
٣٠٩  

  

َّريزي في عيون التواريخ  ِّالخطيب التب ّ  
ُالبن شاكر الكتب   ّي ُ

  عدنان عمر الخطيب
َ إمام يف اللغة واألدب والنَّحو والعروضّريزيّ اخلطيب التب ُّ َّ، إمام طبقت ...ٌ ٌ

شهرته اآلفاق، فكتب عنه األقدمون ما كتبوا، وكذا املحدثون، والنَّاظر أدىن نظر 
ُ ُ

َّعها اآليت ذكرها بعد يتبني صحة ما ذهبنا إليه، فأكثيف مصادر ترمجته ومراج َّ ْر  ُ
ْومن بينها سفر جليل اسرتعى النَّظر لعامل له شأوه يف ! ا من مصادر ومراجع ِ

ُُالتاريخ واألدب؛ أما السفر فهو عيون التواريخ، وأما صاحبه فابن شاكر الكتب َّ ََّّ َّْ ّي،  ِّ
  ّريزي يف العيون؟ ِّفماذا عنهما؟ وماذا عن اخلطيب التب
َّفخر الدين حممد : ِّ هو صالح الدين، وقيل:ابن شاكر وكتابه العيون ِّ

َّحممد بن هارون بن : َّابن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر، وقيل
ِّي الداراين مث الدمشقي، األديب الباحث املؤرخ املعروف ُُشاكر الكتب ّ ِّّ ّ ّ ولد يف . َّ
َّرا مدقعا، مث تعاىن جتارة الكتب،  َّان يف أول أمره فقي، وك ه٦٨١َّدارايا سنة  ً ِ ْ ُ ً

َّمسع من ابن الشحنة واحلجار واحلافظ املزي والربزايل والذهب. َّفحصل األموال ّ ْ ِ ّ ِِّ َّ َ ْ ّي  ِّ
 بعد أن ترك  ه٧٦٤مات يف شهر رمضان سنة . ِّاملؤرخ، وحفظ، وذاكر، وأفاد

  :لنا ثالثة آثار جليلة، هي
َّوهو جملد مرتب على حروف : زهار وحديقة األشعارروضة األ - ١ ُ َّ ُ

ًالقوايف، مجع فيه خمتارات غزلية َّ ٍ ُ.  
ََفـوات الوفـيات -٢ ََ ََوهو كتاب أراد له مؤلفه أن يكون ذيال لوفـيات : َ َ ً ِّ ُ



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣١٠  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ِّاألعيان البن خلكان    ).ط(َ

ّألف ابن شاكر كتابا يف التاريخ اإلسالمي حا: )١(َّعيون التواريخ - ٣ َّ ً ًفال َّ
َجليال و ِّمسه بعيون التواريخ، أسهب يف ذكره بعض املؤرخيً ُ

َّ ن املحدثي ََُ
ُ

: ن، فقال 
ّهو كتاب يف التاريخ اإلسالمي كله، انتهى به إىل سنة (( ّ ر من  ُ، ويعتب ه٧٦٠َّ

َّأحسن التواريخ، رتبه بشكل حويل على السنوات، وجنح يف انتقاء الرتاجم  َّ ّ ْ َ َّ َّ
ًواألخبار، مبتدئ َّرة النَّبوية واخللفاء الراشدين ِّا بالسيُ َّ مث الصحابة والتابعي،َّ َّ ن،  َّ

ُن والزهاد واألعيان والشجعان والكرماء واألدباء  َّوتراجم رجال احلديث والصاحلي ُّ َُّّ
ِّوالشعراء واملغني
ُ

ََن، وقسمه إىل حوادث ووفـيات، وتبع فيه ابن كثي ُّ َّر، والسيما يف  َ
َّتبع ابن النَّجار، وينقل عنهما الصفحة فأكثاحلوادث، كما  ًر أحيانا  ُر، وال يشي َّ

َّإليهما، وجند فيه أثر سبط ابن اجلوزي والذهب ّ ْ َِّي وأيب شامة وابن خلكان وابن  ِ ّ
                                                            

ََ، والوفـيات ٣٦٩/ّي ُر للحسين من ذيول العب:انظر ابن شاكر يف) ١( َ٢٦٤ - ٢/٢٦٣ ،
ّالعراقي ر البن  َّ، والذيل على العب٣/٢٦٦، وتذكرة النَّبيه ١٤/٢٤٠ِّوالبداية والنهاية 

 - ٤/٧١ُّ، والدرر الكامنة ٢/٢٣٨: ج/٢:  مج–ُ، وتاريخ ابن قاضي شهبة ١/١٢٨
، ١/١٣٦ز الكالم  يـ، ووج٢٠٢ - ٢٠١/ّامـََّّ، والذيل الت٢٩٤/َّ، واإلعالن بالتوبيخ٧٢

َّ، وشذرات الذهب ١٢٩٢ و١١٨٦ - ٢/١١٨٥ و١/٩٢٣ُّوكشف الظنون 

َّومعجم املطبوعات العربية واملعربة ، ١٦٣- ٢/١٦٢ن  َّ، وهدية العارفي٣٤٧ - ٨/٣٤٦ ُ َّ
ُّ، وتاريخ األدب العريب للدكتور فروخ ٦/١٥٦، واألعالم ٢/١٥٤٧ ُّ ّ٣/٧٨٨- 

ّ، ومعجم املؤرخي٧٨٩ ُ
ِّن الدمشقيي  ّ، ومعجم املؤلفي١٨٦ -١٨٣/ن ِّ

ُ
، ٣/٣٣٩ن  

َّومعجم مصنفي الكتب العربية ِّ  ّ، ودائرة املعارف بإدارة فؤاد أفرام البستاين٤٩٤/ُ
ِّ، والتاريخ العريب واملؤرخون ٢٤٧ - ٣/٢٤٦ ُ ّ َّ، وموسوعة املورد العربية ٧٦ - ٤/٧٥َّ
ِّمقال الدكتور صالح الدين املنجد: وانظر كذلك. ١/٣٢ ُ

ِّ ُّاملؤرخون الدمشقيون((: ّ ِّ ِّ ُ
(( 

  .١٠٧ -١/١٠٦: ج/٢:  مج-َّ معهد املخطوطات العربية بالقاهرةَّجملة: يف



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣١١   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

ّالساعي وياقوت والقوصي ُّ َّ((
)١(.  

َّإن هذا السفر احلافل صاغه ابن شاكر بعبارته التارخيية األدبية الفذ َّ َّ َّ ْ ِّ ة، َّ
ّفجعلت منه حمطة إعجاب وإكبار عند كل من وقف عليه، وهذا ما دفعنا إىل  َّ

ّر الذي وصفه ابن أيب العز احلنفي  ِْأن نستخرج من آللئ هذا العلق اخلطي ِّ

  ]َّالطويل: [بقوله(  ه٧٩٢ت(قاضي دمشق ومصر 

َعيون التواريخ الشريفة قد ح ُ َّ ِ َّ ْعيون املعاين والفوائد والفضال   َوىُ َ َ َ 
ُُفما من سواد يف بياض رأيته ٍ ِبأحسن من هذي العيون وال أحلى   ٍ َ

)٢( 

ِّ ترمجة اإلمام العالمة اخلطيب التب- ن  ّريزي؛ لنجمع يف ذلك بي َّ
ّابن شاكر املؤرخ الفذ، واخلطيب اللغوي األديب، فماذا عن حتقيق : ن عظيمي ُّ ّ ِّ ُ
  رمجة؟ َّهذه الت

َّحتسن اإلشارة أوال إىل أن : َّون التواريخّريزي في عي ِّالخطيب التب ً َّ
ِّكتاب عيون التواريخ قد حقق منه غي ُ ، ولكن )٣(روت ر جزء يف مصر وبغداد وبي َّ

                                                            
ّ التاريخ العريب )١( ِّمعجم املؤرخي: وانظر كذلك. ٤/٧٥ِّ واملؤرخون َّ ُ

ِّن الدمشقيي   -١٨٣/ن ِّ
املؤ((: ، ومقال١٨٤

ُ
ُّرخون الدمشقيون ِّ ّ للدكتور املنجد يف جملة معهد املخطوطات ))ِّ ِّ ُ

ُّ

  .١٠٧ -١/١٠٦: ج/٢:  مج–بالقاهرة 
  .٢٩٤/َّ اإلعالن بالتوبيخ)٢(
َّطبع اجلزء األول من هذا التاريخ)  ٣( َّ ِّن طياته السي ّ ويضم بي– ُ َّرة النَّبوية وخالفة  َّ

ِّالصديق م بتحقيق حسام ١٩٧٩/ ه١٣٩٩ القاهرة - َّ يف مكتبة النَّهضة املصرية- ِّ
َّالدين القدسي وتقدمي الشيخ أيب منصور احلافظ، وكذا يف دار الشباب َّ ّ  القاهرة سنة - ِّ

