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 المقدمــة

 

لـ  ظـيذ اإلاشظـ ين الحمذ هلل سب العاإلاين والصالة والعالم ع

الــــ  يــــوم الــــذيت  ومــــت اهحــــذ    ــــذاه  طمعــــينوعلــــ  الــــأ و ــــحبأ  

 وبعذ 

 ألامـــــــة إعـــــــالمثناولـــــــد اـــــــت هـــــــزا العمـــــــل اإلاحوا ـــــــ  ع ـــــــ  مـــــــت 

 اإلاعــــشول زــــالعض زــــت عبــــذ العــــالم العــــ    يـــــضعبــــذ العض  ؤلاظــــالمية

البحــــص اــــت طــــوهش الشــــيخ العــــض زــــت عبــــذ   هميــــةثىمــــت  ،الشــــاف ت

ومـــــــــا  وثـــــــــأ هـــــــــز   ،العـــــــــالم وكيمحـــــــــأ الع ميـــــــــة اإلااديـــــــــة واإلاعنويـــــــــة

نححـاض  وألننـاالشخصية مت مواكف طباسة  ذ الظ   والطغيـان، 

الو ـــ  مـــت  إليـــأإلاســـل هـــز  الشخصـــيات اـــت واكعنـــا اإلاعا ـــش إلاـــا  ٌ 

  سبعــــة ــــ  العمــــل للــــذ  ،مصــــادسات لاحشيــــات وجعــــذ  علــــ  الــــذيت

 ٌ الشـــــيخ ازـــــت عبـــــذ العـــــالم  نشـــــ ة ثناولـــــد اـــــت زذايـــــة العمـــــل فصـــــو

 علــــ   ،ها ع يــــأيـــــش نشــــ    ــــا ومــــا هــــو ث ر حـــــ ئة البـــــ ونعــــبأ وال
ى
معشطــــا

زــذا ا وهــو يــاب يــاف   حـــ مواهبــأ وثوكفــد عنــذ  ياثــأ الذساظــية ال

 زفلشات  ياثأ وخالفأ م  الصالح 
ى
ظـ طان الشـام  إظماعيلمشوسا

 نـــ اــت اإلابحــص السا إمــا ،الع مــا  واإلاــنسخين لـــأ وثلــي فاثــأ وانت ــا ى زو 

مــــت هــــزا الفصــــل فلــــذ ثــــ  ثىشيعــــأ لذساظــــة يــــيوخأ الــــزيت دسط 

 عـت دساظـيذي   ودوسه  ات و ولأ الـ  هـزا  عل  
ى
ة اإلاعـحو  فالـال
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فلــذ  نـــ الفصــل السا إمــا ،نحلائيــة لحالميــز  الــزيت دسظــوا علــ  يــذ  

ٌ ثيــــون مــــت مبحســــين هــــزلً هــــشط  هــــا اــــت ثول  حـــــ نا ــــ  الل م ألاو

اـــــــت هـــــــزا الفصـــــــل فلـــــــذ ثــــــــ   نـــــــــ اإلابحـــــــص السا إمـــــــا ،الشـــــــام ومصـــــــش

ثخصيصـــــأ لذساظـــــة وثح يـــــل نشـــــاكأ الع  ـــــ  الـــــز  ثالـــــمت هحبـــــأ 

فلــذ هــشط لذساظــة نشــاكأ  الفصــل السالــص إمــا، وسظــائ أ وفحاويــأ

ٌ اـــت الـــذعوة والجفـــاد ف ف ـــح اإلابحـــص  عـــت نشـــاكأ اـــت الجفـــاد  ألاو

 فىــشط عــت نشــاكأ اــت الــذعوة الــ    و نـــ اإلابحــص السا إمــاالفعلــت 

ثيـون  يـشوألاخالفصل الشاب    ما ،عت اإلانىش  ـ مش زاإلاعشول والنألا 

ٌ اإلابحـــــص  إمـــــاهعـــــازلأ مـــــت الفصـــــٌو مـــــت مبحســـــين  فخصـــــ   ألاو

مواكـف  هــ و  مواكف محفشكة ل شيخ العض زت عبذ العـالم لذساظة

هــــشط    مــــت الع مــــا  اــــت  ــــينيـــــش ثأ عــــت  يـــــض مشــــفودة اــــت ثاسيخــــأ م

ظـــة عالكـــة الشـــيخ ازـــت عبـــذ العـــالم مـــ  اإلا ـــون الذس  يــــشألاخالجـــض  

 .والعالكين الزيت عا شو 

هحازـة البحـص من ـا  إرنـا وكذ واطفد العذيذ مت الصعوبات 

ظــــــيوت اإلاصــــــادس الحاسيخيــــــة عــــــت العذيــــــذ مــــــت الح لــــــات اإلاحع لــــــة 

 إنهمـــا  ،ات معينـــة مـــت  ياثـــأحــــش زحيـــاة العـــض زـــت عبـــذ العـــالم وبف

  طــــضا لو ــــٌو الــــ  بعــــا الىحــــ  رات العالكــــة وفلــــذان  ــــعوبة ا

عــــــان  من ــــــا  حـــــــ وانــــــد مــــــت الصــــــعوبات ال  خــــــش  معينــــــة مــــــت هحــــــ  

 .انجاص البحص إرنا البا ص 
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 ثــــــــ ايـــــــىش وـــــــل مــــــت ظـــــــاه  اـــــــت معاعذ إن  وداــــــت الخحـــــــام و

مفمــــــا وانــــــد وجــــــ  اإلاعــــــاعذة وعلــــــ  س ظــــــف   لنجــــــاص هــــــزا البحــــــص

اــت و يــة  ؤلاظــالم حــاسيخ ال  ظــحار الــذهحوس موفــم الجــواد  ألاظــحار

 إنمـــت     سطـــو همـــا و، كعـــ  الحـــاسيخ اـــت طامعـــة اإلاو ـــل آلاداب

 ات 
ى
دعوانـا  و خـشانأ ولت رلً واللادس ع يـأ  آلاخشةيجعل لت زأ روازا

 .الحمذ هلل سب العاإلاين إن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



13 |  

 

 األول الفصل

 العز ( اإلمان ) هشأة 

 

 : األول املبحث

 
ا
 ته ولقبهىـِاضمه ووطبه وك :أول

 هـُجا
ا
 وشأجه وصفاجه الخلقُت ووفاجه )رخمه هللا(  :ا

 
ا
 الػلماء واملؤرخين فُه أقىال :جالثا

 

 : نـياملبحث الثا

 
ا
 أًديهمشُىخه الذًً درص غلى  :أول

 هـُجا
ا
 جالمُذه الذًً درضهـم  :ا
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 األول املبحث

 

 
ا
 ته ولقبهىـِاضمه ووطبه وك :أول

 ـ أضمه ووطبه  1

يـيخ  :العبي  ل حعشيف بع طان الع ما ، فلاٌ ؤلامامكذم 

ؤلاظــــــالم واإلاعــــــ مين و  ــــــذا ألائمــــــة ألاعــــــالم ظــــــ طان الع مــــــا  إمــــــاما 

عـــت اإلانىـــش اـــت   ــــ عصـــش  زـــال مذافعـــة اللـــائ  زـــاألمش زـــاإلاعشول والن

ــ  علــ   لــائم الشــشيعة و وامالــفا العــاسل زملا ــذها    
ِ
صمانــأ اإلاط

ع مــا ووسعــا وكيامــا اــت الحــم مســل نفعــأ ول س   مــت س   مس ــأ  يـــشلــ  

نـــــان وظـــــالكة لعـــــان  زـــــت عبـــــذ  يــــــض،عبـــــذ العض (1)وشـــــجاعة وكـــــوة ط 

اللاظـــ  زـــت الحعـــت يـــيخ ؤلاظـــالم وبليـــة ألاعــــالم  زــــ العـــالم زـــت  

ولـــذ ظـــنة  ،الشـــيخ عـــض الـــذيت  زـــو م العـــ    الذمشـــل  الشـــاف ت

ن وظــــــد حـــــــيظــــــب   و رمــــــان وظــــــبعين وخمــــــغ مائــــــة وثــــــوات ظــــــنة ظ

دمشـــــــــل  اإلاولـــــــــذ  ألا ـــــــــل بــــــــــ ظـــــــــ ي  مغش  نــــــــــ زففـــــــــو مـــــــــت ،(2)مائـــــــــة

ة بــي ة ظـ ي  العش بــيوك،،ر  اإلاصـش  فالشـاف ت )اإلازه ((3)والنش ة

 ل زحيـص ة زميـانســش مـت الى ثب ـ  حــ ة والبــيكبائل مالـش العش  إ ذ 

                                                           

 . 103/ 8كبلات الشافعية،  (  لعبي ،1)

 . 1/2685( الصفذ ، الواات ات الوفيات، 2)

 . 1/233( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 3)
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زـــــت عبـــــذ   ومن ـــــا  زــــــشفمن ـــــا خـــــشض طا إلي ـــــايحصـــــد  عـــــذد اإلانحمـــــين 

 لعـــــــــــــ    كحــــــــــــادة ا و زـــــــــــــوالعــــــــــــ     ألانصــــــــــــاس  هعــــــــــــ  زــــــــــــت مالـــــــــــــً 

  بــــــــــ  ـــــــــاصت علـــــــــ  س ـــــــــا الن حــــــــــ مـــــــــت اللبائـــــــــل ال هــــــــــ و ،(4)ه  يــــــــــش و 

  إنعـــان إلــفظـــ ي   نــــ انـــأ اظــ   مـــت ز ،و يــــش () الىــشي 
ى
اـــت وكحـــا

ممـــا  ،(5) ة مـــت كبائـــل العـــشب بــــيوا ـــذ ولـــ  ذعـــ   هـــزا العـــذد اـــت ك

 . ة اإلاباسهةبـيات هز  الل ؤلاظالميذٌ عل  كذم 

 

 وألقابهته ىـِـ ك 2

ظـــــ طان  ،ة اـــــت ملـــــذمت ايــــــش هس فــــــ ف  للازـــــأ إمـــــام   زـــــايىنـــــ  

الع مـــا  والـــز  للبـــأ   ـــزا ال لـــ  ث ميـــز  النجيـــ  ثلـــ  الـــذيت ازـــت 

 –الشــيخ عــض الــذيت  إ  –دكيــم العيــذ ووــان ظــي  الخعــمية وونــأ 

 إيمــــانا ــــذ الع مــــا  الــــزيت كــــاسعوا العــــالكين فغ بــــوه  ف نحصــــش 

م وازت عبـذ عبذ العال  زازتوت العالكين وي ل  بـش الع ما  عل  ط

همـا ،(6)  يانـاوازت عبذ العالم الذمشـل     ياناالعالم الشاف ت 

                                                           

 . 2/128( الفاسد ، ريل الحلييذ، 4)

  . 141-140( اإلااوسد ، إعالم النبوة، 5)

 . 2/129، ال باب ات ت زي  ألانعاب، يـش( ازت ألار6)
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 ســـــــشألاه هـــــــ العــــــض و  ؤلامــــــامي لــــــ  زـــــــ عضالــــــذيت زــــــت عبــــــذ العـــــالم  و 

 
ى
 .(7)ييوعا

ففـــ  فـــشو  كيبـــة مـــت شـــجشة مباسهـــة وهـــ  الـــزيت   ولد  إمـــا

 :  ظاسوا عل  نهج والذه  وان ل  يذسوو  ويذسووا ميانحأ وه 

يـــشل الـــذيت ازـــت ض الـــذيت وكـــذ طـــا  رهـــش  فليل))م زـــت عـــ

الحعــت  زـــ زــت عبــذ العــالم ازــت   يـــضعبــذ العــالم م زــت عبــذ العض 

زت م زت اإلافزب يشل الـذيت  زـو عبـذ   العـ    الشـاف ت ازـت 

 بــــشيــيخ ؤلاظــالم عـــض الــذيت ازـــت عبــذ العـــالم وــان يـــشل الــذيت  ه

يــة زاللــاهشة اــت محــشاب  ولد  و وطففــ  ووــان إمــام اإلاذسظــة الظاهش 

هـــــ( 681رلــــً مــــت الجفــــات ثــــوات زاللــــاهشة ظــــنة ) يـــــشالشــــافعية و 

عليــــــ  عــــــود  مــــــت الشــــــام ووانــــــد طناصثــــــأ  ف ــــــة ودفــــــت زاللشافــــــة 

  وطــــأووــــان ،(8)ف علــــ  الخعــــعين (( نـــــيبة والــــذ  وكــــذ حـــــش الصــــغش  ز

 بـش ه و   زنا  
ى
 . (9)ه  ظنا

العـالم زـت زت عبذ  يـضعبذ الش مت زت عبذ العض   ولد ومت 

ظـــم   ،اللاظـــ   زـــو اللاظـــ  يـــيخ ؤلاظـــالم عـــض الـــذيت العـــ    زــــ  

معـــنذ عبـــذ زـــت  ميـــذ  حــــ اإلانجـــا عبـــذ   زـــت عمـــش زـــت ال  زــــ علـــ   

                                                           

 ( نفعأ، واإلاو   نفعأ.7)

 . 1/403لواات ات الوفيات، (الصفذ ، ا8)

 . 2/637د ، الذليل الشاات، زـش ( ازت جغش  9)



18 |  

محمـود زــت خ يفــة  إطــاصةازـت الحعــت زـت م زــت اإلافــزب سوا  عنـأ 

 ثم،(10)اإلانبجـــــــــــــت
ى
 ط ـــــــــــــيال

ى
زالحــــــــــــــذيص  يــــــــــــــضووـــــــــــــان س مـــــــــــــأ   عاإلاـــــــــــــا

 ٌ  .(11)والا و

زـــت عبـــذ العـــالم  يــــضعبـــذ ال طيـــف زـــت عبـــذ العض  د  ول ومـــت 

الفليـــأ محاـــ  الــــذيت ازـــت الشــــيخ عـــض الــــذيت العـــ   ، الذمشــــل ، 

وثــوات ظــنة خمــغ  ئــةولــذ ظــنة رمــان وعشــشيت وظــد م ،الشــاف ت

وك ـــ  الحـــذيص زنفعـــأ  حــــ وسو  عـــت ازـــت ال  مائـــةوجعـــعين وظـــد 

 وكــــــش  الفلــــــأ ،وكــــــش  علــــــ  الشـــــيو  ووــــــان  فالــــــل ؤلاخـــــوة ،زاللـــــاهشة

، وثم ف والــــــذ  معشفـــــة  عــــــنة نــــــي، ووــــــان ذعـــــشل ثصايــــــضوألا ـــــٌو

 . (12)ووفاثأ زاللاهشة 

زت عبذ العـالم، الشـيخ  يـض  زت عبذ العض هـيازـش إ  ولد ومت 

 زــو إاـــحاق زــت يـــيخ ؤلاظــالم عـــض الــذيت زـــت عبــذ العـــالم العـــ    

ة، وإرا يـــش وــان يخطــ  زجــام  العلبــة، وي ــيغ ريازــا كص ،الذمشــل 

ووـان  ،ووان يـحي   زىـالم موـجو  ،يحعان  الوعظخط  زي ، وان 

                                                           

 . 2/84( الفاسد ، ريل الحلييذ، 10)

 ( نفعأ، واإلاو   نفعأ. 11)

 . 6/234( الصفذ ، الواات زالوفيات، 12)
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ووـــــان مولـــــذ  ظـــــنة إ ـــــذ  عشـــــشة وظــــــحمائة،  ،ظـــــالمة زـــــاكتفيـــــأ 

هـ(، س مأ   جعال 686وثوات ظنة )
(13). 

 هـُجا
ا
 وشأجه وصفاجه الخلقُت ووفاجه )رخمه هللا(  :ا

  وهــــــــ( 577العـــــــض ولـــــــذ ظـــــــنة ) ؤلامـــــــام إنهمـــــــا ظـــــــبم اللـــــــٌو 

فمـــن   مـــت اكـــش انـــأ ولـــذ ظـــنة  ،هــــ(  عـــ  اخـــحالل الشوايـــات578)

ٌ ومــن   مــت سلــح الحــاسيخ  ،(14)هـــ(578) فلــذ سو   ،(15)هـــ(577) ألاو

د الع ـــــ  والع مـــــا  زــــــ العـــــض ولـــــذ اـــــت دمشـــــم  إنالعـــــبي  عـــــت رلـــــً 

  ظـــشة، ويبـــذو انـــأ ولـــذ مـــت ينبــــياعــذة الجفـــاد  ـــذ الغـــضاة الص يوك

  ألظــــشثأ  طـــــذة ف ـــــ  يـــــش فل
ى
 ذعنـــــون  خيننس اإلاـــــ إنمـــــا ع منــــا  إرارهـــــشا

فيـــــان) س مـــــأ   (  ،و دزـــــا مـــــت ع مـــــا  وخ فـــــا  وثجـــــاس  هـيــــــشزاإلاشا

 بــشوك   الع   عت ه ،ألامو  يماٌ الجام   ألاماهتد ات ا ذ بـ ي

لــــ  ذعــــشل لوالــــذ  مفنــــة وليــــً انــــأ وــــان يم ــــً  –اــــت العــــت  إ  –

 حـــــض اع
ى
 زذينــــأ ونعــــبأ وان لــــ  يىــــت يم ــــً مــــال

ى
 فالنبــــات  و اصا

ى
علــــاسا

ذ العالم الع    والذ الشيخ لزذ انـأ  ـذس عب  نيحأالطي  الز  

 بــشوكـذ ك ـ  الع ـ  عـت ه ،عت نفغ كيبة رسيـة بعالـفا مـت بعـا

 مـــش  وهـــو يـــاف  ا ـــح   اـــت لي ـــة  مبـــذ وـــان  إر  ظـــ فنااـــت العمـــش همـــا 

                                                           

 . 1/20د ، اإلان ل الصاات، زـش ( ازت جغش  13)

 . 5/260، بـشمت   بـشات خ بـش، العبـ ( الزه14)

 . 8/245عبي ، كبلات الشافعية، ( ال15)
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ة ع يــأ ) س مــأ   ( يـــض الغش  إلحــا ممــا يــذٌ  رالرــة  ون ثـــيوا ــذة مش 

يحصــــل لــــأ مــــا  يشــــشهــــو بشــــش هعــــائش ال إنمــــاولــــ غ اــــت رلــــً عيــــ  

ا يــش )) وـان الشـيخ عـض الـذيت اـت  ٌو  مـش  فل، و يــش   فيــش يحصـل لغ

د اــــــت بـــــــ وظــــــي  رلــــــً  نــــــأ وــــــان ي بـــــــشطـــــذا ولــــــ  ذشــــــحغل إل علــــــ  ه  

ٍد يــذيذ فــا ح   زـــش الىالظــة مــت طــام  دمشــم فبــات   ــا لي ــة رات 

هة الىالظـــة فحصـــل لــــأ  لـــ   يـــذيذ  مــــت زــــش ٌ اــــت نــــض فلـــام معـــشعا و 

 هة ألن  زــواب الجــام بـــش ا فعــاد إلــ  النـــيفــا ح   را د وعــاد فنــامبـــش ال

أ مــت يــذة مغ لــة وهــو ل يمىنــأ الخــشوض فط ــ  فــ     ع يــ وانــد

هــل وــان الشــيخ ؤلامــام يحيــ   ن هــزا اثفــم  -ويــً الــشاو   –د بـــش ال

ن فلــث رــ  ظــم  النــذا  اــت اإلاــشة ثـــيلــأ رــالذ مــشاٍت ث ــً ال ي ــة  و مش 

يذ الع ــــ   م العمــــل فلــــاٌ ثـــــش م  يــــا ازــــت عبــــذ العــــال  :يلــــٌو  ةيـــــش ألاخ

أ بــيالشيخ عضُّ الذيت الع    ألنأ ي ذ  إل  العمـل ف  ـبو و خـز الحن

ة و كبـــل علـــ  الع ـــ  يــــش فحفظـــأ اـــت مـــذة ذع -اـــت الفلـــأ الشـــاف ت  –

فيـــــان  ع ـــــ   هـــــل صمانـــــأ ومـــــت  عبـــــذ خ ـــــم   جعـــــال  ((
، و خـــــز (16)

يف الع ــ  علــ  يــذ ع مــا  عصــش  مــن   فخــش الــذيت زــت ععــاهش وظــ

والــــز  ظــــنفشد لفــــ  ،(17)ه يـــــش صد و بـــــش وعمــــش زــــت ك  ألمــــذ الـــذيت 

                                                           

عبــذ الــش مت مــشاد، عــض  :؛ ينظــش8/107( العــبي ، كبلــات الشــافعية، 16)

 .18- 17الذيت زت عبذ العالم، ص 

 .181، العض زت عبذ العالم، يـش( علت الفل17)
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، رــ  س ــل ة عــت  يــات  يـــض ص ل ححــذذ زصــوسة وطمعــا ة اــت البحــ

ٌ الع مــــــــا  نـــــــــض الــــــــ  بغــــــــذاد عا ــــــــمة الخالفــــــــة وعــــــــشوط الشــــــــشق وم

   ــا يــفش  و كــامهـــ( 599وملــامف  اــت ظــنة )
ى
رــ  عــاد الــ    يــفشوكيــل  ا

وثــــــــــول  الخطازــــــــــة  دمشــــــــــم ودسط في ــــــــــا وانحلــــــــــل الــــــــــ  مصــــــــــش ودسط

 .(18)واللالا 

ــــان،   اثصـــف العـــض زـــت عبـــذ العـــالم بعـــذة  ـــفات من ــــا انـــأ هـ

 فـيم ،)) عت الصمد
ى
  ،با

ى
 ل حي فة را  الزة اـت الـذيت ،نحيال

ى
 ،ثاسوا

 شيفـــظووـــان 
ى
 لطيفـــ ا

ى
  ؤلايمـــان، ووـــان رازـــد زاإليـــعاسذعخشـــفذ  ا

ى
ملـــبال

 عــت الذزـــش مذ آلاخــشةعــت 
ى
 زا،(19) ((ا وم ــزت انـــيا

ى
 س يمــا

ى
لنــاط يــذيذا

العذيـــــذ مـــــت   زطـــــليـــــشاب   ويحي ـــــف مـــــت كعـــــام  ل ،علـــــ  الطغـــــاة

لــــيغ العــــواد ووــــان و  زـــــشات والبــــذ  هــــذق العــــيف علــــ  اإلاناالعــــاد

 يـش خ
ى
 س   فلش  الأ ا

ى
 .(20)هشيما

محــث اثفــاق الع مــا  واإلاــنسخين  ففـــ فيمــا يخــ  وفاثــأ  إمــا

اــــــت هـــــــ( ولىــــــن   يخح فــــــون  660ثــــــوات   ــــــا ) حـــــــ ال لعــــــنأامــــــت  يــــــص 

انــأ اليـــوم  اإلاــنسخينفلــذ اكــش بعـــا  ،ثحذيــذ اليــوم الــز  ثـــوات زــأ

                                                           

ــــ ( اليو 18) ــ ــ ـــــان، نـ نـ ــ ـــــش ة الضمـ ــ ــــل مـ ــ ـــــش2/128، ريــ ــ ــــ الحع  :؛ ينظـ ــ ــ ـــــات نـ ــ ، كبلـ

 .222الشافعية، 

 .104سيخ ع ما  بغذاد، ( العالم ، ثا19)

 . 13/235، البذاية، يـش( ازت هس20)
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اليـوم العايـش مـت  إنومـن   مـت اكـش  ،(21)ألاول الحاظ  مت طماد  

وكــذ رهــش العــالم  انــأ ثــوات اــت  ،(22)هــو يــوم الوفــاة  ألاولــ طمــاد  

اليـــوم الحاظـــ  ودفـــت اـــت اليـــوم العايـــش اـــت ظـــفو اإلالطـــ  وكـــذ سو  

وكـذ  الـش الجنـاصة  ،(23)ظفـش عنـذنا هو الا رلً ث ميز  الذمياك  و 

ط زـ بـــــش مصــــش مــــن   ظــــ طان اإلاماليــــً الظــــاهش   عيــــانمــــت  يـــــشالىس

نــــــاصة الشـــــيخ عـــــض الـــــذيت ثحـــــد الل عــــــة  ت ط 
 يـــــص كـــــــاٌ))... إلاـــــا مـــــشل

ة الخ ـــــــم الـــــــزيت معفـــــــا كـــــــاٌ لـــــــبعا ســــــــش ويـــــــاهذ اإلا ـــــــً الظـــــــاهش ه

 ـً ألن هـزا الشـيخ لـو وـ
ا
أ اليـوم اظـحلِش  مـش  اـت اإلا  

ان يلـٌو خوا ل

ً  محــــــض ل نـــــاط اخشطـــــوا ع يـــــأ لن  ـــــ
ا
الشـــــيخ  لإلمـــــامووانـــــد  – نــــــ   اإلا

لحأ الشفيعـــة عنـــذه   ن نــــض وممـــا يـــذٌ علـــ  م -لأ عظيمـــة لذيـــأ نــــض م

ط لـــــ  يبـــــاذ  وا ـــــذا مـــــت الخ يفـــــة اإلاعخنصـــــش زـ بــــــش اإلا ـــــً الظـــــاهش 

والخ يفة الحاه  إل بعذ  ن ثلذمأ الشيخ عـضُّ الـذيت ل مباذعـة رـ  

يلٌو هـز   الع طان الظاهش لو ، (24)ر  اللالاة (( بعذ  الع طان

 ففــــــو
ى
وــــــان شـــــجاعا طبــــــاسا،  ،الـــــز  و ــــــف ز نـــــأ الي مـــــات اعحباكـــــا

                                                           

ازـت كا ـد  يـفبأ،  :؛ ينظـش220/ 7د ، النجـوم الضاهـشة، زــش ( ازت جغـش  21)

 . 8/139؛ العبي ، كبلات الشافعية، 1/242كبلات الشافعية، 
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 وؤلافـــــشن يبايــــش الحــــشوب زنفعــــأ ولــــأ الوكـــــا   الفائ ــــة مــــ  الححــــاس 

ين( ولأ الفحو ات العظيمة، من ا زـالد )النوبـة( و)دنل ـة( بـي)الص ي

العــــالكين لفــــا واــــت  يامــــأ ة  ــــضو الخ فــــا  و ســـــش ولــــ  ثفــــحو كب ــــأ مــــ  ه

 إنومــــ  هــــزا ف نــــأ ذع ــــ  ،(25)انحل ــــد الخالفــــة إلــــ  الــــذياس اإلاصــــشية

العــ طان  يــشمــت ث ر ســش هالعــض اـت اإلاعــ مين مـت سعيحــأ  ؤلامـام يــشث ر

الوفــــاة  بـــــشمصــــش وظــــائش زــــالد اإلاعــــ مين خ  هــــلوكــــذ ث لــــ   ،ع ــــي  

 .(26)و  وا ع يأ  الة الغائ   وألاسد زالحضن 

 
ا
 الػلماء واملؤرخين فُه لأقىا :جالثا

الشـــــيخ العـــــض لفـــــا مـــــا لفـــــا مـــــت  ؤلامـــــامة مســـــل يــــــض شخصـــــية مم

ل خذمــة هــزا الــذيت بـــية اــت ظزـــيالصـفات الج ي ــة واإلاواكــف الايجا

مــت ظــمعوا عنــأ   وييــون إلاــت عا ــشو   إنف لزــذ نـــيالح ؤلاظــالم 

 :  ثـ هما ي  هـ فيأ و   كوالا

 : بـ الزه ؤلامام ؤلاظالم كاٌ منس 

ليــــأ معشفــــة اإلاــــزه ، مــــ  الضهــــذ والــــوس ، وب ــــ  سثبــــة انت ــــد إ

  ســــشالاطت ـــاد، وكـــذم مصـــش، ف كـــام   ـــا  ه
ى
 مـــت عشـــشيت ظـــنة؛ نايـــشا

 
ى
 هــــــيزـــــاإلاعشول، نا الع ـــــ ،  مـــــشا

ى
ل منىـــــش، ذغ ـــــظ علـــــ  اإلا ـــــون فمـــــت  ا

 دون  . 
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 : وكاٌ الشيخ صو  الذيت اإلانزس  

مصـش زـال  الشـيخ صوـ  الـذيت اإلانـزس   -الشـيخ  إ  -وإلاا دخل

كبـــــل  حـــــ هنــــا نف :ألادب معــــأ، وامحنــــ  مـــــت ؤلافحــــا  ألط ــــأ، وكـــــاٌ اــــت

ا محعـــين فيــــأ. و للــــ  حـــــي الـــوس ، و مــــا بعــــذ  الـــوس  فمنصــــ  الف

 .(27)وهو  ٌو مت فعل رلً ، زمصش دسوظا يـشالحفع

 : ات ثاسيخأ يـشوكاٌ ازت هس

انت د إليأ سياظة اإلازه ، وكصذ زالفحاو  مـت آلافـاق، رـ   

ليــذ زاإلاــزه ، زــل اجعــ  نطاكــأ، و ف ــ  زمــا وــان اــت  خــش عمــش  ل يح

 . د  إليأ اطت اد  و وان لطيفا ذعخشفذ زاأليعاس

 : وكاٌ ث ميز  ازت دكيم العيذ

وان ازت عبذ العالم   ذ ظالكين الع مـا  وهـو الـز  للبـأ  

 بع طان الع ما  

  :وكاٌ الشيخ طماٌ الذيت ازت الحاط 

 ازت عبذ العالم  فلأ مت الغضالت.

 لا د  عض الذيت البياس  و ي  ال 

                                                           

 . 1/315( العيوك ،  عت اإلاحا شة، 27)
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 ن الشـــيخ عـــض الـــذيت زـــت عبـــذ العـــالم  ف ـــ  مـــشة ب ـــد  ، رـــ  

مــت  ف ــ   :ظفــش لــأ  نــأ  خطــ ، فنــاد  اــت مصــش واللــاهشة علــ  نفعــأ

 لأ ازت عبذ العالم زىزا، فال ذعمل زأ، فإنأ خط .

