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 : امللخص
الروحاني اليعقوبي هو َعلم من أعالم )بعقوبا( التي كانت في العصور االسالمية من اعمال بغداد وألهميتها أصبحت منارًا للعلم    أبو أدريس

مي  والعلماء ألنها تقع على طريق بغداد المشرق االسالمي وهذا الطريق هو طريق الحرير أي الطريق التجاري الذي يربط المشرق بالعالم االسال
سالمي فضاًل عن انه طريق الحجاج والمعتمرين والتالميذ والمشايخ الذين يطلبون العلم من علماء مكة والمدينة المنورة وبغداد ودمشق  وغير اال

يخيا ومصر وشمال أفريقيا، وعلي بن أدريس هذا من بيت النبوة ومن أقرب الناس الى الشيخ عبدالقادر الكيالني ولشهرته الواسعة تم دراسته تار 
ته تضمن البحث على اسمه وكنيته ولقبه ونسبُه ومولدُه وأسرته وصلته بشيخه عبدالقادر الكيالني وتعليمه ومشايخه وتالميذه واقواله ومراسالأذ  

 هـ. 619مع العلماء االخرين وأقوال االخرين فيه وتراثه الشعري وفي النهاية وفاته رحمه هللا سنة 
abstract 

Abo-Idris,Ali Ibn ldris Al-Rouhani Al-Ba’qoubi(D-H619)- A His Torical sTudy. Abu-ldris AL-Rouhani 

ALBa’qoubi is on of eminent higures of(Ba’qoubah) which used to be one of Ba’qhdads deeds in The Islamic 

Ages. Due to its importan, it became an illumination centra of scholars and jurist. This is because it is Located 

on The route between Baghdad and the Islamic East. This,in hact, is whatis reherred to as The Trade Route 

connecting The East with the Islamic world. Besides,it is the pilgraims rout aswellas its being the route of 

those heading for umra,the students and the sheikhs All those who seek knowledge at the hands of the scholars 

of mecca,madina, Baghdad,Damascus,Egypt and north Africa took this strategic route to go to these centres 

of knowledge.Ali Ibn-Idris is from the prophetic family and one who is closest to the sheikh Abdel-Qadir 

AL.Qailane.Due to his well-known reputation,he is being inves tiga ted-explored and studied historically the 

study has tackled his name, surname,hickname,lineage,family,and his knowledge to sheikh AL-Qailoni. In 

addition, his state ments, corres pon dence with other scholars, and what others had said about him- Evenhis 

poetic heritage has been shed light upon.In condusion,his death has bear mentionel. He died in the year 619 of 

Hijra 

 املقدمة:
دراسات التاريخية لتراجم االعالم من الدراسات المهمة في التاريخ االسالمي وخاصة عند تسليط الضوء على شخصيات مرموقة كان  ُتعد ال

جيد لها دور بارز في التاريخ العلمي واألدبي والديني ولم يتم تسليط األضوء عليه لقلة المعلومات عنه فنرى االستاذ الدكتور تحسين حميد م
اب دراسات في تاريخ ديالى، سلط الضوء على هذا الموضوع بصورة مختصرة ال تتجاوز الصفحتين وأخترناه عنوان لموضوع عندما ألف كت

وغزارة  بحثنا ألنه يستحق الدراسة والجل توضيح الصورة عن هذا العالم الجليل ولشهرته الواسعة فضاًل عن انه من آل بيت رسول هللا )ص( 
وعالم بعلوم االولين وله مقامات وكرامات المتصوفين ولعالقته الوثيقة باستاذه واقاربه شيخ المشايخ عبدالقادر    علمه وفقهه فهو فقيه ومحدث

الكيالني)قدس هللا سره( والنهما من شجرة واحدة النسب الشريف، فقد قسمت البحث الى فقرات وليس الى مباحث وكاالتي: أسمه، كنيته، 
الكيالني، تعليمه، مشايخه، تالميذه، أقواله ومراسالته مع العلماء االخرين وأقوال االخرين فيه، وفاته، ومن    لقبه، نسبه، مولده، صلته بالشيخ 

لتي  خالل دراستنا لهذا الموضوع وجدنا أكثر من ستة أعالم مشابهة له وبنفس االسم تختلف في الكنية والمنزل وسنة الوفاة فضاًل عن العلوم ا
 االمصار االسالمية، فأرتأينا أن نذكرهم ألجل أن اليكون هناك خلط وألتباس بين هذه األعالم ومن هؤالء:  حصلوا عليها، متفرقون على 

