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ا:  

هـ) عصرًا ملیئًا باألحداث، وكان هو نفسه شاهدًا ٩٤٢(ت  عاش اإلمام الصالحي

حیًا على ما عاناه الشامیون والمصریون، من ویالت الحروب التي حولت بلدانهم الى ساحاٍت 

عطلت ما سوى االقتتال من كل ما ینفعهم في حیاتهم العامة من أنتاج زراعي، أو صناعي، 

وربما هجرت كثیرًا من الناس، ودمرت أمالكهم ومزارعهم ومواردهم االقتصادیة التي فیها 

  معاشهم.

اإلمام الصالحي، عصرًا تعاون فیه الفرس والصلیبیون، والیهود والنصارى عاش 

وأذنابهم، جمیعًا ضد الدولة العثمانیة، التي كانت العراق ومصر وبالد الشام خاضعة أو تابعة 

لدولتهم، في هذه المدة من التاریخ وكان لذلك أثره الواضح في حیاة اإلمام الصالحي الذي 

  عن المجتمع في تلك القریة النائیة عن مصر. أختار العزلة بعیداً 

فمن هو اإلمام الصالحي، كیف كانت الحیاة في عصره؟! هذا ما ستجده عزیزي 

القارئ في هذه الدراسة الموجزة التي تتكون من مقدمة، هذه بعض معالمها، ومبحثین، وخاتمة 

  أوجزت فیها نتائج الدراسة.

اإلمام الصالحي شاهدًا حیًا على كثیر من  تناولت في المبحث األول عصره، وقد كان

هـ) ٩٢٠(صة، بدءًا من موقعة جالدیران سنة هذه األحداث السیاسیة والعسكریة منها خا

  وعالقات الفرس بالیهود والنصارى في أوربا والبرتغال منها خاصة.

هـ) بین العثمانیین وقانصوه الغوري قد حسمت ٩٢وكانت موقعة مرج دابق سنة (

المتردیة بین األخیر والدولة العثمانیة، فقضى تحت سنابك الخیل، كنموذج للخیانة  العالقة

والتردي في مهالك العمالة واالطماع الغیر مشروعة، أما الموقعة البارزة الثالثة التي عهدها 

  فهي موقعة الریدانیة، التي أعادت للعثمانیین مهابتهم في األرض اإلسالمیة بعد ذلك

ن لها أثرها السيء في اقتصادیات بالد الشام ومصر، أما من الناحیة هذه األحداث كا

العلمیة والثقافیة فكان أثرها محدودًا، الهتمام دولة الممالیك اإلسالمیة بالعلم والعلماء، 



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٣٣ ( 

 

العتقادهم بأن ذلك یرفع ویقوي من مركزهم عند األمة، فازدهرت المدارس، وانتشر العلم، 

  تحصى في مصر وبالد الشام وتركیا.وكانت المدارس أكثر من أن 

وخصصت المبحث الثاني عن حیاة اإلمام الصالحي محمد بن یوسف بن علي بن 

یوسف الشامي المولد، المصري النشأة والثقافة، والسكن والوفاة، وقد عّده من جاء بعده خاتمة 

من المصنفات، طبع المحدثین والحفاظ المسندین، برع بالكتابة والتألیف حتى أنجز عددًا كبیرًا 

  بعضها، والزال البعض اآلخر ینتظر من یخرجه من الرفوف لینفع به األمة.

  ا اول

  ه

عاش الشامي في دمشق، ثم في مصر، عصرًا ملیئًا باألحداث، مزدحمًا بالقتال 

عانوه من آالم وما ، وكان شاهدًا حیًا على ما وعاش معاناة الشامیین والمصریین ،والحروب

والسیاسیة العلمیة في تلك  ، واضطرابات كان لها دوٌر في الحیاة االقتصادیةقاسوه من مآسي

، الذي وصلت إلیه الدولة العثمانیة في أبهى لعصر هو عصر القوة واالزدهار، هذا االمدة

، انطالقًا من فتح فوٍذ، وسع مساحات واسعة من أوربا، وبسط ن، وأكثرها سعة رفعةعصورها

  .)٢(م١٤٥٣هـ/٨٥٧عام  )١(ة على ید السلطان الفاتحقسطنطینیال

، فصهروا الشعوب والقومیات انیون تحقیق االنسجام في مجتمعهملقد استطاع العثم

تح والتحریر وبسط النفوذ ، وأعلنوا حركة الفواحدة أسموها الدولة العثمانیة ةواألعراف في بوتق

قوَّى مضاعفة في حركتهم العسكریة ضد ، الذي أعطاهم والتوسع، باسم الجهاد اإلسالمي

  .لى مكتسباتهم ومنجزاتهم الحضاریة، من أجل المحافظة علداخل والخارجأعدائهم في ا

ا العصر فضًال عن التحدي الصلیبي، التحدي الصفوي لقد واجه العثمانیون في هذ

الصلیبین ع التتار تارة ومع ، الذي أسفر عن وجهه وأعلن سوء قصده باصطفافه مالفارسي

، ورشاواه التي قدمها ، وهدایاه إلى ملوكها، بل وكانت مراسالته للحكومة البرتغالیةأخرى

نصرة ومساعدة إذا ضرب بالد العرب، وحددوا له بسخاء إلیهم وراء ما وعده البرتغالیون من 

، وشجعوه على مهاجمة جده والبحرین والقطیف والبصرة وغیرها من الموانئ مكة فيأهدافًا 

  .)٣(دالعربیة الممتدة على طرق المالحة إلى الهن

، وأفعال الفرس المشین ضد وكان احتالل الصفویین للعراق، وتقدمهم نحو األناضول

ع البلدان التي أخضعوها لسیطرتهم، مما یندى له الجبین، ویحرك من أجله المسلمین في جمی
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قافهم عند حدهم في الحد ، إلین كان ذلك من خالل الحرب والقتال، وإ النفوس المخلصة

لن سالطینها الجهاد في األدنى مما یستوجبه العمل الدیني لدولة كالدولة العثمانیین التي أع

  .)٤(سبیل اهللا، لرفع رایة اإلسالم وحمایته

تّوجُه بوقعة  ،فعل سلیم األول حفید محمد الفاتح، قویًا ومؤثراً من أجل ذلك كان رد 

خسائر فادحة في  م) التي تكبد فیها الصفویون١٥١٤ هـ/٩٢٠( سنة )٥(فاصلة في جالدیران

، وكان سببًا وجیهًا اهم بأیدیهم قد أثار الناس علیهم، وكان تخریبهم لمدنهم وقر األنفس واألموال

، فأعیدت بغداد والبصرة والقطیف وغیرها إلى عمل على طردهم من العراق بعد ذلكفي ال

  .)٦(العثمانیة سیطرة الدولة

، واشاد البوكرك البرتغالي )٧(في دولتهم مع الیهودن الصفویون على عالقة لقد كا

ین ، وتبقى قسوة الفرس الصفوی)٨(الطیبة بین الصفویین والمسیحیین بالمعاملة الحسنة والعالقة

إذا ، اللهم إال الشكوك حول انتمائهم إلى اإلسالم، مما یثیر على المسلمین في العراق وغیره

جدادهم عندما عجزوا عن حمل السیف، فدخلوه على ، الذي لجأ إلیه أاالستسالمكان من باب 

  .نیة الكید ألهله

، فوالؤه لإلسالم مذبذباً  )٩(أما في بالد الشام، فقد كان موقف قانصوه الغوري

ب ، وٕان كانت أسمیه یوجب علیه الوقوف إلى جانحتضانه الخالفة اإلسالمیة في مصروا

م في ، بهدف إیقاف عملیات التقدتي تتعرض إلى هجوم شرس من ظهرهال، االدولة العثمانیة

من اصطفاف الصفویین ضد الممالیك،  ، ومع ما یعلمه الغوريأوروبا بعد فتح القسطنطینیة

، إال اللهم من وأعلن عداوة للعثمانیین بال مبرر، وضد الدولة العثمانیة، فقد ماأل الصفویین

ولته التي ضاقت الشعوب بها ثمانیة التي باتت تهدد دباب حرصه على إضعاف الدولة الع

  .)١٠(ذرعًا، في مصر وبالد الشام

ومما شجع العثمانیین على محاربة قانصوه الغوري تشجیعه لبعض القبائل في 

هم على ، یشجعومدها باألموال والسالحالمناطق الحدودیة على التمرد على اإلدارة العثمانیة 

، وقد عزمت قیادتها على تصفیة هذه ، واالنفصال عنها، واشغالهااستنزاف الدولة العثمانیة

ولة الممالیك الجیوب المشبوهة على الحدود قبل توجهها إلى بالد الشام لوضع نهایة تخبط د

  .)١١(في مصر وبالد الشام
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م) ١٥١٧ - ١٥١٦هـ/٩٢٣( شمال غرب حلب عام )١٢(والتقى الجانبان في مرج دابق

لجیش العثماني في العدد والُعّدة، وخاصة المدفعیة، وراء هزیمة الممالیك، فُقتل وكان تفوق ا

 .، الذي عاد إلى مصر مهزوماً قانصوه الغوري، تحت سنابك الخیل، وخسر كثیرًا من جنده

ي دخولها دون مقاومة ، التواستولوا على خزائنه في قلعة حلب، وحاز العثمانیون معظمه

  .)١٣(وتلتها دمشق، فغزة

وال إراقِة دماء لكن طومان  وحاول السلطان سلیم ضم مصر إلى دولته من غیر حربٍ 

 ، عّبر عن رفضه بإعالن الحرب على الدولة العثمانیة بدءاً الذي خلف قانصوه الغوري )١٤(باي

