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 :ممخص

" الطارئ عمى السكرداف" وكتاب مصادر ابف أبي حجمة في تناكؿ ىذا البحثي
مة التممساني جى كىك ييعتبر كتابنا أدبيًّا مف ضمف المصنفات التي ألفيا ابف  ؛البف أبي حى

ـ(، كىـ ُُّٔىػ/ِٕٔأبي حجمة لمسمطاف الناصر حسف بف الناصر محمد قالككف)ت
ألفت باسـ مقامو "ثالثة مصنفات ذكرىا ابف أبي حجمة في مقدمة كتابو، فيقكؿ: 

سكرداف )كتابي  ، كثانييا(ديواف الصبابة).. فأكليا كتابي .الشريؼ ثالثة كتب
 "(الطارئ عمى السكرداف)، كثالثيا (السمطاف

بمثابة مستدرؾ  (الطارئ عمى السكرداف)كقد كضع ابف أبي حجمة كتابو 
جديدة، كذكر  ضاؼ فيو أخبارنا كأشعارنا كمدائح؛ فأ(سكرداف السمطاف)لكتابو السابؽ 

ا في مقدمة كتابو، فقاؿ: ذ الباب األكؿ في ذكر .. .كرتبتو عمى خمسة أبكاب"لؾ أيضن
.. مما ذكرتو في السكرداف كزدت عميو أشياء .طرؼ يسير مف سيرة مكالنا السمطاف

 ".. كسميتيا عقد الباب.كذكرت عقيب كؿ باب خمس حكايات ..،.تميؽ بيذا المكاف

كيشتمؿ الكتاب بجانب تمؾ األشعار كالحكايات المستجدة عمى أخبار تاريخية 
مر، كالمختارات الشعرية كالنثرية تتنكع بيف اختيارات ابف بمغةو مسجكعة في غالب األ

أبي حجمة مف كتبو األخرل كمدائحو، كاختياراتو مف كتب األدب األخرل كدكاكيف 
 الشعراء كالتعميؽ عمييا بأشباه كنظائر مف شعره أحياننا.
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Abstract 

This research speaks about the sources of Ibn Abi Hjlha in his 

book “Al Taree Ala Al-Sukerdan” by Ibn Abe Hjla Al-Telmesani with 

investigation and study, and It's considered as a literary book among 

the compilations compiled by Ibn Abi Hjla for Sultan Al-Nasir Hassan 

Ibn Al-Nasser Mohamed Qalawon (dated 1631AD / 237 Hijri), They 

are three compilations mentioned by Ibn Abe Hjla in his book 

introduction. He says: “I wrote three books in the name of his honor... 

The first is my book, Diwan al-Sababah, the second is my book, 

Diwan al-Sultan, and the third is the Al-Taree Ala Al-Sukerdan”. 

Ibn Abe Hjla put his book (“Al-Tarek Ala Al-Sukerdan.”) as a 

Complement for his previous book (Sukerdan Al-Sultan). He added to 

it new news, poems and praise, and he mentioned that also in the book 

introduction. 
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" الطارئ عمى السكرداف" وكتاب مصادر ابف أبي حجمة في ىذا البحثيتناكؿ 
مة التممساني جى كىك ييعتبر كتابنا أدبيًّا مف ضمف المصنفات التي ألفيا ابف  ؛البف أبي حى

ـ(، كىـ ُُّٔىػ/ِٕٔأبي حجمة لمسمطاف الناصر حسف بف الناصر محمد قالككف)ت
ألفت باسـ مقامو "ابو، فيقكؿ: بي حجمة في مقدمة كتثالثة مصنفات ذكرىا ابف أ

سكرداف )، كثانييا كتابي (ديواف الصبابة).. فأكليا كتابي .الشريؼ ثالثة كتب
 .(ُ)"(الطارئ عمى السكرداف)، كثالثيا (افالسمط

 :  موضوع الكتاب:أوًلا

بمثابة مستدرؾ  (الطارئ عمى السكرداف)بو كقد كضع ابف أبي حجمة كتا 
جديدة، كذكر  ضاؼ فيو أخبارنا كأشعارنا كمدائح؛ فأ(السمطافسكرداف )لكتابو السابؽ 

ا في مقدمة كتابو، فقاؿ: ذ .. الباب األكؿ في ذكر .كرتبتو عمى خمسة أبكاب"لؾ أيضن
.. مما ذكرتو في السكرداف كزدت عميو أشياء .طرؼ يسير مف سيرة مكالنا السمطاف

 (ِ)".. كسميتيا عقد الباب.كذكرت عقيب كؿ باب خمس حكايات ..،.تميؽ بيذا المكاف

كيشتمؿ الكتاب بجانب تمؾ األشعار كالحكايات المستجدة عمى أخبار تاريخية 
بمغةو مسجكعة في غالب األمر، كالمختارات الشعرية كالنثرية تتنكع بيف اختيارات ابف 
أبي حجمة مف كتبو األخرل كمدائحو، كاختياراتو مف كتب األدب األخرل كدكاكيف 

  تعميؽ عمييا بأشباه كنظائر مف شعره أحياننا.الشعراء كال
 :(ّ)ثانياا: مؤلؼ الكتاب

 اسمو ولقبو وكنيتو: - أ

شياب الديف أبك العباس أحمد بف يحيى بف أبي بكر بف عبد الكاحد 
مىة. جى  الٌتممساني المغربي الحنفي، المعركؼ بابف أبي حى
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بابف أبي أنو سيمي : »(ْ) )شذرات الذىب(كذكر ابف العماد الحنبمي في 
ؿ أتت إليو كباضت عمى كمو جى  «.حجمة، ألف الحى

ييدعى  افمـ تذكر أم مف المصادر أف لو كلدن  ،أما عف كنيتو بأبي العباس
 كلكف جرت العادة عمى أف أكثر مف اسمو أحمد يكنى بأبي العباس.،العباس 

 مولده: -ب

ما فأ: »(ٓ) )منطؽ الطير(صرح ابف أبي حجمة بتاريخ مكلده في كتابو 
فبالغرب سنة خمس كعشريف كسبع مئة بزاكية جدم الشيخ الصالح الزاىد أبي  ،مكلدم

  «حجمة عبد الكاحد قدس اهلل ركحو كنكر ضريحو.

)بدائع كاتفؽ أصحاب ترجمتو عمى ىذا كخالفيـ في ذلؾ ابف إياس في 
مكلده حيث أرخكا  (ٕ) )نيؿ األمؿ في ذيؿ الدوؿ(كابف شاىيف الظاىرم في  (ٔ) الزىور(
 ىػ.ََٕسنة 

 وفاتو: -جػ

ـ، كذكرت بعضيا ُّٕٓىػ/ٕٕٔفي سنة  أجمعت مصادر ترجمتو أنو تكفي
  (ٖ)أف سبب مكتو كاف الطاعكف. 

 ثالثاا: مصادر ابف أبي حجمة في )الطارئ عمى السكرداف(:

يعتمد ابف أبي حجمة في عمى ثالثة أنكاع مف المصادر كىي؛ المصادر 
كمصادر بصرية؛ كمصادر مكتكبة صرح ببعضيا كلـ يصرح الشفاىية كىي قميمة، 

بالكثير كىي الغالبة عمى الكتاب، كقد اجتيدت في استبناطيا مستندة عمى الدالئؿ 
 بعضيا ببعض كاجتيدت في استنتاجيا. المفظية كالمقارنات

كمف السائد عمى الكتاب أف ابف أبي حجمة بعد كؿ نقؿ أك سماع مف مصدر 
 حكاية أك بخبر.يعمؽ بأشعار أك ب
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المصادر شفاىية، وحصر األلفاظ الدالة عمييا، ونصوصيا، المواضع التي  - أ
 وردت فييا:

مرات فقط  فصرح بذلؾ أربع ،كثيرة في الطارئ لـ تكف المصادر الشفاىية
 معتمدنا عمى قكؿ: كأنشدني، كما حكاه لي، كمما أخبرني بو. كىي:

معاصرم المصنؼ، كبينيما مراسالت،  إحدلمزيف بف لبيكـ ىك كىك لاألكؿ: 
كأنشد كؿ منيما لآلخر، كما ذكر المصنؼ ىنا، كذكر ابف حجة الحمكم أبيات 

(ٗ) )خزانة األدب(أنشدىا لو ابف أبي حجمة في 
ا كىك:   أيضًّ

 ]مجزكء الرمؿ[ "كأنشدني ًمف لفظو لنفسو الزيف بف لبيكـ: -

فا غاكم أذاف  مىف جى
 

 ثكبى أكفاني يىخيط 
 شىككتى الكىجدى إالَ ما  

 
  سَد أٍذنيو كعَيط 

 ] الكامؿ [ كقمت أنا فيو، كفي المنارة: 

 عَمرتى منزلىؾ الرفيعى بناؤهي 
 

 فبىمىغتى شمسى األٍفًؽ منو كبدرىهي  
 كبىنىيتى مدرسةن يركؽي مناريىا 

 
 

 (َُ)عَميتى فييا لممؤذًِّف قىدرىه" 
حدلمعاصرم المؤلؼ، ك كالثاني لجماؿ الديف بف نباتة كىك مف   شيكخ ابف  ا 

أبي حجمة كذكره في أكثر مف مكضع في مؤلفاتو كنعتو في بعضيا بالشيخ ففي كتابنا 
 المتقارب [] :"كأنشدني الشيخ جماؿ الديف بف نباتة ما ييكتب بو عمى مرممة ىذا قاؿ:

 عممتي لمىف جكدي أقالًمو
  

 ربيعه كمنًطقوي باًرعي  
 رَممتيوي إذا طمعى الخطُّ  

 
 (ُُ)فيا حَبذا الَرمؿي كالَطاًلعي" 

ا كحكى   كالثالث: لشمس الديف محمد العبسي كىك مف معاصرم المؤلؼ أيضًّ
فحكيتي ذلؾ لجماعة مف أصحابنا، مف مصنفاتو كىي: " إحدللو حكاية ليذكرىا في 
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كينت أريد العبسي ميستكفي األحباس، فقاؿ: كاهلل يا مكالنا  جممتيـ شمس الديف محمد
الميغاربة كاإلصابة، لتحكييا في كتابؾ بؾ، كأحكي لؾ حكاية مثؿ ىذه في  أف أجتمع

كىي ، ، فقمت: كمتى ىي؟، فقاؿ: لي صاحبه مف أىؿ منيني خاقاف)غرائب العجائب(
اسمو: بغداد بف يعقكب، كىك رجؿه جباف، ما رأل شيئنا ، قرية مف عمؿ المنكفية

مف  بمده يداركنو، كيبعثكف إليو أصابو، بحيث إف أىؿ كأعجبو كقصده بالرؤية إالَ 
 سمف بقرىـ كلبنيا، كيسألكنو في كؼ نظره عنيا إذا مَرت بو.