 (1) ه في مدينة االنبار573ابو الحسن علي بن أدريس األنباري المولود سنة  -1
 ( 2)ابو أدريس علي بن أدريس البياري النيسابوري ابو الفتح -2
 (3)ه(560بن محمد بن جعفر بن أبراهيم الجعفري)ت علي بن أدريس -3
 (4)هـ( من بلنسية االندلسية الملقب بأمير المؤمنين المعتضد قبل محاصرة قلعة تلمسان546علي بن أدريس الزناتي)ت -4
 هـ( صاحب أشبيلية646علي بن أدريس الموحدي من بني عبدالمؤمن التلمساني)ت -5
 .(5) هـ(، شيخ الحنابلة في مصر1051البهوي أبو السعادات،)ت علي بن أدريس -6
 (6) علي بن أدريس الجمال -7
 ( 7)هـ(412علي بن ادريس الستوري)ت -8
 (8)علي بن ادريس السامري، من رواة الحديث الشريف -9

 .(9)علي بن أدريس الحمصي الشاعر -10
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 ( 10)علي بن أدريس بن اليمان الشبشبي األديب -11
 ني الحياة العامة للروحا -
وذكره السالمي   (11) أشتهر الروحاني بأسم علي بن زكريا بن أدريس، وذكره صاحب كتاب العبر أنه علي بن أدريس البعقوبي  أسمه:  -1

 .(13) أما بن حجر العسقالني، فذكره علي بن أبي بكر محمد بن عبدهللا (12) ابو الحسن علي بن ابي بكر بن محمد بن أدريس البعقوبي
 ( 16)وتكنى بأبي الحسن (15) ، وتكنى بأبي أدريس(14) تكنى علي بن ادريس بأبي عبدهللا كنيتُه: -2
بالبعقوبي ألنه عاش ومات في  وُلقب    (17) التي كان يسكنها  )*(روحاءتلقب علي بن زكريا بن أدريس بالروحاني نسبة الى قرية    لقبُه: -3

 .(18) مدينة بعقوبة
آل بيت رسول هللا)ق( وهذا النسب يجعل عليه الكثير من   ينتسب علي بن ادريس البعقوبي الى الروحة المحمدية أي انه من من  نسبُه: -4

 بن  االلتزامات امام االمة ألن نسبه يجعله في مركز القيادة لألمة أواًل والمجتمع الذي يعيش فيه، فهو علي بن أبي بكر بن محمد بن عبدهللا
الجون بن عبدهللا المحض بن الحسن بن الحسن بن    ادريس بن زكريا بن الحسن بن ادريس بن موسى الثاني ابن عبدهللا الصالح بن موسى

وفي مثل هذا ال يرد في    (20) ذكر الذهبي أن والده زكريا وجده أدريس وهذا خالف ماذكره بن حجر العسقالني(19)علي بن أبي طالب)س(
 كثير من كتب االنساب. 

بعقوبة والتي تعد من نواحي بغداد في ذلك الوقت والتي من المحتمل ان علي بن أدريس ولد في قرية روحاء ثم انتقل الى مدينة    مولده: -5
يل  كانت مركزًا ثقافيًا وعلميًا، ولقرب بعقوبة منها أصبحت مدينة مكتظة بالسكان على طرفي نهر النهروان والذي كان مصدره المائي من قواط

سدًا من صخور وأخشاب لرفع المياه في دجلة لتلك    سامراء التي تاخذ مياهها من الجانب الشرقي لنهر دجلة لتلك المدينة، بعد أن عملوا 
ارات  النهيرات، ولظروف قاهرة من غزوات واحتالالت واهمال السلطات ألدامتها انقطعت مياه هذه النهيرات ولشدة السيول واالمطار وكثرة االنهي

ويحة، أتخذ نهر ديالى طريقة الحالي بسبب  في جوانب نهر ديالى الذي كان سابقًا يصل الى مافوق واسط بأراضي منخفضة تسمى هور الش
هشاشة االرض وعدم وجود مناطق صخرية تمسك التربة فشق طريقه الحالي وبعد اهمال سلطة الخالفة العباسية ألدامة مجاري وسدود تلك 

