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 اإلمام العالمة

 الدمشقي الصاحلي طولون ابن

 م5571 - 5745 هـ، 359 - 888
 : احلديث تسلسل يف قال

 العلي اهلل من ترحم رشــــــــــا يا حمبك ارحم
 باألولـــي كمسـلســـل جفا من دمعي فحديث

 : القول وله
 مبحمودة ليست فإهنا ولذاهتا الدنيا عن ميلوا

 ةاملعدود نفاساأل فإهنا ينبغي كما احلق وابتعوا
 دودة من امللبوس وأفخر حنلة   من املأكول فأطيب

 واليت املتنوعة العلوم على إقباله وإمنا ،القليل الشعر إال ينظم مل ولكن ،طولون بن حملمد أبيات
 العربية الثقافة لصمود به تذحي ومثاال   صورة فقدمته ،ومفيدة نافعة له كانت ،علما   83 بلغت

 العثماين. وبداية اململوكي هناية ،االضطراب عصر يف سالميةاإل
 ؟ طولون ابن يا أنت فمن
 ابن أحوال يف املشحون الفلك" مساه كتاب يف لنفسه ذاتية رتمجةب اهلل رمحه طولون ابن قام
 .. العماد وابن ،كالغزي ،لعصره التالية القرون يف العلماء من كثري ترمجه ما إىل إضافة ،"طولون

 وغريهم.
 منهم أخذوا ولكن ،الزمن يف سبقوهم ،كبار ألعالم كتبوا كبار أعالم لنجد باحملصلة وهكذا

 سلف. خلري خلف خري هلم فكانوا ،سريهم يف والعظات العرب
 املقبولني من فنكون ويقبلنا بذلك وينفعنا ،سريهم قراءة يف اخلري ينالنا أن تعاىل اهلل نرجو وحنن

 القبول. رجاء الطاهرة أرواحهم إىل الشريفة الفاحتة نقرأ ،آمني آمني اللهم ،والصاحلني
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 ؟؟ طولون ابن هو من بشغف تساءلنا أن بعد ،طولون ابن لرتمجة نعود
 العاشر القرن يف ،عساكر ابن بعد مؤرخيها وأكرب ،بدمشق العلمية الشخصيات أكرب أحد إنه

 امليالدي. عشر والسادس اهلجري
 :ولقبه امسه
 الصاحلي الدمشقي طولون بابن الشهري حممد بن علي بن حممد اهلل عبد أبو ،الدين مشس

 املؤرخ. املسند العالمة ماماإل ،احلنفي
 مبثابة كانت واليت ،دمشق على واملطلة ،قاسيون جبل سفح على القائمة ،الصاحلية يف ولد

 من بدينهم فرارا   ،اهلجري السادس القرن يف املقادسة إليها هاجر أن منذ ،العاملي العلمي املركز
 ،والصاحلني واحملدثني والفقهاء بالعلماء الصاحلية فعجت ،سريهتم يف أسلفنا كما ،الصليبني

 األوابد من ذلك وغري والزوايا واخلوانق ،واملساجد العديدة املدارس ،الصاحلية جنبات يف وتناثر
 مناذج علماؤه فكان ،والعباد البالد تلك على نزلت مصائب من ،متباعدة فرتات يف ،العلمية
تذى  اهلل. رمحه طولون ابن ومنهم ،هبم حيح
 مبلغه واالحنطاط الفساد من بلغ قد الشام يف اململوكي العهد كان ،هـ 330 سنة أوائل ففي
 قدر  ولكن ،تركيني ألبوين ،العمرية املدرسة من بالقرب ،طولون بن علي بن حممد فولد ،الكبري

 بن اجلمال الديار ومفيت القضاة قاضي عمه فرعاه ،الصغر منذ يتيما   ينشأ أن ،وشاء له اهلل
 طولون.

 فال ،الصغر منذ العلم طلب يف ،عمه عليه سار ما على والسري املضي يف طولون ابن وأخذ
 املولود. ومعامل وجهة حتديد يف سرةاأل ألثر كم ننسى

َعَلى ال ِفط َرِة، َفأَبـََواهح يـحَهوَِّدانِِه أَو  يـحَنصِّرَانِِه أَو   يحوَلدح  ِإالا  َمو لحود   َما ِمن  ) :وسلم عليه اهلل صلى لقوله
َجَِّسانِهِ    .(ُيح
 ،عصره يف واملعرفة للعوم انطالقه مبدأ هو ،الصغر منذ الكرمي القرآن وحفظ خلتم كان
 وشخصيته سالميةاإل ثقافته تكوين يف ساهم مما ،القوية وذاكرته اخلارق ذكاؤه ذلك يف وساعده
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 كيف ،العصر لذلك الثقايف اجلانب على إطالعنا ، العرض هذا من نستفيد أن ونستطيع العلمية
 العامل. الفىت هذا سرية من وذلك ،مركبه يف السري

