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اإلالخص :
ّ
ٌػض بِذ الكغٍل الخلمؿاوي مً البُىجاث الػلمُت الخلمؿاهُت الػغبُت والظي طاع صُتها مً زالُ ؤولئَ الػلماء
الظًً ؤهجبتهم وطلَ ؤلاهخاج الػلمي الظي جمحزوا به صازل جلمؿان هكؿها وزاعحها في الػالم ؤلاؾالمي زالُ الػهض الؼٍاوي ،
وَػض بِذ الػالم الٌبحر الكغٍل الخلمؿاوي واخض مً جلَ البُىجاث الػلمُت التي ؾخٍىن مىطىع هظه ّ
ّ
الضعاؾت التي حاءث
مىؾىمت  ":اؾهاماث بِذ الكغٍل الخلمؿاوي في الخغيت الػلمُت باإلاؿغب ؤلاؾالمي في الػصغ الىؾُؽ مً زالُ يخب
التراحم" .
فما هى هزا البيت ؟ مً هم أهم علمائه ؟ فيم جمثلت إظهاماجه في الحشكت العلميت ؟
الكلماث املفخاحيت :
بِذ الكغٍل الخلمؿاوي-ؤلاهخاج الػلمي -اإلاؿغب ؤلاؾالمي-الاؾهاماث  -يخب التراحم
ABSTRACT:
The House of Sharif Tlemceni is one of the scientific Arabic houses that was well-known because of the
reputation of its scholars and its scientific production which they gained inside and outside Tlemcen in the Islamic
world during the Zayani Era. Therefore, this paper aims to highlight one of these important scientific houses which
is the house of the great scientist Al-Cherif Tlemceni in order to show up its different scientific contributions in the
scientific movement in the Islamic Maghreb during the Middle Ages. So, what is this house? Who are its most
?brilliant scientists? What are its contributions to the scientific movement
Keywords : Al-Sharif Tlemceni House - Scientific Production - Islamic Maghreb - Contributions - biographies

مقذمت:
قهضث مضًىت جلمؿان غاصمت اإلاؿغب ألاوؾؽ في الػهض الؼٍاوي ،بدؿب ما جؼلػىا غلُه يخب الؿحر
والتراحم ،ظهىع ًىيبت عاجػت مً الػلماء ألاحالء الظًً اؾخؼاغىا مً زالُ ما جمحزوا به مً باع ػىٍل وقهم
غلمي يبحر مً ؤلاؾهام في الخغيت الػلمُت في بالص اإلاؿغب ؤلاؾالمي ،وطلَ مً زالُ حسجُل خظىعهم
وبؾهاماتهم في مُاصًً مػغقُت مخىىغت ًالخضعَـ والخإلُل وؾحرها ،وصاعوا مً زالُ طلَ مظغبا لألمثاُ في
مكاعم ألاعض ومؿاعبها ،ومً هاالء الػلماء الخلمؿاهُىن ألاقاطل ؤلامام ؤبى غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي
الظي ؾلَ ّ
الضعوب والبلضان بدثا غً اإلاؼٍض مً الػلىم واإلاػاعف خبا في الاحتهاص.
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 -1الخعشيف ببيت الششيفٌ :ػض هظا البِذ مً البُىجاث التي اقتهغ غلمائها بؿؼاعة الػلم والخدصُل ،ونض
غغقذ بهظا الاؾم بِذ الكغٍل وؿبت ألوُ مً طيغ مً هظه ألاؾغة والتي ؤصبدذ جيؿب بلُه وهى ؤبي غبض
هللا مدمض بً ؤخمض الكغٍل،خؿب ما جؼلػىا به يخب التراحم قهض ؤهجب هظا البِذ قدىُ مً الػلماء
والكُىر الظًً ؾاهمىا في بزاعة الخغيت الػلمُت ببالص اإلاؿغب ؤلاؾالمي ،ومنهم هظيغ :ؤبى غبض هللا الكغٍل
مدمض الكغٍل ،وٍإحي قُما بػض غبض هللا بً مدمض بً ؤخمض الخلمؿاوي ابً الكغٍل،1
—9وعب بيت الششيف الخلمعاوي :حكحر اإلاصاصع الخاعٍسُت ومنها يخب التراحم بلى ؤن وؿبت هظا البِذ
الػلىي ٌػىص بلى الػلىٍحن وهي نغٍت مً ؤغماُ جلمؿان ،والخلمؿاوي وؿبت بلى مضًىت جلمؿان ،والخؿني وؿبت
بلى الخؿً بً غلي بً ؤبي ػالب عض ي هللا غنهما.
وغلُه ًمٌىىا ؤن وؿخسلص بإن هىاى بحماع غىض ؤؾلبُت يخب التراحم قُما ًسص اليؿب الكغٍل
لهظا البِذ ،والؿبب الظي اؾدىضث غلُه في طلًَ ،خمثل ًىن الػلىٍحن ؤخكاص الخؿً بً غلي عض ي هللا
غنهما نض اهدكغوا في ّ
غضة مىاػو نغب جلمؿان ،وًاهىا نض صزلىا جلمؿان في البضاًت مؼ اإلاىلى بصعَـ
ألاوُ(ؾىت 173هـ ،)788/زم اإلاىلى بصعَـ الثاوي(199هـ815/م) الظي مٌث بها مضة زالزت ؾىىاث بلى
ؾاًت(202م817/م) وبػضها غهض غليها البً ّ
غمه مدمض بً ؾلُمان الظي مض هكىطه هدى اإلاىاػو اإلاجاوعة،
وظهىع ؤلاماعاث الؿلُماهُت ألبىاثه التي امخضث ختى هدى واص الكلل.2
-0الخعشيف بالششيف الخلمعاوي:
-0-0حعشيفه:هى مدمض بً ؤخمض بً غلي بً ًخي بً مدمض بً الهاؾم بً خمىص بً مُمىن بً ؤخمض بً غلي
بً غمغ بً بصعَـ بً غبض هللا بً خؿً بً الخؿً بً غلي بً ؤبي ػالب عض ي هللا غىه ،وهظا خؿب ما
ؤوعصه ولضه غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي بسؽ ًضه ،وههلخه لىا يخب الؿحر والتراحم ًابً مغٍم في يخابه
البؿخان ،وؤخمض بابا الخيبٌتي في يخابه هُل الابتهاج ،3يما ٌػغف بالػلىي الخؿني خؿب عواًت ابً زلضون
ومً ههل غىه ًابً مغٍم في البؿخان والػلىوي غىض ؤخمض باب الخيبٌتي في الىُل ،ويكاًت اإلادخاج ،والػلىٍني
غىض مدمض مسلىف في يخابه شجغة الىىع الؼيُت.