 . (21)داالنهار وترعها وجسورها وقناطرها فضاًل عن ان هذا الطريق هو الممر السهل لجيوش الغزاة من المشرق لبغدا
لم تذكر المصادر التاريخية معلومات عن أسرة علي بن أدريس البعقوبي سوى أن لديه ثالثة اوالد هم أدريس ومحمد والحسن   أسرته:  -6

 .(22)وابنتان زهراء وعائشة
من الفرع   سبق وأن ذكرنا بأن الشيخ علي بن أدريس البعقوبي من آل بيت النبي محمد)ص(:(**)صلته بالشيخ عبدالقادر الكيالني  -7

الحسني وكالهما من هذا الفرع الشريف، وكان علي بن أدريس قد تتلمذ على يد الشيخ الكيالني وكان يزوره بين الحين واالخر اذ كان اهل 
وحاني بغداد يلجأون في ايام المحن فضاًل عن ذلك كان الروحاني عزيزًا على شيخه الكيالني ومن احباؤه وأقاربه وللصفة التي يتميز بها الر 

جعل البغداديون يعيشون في ضنك، فأرتبط أسم (23) كان من النجباء االذكياء، ومما يعانيه اهل بغداد في ذلك الوقت من تسلط السالطين
قهاء والفعلي بن أدريس بأسم الشيخ الكيالني فُعرف هذا بهذا، أي التلميذ بأستاذه، ووجدنا الكثير من األسماء المشابهه لهذا األسم من العلماء  

 ( 24)بأسم شيخه الروحاني فال ُيعرف هذا اال بهذا  (***)األمام الصرصري والمحدثين ال يفرق بينهما اال بالمنزل او الوفاة، وكذلك أقترن أسم  
وأن لم نجد في كتب الفقه    (25) وسال الروحاني شيخه الكيالني قائاًل: هل كان هلل ولي على غير اعتقاد احمد ويقصد به االمام احمد بن حنبل

والتاريخ أجابة له ولكن من الطبيعي أن االمام احمد ليس وحده هو صاحب مذهب وفقه بل كان منهم الكثير ولكن لشدة تدينه وحرصه على  
 الدين وتدقيقه في مسألة الفقه والحديث والتشدد بها ألجل أن ال يستهان بحكم هللا تعالى وشريعته. 

تعلم االمام علي بن أدريس على أيدي شيوخه من مدينة بعقوبة والتي كانت تعج بالعلماء العاملين اللذين لهم مقامات   تعليمُه ومشايخُه:  -8
هـ( وهو بن 179عالية بين أقرانهم من العلماء اآلخرين أذ حفظ القرأن الكريم وهو بن سبع سنين وحفظ كتاب الموطأ لألمام مالك بن أنس)ت

يام العرب وُكتب األدب وتفقه على يد مشايخ أجالء لهم مكانة في العلم فضاًل عن أخذه الحديث والفصاحة  عشرين سنة وحفظ الشعر وأ
ودرس في بغداد على أيدي   (26) والبالغة من قراءته للشعر ولحفظه شعر شعراء هذيل، فضاًل عن طلبُه لكتب الفراسة من اليمن وحفظها

وروى    (27) الفقيه والمحدث الحنبلي، أذ اخذ منه الحديث رغم أنُه أصغر منه سناً ****(  )كمال الدين الشهربانيالعلماء األجالء منهم الشيخ  
كتب التاريخ والتراجم    ولم تذكر لنا  (*****)هـ(565عن الشيخ أبو حامد أو أبو عبدهللا محمد بن عبدالرحيم بن سليمان القيسي الغرناطي)ت
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والطبقات بل وحتى طبقات الصوفية والحنابلة عن شيوخ أخرين رغم انه تعلم على يد الكثير من المشايخ، ولكن شهرتُه طغت على مشايخه 
 (. 28)الذين هم بشهرته ولصوفيته أصبحت أقواله معظمها فلسفية ذات معاٍن عميقة اليفهمها اال العارفون بها

تيجة تعلم االمام علي بن أدريس العلوم الدينية واللغوية واألدبية والشعر بصورة واسعة وأصبح موسوعة في هذه العلوم، ن  :(29) تالميذه -9
في مدينة العلم وقبلة بغداد السالم، فأصبح له تالميذ ومريدون    (31)والمدرسة القادرية  (30) وتدريسُه في مدارس مشهورة، كالمدرسة المستنصرية

