iBN FEHD, Necmeddin
lara bağlı otuz dokuz belde ve mevki ile
ilgili olup 947'de (1540) kaleme alınmış
tır. Yazma nüshaları Yemen'deki Terlm
şehrinde Ahkaf Kütüphanesi'nde (nr. 98)
kayıtlı bulunan eseri R. B. Serjeant neş
retmiştir (BSOAS, XXI!I958i, s. 254-258).
4. Neylü'l-münô. bi-ıeyli BüW.gi'l-]furô. li-tekmileti İt]J_ô.fi'l-verô. . Babası İz
zeddin İbn Fehd'in BüWgu'l-]furô.'sı için
yazdığı zeyil olup müellifin en önemli çalışmasıdır. Zilhicce 923'ten (Aralık 1517)
Cemaziyelahir 949'a (Eylül 1542) kadarki
zaman içerisinde Mekke'de meydana gelen siyasi, iktisadi ve içtimal olayları kronolojiksırasıyla anlatır. Yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan kitap (ŞehidAii Paşa, nr. 1961) Muhammed
ei-Hablb el-Hile tarafından neşre hazı r
lanmaktadır. s. el-A]fvô.lü'l-müttebe'a
ii ba'zı mô. ]file ii m enô.]fıbi e'immeti'lerba'a. 942 'de ( 1535-36) tamamlanan
eserin beş varaklıkyazma nüshası Darü'lkütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlıdır (nr. 213).
6. BüWgu'l-ereb bi-ma'rifeti'l-enbiyô.'
mine'I-'Arab (Bülagu'l-ereb bi-ma'rifeti
eyyi'l-enbiya' mine'l-'A rab). Peygamberlerin milliyetleri ve taşıdıkları isimlerin
menşeleri hakkındadır. 936'da (1530) telif edilen eserin yazma nüshaları Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'yle (nr.
185). Mektebetü'I-Haremi'I-Mekl<i'de (Hadis, nr. 423) bulunmaktadır. 7. Tu]J_fetü'nnô.s bi-{ıab eri ribô.t seyyidine '1-'Abbô.s.
Mekke'deki Hz. Abbas Ribatı 'nın ne zaman imar edildiğine dair bir soru üzerine
kaleme alınmış olup yapının tarihiyle ilgili bilgileri içermektedir. 914'te (1508)
Mısır'ı ziyaretinde Abbas! Halifesi Müstemsik-Billah kendisini davet ederek bu
ribatın sorumluluğunu bir yazılı emi rle
babası İzzeddin İbn Fehd'e vermiş ve 922
(1516) yılına kadar babası. onun vefatın
dan sonra da 943'e (1536) kadar kendisi
bu görevi sürdürmüştür. Yaklaşık 943'te
( 1536-37) kaleme alınan eserin yazma
nüshası Yale Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. L-2 35 ). 8. el-Cevô.hirü'l]J_isô.n ii menô.]fıbi's-Sultô.n Süleyman
b. 'Oşmô.n. 1O Ramazan 928 (3 Ağustos
1522) tarihinde Bursa'da tamamlanan
ve Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen
kitap bir mukaddime. iki bab ve bir hatimeden oluşmaktadır. Mukaddi me, "Ameller niyetiere göredir" hadisiyle başlayıp
meliklerin doğru yolda olmalarıyla ilgili
hadislerle devam etmektedir. Birinci babda Osmanlı tarihiyle ilgili kısa bilgiler verildikten sonra Yavuz Sultan Selim'in Mı
sır'ı fethi ve o dönemdeki Mekke hakkın
da ayrıntılı açıklamalar yapılmakta, ikinci babda Anadolu'nun önemine, halkının

