2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون
الحياة الفكرية في مدينة حمب
(  658 – 579هـ  1260 – 1183 /م )

Intellectual life in the city of Aleppo
)(579-658 AH / 1183 to 1260 m
د.حسين كاظم خيون
معهد اعداد المعممات  -بعقوبة

الممخص :
تضمف مكضكع البحث الحياة الفكرية في حمب لممدة الزمنية ( 658 – 579
ىػ  1260 – 1183 /ـ ) كىي عصر حكـ األيكبييف لمدينة حمب منذ دخكؿ
صالح الديف األيكبي الييا كحتى سقكطيا عمى أيدم المغكؿ  ،أذ امتازت ىذه الحقبة
الزمنية بالنيضة الفكرية كالنشاط الثقافي الذم كضع أسسو قبؿ ذلؾ نكر الديف زنكي
الذم عمؿ عمى بناء المدارس الفكرية كالعممية كسار عمى نيجو صالح الديف
األيكبي الذم عمؿ عمى تطكير تمؾ المدارس كشجع العمماء كالفقياء كالشعراء
كخصص األمكاؿ الالزمة فضالن عف اليدايا كتأميف الحياة الكريمة المناسبة ليذه

النخبة المتميزة  ،ككاصؿ خمفاء صالح الديف النيج ذاتو  ،اذ عمؿ الممؾ الظاىر

غازم كأبناؤه عمى استقطاب العمماء كالفقياء كالشعراء كبرز المؤرخكف الذيف ألفكا في
التراجـ كالسير  ،كأصبحت حمب محطة كمرك انز حضاريان لمكثير مف ىؤالء كمف
أبرزىـ  ،القاضي ابف شداد  ،كالقاضي ابف العديـ ،كرشيد الديف المازندرني الذيف

ساىمكا في مجاالت العمكـ الدينية كعمـ القراءات  ،كعمـ الحديث النبكم الشريؼ ،
كالفقو  ،فضالن عف اآلخريف الذيف برزكا في عمكـ العربية كالمغة كالنحك كالبالغة
كالشعر  ،كظير في حمب الكثير مف المؤرخيف لتدكيف االحداث في تمؾ الحقبو
الزمنية ممف عاشك فييا كرحمك الييا اك زاركىا كمف اشيرىـ ابف خمكاف ،كابف االثير
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 ،كابف الشعار  ،كسبط ابف الجكزم ،كابف كاصؿ الحمكم  ،كابف ابي طيء كغيرىـ
0
كبرز في مدينة حمب نخبة فكرية كعممية في مجاؿ العمكـ العقمية كالطب
كالفمسفة كالرياضيات كالكيمياء كغيرىا مف العمكـ  ،التي كاف ليا اثر ايجابي عمى
حياة المجتمع الحمبي  ،كبالتالي تكسعت المدارس في حمب لتشمؿ تدريس العمكـ
الدينية كغيرىا  ،كالقاء المحاضرات كاجراء المناضرات بحظكر الحكاـ االيكبيف الذيف
ساىمك في تطكيرىا بشكؿ كبير 0

المقدمة
ال يخفى عمى كؿ باحث في تاريخ امتنا العربية كاالسالميو  ،باف االسالـ قد
ركز عمى العمـ كالمعرفة  ،لذلؾ انبرل المسممكف في مشارؽ االرض كمغاربيا ينيمكف
مف ينابيع العمـ كالمعرفة  ،كيتزكدكف بالثقافة العربية االسالمية كينقمكنيا الى
االمصار  ،كمف بيف ىذه المدف  ،مدينة حمب التي ساىمت في بناء الحضارة العربية
االسالمية كاالنسانية  ،مف خالؿ دكرىا الكبير في حقبة الحركب الصميبية كفي مدة
حكـ االيكبيف ليا  ،لذلؾ اخترت اف اكتب عف ىذه المدينة بحثي ىذا تحت عنكاف :
الحياة الفكرية في مدينة حمب (  658 -579ق  1260 – 1183 /ـ )  ،اذ تـ
أختيارم ىذا المكضكع لعدة اسباب منيا :
 )1نتيجة لمظركؼ التي مرة بيا مدينة حمب  ،منيا نشكب الحركب الصميبية ،
كككنيا احدل مرتكزات الجياد االسالمي ضد الغزاة الصميبيف  ،كما رافؽ ذلؾ مف
ظيكر نخبة ممتازة مف العمماء كالفقياء كالشعراء  ،كالمؤرخيف الذيف دكنكا أحداث
الحركب الصميبية بشكؿ دقيؽ كترككا لنا تصانيؼ تعد مف كنكز التراث العربي
االسالمي .
 )2ابراز دكر االيكبييف في مدينة حمب  ،اذ كاف لمقائد صالح الديف االيكبي كمف
بعده ابنو الممؾ الظاىر غازم  ،دكر ميـ كبارز في تنشيط الحياة الفكرية كالثقافية
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مف خالؿ بناء المدارس كدكر الحديث كربط كالزكايا  ،كابراز دكر المفكريف في رفع
ركح الجياد ضد الغزاة االفرنج الصميبيف .
 )3نتيجة الىمية ىذه المدينة الحضارية كالتكاصؿ الحضارم بيف الماضي العريؽ
كالحاضر  ،تـ اختيارىا عاصمة لمثقافة االسالمية لمعاـ (  1427ىػ  2006 /ـ).
كتضمف مكضكع البحث عدة مباحث  ،اذ كاف المبحث األكؿ الذم مثؿ عصر
النيضة مف خالؿ اىتمامات االيكبييف بالحياة الفكرية في حمب  ،الذيف تعاقبكا عمى
حكميا بعد صالح الديف  ،اما المبحث الثاني فتطرؽ الى المراكز التعميمية مف
المدارس كدكر الحديث كالعمـ  ،كأىـ طرائؽ التدريس فييا  ،في حيف تناكؿ المبحث
الثالث العمكـ الشرعية  ،كعمـ القراءات  ،كعمـ التفسير  ،كالحديث النبكم الشريؼ ،
كالفقو  ،اما المبحث الرابع فتضمف عمكـ العربية  ،كالمغة كالنحك  ،كالبالغة كالشعر
 ،اما المبحث الخامس فتمحكر حكؿ العمكـ االجتماعية التي تشمؿ التأريخ كابرز
المؤرخيف في ىذا المجاؿ ككذلؾ ابرز الجغرافييف في حمب  .اما المبحث السادس
كاالخير فتضمف العمكـ العقمية التي شممت الطب  ،كالفمسفة  ،كالرياضيات ،
كالكيمياء كغيرىا مف العمكـ .

المبحث األول
عصر النهضة واهتمامات األيوبيين بالحياة الفكرية
امتازت الحياة الفكرية في حمب بحيكية كاضحة  ،كلعؿ اىمية المدينة كدكرىا
تكمف بكصفيا إحدل مرتكزات الصراع مع الصميبييف  ،جعؿ تطكرىا الفكرم عمى
جانب كبير مف االىمية  ،كذلؾ الف التحدم العسكرم دفع بالسالطيف كاالمراء
االىتماـ بالعمـ كتكقير اىمو  ،كسعييـ بتعريؼ الناس بما تتعرض إليو الدكلة العربية
االسالمية مف تحديات كاف اخطرىا الكجكد الصميبي في قمب العالـ االسالمي ،
فاعداد الناس كتييئتيـ لمجياد يتطمب النصح كاالرشاد الديني  ،كخمؽ مناخ لمرأم
العاـ المطالب بكجكب الجياد ضد الغزاة الصميبييف  ،فكاف ال بد مف االستجابة
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الحضارية كالمتجسدة في الحياة الفكرية التي كانت ماثمة في حمب في عصرىا
األيكبي .
كانت مقدمات االىتماـ في الحياة الفكرية في حمب ترجع إلى المدة التي
سبقت االيكبييف كالمتمثمة باىتماـ حكاميا الحمدانييف كاالتابكة  ،كياتي نكر الديف
محمكد زنكي

()1

في مقدمة ىكالء الحكاـ الذم عمؿ عمى تنشيط الحركة الفكرية في

بالد الشاـ  ،كمنيا حمب مف خالؿ تشييده المدارس كدكر الحديث كالربط كالزكايا ،
فقد شكمت ىذه المؤسسات مراكز فكرية في مختمؼ االختصاصات العممية

()2

فحينما

تسمـ نكر الديف زنكي السمطة شجع العمماء كبنى المدارس  ،كاصبحت حمب تنافس
المدف المجاكرة ليا  ،بؿ نافست دمشؽ ايضا  ،كاستدعى نكابغ العمماء مف االقطار
يبني ليـ المدارس في ارجاء عمارتو

()3

.

بعد كفاة نكر الديف زنكي سنة (  569ىػ  1173 /ـ ) كمف ثـ استالـ
صالح الديف االيكبي مدينة حمب  ،شيدت مدف بالد الشاـ عامة  ،كحمب خاصة ،
نشاطان ثقافيان كاسعان  ،كاف لاليكبييف اثر في ذلؾ  ،اذ مثؿ عصرىـ عصر إحياء

الثقافة االسالمية تجسد مف خالؿ تشجيعيـ لمعمماء كالفقياء كالشعراء كالمفكريف

كمنحيـ اليدايا كاليبات إلى جانب ما اشتيرت بو اسرىـ مف تقديـ خدماتيا لرجاؿ
العمـ كاالدب عف طريؽ التأليؼ كالتصنيؼ كمنح االمكاؿ كتأسيس المكتبات ،
كشيدكا المناظرات العممية  ،كعقدكا المجالس الفقيية كاسسكا المدارس كدكر الحديث
 ،ككجد الفقياء كالعمماء كالشعراء حرية االنتقاؿ مف بمد إلى بمد اخر  ،مما اتاح ليـ
فرصة أتساع افقيـ الثقافي  ،كقد اعتمد صالح الديف االيكبي عمى ذات النيج الذم
اعتمد عميو نكر الديف زنكي  ،أذ حرص عمى استقطاب العمماء كمجالستيـ
()4

،كمذاكرتيـ في " أصناؼ العمكـ كىك يحسف االستماع كالمشاركة"

كذلؾ الدراؾ

صالح الديف المكانة التي يحتميا العمماء ككنيـ النخبة االجتماعية التي تمتمؾ
القدرات الفكرية التي يسير المجتمع بمقتضاىا  ،كليذا حرص عمى تكفير الظركؼ
المالئمة لمنشاط الفكرم كالمتمثمة بدكر العمـ  ،كرصد االمكانيات المالية الستمرار
نشاطيا .
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كسار الممؾ الظاىر غازم بف صالح الديف الذم تسمـ الحكـ في حمب سنة
(579ىػ 1183 /ـ) عمى منيج كالده في بناء اسس التطكر الفكرم  ،ففي عيده تـ
تشييد ثالث مدارس في حمب خصصت احداىف لمعالـ الكبير ابي بكر اليركم
(ت611ىػ  1214 /ـ )

