
da pek çok eser kaleme almış. şiirlerinde 
zühd ve takvayı işlemiş. kanaatkar. iyilik 
sever ve güzel huylu bir kişi olarak tanın
mıştır. Döneminde mehdilik iddiasıyla or
taya çıkan İbn Tümert'e karşı koymuş. 
ileri gelen Muvahhidler'in onun bu konu
daki desteğini alma çabaları sonuç ver
memiştir. 

Eserleri. 1. el-Af:ıkamü'l-kübra fi'l-}J.a
di§. Belli başlı hadis kitaplarından derle
neo ahkama dair hadislerin senedieriyle 
birlikte kaydedildiği beş veya altı cilt hac
minde bir eser olup bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde (Relsülküttab Mus
tafa Efendi. nr. 518) bulunmaktadır (ayrıca 

bk. Brockelmann, GAL, 1, 458) . Esere İbn 
Bezize Şer]J.u '1-A]J.kami'l-kübra adıyla 
bir şerh. İbnü'l-Kattan ve İbnü'I-Mewak 
zeyil ve tekmile yazmış. İbn Abdülmelik 
de el-Cem' beyne kitfıbeyi İbni'l-Kat
tan ve İbni'l-Mevva]f 'ala Kitabi'l-AJ:ı
kfım li-'Abdil]J.a]f b. el-ljarrat adıyla bu 
iki eseri bir araya getirmiştir. z. el-AJ:ı
kamü '1-vüsta min ]J.adi§i'n-nebi şallal
JQhü 'aleyhi ve sellem. el-A]J.kamü'l
kübra'nın muhtasarı olup senedler haz
fedilmiş. hadisler fıkıh bablarına göre dü
zenlenmiştir. Fas Karaviyyln Kütüphane
si'nde (nr. 219/40) ve Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de (Hadis, nr. 291) nüshaları bulu
nan eseri Harndi es-Selefl ve Subhl es
Samerraı Zahiriyye nüshasına dayanarak 
yayımlamıştır(I-IV. Riyad 141611995). İb
nü'I-Kattan ei-Mağribl Beyanü'l-vehm 
ve'l-ihami'l-vakı'ayn ii Kitabi'l-A]J.kam 
(bk. bi bl) adlı eserinde el-AJ:ıkamü'l-vüs
ta'yı eleştirmiş. Zehebl'nin isabetli bul
madığı bu eleştirileri reddetmek üzere 
kaleme aldığı risale Kitabü '1-A]J.kami'l
vüsta'nın baş tarafında (1. 5-46) Na]f
dü 'I-imam eg-Z,ehebi li-beyani'l-vehm 
ve'l-iham adıyla. ayrıca Faruk Hamma
de tarafından neşredilmiştir ( Darülbeyza 
1408). 3. el-A]J.kfımü'ş-şer'iyyetü'ş-şug

ra eş-şa]J.i]J.a (el-Af:ıkamü'ş-şugra) (nşr. 
Üm mü Muhammed b int Ahmed, l-ll, Ka
hire-Cidde 141 3). Eser üzerine bazı şerh 
ve ta'likler yazılmış olup bunlardan Ebu 
Muhammed Abdülazlz b. İbrahim ei-Ku
reşl b. Bezize ve Sadreddin Muhammed 
b. Ömer b. Mirhal ei-Mısrl'nin çalışmaları 
zikredilebilir. EbU Abdurrahman b. Akil 
ez-Zahiri her üç eseri şerhetmiş olup (Ri
yad 1983) bu kitabın Kuzey Afrika med
reselerinde ve özellikle Sebte'de (Ceuta) 
ders kitabı olarak okutulduğu belirtil
mektedir. 4. Kitabü't-Teheccüd (eş-Şa
lat ve't-teheccüd) . Temizlik konuları ile, 
farz ve nafile namazlar ve bu namazları 
kılmanın faziletlerinin ele alındığı eser eş-