، فأوقع بحاكمها وجیشه هزائم بقتل مبعوث السلطان سلیم األول، الذي واصل زحفُه نحو مصر

م وأسر  ١٥١٧/كانون الثاني سنة ٢٢تعددة كانت أوالها في الریدانیة في منكرة في مواقع م

یة ، وبمقتله دخلت مصر في والزویلة بعد ثالثة أشهر من والیته في آخرها وأعدم على باب

  .)١٥(العثمانیین

ثم واصل الجیش العثماني بعد ضم مصر بسط نفوذه على الحجاز والیمن واألحساء 

العثمانیین إلى حدود  نها برقة وتونس والجزائر ووصلت جیـوشوسائر البالد العربیة وم

  .)١٦(المغرب

لوا ، وتوغ)١٨(، وشبه جزیـرة البلقـان)١٧(ا بعد ذلك إلى أرمینیا وأذربیجانومدت نفوذهم

، وأصبحت البخار )١٩(وصربیة والبوسنة والهرسك وكوسوفوبلغراد  في القارة األوربیة، فاحتلوا

ر ، والبحر األحمُعّد البحر األسود، والبحر األبیض المتوسط ت سیطرتها حتىالعالمیة تح

ور من التجـار ، وتجبي العشوالخلیج العربي بحیرات إسالمیة، وتخضع موانئها للنفوذ العثماني

  .)٢٠(الوافدیـن

، لم یكن ُهّم أحدهم یتجاوز الحفاظ على ي في بالد الشام عددًا من الوالةعاصر الشام

عسف والظلم مما أسخط الناس علیهم، حتى ل بطرٍق ساد أكثرها التمصالحه وجبایة األموا

ان الوالة ، ثم كتقدم ، أما في مصر فقد شهد مصرع أبرز ملوكها من الممالیك كماتمنوا زوالهم

، ألن اإلدارة كانت تحت نفوذ الحامیة العثمانیة، بعد االحتالل العثماني، أقلَّ شأنًا من سابقیهم

ت على ، التي طبقلصارمة التي قیدت الوالة بشروطهاالقانونیة واإلداریة افضًال عن التعلیمات 

  .)٢١(الوالي العثماني أحمد باشا، فأعدم بتهمة الخیانة



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٣٦ ( 

 

من  )٢٢(م)١٥٦٤-١٥١٩ هـ/٩٧٤ - ٩٢٦القانوني (ولم یخل عهد السلطان سلیمان 

، فحرك الغزالي أطماعه على الحدود الجنوبیة من مؤامرة صفویة، أو عمیل للصفویین

وتاله كما تقدم ، )٢٣(ذا دقع رأسه مقابل حركته وخیانته، إاألناضول فكانت عاقبة أمره خسراً 

، ولم )٢٤(م)١٥٢٤ هـ/٩٣٠( لق علیه الخائن فقضى مقتوًال سن، وأطأحمد باشا في مصر

هـ/ ٩٣٢( إلى اسطنبول سنة، فوصل رأسه ، من عاقب بغیهبابا ذو النون الصفوي یفلت

اعه ، وأتب، وتاله في المصیر قلندر جلبي)٢٥(د أن وأد الجیش حركته وقضى علیهام) بع١٥٢٦

  .)٢٦(أتت علیهم غیر مأسوف على مصیرهم ،في عملیة استئصال

، اسیة والعسكریة ملیئًا بالصراعاتوهكذا كان عصر الشامي من الناحیة السی

، ولهذه وات سواء من الداخل أو من الخارجوالشهوالحروب التي تحركها المطامع 

اعتزاله عن المجتمع من  ، وابتعاده أوكبیر في عزوبیته كما أرى من جهة االضطرابات دورٌ 

، معتكفًا على یة في رباطها متفرغًا لطلب العلمالنائ )٢٧(جهة أخرى، فاستقر في هذه القریة

  .اضطرابات وصخب جري في المدینة منالكتابة والتألیف بعیدًا عما ی

  ا اد  ه:

حبالى، قد أنتجت عجائبًا، من ، أیامًا ولیالي عاصر الشامي في بالد الشام ومصر

الشام ومصر من خالل هذه المدة ما عاناه الشعب في بالد  وعانى، الحروب والقالقل والفتن

، فضعفت للمصریین والشامیینمصدر الرئیسي ، أرهقت الزراعة وهي الویالت وسنوات عجاف

، مما ر وازداد فقر الناس، فارتفعت االسعاوقلت موارد الناس وموارد الدولة اإلنتاج الزراعي

، مما كام من توالي وتكرار فرض الضرائب، والمكوس، والمصادرات وغیرهافعله الوالة والح

زاد الطین بلة، تغّیر فاضطر الفالحون إلى هجر أراضیهم، وترك الزراعة، و  تعسف فیه الجباة

، فلم یكن عف إنتاجها، وض، فتعطلت كثیر من المصالحطرق التجارة، بین الشرق والغرب

  .)٢٨(لتخلص من الضرائب المفروضة علیهمألصحابها بٌد من غلقها ل

، ومعاناتهم وما جرى في مصر، لم تسلم منه بالد الشام، فكلهم تحت امرة حاكم واحد

هدأت األحوال تنفس ، فإذا ما االت الصدامات المسلحة والحروبح مشتركة تزداد سوءًا في

  .الناس الصعداء

نیة سیطرتها على مصر وبالد الشام، وانتهت دولة وعندما فرضت الدولة العثما

هلها من النواحي االقتصادیة كافة، الزراعة، والصناعة أ نشاطعاد إلى البلدین  .الممالیك
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كما  )٢٩(حركة المالحة في البحار الداخلیةبعد سیطرة الدولة العثمانیة على  والسیما، والتجارة

  .تقدم

ان للمؤسسات وكان أثر هذه الظروف متمیزًا على أهل العلم وطلبته، خاصة وٕان ك

ان تأثرها بما ، إنما كئرة الصراعات السیاسیة والعسكریة، وبعدها عن داالعلمیة استقاللیتها

، لكن تدهور انكمش النشاط العلمي وتأثر، فإذا لمستوى االقتصاديیجري مرتبط باألمن، وا

فاستمرت حركتهم الشامي ومعاصریه كانوا على ما یبدو أقوى من أن تؤثر بهم هذه الظروف 

  .العلمیة، كما سنوضحه

ا ا:  

لذي عاث في كانت مصر وبالد الشام في رعایة دولة الممالیك أیام المد المغولي ا

م في بالد ما وراء النهر ، فسفكوا دماءهم وقتلوا علماءهم ودّمروا مدنهالمسلمین فساداً بالد 

ومرو وهراة وطوس والري  ، ومنها سمرقند وبخارىآثارًا وركاماً  مدنهموخراسان، وتحولت 

، وأحرقوا كتبهم وأغرقوا مكتباتهم ونفائس ثرائهم العلمي وأسقطوا الخالفة وقتلوا سراة ونیسابور

س وعامتهم ونهبوا األموال وخّربوا المباني وأحرقوا الكتب والقوا كثیرًا منها في نهر دجلة النا

  .)٣٠(بغداد حیارى كالحیارى في الصحراءحتى صار علماء 

ع بهم الممالیك في ، بعد أن أوقالء الهمجوظلت مصر وبالد الشام في مأمن من هؤ 

جدوها ، فو إلیها العلماء من كل حدٍب وصوبٍ  فهرع )٣١()١٢٥٩ هـ/٦٥٨( عین جالوت عام

، أنه ال شيء یقربهم من ظًال وارفًا وموردًا عذبًا، ورأى ملوك مصر وبالد الشام، عامتهم

له، فرفعوا من قدر العلم والعلماء، السلطان ویقوي مركزهم عند األمة إال بتعظیم الدین وأه

ف الطلبة ینهلون من مواردها، فكانت ا آال، فجاءهفأسسوا المدارس، وأرصدوا لها العلماء

، وأقاموا الخوانق المدرسة الصالحیة، والمؤیدیة، والظاهریة، والناصریة، والكاملیة وغیرها

فین فیها من والرباطات وحبسوا علیها األموال والضیاع وقفًا على طلبة العلم والمنقطین والمعتك

  .)٣٢(الدارسین والمتعبدین

مانیة التي عدیدة من أشهرها المدارس األربعة السلی وظهرت في هذا العصر مدارس

ئمة والمدرسون ، وخص بها المسجد الحرام لیتخرج منها الفقهاء واألخصصت للمذاهب األربعة

رئیسیة على تدریس القرآن الكریم، والحدیث  ، وكان التعلیم فیها یعتمد بصورةوالمعلمون والدعاة

  .)٣٣(ى لتدریس العلوم األخرىمدارس أخر ، وأنشئت فیها النبوي الشریف



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٣٨ ( 

 

، أدرنه والقسطنطینیة وأماسیة وغیرها كثر عدد المدارس حتى وفي المدن التركیة

العلوم  ، فضًال عنیدرس فیها ، كانذكورة أكثر من مائة وسبعین مدرسةتجاوز في المدن الم

معفیون من عیة ، وطلبة العلوم الشر ، وكانت الدراسة مجانیة)٣٤(الشرعیة واآلداب الشرقیة

، فنشطت الدراسة ونشط لعدد من الدارسین المسكن والمأكل، وضمنت الدولة الجندیة اإللزامیة