()5

 .كما عمؿ عمى استقطاب العمماء إلى حمب

كتخصيص الجرايات المالية بما يؤمف ليـ حياةن كظركفان مناسبة  ،فضالن عف استقبالو
الشعراء كاكراميـ ( )6لككنيـ كاجية ثقافية تعبر عف مدل أىتماـ الممؾ الظاىر
بالحياة الثقافية في مدينة حمب التي كصفت في عيده بانيا " معمكرة بالعمماء
كالفضالء مزينة بالممكؾ كاالمراء "

()7

 .كصدؽ ابف خمكاف الذم كاف يدرس فييا

حينما كصفيا كقاؿ عنيا بانيا " اـ البالد مشحكنة بالعمماء كالمشتغميف "

()8

 .كنالت

الحياة الفكرية اىتمامان كبي انر مف الممؾ العزيز محمد بف الممؾ الظاىر ( ت  629ىػ

 1231 /ـ ) الذم تسمـ الحكـ في حمب بعد كفاة كالده كحرص عمى حضكر مجالس
العمماء في اياـ الجمع  ،كمذاكرتيـ في مختمؼ العمكـ

()9

كىذا ما يؤكد إلى نزكعو

الذاتي في االكتساب المعرفي  ،كأضفاء االحتراـ االجتماعي ليؤالء العمماء الكبار ،
الذيف كانت ليـ في " ايامو حرمة تامة كرعاية كبيرة "

()10

كما اتبع كلده الممؾ

الناصر يكسؼ األسمكب نفسو في التعامؿ مع الشعراء فكاف يستقبميـ كيحضر
مجالس العمماء  ،كيمدىـ باالمكاؿ الالزمة الستمرار نشاطيـ الفكرم

()11

.

كأسيمت ضيفة خاتكف زكجة الممؾ الظاىر ( ت  640ىػ  1242 /ـ )
كالكصية عمى ابنيا الممؾ الناصر يكسؼ الثاني  ،بشكؿ فاعؿ في ترصيف الحركة
الفكرية في حمب  ،اذ كاف العمماء كدكر العمـ مكضع اىتماميا  ،فساىمت في تشييد
المؤسسات التعميمية كالدينية المتمثمة في المدارس  ،كدكر الحديث  ،كالربط كالزكايا
في حمب  .كساىمت النخب السياسية كاالدارية في تطكير الحياة الفكرية في حمب ،
فكاف لشياب الديف طغرؿ ( ت  631ىػ  1233 /ـ )  ،الكصي عمى الممؾ العزيز
دكر ميـ في اثراء الحركة العممية مف خالؿ مساىماتو في بناء المدارس حتى اف

حمب في عصره اصبحت قكية كمزدىرة(.)12
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كساىـ القاضي ابك المحاسف ابف شداد ( ت  632ىػ  1234 /ـ ) ببناء
مدرسة كدار لمحديث  ،فضالن عف مكانتو العممية  ،كقد عبر ابف خمكاف عف جيكده
عف ىذا المضمار بقكلو " ككانت حمب في ذلؾ الزماف قميمة المدارس كليس بيا مف
العمماء إال نفر يسير  ،فاعتنى ابك المحاسف المذككر بترتيب امكرىا كجمع الفقياء

بيا كعمرت في ايامو المدارس الكثيرة " ( )13كما شيد كماؿ الديف بف العديـ مدرسة
في حمب متخصصة في الفقو الحنفي

()14

 .كساىـ االمراء في حمب بالحياة الفكرية

بحسب قدراتيـ الذاتية في بناء المدارس كلعؿ مف اىميـ  ،سميماف بف جندر الذم
شيد فييا مدرستيف

()15

.

يتضح مما تقدـ  ،اىتماـ ممكؾ حمب كأمرائيا بالحياة الفكرية  ،كظير ذلؾ
مف خالؿ مساىماتيـ في تشجيع العمـ كالعمماء  ،كبناء المؤسسات التعميمية كالدينية
كذلؾ الدراكيـ اف النخبة الفكرية تمثؿ عناصر تأثير ايجابي في المجتمع الحمبي ،
خصكصان اف المدينة تعد احدل مرتكزات األيكبييف في صراعيـ مع االفرنج
الصميبييف  ،مما يشكؿ ضركرة كاضحة في تطكير االمكانيات الفكرية كتكظيفيا في

ذلؾ الصراع الذم تعدل ككنو صراعان عسكريان إلى صرع حضارم .

المبحث الثاني
المراكز التعميمية في حمب
امتازت بالد الشاـ عمكمان  ،كمدينة حمب عمى كجو الخصكص بكثرة مدارسيا

 ،اذ تنافس الممكؾ االيكبيكف كاالمراء  ،كالكجياء مف ذكم االمكانيات المادية  ،في
بناء المدارس عمى المذاىب االربعة  ،كقد بمغ اعداد المدارس في حمب ثالثان كاربعيف
مدرسة مكزعة عمى المذاىب االربعة  ،ككانت اكثرية المدارس عمى المذىب الحنفي

كيميو الشافعي  ،عمى الرغـ مف اف االيكبييف تبنكا المذىب الشافعي ( . )16مما يدؿ
عمى ادراؾ الحكاـ االيكبييف  ،اىمية تفاعؿ االجتيادات الدينية عمى اختالؼ مذاىبيا
 ،كليذا جعؿ الممؾ الظاىر غازم التدريس في مدرستو الظاىرية عمى المذىبيف
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الشافعي كالحنفي  ،مما جعؿ الغالبية الحمبية تعتمد المذىب الشافعي في حياتيا
العامة دكف التنكر لممذاىب االخرل .
تضمنت مدارس حمب المستمزمات االساسية الستمرار نشاطيا العممي  ،فقد
خصصت ليا االكقاؼ لسد نفقات الدراسة فييا  ،كالمتمثمة بمرتبات عممائيا
كمدرسييا كتالمذتيا  ،كلصيانة ابنيتيا  ،ككاف مف حقكؽ الكاقؼ امالء شركطو عمى
ناظر المدرسة التي يراىا مناسبة لضماف استمرار الدراسة فييا  ،كما ىك الحاؿ في
المدرسة الظاىرية  ،اذ اشترط كاقفيا الممؾ الظاىر غازم عمى ناظرىا  ،القاضي ابف
شداد اف يشاركو في ادارتيا شرؼ الديف ابك طالب بف العجمي  ،كجاء في شركط
كقؼ المدرسة الحالكية " اف يحمؿ في كؿ شير رمضاف مف كقفيا ثالثة االؼ درىـ
لممدرس  ،يضع بيا لمفقياء طعاـ  ..كحمكل  ..كثمف ما يحتاج إليو مف دكاء كفاكية
" كما كاف في تمؾ المدارس اقساـ داخمية مخصصة لمدرسييا كطمبتيا كؿ حسب
اختصاصو تحت اشراؼ الناظر  ،فضالن عف كجكد المعيديف  ،الذيف يقكمكف باعادة

محاضرة المدرسيف عمى كفؽ اختصاصيـ  ،كيتمتع الناظر بصالحية استنابة مف
يراه مؤىالن مف الناحية العممية في القاء المحاظرات بدالن منو

()17

.

اف اىتماـ ممكؾ حمب الكاضح بالمدارس  ،دفع بعضيـ إلى رسـ سياسة تمؾ
المدارس العممية  ،فقد عمد صالح الديف االيكبي إلى اصدار منشكر إلى عالء الديف
ابي بكر الكاساني ( ت  587ىػ  1191 /ـ ) ناظر مدارس ( النكرية  ،كالحداديف ،
كالجاكلية ) حدد فيو الية عممو في تمؾ المدارس  ،كمنيا " أف يستنيب فييا مف
الفقياء مدرسان كمعيدان كفقييان كمفيدان  ،كاليو العزؿ كالتكلية كالتبديؿ كالعطاء كالمنع

كالتسكية "

()18

 .ككانت دكر الحديث في حمب بمثابة مدارس لدراسة عمـ الحديث

النبكم الشريؼ  ،كلعؿ مف أىميا  ،دار الحديث البيائية التي شيدىا القاضي بياء
الديف بف شداد بالقرب مف مدرستو  ،اذ كانت مكضع استقطاب طمبة عمكـ الحديث
النبكم الشريؼ  ،كرصد ابف شداد بالقرب مف مدرستو  ،اذ كانت مكضع استقطاب
طمبة عمكـ الحديث النبكم الشريؼ  ،كرصد ابف شداد النفقات المالية ليذه الدار بما
يؤمف استمرار نشاطيا العممي في مجاؿ عمكـ الحديث
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تكلكىا  ،أبك اسحؽ ابراىيـ بف محمد بف األزىر الصيرفيني ( ت  641ىػ 1243 /
ـ ) الذم امتمؾ ناحية المعرفة في مجاالت عمكـ الحديث

()20

 .ككانت في حمب

أيضان  ،دار حديث أخرل تعكد لمؤيد الديف بف القفطي ( ت  658ىػ  1259 /ـ )

احتكت عمى مكتبة فييا العديد مف الكتب في مختمؼ االختصاصات العممية

()21

.

كما تعد اماكف العبادة مف المؤسسات التعميمية في حمب  ،كلـ تقتصر عمى الجكانب
الدينية فحسب  ،فقد كانت مراكز لمدراسة كطمبة العمـ  ،كساىمت في رعاية الحركة
الثقافية  ،كلعؿ مف أبرزىا  ،جامع حمب الكبير  ،إذ كانت فيو الزكايا الخاصة
بالحمقات العممية عمى كفؽ االختصاصات الفكرية في عمكـ القراف الكريـ  ،كالفقو ،
كعمكـ الحديث النبكم الشريؼ  ،فضالن عف كجكد السارية الخضراء التي كانت تمثؿ
النشاط العممي في عمكـ النحك كالمغة

()22

.