ٍتميش،  فاتًُّفؽ أَنو حضر عندم مف أياـ، كقاؿ لي: رأيت باألمس األمير صٍرغى
كىك راكبه في سكؽ الخيؿ في ركبة عظيمة، فأردت أف أكيَؼ بصرم عنو فما قدرت، 

أنو أمسؾ لحيتو، كقاؿ: كاهلل يا شمس الديف إف خرجت ىذه الجمعة كلـ يتفؽ لو ثـ 
ٍتميش ما اتفؽ،  كائنة ما أككف أنا فالف، فمـ تمض غير ثالثة أياـ حتى اتفؽ لصٍرغى

 فكاف األمر كما قاؿ.

ىذا ما حكاه لي شمس الديف العبسي بغالب ألفاظو، كصدؽ في قكلو: )إف 
 . (ُِ) القبر، كالجمؿ القدر(العيف تيدخؿ الرجؿ 

"فحكيتي ذلؾ لجماعة مف أصحابنا، مف جممتيـ شمس الديف محمد العبسي 
ميستكفي األحباس، فقاؿ: كاهلل يا مكالنا كينت أريد أف أجتمع بؾ، كأحكي لؾ حكاية 

 (ُّ) مثؿ... ىذا ما حكاه لي شمس الديف العبسي بغالب ألفاظو..."

 إحدلياء المقيميف بالمدرسة البيذرائية عف الفق إحدلكالرابع: لمجيكؿ كىك 
"كمَما أخبرني بو بعض الفقياء بف محمد الباذرائي  شركط كاقفيا نجـ الديف عبد اهلل

نيب القعكد  المقيميف بيذه المدرسة أَف اإليكاف الكبير الذم بيا فيو المحراب يجكز لمجي
فيو؛ ألف الكاقؼ لـ يكقِّؼ فييا مسجدنا غير المحراب، فقمت: كما قصد الكاقؼ بذلؾ؟، 

كليس عنده ما يدخؿ بو الحَماـ  قاؿ: قصد بذلؾ أف الفقيو ربما حصمت لو جنابة
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فإذا لـ يكف اإليكاف مسجدنا، جاز لو أف يحضر مع كيخشى أف يفكتو سماع الَدرس، 
نيب،الفقياء في   كىذا غريب. اإليكاف المذككر كىك جي

كلَما حضر ىذا الكاقؼ، رحمو اهلل تعالى، في يكـ درسو بيا، كحضر عنده السٍُّمطىاف، 
قرأ كتاب الكقؼ، كفيو مف الشركط ما تقَدـ ذكره، كأف ال تدخميا امرأة، فمَما سمع 

سٍُّمطىاف ذلؾ، قاؿ: ينبغي عمى ىذا كال صبي، فقاؿ لو الكاقؼ: يا مكالنا السٍُّمطىاف ما ال
يضرب اهلل بسيفيف. فضحؾ السٍُّمطىاف، كىذه لطافة مف الباذرائي، رحمو اهلل تعالى، 

 (ُْ)"كأثابو الجَنة. 

 مشاىدة الشخصية بوصفيا مصدراا مف مصادر النص:ال  -2

ف لـ  )الطارئ عمى السكرداف(في كتاب ميـ المصدر البصرم عنصر  كا 
كذلؾ ألف الكتاب إىداء لمممؾ الناصر حسف بف ؛يصرح ابف أبي حجمة بالرؤية كثيرنا

 قالككف الذم عاصره المؤلؼ كمدحو.

ا ؛فأصبحت الرؤية ىنا ليست بصرية فقط فمـ يحضر  ؛فيي رؤية حسية أيضًّ
كلكنو تممس النصر كرآه رؤية  ؛ابف أبي حجمة الحركب جانبنا إلى جنب الممؾ الناصر

 حسية.

قد اعتمد ابف أبي حجمة  ،نو عاصر مناقبو ككرمو كحب الناس لو كعميوإكما 
 عمى المصدر البصرم مرتيف:

"فإنِّي لَما عف مناقب السمطاف الناصر حسف بف قالككف، كىك قكلو:  :األكؿ
الديف أبا المحاسف حسف، أداـ اهلل رأيتي مكالنا السٍُّمطافى الممؾى الَناصر، ناصرى الدُّنيا ك 

تأييدىه كنىصرىه، كجعؿ ألعالمو في كؿ طريؽ رايةى فىرىًح كنيصرة، قد جمع شمؿ األدب 
بُّو في القمكب عمى اختالؼ مراتبو كطبقاتو."  (ُٓ)بعد شتاتو، كأصبح حي
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كىنا يجمع بيف الرؤية البصرية كالرؤية الحسية فيك بالفعؿ رآه كقابمو ألنو مف 
مادحيو كرآه في حب الناس إليو كمناقبو، كىك ما اتبعو ابف أبي حجمة في كتابنا ىذا 

 فيك يعتمد في ذكر سيرتو عمى الرؤيتيف دكف التصريح بذلؾ في كؿ مرة.

لدار الحديث األشرفية بدمشؽ التي بناىا الممؾ األشرؼ رؤيتو  كالثاني عف
ا كيتبنا كثيرة نفيسة مكسى بف العادؿ  بدار الحديث التي حكؿ القمعة، "ككضع أيضن

كجعؿ فييا نىٍعؿى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في خزانةو حكؿ المحراب، كقد رأيتو لَما 
 (ُٔ)كينت في دمشؽ غير مَرة، كقَبٍمتيو مَرات، كىك باؽو فييا إلى يكمنا ىذا."

 المصادر المكتوبة:  -جػ

ف أبي حجمة لديو ابألف  ؛أما عف المصادر المكتكبة فيطكؿ الحديث عنيا
، كما اثقافة مكسكعية ك  )الطارئ عمى ف ذلؾ يرجع لككف إطالع عمى مختمؼ العمـك

 كتاب مختارات.  السكرداف(

كقد قسمت تمؾ المصادر إلى مصادر مف مؤلفاتو ىك، كمصادر لمؤلفيف 
آخريف، كال يمكنني الجـز بتاريخ تأليؼ كؿ مؤلفات ابف حجمة، كلكف مما استطعنا 
استنباطو ىك إف الكتاب كاف إىداء لمناصر حسف بف قالككف التي بدأت فترة تكليو 

، (ُٕ) ىػ(ِٕٓىػ( كقد ذكر ىنا فترة تكليو الثانية التي كانت سنة )ْٖٕالحكـ سنة )
ا أف تأليؼ  ، كبالطبع (ُٖ) ىػ(ٕٕٓكاف في سنة ) )سكرداف السمطاف(كذكر ىنا أيضًّ

ف تأليفو كاف في أكاخر حياة كأ لو، باعتباره ذيالن  ،)الطارئ عمى السكرداف(أيلؼ بعده 
لكنو لـ يعتمد عمييا في النقؿ، كذكر ىك  ،ابف أبي حجمة، كذكر مؤلفات أخرل تسبقو

ا في منطؽ الطير في مؤلفاتو أنو كاف قد ألؼ الطارئ عمى السكرداف، كأما عف  أيضًّ
 ديكانو فيك جامعو مف تمؾ المؤلفات كيكجد بو مقطكعات شعرية مف الطارئ.

مف مصادره ىنا في  اليس ال بأف منطؽ الطير كديكانوفال يمكننا الجـز إ
 ؿ أنو ينقؿ منيـ بعض المختارات أما عف باقي المؤلفات فيي:الطارئ ب
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: الكتب التي رجع إلييا مف مصنفاتو:  أكالى
 سكرداف السمطاف: -2

 صرح ابف أبي حجمة بالنقؿ عنو في ثماف مكاضع كىي: 

"في ذكر طرؼ يسير مف سيرة مكالنا السمطاف المذككرة، كصدقاتو المبركرة،  -ُ
  (ُٗ) ، كزدت عميو أشياء تميؽ بيذا المكاف."ىك مما ذيكر في السُّكرداف

كلَما عاد إلى الميٍمؾ كاف جمكسو ثاني شكاؿ، كىذا مف األشياء العجيبة،  -ِ 
كاالتفاقات الغريبة، عمى أنو كافقو في سبعة أشياء، ذكرتييا في السكرداف، 

 (َِ) كاختصرتييا في ىذا المكاف."

