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 ث عصره شيخ اإلسالمحمدّ

 الدين بن صالحتقي الدين 

 ميالدي 1644   -1111/ هجري  246 -  555

 )اجلزء األول(
 الباحثة نبيلة القوصي

 إخويت الكرام:
الكرمي إىل جانب السنة النبوية مها األساس الذي قام عليه صرح احلضارة اإلسالمية إن القرآن 

يضئ أركان الكون ليشهد على مسو وعظمة اإلسالم، فالقرآن هو الدستور  الذي ما زال يشع نورا  
الرباين، فزع إليها لفهم أسرار القانون والسنة هي مبثابة اإليضاح اليت ي   ،الذي ارتضاه اهلل لعباده

 : كتاب اهلل وسنيت((.)) تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما: صلى اهلل عليه وسلم فأخربنا
 صلى اهلل عليه وسلم وملا حلق الني وحفظه،  صلى اهلل عليه  دي  النيحب فعين املسلمون  

احلرص  من يةللناس بغا مبا وعته صدورهم احلافظة ورووا  بالرفيق األعلى حدث عنه الصحابة
قوانني حتقق ضبط العدل  وينقل، ووضعت بعد ذلكيروى  فيما بعد فصار علم احلدي   ،والعناية

 . يف الرجال وتكلمتللحدي ، 
 

يبلغون األمانة  خرجوا ،يف عهد اخللفاءاإلسالمية اتسعت البالد عندما وهاهم الصحابة الكرام، 
معلمني  ، وأكمل من بعدهم  التابعونأفواجا   الماإلس يف دخل الناسف ،مبشرين ومرغبني ال منفرين

إىل املدينة املنورة   يرحلونيف بالدهم، بل  يسمعونمبا  تفونفكانوا ال يك ،حرص شديدمرشدين يف 
 األصل الذي شافهه الني باخلرب. ليسمعوا من الراوي

 
وبالغوا يف التأكد  ، طلبوا الرحلة للعلم"ورثة األنبياء حبق"هم وظهر يف العامل اإلسالمي علماء 

كي جينبوا السنة الشريفة   ،والتثبت من صحة احلدي  فوضعوا قواعد وشروط  صارمة، للرواية والراوي
  زيف املزيفني ودس املدسوسني.
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 إخويت الكرام:
عندما مات الني صلى اهلل عليه وسلم، حفظ الصحابة الكرام  حركاته وسكناته وأخالقه، 

قاموا بعمل اخللقية اليت جعله عليها املوىل من لون بشرته وطوله خري حفظ ، فوحفظوا لنا األمور 
 . جليل تركوه لألجيال الالحقة

هذا وإن علم احلدي  من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة،  حيبه ذكور الرجال 
عظيمٌة مجوع   وفحولتهم ، ويعىن به حمققو العلماء .. ولقد كان شأن احلدي  فيما مضى عظيما   

 طلبته، رفيعة مقادير  حفاظه  ومحلته... 
: إن علم احلدي  رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، ميتعنا قائال   اإلمام السيوطي ها هوو 
 حيرمه إال كل غمر، وال تفىن حماسنه  على ممر الدهر. يعتين به إال كل حرب، وال ال

اهلل عليه ذات رسول اهلل صلى   ن احلدي  موضوعهيف شرح البخاري: واعلم أ وقال الكرماين
 ادة الدارينعالفوز بس هي وغايته وسلم، وأفعاله وأحواله،

 ابن الصالح،هو ، حمدث ذاك الزمانكان يف القرن السابع للهجرة،  لكل زمان علماؤه حي  
، مث لينفع العباد م لينشأ ويرتعرع يف الشا  من حدود اربل العراقية قادما    املباركة إىل الشام  هاجر
 :يف احلدي  مؤلفاته من أشهر ،والبالد 
 " نوعا  25ابن الصالح " والذي ذكر فيه "مبقدمة ابن الصالح"،كتاب علوم احلدي  الشهري  
 ه.من

كم ناظم له   حيصى لقد اجتمع يف كتابه ما تفرق يف غريه، وال): العسقالين ابن حجر قولوي
عكف الناس عليه، )وقال السيوطي: ومعارض له ومنتصر(  وخمتصر، ومستدرك عليه ومقتصر،

