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  :اإلهداء

  

  .رينالمطه آل بيته وعترته  إلى روح النبي المصطفى 

  .العاملينالعلماء الفقهاء وحابة والتابعين وأرواح الصإلى 

  .إلى أساتذتي ومشايخي الذين تربيت وتعلّمت على أيديهم

ساندوني وتي ، الذين خإ، و العزيزةعمتي ي الحبيبين ، وزوجتي الغالية ، ودإلى واِل
 .الرسالة ساعدوني في إعداد هذهو

  .من كان له فضل علي إلى كّل

  .إلى كل طالب للعلم محب ألهله

  ...أهدي هذا العمل المتواضع

  

  صبري سعيد إبراهيممحمد 
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  إقرار
  

سالة أنا  أقرم الرسالة لجامعة القدمقدمت هذه الرد إبراهيم سعيد صبري ، أنّني قدس ، محم
 تباستثناء ما تمبحاثي الخاصة ، ألنتيجة  لنيل درجة الماجستير ، وأن ما احتوته هذه الرسالة كان

جامعة  ه حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألييلإاإلشارة 
  .أو معهد

  

  التّوقيع

  

  محمد إبراهيم سعيد صبري

  هـ1433/محرم/7 

  م3/12/2011 
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  :شكر وتقدير
  

إنطالقاً من ، و  األكرمعلى النّبي وأسلّم ، وأصلّي  أحمد اهللا عز وجل في البدء والختم
قدير إلى شيخي كر والتّفإنّني أتقدم بالشّ،  )1()من الَ يشْكُرِ النَّاس الَ يشْكُرِ اَهللا: (قَوَل رسوُل اِهللا 

ني بالمادة العلمية والدي فضيلة الشيخ إبراهيم سعيد صبري الذي ساندني وساعدني وأمدومعلمي 
  . وتوجيهاته بإرشاداتهوأفادني 

محمد مطلق عساف الذي أتاح .د المشرف على هذه الرسالة كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى
  .لي فرصة كتابة هذا البحث ، وساعدني بإرشاداته وتوجيهاته وأوالني جّل وقته واهتمامه

الدكتور عبد اهللا أبو  فضيلة: وهما لجنة المناقشة أعضاء قدير إلىكر والتّكما أتقدم بالشّ
رئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الشّريعة في جامعة النّجاح الوطنية ، وفضيلة الدكتور وهدان، 

في كلّيتَي الدعوة والقرآن  المقارن د األقصى المبارك وأستاذ الفقهالمسج محمد سليم خطيب
هذه  جهد مبارك ، في قراءةذاله من على ما ب مامية في جامعة القدس ، فأشكرهاإلسال والدراسات

  .صورة تّى تخرج في أبهى حلّة وأحسنهما ، حة ، وإبداء توجيهاتهما ونصائحالـالرس
كان له دور كبير في ذي الّ كتور حسام الدين عفانةدال األستاذ قدير إلىكر والتّكما أتقدم بالشّ

جامعية يستفيد منها العامة  رسائل ن لتكونفي فلسطي موضوع تاريخ المذاهب الفقهية طرح
  .الشّرعي والخاصة من طلبة العلم

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة القدس ، هذا الصرح العلمي الشّامخ ، الذي لطالما 
  .ب العلم والمعرفةوخرج أجياال ، صارت منارة للسائرين في در

مت منهم واكتسبت خبرة وعلوماً استفدت وتعلّ نكما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي الذي
 مهم كان لهكثيرة على أيديهم ، خالل فترة دراستي في هذه الجامعة ، وال أخص أحداً بذكر ، فكلّ

  .فضل ومنّة علي ولو من بعيد
كما أتقدم بخالص الشّكر والتّقدير إلى والدتي الحبيبة الغالية ، التي سهرت ليلها الطّويل 

  .ولم تأل جهداً في تقديم النّصح والعون لي على راحتي
، التي قامت بتنقيح هذه الرسالة  عهاد صبري تي العزيزةعمإلى كما أتقدم بالشّكر والتقدير 

  .لغوياً ونحوياً وتعبت في تدقيقها لتكون على وضعها التي هي عليه اآلن

                                                        
، )283(، ص)1189(حدیث رقم  ِإَلْیَك، َأْحَسَن ِلَمْن الشُّْكِر ِفى َجاَء رواه الترمذي، كتاب البّر والّصلة، باب َما)  1

محمد ناصر الدین األلباني، : ، تعلیقسنن الترمذي، )ھـ279:ت(الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة 
  .حدیث صحیح: حدیث حسن صحیح، وقال األلباني: قال أبو عیسى. ھـ1417، 1الریاض، مكتبة المعارف، ط
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 في عمان والمكتبة الختنيةلكلٍّ من مكتبة الجامعة األردنية كر والتقدير ـكما أتقدم بالش
حيث فتحوا لي المجال  األقصى المبارك ، ممثلّة بأمنائها ،جد ـفي المس ومكتبة المسجد األقصى

بل إلى ذلكلإلفادة من الكتب والمراجع ، وسهلوا لي الس.  
  .ساندني ولو بدعاء في ظهر الغيبو ساعدني من كما أتقدم بالشكر والتقدير لكّل

  
  العالمين والحمد هللا رب

  
صبري سعيد د إبراهيممحم    
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  الملخّص

  

ونشأته فيها  في فلسطين افعيالشّ المذهبِ ِعلى تاريخ عرفالتّيهدفُ هذا البحثُ إلى 
أو سكنوا وأقاموا فيها أو  منهاذين خرجوا ه الّفقهاِئ أهمالتّعرف على ، ووانتشارِه في ربوعها 

أيديهم ، وكانت على  المذهبُ اس ، فانتشرَوتعليماً للنّ ينِنشراً للد ، فجابوا األرضانتسبوا إليها 
آراؤهم وأقوالُهم معتمدةً فيه ، تكمن أهميته في لفت أنظارِ المسلمين في شتّى بقاعِ األرضِ إلى 

اهرة ، األرضِ المقدسة ، وما خرجتْه من علماء وفقهاء في شتّى المجاالت ، لربطهم بهذه البالد الطّ
 طبقات لمعرفة العلمِ الشّرعي ه لدى طلبةتأهمي المسلمين ، كذلك تكمن من عقيدة والّتي هي جزء
 ، العريق مفوا على ماضيهه ، حتّى يتعرالمقدسِ وأكناف انتسبوا إلى بيت الّذين ةالشّافعي فقهاء

مة العظيمة ، التي أنجبتْ رجاالً كانوا أرسخَ من وتاريخُهم المجيد ، فيفتخروا بانتسابهم إلى هذه األ
  .الجباِل في دينهم وعقيدتهم

 الوصفي والمنهج التّاريخي االستقرائي ين ، المنهجمنهجينِ أساسي ولقد اتّبعتُ في هذا البحث
ين ، مع بعضِ التحليلي ، حيثُ قمتُ بدراسة تاريخِ المذهبِ الشّافعي ومراحِل تطورِه في فلسط

  .التّحليِل ألهم آثارِ فقهاء المذهبِ الّذين انتسبوا إلى فلسطين أو سكنوا فيها ، وكذلك دراسة حياتهم

ومن أهم النّتائج الّتي توصلتُ إليها في هذا البحث ، أن أوَل دخوٍل للمذهبِ الشّافعي إلى 
إدريس الشّافعي ، ثم ظهر بشـكٍل مؤصٍل ممنهجٍ  فلسطين ، كان على يد إمامِ المذهبِ محمد بنِ

 لبيت الياإلمامِ الغز زيارة اً بعده جليوبرز ظهور ، الشّيخِ أبي الفتحِ نصرِ المقدسي واضحٍ على يد
مراكز القضاء والخطابة ومشيخة المدارس في ئه لتسلّم فقها المقدسِ ، ثم ازداد انتشاره بعد

بعد التّحرير اإلسالمي لها بقيادة صالح الدين  ذلك كانفي القدس الشّريف ، و طين ، وخاصةـفلس
 ، وبيوأولى حيث األي ، ة ، هذه القام بفتح مدارس تعنى بالفقه الشّافعيمناصب لفقهاء الشّافعي

  .بشكل واسع ملحوظ في فلسطين فكانت هذه المرحلة هي بداية ظهور المذهب

تُعد القرون السابع والثّامن والتّاسع الهجريةَ ، أكثر القرونِ الّتي انتشر فيها المذهب و
تركيز فقهاء الشّافعية في الفقرة السابقة ، لكن الشّافعي في فلسطين ، ومن أسباب ذلك ما ذكر في 

  .هم على التّصنيفعلى الخطابة والتّدريسِ والقضاء ، أكثر من تركيزِ ، كان فلسطين
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وفي الختام أوصي مدرسي العلمِ الشّرعي وحملته وطلبته ، بالتّركيزِ في مرحلة التّعليمِ 
 ، ةالمذاهبِ الفقهي طبقات الّتي تتناوُل ذكر ةوالطّبقات ، وبخاص كتبِ التّراجم على دراسة الشّرعي

ليمية ، ألنّها األصل ، وأن تكون الكتب الحديثةُ المبسطةُ اعتماد كتبِ الفقه القديمة في المرحلة التّعو
 ، وليس العكس ة كما أوصي بهي المساعدةَ لفهم الكتبِ القديمةة في عمليإعادة االلتزام بالمذهبي

بعدها إلى  ينتقلون ، ملكة فقهيةلدى طلبة العلم الشّرعي  تتكونحتّى تدريس المناهج الشّرعية ، 
،  يسبرون أغوار المعاني والدقائق لمعرفة أسباب الخالف والمقارنة بينهاألخرى ، فالمذاهب ا

  .فيسهل عليهم التّرجيح ، واهللا تعالى أعلم
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History of the Shafi'i school in Palestine 
 
Prepared by: Mohammad Ibrahim Sai'id Sabri 
 
Supervisor: D. Mohammad Motlak Assaf 
 
 
Abstract 

 

This research targets the Shafi' doctrine, it's history in Palestine ; birth, spread out and 
knowing the most important scholars who lived there, came out of this blessed land and 
roamed around all over the world teaching and leading people through the Shafi' fiqh. 

Two major methods were followed in perusing this task. The first was the related historic 
follow up and secondly the descriptive, analytical method. In the study an emphasis has 
been put on the development and the effect of this doctrine in Palestine starting around the 
third hijri century. 

The research dealt with the history of the Shafi' doctrine, which was first revealed by 
Mohammad bin Idris AlShafi' and progress through the efforts of Nasser AlMaqdessi. The 
Shafi doctrine became very popular after the visit of Imam AlGhazali to Jerusalem.  

The Shafi' doctrine achieved its greatest impact, when its scholars held important positions 
in schools and government services in Palestine during the seventh, eighth and nineth hijri 
centuries. In addition the scholars of the Shafi' school in Palestine focused on public 
speaking, teaching and judiciary more that classifying. 

The study recommends to all those who want to study Islamic doctrines to concentrate 
during their studies on translation books and books discussing different fiqh schools and 
use them as the bases for their studies because they are the real roots for building up fiqh 
skills after which they can move on to other schools. It will be much easier to understand, 
evaluate and judge correctly. 
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قَالمدةم  

  

الحمالّذي بِ ِهللا دحمدتَ هتالص اِلملَ حاتتُجو ، نَاتسالح بر ،فيعِ الدرجات قم ،ثَيِل العر ، ات
 اُهللا هلَسرَأ نات ، مزجِعبِ الماحص  دمحا منَديى سلَع المالسو الةُالصات ، وَئيالسا وايطَرِ الخَافغَ
، جمع  اتالمُل العوة َأاعَل بِعثتَه للسعجاالت ، وسالر ةَماته خَتَالَسَل رِعجات ، فَاآليه بِثَعبة ومحالربِ
 ى آِللَع المالسو الةُالص، و اتادالس ديسو اتوقَلُخْالم َلضفَْأ انكَ، فَ اتملالكَ هوحد بِو اتانَيالد هبِ
بيتالطَّي هالطَّاه رِبينالم نَينهزع ينن جيعِم و ، لَى اآلفاتعصحابالغُت هالم رحلينَأ جِل الكَهماالت 
َأوصابِ الكَحرامات  ،اتالمِ رايرفعوا ِلِإلس الّذين اياتري في  وواسالر اِل الشُّمقَفُوا كَالجِبوو ،

، الذين سطّروا  االتجالمَ يعِمي جين فاملاِلمين العالع ينعابِالتَّعلَىَ ووالغَزوات ،  المعارِكجميعِ 
ى لَِإ مهرثَى َأفَتَاقْم وهِجِهى نَلَار عس نمعلَى ، وَأعظَم مواقف العز في حياتهِم وتَعالَوا عن التُّرهات 

يثُومِ تُبع وقَلُخْالمات.  

ا ايفَالخَ مِاِل، ع وِلقُالع يحاتفَم هملْعبِ يرِن، الم دورِي الصا فمِل حِارِالشَّ مِهِلْالماحِ تَّالفَ ِهللا سبحان
واِئقَدق ورِاألم الم ،مِلِّع المري ِلبعباده األكْ ، اإللهالّ مِر ،ذلَّي عمِلَالقَبِ م  ،لَّعم اإلنسان ا لَمم يلَعم  ،
أما بعد:-  

: M              º  ¹ اَلقَ، فَ هيماِلعتَو هامكَحَأبِ ياإلسالم ينِلُّمِ الدعى تَلَع هادبع  ثَّ اُهللاح دقَفََ

½   ¼  »¾       Â   Á   À   ¿   Í  Ì  Ë  Ê  É      È   Ç  Æ   Å  Ä   Ã

Ï   ÎL)1( َأ اَلقَ، وياًض: M  n   m   l   k  j    i  h   g      f  e   d

oL)2(َأ اَلقَ، وياًض:  Mâ     á   à  ß  Þ    Ý  Ü  Û   Úã  L)3(َأ اَلقَ، وياًض:  M  Æ  Å

   Ë   Ê  É   È  ÇÌÍ      Ñ  Ð       Ï    ÎL)4(.  

                                                        
 ).122( رقم سورة الّتوبة، آیة) 1
 ).83( رقم ، آیةالّنساءسورة ) 2
 ).11( رقم ، آیةالمجادلةسورة ) 3
 ).9( رقم ، آیةالّزمرسورة ) 4
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ِلذَكَوك سالر بكْاَأل وُلنَدرم  ى تَلَِإَأ لُّمِعامِكَح ينِالد ي َأفحكَ يثَادثيروُل قَاَلفَ،  ةساِهللا ر 
 :)نم رِداُهللا ي ا بِهرخَي هفَقِّهي يينِ ، فاُهللا الدي وطعَأنَا الْمو مال الْقَاساُل وتَز هذةُ هاُألم رِينظَاه 

 فيه يبتَغي طَرِيقًا سلَك من( :، وقال َأيضاً)1()ظَاهرون وهم اِهللا َأمر يْأتي حتَّى خَالَفَهم من علَى
 الْعاِلم وِإن،  الْعلْمِ ِلطَاِلبِ رِضى َأجنحتَها لَتَضع الْمالَِئكَةَ وِإن،  الْجنَّة ِإلَى طَرِيقًا بِه اُهللا سلَك علْما

رتَغْفسلَي لَه ني مف ماالساتو نمي وضِ فتَّى اَألرح يتَاني الْحف اءُل،  الْمفَضاِلمِ ولَى الْعع ابِدالْع 
 والَ دينَارا يورثُوا لَم اَألنْبِياء ِإن،  اَألنْبِياء ورثَةُ الْعلَماء ِإن،  الْكَواكبِ ساِئرِ علَى الْقَمرِ كَفَضِل
 عملُه انْقَطَع اِإلنْسان ماتَ ِإذَا(: ، وقال أيضاً)2()وافرٍ بِحظٍّ َأخَذَ بِه َأخَذَ فَمن الْعلْم ورثُوا ِإنَّما درهما

  .)3()لَه يدعو صاِلح وولَد،  بِه ينْتَفَع وعلْم،  جارِيةٌ صدقَةٌ ، ثَالَث من ِإالَّ

ا بِهِممٍ عاِلية ، ونُفوسٍ قَّوهلَتَ، و وصِصالنُّ هذوا همهِفَ فَيا ، كَهاِئهقَفُنا وتمُأ اءملَع رد هللّفَ
 ةراسكَفَاقَت علومهم علوم اَألروا عن ساعد الجِد والمثَابرة ، حتَّى مـشَ، فَ نَاظرةٌى العال لَِإ
القَوياصرة ذَ، واع يتُصهم اقَى فَتَّح كْذاُأل رابِالغَ مِمركَبيرٍ ،  ةيرٍ وغكُلُّ ص بِه عنْتَفم يهلْمباتَ عو ،

  .فَما انقَطَع يوماً ذكْرهم ، وال خَبا يوماً صوتُهم ، مذْ كَانُوا للعلْمِ حملَةً ودعاة

ذا كَ، ه ونالُار التَّمي الثِّنجيفَ ، ونلُواتَ اَألبالنَّ سرِغْ، ي يٍلجِ دعيالً ب، جِ اُليجاَأل تالَوتَ مثُ
دالَويغَ"،  كرنَلْكََأوا فَسرِغْنَا وفَ سلُكُْأي4("ون( تَّ، حى ولَِإ تْلَصنَيلُا عومهم ص ،افنَ ةًيقتَ ةًي ،دلَّو كُع 

مسلال مٍلرشَتاف من ابِنَييعها واالسقَتاء من عيونا ه M ^   ]   \  [   ZL)5( ، َكَفلِّكُِل ان 
مسشُ مٍلوخُيه الّذين قَّلَتَينْى مهم وفْيهم ينَده نْعهم رِفُتَّ، حهِوا بِى عفَ م ،ذَهنَا حفي ذَ، واك اِلمكي ، 
اآلخَوشَ رافعي و ،ابِرعهم نْحبلتناقلت . .، وهكذا يذَاألجيال هذه الماهوالمدارس ب هِقْالفيت ةونَشَر 

  .آراءها

                                                        
، البخارّي، أبو )31(، ص)71(حدیث رقم  الدِّیِن، ِفى ُیَفقِّْھُھ َخْیًرا ِبِھ اُهللا ُیِرِد رواه البخارّي، كتاب العلم، باب َمْن) 1

طھ عبد الّرؤوف سعد، المنصورة، مكتبة اإلیمان، : ، تحقیقخارّيصحیح الب، )ھـ256:ت(عبد اهللا محّمد بن إسماعیل 
 .ھـ1423طبعة جدیدة، 

وقال . )604(، ص)2682(اَدِة، حدیث رقم اْلِعَب َعَلى اْلِفْقِھ َفْضِل ِفي َجاَء َما رواه الّترمذّي، كتاب العلم، باب) 2
  .حدیث صحیح: األلباني

حدیث حسن : قال أبو عیسى). 325(، ص)1376(الوقف، حدیث رقمرواه الّترمذّي، كتاب األحكام، باب في ) 3
  .حدیث صحیح: صحیح، وقال األلباني

 .، حفظتھا منذ الصغرالفرس حكماءمن كالم أحد  عبارة اقتبستھا) 4
  ).60(سورة البقرة، آیة رقم ) 5
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، وانتصروا ألفكاره ،  حملوا أصولَه ، ونشروا مبادئه ، فقهاء )1(قد كان للمذهب الشّافعيلو
بين ، ذاعقين به ومغرلين ، مشرصيتُ فجابوا األرض ناشرين له ومؤصهم بقَفُ ينة أنّهم  هاءاألم

على موطريقَ بِذه الشّافعيترِفَ هفع ، هِبِ المذهبفوا به ، فَرِم وعمنهن جالَم مواستقى  س الشّافعي
ن نَمبعه ماشَبرة ، ومنهتَن َأم مى بعده كَاِلساً دربه وقتَمفثَاً َأيرفَ ه ،ُلثْم هؤالء كُثر ، عتُت كُجزب 

ومن المناطق التي حظيت باهتمام م ، هددع إحصاءعن ى عين أو حتّمتَجم مهكرِن ذع التّراجمِ
، هذه األرضِ المباركَة المقدسة ، التي باركَها اُهللا وبارك ما  ينطسلف الفقهاء لنشر المذهب فيها

 بِهذْا المذَه امِمِإل يُلصاَأل نطوالم يهِ، فَ ن قُدسهاالذي زي المبارك حولَها ، ببركَة المسجِد اَألقْصى
- محمد ِإ بنالشَّ يسِرِدافعي  - لَِإ، ويتَا انْهسكَ بثير مِئَأ نةم ذْالمبِه قَفُواِئهنُْأ، شَ هه ِلي ذَفْأشَ كن 
رِاِئس ذَالمبِاه ثُ، حِإ ين لَعماُأل اءمَأ ةدوا َأكُرهمةَي المجِسقْاَأل دصى وبتَي قْالمسِد و ،ما حا اُهللاب 
 اءشَنِْإا ، ويهف ةطَابرالما وهيلَِإ اِلحالر دشَوا ِلقُابستَ، فَ ةكَربو رٍيخَ نم ةبيالطَّ ضِراَأل هذه به
المسِارِد والجامعالّ اتترِشْنَى بِنَي تُع الشَّ مِلْالعرعي فايه.  

ةً مد، خ اتيحضتَ نم وهمدا قَم امماً َأدها جنَى لَر، ال نَ اِلوالطُّ امِوعاَأل هذه ورِرم دعا بنَنَِّإو
،  مهِاربِجتَ نم يدفتَسنَ، و مهيخَارِتَ سردنَ نالّ َأاً ؛ ِإرشْنَاً ويملعتَيالً وصْأ، تَ هلهَأو يعرالشَّ مِلْلعِل
نَوجمع لْعمهم ورِثُنْالم بين ِل ورِطُالس ،نَوا لَونُكُيا نبراسحى بِتَذَاً يه َأ، وشْمرِقَالً مضاً يا نَلَ يء

  .يقَرِالطَّ

 ةالَسرِ هو اطّالعي على ،ون عنْوانَاً ِلهذَه الرسالَة الموضوع ِليكُا ذَهالخْتيارِ ي نعفَما د ولعّل
قَابِسانُها ةنْواريخُتَ" ع ذْالمبِه نْالحبلي في فل2("طينس( ح ،ثُي وجاألخ الباحث ه نُصحلَطَِل هبة مِلْالع 

 ثَحبَأل اهللا  نم ةًايده تْانَكَ، فَ ينطسلي فف ةعبراَأل بِاهذَي الماقب يخِارِي تَوا فثُحبي نَأ يعرالشَّ
فذَي ها المووعِض تََأ، وعفَر شْى َألَعقَفُ رِههاء ذْالمالشَّ بِهافعي تَانْ ينِالّذسلَوا ِإبى فلسطَأ ينو وا اشُع
ففَ ا ،يهماِهللا ن العمِز هوو المتَسعان ولَعيكْالتُّ هالن اُهللا، و المقُفِّو وهو الهلَي ِإادى سواء يِلبِالس.  

  

                                                        
الّسمعاني، أبو سعد . / انتسب إلیھ إمام المذھب محّمد بن إدریسالذي  وھو الجّد األعلى ،نسبة إلى شافع بن الّسائب) 1

عبد اهللا عمر البارودي، : ، تعلیق)378(ص) 3(، جاألنساب، )ھـ562:ت(عبد الكریم بن محّمد بن منصور الّتمیمّي 
  .ھـ1408، 1بیروت، دار الجنان، ط

محّمد عّساف، جامعة القدس، .، رسالة ماجستیر، بإشراف دینَتاریُخ الَمْذَھِب الَحْنَبِليِّ ِفي ِفِلْسطاألوزبكي، یوسف، ) 2
 .م2009، برنامج ماجستیر الفقھ والتشریع وأصولھ
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  :أهداف البحث

  

ونشأته فيها في فلسطين  افعييهدف هذا البحث إلى التعرف على تاريخ المذهب الشّ
، فجابوا أو انتسبوا إليها ذين خرجوا من فلسطين وفقهائه الّ، وأهم علمائه وانتشاره في ربوعها 

أيديهم ، وكانت آراؤهم وأقوالهم معتمدة اس ، فانتشر المذهب على ين وتعليماً للنّاألرض نشراً للد
  .فيه

ريف ، ويهدف البحث كذلك إلى تأصيل مكانة المسجد األقصى المبارك ، والقدس الش
يار عرف على من تخرج من هذه الد، بالتّ ئهاوفقهااألمة علماء وأرض فلسطين قاطبة ، لدى 
، ومدى تأثيرهم في الحركة العلمية والفكرية والثّقافية على مر المباركة المقدسة من علماء 

  .العصور

  

  :أهمية البحث

  

ذور ج تكمن في التّعرف علىمن خالل أهداف البحث المذكورة آنفاً ، فإن أهمية هذا البحث 
ذلك ، والمذهب الشّافعي في فلسطين ونشأته ، ومتى كان أول دخول لهذا المذهب إلى فلسطين 

التّعرف على أبرز فقهاء المذهب الّذين خرجوا من فلسطين أو انتسبوا إليها أو حتّى قاموا بزيارتها بِ
لف ، هذا له أهمية كبيرة في ربط الخلف بالس ا فيها ، ناشرين لمذهبهم وآرائهم ، فكّلومكثو

 همى تتعرف األجيال اليوم على ماضيهم العريق ، وتاريخوالماضي بالحاضر ، والقديم بالجديد ، حتّ
  .فيفتخروا بانتسابهم إلى هذه األمة العظيمة ، في هذه البقعة المقدسة المباركةالمجيد ، 
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  :حدود البحث

  

، من القرن الثّالث  ث على ذكر فقهاء المذهب الشّافعي في فلسطيناقتصرت في هذا البح
ابع عشر الهجريوحتى القرن الر الّذين انتسبوا إليها  مسواء في ذلك الّذين خرجوا منها أ ، الهجري

ق إلى ذكر فقهاء المذاهب و،  موا إليها وماتوا فيهادون أن يقيموا فيها ، وكذلك الذين قدلم أتطر
  .الفلسطينيين إال فيما تقتضيه الحاجة األخرى

ونظراً لكثرة فقهاء وعلماء الشّافعية في فلسطين ، فإن هذه الدراسة ال تتّسع للشّرح 
والتّفصيل عن كّل واحد منهم ، من حيث العلم واألثر والدور ، لذلك فقد قمت بدراسة بعضهم 

دة ، مروراً بمرحلة تلقِّي العلم ، واألثر من حيث مرحلة الوالدراسة مفصلة ، وبينت عنه حياته ، 
 ، لت إليهم باقيواقتصرت على ذكر الذي تركوه ودورهم في خدمة المذهب الشّافعيمن توص 

  .في هذه الرسالة) 1(مجرد ذكر ، مع االسم الكامل وسنة الوالدة والوفاة في الملحق رقم 

  

  :مشكالت وعوائق البحث

  

  :اعترته بعض المشاكل والعوائق ، ومن هذه العوائق –حوث وكغيره من الب -هذا البحث 

أكثر المراجع كانت تنقل عن بعضها البعض ، بل إن بعض المراجع التزمت النّقل الحرفي  .1
  .في المعلومات ، من غير تعميم على جميع المراجع ، فمع تنوع المراجع لم أجد تنوعاً

أكبر من  من اإلحاطة بترجمة الفقيه ومعرفة كمة في المراجع التي تمكّن هذا األمر سبب قلّ .2
  .المعلومات عنه

، لكن المؤرخين لم يذكروا سبب هذه  بإحدى مدنها ب إلى فلسطينـبعض الفقهاء انتس .3
النّسبة ، ولم ترد إشارة إلى زيارته لهذه البالد المقدسة ، فكان االكتفاء بإدراجه ضمن فقهاء 

  .وبيان سبب النّسبةالشّافعية في فلسطين دون توضيح 
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تفاوت نسبة المعلومات المجمعة من فقيه إلى آخر ، األمر الذي أدى إلى عدم التّناسق بين  .4
وى ـحجم الفصول والمباحث ، فبعضها بحاجة إلى تمهيد وإسهاب ، واألخرى ال تحتوي س

  .معلومات قليلة ، وهذا أمر قصري لم أتمكّن من تفاديه
سم الافي في سنة الوفاة ، أو حتّى  كبيرٍ ختالفاحيان ، كرب المعلومات في بعض األتضا .5

  .لم واحد، فيظن الباحث أنهما اثنان وهما باألصل اسمان لع أو النّسب
6.  كثرة األعالم الواردة في البحث مع عدم التّمكن من تفادي ذكرهم أو التّرجمة لهم ، ألن

 .ذلك يؤدي إلى بعض خلٍل في مسار البحث

 .، ما أدى إلى قلّة المراجع في هذه القرونقلّة كتب طبقات الشّافعية فيما بعد القرن التّاسع  .7

قلّة الكتب المحقّقة لفقهاء الشّافعية في فلسطين ، بخالف المذهب الحنبلي ، الذي تولّت   .8
 .دول واعتمدته وأشبعت كتبه تحقيقاً نشر كتبهخدمة 

فاصيل حياتهم العلمية وأثرهم ودورهم في خدمة ضابط لمن ستتم دراسة تصعوبة وضع  .9
، لذلك اعتمدت ذكر نموذج من فقهاء الشّافعية في فلسطين ، كأساس لكتاب موسع  المذهب

أسأل اهللا أن يعينني في إتمامه ، فما ذكر في الرسالة ليس شامالً لجميع هؤالء الفقهاء 
ت ، وقد اكتفيت بعمل ملحق يحوي حاصراً لهم ، ألن ذكرهم مجتمعين يحتاج إلى مجلّدا

أسماء بعض الفقهاء الذين لم يذكروا في الرسالة ، وذكر تاريخ وفاتهم والقرن الذي عاشوا 
 .فيه في فلسطين ، دون ذكر تفاصيل حياتهم ، تجنّباً لإلطالة

  

  :منهج البحث

  

 والمنهج الوصفي اريخيالتّ االستقرائي اتّبعت في هذا البحث منهجين أساسيين ، المنهج
بدراسة تاريخ المذهب الشّ قمت، حيث  التحليليره في فلسطين ، مع بعض  افعيومراحل تطو

 فقهاء بعض اآلثار لفقهاء المذهب الذين انتسبوا إلى فلسطين ، وكذلك دراسة حياة حليل ألهمالتّ
  .سبوا إليها، أو نُة الذين سكنوا في فلسطين افعيالشّ
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    :التي التزمت بها في هذا البحثومن األعمال 

اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم  ، ووثّقت M    L اآليات القرآنية بين إشارتين وضعت  •
  .(  ) رقم، آية اسم السورة: الهامش على النحو اآلتياآلية في 

ش في الهام وخرجتها ووثّقتها، (    ) األحاديث النبوية الشريفة بين قوسينوضعت  •
رقم  ،الجزء ،- إن وجد-، رقم الحديث ، الباب، الكتابرواية المصنِّف: بالطريقة اآلتية

، دار النشر، الطّبعة، سنة ، بلد النشر- إن وجد–، التحقيق المصنَّف، المصنِّفاسم  ،الصفحة
وإذا كان هناك عدة روايات  النشر، ثم الحكم على الحديث إذا كان من غير الصحيحين،

مع التنويه في بعض األحيان  فيت بذكر رواية واحدة وراوٍ واحد،للحديث وعدة رواة ، اكت
 .إلى الروايات األخرى إن اقتضى األمر

اقتصرت في تخريجه وتوثيقه ف مذكور سابقاً ، فإنّني وعند رواية حديث آخر من مصنَّ •
، رقم الصفحة، - إن وجد-يث، الجزء اب، رقم الحدرواية المصنِّف، الكتاب، الب: على ذكر

  .ثم الحكم على الحديث إذا كان من غير الصحيحين
إن -سم الشهرة للمؤلف ثم اسمه كامال وتاريخ وفاته ا ذكرتعند اإلحالة للكتاب أول مرة ،  •

، - د القرن الثّالث عشر الهجري فالأما المتأخرين الذين ماتوا فيما بع ،كان من المتقدمين
رقم  ، ثمالنّشردار  ثم ثم بلد النّشر،ورقم الصفحة،  -إن وجد- الجزء ثم  ،واسم كتابه

وإذا لم توجد بلد ، د فبالتّاريخ الميالدي شر بالتّاريخ الهجري فإن لم يوج، ثم سنة النّ بعةالطّ
 ، وإذا لم توجد)د.د( والنّشر وضعت باعةوإذا لم توجد دار الطّ، )ب.د(النّشر وضعت 

  ).ت.د(وضعت باعة ، وإذا لم توجد سنة الطّ)ط.د(وضعت بعة الطّ
اسم الشّهرة للمؤلف واسم  على ذكر التّوثيق من الكتاب بعد المرة األولى، اقتصرتعند  •

 .ورقم الصفحة –إن وجد  –الكتاب مختصراً بما يعرف به، ثم الجزء 

ص مذكورا إذا كان النّو ، "   "وضعت النّص المنقول بين عالمتي تنصيص أي شولتين  •
مع اإلشارة إلى المراجع األخرى في  ني اكتفيت بنقله من مرجع واحدة كتب ، فإنّفي عد ،

 .حسب اقتضاء الحاجة بعض األحيان

 .قُمتُ بترتيب المباحث في الفصول حسب تاريخ الوفاة بالنسبة للفقيه تصاعدياً •
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إذا كانت ترجمة الفقيه بحاجة إلى استفاضة ، فإنّني قسمتها إلى مطالب مفصلة ، وإال  •
 . ذكرت ترجمته ضمن المبحث المخصص له دون تقسيمها إلى مطالب

إذا كان هناك اختالف في الروايات بخصوص تاريخ الوالدة أو الوفاة أو بعض األحداث  •
اشي ، فإنّني اكتفيت بذكر أشهر الروايات وأقواها ، التاريخية بالنّسبة للمترجم لهم في الحو

 .دون التّطرق لذكر هذه الروايات تجنّباً لإلطالة ، إال إذا دعت ضرورة البحث لذلك

واعتمدت في ذلك على بعض ،  األعالم الذين ورد ذكرهم في البحث لجميعقُمتُ بالترجمة  •
 )2(وكتاب سير أعالم النّبالء )1(ابةأسد الغابة في معرفة الصحكتب التراجم مثل كتاب 

، وكذلك وغيرها  )5(األعالمكتاب و )4(وكتاب شذرات الذّهب )3(وكتاب الوافي بالوفيات
دون اإلشارة إليه ألنني  )6(ة ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتيةاستعنت بموقع الموسوعة الحر

 .، إال إذا كان النّقل منه فقط لم أنقل عنه بشكل مباشر

قُمتُ بالتّرجمة لبالد الفقهاء التي ورد ذكرها في البحث ، وكذلك البالد قليلة الشُّهرة وإن لم  •
 .تتعلّق بموضوع البحث ، أما البالد المشهورة فال

اعتمدت في كتابة تاريخ الوالدة والوفاة للمترجم له طريقة الكتابة من اليمين إلى اليسار  •
رفنا اليوم وأسهل للقارئ ، مع أن الطريقة األخرى أبلغ إلى ع ألنّها أقرب،  ال العكس قراءة

 .كال الطّريقتين صحيحوهي المعتمدة في الكتب القديمة إال أنّني اخترت األسهل للقارئ ، و

ألسماء ) الترتيب األبتثي(والمراجع وفق الحروف الهجائية  قائمة المصادرقُمتُ بترتيب  •
 .)ابن(و  )أبو( ريف وعالتّ) ال(، مع إهمال  المؤلفين

، ووضعتها في نهاية  وبالد أعالمآثار وقُمتُ بعمل قوائم للمسارد من آيات وأحاديث و •
  .البحث

                                                        
علي محّمد : ، تحقیقأسد الغابة في معرفة الصحابة، )ھـ630:ت(ابن األثیر، عز الّدین علي بن محّمد الجزري ) 1

  .ت.ط، د.دمعّوض وعادل أحمد عبد الجواد، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
شعیب األرناؤوط، : ، تحقیقسیر أعالم الّنبالء، )ھـ748:ت(الّذھبّي، شمس الّدین محّمد بن أحمد بن عثمان ) 2

  .ھـ1402، 2بیروت، مؤّسسة الّرسالة، ط
أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، : ، تحقیقالوافي بالوفیات، )ھـ764:ت(الّصفدي، صالح الّدین خلیل بن أیبك ) 3

  .ھـ1420ر إحیاء التراث العربي، الطبعة األولى، بیروت، دا
شذرات الّذھب في أخبار ، )ھـ1089:ت(ابن العماد، أبو الفالح شھاب الّدین عبد الحّي بن أحمد بن محّمد الَعكرّي ) 4

  .ھـ1406، 1محمود األرناؤوط، دمشق، دار ابن كثیر، ط: ، تحقیقمن ذھب
 .م2002، 15روت، دار العلم للمالیین، ط، بیاألعالمالزِِّركلي، خیر الّدین، ) 5
 .http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، ) 6
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   :الدراسات السابقة

  

، وبالدخول على أشهر ) اإلنترنت(من خالل بحثي المتواضع عبر الشّبكة العنكبوتية 
ناولت هذا الموضوع بشكٍل مستقلٍّ رسائل جامعية تالمنتديات التي تُعنى بالرسائل الجامعية ، لم أجد 

مخصفي فلسطين ص لفقهاء الشّافعي.  

 على صورة وفقهائه ، قديماً وحديثاً ، لكنّني وجدت بعض من أفرد تأريخاً للمذهب الشّافعي
  :فمن الكتب القديمة التي تناولت طبقات فقهاء الشّافعية كتاب أو رسالة جامعية ،

  
 )1( :عية الكبرىطبقات الشّاف  .أ 

، وهو كتاب ) هـ771:ت(ين عبد الوهاب بن علي السبكي نصر تاج الد يتأليف اإلمام أب
ذكر فيه المؤلف ترجمة لسبع طبقات ، كل طبقة ترجم فيها ألعالم عشرة مجلّدات ، يقع في 

رتّبها حسب الحروف الهجائية ألسماء الفقهاء ، وقد شملت هذه الطّبقات فقهاء مائة سنة ، 
: وقد تحدث صاحب الكتاب عن كتابه فقالالشّافعية ممن أخذوا العلم عن إمام المذهب ، 

 حدب كل من الرغبات إليه تنسل فوائد ومجموع وأدب وتاريخ وفقه حديث كتاب وهذا"
 عقول تسحر نكتا ونورد واألدبا المحدثين طريقة على مستوفاة الرجل ترجمة فيه نذكر
2("ااأللب( .  

 

 )3( :الشّافعيةطبقات   .ب 

 ، وهو كتاب يقع في) هـ774:ت(بن كثير الفداء عماد الدين إسماعيل  أبيتأليف اإلمام 
ة رفيعة بين كتب الطّبقات والتراجم ، فقد استطاع مؤلّفه أن يضع له مكانثالثة مجلّدات ، 

مها لعدة مراتب ، وكانت كل مرتبة عشر ـترجمة لعشر طبقات ، كل طبقة قس ذكر فيه

                                                        
محمود الطناحي : ، تحقیقطبقات الّشافعّیة الكبرى، )ھـ771:ت(الّسبكّي، أبو نصر تاج الّدین عبد الوّھاب بن علي ) 1

  .ھـ1383، 1ربّیة، طوعبد الفتاح الحلو، القاھرة، دار إحیاء الكتب الع
  ).25(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالّسبكّي، ) 2
عبد الحفیظ منصور، : ، تحقیقطبقات الّشافعّیة، )ھـ776:ت(ابن كثیر، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر ) 3

  .م2004، 1لیبیا، دار المدار اإلسالمي، ط
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وقد بدأ في كتابه بالحديث عن اإلمام الشّافعي وعصره ، وذكر فقهاء الشّافعية حتى سنين ، 
آخر القرن السابع وأول القرن الثّامن ، وقد اتّبع في كتابه هذا أسلوب النّقل من الكتب 

بتجميع كل ما يتعلق بالفقيه الشّافعي من كتب المؤرخين السابقين كالذهبي السابقة ، وذلك 
والنسفي وابن خلّكان وابن عساكر ، لكنّه أيضاً كمن سبقه لم يفرد فقهاء الشّافعية في بلد 

 )1( .معين ، وإنما في جميع البلدان

 

 ) 2(:طبقات الشّافعية  .ج 

، وهو ) هـ851:ت( هبةشُ قاضي بن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبيتأليف اإلمام 
ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب في طبقات الشّافعية ، بل من خمسة مجلّدات ،  كتاب يقع في

أهم المراجع للمؤرخين بعده ، لكنّه اقتصر في كتابه على الفقهاء المشهورين فقط ، ممن 
تأليف هذا الكتاب ، ذكرها في طالب العلم ، وهذه هي وجهة نظره في يحتاج إلى معرفتهم 
 فيه قتصر، أ الشافعية طبقات فيه أذكر،  لطيف مختصر فهذا ، وبعد: "االفتتاحية حين قال

 عنه نقل أو،  حاله معرفة إلى العلم طالب واحتاج ذكره واشتهر اسمه شاع من تراجم على
الرطبقات من المقصود هو الحقيقة في وهذا ، المشهورة تصانيفهم في وغيره)3(افعي 

  .)4("الشافعية

قد ذكرت فقهاء الشّافعية  - خالل هذا البحث  سيذكروغيرها مما  - فهذه الكتب القديمة 
وطبقاتهم بشكل عام ، دون التّركيز على فقهاء بلد معين ، لكنّني في هذه الدراسة اقتصرت على 

 ة الذين انتسبوا إلى فلسطين فحسب ، منذ نشأة المذهب الشّافعيفي نهاية القرن ذكر فقهاء الشّافعي
،  ، إضافة إلى ذكر تاريخ المذهب في فلسطين ابع عشر الهجريالقرن الرحتّى الثّاني الهجري و

مع التّطرق إلى بعض آثارهم والبصمات التي تركوها في المذهب ، وتعرضت عند التّرجمة 
  .لبعضهم إلى مكانتهم عند فقهاء المذهب

                                                        
    ).6(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، ) 1
، حیدر أباد، مطبعة مجلس طبقات الّشافعّیة، ) ھـ851:ت( عمر بن محمد بن أحمد بن بكر ُشھبة، أبو قاضي ابن) 2

  .ھـ1398، 1دائرة المعارف العثمانیة، ط
 بن الّصحابّي رافع إلى نسبتھ ،)ھـ623-557(القزوینّي  الّرافعّي الكریم عبد بن محمد بن الكریم عبد القاسم ھو أبو) 3

فیھا، أقوالھ معتمدة في المذھب، وإلیھ  وتوفي والحدیث، للتفسیر بقزوین مجلس لھ كان الشافعیة، كبار من فقیھ،  خدیج
ابن قاضي /  .)شرح المحّرر(، )شرح الوجیز: (یرجع أصحاب المذھب في جمیع األعصار، لھ تصانیف كثیرة منھا

  .)189(ص) 7(، جلّذھبشذرات اابن العماد، ). / 94(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةشھبة، 
  ).1(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةشھبة،  قاضي ابن) 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ف 
 

ا وقع في يديمعاصرة من كتبأيضاً  ومم:  

  )1(:المدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي  .أ 
تأليف أكرم يوسف عمر القواسمي ، وأصل هذا الكتاب أطروحة لنيل الدكتوراه في الفقه 

م 28/7/2002، وقد نوقشت بتاريخ  - كلّية الشّريعة  -وأصوله من الجامعية األردنية 
  . وأجيزت

وقد تعرض الكاتب في رسالته إلى سيرة اإلمام الشّافعي ، وأصول المذهب الشّافعي وأهم 
  .ذكر أبرز علمائه وفقهائه دون تخصيصلمؤلفات في هذا المذهب ، كذلك فقد الكتب وا

  
 )2(:آراؤه الفقهية –كتاب الشّافعي حياته وعصره   .ب 

تأليف محمد أبو زهرة رحمه اهللا ، وأصل هذا الكتاب دروس ومحاضرات ألقاها الشيخ 
  ).م1945 – 1944(على طلبة الشّريعة في قسم الدكتوراة بكلّية الحقوق في القاهرة عام 

وقد عرض الكاتب في هذا الكتاب دراسة كاملة حول اإلمام الشّافعي ونشأته وفقهه 
  .دون تخصيص أيضاً مفصل ، وخصائص مذهبه بشكل موسع

    
 )3(:اإلمام الشّافعي فقيه السنة األكبر  .ج 

تأليف عبد الغني الدقر ، وهو كتيب من الكتيبات القيمة ، وهو عبارة عن جزء من سلسلة 
أعالم المسلمين ، تعرض فيه الكاتب إلى سيرة اإلمام الشّافعي بشكل مفصل موسع ، حيث 

،  المنهج التاريخي ، ولم يتطرق فيه إلى الجانب الفقهي للمذهب الشّافعيانتهج فيه الكاتب 
لكنّه تميز بكثرة مراجعه وتنوعها ، مما أفادني وسهل علي عملية البحث في حياة اإلمام 

  .الشّافعي خاصة

م وهذه الكتب الحديثة لم تتطرق لذكر طبقات الشّافعية ، وإنما كان تركيزها على حياة اإلما
الحديث عن نشأة المذهب  هاص فيصخَكذلك لم ي، واألصول التي بنى عليها مذهبه ه هالشّافعي وفق

وأنا في هذه الرسالة قد ركّزت على حياة عين ، وإنما تحدثت عنه بشكل عام ، وانتشاره في بلد م

                                                        
  .ھـ1423، 1، عّمان، دار النفائس، طالمدخل إلى مذھب اإلمام الشافعيالقواسمي، أكرم یوسف عمر، ) 1
  .م1978، 2، دار الفكر العربي، طآراؤه الفقھیة –الشافعي حیاتھ وعصره أبو زھرة، محّمد، ) 2
  .ھـ1417، 6، دمشق، دار القلم، طاإلمام الّشافعي فقیھ السنة األكبرالّدقر، عبد الغني، ) 3
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بما توصلت إليه تبعته اإلمام الشّافعي أيضاً ، ولكن كأحد أئمة المذهب المنتسبين إلى فلسطين ، وأ
الفقهاء المنتسبين إليها ، وهذا ما حاولت جاهداً في إضفائه على الرسالة التي أسأل اهللا أن أكون  من

  .قد وفّقت في إعدادها

  

  :خطّة البحث

  

قُمتُ بتقسيم البحث إلى عدة فصول ، وتناولت في كّل فصل قرناً هجرياً أو أكثر تبعاً لما 
لت إليه من توصة في فلسطين أو انتسب إليها علماء في القرن الواحد ، ومن ظهر من فقهاء الشّافعي

في هذا القرن ، مخصصاً مبحثاً لكّل فقيه ، ومقسماً المباحث إلى مطالب وفق ما يقتضيه الحديث 
ل للتّحدث عن عن حياة كل فقيه وأثره في خدمة انتشار المذهب ، وقمت بتخصيص الفصل األو

 :على النّحو اآلتيفكانت خطّة البحث ب الشّافعي ونشأته وأهم البلدان التي انتشر فيها ، المذه

  :ة ، وفيه ثالثة مباحثوأصوله االجتهادي افعيتاريخ المذهب الشّ: الفصل األول 

  .وانتشاره نشأة المذهب الشّافعي: المبحث األول

    .معالم الفقه الشّافعي: انيالمبحث الثّ

  .هـ)204-150( د بن إدريس الشّافعيإمام المذهب محم: الثالثّالمبحث 

  :وفيه ستّة مباحث :الرابع والخامس الهجريينن علماء القرني: الفصل الثّاني

  .هـ)303-215(أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي : المبحث األول

  .هـ)325(المقدسي  إسماعيل بن عبد الواحد الربعي: انيالمبحث الثّ

  هـ)480(سالمة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير : المبحث الثّالث

  .هـ)489(المقدسي الهمذاني الفرضي  إبراهيم عبد الملك بن: الرابعالمبحث 
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  .هـ)490- 377( نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي: الخامسالمبحث 

  .هـ)492-432(المقدسي مكّي بن عبد السالم األنصاري : المبحث السادس

  :مباحث تمهيد وثمانيةوفيه  :علماء القرن السادس الهجري: الفصل الثّالث

  .هـ)504(إدريس بن حمزة بن علي الرملي : المبحث األول

  . هـ)518-442(بن مسلم المقدسي  إبراهيمسلطان بن : انيالمبحث الثّ

  .هـ)521-463( المقدسي الهمذانيمحمد بن عبد الملك بن إبراهيم : الثالمبحث الثّ

هـ)531( الربعي المقدسي اهللا عبد بن علي بن أحمد بن علي :ابعالمبحث الر.  

  .هـ)585( الهكاري بن عيسى محمد بن عيسى: المبحث الخامس

  .هـ )590( الشيزري اهللا عبد بن نصر بن الرحمن عبد: المبحث السادس

  .هـ)596- 529(المعروف بالقاضي الفاضل  .خمياللّ يالرحيم بن عل عبد: المبحث السابع

  .هـ)596( طاهر بن نصر اهللا بن جهبل: المبحث الثّامن

ابعالفصل الر :علماء القرن السعشرة مباحثوفيه  :ابع الهجري:  

  .هـ)632-539(بن شداد  بن تميم يوسف بن رافع: المبحث األول

  .هـ)654( المقدسي بن محمد حمن بن نوحعبد الر: الثاني المبحث

  .هـ)663-585(خالد بن يوسف بن سعد النّابلسي : الثالث المبحث

  . هـ)665-599( المقدسي بن إبراهيم حمن بن إسماعيلعبد الر: الرابع المبحث

  .هـ)665- 579( المقدسي النابلسي بن أحمد أحمد  بن نعمة: الخامس المبحث

  .هـ)675- 596(إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني  :السادس المبحث

  .هـ)682-618( المقدسي بن أحمد  بن نعمة النابلسي محمد :السابع المبحث

  .هـ)687- 603(عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم القرشي الزهري النّابلسي  :الثّامن المبحث
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  .هـ)694-622( المقدسي أحمد بن أحمد  بن نعمة النابلسي :التّاسع المبحث

 .هـ)694- 620( المقدسيمحمد بن محمد بن سالم : العاشر المبحث

  :عشرون مبحثاًواحد ووفيه  :علماء القرن الثامن الهجري: الفصل الخامس

  .هـ)710-640( ابلسييوسف بن أبي عبد اهللا النّ: المبحث األول

  .هـ)720-639( المقدسيإبراهيم بن عبد الرحمن بن نوح : المبحث الثاني

  .هـ)732-640( برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري: المبحث الثالث

  .هـ)733-639(محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني : المبحث الرابع

  .هـ)734( لسيابالنّ الزهري رشيالقُعمر بن عبد الرحيم بن يحيى : المبحث الخامس

  .هـ)739(عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن جماعة المقدسي : المبحث السادس

  .هـ)748-666( علي بن أيوب بن منصور المقدسي: المبحث السابع

  .هـ)749-690(محمد بن إبراهيم بن خليل الجعبري : امنالمبحث الثّ

  .هـ)758- 675( أحمد بن المظفّر بن بكّار النابلسي: التّاسعالمبحث 

  .هـ)761- 694) (الحافظ العالئي(ين كيكَلدي صالح الدين خليل بن سيف الد: لعاشرا المبحث

  .هـ)764-696(الدمشقي  صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي: الحادي عشر المبحث

  .هـ)765-714( المقدسي ين أبو محمود بن تميمشهاب الد: الثّاني عشر المبحث

  هـ)767-694(الكناني إبراهيم  بن محمد بن عبد العزيز :الثّالث عشر المبحث

  .هـ)770- 716( يالغز اهللا عطاء بن كامل بن خلف بن محمد: الرابع عشر المبحث

  .هـ)776-710( إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكناني: الخامس عشر المبحث

  .هـ)778-702(بن الحسين القلقشندي  إسماعيل بن علي: السادس عشر المبحث
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  .هـ)780(محمد بن عبد الرحمن الصفدي : السابع عشر المبحث

  .هـ)788-720) (القرمي( محمد بن أحمد بن عثمان التُّركماني: الثّامن عشر المبحث

  .هـ)790- 725( إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد الكناني: التّاسع عشر المبحث

  .هـ)790- 748(القلقشندي  بن علي إبراهيم بن إسماعيل: عشرونالمبحث ال

  .هـ)799-739( عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي: المبحث الحادي والعشرون

علماء القرن التّ: ادسالفصل السمبحثاً أربعونوفيه  :اسع الهجري:  

  .ـه)802( يوسف بن أحمد بن غانم النّابلسي: المبحث األول

  .هـ)802-723(أحمد بن خليل بن كَيكَلْدي : انيالثّ المبحث

  هـ)805-724(قيني لعمر بن رسالن بن نصير العسقالني الب :الثالثّ المبحث

  .هـ)808- 724( المقدسي العيزري بيرياألسدي الز محمدد بن محم: ابعالر المبحث

  .هـ)809- 745( القلقشندي علي بن إسماعيل بن دمحم: الخامس المبحث

  .هـ)815-753( )بن الهائما(بن عماد المقدسي  أحمد بن محمد: ادسالس المبحث

  .هـ)816- 745( الغزي اعةقّبن زبن محمد إبراهيم : ابعالس المبحث

  .هـ)816- 751(الباعوني أحمد بن ناصر بن خليفة : امنالثّ المبحث

 .هـ)819- 749(محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة : اسعالتّ المبحث

  .هـ)820 - 769( المقدسي القلقشندي إسماعيل بن دمحم بن الرحيم عبد: العاشر المبحث

   .هـ)822 -760( الغزي ين أحمد بن عبد اهللا العامريشهاب الد: الحادي عشر المبحث

- 763( البلقيني العسقالني الكناني رسالن بن عمر بن حمنالر عبد: اني عشرالثّ المبحث
  .هـ)824
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 -782( المقدسي القلقشندي إسماعيل بن محمد بن حمنالر عبد: الث عشرالثّ المبحث
  .هـ)826

- 763( البرماوي العسقالني النّعيمي موسى بن الدائم عبد بن محمد :ابع عشرالر المبحث
  .هـ)831

  .هـ)840- 767( المحمرةأحمد بن صالح بن محمد بن : الخامس عشر المبحث

  .هـ)841-768( الحلبي د بن أبي الحياة الخضرين محمشمس الد: عشر السادس المبحث

  .هـ)844 - 773( مليالر )بن رسالنا(أحمد بن حسين  الدين شهاب: عشر السابع المبحث

  .هـ)850-771( المقدسي الم بن داود الشهير بالعزعز الدين عبد الس: الثّامن عشر المبحث

  .هـ)852-773( )ابن حجر العسقالني( شهاب الدين أحمد بن علي: التّاسع عشر المبحث

  .  هـ)852- 776( د بن أحمد بن إبراهيم القلقيليين محمشمس الد: المبحث العشرون

  .هـ)852- 776( الخليلي المقدسيد حممد بن ين محمس الدشم: المبحث الحادي والعشرون

 -782( ين أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم المقدسيعماد الد: المبحث الثّاني والعشرون
   .هـ)852

  .هـ)855- 800(محمد بن محمد بن علي الموصلي المقدسي : المبحث الثّالث والعشرون

  .هـ)859- 819(المقدسي  الحصكفي منصور بن علي بن دمحم: المبحث الرابع والعشرون

-825(إسماعيل بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناني المقدسي : المبحث الخامس والعشرون
  .هـ)861

  .هـ)864-811( الغزي د بن أحمد بن عبداهللا العامريمحم: المبحث السادس والعشرون

  .هـ)867- 783( المقدسي القلقشندي إسماعيل بن دمحم بن اهللا عبد: المبحث السابع والعشرون

  .هـ)868- 791(صالح بن عمر بن رسالن العسقالني البلقيني : المبحث الثّامن والعشرون
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  .هـ)869-779( ماهر بن عبد اهللا بن نجم المصري :المبحث التّاسع والعشرون

  .هـ)870-777(إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني : المبحث الثّالثون

  .هـ)870-780(بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني محمد : المبحث الحادي الثّالثون

  .هـ)870-809( المقدسي المجدلي انيند اهللا بن داود الكأحمد بن عب: المبحث الثّاني والثّالثون

  .هـ)873-819(اب بن خليل بن غازي المقدسي محمد بن عبد الوه: المبحث الثّالث والثّالثون

  .هـ)880- 805( المقدسي الباعوني ناصر بن أحمد بن يوسف: المبحث الرابع والثّالثون

  .هـ)881-812( الغزي أحمد بن محمد بن خضر بن محمد :المبحث الخامس والثّالثون

  .هـ)885-840(محمد بن محمد بن أحمد العامري الغزي : المبحث السادس والثّالثون

  .هـ)887-840( المقدسي جارعبد القادر النّ د بنأبو الفضل محم: المبحث السابع والثّالثون

-817(محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي المقدسي : المبحث الثّامن والثّالثون
  .هـ)888

-825( المقدسي المجدلي انيند الكخليل بن عبد اهللا بن محم: المبحث التّاسع والثّالثون
  .هـ)898

  .هـ)000-854( يالغز المكي أحمد بن دمحم بن دمحم: المبحث األربعون

ابعالفصل الس :عشر مبحثاً ستّةوفيه  :علماء القرن العاشر الهجري:  

لالمبحث األو : المقدسي د بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جماعة الكنانيهـ)901- 833(محم.  

  .هـ)901- 846(أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخليلي المقدسي : انيالمبحث الثّ

  هـ)902- 845( الخليلي األنصاري د بن إبراهيممحم أبو الجود: الثالمبحث الثّ

ابعالمبحث الر :بن أبي شريفد أبو المعالي الكمال بن محم هـ)906-822( المقدسي.  
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  .هـ)906-869( الخليلي ين أبو المفاخر الجعبريأبو سعيد خليل بن زين الد: المبحث الخامس

  .هـ)910(القادري  يد الغزشمس الدين أبو العون محم :ادسث السالمبح

  . هـ)916- 845(موسى بن عبد اهللا بن جماعة : المبحث السابع

  .هـ)918- 859( الغزي بن قاسم دين أبو عبد اهللا محمشمس الد :امنالمبحث الثّ

   .هـ)923-836( المقدسي بن أبي شريفد ين إبراهيم بن محمبرهان الد: اسعالمبحث التّ

  .هـ)923-854(أحمد بن أحمد بن محمد الرملي الدمشقي : المبحث العاشر

  . هـ)928- 859(المقدسي  الحصكفيمحمد بن أبي اللطف محمد  :المبحث الحادي عشر

  .هـ)931( عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي: اني عشرالمبحث الثّ

  .هـ)934-856(المقدسي  الحصكفيمحمد  بن أبي اللطفعلي : عشرالث المبحث الثّ

-862( الغزيبن عبد اهللا  بن أحمد دد بن محمين محمالد رضي: المبحث الرابع عشر
  .هـ)935

  .هـ)960(المقدسي  الحصكفيمحمد بن أبي اللطف  :المبحث الخامس عشر

  .هـ)984- 904( الغزي محمد بن دمحم بن دمحم ينالد بدر: المبحث السادس عشر

  :وفيه أربعة مباحث :علماء القرن الحادي عشر الهجري: امنالفصل الثّ

  .هـ)1051( الغزيزين الدين حسين بن عبد الكريم بن عبد اهللا : المبحث األول 

  .هـ)1061-977( الغزيد د بن محمين محمنجم الد: انيالمبحث الثّ

  .هـ) 1071( جانيدال د بن صالح المقدسيالفتح محمأبو : الثالمبحث الثّ

بن األخرم النّأبو بكر بن عبد اهللا : ابعالمبحث الرهـ)1091-1001( ابلسي.  
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عشر أحد وفيه  :ابع عشر الهجريةالث عشر والراني عشر والثّعلماء القرون الثّ: اسعالفصل التّ
  :اًمبحث

  هـ)1143-1078(مسعودي الغزي أحمد بن عبد الكريم بن : المبحث األول

  . هـ)1147-1104( د الخليليد بن محممحم :انيالمبحث الثّ

  هـ)1154(عبد المعطي بن محيي الدين الشّافعي الخليلي المقدسي : الثالمبحث الثّ

  .هـ)1180-1110(أحمد بن محمد بن طه المقدسي : المبحث الرابع

  .هـ)1182(بن أحمد الخليلي عبد العال بن محمد : المبحث الخامس

ادسالمبحث الس : النّابلسي هـ)1185(عبد الحليم بن عبد اهللا الشّويكي.  

  .هـ)1195- 1118( ابلسيالنّ د الباقانيأحمد بن محم: المبحث السابع

  .هـ)1214-1173( العامري الغزيشريف د د بن محممحمكمال الدين : الثّامنالمبحث 

  .هـ)1220 -1160(  قدسيمد بن محمود بن بدير المحم: التّاسعالمبحث 

  .هـ)1296-1206( العامري النّخّالبن محمد  محمد نجيب بن مصطفى: العاشرالمبحث 

  .هـ)1350- 1265(يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني : الحادي عشرالمبحث 

التي أوصي بها مدرسي التّوصيات وثم بعد ذلك كتبت خاتمة البحث والنتائج التي توصلت إليها ، 
  .العلم الشّرعي وطلبته

في  قد وفّقتأكون وبعد ، فإني أحمد اهللا على نعمائه وأشكره على آالئه ، وأسأله تعالى أن 
ه حقّه بإذن اهللا ، وما هو إال جهد المقّل ، فإن أصبتُ فمن اهللا ، وإن تأعطيوطرح هذا الموضوع 

MÉ  ، عز وجل تغفر اهللاـأخطأت فمن نفسي وتقصيري وأس   È       Ç  Æ   Å  ÄÊ    Í  Ì  Ë

ÎÏ  Ñ  Ð Ó   Ò  L)1( .  

 

                                                        
  ).88(سورة ھود، آیة رقم ) 1
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  الفصل األول

  تاريخ المذهب الشّافعي وأصوله االجتهادية

  

  المبحث األول
  

  نشأة المذهب الشّافعي وانتشاره
  

ال بد لنا أن نتعرف على معنى النّشأة ومعنى  ، فإنّهمعين  مذهب عند الحديث عن نشأة
 ،)1(وظهوره على المأل ، وانتشاره بين النّاس بداية بروز الشّيء: المذهب ، فالنّشأة في اللغة هي

، وهو عند  )2(السير والمرور ، وهو مصدر بمعنى الذّهاب أي الطّريق :المذهب في اللغة هوو
ملت عليها المسائل ، شُبهت بمكان الذّهاب بجامع أن الطّريق األحكام التي اشت"الفقهاء عبارة عن 

، إذن عند الحديث عن نشأة المذهب )3("يوصل إلى المعاش ، وتلك األحكام توصل إلى المعاد
 ، ي النّاس بداية انتشار أحكامه وطريقة استنباطه لهذه األحكام بين النّاس ، وتلقّ فهذا يعنيالشّافعي
وهذا ما  وتداولها فيما بينهم واتّباعها كطريق موصلة إلى الفوز والنّجاة في يوم المعاد ،لها بالقبول 

  :سيتم بيانه من خالل المطالب اآلتية

                                                        
لسان ، )ھـ711:ت( الخزرجّي األنصارّين محمد بن المكّرم بن أبي الحسن منظور، أبو الفضل جمال الدیابن ) 1

عبد اهللا الكبیر وآخرون، القاھرة، دار المعارف، طبعة : ، تحقیق)َنَشَأ: (، مادة)4418(ص) 50(ج) 6(، مجلدالعرب
  .ت.مزیدة، د

      ).َذَھَب: (، مادة)1522(ص) 17(ج) 3(،  مجلدلسان العربابن منظور، ) 2
تحفة الحبیب على شرح (حاشیة البجیرمي على الخطیب ، )ھـ1221:ت(البجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر ) 3

  .ھـ1417، 1، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط)72(ص) 1(، ج)الخطیب
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  :التّاريخ والنّشأة: ألولالمطلب ا
  

بين  ارٍـوانتش وبروزٍ ظهورٍ ة المذاهب ، له بدايةُـأن بقيـأنه شـافعي شـالمذهب الشّ
 عصرفي  أتهـنش كانتقد ع أكثر من أخرى ، فـر فيها وتوسـانتشوبالد النّاس ، وله مناطق 

ه محمد ـسصاحب المذهب ومؤسألن ،  ، أي في أواخر القرن الثّاني الهجري يةـة العباسـالخالف
إمام  )1(سـأن بن قد تتلمذ على اإلمام مالكو ولد في أواسط هذا القرن ، ،افعي ـس الشّـبن إدري

المذهب ن ـمعي نهل من، ثم ، وصار من المقربين لديه  ـهمذهبالمذهب المالكي ، فبرع في 
د بن الحس الحنفيـن الشّـ، على يد اإلمام محمفجمع بين ،  )3(صاحب اإلمام أبي حنيفة،  )2(يباني
ى ثم تلقّ،  )4(الموجودة في العراق ة أهل الرأيـوطريق الموجودة في المدينة  ة أهل الحديثـطريق
اللّيث بن اإلمام أصحاب  علىكذلك و، ام ـه الشّـفقي )5(األوزاعي اإلمام أصحاب علىم ـالعل

                                                        
 األربعة األئمة وأحد الھجرة، دار إمام ،)ھـ179-93( الحمیرّي األصبحّي مالك بن أنس بن اهللا مالك عبد ھو أبو) 1

 وشي والملوك، األمراء عن بعیدا دینھ، في صلبا المدینة، كان في ووفاتھ مولده المالكیة، تنسب وإلیھ السنة، أھل عند
 فیحدثھ، لیأتیھ العباسي دعاه الرشید كتفھ، من أشھر مواقفھ مع الخلفاء أّن ھارون منھا فانخلعت بالسیاط فضرب بھ

 إجالل اهللا رسول إجالل من المؤمنین أمیر یا: مالك فقال الجدار، إلى واستند منزلھ الرشید فقصد یؤتى، العلم: فقال
 بن عبد اهللا القرطبّي ابن عبد البر، أبو عمر یوسف). / الموّطأ(فحدثھ، من أشھر كتبھ  یدیھ بین فجلس العلم،

عبد الفّتاح أبو غّدة، بیروت، دار البشائر : ، تحقیق)36(، صاالنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقھاء، )ھـ463:ت(
  ).257(ص) 5(، جاألعالمالّزركلي، ./ ھـ1417، 1اإلسالمیة، ط

، من موالي شیبان، أصلھ من حرستة في غوطة )ھـ189- 131( ھو أبو عبد اهللا محّمد بن الحسن بن فرقد الشیبانّي) 2
فصار الكوفة فسمع من اإلمام أبي حنیفة وصاحبھ أبي یوسف من بعده،  دمشق، ولد بواسط في العراق، ثّم انتقل إلى

الفقھ وأصولھ، ومن أبرز علماء الحنفیة الذین نشروا المذھب ودّونوه، ولي قضاء  علماءیعد من أحد الّصاحبین، 
القرشّي، / . )المبسوط(البغداد زمن الّرشید، أثنى علیھ كثیر من العلماء ومنھم الّشافعّي، مات في الرّي، من أشھر كتبھ 

الجواھر المضّیة في طبقات ، )ھـ775:ت(محي الّدین أبو محّمد عبد القادر بن محّمد بن محّمد بن نصر اهللا الحنفّي 
الّزركلي، / .ھـ1413، 2عبد الفّتاح محّمد الحلو، مصر، ھجر للّطباعة والّنشر، ط: ، تحقیق)123(ص) 3(، جالحنفّیة
  ).80(ص) 6(، جاألعالم

، أّول األئمة األربعة وإمام أھل الرأي، لقي )ھـ150- 80(ھو أبوحنیفة الّنعمان بن ثابت مولى بني تیم اهللا بن ثعلبة  )3
، لكّنھ لم یرِو عن أحد منھم قط، وإنما روى عن الّتابعین كعطاء بن أبي رباح وغیره، ستة من صحابة رسول اهللا 

ء الّنبھاء، برع في الفقھ وأصولھ وعلوم القرآن والحدیث واللغة، اشتھر تفّقھ على حّماد بن سلیمان، وكان من األذكیا
ابن ./ ، مات في الكوفة وبھا دفن"الّناس في الفقھ عیال على أبي حنیفة: "بعیادتھ وخشوعھ وورعھ، قال عنھ الّشافعّي

  ).229(ص) 2(، جشذرات الّذھبابن العماد، )./ 186(، صاالنتقاءعبد البر، 
 .)7(ص الجذور الفقھّیة للمذھب الّشافعّيفصیل في مطلب ریقتین بالّتالمقصود من الّطالحدیث عن سیأتي ) 4

 األوزاع وھي قریة في دمشق، من قبیلة ،)ھـ157-88( األوزاعّي یحمد بن عمرو بن الرحمن عمرو عبد أبو ھو)  5
شامیة، ومن كبار تابعي الّتابعین وأئمتھم ال الّدیار بھا، إمام وتوفي بیروت وسكن البقاع، في ونشأ بعلبك، في ولد

فامتنع،  القضاء علیھ المترّسلین، عرض الكّتاب وأحد كان فقیھًا زاھدًا رأسًا في العلم والعمل، جّم المناقب، البارعین،
 مسألة ألف سبعین عن سئل الفقھ، في) الّسنن( كتاب الّسلطان، لھ أمر من أعّز فیھا أمره وكان بالشام، الّشأن كان عظیم

، شذرات الّذھبابن العماد، / .ھشام بن الحكم زمن إلى رأیھ، على الفتیا تدور باألندلس كلھا، وكانت علیھا فأجاب
  ).320(ص) 3(، جاألعالمالزركلي، ). /256(ص) 2(ج
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خرج بعدها على الناس بمذهب  ثم، ، عندما التقى بهم أثناء مقامه في اليمن فقيه مصر  )1(عدـس
، لذا  القرن الثاني الهجري مجدد )2(أحمد بن حنبل اإلمام عده، حتى  جامع وفّق به بين الطريقتين

لم يصرح  ، علماً بأن الشّافعي تين الطريقتيناله جاءت نتاجاً نشأة المذهب الشّافعي نأيمكننا القول 
  )3(.اإلمام مالك ، ألنّه كان يعد نفسه مالكي المذهب ، يدافع عنه وينشر آراءه شيخهبمذهبه في حياة 

مذهب ل ودراسته،  وسبعين للهجرة مائة وتسعٍسنة وبعد انتقال شيخه مالك للرفيق األعلى 
 مائة وخمسٍ، بدأ الشّافعي ببلورة مبادئ فقهه وتدوين أصوله ، وكان ذلك ببغداد سنة  أهل الرأي

، والذي جمع فيه أصوله وقواعده  )الرسالة(الشّهير  ، عندما ألّف كتابه األصولي وتسعين للهجرة
 ماثم أعاد تعديله،  جمع فيه فقهه وآراءه ، والذي )الحجة(وكذلك كتاب التي بنى عليها مذهبه ، 
 ، في الفقه) األم(والذي دونه في كتابيه  فيما عرف بالمذهب الجديد، عندما ذهب إلى مصر 

، لذا يعد  وفقههابان ثمرة علمه حوى الكت ، حيثوالذي لم يتغير اسمه  في األصول) الرسالة(و
 ممنهج المؤرخون المرحلة الثّانية من حياة الشّافعي في بغداد هي بداية ظهور مذهبه بشكل مؤصل

، وذلك بناء على طلب  ةكان في مكّ )الرسالة( كتاب تأليف أن أخرى تذكر مستقل ، وهناك رواية
حمن بن مهديفألّفه ،  )4(من عبد الر وايتين تكون بداية ظهور  أرسله إليهثمفي بغداد ، وعلى الر

                                                        
، أصلھ فارسّي )ھـ175-94(ھو أبو الحارث اللیث بن سعد بن عبد الّرحمن الفھمّي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن ) 1

من أصبھان، ولد في قریة َقْرَقَشْنَدة في محافظة القلیوبّیة بمصر، ویعّد من كبار تابعي الّتبعین، روى عن كثیر من 
ر، وقد كان اللیث فقیھ مصر ومحّدثھا ورئیسھا، وقد كان والي الّتابعین منھم عطاء بن رباح، وروى عنھ خلق كثی

مصر وقاضیھا وناظرھا یرجعون إلى أمره ومشورتھ، كان كثیر العلم صحیح الحدیث ثقة ثبت، وكان نبیال سخّیًا لھ 
)./ 339(ص) 2(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / ضیافتھ، اشتھر بجوده وكثرة إنفاقھ، وكان یحب األكل مع الّناس

  ). 136(ص) 8(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبي، 
، )ھـ241-164(المروزّي ثّم البغدادّي  یبانّيالّشالذُّھلّي بن حنبل بن ھالل بن أسد  محمدھو أبو عبد اهللا أحمد بن ) 2

ش ودفن، أحد األئمة األربعة، كان إمامًا في الحدیث والّسّنة والفقھ، إمامًا في الّزھد والورع، وكان ولد ببغداد وبھا عا
، خرج )المسند(من خواّص أصحاب الّشافعّي، اشتھر بروایة الحدیث، وكان یحفظ ألف ألف حدیث، ومن أشھر كتبھ 

. / رون ألفًا من الیھود والّنصارى والمجوسفي جنازتھ ثمانمائة ألف رجل وستون ألف امرأة، وأسلم یوم موتھ عش
  ).185(ص) 3(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  ).177(ص) 11(، جسیر أعالم الّنبالءلّذھبي، ا
، حلب، دار الرشید، )228(، صالبدایة والّنھایة، )ھـ776:ت(ابن كثیر، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر ) 3
/  .ھـ1417، 2، الّریاض، مكتبة المعارف، ط)358(، صتاریخ التشریع اإلسالميالقطان، مناع، . / ت.ط، د.د

محمود فھمي حجازي، الّریاض، جامعة : ، ترجمة)180(وص) 29(ص) 3(، جتاریخ الّتراث العربّيسزكین، فؤاد، 
 .ھـ1411ط، .اإلمام محّمد بن سعود، د

 كبار من ،)ھـ198- 135( اللؤلؤّي البصرّي العنبرّي بن عبد الرحمن حسان بن مھدي بن الرحمن سعید عبد ھو أبو) 4
ببغداد، وروى عنھ عبد اهللا  سمع سفیان الّثوري ومالك وشعبة وغیرھم كثیر، حّدث تصانیف، فیھ الحدیث، ولھ حّفاظ

و الدنیا، وھ في نظیرًا لھ أعرف ال: الّشافعّي البصرة، قال في بن المبارك وأحمد بن حنبل وخلق كثیر، ولد وتوّفي
 الّناسخ وبیان اإلجماع وحّجة فیھ فنون األخبار ویجمع القرآن معاني فیھ كتابًا لھ الذي طلب من الّشافعّي أن یضع

الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علّي بن ثابت . / الّرسالة  كتاب لھ فوضع والّسّنة القران من والمنسوخ
بّشار عّواد معروف، بیروت، دار : ، تحقیق)512(ص) 11(، ج)تاریخ بغداد(تاریخ مدینة السالم ، )ھـ463:ت(

  ).339(ص) 3(، جاألعالمالّزركلي، . / ھـ1422، 1الغرب اإلسالمي، ط
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عد من علماء القرن الثّالث ، علماً بأن الشّافعي ي في نهاية القرن الثّاني الهجري بغدادبالمذهب 
  )1(.للهجرة ، أي في بداية القرن الثّالث الهجري ن وأربعٍجري ، ألن وفاته كانت سنة مائتياله

  

  :التي انتشر فيها المذهب الشّافعيلدان الب: المطلب الثّاني
  

انتشاراً واسعاً قديماً وحديثاً ، شأنه في ذلك في كثير من البلدان  لقد انتشر المذهب الشّافعي
انتشاره كان في بالد ة المذاهب ، لكنشأن بقي اره في ـمنها في أخرى ، وأعظم ما كان انتش أكثر

اره في العراق ـ، وكذلك فقد عظُم انتش كانت وفاتهوبها  افعيـآخر محطّة للشّ مصر ، حيث كانت
ار المذهب يضمحّل ـ، وكذلك انتشر في بالد الشّام ، ولئن كان انتش )3(وما وراء النّهر )2(وخراسان

،  )4(كما حدث في مصر على يد دولة الرافضة -تعصبٍ لمذهب آخر في فترة من الفترات ، بسبب 
، فسرعان ما كان - نّة األربعةلفقه آل البيت وردوا مذاهب السب عصللتّ )5(حيث لجأ العبيديون

  )6(.يستعيد قوته ويعود إلى ازدهاره وانتشاره من جديد

                                                        
، مناھج االجتھاد في اإلسالممدكور، محمد سالم، ). / 360(، صتاریخ الّتشریع اإلسالميالقّطان، مّناع، ) 1

  .ھـ1393، 1، الكویت، جامعة الكویت، ط)645(ص
ھي بالد واسعة أوّل حدودھا مما یلي العراق وآخر حدودھا مما یلي الھند، ومن أھّم المناطق فیھا نیسابور وّنسا ) 2

وَمرو وسرخس، وقد فتحت ھذه البالد خالل فترات من عھد الخالفة الّراشدة، والّنسبة إلیھا خرسي وخراسي 
سان بن اوقیل أّنھ یعود إلى خر) كل سھًال(فارسّي معناه وخراساني، وقد اختلف في سبب تسیتھا بذلك، فقیل إنھ اسم 

عالم بن سام بن نوح وھو أّول من سكنھا واهللا أعلم، وقد خّرجت ھذه البالد كثیرًا من فقھاء المذاھب وعلماء الّسّنة 
اهللا الحموي، أبو عبد اهللا شھاب الّدین یاقوت بن عبد . / والحدیث، وبل وفي شّتى مجاالت العلوم والمعارف

 ..ھـ1397ط، .بیروت، دار صادر، د، )350(ص) 2(، جمعجم البلدان، )ھـ626:ت(
یقصد بھ ما وراء نھر جیحون بخراسان، فالمناطق التي تقع شرقّیھ یقال لھا بالد الھیاطلة، والتي عرفت في اإلسالم ) 3

 ).45(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموي، . / ببالد ما وراء الّنھر، وأّما المناطق الغربّیة فھي خراسان ووالیة خوارزم
عن أبي  -ل البیتمن آوكان –الّرافضة ھم فرقة من الّشیعة، وسبب تسمیتھم بذلك أّنھ لّما سئل إمامھم زید بن علي ) 4

فسموا رافضة لرفضھم إّیاه، وسمّي من لم . رفضتموني: ترّحم علیھما فرفض قوم منھم قولھ، فقال بكر وعمر 
) 1(، جمنھاج السنة الّنبیوّیة، )ھـ728:ت(ابن تیمیة، أبو العّباس تقّي الّدین أحمد بن عبد الحلیم  . /یرفضھ زیدّیًا

   .ھـ1406، 1محّمد رشاد سالم، الّریاض، مطبعة جامعة اإلمام، ط: ، تحقیق)35(ص
أّن أھل العلم بالنسب أثبتوا علي، إال  ولد من أنھم یدعون العبیدّیون ھم فرقة من الّشیعة اإلسماعیلیة الفاطمیة، كانوا) 5

أّن نسبھم ھذا باطل، وأّن جدھم یھودّي، وھذه الفرقة ھي التي حكمت في مصر، وسّموا بذلك نسبة إلى عبد اهللا بن 
  ).11(ص) 8(، جمنھاج السنة الّنبیوّیةابن تیمیة، ./ میمون بن دیعان القّداح الیھودي

حامد أحمد : ، تحقیق)540(، صمقّدمة ابن خلدون، )ھـ808:ت(أبو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، ) 6
  .ھـ1425، 1الطاھر، القاھرة، دار الفجر للتراث، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5 
 

،  )1(ة في غزةـكل كبير ، خاصـافعي بشـر المذهب الشّـطين فقد انتشـوأما في فلس
،  ملحوظكبيرٍ كل ـة بشـّع االهتمام بالمذهبيـمع تراجفعي فيها ، وحتى اـتيمناً بمولد اإلمام الشّ

ة ،  كبيرةيحتّل مكانة ما زال هذا المذهب  إال أنحتّىعند أهل غز ظلّوا  فيها افعيةـالشّ علماء إن
، حتّى  ويتوارثونه كابراً عن كابر،  رون بانتمائهم المذهبيـفتاء ، ويجهيتصدرون مناصب اإل

  )2(.يومنا هذا

ع أكثر من غزة كما ـار واسـافعي انتشـريف كان للمذهب الشّـالشّ )3(وفي القدس
جد ـافعي في محيط المسـالفقه الشّ مدارسبب في ذلك يعود لتأسيس ـ، والس الحقاً يذكرـس

وقصدها كثير افعية فيها وتخرج طالب المذهب منها ، ـوبالتّالي إقامة فقهاء الشّ األقصى المبارك ،
 الحديث عن يأتيـوس، )4( ها وتولّي منصب القضاء فيهاـافعية لتولّي مشيخة مدارسـمن فقهاء الشّ

  .عند الحديث عن بعض هؤالء الفقهاءاره في القدس وغزة ـانتش عن

د بيت ـوبالتّحديطين ، ـار ، وهو أن أرض فلسـر لهذا االنتشـبب آخـوهناك س
ن على مر ـاء والصالحيـاء واألوليـاء والعلمـداً لزيارة الفقهـقدس ، كانت مقصـالم

افعي ، وبعض هذه الزيارات كان لها ـور ، وكان من هؤالء فقهاء على مذهب اإلمام الشّـالعص
حامد  هؤالء الفقهاء أبيهر ـطين ، ومن أشـأته في فلسـر المذهب ونشـر في نشـأثر كبي

                                                        
 حلتینالّر إحدى وھي ،مصر على الحدود مع ،عسقالن من بالقرب ،يفلسطینال احلالّس على تقع غّزة بلدة) 1

'M : تعالى قولھ في القرآن الكریم، في المذكورتین   &  %L ]ورحلة الشام، بالد الصیف رحلةف ،]2:قریش 
توفي ھاشم بن عبد مناف وفیھا دفن، لذلك ، وفیھا في رحالتھم الّتجارّیة كثیرًا العربارتادھا  الیمن، وقد بالد الّشتاء

معجم الحموي، . / وستین للمیالد تي احتّلت سنة ألف وتسعمائة وسبع، وھي من المدن الیطلق علیھا غّزة ھاشم
دار المأمون للّتراث، ، دمشق، )567(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، محّمد محّمد، ). / 202(ص) 4(، جنالبلدا

  ھـ1407، 1ط
  .http://alnakhala.net/index.php?action=pages&id=4م ، 23/5/2011موقع عائلة الّنّخالة، ) 2
القدس أو بیت المقدس، من أقدم مدن فلسطین، وھي أشھر من أن تعّرف، یرجع تاریخھا إلى نحو خمسة وثالثین ) 3

تلھا ، واححیث أعطى أھلھا العھدة العمرّیة ،قرنًا، فتحھا المسلمون في عھد الخلیفة العادل عمر بن الخّطاب 
ن ـ، أولى القبلتیاألّیوبي، فیھا المســجد األقصى المبارك اد وحّررھا صالح الّدین، ثّم عالّصلیبّیون قرابة مائة عام

، قال لمسـلمین بحادثة اإلســراء والمعراج، أخذت مكانتھا الّدینیة عند المســجدین وثالث الحرمین الّشــریفینوثاني ا
/     M1  0 : تعالى   .   -   ,  +   *     )      (   '   &   %  $  #  "  !2    6   5  4      3L 

، وقاموا باحتالل باقي المدینة سنة سنة ألف وتسعمائة وثمانیة وأربعین للمیالد ، وقد احتّل الیھود قسم منھا]1:اإلسراء[
). / 166(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموي، /  .ألف وتسعمائة وسبعة وسّتین للمیالد، وال تزال محتّلة حّتى اآلن

  ).596(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، 
األنس الجلیل في تاریخ القدس ، )ھـ860:ت(العلیمي، مجیر الّدین أبو الیمن عبد الّرحمن بن محّمد الحنبلّي ) 4

  .م1973ط، .، بیروت، دار الجیل، د)116-101(ص) 2(ج، والخلیل
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اليقد قام بزيارة القدس الشّريف ، وأقام بالمسجد األقصى المبارك ، في زاوية تقع في ف ، )1(الغز
اوية الغزرفت بعده بالزحمة ، وقد عة من سور المسجد فوق باب الرة نسبة له ، وقد الجهة الشّرقيالي

، وكان له حلقة  والمواقع العظيمةاجتهد خالل فترة إقامته بالعبادة والتّدريس ، وزيارة المشاهد 
بتأليف أشهر  خالل هذه الفترة ، وقام المبارك لتدريس المذهب الشّافعي في المسجد األقصى

،  )3(وهو كتاب مطبوع )المستقيم القسطاس(،  )2(وهو كتاب مطبوع )إحياء علوم الدين(تصانيفه 
ية ضمن فترة العزلة والخلوة التي بدأها وغيرها ، ولقد كانت هذه الفترة الزمن )4()محك النّظر(

من دمشق ، وتنقّل خاللها في بالد الشّامالغز مصر ، وبيت المقدس وفي النّهاية خرج إلى  الي
واستمرت عشر سنين ، خرجها متزهداً متقشّفا ، مجاهداً لنفسه ، باحثاً عن معاني الحقائق الذّوقية 

، لكنّني لم أتمكّن خالل بحثي المتواضع ، من معرفة المدة التي أقامها ببيت  )5(والمعارف اللدنية
  .المراجع ذكرت أنها ضمن هذه السنين العشر بالتّحديد ، إال أن سالمقد

يارة كان لها أثر بالغ في انتشار وبغض النّظر عن مدهذه الز ة إقامته في القدس ، المهم أن
نقطة تحول للمذهب في هذه البالد ، ليكون انتشاره بشكل مؤصل  المذهب في فلسطين ، بل وتعد

  .ممنهج ، وتكون هذه الزيارة بذرة طيبة تنمو في تربة خصبة ، أال وهي تربة بيت المقدس

   

                                                        
، الملّقب )ھـ505-450(ھو زین الّدین أبو حامد محّمد بن محّمد بن محّمد بن أحمد الغّزالّي الّطوسّي الّنیسابورّي ) 1

عقیدة، مجّدد القرن الخامس الھجرّي، ولد  األشعري مذھبًا الّشافعّي طریقة الّصوفّياألصولّي،  الفقیھ، بُحّجة اإلسالم
وعلم فأخذ عنھ جملة من العلوم في الفقھ وأصولھ  ،الجوینّيابتدأ طلبھ للعلم في صباه، والزم إمام الحرمین و، بطوس
، )إحیاء علوم الدین: (، ولھ مصنفات كثیرة أشھرھاأحد أھّم أعالم عصره وعلمائھ حّتى صار طق،والمنالكالم 

والغّزالّي بتشدید ، ، وغیرھا الكثیر)میزان العمل(، )لمنخولا(، )تھافت الفالسفة(، )مكاشفة القلوب(، )المستصفى(
رفة والده وھي الغزل، فقد كان والده یغزل الّزاي، وقد اشتھر بتخفیف الّزاي والّصواب األّول، وھي نسبة إلى ح

طبقات الّشافعّیة السُّبكي، /  ).510(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، . / الّصوف ویبیعھ في دكانھ بطوس
  .)191(ص) 6(، جالكبرى

 .ت.ط، د.، بیروت، دار الجیل، دإحیاء علوم الّدین، )ھـ505:ت(الغّزالّي، أبو حامد محّمد بن محّمد ) 2
محمود بیجو، دمشق، المطبعة : ، تعلیقالقسطاس المستقیم، )ھـ505:ت(الغّزالّي، أبو حامد محّمد بن محّمد ) 3

 .ھـ1412ط، .العلمّیة، د
 .لم أعثر على نسخة مطبوعة لھذا الكتاب) 4
، )363(ص، مثیر الغرام إلى زیارة القدس والّشام، )ھـ765:ت(ابن تمیم المقدسي، شھاب الّدین أبو محمود ) 5

). / 510(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، . / ھـ1415، 1ي، بیروت، دار الجیل، طأحمد الخطیم: تحقیق
ابن /  ).326(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، . / )191(ص) 6(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، 

) 4(، جوفیات األعیان وأنباء أبناء الّزمان، )ھـ681:ت(بكر  خّلكان، أبو العباس شمس الّدین أحمد بن محمد بن أبي
الیافعّي، أبو محّمد عبد اهللا بن أسعد بن /  .ھـ1414ط، .إحسان عباس، بیروت، دار صادر، د: ، تحقیق)216(ص

: ، تحقیق)136(ص) 3(، جمرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الّزمان، )ھـ768:ت(علّي 
  ).34(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، . / ھـ1417، 1خلیل المنصور، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط
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  انيالمبحث الثّ
  

معالم الفقه الشّافعي  
  

ته في فلسطين ، ال بد أن أعرض في لَمافعي وحـفقهاء المذهب الشّ بذكرقبل أن أبدأ 
األصول الجذور الفقهية للمذهب الشّافعي ، وعجالة ، بعض معالم المذهب الشّافعي ، من حيث 

مذهبهالفقهي ومذهبه ، لمعرفة مدى ارتباط ة التي بنى عليها الشّافعي بالمذاهب  اإلمام الشّافعي
 :ل مطلبين اثنينهذا األمر من خال ويكون طرح،  الفقهية األخرى

  

  :الجذور الفقهية للمذهب الشّافعي: المطلب األول
  

من نبع اإلمام أبي ذكرت سابقاً أن اإلمام الشّافعي ، نهل من علم اإلمام مالك ، واستقى 
وهذا يعود بنا حنيفة عن طريق صاحبه محمد بن الحسن ، وأنّه جمع بين طريقتي الحديث والرأي ، 

  .المقصود من كّل طريقةإلى معرفة 

، وكانت هذه النّشأة  حابة في عهد الص الفقهية نشأة هذه الطّرق والمدارسبداية لقد كانت 
، فكان من الصحابة من توقّف عند  اإلسالمية عن طريقة الفهم لنصوص الشّريعة بشكٍل طبيعي نابعٍ

من  ، وحامل لواء هذا الفريق وتأويلها دون الخوض في دقائق معانيهاالكتاب والسنّة ، صوص ن
وكان منهم ،   )2(وعبد اهللا بن عمرو بن العاص )1(عبد اهللا بن عمر بن الخطّاب الصحابةفقهاء 

                                                        
، قیل أّنھ ولد بعد البعثة )ھـ84:ت(ھو الّصحابّي الجلیل عبد اهللا بن عمر بن الخّطاب بن نفیل القرشّي العدوّي ) 1

وأفعالھ، وكان شدید التقوى والزھد والورع، لم یشھد  ھم التزامًا بأقوال النبّي بسنتین، كان من فقھاء الّصحابة وأشّد
كان الّصحابة یرجعون إلیھ في وقد ، وأّول مشاھده كان یوم الخندق، بدرًا وال أحدًا لصغر سّنھ حیث رّده النبّي 

مھ برمح مسموم، فمرض ومات، أمورھم، انتشر علمھ وكثرت روایتھ، قیل في موتھ أّن الحّجاج أمر رجال فوخز قد
ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شھاب الّدین أحمد )./ 336(ص) 3(، جأسد الغابةابن األثیر، . / وصلى علیھ الحّجاج

  .م1853ط، .د، د.، كلكتا، د)107(ص) 4(، جاإلصابة في تمییز الّصحابة، )ھـ852:ت(بن علي بن محّمد 
 كان ،)ھـ65:ت( السھمّي القرشّي ھاشم بن وائل بن العاص بن عمرو بن اهللا بدھو الّصحابّي الجلیل أبو محّمد ع) 2

 أن في  النبي واستأذن ،المتقدمة والكتب القرآن قرأ عالما فاضال قبلھ وكان أسلم سنة، عشرة باثنتي أبیھ من أصغر
، كان من )حقا إال أقول ال فإني نعم(: قال والغضب الرضا في أسمع ما أكتب اهللا رسول یا: فقال لھ فأذن عنھ یكتب

. / ، وشھد فتوحات الشام، توفي بمصر ودفن ببیتھفقھاء الّصحابة وأكثرھم حفظًا وعلمًا، شھد الغزوات مع النبي 
  ).192(ص) 4(، جاإلصابةابن حجر العسقالني،  ). /345(ص) 3(، جأسد الغابةابن األثیر، 
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 ، وأعمل عقله بما ظهرت به المباني ، وسبر لجج الفهم الدقيق دون االكتفاءمن خاض بحر المعاني 
 )1(لمعرفة علل األحكام ، وفتح باب االجتهاد بالرأي ، وحامل لواء هذا الفريق عمر بن الخطّاب

ة ، قسيم أو المذهبي، لكن هذا األمر لم يكن على هيئة التّرضي اهللا عنهما  )2(وعبد اهللا بن مسعود
فكانت عامالً مؤثراً وإنما ظهرت هذه الصبغة على كّل فريق ، حتى توارثها التّابعون ومن بعدهم ، 

  )3(.في نشأة المذاهب الفقهية

صحابي  ، خرج كّل وبعد أن انتشر الصحابة في األمصار في خالفة عثمان بن عفّان 
بما حمله من فقه وطريقة فهم ، لينشره في أرجاء البلد الذي حّل فيه ، وكانت العراق من نصيب 

طريقه ، فانتشر فقهه في أرجائها ، وهذا ما أدى إلى انتشار  جنه ومن عبد اهللا بن مسعود 
أي فيها ، حتى عةريقرف أتباع هذه الطّطريقة الر حابة ومنهم عبد بالعراقيين ، وبقي جمهور الص

ف أتباع رِفي المدينة المنورة ، فأصلوا مذهبهم فيها ونشروه بشكل كبير ، حتى ع اهللا بن عمر 
  )4(.ينحجازيبال ةريقهذه الطّ

ها ، ثم تطبيق وفتاوى الصحابة  على حفظ أحاديث الرسول وتعتمد طريقة أهل الحديث 
على الوقائع والمستجدات ، دون اللجوء إلى الرأي واالجتهاد ، أو التّعمق لمعرفة علل األحكام ، 

وقد نشأت هذه المدرسة في الحجاز ، وكان فإذا لم يجدوا نصاً رجعوا إلى إجماع من قبلهم ، 
، والتزم  ها الصحابي الجليل عبد اهللا بن عمر ـوكان حامل لوائمركزها في المدينة المنورة ، 

                                                        
، ولد بعد عام )ھـ23:ت(الخّطاب بن نفیل بن عبد العزى القرشّي العدوّي ھو الّصحابّي الجلیل أبو حفص عمر بن ) 1

الفیل بثالث عشرة سنة، أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء الّراشدین، أسلم بعد تسعة وثالثین رجال وامرأة فكان تمام 
غضب للحق ال یخاف في اهللا األربعین، فازداد المسلمون بإسالمھ قّوة وَمَنعة، كان شدید القّوة في دین اهللا، سریع ال

لومة الئم، كان یلّقب بالفاروق، اشتھر في خالفتھ بشّدة عدلھ وتقواه وورعھ، وھو أحد المبشرین بالجنة، لّقب بشھید 
وصاحبھ أبي  المحراب بعد أن طعنھ المجوسي أبو لؤلؤة في صالة الفجر في المسجد النبوّي، ودفن بجوار النبّي 

، اإلصابةابن حجر العسقالني،  ). /137(ص) 4(، جأسد الغابةابن األثیر، . / جرة المطّھرةفي الح بكر الّصّدیق 
  ).279(ص) 4(ج
، )ھـ32:ت(زھرة  بني حلیف الرحمن عبد أبو الھذلي ، حبیب بن غافل ھو الصحابي الجلیل عبد اهللا بن مسعود بن)  2

 بدرًا وشھد الھجرتین وھاجر قدیما أسلم األولین السابقین أحد وصحبت، أسلمت سواءة بن ّدُو بنت اهللا عبد أم أّمھ
 لقد :عن نفسھ بالكثیر، قال  النبي عن ثوحّد یحملھما لھ، نعلیھ صاحب وكان  بيالّن والزم بعدھا والمشاھد

 رسول ِفي نِم أخذت یقول وكان أنس ، بینھ وبین  بّيالّن آخى وقد ،غیرنا مسلم األرض على وما ستة سادس رأیتني
 فلیقرأ نزل كما ًاغّض القرآن یقرأ أن هسّر من( : النبي وقال ،ةبمّك بالقرآن جھر من لأّو وھو سورة، سبعین  اهللا

ابن عبد ). / 129(ص) 4(، جاإلصابةابن حجر العسقالني، ./ ، وھو ُیعّد من فقھاء الّصحابة )عبد أم ابن قراءة على
عادل : ، تحقیق)407(، صاالستیعاب في معرفة األصحاب ،)ھـ463:ت(أبو عمر یوسف بن عبد اهللا القرطبّي  ،البّر

  .ھـ1423، 1مرشد، عّمان، دار األعالم، ط
، )88(ص) 2(، جالفكر الّسامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي، )ھـ1376:ت( الّثعالبي، محمد بن الحسن الحجوّي) 3

  .ھـ1340، ط.، دالمعارفالّرباط، مطبعة إدارة 
  ).646(، صمناھج االجتھاد في اإلسالممدكور، محمد سالم، ) / 96- 94(ص) 2(، جالفكر الّساميالّثعالبي، ) 4
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ب ، وقد التزم كل من المذهب المالكيوالشّ منهجه من التّابعين سعيد بن المسيافعي هذه  والحنبلي
انخراطه بأهل الرأي لم يقف عند حد طريقة معينة ، بل كانت له  الشّافعي وبحكمريقة ، إال أن الطّ

  )1( .طريقة جديدة في الفهم واالستنباط

تعتمد على عدم االكتفاء بظاهر النّصوص ، بل على إعمال فهي طريقة أهل الرأي أما و
وقد نشأت هذه المدرسة في العراق ، وكان العقل ومعرفة علل األحكام ، واالجتهاد بالرأي ، 

، والذي تأثر بفكر عمر بن  ، وكان حامل لواء هذه المدرسة عبد اهللا بن مسعود مركزها الكوفة 
،  )3(سليمانأبي ، وعنه أخذ حماد بن  )2(، والتزم نهجه من التّابعين إبراهيم النخعي الخطّاب 

، وقد ساهمت هذه المدرسة في نشوء فقه جديد  الحنفيوعنه أخذ أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب 
  )5( .كبيرةثروة فقهية للفقه اإلسالمي م ، والذي قد )4(وهو الفقه االفتراضي

تين المدرستين إلى طبيعة البلد التي نشأت فيه كّل مدرسة ، اويعود السبب في اختالف ه
مستجدات تحتاج إلى مزيد إعمال للعقل ، فكان فبيئة المدينة المنورة بيئة محافظة ، لم تظهر فيها 

اعتمادهم على النّص أصالً في منهجهم الكتفائهم بما جاء فيه من أحكام ، وعدم افتقارهم إلى دليل 
في األحداث التي كانت تمر عليهم ، بخالف أهل العراق ، الذين كانوا يتعرضون إلى أحداث كثيرة 

، إضافة إلى كونها األرض التي دارت عليها بعض  هذه البالد نظراً للتّطور السريع الذي عاشته

                                                        
، 2008قدس المفتوحة، طبعة ، عمان، جامعة ال)87(، صمدخل إلى الفقھ اإلسالميالعزیزي، عزت وآخرون، ) 1

  ).350-347(، صالّشافعّيأبو زھرة، / .م2008
 ،)ھـ96-47( خعالّن بن مالك بن سعد بن حارثة بن ربیعة بن عمرو بن األسود بن یزید بن عمران إبراھیم ھو أبو) 2

 رضي عائشة الّسیدة جلیل، رأى أّم المؤمنین تابعّي عصره، أشھر أئّمة وأحد النخعّي الكوفّي، الفقیھ ،عّمار وقیل أبو
 كبیرة قبیلة وھي خعالّن إلى ونسبتھ سنة، وأربعون تسع ولھ توفي منھا، سماع لھ یثبت لكّنھ لم علیھا، عنھا ودخل اهللا
 أي: قومھ من انتخع ألنھ بالّنخع وسمّي أدد، بن مالك ابن خالد بن علة بن عمرو بن ھو جسر والنخع .بالیمن مذحج من
   ).108(ص) 6(ج ،الوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 25(ص) 1(، جوفیات األعیانابن خّلكان، / . عنھم بعد

، فقیھ العراق وصاحب إبراھیم الّنخعي، )ھـ120:ت( الكوفّي ھو أبو إسماعیل حّماد بن أبي سلیمان مسلم األشعرّي) 3
صدوق ذكّیًا روى عن أنس بن مالك وسعید بن المسّیب وغیرھم، وقد كان جوادًا كریمًا یعد من صغار الّتابعین، 

، سیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، /  .المناظرة والّرأي، وعنھ أخذ أبو حنیفة فقھھوكان أقیس أصحابھ وأبصرھم باللسان، 
  ).89(ص) 2(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 231(ص) 5(ج
، فیفترض اجتھاد الفقیھ فى وضع الحكم الشرعى لما لم یقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرةالفقھ االفتراضي ھو ) 4

تاریخ القّطان، /  .)أرأیت لو كان كذا؟(حكمًا قبل وقوعھا، ویكثر فیھ استخدام الّسؤال  وقوع المسألة ویضع لھا
  ).291(، صالّتشریع اإلسالمي

  ).350-347(، صالّشافعّيأبو زھرة، )./ 89(، صمدخل إلى الفقھ اإلسالميالعزیزي، عزت وآخرون، ) 5
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، مما اضطر فقهاءها إلى مزيد إعمال للعقل واالجتهاد نظراً الفتقارهم إلى دليل منصوص  )1(الفتن
  )2( .عليه ، فكانت نشأة هذه المدارس أمراً طبيعيا صحياً لنهضة الفقه اإلسالمي وتجدده

 الفقهية للمذهب الشّافعي ، ترجع إلى النبع الصافي ، فاإلمام الشّافعيوبهذا نرى أن الجذور 
له سند من طريق أهل الحديث ، وسند آخر من طريق أهل الرأي ، وهو في الحالتين يستقي من 

 الَّذين ثُم يلُونَهم الَّذين ثُم قَرني خَيركُم: (بقوله رسول اهللا  مدحهمالذين   فكر الصحابة
ملُونَه3( ...)ي(.  

