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 حمددددم  فدددد يددددم العصدددد يم الشخصدددديلع العمعيعددددض عو ددددوع 
لمتل يخ  الهلعمعن العو وعلع م( :689-;>67هد/ ;9> -:>;) القمصلضى
عثددا القمصددلضى جعو لددًل لمتواصددا الح ددل ي  ددين الشدد   ، ماإلسدديعيوالح ددل   

والغد ،، عد  القمصددلضى خديا  حمتددذ فد  الد هل، بلدد، الحدي  عصدد ، فمدم يقل ددا 
لك  وعمددم الددضين الحصدددج،، سددوي عددللعين هعددل ديدددن الددضين طددله  الجددوي ى العدددل

و عددددض عكثددددذ  عصدددد  جحددددو ثيثددددم عشدددد  شدددده ًا  ل ددددا خيلهددددل سددددتم عددددن العمعددددل  
العصدد يين، واجت ددل  عمعهددم واسددت لض عددجهم، وهددم ديددن الددضين  لسددم الجددوي ى وتقدد  

ال غضاضي وا ن حل  العسقيج  وشعس الضين عحعدض  مالضين الشعج، وع ض السي
ع لهدم  صدعلع وا دحم فد  تشدكيا ثقلفتدذ وكلجد الك يع، وليا الضين العحم،،

العمعيددم، حيدده  جهددم عددن  عدديم العمعددل  العصدد ين العشددهوض لهددم  ددللعمم و تدد ا ، 
والسيعل عدن كدلن عدن خدل ر عصد  واسدتق   هدل، و دض  د ا  عمد،  يدضيهم ع ل دلتهم 
التدد  تجوعددع عددل ين كتدد، ضيجيددم عقلفضيددم وكتدد، فدد  الت سددي  والعجطدد  وال مسدد م 

تم ددم،  ددا وعددجهم عددن  لددلد لمقمصددلضى بلددلداع عمعيددم  خددط وشدد وا الكتدد، العخ
يضه، وكلن عو ل   ر السمسمم  لالسكجض يم عيجل   ح ي اجطمد  عجدذ القمصدلضى 
 اك دددًل ال حددد  فددد  ط يددد  عوضتدددذ بلددد،  ددديضه، و دددض   ضفدددع فددد  العيحددد  صدددو  

تو يحيم لمععللم األث يم الوا ض   لل حه.
 - حمدددددم  فددددد  - العصددددد يم - يدددددمالعمع - الشخصددددديلع: الكممااااامفتالمة م  ااااا 
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Egyptian scientific figures on the journey of al-Qalasadi 

(675-746 AH / 1276-1345 AD) 
Ibrahim Rajab Mahmoud Abdul Majeed 

PhD in Islamic History and Civilization 

Email: hema198613@yahoo.com 
Abstract: The subject of the Egyptian scientific figures in the 

Journey of Al-Qalasadi (675-746 AH / 1276-1345AD) is one of 

the important topics of Islamic history and civilization, such as 

Al-Qalasadi is a model of civilizational communication between 

the East and the West. Taher al-Nuwayri al-Maliki and Alam al-

Din al-Husni, and after staying in Egypt for about thirteen 

months, during which he met six Egyptian scholars, And he 

benefited from their knowledge and benefited from them, 

namely Zain al-Din Qasim al-Nuwayri, Taqi al-Din al-Shamni, 

Abd al-Salam al-Baghdadi, Ibn Hajar al-Asqalani, Shams al-Din 

Muhammad al-Karimi and Jalal al-Din al-Muhali, and they had 

clear imprints in the formation of his scientific culture, as they 

were among the most prominent Egyptian scholars known for 

their science at the time, Especially those who were from 

outside Egypt and settled there, and they had read by their hands 

their books that varied between religious and doctrinal books 

and books on interpretation, logic, philosophy, and explanations 

of various books, and some of them even allowed the Qasadi to 

have scientific licenses in his own handwriting. The sea is on 

his way back to his country, and I have included in the 

appendices illustrative pictures of the monuments mentioned in 

the research. 

Key words: the scientific figures - the Egyptian - in a journey - 

the al-Qalasadi. 
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 الحسن عم،  ن عحعض    و، حيه ولض األجضلس بل،القمصلضى   صواعوض ت     
شددعلا   (6)عضيجددم  سددطم فدد  القمصددلضىجددو  الددضين الععدد وب   الق شدد  ددن عمدد، 

 .(8)م6967ه/:6=علم  األجضلس ف  (7)ش   غ جلطم
عصد ه  شديو  ك دل  ه ه العضيجم وتمق، العمم  هل عمد، يدض  القمصلضى أو ض جش   

ثدم ، وغي هدل العموم الش عيم وعموم المغم الع  يمو تمقيذ عموم الق ان ، عثا و ت ا 
وتد ضض عميهدل، وشدكمع هدل ح   العلدللس العمعيدم  و   (9)عضيجم تمعسلن بل، حا 

  .(:)لد ًا هلعًل عن شخصيتذ العمعيم

                                                 

توسطم العسلحم، حصديجم األسدوا   سطم: ه  عضيجم  لألجضلس  للق ، عن واضى آش، ع (6)
عددلع    أهمهددل، وهدد، عددن كددو  ليددلن، يكثدد   هددل شددل  التددوع، و هددل صددجلعلع وتلددل اع 
كثي  ، وعن عللف هل ولوض   كم عل  ال لع لهل، وولوض ل دا يعد ب  ل دا الكحدا يجتشد  
عجددذ الكحددا ويديددض  ديددلض  حلددم القعدد . الحعيدد ي: الدد وض الععطددل  فدد  خ دد  األ طددل ، 

 .668، ص 9=<6ل جلن  -بحسلن ع لس،  ي وعتحقي / 
غ جلطم: ه   مدض  ك يد    لألجدضلس، وهد، عدن   دضم عدضن كدو   ال يد   عدن  ععدلا األجدضلس  (7)

و عظعهل و حسجهل، ويشقهل جه  القمدم. يل وع الحعوي: ععلدم ال مدضان فد  عع فدم السدها 
، ص 9، ر>><6ل جددلن-والددوع  والخدد ا، والععددل  عددن كددا عكددلن، ضا  صددلض ،  يدد وع

6>:. 
السددديوط،: جظدددم العقيدددلن فددد   عيدددلن األعيدددلن، تحقيددد / فيميددد، حتددد،، العكت دددم العمعيدددم،  (8)

 .687، ص >7<6ل جلن  - ي وع
تمعسدلن هدد   لعدض   دديض العغد ، األوسددط، وهدد، عضيجدم عمدد،  وا الصدح ا  فدد  الط يدد   (9)

للدود، وكلجدع بل، سملعلسم، وه، عضيجم  ضيعم  دليم تقدل عمد، سد ب ل دا  كثد ه شدل  ا
ضا ًا لععمكددم دجلتددم، وهدد، كثيدد   الخصدد، وال خددل   هددل  دد ى كثيدد   وععددلف  عتصددمم وسددو  
عتدددين، واليهدددل يجسددد، علعوعدددم عدددن  هدددا ال  دددا والعمدددم. الحعيددد ي: العصدددض  السدددل  ، 

 .:68ص
، ;، ر7<<6ل جدلن  -السخلوى: ال   اليعل ألهدا القد ن التلسدل، ضا  الليدا،  يد وع (:)

 .69ص
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فلستوطجهل وطم، العمم فيهل، وج غ فد  عمدم  غ جلطم و ض اجتقا القمصلضى بل،  
، عللكيددمال عددن فقهددل   صدد ب فقيهددلً و الحسددل،، وض س ال قددذ عمدد، عمعددل  غ جلطددم 

الحي كدلن يتو دب  بل، حمتذ  ف كا عكلن،  ا وحت،  ف و ض كلن يطم، العمم 
  .(6)ف  العضن ف  ط يقذ لتمق  العمم عن عمعل  العضيجم الت  يجدا فيهل