Şalat ve't-teheccüd adıyla Adil Ebü'I
Meatl (MansGre 14 ı 3/1992). Kitabü't-Te
heccüd adıyla Müs'ad Abdülhamld es
Sa'denl ve Ebu Abdullah Muhammed b. 
Hasan b. İsmail (Beyrut 1415/ 1994) tara
fından yayımlanmıştır. s. Kitabü '1-'A]fı
be (ev el-Mevt ve'l·f:ıaşr ve 'n-nüşür). Ese
ri U beydullah Ebu Abdurrahman ei-Mısrl 
el-Eseri (Tan ta ı 4 ı 0/1990) ve Ebu Abdul
lah Muhammed Hasan İsmail (Beyrut 
1995) yayımlamıştır. 6. Kitabü Temci
di'llahi te'alfı ve ta'?-imihi (et~Temcfd) 
(Tanta 14ı3/ ı993) . 7. Kitabü İ]].tişaril]f
tibfısi'l-envar (İI].tişarü 'r-Rüşatf, Mul].ta
şaru Kitabi'r-Rüşati fı'l-ensab mine'l-ka
ba'il ve'l-bilad) . Aslı ile birlikte Emilio 
Malina L6pez- Jacinto Bosch Vila tarafın
dan el-Endelüs ii htibô.si'l-envar ve 
ii'l].tişari İ]ftibfısi'l-envar adıyla neşredil

miştir (Madrid ı 990). 8. el-Cem' bey
ne'ş-Şa]J.i]J.ayn (Cem'uŞaf:ıif:ıayn). Bu ça
lışmada, Buhar! ile Müslim'in el-Ca
mi'u 'ş-şa]J.i]J.'Ierindeki hadisler senedsiz 
olarak ve Şa]J.i]J.-i Müslim'in tertibine 
uygun şekilde bir araya getirilmiş olup 
eserin yazma nüshaları Topkapı Sarayı 
Müzesi (III. Ahmed, nr. 300), N uruosma
niye (nr. 769. 770) ve Süleymaniye (Laleli, 
nr. 395; Hasan Hüsnü Paşa, nr. ı 72) kütüp
hanelerinde kayıtlıdır (ayrıca bk. Brockel
mann. GAL, I, 458). 9. el-Mu]]taşar (Mu/.].
taşarü'ş-şıf:ıaf:ı). Şa]J.i]J.-i Bu]]fıri'nin muh
tasarıdır (Brockelmann, GAL Suppl., 1, 
263; Sel€ in, 1, I 26). 10. Tel]finü'l-velidi'ş

şagir (Telkinü'l-mübtedi). Hadise dair bu 
risalenin Titvan'da yayımlandığı belirtil
mektedir (eş-Şalat ve't-teheccüd, neşre
denin girişi, s. I 5) . 11. el-Cami'u'l-kebir 
fi'l-]J.adi§. Kütüb-i Sitte, Müsnedü Bez
zar ve diğer hadis kaynaklarından derle
n en sahih ve sahih olmayan hadisleri ih
tiva ettiği ve yaklaşıkyirmi cilt hacminde 
olduğu kaydedilmektedir. 1 Z. el-ljavi fi'l
luga. Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed 
ei-Herevl'nin Kitabü '1-Garibeyn 'ine ben
zediği ve on sekiz veya yirmi beş cilt oldu
ğu belirtilmektedir (Gubrlnl, s. 43) . 

İbnü'I-Harrat'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer bazı eserleri de şunlardır: el-Mu'
tel mine'l-]J.adi§ (yaklaşık altı cilt), el-Va'i 
ii ]J.adi§i 'Ali racjıyalliihü 'anh, Garibü'l
Kur'an ve'l-]J.adi§, el-Mürşid, ez-Zühd, 
Divanü Şi'r, Mu]]taşaru Kitabi'l-Kifa
ye li'l-ljatib el-Bagdadi, el-Behce, et-. 
Tevbe, Tehgibü'l-Metalib, er-Re]fii'i]f, 
Fazlü'l-]J.ac ve'z-ziyare, el-Enis fi'l-em
§al ve'l-meva'i?- ve'l-J:ıikem min kela
mi'n-nebi şallalliihü 'aleyhi ·ve sellem 
ve'ş-şali]J.in, Mu'cizatü'r-Resul şallal
liihü 'aleyhi ve sellem. 
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İBNÜ'I-HASAN en-NÜBAHi 

(bk. NÜBAHi). 

İBNÜ'I-HASiB 
(~1~1) 

Ebu Bekr ei-Hasen b. ei-Hasib 
el-Müneccim ei-Farisi 

(ö. 252/866'dan sonra) 

Astrometeoroloji yorumcusu 
ve astrolog. 

