػػجيغ بػػػغ عبػػػج القػػػادر التسيسػػػي الػػػجارؼ ، تقػػػي الػػػجيغ  -

 ـ(.ٔٓٙٔىػ/ٓٔٓٔ)ت
 الصبقات الدشية في تخاجع الحشؽية ، د.ط ، د.ـ ، د.ت. -
 ـ (.ٓ٘ٙٔىػ/ٔٙٓٔغ دمحم بغ دمحم ، )تالغدؼ ، نجع الجي\ -
، ٔالكػاكػػب الدػػائخة بأعيػػاف السئػػة العاشػػخة ، تػػح: خميػػل مشرػػػر ، ط -

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔدار الكتب العمسية ، بيخكت ، 
ق/ ٕٔٛالقمقذػػػػػػػشجؼ، احسػػػػػػػج بػػػػػػػغ عمػػػػػػػي بػػػػػػػغ احسػػػػػػػج القػػػػػػػاىخؼ)ت:  -

 ـ(.ٛٔٗٔ
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ابحى االعذػى فػي اػشاعة االنذػاء، دار الكتػب العمسيػة، بيػخكت،  -
 )د. ت(.

 ـ(.٘ٔٛق/ٕٓٓالقيخكاني ، يحيى بغ سالـ بغ أبي ثعمبة )ت  -
، دار الكتػب العمسيػة ، بيػخكت ، ٔتفديخ القخآف، تح : ىشج شمبي، ط -

 ـ.ٕٗٓٓق/ٕ٘ٗٔ
السقخيػػػدؼ، أحسػػػج بػػػغ عمػػػي بػػػغ عبػػػج القػػػادر، أبػػػػ العبػػػاس الحدػػػيشي  -

 ـ(.ٔٗٗٔىػ/ ٘ٗٛالعبيجؼ، تقي الجيغ )ت 
، دار الكتػػب العمسيػػة ٔر ، طالسػػػاعع كاإلعتبػػار بػػحكخ الخصػػط كاآلثػػا -

 ـ.ٜٜٚٔق/ٛٔٗٔ، بيخكت ، 
 ـ(.ٕٖٛٔق/ٕٜٚالشعيسي ، عبج القادر بغ دمحم الجمذقي )ت  -
يع شػسذ الػجيغ ، ط - ، دار ٔالجارس فػي تػاريخ السػجارس ، تػح : إبػخـا

 ـ.ٜٜٓٔق/ٓٔٗٔالكتب العمسية ، بيخكت ، 
يػػػػػػػػػػػاقػت الحسػػػػػػػػػػػػؼ، ابػػػػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػػػج هللا شػػػػػػػػػػػياب الػػػػػػػػػػػجيغ الخكمػػػػػػػػػػػي ،  -

 ـ(.ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ)ت
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ، دار اادر ، بيخكت ، ٕمعجع البمجاف، ط -
 ـ(.ٕٖ٘ٔق/ ٕٙٚاليػنيشي ، أبػ الفتح مػسى بغ دمحم )ت  -
، دار الكتػػػػاب  ٕذيػػػػل مػػػػخآة الدمػػػػاف، تػػػػح: حسػػػػدة احسػػػػج عبػػػػاس ، ط -

 ـ.ٕٜٜٔق/ ٖٔٗٔاإلسالمي، القاىخة، 
 قائسة السخاجع

 البغػػػػػػػػػجادؼ ، اسػػػػػػػػػساعيل بػػػػػػػػػغ دمحم بػػػػػػػػػغ امػػػػػػػػػيغ بػػػػػػػػػغ ميػػػػػػػػػخ سػػػػػػػػػميع ، -
 ـ(.ٜٛٚٔق/ ٜٜٖٔالباباني)

ايزػػػاح السكشػػػػػف فػػػي الػػػػحيل عمػػػى كذػػػػف الطشػػػػف ،تػػػػح: دمحم شػػػػخؼ  -
 الجيغ، د.ط ، دار احياء التخاث العخبي ، بيخكت ، د.ت.
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 بكخ بغ عبج هللا ابػ زيج بغ دمحم بغ عبج هللا بغ بكخ  -
، دار الخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ، الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض ،  ٔشبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الّشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيغ ، ط -

 ـ.ٜٚٛٔق/ٚٓٗٔ
بػػػػػػػػػػػػغ محسػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػغ دمحم بػػػػػػػػػػػػغ عمػػػػػػػػػػػػي  الدركمػػػػػػػػػػػػي، خيػػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػػجيغ -

 ـ(.ٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔ،)ت
األعػػػػػػالـ ) قػػػػػػامػس تػػػػػػخاجع الشػػػػػػيخ الخجػػػػػػاؿ كالشدػػػػػػاء مػػػػػػغ العػػػػػػخب  -

، دار العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لمساليػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكت ، ٘ٔكالسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعخبيغ( ، ط
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔ

 ـ(.ٖٗٛٔىػ/ٕٓ٘ٔالذػكاني ، دمحم بغ عمي بغ دمحم ، )ت -
السعخفػػة ،  البػػجر الصػػالع بسحاسػػغ مػػغ بعػػج القػػخف الدػػابع، د.ط ،دار -

 بيخكت ،  د.ت.
ق/ ٖٓٚٔالصبػػػػاخ، دمحم راغػػػػب بػػػػغ محسػػػػػد بػػػػغ ىاشػػػػع الحمبػػػػي)ت:  -

 ـ(.ٜٓ٘ٔ
، دار القمػع ٕاعالـ الشبالء بتاريخ حمب الذػيباء، تػح: دمحم كسػاؿ ، ط -

 ـ.ٜٜٛٔق/ ٜٓٗٔ، حمب ، 
 ـ(.ٕٜٔٔق/ ٖٔ٘ٔالغدؼ، كامل بغ حديغ بغ دمحم الحمبي،)ت: -
القمػػػػػػػػػػػع، حمػػػػػػػػػػػب، ، دار ٕنيػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػحىب فػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػاريخ حمػػػػػػػػػػػب، ط -

 ـ.ٜٜٛٔق/ٜٔٗٔ
 ـ(.ٜٛٚٔق/ ٕٕٗٔكحالو، عسخ بغ رضى بغ دمحم )ت:  -
معجػػػع السػػػؤلفيغ كتػػػخاجع مرػػػػشفيغ الكتػػػب العخبيػػػة ، مكتبػػػة السثشػػػػى،  -

 بغجاد، )د.ت(.
 ـ (.ٕٜ٘ٔىػ/ٕٖٚٔكخد عمي ،دمحم بغ عبج الخزاؽ بغ دمحم ) ت  -
 ـ.ٖٜٛٔق/ٖٓٗٔ، مكتبة الشػرؼ ، دمذق،  ٖخصط الذاـ ، ط -
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 جشاف عمي فميح  الذسخؼ، -
ابػػػػػغ الذػػػػػحشة دراسػػػػػة فػػػػػي سػػػػػيختو، ككاػػػػػفو لتػػػػػاريخ حمػػػػػب، رسػػػػػػالة  -

ق/ ٖٕٗٔ، جامعػػػػػػػة بغػػػػػػجاد، كميػػػػػػػة االداب، غيخ مشذػػػػػػػرة ماجدػػػػػػتيخ 
 ـ.  ٕٕٓٓ
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 االحاالت
                                                           

 

 ؛ٜٕٙػػػػ ٜٕ٘صٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ؛ٔٚٔصٔالديػشي، نطع العؿياف، (ٕ) 2
الذػكاني، البجر الصالع، ,353ى رفع االصز أو تغٍح العلماء والزواج, صالذٌل عل

 .ٗٚ٘/ٗحاجي خميفة،  كذف الطشػف عغ اسامي الكتب كالفشػف،  ؛ٖٕٙصٕ
؛ الديػشي، لب ٖٚ٘الدخاكؼ، الحيل عمى رفع االاخ أك بػية العمساء كالخكاة، ص( ٖ) 

 .ٚ، ص؛ الذسخؼ، ابغ الذحشةٕٛصٔ جالمباب في تحخيخ االنداب، 
، ندبة الى مجيشة القاىخة ٚٔٗصٔالحسيخؼ، الخكض السعصار في خبخ االقصار، ، ( ٗ) 

؛ الذسخؼ، ابغ ٜٕ٘صٜالتي تػلى فييا كضائف عجيجة. الدخاكؼ، الزػء الالمع ، 
 .ٚالذحشة، ص

؛ الذسخؼ، ابغ الذحشة ،  ٜٖٗصٚالحشبمي، شحرات الحىب،ابغ العساد الحشبمي( ٘) 
 .ٙص

؛ ابغ أياس، بجائع الدىػر في كقائع الجىػر، ٜٕٙصٜالزػء الالمع، الدخاكؼ، ( ٙ) 
 .ٜٕٓص ٖ
  .ٗٚ٘ص ٗالبغجادؼ، ايزاح السكشػف ، (ٚ) 
، كىػ الحؼ يتػلى القزاء ٗٓٔابغ الحشبمي، ، الجر الحبب في تاريخ حمب، ص( ٛ) 

االعذى في  ابحىكالفرل في االمػر الذخعية كغيخىا بيغ الستخااسيغ. القمقذشجؼ، 
 .ٚ؛ الذسخؼ، ابغ الذحشة، صٕٛٔصٚشاعة االنذاء، ا

؛ بكخ،   ٔ٘صٚ؛ الدركمي ، االعالـ ،  ٜٔصٙالدخاكؼ ، الزػء الالمع ،  (ٜ) 
 .  ٘٘ٔصٔشبقات الّشدابيغ ، 

 .ٔٚٔ؛ الديػشي، نطع العؿياف، صٜ٘صٚابغ حجخ العدقالني، انباء الغسخ، ( ٓٔ) 
َأْشَمقيا  مج مغ أكلياء الدمصاف، لزبط أىموىػ اسع لمخ ابصة مغ الخيل في البالذحشة :(11)

ُة عمى  ،تاج العخكس مغ ،الدبيجؼ  ؛ٕ٘ٔص ،  تقػيع المداف ابغ الجػزؼ ، اميخىع العام 
 (ٕٙٙصٖ٘جػاىخ القامػس، ج

السمظ الرالح اسساعيل : اسساعيل بغ نػر الجيغ محسػد زنكي ابغ اؽ سشقخ ( ٕٔ) 
غ احجػ عذخ سشة كاف تؿيًا حميسًا تػفي سشة ااحب حمب بػيع لو بعج كفاة ابيو كىػ اب
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؛  ٓٔٔصٕٔسشة . الحىبي، سيخ اعالـ الشبالء ،  ٜٔـ ، كعسخه نحػ ٓٛٔٔىػٙٚ٘
 .  ٕٖٙصٔالدركمي ، االعالـ ، 

؛ ٖٕٙصٕالبجر الصالع، الذػكاني ، ؛ٖٔٙخاكؼ ،الحيل عمى االاخ، صالد( ٖٔ) 
 .ٙالذسخؼ، ابغ الذحشة، ص

 .ٔٚٔنطع العؿياف، ص( ٗٔ) 
 16اته الشحىح ,الذر المىتخة ,دروٌش المقذمح ص  (15)

السجرسة الحدامية : تقع في حمب كراء جامع الشااخية انذأىا االميخ حداـ الجيغ ( ٙٔ) 
؛ ابػ الفزل ،   ٓٔٔصٕمحسػد بغ الختمػ جج ابشاء الذحشة . الغدؼ ، نيخ الحىب ، 

اضخ ، اختيار ابغ الذحشة دمحم بغ الذحشة، تاريخ حمب ، كىػ فرل مغ كتابو ندىة الشػ 
 . ٖٔٔالسجيػؿ ، ص 

؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ،  ٜٓ٘صٗالجرر الكامشة في اعياف السائة الثامشة،  (ٚٔ) 
 .ٜص

 .ٕٗٙصٕالبجر الصالع ، الذػ كاني ،( ٛٔ) 
 . ٗٔٔصٗٔالشجـػ الداىخة ، ( ٜٔ) 
 .ٕٗٙصٕالبجر الصالع ، (ٕٓ) 
 . ٓٚٔصٜحىب ، الحشبمي ، شحرات الابغ العساد الحشبمي( ٕٔ) 
ـ حيث استباح ٓٓٗٔىػٖٓٛالفتشة التيسػرية : الحسمة التي قاـ بيا تيسػرليشظ سشة (ٕٕ) 

حمب كبعس مجف الذاـ االخخػ كقاـ بقتل الكثيخ مغ الشاس كمشيع االمخاء كالعمساء 
كنيب السجيشة كشّخد اىميا كجعميا مجف خاكية كأنيا ـيكل عطسي ال يػجج ؼيو حياة 

غ دمخىا في ثالثة اشيخ كيحتاج اعسارىا الى قخف مغ الدماف . كخد عمي، كيقػؿ السؤرخي
 .  ٙٚٔصٕخصط الذاـ ، ، 

 .  ٖٜٔصٚالحشبمي ، شحرات الحىب، ابغ العساد الحشبمي( ٖٕ) 
 .  ٓ٘ٔصٗالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٕٗ) 
 .  ٓ٘ٔصٗالدخاكؼ ، الزػء الالمع،  (ٕ٘) 
  . ٕٓصٙالدخاكؼ ، الزػء الالمع،  ( ٕٙ) 
 .  ٔٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ص ٖٓٙصٔالدخاكؼ ، الحيل عمى رفع االاخ ( ٕٚ) 
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عبج الدالـ بغ احسج بغ عبج السشعع البغجادؼ القاىخؼ الحشبمي الحشفي ، كلج سشة ( ٕٛ) 
ـ ، قاـ بخحالت كثيخة كاستقخ مقامو في القاىخة ، كشاؿ عسخه حتى كاف ٖٗٚٔىػٙٚٚ

ـ(. الدركمي ، ٗ٘ٗٔىػ ٜ٘ٛجد التالميح ، )تاكثخ فزالء الجيار السرخية في ع
 . ٖ٘٘صٖاالعالـ ، 

