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 :وتقدير شكر
عمى نعمو التي ال تعد كال تحصى،كأسألو تعالى أف أشكر اهلل الكريـ رب العرش العظيـ 

يتقبؿ مني ما بذلتو مف جيد ككقت في سبيؿ إخراج ىذا البحث ، كأف يجعؿ النية خالصة 
 .لكجيو كطمبان لرضاه كعفكه 

 الكبير لمدكتكر حساـ الديف عفانة إلرشادم إلى مكضكع الرسالة .  أتقدـ باإلمتناف
  .الشكر الجزيؿ إلى الدكتكر عركة صبرم عمى إشرافو عمى ىذه الرسالةك 

  .كالشكر إلى أخي الدكتكر إبراىيـ الذم أمدني بما لديو مف كتب يخص المكضكع
  .مد عساؼ حفظو اهللجميع األساتذة في الجامعة كخاصة الدكتكر محكال أغفؿ عف شكر 

كأخير أزجي أجمؿ شكر كتقدير لعممائنا األبرار الذيف أغنكا مكتبتنا اإلسبلمية كالعربية 
 بالمصنفات كالمجمدات. 

 . عني خير الجزاء فجزل اهلل الجميع
 كالحمد هلل رب العالميف. 
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The History of the Hanafi school in Palestine 

Prepared by: Su’ad Irmayes. 

Supervisor: Dr. Orwa Sabrie.  

 

 Abstract : 

 

I found that the Hanafi School in the Islamic jurisprudence, which is 

attributed to the Imam Annu’man Ibn Thabet Attaymi Alkoufi peace be upon 

him (150 Hijri), was prominent among the other jurisprudence schools in this 

area. It was relied on for a long time in the Fatwa and the judiciary. In 

addition, the schools and circles of teaching in the Alaqsa Mosque and other 

mosques were full of Hanafi scholars and students. Thus, it was necessary to 

shed light on the history if this school in this country. 

The aim of the study is to define the history of the Hanafi School in Palestine 

by introducing the places where it was spread over and the scholars who 

appeared among its several stages as well as the schools which taught its 

principles. Moreover, this study aims at showing the effect of the Hanafi 

School on Palestine through its adoption by the Fatwa and judiciary as a 

reference in Palestine besides the appointment of the scholars of this school in 

public positions such as Fatwa and judiciary, Imama and Khataba in Alaqsa 

Mosque. This research also sheds light on the most famous books composed 

by the Hanafi scholars in Palestine which were important elements in the 

jurisprudential movement at the time.   

In this study, I followed the induction method of research, as I induced all the 

books specialized in clarifying the bibliography of scholars in order to extract 

the names of the Hanafi scholars in Palestine, elaborating about them and cite 

all the information from the bibliography books. Besides induction I used the 

descriptive method of research which is based on the analysis of results as 



 و

well as the historic method of research which collects information and revises 

it.   

The results of this research showed that the Hanafi School entered Palestine 

through the students who studied in Iraq and Egypt and it was disseminated in 

several cities such as Jafa, Acre and Safad, however it was spread much more 

in Jerusalem, the home of Al Aqsa Mosque, as well as Gaza city. It is noted 

that the Hanafi scholars were organized according to houses specialized in 

this school principles such as Al Annaqib houses, Al Attmrtashi and Al Aderi. 

It is noted as well that the books of bibliography of Islamic scholars 

mentioned only one scholar in the sixth century and another one in the 

seventh century (Hijri). Since then, the number of scholars started to increase 

gradually reaching the peak on the ninth century Hijri as I counted sixty one 

scholars in this century alone among a total of one hundred and fifty scholars, 

however, the number started to decrease between the tenth century and the 

fourteenth century (Hijri). 

The study recommends dedicating more studies to analyze the efforts of the 

Hanafi scholars from Palestine during each century alone. Moreover, the 

study calls for guiding the efforts of the students to investigate some of the 

manuscripts composed by the Hanafi Scholars in Palestine.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة  
مف ييده  ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ،إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره 

كأشيد أف  ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،ىادم لو فبل كمف يضمؿ ،اهلل فبل مضؿ لو
 .عميو كآلو كسمـ صمى اهلل ،محمدان عبده كرسكلو

فإف األرض المباركة فمسطيف ىي أرض العمـ كالعمماء ، كأف ىذا األمر ليمحظو الدارس لتاريخ ىذه 
، بؿ إف الشكاىد المادية عمى ذلؾ ما زالت قائمة مف خبلؿ المدارس التاريخية التي ما الببلد المباركة 

 العمـك فييا كخاصة عمـ الفقو اإلسبلمي . زالت تزيف طرقاتيا ، فكاف حريان بطمبة العمـ دراسة تاريخ
كاف مف أبرز ما ظير مف المذاىب الفقيية في  –رحمو اهلل  –كقد كجدت أف فقو اإلماـ أبي حنيفة 

ىذه الببلد حيث أنو كاف المعتمد في الفتكل كالقضاء لفترة طكيمة كما أف المدارس العممية كحمقات 
مف المساجد كانت عامرة بعمماء الحنفية طبلبان كمدرسيف العمـ في المسجد األقصى المبارؾ كغيره 

 فكاف ال بد مف إلقاء الضكء عمى تاريخ ىذا المذىب في ىذه الببلد .
 

 :أىداف الدراسة
 
بتاريخ المذىب الحنفي في فمسطيف مف خبلؿ بياف مكاطف انتشاره كالعمماء الذيف ظيركا التعريؼ  -1

 .درس فييا ىذا المذىب عبر مراحمو المتعددة كالمدارس التي 
 
بياف أثر ىذا المذىب في فمسطيف مف خبلؿ تبني الفتكل كالقضاء لو مرجعان في فمسطيف كتكلي  -2

 عمماء ىذا المذىب لممناصب العامة كالفتكل كالقضاء كاإمامة كالخطابة في المسجد األقصى المبارؾ .
 
ة في فمسطيف كالتي كانت مظيران مف عمماء الحنفيإلقاء الضكء عمى أشير الكتب التي ألفيا  -3

 مظاىر الحركة العممية الفقيية .
 
 
 
 
  
 



 ح

 منيج البحث 
 

الستخراج التراجـ كتب طبقات فيك استقراء جميع  ،االستقرائي ،المنيج الذم اتبعتو في ىذه الدراسة
عمكمات مف كتكثيؽ الم ،اء الذيف كجدتيـكالترجمة لكؿ العمم ،أسماء عمماء الحنفي مف بمدنا فمسطيف

الذم  ،خييككذلؾ المنيج التار تائج، الذم يقكـ عمى تحميؿ الن ،يضان المنيج الكصفيأك ، كتب التراجـ
 .يقكـ عمى جمع المعمكمات كتنقيحيا

 
 الدراسات السابقة 

ال يكجد دراسات مباشرة عف عمماء الحنفية في فمسطيف ، كلكف تكجد دراسات مشابية حكؿ ىذا 
 : المكضكع ، مثؿ 

 ريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف تصنيؼ يكسؼ األكزبكي المقدسيتا. 
 تاريخ المذىب الشافعي في فمسطيف تصنيؼ محمد إبراىيـ سعيد صبرم.  

 
 خطة البحث  

  .كالدراسات السابقة  ،كالمنيج في كتابتو ،كفييا بياف أىداؼ البحث :المقدمة
 

 الحنفي. والمذىب باإلمام تعريف: األول الفصل
 .حنيفة أبي باإلماـ تعريؼ: األكؿ المبحث

 كمكلده. كنسبو اسمو: األكؿ المطمب
 لمعمـ. كطمبو نشأتو: الثاني المطمب
 حنيفة. أبي صفات: الثالث المطمب
 .كتبلميذه  شيكخو: الرابع المطمب

 
  .الحنفي بالمذىب تعريؼ: الثاني المبحث

 الحنفي. المذىب مصادر: األكؿ المطمب
 الحنفية. تطبقا: الثاني المطمب
 الحنفي. المذىب انتشار: الثالث المطمب

 المطمب الرابع: تاريخ دخكؿ المذىب الحنفي إلى فمسطيف.                
 فمسطيف. في التي ينتسب إلييا عمماء الحنفية العائبلت: الثالث المبحث



 ط

 النقيب. عائمة: األكؿ المطمب
 الديرم. عائمة: الثاني المطمب
 التمرتاشي. ئمةعا: الثالث المطمب
 العجمي. عائمة:  الرابع المطمب
 الرصاص. ابف عائمة: الخامس المطمب
 الرممي. الديف خير عائمة: السادس المطمب
 العممي. عائمة: السابع المطمب

 
 الحنفية. عمماء بيا درس التي الفمسطينية المدارس: رابعال المبحث

 الصبلحية. المدرسة: األكؿ المطمب
 النحكية. المدرسة: الثاني المطمب
 المعظمية. المدرسة: الثالث المطمب
 األمجدية. المدرسة:  الرابع المطمب
 التنكزية. المدرسة:  الخامس المطمب
 األرغكنية. المدرسة:  السادس المطمب
 المنجكية. المدرسة:  السابع المطمب
 الجياركسية. المدرسة:  الثامف المطمب
 الصبيبية. المدرسة:  التاسع المطمب
 الغادرية. المدرسة:  العاشر المطمب
 العثمانية. المدرسة:  عشر الحادم المطمب
 الجكىرية. المدرسة:  عشر الثاني المطمب
 الفنرية. المدرسة:  عشر الثالث المطمب
 الفخرية. المدرس:  عشر الرابع المطمب

 
 الحنفية. عمماء تكالىا التي المناصب: خامسال المبحث

 الحنفية. عمماء مف اإلفتاء ىتكل مف: األكؿ المطمب
 الحنفية. عمماء مف القضاء تكلى مف: الثاني المطمب
 األقصى. المسجد في كالخطابة كاإلمامة التدريس تكلكا الذيف العمماء: الثالث المطمب

 الحنفية. عمماء إلييا انتسب أك سكنيا التي الفمسطينية المدف:  السادس المبحث
 ينة القدس كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب األكؿ : مد          



 ي

 المطمب الثاني : مدينة جنيف كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب الثالث : مدينة الخميؿ كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب الرابع : مدينة الرممة كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 : مدينة صفد كمف سكنيا أك انتسب إلييا . المطمب الخامس          
 المطمب السادس : مدينة عكا كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب السابع  : مدينة غزة كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب الثامف  : مدينة نابمس كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 : مدينة يافا كمف سكنيا أك انتسب إلييا . المطمب التاسع          

 
 فمسطيف في الحنفية عمماء ألفيا التي الفقيية المؤلفات: السابع المبحث

 (.ىػ 827 ت) الشحنة بف الديف محب مؤلفات  : األكؿ المطمب
  ( .ىػ 852 ت) األياسي اهلل عبد أبك الديف ناصر مؤلفات:  الثاني المطمب
 كيعرؼ السعادات، أبك مصمح بف بكر أبي بف الديف عدس مؤلفات: الثالث المطمب

 (.ىػ867ت) الديرم بابف
  .(ىػ873ت) عمراف بف محمد الديف شمس مؤلفات :  الرابع المطمب
 كلي. بف إبراىيـ مؤلفات : الخامس المطمب
 .(ىػ1001 ت) حبيب بف الديف شرؼ مؤلفات:  السادس المطمب
 .(ىػ1004)تمرتاشيال الديف شمس مؤلفات:  السابع المطمب
 .(ىػ1055 ت) التمرتاشي محمد بف صالح مؤلفات الثامف: المطمب
 .(ىػ1071 ت) الرممي الديف محيي مؤلفات:   التاسع المطمب
 .(ق1081 ت) الرممي الديف خير مؤلفات:   العاشر المطمب
 .(ىػ1104 ت) المطؼ أبك الرحيـ عبد مؤلفات:   عشر الحادم المطمب
 .(ىػ1113 ت) الرممي النجـ مؤلفات:  شرع الثاني المطمب
 .(ىػ1147) أحمد بطحيش مؤلفات:  عشر الثالث المطمب
 .(ىػ1180 ت) القدسي الديف بدر مؤلفات:   عشر الرابع المطمب
 .(ىػ1196 ت) البكرم الديف كماؿ مؤلفات : عشر الخامس المطمب
 .(ىػ1197 ت) الصالحاني إبراىيـ مؤلفات : عشر السادس المطمب
 التميمي. مؤلفات:  عشر السابع المطمب
 .(ىػ1291 ت) الكساب يكسؼ مؤلفات:  عشر الثامف المطمب



 ك

 .(ىػ1295 ت) الدجاني سميـ مؤلفات:  عشر التاسع المطمب
  (.ىػ1334ت) زعيتر حمداف بف محمد مؤلفات:   العشركف المطمب
 .(ىػ1343 ت) ىاشـ منيب مؤلفات:  العشركف  الحادم المطمب
 .(ىػ1346) مراد عطااهلل محمد مؤلفات:  كالعشركف الثاني المطمب
 .(ىػ1360ت) الخالدم خميؿ مؤلفات:  العشركف الثالث المطمب

 
 -مباحث: ثمان وفيو فمسطين.  في الحنفيةالمذىب  عمماء: الثاني الفصل

 .اليجرم كالسابع السادس يفالقرن عمماء: األكؿ المبحث
 .ىػ(540 -000، الحسيف بف الحسف ) المطمب األكؿ : المقرم         
 ىػ(.  698 -611المطمب الثاني : ابف النقيب ، جماؿ الديف )          
  

 (.ىػ799 – 700)اليجرم الثامف القرف عمماء: الثاني المبحث
 كفيو أسماء ستة مف العمماء. 

 
  (.ىػ899 -800) اليجرم التاسع القرف عمماء: الثالث المبحث

 .(ىػ801 -000) الديف خير: لعجميا: األكؿ المطمب
 .ىػ(817 -751الصفدم : أحمد بف عمي ) :الثاني المطمب
 ىػ( .827 -740: شمس الديف ) : الديرم الثالث المطمب
 ىػ(.832 -769: ابف النقيب ، كماؿ الديف ) الرابع المطمب
 ىػ (.849 -770: الديرم ، شمس الديف ) الخامس المطمب
 ىػ(. 852 -758ي ، ناصر الديف ) : األياسالسادس المطمب
 ىػ(. 857 -000: اليثمامي، شياب الديف )  السابع المطمب
 ىػ(. 864 -792: الكتبي ، برىاف الديف ) الثامف المطمب
 ىػ(.867 -768) : الديرم ، سعد الديف التاسع المطمب
 ىػ(.867 -810: الغزم ، ابف العبلء ) العاشر المطمب
 .(ىػ 870 -801) عمر ابف: غزمال:  عشر الحادم المطمب
 هـ(.873-794عشر :ابف عمراف ، شمس الديف)  الثاني المطمب
 .(ىػ874 – 811) بريطع ابف الغزم،: الثالث عشر المطمب
 .(ىػ 876 - 810) إبراىيـ: الديرم: الرابع عشر المطمب
 .(ىػ878 -805) اهلل عبد الديرم،: خامس عشرال المطمب



 ل

 .(ىػ 890 -822) قامك ابف غزم،ال: دس عشرالسا المطمب
 .(ىػ 890 -802) اهلل سعد: السمماسي: سابع عشر ال المطمب
 .(ىػ892 -000) الشياب اهلل عبد الحكراني،: ثامف عشر ال المطمب
 .(ىػ892 -795) الديف تاج الديرم،: تاسع عشر ال المطمب
 .(ىػ 894 -838) الديف خير عمراف، ابف: العشركف  المطمب
 الديف. عبلء النقيب، ابف: لحادم كالعشركف ا المطمب
 .(0000 – 820) الديف المغربي،شمس ابف: الثاني كالعشركف  المطمب
  .....(- 830) الديف شمس محمد المغربي، ابف: الثالث كالعشركف  المطمب
 .(000 – 832) الكاعظ يحيى الغزم،: الرابع كالعشركف  المطمب
 أسماؤىـ. التالية العمماء كفيو: الخامس كالعشركف  المطمب