َّكما تولت وزارة الثقافة واإلعالم ببغدا. م١٩٨٠   ر جزء من العيون، د إصدار غيَّ
  /=  ه١٣٩٧عام (  ه٥٥٥ -  ه٥٠٥: وفيات(َّفأصدرت اجلزء الثاين عشر 
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َليس يف هذه األجزاء املحققة اجلزء اخلاص بوفـيات ََ ّ َّ
ُ

َّ، وهي السنة ( ه٥٠٢(: 
ِّي تويف فيها اخلطيب، فرأينا أن نغتنم الريح  الت ّ  فنخرج إىل النُّور - َّ وقد هبت–ُ

َّترمجة اخلطيب بقلم رجل له شأوه يف التاريخ، وقد اعتمدنا يف عملنا هذا على 
يأت لنا أسباب  َّنسخة املكتبة األمحدية يف حلب، وهي النُّسخة الوحيدة اليت  َّ

ر مكتبة من مكتبات  ُرة نسخ الكتاب املبثوثة يف غي الوصول إليها على كث
ِّيف أمرها بعض املؤرخيَّالعامل، وقد فصل  ُ

ّن مبا فيه املقنع والكفاية، مما ال حاجة   َ َْ
ُّوهذه النُّسخة املصححة املتأثرة بالرطوبة . )١(بنا إىل احلديث عنها يف هذا املقام ِّ

ُ ُ
َّ

ُاملرممة ترميما قدميا، وليس فيها ما يشي ً ً َّ
ُ

ر إىل مكان النَّسخ وال اسم النَّاسخ أو  
َالتاريخ، وهي من و هذه النُّسخة :  أقول- ( ه١١٦٥(ْقف أمحد طه زاده سنة َّ

َّمتثل لنا اجلزء الثالث عشر من الكتاب،  ِّ ْوهي يف األمحدية حتت رقمُ َّ :١٢٣٨ ،
 ورقة، وتقع ترمجة ٢٤٥ يف ١٤٥٥١: ْويف مكتبة األسد الوطنية حتت رقم

ُب، وقد كتبت ١٢٣:  و– ب ١٢١: و:  ورقات من هذا اجلزء٣اخلطيب يف 
ّ الرتمجة خبط نسخي واضح، مضبوط بالشكل يف األعم األغلب، مشفوع هذه َّ ّ ّ َّ

ّببعض الضوابط اإلمالئية اخلاصة، ولكنَّها على كل حال ليست بذات خطر َّ َّ َّ :

                                                            
ّم، مث ١٩٨٤ّم، مث اجلزء احلادي والعشرين سنة ١٩٨٠ّم، مث اجلزء العشرين سنة١٩٧٧=

َّم، وهذه األجزاء برمتها كانت بتحقيق فيصل السامر ١٩٩١َّاجلزء الثالث والعشرين سنة  َُّ
روت   بي- َّم صدر جزء من العيون يف دار الثقافة١٩٩٦ويف عام . لة عبد املنعم داودونبي

  . بتحقيق عفيف نايف حاطوم ه٢٥٠ -  ه٢١٩: ّخاص بوفيات
ِّن الدمشقيي ِّمعجم املؤرخي) ١( ّ، ودائرة املعارف بإدارة فؤاد أفرام البستاين ١٨٦ - ١٨٤/ن ِّ

ِّ، والتاريخ العريب واملؤرخون ٣/٢٤٧ ُ ّ ّ، ومقدمة التحقيق للجزء األول من ٧٦ -٤/٧٥َّ َّ ِّ
  .م١٩٧٩العيون املطبوع سنة 



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣١٣   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

فلم ... ًكحذف األلف من القاسم، وإثبات األلف املقصورة ممدودة كاستسقا
ا وأثبتنا الكلمة وفق املشهور من القواعد َنعبأ  ْ   .َّ ليس إالَ

ًسلك ابن شاكر يف ترمجة اخلطيب منهجا خمصوصا، ميكن لنا أن : أقول ً
َّنتلمس معامله من خالل النقاط التالية ِّ َّ:  

ُّ بدأ ابن شاكر ترمجته للخطيب بذكر نسبه، مث التعرض لعدد من -١ َّ ّ
ل، مث التفت إىل ذكر مجلة صاحلة من  ل من معينهم ما  ّشيوخه الذين  َ

ًمتبعا ذلك بأقوال العلماء فيه، وقد تباينت بيآثاره،    .ّن مدح وقدح، مث وفاته ُ

ُ بعد أن ذكر ابن شاكر يف حق اخلطيب ما ذكر، رأى أن يتبع -٢ ّ
َََّريز إىل املعرة،  َّذلك بأخبار أخرى جديدة، تتمثل يف رحلته املشهورة من تب

ذيب اللغة لألزهري يف عدة جم ُحامال معه نسخة من  َّ ّ ُّ َّلدات لطاف ليقرأها ً

َّعلى أيب العالء املعري، وقد دل عليه، فروايته لشعر أيب احلسن حممد بن  ِِ َّ ُ ّ ََِّ
ِاملظفر، فذكر أشعار للخطيب نفسه ََّ

ُ
.  

ذا اإلتباع أن يستدرك ما ميكن استدراكه على  َّوالشك أن ابن شاكر أراد  َّ
ّترمجة اخلطيب؛ لتأيت وافية، وال سيما أنه خيط  َّ ّرة علم فذ مشهور يف  راعه سي بيَّ

َّاألمصار، ومع ذلك يؤخذ عليه يف هذه الت رمجة الوافية إمهاله جلملة صاحلة من  ُ
َّريزي، وال سيما أن منهم من كانت له من ِّتالميذ التب َّ َّزلة علمية خاصة يف اإلبداع  ّ َّ

َّالفكري اخلالق ّكاجلواليقي، وابن الشجري، وابن العريب، : ّ ّ َ َّ ّ   .رهم وغيَ

ر عامل قبله، شأنه   أفاد ابن شاكر يف أثناء ترمجته للخطيب من غي-٣
ا؛  ِّيف هذا شأن كل عامل حنرير ثقة، ال يأيت باألخبار دون توثيقها من مظا َ َ ّ

َّالسمعاين يف أنسابه والذيل عليه، ومن ياقوت يف معجم األدباء، : فأفاد من ّ َّ
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ِّومن ابن خلكان يف تارخيه املوسوم ََ بوفـيات األعيانَ َ...  

ِّوميكن لنا أن جنمله موجزا يف النقاط : َّمنهجنا في تحقيق الترجمة ً ُ ُ
  :َّالتالية

ُ نسخنا النَّص كامال، مراعي-١ ًن فيه الضبط املثبت له أصال، مع  ً ُ
َّ

ُالزيادة عليه أحيانا مبا يكشف النقاب عن كل مستغلق، كذا بعد جتريده من  ّ ِّ ً ِّ
َّالتصحيف والتحريف التَّأوهام الضبط و ا ي اعت َّ ْرت النَّص، وأقلل  وقد أشرنا ! ّ

  .إىل ذلك يف موطنه حيث احلواشي

ا- ٢ ِّ ترمجنا لألعالم املغمورة يف النَّص ترمجة مقتضبة موثقة من مظا َ ُ َُّ ّ.  

ا أيضا-٣ ً وثقنا األشعار واألخبار التارخيية من مظا ِّ َ َ َّ َّ َّ.  

ّر علمي للخطيب، فذكرنا املطبوع من هذه ر أث  ذكر ابن شاكر غي-٤
َِّي أن األثر الذي مل نـعقب عليه بشيء هو األثر الذي مازال  اآلثار، وهذا يعن ُ َّ

ُخمطوطا أو ضائعا، فال يعرف له قرار ً ً.  

