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علمممل الجمممرالل ااعلمممل رالمممل الرلممم ا ذممما ثلممما العلمممل المممث     ممم   ممم  ا مممااا 
الشخصممي و اار ممرا  مممس الذمم ت الممث س جر مماا مجمم راا  مم  الملجممم   اث  جذمم اا    ممة 
ط ق و الذ ت مس ارذبي ء ) صلااو هللا اسالمه عل هل ( االخلف ء االملاا اارمراء 

ى المل رو االفقهم ء اار  م ء االشمعراء االفالسمفة  لمثا يعم  االق  ة االعلم ء    شج
 ذثا العلل ا    راع علل الج ريخ.

ب أو العذ ية بهثا العلل  ع  عه  الرساا دمحم ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( بزمس يس ر  اث  مرص 
العلم ء على  م ية اصي ذة مص ر الجشري  الجم ذ   م  ارسمالل  عم  القمرمس ال مريل  

ا ال مم    الشممري  مممس الغممو االمم ت االجزايممر  ا ممثلا  يممم   جعلمم    لمرايمم و اذمم
الم اذمممة عمممس ما الب مممو ) علممم هل السمممالل ( االصممم   ة االجممم  ع س  ا ممم    ط قممم و 
العلممم ء خصاصمم ا االذمم ت عماممم ا. اعلممى اجممر ثلمما اسممهت الممم رخ س  مم  الجمم ل   

ممم ارت  ممال  الشمم ل  مخجلم  ابمماات ذممثا العلممل اصممذفو  يممه عشمراو ال جممت. ا  ذممو 
اا  ة مس الم ارت الج   اا  ة مس الم ارت الج  اذجمو   ر ة الج ريخ ارسمالم  

 خ صة  ع  اذجق ا الخال ة ال ه . 
مممس ذممثا المذطلمم  ااريممم س العم مم  بهممثا المم ار سذخصممص ذممث  ال راسممة 
المجااضمعة لل مم    عمس جممرالل مم ر، اا  ممت  يعم  مممس اذمل ممم رخ  ذمث  الم رسممة  

ل (  ااا   مس مصمذف  1661ذم/ 666)  1م ا ال  س ابا الق سل ابس الع يلاذا  
                                                 

1
سنة  هو عمر بن احمد بن هبة هللا بن احمد بن يحيى بن زهير بن ابي جرادة، ولد في حلب 

م، ظهرت به عالمات النبوغ وهو في السابعة من عمره اذ استطاع ان يكتب او 1111هـ/ 855

عمره  يخط البسملة وتقليد خط معلمه فتفرس الناس به النجابة الذكاء، وفي سن التاسعه من

العشر وعمره عشر سنوات. كان والده يجهل اصول الخط ولم يكن  ةأرختم القرآن الكريم، وق

فأراد من ابنه ان يتقن هذا االمر فعمل على تشجيعه حتى اضحى صاحب خط   خطه جيدا  

بالقاهرة حتى قضى نحبه في  -منسوب البن البواب. هاجر آخر ايامه حلب وعاش في مصر

م ودفن بسفح جبل المقطم. ينظر عن سيرته 1161هـ/ 666العشرين من جمادى االولى سنة 

، 1م (، م1191سهيل زكار، ط ) بيروت: دار الفكر،  كتاب ابن العديم، بغية الطلب، تحقيق:

. وينظر كتاب ابن العديم زبدة الذهب في تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، ط ) 15-4ص ص

؛ شهاب الدين الحموي الرومي 69، ص1م (، ج1165بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 

، 16(، جـ .تالتراث، بال) بيروت: دار احياء  1المعروف بياقوت الحموي، معجم االدباء، ط

) بيروت: دار الكتب العلمية،  3؛ دمحم بن احمد ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ط16ص



 جت الجرالل االج ريخ    القرس الس    اللر / الج ل  عشمر المميال     م   ج  مه ) 
 غية الطلت    ج ريخ  لت (  اا   مس السلالو المفصلة لج ريخ  مال  الشم ل علمى 

 له  امس مر به   امس   س   هم  اخجالف عصارذ   اج ريخ عظيل لم  ذة  لت ارل
امس ج    عذه   مذث ص ر ارسالل المى مذجصم  القمرس السم    الهلمر  / الج لم  
عشمر المميال     جممى عم   لمة لمممس ارا  اس يسمجاعت  راسمة جمم ريخ ذمث  الم  ذممة  
خ صممة اس ابممس العمم يل  ممم   اذممه  مم   ج  ممه ذممثا مممس معلاممم و اا مم ا    مم ل لذمم  

  ذقم  عذهم   ااسمجقى مذهم  ثا مراا الخمر االار مة  امقم ار مم  ا ص ئية للمص  ر الجم
ذق   معززاا ثلا   رسذ   المجااجر  اذما بمثلا  م   فما لذم  اجممس مم   م  ذمث  ال جمت 
الج  ذفجق   عضه  ال ال  ا م  ممس  ريم  اس يعمرف ايج م   عمس جم ريخ م  ذمة  لمت 