ومؤسس ،  هو عبد اهللا بن عمر الحديث أن مؤسس مدرسة  )4(ذكرت بعض الكتبوقد 
يشير إلى ) مؤسس(إال أن الباحث يرى أن إطالق لفظ ،  عبد اهللا بن مسعود  الرأي هو مدرسة

ترتيب منظّم يراد به تشكيل مدرسة مستقلة أو تجمع محدد ، وهذا لم يكن وارداً في عرف الصحابة 
بل كانوا يبحثون المسألة ويتدارسونها فيما بينهم ، فغلبت روح االلتزام بالنّص على أو فكرهم ، 

فريق أنصاره ممن اقتنعوا اد بالرأي على آخرين ، وصار لكّل بعضهم ، وظهرت مالمح االجته
فهذا ال بأس ،  )5(المعنى اللغوي له ، أي مبتدأ الشّيء وأصله بهذا اللفظإذا كان يراد أما بفكره ، 

  .فيه نظرفالمعنى الذي أشرت إليه سابقاً  أماو

  

  :االجتهاديةاألصول في  الشّافعيرأي اإلمام : المطلب الثّاني
  

أي ، فهذا ال يعني التزامه عند القوجمع بين طريقتي الحديث والر اإلمام الشّافعي ل بأن
أصوالً اجتهاديةً ،  –وكغيره من المذاهب  -لقد كان للمذهب الشّافعي ريقتين التزاماً كامالً ، بل بالطّ

                                                        
 . /، وما تبعھا من فتن، وظھور الّشیعة والخوارج فیھابن أبي سفیان ومعاویة  ومنھا الفتنة التي حصلت بین علي بن أبي طالب ) 1

  ).290(، صتاریخ الّتشریع اإلسالميالقّطان، 
 ).293-289(، صتاریخ الّتشریع اإلسالميالقّطان، ) 2

جزء ، وھو )1308(، ص)6428(رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب ما یحذر من زھرة الدنیا والتنافس فیھا، رقم)  3
 الَِّذیَن ُثمَّ َیُلوَنُھْم الَِّذیَن ُثمَّ َقْرِني َخْیُرُكْم: ( النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل َعْنُھَما اُهللا َرِضَي ُحَصْیٍن ْبَن عن ِعْمَراَن: من حدیث ونّصھ

 ُیْؤَتَمُنوَن َوال َیُخوُنوَن َقْوًما َبْعَدُكْم ِإنَّ:  النَِّبيُّ َقاَل َثالَثًة، َأْو َقْرَنْیِن َبْعُد  النَِّبيُّ َكَرَأَذ َأْدِري ال :ِعْمَراُن َقاَل َیُلوَنُھْم،
  ).السَِّمُن ِفیِھْم َوَیْظَھُر َیُفوَن َوال َوَیْنِذُروَن ُیْسَتْشَھُدوَن َوال َوَیْشَھُدوَن

  ).87(، صمدخل إلى الفقھ اإلسالميالعزیزي، عزت وآخرون، ) 4
  ).َأَسَس: (، مادة)78(ص) 2(ج) 1(مجلد، لسان العربابن منظور، ) 5
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، وهناك بعض  ها إلى هاتين الطّريقتينمآلاعتمد عليها الشّافعي في استنباط األحكام الشّرعية ، 
  .األصول عند المذاهب األخرى ، رفض الشّافعي اعتمادها وأنكر على من أخذ بها

على وألّف فيه كتاباً منفصالً  أول من كتب في علم األصولاإلمام الشّافعي  ويعدهذا 
طريقته في بين فيه أصوله التي بنى عليها وقد ، ) الرسالة(، وهو كتاب الراجح من أقوال أهل العلم 

علماً بأن هذا الكتاب لم يحوِ جميع أصوله ، وإنما كان له كتب أصولية أخرى االجتهاد واالستنباط ، 
اإلمام الشّافعي في األصول التي اعتمد عليها أورد هنا و، )1(وغيره ) إبطال االستحسان(ب امثل كت

بشكل مقتضب تجنّباً  م يعتمد عليها لمعرفة رأيه فيها ، أوردهاوكذلك األصول التي ل اجتهاداته
   :للخروج عن طبيعة البحث

  
 :القرآن الكريم .1

دلّت على سبل الهدى ة التي الشّافعي أن القرآن الكريم هو أول األدلة الشّرعياإلمام يرى 
 اهللا دين أهل من أحد في تنزل فليست: "، فيقول التي توصل إلى معرفة األحكام الشّرعية

، ويصرح بأن القرآن حوى كّل  )2("فيها الهدى سبيل على ليلالد اهللا كتاب وفي إال نازلة
أويل ، كما في أحكام الفرائض ، ال يحتمل التّ الداللةهذه األحكام ، لكن بعضها جاء واضح 

 ومنها ما جاء محكماً وجاء تفصيله على لسان النّبي  طاعة ، ومنها ما جاء ضمناً بطلب
اهللا ، ومنها ما حثّ   ، والذي نص على أحكام كثيرة لم ترد في كتاب اهللا رسول اهللا 

  )3(.به عباده على ضرورة االجتهاد وفرضه عليهمتعالى 
 ه، ألنّها هي التي تبين أحكام فالشّافعي يعمل بالقرآن الكريم مقروناً بالسنّة المطهرة

وتوضده ، وهو كذلك يأخذ بظاهر النّص القرآنيصه وتقيحها وتشرحها ، وهي التي تخص 
  )4(.حتى يقوم الدليل على خالفه

  

                                                        
، )10(ص) 1(، ج الفقھ أصول في المحیط البحر، )ھـ794:ت(اهللا  عبد بن بھادر بن محمد الدین الّزركشّي، بدر) 1

 ).186(، صالّشافعّيأبو زھرة، ./ ھـ1413، 2الغردقة، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع، ط
أحمد محّمد شاكر، بیروت، المكتبة العلمیة، : ، تحقیق)20(، صالّرسالة، )ھـ204:ت(الّشافعّي، محّمد بن إدریس ) 2
  .ت.ط، د.د
  ).23-21(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 3
  .ھـ1403، 1، عّمان، مكتبة الّرسالة، ط)13(، صدراسات في الفقھ المقارنعقلة، محّمد، ) 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 
 

 :السنّة النّبوية .2

، بل ويرفض التّفريق  يعتمد الشّافعي على ربط السنة النّبوية بالقرآن الكريم ربطاً وثيقاً
ّ ، وهي المفسرة الشّارحة بينهما في التّشريع ، ذلك أن السنّة النّبوية هي وحي من اهللا 

والموضحة لما في القرآن من األحكام ، وله أسس وقواعد في أخذ الحديث والعمل به ، 
  :ومن هذه القواعد

  
، ويرفض كّل  ر التّشريع اإلسالميني من مصادايرى أن السنّة النّبوية هي المصدر الثّ  )أ 

 قول يخالف سنّة صحيحة عن النّبي.)1( 

ها أن تكون رواية ، وأهم روط وضوابطـويعمل به وفق ش )2(يأخذ بخبر اآلحاد  )ب 
، وقد ذكر على ذلك أدلّة ويقدمه على القياس مروية عن العدل الضابط ، ، صحيحة 

 )3(.كثيرة تثبت ما ذهب إليه

يأخذ بمراسيل ويعمل به وفق شروط وضوابط ، فهو  )4(لـبالحديث المرسيأخذ   )ج 
وأما  ،كسعيد بن المسيب ابعون فال يأخذ إال بمراسيل الثّقات منهم ، وأما التّ الصحابة

وهو مع ذلك ال يثبت به الحجة  ، اوال يقبل به بمراسيلهممن بعد كبار التّابعين فال يأخذ 
 )5(.ثبوتها بالمتّصل

 

 :اإلجماع .3

: ومنهاعلى الشّيء وإمضاؤه ،  العزيمةاإلعداد و: فمنها،  عدة معانٍغة له لّفي ال اإلجماع
فإذا اجتمعت هذه األمور لم تتفرق بعد ، ومنه االتفاق أن تجمع الشّيء المتفرق جميعاً ، 

                                                        
 ).199(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 1
: أحد وھو بمعنى واحد، وخبر الواحد ھو ما یرویھ شخص واحد، وھو في مصطلح المحدثینفي اللغة جمع  اآلحاد) 2

مركز الھدى  ،اإلسكندرّیة، )23(، صالحدیثتیسیر مصطلح ، محمود أحمد، الّطّحان. / ما لم یجمع شروط المتواتر
  ).403(ص) 4(، جالبحر المحیطالزركشي، /  .ھـ1415، 7ط للّدراسات،

 ).453- 433(، صسالةالّرالّشافعّي، ) 3
، أّما إذا قال ذلك من بعد التابعي فال یعد مرسال، قال رسول اهللا : ھو قول التابعي: الحدیث المرسل عند المحّدثین) 4

، سواء قال رسول اهللا : وإنما ھو منقطع، وأما عند األصولیین فإن الكل یعّد ُمرسال، أي أّنھ قول من لم یلَق النبي 
ابن / . و من تابعي التابعین، أو ممن بعدھم، وعلى ھذا فتعبیر األصولیین أعّم من تعبیر المحّدثینكان تابعیًا، أ

نور الدین عتر، : ، تحقیقعلوم الحدیث، )ھـ643:ت(الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري 
  ).403(ص) 4(، جالبحر المحیطالزركشي، ./ ھـ1406ط، .، دمشق، دار الفكر، د)51(ص

 ).468- 461(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 5
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عد وفاته ب اتّفاق مجتهدي أمة محمد : "وأما في اصطالح الفقهاء فهو )1(.وعدم االفتراق
إجماع : واإلجماع نوعان،  )2("في حادثة على أمر من األمور في عصر من األعصار

وهو أن يتّفق المجتهدون بأقوالهم وأفعالهم على حكم مسألة معينة ، وإجماع : صريح
سكوتي :نة ، ويسكت الباقون دون أيوهو أن يقول بعض المجتهدين قوالً في مسألة معي 

  )3(.تعقيب على هذا القول مع علمهم به ، فيعد سكوتهم إقراراً لهذا الحكم
، ويعتبره ثالث مصدر  فقط الصريحباإلجماع في اإلجماع أنّه يأخذ الشّافعي ورأي اإلمام 

  )4(.، وال يأخذ باإلجماع السكوتي بل ال يعده إجماعاً من مصادر التّشريع اإلسالمي

 

 :القياس .4

حمل معلوم : "، وأما في اصطالح الفقهاء فهو )5(هو تقدير الشّيء على مثلهفي اللّغة القياس 
 ، )6("معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة نفيهما 

رعي بأمر منصوص ـإلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشّ" وعرفه آخرون على أنّه
  .)7("الحكمعلى حكمه ، الشتراكهما في علّة 

على حديث ولو خبر آحاد ،  هال يقدم فهو، القياس بإلى االعتدال باألخذ  الشّافعي وقد ذهب
  )8(.واألسباب اراتيجيز إثباته في الحدود والكفّو،  ويوقعه شرعاً ويجيز التّعبد به عقالً

والمسائل المتّفق أصوله وتفريعاته ، افعية في ذكر القياس وأحكامه وولقد توسع فقهاء الشّ
عليها والمختلف فيها ، لكن المجال ال يتّسع لذكر هذه المسائل تجنّباً للخروج عن مضمون 

  .البحث
 

                                                        
 ).َجَمَع: (، ماّدة)681(ص) 8(ج) 1(، مجّلدلسان العربابن منظور، ) 1
، بیروت، )490(ص) 1(، جأصول الفقھ اإلسالميالّزحیلي، وھبة، ). / 436(ص) 4(، جالبحر المحیطالّزركشّي، ) 2

  .ھـ1406، 1دار الفكر، ط
  ).552(ص) 1(، جاإلسالميأصول الفقھ الّزحیلي، ) 3
، أصول الفقھ اإلسالميالّزحیلي، ). / 14(، صدراسات في الفقھ المقارنعقلة، ). / 472(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 4

 ).552(ص) 1(ج
 ).َقَیَس: (، ماّدة)3793(ص) 42(ج) 5(، مجّلدلسان العربابن منظور، ) 5
  ).8(ص) 5(، جالبحر المحیطالّزركشّي، ) 6
 ).603(ص) 1(، جأصول الفقھ اإلسالميلي، الّزحی) 7
اإلحكام في أصول ، )631:ت(اآلمدي، سیف الّدین أبو الحسن علي بن أبي علي ). / 477(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 8

دراسات في الفقھ عقلة، . / ت.ط، د.، بیروت، دار الكتب العلمّیة، د)323(وما بعدھا وص) 272(ص) 4(، جاألحكام
، )417(ص أثر االختالف في القواعد األصولّیة في اختالف الفقھاء،الِخن، مصطفى سعید، ). / 14(، صالمقارن

  .ھـ1427، 10بیروت، مؤّسسة الّرسالة، ط
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5. حابيقول الص: 

 ه، ويقصد به فتوى الصحابي باجتهاد عمل الصحابي أو مذهب الصحابيويطلَق عليه 
إلى دليل من كتاب أو سنّة ، والقول في المسألة برأيه ، دون عزو هذا الرأي المحض ، 

وقد اتّفق الفقهاء على أن مذهب  ؟ أم ال مل بها كحجة شرعيةعوي هل يؤخذ بهذه الفتوىف
الصحابي في مسألة من مسائل االجتهاد ال يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين ، 

   )1(.األئمة المجتهدينلكن االختالف كان على كونه حجة على التّابعين ومن بعدهم من 
 أما فيوفي المذهب القديم ، ويأخذ به  وعمله كان الشّافعي يحتج بقول الصحابيقد ل

   )2(.الجديد فهو يرى أنّه ليس بحجة ، وإنّما يأخذ منهم ويترك المذهب
على انفراده عند  حابية في قول الصـال حج"أنّه  د في المذهبـالمعتم والحاصل

  .)3("، وال يجب على من بعده تقليده  افعيـالشّ
  

 :االستحسان .6

ترجيح قياس خفي : وأما في اصطالح الفقهاء فهو ،)4(د الشيء حسناً في اللغة أن يعوهو 
على قياس جلي بدليل ، أو استثناء حكم جزئي من أصل كلي أو قاعدة عامة ، بناء على 

وورد عنهم  االستحسان تعريف، ولقد اختلف الفقهاء في  )5(دليل خاص يقتضي ذلك
، ما أدى إلى االختالف في قبول االحتجاج به أو عدم  تعريفات كثيرة ال مجال لذكرها هنا

ترك وجه من وجوه االجتهاد غير " :على أنّه بعض الحنفيةقبوله ورده  ، وقد عرفه 
  .)6("وهو في حكم الطّارى على األولول األلفاظ ، لوجه هو أقوى منه شـامل شم

ويعده  حتجاج باالستحسان ، ويشدد النّكير على من أخذ به ،عدم اال الشّافعي ىيرلذلك و
والسبب يعود في ذلك ،  )7("من استحسن فقد شرع: "بل لقد نقل عنه قوله نوعاً من التّلذّذ ،

                                                        
 ).851(ص) 2(، جأصول الفقھ اإلسالميالّزحیلي، ). / 385(ص) 4(، جاإلحكاماآلمدي، ) 1
، شرح الورقات، )ھـ690:ت(ین عبد الرحمن بن إبراھیم ج الّدابن الفركاح، تا). / 597(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 2

  ).385(ص) 4(، جاإلحكاماآلمدي،  / .ھـ1424، 1، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط)92(ص
محّمد : ، تحقیق)161(ص، تخریج الفروع على األصول، )ھـ656:ت(د بن أحمد وین محمشھاب الّد. الزَّنجاني)  3

  .ھـ1427، 2بة العبیكان، طمكتیاض، الّرأدیب الّصالح، 
 ).َحَسَن: (، ماّدة)879(ص) 11(ج) 2(، مجّلدلسان العربابن منظور، ) 4

  ).739(ص) 2(ج، اإلسالمي أصول الفقھالزحیلي، )  5
  ).738(ص) 2(ج، اإلسالمي أصول الفقھالزحیلي، ). / 390(ص) 4(، جاإلحكاماآلمدي، )  6
 ).390(ص) 4(، جاإلحكاماآلمدي، ) 7
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لفظ  هعباراتبعض افعي استخدم في ـفالشّإلى االختالف في تعريف االستحسان ، 
الذي وضعه الشّافعية لالستحسان هو الذي لم يقبلوا االحتجاج  فان ، لكن التّعريـاالستحس

   )1(.به ، أما تعريف الحنفية فهو مقبول عند الشّافعية وإن لم يصرحوا بذلك

  
 :المصلحة المرسلة .7

األوصاف التي تالئم تصرفات الشّارع ومقاصده ، ولكن لم يشهد لها دليل معين من "هي و
باالعتبار أو اإللغاء ، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن  الشّرع
  .)2("النّاس

 وبالنّسبة للمصلحة المرسلة فإن ق إليها كدليل مستقل ، وإنما أشار اإلمام الشّافعيلم يتطر
، ولذلك فإن فقهاء الشّافعية من بعده تطرقوا لها  )األم(إليها في عدة مواقع من كتابه 

    )3(.وأسهبوا في الحديث عنها ، واختلفوا باالحتجاج بها في مذهبهم
  

 :االستصحاب .8

أن ما ثبت في "، وأما في اصطالح الفقهاء فمعناه  )4(كل ما الزم الشّيءفي اللغة  وهو
وهو من األدلّة ، وله صور عدة ،  )5("الزمن الماضي فاألصل بقاؤه في الزمن المستقبل
فقهاء الشّافعية حجة ، وذكروه  وقد عدهالمعتبرة شرعاً عند الشّافعي وإن لم يصرح به ، 

  )6(.، وهو المعتمد في المذهب ضمن أصولهم
  
  

                                                        
) 6(، جالبحر المحیطالزركشي، / ). 390(ص) 4(، جاإلحكاماآلمدي، / ). 508- 504(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 1

أثر األدلة المختلف فیھا في الُبغا، مصطفى ذیب، / ). 735(ص) 2(، جأصول الفقھ اإلسالميالّزحیلي، )./ 87(ص
 .ھـ1428، 4، دمشق، دار القلم، ط)132(، صالفقھ اإلسالمي

  ).552(ص) 2(، جأصول الفقھ اإلسالميالّزحیلي، ) 2
محمود مطرجي، بیروت، دار الكتب : تحقیق ،)97(ص) 7(ّ، جاألم، )ھـ204:ت(الّشافعّي، محّمد بن إدریس ) 3

). / 14(، صدراسات في الفقھ المقارنعقلة، ). / 76(ص) 6(، جالبحر المحیطالّزركشّي، ./ ھـ1413، 1العلمیة، ط
 ). 49(، صالمختلف فیھا ألدّلةأثر االُبغا، 

 ).َصَحَب: (، ماّدة)2401(ص) 27(ج) 4(، مجّلدلسان العربابن منظور، ) 4
 ).17(ص) 6(، جالبحر المحیطالّزركشّي، ) 5
، المختلف فیھا أثر األدّلةالُبغا، ). / 17(ص) 6(، جالبحر المحیطالّزركشّي، ). / 367(ص) 4(، جاإلحكاماآلمدي، ) 6

 ).188(، صفیھا
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 :عمل أهل المدينة .9

عدم االحتجاج بإجماع أهل المدينة ، بل ويرد على من أخذ به وقدمه على  شّافعياليرى 
خبر اآلحاد ، وينكر إطالق لفظ اإلجماع على عمل أهل المدينة ، لمخالفته شروط 

  )1(.اإلجماع

  
 :العرف .10

ضد النُّكر ، : والعرفُ والعارفة والمعروف واحد"، ) عرفَ(من األصل : وهو في اللغة
هو ما اعتاده " :الفقهاء صطالحوفي ا )2(".تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليهوهو كل ما 

الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم ، أو لفظ تعارفوا إطالقه على معنى خاص ال 
تألفه اللغة ، وال يتبادر غيره عند سماعه ، وهو بمعنى العادة الجماعية ، وقد شمل هذا 

، واختصره الزرقا من عدة تعاريف للفقهاء  )3("والعرف القوليالتعريف العرف العملي 
   )4(".هوعادة جمهور قومٍ في قوٍل أو عمٍل: "المتقدمين فقال

دون  أي الفعل الذي شاع بين النّاس وتعارفوا عليه ، رف العملية العية حجافعيويرى الشّ
واءـس ، أي اللفظ الذي أطلقوه على أمر مخصوص القولي أكّد عليه أم لم  ورد به نص
هذا الفعل الذي تعارفوا عليه ، ألنّه إذا ورد نص ينفيه  نفيي نص بشرط أن ال يرد يرد ،

  )5(.صار عرفاً فاسداً ال يعمل به

  
 :سد الذّرائع .11

في  ، وهي)6( الوسيلة والسبب إلى الشّيء في اللغة ، وهي يعةائع جمع ومفردها ذرالذّر
ومعناه الحيلولة دون الوصول إلى : حدين ، أي سد الذّرائع مجال األحكام الشرعية ذات

ومعناه األخذ بالذّرائع : المفسدة إذا كانت النّتيجة فساداً ، ألن الفساد ممنوع ، وفتح الذّرائع
في  إذا كانت النّتيجة مصلحة ، ألن المصلحة مطلوبة ، ولكن الشّافعي لم يتطرق إليها

                                                        
  .)456(ص) 7(، جاألمالّشافعّي، ). / 534(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 1

   ).2899(ص) 32(ج )4(مجلد، لسان العرب ابن منظور،)  2
  ).829(ص) 2(، جأصول الفقھ اإلسالميالزحیلي، )  3
  .ھـ1387، 9، دمشق، دار الفكر، ط)131(ص) 1(ج، المدخل الفقھي العام، الزرقا، مصطفى أحمد)  4
  .)760-756(، صأصول الفقھ اإلسالميالّزحیلي، )  5
 ).َذَرَع: (، ماّدة)1498(ص) 17(ج) 3(، مجّلدلسان العربابن منظور، ) 6
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ظاهرها رد القول بسد الذّرائع ، ولم  )األم(أشار ببعض عبارات في كتابه  مع أنّهالرسالة ، 
  )1(.يأخذ بها أتباعه

  

الشّافعي طريقتي بينجمع في أصوله التي استند عليها في اجتهاده  ، قد وبهذا نرى أن 
قدم النّقل دائما ، بما صح لديه من حديث ، وأما ما افتقر عنده لدليل ، فإنّه كان  وقدالعقل والنّقل ، 

يبدع في استخدام األدلة العقلية فيه ، ليتسنّى له الوصول إلى أدقّ حكم وأصوبه ، وهذا اإلبداع قلّما 
    )2( .عند مجتهد اًنجد له نظير

                                                        
أثر الُبغا، ). / 14(، صدراسات في الفقھ المقارنعقلة، ). / 873(ص) 2(، جأصول الفقھ اإلسالمّيالّزحیلي، ) 1

  ).579- 575(، صاألدّلة المختلف فیھا
  ).653(، صمناھج االجتھادمدكور، ) 2
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  المبحث الثالث
  

د بن إدريس الشّاإمام المذهب محمهـ)204-150( فعي  
  

عند الحديث عن أي موضوع يتعلّق بمذهب معين ، فالبد من ذكر سيرة إمام هذا المذهب ، 
 ، ضمن هذا البحث له لون خاص الحديث عن الشّافعي من باب الشّكر والعرفان لهذا اإلمام ، لكن

فعية الذين خرجوا من االشّفهو من الجهة األولى إمام هذا المذهب ، وهو من جهة أخرى أول فقهاء 
  .فلسطين وانتسبوا لها ، وسأتناول طرح هذا المبحث من خالل المطالب التّالية

  

  :نسبه ومولده ونشأته: المطلب األول
  

يانبالر اماِإلم ، ةاَألِئم لطَانسو ةاُألم ربفيع والجاه المنيع ،ذو الشّ هو حو رف الرَأب دبع 
 بنِ هاشمِ بنِ يزِيد عبد بنِ عبيد بنِ الساِئبِ بنِ شَافعِ بنِ عثْمان بنِ الْعباسِ بنِ إدرِيس بن محمد اِهللا

مع النّبي  منَاف عبد، فهو يلتقي في جده العاشر  )1(الغزي ي المطّلبيـالقرش منَاف عبد بنِ الْمطَّلبِ
  ،َألنَّه  دمحم نب دبنِ اِهللا عب دببِ عطَّلنِ )2(الْممِ باشنِ هب دبع نَافوهذا النّسب متفق عليه  م ،

  )3(.والمعرفة بأنساب قريش وأنساب العربوالخبرة بين أهل العلم 

                                                        
 ).6(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، /  .نسبة إلى غّزة مسقط رأس الّشافعّي) 1
واسمھ شیبة بن ھاشم بن عبد مناف، وأّمھ سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن الّنّجار، ظّل عندھا في المدینة حّتى ) 2

: المدینة إلى مكة، فدخل بھ مكة مردفھ معھ على بعیره، فقالت قریشصار شاّبا وصیفًا، فجاء عّمھ المّطلب فأخذه من 
إّنما ھو ابن أخي ھاشم، قدمت بھ من المدینة، فبھا ُسّمي شیبُة عبَد  !ویحكم: لب، ابتاعھ، فقال المّطلبعبد المّط
مد عبد الملك بن المعافري، أبو مح. / ، ویعّد من سادات قریش وأشرافھا، مات وعمره اثنتان وثمانون سنةالمّطلب
عادل عبد الموجود وعلي معّوض، الّریاض، مكتبة : ، تحقیق)186(ص) 1(، جالسیرة الّنبوّیة، )ھـ218:ت(ھشام 

  ).154(ص) 4(، جاألعالمالّزركلّي، /  .ھـ1418، 1العبیكان، ط
بیروت، دار ) 67(ص) 9(، جحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )ھـ430:ت(األصفھاني، أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا ) 3

)./ 115(، صاالنتقاءابن عبد البر، . / )227(ص) 10(، جالبدایة والّنھایةابن كثیر، . / ت.ط، د.الكتب العلمّیة، د
، مناقب الّشافعّي، )ھـ458:ت(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین ). / 5(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، 

) 2(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  .ھـ1390، 1ید أحمد صقر، القاھرة، مكتبة دار التراث، طالس: ، تحقیق)76(ص) 1(ج
  ).12(ص
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الشّافعي من األشراف ،  وبهذا فإن عدأصيٌل ، ي عربي أجداده عرب أقحاح ، فهو قُرشي
جده عبد يزيد بن هاشم هو وله في نسبه أربعة من الصحابة ،  وصحابة كرام ، وأتقياء وصالّح ،

جده السائب بن و ، )2(، وجده عبيد بن عبد يزيد ذُكر في الصحابة )1(أبو ركانة الجليل الصحابي
وهو  وقد لقي النّبي  ار الصحابةشافع بن السائب يعد من صغ وجدهأسلم يوم بدر ،  )3(عبيد

، وجده عثمان بن شافع عاش في بداية وهو الذي عرف الشّافعي به وانتسب إليه  )5(، )4(مترعرع
له حديث واحد مروي وجده العباس بن عثمان ، الخالفة العباسية وله مواقف مشهورة مع الخليفة 

ورد أنّه كان فقد أما والده فال يعلم عنه الكثير ، ، و )7(، ومع ذلك فهو يعد من رواة الحديث )6(عنه
 إلى عسقالن ، ومات فيها وهناك دفن ، جه ، فخرـ، فظهر فيها بعض ما يكره )8(رجالً من تَبالَة

  )9(.نوكان عمر الشّافعي آنذاك سنتي

                                                        
واحدة، وقد اختلف في ھذه الواقعة ھل حدثت معھ أم مع ولده  وھو الذي طّلق زوجتھ ثالثًا وأوقعھا رسول اهللا ) 1

ابن حجر ./ یمكن أن یكونا ضمن واقعتین مختلفتینركانة على روایتین، وقد وّفق ابن حجر بین الّروایتین على أّنھما 
  ).192(ص) 4(، جاإلصابةالعسقالني، 

ابن حجر ./ ذكره ابن حجر في الّصحابة، وقال أّن أّمھ ھي الّشفاء بنت األرقم بن نضار بن ھاشم بن عبد مناف) 2
  ).205(ص) 4(، جاإلصابةالعسقالني، 

 لو: لھ فقیل ،وأسلم نفسھ وفدى وأسر ھاشم بني رایة صاحب كان قدف ،درب یوم أسلم ، النبي یشبھ السائب كانوقد ) 3
ابن ). / 396(ص) 2(، جأسد الغابةابن األثیر،  ./لھم طعمًا المؤمنین أحرم كنت ما :فقال نفسك، تفدي أن قبل أسلمت

  ).60(ص) 3(، جاإلصابةحجر العسقالني، 
الفیروزأبادي، مجد . / الّرعراع الیافع الحسن االعتدال مع ُحسن شباب، وترعرع الّصبّي إذا تحّرك ونشأ وشّب) 4

محّمد نعیم العرقسوسي، بیروت، مؤّسسة : ، تحقیق)722(، صالقاموس المحیط، )ھـ817:ت(الّدین محمد بن یعقوب 
  .ھـ1426، 8الّرسالة، ط

  ).191(ص) 3(ج، اإلصابةابن حجر العسقالني، ) 5
قال  :علي بن أبي طالب قال عن أبیھ عن الحنفیة بن محمد بن عن العّباس بن عثمان عن عمر: نص الحدیث ھو) 6

 َوَمْن ِبَذَھٍب َفْلَیْصَطِرْفَھا ِبَوِرٍق َحاَجٌة َلُھ َكاَنْت َفَمْن َبْیَنُھَما َفْضَل ال ِبالدِّْرَھِم َوالدِّْرَھُم ِبالدِّیَناِر الدِّیَناُر: ( رسول اهللا
رواه ابن ماجھ، كتاب التجارات، باب صرف الّذھب ) َوَھاء َھاَء َوالصَّْرُف ِباْلَوِرِق َفْلَیْصَطِرْفَھا ِبَذَھٍب َحاَجٌة َلُھ َكاَنْت

، صحیح سنن ابن ماجھ، )ھـ275:ت(ابن ماجھ، أبو عبد اهللا محّمد بن یزید القزویني ). 1848(بالورق، حدیث رقم 
حدیث : وقال األلباني. ھـ1417، 1محّمد ناصر الدین األلباني، الّریاض، مكتبة المعارف، ط: ، تحقیق)237(ص) 2(ج

 .صحیح
المّزي، جمال الّدین ). / 60(ص) 3(، جاإلصابةابن حجر العسقالني، ). / 396(ص) 2(، جأسد الغابةابن األثیر، ) 7

بّشار عّواد : ، تحقیق)232(ص) 14(، جلّرجالتھذیب الكمال في أسماء ا، )ھـ742:ت(الّدین أبو الحّجاج یوس 
 .ھـ1402، 1معروف، بیروت، مؤّسسة الّرسالة، ط

َتَباَلة بفتح الّتاء وتخفیف الباء، وھي قریة تقع بین الّطائف والیمن، بینھما مسیرة ستة أیام، وبینھا وبین مكة مسیرة ) 8
وذلك أّن الحّجاج لّما قدم والیًا علیھا وكانت أّول والیتھ،  ،)أھون من تبالة على الحّجاج(ثمانیة أیام، بھا یضرب المثل 

معجم الحموي، ./ ال خیر في بلدة یسترھا أكمة: ھي وراء األكمة، فرجع وقال: فلّما اقترب منھا سأل عنھا، فقیل لھ
  ).9(ص) 2(ج، البلدان

توالي التأسیس لمعالي محّمد ،  )ـھ852:ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شھاب الّدین أحمد بن علي بن محّمد ) 9
ابن حجر . / ھـ1406، 1أبو الفداء عبد اهللا القاضي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط: ، تحقیق)51(، صبن إدریس

) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبي، )./ 116(، صاالنتقاءابن عبد البر، ). / 193(ص) 4(، جاإلصابةالعسقالني، 
 ).12(ص) 2(، جة الجنانمرآالیافعّي، /  ).8(ص
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 بن الحسن بن اهللا عبد بنتفاطمة  مهاـاس، ومن آل البيت مية ـنّها هاشفقد قيل إوأما أمه 
 انّهإه ، وقيل ـنّها هي التي حملت ابنها إلى اليمن وأدبتإ، و  طالب أبي بن علي بن نـالحس
1(ةـأزدي(  من اليمن أي بروايات عن الشّافعيواستدل أصحاب هذا الر ،)اسمها ، لكنّني وجدت )2

، ويميل  أنّها أزدية يمنيةنسبها عند من ذكر أنّها هاشمية ، ولم أجد ذكر اسمها عند من قال و
بكيحه الستهم ، وهذا ما رجة أدلّة من قالوا بذلك ووضوح حجفي  )3(الباحث إلى أنّها هاشمية ، لقو

ذكر أن اإلجماع قد ة ، بل ويـة أزديـ، وقد مال الشيخ أبو زهرة إلى ترجيح أنّها يمني )4(طبقاته
ظلّت خالفاً بين المؤرخين ، وإنما تفاخر العرب ة هذه المسأل، ف ، واهللا تعالى أعلم)5(انعقد على ذلك

وي غنيهبأنسابهم من جهة اآلباء ال األمهات ، وفي هذا ما يكفي الشّافعي.  

واية أنّها أزدية ، فإن في ذلك مفخرة له أيضاً ، لشرف األزد عند رالوحتّى إن صحت 
 العرب وتفضيل النّبي  ول قول، ومنها لهم في أحاديث كثيرةساِهللا ر ) :داَألز دي اِهللا ُأسف 

 يقُوُل زمان النَّاسِ علَى ولَيْأتين يرفَعهم ، َأن ِإالَّ اُهللا ويْأبى يضعوهم َأن النَّاس ، يرِيد اَألرضِ
 ، والْقَضاء شٍـقُري في الْملْك: (، وقوله )6()َأزديةً كَانَتْ ُأمي لَيتَ يا َأزديا كَان َأبِي لَيتَ يا الرجُل

ب ـرف نسـش ة إلىـباإلضافو ، )7()اَألزد في ةُـ، واَألمانَ ةـالْحبشَ في ، واَألذَان اَألنْصارِ في

                                                        
وأزد  السـراةنقسموا إلى أزد اب، سد مأربعد تصدع  الیمن، ھجروا القحطانیةن مأ سبمن  لكھالنقبیلة عربیة تنتمي ) 1

وتنتسب قبائل األزد ،ومنھا األوس والخزرج، زد إلى قبائل عدیدةاأل ن، وتفّرعغسـاوأزد  عمـانوأزد شنـوءة وأزد 
واألزد لقبھ، .بن َیْشُجب بن َیْعُرب بن قحطان سبأجمیًعا إلى األْزد بن الغوث بن َنْبٍت بن مالك بن زید بن َكْھالن بن 

) 1(، جاألنسابالّسمعاني، /  .، واألْزد واألْسد لغتان، واألخیرة أفصح، إال أن األولى أكثر)ِفَعال(واسمھ ِدراء بوزن 
  ).137(ص

  ).8(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبي، . / وابن كثیر وغیرھم من المحّققین ووّيوالّن ھبّيذھب إلى ذلك الّذ) 2
-727( السُّبكي الّشافعّي الكافي بن علّي بن تّمام بن یوسف عبد بن علي بن الوھاب نصر عبد أبو الدین ھو تاج) 3

 إلى القاھرة، وانتقل في ولد، )بمصر المنوفیة أعمال من( سبك إلى ، قاضي القضاة، المؤرخ الباحث، نسبتھ)ھـ771
وتعرض لمحن كثیرة  وعزل، الشام في قضاء إلیھ انتھى الحجة، قوي اللسان، طلق والده فسكنھا، كان مع دمشق

بالطاعون في شھر  فتوفي دمشق، إلى وعاد عنھ، أفرج مصر، ثم إلى الشام من مغلوال مقیدا بھ وأتوا وأوذي فصبر،
) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / الجوامع جمع(و ) الكبرى الشافعیة طبقات( ذي الحّجة، من أشھر تصانیفھ

  ).184(ص) 4(، جاألعالمالّزركلي، )./ 378(ص
  ). 193(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ) 4
   ).16(، صالّشافعّيأبو زھرة، ) 5
حدیث : وقال األلباني. )882(، ص)3937(رقم في فضل الیمن، حدیث  ، بابالمناقبرواه الّترمذّي، كتاب ) 6

  .ضعیف
حدیث : وقال األلباني. )882(، ص)3936(في فضل الیمن، حدیث رقم  ، بابالمناقبرواه الّترمذّي، كتاب ) 7

  .صحیح
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وتقواها وخشيتها وفقهها وحسن استنباطها ،  هاالعلماء قد أثبتوا رجاحة عقلفإن ونبلها ، أمه 
  )1(.لربها

مت هي وامرأة مع رجل للشّهادة أمام ومن المواقف التي تبين رجاحة عقل والدته ، أنّها تقد
قاض في مسألة ، فأراد القاضي أن يفرق بينها وبين المرأة فيستمع لشهادة كل واحدة على حدا ، 

Mj : ليس لك ذلك ، ألن اهللا تعالى يقول: "فقالت له   i   h  m  l    kn  L)2( ،
  )3(".أسقط في يد القاضي وانصاع لحجتهاف

 في،  على أرجح الروايات سنة مائة وخمسين للهجرة بغزةفي يوم الجمعة لد الشّافعي ووقد 
وقيل أنّه ولد ،  اإلمام أبو حنيفة النّعمان ، إمام المذهب الحنفي امات فيه التي السنةاليوم ونفس 

ال مخالفة : "هماوايتين فقال بعد ذكربين الر )5(الحافظ ابن حجر العسقالني وفّق، وقد  )4(بعسقالن
بينه وبين الذي قبله ، ألن عسقالن هي األصل في قديم الزمان ، وهي وغزة متقاربتان ، وعسقالن 

، وخالصة  )6("هي المدينة ، فحيث قال الشّافعي غزة أراد القرية ، وحيث قال عسقالن أراد المدينة
ولد بغزة ، ثم حملته أمه إلى عسقالن ، ثم انتقلت به إلى مكّة  فعياالروايات الواردة في ذلك أن الشّ

ولدت بغزة سنة خمسين ومائة ، : "به الشّافعي عن نفسه فقال ، وهذا ما صرح )7(نتينـوهو ابن س
وح8("إلى مكّة وأنا ابن سنتين لتُم(.  

                                                        
ابن حجر ). / 85(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ). / 193(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ) 1

تھذیب ، )ھـ852:ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي ). / 52(، صتوالي التأسیسني، العسقال
أبو . / ھـ1416، 1إبراھیم الزیبق وعادل مرشد، بیروت، مؤّسسة الّرسالة، ط: ، تحقیق)499(ص) 3(، جالّتھذیب
  ).16(، صالّشافعّيزھرة، 

  ).282(سورة البقرة، آیة رقم ) 2
  ).52(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ) 3
بلدة ساحلّیة قدیمة من أعمال فلسطین، ویقال لھا عروس الّشام، بناھا الكنعانّیون، تقع بین غّزة وبیت جبرین، فتحھا ) 4

فتحھا المسلمون على ید معاویة بن أبي سفیان سنة ثالثة وعشرین للھجرة، اشتھرت بكثرة من نسب إلیھا من الحّفاظ 
علماء والفقھاء، احتلھا الّصلیبّیون، ثّم حّررھا صالح الّدین األّیوبّي، وھي من المدن التي احتّلت سنة ألف وتسعمائة وال

 ).533(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 248(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموي، . / وثمانیة وأربعین للمیالد
   .من ھذا البحث) 138(تأتي ترجمتھ مفّصلة ص) 5
  ).51(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني،  )6
ابن عبد البر، ). / 227(ص) 10(، جالبدایة والّنھایة ابن كثیر،). / 67(ص) 9(، جحلیة األولیاءاألصفھاني، ) 7

) 2(، جشذرات الّذھبابن العماد، )./ 52(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ). / 116(، صاالنتقاء
الّذھبي، شمس الّدین محّمد بن أحمد بن عثمان ). / 71(ص) 1(، جناقب الّشافعّيمالبیھقي، )./ 229(ص

أبو ھاجر محّمد الّسعید بن بسیوني زغلول، بیروت، : ، تحقیق)164(ص) 1(، جالِعبر في خبِر من غِبر، )ھـ748:ت(
) 3(، جخ الّتراث العربّيتاریسزكین، ). / 20(ص) 2(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  .ھـ1405، 1دار الكتب العلمیة، ط

  ).179(ص
  ).50(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ). / 116(، صاالنتقاءابن عبد البر، ) 8
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ها فعي لمسقط رأسه غزة ، وحنينه إليها ، حتّى نظم الشّعر في حباالشّذلك حب لويشهد 
   )1(:واالشتياق إليها فقال

ق كتماني  ةوإنّي لمشـتاقٌ إلى أرض غـزوإن خانني بعد التّفـر  

  كحلت به من شدة الشّوق أجفاني    سقى اهللا أرضاً لو ظفرت بتربها

أمه من غزة ،  قُدومه معبعد في أحضان مكّة ، بين أهله قد عاش الشّافعي طفولته ونشأته و
ن ، لكنله من معلّم يعلّمه لقاء أجر معي والدته لم تكن تملك من  وقد كان كغيره من األطفال البد

ومع ذلك فإن هذا الطّفل اليتيم ، كفى أمه مؤونة التّعليم ، وذلك بما وهبه اهللا من ألمعية ،  شيئاً المال
، مقابل أن يخلفه تفوق بها على أقرانه ، فاستحقّ أن يعفيه المعلّم من تكاليف الدرس وفطنة وذكاء ، 

   )2(.، بل ويقدم له المزيد والمزيد أو غاب إذا قام

كالمها ويأخذ  تعلّمي )3(ذيالًالزم هن مكّة إلى البادية ، وثم بعد أن وصل سن البلوغ خرج م
 عنه لاق، حتّى  وأقواهم حجة وأتقنهم لهجة كانت أفصح العرب، فقد والشّعر واألدب اللغة عنها 

ته في الشّعر واللغة )4(األصمعيمع قو" :حتُصلالهذأشعار  حبمكّة يقال له  من قريش ين على شابي
   )6(:نفسهمادحاً  الشّافعي قال، و وقد قيل عنه أيضاً أنّه حجة في اللغة، )5("له محمد بن إدريس

  لكنت اليوم أشعر من لبيد    بالعلماء يزري عرــفلوال الشّ

  دــوآل مهلّب وابني يزي    وأشجع في الوغى من كّل ليث

                                                        
عبد المجید ھّمو، دمشق، دار : ، تحقیق)193(، صدیوان اإلمام الّشافعّي، )ھـ204:ت(الّشافعّي، محّمد بن إدریس ) 1

  .ھـ1417البشائر، الّطبعة األولى، 
  ).54(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ) 2
باسمھا منذ العصر الجاھلي  وقد ظّلت تحتفظة، الجزیرة العربیمن  الحجازمن القبائل العربیة القدیمة في ھذیل ) 3

التي  قریش، ویلتقي نسب ھذه القبیلة العریقة بقبیلة بعكس بعض القبائل التي تغّیر اسمھا عبر العصور ،القدیم إلى اآلن
بن إلیاس، ومن أشھر من النتسب إلیھم  مدركةھم األكبر في جّد  بن عبد اهللا  محمدینتسب لھا أشرف خلق اهللا 

 ).631(ص) 5(، جاألنسابالّسمعاني، . / اّصحابّي الجلیل عبد اهللا بن مسعود
أصمع،  جده إلى ، نسبتھ)ھـ216- 122( األصمعّي الباھلّي أصمع بن علي بن قریب بن الملك عبد سعید ھو أبو) 4

 البوادي، في التطواف كثیر البصرة، كان في ووفاتھ والبلدان، مولده والشعر باللغة العلم أئمة وأحد العرب، راویة
 صمعي، وكاناأل من بالشعر أعلم أحدا رأینا ما: األخفش قال الشعر، شیطان یسمیھ الرشید جدا، وكان كثیرة أخباره

، )االنسان خلق(، )األضداد(، )اإلبل( :منھا كثیرة لھ تصانیفووزة، جأر آالف عشرة أحفظ: یقول األصمعي
  ).162(ص) 4(ج األعالم، الّزركلّي،). / 126(ص) 19(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ./ ، وغیرھا الكثیر)المترادف(
  ).193(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ) 5
  ).167(ص) 4(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ). / 76(، صدیوان اإلمام الّشافعّيالّشافعّي، ) 6
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  عبيديجعلتُ النّاس كلّهم     ية الرحمن ربيــولوال خش

ومعاشرة ،  هاء واألدباء والشّعراءلفقلكل هذه العوامل ، من خلطة إن : وخالصة القول
وغيرها من طبيعة الحياة االجتماعية والعلمية التي والتّربية في البادية ، هل اللّغة والفصاحة ، أل

، وتكوين وتعزيز ثقته بنفسه كان لها بالغ األثر في صقل نفسية الشّافعي وبناء شخصيته ، عاشها ، 
  .حتى صار بعد ذلك كلّه ناصر السنة وفقيه األمة، ملكته الفقهية 

  

  :في طلب العلمرحالته : المطلب الثّاني
  

العلم منذ نشأته ، فقد ر مشغوفاً بحب لقد كان الشّافعيوي قال ": قال )1(ادعن عمرو بن سو
لي الشّافعي :)تُِلوي إلى مكّة ، وكانت نهمتي في  دسنتان حملتني أم ا أتى عليبعسقالن ، فلم

، وسكت عن  )في الرمي وطلب العلم ، فنلت من الرمي حتّى كنت أصيب من عشرة عشرة: شيئين
، وقد كان يتتبع حلق العلم في المسجد  )2("أنت واهللا في العلم أكبر منك في الرمي: العلم ، فقلت

ويحفظ الحديث من خالل سماع المحدثين ، ومن أشهر من سمع منهم الحديث ودونه ،  الحرام
   )4(.، وكان يكتب الحديث على أكتاف الجمال وعظامها وعلى الدفوف والفخّار )3(سفيان بن عيينة

                                                        
 أبو السرحّي، العامرّي القرشّي سرح أبي ابن سعد بن عبد اهللا بن محمد بن عمرو بن األسود بن سّواد بن ھو عمرو) 1

، روى عن خلق كثیر منھم أشھب بن عبد العزیز وعبد اهللا بن كلیب المرادي وعبد اهللا بن )ھـ245:ت(المصري  محمد
المّزي، . / وھب والّشافعّي، وقد ذكروه في الّثقات، وكان صدوقًا مؤمونًا، وكان من أھل مصر لذلك لّقب بالمصري

 ).57(ص) 22(، جتھذیب الكمال
عبد الغنّي : ، تحقیق)22(، صآداب الّشافعي ومناقبھ، )ھـ327:ت(الّرازي، أبو محّمد عبد الّرحمن بن أبي حاتم ) 2

الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علّي بن ثابت . / ھـ1413عبد الخالق، القاھرة، مكتبة الخانجي، الّطبعة الّثانیة، 
بّشار عّواد معروف، بیروت، دار الغرب : ، تحقیق)397(ص) 2(ج ،)تاریخ بغداد(تاریخ مدینة السالم ، )ھـ463:ت(

 ).11(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، . / ھـ1422، 1اإلسالمي، ط
المكي وإمامھ،  الحرم محدث ،)ھـ198-107(الكوفي  الھاللي میمون بن أبي عمران عیینة بن محمد سفیان ھو أبو) 3

 مّكة وتوّفّي بھا ودفن بالحجون وھو جبل بأعلى مّكة، حّج سبعین سنة، كان من الحّفاظ من الموالي، ولد بالكوفة وسكن
. / وكان أعورًا، وكان لھ أربعة أخوة كّلھم حملوا العلم لھ، تالوتھ وكثر اهللا كتاب علم مّمن والّدین الورع وأھل المتقنین

، الھند، مطبعة )403(ص) 6(، جالّثقات، )ھـ354:ت( ابن حّبان، أبو حاتم محّمد بن حّبان بن أحمد الّتمیمّي البستّي
  ).105(ص) 3(، جاألعالمالّزركلي، . / ھـ1393، 1دائرة المعارف العثمانیة، ط

آداب الّرازي، ). / 54(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ). / 92(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ) 4
  ).24(، صالّشافعي
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الزم في هذه الفترة شيخه مسلم بن  حيث ثم بعدها بدأ بتعلّم الفقه ،فبدأ بتعلم اللّغة والشّعر ، 
خالد الزرة ـوهو ابن خمس عشبعد ذلك الذي أذن له بالفتيا نصحه بتعلّم الفقه ، و الذي،  )1(نجي
   )2(.هاإلمام مالك بتوصية من شيخالمدينة المنورة للقاء عاِلمها وفقيهها رحل بعدها إلى  ثمسنة ، 

سنة  خمس عشرةوكان عمره آنذاك  - المنورة المدينة الشّافعي إلى أرض وعندما وصل
حتى  ، لبفي الطّعليه وألح  طلب منه أن يقرأ عليه الموطّأ، و لقي اإلمام مالك - )3(على الراجح

، وقد وسبعين للهجرة  مائة وتسعٍإلى أن مات سنة  ه، ثم لزم استمع إليه مالك وأعجبته قراءته
، وطوال هذه الفترة كان لم يفارقه فيها ، واستقى من علمه وتشبع من حكمته  هذه المدةطيلة  الزمه

  )4(.الشّافعي يعد نفسه مالكي المذهب ، يدافع عن آراء شيخه وينتصر لها

ثم بعد وفاة شيخه مالك انتقل إلى اليمن ، ليكون والياً على نجران ، فأبدع في الحكم 
فقد جمعهم وطلب إليهم أن والقضاء ، حتّى أنّه ابتكر طريقة في الشّهادة ، ألنّه ال يعرف أهل البلد ، 

د ليشهد في فإذا حضر شاه قوى والمعرفة بالنّاس ،صفوا بالصالح والتّممن اتّمنهم سبعة  يختاروا
، ثم كاد له  إلى هؤالء السبعة ، فإن عدلوه كان عدالً ، وإذا جرحوه طلب شهوداً أخر تأمر التف

مع بعض من اتّهموا إلى  )5(لمالقاة الخليفةهم بالتّشيع والرفض ، فحمل مكبالً والي اليمن واتُّ
  )6(.بغداد

بي حنيفة ، وكان قد سمع عن وهناك عند الخليفة ، التقى بمحمد بن الحسن صاحب أ
أ له سبل  الشّافعيوعن علمه ، فطلب إلى الخليفة أن يدعه له ، فاستضافه في بيته وأكرمه وهي

، بدأ بتعلّم مذهب أهل الرأي ، على يد صاحب أبي حنيفة  وبعد أن استقر مقامه في بغداداإلقامة ، 

                                                        
 كان ، وقیل أبو خالد،)ھـ179(المّكّي القرشّي المخزومّي  الّزنجّي خالد بن سعید بن جرجة بن مسلمھو أبو عبد اهللا ) 1

حیث  الفقھ الشافعي تعلم منھ الحجاز، أھل فقھاء ومن زنجّي، وھو من تابعي الّتابعین قیل فلذلك بحمرة مشربا أبیض
 المبارك ابن عنھ وروى دینار، بن عمرو نع روى. یجالسھ، وھو الذي أوصاه بالّذھاب إلى اإلمام مالك كان

  ).448(ص) 7(، جالّثقاتابن حّبان، . / أحیانا یخطىء مسلم وكان والّشافعّي،
آداب الّرازي، ). / 54(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ). / 96(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ) 2

  ).24(، صالّشافعي
سیر أعالم الّذھبّي، . / قیل لقیھ وھو ابن ثالثة عشر سنة، ورّجح الّذھبي أّنھ لقیھ وھو ابن ثالثة وعشرین سنة) 3

  ).101(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ). / 13(ص) 10(، جالّنبالء
سیر أعالم ، الّذھبّي). / 56(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالني، ). / 27(، صآداب الّشافعيالّرازي، ) 4

  ).14(ص) 10(، جالّنبالء
  ).25(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، . / وكان في ذلك الوقت الخلیفة العّباسي ھارون الّرشید) 5
توالي ابن حجر، ). / 23(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، ). / 106(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ) 6

  ).129(، صالّتأسیس
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ما تعلّمه منه في كتب كتبها بخط يده سماعاً ، وجمع  )1(يخ الحنفية في وقته محمد بن الحسنـوش
من  –وفي رواية سمعت  -أخذت : "، وأخذ عنه الكثير ، والزمه وانتفع به ، وقال في ذلك منه

ثم بعد ذلك عاد إلى مكّة فمكث ،  )3("بعير ، وما رأيت رجالً سميناً أفهم منه )2(محمد بن الحسن وِقر
 مختلفة عن سابقتها ، فقد كانت ة الثّانية ، لكن هذه المرة كانتللمرفيها سنة ، ثم رجع إلى بغداد 

، ) الرسالة(بداية لظهور مذهبه وتبلور طريقته ، حيث ألّف في هذه المرحلة كتابه األصولي األول 
عدها خرج إلى مصر ، وهناك أصل لمذهبه ، وهو ما يعرف اليوم بالمذهب الجديد ، وعدل في وب

  )4(.، ووضع فيهما خالصة علمه وفقهه )الرسالة(و )األم(كتابيه 

، قام الشّافعي بزيارة بيت المقدس قد المختلفة في طلب العلم ، فباإلضافة إلى رحالته و
 ني، ولكنّ )"...)5سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب اهللا وسنة رسوله : "ألهلها وصلّى فيه ، وقال

، لكن بعض  تفاصيل عنهاأية على زمن هذه الزيارة أو  أثراً يدّل خالل بحثي المتواضع ، لم أجد
المراجع التّاريخية ذكرتها ووثّقتها ، وبناء على هذه الرواية يكون أول دخول للمذهب الشّافعي إلى 
أرض فلسطين هو من خالل هذه الزيارة ، أي في نهاية القرن الثّاني الهجري أو بداية القرن الثّالث 

  .هجري ، ألن تاريخ هذه الزيارة لم يعلم بالتّحديدال

  

  :بعض آدابه ومناقبه وآثاره: الثّالثالمطلب 
  

على ثقة  وغيرهم ، اتّفق الفقهاء قاطبة من أهل الحديث والفقه واألصول واللّغة والنّحو
وعلو يرته ـه وتقواه وورعه وزهده وعفّة نفسه وحسن سـه ونزاهتـه وعدالتـافعي وأمانتـالشّ

واجتمعت فيه من العلوم والمعارف ما لم تجتمع في  هتعددت مناقبذلك  ، من أجل )6(خائهـقدره وس

                                                        
إّنھ لم یدرك أبا یوسف صاحب أبي حنیفة، فقد كان قدومھ لبغداد بعد موتھ بسنتین، وما ورد عن مالقاتھ لھ  حیث) 1

 ).23(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، . / ومناظرتھ إیاه فغیر صحیح ولم تثبت بھ روایة قط
) 6(،  مجلدلسان العربابن منظور، ./ یلالِوقر بالكسر ھو الّثقل یحمل على الّرأس أو الّظھر، وھو الحمل الّثق) 2

  ).َوَقَر: (، مادة)4889(ص) 54(ج
 ).123(ص) 3(، جالجواھر المضّیةالقرشّي، ) 3
 ).123(ص) 3(، جالجواھر المضّیةالقرشّي، /  ).130(، صتوالي الّتأسیسابن حجر، ) 4
  .)294(ص) 1(ج، األنس الجلیلالعلیمي، /  ).357(، صمثیر الغرامابن تمیم المقدسي، ) 5
  ).166(ص) 4(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ) 6
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، حتّى لقد كثرت التآليف والكتب  )1("كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين"، فقد كان في غيره 
، وال أبالغ  إلى مماته بداية من نسبه إلى والدته ، ومن حياتهوآدابه ،  ذكر شمائله وتعداد آثارهفي 

  .القول أن بضع صفحات في كتب ، ال تفي لهذا اإلمام الجليل حقّه ، ولكنّه غيض من فيضٍ

قد ه ، فـبه الشّريف الذي انحدر منـومن أعظم ما حظي به الشّافعي من إكرام اهللا له ، نس
، بالتقائه به في الجد  رشي محض ، وأنّه ابن عم المصطفى سابقاً أن نسب الشّافعي قُ ذكرتُ

ب ، بل لقد ـرف الرفيع الذي ناله من هذا النّسـلم يقتصر على الشّ ه، لكنّالعاشـر عبد مناف 
 اًـقُريشَ بواـتَس ال(: أنّه قال  النبي بسبب هذا النّسب ، فقد روي عن ارة النّبي ـه بشـنالت
ا فَِإنهاِلمُأل عمي ضاً اَألرلْمع ، ماللّه ا َأذَقْتَ ِإنَّكلَهاً َأوذَاباالً عبوقْ وا فََأذهراالً آخ2()نَو(.  

 على أئمتنا من جماعة حمله وقد: "على هذا الحديث بقوله )3(وقد عقّب البيهقي هذا أن 
اإلمام أحمد بن وهو قول منقول عن ... .. افعيالشّ هو ريشقُ من لماًع األرض يمأل الذي مالعاِل
، وهذا ما استظهر )5(الحديث إذا ضم بعضها إلى بعض صارت قوية أسانيد هذان إ، وقال  )4( "حنبل

  )6(.استظهر عند كثير من العلماء والفقهاء واتّفقوا عليه

                                                        
  ).163(ص) 4(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ) 1
، )ھـ458:ت(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین ). 206(ص) 1(، ج)413(رواه البیھقّي، المقّدمة، حدیث رقم ) 2

ضعیف : وقال األلباني. ھـ1412، 1رة، دار الوفاء، طعبد المعطي أمین قلعجي، القاھ: ، تحقیقمعرفة الّسنن واآلثار
، الّریاض، مكتبة )573(ص) 1(، جسلسلة األحادیث الّضعیفة والموضوعةاأللباني، محّمد ناصر الّدین، . جّدًا

  .ھـ1412، 1المعارف، ط
.  یعرفوا حكمھ ھذا الحدیث اشتھر على لسان العامة فأحببت أن. 1: ذكرت ھذا الحدیث مع ضعفھ لعدة أسباب: تنبیھ

.  اختلف بعض العلماء القدماء في الحكم على ھذا الحدیث، فمنھم من صّححھ ومنھم من ذكر لھ طرقا أخرى مرسلة. 2
لقد ذكر العلماء . 4.  جواز األخذ بالحدیث الّضعیف في الّترغیب والّترھیب وفضائل األعمال عند بعض العلماء. 3

ھذا الحدیث ورد بألفاظ أخرى . 5. وذھب غالبیتھم إلى أّنھ بشارة باإلمام الّشافعي القدماء ھذا الحدیث وتلّقوه بالقبول
  . من روایات صحیحة ذكرھا األلباني وصححھا

 في الحدیث وفقھاء المذھب الّشافعّي، ولد أئمة من ،)ھـ458-384( البیھقّي علّي بن الحسین بن بكر أحمد ھو أبو) 3
 إلى ثم عاد وغیرھا، ومكة الكوفة إلى ثم بغداد إلى ورحل بیھق، في ونشأ -بنیسابور بیھق قرى من-  خسروجرد

مات، ودفن بلده، كان كثیر التحقیق واإلنصاف، زاھدیًا تقّیًا ورعًا، لھ فصاحة وحّدة ذكاء  أن إلى فیھا وظّل نیسابور
 والفضل المّنة لھ فإن بیھقّي،ال غیر علیھ فضل وللّشافعّي إال شافعّي من ما: الحرمین إمام تعجب من یستمع لھ، قال

 الّسنن(: لھ تصانیف كثیرة قرابة األلف منھا .آرائھ وتأیید موجزه وبسط مذھبھ نصرة في لكثرة تصانیفھ الّشافعّي على
الّزركلي، )./ 226(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةشھبة،  قاضي ابن. / )النبوة دالئل( ،)الصغرى السنن( ،)الكبرى
  ).116(ص) 1(، جاألعالم

  ). 206(ص) 1(، جمعرفة الّسننالبیھقّي، ) 4
  ).25(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ). / 206(ص) 1(، جمعرفة الّسننالبیھقّي، ) 5
  ).399(ص) 2(، جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) 6
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رأت كأن المشتري "لما حملت به ، أنّها  ويوأما عن البشارة التي تلقّتها أمه فيه ، فقد ر
حتّى انقض بمصر ، ثم وقع في كل بلدة منه شظية ، فتأوله المعبرون أنّها تلد  خرج من فرجها ،

، فهذه بشارة ربانية لوالدته الصالحة  )1("عالماً ، يخص علمه أهل مصر ، ثم يتفرق في البلدان
التّقيحابة والتّابعين ، بشارة باستمرارة النّقيالح حفيد الصجل الصب  ة ، ولوالده الرهذا النّسل الطّي

  .الطّاهر والنّسب الشّريف الرفيع

فقد روى عن نفسه  وكانت تربيته ربانية ، منذ الصغر ، قد حفّت العنايةُ اإللهيةُ الشّافعيو
 أنّه رأى النّبي  ، اتة مرفي منامه عدة مسح من ريقه الشّريف على لسانه وفمه وشفته ، فلم مر

وثالثة ُأعطي بها الميزان عالمة على عدالة  وأخرى بشّر بها بإمامة العلم ،يلحن في حديث بعدها ، 
  )2(.وغيرها الكثير مذهبه ،

: بقوله )3(جميل الهيئة حسن الوجه والمنظر ، وقد وصفه تلميذه المزني الشّافعيكان قد لو
ف صيتّ ، وكان )4("ما رأيت أحسن وجهاً من الشّافعي ، إذا قبض على لحيته ال تفضل عن قبضته"

أنّه حفظ فقد ورد عنه  ، )5(سرعة بديهته وقدرته على الحفظ منذ نعومة أظفارهبقوة فراسته وأيضاً 
وجلس  عر واللّغة ،وبرع في الشّ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وحفظ الموطّأ وهو ابن عشر سنين ،

  )7(.، بعد أن أذن له شيخه مسلم بن خالد بذلك وهو ابن خمس عشرة سنة )6(للفتيا

                                                        
  ).394(ص )2(ج تاریخ بغداد،الخطیب البغدادي، ). / 9(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ) 1
    ).103(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقي، ) 2
، تلمیذ الّشافعّي وناصر )ھـ264-175(ھو أبو إبراھیم إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المصرّي الُمزنّي الّشافعّي ) 3

وفاتھ، تعّد مذھبھ، كان رأسًا في الفقھ، وكان یغّسل األموات حسبة هللا تعالى، وھو الذي غّسل اإلمام الّشافعّي یوم 
، )مختصر الُمزني(، )الجامع الكبیر والّصغیر: (تصانیفھ وكتبھ ھي األصل المعتمد في المذھب، ومن أشھرھا

، سیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، /  .، مات بمصر ودفن بجوار قبر الّشافعّي بالقرافة الّصغرى)المسائل المعتبرة(، )المنثور(
  ).278(ص) 3(، جت الّذھبشذراابن العماد، ). / 492(ص) 12(ج
  ).19(ص) 3(ج شذرات الّذھب، العماد،ابن ) 4
، )2749(ص) 31(ج) 4(،  مجلدلسان العربابن منظور، ./ جمع ُظْفر، ویجوز جمعھا على أظافیر، واألّول أشھر) 5

  ).ُظْفر: (، مادة)2749(ص
 إفتاء فَأفتاني فیھا واْستفتیتھ المسَألة في الرجُل وَأْفَتى لھ َأباَنھ اَألمر في َأْفتاه، )َفتا(من األصل  :الفتوى في اللغة) 6

 ،الُفْتیا في ِإلیھ وارتفعوا ِإلیھ تحاكموا معناه ،ِإلیھ َتفاَتوا قومًا َأن الحدیث وفي ،عنھا َأجبتھ ِإذا مسَألتھ في وَأْفَتیتھ ،وُفًتى
ابن منظور، /  .حكمًا َأحدث ِإذا المفتي وَأْفَتى ،اَألحكام من المشكل تبیین والُفتیا ،َأجابھ ِإذا ُیْفِتیھ المسَألة في َأْفتاه یقال

 ).فَتا: (، مادة)3348(ص) 37(ج) 5(مجلد، لسان العرب
، )105(، صمناقب األئّمة األربعة، )ھـ744:ت(ابن عبد الھادي، أبو عبد اهللا محّمد بن أحمد المقدسّي الحنبلّي ) 7

، )ھـ911:ت(الّسیوطي، جالل الّدین عبد الّرحمن بن أبي بكر / . ت.ط، د.سلیمان الحرش، دار المؤّید، د: تحقیق
). 232(ص) 14(، جتھذیب الكمالالمّزي، . / ھـ1414، 2، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط)157(، صطبقات الحّفاظ

 ). 11(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، / 
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ومن مناقبه أيضاً ما ورد عنه أنّه كان يختم القرآن في كّل يوم مرة ، فإذا جاء رمضان 
القرآن ، ال يمّل ختمه في الشّهر ستّين مرة ، أي في كّل يوم مرتين ، وكان شديد جمال الصوت في 

  )1(.، وقد كان يحيي الليل إلى أن مات خشوعاً وخشية بل يبكي سامعه ،

أذكر هنا ، رتهم له ـ، وذلك من خالل معاشعليه  ءثنامن مدحه والالفقهاء  أكثرقد لوهذا 
 الإ قلماً وال محبرة بيده مس أحد ما" :حنبل بن حمدما قاله أ هامنفغيضاً من فيض ما قيل فيه ، 

مس في ـهو رجل كالشّ: "افعي فقالـيوماً عن الشّابنته ألته ـس ، وقد "ةمنّ رقبته في افعيوللشّ
وف في ـفيلس: "، وكان يقول فيه أنّه "ة في البدن ، فإذا ذهبا هل لهما من خلف؟ـالدنيا والعافي

مام أحمد التقى ومن المعروف أن اإل، " في اللغة واختالف النّاس والمعاني والفقه: ياءـأربعة أش
 وكان،  كثيرة محاورات ومناظرات اه ، وكان بينهمـتضافه في بيتـافعي عدة مرات واسـبالشّ

ه ـ، وكان يعده أفق هـه وفقهـيوخه الذين تلقّى عنهم علمـافعي أحد شـيعد اإلمام الشّد اإلمام أحم
 )2(أبو داود وقال، ، وكان يعده مجدد القرن الثّاني الهجري  وسنّة رسوله  النّاس في كتاب اهللا 

ما رأيت مثل الشّافعي وال رأى ": )3(، وقال أبو ثور "حديثاً خطأ ما أعلم للشّافعي": صاحب السنن
، وما ذكر هنا  "أمة لوسعهم عقل الشّافعي معتْلو ج": )4(، وقال يونس بن عبد األعلى "هـمثل نفس

ما ذكره العلماء والفقهاء ، عن هذا اإلمام الجليل الذي مأل األرض علماً  من فيضِ ما هو إال غيض
  )5(.وفقهاً ، وذاع صيته حتّى انتشر في ربوع األرض مشرقاً ومغرباً

                                                        
  ).121(ص) 2(، جالوافي بالوفیاتفدي، الّص). / 402(ص) 2(، جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) 1
 في الحدیث أھل إمام ،)ھـ275-202(السجستانّي  األزدّي بشیر بن إسحاق بن األشعث بن داود سلیمان ھو أبو) 2

: بالبصرة، لھ تصانیف كثیرة منھا وتوفي كبیرة رحلة سجستان، رحل من زمانھ، شیخ السّنة مقّدم الحّفاظ، أصلھ
حدیث انتقاھا من خمسمائة ألف حدیث كان یحفظھا ،  أرعة آالف وثمانمائة فیھ جمع الستة، الكتب أحد وھو) الّسنن(
ابن ). / 203(ص) 13(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، . / وغیرھا الكثیر) الزھد كتاب( و الحدیث، في) المراسیل(و

طبقات ، )ھـ476:ت(إبراھیم بن علّي  الّشیرازي، أبو إسحق/  ).83(ص) 2(، جتھذیب الّتھذیبحجر العسقالني، 
  .م1970ط، .إحسان عّباس، بیروت، دار الّرئد العربّي، د: ، تحقیق)171(، صالفقھاء

الشافعي وناقل  اإلمام صاحب ، الفقیھ)ھـ240:ت(البغدادي  الكلبي الیمان أبي بن خالد بن إبراھیم ثور ھو أبو) 3
 ابن أھل الّرأي، فلما قدم الّشافعّي للعراق سلك طریقھ واّتبع مذھبھ، قال األقوال القدیمة عنھ، اشتغل في بدایتھ بمذھب

 منھا كثیرة مصنفات ودفن فیھا بمقبرة الكنائس، لھ ببغداد مات وفضًال، وورعًا فقھًا وعلمًا الدنیا أئمة أحد كان: حبان
، الوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 72(ص) 12(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، . / والشافعي مالك اختالف فیھ ذكر كتاب

 ).226(ص) 5(ج
، مولده )ھـ264- 170(میسرة بن حفص بن حّیان الّصدفّي  بن موسى بن األعلى عبد بن یونس موسى ھو أبو) 4

 لحدیث،وا باألخبار عالمًا بمصر، كان العلم ریاسة إلیھ الفقھاء والمقرئین والمحّدثین، انتھت كبار ووفاتھ في مصر، من
ابن العماد، /  .یونس من أعقل أحدا بمصر رأیت ما: الّشافعّي عنھ، وقال عنھ وأخذ الّشافعّي العقل، صحب وكان وافر

 ).249(ص) 7(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ). / 280(ص) 3(، جشذرات الّذھب
) 2(، جمرآة الجنانالیافعّي، ). / 15(ص) 10(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبي، ). / 269(ص) 1(، جالِعَبرالّذھبي، ) 5

  ).19-14(ص
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  :شيوخه: المطلب الرابع
  

عصره ، فتربى ونشأ على أيدي أصحاب الهمم وكبار فقهاء لقد تفقّه الشّافعي على أئمة 
 تعرضتوهم كُثر ، وقد  والقلوب التّقية العامرة ، ،، واألذهان المتوقّدة العالية ، والعقول النّيرة 

، وقد ذكر ابن حجر العسقالني جميع شيوخه الذين  في المطالب السابقة أشهر هؤالء الشّيوخلذكر 
خروج ، تجنّباً لل، لكن المجال ال يتّسع لذكرهم كافة )1(واألخبار حديثأخذ عنهم الفقه وروى عنهم ال

الذين تلقّى عنهم علمه  هشيوخشهر وإنّني في هذا المطلب أتعرض بالذّكر أل،  البحث حدود عن
، بذكر اسمه الكامل وتاريخ وفاته واإلشارة إلى موضع  وانتفع بهم أكثر من غيرهم وأخذ عنهم فقهه

  :ذكره السابق تجنّباً للتّكرار

 )2( .)هـ179:ت( الزنجي بن سعيد مسلم بن خالد .1

  )3(.)هـ198:ت( بن أبي عمرو ميمون الهاللي سفيان بن عيينة .2
 )4( .)هـ179:ت( ياألصبح بن مالك الحميري مالك بن أنس .3

  )5( .)هـ189:ت( الشّيباني بن فرقد محمد بن الحسن .4
  )6(.)هـ208:ت( ن مليح بن عدي الكوفيوكيع بن الجراح ب .5

 ، ابقة طرفاً من فهؤالء هم أكثر الشّيوخ الذين انتفع بهم الشّافعيوقد ذكرت في المطالب الس
  .كرار، وكيف تلقّى عنهم وتتلمذ على أيديهم ، وفيما ذُكر كفاية تُغني عن التّ همحياته مع

  

  
                                                        

  ).71-62(، صتوالي التأسیسابن حجر العسقالنّي، ) 1
 ).24(سبقت ترجمتھ ص) 2
 ).23(سبقت ترجمتھ ص) 3
 ).2(سبقت ترجمتھ ص) 4
 ).2(سبقت ترجمتھ ص) 5
 ،عیالن قیس من بطن وھو رؤاس إلى نسبة ،)ـھ197-129( الرؤاسي ملیح بن الجراح بن وكیع سفیان أبوھو ) 6
، وقد عرض فیھا المال بیت على ًاناظر أبوهوكان  بالكوفة، ولد، عصره في العراق محدث كان ،الفقیھ بتّثال حافظال

 ،)القرآن تفسیر( :منھا مؤّلفات لھتقّیًا ورعًا كثیر الّصوم، و كانقد وأبى توّرعًا، ف الكوفة قضاء علیھ شیدالّر الخلیفة
 من أحفظ وال للعلم أوعى ًاأحد رأیت ما": حنبل بنأحمد  ماموقد قال عنھ اإل ،)ھدالّز(، )والتاریخ المعرفة(، )ننالّس(

) 2(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  .، وكان عمره سبعة وسّتین سنةالحج من وھو راجٌع یدبَف ، وكانت وفاتھ"وكیع
  ).117(ص) 8(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 458(ص
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  :كتبه ومؤلّفاته: الخامسالمطلب 
  

، إذ إن الشّافعي من األئمة القلّة الذين دونوا مذهبهم جداً فهي كثيرة  كتبه ومصنّفاتهوأما 
،  )1("ما سبق أحد الشّافعي إلى كتاب الجزية: "حتّى قال اإلمام أحمد بن حنبلوأصولهم بأيديهم ، 

و ) األم(، ومن أهمها  لذلك نقلت لنا كتبهوكما ذكرت سابقاً أنّه أول من ألّف في علم األصول ، و
، وهو ما في زيارته الثّانية للعراق وقد ألّفه في بغداد ) الحجة( :، وله كتب أخرى مثل) الرسالة(

، يضم أحاديث مجموعة  الدنياوهو كتاب مشهور في ) المسند( بالمذهب القديم ، عند الفقهاء يعرف
المبسوط في الفقه( وهو كتاب مطبوع ومحقّق ، وله شروح كثيرة ، ، من مؤلّفات مختلفة للشّافعي (

 ، كاة والحجالة والزالجزية( ،) إبطال االستحسان(وهو كتاب يشتمل على كتب الطّهارة والص (، 
، مثل كتب  )األم(ضمن كتاب  هابعض علكثيرة ، جأخرى ورسائل  ،) جماع العلم( ،) السنن(

 ، ومؤلّفاته الشّافعي مصنّفات وقد ذكرت كتب الفهارس  ، )2(خالفه مع الفقهاء كأبي حنيفة ومالك
  :أذكرها هنا لتعم الفائدة ، وهذه الكتب هي

 ، الجمعة كتاب،  القبلة استقبال كتاب،  اإلمامة كتاب،  هارةالطّ كتاب ، سالةالر كتاب"
 صالة كتاب ، االستسقاء كتاب،  الخسوف صالة كتاب ، العيدين كتاب،  الخوف صالة كتاب

 كتاب ، كاةالز فرض كتاب ، كاةالز كتاب ، الكبير المرتد كتاب،  غيرالص المرتد كتاب،  طوعالتّ
،  العمد جراح كتاب،  افعيوالشّ مالك اختالف كتاب،  البيوع كتاب ، المناسك كتاب،  القرآن أحكام
 ، ينالعراقي اختالف كتاب،  الحديث اختالف كتاب ، غيرالص هنالر كتاب،  الكبير هنالر كتاب
 كتاب،  الغصب كتاب،  البغي أهل قتال كتاب،  المشركين قتل كتاب ، اهدالشّ مع اليمين كتاب

 ، الميت غسل كتاب،  والحيض االستبراء كتاب، بالخطبة عريضالتّ كتاب ، والمغلول سارىاأل
 ، الرقاب رىوك الحدود كتاب ، والبلوغ حباساأل كتاب،  والرمي بقالس كتاب،  الجنائز كتاب
 العمرى كتاب،  المزارعة كتاب ائبةوالس البحيرة كتاب،  رابوالشّ عامالطّ كتاب ، ضاعالر كتاب

 كتاب ، والخلع النشوز كتاب ، ارغالشّ كتاب،  قريش فضائل كتاب ، األشربة كتاب،  والرقبى
،  الشفعة كتاب ، الوليمة كتاب،  الصيد كتاب ، المساقاة كتاب،  االعتكاف كتاب ، الخنثى مسألة

                                                        
  ).261(ص) 1(، جمناقب الّشافعّيالبیھقّي، ) 1
تاریخ سزكین، /  ).151- 147(، صتوالي الّتأسیسابن حجر، ). / 291(ص) 2(، جمناقب الّشافعّيالبیھقّي، ) 2

 ).191- 183(ص) 3(، جالّتراث العربّي
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 إحياء كتاب،  ةالداب يكرى والرجل والغارمين جاراتاإل كتاب،  اهللا رضق كتاب ، القراض كتاب
 كتاب،  الزوجين اختالف كتاب ، يالءاإل كتاب،  هارالظّ كتاب،  روطـالشّ كتاب ، الموات

قيطاللّ كتاب ، قطةاللّ كتاب،  األوالد أمهات عتق كتاب ، المواريث اختالف كتاب ، حاياالض  ،
 كتاب ، القالطّ إباحة كتاب،  المني مسألة كتاب،  غيرالص الحج مختصر كتاب،  شدالر بلوغ كتاب
كتاب ، يامالص كتاب،  الكبير جاراتاإل كتاب،  والحلف الوالء كتاب،  المكاتب كتاب ، رالمدب 

 كتاب،  اهللا وعبد اًعلي ونالعراقي خالف ما كتاب،  هاداتـالش كتاب،  داقالص كتاب،  اإلجماع
 كتاب ، الجزية كتاب ، القرعة كتاب،  الفيء مسق كتاب،  الكبير الحج مختصر كتاب ، عاناللّ

،  القاضي أدب كتاب،  جعةالر كتاب،  الخمر تحريم كتاب ، ناتوالبي عوىالد كتاب ، الوصايا
 كتاب ، بائحوالذّ يدالص كتاب،  والنذور األيمان كتاب،  رقةوالس القطع كتاب،  ساءالنّ ددع كتاب
كتاب،  رفالص على دالر سير كتاب ، ساءالنّ عسرة كتاب ، الحسن بن دمحم سير كتاب ، الواقدي 

على الحكم كتاب ، األوزاعي احرالس كتاب ، قضيةواأل الوديعة كتاب،  احرةوالس الحامل ةوصي  ،
 كتاب ، بضاعة جلالر مع يضع جلالر كتاب،  الميت عن الحي صدقة كتاب ، القاذف شهادة كتاب

أعرض هنا سو،  )1("االستحسان إبطال كتاب،  اهربالظّ الحكم كتاب،  المواريث كتاب،  العارية
  :مسائلهوه اتاجتهادوجمع فيها  فيها أساس مذهبهألهم مؤلّفاته التي وضع 

  

 :كتاب األم .1

، وفيه ما يعرف بالمذهب  وقد وضع فيه الشّافعي خالصة ما انتهى إليه علمه واجتهاده
به في مصر ، وقد عده الفقهاء ناسخاً لكتاب الحجة الذي ألّفه في بغداد ، تكالجديد ، 

تراجع  فقد عية هو المذهب الجديد ، وأما المذهب القديمفالمعتمد الذي عليه الفتوى عند الشّاف
وفي ذلك  )2("ال أجعل في حّل من رواه عنّي: "عدا بعض المسائل ، وقال في ذلكعنه ما 

  )3(:نظم الشّاعر

                                                        
الفھرست في أخبار العلماء  ،)ھـ438:ت( محمد بن أبي یعقوب إسحاق المعروف بالوراق أبو الفرج ابن الّندیم، ) 1

./ ت.ط، د.د، د.ب، د.درضا تجّدد، : ، تحقیق)264(ص) 6(، جالمصنفین من القدماء والمحدثین وأسماء كتبھم 
  .ھـ1414، 1، بیروت، مؤّسسة الّرسالة، ط.)116(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، عمر رضا، 

  ).77(ص) 1(، جحاشیة البجیرميالبجیرمي، ) 2
  ).78(ص) 1(ج حاشیة البجیرمي،، البجیرمي) 3
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  المذهب الجديد طيب األثر  القويم المعتبر وبعد فالحقّ

  أتت قليلـةً إال مســائالً  والهجر للقديم حقّاً قد ثبت

،  جميع الكتب الواردة آنفاً ، مع التّعديل الذي قام بعمله في مصر األم وقد حوى كتاب 
في آخر حياته ، لذلك يعد هذا الكتاب خالصة والثّابت أنّه ألّفه أثناء إقامته في مصر ، أي 

  )1(.فقهه ونتاج علمه
ائله ، ـومفصلين لمسوقد كثر الرواة والشّراح والمعلّقون على كتاب األم ، ناشرين له 

من قرأه شعر بقوة ألفاظه ورصانة بنائه وبديع بيانه ، ومن  وموضحين لمبهمه ، مع أن كّل
وهو من تأليف  ، )2(الشّافعي اإلمام في فقه الحاوي الكبيركتاب  روحاتـهذه الشّهر ـأش

مختصر ال(ـلشرح وهو ،  )3(اإلمام الماورديزنيم( الذي رواه عن اإلمام  لكتاب األم
وهو من أجّل الكتب وأوسعها في الفقه الشّافعي ، الشّافعي.  