تشدهض  سدعم عمعدذ واطيعدذ،  التد و ض و ل القمصدلضى العضيدض عدن الع ل دلع   
أل لدود  اليلسدعيجيم فد  ، شد ا ا(7)الغ دل  حد وب وعجهل كشب األسد ا  عدن عمدم

وغجيددددم العجتهدددد ، كشددددب اللم ددددل، عددددن عمددددم  الع تددددضىالل دددد  والعقل مددددم،  غيددددم 
الحسدل،،  سدللم فد   دلجون الحسدل،، شد ا  يسدلغول  فد  العجطد ،  سدللم فدد  

 ددللقمم  الع تددضىععددلج  الكسددو ، شدد ا تمخدديص ا ددن ال جددل  فدد  الحسددل،، ت صدد   
اض اليفحددم، الت صدد   فدد  حسددل، الهجضسدد ، الت صدد   الوا ددحم فدد  عسددلفا األعددض

الغ ددل ، جددون الحسددل،، كتددل، الجصدديحم فدد  السيلسددم العلعددم والخلصددم، كتددل، 
ال  افض عل شد حذ،  شد ب العسدلل  بلد، عد ه، عللد ، شد ا هضايدم اإلعدلم فد  

  .(8)عختص   واعض اإلعلم، ال  و ي ف  عمم العوا يه
ا ط يقددذ فدد  العضيددض  ضا  ف ي ددم الحددي، تو ددب خددي القمصددلضى وعجددضعل   اض    

عن العضن لتمق  العمدم عدن عمعدل  تمد  العدضن، وفد  هد ه ال حمدم تمقد، العمدم عدن 
وظدا  شيخًل وعللعًل عن عمعل  األجضلس وتمعسلن وتدوجس وعصد  والحلدلد، 88

 .(9)م>=69ه/6<=يمهي لسلجذ  للعمم حت، وفلتذ علم 

                                                 

 .69، ص;وى: ال   اليعل ، رالسخل (6)
ددص وليددد فدد   (7) يجسدد، هدد ا الكتددل، لمقمصددلضى، و ددض و ددعذ فدد  عمددم الحسددل،، وهددو عمخ 

الحسددل، والل ددد  لعمددذ فددد  عتجددلوا الع تدددضفين، سددها الع دددل  ، كثيدد  األعثمدددم، وكددلن عدددن 
 وافددا الكتدد، التدد  تجلولددع ال عددود الحسددل يم العختدلددم. القمصددلضى: كشددب األسدد ا  عددن 

 .8، ص=<<6ب الغ ل ، عجشو اع  يع الحكعم، توجس عمم ح و 
القمصددددلضى:  حمددددم القمصددددلضى، تحقيدددد / عحعددددض   ددددو األل ددددلن، الشدددد كم التوجسدددديم لمجشدددد   (8)

 .>9 -97، ص=><6والتوديل، توجس
 .7: -87القمصلضى:  حمم القمصلضى، ص (9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 حمتدذ العمعيدم،  فيدذ القمصدلضى   ض ال يهو العلم م ;698ه/97=كلن علم    
غددد ، الع فددد وتعكدددن خددديا تمددد  ال حمدددم عدددن ديدددل   الكثيددد  عدددن الع اكدددد الثقلفيدددم 

والعش  ، وخيا ه ه ال حمم جهدا عدن عمعدل  تمعسدلن الكثيد  عدن العمدوم، وظدا 
 هدل  و  دلم ،ثدم دا  القمصدلضى تدوجس ثعدلج  سدجواع ، حدوال القمصلضى  تمعسدلن 

وسددددددكن  عض سددددددتهل   ددددددل، سددددددويقم، و للعض سددددددم  لم،لعددددددض  عددددددلعين وجصددددددب العدددددد
 للق ، عن لدلعل الديتوجدم، وجهدا عدن عمدوم عمعلفهدل واشدتغا فيهدل  (6)العجتص يم
  .(7) للتض يس

 بلد،ثم طد ا مس، ثدم وصدا   (8)جحو ل  م ت   توجس  نواتلذ القمصلضى  عض   
لقصدي   خ  عن شيخين عدن عمعلفهدل فقدط خديا عضتدذ ا و  ،ثم القله   اإلسكجض يم

 فقط،  شه العقضسم، حيه لم يقم  هل سوى ستم  لأل ا  ط ي   هل ذ  ف  هل 

                                                 

ح صديين، ه  بحضى عضا س عضيجم تدوجس التد   جيدع خديا عهدض ال العض سم العجتص يم (6)
وتعددض ععمعددل عددن ععللعهددل،  جلهددل   ددو ع ددض   عحعددض العجتصدد   سددو  ال مقددم، وهدد،  وا 
عض سدددم تسدددع،  لسدددم  عيددد  ح صددد،، وواصدددا  جلفهدددل السدددمطلن   دددو ععددد و عثعدددلن حتددد، 

عحعدض  دن الخولدم عحعدض: ععدللم التوحيدض فد  القدضيم  م.=698ه/97=اكتعا  جلفهل عدلم 
الحدددددلر يحددددد ، حعدددددلضي السدددددلحم ، ضا  الغددددد ، وفددددد، اللضيدددددض، تحقيددددد / اللييجددددد،  دددددن 

؛ عحعددددض ال ددددلل، عددددلع،: عددددضا س عضيجددددم :<7، ص:=<6ل جددددلن  -اإلسدددديع ،  يدددد وع
، ;777توجس عن العهض الح ص، بلد، العهدض الحسديج ، الععهدض الدوطج  لمتد اه، تدوجس 

 .:ص 
ال فيسدد   ، ولددلعل الديتوجددم، هددو العسددلض اللددلعل89القمصددلضى: العصددض  السددل  ، ص (7)

، تأسدس العدللك  عمد، العد ه، السدج  لمعد ه، عضيجم توجس، و ك  هل و  ضعهل وي لدل ف 
ع يددض    ددن  و تعددذ حسددلن  ددن الجععددلن الددوال   ددأع  عددن م =<;ه/ <>عددلم   فدد 

الععدل ب، تدوجس)ض.ع(،   حعض الطويم،: ف  الح ل   الع  يم التوجسيم، ضا  . الح حل،
 .:6 -=ص

ل  ددم: لديدد   فدد   حدد  اف يقيددم، يسددكجهل  ددوم عددن الخددوا ر اليتكمعددون المغددم الع  يددم، وهددم  (8)
 .=:6 ها فتن، غداهم عم  صقميم. الحعي ي: ال وض الععطل  ، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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ال دد افض،  فدد كتددل،   تددأليب دديض الحلددلد، واشددتغا هجددل   بلدد، حمتددذ   كعدداثددم 
الج ويددم، وفدد، ط يدد  العددوض  عكدده  عصدد  جحددو ثيثددم  األحلضيددهواشددتغا   وايددم 
عشدددلهي    دددأعيملتقددد، اشدددتغا خيلهدددل  دددللق ا   وال حددده، وض س وا عشددد  شددده اً 

عكه  توجس جحو حيه  يضه،  بل،ط ي  العوض    حت، سم عص  عن العمعل ،
، واسدددتغ  ع  حمتدددذ جحدددو خعسدددم عشددد    سدددذعسدددقط  بلددد، عدددلضثدددم   شددده سددد عم 
  .(6)علعلً 

للددضيل  تق   سددوطدد ا مس لددم ي (7)عددن  لليددم عصدد   لضعددلً  بلدد،لعددل وصددا القمصددلضى    
 هعل: ، لكجذ التق، خيلهل  عللعين عن عمعل  عص  شه سوى ستم  العص يم
 

العمعددددل  الدددد ين التقددددلهم   وا، هددددو العددددللك كددددلن ديددددن الددددضين طددددله  الجددددوي ى   
 ددن ديددن الددضين طددله   اإلعددلم، وهددو خدديا الدد هل، حمتددذ  عصدد   القمصدلضى فدد  

ولدض  عدض  ،العقد   العدللك عحعض  ن عم،  ن عحعض  ن عحعض  ن عكين الجوي ى 
، ثدم اجتقدا لمقدله   (9) للق ، عن جوي    (8)ولض  ق يم ضجضيا ،م7<68ه/:<>علم 

