الباحثة نبيلة القوصي

يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي

المؤرخ العلا مة الشهير بابن المبرد ،جمال الدين

يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي
املتوفى سنة ( )1001 /909
الباحثة نبيلة القوصي

إخوتي قراء "زاوية معالم وأعيان":
أجل ء دديري دمما تدديي يذكر ّزي رهم ييالهتم يح ّكممهم يديرهم
لقد ظفرت مدينة دمشق مبؤرخني ّ
دل هذ على شي ء
يدصارهم يخمنمهتم يحّمممهتم يزي يمهم يمسمجدهم يم مث ت رهبم ،تطريقة مدميزة يإن ّ
فها يدل على مدى سعة أفقهم لفكري يتألق ريحهم لاجد ين ،فلسمن حمهلم يقال" :عسى أن
نكان م صفاة خللق لذي مددحهم رسال هلل" ،يم أشهرهم مؤرخ دمشق ( ت عسمكر )
ملداىف 175ھ ،ي لذي مجع يصنّف يرتّب ممدته لعلمية مث دمم تعرضهم علينم م خلل جملد ته
لثممنني يف كدمته "تمريخ دمشق" ،ترسملة مفمدهم أن درئا يتأملا يتفكري أي تكم لعربة ي لعظة
تني لسطار ي لكلممت ي ألحرف ليت مجعت م أفا ه لثقمت؟ أمثمل :ت ملعلى  ،682ي ت أيب
لعجمئز ،يغريمهم م ملؤرخني لشياخ ضم إطمر عنا نه دال ملصطفى( :جيديب إليهم صفاة خلقه).
مث جم ء م تعده مؤرخان درئا يتأملا يتفكري يكدبا يدلاهبم هلل خمشعة يلسري م سبقانم مق ّدرة
جملّة د عني هلل عز يجل :للهم جعلنم خري خلف خلري سلف .
يحن نقف يإيمكم -م خلل هذه لز يية_ لنمدع لريح تسري لصمحلني ينسدأنس مبم خطّه لدمريخ حبريف م
ذهب منمديم علينم :دفا يتفكري  ،ي سدعينا تملصرب ي لصلة يإهنم لكبرية إال على خلمشعني.

ملؤرخ لشهري تمت ملربد ،ت عبد هلمدي:
امسه ومولده :

ياسف ت حس ت أحد ت عبد هلمدي ،لشهري تمت ملربد لصمحلي حلنبلي ،يلد سنة
درس يأفىت ،يحضر دريسم
848هجري ،م ّدث ،فقيه ،حناي ،مؤرخ ،صايف ،له مؤلفمت كثريةّ ،
يأخذ حلديث ع أصحمب ت حجر ،ت لعردي ،يغريهم م أكمتر علمم ء لشمم.
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كمن إمممم ،علمة ،يغلب عليه علم حلديث ي لفقه ي لنحا ي لدصريف ي لدصاف ي لدفسري ،يدد ألّف
تلميذه مشس لدي ت طالان مؤلفم ضخمم يف ترمجده ،يكدب يف حيمته يمصنفمته عدد م
لبمحثني.
مؤلفاته:

تصل إىل  488مصنف ،أترزهم يف حلديث لشريف ي لدمريخ ،يأشهرهم مم ترك ع تمريخ دمشق
لعمرين ،منهم :كدمته لشهري "تمريخ لصمحلية" ،صمحلية دمشق ،ي لذي يعد أيل كدمب يؤلف ع
هذه ملدينة ليت أسست عمم 111ھ ،يخلّصه ت كنمن ملداىف  5511ھ ،يأمسمه "مثمر ملقمصد يف
ذكر ملسمجد".

يكدمب " لدر لنقي يف شرح ألفمظ خمدصر خلردي يف فريع لفقه حلنبلي" " ،لدمهيد يف لكلم على
لداحيد"" ،إرشمد حلمئر إىل علم لكبمئر" " ،دخال حلممم يدا نينه "  ...يغريهم.
ي ترك رسمئل صغرية ما ضيعهم دد دلّت على سعة ألفق لفكري لديه ،يمنهم:
نزهة لرفمق يف شرح حمل ألسا ق ،عدة مللممت يف تعد د حلممممت ،غدق ألفكمر يف ذكر
ألهنمر ،يعريهم ..
وفاته:

تايف يف عمم  989ھ ،يدف يف سفح دمسيان ،جز ه ملاىل عنم خري جز ء ...
إن لاداف عند سري علمم ء لشمم يسدلزم منم حل ظ ذل لدناع لعلمي لديين ،جتده صافيم ،فقيهم،
م ّدثم ،مؤرخم ،حنايم ...،تناع رق يبدأ مبجمهدة لنفس لدسدقيم مث تعملية لبنم ء لفكري لسليم،
فم كمن منكم يم أهل لشمم يطمح لذل  ،فليدعلم يليعمل تقلب ينمشد ملاىل أن يشمله مديح
لنيب صلا ت هلل عليه (صفاة خلقه).
إخايت لقر ء سمئحي دمشق لعظيمة :
د ّدر هلل سبحمنه يتعمىل ألري حنم هذه ليت تسك أجسمدنم إىل مم شم ء هلل هلم ،كمم د ّدر ألجسمدنم،
د ّدر هلم أن متدل ما هب يطمدمت يرسم هبم كل ي حد منم عنا نه ،يد ّدر هلذ جلسد لفنم ء مهمم عظم
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ي شدد تعد خريج لريح لبمرئهم ..ييبقى م هذ إلنسمن فقط سريته يعمله يعلمه ،يممذ د ّدم م
صددمت تنجيه م هال حلسمب لذي ال مفر منه؟ فهل حن مدركان خلطارة ألمر؟
يقال لنيب لكرمي (:ال تزيل ددمم عبد يام لقيممة حىت يسأل ع أرتع :ع عمره فيم أفنمه ،يع
جسده فيم أتله ،يع علمه ممذ عمل فيه ،يع ممله م أي كدسبه يفيم أنفقه) .فأي تذهبان؟
للهم أهلمنم لسد د ي ّلرشد يف لقال ي لعمل دبل فا ت ألي ن.

املصادر واملراجع:
ـ شذرات الذهب  /البن العماد
ـ معجم المؤلفين /لعمر الكحالة
ـ الحوليات األثرية للجمهورية العربية السورية
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