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 أسرة الدولعي املىصليت
 وإسهبمبتهب يف جمبل العلىم الشرعيت

 
 (*)فتحي سالم حميدي د.

 
 ملخص البحث

تعد أسرة الدولعي مف األسػر العممةػا المويػمةا التػي لػاف لرػا دور ل ةػر  ػي م ػاؿ 
العمػػـو الدةةةػػا لالةطا ػػا واو تػػاي والتػػدرةس    رػػد تعػػدت يػػررترا لػػدود مدةةػػا المويػػؿ  ػػؿ 

ؾ  لتتػػػوله مرمػػػا الةطا ػػػا والتػػػدرةس  ػػػي مدةةػػػا دميػػػؽ  ػػػي العرػػػد األةػػػو ي    ذ العػػػراؽ اةػػػذا
أي لت ةطا ا ال امع األموي  ةد أ رادها عمه التوالي أللثر مف ةيػؼ رػرف   لمػا أسسػوا 
 ةرػػا المػػػدارس والزواةػػػا التػػي ةسػػػ ت  لػػػةرـ   وأطمػػؽ عمةرػػػا اسػػػـ المدرسػػا الدولعةػػػا أو الزاوةػػػا 

 ها ضةاي الدةف الدولعي وا ف أةةه  ماؿ الدةف الدولعي .الدولعةا   ومف ايرر أ راد
تةتسب هذه األسرة  له ررةا الدولعةػا التا عػا ألعمػاؿ المويػؿ  ػي الرػرةةف السػادس 

لػـ تررة ػاب  ػةف 35والسا ع لمر رة / الثاةي والثالث لممةالد وترع  له اليماؿ مةرا عمه مسػا ا 
ال ةزاؿ رسماب مف اثارها  ارةاب  له ةومةا هػذا   وهػي سة ار والمويؿ    ال اةرا مةدثرة لالةاب و 

ةرائػػب ظػػاهرة لمعةػػاف عمػػه طرةػػؽ المويػػؿ تمعفػػر   وةيػػاهد  ةرػػا ار ةػػا و ػػدراف ميػػةدة مػػف 
الل ر وال ػص   وةظػراب لمػدور الل ةػر الػذي ادتػه ررةػا الدولعةػا    رػد اثرةػا دراسػترا  ويػفرا 

 ةموذ اب مويمةاب  ارزاب ةدلؿ عمه ذلؾ .
ـ  ةاي ةطا ال لث عمه و ؽ المةرج التارةةي    ضمت ثالث م الػث تةػاوؿ ورد ت

االوؿ مػػدةؿ  لػػه االهمةػػا التارةةةػػا لررةػػا الدولعةػػا    ػػي لػػةف تةػػاوؿ الم لػػث الثػػاةي تر مػػا 
 اليػػةض ضػػةاي الػػػدةف الػػدولعي وسػػةرته العممةػػػا   و ػػاي الم لػػث الثالػػػث متضػػمةاب تر مػػا ا ػػػف

 .اةةه اليةض  ماؿ الدةف الدولعي
                                           

 رسـ اللضارة اوسالمةا /  امعا المويؿ. –لمةا العمـو اوسالمةا  .مدرس (*)
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Al-Dawlae Mosulia Family 

and their achievements in Religious Sciences 

 

ABSTRACT 

Al-Dawlae Family regards as One of the scientific Family in 

Mosul. It has a great role in religious sciences such as speech , 

judgement and teaching , This family Was famous not only in Mosul, 

but also in graq at that time . In Al-Auobi era they are in charge of 

speech , judgement and teaching in Damascus city . In Al-Aumawe 

Mosque in Damascus the speech depend on their members one than 

another for more than half century Besides they established schools 

and it has been called Al-Dawlae schools . 

 This family came from A-Dawleia Village Which is part of 

Mosul in the 6
th

 and 7
th

 A.H. / the 2
 rd

 and the 3
rd

 A.C. . It is situated 

in the north of Mosul about (35K). Between Singar and Mosul . Thya 

Al-Deen Al-Dawlae and Jamal Al-Deen Al-Dawlae regarded as their 

Famous members  

   

 املبحث األول
 مدخل إىل األهميت التبرخييت لقريت الدولعيت   

 تىطئت. 1
 ف مػػا يػػردته الدولػػا العر ةػػا االسػػالمةا  ػػي العيػػر الع اسػػي مػػف اسػػتررار داةمػػي   
وازدهار ارتيادي  ي  مةع أةلائرػا   والسػةما العػراؽ مرلػز الةال ػا الع اسػةا اةػذاؾ   لػاف 

عممةا التي ر ػدت اللضػارة العر ةػا االسػالمةا  لثةػر مػف له الدور األل ر  ي ةياط اللرلا ال
اوة ازات  ي م اؿ العمـو المةتمفا   ولـ ةرتير ذلؾ التردـ عمػه  دػداد عايػما الةال ػا   
 ػؿ تعػػداه  لػػه مػػدف الدولػػا المةتمفػػا لدميػػؽ والرػػاهرة وررط ػػا   وتةرهػػا مػػف المػػدف التػػي لػػاف 

مرالػػز  الػػدةرػػا مدةةػػا المويػػؿ التػػي أيػػ لت لرػػا دور  ػػارز  ػػي ةدمػػا اللةػػاة العممةػػا   وم
اويعاع الفلري  ي العالـ اوسالمي    رػد ةيػف  ةرػا العدةػد مػف الم سسػات العممةػا المةتمفػا 

 لةرػا لمرػراية  ةم ػ وف  ولاف العمماي والفررػاي وطم ػا العمػـ  (1)مف دور عمـ ومدارس وملت ات
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   ةرَّ ػت عػدد ل ةػر مػف  (2)اؽ وأرػالـواللتا ا وةليموف  الم اف عمه ما ةلتا وةه مػف أور 
الفررػػػاي والعممػػػاي المويػػػمةةف  ػػػي مةتمػػػؼ م ػػػاؿ العمػػػـو   ولػػػاةوا  لػػػؽ مػػػف رواد اللضػػػارة 

 العر ةا االسالمةا وأعالمرا .
ورػػد ورفػػت وراي هػػػذا التطػػور العممػػي والةيػػاط الفلػػري  ػػي مدةةػػا المويػػؿ   عوامػػؿ 

رػػػع عمػػػه ممترػػػه الطػػػرؽ  ػػػةف  ػػػالد الميػػػرؽ عػػػدة   أولرػػػا المورػػػع ال درا ػػػي لممدةةػػػا    رػػػي ت
  ممػا (3)والمدرب وهذا ما ألده الم رةوف   وعّدوا اسـ المدةةػا مسػتمداب مػف مورعرػا ال درا ػي

 عؿ مةرا ةرطا التراي وتمازج  لري  ةف العروؿ المةتمفا التي تمر ع رها    ػؿ عدػدت مرلػزاب 
 . (4)ل ذب طم ا العمـ مف ال الد المةتمفا

مػػػراي دور  ػػػي تيػػػ ةع العمػػػـ والعممػػػاي مػػػف ةػػػالؿ ترػػػرة رـ   ومػػػةلرـ لمػػػا لػػػاف لأ
 .(5)امالمةايب لالرضاي والةطا ا وتةره

ولػػاف لط ةعػػا الترلة ػػا السػػلاةةا لمدةةػػا المويػػؿ دورهػػا المػػ ثر  ػػي ازدهػػار اللرلػػا 
العممةػػػا    ضػػػالب عػػػف رت ػػػا سػػػلاةرا  ػػػي الػػػتعمـ وموال ػػػا اللرلػػػا العممةػػػا   واالطػػػالع عمػػػه 

 لػػػه تمسػػػلرـ  الػػػدةف  وتر ػػػع هػػػذه العةاةػػاالدةةةػػػا    وةيويػػػاب العمػػـو   (6)آلةػػػرةفمعػػارؼ ا
  ومػػف العوامػػؿ األةػػر  التػػي لػػاف لرػػا دور ل ةػػر  ػػي  (7)ولريػػرـ عمػػه أللامػػه وتعالةمػػه 

ازدهار اللةاة العممةػا  سػعي الفررػاي والعممػاي  ػي م ػاالت مةتمفػا لمرلمػا  ػي طمػب العمػـ   
ةلتفػػػي  مػػػا ةتمرػػػاه مػػػف الػػػدروس  ػػػي مدةةػػػا والػػػدة أو  ػػػي مدرسػػػا  ذ ايػػػ ا طالػػػب العمػػػـ  ال 

وأستاذ والد    ؿ لاف ةةترؿ مف مدةةا ألةر    و ػةف مػدارس مةتمفػا مػتلمالب ميػاؽ السػفر 
 .(8)أوسع عمماب واعظـ يررة ويةلاب    له لةث ةفمؿ اف ة د مدرسا أرره   

 

 قريت الدولعيت . 2
العممةػػػا  ػػػي مدةةػػػا المويػػػؿ  ػػػي لر ػػػا   عػػػد هػػػذا العػػػرض المػػػو ز لط ةعػػػا اللةػػػاة

فف هػػذا التطػػور  ػػي العمػػـو المةتمفػػا  يػػلؿ عػػاـ   والعمػػـو  ػػالعيػور الوسػػطه   ة ػػدر الرػػوؿ 
الدةةةػػػا  يػػػلؿ ةػػػاص   لػػػـ ةرتيػػػر عمػػػه مرلػػػز المدةةػػػا  لسػػػب    ػػػؿ تعػػػداه  لػػػه المةػػػاطؽ 

ر  الل ةػػػرة   الرةفةػػػا التا عػػػا  دارةػػػاب لمدةةػػػا المويػػػؿ   التػػػي مثمػػػت عدةػػػد مػػػف الريػػػ ات والرػػػ
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وأمثمػػا ذلػػؾ لثةػػرة ةملػػف ماللظترػػا مػػف ةػػالؿ الرواةػػات التػػي اوردترػػا الميػػادر التفرةةةػػا   
 وتعد الدولعةا الد  تمؾ الرر  اةذاؾ .