-9-0مىلذه ووشأجه :ولض الػالم الكاطل ؤبى غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي خؿب ما ؤقاعث له يخب الؿحر
والتراحم ومنها ابً مغٍم ،والخيبٌتي ومدمض بً مسلىف وؤبى الػباؽ الىوكغَس ي وابً الهاض ي اإلاٌىاس ي
وؾحرها مً الٌخب اإلاترحمت لؿحرجه غام (710هـ1370/م) ،4وبالغؾم مً ؤن اإلاصاصع التي جغحمذ له ؾٌخذ غً
مٍان والصجه ولم جكضها بص يء غً طلَ ،بال ؤن هىاى اخخماُ يبحر ،نض ًٍىن ولض بالػلىٍحن التي وؿب بليها،
وغغف بالػلىي ،وهي يما ؾبو وؤقغها بلى طلَ نغٍت مً الهغي الهغٍبت مً مضًىت جلمؿان ،وخؿب ما ؤقاع
بلُه الباخث بً عمظان قاوف هي نغٍت غحن الخىث خالُا التي ًٍىن نض ؾٌنها ،ومنها اهخهل بلى جلمؿان
ووكإ بها ،وؤزظ الػلم غً مكاًسها وغلى عؤؾهم ؤوالص ؤلامام ؤو ابً ؤلامام.5
-0-0جكىيىه العلمي(حعلمه وجحصيله ومشايخه وفطىخه وركائه)
جخلمظ ؤلامام الكغٍل الخلمؿاوي زالُ مغخلت جدصُله غلى هسبت مً غلماء غصغه الظًً بغػوا في
خهىُ مػغقُت مخىىغت يػلم الخضًث والكهه وؤصىله واللؿت الػغبُت وؾحرها مً اإلاػاعف ،خُث ًاهىا لهم
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قظل في جىمُت مىاهبه وجٍىٍىه الػلمي ،وتهظًب مضاعيه ،وفي مهضمتهم هظيغ الػالم الكاطل الكُش اإلاهغت ؤبي
ػٍض ابً ٌػهىب 6الظي ؤزظ الهغآن الٌغٍم غىه وؤحى غلُه خكظا وججىٍضا ،يما حػلم نىاغض اللؿت الػغبُت
واإلاضازل ألاولُت للػلىم الضًيُت غلى مكاًش آزغون مً جلمؿان يمدمض بً هضًت اإلاسخص في ألاصب
والبالؾت ،7الىلي الصالر غبض هللا اإلاجاص ي مً ؤهل الخضًث واإلاكهىع بخضعَـ الهغآن وججىٍضه ،8يما اهخكؼ
مً الهاض ي الكُش ؤبى غبض هللا بً غمغ الخمُمي ،9وؤبى مىس ى غمغان اإلاكضالي ،10الظي ؤزظ غىه الكهه
باغخباعه ؤغلم غصغه بمظهب مالَ ،يما ؤزظ غً الكُش ؤبى غبض هللا بً الىجاع.11
وبهضف جىؾُؼ مػاعقه ،وحػمُو قهمهّ ،
وحهه زاله غبض الٌغٍم بلى مجلـ الػاإلاحن الكاطلحن ابىا ؤلامام
ؤبي ػٍض غبض الغخمً ،وؤبي مىس ى غِس ى 12للخكهه في ؤصىُ الكهه وغلم الٌالم ،13زم عخل بلى قاؽ ،والػم
خلهت ؤو مجلـ قُش الػلىم الػهلُت مدمض بً ببغاهُم ألابلي ،14وصعؽ غلُه غلىما يثحرة مػهىلت ومىهىلت،
ّ
وجكىم قيها ،والخدو بمؿخىي مكاًسه وؤؾاجظجه ّ
وجكجغث ًىابُؼ الػلىم واإلاػاعف مً مضاعيه ،وقهض له ًلهم
ّ
بغحاخت الػهل ،وؾػت ؤلاصعاى وخظىع الظهً ويثرة الخدصُل ،وفي هظا الصضص ًظيغ لىا ابً مغٍم في يخابه
البؿخان ؤهه إلاا صزل في بضاًخه لؼلب الػلم بمضًىت قاؽ خظغ مجلـ الكُش الصالر غبض اإلاامً الجاهاحي،15
قإبضي قيها وحها بضٌػا  ،قىظغ بلُه الكُش غبض اإلاامً ،وناُ :ما طيغجه مً غىضى ؤو مً يخاب ههلخه؟ قهاُ:
لم ؤههله مً يخاب؟ قؿإله الكُش غً بلضه ووؿبه ،وألي ش يء حاء؟ قإزبره ؤهه ؤحى للهغاءة غلى الكُش ألابلي،
قهاله له الخمض هلل الظي وقهَ إلاا ًغطاه وصغا له.
يما ًكُضها هكـ اإلاالل (ابً مغٍم) غلى ؤهه بدث ًىما مؼ قُسه ؤبي ػٍض ابىا ؤلامام في خضًث"ال جدض
غلى مُذ قىم زالر بال ػوج" الخضًث 16وججاطبا الٌالم قُه حىابا واغتراطا ختى ظهغ الخو ألبي غبض هللا
الكغٍل قإوكضه الكُش نىُ الكاغغ:
َ ُ ّ ُ ُ
ْ
َ
َ
َّ َ
َّ
اعذ ُه َس َم ِاوي
الش َم َايت ك َّل َي ْى ٍم
فلما اشخذ ظ ِ
أع ِلمه ِ
ويظلَ مً بحن ما غغف غىه الكؼىت وؤلاعجاب لضي قُىزه وٍظيغ لىا صاثما ابً مغٍم في بؿخاهه":ؤهه
ّ
خظغ مغة بلى مجلـ قُسه الػالم ؤبي ػٍض ابً ؤلامام وًان ًكؿغ الهغآن وإلاا طيغ الجىت ووػُمها ،ناُ له ؤبى
ّ
غبض هللاً :ا ؾُضي هل ًهغؤ قيها الػلم :قهاُ له الكُش وػم قيها ما حكتهُه ألاهكـ وجلظ ألاغحن ،قهاُ له ؤبى
غبض هللا :لى نلذ لي ال غلم قيها لهلذ لَ ال ّلظة قيها ،قاؾخدؿىه الكُش وعجب مىه ،وصعى له ّ
ختى قخذ
غلُه".17
أبى عبذ هللا الششيف والشحلت العلميت هحى جىوغ:
حكحر لىا يخب التراحم غلى ؤهه بػضما اؾخٌمل ما غىض غلماء جلمؿان مً غلىم ومػا فّ ،
قض ؤبى غبض
ع
هللا الكغٍل الخلمؿاوي ّ
الغخاُ باججاه جىوـ ؾىت(740هـ1339/م) ،وهى في غمغ الثالزحن لِؿتزًض مً الػلىم
واإلاػا ف ؤلاؾالمُت التي بغػ قيها غلمائها في ّ
ّ
اهظم بلى خلهخه،
مهضمتهم الكُش مدمض بً غبض الؿالم الظي
ع
ّ
وصعؽ غلُه ما ًان ًلهىه مً صعوؽ ،واؾخكاص مىه يثحرا ،وظهغ جكىنه الٌبحر وؤعجب به ،وفي هظا الصضص
جؼلػ ىا يخب الؿحر والتراحم وجظيغ لىا ًابً مغٍم في البؿخان ،والخيبٌتي في الىُل ويكاًت اإلادخاج ،وؤخمض
اإلاهغي في هكذ الؼُب ،ومدمض مسلىف في شجغة الىىع الؼيُت ،والىوكغَس ي في وقُاجه ،وابً الهاض ي في صعة
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ّ ّ
الدجاُ ،ما طيغه ولضه ؤبى مدمض غبض هللا قُما ًسص ّ
جكىنه هظا" ،ؤهه إلاا خظغ مجلـ ابً غبض الؿالم
ّ
ّ
حلـ خُث اهخهى به اإلاجلـ ،قخٍلم الكُش في الظيغ هل هى خهُهت في طيغ اللؿان :قهاُ له ؤبى غبض هللا ًا
ّ
ّ
ّ
ّ
مدله الهلب ال اللؿان ،قػا طه الكُش بإن الظيغ ّ
طض ّ
الصمذ،
ؾُضي الظيغ طضه اليؿُان ،واليؿُان
ع
ّ
مدله اللؿان ،ناُ ؤبى غبض هللا ،قؿٌذ غً مغاحػخه ّ
ّ
جإصبا مػه وجىنحرا له ،ونض غلمذ ؤن الصمذ
والصمذ
ّ
ّبهما ّ
طضه الىؼو ال الظيغ.18
يما جؼلػىا اإلاصاصع غُنها التي جغحمذ له غلى ؤهه قلما ًان مً الؿض حاء للمجلـ ،قجلـ خُث اهخهى