 .   ٖٖٛصٗالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ( ٜٕ) 
 . ٔٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٜصٕٔالدخاكؼ ، الزػء الالمع ،   (ٖٓ) 
 . ٔٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٜٕصٕٔالدخاكؼ ، الزػء الالمع ،   (ٖٔ) 
 . ٔٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٜٕ٘صٜع ، الدخاكؼ ، الزػء الالم(ٕٖ) 
 . ٕٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٜٗصٕٔالدخاكؼ ، الزػء الالمع ،   (ٖٖ) 
 .ٕٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٜٔصٕٔالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، (ٖٗ) 
يػنذ بغ نااخ الجيغ: دمحم بغ ابي بكخ الحمبي حاجب حمب السعخكؼ بإبغ كالي  (ٖ٘) 

 . ٕٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٖ٘ٗصٓٔاكؼ ، الزػء الالمع ، حجخ . الدخ
؛ ابغ ٕٚٔصٔ؛ الديػشي، نطع العؿياف،  ٖ٘ٓصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٖٙ) 

؛ البغجادؼ، ٕٗٙصٕ؛ الذػكاني، البجر الصالع ،  ٜٖٗصٚالعساد، شحرات الحىب ، 
 .  ٗٚ٘صٗايزاح السكشػف ، 

 .   ٜٕٙصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ( ٖٚ) 
 .  ٜٕٚصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع ،( ٖٛ) 
شسذ الجيغ : دمحم بغ عمي بغ احسج الغدؼ الحمبي السعخكؼ بإبغ الخكاب شسذ  (ٜٖ) 

ـ بغدة كعسل في االشتغاؿ بالقخاءات كالفقو فتخة شػيمة ثع ٖٖٚٔىػٖٛٚالجيغ ِكلج سشة 
ابغ حجخ ، انباء الغسخ ، ـ . ٕٕٗٔىػٕٙٛاقبل بعجىا عمى التالكة كاالقخاء ، تػفي سشة 

 . ٘ٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، صٜٙٔصٛ؛ الدخاكؼ ، الزػء الالمع ،  ٖٙصٛ
ابغ العد الحاضخؼ : دمحم بغ خميل بغ ىالؿ بغ حدغ العد ابػ البقاء بغ الرالح  (ٓٗ) 

ـ ، كسسع مغ البخىاف الحمبي ٖٙٗٔىػٚٗٚالحاضخؼ ، الحشفي ، الحمبي ، كلج سشة 
 ٕٗٛاس كغيخىع ككاف محسػد الصخيقة مذكػر الديخة تػفي سشة كالكساؿ بغ الشح

. الدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ٖٕٙصٖـ . ابغ حجخ ،انباء الغسخ ، ٕٔٗٔىػ
 .  ٖٖٕصٚ
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السارديشي : دمحم بغ ابي بكخ بغ دمحم بغ سالمة الحمبي الحشفي السارديشي االال  (ٔٗ) 
ـ ، ثع قجـ الى ٖٗ٘ٔىػِ٘٘ٚكلج سشة  عسل ببمجه كالتقى اكابخ السذايخ كحفع مشيع الكثيخ

ىػ ٖٚٛحمب كعسل بيا ككاف فقييًا فاضاًل اجاد بالعخبية كالسعاني كالبياف ، تػفي سشة 
؛ الغدؼ، الصبقات الدشية في ٕٖٔصٛـ . ابغ حجخ العدقالني ، انباء الغسخ ، ٖٖٗٔ

 .ٚٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٖٕٕصٔتخاجع الحشؽية، 
يع بغ دمحم بغ خميل البخىاف ابػ الػفاء ، الصخابمدي االال الحمبي البخىاف : ابخ  (ٕٗ)  ـا

ـ ، تػفي كالجه كىػ اغيخ ككفمتو امو كذىبت بو الى ٕٖ٘ٔىػٖ٘ٚالسػلج ، كلج سشة 
دمذق فحفع ىشاؾ بعس كتاب هللا تعالى ثع رجعت بو الى حمب فأكسل عمػمو فييا كاف 

ابغ العساد ؛ ٖٛٔ، الزػء الالمع ، صكرعًا فقييا عخؼ بالدىج كالعبادة . الدخاكؼ 
 . ٛٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٖٕٙصٚالحشبمي ، شحرات الحىب ، الحشبمي

ابغ الدفاح الحمبي : شياب الجيغ احسج بغ االح بغ احسج بغ عسخ السعخكؼ  (ٖٗ) 
بإبغ الدفاح الحمبي ، درس العمـػ في حمب عمى يج عمساءىا فحفع القخآف الكخيع كالكثيخ 

ـ ، كلي ناضخ الجير في حمب ككاتب الدخ في ٖٓٚٔىػٕٚٚكتب الفقو ، ِكلج سشة  مغ
ـ . ابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ٖٔٗٔىػٖ٘ٛحمب كالقاىخة ، تػفي سشة 

؛ الدخاكؼ ، الزػء الالمع ٕٛٗصٖ؛ ابغ حجخ العدقالني ، انباء الغسخ ، ٖٖٗصٚ
 .  ٕٔٔصٕٔ، 
يع بغ عبج هللا ابػ الحدغ بغ ابي عبج هللا بغ ابي الحمبي : عمي بغ دمحم بغ ابخ  (ٗٗ)  ـا

اسحاؽ الحمبي ، سسع مع ابغ عذائخ عمى الرالح عبج هللا بغ الذسذ كحّجث عشو 
 . ٕٓ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ،صٕٛٚص٘باالجازة . الدخاكؼ الزػء الالمع ، 

 حساه: مجيشة كبيخة مغ كػر حسز يسخ في كسصيا نيخ العااي كىي عطيسة (٘ٗ) 
كثيخة الخيخات رخيرة االسعار كاسعة الخقعة يحيط بيا سػر محكع بيشيا كبيغ دمذق 
خسدة اياـ لمقػافل كبيشيا كبيغ حمب اربعة اياـ . ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 

 .  ٖٓٓصٕ
ابغ خصيب الجىذة : محسػد بغ احسج بغ دمحم نػر الجيغ الحسػؼ ابغ خصيب  (ٙٗ) 

ـ ،  تفقو ببمجه كتجػؿ في انحاء  ٜٖٗٔىػ  ٓ٘ٚلج سشة الجىذة ،الفيػمي االال ك 
الذاـ كمرخ شمبًا لمعمع ثع كلي قزاء حساه في دكلة السساليظ ثع اخؼ عشيا فمـد بيتو 
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ـ . ٖٓٗٔىػٖٗٛلإلقخاء كالفتاكؼ كالترشيف فإنتفع بو اىل بمجه كارتفع ذكخه ، تػفي سشة 
ػكاني ، البجر الصالع ، ؛ الذ  ٜٕٗصٛابغ حجخ العدقالني ، انباء الغسخ ، 

 .  ٕٙٔصٚ؛ الدركمي ، االعالـ ،  ٜٕٗصٕ
ابغ سالـ : عمي بغ عبج هللا بغ دمحم بغ الحديغ بغ عمي بغ اسحاؽ بغ سالـ بغ  (ٚٗ) 

عبج الػىاب بغ سالـ الجمذقي عالء الجيغ ابػ الحدغ الذافعي ، كلج سشة 
يج ابغ قاضي شيبة ـ ، كحفع القخآف كمخترخ ابغ الحاجب كتفقو عمى ٖٗ٘ٔىػ٘٘ٚ

كغيخه ارتحل الى القاىخة فقخأ بيا االاػؿ عمى يج الزياء القخمي تػفي سشة 
؛ الدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ٘ٔٔصٛـ . ابغ حجخ العدقالني ، ٕ٘ٗٔىػٜٕٛ

 . ٕٔ٘ص٘
ابغ العالء البخارؼ : عالء الجيغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم البخارؼ العجسي  (ٛٗ) 

ـ ، كنذأ بسجيشة بخارػ كتفقو بأبيو ٖٚٚٔىػٜٚٚالعالع الداىج ، كلج سشة الحشفي، االماـ 
كعمساء بمجه كاستقخ فتخه في اليشج كعطع امخه عشج ممػؾ اليشج كاار اماـ عرخه ، كتشقل 

ـ . ابغ حجخ ٖٚٗٔىػٔٗٛبيغ مكة السذخفة كمرخ حتى تػفي في دمذق سشة 
ؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ؛ ابغ تغخ  ٕٗػػػٖٕصٜالعدقالني ، انباء الغسخ ، 

 .  ٜٕٔصٜ؛ الدخاكؼ، الزػء الالمع ،  ٕٚٔص٘ٔ
بعمبظ : مجيشة كبيخة في الذاـ بيشيا كبيغ دمذق مديخة ثالثة اياـ بيا ابشية عجيبة  (ٜٗ) 

كاثار عطيسة كقرػرًا مغ الخخاـ ال نطيخ ليا في الجنيا . ابغ عبج الحق ، مخااج 
؛ ياقػت الحسػؼ ،  ٜٙٔصٔدالظ كالسسالظ ، ، ؛ العديدؼ، الس ٕٛٓصٔاالشالع ، 

 .ٖ٘ٗصٔمعجع البمجاف ، 
يع بغ حارث بغ  (ٓ٘)  يع بغ دمحم بغ دمحم بغ سميساف بغ عمي بغ ابخـا ابغ السخحل : ابخـا

حشيشة بغ بخىاف الجيغ بغ الذسذ بغ الذخؼ البعمي الذافعي ، كيعخؼ بإبغ السخحل كلج 
قخأ القخآف عمى كالجه ككاف إمامًا في الفقو كالحفع ـ ، ببعمبظ كنذأ بيا فٖٗٚٔىػٙٚٚسشة 

الحشبمي ، ابغ العساد الحشبمي( ؛ ٜ٘ٔصٔكابجع بالعخبية . الدخاكؼ ، الزػء الالمع ، )
 .ٛٔ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٜٕٚصٚشحرات الحىب ، 

 .  ٜٖٙصٔالحيل عمى رفع االاخ، ( ٔ٘) 
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بغ مػسى بغ سميساف الذسذ الغدؼ  الذسذ بغ عسخاف : دمحم بغ مػسى بغ عسخاف( ٕ٘) 
ـ بغدة كنذأ بيا كحفع القخآف ككتب ٜٖٔٔىػٜٗٚالسقجسي الحشفي السقخؼء ، كلج سشة 

 . ٛ٘صٓٔـ . الدخاكؼ، الزػء الالمع، ٛٙٗٔىػٖٚٛاخخػ كاشتغل بالفقو كتػفي سشة 
 .ٛٔ(ابغ الذحشة ،الجر السشتخب ،دركير السقجمة ص ٖ٘) 
يع بغ التسيع بغ عبج السقخيدؼ : ىػ احسج بغ ( ٗ٘)  عمي بغ عبج القادر بغ دمحم بغ ابخـا

الرسج بغ ابي الحدغ التقي ابػ العباس بغ العالء بغ السحيػؼ الحديشي العبيجؼ البعمي 
ـ في القاىخة ، ٖٗٚٔىػ ٙٚٚاالال ، القاىخؼ السشذأ كيعخؼ بإبغ السقخيدؼ، كلج سشة 

ـ ٔٗٗٔىػ٘ٗٛلسًا فقييًا تػفي سشة سسع مغ عمساءىا كتقمج فييا بعس الػضائف ككاف عا
 .ٕٔصٕ. الدخاكؼ ، الزػء الالمع ، 

قصمػبغا : زيغ الجيغ قاسع بغ قصمػبغا بغ عبج هللا الجّساؿ السرخؼ نديل االشخؼية ( ٘٘) 
ـ ، بالقاىخة كنذأ بيا فحفع القخآف الكخيع كاّشف ٜٜٖٔىػٕٓٛالحشفي ، كلج سشة 

؛  ٕٖٙصٚالحشبمي ، شحرات الحىب ، شبميابغ العساد الحالترانيف كالف الكتب . 
 .              ٕٕ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ،ص ٓٛٔص٘الدركمي ، االعالـ ، 

الذاب التائب : احسج بغ عسخ بغ احسج بغ عيدى الذاب التائب شياب الجيغ ( ٙ٘) 
ـ ، كاشتغل بالفقو كشاؼ البالد ٖ٘ٙٔىػٚٙٚالسرخؼ الذاذلي نديل دمذق كلج سشة 

ـ . ابغ ٕٛٗٔىػٕٖٛى اليسغ كالعخاؽ كدمذق كبعس بالد السذخؽ تػفي سشة كسافخ ال
الحشبمي ، شحرات الحىب ابغ العساد الحشبمي؛  ٔٛٔصٛحجخ العدقالني، انباء الغسخ ، 

 . ٜٚٔصٚ، 
يع بغ دمحم بغ خميل الصخابمدي االال الحمبي ( ٚ٘)  ابػ ذر الحمبي : احسج بغ ابخـا

ديب كمحجث حمب مػفق الجيغ ابػ ذر ابغ االماـ الحافع الذافعي ، االماـ البارع كاال
ـ كاخح عغ كالجه كعغ عمساء بمجه كمشيع محب الجيغ ٘ٔٗٔىػ ٛٔٛبخىاف الجيغ كلج سشة 

؛ ٜٛٔصٔـ . الدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ٜٚٗٔىػٗٛٛابغ الذحشة تػفي سشة 
 . ٖٕصٔ؛ الغدؼ، نيخ الحىب ، ٖٓالديػشي ، نطع العؿياف ، ص

فيج: عسخ بغ دمحم بغ دمحم بغ ابي الخيخ دمحم بغ عبج هللا بغ فيج القخشي ابغ ( ٛ٘) 
ـ كحفع القخآف الكخيع كالتقى الكثيخ مغ ٜٓٗٔىػٕٔٛالياشسي السكي الذافعي كلج سشة 
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؛  ٕٚٔصٙالعمساء كمشيع محب الجيغ ابغ الذحشة . الدخاكؼ ، الزػء الالمع ، 
 . ٖٕالذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص

: كىػ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ ابي بكخ بغ عثساف بغ دمحم بغ  الدخاكؼ ( ٜ٘) 
شسذ الجيغ ابي الفزل الدخاكؼ القاىخؼ الذافعي ، السحجث كالسؤرخ كلج سشة 

ـ حزخ مجالذ ابغ حجخ كىػ اغيخ كحبب اليو الحجيث . الدخاكؼ ، ٕٚٗٔىػٖٔٛ
؛ الذسخؼ ، ابغ  ٖ٘ٔ؛ الديػشي ، نطع العؿياف ، ص ٕٖػػػػٕصٛالزػء الالمع ، 