  
  :كتاب الرسالة .2

ام الشّرعية ، وقد كوهو الكتاب الذي أوضح فيه الشّافعي معالم أصوله وطرق استنباطه لألح
بغداد ، سله إليه في ألّفه الشّافعي في بغداد بطلب من عبد الرحمن بن مهدي ، وقيل ألّفه بمكّة وأر

وهذه هي وتسعين للهجرة ، وهو أول كتاب يوضع في علم األصول ،  وذلك في سنة مائة وثمانٍ
الرسالة القديمة ، وأما الرسالة الجديدة فقد ألّفها في مصر بعد كتاب األم ، وهذا الكتاب الجديد هو 

ا القديم فال ييطلق عليه الذي تناقله العلماء حتى يومنا هذا ، وأم علم عنه شيء ، وقد كان الشّافعي
اطلق عليه في عصر الشّافعي ألنّه أرسله إلى ) الرسالة(، والظّاهر الراجح أن اسم ) الكتاب(اسم 

عبد الرحمن بن مهدي كجواب له على سؤاله وطلبه ، ويعد هذا الكتاب ، من أعظم كتب أصول 

                                                        
 ).26(ص) 1(، جاألمالّشافعّي، ) 1
، الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الّشافعّي، )ھـ450:ت(الماوردّي، أبو الحسن علّي بن محّمد بن حبیب البصرّي ) 2

  . ھـ1414، 1علي معّوض وعادل عبد الموجود، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط: تحقیق
 قضاة وأقضى ةالّشافعّی اءفقھمن كبار  ،)ھـ450- 364( البصرّي بن حبیب الماوردّي محّمد بن علّي الحسن أبوھو ) 3

 الخلفاء واألمراء، ویعّد من عند رفیعة الورد، لھ مكانة ماء بیع إلى بغداد، نسبتھ البصرة ووفاتھ في في عصره، مولده
 ). /اإلقناع(، )السلطانّیة األحكام( ،)والّدین الّدنیا أدب(، )الحاوي الكبیر( :كثیرة منھا ولھ تصانیف الباحثین، العلماء

  ).327(ص) 4(، جاألعالمالّزركلّي،  ). /282(ص) 3(، جوفیات األعیانابن خّلكان، 
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على علوم اللغة واألدب والثّقافة ، فهو  –والحديث واألصول  إضافة إلى القرآن -الفقه ، الحتوائه 
  )1(.من الدقائق والحقائق ، ما لم يأت به عالم قبله هكتاب جامع مانع ، في

  

  :مرضه ووفاته: السادسالمطلب 
  

وهو فيه علّة البواسير  ظهرتلقد عاش الشّافعي جانباً من حياته مالزماً للمرض ، فقد 
 ، -وكان يستعمله للحفظ  -  )2(أن هذه العلّة إنّما نشأت بسبب استعماله اللّبان ، وكان يظن بمصر

، وبسبب هذه العلّة  )3("للحفظ فأعقبني صب الدم سنة سنة اللّبان أخذت: "في ذلك الشّافعيوقد قال 
، والعجيب في  )4(هتَنَ، فالنّزيف أهلكه وأع اه أحدلقي لم لقي من السقم ما وقد،  ع عنه النّزيفطما انق
من اجتهاده الجديد ما  - فترة مرضه وسقمهفي  -، ويترك  ، أن تكون هذه حال الشّافعي األمر

،  ، مع مواصلة الدروس واألبحاث والمناظرات والمطالعات في اللّيل والنّهار يمأل آالف الورق
أب والنّشاط في العلم  وكأن5(.والبحث هو دواؤه الوحيد الشّافيهذا الد(    

بسب قيل في سبب موته أن جماعة من أصحاب مالك في مصر ، كادوا له وضربوه قد و
، فمرض لشدة الضرب ومات بعده بعدة أيام ، وهذه الرواية إن صحت فهو دليل مناظرة في الفقه 

لها  ، لكن هذه الرواية لم تجد على الجهل والتّعصب للرأي ، وهو ما ذمه أصحاب المذاهب جميعها
  )6(.، كما أشار إلى ذلك ابن حجر سبيالً للصحة

                                                        
  ).186(ص) 3(، جتاریخ الّتراث العربّيسزكین، /  ).14-10(، صالّرسالةالّشافعّي، ) 1
ومن  ،یصل ارتفاعھ إلى حوالي مترین ،یزرع في الحدائق ،ر دائم الخضرةمعّم عطرّي نبات عشبّيالّلبان ھو ) 2

وحصا البان، واالسم العلمي لھ ھو الروزماري، وتعتبر ھذه العشبة عالجا نافعًا ألمراض  كلیل الجبلوإ أسمائھ الُكنُدر
ابن قّیم الجوزّیة، . / للحفظ معالج للّنسیانللبول والّطمث، ویعتبر مقوٍّ  كثیرة، منھا أمراض المعدة والقلب، وھو مدّر

عبد الغني عبد : ، تحقیق)301(، صالّطّب الّنبوّي، )ھـ751:ت(شمس الّدین محّمد بن أبي بكر بن أّیوب الّزرعي 
  .ت.ط، د.الخالق، بیروت، دار الفكر، د

  ).35(، صآداب الّشافعّيالّرازي، ) 3
، لسان العربابن منظور، ./ الّشّدة، والعنت المشّقة والفساد والھالكالعنت دخول المشّقة على اإلنسان ولقاء ) 4

 ).َعَنَت: (ماّدة ،)3120(ص) 35(ج) 4(مجلد
، اإلمام الّشافعّيالّدقر، ). / 177(، صتوالي الّتأسیسابن حجر، ). / 291(ص) 2(، جمناقب الّشافعّيالبیھقّي، ) 5

  ).175(ص
  ).175(، صاإلمام الّشافعّيالّدقر، ). / 177(، صتوالي الّتأسیسابن حجر، ) 6
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كيف أصبحت يا أبا : فقلت دخلت على الشّافعي وهو عليل: "قالوقد روي عن المزني أنّه 
أصبحت من الدنيا راحالً ، ولإلخوان مفارقاً ، ولسوء أفعالي مالقياً ، وعلى اهللا : عبد اهللا؟ قال

إلى الجنّة فأهنّيها أو إلى النّار وارداً ، وبكأس المنية شارباً ، وال واهللا ما أدري أروحي تصير 
  )2(:طلعها، ثم أنشد قصيدة طويلة قال في م )1("فأعزيها

  وإن كنتُ يا ذا المن والجود مجرماً    يـإليك إله العرش أرفع رغبت

  لّماًـوك سـي لعفـجا منّجعلت الر    ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي

  وك أعظماـي كان عفـوك ربـبعف    هـا قرنتي فلمي ذنبـتعاظمن

  تجـود وتعفــو منّــة وتكرمـاً     وأيقنت أن العفو منك سـجية

  

وت في ـفتم )3(أما أنت يا أبا يعقوب": نّه لما احتضر دخل عليه أصحابه ، فقالإوقيل 
ا أنت يا مزنيترجع إلى  )4(فيكون لك بمصر هنّات وهنّات ، وأنت يا ابن عبد الحكم قيودك ، وأم

                                                        
دیوان الّشافعي، ). / 69(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، ). / 293(ص) 2(، جمناقب الّشافعّيالبیھقّي، ) 1

  ). 168(، صالّشافعي
دیوان لّشافعي، ا). / 70(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، ). / 293(ص) 2(، جمناقب الّشافعّيالبیھقّي، ) 2

  ). 168(، صالّشافعي
 أكبر، نسبة إلى بویط من صعید مصر، وھو )ھـ231:ت(المصرّي البویطّي یحیى بن یوسف یعقوب أبوھو ) 3

 ، قضىوالدین العلم جبال من جبًال مناظرًا عظیمًا فقیھًا زاھدًا عابدًا جلیًال إماما كانالشافعّي المصرّیین، وقد  أصحاب
 الّشافعّي على تفقھ، الدمعة سریع ،والتالوة التھجد في لیلھ غالب ، وقضىبالعلم والتشاغل كرالّذفي  أوقاتھ غالب
وكانت لھ مكانة عالیة عنده، وكان یحیل إلیھ الفتیا ویعتمد علیھ، وقد قام مكان الّشافعّي في الّتدریس  بصحبتھ واختص

 ملُح القرآن، خلقب القول محنة كانت ولما، وغیرھما وھب بن اهللا عبد وعن عن الّشافعّي ثوحّدواإلفتاء بعد وفاتھ، 
 ومات فسجن امتنع،فأبى و القرآن،خلق  وعّذب لیقول ببدعة ،بغل على محموال دًامقّی ، وكان)الواثق أیام في( بغداد إلى
ابن قاضي ). / 132(ص )2(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، /  .مقّیدًا كما تنّبأ لھ شیخھ الّشافعّي بغدادب سجنھ في

 ).257(ص) 8(، جاألعالمالّزركلّي، /  ).23(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةشھبة، 
 اسةرئ إلیھ انتھت، عصره فقیھ، )ـھ268-182( المصرّي بن أعین الحكم عبد بن اهللا عبد بن داهللا محّم عبد أبوھو ) 4

ّي، كما تنّبأ لھ مالكال أبیھ مذھب إلى رجع ثّم ،وتفّقھ علیھ الشافعّي الزمثّم  المذھب، مالكّي كان، وقد مصرب العلم
، ولھ بھا وتوفي مصر، إلى فرد طلبوه، لما یجب فلم بغداد، إلى القرآن بخلق القول فتنة في حملالّشافعّي، وقد 
من الّزمن ونقلھ  ، وقد ذكر في طبقات الّشافعّیة لمالزمتھ الّشافعّي مّدة)أدب القضاة(، )أحكام القرآن: (مصّنفات منھا

 ).223(ص) 6(، جاألعالمالّزركلّي، /  ).21(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةقاضي شھبة،  ابن. / بعض المسائل عنھ
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، فكان كما " أنفعهم لي في نشر الكتب ، قم يا أبا يعقوب فتسلّم الحلقة )1(مذهب أبيك ، وأنت يا ربيع
  )2(.قال

ن صر ، في آخر يوم من رجب سنة مائتيالجمعة بعد الع يوم بمصر الشّافعي كانت وفاةوقد 

ضروا غسله ، ، وح M<L سورة للهجرة ، وقد جلس بعض أصحابه عند رأسه يقرأون  وأربعٍ
، ودفن )3( ، وقد رثاه خلق كثير ، وخرج في جنازته جمع غفير عظيم كُفّنوما زالوا عنده حتّى 

، وقد دفن كثير  ، وعليه قبة كبيرة مشهورة ، وقبره مشهور معروف يزار بالقرافة الكبرى بالقاهرة
  .من العلماء والفقهاء بجواره ، وسيأتي ذكر بعضهم ضمن هذا البحث

أمة اإلسالم ، بما قدم لها من علوم ومعارف ، فكان رحم اهللا الشّافعي ، وجزاه خيراً عن 
.لخير عميم ، مغالقاً لشر عظيم اًبها مفتاح 

  

                                                        
، صاحب المؤذن الشیخ، )ھـ270- 174( المرادّي المصرّي كامل بن الجبار عبد بن سلیمان بن بیعالّر محمد أبوھو ) 1

اإلمام الّشافعّي وراوي كتبھ وناشر مذھبھ الجدید، كان مؤّذنًا، وھو أّول من أملى الحدیث بجامع ابن طولون، وقد رحل 
الّناس إلیھ من جمیع األقطار لیأخذوا علم الّشافعّي عنھ، ولقد كان الّربیع أعرف بالحدیث من المزنّي، والمزنّي أعرف 

ابن قاضي شھبة، ). / 132(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، . / بمصربالفقھ من الّربیع، ولد ومات 
  ).16(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة

عبد الوارث محّمد : ، ضبط)133(ص) 1(، ججامع كرامات األولیاء، )ھـ1350:ت(الّنبھانّي، یوسف بن إسماعیل ) 2
 .ھـ1417، 1علي، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط

  ).21(ص) 2(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  ).178(، صتوالي الّتأسیسابن حجر، ) 3
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  الفصل الثّاني

  الرابع والخامس الهجريينن علماء القرني

  
 المبحث األول

  
 هـ)303-215(أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي 

  

نسبة ،  ياِئسالنَّ سنان بن بحر الخراسانيبن  بن شعيب بن عليأحمد أبو عبد الرحمن  هو
وطلب العلم في صغره ، فبرع وأتقن في سنة خمس عشرة ومائتين للهجرة ، بهاولد  ، )1(اإلى نَس  ،

، خرجها في طلب العلم وجمع الحديث ، حيث دخل خراسان جال فيها البالد له رحلة واسعة و
وكان كثير العبادة ، يصلّي ويتهجد ،  مصرأقام مدة في ووالجزيرة ، ام ـوالحجاز وبغداد والشّ

، وكان تقياً ورعاً ، رئيساً نبيالً كبير القدر شهماً ، حسن البزة  بالليل ، ويصوم صوم داود 
   )2( .، وله أربع زوجات يعدل بينهن ، نضر الوجه مع كبر سنّه والهيئة

                                                        
بفتح الّنون والّسین، مدینة في خراسان، قیل أّن اسمھا أعجمّي، وقیل في سبب تسمیتھا أن المسلمین لّما قصدوھا ) 1

والّنساء ال یقاتلن، ننسأ أمرھا حتى یعود ھرب رجالھا، ولم یبَق فیھا إال الّنساء، فلّما دخلھا المسلمون قالوا ھؤالء نساء 
) 5(، جمعجم البلدانالحموي، ./ َنسا، وقد خرج منھا علماء أجّالءرجالھن، فتركوھا ومضوا، فلذلك سّمیت 

 ).281(ص
األسنوي، جمال ). / 15(ص) 4(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 125(ص) 14(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبي، ) 2

كمال یوسف الحوت، بیروت، دار الكتب : ، تحقیق)268(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیة، )ھـ772:ت(الّرحیم  الّدین عبد
، مرآة الجنانالیافعّي، /  ).45(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، . / ھـ1407العلمّیة، الّطبعة األولى، 

المستفاد من ذیل تاریخ ، )ھـ749:ت(الحسینّي  ابن الّدمیاطي، أحمد بن أیبك بن عبد اهللا/  ).181-180(ص) 2(ج
  .ت.ط، د.قیصر أبو فرح، بیروت، دار الكتاب العربي، د: ، تحقیق)48(، صبغداد
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من األئمة  ه، إال أنّ، فهو أحد أصحاب السنن وروى عن خلق كثير اشتهر بعلم الحديث 
نّه إوقد قيل فيه ، ، وكان من أفقه مشايخ عصره فهو محدث فقيه ، الذين جمعوا بين الفقه والحديث 

المذهب  حملة وقد ذكره مؤرخو، كانت ظاهرة عليه  بغة الحديثص إال أن،  إمام من أئمة المسلمين
فقد ك في طبقاتهم الشّافعي ،المذهب ، له مناسك ألّفها على مذهب الشّافعي وله  ان شافعي ،

السنن (،  وهو أحد الكتب الستّة المشهورة في الحديث )السنن الكبرى: (مصنّفات كثيرة منها
وآل  وهو كتاب في فضل علي بن أبي طالب  )الخصائص(، ) المجتبى من السنن(، ) الصغرى

  )1(.، وله كتب كثيرة في الحديث والعلل البيت

 ، حيث توفّي بها )2(إلى الرملة فطلب أن يحملوه،  وهو في دمشق امتحن في أواخر عمره
، وقبره معروف قرب مقام النّبي صالح ، وقد قمت )3(وهناك دفن سنة ثالثمائة وثالث للهجرة

  .بزيارته وشاهدته

  

  

  

   

                                                        
) 1(، جالرجال ضعفاء في الكامل، )ھـ365:ت( محمد بن عبداهللا بن عدي بن عبد اهللا أحمد الجرجاني، أبو) 1

ابن الملّقن، سراج / . ھـ1409الكتب العلمیة،  بیروت، دارعادل عبد الموجود وعلي معّوض،  :، تحقیق)236(ص
، )26(، صالعقد المْذَھب في طبقات حملة المذھب، )ھـ804:ت(الّدین أبو حفص عمر بن علّي بن أحمد التكروري 

حمن الّسیوطي، جالل الّدین عبد الّر. / ھـ1417، 1أیمن األزھري وسّید مھّنى، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط: تحقیق
محّمد أبو الفضل إبراھیم، : ، تحقیق)349(ص) 1(، جحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة، )ھـ911:ت(

  .ھـ1387، 1القاھرة، دار إحیاء الكتب العربّیة، ط
مدینة تقع في الّشمال الغربي من القدس في فلسطین، وتعتبر الممر الذي یصل یافا بالقدس، بناھا المسلمون مالصقة ) 2

نة اللد، ألّن الّلد كانت بلدة رومانّیة بطباعھا وعاداتھا، وكانت تمتاز بموقعھا االستراتیجي العسكري، حیث بنى بمدی
فیھا صالح الّدین األّیوبي قاعدة عسكریة واسمھا الیوم مقام الّنبي صالح، وفي القرب منھا قبر اإلمام النَّسائي، وھي 

فھناك رملة : وھناك عّدة مدن حملت نفس االسم .ثمانیة وأربعین للمیالدمن المدن التي احتّلت سنة ألف وتسعمائة و
، معجم البلدانالحموي، /  .قرب بغداد في العراق، ورملة في نجد وواحدة في مصر قرب المنوفّیة وأخرى في سرخس

  ).612(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 69(ص) 3(ج
، سیر أعالم الّنبالءالّذھبي، ). / 15(ص) 4(، جشذرات الّذھبالعماد، ابن ). / 48(، صالمستفادابن الّدمیاطي، ) 3

) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 350(ص) 1(، جحسن المحاضرةالّسیوطي، ). / 125(ص) 14(ج
  ).180(ص) 2(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  ).268(ص
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  المبحث الثّاني
  

  هـ)325(المقدسي  الواحد الربعيإسماعيل بن عبد 
  

من كبار الشّافعية  ، )1(يالمقْدس الربعي محمد بن الواحد عبد بن هاشم إسماعيل أبوهو 
،  ، وقد كان يدرس العلوم والقرآن وفقهائها ، كان من الفضالء النّبالء ، قوي الحفظ شديد الفهم

لمدة شهرين ، وكان له رأي  وإحدى وعشرينسنة ثالثمائة في شهر صفر ولي قضاء مصر و
، حتّى ال يكاد يخرج عن رأيه ، امتحن بعد  )2(تكين آنذاك وهو األمير مسموع عند أمير مصر

وامتحن بسبب  ،حيث حصل خالف على ملكه ، وكاد له بعض حاشية األمير  تكين ميرموت األ
نة بها س وكانت وفاتهأصابه فالج ، فتحول إلى الرملة  ما لبث أن ثم ،، وعزل عن القضاء ذلك 

  )3(.وعشرين للهجرة وخمسٍثالثمائة 

 

  

                                                        
  ). 166(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموي، ). / 363(ص) 5(، جاألنسابالّسمعاني، /  .الّشریفنسبة إلى القدس ) 1
، ولي إمرة مصر عّدة مّرات في عھد المقتدر باهللا وكانت )ھـ321:ت(ھو األمیر ِتكین أبو منصور الّتركّي الَخَزرّي ) 2

  ).223(ص) 14(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، /  .وتسعین، ومات وھو على إمرة مصر وسبٍعأوالھا سنة مائتین 
ابن كثیر، ). / 210(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 222(ص) 3(، جطبقات الشافعیة الكبرىالسُّبكي، ) 3

 رفع، )ھـ852:ت(ابن حجر العسقالني، شھاب الّدین أحمد بن علي بن محّمد ). / 192(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة
الّذھبي، شمس ./ ھـ1418، 1ر، القاھرة، مكتبة الخانجي، طعلي محّمد عم: ، تحقیق)86(، صمصر قضاة عن اإلصر

: ، تحقیق)169(ص) 24(، جتاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، )ھـ748:ت(الّدین محّمد بن أحمد بن عثمان 
) 1(، جحسن المحاضرةالّسیوطي، . / ھـ1413، 1عمر عبد الّسالم تدمري، بیروت، دار الكتاب العربي، ط

  ).401(ص
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  المبحث الثّالث
  

  هـ)480( سالمة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير
  

كان سالمة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير ، صاحب المصنّفات ، أبو الخير هو 
، زاهداً بما فيه ، وهذا بما خصه اهللا من صفاء ، ال يأبه به وال يلقي له باالً عديم النّظر في زمانه 

قلب وذهن ، وبما رزقه من قوة حفظ ، وقد كان محبوباً بين النّاس ، وأثنى عليه كثير من العلماء ، 
البن  )شرح المفتاح: (ومنها مصنّفاتال نة أربعمائة وثمانين للهجرة ، وله بعضـوكانت وفاته س

، )1(، وهي كتب في الفقه ) الوسائل في فروق المسائل(، ) التقاء الختانين( مصنّف في اص ،لقا
ولم تذكر الكتب التي ، ولكنّني لم أقف له على كتب مطبوعة أو محقّقة خالل بحثي المتواضع 

  .المقدسترجمت له زمان والدته أو مكانها ، أو سبب انتسابه لبيت 

  

   

                                                        
ابن ). / 220(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 260(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 1

) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).297(ص) 1(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 119(، صالعقد المذّھبالملّقن، 
 ).772(ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


40 
 

  الرابعالمبحث 
  

  هـ)489-410(الهمذاني الفرضي  إبراهيم عبد الملك بن
  

، الفرضي  الشّافعي )1(الهمذانيالمقدسي  ضل عبد الملك بن إبراهيم بن أحمدهو أبو الف
لذلك لقّب و،  وقسمة التّركات افعية ، وأوحد عصره بالفرائضـكان من كبار الشّ ،المقرئ 

 ، اً ورعاً ظريف النّفسبالفرضيكثير المحاسبة لنفسه والتّدقيق على  ، عابداً زاهداً عفيفاً وكان تقي ،
، نّه بلغ رتبة االجتهاد وقد قيل إلب للقضاء لكنّه امتنع ، ، طُ ، حتّى اشتهر بين النّاس بذلك أعماله

 بين خالفمسائل العالماً بون اللغة والعربية والحساب والفرائض والفقه ، وكان بفنوقد كان عالماً 
حدث عن  ولم يعرف عنه أنّه اغتاب أحداً قط ، وكان يسير على طريقة السلف ونهجهم ، ،الفقهاء 

فرخ (وكتاب ،  )شرائط األحكام(: ، له تصانيف كثيرة منهاخلق كثير ، وروى عنه خلق أكثر 
أنّه ال حضانة : ليلة النّقل ، ومنهاإال أنّها قفي بعض المسائل ، وله فتاوى الفرائض في ) التّوسط
سنة أربعمائة ليلة األربعاء في التاسع عشر من شهر رمضان بها  وكانت وفاتهبغداد سكن  ،للعمياء 

وقد قارب عمره الثّمانين ، لكنّه لم يخبر عن مولده شيئاً ولذلك ال يعلم متى  وثمانين للهجرة وتسعٍ
نويت أن أضرب : أراد أن يؤدبني يأخذ العصا بيده ويقول كان أبي إذا: "، وقد قال عنه ولده ولد

  )2( ".وربما هربت قبل أن يتم النّية: ولدي تأديباً كما أمر اهللا ، ثم يضربني ، قال

أصله من همذان ،  ولم أجد في الكتب التي ترجمت له سبباً في انتسابه للقدس ، حيث إن
بها ، ولم يذكر في ترجمته ولو حتى زيارة للقدس ، لكنّه انتسب لها ،  وكانت وفاتهوعاش ببغداد 

  .ولذلك أوردتّه ضمن فقهاء الشّافعية الذين انتسبوا إلى فلسطين ، واهللا تعالى أعلم

                                                        
 سنة وافتتح والكور، األقالیم كثیر اإلقلیم الرابع من بالد فارس،القدر، یقع في  جلیل واسع بلد ، وھوھمذاننسبة إلى ) 1

 وصیفًا، شتاء تجري وأودیة عیون من أھلھا وشرب البصرة، أھل أعطیات في یحمل خراجھ كان وعشرین، ثالث
معجم الحموي، ). / 649(ص) 5(، جاألنسابالّسمعاني، . /  خرج منھا وانتسب إلیھا كثیر من العلماء والفقھاء

  ).410(ص) 5(، جلبلدانا
، )8(ص) 1(، جذیل تاریخ بغداد، )ھـ643:ت(ابن الّنّجار، محّب اهللا أبو عبد اهللا محّمد بن محمود بن الحسن ) 2

شھبة،  قاضي ابن). / 162(ص) 5(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، . / ت.ط، د.بیروت، دار الكتب العلمّیة، د
، العقد الُمذَھبابن الملقن، ). / 298(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 291(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة

 ).315(ص) 2(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).91(ص
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  الخامسالمبحث 
  

  هـ)490-407( نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي
  

وتعليمهم أمور  النّاس تفقيهفقهاء األمة على مر العصور ، بذلوا الغالي والنّفيس ، من أجل 
وكان لهم بصمة واضحة راسخة في الفقه ، وإرشادهم إلى طريق الخير والصالح ،  دينهم ودنياهم

عندما نقف ولداني ، وتناقلت أخبارهم كتب الطّبقات والتّراجم ، اإلسالمي ، حتّى ذكرهم القاصي وا
، فالبد من وقفة متأنّية للتّعرف على شخصه وأثره ، واالستفادة  األجالء ءالمعأحد هؤالء البين يدي 

  :حرير من خالل المطالب اآلتيةمن علمه وفقهه ، ولذلك أتناول ترجمة هذا الفقيه النِّ

  

  :اسمه ونشأته ووفاته :المطلب األول
  

 المقدسي بن داود الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيمأبو اإلمام العالمة ، الشّيخ هو 
النّابلسي شيخ الشّ،  الشّافعياهد ،العالم العارف ، العابد  ، ة في عصره بالشامافعيأصله من  الز

أقام في القدس مدة و للهجرة ، وسبعٍولد في سنة أربعمائة  ، كان يعرف بابن أبي حافظو ، )1(نابلس
، وكان يجلس في زاوية فوق باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك ، عرفت فيما بعد  طويلة

عشر  هافيأقام ف )3(صور خرج إلى ، ثمدمشق  إلىقام برحلة ، ثم )2(بالزاوية النّاصرية نسبة إليه

                                                        
، بمعنى منكب أو كتف، وقیل )شكیم(مھملة، أصلھا كنعانّي واسمھا القدیم  والسین والالم الموحدة الباء بضم سُلناُب) 1

 علیھا فاحتالوا ُلس، بلغتھم یسمونھا وكانوا جدًا عظیمة وكانت فیھ امتنعت قد حیة فیھ واد بھا كان ألّنھ كبذل سمیت أّنھا
 كثر الحیة، ثّم ناُب أي ُلس ناُب ھذا :فقیل المدینة، ھذه باب على فعلقوھا بھا وجاؤوا نابھا، وانتزعوا قتلوھا حتى

 عرض ال مستطیلة جبلین تقع بین مشھورة مدینة وھي علیھا، االسم ھذا ناُبُلس، وغلب متصلة كتبوھا حتى استعمالھا
 اعتقاد فیھ، وللیھود سجد  آدم أن ذكروا جبل نابلس حجر، وبظاھر أرضھا واٍد بین جبلین، ألنھا المیاه كثیرة لھا،
 یعظمونھا كھف تحت عین إلیھ، وبھ تصّلي والّسمرة التوراة، عندھم في مذكور وھو كزیرم الجبل، واسمھ ھذا في

إلیھا كثیر من المحّدثین والعلماء والفقھاء، وھي من  المدینة، وینسب بھذه الّسمرة كثرت ذلك الّسمرة، وألجل ویزورھا
شّراب، ). / 248(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموي، . / وستین للمیالد وسبٍعالمدن التي احتّلت سنة ألف وتسعمائة 

  ).697(، صمعجم بلدان فلسطین
تقع فوق باب الّرحمة في الّناحیة لّزاویة التي جلس فیھا الغّزالّي، والتي عرفت بالّزاویة الغّزالّیة، ونفسھا اوھي ) 2

 .)297(ص) 1(، جاألنس الجلیل العلیمي،. / الّشرقّیة من المسجد األقصى المبارك
ین، ألنھا مدینة حصینة جّدًا، مدینة جمیلة مشھورة تقع على بحر الّشام بالقرب من صیدا، كانت من ثغور المسلم) 3

. / ، وقد سكنھا كثیر من العلماء والفقھاء والّزّھادفتحھا المسلمون في عھد الخلیفة الّراشد عمر بن الخّطاب 
  ).433(ص) 3(، جمعجم البلدانالحموّي، 
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سليم بن أيوب الشّيخ ، وتفقّه خاللها على  ، بهمة متوقّدة ونفس تواقة ، منكباً على العلم والتّعلم سنين
ازيأربع سنين والزمه ، حيث صحبه )1(الر ، نين ـع سـتسفأقام فيها  قـدمش عاد إلى ثم ،

وتفقّهوا على وانتفع به خلق كثير  ،فاد منه ، فأخذ األخير عنه واست اليمام الغزواجتمع فيها باإل
الخطيب  اإلمام من أبرز شيوخهكان لقد ولحديث ، لرواية عنه من  عرف وروى عنه لما، يديه 

فيها فقهه ر ـومن األماكن التي زارها ونش الزمه أيضاً وأخذ عنه وانتفع به ، حيث ،)2(البغدادي
قد ل، وودمشق  ة وبغدادومكّة وغز )4(ار بكرودي )3(صيداصور و بالد ، وحدث فيها علمهونتاج 

، معاً يخ مكّي بن عبد السالم اآلتي ذكره ، ولهما رواية للحديث وتدارس وتفقّه ـكان مصاحباً للشّ
، وكان متقشّفاً غير منكرة اشتهر بعبادته وعلمه وزهده وتقواه وورعه وله كرامات ظاهرة وقد 

، كبير القدر عديم النّظير وكان ، كأنّه واحد منهم ، إال أنّهم فضلوه بالسبق منتهجاً نهج السلف 
 له مواقف عدة معهم تظهر شموخ العالم وعلو قدرهوالطين ، ـالسالحكّام ويرفض الطّمع ويجتنب 

ه في ل اق له من أرضٍـكان يعتمد على غلّة تسبل د ، ح، وكان يرفض أن يقتات من َأ وهمته
  )5( .كانوننار ال، فكان يخبز له في كل ليلة قرصة على نابلس 

                                                        
 واْلَحِدیث بالتفسیر اْلِفْقھ قبل اْشتغل، اِإلَمام الشَّْیخ ،)ھـ447-360( الرَّاِزّي سلیم بن َأیُّوب بن سلیم اْلَفْتح َأُبوھو ) 1

فیھ، وقد  ِإَماًما َوَصاَر اْلَمْذَھب ِفي برع َحتَّى اإلسفراییني، َحاِمد أبي الشَّْیخ على بَھا فتفقھ َبْغَداد ِإَلى َسافر ثمَّ، واللغة
، )اإلشارة: (مصّنفات منھاتفّقھ علیھ خلق كثیر، وكانت وفاتھ غرقًا في بحر جّدة أثناء عودتھ من الحّج، ولھ في 

) 17(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبي، ). / 397(ص) 2(، جوفیات األعیانابن خّلكان، . / وغیرھا) البسملة(
  ).645(ص

 الحافظ، اإلمام الفقیھ ،)ھـ463-392(البغدادي  الخطیب مھدي أحمد بن بن ثابت بن علي بن أحمد بكر ھو أبو) 2
صّنف الكتب وحّدث فأكثر، وكان من كبار حّفاظ عصره، ولھ رویات كثیرة، وبرع في الحدیث والفقھ والّتاریخ، وكان 
إمام عصره وفرید دھره، جّم المناقیب كثیر المحاسن، لھ مصّنفات كثیرة في ضروب العلم المختلفة تجاوزت السّتین 

طبقات ابن قاضي ُشھبة، . / ، وغیرھا الكثیر)الكفایة في علم الّروایة(، )الفقیھ والمتفّقھ(، )تاریخ بغداد: (مصّنفًا، ومنھا
  .)172(ص) 1(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 254(ص) 1(، جالّشافعّیة

دمشق  من صور من أعمالبالقرب صیدا واسمھا صیداء إال أّنھا ُتقصر، وھي مدینة تقع على ساحل بحر الّشام، ) 3
، معجم البلدانالحموي، /.كانت ُتعرف قدیمًا بصیدون نسبة ألحد أحفاد سیّدنا نوح  ،قدیمًا، وھي اآلن في لبنان

  ).437(ص) 3(ج
دیار بكر ھي بالد واسعة تقع في الغرب من نھر دجلة، وسّمیت بذلك نسبة إلى بكر بن وائل بن قاسط، وتقع فیھا ) 4

) 2(، جمعجم البلدانالحموي، . / الّدیاربكرّيبالد آمد التي منھا اآلمدّي األصولّي وحصن كیفا، والنسبة إلیھا 
  ).494(ص

) 62(، جتاریخ مدینة دمشق، )ھـ571:ت(أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا بن عبد اهللا  ابن عساكر،) 5
الّذھبي،  /. ھـ1415، 1دار الفكر، ط محب الّدین أبو سعید عمر بن غرامة العمروّي، بیروت،: تحقیق، )15(ص
) 5(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 301(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةشھبة،  قاضي ابن). / 363(ص) 2(ج، الِعبر

). / 207(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 351(ص) 5(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ). / 396(ص
، معجم المؤّلفینكحالة، /  ).297(ص) 1(، ججلیلاألنس الالعلیمي، ). / 468(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، 

  ).116(ص) 3(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  .)21(ص) 4(ج
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ر من ـالعاشفي  -وراء ـيوم عاش بها كانت وفاته بدمشق ، حيث ولقد كان آخر مستقر له
، تليق بقدر هذا  سنة أربعمائة وتسعين للهجرة ، وخرجت له جنازة عظيمة مهيبة -هر المحرم ـش

، ، استمرت من وقت الظّهر حتّى وقت المغرب لكثرة النّاس الذين خرجوا فيها  العالم الفقيه الجليل
 معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل ، ودفن بجانب قبرحزناً شـديداً وقد حزن النّاس عليه 

)1( غيربمقبرة باب الص.)2(   

  

  :آثاره ومصنّفاته :المطلب الثّاني
  

 و كتاب في فروع وه )التّهذيب(: منها ومصنّفات ، الكتب وكثير من الللشّيخ نصر المقدسي
وهو شرح متوسط ) اإلشارة(، في فروع الشّافعية أيضاً وهو كتاب ) نتخاب الدمشقياال(الشّافعية ، 

وهو كتاب قيم في العقيدة ، بل ومن أعظم  )الحجة على تارك المحجة(على مختصر شيخه سليم ، 
وأوسع الكتب الحديثية التي تحدثت عن موضوع االعتصام بالكتاب والسنة ، وهو مطبوع 

وله آراء فقهية متميزة في ، )4(، وغيرها الكثير )الكافي(،  )المقصود(،  )التّقريب(، )3(ومحقّق
  .ونقلتها عنه كتب الفقه الشّافعيمسائل متعددة ، ذكرها هو في كتبه 

   

                                                        
 األموّي القرشّي مناف عبد بن شمس عبد بن ةأمّی بن حرب بن صخرأبي سفیان  بن الرحمن معاویة ھو أبو عبد) 1
: وكان معاویة یقولفتح مّكة،  في ھند ھوأّم یزید وأخوه وأبوه ھو أسلم، أبوه أبو سفیان وأّمھ ھند بنت عتبة، )ھـ60:ت(
اب وعثمان بن إسالمھ، ولي الّشام في خالفة عمر بن الخّط وكتم مسلما  اهللا رسول لقي ھوإّن القضّیة عام أسلم ھإّن

. / لفتنةبتسلیمھا لھ مخافة ا حیث قام الحسن بن علي  توّلى الخالفة بعد استشھاد علي بن أبي طالب و، عّفان 
 .)668(، صاإلستیعابابن عبد البّر، ). / 201(ص) 5(، جأسد الغابةابن ألثیر، 

شھبة،  قاضي ابن). / 363(ص) 2(، جالِعبرالّذھبي،  /). 15(ص) 62(، جتاریخ مدینة دمشق ابن عساكر،) 2
طبقات الّشافعّیة السُّبكي، ). / 396(ص) 5(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 301(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیة

) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، ). / 207(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 351(ص) 5(، جالكبرى
مرآة الیافعّي، /  .)21(ص) 4(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).297(ص) 1(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 468(ص

  ).116(ص) 3(، جالجنان
محّمد إبراھیم محّمد : ، تحقیقمختصر الحّجة على تارك المحّجة، )ھـ490:ت(المقدسّي، أبو الفتح نصر بن إبراھیم ) 3

  .ھـ1425، 1ھارون، الّریاض، دار أضواء الّسلف، ط
شذرات ابن العماد، ). / 301(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةشھبة،  قاضي ابن / ).363(ص) 2(، جالِعبرالّذھبي،  ) /4

) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 351(ص) 5(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ). / 396(ص) 5(، جالّذھب
  ).21(ص) 4(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 298(ص) 1(، جاألنس الجلیلالعلیمي، / ). 207(ص
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  السادسالمبحث 
  

المقدسي الم األنصاريبن عبد الس هـ)492-432( مكّي  
  

الم بن الحسين بن القاسمهو اإلمام العالمة الحافظ أبو القاسم مبن عبد الس د كّيبن محم 
ميليالر 1(األنصاري(  المقدسي ين وثالثين للهجرة ، تأربعمائة واثن سنةيوم عاشوراء ، ولد الشّافعي

 ، وكان من الحفّاظوهو من أهل بيت المقدس ، جاب البالد وكان أحد الجوالين ، تفقّه وجمع 
 وكان ثقة مأموناً ورعاً ، شديد التّحري والضبط في مصاحباً ألبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ،

وبرع  النّقل ، سمع من خلق كثير في القدس وعسقالن وبغداد ومصر ودمشق وطرابلس وغيرها ،
بيت  في الفقه ، حتّى أن الفتاوى كانت تأتيه من مصر والساحل ودمشق ، شرع في كتابة تاريخ

المقدس وفضائله ، وحدث في اليسير منه ، إال أنّه لم يتمه ألنّه قُتل قبل الشّيخوخة ، قبض عليه 
الفرِنج عندما دخلوا القدس ، ولما علموا أنّه من علماء المسلمين نادوا عليه ليفتدى بألف دينار ، فلم 

شعبان سنة أربعمائة شهر ي عشر من في الثّان )2(يفتده أحد ، فقتلوه رجماً بالحجارة ببيت المقدس
  )3(.واثنتين وتسعين للهجرة ، فكان من الذين استشهدوا في بيت المقدس على يد الفرنج

ولم تذكر الكتب التي ترجمت له ما إذا كان له تصانيف في الفقه ، لكن كتب طبقات 
تُ لهم في هذه الشّافعية ذكرته ضمن طبقات فقهاء الشّافعية ، ولذلك أوردته ضمن من ترجم

  .الرسالة

   

                                                        
. / ، وتقع في الجنوب الغربي منھ، وھي بالقرب من قریة الّزاویةیت المقدسنسبة إلى الّرمیلة وھي من قرى ب) 1

  ).423(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 93(ص) 3(، جاألنسابالّسمعانّي، 
  ).490(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةابن كثیر، . / قیل أّنھم رجموه بالحجارة على باب أنطاكیة، واهللا أعلم) 2
ابن الملّقن، ). / 332(ص) 5(، جطبقات الّشفعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 490(ص) 1(، جالّشافعّیة طبقاتابن كثیر، ) 3

). / 118(ص) 3(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  ).366(ص) 2(، جالعبرالّذھبّي، ). / 279(، صالعقد المذھب
  ).93(ص) 3(، جاألنسابالّسمعانّي، 
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  الفصل الثّالث

ادس الهجريعلماء القرن الس  

  

 تمهيد

  
بب ـطين ، والسـعصر النّهضة للمذهب الشّافعي في فلسبداية لقد كان القرن السادس ، 

وبيين األيوقد كان  طينـائر بالد فلسـوس للقدس )1(في ذلك هو تحرير النّاصر صالح الد ،
س ـصر صالح الدين في مصر ، فقد أسا، ولألمر جذور تاريخية يوم كان النّ المذهبافعي ـش

ة مدارس سةــعدولة الفاطمية بعد قضائه على الدة ـالمدرس: ، ومن هذه المدارس )2(نّي

                                                        
 أشھر من اصر،الّن بالملك ب، الملّق)ھـ589- 532( وبّيشاذي األّی بن وبأّی بن یوسف ینالّد ر صالحالمظّف ھو أبو) 1

 من الھذانیة قبیلة من الروادیة من بطن وھم) أذربیجان شرقي في( دوین قریة من وأھلھ أبوه القادة المسلمین، كان
) الدین نجم( أبیھ مع دخلالحدیث،  وروى وتأّدب وتفّقھ دمشق، في ونشأ بتكریت، األكراد على أرجح األقوال، ُولد

في خدمة نور الّدین زنكي وصاروا من كبار القادة عنده، ظھرت مھارتھ العسكرّیة عندما حفظ زمام  )شیركوه( وعّمھ
األمور في مصر وسیطر علیھا ھو وعّمھ شیركوه، قاد جیوش المسلمین لتحریر القدس وما حولھا من بالد من أیدي 

ناقب عالي الھّمة شدید الھیبة، عابدًا زاھدًا تقیًا ورعًا طویل الفكرة سریع العبرة، وكان خلیقًا الّصلیبّیین، وقد كان جّم الم
الّصفدي، ). / 99(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، . / للملك محّببًا للخلق، وكانت وفاتھ بقلعة دمشق في صفر رحمھ اهللا

الّنوادر ، )ھـ632:ت(ابن شّداد، أبو المحاسن بھاء الّدین یوسف بن رافع ). / 48(ص) 29(، جالوافي بالوفیات
  .ھـ1415، 2جمال الّدین الّشّیال، القاھرة، مكتبة الخانجي، ط: ، تحقیق)35-33(، صالسُّلطانّیة والمحاسن الیوسفّیة

مال إفریقیا، في أواخر القرن الّثالث الھجرّي، وھي الّدولة الفاطمّیة ھي دولة أّسسھا عبید اهللا المھدي، نشأت في ش) 2
دولة شیعّیة، استطاع أتباعھا أن یكّونوا الجیوش، ودخلوا مصر والجزائر ولیبیا وتونس والمغرب، وحاولوا الّسیطرة 

ي أواسط على بالد الّشام إال أّنھم لم ُیفلحوا، ونشروا مذھبھم في شمال إفریقیا وبسطوا نفوذھم فیھ، وانتھى حكمھم ف
الموسوعة العربّیة غربال، محّمد شفیق وآخرون، . / القرن الّسادس الھجرّي على ید الّناصر صالح الّدین األّیوبّي

 .ھـ1406ط، .، بیروت، دار نھضة لبنان، د)1267(ص) 2(، جالمیّسرة
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، افعي بداية ـوجعلها لتدريس المذهب الشّافعيين إلدارتها ، ـوولّى عليها فقهاء ش، )1(الصالحية
،  )3(، وجعل عليها وقفاً كبيراً ، كذلك المدرسة الفاضلية )2(ينيـهد الحسـمشوكذلك مدرسة ال

، ويرفعهم  ، وكان يقرب فقهاء الشّافعية منه ويستمع لنصائحهم وتوجيهاتهموغيرها من المدارس 
نيسة الواقعة ترى الكـولما حرر القدس من أيدي الصليبيين ، اش، إلى جانبه ويصطحبهم في جهاده 

في القدس ، وجعل  )4(ة الصالحيةـس فيها المدرسـسأجد األقصى ، وـفي الجهة الشّمالية للمس
قد كان لهذا األمر لبتدريس المذاهب األربعة ، و وقد عنيت فيما بعدعليها مشايخ الشّافعية قيمين ، 

والقدس بشكل خاص  عامدور عظيم وحافز كبير في توافد فقهاء الشّافعية إلى فلسطين بشكل 
، ما أدى إلى إقامة كثير من فقهاء الشافعية  ليتسلّموا رئاسة المدرسة الصالحية وينشروا فقههم فيها

  )5(.في القدس وتخرج طالب هذا المذهب منها

                                                        
، )ھـ569(محمود زنكي سنة  ھناك ثالث مدارس سّمیت بھذا االسم، فاألولى في الّشام وقد بناھا القائد نور الّدین) 1

 عماد الّدین بن أبي زھران الموصلّي، والّثانیة في مصر وھي المقصودة ھنا، وأّول من ولیھاالشیخ  وأّول من ولیھا
والّثالثة في بیت المقدس وسیأتي عند ضریح اإلمام الّشافعّي، ) ھـ572(الشیخ الخُبوشانّي الّشافعّي، وقد بدأ بناؤھا سنة 

) 2(، جحسن المحاضرةالّسیوطي، . / األّیوبّي سّمیت بھذا االسم نسبة إلى الّناصر صالح الّدین، وكّلھا الحدیث عنھا
صالح الّدین األّیوبّي وجھوده في القضاء على الّدولة الفاطمّیة وتحریر بیت الّصّالبي، علي محّمد، ). / 257(ص

، )978:ت(مي، عبد القادر بن محّمد الّدمشقّي الّنعی/ .ھـ1429، 1، بیروت، دار المعرفة، ط)254(، صالمقدس
، 1إبراھیم شمس الّدین، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط: ، تحقیق)250(ص) 1(، جالّدارس في تاریخ المدارس

  .ھـ1410
سّمیت بھذا اإلسم ألّن الّناصر صالح الّدین بناھا في القاھرة بجوار الّضریح المنسوب للحسین بن علي بن أبي ) 2

  ).254(، صصالح الّدین األّیوبّيالّصّالبي، . / ، وقد كان لھا دور كبیر في محاربة بدع الفاطمّیین في مصرب طال
  .)52(ذا الفصل في المبحث الّسابع صیأتي ذكرھا عند الحدیث عن القاضي الفاضل في ھ) 3
وثمانین  ماٍنرجب سنة خمسمائة وثھي مدرسة أوقفھا الّناصر صالح الّدین األّیوبّي في الّثالث عشر من شھر ) 4

للھجرة، وتقع في الجھة الّشمالّیة من المسجد األقصى المبارك عند باب األسباط، ولقد كانت في زمن الّروم عبارة عن 
كنیسة وتعرف بقبر حّنة، العتقادھم أّن فیھا قبر حّنة أّم مریم علیھا الّسالم، فاشتراھا وأوقفھا لتكون مدرسة من مدارس 

  ).41(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، . / م الّشرعّي في القدس الّشریفالعل
  ). 258(ص) 2(، جحسن المحاضرةالّسیوطي، ). / 101(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 5
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  المبحث األول
  

  هـ)504(إدريس بن حمزة بن علي الرملي 
  

، من  العثماني الرملي )1(يبن علي الشّاشحسن إدريس بن حمزة هو اإلمام العالمة أبو ال
ببيت المقدس تفقّه  فاضالً فصيح اللغة ، كان فقيهاً، ومن الفقهاء الفحول ، في فلسطين أهل الرملة 

 خرج إلى ، )2(أبي إسحق الشّيرازي المقدسي ، ثم ببغداد على على أبي الفتح نصر بن إبراهيم
، وكان علماء المنارة  دفي مسج أصحاب الشّافعي دريست سمرقند وتولّى سان ومنها إلىاخر

يوم  مات، وظّل بها إلى أن ضون معه في المسائل وسمرقند يهابونه لشدة علمه وفصاحته ، فال يخ
  )3(.سنة خمسمائة وأربع للهجرةالجمعة في شهر رمضان 

تذكر الكتب التي ولم أجد له خالل بحثي المتواضع إذا كان له مصنّفات أم ال ، كذلك لم 
  .ترجمت له زمن والدته أو مكانها

   

                                                        
نسبة إلى مدینة الّشاش الواقعة وراء نھر سیحون وھي من المناطق المتاخمة للّترك، وقد خرج منھا علماء وفقھاء ) 1

) 3(، جاألنسابالّسمعانّي، . / أمثال اإلمام أبو بكر القّفال الّشاشّي الّشافعي، وھو الذي نشر المذھب الّشافعّي فیھا كثر
 ).308(ص) 3(، جمعجم البلدانالحموي، / ).375(ص

 أحد ،)ھـ476-393( الشافعَي الّشیرازي ىالفیروزأباد یوسف بن علي بن إبراھیم اسحق أبو الدین جمال الشیخ ھو) 2
 وانتھت وبشرًا، تواضعًا وأكثرھم وأورعھم وأفصحھم زمانھ أھل أنظر وكان فسكنھا، بغداد وقدم بشیراز تفقھ األعالم

 فقیرًا ألّنھ علیھ وجب وال یحّج ولم كبار، أئمة بھ وتخّرج األقطار من الفقھاء إلیھ رحل الدنیا، في المذھب رئاسة إلیھ
 ثالث ولھ اآلخرة جمادى من والعشرین الحادي ببغداد في توفي حسن، شعر ولھ بالّنظامّیة دّرس بالیسیر، قانعًا متعّففًا

    ). 323(ص) 5(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 334(ص) 2(، جالعبرالّذھبّي، . / سنة وثمانون
ابن الملّقن، ). / 40(ص) 7(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 188(ص) 12(، جالبدایة والّنھایةابن كثیر، ) 3

خطأ في تاریخ وفاتھ، ال أدري ھل ھو مطبعّي أو أّنھ من المصّنف،  ورد وفي ھذا الكتاب). 310(، صالعقد المذھب
  . حیث ذكر فیھ خطأ أّنھ توّفي سن أربع وخمسین وخمسمائة، والّصواب ما ذكر في المتن
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   المبحث الثاني
  

  هـ )518-442(بن مسلم  إبراهيمسلطان بن 
  

المعروف بالفقيه  لطان بن إبراهيم بن مسلم المقدسي ،ـسأبو الفتح هو اإلمام العالمة 
 وتفقّهين وأربعين للهجرة ، ت، ولد في القدس سنة أربعمائة واثن، ويعرف أيضا بابن رشا سلطان 

، حتى برع في المذهب ، وصار من  ينالمقدسيوأبي الخير سالمة على أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
حتّى  منه خلق كثير ،خرج إلى مصر ، وسمع  للهجرةسبعين و ثم بعد سنة أربعمائة كبار فقهائه ،

 ةعشر بها سنة خمسمائة وثماني انت وفاتهوك، ، وقرأ عليه أكثر فقهائها صار من أفقه الفقهاء فيها 
  )1(.للهجرة

 وهما )ذخائر اآلثار( في أحكام التقاء الختان وكتاب )البيان(له مصنّفات عديدة ، منها كتاب 
  .، لكنّني لم أقف لهما على نسخة مطبوعة أو محقّقة )2(في الفقه انكتاب

 

   

                                                        
، مرآة الجنانالیافعّي، /  ).312(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةبة، ابن قاضي شھ). / 410(ص) 2(، جالعبرالّذھبّي، ) 1

). / 228(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 95(ص) 6(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  ).169(ص) 3(ج
، ةحسن المحاضرالّسیوطّي، ). / 300(ص) 1(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 127(، صالعقد الُمذَھبابن الملّقن، 

  ).405(ص) 1(ج
، بیروت، دار إحیاء )9(ص) 1(، جھدّیة العارفین أسماء المؤّلفین وآثار المصّنفینالبغدادي، إسماعیل باشا، ) 2

  ).73(ص) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، / .م1951ط، .الّتراث العربي، د
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   المبحث الثّالث
  

  هـ)521-463( المقدسي محمد بن عبد الملك الهمذاني
  

 ، د بن الشّيخ أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني المقدسيولد هو أبو الحسن محم
للهجرة ، وتعلّم الفقه على والده ، لكن اهتمامه ستين و وثالثأربعمائة  شعبان سنة النصف منفي 

 )2(ينبيوطراد الز )1(قورالنّمع أبا الحسين بن ـسكان في التّاريخ ، فبزغ نجمه كمؤرخ ، و
 به ختم فن ن، وقيل إوغيره المؤرخ المشهور  )3(اكرـعسوروى عنه الحافظ ابن ، وغيرهما 

يل على الذّ )يلالذّ(،  )الذيل على تاريخ ابن جرير: (في التّاريخ ، منهاوله تصانيف كثيرة ، التاريخ 
طبقات (،  )أخبار الوزراء(،  )عنوان السير(، الذي عمله الوزير أبو شجاع لتاريخ ابن مسكويه 

  )4(.للهجرةإحدى وعشرين وفجأة في شوال سنة خمسمائة  وكانت وفاته، ) الفقهاء

ومع أنّه لم يلمع نجمه كفقيه شافعي ، إال أن كتب طبقات الشّافعية ذكرته كواحد من أعالم 
  .انتسابهم إلى القدس الشّافعية ، وينطبق عليه ما انطبق على والده من جهالة سبب

 

   

                                                        
 علي عن روى دوق،الّص ثالمحّد ،)ھـ470( ازالبّز النَُّقور البغدادّي بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسین ھو أبو) 1

 كانوا الطلبة ألن اسحق أبو الشیخ بذلك أفتاه دینارا طالوت نسخة على یأخذ وكان وطائفة حبابة بن القسم وأبي الحربي
الّذھبّي، ). / 301(ص) 5(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / سنة تسعین عن رجب في مات لعیالھ، یفوتونھ الكسب

 ).327(ص) 2(ج، العبر
 ومسند النقباء، نقیب ،)ھـ491-398(البغدادّي  ینبّيالّز العباسي الھاشمي علي بن محمد بن الفوارس طراد ھو أبو) 2

بالبصرة، مات في  العباسیین نقابة مجالس كثیرة، وولي الخلیفة، أملى عند منزلة الناس أعلى عصره، كان في العراق
) 3(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 399(ص) 5(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / شّوال وعمر ثالثة وتسعون سنة

  ).225(ص
الرحالة، كان فخر  الحافظ ، المؤرخ)ھـ571- 499( عساكر بن اهللا ھبة بن الحسن بن علي الدین القاسم ثقة ھو أبو) 3

 )الكبیر دمشق تاریخ(دمشق، لھ تصانیف كثیرة، من أشھرھا  في ووفاتھ مولده الشامیة، یارالّد ثومحّد الّشافعّیة
) 4(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 396(ص) 6(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / عساكر ابن تاریخ(المعروف بـ

ماء وفقھاء، ولكن لقب وھناك الكثیر ممن یحملون اسم ابن عساكر من إخوانھ وأبناء إخوانھ وھم كذلك عل). 273(ص
  .الحافظ أطلق علیھ فاشتھر بھ

  ).215(ص) 12(، جالبدایة والّنھایةابن كثیر، ). / 135(ص) 6(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 4
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   الرابعالمبحث 
  

  هـ)531( المقدسي عيبالر اهللا عبد بن علي بن أحمد بن علي
  

 الشافعي المقدسي عيبالر اهللا عبد بن علي بن أحمد بن عليهو اإلمام الجليل أبو الحسن 
، وله  المقدسي إبراهيم بن نصرأبي الفتح  من سماع له،  ، تفقّه على أبي إسحق الشّيرازي التاجر

بغزة ،  )2(ومن زكريا بن عبد اهللا الحميري،  )1(رواية في الحديث ، سمع من النَّسائي بالرملة
غرب وسكن مال بالد ه معرفة الصحابة أحاديث كثيرة ، ثم دخلـفي كتاب )3(وروى عنه أبو نعيم

  )4(.وثالثين للهجرة وإحدىسنة خمسمائة  وكانت وفاته،  فيها

ولم أجد له خالل بحثي المتواضع أي كتب أو مصنّفات ، كذلك لم تذكر الكتب التي ترجمت 
  .له تأريخاً لوالدته

 

   

                                                        
) 7(، جاألحادیث المختارة، )ھـ643(الضیاء المقدسي، ضیاء الّدین أبو عبد اهللا محّمد بن عبد الواحد بن أحمد ) 1

  .ھـ1420، 3عبد الملك بن عبد اهللا بن دھیش، بیروت، دار خضر، ط: ، تحقیق)55(ص
  .لم أجد لھ ترجمة في كتب التراجم) 2
 الحافظ ،)ھـ430-336(األصبھاني  مھران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم ھو أبو) 3

 وأخذوا األفاضل، عن أخذ الثقات، الحّفاظ وأكابر المحدثین، األعالم من كان األولیاء، حلیة كتاب صاحب المشھور
ابن . / -)أصفھان(وتجوز بالفاء  -أصبھان  تاریخ كتاب ولھ الكتب، أحسن من حلیة األولیاء وكتابھ بھ، وانتفعوا عنھ،

  ).52(ص) 7(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 92(ص) 1(، جوفیات األعیانخّلكان، 
، الصِّلة ،)ھـ578:ت(أبو القاسم خلف بن عبد الملك  ابن بشكوال،). / 248(ص) 36(ج ،تاریخ اإلسالمالّذھبي، ) 4

، األنس الجلیلالعلیمي، /  .ھـ1410، 1إبراھیم األبیاري، بیروت، دار الكتاب اللبناني، ط: ، تحقیق)628(ص) 2(ج
  ).301(ص) 1(ج
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   الخامسالمبحث 
  

هـ)585( )1(اريالهكّ بن عيسى محمد بن عيسى 
  

 الحسني د بن عيسى الهكّاريد عيسى بن محمين أبو محمهو اإلمام الجليل ضياء الد
 ، األ الدين صالح السلطان مستشارالطّالبية ، اشتغل في بداية  وبييالحيولة الصوأحد وزراء الد ،

، وقد كان شافعي مقامه في حلب حيث كان يدرس الفقه في المدرسة الزجاجية أمره بالفقه وكان 
عة ، وصار له مكانة رفي مصر إلى معه إليه ، وصحبه )2(شيركوه الدين أسدوقد قربه  المذهب ،
كان للهكّاري دور كبير في تثبيت النّاصر صالح الدين مكانه ، ولما  شيركوه توفي ولماعنده ، 

 اآلراء في عليه واعتمدفقربه منه  ،فضله  ياءضلل عرف ، أمره وعظم الدين صالح ىتولّ
وكان كثير ، وكانت له مكانة كبيرة عند صالح الدين ،  رأيه عن يخرج يكن ولم ، والمشورات

دون تحرج ، وقد كان له دور  بما ال يقدر أحد عليه بحيث يخاطبه في شتّى األموراإلدالل عليه ، 
 الجند زي يلبسكبير في تجميع الجنود حول صالح الدين ، وهو المعروف بقوة جهاده ، فكان 

، فأنابه صالح الدين ، فيجمع بين األمرين ، وقد عرف بأسلوبه في التّفاوض  الفقهاء بعمامة ويعتم
، وقد أسره الصليبيون قرب الرملة ، ولشدة  فكان نعم المستنابعنه في عدة مواقف للتّفاوض ، 

حب صالح الدين له ، افتداه بعد سنتين بستين ألف دينار ، وبعد خروجه ظلّت له كلمته وهيبته ، 

                                                        
. / نسبة إلى بلدة الھّكارّیة، وھي بلدة وناحیة تقع فوق الموصل في العراق، یسكنھا أكراد یقال لھم الھّكارّیة) 1

  ).645(ص) 5(، جاألنسابالّسمعاني، ). / 408(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموي، 
عّم الّناصر  ،)ھـ564:ت( الكردّي وینيالّد یعقوب بن مروان شاذي ابن بن شیركوه الدین ھو أبو الحارث أسد) 2

 وأخوه ھو أذربیجان، نشأ بطرف وھي بلیدة بدوین ة، مولدهالمصرّی یارالّد فاتح القائد المسلم، ،صالح الّدین األّیوبّي
وفیات ابن خّلكان، ). / 587(ص) 20(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، /  .الروادّیة الكرد من أصلھموقیل بتكریت، 
 ).480(ص) 2(، جاألعیان
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 وخمسٍسنة خمسمائة  ، )2(عكا من قربالب )1(في الخروبة توفّاه اهللا أن إلى مكانته على واستمر
  )4(.في القدس الشّريف )3(بمقبرة مامال فدفن القدس إلى ونقل،  وثمانين للهجرة

  

   

                                                        
  ).340(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، . / بلدة وحصن مشرف على بحر الّشام مشرف على عّكاھي ) 1
مدینة تاریخّیة قدیمة تقع شمال فلسطین على ساحل البحر األبیض المتوسط، فیھا مسجد الجّزار نسبة ألحمد باشا ) 2

الجّزار الذي صمد في وجھ نابلیون الذي عجز عن اختراق سورھا الحصین في حملتھ الفرنسّیة، ذكرھا یاقوت بلفظ 
، معجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 143(ص) 4(، جدانمعجم البلالحموي، . / والعّك ھو الّرمل الحار) َعّكة(

  ).539(ص
من العلماء  كثیرمقبرة مامال ھي مقبرة تقع في الجھة الغربیة من سور القدس، وھي أكبر مقابر البلد، فیھا خلق ) 3

) 2(، جلاألنس الجلیالعلیمي، /  .زیتون الملة: باب اهللا، وقیل: مما من اهللا، وقیل: والّصالحین، وأصل تسمیتھا
  ).64(ص

ابن كثیر، ). / 255(ص) 7(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 497(ص) 3(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ) 4
، األنس الجلیلالعلیمي، )./336-334(، صصالح الّدین األّیوبّيالّصّالبّي، ). /360(ص) 12(، جالبدایة والّنھایة

  ).143(ص) 2(ج
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  السادسالمبحث 
  

  هـ)590( الشيزري نصر بن اهللا عبد بن الرحمن عبد
  

العدوي  الرحمننصر بن عبد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن  )1(هو أبو النّجيب جالل الدين
، قاضي طبريا وفقيهها وخطيبها ، كان شافعي المذهب ، وله مؤلّفات  )3(الطّبري )2(يزريـالش

، وضع فيه  الدين صالحللناصر  فهألّوقد  ،) الملوك سياسة في المسلوك النهج: (كثيرة ، منها
 ، ، وهو كتاب محقّق مطبوع ع سياسة إصالحية سليمةاالحلول للحكّام لضمان بقاء سلطانهم باتّب

 الكالم خالصة(وهو كتاب في األحكام السلطانية ، ) الشّريفة الحسبة طلب في الظّريفة تبةالر نهاية(
، ولقد كانت وفاته سنة خمسمائة وتسعين  )اإليضاح في أسرار النّكاح(، ) تأويل األحالم في

  )4(.للهجرة

التّراجم لم تذكره ، وحتّى من ذكره لم يعطه حقّه ومع كثرة علمه وتصانيفه ، إال أن كتب 
تّرجمة ، فال يعلم متى كان مولده وأين كانت نشّأته ، وال يعلم إال القليل عنه مما ذُكر لالوافي من ا

، وكذلك فقد تضاربت الروايات حول اسمه ولقبه وكنينته ، بل حتّى ونسبته ، وما ذكرته هنا  آنفاً
  )5(.)الملوك سياسة في المسلوك النهج(قّق كتابه فهو خالصة ما ذكره مح

 

   

                                                        
الّشیزرّي، . / زین الّدین، تقّي الّدن، جمال الّدین، وھذا إّنما یدّل على مكانتھ العلمّیة بین الّناس: ھيولھ ألقاب أخرى ) 1

علي عبد اهللا الموسى، : ، تحقیق)76(، صالملوك سیاسة في المسلوك الّنھج، )ھـ590:ت(عبد الّرحمن بن عبد اهللا 
  . ھـ1407، 1األردن، مكتبة المنار، ط

). / 500(ص) 3(، جاألنسابالّسمعاني، . / نسبة إلى  شیزر وھي مدینة وقلعة قریبة من حمص في شمال سوریا) 2
  ).340(ص) 3(، جاألعالمالّزركلّي، 

نسبة إلى طبریة في فلسطین، فیھا بحیرة طبرّیة الّشھیرة، تقع في الشمال الّشرقي من أرض فلسطین، وكذلك فھي ) 3
الغرب وسوریا من الجنوب، وقد خرج منھا علماء وفقھاء كثر، واألصّح أن تكون الّنسبة تّتصل بأرض األردن من 

الحموّي، ). / 44-42(ص) 4(، جاألنسابالّسمعاني، . / الّطبراني، ألّن الّطبرّي نسبة إلى طبرستان في بالد فارس
  ).17(ص) 4(، جمعجم البلدان

) 3(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 125(ص) 2(، جعجم المؤّلفینمكحالة، ). / 75(، صالمسلوك الّنھجالّشیزرّي، ) 4
  ).340(ص

  ).84(، صالمسلوك الّنھجالّشیزرّي، ) 5
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  السابعالمبحث 
  

  هـ)596-529( )القاضي الفاضل( اللخمي يالرحيم بن عل عبد
  

عندما تكون حياة العالم حافلة باألحداث والمواقف ، مليئة بالعلوم والمعارف ، غنية 
 وتعليل ، وال بأس فيها من مزيدبالنّصائح واللّطائف ، فالبد لها من إسهاب وتفصيل ، وشرح 

  - :اآلتيةتطويل ، ولذلك سوف أتناول ترجمة هذا العالم الجليل من خالل المطالب 

  

  :وحياتهنسبه ومولده : المطلب األول
  

ج بن أحمد فرمأبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن ال )1(الدين محييهو 
البيساني ار ، الملقّب بالقاضي الفاضل ،  )2(اللخميالمنشأ والد المولد ، المصري األصل ، العسقالني

ن للهجرة ، وكان وعشري وتسعٍفي النّصف من شهر جمادى اآلخرة سنة خمسمائة ولد في عسقالن 
  )3(.لقّب القاضي الفاضل بابن البيساني ولذلك، القضاء بعسقالن  ىتولّثم بيسان أبوه قاضي 

، فاستُحضر إلى مع السلطان وقد كانت نشأته بداية في عسقالن ، لكن والده وقع في محنة 
القاهرة وصودر منه كل شيء ، حتّى لم يبق له مال وال جاه ، ففُجع بذلك ومات ، فوقعت بالقاضي 

                                                        
 ).166(ص) 7(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، . / ذكر السُّبكّي أّن لقبھ مجیر الّدین) 1
ویعّد سھل بیسان حلقة الوصل بین وادي  نسبة إلى بیسان، وھي من أقدم مدن فلسطین، تقع في الّشمال الّشرقي،) 2

األردن شرقًا وسھل مرج ابن عامر غربًا، وتشرف على ممّر وادي جالود، إحدى البّوابات الّطبیعّیة الّشرقّیة لسھل 
مرج ابن عامر، ولذلك ترتبط بشبكة مواصالت ھاّمة تربطھا بكثیر من المدن، فھي مدینة محورّیة لھا أھمّیة كبرى، 

ن المدن الفلسطینیة ھناك بیسان القدیمة والحدیثة، وتكثر العیون المائّیة حول المدینة، وتساھم مع نھر جالود وكغیرھا م
احتّلت سنة  في رّي األراضي الّزراعّیة، وھي من المدن التي - وھو أحد روافد نھر األردن والذي یجري شمالھا  -

، معجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 69(ص) 3(، جالبلدان معجمالحموي، . / وأربعین للمیالد ألف وتسعمائة وثمان
  ).217(ص

ابن العماد، ). / 338(ص) 21(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ). / 158(ص) 3(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ) 3
) 18(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 333(، صالعقد الُمذَھبابن الملّقن، )./ 530(ص) 6(، جشذرات الّذھب

) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 166(ص) 7(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 201(ص
األتابكي، جمال الّدین أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي /  ).367(ص) 3(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  ).37(ص

محّمد حسین شمس الّدین، بیروت، : ، تعلیق)139(ص) 6(ج، الّنجوم الّزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، )ھـ874:ت(
 . ھـ1413، 1دا ر الكتب العلمّیة، ط
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،  قع ، حتّى اضطره ذلك إلى الخروج إلى اإلسكندرية ماشياًالفاضل وإخوته فاقة شديدة وفقر مد
ه في الكتابة عنه ، وفرض له ولجأ إليه ، فاستضافه وأكرمه ، وأناب )1(فقصد بها القاضي ابن حديد

   )2(.، فاشتغل باإلسكندرية في صباه ثالثة دنانير في كل شهر

للسمو واالرتقاء الذي ناله فيما بعد ،  دور كبير مهدلنشأته في أرض مصر ،  ولقد كان
، فرأى  الفاطميين وتولّيه مناصب في الديوان ، لحسن كتابته وبيان منطقه وذلك بتقربه من الخلفاء

، خليفة يقربه وآخر  بين مد وجزر هوظّل حال،  الخلفاء والوالة مهارته في الكتابة وأعجبوا بأسلوبه
ه وفوض إليه ، فقربه إلي األيوبي ، الذي أحبه حباً شديداً ، إلى أن أخذ الوالية صالح الدين يالحقه

  )3(.أمور دولته ، فصارت له كلمة قوية وحجة بالغة ومكانة رفيعة

طين من براثن الصليبيين ، خرج معه القاضي ـرير فلسحولما خرج صالح الدين لت
ن إنشائه ، ده ووزيره ، وصاحب ديوامقربين إليه في هذه الحملة ، وكان عضالفاضل ، وكان أحد ال
  .، فوالّه قضاء طبرية هومحّل سره ومشورت

أوالده أوفياء للقاضي  ألعلى ، ظّلاوحتّى بعد انتقال النّاصر صالح الدين إلى الرفيق 
فرغ تّالالفاضل ، فحفظوا له مكانته ، وأبقوه مستشاراً وناصحاً لهم ، إال أنّه آثر العزلة السياسية ، و

  )4(!في حياته ، فكيف بعد مماته، ألنّه لم يطق ألم فراق صاحبه لمدرسته الفاضلية 

  

  :مناقبهآثاره وو مكانته العلمية: المطلب الثّاني
  

كان القاضي الفاضل قليل المطعم والمشرب والمنكح ، يحب لبس البياض ، ال يحسد وال 
فقد كان يدخل عليه في كّل سنة نحو خمسين ألف مثقال من  يبغض أحداً ، زاهداً عن غير قلّة ،

                                                        
-462(الكناني  حمدون بن حدید بن الحسین بن أحمد بن المجید عبد بن أحمد طالب أبو المكین ھو القاضي) 1

 أمیة الّصلت أبي اغتیال في سببًا كان الذي وھو القضاء، في مّدة لھ كانت رشید، بثغر اإلسكندریة قاضي ،)ھـ529
المقریزّي، تقّي الّدین أبو العّباس أحمد بن علّي . / قصائد بعدة وُرثي علیھ، وأثنى السلفي ذكره وقد األندلس،

محّمد حلمي محّمد أحمد، : ، تحقیق)151(ص) 3(، جإّتعاظ الحنفا بأخبار األئّمة الفاطمیین الخلفا، )ھـ845:ت(
  .ھـ1416، 2ھرام، طالقاھرة، مؤّسسة األ

   ). 203(ص) 18(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ) 2
   ). 204(ص) 18(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ) 3
  ).305(، صصالح الّدین األّیوبّيصّالبي، ) 4
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يكثر من تشييع الجنائز  ن يدخل عليه من متاجره التي في الهند والغرب ، وكاناما كالذّهب ، غير 
وزيارة المقابر وعيادة المرضى ، يحسن من غير منّة ، كثير البِر والصدقة ، وكان صاحب دينٍ 

يوم مرة ، وله أوراد من صالة وصيام وتهجد ال يقطعها ، ومع أنّه  كّل وتقوى ، يختم القرآن في
كان أحدب ضعيف البنية ، إال أنّه كانت له هيبة ووقار بين النّاس ، خاصة في عهد النّاصر صالح 

  )1(.ضر أحداًتال  حدة في الطّبعله  تالدين ، وقد كان

برع في البالغة  لقدكان شافعي المذهب ، إال أنّه لم يلمع نجمه بالفقه كثيراً ، ف همع أنّو
ناسخاً لمن قبله من األدباء والبلغاء ،  )2(العماد، حتّى عده  لون آخر أكثر من أي اإلنشاءصناعة و

 سنواللّ ، والبيان القلم رب ، الشان العظيم ، الزمان وواحد ، األقران القديم ، نالقرآ صاحب" فهو
 والفضل ، المطرزة والبديعة ، المعجزة والبديهة ، ادةقّالنّ والبصيرة ، ادةالوقّ والقريحة ، سانواللّ
 فهو ، مضماره في جرى أو ، بغباره لتعلق زمانه في عاش لو بمن األوائل في سمع ما الذي
 ، األبكار ويفترع ، األفكار يخترع ، نائعالص بها ورسخت رائعالشّ نسخت التي ةديالمحم ريعةكالشّ

 في أنشأ شاء إن ، بآالئه السلك ورابط ، بآرائه الملك ضابط وهو ، األزهار ويبدع ، األنوار ويطلع
 ، يمالشّ ادقالص. .... بضاعة خير الصناعة ألهل لكان ندو لو ما واحدة ساعة في بل واحد يوم
ةءوالمرو الوفاء ذو ، بالكرم ابقالس ، فاءوالص قىوالتُّ ، ةوالفتو دىوالنّ الحوالص منشر ، ماحوالس 

 واصخُ الذين اهللا أولياء من وهو ، آياته وتالي الفضل غيابات وجالي ، راياته وناشر العلم رفات
 الفةالس األعصار على العصر هذا وفضل ، هكلّ للخير اهللا قهوفّ قد ، لواليته وأخلصوا بكرامته
  )3(..."ونبله بفضله

، يتّضح لنا مدى فصاحة وبالغة القاضي الفاضل ، ويعلم سبب  الوافيوبهذا الوصف 
اختيار النّاصر صالح الدين لهذا اإلمام ليكون صاحب ديوانه ووزيره ، وليتسلم منصب القضاء من 

  .بعد

                                                        
  ).531(ص) 6(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 167(ص) 7(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 1
، وكان )ھـ597-519) (أو بالباء األصبھانّي(أبو عبد اهللا محّمد بن محّمد بن حامد األصفھاني عماد الّدین ھو ) 2

ُیعرف بابن أخي الوزیر، ولد بأصبھان وتفّقھ ببغداد على مذھب الّشافعي، وبرع في اإلنشاء واللغة ونظم الّشعر، 
یحّبھ ویجّلھ ویحترمھ، توّفي في رمضان بعد صاحبھ وكانت بینھ وبین القاضي الفاضل مطارحات ومداعبات، وكان 

الّذھبّي، ). / 541(ص) 6(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / القاضي الفاضل بسنة، ودفن في مقابر الّصوفیة بمصر
 ).120(ص) 3(، جالعبر

) 15(، جرخریدة القصر وجریدة العص، )ھـ597:ت(األصفھاني، عماد الّدین محّمد بن صفّي الّدین محّمد ) 3
  .ھـ1426أحمد أمین وآخرون، القاھرة، مطبعة دار الكتب والوثائق القومّیة، طبعة جدیدة، : ، نشر)35(ص
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بالغته  فاقتولقد كتب من اإلنشاء والرسائل والخطب ، ما يزيد على مائة مجلّد ، 
وفصاحته ورصانة معانيه أرباب فنون اللّغة ، حتى خضعت له رقابهم وذلّت له أقالمهم ، وهم 

وبلغ ما جمعه من كتب وحفظ القرآن وكتب ختمة ووقفها ، ،  الذين صرحوا بذلك عن أحوالهم
   )1(.قرابة المائة ألف مجلّد ، جمعها من سائر البالد

بإيعاز من  ألهله ، فهو أول من بنى مدرسة في القاهرةوقد كان حريصاً على العلم محباً 
ى الشّافعية والمالكية ، ل، وقد وقفها ع الفاضلية نسبة إليهالمدرسة ب النّاصر صالح الدين ، وسميت

وكانت له وقفيات ومبار ، وجعل فيها قاعة لقراءة القرآن ، وقاعة أخرى للكتب العظيمة الجليلة 
ر الخير ، وقد كان ال يضيع وقتاّ إال في مصلحة أو ـنشوتعالى لخدمة الفقراء  كثيرة أوقفها هللا

  )2( ."ما فتحت البالد بالعساكر إنّما فتحتها بقلم الفاضل: "، وقد قال عنه النّاصر صالح الدين عبادة

وبسبب فصاحته وعنايته باللّغة وفنونها ، فإننا نجد له ذكراً كثيراً وصوعند أهل اللّغة  الت
فقهاء الشّافعية في فلسطين ، ألنّه أحد فقهائهم لفقه ، وإنّما ذكرته ضمن طبقات أكثر منه في ميادين ا

كما ذكروه في طبقاتهم ، وألنّه صاحب الرأي والمشورة للنّاصر صالح الدين في شتى شؤون 
برية فكانت هذه الوالية بوابته لنشر رئاسة والعسكر بما فيها المسائل الفقهية ، وألنّه ولي قضاء طال

  .فقهه وآرائه

  

  :وفاته: المطلب الثّالث
  

شعر القاضي ، وبعد مسيرة حافلة بالعطاء والتّضحية لقد كان آخر مقام له في القاهرة ، 
إضافة إلى إصابته بمرض النّقرس ، ، وأسنانه في مفاصله  شديدة بوهن في جسده ، وآالم لالفاض

وقد نعاه العماد ، ن للهجرة يوتسع وستٍّبعدها في ربيع األنور سنة خمسمائة  وكانت وفاته

                                                        
الّذھبّي، ). / 531(ص) 6(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 167(ص) 7(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 1

  ).341(ص) 21(، جسیر أعالم الّنبالء
ابن العماد، ). / 208(ص) 18(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 343(ص) 21(، جیر أعالم الّنبالءسالّذھبّي، ) 2

  ).533(ص) 6(، جشذرات الّذھب
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تمت الرزية الكبرى والبلية العظمى ، وفجيعة أهل الفضل بالدين والدنيا ، وذلك : "األصفهاني بقوله
  )1(".بالقاهرة هنتقال القاضي الفاضل من دار الفناء إلى دار البقاء في داراب

  

  

   

                                                        
  ).307(، صصالح الّدین األّیوبّيصّالبي، ) 1
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  الثّامنالمبحث 
  

  هـ)596- 532( طاهر بن نصر اهللا بن جهبل
  

 الحلبي ل الكالبيهبين طاهر بن نصر اهللا بن جهو اإلمام العالمة شيخ اإلسالم مجد الد
 ، صار وتفقّه وبرع في الفقه وتفنّن ، حتّى هجرة ، لين وثالثين لتولد سنة خمسمائة واثنالشّافعي

، ودرس  عنهم والحساب والفرائض ، وسمع الحديث من خلق كثير وحدثفي الفقه مشاركاً إماماً 
في المدرسة الصالحية بالقدس الشّريف ، وهو أول من كذلك و، بحلب  )1(في المدرسة النّورية

 وستٍّدرس فيها ، وصنّف كتاباً في فضل الجهاد ، وكانت وفاته بالقدس الشّريف سنة خمسمائة 
ع وستّين سنة ، ويعد ابن جهبل هو المؤسس لبني جهبل الفقهاء وتسعين للهجرة عن أرب

  )2(.الدمشقيين

 
  

                                                        
ّدین محمود لم أجد لھا أثر خالل بحثي المتواضع، ولعلھا فرع عن التي بدمشق، والتي أوقفھا اإلمام العادل نور ال) 1

الّنعیمّي، . / زنكي، وقد نسبت لھ وُعرفت باسمھ، وھناك الّنورّیة الكبرى والّصغرى، وكلتاھما بدمشق، واهللا تعالى أعلم
 ). 500-466(ص) 1(، جالّدارس في تاریخ المدارس

ابن العماد، ). / 31(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ). / 102(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 2
 ).13(ص) 2(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 530(ص) 6(، جشذرات الّذھب
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  الفصل الرابع

ابع الهجريعلماء القرن الس  

  

  المبحث األول
  

  هـ)632-539(يوسف بن رافع بن تميم بن شداد 
  

األسدي  عتّابعتبة بن محمد بن بن رافع بن تميم بن  أبو المحاسن يوسفبهاء الدين هو 
1(الموصلي( المولد والمنشأ الحلبي)2(  ار المقدسيه األصل والداد نسبة إلى جدالمعروف بابن شد ،

 في العاشر من يوم األربعاء ولدكان يكنّى بأبي العز ، ثم غير كنيته إلى أبي المحاسن ، ، ألمه 
، وتوفّي والده وهو صغير ، فتربى  وثالثين للهجرة في الموصل وتسعٍسنة خمسمائة رمضان  شهر

  )3(.يتيماً في بيت جده ألمه

                                                        
نسبة إلى الموصل وھي مدینة مشھورة عظیمة، تقع في شمال العراق على ضّفة نھر دجلة، كانت ُتعّد إحدى أكبر ) 1

الحموي، . / دینة قدیمة تاریخّیًا وفیھا آثار قدیمةالقواعد اإلسالمیة، وقد خّرجت كثیرًا من العلماء والفقھاء، وھي م
  ).223(ص) 5(، جمعجم البلدان

نسبة إلى حلب وھي مدینة واسعة عظیمة كثیرة الخیرات، خّصھا اهللا بالبركة، تقع في الّشمال من بالد الّشام في ) 2
الحموي، . / لقدیمة الموجودة فیھا، إضافة إلى اآلثار اسوریا، فیھا قلعة عظیمة، وفیھا مزارین لسّیدنا إبراھیم 

 ).282(ص) 2(، جمعجم البلدان
ابن ). / 360(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 383(ص) 22(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ) 3

ابن خّلكان، ). / 120(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 276(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 
  ).101(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، /  ).84(ص) 7(، جوفیات األعیان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


61 
 

، وقرأ  رـحفظ القرآن وهو صغية في الموصل ، حيث ـه العلميـكانت بدايتقد لو
وقرأ عليهم كتب الحديث مثل  )1(هـ، وروى عن مشايخ ةـن العربيـوأتق بعـالس القراءات

، وأجازه  وجامع التّرمذي وغيرها الكثير صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وكتب المسانيد
قويت حجته ورسخ علمه وتأهل ثم بعد أن ،  والخالفوبرع في علوم الفقه  مشايخه بالرواية عنهم ،

، وسمع فيها من جماعة كثيرة من الفقهاء ، ن وستّي وستٍّسنة خمسمائة بغداد ، انتقل إلى للتّدريس 
، ثم رجع  مدة أربع سنين )2(المدرسة النّظامية فيودرس ،  اًوفاق أهل عصره وساد عليهم دنيا ودين

 ، )3(يةمدرسة الكمالالفدرس ب وستّين للهجرة ، وتسعٍفي أواخر سنة خمسمائة  بعدها إلى الموصل
  )4(.وثمانين وثالثوظل هناك حتى سنة خمسمائة 

ولما ثم بالد الشّام ،  )5(والخليل سوفي هذا العام خرج إلى الحج ، وزار بعدها بيت المقد
أكرمه ، وطلب إليه و واستقبله بحفاوة،  استحضرهسمع النّاصر صالح الدين بوصوله إلى دمشق 

وثمانين ،  وأربعٍوفي شهر جمادى األولى سنة خمسمائة ،  فأسمعهأن يسمعه شيئاً من الحديث 
ومشيخة المدرسة الصالحية والحكم التحق بخدمة النّاصر صالح الدين ، فوالّه قضاء العسكر 

وفي هذه الفترة التي صحب فيها النّاصر بالقدس الشّريف ، وهو أول من تولّى مشيخة الصالحية ، 

                                                        
صائن الدین أبو بكر یحیى بن سعدون القرطبي وقد الزمھ : من أشھر مشایخھ الذین تلّقى عنھم وقرأ علیھم وأجازوه) 1