به اإلاجلـ ،قهام بلُه ههُب الضولت ،وناُ له ًا ؾُضي نم ،قةن الكُش ؤمغ بجلىؾَ بلى حىبه ،قهام وحلـ
بجىبه ،قلما قغؽ مً الهغاءة ناُ له الكُش :مً ؤًً ؤهذ؟ قهاُ له :مً جلمؿان ،قهاُ له :ؤهذ ؤبى غبض هللا
الكغٍل؟ ناُ وػم ،قإيغمه الكُش ،قٍان ًجلـ بجىبه بلى ؤن اهصغف ،وًان ًهغؤ غلى الكُش في صاعه،
وهىاى مً ػغمىا ّؤن بؿبب جكىنه هظا ؤزظ الكُش مدمض بً غبض الؿالم ٌؿخضغُه بلى مجزله لِؿمؼ مىه،
وهى جلمُظه قصل الخصىف مً يخاب ؤلاقاعاث البً ؾِىا ،الظي صعؾه هى وؤجهىه غً الكُش مدمض ببغاهُم
ألابلي بخلمؿان نبل ؤن ًغخل بلى جىوـ.19
غٌل ؤبى غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي في جىوـ غلى صعاؾت يخاب الككا البً ؾِىاء ،وجالزُص يخب
ؤعؾؼى ،ومىاص الخؿاب والهىضؾت والكغاثع ،غالوة غلى ما ؤجهىه نبل طلَ بخلمؿان مً غلىم الكهه
والكغَػت وآلاصاب واللؿت الػغبُت ،وجظلؼ ختى ؤصبذ يما ناُ ابً زلضون صاخب ًض ػىلى ،ونضم غالُت في
يخب الخالقُاث ،ونض اغترف له قُسه وجلمُظه في آن واخض ابً غبض الؿالم ّ
بدبدغه في الػلىم ،واإلاػاعف،
ٍ
وغغقه بٌباع غلماء جىوـ الظًً ؤعجبىا به وؤخبىه ّ
وبجلىه جبجُال ،بػض ؤن ايدككىا هباهخه وعحاخت غهله
عؾم صؿغ ؾىه.20
مكاهخه العلميت عىذ امللىك وبين علماء عصشه:
ّ
حكحر لىا يخب التراحم 21غلى ؤهه بلـ مً الخكجن في الػلىم ما هى مكهىع ،حمؼ بحن الكغَػت والخهُهت
والخبدغ والكصاخت عخمه هللا ،بطا جٍلم في الػلم باهلل حػالى ال ّ
ّ
ٌكو ؾباعه،
وبلـ الؿاًت الهصىي مً ؤلاصعاى
اهتهذ بلُه بمامت اإلاالٌُت باإلاؿغب وؤخُا الؿىت وؤماث البضغت ،وؤظهغ مً الػلم ما بهغ الػهىُ ،قؿغ الهغآن في
زمـ وغكغًٍ ؾىت ،وؤحى قُه بالعجب العجاب ،مجلؿه غظُم هاثل ًدظغه ؤًابغ اإلالىى والػلماء،
ّ
والصلخاء وصضوع الؼلبت ومكُسه ػماهه ،ال ًخدلل منهم ؤخض وًان غاإلاا بدغوقه وهدىه ونغاءجه وازخالف
ّ
عواًخه وبُاهه وبعجاػه وؤخٍامه ومػاهُه ،قهض له قُىزه ًلهم بىقىع الػهل وخظىع الظهً ،حاعٍا غلى ههج
ّ
والدجت ،بصحرا بالبرهان ،صخُذ الىظغ ،غاإلاا باألخٍام واؾخيباػها ،نىي
الؿلل الصالر ،ناثما بالخو
الترحُذ ،ؾغَؼ الىظغّ ،
مخىعغا في الكخىي ،مخدغٍا في مؿاثل الؼالم ًضقػها غً هكؿه ما اؾخؼاعً ،ضعؽ
الكهه في يثحر ؤوناجه ،وؾالبا ما ًهغؤ ّ
اإلاضوهت بػض الخكؿحر ختى ماث.22
ّ
ًان ؤغلم الىاؽ بالػغبُت وؤحمػهم لػلىمها ،آًت في البُان والبضٌؼ ،غظب الٌالم ،قصُذ اللؿان يثحر
ؤلاهصاف في اإلاىاظغة يثحر البؿؽ بال ّ
خض وال ؾغف ،زبحرا بإزباع الىكـ وجؼيُتها وجؼهحرها مً صازلها ،بماما
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في الػلىم الػهلُت ًلها مىؼها وخؿابا وقغاثع وجىجُما وهىضؾت ومىؾُهى وػبا وحكغٍدا وقالخت ،ويثحرا مً
الػلىم الهضًمت والخضًثت.
ً
ًاهذ تهابه الىكىؽ ،مدبىبا في الهلىب ،مً عآه ؤخبه ،ختى مً لم ٌػغقهً ،بجله اإلالىى وَػظمىهه
ّ
وٍهضمىهه في مجالؿهم وَؿخدُىن وَؿمػىن مىه ،23وَكحر لىا صاخب البؿخان بسصىصه غلى ّؤن غلماء
ًهضعوهه وٍدترمىهه وفي ّ
ألاهضلـ ًاهىا ّ
مهضمتهم لؿان الضًً بً الخؼُب(776هـ1334/م) صاخب الخألُل
ً
ً
البضٌػتً ،ان ًّلما ّ
صىل جإلُكا حضًضا ؤعؾله بلى الػالم ؤبي غبض هللا الكغٍل ٌػغطه غلُه للمػاًىت وٍؼلب
ّ
بسؽ ًضه ، 24وٍظيغ لىا ًل مً صاخب يخاب البؿخان ويخاب الىُل ّ
بإن الكهُه ّ
الصالر
مىه ؤن ًالخظ غلُه
مدمض الػبضوس ي يبحر قههاء قاؽ ًان ًبدث ّ
غما ًصضع غىه مً جهُُض ؤو قخىي قٌُخبه وهى ؤؾً مً ؤبي
غبض هللا.25
املهام التي جىالها:
الخذسيغ:
بػضما طاع صِذ ؤلامام الكغٍل الخلمؿاوي ،وبلؿذ قهغجه آلاقام ،جىاقض غلُه ػلبت الػلم الظًً ًاهىا
مً صضوع الػلماء مً ّ
ًل الىىاحي والجهاث واهخكػىا بػلمه ّؤًما اهخكاع ،وًاهىا ؤغؼ الىاؽ لضًه ،ال ًازغ
غليهم ؤخضا ومً بحن الؼلبت الظًً جخلمظوا غلُه وػالذ مالػمتهم له هظيغ:
 -1ابىا الششيف الخلمعاوي :وهما ألازىان ؤبى مدمض غبض هللا ،وؤبى ًخي غبض الغخمً الخلمؿاهُان ،ؤزظا
ّ
الػلم وحػلما غلى ًض ؤبيهما ،يما ؤزظا الػلم غً ؾحر واخض مً اإلاكاًش وفي مهضمتهم ؤبى غمغان الػبضوس ي،
والخؼُب ابً مغػوم ،ؤزظا غً ؤبى مدمض يثحر وغلى عؤؾهم ابً مغػوم الخكُض ،يما عخل بلى بالص
ألاهضلـ ،وصزل ؾغهاػت ،وًان له بؾهام يبحر في وكغ الػلم واإلاػغقت ،ونغؤ ؤبى ًخي ابً الخاحب ألاصلي،
ويخاب مىاعاث الؿلؽ ،وجخلمظ غلُه ػلبت يثحرون ،منهم ابً مغػوم وابً ػاؾى ،جىفي ؤبى ًخي ؾىت
726هـ1325/م وجىفي ؤبى مدمض الكهُه ؾىت 782هـ1481/م في البدغ ؤزىاء غىصجه مً مالهت.26
 -2ابً صمشك :وهى مدمض بً ًىؾل ؤبى غبض هللا اإلاػغوف بابً ػمغى ،ولض بؿغهاػت ووكإ بها ،وهى صضع مً
صضوعها ،وؤخض هجبائها ،ؤزظ الػلم غً ؾحر واخض مً الكُىر ؤمثاُ ابً الكساع البحري ،وؤبى ؾػُض بً لب،
ً
ً
ّ
ازخصاصا زاصا ،بغع في غلم الخضًث والكهه واللؿت وألاصىُ والػلىم
وازخص بالكغٍل الخلمؿاوي
الؿغ بؿبب ّ
الىهلُت ،ونض ّ
زصه الؿلؼان ابً ألاخمغ بٌخابت ّ
جكىنه في الٌخابت جىفي (ؾىت 733هـ1332/م).27
 -3ابً خلذون :هى غبض الغخمً بً مدمض بً زلضون ؤبى ػٍض الخظغمي ؤلاقبُلي الخىوس ي ألاصل اإلاالٍي،
ناض ي الهظاء ،اإلااعر والكُلؿىفّ ،
الغخالت ،اإلاؼلؼ غلى يثحر مً الكىىن الػهلُت والىهلُت ،خكظ الهغآن