 (.ىػ999 -900)اليجرم العاشر القرف:  الرابع المبحث
ًلي، ابف: األكؿ المطمب  .(ىػ 960 نحك - 000) إبراىيـ كى
 كىـ. العمماء مف ثبلث كفيو: الثاني المطمب

 
  (.ىػ1099 -1000) اليجرم عشر الحادم القرف:  الخامس المبحث

 .(ىػ1001- 933) لديفا شرؼ حبيب، ابف:  األكؿ المطمب
 .(ىػ1003 -940) عمر المطؼ، أبي ابف: الثاني المطمب
 .(ىػ1004 -939)  الديف شمس التمرتاشي،: الثالث المطمب
 .(ىػ1018 -)..... محمد: العممي: الرابع المطمب
  .(ىػ 1028 -)..... الديف رضى: المطؼ أبك: الخامس المطمب
 .(ىػ1033 -000) فالدي كماؿ: المطؼ أبك: السادس المطمب
  .(ىػ1034 -000) الصفدم،الخالدم: السابع المطمب
 .(ىػ1035 -000) صالح بف محمد التمرتاشي،: الثامف المطمب
 .(ىػ1035 -000) محفكظ ،التمرتاشي : التاسع المطمب
 .(ىػ1035 -)... زكريا المعرم،: العاشر المطمب
 .(ػى1055- 980) صالح: التمرتاشي:  عشر الحادم المطمب
 .(ىػ1055 -).... الديف حافظ العجمي،: عشر الثاني المطمب
 .(ىػ1057 - 974) الغفارالقدسي عبد:  عشر الثالث المطمب
 .(ىػ1058 -000) عمر ابف الٌديف، عبلء:  عشر الرابع المطمب



 م

 .(ىػ 1070 -).... الديف فخر المعرم،:  عشر الخامس المطمب
 .(ىػ1071 -1025) ديفال محيي الرممي،: عشر السادس المطمب
فىًدم،: عشر السابع المطمب الح الصَّ  .(ىػ1078 -000) صى
 .(ىػ 1081-ق993) الديف خير الرممي،: عشر الثامف المطمب
 .(ىػ 1087  -  0000) عمر: المشرقي: عشر التاسع المطمب
 .(ىػ1089 -0000) محمد المقدسي، السركر:  العشركف المطمب
 .(ىػ1097 -0000) التاج محمد الرممي،:  كالعشركف الحادم المطمب
 .(ىػ 1200 – 0000) الديف نجـ التمرتاشي،: كالعشركف الثاني  المطمب
 كفيو عدد مف العمماء.كالعشركف. الثالث المطمب

 
 (.ىػ1199 -1100) اليجرم عشر الثاني القرف: السادس المبحث

 ىػ(.1104 -1037) الرحيـ عبد المطؼ، أبك: األكؿ المطمب
 .هـ(1105-1054النابمسي ، يكسؼ ) :الثاني بالمطم

 .(ىػ1107 - 00) الديف حافظ مكية، ابف :الثالث المطمب
 .(1108 -1040) إبراىيـ الجينيني،:  الرابع المطمب
 .(ىػ 1113 - 1066)  النٍَّجـ: الرممي: الخامس المطمب
 .(ىػ1117 -1070 بعد) المناف عبد الخماش،: السادس المطمب

 ىػ(.1143 -1050ابع : النابمسي ، عبد الغني )المطمب الس
 .(ىػ1144 -1090) اهلل جار المطؼ، أبك: الثامف المطمب
 .(ىػ1147 -1095) أحمد بطحيش،: التاسع  المطمب
 .(ىػ1147) الغني عبد مكية، بف: العاشر  المطمب
 .(ىػ1152 -0000) إبراىيـ سفر، ابف: الحادم عشر  المطمب
 (.هـ1168-....العممي ، عثماف ): الثاني عشر  المطمب
 .(1170 -1094) صالح الجينيني، :عشر الثالث المطمب
 .(ىػ1171- 000) مصطفى ،العممي: عشر الرابع المطمب
 .(ىػ1180 -00) الديف بدر القدسي،: عشر الخامس المطمب
 .(ىػ 1188 -1115) المطيؼ عبد القدسي،: عشر السادس المطمب
 ىػ(.1188 -0000ميمي، عبد الفتاح )عشر: الت السابع  المطمب
 .(ىػ1196 -1143) الديف كماؿ البكرم،: عشرالثامف  المطمب



 ن

 .(ىػ1197 – 1133) إبراىيـ الصالحاني،: عشر تاسعال المطمب
 العمماء.عدد مف  كفيو: العشركف  المطمب

 
 .(ىػ1299 -1200)اليجرم عشر الثالث القرف: السابع المبحث

 .(ىػ1200 نحك -0000) محمد طؼ،الم أبك: األكؿ المطمب
 .(ىػ 1200 -1151) حسيف الخالدم،: الثاني المطمب
 .(ىػ1224 -1156) المطيؼ عبد بف حسف الحسيني،: الثالث المطمب
 .(ىػ1246 -0000) محمد الشيخ سكيؾ،: الرابع المطمب
 .(ىػ 1270 -0000) صالح الشيخ النكيرم، السقا: الخامس المطمب
 ىػ(.1282 -حسيني ، طاىر بف عبد الصمد )....: الالسادس المطمب
 .(ىػ1289 – 1250) خميؿ الشيخ عاشكر،: بعالسا المطمب
 .(ىػ 1291 -0000)  يكسؼ الشيخ الكساب،: الثامف المطمب
 .(ىػ1295 -1202) سميـ بف حسيف الدجاني،: التاسع المطمب
 .(ىػ1295-1265) العممي كفا الكىاب، عبد: العاشر المطمب
 .(ىػ1295-1223) الديف محي أحمد الحسيني،: الحادم عشر  المطمب
 .(ىػ1296 -1220) داكد خميؿ الحمك،: عشر الثاني  المطمب

 المطمب الثالث عشر : كفيو أسماء عدد مف العمماء.
 
  (.ىػ1399 -1300) اليجرم عشر الرابع القرف: الثامف المبحث

 .(ىػ1301 -00) محمكد الشيخ سكيؾ،: األكؿ المطمب
 .(ىػ1310-1265) المجيد عبد الشيخ البكرنك،: الثاني المطمب
 .(ىػ1314 – 1227) محمد الشيخ اهلل، ساؽ: الثالث المطمب
 .(ىػ1315 -1262) الديف محيي أحمد الحسيني،: الرابع المطمب
 .(ىػ1320 – 1250) السقا حامد النكيرم،: الخامس المطمب
 ىػ( .1328 -1264عاشكر، الشيخ حامد : السادس المطمب
 .(ىػ1329-1240) أحمد الشيخ بسيسك،: السابع المطمب
ٍيًتر،: الثامف المطمب  .(ىػ 1334 - 1253) حمداف بف محمد زيعى

 ىػ( .1341 -1280المطمب التاسع: سعدل ، محمد بالى ) 
  (:ىػ 1343 - 1270) ىىاًشـ ميًنيب: عاشرال المطمب
 .(ىػ1346-1292) ادمر  اهلل عطا محمد الغزم،: عشر الحادم المطمب



 س

 .(ىػ1345 -0000) خميؿ الشيخ العممي،: عشر الثاني المطمب
 .(ىػ 1281) محمد فاخرة،: عشر الثالث المطمب
 .(ىػ1360 – 1282) جكاد خميؿ الخالدم،: عشر الرابع المطمب
 .(ىػ1361-1265) حسيف الشيخ العممي،: عشر الخامس المطمب
 .( 000-000)محمد. فب أحمد التميمي،: عشرالسادس  المطمب
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 الحنفي  باإلمام والمذىبتعريف  :الفصل األول
  .تعريف باإلمام أبي حنيفة :المبحث األول 

 .ومولده اسمو ونسبو :المطمب األول      
 .نشأتو وطمبو لمعمم :المطمب الثاني      

  .صفاتو: لثالمطمب الثا      
      .شيوخو و تالميذه :رابعالمطمب ال   

 .تعريف بالمذىب الحنفي :الثاني المبحث
  .أصول المذىب الحنفي :المطمب األول
  .طبقات المذىب الحنفي :المطمب الثاني
  .المذىب الحنفي انتشار:المطمب الثالث

      .مبحث الثالث: العائالت الحنفية في فمسطينال
 المطمب األكؿ : عائمة النقيب        
 المطمب الثاني : عائمة الديرم        
 المطمب الثالث : عائمة التمرتاشي        
 المطمب الرابع : عائمة العجمي        
 المطمب الخامس : عائمة ابف الرصاص        
 س : عائمة خير الديف الرممي المطمب الساد       
  المطمب السابع : عائمة العممي        

 

 .المدارس التي درس فييا عمماء الحنفية في فمسطين :رابعالمبحث ال

 المطمب األكؿ : المدرسة الصبلحية 
 المطمب الثاني : المدرسة النحكية        
 المطمب الثالث : المدرسة المعظمية        
 الرابع  : المدرسة المعظمية المطمب       
 المطمب الخامس : المدرسة األمجدية        
 المطمب السادس : المدرسة التنكزية       
 المطمب السابع : المدرسة األرغكنية        
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 المطمب الثامف  : المدرسة المنجكية        
 المطمب التاسع : المدرسة الجياركسية          
 اشر : المدرسة الصبيبية المطمب الع        
 المطمب الحادم عشر : المدرسة الغادرية        

 المطمب الثاني عشر  : المدرسة العثمانية     
 المطمب الثالث عشر : المدرسة الجكىرية     
 المطمب الرابع عشر : المدرسة الفنرية    
 المطمب الخامس عشر : المدرسة الفخرية    

 

 اء الحنفية في فمسطين وفيو مطالب.اصب التي توالىا عممالمن :خامسلالمبحث ا 

 من تولى القضاء  المطمب األول:     
  من تولى اإلفتاء :المطمب الثاني      
  .الخطابة في المسجد األقصىو  واإلمامة من تولى التدريس :المطمب الثالث     

 فية المدن الفمسطينية التي تواجد فييا عمماء الحن :سادسالمبحث ال
 مدينة القدس كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب األكؿ : 

  مدينة جنيف كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب الثاني :          
  مدينة الخميؿ كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب الثالث :          
  مدينة الرممة كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب الرابع :          

  مدينة صفد كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب الخامس :          
  مدينة عكا كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب السادس :          
  مدينة غزة كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب السابع  :          
  مدينة نابمس كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب الثامف  :          

  مدينة يافا كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب التاسع :          
 

 التي ألفيا عمماء الحنفية في فمسطين  الفقيية المؤلفات :بعالمبحث السا
 المطمب األكؿ : مؤلفات محب الديف بف الشحنة         
  األياسيالمطمب الثاني : مؤلفات ناصر الديف        
 مؤلفات سعد الديف بف أبي بكر المطمب الثالث :        
 المطمب الرابع : مؤلفات شمس الديف محمد بف عمراف        
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 المطمب الخامس: مؤلفات إبراىيـ بف كلي        
 المطمب السادس : مؤلفات شرؼ الديف بف حبيب       
 المطمب السابع : مؤلفات شمس الديف التمرتاشي        
 فات صالح بف محمد التمرتاشيالمطمب الثامف  : مؤل        
 المطمب التاسع : مؤلفات محيي الديف الرممي       
 المطمب العاشر : مؤلفات خير الديف الرممي         
 المطمب الحادم عشر : مؤلفات عبد الرحيـ أبك المطؼ        

  المطمب الثاني عشر  : مؤلفات  النجـ الرممي    
 عبد الغني  النابمسي  :  مؤلفات المطمب الثالث عشر  

 عشر : مؤلفات  أحمد بطحيش  لرابعالمطمب ا    
 عشر : مؤلفات بدر الديف القدسي  خامسالمطمب ال   
 عشر : مؤلفات  كماؿ الديف البكرم  سادسالمطمب ال   

 عشر : مؤلفات إبراىيـ الصالحاني  سابع المطمب ال
 عشر  : مؤلفات  التميمي    ثامفالمطمب ال    

 عشر : مؤلفات  يكسؼ الكساب   تاسعالمطمب ال    
  : مؤلفات سميـ الدجاني العشركفالمطمب    
 العشركف : مؤلفات محمد بف حمداف الزعيتر  الحادم المطمب   
 كالعشركف : منيب ىاشـ  ثانيالمطمب ال   
  كالعشركف : محمد عطاهلل مراد لثالمطمب الثا   
 خميؿ الخالدم كالعشركف :  لرابعالمطمب ا   
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 .تعريف باإلمام أبي حنيفةال:األولالمبحث 
 

 ومولده:اسمو ونسبو : ولالمطمب األ 
 

في خبلفة  ،كلد في الككفة سنة ثمانيف ىجرية في العصر األمكم ،ىك النعماف بف ثابت التيمي الككفي
  .العصر العباسيعف سبعيف عامان في  ،تكفي سنة خمسيف كمئة ىجرية ،الكليد بف عبد الممؾ

 1.فقيو اإلسبلـ ،فقيو العراؽ ،كىك مؤسس المذىب الفقيي الحنفي المشيكر
 
 مطمب الثاني: نشأتو وطمبو لمعمم:ال
 

كاف أبك حنيفة في أكؿ حياتو مشغكالن عف العمـ كالعمماء في األسكاؽ بإحضار أجكد أنكاع األقمشة إلى 
  .العكدة إلى دكانوقميؿ الذىاب إلى المسجد إال لمصبلة ثـ  متجره

فقاؿ    الذم الحظ عبلمات النباىة كالذكاء عمى النعماف ،2بقي كذلؾ حتى جاء يكمان كالتقى بالشعبي 
نبيو الشعبي عمى أنو ال يغفؿ  حينئذ .اختمؼ إلى السكؽ :قائبلن  لو: إلى مف تختمؼ؟ فرد أبك حنيفة

 3.عف أىمية العمـ كمجالسة العمماء
حفظ القرآف عمى  كمجتيدان  كباحثان  ،متعممان  ،عالمان  ،جميبلن  ،فقييان  فأصبح العمـانصرؼ أبك حنيفة إلى 

 ،ك أصكؿ الديف ،كعمـ الكبلـ ،كاألدب كالشعر ،كعرؼ قدران مف النحك ،قراءة عاصـ كدرس الحديث
 4.ثـ تكجو إلى الفقو كأمضى حياتو فيو ،كجادؿ الفرؽ المختمفة في مسائؿ االعتقاد

 
 
 
 

                                           
 . 311 \1خبلؼ،  عبد الكىاب ، تاريخ التشريع اإلسبلمي ،  - 1
ك عمرك الككفي، كلد سنة عشريف ىجرية،أدرؾ خمسمائة مف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو أبالشعبي: عامر بف شرا حيؿ  - 2

حدثني رجؿ بحديث إال حفظتو، ىك مف الثقات، مات سنة كتب سكداء في بيضاء، كال ا كسمـ، سئؿ عما بمغ إليو حفظو،فقاؿ: م
 مئة كثبلث أك أربع .