 : نـ نـ كاٌ اللط  اليو و  

ووـــــــــان مـــــــــ  يـــــــــذثأ و ـــــــــالزحأ  عـــــــــت اإلاحا ـــــــــشة زـــــــــالنوادس  

 .(28) ...الش العمـا وألايعاس، يح

 : كاٌ ازت العماد الحنبلت ات يزسات الزه 

ؤلامــــــــام العالمــــــــة و يــــــــذ عصــــــــش  ظــــــــ طان الع مــــــــا  العــــــــ    

ة بــــي  اـــت الفلـــأ وألا ـــٌو والعش زــــش  الذمشـــل  رـــ  اإلاصـــش  الشـــاف ت

 يــــــشن فنـــــون الع ـــــ  مـــــت الحفعزــــــيوطمـــــ   وؤلا ـــــشابوفـــــاق ألاكـــــشان 

ه  وب ــــــ  سثبــــــة والحــــــذيص والفلــــــأ واخــــــحالل  كــــــواٌ النــــــاط و خــــــز

ف نــــيالاطت ـــاد وس ـــل إليـــأ الط بـــة مـــت ظـــائش الـــبالد و ـــنف الحصا

عــــــت اإلانىــــــش   ـــــــ اإلافيــــــذة مــــــ  الضهــــــذ والــــــوس  وألامــــــش زــــــاإلاعشول والن

ا مـت زـذ  يــش والصالزة ات الذيت وكذ ولت الخطازة زذمشم فـ صاٌ هس

 ول اـج  خطبحـأ وـان يلولفـا م
ى
ظال حــش عالخطبا  ول  ي يغ ظوادا

ا  علــــــ  اإلا ـــــــون زـــــــل وــــــان يـــــــذعو لفــــــ  و زطـــــــل  ـــــــالة واطحنــــــ  السنـــــــ

عــــت اإلانىــــش رــــ  عــــٌض   ـــــ  ائــــ  وثمىــــت مــــت ألامــــش زــــاإلاعشول والنالش 

 .نفعأ مت اللالا  وعضلأ الع طان مت الخطازة
                                                           

 .  1/316، العيوك  ،  عت اإلاحا شة ( 28)
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 : وكاٌ الششيف عض الذيت

 لفنـــون محعـــذدة مالـــافا اوـــان عـــ 
ى
ل  عصـــش  اـــت الع ـــ  طامعـــا

الــذيت ويــفشثأ ن الحي ــف مــ  الصــالزة اــت ثـــش إلــ  مــا طبــل ع يــأ مــت 

 .جغن  عت ألاكناب ات و فأ

 : وكاٌ ازت يفبة

طمة الشــــــيخ كوي ــــــة و ياياثــــــأ اــــــت كيامــــــأ علــــــ  الظ مــــــة ثـــــــش  

 .ة ومشفوسة ولأ ميايفاتيـش وسدعف  هس

 : طزـ بـش كاٌ الع طان الظاهش و  

موثـأ كـاٌ لــ  ذعـحلش م يـ  إل العــاعة ألنـأ لــو  بـــشإلاـا ز غـأ خ

 .(29)امحساٌ  مش    مش الناط ات زما  ساد لبادسوا إل 

 :    بـش كاٌ العبي  ات كبلات الشافعية الى

يــــــــيخ ؤلاظــــــــالم واإلاعــــــــ مين و  ــــــــذا ألائمــــــــة ألاعــــــــالم ظــــــــ طان 

عـت   ــ الع ما  إماما عصش  زال مذافعة اللائ  زاألمش زاإلاعشول والن

ـــ  علــــ   لـــائم الشـــشيعة و وامالـــفا العــــاسل    
ِ
اإلانىـــش اـــت صمانـــأ اإلاط

 س   مـــــت س   مس ـــــأ ع مـــــا ووسعـــــا مســـــل نفعـــــأ ول يــــــشزملا ـــــذها لـــــ  

نان وظالكة لعان  .(30)وكياما ات الحم وشجاعة وكوة ط 

                                                           

 . 3/301( ازت العماد الحنبلت، يزسات الزه ، 29)
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 : الجنان مش ةوكاٌ الياف ت ات 

اإلاــــــــذسط اللا ــــــــد   حـــــــــ الشــــــــيخ الفليــــــــأ العالمــــــــة ؤلامــــــــام اإلاف

الخطيــــ  ظــــ طان الع مــــا  وفحــــل النجبــــا  اإلالــــذم اــــت عصــــش  علــــ  

ب ـــــــذان رو ظـــــــائش ألاكـــــــشان زحـــــــش الع ـــــــوم واإلاعـــــــاسل واإلاعظـــــــ  اـــــــت ال

اإلاشــــــفود لــــــأ زمصــــــا بة  ،والعشفــــــان وؤلايلــــــان وؤلاثلــــــانالححليــــــم 

 بـــــ ام الــــز   سظــــل النحـــــش الع ــــ  والصــــال  الجاللــــة والوطاهــــة والا 

 حــــ  ـــل    ع يـــأ و لـــأ وظـــ   إليـــأ مـــ  الـــولت الشـــارلت زالعـــالم مف

دسط  ،زـت عبـذ العـالم يــضألانام وييخ ؤلاظالم عض الـذيت عبـذ العض 

صـــنفات اإلافيـــذة و ف ـــ  الفحـــاو  العـــذيذة وطمـــ  و ف ـــ  و ـــنف اإلا

والحــذيص والفلــأ  يـــشمــت فنــون الع ــ  العجــ  العجــاب مــت الحفع

ة وألا ــــــٌو واخــــــحالل اإلاــــــزاه  والع مــــــا  و كــــــواٌ النــــــاط بـــــــيوالعش 

ز   سثبة الاطت اد وس ل إليأ الط بة مـت ظـائش  :وم خزه      كيل

 وكمعــــــــأس  الــــــــبالد انت ــــــــد إليــــــــأ معشفــــــــة اإلاــــــــزه  مــــــــ  الضهــــــــذ والــــــــو 

 يــشعـت اإلانىـش و   ــ ل الاللت والبذ  وكيامـأ زـاألمش زـاإلاعشول والن

 .(31)رلً مما عنأ 

ييخ الحنفية عت    يـش وكاٌ الشيخ العالمة طماٌ الذيت الحص

 : عنذما ن ح   ذ العالكين العض

                                                           

 . 4/153لياف ت، مش ة الجنان، ( ا31)
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ا وـــان ينب ـــت نــــيهـــزا سطـــل  لـــو وـــان اـــت الفنـــذ  و اـــت  كصـــد  الذ

أ ع يـأ وعلـ  زـالد  زـش زالد  لححِ  ل ع طان  ن ذع   ات   ولأ ات  هحا

 .(32)ويفحخش زأ عل  ظائش اإلا ون

 : وكالد م ون النصاس  عنأ  ين  يغ

و  لـــــو وـــــان هـــــزا اللعـــــ غ عنـــــذنا لغعـــــ نا سط يـــــأ ويـــــشبنا 

لـــــو وـــــان عنـــــذنا سطـــــل   ـــــزا ؤلاخـــــالص ل مـــــة و  ـــــز  اللـــــوة،  ،مشكحـــــأ

نا اإلاــا   ب  ــش 
 
ِنــا نغعــل سط يــأ، ولش

ا
الــز   عــ نا زــأ و  ــز  الشــجاعة لى

سط يأ 
 .عذا والفالل ما يفذ زأ ألا  ،(33)

 : ويلٌو  ا   مفحا  الععادة

لومـــــة لئـــــ  رـــــ  ينـــــاد  ث خـــــز  اـــــت    وـــــان يـــــحي   زـــــالحم ول

 . يذي  ا   ات  ين يلبل الع ما  ظالكين مصش زاظما

 : وكاٌ ازت عشفة اإلاالي 

 زـــــــذون عـــــــض الـــــــذيت زـــــــت عبـــــــذ  إطمـــــــا ينعلـــــــذ ل معـــــــ مين  ل

 .(34)العالم

                                                           

ـــض، يـــــشالفل :؛ ينظــــش130/ 8( العــــبي ، كبلــــات الشــــافعية، 32) ، ؤلامــــام العـ

93 . 

 ، نفعأ، واإلاو   نفعأ. يـشالفل :؛ ينظش138/ 8( العبي ، نفعأ، 33)

 . 93ؤلامام العض ، ، يـش( الفل34)
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 : د  اإلانس زـش كاٌ ازت جغش  و 

 زــــاإلاعشول، ن ــــا  عــــت اإلانىــــش، ووــــان 
ى
،  مــــشا

ى
، وسعــــا

ى
وــــان ناظــــيا

، يــا  رهــش  وعــال  ــ حأ   ــ  كيــل اــت اإلاســل
ى
 مفننــا

ى
، زاسعــا

ى
 نــد  :عاإلاــا

 .(35)مت العوام ولو هند ازت عبذ العالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 2/127د ، اإلان ل الصاات، زـش ( ازت جغش  35)
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 نـياملبحث الثا

 

 
ا
 أًديهمشُىخه الذًً درص غلى  :أول

مـت ع مـا  عصـش   يــشض زت عبذ العالم عل  يـذ الىسدسط الع

الـ   إيصـالأاـت  بـيــشات مجالت مخح فة والزيت وـان لفـ  الفالـل الى

 وط  إلاشثبأهز  
ى
 عت  يات  يـض الع مية لزا ظنخناٌو ي ئا

ى
 .ا

 فخز الدًً بً غطاكز  .1

زـت هبـة   زـت ععـاهش زت عبذ الش مت زت م زت الحعـت 

يـــــيخ الشـــــافعية   ــــــا ايـــــحغل مـــــت  ــــــغش   زـــــو منصـــــوس الذمشــــــل  

وض زازنحـأ ثـض عازوس  و نـ زالع   عل  ييخأ كط  الذيت مععود ال

ودسط ميانــأ زالجاسوخيــة
ن حـــيو  ــا وــان ذعــىت اــت إ ــذ  اللاع،(36)

ؤلايــوان رــ  ولــت ثــذسيغ الصــال ية  بـــ ن  نشــ هما و  ــا ثــوات  ش حـــيال 

غ الحلويــة النا ــشية زاللــذط الشــشيف رــ  ول  اإلا ــً العــادٌ ثــذسي

د بـــ ووــان عنــذ  مــت ألاعيــان رــ  ثفــشر ف ــضم اإلاجــاوسة زالجــام  اــت ال

إلـ  طانـ  محـشاب ال ـحازة يخ ـو فيـأ ل عبـادة واإلاطالعـة  يـشالصغ

                                                           

اإلا لـــ   نــــ هماحـش ذسظـــأ زذمشـــم  نشـــ ها طـــاسو  الم هــــ و  :الجاسوخيـــة( 36)

ـــــاه   ـــــذيت زنــ ـــــيف الــ ـــــش بعــ ــ ظ  الامـــــــام محمـــــــود زـــــــت اإلابـــــــاسن اإلاعـــــــشول زـ

، يــــشازـــت هس :ينظـــش ـ. ه 592الواظـــط  البغـــذاد  اإلاحـــوا  ظـــنة  يــــشزاإلاج

 . 11/264البذاية، 
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 يـــــشوالفحــــاو  ووانــــد الفحــــاو  ثفــــذ إليــــأ مــــت وــــل ألاكطــــاس ووــــان هس

الـــزهش  عـــت العـــمد ووـــان يج ـــغ ثحـــد كبـــة النعـــش اـــت وـــل يـــوم 

أ إلظــــما  الحــــذيص بعــــذ العصــــش فيلــــش  ن وخمــــ غ ميــــان عمــــنـــــيار

  ووــــان يحالــــش مشــــيخة داس الحــــذيص النوسيــــة يـــــش دلئــــل النبــــوة و 

ومشـفذ ازـت عـشوة  ٌو مـا فـحو وكـذ اظـحذعا  اإلا ـً العـادٌ إلاـا عــٌض 

كا ــــيأ صوــــ  الــــذيت زــــت الضوــــ  ف ط عــــأ إلــــ  طانبــــأ وكــــد العــــماط 

  جعــال   يـــشوظــ ٌ منــأ  ن يلــت اللالــا  زذمشــم فلــاٌ   ــ   ظحخ

رــــ  امحنــــ  مــــت رلــــً فشــــم علــــ  العــــ طان امحناعــــأ وهــــ   ن ينريــــأ 

  مــــذ   الــــز  اــــت زــــالدن مســــل هــــزا وإلاــــا ثــــوات العــــادٌ  :فليــــل لــــأ

الــذيت فبلــ   فخــش ع يــأ الشــيخ  نىشفــو عــاد ازنــأ اإلاعظــ  الخمــوس 

زاللـذط وثـذسيغ  حـ   منأ ثذسيغ الصال ية الحـض ات نفعأ منأ فان

وخيـــــة وداس الحـــــذيص النوسيـــــة الحلويـــــة ولـــــ  يبـــــم معـــــأ ظـــــو  الجاس 

ومشـــفذ ازــــت عــــشوة ووانـــد وفاثــــأ يــــوم ألاسبعـــا  بعــــذ العصــــش عايــــش 

سط  مت هز  العنة ولأ خمغ وظحون ظنة و لت ع يـأ زالجـام  

 و م ــد طناصثــأ إلــ  ملا
ى
 مشــفودا

ى
الصــوفية فــذفت   ــا  زـــشووــان يومــا

ولعــل موكــف  ،(37)معــعود كشيبــا مــت يــيخأ كطــ  الــذيت اــت  ولفــا 

  وامـــشام حــــض سو  ملاسعـــة اإلاعـــخبذ وال اروـــ ت ععـــاهش كـــذ الشـــيخ ازـــ

 .وهو ما ظاس ع يأ الشيخ عض الذيت زت عبذ العالم ، 

                                                           

 . 1/28( النعي  ، الذاسط ات إخباس اإلاذاسط، 37)
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 هـيحمال الدًً بً الحزضتا .2

كا ـــد  اللالـــاة طمـــاٌ الـــذيت  زـــو اللاظـــ  عبـــذ الصـــمذ زـــت 

الفالـــل ألانصـــاس  الخضسمـــت الذمشـــل  الشـــاف ت ولـــذ  زــــ م زـــت  

مــــغ وعشــــشيت مــــت عبــــذ الىــــشي  زــــت هـــــ( وظــــم  ظــــنة خ520ظــــنة )

والىبـاس ودسط  نــ  مضة وطماٌ ؤلاظالم وكـاهش زـت ظـفل ؤلاظفشائ 

 ليـأ ع ـو ؤلاظـناد ووـان  ـالحا ع  ات اإلازه  وانحه  إبـش و ف   و 
ى
 ازـذا

يـيوخأ  ســشمت كالاة العذٌ كاٌ ازت يفبة ثفشد زالشوايات عت  ه

ت اإلاـشاس  الحعـ زــ وس ل إل      وثفلأ   ا عل  اإلاحـذذ الفليـأ  

عصشون ر  ولـت كالـا  الشـام اـت  خـش  زـ وناب ات اللالا  عت ازت  

ووـــان يج ــغ لاحىـــ  ،(38)يةيـــض عشــشة ودسط زالعض  حــــ عمــش  ظــنة ارن

زاإلاجاهذيـــــــة ووـــــــان إمامـــــــا عاسفـــــــا زاإلاـــــــزه  وسعـــــــا  ـــــــالحا محمـــــــود 

الشـيخ  نــ اللـذس وكـاٌ  زـو يـامة  ذر بـيـشة هيـش ألا يام  عت الع

 فلـأ منـأ وع يـأ وـان ازحـذا     يــش الم  نـأ لـ  عض الذيت زت عبـذ العـ

ايــحغالأ رــ   ــح  فخــش الــذيت زــت ععــاهش فعــ لحأ عن مــا فــشلح 

وكــاٌ  نــأ وــان يحفــظ هحــاب الوظــيث ل غضالــت كــاٌ  نـــ ازــت الحشظحا

                                                           

 بـــ عسمــان زــت  ــال  الــذيت ألايو  يـــضً العض مذسظــة زناهــا اإلا ــ :يةيـــض ( العض 38)

بة ألايشفية ويمالت الفا  ية حـش ال بـ بة الصال ية و ش حـش يشقت الثل  

النعي ـــ ، الـــذاسط اـــت إخبـــاس  :ينظـــش زالىالظـــة لصـــيم الجـــام  ألامـــو .

 . 1/28اإلاذاسط، 



33 |  

وإلاــــا ك ــــ  ل لالــــا  امحنــــ  مــــت الوليــــة   ــــ   لحــــوا ع يــــأ في ــــا ووــــان 

اـت اللالـا   اسما عـادل علـ  كشيلـة العـ ف اـت لباظـأ وعفحـأ زلـ  

ن وظــبعة  يـــفش وكــاٌ ظـــبث ازــت الجــوص  وـــان صاهــذا عفيفـــا حـــيظن

ها ل ث خـز  اـت   لومـة لئـ  اثفـم  هـل دمشـم علـ  نــض عازذا وسعـا 

 نــــأ مــــا فاثحــــأ  ــــالة زجــــام  دمشــــم اــــت طماعــــة إل إرا وــــان مشيالــــا 

ثــوات اـــت سابــ  ر  ال جـــة وهــو ازـــت خمــغ وجعـــعين ظــنة 
وهـــزا ،(39)

  خـــــش ثح 
ى
مــــز علـــــ  يذيــــأ ظــــ طان الع مـــــا  وجع ــــ  منـــــأ الشــــيخ مســــال

 عت يـش الع وم الىس
ى
 .ات مجاٌ ملاسعة اإلاعخبذ  يـش ث رة فالال

 ضُف الدًً الامدي .3

علــت زــت م زــت ظــال  زــت م  زـــ العالمــة الشــاف ت علــت زــت  

يلاٌ كا ـد  اللالـاة  الشاف  بـ العالمة ظيف الذيت آلامذ  الحغ 

مــا عىــد   ن يلــاٌ اــت  :عاليلــأيــمغ الــذيت ازــت خ يــان اــت بعــا ج

فأ ألاظــما  ووكــ  نـــي عجوبــة الــذهش وإمــام العصــش وكــذ مــ ت ثصا

إمـــام ع ـــ  الىـــالم ومـــت  كـــش لـــأ فيـــأ  ، علـــ  ثلذمـــأ وفالـــ أ ؤلاطمـــا 

الخـــاص والعـــام  ـــا   اإلاصـــنفات اإلاشـــفوسة والحعـــاليم اإلاـــزووسة 

ام زــــش ط  إلــ  كولــأ اــت الحــل وؤلا يـــش زة ؤلاظــالم ومــت طفازــ بـــشومــت  ه

                                                           

 . 5/59( ازت العماد الحنبلت، يزسات الزه ، 39)
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هــــ( وإلاـــا ز ـــ   سبـــ  عشـــشة 551ظـــنة )،(40)والحـــالٌ والحـــشام ولـــذ ز مـــذ

الفــــحو نصــــش زــــت  زـــــ ظــــنة انحــــذس إلــــ  بغــــذاد وايــــحغل علــــ  ؤلامــــام  

الحنبلـــت اـــت الخـــالل علـــ  مزهبـــأ مـــذة رـــ   ـــح   نــــ ان ازـــت اإلاحــــيف

الحعـــت علـــت زـــت الفالـــل  زــــ ؤلامـــام العالمـــة  زـــا اللاظـــ  يحاـــ  زـــت  

اد  ازـــت فالــالن الشـــاف ت و خـــز عنـــأ هة البغـــذزـــش زــت هبـــة   زـــت 

فيــــــأ و فــــــظ كشيلــــــة الشــــــشيف والضوائــــــذ ألظــــــعذ  يـــــــضالخــــــالل وثم

 علــ  مـا كيــل وكـذم إلــ    ـ  واطحمــ   ، نــ اإلاي 
ى
و فـظ  سبعــين طـذل

 ٌ زالشـــفاب العــــفشوسد  الحىـــي  اإلالحــــو
ٌ   اــــت زــــش  ،(41) الــــذيت    ـــو

 ٌ  زاإللحــاد  عذائــأالعــال  سمــا    رهيــا الفلــأ ووــان ذعــذ مــت  و  ــو

( ألاوائـــلالبـــاهش اـــت ع ـــوم لفاثـــأ )ليـــحغالأ زـــالع وم العل يـــة مـــت من 

 .(42)هـ(631ثوات ات ظنة )

 

                                                           

ن دط ة زـية ما يـش مت  عماٌ اإلاو ل والجض ة يـش مذينة مت ووس الجض  :(  مذ40)

ة  صــــ نة علــــ  بـيـــــش واإلاو ــــل، فححفــــا عيــــاي زــــت  ــــن  ومذينــــة  مــــذ ه

 ، الــــشوي يــــش الحم :ة الشـــجش. ينظــــشيــــش هس هـــــ دط ـــة و  بـــــ طبـــل اـــت  ش 

 .3اإلاعطاس، 

 . 2966/ 1( الصفذ ، الواات زالوفيات، 41)

ــــ ( الزه42) ــ ــ ـــــض ، مبـ ــ ـــــذاٌ، يــ ــ ـــــش2/259ان الاعحـ ــ ـــ :؛ وينظـ ــ ــ ـــت خ يـ ــ ـــــات ازـــ ــ ان، وفيـ

؛ الح فـ ، موظـوعة 240؛ اللفط ، ثـاسيخ الحىمـا ، 3/294ألاعيان، 

 . 2/618و مان، ظيف الذيت الامذ ، زـش ؛ 1/57ؤلاعالم، 
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  سدبـز غمز بً ط .4

عمـــش زـــت م زـــت معمـــش زـــت   مـــذ زـــت يحاـــ  زـــت  عـــان  زـــو 

ولـــــذ ظـــــنأ  ،صدبــــــش  فـــــ  ازـــــت  بـــــ  زىـــــش اإلاـــــندب، اإلاعـــــشول زـــــازت ك

هــنل ،  يـــش  يـــشوخ ــم هس يـــشهــ(مت  هــل داس اللــض، ظــم  الىس 516)

وانفــــشد زالشوايــــة عــــت طماعــــة مــــت يــــيوخأ وبلطعــــة مــــت مشوياثــــأ، 

وانخشـشت عنــأ الشوايـة، وك ــ  مـت الشــام ل عــما   يـــشو ـذذ زالىس

سبــــل واإلاو ــــل و  ــــ  و ــــشان، إزع يــــأ فحو ــــأ إلــــ  هنــــان، و ــــذذ 

  ســـشو كــام زذمشــم مــذة كوي ــة، وسو   ه
ى
 معــموعاثأ، و صــل مــال

 ــا مــذة يحــذذ إلــ   ن  دسهــأ  ط ــأ،  عــنا، وعــاد إلــ  بغــذاد و كــام  

معــــــموعاثأ  ، ووــــــان ذعــــــشل يــــــيوخأ ويــــــزهشيـــــــشظــــــمعد منــــــأ الىس

ها زخــــث  خيــــأ ووــــان يىحــــ  ســـــش ذ ، و هزـــــيووانــــد   ــــٌو ظــــماعاثأ 

ان ثــــوا  اــــت يــــوم السالرــــا  لخعــــ  خ ــــون مــــت بـــــي عــــنا، ويــــندب الص

سط  مت ظنة ظب  وظحمائة، ودفت مت الغذ زباب  شب
(43). 

 طهزورديشهاب الدًً ال .5

كـــذوة  هـــل الحو يـــذ ويـــيخ العـــاسفين  زـــو  فـــ  و زـــو عبـــذ 

   البىـــــــش  الصـــــــوات حــــــــي  عمـــــــش زـــــــت م زـــــــت عبـــــــذ   زـــــــت م ال

                                                           

 . 5/120( ازت النجاس البغذاد ، ريل ثاسيخ بغذاد، 43)
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هــــ( بعـــفشوسد539الشـــاف ت ولـــذ ظـــنة )
وكـــذم بغـــذاد فاحـــم   ـــا ،(44)

هبـــة   زـــت الشـــبلت فعـــم  منـــأ و ـــح  عمـــأ  زـــا النجيـــ  وثفلـــأ 

ان كشيلــــة زـــــياإلاعــــاسل اــــت ف من ــــا عــــواسل نـــــيوثفــــصن و ــــنف الحصا

ة اإلاشيـــــــذيت وجعـــــــ يً العبـــــــاد ومشـــــــيخة ثـشبــــــــياللـــــــوم وانت ـــــــد إليـــــــأ 

 (45)لــ  يخ ــف بعــذ  مس ــأ بـــ العــشاق كــاٌ الزه
ى
 منلطعــا

ى
، ووــان سطــال

 بعبادثأ وع مـأ
ى
 : يـ  بعـا فلفـا  كـضويت كـاٌ عت الناط منشغال

باط زـــ سي الـــشوم اـــت وكـــد الشـــحا  فعـــمعد  ـــوت كـــشا ة زــــش لد نــــض 

يـفاب الـذيت  :فلـاٌ اللـاس  مت هزا  :فل د لخادم الشباط اللش ن،

 نــ منـز مـذة ظـمعد زـأ و سدت  ن  سا  ف دخ  نــ العفشوسد  ك ـد إ

ع يـــــأ فلـــــاٌ ل يـــــذخل ع يـــــأ   ـــــذ، لىـــــت إرا ع ـــــد الشـــــمغ يخـــــشض 

كــــاٌ فلعــــذت علـــــ   ويصــــعذ العــــطو ويلعـــــذ اــــت الشــــمغ ف زصـــــش 

 كشل الصفة     خشض، فش يحأ ع يـأ لبـاد  ظـود وعلـ  س 
ى
ظـأ  يالـا

كصـذت  نــ ك نعوة مت لباد  ظود، فلمد وظ مد ع يأ وعشفحـأ  

صياسثــأ، وظــ لحأ  ن يج ـــغ م ــت ظـــاعة علــ  كـــشل الصــفة، فطـــو  

مصـــــال  وط ـــــغ، فجع ـــــد   ذرـــــأ وهـــــو اـــــت عـــــال   خـــــش فل ـــــد لـــــو 

  
ى
يحواـــق فل ـــد جغعـــ أ فلـــاٌ  :فلـــاٌ هـــزا ال بـــاد يــــشليعـــد يـــ ئا

                                                           

، ز يــــذة عنــــذ صنجــــان زالجبــــاٌ، مــــت -زالــــ  العــــين  -ظــــفشوسد  :( ظــــفشوسد44)

ـــت،  ــ ـــــت اإلا لــ ـــ . ازــ ــ ـــــشاق العجــ ــــا ، عــ ــ ـــــات ألاوليـ ـــــش44كبلــ ـــــاكوت  :؛ وينظــ يــ

 . 3/7الحمو ، معج  الب ذان،

 . 8/152( ازت العماد الحنبلت، يزسات الزه ، 45)
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سيــــاب، لــــت يــــغل مــــا  ي ــــد لغعــــل ال :يحواــــق فل ــــد جغعــــ أ فلــــاٌ

اللعـ   زــ وكـاٌ ازـت يـفبة اـت كبلاثـأ  خـز عـت   ،(46) ه  مت رلً

زــــــت فالــــــالن و ـــــــح  الشــــــيخ عبــــــذ اللـــــــادس وظــــــم  الحــــــذيص مـــــــت 

ث  وازـــت زــــيطماعـــة ولـــأ مشـــيخة اـــت طـــض  لطيـــف سو  عنـــأ ازـــت الذ

صالت وازـــــت النجـــــاس وكائفـــــة وكـــــاٌ ازـــــت بــــــش نلطـــــة والالـــــيا  والضوـــــ  ال

لحليلـــة وانت ـــد إليـــأ الشياظـــة اـــت وـــان يـــيخ وكحـــأ اـــت ع ـــ  ا النجـــاس

ة اإلاشيــــذيت ودعــــا  الخ ــــم إلــــ    جعــــال  وبــــال  اــــت السنــــا  ع يــــأ ثـشبـــــي

وع ـــ  اـــت  خـــش عمـــش  و كعـــذ ومـــ  رلـــً فمـــا  خـــل ب ـــد   مـــت  وساد  

زبغـذاد ووــان لـأ مج ـغ وعــظ  وكـاٌ ازـت خ يـان وــان يـيخ الشـيو 

ا  عـــنة من ـــ ثـــ ليفولـــأ نفـــغ مبـــاسن ولــأ  يـــشوعلــ  وعظـــأ كبـــٌو هس

ال ــــج  يـــــشهحــــاب عــــواسل اإلاعــــاسل وهــــو  يــــفشها ولــــأ يــــعش ووــــان هس

وسبمـــــا طـــــاوس اـــــت بعـــــا وقجـــــأ ووـــــان  سبـــــاب الطشيـــــم مـــــت مشـــــايخ 

عصــش  يىحبــون إليــأ  ــوس فحــاو  ذعــ لونأ عــت مــد   مــت   ــوالف  

هد العمـل  خ ـذت ثــش  نــ ظمعد بعالف   نأ هحـ  إليـأ يـا ظـيذ   

لـــ  فىحـــ  طوازـــأ إلـــ  البطالـــة وإن عم ـــد داخلـــت العجـــ  ف ي مـــا  و 

                                                           

 .160، ار س البالد، نـ ( اللضوي46)
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، ثــوات (47)يـــشاعمـل واظــحغفش   مــت العجــ  ولــأ مــت هــزا مــد   هس

هـ( زبغذاد س مأ   جعال  632)
(48). 

 . القاضم بً غطاكز 6

 م  زـــواإلاحـــذذ العـــال  الـــشئ غ   ـــا  الـــذيت  ؤلامـــاماللاظـــ  

 زـــــــ محــــــذذ العصــــــش رلــــــة الــــــذيت   بـيـــــــشاللاظــــــ  ازــــــت الحــــــافظ الى

زـت هبـة   الذمشـل  الشـاف ت اإلاعـشول اللاظ  علـت زـت الحعـت 

ومـــــا ع مـــــد هـــــزا  ،- ـــــا   هحـــــاب ثـــــاسيخ دمشـــــم  –زـــــازت ععـــــاهش 

هــــ( و طـــاص لـــأ 527اـــت  طـــذاد  ول مـــت للـــ  زـــأ مـــن   مولـــذ  ) الاظـــ 

الفشاو  وصاهش وكا د  اإلااسظـحان، والحعـين زـت عبـذ اإلا ـً، وعبـذ 

د، مــت الــبال  يـــش ، وازــت العــمشكنذ ، وخ ــم هسيـــش اإلاــنع  ازــت اللش

وعمـــأ الصـــائت ظـــعذ  أزــــيأل للـــي   والـــذ  ولـــ   طـــذ لـــأ  الـــوسا ول 

 نــ إل  الغايـة، فإن سـشاللاظ  الحافظ، ف ه زـ أ  زـيازت العمان، و 

مـــت هـــزا الازـــت   ـــ  ول ازـــت  ســــشأ  هزــــيمـــا ع مـــد   ـــذا ظـــم  مـــت  

أ رالرـة  لل طـض ، وظـم  زــي  مذ، لعل اللاظـ  ظـم  مـت   ؤلامام

ة زخطـــــأ ســــــش هحـــــ  مـــــا ل يو ـــــف ه -هما يــــــش  و  -مـــــت عمـــــأ الصـــــائت

العـــذي  الجـــودة، و ملـــ ، و ـــنف، ونعـــد زـــالحفظ والففـــ ، ولىـــت 

ا اـت الجفـاد، ومـا كصــش بـيــش خطـأ نـادس الـنلث والشـيل طمـ  هحازــا ه

                                                           

 . 8/152( ازت العماد الحنبلت، يزسات الزه ، 47)

 . 3( الخالذ ، محلم هحاب عواسل العواسل ل عفشوسد ،ص 48)
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فيــأ، ومج ـــذا اــت فالـــائل اللــذط، ومج ـــذا اــت اإلاناظـــً، وهحازــا اـــت 

الا مــت  ــذذ زمــذائت الشــام وكشاهــا، وخــشض لنفعــأ موافلــات و زــذ

، وثفـــــشد ز يــــــيا  يــــــشوظـــــباعيات، و ملـــــ  عـــــذة مجــــــالغ، وسو  الىس

وكـاٌ ازـت  وان   ـ  مـا إليـأ اإلاـضا  :عالية رهش  العض النعازة فلاٌ

ثـــوات  ،(49)هـــو رلـــة، لىـــت خطـــأ ل ذشـــبأ خـــث  هـــل الالـــبث :نلطـــة

هـ( س مأ    600)
(50). 