نهم  وأتباع ولم تذكر المصادر جميع تالميذه قد يكون هؤالء لم يشتهروا الن هاتين المدرستين خرجت الكثير من االجيال المتعلمة أذ لم نجد م
 سوى ستة عشر تلميذًا منهم:

 .(32)هـ(682البغدادي)تأحمد بن محمد بن علي بن نجم الدين بن القش  - أ
 . (33)أبو محمد الحسن بن أحمد البغدادي -ب
 .(34) خليفة بن خلف البعقوبي -ت
 (35) أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى األنصاري  -ث
 .( ******)الحلبي(36)أبو الفرج عبدالمنعم محمد بن عرنده البغدادي  -ج
 (37) عبداللطيف بن سالم ابو محمد البغدادي -ح
 . (38) عز أبو الحسن الخبازعلي بن سليمان بن أبي ال -خ
 .(39)أبو الشكر ماجد الحميدي الروحاني - د
 .(40) محمد معتوق بن رضوان النصر ملكي - ذ
 .(41)أبو عبدهللا محمد بن علي الرصافي البستي - ر
 .(42) محمد بن أبي فراس سراج الدين الهنايسي - ز

 ( 43)مقدام الشهرباني أو الشيخ مقداد الشهرباني)ت    هـ( -س
 (44)الشهرباني أخو مقداد الشهرباني)ت      هـ(مقدار  -ش
 (45) (مقداد الشهرباني،)ت      هـ - ص
 . (46) كمال الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن وضاح الشهرباني)ت      ه( - ض
 . (47) هـ(566يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبدالسالم االنصاري الصرصري الرزيراني الفقيه الضرير)ت  -ط
 .(48) نجم الدين ُبكير بن عبدهللا الزاهدي)ت       هـ(  -ظ

الروحاني والتي أصبحت حكمًا ومواعظ ُيعتبر بها وتتخذ    وردتنا العديد من األقوال التي صدرت عن شيخنا الجليل أبو أدريسأقواله: -10
 منهاجًا لمن يريد األستقامة واالصالح ألنها صدرت من رجل صاحب دين وعقيدة ال يعير للدنيا أهمية بقدر أنشغاله بأمور األخرة ومنها: 

الُخلق من كرم الحسب، ومن َعقل أيقن،  )من أستعصم باهلل ُعِصْم، ومن أسلم نفسُه ُحجْب، فصح الورع من عالمات الخوفن وُحسن   - أ
ومن صبر ورع ومن ورع أمسك عن الشبهات، وأنتقى عنه الحرص والرغبة، ومن سخن عقلُه ضعف يقينُه، ومن ضعف يقينُه فقد منُه  

ب الدنيا، وكثرة الخوف، ومن فقد منُه الخوف كثرت غفلتُه ومن كثرت غفلته قسى قلبُه ومن قسى قلبُه لم تنجح فيه موعظة وغلب عليه حُ 
 عليه أعماله وضيع دينه. 

،  المحرم من ُحرَم السؤال، والسؤال مفتاح االجابة وال ينبغي للعالم ان يكتم علم على خلق هللا)عز وجل(، وعليه ان ينصح للخاصة والعامة -ب
 .(49) ،ومن خاف هللا)عز وجل(خاف كل شيءوأربع خصال يرفع تعالى بها العبد،) العلم، والدين، واألدب، واألمانة(وأقوى القوى أن تغلب نفسك

أقوى القوى ان تغلب نفسك ومن خاف هللا خاف كل شيء، والغاية من هذا التصرف تربية النفس ومجاهدة ىفاتها وامراضها واالخذ  -ت
أمل السادة العارفين فيه تتم  بزمامها وخطامها والسلوك بها الى هللا جل في عاله، فأن السلوك الى هللا غاية االولياء السالكين والوصول اليه  

اَها( ، فأثنى الباري سبحانه على من سعى في  (50) تزكية النفوس ويقطع من امراضها الرؤوس وقال تعالى)َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
 .(51) تزكية نفسُه، ورام أصالحها، وذم من أطلق لنفسِه العنان ودسها في سيئات األعمال

هـ(، أذ بعث له الشيخ أسحق 634وكانت لُه مراسالت مع مشايخ آخرين منهم أسحق بن محمد العلثي)تاسالته مع العلماء اآلخرين:مر  -11
 .(52) برسالة مطولة، كان مظمونها هو أنكار الرقص والسماع والمبالغة في ذلك