َ شرحنا من مفردات النَّص ما كان غامضا، فجلوناه خي-٥ َ ً ّ   .ر جالء ُ



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣١٥   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

َّالنص المحقق َ ُ ّ َّ  
ِّ تويف حيي)١(وفيها]  ب١٢١: و/١٣[ َّى بن علي بن احلسن بن حممد  ُ ِ ِّ ُ

ِّابن موسى بن بسطام اخلطيب التب ُ ٍ ْ ُّ النَّحوي اللغوي)٢(ُّريزي ِ سافر يف طلب . ُُّّ

                                                            
ِّي تويف فيها اخلطي َّ، وهي السنة الت ه٥٠٢يف سنة : أي) ١(   .ب ُ
، ٤٤٧ - ١/٤٤٦، واألنساب ٢٧١ - ١/٢٦١ُدمية القصر : ّريزي يف ِّ التبانظر )٢(

ُ ونزهة ،٢/٥٤٣ر  َ، وفهرسة ابن خي٣٥٠ - ٦٤/٣٤٧وتاريخ ابن عساكر 
، واملنتظم ٢٢٠ - ٢١٨/ّاأللباء

ُ
، ومعجم ٢/١٣، ومعجم البلدان ١١٧ - ١٧/١١٤

ذيب ٧٠:  و–ب ٦٩: و/، واالستدراك ٦٣٠ - ٥/٦٢٨األدباء  ُّأ، واللباب يف 

، ٣٠ - ٤/٢٨ُّ، وإنباه الرواة ٨/٥٧٦َّ، والكامل يف التاريخ ٢٠٧ - ١/٢٠٦األنساب 
، وخمتصر تاريخ دمشق ١٤٨/د، وآثار البال١٩٦ - ٦/١٩١ووفيات األعيان 

 - ٣٨٢/ن َّ، وإشارة التعيي٤/١٤٢، واملختصر يف أخبار البشر ٢٨٨ - ٢٧/٢٨٧
، واإلعالم بوفيات ٢٧١ - ١٩/٢٦٩ر أعالم النُّبالء  ، وسي٤/٥ر ِ َ، والعب٣٨٣

، ودول اإلسالم ٧٦ - ٧٣(/ ه٥٠٢: وفيات(، وتاريخ اإلسالم ١/٣٣٤األعالم 
، واملستفاد من ذيل تاري٢/٨

ُ
، ٢/٣٣َّ، وتتمة املختصر ٢٥٩ - ١٩/٢٥٧خ بغداد 

َِ، ومرآة اجلنان ٣٧:  و-٣٦: و/٧ومسالك األبصار  ، والبداية ١٣٢ - ٣/١٣١ِْ
ْ، والبـلغة١٢/١٥٢ِّوالنهاية  ، وتوضيح ٨٩/، والفالكة واملفلوكون٢٤٠ - ٢٣٩/ُ
َِاملشتبه  ْ ُ

ب أن َّ؛ والصوا١٩٤ -٥/١٩٣(  ه٥٠١: وفيات(َّ، والنُّجوم الزاهرة ١/٥٠٨
ً كما يف مصادر ترمجته قاطبة،  ه٥٠٢: َْيذكر ابن تغري بـردي اخلطيب يف وفيات

َّ، وغربال الزمـان٥٣١: و- ٥٣٠: و/ن ّوطـبقات النُّحاة واللغويي ُ، والبغية ٣٩٨/ِ
ّ، وطبقات املفسرين للسيوطي٢/٣٣٨ ّ ّوللداودي ، ٩١/ّ ، ومـفتاح ٣٧٣ - ٢/٣٧٢َّ

 ٦٩٢ و٤٤٦ و١٢٣ و١/١٠٨ون ُّ، وكشف الظنـ٥٣٣ - ٥٣٢/َّالسعـادة
= ١٥٦٣ و١٣٧٧ و١٣٢٧و ١٠٤٣ و٢/٩٩٢ - ٨١٢ و٧٧١ - ٧٧٠و



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣١٦  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

َُالعلم إىل األقطار، وقرأ على الشيخ أيب العالء املعري وأيب القاسم عبيد اهللا ا ِّ ََِّ بن َّ

                                                            
 ،٢/١٥، وديوان اإلسالم ١٠ - ٦/٩َّ، وشذرات الذهب ١٨٠٨ و١٧٤١ - ١٧٤٠و=

ّودائرة املعارف لبطرس البستاين  ََّ، والتاج املكلل٣/٦١، وأجبد العلوم ٧/٤١٤ُ
ُ

َّ/١٤٨ ،
َّوتاريخ آداب اللغة العربية ، ٢/٥١٩ن  َّ، وهدية العارفي٢٧٦ - ٣/٢٧٥: ج/١٤:  مج- ُّ
، وتاريخ ٢١٥ - ٢/٢١٤ى واأللقاب  ُ، والكن٦٢٦ - ١/٦٢٥َّومعجم املطبوعات العربية 

اخلطيب (( ٥٧٠ - ٤/٥٦٧َّ، ودائرة املعارف اإلسالمية ١٦٣ - ٥/١٦٢بروكلمان 
 واملستدرك ،٤/١٠٦ن  ّ، ومعجم املؤلفي١٥٨ - ٨/١٥٧، واألعالم ))ر ّريزي بقلم بلسن ِّالتب

ُ
ّ، وتاريخ األدب العريب للدكتور ٤٧٢ - ١/٤٧١، واجلامع يف أخبار أيب العالء ٨٣٩/عليه ّ

، واملوسوعة العربية امليسرة ١٧٣ - ١/١٧٢، ومعامل وأعالم ٢١٤ - ٣/٢١١ّفروخ 
ُ َّ

ّ، واملوسوعة اإلسالمية امليسرة ١/٤٨٩ ُ : ق/١:  مج- َّ، وموسوعة املورد العربية٣/٦٠٥َّ
َّئرة املعارف الشيعية ، ودا١/٢٩٧ ذيب سي١٨/٥٠٤ و٩/١٣٤ِّ ر أعالم النُّبالء  ، و
ِّربيزي يف شروحه للدكتور فخر الدين  ِّ، ومنهج الت٢/٧٣٢ّ، ومعجم املفسرين ٢/٤٨١ ّ ّ

ِّما تبقى من امللخص للتب((: قباوة، و َّ َ
ُ

 للدكتور ))ّتعريف باملخطوطة، ومنهج مؤلفها: ّريزي 
يد الط َّحممد عبد ا َّجملة معهد املخطوطات العربية بالقاهرة :ويل يفَّ : ج/٤٣:  مج–َّ

٤٩ - ١/٧.  
َّمقدمات بعض كتبه املحققة، والسيما: وانظر كذلك ّ ُ َّشرح اختيارات املفضل : ّ َُ١/٦ - 

ذيب إصالح املنطق ٤١   .إخل)... القاهرة: ط (٢٢ - ١/٧، و
َّحيىي بن علي بن حممد بن ((: ورد يف أغلب املصادر واملراجع املذكورة أعاله: قلت ّ
 بعد احلسن أو موسى، وجتاوز بعضها ))َّحممد((: وزاد بعضها. ، وهو األرجح))احلسن

ُاحلسن أو حممد، فلم يذكرا ُوتفرد ابن قاضي شهبة يف طبقاته، فأثبت. َّ :  بدل))نظام((: َّ
ْبسطام(( َّأما ياقوت فذكر أنه ابن اخلطيب، ورمب. ، وهو حتريف ظاهر))ِ َّ ُا يقال له اخلطيب، َّ

ّكالقفطي والقنـَّوجي، وبروكلمان: ر عامل أتى بعده وهو وهم، وقد شايعه يف هذا غي ّْ
ِ ِْ ...

  .١٢/ّريزي يف شروحه ِّمنهج التب: ن؛ فانظر ُّواحلق جواز الوجهي



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣١٧   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

ِّعلي الرقي ٍِّّ َّ وأيب حممد الده)١(َّ َّ ِّان اللغويَّ رهم من أهل األدب،   وغي)٢(ُّ
َْومسع احلديث مبدينة صور من الفقيه أيب الفتح سليم ُ ُ َ

َ بن أيوب)٣( ُّ)٤( 
َِّومن أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد اهللا بن يوسف الدالل َّ َ ُ َّ)٥( ،

َّوروى عن اخلطيب البغدادي صاحب التاريخ دخل مصر، : ،وقيل)٦(ِّ
ِّباب شاذ النَّحويوأخذ عن ابن  ْ

ًرا من دواوين  ِّ، وكتب خبطه كثي)٧(
                                                            

ّاللغوياألديب ) ١( ّالربعي عن اآلخذ، بالفرائض العامل ّالنَّحوي، ُّ ّواملعري ََّ ب  كتاصاحب، ََِّ
ْالقوايف، املتوىف سنة  ُ

  ).١/٦٤٨ن  َّ، وهدية العارفي٢/١٢٧ُبغية الوعاة . ) ه٤٥٠
ِّهو احلسن بن حممد بن علي بن رجاء النَّحوي، املتبحر يف اللغة، املتكلم يف الفقه ) ٢(

ُ ُ
ُّ ِّ َ ََ ّ َ ّ َّ

واألصول، والقارئ بالروايات، صاحب ديوان العرب وميدان األرب يف اللغة، املتو
ُ

ُّ ْ َ ّىف ِّ
  ).١/٢٧٦ن  ، وهدية العارفي٥٢٤ - ١/٥٢٣بغية الوعاة . ) ه٤٤٧سنة 

  .َّن، غلط يف الضبط ِّح السي  بفت))َسليم((: يف العيون) ٣(
ّالرازي الفقيه الشافعي، صاحب) ٤( َّ ّ َّاإلشارة يف الفروع، والتقريب يف الفروع، وضياء : َّ