 ( 1403) 1بيركت، ط –،دار الكتب العممية 40(، طبقات الحفاظ، ص911السيكطي،عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف ت ) 
 128 \2لكماؿ في أسماء الرجاؿ،(، تيذيب ا742المزم،يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ أبك الحجاج القضاعي الكمبي المزم )ت

 ( .   1980 – 1400)1بيركت، ط –تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة 

 ( . 2001 -1421،)2، ط65ألنشرتي، أحمد كآخركف، أبك حنيفة النعماف، ص - 3
.312\1خالف،تاريخالتشريعاإلسالمي،-4
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 :صفات أبي حنيفة :ثالمطمب الثال
 

مدافعان عف الحرمات أف تستحؿ شديد الخكؼ مف  ،حسف الينداـ ،كالمحية حسف الكجوأبك حنيفة كاف 
قاطب الكجو ككأنو  ،قميؿ الضحؾ،طكيؿ الصمت دائـ التفكير ،قميؿ الكبلـ ،بعيدان عف أىؿ الدنيا ،اهلل

 .فقييان  ،تقيان  ،كرعان  ،حميمان  ،مركءةعنده  ،أمينا ،خاصة قياـ الميؿ ،كثير الصبلة ،تكجد مصيبة
ال ال يخكض فييا ةإف سئؿ عف مسألة عنده إجاب   .أجاب كا 

ككمما أنفؽ عمى ، فإذا كاف تصدؽ بدينار ،بدينار أثناء كبلمو تصدؽ عاىد نفسو إف أقسـ باهلل صادقان 
 .1عيالو تصدؽ بمثميا

 
 وتالميذه . شيوخو :المطمب الرابع

 شيكخو : 
كعبد اهلل بف أبي  ،2كىـ أنس بف مالؾ ،حنيفة بأربعة مف الصحابة الذيف عمركا يأب التقى اإلماـ

ككذلؾ اجتمع بكبار التابعيف كجالسيـ  ،رضكاف اهلل عمييـ5كأبك الطفيؿ  ،4، كسيؿ بف سعد3أكفى

                                           
ىػ( مناقب اإلماـ أبي حنيفة 748بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: الذىبي: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد  -1

لجنة إحياء المعارؼ النعمانية، حيدر آباد الدكف  ،تحقيؽ: محمد زاىد الككثرم، أبك الكفاء األفغاني ،20 -15ص  كصاحبيو،
 ىػ 1408، 1باليند، ط

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عشر سنيف، كدعا لو اف  أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد، صحابي جميؿ، خدـ - 2
يكثر اهلل مالو ككلده كيطيؿ عمره ك يدخمو الجنة، مف المكثريف لركاية الحديث، كاف يصمي فيطيؿ القياـ، مات سنة إحدل ك 

 تسعيف أك اثنتيف كتسعيف . 
بد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف ع ابف األثير:
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف  القرطبي: .ـ1989 -ىػ 1409 ،بيركت –دار الفكر ،398 \6 ،ىػ( أسد الغابة630)المتكفى: 

مي محمد ع ، المحقؽ:110 \1األصحابىػ(، االستيعاب في معرفة 463محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 
  1992 -ىػ  1412، 1ط ،دار الجيؿ، بيركت، البجاكم

عبد اهلل بف أبي أكفى األسممي، يكنى أبا معاكية، كقيؿ أبا إبراىيـ، شيد الحديبية ك خيبر ك ما بعدىا مف المشاىد، بقي في  - 3
بصره، مات سنة سبع ك ثمانيف بالككفة  المدينة حتى مات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ انتقؿ إلى الككفى ك بنى فيو داران، كؼ

 .  870 \3 القرطبي: االستيعاب في معرفة األصحاب، . 181 \3ابف األثير: أسد الغابة، 
اًلد بف ثعمبة األنصارم الساعدم، - 4 كشيد قضاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في المتبلعنيف،  سيؿ ٍبف سعد ٍبف مالؾ ٍبف خى

كقيؿ: تكفي سنة إحدل كتسعيف، كقد بمغ مائة سنة، كيقاؿ: إنو آخر  ،سكؿ صمى اهلل عميو كسمـ سيبلن ككاف اسمو حزننا، فسماه الر 
 مف بقي مف أصحاب النًَّبٌي صمى اهلل عميو كسمـ بالمدينة .

 . 664 \2 القرطبي: االستيعاب في معرفة األصحاب، .575 \2ابف األثير: أسد الغابة،  

مىٍيًو  بف عمير بف كنانة الميثي، أبك الطفيؿ.عامر بف كاثمة بف عبد اهلل  - 5 مَّى المَّوي عى غمبت عميو كنيتو، أدرؾ مف حياة النبي صى
مَّـى ثماني سنيف، كاف مكلده عاـ أحد، كاف يسكف الككفة، ثـ انتقؿ ًإلىى مكة.، كقيؿ إنو آخر مف مات ممف رأل النبي صمى اهلل  سى كى

 . 798 \2. القرطبي 143 \3لمصدراف السابقاف، ابف األثير تكفي سنة مائة مف اليجرة، ا عميو كسمـ،
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عف  :عمف أخذت العمـ؟ فقاؿ أبك حنيفة :1كيكمان سألو أبك جعفر المنصكر)كدارسيـ كركل عنيـ 
 كعف أصحاب عبد اهلل عف عبد اهلل(  ،كعف أصحاب عمي عف عمي ،مر عف عمرأصحاب ع

 .2كعف عبد اهلل بف مسعكد ،بي طالبأكعف عمي بف  ،كاف في الككفة مف يركم عف عمر
 ،ككاف يعد عمـ الكبلـ مف أفضؿ العمكـ ،أبك حنيفة في بداية عممو عمى بعض مجالس المتكمميفأقبؿ 

كيذكر  ،ف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـك ىذا العمـ خيران التبعو المتقدمفراجع نفسو قائبلن لك كاف 
)كنت أجمس  :قصة رجكعو عف عمـ الكبلـ إلى عمـ الفقو قائبلن  3تمميذ أبي حنيفة زفر بف اليذيؿ

أراد أف يطمقيا  ،ةرجؿ لو امرأة أمى " :فقالت ،فجاءتني امرأة 4بالقرب مف حمقة حماد بف أبي سميماف
يطمقيا كىي  :فسألت حمادان فقاؿ ،كيؼ يطمقيا؟ فأمرتيا أف تسأؿ حمادان ثـ ترجع فتخبرني ،لمسنة
 ،فإذا اغتسمت فقد حمت لؤلزكاج ،ثـ يتركيا حتى تحيض حيضتيف ة،مف الحيض كالجماع تطميق طاىرة

فكنت  ،كأخذت نعمي فجمست إلى حماد ،ال حاجة لي في الكبلـ :فقمت ،فرجعت إلي بيذا الجكاب
ال يجمس في صدر  :فقاؿ ،ثـ يعيدىا مف الغد فأحفظ قكلو كيخطئ أصحابو ،ع مسائمو فأحفظ قكلوأسم

 .5الحمقة بإزائي غير أبي حنيفة(
كجمس  ،سميماف ثمانية عشر عامان إلى أف مات أبي بقي أبك حنيفة يتعمـ عند شيخو األكؿ حماد بف

 .6عامان  أبك حنيفة مكانو في حمقة العمـ ككاف عمره آنذاؾ أربعيف
 
   

                                           
فحؿ بني العباس، لو ىيبة،  أبك جعفرعبد اهلل بف محمد بف عمي الياشمي العباسي، المنصكر. كلد في سنة خمس كتسعيف - 1

، كد حج مرتيف،  ب، كالعمـ .لميك، كلمعب، كامؿ العقؿ، حسف المشاركة في الفقو، كاألد ىاء، كجبركت، تارؾكشجاعة، كرأم، كحـز
 كفي الثالثة مات قبؿ أف يدخؿ مكة في ذم الحجة سنة ثماف ك خمسيف كمائة . 

، 526 \6 ،ىػ(، سير أعبلـ النببلء748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  :الذىبي
 ـ2006-ىػ1427 :ط ،القاىرة -دار الحديث

 . 39ي، أبك حنيفة النعماف، صالنشرت - 2
ثـ صاحب كلد سنة عشر كمائة، كاف يجمع بيف العمـ كالعبادة، صاحب حديث  أبك اليذيؿ: زفر بف اليذيؿ العنبرم البصرم، - 3

، عبد القادر 243\1 القرشي، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية . تكفي سنة ثماف كخمسيف كمائة تعمـ عمى يد أبي حنيفة، ،رأم
 . كراتشي -ىػ( الناشر: مير محمد كتب خانو 775ف محمد بف نصر اهلل القرشي، أبك محمد، محيي الديف الحنفي )المتكفى: ب

ممف أرسؿ ًبًو معاكية بف أبي سفياف ًإلىى أىًبي ميكسىى  ،ىك حماد بف أبي سميماف - 4 كىاف ى ييكىنَّى أىبىا إسماعيؿ الككفي األشعرم، كى
جندؿ . ابف سعد: أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف األشعرم كىك بدكمة ال

 -ىػ  1410 1ط،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا،324 \6ىػ(، الطبقات الكبرل 230سعد )المتكفى: 
 ـ 1990

 .  26 \1اجـ الحنفية، الغزم، تقي الديف، الطبقات السنية في تر  - 5
 .  65ص أبك حنيفة،  النشرتي، - 6
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كقيس بف  2كمحارب بف دثار ،1السبيعي منيـ أبك إسحاؽ آخركف في حياة أبي حنيفة كىناؾ شيكخ
كعطية  ،7ك عمقمة بف مرثد ،6كسماؾ بف حرب ،5ك ىشاـ بف عركة ،4نافع مكلى بف عمرك ،3مسمـ

 .8العكفي
 
 ،فرفض كضرب ،ضاءحيف ىرب مف الككفة لما طمب لمق ،1عطاء بف أبي رباح في مكةتتممذ عمى ك  

 .هفبقي في مكة ست سنكات يتعمـ ك يتفقو عمى يد

                                           
قاؿ:  كاسمو عمرك بف عبد اهلل بف عمي بف ىمداف.اجتمع الشعبي كأبك إسحاؽ فقاؿ لو الشعبي: أنت خير مني يا أبا إسحاؽ - 1

: كلدت لسنتيف بقيتا مف خبلفة عثماف، كرأي ت عمى بف أبي طالب كىك ال ما إنا بخير منؾ بؿ أنت خير مني كأسف مني، قىاؿى
 . 393 \5سير أعبلـ النببلء،  . الذىبي، 312 \6 يخطب، مات أبك إسحاؽ سنة تسع كعشريف كمائة. ابف سعد، الطبقات الكبرل

مف صفاتو  ،قاؿ: كليت القضاء فبكيت كبكى أىمي كعزلت عىف القضاء فبكيت كبكى أىمي ،محارب ٍبف دثار السدكسي - 2
ء، الشجاعة، البياف، التكاضع، العفاؼ. ككيع، أبكبكر محمد بف خمؼ بف حياف بف صدقة الضبي البغدادم الصبر، الحمـ، السخا

 –ق 1366) 1، تحقيؽ: عبد العزيز المراغي، المكتبة التجارية الكبرل، ط32 \3(، أخبار القضاء، ص 306)الممقب بككيع ت
 .  307 \6 . ابف سعد، الطبقات الكبرل (ـ1947

  مسمـ ٍبف منصكر األزرؽ البخارم، الككًفي، مات سنة عشريف كمائة، ركل عنو الثكرم كشيٍعبىة.قيس ٍبف  - 3
تحقيؽ:محمد 154 \7ىػ( التاريخ الكبير، 256محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:  البخارم:

 الدكف -ؿ دائرة اؿ معارؼ العثمانية، حيدر آباد ككضع حكاشييا: الشيخ محمكد محمد خمي ،عبد المعيد خاف
 
،: ىػ(261أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفى )المتكفى:  :العجمي نىاًفع مكلى بف عمر مدًني تىاًبًعٌي ًثقىة . - 4

 ،السعكدية –المدينة المنكرة  -ار مكتبة الد ،عبد العميـ عبد العظيـ البستكم تحقيؽ:،310 \2معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ، 
 1985- 1405الطبعة: األكلى، 

قد سمع مف عبد اهلل بف الزبير ،ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ كيكنى أبا المنذر، ككاف ثقة، كثير الحديث - 5 ككفد  ،حجة، كى
 .321 \7 ابف سعد، الطبقات الكبرل . ةعمى أبي جعفر المنصكر بالككفة، فمحؽ بو ببغداد فمات بيا في سنة ست كأربعيف كمائ

مَّـى.  - 6 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًب النًَّبيِّ صى ككىافى قد سماؾ بف حرب بف أكس بف خالد أبك المغيرة الذىمي قاؿ: أدركت ثمانيف ًمٍف أىٍصحى
بف ميدم الخطيب البغدادم  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد ذىب بصرم، فدعكت المَّو فرد عمي بصرم.البغدادم:

 1417، 1بيركت، ط –، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 215 \9ىػ(، تاريخ بغداد كذيكلو 463)المتكفى: 
 ىػ . 

  118 \12الرجاؿ،تيذيب الكماؿ في أسماء ، المزم:

اًرث - 7 ًمٌي أىبيك اٍلحى ٍضرى ٍمقىمىة بف مٍرثىد اٍلكيكًفي اٍلحى األئمة ركل عىف أبي عبد الرٍَّحمىف الٌسمًمٌي، كطارؽ بف شيىاب كىعبد أحد  ،عى
ٍنبىؿ: سعد بف عيبىٍيدىة . قىاؿى أىٍحمد بف حى مىاعىة الرٍَّحمىف بف أبي ليمى، كى ًمائىة كركل لىوي اٍلجى ًديث كتكفِّي سنة عٍشريف كى   ىيكى ثىبت ًفي الحى

، المحقؽ: أحمد 47 \20ىػ(، الكافي بالكفيات، 764صفدم )المتكفى: صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل ال الصفدم:
 .2000 -ىػ1420بيركت،  –األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

 عطية العكفي. ىيكى ضعيؼ الحديث.  - 8
حمد عبد عادؿ أ تحقيؽ:، 84 \7ىػ(، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ،365أبك أحمد بف عدم الجرجاني )المتكفى:  الجرجاني:
 ـ1997ىػ1418، 1ط،لبناف-بيركت -عمي محمد معكض، عبد الفتاح أبك سنة، الكتب العممية -المكجكد
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كزيد بف عمي بف الحسيف بف عمي  ،2مف شيكخ أبي حنيفة األخكاف محمد بف عمي الباقر ككذلؾ كاف
 .4 ،3بف أبي طالب

 
 تالميذه:

ـ عف أبي فمذلؾ نجد طائفة مف الذيف أخذكا العم ،جمس أبك حنيفة إلى الفقو حكالي ربع قرف أك أكثر 
زفر بف ك  ،5يكسؼ اأب ،حنيفة بمغ عدد مف ذكرىـ سبعيف تمميذان كاف أشيرىـ كأقربيـ إلى أبي حنيفة

 7 .6محمد بف الحسفك  ،ىذيؿ
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
ًديًث، عىطىاءي ٍبفي أىًبي رباح، - 1 اًلمنا كىًثيرى اٍلحى كىافى  ككاف عطاء مف مكلدم الجند مف مخاليؼ اليمف. نشأ بمكة، كىافى ًثقىةن فىًقيينا عى

ًمائىةو عىطىاءه ًمٍف أىٍعمىـً   .  20 \6 ابف سعد، الطبقات الكبرل . النَّاًس ًباٍلمىنىاًسًؾ، مات عطاء بمكة سنة خمس كعشرة كى
ميٌ  - 2 مٌي بف اٍلحيسىٍيف عىف أىًبيو اٍلحيسىٍيف بف عى مٌي الباقر يركم عىف أىًبيو عى مَّد بف عى ٍعفىر ميحى أبك الفضؿ  اآلخر . اليركم: أىبيك جى

المحقؽ: نظر  90 \1ىػ( المعجـ في مشتبو أسامي المحدثيف، 405ف أحمد بف يكسؼ اليركم )المتكفى: عبيداهلل بف عبد اهلل ب
  . 1411 ،1ط ،الرياض –مكتبة الرشد ، محمد الفاريابي

ليو  - 3 زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب: أبك الحسيف القرشي الياشمي العمكم الحسيني المدني كا 
عثماف بف عفاف، نسبا كمذىبا، ركل عف أبيو زيف العابديف عمي بف الحسيف، كأخيو محمد بف عمي الباقر، كأباف بف  الزيدية تنسب

 كعركة بف الزبير. 
بغية الطمب في تاريخ حمب،  ىػ(،660عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي، كماؿ الديف ابف العديـ )المتكفى:  العقيمي:

 ، المحقؽ: د. سييؿ زكار، دار الفكر . 4027 \9

 . 33 \ 13الخطيب، تاريخ بغداد،  - 4
، كىىي  - 5 كىل عىًف المٍَّيًث ٍبًف سىٍعدو فىأىٍكثىرى ًنيفىةى رى اًحبي أىًبي حى ـى اٍلقىاًضي، صى ًحيحي اٍلمىٍذىىًب . ككلي أىبيك ييكسيؼى يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي كى صى

ٌفي في   . 242 \7رجب سنة اثنتيف كتسعيف كمائة، ابف سعد، الطبقات الكبرل، قضاء بغداد، تيكي
ىػ(، اإلرشاد في معرفة 446أبك يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني )المتكفى:  القزكيني:

 .1409، 1ط ،الرياض –مكتبة الرشد  ،، المحقؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس402 \1عمماء الحديث 

كيكنى أبا عبد اهلل. ككاف أصمو مف أىؿ الجزيرة. فقدـ كاسط فكلد محمد بيا في سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة.  محمد بف الحسف - 6
كسمع سماعنا كثيرنا، كجالس أبا حنيفة، كسمع منو كنظر في الرأم فغمب عميو . كقدـ بغداد فنزليا  ،كنشأ بالككفة كطمب الحديث

ابف سعد، الطبقات    لناس كسمعكا منو الحديث كالرأم. كخرج إلى الرقة فمات بالرم سنة تسع كثمانيف كمائة .كاختمؼ إليو ا
 .242 \7الكبرل، 

 . 1415 \3المزم: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  - 7
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 .تعريف بالمذىب الحنفي :الثاني المبحث
 

  :المذىب الحنفي صادرم :المطمب األول
 

 :ليةكانت طريقة أبي حنيفة في االستنباط تعتمد األصكؿ التا
صمى اهلل عميو –ىك كبلـ اهلل الذم نزؿ بو الركح األميف عمى قمب رسكؿ اهلل :كتاب اهلل تعالى -1

 كدستكر لمناس ييتدكف بو ، المنقكؿ إلينا    –صمى اهلل عميو كسمـ  -،ليككف حجة لمرسكؿ -كسمـ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ فؿ اهلل بحفظو ، قاؿ تعالى  بالتكاتر كتابة كمشافية جيبلن عف جيؿ ، كقد تك

ليو ترجع جميع  ،كىك نكر إلى يكـ القيامة ،كمصدر المصادر كميا ،كىك عمكد الشريعة، 1چ  ڱ كا 
 ، كيجب اتباعيا.  األحكاـ

كىي  مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير  –صمى اهلل عميو كسمـ –ىي ما صدر عف الرسكؿ  :السنة -2
 .يا فإنو ال يقر بتبميغ النبي لرسالة ربوكمف لـ يأخذ ب ،المكضحة كالشارحة لكتاب اهلل

صمى اهلل -قاؿ أبك حنيفة مكضحان طريقتو في االستنباط " آخذ بكتاب اهلل فإف لـ أجد فبسنة رسكؿ اهلل 
أخذت بقكؿ   –صمى اهلل عميو كسمـ  –رسكؿ اهلل  سنة ، فإف لـ أجد في كتاب اهلل كال -عميو كسمـ

 .2كادع مف شئت منيـ ، كال أخرج مف قكليـ إلى قكؿ غيرىـ "أصحابو ، آخذ بقكؿ مف شئت منيـ ، 
كأبك حنيفة يجعؿ قراءة اآلحاد إذا كانت مشيكرة حجة ، فاشترط التتابع في الصكـ بكفارة اليميف لقراءة 

" ألنيا خبر مشيكر ، كالزيادة تثبت بالخبر ابف مسعكد " فمف لـ يجد فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات 
 3المشيكر.

محمد صمى اهلل عميو كسمـ بعد كفاتو في عصر مف العصكر  ىك اتفاؽ مجتيدم أمة :جماعاإل -3
 .عمى أمر مف األمكر

 شركط يجب تحقيقيا :كلبلجماع 
 أف يكجد في عصر كقكع الحادثة عدد مف المجتيديف  -1
 أف يتفؽ عمى الحكـ الشرعي في الكاقعة جميع المجتيديف في كقت كقكعيا  -2
 داء كؿ كاحد منيـ رأيو صريحان في الكاقعة ، سكاء بالقكؿ أك الفعؿ .أف يككف اتفاقيـ بإب -3

                                           
 . 9سكرة الحجر ، آية  - 1
 .  117مدككر، د . سبلـ، الفقو اإلسبلمي،  - 2

 .313 \1السبلمي ، تاريخ التشريع ا  - 3
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فمكا اتفؽ أغمبيـ ال ينعقد االجماع ميما أف يتحقؽ االتفاؽ مف جميع المجتيديف عمى الحكـ ،  -4
قؿ عدد المخالفيف ، ألنو ما داـ قد كجد اختبلؼ كجد احتماؿ الصكاب في جانب كالخطأ في 

 .1غمبية حجة شرعية قطعية ممزمةجانب ،فبل يككف اتفاؽ اال
تحممكا األذل في نشر  ،صحابة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( رضي اهلل عنيـ :أقكاؿ الصحابة -4

كتفسير القراف كنقمكا الديف مف السمؼ  ،كعاينكا التنزيؿ كعممكا أسباب التنزيؿ ،الرسالة ككانكا حاضريف
 .إلى الخمؼ

فإذا عرضت ليـ مسألة ليس فييا حكـ كاضح مف  ،كاؿ الصحابة كأفعاليـكقد رجع فقياء الحنفية إلى أق
فإف كانكا كافقكا فييا عمى  ،عرضكىا عمى أقكاؿ الصحابة كأعماليـ ،القرآف الكريـ أك الحديث الشريؼ

ال ردكه   .رأم أخذ الفقياء الحنفية بو كا 
 ،أقكاؿ التابعيف ليا ىذه المكانةكليست  ،أراد مف الصحابة كيدع آخريفأبك حنيفة كاف يأخذ بقكؿ مف 

كلـ يكف باإلجتياد  ،ألف أقكاؿ الصحابة يفترض أنيا كانت بالتمقي عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 .2كسمـ كاف أغمب أقكاليـ مبنية عمى أقكاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ،الخالص

 ةكمو لعمو جامعىك إلحاؽ أمر غير منصكص عمى حكمو بأمر آخر منصكص عمى ح :القياس-5
  .بينيما

  :شركط أربعة كلمقياس 
 .خرآ بنص بحكمو مخصكصا األصؿ يككف ال أف -1
 .القياس عف بو كالن معد حكمو يككف ال كأف -2
  فيو. نص نظيره كال ىك فرع إلى بعينو بالنص الثابت الشرعي الحكـ يتعدل كأف -3
 .3بموق كاف ما عمى التعميؿ بعد األصؿ في الحكـ ىيبق فأك  -4

 ،فيبحث عف عمة أخرل ،ألف القياس الظاىر قد تبيف مف االختبار عدـ صبلحيتو في بعض الجزئيات
نو يترؾ إكأما ألف القياس الظاىر قد عارضو نص ف ،(الخفي القياس)كيسمى العمؿ بمكجب ىذه العمة 

اإلجماع أك  كأما ألف القياس يخالؼ .ألف العمؿ بمكجب القياس يككف إذا لـ يكف نص ؛ألجؿ النص
 .4فإنو يترؾ القياس كيؤخذ بما انعقد عميو اإلجماع أك العرؼ ،خالؼ العرؼ

                                           
الجيراني ، ، تحقيؽ أحمد عز كعناية، دار الكتاب العربي . 193الشككاني، محمد بف عمي بف محمد، إرشاد الفحكؿ، ص  - 1

 ق،1427، 5، دار ابف الجكزم ، ط165 \1محمد بف حسيف بف حسف ، معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة ، 

 .  387 ،إلسبلميةأبك زىرة، تاريخ المذاىب ا - 2

 ، مطبعة جاكيش بريس . مراكش . 249 \1البزدكم، عمي بف محمد البزدكم الحنفي، أصكؿ البزدكم،  - 3

، تحقيؽ 4\4كشؼ األسرار عف فخر اإلسبلـ البزدكم،  ىػ(،730البخارم، عبد العزيز بف أحمد بف محمد عبلء الديف،)ت  - 4
أبك زىرة، تاريخ المذاىب اإلسبلمية،  ،مػ( 1997ىػ _ 1418)1مية _ بيركت _ ط عبد اهلل محمكد محمد عمر، دار الكتب العم

 .121. بدراف، أبك العينيف بدراف، تاريخ الفقو اإلسبلمي، ص  356ص
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ككاف أبك حنيفة يعمؿ رأيو في المسألة كيجتيد في استنباط حكميا ، قاؿ أبك حنيفة تكممة المنص 
يب ، السابؽ "....فإذا انتيى األمر إلى إبراىيـ ،كالشعبي ، كالحسف ، كابف سيريف ، كسعيد بف المس

 1فمي أف اجتيد كما اجتيدكا ". 
  .كبو بمغ ىذه المرتبة الفقيية ،كقد بمغ أبك حنيفة في االستنباط بالقياس الذركة

كىذا  ،كيقدر كقائع لـ تقع ليطبؽ عمييا العمة التي اىتدل بيا ،ككاف اإلماـ رحمو اهلل يفرض الفرائض
 . 2الفقو يسمى الفقو التقديرم

كؿ بالمسألة عف حكـ نظائرىا إلى حكـ آخر لكجو أقكل يقتضي ىذا كىك العد :االستحساف-5
 .3العدكؿ

بو كما برعكا في  كقد برعكا .كىك دليؿ اشتير بو الحنفية كأخذ بو الفقياء ما عدا فقياء الشافعية
فزكدكا بذلؾ الفقو بالكثير مف األحكاـ  ،ككثرت المسائؿ المفترضة ،فاتسعت المسائؿ الفقيية ،القياس
 .4ميدت الطريؽ لمف جاء بعدىـ كسيمت ليـ الفتكل التي

أف الكاقؼ إذا كقؼ أرضان زراعية يدخؿ حؽ   -يو:فقياء الحنفية عمنص الستحساف ما كمف أمثمة ا
المسيؿ كحؽ الشرب كحؽ المركر في الكقؼ تبعان بدكف ذكرىا استحسانان. كالقياس أنيا ال تدخؿ إال 

اف : أف المقصكد مف الكقؼ انتفاع المكقكؼ عمييـ كال يككف بالنص عمييا كالبيع ، ككجو االستحس
 5االنتفاع باألرض الزراعية إال بالشرب كالمسيؿ كالطريؽ ، فتدخؿ في الكقؼ بدكف ذكرىا .

كىك أف يككف عمؿ المسمميف عمى أمر لـ يرد فيو نص مف القرآف أك السنة أك عمؿ  :العرؼ -6
 .الصحابة فإنو يككف حجة

يخالؼ كقسـ فاسد كىك الذم  ،كيككف حجةقسـ صحيح كىك الذم ال يخالؼ نصان  :كالعرؼ قسماف
 .6نصان كىك فاسد ال يمتفت إليو

 
 

                                           
 .314 \1تاريخ التشريع االسبلمي ،  - 1

-
ىػ(، اإلحكاـ في أصكؿ 631: أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم )المتكفى، اآلمدم 2

 لبناف -دمشؽ -الناشر: المكتب اإلسبلمي، بيركت، المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، 64 \3األحكاـ، 
 . 137 \4اآلمدم: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،  - 3
اإلحكاـ  ( اآلمدم:1989 -1409.، دار المعرفة، بيركت، لبناف )145 \10السرخسي، شمس الديف أبك بكر، المبسكط .ج - 4

 . 212 \4في أصكؿ األحكاـ، 
 . 80خبلؼ ، عبد الكىاب ، عمـ أصكؿ الفقو ، ص  - 5
 ، 59| 9السرخسي، المبسكط .ج - 6
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كحكـ العرؼ في  ،كتكسع أبك حنيفة باألخذ بيذا األصؿ ،كعند الحنفية الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص
 .1اس فعمـ عاداتيـ كخبر أعرافيـألنو كاف ذا خبرة بالتجارة كمعامبلت الن ،كثير مف المسائؿ الفقيية

كفي فقو الحنفية أحكاـ كثيرة مبنية عمى العرؼ ، منيا إذا اختمؼ المتداعياف كالبينة ألحدىما ، فالقكؿ 
ذا لـ يتفؽ الزكجاف عمى المقدـ كالمؤخر في المير فالحكـ ىك العرؼ ، كمف  لمف يشيد لو العرؼ ، كا 

 2العرؼ . حمؼ أف ال يأكؿ سمكان ال يحنث بناء عمى
صو اهلل تعالى كرسكلو كنص عمى كقد تقررفي األصكؿ أف شرع مف قبمنا شرع لنا إذا ق :شرع مف قبمنا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    چ : 3أنيا مكتكبة عمينا كما كانت مكتكبة عمييـ كقكلو تعالى

  .4چ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
ذا قص القرآف الكريـ أك السنة الصحيحة ، حكمان مف ىذه األحكاـ كقاـ الدليؿ الشرعي عمى نسخو  كا 

 فيك ليس شرعان لنا .
فقاؿ جميكر الحنفية : ما داـ قد قص عمينا كلـ يرد في شرعنا ما ينسخو فيجب عمى المكمفيف اتباعو 

الى كعمينا تطبيقو ، كليذا استدؿ الحنفية عمى قتؿ المسمـ بالذمي ، كقتؿ الرجؿ بالمرأة بإطبلؽ قكلو تع
 .6چ  ڭ  ڭچ 5
 

 :7طبقات الحنفية :المطمب الثاني
 :قسـ العمماء طبقات عمماء الحنفية إلى خمس

 ،بف الحسفكمحمد  ،أبي يكسؼ :نحك ،8كتبلمذة أبي حنيفة :الحنفية طبقة المتقدميف مف  :األولى
قررىا  كيستخرجكف األحكاـ عمى مقتضى القكاعد التي ،كانكا يجتيدكف في المذىب ،بف ىذيؿ كزفر

ف خالفكه في بعض الفركع لكنيـ قمدكه في األصكؿ ،أستاذىـ   .كا 

                                           
 -1386، 2، ط126-114|  2(، رسائؿ ابف عابديف، ج1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز أفندم )ت  - 1

196. 