  (ُِ) السكرداف."ىذا ما ترجمت بو مكالنا السمطاف في " -ّ

فنا ًمف سيرة كاقفيا السٍُّمطىاف الممؾ المنصكرػ رحمو اهلل تعالى ػ  -ْ "كقد ذكرتي طىرى
ْمَطاف(في كتابي    (ِِ) ، كاختصرتو في ىذا المكاف.")ُسكرداف السُّ

 ىػ.ْٖٔكيقصد ىنا المدرسة المنصكرية التي أنشأىا المنصكر قالككف عاـ 

يراد قكؿ ميجير الديف بف تميـ،  " -ٓ ا أمدحو بعد ذكر السبع زاىرات كا  كقمت أيضن
 ، كصكرت في نفسي تصكيره في ىذا المكاف.")السُّكرداف(كىك ما ذكرتو في 

(ِّ) 

ْمَطاف("كقد عقدتي لو في كتابي ىذا  -ٔ ذكرتي فيو أشياء كثيرة ًمف  )ُسكرداف السُّ
(ِْ) يعة."أمكره الشنيعة، كأحكامو المخالفة لمشر 

ككاف الحديث ىنا عف الحاكـ  
 بأمراهلل.

أف أكليـ عبد اهلل الَسفاح، كآخرىـ ىذا الخميفة، ككاف  كمف غريب االتفاؽ -ٕ
ا عبد اهلل المستعصـ، ككذلؾ خمفاء الفاطمييف، أكليـ كاف اسمو  اسمو أيضن
عبد اهلل الميدم، كآخرىـ عبد اهلل العاضد، ككذلؾ كاف أكؿ خمفاء بني أمية 
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مركاف الممَقب بالحمار، كىذا اتفاؽ غريب، كقد بسطتي الكالـ في ىذا 
 (ِٓ) أكثر ًمف ىذا المكضع." )السُّكرداف(

 )السُّكرداف(األكؿ منو أقكؿ: كعمى ذكر سعد األخبية، ذكرت ىنا ما حكيتيو في  " -ٖ 
  (ِٔ) عف شياب الديف القكصي."

 وأخذ منو ولـ يشير إليو في ثالثة مواضع:

أقكؿ: ىذه األبيات أصبحت نجكـي زىًرىا في النجكـ، كجمعت حيسف "قكلو:  -ُ
مىتيا مف  المنثكر كالمنظكـ، فيي في الذركة العيميا، كمف زىرة الحياة الدنيا، قد عى

(ِٕ)"....النضارة نضرة النعيـ، كنمت بيا بيف األدباء محاسف ابف تميـ
  

ا:قكلو -ِ  ]مخمع البسيط[     :"كقمتي أيضن

 كعاذؿو بالغه في عىذًلوً 
 
 

 كقاؿ لَما ىاجى بىمبالي 
 
 

 تنتييبعارًض المحبكًب ما 
 
 

: كال بالشيًب كالكالي"   (ِٖ)قيمتي
:قكلو:  -ّ   ]الكامؿ[  كقمتي

فا  دٍع عنؾى ًمصرى فأىمييا بعدى الكى
 

فا كتحَجبكا في األبًنيىو   أًلفكا الجى
 قيًمبىٍت بيا األعيافي حَتى أَنني 

  
 (ِٗ)األخبيو" عدشاىدتي سعدى الديف س 

 ديواف الصبابة: -2

ديكاف الصبابة مف أكائؿ الكتب التي أىداىا إلى أقر في مقدمة الكتاب أف 
: "فمف عندما قاؿمرة كاحدة،  عنو ، كقد صرح بالنقؿ(َّ)السمطاف الناصر حسف

 .(ُّ) ")ديواف الصبابة(ذلؾ ما قمتو في خطبة كتابي 

 كأخذ عنو كثيرنا كلـ يصرح بالنقؿ حيث قاؿ:

ا أمدحو ًمف ىذا النكع أداـ اهلل تأييده: " -ُ  الكافر [ ] كقمتي أيضن
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 ئف أينًسيتى مىف يىيكاؾى غيرىؾل
 
 

 فما أحمى عمى األفكاًه ًذكرىؾ 
ـٍ في البىرايا   فقيٍؿ ما ًشئتى كاحكي

 
 

 فىكيؿُّ الَناًس يمتثمكف أمرىؾ 
 فيا مىف جاءى بىعدىؾ ميستيامنا 

 
 

مكى الَشمائًؿ ما أمىَرؾ   عمى حي
 كيا مىف راحى يىشكك كىسرى قىمبو  

 
 

برىؾأرل    بالناًصًر السٍُّمطىاًف جى
ؿى كَؿ كىصؼو   ًمكنا تطاكى  فيا مى

 
ر عنؾى مىَد اهللي عيمرىؾ   ييقصِّ

 رىعاؾى اهللي ًمف مىًمؾو ىيماـو  
 
 

 أعىَز اهللي بالتأييًد نصرىؾ 
 أشمِّري بالدُّعا في األرض أزرل 

 
 

 "كربِّي في السما قد شَد أزرىؾ 
(ِّ) 

 ]الكافر[    شبابة:كقمتي ميمغزنا في " -ِ 

 كما خرساءي إف نىطقىٍت رأينا
 

 تناقيضى ًفعًميا أمرنا عجيبا 
 منقًّبةه كليس ليا إزاره  

 
(ّّ)"تيكاًفينا كلـ تىخشى الَرقيبا 

  
  .كىي قصيدة كردت كاممة في ديكاف الصبابة  

ـى اليكل: " -ّ كى ا فيمف اسميا حى  الكامؿ[]   كقمتي أيضن

َدت  ـى اليىكل صى كى  فبتُّ ألجًؿ ذاحى
 

كىل  ليافى ًمف فرًط الَصبابة كالجى  كى
بِّيا يا عاًذلي ال تىمًحني   في حي

 
ـى اليىكلنىفىذى القىضاءي   كى  (ّْ)"حى

ا: " -ْ   ]الكامؿ[   كقمت أيضن

 إٍف تسألكا عَما لقيتي ًمف اليىكل
 
 

فتيوي    فأنا الذم مارستيوي كعىرى
 خالفتي في رشًؼ الرُّضاًب كطىٍعًموً  

 
 

(ّٓ)"كعذلتي أىؿى العشًؽ حتى ذيقتيوي  
  

 ] الكامؿ [ "كقمت أنا: -ٓ 

ـي كأيخًمدىت  باهلل إف رَؽ النسي
 
 

يىا يىدُّ التَبريحً   جي  ناره تيأجِّ
  



 2222 يوليو –السبعوف السابع و  العدد            واألربعوف الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرؽ األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 272 

 نَقؿ فؤادىؾ حيثي ًشئتى ًمف اليىكىل
 

يحً   (ّٔ)"كدىٍع العىذكؿى كقىكليوي في الرِّ
  

 ] الكامؿ [ أنا:فقمتي " -ٔ 

 تكيٍف سىًرقاتيو إَف ابفي أيبىؾى لـ
 
 

ةو كقىبيحً    تأتي بكؿِّ قىبيحى
 نىسبى المىعاًني في الَنسيـً لنىفًسوً  

 
 

ٍيالن فىرىاحى كالميو في الَريًح"  (ّٕ)جى
  

 ] الكافر [  كقاؿ آخر:" -ٕ 

 سألتي الميؿى إذ كَلى ىىزيمنا
 
 

بيبي عمى اقًتراحي   كقد بىاتى الحى
: كىكاًكبي غارىت كسارىت   فقاؿى

 
 

مَي إلى الَصباحً   اًمرىةن عى  (ّٖ)"ميخى
: كليكف ىذا آخر ما كقع عميو االختيار كطابت بو البف أبي حجمة حيف " -ٖ  قمتي

سقط بمصر أك طار، ككيؼ ال، كقد سقطت منو عمى الخير، اثبت ًمف 
أخبار مىف غفر اهلل لنا كليـ كدفع عنيـ الَضير، ففي ذلؾ كالحمد هلل كفاية، 

ف كاف لساف رو عف الغاية، كقمت:..."التقص كىك كا   (ّٗ) ير قصيرنا غير مقصِّ

 ثـ ذكر قصيدة طكيمة ختـ بيا الكتاب ىنا كما ختـ بيا ديكاف الصبابة.
 أنموذج القتاؿ في نقؿ العواؿ: -2

 نقؿ منو مرتيف دوف تصريح وىما:

ا أمدح ًمف ىذا النكع خَمد اهلل ميمكو، كفيو زيادة " :عند قكلو -ُ كقمت أيضن
ذكر جميع قطع الشطرنج كالرقعة، كىي كككف األبيات أربعة كستيف عمى 

 ] الكامؿ[ :(َْ)كممة عمى عدد بيكت الرقعة ال يزيد كال ينقص

 قىدُّ الذم أىكاه كالمرافً 
 
 

مكي التَثنِّي ًمثؿي غيصًف البافً    حي
 قَيدتي قمبي في اليكل لَما بدا 

 
 

 كسالًسًؿ الَرٍيحافً  في خدِّه 
يالىةن لك    المىني فيو العىذكؿي جى

 
 لىشىكىكتيو لمَناًصًر السٍُّمطىافً  
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 مىًمؾه يخاؼي الرُّخُّ سىٍطكىة فيمو
 