 . ٖٕالذحشة ، ص
 .  ٖٕ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص ٘صٛالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ( ٓٙ) 
ابغ شياب الخممي : احسج بغ احسج بغ دمحم بغ عبج هللا بغ زىيخ الذياب الخممي ( ٔٙ) 

ـ في الخممة كنذأ بيا ثع تحػؿ ٓ٘ٗٔىػٗ٘ٛالجمذقي الذافعي السقخؼء الذاعخ كلج سشة 
مذق كأخح مغ عمساء عرخه الكثيخ كأجازكا لو بعس العمساء . الدخاكؼ ، الزػء الى د

؛  ٛٚٔصٔ؛ ابغ شػلػف ، مفاكية الخالف في حػادث الدماف، ٕٕٔصٔالالمع ، 
 .   ٖٕالذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ص

التادفي : دمحم بغ يػسف بغ عبج الخحسغ الخبعي الحمبي التادفي الذافعي كساؿ ( ٕٙ) 
ـ ، كاشتغل بالفقو حيث اجازه بعس العمساء كّلي ٜٙٗٔىػٗٚٛلمصف كلج سشة الجيغ ابػ ا

قزاء حمب كنيابة الحكع بالجيار السرخية . الغدؼ، الكػاكب الدائخة بأعياف السئة 
 . ٕٖٔصٛالحشبمي ، شحرات الحىب ، ابغ العساد الحشبمي؛ ٕٙصٕالعاشخة ، ، 

يع بغ يػسف بغ عبج الخ ( ٖٙ)  حسغ الذيخ بخىاف الجيغ ابغ قاضي ابغ الحشبمي : ابخـا
القزاة بغ السحاسغ ابغ قاضي القزاة زيغ الجيغ الحمبي الحشفي الذييخ بابغ الحشبمي 

ـ بحمب ٕٚٗٔىػٚٚٛالسؤرخ السذيػر كسبط قاضي القزاة اثيخ الجيغ ابغ الذحشة كلج 
كاشتغل في الرخؼ كالشحػ كالعخكض كالسشصق اجازه الكثيخ مغ العمساء كمشيع محب 

 . ٖٕ؛ الذسخؼ ،ابغ الذحشة ، صٔٛصٕالجيغ ابغ الذحشة ؛ الغدؼ ، نيخ الحىب 
الحشبمي : يحيى بغ يػسف بغ عبج الخحسغ قاضي القزاة ابػ السكاـر نطاـ الجيغ ( ٗٙ) 

ـ ٙٙٗٔىػٔٚٛالحمبي الحشبمي القادرؼ سبط بغ االثيخ كىػ عع ابغ الحشبمي كلج سشة 
باستجعاء مغ كالجه كمشيع السحب ابغ الذحشة  كتقفو عمى يج ابيو كاجاز لو العمساء
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فأابح مغ عمساء عرخه كناب عغ كالجه في قزاء الحشابمة بحمب . الغدؼ ، الكػاكب 
 . ٛٚٔصٛ؛ الدركمي ، االعالـ ،  ٙ٘صٕالدائخة ، 

العباسي : بجر الجيغ ابػ الفتح عبج الخحيع بغ احسج الديج شخيف العباسي الذافعي ( ٘ٙ) 
ـ ، بالقاىخة كاخح العمع بيا كسسع مغ عمساءىا كاابح ٕٙٗٔىػٚٙٛسشة القاىخؼ ، كلج 

الحشبمي ابغ العساد الحشبمي؛  ٕٓٙصٔمغ مذاىيخ عرخه . الغدؼ، الكػاكب الداىخة ، 
 . ٖٖٙصٛ، شحرات الحىب ، 

  .ٚ٘ٔص ٘ٗ( ابغ تغخ بخدؼ، السشيل الرافي، ٙٙ)
؛ الدركمي ،  ٖٕٙصٕف  حاجي خميفة ، كذف الطشػف عغ اسامي الكتب كالفشػ  (ٚٙ) 

 .  ٔ٘صٚاالعالـ ، 
 . ٚٙٛٔصٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، (ٛٙ) 
 .ٙٙٛٔصٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، (ٜٙ) 
 .25ص1الغشي ,وهز الذهة,ج ( 30) 

 . ٙٙٛٔصٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، (ٔٚ) 
ؼ ؛ البغجاد ٔ٘صٚ؛ الدركمي ، االعالـ ،  ٔٚٔصٔالديػشي ، نطع العؿياف ،  (ٕٚ) 

 .ٛٚصٗ، ، ايزاح السكشػف في الحيل عمى كذف الطشػف، 
 .  ٗٚ٘صٗ( ؛ البغجادؼ ، ايزاح السكشػف ، ٔ٘صٚالدركمي ، االعالـ ، )(ٖٚ) 
 . ٔ٘صٚالدركمي ، االعالـ ، (ٗٚ) 
 .  ٕٔٔصٖالبغجادؼ ، ايزاح السكشػف ، (٘ٚ) 
 . ٖٗٓصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، (ٙٚ) 
 .ٖٖصٗف ، البغجادؼ ، ايزاح السكشػ  (ٚٚ) 
 . ٜٖ٘صٔالدخاكؼ ، الحيل عمى رفع االاخ ، (ٛٚ) 
كاتب الدخ : كىي كضيفة يتػلى كاتب الدخ فييا قخاءة الكتب الػاردة الى الدمصاف  ( ٜٚ) 

كالخد عمييا كأخح خط الدمصاف عمييا كتعخيف السخاسيع كىي كضيفة ميسة كذلظ لقخبيا 
 .  ٖٓصٗ، ابحي االعذى ،  مغ الدمصاف كتحكسيا بأمػر الدمصشة . القمقذشجؼ
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ناضخ الجير : كىي التحجث في أمخ االقصاعات بالذاـ كمرخ كمذاكرة الدمصاف ( ٓٛ) 
فييا كىي كضيفة رؼيعة السقجار كديػانيا اكؿ ديػاف كضع في االسالـ في خالفة عسخ بغ 

 .ٖٓصٗالخصاب رضي هللا عشو . القمقذشجؼ ، ابحي االعذى ، 
  .ٜٕٓصٕالحىب، سبط بغ العجسي، كشػز  (ٔٛ)

 .   ٜٕٗصٔٔكحالة ، معجع السؤلفيغ ، ( ٕٛ) 
 .  ٜٕٛصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع ، ( ٖٛ) 
الجالؿ ابي البقاء : دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ محسػد ، جالؿ  (ٗٛ) 

مغ الجيغ ابي البقاء بغ اثيخ الجيغ بغ السحب بغ الذحشة الحمبي الذافعي ، حػلو ججه 
محىب الحشؽية الى محىب الذافعية ليكػف قاضي حمب كيدتخيح ججه مغ مشاكجة 

 .  ٜٜٕ-ٜٕٗصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع   الذافعية .
ابغ االشقخ: دمحم بغ عثساف بغ سميساف الكخاكؼ الحشفي كلي كتابة الدخ كناضخ ( ٘ٛ) 

لديػشي، ـ .اٛ٘ٗٔىػ ٖٙٛالجير كمشااب اخخػ في مرخ كبالد الذاـ تػفي سشة 
 .  ٖ٘ٔصٔنطع العؿياف، 

 .  ٜٕٙصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٙٛ) 
الخاناقاه الذيخػنية: الخػانق جسع خاناقاه كىي كمسة فارسية معشاىا بيت كقيل ( ٚٛ) 

ااميا خػنقاه اؼ السػضع الحؼ يأكل ؼيو السمظ، كضيخت اكؿ مخه في حجكد القخف الخابع 
دة كمكانيا في مرخ التدميا كدرس فييا محب اليجخؼ لتكػف مكاف لمترػؼ كالعبا

ـ. السقخيدؼ، ٘ٛٗٔىػ ٜٓٛالجيغ ابغ الذحشة بعج تخكو السشااب لحيغ كفاتو سشة 
 .ٖٔٓصٗالسػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار، ، 

 .   ٖٕٙصٕالبجر الصالع ، ( ٛٛ) 
 .  ٓ٘ٔصٗالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٜٛ) 
 .  ٜٜٕصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٜٓ) 
الجػالي: كضيفة يقـػ القائع عمييا بأخح الجدية السقخرة عمى اىل الحمة في كل سشة  (ٜٔ) 

 .  ٕٙٗصٖسػاء كانت في الجيار السرخية اك خارجيا . القمقذشجؼ ، ابحي االعذى 
 .  ٜٕٛصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٕٜ) 
 . ٜٜٕصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٖٜ) 
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تقتسخية : مجرسة انذأىا اشتقتسخ داخل باب الشيخب في حمب كىي السجرسة االش (ٜٗ) 
ذحشة . الذسخؼ، ابغ الذحشة ، احجػ السجارس التي درس فييا محب الجيغ ابغ ال

 . ٔٔص
 ٜٓ٘السجرسة الجخدكية : انذأىا االميخ عد الجيغ جخديظ الشػرؼ في سشة ( ٜ٘) 
اـ التسيسي كعالء الجيغ ـ كدّرس فييا الذيخ مقخب الجيغ ابػ حفز بغ قذٖٜٔٔىػ

 . ٙٗصٕالكاشاني ككحلظ دّرس فييا محب الجيغ ابغ الذحشة  . الغدؼ ، نيخ الحىب ، 
السجرسة الحالكية : ىحه السجرسة كانت كشيدة عطيسة بشتيا ـيالني اـ قدصشصيغ ( ٜٙ) 

كاخحىا القاضي ابػ الحدغ الخذاب مغ الشرارػ بعج محااخة األفخنج لحمب كبعثخت 
سدمسيغ فجعميا مدججًا عخؼ بسدجج الدخاجيغ كلسا ممظ نػر الجيغ زنكي جعميا قبػر ال

 . ٚٙٔصٕمجرسة . الغدؼ ، نيخ الحىب ، 
السجرسة الذاذبختية : مجرسة تقع بجرب العجكؿ بقخب سػؽ الشذابة انذأىا االميخ  (ٜٚ) 

كاستجعى جساؿ الجيغ شاذبخت الخادـ اليشجؼ األتابكي ككاف نائبًا عغ نػر الجيغ بحمب 
مغ سشجار نجع الجيغ مدمع بغ سالمو ليتػلى التجريذ فييا كدّرس بيا كحلظ محسػد بغ 

، كشػز حشة محب الجيغ . سبط ابغ العجسيـبة هللا بغ الشحاس اضافة الى ابغ الذ
 .  ٖ٘ٗصٔالحىب في تاريخ حمب ، 

 بغ عسخ بغ السجرسة الحجادية : مجرسة محميا في الدفاحية بشاىا حداـ الجيغ دمحم( ٜٛ) 
الجيغ ابغ اخت االح الجيغ كاّيخىا مجرسة كاكؿ مغ دّرس بيا الفؿيو االماـ الحديغ 

 .  ٛٛصٕبغ دمحم السعخكؼ بالسشّجع . الغدؼ، نيخ الحىب، 
السجرسة الجاكلية : انذأىا عؽيف الجيغ عبج الخحسغ الجاكلي الشػرؼ بالقخب مغ ( ٜٜ) 

فييا نجع الجيغ ابػ الحدغ بغ حداـ الكخدؼ الديمية كىي مغ السجارس الحشؽية دّرس 
( ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة، ٖٗ٘صٔاليكارؼ. سبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )

 .  ٕ٘ص
 .  ٜٕٛصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٓٓٔ) 
ـ ، ٙٔٗٔىػٜٔٛالسجرسة السؤيجية : بشاىا السمظ السؤيج شيخ السحسػدؼ سشة ( ٔٓٔ) 

ف ديشار كسسيت بالسؤيجية ندبة لو . الديػشي، حدغ كبمغت الشفقة عمييا اربعػف ال
 .ٕ٘( ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، صٕٕٚصٕالسحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة، )



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

6111 

                                                                                                                                   

 .  ٖٔٓصٜالزػء الالمع،  (ٕٓٔ) 
 . ٖٔٓصٜالدخاكؼ ، الزػء الالمع، ( ٖٓٔ) 
 . ٔٚٔنطع العؿياف، ص( ٗٓٔ)
 .  ٖٕٙصٕالبجر الصالع ، ( ٘ٓٔ) 
 .  ٕٗ٘صٜشحرات الحىب ، ( ٙٓٔ) 
 (103 ) 2/1141. 
 (108 ) 1/25. 
مه تارٌخ اته  1و  8و  3جلذ مهـ على هامش 1210تىالق   طثع الكتاب مطثعح ( 101) 

؛ ثم اعٍذ طثاعته وتتحقٍك سٍذ دمحم مهىً ,دار الكتة العلمٍح, االثٍز الكامل فً التارٌخ

 .1113تٍزوخ ,
 .2المخطىطح, لىحه, ب/ ( 110) 
؛الثغذادي ,هذٌح العارفٍه 120ص1ن ,جحاجً خلٍفح ,كشف الظىى ( 111) 

 .213ص2,ج
 .5المخطىطح, لىحه, أ/ ( 112) 
 .5المخطىطح, لىحه, أ/ ( 113) 
 ص1,ج , مقذمح المحقككىىس الذهة فى تارٌخ حلةسثط اته العجمً , ( 114) 

 .25ص1؛الغشي ,وهز الذهة,ج11
 .12اته الشحىح ,الذر المىتخة ,دروٌش,ص ( 115) 

اسة ( ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة در ٓٔ/ٔفي تاريخ حمب ، ، )الغدؼ ، نيخ الحىب  ( ٙٔٔ) 
 ( . ٔٙ، )صفي سيختو ككافو لتاريخ حمب 

 ( . ٔٔ/ٔالغدؼ ، نيخ الحىب ، )( ٚٔٔ) 
 ( . ٕٙالبتخكني ، ، تاريخ حمب، السقجمة ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، ) ص (ٛٔٔ) 
 .  ( ٖٗ-ٖٔ/ٔالصباخ ، ، اعالـ الشبالء بتاريخ حمب الذيباء، ) ( ٜٔٔ) 
 ( ؛ كيكػ اكتا ، تاريخ حمب ، السقجمة . ٕٖ/ٔالصباخ ، اعالـ الشبالء ، ) ( ٕٓٔ) 
 ( . ٔٙ-ٓٙ( ؛ الذسخؼ ، ابغ الذحشة ، )ص ٕٖ/ٔالصباخ ، اعالـ الشبالء ، ) ( ٕٔٔ) 
 ( . ٘الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب، )ص ابغ الذحشة ، ، (ٕٕٔ) 
 جىا . كما بع ٔٔدار الكتاب العخبي ،دمذق ،ص  (ٖٕٔ) 
 ،السقجمة ص ؼ.  ٜٜٓٔشػكيػ، (ٕٗٔ) 
 .  ٚٙابغ الذحشة دراسة في سيختو ،ص (ٕ٘ٔ) 
 ( .ٕٔٗ/ٔاالعالؽ الخصيخة ، )( ٕٙٔ)
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 في ب )كابتجا مشيا( .( ٕٚٔ)