 .يرجع إليه( واختذوه أصال  
ح على اإلفصا "للنووي، و "اإلرشاد"منها: على املقدمة،  وتعليقا   من العلماء شرحا   كتب الكثريو 

 الذي خلصه فيما بعد باسم " النكت على كتاب ابن الصالح"نكت ابن الصالح"،  البن حجر ،و 
 الشذا الفياح من علوم ابن الصالح" لألبناسي، وغريهم.وكتاب "
منهم: اإلمام  ،فهذبوه واختصروه ونظموا له شعرا   ،ام علماء احلدي حظي الكتاب باهتملقد 

  النووي، وابن كثري، والسيوطي، وابن حجر العسقالين، وغريهم من العلماء....
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 ،الذي قام بالتحقيق لكتاب ابن الصالح ،حفظه اهلل""نور الدين عرت  عالمة الدكتوركتب الو  
 فقال يف مقدمة الكتاب: 

 
 

برواية )إن من خصوصيات هذه األمة اإلسالمية املشرفة على غريها من األمم عنايتها الفريدة 
احلدي  الشريف وحفظه وترمجته إىل عمل تطبيقي ولكن اخلصوصية األكرب هلذه األمة يف نقلها 

مى لصيانة احلدي  من التحريف فيه والدخيل عليه، وذلك مبا توصلت للحدي  النبوي عنايتها العظ
  إليه من قوانني للرواية، هي أصح وأدق طريق علمي يف نقل الروايات واختبارها.

هذا الكتاب الذي اشتهر ب هو وإن أحسن كتاب صنفه أئمتنا السابقون يف هذا العلم العظيم 
ان بن الصالح الشهرزوري، الذي أبان أصول هذا العلم " مقدمة ابن الصالح" لإلمام أيب عمرو عثم

 .( أصليا   له، حىت صار كتابه مرجعا  مل يسبق ملث تبيانا  
 

 فمن هو ابن الصالح؟ 

 ؟ قب بشيخ اإلسالموملاذا ل  
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 ه؟يوالد أحضان  بني  وبأي علم وعمل نشأ وترعرع 
ملن سأل كيف تكون  لعظة الصاحلني اليت  فيها الكثري من العربة والسري  نستمعمعا   هياف
 اخلالفة يف األرض؟عمارة و ال

م إخواين، املتبعني بشوق هليكونوا من الذين اشتاق إليهم الني صلى اهلل عليه وسلم ومسا
 وتعظيم له، غري مبتدعني عنه....

 
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن املفيت صالح الدين عبد  اإلمام احلافظ العالمة شيخ اإلسالم 

 "علوم احلدي ". كتاب  بن عثمان املوصلي الشافعي، صاحب الرمحن
 

كان أحد فضالء عصره يف التفسري واحلدي  والفقه وأمساء الرجال وما يتعلق بعلم احلدي  
على والده  ونقل اللغة، وكانت له مشاركة يف فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة، قرأ الفقه أوال  

تنقل بني املدن يف رحلة العلم من املوصل إىل خراسان مث د، وكان من جلة مشايخ األكرا ، الصالح
إىل الشام ليتوىل التدريس يف املدرسة الناصرية بالقدس، مث انتقل إىل دمشق وتوىل التدريس باملدرسة 

اهلل بن عبد الواحد ابن رواحة احلموي، وملا بىن امللك  هبةالرواحية اليت أنشأها الزكي أبو القاسم 
دار للحدي  بدمشق فوض تدريسها ابن الصالح، مث توىل  مللك العادل بن أيوباألشرف ابن ا

التدريس مبدرسة ست الشام زمردة خاتون بنت أيوب وهي داخل البلد قبلي البيمارستان النوري، 
 أخيها وزوجها أسد الدين شريكوه. وقرب قربهاوهي اليت بنت املدرسة األخرى ظاهر دمشق، وهبا 

منها إال لعذر  بشيءاجلهات الثالث من غري إخالل  ه يفيقوم بوظائف  فكان ابن الصالح
 ضروري.
 