_j 

Hayatı hakkında İran asıll ı olduğu ve 
uzun süre Küfe'de yaşadığı dışında bil
gi yoktur. İbn Tavüs, diğer biyografi ya
zarlarından farklı biçimde onun künyesi
ni Ebü'I-Hüseyin İbn Ebü'I-Haslb, nisbe
sini de Kum ml şeklinde vermektedir (Fe
recü'l-mehmüm, s. 129). Batı'da Alkasin 
Filius Alkasit, daha yaygın bir kullanımla 
Al b ubather veya Alkasan adlarıyla ve La-
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lbnü'I-Hasib'in Kitiibü'l-Mevtilid adlı eserinin unvan sayfası ile ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 856) 

t ince "auctor ast ronomiae perspicuus" 
(astronominin tartışılmaz üstadı) unva
nıyla tanınmıştır. Kaynaklar ölüm tarihiy
le ilgili herhangi bir bilgi vermemekte, 
sadece Bağdatlı İsmail Paşa onun 190'da 
(806) vefat ettiğini yazmaktadır (Hediy
yetü'l-'arifin, ı. 265) . Fakat bizzat İbnü'I
Haslb, Kô.rimihter adlı eserinin "Kitabü'F 
Mevalid" bölümünde müneccim Ebü'I
Anbes es-Saymerl'nin 230 (844) yılında 
ziyaretine geldiğini ve kendisiyle yıldızlar
la ilgili bir mesele hakkında görüştüğü
nü bildirmekte (vr. 60•), yine aynı eserde 
muhtemelen252'de (866) ölen Ya'küb b. 
İshak ei-Kindl'den de "merhum" diye sö
zetmektedir (vr. 88b) . Bu ifadeler, onun 
lll . (IX.) yüzyılın ikinci yarısında hayatta 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

İbnü' I-Hasib, kuramsal astronomi ve 
meteorolojiyle ilgilenerek yıldızlarla geze
genlerin konumu ve yeryüzünde meyda
na gelen olaylara et kileri gibi hususlarda 
akıl ve bilim dışı yorumlara girdi ve daha 
çok kehanet konusuyla uğraşıp geleceğe 

yönelik pek çok iddiada bulundu. Fakat 
İbnü'I-Kıftl onun müneccimliğini eleştir
miş ve .kehanet lerinin doğru çıkmadığını 
söylemiştir (İI)barü 'l-'ulema', s. 114). Bu
nunla birlikte İbnü'I-Hasib, astroloji konu
sunda farklı k(iltür ve medeniyetler üze
rinde çok etkili olmuş. yazdıkları Herme
tik literatürün önemli bir parçası haline 
gelmiştir. 
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Eserleri. 1. el-Kô.rimihter (Kar-ı Mih
ter). Astronomi, meteoroloji ve astrolojiy
le ilgili ansiklopedik bir çalışmadır. İbnü'n
Nedlm eserin "Kitabü'I-Medbal Ha <nmi'l
hey"e, Kitabü Tal)vili sini'ıc<aıem, Kitabü'I
Mevalid" ve "Kitabü Tal)vili sini'l-mevalid" 
bölümlerinden oluştuğunu belirtmekte, 
İbnü'I-Kıfti ve Bağdatlı İsmail Paşa gibi 
bazı müellifler ise bunların el-Kô.rimih
ter'den ayrı birer kitap olduğunu kabul 
etmektedirler. Eserin günümüze ulaşan 
bölümleri astrolojiyle ilgili. "Kitabü'I-Me
valid" ile '"Kitabü Tal)vili sini'l-mevalid" 
adlı kısımları dır. Mevcut metinler içerisin
de güneşin burçlara girmesi, rüzgarların 
hareket ve şiddetleri, hava sıcaklıklarının 
değişimi , bulutların teşekkülü ve yağış
lar gibi astronomi ve meteoroloji konu
ları yer almakla birlikte eserin büyük bir 

, bölümü yıldız ve gezegenlerin konumları 
ile yeryüzünde meydana gelen olaylar 
arasındaki il i şkiye ayrılmıştır. Bu çerçe
vede eser insanın doğumu, cinsiyeti, ka
rakt,eri ve mizacı, ilmi ve fikri yönelimi, 
inancı, mesleki başarısı, evliliği , başına 

gelecek iyilikler ve kötülükler, çocukları
nın sayısı, durumları ve nasıl bir şekilde 
öleceği gibi pek çok husus u burçlar ve yıl
dızlar la il işkilendirmekte ve bütün bu 
olaylardaki belirleyici etkinin onlara ait 
olduğunu ifade etmektedir. Kit ap aynı za
manda toplumları ilgilendiren iyilik, kö
tülük, kıtlık, hastalık ve hatta kötü yöne-