 . غبد اللطُف البغدادي 7

ظــــــعذ  زـــــــ   زــــــت إظــــــماعيلالحعــــــت عبــــــذ ال طيــــــف زــــــت   زــــــو

 ،(51) ل    ع يأ وظـ    بـ و  الحذيص عت النيـش ووان  ،الصوات

 .(52)عازوس نـ ووان لع مأ ي ل  بشيخ الشيو  وهو مت 

 هـُجا
ا
 : جالمُذه الذًً درضهـم : ا

 عـــــال  مســـــل العـــــض زـــــت عبـــــذ العـــــالم مـــــحمىت مـــــت ع ـــــوم عـــــذة

ٌ ل نشش الع ـ  النـاف  مـت نحـو و ـذيص بـيهشط  ياثأ ات ظ  و  ـو

ييــون لــأ كــالب ي خــزون  إن ت بـــيفلــذ وــان مــت الط ،هايـــش أ و وفلــ

نحصــد  عــذد طميــ  مــت  إن زإمياننــاالع ــ  منــأ واــت الحليلــة لــ غ 
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  ،اخـــز الع ـــ  منـــأ
ا
   ف ـــدن اإلاصـــادس الحاسيخيـــة كـــذ وأل  ،ســــشألن ـــ  ه

مـــن   ولـــ  ثـــزهش ظـــو  ثالميـــز  الـــزيت كطعـــوا يـــوكا  يــــشرهـــش الىس

ع ــو الشــ ن ويىفـــ  و   الشـــفشة و ــاصوا علــ ،ا اــت مجــاٌ الع ـــومبـيـــش ه

عــــــت كا ــــــد   ،و يـــــــش العــــــض ف ؤلامــــــاممــــــا كالــــــأ ا ــــــذه  عــــــت ثالميــــــز 

 طمـ  الشـافعية واإلاالىيـة علـ   :كـاٌ -اللالاة ثل  الذيت زت يـىش 

اللشااــــــت زمصــــــش  : ن  فالــــــل  هــــــل عصــــــشنا زالــــــذياس اإلاصــــــشية رالرــــــة

زاإلظــىنذسية والشــيخ ثلــ   نـيـــشاللذيمــة والشــيخ نا ــش الــذيت زــت م

زــت دكيــم العيــذ زاللــاهشة اإلاعضيــة وو فــ  مالىيــة خــال الشــيخ الــذيت 

 مـــت ثالميـــز  وهـــ  ،(53)نبــــين اإلازهزــــيثلـــ  الـــذيت فإنـــأ طمـــ  
ى
طميعـــا

 وهـــ  همـــا  ؤلامــام
ى
العـــض زــت عبـــذ العــالم فىفـــا  وهفــاه    ـــزا فالــال

 : ثـ ي 

 جقي الدًً بً دقُق الػُد.1

ؤلامــــــــام الفليــــــــأ اإلاجت ــــــــذ اإلاحــــــــذذ الحــــــــافظ العالمــــــــة يــــــــيخ 

ظـــــالم ثلـــــ  الـــــذيت  زـــــو الفـــــحو م زـــــت علـــــت زـــــت وهـــــ  زـــــت مطيـــــ  ؤلا 

اإلانف ـــــــــــوك  الصـــــــــــعيذ  اإلاـــــــــــالي  والشـــــــــــاف ت  ـــــــــــا      يــــــــــــش اللش

هــــ( زلـــشب ينبـــ  مـــت ال جـــاص 625ف ولـــذ اـــت يـــعبان ظـــنة )نــــيالحصا

وهــــو ازــــت مجــــذ الــــذيت مــــن    ازــــت عبــــذ العــــالم   يـــــشالىس ظـــم  مــــت

د الحـشام ودعـا ـ بـو  عنـذما ولـذ كـال زـأ والـذ  اليــش ييخ اإلاالىية 
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 ة زمواكـــــــف بـــــــيلــــــأ مواكــــــف ي،(54)ألامـــــــة  ئمــــــةيجع ــــــأ   مــــــت  إن

اـــت ملاسعــة الظ ــ  والاظــخبذاد  يــيخأ ازــت عبــذ العــالم
وخـــشض ،(55)

لنفعـأ  سبعـين جعـاعية و ـنف يـش  العمـذة وهحـاب ؤلاإلاـام وعمـل 

يالأ لجـــــا  اـــــت بــــــ فأ وثنــــــيهحـــــاب ؤلامـــــام اـــــت ألا يـــــام ولـــــو همـــــل ثص

هحازـــــا اـــــت ع ـــــوم الحـــــذيص ووـــــان مـــــت  خمعـــــة عشـــــش مج ـــــذا وعمـــــل

  يـــــش رهيــــا  صمانــــأ واظــــ  الع ــــ  هس
ى
ل عــــفش مىبــــا علــــ   الىحــــ  مــــذيما

  العيـون مس ـأ ظـمعد مـت ثــش الايـحغاٌ ظـاهنا وكـوسا وسعـا كـل  ن 

لفظــأ عشــشيت  ــذيسا و ملــ  ع ينــا  ــذيسا ولــأ يــذ كــول  اــت ألا ــٌو 

نوات ة بع ــل اإلانلــٌو ولــت كالــا  الــذياس اإلاصــشية ظــبـــش واإلاعلــٌو وخ

إلـــ   ن مـــات و وـــان الشـــيخ ثلـــ  الـــذيت إمـــام  هـــل صمانـــأ وممـــت فـــاق 

ن إمامــــــا اــــــت ألا ــــــ ين بـــــــيزــــــالع   والضهــــــذ علــــــ   كشانــــــأ عاسفــــــا زاإلازه

 افظــا محلنــا اــت الحــذيص وع ومــأ ويالــشب زــأ اإلاســل اــت رلــً ووــان 

 يــــة اــــت الحفــــظ وؤلاثلــــان والححــــش  يــــذيذ الخــــول دائــــ  الــــزهش ل 

ن مطالعـة وثـالوة ورهـش وثهجـذ زـيطعأ فيما ينام ال يل إل ك يال ويل

اــت عصــش     يـــش   ــ   ــاس العــفش لــأ عــادة و وكاثــأ و فــا معمــوسة لــ  

ا منـــــأ بــــــيمس ــــأ  ـــــنف هحبـــــا ط ي ـــــة همـــــل جعــــويذ هحـــــاب ؤلامـــــام و 

كطعــــة ويــــش  ملذمــــة اإلاطــــشص  اــــت   ــــٌو الفلــــأ ولــــأ ألاسبعــــون اــــت 
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عـــــال  الشوايـــــة عـــــت سب العـــــاإلاين وألاسبعـــــون لـــــ  يـــــزهش في ـــــا إل عـــــت 

ويــــــش  بعــــــا ؤلاإلاــــــام يــــــش ا عظيمــــــا ويــــــش  بعــــــا مخحصــــــش زــــــت 

اـــت هحـــ  الفلـــأ عـــٌض نفعـــأ مـــت   الحاطـــ  اـــت الفلـــأ إلاالـــً لـــ   س 

 ن العـــــ طان  عـــــام  نــــــ مـــــشة رـــــ  ذعـــــ ٌ ويعـــــاد وب غ يــــــشاللالـــــا   

 يـــشالـذيت إلاـا ك ـ  إليــأ الشـيخ كـام ل ليـأ وخــشض عـت مشثيحـأ ووـان هس

س مــــأ  ،(56)هــــ(702  ثـــوات)لفـــ بـــــشال يــــشالشـــفلة علـــ  اإلاشـــحغ ين هس

 . 

 : شامه الدمشقي أبى.2

  زـــت عسمـــان، ؤلامـــام هــــيازـش عبــذ الـــش مت زـــت إظـــماعيل زـــت إ

العالمـــــة رو الفنـــــون يـــــفاب الـــــذيت  زـــــو اللاظـــــ  اإلالذســـــد  ألا ـــــل 

زــــو يــــامة ولــــذ ظــــنة الذمشــــل  الشــــاف ت الفليــــأ اإلالــــش  النحــــو   

الع ـــ  مـــت وكـــش  اللـــش ن ولـــأ دون العشـــش  واخـــز  هــــ( زذمشـــم599)

وكـش  اللـشا ات و فـا ظـنة ظـد عشـشة  ،(57)   يــش ازت عبذ العالم و 

 زـــــ علــــ  الشــــيخ ع ــــ  الــــذيت الوــــخاو . وظــــم  زاإلظــــىنذسية مــــت  

 ، و صـــــل لـــــأ ظـــــنة زالـــــ  يــــــش و  يــــــضاللاظـــــ  ع ىـــــد  زـــــت عبـــــذ العض 

ورالرــــــــين عنايــــــــة زالحــــــــذيص، وظــــــــم   ولد ، وكــــــــش  زنفعــــــــأ، وهحــــــــ  

ة بـــــي  اــــت العش بـــــش ودسط و ف ــــ ، و مــــت الع ــــوم و ثلــــت الفلــــأ  يـــــشالىس
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 ل شاك
ى
 نف عـــا

ى
 :نثــــية، واخحصـــش ثـــاسيخ دمشـــم مش بــــيو ـــنف يـــش ا

، والسا
ى
ة اــــــــت خمعــــــــة، ويــــــــش  نـــــــــيألاولــــــــ  اــــــــت خمعــــــــة عشــــــــش مج ــــــــذا

ن اــــت حـــــياللصــــائذ النبويــــة ل وــــخاو  اــــت مج ــــذ، ولــــأ هحــــاب الشو 

ن النوسيــة والصـــال ية، وهحــاب الــزيل ع ي ــا، وهحـــاب حـــي خبــاس الذول

لحـــذيص اإلالحفـــ  اـــت مبعـــص اإلاصـــطف ، وهحـــاب  ـــو  اللمـــش يـــش  ا

العـــاس  إلـــ  معشفـــة البـــاس ، واإلاحلـــم اـــت ع ـــ  ألا ـــٌو فيمـــا يحع ـــم 

، وهحــاب اليعــم ة ألاه اــت مج ــذ، والباعــص علــ   بـــشز فعــاٌ الشظــٌو

ذ، بــيع نــ إنياس البذ  والحوادذ، وهحاب العوان، وهشـف  ـاٌ ز

، ومفـــــشدات اللـــــشا ، و  ملذمـــــة نحـــــو، ونظـــــ  وألا ـــــٌو مـــــت ألا ـــــٌو

ها لــ  ســـش رلــً، و ه يـــش ل ، ولــأ  بـــياإلافصــل ل ضمخشــش ، ويــيو  ال

ورهـــش  نـــأ  صـــل لـــأ الشـــ   ولـــأ خمـــغ وعشـــشون ظـــنة،  ،يفش فـــا

بة ألايـــــشفية، ومشـــــيخة داس الحـــــذيص حــــــش وولـــــت مشـــــيخة ؤلاكـــــشا  زال

 ل حي ـــــفألايـــــشفي
ى
 مطش ـــــا

ى
 خـــــز عنـــــأ اللـــــشا ات  ة، ووـــــان محوا ـــــعا

ن الىفـــــش ، والشـــــفاب   مـــــذ ال بـــــان، الشـــــيخ يـــــفاب الـــــذيت  عـــــي

وصيــت الـــذيت  زــو زىـــش زـــت يوظــف اإلاـــض  وطماعـــة، وكــش  ع يـــأ يـــش  

ة الشــــــيخ يــــــشل الــــــذيت الفــــــضاس  الخطيــــــ . دخــــــل ع يــــــأ بــــــيالشاك

حأ الـــــز  زـــــ خش اإلاعمـــــوس مـــــت  ىـــــش كـــــوا ين زــــــ ارنـــــان طب يـــــان إلـــــ  

 محـــيألايـنان اــت  ـوسة ف
ى
 وــاد يح ـف منــأ، ولــ  بـــش ا، فالــشبا   ـشبا

ى
 ا

 س زـــــــأ   ـــــــذ ول   ارـــــــأ، وثـــــــوات اـــــــت ثاظـــــــ  عشـــــــش سمالـــــــان ودفـــــــت يـــــــذ

 طـــــــــــشت لـــــــــــت محنـــــــــــة زــــــــــــذاس   :كـــــــــــاٌ س مــــــــــــأ   ،زبـــــــــــاب الفـــــــــــشادذغ
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ـــــت بــــــشزطـــــوا ين ألايـــــنان فـــــ لف    الص اطحمـــــ   :ولطـــــف، وكيـــــل ل

ــــــ    وهــــــو يىفينــــــا.  :زــــــولة ألامــــــش فل ــــــد   نــــــا كــــــذ فو ــــــد  مــــــش  إل

 .س مأ   ،(58) هـ ( 665)ثوات 

 طي الحافظ الدمُا.3

الشـــــاف ت الشـــــيخ ؤلامـــــام  اإلاـــــنمت زـــــت خ ـــــف الـــــذمياك  عبـــــذ

ولـذ  ،(59)نــ الحافظ النعازة ييخ ألائمة يـشل الـذيت  زـو م الحو 

هـــ ( زحونــة مــت عمــل دميــاط وثفلــأ زــذمياط مــذة رــ  ك ــ   613اــت) 

الحـذيص بعـذ فعــم  مـت علــت زـت مخحــاس وازـت اإلاخيلــت ومنصـوس زــت 

نصــــــش زــــــت الع يــــــم وعبــــــذ  زـــــــ  وازــــــت سوا ــــــة و  يـــــــشالــــــذزار وازــــــت اإلال

  وكبلــــــت   والحــــــشمين ومصــــــش والشــــــام والعــــــشاق بـــــــش الخــــــالم النشخ

ة وعمل اإلاعج  وألاسبعين اإلاحباينة ؤلاظناد مت  ذيص  هـل يـش والجض 

ة وهحــــــاب الصــــــالة الوظــــــط  يـــــــش بغــــــذاد وهحــــــاب الخيــــــل وهحــــــاب الع

وهحــاب كبائــل الخــضسض والعلــذ اإلاــسمت و يــبا  مــت الحــواسيخ اإلاحــشسة 

لة عل  ثبحش الشطل ات فنون الع   مـ  السلـة والجاللـة و عـت الذا

ألاخـــــالق كـــــش ت ع يـــــأ عـــــذة  طـــــضا  ثـــــوات فجـــــ ة بعـــــذ  ن فش ـــــوا مـــــت 

 .س مأ   ،(60)هـ(  705اإلايعاد ع يأ ات ر  اللعذة ) 

                                                           

 . 6/61( الصفذ ، الواات زالوفيات، 58)

 . 4/1478، ثزهشة الحفاظ، بـ ( الزه59)

 . 1/48، اإلاعج  اإلاخح  زاإلاحذرين، بـ (الزه60)
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 الاضكىدري  ىـُـز. ابً امل4

هـــــــــــ( مــــــــــت ع مــــــــــا   610  مــــــــــذ زــــــــــت م زــــــــــت منصــــــــــوس ولــــــــــذ )

ف نـــــيلــــأ ثصا نثـــــيوخطازت ــــا مش كالــــا ها  و دزاا ــــا، ولــــت ؤلاظــــىنذسية

علـــــــــ  كشيلـــــــــة  ؤلاظـــــــــشا  ـــــــــذيص  يــــــــــشخطـــــــــ  وثفع و يــــــــــشمن ـــــــــا ثفع

دسط علـــ  يـــذ ازـــت عبـــذ  ،(61)والانحصـــال مـــت الىشـــال  ،اإلاحي مـــين

 .س مأ   ،(62)هـ(  683العالم ثوات ات )

 شهاب الدًً القزافي  .5

إدسيــغ زــت عبــذ الــش مت  :العــال  زـــ  زــو العبــاط   مــذ زــت  

ؤلامـام  :الف نىـد  اإلاصـش   ت عبذ   زت ي ـين الصـن امت الف فشـي  ز

  ــذ ألاعـالم اإلاشـفوسيت انت ــد  -العالمـة و يـذ دهــش  وفشيـذ عصـش  

إليــأ سئاظــة الفلــأ علــ  مــزه  مالــً س مــأ   جعــال  
وطــذ اــت  ،(63)

ك ــــ  الع ــــوم فب ــــ  الغايــــة اللصــــو  ففــــو ؤلامــــام الحــــافظ والبحــــش 

م دلــــد بـــــي ي  والحطحـــــش وآلاخــــز زــــ نوا  الالالفــــظ اإلافــــو  اإلانطيــــم 

مصـــنفاثأ علــــ   ــــضاسة فوائــــذ  و عشبـــد عــــت  عــــت ملا ــــذ  طمــــ  

 اــــــت الفلـــــــأ 
ى
 زاسعــــــا

ى
 وــــــان إمامــــــا

ى
 ونوعــــــا

ى
فــــــ وق  وفــــــاق   ــــــشازأ طنعــــــا

                                                           

 . 1/220( الضسهلت، ؤلاعالم، 61)

 . 1/468واإلافعشون،  شيـ، الحفعبـ (الزه62)

 . 205، عض الذيت زت عبذ العالم، يـش( علت الفل63)
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وثخـــشض زـــأ طمـــ   يــــشوألا ـــٌو والع ـــوم العل يـــة ولـــأ معشفـــة زالحفع

 مــــت ع ومــــأ عــــت الشــــيخ ؤلامــــام العال يـــــش مــــت الفالــــال  و خــــز هس
ى
مــــة ا

عـــــض الـــــذيت زـــــت عبـــــذ العـــــالم الشـــــاف ت  :اإلا لـــــ  بعـــــ طان الع مـــــا 

  وــان   عــت مــت  للــ  الــذسوط و لــت مــت زــذذ  هالمــأ نحــوس يـــش و 

وٌ وبعضمحـــــأ ثــــــض الطـــــشوط إن عش ـــــد  ادرـــــة فبحعـــــت ثو ـــــيحأ 

الشــمغ وسصق في ـــا الحــظ العـــام   يـــشثحــٌو ظــاست مصـــنفاثأ مع

  في ــا نـــض عشفـة ثخنلـة والحــذائم اإلااإلان عـت ال مــغ مبا سـأ والشيــاي 

الفىــــش مـــا   ــــا مـــت  صهــــاس و رمـــاس هــــ   نــــ ألاظـــما  دون ألازصــــاس ويج

  إ ـــشازأوفـــاق   ـــشس منـــاط ألايـــياٌ
ى
النظـــشا  وألايـــياٌ و لـــف هحبـــا

مفيـــــــذة انعلـــــــذ علـــــــ  همالفـــــــا لعـــــــان ؤلاطمـــــــا  وجشـــــــنفد بعـــــــماعفا 

ة اــــت الفلــــأ مــــت  طــــل هحــــ  اإلاالىيـــــة يـــــش هحــــاب الزخ :ألاظــــما  من ــــا

لــز  لــ  ذعــبم إلــ  مس ــأ ول  جــ    ــذ بعــذ  بشــف أ وهحــاب اللواعــذ ا

وهحــاب يــش  الت ــزي  وهحــاب يــش  الجــالب وهحــاب يــش  محصــٌو 

ؤلامــام فخــش الــذيت الــشاص  وهحــاب الحع يلــات علــ  اإلانحخــ  وهحــاب 

ة ويـــــش أ هحـــــاب يــــــش الحنلـــــيو اـــــت   ـــــٌو الفلـــــأ وهـــــو ملذمـــــة الزخ

شد علـــ  مفيـــذ وهحـــاب ألاطوبـــة الفـــاخشة عـــت ألاظـــئ ة الفـــاطشة اـــت الـــ

ة وهحــــاب الاظـــحغنا  اــــت نــــية اــــت إدسان النــــي هـــل الىحـــاب وهحــــاب ألام

ن الفحـــاو  وألا يـــام زــــي  يـــام الاظـــحشنا  وهحـــاب ؤلا يـــام اـــت الفـــشق 

ة وهحــــاب اليواكيــــد اــــت   يــــام اإلاواكيــــد يـــــش ايــــحمل علــــ  فوائــــذ  ض 
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وهحـــاب يـــش  ألاسبعـــين لعـــض الـــذيت الـــشاص  اـــت   ـــٌو الـــذيت. وهحـــاب 

عحلــــاد وهحــــاب اإلانجيــــات واإلاوبلــــات اــــت ألادعيــــة ومــــا الانحلــــاد اــــت الا 

يجــوص من ــا ومــا يىــش  ومــا يحــشم وهحــاب ؤلازصــاس اــت مــذسوات ألازصــاس 

ان اـــــت جع يـــــم ألايمـــــان وهحـــــاب العمـــــوم وسفعـــــأ وهحـــــاب بــــــيوهحـــــاب ال

ألاطوبـــــــــة عـــــــــت ألاظـــــــــئ ة الـــــــــواسدة علـــــــــ  خطـــــــــ  زـــــــــت نباثـــــــــة وهحـــــــــاب 

رلــً  يـــشاإلايــذان و الا حمــالت اإلاشطو ــة وهحــاب البــاسص ل ىفــا  اــت 

خــــــالت  بـشنـــــــ  خ :كــــــاٌ الشــــــيخ يــــــمغ الــــــذيت زــــــت عــــــذلن الشــــــاف ت

الحــــافظ يـــــيخ الشـــــافعية زالـــــذياس اإلاصـــــشية  ن اللشااـــــت  ـــــشس   ـــــذ 

 اـــت رما
ى
ة ع ـــوم اـــت   ـــذ عشـــش نــــيرما : و كـــاٌ -ة  يـــفش نــــيعشـــش ع مـــا

 
ى
 :كـــاٌ -ورهـــش عـــت كا ـــد  اللالـــاة ثلـــ  الـــذيت زـــت يـــىش  ،(64)يـــفشا

إلاالىيـــــة علـــــ   ن  فالـــــل  هـــــل عصـــــشنا زالـــــذياس  طمـــــ  الشـــــافعية وا

اللشااـــت زمصـــش اللذيمـــة والشـــيخ نا ـــش الـــذيت زـــت  :اإلاصـــشية رالرـــة

زاإلظـــىنذسية والشـــيخ ثلـــ  الـــذيت زـــت دكيـــم العيـــذ زاللـــاهشة  نـيــــشم

ن زـــــــياإلاعضيــــــة وو فــــــ  مالىيــــــة خــــــال الشــــــيخ ثلــــــ  الــــــذيت فإنــــــأ طمــــــ  

 :بعــا ثالمزثــأ ورهــش لــت :كــاٌ  زــو عبــذ   زــت سيــيذ، (65)نبـــياإلازه

 نــــأ إلاــــا  ساد الياثــــ   ن يسيــــد اظــــمأ اــــت  : ن ظــــي  يــــفشثأ زــــاللشاات

                                                           

 . 1/37( ازت فش ون، الذيباض اإلازه ، 64)

 . 1/34( اللشاات، يش  ثنليو الفحو ، 65)
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 ف ـــــ  ذعـــــشل اظـــــمأ ووـــــان إرا طـــــا  زــــــ 
ى
د الـــــذسط وـــــان  ينئـــــز  ائبـــــا

اللشااـــت فجـــشت ع يـــأ هـــز   :ل ـــذسط يلبـــل مـــت طفـــة اللشافـــة فىحـــ 

 يـــشالنعـبة ورهــش بعالــف   ن   ـ أ مــت الف نعــا وثـوات س مــأ   زذ

 .(66)ـ(ودفت زاللشافة ه684الطين عام )

 ألاغشجاج الدًً بً بيت .6

عبـــــذ الوهـــــاب زـــــت خ ـــــف زـــــت زـــــذس العالمـــــ  كا ـــــد  اللالـــــاة 

هــــ( وظـــم  مـــت طعفــــش  604ولـــذ ظـــنة )، (67) ة لخـــ بــــيينعـــ  الـــ  ك

داود عل  الحافظ صوـ  الـذيت و ـِذذ ووـان  زـ وكش  ظصن   نـ الفمزا

 روــــــ  الفطــــــشة  ـــــاِد اللشيحــــــة  ــــــحيو الــــــزهت
ى
 فا ــــــال

ى
  سطـــــال

ى
سئ عــــــا

 
ى
 طميـــل الطشيلــة  عــت العنـــض عفيفــا

ى
 عنــذ اإلا ـــون را يــــش ها

ى
ة ملــِذما

س ٍ  ظــــــذيذ ورهــــــت راكــــــ  وع ــــــٍ  طــــــ  ولــــــت  كالــــــا  اللالــــــاة زالــــــذياس 

ــــة الشــــاف ت س ــــد    عنــــأ  اإلاصــــشية والــــوصاسة والنظــــش وثــــذسيغ كِب

والصـــالحية والخطازـــة واإلاشـــيخة واطحمـــ  لـــأ مـــت اإلانا ـــ  مـــا لـــ  

لــاٌ إنــأ  خــش كالــاة العــذٌ واثفــم النــاط علــ    ووــان ييـــش يجحمــ  لغ

                                                           

-11اللشااـت، ؤلا يـام،  :؛ وينظـش38/ 1( ازت فش ـون، الـذيباض اإلاـزه ، 66)

12 . 

اللشااـت، اإلاصـذس  :ينظـش ( ازـت فش ـون، اإلاصـذس نفعـأ، واإلاو ـ  نفعـأ؛67)

 نفعأ، واإلاو   نفعأ. 
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  ووــــــان الشــــــيخ عــــــال  الــــــذيت البــــــامت يصــــــفأ ز ــــــحة يـــــــش عذلــــــأ وخ

هـ( هما رهش س مأ    665ثوات ظنأ )،(68)الزهت
(69). 

 ألاغشجقي الدًً بً بيت .7

عبـــذ الـــش مت زـــت عبـــذ الوهـــاب زـــت خ يفـــة زـــت زـــذس، كا ـــد  

ثــــاض الــــذيت  اللالــــاة ثلــــ  الــــذيت  زــــو اللاظــــ  ازــــت كا ــــد  اللالــــاة

، وــان طــذ  (70)اإلاعــشول زــازت زنــد ألاعــض العالمــ  اإلاصــش  الشــاف ت

 بزىش زت  يـو  زـ اإلا ً اليامل زت   يـشألمأ ذعشل زاللا د  ألاعض وص 

 يـــض ة مــت لخــ  ثفلــأ علــ  عبــذ العض بـــيوعالمــة زــالفحو والحخفيــف ك

 زص  يـــش زــت عبــذ العــالم و 
ى
 منــاظشا

ى
 إمامــا

ى
 زاأل يــام، طيـــذ يـــش فلي ـــا

ى
ا

 نبـــيالعش 
ى
 وــامال

ى
، بـــية، رهيــا

ى
 مفوهــا

ى
 فصــيحا

ى
 محعــنا

ى
، يــاعشا

ى
 سئ عــا

ى
ال

 
ى
وافـــش العلـــل وامـــل العـــندد سو  عنـــأ الـــذمياك  اـــت معجمـــأ يـــ ئا

مــــت نظمــــأ، ودسط اــــت  مــــاهت هبــــاس، وولــــت الــــوصاسة مــــ  اللالــــا  رــــ  

ن يذيــــأ زــــيو  وـــان يج ــــغ وهحـــاب الحىــــ  يـــــش ظـــحعف  مــــت الـــوصاسة  

الالــمان مــت خــاكش   و همــا كــاٌ  زــو  واإلاوكعــون وجعمــل محاظــبات

ة ودسط زالصــــالحية واــــت كبــــة نـــــي يــــان وــــان نــــاظش الخضانــــة الع طا

وباإلاشــفذ وثــول  مشــيخة الشــيو  زخانلــا   ،الشــاف ت، وبالشــشيفية

                                                           

 . 8/182( العبي ، كبلات الشافعية، 68)

 . 1/478( العيوك ،  عت اإلاحا شة، 69)

 . 214، ؤلامام العض، ص يـش( الفل70)
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 ســــشظــعيذ العـــعذا ، وثـــول  الخطازـــة زالجــام  ألاصهـــش ولـــأ خطـــ  ون

 م
ى
 اـــت   يامـــأ يلظـــا

ى
 طـــضل

ى
، هسفــــيونظـــ ، ووـــان فصـــيحا

ى
الححـــشص  يــــشبا

والاطت اد ات مت ينوب عنأ، ووـان مـت زلايـا الع مـا  الف ـحا  ومـت 

 ظـنة )   ذ سطاٌ الىماٌ زالذياس اإلاصشية
ى
هــ( س مـأ  695ثوات هفـال

  (71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 6/78( الصفذ ، الواات زالوفيات، 71)
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 هـيالفصل الثا

 هشاطه العلمي والفكري

 

 هاتىال تـياملناصب ال :األول املبحث

 
ا
  ها في الشامجىل  تـياملىاصب ال :أول

 هـُجا
ا
 ها في مصز جىل  تـياملىاصب ال :ا

 

 عتهبـينتاجه العمني وط :نـياملبحث الثا

 

 

 

 

 

 

 



 

  



53 |  

 األول املبحث

 هاتىال تـياملناصب ال 

ظ  القضاء( ،ألخطابه ،إلافتاء ،) التدَر

 

العـض زـت بعــذ العـالم كطـد  يــطشا  ؤلامــام إنهمـا هـو مع ـوم 

مصـــش  ـــين  كالـــا  اـــت ألاخـــشالشـــطش و مـــت  ياثـــأ اـــت دمشـــم الشـــام 

كعـــــــــمنا  ألاظـــــــــاطوعلـــــــــ  هـــــــــزا  ،إظـــــــــماعيلاخح ــــــــف مـــــــــ  الصـــــــــالح 

 :  ن اللادمبـيها ات الشام وات مصش وهما ظ ثول  حـ اإلانا   ال

 
ا
 ها في الشامجىل  تـياملىاصب ال :أول

العض العذيذ مت اإلانا    ين وطـود  اـت الشـام  ؤلامام ثول 

 :  ومن ا

ظ  .1  التدَر

ن ـــا ثنط ـــم مـــت جع ـــي  ألة بـيــــش ه ةالحـــذسيغ و ـــيفة رات كيمـــ

 وانـــــد  ن وـــــان الع ـــــ  الـــــز  ذع مـــــأإالنـــــاط و 
ى
 يـــــشعيا

ى
اإلاـــــذسط ع مـــــا

 الـــــذسدا  زــــــ  عـــــت  ،فلـــــذ وسد اـــــت الحـــــذيص الشـــــشيف بــــــشاه الليمـــــة

وإن اإلاالئىـــــة لحالــــ   طنحت ـــــا ))  : ()بـــــ عـــــت الن )س ــــد    عنــــأ(

س ــــا لطالــــ  الع ــــ  وإن كالــــ  الع ــــ  ذعــــحغفش لــــأ مــــت اــــت العــــما  

وإن فالـــــل العـــــال  علـــــ  العازـــــذ  (( الحيحـــــان اـــــت اإلاـــــا وألاسي   ـــــ  
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ا  بـــيإن الع مــا  هــ  وسرــة ألان ، هفالــل اللمــش علــ  ظــائش اليواهــ 

ا  لـــ  يوسرـــوا دينـــاسا ول دسهمـــا إنمـــا وسرـــوا الع ـــ  بــــيإن ألان
ثـــول  ،(72)

 إ يـــــامالحالـــــاسة ونشـــــش  إيـــــعا الحـــــذسيغ زاإلاوـــــجذ مشهـــــض  ؤلامـــــام

الحــذسيغ  ووــان ،(73)ل الع ــومامئين لن ــالظــ  نظــاسالشــشيعة ومطمــ  

س مـــأ  بــــ ألايو صمـــت اإلا ـــً اليامـــل  ألامـــو  جـــام  الاـــت صاويـــة الغضالـــت ز

) فحنـــــــــأ  ووكـــــــــذ  ـــــــــذرد ل شـــــــــيخ فحنـــــــــة ظـــــــــميد زحادرـــــــــة  ،(74)  

اإلابحذعــــة ( مــــت الحناز ــــة ممــــت ازحـــــذعوا البــــذ  و  بــــوا علــــ  اإلا ـــــً 

 يــص وــانوا زطانحــأ ووــان لفــ   لــذ علــ  ازــت عبــذ  بـــ ألايو الايــشل 

مـــت مشثبـــأ ع ميـــة وميانـــأ لـــذ  اإلاعـــ مين اـــت  إليـــأالعـــالم إلاـــا و ـــل 

الحــذسيغ اــت الجــام  فعــٌض عــت الحــذسيغ إرنــا 
هــز   ترـــش  للــذ  ،(75)

 يـأ هـو نعـ  اإلاـول  انـأ ثجاوصهـا زفالـل   ومنـأ ع يــشالحادرة زأ  

وعــٌض مــت كبــل اإلا ــً   خــش  عــاد الــ  الحــذسيغ مــشة و  ،يـــشونعــ  النص

ي  الصـالح بعـا  صـون اإلاعـ مين بعـي  جعـ  إظماعيلالصالح 

ملازـــــل وكـــــوفف  معـــــأ  ـــــذ خصـــــمأ اإلا ـــــً الصـــــالح نجـــــ   لإلفـــــشن 
                                                           

 . 1/81( ازت ماطة، ظصن زت ماطة، 72)

 . 11( عبود فياي، دوس اإلاوجذ، 73)

ـــــافعية ( ا74) / 4الضسهلــــــت، الاعــــــالم،  :؛ ينظــــــش136/ 8لعــــــبي ، كبلــــــات الشـ

144 . 