   (9)ةرػامترع ررةا الدولعةا  له الدرب مف مدةةا المويؿ وعمه  دعػد مرلمػا والػدة 
ةػػػا ل ةػػرة ةيػػػفت عمػػه طرةػػػؽ   وهػػي رر  (17)أي  ػػي مةتيػػؼ المسػػػا ا  ػػةف المويػػػؿ وتمعفػػر

  الوارعػػا  ػي  ػػالد  (11)الروا ػؿ الوا ػدة  لػػه مدةةػا الموايػػؿ والذاه ػا مةرػػا  لػه مدةةػػا ةيػة ةف
ال زةرة   ورد تمةز هذا الطرةؽ  فةه مف الطرؽ اآلمةا الةالةا مػف الميػوص ورطػاع الطػرؽ 

الطرةػؽ  لةرػا    ذ    ومما ةدلؿ عمػه اهمةػا ررةػا الدولعةػا ودورهػا المػ ثر اةػذاؾ اةتسػاب هػذا
سػػػمي  ػػػدرب الدولعةػػػا او طرةػػػؽ الدولعةػػػا   ولػػػاف ممػػػف سػػػمؾ هػػػذا الطرةػػػؽ الةايػػػر يػػػالح 

  عةػػػدما سػػػار  رواتػػػه لمرا مػػػا مدةةػػػا المويػػػؿ    ـ1185هػػػػ/581الػػػدةف االةػػػو ي  ػػػي سػػػةا 
  " ثػـ سػار مػف ارػرب الطػرؽ مػف د مػا  (12)و رض الليار عمةرا  مةطمراب مف  الد ال زةرة

 .(13)الدولعةا" وتةلب طرةؽ
التسػػ ت ررةػػا الدولعةػػا أهمةػػا متمةػػزة  للػػـ مورعرػػا السػػتراتة ي   الػػذي  عػػؿ مةرػػا 
ملطا اسػترالا لمروا ػؿ الت ارةػا الوا ػدة مػف  ػالد ال زةػرة  لػه مدةةػا المويػؿ   وعمػه الػرتـ 
مػػف تمػػؾ األهمةػػا التػػي تمتعػػت  رػػا    ػػاف الميػػادر التارةةةػػا لػػـ تيػػر  لػػه أةػػا رواةػػا تلػػدد 

ض ةيػػػػفترا  يػػػػلؿ درةػػػػؽ   أو تررة ػػػػي   لمػػػػا اةرػػػػا لػػػػـ ترػػػػدـ أةػػػػا معمومػػػػات عػػػػف اللةػػػػاة تػػػػفرة
اال تماعةا أو االرتيادةا أو العممةػا  ةرػا   وةػر ا أةرػا ةيػفت  ػي لر ػا الرػروف االسػالمةا 
الثالثػػا األولػػه   السػػتررار المةطرػػا  دارةػػاب   وازدهارهػػا ارتيػػادةاب    ال أف الرواةػػات التارةةةػػا 

ةرػػا ألوؿ مػػرة  ػػي ةراةػػات الرػػرف الةػػامس وأوائػػؿ الرػػرف السػػادس لمر ػػرة / اللػػادي أيػػارت  ل
عيػػػػر والثػػػػاةي عيػػػػر لممػػػػةالد    ػػػػذلرها ةػػػػاروت اللمػػػػوي  فةػػػػػرا   " ررةػػػػا ل ةػػػػرة  ةةرػػػػا و ػػػػةف 

  وألػد ذلػؾ ا ػػف األثةػر مػػف  (14)المويػؿ ةػـو والػػد عمػه طرةػؽ سػػػةر الروا ػؿ  لػػه ةيػػة ةف "
 . (15)رةا مف أعماؿ المويؿ "ةالؿ روله   " والدولعةا ر

ةستةتج مف لؿ ذلػؾ أهمةترػا التػي تمةػزت  رػا  سػ ب مورعرػا ال درا ػي عمػه طرةػؽ 
الروا ػػػؿ الت ارةػػػا   وأف ةيػػػفترا لاةػػػت ر ػػػؿ الرػػػرف الرا ػػػع لمر ػػػرة / العايػػػر لممػػػةالد   وةر ػػػع 

لػػه تػػر ةا ذلػػؾ  لػػه سػػعا مسػػالترا العمراةةػػا التػػي تسػػتدرؽ رػػرف أو ألثػػر مػػف الػػزمف لتيػػؿ  
 هذا الل ـ والمسالا العمراةةا .
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أيػػػارت الرواةػػػات التارةةةػػػا  لػػػه ررةػػػا الدولعةػػػا مػػػف لةػػػث مورعرػػػا وأهمةترػػػا   مػػػف 
ةالؿ التر ما أل ةاي ألد األسر المويمةا العرةرا التي أة  ترا  تمؾ الررةا   ولػاف لرػا دور 

ةا  ػػي م ػػاؿ الةطا ػػا ل ةػػر  ػػي اللةػػاة العممةػػا اةػػذاؾ   لمػػا ردمتػػه لملضػػارة العر ةػػا االسػػالم
واو تػػاي والتػػدرةس   وهػػي أسػػرة الػػدولعي التػػي ارت طػػت لةةترػػا  ررةػػا الدولعةػػا   التػػي ظرػػرت 
 ػي  داةػا الرػػرف السػادس لمر ػرة / عيػػر لممػةالدة   واسػػتمرت  ػي ةدمػا العمػػـ لتػه الةيػػؼ 
رة األوؿ مػػف الرػػرف السػػا ع لمر ػػرة / الثالػػث عيػػر لممػػةالد   ومػػف ا ػػرز يةيػػةات تمػػؾ األسػػ

التي ر عػت مػف يػاةرا و عمترػا  ػي ميػاؼ األسػرات العممةػا اليػةض ضػةاي الػدةف الػدولعي   
 وا ف أةةه اليةض  ماؿ الدةف الدولعي   المذةف سةتةاوؿ تر مترما  ي الم الث الاللرا.

 
 املبحث الثبني

 م(1193ـ1113هـ/589-507) الشيخ ضيبء الدين عبد امللك  الدولعي
الراسػـ ع ػد الممػؾ  ػف زةػد  أ ػولـ المفتي الةطةب ضػةاي الػدةف هو اليةض اوماـ العا

  المويػمي اليػا عي   ولػد  (16) ف ةاسةف  ف زةد  ف رائد  ف   ػؿ التدم ػي االررمػي الػدولعي
 رسػػماب  ػي ررةػػا الدولعةػػا  ةسػب  لةرػػا   ورػػد اةتمػػؼ الم رةػوف  ػػي تلدةػػد سػةا والدتػػه    ػػذلر 

   ػي لػةف أيػار اةػروف  لػه اةػه ولػد  ػي سػػةا  (17)ـ1113هػػ/ 577مةرـ اةػه ولػد  ػي سػةا 
   ي لةف تفرد ا ف لثةر  ي تلدةد سةا والدتػه اذ ايػار الػه أف مولػده  (18)ـ1127هػ /514

 . (19)ـ 1124هػ/518لاف  ي سػةا 
و عػػد ال لػػث الػػدرةؽ  ػػي الرواةػػات الػػثالث التػػي أوردترػػا الميػػادر التارةةةػػا   ةت ػػةف 

ر ػػػػا مػػػػف  ػػػػةف هػػػػذه الرواةػػػػات و مػػػػاع عػػػػدد ل ةػػػػر مػػػػف اف الرواةػػػػا األولػػػػه هػػػػي األدؽ واأل
ـ مف ةالةا   ورػر رـ زمةةػاب مػف اللر ػا التػي عػاش  ةرػا 1113هػ/ 577الم رةةف عمه سةا 

ضةاي الدةف الدولعي    ؿ معايػرة رسػـ مػةرـ لػه مػف ةالةػا اةػر     ضػالب عػف اةػه رػد ألػد 
ؿ  ػػي سػػةا سػػ ع وةمسػػمائا " التػفرةض  ةفسػػه عةػػدما سػػئؿ عػػف مولػػده   " وسػػئؿ عػف مولػػده  رػػا

 ـ .1113هػ/577  وعمةه  اف والدته لاةت  ي سةا  (27)
ةيف الدولعي مةذ  دي لةاته عمه لب العمـ والتعمـ ودراسػا العمػـو الدةةةػا    ذ رلػؿ 
مف ررةػا الدولعةػا    عػد اف يػب  رػا  لػه مدةةػا المويػؿ  ػدرس اللػدةث  ةرػا   وتفرػه عمػه 
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تػػػػػػاج اوسػػػػػػالـ اللسػػػػػػةف  ػػػػػػف ةيػػػػػػر  ػػػػػػف ةمػػػػػػةس )  أةػػػػػػدي يػػػػػػةوةرا   وسػػػػػػمع  ةرػػػػػػا مػػػػػػف
ـ (   وملمػد  ػف الم ػارؾ 1167هػػ/563ـ(   وع د الةالؽ  ػف ةوسػؼ ) ت1175هػ/571ت

  ثػػػػـ رلػػػػؿ ضػػػػةاي الػػػػدةف مػػػػف مدةةػػػػا  (21)ـ ( 1154هػػػػػ/557 ػػػػف ةلةػػػػه اليػػػػررزوري )ت 
ع   وسػم (22)المويؿ  له مدةةا  دداد طال ػاب اللػدةث  تفرػه  رػا عمػه مػذهب اومػاـ اليػا عي