أحد عشر سنة، والّشیخ أبو البركات عبد اهللا بن الخضر المعروف بابن الّشیرجّي، والّشیخ مجد الّدین أبو الفضل عبد 
ّدین أبو الّرضا سعید بن عبد اهللا الّشھرزورّي، والحافظ مجد الّدین أبو اهللا بن أحمد الطوسّي الخطیب، والقاضي فخر ال

. / محّمد عبد اهللا بن محّمد الّصنھاجّي، والحافظ سراج الّدین أبو بكر محّمد بن علّي الجّباني، وكّلھم أذنوا لھ وأجازوه
  ).86- 85(ص) 7(، جوفیات األعیانابن خّلكان، 

 وكان الطوسي، إسحاق بن علي بن داد ، نسبة إلى الوزیر نظام الملك أبو علي الحسنمن أكبر المدارس القدیمة ببغ) 2
وخمسین للھجرة، وأّول من دّرس فیھا أبو إسحق  وسبٍعوھو الذي أنشأھا سنة أربعمائة  أرسالن، أللب حازما وزیرًا

  ).128(ص) 2(، جوفیات األعیانابن خّلكان، . / الّشیرازي
ابن خّلكان، . / الّدین أبو الفضل محّمد بن الّشھرزوري، وھو الذي أنشأھا في الموصل نسبة إلى القاضي كمال) 3

 ).87(ص) 7(، جوفیات األعیان
ابن ). / 361(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 384(ص) 22(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ) 4

ابن خّلكان، ). / 121(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةشھبة،  ابن قاضي). / 277(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 
  ).101(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، /  ).86(ص) 7(، جوفیات األعیان

، سكنھا إبراھیم )قریة أربع(، تقع في جنوب مدینة القدس، كان یطلق علیھا قدیمًا الخلیل ھي مدینة كنعانّیة قدیمة) 5
  الواقعة اآلن أسفل المسجد ) المكفیلة(ھو وزوجتھ سارة بعض الّسنین، ولّما توّفیت سارة دفنھا في مغارة

دفنوا جمیعھم في المغارة المذكورة ) رفقة(، ثّم زوجتھ ومن بعده إسحق  اإلبراھیمي، ولّما توّفي إبراھیم 
، )حبرون(عد موتھما بمصر بمّدة، ثّم عرفت البلدة باسم وكذلك یعقوب ویوسف علیھما السالم الذین نقلت جثتھما إلیھا ب

وعائلتھ، ولّما دخلھا الفرس ھدموھا، حتى إّنھ ال یوجد  وفي أّیام الّرومان أقیمت كنیسة على مقبرة إبراھیم 
ى بھ مسجد إبراھیم، حبرى، حبرون، والخلیل اّلذي تسم: لحبرون ذكر في الفتوحات اإلسالمّیة، ولھا عّدة أسماء منھا

، وھو ھما واد طویل ُیعرف بوادي الّتفاح، ویقع  بینسفحي جبلي الّرمیدة وجبل الّرأس حّتى اآلن، وقد بنیت الخلیل على
، معجم البلدانالحموي، . / وستین للمیالد وسبٍعیخترق وسط الخلیل، وھي من المدن التي احتّلت سنة ألف وتسعمائة 

 ).345(، صطینمعجم بلدان فلسشّراب، ). / 387(ص) 3(ج
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اً ونقل عنه مواقف كثيرة ، حتى ألّف فيه بعد موته كتاباً أسماه صالح الدين ، أحبه حباً شديد
، جمع فيه سيرة صالح الدين األيوبي وجهاده ، وهو من ) النّوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية(

  )1(.الكتب القيمة المفيدة

ر كبير في تجميع ثم بعد انتقال النّاصر صالح الدين إلى الرفيق األعلى ، كان البن شداد دو
ب بينهم من خالف ، فرأب الصدع ، ومنع تفرق ـأوالده بعضهم إلى بعض ، وإصالح ما نش

الجمع ، ثم طلب إلى قضاء حلب بعد وفاة قاضيها فأجاب ، فصار قاضي حلب ، وقد ازدهرت في 
   )2( .فيهاوقت قضائه ، حيث أمر بإنشاء المدارس 

مأموناً ، عارفاً بأمور الدين فقيهاً فيه ، وكان على مذهب ولقد كان ابن شداد رجالً ثقة 
اإلمام الشّافعي ، اشتهر بعبادته وتقواه وصالحه ، وكان قوياً جريئاً مهاباً ، حتّى قيل عنه أنّه كان 

في زمانه ، وقد كانت كلمته مسموعة عند النّاصر صالح الدين ،  )3(في زمانه كالقاضي أبي يوسف
) دالئل األحكام على التّنبيه: (، وله تصانيف كثيرة في علوم مختلفة ، ومن أهمها ورةوله رأي ومش

ملجأ (وهو كتاب في الفقه ، ) الموجز الباهر(وهو كتاب في األحاديث المستنبط منها األحكام ، 
في ) يةالنّوادر السلطانية والمحاسن اليوسف(وهو كتاب في األقضية ، ) الحكّام عند التباس األحكام

، وقد ظّل في حلب في أواخر عمره ، حتّى هرم وظهر عليه  سيرة النّاصر صالح الدين األيوبي
الخرف ، حتّى لم يعد يعرف من حوله ، ومرض مرضاً شديداً ، فالزم بيته إلى أن توفّاه اهللا يوم 

فن بتربته وقد صفر سنة ستمائة واثنتين وثالثين للهجرة ، ود شهر األربعاء في الرابع عشر من
  )4(.جعل داره خانقاه للصوفية ألنّه لم يعقّب ، ولم يكن له وارث

  
                                                        

ابن ). / 361(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 384(ص) 22(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ) 1
ابن خّلكان، ). / 121(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 277(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 

  ).102(ص) 2(، جالجلیل األنسالعلیمّي،  ).86(ص) 7(، جوفیات األعیان
ابن ). / 361(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 384(ص) 22(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ) 2

  ).86(ص) 7(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ). / 277(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 
، اإلمام المجتھد الفقیھ الحنفّي، صاحب أبي )ھـ182-112(ھو أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم الكوفّي البغدادّي ) 3

حنیفة وناشر مذھبھ، تفّقھ علیھ وبرع في مجاالت العلوم وتفّنن، واشتھر بین الّناس بتقواه وعدلھ وورعھ، وھو أّول من 
المھدي والھادي والّرشید، وقد برع في : الخلفاء العّباسیین وھملّقب بقاضي القضاة، وقد ولي القضاء لثالثة من 

  ).367(ص) 2(، جشذرات الّذھبابن العماد، : (. / الّتصنیف وكتبھ معتمدة في المذھب، ومن أشھر تصانیفھ
بن ا). / 362(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 384(ص) 22(، جسیر أعالم الّنبالءالّذھبّي، ) 4

ابن قاضي شھبة، ). / 99(و) 84(ص) 7(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ). / 277(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 
  ).102(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، /  ).122(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیة
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  المبحث الثّاني
  

  هـ)654(المقدسي  بن محمد عبد الرحمن بن نوح
  

 )1(التُّركماني بن إبراهيم بن موسى أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمدشمس الدين هو 
 وأعرفهم وكان من أكبر أصحابه وأجلّهم قدراً )2(الحالص ابن تفقّه على ، الدمشقي يـالمقدس

الذي ذكره  )3(اإلمام النّووي وروى عنه خلق كثير ، ومن أشهر تالميذه الذين رووا عنه،  بالمذهب
 ، )4("شيخنا اإلمام العارف الزاهد العابد الورع المتقن ، مفتي دمشق في وقته: "في مقدمة كتابه فقال

كان فقيهاً في المذهب بصيراً به ،  ،منهم ولده إبراهيم اآلتي ذكره من الفقهاء  جماعة به تفقه وقد
سنة ستمائة  اآلخر ربيعشهر  فيبدمشق  وكانت وفاته ، )5(ةواحيالروقد تولّى التّدريس في المدرسة 

وخمسين للهجرة ، ودفن بمقابر الصوفية ، ولم تذكر كتب التّراجم شيئاً عن زمان والدته أو  وأربعٍ
، فتكون والدته تقريباً في سنة خمسمائة وأربعٍ  مكانها ، غير أنّها ذكرت وفاته عن نحو سبعين سنة

  )6(.وثمانين للهجرة

   
                                                        

ماّدة ، الموسوعة الحّرة ویكیبیدیا موقع. / وسط آسیاالتركي المتواجد في  العرقھم أفراد والتركمان نسبة إلى ) 1
  .م28/6/2011، )تركمان(
الح المعروف بابن الّصالّشافعّي،  الموصلّيالشَّْھُرُزْوِريُّ  الكردّي موسىبِن  بن عبد الرحمَن عثمان ھو أبو عمرو) 2
، ثم اشتغل بالموصل مدة ثم وبرع في المذھب بشھرزورھ على والده تفّق ،الحدیثالفقھ وأحد علماء ، )ھـ643- 577(

دار الحدیث بدمشق ة، فلما أنشئت ة مّدواحّیس بالّرإلى دمشق، فدّر ، ثّم انتقلببیت المقدس ریةالّناص بالمدرسةس دّر
و ) مشكل الوسیط: (ویلّقب عند علماء الحدیث بالّشیخ، لھ مصّنفات كثیرة في الحدیث وعلمھ ومنھا، توّلى الّتدریس فیھا

) 3(، جوفیات األعیانابن خّلكان، ). / 383(ص) 7(ج، شذرات الّذھبابن العماد، . / وغیرھا الكثیر) علوم الحدیث(
  ).243(ص

، اإلمام )ھـ676- 631(الّشافعّي  ووّيالّن الحورانّي ي الحزامّيھو محیي الّدین أبو زكرّیا یحیى بن شرف بن مّر) 3
الحافظ البارع المتقن، برع في علوم القرآن والحدیث والفقھ، وكان شدید الّزھد والورع، وقد كان تاركًا لملّذات الّدنیا 

شذرات ابن العماد، . / وغیرھا الكثیر) المجموع شرح المھّذب(و ) الّروضة: (لھ مصّنفات كثیرة منھاوولم یتزوج، 
 ). 513(، صطبقات الحّفاظالّسیوطّي، / ). 618(ص) 7(ج، الّذھب

، بیروت، )18(ص) 1(، جواللغات األسماء تھذیب، )ھـ676:ت(النووي  شرف بن الّدین محیي زكریا الّنووي، أبو) 4
  .ت.ط، د.دار الكتب العلمّیة، د

في حلب،  الحموي رواحة بن الواحد عبد بن اهللا ھبة القاسم أبو ینالّد زكي أنشأھاھي مدرسة للمذھب الّشافعّي ) 5
، وقد اشترط واقفھا أن ال یتوالھا حاكم الصالح بن عثمان عمرو أبو توالھا بدمشق فالتي ،بدمشق أخرى أنشأو

سبط بن العجمّي، موفق الّدین أبو ذر أحمد بن إبراھیم . / متصّرف، وأن یعرف مدّرسھا الخالف العالي والّنازل
شوقي شعث وفالح الَبكور، حلب، دار القلم : ، تحقیق)304(ص) 1(، جتاریخ حلبكنوز الّذھب في ، )884:ت(

 ).199(ص) 1(، جالّدارس في تاریخ المدارس، . / ھـ1417، 1العربي، ط
ابن قاضي ). / 458(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 188(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 6

  ).283(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). 136(ص) 2(، جالّشافعّیةطبقات قاضي شھبة، 
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  المبحث الثّالث
  

  هـ)663-585(خالد بن يوسف بن سعد النّابلسي 
  

النّابلسي خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن مفرج بن بكّار  زين الدين أبو البقاء هو
 خرج إلى دمشق وثمانين للهجرة ، وخمسٍالدمشقي الملقّب بالزين خالد ، ولد بنابلس سنة خمسمائة 

خرج إلى بغداد وسمع من وغيره من كبار الفقهاء ، ثم ، وبها سمع من القاسم بن عساكر  ونشأ بها
وكان إماماً ذكياً ، لكنّه كان ضعيف الكتابة ، واللّغة ،  والحديث ، برع في األصولخلق كثير 

له عرجة في مرة ، ـ، وكان قصيراً شديد الس وحكايات مع الفضالء وله نوادر ظريفاً يحب المزاح
توفّي في  الشّافعية منهم اإلمام النّووي ،يلبس القصير من الثّياب ، روى عنه جملة من كبار رجله ، 

  )1(.وستّين للهجرة وثالثأواخر جمادى األولى سنة ستّمائة 

  

   

                                                        
، شذرات الّذھبابن العماد، ). / 173(ص) 13(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 308(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ) 1

  ).283(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 166(، صالعقد المذّھبابن الملّقن، ). / 542(ص) 7(ج
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   المبحث الرابع
  

  هـ)665- 599(المقدسي بن إبراهيم عبد الرحمن بن إسماعيل 
  

 بن عثمان مة أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيمهو اإلمام العالّ
األصل  المقدسيالشّافعي مشقيالد ثم ،  ِلالمعروف بأبي شامة المقدسيشامة فوق حاجبه  كبيرة
سنة  الثّالث والعشرين من شهر ربيع الثّانيفي ولد  ، المقرئ النّحوي ، الفقيه المؤرخاأليسر 

القرآن وهو دون وحفظ كان متواضعاً من غير تكلّف ،  ،في دمشق وتسعين للهجرة  وتسعٍخمسمائة 
وحصل له الشّيب وهو ابن خمسة  ، وقرأ القراءات كلّها وهو ابن سبع عشرة سنة ، سنين العشر
وأتقن الفقه ودرس وأفتى ، وبلغ رتبة ،  )1(وتفقّه على العز بن عبد السالمرين سنة ، ـوعش

األشرفية ، وبرع وكتب في االجتهاد ، وولي مشيخة دار الحديث األشرفية ومشيخة اإلقراء بالتّربة 
فنون العلم المختلفة ، ومنها القراءات والتّفسير والحديث والفقه واألصول والتّاريخ ، وله مصنّفات 
كثيرة في مجاالت مختلفة ، كالعقيدة والفقه واألصول والتّفسير والحديث والتّاريخ واللّغة ، ومن هذه 

 وهو شرح على الشّاطبية في قراءات القرآن الكريم ،) األماني حرز من المعاني إبراز: (المصنّفات
في أخبار الروضتين (في أصول الفقه ، ) المحقّق من علم األصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول(

النّ ولتينالدو ةوريالصنور(في التّاريخ ،  )2()ةالحي المفي التّفسير) سراية اإلآرى في تفسير س  ،
الباعث على (،  وهو كتاب أبدع فيه في تفسير حادثة اإلسراء والمعراج ، وله اختيارات رائعة فيها

وغيرها الكثير واختصر تاريخ دمشق في مرتين ، وهو كتاب في العقيدة ، ) نكار البدع والحوادثإ
ان بدمشق ، إذ ، وبينما هو في بيته بطواحين األشن محقّق ومطبوع هكتب من ريمن المصنّفات ، وكث

دخل عليه رجالن جبلّيان يريدان استفتاءه ، فضرباه ضرباً مبرحاً ، ولم يسعفه أحد ، فمرض به 

                                                        
 ،)ھـ660-577(الّدمشقّي  الّسلمّي الحسن بن القاسم أبي بن الّسالم عبد بن العزیز عبد الّدین ھو أبو محمد عّز)  1

دمشق، زار بغداد واستقر أمره في مصر، فتولى  في ونشأ االجتھاد، ولد رتبة بلغ شافعّي فقیھ العلماء، بسلطان الملقب
 االحكام، أدلة في اإللمام الكبیر، الّتفسیر: القاھرة، لھ مصنفات كثیرة، منھا القضاء، ثم ُعزل ولزم بیتھ، وتوفي في

). 318(ص) 18(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ./ سكن الشام، وغیرھا الكثیر في االسالم أھل ترغیب الّشریعة، قواعد
  ).21(ص) 4(، جاألعالمالزِِّركلي، / 
الّروضتین ، )ھـ665:ت(بد الّرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم المقدسّي أبو شامة، شھاب الّدین ع. وھو كتاب مطبوع) 2

  .ھـ1422، 1إبراھیم شمس الّدین، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط: ، تحقیقالحیةوریة الّصولتین الّنفي أخبار الّد
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وستين للهجرة ودفن بباب  وخمسٍإلى أن مات في تاسع عشر من شهر رمضان سنة ستّمائة 
  )1(.بدمشق الفراديس

                                                        
، الّشافعّیة الكبرى طبقاتالسُّبكي، ). / 166(، صالعقد الُمذَھبابن الملّقن، ). / 313(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ) 1

). / 67(ص) 18(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 553(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 165(ص) 8(ج
موقع مكتبة اإلمام ). / 124(ص) 4(، جمرآة الجنانالیافعّي، /  ).169(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، 

  .http://ebql.org/index.php?option=com_author_book&id=20756م، 30/6/2011ابن القّیم، 
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  المبحث الخامس 
  

  هـ)665- 579( المقدسي بن أحمد بن نعمة أحمد
  

هو اإلمام كمال الدين أحمد بن نعمة بن أحمد النّابلسي الشّافعي ، والد كل من أحمد ومحمد 
، وكان رجالً صالحاً  ، كان خطيب القدس للهجرة وسبعين وتسعٍاآلتي ذكرهما ، ولد سنة خمسمائة 

ستمائة في شهر ذي القعدة سنة  كانت وفاتهسمع بدمشق من ابن عساكر ، وبها ،  متعبداً زاهداً
  . ولم أجد خالل بحثي المتواضع إذا كان له كتب أو مصنّفات أم ال )1(.وستّين للهجرة وخمسٍ

   

                                                        
) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، / ). 124(ص) 4(، جمرآة الجنانالیافعّي، / ). 312(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ) 1

  ). 552(ص
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  المبحث السادس
  

 هـ)675-596(إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني  
    

سعد اهللا بن جماعة بن أبي الفضل إبراهيم بن أبو إسحاق هو اإلمام العالمة برهان الدين 
ة بن عبد اهللا عامر بن الحارث بن رافع ـبن جامع بن جماع"بن صخر ة بن حازم ـجماععلي بن 

 )2(الكناني )1("بن عبد بن علي بن وقد بن عمر بن عبد بن عباد بن غنم بن ملكان بن كنانة
المولد )3(الحموي  ،اهد،  من ولد مالك بن كنانة ،المذهب  الشّافعيفقيه ، ال الخطيب القدوة الز

مات أبوه و وتسعين للهجرة ، وستٍّفي منتصف شهر رجب سنة خمسمائة ،  وفي ، ولد بحماةصال
،  الحديثعلم ثم اشتغل ب الفخر بن عساكر وغيره ، انتقل إلى دمشق وتفقّه علىووهو صغير ، 

ة أماكنودرد،  س بعداماً  كان كثير التهجاماً قوف وطم أهل بعل له معرفة، صوهمريقالتّصو  ،
 عدة مرات ، وكانحج وقد  ، بتقواه وصالحه اعتقادقبول عند النّاس ولهم م،  حسن الكالم فيه

،  وسبعين وخمسٍالقعدة سنة ستّمائة  شهر ذي فيو،  للهجرة وسبعين وثالثآخرها سنة ستّمائة 
، ه ، وودع أهل بلد استصحب معه كفنهف ، سبيت المقدزيارة ل أن يخرج حماة أراد وهو في

ثم مرض يومين وتوفّي في ، قليلة  ، فوصل إليه وأقام به أياماً وأخبرهم أنّه يموت ببيت المقدس
،  وسبعين للهجرة وخمسٍسنة ستّمائة يوم عيد األضحى من  في صباحوكانت وفاته  اليوم الثّالث ،

الشّيخ أبي بمقبرة مامال ، بجوار قبر ، ودفن المبارك  لّي عليه ضحوة النّهار بالمسجد األقصىوص
4(عبد اهللا القرشي( اهدالعابد الز.)5(  

                                                        
الّدین أبو العّباس أحمد  المقریزّي، تقي). / ھـ790:ت(أخذت تتّمة ھذا الّنسب من ترجمة أحد أحفاده وھو إبراھیم ) 1

محمود الجلیلي، : ، تحقیق)85(ص) 1(، جدرر العقود الفریدة في تراجم األعیان المفیدة، )ھـ845:ت(بن علّي 
 .ھـ1423، 1بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ط

شّراب، محّمد محّمد /  .نسبة إلى قبیلة كنانة وھي من القبائل العدنانّیة المشھورة، وكنانة ھو الجّد الّثامن للّنبّي ) 2
  .م2002، 1، عّمان، دار األھلّیة، ط)38(، صمعجم العشائر الفلسطینّیةحسن، 

نسبة إلى حماة، وھي من أكبر مدن الّشام وأغناھا، خیراتھا كثیرة وأسعارھا منخفضة، یحیط بھا سور ضخم، ویمّر ) 3
  ).300(ص) 2(، جانمعجم البلدالحموّي، . / بھا نھر العاصي، وقد اشتھرت بنواعیرھا

، قاضي بیت ، العابد الّزاھد)ھـ599-544( القرشّي الّشافعّي أحمد بن إبراھیمھو القاضي أبو عبد اهللا محّمد بن ) 4
. / المقدس، أصلھ من األندلس، وأقام بمصر مّدة، ثّم انتقل إلى بیت المقدس فأقام فیھا، وتوّفي فیھا ودفن بمقبرة مامال

  ).319(ص) 5(، جاألعالمالّزركلّي، /  ).120(ص) 2(، جالجلیلاألنس العلیمي، 
  ).150(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 115(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 5
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ألنّه رآه  ،) صاحب عرفة(ـب، وكان يلقّب  بيت المقدس من بني جماعةب أقاموهو أول من 
عيد األضحى بمدينة حماة ، فلما ظهرت له هذه خطبة خطب وقد وأصبح ، جماعة من النّاس بعرفة 

، وقد أعقب ولدين ، هما بدر الدين محمد وزين ، وتوفّي به  توجه لزيارة بيت المقدس،  الكرامة
، ومن نسله اليوم عائلة الخطيب الكناني الموجودة في القدس الشّريف ، وقد )1(الدين عبد الرحمن

  )2(.عرفوا بهذا اإلسم لتوارثهم الخطابة في المسجد األقصى المبارك

                                                        
  ).138-137(وص) 151(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 1
   .http://alkhatib.meم، 7/7/2011موقع آل الخطیب الكناني، ). / 38(، صمعجم العشائر الفلسطینّیةشّراب، ) 2
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  المبحث السابع
  

  هـ)682-618( المقدسيبن أحمد بن نعمة  محمد
    

، الشّافعي المقدسي  النّابلسي بن أحمد محمد بن أحمد بن نعمةأبو عبد اهللا هو شمس الدين 
، ولد سنة  اإلمام شرف الدين أحمد اآلتي ذكره هأخووالده اإلمام أحمد بن نعمة سابق الذّكر ، و

، وكان صاحب دين  برع وأتقنفتفقّه على المذهب الشّافعي ، و،  للهجرة ةعشر ستّمائة وثماني
 وحدث من خلق كثير ، سمعوالعمل وكان ممن جمع بين العلم والدين ،  وتقوى وورع ، محباً للخير

ثم اشترك هو والقاضي عز ،  )2(يابة عن ابن رزيننّبال )1(درس بالشّامية البرانية، و عن آخرين
فيها ، ثم استقّل بها بعده إلى أن مات ، وناب في الحكم عن ابن الصائغ ،  )3(الدين بن الصائغ

، وقد جاوز عمره  سنة ستمائة واثنتين وثمانين للهجرة في ثاني عشر من ذي القعدة وكانت وفاته
  )4(.الستّين

   

                                                        
 لكّن ًاجّد الحجم َكِبیَرة اْلمدرَسة َھِذه َكاَنتولقد  ،ةبالعینّی ىُیسّم َقدیمًا اھمحّل وكان ،ىالكبر بالعقیبة َمْشُھوَرة اآلن ھي) 1

 ةبالحسامّی أیضًا ىوتسّم، وأوقافًا اءُفَقھ وأكثرھا وأعظمھا ارسالمد كبرأ ن، وھي مامنھ قسم ُھو اِإنَّم اآلن وجودالم
 األطالل منادمة، )ھـ1346:ت( مصطفى بن أحمد بن القادر عبد بدران، . /الجین بن عمر الّدین حسام ىِإل بةسن

نقًال عن برنامج . م1985 ،2اإلسالمي، ط الشاویش، بیروت، المكتب زھیر: ، تحقیق)104(، صالخیال ومسامرة
  .المكتبة الّشاملة

، قاضي )ھـ680-603(ھو تقي الّدین أبو عبد اهللا محمد بن الحسین بن رزین بن موسى العامرّي الحموّي الّشافعّي ) 2
القضاة وشیخ اإلسالم، مولده بحماة ووفاتھ بالقاھرة، تفّقھ على ابن الّصالح، وبرع في الحدیث والفقھ واألصول 

ابن قاضي . / دل، وكان یقصد بالفتاوى من جمیع األمصار، وممن نقل عنھ الّنوويوالعربیة والخالف والمنطق والج
  ).643(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 187(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةُشھبة، 

-628(عّي، ھو عّز الّدین محّمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خلیل بن مقّلد بن الّصائغ األنصاري الّدمشقّي الّشاف) 3
، قاضي القضاة بالّشام، ولي الّتدریس بالّشامّیة البّرانّیة مشاركًا للقاضي ابن المقدسّي، ثّم ولي وكالة بیت )ھـ683

المال، ثّم ولي قضاء القضاة فبرع بھ وأحسن، حصلت لھ محنة شدیدة وسجن بالقلعة، ثّم أطلق من الحبس، وظّل 
ابن العماد، ). / 74(ص) 8(، جطبقات الّشافعیة الكبرىالسُّبكّي، . / ون سنةمعزوًال إلى أن توّفي وعمره خمسة وخمس

  ).669(ص) 7(، جشذرات الّذھب
، العقد الُمذَھبابن الملّقن، ). / 663(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 351(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ) 4

  ).250(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 252(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوي، ). / 376(ص
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  المبحث الثّامن
  

 هـ)687-603(عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم النّابلسي  
  

 هريالز القرشي إبراهيم بن يحيى الفهم أبي بن المنعم عبد )1(كازال أبو الخطيب مامهو اإل
فيالنّ العوابالشّ لسير ،  ، افعيسنة تقريباً المبارك ، ولد األقصى المسجد خطيبالمفتي المفس 
 تفسير من كثيراً يحفظ وكان،  العربية من وشيء بالفقه اشتغل ، لسبنابللهجرة  وثالث ستمائة
 وواسط وبغداد والموصل وحلب دمشق شيوخ من جماعة له وأجاز الحديث سمعو ، العظيم القرآن

 الفضالء األئمة من جماعة عنه وكتب ، للهجرة وخسمين وأربعٍ ستمائة سنة في ثوحد ، وهمدان
 علمه في العتقادهم يقصدونه الناس وكان ، ومنزلة ذكر له ، جليالً شيخاً كان ، في مصر والشّام

 وإماماً خطيباً به مكثو ، خطب في المسجد األقصى المبارك ، وبركته دعاءه ويتلمسون ودينه
 وسبعٍ ستمائة سنة رمضان شهرمن  سابعفي ال الثالثاء ليلة يوفّتُ،  سنة ربعينأ من كثرأ ومفتياً

 بمقبرة التّالي في اليوم ودفن ، ، وله من العمر أربع وثمانون سنة الشريف بالقدس للهجرة وثمانين
  )2(.مامال

    

                                                        
ابن ). / أبو الّذكاء(، وفي الّشذرات )أبو الّزكاء(في طبعة أخرى من كتاب البدایة والّنھایة البن كثیر وردت كنیتھ ) 1

 ).701(ص) 7(، جشذرات الّذھبالعماد، 
األنس العلیمي، ). / 701(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، / ). 280(ص) 14(، جالبدایة والّنھایةابن كثیر، ) 2

 ).136(ص) 2(، جالجلیل
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  التّاسعالمبحث 
  

  هـ)694- 622( المقدسيبن نعمة أحمد بن أحمد 
  

 المقدسي ابلسيشرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد النّ اإلمام هو
أخو شمس الدين محمد سابق ، وأحمد بن نعمة ابن خطيب القدس ، ، أقضى القضاة افعي ـالشّ

عشرين اثنتين وسنة ستّمائة و -كان خطيبها في هذا الوقت  ظنّاً ألن أباه-بالقدس  ، ولد الذّكر
العربية والنّظر ، قوي الدين حاد الذّهن سريع اللّغة كان إماماً في الفقه واألصول ، ووقد ،  للهجرة
عتقاد حسن وأخالق حميدة ، شمائله ، تقياً زاهداً ورعاً ، متنسكاً متواضعاً ، له ابديع الكتابة البديهة 

، برع  )1(بعد ابن الفركاح ة المذهبـانتهت إليه رئاس وله بال طويل في التّعليم ، لطيفة محمودة ،
مع من ابن ـس،  ، ولقّب بالخطيبومفتيها في الخطابة وكان خطيب الجامع األموي في الشّام 

،  )3(يخة دار الحديث النّوريةـ، وتولّى مش )2(اليةدرس بالشّامية البرانية والغزالصالح وغيره ، و
وخرج إلى القاهرة وتفقّه على العز ر من الفقهاء ومنهم ـذن باإلفتاء لكثي، وقد َأالم ـبن عبد الس

، وله  وغيرهاوله تصانيف عديدة في الفقه وأصوله ، وكان يفتخر بذلك  )4(تقي الدين ابن تيمية
ي ـه بين طريقتـع فيـحيث جم،  )الفقه لوـأصالبديع في ( هـكتبهر ـ، ومن أش شعر جميل

                                                        
، فقیھ أھل الّشام، )ھـ690-624(، ھو تاج الّدین عبد الرحمن بن إبراھیم بن ضیاء بن سباع بن الفركاح الفزارّي) 1

وخمسین، كان شدید الّذكاء  وأربٍعائة سمع من ابن الّصالح، وتفّقھ على العز بن عبد الّسالم، جلس لالفتاء سنة ستم
وھو كتاب ) شرح الورقات: (مدّققًا، مقّدما في المناظرة، متبحّرًا في الفقھ وأصولھ، ولھ في ذلك مصّنفات كثیرة، منھا

شرح فیھ كتاب الّتنبیھ، انتھت إلیھ رئاسة ) اإلقلید لدّر الّتقلید(في أصول الفقھ شرح فیھ كتاب الورقات للجویني، 
) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالّسبكّي، . / مذھب حتى توّفي في جمادى اآلخرة سنة ستمائة وتسعون للھجرةال

 ).373(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ). / 163(ص
مدرسة تقع في الّزاویة الّشمالّیة الغربّیة من الجامع األموّي بدمشق، وُتعرف بمشھد الّنائب، وھي منسوبة إلى ھي ) 2

، الّدارس في تاریخ المدارسالّنعیمّي، . / الغزالي، وإلى نصر المقدسي أیضًا الذي كان أّول من دّرس فیھااإلمام 
  ).313(ص) 1(ج
دار متخّصصة بتدریس الحدیث وعلومھ بدمشق، وھي منسوبة إلى نور الّدین زنكي الذي بناھا، وھو أّول من ھي ) 3

، الّدارس في تاریخ المدارسالّنعیمّي، . / بنى دارًا للحدیث، وقد وقف علیھا وعلى المشتغلین بعلم الحدیث أوقافًا كثیرة
  ).74(ص) 1(ج
، )ھـ728-661(بن تیمّیة الحّرانّي الحنبلّي  عبد السالم بن عبد اهللاتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن ھو ) 4
، كان ذكّیا شجاعًا عالمًا كریمًا محبوبًا بین الناس، وھو شیخ الحنابلة في وقتھ، وصاحب شیخ اإلسالممجتھد المطلق ال

اقتضاء (، )مجموع الفتاوى: (الّتصانیف واالختیارات الفقھّیة، برع في شّتى العلوم وأتقنھا وصّنف فیھا، من أشھر كتبھ
شذرات ابن العماد، . / في حیاتھ وحبس، ومات وھو في سجن القلعة بدمشق وغیرھا الكثیر، امتحن) الّصراط المستقیم

  ). 11(ص) 7(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 142(ص) 8(، جالّذھب
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األحد وكانت وفاته يوم ، ، ولم أجد له نسخة مطبوعة أو محقّقة )2(اآلمديالسيف و )1(الرازيالفخر 
  )3(.وقد نيف السبعين وتسعين للهجرة وأربعٍرمضان سنة ستمائة  في السابع عشر من شهر

                                                        
ھو أبو عبد اهللا فخر الّدین محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الّتیمي البكرّي القرشّي الّطبرستانّي الّشافعّي ) 1 
خطیب الرّي، فخر الّدین الّرازي، إمام المتكّلمین وصاحب الّتصانیف المشھورة، برع في الّتفسیر ، ابن )ھـ606- 544(

والفقھ واألصول والكالم والّطّب، وكان فرید عصره، كان جھورّي الّصوت، لھ ھیبة ووقار وحشمة، لھ أموال طائلة 
في ) المحصول(تفسیر الّرازي، وكتاب  وھو) مفاتیح الغیب: (وملبس وھیئة جمیلة، ولھ مصّنفات كثیرة أشھرھا

  ).142(ص) 3(، جالعبرالّذھبي، ). / 81(ص) 8(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، . / أصول الفقھ
باحث،  أصولي شافعي المذھب، ،)ھـ631- 551( التغلبي اآلمدي سالم بن محمد بن علي الدین سیف الحسن ھو أبو)  2

واشتھر، وبرع في الخالف،  فیھا فدرس القاھرة، إلى والشام، وانتقل بغداد في وتعلم بھا، ولد) بكر دیار( آمد من أصلھ
 حماة إلى مستخفیا فخرج الفالسفة، ومذھب والتعطیل القعیدة فساد إلى ونسبوه علیھ فتعصبوا الفقھاء بعض حسده
، )الّسول منتھى( ومختصره ،)االحكام أصول في اإلحكام( :منھا مصنفات كثیرة، فیھا، لھ فتوفي دمشق إلى ومنھا

) 4(، جاألعالمالزركلي، ). / 253(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / األلباب لباب( ،)األفكار أبكار(
  ).332(ص

األسنوي، ). / 742(و ص) 662(ص) 7(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 381(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ) 3
طبقات السُّبكّي، ). / 145(ص) 6(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 284(وص) 252(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیة
البدایة ابن كثیر، ). / 204(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 15(ص) 8(، جالّشافعّیة الكبرى

)./ 169(ص) 4(، جمرآة الجنانالیافعّي، ). / 99(ص) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).305(ص) 13(، جوالّنھایة
، المنھل الّصافي والمستوفى بعد الوافي، )ھـ874:ت(األتابكّي، جمال الّدین أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي 

  .م1984، ط.دمحّمد محّمد أمین، مصر، الھیئة المصرّیة العاّمة للكتاب، : تحقیق، )229(ص) 1(ج
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  العاشرالمبحث 
  

  هـ)694-620( المقدسي محمد بن سالم محمد بن
  

الم بن ـهو اإلمام جمال الدين محمد بن القاضي نجم الدين محمد بن القاضي شمس الدين س
،  ، ولد سنة ستمائة وعشرين للهجرة نابلس يوسف بن صاعد القرشي المقدسي الشّافعي ، قاضي

،  وتسعين للهجرة ، وكان عمره أربعة وسبعين سنة وأربعٍسنة ستمائة  توفّي في شهر ربيع اآلخرو
كان قاضياً وجده كانت له مكانة كبيرة عند  هوهو ابن قاضي نابلس نجم الدين محمد ، فوالد

ين سالمـالسين موسى ومجد الدين أحمد وشرف الد1( .لطان ، وكان له ثالثة أخوة ، شهاب الد(  

 

  

                                                        
، الوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 746(ص) 7(، جشذرات الّذھبعماد، ابن ال). / 384(ص) 3(، جالعبرالّذھبّي، ) 1

  ).71(ص) 3(ج
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  الفصل الخامس
  الثّامن الهجريعلماء القرن 

  

  المبحث األول
  
  هـ)710- 640(يوسف بن أبي عبد اهللا النابلسي  
  

يوسف بن سعد بن الحسن بن مفرج  بن اهللا عبد أبي بن يوسف المحاسن أبو ينالد جاللهو 
 لسيالشّبن بكّار النّابمن وسمع،  أربعينستمائة و سنة قبل ولد،  افعي بن خالدالبقاء  أبي هعم 

اآلتي  جماعة بنالعز  القاضي عنه روىو ، وغيرهم )1(االسفرائيني ينالد ومجد النابلسي يوسف
 وكان،  وأفتى في الشّامية وغيرها سودر )3(وطرابلس )2(بعلبك قضاء وولي ، بالفقه اشتغل ، ذكره

 وعشرسبعمائة  سنة من قريباً ومات،  األحكام ودقّة، عرِف بجودة النّقل في أخالقه  محموداً
   )4(.للهجرة

                                                        
نسبة إلى  -) اإلسفرائیني(اإلسفراییني  الصوفي بكر أبي بن عمر بن محمد بن محمد الدین مجد الّزاھد المحّدث ھو) 1

 دار قارئ جماعة، وكان عن دمشق، حّدث نزیل ،)ھـ646:ت(الّصفار  ابن ،- إسفرایین وھي بلیدة بنواحي نیسابور
 الفزاري، الدین وشرف الفارقي، الدین زین عنھ السكون، روى كثیر خّیرًا القراءة، ملیح الصالح، ابن على الحدیث

 ذي في شھر الشاطبي، وكانت وفاتھ ابن الدین وعالء القاضي، النابلسي الدین وجالل المقدسي، ابن الدین وبھاء
 ).143(ص) 1(، جاألنسابالّسمعاني، ). / 258(ص) 23(، جأعالم الّنبالءسیر الّذھبّي، /  .القعدة

َبْعَلَبك ھي مدینة قدیمة تقع اآلن في لبنان، بینھا وبین دمشق ثالثة أّیام، فیھا أبنیة عجیبة وآثار عظیمة، والّنسبة إلیھا ) 2
  ).453(ص) 1(، جمعجم البلدانالحموي، . / بعلبكّي

ساحلّیة تقع على بحر الّشام، ویقال لھا أطرابلس، ومعناھا بالّرومّیة واإلغریقّیة ثالث  طرابلس ھي مدینة قدیمة) 3
) 4(، جمعجم البلدانالحموي، . / مدن، حولھا سور قدیم، وفي ضواحیھا رباطات كثیرة یأوي إلیھا الّصالحون

  ).25(ص
علي : ، تحقیق)643(ص) 5(، جلّنصرأعیان العصر وأعوان ا، )ھـ764:ت(الّصفدي، صالح الّدین خلیل بن أیبك ) 4

، أبو الفضل شھاب الّدین أحمد بن علّي بن ابن حجر العسقالني. / ھـ1418، 1أبو زید وآخرون، دمشق، دار الفكر، ط
  .ھـ1414ط، .، بیروت، دار الجیل، د)483(ص) 4(، جفي أعیان المائة الّثامنة الّدرر الكامنة ،)ھـ852:ت(محّمد 
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  الثّانيالمبحث 
  
 حمن بن نوح المقدسيهـ)720-639( إبراهيم بن عبد الر  

  

الم مفتي المسلمين شمس الدين هو اإلمام العالّمة بهاء الدين أبو إسحق إبراهيم بن اإلمام الع
وثالثين للهجرة  وتسعٍستمائة الشّافعي ، ولد سنة رحمن بن نوح بن محمد المقدسي محمد عبد ال أبي

، وسمع الحديث من مجد الدين اإلسفرائيني وغيره ، ولما بدمشق  )1(في المدرسة الشّامية الجوانية
للهجرة  ةعشر ج إلى المدينة سنة سبعمائة وثالثخرج إلى الحج روى عنه مشايخ كثر ، ثم خر

وحدث بها ، وكذلك حدث بدمشق ، كان أميناً عفيفاً فيه خير وبر ، يخدم أصحابه ويتعهدهم في 
، والعلن ، وقد وقف أموراً كثيرةً على أعمال البِر روتوفّي في شهر جمادى اآلخرة سنة  الس

سم أبيه المنتسب ، ولم أقف له على زيارة لبيت المقدس ، لكنّه حمل ا سبعمائة وعشرين للهجرة
  )2(.إليه

   

                                                        
 ،أخت الّناصر صالح الّدین َأیُّوب بنت الشَّام لست ارًاد تكان قدبدمشق، و وريالّن المارستان ليقبوھي مدرسة تقع ) 1

 ابابھ سوى منھا ناآل یْبق َولم ،ّيالشَّافع المذھب ابأصح من ھینوالمتفّق اْلُفَقَھاء على وأوقفتھا مدرسة ابْعدھ فجعلتھا
) 1(، جالّدارس في تاریخ المدارسالّنعیمّي، . / وتعریف بالمدرسة اْلَبْسَمَلة حفرًا علیھا نقش كبیرة بالطة وبأعاله

  ).227(ص
الحسنّي، أبو ). / 37(ص) 1(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالني، ). / 89(ص) 1(، جأعیان العصرالّصفدي، ) 2

: ، تحقیق)233(ص) 2(ج، ذیل الّتقیید لمعرفة رواة الّسنن واألسانید، )ھـ832: ت(الّطّیب محّمد بن أحمد المّكّي 
  .ھـ1418، 1محّمد صالح بن عبد العزیز مراد، مّكة، مطابع جامعة أّم القرى، ط
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  الثّالثالمبحث 
  

برهان الدهـ)732-640( ين إبراهيم بن عمر الجعبري  
  

 )1(الجعبري بن أبي العباس هو أبو محمد برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل
الربعي الخليلي ، ين ، وأما في بغداد  الشّافعيراج ،  شيخ الخليل ، لقبه برهان الدويقال له ابن الس

 كان رجالً خلوقاً خيراً نير الوجه ،  ولد في جعبر سنة ستمائة وأربعين للهجرة ، فلقبه تقي الدين ،
لجماعة ، فسمع  رحل في البالدوكان وقوراً له هيبة ، ذكياً له قدرة على الكتابة واختصار الكتب ، 

ودرس  ثم ذهب إلى دمشقوبرع في القراءات وأسندها وكان يعطي اإلجازة فيها ، في بغداد ، 
إلى أن أربعين سنة ، و بضعاً حرم الخليل وتولّى مشيخة  ، ثم ذهب إلى الخليل ،بالغزالية 

،  ن سنةيوتسعن ، وله من العمر اثنتيين وثالثين للهجرة ترمضان سنة سبعمائة واثن شهر وفّي فيتُ
  .وشاهدته ، وقد قمت بزيارته)2(، وقبره معروف يزار  ودفن بظاهر مدينة الخليل

الجعبري الموجودة حالياًً في  لعائلةهذا ويعد الشّيخ برهان الدين الجعبري هو المؤسس 
استلم  الذيالخليل ، وهو جدهم األكبر ، وقد أنجب ولداً واحداً ، هو العالّمة شمس الدين محمد 

  )3(.همشيخة الحرم بعد والد

في القراءات  نُزهة البررة: ( مختلفة ، منها ممصنّفات كثيرة في علو وللبرهان الجعبري
شرح فيها متن الشّاطبية في القراءات ) شرح الشّاطبية(،  وهو كتاب في القراءات العشر) العشرة
) هول في علم األصولمشتهى النّ( وهو كتاب في سيرة اإلمام الشّافعي ،) مناقب الشّافعي( ، العشر

عقود الجمان (وهي منظومة ،  )م واإلصابة في مصالح الكتابةاإلفها( وهو كتاب في أصول الفقه ، 
، ) كنز المعاني في شرح حرز األماني(، ) رسوم التّحديث في علوم الحديث(، ) في تجويد القرآن

                                                        
) 2(، جاألنسابالّسمعاني، . / الجعبرّي نسبة إلى جعبر وھي قلعة تقع على الفرات بین بالس والّرّقة في الّشام) 1

  ).141(ص) 2(، جمعجم البلدانالحموي، ). / 66(ص
، الوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 171(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 94(ص) 4(، جلعبراالّذھبّي، ) 2

ابن ). / 103(ص) 1(، جأعیان العصرالّصفدّي، ). / 14(ص) 1(، جھدّیة العارفینالبغدادي، ). / 49(ص) 6(ج
  /  ).153(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 182(ص) 14(، جالبدایة والّنھایةكثیر، 

  م، 1/7/2011موقع الھیئة الخیرّیة آلل الجعبري، ). / 154(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 3
  http://jabary.maktoobblog.com/category./تاریخ العائلة/العائلة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


78 
 

، وله تصانيف  )اإليجاز في األلغاز(، ) مختصر أسباب النّزول للواحدي(، ) مواليد أئمة المسانيد(
ة والتّاريخ ، وله شعر ـفي القراءات والحديث واألصول والعربيكثيرة تقارب المائة مصنّف ، 

فقود ، لكنّني لم ، وبعض كتبه محقّق مطبوع ، واآلخر م)1(جيد محرر جميل ، وكّل هذه المصنّفات
  .أقف على أي منها

                                                        
، الوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 171(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 94(ص) 4(، جالعبرالّذھبّي، ) 1

كحالة، /  ).103(ص) 1(، جأعیان العصرالّصفدّي، ). / 14(ص) 1(، جھدّیة العارفینالبغدادي، ). / 49(ص) 6(ج
  .موقع الھیئة الخیرّیة آلل الجعبري/  ). 49(ص) 1(، جمعجم المؤّلفین
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  الرابعالمبحث 
  

  هـ)733- 639(محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني 
  

برهان بن الشيخ  محمد بدر الدين أبو عبد اهللاقاضي القضاة هو اإلمام العالمة شيخ اإلسالم 
أبو إسحاق إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد اهللا الكناني الحموي  الدين
وثالثين  وتسعٍافعي ، ولد بحماة ليلة السبت في الرابع من شهر ربيع اآلخر سنة ستّمائة ـالشّ

وسمع ونشأ مالزماً طريق الخير ، ومصاحباً ألهل الفضل والصلحاء والعلماء والفقراء ،  للهجرة ،
علمه ، وأخذ أكثر وبرع في فنون العلم  على ابن رزين ، ر ، وتفقّهـفي صغره من خلق كثي

وثمانين  وسبعٍتّمائة بدمشق ، ثم ولي قضاء بيت المقدس سنة س )1(رية، درس في القيمبالقاهرة 
سنة ستمائة  يوم األربعاء في التّاسع من شهر رمضان ة ، وظّل فيها ثالث سنين ، وفيللهجر

ثالث سنين ، وفي  ه ، وظّل فيهولي، فخرج إلى هناك و يةمصرقضاء الديار الإلى  طُلبوتسعين 
وتسعين للهجرة خرج إلى الشّام فولي القضاء فيها ، ثم ولي الخطابة فيها بعد  وثالثسنة ستمائة 

فأقام على ذلك مدة ، وبعدها عاد إلى موت شرف الدين المقدسي ، ثم ولي التّدريس واإلنظار ، 
مصر فولي القضاء فيها مرة أخرى ، وعهد إليه بقضاء الشّافعية في مصر ، وظّل على ذلك حتّى 

بعمائة وتسع للهجرة ، حيث أعفي من القضاء مدة سنة وشهر ، ثم أعيد إلى القضاء سنة سنة س
س بعدمدارس فيها ، حتّى كبر سنّه وصار ضريراً ، فاستعفي وصرف من  ةسبعمائة وعشر ، ودر

ولده عبد العزيز ، إال بمدة ولي القضاء بعده وة ، وعشرين للهجر بعٍـوسبعمائة ـالقضاء سنة س
ولقد كان البدر رجالً تقيا نقياً زاهداً متواضعاً ، ذا خلق رفيع ، وجاه ، ه ظّل يدرس وهو ضرير أنّ

منيع ، عفيف النّفس حسـن الخلق والسـيرة ، صاحب دين وإيمان ، كثير العبادة واألوراد ، حسن 
ه في كل علم ة ، لـالملبـس والهيئة ، عليه هيبة الرئاسـة ومالمح القيادة ، صاحب همة عالي

هم يضرب به فيصيب ، غزير العلم فصيح المنطق ، وكان ذكيا فطناً مناظراً ، وافر العقل قوي ـس
الحجة ، وقد اجتمع فيه من الصفات الحسنة مالم يجتمع في غيره في عصره ، وكان رصين اللّغة 

                                                        
مدرسة تقع بالحریمیین بدمشق، نسبة إلى موقفھا ناصر الّدین الحسین بن عبد العزیز القیمرّي الكردّي، وقد ھي ) 1

. / أوقفھا على القاضي شمس الّدین الّشھرزورّي، وعلى ذوي األھلّیة من ذرّیتھ، لیدّرسوا فیھا المذھب الّشافعّي
 ).335(ص) 1(، جالّدارس في تاریخ المدارسالّنعیمّي، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


80 
 

تنقيح المناظرة في (، ) رآنالتّبيان لمهمات الق: (له نظم ونثر وتصانيف كثيرة منهاوقوي البيان ، 
المنهل الروي في علوم الحديث (، ) ة من سورة الفاتحةـالفوائد الالئح(، ) تصحيح المخابرة

الفوائد الغزيرة في أحاديث (، ) تحرير األحكام في تدبير جيش اإلسالم(، ) غرر التّبيان(، ) النّبوي
الطّاعة في (، ) مة في أحكام أهل الذّمةكشف الغُ(، ) مستند األجناد في آالت الجهاد(، ) بريرة

انقطع في آخر  ، وغيرها الكثير ، وقد) حجة السلوك في مهاداة الملوك(، ) فضيلة صالة الجماعة
 الحادي والعشرين من فيليلة اإلثنين بالقاهرة وفّي تُعمره بمنزله ليسمع منه ويتبرك به ، إلى أن 

، وصلّي  وثالثين للهجرة ، ودفن بالقرب من قبر الشّافعي وثالثسنة سبعمائة األولى جمادى شهر 
  )1(.عليه صالة الغائب بجامع دمشق

أبو محمد عبد الرحيم ، وهو زين الدين هو اإلمام  :األول :عقّب الشّيخ بدر الدين ولدينقد و
الذي ولي الخطابة في المسجد األقصى المبارك بعد الشيخ عماد الدين النّابلسي اآلتي ذكره ، 

أبو عز الدين هو اإلمام  :وثالثين للهجرة ، والثاّني وتسعٍواستمر بها إلى أن توفّي سنة سبعمائة 
وتسعين  وأربعٍ، مولده سنة ستّمائة  بمدة بعد أبيه القضاةعبد العزيز ، وهو الذي ولي قضاء عمر 

  )2(.ةين للهجروستّ وسبعٍ، ووفاته سنة سبعمائة للهجرة 

  

   

                                                        
ابن قاضي )./ 139(ص) 9(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ). / 185(ص) 14(، جالبدایة والّنھایةابن كثیر،  )1

ابن حجر العسقالني، ). / 184(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 369(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةُشھبة، 
) 1(، جحسن المحاضرةالّسیوطّي، ). / 136(ص) 2(، جلاألنس الجلیالعلیمي، ). / 280(ص) 3(، جالّدرر الكامنة

تاریخ حوادث الّزمان ، )ھـ738:ت(ابن الجزري، شمس الّدین أبو عبد اهللا محّمد بن إبراھیم بن أبي بكر ). / 425(ص
عمر عبد الّسالم تدمرّي، بیروت، المكتبة : ، تحقیق)620(ص) 3(، جوأنبائھ ووفیات األكابر واألعیان من أبنائھ

  .ھـ1419، 1لعصرّیة، طا
  ).137(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 358(وص) 212(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 2
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  الخامسالمبحث 
  

  هـ)734( ابلسيالنّ يحيى بن حيمالر عبد بن عمر
  

 يحيى بن حيمالر عبدالخطيب ظهير الدين  بن عمر حفص بوأ ينالد عمادقاضي القضاة هو 
اإلمام ،  افعيالشّ لسيابالنّ هريالز رشيالقُ الحسن بن اهللا عبد بن جعفر بن علي بن براهيمإ بن
إضافة  مدة طويلة الخطابة بالقدس ىتفقّه بدمشق وُأذن له بالفتوى ، تولّ،  ثمحدال خطيبال فقيهال

، وله همة  الكتابةريع الحفظ سريع ـإلى قضاء نابلس ، ثم ولي قضاء القدس بعدها ، كان س
في شهر المحرم  الشّريف بالقدس وكانت وفاتهشرح صحيح مسلم ،  ه، من أشهر مصنّفات وفضيلة

، وولي الخطابة مكانه زين الدين بن  بمقبرة مامال فنللهجرة ، ود وثالثين وأربعٍسنة سبعمائة 
  )1(.جماعة اآلتي ذكره

   

                                                        
العلیمي، )./ 188(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، )./ 363(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 1

  ).562(ص) 2(، جفینمعجم المؤّلكَحالة، )./ 137(ص) 2(، جاألنس الجلیل
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  السادسالمبحث 
  

  هـ)739(إبراهيم بن جماعة المقدسي عبد الرحيم بن محمد بن 
  

هو اإلمام العالمة زين الدين عبد الرحيم بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
، وهو والد قاضي القضاة برهان الدين جماعة الكناني المقدسي الشّافعي ، خطيب القدس الشّريف 

 وأربعٍفي شهر ربيع األول سنة سبعمائة جد األقصى المبارك ـ، ولي خطابة المسبن جماعة 
 وتسعٍسنة سبعمائة بعد العماد النّابلسي السابق ذكره ، وظّل بها إلى أن وافته المنية وثالثين ، 

  )1(.وثالثين للهجرة

   

   

                                                        
الّنجوم األتابكّي، ). / 137(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 212(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 1

  ).360(ص) 2(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، ). / 233(ص) 9(، جالّزاھرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


83 
 

  المبحث السابع
  

وب بن منصور المقدسيبن أي هـ)748-666( علي  
  

المعروف عالء الدين أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور المقدسي الشّافعي هو اإلمام 
 ان بابن وزير المقدسيتفقّه في المذهب وستّين للهجرة ،  وستٍّولد سنة ستّمائة  ،والملقّب بعلي

 وسمع كثيراً من الحديث بدمشق والقدس،  برهان الدين هتاج الدين بن الفركاح وولدالشّافعي على 
بالمدرسة في مدارس كثيرة ، ثم درس ودرس ،  وغيره )1(الذّهبيالحافظ ، وسمع منه  وعني به

، وكتب كثيراً من الفقه والعلم بخطّه لفقه والحديث واللّغة والعربية الصالحية في القدس ، برع في ا
، وكان يحب كالم ابن تيمية ونسخ منه السلف  سائراً على نهجالمتقن ، وكان فقيهاً محدثاً عالماً 

، حصل له خلط في آخر حياته ، فعزل عن رئاسة المدرسة الكثير ، وأوذي وامتحن بسبب ذلك 
الحية ، وتوالّها مكانه الحافظ العالئيوحصل له في آخر حياته فقر شديد ، وظّل ،اآلتي ذكره  الص 

  )2(.وأربعين للهجرة سنة سبعمائة وثمانٍ مضانربالقدس في شهر  وافته المنية كذلك إلى أن

   

                                                        
  ).89(یأتي ذكره ص) 1
شذرات ابن العماد، ). / 146(ص) 4(، جالعبرالّذھبّي، ). / 40(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 2

  ).30(ص) 3(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، ). / 264(ص) 8(، جالّذھب
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  الثّامنالمبحث 
  

  هـ)749-690(محمد بن إبراهيم بن خليل الجعبري 
  

إبراهيم بن خليل بن أبي  برهان الدين هو الشّيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن
العباس الجعبري الشّافعي ، ولد سنة ستمائة وتسعين للهجرة ، وسمع الحديث من خلق كثير منهم 

ولي مشيخة الحرم اإلبراهيمي في الخليل بعد والده ، أبوه الذي استجاز له من جمع من العلماء ، 
زوجه وأربعين للهجرة ،  وتسعٍنة سبعمائة وانفصل منها ، ثم عاد إليها واستمر بها إلى أن توفّي س

ة تدعى زهراء بنت الشّيخ زين الدين عمر ، وهو ابن أخ الشّيخ علي ـأبوه من امرأة صالح
تولى اثنان منهم  ، محمد وأحمد وعمر وعلي وإبراهيم: ، وأنجب منها خمسة أبناء ، هم )1(البكّاء

   )2( :ا، وهم مشيخة الحرم اإلبراهيمي

الشّيخ الفاضل عمر بن محمد بن برهان الدين إبراهيم الجعبري الشّافعي ، وهو أكبر : األول
للهجرة ، وتفقّه على كثير من العلماء ، وولي مشيخة الحرم  ةعشر ، ولد سنة سبعمائة وأربع هأوالد

عن خاله ،  )3(طريقة الصوفية البكّائيةالاإلبراهيمي بعد أبيه واستقل بها ، وكان رجال فاضالً ، أخذ 
سنة سبعمائة  وكانت وفاته،  )5(الشّريعة والحقيقة هناك ، فجمع بين علمي )4(وصار شيخ الطريقة

  )6(.وثمانين للهجرة وخمسٍ

                                                        
 بالزیارة مقصودًا وكان الخلیل، ببلد مدة أقام اهللا، ولي العابد الزاھد ،)ھـ670- 570(البكاء  علي الحسن ھو أبو) 1

العلیمّي، /  .یزار، وكانت لھ كرامات ومكاشفات ظاھر وقبره المائة، قارب وقد رجب، في شھر مات بھ، والتبرك
  ).149(ص) 2(، جاألنس الجلیل

 .م1/7/2011لخیرّیة آلل الجعبري، موقع الھیئة ا). / 154(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 2
 ).149(، ص)2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، . / بة إلى الشیخ علي البّكاء المذكور آنفًاونسطریقة صوفّیة م) 3
. / من قطع المنازل والّترّقي في المقامات مصطلح عند الصوفّیة ویقصد بھ الّسیرة المختّصة بالّسالكین إلى اهللا ) 4

عبد : ، تحقیق)85(، صطالحات الّصوفّیةمعجم اص ،)ھـ730:ت(كمال الّدین عبد الّرازق بن جمال الّدین  ،الكاشاني
 ).1158(ص) 2(، جالموسوعة العربّیة المیّسرةغربال، . / ھـ1413، 1العال شاھین، القاھرة، دار المنار، ط

یقصد بھ أّن الّشریعة ھي األحكام الظاھرة التي خوطب بھا المكّلف، وأما علم الحقیقة فھو مصطلح عند الصوفّیة ) 5
ویقصد بھ دقائق ھذه األحكام وبواطنھا واألمور الخفّیة التي ال تنجلي إال ألصحاب الفھم والّذوق والمجاھدة، فیصل بھم 

) 1(، جإحیاء علوم الّدینالغّزالّي، . / ّدقائق مّما یفتح اهللا بھ علیھمقربھم هللا وسالمة صدورھم إلى كشف بعض ھذه ال
  ).130(ص

 .م1/7/2011لخیرّیة آلل الجعبري، موقع الھیئة ا). / 155(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 6
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م ـن علي بن محمد بن برهان الدين إبراهيـنور الدين أبو الحسيخ الفاضل ـالشّ: الثّاني
واستجاز له جده برهان الدين الشّيخ شرف الدين الجعبري ، ولد سنة سبعمائة وعشرين للهجرة ، 

وولي مشيخة الحرم اإلبراهيمي بعد أخيه عمر ، وتوفّي سنة ثمانمائة  )1(البارزي ،للهجرة ،  وثالث
  )2( .بعد أن فوض مشيخة الحرم لولده شمس الدين محمد

   

                                                        
، )ھـ738-645(افعّي الحموّي الّش الجھنّي البارزّي بن إبراھیم بن الرحیم عبد بن اهللا القاسم ھبة أبو الدین ھو شرف) 1

 فأبى، أضّر مصر لقضاء مّرات وطلب أجر، بال طویلة مدة حماة، ولي قضاءھا أھل الشافعیة، من الفقھاء أكابر من
، )الرسول أحادیث في االصول جامع تجرید( :منھا كتابا، وتسعون بضعة لمشھده، لھ حماة أغلقت مات كبره، ولما في
الّزركلّي، ). / 209(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / ، وغیرھا الكثیر)الحاوي أسرار من الفتاوي إظھار(

  ).73(ص) 8(، جاألعالم
 .م1/7/2011لخیرّیة آلل الجعبري، موقع الھیئة ا). / 155(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 2
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  المبحث التّاسع
  

  هـ)758-675(أحمد بن المظفّر بن بكّار النابلسي 
  

 بن الحسن بن بدر بن رالمظفّ بن محمد أبي بن رالمظفّ بن أحمد اسالعب أبو ينالد شهاب هو
النّ اربكّ بن جمفرابلسي األشعري الشّافعي مشقيالد 2(، سبط ، الشّيخ الحافظ الفقيه عقيدة )1(المكّي( 

 وسبعين وخمسٍ ستمائة سنة رمضان في ، ولد البقاء خالد بن يوسف النّابلسي الحافظ زين الدين أبي
 ،الذّهبي  الحافظ حدث عنهوقد ،  أنالشّ بهذا وعني ، وروى عنهم كثيرٍ من خلق وسمع للهجرة ،

، صاحب حفظ وفهم  المذاكرة حسن،  يعرفه لما متقناً ، يسمعه لما راًمحر ينقله فيما ثبتاً وكان
 بدمشق وكانت وفاته ، )3(، ولي المشيخة في مدارس عدة وأهلها ةنّالس نصرة في قائماً ، ومعرفة

  )4(.وخمسين ثمانٍوسبعمائة  سنة األول ربيع شهر في

  

   

                                                        
نسبة إلى أبي الحسن األشعري من أحفاد الّصحابي أبي موسى األشعرّي، كان لھ مذھب في االعتقاد، وقد انتسب ) 1

  ).166(ص) 1(، جاألنسابالّسمعاني، ). / أشعرّي(إلى مذھبھ فقھاء كثر، والّنسبة إلى من یّتبع مذھبھ 
 ،)1922(ص) 22(ج) 3(مجلد، لسان العربنظور، ابن م. / السِّْبط مفرد وجمعھا أسباط، وھو ولد االبن واالبنة) 2

  ).َسَبَط: (ماّدة
ذیل تذكرة ، )ھـ765:ت(الحسینّي، أبو المحاسن محّمد بن علي بن الحسن الّدمشقّي الّشافعّي . / مثل العّزّیة والّنفیسّیة) 3

  .ت.ط، د.، بیروت، دار الكتب العلمّیة، د)32(، صالحّفاظ للّذھبّي
  ).32(، صذیل تذكرة الحّفاظالحسینّي، ). / 31(ص) 9(، جّشافعّیة الكبرىطبقات الالّسبكي، ) 4
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  المبحث العاشر
  

  هـ)761-694(صالح الدين خليل بن سيف الدين كيكَلدي 
  

ة اإلسالمية وفقهاؤها كالنّجوم ، نجم قريب نوره عظيم ، منير بذاته مضيء علماء األم
مضيئة ، إال أنّها متفاوتة في  متأللئةفالنّجوم كلّها لغيره ، ونجم كبير لكن أثره قليل لبعد مسافته ، 

التأثير ، والنّجم الذي عظم تأثيره ولمع نوره ، البد له من مزيد مساحة بين السطور ، تتّسع إلى 
  :اآلتيةخه وتحوي أيام حياته ، ولذلك سوف أتناول ترجمة الحافظ العالئي من خالل المطالب تاري

  

  :ووفاته نسبه ومولده وحياته: المطلب األول
  

 لديكَيكَ سيف الدين بن خليلأبو سعيد اإلمام العالمة العارف الكبير صالح الدين  هو
العالئي  المقدسي مشقيالد العقيدة ، الشّافعي اإلمام  العالئيالمعروف بالحافظ المذهب األشعري ،

 ربيع فيبدمشق  ولد ،، عالم بيت المقدس في وقته  الفقيه األصولي الحافظ المفسر الفرضي المتفنّن
، واعتنى به وأفاده  )1(، ورباه جده ألمه البرهان الذّهبيوتسعين للهجرة  وأربعٍستمائة  سنة األول

سنة سبعمائة حفظ القرآن و، أباه كان من أمراء األجناد األتراك  حيث إنوله من العمر،  وثالث 
به  فبرع في هذا العام ، ماعهـوكان أول طلبه للعلم في الحديث ، حيث بدأ بس تسع سنين ،

يوخ كثر ، حتّى ـجد في طلب الحديث وقرأ بنفسه على ش بعمائة وعشرـوفي سنة س، تهر ـواش
ه ـودرس الفق، عصره في الحديث  فرد وصار، يخ ـشبعمائة ـشيوخه بالسماع على سزاد عدد 

صار حافظ زمانه إماماً في الحديث والفقه ، و فأبدع وتفنّن عصرهفي على كبار فقهاء الشّافعية 
،  والتّحديث التّصنيفوأقام في القدس ولزم اإلفتاء والتّدريس وقد  ،والفرائض والعربية واألصول 
وثالثين للهجرة  ، حيث حّل  وإحدىسنة سبعمائة  بالقدس الشّريف الحيةالصة ـالمدرسودرس في 

                                                        
-630( ھبّيالّذ مشقّيالّد الجلیل القرشّي عبد بن راشد إبراھیم بن عبد الكریم بن إسحاق ھو برھان الّدین أبو) 1

 بمسموعاتھ أصول ولھ بفوائد، ویذاكر متونًا یحفظ وكان خالد، والزین الدائم عبد ابن من فسمع الحدیث طلب ،)ھـ718
الّدرر ابن حجر العسقالني، . / فیھما روى فما سنتین من بنحو موتھ قبل اختالط لھ وأوثق، حصل منھ أفھم وغیره
  ). 40(ص) 1(، جالكامنة
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وب المقدسيس ،  مكان اإلمام علي بن أيالمدرسة فيكذلك ودر ومكث بهما إلى حين  )1(ةالتّنكزي ،
وحشمة له هيبة وعلم ودين ، وخُلق صاحب مروؤة ذكياً كريماً حكيماً ،  العالئي كانقد و، وافته 

في شهر  القدسب وكانت وفاته،  ، ولبس خرقة التّصوف فصار صوفياً بارعاً ووقار الرؤساء
   )3(.في القدس الشّريف )2(باب الرحمةودفن في مقبرة  وستّين للهجرة ، وإحدىالمحرم سنة سبعمائة 

  

  :شيوخه: الثّانيالمطلب 

  
ه ، فأبدع في كّل فن فنونشيوخ عصره في شتّى ضروب العلم وئي على كبار لقد تفقّه العال

  :، وأعرض هنا لبعض أبرز شيوخه الذين تلقّى عنهم وُأجيز فيه

 :ن الزملكانياب .1

أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد هو اإلمام العالّمة الكبير كمال الدين 
الشّافعي المعروف بابن خطيب زملكا أو ابن  الكريم بن خلف بن نبهان األنصاري

 ل سبعٍيوستّين للهجرة ، وق وستٍّولد في شوال سنة ستمائة  قاضي القضاة ، الزملكاني ،
في ورئيسها وكان شيخ الشّافعية  ،والنّحو وستّين ، برع في الحديث والفقه واألصول 

وهو فات كثيرة ، له مصنّو كثيرة ، وجاب البالد نشراً للعلم ، سدرس في مداروعصره ، 
ةعشر معه إلى القدس سنة سبعمائة وسبع وقد خرج،  من كبار مشايخ الحافظ العالئي 

 كانت وفاة، و ، وأذن له باإلفتاء للهجرة ، وألبسه زي الفقهاء بعد أن كان لبس زي الجند

                                                        
مدرسة قدیمة من مدارس القدس، تم إنشاؤھا في العھد المملوكي على ید األمیر سیف الّدین أبو سعید تنكز سنة ) 1

سبعمائة وثمانیة وعشرین للھجرة، وتقع ھذه المدرسة في الجھة الجنوبّیة لطریق باب الّسلسلة قرب بّوابة المسجد 
المدارس المملوكّیة العلمّي، أحمد، ). / 35(ص) 2(، جالجلیل األنسالعلیمّي، . /األقصى، وفوق الّرواق الغربّي منھ

  .م1999ط، .، القدس، مركز القدس لألبحاث، د)29(، صفي القدس
مقبرة باب الّرحمة ھي مقبرة قدیمة تقع مالصقة للّسور الّشرقي للمسجد األقصى المبارك، فیھا قبر الصحابیین ) 2

 ).64(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، . / الجلیلین شّداد بن أوس وعبادة بن الّصامت
). / 90(ص) 2(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالني، ). / 35(ص) 10(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ) 3

شذرات ابن العماد، ). / 256(ص) 13(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 328(ص) 2(، جأعیان العصرالّصفدّي، 
، طبقات الّشافعّیةاألسنوّي، ). / 121(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 327(ص) 8(، جالّذھب

) 1(، جالبدر الّطالع بمحاسن من بعد القرن الّسابع، )ھـ1250:ت(الّشوكاني، محّمد بن علي ). / 109(ص) 2(ج
  ).362(ص) 2(، جذیل الّتقییدّي، الحسن. / ھـ1348، القاھرة، مطبعة الّسعادة، الّطبعة األولى، )245(ص
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وعشرين للهجرة ، ودفن بالقاهرة  وسبعٍابن الزملكاني في شهر رمضان سنة سبعمائة 
ة الشّافعي1(.بجوار قب(  

  
 :الفزاريبرهان الدين  .2

إبراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن أبو إسحق برهان الدين مة الكبير هو اإلمام العالّ
الشّافعي ، وهو ابن تاج الدمشقي المصري الصعيدي الفزاري بن ضياء إبراهيم بن سباع 

تمائة وستّين للهجرة وتفقّه على ـبن الفركاح شيخ الشّافعية في وقته ، ولد سنة س الدين
والده ، وسمع من خلق كثير ، ودرس في مدارس عدة ، وتولّى الخطابة واإلفتاء ، وعرض 

ه ـعليه القضاء فامتنع ، كان عالماً بالمذهب ودقائقه ، وله تصانيف كثيرة في الفق
بدمشق في شهر  وكانت وفاتهالذين أخذ عنهم ،  شيوخ العالئيواألصول ، وهو أول 

  )2(.وعشرين للهجرة ودفن بجانب قبر والده وتسعٍجمادى األولى سنة سبعمائة 
 

3. الحافظ الذّهبي: 

هو اإلمام الكبير الحافظ شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
 الشّافعي الذّهبي ثين ، ولد سنة ستمائة الحفّاظ و، إمام التّركمانيالمحدوسبعين  وثالث

وطلب الحديث وهو ابن ثماني عشرة سنة ، فجاب البالد وسمع من خلق كثير ،  للهجرة ،
تاريخ : (وسمع منه خلق كثير ، ومنهم الحافظ العالئي ، له مصنّفات كثيرة مشهورة منها

ميزان االعتدال في (في تراجم الرجال ، ) نّبالءسير أعالم ال(في التّاريخ، ) اإلسالم الكبير
ه ـقبل وفات ، صار ضريراً، وغيرها الكثير رواة الحديث علم الرجال في ) نقد الرجال

 هر ذي القعدة سنة سبعمائة وثمانٍثنين في الثالث من شليلة اال بدمشق بمدة ، وكانت وفاته
  )3(.وأربعين للهجرة

  
  
 

                                                        
  ).151(ص) 2(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 140(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 1
  ).30(ص) 6(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 152(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 2
  ).114(ص) 2(، جبالوفیاتالوافي الّصفدي، ). / 264(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 3
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4. ين الهنديالد صفي: 

هو اإلمام األصولي المتفنّن شيخ الشّيوخ صفي الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحيم بن 
 وأربعٍهر ربيع اآلخر سنة ستّمائة ـحمد األرموي ثم الهندي الشّافعي ، ولد بالهند في شم

ه ، ثم سار إلى اليمن وجاب البالد وسمع من كبار  هوأربعين للهجرة ، تفقّه على جدألم
الفقهاء ، وكان مستقره بدمشق ، حيث ولي مشيخة الشّيوخ ، ودرس في مدارس كثيرة ، 

كان فقيهاً أصولياً متعبداً ، متكلّماً أديباً ،  ،وتصدر لالفتاء واإلقراء في األصول والمعقول 
) الفائق(، ) الزبدة(في أصول الفقه ، ) النّهاية(، ) السيفيةالرسالة : (وله تصانيف كثيرة منها

للهجرة ، ودفن  ةعشر مشق في شهر صفر سنة سبعمائة وخمسفي علم الكالم ، توفّي بد
  )1(.بمقابر الصوفية

  

  :كتبه ومصنّفاته: الثّالثالمطلب 
  

والفرائض  الفقه والفتاوىوالحديث وعلومه ، التّفسير ومصنّفات كثيرة ، في  للحافظ العالئي
، برع وأتقن فيها حتى صارت معتمدة عند صنّفاً ما بين صغير وكبير م الخمسينتجاوزت  وغيرها

نهاية ( :ذه المصنّفات ه ، ومنفقهاء المذهب الشّافعي بالرضا والقبول أهل العلم ، وآراؤه تلّقاها 
النّفحات (، ) األربعين الكبرى(، ) لتّفسيربرهان التّيسير في عنوان ا(، ) اإلحكام لدراية األحكام

في المسجد  في دروسه اذكره، وهو كتاب يشتمل على تفسير آيات وشرح أحاديث ) القدسية
بعت ويتداولها العامة قّقت وطُوهناك كثير من كتبه قد ح )2(، ، وغيرها الكثير األقصى المبارك

  :والخاصة من النّاس ، ومن هذه الكتب

وهو كتاب في أصول الفقه ، وقد تبحر فيه  :مراد في أن النّهي يقتضي الفسادتحقيق ال .1
العالئي في الحديث عن النّهي وأقسامه وأحكامه ، واستعرض آراء الفقهاء في هذه المسألة 

                                                        
  ). 68(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 1
  ).257(ص) 13(، جالوافي بالوفیاتالّصفدي، ). / 328(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 2
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، وهو  رأيه ورأي ابن تيمية في هذه المسألة بين األصولية ، وقد ُألّف كتاب في المقارنة
 )1(.كتاب مطبوع

جمع فيه عدداً من فتاويه في فقهي  وهو كتاب :المسماة بالمستغربة وبالقدسيةوى العالئي فتا .2
، وقد  مسائل مختلفة ، وقد أبدع فيه في التّحري الدقيق والتّفكير الطّويل قبل إصدار الفتوى

نشر فيه بعض آرائه الفقهية ، وخالف في بعض األحيان مذهبه ، وتتبع في ذلك قوة الحجة 
، وهو من الكتب الفريدة والمعتمدة في المذهب  والدليل ، وابتعد عن التّعصب للمذهب

  )2(.، وهو كتاب مطبوع الشّافعي

ه ، وقد تحدث فيه العالئي وهو كتاب في أصول الفق: إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة .3
وهو يرى أن ، حابي كدليل شرعية قول الصحابي عن حجية  بشكل عام قول الصحج

 )3(.، وهو كتاب مطبوع صحيحة ، وينتصر لهذا الرأي في كتابه ويدلّل عليه

وهو كتاب في الحديث ، جمع : إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة .4
حافظ فيه الحافظ العالئي مسموعاته من شيوخه وما روى عنهم ، وهو كتاب ال يكتبه إال 

، وهو كتاب  متقن متفنّن في علم الحديث وروايته ، وقد جمع هذا كلّه في الحافظ العالئي
 )4(.مطبوع

وهو من أعظم وأجمع وأحسن ما ُألّف في الحديث : ع التّحصيل في أحكام المراسيلجام .5
فيه الحافظ العالئي في كتابه المرسل ، وهذا بشهادة أهل الحديث وحفّاظه ، وقد استوعب 

 وستٍّوقد انتهى من تأليفه سنة سبعمائة  هذا جميع ما كتبه غيره في هذا الموضوع ،
  )5(.مطبوع ، وهو كتاب وأربعين للهجرة

  

                                                        
تحقیق المراد في أّن الّنھي یقتضي ، )ھـ761:ت(العالئي، أبو سعید صالح الّدین خلیل بن كْیكْلدي الّشافعّي ) 1
الّنھي البغدادي، أبو بكر بن عبد العزیز، . / ھـ1431، 1إبراھیم محّمد سلقیني، دمشق، دار الفكر، ط: ، تحقیقسادالف

  .ھـ1414، 1، الّریاض، دار ابن الجوزي، طیقتضي الفساد بین العالئي وابن تیمیة
العالئي المسماة بالمستغربة فتاوى ، )ھـ761:ت(العالئي، أبو سعید صالح الّدین خلیل بن كْیكْلدي الّشافعّي ) 2

  .ھـ1431، 1عبد الجواد حمام، بیروت، دار الّنوادر، ط: ، تحقیقوبالقدسّیة
: ، تحقیقإجمال اإلصابة في أقوال الّصحابة، )ھـ761:ت(العالئي، أبو سعید صالح الّدین خلیل بن كْیكْلدي الّشافعّي ) 3

  .ھـ1407، 1اإلسالمي، ط محّمد سلیمان األشقر، الكویت، جمعّیة إحیاء الّتراث
إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى ، )ھـ761:ت(العالئي، أبو سعید صالح الّدین خلیل بن كْیكْلدي الّشافعّي ) 4

  .ھـ1425، 1مرزوق بن ھیاس الّزھرانّي، دمشق، دار العلوم والحكم، ط: ، تحقیقالفرائد المسموعة
، جامع الّتحصیل في أحكام المراسیل، )ھـ761:ت(العالئي، أبو سعید صالح الّدین خلیل بن كْیكْلدي الّشافعّي ) 5

  .ھـ1407، 2حمدي عبد المجید الّسلفّي، بیروت، عالم الكتب، ط: تحقیق
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  :مكانته العلمية: المطلب الرابع
  

من خالل التّصانيف الكثيرة التي كتبها الحافظ العالئي ، والتي ذكرت بعضها آنفاً ، ومن 
مكانة هذا العاِلم الجليل وأهميته في نشر المذهب الشّافعي  ، فإن مسيرته العلمية طوال حياتهخالل 

تظهر جلية واضحة ، وهذا ما  -في جميع البالد التي زارها عامة ، وفي بلده فلسطين خاصة  -
: ؟ فقالن يخلفهمعيوماً سئل  التّاج السبكي أنّهعن كر أكّده من عاصره من علماء وفقهاء ، فقد ذُ

جال  ، العالئيوقد أكثر من مدحه في طبقاته ، ووصفه بأنّه الحافظ الثّبت الثّقة ، العارف بأسماء الر
   )1(.والعلل والمتون ، األديب الشّاعر النّاظم النّاثر

تمع به ما ُأجيز فيه ، واجكّل ب )2(للصفدي وقد أجاز، مجازاً يجيز للفقهاء  العالئي كانلقد و
يوم تولّى الصالحية  وبعث لهمنه وأخذ عنه فوائد جمة ،  الصفدي سمعفبدمشق والقدس والقاهرة ، 

، وفضله على  برسالة ، امتدحه فيها بأعظم المدائح ، وخلع عليه خلعة رئاسة الشّافعية في وقته
 لنشر ندب ولذلك. : "...اختامهفي  له، وقال  جميع أقرانه ، بل وعلى من سبقه من فقهاء الشّافعية

 ، الخليل مقام القدس حضرة تكون أن األقصى لفضله واستحق ، الجليل القطر بذلك ريفالشّ العلم
 يكون حتى العلم ميت وينشر ، بدرسه إدريس ابن مذهب يحيي ما هناك الباهر فضله من فليورد
 شرطه ما عند وليقف ، كالجناحين للعلم همافإنّ والبحث بالحفظ لبةالطّ دوليتعه ، قدسه في روحاً

 فليجعلها العلم زينة وجل عز اهللا وتقوى ،)3(صالحين بين وقع أمر فسدي فما ، ةنّالج اهللا أثابه الواقف
  )4(...."أمسه على الخير في خرهافليد العلم وجمال ، لبسه طراز

 تميز به من دين وتقوى وصالح ، وما وقد أكثر العلماء من مدحه والثّناء عليه ، لماهذا 
، وما قدمه للمذهب من ثروة علمية ، فكانت  فاق بها أقرانه في عصره رفاومعم وحواه من عل

لطالب ، وهذه المكانة لم تكن ل، وكتبه وتصانيفه تدرس  أقواله وآراؤه معتمدة عند فقهاء المذهب
  .عند فقهاء المذهب الشّافعي فحسب ، بل عند فقهاء المذاهب بشكل عام

   

                                                        
 ). 35(ص) 10(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 1
 ).93(یأتي ذكره في المبحث الّتالي، ص) 2
، وصالح الدین العالئّي الذي تسّلم بالقدس الّشریف یعني بھا صالح الدین األیوبي مؤّسس المدرسة الصالحّیة) 3

  .مشیختھا
 ).260(ص) 13(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ) 4
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  الحادي عشرالمبحث 
  

  هـ)764-696( ين أبو الصفاء خليل بن أيبك الصفديصالح الد
  

النّاظم  ،الشّافعي الدمشقي  )1(صالح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي هو
وأخذ عن الحافظ العالئي وتسعين للهجرة ،  وستٍّسنة ستّمائة  دفَبص ، ولد العصر أديب النّاثر ،

القاضي بدر الدين بن جماعة والذّهبي وغيرهم ، وقرأ طرفاً من الفقه ، ولم وأخذ عن وأجيز منه ، 
، وقال الشّعر  يلمع نجمه فيه ، وإنّما بزغ نجمه في التّاريخ واألدب والكتابة واإلنشاء والخطابة

يه وكان كثيراً ما يتردد علالتّاج السبكي  ه، صحب، وبرع في هذه العلوم وفاق أقرانه فيها  الحسن
ولما كبر وقوي عوده صار الصفدي يستشيره ، ، والسبكي آنذاك دون سن البلوغ ويستشيره 

 خطٍّبمهر في فن األدب وكتب ، وكتب له بعض كتبه وجلس كثيراً في حلقته ويستمع لنصحه ، 
ة اء بمصر ثم دمشق ، وكتب بيده مئات المجلّدات ، ثم ولي كتابـباشر كتابة اإلنشقد وحسن ، 

صنّف كتباّ كثيرة السر بحلب ، ثم وكالة بيت المال بالشّام ، ودرس في الجامع األموي بدمشق ، 
وهو  وهو كتاب في التّاريخ ،) الوافي بالوفيات: (، ومن أشهر هذه المصنّفات تجاوزت الخمسين

وهو  ، )أعيان العصر وأعوان النّصر(ه اعصره سم نوكتاب آخر في أعيا كتاب محقّق مطبوع ،
التّنبيه على : (اللّطاف هكتب وهو كتاب في البالغة ، ومن) جنان الجناس( أيضاً محقّق مطبوع ،

 فيبدمشق مريضاً بالطّاعون توفّي  ،، وغيرها الكثير ) يلجر الذّيل على وصف الخَ(، ) التّشبيه
  )2(.صوفيةوستّين للهجرة ، ودفن في مقابر ال وأربعٍشهر شوال سنة سبعمائة  العاشر من

                                                        
ألعلى، كانت نسبة إلى صفد، وھو اسم آرامّي بمعنى الّشّد والّربط، وھي مدینة عربّیة فلسطینّیة، وعاصمة الجلیل ا) 1

قریة وعشائر ) 69(قریة ومزرعة، وفي االعھد البریطاني ضّم ) 78(قدیمًا تعّد قضاء وكان یضّم في العھد الّتركّي 
متعّددة، وكان یضّم أیضًا سھوًال وجباًال، وأّما المدینة فیعود تاریخھا إلى أّیام الكنعانّیین، ولم یكن لھا ذكر في الفتوحات 

ذكرت من ضمن المدن التي استرّدھا صالح الّدین األّیوبّي من ید الّصلیبّیین، وفي عھد الممالیك  اإلسالمّیة، ولكّنھا
احتّلت  كانت إحدى نیابات الّسلطنة في بالد الّشام، ومحّطة من محّطات البرید بین الّشام ومصر، وھي من المدن التي

) 3(، جمعجم البلدانالحموي، . / أّنھا من أعمال لبنانوأربعین للمیالد، ذكرھا الحموي عل  سنة ألف وتسعمائة وثماٍن
  ).485(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 412(ص

ابن ). / 119(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 5(ص) 10(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكي، ) 2
  ).343(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 87(ص) 2(، جالّدرر الكامنةحجر العسقالني، 
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حداث ولقد أكثر التّاج السبكي من مدحه ، وترجم له في طبقاته ترجمة مستفيضة ، مليئة باأل
، إال أن علمه وفقهه  لم يذكر من تصانيفه شيء في الفقهومع أنّه والمواقف ، واألشعار واللّطائف ، 

  .فقهاء المذهبن كتب طبقات الشّافعية ذكرته كأحد ولذلك فإ،  وضعه في ركبهم
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  عشر الثّانيالمبحث 
  
  )1(هـ)765-714( المقدسي شهاب الدين أبو محمود بن تميم 

  

 بن تميم بن هالل بن براهيمإ بن محمد بن حمدأ محمود أبو )2(ينالد شهاب الحافظ ماماإل هو
تفقّه على للهجرة ،  ةعشر سبعمائة وأربع سنة القدسب ولدالشّافعي ،  اصيالخو المقدسي سرور

بعد  المقدس بيت في التنكزية بالمدرسة سودر بالحديث عنيالحافظ العالئي والذّهبي وغيرهما ، و
اً للعلم وأهله ، وكان سريع القراءة والحفظ ، غلبت عليه  ، وفاة العالئيوكان رجالً فاضالً ، محب

) انتماء السنن واقتفاء السنن( :صبغة التّاريخ أكثر من الفقه ، وله تصانيف كثيرة في ذلك ، منها
 بين الجمع في حابالمص(، ) اقتفاء المنهاج في أحاديث المعراج(وهو شرح لسنن أبي داود ، 

 ،) والشام القدس زيارة لىإ الغرام مثير(، ) إفحام المماري بأخبار تميم الداري(، ) والسالح ذكاراأل
 بالقدس سبعمائة واثنتين وخمسين للهجرة سنة تأليفه من فرغ وقد وهو كتاب محقّق مطبوع ،

 فضائل في :انيالثّالقسم و ، الشام فضائل في :لاألوالقسم : نيقسمعبارة عن  وهوالشّريف ، 
في شهر ربيع  وقيل بالقدس بمصر وكانت وفاته وله كذلك نظم جميل ، المبارك ، األقصى المسجد
  )3(.وستّين للهجرة وخمسٍسبعمائة  سنة اآلخر

  

   

                                                        
) ابن تمیم المقدسّي(، لكّنني وجدت اسمھ على غالف كتابھ )ابن ھالل المقدسّي: (في الكتب التي ترجمت لھ لقبھ) 1

  .، صفحة الغالفمثیر الغرامابن تمیم المقدسّي، . / وكذا أوردتھ
) 1(ؤّلفین في موضعین تارة بجمال الدین جوذكره كحالة في معجم الم لّقبھ مجیر الدین الحنبلي بجمال الدین،) 2

اهللا لوجوده على غالف كتابھ ووما ذكر في المتن أصوب  ،)298(ص) 1(وتارة أخرى بشھاب الدین ج) 239(ص
 ).157(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ./ أعلم

) 1(، جمعجم المؤّلفینلة، كحا). / 224(ص) 1(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 157(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 3
  ).239(ص
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  عشر الثّالثالمبحث 
  

  هـ)767-694(إبراهيم الكناني  محمد بن بن عبد العزيز
  

هو قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد 
اهللا بن جماعة الكناني الحموي الدمشقي المصري الشّافعي ، ولد بدمشق في شهر المحرم سنة 

ونشّأ في طلب العلم ، وسمع من شيوخ كثر ، وشيوخه سماعاً وتسعين للهجرة ،  وأربعٍستّمائة 
، ودرس علوم  )1(وعلى الجمال الوجيزيوأجازة تجاوزوا ألفا وثالثمائة شيخ ، وتفقّه على والده 

، فدرس الفقه والحديث  للهجرة ةعشر بدأ التّدريس سنة سبعمائة وأربع واألصول والنّحو ، ةالعقيد
إضافة إلى وكالة بيت المال ، في زاوية اإلمام الشّافعي بمصر ، وفي جامع طولون وجامع األقمر 

وثالثين حتّى سنة  من سنة سبعمائة وثمانٍ مدة طويلةولي قضاء الديار المصرية وووكالة الخاص ، 
وقد كان محدثاً مصنّفاً فقيهاً مفتياً ، خيراً  ،، وُأوكل إليه تعيين قضاة الشّام  وستّين وستٍّسبعمائة 

كثير األدب يقول الشّعر الجيد ، سريع  ، ، محباً للعلم وأهله صالحاً ، حسن األخالق كثير الشّمائل
وكان كثير الحج  ،، وله رواية بإسناده لكتاب الرسالة للإلمام الشّافعي الكتابة وله خطّ حسن 
فاستجاب اهللا له وأعطاه ما ، معزوالً عن القضاء ى الموت بأحد الحرمين والمجاورة ، وكان يتمنّ