                                                 

 .69، ص;السخلوى: ال   اليعل ، ر (6)
غ ،، كلن  وا عن اختطهل الجلص   لليم ه  عضيجم عم، سلحا ال ح   ين اف يقيم والع (7)

، 6 ن دي ي، وكلجع  ضيعًل عيجل ، ثم اختطع عضيجم. يل وع الحعوي: ععلدم ال مدضان ، ر
 .<88ص 

و ضع عجددض يددل وع الحعددوي ضجددضيا عددن  دد ى عصدد  فدد  كددو   ال وصددي يم، و و ضهددل ا ددن  (8)
م  جد  الليعلن  عن  ععلا ال هجسلويم ، وه، اآلن عن   ى ع كد  ج  سدويب  عحلفظد

؛ ا دددن الليعدددلن: <88، ص 6سدددويب الحلليدددم. يدددل وع الحعدددوي: العصدددض  السدددل   ، ر
؛ عحعدددددض  عددددددي: <;6، ص=<=6التح دددددم السدددددجيم  أسدددددعل  الددددد يض العصددددد يم، القدددددله   

، الهيفدم :9<6القلعوس اللغ اف  لم يض العصد يم عجد  عهدض  دضعل  العصد يين بلد، سدجم 
 .7;6، ص9، ر9<<6العص يم العلعم لمكتل،، القله   

عدددن القددد ى القضيعدددم  صدددعيض عصددد  األضجددد،، وهددد، اآلن بحدددضى  ددد ى ع كدددد  جددد  سدددويب  (9)
 .6:8، ص9 عحلفظم  ج  سويب. عحعض  عدي: الع لل السل  ، ر
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خدد  عمددم  وغيدد ه، و  (7)وت قددذ عمدد، يددض الشدديخ ال سددلط، ،(6)وح ددظ القدد ان وتددي  ددذ
وتدددددول، التدددددض يس  للعض سدددددم  لمعللكيدددددم فددددد  لعدددددل العمدددددوم، بعلعدددددلً الجحدددددو، وكدددددلن 

 لللدددددددلعل  اإل ددددددد ا   ، وتدددددددول، كددددددد ل(9)عض سدددددددم السدددددددمطلن حسدددددددنو  (8)ال   و يدددددددم

                                                 

 .:، ص9السخلوى: العصض  السل   ، ر (6)
عددللك ، هددو الشدديخ شددعس الددضين   ددو ع ددض  ، عحعددض  ددن  حعددض  ددن عثعددلن   ددن جعدديم الطددلف  ال سددلط  ال (7)

 ل ،   ل  الضيل  العص يم ف  الق ن التلسل الهل ي/ الخلعس عش  العييضي، ولض   سدلط  للغ  يدم، ثدم 
ا تحددا بلدد، القددله   لتمقدد، العمددم، و ددض  دد ع فدد  عددض  عمددوم كلل قددذ والع  يددم والمغددم والحكعددم والعقل مددم والطدد، 

 .= -:، ص>م . السخلوى: ال   اليعل ، ر6996ه/ 97=والهجضسم، وتوف، علم 
، ع جيدددم عمددد، الطدد اد اإلسددديع  الععمدددوك ، وتعددد ب  للقددله   العض سددم ال   و يدددم: هددد  عض سددم  ث يدددم شدددهي   (8)

سدددم وخلجقدددله و  دددم  ددد يحيذ،  عددد    جشدددلفهل  علعوعدددم السدددمطلن    دددو ، وت دددم العلعوعدددم عسدددلًضا وعض  
ع سدس الضولدم الععموكيدم الثلجيدم )الل كسديم  و ال  ليدم(، و لد  تحدع  و الظله  سيب الضين    د السمطلن

بش اب األعي  ل كس الخميم   عي  آخو .  والحعض عحعدوض ف غمد،: الدضليا العدولد ألهدم اآلثدل  اإلسديعيم 
 .877، ص6<<6والق طيم ف  القله  ، الضا  العص يم الم جلجيم، القله   

ه العض سم فد  جهليدم شدل ع القمعدم فد  عوالهدم لدلعل ال فدلع، ، عض سم السمطلن حسن: وتقل ه  (9)
وتطا  والهتهل الش  يم عم، عيضان صيا الضين العع وب  عيضان ال علحدم، و دض شديض السدمطلن 

م، ويتعثدا فيهدل عتلجدم ال جدل  6;68هد/ 7;>م، ;:68هد/ >:>حسن ه ه العض سم عل ين علع  
عتدددد ا ع  عددددًل ، ويعثددددا تخطيطهددددل 77<7يددددم حددددوال  و وعددددم الدخددددل ب ، وت مددددغ عسددددلحتهل اإللعلل

التصعيم العتعلعض ، ب  تشتعا عم، صحن ع  ل غي  عسقوب ف، لواج ذ األ  عم بيواجلع    عدم 
 يجهل  يوع لمطم م والعض سدين ، وخصدص كدا بيدوان عجهدل لتدض يس عد ه، عدن العد اه، األ  عدم 

جدددو   الشددد    لتدددض يس العددد ه، الشدددلفع  والعدددللك  والحج ددد  والحج مددد  ، وخصدددص اإليدددوان الل
الشلفع  ، وهو  ك   االيوجلع و ذ عح ا، وعج   عن ال خلم وضكم عن ال خلم ت تكد عم،  ععض  
عن ال خلم العمون ، و أعيه بف يد عن اللص يشتعا عم، كتل م  للخط الكدوف  الدخ فد،، ويقدل 

ا عددن الددضاخا تكددون سددتم خمددب اإليددوان الق مدد   دد يب ع  ددل التخطدديط تعمددوه   ددم وعجطقددم االجتقددل
صدد وب عددن العق جصددلع عصددجوعم عددن الخشدد، العدخدد ب ، وت ت ددل عفدد جتل العسددلض فدد   كددن 

( عتدً ا ، كعدل تتعيدد والهدم العض سدم ال فيسديم 6=,7;الوالهم اللجو يم الش  يم ، وي مغ ا ت لعهدل)
ا العض سدم ف  الللج، الشعلل  الش     دللعمو وال خلعدم ، ويقدل فد  الطد ب الشدعلل  عجهدل عدضخ

( عتً ا ، ويتولذ عق جصدلع فد  غليدم ال وعدم. >7,8=ال ي يجح ب عن الوالهم وي مغ ا ت لعذ )
سعلض عله : عسللض عص  و وليل هل الصدللحون ، العلمدس األعمد، لمشدفون اإلسديعيم ، القدله   

؛ حسدددن ال لشدددل : عدددضخا بلددد، الععدددل   وال جدددون اإلسددديعيم ، القدددله   )ض ;>7، ص 8، لدددد8><6
 .:67، 679ع(، ص .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
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، خيدد اً  ع ي ددلً  عتوا ددعلً  عل ددضاً  وكددلن عللعددلً ، (7)و للعض سددم اللعلليددم، (6)الطولددوج 
، وصدم، عميدذ فد  (8)م69:7ه/;:=حتد، وفلتدذ عدلم واجت ل  ذ الجلس و عمعدذ 

 .(:)ل قضه كثي ا   وتأسب الجلس (9)خ   حعص  عشهض حلفا وضفن  ت  م طشتع 

                                                 

،  لعدددل الع  خدددون عمددد،  ن  حعدددض  دددن 677السددديوط،: جظدددم العقيدددلن فددد   عيدددلن األعيدددلن، ص (6)
م( حسدد عل لددل  فدد  الموحددم التأسيسدديم  <>=هددد / :;7طولددون  ددض  فدد   جددل  هدد ا العسددلض عددلم )

وه العث تم فو  بحضى ضعلعلع  وا  الق مم، ويقل العسلض حلليًل  عيضان احعدض  دن طولدون فدو    د
صخ يم كلجدع تعد ب  لسدم ل دا يشدك  جسد م بلد،  لدا صدللب كدلن يسدع، يشدك   و جسد م بلد، 
يشددك   ددن لديمددم عددن   يمددم لخددم، وكددلجوا  ددض اتخدد وا هدد ه ال قعددم خطددم و  ددلعوا فيهددل عجددلدلهم عجددض 
تأسيس ال سطلط ف  عهض عع و  ن العلص.  حعض ع ض الد دا   حعدض:  ثدل  عصد  اإلسديعيم ، 