   

         

 هـ( دراسة تارخيية619أبو أدريس علي بن َأدريس الروحاني البعقوبي)ت         

  

  

عبدالقادر الكيالني: كانت أخالقُه رضية مرضية يقول قاضي القضاة أبو صالح نصر بن عبدالرزاق بن الشيخ  أقوال اآلخرين فيه:  -12
كن ألحٍد ان  وكان الخلفاء ببغداد ووالة بعقوبة أذا نزلت بهم نازلة التجأوا اليه طلبًا للدعاء وكان جليل المهابة وسيمًا متأدبًا متواضعًا ال يم 

 .(53)ني األخالق والقيم النبيلةيقبل يديه وال يستطيع أحد أن يقول له ياسيدي لكراهته ذلك، وكان جامعًا لكل معا
كان أبو ادريس البعقوبي قد تعلم العربية بشتى فنونها النحو والصرف والشعر وقوافيه ونُظمه، فنظم الشعر وكان متمكنًا منه شعره: -13

 وبارعًا فيه ومن شعره: 
 فال أسلو الى يوم التنادي                 غرست الحب غرسًا في فؤاديي

 جرحت القلب مني التصالي                    فشوقي زائٌد والُحب بابي
 سقاني شربًة أحيا فؤادي                   بكأس الحب من بحر الودادي 
 فلوال هللا يحفظ عارفيه                         لهام العارفون في كل وادي 

 ايضًا: وقال 
 لماك والخد النضر                          ماع الحياة والخضر 

 آخذتني ياتاركي                          آخذ عزيز مقتدر
 وقال: 

 أحلت سلوان على                      ضامن قلب منكسر 
 ونمت عن ذي أرٍق                    إذا اغفا النجم يسهر 

 بهذا العربي تفتخر                 قد أضحى الشرك          
 ولي عهد والبدر                        أن غاب فأني منتظر 
 في َخلِقِه وُخلِقه                          مافي الغزال والنمر 

 (54) ترعاه أحداق الَورا                 فحيت ماسار تسر

 

( سنة، فتاها في خدمة العلم وحضور الدرس وتلقي تالميذه 83البعقوبي مايقارب من )عاش الشيخ علي بن أدريس الروحاني  وفاته: -14
الكيالني)ت عبدالقادر  الشيخ  وهو  اال  عصره  شيوخ  أشهر  مع  يوسف 561والمدارسة  بن  يحيى  زكريا  أبو  الشيخ  وتلميذه  ه( 

)656الصرصري)ت سنة  القعدة  ذي  شهر  في  بعقوبة  مدينة  في  فتوفى  في619هـ(،  ودفن  نهر هـ(  على  مزارًا  قبره  وأصبح  هللا(  ها)رحمه 
 .(55)جنوب بعقوبة (*******)خريسان

 اخلامتة واالستنتاجات
 تبين أن ابو أدريس علي بن أدريس الروحاني البعقوبي من النسب الشريف ولُه صلة قربى مع شيخُه عبالقادر الكيالني)قدس هللا سره(.  -1
 ًا لُه تالميذ ومريدين يأتون إليه من بالد بعيدة.كان أبو أدريس عالمًا جلياًل متصوفًا حنبلي -2
ل كان عالمًا ومدرسًا وفقيهًاومحدثًا فورثه تالميذه بالعلم وأشتهروا في أصقاع العالم االسالمي ومنهم الصرصري الضرير الذي قاوم المغو  -3

 فقتلوه.
مصادر يحصل ألتباس وخلط ال يفرق بينهم وبينه إال  من خالل دراستنا توضح لنا أن أسماءًا كثيرة تتطابق معه فمن خالل البحث في ال -4