أما الطرائؽ المعتمدة في التدريس فقد كانت عمى شكؿ حمقات يترأس كؿ
حمقة أحد العمماء

()23

 .كعمى كفؽ طبيعة العمـ مكضع الدراسة في متف الحمقة ،

كتصؿ إعداد الطمبة في بعض الحمقات إلى ثالثيف طالبان

()24

كلعؿ مف أىـ العمماء

الذيف نشطكا في تدريس المغة العربية  ،الحسف بف ىبة اهلل المكصمي  ( ،ت  608ىػ

 1311 /ـ ) الذم استمر بالتدريس في جامع حمب حتى كفاتو

()25

 .كما قاـ العالـ

سعيد بف أبي منصكر الحمبي ( ت  628ىػ  1230 /ـ ) بتدريس عمكـ القرآف الكريـ
كالنحك في جامع حمب الكبير

()26

 .كتصدر العالـ تاج الديف أحمد بف ىبة اهلل

الجيراني ( ت  628ىػ  1230 /ـ ) أقراء عمكـ القرآف الكريـ كالنحك  ،ككاف شمس
الديف بف خمكاف يحضر حمقتو العممية  ،كاخذ عنو العديد مف المسائؿ النحكية

()27

،

كافاد منو الطمبة  ،كما اسيـ النحكم عمي بف قاسـ بف يكنس االشبيمي ( ت  650ىػ
 1252 /ـ ) بالتدريس في جامع حمب  ،اذ خصصت لو الدكلة راتبان مقابؿ جيكده
العممية (. )28

كنشطت الحياة الفكرية في الخكانؽ كالزكايا في حمب  ،فإلى جانب ككنيا
مراكز اعتكاؼ الزىاد كالصكفية

()29

 ،فانيا كانت بذات الكقت  ،مراكز تأليؼ

كتصنيؼ المعارؼ  ،فضالن عف االقراء كالتدريس كاالستنساخ  ،كبذلؾ فيي مراكز
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تعميمية تقكـ عمى تربية كتيذيب كاعداد المريديف في سمؾ الصكفية

()30

 ،كتزكيدىـ

بالعمكـ المتنكعة  ،كقد حضي الزىاد كالصكفية  ،باىتماـ الممكؾ االيكبييف ،
فخصص ليـ صالح الديف االيكبي الركاتب  ،كشيد ليـ الخكانؽ بكصفيا اماكف
لنشاطاتيـ التعبدية كالفكرية عمى السكاء  ،كقد بمغت اعداد الخكانؽ في حمب في ذلؾ
الكقت قرابة ثمانية كعشريف خانقاه كاربع زكايا كثالثة ربكط
المناظرات العممية

()32

كالفقو المالكي كالحنبمي

()31

 ،ككانت تقاـ فييا

 ،كالمحاضرات في مجاالت عمكـ الحديث النبكم الشريؼ ،

()33

 ،مما يكضح اىمية النشاط الفكرم في تنمية المعارؼ

في عمكـ ذات اثر فعاؿ في تكجيو المجتمع عمى كفؽ احكاـ الشريعة االسالمية ،
كليذا شكؿ أكلئؾ الصكفية كمريدكىـ عناصر تأثير اجتماعي ايجابي  ،فكانكا مكضع
قبكؿ الحكاـ االيكبييف  ،كمف ابرزىـ الممؾ الظاىر غازم  ،الذم كاف يزكر
الصالحيف كيعتقد بيـ

()34

التعبدم كالفكرم (. )35

 ،كيتفقد احكاليـ كيكفر ليـ مستمزمات ديمكمة نشاطيـ

كانت في مقدمة العمكـ التي تدرس في حمب ىي العمكـ الشرعية كالمغكية
كاالجتماعية كالعقمية  ،كىذا ما سنسمط الضكء عميو في الصفحات االتية -:

المبحث الثالث
العموم الشرعية
كىي العمكـ المتعمقة بدراسة عمكـ القرآف الكريـ  ،كالسنة النبكية  ،كتعد مف
العمكـ الشريفة في عمكـ مدف الدكلة العربية االسالمية  ،كمنيا مدينة حمب،كذلؾ
الىميتيا في تنظيـ حياة المجتمع

()36

كلعميا اكتسبت اىمية اضافية في حمب ،الف

المدينة تعد إحدل مراكز التصدم لمغزك الصميبي  ،فظيرت جدكل تمؾ العمكـ في
تككيف ثقافة دينية لدل ابناء المجتمع الحمبي في الرد عمى الغزك االفرنجي الصميبي
عسكريان كحضاريان  ،كابرز العمكـ الشرعية التي تدرس في حمب  ،عمـ القراءات :

الذم يعني بدراسة اختالؼ ألفاظ الكحي في القراف الكريـ في كتابة الحركؼ كلفظيا

مف تخفيؼ أك تثقيؿ كغيرىا

()37

.
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كظير في حمب عدد مف القراء منيـ  ،رشيد الديف المازندراني ( ت  588ىػ
 1192 /ـ ) الذم امتمؾ المعرفة بعمـ القراءات  ،ككاف ناقد كمحقؽ لمركايات ،كألؼ
كتاب ( اسباب نزكؿ القراف )

()38

 ،كالعالـ مكي بف رياف الماكسيني ( ت  603ىػ /

 1206ـ ) الذم كفد مف المكصؿ إلى حمب  ،كحاضر فييا بالقراءات السبع ،
كانتفع منو الحمبيكف في ىذا المجاؿ

()39

 .كعمي ابف قاسـ االشبيمي ( ت  605ىػ /

 1208ـ ) الذم قدـ حمب كاستكطنيا  ،كحاضر في عمـ القراءات( ،)40كالعالـ تاج
الديف زيد بف الحسف البغدادم ( ت  613ىػ  1216 /ـ ) الذم امتاز بعمكـ االسناد
في القراءات  ،قدـ مف بغداد كاستكطف حمب كدرس فييا عمكـ القراءات

()41

 ،كمحمد

بف الحسف الفاسي الذم كاف عممان في عمـ القراءات كالمغة ،كالحديث في حمب ،

كتكفي فييا عاـ (  656ىػ  1258 /ـ )

()42

 ،كالعالـ جماؿ الديف محمد بف عبداهلل

بف مالؾ االندلسي (ت  672ىػ  1273 /ـ ) قدـ حمب  ،كقاـ بتدريس عمـ القراءات
فييا

()43

.

كحظي عمـ التفسير باىتماـ الحمبييف مف حيث االىمية في الدراسات الشرعية
كالمقصكد بعمـ التفسير إيضاح معاني آيات القراف الكريـ مف حيث دالالتو عمى مراد
اهلل تعالى  ،عمى كفؽ مقتضيات القكاعد العربي

()44

 ،كظير في حمب عدد مف

المفسريف منيـ  ،االشرؼ بف االغر الرممي ( ت  610ىػ  1163 /ـ ) الذم رحؿ
في البالد االسالمية  ،كاستقر في حمب  ،كآلؼ كتابان في التفسير سماه ( جنة الناظر

كجنة المناظر ) في خمسة مجمدات  ،ضمنيا تفسير مائتي آية قرانية كحديث نبكم
شريؼ

()45

 .كالعالـ يحيى بف حميد بف ابي طيء الذم برع بعدة عمكـ  ،منيا تفسير

القراف الكريـ  ،كألّؼ في ىذا المجاؿ كتاب (لمح البرىاف في تفسير القراف )  ،ككتاب

( قبسة العجالف في تفسير القراف )

()46

كمف عمماء التفسير في حمب  ،محمد بف

عبداهلل المرسي السممي ( ت  655ىػ  1257 /ـ ) قدـ مف االندلس إلى بالد الشاـ
كقصد حمب  ،كصنؼ في عمـ التفسير ( رم الضمأف في تفسير القراف ) كمف
العمماء االخريف محمد بف ايكب الحمبي  ،الذم اشتير بالتفسير كالؼ كتابا تضمف
مختصرات التفاسير االخرل كسماه (مختصر الراشؼ مف زالؿ الكاشؼ )
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ثـ يمي عمـ التفسير مف حيث االىمية الدراسات الشرعية في حمب عمـ
الحديث النبكم الشريؼ كىك مف اىـ العمكـ الشرعية التي تيفكا افئدة المسمميف اليو
كىك مف دعائـ التشريع  ،كقد امرنا اهلل سبحانو كتعالى باتباع امر الرسكؿ (صمى اهلل
عميو كالو كصحبو كسمـ ) كنييو كالتزاـ سنتو في قكلو تعالى (( كما اتاكـ الرسكؿ
فخذكه كما نياكـ عنو فاتنيكا ))

()48

 .كيعد الحديث المصدر الثاني في التشريع

االسالمي بعد القرآف الكريـ  ،كقد اعطى االيكبيكف في حمب اىتمامان كاسعا لعمـ

الحديث  ،مما ادل إلى ازدىاره  ،فقد حرص صالح الديف االيكبي عمى اف يق أر

شيء مف الحديث

()49

 ،مما يكضح مدل اىتمامو بعمكـ الحديث كاحترامو البالغ

لممحدثيف  ،فاذا " بمغو عف شيخ لو ركاية عالية  ..استحضره كسمع عميو  ،كاسمع
()50

اكالده كمماليكو ،كامرىـ بالقعكد عند سماعو إجالالن لو"

كاعتمد الممؾ الظاىر غازم عمى منيج كالده في االىتماـ بعمـ الحديث ،
حتى اف حمب اصبحت في عيده مدرسة كبيرة لدراسات عمـ الحديث  ،التي بمغ
عددىا ستة دكر لمحديث

()51

 ،كأىميا دار الحديث التي شيدىا القاضي بياء الديف

ابف شداد  ،كعرفة بدار الحديث البيائية  ،التي كاف يدرس فييا  ،كصنؼ في عمـ
الحديث كتاب ( دالئؿ االحكاـ )  ،كتتممذ عميو كبار العمماء امثاؿ  ،القاضي شمس
الديف بف خمكاف

()52

 ،كالمؤرخ ابف كاصؿ الحمكم

()53

 ،كظير في حمب العديد مف

عمماء الحديث  ،منيـ  ،نجـ الديف بف الخباز ( ت  631ىػ  1233 /ـ ) الذم كاف
مكضع ثناء تمميذه ابف كاصؿ الحمكم  ،فعده " فريد عصره في المذاىب كاالصكليف
"

()54

كتكلى ابف الخباز مشيخة الحديث في حمب بعد كفاة ابف شداد عاـ (  632ىػ

 1234 /ـ )

()55

 ،كمف عمماء الحديث الحافظ حسف ابف ىبة اهلل بف صصرم (

ت  586ىػ  1190 /ـ ) الذم تتممذ عمى شيكخ حمب في عمـ الحديث  ،كصار
حافظان محدثان مشيك انر

( )56

 ،كيحيى بف حميد بف ابي طي الحمبي ( ت  630ىػ /

 1232ـ ) الذم صنؼ كتاب ( الطريقة المحمدية ) كضمنو احاديث نبكية مسندة
()57

 .كمف عمماء الحديث ابك الحسف عمي بف ابي بكر بف ركزيو ( ت  633ىػ /

 1235ـ )

()58

 ،كالحافظ يكسؼ بف خميؿ الدمشقي ( ت  648ىػ  1250 /ـ )
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الذم اشتير برحالتو العممية طمبان لعمكـ الحديث

()59

 ،كاألمير تكرانشاه بف صالح

الديف االيكبي مقدـ جيش حمب سمع الحديث بدمشؽ  ،كتكفي في حمب عاـ ( 658
ىػ  1260 /ـ )  ،كابراىيـ بف يكسؼ القفطي الذم نصب في حمب كزي انر كتحدث
فييا  ،كتكفي عاـ (  658ىػ  1260 /ـ )

()60

 ،كمحيي الديف بف سراقة االندلسي

( ت  662ىػ  1263 /ـ ) الذم امتاز بغ ازرة عممو في الحديث  ،كتكلى مشيخة دار
الحديث البيائية في حمب

()61

.