 .<66ص ،  ;<<6القله   
، تقددل هدد ه العض سددم  ددللق ، عددن ض ، :، ص9السددخلوى: ال دد  اليعددل ألهددا القدد ن التلسددل، ر (7)

 اشض  يسم  بليهل عن  ح م  ل، العيض ،  جلهدل األعيد  الدودي  عغمطدلي اللعدلل ، ولعمهدل عض سدم 
قددله  شددل ع لمحج يددم وخلجقددله لمصددوفيم ، ولهددل  و ددلب عضيددض   للقددله   والدد يض، وتقددل  قليددل هدد ه الخلج

،  هددل ضخمتددلن عتشددل هتلن م7;هددل والهددم  فيسدديم  ح يددم طولهددل  صدد  الشددو   حدد  اللعلليددم ، ول
( م، لدددددذ   عدددددلا 7,87( م، وا ت لعدددددذ )6,87وفددددد،  سددددد مهل شددددد ل  عسدددددتطيا الشدددددكا ع  دددددذ )

وعخ داع حضيضيدم يعمدوه عتد، حلد ي، و للخلجقدله كتل دلع جسدخيم  دل د  ، وجللدع الخلجقدله  عً دل 
م .العق يدددي: العددواعظ <7<6م حتدد، عدلم 9==6للجدم ح ددظ اآلثدل  الع  يددم عجدد  عدلم عدن  عليددم 
؛ علصدم =96، ص7، لدد=><6، عكت م الثقلفم الضيجيم ، القله   ك  الخطط واآلثل واالعت ل    

، ><<6عحعدض  د : خلجقددلواع الصدوفيم فدد  عصد  ، الط عددم األولد، ، عكت ددم عدض ول،، القددله   
 .8>7-6>7، =:7، ص6لد

 .677السيوط،: جظم العقيلن ف   عيلن األعيلن، ص (8)
هددو األعيدد  طشددتع  السددل   ال ددض ى الجلصدد ي، الععدد وب فدد  العصددلض   لسددم  حعددص  خ دد  ،  (9)

اشت اه السمطلن الجلص  عحعض  ن  يوون صغي ًا و  له وحظ  عجضه، ثم   ض عميذ وح سذ، ثدم 
ع  يت  د، فد  العجلصد، حتد، وصدا بلد، ظه ع   ا تذ عن بثدل   ال تجدم فدأف ر عجدذ، وظدا طشدت

عجص، جلف، السمطجم ف  عهض السمطلن  حعدض  دن عحعدض  دن  يوون،ثدم  عسد  وحد س  دللك  ، 
ولكجددذ اسددتطلع الهدد و، عددن السددلن، وكددلن طشددتع   عيدد ًا شددللعًل  جدد  للععددًل وحعلعددًل، وتددوف، 

 –  الليا،  يد وع م. ا ن حل : الض   الكلعجم ف   عيلن العلفم الثلعجم ، ضا6897ه/98>علم
 .777،ص7، ر8<<6ل جلن 

 .;، ص9السخلوى: العصض  السل  ، ر (:)
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 بلددد،عليفدددذ   ثجدددل و دددض  كددد  القمصدددلضى اجدددذ اشدددتغا  دددللق ا   عمددد، هددد ا الشددديخ   
ضيذ  عض عختص اع الكت،، عثدا  عدض كتدل، الت  يدل ال دن ي  ين   عص ، و 
  .(8) ي لً   (7)، و عض عن ش ا الشلط يم لم لس،(6)اللي،

 

العمعددددل  المددد ان التقدددلهم القمصددددلضى فددد  عصددد  خدددديا  حمتدددذ فدددد   ثدددلج وكدددلن  
 ،(9)الشدددلفع  الحصدددج، حعدددض  الع دددلس عمدددم الدددضين   ددد،العتصدددوب  الددد هل، هدددو

، ولكجدذ و  عل لم تكن حيل  ه ا الشخص وعولضه عع وفدم لدضى العد  خين و تد ا 
 .(:)خ  عجذ الت مسب  كلن فيمسوفلً 

 
 
 

                                                 

يجس، كتل، الت  يغ أل ، القلسم ع دض    دن الحسدين  دن الحسدن  دن اللدي، العصد ي العتدوف،  (6)
م، وهددو كتددل، فقهدد  يتجددلوا الحددضيه عددن عسددلفا فقهيددم عددض . ا ددن اللددي،  ==<ه/ =>8عددلم 

ل جددلن  -قيدد / حسددين  ددن سددللم الددضهعلج،، ضا  الغدد ، االسدديع،،  يدد وعالعصدد ي: الت  يددغ، تح
 .:-7، ص 6، ر>=<6

يسع، هد ا الكتدل،   االلد،  ال  يدض  فد  شد ا القصديض   أل د، ع دض   عحعدض  دن الحسدن ال لسد،  (7)
م، وهو كتل، يجص، عو وعذ عم، الت سدي .ع ض   ع دض العليدض  =:67ه/;:;العتوف، علم 
لدد، ال  يددض  فد  شدد ا القصدديض  لم لسد،،  سددللم عللسددتي ، للععدم  م القدد ى، الععمكددم جعجكدلج،: اال

 م. <<<6ه/6977الع  يم السعوضيم
 .<67القمصلضى:  حمم القمصلضى ، ص (8)
 .::7، ص7السخلوى: ال   اليعل ألها الق ن التلسل، ر (9)
 اد عكجوجددلع فوافددض القلفيددم،   دد، ال قددل  عحعددض  ددن خمددب األحعددضي: الد ددض الكلفيددم الشددلفيم فدد  ب دد (:)

 .:6، ص7767ل جلن  -تحقي / خللض اليو ،، ضا  الكت، العمعيم،  ي وع
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 فوافدض العقلفدض  عميدذ كتل دذ العسدع،  يذ، و   و ض الدم القمصلضى الق ا   عم، يض  
، و عدض (7)األثيد ف  العجط  ال دن   (6)، وكتل، ايسلغول،  كلعيً األصواف  

  .(8) ي لً  ال ي لويطوالل 

يا فتددد    هل دددذ عصددد  خددد فددد فتددد   عكدددوه القمصدددلضى   صددد  عمدد، الددد غم عدددن  
 بالشخصيتين عن العمعدل  العصد يين،  بال، ولم يقل ا خيلهل لمح عين الش ي ين

سددتم  و ل ددا خيلهددل ثيثددم عشدد  شدده اً  عكدده  عصدد  جحددو ط يدد  العددوض  فدد اجددذ 
  -، وه ال  هم :عجهم واست لضعن العمعل  العص يين، واجت ل  عمعهم 

ط يددد   فددد القمصدددلضى  واسدددت لض عدددجهم ل مهمالعمعدددل  العصددد يين الددد ين  ددد عدددنو   
وكدلن هد ا ال لدا  دض ت قدذ،  الجدوي ى، ب د اهيمدين الدضين القلسدم  دن  الشيخعوضتذ 
 عت د ضاً  وكدلن عللعدلً  ،األعدلكنوغي ه عدن  األده لمعللكيم  للللعل  اإلعلض وتول، 
  .(9)م8<69ه/<<=علم  ف حت، وفلتذ  عتقجلً   ل فلً 

                                                 

ليكددددددددددددون  ف فو يددددددددددددوس الصددددددددددددو ي هددددددددددددو عجددددددددددددوان الكتددددددددددددل، الدددددددددددد ي و ددددددددددددعذ بيسددددددددددددلغول  (6)
 ععجد  العدضخا  و العقضعدم، وتدأت   يوجلجيدم ، وكمعم بيسلغول  ل ظدمالعجط   و لمعقوالع عضخي
 -.التهدددلجوى: عوسدددوعم كشدددلب اصدددطيحلع ال جدددون والعمدددوم،  يددد وع الكميدددلع الخعدددس  ععجددد،
 .;<7، ص7، ر;<<6ل جلن