faziletlerine ve Fatih Sultan Mehmed'in
İstanbul'u fethetmesine yer verilmektedir. Ayrıca Mekke ve Medine halkının üstünlüklerinden , Harem'de ibadet etmenin
faziletinden de kı saca bahsedilmektedir.
Eserin yazması Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Darü lmesnevl, nr.
360 ). 9. el-Kavlü'l-mü'telif ii nisbeti'l{ıamseti'l-büyut ile'ş-şeref (el-Kavlü'l·
mü'telif {l'l-l]amseti'l-büyuti'l-mensubfn
li'ş-şeref). Eserde Mekke'deki Fasl. Taberl, Abdülkavl. Buhar! ve Tabatabal ailelerine dair bilgi verilmekte. bunlardan Fasl'nin Hz. Hasan'a ve Taberi'nin Hz. Hüseyin'e dayandığı, diğer üç ailenin ise Peygamber sülalesinden gelmediği belirtilmektedir. Muharrem 937'de (Eylül1530)
tamamlanan risalenin yazma nüshası
Mektebetü'I-Haremi'I-Mekl<i'dedir (Dihlevl, nr. 11 8, 3 varak). 10. Menhelü'z; -z;a rô.fe bi-~eyli Mevridi'l-letô.fe fi men
vülliye's -saltanate ve'l-{ııldtete. İbn
Tağrlberdl'ninMevridü'l-letô.fe adlı eserine yazılan zeyildir. Yazma nüshaları Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl (Tarih, nr. 4/2)
ve Berlin (nr. 9827) kütüphanelerinde kayıtlıdır. 11. en - Nüke tü'z; -z;ırô.f fi'l-mev'iz;ati bi- ıevi'l- 'ô.hô.t mine'l-eşrô.f. İslam
tarihinde bazı ağır hastalıklara yakalanmış veya sağırlık. körlük. şaşılık, topallık
gibi bedeni özürleri bulunan bir kısım
önemli şahsiyetlerle onlar için anlatılan
hikayeler hakkındadır. 950'de (1543) kaleme alınan kitabın yazma nüshası Dublin'deki Chester Beatty Library'de bulunmaktadır (nr. 3838) . 12. Nihô.yetü's-sıll ii
faili ô.li beyti'r-Resul (Berlin Staatsbibliothek, nr. 9672). 13. Bülılgu'l-münô.
ve'z;-z;aier ii beyô.ni lô. 'advô. velô. tıye
rate velô. hô.mete velô. şaier (n şr. Ahmed b. Muhammed b. Ha san el-Muslihl,
Cidde 1417/ 1996) . 14. el-Ijaberü'l-mertıl' ii eyyô.mi'l-üsbu'. Haftanın günlerine, özellikle çarşambanın uğursuz olup
olmadığına ilişkin rivayetleri ihtiva etmektedir. üç varaktan ibaret olan tamamlanmamış risalenin yazma nüshası Yale Üniver sitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr.
L-235)

merviyyô.ti ]J_uccô.bi Beytillô.hi'l-]J_arô.m,
et- Tu]J_fetü '1-latife fi enbô.'i (bina'i)'lMescidi'l-]J_arô.m ve '1- Kô.'beti'ş-şerife,
Ta{ıricü meşye{ıati 'Abdil]J_a]f es-Sinbati, Ta{ıricü meşye{ıati Mu]J_ibbiddin
en-Nüveyri, Ri]J_le ilô.lfaleb, er-Ri]J_letü'd-Dımaş]fıyye, Risô.le ii küttô.bi's-sır
ii divô.ni Mışr, Fehresetü Cô.rillô.h b .
Fe h d, Mevridü 't-tô.libi'z;-Z',ami li-merviyyô.ti'l-]J_ô.iız; Burhô.niddin Sıbt İbni'l
'Acemi (Krachkovsky, II, 682-683; Abdülmuhsin Müd'icü'l-Müd'ic, s. 191-192;
Muhammed el-Hablb el-Hile. s. 197-213;
Brockelmann, GAL, ll , 516; Suppl., ll , 538).
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Ebü'l-Kasım