ّ
وحػلم الػغبُت غلى ؤصىلها ،ومً الكهه وخكظ الكاػبخحن ومسخصغ ابً الخاحب ،ونغؤ التهظًب للبراطعي،
ؤزظ الػلم غلى ؤقُار مبرػًٍ منهم ؤبي غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي ،ابً هؼاُ وابً الػغبي ،ومً جالمُظه
ابً مغػوم الخكُض وابً الجماُ بً ػهحرة ،ومً مالكاجه اإلاهضمت وجاعٍسه اإلاكهىع جىفي ؾىت
808هـ1405/م.28
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 -4ابً قىفذ القعىطيني :هى ؤبى الػباؽ ؤخمض بً خؿً بً غلي الكهحر بابً الخؼُب وابً نىكض
الهؿىؼُني ،اعجدل بلى اإلاؿغب ألانص ى ،وخصل غلى غلىم يثحرة ،غلى غلمائها وقهم الىغض (الكغٍل
الخلمؿاوي) ،له غلم الخضًث والكلَ والكغاثع والتراحم والخاعٍش ،مً مالكاجه قغح غلى ّ
الغؾالت في غضة
ؤؾكاع ،وقغح غلى مسخصغ ابً الخاحب ألاصلي ،وقغح غلى ؤلكُت مالَ ،يخاب الكاعؾُت ،وؤوـ الكهحر،
والىقُاث ،ؤما باليؿبت لىقاجه قخظيغ يخب التراحم غلى ؤهه جىفي ؾىت 809هـ1406/م ،ونُل ؾىت
810هـ1407/م.29
 -5ابً ظكاك العياض ي :وهى مدمض بً ؤبي البرًاث الػُاض ي زم اإلاٌىاس ي الكاس ي ألاصل ،ناض ي الجماغت
بكاؽّ ،
اإلاكؿغ ألاصىلي البُاوي ،ال ًساف في هللا لىمت الثم ،ؤزظ الػلم واإلاػاعف غً هسبت مً ألاثمت منهم ؤبى
غبض هللا ألابلي وؤبى غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي مً مالكاجه جظيغ لىا يخب الؿحر والتراحم هصر ملىى
ؤلاؾالم بالخػغٍل بما ًجب غليهم مً خهىم آُ البِذ غليهم الؿالم ،جىفي عخمه هللا في مدغم ؾىت
810هـ1407/م.30
غضاسة علمه وجفىقه في الخذسيغ:
أ-غضاسة علمه:
مً بحن صكاث الخضعَـ التي جىقغث في الكُش اإلاػلم واإلااصب ؤبي غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي ،ؾؼاعة
ّ
الػلم في ازخصاصه ،واػالغه غلى ّؤمهاث الٌخب والكغوح والخىاش ي ،نضعجه غلى الاؾدُالء غلى اإلاجالـ
بدؿً خضًثه ّ
وزكت عوخه وؾغغت بضيهُت ،والجزاهت الػلمُت ،واخترام الهىاغض الػلمُت وما جخؼلبه مً
صغامت اإلاىهج مثل الخكظ والخثبُذ والُهظت والظبؽ والىهض والصضم وؤلاهصاف ،وهي صكاث لها صوعها في
ّ
بصخت الغواًت وغلى ؤلاؾىاص زاصت في غلىم الخضًث والهغاءاث،
جؼىٍغ اإلاػاعف والػلىم ،قظال غً اجصاقه
ً
ونض ًاهذ هظه الصكاث التي جمحز بها خاقؼا لخىاقض الؼلبت غلُه مً خىاطغ اإلاؿغب ؤلاؾالمي ،ؾىاء مً ؤبىاء
بلضه ؤو مً خاطغة قاؽ ؤو جىوـ وؾحرهما.31
لهض ّ
قؿغ الهغآن الٌغٍم في ظغف عبؼ نغن مً الؼمً ؤحى قُه بالعجب العجاب ،والػم خظىع صعوؾه
هظه اإلالىى وألامغاء والػلماء والصلخاء وهجباء الؼلبت وقُىر ػماهه ،ولم ًًٌ ًخسلل ؤخض منهم غنها ،وطلَ
ألهه ًان غاإلاا ؾاًت الػلم بمػاوي خغوف الهغآن وهدىه وبغغابه ونغاءجه اإلاسخلكت وعواًاجه اإلاخىىغت وبُاهه
وبعجاػه وؤخٍامه ومػاهُه وؤمغه ونهُه وهاسخه وميؿىزه وما قُه مً ؤزباع ألاولحن وجاعٍسهم ،قٍان ٌػؼي ًل
غلم وقً ؾاًخه في البدث والخضنُو والكغح والىصىص في مػاهُه ومغامُه.
وغىضما اغتزم ؤبى غبض هللا الكغٍل الهجغة بلى جىوـ ناُ غً طلَ ابً مغػوم الخؼُب لهض يغهذ
قغانه ،ولًٌ ؤخمض هللا غلى عئٍت ؤهل بقغٍهُت مً غلماء اإلاؿغب ألاوؾؽ واإلاؿغب ألانص ى ُ
مثله.
ب -جفىقه في الخذسيغ :حكحر مػظم يخب التراحم غلى ؤهه هدُجت لهظا الخظلؼ وهظا الخكىم في الػلىم
واإلاػاعف ؤلاؾالمُت التي جدلى بها ،يثر خؿاصه والخانضًً غلُه بمضًىت قاؽ ،وخاولىا ؤن ًىالىا مً مغيؼه
الػلمي ومهضعجه ويكاءجه ،قإقاع قههاء قاؽ بإهه طػُل ؾحر صنُو في غلىم الكهه والخضًث ،ولم ٌؿخؼؼ
ؤن ٌؿخىغب ؤخٍامها.32
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وإلاا ههلىا هظه ؤلاقاغت بلى الؿلؼان ؤبي غىان ،قجمػهم في مجلـ غلمي خاقل ،وصعى بلُه ؤبا غبض هللا
ّ
الكغٍل ،وًلكه صون ؾابو غلم بةلهاء صعؽ في قغح خضًث الغؾىُ غلُه الصالة والؿالم ":بطا ولـ الٍلب في
بهاء ؤخضيم" بلى آزغ الخضًث ختى ًسخبر غلمه في الكهه والخضًث وؤصىلهما ،قإزظ في قغح الخضًث ،وؤحى
ً
ّ
قغنا وعواًت له وقؿغ ًل عواًت ّ
والظػُكت،
وقغنها غلى خضي ،وؤوعص الغواًاث الغاجخت
بسمؿت وغكغًٍ
وؤبهغ الخاطغًٍ ،وؤؾٌذ وؤزغؽ الخانضًً واإلاخهىلحن ،وغىضثظ ناُ الؿلؼان ":هظا هى الػالم الظي ػػىخم
في غلمه وؤقغجم بلى نصىعه في الكهه والخضًث وغلم الٌالم".33
ً
ً
وطيغ الكُش ؤبى ًخي اإلاؼؿغي ههال غً يخب التراحم" ،بإن الؿلؼان ؤبا غىان ػلب ًىما مً الكهُه
الخاقظ الهاض ي ؤبي غبض هللا اإلاهغي ؤن ًهىم بةلهاء صعؽ في الخكؿحر في مجلـ غلماثه ،وبُنهم ؤبى غبض هللا
الكغٍل ،قامخىؼ وناُ لهّ ":بن ؤبا غبض هللا الكغٍل ؤولى مني بظلَ ،وغىضما ّ
يغع الؿلؼان عحاءه بالـ في
الخم ّىؼ والاغخظاع ناثال ":ال ًمًٌ لي ؤن ؤحغي طلَ بدظغة ؤبي غبض هللا الكغٍل ألهه ؤغلم مني" ،قهبل
الؿلؼان اغخظاعه وػلب مً ؤبي غبض هللا الكغٍل ؤن ًهىم بظلَ ،واطؼغ الؿلؼان زالُ الضعؽ ؤن ًجزُ
ّ
ً
جىاطػا له ،وفي نهاًت ّ
ّ
الضعؽ
الؿضة التي ًان ًجلـ غليها ،وٍىظم للجالؿحن مً الػلماء غلى الخصاثغ
مً
ناُ الؿلؼان للجالؿحن خىله"يإوي ؤعي الػلم ًسغج مً مىابذ قػغه".34
ولهض ًان مىس ى الػبضوس ي يبحر قههاء قاؽ ًدغص بكضة غلى جهُُض ًلما ًصضع مً ؤبي غبض اله
ً
الكغٍل مً قخاوي وؤخاصًث ونظاًا غلمُت عؾم ؤهه ًان ؤيبر مىه ؾىا.