بمكّة في  وكانت وفاتهوستّين ،  وستٍّتمنّى ، فقد استعفى من القضاء وخرج إلى الحج سنة سبعمائة 
  )2(.وستّين للهجرة وسبعٍشهر جمادى اآلخرة سنة سبعمائة 

له فيها على زيارة له لبيت المقدس أو إقامة خالل بحثي المتواضع في ترجمته ، ولم أقف 
قد تجذّر ببيت ) ابن جماعة(، لكن أصل عائلته  -مع أنّها متوقّعة لوجود أخيه وأقاربه فيها  -

عبد الرحيم خطابة المسجد األقصى المبارك في هذه  أخيهالمقدس بدخول جدهم فيها ، إضافة لتولّي 
 .افعية في فلسطينالفترة ، ولذلك ذكرته ضمن فقهاء الشّ

                                                        
 یحفظ كان ألّنھ بذلك لّقب ،)ھـ729-643(الوجیزّي  المصرّي الواسطّي سلیمان بن محمد بن الّدین أحمد ھو جمال) 1

 عنده للفقھ، حافظًا إمامًا وكان وأشغل، وأعاد وأفتى الحكم في وناب برع، أن إلى بالقاھرة للغزالي، تفّقھ الوجیز
 الّدین جمال اإلمام تالمیذه من أشھر سنھ، كبر مع وفاتھ حین إلى واإلشغال االشتغال على مداوما كثیرة، غرائب

) 1(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، ). / 328(ص) 2(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، . / األسنوّي
  ).243(ص

ابن ). / 135(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیة ابن قاضي ُشھبة،)./ 79(ص) 10(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 2
 ).76(، صالّرسالةالّشافعّي، /  ).358(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 
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  عشر الرابعالمبحث 
  

اهللا عطاء بن كامل بن خلف بن دمحم الغزهـ)770-716( ي  
   

 يالغز اهللا عطاء بن كامل بن خلف بن دمحم أبو عبد اهللا الدين شمس اإلمام العالمة هو
الدمشقي  ة سنة سبعمائة وستّ ،الشّافعييتفقّه بالقدس للهجرة ،  ةعشر ولد بغزالد ن على تقي

قاضي حماة ، ثم رحل إلى  وسمع الحديث ، ودرس وجد واجتهد ، ثم خرج إلى دمشق )1(القلقشندي
ورافقه مدة  التّاج السبكيصحب  ،رف الدين البارزي ، فتفقّه عليه وأذن له بالفُتيا ـالقاضي ش

 ،ه ، فطلبا الفقه معاً ونشأت بينهما عالقة قوية وثالثين حتّى وفات وتسعٍطويلة ، من سنة سبعمائة 
كان فقيهاً ، دارس أخرى مو النّاصرية الجوانية التّقوية ثم التّدريس فيعن  بكيـالس وتنازل له
مع بعض اشتغال بالحديث واألصول ولم يكن في عصره أحفظ منه لمذهب الشّافعي ، متفنّنا ، 
وهو ) الفرسان ميدان( هكتاب جمعها فيمصنّفات بعض ، و) المطلبزيادات (مصنّف وله والنّحو ، 

 )2(مناقب الرافعي وبعض كالم له والبن الرفعةجمع فيه ، يقع في خمس مجلّدات  الفقه في كتاب
، ولم أجد خالل  بهذا االسم هو التّاج السبكي بطلب منه ، والذي سمى الكتاب )3(والسبكي الوالد

حسن الخلق لين الجانب ، وقد كان رجالً  ، بحثي المتواضع نسخة مطبوعة أو محقّقة ألي من كتبه
 دمشقب وافته المنيةقد ودر ال يختلط بأبناء الدنيا ،  لصكثير العبادة والتّهجد وتالوة للقرآن ، سليم ا

أي ( ودفن بمقبرة السبكيين وسبعين للهجرةسنة سبعمائة شهر رجب من الرابع عشر في األحد  ليلة
بكي4(.)مقبرة آل الس( 

                                                        
  ). 99(یأتي ذكره في المبحث الّتالي، ص) 1
شیخ اإلسالم ، )ھـ710- 645(الرفعة  بابن المعروف األنصاري، علي بن محمد بن العباس أحمد الدین أبو ھو نجم) 2

 بذل( منھا كتب، الحكم، لھ في وناب القاھرة محتسب مصر، كان، فضالء من وحامل لواء الّشافعیة في عصره،
ابن / . )للشیرازي الّتنبیھ شرح في الّنبیھ كفایة( ،)الرعیة وسائر األمور ووالة السلطان على ما في الشرعیة النصائح
  ).222(ص) 1(، جاألعالمّزركلّي، ال). / 41(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 

، قاضي )ھـ756-683(الخزرجّي  األنصارّي تمام السُّبكّي بن علي بن الكافي عبد بن الحسن علي أبو الدین ھو تقي) 3
 المناظرین، المقرئ األصولّي الّنحوّي، وھو المفسرین الحفاظ وأحد عصره، في اإلسالم وإمام الّشافعّیة القضاة، شیخ

. / الشام إلى ثم القاھرة إلى والنتقل ،)بمصر المنوفّیة أعمال من( ُسبك في الطبقات، ولد صاحب السبكي التاج والد
  ).166(ص) 21(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 139(ص) 10(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، 

ابن /  ).165(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، /  ).155(ص) 9(، جطبقات الّشافعّیة الكبرىالسُّبكّي، ) 4
، إتحاف األعّزة بتاریخ غّزة، )ھـ1370:ت(الّطّباع، عثمان مصطفى / ). 374(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 

 . ھـ1420، 1عبد اللطیف زكي أبو ھاشم، غّزة، مكتبة الیازجي، ط: ، تحقیق)24(ص) 4(ج
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  عشر الخامسالمبحث 
  

 حمن الكنانيهـ)776-710(إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الر  
  

الحموي الكناني  جماعةإسماعيل بن إبراهيم بن ء أبو الفداعماد الدين العالمة الخطيب  هو
بمكّة والقاهرة ،  للهجرة ، ودرس وتفقّه سنة سبعمائة وعشرفي شوال المقدسي الشّافعي ، ولد 

وناب في القضاء بمصر عن قاضي القضاة العز بن جماعة ، ولما تولّى  ، مع من الفُضالءـوس
ة في ودرس بالصالحيتوجه إلى القدس ،  ابن عمه برهان الدين بن جماعة قضاء الديار المصرية ،

 جد األقصى المبارك وأفتى ، وكانت وفاته، وخطب في المس يابة عن ابن عمهن القدس الشريف
  )1(.وسبعين للهجرة وستٍّسنة سبعمائة  لبيع األورفي شهر بالقدس 

  

   

                                                        
العلیمّي، ). / 398(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ). / 416(ص) 8(، جھبشذرات الّذابن العماد، ) 1

  ).138(ص) 2(، جاألنس الجلیل
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  عشر السادسالمبحث 
  

 هـ)778-702(إسماعيل بن علي بن الحسين القلقشندي  
  

بن إسماعيل بن الشّيخ نور الدين علي بن الحسن  ءهو اإلمام العالمة تقي الدين أبو الفدا
شيخ الصالحية بالقدس شيخ الفقهاء الشّافعية ، والمصري الشّافعي ،  )1(شنديقَلْالقَسعيد بن صالح 

ودرس بها وتعلّم وحصل ، وحفظ القرآن ولد بمصر سنة سبعمائة واثنتين للهجرة ،  الشّريف ،
 ردمشق بعد سنة سبعمائة وثالثين للهجرة ، فسمع الحديث الكثي ومختصرات العلوم ، ثم خرج إل

ذن له باإلفتاء ، ثم خرج بعدها إلى القدس َأووتفقّه عليه  )2(المصري فخر الدينوالتقى وحدث به ، 
، فرزقه اهللا منها ذرية طيبة كلّهم أذكياء وعلماء فأقام بها ، وهناك زوجه الحافظ العالئي بابنته 

ذاع صيته ،  هناك، ويدرس الفقه للطّلبة اً عنده في المدرسة الصالحية بالقدس ، وصار معيدوفقهاء 
ومفتيها ، يقصده الفقهاء ويرجعون إليه ، وقد  القدس وانتشر علمه ، وكثر تالميذه ، حتّى صار شيخ

في يوم الثّالثاء  الشّريف يناً صاحب خير وصالح وتقوى ، توفّي بالقدسكان حافظاً للمذهب ، د
في وسبعين للهجرة ، ودفن في مقبرة مامال  جمادى اآلخرة سنة سبعمائة وثمانٍ شهرالسادس من 

  )3(.في هذه المقبرة منهمدفن سكن القدس من هذه العائلة وأول من ، وهو أول من القبة القلندرية 

  

   

                                                        
وھي نسبة إلى قرقشندة وھي قریة بأسفل مصر، وفیھا ولد اإلمام ) القرقشندّي(ذكرھا العلیمي بالّتصحیف أي بالّراء ) 1

) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 327(ص) 4(، جالبلدان معجمالحموّي، ./ الّلیث بن سعد المصرّي الفقیھ
  ).159(ص

، ابن الكاتب )ھـ751- 691(ھو فخر الّدین أبو الفضائل محّمد بن علي بن عبد الكریم المصرّي الّدمشقّي الّشافعّي ) 2
الّشام وشیخھا ومفتیھا،  ، فقیھ)إبراھیم بن عبد الكریم(المصرّي، ویقال لھ أبو المعالي، وذكرت بعض المراجع أّن جّده 

ولد بالقاھرة وأخرج إلى دمشق، وبرع في الفقھ واألصول وفي فنون كثیرة من العلم، ثّم تفّرغ للعلم وتصّدر لالفتاء، 
ابن . / بمقبرة باب الّصغیروصار معتمدًا ومعّوًال علیھ في المذھب، وقد أجاز لكثیر من الفقھاء، توّفي بدمشق ودفن 

  ).159(ص) 4(، جالوافي بالوفیاتالّصفدّي، ). / 291(ص) 8(، جّذھبشذرات الالعماد، 
ابن حجر ). / 442(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 115(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 3

ذیل ، الحسنّي). / 114(ص) 11(، جالّنجوم الّزاھرةاألتابكّي، ). / 370  (ص) 1(، جالّدرر الكامنةالعسقالنّي، 
الغزّي، رضّي الّدین أبو البركات محّمد بن ). 159(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 288(ص) 2(، جالّتقیید
أبو یحیى عبد اهللا : ، تحقیق)43(، صبھجة الّناظرین إلى تراجم المتأّخرین من الّشافعّیة البارعین، )ھـ864:ت(أحمد 

  ).399(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، . / ھـ1421، 1الكندرّي، بیروت، دار ابن حزم، ط
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  عشر سابعالالمبحث 
  

  هـ)780( بن عبد الرحمن الصفديمحمد 
  

القرشي  الحسين بن حمنالر عبد بن دمحم اهللا عبد أبو ينالد صدرهو اإلمام العالمة 
الدمشقي العثماني الصالشّ فديفقيه،  صفد بقاضي المعروف ، افعي لهو،  دمشق أهل من شافعي 

وهو من أجّل كتب الفقه المقارن ، حيث ذكر فيه  )ةئماأل اختالف في ةماأل رحمة( :منها مصنّفات
المؤلّف آراء المذاهب الفقهية األربعة ، دون ذكر األدلّة ، مع ترجيح بعض اآلراء في بعض 

 سنة أواخر في تأليفه من فرغ األحيان ، وما ذاك إال لتمرسه ودقّة علمه وسعة اطّالعه ، وقد
، وقيل أن وفاته كانت في سنة  )حكامواأل الفتاوى في اموالحكّ المفتين كفاية( ،)1(سبعمائة وثمانين 

  )2(.سبعمائة وثمانين للهجرة ، وال يعلم مكان والدته وزمانها

   

                                                        
، )15(، صرحمة األّمة في اختالف األئّمة، )ھـ785بعد:ت(الّصفدّي، أبو عبد اهللا محّمد بن عبد الّرحمن العثمانّي ) 1

  .ت.ط، د.د، قاھرة، المكتبة التوفیقّیةمحّمد أمین محّمد، ال: شرح
 ).391(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 193(ص) 6(، جاألعالمالّزركلّي، ) 2
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  المبحث الثّامن عشر
  

  هـ)788-720) (القرمي(محمد بن أحمد بن عثمان التُّركماني 
  

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر  هو الشّيخ الصالح العارف باهللا شمس الدين
المعروف بالقرمي الشّافعي ة سنة سبعمائة )1(التُّركمانيابع عشر من شهر ذي الحجولد في الس ،

العابد الزاهد ، درس وتفقّه على فقهاء عصره ، ودخل دمشق وهو كبير ، ،  )2(وعشرين للهجرة
، وانقطع للعبادة ة هناك ـوبنى له زاويفأقام بها مدة ، ثم خرج إلى بيت المقدس فأقام بها 

والمجاهدة ، وتخلّى عن الدنيا وزخارفها ، وأدام الذكر في الخلوات ، حتّى ذاع صيته وانتشر أمره 
له ، حتّى قيل أنّه كان يختم في اليوم ثالث  التّالوة وكان شديد الحب للقرآن كثير وعال شأنه ،

 نظيرها دتتعب إال عبادة دتعب أنه الناس من أحد عن بلغني ما: "وكان يقول عن نفسهختمات ، 
اً ورعاً ، له هيبة ومكانة وقول مسموع عند ل، و )3("عليه توزدرجالً زاهداً عابداً تقي قد كان القرمي

العامة والخاصة ، يقصده النّاس من بالد شتّى للسماع منه واألخذ عنه ، وقد سمع منه ببيت المقدس 
اسع من في التّبالقدس يوم األحد  وكانت وفاته، ، وله نظم جميل في الرقائق والزهد خلق كثير 

وخرجت له جنازة مهيبة حمله فيها العلماء وثمانين للهجرة ،  سنة سبعمائة وثمانٍ )4(شهر رمضان
، وقد بني مسجد عند قبره ، وسمي الحي  )5(بخط مرزبان والفقهاء ، ودفن بزاويته في البلدة القديمة

                                                        
ّنسبة، ولعّلھ لقب حملھ وُعرف بھ، وقد تكون نسبتھ إلى القرم، وھي منطقة في لم أجد في كتب الّتراجم سببًا لھذه ال) 1

، )القرم(م، مادة 24/9/2011، الموسوعة الحّرة ویكیبیدیا موقع. / ة مستقّلةأوكرانیا قرب روسیا وھي اآلن جمھورّی
http://ar.wikipedia.org/wiki  

 ).319(ص) 3(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، . / وعشرین للھجرة وستٍّوقیل سنة سبعمائة ) 2
  ).335(ص) 3(، جالكامنةالّدرر ابن حجر العسقالنّي، ). / 160(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 3
  ).161(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، . / وقیل في شھر صفر) 4
 العقبة آخر إلى القطانین باب سویقة خّط یقع في البلدة القدیمة من القدس وھو على عّدة أقسام، فمن ھو مرزبان خط) 5

 شارع الغرب جھة من ویلیھ الدین، عالء حمام بحارة یعرف الجبیلي خان إلى العقبة رأس ومن القطانین، بعقبة یعرف
 شارع الشرق جھة من ویلیھ الحصریة، بحارة یعرف شارع الشمال جھة من ویلیھ القرمي، محمد الشیخ بحارة یعرف
 یعلم سبب تسمیتھ بذلك، إال أّنھ كتب مرزبان، وال خط عموم في یدخل كلھ وھذا بھا، لسكنھ الشنتیر ابن بحارة یعرف

 ).160(ص) 1(، جاألنس الجلیلالعلیمي، . / الشرعیة القدیمة المستندات ھكذا في
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، وقد دفن بجواره ولده الشّيخ الصالح زين الدين عبد القادر  )حي القرمي(الذي دفن في باسمه 
  )1(.وأربعين للهجرة وثالثى سنة ثمانمائة المتوفّ

   

                                                        
)./ 335(ص) 3(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، ). / 172(و ص) 160(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 1

  ).520(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 319(ص) 3(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، 
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  المبحث التّاسع عشر
  

د الكنانيحيم بن محمهـ)790-725( إبراهيم بن عبد الر  
  

قاضي  عبد الرحيم بن الخطيب زين الدين أبي محمد إبراهيم بنبرهان الدين أبو إسحاق هو 
بن صخر بن  محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة بن علي بن جماعة مصر والشّام بدر الدين

جامع بن جماعة بن عبد اهللا عامر بن الحارث بن رافع بن عبد بن علي بن وقد بن عمر بن عبد بن 
شيخ الشّيوخ وكبير  ، الشّافعيمشقي الدالحموي المقدسي  الكناني عباد بن غنم بن ملكان بن كنانة

وعشرين للهجرة ،  وخمسٍ، ولد بمصر في شهر ربيع اآلخر سنة سبعمائة  وخطيب الخطباء الفقهاء
وقدم إلى دمشق وهو صغير السن ، فأقام ونشأ بها ، وتفقّه على جده وأبيه وعمه ، ثم طلب الحديث 

، وسمع من شيوخ مصر والشّام ،  سنة ةعشر خمسابن وهو سنة سبعمائة وأربعين للهجرة  بنفسه
 وسمع منه ، واشتغل بفنون العلم المختلفة وبرع فيها ، توفّي والده سنة وأخذ عنه والزم الذّهبي

باسمه ،  المسجد األقصىوثالثين للهجرة ، وكان ما زال صغيراً ، فكتبت خطابة  وتسعٍسبعمائة 
 ة ، ثمباشر الخطابة فيه بنفسه ، ولزم المقام ببيت المقدس ، وبعد واستنيب له أحد يخطب مكانه مد

وسبعين  وثالثوفاة الحافظ العالئي ، أضيف إليه التّدريس في الصالحية ، وفي سنة سبعمائة 
لّف بقضاء الديار المصرية ، فباشره بنزاهة وأمانة وعفّة وإخالص ، ثم ما لبث أن للهجرة ، كُ

للرجوع فرجع ، ثم ما لبث أن عاد واعتزل مرة ثانية وترضاه ألح عليه  )1(، لكن السلطاناعتزل 
وسبعين للهجرة ، وعاد إلى القدس وباشر وظائفه مرة أخرى ، وفي سنة  وسبعٍسنة سبعمائة 

سبعمائة وإحدى وثمانين للهجرة طلب إليه قضاء مصر فأجاب ، وبعد مضي ثالث سنوات اعتزل 
د إلى القدس مستلماً وظائفه ، ثم طلب إليه قضاء دمشق والخطابة فيها سنة للمرة الثّالثة ، وعا

وثمانين للهجرة ، وبعد سنة من تولّيه قضاء دمشق أضيف إليه مشيخة الشّيوخ ،  وخمسٍسبعمائة 
عفيف النّفس ، حسن الصوت مليح الوجه ، وانتهت إليه رئاسة العلماء في زمانه ، وقد كان رجالً 

، يهابه األمراء  ، صادعاً بالحقّ قامعاً ألهل الفساد، همته عالية ونفسه أبية كثير البذل  واسع الصدر
وظّل ، ، وكان عالماً بالحديث والتّفسير والفقه واألصول والعربية  والملوك ، والعامة والخاصة

                                                        
األتابكّي، . / الّسلطان وقتئذ الملك األشرف أبو المفاخر زین الّدین شعبان بن حسین بن محّمد بن قالوون كان) 1

  ).20(ص) 11(، جالّنجوم الزاھرة
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بدمشق في شهر شعبان سنة سبعمائة  مكانة ورفعة قدر ، إلى أن كانت وفاته على حاله من علو
  )1(.وتسعين للهجرة ، ودفن بتربة أقاربه هناك

ومن اآلثار التي تركها اإلمام برهان الدين بن جماعة ، منبر حجري يقع في الجهة الجنوبية 
من صحن قبة الصخرة المشرفة في المسجد األقصى المبارك ، هو منبر برهان الدين ، ويطلق 

قبة الميزان ، ويرجع تاريخ هذا المنبر إلى الفترة األيوبية ، حيث كان مصنوعاً من  عليه أيضاً
 ة تمعلى عجالت ، وفي الفترة المملوكي جرعلى يد من حجر ،  بآخرهذا المنبر  استبدالالخشب وي

خدمونه وقد كان الخطباء يستالخطيب برهان الدين بن جماعة ، الذي حمل المنبر اسمه فيما بعد ، 
في المناسبات الرسمية كصالة العيدين واالستسقاء والجمع ، إلسماع المصلين المحتشدين في باحات 

  )2(.األقصى

   

                                                        
). / 85(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، )./ 188(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 1

  ).533(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، )./ 234(ص) 1(، جذیل الّتقییدالحسنّي، 
، بیروت، مؤسّسة )247(ص) 1(، جموسوعة القدس والمسجد األقصى المباركخاطر، حسن علي مصطفى، ) 2

 .ھـ1424، 1الّرسالة، ط
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  المبحث العشرون
  

 هـ)790- 748(إبراهيم بن إسماعيل القلقشندي  
  

بن  إسماعيلهو شيخ اإلسالم برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ اإلسالم تقي الدين 
القل عليقشندي  على والده  تفقّه،   للهجرة وأربعين ثمانٍو، ولد سنة سبعمائة  الشّافعيالمقدسي

، وأخذ عن  والتّدريسوالتّاج السبكيين وأذنا له باإلفتاء  )1(البهاء منوسمع ، العالئي الحافظ وجده 
،  وذكاء عجائب الدهر حفظاًكان من ، وقد  العلماء األعالم األئمة منخلق كثير ، حتّى صار 

سنة سبعمائة  كانت وفاته بالقدسلقد و،  ة كتبدع، حتى قيل إنّه كان يحفظ  واستحضاراً للعلوم
ال إله ( :وكان آخر كالمه ،)2(مامال بتربة أقاربه إلى جانب أبيهفي مقبرة ودفن للهجرة ،  تسعينو

ثم أنشد بلسان  محمد ى أخيه العالمة شمس الدينكي عنه أنّه قبل موته بقليل نظر إلوح ،) إالّ اهللا
  :منطلق

  )3(عين النّبي ومات إبراهيم   محمد صبراً فقبلك قد بكت

  

   

                                                        
ن قاضي القضاة، اب ،)ھـ763-719(الكافي بن علي بن تمام السبكي  عبد بن علي بن حامد أحمد أبو الدین ھو بھاء) 1

 الشام، قضاء الّتقّي الّسبكّي وأخو الّتاج، صّنف وھو ابن سّتة عشر سنة، وُأذن لھ باإلفتاء وھو ابن عشرین سنة، ولي
الّصفدّي، ). / المفتاح تلخیص شرح فراحاأل عروس( بمكة، لھ مجاورا ومات رحالتھ، وكثرت العسكر، قضاء ولي ثم

 ).176(ص) 1(، جاألعالمالّزركلي، ). / 161(ص) 7(، جالوافي بالوفیات
  ).18(ص) 1(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، /  ).162(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 2
  ).162(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


106 
 

  العشرون الحادي المبحث
  

  هـ)799-739( عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي
  

عيسى بن عثمان بن عيسى بن غازي الغزي  أبو الروح شرف الدينهو اإلمام العالّمة 
، وثالثين للهجرة ، وقدم دمشق سنة سبعمائة  وتسعٍسبعمائة  قاضي القضاة ، ولد سنة الشّافعي

والتّاج وشمس الدين الغزي  )1(وخمسين وله عشرون سنة ، وتفقّه على ابن قاضي شهبة وتسعٍ
 بكيا وعني بالفقه والتّدريس ، وولي قضاء، السيخرج إلى طرابلس فأخذ الفقه فيها عن  )2(دار ثم ،

، وأذن له بالفتوى ، فتصدر للفتوى وكثر تالميذه ، وقد كان بطيء الفهم ،  )3(ابن الخابوري
متشاغال باألحكام مع المعرفة التّامة لها ، واشتهر بمعرفة الفقه وحفظ الغرائب ،  وقد كان في مبتدأ 

ة ، فما لبثت أن ماتت وخلّفت أمره فقيراً ، وفي قصج من امرأة غنية ثرائه بعض لطائف ، فقد تزو
ألولى ، وورث منها مثل ذلك ، وفي الثّالثة لله ثروة هائلة ، ثم تزوج أخرى فحصل لها ما حصل 

شرح : (مثله ، حتّى حصل له مال كثير وصار من األثرياء ، وقد جمع كثيراً من المصنّفات منها
أدب (، ) مختصر المهمات(، ) القواعد(، ) مختصر الروضة(،  والمتوسط والصغير لكبيرا )المنهاج
وكانت وغيرها الكثير ، ولخّص زيادات الكفاية على الرافعي ، ، ) الجواهر والدرر(، ) القضاء
  )4(.وتسعين للهجرة وتسعٍفي رمضان سنة سبعمائة  وفاته

  

                                                        
-737(ھو الّشیخ شھاب الّدین أبو العباس أحمد بن محّمد بن عمر بن محّمد بن عبد الوّھاب بن محّمد بن ذؤیب ) 1

، تفّقھ على والده وأذن لھ بالفتوى، واشتغل )طبقات الّشافعّیة( وھو والد صاحبالمعروف بابن قاضي ُشھبة، ، )ھـ790
) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، . / بمقبرة باب الّصغیربالفرائض ومھر فیھا، توّفي بدمشق ودفن 

  ).535(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 200(ص
دارّیا قریة كبیرة من قرى دمشق بالغوطة، والّنسبة إلیھا دارانّي، خرج منھا كثیر من العلماء والّصالحین، ومن ) 2

  ).431(ص) 2(، جمعجم البلدانالحموّي، . / أشھرھم أبو سلیمان الّدارانّي
، شیخ )ھـ769-699(ھو صدر الّدین أبو عبد اهللا محّمد بن أبي بكر بن عّباس بن عسكر المعروف بابن الخابورّي ) 3

طرابلس ومفتیھا وخطیبھا، أخذ عن الشیخین البرھان الفزارّي وابن الّزملكاني، وولي قضاء صفد مّدة، كان فقیھًا جّیدًا 
). / 148(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، / ,بعین سنةمستحضرًا للمذھب، توّفي في شھر المحّرم عن س

  ).370(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، 
ابن حجر ). / 216(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 614(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 4

، معجم المؤّلفینكحالة، ). / 515(ص) 1(، جالبدر الّطالعالّشوكانّي، ). / 205(ص) 3(، جالّدرر الكامنةالعسقالني، 
  ).596(ص) 2(ج
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  الفصل السادس

  التّاسع الهجريعلماء القرن 

  

  المبحث األول
  

هـ)802( يوسف بن أحمد بن غانم النّابلسي  
  

، سبط الشّيخ تقي  يوسف بن أحمد بن غانم المقدسي النّابلسيقاضي القضاة جمال الدين هو 
ين القلقشندية الدولي ، ولي قضاء نابلس مد طويلة ، ثم  ا  خطابة القدسولي قضاء صفد ، ثملم

ين الكركيزل ، وخرج إلى  ةسنة ثمانمائة وواحد )1(مات الخطيب عماد الدفسعى عليه أناس فع ،
،  ين للهجرةتفي شهر جمادى األولى سنة ثمانمائة واثن وافته المنيةدمشق مريضاً فما زال بها حتّى 

  )2(.ودفن بمقبرة األشراف

   
                                                        

 الكركّي جمیل بن سلیم بن عیسى بن موسى بن عیسى الّشرف بن أحمد عیسى أبو الدین عماد قاضي القضاةھو ) 1
االقصى  المسجد خطیب ثّم ،بمصر الّشافعّیة قضاة قاضي ثّم أبیھ، بعد الّشوبك كرك قاضي ،)ھـ801-741( الّشافعّي

 ستین عن بالقدس وكانت وفاتھ بالقدس، كان كبیر القدر بین أھلھ محّببًا عندھم، الّصالحّیة المدرسة المبارك، ومدّرس
  ).14(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  .سنة

الّسخاوّي، شمس ). / 250(، صبھجة الّناظرین رضي الّدین، الغزّي،). / 138(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 2
، بیروت، دار الجیل، )294(ص) 10(، جالّضوء الالمع ألھل القرن الّتاسع، )ھـ902:ت(الّدین محّمد بن عبد الّرحمن 

إنباء الُغمر ، )ھـ852:ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شھاب الّدین أحمد بن علي بن محّمد . / ھـ1412، 1ط
 .ھـ1415ط، .سن حبشي، القاھرة، لجنة إحیاء الّتراث اإلسالمي، دح: ، تحقیق)130(ص) 2(، جبأنباء الُعمر
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  نيالثّاالمبحث 
  

  هـ)802-723( أحمد بن خليل بن كيكلدي
  

، ابن  العالئي المقدسي ديلْكَيهو شهاب الدين أبو الخير أحمد بن صالح الدين خليل بن كَ
سنة سبعمائة  بدمشق ولد سابق الذّكر ، الحافظ العالئيوهو خال  وعشرين للهجرة ، وثالث

عني به والده  اآلتي ذكره ،شمس الدين القلقشندي و تين برهان الدين القلقشندي السابق ذكرهالعالم
منذ صغره ، فجمعه بمشايخ عصره وأسمعه منهم ، فأسمعه الكثير من شيوخ دمشق ، ثم رحل به 

ثم سكن بيت المقدس ، وصار من إلى القاهرة فأسمعه من شيوخها ، كان جيد الفهم حسن الخط ، 
، وأخذ عنه خلق كثير وأجاز لهم كبارها وأعيانها ، ثم صار مقصوداً بها للسماع منه واألخذ عنه 

ببيت  وكانت وفاته، وقد أجاز غير مرة للحافظ ابن حجر العسقالني اآلتي ذكره ، بكّل ما ُأجيز فيه 
، ودفن بجانب قبر والده في مقبرة باب  للهجرة ينتالمقدس في شهر ربيع األول سنة ثمانمائة واثن

   )1(.الرحمة

  

  

   

                                                        
ابن حجر ). / 28(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 116(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،) 1

العقود درر المقریزّي، ). / 164(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 114(ص) 2(، جإنباء الُغمرالعسقالني، 
  ).363(ص) 1(، جالفریدة
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  المبحث الثّالث
  

  هـ)805-724(رسالن بن نصير العسقالني البلقيني عمر بن 
  

به ـن ، لكن نسـه ويدفـرعرع ، بل ويموت فيـه ويتـأ فيـقد يقطن المرء بلداً ، وينش
ون ـر مرئي ، وتكـغي رـون لهذا البلد أثـوأجداده ، ويكه ـود به إلى بلد آخر ، تبعاً آلبائـيع

رع ، لكن ـه ولم يترعـأ فيـب إلى بلد لم ينشـوفقيهنا هذا نسبة ، ـرة بهذه النِّسـه متأثّـجبلّت
اهد العظيمة ـه الحافلة بالمشـالة ، وجعلت حياتـه جعلت له موضعاً في هذه الرسـبته إليـنس

يخ الجليل من خالل ـأتناول ترجمة هذا الشّـتفاضة ومزيد تطويل ، وسـتحتاج إلى بعض اس
  -:المطالب اآلتية

  

  :مولده وحياته ووفاته :األولالمطلب 

  
 حفص الدين أبو راجـس، يخ اإلسالم ومصباح األنام ـش ، راج األمةـإمام األئمة وسهو 

هاب الدين بن عبد ـبن أحمد بن محمد بن ش صالح بن صيرنُأبي المظفّر  بن النـرس بن عمر
قالن ، ـ، أصله من عس افعيـالشّ قالنيـالعس الكناني )1(افر بن محمد البلْقَينيـالخالق بن مس

بت إليها فيما بعد ، ـه التي نسـس عائلتـكن بلْقَينَة ، وهناك أسـهو الذي س) صالح(وجد أبيه 
 وأربعٍبعمائة ـنة سـس )2(عبانـهر شـر من شـة الجمعة في الثّاني عشـولد ببلقينة ليل

في القراءات ) اطبيةـالشّ(نين ، وحفظ ـبع سـرين للهجرة ، وحفظ القرآن ببلده وهو ابن سـوعش
ول ، ثم قدم ـفي األص) مختصر ابن الحاجب(في النّحو و) ةـالكافي(في الفقه و) ررـالمح(و

 الدين جاللالسـبكي و الدين قيتاثنتي عشـرة سـنة ، فالتقى برة زائراً وهو ابن ـالقاه

                                                        
. / مصر الغربّیة قرى من لقینةُب إلى نسبة النون، وكسر الیاء وسكون القاف وفتح الالم وسكون أّولھ بضم) 1

  ).489(ص) 1(، جمعجم البلدانالحموي، ). / 393(ص) 1(، جاألنسابالّسمعانّي، 
 ).329(ص) 1(، جمحاضرةحسن الالّسیوطّي، . / وقیل في الّثاني عشر من شھر رمضان) 2
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1(القزويني( ام بها ، وتفقّه على النّجم األسوأق القاهرةنتين رجع إلى وأثنيا عليه ، وبعد سواني)2( 
الس وابن عدالنوالتّقي وغيرهم من شـيوخ مصر ، وبرع في كثير من العلوم والمعارف ،  )3(بكي

ومنها علوم الحديث والفقه واألصول والفرائض والنّحو واألدب ، حتّى فاق أقرانه ، وُأذن له 
ة ، وسـمع الحديث من خلق كثير ، وأجازه من دمشـق باإلفتاء وهو ابن خمـس عشرة سـن

يوالمز والتقى  )4(الحافظان الذّهبي ، وغيرهما ، وفي سـنة سـبعمائة وأربعين خرج إلى الحج
بالحافظ العالئي ببيت المقدس ، وسـمع منه الكثير وأخذ عنه ، ثم حج مرة أخرى سـنة سـبعمائة 

ابنته فصار  )5(تين وخمسـين زوجه شـيخ النّحاة ابن عقيلوأربعين ، وفي سـنة اثن عٍـوتس
صهره ، وناب عنه في القضاء مدة ، ودرس في عدة مدارس في القاهرة ، وفي سـنة سـبعمائة 

القضاة  قضاء وليوسـتّين باشـر إفتاء دار العدل شـراكة مع البهاء السبكي ، ثم  وخمسٍ
ثم ما لبث أن استعفى ، يسيرة عوضاً عن التّاج السبكي  مدةوستّين  وتسعٍبدمشـق سنة سبعمائة 

 وثالثمنه ورجع إلى القاهرة ، وولي قضاء العسكر عوضاً عن البهاء السبكي سنة سبعمائة 
وسبعين ، ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية ، ثم استعفى منه وتفرغ للتّدريس واإلفتاء 

المذهب الشّافعي في مدارس القاهرة ، وينشره على أكمل وجه وأحسن  والتّصنيف ، وظّل يدرس

                                                        
 بخطیب المعروف ،)ھـ739-666( الّشافعّي القزوینّي عمر بن الرحمن عبد بن دمحّم المعالي أبو ینالّد جالل ھو) 1

 ناحیة في القضاء بالموصل، وولي ولد قزوین، من الفقھاء، أصلھ أدباء من قاض العجلي، دلف أبي أحفاد دمشق، من
 بھا، القضاء واله ثّم دمشق، إلى الناصر الملك الّسلطان ونفاه بمصر، القضاة قضاءوبعدھا  دمشق، قضاء ثم بالروم،
/ ).األرجاني شعر من المرجاني السور(، )اإلیضاح( ،)المفتاح تلخیص(: مات، لھ مصّنفات كثیرة منھا أن إلى واستمر

  ).192(ص) 6(، جاألعالمالّزركلي، ). /216(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، 
، اشتغل بالفقھ )ھـ739-646(ھو نجم الّدین الحسین بن علّي بن سّید الكّل األسدي المھّلبّي األسوانّي الّشافعّي ) 2

وامتھر فیھ، وكان صوفّیًا متجّردًا مع الفقراء، انتفع بھ كثیر من الفقھاء وأخذوا عنھ، وأفتى ودّرس في العدید من 
ابن العماد، ). / 85(ص) 1(، جطبقات الّشافعّیةاألسنوّي، ./ اھرةمدارس القاھرة، وكان ذو خلق حسن، مات بالق

 ).212(ص) 8(، جشذرات الّذھب
ھو شمس الّدین محّمد بن أحمد بن عثمان بن إبراھیم بن ِعدالن بن محمود بن الحق بن داود المعروف بابن ِعدالن ) 3

، برع في فنون العلوم، وحّدث وأفتى وناظر، ودّرس ، شیخ الّشافعّیة في وقتھ)ھـ749- 663(الكنانّي المصرّي الّشافعّي 
ابن قاضي ُشھبة، . / شرح مختصر المزنّي: في مدارس مختلفة، وكان مدار الفتیا علیھ بالقاھرة، لھ مصّنفات منھا

 ).279(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 70(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیة
 الحافظ ،)ھـ742-654(المّزّي  الكلبّي یوسف القضاعّي بن الّرحمن عبد بن الحّجاج یوسف أبو الّدین ھو جمال) 4

 ومات بدمشق، مھر دمشق، ضواحي وھي قریة من بالمّزة ونشأ بحلب، عصره، ولد في الّشامّیة الّدیار محّدث المّزّي،
، )الرجال أسماء في الكمال تھذیب( :منھا رجالھ، وأخذ عنھ خلق كثیر، ولھ مصّنفات ومعرفة الحدیث في ثم اللغة، في
) 8(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 99(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ). / األطراف بمعرفة األشراف تحفة(

  ).236(ص
، المعروف )ھـ769-694(الھاشمّي الّشافعّي  القرشّي محّمد بن اهللا عبد بن الّرحمن عبد بن اهللا عبد الّدین ھو بھاء) 5

 السماء أدیم تحت ما: حّیان عنھ شیخھ أبو القاھرة، قال في ووفاتھ ، مولده طالب أبي بن عقیل نسل من ،عقیل بابن
لثغة،  لسانھ في لتالمیذه، العطاء كثیر كریمًا عن تّرھات األمور، عًامترّف ،الناس عند مھیبًا عقیل، كان ابن من أنحى
 ،)مالك ابن شرح ألفّیة(، )االجتھاد لرتبة االستعداد تیسیر: (مصّنفات منھالھ ویسیرة،  مدة المصریة قضاء الدیار ولي

 ).96(ص) 4(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 367(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / ، وغیرھا)النفیس الجامع(
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 وخمسٍطريقة ، حتّى كانت وفاته بالقاهرة ليلة الجمعة في العاشر من شهر ذي القعدة سنة ثمانمائة 
للهجرة ، وصلّى عليه ولده قاضي القضاة جالل الدين عبد الرحمن ، ودفن بمدرسته التي أنشأها 

ب أبناء وأحفاداً كلّهم حملوا المذهب ونشروه وساروا على خطا جدهم السراج ، وقد عقّ هناك ،
  )1(.وكلّهم حملوا اسم البلقيني وعرفوا به ، لكنّني أكتفي في هذا البحث بذكر أبنائه تجنّباً لإلطالة

ي وقد مات له ولد في حياته وهو القاضي العالمة النّحرير أبو اليمن بدر الدين محمد ، والذ
وخمسين ووفاته بالقاهرة في شهر شعبان سنة  وستٍّكانت والدته في شهر صفر سنة سبعمائة 

وتسعين للهجرة ، بعد أن نيف الثّالثين ، وقد حزن عليه السراج حزناً شديداً وتألّم  وإحدىسبعمائة 
اً بين النّاس ، لفراقه ، ودفنه في مدرسته التي أنشأها ، فقد كان عالماً فقيهاً ، حسن الخلق محبوب

جميل الهئية والصفات ، مليح الباطن والظّاهر ، كريماً جواداً من غير تكلّف ، وقد صحب والده 
وتفقّه عليه ، وتنازل له أبوه عن قضاء العسكر ، وباشره مباشرة حسنة ، لكن المنية عاجلته ، 

  )2(.انه أخوه الجالل اآلتي ذكرهوانتهى أجله في ريعان الشّباب بعلّة االستسقاء ، وتسلّم القضاء مك

  

  :صفاته ومناقبه: المطلب الثّاني

  
لقد كان السراج رجالً جم المناقب كثير المحاسن ، حسن الخلق شديد التّواضع بعيداً عن 
التّكلّف ، عظيم المروءة جميل المودة ، سخي النّفس كثير الصدقة ، قائماً بالسنّة قامعاً للبدعة ، 

للمكوس والمظالم ، همته عالية ونفسه إلى العال ناظرة ، له هيبة عند العامة والخاصة ، مبطالً 
وهيبة خاصة وكلمة مسموعة عند الملوك ، فصيح اللّغة يعبر عن األمور بعبارات وجيزة دقيقة ، 

جاريه ريعه ، قليل النّسيان ، ذهنه سليم وذكاؤه عظيم ، وكان بحراً في العلم ال يـقوي الحفظ س

                                                        
ابن )./ 245(ص) 2(ج، إنباء الُغمرابن حجر العسقالنّي، ). / 42(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 1

حسن الّسیوطّي، ). / 431(ص) 2(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ). / 80(ص) 9(، جشذرات الّذھبالعماد، 
السلوك لمعرفة دول ، )ھـ845:ت(المقریزّي، تقّي الّدین أبو العّباس أحمد بن علّي ). / 329(ص) 1(، جالمحاضرة

الغّزّي، رضي ./ ھـ1418، 1قادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمّیة، طمحّمد عبد ال: ، تحقیق)93(ص) 6(، جالملوك
 ).29(، صبھجة الّناظرین الّدین،

 ).58(ص) 3(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ). / 105(ص) 4(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، ) 2
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، وقد اجتمعت  )1("إمام زمانه وفارس ميدانه ، لو رآه الشّافعي لسره فضله وُألعجب به"أحد ، وكان 
  )2(.فيه من المحاسن ما لم تجتمع بغيره

  

  :مكانته العلمية ومصنّفاته: المطلب الثّالث
  

ة في عصره ، لقد كان السراج إماماً فقيهاً عالماً بالفروع واألصول ، وكانت له مكانة جليل
الشّيخ الفقيه المحدث الحافظ المفسر : "بل وما بعد عصره ، ولما ذكرته كتب التّراجم قالت عنه أنّه

األصولي المتكلّم النّحوي اللّغوي المنطقي الجدلي الخالفي النّظّار ، شيخ اإلسالم بقية المجتهدين 
،  وبهذا الوصف يتّضح لنا علو القدر الذي تربع  )3("منقطع القرين ، فريد الدهر أعجوبة الزمان

على عرشه ، فقد عال صوته وانتشر صيته في اآلفاق ، واجتمعت فيه شروط االجتهاد على 
وجوهها ، وقيل عنه أنّه مجدد القرن التّاسع ، حتّى صار مقصد الطّلبة من جميع األقطار ، وخضع 

ثير وانتفعوا به ، وصاروا على يديه علماء األمة له أهل العلوم الشّرعية ، وأخذ عنه خلق ك
وفقهاءها من بعده ، وتولّوا مناصب القضاء واإلفتاء والتّدريس ، وكانوا خير حملة للمذهب الشّافعي 

وصار عليه مدار الفتيا ، )4(انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره شراكة بابن الملقّنوقد ،  من بعد
جميع األقطار ، وكان القاضي العز بن جماعة يعظّمه ويجلّه كثيراً ،  في عصره ، تأتيه الفتاوى من

، وقد كان أحفظ  )5("أحق النّاس بالفتوى في زمانه: "وكتب له ابن عقيل على بعض مصنّفاتـه
النّاس لمذهب الشّافعي في عصره ، مع وجود مشايخه ، وكان يلقي الحاوي في أيام يسيرة ، بل لقد 

خالل ثمانية أيام ، وصحبه الحافظ ابن حجر العسقالني فأثنى عليه وانتفع به وأخذ  ألقاه في األزهر
وهو ما يؤخذ من الدور  - عنه وَأذن له ، ومن المنكرات التي يشهد له في إزالتها مكس القراريط 

                                                        
 ). 35(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،) 1
المقریزّي، ). / 80(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 42(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 2

 ). 329(ص) 1(، جحسن المحاضرةالّسیوطّي، ). / 431(ص) 2(، جدرر العقود الفریدة
  ).42(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 3
 الّنحوي سراج الّدین بن الوادي آشّي الّشافعّي، األنصارّي أحمد بن علي بن عمر حفص الّدین أبو ھو سراج) 4

 آش وادي من الرجال، أصلھ وتاریخ والفقھ بالحدیث العلماء أكابر من ،)ھـ804- 723( الملّقن بابن المعروف
 ثالثمائة نحو القاھرة، انتھت إلیھ رئاسة المذھب في عصره شراكة بالبلقینّي، لھ في ووفاتھ ومولده) باألندلس(

)./ األحكام عمدة بفوائد اإلعالم(، )الحدیث علوم في التذكرة(، )الرجال أسماء في الكمال تھذیب إكمال( :منھا مصنف،
  ).438(ص) 1(، جحسن المحاضرةالّسیوطّي، ). / 71(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، 

 ). 48(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 5
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له ، فلقد اجتمع هو وقاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة بالسلطان ، وذكرا -إذا بيعت 
مفاسد وقبايح ضمان المغاني ومكس القراريط ، فاستجاب لهما وأزال هذين المنكرين ، ولقد كتب 

، ) ترجمان شعب اإليمان( :هذه المصنّفات منمصنّفات كثيرة ، في ضروب العلم المختلفة ، و
)على جامع التّرمذي ب تضمين كتا(، ) محاسن االصطالح(،  )المنهاج تصحيح(، ) العرف الشّذي

زهر الربيع في فنون المعاني والبيان (،  )دريبالتّ(وهو كتاب في علم الحديث ، ) ابن الصالح
حواش على الرافعي والروضة في فروع الفقه  وهي) اتالمهم برد اتالملممعرفة (، ) والبديع

، ) البخاريالفيض الجاري على صحيح (الشّافعي ، وشرح جزء يسيراً من صحيح البخاري سماه 
وهو كتاب عارض فيه السبكي لمنعه التّعدد ، وغيرها ) إظهار المستند في تعدد الجمعة في البلد(

  )1(.الكثير

  

  

   

                                                        
المقریزّي، ). / 80(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 42(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةقاضي ُشھبة، ابن ) 1

 الغّزّي، رضي الّدین،). / 329(ص) 1(، جحسن المحاضرةالّسیوطّي، ). / 431(ص) 2(، جدرر العقود الفریدة
 ).558(ص) 2(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 362(ص) 4(، جالسلوكالمقریزّي، ). / 34(، صبھجة الّناظرین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


114 
 

  الرابعالمبحث 
  

دد بن محممحم األسدي الزبيري العيزري هـ)808-724( المقدسي  
  

 األسدي )1(خضر بن سمريد بن بن محم بن محمد دمحمهو اإلمام العالمة شمس الدين 
الزبيري 2(العيزري(  يالغزالشّ المقدسيوعشرين للهجرة ،  وأربعٍسبعمائة  سنةبالقدس  ولد ، افعي

 عٍـوتسبعمائة ـثم خرج إلى غزة سنة س، فتفقّه وقرأ القراءت ، وبرع وأتقن ونشأ بالقاهرة 
ثم خرج إلى دمشق ، فتفقّه على التّقي  ،وخمسين  وأربعٍسبعمائة  بها حتّى سنة أقام، ف )3(وأربعين

، وجلة من كبار فقهاء عصره ، وأجازوه  )5(وابن كثير )4(السبكي وولده التّاج ، والعماد الحسباني
بيت المقدس ،  )6(، إلى أن دخل القطب التّحتانيويدرس باإلفتاء ، وظّل مقيماً بغزة ينشر العلم 

نة ثمانمائة في النّصف من شهر ذي الحجة سبغزة  مات ،باإلفتاء از له فرحل إليه وأخذ عنه وأج
  )7( .للهجرة وثمانٍ

                                                        
  ).347(ص) 2(، جإنباء الُغمرابن حجر العسقالنّي، ). شھري(في إنباء الُغمر ) 1
نسبة إلى العیزرّیة وھي قریة صغیرة من ضواحي شرقّي بیت المقدس، تقع في الجنوب الّشرقي من القدس، ویقال ) 2

). / العازرّیة(أّن قّصة العزیر بإماتتھ وإحیائھ بعد مائة عام حدثت فیھا، وقبره فیھا موجود ُیزار، ذكرھا الحموي باسم 
، معجم البلدانالحموّي، ). / 554(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 216(ص) 11(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، 

 ).67(ص) 4(ج
 ).119(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / وأربعین للھجرة وأربٍعوقیل سنة سبعمائة ) 3
أصلھ من  ،)ھـ778-718(الدمشقي  الُحسباني العالي الّنابلسّي عبد بن خلیفة بن ھو عماد الّدین أبو الفداء إسماعیل) 4

 إلیھ انتھت دمشق، فلزم الفخر المصري حّتى أذن لھ باإلفتاء، ثم خرج إلى بالقدس على الّتقّي القلقشندّي، تفّقھ نابلس،
ابن . / بمقبرة باب الّصغیرالقعدة ودفن  ذي في توّفي بدمشق المنھاج، شرح والتواضع، الّدین مع المذھب ریاسة

 ).111(ص) 3(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 441(ص) 8(، جشذرات الّذھبالعماد، 
-700( الّدمشقّي ثم البصروّي القرشّي درع بن ضو بن كثیر بن عمر بن الفداء إسماعیل ھو عماد الّدین أبو) 5

العلم،  طلب في دمشق، ورحل إلى وانتقل الّشام، بصرى أعمال من قریة في الفقیھ، ولد المؤرخ ، الحافظ)ھـ774
ابن العماد، ). / الشافعیین الفقھاء طبقات(، )تفسیر القرآن العظیم(، )والّنھایة البدایة(: بدمشق، من تصانیفھ وتوفي

 ).320(ص) 1(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 397(ص) 8(، جشذرات الّذھب
 أھل والمنطق، من بالحكمة عالم ،)ھـ766-694( الّرازّي محّمد بن) محمود أو( محّمد اهللا عبد أبو الدین ھو قطب) 6

 یسكن وكان أیضا الّدین قطب یكنى آخر شخص عن لھ تمییزا بالتحتاني عرف شھرتھ، وعلت دمشق، في الري، استقر
). / 339(ص) 4(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، /  .بھا وتوفي دمشق، في الّظاھرّیة المدرسة أعلى في معھ

 ).183(ص) 3(، جالّشافعّیةطبقات ابن قاضي شھبة، 
ابن حجر ). / 117(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 218(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 7

الغّزّي، رضي ). / 73(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ). / 347(ص) 2(، جإنباء الُغمرالعسقالنّي، 
  ).99(، صبھجة الّناظرین الّدین،
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في علوم مختلفة كالفقه كثيرة  له تصانيفوقد برع العيزري في التأليف والتّصنيف ، و
حات وتعليقات على كتاب شيخه التّاج السبكي جمع الجوامع وعدة شر: منهاواألصول والرقائق ، و
وامع فيما أورد على البروق اللّ( و) تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع: (في أصول الفقه  وهي

عن جمع الجوامع في  منع الموانع( فرد عليه بكتابهالتّاج ، قد أرسلها إلى شيخه و، ) جمع الجوامع
على  اتوهو كتاب فيه تعليق) رح الكبيرـالظّهير على فقه الشّ(، وكذلك كتاب  )أصول الفقه
 ، افعيفي وهو كتاب  )الغياث( ،وهو كتاب في األصول ) التوضيح على مختصر ابن الحاجب(الر

االرتجاج على (وهي أرجوزة في العربية ، ) م الضرب في نظم كالم العربصق(،  تفصيل الميراث
ير غرائب الس( ،وهو كتاب شرح فيه كتاب منهاج الطّالبين لإلمام النّووي وعلّق عليه ) المنهاج

أخالق (،  في المنطق وهو كتاب) الكوكب المشرق( ، ديثفي علوم الح وهو كتاب) ورغائب الفكر
استفاء الحقوق في (، ) االنتظام في أحوال اإلمام(،  )أدب الفتوى( ،) األخيار في مهمات األذكار

بذكر مسائل الخالف  تهذيب األخالق( ،) سنى المقاصد في تحرير القواعدأ(، ) ف والمسبوقالمتخلّ
بلغة الحثيث إلى علم ( ،) أوضح المسالك في المناسك( ،) نتظام في أحوال األيتاماال( ، )واالتفاق
تنجب الظواهر ( ،) عني شرح ألفية ابن مالكألخالصة ا بلغة ذوي الخصاصة في حّل( ،) الحديث

دقائق اآلثار في مختصر ( ،) واهر في تحرير الجواهرتحبير الظّ( ، في الفروع )وأجوبة الجواهر
، ) عن المنهاج بسالح االحتجاج في الذّ( ،) رسائل األنصاف في علم الخالف( ،) مشارق األنوار

)ا( ثم شرحها )مان في المعاني والبيانمصباح الزوسائد ( ،) الكافية افية في حّللمناهل الص
  )1(.، وكثير من التّصانيف األخرى )األنصاف في علم الخالف

   

                                                        
ابن حجر ). / 117(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 218(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1

) 7(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 678(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 347(ص) 2(، جإنباء الُغمرالعسقالنّي، 
  ).44(ص
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  المبحث الخامس
  

بن إسماعيل بن دمحم علي هـ)809-745( القلقشندي  
  

 بن علي بن حنالس بن علي بن إسماعيلتقي الدين  بن دمحم اهللا عبد أبوهو شمس الدين 
 الشّافعية فقيه ، افعيالشّ المقدسي األصل صريالم دينْشَقَلْالقَ سعيد بن صالح بن علي بن إسماعيل
 سبعمائة سنة المقدس بيتب ولد ، العالئي الحافظ )1(طُبسو ابن التّقي القلقشندي بالقدس ، وشيخها
،  كثيراً يحبه الذي كان ، لعالئياوجده التّقي  أبيهعلى  ونشأ بها وتفقّه، )2(للهجرة وأربعين وخمسٍ

، )3("الدينا من ريحانتاي هما: "، ويدعو له وألخيه دائماً ، ويقول عنهما به ويفرحويكثر من مدحه 
 من وغيره بكيالس البهاء من بها فسمع،   القاهرة إلى رحلأهل العلم ، ثم  والزم األصول قرأوبها 

 ، حتّى إنّه كان الزمهفصحبه و السبكي ، اجالتّ بها فلقي امالشّثم خرج إلى  وتلقّى عنهم ، علمائها
ولقد استدرك على  ، دريسوالتّ اإلفتاء في له السبكيين األخوين وأذن واحدة ، وسادة على معه ينام

ع من خلق بتعديلها بناء على استداركه ، وسمالتّاج بعض المواضع في جمع الجوامع ، فقام التّاج 
وانتفع به خلق كثير ،  ، بيسير ذلك بعد وأفتى للهجرة ينوستّ ثمانٍسبعمائة و سنة في سودر ،كثير 

  )4(.أبيه حياة فيكان  ذلك كّلو

 ياموالص دجهالتّكثير العبادة و ، الشّمس القلقشندي جم المناقب وافر المحاسن كانلقد و
 لفقراءل اًمحب، مقيماً للسنّة قامعاً للبدعة ،  األيتامو األرامل، محباً للخير يسعى على  الوةوالتّ

يارة لهم ، وقد كان  الحينوالصبأصوله  عارفاًه نصوص على مطلعاً المذهب في ماماًإكثير الز
عليه مدار الفتوى و، حتّى مهر وبرع فيه ، وصارت إليه مشيخة بيت المقدس في الفقه ،  دقائقهو

 الجمعة يوم بكرة بالقدس ولم يزل على حاله إلى أن وافته المنية،  ، وكان له شعر جميل عذب فيه
                                                        

قریزّي أّنھ ابن أخت العالئي والّصواب ما ذكر في المتن، ألّن وقد ذكر الم. القلقشندّي ھنا ابن بنت الحافظ العالئّي) 1
  .العالئي زّوج ابنتھ لتقّي الّدین القلقشندّي كما ذكر في ترجمتھ

شذرات ابن العماد، . / وخمسین للھجرة، والّصواب ما ذكر في المتن، لرجوح روایتھ وخمٍسوقیل سنة سبعمائة ) 2
 ).137(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ). / 128(ص) 9(، جالّذھب

 ).137(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3
ابن حجر ). / 137(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ). / 128(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 4

الغّزّي، رضي ). / 65(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ). / 373(ص) 2(، جإنباء الُغمرالعسقالنّي، 
، األنس الجلیلالعلیمّي، ). / 276(ص) 3(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ). / 43(، صبھجة الّناظرین الّدین،

 ).166(ص) 2(ج
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 بجانببالقلندرية  مامالمقبرة ب ودفن للهجرة ، تسعثمانمائة و سنة رجبمن شهر  عشر انيثّفي ال
 وبالد والمدينة بمكة صالة الغائب عليه ، وصلّي مشهودةعظيمة  جنازته وكانت،  وأخته والده
  :الشّاعر قول أيام بثمانية موته قبل أنشدومن كراماته أنّه ،  العجم

  خامس لرحالتّ يوم له ويوماً  وثالثاً ويوماً يوماً بها أقمنا

، وعقّب ثالثة أبناء ، هم عبد الرحيم  مات حتى أيام ثمانية تمض لم كما قال ، إذ فكان
  )1(.عبد اهللا اآلتي ذكرهم بكر وأبووعبد الرحمن 

  

    

                                                        
 ).44(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 137(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1
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  المبحث السادس
  

  هـ)815 -753( )بن الهائما(بن عماد المقدسي  أحمد بن محمد
  

 )1(القرافيبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علي أهو اإلمام الكبير شهاب الدين 
ثم المصري الشّ المقدسيسنة سبعمائة  بمصربالقرافة المعروف بابن الهائم ، ولد  افعيوثالث 

، وعني بالفرائض المختلفة ، وبرع في ضروب العلم ونشأ بالقاهرة وتفقّه  ، )2(وخمسين للهجرة
في هذا العلم وفاق أقرانه فيه ، حتّى صار النّاس  ومهر التّصانيف ، وبرع، فألّف فيه  والحساب

خرج إلى بيت المقدس ، فدر ة أماكن ،  س بهيرجعون إليه ويقصدونه من جميع األقطار ، ثمفي عد
كان ابن الهائم قد ، و اجتمع به ابن حجر العسقالني ، وسمع منه فوائد كثيرةوودرس بالصالحية ، 

تقياً ورعاً له ديانة ، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وله كالم يقع من القلوب أيما  رجالً
 تحرير(: ومنها، في ضروب العلم المختلفة مفيدة ، له تصانيف كثيرة و، موقع ، وله محاسن كثيرة 

 األرجوزة(، ) الجمل الوجيزة(، ) كتاب الفصول(، ) ةالفقهي الكـالمس وتمهيد ةالعالئي القواعد
الضوابط والحسان فيما (، ) تحقيق المعقول والمنقول(، ) غاية السؤل في الدين المجهول(، ) األلفية

مرشدة (، ) إبراز الخفايا في فن الوصايا(، ) التّبيان في تفسير غريب القرآن(، ) يقوم به اللّسان
العشر في  وكانت وفاته،  ثيروغيرها الكوهو كتاب في الحساب ، ) الطّالب إلى أسنى المطالب

  )3(.ودفن بمقبرة مامال للهجرة ةعشر جمادى اآلخرة سنة ثمانمائة وخمس شهراألواخر من 

  

   

                                                        
ي فسطاط مصر، وعندما سكنت قبیلة منھم محّلة بمصر، حملت ھذه نسبة إلى القرافة وھو بطن من المعافر ف) 1

المحّلة اسمھم ونسبت إلیھم، فحمل بعد ذلك أھل ھذه المحّلة نسبة القرافّي، وعرفت بالقرافة، وھي اآلن مقبرة ألھل 
) 4(، جمعجم البلدانالحموّي، . / مصر، وفیھا كثیر من المشاھد، وبھا قبر اإلمام الّشافعّي، وقد تخّرج منھا علماء كثر

 ).465(ص) 4(، جاألنسابالّسمعانّي، ). / 317(ص
  ).157(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، . / وخمسین للھجرة وستٍّوقیل سنة سبعمائة ) 2
ابن قاضي ). / 525(ص) 2(، جإنباء الُغمرابن حجر العسقالنّي، ). / 157(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3

بھجة  الغّزّي، رضي الّدین،). / 110(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 17(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةُشھبة، 
  ).284(ص) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).117(ص) 1(، جالبدر الطالعالّشوكانّي، ). / 142(، صالّناظرین
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  المبحث السابع
  

  هـ)816- 745( الغزي اعةإبراهيم بن محمد بن زقّ
  

القرشي قّاعة أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن بهادر بن عبد اهللا بن زبرهان الدين هو الشّيخ 
وأربعين  وخمسٍولد بغزة في أول شهر ربيع األول سنة سبعمائة  ،افعي ـالنّوفلي الغزي الشّ

، وتفقّه على بدر الدين للهجرة ، واشتغل في بداية أمره بالخياطة ، ثم اعتنى بالقراءات فأتقنها 
وعلم الحرف ، ومعرفة  م النّجومللشّعر واشتهر به ، وبرع في عألدب وا، وكان محباً ل )1(القونوي

الشّعر واصفاً للبالد التي ، ونظم منافع النّبات واألعشاب ، وله رحالت واسعة جاب األرض فيها 
والتقى بالقدس بالشّيخ محمد  ،زارها ، كما زار مدن فلسطين المختلفة ونظم األشعار في وصفها 

وتزهد وتصوف ، حتّى  ،، والتقى به مرة أخرى بغزة القرمي الذي وصفه بأنّه ولي من أولياء اهللا 
ثم خرج ،  ة سرعان ما كُشفتياته لمحنتعرض في ح، و وكثُرت كراماته ذاع صيته وعظم أمره

الثّامن عشر من في  وافته المنيةبعدها إلى مصر وأقام بالقاهرة على نهر النّيل ، فلم يزل بها إلى 
ه مصنّفات ، ولخارج باب النّصر  للهجرة ودفن بها ةعشر شهر ذي الحجة سنة ثمانمائة وستّ

دوحة (، ) تعريب التّعجيم في حرف الجيم: (ومنها،  وعلم الحروف معظمها في األدب والشّعر
وقيل أنها تجاوزت خمسة آالف ) القصيدة التّائية في صفة األرض(، ) الورد في معرفة النّرد

  )2(.بيت

ر بالفقه ولم ينقل عنه مؤلّفات فيه ، إال أنّه ذُكر في كتب الطّبقات ضمن هومع أنّه لم يشت
  .لذلك ذكرته ضمن فقهاء الشّافعية في فلسطينفقهاء المذهب الشّافعي وحملته ، و

  
                                                        

 سعید خانقاة شیخ ،)ھـ776-721(ونوّي الّشافعي یوسف الق بن إسماعیل بن عالء الّدین علي بن حسن الدین ھو بدر) 1
 الحكم في وناب جماعة، على وتفقھ بالقاھرة، الشافعي، ولد األصل القونوّي الدین عالء القضاة قاضي ابن السعداء،
 في توّفي أن إلى السعداء وسعید الطیبرسیة، شیخ وُولي للماوردي السلطانیة األحكام واختصر ودّرس، وأفتى بالقاھرة،

  ).417(ص) 8(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / من شھر شعبان عشر في السادس السبت یوم
الّسخاوي، ). / 171(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 63(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ) 2

، إتحاف األعّزةالّطّباع، /  ).152(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 130(ص) 1(، جالّضوء الالمع
  ).327(ص) 1(، ججامع كرامات األولیاءالّنبھانّي، ). / 26(ص) 4(ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


120 
 

  الثّامنالمبحث 
  

  هـ)816- 751(النّاصري بن خليفة الباعوني أحمد بن ناصر 
  

بن  هاب الدين أبو العباس أحمد بن ناصر بن خليفةـشقاضي القضاة هو اإلمام العالمة 
ولد سنة  الشّافعي ،الصفدي  )2(النّاصري )1(الباعونيفرج بن عبد اهللا بن يحيى بن عبد الرحمن 

، وقد كان والده يعمل حائكاً بباعونة ،  )3(، وقيل اثنتين وخمسينوخمسين للهجرة  وإحدىسبعمائة 
صاحب  -إسماعيل وأحمد : ن هما، وسافر في البالد ، فولد له ولدا )4(البزثم عمل في تجارة 

 ، وعمل قاضياً فيوالزمهم  الفقراءوصحب بالتّصوف ،  ، فسكن إسماعيل صفد ، وتعلّق-التّرجمة 
وحفظ صفد ، فتفقّه أخوه أحمد عليه ، والزم االشتغال بطلب العلم ،  النّاصرة نيابة عن قاضي

،  والمنهاج للبيضاوي واأللفية وغيرها المنهاج للنّووي القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين ، وحفظ
 ها وأخذ عنهم ، وعرض كتبه على جماعة منهم كالتّاج علمائكبار خرج إلى دمشق ، والتقى بثم
، وأخذ من العلم حظّاً  منهم ابن قاضي شُهبة وغيرهما ، ثم رجع إلى صفد وقد ُأجيزوبكي ـّالس

وتنازل له أخوه إسماعيل عن قضاء فاشتهر أمره في صفد ، ،  ، وصحب الفقراء والصالحين وافراً
، ، وفاق أقرانه في النّظم وسرعة الكتابة وقوة القريحة والذّهن نظماً ونثراً  ، وأفتى وألّفالنّاصرة 

 حصلت فتنة في صفد خرج على إثرها إلى القاهرة ، والتقى بابن حجر العسقالني ولي  ،ثم ثم
ثم تولى القضاء بها  ين وتسعين ،تالخطابة في الجامع األموي ، فخرج إلى دمشق سنة سبعمائة واثن

وحصل ألهل دمشق نفع كبير نة من قدومه ، وباشره بكّل أمانة وإخالص ، وشدة وحزم ، ـسبعد 
 ه ، وانتفع به فقهاء دمشقـبه ، وانضبطت األوقاف على عهده ، ودرس التّفسير والفقه في مجالس

بسبب حكمه بالحق وعدم محاباته ، عزل بعدها  سنتين ونصفومكث في منصبه ،  ماؤهالوع
رفضوه وأخرجوه  البلد ، لكن أهلمدة ، ثم ولي الخطابة بالقدس الشّريف  مدة ولزم بيتهللسلطان ، 

                                                        
نسبة إلى قریة باعونة وھي من قرى عجلون باألردن، وسّمیت بذلك نسبة إلى راھب دیر یقال لھ باعونة، فلّما ) 1

 ).303(ص) 1(، جالفریدةدرر العقود المقریزّي، . / خرب الّدیر وبنیت مكانھ القریة نسبت إلیھ
نسبة إلى مدینة الّناصرة، وتقع في شمال فلسطین، في الجلیل األدنى، وھي قریبة من بحیرة طبریا، ولھا مكانة ) 2

، وفیھا كثیر عظیمة عند المسیحّیین، ففیھا ولدت مریم علیھا الّسالم، وھم یعتقدون أّنھا ُبشِّرت فیھا بمیالد عیسى 
معجم الحموي، . / أكبر مدن الّشمال الفلسطیني، وقد خرج منھا بعض العلماء والفقھاء واألدباء من الكنائس، وتعّد من

 ).703(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، ). / 251(ص) 5(، جالبلدان
 ). 175(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  ).139(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 3
 ).بزز: (، مادة)274(ص) 4(ج) 1(، مجلدلسان العربابن منظور، . / البّز ھو الّثیاب ومفردھا بّزة) 4
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منه ، فعاد إلى دمشق وأقام بها ، وُأعيد إلى قضائها ، فباشره بعفّة ونزاهة وثبات وحزم كما عرف 
ولي قضاء القضاة في الد ة سنة ثمانمائة وخمسيار المعنه ، ثمة سنة ،  ةعشر صريومكث فيه مد ،

ولقد كان الشّهاب رجالً ضخماً طويالً ، له هيبة ووقار ، ديناً وعزل بعدها ولزم بيته إلى أن مات ، 
خلوقاً ، شديد التّقوى والورع ، سريع العبرة كثير البكاء من الخشية ، فصيح اللسان عذب المنطق ، 

ة ال يتزحزح عن رأيه وقلّما يتنازل عنه ، ال يحابي حاكماً وال أميرله ثقة بنفسه ، حجوال  اًته قوي ،
ى في الحقّ لومة الئم ، عفيف النّفس مترفّعاً عن التّرهات ، وقد الزم بيته في آخر عمره ، ـيخش

للهجرة  ةعشر ين من شهر صفر سنة ثمانمائة وستّادس والعشرـوكانت وفاته بدمشق في الس ،
: ، وقد عقّب ثالثة أبناء همجت له جنازة عظيمة مشهودة ، ودفن بدمشق في سفح قاسيون وخر

  )1(.ويوسف اآلتي ذكرهم إبراهيم ومحمد

   

                                                        
العلیمي، ). / 242(ص) 2(ج، المنھل الّصافياألتابكّي، ). / 20(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 1

، شذرات الّذھبابن العماد، ). / 303(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، /  ).139(ص) 2(، جاألنس الجلیل
  ). 175(ص) 9(ج
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  التّاسعالمبحث 
  

  هـ)819-749(محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة 
  

بن عز الدين عبد  محمد بن شرف الدين أبي بكرأبو عبد اهللا هو اإلمام العالمة عز الدين 
 الكناني الحموي العزيز بن بدر الدين محمد بن برهان الدين إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة

 المصري، المتكلّم ، األديب  ويعرف كأسالفه بابن جماعة ، الشّافعي ث الفقيه األصوليالمحد
، ع النّحوينْبوأربعين للهجرة ، وحفظ القرآن الكريم في شهر واحد ،  وتسعٍسنة سبعمائة  )1(ولد بي

والزين العراقي  والتّاج السبكي وأخيه البهاء السراج البلقينيجده العز و: وتفقّه على خلق كثير منهم
حتّى  ،، وأجازه فقهاء العصر مصريهم وشاميهم  )2(الشّرعية والعقلية وغيرهم ، وأتقن جميع العلوم

، وقد قال عن  )3("أمة وحده" :ابن حجرعنه تلميذه وصار كما قال م عصره وفريد دهره ، صار إما
، فدان له القاصي والداني ، وتبعه )4("أعرف ثالثين علماً ال يعرف أهل عصري أسماءها: "نفسه

كتباً كثيرة وأخذوا منه وانتفعوا به ، وأقرأهم فكانوا كلّهم عياالً عليه ، الطّلبة من جميع األقطار ، 
، وتخرج على يديه خلق كثير ، ومن أشهر من أخذ عنه الحافظ  وعلوماً أخرى في الفقه واألصول

،  وقربه ابن حجر العسقالني ، فقد الزمه قرابة تسعة وعشرين سنة ، وكان العز يحبه كثيراً ويوده
محباً للعلم ،  صحابه شديد اإلكرام لهم، زاهداً متواضعاً ، محباً أل صالحاًديناً ولقد كان العز رجالً 

وله كثير من التّصانيف ،  وله نظم جميلمشتغالً فيه ، مع تحلّيه بروح الدعابة والفكاهة ، 
والحواشي والشّروحات والتّعليقات ، لكن كثيراً منها ضلع في أيدي الطّلبة ، ومن أشهر هذه 

ثالثة (، ) الثة شروح على القواعد الكبرىث(، ) شرح جمع الجوامع مع نكت عليه: (المصنّفات
حاشية على شرح األسنوي لمنهاج الوصول إلى علم األصول (، ) شروح على القواعد الصغرى

(، ، وكلّها في األصول ) للبيضاويوهو كتاب في المنطق ، ) حاشية على مطالع األنوار لألرموي

                                                        
ینبع قریة تقع في الّطریق بین المدینة المنّورة ومّكة المكّرمة، سّمیت بذلك لكثرة ینابیعھا التي تجاوزت مائة ) 1

 ). 449(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموّي، . / وسبعین عینًا، وھي أرض خضراء بھا نخیل وزرع وماء
الحدیث والتفسیر والفقھ واألصلین والجدل والخالف والّنحو والّصرف والمعاني : فقد كان یعرف علومًا عدیدة منھا) 2

والبیان والبدیع والمنطق والحكمة والّطّب والفروسّیة والّرمح والّنشاب والّدّبوس والّرمل وصناعة الّنفط والكیمیاء 
 ).205(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / وفنون أخرى

 ).115(ص) 3(، جإنباء الغمرابن حجر العسقالنّي، ) 3
 ).204(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 4
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شرح المنهل (وهو كتاب في النّحو ، ) مصنّفحاشية على شرح ألفية ابن مالك لبدر الدين ابن ال(
في علوم الحديث النّبوي ويد النّاس(، ) الرة البن سييرة النّبويإعانة اإلنسان على (، ) شرح الس

، وغيرها من الكتب القيمة المفيدة ، التي تدارسها أبناء ) كتاب في أمراض العين(، ) أحكام اللسان
وقد كانت وفاته بمرض الطّاعون في العشرين من شهر ربيع اآلخر م ، المذهب وتناقلوها فيما بينه

  )1(.للهجرة ةسنة ثمانمائة وتسع عشر

للعز إلى بيت المقدس أو فلسطين ، لكن انتسابه  ةولم أجد خالل بحثي المتواضع أي زيار
إلى عائلة ابن جماعة ، يجعل له مكاناً بين فقهاء الشّافعية في فلسطين ، فهي عائلة حفظت لها مكاناً 

 .وأسست لها جذوراً تاريخية في فلسطين ، امتدت حتّى يومنا هذا

  

   

                                                        
). / 115(ص) 3(، جإنباء الغمرابن حجر العسقالنّي، ). / 60(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 1

معجم كحالة، ). / 204(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 171(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، 
 ).167(ص) 3(، جالمؤّلفین
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  العاشرالمبحث 
  

  هـ)820 -769( المقدسي القلقشندي إسماعيل بن محمد بن الرحيم عبد
  

 المقدسي القلقشندي إسماعيل بن دمحم بن )1(حيمالر عبدشرف الدين هو اإلمام العالمة 
 شهر في المقدس ببيت ولد، )2(العالئي الحافظ سبط،  القلقشندي بابن كسلفهالمعروف  ، افعيالشّ

،  في الفقه وغيره وكتباًالكريم  القرآن فحفظ به ونشأ،  للهجرة ينوستّ وتسعٍ سبعمائة سنة رمضان
على  زوتمي وفضلوأتقنه ، وبرع في المذهب  ، ، وسمع من جده التّقي وغيرهوتفقّه على أبيه 

 خطابة وولي مختلفة بالقدس الشّريف ، بأماكن سودر بالقدس ، ةافعيالشّ عين صار ىحتّ أقرانه ،
، تدّل على  وتصدر لإلفتاء وله فتاوى مدونة بخطّه ، غيرهمع  كةاشر المبارك األقصىالمسجد 

وكانت ،  عنه واأخذو المقدس ببيت ، سمع منه خلق سعة علمه وقوة استحضاره وجودة تصرفه
 إحدىثمانمائة و سنة صفرشهر  في وقيل ، للهجرة عشرينثمانمائة و سنة أواخر في وفاته

  )3(.للهجرة وعشرين

  

   

                                                        
ذكر في كتاب إنباء الُغمر في ترجمتھ اسم عبد الرحمن خطأ، ولعّلھ خطأ مطبعّي، ألّنھ في ترجمة أخیھ عبد الّرحمن ) 1

  ).149(ص) 3(، جإنباء الُغمرابن حجر العسقالنّي، . / ذكره باسمھ الّصحیح فاقتضى الّتنویھ
  .فالحافظ العالئّي جّد أبیھ محّمد بن إسماعیل كما أسلفت) 2
ابن حجر ). / 115(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ). / 184(ص) 4(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3

  ).44(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 149(ص) 3(، جإنباء الُغمرالعسقالنّي، 
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  عشرالحادي المبحث 
  

   هـ)822 -760(الغزي  الدين أحمد بن عبد اهللا العامري شهاب
  

اإلمام الكبير شهاب الدين أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن بدر بن مفرج بن بدر بن عثمان  هو
 ، ولدثم الدمشقي ثم المكّي القرشي العامري الغزي  بن شديد بن عامر بن جابر بن فضل بن ضوء

وقرأ القرآن الكريم والتّنبيه والعمدة  األول سنة سبعمائة وستّين للهجرة ،بيع ربغزة في شهر 
ومختصر ابن الحاجب والحاوي الصغير وألفية ابن مالك ، تفقّه في صباه ببلده غزة على شمس 
الدين الغزي وأخوه عالء الدين ، ثم خرج إلى القدس وتفقّه على التّقي القلقشندي وقرأ عليه الفقه 

ثم خرج بها إلى دمشق سنة سبعمائة وثمانين ، وتفقّه على  واألصول ، وأتقنها في قرابة السنة ،
كبار فقهاء عصره هناك ، وأذنوا له باإلفتاء ، وأقبل على كتب المذهب المشهورة فحفظها وأتقنها ، 

وثمانين  وسبعٍائة نة سبعمـوثمانين ، وفي س وثالثثم درس في الشّامية البرانية سنة سبعمائة 
خرج إلى مكّة حاجاً ، فجاور فيها مدة وحصل فيها علماً كثيراً ، ثم رجع إلى الشّام وقد ملئ علماً 

ولي القضاء فبرع فيه و غزيراً ، وتصدى للتّدريس واإلفتاء ، ودرس في مدارس عدة بالشّام ،
ولحق بركب القوم  فامتنع ، ام عدة مراتـوعرض عليه قضاء الشّ وباشره على أحسن وجه ،

واشتغل بالتّصنيف وكتب بخطّه الكثير ، ومن جملة  وتصوف ، وكانت له معهم أحوال ومجالسات ،
في  )الحاوي الصغير شرح(،  ع الفقه الشّافعيفي فرو )على الروضة لمهماتتلخيص ا(  :مصنّفاته

في ) ل إلى علم األصول للبيضاويشرح منهاج الوصو(،  في األصول )شرح جمع الجوامع(، الفقه 
البن  األعيان وفياتكتاب قطعة من عمدة األحكام ، وكتب ولخّص  شرح كما أنّه ، أيضاً األصول 
وله كتب ومؤلّفات كثيرة غيرها ، وقد كان ، ) مناسك الغزي(وله منسك كبير يعرف بـخلّكان ، 

جله ، اشتد عليه المرض ، فاضجع على شقّه حانت منيته ودنا أكثير األوجاع واألسقام ، حتّى إذا 
األيمن مستقبالً الكعبة المشرفة بوجهه ، وكان يردد القرآن ويلقي السالم على الحاضرين حوله ، 

ادس من شهر رمضان ، وذلك يوم الخميس في السبعد أن صام شهر  بمكّة كانت وفاتهإلى أن 
ين وعشرين للهجرة ، وصلّي عليه عند الملتزم بعد صالة العصر ، وحمله تشوال سنة ثمانمائة واثن
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العلماء والفقهاء على رؤوسهم ، وضج النّاس بالنّحيب والبكاء لفراقه ، ودفن في مقبرة المعالة 
  )1(.بمكّة

حسن الشّكل مليح القامة ، أزهر اللّون نحيل الجسم قويه ، له على خده  الشّهاب كانقد لو
األيسر شامة حسنة ، بشوشاً متواضعاً ، صاحب رأي وعقل متين وشجاعة تامة وجراءة حادة ، 

، يقضي  شديدسخاء كرم و، صاحب مروءة و ، ال تأخذه في اهللا لومة الئم مقداماً في المهمات
وكان مواظباً على حوائج النّاس بنفسه ، يجبر الكسير وينشل الضعيف عرفه أم لم يعرفه ، 

اعات والعبادات واألوراد صباح مساء ، كثير تالوة القرآن ، كثير الدعاء واالستعانة والتّضرع الطّ
إماماً علَماً حافظاً حجةً ، فقيهاً أصولياً وكان ، والصالحين  ، يحب مجالسة األولياءهللا عز وجّل 

يخ اإلسالم ومفتي ـفهو شحوى فنون العلم المختلفة وبرع فيها ، محدثاً ، نحوياً متكلّماً نظّاراً ، 
الفرق ، أحد األعالم المجتهدين في بالد الشّام ، جمع بين المعقول والمنقول ، وتبحر في الفروع 

  )2(.هواألصول ، انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته ، وفاق وتقدم على أقرانه في عصر

، ألن جدهم األكبر ضوي كان يعمل بزراعة النّخل ) النّخالة(لة هذا وتلقّب هذه العائلة بعائ
يوم كان بالحجاز ، وهو أول من قدم غزة من هذه العائلة ، ولكن صاحب التّرجمة شهاب الدين يعد 

علماء المذهب وفقهائه المؤسس لهذه العائلة في دمشق ، فهو أول من سكنها منهم ، ومن نسله كان 
، وقد تولّى كثير من علماء هذه العائلة ) العامري الغزي(عائلة  والمنتسبين إلى ضهماآلتي ذكر بع

ن في غزة حتّى يومنا زال بعض أفراد هذه العائلة موجودي، والمنصب إفتاء الشّافعية في غزة 
  )3(.هذا

   

                                                        
ابن ). / 120(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 100(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 1

البدر الّشوكانّي، ). / 249(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ). / 224(ص) 9(، جشذرات الّذھبالعماد، 
و ) 445(ص) 3(، جإتحاف األعّزةالطّباع، /  ).179(ص) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 75(ص) 1(، جالّطالع

  ).104(ص) 4(ج
  ).127(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 100(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 2
  .م23/5/2011قع عائلة الّنخالة،  مو). / 445(ص) 3(، جإتحاف األعّزةالطّباع، ) 3
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  عشر الثّانيالمبحث 
  
   ـه)824- 763( لقينيالب العسقالني الكناني رسالن بن عمر بن حمنالر عبد 

  

 الكناني رسالن بن عمر بن حمنالر الفضل عبد الدين أبو جاللهو اإلمام الحافظ 
العسقالني البلقيني الشّهير ،  ، المصري ه البهاء بن عقيل النّحويه ألموجد ، راج البلقينيوالده الس

وستّين للهجرة ، ونشأ بها  وثالثسنة سبعمائة  ولد بالقاهرة في الخامس والعشرين من شهر رمضان
وترعرع ، وحفظ القرآن الكريم ، وحفظ عدة متون وبعض ما كتبه أبوه من كتب ، وبرع في علوم 

 منالتّفسير والحديث والفقه واألصول والعربية ، وتفقّه على أبيه ، ولم يتفقّه على غيره ، وسمع 
وستّين ، وكان  وتسعٍتولّى أبوه قضاءها ، سنة سبعمائة ، ودخل دمشق لما  بمصر الحديث علماء

صغير السن آنذاك ، فأجازه كثير من علمائها ومنهم التّاج السبكي والزين العراقي وابن كثير ، 
وكان والده يعظّمه ويحترمه ويصغي إلى آرائه ويستمع كالمه ويصوب أقواله ، ودخل معه دمشق 

لب العلم والتّدريس واإلفتاء واالجتهاد ، وقد ولي قضاء العسكر بعد وفاة مرة ثانية ، واشتغل في ط
 القضاء وولي،  أبيه وفاة بعد الفتوى اسةئر إليه انتهتوتسعين ، و وإحدىأخيه البدر سنة سبعمائة 

ياربالد ن الجانب ، ال يعرف الخبث وال المكر ،  مراراً ةالمصريوقد كان الجالل حسن الخلق لي ،
الذّكاء قوي الحفظ ، بل كان من عجائب دهره في سرعة الفهم والبديهة وقوة الحافظة ،  شديد

 التفسير فيتصانيف كثيرة  لهفصيحاً بليغ القول والحجة ، وقد اشتغل بالتّصنيف وله نظم جميل ، و
 على تعليق، وهو ) بهاماإل من البخاري صحيح في لما فهاماإل( :، ومنها الوعظ ومجالس والفقه

نظم مختصر منتهى ( ، ةافعيـالشّ فروع في) نكت على الحاوي الصغير(،  البخاريصحيح 
 الكبائر الة في معرفةـرس(،  )الحياة نهر(، ) األمل في علمي األصول والجدل( ،) السول

عشر  ليلة الخميس في الحادي وافته المنية أنإلى ، ، وما زال بالقاهرة متولّياً لقضائها  )والصغائر
وعشرين للهجرة ، ودفن بجوار قبر أبيه في مدرسته التي  وأربعٍمن شهر شوال سنة ثمانمائة 

  )1(.أنشأها

                                                        
). / 241(ص) 2(، جدرر العقود الفریدةالمقریزي، ). / 112(ص) 4(، جلّشافعّیةطبقات اابن قاضي ُشھبة، ) 1

ابن العماد، ). / 106(ص) 4(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ). / 189(، صبھجة الّناظرینالغّزّي، رضي الّدین، 
  ).242(ص) 9(، جشذرات الّذھب
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  عشر الثّالثالمبحث 
  

  هـ)826 -782( المقدسي القلقشندي إسماعيل بن محمد بن الرحمن عبد
  

 قشنديلْالقَ سماعيلإ بن دمحمشمس الدين  بن الرحمن عبدزين الدين اإلمام العالمة هو 
الشّ المقدسيالمعروف ، افعي القَ ينبالزولد بالقدس سنة سبعمائة واثنين وثمانين للهجرة ،  لقشندي ،

وطلبه في صغره ، وسمع من الشّهاب  الحديث وأحب فأخذ عن أبيه وغيره ، ، بالقدس وتعلم نشأو
حلة  وغيرها والقاهرة ونابلس دمشق إلى طلبه في سافرو ، )1(العالئيحيث صحب في هذه الر ،

، ودرس في  المقدس بيتب ، وتولّى اإلفتاء ثوحد وأفتىاإلمام ابن حجر العسقالني اآلتي ذكره ، 
مدارس عدة بالقدس الشّريف وأعاد بالصالحية ، وخطب في المسجد األقصى المبارك ، وكتب 

 وجزء) البخاري على تعليق(كتبه  الطّباق بخطّه وكان حسن الخط ، وله نظم ونثر ، ومن جملة ما
 العشاق على الجفون سيف: (أولها قصيدة شعره ومن وتفسير لها ، )الفاتحةسورة ( على الكالم في

، وقد كان الزين فاضالً كريماً عفيف النّفس ، صاحب  )سعاد بانت(قصيدة  بها عارض) مسلول
وبعد رجوعه من  شهامة ومروءة ، حسن الخلق والهيئة والمنظر ، صفاته جليلة ومناقبه عظيمة ،

القاهرة إلى بيت المقدس ، ألم به مرض بأن طلعت له بثرة ، وكان ذلك في يوم عيد الفطر ، فعاده 
ة وأربعون سنة ، منها خمسة عشر مرفوع عنه القلم ـخمسبعض أصحابه ، فأخبرهم أن عمره 

فيها ، والباقي كل سنة بيوم مرض ، فتوفّي بعد شهر من هذه الزيارة ، في شهر ذي القعدة سنة 
  )2(.وعشرين للهجرة وستٍّثمانمائة 

   

                                                        
  .ولیس خالھ مباشرةذكرتھ كتب الّتراجم أّنھ خالھ، وھذا مجاز، ألّنھ خال أبیھ ) 1
). / 253(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 116(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 2

الغّزّي، رضي ). / 316(ص) 3(، جإنباء الُغمرابن حجر العسقالنّي، ). / 122(ص) 4(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، 
  ).109(ص) 2(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).45(، صبھجة الّناظرین الّدین،
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  عشر الرابعالمبحث 
  

عبد بن دمحم موسى بن ائمالد العسقالني هـ)831- 763( البرماوي  
  

 عبد بن موسى بن ائمالد عبد بن دمحماهللا  عبد ين أبوالد شمسهو اإلمام العالمة الفقيه 
 في ولد الشّافعي ، )1(البرماوي العسقالني عيميالنّ براهيمإ بن رحمة بن دمحم بن فارس بن الدائم

البلقيني وابن  على السراجينوستّين للهجرة ، وتفقّه  وثالثسنة سبعمائة  القعدة ذي شهر منتصف
 ضائفروال صولواأل فقهوال ثيدالملقّن والزين العراقي والعز بن جماعة وغيرهم ، وبرع في الح

، ثم توجه  سنة حج وجاور بمكّة، و دمشقب ةمد وسمع من خلق كثير وروى عنهم ، وأقام  ، حونّوال
وتولّى  بيت المقدس فأقام فيهس ، ثم خرج إلى ـإلى القاهرة ، فتصدر فيها لإلفتاء والتّدري

س رجالً خيراً متواضعاً ، عالماً فقيهاً متفنّناً ، وكان وحيد عصره ـ، ولقد كان الشّم الصالحية
: ات منهافصنّ، وله عدة مكما وصفه أقرانه ومحبيه  الدهر وفريد دهره ، بل وأعجوبة من عجائب

 منظومةوهي ) الفرائض بضوابط ائضالر مبهج شرح( ،) ةالفقهي صولاأل في ةلفياأل بذةالنّ(
 ،) العمدة لفهم ةالعد جمع( ، )حيحالص الجامع على بيحالص الالمع( ، الفرائضعلم  مشروحة في

، وغيرها الكثير ،  النحو في) ذورالشّ زوائد بشرح دورالص شرح( ،) وويللنّ المنهاج خطبة شرح(
 جمادىمن شهر  ينعشروالفي الثّاني ، يوم الخميس  ببيت المقدسبعد إقامة سنة وكانت وفاته 