  ورػػػرأ عمةػػػه  (23)ـ(1152هػػػ/548اللػػدةث  ةرػػػا مػػف أ ػػػي الفػػػتا ع ػػد الممػػػؾ اللروةػػػي ) ت 
  لما سمع سةف الةسػائي مػف ا ػي اللسػف عمػي  ػف المػػد  ػف  (24) امع أ ي عةسه الترمذي

   ايػػػ ا عمػػه معر ػػا ل ةػػرة  ػػي أمػػور المػػذهب (25)ـ(1155هػػػ/551ملموةػػه االزدي ) ت 
 .(27)ةراب  المذهب"  "ولػاف مفتةاب ة (26)اليػا عي 

ّيػد ضػػةاي الػػدةف الػػدولعي رلالػػه  ػػي يػػ ا ه متػػةرالب مػػف مدةةػػا  دػػداد  لػػه  ػػالد اليػػاـ 
الفػتا  ي   تفرػه  رػا أةضػػاب ودرس اللػدةث عمػه ةػد الفرةػه أ ػ (28) ه المرػاـ  ػي دميػػؽ واسترر

  وعمػػػه ةػػػػد  (29)ـ(1146هػػػػػ/542 ػػػػف ملمػػػد  ػػػػف ع ػػػد الرػػػػوي الميةيػػػي ) ت اةيػػػر ا  
  و ضػؿ (37)ـ(1189هػػ/585ؽ يػرؼ الػدةف ا ػي سػػعد  ػف أ ػي عيػروف ) ت راضي دميػ

  لمػػا رو  اللػػدةث عػػف لمػػزة  ػػف عمػػي  (31)ـ(1161هػػػ/557ا  ملمػػد الميةيػػي ) ت 
 . (32)ـ(1275هػ/672اللراةي )ت

ولػػاف ضػػةاي الػػدةف الػػدولعي مل و ػػاب عةػػد الةػػاس لمػػا اتيػػػؼ  ػػه مػػف يػػػالح وزهػػد 
ال تفةػػذه لومػػػا الئػػػـ " لػػػاف زاهػػدا متورعػػػاب لسػػػف الطرةرػػػا     لػػاف مرة ػػػاب  ػػػي اللػػػؽ (33)وورع

  ومػػف اليػػفات اللمةػػدة التػػي اتيػػؼ  رػػا اةػػه لػػاف ررة ػػاب مػػف الفرػػراي (34)مرة ػػاب رػػي اللػػؽ "
والمسػػالةف ومطعمػػاب لرػػـ ممػػا ةتػػو ر لدةػػه مػػف طعػػاـ " اةيػػرؼ  لػػه مةزلػػه  ػػدرب الػػدولعي   

 . (35)امه "واةذ معه مف الفرراي مف تةسر   ةفلموف معه مف طع
تػػوله اليػػػةض ضػػةاي الػػػدةف الػػدولعي الةطا ػػػا  ػػػي  ػػامع دميػػػؽ   و رػػي  ةرػػػا لتػػػه 

  عمػػه الػػرتـ مػػف اف الرواةػػات لػػـ تيػػر  لػػه التػػفرةض الػػدرةؽ (36)ـ1271هػػػ /598و اتػػه  سػػةا 
-1144هػػػ/569-539لتولةتػػه  ذلػػؾ    ال اةرػػا لاةػػت  ػػي عرػػد االمةػػر ةػػور الػػدةف زةلػػي ) 

 ي تلدةد هذه الفترة  ةايب عمه الرواةا التارةةةا التػي اوردهػا أ ػو   ورد اعتمدةا (37)ـ (1173
 عمػهياما   ةرالب عف ضةاي الدةف الدولعي   عةدما اةرسـ  رراي دميؽ  ي عرػد ةػور الػدةف 

رسمةف   االوؿ   ةريا يرؼ الدةف  ف أ ي عيروف لمتدرةس  ي دميؽ   والثػاةي   ةريػا 
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   رػػرر ةػػور الػػدةف تعةػػةف لػػؿ والػػد مةرمػػا ـ(1193هػػػ/589طػػب الةةسػػا وري ) ت اليػػةض الر
 . (38)عمه مدرسا لتسوةا االمر ودلض الفتةا

  التػػي عر ػػت (39)لمػػا تػػوله  ػػي الورػػت ذاتػػه التػػدرةس  ػػي المدرسػػا الدزالةػػا  دميػػؽ
   ضالب عف تدرةسه  الزاوةا الدر ةا مػف ال ػامع االمػوي  ػي  (47) المدرسا الدولعةا ةس اب الةه

 .   (42)ةضاب  الزاوةا الدولعةا أو زاوةا الدولعي  ةما  عد  وعر ت أ(41)دميؽ
لرد درس عدد ل ةر مف التالمةذ  ي المدرسا الدولعةػا والزاوةػا الدولعةػا عمػه اليػةض 
ضةاي الدةف الدولعي   وايارت الرواةات التارةةةا  لػه عػدد مػةرـ   و ػي مرػدمترـ ا ػف اةةػه 

أ ػػػو طػػػاهر  ػػػف االةمػػػاطي ) تػػػو ي  ػػػي   و  (43)ـ(1236هػػػػ/634 مػػػاؿ الػػػدةف الػػػدولعي )ت 
ـ  (   واليػراب الدويػي 13هػػ/7ـ (   وأ و الل اج  ف ةمةؿ )تو ي  ي الررف13هػ/7الررف

ـ(   والترػػػػػي اسػػػػػماعةؿ  ػػػػػف ا ػػػػػراهةـ  ػػػػػف أ ػػػػػي الةسػػػػػر)تو ي  ػػػػػي 13هػػػػػػ/7)تػػػػػو ي  ػػػػػي الرػػػػػرف
ةػائـ  ػف أ ػو الد (44)ـ ( وم موعػا ل ةػرة مػف التالمةػذ   لمػا لػدث عةػه  او ػازة13هػ/7الررف

   (45)ـ(13هػػ/7ـ ( وا و الع ػاس  ػف أ ػي الةةػر )تػو ي  ػي الرػرف1254هػ/652عالف ) ت 
 .(46)ـ(13هػ/7)تو ي  ي الررف وا و  لر  ف الةطةب

لما سػمع مةػه أ ػو المظفػر  ػف أ ػي سػالما  ػف أ ػي اللسػف  ػف أ ػي المتػوج اللةػاةي 
ف الراسػػػـ  ػػػف عمػػػي  ػػػف   وعمػػػي  ػػػ(47)ـ(1188هػػػػ/584اليػػػةزري الممرػػػب  م ةػػػد الدولػػػا ) ت 

 اللسػػف  ػػف ه ػػا ا   ػػف عسػػالر الفرةػػه أ ػػو الراسػػـ  ػػف اللػػا ظ أ ػػي ملمػػد  ػػف اللػػا ظ الل ةػػر 
 . (48)ـ(1219هػ/ 616) ت 

اف اليررة الل ةرة التي لازها اليةض ضةاي الػدةف الػدولعي  ػي م ػاؿ الفرػه واللػدةث 
  و عمتػه مػ هالب يػةوخ عيػره  زادت مف ملاةته  ةف  واو تاي    ضال عف دوره  ي التدرةس

لتولي مةيب الرضاي  ي مدةةا دميػؽ    رػد عػرض عمةػه راضػي دميػؽ أ ػو سػعد  ػف أ ػي 
ـ   عةػػدما طمػػب مػػف  ررػػاي 1179هػػػ/575عيػػروف تػػولي مةيػػب الرضػػاي ةةا ػػا عةػػه سػػةا 

المدةةا ويةوةرا واعةاةرا    ػفف ةيػةروا عمةػه  مػف ةةػوب عةػه    ريػلوا اليػةض ضػةاي الػدةف 
اةػػه ر ػػض ذلػػؾ " فيػػةر عمةػػه  الةطةػػب ضػػةاي الػػدةف   اللتػػولي مةيػػب الرضػػاي    الػػدولعي

 . (49)الدولعي   فرسؿ ةمعا الةةا ا    مـ ةر ؿ"
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وممػػا ةػػدلؿ عمػػه تملػػف ضػػةاي الػػدةف ويػػررته لػػةس  ػػةف الفررػػاي واليػػةوخ وأيػػلاب 
ةما  ةف العاما ويةوخ العمـو األةر  لالمدا العر ةػا وتةرهػا    رػد ذلػر مػف   عػض   الطرؽ  وا 

أويػػػا ه  وأيػػػةر  لػػػه اسػػػمه  يػػػلؿ م ايػػػر  ػػػي أ ةػػػات  عػػػض اليػػػعراي    ػػػذلره ا ػػػف عةػػػةف 
يػػالب لتػػاب )مرػػراض االعػػراض ( عةػػدما تطػػرؽ  لػػه ال لػػور اليػػعرةا  ػػي أثةػػاي ويػػؼ 

-594)  ئر رمعا دميؽ التي امر  را الممؾ المعظـ  ػف الممػؾ العػادؿمف ماي اللادثا ةزح ل
 ةيد رائالب      ف(57)ـ(1228-1198هػ/624

 

 بحرررررا رلررررررحرفا رال ئررررر ل مررررررا  رلب ررررررا
 ُمرررررررا رلواعرررررري بحعرررررر  يديرررررر  فيررررررر 

 

 يحمرررررا  فورررررد رفعررررر   لررررر  ت ررررر  ح ررررري 
 (52)رلرررردحل ي (51)حقررررد رعررررح   ررررا   

 

يػارته  لػه ذلػر اسػـ الػدولعي  ةرػا دلةػؿ واضػا  اف ةظـ ا ف عةةف لرذه األ ةات   وا 
سػاط العممةػا  لسػب    ػؿ  ػةف عمه مد  يررة اليػةض ضػةاي الػدةف الػدولعي   لػةس  ػي األو 

