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  ، وعامل أهل الشام، أبو َسعدٍ قاضي القضاة، شيخ الشافعية، الفقيه البارع، يف الدولة الزنكية واأليوبية
  هـ ٥٨٥ -هـ  ٤٩٢عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون 

  الباحثة نبيلة القوصي

•  
� � 
� � 
� � 
� �����������������::::        
أدت إىل التأثري على دول العامل  وتغيريات بتطورات، مر العامل اإلسالمي يف منتصف القرن اخلامس اهلجري

  .اإلسالمي
ضعفت اخلالفة العباسية، انفصل عنها إمارات صغريه، وظهرت بعض الدول القوية اليت كان هلا أثر  فعندما 

  .كية يف املشرقهذه الدول الدولة الزن كبري يف حماربة الصلبني، من
، من مسات الدول اإلسالمية يف تلك الفرتة، مما االقتصاديوالضعف  االجتماعيوبشكل عام كان الفساد 

  .مهد لظهور الغرق الضالة واملضلة
يف التعامل مع هذه الظروف، وجعله إلقامة العدل يف اتمع نصب  لقويةولكن حبكمة نور الدين الزنكي ا

إىل إغناء احلركة  ىتنشيط االقتصاد، كل ذلك أدعينيه، ساهم يف سيادة االستقرار السياسي، والعمل على 
الفكرية والعلمية للعامل اإلسالمي بشكل عام، وملدينة دمشق العريقة بشكل خاص، وكأا أخذت تدعو علماء 

امل اإلسالمي للقدوم إليها والتمتع بفضاؤها العلمي العايل املستوى، حتت ظل سيادة الدولة الزنكية واأليوبية الع
  .املشجعة للعلم والعلماء بكافة الوسائل

• ������ ���������� ���������� ���������� ����::::        
فعي، ولد يف األصل، الشااحلديثي هو عبد اهللا بن حممد بن هبة ابن املطهر علي بن أيب عصرون التميمي 

  .ه٩٣هـ أو ٤٩٢املوصل 
نشأ على حب العلم والتعلم والعمل مبا تعلم، ظهرت مساته من خالل قراءة سريته، حيث حفظ القرآن  

الكرمي وهو يف مقتبل العمر، مث أخذ الفقه من خرية الفقهاء، مث أخذت مالمح شخصية الفقهية تتبلور بقوة، مما 
اه، محص، بعلبك، وجعله املشرف عليها، دفع نور الدين زنكي إىل بناء مدارس يف عدة مدن حلب، مح

  .فقهية قوية تؤهله لتسلم مهام أعلى يف املستقبل فأصبحت لديه مع األيام ملكة
ور في سير هؤالء العظام الذين سطروا تاريخهم في كتب عديدة، ما هو إال غ، أن الإخوانناال ننسى يا (

لتحريك الهمم المتقاعسة والمتكاسلة عن الطاعات، واالكتفاء بالمحدود منها، فعندما نقرأ سير علماء 
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مدينة دمشق العريقة، يجب أن نعمل على تحفيز وتحريك مشاعر اليقظة العلمية لدينا بما ينفعنا وينفع 
اللهم علمنا "نا، خاصة ما ينفع أبناؤنا أجيال المستقبل، لُنحرك فيهم السعي للعلم المفيد والعمل به، غير 

  ")).ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا

• ����� ��	 
�� ��������� ��	 
�� ��������� ��	 
�� ��������� ��	 
�� ����::::        
  عبد اهللا احلسني بن مخيس املوصليال الدين، وعلى أيب ماضي كالق والد املرتضى الشهرزوريتفقه على 

كر بالسبع على أيب عبد اهللا احلسني بن حممد البارع، وبالعشر على أيب ب وتالوتلقن على املسلم السروجي، 
  .والنحو على أيب احلسن بن ُدبيس. املزريف، ودعوان بن علي وسبط اخلياط عبد اهللا بن علي