یة على وتیرتها في المدن ، واستمرت الحیاة العلمالتألیف باللغة العربیة والتركیةالعلماء في 

ي مصر ر ف، والجامع األموي بدمشق واألزهنها مكة والمدینة والمسجد األقصى، ومالعربیة

األوقاف ، وكانت دور المساجد في التدریس والتألیف، فضًال عن وجامع الزیتونة في تونس

، وقد برز في العلمیةواألحباس قد خصصت لهذه المدارس وللدارسین بما یشجع على الحركة 

أعالم في تركیا وبالد الشام ومصر، ذكر شكیب أرسالن عشرات هذه المدة من التاریخ أئمة 

ن المؤلفین ، فضًال علیا في اإلدارة والقضاء واإلفتاءهم من تبوأ مناصب ع، وفیمنهم

  .)٣٥(والمصنفین والمترجمین

، بالمكتبات متمیزًا في هذا العصر ، فقد كان االهتماموكما أهتم السالطین بالمدارس

أكثر من خمس وأربعین  بل إن عدد خزائن الكتب قد بلغ في مدن الدولة العثمانیة في تركیا

عن المخطوطات التي ُعّدت ، فضًال ) مجلدًا من الكتب اإلسالمیة٤٦١٦٢( انة فیهاخز 

الفاتح، وخزانة النور، ، وخزانة ومن هذه الخزانات خزانة طوب قبو، وأیا صوفیا ،باآلالف

  .)٣٦(وأسعد أفندي، وخزانة راتب باشا، وغیره

ات الكتب وخزان، د الشام فأكثر مما یمكن أن تحصىأما المدارس في مصر وفي بال

، وبالعلماء اة ودمشق مألى بنفائس كتب التراث، واسیوط وحلب وحمفي القاهرة واإلسكندریة

التفسیر والحدیث والتاریخ، وأصحاب المعاجم والموسوعات، وهم األجالء من أهل العلم بالفقه و 

ه حظ سر ول، ومؤرخ ومففي األعم األغلب، كانوا علماء في أكثر من مادة، فالفقیه محدث

، ولم یتأثر هؤالء العلماء وال طلبة العلم عندهم بنزاعات األمراء وافر في العلوم األخرى

دة لكثیر من المؤلفات ، لكن نقل السلطات العثمانیة في هذه الموالوزراء والسالطین

العلمیة  ، أثر على الحركةلفقهاء وغیرهم إلى المدن التركیة، فضًال عن العلماء واوالمخطوطات

، إذا أدى استعمال اللغة بعد عصر هؤالء السالطین األقویاء، وخاصة سائر البالد العربیةفي 

باللغة العربیة، عن ، إلى ضعف االهتمام عة للدولة العثمانیةالتركیة رسمیًا في الوالیات التاب

  .)٣٧(المستوى المطلوب



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٣٩ ( 

 

ر صناعة و ، التي رافقها تطلقد عاصر الشامي هذه األحداث، وهذه الحركة العلمیة

الورق ووفرته ورخص ثمنه، من جهة ودعمه من الجهة األخرى، وذلك شجع على التألیف، 

  .)٣٨(في حیاة الشامي العلمیة إیجابیاً ، مما اثر فأزدهر في هذا العصر

، وكان ذته دور في تشجیع الحركة العلمیةوكان لعالقته الطیبة مع شیوخه وتالم

مال األتراك والتاریخ واللغة وغیرها دوٌر متمیز في الرّد على إهلمؤلفاته في الحدیث والتفسیر 

، وحث األمة على العنایة بها حتى ال للغة العربیة من جهة، والعمل على المحافظة علیها

  .)٣٩(أهلها فیستعجم علیها اإلسالم كلهتستعجم على 

ونانیة ، فنقلت كثیٌر من المعارف والعلوم من الیوازدهرت الترجمة في هذا العصر

، ومنها كتب في الطب والجغرافیة والریاضیات والفلك إلى التركیة والعربیةوالفارسیة  والالتینیة

ا ، فزودوهالشفاء باهتمام الدولة العثمانیة، وحظیت دور علوم الدین من فقه وتفسیر وتاریخو 

ین ، ال فرق باً باألطباء واألدویة، وجعلوها مجانیة ولجمیع الناس، رجاًال ونساًء صغارًا وكبار 

  .)٤٠(المرضى من حیث الجنس أو الدین

وكما توسعوا ببناء المدارس والمساجد والمستشفیات فقد أغرموا ببناء القصور والحدائق 

، وقد شارك السالطین في العامة بكل أنواعها، والمرافئ الكبیرة والمدنوالمتنزهات واألسواق 

هذه العدوى إلى مصر  ، وانتقلت بعد ذلكواألغنیاءاریة األمراء والوزراء هذه االنجازات الحض

  .)٤١(وبالد الشام

ما ا  

وأ وم وم ه وا  

  :مولده

  .)٤٢(لمصادر أّن مولده في صالحیه دمشقذكرت بعض ا

  :اسمه ونسبه

  .)٤٣(محمد بن یوسف بن علي بن یوسف

  .)٤٤(محمد الشامي)(شمس الدین  رجم له ابن العماد الحنبلي بقوله:وقد ت

  

  



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٤٠ ( 

 

  :نسبته

ي :(الشام، أما الكتاني فقال)٤٦(الشامي)(، وقیل:)٤٥(الدمشقي الصالحي)( عنه: قیل

  .)٤٧(الصالحي الدمشقي ... ثم المصري)

محمد الشامي الصالحي ثم (الشمس نسبته المصري حین قال: علىالمحبي وزاد 

  .)٤٨(المصري)

تدل داللة قاطعـة علــى أن اسرته كانت إن نسبته التي أوردناها في األسطر السابقة 

، وعلى الرغم من عدم اتفاق في مدینة دمشق وفي حي الصالحیة تسكن الشام وتحدیداً 

م الكتاني بأنه شامي المؤرخین على صیغة واحدة لنسبته فإننا نمیل ونرجح ما ورد عند اإلما

  .دمشقي صالحي

  :آراء العلماء فیه

 ةصاحبنا الشیخ العالمة الصالح الفهامهـ):(٩٧٢(ت  قال عنه ابن حجر الهیثمي

  .)٤٩(خ محمد الشامي الدمشقي ثم المصري)الثقة المطلع والحافظ المتبع الشی

  .)٥٠()الشامي دـن محمـ(الشیخ شمس الدیهـ) فقال:١٠٨٩(ت  العماد الحنبلي ابنأما 

األخ ومنهم ( :كتابه الذیل على الطبقات ما نصه ورد لدى العالمة الشعراني في

المحمدیة ... كان عالمًا  ةالصالح العالم الزاهد شمس الدین محمد الشامي المتمسك بالسن

، بت عنده مهیب النظر كثیر الصیام والقیام صالحًا مفننًا في العلوم ... كان حلو المنطق

یئًا وال اللیالي فما كنت آراه ینام في اللیل إال قلیًال ... كان ال یقبل من مال الوالة وأعوانهم ش

  .)٥١(كثیرة مشهورة بین أصحابه ورفقائه)یأكل من طعامهم ... وأخالقه الحسنة 

  .)٥٢()خاتمة المحدثینهـ) فقال عنه:(١٣٤٥(ت  أما الكتاني

(اإلمام الحافظ محدث الدیار المصریة ومسندها هـ) فقال عنه:١٣٨٢(ت  الكنانيأما 

  .)٥٣(من أجلِّ تالمیذ الحافظ السیوطي) ...

:(خاتمه الّحفاظ قال عنه الشیخ أبو سالم العیاشي العماد الحنبلي أیضًا ما ابنونقل 

وهو صاحب السیرة المعروفة بالسیرة الشامیة التي هي أجمع وأفید ما ألفه المتأخرون في 

  .)٥٤()فیهالسیرة النبویة واألحوال المصط

  

  



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٤١ ( 

 

  :آثاره العلمیة

الهجري ومن  من األعالم البارزة في القرن العاشر –رحمه اهللا  –یعد اإلمام الصالحي

المكثرین في التألیف، وقد كرس حیاته لهذا الغرض، وأجاد فیه وأبدع ، وتنوعت كتبه في شتى 

، وكان اهتمامه باللغة العربیة واللغة ،علم الحدیث، والتفسیر، والتوحید، والتاریخ العلوم، منها:

؛ أهلها فیستعجم علیها اإلسالم كلهن أن تستعجم على من باب الحرص وخوفًا على لغة القرآ

، وٕانما كان عصره في ظل العثمانیین واالسالمیة لم تعد قیادتها عربیةذلك ألن الدولة العربیة 

، وأرى أن اهتمامه لم یكن لهذا السبب وٕانما كان )٥٥(كانوا حریصین على اللغة التركیة الذین

، وقد وظف ها متبحرًا فیها عالمًا بأسرارهایة عاشقًا لاإلمام الصالحي مولعًا باللغة العرب

) ألنه كان لهدى والرشاد في سیرة خیر العبادسبل ا( ه وقدراته في هذا العلم في كتابه:امكانات

یعتبره من أجّل األعمال لذلك أراد أن یستكمل هذا الجهد كل ابعاده العلمیة ویسهل على 

  .اج إلى التوضیح في مجال اللغةتحتالقارئ كل ما ورد فیه من معلومات 

لشامیة والتي ) المعروف بالسیرة الهدى والرشاد في سیرة خیر العبادسبل ا( ویعد كتابه

(وهو أحسن كتب المتأخرین وابسطها في السیرة النبویة  :هـ)١٠٦٧ت ( قال عنه حاجي خلیفه