 . 90 \1خبلؼ ،عمـ  أصكؿ الفقو ،  - 2
رد المحتار عمى  ،:91 \1ىػ(، 1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )المتكفى:  - 3

 .ـ1992 -ىػ 1412، 2ط بيركت،-دار الفكر، الدر المختار
  .183سكرة البقرة ، آية  - 4
 .94 \1خبلؼ ، عمـ أصكؿ الفقو ،  - 5
 .45سكرة المائدة ، آية  - 6
، مع شرحو لمعبلمة الشيير أبي 9-8(، الجامع الصغير،ص189 -132الشيباني، أبك عبداهلل محمد بف الحسف الشيباني،) - 7

 ( . 1304 -1264الحسنات عبد الحي المكنكم رحمو اهلل، 
 .7في صفحة ترجـ ليـ   - 8
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 4كالحمكائي ،3كأبي الحسف الكرخي ،2كالطحاكم ،1بكر الخصاؼ كأبي :طبقة أكابر المتأخريف :والثانية
كأمثاليـ فإنيـ يقدركف عمى االجتياد في المسائؿ التي ال ركاية  ،6كفخر اإلسبلـ البزدكم ،5كالسرخسي

 .في الفركع كال في األصكؿ كال يقدركف عمى مخالفتو ال ،عف صاحب المذىبفييا 
 

فإنيـ ال يقدركف عمى االجتياد  ،كأضرابو 7كالرازم :طبقة أصحاب التخريج مف المقمديف :والثالثة
كحكـ مبيـ محتمؿ  ،لكنيـ إلحاطتيـ باألصكؿ يقدركف عمى تفصيؿ قكؿ مجمؿ ذم كجييف ،أصبل

  .ي حنيفة أك أصحابوألمريف منقكؿ عف أب
 

كشيخ اإلسبلـ برىاف  1كأبى الحسف أحمد القدكرم :طبقة أصحاب الترجيح مف المقمديف :والرابعة
كىذا  ،ىذا أكلى :كشأنيـ تفضيؿ بعض الركايات عمى بعض بقكليـ ،صاحب اليداية كأمثاليما 2الديف

  .اسكىذا أرفؽ بالن ،كىذا أكفؽ بالقياس ،كىذا أكضح دراية ،أصح ركاية

                                           
قيؿ عمر بف الشٍَّيبىاًنٌي اإًلمىاـ أىبيك بكر اٍلخ - 1 ابو، مف أىٍحمد بف عىٍمرك كى صاؼ، كىافى فىاضبل فارضا حاسبا عىاًرفنا ًبمذىب أىٍصحى

كط اٍلكىًبير، ايىا، الشُّري ًغير، كتبو: كتاب اٍلًحيىؿ فى مجمديف، كتاب اٍلكىصى كط الصَّ اع الشُّري كتاب ،كتاب المحاضر كالسجبلت ،الرَّضى
  . بغداد سنة إحدل كستيف كمائتيفأدب القىاًضي، كتاب النَّفىقىات عمى اأٍلىقىاًرب، كمؤلفات أخرل، مات ب

بف قطمكبغا السكدكني: زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف قطمكبغا السكدكني الجمالي الحنفي .  88 \1 الجكاىر المضية ،القرشي :
 1413، 1، تحقيؽ: محمد خير رمضاف يكسؼ، دار القمـ، دمشؽ، ط97 \1تاج التراجـ في طبقات الحنفية : ىػ(879)المتكفى: 

 ـ 1992 - ىػ
اًفظ، لو كتاب شرح اآٍلثىار كىافى ًإمىامنا فى  - 2 ٍعفىر اإًلمىاـ اٍلحى ممىة أىبيك جى مَّد بف سىبلمىة بف سى اًكٌم: أىٍحمد بف ميحى ًقييا مف الحنفييف الطَّحى

ث مائىة. القرشي، الجكاىر ال ثىبلى مىات سنة ًإٍحدىل كىعٍشريف كى ًمائىتىٍيًف، كى بف قطمكبغا  .103 \1مضية كلد سنة تسع كىعٍشريف كى
 .  100 \1السكدكني، تاج التراجـ في طبقات الحنفية، 

كىافى كثير الصَّ  - 3 اب أبي حنيفىة كى ة عبيد اهلل بف اٍلحيسىٍيف بف دالؿ بف دليـ أىبيك اٍلحسف اٍلكىٍرًخي اٍنتىيىت ًإلىٍيًو رياسة أىٍصحى ٍكـ كىالصَّبلى
كىافى  اجة كى ث مائىة . صبكرا عمى اٍلفقر كىاٍلحى ثىبلى تيكفِّي سنة أىٍربىًعيفى كى ًمائىتىٍيًف كى ابو ىجره مكلده سنة ًستِّيفى كى اء مف أىٍصحى مف تكلى اٍلقىضى

 .  337 \1القرشي، الجكاىر المضية، 
مَّد عبد اٍلعىًزيز اٍبف أىٍحمد الحمكائي، مفتي الحنفية في بخارل، مات سنة أربعمئة كست كخمسيف ىجرم - 4 . ابف  أىبيك ميحى

دار  231 \3،تذكرة الحفاظ، 748قايمزالذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 .561\2القرشي، الجكاىر المضية،  ـ،1998 -ىػ1419، 1ط لبناف-الكتب العممية بيركت

مات في  حب المبسكط . ككاف عالما أصكليا مناظرا،. محمد بف احمد بف أبي سيؿ أبك بكر السرخسي شمس األئمة صا- 5
  315 \2. القرشي، الجكاىر المضية،44\2حدكد الخمسمائة بف قطمكبغا السكدكني، تاج التراجـ في طبقات الحنفية،

عمى عمي بف محمد بف الحسيف بف عبد الكريـ بف أبك الحسف فخر اإلسبلـ البزدكم الفقيو بما كراء النير صاحب الطريقة  - 6
 .  372 \1، 85 \2. المرحعاف السابقاف بالترتيب،  15 \2مذىب اإلماـ أبي حنيفة تكفى سنة أثنيف كثمانيف كأربعمائة . 

- 
ث مائىة سكف بىٍغدىاد كىعنوي  7 ثىبلى كؼ بالجصاص، مكلده سنة خمس كى مٌي أىبيك بكر الرَّاًزٌم اإًلمىاـ اٍلكىًبير اٍلمىٍعري  أىخذ فقياؤىا أىٍحمد بف عى

ًستِّيفى سنة. ث مائىة عىف خمس كى ثىبلى اب، مات سنة سبعيف كى لىٍيًو اٍنتىيىت رياسة اأٍلىٍصحى ، ابف 85 \1القرشي، الجكاىر المضية،    كىاً 
 .  96 \1تاج التراجـ،  قطمكبغا،
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ركاية الك  3طبقة المقمديف القادريف عمى التمييز بيف األقكل كالقكم كالضعيؼ كظاىر الركاية :والخامسة

كغيرىـ مثؿ  ،7كحافظ الديف النسفي ،6كجماؿ الديف الحصيرم 5كشمس األئمة محمد الكردرم 4 النادرة
ينقؿ في كتابيـ األقكاؿ كشأنيـ أف ال  ،8كصاحب المختار :أصحاب المتكف المعتبرة مف المتأخريف

كأما الذيف ىـ دكف ذلؾ فإنيـ  .كىذه الطبقة ىي أدنى طبقات المتفقييف ،المردكدة كالركايات الضعيفة
  .ال يحؿ ليـ أف يفتكا إال بطريؽ الحكاية ،كانكا ناقصيف عاميف يمزميـ تقميد عمماء عصرىـ

 
الفقياء عمى سبع  :ض رسائموصاحب اإلصبلح كاإليضاح في بع 9كقاؿ ابف كماؿ باشا الركمي

  :طبقات

                                                                                                                                
ركل الحديث ككاف أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر القدكرم البغدادم صاحب المختصر كلد سنة اثنتيف كستيف كثبلثمائة، ك  -1

 .  99\1صدكقا كانتيت إليو رياسة الحنفية بالعراؽ،مات سنة ثماف كعشريف كأربعمائة . ابف قطمكبغا، تاج التراجـ، 

احب اٍلًيدىايىة، مى  - 2 قؽ صى ـ برىىاف الٌديف المارغياني اٍلعىبلمىة اٍلميحى ٍسبلى ًميؿ الفرغاني شيخ اإلًٍ مٌي بف أبي بكر بف عبد اٍلجى فى سنة اتى عى
ًتٍسعيف كىخٍمس مائىة .  القرشي، الجكاىر المضية،  ث كى  383 \1ثىبلى

ًغير كا - 3 ًغير كىاٍلكىًبير كىالسير اٍلكىًبير كىالصَّ اًمع الصَّ مَّد السِّتَّة اٍلمىٍبسيكط كىاٍلجى كىايىة كتب ميحى كتب ظىاىر الرِّ مَّد بف كى لزيادات كميىا تأليؼ ميحى
 1986 - 1407، 1كراتشي، ط –، الصدؼ ببمشرز 570ـ اإلحساف المجددم البركتي، قكاعد الفقو، الحسف .البركتي: محمد عمي

الركاية النادرة: ىي مسائؿ مركية في كتب محمد بف الحسف كلكنيا لـ ترك عف محمد بركايات ظاىرة ثابتة صحيحة . ابف عابديف،  - - 4
 .الدر المحتار عمى الدر المختار

 ار بف محمد العمادم، الكردرم )أبك الكحدة، شمس األئمة( فقيو.محمد بف عبد الست - 5
مف آثاره: مختصر حساـ الديف اإلخسيكتي، الحؽ المبيف في دفع شبيات المبطميف أك السيؼ المسمكؿ في الرد عمى صاحب المتحكؿ 

 كيسمى أيضا الدرة المنيفة في انتصار اإلماـ األعظـ أبي حنيفة . 
مكتبة ، 167\ 10ىػ(، معجـ المؤلفيف 1408بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي )المتكفى:  عمر بف رضا رضا كحالة:

  .بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت -المثنى 

كىافى قد جمع بىيف اٍلعمـ كىاٍلعىمىؿ، تفقو ببخارل،أفتى، كحدث، ما - 6 مىانو كى نىًفيَّة ًفي زى ق . 636ت سنة جماؿ الٌديف الحصيرم شيخ اٍلحى
ىػ(، طبقات الشافعية الكبرل، 771. السبكي: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )المتكفى: 155 \2القرشي، الجكاىر المضية، 

 ىػ . 1413، 1، المحقؽ: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط263 \8

احب التصانيؼ المفيدة في اٍلًفٍقو كى عبد اهلل ب - 7 افظ الٌديف أىبيك البركات النَّسىًفٌي، أحد الزىاد اٍلميتىأىخِّريف، صى اأٍليصيكؿ، ف أىٍحمد بف مىٍحميكد حى
لو اٍلكىاًفي فى شرح الكافي كالكافي تصنيفو لو شرح النافع سىمَّاهي بالمنافع، كى لو كنز الدقائؽ،  لىوي اٍلميٍستىٍصفى في شرح اٍلمىٍنظيكمىة، كى أىٍيضا، كى

سبع مائىة .القرشي، الجكاىر المضية  لو اٍلمنىار في أصيكؿ الٌديف، تكٌفي سنة ًإٍحدىل كى لو اٍلمنىار في أصيكؿ اٍلًفٍقو، كى . ابف  271 \1كى
 .  175 \1قطمكبغا، تاج التراجـ. 

تكفي يف المنتقى كاالستذكار، الفقيو المحدث المحقؽ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الحؽ التممساني صاحب المختار في الجمع ب -8
 بتممساف، في سنة خمس كعشريف كستمائة.

، المحقؽ: عادؿ 310 \1ىػ(، الكفيات. 810بف قنفد: أبك العباس أحمد بف حسف بف الخطيب الشيير بابف قنفذ القسنطيني )المتكفى: ا
 ـ  1983 -ىػ  1403، 4نكييض، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت،ط

 أحمد بف سميماف بف كماؿ باشا، شمس الديف: قاض مف العمماء بالحديث كرجالو. ابف كىمىاؿ باشا - 9



15 

كمف سمؾ مسمكيـ في تأسيس قكاعد األصكؿ  كاألئمة األربعة :طبقة المجتيديف في الشرع :األولى
  .مف غير تقميد ألحد ال في الفركع كال في األصكؿ ،كاستنباط األحكاـ كالفركع عف األدلة األربعة

 ،كسائر أصحاب أبي حنيفة بف الحسفكمحمد  سؼكأبي يك :  1بطبقة المجتيديف في المذى :والثانية
القادريف عمى استخراج األحكاـ عف األدلة المذككرة عمى مقتضى القكاعد التي قررىا أستاذىـ أبك 

ف خالفكه في بعض أحكاـ الفركع لكنيـ يقمدكنو في قكاعد األصكؿ كبو يمتازكف عف  ،حنيفة فإنيـ كا 
 .المعارضيف في المذىب

 كالخصاؼ كالطحاكم :لمجتيديف فى المسائؿ التي ال ركاية فييا عف صاحب المذىبطبقة ا :والثالثة
فإنيـ ال يقدركف عمى المخالفة لمشيخ ال في الفركع  ،كأمثاليـ كالحمكائي كالسرخسي كأبي الحسف الكرخي

عمى حسب أصكؿ  ،كال في األصكؿ لكنيـ يستنبطكف األحكاـ في المسائؿ التي ال نص فييا عنو
  .قكاعد بسطياقررىا ك 
فإنيـ ال يقدركف عمى االجتياد  ،كأضرابو كالرازم :طبقة أصحاب التخريج مف المقمديف :والرابعة
كحكـ  ،لكنيـ إلحاطتيـ باألصكؿ كضبطيـ لممأخذ يقدركف عمى تفصيؿ قكؿ مجمؿ ذم كجييف ،أصبل

يـ كنظرىـ في أك عف كاحد مف أصحابو المجتيديف برأي ،محتمؿ ألمريف منقكؿ عف صاحب المذىب
  .األصكؿ كالمقايسة عمى أمثالو كنظائره مف الفركع

 ،كصاحب اليداية كأمثاليما كأبي الحسيف القدركم :طبقة أصحاب الترجيح مف المقمديف :والخامسة
 .كشأنيـ تفضيؿ بعض الركايات عمى بعض

  
 
 
 

                                                                                                                                
خ( ك )مجمكعة  -خ( ك )طبقات المجتيديف  -تركي األصؿ، مستعرب، تعمـ في أدرنو، لو تصانيؼ كثيرة، منيا )طبقات الفقياء 

الزركمي: خير الديف بف محمكد بف محمد . ت سنة أربعيف كتسعمائةخ( في فقو الحنفية، ما -ط( ك )إيضاح اإلصبلح  -رسائؿ 
 .  ـ 1502002دار العمـ لممبلييف، ط 133 \1ىػ(، األعبلـ 1396بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى: 

 السابقة .  جميع العمماء الكارد ذكرىـ في الطبقة الثانية كالثالثة كالرابعة كالخامسة قد ترجـ ليـ في الصفحات - 1
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يؼ كظاىر المذىب كظاىر طبقة المقمديف القادريف عمى التمييز بيف األقكل كالقكم كالضع :والسادسة
 1صاحب الكنز :مثؿ ،كأصحاب المتكف األربعة المعتبرة مف المتأخريف: الركاية كالركاية النادرة

 .4كصاحب المجمع 3احب الكقاية كص 2كصاحب المختار 
 

كال يميزكف  ،كال يفرقكف بيف الغث كالسميف ،طبقة المقمديف الذيف ال يقدركف عمى ما ذكر :السابعة
 .5عف اليميف بؿ يجمعكف ما يجدكف كحاطب الميؿالشماؿ 

 
  :انتشار المذىب الحنفي :المطمب الثالث

 
انتشاره كثرة تبلميذه الذيف  سبابأ مفك  ،انتشر المذىب الحنفي باالستنباط كالتخريج انتشاران عظيمان 

طبيقيا عمى حكاـ كتت طائفة اىتمت باستنباط عمؿ األءكمف بعدىـ جا ،أكثركا مف التفريع عمى آرائو
عراؼ كعادات أذات  ،انتشاره في أماكف كثيرة :ككذلؾ مف األسباب ،يحدث مف الكقائع في العصكر ما

كاف يعتبر المذىب الغالب في سكاد الدكلة العباسية لتفضيمو إياه في  ،تقتضي تخريجات كثيرة ،مختمفة
 .6األحكاـ العدليةكعنو أخذت مجمة  ،كما كاف المذىب الرسمي لمدكلة العثمانية ،القضاء
كمصر  ،ذىب الحنفي مذىب الفتيا كالقضاء الشرعي في الببلد التي خضعت لمحكـ العثمانيلما ككاف

ىك ك  ،في تركيا بالنسبة لمعبادات بو قضىيي  كما أنو كاف ،كالعراؽ كفمسطيف دفكسكريا كلبناف كاألر 
ككاف  ،ف كجكزستاف كآسيا الصغرلكتركستاف كسجستا المذىب الغالب في البمقاف كالقكقاز كأفغانستاف

ككصؿ ببلد  ،كالمذىب السائد عند مسممي اليند كالصيف ،حنفية -أرمينية كأذربيجاف-أىؿ جرجاف 
  .7كـ بو فترة مف الزمف، أم كثير مف البمداف يكجد بيا اتباع لمحنفيةكحي  ،المغرب العربي

 المطمب الرابع : تاريخ دخول المذىب الحنفي إلى فمسطين. 

                                           
ًفٌي النَّسىًفٌي اٍلميتىكفَّى سنة ) - 1 افظ الٌديف أىبيك البركات النَّسى احب اٍلكىٍنز عبد اهلل بف أىٍحمد بف مىٍحميكد حى  \3أبك الفضؿ ، الدرر الكامنة  ( .710صى

17 . 