هدددو اإلعدددلم  ثيددد  الدددضين الع  دددا  دددن ععددد   دددن الع  دددا األ هددد ي السدددع  جضي الحكددديم،  (7)
م والط يعيدلع وال مد  . الد كمد،: األعديم، ضا  ال يمسوب، واأل ه ي ، لدذ اشدتغا  للحكعد

 .<>7، ص >، ر7777ل جلن  -العمم لمعييين،  ي وع
لدد حيع الحللديددم العغل  يددم: ؛ ح جددلوى يعم،:ا<67القمصددلضى:  حمددم القمصددلضى ، ص (8)

 .>=، ص;776م، اللداف العغل  م األعيم ف  ال مض الح ام : ض اسم جقضي
جيا اال تهلر  تط يد الضي لر، تحقيد / ع دض الحعيدض ع دض   الع افدم،  حعض  ل ل التج كت،:  (9)

 .8;، ص6، ر7777لي يل  -عجشو اع ضا  الكلت،، ط ا مس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%85%D8%B3
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فد   (6)عميدذ كتدل، العختصد  لمشديخ خميدا  صدلضى، و د  و ض الدعذ  حللتجدل القم  
 بلدد، لدد  خدديا ال تدد   عددن  عددض صددي  ال لدد   ، عيدعددلً عددض  دعجيددم تقددض   شدده ين
  .(7) ك  القمصلضى جحو الغ و، عم، حض عل

ط يدد  عوضتددذ عددن  فدد العمعددل  العصدد يين الدد ين التقددلهم القمصددلضى  ثددلج كددلن   
عض  ن عحعض  ن عحعض  ن حسن  ن عم   ن يحيد،  دن عحعدض  حمتذ  عص   ح
ع   ددددددددن خمي ددددددددم القسددددددددجطيج  اإلسددددددددكجض ي الشددددددددعج  الحج دددددددد ا ددددددددن خمددددددددب   

ددددعَّج م >;69ه/7>= وهددددو جحددددوي   ،، وي َمقَّدددد،  تقدددد  الددددضين، وي عددددَ ب  كثدددد   للش 
الع  ددد  عدددن  لدددلا  وعدددللم ضيدددن عصددد ي عدددن اإلسدددكجض يم ، َيع دددض ه عَ   خدددو الجحدددو

عَّج  ف  عضيجدم الضين تق  وِلضَ العص يم، العض سم  ه/ 76=عدلم   اإلسدكجض يم الش 
، (8)مي ،  سدددجطيج مدددض   ددد  ددديض العغددد ، وتحضيدددضاً  بلددد، تعدددوض  صدددولذو ، م=<68

دددعَّن وهددد    يدددم د اعيَّدددم فددد و  دددعَّج  جسددد ًم بلددد، ش  جشدددأ ،  ددديض العغددد ، ي َسدددعَّ، الش 
عج  ف  اإلسكجض يم، واجتقا الحقًل عل   ي ، ولم يتواج، والضه عن القله   ذ بل،الش 

فأخددددد  لكثيددددد  عدددددن شددددديو  وعمعدددددل  عصددددد ه، العجليدددددم  دددددذ، فأ سدددددمذ يسدددددعل عدددددن ا
الشدددددعس  ، والجحدددددو عدددددنالقل ددددد  شدددددعس الدددددضين ال سدددددلط  عدددددن ال يغدددددم عمدددددوم

  .(9)الشطجوف 
                                                 

م. >>67ه/ ;>;هو كتل، عختص  العيعم خميا ا ن اسح  العدللك  فد  ال قدذ العتدوف، عدلم  (6)
 -ضا  ال كد ،  يد وعخميا ا دن اسدح  العدللك : عختصد  العيعدم خميدا، تحقيد /  حعدض جصد ، 

 .>-9، ص6=<6ل جلن 
 .6:7القمصلضى:  حمم القمصلضى ، ص (7)
ه، عضيجم و معم حصديجم وك يد   لدضًا، وهد، عدن حدضوض اف يقيدم ععدليم، العغد ،، وحولهدل  سدلتين  (8)

و جهل ، ويجس، بليهدل العدللم ال مسد   عمد،  دن   د، القلسدم العغ  د  القسدجطيج، العدتكمم األشدع ي 
 .<89، ص9م. يل وع الحعوي: ععلم ال مضان، ر:667ه/<6:مالعتوف، عل

هو العدللم العقد   عمد   دن يوسدب  دن ح يدد  دن عع دلض المخعد ، الععد وب  للشديخ جدو  الدضين  (9)
م، اخدد  القدد ا اع وتددول، الت سددي   لللددلعل ;679ه/>9;الشددطجوف، المخعدد،، ولددض  للقددله   عددلم 

م. ا دددن حلددد : الدددض   الكلعجدددم فددد  6868ه/68>الطولدددوج ، وكدددلن صدددللحًل عتع دددضا، تدددوف، عدددلم
 .>69، ;69، ص8 عيلن العلفم الثلعجم، ر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A
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د ار ال مقيجد  وتتمع  عم، يدض كوك دم عدن العمعدل  عثدا ، واسدتع َّ فد  وغيد ه ،(6)الس 
القدد ا   والتحصدديا حتدد،  صدد ب عيعددم فدد  الجحددو والعجطدد  والطدد، والعدد وض 

الحضيه.  عَض  ن تععَّد  الشدعج  فد  العمدوم ععدا وال  افض والحسل، والهجضسم و 
اشدددته  الشدددعج   حسدددن  خي دددذ و  ،فددد  التدددض يس، وكدددلن ي دددض  س الجحدددو والت سدددي 

وتوا عذ وك عذ ال دللغ، وكدلن دهيدضًا عتدضيجًل و عدًل تقيدًل، ولهد ا  كثد  شدع ا  دعجدذ 
عددن عضحددذ  للقصددلفض.  فددض الشددعج  اإلفتددل ،  غددم طمدد، الجددلس فتددواه، و فددض 

لددم ي َصددج ب الشددعج  كثيدد ًا عددن الع ل ددلع، وععظددم و  ،تددول     ددل  الحج يَّددم كدد ل 
ع ل لتذ كلجع ش وحًل حشلهل  آ ا  الجحل ، و شه  ع ل لتذ  العجصدب عدن الكديم 

عثددددا عمددد، عغجددد  ا دددن هشدددلم .   ِصددديَ، الشدددعج   دددأع اض كثيددد   توالدددع عميدددذ، 
ظددا  عمدد، و ال ددوا،  ال عددلب وتكت ددا الحصدد، فدد  كميتيددذ ععددل سدد َّ، لددذ اجح ددلس

 .(7)م>;69ه/ 7>=حللذ ه ا حت، ت وف   ف  سجم 
كتل ددذ العسدع، شدد ا العغجدد،   كثدد  عميدذ  جدذ الدعددذ و دد   ويو دب القمصددلضى     

عميدددذ  عدددض شددد ا كتدددل، تمخددديص الع تدددلا لسدددعض الدددضين   ال دددن هشدددلم، كعدددل  ددد  
 (8)، واست لض عجذ كثي اً  ي لً الت تلداج، 

وعددن العمعددل  العصدد يين الدد ين التقددلهم ع ددض السدديم  ددن  حعددض  ددن ع ددض العددجعم   
 -;>>فل دددا عشدددل  ،  غدددضاضي) ،ال غدددضاضي ثدددم القدددله ي، الحج مددد  ثدددم الحج ددد 

                                                 

، سد ار الكجدلج  هو عع   ن  سين  ن جصي   ن صللب  ن ع ض الخلل   ن ع ض الحد  (6)
العضجلجيددددددددددم،  حددددددددددض  كجلجددددددددددم ج  الكجددددددددددلج  عددددددددددن   يمددددددددددمالددددددددددضين   ددددددددددو ح ددددددددددص العسددددددددددقي