ــــ  75) ــ ــ ـــامأ،الزيل علـ ــ ــ ـــــو يــ ــ ـــش  زــ ــ ــ ـــــأ؛ ينظــ ــ ـــــ  نفعــ ــ ـــأ، واإلاو ــ ــ ــ ـــــبي ، نفعــ ــ ( العــ

 . 5/24ن، حـيالشو 
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هـــ(  638ظــنة ) ؤلانيــاسنىش ع يــأ ايــذ  ــاه  مصــش فــ   يــوبالــذيت 

فــزه  الــ  مصــش وبلــ  في ــا   ــ  مماثــأ  إكالكــأفعــٌض واــجت وثــ  

س مأ   
(76). 

 إلافتاء.2

مــت ال ــحازة  ـشيــثجنف ــا الىس حـــ ال ألامــوس الفحــو  مــت  بـــشجعح

 ه  مــــــــــــــت العــــــــــــــ ف الصــــــــــــــالح لع ــــــــــــــأ إلاعــــــــــــــشفت   يـــــــــــــــش والحــــــــــــــابعين و 

علـــــــ  مـــــــت  إرمـــــــأع ـــــــ  وـــــــان  يــــــــشبغ  ف ـــــــ )) مـــــــت () بــــــــ  ـــــــذيص الن

  بوايــش ع ما  ات الششيعة ولىن   لـ    ن  يمن   وهزا ل ،(77)(( فحا 

العــــــض  ؤلامـــــاموكـــــذ و ـــــل  ،يحعش ـــــوا لفـــــزا اإلاوكــــــف إنس مفـــــ    

د لنـــا ظـــوكـــذ  ف ،حــــ ييـــون مف إن  ه ـــأا ة ممـــيــــض ميانـــة ع ميـــة محم

العــض  ؤلامــامعنــأ   طــاب  ظــئ ةثالــمند  حـــ ال ؤلامــاماإلاصــادس هحــ  

ليــل  حـــ يف ؤلامــامووــان ، ومن ــا الفحــاو  اإلاو ــ ية والفحــاو  اإلاصــشية

 –إن هـزا )) ،اإلا ـً اليامـل ظـ لأ فلـاٌ إنو  يــش كبلـات اإلاجحمـ  ف

نـــزــــش لـــأ  ـــشام   - إظـــماعيليلصـــذ الصـــالح  ق ففـــل يجـــوص لـــأ م  البا ذا

                                                           

ــــ ( الزه76) ــ ـــــش2/166، دٌو ؤلاظـــــــالم، بــ ـــــات،  :؛ ينظــ ـــ ، الوفيــ ــ ؛ 328الخطيــ

ــــ ؛  734العـــــــيوك ، ثـــــــاسيخ الخ فـــــــا ،  ــ ـــــاس  زــ ــــت إخبــ ـــش اـــ ــ ـــــذا، اإلاخحصــ الفــ

ـــش،  ــ ــــ ؛ العي3/169اليشــ ــ ـــــان، نــ ـــذ الجمــ ــ ــــ ؛ الىح1/339، علــ ــ ــــوات بــ ــ ، فـ

 . 2/351الوفيات، 

 . 1/143( الحاه ، اإلاعحذسن، 77)
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 سظٌو   نه  عنـأ وكـاٌ  )) : رلً فلاٌ الشيخ
م ع يأ فإنل زل يحشا

ــــ   العــــين ويىعــــش العظــــ  (( فل 
وكــــذ وــــان العــــض زــــت عبــــذ  ،(78)إنــــأ ي 

 
ى
عت اإلانىـش ل ي مـأ اـت هـزا مـت  هـ زاإلاعشول النا ل مشالعالم مسال

 .نزـين والحالٌ زـيأ فالحشام حـيذعحف

 تألخطاب.3

 اـت العصـوس المس ـد الخط
ى
 هامـا

ى
  لنخ ـد ولحــذ  حــ ازـة دوسا

 ألن ـامـت الوكـد الحا ـش  بــشو ن وان ات ظـالف الـضمت خطوست ـا اه

ٌ  ؤلاعــالم  ظــ وبمس ــد  اــت نفوظــف   رـــشالنــاط وين  يـــشالــز  ذع ألاو

انبعســــــد الخطبــــــة مـــــــت ك ــــــ  مــــــنمت  ــــــادق معـــــــحعذ  إراوخا ــــــة 

ثمش مـــــــن  –ففـــــــ  الخطـــــــ  ولظـــــــيما خطـــــــ  الجمعـــــــة  ،إلاالكـــــــاة سبـــــــأ

ص بـــش يحالــشها طمــ  مــت اإلاعــ مين ومــت هنــا ث – ألاظــبوقتاإلاعــ مين 

 ـــــاه   إظـــــماعيلوكـــــذ ثـــــ  جعي نـــــأ مـــــت كبـــــل الصـــــالح  ،(79) هميت ـــــا

ة يــش ة كصحــش هـ( عل  خطازة طام  دمشـم وبلـ  ف 637الشام ظنة )

ظـ    ألنـأ زــشعلـ  اإلانا إظـماعيلين  علـ  الصـالح  ألنأات الخطازة 

 زــل ل وؤلافحــا ة  لخطازــبعضلــأ عــت  فلــام الصــالح لإلفــشن  صــون 

ــِ  اثفــم  ،و يـــش واـجنأ  يــص 
ا
)) وولــت خطازــة الجــام  ألامــو  مــذة ر

  ل فــــــــشن  بعــــــــا زــــــــالد 
ل
 ن الصــــــــالح إظــــــــماعيل ازــــــــت العــــــــادٌ، ظــــــــ 

                                                           

 . 8/135( العبي ، كبلات الشافعية، 78)

 . 16( عبذ الش مت مشاد، ؤلامام العض، 79)
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ـــ   هـــل الخ
 
ل ً  ع  ـــ ل 

 
وخطـــ  ازـــت عبـــذ العـــالم،  يــــشالعـــا ل، فشـــم ر

ً  ا ــــ ل 
 
ـــــأ  فب ــــ  ر

ي 
 
 ع  
ِ
ـــــت خطبحــــأ، و ــــث لصـــــالح ف ــــ  يــــزهش الصــــالح ا 

ـان   يعـأ مـذة
 
ـأ  بعـذ  ن و

ي 
 
م ع   ـِ   فــشض  فعضلـأ مـت الخطازـة و ـيل

ا
ر

 . (81) هـ(638ووان رلً ظنة) ،(80)عنأ (( 

 . القضاء 4

العــــض زــــت عبــــذ العــــالم ثــــول   إننــــ  يــــذٌ علــــ   إ   طــــذلــــ  

اللالــــا  اــــت دمشــــم، وكــــذ رهــــش ا ــــذ البــــا سين انــــأ مــــاسط اللالــــا  

 لخطـــــوسة اإلانصـــــ   يلإظـــــماعة  يـــــص عضلـــــأ الصـــــالح يــــــض ة وطحــــــش لف

 .(82)ع يأ

 هـُجا
ا
 ها في مصزجىل  تـياملىاصب ال :ا

 بـــش ومشجــ   ــبا  مج س ظــأالعــض الشــام معــلث  ؤلامــام  ــادس
ى
ا

وعنـــــذ و ـــــولأ مصـــــش  ،إظـــــماعيلجة لعياظـــــة اإلا ـــــً الصـــــالح حــــــين

  ،اظـــــــــــــــــــــحلباٌ  يمـــــــــــــــــــــابعـــــــــــــــــــــامت   وخا ـــــــــــــــــــــت     ه فـــــــــــــــــــــااظـــــــــــــــــــــحلب أ 

 ت العـــــــــــادٌ فح لـــــــــــا  الصـــــــــــالح  يـــــــــــوب ازـــــــــــت اليامـــــــــــل ازـــــــــــو  )) يــــــــــــش ف

ــــــــــأ  
ي 
 
ل ي إ 

مــــــــــش ، وكالــــــــــا  مصــــــــــش والوطــــــــــأ وفــــــــــول خطازــــــــــة الجــــــــــام  العا

                                                           

 .1/352( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 80)

 . 214، بـ ( خاي  اإلاعا يذ ، ثاسيخ الوكت العش 81)

 . 78، ؤلامام العض، يـش( الفل82)
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ثولهــــــا اــــــت مصــــــش زصــــــوسة  حـــــــ ن اإلانا ــــــ  البـــــــيوظن ،(83)..((.اللبلــــــت

 :  هـ مفص ة و 

 الخطابت .1

 ٌ الجــــام  العمــــش   ةاــــت مصــــش هــــو خطازــــ ؤلامــــاممــــا يــــغل   و

 ٌ الــز  زنــا  عمــشو زــت  – ن كيمــة الجــام  العمـش   ،همـا ظــبم اللــو

 يــشيـغ أ اإلانصـ  جعم إرنـا ثخف  عل  ا ذ فلذ ثـول   ل –العاص 

انــأ عــٌض  يــششية  الجوامـ  اإلاهجــوسة اـت اللــاهشة وبــاقت اإلانـاكم اإلاصــ

 .(84) يوبالصالح  يـش ال  مت وص  ألنأ نفعأ عت الخطازة

 القضاء  .2

اهة والعذالـــة نــــض هــــ( وكـــذ عـــشل زال639ثـــول  اللالـــا  ظـــنة ) 

 فلــذ انطبــم ،(85)وافشهــا اــت اللالــاةلزــذ مــت ث  مــوس  هـــ والصــذق و 

  ألاسوــــــان  ))  عظــــــ ،زــــــ ن   ع يــــــأ و ــــــف اللالــــــاة
ى
  و ع مفــــــ  ،وكعــــــا

 
ى
  ألامـــــــةوع ـــــــي   مـــــــذاس  ،نفعـــــــا

ى
 ويـــــــشعا

ى
 واللصـــــــذ   ـــــــ  نصـــــــ   ،علـــــــال

 عنــــــــــذ  ألانــــــــــامن زـــــــــــيوفصــــــــــل اللالــــــــــا   ،لإل يــــــــــامان اإلاعذلــــــــــة يـــــــــــض اإلا

                                                           

الفوك ، الحـوادذ الجامعـة،  :؛ وينظش1/102( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 83)

140 . 

 . 724( العيوك ، ثاسيخ الخ فا ، 84)

 . 1/476 ، الع ون إلاعشفة دٌو اإلا ون، يـض ( اإلالش 85)
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ـــــام (( الصــــالح  يــــوب ازــــت اليامــــل ازــــت العــــادٌ وكــــذ ول  ،(86) الخصـ

ي ـــــــأ  خطازـــــــة ا وفـــــــول
ي 
 
ل مـــــــش ، وكالـــــــا  مصـــــــش والوطـــــــأإ    لجـــــــام  العا

 يــش الـ  مـت وص  ألنـأ الخطازـةانأ عٌض نفعأ عت  يـش ،(87)اللبلت 

 اإلاذسظـــــــةواكحصـــــــش عم ـــــــأ علـــــــ  الحـــــــذسيغ اـــــــت  ،(88) يـــــــوبالصـــــــالح 

 .(89)الصالحية 

ظ  .3  التدَر

 إهمـــاٌثـــول  الحـــذسيغ بعـــذ عضلـــأ مـــت الخطازـــة وكـــذ  ـــادل 

علــ  يمنــة الطالــ   هـــ زاللــاهشة و د نـــ ز ، حـــوال الصــالحية اإلاذسظــة

طوان والطــشق زـــش ن اللصــشيت وبــاب النصــش والخانلــا  وخــان زـــيإلــ  

اإلاحفشكــة،  نشــ ها اإلا ــً الصــالح نجــ  الــذيت  يــوب وكــذ زــذ  زيناا ــا 

ووانــد اإلاذسظــة سباعيــة اإلاــزه  فيــان نصــ   العــض ،(90)هـــ639ظــنة

ت الشــــشعية اإلاــــزه  الشــــاف ت وكــــذ ثناولــــد اإلاذسظــــة الاخحصا ــــا

ة الع مــــــــا  العــــــــام ين يـــــــــش خشطــــــــد خ ها و يـــــــــش و  يـــــــــشوالفلــــــــأ والحفع

                                                           

 . 83( الظاهش ، صبذة هشف اإلامالً، 86)

 الجامعــة، الحــوادذ الفــوك ، :؛ ينظــش1/102( ازــت وجــش، سفــ  ؤلا ــش، 87)

 . 140ص 

 . 724( العيوك ، ثاسيخ الخ فا ،ص 88)

 . 16( عبذ الش مت مشاد، عض الذيت زت عبذ العالم،ص 89)

 . 16عبذ الش مت مشاد ، عض الذيت زت عبذ العالم ، ( 90)
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ن زـــــــــيبعــــــــذ وفــــــــاة الصــــــــالح وثــــــــوالت الحىــــــــ   ،(91)زالىحــــــــاب والعــــــــنة 

ط الـــز  ظـــاه  اـــت دعـــ  الع ـــ  والع مـــا  زـ بــــش العـــالكين و ـــل الـــ  

   ـــيفل  :فلـــاٌ إلي ـــاوالـــز  زنـــ  اإلاذسظـــة الظاهشيـــة ودعـــا الشـــيخ 

ٌ   وإلاا مشي  سظيـش عل    إن اـت  ولدن  :ل إليـأ اإلا ـً الظـاهش يلـو

لزــت زنــد  إلثصــاح  ل هــز  اإلاذسظــة ل :مــت يصــاح لوظائفــً فلــاٌ

مات س مـأ    إن إل  ا ذ ثالميز   وبل  ات اإلاذسظة ألاعض
(92). 

 إلافتاء.4

ووانـــد اــت مصـــش فـــوس و ــولأ مـــت الشـــام  ؤلافحـــا  ؤلامـــامثــول  

لذسطـــة انـــأ  ـــين دخولـــأ مصـــش فحــا  لــأ يـــفشة واظـــعة اـــت معـــ لة ؤلا 

 ؤلامــاماــت مصــش كبــل مجــت   حـــ كــام الشــيخ اإلانــزس  وهــو مــت وــان يف

))وإلاــا دخــل مصــش زــال  الشــيخ صوــ  الــذيت اإلانــزس  اــت  ،و يـــش العــض ف

كبـــــــل  حــــــــ هنـــــــا نف :ألادب معـــــــأ، وامحنـــــــ  مـــــــت ؤلافحـــــــا  ألط ـــــــأ، وكـــــــاٌ

 ،(93)..((.ا محعـــين فيـــأحــــي الـــوس ، و مـــا بعـــذ  الـــوس  فمنصـــ  الف

 ،و يــش اـت معشهـة مـ  الححـاس  يـص  ؤلامـام  ـا   ف   حـ اإلاعائل ال ومت

ظنشــش فا إن  حــ  ن الححـاس إلاـا دهمـد الـبالد عليــ   واكعـة بغـذاد ال

ن  هل مصش عـن   ثـش يا    جعال  ات  با طمة الحافظ صو  الذيت وط 
                                                           

 . 46( م وامل الفل ، ألادب ات العصش اإلام وو ،ص 91)

 . 87ص  ، ؤلامام العض،يـش( علت الفل92)

ـــــافعية، 93) ــ ـــــات الشـــ ــ ـــــبي ، كبلـــ ــ ـــــش8/106( العــ ــ ـــت  :؛ ينظـــ ــ ــ ــــيوك ،  عـــ ــ ــ العــ

 . 65؛ اإلالذسد ، الفوائذ اإلاو وعة،ص 1/175اإلاحا شة، 
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اظخشــــــاسوا الشــــــيخ عــــــض ،))  و ــــــاكد زالعــــــ طان وععــــــاهش  ألاسي

اخشطـــوا و نـــا   ـــمت لىـــ  علـــ    النصـــش الـــذيت س مـــأ   فلـــاٌ 

ي حــــش ك يــل  و نــا  سيــذ  ن  ك حـــ فلــاٌ العــ طان لــأ إن اإلاــاٌ اــت خضان

جـــــاس فلـــــاٌ لـــــأ الشـــــيخ عـــــض الـــــذيت إرا   الـــــشت مـــــا  مـــــت  مـــــواٌ الحُّ

لـت الحـشام  ه  مـت الحا ً و  الـش ألامـشا  مـا عنـذ  عنذن وعنذ  شيم 

ـــ   ة ونلـــذا وفِشكحـــأ اـــت الجـــ   ولـــ  يلا
ِ
زىفـــايت   رلـــً و ـــشبحأ ظـــى

الوكــــــد اك ــــــٍ  اللــــــشي و مــــــا كبــــــل رلــــــً فــــــال ف  الــــــش العــــــ طان 

فــ  مــا عنــذه  مــت رلــً 
ُّ
ن يــذ  الشــيخ ووــان الشــيخ زـــيوالععــىش و 

بة زحيــص ل ذعــحطيعون مخالفحــأ فــامحس وا هـــيلــأ عظمــة عنــذه  و 

عنــذ  ؤلامــامللــذ اسثفعــد ميانــة  ،(94)((-زــ رن    -فانحصــشوا  مــش  

مــــــت  ،لإلظــــــالمكــــــذمفا  حـــــــ ات الج ي ــــــة الجة لاخــــــذمحـــــــيالعــــــ طان ن

العـــــــ طان  إنالعــــــ طان  ؤلامـــــــاموافــــــم   ــــــا  حــــــــ   البـــــــش اإلاعــــــائل الى

بعـــــذ  ؤلاظـــــالميةذعيـــــذ الخالفـــــة العباظـــــية  إن  سادط زـ بــــــش الظـــــاهش 

 ادقـــ  انـــأ  زـــو  ،(95)ظـــلوكفا اـــت بغـــذاد علـــ  يـــذ اإلاغـــٌو 
ى
فجـــا  سطـــال

النا ــش، وهــو اللاظــ    مــذ ألاظــمش زــت ؤلامــام الظــاهش زــت ؤلامــام 

عـ  اإلاعحعصــ  و خــو اإلاعخنصـش، ومعــأ طماعــة مـت عــشب خفاطــة 

، و الــش كا ـد  اللالــاة ثـاض الــذيت ازــت 
ى
اـت كشيــ  الخمعـين فاسظــا

                                                           

ـــــض ( اإلالش 94) ـــــش1/417 ، العــــــ ون، يــ ـــــبي ،  :؛ ينظـ ـــــافعية العـ ـــــات الشـ ، كبلـ

8/109 . 

 .2/259د ، النجوم الضاهشة ات  خباس مصش واللاهشة، زـش ( ازت جغش  95)
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زنـــــــد ألاعـــــــض، وظـــــــائش ألامـــــــشا  وطميـــــــ  الععـــــــىش، وطمفـــــــوس  عيـــــــان 

ن، ودخــل إلــ  نـــياللــاهشة ومصــش، ومعظــ  النــاط مــت الشــفود واإلانر

 ، وخـشض النـاط إلـ  سويحـأ، ووـان اللاهشة وكذ ليغ الشعاس العباسد

مــت  عظــ   يــام اللــاهشة رــ   الــش كا ــد  اللالــاة ونــواب الحىــ ، 

اإلاشــايخ و عيــان الصــوفية، وألامــشا   زـــشوع مـا  الب ــذ وفلفا هــا و وا

وملــذمو الععــاهش، والحجــاس ووطــو  النــاط، و الــش  يالــا الشــيخ 

  مــــذ  يـــــشعــــض الــــذيت زــــت عبــــذ العــــالم، فمس ــــوا و فـــــ  زحالــــشة ألام

ط ــــــــغ   فشـــــــفذوا  ،  نـــــــأ   مـــــــذ زـــــــت ؤلامـــــــام الظـــــــاهش زـــــــت ؤلامـــــــام و 

النا ش. فلبل كا د  اللالاة ثاض الذيت يفادات اللـوم، و اـجل 

علــــــ  نفعــــــأ زــــــالسبوت، وهــــــو كــــــائ  علــــــ  كذميــــــأ اــــــت رلــــــً اإلاحفــــــل 

  ربخــــد ألامــــوس هــــز   إن،(96)العظــــي    ــــ   ــــ  ؤلااــــجاٌ والحىــــ  

العــــض مــــت  ؤلامــــام بـــــشعح وكــــذ  ،العــــض زــــت عبــــذ العــــالم ؤلامــــامميانــــة 

يــــات اواإلاعــــ مين واع ــــوا س  ؤلاظــــالمالــــزيت خــــذموا  ألافا ــــل ألائمــــة

 . (97)الحم 

 

                                                           

ـــ96) ـــأ  :؛ ينظـــــش7/385ات، ( الصـــــفذ ، الوفيـــ ا مــــــذ مخحـــــاس العبــــــاد ، دولـــ

ـــــً،ص  ــ ــ ـــت 183اإلاماليـــ ــ ــ ــ ــ ـــذ زـ ــ ــ ــ ــ ـــالم ا مـ ــ ــ ــ ــ ـــــيخ ؤلاظـ ــ ــ ــ ـــــان، يـ ــ ــ ــ ـــــذ اللطـ ــ ــ ــ ؛ ا مـ

 . 183مية،ص ثـي

ــــ يبـش ( الغ97) ، عنـــــوان الذاسيـــــة فـــــيمت عـــــشل مـــــت الع مـــــا  زاإلاائـــــة العـــــابعة نــ

 . 109زبجاية،ص 
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 نـياملبحث الثا

 عتهبـينتاجه العمني وط

 

 ؤلامــــــامكــــــام زح ليففــــــا  حـــــــ نلصــــــذ زالنحــــــاض الع  ــــــ  الىحــــــ  ال

 ألامــشللــذ وــان العــض واظــ  السلافــة راكــ  الفىــش وظفــش ران  ،العــض

مــــت  يـــــشالىس إلــــففلــــذ  ،عىــــف علــــ  ث ليففــــا حـــــ مــــت خــــالٌ هحبــــأ ال

 حــ وال ،اإلاخالفـة آلاسا مت الشظـائل والـشد علـ   يـشالىح  وهح  الىس

 :  هـ ومنلفاثأ  ،(98)الفىش   الاظحلالٌت عت سو  بـش ع

 الجهاد وفضله إخكام.1

الشــشيفة اــت فالــل  وألا اديــصالىشيمــة  آلايــاتويخنــاٌو في ــا 

العـــــض اـــــت  ؤلامـــــامفيلـــــٌو  ؤلاظـــــالم ظـــــنام س طالجفـــــاد علـــــ  اعحبـــــاس  

الجفـــــادا اـــــت  :فـــــإن  فالـــــل  ألاعمـــــاٌ بعـــــذ ؤلايمـــــان زـــــاهلل))  ،ملذمحــــــأ

 ،ألاسي مــــــن   فـيـــــــشإلاــــــا فيــــــأ مــــــت محــــــم   عــــــذا     وثط ؛ل  بـــــــيظ

ـــــون دمـــــا  اإلاعـــــ مين  ،واظـــــخنلار  ظـــــش  اإلاعـــــ مين مـــــت  يـــــذي   و  

مف  و كفـالف  ـش  حـأ   مــت واسثفــاق اإلاعـ مين زمـا من ،و مـوالف  و ا

ـــ   . ـــشمف  و كفـــالف  وإسفـــاق سا ـــد  الىفـــاس و مـــوالف  
ل
ولـــزلً عظ

 ،والغالـ  واإلاغ ـوب ،  فيأ  طش  الطالـ  مـت اإلاعـ مين واإلاط ـوب

 ٌ وعول ـــف  عـــت  ،و  يـــا اللحلـــ  فيـــأ بعـــذ ممـــات   ،واللاثـــل واإلالحـــو
                                                           

 . 113( م محعت عبذ  ، عض الذيت زت عبذ العالم، 98)



64 |  

ة ل يصــــــــففا  حـــــــــ  يــــــــات   ال ــــــــٍة ظــــــــشمذيل زــــــــزلوها ألط ــــــــأ زحيــــــــاة  زذِي

 . (99).. (( .ذعشففا العاسفون  الوا فون ول

 قىاغد ألاخكام في إصالح ألاهام أو إلاخكامفي أدله  إلاملام.2

ٌ وهــو اكــشب الــ    فــت   ع ــ    مــت الفنــون  إ الفلــأ الــ     ــو

 صـــــاد   اكــــو   بــــــشويعح ،(100)ؤلامــــاماطـــــل هحــــ   بـــــشالشــــشعية ويعح

  و دسهـــــامئـــــات اإلاعـــــائل الجضئيـــــة  فيـــــأالع  ــــ  والـــــز  كـــــشق 
ى
طميعـــــا

كاعـذة دس  اإلافاظـذ ملـذم علـ  ط ـ    ظاط شمفا عل    وا فح  ف

ة ظـــــــاس ع ي ـــــــا الفلفـــــــا  اـــــــت الححـــــــشي  فــــــــيكاعـــــــذة فل هــــــــ اإلاصـــــــالح و 

 . (101)والحح يل

 بداًت الطؤل في جفضُل الزضىل  .3

اـــــت هـــــزا الىحـــــاب عـــــذة وطـــــو  اـــــت ثفالـــــيل  ؤلامـــــامص زــــــش وكـــــذ ا

 فالـــ أ   عــ32وب ـــ  عــذد الوطـــو  ) ألاهــشمالشظــٌو 
ى
ت زـــاقت ( وطفــا

  إنمن ـــا  ، (102)اإلاخ وكـــات
ى
 زمىـــة وـــان ذعـــ   ع يـــأ وان طـــزعا

ى
وجـــشا

 ظـم  اإلاعـ مون  نــ هأ فحـت  ثــش يخطـ  ع يـأ و  بـ وان الن
ى
نأ نــ نا

                                                           

 . 1ع   ، إ يام الجفاد وفال أ،ص ( عض الذيت ال99)

 . 240، ؤلامام العض،ص يـش( الفل100)

 . 115( م محعت عبذ  ، زا   اإلا ون،ص 101)

 . 235، ؤلامام العض، صيـش( الفل102)
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 ا بــيألان ســش هوفوسان اإلاا  مت ثحد يذ  و نأ  ل    ع يـأ وظـ   

 يوم الليامة و 
ى
 . (103)يـشها الىسيـش واإلاشظ ين ثابعا

 في ضكنى بالد الشام  ضالمإلا  أهل غُبجـز .4

النبويـــــة الشـــــشيفة  ألا اديـــــصوكـــــذ طمـــــ  في ـــــا مجموعـــــة مـــــت 

الخا ـــــة اـــــت ثفالـــــيل زـــــالد الشـــــام اـــــت العـــــىن  علـــــ  اعحباسهـــــا زــــــالد 

ون زـــالد بــــيوظـــي  ثــ ليف هـــزا الىحــاب إلاـــا اطحــا  الص ي ،(104)زغــوس 

مـــــت اإلاعـــــ مين،  يــــــشالشـــــام، وبـــــذ وا يحـــــاسبون اإلاعـــــ مين، ففـــــض  هس

إلـــ  ألامصـــاس ألاخـــش  وي شبـــون، فىحـــ  هـــزا الىحـــاب وبـــذ وا يفـــشون 

ليسيــــد اإلاعــــ مين ويحــــاٌو  ن يجع فــــ  يليمــــون اــــت زــــالد الشــــام ول 

يخشطــــون من ــــا، زــــل علــــ  العىــــغ فلــــذ  ــــص اإلاعــــ مين اــــت ألامصــــاس 

ألاخــــش   ن يحش ــــوا علــــ  الانحلــــاٌ إلــــ  الشــــام وظــــىناها ومذافعــــة 

العــــض زــــت   وسدهــــا حـــــ ال النبويــــة ألا اديــــصومــــت  ، (105)ألاعــــذا  في ــــا 

علــ  النــاط صمــان ل يبلــ  فيــأ  ثـــ ))ي  : ()بـــ عــت الن عبــذ العــالم

                                                           

،ص 103)  . 64- 62( عض الذيت الع   ، زذاية العٌن ات ثفاليل الشظٌو

 ، اإلاشط  نفعأ، واإلاو   نفعأ. يـش( الفل104)

)105) hppt : www .saaid.net  



66 |  

وهـــــو  ـــــذيص  ـــــحيو علـــــ  يـــــشط  ، (106)مـــــنمت إل لحـــــم زالشـــــام((

 . (107)الشيخين البخاس  ومع   

 بـُـزالقزان الك ُـزجفط.5

الــــ   و يــــاسانــــأ مخحصــــش هحــــاب اإلاــــاوسد   يـــــشرهــــش علــــت الفل

وكــــذ كبــــ  اــــت ا ــــذ دوس  ،(108)خ  اإلافــــشدات وهــــو مج ــــذ  ــــ نـــــ معا

 .النشش

 الفتن والبالًا واملدً والزساًا أو.فىائد البلىي واملدً 6

الـ     ؤلاخـالصواإلاحـت من ـا  ( فائـذة ل ـبالو  17وكذ يـش  )

الـ    والحالـش  والـذعا  ومعشفـة كـذس  وؤلانازةومعشفة عظمة   

ذ كبـــــــ  هـــــــزا وكـــــــ ،يــــــــشها الىسيــــــــش و  ،(109)العافيـــــــة والشـــــــىش ع ي ـــــــا 

 .وتبـيـش الىحاب ات داس الفىش ز

  

                                                           

؛ 165ازــت اإلابــاسن، الجفــاد، ص  :؛ ينظــش25/ 7( الحــاه ، اإلاعــحذسن، 106)

 . 2/460ي بة، اإلاصنف،  زـ ازت  

 ( الحاه ، اإلاصذس نفعأ، واإلاو   نفعأ.107)

 . 245، ؤلامام العض،ص يـش( الفل108)

 . 13-9( عض الذيت الع   ، فوائذ الب و  واإلاحت،ص 109)
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 شجزة املػارف  .7

وثي ــ  في ــا عــت  ــفات    ،وهــو هحــاب اــت اعحلــاد الحو يــذ

 
ى
 الـــــــــــ  فصـــــــــــٌو  زاإل ـــــــــــافةوهيفيـــــــــــة ثو يـــــــــــذ  وب ـــــــــــ  عشـــــــــــشيت زازـــــــــــا

 .(110)ذية فـيثم

ت والفتاوي املىصلُت  .8  الفتاوي املصٍز

ا وهمــــــــا هحازــــــــان يجحمعــــــــان زــــــــنفغ اإلاو ــــــــو  لــــــــزا طمعت مــــــــ

 حـــ ال اإلاخح فــة ألاظــئ ةمجموعــة مــت  عبــاسة عــت هـــ بعنــوان وا ــذ و 

ال  اإلاو ـل مـت اسي  ويبذو مت نعبت ا عض الذيت ؤلامامعن ا   طاب

ة ومصــش لع ــأ كــذ  ــادل كائفــة مــت النــاط ممــت انخعــبوا يـــش الجض 

من ــــا اــــت  يـــــشة رهــــش الىسفـــــيالــــ  اإلاو ــــل ومصــــش، و ــــمد فحــــاو  فل