... إنه منتخب من أكثر من ثالثمائة كتاب وآت من الفوائد بالعجب العجاب وقد زادت أبوابه 

هـ) فقال ١٠٨٩(ت  ، أما ابن العماد الحنبلي)٥٦(سبعمائة باب وأن اسمه سبل الرشاد)على 

، ب، وأقبل الناس على كتابتهاها من الف كتاالف السیرة النبویة المشهورة التي جمع( عنه:

  .)٥٧(یها على انموذج لم یسبق إلیه أحد)ومشى ف

لهدى (سبل ا لإلمام الصالحي أشاد بمؤلفه هذا وتجدر اإلشارة إلى أن من ترجم

) وأثنى على جهده الكبیر فیه وهنا یمكن القول إن كتابه هذا یعّد والرشاد في سیرة خیر العباد

لمهمة في السیرة النبویة مع ما كتب فیها من مؤلفات إال أن الطریقة واألسلوب من المؤلفات ا

، وبسبب مهمًا من مصادر السیرة النبویة الذي أتبعه اإلمام الصالحي جعل كتابه مصدراً 

وط فقد عثرت علیه على ، أما المخطحرص المتأخرون على تحقیقه وطبعه أهمیة الكتاب فقد

المملكة األردنیة ومراجعتي إلى الجامعة األردنیة وحصلت على  : بعد سفري الىوفق ما یلي

دنیة وجدتها على شریط المعلومة اآلتیة من مركز الوثائق والمخطوطات الجامعة االر 

  .)٥٨(مایكروفیلم

 .١٣٢) ورقة، ص٢٠٣( ) عدد األوراق٥٩٠( الجزء األول: رقم الشریط - 



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٤٢ ( 

 

 .١٣٢) ورقة، ص١٧٦( ) عدد األوراق٥٩٠( الجزء الثاني: رقم الشریط - 

 .١٣٣) ورقة، ص١٨٠( ) عدد األوراق٥٩١( الجزء الثالث: رقم الشریط - 

 .١٣٣) ورقة، ص١٨٠( ) عدد األوراق٥٩١( الجزء الرابع: رقم الشریط - 

 .١٣٣) ورقة، ص٢٣٢( ) عدد األوراق٥٩١( الجزء الخامس: رقم الشریط - 

 .١٣٣ص) ورقة، ٢٥٧( ) عدد األوراق٥٩١( الجزء السادس: رقم الشریط - 

 .١٣٣) ورقة، ص٢٠٠) عدد األوراق(٥٩٢( الجزء السابع: رقم الشریط - 

 .١٣٣) ورقة، ص٢٢٩)عدد األوراق(٥٩٢الجزء الثامن: رقم الشریط( - 

  مأخوذة من الخزانة العامة في الرباط .

ي وقد تم تحقیق هذه المخطوطة من قبل الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ عل

في  ٦٧٤٠عدد الصفحات:  م)،٢٠٠٧ –بیروت( الكتب العلمیة،، دار  ٢محمد معوض، ط

  .)جزءاً  ١٤(

ا ویبدو وقد ذكر المؤرخون العدید من مؤلفات اإلمام الصالحي والتي لم أعثر علیه

، ذلك أن بعض الكتب التي نسبت إلى اإلمام الصالحي قد ظهرت أنها ال زالت طي الكتمان

  .تحقیقهاالباحثین وتمت دراستها و  ووصلت إلى أیدي

  :أوًال: الكتب التي تم تحقیقها

، إعداد (دراسة وتحقیق)، رسالة ماجستیر النعمان ةعقود الجمان في مناقب ابي حنیف -١

، ستاذ الدكتور احمد فهمي أبو سنه، إشراف االوي محمد مال عبد القادر األفغانيمول

الدراسات العلیا ز، كلیة الشریعة والدراسات االسالمیة، قسم جامعة الملك عبد العزی

 .هـ)١٣٩٩ - ١٣٩٨رع الكتاب والسنة (، فالشرعیة

(اإلســراء والمعــراج) مطبوع/ تحقیق: حسن أحمد  فصل الفائق في معراج خیر الخالئق:ال -٢

، دار ابن ١/٩/٢٠٠٣) صفحة، تاریخ النسر٤٥٩( ، عدد الصفحات١، ط١، مجلدإسبر

 .حزم

افظ محمد بن یوسف الشامي ، عند الحنینفي الصبر عند فقد البنات والبالفضل المبین  -٣

 .هـ)، (تخریج ودراسة)٩٤٢(ت  الصالحي



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٤٣ ( 

 

إعداد الطالبة خلود ، یث الصبر على فقد البنات والبنین، بعنوان أحادرسالة ماجستیر

، تخصص الحدیث النبوي الشریف ن علي نور، إشراف الدكتور زهیر عثمامحمد الحسبان

 .القانونیة في جامعة آل البیتیة و وعلومه في كلیة الدراسات الفقه

  :ثانیًا: الكتب التي لم تحقق

(مزیل اللبس عن حدیث رد  مخطوط): وجدتها بعنوان( :كشف اللبس في رد الشمس -١

، ) ورقة٤٠السالمیة) عدد األوراق (الخزانة ا( )،٣، رسالة رقم (٥/٢٠الشمس) رقم التصنیف 

كتبة األوقاف المركزیة في ، من مشاء اهللایقها في قابل األیام ان وقمت بالحصول علیها لتحق

هـ) ٩١١ت الشمس هي لشیخه اإلمام السیوطي( د، إال أن كشف اللبس في حدیث ر الموصل

 .رحمه اهللا

) النسخة األولى وجد في مركز (مخطوط ما تبع فیه البیضاوي صاحب الكشافاإلتحاف ب -٢

 ، رقم التسلسل، الریاضلسعودیةفیصل للبحوث والدراسات االسالمیة، المملكة العربیة االملك 

 .)٢١٥١) رقم الحفظ (١١١٢٨١(

  ف   20

  .)٤٤٨٨، ٨٥٦٢، ٦٥٥٠: المكتبة الظاهریة برقم (النسخة الثانیة

  .٢/٧٠٨بقونیه برقم، : مكتبة یوسف اغا النسخة الثالثة

  .١٢٨٩٩١/-)٤٢٦٦(النسخة الرابعة: االزهریة، رقم

  :)٥٩(ذكروها ومنها نا إال أن المؤرخینالكتب التي لم تصل الی

 .وجیز الخادم للغات القرآن العزیزالجامع ال -٣

 .مرشد السالك إلى ألفیة ابن مالك -٤

 .لیها اقتضبه من نكت شیخه السیوطيالنكت ع -٥

 .في معراج سید أهل الدنیا واآلخرةاآلیات العظیمة الباهرة  -٦

 .في معراج سید أهل األرض والسمواتاآلیات البیانات  -٧

 .لفتوه في شرح الصدر وخاتم النبوةرفع القدر ومجمع ا -٨

 .شرح االجرومیه -٩

 .فتح الرحماني شرح أبیات الجرجانيال - ١٠

 .جوب فتح أن وكسرها وجواز االمرینو  - ١١



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٤٤ ( 

 

 .ي في ترجمة أبي عمرو االوزاعياتحاف الراغب الواع - ١٢

 .الم على االبناء والبنین والبناتالنكت المهمات في الك - ١٣

 .تفصیل االستفادة في بیان كلمتي الشهادة  - ١٤

 .اتحاف االدیب بخالصة االعاریب - ١٥

 .ر النفائس في تحبیر كتاب العرائسالجواه - ١٦

 .مطلع النور في فضل الطور - ١٧

 .عین االصابة في معرفة الصحابة - ١٨

 .المجموعة في األحادیث  الموضوعة الفوائد - ١٩

  :شیوخه

یكونوا كثر  على شیوخ عصره ویبدو أن شیوخه لم - رحمه اهللا –تتلمذ اإلمام الصالحي

  :كره المؤرخون، ومنهمحسبما ذ

وهو الحافظ الفضل جالل الدین بن عبد الرحمن بن  :)٦٠(هـ)٩١١(ت  اإلمام السیوطي -١

  .السیوطي المعروف بابن االسیوطي كمال الدین أبو بكر بن محمد

الشیخ اإلمام العالم العالمة الحبر البحر اعجوبة ( هـ):١١٦٧(ت  قال عنه ابن الغزي

الحافلة الجامعة الدهر شیخ اإلسالم جالل الدین الخضیري القاهري الشافعي صاحب المؤلفات 

  .)٦١(النافعة المتقنه)

(هو اإلمام فخر المتأخرین علم أعالم الدین خاتمة هـ):١٣٨٢ت (وقال عنه الكتاني 

ًا وٕاطالعًا من نوادر اإلسالم في القرون األخیرة حفظ الحفاظ ... هذا الرجل كان نادرة

  .ومشاركة وكثرة تألیف

: (كان الصغرىوقال عنه ابن العماد الحنبلي في السبائك والشعراني في الطبقات 

 .)٦٢()تنًا وسندًا واستنباطًا لألحكامأعلم أهل زمانه بعلم الحدیث وفنونه رجاًال وغریبًا وم

بن محمد بن ابي بكر بن عبد الملك بن الزین احمد بن  أحمد :هـ)٩٢(ت  القسطالني -٢

القسطالني األصل المصري  الجمال محمد بن الصیفي محمد بن المجد حسین بن التاج علي

  .الشافعي



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٤٥ ( 

 