(Ebu Hafs) Necmüddin
Ömer (Muhammed) b. Muhammed
b. Muhammed ei-Haşimi ei-Mekki
(ö. 885/1480)
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Muhaddis ve tarihçi.
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29 Cemaziyelahir 812'de (8 Kasım 1409)
Mekke'de doğdu. IX-X. (XV-XVI.) yüzyıllar
Mekke'sinin ilim ve fikir hayatında önemli
bir mevkiye sahip olan İbn Fehd ailesine
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mensuptur; babası ünlü hadis alimi ve
tarihçi Takıyyüddin İbn Fehd'dir. İlk tahsiline Kur ' an'ı ve babasının kendisi için
yazdığı hadis kitabını ezberlemekle baş
ladı . Ardından Hıraki'nin Hanbeli fıkhına
dair el-Mu]]taşar' ını feraiz bölümüne kadar ezberlediyse de daha sonra babası
nın teşvikiyle Şafii fıkhına yöneldi ve Nevevi'nin el-Minhae'ının yarısını, bu arada
nahivde de İbn Malik'in el-Elfiyye'sinin
üçte birini ezberledi. Babası onu erken
yaşlarda, hac ve umre için Mekke'ye gelen birçok alimle tanıştırdı ve onlardan
ders aldırdı . Zeynüddin Ebu Bekir ei-Meragl, Cemaleddin İbn Zahire. Zeynüddin
Muhammed b. Muhammed et-Taberi, İb
nü's-Selame, İbnü'I-Cezeri ve Takıyyüd
din ei-Fasi hocalarından bazılarıdır. 835
(1432) yılının hac mevsiminde ilim yolculuğuna çıkan İbn Fehd üç yıl boyunca Kahire'den başlayarak İskenderiye, ei-Hal11.
Kudüs, Dımaşk. Ba'lebek, Halep, Humus.
Hama, Trablus, Gazze. Remle ve Dimyat
gibi merkezleri dolaştı. 838'de (1435) İs
kenderiye'ye, daha sonra aynı yılın hac
mevsiminde Mekke'ye dönerek ilmi faaliyetlerini burada sürdürdü. 850 Cemaziyelahirinin sonunda (Eylül 1446) tekrar
Kahire'ye gitti ve aynı yılın hac mevsiminde geri geldi. Bu yolculukları sırasında İbn
Hacer el-Askalani, Hüseyin b. Ali el-BGsiri, Abdullah b. Ali el-Kinanl. Rukıyye bint
Yahya b. MezrG', Aişe bint İbnü'ş-Şerai
hi. İbn Nasırüddin, İbn Hatibüddehşe. Sıbt
İbnü'l-Acemi, Hammad et-Türkmani, Muhammed b. Ahmed et-Tedmüri. Şemsed
din Muhammed b. Muhammed es-Sübkl, Zeynüddin Abdurrahman b. ömer eiKubal gibi devrin önemli simalarının meclislerine katıldı ve onlardan icazet aldı;
kaldığı her yerde bir yandan da ders akuttu ve birçok talebe yetiştirdi.
7 Ramazan 885'te (1 O Kasım 1480) Mekke'de vefat eden Necmeddin İbn Fehd İbn
Hacer, Sehavl, Ebü Abdullah b. Nasırüd
din gibi alimler tarafından hadis ve özellikle tarih ilmindeki otoritesi kabul edilen. nahiv ilminin inceliklerini bilmemesine rağmen hitabet ve kitabet yetenekleriyle tanınan bir ilim adamı ve güvenilir, azimli. zahid, yardım sever, hoşsoh
bet ve mütevazi kişiliğinden dolayı daima
övgüyle anılan iyi bir insandı.