ومن ــــا مــــا يخــــ  الصــــالة  ،(111)هحــــ  الفلــــأ من ــــا مــــا يخــــ  النيــــا 

وكـــــذ كـــــاٌ ا ـــــذ .الفلـــــأ اإلاخح فـــــة  زـــــوابها مـــــت يــــــش و ،(112)وألاران

 :  الشعشا  ات فحاويأ

  

                                                           

 . 245الامام العض ، ، يـشل( الف110)

 . 4/598( الضسه د ، البحش اإلاحيث ات   ٌو الفلأ، 111)

، ص فـي( ألاظنو ، الحم112)  . 428ذ ات ثخشي  الفشو  مت ألا ٌو
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   مز فلذ الشيخ ازت عبذ العالم  ما الفحاو  فع ي ا العالم

 ،(113)كـام زحم    م الليـام          لفلذ امـش   نـ ساع

 مقاصد الصالة  .9

ممـــا  يـــشويبــذو انــأ هحـــاب  غ عـــت فوائــذ الصـــالةوفيــأ ثي ــ  

رــــالذ  بـــــ ألايو  الشــــشلالعــــض كــــش   علــــ  اإلا ــــً  ؤلامــــام إنذعــــضص رلــــً 

  :فلــــــــــاٌ ؤلامــــــــــاممــــــــــشات اــــــــــت يــــــــــوم وا ــــــــــذ همــــــــــا نلــــــــــل العــــــــــبي  عــــــــــت 

لــــــــش  ع يــــــــأ  اإلا ــــــــً ألا  إ )) ك ــــــــ     العــــــــض    ؤلامــــــــام إ يــــــــشل   ن يا

احـــــة اـــــت اعحلـــــاد  هـــــل الحـــــم انــــــيثصا
ا
ـــــغاس مســـــل اإلا  

رهـــــش  حــــــ لفأ الصل

ات حـــيبعالــفا اــت الفا  ا وكشئــد ع يــأ ملا ــذا الصــالة اــت يــوٍم رــالذ مــشل

اظــــخنادا الــــ  هــــالم  يـــــشممــــا يــــذٌ علــــ  انــــأ  غ ،(114) .. ((.ع يــــأثلــــش  

 مـا بـيــش الايشل وكياظا عل  عذد مشات اللش  ة ات اليوم ف و وـان ه
ى
ا

اإلا ــً الايــشل هــو  ــاه   إناــت يــوم مــشة وا ــذة ونحــت نع ــ    نجــض 

ٌ  و  ـــواٌالنـــاط   مـــوس غ كالـــ  ع ـــ  فلـــذ جشـــغ أ ولـــ  وكـــذ  ،الـــذو

))ف مــــــا  :هــــــزا الىحــــــاب س ــــــ   ــــــغش  فلــــــاٌ  هميــــــةرهــــــش اإلا ــــــً عــــــت 

العـــض  علــ  العـــ طان ناولـــأ ملا ــذ  الصـــالة وكـــاٌ  ؤلامـــام إ دخــل 

ف   ـــذ  مس فـــا زــــياكش هــا فلش هـــا   
صـــنل ن يذيـــأ واظححعـــن ا وكـــاٌ لـــ  يا

عـــً آلا ص مج    
 ي النــــاط ع ي ـــا ف مــــا زـــزهشها و  ثـــــ فلـــاٌ لـــأ كــــشل

 ـــشل

                                                           

 . 1/185( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 113)

 . 8/133( العبي ، الطبلات، 114)
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ذ اإلان   ــــع 
  علــــ  ن بـــــشطــــا  اإلايعــــادا

ل
ــــذ   و رنــــ  ع يــــأ و ــــل أ بـــــيو م 

ن زـــي ــ ة  هـــ ة الصــالة و نـــيوكــاٌ اع مــوا  ن  فالــل العبــادات البذ

ـــأ فع ـــيى  زملا ـــذ الصـــالة ثص  
ف ازـــت عبـــذ العـــالم نــــيالعبـــذ وسبل

ــضُّ  ــت ذع 
موهــا  ولدهــ  وم   

ل
وهــا وا فظوهــا وع  ع ــيى   فاظــمعوها وعا

ــق مـــا ل  و 
ُّ
ـــ  من ــا مــت الن  عظـــي  اــت رلــً اإلاج ــغ وهح 

ووــان لفــا وكــ  

حصـ  عذدا     عطـ فاإلا ً الايشل  ، (115)((يا
ى
زصـوسة  ـشيحة يـ ئا

 .عة هزا الىحاب اللي بـيعت ك

 مقاصد الصىم .11

 هبــــــيك
ى
عة هحـــــاب بــــــيك بـيــــــشعة هـــــزا الىحـــــاب جشـــــازأ الـــــ   ـــــذا

ذ الصــوم وكــذ رهــش بعــا ملا ــذ الصــالة ففــو يــزهش  هميــة وفوائــ

 رلـــــــً اـــــــت ا ـــــــذ الىحـــــــ  فيـــــــزهش ؤلامـــــــام العـــــــض عـــــــت فوائـــــــذ الصـــــــوم 

 
ى
الخطيئـــات،  يــــشسفـــ  الـــذسطات، وثىف :)) ل صـــوم فوائـــذ من ـــا: كـــائال

الطاعــــات، ويــــىش  يـــــشالصــــذكات، وثوف يـــــشوهعــــش الشــــفوات، وثىس

 طاس عــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــواكش اإلاعا ــــــــــــــــــــــد  نـــــــــــــــــــــــض عــــــــــــــــــــــال  الخفيــــــــــــــــــــــات، والا 

 .(116)واإلاخالفات ((

  

                                                           

 . 8/133( العبي ، الطبلات، 115)

 عت موك 116)
ى
 www.islamiat.com: ( ملا ذ الصوم ل ع    نلال
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 ي اختصار املقاصد الفىائد ف .11

ٌ هو هحـاب اـت  ن فيـأ العـض زـت عبـذ بــيالفلـأ وكواعـذ  ي   ـو

واإلابـــا  و ثطـــشق  وؤلا عـــانالعـــالم س مـــأ  ، اإلاصـــالح واإلافاظـــذ 

الـــ  كاعـــذة دس  اإلافاظـــذ ملـــذم علـــ  ط ـــ  اإلاصـــالح همـــا ثطـــشق الـــ  

 .(117)ها يـش و  وألافعاٌ ألاكواٌعنأ ات   ـ اإلان

 اًت الغاًت في اختصار النه .12

هحـاب اـت فـشو  الفلـأ الشـاف ت وكـاٌ  خ يفة انـأرهش  امت 

للــــذ اخحصــــش  ازــــت عبــــذ العــــالم  ايــــة الاخحصــــاس اــــت مج ــــذ وا ــــذ 

 .(118)ذشو  الجوهش  ألنأ سـش هاخحصاس   ل يمىتزحيص 

  املجاس  أهىاعفي بػض  إلاًجاسالى  إلاشارة.13

 وهــــــــــو هحــــــــــاب اــــــــــت معشفــــــــــة ع ــــــــــ   ليلــــــــــة اللــــــــــشان واإلاجــــــــــاص 

   ـــواٌان زــــي ـــذ البـــا سين بعـــا الىحـــ  من ـــا  لفـــا وسدو ،(119)فيـــأ 

 .(120)الناط يوم الليامة والعلائذ وملا ذ الشعية

                                                           

ـــذ، الصـــــفحات 117) ـــاس اإلالا ـ ـــت اخحصـ ـــذ اـ ـــ   ، الفوائــ ـــض الــــذيت العـ ؛ 2( عـ

 .  34؛ 33

 . 2/1982(  امت خ يفة، هشف الالنون، 118)

م ص  ــٌو ظــالم، ألادب اــت  :؛ ينظــش1/84إيالــا  اإلاىنــون، ،نـــ ( البازا119)
؛ عمــــش هحالــــة، 21/ 4؛ الضسهلــــت، ؤلاعــــالم، 123العصـــش اإلام ــــوو ، ص

ــــنلفين،  ــ ــ ـــ  اإلاــ ــ ــ ــ ــــاط5/249معجـ ــ ــ ـــــات  ؛ إليــ ــ ــ ـــ  اإلاطبوعـ ــ ــ ــ ـــــشه غ، معجـ ــ ــ ظـ

 . 1/137ة، بـيالعش 

 . 1/58( البغذاد ، هذاية العاسفين، 120)
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لحت في اغتقاد 14
َ
 الحق أهل. امل

العـض  ؤلامـامنعف ا العبي  س مـأ   الشـيخ  حـ مت الىح  ال

علـ   ثلـش  وانـد  حـ هزا الىحاب مت الىح  الصغاس ال إ   نأورهش 

يبـــــذو مـــــت عنوانـــــأ انـــــأ هحـــــاب اـــــت  ،بــــــ ألايو ل معـــــام  اإلا ـــــً الايـــــش 

 مـــت هـــزا الىحـــاب كـــذ رهـــش اـــت  إنالعليـــذة وان رهـــش العـــبي  
ى
كعـــما

 .(121)الفحاو  

و وسد بعا اإلانسخين بعا الىح  إل  ظ طان الع ما  

 من ا معائل الطشيلة ات معشفة الحليلة 
ى
ومن ا هحاب ،(122)خط 

د ات هشف ؤلاظشاس عت  ى  الطيوس وؤلاصهاس وهحاب العما

ة ات ألالفاظ الاطشومية بـيوهحاب النخبة العش  مواسيص العباد

وهحاب جعاسي كولين إلاجت ذ وا ذ 
هما  وسد البعا هحاب  ،(123)

وات الحليلة ذعود  ،(124)الحمذ هلل الز  خ م ؤلانعان والجان 

منلفي ا ألن هنالً  يـشان والخط  ات نعبة الىح  ال   حـش هزا الاي

ة وا ذة فيوطذ ازت نـيومنس  ز ل   و ه مت عال  سـشان  هحـش اي

عبذ العالم الف سد  وازت عبذ العالم اإلاصش  وازت عبذ العالم 

                                                           

 ( اإلاصذس نفعأ، واإلاو   نفعأ. 121)

 . 2/83( الذطيلت،  عالم العشب ات الع وم والفنون، 122)

 . 1/58هذاية العاسفين ، اد ، ( البغذ123)

 . 2/1359(  امت خ يفة، هشف الالنون، 124)
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  وعض الذيت البغذاد  وهنل  مت يـش اإلالذسد  وعض الذيت الذم

ف ما هحاب  ،ن ول هحاب ومنلفأبـي لفوا الىح  اإلازووسة وظن

 هشف ؤلاظشاس عت  ى  الطيوس وؤلاصهاس ففو لزت  ان  عض

إما هحاب العماد ات  ،(125)هـ( 678الذيت ا مذ اإلالذسد  اإلاحوا  )

مواسيص العباد ففو لزت عبذ العالم اإلاصش  الشاف ت 
(126)، 

ها عل  هز  الشاو ة فال ثنع  ال  ؤلامام الشيخ العض زت يـش و 

 .عبذ العالم) ظ طان الع مـا  (

 

 

 

 

                                                           

ـــــش335/ 3، ( الضسهلـــــــــــــت، ؤلاعـــــــــــــالم125) ــ ــ ــ ـــ   :؛ ينظــ ــ ــ ــ ــ ـــــشه غ، معجــ ــ ــ ــ ـــــاط ظــ ــ ــ ــ إليــ

ـــــات العش  ــ ــ ــ ـــــياإلاطبوعـ ــ ــ ــ ؛  ــــــــــــامت خ يفــــــــــــة، هشــــــــــــف الالــــــــــــنون، 65/ 4ة،بــ

2/1485 . 

ـــــش1/161( البغـــــــــذاد ، هذايــــــــــة العــــــــــاسفين، 126) ــ ــــ البازا :؛ ينظـــ ــ ــ ـــــا  نـــ ــ ، إيالـــ

 . 315/ 2اإلاىنون، 
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 الفصل الثالج

 هشاطه في الحهاد والدعوة

 

 دوره يف اجلهاد الفعمي  :األول املبحث

 

 دوره يف اجلهاد الدعىي  نـياملبحث الثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 





75 |  

 األول املبحث

 دوره يف اجلهاد الفعمي

 

العـض زـت عبـذ العـالم لزـذ مـت  ؤلامـامكبل البـذ  زـزهش طفـاد 

  ،عنــأ اـــت اللــشان والعــنة و ىمــأ يـــضمعشفــة مــد   وط
ى
فالجفــاد لغـــة

ألاسي اإلاعحوية  نبخـد  و  :والجفاد ،(127)ذمصذس لفعل سباقت طاه

لــــــــ  ثنيـــــــــد وال ـــــــــحشا  وألاسي الصـــــــــ بة ويلـــــــــاٌ  سي طفـــــــــاد واـــــــــت 

ٌ زـــــ سي طفـــــاد ورمـــــش ألاسان) طفـــــذ ( الجفـــــاد نــــــض ( )الحـــــذيص  نـــــأ

والجفــاد همــا رهــش  ،(128)يــشعا كحــاٌ مــت لــ غ لفــ  رمــة مــت الىفــاس

ـــــ،(129)ظـــــالم ؤلا رسوة ظـــــنام  فا
 
وا ل ـــــذُّ ع 
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ظ
ا
فـــ مش   وا ـــح  ،(130) ث

يخـــال اـــت    اإلاـــاٌ و ن ل وإنفـــاقز عـــذاد العــذة   مـــشو ــشيو فلـــذ 

                                                           

 . 11ص  ( ظافش اللاظ  ، الجفاد والحلوق،127)

 . 1/142  مصطف  و خشون، اإلاعج  الوظيث، هـيازـش ( إ128)

 . 15( عبذ   زت اإلاباسن، الجفاد، ص 129)

 . 60( ألانفاٌ، آلاية، 130)
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ز هم فـــــا لـــــزهش   زوازـــــاالحـــــذيص   هـــــلوكـــــذ هـــــشط  ،(131)لومـــــة لئـــــ  

عــــــت  نـــــــغ  ن سظـــــــٌو  ،ومن ـــــــا يــــــــشاـــــــت الجفــــــاد والع بــــــــ   اديــــــص الن

 ()ٌا ومــا ينـــمــت الذ يـــشل    و سو ــة خبـــي)) لغــذوة اــت ظ: كــا

مــــــت  يـــــــشفي ــــــا وللــــــاب كــــــوط   ــــــذه   و مو ــــــ  يــــــذ  اــــــت الجنــــــة خ

 علــــ  الجفــــاد  ؤلاظــــالمولــــ غ الجفــــاد اــــت  ،(132)(( ...انـــــيالذ
ى
ملصــــوسا

سو   ،فلــــــث زــــــل الجفــــــاد زاإلاــــــاٌ والــــــنفغ وال عــــــان فلــــــذ زالعـــــيف

 و نفعـــــــــى طاهـــــــــذوا اإلاشـــــــــشهين زـــــــــ موالى  )) :انـــــــــأ كـــــــــاٌ()عنـــــــــأ

اس عل  زلعـة مـت إرا اظحو  ، وييون الجفاد(133) (( و لعنحى  ل  الىفل

 
ل
ا يـــــة ال اظـــــحول   حـــــ داس ؤلاظــــالم فــــشي عـــــين علــــ  طميـــــ   فــــشاد النل

ــاس  ونعــا ى  ،ع ي ــا الىفل
ى
  ،سطــال

ى
 وهبــاسا

ى
ا  ومش ــد  ، ــغاسا فــإرا  ،  ــحل

ا ية دفـ  العـذول عـت داس ؤلاظـالم  ـاس الجفـاد  ،ل  ذعحط   هل النل

ـــــــوا ت ألاخـــــــش  مـــــــت داس  فـــــــشي عـــــــين علـــــــ  مـــــــت ي ـــــــي   مـــــــت  هـــــــل النل

                                                           

ـــــش( العــــــــيوك  و خــــــــشون، ثفع131) ــ ـــين، ص  يــ ــ ــ ـــــش243الجاللـ ــ ــــعيذ  :؛ ينظـ ــ ظــ

؛   مـذ عبـذ اإلا ـً، سمالـان 92ص  ، و ، مت اطل خطوة ال  ؤلامـام

 . 1ة وطفاد، ص ثـشبـي

/ 3، يــــشغالعـــيوك ، الجـــام  الص :؛ وينظـــش4/98مز ، العـــصن، حــــش ( ال132)

ـــص، 409 ــ ــ ــ ــ ـــام  ألا اديــ ــ ــ ــ ــ ـــــش ؛ اإلانـــــــــــــزس ،  ـــــــــــــحيو ال400/ 17؛ طــ ــ ــ ــ ــ  ي  حـ

 . 1/73 ، حـشهـيوال

ـــــام، 133) ـــــأ ؤلا يـ ـــت  دلــ ــ ـــــشام مـ ــــور اإلاــ ـــش، ز ــ ــ ـــــت وجــ ـــــش؛ ين266( ازـ اإلالـــــــش ،  :ظــ

 . 43 ألاسبعين ات الجفاد،
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ــــــــ  ييــــــــون الجفــــــــاد فــــــــشي عــــــــين علــــــــ  طميــــــــ   ،ؤلاظــــــــالم وهىــــــــزا   ل

، (134)اإلاعـــ مين مـــت داس ؤلاظــــالم  يــــشول يجـــوص ثمىـــين   ،اإلاعـــ مين

 آلافــــاتاإلاجحمــــ  مــــت  إلنلــــار هنالــــً طفــــاد الــــذعوة الــــ    إنهمــــا 

ص فيأ ويـيخنا العـض زـت عبـذ زـش ، وهو النو  الز  (135)ثحل زأ  حـ ال

 .س مأ   ؤلاظالم

ووــان  ألامــ  ؤلاظــالمثــذاعد علــ   ةالشــيخ مش  ــ للــذ عا ــش

 سفــ  الفمــ  لاحفــاظ علــ  
ى
ففــو مــت يــفذ  ــضو  ،ؤلاظــالمالة زـــيلضومــا

 ،هــزا الــذيت  زنــا اإلاشــ نة  ــذ  إعمــالف ين ويــفذ بـــيالححــاس والص ي

اــــت  ؤلافصــــا اإلاصــــادس الحاسيخيــــة ظــــىحد عــــت  إنوعلــــ  الــــش   مــــت 

إن  ؤلاربــاتيذ ثـــش ا   ــز هـــ يــاسن في ــا الشــيخ و  حـــ    ــ  الحــشوب ال

ولعل اـت هـزا الـش   نظـش  ،يـش ن فلث ل حـيمشاسوات الشيخ زمعشه

اص  حــــــض ألن الشـــــيخ ومـــــت خـــــالٌ مواكفـــــأ وطش ثـــــأ اـــــت كـــــٌو الحـــــم واع

 ،ممــا رهــش ســـش هزذينــأ و ش ــأ ع يــأ ومــا ينهــذ مشــاسهة الشــيخ اــت 

 اـت الجفـاد 
ى
لـذليل وا ـح علـ   وإ يامـأولعل ات ث ليف الشيخ هحازـا

علـــــ  وـــــل  ـــــاٌ  ،الشـــــيخ لاجفـــــاد وبالحـــــالت مشـــــاسهحأ فيـــــأ  ـــــ  هـــــزا

ن علـ  وطـأ الخصـوص ل شـيخ حــيفاإلاصادس الحاسيخيـة ثـزهش مشاسه

هـــ ( فممــا  658هـــ( ومعشهــة عــين طــالوت) 647همــا معشهــة دميــاط )

                                                           

 . 21/213ة، حـية اليويفـي( مجموعة فلفا ، اإلاوظوعة الفل134)

 . 18ص  يطاط، الذعوة ؤلاظالمية، نـ (  ع135)
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لــويغ الحاظــ   و اللــذذغ لــويغ م ــً  إن ،رهــش اــت معشهــة دميــاط

غ يــــــاسة ة العــــــابعة رلــــــً  نــــــأ لــــــيبـــــــيفشنعــــــا نظــــــ  الحم ــــــة الص ي

الصــ ي  بعــذ صمــت ك يــل مــت ظــلوط  وسيــ ي ، و كنــ  نــبال  زـــالد  

 ن يحــزوا  ــزو ؛ وإلاــا  ــل عيــذ اإلاــيالد  هــذ  إلــ  بعــا اإلاعــيحيين 

  اليـة الـسمت 
ى
الزيت ظ وا ممحنعين عت الانالـمام إلـ  الحم ـة  روازـا

ن زــــــــينلشــــــد ع ي ــــــا يــــــاسة الصــــــ ي  وبــــــزٌ اإلا ــــــً طفــــــذ  ل حوفيــــــم 

ة ث ييـــــــذ  وسبـــــــا بــــــــيلـــــــ  الحم ـــــــة الص يإسنوظـــــــند وفشدسيـــــــً   ـــــــ  ث 

مححـــذة لىـــت إنوظـــند سفـــا وظـــاكحأ، وصاد علـــ  هـــزا الـــشفا  ن 

 يــذق  طيــوات د  
ى
إلــ  خــان اإلاغــٌو ألاعظــ   بـ نـــ انو هش زـــيبعــص ساهبــا

ان وسد ع يـــــأ ثــــــش ذعـــــشي ع يـــــأ اثحـــــاد اإلاغـــــٌو واإلاعـــــيحيين علـــــ  ألا

خالـــو  الـــبالد اإلاعـــيحية ل مغـــٌو ف مـــا  ـــل عـــام  الخـــان زـــان ك ـــ 

نعــــيين ومعفــــ  طــــان ظــــاس لــــويغ علــــ  س ط الفشظــــان الفش  م1248

 عمــــــــاٌ اإلا ـــــــً اـــــــت ثاسيخــــــــأ الـــــــزا   الصــــــــ د   طوانفيـــــــل الـــــــز  سو 

رـــــ  وا ـــــل الغـــــضاة ثلـــــذمف  الـــــ  ،(136)وو ـــــ د الحم ـــــة إلـــــ  دميـــــاط

ون زليـــــادة م ىفـــــ  لـــــويغ الحاظـــــ  بــــــياإلانصـــــوسة  يـــــص  عـــــذ الص ي

ة محم ـة زـالجنود والعحـاد، بــييا فيـأ ظـبعمائة ظـفينة  ش ط شا كو 

ووكفوا بعفن   ثجا  دمياط ف ما ظم  زـزلً العـض زـت  مصشلغضو 

عبــذ العـــالم ثحــٌو مـــت عــال  مـــذسط اــت اإلاوـــجذ إلــ  منـــزس طـــ  ، 

                                                           

 . 15/57( ٌو ديوساند، كصة الحالاسة، 136)
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وينلــ   الجفــادويحــص علــ   مــاطوي فــ  الحاللــو  ذعبــ    مــةوكائــذ 

والشـع   ؤلاعذادات  ويعححص ألامشا  عل  العشعة ينبـيالص يعل  

ويعــــافش  ، إرا زمصــــش و فــــا ثححــــٌو إلــــ  طــــ   لجــــ و  ؤلامــــذادعلــــ  

الشــــــيخ اإلاعــــــت مــــــ  الجــــــ   إلــــــ  اإلانصــــــوسة وينالــــــ  إلــــــ   ــــــفوفأ، 

الفمــــــــ ،  يــــــــشويحش ـــــــأ علـــــــ  الجفـــــــاد، ويعــــــــحن ا العـــــــضائ ، ويعحش

ل، ويـح  النصـش ل معـ مين علـ  نــيواـت ال بــشويحاسب اإلاع مون ات ال

جنونأ اـت داس ازـت وـم ىف  لويغ الحاظـ  وي ن، وي ظشونيبـيالص ي

وكـــــذ ظفـــــشت اـــــت هـــــز  اإلاعشهـــــة هشامـــــة مـــــت ،(137)للمـــــان زاإلانصـــــوسة

،  ـــــين العـــــض دلـــــد انـــــأ معـــــحجاب الـــــذعوة فـــــشو هشامـــــات الشـــــيخ 

و ل الفشنجة إلـ  اإلانصـوسة اـت اإلاشاهـ  واظـحظفشوا علـ  اإلاعـ مين 

يو ف مــــــا س   الشــــــيخ  ــــــاٌ  ويــــــد الــــــشل
 
ووــــــان الشــــــيخ مــــــ  الععــــــىش وك

ذ  إلــ  الــشيو يــا سيــوا خــزي   زـــيا يـــش عــ مين نــاد  زــ عل   ــوثأ مشاإلا

عذة مشاسا فعادت الشيو عل  مشاه  الفشنجة فىِعـشت ا ووـان الفـحو 

ن يــذ  اإلاعــ مين  ــاس  الحمــذ زـــيالفشنجــة و ــش  مــت  ســـشو ــش ق  ه

هلل الـــز   سانـــا اـــت  مـــة م سطـــال اـــِخش لـــأ الـــشيو
ول  شازـــة اـــت  ،(138)

خ زـــــأ مـــــا زـــــأ مـــــت الحلـــــو  والـــــوس  والحـــــشص علـــــ  ألامـــــش فـــــ ن الشـــــي

 م اإلاعشهـــة  ،ؤلاظـــالم وهـــو اـــت هـــزا  ـــضب   الـــز  ل يخ ـــد  ع ـــي  

                                                           

 . 135ص  ة،يـش ( علت م طماص، ملشس الع137)

وظـــت صينـــو النعي ـــ ، ؤلامـــام العـــض  :؛ ينظـــش8/109( العـــبي ، كبلـــات، 138)

، ص 
ى
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معشهــــــة عــــــين  فـــــــ ة الــــــواسد رهشهــــــا اــــــت اإلاصــــــادس الحاسيخيــــــة فنـــــــيالسا

ن اإلاماليــً اإلاعـ مون والححـاس الىفـاس، للــذ زــيطـشت  حــ وال )*(طـالوت

ن واظــلطوا الخالفــة اظــخبا  الححــاس اسي ؤلاظــالم مــت  ــذود الصــي

العباظــية اــت بغــذاد واظــخبا وا الحشمــات وو ــ وا الــ  عــين طــالوت 

  حـــــــــــــ يذون إلحاكفــــــــــــا زاإلاــــــــــــذن ؤلاظــــــــــــالمية اليـــــــــــــش مــــــــــــت اسي الشــــــــــــام 

ة زـــ ن   طـــ   ل بـيــــش ظـــلطد مـــت كبـــل معحمـــذيت علـــ  ظـــمعت   الى

 مــــت(139)ي ــــضم
ى
هــــز  ألامــــة  ، للــــذ خيــــ     مــــالف  واعــــذ لفــــ  طنــــذا

زالـــــــزهش إن  يــــــــشمـــــــت الجذ ،س وا  مـــــــش  محع مـــــــوا  ـــــــم الجفـــــــاد فـــــــا

العـــــ طان كطـــــض اظـــــح رن الشـــــيخ اـــــت إن يجمـــــ   مـــــوالا مـــــت العامـــــة 

  ،الجـــــــــــــــ   الـــــــــــــــز  ظـــــــــــــــيحاسب الححـــــــــــــــاس فلـــــــــــــــاٌ الشـــــــــــــــيخ فـيــــــــــــــــضلحج

ــــــً و  الـــــــش ألامــــــشا  مـــــــا .. .)) إرا   الــــــشت مــــــا عنـــــــذن وعنــــــذ  شيم 

ة ونلـذا وفِشكحــأ اـت الجــ   
ِ
لــت الحـشام و ــشبحأ ظـى ه  مـت الحا عنـذ 

ــ   زىفــايت   رلــً الوكــد اك ــٍ  اللــشي و مــا كبــل رلــً فــال ولــ  يلا

فـــ  مـــا عنـــذه  مـــت رلـــً 
ُّ
ن يـــذ  زــــيف  الـــش العـــ طان والععـــىش و 

                                                           

عان اــت  ــوس ألاسدن طــشت عنــذ  زـــ اظــ  موكــ  عنــذ مذينــة  :عــين طــالوت)*(

ـــيموكعـــة فا ـــ ة  ( هــــ وانت ـــد 1260واإلاغـــٌو ظـــنة )ن الجـــ   ؤلاظـــالم  زـ

لشـــام وإيلـــال اإلاـــذ اطعف  الن ـــا   عــت زـــالد اثــــش   ضيمــة اإلاغـــٌو ألٌو مـــشة و 

، جعشيـف زاألمــاهت الـواسدة اـت البذايــة، يــشازــت هس :. ينظـشيااـح اإلاغـولت ال

2/161. 