َّاملتوىف... ر القرآن، وغريب احلديث القلوب يف تفسي
ُ

ن  هدية العارفي. ) ه٤٤٧ سنة 
  ).٣/١١٦، واألعالم ١/٤٠٩

َّالبغدادي املحدث الصدوق، املتوىف سنة ) ٥(
ُ ُ

َّ ِّ َ   ).١٦/ّريزي يف شروحه ِّمنهج التب. ) ه٤٤٩ّ
ّ، فذكرت أخذ اخلطيب البغدادي عنه ّريزي بِّي ترمجت للخطيب الت رة هي املصادر الت  كثي)٦( َ

ِّوأخذ التب ّغدادي، وليس بغريب أن يأخذ األستاذ عن تلميذه، مادام هذا ّريزي عن الب َ
ّريزي يف  ِّمنهج التب: انظر تفصيل هذه املسألة يف. ِّالتلميذ قد ملك من ناصية العلم ما ملك

  .٢٢ - ٢١/شروحه
ُ تفرد ياقوت يف معجم األدباء، واليافعي يف مرآة اجلنان، وابن قاضي شهبة يف طبقاته، )٧( َِ ّ َّ

  شاذ هو الذي قرأ على بَّإن با: َّاد يف شذرات الذهب بقوهلموابن العم
َّرة؛ ذلك أن اخلطيب  ره من املصادر األخرى الكثي َّاخلطيب، والراجح ما يف العيون وغي

ًي أنه دخلها متلقيا العلم ال معطيا له دخل مصر يف عنفوان شبابه، وهذا يعن ُ ً ُِّ َّ.  



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣١٨  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

َر القرآن العظيم، واإلعراب تفسي: األشعار، وسكن بغداد، وصنَّف َ
)١( ،

ِّوشرح اللمع البن جين َ ُّ َ
َ، والكايف يف العروض والقوايف)٢(

َ، ومقاتل )٣( َ
َ، وشرح احلماسة ثالثة)٤(الفرسان َ َ

َ شروح، وشرح ديوان )٥( ِّاملتنبَ ُ
، )١(ي 

                                                            
َإعراب القرآن املسمى باملل: أي) ١(

ُ ُخص، وهو يقع يف أربع جملدات كما أشيَُّ َّ ُ لب غر يف أ َّ
َّي ترمجت للخطيب، والذي بقي إىل أيامنا هذه من الكتاب جزء منه،  املصادر الت

َّتعمل سهام الشريف عبد اهللا من املدينة املنورة على حتقيقه، معتمدة على مصورة  َُّ ُ ُ
َّ

 -  الكويت-ّراث العريب ُّة أخبار التَّجمل. (َّحصلت عليها من املكتبة الوطنية يف باريس
يد الطويل). ٢١/١٣: ع َّكما قام بتحقيق هذا اجلزء الدكتور حممد عبد ا َّ َّجملة . (ُّ

  ).٤٩ - ١/٧: ج/٤٣:  مج- َّمعهد املخطوطات العربية بالقاهرة
ِّحققه الدكتور السيد تقي عبد السيد) ٢( َِّّ َّّ ُّ :  مج–القاهرة َّجملة معهد املخطوطات العربية ب. (َّ

  ).١:  ح- ١/١٣٧: ج/٤١
َّحققه احلساين حسن عبد اهللا، ونشره على صفحات جملة معهد املخطوطات العربي) ٣( ة َّ

َّم، مث أعيد طبع هذا املجلد يف املعهد نفسه سنة ١/١٩٦٦: ج/١٢:  مج–بالقاهرة 
ُ

ُ ّ
ُّكما حقق الكتاب أيضا الدكتور فخر الدين قباوة، ونشره يف . م١٩٩٧ ً دار الفكر َّ
  .))َالوايف يف العروض والقوايف((: حتت عنوان) ٤: ط(م ١٩٨٦/ ه١٤٠٧بدمشق 

: ، وهو شرح أقامه اخلطيب لكتاب))ذيب مقاتل الفرسان((: َّكذا، والصواب) ٤(
َّ، وشرح اختيارات املفضل ١/١١ ي شرح شواهد املغن. (ُ أليب عبيدة))مقاتل الفرسان(( َُ
  ).١٤٥/ يف شروحهّريزي ِّ، ومنهج التب١/٢٤

ُّواملتداول املطبوع من هذه الشروح أوسطها، ال صغي.  حتريف))ثالث((: يف العيون) ٥(
ُ

رها  
َّالذي هو الشرح األول للحماسة، وال كبي َّرها الذي هو الشرح الثالث َّ ُوقد طبع . َّ

َّر طبعة، وحسبنا أن نذكر من هذه الطبعات الطبعة  الت َّالشرح األوسط غي صدرت ي  َّ
َّبتحقيق الشيخ العالمة حممد حمي َّ َّي الدين عبد احلميد يف املكتبة التجارية الكب َّ ِّ رى  ِّ

  ). ج٤(م ١٩٣٨/بالقاهرة



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣١٩   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

ِّوديوان أيب متام الطائي َّ ٍَّ ِّ، وسقط الزند أليب العالء املعري)٢(َ ََِّ
ِ ْ َّْ َ ِ، واملفضليات)٣(ِ َّ َّ َُ)٤( ،

ِوالسبع املعلقات ََُّ َ َّ
ٍ، ومقصورة ابن دريد)٥( ُ ِ َ، وهذب غريب املصنَّف، وغريب )١(َ َِ َ ُ َ َّ

                                                            
ّ املوسوم باملوضح، وقد حقق اجلزء األول منه عبد الرمحن الب)١( َّ َّ َّ َّ ُّراك، ونال به درجة الدكتوراه  َُ

ُّبإشراف الدكتور عبد القدوس أبو صاحل ُ ِّ يف كلية اللغة العربية بالرياضُّ َّ ُّجملة أخبار الرتاث . (َُّّ َّ

  ).م١٩٩٢ - م٥٩/١٩٩١ - ٥٥: ع/٥:  مج– القاهرة - ّالعريب
َّطبع هذا الشرح غي )٢(  -َّر طبعة، وأجود هذه الطبعات على اإلطالق طبعة دار املعارف ُ

َّ أجزاء بتحقيق الدكتور حممد عبده عزام ٥م يف ١٩٨٧القاهرة  َّ   ).٥: ط(ُّ
ّطبع هذا الشرح مع شرحي اخلوارزمي وابن السيد البطليوسي حتت عنوان) ٣( َّ َ ََْ ُْ ِّ ُ ْ َ شروح ((: َّ

ْسقط الزند َّْ َّ جملدات كبرية بتحقيق جلنة إحياء آثار أيب العالء يف اهليئة٥ يف ))ِ َّ املصرية ُ
 ُكما طبع شرح اخلطيب). ٣: ط(م ١٩٨٧ - م١٩٨٦/ القاهرة–ّالعامة للكتاب 

ًللسقط منفردا حتت عنوان ُ ْ ْاإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه((: ِّ َّْ ُّ بتحقيق الدكتور ))ِ

  ).ج٢ -١: ط(م ١٩٩٩ حلب - ّقباوة يف دار القلم العريب
ِّطبع شرح الت) ٤( َّريزي الختيارات املفضل طبعة أوىل يف جممع اللغة العربية  بُ ُّ َّ َُ  دمشق –ّ

ُّق الدكتور قباوة، وطبعة ثانية يف دار الكتب  أجزاء بتحقي٤م يف ١٩٧١/ ه١٣٩١

ّكما حقق الكتاب علي حممد البجاوي يف . م١٩٨٧/ ه١٤٠٧روت   بي- َّالعلمية َّ َّ
ضة مصر َّثالث جملدات، وأصدره يف دار    .م١٩٨٠ القاهرة - ُ

َّن للمعلقات  شرحيّريزي بِّأقام اخلطيب الت) ٥( َّاألول قوامه اإلجياز للمعلقات ال: ُ ُ َّسبع، ومل َّ
ُيطبع هذا الكتاب بعد َّوالثاين قوامه اإلسهاب والتفصيل للمعلقات العشر. ُ ُ َّ َّالسبع : َّ

ّاملذكورة يف الشرح األول، باإلضافة إىل معلقة النَّابغة الذبياين واألعشى الكبي ُّ َّ ُ َّ َر وعبيد  َّ
َّوقد طبع الش). ١٤٨ - ١٤٧/ّريزي يف شروحه بِّالتمنهج . (بن األبرص ّرح الثاين غيُ ر  َّ

َّمرة، وأجود هذه الطبعات على كث ا َّ م بتحقيق ١٩٩٧ دار الفكر بدمشق  طبعةر
  ).٤: ط(ُّالدكتور قباوة 

  



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٢٠  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ُأليب عبيد] أ١٢٢: و/١٣[ِاحلديث 
َر  ، وغي)٣(َّ، وهذب إصالح املنطق)٢(

  .ذلك

ُّوذكره السمعاين يف كتاب َّ، وعدد )٤(األنساب: َّالذيل، ويف كتاب: َّ َ
ِمسعت أبا منصور حممد بن عبد امللك بن احلسن بن : ّفضائله، مث قال َ َ َّ ٍ ُ

ْخي ٍّى بن علي  َّأبو زكريا حيي: ُ يقول)٥(َرون َ َّريزي ما كان مبرضي الطريقة، وذكر  بِّالتُ ِّ ْ َ ُّ
ُّ ولكن كان ثقة يف اللغةَعنه أشياء، ً ْ.  