(كثیر االسقام قانع متعفف جید القراءة للقرآن  :هـ)٩٠٢ت ( قال عنه السخاوي

تواضع متردد لطیف العشرة سریع الصوت بها مشارك في الفضائل م شجيوالحدیث والخطابة 

  .)٦٣(الحركة)

هـ):( ... أرتفع شأنه ١٢٥(ت  هـ)، والشوكاني١٠٨٩(ت  قال عنه ابن العماد الحنبلي

... فأعطي السعادة في قلمه وكلمه وصنف التصانیف المقبولة التي سارت بها الركبان في 

والتحریر لطیف اإلشارة بلیغ حیاته ... كان إمامًا حافظًا متقننًا جلیل القدر حسن التقریر 

العبارة حسن الجمع والتألیف لطیف الترتیب والتوصیف زینة أهل عصره ونقاه ذوي دهره وال 

  .)٦٤()الت األكابر على هذا في كل عصریقدح فیه تحامل معاصریه علیه فال ز 

الفضل  والمواهب لشیخنا العالمة ابي( اإلمام الصالحي روایته عنه بقوله:وقد أكد 

 .)٦٥(د بن الخطیب القسطالني)أحم

   قال عنه الغزي   )٦٧(المكي )٦٦(أبو فارس عبد العزیز بن عمر بن فهد الهاشمي العلوي -٣

( الشیخ اإلمام الحافظ المتقن الرحال المفید القدوة عز الدین أبو الخیر وأبو  هـ): ١٠٦١ت (

بنفسه إلى المدینة المنورة ثم فارس ابن العمدة المؤرخ الرحال نجم الدین أبو القاسم ... رحل 

 .)٦٨(ر المصریة وغیرها واجتهد وتمیز )إلى الدیا

الحافظ العمدة سراج الدین عمر بن فهد مؤرخ :(هـ)١١١١(ت  المحبيقال عنه 

 .)٦٩(مكة)

أبو الفتح ابراهیم بن شیخ اإلسالم عالء الدین ابي الفتح علي بن  الدینالقلقشندي برهان  -٤

(ت  نـال الدیـي جمـالقاضي قطب الدین أحمد بن إسماعیل بن عالن القرشي الشافع

 .)٧٠(هـ)٩٢٢

انتهت إلیه الریاسة وعلو السند في الكتب الستة هـ):(١٣٨٢قال عنه الكتاني (ت 

، توفي فقیرًا ... عن إحدى ره إال لضرورة شرعیة یخرج من داوالمسانید واالقراء وكان ال

س كانت في مصر فغربت أي عند وكأن الشمسنة ... قال الشعراني في ترجمته:( وتسعین

أخبرنا األئمة المسندون ... وأبو الفتح اإلمام الصالحي روایته عنه بقوله: (وقد أكد  )٧١(موته)

ارة بهاء شندي قراءة علیه وأنا أسمع بمنزله بحجمال الدین بن اإلمام أبو الفتح عالء الدین القلق

 . )٧٢(الدین في القاهرة ... )



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٤٦ ( 

 

الفضل بن المحب القاهري  االوجاقي، عبد الرحیم بن محمد بن محمد بن أحمد التقي أبو -٥

 .)٧٣(الشافعي

( وأشیر إلیه بالفضیلة مع التواضع وحسن العشرة ... هـ):٩٠٢ت ( قال عنه السخاوي

 :، وقد أكد اإلمام الصالحي روایته عنه بقوله)٧٤(وفضًال واقتدار على التعبیر)كاٍء مع مزید ذ

دین بن االوجاقي في (أخبرنا األئمة المسندون... وأبو الفضل عبد الرحیم بن اإلمام محب ال

 .)٧٥(إجازة خاصة )

هـ) ٩٤٢، وقد أكد اإلمام الصالحي (ت  )٧٦(، الشیخ شاهین عبد اهللا المصريالخلوتي -٦

ولما منَّ اهللا :(في عقود الجمان روایته عنه بقولهمن مقدمته الخامس  الفصلروایته عنه في 

علي باالجتماع باألستاذ العارف ذي األحوال السنیة واألفعال المرضیة والطریقة السنیة الشیخ 

 .)٧٧()یم بسفح الجبل المقطم تحت العارضشاهین بن عبد اهللا المق

ین بن أخذ عن ... والشیخ شاههـ): روایته عنه بقوله:(١٣٨٢ت ( وقد أكد الكتاني:

 . )٧٨(عبد اهللا الخلوتي المصري )

              وقد أكد اإلمام الصالحي  )٧٩(:ع الدین عمر بن عبد اهللا الخلوتيالشیخ شجا -٧

 :هـهـ) روایته عنه في الفصل الخامس من المقدمة في عقود الجمان روایته عنه بقول٩٤٢(ت 

افه اهللا الخلوتي المقیم بقر (ولما من اهللا علي باالجتماع ... والشیخ شجاع الدین عمر بن عبد 

 .)٨٠(مصر

(أخذ عن الحافظ ... وشجاع الدین عمر  هـ) روایته بقوله١٣٨٢(ت  وقد أكد الكتاني

 .)٨١()لخلوتي المقیم بقرافه مصر وغیرهمبن عبد اهللا ا

  :تالمیذه

هاب الدین الخفاجي المصري قاضي القضاة الملقب بشالشیخ أحمد بن محمد بن عمر  -١

 . )٨٢(الحنفي

( صاحب التصانیف السائرة واحد أفراد الدنیا هـ):١١١١(ت  قال عنه المحبي

المجتمع على تفوقه وبراعته، وكان في عصره بدر سماء العلم ونیر افق النثر والنظم رأس 

به ممن ادرك وقته معترفون به بالتفرد  انفین ... وكل من رأیناه أو سمعنالمؤلفین ورئیس المص

  .)٨٣()تقریر والتحریر وحسن االنشاء ...في ال



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٤٧ ( 

 

: (وممن أخذت عنه األدب والشعر شیخنا روایته عن اإلمام الصالحي بقوله وقد أكد

 .)٨٤(أحمد العلقمي ومحمد الصالحي الشامي)

         الحانوتي المصرمحمد بن عمر الملقب شمس الدین بن سراج الدین بن سراج الدین  -٢

 .)٨٥(هـ) ١٠١٠ت (

الفقیه الحنفي كان رأس المذهب في عصره بالقاهرة ( هـ):١١١١(ت  قال عنه المحبي

  .)٨٦()محفوظ له الفتاوي المشهورة ...یرجع إلیه أمر الفتوى والریاسة ... وكان فقیه واسع ال

تفقه على والده ... والشمس محمد الشامي كد روایته عن شیخه الصالحي بقوله:(وقد أ

 .)٨٧(الصالحي ثم المصري صاحب السیرة )

حب فهرس هـ) أكد صا٩٧٢د بن أحمد الفیشي المالكي (ت الشمس محمد بن محم -٣

بن  خرج بعضها من مسودة المؤلف تلمیذه العالمة الشمس محمد( الفهارس أن تلمیذه بقوله:

لهدى والرشاد في سیرة خیر یقصد بذلك كتابه سبل ا )٨٨(محمد بن أحمد الفیشي المالكي)

 .العباد

نسخ ضوان العتبي ذكر محقق الكتاب أنه ر محمد بن محمد بن محمد بن ابي النعیم  -٤

 .عقود الجمان من مسودة المؤلف

 .)٨٩(الشیخ شهاب الدین أحمد بن الشیخ ابراهیم البتنوني الشافعي -٥

ین بن القاضي جمال الدین بن الشیخ نور عبد الرحمن بن یوسف بن علي الملقب زین الد -٦

لكتب الدین البهوتي الحنبلي المصري خاتمه المعمرین البركة العمدة ولد بمصر ونشأ بها وقرأ ا

دیث عن الشمس الشامي صاحب ... وروى علوم الحالستة وغیرها من كتب الحدیث

 .)٩٠(السیرة

بقوله:(عندما ترجم لشیخ ته عنه هـ) روای١٣٨٢(ت  ، أكد الكتانيالكلبيالشیخ محمد  -٧

 .)٩١(عن الشیخ محمد الكلبي عن الشامي): و الشامي قال

  :وفاته

أكدت المصادر التاریخیة أن وفاة الشیخ الشامي محمد بن یوسف بن علي بن یوسف 

  .)٩٢(هـ ٩٤٢شعبان عام  ١٤في یوم االثنین  الدمشقيالصالحي 

تلمیذه الذي نسخ عقود وتجدر اإلشارة إلى أن محقق كتاب عقود الجمان ذكر عن 

الحمد هللا رب العالمین ( :الجمان من مسودة المؤلف في آخر عقود الجمان بقلمه وهذا نصه



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٤٨ ( 

 

توفي إلى رحمة اهللا تعالى الشیخ محمد الشامي تغمده اهللا برحمته ورضوانه ودفن بالحوش 

المبارك االثنین خلف القبة التي في الخانقاه الظاهریة والناصریة التي بصحراء القاهرة في یوم 

وال  هـ حسبنا اهللا ونعم الوكیل نعم المولى ونعم النصیر وال حول٩٤٢شعبان المكرم سنة  ١٤

ي آخر ورقة (وكتب ف یضًا المحقق عن ناسخ عقود الجمان:) وذكر أقوة إال باهللا العلي العظیم

 ١٤ثنین المبارك : الحمد هللا توفي مؤلفه الشیخ محمد الشامي في یوم االاإلجازة أیضًا ما نصه

  .)٩٣(الجنان) تغمده اهللا برحمته ورضوانه وأسكنه فسیح )هـ٩٤٢(شعبان المكرم سنة

ا:  

ولد اإلمام الصالحي في دمشق ثم انتقل الى مصر، بعیدًا عن صخب الحیاة وضجیج 

الحرب ومأسي الحروب والقتال، وفي مصر وجد أنسه وضالته في مدارسها التي كانت قبلة 

وملتقى العلماء ، فجعلت منه عالمًا ملء الفم والعین، مأل المكتبة العربیة اإلسالمیة  القصاد،

بمصنفات متعددة، وعلوم قیمة، أخذ العلم عن نخبة من علماء عصره، وتتلمذ على أخرین 

حتى أصبح موسوعیًا في ثقافته، إذ جمع بین الثقافة الدینیة والمدنیة، فبرع في الكتابة 

في التصنیف حتى ُعدَّ من كبار المؤلفین ، أمضى حیاته في معتكفه بالتدریب وأجادها، وبرز 

والكتابة والتألیف، وربما كانت قلة ذات یده سببًا لعدم زواجه، وقد یكون انشغاله بطلب العلم 

  وكتابته وراء ذلك.