 العاما مف أهؿ دميؽ .
لمػػػا لػػػاف لضػػػةاي الػػػدةف الػػػدولعي دور  ػػػي الػػػرد عمػػػه المعتزلػػػا   وملػػػا  ترـ  ػػػي 
 عض ا لارهـ    لاةت االوله  ي عرد ةور الدةف زةلي   اذ رواهػا الػدولعي  ةفسػه   وأيػار 

[ مػػف لػػراد    مةػػا بالعػػربي رسػػمةف العػػرب واال لةرػػا أ ػػو يػػاما    رػػاؿ   " لةػػا  ماعػػا الفررػػا
مػاؿ  لػػه المػذهب أي عمػػه مػذهب االمػػاـ اليػػا عي   واردةػا اف ةسػػتدعي اليػةض يػػرؼ الػػدةف 
 ػػػف أ ػػػي عيػػػروف مػػػف المويػػػؿ   ومةػػػا ب االلػػػراد [  لػػػه عمػػػـ الةظػػػر والةػػػالؼ   وأراد أف 
ةسػػتدعي الرطػػب الةةسػػا وري   وعمػػت الفتةػػا مػػف  ػػراي الةػػالؼ   وعةػػدما سػػمع ةػػور الػػدةف 

راـ  استدعاي لال الفرةرةف  له رمعا لمب للؿ الةػزاع   ورػاؿ لرػـ  ةلػف مػا اردةػا   ةػاي   ذلؾ
ظرار الدةف   وهػذا الػذي  ػر   ةػةلـ  المدارس  ال لةير العمـ ودلض ال دع مف هذه ال مدة وا 
ال ةلسػػف وال ةمةػػؽ "    رػػرر ةػػور الػػدةف اسػػتدعاي يػػرؼ الػػدةف ا ػػف أ ػػي عيػػروف والرطػػب 

ه األوؿ عمه مدرسا ا ف أ ي عيػروف   وولػه الثػاةي عمػه مدرسػا الةفػري الةةسا وري    ول
ؿ الةزاع عمه التراضي  ةف الطر ةف  . (53)  و ذلؾ لد

 ػػػػػي سػػػػػةا  (54)لمػػػػػا عػػػػػارض ضػػػػػةاي الػػػػػدةف الػػػػػدولعي اليػػػػػةض ع ػػػػػد ا   ػػػػػف الةػػػػػائمي
ـ   الػػػذي لػػػاف ةػػػازالب  الماذةػػػا الدر ةػػػا    علػػػؼ عمةػػػه م موعػػػا مػػػف الةػػػاس 1189هػػػػ/585
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ا  ةػػه وعمةػػه    لػػاف اليػػةض ضػػةاي الػػدةف ممػػف عارضػػه    تو ػػه الةػػائمي  لػػه الةايػػر وتلز ػػو 
يػالح الػدةف   الػذي لػاف  ظػاهر علػا لةيػلو الةػه الػدولعي   اال اةػه عػاد مرةضػاب مػف سػفره 

 .   (55) لمؿ عمه الفور  له ال ةمارستاف    مات  ه  ي السةا ذاترا
ف الػػدولعي  ػػي مةػػاظرة اليػػةض ـ ايػػترؾ اليػػةض ضػػةاي الػػدة1198هػػػ/595و ػػي سػػةا 

ـ( الػػػذي أةػػػذ  ػػػي اللػػػدةث  ػػػي مريػػػورة 1198هػػػػ/595اللػػػا ظ ع ػػػد الدةػػػي المردسػػػي )ت 
اللةا مػػػػا  ال ػػػػامع االمػػػػوي  دميػػػػؽ عػػػػف عرائػػػػد المعتزلػػػػا    ػػػػا تمع  ػػػػي ةػػػػـو االثةػػػػةف الرا ػػػػع 

  ـ(1271هػػػػػػ/598دميػػػػػؽ ا ػػػػػف الزلػػػػػي ) ت  مػػػػػف راضػػػػػي لػػػػػؿب ذي الرعػػػػػدة مػػػػػف والعيػػػػػرةف 
ـ (  ػفمر 1271هػػ/598لدةف الدولعي   واالمةػر يػاـر الػدةف  ػرتش ) ت والةطةب ضةاي ا

 ػي رمعػا لمػب لمةاريػا اللػا ظ ع ػد الدةػي المردسػي    مف الممؾ المعظـ   وتػـ عرػد م مػس  
 ةما ةتعمؽ  مسفلا االستواي عمه العرش والةزوؿ واللرؼ واليػوت    ػاتفؽ الفررػاي    ال أف 

ترا ع عةػه    ػا تمع  رةػا الفررػاي عمةػه والزمػوه  التزامػات اللا ظ أّير عمه ما ةروؿ   ولـ ة
لػػـ ةمتػػـز  رػػا    رػػاؿ االمةػػر  ػػرتش لػػؿ هػػ الي عمػػه ضػػاللا واةػػت ولػػدؾ عمػػه اللػػؽ     رػػي 

   دضػػب األمةػػر  ػػرتش ةائػػب الرمعػػا   وأمػػره  ػػالةروج مػػف (56)عمػػه ايػػراره   وا ا ػػه  ػػةعـ
 ػػؾ ومةرػا  لػػه الرػػاهرة   و رػي  ةرػػا لتػػه ال مػد    رلػػؿ  عػػد ذلػؾ الم مػػس  ثالثػػا أةػاـ  لػػه  عم

  هلػذا اد  (57)ـ1198هػػ /595ر ةع األوؿ سػةا مف تو ي  ي ةـو االثةةف الثالث والعيرةف 
الةطةب ضػةاي الػدةف الػدولعي دوراب  ػي اللةػاة الدةةةػا والعممةػا طةمػا لةاتػه التػي رضػاها  ػي 

 دميؽ .
  ةمرػي  ةػه الةطػب  رضه ضةاي الدةف الثر مػف ةيػؼ رػرف ةطة ػاب ل ػامع دميػؽ

ثالػث الوالمواعظ   وةرـو  او تاي عمه مذهب اومػاـ اليػا عي   لمػا ةطػب  ػي ةػـو ال معػا 
ملمػػد  (58)العرػد لأمةػػر عػدة الػدةف أ ػػي ةيػر ـ  والةػػا1189هػػ/585يػػفر سػةا مػف عيػر 

ـ (   ولػػػاف ذلػػػؾ  ػػػفمر مػػػف 1125-1179هػػػػ/623-575 ػػػف الةمةفػػػا الةايػػػر لػػػدةف ا  ) 
ةطمػب مػةرـ  وامراِئػهيػر عةػدما ارسػؿ  لػه الةايػر يػالح الػدةف األةػو ي وأوالده الةمةفا الةا

 .(59)اةذ ال ةعا لولده   وذلر اسمه  ي الةط ا
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مػف السػالطةف واالمػراي والفررػاي    ػؿ  اب عاير الةطةػب ضػةاي الػدةف الػدولعي عػدد
لػدةف لاف ممف لضر و اة  عضرـ وتسمرـ  ةدةه ويمه عمػةرـ   ومػةرـ   الةايػر يػالح ا

 .(67)ـ1192هػ/589 ي سةا 
سػػةا  (61)ر ةػػع االوؿ مػػف عيػػر التاسػػعتػػو ي ضػػةاي الػػدةف الػػدولعي  ػػي ةػػـو الثالثػػاي 

  ولػاف ةػـو  ةازتػه ةومػاب ميػروداب (62)وتسعوف سػةا مػف العمػر والدةـ   وله 1271هػ/ 598
اةػت   ول(63)  واةرج  عد يالة الظرر    ازداد عوةؿ الةاس و لػا هـ عةػدما يػاهدوا  ةازتػه

 ػػػي تػػػا وت مسػػػ ه واعةػػػد  لػػػه الػػػدار التػػػي لػػػاف متمرضػػػاب  رػػػا   ود ػػػف  مرػػػا ر اليػػػرداي  ػػػي 
   ورد اةيد ا ف يداد  ةت أ ي تماـ الطائي رائالب  (64)دميؽ

 

  ثرررررم رئوعرررررو توررررر  رلسرررررئح  حر و رررررا
 

 (65)ف أئ رررررررررررررررررا ح رررررررررررررررررأئ م رحررررررررررررررررر مُ  

 
 

 املبحث الثبلث
 م(1237ـ 1159هـ /  634 -555) الشيخ مجبل  الدين  اهلل  الدولعي

 مػاؿ الػدةف أ ػو ع ػدا  ملمػد  ػف أ ػي الفضػؿ  (66) اليةض العالمػا المفتػي الةطةػب
الػػدولعي  لرػػب  الػػدولعي ةسػػ ا  (68)اليػػا عي (67) ػػف ةاسػػةف  ػػف زةػػد التدم ػػي االررمػػيا ػػف زةػػد 

لما لرب  الدميري ةسػ ا  لػه مدةةػا دميػؽ  (69) له ررةا الدولعةا التي ولد وةيف وترعرع  ةرا
 .(71)ـ1236هػ / 634  وتمره تعمةمه واراـ ةطة اب  ةرا لته و اته (77)رلؿ الةراالتي 

ـ و ػػػدأ  تمرػػػي 1159هػػػػ/555ةػػػرة سػػػةا اآل  مػػػادولػػػد  مػػػاؿ الػػػدةف الػػػدولعي  ػػػي  د 
تعمةمػػه  ػػي مدةةػػا المويػػؿ لتػػه ايػػ ا يػػا اب ةا عػػاب    اةترػػؿ  لػػه دميػػؽ   لةػػث مرػػر  رامػػا 

 مػػػاؿ الػػػدةف عمػػػه ةدةػػػه   وسػػػمع اللػػػدةث عمػػػه ضػػػةاي الػػػدةف ةطةػػػب دميػػػؽ   الػػػذي تفرػػػه 
 مػػػػػػػػػػػػػةرـ ا ػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػدرا اللراةػػػػػػػػػػػػػي  (72)ودرس عمػػػػػػػػػػػػه أةػػػػػػػػػػػػدي يػػػػػػػػػػػػػةوخ دميػػػػػػػػػػػػؽ اةػػػػػػػػػػػػذاؾ