 . 481-1/478اإلاوظوعة اإلا عشة ، ، نـ ( سا   العشطا139)
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بة زحيـص ل ذعـحطيعون هــيالشيخ ووان الشيخ لأ عظمة عنذه  و 

ووانـــــــــد  ،(140)((-  زـــــــــ رن  -مخالفحــــــــأ فـــــــــامحس وا  مـــــــــش  فانحصـــــــــشوا

شيت مت سمالان، علـ  هضيمة الححاس ات يوم الجمعة الخامغ والعش

عــــــــين طــــــــالوت، ووــــــــان مــــــــت  ــــــــذي  ا،  نــــــــأ إلاــــــــا اطحمعــــــــد الععــــــــاهش 

ؤلاظـــالمية زمصـــش، عـــضم اإلا ـــً اإلاظفـــش كطـــض، مم ـــون اإلاعـــض  يبـــً، 

علـــ  الخـــشوض إلـــ  الشـــام للحـــاٌ الححـــاس، وظـــاس مـــت مصـــش زالععـــاهش 

 ــــحبحأ اإلا ــــً اإلانصــــوس م  ــــا    مــــاة، و خــــو  بؤلاظــــالمية، و 

  مــــت الـــــذياس اإلاصــــشية اـــــت  وائـــــل يــــــش ن معاإلا ــــً ألافالـــــل علــــت، ووـــــا

سمالــــان مــــت هــــز  العــــنة، وإلاــــا ز ــــ  هحبغــــا وهــــو نائــــ  هولوــــو علــــ  

الععــــاهش ؤلاظــــالمية إليــــأ،  ــــحبة  يـــــشالشـــام، وملــــذم الححــــاس، مع

وظـــاس إلـــ  للـــا   حــــشاإلا ـــً اإلاظفـــش كطـــض، طمـــ  مـــت اـــت الشـــام مـــت الح

 يــضالعض  بة ازـت اإلا ـًبــ اإلاع مين، ووـان اإلا ـً العـعيذ  ـا   الص

ازـــت اإلا ــــً العــــادٌ زــــت  يــــوب  ــــحبة هحبغــــا، وثلــــاسب الجمعــــان اــــت 

هضيمـــــــة  حــــــــشالغـــــــشس، والحلـــــــوا يـــــــوم الجمعـــــــة اإلاـــــــزووس، فان ضمـــــــد الح

 حة و خــــــــــزت   ظــــــــــيول اإلاعــــــــــ مين، وكحــــــــــل ملــــــــــذمف  هحبغــــــــــابـــــــــــيك

 وط الجبـــــــاٌ، زـــــــش  حـــــــشظحنظــــــش ازنــــــأ، وجع ــــــم مــــــت ظــــــ   مــــــت الحوإ

  مــــن   إلــــ  الشــــشق، وثبعــــت   اإلاعــــ مون فــــ فنوه ، وهــــشب مــــت ظــــ 

ه ، فحبعــــت   رـــــش ط البنذكــــذاس  اــــت إزـ بـــــش وطــــشد كطــــض سهــــت الــــذيت 
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 وبعــــــذ هــــــز  اإلاعشهــــــة ،(141)اإلاعـــــ مون إلــــــ   كــــــشال الــــــبالد الشـــــشكية

انىعـــشت يـــوهة الححـــاس و  ـــبحوا اـــت إدزـــاس بعـــذ إن وـــانوا اـــت إكبـــاٌ 

ولعـــــــل العــــــــائل ذعـــــــ ٌ إن الشــــــــيخ يـــــــاسن اــــــــت  ،وهلل الحمـــــــذ واإلانــــــــة

طـــــــاوص العـــــــبعين مـــــــت العمـــــــش وهـــــــو مـــــــا رهـــــــش   ن وهـــــــو كـــــــذحــــــــيمعشه

اإلانسخــــون ف ــــ غ مــــت ألاولــــ  إن ثيــــون مشــــاسهة الشــــيخ اــــت معــــاسن 

عطــا ى مــت الشــيخ اــت  ســـش هرلــً لن الشــاب  وهــو اــت ظــت الشــباب  

 إنع منـــــا   رمـــــاولظـــــيما  ،ثحط ـــــ  الحشهـــــة والنشـــــاط حــــــ ال ألامـــــوس 

لصـوت ومـت هنـا ذع ـو ا ،نبــيمـت يـش الص ي ألامـشيتكذ عاند  ألامة

الشــــــيخ العــــــض س مــــــأ   كــــــذ ييــــــون يــــــاسن اــــــت معــــــاسن  إناللائــــــل 

 .دمياط وعين طالوت حـ ظبلد معشه
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 نـياملبحث الثا

 دوره يف اجلهاد الدعىي

 

 ه
ى
 اــــــت الــــــذعوة بشــــــلي ا بـيـــــــش ل شــــــيخ ازــــــت عبــــــذ العــــــالم دوسا

ى
ا

الـــــذعوة الـــــ  الجفـــــاد والـــــذعوة اـــــت نشـــــش ؤلاظـــــالم وإزطـــــاٌ اإلانىـــــشات 

وا إلــ    طــل وعــال يـــش ك ــ  النــاط  ن ذع نـــ عجعوة والــذ ،هايـــش و 

 أ وثحليـــــــم ؤلاخـــــــالص لـــــــأ طـــــــل وعـــــــال ــــــــيزطاعـــــــة  مـــــــش  واطحنـــــــاب ن

والذعوة زمعنـ  ادعـا  الحـم كـذ رهـشت اـت اللـشان اـت عـذة موا ـ  ،

أَحْسَهُ  هـي تـيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَىْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّبـيادْعُ إِلَى سَ))،من ا

والــذعوة  ،(142) ((مِهِ وَهُـىَ أَعْمَـمُ بِالْمُهْتَـنِ هَ   بــي إِنَّ رَبَّـكَ هُـىَ أَعْمَـمُ بِمَـهْ  َـلَّ عَـهْ سَ      

 علــ  العا ــد  و يـــش ث ر رـــشن ثزــال ين وال طــف 
ى
عيــذ  الــ  طــادة جا مبايــشا

عــت اإلانىــش   ـــ وإرا وانــد معــالة ألامــش زــاإلاعشول والن ،(143)الصـواب

فــ ن إلهمالفــا والاظــت انة  ،ة اإلاــذ  اــت  يـاة ألامــةمعـالة مفمــة بعيــذ

من ـــا الاظـــحخفال زالـــذيت والحنىـــش  –علـــ  ألامـــة  –  ـــا ارـــ س عىعـــية 

مت هـزا اإلانط ـم انط ـم  ،(144)ها يـش ل علائذ والاظت حاس زاألخالق و 
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س مــــأ  ( ففــــ  يــــشق ألامــــة الشــــيخ عــــض الــــذيت زــــت عبــــذ العــــالم )

  بـــد علـــ   حــــ ٌ والفشديـــة الو ش  ــا وـــان هنالـــً الححاظـــذ والحخـــار

 مــت الظــشول واإلاواكـف اليـــش الجماعيـة اــت هس
ى
جعش ــد لفــا ألامــة  حـــ ا

 – بـــــــ ند اإلاصــــــادس فيمـــــا ظــــــبم الحيالـــــ  )الص يزــــــ فىمــــــا  ، نـــــزان

 ،( علـــ  ألامـــة والعبـــص زملـــذست ا وظـــوم  ه فـــا ظـــو  العـــزابالححـــاس  

سطـا  عل  هزا الواك  وان لزذ مت الع ما  اخز موكفف  الشيـاد  إل 

واظـــــــت ذال مـــــــواكت الخ ـــــــل  ،معـــــــاس ألامـــــــة الـــــــ  اثجاهـــــــأ ال ـــــــحيو

ومحاولــة معالجت ــا مــت اطــل الن ــوي زواكــ  ألامــة وإ ــال  اإلاجحمــ  

وإلغـــــــــا  الالـــــــــشائ   ؛وإزطـــــــــاٌ اإلاعـــــــــىشات ؛ومن ـــــــــا إكفـــــــــاٌ الحانـــــــــات

للـذ ثنـاٌو  ،(145)ومجاهـذة الـنفغ كبـل مجاهـذة ألاعـذا  ؛الباهظة

 فات عذة انصيد علـ  ألامـشالشيخ ازت عبذ العالم ؤلا ال  مت ط

هحازـــــأ ) كواعـــــذ ؤلا يـــــام اـــــت  بــــــشعـــــت اإلانىـــــش واعح  ــــــ زـــــاإلاعشول والن

لـــــ   ،(146)مصـــــالح ألانـــــام ( مـــــت  مفـــــات الىحـــــ  اـــــت الفلـــــأ ؤلاظـــــالم  

ثلحصــــش دعــــوة الشــــيخ علــــ  دعــــوة العامــــة زــــل وــــان لاخا ــــة  مــــشا  

وهــو مـــا ظنفصــ أ اـــت  –وظــالكين وم ـــون نصــ   اـــت دعــوة الشـــيخ 

ثبة الشـخ  زــش وان الشيخ ) س مأ   ( ل يبالت  ،-م الفصل الال 
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الــــز  يوطــــأ إليــــأ النصــــيحة ويعــــذد إليــــأ الــــذعوة ومــــا هالمــــأ مــــ  

 .(147) هزاالح  يوب إل دليل وال عل  الصالح إظماعيل والص

 
ى
لــ  يلحصــش دوس الشــيخ عنــذ هــزا الحــذ فلــذ وــان لــأ طفـــودا

داقـــت الجفـــاد  ل   فيـــانبــــيكيبـــة مباسهـــة اـــت الـــذعوة الجفـــاد اـــت ظ

 ٌ ف مــا ظــم  فــشو   ،ين والححــاس اــت مصــش والشــامبـــي ــذ الص ي ألاو

العـض زـت عبـذ العـالم ثحـٌو مـت  -و ٌو الفشنجة لـذمياط  -ززلً 

عال  مذسط اـت اإلاوـجذ إلـ  منـزس طـ  ، وكائـذ  مـة، ذعبـ  اللـو ، 

ين، بــــــيوي فـــــ  الحمـــــاط، ويحـــــص علـــــ  الجفـــــاد، وينلـــــ  علـــــ  الص ي

عــشعة اــت ؤلاعــذاد، والشــع  علــ  ؤلامــذاد، ويعــححص ألامــشا  علــ  ال

وإرا زمصــش و فــا ثححــٌو إلــ  طــ   لجــ  ويعــافش الشــيخ اإلاعــت مــ  

الجــ   إلــ  اإلانصــوسة وينالــ  إلــ   ــفوفأ، ويحش ــأ علــ  الجفــاد، 

 بــــشالفمـــ ، ويحـــاسب اإلاعـــ مون اـــت ال يــــشويعـــحن ا العـــضائ ، ويعحش

ظـــــشون ين، وي بــــــيل، ويـــــح  النصـــــش ل معـــــ مين علـــــ  الص ينــــــيواـــــت ال

م ىفـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــويغ الحاظـــــــــــــــــ  ويوـــــــــــــــــجنونأ اـــــــــــــــــت داس ازـــــــــــــــــت للمـــــــــــــــــان 

وـــــــان لزـــــــذ  ن ، ؤلاظــــــالموإلاـــــــا اطحــــــا  الححـــــــاس اسي  ،(148)زاإلانصــــــوسة

يحمــــــل معــــــنولية الذعايــــــة ؤلاعالميــــــة لحــــــشب الححــــــاس ع مــــــا  ألامــــــة 

وفلفا هـا انط ــم الشــيخ العــض زــت عبــذ العــالم س مــأ   ومــت معــأ 
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، وي فبــــــون مشــــــاعش اإلاعــــــاطذ زـــــــشمــــــت ع مــــــا  ألامــــــة، يصــــــعذون منا

بـوا النـاط 
ل
الناط زحذيص الجفاد ومـا  طمـل  ـذيص الجفـاد للـذ س 

ـــــذوه  اـــــت الذ مـــــوا لفـــــ   طـــــش الشـــــفذا  للـــــذ نــــــياـــــت الجنـــــة وصهل
ل
ا وعظ

 ــــذروه  عـــــت عظمـــــا  اإلاعـــــ مين اإلاجاهــــذيت  ـــــذروه  عـــــت خالـــــذ 

والنعمـــان  ـــذروه  عـــت كـــاسق زـــت صيـــاد وموســـد   بـيــــشواللعلـــا  والض 

ايــــفين وعمــــاد الــــذيت صنيــــ  ونــــوس الــــذيت ويوظــــف زــــت ث يـــــشزــــت نص

ــــــــشوه  ز يــــــــام   زبــــــــذس  بـــــــــ محمــــــــود و ــــــــال  الــــــــذيت ألايو 
ل
للــــــــذ ره

ــــــــشوه  يــــــــش وألا ـــــــضاب وفـــــــحو مىـــــــة وال
ل
مون واللادظـــــــية ون اونـــــــذ ره

لــ  يمــا  ع ي ــا إل خمعــة وظــبعون  حـــ زموكعــة  طــين الخالــذة ال

ــشوه  زموكع
ل
 همــا ره

ى
ا لــ  يمــ حـــ اإلانصــوسة وفاسظــيوس وال حـــ عامــا

لزـذ ن وايحعل الحمـاط اـت ك ـوب الشـع  نـيع ي ما ظو  عشش ظ

ل الشـــع  لفـــزا اليـــوم لزـــذ  ن هـــيمـــت ث  ـــ  ي ـــا اإلانمنـــون الصـــادكون 

وعل  جعظي   مش الجفاد، وعل     الجنـة  الشبابب  ألاكفاٌ و يـش 

ب  آلازـــــــا  وألامفـــــــات علـــــــ   ن ذشـــــــجعوا  زنـــــــا ه  علـــــــ  يــــــــش ولزـــــــذ  ن 

ا  زنـــا ه  عـــت وـــل مـــا ذعـــي   اإلاشـــاول ، الجفـــاد، ل علـــ   ن يبعـــذو 

ب  الضوطــــات علــــ   يــــاة ثـــــش وي ــــذد الــــشو  ولــــو وــــان الــــذيت ولزــــذ  ن 

ق   ولدهـا ثــش الجفاد فححفض الضوطة صوطفا عل  الخـشوض لاجفـاد، و 

جة للــذ وانــد حـــيومــارا وانــد الن،(149)  ــم الشعايــة اــت  يــاب صوطفــا

                                                           

 . 259، كصة الححاس، ص نـ ( سا   العشطا149)
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 مت   اعـض زـأ 
ى
وخعـاسة ل ححـاس  مؤلاظـال الة زــيو  ـ   ؤلاظـالمنصشا

الـذهش وهعـشت يـوهت   ومـا صالـد الخعـائش ثحـوال    خشخضت   ال   

 .وهلل الفالل واإلانة  مشه ع ي       انحه  

ل مت كـالب  آلاخشةللذ وان العض زت عبذ العالم مت كالب 

همــا كــاٌ عمــش زــت الخطــاب  آلاخــشةهــو عــض  ؤلاعمــاٌا فصــالح نـــيالذ

  ــــــــــــالح  آلاخــــــــــــشةاإلاــــــــــــاٌ وعــــــــــــض  انـــــــــــــيعــــــــــــض الذ))  ،)س ــــــــــــد    عنــــــــــــأ(

 ،(150)(( ؤلاعمــاٌ
ى
وهىــزا وــان العــض زــت عبــذ العــالم س مــأ   ملــبال

 زـــش مذ آلاخــشةعلــ  
ى
 ؤلاظــالما فش مــأ   وطــضا  عنــا وعــت نـــيعــت الذا

 يـش خ
ى
 . ا

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 23ن م  مين،  كواٌ ال حازة، صحـي( م150)
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 األول املبحث

 مىاقم موهىدح يف  ياح  م ا  العمناء

 

لـــــ  يىـــــت ظـــــ طان الع مـــــا  مـــــت الع مـــــا  الحل يـــــذيين الــــــزيت 

للـذ وـان  ألامـةن بــياـت ط  وووا زصمة ات  يـات   حـش ي إنعايوا دون 

 لـــ غ هعـــائش الشطـــاٌ
ى
 مـــت الجبــــاٌ ،سطـــال

ى
اـــت  ياثـــأ  إنلـــزا  ،وطـــبال

 :  ثـ هما ظي  هـ كف يفذ لأ الحاسيخ ززهشها و موا

 إلافزهجمؼ  إضماغُل.مىقفه مً جدالف الصالح 1

رلــــــً  ن اإلا ــــــً الصــــــالح إظــــــماعيل الــــــز  ثــــــول  الحىــــــ  اــــــت 

 اسثىـــ   ألايـــشالدمشـــم بعـــذ  خيـــأ 
ى
 بـيــــش ه خطـــ 

ى
، فلـــذ ثحـــالف مـــ  ا

ين  ل عـــــــاعذو   ــــــــذ ازـــــــت  خيـــــــأ نجـــــــ  الــــــــذيت بــــــــيؤلافـــــــشن   الص ي

ن ما عــــــــــذاوة يــــــــــذيذة، وظــــــــــ   زـــــــــــينشــــــــــ ت ظــــــــــ طان مصــــــــــش الــــــــــز  

ين للــــــا  رلــــــً ك عــــــة  ــــــفذ، وبالدهــــــا، وك عــــــة الشــــــليف بـــــــيل ص ي

وصيــادة علــ  رلــً  زــا  الصــالح إظــماعيل ل فــشن   وبالدهــا، و ــيذا

وا العــــال  و لت الحــــشب ليالــــشبوا   ــــا حـــــش  ن يــــذخ وا دمشــــم، ويش

اإلاعـــ مين فـــ نىش النـــاط رلـــً، وظـــاسوا إلـــ  العـــض زـــت عبـــذ العـــالم، 

  العال  لإلفشن  ول  يىحف زإ ـذاس الفحـو ، زـل زـي   زححشي  ف ف

الجــام  ألامــو  يــوم الجمعــة،  بـــشهــاط  الصــالح إظــماعيل علــ  من

عة، وكطـــ  مـــت الخطبـــة الـــذعا  لـــأ و ـــاس نــــيورمـــأ علـــ  فع حـــأ الش
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م لفــز  ألامــة  مــش سيــذ، ذعــض فيــأ  وليــا ن، ويــزٌ زـــش )ال فــ    :يــذعو

ين والــذعا  ف مـــا ز غــأ رلـــً  مـــش  عــذا ن( والنـــاط يبــجون زالحـــ م

بعــٌض ازــت عبــذ العــالم مــت الخطازــة واعحلالــأ، رــ   ــذد إكامحــأ اــت 

 .(151)ومنعأ مت الفحو  والاطحما  زالناط، حأزـ 

 الشهد باملىاصب وغصُان الطلطان الغاصب .2

 إظـــماعيلد اإلالـــذط كـــذم الصـــالح زــــ نما وـــان الشـــيخ اـــت زــــ 

 يـــــشن الــــذياس اإلاصــــشية فعد اإلالــــذط، يلصــــذو زـــــ الــــ   الفشنجــــةمــــ  

الصـــــالح إظـــــماعيل بعـــــا خوا ـــــأ إلـــــ  الشـــــيخ زمنذي ـــــأ وكـــــاٌ لـــــأ 

لأ نــــــض ثـــــذف  منـــــذيلت إلـــــ  الشـــــيخ وثح طـــــف زـــــأ  ايـــــة الح طـــــف وجعخ

عــذا  زــالعود إلــ  منا ــبأ علـــ    عــت  ــاٌ فــإن وافلــً فحـــذخل 
 
وج

ف مـــــا  حــــــ زـــــأ علـــــِت وإن خالفـــــً فاعحل ـــــأ اـــــت خيمـــــة إلـــــ  طانـــــ  خيم

ٌا زال شــــيخ يــــش  اــــت معاذعــــحأ ومالينحــــأ رــــ  كــــاٌ لــــأ اطحمــــ  الشظــــو

ن  ن جعود إل  منا بً ومـا هنـد ع يـأ وصيـادة  ن ثنىعـش بـينً و زـ 

ـل يـذ  ل    
 مـا  س ـا   ن  يــشل ع طان وثلبل

فلـاٌ لـأ و  يـا معـىينا

ـــــل يـــــذ  يـــــا كـــــوم  نـــــح  اـــــت واٍد و نـــــا اـــــت واٍد   
ـــــل يـــــذ  فالـــــال  ن  كبل  

لبل يا

حاله  زــأ فلــاٌ لــأ كــذ سظــ  لــت إن ممــا ازــ نـــ والحمــذ هلل الــز  عافا

                                                           

 . 133ة، ص يـش الع ( علت م طماص، ملشس 151)
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ط ــــــ  منــــــً وإل اعحل حــــــً فلــــــاٌ افع ــــــوا مــــــا  لــــــ  ثوافــــــم علــــــ  مــــــا يا

 .(152)زذالى  ف خز  واعحل أ ات خيمة إل  طان  خيمة الع طان

 ًجامل غلى خطاب الدًً  ل.3

ــــ   انــــة يـــــش 
 
ل ــــان  اك ــــ  ع 

 
و و   نــــأ  الــــش مج ــــغ العــــ طان و 

ـــــا اإلانىـــــش  ي   ـــــا الخمـــــش، ويفعـــــل ف  ي     :ات. فلـــــاٌيبـــــا  ف 
 
ـــــف ـــــا  يـــــوب هي  ي 

ــت دينــً  ن ثيــون الحانــة الفال  ــت ظــ طانً  فلــاٌنـــيذعــعً ا  ــا  :ة ا  ي 

ا، زل هـو مـت صمـان  
 
ز ا عم د ه   د   ن حــش  ف :. فلـاٌزــ مولنا،  نا م 

ـــ،  ثيـــون ممـــت يلـــٌو يـــوم الليامـــة ط  ِنـــا و  ِمـــٍة إ 
ا
ـــ   
 
ل ـــا ع 

 
ن ا   ز 
 
ا  
 
ن  الايـــة ، ذ 

ز   ن  مش زإ 
ِ
ل ً  فما وظعأ إ  ل 

 
 .(153)طاٌ ر

 ألقابهم أو دون كىاهم بأضمائهمًخاطب الطالطين  .4

وــــان الشــــيخ العــــض) س مــــأ   ( يخاكــــ  العــــالكين واإلا ــــون 

)) وــــان يــــحي   زــــالحم  :و   ــــا   مفحــــا  العــــعادةيـــــش ف ز ظــــماا  

اــت  ز ظــماا  ث خــز  اــت   لومــة لئــ  رــ  ينــاد  ظــالكين مصــش  ول

وسو  انـــــأ وـــــان يلـــــٌو ل صـــــالح  ،(154)(( يـــــذي   ـــــين يلبـــــل الع مـــــا  

ـــت دينـــً  ن ثيـــون  ،ظـــ طان مصـــش  يـــوب  ذعـــعً ا 
 
ـــف ـــا  يـــوب هي  )) ي 

                                                           

 . 8/138( العبي ، كبلات، 152)

 . 1/185( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 153)

 . 93، ؤلامام العض، ص يـش( الفل154)
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ـــت ظـــ طانً  (( نــــيالحانـــة الفال  ة ا 
النـــاط  إنعلـــ  الـــش   مـــت  ،(155)

 مــــن    عــــاب وكــــذ ظــــاٌ الشــــيخ عــــت هــــز
ى
  ثخــــافف  وثحعــــ  لىــــال

ظــــئل الشــــيخ بعــــذ  ن انفصــــل ))،و  انــــأيـــــش العــــضة الــــز  يحم فــــا ف

ا الع طان م  يذة ظـطوثأ  كـاٌاإلاج غ 
 
ز   ه 

 
ل  ثجعشت ع 

 
ف  :هي 

ت موهبـأ، فـ سدتا  ن     ا 
 
ذ  جعاظ

 
ـأا هــيس يحأ ك

 
فمـا خفحـأ   :نأ فليـل ل

ــــــــــــــــــــت ك هـــــــــــــــــــــياظححالــــــــــــــــــــشت  :فلــــــــــــــــــــاٌ   سا بـــــــــــــــــــــ بة   ا 
 ، فصــــــــــــــــــــشتا

 بـــــشهىــــزا وانــــد عــــضة   اــــت ك ــــ  الشطــــل اإلاــــنمت اه،(156)وــــاللث((

 .مت عضة العالكين يـشزىس

 ده ول ًخاف في هللا لىمت لئم بـُاملىكز  ُـزٌغ .5

اـت  بــشس ـل الـ  مصـش كـذ ه إنالشـيخ بعـذ  إنعل  الش   مـت 

ذيأ زــــــياإلانىـــــش  يــــــشذغي إنالعـــــت ولىـــــت رلـــــً لـــــ  يىـــــت ليمنعـــــأ مـــــت 

 وان يذق  فخش الذيت  إن،و يـش ولعانأ ف
ى
وهو الز  وـان إليـأ سطال

ا ى لطبـــل  مـــش اإلام ىـــة عمـــذ إلـــ  موـــجٍذ زمصـــش فعمـــل علـــ  ظفـــش   زنـــ

 ثالـش ب هنالـً
، وثـنفخ  إ ،(157)خانات وبليـد  ثالـشب في ـا الطبـٌو

، وثـــذق في ــا الصـــن  مـــت النحـــاط لظـــحذعا  يــــشفي ــا ألازـــواق واإلاضام

مشون يــــــــــــض الجنـــــــــــذ، فالنـــــــــــاط ثحـــــــــــد اـــــــــــت  ـــــــــــالة، وهـــــــــــنل  فـــــــــــوكف  

                                                           

 . 1/185سف  الا ش ، وجش، ( ازت 155)

 . 8/105( العبي ، كبلات، 156)

 . 1/185( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 157)
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ف مـــا ريـــد هـــزا عنـــذ الشـــيخ عـــض الـــذيت  ىـــ    ـــذم ،(158)ويطب ـــون 

لشـــــيخ وعـــــٌض نفعـــــأ مـــــت رلـــــً البنـــــا  و ظـــــلث فخـــــش الـــــذيت ازـــــت ا

 الشــيخ عنــذ العــ طان ولىنــأ لــ  نـــض اللالــا  ولــ  جعــلث زــزلً م
ا
لة

ــذ  إلــ  الوليــة وظــت فخـــش الــذيت و  ع 
 رــــش   ن هــزا الحىــ  ل يح يـــش ذا

زــأ فخــش الــذيت اــت الخــاسض فــاثفم  ن طِفــض العــ طان اإلا ــً الصــالح 

سظــــــول مــــــت عنــــــذ  إلــــــ  الخ يفــــــة اإلاعحعصــــــ  زبغــــــذاد ف مــــــا و ــــــل 

ن يـذ  الخ يفـة و د  الشظـالة خـشض زــي  الـذيوان ووكـف الشظٌو إلـ

إليأ وظ لأ هـل ظـمعد  هـز  الشظـالة مـت العـ طان فلـاٌ ل ولىـت 

 ا عــت العـــ طان فخــش الــذيت ازـــت يــيخ الشــيو   ظـــحار داس  نـــي م 

فلاٌ الخ يفة إن اإلازووس  ظلطأ ازت عبـذ العـالم فـنحت ل نلبـل 

أ زالشظــالة رــ  عــاد سوايحــأ فشطــ  الشظــٌو إلــ  العــ طان   ــ  يــا فف 

اهــــــا ــــــ  بغــــــذاد و دل ممــــــا يــــــذلل علــــــ  إن ميانــــــأ الشــــــيخ العــــــض ،  (159)إل

محفوظة ات عموم العال  ؤلاظالم  ول ظيما ات داس الخالفـة وعنـذ 

 .الخ يفة

 اجقى هللا فدزم غلُه الخبائث  .6

 يلـاٌ لـأ عبــذ   الب  حـامت مـت  وليــا  
وـان اـت الشيـف شــخ  

ن الشيخ عض الذيت  ذاكة ووان يا ذ  لـأ بـيو  نأزـ   جعال  وواند 
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مـــل  طمـــٍل هذيـــة ومـــت طم حـــأ وعـــا   اـــت وـــل عـــام ف سظـــل إليـــأ مـــشة   

فيـأ طـبن  ف مـا و ـل الشظـٌو إلـ  زـاب اللـاهشة انىعـش رلـً الوعــا  

ــ   فلــاٌ لــأ لــ    
مل وثبــذد مــا فيــأ فحــ ل  الشظــٌو لــزلً فــش   شــخ   ر 

ــــأ حـــــش يمنــــأ كــــاٌ الشظــــٌو فا يـــــشثحـــ ل  عنــــذ  مــــا هــــو خ
 
ل ذ  يدا منــــأ ز 

 زــــ وطئـــد فمـــا وـــان إل زلـــذس  ن و ـــ د إلـــ  زـــاب الشـــيخ ولـــ  ذع ـــ  

ٌ مـــت عنـــذ الشـــيخ نــــض   جعـــال  وإرا بشـــخٍ   يــــشول زمـــا طـــش  لـــت  

محأ رلــــً 
ل
وكــــاٌ ا ــــعذ زمــــا طئــــد فناولحــــأ يــــ ئا فشــــ ئا إلــــ   ن ظــــ 

ــبن فط ــ  رــ   ٌ فل ــد  عطيحــأ ل شــيخ فلــاٌ  خــز الجميــ  إل نـــض الجا

بن مـا ك عـد  نـا كـاٌ لـت ووعا   فإنأ كاٌ لت  عأ عل  البـاب ف  الجا

 
 
ـبن وانـد  حــ ثفعـلا هـزا إن اإلاـش ة ال ارايا ولذ  إلا بـد لـبن  هـزا الجا

 
  

عة زالخ  
ها محنجل  .(160)وسد  وكاٌ ظ   عل   خت نـضيـشيذا

 ل هصزة الدًً بـُفتاءه ببذل الغالي والىفِظ في ضإ.7

  مـوالايجمـ   إنلشيخ ات الع طان كطض اظح رن ا إنو  يـش 

الجــــــــــ   الــــــــــز  ظــــــــــيحاسب الححــــــــــاس فلــــــــــاٌ  فـيـــــــــــضمــــــــــت العامــــــــــة لحج

ــً و  الــش ألامــشا  .))،الشــيخ .. إرا   الــشت مــا عنــذن وعنــذ  شيم 

ة ونلـــــذا وفِشكحـــــأ اـــــت 
ِ
لـــــت الحـــــشام و ـــــشبحأ ظـــــى ه  مـــــت الحا مـــــا عنـــــذ 

ـــ  زىفـــايت   رلـــً الوكـــد اك ـــٍ  اللـــشي و مـــا كبـــل  الجـــ   ولـــ  يلا

فـــ  مـــا عنـــذه  مـــت رلـــً رلـــً فـــال ف  الـــش ا
ُّ
لعـــ طان والععـــىش و 
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بة زحيـــص ل هــــين يـــذ  الشـــيخ ووـــان الشـــيخ لـــأ عظمـــة عنـــذه  و زــــي

 .(161)(( -ز رن    -ذعحطيعون مخالفحأ فامحس وا  مش  فانحصشوا

 هصُدت غالم غامل لطلطان هجمه آفل.8

 ينبـــــيألايو اإلا ــــً اليامـــل   خيـــأن اإلا ـــً الايــــشل زـــــيللـــذ وـــان 

نما بــــ و  ،ا ثطـــوس الـــ   ـــذ الت ذيـــذ زاللحـــاٌنــــيالذ وس  مـــاخـــحالل علـــ  

هما علـ  رلـً ثمـشي العـ طان اإلا ـً الايـشل مـشي اإلاـوت وك ـ  

 حــــ ونصيح حــــ و مـــا و  ِ  ،ين ـــحأ فلـــاٌ لـــأ الشـــيخ إنمـــت الشـــيخ 

ـــــأ وثلا ـــــيأ اإلا ـــــً اليامـــــل  ول 
با
 
ل عـــــ طان فلـــــذ وطبـــــد وجعِينـــــد لل

ــــً و نـــــد مشـــــفوس  زالفحو ــــا بـيــــــش خــــون الى ما ت والنصـــــش علـــــ  وس  

ن إلــ  يــض ن  ــشب  ده حــش كــذ خا ـوا زــالد اإلاعـ مين ث حــشألاعـذا  والح

 عـــــــذا    و عـــــــذا  اإلاعـــــــ مين وثالـــــــشبأ إلـــــــ  طفـــــــة  خيـــــــً فينلـــــــل 

  إلــ  طفــة الححــاس ول ثلطــ  س مــً اــت هــز  الحالــة يـــض العــ طانا ده 

ـــــــِت   بعاف يـــــــة وثنـــــــو  مـــــــ    نصـــــــش دينـــــــأ وإعـــــــضاص و محـــــــأ فـــــــإن م 

انأ هـــز  يـــض علـــ  الىفــاس ووانــد اـــت م نصــش ونــا مـــت   العــ طان سط  

الحعـــــــــنة العظيمـــــــــة فـــــــــإن كطـــــــــد   ا جعـــــــــال  زانحلالـــــــــأ إليـــــــــأ وـــــــــان 

 اـــت خفـــاسة 
ا عـــت إسيـــادن يــــش حأ فلـــاٌ لـــأ طـــضان   خنــــ العـــ طانا

  إلــــــ  يـــــــض ونصــــــيححً و مــــــش والشــــــيخ  ا ــــــش  اــــــت الوكــــــد زنلــــــل ده 

صنـض الششق إل  م لـل اـت يــشلة يلاٌ لفـا اللا رلـً اليـوم رـ  كـاٌ لـأ  فنا
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مـــــت نصـــــائحً وو ـــــايان فلـــــاٌ لـــــأ العـــــ طان اـــــت مســـــل هـــــزا  نــــــ ص د

ــــأ ي حون فــــشوض  النعــــا  ويـــــذمنون بـــــياإلاــــشي وهــــو علــــ  خطــــٍش ونِوازا

عــــون اــــت ثمىــــ غ اإلاعــــ مين ومــــت يـــــش الخمــــوس و  ثىبون الفجــــوس ويخنول

 فالــل مــا ث لــ    زــأ  ن ثحلــذم زإزطــاٌ هــز  اللــاروسات وبإزطــاٌ 

  مظ مــة فحلــذم س مـأ   ل وكــد زإزطــاٌ رلــً وـلل مىــٍغ و 
دفــ  وـلل

ــأ وكــاٌ لــأ طــضان   عــت دينــً وعــت نصــائحً وعــت اإلاعــ مين   
ل
و 

ــــأ وهشمــــأ و ك ــــم لــــأ  لــــف بـــــ و  زـ نـــــ ا وطمــــ  يـــــش خ  
نً اــــت الجنــــة زمنل

ها ب ـد    اطحماعـأديناسى مصشية فشدها ع يأ وكاٌ هـز   هلل ل  هـذسا

ومطــد  إلــ  الب ــذ وكــذ يــا  عنــذ ا وودل  الشــيخ العــ طان نـــيمــت الذ

النـــــاط  ـــــوسة اإلاج ـــــغ وثبطيـــــل اإلانىـــــشات وبايـــــش الشـــــيخ زنفعـــــأ 

 .(162)ثبطيل بعالفا

للــــــذ اريــــــد الشــــــيخ العــــــض زــــــت عبــــــذ العــــــالم   ــــــز  اإلاواكــــــف 

ٌ ها انـــأ سطـــل مـــت الطـــشاص يـــش و  مـــا  اكىـــد شول مـــت وطـــذ اـــت ظـــ ،ألاو

ان فيــ ،ألامــة إن ــا ل بـــيالــذيت اــت ظ  عــذا جعــازم  ،ألامــةييــون علــ  

 ات  و مسالأل شيخ 
ى
 اإلاششو . هزا إن ا دوسا
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 نـياملبحث الثا

  م ا  العمناء وممىك املسمنني

 

للــــــذ عا ــــــش الشــــــيخ العــــــض )ظــــــ طان الع مــــــا ( العذيــــــذ مــــــت 

وطــــذ في ــــا  حـــــ ة الحاسيخيــــة الحـــــش لن الف ،ظــــالكين اإلاعــــ مين  نــــزان

وعل  هـزا ألاظـاط ين وبذاية دولأ اإلاماليً بـيواند ن اية دولة ألايو 

ن هــنل  العـــالكين زـــيوــان الشــيخ ) س مــأ   ( لــأ عالكـــة مخح فــة 

ثخح ـــــف زـــــاخحالل كبـــــا   العـــــالكين فمـــــن   الغيـــــوس علـــــ  ؤلاظـــــالم 

العافيـة ويمنـ   رــشومن   الطام  زحوظي  سكعـة الحىـ  ومـن   مـت ين 

ولىــــت ال ــــد   السازــــد إن  ،نفعــــأ وسعيحــــأ مــــت طفــــاد  عــــذا  الــــذيت

زذينـــــأ والجبـــــل  حــــــضوـــــان مـــــ  هـــــنل  وا ـــــذ ففـــــو اإلاعالشـــــيخ  جعامـــــل

 .ه يـش عضعأ ثل بات هنل  و ثـض السازد الز  ل 

 وضلطان الػلماء  بـيألاًى امللك الاشزف  .1 

 بــ ألايو زىـش موسـد  ازـت اإلا ـً العـادٌ   زـواإلا ً الايشل هو  

مـت الححــاس  ألاعـذا وـان س مـأ   مشـفوس زالفحو ـات والنصــش علـ  

 ،بطأ عالكــة طيــذة مــ  الشــيخ ازــت عبــذ العــالمثـــش انــد ه  وويـــش و 

 يـــشحذعــة الحناز ــة  بثىــذست عالكت مــا اــت  ادرــة مــا ذعــ   زفحنــة م

 يــص عمــل الشــيخ علــ   ،ممــا وانــد  فالــلعــادت  إن مــا لبشــد  ن ــا

اليامـل   خيـأن بــينأ و زـ   الخالل الز  طش  نـض ثو يذ الصفول و 
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 مــت  ــ
ى
اليامــل فعــم    خيــأشب وثوطيــأ كوثــأ الــ   ــشب الححــاس زــذل

 الــ  ظــما  اإلاــواعظ ولظــيما مــت الشــيخ    ووــان س مــأ ،منــأ
ى
ميــال

 عنـــذ  
ى
الفعـــوق  وإن ـــا الخمـــوس  زإزطـــاٌ فن ـــحأ يـــص وـــان ملـــذما

والفجوس ففعل س مأ  
(163). 

