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 «القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية»كتاب 

 البن طولون

 

 ()د. مازن املبارك

 

الؼالئـد »يف َطّّمن صبعة جديدة مـن كاـا   شـرصدرت طن دار أروقة لؾدراسات والـ

لشؿس الدين حمؿد بن طظ بن صولون الصاحلي اداـو  ســة « اجلوهرية يف تاريخ الصاحلقة

صبعـة ماؿّقـزة باسـادرا  » الذي وصػفا بلاهـا سـعقم احلد حمؿد إبراهسـقباحؼقق اله 951

 «.فصول كاقصة وإيراد تعؾقؼات األسااذ حمؿد أمحد دمهان باّممفا

وابن صولون من األئؿة األطالم، ولد يف الصاحلقة من أحقـا  دمشـق، وضفـر طؾؿـه يف 

 احلديث والػؼه والااريخ والـحو وغرها من العؾوم الاي شار  فقفا.

طؾقه من ترجم له أو حتّدث طـه كالغزي يف الؽواكـ  السـائرة، وابـن العـّمد وقد أثـى 

 وغرمها. كّم حتّدثت آثاره طن فضؾه وسعة طؾؿه.

وخه وإجازاتـه مـا ذكـره هـو بـػسـه يف كاابـه شـقولعّل خر ادصادر طن حقاته وآثاره وطن 

 وا كابه.شـرالذين ك ومؼدمات ادحّؼؼع لؾعؾّم « الػؾك ادشحون يف أحوال حمؿد بن صولون»

ون ســقوهي ادؿاـدة يف سـػق قا -ففو طن )الصاحلقة(« الؼالئد اجلوهرية»وأما كاا  

وطن كل ما فقفا من بقوت ومدارس ورباصات ومساجد وأسواق وأاهار  -مطّؾة طذ دمشق

وزوايا وُتَر  وبقّمرسااكات وحدائق ودور قرآن ودور حديث، وطن كل من فقفا من طؾّم  

 وأطالم.وماصّوفة 

                                                           

() .طضو جمؿع الؾغة العربقة بدمشق  



 (4( اجلز  )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 
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خ حمؿد أمحد دمهان يف قسؿع: ضفر شـقوقد صبع هذا الؽاا  سابؼًا باحؼقق العالمة ال

م. وأطـاد جمؿـع 2956وه  2176م وضفر الثـا  يف ســة 2949ه  2168األول مـفّم سـة 

ته إغ شــرم وقد كّبه األسـااذ دمهـان يف ك2984ه  2442ه يف سـة شـرالؾغة العربقة بدمشق ك

فـقّم صبـع مـن الؽاـ   الاي حؼؼفـا خرمـًا جي هـده مسـاوً  وأن يف الـسخة كؼص يف الـسخة 

وادصادر، وقد جا ت هذه الطبعة اجلديـدة مسـاوفقة لؾؽاـا  مسـادركة لؾــؼص إذ وقـ  

ا( وإكـه إيرلــد -حمؼؼفا طذ كسخة قال إاها بخّط ادمل ، وإاها يف مؽابة تشسـببقاي )دبؾـن

وق  طذ أوراق من جمؿوع بخط ادمل  حمػوظ يف بركساون بالوٓيات اداحدة األمريؽقة، 

 وكلاها مساّؾة من كسخة تشسببقاي، وهي تسّد الـؼص يف الطبعة السابؼة.

خ دمهان وتعؾقؼاته فلثبافا يف صبعاه وأشاد بػضؾه، شـقوقد أفاد ادحؼق من حتؼقؼات ال

واتبـع أبـرز مـا يابعـه  ،خ دمهـانشــقحؼؼـت وصبعـت بعـد صبعـة ال كّم أفاد من الؽا  الاي

ــاألطالم مــن رجــال  ــ  ب ــقؼفم مــن وصــ  لؾؿخطوصــة، وتعري ــاهج حتؼ ادحؼؼــون يف مـ

ومواضع، وختريج لًيـات الؼرآكقـة واألحاديـث الـبويـة، وصــع لؾؽاـا  ففـارس شـامؾة 

 لألطالم وادصادر وادراجع وادوضوطات.

ن إمهال ادحؼق تصحقق ما وقع يف الؽاـا  مـن خطـل لغـوي طذ أ  لست أكام طجبي م

ة! شــقًا يف الؽاا  دون تصـحقق ودون إشـارة إلقـه يف احلاشـروكحوي، وهو كثر، فؼد تركه مـا

وهو أمر طجق  ما كـت أح  أن يػوته، وإ  أمتـّى أن يسادر  ذلك يف صبعة قادمـة، فالؽاـا  

شق بذكر من طـاش يف الصـاحلقة أو كـزل أـا أو هـاجر دم دَ قْ قالئد جوهرية قّؾَدها ابن صولون جِ 

فـا حّؼفـا مـن فرهـا أن يعطقَ ظْ إلقفا من أطالم العؾّم  والصاحلع، وإن من حق الؼالدة طذ مـن يُ 

ّٓ يب  دعااها يبفت، وإاق والأَلْ شـراإل  ـة الؾحن وسو  العرض.جْ اقفا خيبو، أُ شـرٓ ، وأ

 سـعد إبراهقم احلسـقمهان، وجزى ادحؼق الورحم اهلل ابن صولون، ورحم األسااذ د

 .خرًا: فؼد وضع بع أيدي الؼرا  خر ذخر طن الصاحلقة ومن فقفا وما فقفا
 

 واحلؿد هلل ر  العادع.