ُّقال ياقوت احلموي َ َ ًكان يدمن شرب اخلمر، ال يـرى صاحبا أبدا، : ٌ ً ََ ُُ ُ
َّويقرأ النَّاس تصانيفه عليه، وهو سكران، وكان خازن الكتب بالنظامية، وكان  ِّ ُ ُ َ ُ ُ

َيـلبس احلرير والسقالطون ُ ْ َّ َ ََْ
م و)٦( ًالعمائم املذهبة، وكان أكوال  َ

َِ ً َ َّ َُ َ ًِا شرها؛ بلغنَ ي  َ
ُ أنه كان يأكل يف جملس واحد عشرة أرطال خب– واهللا أعلم – ِ ََ َ َ ز وما يتبعها  َّ

                                                            
ُّطبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور قباوة يف مكتبة املعارف ) ١( َّ   .م١٩٩٤روت   بي–ُ
ّالقاسم بن سالم األزدي اهلروي اإلمام املعروف) ٢( ََ َّ.  
ِّلسكيت  االبن)٣( َّاألوىل بتحقيق الدكتور : َّوقد صدرت للتهذيب طبعتان(.  ه٢٤٤: ت(ِّ

َّوالثانية بتحقيق ). ١: ط(م ١٩٨٣/ ه١٤٠٣روت   بي- قباوة يف دار اآلفاق اجلديدة
َّ ومراجعة متويل خليل عوض اهللا وتصحيحه يف اهليئة املصرية مسعودفوزي عبد العزيز  ّ ُ
  ). ج٢ -١: ط(م ١٩٨٦ القاهرة -َّالعامة للكتاب

  .٤٤٧ - ١/٤٤٦ األنساب) ٤(
َّالبغدادي الدباس، املقرئ العامل باحلديث، املتوىف سنة ) ٥(

ُ ُ َّ َّ َّشذرات الذهب . ) ه٥٣٩ّ

  ).٨٩ - ١/٨٨ن  َّ، وهدية العارفي٦/٢٠٤
ُسقالطون) ٦( ْ ِّبلد بالروم، تنسب إليه الث: َ ُ ِّياب السقالطونية، وقد تسمى الثياب بنفُّ َّ ُ َّ ُ ْ سها َّ

َّسقالطونا، وهي كلمة رومية ً ُ ْ   ).طلسق: التاج. (َ



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣٢١   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

ًمن األدم، وكانت وفاته ببغداد يف هذه السنة، وعمره إحدى ومثانون سنة،  َ ُُ َّ ُْ
ٍوكان قد توجه على قدميه إىل النَّقيب الطاهر أيب احلسن علي بن معمر  ََّّ َ ُ ِ ِّ َّ

ِّالعلوي ََ
ْ يهنئه بالنقابة، وعاد، فاشتهى أن يعمل له دجاجة، فعملت، فأكل )١( َ ِ ُ ٌ َ ُ َ ُِّ ُُِّ

َّمنها، مث نام، وانتبه يف بعض الليل، فاستسقى غالمه، فأتاه باملاء، فلما دخل  َ ُ َّ ّ
ً فجأة يف حلظة، وكان قد ويل –رمحه اهللا تعاىل –، وجده قد مات )٢(عليه

َّتدريس األدب بالنظامية ِّ)٣(.  

ٌكان سبب توجهه إىل أيب العـالء املعري أنه حصلت له نسخة و ُ ْ َّ ِّ ِّ ََ ُّ
ٍالتهذيب يف اللغة، تأليف أيب منصور :  كتاب)٤(من] ب١٢٢: و/١٣[ ُّ َّ

ِْاألزهري يف عدة جملدات لطاف؛ ومحلها على كتفه من تب ِ ِِ َِ َ َّ ُ َّ َِّريز إىل معرة  ِّ َ َ َ
َالنُّعمان، ومل يكن له ما يستأجر به مرك نـفذ العرق من ظهره إليها، ُْ ََوبا، فـ َ َ َ َ ً

َفأثر فيها البـلل، وهي وقف ببغداد، وإذا رآها من ال يعرف صورة احلال،  ُ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َّ

ا سوى عرق اخلطيب املذكور ا غريقة، وليس  ََظن أ ٌ َّ ُهكذا وجدت . َّ
ِّهذه احلكاية يف تاريخ ابن خلكان َ  َّ، وذكر أنه وجدها يف كتاب أخبار)٥(َ

                                                            
  .ر له على ترمجة  مل نعث )١(
إىل اخلطيب معناه صار :  أي))دخل إليه((: َّ حتريف؛ ذلك أن قوله))إليه((: يف العيون) ٢(

ًداخله، وهذا ال يصح معىن ّ.  
ّاس إىل نص ٌّ نص فيه النَّقص الواضح بالقي٥/٦٢٩والذي يف معجم األدباء . كذا) ٣(

َّابن شاكر، مما يدل على أن النُّسخ ّ  املطبوعة من معجم األدباء فيها من النَّقص ةَّ
َّالظاهر ما ال خيفى، فتأمل َّ.  

  . حتريف))بكتاب((: والذي يف العيون. َّكذا الصواب) ٤(
  .٦/١٩٢املوسوم بوفيات األعيان ) ٥(



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٢٢  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ُ الذي ألفه القاضي األكرم ابن القفطي الوزير مبدينة حلب، واهللا أعلم )١(حاةالنُّ ُُ َ ِّ ِ ْ ِ ُ ُ َّ

  .َّبصحة ذلك

ََّوكان اخلطيب يروي عن أيب احلسن حممد بن املظفر
ُ َّ ُ

ٍ بن حنرير )٢( ْ ِ

ُّ مجلة من شعره، فمن ذلك قوله على ما حكاه السمعاين يف كتاب )٣(ِّالبغدادي َّ ً
  ]َّالطويل: [)٤(اخلطيب املذكور، وهي من أشهر أشعارهَّالذيل يف ترمجة 

ٍخليلي ما أحلى صبوحي بدجلة َُ َّ َ َ
َُوأطيب منه بالصراة غبوقي    ِ

ََّ ُ ُ
)٥( 

ٍشربت على املاءين من ماء كرمة َْ َ
ِ ِ َ ِفكانا كدر ذائب وعقيق   ُ َ ٍ ٍّ ُ 

ٍعلى قمري أرض وأفق تقاب ُْ ٍ ْ َ َ ِفمن شائق حلو اهلوى ومشوق   الَ ُ َ ََُ ِ ْ ٍ 
ُفما زلت أسقيه وأشرب ريـقه َْ ِ ُ ِ ِْي ويشرب ريقي َوما زال يسقين   ُ ُ 

ِّوقلت لبدر التم ِّ ِ  )٦(نعم هذا أخي وشقيقي: فقال   ى؟ ُتعرف ذا الفت: ُ

ر منها  ِّوهذه األبيات من أملح الشعر وأظرفه، والبيت األخي

                                                            
  .٤/٢٨ُّاملعروف بإنباه الرواة ) ١(
  . تصحيف))فرطامل((: والذي يف العيون. ٦/١٩٣ب بالنَّقل عن وفيات األعيان َّكذا الصوا) ٢(
  .ر له على ترمجة مل نعث) ٣(
: وفيات(، وتاريخ اإلسالم ٦/١٩٣وفيات األعيان : انظر أبيات ابن حنرير يف) ٤(

  .٦/١٠َّ، وشذرات الذهب ٣٧: و/٧، ومسالك األبصار ٧٥(/ ه٥٠٢
ُويقابله الغبوقَّشراب الصباح، : َّ الصبوح )٥( ّشراب العشي: َُ

ِ ر معروف : َّوالصراة. َ
  ).٤٠٠ - ٣/٣٩٩معجم البلدان . (بالعراق

ّبدر التم) ٦(   .َالقمر ليلة متامه: ِّ
  



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣٢٣   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