 في ب )عغ( .( ٕٛٔ)

السجرسة الدجاجية الذافعية : سسيت باسع الدػؽ الحؼ ىي ؼيو حيث كاف ىشاؾ ( ٜٕٔ)
حمب ككانت قجيسًا تجعى بالذخؼية باسع بانييا  معسل لمدجاج كىي أكؿ مجرسة بشيت في

العالمة شخؼ الجيغ عبجالخحسغ بغ العجسي . سبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، 
(ٔ/ٕٚٓ. ) 

 (ٕٔٗ/ٔابغ خمكاف ، كؼيات األعياف ، ) (ٖٓٔ)
 في ب )ابتجا( .( ٖٔٔ)
 ( .ػىٓٔ٘في ب )سشة ( ٕٖٔ)

 ( .ػىٚٔفي ب )سشة  (ٖٖٔ)

 في ب )بشاييا( .( ٖٗٔ)

 ئح( ساقصة في ب .)حيش( ٖ٘ٔ)

 في ب )فكاف( .( ٖٙٔ)

يع االسحاقي الحديشي : ىػ ابغ (ٖٚٔ)  زىخة الذخيف زىخة بغ عمي بغ دمحم بغ أبي ابخـا
 أبػ الذخيف دمحم بغ عمي بغ زىخة بغ الحدغ بغ زىخة بغ الحدغ بغ عمي الحمبي الشقيب
 نقابة كلي كغيخه الجمياشي عشو ركػ  الشقيب الحمبي اإلسحاقي الحديشي العمػؼ  الحدغ

 ق(ٕٛ٘ٔىػ/ٙ٘ٙ) سشة ، تػفي ، كغيخىا بغجاد إلى حمب ااحب عغ كتخسل األشخاؼ
 (.ٕٕٕ/ٕٓبالػؼيات ، ) . الرفجؼ، الػافي

يع ىػ( .( ٖٛٔ)  في ب )ىحا ابػ ابخـا

 )قاؿ ( ساقصة في ب.( ٜٖٔ)

 كفي ب )الجبمي( ، لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر .( ٓٗٔ)

 غ ب . )الحدغ( ساقصة م (ٔٗٔ)

حخفتيا،  العامة أف إال قخية األنبياء حمب، كأاميا شخقي تقع قخنبيا:  كىي قخية (ٕٗٔ)
الفارسية  بالمغة أقبل، أسػد يا: معشاىا المفطة ىحه أف ىحه الجيار أىالي عشج السذيػر كأف

 أبػ البخكات البغجادؼ، الجيغ نااخ بغ مخعي بغ حديغ بغ هللا عبج، الدػيجؼ  .
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 ضبي أبػ الثقافي، ، د. ط ، السجسع السكية الخحمة في السدكية الشفحة( ، ػىٗٚٔٔت)
 ( .ٕٚٓ، )ص ـٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ

 .( في ب )الحدغ(ٖٗٔ)
يع إسحاؽ أبي اإلماـ الفخكع لمذيخ في ، كالسيحب( في ب )السيخب( ٗٗٔ)  دمحم بغ إبخـا

 سشة ترشيفو في بجأ ـ( ،ٖٛٓٔىػ/ٙٚٗ) سشة الذافعي ، الستػفى الفؿيو الذيخازؼ 
 كتاب: ـ( ، كىػٙٚٓٔىػ/ٜٙٗ) سشة اآلخخة جسادػ في مشو ـ( ، كفخغٖٙٓٔىػ/٘٘ٗ)

 ( .ٕٜٔٔ/ٕحاجي خميفة ،كذف الطشػف:) .الذافعية فقياء بذأف اعتشى القجر، جميل
 ( في ب )كاعج(٘ٗٔ)
(ٔٗٙ)  ( في ب )محـخ
 ( )بعجه( ساقصة  مغ ب ٚٗٔ)
 . ( في ب )مجرسا بيا(ٛٗٔ)
 ( .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔ) ابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ،( ٜٗٔ)
 عمي الحدغ ألبي دار األال في السجرسة ىحه مػقع كاف: العرخكنية السجرسة (ٓ٘ٔ)

 حمب إلى محسػد الجيغ نػر جاء كلسا حمب أاحاب ِمخداس بشي كزيخ الُثخّيا أبي بغ
 سشة كذلظ الفقياء مغ بيا لمسجرسيغ مداكغ فييا كجعل مجرسة، كحّػليا الجار ىحه اشتخػ 

 ( ؛ الرالبي ، عرخٕٛٚ/ٔسبط بغ العجسي ، كشػز الحىب ، )ـ(.٘٘ٔٔىػ/ٓ٘٘)
 .(ٖٔٓالدنكية ، )ص الجكلة

 . ( في ب )دار(ٔ٘ٔ)
 مع التحست بل القحة، العخبية أاػليا عمى تحافع لع عخبية قبيمة مخداس: (ٕ٘ٔ)

 العخب بابتالع كبيخ امتداج بيشيسا فحرل كالجػار، بالسراىخة البخبخية الؿبائل بعس
 القجيسة العخب ؾبائل كحالة، معجع .عشابة  قخب قدشصيشة عسالة دىاكمخك. لمبخبخ

 ( .ٗٚٓٔ/ٖكالحجيثة ، )
 زيادة مغ ب .( ٖ٘ٔ)
 . ( في ب )ابي سعيج(ٗ٘ٔ)
 السػامي الذافعي : ىػ قاضي القزاة اإلماـ أبػ سعج الذيخ شخؼ الجيغ عبج (٘٘ٔ)

 التسيسي الدخؼ  يأب ابغ عرخكف  أبي بغ السصيخ بغ عمي بغ هللا ـبة بغ دمحم بغ هللا
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 األكؿ ربيع شيخ في كرئيديا، مػلجه كعالسيا بيا القزاة كقاضي دمذق السػامي، نديل
 كأبي الذيخزكرؼ  ابغ السختزى القاضي عمى أكال كأربعسائة ، تفقو كتدعيغ ثالث سشة
 بغ الحديغ هللا عبج أبي عمى بالدبع ببغجاد السػامي، كقخأ خسيذ بغ الحديغ هللا عبج
 فتفقو كاسط إلى الخياط، كتػجو كسبط كدعػاف السدرقي بكخ أبي عمى كبالعذخ ارعالب دمحم
 السييشي أسعج عغ ببغجاد كعمق بو كعخؼ كالزمو الفارقي عمي أبي القاضي عمى بيا

الكبخػ،  الذافعية شبقات بخىاف . الدبكي ، ، بغ الفتح أبي عغ األاػؿ كأخح
(ٚ/ٖٕٔ. ) 
 . ( في ب )الذيخكزؼ(ٙ٘ٔ)
 مغ مجيشة كىي فاراب أكزلغ مجيشتو بغ شخخاف بغ دمحم بغ دمحم نرخ ارابي :أبػالف (ٚ٘ٔ)

 السشصق في الترانيف ااحب جير، قائج أبػه ككاف خخاساف أرض في التخؾ بالد
، مغ كغيخىسا كالسػسيقى  رتبتو بمغ مغ فييع يكغ كلع السدمسيغ، فالسفة أكبخ كىػ العمـػ

 يعخؼ كىػ بغجاد، إلى كال أف إلى األسفار بو كتشقمت بمجه مغ خخج فشػنو، ثع في
 غاية كأتقشو فتعمسو العخبي المداف في فذخع العخبي، غيخ لغات كعجة التخكي المداف

 ( .ٖ٘ٔ/٘األعياف ، ) ابغ خمكاف ، كؼيات .الحكسة بعمـػ اشتغل ثع اإلتقاف،
 اىخ دمحمأبػ اسحاؽ الفيخكزآبادؼ: ىػ اإلماـ في المغة كاآلدب مجج الجيغ أبػ ش (ٛ٘ٔ)

يع بغ دمحم بغ يعقػب بغ  أعساؿ مغ بكارزيغ الفيخكزآبادؼ ، كلج الذيخازؼ  عسخ بغ إبخـا
 إلى كرحل. كاليشج الخـك بالد كدخل كالذاـ، مرخ في كجاؿ العخاؽ، إلى كانتقل شيخاز ،

 ككلي فدكشيا عميو، كقخأ إسساعيل األشخؼ ممكيا فأكخمو( ـٖٜٖٔىػ/ٜٙٚ) سشة زبيج
 .كالتفديخ كالحجيث المغة في عرخه مخجع كاف حتى اآلفاؽ، في اسسو خقزاءىا، كانتذ

 ( .ٓ٘ٔالشدابيغ، )ص ( ؛ أبػ زيج ، شبقاتٙٗٔ/ٚالدركمي ، األعالـ ، )
 . ( )كمجرسة بحسز( ساقصة مغ بٜ٘ٔ)
 . ( )امخ( ساقصة مغ بٓٙٔ)
 ( .٘ٛ٘)في ب  (ٔٙٔ)
 . ( )شيخ( ساقصة مغ بٕٙٔ)
 ( .ٕ٘ٗ/ٔابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ، ) (ٖٙٔ)
 زيادة مغ ب . ( ٗٙٔ)
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( فخخ الجيغ سخخاب بغ الحدغ بغ الحديغ األرمػؼ : ىػ الفؿيو الستكمع السفتي (٘ٙٔ
 أبػ الحدغ بغ يحيى بغ الغخيب أبي بغ سخخاب الحديغ ، كقيل بغ الحدغ بغ سخخاب
 عرخكف  أبي بغ دمحم بغ هللا عبج احب أرمية، أىل مغ كاف الذافعي األرمػؼ  الفزل

 عرخكف، أبي بشي إلى السدشجة الشػرية بالسجرسة بحمب، التجريذ كتػلى يوعم كتفقو
 ( .ٕٕٓٗ/ٜـ( . ابغ العجيع ، بػية الصمب ، )ٕٓٔٔىػ/ٚٓٙسشة ) بإربل كتػفي

 . ( )الجيغ( ساقط مغ بٙٙٔ)
 ابغ أّيػب الجيغ نجع الرالح السمظ الدمصاف السمظ الرالح نجع الجيغ أيػب :ىػ (ٚٙٔ)

 بكخ أبى الجيغ سيف العادؿ السمظ الدمصاف ابغ دمحم الجيغ نااخ لالكام السمظ الدمصاف
 أفّ  تقّجـ كقج. السرخّية الجيار سمصاف األيػبي شادؼ بغ أّيػب الجيغ نجع األميخ ابغ

الكامل . ابغ تغخؼ بخدؼ ،  السمظ كالجه أّياـ في بكخ كديار الذخؽ  كلى ىحا الرالح السمظ
 ( .ٜٖٔ/ٙالداىخة ، ) الشجـػ

 عمي بغ هللا عبج بغ دمحم بغ هللا عبج بغ دمحم بغ عثساف الجيغ تخكي : ىػ شخؼال(ٛٙٔ)
 عذخ ثامغ في بجمذق مػلجه الذافعي الجمذقي التسيسي عرخكف  أبي بغ السصيخ بغ

 كتػفي الكـخ في مفخشاً  اليسة كبيخ جػاداً  رئيداً  كاف ـ(٘ٛٔٔىػ/ٔٛ٘) سشة الحجة ذؼ
 ( .ٖٛٛ/ٔالدماف ، ) مخآة  يشي ، ذيلاليػن .السدمسيغ  فقخاء مغ فقيخ كىػ

 .عشيا( رحل )في ب ( ٜٙٔ)
 ( .ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٔ)الخصيخة،  ابغ شجاد ، األعالؽ (ٓٚٔ)
 . ( في ب )بدكػف(ٔٚٔ)
 عسخاف أبي القاضي عغ بحمب حجث العباس ، احسج بغ الفزل الشفخؼ: ىػ أبػ (ٕٚٔ)

 عمي بغ بالسيح الحدغ أبػ عشو ركػ  األشيب، الحدغ ابغ مػسى بغ القاسع بغ مػسى
 ( .ٕ٘ٙ/ٕ، ) الصمب السعخؼ. ابغ العجيع ، بػية حامج أبي بغ السيحب بغ

 بغ دمحم بغ أحسج بغ أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم : ىػ أبػ الحدغ عمي (ٖٚٔ)
 بيا كسسع لمعمع، شالًبا شاًبا بغجاد قجـ البرخة، أىل الشفخؼ ، مغ ُيػُسف ْبغ إسساعيل

 الصيػرؼ  اْلُحَدْيغ كأبي العالؼ فيج ْبغ عمي ْبغ الػاحج كعبج اْلَحَدغ ْبغ عااع مغ الكثيخ
( ٜٜ/ٛٔبغجاد ، ) كاألدب . الخصيب البغجادؼ ، تاريخ بالمغة معخفة َلوُ  ككانت كأمثاليع،

. 