كناؿ عمـ الفقو اىتماـ الحمبييف  ،كىك العمـ باالحكاـ الشرعية العممية
المستنبطة مف ادلتيا التفصيمية

()62

كيراد بو كذلؾ معرفة االحكاـ الشرعية المتعمقة

بافعاؿ العباد  ،كالقدرة عمى فيـ ىذه االحكاـ مف النصكص الكاردة بشانيا في الكتاب

كالسنة  ،كبذلؾ فيك يشمؿ حياة المجتمع الدينية كاالقتصادية كاالجتماعية(. )63

كليذا يعد الفقو مف العمكـ الميمة في الدراسات الفقيية التي حظيت باىتماـ
صالح الديف االيكبي الذم كاف يق أر " شيئا مف الفقو " بغية التفقو في تحقيؽ العدؿ
بيف افراد مجتمعو  ،فكاف يعقد مجمسا لمنظر في امكر عامة الناس

()64

 ،حتى اف

خمفاءه في حمب اعتمدكا اسمكبو في تطبيؽ القكاعد الفقيية ذات العالقة في تحقيؽ
قكاعد الشريعة االسالمية
رئيسيف -:

()65

 .كشيدت حمب نشاطان في مجاؿ الفقو باتجاىيف

أ -الفقياء الشافعية  :تبنى الممكؾ االيكبيكف المذىب الشافعي  ،كانعكس ذلؾ عمى
نشاط الفقياء الشافعية في حمب  ،الذيف شغمكا كظائؼ التدريس كالقضاء  ،كمف
اىميـ قطب الديف مسعكد بف محمد النيسابكرم ( ت  578ىػ  1182 /ـ ) الذم
قدـ حمب كتكلى التدريس في المدرسة النكرية  ،كاصبح مكضع قبكؿ عممي
كاجتماعي  ،كصنؼ كتاب (اليادم في الفقو)  ،كبمغ مف عمؽ استيعابو العممي انو "
جمع لمسمطاف صالح الديف االيكبي عقيدة تجمع جميع ما يحتاج اليو في االمكر
الدينية

()66

 ،كالفقيو شعيب بف ابي الحسف االندلسي ( ت  596ىػ  1199 /ـ )

يعد مف اعالـ الفقو كالزىد  ،تكلى التدريس في المدرسة الشعيبية التي اقترنة باسمو
في حمب

()67

 ،كالفقيو مجد الديف بف طاىر بف جيبؿ  ،كلد في حمب  ،كاصبح
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حجة في عمكـ الكصاية كالفرائض  ،كتكفي عاـ (  596ىػ  1199 /ـ )

()68

،

كالفقيو ضياء الديف محمد بف المنصكر الشيرزكرم  ،قدـ إلى حمب  ،كتفقو عمى
القاضي بياء الديف بف شداد  ،كلكفاءتو العممية  ،تكلى نيابة القضاء عنو في حمب ،
فضالن عف تدريسو في المدرسة النكرية حتى كفاتو عاـ ( 610ىػ  1213 /ـ )

()69

.

ب -الفقياء الحنفية  :لـ تقتصر عمكـ الفقو في حمب عمى المذىب الشافعي اذ نشط
الفقياء الحنفية بذات المستكل  ،نتيجة لسياسة الممكؾ االيكبييف القائمة عمى حرية
االفكار حتى اف المدارس الحنفية بمغت اعدادىا اكثر مف الشافعية  ،كىذه العمكـ
ترتكز عمى القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كغيرىا مف العمكـ الشرعية االخرل ،
كلعؿ مف اشير الفقياء الحنفية في حمب  ،عالء الديف بف مسعكد الكاساني ( ت
 587ىػ  1191 /ـ ) الذم كصفو العماد الكاتب بانو كاف " ذا الفضؿ الكاسع ،
كالعمـ الجامع  ،كالبرىاف القاطع  ...حبر عمـ الفقو " تكلى التدريس في مدارس ،
الجاكلية  ،كالنكرية  ،كالحدادية

()70

 ،كالفقيو مكفؽ الديف بف النحاس ( ت  606ىػ

 1205 /ـ ) الذم امتاز بحسف مناظرتو  ،تكلى التدريس في مدرستي  ،الشاذبختية

 ،كالحدادية في حمب ( ،)71كمف أعياف الفقياء الحنفية  ،الشيخ افتخار الديف عبد
المطمب الياشمي الحمبي  ،رئيس الحنفية في حمب  ،صاحب الركاية العالية  ،تكلى
التدريس في المدرسة الحالكية كالطمانية  ،كصنؼ شرحان لكتاب ( الجامع الكبير )

لمؤلفو محمد بف الحسف الشيباني ( ت  187ىػ  802 /ـ ) كاستمر في نشاطاتو

العممية في حمب حتى كفاتو فييا عاـ (  616ىػ  1219 /ـ ) ( ، )72كالشيخ مقرب
الديف عمر بف عمي ( ت  623ىػ  1226 /ـ ) تتممذ عمى الشيخ عالء الديف
الكاساني  ،كتكلى التدريس في المدرسة الجردكية في حمب

()73

 ،كالفقيو الفضؿ بف

افتخار الديف الياشمي ( ت  633ىػ  1235 /ـ )  ،ككاف عالمان كريمان  ،فقد خمع

في يكـ تدريسو في المدرسة الحالكية  ،عشريف خمعة عمى افضؿ الفقياء فييا ،
كالشيخ جماؿ الديف خميفة بف سميماف الحكراني ( ت  638ىػ  1240 /ـ ) ككاف
فقييان بارعان  ،تتممذ عمى االماـ عالء الديف الكاساني  ،كتكلى التدريس في مدرستي

االتابكية كالجاكلية في حمب

()74

 ،كمف فقياء الحنفية  ،محمد بف عثماف البمقي ،
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قدـ حمب كاستكطنيا  ،ككاف ضميعان باالفتاء عمى المذىب الحنفي

()75

 ،كمجد الديف

عبد الرحمف بف كماؿ الديف بف العديـ  ،ككاف عالمان عابدان زاىدان  ،تكلى التدريس في
المدرسة الحالكية  ،كيعد مف اعمدة الفقو الحنفي فييا  ،كتكفي بعد عاـ (  658ىػ /

 1260ـ )

()76

.
المبحث الرابع
عموم العربية

حظيت عمكـ المغة العربية باىتماـ الممكؾ االيكبييف  ،كلعؿ ارتباطيا بالعمكـ
الشرعية مف حيث االستعانة بيا في فيـ احكاـ الشريعة كادراكيا  ،اعطاىا اىمية
كاضحة في ىذا المضمار  ،فضالن عف اف بعض الممكؾ االيكبييف عممكا عمى تنمية

المعارؼ المغكية التي كانت في صمب دائرة اىتماماتيـ الشخصية  ،فقد كاف صالح

الديف االيكبي يميؿ إلى االدب  ،كسماع الشعر كحفظو  ،كما كانت مجالس الممؾ
الظاىر غازم في حمب زاخرة بالعمماء كالشعراء  ،اذ كاف يناظرىـ كيجزؿ ليـ العطاء

()77

 ،كيمكف تقسيـ تدريس عمكـ العربية في حمب إلى ما يأتي -:

أ -عمكـ المغة كالنحك  :تعرؼ المغة بانيا مجمكعة االصكات التي تعبر عف اغراض
كؿ قكـ  ،كيكمف عنصر الثراء في المغة العربية  ،بكثرة مترادفاتيا  ،كمشتقات
معانييا  ،كمركنتيا في التعبير عف المعنى

()78

 ،اما النحك فيقصد بو " العمـ الذم

تعرؼ بو التراكيب العربية مف االعراب كالبناء كغيرىا

()79

.

كقد شيدت حمب ظيكر عمماء في ىذا الميداف  ،منيـ محمد بف حرب الحمبي
(ت  580ىػ  1184 /ـ ) ككاف مف اعياف المغة في حمب  ،فقد صنؼ ارجكزة في
مخارج الحركؼ

()80

 ،كالمغكم القاسـ بف القاسـ الكاسطي ( ت  626ىػ  1228 /ـ

) ق أر المغة في كاسط كبغداد  ،كقدـ حمب كاستكطنيا  ،كقاـ بالتدريس فييا  ،كصنؼ
كتابيف في شرح مؤلفات ابف جني بمؤلفيو ( الممع  ،كالتصريؼ الممككي )

()81

،

كمكي بف رياف الماكسيني ( ت  603ىػ  1206 /ـ ) النحكم البارز  ،فقد كاف "
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جامع فنكف االدب كحجة كالـ العرب "

()82

 ،ق أر النحك في بغداد كالمكصؿ  ،كقدـ

حمب  ،كأق أر فييا النحك  ،ثـ سافر إلى المكصؿ

()83

 ،كمف النحاة  ،الحسيف بف

ىبة اهلل ضياء الديف المكصمي (ت  608ىػ  1211 /ـ) كاف عالـ في النحك كالشعر
 ،قدـ حمب  ،كخصص لو مرتب عمى اقرائو العربية في حمب

()84

 ،كنظاـ الديف

عمي بف عمر االندلسي  ،استكطف حمب  ،ككاف امامان في العربية  ،حجة في

االصكؿ  ،صنؼ كتابا في شرح مؤلفات النحكم ( سيبكيو) كتكفي في حمب عاـ (
 609ىػ  1212 /ـ )

()85

 ،كسالـ بف مكي الحمصي ( ت  612ىػ  1215 /ـ )

كاف حجة في عمكـ العربية كمنيا النحك فضالن عف قريحتو الشعرية

()86

 ،كالعالـ زيد

بف الحسف التاج البغدادم ( ت  613ىػ  1216 /ـ ) الذم كانت لو معارؼ في
عمكـ النحك كاالدب كالنقد كالشعر  ،اجاز جماؿ الديف ابف القفطي اكثر مف مرة

()87

 ،كمف نحاة حمب سعد اهلل بف غانـ الحمكم ( ت  614ىػ  1217 /ـ ) برع في
عمكـ العربية كصنؼ فييا كتاب التبصرة  ،كدرس في المدرسة العصركنية  ،كىك
احد شيكخ كماؿ الديف بف العديـ

()88

 ،كالنحكم تاج الديف احمد بف عمي الجيزاني

الحمبي ( ت  628ىػ  1230 /ـ )  ،الذم تصدر اقراء النحك في جامع حمب ،
ككاف شمس الديف بف خمكاف احد تالمذتو

()89

كمف النحات الحمبييف مكفؽ الديف

يعيش بف عمي ( ت  643ىػ  1245 /ـ )  ،كلد في حمب كاكتسب معارفو النحكية
فييا ككاف بارعا في النحك كالصرؼ اذ تصدر لالقراء في المدرسة الركاحية في حمب
كلغكيكىا
كتتممذ عميو العديد مف نحات حمب
ّ