ـى الَشافً    لَما يرل عظمنا عظي
يًؿ الجياًد بياذقنا  َؼ كالخى  إٍف صى

 
 بىمىٍغتى ًمف العمياًء كيَؿ مكافً  

 خضعىت ليىيبىًتو الممكؾي ألَنو 
 

 عىظـً القافً فًس فٍرزانو مف نى  
 كاألرضي قالىت ريقعىًتي محركسةه  

 
 كالَشاةي تسرحي بي مع الَسرحافً  

كىذه األبيات إذا تتبع السٍُّمطىاف كمماتيا كما ىي مرسكمة في ىذه الرُّقعة، نقؿ  
بالفرس في جميع بيكتيا حتى تعكد إلى المكضع الذم ابتدأ منو، كىذه صكرة 

 :ذلؾ

 ريخ   فٍرزاف شاه   ريخ 

  فىرىس ؽ   ؽ فىرىس 

  ؽ ؽ   ؽ ؽ 

 ؽ   فيؿ فيؿ   ؽ

 ؽ   فيؿ فيؿ   

  ؽ ؽ   ؽ ؽ 

  فىرىس ؽ   ؽ فىرىس 

" ريخ   فٍرزاف شاه   ريخ
(ُْ) 

)أنموذج ف مكضع ىذا الجدكؿ فراغ في المخطكط كأكممتو مف إكما 
 .القتاؿ(

ا ما ييكتبي بو عمى الرُّخ: "عند قكلو:  -ُ  ] الطكيؿ [ كقيمتي أنا أيضن
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 تقػػػػػػػػػػػَدـ قبػػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػػرُّخِّ أنحػػػػػػػػػػػسى بيػػػػػػػػػػػذؽو 
 
 

ػػػف أمسػػػى لػػػو القػػػبضي كالبسػػػطي   ػػػر مى  كأخِّ
 فػػػػال خيػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدُّنيا كال فػػػػػي نعيميػػػػػا 

 
 

 (ِْ) "إذا انحطت البازاتي كارتفع البطُّ  

 

 
 

لـ تكف  )الطارئ(كقد ذكر ابف أبي حجمة أبيات أخرل عف قطع الشطرنج في 
 .)أنموذج القتاؿ(مكجكدة في 

 غيث الفارض في معارضة ابف الفارض: -2

في مف قصائد لمعارضة ابف الفارض دكف ذكر اسـ الكتاب، يقكؿ:  اأكرد أبياتن 
 :"فمف ذلؾ ما قمتو مف قصيدة في كزف قصيدة البف الفارض التائية المطكلة

ػػػػػػَزتً  ٍزًع عى  إذا مػػػػػػا رأيػػػػػػتى الػػػػػػَنفسى بػػػػػػالجى
 
 

ػػػػٌي عػػػػَزةً   بػػػػعى ليمػػػػى كاطَػػػػًرٍح حى  فػػػػدىٍع رى
ػػػػػػػػبابىةن   ػػػػػػػػف يىمػػػػػػػػكتي صى ػػػػػػػػَي إال مى  فػػػػػػػػال حى

 
 كػػػػػؿِّ ًكجيىػػػػػةً  برؤيػػػػػة مػػػػػف كافػػػػػاه مػػػػػف 

ػػػػػنىنتي كجػػػػػكبى القمػػػػػًب فيػػػػػًو كنػػػػػاظرم   سى
 
 

 فػػػػػػػػػػػػركضه تػػػػػػػػػػػػأَدتً  ألدحيػػػػػػػػػػػػةو فيػػػػػػػػػػػػوً  
ينػػػػػػػػػػي بالػػػػػػػػػػدِّمكًع كقػػػػػػػػػػد رأتٍ   ػػػػػػػػػؿي عى  أتىبخى

 
 

 معانوبيػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػؿي النُّفػػػػػػػػػكًس النفيسػػػػػػػػػةً  
ػػػػػػػػقيتي   ػػػػػػػػرِّ سى  الػػػػػػػػدمًع بػػػػػػػػاردى أرًضػػػػػػػػيا ًبحى

 
 

 كأرسػػػػػػػمتيوي فييػػػػػػػػا عمػػػػػػػى ًحػػػػػػػػيًف فىتػػػػػػػػرىةً  
ـٍ تيسػًعؼ الَصػبِّ بالبيكػا   فيا طىٍرؼي إٍف لػ

 
 

قَػتً   يػثي رى  قىطعتى ًحباؿى الػَدمًع ًمػف حى
رقػػػػػةن    كيػػػػػا قمػػػػػبي إف لػػػػػـ تيٍبػػػػػًد كالػػػػػَدمًع حي

 
 

ػػػػػػػػركءىةً   ػػػػػػػػؾ  قىميػػػػػػػػؿي المي  فأنػػػػػػػػتى بػػػػػػػػال شى
ػػػػػا   بُّػػػػػوي فرضن  عميػػػػػؾى كلػػػػػـ تػػػػػذيبتىػػػػػرل حي

 
 (ّْ)"بأمِّ ًكتابو أـ بأَيًة سيَنةً  

 

 
 

 تسمية القبوؿ في مدح الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: -2

ا مف  كىك ديكاف مفقكد البف أبي حجمة كذكره مرة كاحدة يقكؿ: "كقمت أيضًّ
مدح الرسوؿ صمى اهلل عميو )تسمية القبوؿ في قصيدة مَطكلة افتتحت بيا ديكاني 

 ]الخفيؼ[ (وسمـ

مَػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػماءي  ػػػػػػػػػػػػػي  حى  كػػػػػػػػػػػػػؿُّ حى
 
 

ػػػػػػػػَح اليػػػػػػػػكاءي    طػػػػػػػػابى فيػػػػػػػػو اليػػػػػػػػكل كصى
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 فمىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبى يىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبي كىردنا
 
 

 كعىسػػػػػػػػػػػػى تىضػػػػػػػػػػػػمىفي المِّقػػػػػػػػػػػػا الكىعسػػػػػػػػػػػػاءي  
 فأراضػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػرو ببحػػػػػػػػػػًر دمػػػػػػػػػػكعي 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػتاءي    ال تبػػػػػػػػػػػػػالي إف قىػػػػػػػػػػػػػَؿ فييػػػػػػػػػػػػػا الشِّ
ينػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى العىقيػػػػػػػػػػػًؽ إذا لىػػػػػػػػػػػـ   إَف عى

 
مػػػػػػػػػػػػػػػػراءي  يىحػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ دىمعػػػػػػػػػػػػػػػػي بىمكنًػػػػػػػػػػػػػػػػوً    حى

ػػػػػػخره كال كيٍمػػػػػػػ    مػػػػػػا جميػػػػػػعي األحجػػػػػػاًر صى
 

نسػػػػػػػػػػاءي    ػػػػػػػػػػػؿي حػػػػػػػػػػزيفو يىبكػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػا الخى
ػػػػػػػػى ليجػػػػػػػػيفي دىمعػػػػػػػػي نىضػػػػػػػػارنا  نػػػػػػػػذي أمسى  مي

 
ػػػػػػػػػػػػػَح عنػػػػػػػػػػػػػدم بعىينًػػػػػػػػػػػػػيى    الًكيميػػػػػػػػػػػػػاءي  صى

 ال تسػػػػػػٍؿ مػػػػػػا جػػػػػػرل ًمػػػػػػف الػػػػػػدمًع لَمػػػػػػا 
 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػانًمف عػػػػػػػػػػػػػػاًذلي عمػػػػػػػػػػػػػػَى اجتػػػػػػػػػػػػػػراءي  
ػػػػػػػػدِّم   أطمىػػػػػػػػعى الميػػػػػػػػؿي أدميعػػػػػػػػي فػػػػػػػػكؽى خى

 
 

 تيطًمػػػػػػػػػػػػػػع النجػػػػػػػػػػػػػػكـى السػػػػػػػػػػػػػػماءي  ًمثمىمػػػػػػػػػػػػػػا 
 دىعنًػػػػػػػي فػػػػػػػإَني عػػػػػػػاًذلي فػػػػػػػي الحبيػػػػػػػب 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البىرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  بىَرحى  حي
بيػػػػػػػػػػػػػػبو   ًحػػػػػػػػػػػػػػبو حى  راًقػػػػػػػػػػػػػػب اهللى فػػػػػػػػػػػػػػي مي

 
قىبػػػػػػػػػػػػػاءي    ًمػػػػػػػػػػػػػف نيجػػػػػػػػػػػػػكـ السػػػػػػػػػػػػػما لػػػػػػػػػػػػػو ري

ٍشػػػػػػػػػػػػفةن مػػػػػػػػػػػػف لىمػػػػػػػػػػػػاهي   ٍمػػػػػػػػػػػػتي رى  كَممػػػػػػػػػػػػا ري
 
 

رعػػػػػػػػػػػاءي   تنػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػأسى الَنػػػػػػػػػػػكىل الجى  جَرعى
ػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػاتى كالثُّرَيػػػػػػػػػػا    الثُّرَيػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػاتى مى

 
َبػػػػػػػػػػػػػػػػػًو العىػػػػػػػػػػػػػػػػػَكاءي    كعػػػػػػػػػػػػػػػػػذكلي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي حي

ػػػػػػػػػػػب  ًمثمػػػػػػػػػػػي تىنػػػػػػػػػػػكحي عميػػػػػػػػػػػو   كيػػػػػػػػػػػؿُّ صى
 
 

 لًحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً المَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءي  
تىػػػػػػػػػػػػػػػػَيـ مثمػػػػػػػػػػػػػػػػي   كصػػػػػػػػػػػػػػػػميو ينفىػػػػػػػػػػػػػػػػعي المي

 
 

 ًمثػػػػػػػػػػػػؿى مػػػػػػػػػػػػا يىنفىػػػػػػػػػػػػعي العميػػػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػػػَدكاءي  
ػػػػػػػػػػا  ًحػػػػػػػػػػبُّ بػػػػػػػػػػاليىجًر يكمن  ال ييػػػػػػػػػػداكل المي