 

 ذكر ما بباطن حلب وظاهرها من املدارس "املدارس الشافعية"

6111 

                                                                                                                                   

 . ( )الشفخؼ( ساقط مغ بٗٚٔ)
 الجشاف ،  دار ،  ٔالباركدؼ ، ط عسخ هللا األنداب ، تح: عبج (٘ٚٔ)

 كالدسعاني ىػ السؤرخ الخحالة الحافع أبػ سعج عبج ( ،٘ٔ٘/٘ـ ، )ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ
 إلى بسخك، رحل ككفاتو السخكزؼ ، مػلجه الدسعاني التسيسي مشرػر بغ دمحم بغ الكخيع

 سسعاف إلى عشو، ندبتو كأخحكا عشيع، كأخح كالسحجثيغ، العمساء كلقي البالد، أقااي
 ( .٘٘/ٗالدركمي ، االعالـ ، ) .تسيع  مغ بصغ

 مأخحه الكػفة بشػاحي بيخاـ بغ بيخاـ بغ بيخاـ بغ نخسى حفخه نيخ كىػ الشخس: (ٙٚٔ)
 كاف قخية نخس :كقيل مشو، الشخسية كالثياب قـػ إليو ندب قج قخػ  عجة عميو الفخات مغ

بيا . ياقػت الحسػؼ ،  كيدّسى إلييا مشدػب الشيخ كىحا ببابل بيػراسب الّزحاؾ يشدليا
 ( .ٕٓٛ/٘البمجاف ، ) معجع

 عميو دخمت رأسو عمى التاج عقج فمسا الثالث، بيخاـ أخػ كىػ بيخاـ: بغ سىنخ  (ٚٚٔ)
 بأعجؿ فييع كسار أمخه، عمى بسكانفتو كأمخىع خيخا، فػعجىع لو فجعػا كالعطساء، األشخاؼ

 تدع ممكو عميشا، ككاف بو أنعع ما عمى هللا شكخ نزيع لغ إنا :ممظ يـػ كقاؿ الديخة،
 ( .ٗ٘/ٕكالسمػؾ ، ) لالخس سشيغ . الصبخؼ ، تاريخ

 ( .ٖٔٛٔ/ٖ( ابغ عبج الحق ، )(ٛٚٔ
 زيادة مغ ب . ( ٜٚٔ)
 أبػ اإلماـ الذيخ الصخيثيثي مدعػد بغ دمحم بغ الشيدابػرؼ الصخيثيثي: ىػ مدعػد (ٓٛٔ)

 الفقو، كاف في السذيػر السخترخ اليادؼ كتاب الشيدابػرؼ ااحب الجيغ قصب السعالي
 سشة رجب في مشاضخا، مػلجه أديبا كالػعع كالتفديخ كاألاػؿ كالخالؼ السحىب في إماما

. الدبكي ،  الدمصاف كعسخ يحيى بغ دمحم كعمى كالجه عمى ـ، كتفقؤٔٔٔىػ/٘ٓ٘)(
 ( .ٜٕٚ/ٚالكبخػ ، ) الذافعية شبقات

 خالفة في كخيد، بغ عامخ بغ هللا عبج افتتحيا األكػار كثيخ كاسع بمج نيدابػر: (ٔٛٔ)
كالعجع،  العخب مغ اخالط كأىميا ثالثيغ، سشة في شو،ع هللا رضي عفاف بغ عثساف

 خخاساف، أعساؿ مغ درىع، كىي ألف آالؼ خسدة كخخاجيا كالعيػف، األكدية مغ كمذخبيا
 السجائغ ذكخ في السخجاف آكاـ، كالقصغ . السشجع الحخيخ مغ الخؼيعة الثياب تعسل كبيا

 . (ٕٚ ، )ص السذيػرة
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 . ( في ب )كرا(ٕٛٔ)
 ب .ساقصة مغ  نرخ(ابا ( )ٖٛٔ)
 أبػ شمحة بغ السمظ عبج بغ ىػازف  بغ الكخيع عبج بغ الخحيع القذيخؼ : ىػ عبج (ٗٛٔ)

 كأعالـ السدمسيغ أئسة مغ كاف نيدابػر أىل مغ القذيخؼ  القاسع أبي األستاذ ابغ نرخ
 إماـ كالـز كافخا حطا ذلظ مغ كرزؽ  كالػعع القخآف كتفديخ كالجه عمى األاػؿ قخأ الجيغ

 كنثخ كنطع األدب كقخأ أقخانو كجاز ذلظ في كبخع كالخالؼ السحىب عميو كدرس الحخميغ
 العديد عبج بغ دمحم بغ الغافخ كعبج الرابػني الخحسغ عبج بغ إسساعيل مغ كسسع

 ( .ٕٓٓ/ٛٔبالػؼيات ، ) كغيخىع . الرفجؼ ، الػافي الفارسي
 ىخاة  أىل مغ يالجػيش حسػيو بغ دمحم بغ عمي الحدغ ابغ الجػيشي: ىػ أبػ (٘ٛٔ)

 السعاشخة، مميح األخالؽ، حدغ نيدابػر ، كاف نػاحي مغ جػيغ قخػ  إحجػ بحيخاباذ
كالػرع .  الدىج في السثل بو يزخب مسغ كالجه ككاف كالفزالء، األئسة مجسع كانت كداره

 ( .ٔٛ٘/ٔالكبيخ ، ) السعجع في الدسعاني ، التحبيخ
 مجاىج الكبيخ األميخ كاقفيا ػاايغالخ باب مغ السجرسة السجاىجية: بالقخب (ٙٛٔ)

الجير .  مقجمي أحج الكخدؼ الجاللي دمحم بغ عمي بغ ياميغ بغ بداف الفػارس أبػ الجيغ
 ( .ٖٖٗ/ٔالسجارس ، ) تاريخ في الشعيسي ، الجارس

 أحج الكخدؼ، ماميغ بغ الجيغ بداف مجاىج الجيغ بداف بغ ماميغ : ىػ مجاىج (ٚٛٔ)
 ككاف مجة، اخخج مجيشة في ناب كقج كبعجه، الجيغ نػر ظالسم قبل الذاـ جير مقجمي

 مغ بالقخب السجاىجية كاقف السجرسة كىػ كالرالت، كالرجقات البخ كثيخ شجاعًا، شيساً 
كبيا، قبخه. ابغ كثيخ ،  البخاني، الفخاديذ باب داخل التي السجاىجية السجرسة كلو الشػرية،

 ( .ٜٖٙ/ٙٔ، ) كالشياية البجاية
 ساقصة مغ ب ( )دمذق(ٛٛٔ)
 القػؼ  عبج بغ دمحم بغ هللا أبػ الفتح نرخ هللا السريري : ىػ أبػ الفتح نرخ (ٜٛٔ)

 كانتقل ، ـ(ٜ٘ٓٔىػ/ٛٗٗسشة ) بالالذؾية كلج دمذق الذافعّي، نديل السريري الالذقي
 عمى تفقو دمذق، إلى ـ(ٚٛٓٔىػ/ٓٛٗسشة ) في انتقل ثع فشذأ اػر إلى كالجه مع مشيا
يع غب نرخ الفتح أبي  بكخ أبي كمغ الحجيث مشو بيا كسسع برػر السقجسي إبخـا
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ديشًا ، ابغ الجػزؼ  األاػؿ في متكمساً  مفتياً  فقيياً  ككاف كباألنبار ببغجاد كسسع الخصيب
 ( .ٔٙ/ٛٔ، ) ، السشتطع

 . ( في ب )كانت(ٜٓٔ)
 . ( في ب )لمتكمف(ٜٔٔ)
 . ( في ب )ضاىخ(ٕٜٔ)
جيبل  ابغ هللا، نرخ بغ لجيغ شاىخابغ جيبل : ىػ الفؿيو الذافعي مجج ا (ٖٜٔ)

 الفقياء جيبل بشي كالج كىػ بالقجس ، الرالحية بالسجرسة دّرس مغ أكؿ ىػ ، الحمبي
 ألفو( الجياد فزل) في كتاب لو ـ( ،ٕٓٓٔىػ/ٜٙ٘بالقجس سشة ) تػفي الجمذقييغ ،

 ( .ٖٕٕ/ٖالدركمي ، األعالـ ، ) الذييج . الجيغ نػر لمدمصاف
 عبج بغ يحيى بغ القاسع الفزائل ػامي :ىػ قاضي القزاة أبػالذيخزكرؼ الس (ٜٗٔ)

 الجيغ كساؿ دمذق قزاة قاضى أخي ابغ كىػ السػامي ، الذيخزكرؼ  القاسع بغ هللا
 أكاى الجيغ االح أياـ في كسبعيغ ست سشة تػفى كلسا. الجيغ نػر أياـ الذيخزكرؼ ،

 إلى بالدفارة كعػض خكف،=عر أبي بابغ عشو عدؿ ثع فػليو، بالقزاء ىحا أخيو لػلج
 أشيخ، كأربعة سشتيغ فػلييا بغجاد إلى استجعي ثع السػال، بمجة قزاء تػلى ثع السمػؾ،
ابغ كثيخ  .مشيا  رجب نرف في حساه في تػفى رائقة ، أشعار كلو فزائل لجيو ككانت

 ( .ٖ٘/ٖٔ، ) كالشياية ، البجاية
 ( في ب )ففقو(ٜ٘ٔ)
 ( في ب )كقجـ(ٜٙٔ)

جاج العجكؼ الجمذقي: ىػ قاضي حمب الفؿيو الفاضل أبػ السكاـر ( ابغ أبي الح(ٜٚٔ
كلج سشة  ، الجمذقي العجكؼ الذافعي الحجاج أبي بغ حسدة بغ هللا عبج بغ الحدغ

 السحاسغ أبي القزاة قاضي شيخشا عغ خالفة بحمب القزاء ككلي ـ(،ٖٙٔٔىػ/ٜ٘٘)
 الطاىخية، لسجرسةبا بجمذق، يجرس ككاف يديخ، بذيء بحمب كحجث رافع، بغ يػسف

 إليو كفػض القزاء بحمب، في كاستشابو السحاسغ أبػ القزاة قاضي شيخشا كاستجعاه
ابغ  . الشفخؼ  بسجرسة السعخكفة الشػرية بالسجرسة الذافعي االماـ محىب عمى الفقو تجريذ

 ( .ٖٕٚٗ/٘العجيع ، بػية الصمب ، )
 ( في ب )معيسا ايزا(ٜٛٔ)
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 يجؼ مغ السرادر .  ( لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ(ٜٜٔ
 ( .ٕٓ٘-ٜٕٗ/ٔابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ، )( ٕٓٓ)
 ىػ(ٖٜٔ-ٓٚٔالخميفة ىاركف الخشيج ) ( في ب )الخحذيج(ٕٔٓ)
 الخشيج ىاركف  استحجثيا الذامية بالثغػر مخعر قخب اغيخة مجيشة الياركنية: (ٕٕٓ)

، كأمخ  خخبيا ثع حجيج كأبػاب سػراف كعمييا  بالثغخ الياركنية اءببش الخشيج الخميفة الخـك
 في بشاىا إنو كيقاؿ إليو كندبت السصػعة مغ إلييا ندع كمغ بالسقاتمة كشحشت فبشيت
( ؛ ياقػت ٖٙٔالبمجاف ، ،)ص ،ابغ الفؿيو ابشو . أياـ في كتست السيجؼ أبيو خالفة

 ( .ٖٛٛ/٘الحسػؼ ، معجع البمجاف ، )
 .171ص ، فتوح البلدانبالذري ،ال(203) 
 .قاضي مخعر كزيخىا( زارة كالػ )في ب ( ٕٗٓ)
 . ( في ب )الخضى(ٕ٘ٓ)
 البخكات أبي بغ ابغ باشير: ىػ اإلماـ الفؿيو الذافعي  عساد الجيغ إسساعيل(ٕٙٓ)

 السػامي، كلج باشير بغ السجج أبػ دمحم ، بغ هللا ـبة بغ سعيج الخضا أبي بغ هللا ـبة
 معخفة كلو ،األئسة أعياف مغ كاشف، ككاف كأفتى ـ( ، كدرسٜٚٔٔىػ/٘ٚ٘) سشة

  الذافعي أاحاب شبقات كتاب ذلظ ، كلو كغيخ الخجاؿ، أسساء في كمجاميع بالحجيث،
 ( . ٜٔٔ/ٛٗ(؛الحىبي ، تاريخ االسالـ ، ) ٕٓ٘/ٕابغ السدتػفي، تاريخ إربل ، ) .
 . ( في ب )االخخ(ٕٚٓ)

 عبج بغ هللا عبج بغ السمظ عبج السطّفخ أبػ الجيغ زيغ الذيخ ( العجسي :ىػ(ٕٛٓ
 العجسي، بابغ السعخكؼ الذافعي الحمبي شاىخ بغ الخحسغ عبج بغ الحدغ ابغ حسغالخ 

 في فاضاًل مات شيخاً  ككاف كحّجث الحجيث كسسع ـ( ،ٜٗٔٔىػ/ٜٔ٘سشة ) بحمب مػلجه
 القزاة قاضى خاؿ كىػ السقّصع بدفح كدفغ ـ( ،ٕ٘ٚٔىػ/ٗٚٙبالقاىخة سشة ) القعجة ذؼ

( ؛ ابغ تغخؼ ٖٙٔ/ٖنيشي ، ذيل مخآة الدماف ، )األستاذ . اليػ  بغ أحسج الجيغ كساؿ
 ( .ٜٕٗ/ٚبخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، )

 . ( )بيا( ساقصة مغ بٜٕٓ)
 . ساقصة مغ ب (عمى) (ٕٓٔ)
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 هللا عبج بغ الخحسغ عبج بغ هللا عبج الجيغ زيغ زيغ الجيغ األسجؼ: ىػ القاضي(ٕٔٔ)
 ككاف شجاد، بغ الجيغ بياء بعج قاضييا الحمبي األستاذ بابغ عخؼ األسجؼ، عمػاف بغ

 رحسيع الكبار الرالحيغ مغ أبػه ككاف كالدست، الخمق حدغ فاضاًل، عارفاً  عالساً  رئيداً 
 . (ٔ٘ٔ/ٖٔكالشياية ، ) ابغ كثيخ ، البجاية .تعالى هللا

 . ( )بيا( ساقصة مغ بٕٕٔ)
 ( .ٕٚٛ/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )( ٖٕٔ)
 السقاـ، أنذأىا باب خارج حمب، ضاىخ ةالسجرس السجرسة الطاىخية : ىحه (ٕٗٔ)

 الشطخ كفػض. ـ(ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙ) سشة في عسارتيا كانتيت غازؼ  الطاىخ السمظ الدمصاف
 أف كشخط العجسي، بغ شالب أبي الجيغ كشخؼ. شجاد بغ الجيغ بياء القاضي إلى فييا

بغ كفاتو. سبط ا بعج بيا يدتقل كأف. حياتو مجة الجيغ بياء لمقاضي مذاركا يكػف 
 ( .ٖٚٔ/ٔ، ) الحىب العجسي ، كشػز

 أبي الذيخ بغ دمحم بغ دمحم السكاـر أبػ الجيغ محيي جساؿ الجيغ دمحم : ىػالقاضي (ٕ٘ٔ)
 األسجؼ رافع بغ الذيخ بغ عمػاف بغ هللا عبج بغ عمػاف بغ هللا عبج بغ الخحسغ عبج دمحم