بجوار الشّيخ أبي عبد اهللا  مامال بمقبرة ودفن ،وثالثين للهجرة  وإحدىسنة ثمانمائة  اآلخرة
2( .القرشي(  

  

  

   

                                                        
وھناك بلدتان تحمالن ھذا اإلسم، إحداھما من أعمال المدینة المنّورة بالقرب من خیبر، واألخرى  نسبة إلى برمة،) 1

الحموّي،  ./وھي المقصودة ھنا تقع في طریق اإلسكندرّیة في كورة الغربّیة من أرض مصر، وھي بلدة ذات أسواق
  ). 403(ص) 1(، جمعجم البلدان

كحالة، ). / 286(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 131(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، ) 2
 ).188(ص) 6(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 388(ص) 3(، جمعجم المؤّلفین
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  عشر الخامسالمبحث 
  

  )1(هـ)840-767( المحمرةأحمد بن صالح بن محمد بن 
  

أحمد بن صالح بن محمد بن محمد بن عثمان بن أبو العباس هو اإلمام العالمة شهاب الدين 
 علي المصري األموي2(الشّافعي(عرف بابن الموي ،حه رة ممرة نسبة إلى أمعرف بابن و، من الحي

 في بالقاهرة ولدألن أبوه وعمه كانا من سماسرة الغالل في القاهرة ، بن السمسار وباالبحالق ، 
حفظ القرآن وهو صغير ، ووستّين للهجرة ،  وسبعٍشهر صفر سنة سبعمائة  الخامس والعشرين من

وسمع الحديث وهو ابن ثماني سنوات ، وتفقّه على السراجين البلقيني وابن الملقّن والزين 
عدة ،  س، وغيرهم من علماء مصر ، وبرع في فنون العلم وأتقنها ، ودرس في مدار )3(العراقي

، فتمرس في ودخل في أمور كبيرة وقضايا صعبة فحلّها وفصل فيها  في القضاء مدة ، بوأفتى ونا
، وولي بعض المعامالت على قاعدة فقهاء مصر ، فحصل له منها مال كثير ، القضاء وبرع فيه 

، وباشره على  القضاة فيها فولي قضاء ثم خرج إلى الشّام واشتغل بالتّجارة فصار له مال كثير ،
ثم رجع ،  ألنّه كان ال يعرف أهل البلد ، أحسن وجه ، وكان يتساهل في بعض األحيان مع النّاس

، ثم عرض عليه قضاء حج وجاور بمكّة مدة إلى القاهرة ، وعاد إلى وظائفه فيها ، ثم خرج إلى ال
ولي و خرج إلى القدس ، وبعدها، دمشق مرة أخرى على أن يدفع مبلغاً من المال فأبى وامتنع 

قد لوعوضاً عن العز القدسي اآلتي ذكره ،  وثالثين ، سنة ثمانمائة وثمانٍ الصالحيةفي دريس تّال
، حسن الهيئة والمنظر ،  فيهاورعاً ، يكثر من العبادة والذكر وله أوراد زاهداً كان رحمه اهللا تقياً 

ودود في معاشرته ، مع صرامة وفضيلة في  ، صاحب دعابة وفكاهة ، طلق الوجه طيب الخلق
، يحفظ كثيراً من  ، فصيح اللسان طلق العبارة والنّحو واألصول الفقهالحديث وفي  اًبارع الحق ،

                                                        
العلیمّي، )./219(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، . /أحمد بن محمد بن صالح: في بعض المراجع اسمھ) 1

  ).  112(ص) 2(، جاألنس الجلیل
./ بن عیسى بن عثمان األموّي العثمانّي القاھرّي أحمد بن محمد بن محّمد بن عثمان بن نصر: أّنھ ذكره الّسخاوي) 2

 ).186(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، 
 بالحافظ المعروف الرحمن العراقّي الكردّي الّشافعّي عبد بن الحسین بن الرحیم الفضل عبد الدین أبو زین ھو) 3

 فیھا، وقام ونبغ ونشأ في القاھرة فتعلم الكرد، من الحدیث، أصلھ الفقھاء وحّفاظ كبار ، من)ھـ806-725( العراقي
 األسفار حمل عن المغني(: فیھا، لھ مصّنفات كثیرة منھا القاھرة فمات إلى وعاد وفلسطین، والشام الحجاز إلى برحلة

) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، . / ، وغیرھا الكثیر)تتّمات المھّمات(، )البیضاوي نظم منھاج(، )األسفار في
  ).344(ص) 3(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 33(ص
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على حاله ظّل قد ون جميل ، يكتب على الفتاوى كتابة مليحة ، ـخطّه حسو، حفظاً متقناً التّاريخ 
يوم السبت في السادس عشر من شهر ربيع اآلخر سنة  المنيةوافته إلى أن  هذه ، يدرس بالصالحية

  )1(.كثيراً ، وقد خلّف ماالً ثمانمائة وأربعين للهجرة ، ودفن بمقبرة مامال

  

   

                                                        
). / 341(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 107(ص) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي ُشھبة، ) 1

حسن الّسیوطّي، ). / 112(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 219(ص) 1(، جدرر العقود الفریدةقریزّي، الم
) 2(ج، المنھل الّصافياألتابكّي، ). / 186(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوي،  ). /440(ص) 1(، جالمحاضرة

  ).146(ص
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  عشر السادسالمبحث 
  

شمس الدبن أبي الحياة الخضرد ين محم هـ)841-768( الحلبي  
  

بن بهاء الدين أبي الحياة الخضر بن داود  هو اإلمام العالمة شمس الدين أبو عبد اهللا محمد
بن يعقوب بن يوسف بن أبي سعيد الحلبي الشّافعي  ث الشّهير بابن المصريولد ، ، المسند المحد

وهو في ) سنن ابن ماجه(وستّين للهجرة ، وسمع  أحد الجمادين سنة سبعمائة وثمانٍ بحلب في
، وعني بالحديث منذ ) صحيح البخاري(وكذلك ) ذيسنن التّرم(الرابعة من عمره ، وبعدها سمع 

، ثم خرج إلى القاهرة ، فقرأ بها الحديث ، وكتب ، وأجازه جمع كبير ممن سمع منهم الصغر 
اإلنشاء ، وكان له علم بالفقه والعربية واألدب وله فضيلة في هذه العلوم ، وكان صاحب دين 

،  سكن بهاستقر وثم خرج بعدها إلى بيت المقدس ، فوتقوى ، جميل الطّريقة حسن المحاضرة ، 
به ، لكنّه اشتهر باألدب والشّعر أكثر منه بالفقه ، فبرع به  )1(يخ المدرسة الباسطيةـوصار ش

ومرض مرضاً  كفّ بصره في آخر عمره ،وقد  ، ، وله نظم جميل وأتقنه ، وبه عرف باألديب
وأربعين  وإحدىصف من شهر رجب سنة ثمانمائة يوم األحد في النّ شديداً ، وكانت وفاته

   )2(.للهجرة

   

                                                        
وھي مدرسة أوقفھا القاضي زین الّدین عبد الباسط بن خلیل الّدمشقّي على الّصوفیة، واشترط علیھم قراءة الفاتحة ) 1

عند الحضور وإھداء ثوابھا للھروي شیخ الّصالحّیة، وھو الذي قام بتأسیسھا من قبل، لكّنھ مات قبل عمارتھا، فأتّمھا 
) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، . / وثالثین للھجرة وأربٍعسنة ثمانمائة القاضي الّزین، وذلك في شھر جمادى األولى 

  ).39(ص
). / 86(ص) 4(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، ). / 357(ص) 3(، جدرر العقود الفریدةالمقریزّي، ) 2

  ).56(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 172(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، 
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  عشر السابعالمبحث 
  

  هـ)844 -773( مليالر )بن رسالنا(أحمد بن حسين  الدين شهاب
  

 بن حسين بن أحمدهو اإلمام العالمة وحيد عصره وفريد دهره شهاب الدين أبو العباس 
 بيت نزيل ،الصوفي  افعيالشّالمقدسي  مليالر )1(أرسالن بن علي بن يوسف بن علي بن حسن

،  تاجراًمن الصالحين ، وكان يعمل  راًخيرجالً قارئاً  والده، وقد كان  )2(كنانة منأصله  ، المقدس
،  وبها نشأ وسبعين للهجرة وثالثسبعمائة  ولد بالرملة سنةالقانتات ،  الحاتالص من هأمكانت و

، وكان يحب العلم والتّعلّم  سنين عشر وهو ابن القرآن فحفظمنذ نشأته ،  إلهية وكانت له عناية
 المطالعة على يقبل فكان له للعمل فيه ، حانوت في أجلسه أباه أنويروى والمطالعة منذ صغره ، 

 ، للمطالعة إال فأجابه بأنّه ال يصلح ، ذلك على أبوه المهو الخسارة فيها فظهرت،  أمرها ويهمل
 حوبالنّ وهو في الرملة امه في بداية أمرهماهتوقد كان  ،لما يحب من اشتغال بالعلم وأهله  فتركه

خرج إلى  ، ثمها وتأهل إلقرائها ، فحفظ ألفية ابن مالك وبرع فيها وأتقن ظموالنّ واهدوالشّ غةواللّ
،  الصغير الحاويعليه  وقرأ القلقشندي الشمس، فتفقّه على والحديث بالفقه بيت المقدس واشتغل 

والجالل  يالغز العيزري الشمسوعلى  ، والحساب الفرائضعلم  عنه وأخذ الهائم ابنكذلك على و
 ر لإلقراء ، وما قرأ عليه أحد إال انتفع ، ، اإلفتاءوُأذن له ب ،البلقينيتدريس وولي وتصد 
مل )3(ةالخاصكيةـبالر بها سودر ر بها برجاً ، وترك اإلفتاء  تركها ثم ةمدوخرج إلى يافا وعم
، وهو اآلن يعرف باسم جامع الشّيخ أرسالن ، في سبيل اهللا  مرابطاً وكان كثيراً ما يقيم فيهكبيراً ، 
منهم  وصحب،  فتصوو وأقبل على علوم القوم،  تبرعاًتطوعاً و، يعلّم النّاس  اهللا على الًوكان مقب

، وغيرهم  القرمي ومحمد البسطامي بن اهللا عبد والجالل الناصح بن الشهابخلق كثير ، أمثال 
 ةمد في ودخل الخلوة وسمع منه ، الخرقة القرمي محمد ه الشّيخ لبسأ، و الذكر منهم نوتلقّالكثير ، 

 ومسند رمذيالتّسنن و البخاريصحيح  عليه سمعو ، العالئي بن الخير أبيوالتقى ب ، أحداً يكلم ال
بين القدس والرملة ،  في اإلقامة يتنقّل علمه واطالعه ، وظّل ، وأجازه جميع شيوخه لشدة افعيالشّ

                                                        
، الّضوء الالمعالّسخاوّي، ). / رسالن(ھكذا وردت عنھ بخّطھ، ویجوز حذف األلف وھو الّدارج على األلسنة أي ) 1

  ).282(ص) 1(ج
  ).282(ص) 1(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، . / وقیل أصلھ من عرب نعیر) 2
  .في كتب الّتاریخ والّتراجم الّظاھر أنھا اسم مدرسة كانت موجودة بالّرملة، لكّنني لم أجد لھا توثیقًا) 3
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 وأصوله الفقه في إمام عصره ، وتقدم على أقرانه صار ىحتّتقي منهم ، ـيقابل العلماء ويس
أنواع سائر على رص، وكان شديد الح وغيرها والكالم فسيروالتّ الحديث في ، وشاركهم ةوالعربي 

، مواظباً على األوراد واألذكار صباح مساء ، يحب الخير  دوتهج وصيام صالة من الطاعات
، وكان يحب الرباط على الثّغور ، حتّى إنّه كان يخرج  ويبذله للجميع ، شديد السخاء كثير الكرم

 يد على ، ويأخذ وجهراً سراً اهللا يدعومبتهالً  مرابطاً ، البحر جانب على في كّل سنة مدة يقيم بها
،  الظهورحب  على الخمول وكان يؤثر ، المنكر عن ىنهيو بالمعروف يأمرويواجههم ،  لمةالظّ

وقد وشهواتها ومراكزها ،  الدنيا ملذّات من عليه عرضويزهد فيما ية  عليه رضعمشيخة عد
 أخذ من يمتنع كانو وامتنع ، فأبى فضة دراهم عشرة يوم كل في فيها له رروقُ مدارس في القدس ،

، وقد كان رجالً طويالً حسن الملبس والمأكل  اءالقر على ليفرقه المال من يهإل به رسلي ما
وفي فترة إقامته بالقدس  ،رب ، وله دعوة مستجابة معروف بها بين العامة والخاصة ـوالمش

ء ة الجنوبية من المسجد األقصى المبارك وراـريف ، كان مقيماً بالزاوية الختنية في الجهـالشّ
القبلة ، وهناك تفرغ للعبادة واإلقبال على اهللا ، والتّصنيف والتأليف في مجاالت العلوم كالفقه 

ء المذهب تصانيفه ، وكان لها بالغ األثر عند فقهاكتبه ووالنّحو ، فأبدع أيما إبداع ، حتّى كثرت 
ن شرح سن(، ) ذكارمختصر األ: (التّصانيفالكتب وهذه  ، ومن معتمدة عندهمالشّافعي ، وكانت 

الوصول  منهاجشرح (،  في األصول) شرح جمع الجوامع(، ) شرح صحيح البخاري(، ) أبي داود
مختصر ابن شرح وفي النّحو ، ) شرح ملحة اإلعراب( في األصول ،) البيضاوي إلى علم األصول

،  الثالث الزائدة على السبع الحاجب ، وصحح الحاوي ، واختصر الروضة ، ونظم القراءات
عبارة عن  وهو )1()الزبدصفوة (تهرت بين النّاس ، نظم ـوأعرب األلفية ، ومن أهم كتبه التي اش

، وهو نظم لم يزل فقهاء الشّافعية  في شرحين اوقد شرحهأرجوزة نظمها في فقه الشّافعية ، 
سهلت على طالب العلم الفهم ، فوائد جمة ويتدارسونه لكثرة ما حوى من  يشرحونه ويعلّقون عليه

، ومن جميل ما يروى أنّه عندما أتم هذا الكتب أتى به إلى البحر ، ووضع عليه حجراً  واالستيعاب
فأذهبه ، فصعد من ره وإال هاللهم إن كان خالصاً لك فأظ: "ليثقله ، ثم ألقاه في قعر البحر ، وقال

ولم يزل على وله كرامات كثيرة ظاهرة للعيان ، ،  )2("قعر البحر حتى صار على وجه السماء

                                                        
، )1079(ص) 2(، جكشف الّظنون عن أسامي الكتب والفنون، )ھـ1068:ت( حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد اهللا) 1

  .ت.ط، د.بیروت، دار إحیاء الّتراث العربي، د
ولعل الّصواب ) على وجھ السماء(، وقد ورد في الكتاب لفظ  )433(ص) 1(، ججامع كرامات األولیاءالّنبھانّي، ) 2
  .)على وجھ الماء(
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شهر رمضان  فيثنين يوم اال بالزاوية الختنية بالمسجد األقصى المباركحالته هذه حتّى وافته المنية 
بجوار العابد الزاهد أبي عبد اهللا  وأربعين للهجرة ، ودفن بمقبرة مامال وأربعٍسنة ثمانمائة 

1(.القرشي(  

   

                                                        
األنس العلیمي، ). / 362(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 282(ص) 1(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

، العقود الفریدة دررالمقریزّي، ). / 146(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 174(ص) 2(، جالجلیل
/ . )433(ص) 1(، ججامع كرامات األولیاءالّنبھانّي، / ). 49(ص) 1(، جالبدر الّطالعالّشوكانّي، ). / 260(ص) 1(ج

  ).38(، صمعجم العشائر الفلسطینیةشّراب، ). / 128(ص) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، 
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  عشر الثّامنالمبحث 
  

  هـ)850- 771( دسيقُالسالم بن داود الشهير بالعز ال عز الدين عبد
  

اإلمام العالمة عز الدين عبد السالم بن داود بن عثمان بن شهاب الدين عبد السالم بن  هو
لطياس الس1(عب(  الشّافعي المقدسي ، القدسي ولد بقرية كفر الماءالشّهير بالعز)سنة سبعمائة  )2

انتقل إلى القدس فهم بعض المسائل ، ثم درس ووإحدى وسبعين للهجرة ، فنشأ بها وقرأ القرآن ، و
فأقبل على العلوم وحفظ عدة كتب في ،  )3(بصحبة قريبه البدر العجلونيوثمانين  وسبعٍسنة سبعمائة 

فنون مختلفة ، وبرع في الفقه حتّى ُأذن له باإلفتاء والتّدريس خالل وقت قصير ، وفي السنة التّالية 
رحل إلى القاهرة بصحبة البدر العجلوني ، وحضر دروس الس راجين البلقيني وابن الملقّن ، ثم

كندرية وبالد أخرى في مصر ، ثم رجعا إلى القاهرة ومنها إلى ـخرج بصحبة البدر إلى اإلس
ذهب بصحبته إلى غزة وسمع بها ، وظّل مرافقاً له إلى أن توفّي البدر في سنة سبعمائة القدس ، و

ديث والفقه واألصول والعربية ، وجد ق واشتغل بالحـوتسعين ، فخرج بعدها إلى دمش وسبعٍ
واجتهد ، وفي سنة ثمانمائة للهجرة خرج إلى الحج ، وسمع في طريقه من مشايخ كثر في مكّة 
والمدينة ، ثم رجع إلى دمشق فسمع بها من خلق كثير ، ثم خرج بعدها بثالث سنين إلى القاهرة 

ناك ثم امتنع عنه لتعطّله وناب قليالً في القضاء هوتفقّه عليه ،  السراج البلقينيمرة أخرى ، فلزم 
وأجازه خلق شتغال ، ثم رجع له بعد خمس سنين ، واستمر به حتّى ذاع صيته وعال شأنه ، عن اال

وصار يزاحم األكابر ويجالس فحول العلم ، واستقر كثير منهم الشّمس القلقشندي والعز بن جماعة ، 
عدة مدارس كالجمالية والخروبية ، وناب عن الخطابة بالمؤيدية ، ثم في تدريس الفقه والحديث في 

ثم رجع إلى القاهرة فتولّى بها نيابة القضاء ، ثم  ،مدة رجع إلى القدس فتولّى بها مشيخة الصالحية 

                                                        
، وھي رابع أكبر مدن األردن مساحة، األردنفي  لمحافظة البلقاءعریقة، والمركز اإلداري  أردنیةالسلط مدینة ) 1

م، 16/7/2011، موقع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا. / القدس إلى عّمانوتقع على الطریق الرئیسیة القدیمة المؤدیة من 
  ).الّسلط(ماّدة 

  ).203(ص) 4(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ./ قریة أردنّیة تقع بین عجلون وحبراض) 2
 منھم بجماعة وتفّقھ خلق كثیر وحّدث عنھم، من وسمع السبعمائة بعد ولد العجلوني ھالل بن علي بن ھو محمود) 3

 لھم وأذن جماعة عنھ وأخذ البالد وطاف وأفتى ودّرس وبرع والتدریس، باإلفتاء لھ وأجاز البارزي الدین شرف الشیخ
 .الثمانین جاوز وقد مات أن إلى بالقدس مقیمًا واستقر وتقشف، عمره آخر في وتزھد ذلك، في یتساھل وكان اإلفتاء في
  ).330(ص) 4(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، / 
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ميس يوم الخ وافته المنيةرجع إلى القدس وتولّى مشيخة الصالحية مرة أخرى ، وظّل بها إلى أن 
  )1(.ودفن في مقبرة مامال ،في الخامس من شهر رمضان سنة ثمانمائة وخمسين للهجرة 

، سريع الحفظ قوي ، حسن الهيئة ضخماً مهاباً لطيفاً وقد كان العز القدسي جواداً كريماً 
ريس ، فصيح اللّسان في التّدحسن القراءة طلق العبارة يحفظ تاريخ الملوك وأحداث األمم ، الذّهن ، 

صحيح العقيدة شديد اإلنكار على أهل األهواء والبدع ، اجتمعت ، كثير النّقل والتنقيح ، والخطابة 
، ولم أقف له على )2(، وتقدم فيه على أهل زمانه فيه من الخصال الكريمة ما عال فيه على أقرانه

  .كتب أو مصنّفات

  

  

    

                                                        
الّسیوطي، جالل الّدین ). / 113(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ). / 203(ص) 4(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

ط، .، بیروت، المكتبة العلمّیة، د)129(ص، نظم الِعقیان في أعیان األعیان، )ھـ911:ت(عبد الّرحن بن أبي بكر 
  .م1927

 ).205(ص) 4(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 2
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  عشر التّاسعالمبحث 
  

  هـ)852- 773( )حجر العسقالنيابن (شهاب الدين أحمد بن علي 
  

قليل من العلماء برزوا في جميع مجاالت العلوم وضروبه ، وكان لهم في كل ميدان من 
ه بصمة ، وعلى كل باب من أبوابه عالمة ، ومن كّل لون من ألوانه وساماً ، ومثل هؤالء ميادين

تحتاج ترجمتهم إلى توسع وتفصيل ، إذعاناً واعترافاً لهم بالجميل ، ولذلك سأتناول الحديث عن 
  :الحافظ ابن حجر ضمن المطالب اآلتية

  
  :مولده ونشأته: المطلب األول

  
بن محمد  أحمد بن علي أبو الفضل شهاب الدينالعصر  األمة حافظ إمام األئمة وشمس هو

العسقالني ،  )1(الشّافعي ، الشّهير بابن حجر بن علي بن أحمد الكناني العسقالني المصري بن محمد
وسبعين  وثالثمن شهر شعبان سنة سبعمائة  والعشرين من عسقالن ، ولد بمصر في الثّالث أصله

كفله بعض أوصياء وكان عمره أربع سنين ، و نـومات والده وهو صغير حدث السللهجرة ، 
وحفظ القرآن الكريم وهو وأدخل الكتّاب وهو ابن خمس سنين ، والده ، فنشأ يتيماً إلى أن كبر ، 

، وأول اهتمامه كان في نظم الشّعر ،  ، وورد أنّه حفظ سورة مريم في يوم واحد ابن تسع سنين
عر حسن ، واشتغل بالتّجارة ، ثم حبب اهللا إليه الحديث ، فعني به أيما عناية ، وطلبه وكان له ش

، وكان بها أول سماعه للحديث وهو ابن اثنتي  خرج إلى مكّة مع وصيهفبشغف وإقبال كبير ، 
قرأ بها العمدة والحاوي الصغير ومختصر ابن و وسمع من خلق كثير وأجازوه ، ،عشرة سنة 

والعربية والقراءات وألفية ابن العراقي والملحة وغيرها ، ثم رجع إلى القاهرة فعني بالفقه  الحاجب
وتفقّه على السراجين البلقيني وابن الملقّن ، وصحب العز بن  اب ،ـوالحسواألدب والعروض 

اب ، وج، وأذنوا له جميعهم باإلفتاء والتّدريس جماعة والزمه وأخذ عنه من أصناف العلوم 

                                                        
، شذرات الّذھبابن العماد، . / نسبة إلى آل حجر وھم قوم سكنوا الجنوب اآلخر على بالد الجرید وأرضھم قابس) 1

 ).395(ص) 9(ج
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األرض وزار بالداً كثيرة وسمع من خلق كثير ، وزار دمشق ومكّة ومنى ، وزار فلسطين ودخل 
 ، ملة والخليل والقدس ، وسمع بها من الشّمس القلقشندية والروشيوخه كثيرون ال يتّسع المجال غز

، صبيح الوجه  قوي الذّهن سريع الحافظة وقد كان ابن حجر شديد الذّكاء عظيم الحذقلذكرهم ، 
نحيف الجسم ، فصيح اللّسان قوي الحجة ، شجي الصوت حلو المنطق ، مع لزومه لكثرة العبادة 

، والزم بيته وما زال كذلك على حاله ، ال تفتر عزيمته وال تنضب ينابيعه واقتفائه أثر الصالحين ، 
ثّامن والعشرين من شهر ذي ال بمنزله بالقاهرة يوم السبت في كانت وفاته ، حتّىفي آخر حياته 

  )1(.ين وخمسين للهجرة ، ودفن بالقرافة بالقرب من الشّافعيتالحجة سنة ثمانمائة واثن

  
  :مكانته العلمية ومصنّفاته: المطلب الثّاني

  
 ووضع بصمته في كل طريق وميدان ، برع ابن حجر في جميع ضروب العلم وفنونه ،لقد 

،  وا له بتقدمه ، فصارت مكانته بينهم عاليةأقرانه لعلمه ، وأقرعرف أبناء عصره فضله ، ودان ف
وصار اإلمام القدوة ، حجة األعالم وشيخ اإلسالم ، يقصده الطّلبة من كل مكان ، وينتفع بعلمه 

، مرفوعاً ذكره عند األمراء والعلماء أن ـ، وصار المعول عليه في هذا الش يالقاصي والدان
 والشّامية بالديار المصريةولي قضاء قضاة الشّافعية مدارس عدة في مصر ، و، فدرس بوالفقهاء 

، حتّى لم يصنّف في عصره مثله ، وقد تجاوزت  في آخر حياته واشتغل بالتّصنيف ،عدة مرات 
) تغليق التّعليق(: ، ومن هذه المصنّفات في مختلف ضروب العلم اًمصنّفاته مائة وخمسين مصنّف

) فتح الباري بشرح صحيح البخاري(وصل فيه تعليقات البخاري ، وهو أول تصانيفه ، وهو كتاب 
، وهو من أجّل الشّروحات وأغناها  اًوهو كتاب شرح فيه صحيح البخاري في نيف وعشرين مجلّد

لصحيح البخاري ، كما برع في التّصنيف في تراجم الرجال والرواة وطبقاتهم في عدة كتب 
، ) إتحاف المهرة بأطراف العشرة(، ) اإلصابة في تمييز الصحابة: (مختلفة ومنها ومصنّفات

أطراف المسند المعتلي (، ) أطراف مسند اإلمام أحمد ( ، ) تقريب الغريب(، ) طبقات الحفّاظ(

                                                        
درر المقریزّي، ). / 134(، صبھجة الّناظرین رضي الّدین،الغّزّي، ). / 36(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 87(ص) 1(، جالبدر الّطالعالّشوكاني، ). / 274(ص) 1(، جالعقود الفریدة
ّي، األتابك). / 491(ص) 4(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، /  ).45(، صنظم الِعقیانالّسیوطي، ). / 395(ص

  ).21(ص) 2(ج ،المنھل الّصافي
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لسان الميزان وتحرير ( ،) أطراف المختارة(، ) أطراف الصحيحين(، ) بأطراف المسند الحنبلي
الدرر الكامنة في أعيان (، ) إنباء الغُمر بأنباء العمر(، ) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه(، ) الميزان

في علوم القرآن وجوالت وله كذلك صوالت ، ) رفع اإلصر عن قضاة مصر(، ) المائة الثّامنة
األفنان في رواية (، ) ائل القرآناإلتقان في فض: (ه وآحكامه ، ومن هذه التّصانيفـوفضائل
ة القلوب في معرفة المبدل من ـنزه(،  )األحكام لبيان ما في القرآن من اإلبهام(، ) القرآن

تقويم (، ) المقترب في بيان المضطرب: (م الحديث كتب مختلفة ومنهاوفي علكذلك ، وله ) المقلوب
، إال أنّها  لم يكن له في الفقه تصانيف كثيرةو ، )شرح األربعين النّووية(،  )السناد بمدرج اإلسناد

، ) منسك الحج(، ) شرح مناسك المنهاج: (أثرت المذهب وقدمت فيه باعاً ، ومن هذه المصنّفات
، ) األجوبة المشرقة على األسئلة المفرقة(، ) المنحة فيما علّق به الشّافعي القول على الصحة(
، إلى غير ذلك من تصانيف مفيدة ومؤلّفات  )بأدلّة األحكام بلوغ المرام(، ) تصحيح الروضة(

  )1(.دة ، أثرت العلماء وأفادتهم في جميع مجاالت الشّريعةـعدي

  

   

                                                        
درر المقریزّي، ). / 134(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 36(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

البدر الّشوكاني، / ). 491(ص) 4(، جالّدرر الكامنةابن حجر العسقالنّي، / ). 274(ص) 1(، جالعقود الفریدة
). 210(ص) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 395(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 87(ص) 1(، جالّطالع

  ).47(، صنظم الِعقیانالّسیوطي، / 
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  العشرونالمبحث 
  

شمس الدين محمهـ)852-776( د بن أحمد بن إبراهيم القلقيلي  
  

 المقدسي )1(القلقيلي مفلح بن إبراهيم أحمد بن بن دمحممام العالمة شمس الدين هو اإل
، ثم )2(ةبجلجولييقرئ األطفال  الًوكان أو للهجرة ، وسبعين وستٍّ سبعمائة سنة في ولد،  افعيالشّ
 وأقبل عدة ، مدارس في ، ودرس والدهاأل أخذ بإقراء ثم،  ةمد بالخياطة، فاشتغل  المقدس بيت قدم

 ، وغيرهما الصحيحين سمعو والمحدثين على كبر ،العلماء والفقهاء  ولزم واالشتغال الكتابة على
 الفضيلة مع ذلك كّل ، والمقامات هشام بنا سيرة يستحضر وكان ، الحديث قراءة من وأكثر

 له ولداً فقدو ، الناس اعتقده بحيث،  لمذاكرةل وحسن فسلنّل وتواضع ، العبادة وكثرة والطّاعة
، وخلّف أبناء وأحفاداً كانوا حملة للمذهب يأتي ذكرهم في  صالحة وأحوال مآثر وله ،كثيراً  فأسف
 شعبانمن شهر  عشر الثثّفي ال الثاءالثّ يوم )3(االستسقاء ةالمقدس بعلّ ببيت وكانت وفاته ،حينه 
  )4( .للهجرة وخمسين ينتاثنو ثمانمائة سنة

  

   

                                                        
، تقع جنوب غرب طولكرم، كنعانّیة األصل، وینسب إلیھا وھي مدینة عربیة من أعمال جلجولیةنسبة إلى قلقیلیة ) 1

  ).609(، صمعجم البلدانشّراب، . / ّدین داود بن إسماعیل القلقیليعدد من العلماء منھم بھاء ال
الكنعانیة، وقد أقطعھا ) جلجال(مدینة جلجولیة تقع على نحو خمسة أكیال جنوب قلقیلیة، كانت تقوم على بقعتھا بلدة ) 2

 ).262(، صالبلدانمعجم شّراب، . / ھـ بین عدد من قّواده، وینسب إلیھا عدد من العلماء663الظاھر بیبرس سنة 
، وتعتبر أمراض الكبد (ascites)مرض تجّمع واحتباس الّسوائل في البطن وتجمعھا فیھ، ویعرف باسم الحبن ھو ) 3

موقع . / المزمنة من أشھر أسبابھ، وكذلك قصور القلب وسرطان البطن والمتالزمة الّنفروزیة، كّلھا تؤّدي إلى الحبن
  ).حبن(م، ماّدة 9/10/2011، ویكیبیدیاالموسوعة الحّرة 

  ).288(ص) 6(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 4
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  العشرونو الحادي المبحث
  

مد بن شمس الدين محمد حمالمقدسي هـ)852-776( الخليلي  
  

 المقدسي الخليلي بن شرف الدين محمدأبي عبد اهللا  بن دمحمهو اإلمام العالمة شمس الدين 
وتفقّه على الشّهاب بن الهائم ، وأخذ عنه  للهجرة ، وسبعين وستٍّ سبعمائة سنة في ولد،  افعيالشّ

علوم الفرائض والحساب والعربية ، والزمه كثيراً حتّى صار من المقربين إليه ومن خاصته ، 
وسمع من أبي الخير بن العالئي ونجم الدين بن جماعة وغيرهما ، وكانت له رحالت متعددة ، 

الصالحية معيداً ، ولقد كان الشّمس رجالً خيراً  المدرسةوناب في خطابة القدس كأبيه ، وناب في 
، وكان يعد من  فاضالً ، حسن الخُلق والهيئة ، بعيداً عن الغيبة والنّميمة والحسد وفواحش األخالق

ولم يتزوج قطّ ، وكان  وله كرامات كثيرة مشهورة ، ، أكابر العلماء العالمين واألولياء العارفين
ين تفي شهر ذي الحجة سنة ثمانمائة واثن وكانت وفاته،  ه كثيراًوقد عانى من صاحب مرض
  )1(.وخمسين للهجرة

  

   

                                                        
  ).281(ص) 1(، ججامع كرامات األولیاءالّنبھانّي، /  ).37(ص) 10(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1
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  العشرونو الثّاني المبحث
  

  هـ)852 - 782( عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم المقدسي
  

ماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن ـاإلمام العالمة عماد الدين أبو الفداء إسهو 
ين وثمانين للهجرة ، تقدسي الشّافعي ، ولد ببيت المقدس سنة سبعمائة واثنمرف بن مشرف الـش

ظ القرآن وعدة كتب ، وسمع من الشّهاب العالئي ، وتفقّه على الشّهاب بن الهائم فنشأ به وحف
والزمه ، وقرأ عليه أغلب تصانيفه وانتفع به كثيراً ، حتّى صار إماماً عالماً في الفقه والحساب 

، وأخذ عن جماعة من والفرائض واألدب والنّحو ، رأساً في األصول بحراً في المعقول والمنقول 
وحج ورحل إلى القاهرة ، وكان أول ، لماء وفقهاء القدس الشّريف ومنهم الشّمس القلقشندي ع

قدومه لها قد حّل به الفقر ، حتّى أنّه كان يبيع البطّيخ على باب جامع األزهر ليقتات بثمنه ، فلما 
العراقي ه بمزيد من الفقه بأمره ، استحضره ، وأوكل إليه تعليم أحفاده ، فالزمه و )1(علم الوليخص

والتقى بالفقهاء والعلماء وسمع منهم وأخذ عنهم ، ثم رجع إلى بيت المقدس ، بعد أن امتأل  وغيره ،
علماً ومعرفة ، فصار ركناً من أركان العلم به ، فسمع منهم خلق كثير وانتفعوا به ، ومن أشهر من 

، ثم اشتغل بالتّصنيف في ضروب العلم وفنونه ، ومن  اآلتي ذكره أخذ عنه العالمة ابن أبي شريف
المفتاح (، ) طبقات الشّافعية(، ) للشّيرازي شرح التّنبيه(، ) توضيح بهجة الحاوي: (هذه التّصانيف

على  وتوضيحشيخه ابن الهائم ، ل أخرى وله شروحات لمصنّفات، )في اختصار مفتاح ابن الهائم
 وله نظم جميل، ومصنّفات كثيرة أخرى في فقه الشّافعية وطبقاتهم  ،ألفية البرماوي في األصول 

 لق لين الجانب ، عالماً عامالً مخلصاً ،وقد كان العماد رجالً ديناً تقياً ورعاً ، حسن الخ ، لكنّه قليل
،  تابة، مداوماً على الخلوة والك ، منصرفاً إلى العلم خير سائل بهامتقلّالً منها زاهداً في الدنيا 

يوم الثّالثاء في الثاّلث والعشرين من شهر ربيع اآلخر  ومازال كذلك حتّى وافته المنية ببيت المقدس

                                                        
 ،)ـھ826-762( العراقّي الحافظ ابن، المصرّي الكردّي الحسین بن حیمالّر عبد بن أحمد زرعة ین أبوالّد ولّيھو ) 1

 فصارت لھ ،مصر إلى عادمع أبیھ، فتفّقھ فیھا، ثّم  دمشق إلى، خرج بالقاھرة ووفاتھ مولده، المصریة الدیار قاضي
 وقد الصحیح في لھ أخرج لمن والتوضیح البیان(: ولھ مصّنفات منھا البلقیني، الجالل بعد قضاءھا ليمكانة رفیعة، وو

) 4(، جطبقات الّشافعّیةابن قاضي شھبة، . / ھاوغیر) الفتاوى تحریر( ،)الخیل فضل( ،)التجریح من بضرب مس
 ).148(ص) 1(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 103(ص
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ين وخمسين للهجرة ، وصلّي عليه بالمسجد األقصى المبارك ، ودفن بمقبرة تسنة ثمانمائة واثن
   )1(.الساهرة

                                                        
) 1(، جمعجم المؤّلفینكحالة، )./ 92(، صنظم الِعقیانالّسیوطي، ). / 284(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

  ).356(ص
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  العشرونو الثّالثالمبحث 
  

 د بن عليد بن محممحم المقدسي هـ)855-800(الموصلي  
  

 المقدسي ان الموصليد بن حسبن محم د بن عليين محمد بن شمس الدين محمهو شمس الد
القاهري الشّافعي ، ويعرف بابن حسان ، ولد ببيت المقدس في شهر صفر سنة ثمانمائة للهجرة ، 

لى ابن الهائم ، وتفقّه على فقهاء بيت ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم ، وحفظ كتباً عرض بعضها ع
 مليالمقدس في عصره كالشّمس البرماوي الذي الزمه وأخذ عنه وانتفع به ، وكذلك ابن رسالن الر

 وثالثثم خرج إلى القاهرة في سنة ثمانمائة والعز القدسي ،  )1(الغرابيليبن والزين ماهر والتّاج 
 ، ة شيخه البرماويوأخذ عنه أكثر ـوبها الزم ابن حجر العسوثالثين ، بناء على وصي ، قالني

وتصدى لإلقراء تصانيفه ، وانتفع به أيما انتفاع ، وهناك درس العلوم العقلية وعلم الكالم ، 
، ولقد كان  ، وعرض عليه القضاء األكبر فأبى وتدريس الفقه ، وناب في الخطابة بالجامع األزهر

من جهابذة العلماء ، فقيهاً عالماً ذكيا ، كثير العبادة واالستغفار ، متين الديانة ، الشّمس رجالً 
فصيحاً بليغ اللسان ، تقياً ورعاً كثير التّحري للحالل ، حسن الهيئة والمنظر ، طيب الملبس 

وبشاشة وابسامة ال تفارق محياه ،  والرائحة ، محبوباً عند العامة والخاصة ، على وجهه طالقة
وكان سريع الكتابة والقراءة ، كثير ،  واألدب وهو مع وفرة علمه كثير التّواضع والحياء واالحتشام

وكانت وفاته بالقاهرة يوم السبت في بداية شهر ربيع األول سنة ثمانمائة االشتغال بالعلم والتّعليم ، 
  )2(.وخمسين للهجرة وخمسٍ

   

                                                        
الّدین محّمد بن محّمد بن محّمد بن مسلم بن علّي بن أبي الجود الكركّي الّشافعّي ، تاج الّدین محّمد بن ناصر ھو ) 1

سبط العماد الكركي، مولده ووفاتھ بالقاھرة وانتقل بھ أبوه إلى الكرك ثّم إلى  ،)ھـ835-796( المعروف بابن الغرابیلّي
بالحدیث وعلومھ، وكان جمیل الخلق حمید  القدس، فتفّقھ وبرع في صنوف العلم ما عدا الّشعر، وأكثر من االھتمام

) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / الخصال، محترمًا عند العاّمة والخاّصة، ولھ مصّنف في الحمام یرحل إلیھ
  ). 312(ص

   ).152(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 2
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  والعشرون الرابعالمبحث 
  

منصور بن علي بن دمحم الحصكفي ـه)859-819( المقدسي  
  

 العرب زين بن منصور بن علي بن داللطف محم أبو الدين شمسهو اإلمام العالمة 
الحكَصثم )1(في بابن هبالد في ويعرف،  المقدسي عرف بأبي  الحمصيا في باقي البلدان فيوأم ،

القرآن  فقرأ للهجرة ، ونشأ بها ةعشر وتسعسنة ثمانمائة  بكر بديار كيفا بحصن ولد ،اللطف 
وله رحلة واسعة في العلم ، حيث زار بيت المقدس وحلب والقاهرة وغيرها ،  ، قراءاتهب الكريم

، وتفقّه  والموسيقىوالنّحو والصرف والعروض والبيان والبديع والمنطق  دبوبرع في الفقه واأل
الزين ماهر ، وأخذ عنه الفقه والفرائض والحساب ، وتفقّه أيضاً على الشّهاب بن رسالن على 

والزمه كثيراً ، وأخذ عنه الفقه مع األصلين والنّحو والتّفسير والحديث والتّصوف ، وسمع من خلق 
في  وزار حلب والقاهرة عدة مرات ، ثم كان مستقره ببيت المقدس ، حيث عمل معيداًكثير ، 

الصالحية ، إضافة إلى التّدريس واإلفتاء والتّصدر في المسجد األقصى المبارك ، ولقد كان أبو 
ة ، صوته شجية والخاصناً ، كريماً ودوداً ، حسن العشرة محبوباً بين العامراً دياللطف رجالً خي 

اً من علم األدب ، حسن ، متمكّن جميل ، لطيف الشّكل حسن المنطق ، جميل العبارة فصيح اللسان
 في) شجرة( ، النحو علم في) شجرة( :منهافي فنون مختلفة ومصنّفات عديدة  لهالنّظم والنّثر ، و

 )عن مناكحة أهل الكتاب الحجاب رفع( ،) واالمام المأموم موقف في الكالم تحقيق( ، رفالصعلم 
، وكانت وفاته ببيت المقدس يوم  حسن نظم وله،  ومناكحتهم الكتاب أهل ذبائح حكم فيوهو كتاب 

  )2(.وخسين للهجرة وتسعٍالثّالثاء في العاشر من شهر جمادى اآلخرة سنة ثمانمائة 

   

                                                        
حصن َكْیفا، وھي بلدة وقلعة كبیرة مشرفة على نھر دجلة، تقع بین آمد وجزیرة ابن عمر من دیار بكر، نسبة إلى ) 1

) 2(، جاألنسابالّسمعاني، ). / 265(ص) 2(، جمعجم البلدانالحموّي، . / حصن كیبا: ویقال لھا بالعجمّیة
  ).227(ص

معجم كحالة، ). / 184(ص) 2(، جالجلیل األنسالعلیمّي، /  ).221(ص) 8(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 2
  ).288(ص) 6(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 549(ص) 3(، جالمؤّلفین
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  والعشرون الخامسالمبحث 
  

 المقدسي هـ)861- 825(إسماعيل بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناني  
  

قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحق عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن اإلمام الفقيه هو 
عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن قاضي القضاة جمال الدين أبي محمد إبراهيم بن 
الكناني المقدسي الشّافعي ، ولد ببيت المقدس في  بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة عبد الرحمن

، ونشأ به فحفظ القرآن  وعشرين للهجرة وخمسٍشهر رمضان سنة ثمانمائة الخامس والعشرين من 
العمدة والمنهاج الفرعي والشّاطبية وجمع وهو ابن تسع سنين ، وصلّى به في النّاس ، وحفظ  الكريم

وابن المحمر القلقشندي ات ، والتقى بالحافظ ابالجوامع ، وتفقّه على التّقية مرن ة ، وقدم القاهرة عد
،  )1(، وتفقّه بها على جالل الدين المحلي ، فأجازه األخير بالتّدريس واإلفادة حجر وقرأ عليه

، ثم لما تولّى جده الجمال مع بها الحديث من غير واحد ، وحج لكنّه لم يسمع من أحد ـوس
ذكياً حافظاً ،  قب ،حسن الخلق جم المنا قد كان العمادل، والتّدريس في الصالحية ، صار معيداً بها 

، زاهداً متواضعاً ، فصيح المنطق واللسان قوي  ظريفاً محبوباً بين النّاس ، شديد العفّة والنّزاهة
شرح (في علم الحديث ، ) شرح األلفية للزين العراقي: (عدة منهاتصانيف ، وله الحجة والبرهان 
، ) وهو معجم خرجه لنفسه) القناعة ملتمس(، ) شرح ألفاظ القاضي عياض(، ) تصريف العزي

وستّين  وإحدىوكانت وفاته في السادس من شهر ذي القعدة سنة ثمانمائة ،  وغيرها من التّصانيف
  )2(.للهجرة

   

                                                        
، ولد رمفّسال صولّيالفقیھ األ ،)ـھ864-791( افعّيالّش ّيالمحّل إبراھیم بن دمحّم بن أحمد بن دمحّم ھو جالل الّدین) 1

، لھم ن ،ال یخاف لومة الئم بالحق دعًااصوكان  یھابھ العاّمة والخاّصة،ت لھ ھیبة ووقار العلماء، كانومات بالقاھرة، و
وُعرف بعده  یوطّيالّس الجاللكتاب الّتفسیر الذي أتّمھ : ، ولھ مصّنفات كثیرة، من أشھرھافامتنع القضاء علیھ عرض

ابن . / ، وغیرھا من المصّنفاتالشافعیة فقھ في المنھاج شرح فيوھو كتاب ) الراغبین كنز(، ولھ )تفسیر الجاللین(بـ 
  ).333(ص) 5(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 447(ص) 9(، جشذرات الّذھبالعماد، 

معجم كحالة،  /). 186(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، / ). 284(ص) 2(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 2
  ).356(ص) 1(، جالمؤّلفین
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  والعشرون السادسالمبحث 
  

محمد بن أحمد بن عبداهللا العامري يهـ)864-811( الغز  
  

 امة رضيين أبو هو اإلمام العالمة الحبر الفهد بن اإلمام شهاب الدين أبو البركات محمالد
، الشّافعي مشقيالد يالغز ج العامرينعيم أحمد بن عبد اهللا بن بدر بن مفر  ضيعرف بالروي

، يادس عشر من شهر رمضان س الغزللهجرة ، ةنة ثمانمائة وإحدى عشرـولد بدمشق في الس 
، ثم قدم  )1(منهاج وكتباً ُأخرى ، وتفقّه على التّقي بن قاضي شُهبةونشأ بها وحفظ القرآن ، وحفظ ال

القاهرة والتقى كبار فقهائها ، وأخذ عن السراج البلقيني ، وناب في قضاء دمشق مدة ، وصار في 
بهجة النّاظرين إلى تراجم : (وله مصنّفات قليلة من أشهرهامره أحد أعيان الشّافعية بها ، آخر أ
، وكانت وفاته بدمشق يوم الخميس في شهر ربيع األول سنة ) رين من الشّافعية البارعينالمتأخّ

، وعقّب  وستّين للهجرة ، وصلّي عليه عقب صالة الظّهر ، ودفن بمقبرة الصوفية وأربعٍثمانمائة 
  )2(.إبراهيم ورضي الدين محمد: ولدين هما

   

                                                        
 شھبة قاضي الّدمشقّي الّشافعّي المعروف بابن الشُّھبّي األسدّي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر الّدین أبو ھو تقّي) 1
 نجم( جّده أبا ألن ُشھبة قاضي بابن دمشق، اشتھر أھل من وعالمھا، ومؤرخھا عصره في الّشام فقیھ ،)ھـ851- 779(

الّسراج البلقیني والّشرف الغّزّي، سنة، تفّقھ على  أربعین) حوران قرى من( بُشھبة قاضیًا أقام) األسدي عمر الّدین
، )بتاریخ اإلسالم اإلعالم( تصانیفھ من ولده، ویكّلم یصّنف جالس وھو فجأة بدمشق وبرع ودّرس وأفتى وصّنف، مات

  ).61(ص) 2(، جاألعالمالّزركلّي، )./ 94(، صنظم الِعقیانالّسیوطي، / ).الّشافعّیة طبقات(، )الشافعي اإلمام مناقب(
، معجم المؤّلفینكحالة، ). / 333(ص) 5(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 324(ص) 6(، جالّضوء الالمعوي، الّسخا) 2

  ).107(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالطّباع، /  ).75(ص) 3(ج
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  والعشرون السابعالمبحث 
  

  هـ)867-783( المقدسي القلقشندي إسماعيل بن دمحم بن اهللا عبد
  

بن علي  د بن إسماعيلعبد اهللا بن محمر أبو بكتقي الدين  شيخ اإلسالماإلمام العالمة هو 
سبط التّقي القلقشندي والحافظ العالئي ، ويعرف أيضاً  ، افعيالشّ المقدسي القلقشندي بن الحسن

 ، القلقشندي ة المقدس  بيتبولد بالتّقيسبعمائة  سنةفي الثّالث عشر من شهر ذي الحجوثالث 
 وحفظ تجويداً وبرع به وأتقنه ، بع ، وتالهـبقراءاته الس القرآن فقرأ به ونشأ وثمانين للهجرة ،

 ، والحساب والفرائض العربية عنه، وأخذ  الهائم بن الدين شهابعلى و أبيه على وتفقه،  التنبيه
خال أبيه أبيه و، منهم بالقدس والخليل ونابلس ودمشق والقاهرة  ، عن خلق كثير وسمع وحدث

الشّهاب العالئي راج البلقينية مدارس وناب في  والسس في عدوأجازوا جميعهم له ، ودر ،
الصالحية عن العز القدسي ، وامتنع من االستقالل بها ، وامتنع من االستقالل بالقضاء ، وولي 

ولبس الخرقة  ،الباسطية المقدسية ، وُأذن باإلفتاء ، وسمع منه خلق كثير وحدثوا عنه  مشيخة
محاسنه  ،، وقد كان حسن الخلق خيراً ثقة مأموناً ، متواضعاً متحرياً وتصوف واهتم بعلوم القوم 

اإلحسان  غزيرة ، ومروءته وفيرة ، كريم السجايا كثير العطايا ، يعطي القريب والغريب ، ويبذل
له هيبة ومكانة لمن عرف ومن لم يعرف ، في وجهه طالقة وبشاشـة ، تام العقل حسن التّدبير ، 

بين النّاس عامة وخاصة ، معظّماً عند األكابر ، وقد بلغت محاسنه ما رفعت من قدره ، وأعظمت 
والمهمات بال س بيت المقدس بال منازع ، وملجأهم في المعضالت ـمن أمره ، حتّى صار رئي

ليلة الخميس في الثّالث عشر  بيت المقدسبي توفّحتّى  ،  مدافع ، وظّل على حاله من رفعة وعلو
، وصلّي عليه بعد الظّهر في المسجد وستّين للهجرة  وسبعٍثمانمائة سنة  من شهر جمادى اآلخرة

  )1(.عند قبور أسالفه ودفن في مقبرة مامال، األقصى المبارك 

  

  

                                                        
شذرات ابن العماد، ). / 186(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 69(ص) 11(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

  ).96(، صنظم الِعقیانالّسیوطي، ). / 45(، صبھجة الّناظرین الغّزّي، رضي الّدین،). / 452(ص) 9(، جالّذھب
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  والعشرون ثّامنال المبحث
  

 لقينيالب هـ)868-791(صالح بن عمر بن رسالن العسقالني  
  

 الكناني العسقالني صالح بن نصير بن رسالن بن عمر بن صالحهو علم الدين أبو البقاء 
البالقاهر لقينيالشّ ي، سنة ولىاأل جمادىمن شهر  عشر ثالثال في ثنيناإل ليلة بالقاهرة ولد افعي 

 والده كنف في بها ونشأ ،، في العام الذي مات فيه أخوه البدر للهجرة  وتسعين حدىوإ سبعمائة
وهو ابن ثماني سنين ، وأم به النّاس في صالة التّراويح في نفس  الكريم القرآن حفظ، و راجسال

 أبيه ، وتفقّه على والمنهاج دريبالتّكتابي أبيه و صولاأل ومنهاج حوالنّ ةوألفي العمدةحفظ والسنة ، 
 حجر بنا والحافظ جماعة بن والعز العراقي وابنه الولي ينالزعلى الحافظ و ، الجالل وأخيه

العلم وصنوفه من حديث وفقه وأصول ولغة ،  فنونوأخذ عنهم  ، عصره مشايخ منوغيرهم 
ح عليه في  في صغره ، ووعظ سودرالتّدريبوكان أحياناً يفتي في حضرة والده ، بل وصح  ،

، وظّل مالزماً ألخيه ، وُأذن له بالتّدريس واإلفتاء ، وخطب  ةعشر وحج في سنة ثمانمائة وأربع
بالمشهد الحسيني وغيره ، وناب في القضاء عن أخيه مدة ، ودرس في عدة مدارس بالقاهرة من 

 وعشرين ، وستٍّسنة ثمانمائة  ةالحج يذمن شهر  سادسوعشرين ، وفي ال وإحدىسنة ثمانمائة 
الول شيخه رفصالعراق يالشّ قضاء من يةافعي ياربالد ة مكانه استقرف ةالمصريمن وأكثر سنة مد 

 سنة عشرة ثالث المدد جميع يف واليته ةمد اجتمعت حتى وظّل يصرف ويعود للقضاء ، ، شهر
متقلّالً من الدنيا متقشّفاً فيها ، حسن الخلق على  العلَم تقياً زاهداً ورعاً ، كانقد و ، السنة ونصف

لمن  وددالتّ كثير، ومع ذلك فهو  الخاصة، وله هيبة وجالل عند العامة و ةقطالوجهه ابتسامة و
ه عنه أسرع ، مع عبرة رجوعلكن  الغضب سريعوهو  لسانه فصيح بعيد عن اللّحن ، حوله ،

حسن االعتقاد  وكان ، يعفو عن المسيء له ويقبل اعتذاره ، خال من الضغينة درالص سليمتتملّكه ، 
 وأخذ في كثير من البلدان ، فتاويه ، وانتشرت الحافظة يقو فقيهاًعالماً  ماماًكان إوبالصالحين ، 

 ، عصره شعراء من ةعد مدحهو،  ذهيتالممن  عصره فضالء أكثر صار ىحتّ خلق كثير ، عنه
 ، يكمله ولم يالبخار على وشرحاً تفسيراً :هفصنّوقد صنّف كتباً ليست بالكثيرة ، ومن أشهر ما 

 اشتراط فى المفيد القول( وله،  بيهأل دريبتّكتاب ال كملأو ، فتاويه من والمهم أبيه فتاوى وأفرد
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في  األربعاء يوموفاته  تناكو ، الوسطى تبةالر في ونثر نظم وله ،) وحيدالتّ يكلمت بين رتيبالتّ
   )1(.للهجرة وستين ثمانٍوثمانمائة  سنة رجبمن شهر  خامسال

   

                                                        
نظم الّسیوطّي، ). / 454(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 312(ص) 3(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

  ).119(، صالِعقیان
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  والعشرون التّاسعالمبحث 
  

 هـ)869-779(ماهر بن عبد اهللا بن نجم المصري  
  

 بن اهللا عبد بن ماهر الجود أبو ينالد زين شيخ المسلمين المحقق القدوة العالمةهو اإلمام 
 ، افعيالشّ المقدسي ثم المصريالبلقسي البلهيائي  األنصاريبن عوض بن نَصير بن نَصار  نجم
ونشأ بها وحفظ القرآن ، ثم  للهجرة ، وسبعين وتسعٍ سبعمائة سنةبالقرب القاهرة  )1(بقرية بلهية ولد

 الشامل(و )الحاوي(بها  فحفظوتسعين ،  وتسعٍانتقل إلى القاهرة بعد وفاة أبيه سنة سبعمائة 
وغيرهم ،  الملقن ابنو البلقيني راجينالسو )2(األبناسيعلى  هوتفقّ ،) نبيهالتّ( من والثلث )الصغير
 ، المقدس بيت إلى انتقل اثنتينو ثمانمائة سنة رجب ، وفي شهر وغيره العراقي الزين له وأجاز
 ، والمنطق وأصوله والفقه العربيةو والحساب الفرائض ، وأخذ عنه الهائم بن هابالشّ بها فالزم

منه ،  نوتمكّ العلم في وبرع وأخذ عنه ، القلقشندي مسالشّحتّى تحقّق له العلم الغزير ، ثم التقى ب
 بالمسجد لإلقراء ىوتصد، حتّى صار شيخ بيت المقدس بال منازع ،  الحاويكتاب  خصوصاً
 تصوره وسرعة فهمه باستقامة عرفالزين يوقد كان  ، كثير خلق به انتفع، و المبارك األقصى

 كثيرمتقشّفاً في مأكله ومشربه وملبسه ،  منقطعاً عن أهلها ، نياالد ، وكان زاهداً في النقل في وتثبته
، متين الديانة شديد الصالح والتّقوى والورع ، متواضعاً ذا خلق حسن ، سليم  الوةالتّو العبادة

، وقد  بتقواه وصالحه كبير اعتقاد فيه اسوللنّ الصدر كثير الصمت ، على وجهه بشاشة وطالقة ،
 الواقف بشرط ةالحيالص يستحق من وغيرها المقدس ببيت أعلم ال": يـالقدس العزعنه  قال

في  األربعاء ليلة الشريف بالقدس ، وقد اعتراه ضيق نفس في آخر حياته ، فكانت وفاته )3("سواه

                                                        
بمصالحة أھلھا  د بھا قریة بلھیب، وھي التي قام عمرو بن العاص لم أجد لھ توثیقا بھذا االسم، ولعّل المقصو) 1

 عندما فتح مصر، ولكّنھم خانوه بعد ذلك، فقام بسبي أھلھا وأرسلھم إلى المدینة، فقام الخلیفة عمر بن الخطاب 
  ).492(ص) 1(، جمعجم البلدانالحموّي، . / برّدھم إلى قراھم وجعلھم أھل ذّمة

 ولد ،شافعّي فقیھ، )ھـ802- 725( القاھرّي ثم األبناسّي أیوب بن موسى بن إبراھیم محّمد أبو الدین برھانھو ) 2
 مكةإلى  ، وخرجالحدیث وسمع بھا ھفتفّق ،وھو شاب القاھرة إلى وانتقل ،- بمصر البحري الوجھ قرى نم- بأبناس
 للقضاء نوعّی ،وباألزھر والتدریس لإلفتاء وتصّدىوسمع بھا، وبرع في الحدیث والفقھ واألصول والعربّیة،  والشام
 شرح في المضیة الدرة( ،)العمدة رجال من ةالعّد(: ، ولھ مصّنفات منھاالحج منراجع  وكانت وفاتھ وھو ،أبىلكّنھ 

). / 27(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / ، وغیرھابالقدس األقصى المسجد في تألیفھ من فرغوقد  ،)األلفیة
  ).75(ص) 1(، جاألعالمالّزركلّي، 

 ). 237(ص) 6(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3
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 ودفن، وخرجت له جنازة حافلة عظيمة ،  وستين وتسعٍ ثمانمائة سنة لاألو ربيع أواخر شهر
  :وقد قيل فيه )1(.الرحمة بابمقبرة ب

  ساهر الليل طول ينفك فال     مـعل نيل يـيبغ كان نـم أال

  )2(ماهر ينالد زين يخالشّ فإن     تجلى العلم عروس يطلب ومن

  

   

                                                        
نظم الّسیوطّي، ). / 186(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 236(ص) 6(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

  ).135(، صالِعقیان
  ). 237(ص) 6(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 2
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  الثّالثونالمبحث 
  

  هـ)870- 777( الباعوني خليفة بن ناصر بن أحمد بن إبراهيم
  

برهان الدين إبراهيم بن شهاب الدين أحمد بن ناصر بن  القضاة قاضيهو اإلمام العالمة 
 خليفة بن فرج بن الباعوني المقدسيالنّاصري مشقيالد ليلة الجمعة في  )1(صفدب ولد،  الشّافعي

ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم وسبعين للهجرة ،  وسبعٍسنة سبعمائة السابع عشر من شهر رمضان 
 البلوغ خرجتجويداً ، وحفظ جزءاً من المنهاج ، ثم الشّرف ، فتفقّه على إلى دمشق  مع أبيه في سن

، وأخذ عنه الفقه والعربية وعلوم اللغة واألدب وغيرها ،  )2(اريياألب رالغزي ، والزم بها النّو
توجه إلى مصر ، وأخذ عن السراج البلقيني والزين  وأربعٍ، وفي سنة ثمانمائة وانتفع به كثيراً 

 وغيرهما ، وبعد أن أخذ حظّاً من العلم ، رجع إلى دمشق ، وباشر خطابة الجامع األموي العراقي
وبعد كثير عدة مرات فأبى ، وقضاء الديار المصرية  هارض عليه قضاؤوعخة الشّيوخ ، ومشي

وله إلحاح رشّح أخاه لمنصب القضاء ، وولي مشيخة الخانقاه الباسطية من صالحية دمشق ، 
 ،) شعر ديوان( ،) ورسائل خطب ديوان(: مصنّفات أكثرها في األدب الذي اشتهر فيه ومنها

ولقد ، وغيرها الكثير ،  )الفاتن العذار وصف في الهائن الغيث( ،) للجوهري حاحالص مختصر(
يوم الخميس في الرابع عشر من شهر ربيع األول دمشق صالحية كانت وفاته ب ظّل على حاله حتّى

  )3(.، ودفن بدمشق في سفح قاسيون سنة ثمانمائة وسبعين للهجرة

كان له كتب في الفقه ، والظّاهر أن مؤلّفاته كان  ولم تنقل الكتب التي ترجمت له إذا ما
  .ر عنه أكثر من اشتهاره بالفقه ، وإن كان شافعي المذهب كعائلتههأكثرها في األدب ، وهو ما اشت

   

                                                        
، واهللا تعالى )ھـ777(ابن تغري بردي أّنھ ولد بدمشق، والّصواب أّنھ ولد بصفد ألّن والده أحمد كان بھا سنة  ذكر) 1

  ).42(ص) 1(، جالمنھل الّصافياألتابكّي، . / أعلم
-753( الشافعي مشقّيالّد القاھرّي بیارّياأل سلیمان اللواتّي بن علي بن سیف بن علي الحسن ین أبوالّد نورھو ) 2

 وزار، والحدیث اللغة في وبرع ،دمشق، ثّم خرج إلى مًاییت بغزة ونشأ بالقاھرة، ولد، محدّثال حوّيّنال ،)ـھ814
  ).293(ص) 4(، جاألعالمالّزركلّي، . / ، ولھ عّدة مصّنفاتبدمشق ، وكانت وفاتھمراتعّدة  القاھرة

نظم الّسیوطّي، ). / 42(ص) 1(، جالّصافيالمنھل األتابكّي، ). / 26(ص) 1(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3
  ).458(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 12(ص) 1(، جالبدر الّطالعالّشوكاني، ). / 13(، صالِعقیان
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  الحادي والثّالثونالمبحث 
  

  هـ)870-780( الباعوني خليفة بن ناصر بن أحمد بنمحمد 
  

شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن ناصر بن  القضاة قاضياإلمام العالمة  هو
 ، مشقيالد النّاصري خ النّاظم ، أخو البرهان ، خليفة بن فرج بن الباعونيسنة  )1(بصفد ولدالمؤر

، ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم ، وحفظ المنهاج ، ثم خرج مع أبيه  )2(سبعمائة وثمانين للهجرة
وخطب في عدة مساجد بدمشق ، ه كأخيه على أبيه وعلى الشّرف الغزي ، وأخويه إلى دمشق ، فتفقّ

، ولقد كان الشّمس رجالً عالماً فاضالً ، زاهداً متعبداً ، وقد ألّف  وبرع في النّظم ، واشتهر باألدب
وهو نظم  )منحة اللبيب في سيرة الحبيب(، وله نظم جميل يزيد على ألف بيت سماه  كتباً في األدب

ينابيع ( ،) تحفة الظّرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء( :ومن كتبه أيضاً ، مغلطايللسيرة النّبوية ل
الحظّ الموفور (وهي منظومة ، ) القول السديد األظرف في سيرة الملك السعيد األشرف( ، )األحزان

ة وسبعين ، وكانت وفاته بدمشق في شهر رمضان سنة ثمانمائ وغيرها ،) في مدح ابن فرفور
  )3(.للهجرة ، ودفن بدمشق عند والده في سفح قاسيون

ولم تنقل الكتب التي ترجمت له إذا ما كان له كتب في الفقه ، والظّاهر أن مؤلّفاته كان 
  .أكثر من اشتهاره بالفقه ، وإن كان شافعي المذهب كعائلته بهر هاشت فقد، كأخيه أكثرها في األدب 

   

                                                        
، وخرج إلى دمشق بأوالده وھم )ھـ780(ذكر الّسخاوي أّنھ ولد بدمشق، وفیھ نظر، ألّن والده أحمد كان بصفد سنة ) 1

صغار، لكّنني لم أجد لھ ترجمة في كتب أخرى تذكر غیر ما نقل عن الّسخاوي، وبالّنظر إلى ترجمة أخیھ في كتب 
  ).114(ص) 7(، جالّضوء الالمع، الّسخاوّي. / أخرى، یترّجح لدي مولده بصفد، واهللا أعلم

. / ذكر الّزركلّي أّنھ ولد سنة سبعمائة وستٍّ وسبعین للھجرة، ویترّجح لدّي ما ذكرتھ في المتن نقًال عن الّسخاوّي) 2
  ).334(ص) 5(، جاألعالمالّزركلّي، 

معجم كحالة، . / )458(ص) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 114(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3
  ).111(ص) 3(، جالمؤّلفین
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  والثّالثون الثّانيالمبحث 
  

  هـ)870-809( المقدسيالمجدلي  الكناني داودمحمد بن أحمد بن عبد اهللا بن 
  

 بن دمحم بن اهللا عبد بن أحمد اسالعب أبو الدين هابـشهو اإلمام العالمة الحبر الفهامة 
 اسالعب بأبي ويعرف،  افعيالشّ المقدسي )1(المجدلي الكناني ائمالد عبد بن علي بن عمرو بن داود
القرآن الكريم وأتقنه تالوة  فقرأ ابه ونشأ للهجرة ، تسعو ثمانمائة سنة في بالمجدل ولد ، دسيالقُ

 في للخونجي ملوالج العزي وتصريف مالك ابن ةوألفي الجوامع وجمع المنهاج وحفظ وتجويداً ،
 ثم ملةالر إلى ثم ةغز إلى بلده من، ثم انتقل  وغيرها خبةوالنّ والمقابلة الجبر في ةوالياسميني المنطق

 ةمكّوأربعين خرج إلى  وأربعٍ، وفي سنة ثمانمائة  القاهرة إلى ثم امالشّ إلى ثم ، المقدس بيت إلى
والقراءات  واألصلين الفقهالحديث وب االشتغالفي رحلته وأسفاره هذه  ولزم ، بها جاورحيث 
الذي  والعروض ابـوالحس والفرائض ةوالعربي مليوأخذ عن خلق كثير ، منهم الشّهاب الر ،

ي والتّقي بن قاضي شُهبة والشّهاب بن المحمرة والعلم البلقيني وغيرهم ـأجازه ، والعز القدس
 اآلخر ، وقد من أكثرالكثير ، فأخذ عنهم ضروب العلم وفنونه وألوانه المختلفة ، وأخذ عن بعضهم 

، وبرع في تحصيل العلم وجد فيه ،  وغيرها ةومكّ اموالشّ مصر في عصره خمشاي أغلب عن أخذ
 المسجدب والتّصدير المقدس ببيت الحيةبالص اإلعادة وولي،  اإلقراءو واإلفتاء دريسالتّوُأذن له ب

، وكان له  فامتنع البالد بعض قضاء عليه رضعالمبارك ، وانتفع به كثير من الطّلبة ، و األقصى
 كاءالذّ في غايةمجلس للوعظ ، ذاع به صيته وانتشر منه أمره وعال له شأنه ، وقد كان الشّهاب 

، صادقاً  متمكّناً بارعاً فيه ةوالعربي وأصوله والفقه والحديث فسيرالتّ من لكثير حافظاً،  الحفظ عيسر
 مجالسه في وادروالنّ الحكاياتو ديمةالق األشعارفي النّقل شديد التّحري له ، يكثر من االستشهاد ب

، حتّى أحبه النّاس عامتهم  جانبه إلى هموإلفات الناس خواطر جلب على قدرةله  ية ،الوعظ
 الوعظ كرسي هدوصع ويمدح والثّناء عليه ، إطرائه في يبالغ القدسي العز كان وخاصتهم ، وقد

 هوعظ بسبب محنة له وقد حصلت ،  تيمية ابن من أحفظ هأنّ ويقول،  في الوعظ واإلرشاد وبراعته
                                                        

نسبة إلى المجدل، ویقال لھا مجدل عسقالن لقرب آثارھا منھا، وتمییزًا لھا عن المدن األخرى التي حملت نفس ) 1
، وقد خرج منھا االسم، وھي مدینة كنعانّیة قدیمة، تقع شمال غّزة، في الّسھل الّساحلي، وفیھا آثار تاریخّیة ومشاھد

، وذكرھا یاقوت ولم ، وھي من المدن التي احتلت عام ألف وتسعمائة وثمانیة وأربعین للمیالدمن العلماء والفقھاء كثیر
  ). 645(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، / ). 57(ص) 5(، جمعجم البلدانالحموّي، / . یحّدد موقعھا
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إلى جانبه ، وكان آخر مقامه بالقاهرة ، ووقع  الحقّ أهل منها بوقوف اهللا فأخرجه عليه افتراء
وكسرت رجله في آخر حياته ، وكانت وفاته بالقاهرة ليلة األربعاء في السادس والعشرين من شهر 

، وله تصانيف ونظم ، )1( ، ودفن بالقرافة الصغرى جمادى اآلخرة سنة ثمانمائة وسبعين للهجرة
، غير أنّها أشارت إلى وجود  لكنّني لم أقف له على أي منها ، ولم تذكرها الكتب التي ترجمت له

  .هذه التّصانيف

  
   

                                                        
  ).186(ص) 1(، جینمعجم المؤّلفكحالة، /  ).363(ص) 1(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1
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  الثّالثونو الثّالثالمبحث 
  

 د بن عبد الوهاب بن خليل بن غازي المقدسيهـ)873-819(محم  
  

اإلمام الفقيه أبو مساعد محمد بن عبد الوهاب بن خليل بن غازي المقدسي الشّافعي ،  هو
حفظ للهجرة ونشأ به ، فحفظ القرآن الكريم وجوده ، و ةعشر د ببيت المقدس سنة ثمانمائة وتسعول

ن والزين ماهر التّنبيه وألفية النّحو والتّلخيص وغيرها ، وتفقّه على العز القدسي والشّهاب بن رسال
وغيرهم ، ثم خرج إلى القاهرة فأخذ عن الحافظ ابن حجر العسقالني والكمال بن الهمام وغيرهما ، 
وأجاز له كثير من شيوخه ، وخرج إلى الشّام عدة مرات ، وذهب إلى الحج ، وعمل بالصالحية 

رك ، وتصدر لإلفتاء ، حتّى صار معيداً ، وتصدر للتّدريس وإقراء الطّلبة في المسجد األقصى المبا
سراج ختصر الملمات للم: (ومن مصنّفاتهمعروفاً يشار إليه بالبنان ، وألّف وصنّف عدة كتب ، 

وهو كتاب في األصول ، وقد شرع في ) اإلرشاد(،  )النّكت للولي العراقيمختصر ( ،) بلقينيال
، لكنّني لم أقف له على أي نهاج ووصل فيه إلى كتاب التّيمم لكنّه لم يتمه مجمع شروحات كتاب ال

فاضالً لقد كان أبو مساعد رجالً ذا همة ومروءة وشهامة وكرم ، ، ومن كتبه محقّقا أو مطبوعاً 
خيراً متواضعاً ، يجبر المكسور وينشل الضعيف ، صادعاً بالحقّ ال يخشى في اهللا لومة الئم ، وهو 

ع خصاله الحميدة وأخالقه الكريمة ، كان مستحضراً للفقه مستجمعاً له ، وكانت وفاته ببيت م
  )1(.وسبعين للهجرة وثالثالمقدس في شهر ذي الحجة سنة ثمانمائة 

   

                                                        
  ).472(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، / ). 142(ص) 11(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


159 
 

  الثّالثونو الرابعالمبحث 
  

  هـ)880-805( المقدسي الباعوني ناصر بن أحمد بن يوسف
  

 بن ناصر بن أحمدشهاب الدين  بن المحاسن يوسف أبو الدين جمالهو اإلمام العالمة 
،  الدمشقي الصالحي ثم الشافعي، المقدسي الباعوني الرحمن عبد بن اهللا عبد بن فرج بن خليفة

بت في  في قاعة الخطابة بالمسجد األقصى المبارك ، بالقدس ولد ، المعروف بابن الباعونييوم الس
ثم انتقل به أبوه إلى دمشق وهو  ، للهجرة وخمسٍرة سنة ثمانمائة الثّاني عشر من شهر جمادى اآلخ

وألفية ابن مالك ا وحفظ القرآن الكريم ، وحفظ المنهاج الفرعي واألصلي هب نشأابن أربع سنين ، ف
الغزي والشّمس البرماوي والشّهاب ابن رسالن الرملي والتّاج بن  ، وتفقّه على الشّهابفي النّحو 

وعشرين توجه  وفي سنة ثمانمائة وثمانٍ ، ، وبرع في الفقه واألصول والنّحو الغرابيلي وغيرهم
إلى القاهرة ، وأكب على طلب العلم واشتغل فيه ، ثم ُألزِم بكتابة السر بصفد وولي القضاء بها مرة 

رى ، ثم استقّل بقضاء طرابلس ثم حلب ،  ثم ولي قضاء دمشق واستقّل به سنة ثمانمائة بعد أخ
، ، واشتغل بالتّدريس في مدار عدة في دمشق ، ومنها الشّامية الجوانية وغيرها وأربعين  وسبعٍ

 ، عزيز النّفسهجد والقيام والتّولقد كان الجمال رجالً ديناً كثير العبادة والصوم والتّطوع والتّالوة 
، حسن الخصال حميد السيرة والسريرة ، له جاللة وهيبة ووقع في النّفوس ، ذكي العقل  عفيفها

صاحب مروءة وشهامة ، جم المحاسن والخصال ، فقيهاً رقيق الطّبع ، جميل الهيئة والملبس ، 
ظم المنهاج للنّووي لكنّه لم عالماً ، سريع الكتابة والنّظم ، وله نظم جميل حسن ، وقد شرع في ن

بزيادة علم الهندسة ، لكنّه أيضاً لم ) الوافي رفـالشّ عنوان(يكمله ، وبدأ بعمل كتاب على نمط 
، وقد حج وزار القدس والخليل مع عياله ، وقد انفصل في آخر عمره عن القضاء ، وكانت  يكمله

قاسيون ، وعقّب  حين للهجرة ، ودفن بسفوفاته بدمشق في آخر شهر ربيع اآلخر سنة ثمانمائة وثمان
  )1(.ذرية كثيرة ذكوراً وإناثاً

  

                                                        
، شذرات الّذھبابن العماد، / ). 178(، صنظم الِعقیانالّسیوطّي، / ). 298(ص) 10(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

  ).215(ص) 8(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 143(ص) 4(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).494(ص) 9(ج
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  والثّالثون الخامسالمبحث 
  

ضر أحمد بن دمحمد بن خبن محم الغزهـ)881- 812( ي   
  

 بابن ويعرف افعيالشّ يالغز خضر بن دمحم بن أحمد بن دمحمالوفا  أبو شمس الدينهو 
الحمصي ، ولد بغزة سنة ثمانمائة واثنتي عشرة للهجرة ، فنشأ بها وحفظ القرآن الكريم ، وحفظ 
المنهاج وألفية الحديث وألفية النّحو وجمع الجوامع والشّاطبية والشّمسية والخزرجية وغيرها ، وتفقّه 

 وغيرهمعلى العز ملي والشّمس البرماويوالشّهاب الر القدسي رحل إلى القاهرة ، وأخذ بها  ، ثم
عن الحافظ ابن حجر وغيره ، ثم انتقل إلى الصعيد ومنه إلى دمشق ، والتقى بالتّقي بن قاضي 

هبة وأخذ عنه ، بل وأصلح له في بعض كتبه ، وكان قد تفقّه في بداية أمره على المذهب ـشُ
واألصول والعربية ، وولي قضاء حماة الحنفي ، ثم تحول إلى المذهب الشّافعي ، وبرع في الفقه 

عدة مرات ، وباشره مباشرة حسنة ، ولقد كان الشّمس حسن الخلق طيب المعاشرة ، شديد التّواضع 
لين الجانب ، وقد اعتزل النّاس في آخر عمره ، وتفرغ للعلم والتّعليم وإفادة النّاس ، والخطابة 

يوم اإلثنين في الثّامن من  بها ى حاله إلى أن وافته المنية، وظّل علفي بلده غزة والوعظ واإلفتاء 
  )1(.وثمانين للهجرة وإحدىثمانمائة  شهر ربيع األول سنة

   

                                                        
  ).61(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1
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  الثّالثونو السادسالمبحث 
  

  هـ)885-840( الغزي العامري أحمد بن محمد بن محمد
  

 د بن أحمد العامريد بن محمين محمة هو األمام العالمة شمس الدولد بغز ، الشّافعي يالغز
سنة ثمانمائة وأربعين للهجرة ، ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم ، وحفظ المنهاج والبهجة وغيرها ، 

، ز في  وتفقّه على الشّمس بن الحمصيوالزمه وانتفع به كثيراً ، فبرع في فنون العلم ، وتمي
م ، وناب في قضاء غزة ، ثم خرج إلى دمشق رعة الكتابة ودقّتها في النّثر والنّظـالتّوثيق وس

فحلب ، وانتفع بعلمائها ، وبعدها خرج إلى القاهرة وأخذ عن كبار علمائها وفقهائها ، ثم رجع إلى 
غزة ، وحدث أهل بلده وأفادهم ، وخطب فيهم ودرسهم ، وأحيا طريقة شيخه ابن الحمصي ، وكل 

ودة العقل والفهم ، وشدة التّقوى والورع ، ثم ما لبث أن ذلك وهو في قمة األخالق واآلداب ، وج
وثمانين  وخمسٍعاجله مرض في كبده ، فكانت وفاته في نهاية شهر جمادى اآلخرة سنة ثمانمائة 

  )1(.للهجرة ، وما تخلف عن حضور جنازته صغير وال كبير من أهل بلده

  

   

                                                        
  ). 6(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1
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  والثّالثون السابعالمبحث 
  

  هـ)887-840( المقدسي القادر النجارأبو الفضل محمد بن عبد 
  

 المقدسي )1(ارجالنّ القادر عبد بن دمحم الفضل أبو ينالد شمس العالمة يخالشّهو اإلمام 
 بن الكمالو الزين ماهر على هوتفقّللهجرة ،  ربعينوأ ثمانمائة سنة الشريف بالقدس ولد ، افعيالشّ
فيه ، ومن  العلم أهل جّلأ ومن ، المقدس بيت أعيان من ناوك ، ماوغيرهاآلتي ذكره  شريف أبي

، محبوب  اسللنّ دودتّالو واضعتّشديد ال راًخي ناًديرجالً  وكان،  الحيةالص بالمدرسة الفقهاء جهابذة
خلق  به وانتفع المبارك ، بالمسجد األقصى سيدر وكان ، األلغاز في جميل نظم وله مهاب عندهم ،

 فيوهو شاب لم يناهز األربعين ،  وكانت وفاته ، يشينه ما منه يعلم ولم وغيرهم ، لبةالطّ من كثير
  )2( .مامالقبرة ب ودفن للهجرة وثمانين وسبعٍ ثمانمائة سنة شعبانمن شهر  صفنّال

  

   

                                                        
. / نسبة إلى حرفة أبیھ محّمد بن أحمد أبو الفضل القدسّي الّشافعّي ویعرف بابن الّنّجار: ذكر الّسخاوّي أّن اسمھ) 1

  ).129(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، 
  ).201(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ). / 129(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 2
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  الثّالثونو الثّامنالمبحث 
  

 المقدسي مليالر د بن خليل بن يوسف البلبيسيهـ)888- 817(محم  
  

محمد بن خليل بن يوسف بن علي بن أحمد بن عبد اهللا البلبيسي أبو حامد هو اإلمام الفقيه 
 ، الشّافعي المقدسي مليملة في أواخر شهر الرولد بالر ، المعروف بابن المؤقّت ، الفقيه األصولي
ن الكريم فنشأ بها وحفظ القرآ ، ةعشر وقيل تسع، للهجرة  ةعشر عبرمضان سنة ثمانمائة وس

واألربعين النّووية والبهجة وجمع الجوامع وألفية العراقي وألفية النّحو والالمية في الصرف 
وغيرها من الكتب والمتون ،  وقطعة من المحرر وكالهما البن مالك والجبر والمقابلة البن الهائم

ت المقدس ، وأخذ عنه وتفقّه على الشّهاب بن رسالن الرملي ، والزمه وصحبه في الرملة وبي
 القدسي ين ماهر والعزكثيراً من العلوم ، وسمع منه وقرأ عليه أكثر تصانيفه ، وكذلك أخذ عن الز

رحل إلى القاهرة  وأربعين وأربعٍ، وفي سنة ثمانمائة والجمال بن جماعة والشّهاب بن المحمرة 
المشايخ الذين أخذ عنهم ، في  وتعدد، وأخذ عنه  والزمه الحافظ ابن حجربها ، وصحب وسكن 

، ، لشدة علمه وتبحره فيه الشّافعي ، وأذن له أغلبهم بتدريس المذهب شتّى ضروب العلم وفنونه 
وخمسين خرج إلى الحج ، والتقى بفقهاء المدينة المنورة وأخذ عنهم ،  وثالثوفي سنة ثمانمائة 

يه ، ومكث في بداية عمره عزباً مدة ، ثم وتعرض خالل مسيرة حياته لكثير من المحن من حاسد
 صافي السريرة ، تزوج ورزقه اهللا بالذّرية ، وقد كان أبو حامد رجالً ديناً خيراً ، سليم الفطرة

، محباً لطلب العلم ، ولكنّه لم يكن متقناً للحفظ والنّقل ، بعيداً عن التّكلّف والتّصنّع يتصرف بطبيعته 
،  )شرح جمع الجوامع(، ) شرح البهجة(، ) شرح المنهاج: (منهاو قليلة ونظم حسن ،وله تصانيف 

، حتى كان وفاته بالقاهرة يوم األحد في  ، يالزمه المرض وال يفارقه وقد كان كثير التّوعك شديده
  )1(.وثمانين للهجرة من شهر صفر سنة ثمانمائة وثمانٍ الحادي والعشرين

   

                                                        
معجم كحالة، ). / 169(ص) 2(، جالبدر الّطالعالّشوكانّي، ). / 234(ص) 7(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

 ).282(ص) 3(، جالمؤّلفین
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  ثونالثّالو التّاسعالمبحث 
  

د خليل بن عبد اهللا بن محمالمجدلي هـ)898-825( المقدسي  
  

خليل بن عبد اهللا بن محمد بن داود بن عمرو بن علي بن عبد الدائم  يخالشّهو اإلمام 
 المجدلي العسقالني الكنانيالشّ المقدسيوعشرين للهجرة ، وحفظ  وخمسٍ ثمانمائة سنةولد  ، افعي

والزين  أخيه أبي العباس أحمد على هوتفقّالقرآن الكريم والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النّحو ، 
والعز القدسي والعلم البلقيني وغيرهم ، وأجاز له الحافظ ابن حجر ، وناب في قضاء القاهرة  ماهر

ستقر في قضاء القدس الشّريف وتولّى مشيخة عن جماعة ، ثم تولّى قضاء نابلس وصفد ، وبعدها ا
شهر  بها في وكانت وفاته ، ثم عزل عنهما في آخر حياته ، فخرج إلى مكّة وجاور بهاالصالحية ، 

  )1( .للهجرة وتسعين وثمانٍ ثمانمائة سنة جمادى اآلخرة

  

  

   

                                                        
  ). 198(ص) 3(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1
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  األربعونالمبحث 
  

بن دمحم أحمد بن دمحم المكي الغزهـ)000-854( ي   
  

 الخواجا بن موسى بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن دمحم )1(الوفاء أبو شمس الدينهو 
المكي الغزالشّ ية يوم الجمعة في نهاية شهر جمادى اآلخرة  حاسالنّ بابن ويعرف افعيولد بغز ،

وخمسين للهجرة ، ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم ، وأم النّاس به في جامعها  وأربعٍسنة ثمانمائة 
القديم ، وقرأ في المنهاج وألفية النّحو وغيرها من المتون ، وتفقّه على الشّمس بن الحمصي والزمه 

وأخيه  )2(الكمال بن أبي شريف وتفقّه فيه علىوأخذ عنه العربية ، ثم خرج إلى بيت المقدس ، 
، وخرج إلى القاهرة في حياة والده للتّجارة ، وتفقّه بها واستمع لفقهائها ، ثم رجع إلى )3(لبرهانا

غزة والزم شيخه ابن الحمصي ، وبعد وفاة والده تزوج شيخه الحمصي بأمه ، فزادت عنايته به ، 
 وتسعٍنة ثمانمائة ـوأذن له بالتّدريس ، ثم سعى له لتولّي قضاء غزة حتّى تواله في شهر صفر س

وسبعين ، ثم طُلب إلى القاهرة لشكوى قُدمت في حقّه ، ومع ذلك صرف من القضاء بعد أربعة 
أشهر ، ولكنّه ظّل مدة إقامته بالقاهرة يالزم الفقهاء ويتفقّه عليهم ويقرأ األصول ، وفي سنة اثنتين 

 هوثمانين ، حيث صرف عن وسبعٍئة وثمانين ُأعيد إلى قضاء غزة ، واستقر به إلى سنة ثمانما
شهر ، ثم ما لبث أن عاد إليه ، ثم صرف عنه وخرج بعدها إلى الحج وزيارة المسجد ألبضعة 

النّبوي ، ثم رجع إلى القاهرة ، وتعرض لمحنة شديدة ذهبت بماله الزائد وأورثته ديوناً كثيرة ، وقد 
ووقار ، لطيف العشرة محبوباً بين النّاس ، ذكياً فطناً ، كان الشّمس رجالً جميل الطّلعة ، له هيبة 

  )4(.قوي الحفظ مولع بالنّظم ، وقد أهين في آخر حياته وحبس

ولم تذكر كتب التّراجم التي ترجمت له تاريخ وفاته أو مكانها ، ومع أنّها ذكرت أنّه كان 
  .علماء القرن التّاسع الهجري وتسعين ، إال أنّها ذكرته ضمن طبقة وتسعٍحياً سنة ثمانمائة 

  

                                                        
  ).62(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالطّباع، . / وقیل أبو عبد اهللا) 1
  ).170(یأتي ذكره في ص) 2
  ).177(یأتي ذكره في ص) 3
  ).62(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالطّباع، /  ).44(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 4
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  الفصل السابع

علماء القرن العاشر الهجري  

  

  المبحث األول
  

 المقدسي د بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جماعة الكنانيهـ)901-833(محم  
  

هو اإلمام العالمة نجم الدين أبو البقاء محمد بن برهان الدين إبراهيم بن جمال الدين عبد 
 ، الشّافعي المقدسي بن جماعة الكناني حمن بن إبراهيم بن سعد اهللا بن عليد بن عبد الراهللا بن محم

اخر شهر صفر سنة قاضي القضاة وشيخ اإلسالم، الفقيه األصولي ، ولد بالقدس الشّريف في أو
وثالثين للهجرة ، ونشأ وتربى به ، وتفقّه على والده البرهان وجده الجمال ، والتقى  وثالثثمانمائة 

بالتّقي بن قاضي شُهبة عندما حضر إلى القدس ، فَأذن له باإلفتاء والتّدريس مشافهة ، وتعين في 
شهر صفر حياة جده وأبيه ، وولي التّدريس في المدرسة الصالحية ، فباشره أحسن مباشرة ، وفي 

ين وسبعين جمع بين قضاء القضاة وخطابة المسجد األقصى المبارك والتّدريس تسنة ثمانمائة واثن
في الصالحية ، فحاز من الخير ما حاز ، ثم صرف عن قضاء القضاة والتّدريس في الصالحية ، 

وله كثير من  وظّل في خطابة المسجد األقصى ، واعتزل في بيته يصنّف ويفتي ويدرس النّاس ،
تعليق على (وهو كتاب في أصول الفقه ، ) النّجم الالمع في شرح جمع الجوامع: (التّصانيف ومنها

، وغيرها من ) ى الكليمـالدر النّظيم في أخبار موس(، ) تعليق على المنهاج (، ) الروضة
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تّى وافته المنية بالقدس سنة التّصانيف ، وقد كان في حياته ديناً زاهداً نزيهاً ، ولم يزل على حاله ح
  )1(.للهجرة ةتسعمائة وواحد

   

                                                        
، )24(ص) 1(، جالكواكب الّسائرة بأعیان المائة العاشرة، )ھـ1061:ت(الغّزّي، نجم الّدین محّمد بن محّمد ) 1