 وضلطان الػلماء  بـيألاًى  إضماغُلامللك الصالح .2

 العــادٌ زىــش زـــ الصــالح إظــماعيل هــو عمــاد الــذيت زــت م  

وــــــــان م يــــــــا يــــــــفما محعــــــــنا  ،(164)الخــــــــ   زـــــــــ اإلاعــــــــشول زا بـــــــــ ألايو 

( بعــــــــذ وفــــــــاة 635الحجمــــــــل جعــــــــ طت زذمشــــــــم ) يـــــــــشلحايــــــــ حأ، هس

 ــــا ف ا ) خيــــأ( الايــــشل وطــــا   اإلا ــــً اليامــــل ف خــــزها منــــأ بعــــذ 

  صـــــاس وس ـــــل إظـــــماعيل إلـــــ  بع بـــــً، رـــــ  هـــــاطش دمشـــــم وم ىفـــــا 

لشــليف ل فــشن  ( زخعــ يمأ ك عــة ا638) اــت ( و طــشم637)اــت  ــفش 

لغـــــــــشي اـــــــــت نفعـــــــــأ فملحـــــــــأ اإلاعـــــــــ مون و خشطحـــــــــأ  :بــــــــــ كـــــــــاٌ الزه

( رــــ   ــــالحف  ووالــــو  وانحهــــ  643) اــــت )الخواسصميــــة( مــــت دمشــــم

( وفي ـــا النا ـــش ازـــت  خيـــأ 644) اـــت  مـــش  زـــالخشوض لطئـــا إلـــ    ـــ 

نما هــــو اــــت س  ــــة معــــأ إلــــ  دمشــــم  ظــــش  بعــــا سطــــاٌ  ــــا   بـــــ و 

يخ العــض   ــزا اإلا ــً علــ  مــا لــ  ثىــت عالكــة الشــ ،(165)مصــش وكح ــو 
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 إلاــا ثلــذم مــت موالاثــأ ل فــشن  وجعــ ي   صــون اإلاعــ مين يـــش 
ى
ام نظــشا

م إظـــماعيل بعضلـــأ واـــجنأ فلـــا زــــشلفـــ  لـــزا ف نـــأ يـــفش زـــأ علـــ  اإلانا

  ل فـشن  بعـا ...و ، ))يـش ف
ل
 ن الصالح إظماعيل ازت العادٌ، ظـ 

خطــــ  ازــــت عبــــذ العــــالم، ف ــــ  ف رلــــً ع يــــأ زــــالد العــــا ل، فشــــم

ـــأ  فب ـــ  يـــز
ي 
 
 ع  
ِ
ـــت خطبحـــأ، و ـــث الصـــالح فعضلـــأ  رلـــًهش الصـــالح ا 

ــــــــــان   يعــــــــــأ 
 
ــــــــــأ  بعــــــــــذ  ن و

ي 
 
م ع   ــــــــــِ   مــــــــــذةمــــــــــت الخطازــــــــــة، و ــــــــــيل

ا
 ر

 .(166) فشض عنأ (( 

 وضلطان الػلماء بـيألاًى امللك الىاصز .3

داود زـــــــت اإلا ـــــــً اإلاعظـــــــ  ع ىـــــــد  زـــــــت م زـــــــت  يـــــــوب، اإلا ـــــــً 

شــعشا  ألادزــا ، ولــذ النا ــش  ــال  الــذيت  ــا   الىــشن، و  ــذ ال

هــ( و خـزها منـأ عمـأ  626أ )ظـنة زـيونش  ات دمشم، وم ىفا بعذ  

، فححـــــٌو إلـــــ  )الىـــــشن( فم ىفـــــا إ ـــــذ  عشـــــشة ظـــــنة، رـــــ  ألايــــشال

عفا منـــأ الصـــالح حـــض هــــ( فان 647اظــحخ ف ع ي ـــا ازنــأ ع ىـــد  )ظــنة 

 اـت الـبالد، 
ى
) يوب زت ع ىد ( ات هز  العـنة، فش ـل النا ـش مشـشدا

مضيــــذ،  نـــــ  مــــ  رــــالذ ظــــنوات، رــــ   كــــام اــــت   ــــة ز ـــيغ زل عــــة 

هـــ(،  656وثــوات زلشيــة البويالــا  )زظــاهش دمشــم( زالطــاعون ظــنة)

العطايـــا ل شــعشا  وألادزــا ، لـــأ عنايــة زححصــيل الىحـــ   يـــشووــان هس

                                                           

 .1/352( ازت وجش، سف  ؤلا ش، 166)
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لـ  جعـعفنا اإلاصـادس الحاسيخيـة اـت معشفـة  ،(167)النف عة، ولأ يعش

ويبـــذو ممـــا  ،ا اإلا ـــًبث الشـــيخ العـــض وهـــزثــــش  حــــ عة العالكـــة البــــيك

الشـيخ مـش زـأ وهـو اـت كشيلـأ الـ  مصـش  ـين  إن،عش مت نصوصثـ 

  عنـذ لإلكامـة فاظحلب أ و دعـا  النا ـش إظماعيلالصالح   ك لأ

فخـشض إلـ  الـذياس اإلاصـشية اـت  ـذود ات الىشن فشفا هما سو  ))... 

شن ث ِلـــــا   ـــــا ف ا 639ظـــــنة 
 
هــــــ ف مـــــا مـــــشل الشـــــيخ عـــــض الـــــذيت زـــــالى

عل  ع    رـ  ثوطـأ إلـ   يـشكامة عنذ  فلاٌ لأ ز ذن  غوظ لأ ؤلا

 .(168)..(( .اللاهشة

 وضلطان الػلماء  بـيألاًى  أًىب امللك الصالح هجم الدًً .4

اإلا ً الصالح نج  الذيت زت الع طان اإلا ً اليامل م زـت 

زىـــــش م زـــــت  يـــــوب، ظـــــ طان الـــــذياس  زــــــ العـــــ طان اإلا ـــــً العـــــادٌ  

ان ثـــــش  يــــوب زمصــــش اللـــائ  زذولــــة ألا نــــ ز اإلاصـــشية، و خــــش ظــــ طان

وانـــد ، (169) هــــ(647هــــ( زاللـــاهشة ووفاثـــأ اـــت ظـــنة ) 603ولـــذ ظـــنة )

عالكحـــأ مـــ  الشـــيخ عالكـــة وكيـــذة فلـــذ س ـــ  زـــأ عنـــذ كذومـــأ مـــت 

همـــــا مـــــش  وؤلاسيـــــاداتولـــــ  يبخـــــل ع يـــــأ الشـــــيخ زالنصـــــائو  ،الشـــــام

 وكــــذ عا ــــش  ف
ى
مــــت ثــــاسيخ خشوطــــأ مــــت الشــــام  ،ة كوي ــــةحـــــش ظــــازلا
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هــ( وكـذ وانـد مصـش اـت عفـذ مـت  647هـ ( ال   ذ وفاثأ ظنة )638)

في ــــا  إناإلاعا ــــد  واإلاوبلــــات علــــ  اعحبــــاس   لــــوانظــــبلأ ثخــــوي اــــت 

ها يــــش والـــز  يبـــا  لفـــ  يـــشب الخمـــوس و  ألاكبـــاطالزمـــة مـــت   هـــل

انــــــأ  الــــــش  ،و يـــــــش ف  يــــــوبف مــــــا طــــــا  الشــــــيخ العــــــض نبــــــأ الصــــــالح 

ـــ   انـــ
 
ل ـــان  اك ـــ  ع 

 
و ـــا الخمـــش، ويفعـــل مج ـــغ العـــ طان و  ي   ة يبـــا  ف 

ــــا اإلانىــــشات ي   ــــت دينــــً  ن ثيــــون )   :فلــــاٌ ف   ذعــــعً ا 
 
ــــف ــــا  يــــوب هي  ي 

ــت ظــ طانً  فلــاٌنـــيالحانــة الفال  ــ :ة ا  ــا مولنــا،  نــا م  ا، ي 
 
ــز ا عم ــد ه 

 د   ن ثيــــون ممــــت يلــــٌو يــــوم حـــــش  ف :فلــــاٌ زـــــ زــــل هــــو مــــت صمــــان  

ــــ ط  ِنــــا و  ِمــــالليامــــة (إ 
ا
ــــ   
 
ل ــــا ع 

 
ن ا   ز 
 
ا  
 
ن   ن  مــــش  الايــــة ، ٍة ذ 

ِ
ل فمــــا وظــــعأ إ 

زطـــاٌ   خ  يـــوبللـــذ وـــان الصـــالح  ،(170)رلـــًزإ 
ى
 هيــــش م يـــا

ى
الغـــضو  ســــشا

 علــ  
ى
 م،ؤلاظــالم يـوسا

ى
 را ظــطوة وطاللــة، ووــان فــيوان م يــا

ى
 طبــاسا

ى
با

 عــت الفــوا  
ى
،  عــت اإلاحــاوسة عفيفــا

ى
ووانــد وفاثــأ  ،(171)فصــيحا

 .س مأ  ،(172) هـ(647ات ظنة )

 ىراوشاه وضلطان الػلماء . امللك ج5

اإلا ً اإلاعظ  ثوسانشا  ازت اإلا ً الصـالح نجـ  الـذيت  يـوب 

زمصـــــــش،  ةبــــــــيألايو ازـــــــت اإلا ـــــــً اليامـــــــل م رـــــــامت ظـــــــالكين الذولـــــــة 
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و خشه ، ورالـص مـت ظـ   )اإلا ـً اإلاعظـ ( مـن   وطـذ م ـون  صـت 

أ وإلاـــا زـــيهيفــا وانــد إكامحــأ اــت  صــت هيفـــا )زــذياس زىــش( نائبــا عــت  

موثــأ، اظــحذعحأ،  بـــشوهحمــد )شــجش الــذس( خ 647زــو  ظــنة ثــوات  

ن اإلاصــــشيين والفشنعــــيين علــــ  زـــــيوالحــــشب نايــــبة  فجــــا  إلــــ  مصــــش

 زـــواب )اإلانصـــوسة( ف ـــيغ خ عـــة العـــ طان )بعـــذ  سبعـــة  يـــفش مـــت 

رـــ  زـــذت  ،(173)د دميـــاطحــــش أ( وكاثـــل الفـــشن ، ففـــضمف  واظزــــيوفـــاة  

 ، ووــان وكــ أ خفــة  مــوس نفــشت النــاط عنــأ، من ــا  نـأ وــان فيــ أمنـ

 ٌ ولــــذ  مـــا يصـــاح ل م ــــً، ووـــان ثــــوسان  :والـــذ  اإلا ـــً الصــــالح يلـــو

رـ   ،(174)هحفأ ألايمت مـ  نصـف وطفـأ  حشنيـاٌ يـض يا  اإلازووس ل 

ثنىـــش لشـــجشة الـــذس، فحش ـــد ع يـــأ اإلاماليـــً البحشيـــة فلح ـــو  اـــت 

يومـــا لـــ  يـــذخل  40هــــ( ومـــذة ظـــ طنحأ نحـــو  648)فاسظيوس()ظـــنة 

اإلا ـــً زل عـــة الجبـــل وبملح ـــأ  يــــش  يج ـــغ علـــ  ظش في ـــا اللـــاهشة ولـــ

ات الحليلة عل  نـ    ك ، ل  (175) يوب زمصش نـ انلش د دولة ز

ن الطــشفين لع ــأ للصــش مــذة الحىــ  لــذ  زـــيعة العالكــة بـــييــذلل ك

   سبعينز غد  حـ هزا اإلا ً وال
ى
 .يوما
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 شجزة الدر و ضلطان الػلماء  أو شجز الدر .6

ىيـة، طاسيـة العـ طان اإلا ـً الصـالح  م خ يل الصالحية اإلا 

 
ى
نجـــ  الـــذيت  يـــوب، و م ولـــذ  خ يـــل وـــان اإلا ـــً الصـــالح يحف ـــا  بـــا

، ويعحمـــذ ع ي ـــا اـــت  مــــوس  ومفماثـــأ ووانـــد زذذعـــة الجمــــاٌ، 
ى
عظيمـــا

، ودهــــا  وعلــــل، ونالــــد مــــت العــــعادة مــــا لــــ  ين ــــأ زـيـــــشرات س   وثذ

ب، اـــــت   ـــــذ اـــــت صمان ـــــا، وإلاـــــا مـــــات اإلا ـــــً الصـــــالح نجـــــ  الـــــذيت  يـــــو 

هـ( عل  دمياط ات  صاس الفشن ،  خفـد موثـأ، 647يعبان ظنة )

ٌ و ـاست جع ـ  زخطفــا مسـل عالمـ العــ طان  :ة اإلا ــً الصـالح، وثلـو

ا هـــو كيـــ ، وثمنـــ  النـــاط مـــت الـــذخٌو إليـــأ ووـــان  سبـــاب الذولـــة هـــ

مون ا، وإلاــــــا ع مــــــوا زمــــــوت العــــــ طان اإلا ــــــً الصــــــالح م يوهــــــا حـــــــش يح

، وجع طند بعـذ ك
ى
حـل العـ طان اإلا ـً اإلاعظـ  زـت اإلا ـً ع ي    ياما

ووــان الخطبــا   زـــشالصــالح نجــ  الــذيت  يــوب، وخطــ  لفــا علــ  اإلانا

ال فـــــ  الجفـــــة  و  فــــظ :بعــــذ الـــــذعا  لاخ يفـــــة بــــــشيلولــــون علـــــ  اإلان

ا والــــــذيت،  م خ يــــــل نـــــــيالصــــــالحية، م ىــــــة اإلاعــــــ مين، عصــــــمة الذ

اإلاعحعصـــــمية،  ـــــا بة العـــــ طان اإلا ـــــً الصـــــالح. رـــــ  إن ـــــا عضلـــــد 

وكــذ لــف الغمــوي  ،(177)هـــ( 655كح ــد ) إنمــا لبشــد  ،(176)فعــفا ن

  طــذف ــ   ،العــض زــت عبــذ العــالم ؤلامــامعالكــة شــجش الــذس والشــيخ 

                                                           

 . 2/9د ، اإلان ل الصاات، زـش ( ازت جغش  176)

 . 3/158( الضسهلت، ؤلاعالم، 177)
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 إلــ  –سبطــد الطــشفين  حـــ عة العالكــة البـــين منــأ عــت كبـــينــ  اظخ

لــــــ  ثىــــــت طيــــــذة   ن ــــــاولىــــــت يمىننــــــا الحخمــــــين  - ــــــذ مــــــا ثلصــــــ نا  

 .وون ا امش ة لحعاسي مششوعية  ىمفا لذولة اإلاع مين

 امللك غش الدًً أًبك وضلطان الػلماء  .7

أ اإلا ــً زـــيا  اإلا ــً الصــالح نجــ  الــذيت  يــوب اــت  يــاة  حـــش اي

 ، يــــش اليامـــل م، وثنل ـــد زـــأ ألا ـــواٌ عنـــذ  إلـــ   ن طع ـــأ طاينى

علــــــ  ظــــــ طنة اإلا ــــــً اإلاعــــــض  يبــــــً هــــــزا  زـــــــشاطحمــــــ  س   ألامــــــشا  ألاوا

يــان ألامــشا ، لىنــأ وــان معشوفــا فعــ طنو ، ولــ  يىــت إر ران مــت  ع

هــ( وسهـ  648زالذيانة والصيانة والعلل والعياظة، ورلـً ظـنة )

وض بشـــجش ثــــض  ،(178)ن يذيـــأزــــيبشـــعاس العـــ طنة، و م ـــد الغايـــية 

  
ى
لــ  يحوافلــا  إن مــا يـــشالــذس ووانــد اإلاخعــ طنة كب ــأ همــا مــش ظــازلا

 إمــــا،(179)ة فلح حـــأنــــيالـــضواض زسا  ساد ألنـــأة شـــجش الـــذس يــــش بعـــي   

ن اإلا ـــً ايبــً والشـــيخ عـــض الــذيت فـــال ثبـــذو زــــيعة العالكــة بــــيعــت ك

عف  زــــــيالشـــــيخ   سادمـــــت  ـــــمت الـــــزيت   يبـــــًوديـــــة  يـــــص وـــــان   ن ـــــا

 سادوثـ  لـأ مـا   يـوبو صل الخـالل صمـت الصـالح 
ولـ  ثـزهش  ،(180)

                                                           

 . 2/9د ، اإلان ل الشاات، زـش ( ازت جغش  178)

 ( اإلاصذس نفعأ، واإلاو   نفعأ. 179)

 . 8/109( العبي ، كبلات الشافعية، 180)
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 ،عت هز  العالكـة سـش هثفا يل  –ال   ذ ما ثلص نا   –اإلاصادس 

 س مأ    .(181)هـ( 655ثوات ات ظنة )

 امللك املظفز قطش وضلطان الػلماء .8

ن حــــش كطـــض زـــت عبـــذ   اإلاعـــض  ظـــيف الـــذيت رالـــص م ـــون ال

 نــــــ هماحـش اإلاماليـــــً زمصـــــش والشـــــام وـــــان مم ووـــــا ل معـــــض    يبـــــً   ال

رــ   ق  إلـ   ن وــان اـت دولــة اإلانصـوس زــت اإلاعـض    ثازــً   الععـاهشثــشو 

ن ايـــش مألا هـــ( وخ ــ  علــ   657خ ــ  اإلانصــوس، وجعــ طت ميانــأ )ظــنة 

ط   البنذكــــــذاس  وطع ــــــأ    ثازــــــً   الععــــــاهش زـ بـــــــش سهــــــت الــــــذيت   

وفوي إليأ طمي   موس اإلام ىة ون ـا للحـاٌ   الححـاس   ووـانوا بعـذ 

ثخشيــــــ  بغــــــذاد كــــــذ و ــــــ وا إلــــــ  دمشــــــم، وهــــــذدوا مصــــــش، فجمـــــــ  

والشطــــاٌ، وخــــشض مــــت مصــــش، ف لــــ  ط شــــا مــــن   اــــت   عــــين  ألامــــواٌ

( وكــــــــاسد ف ولــــــــأ إلــــــــ    658طين، فىعــــــــش  )ظــــــــنة طــــــــالوت   زف عــــــــ

ووانــد  ، (182)عان   فظفــش   ــ ، ودخــل دمشــم اــت موهــ  عظــي زـــ 

عالكحــأ مــ  الشــيخ وكيــذة فلــذ وـــان ذعــشل ل شــيخ  لــأ ووــان مـــت 

 ألامــــوس   اــــت يـــــش  ــــمت مج عــــأ الاظخشــــاس   يــــص وــــان كطــــض ذعخش

و  انـــأ، طمـــ  كطــض س مـــأ   مج عـــأ الاظخشـــاس ، يــــش الشــشعية ف

الع مــــا  والفلفــــا ، وعلــــ   يــــأ ـ إلــــ  طانــــ  ألامــــشا  واللــــادةإلودعــــا 

                                                           

 . 2/290ظمث النجوم العوالت، ( العصام ، 181)

 . 5/201( الضسهلت، ؤلاعالم، 182)



118 |  

 العــــضل زــــت عبــــذ العــــالم س مــــأ   س ظــــف  ظــــ طان الع مــــا  الشــــيخ

وبــــــذ وا يفىــــــشون اــــــت  ــــــلل ل صمــــــة الاكحصــــــادية الطا نــــــة، وهيــــــف 

الخــــــاسض إلاالكــــــاة  بـيـــــــشالجــــــ   الى فـيـــــــضيــــــوفشون الــــــذع  اليــــــاات لحج

ة واظــــــــــــحف   في ــــــــــــا الححــــــــــــاس ففىــــــــــــش زفــــــــــــشي  ــــــــــــشيبأ علــــــــــــ  العامــــــــــــ

.. إرا   الــــــــشت مــــــــا عنــــــــذن وعنــــــــذ . ))،فلــــــــاٌ الشــــــــيخ،(183)الشــــــــيخ

لـــــت الحـــــشام و ـــــشبحأ  ه  مـــــت الحا ـــــً و  الـــــش ألامـــــشا  مـــــا عنـــــذ   شيم 

ــــ  زىفــــايت   رلــــً الوكــــد  ة ونلــــذا وفِشكحــــأ اــــت الجــــ   ولــــ  يلا
ِ
ظــــى

اك ــــٍ  اللــــشي و مــــا كبــــل رلــــً فــــال ف  الــــش العــــ طان والععــــىش 

فــ  مــا عنــذه  مــت رلــً 
ُّ
يــذ  الشــيخ ووــان الشــيخ لــأ عظمــة  نزـــيو 

بة زحيـــــــص ل ذعـــــــحطيعون مخالفحـــــــأ فـــــــامحس وا  مـــــــش  هــــــــيعنـــــــذه  و 

وهىزا وـان هـزا اإلا ـً اإلاجاهـذ ممـت  ،(184)((-ز رن    -فانحصشوا 

ثـوات اإلا ـً كطــض اـت   ــ   ،بطأ عالكـة وكيــذة زالشـيخ س مــأ  ثــش 

 .، س مأ  (185)هـ ( 658ظنأ )

 الػلماء  ص وضلطانبـِبـز الظاهز  .9

ا  اإلا ـــــً الصـــــالح نجـــــ  حــــــش و  الجـــــنغ، فايثــــــش ط زـ بــــــش وـــــان 

ق  اــــت خذمحــــأ واظــــحفاد مــــت  خالكــــأ. ف مــــا مــــات ثـــــشالـــذيت  يــــوب، و 

                                                           

 . 1/480اإلاوظوعة اإلا عشة ، ، نـ سا   العشطا( 183)

 . 8/109العبي ، كبلات،  :؛ ينظش1/417 ، الع ون، يـض ( اإلالش 184)

 .228/  12، ثاسيخ ؤلاظالم، بـ ( الزه185)
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اإلا ـً الصـالح،   وثـذسض اـت الشثـ  عنــذ مـت ثـال الصـالح    ـ  خ ــف 

 الــ  العامــة 
ى
مــا فش ــأ كطــض ووــان   زطــلكطــض زــالحى  ووــان محعــنا

ة عنــذ  شهحــأ للحــاٌ يـــش  ــوادذ هسكطــض كــذ   ــذذ اــت هــز  العــنة 

من ـــــا ثصـــــلي  ألامـــــالن وثلويمفـــــا، و خـــــز صوات ـــــا مـــــت  سبا  ـــــا،  :حــــــشالح

 ،
ى
و خز مـت وـل وا ـذ مـت النـاط مـت طميـ   هـل إك ـي  مصـش دينـاسا

ن ألاه يـــــة ر   ــــــا ف زطـــــل اإلا ـــــً الظــــــاهش طميـــــ  مــــــا حـــــــش و خـــــز مـــــت ال

 كـــش  علـــ  اإلانا
ى
مـــا  ، فيـــان  م ـــةزــــش  ذرـــأ كطـــض، وهحـــ  زـــأ ثوكيعـــا

 زط ـــــأ ظـــــحمائة  لـــــف دينـــــاس فعـــــش النـــــاط رلـــــً، وصادوا اـــــت الضينـــــة 
 م ـــد  حــــ ال اإلاذسظـــةالعمـــاسة فلـــذ زنـــ   يــــشوـــان س مـــأ   هس ،(186)

 يــــــضوهحـــــ  عـــــت عمـــــائش  ا ـــــذ اإلاعخشـــــشكين الاني  الظاهشيـــــةاظـــــمأ 

ط زـ بـــــش عمــــائش العــــ طان ويل ( هحازــــأ اإلاوظــــوم زـــــ )) يـــــض اإلاعــــ   )هش 

، ووـان شـجاعا طبـاسا، يبايـش الحـشوب (187) (( البنذكذاس  ات مصـش

ين( ولـــأ بــــي)الص ي وؤلافـــشن زنفعـــأ ولـــأ الوكـــا   الفائ ـــة مـــ  الححـــاس 

الفحو ــات العظيمــة، من ــا زــالد )النوبــة( و )دنل ــة( ولــ  ثفــحو كب ــأ 

ة  ـــضو الخ فـــا  والعـــالكين لفـــا واـــت  يامـــأ انحل ـــد الخالفـــة ســــش مـــ  ه

الشـــيخ عـــض الـــذيت ازـــت  وانـــد عالكحـــأ مـــ ، (188) إلـــ  الـــذياس اإلاصـــشية

للــذ وــان العــض زــت  ،امحـــش عبــذ العــالم طيــذة فلــذ وــان يلــش لــأ زال 

ن زــــين العامـــة والخا ـــة، زــــيالعـــالم)س مأ   (   لـــة و ـــل  عبـــذ

                                                           

 . 1/454 ، الع ون، يـض ( اإلالش 186)

 . 5/224( الضسهلت، ؤلاعالم، 187)

 . 2/79( الضسهلت، اإلاشط  نفعأ،188)
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الحاه  واإلاحيوم؛ ألن الحاه  يححاض إليأ، لح ييذ مواكفـأ وهعـ  

  ملاليــــــذ يـــــــش ولــــــزلً عنـــــذما يحــــــول  الحــــــاه  اإلام ـــــوو   و   النـــــاط؛

رــ  بعــذ رلــً  موــان  ٌو مــت يباذعــأ هــو العــض زــت عبــذ العــال   الحىــ

فيـــــان الحـــــاه  يـــــذس   نـــــأ  ،(189)رـــــ  ثباذعـــــأ النـــــاط الـــــوصسا ثباذعـــــأ 

يحىـــــ   مـــــة معـــــ مة جشـــــفذ  ن ل إلـــــأ إل  ، و ن م سظـــــٌو  ، 

و نــــــأ ل ذعــــــحطي   ن ذعــــــحلش ويالــــــمت هــــــز  ألامــــــة، إل إرا  ىمفــــــا 

ن هـز  ألامـة بــينأ و زــ الواظـطة و س ـد   () ابــيزىحـاب   وظـنة ن

اـــــت  إلي ـــــاو ـــــل  حــــــ وعلـــــ  الـــــش   مـــــت اإلايانـــــة ال ،(190)وهـــــ  الع مـــــا 

ا ـل ولىنـأ لـ  يخفـ  ين اإلاحو بـيجة طفاد الححاس والص يحـيمم ىحأ ن

عامــــة الشــــيخ العــــض زــــت عبــــذ العــــالم إلايانحــــأ عنــــذ ال   إلايانــــةيـــــش ثلذ

كـــــاٌ لـــــ   موثـــــأ بــــــش)) إلاـــــا ز غـــــأ خو  عنـــــذ وفاثـــــأ كـــــاٌ الظـــــاهش،يـــــش ف

ذعـحلش م يـ  إل العــاعة ألنـأ لـو  مــش النـاط اـت زمــا  ساد لبـادسوا إلــ  

 .(191)امحساٌ  مش (( 

ة ميانــة ظــ طان الع مــا  عنــذ العامــة بـيـــش ممــا يــذلل زذسطــة ه

 يـش خ ؤلاظالمفش مأ   وطضا  عنا وعت  ،والخا ة
ى
 . ا

  

                                                           

 . 8/215( العبي ، كبلات الشافعية، 189)

 hppt\\www.saaid.net( نلال عت موك   يذ الفوائذ 190)

 . 3/301( ازت العماد الحنبلت، يزسات الزه ، 191)
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 الخاتمــة

 

ة الشـــــيخ عـــــض يظفـــــش لنـــــا مـــــت خـــــالٌ الذساظـــــة اإلاـــــوطضة لحيـــــا

 ،ظـاعذت اـت ثيوينـأ حــ الذيت زت عبذ العالم وعصش  والعوامـل ال

ومصـــــــاح  ،بـــــــ و ب مش  ،شخصــــــ حأ علــــــ  انـــــــأ عــــــال  ط يــــــل صتزـــــــش و 

 ل م ـــــون الطغـــــاة اإلاعـــــخبذيت
ى
 كويـــــا

ى
همـــــا نجـــــذ انـــــأ  ،اطحمـــــاقت ونـــــذا

 ولــــ  
ى
ازحعـــذ عــــت كيــــود اإلاـــزه  الوا ــــذ زــــل عمـــل زاإلاــــزاه  طميعــــا