Eserleri. 1. İt]J.afü '1-vera bi-a]]bari
ümmi'l-]fura. Mekke tarihiyle ilgili en eski ve en önemli kitaplardan biri olup daha sonraki Mekke tarihçileri tarafından
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kaynak olarak kullanılmıştır; özellikle oğ
lu İzzeddin b. Fehd'in Bugyetü'l-vera,
tarunu Muhibbüddin İbn Fehd'in Neylü '1-müna, Sincari'nin Mena'i]J.u'l-kerem ve Sehavl'nin eı;i-l)av'ü'l-lami'i gibi
eserlerinde kullandıkları görülür. Müellif
bu eserini. Takıyyüddin ei-Fasl'nin Mekke tarihi hakkındaki çalışmalarında yer
almayan olayları, vefat eden şahısları ve
kendi zamanında cereyan eden hadiseleri hicretten itibaren yıllara göre düzenleyerek yazmıştır. Eser dört cüzden meydana gelmekte ve birinci cüz Hz. Peygamber'in doğumu ile vefatı, ikinci cüz 12-600
(633-1204) . üçüncü cüz 601-830 (12051427). dördüncü cüz 831-885 ( 1428-1480)
yılları arasındaki olayları içermektedir. İlk
üç cildini Fehim Muhammed ŞeltGt'un
yayımladığı kitabın (Kahire ı 403- ı 404/
ı 983- ı 984) IV. cildini Abdülkerim el-Baz
doktora tezi olarak hazırlamış ve bu çalış
mayı Camiatü ümmi'l-kura bastırmıştır
(Mekke ı 408/ ı98 8 ) . Eserin bir de Muhammed İsmail es-Seyyid Ahmed ve Sadık eiBeyl1 Muhammed Ebu Şadi tarafından çı
karılmış ayet. hadis, şiir ve kişi adları fihristi bulunmaktadır (Mekke ı 4 ı O/ ı 990) .
Z. ed-Dürrü'l-kemin bi-~eyli'l-'İ]fdi'ş
şemin ii tari{)i beledi'l-emin. Takıyyüd
din el-Fasl'nin Mekke tarihine yazılan bir
zeyildir. Fasl'nin zikretmedikleriyle onun
ölümünden sonra 832-885 (1429-1480)
yılları arasında Mekke'de yaşayan kişileri
de içerir. Eserde Muhammed ve Ahmed'den sonra alfabetik düzenle sıralanmış
yaklaşık 3000 isim yer almaktadır. Mü ellif hattından istinsah edilen 934 (1528)
tarihli 250 varaklık bir yazma nüshası
Hindistan'da Rampür Rıza Kütüphanesi'nde (nr. 36 ı 31fl-3032), bir diğer nüshası da Cidde'de Mektebetü Camiati'I-Melik
Abdilaziz'de (nr 75) kayıtlıdır. İbrahim b.
HammGd ei-Müşeykıh eserle ilgili olarak
Riyad'da lisans tezi hazırlamıştır ( 1405,
Camiatü imam Muhammed b. Su Od el-islamiyye el-u!Omü'l-ictimaiyye, Tarih) . 3.
Mu'eemü 'ş-şüyu]]. 861'de (1457) tamamlanan ve kaynaklardaMu'eemü Şü
yu]]i'n-Neem b. Fehd adıyla da zikredilen eser 447'si erkek, altmış yedisi kadın
olmak üzere toplam S 14 kişinin ismini
ihtiva etmektedir. Dört yazma nüshası
bulunan kitap Berlin Staatsbibliothek'teki nüsha (nr. ıoı3ı) esas alınarak Muhammed ez-Zahi tarafından neşredilmiştir
(Ri ya d ı 982) 4. Bugyetü'l-meram bi-a]]bdri vülCıti'l-beledi'l-ljaram. Sahabi Attab b. Esid'den başlayarak Mekke'de do-

ğan ünlü kişilerden bahsetmektedir; müellifin ölümüyle eksik kalmıştır. İzzeddin
b. Fehd'in, Giiyelü'l-meram bi-a]]bdri
saltanali'l-beledi'l-ljaram adlı eserini
babasının bu kitabını tamamlamak ve
isim değişikliğiyle sahiplenmek suretiyle
meydana getirdiği sanılmaktadır. Müellif hattından istinsah edilen bir nüshası
Mekke Camiatü ümmi'l-kura mektebetü merkezi'I-bahs'ta kayıtlıdır (Tarih, nr.
ı 090) . S. Meşye]]alü Ebi'l-Fel]J. el- 'Oş
m ani el-Meragi ( el-Fel/:ıu 'r-rabbfini bimu'cemi 'ş-şeyl) Ebi'l-FetJ:ı el-'Oşmani).