 رحم اهللا اإلمام الصالحي الذي أفضى حیاته بین الكتب قارئًا ودارسًا ومصنفًا، بعیداً 

  عن القصور، كافًا یده عن العطایا مقتنعًا بالیسیر، مكتفیًا بما ألف وصنف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٤٩ ( 

 

اا:  

                                                 

، ولي السلطنة بعد وفاة والده مراد الثاني في هو السلطان العثماني، السابع من سالطین آل عثمان )١(

، وهو من أكفأ وأقوى الخلفاء ) سنة٢٢م، وكان عمره (١٤٥١هـ/٨٥٥س عشر من شهر محرم الساد

م، ابن ١٤٥٣هـ/ ٨٥٧القسطنطینیة الشهیر  ، بعد أن توج أعماله بفتحم١٤٨١هـ/٨٨٦ثمانیین، توفي سنة الع

، م)١٤٧٠هـ/٨٧٤ن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري(ت ، جمال الدین أبو المحاسن یوسف بتغري بردي

م)، ١٩٦٣هـ/١٣٨٢القاهرة (لنشر،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، المؤسسة المصریة للتألیف وا

العماد الدمشقي الصالحي الحنبلي(ت  ، عبد الحي بن أحمد بن محمد بن؛ وابن العماد، أبو الفالح ١٦/٣

؛  ٧/٣٤٥م) ١٩٧٩هـ/١٣٩٩بیروت ، (شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر ،م)١٩٧٩هـ/ ١٠٨٩

یر، ودار التربیة، ثمانیة، جمع وتحقیق: حسن السماحي سویدان، دار ابن كث، تاریخ الدولة العأرسالن، شكیب

؛ وعاشور، سعید، أوربا في العصور الوسطى، مكتبة االنجلو ٨٥م)، ص٢٠٠١هـ/١٤٢٢، بیروت (دمشق

  .٢٩م، ص١٩٧٥المصریة، 

؛ والصالبي، علي محمد، الدول العثمانیة، عوامل النهوض ودواعي السقوط، ٧/٣٤٥، ، م. نابن العماد) ٢(

؛ ورضوان، نبیل الدولة العثمانیة بین البر والبحر، دار ١٠١م)، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١بیروت دار المعرفة، (

  .١١١)، صبیروت، بالالمعرفة، (

 ١٤٣٢الفّرا، فارون أحمد مازن، التاریخ اإلسالمي بین الخالفة والحضارة، دار العصمـاء، دمشـق،() ٣(

؛ وحرب، محمد الدكتور، العثمانیون في  ٥٣٨؛ والصالبي، الدولة العثمانیة، ص٣٠٨، صم) ٢٠١٣هـ/

  .٢٣٥م)، ص١٩٨٩هـ/١٤٠٩والحضارة، دار القلم، (دمشق التاریخ 

  .١١٢؛ ورضوان، الدولة العثمانیة بین البر والبحر، ص٣٠٩. ن، صالفرا، م) ٤(

ه اللقاء بین الفرس والعثمانیین في رجب عام جالدیران: واٍد قرب تبریز حاضرة الصفویین، حدث عند )٥(

م)، بدائع الزهور في ١٥٢٣هـ/٩٣٠ن أحمد بن أیاس (تم ، ابن أیاس، محمد ب ١٥١٤آب  ٢٤-٢٣هـ/٩٢٠

، حالق، حسان الدكتور، تاریخ الشعوب ٢/٩٠م)، ١٩٦٠هـ/١٣٨٠(القاهرة  وقائع الدهور، مطابع الشعب،

  .٣٣٦؛ الفّرا، التاریخ اإلسالمي، ص٢٨م)، ص ٢٠٠٠هـ/١٤٢١ اإلسالمیة، دار النهضة العربیة، (بیروت

  .٢٣٦؛ حرب، العثمانیون في التاریخ والحضارة، ص٥٣٨) الصالبي، الدولة العثمانیة، ص٦(

) مهنا، محمد نصر، اإلسالم في آسیا منذ الغزو المغولي، الكتب الجامعي الحدیث،(بیروت ٧(

  م) . ١٩٩١هـ/١٤١٢

  .٥٨٤- ٥٨٣عثمانیة، ص) الصالبي، الدولة ال٨(

) الغوري، سیف الدین أبو النصر، قانصوه بن عبد اهللا الظاهري االشرفي، الملقب بالملك االشرف، آخر ٩(

به، ولي ملوك او سالطیین دولة الممالیك في مصر، وهو جركسي األصل، قیل اسمه: جندب، وقانصوه لق

؛ الغزي، نجم الدین أبو المكارم ٣/٥٨م)، ابن أیاس، بدائع الزهور، ١٥١٦- ١٤٤٦هـ/ ٩٢٢- ٨٥٠مصر(

م)، الكواكب السائرة في أعیان المائة العاشرة، المطبعة ١٦٥٩هـ/١٠٦١محمد بن أحمد (ت محمد بن محمد بن



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٥٠ ( 

 

                                                                                                                                        

، محمـد راغـب بـن محمـود بـن اخ؛ الطبـ١/٢٩٤م)،  ١٩٤٩ - ١٩٤٥هـ/١٣٦٩ - ١٣٦٥األمریكیة،( بیروت 

هـ/ ١٣٤٢حلب بتاریخ حلب الشهباء، المطبعة العلمیــة، (م) أعالم النبالء ١٩٥١هـ/١٣٧٠هاشـم ==(ت

  .٣/١١٢م)، ١٩٢٣

  .٢٢٤- ٢١٥) الصالبي، الدولة العثمانیة، ص١٠(

  .٢٠٨) الصالبي، الدولة العثمانیة، ص١١(

) دابق: قریة بین عزاز وحلب، شمال غرب حلب، فیه قبر سلیمان بن عبد الملك الخلیفة األموي، یاقوت، ١٢(

(بیروت، ، دار صادر،٢هـ)، معجم البلدان، ط٦٢٦الدین ابو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا(ت الحموي، شهاب 

  .٢١١؛ الصالبي، الدول العثمانیة، ص٣٣٧التاریخ اإلسالمي، ص ؛ الغّرا،٢/٤١٦م)، ١٩٩٥

؛ وحرب، العثمانیون في التاریخ ٣٣٧، ص؛ الفّرا، م. ن١٣٦تاریخ الدولة العثمانیة، ص ) أرسالن،١٣(

  .١٧٠ارة، صوالحض

) طومان باي، الملك األشرف، أبو النصر، ولي مصر ثالثة أشهر فقط بعد قانصوه الغوري، وأعدمه ١٤(

؛ مویر، ولیم، تاریخ دولة الممالیك في مصر، ١١٦، ٣/٦٨العثمانیون بعد احتاللها، ابن أیاس، بدائع الزهور،

؛ الزركلي، خیر ١٧٦م)، ص١٩٢٣ هـ/١٣٤٢ترجمة: محمود عابدین، سلیم حسن، مطابع الشعب، (مصر

؛ البغدادي، إسماعیل باشا بن محمد ٣/٣٤م)، ٢٠٠٧ هـ/١٤٢٨الدین، األعالم، دار العلم للمالیین، (بیروت 

م)، هدیة العارفین، دار الكتب العلمیة،(بیروت ١٩٢٠هـ/١٣٣٩البغدادي (ت أمین بن میر سلیم الباباني

جم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي، (بیروت، بال)، ؛ كحالة، عمر رضا، مع١/١٣٤م)،  ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩

م)، تاریخ الكعبة ١٩٣٩هـ/١٣٥٦؛ وباسالمة حسین بن عبد اهللا بن سالم الكندي الحضرمي (ت ٨/١٢٧

  .١٣٨المعظمة، مكتبة الدار، (المدینة المنورة، بال)، ص

  .٢١٢. ن، ص؛ والصالبي، م٣٣٨الفّرا، م. ن، ص) ١٥(

 ١٤١٢ر األمل، (بیروت لناطور، شحادة، وأستاذ عكاشة، تاریخ العرب الحدیث، دا) بیضون، جمیل، وا١٦(

؛ وٕابراهیم، بكر محمد، الدولة ٣٠؛ وحالق، تاریخ الشعوب اإلسالمیة، ص١٦٢، ٤١-٤٠، صم) ١٩٩٢هـ/