 ػػػف لمػػػزة  ػػػف ملمػػػد المسػػػةد ة ػػػـ الػػػدةف أ ػػػو اوملػػػـر  ػػػف ملمػػػد  (73)ـ(1188هػػػػ/584)ت 
ي اليػػػػػػرر ) تػػػػػػو ي  ػػػػػػي الرػػػػػػرف الفضػػػػػػؿ الررةيػػػػػػي الدميػػػػػػري التػػػػػػا ر المعػػػػػػروؼ  ػػػػػػا ف أ ػػػػػػ

 .(74)(ـ13هػ/7
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ر ةػػع  مػػف ثػػاةي عيػػرالف الةطا ػػا  عػػد و ػػاة عمػػه ضػػةاي الػػدةف  ػػي تػػوله  مػػاؿ الػػدة
  ورػػد وردت  يػػارة  لػػه زهػػده  ػػي (76)  ولػػاف مرة ػػاب  يػػةلاب (75)ـ1271هػػػ/ 598األوؿ سػػةا 

لتاب ا ف لثةر "راؿ مر عمي ةوماب الةطةب  ماؿ الدةف الدولعي    راؿ ةا يةض عمػي ألمػت 
   رػاؿ لػه اليػةض عمػي اللػردي   ومػا تطمػب الةـو لسةرات ةا سا وير ت عمةرػا مػاي  لفتةػي 

  لمػػا تػػوله التػػدرةس  ػػي المدرسػػا الدزالةػػا  ػػي (77)ةفسػػؾ يػػةئاب اةػػر تةػػر هػػذا    رػػاؿ   ال"
 عػػد عمػػه   ومػػف تالمةػػذه  ػػي  (78)دميػػؽ   التػػي عر ػػت  ةمػػا  عػػد  المدرسػػا الدولعةػػا  دميػػؽ

 ػػػو لامػػػد ملمػػػد  ػػػف ـ( و مػػػاؿ الػػػدةف ا1261هػػػػ/667المدرسػػػا الدولعةػػػا ا ػػػف اللمواةةػػػا ) ت
اليػػػػػػػػةض عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػدةف عمػػػػػػػػي  ػػػػػػػػف ملمػػػػػػػػود الملمػػػػػػػػودي المعػػػػػػػػروؼ  ػػػػػػػػا ف اليػػػػػػػػا وةي )ت 

  لمػػا (79)ـ (13هػػػ/7ـ(   وةادمػػه سػػمةماف  ػػف أ ػػي اللسػف ) تػػو ي  ػػي الرػػرف1281هػػ/687
 .(87)ألره الدروس  ي الزاوةا الدولعةا الوارعا  ي ال را الدر ةا مف  امع دميؽ

لاف  ماؿ الدةف ةيدر الفتاو  عمػه مػذهب اومػاـ اليػا عي  ومػارس او تػاي لمػدة 
  ولػػاف سػػ ب ذلػػؾ (81)طوةمػػا   ال اةػػه مةػػع مػػف او تػػاي مػػف الممػػؾ المعظػػـ  ػػف الممػػؾ العػػادؿ
 ػي  يػدار  عػض  ةطئػهوياةا  عض يػةوخ دميؽ الذةف أيػاروا عمةه  ػذلؾ   مػدعةف لثػرة 

 .(82)الفتاو 
  واستمر عمه التػدرةس  ةرػا (83)م سس المدرسا الدولعةا   ةروف وع دَّ  ماؿ الدةف

ف سػةا ةوثالثػ اب   لذلؾ اللاؿ  الةس ا لمةطا ػا  ػي  ػامع دميػؽ   و مدػت سػ ع(84)لته و اته
  وال ةلػاد ةفػارؽ  ةػت الةطا ػا (85)  ولاف  مػاؿ الػدةف ةاللرػا يػدةد المواظ ػا عمػه الوظةفػا

  عمػه الػرتـ مػف ةسػر اللػاؿ الػذي اةعػـ ا  تعػاله  له در ا عدـ رةامه  فداي  رةضا اللػج 
 ه عمةه   ذ لاف تةةاب لثةر االمواؿ    ورؼ مدرسته التي   ةػروف   وامتػازت ةط ػه  طولرػا 

  ف عةةف  ا له لد اةتراده مف لاضرةرا   و ي ذلؾ ةروؿ يرؼ الدةف 
 طحلررررررررررررو يررررررررررررا دحل رررررررررررري فو رررررررررررررا
 خطابررررررررررررررررر   أئرررررررررررررررررر ا خطررررررررررررررررررح 
 تظررررررررررر  ت ررررررررررر ي حلسرررررررررررو ترررررررررررداي

 

 فررررررررررررري  يرررررررررررررا  ر مو رررررررررررررافأئرررررررررررررو  
 حب عرررررررررررررررررررر ا لوررررررررررررررررررررحا  مئ رررررررررررررررررررررا
  أئررررررررررررررررررر  رلم ابررررررررررررررررررري رلم سررررررررررررررررررررا

 
 . (86)لما راؿ  ةه يعراب اةر لـ ةير  لةه ا ف لثةر  ي لتا ه    ذ عّده مف الدة ا 
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لـ ةرتير دور  ماؿ الدةف الدولعي عمه دراسػا العمػـو الدةةةػا وتدرةسػرا   أو  لرػاي 
ةمػا تعػػ يػدار الفتػػاو    وا   لػه اللةػاة السةاسػػةا والرةػاـ  ػػدور  اداهالةطػب  ػي  ػػامع دميػؽ وا 

  مػػف ةػػالؿ السػػفارة التػػي رػػاـ  رػػا  تلمةػػؼ مػػف الممػػؾ العػػادؿ األةػػو ي  ػػي سػػةا (الد موماسػػي)
ـ  عةدما أرسؿ ةوارزمياه عالي الدةف  ف ملمد  ف تلػش رسػوالب  لػه الممػؾ 1218هػ/ 615

  (88)ـ1218هػػ/615سػةا  (87)العادؿ يالب مير  اثةاي ارامته مع رواته  ي مػرج اليػفر
 الرمه العادؿ و عث معه  ال واب  له عالي الدةف ةوارزمياه لػؿ مػف ة ػـ الػدةف ةمةػؿ  ػف 
عمي اللةفي راضي العسلر  واليةض  ماؿ الدةف الدولعي ةطةب دميػؽ الػذي اسػتةةب عةػه 

ةطا ػػػا  و رػػػي  ةرػػػا ةطة ػػػاب لتػػػه عػػػودة  مػػػاؿ الػػػدةف الػػػدولعي مػػػف ال ػػػي  (89)اليػػػةض المو ػػػؽ
 .(97)ي السةا ذاتراسفارته  

لػػـ تلرػػؽ سػػػػفارة الممػػؾ العػػػادؿ التػػي ترأسػػػرا  مػػػاؿ الػػدةف الػػػدولعي هػػد را المةيػػػػود 
الػػذي  عثػػت مػػف ا مػػه    عةػػد ويػػولرا  لػػه همػػذاف  و ػػدت عػػالي الػػدةف ةوارزميػػاه مةيػػدالب 

والمدػػوؿ   تو رػػت السػػفارة  لػػه مدةةػػػا  ةػػار   ػػي  ػػالد مػػػا وراي  (91) ػػي تػػزو ر ائػػؿ الةطػػا
 ةرا ولده  الؿ الدةف ةوارزميػاه  الػذي اعممرػا  و ػاة الممػؾ العػادؿ  ػي السػػةا ت ولرة الةرر 
 .(92)ذاترا

واف دلت هذه السفارة عمه ييي  اةما تدؿ عمه ملاةا الػدولعي عةػد الممػؾ العػادؿ  
ومػػد  ثرتػػه  ػػه و مردرتػػه مػػف ةالةػػا  وو ػػوده  ػػةف عسػػالر الممػػؾ العػػادؿ مػػف ةالةػػا أةػػر    

 ذلؾ اةه أو ده  ور ويوؿ رسوؿ ةوارزمياه الةه.ومما ةدلؿ عمه 
 ري  ماؿ الدةف الػدولعي لرةيػاب مواظ ػاب عمػه تػدرةس العمػـو اليػرعةا  ػي مدرسػته 

سػػةا  هاألولػػ  مػػادلتػػه ةراةػػا لةاتػػه   ذ تػػو ي  ػػي  د   ها   ةػػروف لمػػا أيػػرةا اةفػػافالتػػي اةيػػ
ه التػػػػي اورفرػػػػا ـ عػػػػف عمػػػػر ةػػػػاهز التسػػػػع والسػػػػ عةف سػػػػةا   ود ػػػػف  مدرسػػػػػت1237هػػػػػ/ 634

 .(93)  ةروف
   عػد عمػػه هػالػاف  مػاؿ الػػدةف الػدولعي ثػاةي أ ةػػاي األسػرة الدولعةػا المويػػمةا واةر 

اليةض ضةاي الدةف الػدولعي ةطةػب دميػؽ مػف لةػث الملاةػا والػدور   اذ لػـ تيػر الميػادر 
ةػػػر مػػػف أ ةػػػاي األسػػػرة  يػػػلؿ م ايػػػر   سػػػو  ايػػػارة والػػػدة عػػػف اخ االتارةةةػػػا  لػػػه يػػػةص 

الػػػػدةف أوردهػػػػا الػػػػذه ي رػػػػائالب   "وولػػػػي الةطا ػػػػا اخ لػػػػه  اهػػػػؿ   رمػػػػت ولػػػػـ ةطػػػػوؿ ل مػػػػاؿ 
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ةما لاف أرؿ عممػاب مػف عمػه ضػةاي الػدةف (94)اةوه"    رو لـ ةلف  اهالب  المعةه اللرةري   وا 
 وأةةه  ماؿ الدةف .