tim ve yöneticilerin ortaya çıkması gibi 
olaylarda da bu etkinin sebeplerini ve 
sonuçlarını etraflı bir biçimde açıklamak
tadı r. İbnü'I-Hasib'in faydalandığı kaynak
lar arasında Hermetik külliyat ve Dorot
heos. Batlamyus, Valens, Perser Andar
zagar, Ebü'I-Anbes es-Saymerl. Hasan b. 
Sehl ve Kindi gibi müellifler zikrediiebilir. 
Gerek İs lam dünyasında gerekse Batı 'da 
çok etkili olan eserin günümüze ulaşan 
her iki bölümünün de çeşitli yazma nüs
haları mevcuttur. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde ikisi bir arada (Hamidiye, nr. 856) 

ve eksik parçalar halinde (Fatih, nr. 5411/ 

2, 5411/7) bulunurken Dublin'de yine iki 
bölüm birlikte (Chester Beatty Library, nr_ 
53-99) ve Escurial Library'de (nr. 940, 978) 
sadece Kitabü'l-Mevalid, el-Mul.mi fi'l
mevô.lid adıyla yer almaktadır. Kitô.bü '1-
Mevô.lid, Canonicus Salio (Salomon) tara
fından Padua'da XIII. yüzyılın başlarında 
Latince'ye tercüme edilerek De nativi
tatibus ve Liber genethliacus sive de 
nativitatibus (Sarton, I, 603) adlarıyla 

birkaç defa basılmış (Venedik 1492, 1493, 

150 I; Nürnberg 1540), ayrıca İshak Ebü'I
Hayr tarafından 1498'de İbranice'ye çev
rilmiştir. Kitô.bü TaJ:ıvfli sini'l-mevô.Jid'i 
ise yahudi alimi Tivolili Plato Latince'ye 
çevirmiş (Sezgin, VII, 123). daha sonra da 
eseri Sakson ya saray kütüphanecisi Jo
hannes Milius şerhetmiştir (EJ21İng.l. III, 
835). 2. Kitô.bü AJ:ıkô.mi'n-nücilm. Ast
roloji ve astrometeorolojiyle ilgili konula
rı belirli bir bölümlerneye gitmeden ele 
alan bir çalışma olup bir nüshası Tahran'
da Kitabhane-i Milli-i Melik'te bulunmak
tadır (nr. 3502). Fuat Sezgin bu kitabın. 
Necmeddin EyyGb ei-Hasib'in Kitô.bü İ:?
hô.ri mô. kô.ne m üstabiiyen fi aJ:ıkô.mi'n
nücilm (et-Tut:ıfetü'ş-şühiyye) adlı eserin
de atıfta bulunduğu el-Cô.mi'u'I-kebir 
fi'l-aJ:ıkô.m He aynı eser olabileceği ihti
mali üzerinde durmaktadır ( GAS, VII, 
124). 

İbnü'I-Kıfti ve Bağdatlı İsmail Paşa. İb
nü'I-Haslb'e ayrıca Yahya b. Halid ei-Ber
meki için hazırlanmış Kitô.bü'l-Menşilr 
ile Kitô.bü Kaçlibü'ı-ıeheb ve Kitô.bü'n
Nüket adlı eserleri de izafe ederler; hal
buki İbnü'n-Nedim bunların Yahya b. Ga
lib ei-Hayyat'a ait olduğunu söylemekte
dir. Öyle görünüyor ki el-Fihrist'te İb
nü'I-Hasib ile Hayyat'ın arka arkaya zik
redilmesi. İbnü'I-Kıftl'nin İbnü~n-Nedim'
den faydalanırken hata yapmasına ve bu 
iki şahısla ilgili bilgileri birbirine karıştır
masınayol açmıştır. Ayrıca İbnü'I-Haslb'in 
Bermekıler'in muhitinde gösterilmesi de 
(Ef2jİng_ı, lll, 835) Yahya b. Halid ei-Ber
meki'ye sunulduğu belirtilen Kitô.bü'l-



Men,şur'un İbnü'I-Haslb'in eserleri ara
sında sayılmasından kaynaklanmaktadır. 
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İBNÜ'I~HAŞŞAB 
(y~f0-!f) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ahmed b. Ahmed b. Ahmed 

ei-Haşşab ei-Bağdadi 

(ö. 567 /1172) 

Şerh ve reddiyeleriyle tanınan 
dil ve edebiyat alimi. 