()90

 ،كمنيـ جماؿ الديف محمد بف

عمركف الحمبي ( ت  649ىػ  1251 /ـ )  ،تتممذ عمى شيخو مكفؽ الديف بف

يعيش في النحك  ،كبرع فيو  ،كتصدر القرائو في حمب

()91

 ،كيعد جماؿ الديف بف

القفطي ( ت  646ىػ  1248 /ـ ) مف كبار عمماء النحك في حمب  ،اذ صنؼ عدة
كتب في ىذا المجاؿ  ،منيا كتاب ( أخبار النحكييف ) ككتاب ( اصالح خمؿ
صحاح الجكىرم )

()92

 ،ككتاب ( الضاد كالظاء ) ككتاب ( المحمى في استيعاب

كجكه كال )  ،ككاف مكضع ثناء ياقكت الحمكم الذم كصفو بقكلو " فما رأيت احدان

فاقو في فف مف فنكف العمـ كالنحك كالمغة كالفقو كالحديث  ،كعمـ القرآف  ،الذم قاـ بو
()93

احسف قياـ"
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ب -البالغة كالشعر  :تعني البالغة االعتماد عمى الفاظ كاضحة لبمكغ المعنى ،
كتشمؿ البياف  ،كالمعاني  ،كالبديع كما يتبعيا مف السجع  ،كالجناس  ،كالتكرية،
كالتشبيو  ،كغيرىا (. )94

كمف عمماء البالغة في حمب جماؿ الديف عبد الرحيـ بف عمي (  625ىػ /
 1227ـ) كاف كاتبان بميغان زار حمب كحظية باىتماـ الممؾ الظاىر غازم الذم رشحو

لمنصب الك ازرة  ،فرفضيا كتكجو إلى حماة  ،كألؼ كتاب سماه ( معالـ الكتابة

كمغانـ االصابة )

()95

 ،كلعؿ مف اشير البمغاء في حمب ضياء الديف نصر اهلل بف

محمد بف االثير ( ت  637ىػ  1239 /ـ ) الذم اشتير ايضا بعمكـ القرآف الكريـ
كالحديث النبكم كالمغة كالنحك  ،كاستطاع تكظيؼ معارفو تمؾ في البالغة ككتب في
المعاني كالبديع  ،كألؼ كتابيف سماىما ( ديكاف الرسائؿ ) ك ( المثؿ السائر في ادب
الكاتب كالشاعر )

()96

كعكف الديف سميماف بف عبد المجيد الحمبي ( ت  656ىػ /

 1258ـ ) الذم عرؼ كاتبان مترسالن  ،كشاع انر  ،تكلى أكقاؼ حمب

()97

 ،كنظاـ

الديف الحمبي ( ت  656ىػ  1258 /ـ ) كاف كاتب االنشاء في حمب  ،كأصبح

كاتب السر لمممؾ الناصر يكسؼ الثاني (. )98
كبرز في حمب عدد مف الشعراء  ،حظكا باىتماـ الممكؾ االيكبييف  ،الف الشعر
يمثؿ الصكرة الثقافية السائدة في تمؾ الحقبة الزمنية  ،كلعؿ مف ابرز الشعراء ابراىيـ
بف سعيد الخشاب ( ت  589ىػ  1193 /ـ ) كاف شاع انر كأديبان

()99

 ،كسميماف بف

ميمكف النحكم ( ت  958ىػ  1201 /ـ ) نظـ شع انر في مدح الممؾ الظاىر غازم
 ،كعمي بف الحسف بف عنتر ( ت  601ىػ  1204 /ـ ) كاف شاع انر صنؼ ديكاف (
الحماسة ) كلو حضكر في مجالس حمب العممية كالثقافية

مسعكد بف النقاش الحمبي ( ت  612ىػ  1215 /ـ )

()101

()100

 ،كالتاج أبك الفتاح

 ،كساطع بف عبد الباقي

بف الحسف التنكخي ( ت  621ىػ  1224 /ـ ) كاف شاع انر مجيدان ككاف يحضر
مجالس الممؾ الظاىر غازم في قمعة حمب

()102

 ،كابك الفضؿ محمد بف احمد

المغربي ( ت  622ىػ  1225 /ـ ) الذم التقى ياقكت الحمكم في حمب كنظـ لو
قصيدة شعرية نالت رضاه

()103

 ،كراجح بف اسماعيؿ الحمبي ( ت  627ىػ /
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 1229ـ ) شاعر الممؾ الظاىر غازم

()104

العباسي الحمبي ( ت  630ىػ  1232 /ـ )

 ،كمف الشعراء اآلخريف  ،بدر الديف

()105

 ،كالشاعر ابك المحاسف يكسؼ

بف اسماعيؿ الشكاء ( ت  653ىػ  1255 /ـ ) لو ديكاف شعر في اربعة مجمدات
()106

 ،كالشاعر محمد بف محمد بف ابراىيـ الميذب ( ت  655ىػ  1257 /ـ )

كاف شاع انر أديبان  ،صنؼ ديكانان مف الشعر في مجمديف  ،كشياب الديف التمعفرم كاف
شاع انر ضميعان  ،مدح الممؾ العزيز  ،فقرر لو مرتبان  ،تكفي بعد عاـ (  675ىػ /

 1276ـ )

()107

.

المبحث الخامس
العموم االجتماعية وتشمل
أ -التاريخ  :ظير في بالد الشاـ عامة عددا مف المؤرخيف كال سيما في مدينة حمب
 ،اذ تضمنت مناىجيـ انماطا متنكعة في التدكيف التأريخي شممت السير كالتراجـ
كالتاريخ العاـ كالمحمي  ،فصنؼ منتجب الديف يحيى بف ابي طيء الحمبي عدة
مؤلفات في سير الممكؾ االيكبييف  ،كىي ( سيرة ممكؾ حمب) ك(عقكد الجكاىر في
سيرة الممؾ الظاىر ) ك ( كنز المكحديف في سيرة صالح الديف ) كصنؼ في التاريخ
المحمي مؤلفات عديدة اىميا ( معادف الذىب في تاريخ حمب ) الذم تضمف
معمكمات تاريخية عف بالد الشاـ ك ( سمؾ النظاـ في تاريخ الشاـ ) ك ( مختار
تاريخ المخرب ) ك ( تاريخ مصر )

()108

 ،كصنؼ بياء الديف بف شداد كتابان في

سيرة صالح الديف االيكبي سماه ( السيرة الصالحية أك النكادر السمطانية كالمحاسف
اليكسفية ) كاستطاع اظيار سمات شخصية صالح الديف االيكبي بجكانبيا السمككية
كالحربية  ،كذلؾ انو كاف مف المقربيف اليو  ،كتضمف الكتاب نشأة صالح الديف
كاخالقو كسمككو كجياده كحركبو مع خصكمو كاعداءه (.)109

كفي مجاؿ التراجـ كالطبقات ظير المؤرخ ابراىيـ بف عبد اهلل بف ابي الدـ (
ت  642ىػ  1244 /ـ ) الذم سمع الحديث في حمب كدرس فييا

()110

 ،كصنؼ

كتاب ( التاريخ الكبير المظفرم ) ضمنو السيرة النبكية الشريفة كتراجـ الخمفاء
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كالفقياء  ،كالمحدثيف كالنخب الفكرية االخرل

()111

 ،كصنؼ جماؿ الديف عمي بف

يكسؼ القفطي ( ت  646ىػ  1248 /ـ ) مجمكعة مف الكتب التاريخية شممت
التراجـ كالسير كالتاريخ المحمي منيا ( تأريخ محمكد بف سبكتكيف كبيتو ) ك ( تاريخ
السمجكقية ) ك ( االيناس في اخبار آؿ مرداس ) كاىميا ( انباء الركاة عمى ابناء
النحاة ) كلو ايضا كتاب ( اخبار مصر مف ابتدائيا إلى اياـ صالح الديف) في ست
مجمدات ك ( تاريخ المغرب )

()112

 ،كلعؿ مف اشير المؤلفات في مجاؿ التراجـ

كتاب ( بغية الطمب في تاريخ حمب ) لكماؿ الديف عمر بف احمد بف العديـ ( ت
 660ىػ  1261 /ـ ) كقد تضمف مجمكعة مف التراجـ في مختمؼ االختصاصات
فضالن عمف كرد إلى حمب مف االعياف كالنخب الفكرية كاالجتماعية

()113

 ،كما

صنؼ ابف العديـ كتابو ( زبدة الحمب في تاريخ حمب ) الذم يعد مف المؤلفات
الرصينة في تاريخ المدينة كتضمف منيجو التاريخي عرضان كاقعيان كافيان لتاريخ حمب
السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالعمراني كالفكرم كجعؿ منيجو قائمان عمى نظاـ

الحكليات التأريخية .

كمف المؤرخيف الذيف قصدكا حمب كافادكا مف عمكـ شيكخيا  ،عز الديف محمد
بف االثير ( ت  630ىػ  1232 /ـ ) الذم صنؼ كتاب ( الكامؿ في التاريخ ) ،
زار حمب في عاـ (  627 – 626ىػ  1229 – 1228 /ـ ) ككانت تربطو عالقات
ايجابية مع اتابكيا شياب الديف طغرؿ  ،كسمع الحديث فييا عمى القاضي ابي
الغنائـ بف العديـ الحمبي  ،قائؿ عنو " فانو مف جممة شيكخنا سمعنا عميو الحديث
كانتفعنا برايو ككالمو "

()114

 ،كيظير اف ابف االثير تفكؽ في عمكـ الحديث ايضا

فقد كصفو ابف خمكاف اثناء لقائو في حمب  ،بانو " كاف اماما في حفظ الحديث
كمعرفتو "

()115

 ،كما قصد حمب المؤرخ  ،عبد العظيـ بف عبد القكم المنذرم ( ت

 656ىػ  1258 /ـ ) مؤلؼ كتاب ( التكممة لكفيات النقمة)

()116

 ،كيعد المؤرخ

كالقاضي شمس الديف بف خمكاف ( ت  681ىػ  1282 /ـ ) مصنؼ كتاب ( كفيات
االعياف كانباء ابناء الزماف ) مف االعالـ الذيف قصدكا حمب لالفادة مف العمكـ التي
تدرس فييا  ،فقد حضر مجالس ابف شداد العممية  ،كالزـ الشيخ ابف الخباز
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المكصمي كدرس عميو الفقو  ،كدرس النحك عمى الشيخ مكفؽ الديف ابف يعيش ،
كتعد حمب مف كجيت نظر ابف خمكاف " اـ البالد مشحكنة بالعمماء كالمشتغميف "
()117

 ،كمف المؤرخيف الذيف استكطنكا مدينة حمب كماؿ الديف ابك البركات المبارؾ

بف الشعار المكصمي  ،الذم صنؼ كتاب ( قالئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف
)  ،تكفي فييا عاـ (  654ىػ 1256 /ـ)

()118

.