وعمه الرتـ مف ذلؾ  رد ذلرت  عض الميادر يةيةا أةػر  ظرػرت عرػب و ػاة 
ةلو رػرف مػف الزمػاف   ولػاف ةمرػب أةضػا  الػدولعي   وهػو أ ػو ع ػدا   ماؿ الدةف الدولعي  

   ةةما أيػارت رواةػا اةػر   لػه اسػمه (95)ملمد  ف سمةماف  ف أ ي اللسف  ف عمي الدولعي
اللامػػػؿ   "ملمػػػد  ػػػف سػػػمماف  ػػػف أ ػػػي اللسػػػف  ػػػف لػػػي بعمػػػي[ العروضػػػي اليػػػاتوري  امػػػاـ 

  تػػػػػػػو ي  ػػػػػػػي دميػػػػػػػؽ  ػػػػػػػي سػػػػػػػةا (96)هػػػػػػػػ["677الدولعةػػػػػػػا وةاظرهػػػػػػػا  ولػػػػػػػد  عػػػػػػػد السػػػػػػػ عةف ب
 ـ.1357هػ/751

و عػػد ال لػػث والتملػػةص  ػػي الرواةػػات التارةةةػػا ةتضػػا اف هػػذه اليةيػػةا لػػـ تلػػف 
ةما ةس ت  لةرا ألمور مةرا    لرا يما ةسب  األسرة الدولعةا   وا 

تمري والده ملمد  ف سمةماف تعمةمه عمه ةد اليةض  مػاؿ الػدةف الػدولعي "رو  عةػه  .1
  لػذا  رػد (97)وال مػاؿ اليػا وةي   وةادمػه سػمةماف  ػف أ ػي اللسػف" ا ف اللمواةةا  

أما األمر اآلةر الذي ةدؿ عمةه الػةص المػذلور سػالفاب    ف . اةتسب  له أستاذ أ ةه
اةتسا ه  له األسرة الدولعةػا   ةر ػع  له  رػػاما والػده  ػي ةدمػا اليػػةض  مػػاؿ الػدةف 

 .(99)عي""والمعروؼ أ وه  ةدما الدول (98)الدولعي

ةعػود  لػه تػولي ملمػد  ػف سػمةماف دراسػته وتدرةسػه  ػي المدرسػا  أمػا األمػر الثالػػث  .2
 .(177)الدولعةا   ةػروف  "ولاف مف اهؿ الرراف  و اير ةظر الدولعةا وهو امامرا"

 
 ػػي اللرةرػػا  ف األمػػور الثالثػػا لاةػػت م تمعػػا ترػػؼ وراي تمر ػػه  الػػدولعي    ذ لػػاف 

ذه او ملاف والدته أو و اته او  له المدرسا التػي تةػرج مةػا ودرس العالـ ةةتسب أما  له أستا
  ةرا .

وعمػػػه الػػػرتـ مػػػف عػػػدـ و ػػػود  يػػػارات واضػػػلا  لػػػه األسػػػرة الدولعةػػػا  ػػػي الميػػػادر 
التارةةةػػا  عػػد و ػػاة اليػػةض  مػػاؿ الػػدةف الػػدولعي   رػػد  رػػي ذلػػر هػػذه األسػػرة ةالػػداب  ػػي ذالػػرة 

لعمػـو  يػلؿ عػاـ  والسػةما العمػـو اليػرعةا   ضػال التفرةض   لما ردمته مف عطاي  ي ةدمػا ا
عف تردةـ المواعظ والفتاو  التي ةػدمت المسػممةف  التػي لاةػت تيػدر وتػدرس  ػي المػدارس 
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التػػػػي اةيػػػػفوها والزاوةػػػػا التػػػػي درسػػػػوا  ةرػػػػا   وةسػػػػ ت  لػػػػةرـ  اذ سػػػػمةت  مةعرػػػػا  الدولعةػػػػا  
ف    ضػال عػف الزاوةػا الدولعةػا  لالمدرسا الدولعةا  ي  ةروف التي اورفرا اليةض  مػاؿ الػدة

لما ايرةا اةفاب  واستمرت  عدهـ  ي تردةـ العطاي العممي   ور د اللضػارة العر ةػا االسػالمةا 
َس  ةرا عدةد مف العمماي والفرراي ال ارزةف  .(171)م اؿ العمـو الدةةةا المةتمفا   وَدَرس وَدرَّ

السػمرا  ا عػاب عةا المويػمةا  ور  لاف ذلؾ  لد ذاته عالما ممةزة  ي تارةض ررةا الدول
 مد  التردـ العممي الذي لاةت تتمتع  ه مةطرا رةؼ المويؿ. ي وملاةترا و 

 
 هىامش البحث

                                           

( سػػػػوادي ع ػػػػد ملمػػػػد الرويػػػػةدي  امػػػػارة المويػػػػؿ  ػػػػي عرػػػػد  ػػػػدر الػػػػدةف ل لػػػػ  ) دػػػػداد  1)
 .182ـ(  ص 1971

ـ(  ص 1965( ملمد سػمةـ ملمػد تػزوي  اللرةػات العامػا  ػي االسػالـ )االسػلةدرةا   2)
112. 

/  5هػػػػ(  1418اروت  ػػػف ع ػػػدا  اللمػػػوي  مع ػػػـ ال مػػػداف ) ةػػػروت   ( ا ػػػو ع ػػػد ا  ةػػػ3)
ع ػػدا  ملمػػد  ػػف ا ػػي طالػػب االةيػػاري المعػػروؼ  يػػةض  ا ػػو؛ يػػمس الػػدةف  223

الر ػػوة  ةة ػػا الػػدهر وع ائػػب ال ػػر وال لػػر  تلرةػػؽ  اتسػػطس  ػػف ةلةػػه  ػػف مرػػرف 
؛ ملمػػػػػد  ػػػػػف ع ػػػػػد المػػػػػةعـ اللمةػػػػػري  الػػػػػروض  179ـ(  ص 1865) طرسػػػػػ ورغ  

 .563ـ(  ص 1975لمعطار  ي ة ر االرطار  تلرةؽ  الساف ع اس ) ةروت   ا
( ع ػػػد ال  ػػػار لامػػػد المػػػد  اللةػػػاة العممةػػػا  ػػػي المويػػػؿ  ػػػي عيػػػر االتا لػػػا   رسػػػالا 4)

ـ   ص 1986ما سػػػتةر تةػػػر مةيػػػورة مردمػػػا  لػػػه لمةػػػا االداب  امعػػػا المويػػػؿ   
47 . 

  لػث مةيػػور ضػمف  لػػوث المويػػؿ( المػد اليػػو ي   المويػؿ  ػػي العرػد االتػػا لي   5)
 . 26-25ـ (   ص 1949)المويؿ 

ـ 1967( زلرةػا  ػف ملمػد  ػف ملمػود الرزوةةػي   اثػار الػ الد واة ػار الع ػاد )  ةػػروت   6)
 . 234(  ص 
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 . 41/  2ـ (   1928( سمةماف يائغ   تارةض المويؿ )  ةروت   7)
 .   89/  2( المر ع ةفسه   8)
 ارب الثالثةف  له الةمسا والثالثةف لةمو متر   .( المرلما تساوي ما ةر9)
طه  ارر و  اد سفر   المريد  له مواطف االثار واللضارة   الرلما الثالثا    دداد  (17)

 . 59ـ (   ص 1966مويؿ ) دداد   
 . 486/ 2( ةاروت اللموي   مع ـ ال مداف   11)
ـ (   1981رة )  دػػػداد   ( ملمػػػود ةاسػػػةف المػػػد   االةو ةػػػوف  ػػػي يػػػماؿ اليػػػاـ وال زةػػػ12)

 .133ص 
( ملمد  ف تري الػدةف عمػر  ػف ياهةيػاه االةػو ي   مضػمار اللرػائؽ وسػر الةالئػؽ   13)

؛ يراب الػدةف ع ػد الػرلمف  ػف  213/  1تلرةؽ  لسف ل يي )الراهرة   د/ت (   
اسماعةؿ ا ف   راهةـ المردسي المعروؼ  ا ي يػاما   الروضػتةف  ػي اة ػار الػدولتةف 

 . 227/  3ـ (   1997) ةروت  ا والياللةا   تلرةؽ     راهةـ الزة ؽالةورة
؛ ع ػد اللػي  ػف المػد العلػري الدميػري   268/  2( ةاروت اللموي   مع ـ ال مداف   14)

 .  336/  2   يذرات الذهب  ي اة ار مف ذهب ) ةروت    د/ت (   
ر   اللامػػؿ  ػػي التػػفرةض  ػػف االثةػػعزالػػدةف ملمػػد  ػػف ملمػػد  ػػف ع دالوالػػد اليػػة اةي ا (15)

 .    17/387ـ( 1995 ةروت  )
؛ ا و ع دا  ملمد  ف المػد  ػف عثمػاف  ػف  336/  2( الدميري   يذرات الذهب   16) 

  تلرةػػػػؽ   يػػػػعةب االرةػػػػا وط واةػػػػر  9رةمػػػػاز الػػػػذه ي   سػػػػةر اعػػػػالـ الةػػػػ الي   ط
؛  486/  2؛ ةاروت اللمػوي   مع ػـ ال مػداف    351/  21هػ (  1413  ةروت  )

ا و  لر  ف المد  ف ملمد  ف عمر  ف راضي ير ا   ط رػات اليػا عةا   تلرةػؽ   
؛ ا ػػو الع ػػاس يػػػمس  187/  7هػػػ (   1477اللػػا ظ ع ػػد العمػػةـ ةػػاف )  ةػػروت   