 كحجث عسس ـ(،ٕ٘ٔٔىػ/ٕٔٙسشة ) شعباف مغ الخامذ في بحمب مػلجه الحمبي،
 كبيتو كفاتو، حيغ إلى بحمب القزاء تػلى ثع بالقاىخة، السدخكرية بالسجرسة كدّرس

 ( . ٓٗٔالدماف ، )ص أىل تاريخ في الجساف . العيشي ، عقج كالجيغ بالعمع معخكؼ
 ( في ب )االف معخكفة(ٕٙٔ)
 ( في ب )كاف(ٕٚٔ)
 ( )الجيغ( ساقصة مغ بٕٛٔ)
 ( في ب )فعسخىا(ٜٕٔ)
 ( )ابغ( ساقصة مغ بٕٕٓ)
 . ب مغ أثبتشاه ما ، كاألاح)فافتحت( في األال  (ٕٕٔ)
 بغ أحسج بكخ أبػ الجيغ كساؿ القزاة كساؿ الجيغ أبػ بكخ أحسج : ىػ قاضي (ٕٕٕ)

 بابغ السعخكؼ األسّجؼ الخحساف عبج الحافع الذيخ بغ هللا عبج محّسج أبي القزاة قاضي
 ( .ٓٚ/ٔ) األستاذ . ابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ،

 ساقصة مغ ب نتيى(( )اٖٕٕ)
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 ( .ٕٖٓ/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )( ٕٕٗ)
 . ( في ب )بذخط(ٕٕ٘)
 . ( )بغ( ساقصة مغ بٕٕٙ)
 ، لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر . ( في ب )الحدافي(ٕٕٚ)
 السيجاف عمى السصمة كىي دمذق ضاىخ القبمي السجرسة األسجية : بالذخؼ (ٕٕٛ)

 الجيغ عد القاضي كقاؿ شامة أبػ قاؿ كالحشؽية الذافعية غالصائفتي عمى كىي األخزخ
 الجيغ أسج أنذأىا الفخيقيغ عمى األسجية السجرسة: الخصيخة األعالؽ كتابو في شجاد بغ

 الجماغية في كسا كالحشؽية الذافعية أؼ الفخقيغ عمى كقػلو انتيى الكبيخ شيخكػه
 تاريخ في الشعيسي ، الجارس .الحشؽيةبيغ الذافعية ك  مذتخكة فيحه كالطاىخية كالعحراكية

 ( .ٗٔٔ/ٔالسجارس ، )
 ( في ب )العابج(ٜٕٕ)
 . ( في ب )الدخؼ(ٖٕٓ)
 أبػ أميخؼ ، الفؿيو، بغ العسيج أبي بغ حامج بغ ابغ كرشي القدكيشي : ىػ دمحم (ٖٕٔ)

 الرػفي ، كحجث الجشيج بغ دمحم دمحم بغ مغ بأابياف الذافعي ،سسع القدكيشي، الفزل
الحىبي ، تاريخ  .الخصيب الجعبخؼ  الفزل أبي بغ دمحم الذيخ: عشو ، ركػ حمب بسجيشة

 ( .ٕٖٙ/ٛٗاالسالـ )
 .عبج هللا( شسذ الجيغ )في ب ( ٕٖٕ)
 آخخىا كفي السعجسة الذيغ بيشيسا كالػاك ، بالكدخ كقيل الكاؼ، الكذػرؼ : فتح (ٖٖٕ)

 بغ عبيج دمحم أبػ مشيا اليسغ، اشعاء قخػ  مغ قخية كىي كذػر، إلى الشدبة ىحه الخاء،
يع بغ دمحم  اليسغ . الحىبي ، سيخ اشعاء أىل مغ الرشعاني، األزدؼ الكذػرؼ  إبخـا

 ( .ٜٖٗ/ٖٔ، ) الشبالء أعالـ
 .ب  زيادة مغ( ٖٕٗ)
 . ( )تػفي( تكخرت مختيغ في أٖٕ٘)
 بغ ابغ الرالح :ىػ العالع في التفديخ كالحجيث تقي الجيغ أبػ عسخك عثساف (ٖٕٙ)

 الذيخزكرؼّ  الشرخؼ  الشرخ أبي بغ مػسى بغ عثساف ابغ( الجيغ االح) الخحسغ عبج
 السػال إلى كانتقل( شيخزكر قخب) شخخاف في كلج الرالح ، بابغ السعخكؼ ، الكخدؼ
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،  األعالـ الدركمي ، .الرالحية  في التجريذ كلي حيث السقجس فبيت خخاساف ، إلى ثع
(ٗ/ٕٓٚ. ) 
 . ( )الجيغ( ساقصة مغ بٖٕٚ)
   . ديخزكرؼ(( في ب )الٖٕٛ)
 الخحسغ عبج الجيغ االح السفتي ابغ عثساف الذيخزكرؼ الكخدؼ : ىػ العالمة (ٜٖٕ)

 بغ عسخك أبي الجيغ تقي الذيخ كالج الذافعي، الذيخزكرؼ  الكخدؼ مػسى بغ عثساف بغ
بحمب  باألسجية كدرس كبخع، كغيخه، عرخكف، أبي بغ سعج أبي عمى الرالح، تفقو

الشبالء  أعالـ ـ( . الحىبي ، سيخٕٕٔٔىػ/ٛٔٙبحمب سشة ) اتم .كغيخه  كلجه، بو تفقو
( ،ٔٙ/ٖٜٔ. ) 

 . ( في ب )جاذكر(ٕٓٗ)
 لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر .( ٕٔٗ)
 ( )كلي( ساقصة مغ بٕٕٗ)
 كىي أياـ، خسدة حمب كبيغ بيشيا خخاب، فييا قجيسة معخة الشعساف: ىي مجيشة (ٖٕٗ)

 كالغالب عيغ، كال جار ماء نػاحييا مغ شيء في كال ألسػاؽ،كا السباني كثيخة كبيخة مجيشة
 كالتيغ كالكخـك الديتػف  كثيخة كىي الدساء، ماء مغ أىميا كشخب الخمل أرضيا عمى

 مغ جساعة مشيا كخخج السفخط، الحكاء أىميا عمى كيغمب ذلظ، كغيخ كالجػز كالفدتق
ىاجسػىا . الحسيخؼ،  قج الفخنج ككاف سميساف، بغ العالء أبػ مشيع كالذعخاء العمساء

 ( .٘٘٘، )ص السعصار الخكض
 ( في ب )الذعبية(ٕٗٗ)
 بغ إسساعيل بغ عسخ الجيغ رشيج الجيغ عسخ بغ إسساعيل الفارقاني : ىػ رشيج (ٕ٘ٗ)

 في مخشػقا كجج التدعيغ، جاكز كقج بيا تػفي الطاىخية، مجرس الذافعي، الفارقي مدعػد
،  مشيا كثيخة، العمـػ مغ فشػف  في مشفخدا ككاف الحجيث عسس كقج بالرػؼية، كدفغ السحـخ

 كغيخ كالحداب الخمل كضخب كالشجـػ الفمظ كعمع كاإلنذاء كالكتابة كاألدب الشحػ عمع
 . (ٖٛٔ/ٖٔ، ) كالشياية ابغ كثيخ ، البجاية .حدغ  نطع كلو ذلظ،

يع بغ بجر الجيغ بغ خمكاف : ىػ السؤرخ أبػ العباس دمحم (ٕٙٗ)  ابغ بكخ يأب بغ إبخـا
 كتب أشيخ كىػ الدماف أبشاء كأنباء األعياف كؼيات ااحب اإلربمي ، البخمكيّ  خمكاف



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

6116 

                                                                                                                                   

 مجة، فييا فأقاـ مرخ إلى كانتقل ، إربل في كإحكامًا، كلج ضبصاً  أحدشيا كمغ التخاجع
 بعج كعدؿ. الذاـ قزاء الطاىخ السمظ فػاله دمذق، إلى كسافخ. قزائيا نيابة كتػلى
 بعج عشو عدؿ ثع الذاـ، قزاء إلى كردّ  سشيغ، سبع فأقاـ مرخ إلى دسشيغ، فعا عذخ

 قاسيػف ، سفح في كدفغ فييا كتػفي دمذق، مجارس مغ كثيخ في التجريذ ككلي. مجة
 ( .ٕٕٓ/ٔبالبخامكة . الدركمي، األعالـ ، ) ندبو يترل

 جىساأح مػضعيغ في كميع، كىي ساكشة، كاك ثع ثانيو كتذجيج الفيـػ : بالفتح، (ٕٚٗ)
 بيشيا غخبية كالية فيي بسرخ التي فأما بالعخاؽ، ىيت مغ قخيب مػضع كاآلخخ بسرخ

 في كىي يػميغ مديخة مخعى كال بيا ماء ال مفازة بيشيسا أياـ أربعة الفدصاط كبيغ
 الّدالـ، عميو الرجيق، يػسف كإف مشيا أعمى الشيل إف كيقاؿ كالجارة، األرض مشخفس

 نيخا حفخ أف فكختو اقتزت السقحصة الدشيغ تمظ في أىميا لقي ما كرأػ مرخ كلي لسا
 أرض كانخفاض عمّػه كبتذّصط السخاكب محسل دكف  كىػ الفّيـػ إلى ساقو حتى عطيسا

 عمى الفيـػ نػاحي في يتفّخؽ  ثع الشيل نقراف مع قخاه  تذخب مدارعيا جسيع عمى الفيـػ
 ( .ٕٙٛ/ٗالبمجاف ، ) عجعمعمـػ . ياقػت الحسػؼ ، م شخب مػضع لكل مدارعيا جسيع

 ( .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٔ( سبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )(ٕٛٗ
 . ( في ب )كالفشػؿ(ٜٕٗ)
 . ( في ب )الحالشي(ٕٓ٘)
 الحديغ بغ الخحسغ عبج بغ عالء الجيغ بغ الخصيب : ىػ القاضي عمي (ٕٔ٘)

 برفج الحكع في ناب الرفجؼ العثساني الجيغ شخؼ الخصيب بغ الجيغ عالء الخصيب
 مات الشافع سساه الفقو في مخترخ كلو الخساـ ابغ بعج بالفتػػ  كقاـ كدرس بيا كخصب

،  الذافعية شبقات ،. شيبة قاضي ابغ الحج. مغ كاػلو عقب ـ(ٖٚ٘ٔ ىػ/ٜ٘ٚ) سشة
(،ٖ/ٖٚ) . 
أنذأىا زكي الجيغ أبػ القاسع ـبة هللا بغ عبج الػاحج بغ ركاحة  الخكاحية: السجرسة(ٕٕ٘)

، ـ(ٕٕ٘ٔىػ/ٕٕٙ)مذق. كتػفي يـػ الثالثاء سابع رجب سشة الحسػؼ، كأنذأ أخخػ بج
كدفغ بسقابخ الرػؼية. كمجرستو بجمذق تػالىا أبػ عسخ كعثساف بغ الرالح، كىحه 

الشعيسي السجرسة بالقخب مغ الخانقاه الذسدية كالديمية  السعخكفة اآلف بدػيقة حاتع .
 (.ٖٗٓ/ٔكشػز الحىب ، )سبط ابغ العجسي ،  (؛ٜٜٔ،الجارس ،)ا/
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 ( في ب )ركغ( .ٖٕ٘)
 بابغ السعخكؼ األنرارؼ  دمحم بغ هللا ـبة القاسع أبػ الجيغ ( الحسػؼ: ىػ زكيٕٗ٘)

 جية مغ ركاحة بغ هللا عبج بغ الحديغ هللا عبج أبي إلى يشدب ألنو بحلظ اشتيخ ركاحة
 الخكاحيتيغ، السجرستيغ مشذىء كىػ ـ(،ٕٕٙٔىػ/ٖٕٙ) ، مغ رجب سابع أمو، تػفي في

،  تتسة السخترخالػردؼ ، ، ابغ الرػؼية . بسقابخ بجمذق كدفغ كحمب بجمذق
(ٕ/ٖٔٗ. ) 
 ( في ب )ال يتػال ليا( .ٕ٘٘)
 ( .ٖٓ٘/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )( ٕٙ٘)
قاضي القزاة بياء الّجيغ أبػ الفزل  بياء الجيغ يػسف بغ زيغ الجيغ :ىػ(ٕٚ٘)

ي القزاة محيي الّجيغ أبي السعالي يػسف بغ قاضي القزاة محيي الّجيغ يحيى بغ قاض
دمحم بغ قاضي القزاة زكي الّجيغ عمي بغ قاضي القزاة مشتجب الّجيغ دمحم بغ يحيى 

، كبخع في العمع بحكائو السفخط، ـ(ٕٕٗٔىػ/ٓٗٙ) القخشي الّجمذقي الّذافعي، كلج سشة
يخه، غكحّل السعزالت. كسسع بسرخ مغ جساعة، كتفقو بأبيو ك  كقجرتو عمى السشاضخة

شحرات ، ابغ العساد الحشبميكأخح العمـػ العقمية عغ القاضي كساؿ الّجيغ الّتفميدي . 
 (.ٛٛٙ/ٚالحىب ، )

 ( )دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا( ساقصة مغ ب .ٕٛ٘)
 عمػاف بغ هللا عبج بغ دمحم بكخ أبي بغ األسجؼ : ىػ نجع الجيغ أبػ السكاـر دمحم  (ٜٕ٘)

سشة  الحمبي ، كلج األسجؼ األستاذ ابغ ،هللا عبج بغ عمػاف بغ هللا عبج بغ
شاعخًا ،  فاضالً  أديباً  ككاف بالػيالنيات ، شبخزد ابغ عغ ، كحجث ـ(ٕٜٔٔىػ/ٛٛ٘)

شػاؿ سشة  مغ كالعذخيغ الخامذ في كغيخه ، تػفي الجمياشي ،: عشو  ركػ 
  ( .ٗ٘ٔ/ٛٗـ( . الحىبي ، تاريخ اإلسالـ ، )ٕ٘٘ٔىػ/ٖ٘ٙ)
القاضي دمحم بغ دمحم بغ عبج يخ الحافع عبج الخحسغ : ىػ محيي الجيغ بغ الذ( ٕٓٙ)