 مث ،وغريهم .. للمرغيناين واهلداية ،البغدادي للمجد املختار فحفظ ،احلنفي الفقه إىل انصرف
 إىل انصرف مث .. بالقراءات القرآن وقرأ ،والشاطبية اجلزرية فحفظ القراءات إىل انصرف
 ومل ،مجيعها الصحاح من ،سنني عشر خالل شخص 000 من يقرب ما على فقرأ ،احلديث

 أيضا . الدراية قصد وإمنا فقط رواية احلديث يقرأ
 دراستها. مع كتب عدة فقرأ الفقه بأصول اهتم مث
 الفرائض. وقرأ ،وللزخمشري للسيوطي, التفسري يف قرأ مث

 القوايف. وعلم ،والتصريف ،والعروض ،اللغة وعلم ،وأصوله ،النحو يف ،العربية بالعلوم واهتم
 قرأ فقد التاريخ أما ،التصوف ويف ،املنطق ويف ،خمتارة كتب قرأ الكالم علم يف اهتم مث

 وغريها. ،الشماريخ للسيوطي
 رمحه املتنوعة علومه يف للناس مقصدا   فكان ،كثرية كتب النفيس وابن للرازي :الطب يف وقرأ

 اهلل.
 احلساب وعلم ،السمرقندي للشمس التأسيس أشكال ككتاب ،اهلندسة علوم يف وتعلم وقرأ

 الكتب. من وغريها .. الزمزمي للعالء اجليب منظومة ككتاب
 من السبعة والكواكب ،للمهدي والدقائق الدرج حساب يف احلقائق كشف :الفلك وعلم

 .الفلك كتب من ذلك وغري ،الشاطر ابن زيج خمتصر
 كما علما   22 إىل 83 ـال جتاوزت واليت العلوم حبرف أو ،بالعلوم مليئة حياته كانت وهكذا

 املشحون. الفلك كتابه يف ورد
 الكبرية العلمية الثقافة هذه خالل من طولون البن أتيح وقد ،عصره ثقافة هي العلوم هذه

 ،الشام علماء من العديدة جازاتاإل ونيل أيديهم على والقراءة ،القرن ذلك بعلماء االتصال
 بعد. عن جازاتاإل منهم لينال مصر لعلماء انتقل مث ،ودرايته وإتقانه بعلمه له شهدوا الذين

 شغلها اليت املتنوعة الوظائف إىل طريق له مهد ،طولون ابن به متتع الذي العلمي النشاط هذا
 ذكرها. على نأيت وسوف
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 عاش طولون فابن ،تربوية قراءة ،سبق ما لقراءة إعادة من لنا البد :سريته يف املضي وقبل
 بن الدين اجلمال القاضي عمه من جيعل كيف عرف ولكن ،سلف كما أبوين بال ،يتيما   وترعرع
 عينيه نصب وجعله منه فأخذ ،النبوي الرفيع وخلقه بعلمه عمه عن عحرف فقد ،له قدوة طولون

 وأبدع. وبرع وجاد فأجاد ،له قدوة
 وعباداهتم. بسلوكه ريثالتأ خالل من بناءاأل هبا يهدي دليل خري هي الصاحلة فالقدوة

 نساناإل على ليسهل ،التقليد حب على مفطورين خلقنا أن لنا وجل عز اهلل لطف ومن
 مبن؟ االقتداء .. ولكن ،االقتداء
 قدوة من وحذر يقظة على وليكونوا ،باءاآل عند اهلل على والفهم التبصر لدرجة يعود هذا
 رسوله. ورضى اهلل رضى لينالوا أبنائهم

 .(َوقحِل اع َملحوا  َفَسيَـَرى الّلهح َعَمَلكحم  َوَرسحولحهح َوال محؤ ِمنحونَ ) :تعاىل لقوله
 :للقدوة السابقة املرحلة هناك ،تربويا   بناءاأل حياة يف ثانية مرحلة هي واليت القدوة وقبل
 ذلك. وأمهية تربويا   بناءاأل حياة يف الشريفة والسنة الكرمي القرآن هي

 على مث ومن وقلبه وروحه نفسه يف الكرمي قرآننا بتنظيم تبدأ الوليد حياة يف ساسيةاأل فاللبنة
 القراءة على لتدريبهم عائلية جلسات بتنظيم واألمهات اآلباء من نرجو فكم ،تلقينا   لسانه