 
 

ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليىجًر داءي    فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىكاءي المي
 بالَنسػػػػػػػػػػػػػػيـً فييػػػػػػػػػػػػػػكى ًشػػػػػػػػػػػػػػفائيداكنػػػػػػػػػػػػػػي  

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػفاءً    كبىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػده ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػف العىميػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الشِّ
ٍفػػػػػفو   ػػػػيًؼ جى ػػػػفا مػػػػػف سى  كيػػػػؼ أرجػػػػػك الشِّ

 
 

 (ْْ)"عىرىضىت لي ًمف عىيًنو الَسكداءي  

 

 
 

 خريف: اأما عف مصادره عف مؤلفيف 

كيرجع ذلؾ الحتكائيا  ؛كاف لكتب التاريخ كالتراجـ النصيب األكبر في مصادره
عمى السير كالكقائع التي تستخدـ لمدح أباء الممكؾ كنسبيـ كمعاركيـ كمكاقفيـ 
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ف تمؾ إا الكريمة النبيمة مف جية كلمتذكير كالعظة مف سير األكائؿ مف جية أخرل، كم
ا   ليست بالقميمة مف األبيات الشعرية كالقصص كالعجائب. مجمكعةالكتب تتضمف أيضًّ

ؤلؼ لـ يصرح في غالب األمر بالمصدر الذم ينقؿ عنو، فقد قمت كألف الم
 تي ذكرىـ:مقارنة كاالستنباط كتكصمت إلى اآلباالعتماد عمى التحميؿ كال

 ىػ(:772البداية والنياية لعماد الديف ابف كثير ) -7

كاف ابف كثير يحمؿ النصيب األكبر مف ثقافة ابف أبي حجمة التاريخية فنقؿ 
، فعند ذكره لممدرسة في أكثر مكضع دكف تصريح بذلؾ منو ابف أبي حجمة

، )البداية والنياية(المستنصرية ككاقفيا جاء كالمو متطابقنا مع ما ذكره ابف كثير في 
"حضر الخميفة المستنصر بنفسو الكريمة، كأىؿ دكلتو مف  حثي قاؿ ابف أبي حجمة:

األمراء كالكزراء كالقضاةي كالفقياء كالصكفية كالشعراء، كلـ يتخمؼ أحد مف ىؤالء، 
كعيمؿ سماط عظيـ أكؿ منو الحاضركف، كحمؿ منو إلى سائر دكر بغداد مف 

مع عمى جميع المدرسيف كالحاضريف، كعمى جميع  الدكلة كالفقياء الخكاص كالعكاـ، كخي
  (ْٓ) بيا كالمعيديف."

)البداية كمف الطريؼ أف ابف أبي حجمة ينقؿ صيغة الحكي أك النقؿ مف 
التي نقميا ابف كثير مف المصدر األصيؿ لمخبر مغفالن دكر البداية كالنياية  والنياية(

 كمصدر كسيط مستخدمنا صيغو كاختصاراتو، كقاـ بذلؾ في ثالثة مكاضع:

ىػ(: "كمف ّٓٔفي ترجمة الممؾ األشرؼ مكسى بف العادؿ )ت األكؿ: يقكؿ
ًن  .." كلـ يكف سبط ابف .ما حكاه عنو السبط أنو قاؿ: -رحمو اهلل تعالى– امآثره أيضًّ

كالمقارنة بينيـ  (البداية والنياية)ك (مرآة الزماف)ػالجكزم مف معاصريو، كبعد الرجكع ل
كبيف ما ذكره المؤلؼ، نجد أف ابف أبي حجمة اعتمد في الترجمة عمى ما اختصره ابف 

ًن  "حكي السبط :فيقكؿ ابف كثير ،صيغة الحكي عنو اكثير مف مرآة الزماف ناقالن أيضًّ
 (ْٔ) عنو قاؿ:..."
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جنكزخاف طاغية التتار  كالثاني: نقؿ صيغة الحكي عف األحكاـ التي كضعيا
كبعد  كتاب الياساؽ، فيقكؿ: "فمف أحكامو في ىذا الكتاب، ما حكاه الجكيني،.." في

لـ أجد تمؾ  ()تاريخ المغوؿالرجكع لمنسخة المترجمة مف كتاب عطا ميمؾ الجكيني 
ًن  ا مما ذكره ابف كثير باإلحالة أيضًّ  (ْٕ) لمجكيني. ااألحكاـ، كىي منقكلة نصن

ا عنو صيغة  كالثالث: نقمو ما اختصره ابف كثير عف ابف األثير كنقؿ أيضن
النقؿ كاالختصار، يقكؿ في أسباب ىالؾ جالؿ الديف بف خكارـز شاه: "ما ذكره ابف 
ممة كالـ كثير مضمكنو." كيقكؿ ابف كثير " كذكر ابف األثير كالمنا طكيالن  األثيرمف جي

  (ْٖ) مضمكنو."

الذم يدؿ عمى نقمو  نفسو التطابؽ خرل التي ينطبؽ عميياكمف المكاضع األ
: ذكر المدرسة البيذرائية ككاقفيا الشيخ نجـ الديف عبد اهلل بف )البداية والنياية(مف 

، كترجمة الشيخ يكسؼ (َٓ)، ك بعض مف كعظ الممكؾ كالخمفاء(ْٗ)محمد الباذرائي
، بعض مف أخبار جالؿ الديف بف (ِٓ)، كترجمة عالء الديف خكارـز شاه(ُٓ)القيمِّيني

، كترجمة كزير الخميفة المستعصـ مؤيد الديف ابف (ّٓ)كلـ ينقميا كميا عنو خكارـز شاه
ػ، كأحداث كاقعة عيف (ٓٓ)قٔٓٔ، كبعض أخبار ىكالكك في سنة (ْٓ)العمقمي الرافضي

، (ٔٓ)جالكت متضمنة ترجمة كتبغا نكيف كترجمة الممؾ المظفر سيؼ الديف قطز
 .(ٖٓ)، كأحداث كاقعة شقحب(ٕٓ)كأحداث كاقعة حمص

التعميؽ في كؿ مرة عمى ىذه التراجـ كاألحداث، يغفؿ ابف أبي حجمة كلـ 
 كذكر ما كرد في ىذه الحكادث مف أشعار.

 ىػ(: 227المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ ًلبف الجوزي )ت -7

)المنتظـ في تاريخ المموؾ ذكر ابف أبي حجمة نقمو عف ابف الجكزم في تاريخو 
: أَف رجالن ًمف أىؿ (تاريخو)مرة كاحدة، يقكؿ: "كحكى ابف الجكزم في  واألمـ(

ا صع د منارة جامع أصبياف، كصاح بصكت أصبياف رأل في النكـ أف شخصن
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جيكرم: )سكت نطؽ سكت نطؽ(، ثالث مَرات، فانتبو الرجؿ فزعنا فقَص رؤياه، فما 
كا كأنيبكا إلى اهلل تعالى، عرؼ أحده تأكيمو. فقاؿ رجؿه منيـ: يا أىؿ أصبياف، احذر 

 ]الرمؿ[  :فإني قرأت في شعر أبي العتاىية، فرأيتو يقكؿ

ػػػػػػػػييـ ٍكػػػػػػػػبو قػػػػػػػػد أنػػػػػػػػاخكا ًعيسى  ريَب رى
 
 

ػػػػػػبىؽ   فػػػػػػي ذيرل مجػػػػػػدىـ حػػػػػػيفى سى
ػػػػػػػػػػػٍنييـي   ػػػػػػػػػػػكىتى الػػػػػػػػػػػَدىري زماننػػػػػػػػػػػا عى  سى

 
 

ػػػػػػػا حػػػػػػػيفى نىطىػػػػػػػؽ   ثػػػػػػػـ أبكػػػػػػػاىيـ دمن
بف محمكد بف  جاء مسعكدقاؿ: فما مَر عمى ىذا الحديث إال أياـه قالئؿ ثـ  

  (ٗٓ) "كنيب البمد، كقتؿ عالمنا ال يحصى، حتى قتؿ جماعة في الجكامع.سيبٍكتىكيف، 

 ىػ(:722مرآة الزماف لسبط ابف الجوزي )ت -2

 يف:ابف الجكزم لكنو اتفؽ معو مرت لـ يذكر ابف أبي حجمة نقمو عف سبط

  لبعض مآثر األشرؼ.األكلى: فيما ركاه عف قكؿ إبراىيـ بف أدىـ أثناء ذكره 

كاألخرل: فيما ركاه عنو مما حكى عف جرادة الكاعظ متضمننا ركاية حديث 
)مىف قتؿ حَية كاف لو قيراطاف مف األجر، كمىف قتؿ عقربنا النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

  (َٔ) .كاف لو قيراط(

ف ركاية ىذيف الخبريف يختمفاف عف ركايتيما في بقية ، إكمف الجدير بالذكر
المصادر التي ذكرتيما، بما يدؿ عمى أف ابف أبي حجمة قد نقميا عف ركاية سبط ابف 

 . )مرآة الزماف(الجكزم في 

 ىػ(:772الوافي بالوفيات لصالح الديف الصفدي ) -2

قبمو كرىا لـ يذ كلكنو ذكر نقكالن  ،بي حجمة بالنقؿ عف الصفدملـ يصرح ابف أ
جمؿ الصفدم  أنو استخدـ كمما يدؿ عمى نقمو عف الكافي بالكفيات غير الصفدم،

 كتراكيبو دكف تغيير.
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 ىي: نقؿ عنو ست مراتكلقد الحظت أنو 

أَنو عيًرضت عميو رقعة باسـ مؤذِّنٍيف  عف القاضي الفاضؿ حيكي "قكلو:  -ُ
فكَقع عمى رأسيا: )أما ييستخدماف، أحدىما )مرتضى(، كاسـ اآلخر )زيادة(، 

زيادة فمرتضى، كأَما مرتضى فزيادة(، فاستيخًدـ )زيادة(، كصيًرؼ )مرتضى(، 
(ُٔ) "كىذا في غاية الحيسف.