الخحسغ بغ عبج هللا بغ عمػاف بغ عبج هللا بغ عمػاف بغ رافع أبػ السكاـر األسجؼ 
 خامذ شعباف سشةال؛ مػلجه بيا في  الذافعي محي الجيغ قاضي القزاة بحمب

خة، كتػلى ، سسع كحجث كدرس بالسجرسة السدخكرية بالقاى بحمب ـ(ٕ٘ٔٔىػ/ٕٔٙ)
؛ كبيتو معخكؼ بالعمع كالجيغ كالتقجـ كالدشة  القزاء بحمب كأعساليا إلى حيغ كفاتو
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بحمب، كدفغ  ـ(ٖٕٚٔىػ/ٕٚٙسشة ) ، كتػفي في ثالث عذخ جسادػ األكلى كالجساعة
 ( ٔٛ/ٖ. اليػنيشي ، ذيل مخآة الدماف ، ) بتخبة ججه رحسو هللا تعالى

 ( )بيا( ساقصة مغ ب .ٕٔٙ)
 ج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر .لع أج( ٕٕٙ)
 ( في ب )االخخ( . ٖٕٙ)
 ( )ابػ بكخ( ساقصة مغ ب .ٕٗٙ)
، مجرسًا في  عساد الجيغ ابػ بكخ بغ دمحم بغ الحدغ الكػرانيالكػراني :ىػ ( ٕ٘ٙ)

ـ( . ابغ كثيخ ، ٜٕ٘ٔىػ/ٛ٘ٙالسجرسة الخكاحية ، قتل في كاقعة التتخ في حمب سشة )
 ( .ٖٙٓ/ٔ( ؛ سبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )ٜٖٙ/ٚٔالبجاية كالشياية ، )

 ( . ٖ٘ٓ/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ) (ٕٙٙ)
داخل باب أنصاكية لسا فتح السدمسػف حمب اختصػىا، كىي السجرسة الذعيبية: ( ٕٚٙ)

أكؿ ما اختط مغ السداجج كلحلظ يقاؿ مدجج األتخاس ، ثع عخفت بسدجج الغزائخؼ . 
 ؛ (ٖٚٓ/ٔشػز الحىب ، )كسبط ابغ العجسي ، 

 . ا
 ( في ب )حديغ( .ٕٛٙ)

 الداىج األنجلدي مجيغ أبػ الحديغ بغ السغخبي شعيب مجيغ ( األنجلدي :ىػ أبػ(ٜٕٙ
 كسكغ كساح إشبيمية أعساؿ مغ تػجب مغ حرغ مغ تعالى هللا رحسو السغخب أىل شيخ

 أىل مغ كاف عرخه ، في كالعارفيغ الرػؼية كبيخ ككاف تمسداف سكغ ثع مجة بجاية
 ـ( فئٜٜٔىػ/ٜٙ٘سشة ) تػفي كالشدظ العبادة في القخيغ مشقصع كاالجتياد العسل
 كالدىاد السعتبخيغ، الفقياء مغ ككاف عشدة؛ بشي جفخ كبيغ تيساء بيغ كدفغ مكة، شخيق

السخادؼ . الرفجؼ ، الػافي  سميساف بغ عمي الحدغ أبي الحافع أاحاب مغ السعخكفيغ
 ( .ٖٛٓ/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، ) ( ؛ٜ٘/ٙٔبالػؼيات ، )

 ( في ب )ليا( .ٕٓٚ)
 الذاـ حاج شخيق عمى القخػ، ككادؼ الذاـ بيغ الذاـ، أشخاؼ في تيساء: بمجة (ٕٔٚ)

 لمفالة قيل كمشو السزمل، الستيع: األزىخؼ  ابغ كقاؿ الييػدؼ تيساء ليا كدمذق، يقاؿ
 . (ٚٙ/ٕ) مجافالب فييا . ياقػت الحسػؼ ،معجع يزل ألنيا تيساء
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 الذافعي الفؿيو الفخغميصي : كقيل الذقػرؼ  السخادؼ سميساف بغ عمي الحدغ أبػ (ٕٕٚ)
 يحيى بغ دمحم عمى كتفقو مجة بيا كأقاـ ـ(ٖٓٔٔ ىػ/ٕ٘٘ سشة) خخاساف إلى رحل الحافع

ـ ( . ياقػت الحسػؼ ، ٓ٘ٔٔىػ/٘ٗ٘) سشة الحجة ذؼ سابع في بحمب الخبخؼ، كمات
 ( .ٕٗ٘/ٗمعجع البمجاف ، )

الُحَسيجّؼ : درس في  الُكْخدؼّ  فزل بغ عسخ بغ القاسع أبػ الجيغ مػّفق الذيخ (ٖٕٚ)
ـ( . ابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ، ٖٕٔٔ ىػ/ٓٔٙالسجرسة اليخكية ، تػفي سشة )

(ٔ/ٕٙٔ. ) 
 ( في ب )حادكر( . ٕٗٚ)
( في ب )باشخ( ، تل باشخ : الذيغ معجسة: قمعة حريشة ككػرة كاسعة في ٕ٘ٚ)
سالي حمب، بيشيا كبيغ حمب يػماف، كأىميا نرارػ أرمغ، كليا ربس كأسػاؽ، كىي ش

( ؛ ابغ عبج الحق ، مخااج ٓٗ/ٕمعجع البمجاف ، )ياقػت الحسػؼ ، عامخة آىمة . 
 ( .ٜٕٙ/ٔاالشالع ، )

أنذأىا الذيخ اإلماـ شخؼ الجيغ أبػ شالب عبج الخحسغ بغ  الذخؼية: السجرسة(ٕٙٚ)
عسارتيا ما يشيف عمى أربعسائة ألف؛ كحا قاؿ ابغ شجاد، كىحه العجسي، كأاخؼ عمى 

السجرسة عطيسة؛ قاؿ الحىبي فييا: كىي حدشة مميحة. كىي في غاية االرتفاع، كحدغ 
البشاء كالرشعة. فالبػابة لع يشدج عمى مشػاليا كإيػانيا فخد في بابو، كمحخابيا غاية في 

كشػز سبط ابغ العجسي ،  .جيب الجنياالجػدة، كرخاـ أرضيا محكع، كبخكتيا مغ أعا
 (.ٖٓٔ/ٔالحىب، )

 :ىػ( عبج الخحسغ بغ عبج الخحيع بغ أبي شالب عبج الخحسغ بغ الحدغ الكخابيديٕٚٚ)
الفؿيو العالع أبػ شالب بغ العجسي الحمبي كاف رئيدا محتذسا كمفتيا محتخما ركػ عشو 

، ضخبػه كابػا ـ(ٜٕ٘ٔىػ/ٛ٘ٙ)جساعة كعحبو التتار عمى الساؿ، في افخ كمات سشة 
سيخ أعالـ الشبالء ، الحىبي ، عميو في الذتاء ماء باردا فتذشج كمات رحسو هللا . 

 ( .ٖٜ/ٛٔ) ،الػافي بالػؼياتالرفجؼ ، ( ؛ ٜٖٗ/ٖٕ)
 ( في ب )كااخؼ( .ٕٛٚ)
ال بي (ٜٕٚ) لقائج السجاىج نػر الجيغ محسػد زنكي شخريتو ،ا َعمي دمحم دمحم، الر 

 (.ٗ٘ٔ، )ص كعرخه
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ؾبالة الذبمية التي بالجبل عشج الجدخ السعخكؼ بجدخ كحيل  البجرية: السجرسة(   ٕٓٛ)
ثع بجدخ الذبمية كفي كالـ ابغ كثيخ أنيا جعمت في حجكد األربعيغ كسبعسائة جامعا ؼيو 
خصبة كيـػ جسعة ككقفيا نرف حساـ بقخية مدشػف كالبدتاف بقخب جدخ كحيل كحا رايتو 

 (.ٖ٘ٔص، )مشادمة األشالؿجراف ، ابغ بمكتػبا عمى عتبتيا. 
 (ٖ٘ٔمشادمة األشالؿ كمدامخة الخياؿ ، )صابغ بجراف ، ( ٕٔٛ)
 ( في ب )الباربار( .ٕٕٛ)
باأللػاحية، كىي داخل باب أنصاكية. أنذأىا  عخفت ؼيسا بعج الديجية: السجرسة(ٖٕٛ)

يع السعخكؼ بأخي زيج الكياؿ الحمبي، انتيت سشة  يع بغ إبخـا ، (ـٕٚ٘ٔىػ/٘٘ٙ)إبخـا
كدرس فييا شسذ الجيغ أحسج بغ محيي الجيغ دمحم بغ أبي شالب بغ العجسي. كعميو 

كشػز سبط ابغ العجسي ، انقزت الجكلة، كلسا ندؿ بيا األلػاحي الرػفي ندبت إليو. 
 (ٖ٘ٔ/ٔالحىب ، )

 ( لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر .  ٕٗٛ)
ىػ أحسج بغ بغ أبي شالب العجسي: شسذ الجيغ أحسج بغ محيي الجيغ بغ دمحم( ٕ٘ٛ)

دمحم بغ عبج الخحسغ الذيخ الجميل السدشج شسذ الجيغ أبػ بكخ بغ العجسّي الحمبي 
الذافعي ، سسع مغ جّجه ألّمو، كأبي القاسع بغ ركاحة كابغ خميل، كحزخ السػّفق بغ 

كالحىبّي ،  يعير، كركػ الكثيخ ، كركػ عشو الُسقاتمي، كابغ الػاني، كابغ الفخخ، كالسدّؼ،
كاف ؼيو غفمة، كلعقمو عشو َجْفمة، إال أنو ليذ بقادٍح ؼيو، كال ُمْبصل لسا يدشجه كيخكيو. 
كقاسى مغ ىػالكػ عحابًا شجيجًا، كأخح مشو أمػااًل كاف أمخه بيا عشيجًا ، كلع يدؿ عمى 

شة حالو إلى أف فخغ أجمو، كأرىقو مغ السػت َعَجُمو ، كتػفي بحمب رحسو هللا تعالى س
أعياف العرخ ، الرفجؼ ، ( . ـٜٖٕٔىػ/ٖٚٙ( ، كمػلجه سشة )ـٖٗٔٔىػ/ٗٔٚ)
(ٔ/ٖٗٗ. ) 
ىحه السجرسة غخبي خشجؽ القمعة، أنذأىا األميخ سيف الجيغ  الديؽية: السجرسة(ٕٙٛ)

. كعمى حائصيا ـ(ٕٕٓٔ ىػ/ٚٔٙ)عمي بغ عمع الجيغ سميساف بغ جشجر، انتيت سشة 
لمخميفة الشااخ لجيغ هللا كلمدمصاف المحيغ في  مكتػب شخط الػاقف أف يجعى -الذخقي

 (.ٖٙٔ/ٔكشػز الحىب ، )سبط ابغ العجسي ، أيامو قبل الجعاء لػاقفيا . 
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كاف كثيخ الرجقات، تػفي  عمي بغ عمع الجيغ سميساف بغ جشجر: ( سيف الجيغٕٚٛ)
( ، كأبػه سميساف األميخ عمع الجيغ ااحب عداز كبغخاس لو ـٕٕ٘ٔىػ/ٕٕٙسشة )
 ـ(ٜٔٔٔىػ/ٚٛ٘)«غباغب»مذيػرة في الجياد، تػفي في أكاخخ الحجة  بقخية  مػاقف

كىػ الحؼ كقف السجرسة بالحاضخ اتجاه السدجج الجامع عمى أاحاب أبي حشيفة .  
 ( .ٜٖ٘/ٔكشػز الحىب ، )سبط ابغ العجسي ، 

 . كاالاح ما اثبتشاه مغ ب (ب)جشج االال( في ٕٛٛ)
 ( زيادة مغ ب . ٜٕٛ)
 شفي( .( في ب )كالحٜٕٓ)
بياء الجيغ أبػ العد الفؿيو الذيخ اإلماـ العالمة قاضي القزاة ابغ شجاد : ىػ ( ٜٕٔ)

كأبػ السحاسغ يػسف بغ رافع بغ تسيع بغ عتبة بغ دمحم بغ عتاب األسجؼ الحمبي األال 
كالجار السػامي السػلج كالسشذأ الذافعي، السقخغ، السذيػر: بابغ شجاد؛ كىػ ججه ألمو، 

( ، كالـز يحيى بغ سعجكف القخشبي، فأخح عشو ـٗٗٔٔىػ/ٜٖ٘سشة )  كلج في رمزاف
القخاءات كالشحػ كالحجيث، ككاف إماما فاضال ثقة عارفا بالجيغ كالجنيا رئيدا مذارا إليو 
متعبجا متدىجا نافح الكمسة ككاف يذبو بالقاضي أبي يػسف في زمانو، دبخ أمػر السمظ 

تاب ممجأ الحكاـ عشج التباس األحكاـ ككتاب دالئل بحمب ، كلو السرشفات الكثيخة مشيا ك
األحكاـ ككتاب السػجد الباىخ في الفقو ككتاب سيخة الدمصاف االح الجيغ ككتاب 

سيخ أعالـ الشبالء ، الحىبي ، فزائل الجياد اشفو لمدمصاف االح الجيغ . 
 (.ٖٔٙ/ٛشبقات الذافعية الكبخػ ، )الدبكي ، ( ؛ ٖٖٛ/ٕٕ)
عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ عمػاف بغ عبج هللا بغ  األسجؼ : ىػ( ٕٜٕ)

، الذافعّي، ُكِلج  عمػاف بغ رافع، قاضي حمب، زيُغ الجيغ، أبػ دمحم، ابغ األستاذ، األسجؼ 
اد، ثع كلي بعجه  بحمب، كَسِسعَ  مغ يحيى الث قفّي. كتفّقو، كناَب ِفي القزاء عغ ابغ شج 

ل إلى الّجيػاف العديد. ككاف اجرا معّطسا جامعا قزاء القزاة، كالّتجريذ، ك  تخس 
الرفجؼ لمفزائل. َلُو عشايٌة بالحجيث كالدساع، حج ث ببغجاد، كحمَب، كدمذق، كمرخ . 