سفضه إلاغتراب عً جلمعان ومىقف ظلطان فاط مً رلك:
غلى ّ
الغؾم مً الغغاًت التي ؤخُؽ بها ؤبى غبض هللا الكغٍل ؤزىاء بنامخه بكاؽ مً نبل الؿلؼان،
ّ
زاصت بػض ؤن
ولٌىه لم ًؼُو الاؾتراب غً جلمؿان ،وؤبضي للؿلؼان عؾبخه في الػىصة بليها ،واعجاب مً ؤمغه
ً
غلم ؤن الؿلؼان ؤبا ؾػُض غثمان بً غبض الغخمً الؼٍاوي ؤوصاه غلى ولضه وؤوصع له ماال لضي ؤخض ألاغُان
بخلمؿان ٌػلم به ،وؤمغ في الخاُ باهتزاع جلَ الىصٌػت مً صاخبها الظي ؤوصغذ غىضه ،وغاجب ؤبى غبض هللا
وغىكه وسجىه ّ
غلى طلَ والمهّ ،
غضة ؤقهغ.35
وغىضما نام الؿلؼان ؤبى غىان بدملخه غلى مضًىت نؿىؼُىت في مؼلؼ غام756هـ1355/م غلم هىاى،
وبلؿه بإن غلماء جىوـ وؤغُانها وؾٍانها ؾاطبىن وخانضون غلُه بؿبب سجىه ألبي غبض هللا الكغٍل الظي
ّ
ً
ٌػغقىهه حُضا ،وٍضعًىن مغيؼه الػلمي ًىم ؤن ًان هىاى بُنهم .قخإزغ الؿلؼان مً طلَ وؤمغ بةػالم ؾغاخه،
بػض ؤن غاص بلى قاؽ واؾخضغاه بلُه واغخظع له ونغبه مىه ّ
وغُىه غظىا في مجلؿه الػلمي ّ
مغة ؤزغي وؤغاص
ّ
ً
له اغخباعه ،وبهي غلى جلَ الخالت مؿخمغا في ؤصاء وظُكخه الػلمُت ختى جىفي الؿلؼان ؤبى غىان غام
759هـ1358/م.
عىدجه لخلمعان:
وغىضما اؾخػاص الؿلؼان الؼٍاوي ؤبي خمى مىس ى بً ًىؾل بً غبض الغخمً غغف جلمؿان مً بني
ّ
واؾخهغ له ألامغ،بػث بلى ؤبي غبض هللا الكغٍل بكاؽ ٌؿخضغُه بلُه ،قؼلب ؤلاطن مً الىػٍغ غمغ بً
مغًٍ،
غبض هللا ،وخصل غلى مىاقهخه ،وؾاصع قاؽ بلى جلمؿان ،وغىضما وصل بليها اؾخهبله الؿلؼان ؤبى خمى
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بدكاوة بالؿت وؤخاػه بغغاًخه ،وػ ّوج له بيخه ،وبنى له مضعؾخه الكهحرة التي غغقذ باإلاضعؾت الُػهىبُت غام
763هـ1362/م ،بجىاع طغٍذ نبر ؤبُه ؤبي ٌػهىب ّ
ّ
قاهٌب غلى الخضعَـ والخػلُم
وغمه ؤبي ؾػُض ،وؤبي زابذ،
بها ؤيثر مً ؾخت ؾىىاث ،وجؼاخم خىله ػلبت الػلم ّ
والغاؾبىن في الاؾتزاصة مً الػلىم.
طشيقت الخذسيغ عىذ الشيخ أبي عبذ هللا الششيف الخلمعاوي:
حغث الػاصة ؤن ًجلـ الكُش والؼلبت غلى البؿؽ ؤو غلى يغاس ي زكبُت والخضعج في الخػلُم ،بدُث
ًبضؤ باألؾهل زم ألاصػب ،وجبؿُؽ اإلاػلىماث ،وحكىٍو الؼالب للضعوؽ ،وزلو عوح اإلاىاقؿت بُنهم وحصجُؼ
ً
ً
ّ
اإلاخكىم قُه ماصًا وؤصبُا.
امخاػث ػغٍهت قُىر جلمؿان ،وغلى عؤؾهم الكُش غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي باالغخماص غلى البدث
والخكٌحر والخكظ واإلاداوعة ،وهي ػغٍهت لها بًجابُاتها في جدصُل الػلىم قظلها ابً زلضون غً الؼغٍهت
اإلاؿخػملت بمضًىت قاؽ ،وٍبضو ؤنها الؼغٍهت التي ههلها قُىزه الظًً صعؽ غليهم ومنهم ابً ؤلامام وغمغان
ّ
اإلاكضالي مً بقغٍهُت بلى جلمؿان واغخمض غليها يظلَ قُسه ؤبى غبض هللا ألابلي الظي ًان ًهىُ لؼالبه خُىما
حؿخػص ي غليهم مؿإلت مً اإلاؿاثل الػملُت":بطا ما ؤقٍلذ مؿإلت ؤو ظهغ بدث صنُو اهخظغوا ؤبا غبض هللا
ّ
ّ
الؼالب وألاؾاجظة مً حهت في ّ
خل
الكغٍل" ألهه ًان مً ؤهجب ػالبه ،وهظا صلُل غلى الخػاون الػلمي بحن
اإلاؿاثل ؤو الهظاًا الػلمُت".
اغخمض الكُش ؤبى غبض هللا الكغٍل ػغٍهت قُىزه في الخضعَـ إلاا جصضع الخضعَـ بخلمؿان ،بػض
غىصجه مً مضًىت قاؽ ،بدُث ًان الؼالب هى الظي ًهىم بضوع عثِس ي في الىصىُ بلى اإلاػغقت الصخُدت
والؾُما مً مضًىت قاؽ في الػلىم الػهلُتّ ،ؤما صوع ألاؾخاط قُهخصغ غلى ؤلاقغاف والخىحُه وبصاعة اإلاىاظغة
واإلاىانكت ،36ونض صعؽ وبغػ ؤبى غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي غلم الخكؿحر ،خُث ماعؽ هظا الػلم ؤيثر مً
زمـ وغكغًٍ ؾىت ،بط ًان ًكؿغ ًل ًىم عبؼ خؼب مً الهغآن الٌغٍم قإبضع في طلَ.37
ً
ّبن الؼالب ال ًمٌىه ؤن ًيخهل بلى مغخلت الكهُه وألاؾخاط ختى ًٌتهل وٍهىي هظغه ،وٍٍىن باعغا في
خكظ الغؤي وعواًت الخضًث ،وَػغف ػبهت عحاله ،وٍخدٌم في غهض الىزاثو ،وَػغف مظاهب الػلماء والخكؿحر
ّ
قةهه ّ
ًظل ًخػلم غلى
ومػاوي الهغآن ،وخُيئظ ًمًٌ ؤن ًصبذ مً مصاف الكههاء وعحاُ الػلم ،ومؼ طلَ
الكههاء في اإلاجالـ الػلمُت التي حػهض في اإلاؿاحض ؤو في البالغ الؼٍاوي.38
ّ
يما حكحر يخب التراحم غلى ؤهه ًان واخض مً ألاؾاجظة الظًً ًدترمىن مُىالث ػالبهم بدُث ًان ًترى
ّ
الخغٍت لٍل واخض مً ػالبه ؤن ًسخاع اإلاىاص التي ًمُل بليها مً الػلىم وًان ًهىُ لهم "مً عػم في باب
قلُالػمه".