_j 

Muhtemelen 49Z'de (1099) Bağdat'ta 
dünyaya geldi. İbn Hallikan onun daha ön
ce doğmuş olabileceğini söyler ( Vefeyat, 
III, ı 03-104). Ahşap işiyle uğraşan büyük 
dedesinin lakabına izafeten İbnü'I-Haşşab 
künyesiyle tanınır. Başta nahiv ve lugat 
olmak üzere edebiyat, hadis, tefsir, en
sab, feraiz, matematik, felsefe, mantık 
gibi ilimlerle ilgilenen İbnü'I-Haşşab, İb
nü'I-Cevallki, İbnü'ş-Şecerl, Ali b. Ebü 
Zeyd el-Fasih!, Hasan b. Ali ei-Muhawell, 
Ebü Bekir el-Kattan, İbnü'd-Debbas gibi 
hocalardan dil ve edebiyat. Ebu Bekir el-

, Ensarl'den feraiz. Ebu Bekir ei-Mezrefı'
den matematik, Ebü'I-Kasım (Muhammed 
b. Yusuf) es-Semerkandl'den kıraat ders
leri aldı. Ebü'I-Ganaim en-Nersl, Ebü'I-Ka
sım b. Husayn, Ebü'I-İz b. Kadiş, Ali er
Rabal, Ebu Zekeriyya İbn Mende, Ebü 
Abdullah el-Bari'. İbn Ebu va·ıa. Ebu O a
li b ei-Benna, Hibetullah b. Husayn ve Ebü 
Şüca' ei-Bistaml'den hadis dinledi. Nahiv
de zamanının en büyük alimi olarak ka
bul edilen İbnü'I-Haşşab 3 Ramazan 567 
(29 Nisan 1172) tarihinde Bağdat'ta vefat 
etti. 

Ders vererek geçimini sağlayan İbnü'I
Haşşab nahiv, lugat ve edebiyata dair ba
zı önemli eseriere şerh ve reddiyeler yaz
mıştır. İmadüddin ei-İsfahanl, Ebü Bedr 
ei-İskafi. Ebü'I-Hasan Ali b. Antere b. Sa
bit. Ebu Galib İbn Meymun, Muvaffakud-

din İbn Kudame ve Cemmam gibi öğren
ciler yetiştirmiş. Abdülkerlm b. Muham
med es-Sem'anl. Ebü Muhammed İbnü'I
Ahdar. Ebü Ahmed İbn Sükeyne ve diğer 
bazı kişiler kendisinden hadis rivayet et
mişlerdir. Son derece zeki, mütevazi. ha
zırcevap ve şakadan hoşlanan bir kişiliğe 
sahip olan İbnü'I-Haşşab'ın özel hayatında 
dağınık olduğu nakledilmektedir. Eserle
rinin birçoğunu tamamlayamam ış olma
sında bu düzensiz hayatının etkisi görü
lür. Satranç oynamayı sevdiği. bulduğu 
her kitabı alıp okuduğu, ölen her alimin 
kitaplarını satın aldığı. böylece çeşitli ilim
lerin kaynak eserlerine vakıf olduğu kay

dedilir. 

