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 ٌ املعايلأتانشْخ 
، من أبو ادلعايل زلمد بن علي ابن زكي الدين / الدمشقي الشافعي وادللقب مبحيي الدين

 .ا اهللشيوخ احلافظ ابن عساكر رمحهم
 عصش أتٌ املعايل سْاسْاً ًاجتًاعْاً ًعهًْاً:

ىـ( حياتو كلها يف عصر قيام الدولة األيوبية بعد سقوط  598 – 550عاش أبو ادلعايل )
 ىـ. 567الدولة الفاطمية 

تارخيياً أن القرن السادس اذلجري / يعد من أىم القرون ادلؤثرة يف الساحة العربية من  وادلعروف 
 كافة النواحي.

فمن الناحية السياسية: كانت تعاين من اضطراب للقوة السياسية يف بداية القرن، وظهور 
 القرن. االستقرار السياسي على يد نور الدين زنكي، ومن مث قيام الدولة األيوبية يف منتصف ىذا

، لسوء توزيع الثروات، وظهور طبقات اقتصاديواالضطراب السياسي كان يرافقو اضطراب 
 اجتماعية متفاوتة، مما أثر يف متاسك وترابط أفراد اجملتمع.

الفكرية يف ذلك العصر، فقد كانت مدينة دمشق يومئذ شأهنا يف كل العهود  أما الناحية
 العربية واإلسالمية، زاخرة بالعلماء، واحلركات العلمية ادلختلفة.

اخلرافات والشعوذة بني الناس يف ذلك العصر، لسوء األحوال  على الرغم من انتشار
 االقتصادية واالجتماعية.

 بكثري من العلم واإلقبال بشدة على رلالس علماء ذلك شهد شيخنا ىذا العصر فقابلو
فًا أحٌجنا حنٍ يف ىزه األّاو أٌ َأخز انعهى ًانعًم يٍ أفٌاه عهًاؤَا انكشاو، العصر لإلفادة منهم، 

 .عٌضاً عٍ انقْم ًانقال ًكثشج اجلذال
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 ًالدتو ًَسثتو:
ىـ، وامسو: زلمد بن أيب احلسن علي بن زلمد بن حيىي بن علي بن  550ولد يف دمشق سنة 

عبد العزيز بن علي بن احلسني بن زلمد بن عبد الرمحن بن القاسم بن الوليد بن القاسم بن عبد 
الرمحن بن أبان بن عثمان بن عفان القرشي، ادللقب زليي الدين، وادلعروف بابن زكي الدين 

، الفقيو، الشافعي. وقد ذكر ابن خلكان يف وفيات األعيان ىذا النسب بأنو ينسب الدمشقي
 إىل قريش وإىل عثمان بن عفان.

غري أن الدىيب يف سري األعالم قال: قد شكك أبو شامة ادلقدسي يف ىذه النسبة، قائالً: لو  
يعد من أخوال كانت نسبتهم صحيحة، دلا اغفل ذكر ىذه ادلنقبة احلافظ ابن عساكر، فشيخنا 

 حافظ الشام ومؤرخو ابن عساكر.
 وبيت الزكي، يعد بيت من بيوتات دمشق ادلعروفة، وادلشهورة يف العلم والدين.

 َشأتو ًسعاّتو:
 نشأ شيخنا رمحو اهلل يف بيٍت زُلب للعلم والثقافة، وأساسو الدين واخللق الرفيع.

 ن مبقابر احلنابلة.ىـ، يف بغداد ودف 564دمشق، تويف سنة كان والده قاضي 
 وكان جده قاضياً، وكذلك جد أبيو، إذاً فالقضاء جاءه علماً وعمالً متوارث.

ًيشج أخشٍ تذننا َشأج عهًاؤَا األفاضم، عهَ اإلشاسج ئىل أمهْح ًاقع األسشج انرتتٌُ، فانزُ ّنًٌ 

ًحو عٍ كم سخْص ًّنشأ يف جٌٍ يفعىٍ تذٍٍّ قٌُ، ًفكش ساقِ، ًقهثاً ًاعِ، يٍ املإكذ سٌف تسًٌ س

 .ًيثتزل يف ىزه انذَْا، ًنسٌف جيتيذ نريفع يٍ حٌنو ًّسًٌ هبى

 شٌْخو:
من والده،  ومسع. مجاعةتقول ادلصادر اليت لدينا، أن أبو ادلعايل قد قرأ ادلذىب الشافعي على 

 وعبد الرمحن بن أيب الداري، والضياء بن ىبة اهلل ابن عساكر، ومجاعة.
 