 وتعظيمه. حبه على وتعويدهم
 ،العظيم الرتبوي العمل ذلك ترافق ،حياهتم يف اليومي النبوي السلوك على تعويدهم ومع هذا

 وسلم. عليه اهلل صلى الكرمي لنبينا والوالء احلب شحنات
كتاب اهلل  أبدا بعدي لن تضلوا فيكم ما إن متسكتم هبماتركت ) :قال من هو أليس

 .(....وسنيت
بُّوَن ) :وسلم عليه اهلل صلى نبيه لسان على تعاىل لقوله ،وسلم عليه اهلل صلى قحل  ِإن كحنتحم  حتِح

 .(الّلَه فَاتاِبعحوين حيح ِبب كحمح الّلهح 
 :شيوخــــه
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  ،املزي الفتح أبو الشيخ ،املربد ابن اجلمال ،الصرييف بن السرياج زحريق بن الدين ناصر القاضي
 اهلل. رمحهم .. وآخرون ،النعيمي ابن

 والفنون العلوم وبقية العصر. ذلك وعلم مشايخ عدة على وقرأ الفقه درس فقد ذكرنا وكما
 األخرى.

 عليه وأقبل بل ال ،بعلومه وينتفعوا منه ليتعلموا عليه اأقبلو  فقد ،وطالبه تالميذه عن أما
  الكبار.

 على وترعرع نشأ الصبا منذ أي ،أظافره نعومة منذ العلمي وسعيه حتصيله نتاج هذا ننسى ال
 منهم. والفائدة لالنتفاع واحلرص ،والعلماء العلم حب

 :تالمذته ومن
 دمشق. يف واحملدثني الوعاظني شيخ ،الطييب الدين شهاب الشيخ

 دمشق. جامع خطيب البهنسي الدين جنم والشيخ
 .الشافعية مفيت النابلسي إمساعيل سالكاأل وشيخ

 احلنفية. مفيت سلطان بن الدين زين والشيخ
 الكبار. من وغريهم .. الشافعية مفيت العيتاوي الدين مشس سالماإل وشيخ

 عليه اهلل صلى الكرمي نبيه أمام ،ذلك فحسب ،والشيوخ العلماء لكبار شيخا   كان فقد
 لقوله ،الفردوس جنة إىل للوصول ،والصالح والرشد الفالح درب سلك مبن يباهي عندما ،وسلم
 .(يوم القيامة مباه بكم األمم تكاثروا فإين) :وسلم عليه اهلل صلى

 جانبه لنا تكشف ،علمي طابع ذات كثرية ألقاب أكتسب أنه ،نبينا أمام أيضا   فخرا   ويكفيه
 - املؤرخ - والتعبري النحو عامل - املسند - الفقيه - الرتاجم عامل - احملدث:  منها ،العلمي
 ذلك. وغري .. والفلك الطب علم يف وشارك
 أصحاب فذاذاأل العلماء هؤالء من لالعتذار حنتاج التعبري وقوية اللهجة شديدة معذرة فأي

  ،واحلساب العرض يوم وقوفنا يف عنها سنبحث مجلة أو عبارة بأي أم ،العالية العلمية القامات
 ..؟؟ منه طلبها على جنرؤ هل ،الشفاعة منه نطلب وحنن ذلك عند نبينا نقابل وجها   بأي أم
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 : مؤلفاته
  ،كتابا   246بلغت فقد ،والنفع الفوائد ومتنوعة كثرية ومؤلفات كثري علمي نتاج ترك لقد

 الضوء بإلقاء وسنقوم ، خمتلفة وعلوم موضوعات الكتب هذه تناولت فقد ،قليل بعدد ليس وهذا
 عدة الرجال وأمساء والرتاجم التاريخ يف فله ،مجيعا   حلصرهم وليس نستطيع ما بتعداد بعضها على

 : منها كتب
 املرسلني. سيد كتب عن السائلني أعالم -
 تيمية. ابن التقي أخبار يف املرضية االختبارات -
 الفراديس. بباب دفن فيمن القراطيس تبيض -
 الكربى. بدمشق تراكاأل من نائبا   وىل مبن الورى إعالم -
 املدلسني. أمساء يف الثمني التاج -
 الشام. قضاء ويل من ذكر يف البسام الثغر -
 طولون. بن أمحد تاريخ يف العيون حور -
 نفيسة. الست ترمجة يف النفيسة الدرة -
 . جملدات ثالث ،القرشي القادر لعبد احلنفية طبقات على الذيل -
 باملدينة. السبعة الفقهاء تراجم يف السفينة -
 اإلمامية. عند عشر ثيناإل األئمة تراجم يف الذهبية الشذرات -
 مصر. ملك من تذييل يف الدهر عجب -
 رسالن. الشيخ ترمجة يف البيان غاية -
 الوصف مع فيها يتعلق ما كل الصاحلية فيه تناول:  الصاحلية تاريخ يف اجلوهرية القالئد -