ٌمستمد◌ ٌّ َ ُ
َّمن قول أيب بكر حممد بن عيسى] أ١٢٣: و/١٣[)١( ِّ الداين ٍ َّ

ِّاملعروف بابن اللبانة األندلسي َ َ يف مدح املعتمد بن عباد صاحب إشبيلية )٢(ََّّ َ ِ ٍ ََّ ِ َ ُ
ُاملقدم ذكره من مجلة قصيدة، أوهلا َّ ٍ ُ ُُ َِّ   ]َّالطويل : [)٣(َُ

ُبكت عند توديعي فما علم الركب َّْ َ
َِ َ ْ َ ُأذاك سقيط الطل أم لؤلؤ رطب   َ ْ َ ٌُ ُْ ِّ َّ ُ َِ ْ َ 

ٌوتابعها سرب وإن◌ي ملخطئ ِ ْ ُ
ِ َ ٌ ْ َّجنوم الد   ِ ُياجي ال يقال هلا سربُ ْ ِ ُ ُ 

ََّيقول فيها يف مدح ابن عباد ِ:  
َسألت أخاه البحر عنه فقال يل ُ َ ْ ُشقيقي إال أنه الساكن العذب   :ُ ْ َ ُ َّ َُّ َّ َ َ 

ُما كفاه أنه جعله شقيق البحر حىت رجحه عليه، فقال َ َ َ َّ َ َّ ُالساكن العذب، : ُ ُ َّ
ُ مضطرب ماحل، وهذا من خالص املديح وأبلغه، والقصيدة من القصائد ُوالبحر ٌ ٌ ُ

ا كلها َُّالغر، ولوال خوف اإلطالة واخلروج عما حنن بصدده، لذكر َُّ ُ ُِّ.  

ًوكان اخلطيب أيضا يروي  ٍحنريرِ ابن عنُ َُقوله شعره من املذكور ِ
  ]املديد:[ )٤(

ِي من مضرَيا نساء احل َ ُ ِإن سلمى ضرة القمر   ِّ َ ََ َُّ َ ْ َ َّ 

                                                            
  . حتريف))يشتمل((: ويف العيون. ٤: ح- ٦/١٩٣وفيات األعيان ) ١(
ِّالشاعر املتصرف، القادر غي) ٢( ُ

َّكلف، صاحب املوشَّحات املَُر املت َّ َّشهورة والتصانيف َ
َّاحلسنة، املتوىف سنة 

ُ
املغرب . ) ه٥٠٧

ُ
 - ٢١٥/َُِّ، ورايات املبـرزين٤١٦ - ٢/٤٠٩

  ).٣١ - ٤/٢٧، وفوات الوفيات ٢١٦
: ؛ ويف الفوات٢٨ - ٤/٢٧، وفوات الوفيات ١٩٤ - ٦/١٩٣وفيات األعيان ) ٣(

  .َّالساكنال  ))البارد((
َّالبيتان األول  (٣٧: و/٧لك األبصار ، ومسا٧٥(/ ه٥٠٢: وفيات(تاريخ اإلسالم  )٤(

  . تصحيف))عرّالش((: َّيف التاريخ والوفيات. ٦/١٩٤، ووفيات األعيان )َّوالرابع



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٢٤  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ا ُإن سلمى ال فجعت  ْ ِ ُ َ ْ َ ِأسلمت طريف إىل السهر   َّ َ َّ َْ َْ َ ْ َ 
ْفهي إن صدت وإن وصلت ََ ََ ْ ْْ َمهجت   َّ ْ َِي منها على خطر ُ َ 
َوبياض الثـغر أسكنها ْ َ ِ ْ َّ ِيف سواد القلب والبصر   ُ َ َ ِ ِ َ 

ُُوللخطيب املذكور شعر، فمن ذلك قوله ٌ
  ] ب١٢٣ :و/١٣] [الوافر : [)١(

ًفمن يسأم من األسفار يوما َ ِْ ْ َ ْ ِفإين قد سئمت من املقام   َ َُ ُ ْ ِّ 
ٍأقمنا بالعراق على رجال ِلئام ينتمون إىل لئام   ِ ٍَ َ 

ِوقال يرثي غالما له تويف باملوصل َْ ِّ ُ ً   ]َّالسريع : [)٢(ُ
ِدفـنت بدر التم باملوصل ِ َْ ِّ ِّ َ ُ َْ ُفال سقاه الغيث من من   َ  ِزل ُ

ْزال خل به مؤنسيَ يا من ُ َّ َ ِل الركب ومل ترحلوارحت   ً ُ َّْ َ
)٣( 

َما كنت إال مقطعا جانب الـ ً ِ ْ ُ َّ َ ِوصل فلم مسيت باملوصل؟   ُ ِِ َْ َ ُِّْْ ْ
َِ َ! 

ُرمحه اهللا، وعفا عنَّا وعنه ُ.  

                                                            
، والفالكة ٦/١٩٤، ووفيات األعيان ٥/٦٣٠، ومعجم األدباء ٢٢٠/َّنزهة األلباء )١(

  .٨٩/كونوواملفل
املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ) ٢(

ُ
ُبـرَ صيا((: ؛ وفيه١٩/٢٥٨   . حتريف))جنب املوصل((: ، و))ْ

ُخل به مؤنسي، أي) ٣( َّ َّأخل مبعن: َ َ   .ى غاب َ



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣٢٥   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

  المصادر والمراجع
  .م١٩٦٠/ ه١٣٨٠وت ر  بي–روت  دار صادر، ودار بي:  ط–ّالقزويين :  آثار البالد وأخبار العباد- 

ّالقنـَّوجي:  أجبد العلوم-  ْ
ّعبد اجلبار زكار:  تح- ِ  - م١٩٧٨ دمشق - َّوزارة الثقافة:  ط- َّ

  .م١٩٨٩

َّ خمطوط يف الظاهرية - ّابن نقطة احلنبلي:  االستدراك يف تراجم رواة احلديث-  علم (َّ
  .١٢١٤: ْ حتت رقم- )احلديث

يد . د:  تح- ّعبد الباقي اليماين: ن ِّغوييُّن يف تراجم النُّحاة والل َّ إشارة التعيي-  عبد ا
َّمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : ١ ط-دياب   .م١٩٨٦ِّ

ّالزركلي:  األعالم-    .م١٩٨٩روت   بي–ن  دار العلم للماليي: ٨ ط- ِّ

مؤسسة الكتب : ١ ط- مصطفى عوض:  تح–ّي  َّالذهب:  اإلعالم بوفيات األعالم- 
ّالثقافي   .م١٩٩٣روت   بي–ة َّ

َّ اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ-  ََّّ ّالسخاوي: َ زية بقلم فرانز روزنثال إىل   نقله من اإلنكلي- َّ
  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٧روت   بي- ِّمؤسسة الرسالة: ١ ط- صاحل أمحد العلي. َّالعربية د

ّالقفطي: ُّ إنباه الرواة على أنباه النُّحاة- 
ِ ْ دار : ١ ط- م الفضل إبراهيَّحممد أبو :  تح- ِ

َّ القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية- ّالفكر العريب   .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦روت   بي- َّ

ّالسمعاين:  األنساب-    .م١٩٨٨روت   بي- دار اجلنان: ١ ط- ّ تقدمي عبد اهللا عمر البارودي- َّ

ََّعلي معوض وصحبه:  تح–ر  ابن كثي: ِّ البداية والنهاية-   - َّميةدار الكتب العل: ١ ط- ُ
  .م١٩٩٤روت  بي

ِّ بغية الوعاة يف طبقات اللغويي-  ُّ ُ ّالسيوطي: ن والنُّحاة ُ  - م َّحممد أبو الفضل إبراهي:  تح- ّ
  . دت- روت  بي–َّاملكتبة العصرية : ط



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٢٦  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ُّ البلغة يف تراجم أئمة النَّحو واللغة-  َّ ّحممد املصري:  تح- ّروزابادي الفي: ُ َّمجعية : ١ ط- َّ
 الكويت –ُ منشورات مركز املخطوطات والرتاث - ّسالميُإحياء الرتاث اإل

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧

ّاملرتضى الزبيدي:  تاج العروس من جواهر القاموس-  َّ
ُ

دار : ١ ط- ري علي شي:  تح- 
  .م١٩٩٤/ ه١٤١٤روت   بي-الفكر

َّ التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول-  ِّ َّ َ
ُ

ّالقنَّوجي: َّ
د ي بتصحيحه عبُ  عن- ِ

  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٤روت   بي- دار اقرأ: ٢ ط-ِّاحلكيم شرف الدين

َّ تاريخ آداب اللغة العربية-  . م١٩٨٢/ ه١٤٠٢روت   بي- دار اجليل:  ط- جرجي زيدان: ُّ
  ).ّ من مؤلفات جرجي الكاملة١٤ و١٣: ُطبع هذا الكتاب يف مج(