احب اٍلميٍختىارألبي الفضؿ، مجد الديف: عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي، الحن - 2  \4الزركمي (. 683في مجد الٌديف المتكفي سنة )صى
136 . 

احب اٍلًكقىايىة محمكد بف عبيد اهلل بف محمكد تىاج الشًَّريعىة المتكفي سنة ) - 3  .24\1ابف قطمكبغا، تاج التراجـ ، (، 673صى

ابف تغريبردل، المنيؿ الصافي  (،694)مظفر الٌديف المتكفي سنة  مظفري الديف ابف الساعاتي: صاحب اٍلمجمع أحمد بف عمي بف تغمب - 4
 .81 \1كالمستكفى بعد الكافي، 

 .558 \1القرشي، الجكاىر المضية،  - 5
  .، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف129بدراف، بدراف أبك العينيف، تاريخ الفقو اإلسبلمي، ص  - 6

 (. 365 -364أبك زىرة، تاريخ المذاىب اإلسبلمية، دار الفكر العربي، ص) - 7
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عف طريؽ خركج كيفية الدخكؿ يكجد تاريخ محدد لدخكؿ المذىب الحنفي إلى فمسطيف، كلكف كانت  ال
 فرجعكاكمصر، كبغداد، كدرسكا ىناؾ عمى أيدم عمماء حنفية، عمماء فمسطيف إلى األقطار المجاكرة 

مكف إلى مكطنيـ فمسطيف، كىـ ينتمكف إلى المذىب الحنفي، فتتممذ عمى أيدييـ طبلب أصبحكا يحم
 المذىب الحنفي، كىكذا انتشر المذىب الحنفي في فمسطيف. 
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 .الحنفية في فمسطين التي ينتسب إلييا فقياء  العائالت :لثالمبحث الثا
 

  :عائمة النقيب :األول المطمب
، كالنقيب، كقد قديمان ىذه العائمة كانت تعرؼ باسـ  الجعفرم ، كتعرؼ اليكـ بأسماء ىاشـ ، كالحنبمي

 1ظير منيـ عمماء كثيركف ، كىي مكجكدة في نابمس. 
 
  :وكان من فقيائيا 

 .(ػى698 ت) ،عرؼ بابف النقيب جماؿ الديف ،محمد بف سميماف بف الحسف البمخي ثـ المقدسي
 .(ىػ 816 ت) .(النقيب ابف العباس، أبك) المقدسي محمد بف عمي بف حمدأ

  .(ػى 816ت ) –ابف عبلء الديف النقيب  - شياب الديف أبك العباس أحمد
 .(ىػ 830ت ) –ابف عبلء الديف بف النقيب  –كماؿ الديف محمد 

 ،الحنفي يعرؼ بابف النقيب ،المقدسي ،الكماؿ بف العبلء الصفدم ضكء محمد بف أحمد بف عمي بف
  .(ىػ832 ت)

  .(ػى853ت )،النقيب بف الحنفي المقدسي الزيني الشيكخ شيخ الرًَّحيـ عبد
 .(ػى880 ت)، عبلء الديف النقيب ابف
ميٌ  مي بف أىحمد بف بف محمد عى ء ضكء بف محمد بف عى  األىٍصؿ الصفدم ،الشيىاب بف الكماؿ بف اٍلعىبلى

  .(ػى880ت) ،بابف النقيب كسمفو كيعرؼ ،المقدسي الحنفي
ء  .الديف أبك الحسف عمي بف النقيب المقدسي الحنفي عىبلى

  .اؿ الديف بف حمزة النقيبعبد الرحمف بف كم
  .عبد الكريـ بف كماؿ الديف بف حمزة النقيب 
  .إبراىيـ بف كماؿ الديف بف حمزة النقيب 
 

  :عائمة الديري :الثاني المطمب
 2نسبة إلى مكاف بمردا أك الدير الذم بجانب المرداكييف مف بيت المقدس 

 
 

  

                                           
 .130 \2الدباغ ، ببلدنا فمسطيف ،  - 1
 . 488 \9.  الدباغ ، مكسكعة ببلدنا فمسطيف ، 89 \8السخاكم ، الضكء البلمع ،  - 2
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  :من فقيائيا
  .(ىػ827 ت) ،يعرؼ بابف الديرم ،الحنفي ،د المقدسيشمس الديف أبك عبداهلل محم القاضي

 .(ىػ849 ت)شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبداهلل الديرم العبسي 
اة قىاًضي بف الرٍَّحمىف عبد الٌديف ًميفأى    .(ىػ856)ت ، الحنفي الديرم بف الٌديف شمس اٍلقيضى

 ،المقدسي ،النابمسي األصؿ ،مس الديفسعد الديف بف أبي بكر بف مصمح أبك السعادات بف القاضي ش
 .ىػ( 867 ت) ،()ابف القاضي شمس الديف، كيعرؼ بابف الديرم ،الحنفي

زيف الديف عبد المطيؼ بف قاضي القضاة شمس الديف أبي عبد اهلل بف قاضي القضاة كماؿ الديف بف  
  .(ػى 870)ت  ،عبد اهلل محمد الديرم الحنفي

 ،)ابف القاضي شمس الديف الديرم الديف سعد بف بكر أبي بف مصمح ابف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ
  .(ػى 876 -ت)

  .(ػى878ت) ،أخك زيف الديف السابؽ ،بف كماؿ الديف جماؿ الديف بف شيخ اإلسبلـ شمس الديف
 القىاًضي بف بكر أبي بف مصمح بف بكر أبي بف سعد بف اهلل عبد محمد بف محمد بف بف اهلل عبد

  .(ػى878)، المقدسي الحنفي الديرم فشمس الدي
العبسي  الديرم بف محمد اهلل عبد أبي الٌديف شمس االسبلـ شيخ القضاء قىاًضي بف سعد الٌديف تىاج

  .(ػى892 )ت ،الحنفي
  .عبد العزيز الديرم

 
 :عائمة التمرتاشي :المطمب الثالث

جدعائمة الخطيب بغزة ، كقد انقرضت نسبة إؿ "تمرتاش " قرية بببلد العجـ أك إلى " تمرتاش " اسـ 
 . 1، كالدمرداش كامة مركبة مف دمر كداش بمعنى الحديد القكمىذه العائمة مف غزة 

 
 :من فقيائيا

 .(ػى 1004 ت) ،صاحب التنكير، شمس الديف الخطيب التمرتاشي الغزم
   .(ػى 1035ت ) ،الحنفى اٍلفىًقيو الغزل التمرتاشى محفكظ بف شمس الديف ابراىيـ

الح بف محمد  بف االسبلـ الشمس محمد شيخ حفيد التمرتاشى الغزل أىٍحمد بف اهلل عبد بف محمد بف صى
احب ،اهلل عبد  .(ػى1035ت ) ،التنكير صى

  .ابف العالـ السابؽ (ىػ 1055ت )،حنفي فقيو ،الغزم التمرتاشي أحمد بف اهلل عبد بف محمد بف صالح
  .(ىػ 1080كجكد م)،صالح بف أحمد بف صالح التمرتاشي

                                           
 . 74 \3الطباع ، اتحاؼ األعزة ،  - 1
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  .تكفي في القرف الثاني عشر اليجرم ،صالح بف أحمد بف محمد بف صالح بف التمرتاشي
 .(ػى 1200 – 000)، نجـ الديف التمرتاشي ابف الشيخ صالح السابؽ

اشتير خبره في القرف العاشر في  ،الغزم الحنفي ،عبداهلل بف أحمد شياب الديف الخطيب ابف تمرتاش
 .غزة

  . شيخ محمد شمس الديف التمرتاشيالكابنو 
  

 
 عائمة العجمي  :الرابع  المطمب

 
 من فقيائيا: 

  .(ػى 801)ت  ،خميؿ بف عيسى بف عبد اهلل العجمي
  .(ػى 809)ت  ،مكفؽ الديف العجمي

  .(ػى883)ت  ،عمي بف محمد المشيكر بقرا عمي العجمي الحنفي
 ،لديف بف محمد ظيير الديف القدسي الحنفيعبد الغفار بف يكسؼ جماؿ الديف بف محمد شمس ا

  .(ػى1057 ت) ،المعركؼ بالعجمي
 

 عائمة ابن الرصاص  :المطمب الخامس
ىي مف العائبلت التي دخمت القدس محررة في ركاب التحرير الصبلحي األيكبي أك بعده كتتابعت في 

 1ىػ.1100دخكليا كاستقرارىا في بيت المقدس حتى عاـ 
 : من فقيائيا

 .(ػى790)ت  ،ب الديف أبك العباس أحمد بف حسف بف الرصاص الحنفيشيا
 .(ػى803)ت  ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف شرؼ الديف عيسى بف الرصاص الحنفي

  .(ػى822) ،تقي الديف أبي بكر بف عيسى بف الرصاص الحنفي عبلء الديف أبك الحسف بف
 .(ػى832) ،الركح عيسى بف الرصاص الحنفي تقي الديف أبك اإلنفاؽ أبك بكر بف شرؼ الديف أبي

 
 الخيري: عائمة :المطمب السادس

من كرام العائالت في الديار الفلسطينية ، وىم من أعقاب خير الدين وىي في الرملة ويافا ،  ت ىذه العائلة وجد
 1الرملي الفذ. 

                                           
1 - www. Alqudstoday.com. 
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 : من فقيائيا
 783ت ) ،المكاىب خميؿ بف عيسىشمس الديف أبك عبداهلل محمد بف قاضي القضاء خير الديف أبي 

  .(ػى
  .(ػى894 تمحمد بف محمد بف مكسى بف عمراف خير الديف أبك الخير بف الشمس الغزم الحنفي )

  .)أبك العالـ السابؽ( ،خميؿ بف عيسى بف عبد اهلل خير الديف
  .(ػى1071ت )محيي الديف بف خير الديف بف أحمد الرممي 

  .كىك ابف أخت خير الديف الرممي ،لمقدسيمحمد بف تاج الديف بف محمد ا
 ( ػى1113ت نجـ الديف محمد بف خير الديف بف أحمد بف عمي األيكبي )

 
 :عائمة العممي :المطمب السابع

 2آل العلمي ىم من السادة األشراؼ في المغرب ، نزلت القدس واستقرت فيها ومنهم جماعة أقامت في اللد وغزة 
 

 :من فقيائيا
 .(ػى1018ت ) ،ي محمد بف عمي الممقب شمس الديف العمميمحمد العميم

 .(ػى1081 -993) ،خير الديف بف أحمد بف نكر الديف العممي الفاركقي 
  .(ػى1171)ت ، المعركؼ بالعممي ،مصطفى بف أحمد

  .(ػى 1295ت) ،عبد الكىاب بف مصطفى بف محمد بف كفا محمد العممي الحسني المقدسي
  .(ػى1361 ت) ،الحسني المقدسي حسيف بف مصطفى العممي

 .(ػى1345)ت  ،خميؿ بف السيد مصطفى كفا العممي
 
 
 
    
 
 
 
 

                                                                                                                                
 . 429 \4الدباغ ، موسوعة بالدنا فلسطين ،  - 1
 . 316 \3،  الطباع ، إتحاؼ األعزة - 2
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  .نية التي درس بيا عمماء الحنفيةالمدارس الفمسطي :رابعالمبحث ال
 

  :المدرسة الصالحية :المطمب األول
 

 583س في سنة أنشئت بعد تحرير بيت المقد ،صبلح الديف األيكبي تنسب ىذه المدرسة إلى مؤسسيا
 .1ػى
كمف أشير المدارس في  ،لقد كانت المدرسة الصبلحية أكؿ مدرسة أنشئت في العصر األيكبي 

كالعصر العثماني حتى  كاستمرت تؤدم دكرىا العممي في العصر األيكبي كالعصر المممككي ،القدس
كفي أكؿ  اب األسباطعند بداخؿ أحد أبكاب القدس القديمة ،  تقع ،نياية القرف الثاني عشر اليجرم

 .2درب اآلآلـ، قبالة الحـر القدسي الشريؼ 
تحكلت المدرسة إلى كنيسة باسـ كنيسة القديسة يكحنا ، أال أف المسيحيف المحمييف يطمقكف عمييا اسـ 

 3" كنيسة الصبلحية " .
  -:منيـعمى فقياء المذىب الشافعي إال أنو درس فييا عمماء حنفية  تبالرغـ أف ىذه المدرسة كقف

  .ػى1071المتكفى سنة  ،أبك المطؼ بف إسحاؽ بف محمد بف أبي المطؼ الحصكفي المقدسي -1

 .4ػى1141كمحمد بف جار اهلل المتكفى سنة  -2

 .5ػى1144جار اهلل بف محمد بف أبي المطؼ المتكفى سنة  -3

  
  :المدرسة النحوية :المطمب الثاني

 
في المسجد األقصى تقع  ،ػى604جرم في سنة ىي مف المدارس التي أنشئت في القرف السابع الي

ٍخرىة صحف طرؼ عمى المبارؾ  كىي متخصصة بتدريس المغة العربية ،الغرب الى اٍلقٍبمىة ًجيىة مف الصَّ
 .6ػى624بناىا الممؾ المعظـ عيسى بف العادؿ المتكفى سنة 

                                           
 .  41 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 1
 .188 \1، المدارس في بيت المقدس، عبد الميدم - 2
3 - www. Thaqafa. orq 
 .  (ـ1986 –ق 1406، مطبعة المعارؼ، القدس، 2. ط 238المفصؿ في تاريخ القدس، ص ،العارؼ، عارؼ - 4
سمؾ الدررفي أعياف  ىػ(1206حمد مراد الحسيني، أبك الفضؿ )المتكفى: أبك الفضؿ، محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف م - 5

 .ـ 1988 -ىػ  1408، 3ط الناشر: دار البشائر اإلسبلمية، دار ابف حـز، 6\2القرف الثاني عشر 
 .  240. العارؼ، المفصؿ في تاريخ القدس، ص  34 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 6
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ثـ أصبحت مقرِّا  أصبحت ىذه المدرسة مكتبة لممجمس الشرعي اإلسبلمي األعمى في العيد األخير،
عمارىا في سنة  مقر  ، كىي اآلفـ1956لممكتب المعمارم اليندسي إلصبلح قبة الصخرة المشرفة كا 

 1.محكمة األستئناؼ الشرعية في القدس 
  :ومن العمماء الذين درسوا فييا

  .2ػى832المتكفى سنة  ،الحنفي ،تقي الديف أبك بكر بف عيسى بف الرصاص األنصارم المقدسي -1

 ،الحنفي ،األنصارم المقدسي المعركؼ بابف الرصاص ،الشيخ تقي الديف عبلء الديف عمي ابف -2
 .3ػى882المتكفى سنة 

 :المدرسة المعظمية :المطمب الثالث
 

تقع عند باب المسجد األقصى  ،ػى614سنة  ،ىي مف المدارس التي أنشئت في القرف السابع اليجرم
كأكقفيا عمى الفقياء مف المذىب  ،أنشأىا الممؾ المعظـ عيسى ،المعركؼ بباب الدكادارية )باب العتـ(

 .4لذلؾ سميت أيضان بالمدرسة الحنفية ،الحنفي
  :كمف العمماء الذيف درسكا فييا 
 .5ػى827المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،شمس الديف محمد بف عبدا هلل الديرم -1
 ،المعركؼ بابف الديرم ،لحنفيا ،المقدسي ،شمس الديف محمد بف محمد بف عبد اهلل الديرم -2

 .6ػى 849المتكفى سنة
 .7ػى856المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،زيف الديف عبد الرحمف بف محمد الديرم -3
  .8ػى 867المتكفى سنة  ،الحنفي ،سعد الديف سعد بف محمد الديرم المقدسي -4

 

 .1ػى892المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،تاج الديف عبد الكىاب بف سعد الديرم -5

                                           
1 - www. Thaqafa. orq 
لسخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )المتكفى: ا - 2

 .220\2ير الديف، األنس الجميؿ، بيركت. مج ،: منشكرات دار مكتبة الحياة65\11 ،الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع، ىػ(902