كحالة، ). / 15(ص)  10(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  .ھـ1418بیروت، دار الكتب العلمیة، الّطبعة األولى، 
  ).301(ص) 5(، جاألعالمالّزركلّي، /  ).33(ص) 3(، جمعجم المؤّلفین
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  الثّانيالمبحث 
  

  هـ)901- 846( المقدسي الخليلي إبراهيم بن عبد الرحيمأحمد بن 
  

اإلمام العالمة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن شيخ اإلسالم برهان الدين إبراهيم بن هو 
وأربعين  وستٍّعبد الرحيم األنصاري الخليلي الحاملي المقدسي الشّافعي ، ولد في سنة ثمانمائة 

نيابة الحكم للهجرة ، وتفقّه على والده وعلى الكمال بن أبي شريف اآلتي ذكره وغيرهما ، وتولّى 
في القدس الشّريف ، وتنازل له والده عن مشيخة الختنية ، وكان رجالً خيراً متواضعاً ، وكانت 

  )1(.للهجرة ةوفاته بالقدس سنة تسعمائة وواحد

  

  

   

                                                        
 .)131(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ). / 5(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 1
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  الثّالثالمبحث 
  

  هـ)902- 845(األنصاري الخليلي  محمد بن إبراهيم أبو الجود
  

 )1(برهان الدين إبراهيم بن زين الدين عبد الرحيمأبو الجود شمس الدين محمد بن هو 
األنصاري الخليلي ، وأربعين للهجرة ،  وخمسٍفي شهر شعبان سنة ثمانمائة  الخليلولد ب الشّافعي

 ة ، وتفقّه على والده ، ثمة وبعض الشّاطبية ابن مالك والجزريوحفظ القرآن الكريم والمنهاج وألفي
وكمال الدين بن  )2(على أجّل علماء الشّافعية فيها ومنهم شرف الدين المناوي خرج إلى مصر وتفقّه

، وأعاد بالمدرسة  ةافعيوأفتى على مذهب الشّ فسكن فيها ، القدس ثم رجع إلى،  )3(إمام الكاملية
المقدمة رح ـش( :تصانيف كثيرة منها لهو الصالحية ، ودرس وأفتى في حياة والده وبعده ،

شرح معونة (، ) شرح الجرومية(، ) شرح مقدمة الهداية في علم الرواية البن الجزري(،  )الجزرية
  )4(.ين للهجرةت، وكانت وفاته سنة تسعمائة واثن) الطّالبين في معرفة اصطالح المعربين

  

   

                                                        
 ).207(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، . / عبد الّرحمن اسمھ األنس الجلیلكتاب في ) 1
 المناوّي اديأحمد الحّد بن دمحّم بن دمحّم بن دمحّم سعد الّدین بن زكریا یحیى أبو الدین شرفقاضي القضاة  ھو) 2
 في خصیب بني منیة إلى ، والمناوي نسبةبھا ووفاتھ منشأهمولده و القاھرة، أھل من ،شافعّي فقیھ، )ـھ871- 798(

 مختصر شرح( :منھا اتفصّنوكان حمید األخالق عطر الّسیرة، ولھ م ة،المصرّی یارالّد قضاء وليمصر،  صعید
) 9(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / الرؤوف عبد محمد المناوّي قالمحّق جّد وھو، ونثر نظم ولھ، )المزني

  ).167(ص) 8(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 463(ص
 ،شافعّي فقیھ ،)ـھ874- 808( ةالكاملّی إمام بن علّي بن حمنالّر عبد بن دمحّم بن داهللا محّمأبو عبد  ینالّد كمال ھو) 3

 اختصار( ،)االشاعرة طبقات( :منھا مصّنفات لھوُعرف بھا،  كأبیھ ةالكاملّی المدرسة إمامة، ولي القاھرة أھل من
/  .، وغیرھا الكثیر)صولاأل منھاج إلى الوصول تیسیر إتمام( ،)الحاجب ابن مختصر شرح(، )البیضاوي تفسیر

  ).48(ص) 7(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 163(، صنظم الِعقیانالّسیوطّي، 
معجم كحالة، ). / 25(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ). / 207(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 4

  ).301(ص) 5(، جاألعالمالّزركلّي، . / )33(ص) 3(، جالمؤّلفین
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  الرابعالمبحث 
  

  هـ)906-822( المقدسي بن أبي شريفبن محمد  محمد
  

اإلمام العالمة والحبر الفهامة كمال الدين أبو المعالي محمد بن األمير ناصر الدين  هو
 ، الشّافعي المصري بن مسعود بن رضوان بن أبي شريف المقدسي د بن أبي بكر بن عليمحم

 ، ولد ببيت المقدس )1(سبط قاضي القضاة شهاب الدين أحمد العمري المالكي الشّهير بابن عوجان
ين وعشرين للهجرة ، فنشأ به في تليلة السبت في الخامس من شهر ذي الحجة سنة ثمانمائة واثن

كنف أبيه في بيت دين وعز وعلم ، وحفظ القرآن الكريم ، وحفظ الشّاطبية والمنهاج ، وعرضهما 
على الحافظ بن حجر والعز القدسي وغيرهما ، وحفظ ألفية ابن مالك وألفية الحديث ، وقرأ القرآن 

الحديث واألصول والمنطق والعربية والعروض الكريم بالقراءات السبع ، وقرأ في علوم مصطلح 
 ، مليوالشّهاب بن رسالن الر القدسي ين ماهر المصري والعزوالتّصريف والقافية ، وتفقّه على الز

وأربعين ، ثم رحل إلى القاهرة ، فأخذ عن الحافظ ابن حجر  وأربعٍوُأذن له بالتّدريس سنة ثمانمائة 
البارع األوحد ، وَأذن له بالفتوى على مذهب اإلمام الشّافعي ، وسمع الّذي أجازه ووصفه بالفاضل 

وخمسين ،  اهرة عدة مرات ، وحج سنة ثمانمائة وثالثوأخذ عنه ، وقد زار الق )2(من ابن الهمام
وسمع الحديث بمكّة والمدينة ، ودرس وأفتى في حياة شيخه الزين ماهر ، حتّى صار من األعيان ، 

مشهوراً ي شار إليه بالبنان ، وأصبح إمام عصره وعجيبة دهره ، وقدوة بلده ونادرة زمانه ، ثم
إحدى وثمانين ، فالتفّ حوله الطّلبة وأخذوا عنه وانتفعوا به ، فعال و ثمانمائة توجه إلى القاهرة سنة

بعد النّجم بن  شأنه وعظمت هيبته ، ثم عاد بعدها إلى بيت المقدس ، وتولّى التّدريس في الصالحية
جماعة ، وباشرها مباشرة حسنة ، وكان يدرس فيها أربعة أيام في األسبوع ، ودرس بها الفقه 

                                                        
 َویعرف ّيالمالك ِسّيالَمقد المغربّي جانْوَع بن نالرَّحم عبد بن عمر بن َأْحمد بن انسلیم بن َأْحمد الّدین ابشھھو ) 1

 عنھ زلُعوقد  ،بَھا مالكّي يَثان فكان ةوثمانمائ خمس سنة ِفي بالقدس اْلَماِلِكیَّة َقَضاء ولي، )ھـ838-763( جانْوَع ِباْبن
. / األولى ُجَماَدى ِفي َماَت ویتقنھا، اْلَقَضاء صناَعة َویعرف ویدرس ُیْفِتي َفاضًال َفِقیھا َعالما َكاَنو ،َعاد ثمَّ عّدة مّرات
 ).307(ص) 1(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، 

 الھمام بابن المعروف اإلسكندرّي الحنفّي الّسیواسي مسعود بن الحمید عبد بن الواحد بن عبد محّمد ھو كمال الّدین) 2
 ،والمنطق واللغة والحساب والفرائض والفقھ صولواأل التفسیرب عارف ،الحنفیة علماء من فقیھ إمام، )ھـ861- 790(

 شیخ كان ثّم ،بالحرمین وجاور، ةمّد بحلب وأقام ومات بھا، القاھرة في ونبغ باإلسكندریة، ولد ،سیواس من أصلھ
 في) القدیر فتح( :، ولھ تصانیف منھاالدولة وأرباب الملوك عند معظما كانقد و ،بمصر الشیخونیة بالخانقاه الشیوخ

) 6(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 127(ص) 8(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، . /  الفقھ أصول في) حریرالّت( و الحنفیة، فقھ
 ).255(ص
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واألصول والتّفسير ومسائل الخالف ، ودرس في مدارس أخرى بالقدس ، وفي شهر شوال سنة 
حسنة ، وجالس الصوفية  ، فباشرها مباشرة )1(تسعمائة عين متكلّماً على الخانقاه الصالحية بالقدس

فيها وانتفعوا به ، وظّل بها إلى أن وافته المنية يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر جمادى 
قد كان الكمال جم المحاسن والمناقب ، له هيبة العلماء وسمت وللهجرة ،  األولى سنة تسعمائة وستٍّ
 وحسن ، هنالذّ وصفاء كاءبالذّ ختلفة ، موسوماًالم العلمضروب  في اًرعابالصالحين ، وكان أيضاً 

وله مصنّفات  البديهة ، له خطّ حسن جميل ، وعباراته في الفتوى منظمة مرتّبة ، وسرعة الفهم
اإلسعاد (،  الفقه أصولوهو كتاب في ) الجوامع جمع شرح بتحرير وامعاللّ ررالد: (قيمة منها

 فيوهو كتاب ) المسايرة بشرح المسامرة(البن مقري وهو كتاب في الفقه ، ) بشرح اإلرشاد
 إرسال في الغمامة صوب( ،وهو كتاب في العقيدة  )العقائد رحـش حّل في الفرائد( ، وحيدالتّ

الزبد  ، إضافة إلى كتابة بعض التعليقات على تفسير البيضاوي وشرح المنهاج وصفوة) العمامة
وغيرها ، وله نظم جميل ، ومن بديع ما نظمه عندما عاد إلى القدس ومشى في شوارعها أنشد 

  :قائالً

  فتلك رباع األنس في زمن الصبا  أحيي بقاع القدس ما هبـت الصبا

     )2(سالمي على تلك المعاهد والربا  وما زلت من شوقي إليها مواصالً

  

   

                                                        
 وخمٍسوھي وقف أوقفھ الّناصر صالح الّدین األیوبي على الفقراء الّصوفّیة، وذلك في شھر رمضان سنة خمسمائة ) 1

  ).47(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، . / وثمانین للھجرة، وتقع بالقرب من كنیسة القیامة في القدس الّشریف
ابن العماد، ). / 9(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، /  ).377(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، ) 2

الّنور الّسافر عن أخبار ، )ھـ1038(بن شیخ بن عبد اهللا  العیدروس، عبد القادر). / 43(ص) 10(، جشذرات الّذھب
  .م2001، 1أحمد حالو وآخرون، بیروت، دار صادر، ط: ، تحقیق)74(، صالقرن العاشر
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  الخامسالمبحث 
  

  هـ)906- 869(خليلي الدين أبو المفاخر الجعبري ال خليل بن زين
  

عبد القادر بن العالمة سراج الدين عيد خليل بن ـأبو س )1(الدين غرسهو اإلمام العالمة 
الشّافعي الخليلي د بن إبراهيم الجعبريبن محم د بن عليين  عمر بن محمسبط الشّيخ شهاب الد ،

وستّين للهجرة ، ونشأ في  وتسعٍف في شهر المحرم سنة ثمانمائة القلقشندي ، ولد بالقدس الشّري
طلب العلم ، وتفقّه على الكمال بن أبي شريف وبرهان الدين الخليلي وغيرهما ، وولي حصة من 
مشيخة الحرم اإلبراهيمي عن والده ، ولقد كان رجالً خيراً زاهداً متواضعاً ، فقيهاً عالماً ، ولم أقف 

ي المتواضع على كتب أو مصنّفات ، إال أنّه صنّف معجماً ألسماء شيوخه ، وكانت له خالل بحث
   )2(.للهجرة وستٍّوفاته في أحد الربيعين سنة تسعمائة 

  

   

                                                        
  ).198(ص) 3(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ). / صالح الّدین: (ذكره الّسخاوّي بلقب) 1
الغّزّي، نجم الّدین، /  ).42(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 198(ص) 3(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 2

  ).190(ص) 1(، جالكواكب الّسائرة
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  السادسالمبحث 
  

  هـ)910( أبو العون محمد الغزي الجلجوليشمس الدين 
  

 يد الغزأبو العون محم انيبالشّافعهو اإلمام العارف الر القادري أصله من الجلجولي ، ي
مدة ، ثم انتقل إلى الرملة فاستقر بها إلى أن مات ، وقد صحب الشّهاب بن  غزة ، وسكن جلجولية

رسالن الرملي والزمه ، وترافق هو والرضي الغزي كثيراً ، وهو مع علمه وفقهه ، إال أن أمره 
في عصره ، ولقد كان أبو العون  )1(ادة القادريةـمشيخة الساشتهر في التّصوف ، وانتهت إليه 

رجالً متواضعاً كريماً ، كثير اإلكرام لضيوفه الوافدين عليه ، سواء فيهم القريب والغريب ، وكانت 
هورة ، وشفاعته عند الوالة مقبولة ، وله مكانة وهيبة وكلمة ـكراماته ظاهرة ، وأحواله مش

 شهر ربيع اآلخر سنة تسعمائة وعشرمسموعة عند السالطين واألمراء ، وكانت وفاته بالرملة في 
للهجرة ودفن بها ، وصلّي عليه صالة الغائب في الجامع األموي ، ولم تذكر كتب التّراجم التي 

ومناجاة جميلة ، ،  اًحسن اًالدته ، ولم يذكر له مصنّفات ، إال أن له شعرترجمت له مكان وزمان و
  )2(:اومنه

  لوالك ما لذّ لي عيش وال طابا  يا حاضراً في ضمير القلب ما غابا

  ويجعل اهللا للتّوفيـق أسـبابا  آثار فعلك كانت أصـل معرفتـي

   

                                                        
، الذي أنشأھا في بغداد، ولد في )ھـ561- 471(ھي طریقة صوفّیة تنسب إلى مؤّسسھا الّشیخ عبد القادر الجیالنّي ) 1

، ولقد كان ، فھو من آل بیت الّنبّي ام الحسن بن علي بن أبي طالب جیالن وإلیھا انتسب، وینتھي نسبھ إلى اإلم
الّشیخ معروفًا بین العلماء مشھورًا بالكرامات، وكان تقّیًا زاھدًا ورعًا، عالمًا فقیھًا أدیبًا، یأكل من كسب یده، وكانت 

  ).47(ص) 4(، جاألعالمالّزركلي، . / وفاتھ في بغداد
 ). 73(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمي، /  ).75(ص) 1(، جلكواكب الّسائرةاالغّزّي، نجم الّدین، ) 2
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  المبحث السابع
  

  هـ)916-845(موسى بن عبد اهللا بن جماعة 
  

 عبد بناإلمام العالمة شرف الدين موسى بن جمال الدين عبد اهللا بن نجم الدين محمد  هو
، خطيب المسجد األقصى  الشّهير بابن جماعة المقدسي الشّافعي جماعة بن إبرهيم بن الرحمن

وأربعين للهجرة ،  وخمسٍالمبارك ، ولد في الحادي والعشرين من شهر رجب سنة ثمانمائة 
ل في تحصيل العلم على والده ، ورحل معه إلى دمشق وسمع دروسه ومسموعاته ، وبدأ واشتغ

بالخطابة في المسجد األقصى المبارك وهو ابن خمس عشرة سنة ، مشاركاً لبقية الخطباء هو 
وأخوه بدر الدين محمد ، وعمل معيداً بالمدرسة الصالحية ، وفضل وتميز على أقرانه ، وصار من 

بيت المقدس ، ولقد كان الشّرف رجالً خيراً عالماً فصيحاً بليغ المنطق ، صوته حسن فيه أعيان 
أحداً بيده وال لسانه ، متواضعاً حسن الخلق ، تعلوه هيبة ووقار ، ولقد  ُأنس وخشوع ، ال يؤذي

  )1(.للهجرة ةعشر هاية شهر شعبان سنة تسعمائة وستّكانت وفاته ببيت المقدس في ن

  

   

                                                        
الغّزّي، نجم ). / 110(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 184(ص) 10(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1

  ).309(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالّدین، 
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  الثّامن المبحث
  

  هـ)918-859( الغزي بن قاسم بن محمد دمحمشمس الدين 
  

اإلمام العالمة شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الغزي  هو
القاهري الشّافعي المعروف بابن الغرابيلي ويعرف أيضاً بابن قاسم ، ولد بغزة في شهر رجب سنة 

وخمسين للهجرة ، ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم ، وحفظ الشّاطبية والمنهاج وألفية  وتسعٍثمانمائة 
 ، الحديث والنّحو ، ومعظم جمع الجوامع ، وتفقّه على الكمال بن أبي شريف والشّمس بن الحمصي

وثمانين  وإحدىوأخذ عنهما علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله والعربية ، وفي سنة ثمانمائة 
توجه إلى القاهرة ، وأخذ عن فقهائها وعلمائها علوم القراءات والفقه وأصوله والعقائد والفرائض 
والعروض والمنطق والحساب والجبر ، وسمع منهم وقرأ عليهم الكثير من العلوم ، حتّى تميز في 

ضيلة ، ودرس جميع المجاالت ، وسما بعلمه فوق الثّريا ، وصار يشار إليه بالعلم والمعرفة والف
بمدار القاهرة ومنها األزهر ، وخطب في بعض مساجدها ، وتصدر لإلفتاء ، ولقد كان ابن 

وكانت  الغرابيلي رجالً ديناً متواضعاً ، عليه سكون العلماء وسمتهم ، زاهداً بالدنيا قانعاً باليسير ،
  )1(.للهجرة ةعشر وفاته سنة تسعمائة وثماني

شرح منهاج الطّالبين (، ) فتح الرب المالك لشرح ألفية ابن مالك: (اوله مصنّفات كثيرة منه
ة ، وحاشية على شرح التّصريف ، ومن أشهر هذه ) للنّوويوحاشية على شرح العقائد النّسفي ،

القول المختار في (ويعرف باسم ) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التّقريب(المصنّفات كتاب 
، وهو كتاب قيم في فقه المذهب الشّافعي ، شرح فيه كتاب الغاية  )2( )شرح غاية االختصار

الشّافعية ، ومن أكثر الكتب تداوالً بين طلبة  والتّقريب ألبي شجاع ، وهو من أجّل المتون في فقه
العلم حتّى يومنا هذا ، وذلك بسبب عباراته السهلة البسيطة ، والدقيقة في نفس الوقت ، ولكثرة 

  :ه أيضاً ، فقد شرحه وعلّق عليه كثير من فقهاء الشّافعية ، ومن هذه الشّروحاتشروحات

                                                        
، األعالمالّزركلّي، ). / 599(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 286(ص) 8(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

 ).6(ص) 7(ج
  ).599(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ) 2
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سم القول المختار في شرح غاية ، ويعرف با )1(فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التّقريب .1
 ختصار ، وهو من تأليف صاحب التّرجمة ، شرح فيه كتاب الغاية والتّقريب ، اال

 )2( .االختصار كفاية األخيار في حّل غاية .2

 .، وعليه حاشية البجيرمي)3(اإلقناع في حّل ألفاظ أبي شجاع  .3

 .، وهو من الكتب الحديثة  )4(التّذهيب في أدلّة متن الغاية والتّقريب .4

  

   

                                                        
فتح القریب المجیب في شرح ، )ھـ918:ت(ابن الغرابیلي، شمس الّدین أبو عبد اهللا محّمد بن قاسم بن محّمد الغّزّي ) 1

  .ھـ1425، 1الجابي، بیروت، دار ابن حزم، طبّسام عبد الوّھاب : ، تحقیقألفاظ الّتقریب
   ،كفایة األخیار في حّل غایة االختصار، )ھـ:ت(الحصنّي، تقّي الّدین أبو بكر بن محّمد الحسینّي ) 2
علي محّمد : ، تحقیقاإلقناع في حّل ألفاظ أبي شجاع، )ھـ677:ت(الخطیب الشربیني، شمس الّدین محّمد بن محّمد ) 3

  .ھـ1425، 3عبد الموجود، بیروت، دار الكتب العلمّیة، ط معّوض وعادل أحمد
  .ھـ1409، 4، بیروت، دار ابن كثیر، طالّتذھیب في أدّلة متن الغایة والّتقریبالُبغا، مصطفى دیب، ) 4
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  المبحث التّاسع
  

  هـ)923-833( المقدسي بن أبي شريفبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
  

اإلمام العالمة برهان الدين إبراهيم بن ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن  هو
مسعود بن رضوان بن أبي شريف المقدسي القاهري الشّافعي ، أخو الفقيه كمال الدين وسبط قاضي 

ثاء القضاة شهاب الدين ابن عوجان ، ويعرف كأخيه بابن أبي شريف ، ولد ببيت المقدس ليلة الثّال
وثالثين ،  وثالثين للهجرة وقيل سنة ستٍّ وثالثفي الثّامن عشر من شهر ذي القعدة سنة ثمانمائة 

ونشأ به فحفظ القرآن الكريم وتاله تجويداً وهو ابن سـبع سـنين ، وبدأ تعلّمه مالزماً ألخيه ، 
، فاستقر بها وأتم تعلّمه وتفقّـه به على التّقي القلقشـندي والزين ماهر ، ثم خرج إلى القاهرة 

وتفقّهه فيها ، فأخذ األصول عن الجالل المحلّي والفقه عن العلم البلقيني والحديث عن ابن حجر 
قالني ، وغيرهم من علماء القاهرة وفقهائها وأعيانها ، وبرع في فنون العلم وضروبه ـالعس

رج للحج ، ورجع بعد ذلك إلى القاهرة ، المختلفة ، وأجاد في علوم الحديث والفقه واألصول ، ثم خ
وتزوج بابنة الشّرف المناوي ، وتصدر إلقراء القرآن الكريم ، وكان له حظّ في اإلفتاء ، حتّى 
صار معوالً عليه بالفتوى هناك ، ودرس مدة في المدرسة الصالحية بالقدس الشّريف ، وولي بعض 

ء الديار المصرية وذلك في التّاسع عشر من شهر ذي الحجة المناصب الرفيع بالقاهرة ، ومنها قضا
، وخالل مدة إقامته بالقاهرة قام بزيارة دمشق وبيت المقدس ، وكان عندما  سنة تسعمائة وستٍّ

ألهلها البركة بقدومه ، وكان ينزل عند أخيه الكمال ، وكان الكمال في  ليزور بيت المقدس يحص
ليه أمر الفتوى  ويوكلها إليه ، ولقد كان البرهان رجالً جم المناقب ، زاهداً فترة زيارة أخيه له يرد إ

ديد التّواضع ، مقبالً على اهللا منشغالً بالعبادة ليالً ونهاراً ، ذا خلق حسن ، شأنه بين الخلق ـش
عظيم ، وذكاؤه مفرط عميم ، حسن الكتابة والعبارة ، فصيح اللسان بليغ البيان ، وكان آمراً 

المعروف ناهياً عن المنكر ، مبتعداً عن أبواب الحكّام والسالطين ، يقول كلمة الحق وال يخاف في ب
: اهللا لومة الئم ، وقد اشتغل بالتأليف والتّصنيف في مجاالت العلوم المختلفة ، ومن أشهر مصنّفاته

 قواعد شرح( أيضاً ، فقهوهو كتاب في ال) الحاوي شرح( ، فقهوهو كتاب في ال) المنهاج شرح(
 فيوهو كتاب ) الهائم البن حفةالتّ شرح( ،) العيد دقيق البن العقائد شرح( ،) هشام البن عراباإل
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 ، ركشيللز العجالن لقطة نظم( ،) حجر البن خبةالنّ نظم( ،) ةبويالنّ يرةالس نظم( ، الفرائض
 ومختصرات) تالقراءا( في ومنظومة ، )والمنسوخ الناسخ فيها التي اآليات(، ) خطب ديوان(

، وله نظم جميل وشعر حسن ، وله فوائد ولطائف ، تنُم عن ذهنٍ متوقّد وقلب  كثيرة وشروح

 ، في قوله تعالى أختم المجلس ببشارة عظيمة ظهرت: "في أحد دروسه ومنها أنّه قالصاف :M  Æ

  Ë   Ê   É   È   ÇL)1( ، قوله تعالى: قال: MÆL  دأي يا محم ، MÇL  فهمشر
بياء اإلضافة إلى تقدس ذاته ، فأوقع ذكرهم بينه وبين نبيه ، فعباد وقع ذكرهم بين ذكر نبيهم وذكر 
ربهم ال ينالهم إن شاء اهللا تعالى ما يضرهم ، بل المرجو من كرم اهللا تعالى أن يحصل لهم ما 

عزل بسببها من مناصبه ،  حصلت له محنة بسبب كلمة حقّ وفتوى صادقة ، وقد،  )2("يسرهم
فالزم بعدها بيته ، وصار النّاس يقصدونه لألخذ عنه والتّفقّه عليه ، في مختلف مجاالت العلوم 
النّقلية والعقلية ، إلى أن كانت وفاته بالقاهرة فجر يوم الجمعة في السابع والعشرين من شهر 

  )3(.ار قبر الشّافعيوعشرين للهجرة ، ودفن بجو وثالثالمحرم سنة تسعمائة 

   

                                                        
 ).49( رقم ، آیةالِحجرسورة ) 1
  ).167(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 2
الكواكب الغّزّي، ). / 216(ص )2(ج ،األنس الجلیلالعلیمّي، . / )134(ص) 1(ج ،الضوء الالمعالّسخاوّي، ) 3

 ). /26(، صنظم الِعقیانالّسیوطّي، )./ 167(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 102(ص) 1(، جالّسائرة
  ).66(ص) 1(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 59(ص )1(ج ،معجم المؤلفینكحالة، 
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  المبحث العاشر
  

مشقيالد مليد الرهـ)923-854( أحمد بن أحمد بن محم  
  

اإلمام العالمة الشّيخ شمس الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن زهير الرملي  هو
الدمشقي الشّافعي ، ويعرف بابن الحالوي ، اإلمام المقرئ الشّاعر ، ولد بالرملة في شهر ربيع 

بها ، وحفظ وخمسين للهجرة ، ونشأ بها ، ثم خرج إلى دمشق فتفقّه  وأربعٍاألول سنة ثمانمائة 
المنهاج وألفية الحديث والنّحو ، والشّاطبيتين والدرة في القراءات ، وتكررت زيارته للقاهرة ، 
وتفقّه بها أيضاً ، وبرع في الحديث والفقه واللغة والنّحو والعروض ، واشتهر أمره باإلقراء والشّعر 

إليه مشيخة اإلقراء في دمشق ، ولقد  وله نظم حسن ، وتولى اإلمامة في الجامع األموي ، وانتهت
كان الشّمس رجالً صاحب خلق وفضيلة ، وكانت وفاته بدمشق ليلة السبت في العشرين من شهر 

  )1(.وعشرين للهجرة ، ودفن بمقبرة باب الصغير وثالثذي الحجة سنة تسعمائة 

  

   

                                                        
شذرات ابن العماد، ). / 132(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، ). / 221(ص) 1(، جالّضوء الالمعالّسخاوي، ) 1

  ).168(، صالّنور الّسافرالعیدروس، /  ).168(ص) 10(، جالّذھب
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  المبحث الحادي عشر
  

د د محمبن أبي اللطف محمالحصكفي  هـ)928-859(المقدسي  
  

هو اإلمام العالمة شمس الدين محمد بن أبي اللطف محمد بن علي بن منصور بن زين 
العرب الحصكفي المقدسي الشّافعي ، سبط التّقي القلقشندي ، ويعرف بابن أبي اللطف ، ولد ببيت 

وخمسين ، في نفس العام الذي مات فيه والده ، وقد كان آنذاك حمالً  وتسعٍالمقدس سنة ثمانمائة 
جنيناً في بطن أمه لم يزل ، ونشأ ببيت المقدس ، وتفقّه به على علمائه وفقهائه ومنهم الكمال بن 
أبي شريف ، ثم خرج إلى القاهرة فتفقّه بها ، وسمع من علمائها ، وُأذن له بالتّدريس واإلفتاء ، 

أعيانها الذين يشار إليهم بالبنان ، ولقد كان ابن أبي اللطف رجالً ديناً عالماً ، محبوباً وصار من 
بين النّاس لشدة تودده لهم ، وكان لين الجانب سخي النّفس ، متواضعاً كريماً ، وكانت وفاته ببيت 

  )1(.  رين للهجرةوعش شهر ذي القعدة سنة تسعمائة وثمانٍالمقدس يوم السبت في الثّالث عشر من 

   

                                                        
). / 222(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، /  ).16(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ) 1

  ).164(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ). / 185(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، 
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  عشر الثّانيالمبحث 
  

  هـ)931( عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي
  

 الشّافعي ين عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسيهو اإلمام العارف باهللا محيي الد
القادري ، خطيب المسجد األقصى ، أخذ العلم عن والده وعن العماد بن أبي شريف وأبي العون 

نت وفاته الغزي ، وخرج إلى القاهرة سنة تسعمائة وثالثين ، وتفقّه بها وأخذ عنه خلق هناك ، وكا
وثالثين للهجرة ، ولم تذكر الكتب التي ترجمت له مكان وافته ، كذلك لم تذكر  وإحدىسنة تسعمائة 

  )1(.مكان وزمان والدته

   

                                                        
  ).253(ص) 1(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ). / 251(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 1
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  المبحث الثالث عشر
  

  هـ)934-856(المقدسي  محمد الحصكفي بن أبي اللطفعلي 
  

منصور بن زين العرب بن  علي بن دأبي اللطف محم بن أبو الفضل عليهو اإلمام الفقيه 
ولدالح ، الشّافعي المقدسي وستٍّالمقدس في شهر جمادى األولى سنة ثمانمائة  ببيت صكفي 

وخمسين للهجرة ، ومات أبوه وهو صغير السن ، وهو أسن من أخيه ، ونشأ ببيت المقدس وتربى 
وتقي الدين أبو بكر بن وتفقّه على الكمال بن أبي شريف على فقهائها ، واشتغل بالفقه والحديث ، 

 عبد الكريم القلقشندي وهو أعلى شيوخه بالفقه ، ثم ين ماهر المصريوأخذ ، مصر إلى رحلوالز 
، ورحل إلى دمشق واستقر بها ،  )1(وفقهائها ، ومنهم الشّيخ زكريا األنصاري أجّل علمائها عن

بن  زين الدين خطابالشّيخ روس ده ، وكذلك حضر وحضر دروس )2(والزم ابن قاضي عجلون
 الشّافعي اويخرج إلى مكّة فجاور بها مع شيخه ابن قاضي عجلون ، )3(عمر بن مهنا الغز ثم ،

 ، ساً بالجامع األمويبها مفتياً ومدر رجع إلى دمشق فاستقر ج بها ، ثموله مصنّفات كثيرة وتزو
 قاضي البن )التحرير( ، وله إضافات وفوائد مهمة على كتاب) التقسيم فوائد في النسيم مر( :منها

فكان له ما  الموت بعدها ، حصلت بها فتنة ، فتمنى دمشق ، العثمانية الدولة دخلت ولما،  عجلون
  )4(.وثالثين للهجرة وأربعٍبها سنة تسعمائة  تمنّى ، وكانت وفاته

                                                        
 شیخ ،)ـھ925- 823( افعّيالّش المصرّي نیكّيالّس نصارّياأل ازكرّی بن أحمد بن دمحّم بن ازكرّی یحیى أبوھو  )1

ثّم لّما ذاع صیتھ  ،معدمًا فقیرًا نشأ ، القاھرةفّقھ بوت ،مصر ةبشرقّی سنیكة في ولد ،الحافظ رمفّسال يقاض، الاالسالم
، وكان عالمًا فقیھا تخّرج علیھ خلق كثیر، ولھ مصّنفات كثیرة )ھـ906( سنة بصره فقدوتتابعت علیھ الھدایا والعطایا، 

 تحریر تنقیح( البیضاوي، تفسیر على تعلیقوھو ) الجلیل فتح( التفسیر، في) حمنالّر فتح(: في مجاالت مختلفة ومنھا
الّزركلّي، /  ).186(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، . / الفقھ أصول في) الوصول غایة( فقھ،في ال) اللباب
  ).46(ص) 3(، جاألعالم

- 841( مشقّيالّد رعيالّز) عجلون قاضي بنا( حمنالّر عبد بن اهللا عبد بن بكر دق أبوالّص أبو الدین تقيھو  )2
 في ةافعّیالّش اسةرئ إلیھ انتھتكان إمامًا بارعًا وأفقھ أھل زمانھ، و بدمشق، ووفاتھ مولدهالّشافعّي،  فقیھ، ال)ـھ928

 الحاوي من المنھاج على زاد اّمم بیھالّن إعالم: (تعّرض للمحنة عّدة مّرات في حیاتھ، ولھ مصّنفات قلیلة منھا، عصره
  ).66(ص) 2(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 217(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، / .)والبھجة والّتنبیھ

 ،)ھـ878-809( افعّيالّش مشقّيالّد العجلونّي اوّيالغَز یحیى بن یوسف بن امھّن بن عمر بن ابخّط ینالّد زینھو ) 3
 قّيالّت والزم وغیره، بھادر بن التاج على ھتفّق الشام، شیخ اإلمام الفقیھ الّشافعّي، )والغَزاوّي بالّتخفیف نسبة إلى قبیلة(

 ،بدمشق إلیھ المشار ھو وصار فتاء،واإل لإلقراء وتصدىھ، أقران فاق حتى العلم فنون في شتغل، واشھبة قاضي بن
  ).57(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالّطّباع، ). / 110(، صنظم الٍعقیانالّسیوطّي، . / رمضان في مات

ابن العماد، ). / 190(ص) 2(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ). /185(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، ) 4
  ).11(ص) 5(، جألعالماالّزركلّي، ). / 283(ص) 10(، جشذرات الّذھب
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  المبحث الرابع عشر
  

  هـ)935-862( الغزيأحمد  محمد بن محمد بنرضي الدين 
  

بن  محمدرضي الدين أبو البركات هو اإلمام العالمة رضي الدين أبو الفضل محمد بن 
، أصله من الشّافعي الدمشقي العامري الغزي  بن بدر بن مفرج بن عبد اهللا هاب الدين أحمدـش

ين وسـتّين للهجرة ، ومات تالقعدة سنة ثمانمائة واثن غزة ، وولد بدمشق في العاشر من شهر ذي
، فنشأ بها  الغزاوي والده وهو دون السنتين ، وكان قد أوكل وصايته للشيخ زين الدين خطّاب

مالزماً له ، وتفقّه عليه وانتفع به وتربى على يديه أحسن تربية ، ثم تزوج ابنته بطلب منه ، وظّل 
ه ، وحفظ القرآن الكريم والمنهاج وهو صغير ، واشتغل في طلب العلم واجتهد مالزماً له مدة حيات

في تحصيله ، وسلك طريق التّصوف ، حتّى برع في علمي الشّريعة والحقيقة ، وأجاد في الفقه 
والحديث واللغة واألدب ، وتفقّه على كثير من مشايخ عصره ، كالنّجم بن قاضي عجلون وأبي 

جامع فوائد المالحة في جوامع فوائد : (هما ، وله مصنّفات قيمة كثيرة منهاالعون الغزي وغير
، ) ألفية في اللغة(في األصول ، ) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع(في الزراعة ، ) الفالحة

في ألفية (، ) ألفية في الطّب(وهي ألفية في التّصوف ، ) الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد(
في ) التّحفة الذّوقية(، ) عرف النّفحة في حفظ الصحة(، ) منظومة في علم الخطّ(، ) علم الهيئة

وهو مختصر في المعاني والبيان ) اإلفصاح عن لب الفوائد والتّلخيص والمصباح(الحساب ، 
من التّقوى  وغيرها من المؤلّفات ، ولقد كان الرضي بن الرضي رجالً خلوقاً ديناً ورعاً ، له

والصالح حظّ كبير ، وكراماته مشهورة بين األولياء ، ولقد كانت وفاته بدمشق في الرابع عشر من 
  )1(.وثالثين للهجرة وخمسٍشهر شوال سنة تسعمائة 

   

                                                        
الغّزّي، نجم الّدین، ). / 292(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 6(ص) 9(، جالّضوء الالمعالّسخاوّي، ) 1

). / 622(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، /  ).56(ص) 7(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 3(ص) 2(، جالكواكب الّسائرة
  ).108(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالّطّباع، ). / 245(ص) 1(، جاألولیاءجامع كرامات الّنبھانّي، 
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  عشر الخامسالمبحث 
  

 المقدسي د بن أبي اللطف الحصكفيهـ)960(محم 

  

 علي بن دمحمشمس الدين أبي اللطف أبو بكر محمد بن الدين  الشّيخ تقيهو اإلمام العالمة 
بن منصور بن زين العرب الحالمقدسي صكفي  خرج هو وأخوه الشّافعي بدأ تفقّهه على والده ، ثم ،

عمر إلى دمشق ، وبها تفقّه على البدر الغزي ، وقرأ عليه شرح جمع الجوامع للمحلي ، وختمه في 
وأربعين ، وبرع في فنون العلم المختلفة ، وبرزت براعته في  وخمسٍالشّامية البرانية سنة تسعمائة 
يخ أبي بكر األصولي ، وقد كان أصولي بيت المقدس بال منازع ، أصول الفقه ، حتّى لُقّب بالشّ

لشدة مهارته في هذا العلم ، وكان آخر مستقر له في دمشق ، حيث تزوج هناك ، وبها كانت وفاته 
)1(.لتي ترجمت له زمان ومكان والدتهسنة تسعمائة وستّين للهجرة ، ولم تذكر الكتب ا

 

  

  

  

   

                                                        
 ). 94(ص) 2(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ). / 470(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ) 1
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  عشر دسالمبحث السا
  

  هـ)984-904( الغزي دمحم بن دمحم بن دمحمبدر الدين 
  

بن عبد اهللا  هو اإلمام العالمة بدر الدين أبو البركات محمد بن رضي الدين محمد بن محمد
ليلة اإلثنين في الرابع الغزي العامري الدمشقي الشّافعي ، ولد بدمشق  بن بدر بن عثمان بن جابر

ونشأ في كنف والده الذي أحسن تربيته ،  للهجرة ، وأربعٍسنة تسعمائة القعدة عشر من شهر ذي 
فحفظ القرآن الكريم وقرأه برواياته العشر ، وتفقّه على والده الرضي ، ولزمه في الفقه والعربية 
والمنطق ، وتفقّه أيضاً على التّقي بن قاضي عجلون ، والزمه بعد أبيه وانتفع به ، ثم خرج مع أبيه 

كالبرهان بن أبي شريف والقاضي زكريا األنصاري ،  ، فقهائهائها وعلماإلى القاهرة ، وتفقّه على 
وغيرهما الكثير ، وقد مكث بمصر مع أبيه نحو خمس  الذي أكثر من األخذ عنه واالنتفاع به ،

وبرع في الحديث والتّفسير والفقه  ، )1(سنين ، وقد استجاز له أبوه من الحافظ جالل الدين السيوطي
ثم رجع إلى دمشق مع والده سنة تسعمائة  ، وأفتى وكتب وألّف في حياة شيوخهودرس ،  واألصول

واجتمع عليه الطّلبة وهو وعشرين ، وقد ملئ علماً ومعرفة ، فتصدر للتّدريس واإلفتاء ،  وإحدى
التّدريس في كثير من مدارس  ىسنة ، ليستفيدوا من علمه ويأخذوا عنه ، وتولّ ةعشر ابن سبع

امية البرانية والجوانية وغيرها ، وصار مقصوداً من طلبة العلم يأتونه من كّل مكان ، دمشق ، كالشّ
،  والقضاة وكبار القوم وقد لزم العزلة في أواسط عمره ، وكان منقطعاً عن زيارة الحكّام واألعيان

عبادة والذّكر والقيام ، ديناً ، كثير ال، ولقد كان البدر رجالً  وينتفعون به بل كانوا يقصدونه بالزيارة
 كريماً محسناً ، وقد جعل لتالميذه رواتب ، وكان يمدهم باألكسية والعطايا ،زاهداً تقياً ورعاً ، 

وكان ال يأخذ على الفتوى شيئاً ، بل إنّه قام بإغالق باب الهديا مطلقاً ، فلم يقبل هدية من أحد ، 
وزت مئة وسبعة عشر مؤلّفاً ، ومن أشهرها ثالثة وله مصنّفات كثيرة تجاسوى أقاربه وخاصته ، 

، وحاشيتان على شرح ) المنظوم الصغير(و) المنظوم الكبير: (والمنظومان) المنثور( تفاسير
                                                        

، )ـھ911-849(الّشافعّي  یوطّيالّس الخضیرّي ینالّد سابق بن دمحّم بن بكر أبي بن حمنالّر عبد ینالّد جاللھو ) 1
، دیباأل خمؤّرال حافظال مامبرع وفي فنون العلم وتفّنن، وكان مقصدًا للعاّمة والخاّصة، فھو اإل مولده ووفاتھ بالقاھرة،

 تقاناإل(، )تفسیر الجاللین( :مصّنف، في مجاالت مختلفة من العلوم، ومن مصّنفاتھ) 600(المصّنف البارع، ولھ نحو 
ابن . / وغیرھا الكثیر الشافعیة، فروع في) والنظائر شباهاأل( و العربیة، في) والنظائر شباهاأل( ،)القرآن علوم في

  ).301(ص) 3(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 74(ص) 10(، جشذرات الّذھبالعماد، 
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 ، وضة من الخالف (، ) التّنقيب على ابن النّقيب(المنهاج للمحلّيفتح المغلق في تصحيح ما في الر
الحدود (، ) خصائص النّبي (، ) استباحة الوطء للحائض البرهان النّاهض في نية(، ) المطلق
 المراح(،  )ةالرومي المنازل في ةالبدري المطالع(: ، وله رسائل عدة منها وغيرها الكثير، ) الفقهية

، وله نظم  المواعظ في رائية قصيدةوهي ) والصغائر الكبائر في الذخائر جواهر(،  )المزاح في
سنة تسعمائة يوم األربعاء في السادس والعشرين من شهر شوال ، وكانت وفاته بدمشق  جميل
  )1(.وثمانين للهجرة وأربعٍ

  

  

                                                        
الّطّباع، ). / 593(ص) 10(، جشذرات الّذھبابن العماد، ). / 3(ص) 3(، جالكواكب الّسائرةالغّزّي، نجم الّدین، ) 1

  ).674(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 59(ص) 7(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 110(ص) 4(، جإتحاف األعّزة
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  الفصل الثامن

  علماء القرن الحادي عشر الهجري

  

  األولالمبحث 
  

زين الد يهـ)1051(ين حسين بن عبد الكريم بن عبد اهللا الغز  
  

هو اإلمام العالمة زين الدين حسين بن عبد الكريم بن عبد اهللا الغزي الشّافعي ، المعروف 
، نشأ بغزة وقرأ بها ، ثم رحل إلى مصر سنة ، من بيت تقوى وعز وشرف ووالية بابن النّخالة 

والشّمس  )1(وتفقّه بها على إمام الفرائض في عصره عبد اهللا الشّنشوريوتسعين ،  تسعمائة وثمانٍ
والخطيب الشّربيني مليوغلب عليه علم الفرائض وغيرهم ، وبرع في الفقه وتمكّن فيه  الر ،ثم ، 

وبدأ بالتّدريس وإفادة النّاس ، حتّى عال شأنه وانتشر أمره وذاع صيته ، رجع بعدها إلى غزة ، 
،  كّناً من العلوممتمجليالً ولقد كان رجالً عالماً فقيهاً واشتهر في بلده ، وصار مفتي الشّافعية فيها ، 

أبناء  ثالثة ، وقد عقّب وكانت وفاته سنة ألف وإحدى وخمسين للهجرة،  مع اشتهاره بعلم الفرائض

                                                        
 ةالمنوفّی قرى من شنشور إلى نسبتھ، )ـھ999-935( نشورّيالّش العجمّي علّي بن اهللا عبد بن دمحّم بن اهللا عبدھو ) 1

، )المجیب القریب فتح( :منھا كتب، لھ، وزھراأل الجامع خطیب كان، ةافعّیالّش فقھاء من ،فرضّيال بمصر، الفقیھ
في  )تینالقّل ظرف مساحة في العینین ةقّر( فرائض،وكالھما في ال) ةالرحبّی المنظومة شرح في ةنشورّیالّش الفوائد(

  ).128(ص) 4(، جاألعالمالّزركلّي، . / الفقھ وغیرھا الكثیر
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وكالهما تناقال إفتاء الشّافعية بغزة على التّوالي ، والشّيخ إبراهيم  - الشّيخ صالح والشّيخ أحمد : همو
  )1(.كذلك ى أحفاده إفتاء الشّافعية بغزةالذي تولّ

   

                                                        
) 2(ج ،خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، )ھـ1111:ت( محّمد أمین بن فضل اهللا بن محب اهللا المحّبي،) 1

  ).117(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالّطّباع، . / م1867ط، .د، د.، مصر، د)94(ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


189 
 

  المبحث الثّاني
  

 هـ)1061-977(الغزي  بن محمد محمد نجم الدين

  

نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد بن رضي الدين الغزي العامري هو اإلمام العالمة 
، ونشأ وتفقّه بها ، وبرع وأتقن وسبعين للهجرة  وسبعٍالدمشقي الشّافعي ، ولد بدمشق سنة تسعمائة 

منذ صغره ، وتصدر لإلقراء والتّدريس ، ودرس بالشّامية البرانية وغيرها ، وأم ووعظ بالجامع 
وعشرين ، وفاق أقرانه في العلم ، وذاع أمره وعال  وخمسٍاألموي ، وُأذن له باإلفتاء سنة ألف 

لطلبة العلم من جميع األقطار ، وانتفع به خلق كثير ، ولما  حتّى صار مقصداً ،صيته واشتهر 
خرج إلى الحج آخر مرة ، اجتع النّاس حوله عند الكعبة ، حتّى لم يحصوا كثرة ، وطلبوا منه 

، وكلّهم يسعى ألخذ اإلجازة  ، بل وحافظ عصره أيضاً ام ومحدثهاـإجازتهم ، فقد كان حافظ الشّ
وهو نظم المقدمة اآلجرومية  )الحلّة البهية: (ثير ، وله عدة مصنّفات منها، وقد أجاز لخلق كمنه 

األخبار الدائرة على ( ،) في التّشبيهلما ورد التّنبيه  حسن(، ) البن هشام شرح القطر(، في النّحو 
 ،وهو أيضاً في الحديث ) الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة(، وهو كتاب في الحديث ) األلسن

، ) نظم العقيان في مورثات الفقر والنّسيان للنّاجي(، ) الآللئ المبدعة من الكنايات المخترعة(
وهو شرح لمنظومة والده في النّحو ، وقد شرحها نظماً ) المنحة النّجمية في شرح الملحة البدرية(

ائرة بأعيان المائة الكواكب الس(، ) منبر التّوحيد في شرح الجوهر الفريد(، في أربعة آالف بيت 
بدمشق ليلة األربعاء في  وكانت وفاته ،، وغيرها الكثير وهو كتاب في الطّبقات والتّراجم ) العاشرة

  )1(.وستّين للهجرة وإحدىسنة ألف  الثّامن عشر من شهر جمادى اآلخرة

   

                                                        
 ).685(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 111(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالّطّباع،  )1
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  المبحث الثالث
  

هـ) 1071(جاني دال أبو الفتح محمد بن صالح المقدسي  
  

 )1(جانيالد أحمد بن دمحم بن صالح بن دمحمأبو الفتح  ينالد شمسهو اإلمام العالمة 
الشّ القدسيسنينعدد  األزهرالجامع ب وأقام مصر إلى خرج ، الراسخين العلماء من كان ، افعي ، 

 علوم في وبرع كثير من علمائها وفقهائها ، على ، فتفقّه الفقهبتحصيل العلم و خاللها تغلـاش
: وله مصنّفات منها ، ألبيه هجد عن أخذه ، وقد فصوبالتّ عمره أواسط في واشتغل ، متفرقة

،  ليفالتآ من غيرها، و) المساجد فضل في القالئد جواهر( ،) األمرد حكم في المفرد العقد رسالة(
 الجامع قراءة في شرع أمره آخر في وكان،  به واوانتفعكثير  خلق أخذ عنهقد اشتغل بالتّدريس وو

 إحدىوألف  سنة وفاته وكانت ومات ، )2()ةالمني أتتكم( :حديث عند فوقف للسيوطي الصغير
  )3(.للهجرة وسبعين

ولم تذكر الكتب التي ترجمت له شيئاً عن مكان وزمان والدته ، كذلك لم تذكر أي خبر عن 
  .نشأته

   

                                                        
نسبة إلى قریة بیت دجن، وھي قریة عربّیة تعود إلى أّیام الكنعانیین، تقع جنوب شرق مدینة یافا، على الطریق ) 1

بینھا وبین الّرملة، اشتھر أھلھا بزراعة الحمضّیات، وخرج منھا بعض المحّدثین والفقھاء، وقد سّماھا الحموي 
  ).187(، صمعجم بلدان فلسطینب، شّرا). / 417(ص) 2(، جمعجم البلدانالحموي، ). / داجون(
). 145(ص) 13(، ج)10084(رواه البیھقّي، الكتاب الحادي والّسبعون، باب الّزھد وقصر األمل، حدیث رقم ) 2

مختار أحمد الّندوي، الّریاض، مكتبة : تحقیق، اإلیمان الجامع لشعب، )ھـ458:ت(أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، 
 فیھم نادى غرة أو غفلة أصحابھ من أنس إذا كان  بّيالّن أّن: السلیمي یدبز عن: ّصھون. ھـ1423، 1الّرشد، ط

  .إسناده ضعیف مرسل: قال المحّقق). بسعادة اوإّم بشقاوة اإّم الزمة راتبة ةالمنّی أتتكم( :رفیع بصوت
  ).355(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 475(ص) 3(، جخالصة األثرالمحّبي، ) 3
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  الرابعالمبحث 
  

  هـ)1091-1001(األخرم النابلسي  بن عبد اهللابن أبو بكر 
  

 ، رجل خرماأل بابن الشّهير ، افعيالشّ ابلسيالنّ اهللا عبد بن بكر أبوهو اإلمام العالمة 
، ورحل إلى القاهرة فتفقّه واجتهد ، ثم رجع للهجرة  ة، ولد سنة ألف وواحد نابلس أهل من فاضل

 شرح(:  ومنها، وله بعض المصنّفات إلى بلده ، فأفتى النّاس ، وانتفع به خلق كثير وأخذوا عنه ، 
الحديث ، وله كتب  وهو كتاب في )الصغير الجامع شرح( وهو كتاب في النّحو ،) مالك ابن ألفية

في  وكانت وفاتهوقد كان من خيار العلماء وصفوتهم ، ،  صوفالنّحو والتّوحيد والتّ الفقه أخرى في
  )1(.وتسعين للهجرة وإحدىسنة ألف  شهر شعبان

   

                                                        
  ).67(ص) 2(، جاألعالمالّزركلي، ). / 87(ص) 1(، جخالصة األثرالمحّبي، ) 1
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  الفصل التاسع

  علماء القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجرية

 

  المبحث األول
  

 يهـ)1143-1078(أحمد بن عبد الكريم بن مسعودي الغز  
  

العالمة شمس األئمة وسراج األمة أحمد بن عبد الكريم بن مسعودي بن نجم هو اإلمام 
 مشقيالد العامري يد بن أحمد بن عبد اهللا الغزين محمد بن رضي الدين محمين بن بدر الدالد

 وسبعين للهجرة ، ونشأ بها في كنف والده ، وتفقّه على والده فعي ، ولد بدمشق سنة ألف وثمانٍالشّا
وقرأ عليه ، وبرع في الفقه وتفوق على أقرانه ، وبعد وفاة والده تصدر للتّدريس في المدرسة 

شرحاً على نظم نخبة الفكر لجده : (الشّامية البرانية ، واشتغل في التّصنيف والكتابة ، ومن مصنّفاته
ضية(، ) الرة في شرح اللمحة البدريالحثيث في بيان ما ليس ال(، ) شرحاً على المنحة النّجمي جد
وهو مختصر لكتاب جده النّجم الغزي إتقان ما يحسن في األحاديث الواردة على األلسن ، ) بحديث

وتوّل إفتاء السادة الشّافعية بدمشق بعد وفاة والده ، فقام به أحسن قيام ، ولقد كان الشّيخ أحمد رجالً 
ديد اإلكرام للنّاس ، له هيبة ووقار عند الحكّام ، وكلمة مسموعة متين الديانة ، تقياً ورعاً زاهداً ، ش

وشفاعة مقبولة عندهم ، يحترمه الخاصة والعامة ، همته عالية ، ونفسه للعال ناظرة ، وظّل مفتياً 
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وأربعين  وثالثبدمشق إلى أن وافته المنية يوم الجمعة في الثّاني من شهر شعبان سنة ألف ومائة 
  )1(.للهجرة

  

   

                                                        
) 1(، جسلك الّدرر في أعیان القرن الّثاني عشر، )ھـ1206:ت(المرادّي، أبو الفضل محّمد خلیل بن علّي ) 1

  . ت.ط، د.، القاھرة، دار الكتاب اإلسالمّي، د)117(ص
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  المبحث الثّاني
  

محمهـ)1147-1104( د الخليليد بن محم   
  

الشّيخ الفاضل اإلمام شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي الشّافعي ،  هو
،  بها ونشأللهجرة  وأربعٍسنة ألف ومائة الخليل بمدينة ولد فيه ،  ةافعيمفتي الشّنزيل بيت المقدس و

ة الصوفية وأخذ الطريق ، األزهرالجامع لطلب العلم في خرج إلى القاهرة  ثم ، جارةالتّوبدأ حياته ب
 ، المجاورة للمسجد األقصى ، ثم جاء إلى القدس ، وسكن المدرسة البلدية القادرية عن شيوخها

ألف ومائة  سنة حجوكان قد خرج إلى ال،  المشهورينالمعتمدين من شيوخ الصوفية  حوأصب
الشّمس رجالً فاضالً ، ذو علم غزير ، ومال وفير ، وأمالك كثيرة كان ولقد  ، ةعشر وإحدى

ربها إلى غير المسلمين ، وكان له مكتبة ثمينة ، ـمتفرقة أوقفها على ذريته وعلى الفقراء لمنع تس
في عامة  أسس مكتبةل من أو جمع فيها كتب علم فريدة ، وقد أوقفها على طلبة العلم ، فكان بذلك

يخ عبد الغني الشّوثالثين ، وقد تخرج عليه خلق كثير ، والتقى ب وتسعٍسنة ألف ومائة  القدس
مؤلّفات ، ومصنّفات في علوم  في الفقه وله ، ةالبالد المقدسي به بعالمةأجازه ولقّ، ف )1(ابلسيالنّ

الفتاوى (، ) فخر األبرار في بعض ما في اسم محمد من األسرار: (هرهاـأخرى ، ومن أش
  )2(.وأربعين للهجرة وسبعٍ، وكانت وفاته سنة ألف ومائة ) الخليلية

  

   

                                                        
 شاعر، مولده ووفاتھ في دمشق، فقیھ )ـھ1143- 1050(الحنفّي  ابلسّيالّن الغني عبد بن إسماعیل بن الغني عبدھو ) 1

 في واستقر والحجاز، مصر إلى وسافر ولبنان، فلسطینو اسوریو بغداد ة واسعة تنّقل خاللھا فيرحلأدیب صوفّي، لھ 
 نفحات(، )المنام تعبیر في ناماأل تعطیر(، )ةالقدسّی حلةالّر في ةنسّیاأل الحضرة( منھا جدا، كثیرة مصنفات لھو دمشق،

 ).32(ص) 4(، جاألعالمالّزركلّي، . / ولھ شعر جمیل) سحاراأل نسمات على زھاراأل
  ).646(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، / . )94(ص) 4(، جسلك الّدررالمرادّي، ) 2
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  المبحث الثّالث
  

 المقدسي الخليلي ين الشّافعيهـ)1154(عبد المعطي بن محيي الد  
  

ي الشّافعي ، ولد ببلدة ـالخليلي المقدسهو اإلمام العالمة عبد المعطي بن محيي الدين 
الخليل ، ورحل إلى القاهرة ، فتفقّه في الجامع األزهر على يد فقهاء عصره ، وجد ودأب على 
تحصيل العلم ، وبرع في فنون العلم وضروبه ، كالتّفسير والحديث والفقه ، وأتقن فقه المذهب 

زوه ، ومنهم الشّيخ محمد الخليلي المقدسي ، ومازال الشّافعي وأبدع فيه ، وأخذ عن خلق كثير وأجا
طالباً للعلم مثابراً على تحصيله ، حتّى فتح اهللا عليه أبواب المعارف ، فصار من فقهاء الشّافعية 
المتمكّنين المعتبرين ، وتولّى إفتاء الشّافعية بالقدس الشّريف أكثر من خمس وعشرين سنة بإلزام 

 ، إللمامه ودرايته بأصول المذهب وفروعه ، وله بعض المصنّفات أشهرها من شيخه الخليلي
فتاوى فقهية مجموعة في مجلّد ، ورسائل في مواضيع متنوعة ، ومنها رسالة في أخبار موسى 

، ونظم رصين جميل ،  ولقد كان عبد المعطي رجالً متين الديانة والعلم ، عالماً فقيهاً ،  الكليم 
في المأكل والملبس ، له هيبة عند العامة والخاصة ، يصدع بالحقّ وال يخشى في اهللا زاهداً متقشّفاً 

لومة الئم ، مبتعداً عن الساسة والحكّام ، دائم العبادة والذّكر والقيام ، وكان مقيماً بالمسجد األقصى 
للهجرة ، ودفن وخمسين  وأربعٍالمبارك ليالً ونهاراً ، وكانت وفاته ببيت المقدس سنة ألف ومائة 
   )2(.األنصاري  )1(بمقبرة باب الرحمة بالقرب من قبر الصحابي الجليل شداد بن أوس

   

                                                        
، وھو ابن )ھـ58:ت(ھو الّصحابّي الجلیل أبو عبد الّرحمن شّداد بن أوس بن ثابت بن المنذر األنصارّي الخزرجّي ) 1

أخي حّسان بن ثابت، نزل بیت المقدس وروى عنھ أھل الّشام، وكان كثیر العبادة والقیام، شدید الورع والخوف من اهللا 
شّداد بن أوس من الذین أوتوا العلم والحلم، ومن الّناس : "الّصامت تعالى، وقد قال عنھ الّصحابي الجلیل عبادة بن 

، وكانت وفاتھ ببیت المقدس وھو ابن خمسة وسبعین سنة، ودفن بھ بجوار المسجد األقصى "من أوتي أحدھما
  ).195(ص) 3(، جاإلصابةابن حجر العسقالنّي، ). / 613(ص) 2(، جأسد الغابةابن األثیر، ./ المبارك

) 4(، جاألعالمالّزركلّي، /  ).315(ص) 2(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 136(ص) 3(، جسلك الّدرررادّي، الم) 2
  ).155(ص
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  المبحث الرابع
  

د بن طه أحمد بن محم هـ)1180-1110(المقدسي  
  

 مشقيالد د بن طه المقدسياس أحمد بن محمين أبو العبهو اإلمام العالمة شهاب الد
 الحيالصللهجرة ، وتفقّه بها على فقهاء عصره  نة ألف ومائة وعشرـ، ولد بدمشق س الشّافعي

كالشّهاب أحمد الغزي ، وأخذ عن الشّيخ عبد الغني النّابلسي ، والزمه مالزمة تامة ، وانتفع به أيما 
لحقائق وتمكّن ، انتفاع ، وأحبه حباً جماً ، حتّى فتح اهللا عليه فتوح العارفين ، وبرع في علوم ا

واشتهر أمره فيه وتفنّن ، ودرس في المدرسة الصالحية بدمشق ، وقصده الطّلبة لالنتفاع به واألخذ 
عنه ، ولقد كان الشّهاب رجالً فقيهاً عالماً عامالً ، ناسكاً عابداً بارعاً ، متفوقاً على أقرانه في عدة 

  )1(.مانين للهجرة ودفن بهامجاالت ، وكانت وفاته بدمشق سنة ألف ومائة وث

، والظّاهر واهللا  ةباكتالأو  بالتّصنيف شيئاً عن اهتمامولم أجد في الكتب التي ترجمت له 
  .أعلم أنّه لم يلمع نجمه في باب التّأليف والكتابة

  

   

                                                        
  ).136(ص) 1(، جسلك الّدررالمرادّي، ) 1
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  الخامسالمبحث 
  

  هـ)1182(أحمد الخليلي  عبد العال بن محمد بن
  

محمد بن أحمد الخليلي الشّافعي ، السيد الشّريف ألم والده ، هو اإلمام العالمة عبد العال بن 
 على حاشية( :تفقّه بمصر على شيوخها ، وأتقن وبرع ، ودرس ونفع ، وصنّف عدة كتب ، ومنها

، وقد كان من ) افعيالشّ الفقه فروع في جاالمنه شرح على حاشية( ،) اليللغز الدين علوم حياءإ
  )1(.ين وثمانين للهجرةت، وكانت وفاته بمصر سنة ألف ومائة واثن الفقهاء العلماء

ولم أجد في الكتب التي ترجمت له شيئاً عن مكان وزمان والدته ونشأته ، وال عن سبب 
  .نسبته للخليل ، والظّاهر أنّه ولد بمصر ، واهللا أعلم

  

   

                                                        
  ).155(ص) 2(، جمعجم المؤّلفینكحالة، ). / 29(ص) 3(، جسلك الّدررالمرادّي، ) 1
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  السادسالمبحث 
  

 النّابلسي هـ)1185(عبد الحليم بن عبد اهللا الشّويكي  
  

العالم المتفنّن ،  )1(هو اإلمام العالمة عبد الحليم بن عبد اهللا الشّويكي ، الشّافعي النّابلسي
فأخذ  ب العلم في الجامع األزهر ،لالشّاعر األديب ، نشأ في بلدة الشّويكة ، ثم خرج إلى مصر لط

د الحفنيوانتفع  )3(فـوأخيه يوس )2(العلم عن الشّيخ محم ، بهما كثيراً ، وتفقّه على غيرهما ، وجد
ثم رجع إلى بالده ، وبعدها خرج إلى القدس الشّريف ، وأخذ الطّريقة  وثابر وتفوق على أقرانه ،

والتزم طريق التّصوف ، ثم خرج إلى نابلس واستقر بها ، ثم خرج إلى عكّا وكان حاكمها آنذاك 
ة وهو يراجع المسائل الفقهية على المذهب الشّافعي ، ، فأقامه عنده ، وظّل مد )4(ظاهر العمر

وقد خرج إلى دمشق وامتدح رؤساءها ، فحصل له احترام وتقدير ، ،  وحصلت له شهرة بذلك
عبد الحليم رجالً فاضالً رقيق الطّبع ، ذكياً ألمعياً ،  ولقد كان الشّيخوأقبل عليه أهلها بالتّوقير ، 

غزير ، وكان أديباً فصيحاً ناظماً ، ينظم الشّعر الجميل الرقيق ، وقد عميم فضله كثير ، وعلمه 
قد كانت وفاته بعكّا سنة ألف ل، و اشتهر بذلك ، وله كثير من الشعر ، وله رسالة في علم الكالم

  )5(.وثمانين للهجرة ودفن بها وخمسٍومائة 

                                                        
نسبة إلى بلدة الّشویكة الواقعة في شمال طولكرم في شمال فلسطین، وھي قریة قدیمة من العھد الّروماني، ویجري ) 1

في شمالھا وادي الّشام، وتشتھر بزراعة الّزیتون، وقد انتسب إلیھا كثیر من علماء القرن العاشر فما بعده، وھي غیر 
  ).476(، صبلدان فلسطینمعجم شّراب، . / الّشویكة التي تقع جنوب الخلیل

، المّدث )ھـ1181-1101(ھو نجم الّدین أبو المكارم محّمد بن سالم بن أحمد القاھرّي الّشافعّي الّشھیر بالحفني ) 2
الفقیھ الفرضّي الریاضّي، برع في العلم وبرز في المذھب، وتفّقھ علیھ خلق كثیر، تعّلم باألزھر الّشریف وتوّلى 

، )حاشیة على شرح الّتلخیص في الفرائض: (ة، ولھ مؤّلفات كثیر منھاالّتدریس فیھ، والتزم الطریقة الخلوتّیة الّصوفّی
، معجم المؤّلفینكحالة، ). / 49(ص) 4(، جسلك الّدررالمرادّي، . / ، وغیرھا)حاشیة على شرح األلفّیة لألشمونّي(

  ).309(ص) 3(ج
، برع في العلم )ھـ1176:ت(ر بالحفني ھو جمال الّدین أبو الفضل یوسف بن سالم بن أحمد القاھرّي الّشافعّي الّشھی) 3

وبرز كأخیھ في المذھب، وشاركھ في كثیر من شیوخھ، وتفّقھ علیھ خلق كثیر أیضًا، والتزم الطریقة الخلوتّیة 
، ولھ )شرح الّتحریر في الفقھ(، )شرح األلفّیة لألشمونّي: (الّصوفّیة، ودّرس في مدارس عّدة، ولھ مؤّلفات كثیرة منھا

  ).232(ص) 8(، جاألعالمالّزركلّي، ). / 239(ص) 4(، جسلك الّدررالمرادّي، /  .دیوان شعر
، الّداھیة الّشجاع، أصلھ من المدینة، وجاء أحد أجداده إلى )ھـ1196-1106(ھو ظاھر بن عمر بن أبي زیدان ) 4

خلف أباه على صفد، وصار  فلسطین، ولد في صفد، وكان أبوه عمر حاكمًا علیھا وما حولھا، وتوّلى ھو إدارة عّكا، ثّم
لھ الحكم على عّكا وصفد وطبریة والّناصرة وحیفا ویافا، وبنى حول عّكا سور عظیم، واعترفت حكومة اآلستانة 

  ).237(ص) 3(، جاألعالمالّزركلّي، . / بوالیتھ اضطرارًا، وبعدھا غدر بھ أحد رجالھ وقتلھ، وزالت بعده دولتھ
، العلماء الكرمّیون عبر ثمانیة قرونعدوي، عّمار توفیق أحمد، ). / 254(ص )2(، جسلك الّدررالمرادّي، ) 5

  .ھـ1424ط، .، باقة الغربّیة، أكادیمّیة القاسمي، د)119(ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


199 
 

  المبحث السابع
  

  هـ)1195-1118( ابلسيأحمد بن محمد الباقاني النّ
  

 د سنة ألف ومائة وثمانيالنّابلسي الشّافعي ، ول )1(هو اإلمام العالمة أحمد بن محمد الباقاني
للهجرة ، ونشأ على تالوة القرآن وحفظه وتجويده منذ نعومة أظفاره ، وحفظ كثيراً من  ةعشر

سقيني ، والزمه وتربى على المتون ، وبرع في كثير من الفنون ، وحفظ القرآن على الشّيخ محمد ال
يديه ، وحفظ عليه كثيراً من الفنون ، وهو الذي أخذ بيده إلى الشّيخ محمد الخليلي ، حيث سمع منه 
مروياته وأخذ عنه بعض العلوم ، ثم خرج إلى دمشق ومكث بها مدة ، وأخذ عن شيوخها علوم 

الشّيخ عبد الغني  ولقيها ، وغير لمنطقوا صوفوالتّوالنّحو  واألدب والفقه والحديث فسيرالتّ
النّابلسي وسمع منه وأخذ عنه ، وأجازه بجميع مؤلّفاته ، وحصل له بها قدر وفير من العلم 

طريق الصوفية ، ولقد  ولزموالمعرفة ، ثم خرج بعدها إلى نابلس ، فأقام بها يدرس ويقرئ ويفيد ، 
كان الباقاني رجالً ديناً مستقيماً ، واسع االطالع دقيق الفهم ، رقيق النّفس نبيل الطّبع ، وكان من 
خيارهم العلماء وفضالئهم ، وله بعض مصنّفات منها كتابة على شرح المنهاج البن حجر ، وبعض 

  )2(.وتسعين للهجرة خمسٍورسائل في علوم المادة ، وكانت وفاته سنة ألف ومائة 

  

   

                                                        
باقة (و) باقة الّشرقّیة(وھي غیر  -نسبة إلى بلدة باقة الحطب في فلسطین، والتي تقع على سفح جبل غربي نابلس، ) 1

، ویشتھر أھلھا بالّزراعة، ویعّد الّشیخ أحمد الباقانّي جّد عائلة صالح  - ، الواقعتان شمال مدینة طولكرم )الغربّیة
  ).140(، صفلسطینمعجم بلدان شّراب، . / الموجودة اآلن بنابلس

  ).191(ص) 1(، جسلك الّدررالمرادّي، ) 2
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  الثّامنالمبحث 
  

محمد د بن محم العامري يهـ)1214-1173(شريف الغز  
  

هو اإلمام العالمة كمال الدين أبو الفضل محمد بن محمد شريف بن شمس الدين محمد بن 
 وثالثافعي ، ولد بدمشق سنة ألف ومائة ـعبد الرحمن الغزي العامري الحسيني الصديقي الشّ

وسبعين للهجرة ، وتفقه على مذهب اإلمام الشّافعي ، وتولّى إفتاء الشّافعية بدمشق ، لكن أمره ذاع 
وصيته شاع كأديب ومؤرخ ونسابة ، وتشهد له مؤلّفاته بذلك ، فقد صنّف كتباً أكثرها في التّراجم 

ون من فرائد العلوم وفوائد ـالدر المكنون والجمان المص(أو ) اليةالتّذكرة الكم: (والتّاريخ مثل
النّعت األكمل ألصحاب اإلمام (، ) المورد األنسي في ترجمة الشّيخ عبد الغني النّابلسي(، ) الفنون

  )1(.للهجرة ة، وكانت وفاته بدمشق سنة ألف ومائتين وأربع عشر) أحمد بن حنبل

  

   

                                                        
   ).70(ص) 7(، جاألعالمالّزركلي،  )1
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  التّاسعالمبحث 
  

  هـ)1220 -1160( قدسيمد البن بدير بن محممحمد 
  

بدر الدين محمد بن بدير محمد بن محمود بن حبيش المقدسي الشّيخ هو اإلمام العالمة 
 وفيث الصالشّهير بابن بدير والبديري وابن حبيش ، المحد ، أصل عائلته من المغرب ، الشّافعي ،

ومائة وستّين للهجرة ، وخرج به والده إلى مصر وهو ولد سنة ألف وقد ، ثم سكنت بيت المقدس 
ابن سبع سنين لتلقّي العلم في الجامع األزهر ، وأقام فيها ثالثين سنة ، تلقّى خاللها مختلف العلوم 

وفية ـوالمعارف ، على يد فقهاء مصر ، الذين أذنوا له وأجازوه ، وهناك أخذ الطّريقة الص
، التزمها حتّى آخر حياته ، ثم توجه بعدها إلى القدس الشّريف و صار من شيوخها ،الخلوتية ، و

، يعظ النّاس ويدرسهم ويقيم حلقات العلم )1(، واستقر بها وأقام في الزاوية الوفائيةبأمر من شيخه 
وتحسنت أوضاعه المادية ، ،  ، وحصلت له محنة ألزمته بيته مدة ، ثم كشفها اهللا عنه والذّكر

، ولقد كان الشّيخ محمد رجالً دينا ورعاً تقياً ، حاد  ه أمالك أوقفها على فقراء المسلمينوصار ل
له باع في فقه المذاهب األربعة ،  الذّهن شديد الذكاء ، بحراً في العلوم والمعارف ، عالماً فقيهاً

وكانت له مكانة ، ك والمسائل الخالفية فيها ، وله علم واسع في الحديث والتّفسير والمنطق والفل
عالية عند العامة والخاصة ، وله عدة تصانيف من نثر ونظم ، لكنّها ظلّت إلى اآلن مخطوطة لم 

إلى أن وافته  على حاله من تدريسٍ وإرشاد ووعظ ونفعٍ للنّاس ، لقدسظّل مقيماً باقد وتُحقّق ، 
ة ألف ومائتين وعشرين للهجرة ، ودفن المنية يوم اإلثنين في السابع والعشرين من شهر شعبان سن

وقد بزاويته بجوار المسجد األقصى المبارك من النّاحية الشّمالية الغربية ، وقبره معروف يزار ، 
ويعد الشّيخ محمد هو مؤسس عبد اهللا وعثمان ، : عقّب ولدين ورثاه في التّدريس والمشيخة ، وهما

  )2(.سعائلة البديري الموجودة اآلن في القد

                                                        
زاویة تقع بباب الّناظر، تعلوھا دار تعرف بدار شھاب الّدین بن الھائم، وقد عرفت فیما بعد ببني أبي الوفا لسكنھم ) 1

  ).37(ص) 2(، جالجلیل األنسالعلیمي، . / فیھا، وقد كانت قدیمًا تعرف بدار معاویة
) 1(، جفھرس الفھارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالتالكتاني، عبد الحي بن عبد الكبیر، ) 2

فھرس مخطوطات المكتبة سالمة، خضر إبراھیم، /  .ھـ1402، 2، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ط)244(ص
 ).160(ص) 3(، جمعجم المؤّلفینكحالة، . / ھـ1407ط، .المّیة، د، القدس، مطابع دار األیتام اإلس)6(، صالبدیرّیة

، 2، بیروت، مؤّسسة الدراسات الفلسطینّیة، ط)58(، صأعالم فلسطین في أواخر العھد العثمانيمّناع، عادل، / 
  .م1995
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  العاشرالمبحث 
  

  هـ)1296- 1206(العامري  بن محمد النّخّال محمد نجيب بن مصطفى
  

محمد نجيب بن مصطفى بن محمد بن حسن بن أحمد النّخّال الشّيخ الهمام هو اإلمام العالمة 
سنة  - الهجري القرن الثالث عشرالعامري الشّافعي ، المفتي المحدث الفقيه ، ولد بغزة في أوائل 

ه جد وتفقّه على، ى والده عل الكريم نآحفظ القروبها نشأ ، و -للهجرة تقريباً  وستٍّألف ومائتين 
أهل علم وصالح وفضل ، ، فهو من عائلة كلّهم هوبني عم الجامع والتحق ب خرج إلى القاهرة ثم

وعشرين ، ودرس هناك على أجّل فقهائها وعلمائها ، وأقام فيه  ألف ومائتين وأربعٍاألزهر سنة 
، وأجازه مشايخه بالتّدريس واإلفتاء ، فأخذ بقراءة الدروس في الجامع األزهر ،  عاماً أربعة عشر

 ، العمريوثالثين ، وأقام في غرفته في الجامع الكبير  إلى غزة سنة ألف ومائتين وثمانٍثم رجع 
علم وتدريسه لعامة النّاس ، ولطلبة العلم الشّرعي خاصة ، وتفقّه على يديه خلق واشتغل بنشر ال

كثير ، وآلت إليه رئاسة الشّافعية في غزة بال منازع ، وتولّى إفتاء الشّافعية فيها ، ولقد كان الشّيخ 
، تقياً ورعاً زاهداً محمد رجالً ذا ديانة وصدق وأمانة ، كثير االشتغال بالعبادة وطلب العلم وتعليمه 

متواضعاً ، جواداً كريماً ، فقيهاً عالماً فاضالً ، يحبه العامة والخاصة ، وله هيبة ومكانة وكلمة 
وكان له ولد اسمه محمد تفقّه عليه حتّى صار مسموعة عند الحكام ، ال تأخذه في الحقّ لومة الئم ، 

شديداً ، وأصيب بعدها بأمراض كثيرة وضعف في  فحزن عليه حزناً،  في حياتهمات عالماً ، لكنّه 
بصره ، فلزم بيته إلى أن وافته المنية يوم الجمعة في الثّالث والعشرين من شهر صفر سنة ألف 

  )1(.وتسعين للهجرة ، وكان عمره نحو تسعين عاماً وستٍّومائتين 

  

  

  

   

                                                        
  ).353(، صأعالم فلسطینمّناع، /  ).245(ص) 4(، جإتحاف األعّزةالّطّباع، ) 1
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  الحادي عشرالمبحث 
  

  هـ)1350- 1265(يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني 
  

يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن اإلمام الشّيخ أبو المحاسن هو 
ألف يوم الخميس سنة  )2(بقرية إجزمولد  ، البيروتي الشّافعي )1(حسن بن محمد ناصر الدين النّبهاني

، وقرأ القرآن على والده الشّيخ إسماعيل  وستّين وستّين للهجرة ، وقيل سنة ستٍّ وخمسٍومائتين 
وحفظ بعض المتون ، ثم أرسله والده لتعلّم العلم الشّرعي في فحفظه المتقن الحافظ لكتاب اهللا ، 

، وثمانين  وثالث، فخرج إلى مصر والتحق به يوم السبت سنة ألف ومائتين األزهر الشّريف 
ودأب على  األربعة ،الفقهية ، ودرس المذاهب  هاءالفقجلس في رواق الشّوام ، وقرأ على أشهر و

وثمانين ، أي  وتسعٍالدرس والتّحصيل بهمة عالية وعزيمة قوية ، ومكث به حتّى سنة ألف ومائتين 
إلى عكّا وأقام بها ، ينشر العلم بعدها ثم رجع ،  قرابة ستّ سنين ، وخرج منه وقد أجازه شيوخه

وقد بلغت إجازاته ، ه وحيث أجازها إلى الشّام واجتمع بعلمائها دويخدم أهل بلده ، ثم خرج بع
وفي سنة ألف ومائتين العلمية التي حصل عليها خالل فترات دراسته أكثر من خمسين إجازة ، 

وواحد وتسعين ، كان أول دخول له في سلك القضاة ، وكانت له جولة واسعة ، دخل فيها العراق 
، ثم  وخمسٍس والحجاز ، وتولّى قضاء بيروت سنة ألف وثالثمائة وسوريا وتركيا وبيت المقد

، وأقام بالحجاز مدة ، اشتغل خاللها بتأليف الكتب وكتابة  لى الحج سنة ألف وثالثمائة وعشرخرج إ
ولقد تجاوز عن مؤلّفاته والتّصوف ،  واألدب أكثر مصنّفاته في الرقائقوكان النّظم والشِّعر ، 

وهو أول كتبه ) الشّرف المؤبد آلل سيدنا محمد : (الكتب والمؤلّفاتومن هذه ،  سبعين كتاباً
الفتح (، ) ائل الوصول إلى شمائل الرسولـوس(، ) هادي المريد إلى طرق األسانيد(ظهوراً ، 

حجة اهللا على العالمين في معجزات سيد (، ) رياض الجنّة في أذكار الكتاب والسنّة(، ) الكبير
                                                        

سكنوا قریة إجزم الواقعة شمال فلسطین، وھي اآلن  في بئر الّسبع، نبھان، وھم قوم من عرب البادیةبني نسبة إلى ) 1
فھي من المدن المحتلّة عام ألف ا في والیة بیروت، أّما اآلن تابعة لقضاء حیفا، وقد كانت قدیمًا من أعمال عكّّ

ّسّتار بن عبد الوّھاب الّصّدیقّي الھندي المّكّي البكري، أبو الفضل عبد ال. / وتسعمائة وثمانیة وأربعین للمیالد
: ، تحقیق)1985(ص) 3(، جفیض الملك الوّھاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والّتوالي، )ھـ1355:ت(

 .ھـ1430عبد الملك بن عبد اهللا بن دھیش، مّكة المكّرمة، مكتبة األسدي، الّطبعة الّثانیة، 
ة حیفا في القسم الغربي من جبل الكرمل في فلسطین، وھي غنّیة بآبارھا وینابیعھا وعیونھا، قریة تقع جنوب مدین) 2

ومنھا عین الصفصافة والعجلة والحاج عبید، وھي مشھورة أیضًا بزراعة الّزیتون، وقد كانت في القرن الّثالث عشر 
  ). 99(، صمعجم بلدان فلسطینشّراب، . / ءمركزًا لتجّمع عائلة آل الماضي اإلقطاعّیة، وینسب إلیھا عدد من العلما
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، ) األساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشّيعة(، ) جامع كرامات األولياء(، ) المرسلين 
وتأييده للخالفة اإلسالمية ووالتها ، عرف بمواقفه اإلسالمية المحافظة ،  وغيرها الكثير ، وقد

مع دعوته ، الذي ظهر في عهده  )1(ومخاصمته لمصطلح اإلصالحلطان وسياسته ، ـوإخالصه للس
محكمة الحقوق في ل اًـرئيسفي أواخر حياته  عينوقد  ،الحثيثة إلى إصالح األخطاء وتفاديها 

ألف وثالثمائة  رمضان سنةشهر من  التّاسع في وافته المنيةمقيماً بها إلى أن  التي ظّل ، بيروت
بقريته إجزم في ، وقيل إن وفاته كانت في التّاسع والعشرين من شهر رمضان  وخمسين للهجرة

  )2(.فلسطين وأنّه دفن في مقبرتها

  

   

                                                        
مصطلح اإلصالح ھو مصطلح مأخوذ عن البروتستانت، والھدف منھ إصالح الكنیسة، وقد رفض الّنبھاني اّتباع ) 1

ھذه الفكرة من ِقبل المسلمین، وخاصم الّشیخ جمال الّدین األفغاني ةالّشیخ محّمد عبده والّشیخ رشید رضا في ذلك، بل 
ورة الّتمّسك بالّسّنة ونبذ البدعة، وكانت نظرتھ أّنھ لیس في وھجاھم في قصیدتھ الّرائّیة، والتي أّكد فیھا على ضر

  ).351(، صأعالم فلسطینمّناع، . / اإلسالم ما یدعو إلى اإلصالح، كما في المسیحّیة المحّرفة
كحالة، /  ).1108(ص) 2(، جفھرس الفھارسالكتاني، /  .)1985(ص) 3(ج، فیض الملك الوّھابالبكري، ) 2

، أعالم فلسطینمّناع، /  ).3(ص) 1(، ججامع كرامات األولیاءالّنبھاني، ). / 145(ص) 4(، جمعجم المؤّلفین
  ).349(ص
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  الخاتمة

  

اللهم يا رب الحّل والحرم ، والمشعر الحرام ، والركن والمقام ، بحرمة سيد األنام ، وآل 
بيته الكرام ، والصحابة األعالم ، كما يسرت لنا في البدء يسر لنا في الختام ، يا ذا الجالل 

  :واإلكرام ، أما بعد

دراسة طبقات الفقهاء وتاريخهم بشكل عام ، وطبقاتهم من خالل ما تقدم ، يتبين لنا أهمية ف
، صورة واضحة عن هذه وتاريخم في فلسطين بشكل خاص ، فهذه الدراسة ، تضع أمام القارئ 

ا العلم البالد المقدسة المباركة المطهرة ، وما قدمته لألمة اإلسالمية من علماء وفقهاء ، أثرو
ما بذلوه في سبيل ذلك من غاٍل ونفيس ، سعياً منهم تبين الشّرعي ، وقدموا نموذجاً للفقيه المسلم ، و

ر العلم الشّرعي وتأصيله في هذه البالد ، إدراكاً منهم ألهمية هذه األرض ومكانتها عند اهللا ـلنش
 ة ، وأرض اإلسراء والمعراجماويساالت السكيف ال وهي مهد الر ،.  

وفي ختام هذه الرسالة ، ال أجد إال أن أتقدم ببعض ما توصلت إليه من نتائج ، وأن أقدم 
بعض التّوصيات لطلبة العلم الشّرعي ومدرسيه ، آمالً أن تؤخذ بعين االعتبار ، ومما توصلت إليه 

  :من نتائج

، مهداً للعلماء وما زالت إن أرض فلسطين المباركة ، كانت منذ العهد اإلسالمي األول  .1
والفقهاء على مر السنين ، وخرج منها كثير من العلماء والفقهاء ، الذين أثروا النّهضة 

، ويمكن اعتبار هذه  العلمية بشكل عام والشّريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي بشكل خاص
 .ة من األمور المسلّم بها عند المسلمين خاصة ، وعند المجتمعات األخرى عامةالنّتيج

2.  د بن إدريس ، إنل دخول للمذهب الشّافعي إلى فلسطين ، كان على يد إمام المذهب محمأو
ألوه عن أي ـوذلك عندما قام بزيارة لبيت المقدس ، وطلب إلى المجتمعين حوله أن يس

على يد الشّيخ أبو  ممنهج واضح ظهوره بشكل مؤصلثم كان  ، فسألوه وأجابهم ، شيء 
الياً بعد زيارة اإلمام الغزوبرز ظهوره جلي ، للقدس الفتح نصر المقدسي. 