 مولده ونشأته: 

 

تابعة ألربل مشايل القريبة من شهر زور، تدعى ) شرخان(  قرية  يف، هجري555ولد عام
سنة . العراق، فنسب إليها، وكان والده يلقب بصالح الدين فنسب إليه وعرف بابن الصالح

أما هذه القرية الصغرية اليت انتسب هلا مجع غفري من العلماء األجالء الذين تبؤوا   ،هجري555
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مناصب هامة يف بالد الشام، فمدينة شهرزور منوذج ملدن رفع أبناؤها أمسها مبا قدموا من علم ينتفع 
 به، أو عمل صاحل رفع اهلل ذكرهم فكانوا من صفوة اخللق يف الشام، ولقب الشهرزوري غدا دليال

فقيه   زورتفقه على والده بشهر ابن الصالح بداية  وعلى تلك البيوت اليت أجنبت هؤالء األفاضل، 
أما ولده ابن  ،وأخذ عنه جم غفري ومات حبلب ها شافعي قدم إىل حلب و  درس يف مدارس

مث اشتغل باملوصل ومسع من عبداهلل بن  الصالح قام برحلة علمية أخذ جيول العامل طلبا للعلم،
السمني، ونصر بن سالمة اهليين، وحممود بن علي املوصلي، وأيب احلسن بن الطوسي،  

القاسم الشعرية،  وطبقاته...وعبد املنعم بن الفراوي، واملؤيد بن حممد بن علي الطوسي، وزينب بنت
أيب سعد الصفار، وأيب املعايل بن ناصر األنصاري، وفخر الدين بن عساكر، وموفق  والقاسم بن

يف عدة مدن  بن قدامة  والقاضي أيب القاسم عبد الصمد بن حممد بن احلرستاين وغريهم كرت نالدي
 ..مرو وحران واملوصل 

 
 ،بالفقه الشافعي الدين من العلماء األجالء فقيه متبّحر فأبوه صالح ، نشأ يف بيت علم ورئاسة

رف بلقب ابن الصالح ي ع  زق بابنه عثمان الذرف بأمجل وأقدر الصفات.... ور  توىل اإلفتاء وع  
نسبة لوالده الصالح... وعاش ابن الصالح يف عهد األيوبيني ولقي من ملوكها وأمرائها التشجيع 
على العلم بإنشاء املدارس واملكتبات ورصد األوقاف على املؤسسات العلمية والطالب لتهيئ 

 منه...   لوا املباركة املنشودةفينا ، عرض على سيد األكوانللعلماء أقدس األجواء يف تنافس جليل ي  
 

 "املهذب"دفعه لالرحتال يف طلب العلم بعد أن درس عليه  من أبيه وتوجيها   لقي تشجيعا  
فكانت رحالته قد مشلت معظم عواصم البالد اإلسالمية العلمية، من بغداد و خراسان إىل  ،مرتني

ر باملعاهد العلمية اليت تفاخر هبا العامل بالد الشام اليت استقر فيها، فبالد الشام كانت وال زالت تزخ
 .لقول املصطفى: )) فيها عمود الكتاب..((

 
زينب بنت أيب سندة املعمرة الصاحلة واملكثرة "واملالحظ يف سريته أن من شيوخه الشيخة امل

هجري، وترجم هلا كبار العلماء كالذهي وابن حجر 215توفيت  ،مسندة نيسابور" القاسم الشعرية
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)) ....إين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر حفظن وعملن بقوله تعاىل: هؤالء النساء فوغريهم، 
 ((.أو أنثى...
الذي   ،مبريب البشرية راب يف البيوت مرده إىل ضعف االتصالن ما نراه من فوضى واضطإ ،نعم
 ....القرآن قهل  خ  كان 
 

عن أجواء  غياب ذلكف  ،معلم البشريةبه   ما أخرب وبلغ وتعظيم وإننا ننعى إليكم فقدان تقدير
خبري  لالتصال املواظبة على أوراده اليومية أقّل ذلك  ية ونفس هاوية،يف دنيا فان ناالنشغال بيوتنا يعود
 .....و يا لألسف... الربية 
 

 ."نإنا هلل وإنا إليه راجعو : " إال نقولال 
 يتبع......

 
 املصادر:

 ـ طبقات الشافعية/ للسبكي
 ـ شذرات الذهب/ البن العماد

 ـ تاريخ العرب/ للذهيـ
 األعيان/ البن خلكان وفياتـ 