آثاسه العلميت:
بالغؾم مً ؤن ؤلامام ؤبى غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي جخلمظ غلى ًض ؤثمت ؤقظاط زالُ مغخلت الؼلب
والخدصُل ،ووصل بلى صعحت الاحتهاص الظي مٌىخه مً مىاقؿت ختى قُىزه وؤؾاجظجه في مسخلل الكىىن،
ومؼ طلَ لم ًًٌ ؤلامام الكغٍل الخلمؿاوي مُاال بكٍل يبحر للخإلُل يؿحره مً غلماء جلمؿانّ ،
بالغؾم مً
ّ
هجابخه في هظا اإلاُضان ،وحكحر يخب التراحم غلى ؤن عبما ٌػىص ؾبب نلت مالكاجه بلى جكغؾه للخضعَـ وطلَ
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بجلىؾه في اإلاضعؾت الُػهىبُت لإلنغاء ،قهض طيغ ؤهه ًان نلُل الخإلُل ،وبهما ًان اغخىائه باإلنغاء ،39ؤو
لؿبب آزغ وهى ؤهه خظي خظو بمامه ؤبى غبض هللا ألاًلي الظي ًان ًغي بإن يثرة الخإلُل حػىص غلى الػالم
بالكؿاص ،وفي هظا الكإن ًهىُ اإلاهغي" :ؾمػذ ألابلى ًهىُ":بهما ؤقؿض الػلم يثرة الخىالُل" ،40ونض جىىغذ
آزاعه بحن ما هى مالكاث وما هى قخاوي.
أهم مؤلفاجه( :إهخاجه العلمي)
ًبضو ؤ ّن ؤلامام ؤبى غبض هللا الكغٍل نض ؤلل مجمىغت نلُلت مً اإلاالكاث في بػع الكىىن الػلمُت،
ً
لًٌ ًبهى البػع منها مكهىصا وال ٌُػغف ختى مٍان وحىصها ،وال وػلم غنها ؾىي غىاوٍنها ،والهلُل مً بػظها
آلازغ ال ًؼاُ مسؼىػا ،وهى خبِـ الخؼاثً ٌػترًه البلى وؤلاجالف والظُاع مؼ مغوع الؼمً وغً هظه اإلاالكاث
هظيغ:
 -1مؤلفاجه املخطىطت :وهظيغ منها:
-1-1قغح غلي حمل الخىهجي وهى يخاب في اإلاىؼو ونض وؿبه بلُه الٌثحر مً الػلماء الظًً اهخمىا بترحمت
الكغٍل الخلمؿاوي ومنهم الخيبٌتي في هُل الابتهاج وابً مغٍم في البؿخان الظًً طيغوا بإهه ":ؤلل قغح حمل
الخىهجي وهى مً ؤحل يخب الكغٍل الخلمؿاوي ،واهخكؼ به الػلماء ،ووايبىا غلُه نغاءة ووسخا".41
-2-1يخاب في الهظاء والهضع ،وعص في البؿخان البً مغٍم ويظا هُل الابتهاج للخيبٌتي ،وؿب هظا الٌخاب لإلمام
ّ
ً
يخابا في الهظاء والهضعّ ،
ونضع ّ
الخو مهضاعهّ ،
وغبر غً جلَ الػلىم
الكغٍل الخلمؿاوي،خُث طيغوا ؤهه ؤلل
الؿامظت بإخؿً الخػبحر".42
 يخاب في اإلاػاوطاث ،حاء ميؿىبا بلُه في الىُل والبؿخان ،43وٍظهغ مً غىىان الٌخاب مػالجخه الكههُتلبػع الهظاًا ومؿاثل البُىع اإلاخػلهت باإلاػاوطاث ؤو اإلاػاػاة اإلاضعحت طمً اإلاػامالث اإلاالُت.44
 يخاب مكخاح الىصىُ بلى بىاء الكغوع غلى ألاصىُ ،ومً زالُ غىىاهه ههل غلى مهصىصه وهى ؤهه صلُلغلى مظمىن الٌخاب بهما هى جسغٍج الكغوع غلى ألاصىُ ًدكٍل اإلاالل مً مهضمت ومظمىن ويظا زاجمت
ّ
يٍل مالل.
طيغ في مهضمت بػض الخمض هللا والصالة غلى الغؾل بلى قظل الػلم ،وعقػت ؤهله ،زم ؤقاع بلى مٍاهت ؤبي
غىان اإلاغٍني وبلى ؤؾباب جإلُكه هظا الٌخاب ،واإلاخمثلت في ايدؿاب الهغبت مً الؿلؼان ،زم طيغ ؤن مالكه
ً
ً
وغلماّ ،ؤما مظمىن الٌخاب قهض ّ
جظمً حل اإلاباخث ألاصىلُت
هظا مسخصغ حمؼ قُه الخهاثو والضناثو هٌخا
اإلاخػلهت باالؾخضالُ ،وًل هظا وقو جغجِب بضٌؼ مً ابخٍاع اإلاالل ،يما اقخمل غلى زاجمت طيغ قيها غلى جاعٍش
قغاؾه مً جإلُل الٌخاب ،بط ًان طلَ لُلت ألاعبػاء الخاؾؼ والػكغون مً حماصي ألازحر مً غام 754هـ بزغ
صالة الػكاء ألازحرة ،45ؤما مصاصع الٌخاب ،قهض جىىغذ بحن ما هى مصاصع ؤصىلُت مثل ؤلاخٍام في ؤصىُ
ألاخٍام البً خؼم ،واإلانهاج في جغجِب الدجاج للباجي ،واإلاػىهت في الجضُ للكحراػي ،ومالكاث نىاغض قههُت
مثل ؤهىاء الكغوم للهىافي ،ومالكاث قههُت ًاإلاضوهت الٌبري إلاالَ بً ؤوـ ،والخكغَـ البً الجالب البصغي،
ويخب ؤزغي.
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ّؤما باليؿبت لهُمخه الػلمُت ،قبالغؾم مً ّؤن حجمه صؿحر بال ؤهه له نُمت غظمى لم جىلها الٌخب
ً
ً
ً
ً
ألازغي ،وجٌمً نُمخه في اهدكاعه وغىاًت الػلماء به وسخا وبنغاء وهظما في البالص ؤلاؾالمُت قغنا وؾغبا ،خُث
ُوحضث مىه مسؼىػاث في جىوـ والجؼاثغ واإلاؿغب وهُجحرًا حػىص بلى غصىع مسخلكت ،منها ما وسخ غلى ًض ؤبي
الػباؽ الىوكغَس ي صاخب اإلاػُاع في الهغن الخاؾؼ ،ومنها ما وسخ في اإلاؿغب في الهغن الخاصي غكغ ،وفي
الجؼاثغ في الهغن الثاوي غكغ.46
مثاعاث الؿلؽ في ألاصلت ،وعص اإلاالل ميؿىبا بلى الكغٍل الخلمؿاوي في يخب التراحم ،وطلَ إلاا ّ
جؼغنذ
لترحمت ابىه ؤبي ًخي ،قهض وعص في هُل الابتهاج للخيبٌتي وفي البؿخان البً مغٍم ما ًلي" :خكظ وصعؽ ؤي ؤبي
ًخي في خُاة ؤبُه...ومثاعاث الؿلؽ مً جإلُكه ؤي جإلُل ؤبي غبض هللا الكغٍل الخلمؿاوي ،47هى مؼبىع في غضة
ػبػاث منها ػبػت الضاع البُظاء ،مً جدهُو ألاؾخاط اإلاصؼكى الىظُكي ػبػت ماؾؿت الغٍان ،ػبػت مغيؼ
الضعاؾاث وألابدار الانخصاصًت والاحخماغُت ومػه اإلاسخصغ في اإلاىؼو البً غغقت جدهُو ؾػض غؼاب.48
باإلادمض اإلاسخاع ،وهى مً الٌخب اإلاىحىصة ّ
ّ
زصص الٌخاب للخػغٍل بالبِذ
عوطت ألاػهاع في الخػغٍل
وهى ًىدؿب بلى هاالءّ ،
نؿم الٌخاب بلى ؤنؿام جىاوُ في ألاوُ الخػغٍل باألهبُاء ،ومنهم الغؾىُ صلى هللا
غلُه وؾلم وؤصخابه ؤحمػحن زم جىاوُ ألاصاعؾت اللظًً نضمىا بلى اإلاؿغب ؤلاؾالمي ،واؾخهغوا بحن الهباثل
الػغبُتّ ،
وؤؾؿىا لهم صولت ألاصاعؾت وبماعة الػلىٍحن ببالص اإلاؿغب ألاوؾؽ والجؼء ألازحر ّ
زصصه لبريت
البِذ.49
الفخاوي:
لهض ازخبر الكغٍل الخلمؿاوي مغا ًعا ،وًان في ًل مىاؾبت ًثبذ ّ
جكىنه ،وٍكغض هكؿه وًان مً هخاثج
جلَ الكهغة ؤن وعصث غلُه مؿاثل قههُت وغهضًت مً ؤنؼاع اإلاؿغبي ؤلاؾالمي ومً ألاهضلـ ،وهظا همىطج
لبػظها هىعصها يما ؤقاص بها ابً مغٍم:
 عؾالت ؤلامام الكغٍل الخلمؿاوي جدىي غلى مؿاثل غلمُت مسخلكت ؤحاب بها غالم جىوـ الكُش ًخيالغهىوي نض اؾخػص ى غلُه ؤلاحابت غنها منها:
 مؿإلت زبىث الكغف مً حهت ألام. مؿإلت قُمً ؤوص ى بثلث ماله واقتراغ ؤهه ال ًغحؼ غً وصِخه. مؿإلت عحىع اإلاىكو قُما اهكهه. مؿإلت ألاصل ؤقغاص ًل ًمحن بٌكاعتها وغضم بقغايها مؼ ؾحرها. مؿإلت في قغح خضًث ُخ ِّّبب بلي مً صهُايم زالزت. مؿإلت مخػلهت بةقٍاالث في اإلاىؼو والكلؿكت والٌالم.50وفاجه وثىاء العلماء عليه:
ّ
جىفي ؤلامام الكغٍل الخلمؿاوي لُلت ألاخض الغابؼ مً طي الدجت غام771هـ1371/م ونض وصل
ّ
الكغٍل الخلمؿاوي بؿػت الػلم وؾغغت البضيهت ّ
وخضة الظًاء وؾمى ألازالم والؼهض في ملظاث الخُاة وػٍىتها،
وصكه ابً مغٍم ناثالً" :ان بطا جٍلم في الُىم آلازغ حعجبىا مما ؤوحي مً الػلم باهلل مؼ ماله مً ؤلامامت في
][188

ظبخمبر 9102

جعىس املعشفت)(Djoussour El-maaréfa

املجلذ05 :

العذد30 :

الخضًث وقهه وغغبُت وقٍله ومدخله وصخُده وعحاله ومخىهه وؤهىاغه مؼ ؤلامامت في ؤصىُ الضًً ناثما
بالدجت بصحرا بالبرهان صخُذ الىظغ يثحر ّ
الظب غً ؤهل الؿىت".51
ً
ّ
وزصه
وناُ غىه قُسه ؤلامام ابً غبض الؿالم الخىوس ي"ما ؤظً ؤن هىاى في اإلاؿغب غاإلاا مثله"،52
ألابلي بكهاصجه ناثال ":هى ؤوقغ مً نغؤ غلي غهال وؤيثرهم جدصُال" 53وزاػبه الكُش ابً غغقت ًىما ّ
مىىها
بػلمه" ؾاًخَ في الػلم ال جضعى" ،54وإلاا طيغ له مىجه ناُ"لهض ماجذ بمىجه الػلىم الػهلُت" ،55ونض ؤقاص به
غبض الغخمً بً زلضون ،ووصكه باإلمام الهضوة وقاعؽ اإلاػهىُ واإلاىهىُ وصاخب الكغوع وألاصىُ.
ً
وناُ غىه الىوكغَس ي بإهه ًان بماما في الػلىم الػهلُت ًلها مىؼها وخؿابا وقغاثع وجىجُما وهىضؾت
ومىؾُهى وحكغٍدا وقالخت ،وجغحم له ابً الؿغاج في قهغؾخه ،وناُ غىه "بهه بلـ في غلمه صعحت الاحتهاص".
خاجمت:
ّ
في ألازحر ًمٌىىا الهىُ بإن ؤبى غبض هللا الكغٍل ًان طا زهاقت مخىىغت ،وهي زمغة حهضه واحتهاصه ،جلهى
الػلم مً يباع غلماء غصغه في بالص اإلاؿغب ؤلاؾالمي ألاوؾؽ وألاصوى وألانص ى ،واؾخؼاع مً زاللهم مً
بخغاػ الصضاعة في غلىم مسخلكت وغلى عؤؾها الػلىم الػهلُت والىهلُت ،وبهظه الخصُلت مً الػلىم ،طاع صِخه
وجىاقض غلُه الؼلبت مً ًل حهاث اإلاؿغب ؤلاؾالمي لالؾتزاصة والاهخكاع مً ؾؼاعة غلمه ،ووصل هدُجت طلَ
بكاعؽ اإلاػهىُ واإلاىهىُ ،بال ؤهه وبالغؾم مً ؾػت غلمه ومػغقخه بال ؤهه لم يهخم بمُضان الخإلُل ،بهضع
اهخمامه بمُضان الخضعَـ يؿحره مً غلماء اإلاؿغب ألاوؾؽ ،وؾبب طلَ ٌػىص عبما الوكؿاله بالخػلُم بالضعحت
ألاولى.
الهىامش:

 -1غغبُت مذجىب غغاًبي ،هماطج مً البُىجاث الصؿغي جلمؿان الػهض الؼٍاوي بِذ(الكغٍل ،بِذ ؤوالص ؤلامام) ،مظيغة هُل
قهاصة ماؾتر ،بقغاف مؿؼاوي ،حامػت الكلل ،2015/2014 ،ص.30
-2ؤبى غبض هللا الخيس ي ،هظم الضعع والػهُان ،جدهُو غبض الخمُض خاحُاث ،اإلااؾؿت الىػىُت للٌخاب ،الجؼاثغ،1984 ،
ص.55
-3ابً مغٍم ،البؿخان في طيغ الػلماء وألاولُاء بخلمؿان ،جدهُو غبض الهاصع بىباًت ،صاع الٌخاب الػلمُت ،غ ،1بحروث،
 ،2014ص ص ،312-311ؤخمض بابا الخيبٌتي ،هُل الابتهاج بخؼغٍؼ الضًباح ،صاع ألابدار للترحمت واليكغ والخىػَؼ ،غ،1
الجؼاثغ ،2011 ،ص.437
 -4ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص ،314الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص ،438مدمض بً مسلىف ،شجغة الىىع الؼيُت
في ػبهاث اإلاالٌُت ،صاع الكٌغ للؼباغت واليكغ والخىػَؼ ،صغ ،صب ،صث ،ص ،234ؤبى الػباؽ الىوكغَس ي ،الىقُاث ،جدهُو
مدمض بً ًىؾل الهاض ي ،قغيت هىابـ الكٌغ ،غ1430 ،1هـ2009/م ،ص .55ابً الهاض ي اإلاٌىاس ي ،صعة الدجاُ في ّ
ؾغة
ؤؾماء الغحاُ ،جدهُو مدمض ألاخمضي ؤبى الىىع ،اإلاٌخبت الػخُهت ،جىوـ ،صاع الترار ،الهاهغة ،غ ،1971 ،1ص.267
 -5ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص ،314الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص ،438مدمض بً مسلىف ،اإلاصضع الؿابو،
ص.234
][189

ظبخمبر 9102

جعىس املعشفت)(Djoussour El-maaréfa

املجلذ05 :

العذد30 :

-6هى ؤبى ػٍض غبض الغخمً بً ٌػهىب بً غلي الصنهاجي ،ؤخض ؤبغػ قُىر جلمؿان في حػلُم الهغآن غاف مً الىصل الثاوي
لهغن الؿابؼ الهجغي13/م بلى الىصل ألاوُ مً الهغن الثاوي الهجغي 14/مً ،ىظغ :ابً زلضون ،الػبر ،ج ،1ص .19اإلاهغي،
هكذ الؼُب مً ؾصً ألاهضلـ الغػُب ،ج ،5ص.242
-7هكؿه ،ج ،5ص.242
-8هى ؤبى مدمض غبض هللا بً غبض الىاخض بً ببغاهُم بً الىاصغ اإلاجاص يٌ ،ػغف بصالر الػلماء وغالم الصلخاء ،اقتهغ
بمىاغظه وصعوؾه ّ
الهُمت ،غغف بٌثرة بٍاثه مً زكُت هللا ،جىفي ؾىت 741هـ1340/مً ،ىظغ :خىله ":ابً مغٍم ،اإلاصضع
الؿابو ،ص ،121اإلاهغي ،اإلاصضع الؿابو ،ج ،5ص ،230الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.232
 -9هى ؤبى غبض هللا بً ؤخمض الخمُمي ،قهُه وناض ي هؼُ جلمؿان بػض خصاعها ألاوُ689هـ1290/م ،جىلى نظاء وحضة زم
جلمؿان ،جىفي بخلمؿان في خضوص 745هـ1344/مً ،ىظغً ،خي ابً زلضون ،بؿُت الغواص في طيغ اإلالىى مً بني غبض الىاص،
جهضًم وجدهُو غبض الخمُض خاحُاث بصضاعاث اإلاٌخبت الىػىُت ،الجؼاثغ ،1980 ،ج ،1ص.131
-10هى ؤبى غمغان اإلاكضالي ،ولض ببجاًت ؾىت 670هـ1271/م ،وصعؽ غلى ًض غلمائها زم هؼُ جلمؿان ،وؤيغم هؼوله الؿلؼان
ؤبى جاقكحن ألاوُ ،وواله الخضعَـ باإلاضعؾت الخاقكُيُت ،قٍان ؤغغف ؤهل غصغه بمظهب مالَ جىفي بخلمؿان ؾىت
745هـ1344/مً ،ىظغً ،خي ابً زلضون ،بؿُت الغواص ،اإلاصضع الؿابو ،ج ،1ص.121
-11إلاؼٍض مً اإلاػلىماث ًىظغ خىلهً ،خي ابً زلضون ،اإلاصضع هكؿهً ج ،1ص.119
 -12هما ألازىان ابىا ؤلامامً ،ان مً ؤحلت الػلماء لم ًًٌ في ػمانهما ؤغظم نضعا وال ؤغالمهم طيغا ،اقتهغ بالخضعَـ
والخإلُل ،جىفي ؤبى ػٍض ؾىت 741هـ بػض ونػت ػغٍو ،وجىفي غِس ى ؾىت 750هـً ،ىظغ ابً مغٍم البؿخان ،اإلاصضع الؿابو،
ص ،514الخيبٌتي ،الىُل ،ص ص.237-230
-13هى غلم ًخظمً الدجت وألاصلت الػهلُت غلى الػهاثض ؤلاًماهُت لغص غلى اإلابخضغت اإلاىدغقحن في الاغخهاصً .ىظغ ،ابً زلضون،
اإلاهضمت ،ص.567
-14هى ؤبى غبض هللا بً ببغاهُم بً ؤخمض الػبضعي الخلمؿاوي الكهحر باآلبلي ،ؤصله ؤهضلس ي مً ؤهل ؤبلت وصكه ًل مً