؛ والصالبي، ١٧٦، ١٦٢، ١٥٩م)، ص٢٠٠٧ هـ/١٤٢٨العثمانیة، مركز الرایة للنشر واإلعالم، (القاهرة، 

  .٢١٥ة العثمانیة، صالدول

م)، ١٩٩٦هـ/١٤١٦) االسكندري، عمر، وسلیم حسن، صفحات من تاریخ مصر، مكتبة مدبولي،( القاهرة ١٧(

  .٢٩ص

  .٢٥) حالق، تاریخ الشعوب اإلسالمیة، ص١٨(

  .٢٦- ٢٤. ن، ص؛ واالسكندري، م٣٠) م. ن، ص١٩(

م)، ١٩٩٦هـ/١٤١٧جامعة، (بیروت ) الثقفي، یوسف بن علي، موقف أوربا من الدولة العثمانیة، دار ال٢٠(

  .٤٧ص

  .٢٢٤. ن، صالصالبي، م) ٢١(



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٥١ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٢٢٤؛ والصالبي، الدول العثمانیة، ص٨/٣٧٥) ابن العماد، شذرات الذهب، ٢٢(

  .٤٠م)، ص١٩٨٥هـ/١٤٠٥) القرماني، تاریخ سالطین آل عثمان، دار البصائر، (دمشق،٢٣(

  .٩١) حرب، العثمانیون في التاریخ والحضارة، ص٢٤(

  .٥١السالطین العثمانیون، كتاب مصورة، بدون مؤلف (طبع في تونس بال)، ص) ٢٥(

؛ والصالبي، ٣٣٤؛ والفّرا، التاریخ اإلسالمي، ص١٥٢ -١٥١) أرسالن، تاریخ الدولة العثمانیة، ص٢٦(

  .٢١٨الدولة العثمانیة، ص

الكبیر، فهرس الفهارس  ) قریة البرقوقیة، خارج باب النصر بصحراء القاهرة، الكتاني، عبد الحي بن عبد٢٧(

  .١٠٦٢١٠٦٣ /٢واالثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت، دار الغرب اإلسالمي، (بیروت، بال)، 

  .٦٢- ٦١، ٣) االسكندري وحسن، صفحات من تاریخ مصر، ص٢٨(

  .٢١٤) الصالبي، الدول العثمانیة، ص٢٩(

م)، الجوهر الثمین، تح:  ١٤٠٦ هـ/٨٠٩تي (ت) ابن دقماق صارم الدین ابراهیم بن محمد بن أیدمر العال٣٠(

  .١٩٤ - ١٩٢م)، ص ٢٠٠٣ هـ/١٤٢٨محمد كمال الدین عز الدین علي، عالم الكتب، (بیروت 

  .٧/٧٨؛ وابن تعري بردي، النجوم الزاهرة، ٤٣٢ -١/٤٣٠) ابن أیاس، بدائع الزهور، ٣١(

  .٢/١٠٦٣) الكتاني، فهر الفهارس، ٣٢(

م)، خالصة األثر في ١٦٩٩هـ/ ١١١١ضل اهللا الحموي، الدمشقي (ت ) المحبي ، محمد أمین بن ف٣٣(

  .٣/٢٦٦م)،  ١٨٨٧ هـ/ ١٢٨٤أعیان القرن الحادي عشر، مطبعة مصطفى الحلبي، (القاهرة 

  .٧٠٤؛ وأرسالن، تاریخ الدولة العثمانیة، ص٣/٢٦٦) المحبي، خالصة األثر، ٣٤(

  .١/٢٠٤) أرسالن، حاضر العالم اإلسالمي، ٣٥(

  .٧٠٤؛ وتاریخ الدولة العثمانیة، ص١٦١ /١ن، . ) م٣٦(

  .٣٨٦ - ٣٨٥؛ الرشیدي، محمد الفاتح، ص٣٠٨) الفّرا، التاریخ اإلسالمي، ص٣٧(

  .٢٠٤ /١؛ وحاضر العالم اإلسالمي، ٧٠٤) أرسالن، تاریخ الدولة العثمانیة، ص٣٨(

  .١٥٩ - ١٥٨) الصالبي، الدولة العثمانیة، ص٣٩(

  .٣٨٤) الرشیدي، محمد الفاتح، ص٤٠(

  .١٦٠) الصالبي، م . ن، ص٤١(

هـ)، كشف الظنون عن ١٠٦٧) حاجي خلیفه، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطیني الرومي الحنفي (ت ٤٢(

؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ٩٧٨ /٢م)، ١٩٩٢ - هـ١٤١٣اسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمیة (بیروت 

١٠٦٣- ٢/١٠٦٢.  

؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ٢/٩٧٨لكتب والفنون، ) حاجي خلیفه، كشف الظنون عن اسامي ا٤٣(

١٠٦٣ - ٢/١٠٦٢.  

  .٢٥٠ /٧) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٤٤(



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٥٢ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٩٧٨ /٢) حاجي خلیفه، كشف الظنون، ٤٥(

  .٢٥٠ /٧) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٤٦(

  .١٠٦٢ /٢) فهرس الفهارس، ٤٧(

  .٤/٧٦ال ت)،  –صادر، (بیروترن الحادي عشر، دار ) خالصة األثر في أعیان الق٤٨(

) الخیرات الحسان في مناقب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، طبع على نفقة مولوي محمد عبد اهللا ٤٩(

  .٣، ص١٣٢٤جیتكر وشركائه في بومبي، الهند، سنة 

  .٢٥٠ /٧) شذرات الذهب، ٥٠(

  .٢٥٠ /٧) شذرات الذهب، ٥١(

، دار البشائر اإلسالمیة، ٨ن مشهور كتب السنة المشرفة، ط) محمد بن جعفر، الرسالة المستطرفة لبیا٥٢(

  .١٥١، صم) ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠(بیروت، 

  .١٠٦٣ -١٠٦٢ /٢) فهرس الفهارس، ٥٣(

  .١٠٦٣ /٢) فهرس الفهارس، ٥٤(

) الحسبان، خلود محمد، أحادیث الصبر على فقد البنات والبنین عند الحافظ محمد بن یوسف الشامي ٥٥(

خریج ودراسة وٕاشراف: د. زهیر عثمان علي نور، رسالة ماجستیر، تخصص هـ)، ت٩٤٢ت الصالحي (

  .١٤الحدیث النبوي الشریف، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، ص

  .٩٧٨ /٢) كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ٥٦(

  .٢٥٠ /٧) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٥٧(

البخیت، و د. نوفان الحمود ، و د. فالح حسین فالح، فهرس المخطوطات العربیة . د . محمد عدنان ) أ٥٨(

  .١٣٣-٢/١٣٢المصورة، الجامعة االردنیة، 

  .٧/٢٥١) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٥٩(

هـ)، ذیل طبقات الحفاظ للذهبي، تح: الشیخ زكریا ٩١١) السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر(ت ٦٠(

؛ وابن الغزي شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد ١/٢٢٣ال ت)، –العلمیة (ال مك عمیرات، دار التب

 ١٤١١دار الكتب العلمیة، (بیروت،  ١هـ)، دیوان اإلسالم، تح: سید كسروي حسن، ط١١٦٧الرحمن( ت 

  .٣/٥١م)،  ١٩٩٠-هـ

  .٥٣- ٣/٥١) دیوان اإلسالم، ٦١(

  .١٠١١-٢/١٠١٠) فهراس الفهارس، ٦٢(

هـ)، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، منشورات ٩٠٢س الدین محمد بن عبد الرحمن( ت ) السخاوي، شم٦٣(

  .١٠٤ -١/١٠٣ال ت)،  –دار مكتبة الحیاة، (بیروت 

-١/١٠٢؛ والشوكاني، البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع، ١٢٢ - ٧/١٢١) شذرات الذهب، ٦٤(

١٠٣.  



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٥٣ ( 

 

                                                                                                                                        

  .١/٤٠٠، العباداد سیرة خیر ، سبل الهدى والرش) الصالحي٦٥(

 ١٤١٨، دار الكتب العلمیة (بیروت، ١) الكواكب السائرة باعیان المئة العاشرة، تح: خلیل المنصور، ط٦٦(

  .٢٣٩ /١م)، ١٩٩٧ -هـ

  .١/٥) المحبي، خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، ٦٧(

  .١/٢٣٩) الكواكب السائرة، ٦٨(

  .٢/٤٥٧ ) خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر،٦٩(

  .٢/٩٦٤) الكتاني، فهرس الفهارس، ٧٠(

  .٢/٩٦٤) الكتاني، فهرس الفهارس، ٧١(

  .٥/٣٩١) الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، ٧٢(

  .١٨٩ - ٤/١٨٨) السخاوي، الضوء الالمع، ٧٣(

  .١٨٩ /٤، ) السخاوي، الضوء الالمع٧٤(

  .٣٩١ /٥العباد، ) الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر ٧٥(

  .١٠٦٣ /٢) الكتاني، فهرس الفهارس، ٧٦(

) االفغاني مولوي محمد مال عبد القادر، عقود الجمان في مناقب اإلمام االعظم ابي حنیفة النعمان، ٧٧(

رسالة ماجستیر، تحقیق ودراسة، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة التربیة والدراسات اإلسالمیة، فرع الكتاب 