كقدـ حمب المؤرخ شمس الديف يكسؼ سبط بف الجكزم ( ت  654ىػ /
1256ـ) كحاضر فييا  ،مما جعمو مكضع اىتماـ الممؾ الظاىر غازم الذم كاف
يحضر دركسو أحيانان

()119

 ،ككاف لشمس الديف عالقات طيبة مع بعض

الشخصيات السياسية في حمب امثاؿ االتابؾ شياب الديف طغرؿ  ،كاالمير سيؼ

الديف بف سمماف بف جندر

()120

 ،كقصد حمب ايضا المؤرخ جماؿ الديف محمد بف

سالـ ابف كاصؿ الحمكم ( ت  697ىػ  1297 /ـ ) كذكر ذلؾ في حكادث سنة
( 628ىػ  1230 /ـ ) بقكلو " تكجيت الييا ( حمب ) لالشتغاؿ فييا بالعمـ "

()121

،

كلعؿ مف اىـ مصنفاتو كتابو ( مفرج الكركب في اخبار بني ايكب الذم يعد مكسكعة
تاريخية تمتد مف قياـ الدكلة االيكبية كحتى عاـ (  661ىػ  1262 /ـ) كتكمف أىمية
الكتاب في تركيز ابف كاصؿ الحمكم عمى العصر االيكبي  ،اذ اعطى تفصيالت

كافية عف جميع احداث ىذا العصر كمتغيراتو السياسية كالعسكرية(.)122

ب -الجغرافية  :مف اعالـ الجغرافييف الذيف ظيركا في حمب الشيخ الزاىد عمي ابف
ابي بكر اليركم  ،سكف حمب كتكفي فييا عاـ (  611ىػ  1214 /ـ ) ككاف لو فييا
رباط لمزىاد  ،كمدرسة لمشافعية ككاف عالمان بعمكـ الحديث كدرس في حمب ككاف

مكضع قبكؿ الممؾ الظاىر غازم  ،كامتاز اليركم برحالتو الكثيرة في ارجاء الدكلة
االسالمية  ،اذ كاف يثبت مشاىداتو العيانية التي تعد معمكمات جغرافية مناسبة  ،كقد
كصفو ابف خمكاف بقكلو " ككاد يطبؽ االرض بدكراف فانو لـ يترؾ ب انر كال بح انر كال
سيالن كال جبالن مف االماكف التي قصدىا  ...اال كتب خطو في حائطيا "

()123

 ،لقد

افاد اليركم مف تمؾ المشاىدات العيانية فصنؼ عدة مصنفات في مجاؿ الجغرافية

كىي ( االشارات إلى معرفة الزيارات ) ك ( منازؿ االرض ذات الطكؿ كالعرض ) ك
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كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف المعمكمات التي اكردىا

في كتابو ( االشارات إلى معرفة الزيارات ) ليا قيمتيا الجغرافية اذ ادرؾ مف خالؿ
مشاىداتو العيانية تكصيفان جغرافيان لممناطؽ التي زارىا في بالد الشاـ كمصر ،

كالمغرب  ،كالعراؽ  ،كالحجاز  ،كبالد الركـ  ،كاليند كغيرىا

()125

 ،كمف الجغرافييف

الذيف قصدكا حمب كاكتسبكا جانبان مف معارفيـ فييا ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الذم

تكفي فييا عاـ ( 626ىػ1228 /ـ) فقد كاف ياقكت يحرص عمى حضكر المجالس
العممية المقامة في دار كزيرىا جماؿ الديف بف القفطي

()126

 ،كلعؿ مف اىـ مؤلفات

ياقكت الحمكم كتابو ( معجـ البمداف ) الذم يعد مكسكعة جغرافية ضمف مشاىداتو
العيانية مف خالؿ رحالتو المستمرة في ارجاء الدكلة العربية االسالمية  ،كما صنؼ
كتابان اخر بعنكاف ( المشترؾ كضعان كالمختمؼ صقعان ) يتركز مضمكنو عمى االماكف
المشتركة في مسمياتيا  ،كالمختمفة في مكاقعيا

()127

 ،كمف الكتب التي تضمنت

معمكمات جغرافية كتاب ( االعالؽ الخطيرة في ذكر امراء الشاـ كالجزيرة ) لمؤلفو
عز الديف محمد بف عمي بف شداد الحمبي ( ت  684ىػ  1285 /ـ ) الذم تضمف
معمكمات جغرافية كافية عف بالد الشاـ كالجزيرة الفراتية إلى جانب ككنو مؤلفان تاريخيان

 ،كبذلؾ يعد مصنفان في الجغرافية التاريخية

()128

 ،كصنؼ ابف ابي طيء ايضا

كتابان في الجغرافية  ،المسمى ( اشتقاؽ اسماء البمداف كسكاىا )

()129

.،

المبحث السادس
العموم العقمية
لـ تتسع دائرة االىتماـ بالعمكـ العقمية في حمب قياسان بمثيالتيا مف العمكـ

الشرعية كالعربية كاالجتماعية  ،كلعؿ المكاجيات المستمرة مع القكل الصميبية في
المنطقة جعمت االيكبييف ييتمكف في العمكـ التي تدفع باتجاه تحقيؽ الجياد
كاالستعداد لممكاجيات الحربية كمع ذلؾ فاف ىناؾ مجاالت نشطت مف خالليا العمكـ
العقمية  ،كيعد الطب مف العمكـ الحيكية في حمب لعالقتو بحفظ الصحة العامة
لممجتمع  ،فعندما دخؿ صالح الديف االيكبي مدينة حمب عاـ (  579ىػ  1183 /ـ
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) اصدر منشك انر اكضح فيو كاجبات الطبيب كجاء فيو " كامرنا باف يكاظب عمى
الخدمة بقمعة حمب المحركسة لمداكاة اىميا كحيازة مرضاة مرضاىا كمعالجة كؿ

حالة بمقتضاىا كمداكاة اىؿ البمد " كاكضح االمكر التي ينبغي عمى الطبيب معرفتيا
في عممو مف ميارتو في تشريح االعضاء  ،كتقسيـ االدكية كترتيبيا " كاالجتياد في
مالطفة اخالؽ المريض في دكائو كاخالقو "

()130

 ،كمف اىـ اطباء حمب  ،عفيؼ

بف عبد القاىر الحمبي تكفي بعد سنة (  584ىػ  1188 /ـ ) فقد كاف عمى جانب
مف الشيرة ككتب ( مقالة في القكلنج ) لصالح الديف االيكبي

()131

.

اما في مجاؿ الفمسفة  ،فاف الممكؾ االيكبييف منعكا ركاجيا في االكساط
االجتماعية  ،العتقادىـ بانيا تبعث عمى التشكيؾ في العقيدة  ،فكاف صالح الديف
االيكبي " مبغضان لمفالسفة كالمعطمة كمف يعاند الشريعة "

()132

 ،كلعؿ مقتؿ المتكمـ

الصكفي شياب الديف يحيى بف حبش السيركردم في حمب سنة (  587ىػ 1191 /

ـ ) دليؿ عمى ذلؾ  ،اذ استطاع السيركردم مف مناظرة الفقياء كالمتكمميف في
مجمس الممؾ الظاىر غازم  ،كالتغمب عمييـ  ،كمقابؿ ذلؾ  ،استطاع خصكـ
السيركردم مف اقناع صالح الديف االيكبي بقتمو  ،عمى اساس اف فكره يؤدم إلى
التشكيؾ بالشريعة كافساد عقكؿ الناس  ،فامر صالح الديف ابنو الممؾ الظاىر غازم
بقتمو  ،ففعؿ ذلؾ  ،اف مقتؿ السيركردم لـ يقؼ حائالن اماـ ظيكر فالسفة اخريف ،

كيبدك اف افكارىـ لـ تتعد االعتماد عمى اسمكب المكافقة مع عمكـ الشريعة االسالمية

 ،ككانكا مكضع قبكؿ ممكؾ االيكبييف في حمب  ،كمنيـ جماؿ الديف القفطي  ،الذم
امتمؾ معرفة بالفمسفة كالحكمة ( ، )133كسعد الديف ابي الفتح المنبجي ( ت  651ىػ

 1253 /ـ ) الذم استكطف حمب كصنؼ كتاب ( الحقيقة كالحكمة ) (. )134

كظير في حمب عمماء في الحساب  ،كمنيـ عبد العزيز بف محمد بف
العجمي الحمبي ( ت  634ىػ  1236 /ـ ) كاف عالمان في الفرائض كالحساب  ،مما

ىيأ لو امكانية تكلي خزانة حمب مف قبؿ الممؾ العزيز محمد كابنو الناصر يكسؼ
الثاني  ،كمف العمماء المشيكريف في ىذا المجاؿ عيسى بف ظاىر الحمبي ( ت 654
ىػ  1256 /ـ ) ككاف مشيك انر بالحساب كالفرائض
110
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كمف العمكـ العقمية االخرل التي عرفت في حمب  ،عمـ الكيمياء  ،كىناؾ
اشارة إلى العالـ محمد بف عمي الشقاني الحمبي ( ت  621ىػ  1124 /ـ ) الذم
عمؿ بالكيمياء  ،كانفؽ فييا امكاالن  ،كيبدك مف ذلؾ محاكلتو الحصكؿ عمى معدف
الذىب مف خالؿ ما قاـ بو مف تجارب

()136

.

كفي العاـ (  658ىػ  1260 /ـ ) تعرضت مدينة حمب إلى ىجمات المغكؿ
كالتتار مما ادل إلى سقكطيا  ،كتعطيؿ الحياة الفكرية فييا .

خاتمة بأهم النتائج :
بعد االطالع عمى المصادر كالمراجع ذات الصمة بمكضكع البحث  ،يمكف اف
نمخص اىـ النتائج التي تـ التكصؿ الييا ككما ياتي :
- 1شكمت مدينة حمب المركز السياسي الحيكم الذم اتخذه القائد صالح الديف
االيكبي كالحكاـ االيكبييف الذيف تعاقبكا عمى حكـ حمب مف بعده  ،ككنيا
العمؽ االستراتيجي في الصراع ضد الغزك االفرنجي الصميبي لبالد الشاـ ،
كلمكقعيا الجغرافي المتميز اث انر في ذلؾ الصراع .