 . وراجع النَّقل دَّ نقل الكتاب إىل العربية،- كارل بروكلمان: ّ تاريخ األدب العريب- 
  .م١٩٧٧ مصر –دار املعارف :  ط- َّم النَّجار وصحبه عبد احللي

  .م١٩٨٣ - م١٩٦٩روت   بي- ن دار العلم للماليي:  ط- ُّعمر فروخ. د: ّ تاريخ األدب العريب- 

ّعمر عبد السالم تدمري. د:  تح- ّي َّالذهب: ر واألعالم  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهي-  َّ - 
 -  ه٥٠١: حوادث وفيات. (م١٩٩٤/ ه١٤١٥روت   بي-ّكتاب العريب دار ال: ١ط

  (. ه٥٢٠

ِّ التاريخ العريب واملؤرخون -  ُ
َّدراسة يف تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله يف اإلسالم( . د): ّ

  .م١٩٩٣ - م١٩٨٣روت   بي- ن دار العلم للماليي: ١ ط- شاكر مصطفى

ِّاملعهد الفرنسي للدراسات : ط - عدنان درويش. د:  تح-ُ تاريخ ابن قاضي شهبة-  ّ
  .م١٩٩٤رص   قب- ِّ دمشق، واجلفان واجلايب للطباعة- َّالعربية

روت   بي-دار الفكر: ١ ط- ري علي شي:  تح- ابن عساكر:  تاريخ مدينة دمشق- 
  ).٦٤: ج. ( م١٩٩٨/ ه١٤١٨

 تتمة املختصر يف أخبار البشر- 
ُ ار د: ١ ط- ّأمحد رفعت البدراوي:  تح- ّابن الوردي: َّ
  .م١٩٧٠/ ه١٣٨٩روت   بي- املعرفة



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣٢٧   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

َّحممد حممد أمي. د:  تح- ابن حبيب: َّ تذكرة النَّبيه يف أيام املنصور وبنيه-  مطبعة دار :  ط- ن َّ
  ).َّسعيد عبد الفتاح عاشور. راجعه د. (م١٩٨٦ - ١٩٧٦ القاهرة - َّالكتب املصرية

ذيب إصالح املنطق-  اهليئة : ١ ط- العزيز مسعودفوزي عبد :  تح- ّريزي ِّاخلطيب التب:  
َّاملصرية العامة للكتاب َّراجع الكتاب وصححه متويل خليل . (م١٩٨٦ القاهرة - َّ

  ).عوض اهللا

ذيب سي-    .م١٩٩٢روت   بي- ِّمؤسسة الرسالة: ٢ ط- ّأمحد فايز احلمصي: ر أعالم النُّبالء  

م وكن-  م وألقا ُ توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسا ُّ ِ
ُ

:  تح- ِّابن ناصر الدين: اهم
ّحممد نعيم العرقسوسي   .م١٩٩٣/ ه١٤١٤روت   بي- ِّمؤسسة الرسالة: ٢ ط- َّ

ّ اجلامع يف أخبار أيب العالء املعري وآثاره-  ََِّ
 - دار صادر: ٢ ط- َّحممد سليم اجلندي: 

  ).َّعلق عليه، وأشرف على طبعه عبد اهلادي هاشم. (م١٩٩٢/  ه١٤١٢روت  بي

  .م١٩٠٠ - م١٨٧٦روت   بي–دار املعرفة :  ط- ّبطرس البستاين: ارف دائرة املع- 

  .م١٩٨٣ - م١٩٥٦روت   بي- ّاملطبعة الكاثوليكية:  ط- ّإدارة فؤاد أفرام البستاين:  دائرة املعارف- 

ّنقلها إىل العربية أمحد الشنتناوي وصحبه: ّ دائرة املعارف اإلسالمية-  َّ  - دار املعرفة:  ط- ّ
  .م١٩٣٣روت  بي

َّئرة املعارف الشيعية العامة دا-  َّ ّن األعلمي احلائري َّحممد حسي: ِّ ّمؤسسة األعلمي : ٢ ط- ّ
  .م١٩٩٣/ ه١٤١٣روت   بي- للمطبوعات

َّ الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة-  َ ّحممد سيد جاد احلق:  تح-ّابن حجر العسقالين: ُّ ِّ َّ - 
  .م١٩٦٧ القاهرة –دار الكتب احلديثة : ط

َالقصر وعصرة أهل العصرُ دمية -  ْ ّالباخرزي: ُ ْ   .م١٩٧٢ ال مط - َّحممد التوجني. د:  تح- َ

قرأه، . (م١٩٩٩روت   بي- دار صادر: ١ ط- حسن مروة:  تح- ّي َّالذهب:  دول اإلسالم- 
  ).َّوقدم له حممود األرناؤوط



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٢٨  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ت رو  بي-َّدار الكتب العلمية: ١ ط- ِّسيد كسروي حسن:  تح- ِّالغزي:  ديوان اإلسالم- 
  .م١٩٩٠

ّ الذيل التام على دول اإلسالم-  َّ ّالسخاوي: َّ مكتبة دار : ١ ط- حسن مروة:  تح- َّ
  .م١٩٩٢/ ه١٤١٣روت   بي-  الكويت، ودار ابن العماد- العروبة

َِ الذيل على العب-  : ١ ط- َّصاحل مهدي عباس:  تح- ّابن العراقي: ر ر من غبَ َر يف خب َّ
  .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩روت   بي- ِّمؤسسة الرسالة

َّ رايات املبـرزين وغايات املميزين-  َُ َُّ
َّحممد رضوان الداية. د:  تح- ّابن سعيد األندلسي:  َّ - 

  .م١٩٨٧ دمشق - دار طالس: ١ط

ّحممد نعيم العرقسوسي وصحبه:  تح–ّي  َّالذهب: ر أعالم النُّبالء  سي-  مؤسسة :  ط- َّ
َأشرف عليه شعيب األرنا. (م١٩٨٨ - ١٩٨٢روت   بي- ِّالرسالة   ).ؤوطُ

 - حممود األرناؤوط:  تح- ّابن العماد احلنبلي: َّ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب- 
أشرف عليه عبد القادر . (م١٩٩٥ - ١٩٨٦روت   بي-  دمشق- ر دار ابن كثي: ١ط

  ).األرناؤوط

َّ شرح اختيارات املفضل-  ّاخلطيب التربيزي: َُ دار : ٢ ط- ِّفخر الدين قباوة. د:  تح- ِّ
  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧روت   بي- َّالكتب العلمية

ّالسيوطي: ي  شرح شواهد املغن-  َنشر أدب احلوزة:  ط- أمحد ظافر كوجان:  تح- ُّ َْ - 
  . دت- إيران

ّ طبقات املفسرين-  ُ
ّالداودي:    .م١٩٧٢ مصر - مكتبة وهبة:  ط- َّعلي حممد عمر:  تح- َّ

ّ طبقات املفسرين-  ُ
ّالسيوطي:    .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣روت   بي-َّدار الكتب العلمية: ١ ط- ُّ

ِّ طبقات النُّحاة واللغويي-  َّ خمطوط يف الظاهرية - ُابن قاضي شهبة: ن ُّ ُالتاريخ وملحقاته(َّ َّ( - 
  .٣٤٦٨: حتت رقم



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣٢٩   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

صالح الدين املنجد. ِّفؤاد سيد ود:  تح- ّي َّالذهب: ر ر من غب َِ العرب يف خب- 
ُ

: ٢ ط- ِّ
  .م١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت 

ُ الكتبابن شاكر: َّ عيون التواريخ-  :  حتت رقم-)َّالرتاجم( خمطوط يف مكتبة األسد - ّي ُ
ّحسام الدين القدسي: وتح. ١٣:  ج- ١٤٥٥١  - ّمكتبة النَّهضة املصرية:  ط- ِّ
ِّرة النَّبوية وخالفة الصديق ِّ السي- ١: ج(م ١٩٧٩/ ه١٣٩٩القاهرة  ِّ َّ.(  

َّ غربال الزمان يف وفيات األعيان-  مطبعة زيد :  ط–د ناجي العمر َّحمم:  تح- ّحيىي اليماين: ِْ
ّأشرف عليه القاضي عبد الرمحن اإلرياين. (م١٩٨٥/ ه١٤٠٥ دمشق - ابن ثابت َّ.(  

ّالدجلي:  الفالكة واملفلوكون-  ْ   .م١٩٦٦ النَّجف - مطبعة اآلداب:  ط- َّ

ْ فهرسة ابن خي-   - ّدار الكتاب املصري: ١ ط- ّإبراهيم األبياري:  تح- ّر اإلشبيلي َ
ّ الكتاب اللبناينالقاهرة، ودار   .م١٩٨٩/ ه١٤١٠روت   بي- ُّ