 ،دلـد ع يـأ اإلاصـادس الحاسيخيـة  مـشو وهـ ،يحليذ زاإلازه  الشاف ت

 لـــــ غ  هــــــ للـــــذ ز ـــــ  الشـــــيخ ازـــــت عبـــــذ العـــــالم سثبـــــة الاطت ـــــاد و 
ى
سثبـــــة

 و سا  وهــــو  ــــا   ع ــــ  ومــــا مصــــنفاثأ  ،سطــــل ز و فــــا إ  زإميــــان

دليــــــل علــــــ   ـــــضاسة هــــــزا العــــــال  الــــــز   م ــــــأ  إلة وفحاويــــــأ فــــــيالفل

مـــت  شيــــة لـــذ  الىسيــــش وكـــذ وـــان هـــزا الع ـــ  الشــشقت مـــادة  ض  الشــيخ

 
ى
ك بـــــــــة الع ـــــــــ  اـــــــــت عصـــــــــشنا فـــــــــزهبوا يحذاسظـــــــــون منلفاثـــــــــأ يـــــــــش ا

 نــــيوثص
ى
وهيـــف ل وهـــو ث ميـــز  عـــالم الع ـــ   مســـاٌ يـــفاب الـــذيت  ،فا

ن ع مـأ  همـا  ،صد وظيف الـذيت آلامـذ بـش العفشوسد  وعمش زت ك

مســاٌ ثلــ  الــذيت زــت دكيــم العيــذ وازــت زنــد  انحلــل ألولد  وكالزــأ 

ويعـــــذ منهجـــــأ اـــــت  ،يــــــشه  الىسـش يـــــزـــــو يـــــامة الذمشـــــل  و  عـــــض و ألا 

وان وــان  الانالـباطالاطحمـاقت مـنهج علـ  دسطــة عاليـة مـت  ؤلا ـال 

عـن   زملاسعـة  يــضممـت عا ـشو  اـت هـزا ولىنـأ ثم يـشكذ سادل الىس
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 لـوق الـذيت  ومت يحعـذ  ،الذيت وسموص الظ   والاظخبذاد  عذا 

ل  واـــــت الحليلـــــة وانـــــد هـــــز  مواكـــــف ووانـــــد لـــــأ مواكـــــف مـــــ  هـــــن 

وهــو دليــل  ،ة عــالج في ــا الشــيخ العذيــذ مــت اللالــايا الفامــةشــجاع

 إخطــــاسوس ــــ  مــــا جعــــشي لــــأ مــــت  ،ثمعــــىأ زذينــــأ ومبادئــــأ وكيمــــأ

 و يويحــــأفــــ ن عضمــــأ لـــ  يخــــوس  ،و ـــ د لحــــذ الحصــــفية الجعـــذية

للـــذ وانـــد مواكفـــأ ثـــذلل علـــ   ،ونشـــاكأ اـــت هـــزا اإلاجـــاٌ لـــ  ي جـــ 

 يط   
ى
 ل ذ زأما  آلاخشةانأ سطال

ى
للـذ وانـد نفعـأ  ،زت اا وم ـنــيك بـا

ا وم ــــــــزت ا نـــــــــيجة لــــــــزلً  ــــــــ  الذحـــــــــيم يئــــــــة زحــــــــ    فصــــــــغشت ن

 هلل ولــــــذيت  ثـــــــش  ،وخشــــــية ظــــــالكين ا
ى
ووــــــان  ،ن اإلانا ــــــ   الــــــبا

همـــــــا وانـــــــد  ياثـــــــأ  ،ومطاليف ـــــــا ألامـــــــة  مـــــــاٌعـــــــت  بــــــــشس مـــــــأ   ذع

يخ ــد   الحــم الــز  ل ؤلايمــانالصــادق  ؤلايمــانعــت  بـــشثأ جعيـــش وظ

 ،ن مــــا ظــــوا حـــــش ويط ــــ  مش ــــاة   وي ،لومــــة لئــــ  ــــا بأ اــــت   

نفخــــش   ــــز  الشخصــــية الىشيمــــة  إنف نـــا الحــــم معايــــش اإلاعــــ مين 

ييــون  إنهمــا نحمنــ   ()بد اــت مذسظــة اإلاصــطف ثـــش  حـــ اللويمــأ ال

 لفا ات  ياثنا اإلاعا شة الـز  ه
ى
وكغـد  ،فيـأ الظ ـ  ســشهنالً مسيال

    يـــيخنا واظـــىنأ س ـــ ،وثنـــو  الـــبط  والاظـــخبذاد ألامـــ ع ينـــا 

الحمـــذ  إندعوانـــا  و خـــش فعـــيو طناثـــأ انـــأ ولـــت رلـــً واللـــادس ع يـــأ

 . هلل سب العاإلاين
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 قائمة المصادر والمراحع

 

م  القزان الكٍز

 ألاولُت املصادر :أول

 هـ(235تعبذ   زت م اليوات ) :ي بة زـ  ازت 

 .د/ت( :وتزـيـش ) ،داس الفىش ،ظعيذ الاحام :مشاطعة ،(اإلاصنف1)

 هـ(630تعض الذيت زت علت الجضس  ) :يـشألارازت 

 . د/ت ( :) بغذاد مىحبة اإلاسن  ،ألانعاب( ال باب ات ت زي  2)

 هـ( 874طماٌ الذيت يوظف )ت :د زـش ازت جغش  

 ،  م يـ حوتفــيف :ثحليـم ،( الذليل الشاات علـ  اإلان ـل الصـاات3)

 .هـ(1299 :)اللاهشة ،يةيـش ألاماإلاطبعة 

اإلانظعـــة اإلاصـــشية  ،مصـــش واللـــاهشة إخبـــاسالنجـــوم الضاهـــشة اـــت ( 4)

 (.1963 :)اللاهشة ،ل طباعة

 هـ(  852)ت  نـ ا مذ زت علت الععلال  :ازت وجش

 :وتزـيـــــــــــش ) مطبعــــــــــة الفــــــــــالٌ،،ؤلا يام  دلـــــــــة( ز ـــــــــور اإلاــــــــــشام مــــــــــت 5)

 . 1ط ،(1985
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 امــــــذ عبــــــذ اإلاجيــــــذ  :ثحليــــــم ،عــــــت كالــــــاة مصــــــش ؤلا ــــــش( سفــــــ  6)

 .1ط ،(1961 :)اللاهشة ،يةيـش ة ألاماإلاىحب ،و خشون

 هـ(681ا مذ زت م )تالعباط  زـ   :ازت خ يان

 ،عبـــاط إ عـــان :ثحليـــم ،الضمـــان  زنـــا  وإنبـــا  ألاعيـــان( وفيـــات 7)

 . ( 1977 :وتزـيـش ) ،داس السلافة

 هـ(660عمش زت ا مذ العليلت )ت :ازت العذي 

 .( 1987 :)دمشم ،داس الفىش ،    إخباس( بغية الط   ات 8)

 هـ(851زىش ا مذ )ت زـ  ثل  الذيت  :ازت كا د  يفبة

داس النـــــذوة  ،عبـــــذ الع ــــي  خـــــان :ث ــــحيو ،( كبلــــات الشـــــافعية9)

 (.1987 :وتزـيـش ) ،الجذيذة

 هـ(1089الفال  عبذ الحت ) زـ  : ازت العماد الحنبلت

داس اإلاـــــــشة ل طباعـــــــة  ،مـــــــت رهـــــــ  إخبـــــــاس( يـــــــزسات الـــــــزه  اـــــــت 10)

 .  2( ط1979 :وتيـش زـ) ،والنشش

 هـ(774الذمشل  )ت إظماعيلالفذا   زـ   :يـشازت هس

  يـــــــش علــــــت ي :ثحليــــــم وجع يــــــم ،( البذايــــــة والن ايــــــة اــــــت الحــــــاسيخ11)

 .1( ط1966 :وتزـيـش ) ،مىحبة اإلاعاسل

 ،مىحبـــــــــــة اإلاعـــــــــــاسل،الـــــــــــواسدة اـــــــــــت البذاية زاألمـــــــــــاهت ( جعشيـــــــــــف12)

 .د/ت(  :وتزـيـش )
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 هـ( 799تزت م ) زت علت  هـيازـش إ:  ازت فش ون 

 ،داس الفىـــــــش ،اإلاـــــــزه   عيـــــــان( الـــــــذيباض اإلاـــــــزه  اـــــــت معشفـــــــة 13)

 .د/ت( :)دمشم

 هـ(275ت) نـ يذ اللضوييـض م زت  :ازت ماطة

: )دمشـــم ،داس الفىـــش ،م فـــناد عبـــذ البـــاقت :ثحليـــم ،( العـــصن14)

 .د/ت( 

 هـ(181)تعبذ   اإلاشوص   :ازت اإلاباسن

 :الحونعـــــــية ل نشـــــــش )ثـــــــونغ ،أ  مـــــــادينــــــــض  :ثحليـــــــم ،( الجفـــــــاد15)

1972  .) 

 ه(475)تعلت زت هبة    :ازت ماوول

اب عـت اإلانث ـف واإلاخح ـف، داس ثــيالاس ات سفـ   ؤلاهماٌ (  ايية16)

 .1هـ( ط 1411: وتزـيـش )،الىح  الع مية

 هـ(804ازو  ف  عمش زت علت اإلاصش  )ت :ازت اإلا لت

 :)مصـــــــــش ،ت يــــــــشايبةنــــــــوس الــــــــذي :ثحليــــــــم ،ألاوليــــــــا ( كبلــــــــات 17) 

1973). 

 هـ(643تعبذ   م زت محمود البغذاد ) زـ   :ازت النجاس

داس  ،مصـــطف  عبـــذ اللـــادس عطـــا :ثحليـــم ،( ريـــل ثـــاسيخ بغـــذاد18)

 د/ت(.  :وتزـيـش ) ،الىح  الع مية
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 هـ(665ت)إظماعيليفاب الذيت عبذ الش مت  :يامأ  زو

داس  ،يــــمغ الــــذيت  هـــــيازـش إ :جع يـــم ،نحـــــي( الـــزيل علــــ  الشو 19)

 .  1( ط2002 :وتزـيـش )،الىح  الع مية

 هـ(723ت) إظماعيلعماد الذيت  : الفذا زـ  

 :)مصـــــــش ،ةنــــــــياإلاطبعــــــة الحع  ،اليشـــــــش إخبــــــاس( اإلاخحصــــــش اـــــــت 20)

 .1ط ،( 1923

 هـ (772 تطماٌ الذيت عبذ الش ي  ) :ألاظنو  

داس الع ـــوم  ،عبـــذ   الجبـــوس  :ثحليـــم ،( كبلـــات الشـــافعية21)

 (.1981 :)الشياي ، طباعةل

ٌ ذ اــــــت ثخــــــشي  فـــــــي( الحم22) م  عــــــت  :ثحليــــــم ،والفــــــشو  ألا ــــــو

 هـ(.1400: وتزـيـش ) ،منظعة الشظالة ،حوهـي

 هـ(1399)ت مينم  إظماعيل :نـ البازا

م  :ث ـحيو ،اإلاىنـون اـت الـزيل عـت هشـف الالـنون  إيالا ( 23)

(  1967 :)كفـــــشان ،اإلاىحبـــــة ؤلاظـــــالمية ،يـــــشل الـــــذيت زالحلايـــــا

 .3ط

 هـ( 1940زايا )ت  إظماعيل :البغذاد 

مىحبــــــة  ،اإلاصـــــنفين وارــــــ سهذايـــــة العـــــاسفين و ظــــــما  اإلاـــــنلفين (24)

ٌ ،اإلاسن   (. 1951 :)اظحانبو



117 |  

 هـ(279تع ىد  م زت ع ىد  )  زو :مز حـش ال

داس  ،ا مـــذ م يـــاهش :ثحليـــم ،الجـــام  ال ـــحيو  و ( العـــصن25)

 د/ت(.: تو زـيـش ) ،بـ اذ العش حـش إ يا  ال

 هـ(1067تمصطف  عبذ   ):  امت خ يفة

 ،مطبعـة زـولق ،الىحـ  والفنـون   ظـما ( هشـف الالـنون عـت 26)

 .هـ(1274 :) اللاهشة

 هـ(405م زت عبذ   )ت :الحاه 

مصـــطف  عبـــذ اللـــادس  :ثحليـــم ،( اإلاعـــحذسن علـــ  ال ـــحيحين27)

 (.1990: وتزـيـش ) ،داس الىح  الع مية ،عطا

 هـ( 1014 تزىش ازت هذاية   )  زو :نـ الحع 

داس ألافـــــــــاق  ،عـــــــــادٌ نـــــــــوي ا :ثحليـــــــــم ،(كبلـــــــــات الشـــــــــافعية28)

 .1( ط 1971 :وتزـيـش ) ،الجذيذة

 ه(626)ت  يفاب الذيت ياكوت الشوم  البغذاد  :الحمو  

 : وتزـيــــــــــــش ) ،بـــــــــــ اذ العش حــــــــــــش داس إ يــــــــــا  ال ،جــــــــــ  الب ـــــــــــذان( مع29)

1979)  . 

 هـ(809زت  عت زت علت ) ا مذ: الخطي 

 هـ( 748يمغ الذيت ا مذ زت م زت عسمان )ت  :بـ الزه

 .(1988: )كطش،بـ اذ العش حـش ال إ يا داس  ،ؤلاظالم( دٌو 30) 
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مطبعـة ، ال  الذيت اإلانجذ :ثحليم ،بـشمت   بـشات خ بـش( الع31)

 .1( ط 1966: )اليويد، يومة اليويد

 ، ةفــــــيال  بــــــ م الح :ثحليـــــم ،( اإلاعجـــــ  اإلاخـــــح  زاإلاحـــــذرين32)

 .1ط ،هـ(1408: )الطائف مىح  الصذيم ل نشش،

 م علــت البجــاو ، :ثحليــم ،شطــاٌان الاعحــذاٌ اــت نلــذ اليـــض ( م33)

 .1( ط1963 :وتزـيـش ) ،داس اإلاعشفة ل طباعة والنشش

 هـ(794تم زت عبذ   زت   ادس ) :الضسه د 

ٌ ( البحـــش اإلاحـــيث اـــت 34) داس  ،شم م ثـــام :ثحليـــم ،الفلـــأ   ـــو

 .1( ط2000: وتزـيـش ) ،الىح  الع مية

 هـ(771ثاض الذيت عبذ الوهاب زت علت )ت :العبي 

عبـــذ الفحـــا  م الح ـــو  :ثحليـــم ،  بــــش ( كبلـــات الشـــافعية الى35)

 .1( ط1964 :)اللاهشة ،بـ مطاب  ع ىد  الح  ،و خشون

 هـ(774 تاإلاعالت م زت ساف  )  زو: العالم 

مطبعـة ألاهـالت ،عبـاط العضاو   :ث ـحيو ،دبغـذا ( ثاسيخ ع ما 36)

 (.1983: )بغذاد

 هـ(660زت عبذ العالم )ت يـضعض الذيت عبذ العض  :الع   

مىحبــــــــة داس  ،يأ همــــــــاٌ  مــــــــادنـــــــــض  :ثحليــــــــم ،الجفــــــــاد إ يــــــــام( 37)

 (.  1986: )طذة 1ط ،الوفا 
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ٌ ن ( زذايــة العــ38) م نا ــش الــذيت  :ثحليــم ،ٌ اــت ثفالــيل الشظــو

 .  4ط،(1406: وتزـيـش ) ظالم ،اإلاىح  ؤلا  ،نـ ألالبا

داس الفىـش  ،خالـذ الطبـا  إياد: ثحليم ،( فوائذ الب و  واإلاحت39)

 .1هـ( ط1416 :)دمشم،اإلاعا ش

 ،خالـــذ الطبـــا  إيـــاد: ثحليـــم ،( الفوائـــذ اـــت اخحصـــاس اإلالا ـــذ40) 

 .1د/ت( ط :)دمشم،داس الفىش اإلاعا ش

 ،ةـينـــــــــــاإلاىحبـــــــــــة الحع ،ألاناماـــــــــــت مصـــــــــــالح  ؤلا يـــــــــــام( كواعـــــــــــذ 41)

 .1( ط1934 :)اللاهشة

 هـ(911طالٌ الذيت عبذ الش مت )ت :العيوك 

  زـــــوم  :ثحيــــم ،( بغيــــة الوعــــاة اــــت كبلــــات ال غــــويين والنحــــاة42)

 :وتزـيـــــــش ) ،بـــــــ الح  زـــــــ مطبعــــــة ع ىـــــد  البا ، هـــــــيازـش إالفالـــــل 

 .1( ط1964

داس ن الــة  ، هـــيازـش إالفالــل   زــوم  :ثحليــم ،( ثــاسيخ الخ فــا 43)

 (.1975: )اللاهشة ، طباعةمصش ل

 (.1987 :)دمشم ،مىحبة اإلاال  ل طباعة ،الجاللين يـش( ثفع44)

  زـــوم  :ثحليـــم ،مصـــش واللــاهشة إخبـــاس(  عــت اإلاحا ـــشة اــت 45)

: )اللــــــــــاهشة ،ةبــــــــــيداس إ يـــــــــا  الىحـــــــــ  العش  ، هــــــــــيازـش إالفالـــــــــل 

 .1( ط1968
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 د/ت (.  :وتزـيـش ) داس الفىش، ،يـش( الجام  الصغ46)

 د/ت(. :وتزـيـش )،داس الفىش ألا اديص،  ( طام47)

 هـ(764 ال  الذيت خ يل زت ايبً )ت  :الصفذ 

ا مـــــــذ زـــــــت الطيـــــــ  زـــــــت خ ـــــــف  :ث ـــــــحيو ،( الـــــــواات زالوفيـــــــات48)

 (.1969: وتزـيـش ) ،وتزـيـش داس  ادس  ،و خشون

 (ه893)تن هـي شط الذيت خ يل زت يا :الظاهش  

اإلاطبعــــــــة  ،ان الطــــــــشق واإلاعــــــــالًبـــــــــي( صبــــــــذة هشــــــــف اإلامالــــــــً و 49)

 .(1894: )زاسيغ ،الجمفوسية

 ه(1111)ت إظماعيلطماٌ الذيت زت  ،العصام 

داس الىحـــ   ،اـــت  نبـــا  ألاوائـــل والحـــوالت ( ظـــمث النجـــوم العـــوالت50)

 .1( طهـ1379: ) اللاهشة،زمصش

 هـ(855تزذس الذيت محمود ) :نـ العي

م  :ثحليــــــــــــــم ،الضمــــــــــــــان  هــــــــــــــل( علــــــــــــــذ الجمــــــــــــــان اــــــــــــــت ثــــــــــــــاسيخ 51)

 .1( ط1987 :)اللاهشة،داس الىح مطبعة ، مين

 هـ(714تالعباط ا مذ زت ا مذ )  زو:  نـ يبـش الغ

( عنــــوان الذاسيــــة فــــيمت عــــشل مــــت الع مــــا  اــــت اإلاائــــة العــــابعة 52)

 داس ألافــــــــــاق الجذيــــــــــذة، ،عــــــــــادٌ نــــــــــوي ا :ثحليــــــــــم ،زبجايــــــــــة

 .2ط ،(1979 :وتزـيـش )
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 هـ(832تالطي  م زت ا مذ ) زـ  :  لف سد 

همــــــــاٌ  :ثحليــــــــم ذ،نـــــــــيوألاظااــــــــت سواة العــــــــصن  ( ريــــــــل الحلييــــــــذ53)

 .1( ط1990 :وتزـيـش )،داس الىح  الع مية،يوظف الحوت

 هـ(723تعبذ الشصاق زت ا مذ ) :الفوك 

مطبعــــــة الفــــــشات ،  ،( الحــــــوادذ الجامعــــــة والحجــــــاسب النافعــــــة54)

 .ه( 1351 :)بغذاد 

 هـ(684تالصن امت ) إدسيغالعباط ا مذ زت  زـ  : اللشاات

عبـذ الفحـا   :ثحليـم ،ؤلا يـامالفحـاو  عـت  يــضات ثمي  يامؤلا ( 55)

 (.  1979 :)     ،مىح  اإلاطبوعات ؤلاظالمية ، ذة  زو

) ،نا ــــــش زــــــت علــــــت الغامــــــذ  :ثحليــــــم ،( يــــــش  ثنلــــــيو الفحــــــو 56)

 .(2000: الشياي

 هـ(646طماٌ الذيت علت زت يوظف ) :اللفط 

 (.1903 :)ليبزض ،مىحبة اإلاسن  ،( ثاسيخ الحىما 57)

 هـ(764تم زت ياهش ) :بـ الىح

) داس السلافــــــــة ،عبــــــــاط إ عــــــــان: ثحليــــــــم ،( فــــــــوات الوفيــــــــات58)

 .(1974: وتزـيـش 

 هـ(450الحعت علت زت م )ت  زو: اإلااوسد 

 . 1ه( ،ط1409 :وت زـيـش داس ومىحبة الفالٌ ،) ،النبوة إعالم( 59)
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 هـ(1033تمشقت زت يوظف ) :اإلالذسد 

م  :ثحليم،اإلاو ــــــــوعة ألا اديــــــــص( الفوائــــــــذ اإلاو ــــــــوعة اــــــــت 60)

 .3( ط1998 :وتزـيـش )،داس الوساق،لطف  الصبار

  ه(618 :م زت عبذ الش مت الواظط  )ت  :  اإلالش 

 . 2( ،ط1995 :وت زـيـش ، داس ازت  ضم ، ) ات الجفاد ألاسبعين( 61)

 هـ(845 تا مذ زت علت ) :  يـض اإلالش 

م مصـــــــطف   :ثحليـــــــم،اإلا ون   ـــــــواٌ( العـــــــ ون اـــــــت معشفـــــــة 62)

طمة والطبــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــش مطبعــــــــــــــــــــــة لجنــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــ ليف وال،صيادة

 .2( ط1957 :)اللاهشة،والنشش

 هـ(656تصو  الذيت عبذ العظي  زت عبذ اللو  ) : إلانزس  

مطبعــــــــــة  ،بشــــــــــاس عــــــــــواد :ثحليم،لوفيــــــــــات النل ــــــــــة الحىم ــــــــــة( 63)

 .1ط ،(1975: )اللاهشة، بـ الح 

نا ــــــــش الــــــــذيت  م :ثحليــــــــم ، حـشهـــــــــي ي  والحـــــــــش (  ــــــــحيو ال64)

 .5د/ت( ط :)الشياي ،مىحبة اإلاعاسل ،نـ ألالبا

 هـ(927عبذ اللادس زت م زت عمش)ت :النعي  

 ،اإلاجمـــــــــــــ  الع  ـــــــــــــ  :ثحليم،اإلاـــــــــــــذاسط إخبـــــــــــــاس(الـــــــــــــذاسط اـــــــــــــت 65)

 (.  1948 :)دمشم ،منشوسات اإلاجم  الع   

 ه(768ت) نـ عبذ   زت ظعذ زت علت اليم :الياف ت



123 |  

مت  وادذ  بـشة اليلالان ات معشفة ما ذعحبـش وع الجنان مش ة(66)

.2( ط1970 :وتزـيـش الضمان، منظعة الاع    ل طباعة، )  

 هـ(726تالفحو موسد  زت م ) زـ  كط  الذيت  :نـ نـ اليو 

( 1954 :) الفنـــــذ،ةنــــــيداس اإلاعـــــاسل العسما ،الضمـــــان مـــــش ة( ريـــــل 67)

 .1ط
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 املزاحؼ الثاهىٍت  :اهـُجا

 نو خشو مصطف    هـيازـش إ

داس الـــذعوة  ،ةبــــيمجمـــ  ال غــة العش  :ثحليــم ،(اإلاعجــ  الوظـــيث1) 

 .د/ت(: )الشياي ،ل نشش

 ا مذ عبذ الشصاق الح ف  

 يـــــــــشداس اليش ،( موظــــــــوعة ؤلاعــــــــالم اــــــــت ثــــــــاسيخ العــــــــشب وؤلاظــــــــالم2)

 .1ط ،(1998: )بغذاد ل طباعة والنشش،

 و خشونا مذ اللطان 

 ،البــــاص يـــــضالعض  مشاطعــــة عبــــذ ،ميةثـــــيا مــــذ زــــت  ؤلاظــــالم( يــــيخ 3)

 .2(ط1989 :)اليويد ،مىحبة العنذط

 ا مذ مخحاس العباد  

منظعـــــــــة يـــــــــباب  ،فـــــــــ  مصـــــــــش والشـــــــــامألاولى( دولـــــــــأ اإلاماليـــــــــً 4)

 (.1982 :ؤلاظىنذسية) الجامعة

 الياط ظشه غ 

منشــوسات  ، موس ثـــيا مــذ  :ثلــذي  ،ةبـــي( معجــ  اإلاطبوعــات العش 5)

 .د/ت( :)النجف،مىح  النجف  
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 ط يطا نـ  ع

 ،ن عمـــــش زـــــت الخطـــــابنــــــياإلانم يــــــش معفـــــذ  ؤلاظـــــالمية( الـــــذعوة 6) 

 . 1ط( 1985: وتزـيـش ) ،اإلاىح  ؤلاظالم 

 و خشون خاي  اإلاعا يذ 

داس الىحـــــ  ل طباعـــــة  ،بـــــ والغـــــضو الص ي بـــــ ( ثــــاسيخ الـــــوكت العش 7)

 .  ( 1989 :)اإلاو ل والنشش،

 عبذ الصا   عمشان الذطيلت

 .  2( ط1966: )النجف ،الفنون العشب ات الع وم و  إعالم( 8) 

 نـ سا   العشطا

اإلاوظــــــــوعة اإلا عــــــــشة اــــــــت الحــــــــاسيخ الاظــــــــالم  ، منظعــــــــة  كــــــــش  ،  (9) 

 ( .2003: )اللاهشة 

 الذيت الضسهلت يـشخ

 .3ط ،(1979: وتزـيـش ) ،داس الع   ل ماليين ،( الاعالم10) 

 ظعيذ  و  

  ،2ط ،بــــــــــ اذ العش حــــــــــش داس ال ،ؤلامـــــــــام( مـــــــــت اطـــــــــل خطـــــــــوة الـــــــــ  11)

 (.1979 :اهشة) الل
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 العيذ ظازم

 الفــــــــــــاسوق الحذيســــــــــــة ل طباعــــــــــــة والنشــــــــــــش، ،ؤلاظــــــــــــالم( دعــــــــــــوة 12)

 .1ط ،( 2000 :)اللاهشة

 افش اللاظ   ظ

داس الع ـــــــ   ؤلاظـــــــالم،(الجفـــــــاد والحلـــــــوق الذوليـــــــة العامـــــــة اـــــــت 13)

 .1( ط1982: وتزـيـش ) ،ل ماليين

 عبذ الش مت مشاد

اإلاىحبـــــــــة  ،( عـــــــــض الـــــــــذيت زـــــــــت عبـــــــــذ العـــــــــالم ظـــــــــ طان الع مـــــــــا 14) 

 (.  1980 :وتزـيـش ) العصشية،

 يـشعلت مصطف  م الفل

 :)اللــــاهشة ،ؤلاظــــالم اــــت الفلــــأ   رـــــش و ( العــــض زــــت عبــــذ العــــالم 15) 

1977.) 

 و خشونعلت م طماص 

 :)كطش،عبــــــــذ العــــــــض عبــــــــذ العــــــــحاس :مشاطعــــــــة ،ةيـــــــــش ( ملــــــــشس الع16)

 .  1( ط 2003 

 عمش س ا هحالة 

داس إ يـا   ،ةبـيمصنف  الىح  العش اط  ثـش ( معج  اإلانلفين ات 17)

 (.  1957 :وتزـيـش ) ،بـ اذ العش حـش ال
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 مجموعة فلفا  

 ألاوكـــــــــــالة منشــــــــــوسات وصاسة حـــــــــــية اليويفـــــــــــي( اإلاوظــــــــــوعة الفل18)

 .د/ت( :)اليويد،ةنـيوالشنون الذي

 م الخالذ  

داس الىحـــــــ   ،( محلـــــــم هحـــــــاب عـــــــواسل العـــــــواسل ل عـــــــفشوسد 19)

 .  1ط ( 1999: وتزـيـش )، الع مية

   بـ م الزه

 .1( ط1987 :وتزـيـش ) ،داس الل   ،واإلافعشون يـش( الحفع20)

 م ص  ٌو ظالم

 :) اللـــاهشة داس اإلاعـــاسل زمصـــش، ،اـــت العصـــش اإلام ـــوو  ألادب( 21)  

1971). 

 نـ م علت الصازو 

: وتزـيـــــــــــش )،بـــــــــــ اذ العش حــــــــــش داس إ يــــــــــا  ال،يـــــــــــش(  ـــــــــفوة الحفاظ22) 

 .  1( ط2004

 ل الفل م وام

 :)مصـــش ،ئة اإلاصـــشية العامـــةفــــيال ،اـــت العصـــش اإلام ـــوو  ألادب( 23)

1976)  . 
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 م محعت عبذ   

 ،مطبعــة الاظــحلالٌ ،( عــض الــذيت زــت عبــذ العــالم زــا   اإلا ــون24)

 (.1962 :)اللاهشة

 محمود سصق ظ ي  

اإلاطبعــــة  ،زـــــ وألاد( عصــــش ظــــالكين اإلاماليــــً ونحاطــــأ الع  ــــ  25)

 .2( ط1965 :اللاهشة) ،النمورطية

  بحت الصمذ  نـ ها

داس  ،وألاسدنن اــت طنــوب زــالد الشــام ف عــطين  ـــي( معجــ  النا 26)

 .1( ط1985: )عمان ،الىشمل ل طباعة

 : الكتب املػزبت

 ٌو ديوساند

داس ،طمة صوـــــــ  نجيـــــــ  محمـــــــود واخـــــــشونثــــــــش  ،( كصـــــــة الحالـــــــاسة1)

 .(1988 :وتزـيـش ) ،الجيل

 

 
ا
ذألا  :جالثا  طاٍر

 النعي   وظت صينو

  ؤلامــام( 1)
ى
ملذمــة  حـيـــشماطع سظــالة، العــض زــت عبــذ العــالم زال يــا

 . 2004-/ طامعة اإلاو ل  آلادابال  مج غ و ية 
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ا
 :  والبدىث الدورٍاث :رابػا

   مذ عبذ اإلا ً  

: )بغــــــذاد 93 ،العــــــذد ،مج ــــــة الفحــــــو   ،ة وطفــــــادثـشبـــــــي( سمالــــــان 1)

2000)  . 

 عبود فياي 

 121 ،العــــــذد ،مج ـــــة الفحــــــو   ،ة اإلاعــــــ  ( دوس اإلاوـــــجذ اــــــت  يـــــا2)

 (2003: )بغذاد

 فيا الفيطد  

العنة الشابعـة،  ،30العذد ،لشباطمج ة ا ،( معشهة عين طالوت3)

2007  . 

  مينن م حـيم

: )بغــــــــــذاد 118 ،العــــــــــذد ،مج ــــــــــة الفحــــــــــو  ، ال ــــــــــحازة  كــــــــــواٌ( 4)

1999). 

 

 
ا
 تهـُو تـز كاملىقؼ الا :خامطا

(1 ) 
ى
موكــــــــــــــ   ـــــــــــــــيذ الفوائـــــــــــــــذ  ظــــــــــــــ طان الع مـــــــــــــــا  ل عــــــــــــــودة نلـــــــــــــــال

hppt\\www.saaid.net 

 عت موك 2)
ى
 www.islamiat.com: ( ملا ذ الصوم ل ع    نلال
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