  .برهانأيب علي الفارقي، وأخذ األصول عن أيب الفتح أمحد ابن  يضتفقه بواسطة على القا
ة، مث رحل إىل حلب والتقى بنور الدين زنكي مشجع مد اره وسكن سنج٥٢٣مث عاد إىل املوصل سنة 

  .العلم والعلماء حبب هللا، حيث ملس فيه غزارة وبراعة علمه الفقهيه، فواله االشراف على مدارس عدة

• ������������������������::::        
بن الشريازي، وعبد والقاضي أبو نصر  ، ق الدين ابُن قادمة، وأبو القاسمحدث عنه مجاعٌة منهم الشيخ موف

  .واإلمام اء الدين اجلميزي، وغريهم" اللطيف ابن سيما، والعماد أبو بكر عبد اهللا بن النحاس

• �� !� "#� $%�&�#��� !� "#� $%�&�#��� !� "#� $%�&�#��� !� "#� $%�&�#� : : : :        
شغله منصب شيخ وإمام الشافعية يف ذلك عصرون سامهت يف  أيبة الفقهية اليت امتلكها ابن لكإن امل

يا والتدريس الشرعي، وتشجيع نور الدين زنكي له، نشُأت عالقة وّد قوية بينهما، حيث فتالعصر، فقد برع يف ال
على مدارس عدة يف مدن بالد  واإلشرافاُعرف عن نور الدين حبه الشديد للعلم والعلماء، فواله القضاء، 

  .الشام، ودرس بالغزاليه يف األموي
ل هذا الوّد إىل صالح الدين األيويب، والذي ُعرف واله قضاء ديار بكر ومنحه صالحيات واسعة، مث انتق

  .سة العلماءالجمو عنه أيضاً احملبة 
فعندما مات قاضي الشام كمال الدين الشهرزوري، توىل القضاء ابن أخيه القاسم بن حيىي بن عبد اهللا 

رغبة من صالح الدين و  امللقب بضياء الدين، ومبا أن القضاء من املراتب العالية، وال ينفع فيها التوريث، وحباً 
  .هـ ٥٧٣الشام، أصدر مرسوماً يقضي بتوليه القضاء سنة  قضاءابن أيب عصرون  األيويب، تويل
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املعايل حمي الدين حممد بن زكي الدين، عندما فقد بصره ابن أيب عصرون، توىل ابنه حمي  ألبو وىل النيابةو 
ه، مث توىل املنصب أبو ٥٧٨ى لسنة  قالدين القضاء كنائب، ومل يعزله صالح الدين الحرتامه الشديد له، وب

  .ه٥٨٧املعايل بن زكي املنصب 

• ���'#(����'#(����'#(����'#(�::::        
الشباب، فقد كان ميتلك ملكة أدبية أيضاً، حيث قام بالتصنيف منذ بدأ ابن أيب عصرون بكتابة مؤلفاته منذ 

  .أن كان يف املوصل، إىل أن أصبح يف بالد الشام
  تلداجم ٧  "صفوة املذهب يف اية املطلب" :من كتبه
  جملدات ٤ "االنتصار"كتاب 

  جملدين "املرشد"
  "الذريعة يف معرفة الشريعة"
  جملدات ٤ "التيسري يف اخلالف"
  "اإلرشاد"و "الفرائض"و  "النظر آخذم"
  جملدين "فوائد املهذب"و" التنبيه يف معرفة األحكام"و

  .ويف جوازه وجهان يف جواز قضاء األعمى وهو خالف مذهبه، جزءً وصنف 

• ���)����)����)����)�::::        
ه، ودفن يف املدرسة اليت بناها يف منطقة احلميدية واليت ٥٨٥رمضان سنة  ١١تويف ابن أيب عصرون يف 

  "رمحه اهللا"مكتبة لبيع القرطاسية، واليت ُعرفت فيما بعد بالعصرونية  حتولت إىل
  

� *+��,�*+��,�*+��,�*+��,�::::        
  ٣٠٩/  ١٧ح / املعايف بالوفيات 

  ١٢٥/ ٢١سري األعالم للدهيب 
 