 . 234 \2الديف، األنس الجميؿ، مجير   . 206 \5السخاكم، الضكء البلمع،  - 3

 .   240. العارؼ، المفصؿ في تاريخ القدس، ص  218 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 4
 . 89\8السخاكم، الضكء البلمع،  - 5
  . 124 \9السخاكم، الضكء البلمع،  - 6

 .  126السيكطي، نظـ العقياف،  - 7
 .  253 \3السخاكم، الضكء البلمع،  - 8
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 894المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،خير الديف محمد بف محمد بف مكسى بف عمراف الغزم -6
 .2ػى

 .3الحنفي الشريحي كماؿ الديف إسماعيؿ -7
 .4الحنفي ،كريـ الديف عبد الكريـ القرماني الركمي -8
ى سنة كالمتكف ،الحنفي ،خير الديف أبك المكاىب خميؿ بف عيسى بف عبد اهلل العجمي البابرتي -9

  .5ػى 801
 .6ػى803المتكفى  ،الحنفي ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف عيسى بف الرصاص -10
 . 7ػى855المتكفى  ،الحنفي ،المقدسي ،شمس الديف محمد بف خميؿ بف عيسى البابرتي -11
المتكفى سنة  ،المقدسي الحنفي، أميف الديف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف سعد الديرم -12

  .8 ىػ856
 ،المقدسي ،لديرماصر الديف ىبة اهلل بف عبد الكىاب بف سعد بف محمد بف عبد اهلل نا -13

 .9الحنفي
المعركؼ بابف خير  ،الحنفي ،شمس الديف أبك المطؼ محمد بف محمد بف الخميؿ المقدسي -14

 .10الديف
المتكفى سنة  ،كيعرؼ بالسكداني ،الحنفي ،المقدسي ،شياب الديف أحمد بف أحمد الصعيدم -15

 .11ػى802
 .12 ػى853المتكفى سنة  ،زيف الديف عبد الرحيـ بف النقيب الحنفي -16

 
  

 
                                                                                                                                

 .  100 \5لمصدر السابؽ، ا - 1

 .  23 \ 10المصدر السابؽ،  - 2

 218 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 3

 .  218 \2المصدر السابؽ،  - 4

 . 219 \2المصدر السابؽ،  - 5

 . 220 \2المصدر السابؽ،  - 6

 .  224 \2المصدر السابؽ،  -7

 .  225 \2س الجميؿ، . مجير الديف، األن 134 \4السخاكم، الضكء البلمع،  - 8
 .  242 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 9

 . 242 \2المصدر السابؽ،  - 10
 .  219 \2. مجير الديف، األنس الجميؿ،  225 \1السخاكم، الضكء البلمع،  - 11

 . 231 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 12
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  :المدرسة األمجديةالمطمب الرابع : 
تقع  ،شقيؽ الممؾ المعظـ عيسى ،تنسب المدرسة األمجدية إلى الممؾ األمجد حسف ،ىي مدرسة حنفية

  .ييالـ يذكر المؤرخكف أسماء العمماء الذيف درسكا ف، ك 1باب الحـر الشريؼ عند
 

  :المدرسة التنكزيةالمطمب الخامس : 
المتكفى سنة  ،تنسب المدرسة التنكزية إلى كاقفيا األمير سيؼ الديف تنكز بف عبد اهلل الناصرم

 .2تقع بجكار المسجد األقصى عند باب السمسمة ،ػى741
 :كمف العمماء الحنفية الذيف درسكا فييا

الحنفي المعركؼ  ،ثـ المقدسي ،بف ضكء الصفدمكماؿ الديف محمد بف أحمد بف عمي بف محمد  -1
 .3 ػى832بابف النقيب المتكفى سنة 

  .4ػى853المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،زيف الديف عبد الرحيـ بف النقيب -2
المتكفى سنة  ،المشيكر بالعجمي ،الحنفي ،المقدسي ،شمس الديف محمد بف عبد الرحيـ بف النقيب -3

 .5ػى877
 ،الحنفي ،المقدسي ،الصفدم ،محمد بف أحمد بف عمي بف محمد بف ضكء عبلء الديف عمي بف -4

 6 . ػى880المعركؼ بابف النقيب المتكفى سنة 
 .7ػى887المتكفى  ،الحنفي ،المقدسي ،زيف الديف عبد الرحيـ بف محمد بف عبد الرحيـ بف النقيب -5

 :المدرسة األرغونيةالمطمب السادس : 
 ،في بيت المقدس ،ػى 758المتكفى سنة  ،فيا أرغكف الصغير الكامميتنسب المدرسة األرغكنية إلى كاق

 كمبلصقة عمى يسار الخارج منو، تجاه المدرسة الجكىريةباب الحديدفي الجية الغربية مف الحـر تقع 

                                           
ىػ، النجـك الزاىرة في ممكؾ 874في أبك المحاسف جماؿ الديف ت تغرم بردل، يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحن - 1

 .، كزارة الثقافة، دار الكتب، مصر172\6مصر كالقاىرة، 

ىػ( الدرر الكامنة في أعياف المائة 852العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:  - 2
ىػ. مجير الديف 1392، 2صيدر اباد/ اليند، ط -/ محمد عبد المعيد ضاف، دائرة المعارؼ العثمانية ، المحقؽ: مراقبة 55\2الثامنة،

 .  35 \2الحنبمي، األنس الجميؿ، 
 .  17 \7السخاكم، الضكء البلمع،  - 3
 .  191 \4المصر السابؽ  - 4

 .  231 \2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ،  - 5

 .  283 \5مع، السخاكم، الضكء البل - 6

 .  231 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 7
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قامت المدرسة بدكرىا في الحركة الفكرية في القدس، كاستمرت كذلؾ حتى أكاخر  .1الخاتكنية لممدرسة
 2.اليجرم/ الخامس عشر الميبلدم، ثـ تحكلت إلى دار لنائب القدسالقرف التاسع 

  :العمماء الحنفية الذيف درسكا فييامف 
 3 .الحنفي  ،المقدسي ،عبلء الديف أبك الحسف بف النقيب -1
المعركؼ  ،الحنفي ،المقدسي ،الصفدم ،كماؿ الديف محمد بف أحمد بف عمي بف محمد بف ضكء  -2

  .4ػى832المتكفى  ،بابف النقيب
 .5ػى853المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،زيف الديف عبد الرحيـ بف النقيب -3
 ،الحنفي ،المقدسي ،الصفدم ،عبلء الديف عمي بف محمد بف أحمد بف عمي بف محمد بف ضكء -4

 .6ػى880المعركؼ بابف النقيب المتكفى سنة 
 

 :المدرسة المنجكيةالمطمب السابع : 
ـ( كقد أنشأىا األمير سيؼ الديف منجؾ 1631ػ 0631ىػ )267ة أينشئت في العصر المممككي سن 

اليكسفي الناصرم، كتقع في طرؼ الحـر مف الناحية الغربية إلى الشماؿ مف باب الناظر ككانت ليذه 
المدرسة أمبلؾ مكقكفة، ككاف ىناؾ ناظر يديرىا كجاب يجبي أكقافيا، كقراء يقرءكف القرآف فييا 

. كك ثيرا ما كاف قاضي القدس يتكلى التدريس فييا بنفسو ككاف المرجع الذم كيعممكنو بأجر معمـك
  .يرجع إليو في جميع شئكف المدرسة

  
مدرسة  ـ1971تبلشت أحكاؿ المدرسة مع الزمف ثـ عمرت كاستعممت في أكائؿ االحتبلؿ البريطاني 

ى خبلؿ الربع األكؿ مف ابتدائية لصغار األكالد ثـ دارنا لمسكف. كلما تأسس المجمس اإلسبلمي األعم
القرف العشريف ضبطيا كاتخذىا مقرِّا لو، كضـ إلييا الدار المجاكرة ليا كالتي كانت تعرؼ فيما مضى 

 7.بالمدرسة الحسنية
 ، ػى776المتكفى سنة  ،تنسب المدرسة المنجكية إلى كاقفيا األمير سيؼ الديف منجؾ اليكسفي الناصرم

 .8شريؼتقع عند باب الناظر في القدس ال
                                           

 .  37 \2، مجير الديف، األنس الجميؿ، 316 \10، تغرم بردل، النجـك الزاىرة، 375 \1العسقبلني، الدرر الكامنة،  - 1

2 - www. Thaqafa. orq  
 .   221 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 3

 .  17 \7السخاكم، الضكء البلمع،  - 4

 . 3/191المصدر نفسو،  - 5

 .  283 \5المصدر نفسو،  - - 6

7 - www. Thaqafa. orq 
 .  37 \2. مجير الديف، األنس الجميؿ،  130 \5العسقبلني، الدرر الكامنة،  - 8
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  :مف العمماء الحنفية الذيف درسكا فييا
المعركؼ بابف الديرم المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،شمس الديف محمد بف عبد اهلل الديرم -1

 .1ػى827
 ،المعركؼ بابف الديرم ،الحنفي ،المقدسي ،شمس الديف محمد بف محمد بف عبد اهلل الديرم -2

  .2ػى 849المتكفى سنة
 .3 ػى 867المتكفى سنة  ،الحنفي ،محمد الديرم المقدسيسعد الديف سعد بف  -3
 .4ػى892المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،تاج الديف عبد الكىاب بف سعد الديرم -4
  .(لـ يذكر اسمو كامبل). 5مكالنا كماؿ الديف -5
 . 6مكسى بف كماؿ الديف -6
 

  :المدرسة الجياركسيةالمطمب الثامن : 
تقع  ،ػى791المتكفى سنة  ،قفيا األمير جياركس الحنبمي الخميميتنسب المدرسة الجياركسة إلى كا

الشمىاؿ ًجيىة مف 7 ةياليكنس كنيسة بجكار
8.  

 .9ػى 867المتكفى سنة  ،الحنفي ،سعد الديف سعد بف محمد الديرم المقدسي -1

 .10ػى892المتكفى سنة  ،الحنفي ،المقدسي ،تاج الديف عبد الكىاب بف سعد الديرم -2

 

 

 

                                           
   . 221 \2. مجير الديف، األنس الجميؿ،  89\8السخاكم، الضكء البلمع،  - 1

 .  124 \9السخاكم، الضكء البلمع،  - 2
 . 253 \3 المصدر نفسو، - 3

 .  100 \5المصدر نفسو،  - 4

 .  249المفصؿ في تاريخ القدس، ص  - 5

 .  249ص  ،المصدر نفسو - 6

 .  43 \ 2. مجير الديف، األنس الجميؿ،   تكجد في الفدس كاليكنسية كىًنيسىة مف ًبنىاء الٌرـك - 7

 .  383 \11 ،تغرم بردل، النجـك الزاىرة - 8

 .253 \3السخاكم، الضكء البلمع،  - 9
 .  100 \5المصدر نفسو،  - 10



28 

 المدرسة الصبيبية:سع : المطمب التا
 809المتكفى سنة  ،إلى كاقفيا األمير عبلء الديف عمي بف ناصر الديف محمد تنسب المدرسة الصبيبية

كقد سميت بيذا االسـ نسبة  .1بجكار المدرسة الجاكلية صىقتقع ىذه المدرسة شماؿ المسجد األ ،ػى
ا بالمدرسة النصيبية إلى القمعة الصبيبية )نمركد اليكـ( التي تقع بيف بانياس  2 .كتبنيف، كتعرؼ أيضن

 ،الحنفي ،مف عممائيا الحنفية الشيخ شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف عبد اهلل بف الصامت القادرم
 .3ػى898المتكفى سنة 

 
  :المدرسة الغادريةالمطمب العاشر : 

الركاؽ الشمالي  داخؿ تقع ،المدرسة الغادرية إلى كاقفيا األمير ناصر الديف محمد بف دلغادر تنسب 
 . 4األقصى المبارؾ بيف مئذنة األسباط كباب حطة ممسجدل

 . 5مف عممائيا شرؼ الديف أبك األسباط يعقكب بف يكسؼ الركمي الحنفي
 

  :المدرسة العثمانيةالمطمب الحادي عشر : 
  .6تنسب المدرسة العثمانية إلى كاقفيا أصفياف شاه خاتكف بنت محمكد العثمانية 

كتتككف مف طابقيف مف  "المدرسة في الجية الغربية مف الحـر جنكبي باب المطيرة "المتكضأ تقع
 .البناء، كتستند في جزء منيا عمى الركاؽ الغربي لمحـر الشريؼ، كتضـ ضريح السيدة أصفياف شاه
مجمس كقد تحكلت ىذه المدرسة فيما بعد إلى دار لمسكف يسكنيا جماعة مف آؿ الفتياني، ثـ عمرىا ال

 .اإلسبلمي األعمى
كقد قامت السمطات اإلسرائيمية المحتمة بحفريات تحت ىذه المدرسة مما أدل إلى تصدع مبناىا 

 7.كمسجدىا، ثـ استكلى المحتمكف عمى المسجد
  :كمف عممائيا الحنفية

                                           
 . 274 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 1
2 - www. Thaqafa. orq 
 .  243 \2المصدر نفسو،  - 3

 .  40\2 ،. مجير الديف، األنس الجميؿ 499 \15تغرم بردل، النجـك الزاىرة،  - 4
  239 \2 مجير الديف، األنس الجميؿ، -5

 .  36 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 6
7 - www. Thaqafa. orq 
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  .1سراج الديف بف مسافر بف زكريا بف يحيى بف إسبلـ بف يكسؼ الركمي المقدسي -1
  .2 ػى 1028المتكفى سنة  ،ي المطؼ المقدسي الحنفيجار اهلل بف أب -2

 .3محمد بف حافظ الديف المقدسي الحنفي  -3

 .4ػى1055 المتكفى سنة ،الممقب حافظ الديف العجمي ،محمد بف جماؿ الديف بف أحمد  -4

  :المدرسة الجوىريةالمطمب الثاني عشر : 
.5الخازندار يتنسب المدرسة الجكىرية إلى كاقفيا صفي الديف جكىر القنقبائ

مى بعد أمتار ( في عيد السمطاف سيؼ الديف جقمؽ المممككي، كتقع عـ1440ىػ ) 448أنشئت سنة 
كقد قامت السمطات اإلسرائيمية بحفريات ، ه المدرسة األرغكنيةباب الحديد باتجاقميمة إلى الغرب مف 

آلثار اإلسبلمية في أدت إلى تصدع في المدرسة، كتقكـ فييا اآلف مكاتب قسـ ا ـ1974في سنة 
 6  .القدس

 :العمماء الحنفية الذيف درسكا فييا 
المتكفى  ،المعركؼ بخجا يمني ،شمس الديف محمد بف محسف بف حسف اليمني الياشمي الحنفي -1

  .7ػى 582بعد 

  .8ػى 880المتكفى سنة  ،المقرئ الحنفي شمس الديف بف محمد بف غضية  -2
  .9محمكد الديرم -3

  :المدرسة الفنرية: المطمب الثالث عشر 
الذم اشتراىا  ،ػى833المتكفى سنة  ،1الركمي تنسب المدرسة الفنرية إلى محمد شاه بف المكلى الفنرم

تقع عمى ركاؽ باب ، 2الظاىرمالطكلكني أحمد بف محمد  كلكف الذم أنشأىا ىك شياب الديف ،ثـ كقفيا
 .3األسباط بالمسجد األقصى

                                           
 .  228 \2 ،مجير الديف، األنس الجميؿ - 1
 .  245العارؼ، المفصؿ في تاريخ القدس، ص - 2

 . 36 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 3

 .  412 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 4

 .  485 \15. تغرم بردل، النجـك الزاىرة،  83 \3السخاكم، الضكء البلمع،  - 5

6 - www. Thaqafa. orq 
 .  225 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 7

 .233 \2المصدر نفسو،  - 8

 .  254العارؼ، المفصؿ في تاريخ القدس، ص - 9
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  :مف عممائيا
 .4(ػى 892)ت  ،د اهلل محمد بف بدر الديف محمكد الحنفيشمس الديف أبك عب -1