  .١٤والسنة، ص

  .٢/١٠٦٣) فهرس الفهارس، ٧٨(

  .٢/١٠٦٣) الكتاني، فهرس الفهارس، ٧٩(

  .١٤) االفغاني، عقود الجمان، ص٨٠(

  .٢/١٠٦٣) فهرس الفهارس، ٨١(

  .١/٣٢١) المحبي، خالصة األثر، ٨٢(

  .١/٣٢١) خالصة األثر، ٨٣(

  .١/٣٧٨؛ والكتاني: فهرس الفهارس، ١/٣٢١) خالصة األثر، ٨٤(

  .٤/٧٦) المحبي، خالصة األثر، ٨٥(

  .٤/٧٦) خالصة األثر، ٨٦(

  .٤/٧٦) خالصة األثر، ٨٧(

  .٧/٥٩؛ والزركلي، األعالم، ٢/١٠٦٣) الكتاني، فهرس الفهارس، ٨٨(

  .١٥) األفغاني، عقود الجمان، ص٨٩(

  .٢/٤٠٥) المحبي، خالصة األثر، ٩٠(

  .٢/١٠٦٤) فهرس الفهارس، ٩١(



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٥٤ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٢/١٠٦٣الفهارس،  ؛ والكتاني، فهرس٢٥١- ٧/٢٥٠) ابن العماد، شذرات الذهب، ٩٢(

  ....٣٠- ٢٩) االفغاني، عقود الجمان، ص٩٣(

  

  

  

  

  

  

 :ادر واا 

 م).١٩٦٠- هـ١٣٨٠ر، مطابع الشعب (القاهرة، بدائع الزهور في وقائع الدهو  - ١

  هـ).٩٣٠ ن ایاس، محمد بن أحمد بن ایاس (تاب

 م).١٩٦٣ - هـ١٣٨٢القاهرة والنشر(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصریة للتألیف  - ٢

  هـ).٨٧٤ت ابن تغري بردي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي بن عبداهللا الظاهري (

 م).١٩٩٢ - هـ١٤١٣، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمیة ( بیروت - ٣

  هـ).١٠٦٧حاجي خلیفه، مصطفى بن عبداهللا القسطنطیني الحنفي (ت 

الخیرات الحسان في مناقب اإلمام األعظم ابي حنیفة النعمان، طبع على نفقة مولوي محمد بن عبد اهللا  -٤

ابن حجر الهیثمي، أبو العباس شهاب الدین احمد بن محمد بن  .١٣٢٤جیتكو وشركائه في بومبي، الهند، سنة 

  هـ).٩٧٢علي (ت

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٨بیروت، الدین، عالم الكتب ( الجوهر الثمین، تح: محمد كمال  - ٥

  هـ).٨٠٩بن محمد بن ایدمر العالتي (ت ابن دقماق، صارم الدین ابراهیم 

 ال ت). –الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحیاة (بیروت  - ٦

  هـ).٩٠٢بد الرحمن (ت السخاوي، شمس الدین محمد بن ع

 ال ت). –ات، دار الكتب العلمیة (ال مك ذیل طبقات الحفاظ للذهبي، تح: الشیخ زكریا عمیر  - ٧

  هـ).٩١١ت السیوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر (



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٥٥ ( 

 

                                                                                                                                        

 م).١٩٧٩-هـ١٣٩٩شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر (بیروت،  - ٨

  هـ). ١٠٨٩محمد بن العماد الدمشقي (ت  ابن العماد الحنبلي، ابو الفالح، عبد الحي بن أحمد بن

 م).١٩٩٠ -هـ١٤١١، دار الكتب العلمیة( بیروت، ١كسروي حسن، طدیوان االسالم، تح: سید  - ٩

  هـ). ١١٦٧عالي محمد بن عبد الرحمن (ت ابن الغزي، شمس الدین أبو الم

 م).١٩٧٩ - هـ١٣٩٩معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر (ال مك،   -١٠

  هـ). ٣٩٥ت القزویني، ابو الحسین أحمد بن فارس (

 ال ت). –بیروتالفهارس واالثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسال، تح: إحسان عباس، ( فهرس  -١١

  هـ).١٣٨٣ت الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبیر (

- هـ ١٤٣٠، دار البشائر االسالمیة (بیروت، ٨الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة ، ط  -١٢

 م).٢٠٠٩

  هـ).١٣٤٥جعفر (ت الكتاني، محمد بن 

 م).١٩٨٧ -هـ١٣٨٤ى الحلبي (القاهرة، خالصة االثر في أعیان القرن الحادي عشر، مطبعة مصطف  -١٣

  هـ).١١١١فضل اهللا الحموي الدمشقي (ت المحبي، محمد أمین بن 

 م).١٩٩٥، (بیروت، ٢معجم البلدان، دار صادر، ط  -١٤

  هـ).٦٢٦یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبد اهللا (ت 

 م).٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨الدولة العثمانیة، مركز الرایة للنشر واالعالم (القاهرة ،   -١٥

  ابراهیم، بكر محمد.

ودار التربیة (دمشق،  تاریخ الدولة العثمانیة، جمع وتحقیق: حسن السماحي سویدان، دار ابن كثیر،  -١٦

 م).٢٠٠١ -هـ١٤٢٢بیروت 

  ، شكیب.ارسالن

 م).١٩٩٦ - هـ١٤٢٦(القاهرة، اریخ مصر، مكتبة مدبولي صفحات من ت  -١٧

  االسكندري، عمر، وسیم حسن.

عقود الجمان في مناقب االمام األعظم ابي حنیفة النعمان، رسالة ماجستیر، تحقیق ودراسة: جامعة الملك  -١٨

 عبد العزیز، كلیة التربیة والدراسات االسالمیة، فرع الكتاب والسنة.

  االفغاني، مولوي محمد مال عبد القادر.



  أ طرق دي اري

  

 ا  يا ا

  )٩٤٢ا(ت 
 

 )١٥٦ ( 

 

                                                                                                                                        

 ال ت). –ة، مكتبة الدار (المدینة المنورةتاریخ الكعبة المعظم  -١٩

  م).١٩٣٩ -هـ١٣٥٦بن سالم الكندي الحضرمي (ت  باسالمه، حسین بن عبد اهللا

 م).٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩هدیة العارفین، دار الكتب العلمیة (بیروت،   -٢٠

  م).١٩٢٠ -هـ١٣٣٩البغدادي (ت  یلم البابانيالبغدادي، اسماعیل باشا بن محمد أمین بن میر س

 م).١٩٩٦ -هـ١٤١٧موقف أوربا من الدولة العثمانیة، دار الجامعة (بیروت،   -٢١

  الثقفي، یوسف بن علي.

 م).١٩٩٢ -هـ١٤١٢تاریخ العرب الحدیث، دار األمل (بیروت،   -٢٢

  بیضون، جمیل وآخرون.

 م).١٩٨٩ -هـ١٤٠٩دمشق، العثمانیون في التاریخ والحضارة، دار القلم (  -٢٣

  حرب، محمد الدكتور.

هـ)، ٩٤٢ت أحادیث الصبر على فقد البنات والبنین عند الحافظ محمد بن یوسف الشامي الصالحي ( -٢٤

. زهیر عثمان علي نور، رسالة ماجستیر، تخصص الحدیث النبوي الشریف، كلیة تخریج ودراسة وٕاشراف: د

 .قهیة والقانونیة، جامعة آل البیتالدراسات الف

  الحسبان، خلود محمد.

 م).٢٠٠٠ -هـ١٤٢١بیروت، تاریخ الشعوب االسالمیة، دار النهضة العربیة (  -٢٥

  حالق، حسان الدكتور.

 ).بال –بیروتالدولة العثمانیة بین البر والبحر، دار المعرفة (  -٢٦

  رضوان.

 م).٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨االعالم، دار العلم للمالیین ( بیروت،   -٢٧

  الزركلي، خیر الدین.

 م).٢٠١٠ -هـ١٤٣١الدولة العثمانیة، عوامل النهوض ودواعي السقوط، دار المعرفة (بیروت،   -٢٨

  الصالبي، علي محمد.



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

  ) ١٥٧ ( 

 

                                                                                                                                        

 م).١٩٢٣ -هـ١٣٤٢اعالم النبالء بتاریخ حلب الشهباء، المطبعة العلمیة (حلب،   -٢٩

  هـ).١٣٧٠ت الطباخ، محمد راغب بن محمود بن هاشم (

 م).١٩٧نجلو المصریة (ال مك، الاوربا في العصور الوسطى، مكتبة ا  -٣٠

  عاشور، سعید.

  م). ٢٠١٣ - هـ١٤٣٢الفَّرا، فاروق أحمد مازن، التاریخ االسالم بین الخالفة والحضارة، دار العصماء (دمشق، 

 م).١٩٨٥ -هـ١٤٠٥تاریخ سالطین آل عثمان، دار البصائر (دمشق،   -٣١

  القرماني.

 األردنیة.، الجامعة فهرس المخطوطات العربیة المصورة  -٣٢

  . فالح حسین فالح.أ. د محمد عدنان البخیت، و د. نوفان الحمود، و د

 م)١٩٩١ -هـ١٤١٢سالم في آسیا منذ الغزو المغولي، الكتب الجامعي للحدیث (بیروت، اال  -٣٣

  مهنا، محمد نصر. 

-هـ١٣٤٢تاریخ دولة الممالیك في مصر، ترجمة: محمود عابدین سلیم حسن، مطابع الشعب (مصر،  -٣٤

 ).م١٩٢٣

  مؤید، ولیم.

 السالطین العثمانیون، كتاب مصورة، بدون مؤلف (طبع في تونس،  بال). -٣٥

  مؤلف مجهول.

  

  

  