  
قد تقَدـ ذكر المدرسة  "قكلو عف المدرسة النظامية كحديثو عف ترجمة كاقفيا  -ِ

ك أَكؿ مف أمر النظامَية، فكاف كاقفيا الكزير نظاـ الميمؾ، رحمو اهلل تعالى، كى
ببناء المدارس في األمصار، كرَغب في العمـ كَؿ أحد، كسمع الحديث، كحضر 
ليو تينسىب نظامَية بغداد،  ٍتو الشعراء بالقصائد الَطَنانة، كا  َفاظ، كمدحى مجمسو الحي
 كنظامَية نيسابكر، كنظامَية طكس، كنظامَية أصبياف، كغير ذلؾ مف الرُّبىط

لى آخره مف ذكر المدرسة كالكزير.(ِٔ) "..كأنكاع البر.  كا 
 بنت المستكفي، ككتبتو عمى طرازىا األيمف: ]الكافر[ كقالت كاَلدة "كقكلو:  -ّ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاهلًل أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميحي لممى
 

 كأمشػػػػػػػي ًمشػػػػػػػيىتي كأتيػػػػػػػوي تييػػػػػػػػا 
 ]الكافر[ بالذىب: األيسرككتبت عمى الطراز  

كاعتمد عميو بجانب البداية كالنياية في ترجمة جنكزخاف، فيقكؿ: " كمف أعجب  -ْ
ما ييحكى عنو: أف أمُّو كانت تزعيـ أنيا حممت بو مف شيعاع الشمس، ذلؾ أَف 
، فمف أراد مف نسائيـ كاعتمؽ فرجيا تركح  التُّرؾ في صحارييـ أماكف فييا غابه

بيو أحده مف ذككرىـإلى ذلؾ  فأعتقت  ،الغاب، كتتعَزب فيو، كذلؾ الغابي ال يقري
أمو فرجيا، كراحت إلى ذلؾ الغاب، كغابت فيو ميَدة كأتتيـ بو، كقالت: ىذا ابف 
الشمس، ألف الشمس دخمت في فرجي في بعض األياـ كأنا اغتسؿ، فحبمتي 

لىدي الشمس...  خره مف ذكر الترجمة.إلى آ(ْٔ) "بيذا، فالتُّرؾ يزعمكف أنو كى

ػػػدِّم ػػػحًف خى  كأيمًكػػفي عاشػػػقي ًمػػػف صى
 

ػػػػػػف يىشػػػػػػتىيييا قيبمىػػػػػػةن كأيعطػػػػػػي    (ّٔ)"مى
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رحمو اهلل  ،نزار ممؾ النحاة أقكؿ: كعمى ذكر التشريؼ، حيكي عف أبي "كقكلو:  -ٓ
تعالى، أنو حضر عند السٍُّمطاف نكر الديف الشييد، رحمو اهلل، كقَدس ركحو، 
مكى الفكاىة،  سىفى النادرة، حي فأخذ في منادمتو كمحادثتو، ككاف ظريفنا مطبكعنا،حى
فمَما قاـ أمر لو السٍُّمطىاف بًخمعةو سنَيةو، فمضى بيا إلى منزلو فرأل في طريقو 

تيس ييخرج الخبايا، فمَما كقؼ عميو لمفيرجة، قاؿ ميعمِّـ حمقة مجمكعة عمى 
التيس: قد كقؼ في حمقتي رجؿه عظيـ القدر، شائع الذِّكر، مىًمؾه في زم سكقة، 
أعمـ الناس كأكرميـ كأجمميـ، فأرني إياه؟ فشَؽ ذلؾ التيس الناس كخرج حتى 

 .كضع يده عمى مىًمؾ النحاة، فمـ يتمالؾ أف كضع عميو الًخمعة

: ال كاهلل يا مكالنا  فبمغ ذلؾ السٍُّمطىاف فعاتبو، كقاؿ استخفافنا: فعمت ىذا بخمعتنا! فقاؿى
السٍُّمطىاف، كلكف عيذرم في ىذا كاضح؛ ألَف في ىذه المدينة زيادة عمى مئة زيادة 
عمى مئة ألؼ تيس فما منيـ مىف عرفني إال ىذا التيس، فجازيتو عمى ذلؾ، فضحؾ 

يا، فانصرؼ بيا إلى بيتو." السٍُّمطىاف نكر  الديف، كأمر لو بخمعة ًعكىضى
(ٔٓ)

 )5(  

كلمقاضي الفاضؿ جكابي رسالةو كتب بيا إليو ابف القيسراني بالذىب،  "كقكلو:  -ٔ
 فمنيا:

فمف أًلفات أًلفت اليىمىزاتي غيصكنىيا الحمائـ، كًمف المات بيعًدىا يحسديىا الميًحبُّ »
ف صادات نيًقعىت عمؿ القمكب الصكادم كالعيكف عمى ًعناًؽ قدكدىا النكاعـ، كمً 

الحكائـ، كًمف كاكات ذيًكرىت ما في جنة األصداغ ًمف العطفات، كًمف ميمات دىنىت 
األفكاه ًمف ثغًرىا لتناؿى جنى الرشفات، كًمف سينات كأَنيا التباشير في تمؾ الثغكر، 

ًمف جيمات كالمناسر كًمف داالت دااَلت عمى الطاعة لكاتبيا بانحناء الظيكر، ك 
األنفس  تصيد القمكب التي تخفؽ لركعات االستحساف كالطيكر، كفييا ما تشتيي

كتمذ األعيف، كحالو فييا خالد، كتحيتو فييا المحامد، كيده تضرب في ذىب ذائب، 
 (ٔٔ) "كالخمؽ تضرب في حديد بارد.

)3(  
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 الغيث المسجـ في شرح ًلمية العجـ )لمصفدي(: -22
رجع ابف أبي حجمة إلى كتاب الغيث المسجـ في شرح المية العجـ أكثر مف 
مرة، كالدليؿ عمى ذلؾ مكافقة ركايتو قصة ظممة امرأة بني ىذيؿ لركاية الصفدم التي 

 في الغيث، حيث يقكؿ: 
المشار إلييا، ىي امرأة كانت في بني ىذيؿ زنت أربعيف سنة،  "أقكؿ: كظيممة

نا قادت، فمَما عجزت عف القيادة اشترت تيسنا كعنزنا فكانت تيٍنزم فمَما عجزت عف  الزِّ
ف التيس عمى العنز، فقيؿ ليا: لـ تفعميف ذلؾ؟ فقالت: حتى أسمع الجماع، فمَما كا

 ]الخفيؼ[ حَقيا أف تينشد في حقِّيا:
 شػػػيخةي الًفسػػػػًؽ ال تحػػػػكؿي عػػػػف العيػػػػػ

 
 

 ػػػػػػػػػػًد كمػػػػػػػػػا تىسػػػػػػػػػتبيحي مػػػػػػػػػا ال يجػػػػػػػػػكزا 
 ًطفمىػػػػػػػػػػػةن كليطىػػػػػػػػػػػت فىتىػػػػػػػػػػػاةن سػػػػػػػػػػػاحقىت  

 
 

نىػػػػػػػت كىيمىػػػػػػػةي كقػػػػػػػادىت عىجػػػػػػػكزنا"   (ٕٔ)كزى
 ىػ(:722)ت تاريخ اإلسالـ لشمس الديف الذىبي -22 

كصرح بالنقؿ عنو مرة، كلـ تاريخ اإلسالـ مرتيف  اعتمد ابف أبي حجمة عمى
 يصرح بالنقؿ في المرة الثانية.

قاؿ الشيخ شمس الديف الذىبي: كلـ  " أما المرة التي صرح فييا بالنقؿ عنو فيي:
ييسمع أف أحدنا مف الممكؾ بعد البرامكة فعؿ ًفعمىو في العطاء، كاتُّفؽ أَنو رأل يكمنا في 

  دكاة كاتبو كماؿ الديف بف النبيو قممنا كاحدنا، فأنكر ذلؾ فأنشده في الحاؿ: 
 ]دكبيت[    

 قػػػػاؿ الممػػػػؾي األشػػػػرؼي قػػػػكالن رشػػػػدنا
 

ػػػػػػػؾ يػػػػػػػا كمػػػػػػػاؿي    قمَػػػػػػػت عػػػػػػػددا أقالمي
 جاكبتػػػػو: لعظػػػػـ كيتػػػػب مػػػػا تطمقػػػػو 

 
 

  (ٖٔ)"تيحفىػػػى كتيقىػػػطُّ فيػػػي تفنػػػى أبػػػدا 
ثـَ عَف لو أف : فييا بالنقؿ عنو عك قكلو عف الحاكـ لـ يصرح التي كاألخرل 

َياؿ إذا رأكه يقكلكف: يا كاحد، يا  يَدعي الربكبَية كما فعؿ فرعكف، فصار قكـه مف الجي
(ٗٔ)"مميت. كلو أشياء خكارؽ، عَثره اهلل تعالى في نفسوأحد، يا ميحيي، يا 
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لشمس  (تاريخ اإلسالـ)كمف الجدير بالذكر أف ىذه الحكاية التي نقميا عف 
ا في   . (سكرداف السمطاف)الديف الذىبي قد أكردىا أيضن

 روضة المحبيف )ًلبف قيـ الجوزية(: -22
  مرتيف:نقؿ ابف أبي حجمة عف ركضة المحبيف دكف أف يشير إليو 

  ]الكامؿ[ :كقاؿ آخر "األكلى: عند حديثو عف العشؽ حيث يقكؿ: 
ػٍف تيًحػبُّ فمىػيسى فػػي ػٍع كًذٌؿ ًلمى  اخضى

 
 

ػػػػػػرًع اليىػػػػػػكل أٍنػػػػػػؼه ييشػػػػػػاؿي كييعقىػػػػػػدي     (َٕ)"شى
قيؿ: ييستىحسىف مف المرأة  كاألخرل: عند حديثو عما يستحسف مف المرأة، حيث يقكؿ:" 

 طكؿ أربعة، كىي: أطرافيا، كشعرىا، كعنقيا، كقامتيا.
 كًقصر أربعة: يدىا، كرجميا، كلسانيا، كعينيا. 