دار :  ط-َّإحسان عباس. د:  تح- ّي ُُابن شاكر الكتب: َّ فوات الوفيات والذيل عليها- 
  .م١٩٧٤ - م١٩٧٣روت   بي- صادر

ّعمر عبد السالم تدمري. د:  تح-ر ابن األثي: َّ الكامل يف التاريخ-  دار الكتاب : ١ ط- َّ
  .م١٩٩٧/ ه١٤١٧روت   بي- ّالعريب

 - َّدار الكتب العلمية:  ط- حاجي خليفة: ُّ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- 
  .م١٩٩٢روت  بي

ِّعباس القمي: ى واأللقاب ُ الكن-  ُ   .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣روت   بي- مؤسسة الوفاء: ٢ ط- َّ

ذيب األنساب-  َّمكتبة املثـىن :  ط- ر ابن األثي: ُّ اللباب يف    . دت– بغداد –َُ

ُروحية النَّحاس وحممد مطيع احلافظ:  تح-ابن منظور: تاريخ دمشقُ خمتصر -  َّ َّ : ١ ط-َّ
  ).٢٧: ج. (م١٩٩٠/ ه١٤١١ دمشق –دار الفكر 

 املختصر يف أخبار البشر- 
ُ

ّدار الكتاب اللبناين:  ط-أبو الفداء:    . دت-روت  بي- ُّ



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٣٠  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ِْ مرآة اجلنان وعب-  ِ َِ َرة اليـقظان يف معرفة ما يـعتب ْ ُ ََْ َ ْ  وضع - ّاليافعي: َّوادث الزمانر من ح َ
  .م١٩٩٧/ ه١٤١٧روت   بي- َّدار الكتب العلمية:  ط- حواشيه خليل منصور

ّابن فضل اهللا العمري:  مسالك األبصار يف ممالك األمصار-  َ ن  فؤاد سزكي.  إصدار د- ُ
ِّبالتعاون مع عالء الدين جوخوشا وإيكهارد نويباور منشورات معهد تاريخ :  ط-َّ

َّربية اإلسالمية يف إطار جامعة فرانكفورت العلوم الع َّ أملانيا االحتادية –َّ ِّ

َّ صورة عن خمطوطة أمحد الثالث وطوبقابو سراي ٧: ج. (م١٩٨٨/ ه١٤٠٨
  ).بإستانبول

 املستدرك على معجم املؤلفي- 
ُ

  .م١٩٨٦روت   بي- ِّمؤسسة الرسالة: ١ ط- َّعمر رضا كحالة: ن 

 املستفاد من ذيل تاريخ بغداد- 
ُ

ّابن الدمياطي:  :  ط- قيصر أبو فرج دي فل. د:  تح- ِّ
  .م١٩٧١/ ه١٣٩١روت   بي- َّدار الكتب العلمية

  .م١٩٦٥ دمشق - مطابع ألف باء األديب:  ط- ُأمحد قدامة:  معامل وأعالم يف بالد العرب- 

دار الكتب : ١ ط- ياقوت احلموي): إرشاد األريب إىل معرفة األديب( معجم األدباء - 
  .م١٩٩٣ - ١٩٩١روت   بي– َّالعلمية

  . دت- روت  بي- دار صادر:  ط- ّياقوت احلموي:  معجم البلدان- 

ِّ معجم املؤرخي-  ُ
ِّن الدمشقيي  ِّصالح الدين املنجد. د: ن وآثارهم املخطوطة واملطبوعة ِّ َُ ِّ - 

  .م١٩٧٨روت   بي- دار الكتاب اجلديد: ١ط

  .م١٩٩٣روت   بي- سالةِّمؤسسة الر: ١ ط- َّعمر رضا كحالة: ن ّ معجم املؤلفي- 

ِّ معجم مصنفي الكتب العربية يف التاريخ والرتاجم واجلغرافية والرحالت-  َّ َّ َِّّ عمر رضا : ُ
  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦ بريوت - ِّمؤسسة الرسالة: ١ ط-َّكحالة

ََُّ معجم املطبوعات العربية واملعربة-  َّمكتبة الثقافة الدينية:  ط- يوسف إليان سركيس: َّ ِّ َّ - 
  . دت- ةالقاهر



  
ُُاخلطيب التربيزي يف عيون التواريخ البن شاكر الكتب   َّ ّ ٣٣١   عدنان عمر اخلطيب–ّي  َِّ

ّ معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر األموي-  َّ ِّ ُ
مؤسسة : ١ ط- عادل نويهض: 

َّنويهض الثقافية   .م١٩٨٤ - ١٩٨٣ بريوت - َّ

ْ املغرب يف حلى املغرب-  َْ ُ
َ ُ دار : ٤ ط- شوقي ضيف. د:  تح- ّابن سعيد األندلسي: ِ

  .م١٩٩٥ - ١٩٩٣ القاهرة - املعارف

: ١ ط- علي دحروج. د:  تح- ُطاش كربي زاده: ِّسيادة يف موضوعات العلومَّ مفتاح السعادة ومصباح ال- 
  ).رفيق العجم. ّقدم له، وأشرف عليه، وراجعه د. (م١٩٩٨ بريوت - مكتبة لبنان ناشرون

 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم- 
ُ

: ١ ط- َّحممد عطا، ومصطفى عطا:  تح- ّابن اجلوزي: 
  ).َّراجعه، وصححه نعيم زرزور. (م١٩٩٢/ ه١٤١٢ بريوت –َّدار الكتب العلمية 

ّي، واحلسين َّالذهب: ر  من ذيول العب-  َ ُ َّحممد رشاد عبد املطلب:  تح- ي ّ
ُ مطبعة حكومة :  ط- َّ

َّصالح الدين املنجد، وعبد الستار أمحد فراج. د: راجعه. (م١٩٨٤الكويت  ََّّ ِّ َُ ِّ.(  

َّريزي يف شروحه والقيمة التارخيي ِّ منهج التب-  َّ َّة للمفضلياتّ َّ َ  –ِّفخر الدين قباوة    . د: ُ
  .م١٩٩٧ دمشق - روت، ودار الفكر  بي–دار الفكراملعاصر : ٢ط

َّ املوسوعة اإلسالمية امليسرة-  َُ حممود . َّيرأس حتريرها خمتار فوزي النـَّعال، ويشرف عليها د: َّ
ِّ دمشق، وفصلت-دار صحارى:  ط-َّعكام   .م١٩٩٥/ ه١٤١٥ حلب - ُ

َّسوعة العربية امليسرة املو-  َُ َّدار الشعب، ومؤسسة :  ط- َّإشراف حممد شفيق غربال: َّ
  .م١٩٦٥ القاهرة - ن فرانكلي

ّر البعلبكي، ورمزي البعلبكي مني: َّ موسوعة املورد العربية-   - ن دار العلم للماليي: ١ ط-ّ
  .م١٩٩٠روت  بي

َّ قدم له، وعلق عليه حممد - ديابن تغري بر: َّ النُّجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة-  َّ َّ
  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣روت   بي- ِّدار الكتب العلمية: ١ ط- ِّن مشس الدين حسي

َّ نزهة األلباء يف طبقات األدباء-  دار : ٢ ط–َّعامر عطية . د:  تح- ّابن األنباري: ُ
  .م١٩٩٨ تونس - املعارف



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٣٣٢  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ِّن وآثار املصنفي ّأمساء املؤلفي: ن َّ هدية العارفي- 
ُ

 - َّدار الكتب العلمية:  ط- ّالبغدادي: ن 
  .م١٩٩٢/ ه١٤١٣روت  بي

ُز الكالم يف الذيل على دول اإلسالم  وجي-  ّالسخاوي: َّ َّبشار عواد معروف . د:  تح- َّ
  .م١٩٩٥/ ه١٤١٦روت   بي–ِّمؤسسة الرسالة : ١ ط- وصحبه

ّابن رافع السالمي:  الوفيات-   - سالةِّمؤسسة الر: ١ ط- َّصاحل مهدي عباس:  تح- َّ
َّبشار عواد. أشرف عليه د. (م١٩٨٢/ ه١٤٠٢روت  بي َّ.(  

ِّابن خلكان: َّ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-  دار :  ط- َّإحسان عباس. د:  تح- َ
  .م١٩٧٧ - ١٩٦٨روت   بي- صادر

  َّالمجالت

ّ جملة أخبار الرتاث العريب-  ُّ  - ٥٥: ع/٥: م، ومج٢١/١٩٨٥:  ع- الكويت- َّ
  .م١٩٩٢ -٥٩/١٩٩١

َّ جملة معهد املخطوطات العربية-  : ج/٤١: م، ومج١/١٩٥٦: ج/٢:  مج-  القاهرة- َّ
  .م١/١٩٩٩: ج/٤٣: م، ومج١/١٩٩٧