 .   6رب  اس يعا  الى  ج ت ال غية ربس الع يل
 سم ر الب اجم و ال لبيمة   الجذ  المجااضعة ذث     مل ا الجعري اج ج  م   

  لعلهمم  علممى ممم  المجم ممزيس همم سمم ر  عمم  رل رج مم  عممر   مذهليممة ابممس العمم يلا 
 ذثذت اليه  جش   اسه م ا  م   ذف   ه المهجماس بج ريخ م  ذة  لت.
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؛ دمحم بن دمحم اب ابو الوفاء القرشي، الجواهر المضيئة في طبقات 191، ص1م (، جـ1666

     .   168، ص1م (، جـ13331) حيدر اباد: دائرة المعارف العثمانية،  1الحنفية، ط
1
لقد سار في خطاه ونهجه كثير ممن جاء بعده، وسلكوا سبيله في كتابة تاريخ حلب، فمنهم  

ومن هؤالء المؤرخين ابن  اعادة كتابة نص ذكره ابن العديم، او اكمل عليه الى زمن المؤلف.

م ( في كتابه " االعالق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة "، 1158هـ/ 645شداد ) ت 

م ( في كتابه " الدر المنخب بتكملة تاريخ 1431هـ/ 543لن ابن خطيب الناصرية ) ت وكذ

م ( كتاب " الدر المنتخب في تاريخ مملكة 1495هـ/ 553حلب "، وتبعه ابن الشحنة ) ت 

م ( في كتاب " در الحبب في اعيان حلب "، 1863هـ/ 191حلب "، ثم جاء ابن الحنبلي ) ت 

عن سيرة تاريخ  رجال حلب في " اعالم النبالء في تاريخ حلب  والف راغب الطباخ كتاب 

الشهباء " ، والف معاصره كامل الغزي كتاب عن حلب " نهر الذهب في تاريخ حلب ". ينظر 

بيروت: عن تاريخ هذه المؤلفات عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تحقيق: مكتب التراث، ط ) 

التاريخ العربي والمؤرخون، ط ) بيروت: دار شاكر مصطفى، م (؛ 1113مؤسسة الرسالة، 

م (؛  دمحم عبد النعيم، دراسات تاريخية في مصادر عصري االيوبيين 1159العلم للماليين، 

م (؛ فتحية النبراوي، علم التاريخ دراسة 1664والمماليك، ط ) القاهرة: دار الثقافة العربية، 

   م (..1116ية، في مناهج البحث، ط ) القاهرة: دار اآلفاق العرب



Science translations Auallm Rajm men is that the 
science that looks at the conditions of personalities and 
individuals, people who have left traces in the community, 
as it deals with all layers of the people of the Prophets 
(peace and blessings be upon them) and the caliphs, 
kings, princes and leaders and scholars in various fields 
and scholars, writers, poets and philosophers, so it is this 
flag one branch of history. 

It began this flag care after the era of the Prophet 
Muhammad (may Allah bless him and his family) a time of 
walking, as the keenness of the scientists on the 
protection and maintenance of second source of 
legislation in Islam after the Koran, the Hadith of fraud and 
tucking and forgery, as well as with respect to Palmruyat 
Entries for al-Bayt ( peace be upon them) and companions 
and followers, and the other classes of scientists and the 
wider public. As a result, historians dwell in authoring 
various doors of this science classified as tens of books. 
The schools of the Levant, one of the schools that one of 
the schools, which focused on the movement of Islamic 
history, especially after the transfer of succession to it. 

From this perspective and deep faith in this role, we 
will devote this modest study to talk about translations 
historian and Adib, is one of the most important historians 
of this school, which Kamal al-Din Abu al-Qasim Ibn al-
Adim (660 AH / 1261 AD), and one of Msnvi biographies 



and history in the seventh century Running / XIII AD, in his 
book (in order to demand in the history of Aleppo), one of 
the detailed records of the history of the Levant at different 
ages, and the history of a great city of Aleppo and the men 
and passed out, and was buried in. It is talked about, 
since early Islam to the middle of the seventh century AH / 
XIII AD, even counting argument of those who wanted to 
accommodate the study of the history of this city, 
especially as the Ibn al-Adim including without him in this 
book of information and events, gave us a statistical 
sources that move them, and drew them saying calligraphy 
and paper, and the amount of the transfer, upping that are 
overwhelmed by frequent, It thus may save us the most 
precious thing in these books that we miss each day, and 
anyone who wants to know and talk about the history of 
the city of Aleppo to be returning to the book Albgah to 
Ibn al-Adim. 

  Come and humble we try this in the definition of the 
conduct Albiotat Aleppo and methodology of Ibn al-Adim 
in the presentation of the conduct of some of its men 
distinguished, perhaps what we go to him, constitute a 
contribution for the benefit of its interested in on the city 
of Aleppo. 

 