 كبياض أربعة: لكنيا، كفرقيا، كثغرىا، كبياض عينيا. 
 كسكاد أربعة: أىدابيا، كحاجبيا، كعينيا، كشعرىا.

مرة أربعة: لسانيا  كحاجبيا. ، كبنانيا، كخصرىا،كحي
 كًغمظ أربعة: ساقيا، كمعصميا، كعجزىا، كما ىنالؾ.

 كسعة أربعة: جبينيا، كجبيتيا، كعينيا، كصدرىا.
  (ُٕ) "كضيؽ أربعة: فميا، كمنخرىا، كمنفذ أيذنيا، كما ىنالؾ.

كالجدير بالذكر ىنا أف األبيات التي كردت فيما سبؽ، كالحديث عما يستحسف مف 
مف  (ديواف الصبابة)في كتابو  (روضة المحبيف)حجمة عف  المرأة قد نقميا ابف أبي

 قبؿ.
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 نتائج البحث:

مف خالؿ دارسة مصادر ابف أبي حجمة التممساني، أنو اعتمد  لمباحثةما تبيف 
شمس الديف الذىبي  مثؿمعاصريو مف المؤرخيف كاألدباء مؤلفات عمى مؤلفاتو  ببجان

 .كجماؿ الديف بف نباتة كالزيف بف لبيكـ كثيرعماد الديف ابف كصالح الديف الصفدم ك 

كتابو أك كما تبيف أىمية دراسة مصادر المؤلؼ قبؿ الشركع في تحقيؽ 
 صحيحة لمنص كفيـ ثقافة المؤلؼ كمنيج اختياراتو.دراستو لمكصكؿ إلى صكرة 
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 اليوامش

 

 .ُانظر التحقيؽ، ص (ُ)
 .ْ-ّانظر التحقيؽ، ص (ِ)
كالدرر الكامنة في أعياف المئة  ؛انظر ترجمتو في: درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة، (ّ)

؛ كالمنيؿ ُِّ-ُُّ: ُُ؛ كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ُّّ-ِّٗ: ُالثامنة 
: ِ: ؽُكبدائع الزىكر في كقائع الدىكر ج ؛ُِٔ-ِٗٓ: ِالصافي كالمستكفي بعد الكافي 

: ِحنفية ؛ كالطبقات السنية في تراجـ الُٗ-َٗ: ِ؛ كنيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿُْٕ-ُْٔ
: ْ؛ كأعالـ المغرب العربي ُْٔ-ُْٓ: ٖذىب  ؛ كشذرات الذىب في أخبار مفُِٖ-ُِْ
 .ّٓٔ-ّْٔ؛ كمعجـ أعالـ الجزائر، صَْٓ-ْْٔ: ٕ؛ كتاريخ األدب العربي ّٕٕ-ّٕٓ

 .ُْٔ: ٖانظر شذرات الذىب، مصدر سابؽ، ( ْ)
 .ّْٗانظر منطؽ الطير، ص (ٓ)
 .ُْٔانظر بدائع الزىكر، ص (ٔ)
 .ُٗ: ِانظر نيؿ األمؿ،  (ٕ)
 انظر مصادر ترجمتو في ما سبؽ. (ٖ)
 .ُٕٗ: ِاألرب  كغاية األدب انظر خزانة (ٗ)
 .ُُانظر التحقيؽ، ص (َُ)
 .ِٓانظر التحقيؽ، ص (ُُ)
 (.ُِْٗانظر األلباني: السمسة الصحيحة، حديث ) (ُِ)
 .ُٔ-ُٓانظر التحقيؽ، ص (ُّ)
 .ِٓانظر التحقيؽ، ص( ُْ)
 .ُالتحقيؽ، صانظر ( ُٓ)
 .ِٕ-ِٔانظر التحقيؽ، ص(ُٔ)
 .ٕانظر التحقيؽ، ص(ُٕ)
 .َُٓانظر التحقيؽ، ص(ُٖ)
 .ُٕ-َٕ، كسكرداف السمطاف، صٓانظر التحقيؽ، ص(ُٗ)
 .ٕٔ، كسكرداف السمطاف، صٕانظر التحقيؽ، ص(َِ)
 .ٕٔ، كسكرداف السمطاف، صٕانظر التحقيؽ، ص(ُِ)
 .ْٓص، كسكرداف السمطاف، ُّانظر التحقيؽ، ص(ِِ)
 .ِِّ، كسكرداف السمطاف، صّٗانظر التحقيؽ، ص(ِّ)
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 .ُٕٔ، كسكرداف السمطاف، صْْانظر التحقيؽ، ص(ِْ)
 .ُٖٓ-ُْٖ، كسكرداف السمطاف، صْٕانظر التحقيؽ، ص(ِٓ)
 .ِٕ-ِٔ، كسكرداف السمطاف، صَُِانظر التحقيؽ، ص(ِٔ)
 .ُٖٕ-ُٕٔ، كسكرداف السمطاف، صْْانظر التحقيؽ، ص(ِٕ)
 .َُُ، كسكرداف السمطاف، صٗٗالتحقيؽ، صانظر (ِٖ)
 .ِٕ، كسكرداف السمطاف، صَُُانظر التحقيؽ، ص( ِٗ)
 .َُُانظر التحقيؽ، ص(َّ)
 .ٖ-ٔ، كديكاف الصبابة، صُُُانظر التحقيؽ، ص(ُّ)
 .ُِْ، كديكاف الصبابة، صّّانظر التحقيؽ، ص(ِّ)
 .ِّٗ، كديكاف الصبابة، صٓٗانظر التحقيؽ، ص(ّّ)
 .ُِْ، ديكاف الصبابة، صٔٗصانظر التحقيؽ، (ّْ)
 .ِٔ، ديكاف الصبابة، صٖٗانظر التحقيؽ، ص(ّٓ)
 .ُُٓ، ديكاف الصبابة، صُِٖانظر التحقيؽ، ص(ّٔ)
 .ُٓٓ، ديكاف الصبابة، صُِٗانظر التحقيؽ، ص(ّٕ)
 .ُِٗ، ديكاف الصبابة، صُّْانظر التحقيؽ، ص(ّٖ)
 .َِٕ-ِٗٔ، كديكاف الصبابة، صُّٖانظر التحقيؽ، ص (ّٗ)
 ، كأكرد البيتاف الثاني كالثالث فقط.ْْٗ؛ كمنطؽ الطير، ص ِٗؿ العكاؿ، ص نق( َْ)
 .ِٗ، كأنمكذج القتاؿ في نقؿ العكاؿ، صّْانظر التحقيؽ، ص(ُْ)
 .ُُِ، كأنمكذج القتاؿ في نقؿ العكاؿ، صٖٓانظر التحقيؽ، ص(ِْ)
 .ِٕ، صْٗ، كغيث العارض في معارضة ابف الفارض، صٕٖانظر التحقيؽ، ص(ّْ)
 .ٖٖظر التحقيؽ، صان(ْْ)
 .ُِّ: ُٕ، كقابؿ بما كرد في البداية كالنياية ُٗانظر التحقيؽ، ص(ْٓ)
؛ ك البداية ِّٓ-ُّٓ: ِِاألعياف  تكاريخ في الزماف ؛ كمرآةِٕانظر التحقيؽ، ص (ْٔ)

 .ِّّ-ِِّ: ُٕكالنياية،
 .ُّٔ-ُِٔ: ُٕ، كالبداية كالنياية ِٔانظر التحقيؽ، ص(ْٕ)
 .ُٖٓ-ُْٖ: صُٕ؛ كالبداية كالنياية ُٕ-َٕصانظر التحقيؽ، (ْٖ)
 .َّٓ-ّْٗ: ُٕ، كالبداية كالنياية ِْانظر التحقيؽ، ص(ْٗ)
 .َٕٗ: ُٔ، كالبداية كالنياية ُْانظر التحقيؽ، ص(َٓ)
 .َّٗ: ُٕ، كالبداية كالنياية ْٗانظر التحقيؽ، ص(ُٓ)
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 .ْٗ-ٖٖ: ُٕ، كالبداية كالنياية ّٔانظر التحقيؽ، ص(ِٓ)
 .ُٖٓ-ُْٖ: ُٕ، كالبداية كالنياية ٗٔ-ٖٔؽ، انظر التحقي(ّٓ)
 .َّٖ-ّٕٗ: ُٕ، كالبداية كالنياية ِٕانظر التحقيؽ، ص(ْٓ)
 .ّٔٔ-ّْٔ: ُٕ، كالبداية كالنياية ْٕ-ّٕانظر التحقيؽ، ص(ٓٓ)
 .ُْٔ-ُْْ: ُٕ، كالبداية كالنياية ٕٗ-ٕٔانظر التحقيؽ، ص(ٔٓ)
 .ٕٕٓ-ْٕٓ: ُٕ، كالبداية كالنياية َٖانظر التحقيؽ، ص(ٕٓ)
 .ِٗ-ِِ: ُٕ، كالبداية كالنياية ّٖانظر التحقيؽ، ص(ٖٓ)
 .َِّ: ُٓ، كقابؿ بما كرد في المنتظـ ُِانظر التحقيؽ، ص(ٗٓ)
: ُِ، فيما يخص قكؿ ابف أدىـ، كقابمو بما كرد في مرآة الزماف ِٗ-ِٖانظر التحقيؽ، ص (َٔ)