 الباحثة نبيلة القوصي                                                                                      الشيخ أبو ادلعايل  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                3

 سًٍ عنو:
 القوصي، واجملد ابن عساكر، ومجاعة.الشهاب 

 وحدث عنو باإلجازة أمحد بن أيب اخلري.
 قال أبو شامة ادلقدسي: كان عادلاً صارماً، حسن احلظ واللفظ.

 وآداب وخطب ونظٍم. فكان صاحب فنون وذكاء، وفقوٍ 
 ًال تذ يٍ اإلشاسج ئىل انعٌايم انيت ىْأج شْخنا هلزا اننثٌغ انعهًِ:

 عقهو ًركاؤه.كاٌ قٌّاً يف  -1

 كاٌ قٌُ انثْاٌ ًانتعثري. -2

 كاٌ صايف َقِ اننفس يٍ شٌائة ًأيشاض انذَْا. -3

 .انصغش، حثاً ًًنعاًًأساس رنك كهو متسكو تانقشآٌ ًاحلذّث انششّف ينز  -4

، ىزا ئٌ دل فيٌ ّذل عهَ أمهْح األب املشتِ، كزنك األو املشتْح، حْث تاخ مسع يٍ ًانذهيش يعنا أَو 

 .، ًتاخ األًالد يرتًكني نهصذف ًاألّاوتشتٌّاًٌينا أٌ َسًع تذًس االىم يٍ اننادس يف ّ

 ًظائفو:
قلنا أن أبو ادلعايل زلمد بن علي بن زكي الدين، عاش يف زمن الدولة األيوبية، ورجٌل حيمل 

 ىذه الصفات، تؤىلو ليكون مقرباً من القائد صالح الدين األيويب، رمحو اهلل.
ىـ، وكان أبو ادلعايل قد نظم  588حيرتمو ويُعزُه، واله القضاة سنة فقد كان صالح الدين 

 ىـ قائالً: 579قصيدة مدح لصالح الدين عندما ملك حلب، سنة 
 وفتحك القلعة الشهباء يف صغر .. مبشراً بفتوح القدس يف رجب

فسري فاتفق فتح القدس يف رجب بعد أربع سنني، وذكر أبو ادلعايل أنو أخذ ىذا التبشري من ت
 .(الرُّومُ  ُغِلَبتِ مل * ا)ابن برجان للقرآن الكرمي يف سورة الروم: 
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فأصدر صالح الدين األيويب مرسومًا للقاضي زليي الدين زلمد بن علي على أن خيطب يف 
القدس، فكانت أول خطبة مجعة صليت بالقدس بعد الفتح، وحضرىا صالح الدين وأعيان 

 لعمر ثالث وثالثون سنة، تقول مطلع اخلطبة:الدولة، وكان أبو ادلعايل لو من ا
 .)احلمد هلل ُمعز اإلسالم بنصره، وُمذل الشرك بقهره، إىل آخر اخلطبة(

ومن الوظائف اليت شغلها أبو ادلعايل: كان يتوىل نظر اجلامع األموي بنفسو، ويقول الدىيب يف 
كويف، بفض أبيض وىو ظاىر يف موصول على ديني قبة النسر، خبط  امسو إىل اآلن "سري األعالم: 

 .اجلهة الشرقية، فيو أن ذلك فصص يف مباشرتو"
 ًفاتو:

، ودفن من يومو يف سفح جبل ىـ. عن مثان وأربعني سنة، رمحو اهلل 598تويف يف شعبان سنة 
 .قاسيون

 ن نقول ماذا سيقول التاريخ يف حقو؟بقي أ
سيجعلنا نرتحم عليو من القلب، ولكن  من ادلؤكد أن من جعلنا ننطلق بني ثنايا سريتو العطرة

 ىل ىذا يكفي؟
 والدين العلمبالطبع ال يكفي ىذا، ال بد أن نتعلم من سريتو الرتبوية العلمية، يف إحياء روح 

 يف نفوس أبنائنا، برابط احلب هلل وللرسول. واخللق
 

 املشاجع:
 سري األعالم / للدىيب

 وفيات األعيان / البن خلكان.
 