الػػدةف المػػد  ػػف ملمػػد  ػػف أ ػػي  لػػر ا ػػف ةملػػاف   و ةػػات االعةػػاف واة ػػاي الزمػػاف   
 .   273/  7ـ (   1968تلرةؽ   الساف ع اس )  ةروت   
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ع ػػػد الرػػػادر  ػػػف ملمػػػد الةعةمػػػي الدميػػػري   الػػػدارس  ػػػي تػػػارةض المػػػدارس ) ةػػػروت    (17)
 . 317/  1هػ(   1417

( ا ػػػو الفػػػدا اسػػػماعةؿ  ػػػف عمػػػر  ػػػف لثةػػػر الرريػػػي   ال داةػػػا والةراةػػػا   تلرةػػػؽ    ػػػالا 18)
 . 33/  13(   ـ1987لسةف ) ةروت   

 . 273/  7( ا ف ةملاف   و ةات االعةاف   19)
 . 486/  2( ةاروت اللموي   مع ـ ال مداف   27)
 . 486/  2( الميدر ةفسه   21)
 . 33/  13؛ ا ف لثةر   ال داةا والةراةا    317/  1( الةعةمي   الدارس   22)
/  21؛ الػػػػذه ي   سػػػػةر اعػػػػالـ الةػػػػ الي    336/  2الدميػػػػري  يػػػػذرات الػػػػذهب    (23) 

 . 187/  7  ؛ ا ف راضي ير ا   ط رات اليا عةا  351
 . 351/  21( الذه ي   الميدر ةفسه   24)
؛  187/  7؛ ا ف راضي يػر ا   ط رػات اليػا عةا     351/  21الميدر ةفسه    (25)

 . 33/  13ا ف لثةر   ال داةا والةراةا   
 . 318/  1( الةعةمي   الدارس   26)
 .  336/  2( الدميري   يذرات الذهب   27)
الملاسػػف ةوسػػؼ ا ػػف  ا ػػو؛  مػػاؿ الػػدةف  33/  13ةػػا والةراةػػا   ( ا ػػف لثةػػر    ال دا28)

/  6هػػ (   1475تدري  ػردي   الة ػـو الزاهػرة   تلرةػؽ   عػادؿ ةػوةرض ) ميػر  
 . 187/  7ا ف راضي ير ا   ط رات اليا عةا      181

/  2؛ الدميػػػػري   يػػػػذرات الػػػػذهب    351/  21( الػػػػذه ي   سػػػػةر اعػػػػالـ الةػػػػ الي   29)
 . 318/  1عةمي   الدارس   الة   336

 . 318/  1الةعةمي     486/  2( ةاروت اللموي   مع ـ ال مداف   37)
 . 351/  21( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   31)
 . 237/  27( الميدر ةفسه   32)
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/  2   سػػةر اعػػالـ الةػػ الي؛ الػػذه ي    486/  2( ةػػاروت اللمػػوي   مع ػػـ ال مػػداف   33)
336. 

 . 33/  13؛ ا ف لثةر   ال داةا والةراةا    351/  21الميدر ةفسه    ( الذه ي  34)
 . 33/  31( ا ف لثةر   الميدر ةفسه   35)
 ا ػػي؛ ع ػػدا   ػػف ملمػػد  ػػف  عفػػر  ػػف  486/  2( ةػػاروت اللمػػوي   مع ػػـ ال مػػداف   36)

ملمػد االةيػػاري   ط رػػات الملػػدثةف  ايػػ راف والػواردةف الةرػػا تلرةػػؽ   ع ػػد الدفػػور 
 2؛ الدميػري   يػذرات الػذهب    184/ 1ـ( 1992د اللؽ ال مويي )  ةػروت   ع 
 . 351/  21؛ الذه ي   سةر اعالـ الة الي    336/ 

( ةور الدةف زةلي   األمةر ةور الدةف ملمود  ف عماد الػدةف زةلػي تػوله للػـ االمػارة 37)
مرارعػػػا (   ولػػػاف لػػػه دور ل ةػػػر  ػػػي  1173ػػػػ 1146هػػػػ/569ػػػػ541الزةلةػػػا لمفتػػػرة )

الفػػػػػرج ترةدورةػػػػػوس الممطػػػػػي  أ ػػػػػواليػػػػػمة ةةف  ػػػػػي  ػػػػػالد اليػػػػػاـ وال زةػػػػػرة . ةةظػػػػػر   
المعروؼ  ا ف الع ري   تارةض مةتير الدوؿ    اعتةاي   االب اةطػواف يػاللاةي ) 

 .172/ 1؛ أ و ياما   الروضتةف    277ـ (   ص 1958 ةروت   
 . 61/  1( أ و ياما   الروضتةف   38)
؛ 33/  13ةػػر   ال داةػػا والةراةػػا   ؛ ا ػػف لث 336/  2ذرات الػػذهب   ( الدميػػري   يػػ39)

 . 1/318الةعةمي   الدارس   
/  13؛ ا ػف لثةػر   الميػدر ةفسػه    318   185/  1( الةعةمي   الميدر ةفسه   47)

  تلرةػػؽ   يػػالح الػػدةف المة ػػد  2؛ الػػذه ي   الع ػػر  ػػي ة ػػر مػػف ت ػػر   ط 372
 . 358/  5ـ (   1948)اللوةت  

 . 181/  6( ا ف تدري  ردي   الة ـو الزاهرة   41)
؛ 134/  7 عةا   ؛ ا ف راضي يػر ا   ط رػات اليػا 314/  1( الةعةمي   الدارس   42)

 . 128/  13ا ف لثةر   ال داةا والةراةا   
 . 146/  5؛ الذه ي   الع ر    174/  3(  الدميري   يذرات الذهب   43)
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ف اليػػةض او االسػػػتاذ لمطالػػب  ػػي اف ةػػروي عةػػه وةػػػدرس   اذا ( اال ػػازة   هػػي اف ةػػفذ44)
رأ  أةه اي ا اهالب لمرواةا والتدرةس   وةلتب له  ذلؾ    اال ازة  مثا ػا يػرادة تػدؿ 

  للػي مـ   لما اةرا ليػاةا لمطالػب ةفسػهعمه اف طالب العمـ اي ا عار اب  ذلؾ الع
والةيػػا وف    ايػػ لت  لعمػػـومػػدعو اال ةػػدرس  ػػةف هػػذه الط رػػا المتعممػػا الميػػوذوف 

اال ػػازة العممةػػا سػػما  ػػارزة لمعممػػاي وتػػدؿ عمػػه عمػػو ملػػاةترـ وملاةػػا العمػػـ واهمػػه   
 سػػػار عممػػػاي المويػػػؿ عمػػػه ذلػػػؾ   وليػػػموا عمػػػه يػػػررة واسػػػعا  ػػػي ار ػػػاي الدولػػػا 
العر ةػػا االسػػالمةا . مرػػا سػػعةد لمةػػد   الػػدور التعمةمػػي لالسػػر العممةػػا  ػػي المويػػؿ 

 لػػه ةراةػػا الرػػرف السػػا ع الر ػػري ) رسػػالا ما سػػتةر تةػػر مةيػػورة   ػػي الرػػرف الةػػامس
 .135-134ـ (   2771مردما  له لمةا االداب  امعا المويؿ   

 . 351/  21( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   45)
   ا ػػو ع ػػدا  ملمػػد  ػػف ع ػػدا   ػػف أ ػػي  لػػر الرضػػاعي     التلممػػا للتػػاب اليػػما (46)

 . 187/  4ـ (   1995) ةروت      رراسلرةؽ   ع د السالـ الت
  ض لمػب( لماؿ الدةف عمر  ف المد  ف أ ي  رادة ا ف العػدةـ    دةػا الطمػب  ػي تػارة47)

 . 1359/  3ـ (   1988تلرةؽ   سرةؿ زلار )  ةروت   
 . 296/  8ا ف راضي ير ا   ط رات اليا ةا    (48)
 . 159/  6( الميدر ةفسه   49)
مرػػػري التممسػػػاةي   ةفػػػا الطةػػػب مػػػف تيػػػف االةػػػدلس الرطةػػػب   ( المػػػد  ػػػف ملمػػػد ال57)

 . 863/  2ـ (   1968تلرةؽ   الساف ع اس ) ةروت   
 . 863/  2( اضله لراس الدولعي   أي أررع . ةةظر   المرري   ةفا الطةب   51)
 . 887   863/  2( الميدر ةفسه   52)
 . 61/  1( ا و ياما   الروضتةف   53)
  ػػف الةػػائمي   لػػاف عةةػػاب مػػف اعةػػاف دميػػؽ ولػػه مةزلػػا   اال اةػػه اةػػذ ( اليػػةض ع ػػد ا 54)

 لػػه رسػػمةف  ةػػه ةػػتلمـ  ػػي اللةمةػػاي والفمسػػفا   ولثػػر عمةػػه التيػػةةع    اةرسػػـ الةػػاس 
مػػةرـ مػػف عمةػػه ومػػةرـ مػػف هػػـ معػػه    لػػاف ضػػةاي الػػدةف الػػدولعي مػػف الػػذةف عمةػػه . 
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ف ةمةفػػا  ػػف ةػػوةس السػػعدي   الع ػػاس المػػد  ػػف الراسػػـ  ػػ ا ػػوةةظػػر   مو ػػؽ الػػدةف 
ـ 1994)  ةػروت    2عةوف االة اي  ي ط رػات االط ػاي   تلرةػؽ   ةػزار  رضػا   ط