كقابمو بما كرد في  ، فيما يخص ما حكي عف جرادة الكاعظ،ْٕ، كانظر التحقيؽ، صّْٓ
 .ُٕ: ِِمرآة الزماف 

 .ّْٕ: ُٖ، كقابمو بما كرد في الكافي بالكفيات ُِانظر التحقيؽ، ص( ُٔ)
 .ُِٕ-ُِّ: ُِ، كقابمو بما كرد في الكافي بالكفيات ُْانظر التحقيؽ، ص(ِٔ)
 .ّْٓ-َْٓ: ِٕ، كقابمو بما كرد في الكافي بالكفيات ْٓانظر التحقيؽ، ص(ّٔ)
 .ُٗٗ-ُٕٗ: ُُ، كقابمو بما كرد في الكافي بالكفيات ُٔيؽ، صانظر التحق(ْٔ)
 .ٗٓ-ٔٓ: ُِ، كقابؿ بما كرد في الكافي بالكفيات َُّانظر التحقيؽ، ص(ٓٔ)
(ٓ ) 
 .ّّٓ-ِّٓ: ُٖ، كقابؿ بما كرد في الكافي بالكفيات ُُٕانظر التحقيؽ، ص(ٔٔ)
(ٔ ) 
الغيث المسجـ في شرح المية ؛ كقابؿ بما كرد في ُّٓ-ُُّ، صََُانظر التحقيؽ، ص(ٕٔ)

 .ّّٗ-ِّٗ: ُالعجـ 
 .ُٔٗ: ُْ، كقابؿ بما كرد في تاريخ اإلسالـ ِٗانظر التحقيؽ، ص(ٖٔ)
 .ُٕٓ: ٗ، كقابؿ بما كرد في تاريخ اإلسالـ ُٕٔ، كالسكرداف، صْْانظر التحقيؽ، ص(ٗٔ)
 .ّٓٗ، ِِٕ، كقابؿ بما كرد في ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، ُُٔانظر التحقيؽ، ص(َٕ)
 .ّٓٗ، ِِٕ، كقابؿ بما كرد في ركضة المحبيف، ُُٔانظر التحقيؽ، ص(ُٕ)
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 المصادر والمراجع
 ـ.ُٕٗٗ، ُأعالـ المغرب العربي، لعبد الكىاب منصكر، الرباط: المطبعة الممكية، ط -ُ
 التممساني حجمة أبي بف يحيي بف أحمد الديف أنمكذج القتاؿ في نقؿ العكاؿ، لشياب -ِ

، ُتحقيؽ معجب العدكاني، بعماف بالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، طىػ(، 776)ت
 ـ.َُِِ

التركي،  المحسف عبد ابف اهلل عبد :ىػ(، تحقيؽْٕٕالبداية كالنياية، لعماد الديف ابف كثير )ت -ّ
 ـ،ُٕٗٗ، ُكالنشر، ط لمطباعة ىجر دار :القاىرة

تحقيؽ: محمد  ىػ(َّٗالحنفي )ت بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، لمحمد بف محمد بف إياس  -ْ
 ـ.ُٕٓٗ، ُمصطفى. بيركت: المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية، ط

 ـ.َُٔٗ، ُتاريخ األدب العربي، ألحمد شكقي عبد السالـ ضيؼ، القاىرة: دار المعارؼ، ط -ٓ
الذىبي لشمس االديف محمد بف أحمد بف عثماف تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، -ٔ

 ـ.ََِّ، ُتحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ط ىػ(،ْٖٕ)
 :تحقيؽ ىػ(.837)ت عمي بكر أبي الديف تقي الحمكم حجة البف األرب، كغاية األدب خزانة -ٕ

 ـ. ُٕٖٗ، ُط اليالؿ، كمكتبة دار :بيركت شعيتك. عصاـ
 ىػ(ْٖٓالمقريزم )ت عميدرر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة، لتقي الديف أحمد بف  -ٖ

 ـ.ََِِ، ُتحقيؽ: محمكد الجميمي، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ط
الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة، ألحمد بف عمي بف محمد ابف حجر العسقالني  -ٗ

 .ُّٗٗ، ُىػ( تحقيؽ: سالـ الكرنككم، بيركت: دار الجيؿ، طِٖٓ)ت
 :بيركت ىػ(.776)ت التممساني حجمة أبي بف ييحي بف أحمد الديف لشياب الصبابة، ديكاف -َُ

 ـ.1984 .1ط اليالؿ، كمكتبة دار
تحقيؽ: محمد عزيز شمس، جدة: مجمع الفقو اإلسالمي،  ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، -ُُ

 .ىػُُّْ
 :تحقيؽ ىػ(.776)ت التممساني حجمة أبي بف يحيي بف أحمد الديف لشياب السمطاف، سكرداف -ُِ

 ـ.ََُِ، ُط الخانجي، مكتبة :القاىرة عمر، محمد عمى
ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني. الرياض: مكتبة ،سمسمة األحاديث الصحيحة -ُّ

 ـ.ُٓٗٗ، ِالمعارؼ لمنشر كالتكزيع، ط
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ذىب، لشياب الديف أبك الفالح عبد الحي بف أحمد ابف العماد  شذرات الذىب في أخبار مف  -ُْ
 ـ.ُٖٔٗ، ُحمكد األرناؤكط، بيركت: دار ابف كثير، طىػ(، تحقيؽ: مَُٖٗالحنبمي )

، ىػ(776)ت التممساني حجمة أبي بف يحيي بف أحمد الديف لشياب ،الطارئ عمى السكرداف، -ُٓ
 رسالة ماجستير مسجمة بكمية التربية جامعة عيف شمس، لمطالبة آية محمد كامؿ محمد.

 ،ىػ(ََُُالقادر التميمي الغزم )تالطبقات السنية في تراجـ الحنفية، لتقي الديف بف عبد  -ُٔ
 ـ.ُّٖٗ، ُتحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمك، الرياض: دار الرفاعي، ط

 حجمة أبي بف يحيي بف أحمد الديف غيث العارض في معارضة ابف الفارض، لشياب -ُٕ
 ـ.َُِٖ، ُىػ(، تحقيؽ: مجاىد مصطفى بيجت، دمشؽ: دار القمـ، ط776)ت التممساني

دار  ىػ(.764)ت الصفدم إيبؾ بف خميؿ الديف لصالح المية العجـ،، الغيث المسجـ في شرح -ُٖ
 ـ.َُِّيع، الكتب العممية لمنشر كالتكز 

العمماء،  مف مجمكعة :ىػ(، تحقيؽْٓٔاألعياف، لسبط ابف الجكزم ) تكاريخ في الزماف مرآة -ُٗ
 ـ،َُِّ، ُالعالمية، ط الرسالة مؤسسة :بيركت

 ـ.َُٖٗ، ِفي: بيركت: مؤسسة نكييض الثقافية، طمعجـ أعالـ الجزائر، لعادؿ نكييض  -َِ
 محمد :تحقيؽ ىػ(.597)ت عمي بف الرحمف عبد الفرج ألبي كاألمـ، الممكؾ تاريخ في المنتظـ -ُِ

 .1ط العممية، الكتب دار :بيركت عطا. القادر عبد محمد كمصطفى عطا القادر عبد
 ـ.1992

ـ َُِٖ. ُط: دار األماف، طمنطؽ الطير، تحقيؽ: أحمد عبد الكريـ مشيداني. الربا -ِِ
 .ّْٗص

المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي، لجماؿ الديف يكسؼ بف تغرل بردم األتابكي  -ِّ
 ـ.ََِٔ، ُىػ( تحقيؽ: محمد محمد أميف، القاىرة: دار الكتب كالكثائؽ القكمية، طْٕٖ)ت

األتابكي النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، لجماؿ الديف يكسؼ بف تغرل بردم  -ِْ
 .ََِٓ، ِتحقيؽ: مجمكعة مف العمماء، القاىرة: دار الكتب كالكثائؽ القكمية، ط ىػ(ْٕٖ)ت

 ىػ(َِٗنيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ، لزيف الديف عبد الباسط بف خميؿ بف شاىيف الظاىرم ) -ِٓ
 ـ.ََِِ، ُتحقيؽ: عبد السالـ تدمرم، بيركت: المكتبة العصرية، ط

 مف مجمكعة :تحقيؽ ىػ(.764)ت الصفدم إيبؾ بف خميؿ الديف لصالح بالكفيات، الكافي -ِٔ
  ـ.2004 ػ ـ1962 (،6 ػػ اإلسالمية )النشرات شتكتغارت فرانزشتايز النشر دار العمماء.
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