ه/ 79>عددددلم  الك دددد ىالعحمددددم   حددددضى  دددد ى عضيجددددم   مقيجددددم   ولددددض عصدددد الشددددلفعيم ك ددددل 
م، وتول، عض  وظلفب عجهل بفتل  ضا  العضا، وتتمع  عمد، يدض الشديخ سد ار الدضين 6879

 .<66.السيوط : جظم العقيلن، ص6977ه/:7=ال مقيج، علعوعم ك ي  ، توف، علم 
؛ ععدددد    دددددل =>6 -9>6، ص6السددددخلوى: ال دددد  اليعددددل ألهدددددا القدددد ن التلسددددل، ر (7)

 .7<7، ص6، ر>:<6ل جلن  -سم ال سللم،  ي وعكحللم: ععلم الع ل ين، ع س
 .6:6القمصلضى:  حمم القمصلضى ، ص (8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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، وح ددظ القدد ان (، و ددض  ددلم هدد ا ال لددا  دد حيع كثيدد  م::69 -9>68ه/<:=
 كثدد  وطددلا ععدد ه حتدد، كددلن  القددله  ، فدد ثددم اسددتق   غللدد، العمددوم، فدد و حدده 

ف ددي  الددضيل  العصدد يم عددن تيعيدد ه،  ددض   لعددل عجظوعلتددذ فدد  )ضيددوان( عمدد، 
، واجت دل  عدض الكتد، األخد ىح وب الععلم، ولدذ )تعدللي ( عمد، بيسدلغول  و 

  .(6)ك ي اً   ذ الجلس اجت لعلً 
حيددده  كددد   القدددله  ، فددد لقدددل ه  دددذ   ثجدددل  عجدددذ القمصدددلضى كثيددد اً  اسدددت لضو دددض    

جذ كلن يتمو  ، حت، العجلظ   وتحميا الكت، ف لذ  و   جذ كلجع  القمصلضى عجذ
كتددل،  دددا  لل ضيهدددم واال تلدددلا حتددد، يدددتم  فددد يجظددد    نالعمددم عمددد، طي دددذ ضون 

ل، لعدل اللواعدل لضى عدض  كتد، عجهدل كتدصعميذ القم  و ض     لمطلل، العقصوض،
  .(8)لمقمصلضى  خط يضه  للد، و ض (7)مس ك،ل

 حمتذ خيا العوض   ف  ل مهم القمصلضى  العمعل  العص يين ال ين عيلن  وعن   
و ددض ولددض  ،الشددلفع  العسددقيج حعددض  ددن حلدد   شددهل، الددضين  اإلعددلم  دديضه بلدد،

العحدددددددضه شدددددددهل، الدددددددضين  دددددددن  حعدددددددض  دددددددن حلددددددد  العسدددددددقيج   للقدددددددله   عدددددددلم 
م ، وهددو عددن  سدد   عسددقيجيم األصددا، ثددم هددلل ع بلدد، عصدد ، 6>68هددد/8>>

ضه عللعًل  ضي ًل ، ثم  ظه  شهل، الدضين  حعدض ج وغدًل عجد  ط ولتدذ و حدا وكلن وال
بلدد، عكددم فدد  طمدد، العمددم وتتمعدد  عمدد،  يددضي ك ددل  العمعددل  حتدد، ت دد ض  ددين  هددا 

                                                 

الد كمدددددد،: ؛ 778 -=<6، ص9السددددددخلوى: ال دددددد  اليعددددددل ألهددددددا القدددددد ن التلسددددددل، ر (6)
 .::8، ص8األعيم، ر

لعدل اللواعدل فد   صدوا ال قدذ لتدلر الدضين السد ك،. السد ك،: لعدل اللواعدل  هدو كتدل، (7)
 .7778ل جلن -ضا  الكت، العمعيم،  ي وع ف   صوا ال قذ،

 .6:7القمصلضى: العصض  السل   ، ص (8)
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عصددد ه فدددد  عمددددم الحدددضيه  للعطللعددددم والقدددد ا   والتصدددجيب، وشددددغا الكثيدددد  عددددن 
  .(6)الوظلفب الهلعم ف  اإلضا   الععموكيم العص يم

 ل ا ن حل  العسقيج  عض  ع ل لع عم،  ض  ك ي  عن األهعيدم و ض و       
عددن  يجهددل  كتددل، الددض   الكلعجددم فدد   عيددلن العلفددم الثلعجددم  ، وهددو ععلددم  ددعن 
ت الم الق ن الثلعن الهل ي/ال ا ل عشد  العدييضي عدن عمعدل  وعمدو  وسديطين 

 بج ددل ثددا ع األخدد ىوالعضيددض عددن الع ل ددلع و عدد ا  عددن عختمددب الدد يض اإلسدديعيم، 
 .(7)التل يخ وغي ه ف العع    أ جل الغع  
، ثدم ح د  علمسدذ لإلعدي ح د  علمدس عمعدذ جذ  القمصلضى   و بو ض     

تمدد  الكتدد،،  فدد  و لددلده، الحددضيه عددض عددن كتدد،  عميددذ    عددض  لدد  لم وايددم و دد
عمد، يضيدذ  عدض تآلي دذ، ولدم يكتد، لدذ  خدط يدضه الن القدض   ددض  لق  تدذ  لإل دلفم

  .(8) ستل هيجلا القمصلضى  ل  عن   نحل    ا ا ن  فللأ

كعددددل التقدددد، القمصددددلضى خدددديا توالددددضه  عصدددد   للشدددديخ شددددعس الددددضين عحعددددض    
، وكددلن يعدد ب فدد   دديضه  ددللحطي ، وفدد، الحج دد العسددكن  الك يعدد، السددع  جضى

، ثددم (9) خددوا دمم 6>68ه/8>>حددضوض عددلم فدد عصدد   ددللك يع،، وكددلن  ددض ولددض 

                                                 

اللواه  والض   ف  ت لعم شيخ اإلسديم ا دن حلد ، تحقيد / ا  د اهيم  لحسدن  السخلوى: (6)
، عقضعم 6،ر<<<6ل جلن –ع ض العليض، ضا  ا ن حدم لمط لعم والجش  والتوديل،  ي وع 

 العحق .
، >=<6لدددضين: ا ددن حلدد  العسددقيج  ع  خدددًل، عددللم الكتدد،، القدددله   عحعددض كعددلا عددد ا (7)

 .<ص
 .6:8القمصلضى:  حمم القمصلضى ، ص (8)
، ويجسد، بليهدل آسديل الوسدط، غد ، فد  جهد  ليحدون ضلتدل عمد، ك ي   تقل واحمخوا دم:  (9)

 .=<8 -:<8، ص7عضض عن العمعل . يل وع الحعوي: ععلم ال مضان، ر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<6>﴾  
  

 (7)سدع  جض بل، هل الق ان والجحو، واجتقا   ، فق  (6) خل ى عضيجم بل،   وهاجتقا  ذ 

 هددددل  والدمم =699ه/7:=القددددله   فددد  عددددلم  بلددد،وحصدددا العمددددم  هدددل، ثددددم  ددددضم 
 بلد، واجت ل  ذ لعلعم كثي   ، ثم سلف  لمحي، وضخا ضعش  حت، طمد، اإل  ا ،
 دددددديض الدددددد وم عددددددلم  فدددددد ع هجددددددل ، وعددددددل بلدددددد،الدددددد وم ليقدددددديم  هددددددل فسددددددلف    دددددديض
  .(8)لم العمم صللحلً  خي اً  بعلعلً ،وكلن م ;:69ه/6;=
، شد وا الكتد،عد و ه  عصد  و د ا عميدذ  عدض   ثجل و ض الدعذ القمصلضى ف    

جدددذ جل غدددم فددد  الح دددظ وعمدددم  جدددذ  كددد  عجدددذ  وكتددد،  خدددط يدددضه لمقمصدددلضى، حتددد، 
م والمغدددددلع عدددددن  ض تدددددذ وطي تدددددذ فددددد  المغدددددم الع  يددددد وال يدددددلن، ف ددددديً  الععدددددلج 
 .(9)األخ ى