Yazma nüshasının bir kısmı Medine'de
Arif Hikmet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 68/ 23 ı) . 6. el-Tebyin bi-leracimi't-Taberiyyin. Bir nüshasının Mekke'de ei-Mektebetü'I-Feyziyye'de olduğu söylenmekte, ancak bölümü ve numarası bildirilmemektedir (M . Hablb elHile, s. ı 50). 7. Teracimü şey]]alina Sare binl el- 'İz b. Cema'a. Yazma nüshası Kudüs'te Darü'l-hatib'de bulunmaktadır (Ma'hedü 'l-mahtOtati 'l-Arabiyye, nr.
993).
İbn Fehd'in kaynaklarda adı geçen diğer başlıca

eserleri de şunlardır : Be~
lü'l-eehd ii men sümmiye bi-Fehd ev
İbn Fehd, Terlibü esma'i lerdeimi Tdri]]i'l-etıbba' li'bni Ebi Uşaybi'a, Terlibü esma'i lerd eimi ljilyeti'l-evliya'
li-Ebi Nu'aym el-İşb ahani, Tertibü esma'i teracimi Taba./fiili 'l-]J.utta~ li'~
Zehebi ve ~üyulih, Tertibü esma'i leraeimi Taba]fiiti'l-ljanabile li'bni Reeeb, Tertibü esma'i teraeimi'l-medarik li'l-Kiiı;ii 'İyaz el- Ya]J.şubi, Terlibü
Kitabi']- 'U~üd li'l-Ma~rizi, es-Sırrü ·~
~ahiri bi-evladi A]J.med en-Nüveyri,
Giiyelü '1-emani ii lerdeimi evlddi'lKastallani, Fehresetü'n-Neem b. Fehd,
Kitabü'l-Büldaniyyat, Kitdbü'l-Mu]]aı;i
ramin, Kitdbü'l-Müdellisin, el-Lübdb
ti'l-el]fiib, el-Meşari~u'l-münire ii ~ik
ri Beni Z:ahire, Meşyel]alü A]J.med b.
'Abdillah es-Semhlıdi, Meşye]]atü Zeyneb binl 'Abdilldh el-Yati'i, Meşye]]atü
'Abdil~iidir b. eş-Şihdb el-Enşari, Meş
ye]]atü el- 'İz b. el-Furat el-Mışri, Meş
ye]]atü Ebi'l-Feree el-Meragi, Meşye-
]]atü Mu]J.ammed b. Mu]J.ammed elMatari, Meşye]]atü'n-Nuri'l-Ma]J.alli,
Meşye]]atü Ebi'l-Vefa İbrahim b. Mu]J.ammed el-ljalebi, Mu'eemü şüyu
]]i't-Ta~i b. Fehd, el-Müşelşelal (diğer
eserleri için bk. M. Hablb el-Hile, s. 147160).
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İBN FEHD, Takıyyüddin
(~ ..:,r. f~...\1!~)

ı

Ebü'l-Fazl Takıyyüddin
Muhammed b. Necm Muha mmed
b. Muhammed b. Fehd
e l-Haşimi el-Mekki
(ö. 871/1466)
L

Muhaddis ve tarihçi.

_j

S Rebiülahir 787 ( 16 Mayıs 1385) tarihinde Yukarı Mısır'ın (Said) AsfQn beldesinde doğdu. IX-X. (XV-XVI.) yüzyıllarda
Hicaz bölgesinde ve özellikle Mekke'de
birçok alim yetiştirmiş ve ticari hayatta
aktif rol oynamış İbn Fehd ailesine mensuptur. Kaynaklar, nesebinin Ali b. Ebu
Talib'in oğullarından Muhammed b. Hanefiyye'ye dayandığını kaydediyorsa da
Süyutl bu konuda tereddüt göstermektedir (Na?mü'l-1kyt!ın, s. ı 71 ); çünkü ailenin büyük dedesi Kadı Ebü'l-Hayr Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b.
Muhammed b. Fehd (ö. 770/1 369) aslen
Mısırlıdır.