- 2ظيكر الكثير مف المفكريف في مجاالت العمكـ الفكرية كالثقافية ساىمكا بشؾ
كاضح في رفد ركح الجياد االسالمي ضد الغزك االجنبي .
- 3استقطبت مدينة حمب النخب الفكرية في شتى العمكـ مف ارجاء البالد العربية
االسالمية في مختمؼ االختصاصات العممية كذلؾ بتشجيع مف الحكاـ
االيكبييف في تمؾ المرحمة الزمنية اليامة .
- 4تكسعت المدارس كدكر الحديث كالربط كالزكايا التي كاف ليا االثر االيجابي
في تكسيع النشاط الفكرم كالعممي كالثقافي لمدينة حمب التي اصبحت مرك انز

حيكيان ىامان كمصد انر مف مصادر ينابيع العمـ كالمعرفة  ،مف خالؿ النتاجات
العممية كالفكرية في تمؾ الحقبة  ،مما يكضح اىمية تطكرىا الفكرم كالثقافي

كاسياماتيا في مختمؼ العمكـ .
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 ـ ) االثر السمبي1260 /  ىػ658 ( كاف لمغزك المغكلي لمدينة حمب عاـ- 5
الكاضح عمى الحياة الفكرية نتيجة التخريب كالتدمير الذم قاـ بو المغكؿ في
. )  ـ1258 /  ىػ656 ( المدينة كما ىك الحاؿ في بغداد عاـ

Abstract
Ensure the theme: intellectual life in Aleppo, for the period
of time (579-658 AH / 1183 to 1260 m) is the era of the
rule of the Ayyubid city of Aleppo since the entry of
Saladin to it and until its fall at the hands of the Mongols,
as characterized this era renaissance intellectual and
cultural activity which put founded before Nur ad-Din,
who has worked to build schools of thought, scientific, and
marched on the approach of Saladin, who worked on the
development of these schools and encouraged scientists
and scholars, poets and allocated the necessary funds as
well as gifts and provide a decent life appropriate to the
distinguished elite, continued to the successors of Saladin
the same approach, as the work of King Zahir Ghazi and
his sons to attract scientists and scholars and poets
emerged historians who wrote the biographies and
memoirs, and Aleppo became terminal and a center
cultural for many of these, notably, Judge IbnShaddad,
Judge Son of smokeless, and Rashid al-Din Almazindrna
who have contributed in the areas of theology as a science
readings, and science of Hadith, and jurisprudence, as well
as others who have emerged in the science of Arabic as the
language, grammar, rhetoric, poetry, and appeared in
Aleppo, a lot of historians to record the events of that era
112

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

who Asho where and relocated to or visited and most
famous IbnKhalkan, the son of ether, and the son of the
logo, and the tribe of Ibn al, and the son continued Hamwi,
and IbnAbiTay and others
Also emerged in the city of Aleppo elite intellectual and
scientific in science of mental medicine, philosophy,
mathematics, chemistry and other sciences, which had a
positive impact on the life of the community of Aleppo,
and thus expanded the schools in Aleppo, to include the
teaching of religious sciences, etc., and lectures and
conducting AlmanadharatBhzawr rulers Alaioubin who
Sahmudeveloped significantly in the
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القاىرة  ، 1957 ،ص . 25
 - 38الصفدم  :الكافي بالكفيات  ،اعتناء ىممكت ريتر  ،دار افرانز شتاينر 4 ،
. 164 /
 - 39ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 173 ، 170 / 19 ،
 - 40ابف القفطي  :انباء الركاة . 304 / 2 ،
 - 41ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 342 – 339 / 2 ،
 - 42الصفدم  :الكافي بالكفيات . 254 / 2 ،
 - 43المقريزم  :السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  ،تحقيؽ محمد مصطفى زيادة ،
لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر  ،القاىرة  ،ط  / 1 ، 2ؽ . 613 / 2
 - 44السيكطي  :االتقاف في عمكـ القرآف  ،تحقيؽ محمد ابك الفضؿ  ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة . 194 ، 192 / 4 ، 1975 ،
 - 45الصفدم  :نكت اليمياف  ،ص . 120 – 119
 - 46الكتبي  :فكات الكفيات . 269 / 4 ،
 - 47اليكنيني  ،مكسى بف محمد بف احمد ( ت  726ىػ  1325 /ـ )  :ذيؿ
مرأة الزماف  ،مطبعة مجمس ادارة المعارؼ العثمانية  ،حيدر اباد  ،الدكف ،
اليند  ، 1954 ،ج  ، 11ص . 77 – 76
 - 48سكرة الحشر  ،اآلية . 7
 - 49ابف كاصؿ  :مفرج الكركب . 436 / 2 ،
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 - 50سبط ابف الجكزم ،شمس الديف يكسؼ ( ت 654ىػ 1256 /ـ ) مرآة
الزماف في تاريخ االعياف  ،دائرة المعارؼ العثمانية  ،حيدر اباد  ،الدكف ،
. 427 / 7 ، 1951
 - 51ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ . 122 / 1
 - 52ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 90 – 89 / 7 ،
 - 53أبف كاصؿ مفرج الكركب . 90 / 5 ،
 - 54أبف كاصؿ مفرج الكركب . 90 / 5 ،
 - 55ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 100 / 7 ،
 - 56المنذرم  ،عبد العظيـ بف عبد القكم ( ت  656ىػ  1258 /ـ )  :التكممة
لكفيات النقمة  ،حققو بشار عكاد معركؼ  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت ،
 ، 1981ج  / 1ص . 268 ، 264
 - 57الحمبي  ،ابف ابي طيء  ،الطريقة المحمدية  ،مكتبة اكقاؼ المكصؿ ،
مخطكطة رقـ  ، 23 / 27كرقة . 4
 - 58الذىبي  ،محمد بف احمد ( ت  748ىػ  1347 /ـ )  :العبر في خبر مف
خبر  ،تحقيؽ صالح الديف المنجد  ،الككيت  ،ج . 134 / 5
 - 59الصفدم  :الكافي بالكفيات . 176 / 4 ،
 - 60اليكنيني  :ذيؿ مرأة الزماف . 429 / 1 ،
 - 61الكتبي  ،عيكف التكاريخ  ،تحقيؽ  ،نبيمة عبد المنعـ كفيصؿ السامر ،
بغداد  ،دار الحرية لمطباعة . 313 / 20 ،
 - 62ابف خمدكف  ،المقدمة  ،ص . 445
 - 63ىادم السيد حميد كماؿ الديف  :فقياء الفيحاء  ،مطبعة المعارؼ  ،بغداد ،
. 26 – 25 / 1 ، 1962
 - 64ابف كاصؿ  ،مفرج الكركب . 386 / 3 ، 436 ، 430 / 2 ،
 - 65ابف العديـ  :زبدة الحمب  ،تحقيؽ  ،سامي الدىاف . 220 – 219 / 3 ،
 - 66ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 197 - 196 / 5 ،
 - 67ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ . 105 / 1
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 - 68ابك شامة  :الذيؿ عمى الركضتيف  ،ص . 17
 - 69ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ . 101 / 1
 - 70االصفياني  :البرؽ الشامي . 135 / 5 ،

 - 71ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ . 118 ، 115 ،113 / 1
 - 72ابك شامة  :الذيؿ عمى الركضتيف  ،ص . 120
 - 73ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ .115 / 1
 - 74ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ . 114 -112 / 1
 - 75الذىبي  :العبر . 215 / 5 ،
 - 76ابف شداد  :االعالؽ الخطيرة  / 1 ،ؽ . 114 -113 / 1
 - 77ابك شامة  :الذيؿ عمى الركضتيف  ،ص . 94
 - 78ابف خمدكف  ،المقدمة  ،ص . 548
 - 79السكاكي  ،يكسؼ بف محمد ( ت  626ىػ  1228 /ـ )  :مفتاح العمكـ ،
مطبعة مصطفى البابي الحمبي  ،القاىرة . 137 ، 1937 ،
 - 80السيكطي  :بغية الكعاة . 75 / 1 ،
 - 81ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 297 – 296 / 16 ،
 - 82ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 280 ،278 / 5 ،
 - 83ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 280 / 5 ،
 - 84ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 179 / 7 ،
 - 85السيكطي  :بغية الكعاة . 203 / 2 ،
 - 86ابف العديـ  :بغية الطمب  ،ص . 264
 - 87القفطي  :ابناء الركاة . 12 / 2 ،
 - 88ابف العديـ  :بغية الطمب  ،ص . 324
 - 89ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 232 – 231 / 7 ،
 - 90السيكطي  :بغية الكعاة . 352 - 351 / 2 ،
 - 91الصفدم  :الكافي بالكفيات . 197 / 1 ،
 - 92الكتبي  :فكات الكفيات . 118 / 3 ،
118

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون
 - 93ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 188 - 187 / 15 ،

 - 94ابف منظكر  ،محمد بف مكرـ ( ت  711ىػ  1311 /ـ )  :لساف العرب ،
اعداد يكسؼ خياط  ،دار لساف العرب  ،بيركت . 149 / 8 ،
 - 95ابف كاصؿ  :مفرج الكركب . 215 / 4 ،
 - 96ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 396 ، 389 / 5 ،
 - 97الكتبي  :فكات الكفيات . 67 - 66 / 2 ،
 - 98ابك شامة  :الذيؿ عمى الركضتيف  ،ص . 200
 - 99الصفدم  :الكافي بالكفيات . 355 / 5 ،
 - 100القفطي  :انباء الركاة . 244 – 243 ، 9 / 2 ،
 - 101ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 232 / 7 ،
 - 102ابف العديـ  :بغية الطمب . 218 ، 214 ،
 - 103ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 215 / 13 ،
 - 104ابف خمكاف  :كفيات االعياف  106 / 4 ،؛ ابف كاصؿ  :مفرج الكركب
.2221 / 3 ،
 - 105الصفدم  :الكافي بالكفيات . 39 / 8 ،
 - 106ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 232 - 231 / 7 ،
 - 107الكتبي  :فكات الكفيات . 62 / 4 ،
 - 108الكتبي  :فكات الكفيات  270 – 269 / 4 ،؛ التميمي  ،حسيف كاظـ
خيكف  :ابف ابي طيء  ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة مقدمة إلى معيد
التاريخ العربي  ،ص . 51 – 49
 - 109ابف شداد  ،بياء الديف ( ت  632ىػ  1234 /ـ )  :السيرة الصالحية ،
مطبعة محمد افندم  ،القاىرة . 35 – 34 ، 1927 ،
 - 110الصفدم  :الكافي بالكفيات . 34 / 6 ،
 - 111ابك الفداء  ،عماد الديف اسماعيؿ بف عمي ( ت  732ىػ  1321 /ـ ) :
المختصر في اخبار البشر ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،بيركت.22/ 4 ،
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 - 112ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء  186 / 15 ،؛ الكتبي  :فكات الكفيات ،
. 118 / 3
 - 113ابف العديـ  :بغية الطمب  ،ص . 15
 - 114ابف االثير  :الكامؿ في التاريخ . 387 / 9 ،
 - 115ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 348 / 3 ،
 - 116الصفدم  :الكافي بالكفيات . 34 / 6 ،
 - 117ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 151 ، 91 – 90 ، 48 / 7 ،
 - 118اليكنيني  :ذيؿ مرأة الزماف . 33 / 1 ،
 - 119ابك شامة  :الذيؿ عمى الركضتيف  ،ص . 94
 - 120سبط ابف الجكزم  :مرأة الزماف  / 8 ،ؽ . 686 ، 637 / 2
 - 121ابف كاصؿ  :مفرج الكركب . 312 - 311 / 4 ،
 - 122الصفدم  :الكافي بالكفيات . 85 / 3 ،
 - 123ابف خمكاف  :كفيات االعياف  347 – 346 / 3 ،؛ أبف شداد  :االعالؽ
الخطيرة  / 1 ،ؽ . 108 / 1
 - 124اليركم  ،أبك الحسف عمي بف أبي بكر ( ت  611ىػ  1214 /ـ ) :
االشارات إلى معرفة الزيارات  ،عني بنشره كتحقيقو  ،جانيف سكرديؿ  ،دمشؽ
 ، 1953 ،ص . 100
 - 125اليركم  :االشارات إلى معرفة الزيارات  ،ص . 7
 - 126ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 188 – 187 / 15 ،
 - 127ابف خمكاف  :كفيات االعياف . 129 – 127 / 6 ،
 - 128أبف شداد  :االعالؽ االخطيرة  / 1 ،ؽ . 20 / 1
 - 129الكتبي  :فكات الكفيات  271 / 4 ،؛ التميمي  ،حسيف كاظـ خيكف :
ابف ابي طيء  ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة مقدمة إلى معيد التاريخ العربي
 ،ص . 65
 - 130االصفياني  :البرؽ الشامي . 139 – 138 / 5 ،
 - 131ابف العديـ  :بغية الطمب  ،ص . 282
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 - 132ابف شداد  :السيرة الصالحية  ،ص . 8
 - 133ياقكت الحمكم  :معجـ االدباء . 188 – 187 / 15 ،
 - 134ابف العديـ  :بغية الطمب  ،ص . 326
 - 135اليكنيني  :ذيؿ مرأة الزماف . 33 / 1 ،