، على يد النّاصر صالح الدين  لبيت المقدس وأرض فلسطين اإلسالميبعد التّحرير  .3
وبية وخصوصاً ما كانت م األيما ، تم فتح المدارس الفقهي ، نها على مذهب اإلمام الشّافعي
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أدى إلى إقبال فقهاء الشّافعية على اإلقامة بفلسطين ، وبخاصة بيت المقدس ، لتولّي 
المناصب الريادية كالحكم والقضاء والخطابة ، ومشيخة المدارس ، ونشر أصول المذهب 

 .وفروعه بين النّاس

، أكثر القرون التي انتشر فيها المذهب الشّافعي رية الهجتعد القرون السابع والثّامن والتّاسع  .4
في فلسطين ، وهذا ما كان واضحاً جلياً خالل هذا البحث ، ومن أسباب ذلك ما ذكر في 

 .النّقطة السابقة

تركيز فقهاء الشّافعية في فلسطين على الخطابة والتّدريس والقضاء ، أكثر من تركيزهم  .5
 .على التّصنيف

غالبية فقهاء الشّافعية في فلسطين بالتّصوف والتزامهم بطريقه ، واشتهارهم بالزهد اهتمام  .6
 .والتّقشّف والخلوة للعبادة

اهتمام بعض العائالت في فلسطين بتوارث الفقه الشّافعي وتولّي مشيخته ، ومن هذه  .7
وهي (جعبري ، ال) ومن نسلهم اليوم آل الخطيب الكناني(ابن جماعة الكناني : العائالت

لهم اليوم عائلة النّخّالة في ـومن نس(، النّخّال الغزي ) العائلة المعروفة اآلن في الخليل
 .، القلقشندي) غزة

: أشهر الفقهاء الشّافعيين في فلسطين ، والذين كان لهم دور بارز في المذهب الشّافعي هم .8
الفقيه الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ، إمام المذهب محمد بن إدريس الشّافعي ، الشّيخ أبو 

سلطان المقدسي ، أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي ، برهان الدين الجعبري ، الحافظ 
العالئي ، شهاب الدين بن الهائم ، ابن رسالن الرملي ، الزين ماهر ، شمس الدين ابن 

 .الغرابيلي

وا في مقبرة مامال ، فهذه المقبرة تضم في كثير من فقهاء الشّافعية في بيت المقدس دفن .9
وهي اآلن تتعرض ألعمال اعتداء وسلب ونبش للقبور من قبل باطنها أجساد علماء أجالء ، 

وبناء المتاحف وعمل الحدائق على  هاوهدم قبور ة أرضها، إضافة إلى مصادر االحتالل
علماء والصالحين ، يعتدى نقاضها ، وهذه نتيجة مؤلمة جداً ، عندما يرى المرء عظام الأ

 .عليها وتنتهك حرمتها ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  :وأما التّوصيات التي أتقدم بها ، فإني أوصي مدرسي العلم الشّرعي وطلبته بما يلي
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التّركيز في مرحلة التّعليم الشّرعي على دراسة كتب التّراجم والطّبقات ، وبخاصة التي  .1
اول ذكر طبقات المذاهب الفقهية ، للتّعرف على فقهاء المذاهب ، وطريقة بناء شخصية تتن

، كذلك فإن دراستها  الفقيه المسلم ، وكيفية تكوين الملكة الفقهية لدى طلبة العلم الشّرعي
 .تساعد على معرفة تاريخ إصدار اآلراء والفتاوى الفقهية من قبل الفقهاء

ه اإلسالمي باعتماد كتب الفقه القديمة في المرحلة التّعليمية ، ألنّها أوصي مدرسي الفق .2
طة هي المساعدة لفهم الكتب القديمة وليس ـاألصل ، وأن تكون الكتب الحديثة المبس

 .العكس ، لتصبح جامعتنا الموقّرة رائدة بين الجامعات في مجال العلم الشّرعي بأمر اهللا 

، ولست أعني بهذا الطّرح  في عملية تدريس المناهج الشّرعية بالمذهبيةإعادة االلتزام  .3
التّعصب المذهبي ، فإنه بغيض مقيت مبتدع ال يأتي بخير ، وإنما أعني به أن ينشأ طالب 

المقارنة العلم على مذهب معين ، فيتقنه ويلم به ، ثم ينتقل بعدها إلى علم الخالف و
، والدارس ألخبار الفقهاء القدامى ، يدرك تماماً أهمية هذا الطّرح ،  التّرجيح بين المذاهبو

 يحفظونإذ إنّنا عندما نتمعن في طبيعة نشأة هؤالء الفقهاء وطريقتهم في التّعلّم ، نجد أنّهم 
،  األخرى المذاهبكتب المذهب بإتقان ، ثم بعد أن يصبح لديهم ملكة فقهية ينتقلون إلى 

المعاني والدقائق لمعرفة أسباب الخالف والمقارنة بينها ، فيسهل عليهم سبرون أغوار وي
 .أعلم بالصواب اهللا و، وهذا ما استنتجته خالل بحثي المتواضع  التّرجيح

، بما أوصى به زميلي  -وبخاصة طلبة الدراسات العليا  -أوصي طلبة العلم الشّرعي  .4
بدراسة تاريخ باقي المذاهب فأوصيهم ،  نالذي كتب عن تاريخ المذهب الحنبلي في فلسطي

 .الفقهية في فلسطين ، وهي الحنفية والمالكية ، حتى تكتمل هذه المجموعة بعون اهللا 

أوصي الباحثين في مجال تاريخ التّشريع اإلسالمي والدراسات اإلسالمية ، بالبحث في  .5
ألهمية هذه المقبرة عند موضوع العلماء والفقهاء المدفونين في مقبرة مامال ، نظراً 

المسلمين ، وخاصة أهل فلسطين ، ولبيان أن هذه المقبرة وقفية إسالمية ، ال يجوز االعتداء 
 .عليها أو انتهاك حرمتها وحرمة األموات المدفونين فيها
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 MÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Ã  É  È       Ç  Æ  Å  ÄÊ    Í  Ì  Ë

ÎÏ       Ó  Ò  Ñ  ÐL )1(   

ما نحن فيمن مضى ، إال كبقل بين أصول ": أتمثّل بقول القائلال أجد إال أن  ،ختام الوفي 
، وأن )3("جوزاً حجري امتأل بجوزة حجري في رمي أخطأت كلّما أنّي لو": ، وقوله )2("نخل طوال

،  الموضوع في طرح هذا -ومن خالل هذه الرسالة  - قتأكون قد وفّأدعو اهللا العلي القدير أن 
، فإن أصبت  وأن أكون قد فهمت ما راموا إليه ، وما قصدوه من معان ، وما هو إال جهد المقّل

فمن اهللا ، وإن أسأت فمنّي ومن تقصيري وأستغفر اهللا منه ، وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل 
  .خالصاً متقبالً لديه ، فهو الموفّق والهادي إلى سواء السبيل

 M W   V    U   T   S  R   QL )4(   

  

                                                        
  ).88(سورة ھود، آیة رقم ) 1
 ). 113(ص) 67(، جتاریخ مدینة دمشقابن عساكر، ). / ھـ154:ت(من كالم أبي عمرو بن العالء ) 2
 ). 113(ص) 67(، جتاریخ مدینة دمشقابن عساكر، ). / ھـ154:ت(من كالم أبي عمرو بن العالء ) 3
  ).10(سورة یونس، آیة رقم ) 4
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  قائمة المصادر والمراجع

  

1. ين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكيافي ، )هـ874:ت(، جمال الدالمنهل الص
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، محمد أمينمحمد : تحقيق، والمستوفى بعد الوافي

 .م1984، دون طبعة

2. ين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكياهرة في ، )هـ874:ت(، جمال الدالنّجوم الز
الطّبعة ر الكتب العلمية، حمد حسين شمس الدين، بيروت، دام: ، تعليقملوك مصر والقاهرة

 .هـ1413، األولى

 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة، )هـ630:ت(ابن األثير، عز الدين علي بن محمد الجزري  .3
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الجواد، بيروت، دار الكتب العلمية، دون طبعة، : تحقيق

 .دون تاريخ

كمال يوسف : ، تحقيقطبقات الشّافعية، )هـ772:ت(األسنوي، جمال الدين عبد الرحيم  .4
  .هـ1422الحوت، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، حلية األولياء وطبقات األصفياء، )هـ430:ت(األصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا  .5
  . اريختون ، دبعةطبيروت، دار الكتب العلمية، دون 

خريدة القصر وجريدة ، )هـ597:ت( محمد األصفهاني، عماد الدين محمد بن صفي الدين .6
الكتب والوثائق القومية، طبعة جديدة،  أحمد أمين وآخرون، القاهرة، مطبعة دار: نشر، العصر
 .هـ1426

الرياض، مكتبة  ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني، محمد ناصر الدين،  .7
 .هـ1412، الطّبعة األولىالمعارف، 

، اإلحكام في أصول األحكام، )631:ت(اآلمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي  .8
 .اريختون ، دبعةطدون لمية، بيروت، دار الكتب الع

محمد .، رسالة ماجستير، بإشراف دتَاريخُ المذْهبِ الحنْبلي في فلسطيناألوزبكي، يوسف،  .9
 عساف، جامعة القدس، برنامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله
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تحفة ( البجيرمي على الخطيبحاشية ، )هـ1221:ت(البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر  .10
  .هـ1417، بيروت، دار الكتب العلمية، الطّبعة األولى، )الحبيب على شرح الخطيب

طه عبد : ، تحقيقصحيح البخاري، )هـ256:ت(البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل  .11
 .هـ1423الرؤوف سعد، المنصورة، مكتبة اإليمان، طبعة جديدة، 

، الخيال ومسامرة األطالل منادمة، )هـ1346:ت( مصطفى بن أحمد بن القادر عبد بدران، .12
نقالً عن (. م1985 ،الطّبعة الثّانيةاإلسالمي،  الشاويش، بيروت، المكتب زهير: تحقيق

 .)برنامج المكتبة الشّاملة

، باقة الغربية، أكاديمية العلماء الكرميون عبر ثمانية قرونبدوي، عمار توفيق أحمد،  .13
 .هـ1424القاسمي، دون طبعة، 

إبراهيم األبياري، : ، تحقيقالصلة، )هـ578:ت(ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك  .14
 .هـ1410بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطّبعة األولى، 

الطّبعة ، دمشق، دار القلم، أثر األدلة المختلف فيها في الفقه اإلسالميالبغا، مصطفى ذيب،  .15
 .هـ1428، الرابعة

، بيروت، دار ابن كثير، الطّبعة التّذهيب في أدلّة متن الغاية والتّقريبالبغا، مصطفى ديب،  .16
 .هـ1409الرابعة، 

، الرياض، النّهي يقتضي الفساد بين العالئي وابن تيميةالبغدادي، أبو بكر بن عبد العزيز،  .17
 .هـ1414، الطّبعة األولىدار ابن الجوزي، 

، بيروت، دار إحياء هدية العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفينالبغدادي، إسماعيل باشا،  .18
 .م1951التّراث العربي، دون طبعة، 

19.  الهندي المكّي يقيداب الصتّار بن عبد الوههـ1355:ت(البكري، أبو الفضل عبد الس( ،
عبد الملك بن  :، تحقيقفيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتّوالي

 .هـ1430عبد اهللا بن دهيش، مكّة المكرمة، مكتبة األسدي، الطّبعة الثّانية، 

مختار أحمد : ، تحقيقالجامع لشعب اإليمان، )هـ458:ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  .20
 .هـ1423، الطّبعة األولىالنّدوي، الرياض، مكتبة الرشد، 

عبد المعطي : ، تحقيقمعرفة السنن واآلثار، )هـ458:ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  .21
 .هـ1412، الطّبعة األولىأمين قلعجي، القاهرة، دار الوفاء، 
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السيد أحمد صقر، : ، تحقيقمناقب الشّافعي، )هـ458:ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  .22
 .هـ1390بعة األولى، القاهرة، مكتبة دار التّراث، الطّ

محمد : ، تعليقسنن الترمذي، )هـ279:ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  .23
 .هـ1417، الطّبعة األولىناصر الدين األلباني، الرياض، مكتبة المعارف، 

مثير الغرام إلى زيارة القدس ، )هـ765:ت(ابن تميم المقدسي، شهاب الدين أبو محمود  .24
 .هـ1415، الطّبعة األولىأحمد الخطيمي، بيروت، دار الجيل، : ق، تحقيوالشّام

 ،منهاج السنة النّبيوية، )هـ728:ت(ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  .25
 .هـ1406، الطّبعة األولىمحمد رشاد سالم، الرياض، مطبعة جامعة اإلمام، : تحقيق

، الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، )هـ1376(الثّعالبي، محمد بن الحسن الحجوي  .26
 .هـ1340، ، دون طبعةالرباط، مطبعة إدارة المعارف

 ضعفاء في الكامل، )هـ365:ت( محمد بن عبداهللا بن عدي بن عبد اهللا أحمد الجرجاني، أبو .27
 .هـ1409الفكر،  غزاوي، بيروت، دار مختار يحيى :، تحقيقالرجال

تاريخ ، )هـ738:ت(ابن الجزري، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  .28
عمر عبد السالم تدمري، : ، تحقيقحوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر واألعيان من أبنائه

 .هـ1419، الطّبعة األولىبيروت، المكتبة العصرية، 

كشف الظّنون عن أسامي الكتب ، )هـ1068:ت( د اهللاحاجي خليفة، مصطفى بن عب .29
 .اريختون ، دبعةطون ، بيروت، دار إحياء التّراث العربي، دوالفنون

30.  البستي ان بن أحمد التّميميد بن حبان، أبو حاتم محمالهند، الثّقات، )هـ354:ت(ابن حب ،
 .هـ1393، الطّبعة األولىمطبعة دائرة المعارف العثمانية، 

اإلصابة ، )هـ852:ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  .31
 .م1853، بعةطون ، دار نشردون كلكتا، د ،في تمييز الصحابة

إنباء  ،)هـ852:ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  .32
، بعةطون حسن حبشي، القاهرة، لجنة إحياء التّراث اإلسالمي، د: تحقيق ،مراء العنبمر بأالغُ

 .هـ1415
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تهذيب ، )هـ852:ت( بن محمد أحمد بن علي شهاب الدين ابن حجر العسقالني، أبو الفضل .33
، الطّبعة األولىإبراهيم الزيبق وعادل مرشد، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقالتّهذيب
 .هـ1416

توالي ، )هـ852:ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  .34
أبو الفداء عبد اهللا القاضي، بيروت، دار الكتب : ، تحقيقالتأسيس لمعالي محمد بن إدريس

 .هـ1406العلمية، الطّبعة األولى، 

الدرر  ،)هـ852:ت(د بن محم شهاب الدين أحمد بن عليأبو الفضل ابن حجر العسقالني،  .35
 .هـ1414، بيروت، دار الجيل، دون طبعة، الكامنة في أعيان المائة الثّامنة

 رفع، )هـ852:ت(بن محمد  شهاب الدين أحمد بن عليأبو الفضل ابن حجر العسقالني،  .36
، الطّبعة األولىمحمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي،  علي: ، تحقيقمصر قضاة عن اإلصر
 .هـ1418

37.  د بن أحمد المكّيب محمأبو الطّي ،نن ، )هـ832:ت(الحسنيذيل التّقييد لمعرفة رواة الس
محمد صالح بن عبد العزيز مراد، مكّة، مطابع جامعة أم القرى، الطّبعة : ، تحقيقواألسانيد
 .هـ1418األولى، 

عادل نويهض، : ، تحقيقطبقات الشّافعية، )هـ1014:ت(الحسيني، أبو بكر بن هداية اهللا  .38
 .هـ1402بيروت، دار اآلفاق الجديدة، الطّبعة الثّالثة، 

39.  الشّافعي مشقيد بن علي بن الحسن الدأبو المحاسن محم ،ذيل تذكرة ، )هـ765:ت(الحسيني
ة، دالحفّاظ للذّهبياريختون ، دبعةطون ، بيروت، دار الكتب العلمي. 

 الحصني، كفاية األخيار .40

، بيروت، معجم البلدان، )هـ626:ت(بو عبد اهللا شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا الحموي، أ .41
 .هـ1397دار صادر، دون طبعة، 

، بيروت، مؤسسة موسوعة القدس والمسجد األقصى المباركخاطر، حسن علي مصطفى،  .42
 .هـ1424، الطّبعة األولىالرسالة، 

تاريخ (تاريخ مدينة السالم ، )هـ463:ت(الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  .43
، الطّبعة األولىبشّار عواد معروف، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، : ، تحقيق)بغداد

 .هـ1422
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اإلقناع في حّل ألفاظ أبي ، )هـ677:ت(الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد  .44
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، : يق، تحقشجاع

 .هـ1425، الطّبعة الثّالثة

حامد : ، تحقيقمقدمة ابن خلدون، )هـ808:ت(أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،  .45
 .هـ1425أحمد الطاهر، القاهرة، دار الفجر للتراث، الطّبعة األولى، 

وفيات ، )هـ681:ت(ابن خلّكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  .46
، بعةطون إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د: ، تحقيقاألعيان وأنباء أبناء الزمان

 .هـ1414

، بيروت، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاءالخن، مصطفى سعيد،  .47
 .هـ1427، لطّبعة العاشرةامؤسسة الرسالة، 

، الطّبعة السادسة، دمشق، دار القلم، نة األكبرفقيه الس اإلمام الشّافعيالدقر، عبد الغني،  .48
 .هـ1417

49.  مياطي، أحمد بن أيبك بن عبد اهللا الحسينيالمستفاد من ذيل تاريخ ، )هـ749:ت(ابن الد
 .اريختون ، دبعةطون العربي، دقيصر أبو فرح، بيروت، دار الكتاب : ، تحقيقبغداد

تاريخ اإلسالم ووفيات ، )هـ748:ت(الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .50
عمر عبد السالم تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، الطّبعة  :، تحقيقالمشاهير واألعالم

 .هـ1413األولى، 

: ، تحقيقسير أعالم النّبالء ،)هـ748:ت(الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .51
  .هـ1402شعيب األرناؤوط وحسين األسد، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطّبعة الثّانية، 

 ،العبر في خبرِ من غبِر، )هـ748:ت(الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .52
الطّبعة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق

 .هـ1405األولى، 

: ، تحقيقآداب الشّافعي ومناقبه، )هـ327:ت(الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم  .53
 .هـ1413عبد الغني عبد الخالق، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطّبعة الثّانية، 

 .هـ1406، بيروت، دار الفكر، الطّبعة األولى، أصول الفقه اإلسالميالزحيلي، وهبة،  .54

 هـ1387، الطّبعة التّاسعة، دمشق، دار الفكر، المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد،  .55
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 أصول في المحيط البحر، )هـ794:ت(اهللا  عبد بن بهادر بن محمد الدين الزركشي، بدر .56
 .هـ1413، الطّبعة الثّانيةدار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع،  الغردقة،الفقه، 

 .م2002، الطّبعة الخامسة عشر، بيروت، دار العلم للماليين، األعالم، خير الدين، الزرِكلي .57

الطّبعة ، دار الفكر العربي، آراؤه الفقهية –الشافعي حياته وعصره زهرة، محمد، أبو  .58
 .م1978، الثّانية

: ، تحقيقتخريج الفروع على األصول، )هـ656:ت(شهاب الدين محمود بن أحمد . الزنجاني .59
 .هـ1427الطّبعة الثّانية، محمد أديب الصالح، الرياض، مكتبة العبيكان، 

كنوز الذّهب في تاريخ ، )884:ت(سبط بن العجمي، موفق الدين أبو ذر أحمد بن إبراهيم  .60
 .هـ1417شوقي شعث وفالح البكور، حلب، دار القلم العربي، الطّبعة األولى، : ، تحقيقحلب

، طبقات الشّافعية الكبرى، )هـ771:ت(نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي  السبكي، أبو .61
الطّبعة محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، : تحقيق
 .هـ1383، األولى

الضوء الالمع ألهل القرن ، )هـ902:ت(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  .62
 .هـ1412بيروت، دار الجيل، الطّبعة األولى،  ،التّاسع

محمود فهمي حجازي، الرياض، جامعة اإلمام : ، ترجمةتاريخ التّراث العربيسزكين، فؤاد،  .63
 .هـ1411، بعةطون محمد بن سعود، د

، القدس، مطابع دار األيتام فهرس مخطوطات المكتبة البديريةسالمة، خضر إبراهيم،  .64
 .هـ1407ط، .اإلسالمية، د

65.  د بن منصور التّميميمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمتعليقاألنساب، )هـ562:ت(الس ، :
 .هـ1408، الطّبعة األولىعبد اهللا عمر البارودي، بيروت، دار الجنان، 

حسن المحاضرة في تاريخ ، )هـ911:ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  .66
محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، الطّبعة : تحقيق ،مصر والقاهرة

 .هـ1387األولى، 

، بيروت، دار طبقات الحفّاظ، )هـ911:ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  .67
 .هـ1414، الطّبعة الثّانيةالكتب العلمية، 
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قيان في أعيان نظم الع، )هـ911:ت(بكر السيوطي، جالل الدين عبد الرحن بن أبي  .68
 .م1927، بعةطون ، بيروت، المكتبة العلمية، داألعيان

69.  حمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيين عبد الرهـ665:ت(أبو شامة، شهاب الد( ،
إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار : ، تحقيقالحيةورية الصولتين النّفي أخبار الدالروضتين 

 .هـ1422، الطّبعة األولىالعلمية،  الكتب

محمود مطرجي، بيروت، دار الكتب : ، تحقيقاألم، )هـ204:ت(الشّافعي، محمد بن إدريس  .70
 .هـ1413العلمية، الطّبعة األولى، 

عبد المجيد همو، : ، تحقيقديوان اإلمام الشّافعي، )هـ204:ت(الشّافعي، محمد بن إدريس  .71
 .هـ1417الطّبعة األولى، دمشق، دار البشائر، 

أحمد محمد شاكر، بيروت، : ، تحقيقالرسالة، )هـ204:ت(الشّافعي، محمد بن إدريس  .72
 .اريختون ، دبعةطون المكتبة العلمية، د

النّوادر السلطانية ، )هـ632:ت(ابن شداد، أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع  .73
، الطّبعة الثّانيةين الشّيال، القاهرة، مكتبة الخانجي، جمال الد: ، تحقيقوالمحاسن اليوسفية

 .هـ1415

، دمشق، دار المأمون للتّراث، الطّبعة معجم بلدان فلسطينشراب، محمد محمد حسن،  .74
 .هـ1407األولى، 

، عمان، الدار األهلية، الطّبعة األولى، العشائر الفلسطينيةمعجم شراب، محمد محمد حسن،  .75
 .م2002

، البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السابع، )هـ1250:ت(الشّوكاني، محمد بن علي  .76
 .هـ1348بعة األولى، القاهرة، مطبعة السعادة، الطّ

77.  اس، : ، تحقيقطبقات الفقهاء، )هـ476:ت(الشّيرازي، أبو إسحق إبراهيم بن عليإحسان عب
دابيروت، دار الر ،م1970، بعةطون ئد العربي. 

، الملوك سياسة في المسلوك النّهج، )هـ590:ت(لشّيزري، عبد الرحمن بن عبد اهللا ا .78
 .هـ1407، الطّبعة األولىعلي عبد اهللا الموسى، األردن، مكتبة المنار، : تحقيق

: ، تحقيقأعيان العصر وأعوان النّصر، )هـ764:ت(الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك  .79
 .هـ1418، الطّبعة األولىعلي أبو زيد وآخرون، دمشق، دار الفكر، 
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أحمد : ، تحقيقالوافي بالوفيات، )هـ764:ت(بن أيبك الصفدي، صالح الدين خليل  .80
 .هـ1420بعة األولى، األرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطّ

81. فديد بن الصأبو عبد اهللا محم ، حمن العثمانية في ، )هـ785بعد:ت(عبد الررحمة األم
 .اريختون ، دبعةطون محمد أمين محمد، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د: ، شرحاختالف األئمة

صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية الصالّبي، علي محمد،  .82
 .هـ1429، الطّبعة األولىعرفة، ، بيروت، دار الموتحرير بيت المقدس

83. الح، أبو عمرو تقيين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري  ابن الصهـ643:ت(الد( ،
محيي الدين علي نجيب، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، : ، تحقيقطبقات الفقهاء الشّافعية

  .هـ1413بعة األولى، الطّ
علوم ، )هـ643:ت(عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تقي الدين ابن الصالح، أبو عمرو  .84

 .هـ1406بعة، طدمشق، دار الفكر، دون نور الدين عتر، : ، تحقيقالحديث

85. د بن عبد الواحد بن أحمد الضين أبو عبد اهللا محمهـ643(ياء المقدسي، ضياء الد( ،
الطّبعة ر خضر، عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، بيروت، دا: ، تحقيقاألحاديث المختارة

 .هـ1420، الثّالثة

عبد اللطيف : تحقيق ،إتحاف األعزة بتاريخ غزة، )هـ1370:ت(الطّباع، عثمان مصطفى  .86
 .هـ1420، بعة األولىطّالزكي أبو هاشم، غزة، مكتبة اليازجي، 

الطّبعة ، اإلسكندرية، مركز الهدى للدراسات، تيسير مصطلح الحديثالطّحان، محمود أحمد،  .87
 .هـ1415، السابعة

88. العامري يد بن أحمد بن عبد اهللا الغزين محمبهجة ، )هـ864:ت(، أبو البركات رضي الد
، أبو يحيى عبد اهللا الكندري: ، تحقيقالنّاظرين إلى تراجم المتأخّرين من الشّافعية البارعين

  .هـ1421بيروت، دار ابن حزم، الطّبعة األولى، 
اإلستيعاب في معرفة ، )هـ463:ت(ر يوسف بن عبد اهللا القرطبي ابن عبد البر، أبو عم .89

 .هـ1423، الطّبعة األولى، األعالمعادل مرشد، عمان، دار : تصحيح ،األصحاب

االنتقاء في فضائل األئمة ، )هـ463:ت( بن عبد اهللا القرطبي ابن عبد البر، أبو عمر يوسف .90
، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، الطّبعة األولى، عبد الفتّاح أبو غدة: ، تحقيقالثالثة الفقهاء

 .هـ1417
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91.  الحنبلي د بن أحمد المقدسية ، )هـ744:ت(ابن عبد الهادي، أبو عبد اهللا محممناقب األئم
 .اريختون ، دبعةطون سليمان الحرش، دار المؤيد، د: تحقيق، األربعة

عمان، جامعة القدس المفتوحة، طبعة ، مدخل إلى الفقه اإلسالميالعزيزي، عزت وآخرون،  .92
 .م2008، 2008

تاريخ مدينة ، )هـ571:ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا  .93
محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، بيروت، دار الفكر، الطّبعة : ، تحقيقدمشق

  .هـ1415األولى، 
 .هـ1403، عمان، مكتبة الرسالة، الطّبعة األولى، المقارن دراسات في الفقهعقلة، محمد،  .94

إثارة الفوائد ، )هـ761:ت(عالئي، أبو سعيد صالح الدين خليل بن كيكلْدي الشّافعي ال .95
مرزوق بن هياس الزهراني، دمشق، : ، تحقيقالمجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة

 هـ1425، الطّبعة األولىدار العلوم والحكم، 

96.  كلْدي الشّافعيين خليل بن كيإجمال اإلصابة في ، )هـ761:ت(العالئي، أبو سعيد صالح الد
محمد سليمان األشقر، الكويت، جمعية إحياء التّراث اإلسالمي، : ، تحقيقأقوال الصحابة
  .هـ1407، الطّبعة األولى

97.  كلْدي الشّافعيين خليل بن كيتحقيق المراد في ، )هـ761:ت(العالئي، أبو سعيد صالح الد
، الطّبعة األولىإبراهيم محمد سلقيني، دمشق، دار الفكر، : ، تحقيقأن النّهي يقتضي الفساد

  . هـ1431
98.  كلْدي الشّافعيين خليل بن كيجامع التّحصيل في ، )هـ761:ت(العالئي، أبو سعيد صالح الد

، الطّبعة الثّانيةبيروت، عالم الكتب،  حمدي عبد المجيد السلفي،: ، تحقيقأحكام المراسيل
 .هـ1407

فتاوى العالئي ، )هـ761:ت(الشّافعي صالح الدين خليل بن كيكلْدي د العالئي، أبو سعي .99
الطّبعة عبد الجواد حمام، بيروت، دار النّوادر، : ، تحقيقالمسماة بالمستغربة وبالقدسية

 .هـ1431، األولى

 .م1999ط، .، القدس، مركز القدس لألبحاث، دوكية في القدسالمدارس المملالعلمي، أحمد،  .100

101.  الحنبلي د المقدسيحمن بن محمين أبو اليمن عبد الراألنس ، )هـ860:ت(العليمي، مجير الد
 .م1973بيروت، دار الجيل، دون طبعة، ، الجليل في تاريخ القدس والخليل
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102.  كريد العبن أحمد بن محم ين عبد الحيهـ1089:ت(ابن العماد، أبو الفالح شهاب الد( ،
محمود األرناؤوط، دمشق، دار ابن كثير، الطّبعة : ، تحقيقشذرات الذّهب في أخبار من ذهب

 .هـ1406األولى، 

لقرن النّور السافر عن أخبار ا، )هـ1038(س، عبد القادر بن شيخ بن عبد اهللا العيدرو .103
 .م2001، الطّبعة األولىأحمد حالو وآخرون، بيروت، دار صادر، : ، تحقيقالعاشر

104.  يد الغزد بن قاسم بن محمين أبو عبد اهللا محمفتح ، )هـ918:ت(ابن الغرابيلي، شمس الد
بسام عبد الوهاب الجابي، بيروت، دار ابن : ، تحقيقالقريب المجيب في شرح ألفاظ التّقريب

 .هـ1425بعة األولى، حزم، الطّ

ون ، بيروت، دار نهضة لبنان، دالموسوعة العربية الميسرةغربال، محمد شفيق وآخرون،  .105
 .هـ1406، بعةط

بهجة النّاظرين إلى تراجم ، )هـ864:ت(الغزي، رضي الدين أبو البركات محمد بن أحمد  .106
أبو يحيى عبد اهللا الكندري، بيروت، دار ابن : ، تحقيقالمتأخّرين من الشّافعية البارعين

 .هـ1421، الطّبعة األولىحزم، 

، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، )هـ1061:ت(الغزي، نجم الدين محمد بن محمد  .107
 .هـ1418بيروت، دار الكتب العلمية، الطّبعة األولى، 

، بيروت، دار شرح الورقات، )هـ690:ت(براهيم ابن الفركاح، تاج الدين عبد الرحمن بن إ .108
 .هـ1424، الطّبعة األولىالكتب العلمية، 

محمد : ، تحقيقالقاموس المحيط، )هـ817:ت(الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب  .109
 .هـ1426، الطّبعة الثّامنةنعيم العرقسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، طبقات الشّافعية، ) هـ851:ت( عمر بن محمد بن أحمد بن بكر هبة، أبوشُ قاضي ابن .110
 .هـ1398، الطّبعة األولىحيدر أباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

111.  د بن نصر اهللا الحنفيد بن محمد عبد القادر بن محمين أبو محممحي الد ،القرشي
الفتّاح محمد الحلو، مصر،  عبد: ، تحقيقطبقات الحنفية الجواهر المضية في، )هـ775:ت(

 .هـ1413، الطّبعة الثّانيةهجر للطّباعة والنّشر، 

، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الثّانية للطبعة تاريخ التشريع اإلسالميالقطّان، منّاع،  .112
 .هـ1417الجديدة، 
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الطّبعة ، عمان، دار النفائس، المدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيالقواسمي، أكرم يوسف عمر،  .113
 .هـ1423األولى، 

الطّب ، )هـ751:ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  .114
اريختون ، دبعةطون عبد الغني عبد الخالق، بيروت، دار الفكر، د: ، تحقيقالنّبوي. 

 ت الصوفية،معجم اصطالحا، )هـ730:ت( بن جمال الدين عبد الرازقكمال الدين الكاشاني،  .115
 .هـ1413، الطّبعة األولىعبد العال شاهين، القاهرة، دار المنار، : تحقيق

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير،  .116
 .هـ1402، الطّبعة الثّانية، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، والمسلسالت

، حلب، دار البداية والنّهاية، )هـ776:ت(ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر  .117
  .اريختون ، دبعةطالرشيد، دون 

: ، تحقيقطبقات الشّافعية، )هـ776:ت(ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر  .118
  .م2004لى، ، دار المدار اإلسالمي، الطّبعة األوبيروتعبد الحفيظ منصور، 

 .هـ1414،  بعة األولىالطّ، بيروت، مؤسسة الرسالة، معجم المؤلّفينكحالة، عمر رضا،  .119

، صحيح سنن ابن ماجه، )هـ275:ت(ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني  .120
 .هـ1417، الطّبعة األولىمحمد ناصر الدين األلباني، الرياض، مكتبة المعارف، : تحقيق

121.  د بن حبيب البصريبن محم أبو الحسن علي ،الحاوي الكبير في ، )هـ450:ت(الماوردي
ة، : ، تحقيقفقه اإلمام الشّافعيض وعادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلميعلي معو

 .هـ1414الطّبعة األولى، 

في أعيان خالصة األثر ، )هـ1111:ت(المحبي، محمد أمين بن فضل اهللا بن محب اهللا  .122
 .م1867مصر، دون دار نشر، دون طبعة،  ،القرن الحادي عشر

بعة األولى، ، الكويت، جامعة الكويت، الطّمناهج االجتهاد في اإلسالممدكور، محمد سالم،  .123
 .هـ1393

124. ياج يوالمزين أبو الحججال، )هـ742:ت(س ن، جمال الدتهذيب الكمال في أسماء الر ،
 .هـ1402ف، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطّبعة األولى، بشّار عواد معرو: تحقيق

125. ة، )هـ218:ت(، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافريعادل عبد : ، تحقيقالسيرة النّبوي
  .هـ1418الموجود وعلي معوض، الرياض، مكتبة العبيكان، الطّبعة األولى، 
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126. الدرر في أعيان القرن سلك ، )هـ1206:ت(محمد خليل بن علي أبو الفضل  ،المرادي
  .اريختون ، دبعةطالقاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، دون ، الثاني عشر

، مختصر الحجة على تارك المحجة، )هـ490:ت(المقدسي، أبو الفتح نصر بن إبراهيم  .127
، الطّبعة األولىمحمد إبراهيم محمد هارون، الرياض، دار أضواء السلف، : تحقيق
 .هـ1425

128. ين ،المقريزيالد اس تقيأبو العب تّإ، )هـ845:ت( أحمد بن علية عاظ الحنفا بأخبار األئم
سة األهرام، : تحقيق، لفاين الخُالفاطميد أحمد، القاهرة، مؤسد حلمي محمالطّبعة الثّانيةمحم ،
 .هـ1416

129. المقريزي اس أحمد بن عليين أبو العبالد الملوك السلوك لمعرفة دول، )هـ845:ت(، تقي ،
 .هـ1418، الطّبعة األولىمحمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق

130. ين المقريزياس ، تقي الدأبو العبدرر العقود الفريدة في تراجم ، )هـ845:ت( أحمد بن علي
 ،الطّبعة األولىمحمود الجليلي، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، : تحقيق ،األعيان المفيدة

 .هـ1423

، )هـ804:ت( األندلسي التكروري ابن الملقّن، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد .131
قْالعد ذْالمهب في طبقات حلَمذْة المتحقيقبه ، :وسيد مهنّى، بيروت،  أيمن نصر األزهري

 .هـ1417دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

، بيروت، مؤسسة الدراسات أواخر العهد العثمانيأعالم فلسطين في منّاع، عادل،  .132
 .م1995الفلسطينية، الطّبعة الثّانية، 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد األنصاري  .133
عبد اهللا الكبير وآخرون، القاهرة، دار : ، تحقيقلسان العرب، )هـ711:ت( الخزرجي

  .اريختون دة، دالمعارف، طبعة مزي
عبد الوارث : ، ضبطجامع كرامات األولياء، )هـ1350:ت(النّبهاني، يوسف بن إسماعيل  .134

 .هـ1417محمد علي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطّبعة األولى، 

 ،)هـ438:ت( محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق أبو الفرج ابن النّديم،  .135
رضا : ، تحقيقالمصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهمالفهرست في أخبار العلماء 

 .دون بلد نشر، دون دار نشر، دون طبعة، دون تاريخ تجدد،
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136.  مشقيد الدارس في تاريخ المدارس، )978:ت(النّعيمي، عبد القادر بن محمتحقيقالد ، :
 .هـ1410، الطّبعة األولىإبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 األسماء تهذيب، )هـ676:ت( النووي شرف بنيحيى  الدين محيي زكريا أبوالنّووي،  .137
 .بيروت، دار الكتب العلمية، دون طبعة، دون تاريخ، واللغات

138.  د عبد اهللا بن أسعد بن عليأبو محم ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في ، )هـ768:ت(اليافعي
خليل المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيقمعرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

 .هـ1417، الطّبعة األولى

  
  

  :المراجع في المواقع اإللكترونية

  
 .http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  .1

موقع مكتبة اإلمام ابن القيم،  .2
http://ebql.org/index.php?option=com_author_book&id=20756. 

 .http://alkhatib.meموقع آل الخطيب الكناني،  .3

 aktoobblog.com/categor.http://jabary.mموقع الهيئة الخيرية آلل الجعبري،  .4

 .http://alnakhala.net/index.php?action=pages&id=4موقع عائلة النّخّالة،  .5
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  المالحق

  

  )1(ملحق رقم 

  فلسطين في الشّافعيين الفقهاء أسماء

  

تتّسع لذكر جميع ما توصلت إليه خالل بحثي من فقهاء ذكرت سابقاً أن هذه الرسالة ال 
إن  -للشّافعية في فلسطين ، وأذكر هنا جميع ما توصلت إليه من فقهاء ، بذكر االسم وسنة الوالدة 

جميع من انتسبوا إلى فلسطين من هم عي أن هؤالء وسنة الوفاة ، تحقيقاً للفائدة ، وال أد -وجد 
ا توصلت إليه ، وإن كان هناك نقص في ذكر بعض األسماء فهو من الشّافعية ، ولكن هذا م

يجد اسماً جديداً أن يمدني في تقصيري وقلّة بحثي واطالعي وأستغفر اهللا منه ، وأرجو ممن 
  )1(:ألضيفه إلى هذا البحث ، واهللا ولي التّوفيق

 سنة الوفاة سنة الوالدة اسم الفقيه الرقم

  القرن الثّالث
 204 150 بن إدريس الشّافعيمحمد  1

  القرن الرابع
 303 215 أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي 1

                                                        
  .التي مّرت معي خالل ھذا البحث الّتراجم والّطبقات اعتمدت في ذكر ھذه األسماء على جمیع كتب) 1
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2 المقدسي يعب325 --  إسماعيل بن عبد الواحد الر 

3 الرحمن عبد بن أحمد بن دمحم الملطي 377 -- العسقالني 

  القرن  الخامس
 480 -- سالمة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير 1

 489 -- عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني الفرضي المقدسي 2

 490 377 نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي  3

4   المقدسي الم األنصاريبن عبد الس 492 432 مكّي 

 القرن السادس

 504 -- إدريس بن حمزة بن علي الرملي 1

 518 442 سلطان بن إبراهيم بن مسلم المقدسي  2

3 محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني 521 463 المقدسي 

 527 462  المقدسي العثماني يحيى بن أحمد بن دمحم اهللا عبد أبو 4

5 علي بن أحمد بن علي بن عبد اهللا الربعي 531 -- المقدسي 

6 عيسى بن محم585 -- د بن عيسى الهكاري 

7  590 -- عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهللا الشيزري 

8 اللّخمي 596 529 المعروف بالقاضي الفاضل . عبد الرحيم بن علي 

 596 -- طاهر بن نصر اهللا بن جهبل 9

 القرن السابع

1 د أبي القاسم الهكّاريد بن محم614 --  أبو عبد اهللا محم 

 632 539 يوسف بن رافع بن تميم بن شداد 2

3 د بن خلف بن راجح المقدسي638 -- أحمد بن محم 

4  د المقدسيحمن بن نوح بن محم654 -- عبد الر 

 656 586   المقدسي الزبيدي يحيى بن يوسف بن عمر بن داود الدين عماد 5

6 661 --  سليمان بن خليل العسقالني 

7 663 585 خالد بن يوسف بن سعد النّابلسي 

 665 599 أبو شامةعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي محمد بن  8
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 665 579 بن نعمة بن أحمد النابلسي المقدسيأحمد  9

10 675 596 إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني 

11 المقدسي د بن أحمد  بن نعمة النابلسي682 618 محم 

 683 --  العسقالني قاسم بن القوي عبد بن داود 12

13 النّابلسي الزهري 687 603 عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم القرشي 

14 ين أحمد بن عيسى بن رضوان العسقالني القليوبي689 627  كمال الد 

15 المقدسي 694 622 أحمد بن أحمد  بن نعمة النابلسي 

16 د بن سالم المقدسيد بن محم694 620  محم 

17 بن حمايل بن سلمان بن دمحم علي 699 -- )ابن غانم( المقدسي 

  القرن الثّامن
1 710 640 يوسف بن أبي عبد اهللا النّابلسي 

2  حمن بن نوح المقدسي720 639  إبراهيم بن عبد الر 

 725 --  )القيلوبي ابن(العسقالني  عيسى بن حمدأ بن دمحم الدين فتح 3

 726 -- جالل الدين األنصاريأحمد بن محمد بن  4

5 د بن عبد المنعم بن أبي بكر بن أحمد األنصاري726 -- محم 

 727 --  محمد بن إبراهيم العسقالني 6

 731 657 أبو الحسن علي بن سليم بن ربيعة بن سليمان األذرعي 7

8 732 640 برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري 

 733 639 سعد اهللا بن جماعة الكنانيمحمد بن إبراهيم بن  9

 733 670 )ابن جهبل(شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر  10

11 لسيالنّاب هريالز حيم بن يحيى القُرشي734 -- عمر بن عبد الر 

12 د بن إبراهيم بن جماعة المقدسيحيم بن محم739 -- عبد الر 

13  ين سنجر بن عبد اهللا الجاولي745 653  األمير علم الد 

14 وب بن منصور المقدسيبن أي ين علي748 666 عالء الد 

 748 --  المقدسي محمد بن أحمد بن عمر حفص أبو الدين عز 15

16 د بن إبراهيم بن خليل الجعبري749 690 محم 
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 749 725  المقدسي الكتاني زرعة أبو فتيان بن يونس بن محمد 17

18 758 675  أحمد بن المظفّر بن بكّار النابلسي 

19 يالغز د األزهريد بن علي بن محمين محم761 686 شمس الد 

 761 694 )الحافظ العالئي(صالح الدين خليل بن سيف الدين كيكَلدي   20

21 مشقيالد فدي764 696 صالح الدين خليل بن أيبك الص 

22  يد الغزين سليمان بن عبد القادر بن سالم بن محم764 -- علم الد 

23  د بن تميم المقدسيين أبو محمود أحمد بن محم765 714 شهاب الد 

24 د بن إبراهيم الكناني767 694 عبد العزيز بن محم 

 769 690   المقدسي ماضي بن هرماس بن محمود بن الدين محمد قطب 25

 769 --  المقدسي األموي دمحم بن أحمد بن بكر بوأالدين  تاج 26

27 ي770 716 محمد بن خلف بن كامل بن عطاء اهللا الغز 

28 حمن الكناني776 710 إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الر 

 777 --  الوالد) ابن حجر العسقالني(نور الدين علي بن محمد بن محمد   29

30  إسماعيل بن علي778 702 بن الحسين القلقشندي 

 778 718  الحسباني العالي النّابلسي عبد بن خليفة بن عماد الدين إسماعيل 31

32 المقدسي يلعيين عمر الز778 --  سراج الد 

33 د المقدسي778 -- أبو نصر إبراهيم بن محم 

34 غانم بن موسى بن حسن بن سليمان بن دمحم 780 707   المقدسي 

35 فديحمن الصد بن عبد الر780 -- .محم 

36 ين داود بن إسماعيل القلقيلي780 -- بهاء الد 

37 رعيد الزحمن بن محم782 -- عبد الر 

38 حمن بن بدران المقدسيد بن حامد بن أحمد بن عبد الر782 702  محم 

 788 720 )القرمي(محمد بن أحمد بن عثمان التُّركماني  39

40  د الكنانيحيم بن محم790 725 )ابن جماعة(إبراهيم بن عبد الر 

41 القلقشندي 790 748 إبراهيم بن إسماعيل بن علي 

42 يبن خلف بن خليل بن عطاء اهللا الغز ين علي792 712 عالء الد 
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43  د النّابلسيد بن إبراهيم بن محمين محم793 728 )ابن الشّهيد(فتح الد 

44 ين البسطاميحمن بن جالل الد794 -- عبد اهللا بن خليل بن عبد الر 

45 د الموصلي797 735 أبو بكر بن عبد اهللا بن محم 

 798 719 عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن علي الباريني 46

47  د المقدسيد بن أحمد بن محمين محمالد 798 780 )ابن الهائم(محب 

 -- 731  المقدسي حميد بن الرحمن عبد بن حامد بن محمد بن محمد 48

49 ي799 739 عيسى بن عثمان بن عيسى الغز 

التّاسعالقرن   
1 الكركي األزرقي 801 741 أحمد بن عيسى بن موسى العامري 

2 802 -- يوسف بن أحمد بن غانم النّابلسي 

 802 723 المقدسي كَيكَلْديخليل بن صالح الدين أحمد بن  شهاب الدين 3

4 الحلبي يين أحمد بن يونس الغز803 -- شهاب الد 

 804 734 تقي الدين صالح بن خليل بن سالم بن عبد النّاصر الغزي  5

6  لقينيالب 805 724 عمر بن رسالن بن نصير العسقالني 

7 المقدسي د بن عثمان النّابلسيين أحمد بن محم805 733 شهاب الد 

8  المقدسي العيزري بيريد األسدي الز808 724 محمد بن محم 

9 809 745 محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي 

10 يالغز د العرضيد بن خليل بن محمين محم814 759 شمس الد 

 815 753 )ابن الهائم(أحمد بن محمد بن عماد المقدسي شهاب الدين   11

12   يقّاعة الغزد بن ز816 745 إبراهيم بن محم 

13  816 751 أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني 

14 ين حسن بن موسى بن إبراهيم بن مكّي القدسي817 -- بدر الد 

 819 749 بن جماعة محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز 15

 820 769 عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل القلقشندي المقدسي 16

 821 753  المقدسي إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الدين برهان 17

18  ي822 760 شهاب الدين أحمد بن عبد اهللا العامري الغز 
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19   لقينيالب العسقالني 824 763 عبد الرحمن بن عمر بن رسالن الكناني 

20  المقدسي 826 782 عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل القلقشندي 

21 827 -- موسى بن إبراهيم بن القلقشندي 

22 البرماوي العسقالني ائم بن موسى النّعيميد بن عبد الد831 763 محم 

 840 767  أحمد بن صالح بن محمد بن المحمرة  23

 841 750  المقدسي ابيالعر إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم الدين برهان 24

25 د بن أبي الحياة الخضر الحلبيين محم841 768 شمس الد 

 844 773 الرملي) ابن رسالن(شهاب الدين أحمد بن حسين  26

 849 --  المقدسي القلقيلي مفلح بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد 27

 850 771 عز الدين عبد السالم بن داود الشهير بالعز المقدسي 28

772قبل   المقدسي الصلطي دمحم بن دمحم بن الدين أحمد شهاب 29  852 

 852 773 )ابن حجر العسقالني(شهاب الدين أحمد بن علي   30

31  د بن أحمد بن إبراهيم القلقيليين محم852 776 شمس الد 

32  المقدسي د الخليليد بن محم852 776 شمس الدين محم 

 852 782 عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم المقدسي  33

34 المقدسي الموصلي د بن عليد بن محم855 800 محم 

 856 819  )عذيبة أبي ابن( المقدسي عمر بن محمد بن أحمد الدين شهاب 35

36 المقدسي صكفيد بن علي بن منصور الح859 819 محم 

37  المقدسي 861 825 إسماعيل بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناني 

38 يالغز د بن أحمد بن عبداهللا العامري864 811 محم 

39  د بن إسماعيل القلقشنديعبد اهللا بن محم867 783 المقدسي 

40 لقينيالب 868 791 صالح بن عمر بن رسالن العسقالني 

41 ين ماهر بن عبد اهللا بن نجم المصري869 779 زين الد 

42 870 777 إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني 

43  د بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني870 780 محم 

 870 809 بن داود الكناني المجدلي المقدسي أحمد بن عبد اهللا 44
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 871 أول القرن  المقدسي األصل النووي الزين حسن بن محمد بن القادر عبد 45

 872 785  المقدسي جماعة بن محمد بن اهللا عبد بن إبراهيم الدين برهان 46

47  د بن عبد الوهاب بن خليل بن غازي المقدسي873 819 أبو مساعد محم 

 874 822  المقدسي األوتاري حسين بن محمد بن أحمد الدين شهاب 48

49 حمن بن غانم المقدسيد بن عبد اللطيف بن عبد الر875 -- محم 

50  د بن عيسى البسطامي875 -- )أخو زرع(محم 

51 العسقالني د بن أحمد الكنانيد بن أبي بكر محمين محم877 847  محب الد 

 878 809 الدين خطاب بن عمر بن مهنا بن يوسف الغزاويزين  52

53 المقدسي 880 805 يوسف بن أحمد بن ناصر الباعوني 

54 الحلبي ي881 792 إبراهيم بن أحمد بن يونس الغز 

55 يد بن عبد اهللا بن صالح الغزحمن بن ذي النّون محم881 805 عبد الر 

56  يضر الغزد بن خد بن أحمد بن محم881 812 محم 

57 ين بير جمال الشّيرازي العجمي881 -- جمال الد 

58 يالغز د بن أحمد العامريد بن محمين محم885 840 شمس الد 

 885 --  المقدسي العجلوني حسن بن أحمد بن إبراهيم الدين برهان 59

 886 854 إبراهيم بن عبد الوهاب اللدي الغزيكمال الدين محمد بن  60

 887 810  المقدسي الوفاء أبي بن يوسف بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم 61

62 د بن عبد القادر النّجار المقدسي887 840 أبو الفضل محم 

63 المقدسي مليالر د بن خليل بن يوسف البلبيسي888 817 محم 

64 ين عليعالء الد  يالغز حمن البغداديبن عبد الر)889 850 )ابن المشرقي 

 890 832  المقدسي العميري خليل بن عمر بن أحمد الدين شهاب 65

66 المقدسي المجدلي د الكناني898 825 خليل بن عبد اهللا بن محم 

 899 800  المقدسي القلقشندي إسماعيل بن محمد بن الرحيم عبد بن أحمد 67

68  يد الغزد بن حامد بن محماص(عبد الغني بن محم805  )ابن القص -- 

69 يالغز ين بن المغربيد بن الزين أبو الجود محم830  شمس الد -- 

 -- 835  )الشويخ ابن( المقدسي دمحم بن دمحم بن دمحم بن حسن 70
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71 يالغز د بن أحمد المكيد بن محم854  محم -- 

  868  شريف المقدسي أبي بن دمحم بن الرحمن عبد الدين جالل 72
73 يد بن شعبان بن علي بن شعبان الغزين محم871  شمس الد -- 

 -- --  المقدسي يوسف بن علي بن إبراهيم الصفا أبي بن سيف 74

 -- --  المقدسي الحسيني أحمد بن علي بن محمد بن بكر أبي بن أحمد 75

 -- --  المقدسي الموصلي علي بن بكر أبي بن الملك عبد بن أحمد 76

 -- --  المقدسي األوتاري بن محمد بن أحمد 77

 -- --  المقدسي القرافي المصري محمد بن محمد بن أحمد الدين شهاب 78

79 يالغز د العيزريبن محم ين يحيى بن عليشرف الد -- -- 

 -- -- )القباقبي ابن( المقدسي بكر أبي بن خليل بن محمد بن إبراهيم 80

 -- --  المقدسي سعيد بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم 81

 -- --  المقدسي ابلسيالنّ نصر بن علي بن الكافي عبد 82

83 القاهري ار المقدسيد بن النّصمحم  -- -- 

  قرن العاشرال
 901 833 الكناني المقدسيمحمد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جماعة  1

2 المقدسي حيم الخليلي901 846 أحمد بن إبراهيم بن عبد الر 

 902 845 أبو الجود محمد بن إبراهيم األنصاري الخليلي 3

4 فديد بن منصور بن جماعة الصين عبد القادر بن محم903 834 زين الد 

 904 -- العامري الغزي قوام الدين أبو الخير محمد بن الرضي محمد 5

6 يالغز د العامريمحم ضيين أبو المكارم أحمد بن الر904 -- شهاب الد 

 906 822 أبو المعالي الكمال بن محمد بن أبي شريف المقدسي 7

 906 869 أبو سعيد خليل بن زين الدين أبو المفاخر الجعبري الخليلي 8

 907 826 الشّويكيعماد الدين إسماعيل النّحاس  9

 907 844 النّابلسي) ابن مكّية(شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن   10

11 اق بن أحمد بن أحمد بن محمود المقدسيزين عبد الر909 842 زين الد 

12 ين أبو العون محمد الغزي القادري910 -- شمس الد 
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 910 857 أحمد الباعونيبهاء الدين محمد بن جمال الدين يوسف بن  13

 916 845 موسى بن عبد اهللا بن جماعة 14

15 يين أحمد بن شعبان بن علي بن شعبان الغز916 -- شهاب الد 

16 يد بن جبريل المحيوي العجلوني الغز917 833 عبد القادر بن محم 

17   ي918 859 ) ابن الغرابيلي(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن قاسم الغز 

 923 836 برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي 18

19 مشقيالد مليد الرين أحمد بن أحمد بن محم923 854 شمس الد 

20 مشقيالد مليالر د بن عليين أحمد بن محم923 859 شهاب الد 

21 حمن بن جماعة المقدسيين عبد الر924 -- زين الد 

22 بن عبد اهللا المقدسي ين أحمد بن عبد الملك بن علي925 844 شهاب الد 

23  المقدسي صكفيد الحد بن أبي اللطف محم928 859 محم 

24  المقدسي د الحمصيين يوسف بن محمض(جمال الد929 -- )ابن المبي 

 931 -- عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي 25

 932 -- الكريم بن عبد القادر بن عمر بن محمد الجعبريعبد  26

27  الخليلي العسقالني ين عليعالء الد)933بعد  -- )ابن شُتي 

 934 856 علي بن أبي اللطف محمد الحصكفي المقدسي 28

29  المقدسي د بن أحمد الكنجياب بن محم934 -- عبد الوه 

 934 -- سعيدعبد القادر بن أبي بكر بن  30

31  يد بن أحمد بن عبد اهللا الغزد بن محمين محمالد 935 862 رضي 

32 مشقيالد المقدسي د بن أحمد الكنجي937 890 علي بن محم 

33 ين علي المقدسي938 -- عالء الد 

 945 -- عالء الدين علي التّميمي 34

 947 -- الغزينجم الدين محمد بن علي بن النّعيل  35

36 د بن عبد اهللا المقدسي955بعد  -- أبو عبد اهللا محم 

37  المقدسي د بن أبي اللطف الحصكفي960 -- محم 

38 يالغز د بن علي األزهريد بن محمين محم980 -- شمس الد 
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39 د المشرقي980 -- محم 

40  يالغز 984 904 بدر الدين محمد بن محمد بن محمد العامري 

41 يين بن إبراهيم بن عبد اهللا المغيفر الغزالقرن آخر -- محيي الد 

42  ين أحمد بن عامر المجدليكنانة(شهاب الد( -- -- 

43 ين إبراهيم بن رمضان المجدليبرهان الد -- -- 

 القرن الحادي عشر

 1017 -- أحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي صفي الدين 1

2 فّوريد بن حسن البوريني الصد بن محمين حسن بن محم1024 963  بدر الد 

 1031 -- )ابن الغصين الغزي(عبد القادر بن أحمد بن يحيى بن محمد  3

4 يالغز د العامريين محمب بن بدر الد1042 -- أبو الطّي 

5  ي1051 -- زين الدين حسين بن عبد الكريم بن عبد اهللا الغز 

6 األنصاري الخليلي د بن أحمد األزديين بن محم1057 -- غرس الد 

7  يد الغزد بن محمين أبو المكارم محم1061 977 نجم الد 

 1071 --  المقدسي اللطف أبي بن دمحم بن سحاقإ بن اللطف أبو 8

 1071 -- محمد بن صالح المقدسي الدجاني أبو الفتح 9

10 يالغز د العامريين محم1071 998 سعودي بن نجم الد 

11 يالغز د العامريين محم1083 1022 علي بن سعودي بن نجم الد 

12  1091 1001 أبو بكر بن عبد اهللا بن األخرم النّابلسي 

 1092 1012 العامري الغزيزين العابدين بن علي بن محمد  13

 -- --  المقدسي اللطف أبي بن دمحم بن دمحم بن عمر بن إسحاق 14
  القرن الثاني عشر

1 يالغز د العامري1109 -- عبد الكريم بن سعودي بن محم 

2 يين الغزبن بدر الد د بن عليد بن محمين محم1126 -- بدر الد 

 1137 -- سعودي بن محمد العامري الغزيعبد الحي بن علي بن  3

4  يد الغز1143 1078 أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن محم 

5 يالغز د العامريين بن سعودي بن محمالد 1144 -- خليل بن رضي 
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6 يحمن بن زين العابدين الغزد بن عبد الرحمن بن محم1144 -- عبد الر 

 1147 1104 شرف الدين الخليلي محمد بن محمد بن 7

8 المقدسي الخليلي ين الشّافعي1154 -- عبد المعطي بن محيي الد 

9 يالغز 1155 -- مصطفى بن أحمد بن عبد الكريم بن سعودي العامري 

10 ي1155 -- محمود بن إبراهيم بن محمود بن حسين الغز 

11 د بن أحمد النّخّال العامريحسن بن محم ي1165 -- الغز 

12  يحمن بن زين العابدين الغزد بن عبد الر1167 1096 محم 

 1180 1110 أحمد بن محمد بن طه المقدسي  13

14 يد الغزين محمين بن زكريا بن بدر الدد بن زين الد1181 1110 محم 

15 د بن أحمد الخليلي1182 -- عبد العال بن محم 

 1185 -- عبد اهللا الشّويكي النّابلسي عبد الحليم بن 16

17 يالغز بن يوسف بن عبد الشّافي بن علي 1187 1138 صالح بن علي 

18 ي1188 1119 يوسف بن أحمد بن عثمان المقري الغز 

19 يالغز بن علي بن سعودي العامري بن عبد الحي 1191 -- علي 

 1194 -- زكريا العامري الغزيأحمد بن محمد بن زين الدين بن  20

21 النّابلسي د الباقاني1195 1118 أحمد بن محم 

22 يالغز ين بن سعودي العامريالد د بن خليل بن رضي1196 -- محم 

23 يالغز بن عمر المشرقي 1180بعد  -- حسن بن علي بن عمر بن علي 

 القرن الثالث عشر

 1214 1173 محمد شريف الغزي العامريكمال الدين محمد بن  1

 1220 1160 محمد بن محمود بن بدير المقدسي   2

 1221 --  مصطفى بن محمد أفندي بن تاج الدين أبو السعود 3

 1228 1148  محمد أفندي بن تاج الدين أبو السعود 4

5 حيم اإلمام الحسينيد صالح بن عبد الر1242 --  عبد الغني بن محم 

6 د صالح اإلمام الحسينيد صالح بن عبد الغني بن محم1243 --  محم 

7 الخليلي 1262 -- حسن بن علي قويدر األزهري 
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 1262 -- صالح الطّيماوي 8

 1267 --  مصطفى بن محمد أبو السعود بن محمد تاج الدين 9

 1273 --  مصطفى مرزوق 10

 1278 -- الفالوجي عبد الوهاب بن محمد العماوي 11

12 يالغز د أمين بن عبد الحيد بن محماق بن محمز1292 أوائل القرن عبد الر 

13  1296 1206 محمد نجيب بن مصطفى بن محمد النّخّال العامري 

14  وبيين األي1296 -- عبد اهللا بن حسن سراج الد 

 1299  أوائل القرن  يوسف بن محمد بن سالمة أبو زهرة 15

 -- -- أحمد بن محمد أفندي بن تاج الدين أبو السعود 16

17  د بن محمود بن بدير المقدسيعبد اهللا بن محم  --  --  
18  د بن محمود بن بدير المقدسيعثمان بن محم  --  --  

  القرن الرابع عشر
 1300 -- يالنّبي بن محمد المظلوم المشاهزراشد بن عبد  1

 1308 1226  بن محمد صالح بن عبد الغني اإلمام الحسيني محمد أسعد 2

3 د بن وفاء العلمي1308 --  مصطفى أفندي بن محم 

 1317 -- خليل التّميمي الدري 4

5 ين النّويريقّا بن أحمد بن صالح الد1320 1250  حامد بن أحمد بن يوسف الس 

 1320 1255 الخزندارعبد اللطيف بن محمد بن عبد الطيف بن محمد  6

7 د بن مصطفى بن صالح بن خليل شعشاعة العلمي1320 1260 سليم بن محم 

 1320 1292 حسن بن هاشم بن خليل الشّوا 8

 1321 1256 عبد اهللا بن يوسف بن حسين بن عبد الوهب جلبي الغصين 9

10 د صالح اإلمام الحسينيد أسعد بن محم1321 1266  يوسف أفندي بن محم 

 1329 1240  أبو المعالي أحمد بن الحاج بن سالم بسيسو 11

 1340 --  طاهر بن عبد القادر بن رشيد بن محمد أبو السعود 12

 1350 1265 يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني 13

 1355 1279 العلمي محمد بن صالحعبد اهللا بن  14
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15 د بن وفاء العلمي1361 1265  حسين بن مصطفى بن محم 

 1371 1283 بن محمد علي الخالدي بن راغب راغب بن نعمان 16
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  )2(ملحق رقم 

  الصالحية المدرسة ةمشيخ تسلّمواالذين الشّافعية  فقهاء أسماء

  

لقد تسلّم كثير من فقهاء الشّافعية مشيخة المدرسة الصالحية على مر العصور ، وبعضهم 
مشيختها مدة ، ثم عاد إلى بلده ، فمثل هؤالء الفقهاء كان لهم دور كبير في جاء من بلده وتولّى 

نشر المذهب الشّافعي في فلسطين ، لكنّهم لم ينتسبوا إليها ، لذلك كان ال بد من تدوين أسمائهم ، 
ب من علم وفقه ، وهذه هي أسماؤهم حس ةحتّى يشهد لهم التّاريخ بما قدموه في هذه البالد الطّاهر

  )1( :تعاقبهم في تولّي مشيخة الصالحية

 االستالم الوفاة الوالدة االسم

الموصلي ين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم األسدي588 632 539 بهاء الد 

ين طاهر بن نصر اهللا بن جهبل الحلبي546 -- مجد الد -- 

 -- 620 550 الدمشقيفخر الدين عبد الرحمن محمد بن الحسين بن عساكر 

 مشقيحمن الدين أبو عمرو عثمان عبد الرالد الح(تقي643 577 )ابن الص -- 

ين موسى بن عمر الشّافعيالد عيد عزين عمر بن الس677 -- -- محيي الد 

الموصلي حمن بن عثمان الباجربقيد عبد الرين أبو محم679 699 -- جمال الد 

 -- -- -- داود الكردينجم الدين 

 712 733 670 )ابن جهبل الدمشقي(شهاب الدين أحمد بن محيي الدين بن يحيى 

وب بن منصور المقدسيبن أي ين أبو الحسن علي726 748 666 عالء الد 

المقدسي ين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي731 761 694 صالح الد 

 -- 790 725 إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة الكنانيبرهان الدين 

حمن بن إبراهيم بن جماعة الكنانيد بن عبد الرين محم795 725 نجم الد -- 

الكركي األزرقي ين أحمد بن عيسى بن موسى العامري799 801 741 عماد الد 

 د الجزريد بن محمين أبو الخير محمشمس الدمشقي833 751 الد -- 

                                                        
  .)118-101(ص) 2(، جاألنس الجلیلالعلیمّي، . / كتاب األنس الجلیلاعتمدت في ذكر ھذه األسماء على ) 1
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الخزرجي المصري ين أبو بكر بن عمر بن عرفات القمني797 833 -- زين الد 

المقدسي المصري ين بن عليد بن عماد الدين أحمد بن محم815 753 شهاب الد -- 

 815 829 767 شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن عطاء اهللا بن محمد الرازي

 ائم بن موسى العسقالني البرماويد بن عبد الدين محم830 831 763  شمس الد 

 د المصريد بن محمين أحمد بن محمشهاب الد)838 840 767 )ةابن المحمر 

المقدسي عديالم بن داود بن عثمان السين بن عبد السالد 831 850 771 عز 

 852 861 777 محمد الحمصي المخزوميسراج الدين أبو حفص عمر بن موسى بن 

حمن بن جماعة الكنانيد بن عبد الرين عبد اهللا بن محم850 865 780 جمال الد 

د بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جماعة الكنانيين محم872 -- 833  نجم الد 
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  اآليات مسرد

  

  الصفحة  رقم اآلية: السورة  اآلية  الرقم
1   M^   ]   \   [   Z...L  ط  60 :لبقرةا  
2   Mm   l    k   j   i   hn  L   21  282 :البقرة  
3   M  k   j    i   h   g      f  e  d...L  لنِّاح  83 :اءس  
4  M  ½    ¼   »             º   ¹¾   ...L  لتَّاوح  122 :ةب  
5   M W   V    U  T   S  R   QL   208  10: يونس  
6   MÉ   È      Ç   Æ   Å   ÄÊ  ...  L  208ض،  88: هود  
7  M  Ë   Ê   É   È  Ç   ÆL   178  49 :الحجر  
8   M%   $   #   "   !...L  5  1 :اإلسراء  
9   MÌ    Ë   Ê   É   È   Ç   Æ  ÅÍ  ...   L  ح  9 :لزمرا  

10   M Þ    Ý  Ü   Û   Úã...L  المجح  11 :ةلَاد  
11   M'   &   %L   5  2 :قريش  
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  مسرد األحاديث

  

  الصفحة    الحديثطرف     الرقم
  190  )...المنية أتتكم(  1
  ط  ...)ثَالَث من ِإالَّ عملُه انْقَطَع اِإلنْسان ماتَ ِإذَا(  2
3  )داَألز دي اِهللا ُأسضِ ف20  ...)اَألر  
4  )كُمري خَينقَر ثُم ينالَّذ ملُونَهي ثُم ينالَّذ ملُونَه10  ...)ي  
  26  ...)اًملْع ضراَأل ُألمي اهماِلع نِإفَ اًشَيرقُ وابستَ ال(  5
6  )لْكي الْمشٍ في20  ...)قُر  
  9  ...)من سره أن يقرَأ القرآن غضاً(  7
8  )نم لَكي طَرِيقًا ستَغبي يها فلْمط  ...)ع  
  ب  )من الَ يشْكُرِ النَّاس الَ يشْكُرِ اَهللا(  9

10  )نم رِداُهللا ي ا بِهرخَي هفَقِّهينِ في يط  ...)الد  
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  الواردة في الهوامش األعالم مسرد

  

  الصفحة  هـ/سنة الوفاة  االسم  الرقم
1  ،بن موسى بن إبراهيم الدين برهان األبناسي 152  802  وبأي  
2  ين علي نور ،األبياري154  814  سليمان بن علي بن سيف بن الد  
3  مجد ،اإلسفراييني ينالد بن دمحم 75  646   عمر بن دمحم  
4  د الكّل  ،األسوانيبن سي ين الحسين بن علي110  739  نجم الد  
5  ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي 2  179  الحميري  
6  50  430   أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعيمأبو  ،األصبهاني  
  56  597  األصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد بن حامد   7
  22  216   أصمع بن علي بن قريب بن الملك األصمعي، عبد  8
  169  874    محمد بن محمد الدين كمال الكاملية، إمام ابن  9

10  ،73  631   محمد بن علي الدين سيف الحسن أبو اآلمدي  
11   ،43  60   حرب بن صخرأبي سفيان  بن معاويةاألموي  
12  2  157  يحمد بن عمرو بن الرحمن عبد ،األوزاعي  
13  األي45  589  شاذي  بن أيوب بن يوسف الدين صالح ،وبي  
14  85  738   الرحيم عبد بن اهللا هبة الدين شرف ،البارزي  
  84  670  علي الحسن أبو ء،االبكّ  15
16  ،يحيى بن يوسف البويطي 34  231  المصري  
17  26  458  علي بن الحسين بن أحمد ،البيهقي  
  72  728  الحراني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  ،بن تيميةا  18
  2  150  ابن ثابت، أبوحنيفة النّعمان   19
  55  529   الحسين بن أحمد بن المجيد عبد بن أحمد ،حديد بنا  20
21  سبانيين إسماعيل ،الحخليفة بن عماد الد 114  778   النّابلسي  
22   د بن سالم بن أحمد القاهريين محم198  1181  الحفني، نجم الد  
  198  1176  جمال الدين يوسف بن سالم بن أحمد القاهري  ،الحفني  23
  106  769  لدين محمد بن أبي بكر ابن الخابوري، صدر ا  24
25  اد بن ،الخزرجي195  58  أوس بن ثابت بن المنذر  شد  
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26  ريالخَز،  كين أبو منصور التّركي38  321  األمير ت  
  42  463   ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو ،البغدادي الخطيب  27
28  الد51  564   مروان شاذي بن بن شيركوه الدين أسد ،ويني  
29  ين إبراهيم بن عبد الكريم بن ،الذّهبي87  718   راشد برهان الد  
30  ازيد الدين قطب ،الرد بن محم114  766   محم  
31  ازِيوب بن سليم ،الر42  447   سليم بن َأي  
32   ،ازيد بن عمر بن الحسن الرين محم73  606  فخر الد  
  29  197   مليح بن الجراح بن وكيع الرؤاسي،  33
  70  680  د بن الحسين العامري الدين محم تقي ،بن رزينا  34
35  افعيالكريم عبد بن محمد بن الكريم عبد ،الر  ف  623  القزويني  
  97  710   علي بن دمحم بن ين أحمدالد نجم ،فعةالر ابن  36
37  ،نجي24  179   خالد بن سعيد بن جرجة بن مسلم الز  
  198  1196  ) ظاهر العمر(ابن أبي زيدان، ظاهر بن عمر   38
39  الز49  491   العباسي الهاشمي علي بن محمد بن طراد ،ينبي  
40  السبهاء، بكي 105  763  الكافي  عبد بن علي بن أحمد ينالد  
  20  771   علي بن الوهاب عبد الدين السبكي، تاج  41
42  بكي97  756   علي بن الكافي عبد بن علي الدين تقي ،الس  
43  الس28  275   إسحاق بن األشعث بن داود سليمان أبو ،جستاني  
44  الساد بن عمرو ،رحي23  245   عمرو بن األسود بن سو  
45  لميالس، ين عزالم عبد بن العزيز عبد الد65  660   الس  
46  نيكيا ،السد بن زكريأحمد بن محم 182  925  األنصاري  
47   ،همي7  65  بن وائل العاص بن عمرو بن اهللا عبدالس  
  185  911   بكر أبي بن الرحمن عبد الدين السيوطي جالل  48
49  د بن اهللا عبد ،الشّنشوريبن اهللا عبد بن محم 187  999  علي  
  3  241  الذُّهليبن حنبل بن هالل  محمدأحمد بن  ،يبانيالشّ  50
  2  189  الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد  51
  70  683  مد بن عبد القادرعز الدين مح ،الصائغ بنا  52
  28  264  موسى بن األعلى عبد بن الصدفي، يونس  53
  63  643  الشَّهرزورِيّ بن عبد الرحمن ابن الصالح، عثمان  54
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  34  268  المصري  اهللا عبد بن محمد الحكم، عبد ابن  55
56  ين زين ،العجلوني182  878   مهنّا بن عمر بن خطّاب الد  
  136  780   هالل بن علي بن العجلوني، محمود  57
  110  749  مد بن أحمد بن عثمان شمس الدين مح ،ابن عدالن  58
  7  84  العدوي، عبد اهللا بن عمر بن الخطّاب بن نفيل   59
60  8  23  عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزى ،العدوي  
  130  806   الحسين بن الرحيم الدين عبد العراقي، زين  61
  143  826  العراقي، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم  62
  49  571   اهللا هبة بن الحسن بن علي الدين ثقة ،عساكر بنا  63
  110  769  الرحمن عبد بن اهللا عبد الدين بهاء ،عقيل ابن  64
65  3  198   حسان بن مهدي بن الرحمن عبد ،العنبري  
  170  838  َأحمد بن سليمان بن َأحمد شهاب الدين عوجان، ابن  66
67   د الكركيد بن محمين محمتاج الد ،145  835  ابن الغرابيلي  
68  اليد بن أحمد  ،الغزد بن محمد بن محم6  505  أبو حامد محم  
  72  690  الفزاري، تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم   69
  3  175  الفهمي، الليث بن سعد بن عبد الرحمن   70
  47  476  الشّيرازي علي بن إبراهيم الدين جمال بادي،الفيروزأ  71
  148  851   دمحم بن أحمد بن بكر الدين أبو تقي شهبة، قاضي ابن  72
  106  790  ابن قاضي شُهبة، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر   73
  182  928   اهللا عبد بن بكر أبو ينالد تقي ،عجلون قاضي ابن  74
  68  599  بد اهللا محمد بن أحمد بن إبراهيمالقرشي، أبو ع  75
  18  قبل الهجرة 45  القرشي، شيبة بن هاشم بن عبد مناف  76
77  الدين جالل ،القزويني 110  739   عمر بن الرحمن عبد بن دمحم  
78  ين  بن حسن الدين بدر ،القونوي119  776   عليعالء الد  
  99  751  المصري محمد بن علي فخر الدين  ،ابن الكاتب  79
  114  774   عمر بن الفداء إسماعيل عماد الدين أبو ،كثير بنا  80
81  107  801   موسى بن عيسى الشّرف بن أحمد الدين عماد ،الكركي  
  28  240   اليمان أبي بن خالد بن إبراهيم ثور الكلبي، أبو  82
83  ،الكوفي  اد بن أبي سليمان مسلم األشعري9  120  حم  
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84  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البغدادي ،62  182  الكوفي  
85  الماوردي، د بن عليمحم 32  450  بن حبيب البصري  
86  ،د المحلّيين محمد بن أحمد بن جالل الد147  864   محم  
87  الربيع بن سليمان المصري ،35  270  المرادي  
88  زنيالم،  27  264  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري  
89  يين جمال ،المزحمن عبد بن يوسف الد110  742  يوسف بن الر  
  112  804   أحمد بن علي بن الدين عمر سراج الملقّن، ابن  90
91  ،د يحيى الدين شرف المناويادي بن محم169  871   الحد  
92  194  1143  الغني  عبد بن إسماعيل بن الغني عبد ،النّابلسي  
  9  96  النّخعي، إبراهيم بن يزيد بن األسود  93
  49  470   أحمد بن محمد بن أحمد ،النَّقُور بنا  94
95  النّووي، ي محيي الد63  676  ين يحيى بن شرف بن مر  
96  8  32   حبيب بن غافل عبد اهللا بن مسعود بن ،الهذلي  
  23  198   ميمون بن أبي عمران عيينة بن الهاللي، سفيان  97
  170  861   الواحد بن عبد محمد كمال الدين الهمام، ابن  98
  96  729   سليمان بن محمد بن الدين أحمد الوجيزي، جمال  99
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  األماكن مسرد

  

  الصفحة  البلد  الرقم
  203  إجزم  1
  120  باعونة  2
  199  باقة الحطب  3
  129  برمة  4
  75  بعلبك  5
  109  بلقينَة  6
  152  بلهيب  7
  190  بيت دجن  8
  54  بيسان  9

  19  تبالة  10
  146  حصن كَيفا  11
  60  حلب  12
  68  حماة  13
  77  جعبر  14
  141  جلجولية  15
  4  خراسان  16
  52  الخروبة  17
  101  خط مرزبان  18
  61  الخليل  19
  106  دارِيا  20
  42  ديار بكر  21
  37  الرملة  22
  44  ةالرميل  23
  136  السلط  24
  47  الشّاش  25
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  198  الشّويكة  26
  53  شيزر  27
  93  صفد  28
  41  صور  29
  42  صيدا  30
  53  طبريا  31
  75  طرابلس  32
  21  عسقالن  33
  52  عكّا  34
  114  العيزرية  35
  5  غزة  36
  5  القدس  37
  118  القرافة  38
  141  قلقيلية  39
  139  الماءكفر   40
  4  ما وراء النّهر  41
  156  مجدل عسقالن  42
  60  الموصل  43
  41  نابلس  44
  120  النّاصرة  45
  36  نَسا  46
  51  الهكّارية  47
  40  همذان  48
  123  ينبع  49
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  مسرد المحتويات

  

 الصفحة الموضوع

 أ البيان

 ب شكر وتقدير

 د الملخّص

 ز  المقدمة

 ي أهداف البحث

 ي أهمية البحث

 ك حدود البحث

  ك مشكالت وعوائق البحث
 ل منهج البحث

 س الدراسات السابقة

  ص خطّة البحث
 1 .تاريخ المذهب الشّافعي وأصوله االجتهادية: الفصل األول

 1 .نشأة المذهب الشّافعي وانتشاره: المبحث األول

 2 .التّاريخ والنّشأة: المطلب األول

 4 .البلدان التي انتشر فيها المذهب الشّافعي: المطلب الثّاني

 7 .معالم الفقه الشّافعي: المبحث الثّاني

 7 .الجذور الفقهية للمذهب الشّافعي: المطلب األول

 10 .األصول االجتهاديةفي الشّافعي رأي اإلمام : المطلب الثّاني

 18 .هـ)204-150(إدريس الشّافعي إمام المذهب محمد بن : المبحث الثّالث

 18 .نسبه ومولده ونشأته: المطلب األول

 23 .رحلته في طلب العلم: المطلب الثّاني

 25 .بعض آدابه ومناقبه وآثاره: المطلب الثّالث
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 29 .شيوخه: المطلب الرابع

 30 .كتبه ومؤلّفاته: المطلب الخامس

 33 .مرضه ووفاته: المطلب السادس

 36 .علماء القرنين الرابع والخامس الهجريين: الفصل الثّاني

 36 .هـ)303-215(أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي : المبحث األول

 38 .هـ)325(إسماعيل بن عبد الواحد الربعي المقدسي :  المبحث الثّاني

 39 .هـ)480(سالمة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير : المبحث الثّالث

 40 .هـ)489-410(عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني الفرضي : المبحث الرابع

 41 .هـ)490-407(نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي : المبحث الخامس

 41 .اسمه ونشأته ووفاته: المطلب األول

 43 .آثاره ومصنّفاته: المطلب الثّاني

 44 .هـ)492- 432(السالم األنصاري المقدسي مكّي بن عبد : المبحث السادس

 45 .علماء القرن السادس الهجري: الفصل الثّالث

 45 .تمهيد

 47 .هـ)504(إدريس بن حمزة بن علي الرملي : المبحث األول

 48 .هـ)518-442(سلطان بن إبراهيم بن مسلم : المبحث الثّاني

 49 .هـ)521-463(الهمذاني المقدسي محمد بن عبد الملك : المبحث الثّالث

 50 .هـ)531(علي بن أحمد بن علي بن عبد اهللا الربعي المقدسي : المبحث الرابع

 51 .هـ)585(عيسى بن محمد بن عيسى الهكّاري : المبحث الخامس

 53 .هـ)590(عبد الرحمن بن عبد اهللا بن نصر الشيزري : المبحث السادس

 54 .هـ)596- 529) (القاضي الفاضل(عبد الرحيم بن علي اللخمي : السابعالمبحث 

 54 .نسبه ومولده وحياته: المطلب األول

 55 .مكانته العلمية وآثاره ومناقبه: المطلب الثّاني

 57 .وفاته: المطلب الثّالث

 59 .هـ)596- 532(طاهر بن نصر اهللا بن جهبل : المبحث الثّامن

 60 .علماء القرن السابع الهجري: الرابعالفصل 
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 60 .هـ)632-539(يوسف بن رافع بن تميم بن شداد : المبحث األول

 63 .هـ)654(عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسي : المبحث الثّاني

 64 .هـ)663-585(خالد بن يوسف بن سعد النّابلسي : المبحث الثالث

 65 . هـ)665- 599(عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي : المبحث الرابع

 67 .هـ)665-579(أحمد  بن نعمة بن أحمد النابلسي المقدسي : المبحث الخامس

 68 .هـ)675-596(إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني : المبحث السادس

 70 .هـ)682- 618(مة النابلسي المقدسي محمد بن أحمد  بن نع: المبحث السابع

 71 .هـ)687- 603(عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم النّابلسي : المبحث الثّامن

 72 .هـ)694- 622(أحمد بن أحمد  بن نعمة النابلسي المقدسي : المبحث التّاسع

 74 .هـ)694-620(محمد بن محمد بن سالم المقدسي : المبحث العاشر

 75 .علماء القرن الثّامن الهجري: الخامس الفصل

 75 .هـ)710-640(يوسف بن أبي عبد اهللا النّابلسي : المبحث األول

 76 .هـ)720- 639(إبراهيم بن عبد الرحمن بن نوح المقدسي : المبحث الثاني

 77 .هـ)732-640(برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري : المبحث الثالث

 79 .هـ)733-639(محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني : الرابعالمبحث 

 81 .هـ)734(عمر بن عبد الرحيم بن يحيى النّابلسي : المبحث الخامس

 82 .هـ)739(عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن جماعة المقدسي : المبحث السادس

 83 .هـ)748-666(المقدسي علي بن أيوب بن منصور : المبحث السابع

 84 .هـ)749-690(محمد بن إبراهيم بن خليل الجعبري : المبحث الثّامن

 86 .هـ)758-675(أحمد بن المظفّر بن بكّار النابلسي : المبحث التّاسع

 87 .هـ)761-694(صالح الدين خليل بن سيف الدين كيكَلدي : المبحث العاشر

 87 .ومولده وحياته ووفاتهنسبه : المطلب األول

 88 .شيوخه: المطلب الثّاني

 90 .كتبه ومصنّفاته: المطلب الثّالث

 92 .مكانته العلمية: المطلب الرابع

 93 .هـ)764-696( صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي: المبحث الحادي عشر
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 95 .هـ)765- 714(شهاب الدين أبو محمود بن تميم المقدسي : المبحث الثّاني عشر

 96 .هـ)767- 694(عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني : المبحث الثّالث عشر

 97 .هـ)770-716(محمد بن خلف بن كامل بن عطاء اهللا الغزي : المبحث الرابع عشر

 98 .هـ)776- 710(إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكناني : المبحث الخامس عشر

 99 .هـ)778-702(إسماعيل بن علي بن الحسين القلقشندي : المبحث السادس عشر

 100 .هـ)780(محمد بن عبد الرحمن الصفدي : المبحث السابع عشر

 101 .هـ)788- 720) (القرمي(محمد بن أحمد بن عثمان التُّركماني : المبحث الثّامن عشر

 103 .هـ)790- 725( الرحيم بن محمد الكنانيإبراهيم بن عبد : المبحث التّاسع عشر

 105 .هـ)790-748(إبراهيم بن إسماعيل بن علي القلقشندي : المبحث العشرون

 106 .هـ)799- 739( عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي: المبحث الحادي والعشرون

 107 .علماء القرن التّاسع الهجري: الفصل السادس

 107 .هـ)802( بن أحمد بن غانم النّابلسي يوسف: المبحث األول

 108 .هـ)802- 723(أحمد بن خليل بن كَيكَلْدي : المبحث الثاني

 109 هـ)805-724(عمر بن رسالن بن نصير العسقالني البلقيني : المبحث الثالث

 109 .مولده وحياته ووفاته: المطلب األول

 111 .صفاته ومناقبه: المطلب الثّاني

 112 .مكانته العلمية ومصنّفاته: المطلب الثّالث

 114 .هـ)808- 724( محمد بن محمد األسدي الزبيري العيزري المقدسي: المبحث الرابع

 116 .هـ)809-745(محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي : المبحث الخامس

 118 .هـ)815-753) (الهائمابن (أحمد بن محمد بن عماد المقدسي : المبحث السادس

 119 .هـ)816-745(إبراهيم بن محمد بن زقّاعة الغزي : المبحث السابع

 120 .هـ)816-751(أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني : المبحث الثامن

 122 .هـ)819-749(أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة محمد بن : المبحث التاسع

 124 .هـ)820 -769(عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل القلقشندي المقدسي : المبحث العاشر

 125 . هـ)822 -760(شهاب الدين أحمد بن عبد اهللا العامري الغزي : المبحث الحادي عشر

 127 .هـ)824-763(بن رسالن العسقالني البلقيني عبد الرحمن بن عمر : المبحث الثّاني عشر
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 128 .هـ)826 -782(عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل القلقشندي : المبحث الثّالث عشر

 129 .هـ)831-763(محمد بن عبد الدائم بن موسى العسقالني البرماوي : المبحث الرابع عشر

 130 .هـ)840-767(محمد بن المحمرة أحمد بن صالح بن : المبحث الخامس عشر

 132 .هـ)841-768(شمس الدين محمد بن أبي الحياة الخضر الحلبي : المبحث السادس عشر

 133 .هـ)844 -773(الرملي ) ابن رسالن(شهاب الدين أحمد بن حسين : المبحث السابع عشر

 136 .هـ)850-771( )المقدسي العز(عز الدين عبد السالم بن داود : المبحث الثّامن عشر

 138 .هـ)852- 773) (ابن حجر العسقالني(شهاب الدين أحمد بن علي : المبحث التّاسع عشر

 138 .مولده ونشأته: المطلب األول

 139 .مكانته العلمية ومصنّفاته: المطلب الثّاني

 141 .هـ)852-776(القلقيلي شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم : المبحث العشرون

 142 .هـ)852-776(شمس الدين محمد بن محمد الخليلي المقدسي : المبحث الحادي والعشرون

 143 . هـ)852 - 782(عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم المقدسي : المبحث الثّاني والعشرون

 145 .هـ)855-800(المقدسي محمد بن محمد بن علي الموصلي : المبحث الثّالث والعشرون

 146 .هـ)859-819(محمد بن علي بن منصور الحصكفي المقدسي : المبحث الرابع والعشرون

 147 .هـ)861- 825(إسماعيل بن إبراهيم بن عبد اهللا المقدسي : المبحث الخامس والعشرون

 148 .هـ)864-811(الغزي محمد بن أحمد بن عبداهللا العامري : المبحث السادس والعشرون

 149 .هـ)867-783(عبد اهللا بن محمد بن إسماعيل القلقشندي : المبحث السابع والعشرون

 150 .هـ)868-791(صالح بن عمر بن رسالن العسقالني البلقيني : المبحث الثّامن والعشرون

 152 .هـ)869- 779(ماهر بن عبد اهللا بن نجم المصري : المبحث التّاسع والعشرون

 154 .هـ)870- 777(إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني : المبحث الثّالثون

 155 .هـ)870- 780(محمد بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني : المبحث الحادي الثّالثون

 156 .هـ)870-809(أحمد بن عبد اهللا بن داود المجدلي المقدسي : المبحث الثّاني والثّالثون

 158 .هـ)873-819(محمد بن عبد الوهاب بن خليل المقدسي : المبحث الثّالث والثّالثون

 159 .هـ)880-805(يوسف بن أحمد بن ناصر الباعوني المقدسي : المبحث الرابع والثّالثون

 160 .هـ)881-812(محمد بن أحمد بن محمد بن خضر الغزي : المبحث الخامس والثّالثون

 161 .هـ)885-840(محمد بن محمد بن أحمد العامري الغزي : المبحث السادس والثّالثون
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 162 .هـ)887-840(المقدسي  أبو الفضل محمد بن عبد القادر النّجار: المبحث السابع والثّالثون

 163 .هـ)888- 817(الرملي محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي : المبحث الثّامن والثّالثون

 164 .هـ)898-825(المقدسي  خليل بن عبد اهللا بن محمد المجدلي: المبحث التّاسع والثّالثون

 165 .هـ)000- 854(محمد بن محمد بن أحمد المكي الغزي : المبحث األربعون

 166 .علماء القرن العاشر الهجري: الفصل السابع

 166 .هـ)901-833(بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جماعة الكناني المقدسي  محمد: المبحث األول

 168 .هـ)901-846(أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخليلي المقدسي : المبحث الثاني

 169 هـ)902-845(أبو الجود محمد بن إبراهيم األنصاري الخليلي : المبحث الثالث

 170 .هـ)906-822(الكمال بن محمد بن أبي شريف المقدسي أبو المعالي : المبحث الرابع

 172 .هـ)906-869(أبو سعيد خليل بن زين الدين الجعبري الخليلي : المبحث الخامس

 173 .هـ)910(شمس الدين أبو العون محمد الغزي الجلجولي : المبحث السادس

 174 . هـ)916-845(موسى بن عبد اهللا بن جماعة : المبحث السابع

 175 . هـ)918-859(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن قاسم الغزي : المبحث الثامن

 177 . هـ)923-836(برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي : المبحث التّاسع

 179 .هـ)923- 854(أحمد بن أحمد بن محمد الرملي الدمشقي : المبحث العاشر

 180 . هـ)928-859(محمد بن أبي اللطف محمد الحصكفي المقدسي : المبحث الحادي عشر

 181 .هـ)931(عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي : المبحث الثاني عشر

 182 .هـ)934-856(علي بن أبي اللطف محمد الحصكفي المقدسي : المبحث الثالث عشر

 183 .هـ)935-862(رضي الدين محمد بن محمد بن أحمد الغزي : المبحث الرابع عشر

 184 .هـ)960(محمد بن أبي اللطف الحصكفي المقدسي : المبحث الخامس عشر

 185 .هـ)984-904(بدر الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي : المبحث السادس عشر

 187 .علماء القرن الحادي عشر الهجري: الفصل الثّامن

 187 .هـ)1051(زين الدين حسين بن عبد الكريم بن عبد اهللا الغزي : المبحث األول 

 189 .هـ)1061-977(نجم الدين محمد بن محمد الغزي : المبحث الثاني

 190 .هـ) 1071(أبو الفتح محمد بن صالح المقدسي الدجاني : المبحث الثالث

 191 .هـ)1091-1001(اهللا بن األخرم النّابلسي  أبو بكر بن عبد: المبحث الرابع
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 192 .علماء القرون الثّاني عشر والثّالث عشر والرابع عشر الهجرية: الفصل التّاسع

 192 .هـ)1143-1078(أحمد بن عبد الكريم بن مسعودي الغزي : المبحث األول

 194 .هـ)1147-1104(محمد بن محمد الخليلي : المبحث الثّاني

 195 .هـ)1154(عبد المعطي بن محيي الدين الشّافعي الخليلي المقدسي : المبحث الثّالث

 196 .هـ)1180-1110(أحمد بن محمد بن طه المقدسي : المبحث الرابع

 197 .هـ)1182(عبد العال بن محمد بن أحمد الخليلي : المبحث الخامس

 198 .هـ)1185(اهللا الشّويكي النّابلسي عبد الحليم بن عبد : المبحث السادس

 199 .هـ)1195-1118(أحمد بن محمد الباقاني النّابلسي : المبحث السابع

 200 .هـ)1214- 1173(كمال الدين محمد بن محمد شريف الغزي العامري : المبحث الثّامن

 201 .هـ)1220 -1160(محمد بن محمود بن بدير المقدسي  : المبحث التّاسع

 202 .هـ)1296-1206(د النّخّال العامري د نجيب بن مصطفى بن محممحم: المبحث العاشر

 203 .هـ)1350-1265(يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني : المبحث الحادي عشر

 205 .الخاتمة

 209  قائمة المصادر والمراجع
 222 .المالحق

 222 .الشّافعيين في فلسطينأسماء الفقهاء ): 1(ملحق رقم 

 235 .أسماء مشايخ المدرسة الصالحية من فقهاء الشّافعية): 2(ملحق رقم 

 237 مسرد اآليات

 238  مسرد األحاديث

 239  مسرد األعالم الواردة في الهوامش

 243  مسرد األماكن
 245  مسرد المحتويات
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