   )1  /686 . 
 . 687 – 686/  1السعدي   عةوف االة اي    (55)
 . 198/  2؛ الةعةمي   الدارس   63   27/  13( ا ف لثةر   ال داةا والةراةا   56)
 . 39/  13لةراةا   ( ا ف لثةر   ال داةا وا57)
 ( لرب  الةمةفا الظاهر  عد تولةه امر الةال ا الع اسةا  ي  دداد .58)
؛  ػػػػالؿ الػػػػدةف السػػػػةوطي   تػػػػارةض الةمفػػػػاي     65/  4( أ ػػػػو يػػػػاما   الروضػػػػتةف   59)

 . 447ـ (   ص 2773ض طه   ع د ا  المةياوي ) المةيورة   
؛  288/  2  سػػةر اعػػالـ الةػػ الي    ؛ الػػذه ي 365/  4ا ػػو يػػاما   الروضػػتةف    (67)

 .144/  2؛  الةعةمي   الدارس    33/  13ا ف لثةر   ال داةا والةراةا   
 . 318/  1؛ الةعةمي   الميدر ةفسه    33/  13   الميدر ةفسه( ا ف لثةر   61)
 . 36/  2(  الدميري   يذرات الذهب   62)
 . 52/  6( ا ف تدري  ردي   الة ـو الزاهرة   63)
 33/  13؛ ا ف لثةػر   ال داةػا والةراةػا    273/  7( ا ف ةملاف   و ةات االعةاف   64)

 . 336/  2الدميري   يذرات الذهب     
/ 6تدػػري  ػػردي   الة ػػـو الزاهػػرة    ؛ ا ػػف 273/  2( ا ػػف ةملػػاف   الميػػدر ةفسػػه   65)

52 . 
 . 25/  23( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   66)
 . 182/  1؛ الةعةمي   الدارس    88/  2ير ا   ط رات اليا عةا   ( ا ف راضي 67)
 .   274/  27( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   68)
 . 174/  3( الدميري   يذرات الذهب   69)
( اف مػػػف أهػػػـ عوامػػػؿ ةيػػػفت اللرلػػػا الفلرةػػػا والتمػػػازج اللضػػػاري   هػػػو لرةػػػا تةرػػػؿ 77)

العر ةا االسالمةا اةذاؾ    لػاف مػف السػرؿ العمماي والفرراي  ي مةتمؼ اةلاي الدولا 
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 داب تةرمرـ  ةف المدف لمتعمـ والتعمةـ وااللتراي  يةوخ تمؾ االيراع التػي ةرلمػوف الةرػا 
  واللػػؽ  رػػـ ةسػػب تمػػؾ المػػدف التػػي اسػػترروا  ةرػػا . ةةظػػر   لمةػػد   الػػدور التعمةمػػي 

 . 38   14لالسر العممةا  ي المويؿ   ص 
/  27الػػذه ي   سػػػةر اعػػالـ الةػػػ الي      179/  13اةػػا والةراةػػػا   ( ا ػػف لثةػػػر   ال د71)

 . 25/  23؛  274
 . 174/  3؛ الدميري   يذرات الذهب    182/  1الةعةمي   الدارس    (72)
 .182/  1الةعةمي   الميدر ةفسه      25/  23الذه ي   سةر اعالـ الة الي    (73)
 . 146/  5( الذه ي   الع ر  ي ة ر مف ت ر   74)
الدميػػػػػػري   يػػػػػػذرات    25/  23؛  274/  27( الػػػػػذه ي   سػػػػػػةر اعػػػػػػالـ الةػػػػػػ الي   75)

 . 174/  3الذهب   
 . 25/  23   الميدر ةفسه( الذه ي   76)
 . 179/  13( ا ف لثةر   ال داةا والةراةا   77)
/ 1؛ الةعةمي   الدارس    25/  23 ؛ 274/  27( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   78)

 . 174/  3؛ الدميري   يذرات الذهب    182
 . 25/  23   الميدر ةفسه( الذه ي   79)
 . 314/  1( الةعةمي   الدارس   87)
 . 274/  27( الذه ي   سةر اعالـ الة اي   81)
 لثةر   ال داةا والةراةا    ؛ ا ف 25/  23؛  274/  27   الميدر ةفسه (82)

 . 174/  3الدميري   يذرات الذهب       13/157
(  ةػػروف    ةػػروف    ػػالفتا وهػػي مسػػتطةما عمػػه عمػػد وسػػرائؼ ولولرػػا مدةةػػا تطةػػؼ 83)

 رػػا ورةػػؿ  ف أوؿ مػػف  ةػػه دميػػؽ    ةػػروف    ػػف سػػعد  ػػف عػػاد  ػػف  ـر  ػػف سػػاـ  ػػف 
ةوح عمةػه السػالـ و ػه سػمي  ػاب    ةػروف     ورػاؿ أهػؿ السػةر  ف ليػف   ةػروف  

ةػػروف   ػػي الػػزمف الرػػدةـ   والمعػػروؼ الةػػـو  دميػػؽ  ةػػاه ر ػػؿ مػػف ال  ػػا رة ةرػػاؿ لػػه  
أةه  ا ا مف أ واب ال ػامع  دميػؽ وهػو  ا ػه اليػرري ةرػاؿ لػه  ػاب  ةػروف و ةػه  ػوارة 
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بةػػا ورة[ ةةػػزؿ عمةرػػا  ػػدرج لثةػػرة  ػػي لػػوض مػػف رةػػاـ ور ػػا ةيػػب ةعمػػو ما هػػا ةلػػو 
. ةةظػػر   ةػػاروت ةػػروف  لػػه اف  ةػػروف هػػي دميػػؽ ةفسػػراالػػرما     ػػي لػػةف ايػػار ا

 . 199/  2موي   مع ـ ال مداف  الل
 . 182/  1( الةعةمي   الدارس   84)
 . 274/  27( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   85)
 . 182/  1( الةعةمي   الدارس   86)
له اليماؿ 87) ( مرج اليفر   موضع  ةف مف اعماؿ دميؽ ةرع  ةةرا و ةف ال والف وا 

 . 413/  3؛  91/ 2داف   مف لوراف . ةةظر   ةاروت اللموي   مع ـ ال م
لـ تير الميادر  له هدؼ الزةارة التي راـ  را م عػوث عػالي الػدةف ةوارزميػػاه  لػه  (88)

  وللػػف مػػف ةػػالؿ  287الممػػؾ العػػادؿ االةػػو ي . ةةظػػر   المػػد   االةو ةػػوف   ص 
تت ع الظروؼ الداةمةػا واليػراعات السةاسػةا التػي لاةػت رائمػا  ػةف الرػو  اوسػالمةا 

مػػف ا ػػؿ مةػػاطؽ الةفػػوذ   ةملةةػػا اف ةملػػظ  يػػلؿ  مػػي رت ػػا الةػػوارزمةةف  ػػي اةػػذاؾ 
معرػػػـ ةايػػػا  عػػػد  يػػػؿ  تلػػػالؼ  ارامػػػا عالرػػػا ودةػػػا مػػػع  ةػػػي اةػػػوب مػػػف ا ػػػؿ عرػػػد 

ـ . ةةظر   ملمد  ف ألمػد الةسػوي    1217هػ/614ةوارزمياه  ي عزو  دداد سةا 
) الرػػػػػاهرة    سػػػػػةرة السػػػػػمطاف  ػػػػػالؿ الػػػػػدةف مةل رتػػػػػي   تلرةؽ لػػػػػا ظ ألمػػػػػد لمػػػػػدي

 .   287؛المد   المر ع ةفسه  ص 253-252ـ (   ص 1953
( اليةض المو ؽ   هو الةطةب مو ؽ الدةف أ و ع دا  عمر  ف ةوسؼ  ف ةلةه  ف 89)

عمر  ف لامؿ المردسي ةطةب  امع  ةت اال ار   ورد ةاب عف  ماؿ الدةف 
ي الدةف ةوارـز ياه الدولعي  ي ةط ا دميؽ   عةدما او ده الممؾ العادؿ  له عال

 .  96/  13. ةةظر   ا ف لثةر   ال داةا والةراةا   
 .  81/  13( ا ف لثةر   الميدر ةفسه   97)
( الةطا   ر ائؿ مف ايوؿ ترلةا سةطرت عمه  الد ما وراي الةرر   ولار رـ ةوارـز 91)

ف هػ. ةةظر ةاروت اللموي   مع ـ ال مدا677ياه وة ا  ي طردهـ عةرا  ي سةا 
 . 319/ 9؛ ا ف االثةر   اللامؿ    47/  5  
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 . 223/  6ا ف تدري  ردي   الة ـو الزاهرة    (92)
؛ ؛ ا ف راضي ير ا    23/31؛  274/ 27( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   93)

 .  174/  3؛ الدميري   يذرات الذهب    88/  2ط رات اليا عةا   
 . 25/  23( الذه ي   سةر اعالـ الة الي   94)
   األعةاف؛ ا ف ةملاف   و ةات  153/  1( ا ف راضي ير ا   ط رات اليا عةا   95)

2  /147 . 
الفضؿ المد  ف عمي  ف ملمد  ف ملمد  ف عمي  ف المد  ف ل ر   الدرر  ا و( 96)

) الرةد    2اللامةا  ي اعةاف المائا الثامةا   تلرةؽ   ملمد ع د المعةف ةاف   ط
 .  188/  5ـ (   1972

/  23؛ الذه ي   سةر اعمـ الة الي    147/  2ا ف ةملاف   و ةات االعةاف    (97)
25 . 

 . 25/  23   الميدر ةفسه( الذه ي   98)
 . 147/  2   األعةاف( ا ف ةملاف   و ةات 99)
 . 147/  2( الميدر ةفسه   177)
/  12والةراةا   ؛ ا ف لثةر   ال داةا 274/  27الذه ي   سةر اعالـ الة الي    (171)

الةعةمي      134/  7؛ ا ف راضي ير ا   ط رات اليا عةا    372/  13؛  34
/  3الدميري    يذرات الذهب      318 – 317   185   183/  1الدراس   

174 . 