صاخب الىُل والبؿخان ،وشجغة الؼيُت وؾحرهم غلى ؤهه الػالم بكىىن اإلاػهىلحن مىؼو وخٌمت وخؿاب باإلطاقت بلى
ألاصلحن والخصىف ،عخل بلى قاؽ وؤزظ غىه زلو يبحر منهم ابً الصباؽ اإلاٌىاس ي وابً غغقت ،جىفي بكاؽ ؾىت 757هـ.
-15غبض الامً الجاهاحي ،هى غبض اإلاامً بً مدمض بً مىس ى الجاهاحي اإلاخىفي ؾىت 746هـ1345/مً ،ىظغ :ابً الهاض ي
اإلاٌىاس ي ،ص ،368حظوة الانخباؽ في طيغ مً خل مً ألاغالم بمضًىت قاؽ ،صاع صعة الدجاُ اإلاىصىع للؼباغت والىعانت،
الغباغ ،1974 ،ج ،2ص.447
-16خضزىا ؤبى بٌغ ؤبي قِبت ،خضزىا غبض هللا بً مىحر بً هكام بً خؿان غً خكصت غً ؤم غؼُت نالذ:ناُ عؾىُ هللا
صلى هللا غلُه وؾلم ":ال جدض غلى مُذ قىم زالر بال امغؤة جدض غلى ػوحها ؤعبػت ؤقهغ وغكغ ،"...ناُ صخُذً ،ىظغ :ؤبى
غبض هللا الهؼوٍني مدمض بً ًؼٍض ،ؾجن ابً ماحت  ،جدهُو مدمض قااص غبض الباقي ،صث ،خضًث عنم  ،2087ج ،1ص،674
ههال غً ابً مغٍم ،البؿخان ،ص.322
-17هكؿه ،ص.317
-18هكؿه ،ص ص ،319-318الخيبٌتي :الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.441
-19ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص ،319الخيبٌتي ،اإلاصضع الؿابو ،ص.449
 -20ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص.323
 -21اإلاصضع هكؿه ،ص ،324الخيبٌتي ،اإلاصضع الؿابو ،ص.444
 -22ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  ،325-324الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.445
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 -23ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  ،325-324الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.445
 -24ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص .175
 -25ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص  .176الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.443
 -26الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص .233ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو ،ص .127
 -27الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص .478لؿان الضًً بً الخؼُب ،ؤلاخاػت في ؤزباع ؾغهاػت ،جدهُو مدمض غىان،
الكغيت اإلاصغٍت للؼباغت ،غ ،1الهاهغة ،1394 ،ص ص ،302-301اإلاهغي ،هكذ الؼُب ،ج ،7ص .147-145ابً الهاض ي
اإلاٌىاس ي ،حظوة الانخباؽ في طيغ مً خل مً ألاغالم بمضًىت قاؽ ،صاع مىصىع للؼباغت والىعانت ،الغباغ ،1973 ،ص.312
 -28الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص .252-251ابً الػماص الخىبلي ،قظعاث الظهب في ؤزباع مً طهب  ،جدهُو غبض
الهاصع ومدمىص ألاعهائوغ ،صاع ابً يثحر ،غ ،1صمكو ،ج ،1ص ص.71-42
-29غاصُ هىيهع ،الجؼاثغ مً صضع ؤلاؾالم ختى الػصغ الخاطغ ،ماؾؿت هىيهع للثهاقت والخإلُل والترحمت واليكغ،
بحروث ،1400 ،ص .36مدمض الخكىاوي ،حػغٍل الخلل بغحاُ الؿلل ،مؼبػت جىيىاهت الكغنُت ،الجؼاثغ ،1324 ،ص.
-30الىوكغَس ي ،اإلاصضع الؿابو ،ص .82ابً الهاض ي ،صعة الدجاُ ،اإلاصضع الؿابو ،ج ،2ص ،.284حظوة الانخباؽ ،اإلاصضع
الؿابو ،ص ،238الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص .482-481
-31غبض الػؼٍؼ قُاللي ،جلمؿان في الػهض الؼٍاوي ،صاع مىقم لليكغ والخىػَؼ ،الجؼاثغ ،ج ،2ص.282
-32هكؿه ،ص .382غغبُت مذجىب غغاًبي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص.34
 -33هكؿه ،ص.382
 -34هكؿه ،ص.383
-35ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص .178الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.482
 -36ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص .179الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.482
 -37ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص .179الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.483
 -38ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص .180الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.483
 -39ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص .180الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.484
 -40ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص .181الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.485
 -41ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو .الخيبٌتي ،اإلاصضع الؿابو ،ص.445
 -42ابً مغٍم ،اإلاصضع الؿابو .الخيبٌتي ،اإلاصضع الؿابو ،ص.444
-43هكؿه ،ص ص.260-255
 -44هكؿه ،ص.260
-45مهضمت جدهُو اإلاالل مكخاح الىصىُ ،إلادمض غلي قغًىؽ ،ص.255
 -46هكؿه ،ص ص.260-255
 -47هكؿه ،ص .260
 -48هكؿه ،ص.260
 -49هكؿه ،ص.260
 -50ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  .447-446الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.486
 -51ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  .448-447الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.487
 -52ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص .448-447الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.487
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 -53ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  .448-447الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.488
 -54ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  .449-448الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.485
 -55ابً مغٍم ،البؿخان ،اإلاصضع الؿابو ،ص ص  .449-448الخيبٌتي ،الىُل ،اإلاصضع الؿابو ،ص.488
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