İbn Fehd 'in ailesi 795 (1393) yılında
Mekke'ye göç ederek oraya yerleşti. İlk
eğitimini babasından ve Mekke'deki alimlerden alan İbn Fehd Kur'an'ı, 'Umdetü'laJ:ıkôm'ı. fıkıhta et-Tenbih'i, nahivde İbn
Malik'in ve hadiste Iraki'nin eJ-Elfiyye'Ierini ezberledi. Burhaneddin el-Ebnasl'den el-Muvatta'ı okudu. Hadisle ilgilenmeye 804'te ( 140 1-1402) başladı. 805
(1402-1403) ve 816 (1413) yıllarında Yemen'e seyahat etti ve orada meşhur dil

alimi FlrGzabadl ile görüştü. 811'de (14081409) Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret
amacıyla Mekke'den Medine'ye yürüyerek
gitti. Ayrıca San'a'ya. Cebel' e ve Aden'e
ilmi seyahatlerde bulundu . İbn Zahlre,
Şemseddin el-Garaki. İbn Selame, İbnü'l
Cezerl. Heyseml ve Aişe bint İbnü 'l-Hadl
gibi alimlerden çeşitli icazetler aldı. İbn
Hacer el-Askalanl. Ebü'l-Yümn et-Taberl,
Ebu Bekir b. Hüseyin el-Meragl, Ebu Hüreyre b. Nakkaş , Muhammed b. Abdüddaim el-Birmavl ve Cemaleddin b. Hayyat da hocalarından bazılarıdır. Müftülük
ve müderrislik yapan İbn Fehd'in öğren
cileri arasında Süyutl. Şemseddin es-Sehavl ve Muhammed b. To! un ile torun u
İzzeddin İbn Fehd gibi alimler vardır. İbn
Hacer. Mekkeliler ve Yemenliler'le ilgili
eserlerinde ondan büyük oranda istifade
etmiştir.

All ve nazil rivayetleri elde etmek için
büyük gayret gösteren İbn Fehd, çok sayıda kitap satın alarak Mekke'de büyük
bir kütüphane oluşturmuş ve bunu umumun istifadesine sunmuş. ölümünden
önce de vakıf haline getirmiştir. 7 Reblülevvel 871 (17 Ekim 1466) tarihinde Mekke'de vefat etti ve Mi'lat Kabristanı'na
gömüldü. Sehavl ve İbn Nasırüddin gibi
alimler ondan övgüyle bahsetmişlerdiL ÜÇ
oğlundan Necmeddin Ömer babasının ilmine varis olmuştur.
Eserleri. 1. LaJ:ı ?ü'l-elJ:ıa? bi-?,eyli tabal}iiti'l-J:ıuiia?.

Zehebl'nin Te?,kiretü '1bir zeyildir. Müellif
eserinin vefeyat kısmında ana hatlarıyla
biyografileri, gerekli gördüğü yerlerde
bazı isim ve nesepleri de vermiş ve adını
andığı kişilerden gelen rivayetleri senedleriyle birlikte nakletmiştir. Eser, Te?,kiretü'l-J:ıuiia? ile birlikte Ebü'I-Mehasin elHüseynl ile SüyGtl'nin zeyillerinin de yer
aldığı Zeylü Te?,kireti'l-J:ıuiia? içerisinde yayımlanmıştır ( Dım aş k 1347; Beyrut.
ts .. s. 69-344) 2. 'Umdetü'l-münteJ:ıil ve
bülgatü'l-mürt eJ:ıil . Demiri'nin ljayatü'l-J:ıayevan ' ına yapılmış bir tekmile
olan kitapta önce all hadislere, ardından
hikayelere ve daha sonra şiiriere yer verilmiştir. Hadisler Kütüb-i Sitte ve dört
mezhebe ait eserlerden alınmıştır ; eserdeki kırk hadisi nakleden sahabi ve diğer
ravilerin sayısı da kırktır. Eserin yazma
nüshaları Darü'l-kütübi'l-Mısriyye ( Mecaml'. nr. 175) ve Dublin'deki Chester Beatty
Library'de (nr. 3470) kayıtlıdır. 3. el-BüdCırü'z-zevahir mimma li'l-mu.(ıtar ve
J:ıuiia?'ına yapılmış

'ıtretühCı mine'l-m e fa.(ıir.