 الدقيق.
 باملزة. يتعلق فيما املعزة -
 واليمن. قيس بني الزمن حمن -
 مالك. ابن ترمجة إىل السالك هداية -
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 كيف للسؤال عقولنا ولتدفع ،طولون بابن لإلعجاب دفعا   تدفعنا اليت املؤلفات من وغريها.. 
 ..؟؟ قدمها وعزُية مهة وبأي ،الكثرية املؤلفات هذه له كان

 األجيال يتوارثه إسالمي إرث لتكون طولون ابن قدمها ،جدا   هامة تارخيية قيمة هلا مؤلفاته إن
 تعاىل. اهلل يدي بني يقف وهو طولون ابن وينتفع فينفعهم

انقطع عمله  إذا مات املؤمن) :وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول ،ذلك وقبل بل ال
 .(، أو ولد صاحل يدعو لهعلم ينتفع به، أو صدقة جارية: ثالث من إال

 :جوانب ثالث يف هذه وإرثه علمه من الناس استفاد لقد
 .الرتاجم يف -1
 .واحلوادث الدول تاريخ يف -2
 واألماكن. املدن تاريخ ويف -8

 ،عظيم شأن اإلسالمي للتأريخ جعلوا الذين ومن ،املؤرخني عظماء من طولون ابن وعد
 جديد بلباس التأريخ علم فقدم ،العلماء من غريه عن ميزته واليت ،كتاباته يف اتبعه الذي ألسلوبه

 أمام اجملال فتح فما ،للباين سرية مع البناء تاريخ وذكر ،الدقيق العمراين بالوصف موثق زاهي
 . اهلل إنشاء ،اإلسالمية احلضارة ركب يف للتقدم األجيال من القادمني

 :اهلل رمحه اجلليل شيخنا شغلها اليت العلمية املناصب أو وظائفه
 ،الفيت عمره سبقت اليت العلمية لشهرته ،عدة وبأماكن ،عديدة علمية وظائف إىل وصل لقد

  :الوظائف هذه من
 ذكره. سبق الذي والتأليف القرآن وقراءة واإلمامة التدريس -
 عمه. مع املرشدية واملدرسةة نيياملارد املدرسة يف الفقه يف مدرسا   عني -
 والدالمية. اخلاتونية يف القرآن وقراءة اجلديد جامع يف فقيها   وعني -
 العمرية. املدرسة يف ومقرئا   ومدرسا   -
 اجلديد. جامع يف للصحاح ومقرئ -
 األموي. اجلامع يف النسر قبة حتت ومدرس ومقرئ -
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 وليها. من أول وهو ،سليم السلطان عمارة إمامة -
 اليونسية. اخلانقاه إمامة -
 السيوفية. الزاوية إمامة -
 الركنية. باملدرسة اخلطابة -
 .اهلل رمحه فاقتنع واإلفتاء األموي يف اخلطابة عليه عحرض مث

 رمحه علمه من لالنتفاع عليه ازدمحوا الذين لطالبه وتفرغ ،يده خبط ،وتعليقاته ملؤلفاته تفرغ
 اهلل.

 األخوة أيها بإمكانكم ولكن ،أحد له يعقب ملو  يتزوج مل طولون ابن أن املصادر وتذكر هذا
 بقراءة تربوية وقفة قفوا ،الكرُية صحبته خطوة لينال خلفه سار ومن تالميذه عند تقفوا أن الكرام
 يف اخلريية شرف اهلل رمحه طولون ابن سينال كيف ،متفحص سائل   وعقل حمب وبقلب دقيقة
 سلف. خلري خلف خري كنتم :القول

 بالتوفيق. وجل عز اهلل إىل الدعاء مع ،العمل يف صرارواإل والعمل العلم وجل عز اهلل نسأل
 :وفاته عن أما

 ودفنهـ  580 ماع ،األول ىمجاد 11 األحد يوم يف طولون ابن واملؤرخ العامل وفاة كان
 واخلوارزمية. الكهف قبلي ،قاسيون سفح يف القاضي عمه برتبة
 آمني اللهم أحسنه فيتبعون القول يستمعون ممن وجعلنا ،وعنا عنه اهلل ورضي ،تعاىل اهلل رمحه 
 .العاملني رب يا آمني
  

 : املراجع
 .العماد البن / الذهب جن من الذهب شذرات
  .للزركلي / األعالم