 ( .ٖٔٓ/ٙالشجـػ الداىخة ، )ابغ تغخؼ بخدؼ، ( ؛ ٕٙٗ/ٚٔالػافي بالػؼيات ، )، 
 ( في ب )القاضي( .  ٖٜٕ)
 ( في ب )سشاني( . ٜٕٗ)
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ُمَحس ج ْبغ َأِبي بكخ بغ عمّي، العالمة، نجع الّجيغ ابغ الخّباز، خباز : ىػ ابغ ال( ٜٕ٘)
ـَ  ـ(ٖٖٕٔىػ/ٖٔٙ)الَسْػِامّي، الذافعّي، الفؿيو. َكاَف مغ كباِر العمساء. كلج سشة  َقِج

ـَ بيا مّجة. كتفّقو َعَمْيِو جساعة، ككاف مػتُو بحمب ِفي سابع ذؼ الحّجة، ككاف  مرخ، كأقا
( ٙٗ/٘شبقات الذافعية الكبخػ ، )الدبكي ، يفا، متػاضعا، َبريًخا بالسحىب . كيًِّدا، لص

 ( .ٕٛٛ -ٕٙٛ/ٙالشجـػ الداىخة ، )ابغ تغخؼ بخدؼ ، ؛ 
دمحم بغ عبج الخحسغ  بغ عبج هللا  جساؿ الجيغ أبػ عبجهللا دمحم بغ األستاذ : ىػ ( ٜٕٙ)

ؿ الجيغ أبػ عبج هللا ابغ بغ عمػاف بغ عبج هللا بغ عمػاف بغ رافع قاضي القزاة جسا
، كسسع مغ: ـ( ٛٙٔٔىػ/ٗٙ٘) األستاذ األسجؼ الحمبي الذافعي، كلج بحمب في سشة

ججه ألمو عبج الرسج بغ ضفخ، كيحيى الثقفي، كأبي الفتح عسخ بغ عمي الجػيشي، 
كغيخىع، كحجث بسرخ كحمب، كناب عغ أخيو القاضي زيغ الجيغ عبج هللا، فمسا تػفي 

( ؛ ٜٕٗ/ٖزبجة الحمب ، )ابغ العجيع ، كاف مغ الشبالء العمساء . كلي القزاء، ك 
 ( .ٖٕٗ/ٖالػافي بالػؼيات ، )الرفجؼ ، 

 ( زيادة مغ ب .ٜٕٚ)
 ( . ٖٚٔ/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )( ٜٕٛ)
 ( )ثع ذكخ( ساقصة مغ ب .ٜٜٕ)
غازؼ بغ يػسف بغ أيػب بغ غياث الجيغ غازؼ بغ يػسف بغ أيػب : ىػ ( ٖٓٓ)

ابغ األميخ يعقػب الدمصاف السمظ الطاىخ غياث الجيغ أبػ مشرػر ابغ الدمصاف ؼ دشا
( ، كسسع ـٕٚٔٔىػ/ٛٙ٘االح الجيغ ، ااحب حمب، كلج بسرخ في رمزاف سشة )

 ،باإلسكشجرية مغ الفؿيو أبي الصاىخ بغ عػؼ، كبسرخ مغ عبج هللا بغ بخؼ الشحػؼ 
، ب. ككلي سمصشتيا ثالثيغ سشةكبجمذق مغ الفزل بغ الحديغ البانياسي، كحجث بحم

بالجساؿ في اغخه كفي كبخه، ككاف لو غػر  كاف جسيل الرػرة، رائع السالحة، مػاػفاً 
ذيل مخآة اليػنيشي ، كدىاء كمكخ، كأعطع دليل عمى دىائو مقاكمتو لعّسو السمظ العادؿ. 

 ( .ٛٚٔ/ٖكؼيات األعياف ، )ابغ خمكاف ، ( ؛ ٕٕ٘الدماف ، )ص
 مغ ب . ( )بغ( ساقصةٖٔٓ)
 ( في ب )عسخه( . ٕٖٓ)
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، ابغ العجسي :( ٖٖٓ) أسعُج بغ َحَدغ بغ أسعج بغ عبج الخحسغ ابغ الَعَجِسّي، الَحَمِبيُّ
مة، أبػ السعالي. َتَفق و عمى أبي الُحَدْيغ عبج السمظ بغ نرخ هللا، كبالسػال عمى  الَعال 

ة، ثّع عادَ  لى حمب، كَدر س بالّطاىخية، إ أبي حامج بغ يػُنذ، كدخَل ُخخاساف، فدكشيا ُمج 
كأفَتى، كأفاد، تػفي بجمذق بعج ُقجكمو مغ الحّج ، كحسل فجفغ بحمب، كعاَش إحجػ 

 ( .ٖٕٕ/٘ٗكسّتيغ َسَشة . الحىبي ، تاريخ اإلسالـ ، )
 ( )السحكػر( ساقصة مغ ب .ٖٗٓ)
 ( في ب )عذخ( .ٖ٘ٓ)
 ( )بغ( ساقصة مغ ب .ٖٙٓ)
 ( في ب )الخحسغ( .ٖٚٓ)
 ( .( في ب )الخحسغٖٛٓ)
 . كاالاح ما اثبتشاه مغ ب (يغ)الشااخياالال ( في ٜٖٓ)
 ( .ٖٛٔ/ٔسبط ابغ العجسي ، كشػز الحىب ، )( ٖٓٔ)
ىحه السجرسة خارج باب السقاـ، قاؿ ابغ شجاد : أنذأىا الذيخ  اليخكية: السجرسة(ٖٔٔ)

أف الذيخ عميا السحكػر مجفػف في ؾبة جانب ك أبػ الحدغ عمى بغ أبي بكخ اليخكػ ، 
سجرسة. كبشاء الؿبة ىػ كييئة الكعبة، فمحلظ كانت حاممة في الديارات مكتػب ىحه ال

عمييا: حكع كمػاعع كبيا بئخ مغ خارجيا تشدب إلى سيجنا الخميل عميو الدالـ. كقج قاؿ 
كشػز الحىب ، سبط ابغ العجسي ، اليخكؼ السحكػر أف ىحه البئخ ضيخت بيحه التخبة .  

(ٔ/ٖٜٔ.) 
َبْكخ الَيَخكّؼ، الّداىج الّدائح، تقّي الّجيغ ال ِحؼ شّػؼ اأْلقاليع، َكَكاَف  ( َعمّي بغ َأِبئٕٖ)

يكتب َعَمى الحيصاف، فقّل ما تجج مػضعا مذيػرا في بمٍج ِإال  َكَعَمْيِو خّصو، ُكلج بالسػال، 
كاستػشغ في آخخ ُعسخه حمب، َكَلُو بيا رباط. َكَلُو تػاليف حدشة. كاّشف خصبا، كدفغ 

( ؛ ٖٛٗ -ٖٙٗ/ٖكؼيات األعياف ، )ابغ خمكاف ، ة السجرسة في رمزاف . في ُؾب
 ( .ٚ٘-ٙ٘/ ٕٕسيخ أعالـ الشبالء ، )الحىبي ، 

 ( في ب )فييا( .ٖٖٔ)
 ( في ب )الذيخ شخؼ الجيغ( .ٖٗٔ)
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حامج بغ أبي العسيج بغ أميخؼ بغ كرشي بغ االماـ شسذ الجيغ أبػ السطفخ ( ٖ٘ٔ)
ي، الفؿيو، الذافعي، شسذ الجيغ، كيكشي أيزا أبا السفت :عسخ، أبػ الخضا، القدكيشي

السطفخ، كلج بقدكيغ. تفقو، كقخأ شيئا مغ الخالؼ عمى القصب الشيدابػرؼ. ككاف إماما، 
فقييا بارعا، رئيدا، سسع مغ: شيجة بشت اإلبخؼ، كخصيب السػال، كيحيى الثقفي، ركػ 

الجيغ سميساف، كغيخىسا، كمات  عشو: مجج الجيغ ابغ العجيع كأبػه. كباإلجازة القاضي تقي
 ( .ٓٗٔ/ٛشبقات الذافعية الكبخػ ، )الدبكي ، بحمب . ؛ 

 ( .ٕٔٙ/ٔ( ابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ، )(ٖٙٔ
، كىي زيادة مغ  ساقصة مغ ب، كىي )انتيى قمت( في ىحا السػضع في أ ( ٖٚٔ)

 . الشاسخ كفي ححفيا يدتؿيع السعشى
 ا اثبتشاه مغ )ب(في االال )الفخدكس( كالرحيح م( ٖٛٔ)
 ( في ب )كجعميا( .ٜٖٔ)
 ( في ب )كرتب( .ٕٖٓ)
ىػ  خصيب حمب،: ىػ ( الذيخ شسذ الجيغ أحسج بغ عبج هللا بغ الدبيخ الخابػرؼ ٕٖٔ)

 (.ٕٚٛ/ٙٗ. الحىبي ، تاريخ اإلسالـ ، )احج الحيغ درسػا في السجرسة الفخدكسية
العجسي ، كشػز  ( ؛ سبط ابغٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔابغ شجاد ، االعالؽ الخصيخة ، ) (ٕٕٖ)

 ( .ٖٕٖ/ٔالحىب ، )
 ( )الطاىخ( ساقصة مغ ب .ٖٕٖ)
 أبػ الطاىخ السمظ الدمصاف الطاىخؼ، العالئي هللا عبج بغ جقسق : ىػ جقسق (ٕٖٗ)

 مغ كالثالثػف  كالخابع الحجازية، كاألقصار الذامية، كالبالد السرخية، الجيار سمصاف سعيج،
ابغ تغخؼ بخدؼ ،  .ـ(ػ ٖ٘ٗٔ ىػ/ٚ٘ٛة )الجخاكدة تػفي سش مغ كالعاشخ التخؾ، ممػؾ

 (.ٕ٘ٚ/ٗالسشيل الرافي :)
 ( في ب )فػتب( .ٕٖ٘)
ىحه السجرسة ضاىخ حمب بالقخب مغ الكالسيغ. ككانت كبيخة.  البمجؾية: السجرسة(ٕٖٙ)

ككاف  -عتيق الطاىخ -، أنذأىا األميخ حداـ الجيغ بمجؽؼيسا بعج  فاخترخت كقج دثخت
درس بيا ركغ الجيغ جبخيل بغ دمحم التخكساني كتػفي بيا. مغ أعياف األمخاء، كأكؿ مغ 

أف كلي قزاء الذغخ، ككلييا  كدرس فييا بعجه كلجه عد الجيغ أحسج كلع يدؿ بيا إلى
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حسدة  بعجه جساؿ الجيغ دمحم السعخؼ كبعج فتشة تسخ آؿ تجريديا لمذيخ شخؼ الجيغ
 (.ٖٖٓ/ٔكشػز الحىب ، )سبط ابغ العجسي ، الحبيذي الذافعي. 

 ( لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر . ٕٖٚ)
( الذغخ: قمعة حريشة مقابميا أخخػ يقاؿ ليا بكاس عمى رأس جبميغ، كىسا قخيب ٕٖٛ)

 ( .ٕٖ٘/ٖمعجع البمجاف ، )ياقػت الحسػؼ، أنصاكية. 
 . (ٕٕٙ/ٔ) االعالؽ الخصيخة ، ، شجاد ( ابغ(ٜٕٖ

حمب، خارج باب السقاـ في شخؼ  طاىخبىحه السجرسة  الؿيسخية: السجرسة(   ٖٖٓ)
السجارس كالتخب مغ القبمة، أنذأىا األميخ حداـ الجيغ الحدغ بغ أبي الفػارس الؿيسخؼ، 

.الشعيسي ،الجارس  . أكؿ مغ درس بيا ركغ الجيغ جبخيل جامعا بيشيا كبيغ البمجؾّية
 (.ٖٖٔ/ٔكشػز الحىب ، )سبط ابغ العجسي ، (؛ٖٖ٘،)ا/

األميخ الكبيخ، نااخ الجيغ، أبػ السعالي  : ىػبي الفػارس( حديغ بغ عديد بغ أٖٖٔ)
الؿيسخؼ، ااحب السجرسة الؿيسخية الكبخػ التي بدػؽ الخخيسييغ، كاف مغ أعطع األمخاء 
كأجميع قجرا كأكبخىع محال. لو الػجاىة التامة، كالكمسة الشافحة، كاإلقصاعات الجميمة، ككاف 

دا، كثيخ البخ. كىػ الحؼ ممظ السمظ الشااخ بصال شجاعا، كخيسا، عادال، حازما، رئي
ذيل مخآة الدماف ، اليػنيشي ، دمذق، ككاف أبػه شسذ الجيغ مغ أجالء األمخاء . 

 (.٘ٙ-ٗٙصكؼيات األعياف ، )ابغ خمكاف ، ( ؛ ٖٚٙ-ٖٙٙ/ٕ)
 ( .ٕٕٙ/ٔ) االعالؽ الخصيخة ، ، شجاد ابغ ((ٕٖٖ

التي خارج حمب، كىي اآلف  ( ىحه السجرسة ذكخىا ابغ شجاد مغ جسمة السجارسٖٖٖ)
داخل الدػر ألف الدػر مكاف يرل إلى باب األربعيغ. ثع إلى خشجؽ القمعة كسا بيشاه في 
سػر حمب، أنذأىا شيخ الصائفة شسذ الجيغ أبػ بكخ أحسج بغ أبي االح عبج الخحيع 
الذييج ابغ العجسي عمى محىب اإلماـ الذافعي كاإلماـ مالظ في سشة خسذ كتدعيغ 

 (.ٖٖٔ/ٔكشػز الحىب ، )،  العجسي ابغ سبطسائة كلسا تػفي دفغ بو . كخسد
 ( في ب )دفغ( .ٖٖٗ)
 ( في ب )كالسجرسة( .ٖٖ٘)
 ( )بغ( ساقصة مغ ب .ٖٖٙ)
 (ٖٖٔ/ٔكشػز الحىب ، )سبط ابغ العجسي ،  (ٖٖٚ)
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 ( في ب )لػلجه( .ٖٖٛ)
 ( في ب )مسغ( .ٜٖٖ)
 ( )بيا( ساقصة مغ ب .ٖٓٗ)
 ؼ مغ السرادر . ( لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجٖٔٗ)
 ( لع أجج لو تخجسة ؼيسا بيغ يجؼ مغ السرادر . ٕٖٗ)

 ( .ٖٕٙ/ٔ) االعالؽ الخصيخة ، ، شجاد ابغ ((ٖٖٗ
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