التقلهدددل القمصدددلضى  عصددد  و  دددا  التددد العمعيدددم العصددد يم  الشخصددديلعوعدددن     
حعدض  دن عحعدض  دن  عحعدض  دن  ط ي  العوض  عن  حمتذ، ف لهل ع لش    عغلض تذ
جسدددد م ل مددددض  العحمددددم الك دددد ى، والععدددد وب  العحمدددد،،  ددددن هلشددددم اللدددديا ب دددد اهيم

 هددددل  أ للقدددله   وجشدددد م==68ه/ 6<>ولدددض هدددد ا ال لدددا عددددلم  ، دددللليا العحمدددد،
عددددن ض اسددددتذ  ال قددددذ والمغددددم الع  يددددم ، ف دددديً   صددددواواشددددتغا  ددددلل جون، وض س 

لمعجطددد  واللدددضا وال يدددلن والعددد وض والحدددضيه، وتصدددض  لمتصدددجيب والتدددض يس، 

                                                 

 خل ى: عن  عظم عضن  يض علو ا  الجه ، وكلجع  لعض  عم  الضولدم السدلعلجيم، ويجسد،  (6)
 -8:8، ص6وي: ععلم ال مضان، ربليهل اإلعلم ال خل ي وغي ه عن العمعل . يل وع الحع

8:;. 
: عددن عددضن خ اسددلن، وهدد، عضيجددم حسددجم لجددو، واضي الصددغض، وهدد، كثيدد   الددجعم سددع  جض (7)

 .877وال واكذ. الحعي ي: ال وض الععطل ، ص
 .7=7-<>7، ص=السخلوى: ال   اليعل ألها الق ن التلسل، ر (8)
 .::6القمصلضى:  حمم القمصلضى ، ص (9)



 م(:689-;>67هـ/ ;9> -:>;الشخصيات العلمية املرصية يف رحلة القلصادى  )

 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<77﴾  
  

، وكددلن العمددم عجددذ ألخدد ال  ددي   بليددذلددم يكتعددا، وا تحددا  وععددا لج سددذ ت سددي اً 
  .(6)م <:69ه/ 9;=حت، وفلتذ علم   علكن، التض يس  عض   كيل تول

جدذ عجدض تعلمدذ لمسد   عدن القدله    غيدم العدوض  عدن  حمتدذ  ويو ب القمصلضى   
عمعيددم،  بلددلد  ميمدم، وكتدد، لدذ  خددط يدضه   يددلم فدد كتل دذ لعددل اللواعدل  عميددذ   د  

هدد ا الكتددل، هددو   نم، ويدد ك  القمصددلضى  <699ه/8:=عددلم  فدد وكددلن  لدد  
  .(7)القله   خيا  حمتذ ف ه   كتل،      آخ
 األح دل،الجيا عن  وال   عض توضيل  ف و عض ه ا سلف  القمصلضى عن القله     

ل كدددو، ال حدد  عدددن عجطقدددم  تهيدددأ، ثددم اإلسدددكجض يم بلددد،، حتددد، وصددا واألصددض ل 
 بل،ط ي  عوضتذ  ف   يلم   م  عض ثعلجيم  بل،حت، وصا   لإلسكجض يمالسمسمم 
  .(8) يضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ال ددض  الطددللل  عحلسددن عددن  عددض القدد ن السددل ل، تحقيدد / حسددين  ددن ع ددض   الشددوكلج،:  (6)
 .87;، 86;، ص=<<6سو يل  -العع ي، ضا  ال ك ، ضعش 

 .;:6القمصلضى:  حمم القمصلضى ، ص (7)
 .<:6، =:6ج س العصض  ، ص (8)
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<76﴾  
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<77﴾  
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<78﴾  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 م(:689-;>67هـ/ ;9> -:>;الشخصيات العلمية املرصية يف رحلة القلصادى  )

 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<79﴾  
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<7:﴾  
  

مدم القمصدلضى يعكدن  ح فد العمعيدم العصد يم  الشخصديلع عو دوع عض ض اسم   
 -:التلل حوتذ الض اسم عم، الجحو    د عل  بيللد
  دين الشد   والغد ،، حيده الح ل يلمتواصا  عثا القمصلضى جعو للً  -6

ف ي دم الحدي وااللتقدل   عدضض  ألضا العشد    بل،غ ، عاتلذ   حمتذ عن ال
 عم، طوا اعتضاض ط ي  ال حمم. األ طل شت،  ف ك ي  عن العمعل  

، وعم، الد غم  عص الحي  بل، ال هل، ف ى خيا  حمتذ ع  القمصلض -7
عددن  صدد  فتدد   عكددوه القمصددلضى فدد  عصدد  خدديا فتدد    هل ددذ لمحدد عين 
الشددددد ي ين ، وعدددددن ثدددددم لدددددم يقل ددددددا خيلهدددددل بال شخصددددديتين عدددددن العمعددددددل  

، دين الضين طله  الجدوي ى العدللك  وعمدم الدضين الحصدج،العص يين هعل 
  جحدددو ثيثدددم عشددد  شددده ًا و ل دددا جدددذ فددد  ط يددد  العدددوض  عكددده  عصددد بال 

 ، وهددمعجددجهم خيلهددل سددتم عددن العمعددل  العصدد يين، واجت ددل  عمعهددم واسددت لض
وع دض السديم ال غدضاضي وا دن  الضين الشعج، وتق دين الضين  لسم الجوي ى 

 وشعس الضين عحعض الك يع، وليا الضين العحم،. العسقيج حل  
 واسدددت لضالقمصدددلضى  عصددد   التقدددلهم الددد ينهددد ال  العمعدددل   بلددد، دددللجظ   -8

عددن   جهددم تشددكيا ثقلفتددذ العمعيددم فدد وكلجددع لهددم  صددعلع وا ددحم  ،عددجهم
عدددن كدددلن  وعدددجهم ،العشدددهوض لهدددم  دددللعمم و تددد ا  العصددد ين العمعدددل   عددديم
 ولددض  عصدد  وتشدد ل  للثقلفددم العصدد يم الخللصددم كددللجوي ى خللصددلً  عصدد يلً 
عصدد   بلدد،  عددن لددل وعددجهم ولدديا الددضين العحمدد،، حلدد  وا ددن والشددعج،

 .وال غضاضي واستق   هل كللك يع،  خ ى  مضان عن
ط يددد   فددد  العصددد يين  للعمعدددل ييحدددظ عدددن خددديا التقدددل  القمصدددلضى  -9

يل ددلً   هل ددلً  حمتددذ   عددل ينتجوعددع  التدد  ع ل ددلتهم  يددضيهم دد ا  عمدد،   أجددذ وا 
وال مسد م وشد وا الكتد،  والعجطد الت سدي   فد  وكتد، عقلفضيدم ضيجيمكت، 

 يضه.  خطعمعيم  بللداعلمقمصلضى   للدن عجهم عو العختم م،  ا 
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<7;﴾  
  

عجطقدم   نعصد   فد  حمم القمصلضى وفت   توالدضه  استق ا  نييحظ ع -:
 عجدذ القمصدلضى  اك دلً  اجطمد   حد يل  يجع كلجع  لإلسكجض يم السمسمم  ر 
  يضه. بل،ط ي  عوضتذ  ف  ال ح 
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<7<﴾  
  

تصمدرتاألصم  :المأواًل:ت
م(  حعدددددض  ل دددددل الصدددددجهلل  >7;6ه/;678 حعدددددض  ل دددددل التج كتددددد،) ع  (6)

 : الت ْج  ْكت 
 جيا اال تهلر  تط يد الضي لر.  -  
 -* تحقي / ع دض الحعيدض ع دض   الع افدم، عجشدو اع ضا  الكلتد،، طد ا مس 