 - 136أبف الشعار  ،كماؿ الديف أبي البركات ( ت  654ىػ  1256 /ـ ) قالئد
الزماف في فرائد شعراء ىذا الزماف  ،مصكرة قسـ المغة العربية  ،كمية التربية
 ،جامعة المكصؿ .

المصادر والمراجع
ابف االثير  ،عز الديف أبك الحسف عمي بف احمد بف عبد الكريـ ( ت 630
ىػ  1232 /ـ )
- 1التاريخ الباىر في الدكلة االتابكية  ،تحقيؽ عبد القادر احمد  ،دار الكتب
الحديثة  ،القاىرة .1963 ،
 - 2الكامؿ في التاريخ  ،دار الفكر  ،بيركت . 1978 ،
االصفياني  ،عماد الديف محمد بف محمد ( ت  597ىػ  1200 /ـ )
 - 3البرؽ الشامي  ،تحقيؽ فالح صالح حسيف  ،مؤسسة عبد الحميد شكماف ،
عماف  ، 1987 ،ط . 1
البدكم احمد احمد .
 - 4الحياة العقمية في عصر الحركب الصميبية بمصر كالشاـ  ،مطبعة نيضة
مصر.
بدكم  ،عبد الرحمف .
 - 5تاريخ التصكؼ االسالمي مف البدايو حتى نياية القرف الثاني  ،الككيت .
البصراكم  ،شمس الديف أحمد بف محمد ( ت  1015ىػ  1606 /ـ ) .
 - 6تحفة االناـ في فضائؿ الشاـ  ،مخطكطة المجمع العممي العراقية رقـ ( )3
جغرافية  ،رحالت.
التميمي  ،حسيف كاظـ خيكف .
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 - 7المؤرخ ابف ابي طيء الحمبي  ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة مقدمة إلى
معيد التاريخ العربي  ،بغداد . 2009 ،
الحمبي  ،ابف ابي طيء ( ت  630ىػ  1232 /ـ ) .
 - 8الطريقة المحمدية  ،مكتبة اكقاؼ المكصؿ  ،مخطكطة رقـ .23 / 27
ابف خمدكف  ،عبد الرحمف بف محمد ( ت  808ىػ  1405 /ـ ) .
 - 9مقدمة ابف خمدكف  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت.
ابف خمكاف  ،شمس الديف احمد بف محمد ( ت  681ىػ  1282 /ـ ) .
 - 10كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف  ،تحقيؽ إحساف عباس  ،دار صادر ،
بيركت .
الزركشي  ،محمد بف عبد اهلل ( ت  794ىػ  1391 /ـ ) .
 - 11البرىاف في عمكـ القراف  ،تحقيؽ  ،محمد ابك الفضؿ ابراىيـ  ،دار احياء
الكتب العربية  ،القاىرة .1957 ،
الذىبي  ،محمد بف احمد ( ت  748ىػ  1347 /ـ ) .
 - 12العبر في خبر مف خبر  ،تحقيؽ صالح الديف المنجد  ،الككيت.
سبط ابف الجكزم ،شمس الديف يكسؼ ( ت 654ىػ 1256 /ـ ) .
 - 13مرآة الزماف في تاريخ االعياف  ،دائرة المعارؼ العثمانية  ،حيدر اباد ،
الدكف . 1951 ،
ابف سعيد عمي مكسى االندلسي ( ت  685ىػ  1286 ،ـ ).
 - 14الغصكف اليانعة في محاسف شعراء المائة السابعة  ،تحقيؽ ابراىيـ االيبارم
 ،دار المعارؼ  ،القاىرة  ، 1967 ،ط .2
السكاكي  ،يكسؼ بف محمد ( ت  626ىػ  1228 /ـ ) .
 - 15مفتاح العمكـ  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي  ،القاىرة .1937 ،
السيكطي  ،جالؿ الديف عبد الرحمف ( ت  911ىػ  1505 /ـ ) .
 - 16االتقاف في عمكـ القراف  ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ابراىيـ  ،الييئة المصرية
لمكتاب  ،القاىرة . 1975 ،
- 17طبقات الحفاظ  ،تحقيؽ عمي محمد عمر  ،مطبعة االستقالؿ  ،القاىرة.
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ابك شامة  ،شياب الديف عبد الرحمف بف اسماعيؿ المقدسي ( ت  656ىػ /
 1267ـ ) .
 - 18الذيؿ عمى الركضتيف  ،المسمى تراجـ رجاؿ القرنيف السادس كالسابع ،
عني بنشره عزت العطار الحسيني  ،ط  ، 2دار الجبؿ  ،بيركت .
ابف شداد  ،عز الديف محمد بف عمي ( ت  648ىػ  1285 /ـ ) .
 - 19االعالؽ الخطيرة في ذكر امراء الشاـ كالجزيرة  .تحقيؽ دكمنيؾ سكرديؿ ،
دمشؽ .1953 ،
أبف الشعار  ،كماؿ الديف أبي البركات ( ت  654ىػ  1256 /ـ ) .
 - 20قالئد الزماف في فرائد شعراء ىذا الزماف  ،مصكرة قسـ المغة العربية  ،كمية
التربية  ،جامعة المكصؿ .
الصفدم  ،صالح الديف خميؿ بف ايبؾ ( ت  764ىػ  1362 /ـ ) .
 - 21نكت اليمياف في نكت العمياف  ،المطبعة الجمالية  ،القاىرة.1911 ،
 - 22الكافي بالكفيات  ،اعتناء ىممكت ريتر  ،دار فرانز شتاينر .
ابك الفداء  ،عماد الديف اسماعيؿ بف عمي ( ت  732ىػ  1321 /ـ ) .
 - 23المختصر في اخبار البشر ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،بيركت .
أبف القفطي  ،جماؿ الديف ابك الحسف عمي بف يكسؼ ( ت  911ىػ /
 1505ـ ) .
 - 24انباء الركاة عمى ابناء النحاة  ،تحقيؽ محمد ابك الفضؿ ابراىيـ  ،دار
الكتاب  ،القاىرة . 1973 ،
ابف العديـ  ،عمر بف احمد ( ت  660ىػ  1261 /ـ ) .
 - 25زبدة الحمب مف تاريخ حمب  ،تحقيؽ سامي الدىاف  ،المعيد الفرنسي
لمدراسات العربية  ،دمشؽ .1968 ،
- 26بغية الطمب في تاريخ حمب  ،تحقيؽ سييؿ زاكار  ،دار الفكر  ،بيركت ،
. 1988
الكتبي  ،محمد بف شاكر ( ت  764ىػ  1362 /ـ ) .
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 - 27عيكف التكاريخ  ،تحقيؽ  ،نبيمة عبد المنعـ كفيصؿ السامر  ،بغداد  ،دار
الحرية لمطباعة .
 - 28فكات الكفيات  ،تحقيؽ  ،إحساف عباس  ،دار صادر  ،بيركت.
ابف المستكفي،شرؼ الديف ابك البركات االربيمي (ت  637ىػ  1239 /ـ).
 - 29تاريخ اربؿ  ،تحقيؽ سامي الصفار  ،دار الرشيد  ،بغداد . 1980 ،
المقريزم  ،احمد بف عمي ( ت  845ىػ  1441 /ـ ) .
 - 30المكاعظ كاالعتبار المعركؼ بالخطط المقريزية  ،مكتبة المثنى  ،بغداد.
المنذرم  ،عبد العظيـ بف عبد القكم ( ت  656ىػ  1258 /ـ ) .
 - 31التكممة لكفيات النقمة  ،حققو بشار عكاد معركؼ  ،مؤسسة الرسالة ،
بيركت .1981 ،
ابف منظكر  ،محمد بف مكرـ ( ت  711ىػ  1311 /ـ ) .
 - 32لساف العرب  ،اعداد يكسؼ خياط  ،دار لساف العرب  ،بيركت .
ىادم السيد حميد كماؿ الديف .
 - 33فقياء الفيحاء  ،مطبعة المعارؼ  ،بغداد . 1962 ،
اليركم  ،أبك الحسف عمي بف أبي بكر ( ت  611ىػ  1214 /ـ ) .
 - 34االشارات إلى معرفة الزيارات  ،عني بنشره كتحقيقو  ،جانيف سكرديؿ ،
دمشؽ .1953 ،
ابف كاصؿ  ،جماؿ الديف محمد بف سالـ ( ت  597ىػ  1298 /ـ ) .
 - 35مفرج الكركب في اخبار بني ايكب  ،تحقيؽ حسنيف محمد ربيع كسعيد عبد
الفتاح عاشكر  ،مطبعة دار الكتب المصرية  ،القاىرة .1957 ،
ياقكت الحمكم  :شياب الديف ابك عبد اهلل ( ت  626ىػ  1229 /ـ ) .
 - 36معجـ االدباء  ،دار المشرؽ  ،بيركت .
اليكنيني  ،مكسى بف محمد بف احمد ( ت  726ىػ  1325 /ـ ) .
 - 37ذيؿ مرأة الزماف  ،مطبعة مجمس ادارة المعارؼ العثمانية  ،حيدر اباد ،
الدكف  ،اليند .1954 ،
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