 منازلهم وسني وفاتهم. 
 حملت وصاياه أراءًا فلسفية صوفية تدل على النصح والحرص وااللتزام بالدين الحنيف. -5
 تعلم منذ صغره جميع فنون العلم سمعها وقرأها على مشايخه. -6
 غداد الذين كانوا يعانون من ظلم المحتلين والسالطين الجائرين. كان مأوى لكل أصحابة في وقت الشدائد والمحن خاصة من أهل ب -7
 رغم انه عالم واسع الشهرة لكن لم يتبين لنا أن أحدًا من أسرته قد نال شهرة كأبي أدريس.  -8
 أفنى عمرُه وحياتُه في خدمة العلم ومتابعة تالميذه ومريديه ألجل تطبيق الشرع الحنيف.  -9
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،  2ديمة. الحموي، معجم البلدان، ج، جاءت التسمية بهذا االسم نسبة الى محلة الحلب الكبيرة ضمن محالت بغداد القالحلبي  ****** 
 . 290ص
هـ(، رجاًل عالمًا كيسًا متبحرًا ُيتبرك به، احد تالميذ علي بن أدريس البعقوبي، كان 672عبداللطيف بن سالم أبو محمد البغدادي)ت  - 37

سالم، تحقيق بشار عواد معروف، الكازروني ُيثني عليه ويقول: كنت ازوره وأتبرك به فهو ذا علم واسع في شتى فنونه.الذهبي، تاريخ اال
 . 242، ص15ج
هـ( شيخ صالح كبير القدر لُه زاوية ومريدين واحال وكرامات، 656علي بن سليمان بن أبي العز أبو الحسن الملقب بعلي الخباز)ت  - 38

سالم، تحقيق عمر عبد هـ(. الذهبي، تاريخ اال656صحب علي بن أدريس البعقوبي وسمع منه، أستشهد في حوادث أحتالل بغداد سنة )
تدمري، ج بشار عواد معروف، ج278، ص48و ج199، ص11السالم  وتحقيق  بالوفيات، ج822، ص14؛  الوافي  الصفدي،  ،  22؛ 

 . 222ص
 ماجد الحميدي أبو الشكر الروحاني) ت     هـ(، لم أجد له ترجمة. - 39
 محمد معتوق بن رضوان النصرملكي)ت      هـ(، لم أجد له ترجمة. - 40
 أبو عبدهللا محمد بن علي الرصافي البستي، )ت       هـ( لم اجد له ترجمة. - 41
هـ(، كان رجاًل صالحًا متدينًا ذا بصيرة في المذهب الشافعي سمع أبو ادريس 670محمد بن أبي فراس سراج الدين الهنايسي الشافعي،)ت- 42

المدرسة البشرية تولى قضاء العراق، توفي في بغداد ودفن بجوار معروف الكرخي. علي بن أدريس الروحاني البعقوبي، عمل مدرسًا في  
 . 317، ص49؛ ج188، ص15الذهبي، تاريخ االسالم، تحقيق تدمري، ج

 مقدام الشهرباني اخو الشيخ مقداد الشهرباني)ت       هـ( لم نجد له ترجمة. - 43
 هـ( لم نجد له ترجمة.     مقدار الشهراني اخو الشيخ مقداد الشهرباني)ت     - 44
 مقداد الشهرباني)ت         هـ( لم نجد له ترجمة.  - 45
 (.26تم الترجمة له بعد هامش) - 46
 (.23تم الترجمة له بعد هامش )- 47
 . 261، ص4ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه، ج - 48
بغداد، ج  - 49 تاريخ  البغدادي،  العبر، ج62، ص2الخطيب  الذهبي،  بالوفيات، ج77ص   ،5، ج179، ص3؛  الوافي  الصفدي،  ، 3؛ 

؛ الكيالني، الشيخ  85-77؛ الكيالني، االمام أبو أدريس، ص189؛ الجندي، االمام البعقوبي، ص34؛ أبو زهرة، البعقوبي، ص173ص
 ؛ موقع منتدى أعالم وعلماء وقادة االمام أبو أدريس،59-51عبدالقادر الكيالني، رؤية تاريخية، ص

https://ar.wikipedir.org/wiki 
 . 9سورة الشمس، أية:  - 50
؛ الكيالني، الشيخ عبدالقادر الكيالني، رؤية  37- 32الكيالني، جمال الدين فالح، االمام أبو أدريس البعقوبي تقديم سالم االلوسي، ص -  51

 . 67تاريخية، تقديم عماد عبدالسالم رؤوف، ص
 . 319، ص 7المقراوي، موسوعة مواقف السلف، ج - 52
 . 37، ص4؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج212، ص1ي، تاريخ الدولة العباسية، جالصول - 53
 . 38-37، ص4؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج213-212، ص1الصولي، اخبار الراضي باهلل، ج - 54
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 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.  -1
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