Eserleri. 1. el-Mürtecel ii şerl;i'l-Cü
mel. Abdülkahir ei-Cürcanl'nin nahve dair 
eserinin şerhidir. Müellif, mukaddimesin
de eseri bir yolculuk esnasında yazdığı 
için ona bu adı verdiğini ifade etmekte
di r. Kitdbü'l-Cümel üzerine yazılan ilk 
şerh olan kitapta bazı konular şerhedil
meden bırakılmıştır. Müellif bu eserde 
çok düşkün olduğu sebep izahiarına (ta'
ITI) ağırlık vermiştir (nşr. Ali Haydar. Dı
maşk 1392/1972). Z. el-İstidrdkdt (ei-İ'ti
razat) 'ald Ma]fiimdti'l-}jariri. Lugat ali
mi İbn Berrl. İbnü'I-Haşşab'ın reddiyesi
ne cevap vermek üzere el-İntişdr li'l-}ja
riri (ei-Lübab fi 'r-red 'ala İbni'l-ljaşşab, 
e?·Zeb 'ani'l-lfariri) adıyla bir eser kaleme 
almış. Abdüllatlf ei-Bağdadl de bu iki red
diyeyi uzlaştırmak üzere el-İn(ti)şô.i bey
ne İbn Berri ve İbni'l-ljaşşdb ii kelô.
mihimd 'ale'l-Ma]fiimdt adlı eserini yaz
mıştır. İbnü'I-Haşşab ve İbn Berrl'nin red
diyeleri birleştirilerek İstidrdkdtü (i'tira
zatü) İbni'l-ljaşşdb 'ald Ma]fiimdti'l
}jariri ve İntişô.ru İbn Berri adıyla bir
kaç defa basılmış (Mustafa Muhammed'in 
tashihiyle ei-Makamatekinde, Kahire 
1326; Kahire 1343; istanbull328; ei-Maka
mat'ın zeyli olarak Kah i re 1329) ve Şerl;u 
Ma]fiimdti }jariri içinde de yayımlanmış
tır (Beyrut 1388/1968). 3. Lüm'a fi'l-ke
ldm 'ald lai?ati "amin" el-müsta'mele 
ii'd-du'd'i ve l;ükmihd fi'l-'Arabiyye. 
"Amin" kelimesinin anlamı, iştikakı ve 
i'rabına dairdir (Köprülü Ktp., FazılAhmed 
Paşa, nr. 1393, vr. 46-50). 4. Mesd'il fi'n
nal;v. Vav çeşitleri, "leyse" meselesi, fıkıh 
ve nahvi ilgilendiren bir mesele ile bazı 
beyitlerin şerhi gibi konuları içerir (Köp
rülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1393, vr. 
64-68). 5. Kaşide ii 'ilmi'l- 'Arabiyye 
(Köprülü Ktp., Fazı) Ahmed Paşa, nr. 1458, 
vr. 190-193). 6. el-Kaşidetü'l-bedi'iyye
tü'l-cdmi'a li-şetdti'l-iezd'il ve'r-rumu
zi'l-'ilmiyye. Kemaleddin İbnü'I-Enbarl'-
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ye ithaf edilen didaktik kaside kompozis
yon usulü, belagat, nahiv, garlb lugatlar, 
aruz, kafiye, Kur'an, fıkıh, siyer ve ahbara 
dairdir (DMBİ, lll, 422). 7. Tevdril]u mi
lddi'l-e'imme ve veieydtihim (Tevari
i)u mevalid ve vefeyati ehli'l-beyt) ( a.g.e., 

...,a.y.). 8. Fi's-Siyer ve al]bdri'l-evd'il 
(Brockelmann, GAL Suppl., I, 494) . 

İbnü'I-Haşşab'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Şerl;u'l-Lü
ma' (ibn Cinn\"nin nahve dair eserinin 
şerhidir); Şerl;u Mu]faddimeti İbn Hü
beyre (nahiv alimi Vezir Ebü'I-Muzaffer 
ibn Hübeyre'nin na h ve dair el-Mukteşıd 
adlı muhtasarının dört cilt hacmindeki şer
hidir); er-Red 'ald Şerl;i'l-Cümel (Zec
cac!'nin el-Cümelü '1-kübra 'sının ibn Ba
beşaz şerhine reddiye ol up Hadiye tü 'i-ha
diye adıyla da anılır); }jdşiye 'ald Dürre
ti'l-gavvdş ii evhdmi'l-l]avdş ( Har1r1"
nin eserine haşiyedir); er-Red'alô. Tehı;i
bi Işldl;i'l-mantı]f (İbnü's-Sikk1t'in luga
ta dair eserine Hat1b et-Tebr1z\"nin yazdı
ğı tehzibe reddiyedir); er-Red 'ald Emdli 
(mecalisi) İbni'ş-Şeceri (ibnü'ş-Şecer1, 
ibnü 'I-Haşşab ' ın itirazlarına el-İntişar adıy
la kaleme aldığı bir risalesiyle cevap ver
miştir); el-Ldmi' fi'n-nal;v, Na]fdü'ş-şi'r, 
Fi Es'ile tete'alla]f bi-resmi'l-kitdbe, 
Es'ile ii'l-beldga ve garibi'l-luga, Fi'l
Kariz mine'l-hicd' ve'l-medl;, Fi 'uJU
mi'l-]favd'idi'l-lugati'l-'Arabiyye, Fi 'il
meyi'l- 'aruz ve'l-]favdii, Fi'l-Kur'dn 
ve ta]fsimihd ila ecza' ve al;zdb ve er
bd' ve a'şdr ve fi'l-]fırd'dt ve'l-l]ildi ii
men revdhd, ed-Dürrü'n-na?im ii ie
zd'ili'l-Kur'dni'l-'a?im, Fi Mesd'il iı]f
hiyye, Fi'n-Nübüvvdt ve md yete'alla]f 
bihd. 
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