Mekke şerifi
b. Hasan b. Aclan için kaleme
alınan eser, Hz. Peygamber'in mucizelerine ve Ehl-i beyt'in faziletine dair kırk
yedi sahabiden gelen altmış yedi hadisi
ihtiva etmektedir. Müellifin kendi hattıyla
Safer 849'da (Mayıs 1445) yazdığı eserin
asıl nüshası Mektebetü'l-Haremi'l-Mekki'de bulunmaktadır (nr. 441 ). 4. ed-Dürerü 's-seniyye ve '1-cevahirü '1-behiyye
Ebü'l-Kasım

min e'l-eJ:ıadişi'n -neb eviyye ve'l-a.(.ıba

ri'l-merviyye . Devlet adamlarını imar faaliyetlerine yönelmeye ve özellikle ordu
nazırı Ebü'l-Mehasin Yusuf'u Mina'daki
Hayf Mescidi'ni tamir ettirmeye teşvik
amacıyla yazılmıştır. 4 Reblülahir 855 (6
Mayı s 1451) tarihinde bitirilen. mescidlerle medreseleri inşa veya tamir ettirmenin
faziletine dair hadislerden meydana gelen ve iki cüz olduğu bilinen eserin birinci
cüzü Paris Bibliotheque Nationale'de kayıtlıdır (nr. 721 ). s. Mu.(.ıtaşaru esma'i'ş
şaJ:ıabe (Mu'cemü 'ş-şaf:ıt!ıbe). Müellif hattıyla yazılmış 817 ( 1414) tarihli nüshası
el-Mektebetü'l-Ezheriyye'de bulunmaktadır (Tarih. nr. 10.667) . 6. el-Menhecü'lceli ila şüyCı.(ıi l}iiçli'l-ljaremeyni's-siraci'l-ljanb eli. Müellifin, hacası Siraceddin Abdüllatlf b. Muhammed b. Ahmed
el-Fas! için kaleme alıp Safer 848'de (Mayıs- Haziran 1444) tamamladığı eser alfabetik olarak sıralanmış 31 O'u erkek, kırk
üçü kadın 353 kişinin ( 151 'i sahabi) b iyegrafisinden meydana gelen bir mu'cemdir
(S üleymaniye Ktp., Relsülküttab Mustafa
Efendi, nr. 269). 7. en-NCırü'l-bfıh~ri's 
satı' min sireti ?,i'l-burhani'l-l}atı'. Hz.
Peygamber'in siretine dair olan eserin bir
kısmı Berlin Staatsbibliothek'te bulunmaktadır ( nr. 9633/3 1). 8. Risale teşte
milü 'ala terôcimi'l-Mekkiyyin ve'lMedeniyyin elle?,ine e.{ıa?,e 'anhüm
A.Qmed b. ljalil el-LübCıdi (Tert!ıcimü 'l
meşt!ıyil].). Alfabetik olarak düzenlenen
eserin yazma nüshası Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye'dedir (Mecaml', nr. 175). 9. Risale
teştemilü 'ala 'iddeti icazat li-ba'zı eiazıli'l-~ami't -tasi' ( Da rü ' l-kütübi'l-Mı s riy
ye, Mecaml',nr. ı 75) . 10. TuJ:ıietü'l-varid
ve bugyetü 'r-ra'id. Müellif bu eserinde
Cemaleddin b. Ali ez-Zemzeml ile diğer
hocalarının rivayetlerinin tahrkini yapmıştır. Oğlu Necmeddin İbn Fehd'in hattıyla yazılan eserin bir nüshası Mektebetü'l-Haremi'l-Mekki'de kayıtlıdır (Mecmua,
nr. 441).
İbn Fehd'in kaynaklarda adı geçen diğer bazı

eserleri de şunlardır : Behcetü 'd-
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