 .7777لي يل 
   ، ال قل  عحعض  ن خمب األحعضي) لم تعمم وفلتذ(:  (7)
 كلفيم الشلفيم ف  ب  اد عكجوجلع فوافض القلفيم.الد ض ال -
 .7767ل جلن  -*تحقي / خللض اليو ،، ضا  الكت، العمعيم،  ي وع 
عحعدددض  ددددن عمددد  ا ددددن   م(:9>6ه/=:66) ع  عدددض عددددلم التهدددلجوى (8)

 :القل   عحعض حلعض  ن عحعض صل   ال ل و   الحج   التهلجوي
 .عوسوعم كشلب اصطيحلع ال جون والعموم -  
 .;<<6ل جلن - ي وع *   
 م(   و القلسم  ن اللي،: ==<ه /=>8( ا ن اللي، العص ي) ع9)   

 الت  يغ، تحقي / حسين  ن سللم الضهعلج،. -      
 .>=<6ل جلن  -،  ي وعاإلسيع * ضا  الغ ،      
( ا دددن الليعلن)كدددلن ععلصددد ا لمسدددمطلن  ليت دددلي العحعدددوضى( شددد ب الدددضين :) 

 يح   ن العق :
 لتح م السجيم  أسعل  ال يض العص يم .ا -

 .=<=6 * القله  ، 
م(  اإلعدددلم الحدددلفظ شدددهل، الدددضين  حعدددض  دددن <699هدددد/7:=( ا دددن حلددد  )ع;)

 حل  العسقيج :
 الض   الكلعجم ف   عيلن العلفم الثلعجم. -

 .8<<6ل جلن  –*ضا  الليا،  ي وع 
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<7=﴾  
  

 :ع ض العجعمم( عحعض  ن 8<69ه/<<=)ع ( الحعي ي>)
 وض الععطل  ف  خ   األ طل .ال    -

 .9=<6ل جلن  -* تحقي / بحسلن ع لس،  ي وع
  : م( خميا ا ن اسح  العللك 9>68ه/;>;)عخميا ا ن اسح  العللك ( =)
 .عختص  العيعم خميا -
 .6=<6ل جلن  -تحقي /  حعض جص ، ضا  ال ك ،  ي وع * 
 ل،  ن عم،:م( تلر الضين   ، الجص  ع ض الوه<;68هد/6>>( الس ك،)ع<)

 لعل اللواعل ف   صوا ال قذ. -
 .7778ل جلن -* ضا  الكت، العمعيم،  ي وع

 م( الحلفظ شعس الضين ع ض ال حعن:;<69هد/77<( السخلوي )ع67)
 ال و  اليعل ألها الق ن التلسل . - 

 . 7<<6ل جلن  -* ضا  الليا ،  ي وع
 اللواه  والض   ف  ت لعم شيخ اإلسيم ا ن حل . -،
 لحسدددددن ع دددددض العليدددددض، ضا  ا دددددن حددددددم لمط لعدددددم والجشددددد   ب ددددد اهيمتحقيددددد /  *

 .<<<6ل جلن –والتوديل،  ي وع 
 م( ليا الضين السيوط ::6:7هد/ 66<( السيوط  )ع 66) 

 .جظم العقيلن ف   عيلن األعيلن -
 .>7<6ل جلن  -تحقي / فيمي، حت،، العكت م العمعيم،  ي وع* 
 :عحعض  ن عم، الشوكلج،م( 89=6هد/67:7)ع شوكلج،( ال67)  
 .ال ض  الطللل  عحلسن عن  عض الق ن السل ل، - 
 .=<<6سو يل  -تحقي / حسين  ن ع ض   العع ي، ضا  ال ك ، ضعش * 
 : الحسن عم،  ن عحعض   و( م>=69ه/6<=)عصلضى( القم68)
  حمم القمصلضى - 
وديددددددددل، تحقيدددددددد / عحعددددددددض   ددددددددو األل ددددددددلن، الشدددددددد كم التوجسدددددددديم لمجشدددددددد  والت* 

 .=><6توجس



 م(:689-;>67هـ/ ;9> -:>;الشخصيات العلمية املرصية يف رحلة القلصادى  )

 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<7>﴾  
  

 .كشب األس ا  عن عمم ح وب الغ ل  -،
 .=<<6عجشو اع  يع الحكعم، توجس * 
 م( تق  الضين   ، الع لس  حعض  ن عم، :6996هد/:9=( العق يدي ) ع69) 

 العواعظ واالعت ل    ك  الخطط واآلثل .  -
 .>=<6* عكت م الثقلفم الضيجيم 

 شهل، الضين   و ع ض   ال وع :م( =677هد/;7;( يل وع الحعوي ) ع :6)
 دععلم ال مضان ف  عع فم السها والوع  والخ ا، والععل  عن كا عكلن . -

 .>><6ل جلن-* ضا  صلض  ،  ي وع
ت-:المراجعتالعرب  :ن مًتثم
 (   و الحعض عحعوض ف غم،)ضكتو (:6)
 الضليا العولد ألهم اآلثل  اإلسيعيم والق طيم ف  القله  .  -  

 .6<<6  العص يم الم جلجيم، القله   * الضا
 (  حعض ع ض ال دا   حعض)ضكتو (:7)
  ثل  عص  اإلسيعيم . -
 . ;<<6*القله     
 (   حعض الطويم،:8) 
 ف  الح ل   الع  يم التوجسيم.  -
 .* ضا  الععل ب، توجس)ض.ع( 
 الد كم،)خي    الد كم،(:( 9) 
 األعيم.  -
 .7777ل جلن  -ي وعضا  العمم لمعييين،   * 
 )ضكتو (:حسن ال لشل ( :)
 . عضخا بل، الععل   وال جون اإلسيعيم  -
 القله   )ض .ع(.* 
 )ضكتو (: ح جلوى يعم،( ;) 



 م(:689-;>67هـ/ ;9> -:>;الشخصيات العلمية املرصية يف رحلة القلصادى  )

 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<87﴾  
  

الددد حيع الحللديدددم العغل  يدددم: العغل  دددم األعددديم فددد  ال مدددض الحددد ام : ض اسدددم   -
 .جقضيم
 .;776اللداف *  
 (: )ضكتو  سعلض عله  ( >)     
 عسللض عص  و وليل هل الصللحون. -       
 .8><6العلمس األعم، لمشفون اإلسيعيم ، القله   *      
 )ضكتو (:علصم عحعض  د  ( =) 
 .خلجقلواع الصوفيم ف  عص   - 

 .><<6الط عم األول، ، عكت م عض ول،، القله   *  
 : ع ض   ع ض العليض جعجكلج،( <)     
 . ا القصيض  لم لس،ال  يض  ف  ش اآلل  -      

 هدددد/6977  سدددللم عللسدددتي ، للععدددم  م القددد ى، الععمكدددم الع  يدددم السدددعوضيم* 
6>>>   

 )ضكتو (:عع    ل كحللم ( 67)    
 ععلم الع ل ين. -     
 .>:<6ل جلن  -ع سسم ال سللم،  ي وع*      
 )ضكتو (:عحعض ال لل، علع، ( 66)   
 .ح ص، بل، العهض الحسيج عضا س عضيجم توجس عن العهض ال -     
 .;777الععهض الوطج  لمت اه، توجس *     

 ( عحعض  ن الخولم عحعض:67)
 ععللم التوحيض ف  القضيم وف، اللضيض.  -

* تقددضيم/ اللييجدد،  ددن الحددلر يحدد ، حعددلضي السددلحم ، ضا  الغدد ، اإلسدديع ، 
 .:=<6ل جلن  - ي وع

 (:  )عحعض  عدي ( 68)    



 م(:689-;>67هـ/ ;9> -:>;الشخصيات العلمية املرصية يف رحلة القلصادى  )

 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿9<86﴾  
  

 افدد  لمدد يض العصدد يم عجدد  عهددض  ددضعل  العصدد يين بلدد، سددجم القددلعوس اللغ  -  
6>9:. 

 .9<<6الهيفم العص يم العلعم لمكتل،، القله   *  
 )ضكتو (:عحعض كعلا عد الضين ( 69)   
 .ا ن حل  العسقيج  ع  خلً   -   
 .>=<6عللم الكت،، القله    *   
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