 .5(ػى 883)ت  ،عمي بف محمد المشيكر بقرا عمي العجمي الحنفي -2

 .6شمس الديف أبك المطؼ محمد بف قاضي القضاة شمس الديف أبي عبد اهلل الحنفي -3

 
  :المدرس الفخريةالمطمب الرابع عشر : 

 أصمو ،سبلميةاإل الجيكش ناظر ،اهلل فضؿ بف محمد اهلل عبد أبك الديف فخر القاضي تنسب إلى كاقفيا
.7،إسبلمو كحسف أسمـ ،قبطي

تقع "الفخرية" داخؿ أسكار الحـر في الجية الغربية الجنكبية منو، عمى أمتار قميمة مف جامع المغاربة، 
قامة الذكر، كتشكؿ مجمَّعا معماريا، كتضـ اليكـ مسجدا لمصبلة كأماكف إل  .كبابيا مف داخؿ الحـر

قامتيـ، كأماكف لمسكف، كتسكف فييا عائمة أبك مسعكد كقد ىدـ   .كأخرل خاصة بتيجد الصكفييف، كا 
المحتؿ اإلسرائيمي جزءا كبيرا منيا، كبقي منيا المسجد كثبلث غرؼ، كاتخذ المسجد مقرا لقسـ اآلثار 

لمتحؼ اإلسبلمي الذم يجاكر التابع إلدارة األكقاؼ اإلسبلمية في القدس، كىك اآلف مقر لمكظفي ا
 8.الخانقاه كيبلصقيا مف الشرؽ

 .9(ػى 867ت)،سعد الديف بف أبي بكر بف مصمح أبك السعادات بف القاضي شمس الديف -1

 .10(ػى876ت ) ،الديرم الديف سعد بف بكر أبي بف مصمح بفاهلل  عبد بف محمد بف إبراىيـ -2
 
 
 
 

                                                                                                                                
تىٍيًف ثَـّ رىاء مىٍكسيكرىة ًنٍسبىة لصنعة الفنيار . السخاكم، ا - 1   218 \11لضكء البلمع، )الفنرم( ًبفٍتحى

  .318\2السخاكم، الضكء البلمع  - 2

 . 234 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 3

 .2/234، مجير الديف، األنس الجميؿ - 4
  .234\2المصدر السابؽ،- 5
 .241 \2المصدر السابؽ،  - 6
 . 34 \2 - 79 \2المصدر السابؽ ،  - 7
8-www. Thaqafa. orq
 . 249 -3لضكء البلمع، السخاكم، ا - 9

 .  151 \1المصدر السابؽ،  - 10
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 مماء الحنفية.لمناصب التي توالىا عا الخامس: المبحث 
 

 .في الثبلثة مطالبكررت أسماؤىـ  ،كاإلمامةاإلفتاء كالقضاء  :يكجد عمماء تقمدكا المناصب الثبلثة
 

  :في فمسطين  من تولى اإلفتاء من عمماء الحنفية :المطمب األول
 
كلي  ،(ػى803)ت  ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف شرؼ الديف عيسى بف الرصاص الحنفي -1

 .1قضاء صفد
 ،(ػى 827)ت ، يعرؼ بابف الديرم ،الحنفي ،الٌديف أبك عبد اهلل محمد المقدسي شمس القىاًضي -2

 .2تكلى اإلفتاء في نابمس
 .)ابف المغربي( ،كقديمان أبك الجكد الغزم ،محمد الشمس أبك عبد اهلل -3
 .3(ػى849) ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الديرم العبسي  -4

اة قىاًضي بف الرٍَّحمىف دعب الٌديف أىًميف -5  .4(ػى856)ت  ،الحنفي الديرم بف الٌديف شمس اٍلقيضى
شياب الديف أبك العباس أحمد بف تقي الديف أبي محمد عبد اهلل بف نكر الديف أبي الحسف عمي  -6

  .الحنفي
 الرصاص بف ًعيسىى بف بكر أبي الٌديف تقي القضاة قىاًضي بف عمي اٍلحسف أىبيك عبلء الديف -7

 5 (ػى882ت)في الحن
القدس،  ببلد مفتي الحنفي الضرير، المقدسي الديرم، الديف عز العبلمة اإلماـ الشيخ العزيز عبد -8

 .6(ػى984)ت 

                                           
 .  220 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 1

 . 89\8السخاكم، الضكء االمع،  - 2

 224 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 3

 .  225 \2السخاكم، الضكء البلمع،  - 4

 .  234 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 5

المكتبة  ، تحقيؽ خميؿ منصكر170 \2الككاكب السائرة في أعياف المئة العاشرة،  (1061)يف بف محمد الغزم الغزم، نجـ الد - 6
عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح  . ابف العماد، 1997 - 1418، 1لبناف، طالعممية، بيركت 

حققو: محمكد األرناؤكط خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط  ،393 \10ذىب، ىػ(، شذرات الذىب في أخبار مف 1089)المتكفى: 
 .بيركت –الناشر: دار ابف كثير، دمشؽ 
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 الحنفية مفتي ،الشنتير ًباٍبف الحنفي المشيكر حبًشي بف محمد بف محمد اهلل عبد أىبيك الٌديف نىاًصر  -9
 .1(ػى 885ت) ،القدسفي 

  .2(ػى1004)ت  ،الحنفى الغزل التمرتاشى اٍلخطيب -10
مَّد بف عمر -11  المطفى الٌديف شمس االماـ بف الٌديف سراج الممقب المطؼ أىبى بف ميحى

َـّ  الشافعى المقدسى   .3( مفتي القدسػى1003 ت) ،الحنفى ث
مَّد بف أىٍحمد الشٍَّيخ -12 كؼ الصفدم ييكسيؼ بف ميحى  .4(ػى1034)ت  ،بالخالدم اٍلمىٍعري
 .ف صالح بف التمرتاشيصالح بف أحمد بف محمد ب -13
كىًريَّا -14 ٍقًدًسي المعرم يحيى أىبيك أىٍحمد بف اٍلعىًظيـ عبد بف ًإٍبرىاًىيـ بف زى نىًفٌي ) اٍلمى  5(ػى 1035اٍلحى

  .6(ػى1035)ت  ،غزةفي مفتي الحنفية  ،محفكظ بف الشيخ شمس الديف التمرتاشي -15
فىًدم العابديف زيف -16   .7(ػى1040)ت  ،الفقيو الحنفي الصَّ
افظ الممقب أىٍحمد بف الٌديف جماؿ بف مَّدميحى  -17 في (، مفتي ػى1055ت) ،القدسى ،العجمى الٌديف حى

 .8القدس
القدسي  الٌديف ظيير محمد بف الٌديف شمس بف محمد الٌديف جماؿ يكسؼ بف اٍلغفار عبد  -18

 .9تكلى إفتاء الحنفية في القدس ،(ػى1057)ت بالعجمي الحنفي المعركؼ
 .10(ػى1058الٌديف )ت  عبلء ًباٍبف المعركؼ ،الحنفى الغزل مرع بف حسف بف عبيد ابف -19
الح  -20   11 .مفتي صفد ،(ػى1078)ت  ،عمي الصفدم الحنفي بف صى

                                           
 .  235 \2مجير الديف، األنس،  - 1

ىػ(، خبلصة األثر في أعياف القرف 1111الدمشقي، محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ،)ت - 2
 ، دار صادر بيركت .19 \4حادم عشر، ال
 . 19\4خبلصة األثر،  

 221 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 3

 297\1المصدر السابؽ ،  - 4

 .  172 \2المصدر السابؽ ،  - 5

، تحقيؽ: عبد المطيؼ زكي أبك ىاشـ، 90\4ق، إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، 1370الطباع، عثماف مصطفى الطباع الغزم، ت - 6
 ـ( .1999-ق 1420، )1ط

 .199 \2الدمشقي، خبلصة األثر - 7

 .412 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 8

 .433\2الدمشقي، خبلصة األثر  - 9

 .128\4. الطباع، إتحاؼ األعزة،199\3الدمشقي، خبلصة األثر  - 10

 .238 \2الدمشقي، خبلصة األثر،  - 11
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 .1(ػى1078)ت  ،الغزل المشرقى اٍلقىاًدر عبد بف عمر -21
 .2( كاف مفتي في الرممةػى1081)ت  ،خير الديف بف أحمد بف نكر الديف العميمي الفاركقي -22

مَّد -23 مَّد بف الٌديف تىاج بف محى  .3(ػى1097ت) ،المكلد الرممى االصؿ المقدسى ميحى

 الحنفية مفتي ،القدسي ،الحنفي المطؼ أبي بف محمد بف إسحؽ بف المطؼ أبي بف الرحيـ عبد -24
  .4(1104ت)بالقدس 

  .5(ػى1107ت ) ،النابمسية الديارفي  الحنفية مفتي ،النابمسي مكيو بف الديف حافظ -25
)ت  ،النابمسي، باشر إفتاء القدس عدة مرات الحنفي التميمي شدركي بف الفتاح عبد -26

 .6(ػى1138
 .7(ػى 1147)ت  ،مفتي عكا ،العكي بطحيش محمد بف أحمد بف بكر بف أحمد - 27
 .8(ػى1152) ،الغزل الحنفي سفر بابف المعركؼ ،محمد بف إبراىيـ  -28
في تكلى إفتاء الحنفية ، القدسي الحنفي الكناني جماعة بف الديف بدر بف محمد بف الديف بدر  -29

 .9(ػى1180ت القدس )

 .النابمسي الحنفي الديف بف مكية محيي بف الغني عبد  -30

)ت نحك  ،تكلى إفتاء القدس القدسي، الحنفي إسحؽ بف المطؼ أبي بف الرحيـ عبد محمد ابف  -31
 .10(ػى1200

  

                                           
 .215 – 214 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 1

 .134 \2الدمشقي، خبلصة األثر،  - 2
 .411 \3الدمشقي، خبلصة األثر  - 3

 . 5-2 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 4

،، دار 260 \1، إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني، ىدية العارفيف ،. البغدادم11\2 أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 5
 إحياء التراث العربي .

 .  42 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 6
 .  155 \1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 7

 143 \4إتحاؼ األعزة ، . الطباع32-30\1أبك فضؿ، سمؾ الدرر  - 8

 .2\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 9
 .201\6 ،الزركمي، األعبلـ - 10
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مفتي الحنفية  ،الشيير نسبو بابف غضية ،حسف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل بف عبد المطيؼ  -32
  .1(ػى1224)ت  عامان القدس ألكثر مف ثبلثيف في 

في  تكلى اإلفتاء ،الممقب بالسقا ،ابف الشيخ أحمد بف صبلح الديف النكيرم ،صالح بف يكسؼ  -33
 .2(ػى 1270غزة )ت 

يكسؼ بف محمد بف يكسؼ بف خميؿ كساب الحنفي البصير بقمبو )ضرير(، عيف ككيبلن   -34
 .3(ػى1291كرة )ت لممفتي في المدينة المن

 .4(ػى1295 )ت ،يافافي كلي أمانة الفتكل  ،اليافي الدجاني الحنفي سميـ بف أفندم حسف  -35

 .التميمي الدارم ،أحمد بف محمد بف تميـ بف صالح بف أحمد الخطيب  -36
 .5(ػى1295 ت) ،غزةفي بف عبد الحي الحسيني الحنفي، تكلى اإلفتاء  ىك أحمد محيي الديف  -37
كلد في  ،الحاج داكد أحمد بف محمد البكرنك الحنفي البصير بقمبو )الضرير( عبد المجيد بف  -38

 .6(ػى1310ت )غزة 
 .7(ػى1314)ت  ،كاف مفتي في غزة ،محمد بف أحمد ساؽ اهلل الحنفي  -39
 .الحنفي ،حسيف بف مصطفى العممي الحسني المقدسي  -40
 .8مفتي غزة ،إبراىيـ الصيحاني  -41
 .9غزة بعد أبيوفي تكلى اإلفتاء  ،حاني مفتي غزةابف إبراىيـ الصي :خميؿ الصيحاني  -42
 .10(ػى1315)ت  ،مفتي غزة ،بف عبد الحي الحسيني الحنفي أحمد محيي الديف  -43
 .11(ػى 1329)ت  ،مفتي بغزة ،أحمد بف الحاج أحمد بف سالـ بسيسك  -44
 ،مفتي في غزة ،حامد بف الحاج أحمد بف يكسؼ السقا بف أحمد صبلح الديف النكيرم الحنفي  -45

 .1(ػى1334ت )
                                           

 .109مناع، عادؿ، أعبلـ فمسطيف، ص  - 1

  .211مناع،أعبلـ فمسطيف، - 2
 .334مناع، أعبلـ فمسطيف  -3

، 66\1ىػ(، حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر 1335الميداني، عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني الدمشقي )المتكفى:  - 4
 .ـ  1993 -ىػ  1413،، 2مف أعضاء مجمع المغة العربية، دار صادر، بيركت، ط -حققو كنسقو كعمؽ عميو حفيده: محمد بيجة البيطار 

 .  96. مناع، أغبلـ فمسطيف،  262 – 252ع، إتحاع األعزة، الطبا - 5

 .  293 -292 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 6
 275 \4. الطباع، إتحاؼ األعزة  199مناع،أعبلـ فمسطيف  - 7
 .135\4الطباع،  إتحاؼ األعزة  - 8

 .135\4الطباع،  إتحاؼ األعزة - 9
 .  99ع، أعبلـ فمسطيف . منا 349-348\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 10

 .  64، مناع، أعبلـ فمسطيف 296 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 11
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الجعفرم، عيف مفتي في  ىاشـ محمد بف اهلل عبد بف مصطفى بف محمكد بف منيب محمد  -46
 .2( ػى1337)ت نابمس

 .3(ػى1361)ت  ،الحنفي ،حسيف بف مصطفى العممي الحسني المقدسي  -47
التميمي، تكلى اإلفتاء في مدينة  ،بف تميـ بف صالح بف أحمد الخطيب أحمد بف محمد  -48

 .4(ثـ مفتيان لمحنفية في مصر )ال يكجد تاريخ كفاة ،أجداده الخميؿ

 
 من عمماء الحنفية: ن تولى القضاءم :المطمب الثاني

 
 .5(ػى801ت )العجمي الديف اهلل خيري  عبد بف عيسى بف خميؿ -1
 .6(ػى 803)ت  ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف شرؼ الديف عيسى بف الرصاص الحنفي -2
( تكلى ػى 827)ت  يعرؼ بابف الديرم ،الحنفي ،اهلل محمد المقدسيالٌديف أبك عبد  شمس القىاًضي -3

 .7القاىرة القضاء في
 .8الديف البابرتي خير اهلل عبد بف حديد -4
اء ( كليػى 830)ت ،بف عبلء الديف بف النقيب ،كماؿ الديف محمد -5  .9الرممةفي الحنفية  قىضى
 ،الديرم بف محمد اهلل عبد أبي الٌديف شمس االسبلـ شيخ القضاء قىاًضي بف سعد الٌديف تىاج -6

 .10(ػى831 تالعبسي الحنفي)
اء كلي، الرصاص الحنفي بف ًعيسىى الٌركح أبي الٌديف شرؼ بف بكر أىبيك االنفاؽ أىبيك تقي الديف -7  قىضى

 .11(ػى832 )ت ،غزة

                                                                                                                                
   . 209 أعبلـ فمسطيف مناع - 1

 .85. مناع،أعبلـ فمسطيف 54 \12رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  .112\7الزركمي، األعبلـ،  - 2
 .294 مناع، أعبلـ فمسطيف .390\4إتحاؼ األعزة  الطباع - 3

 .   69ع،أعبلـ فمسطيف،منا - 4
 . 219 \2. مجير الديف، األنس،  201\3. السخاكم، الضكء البلمع، 274\1الغزم، الطبقات السنية،  - 5

 .  220 \2مجير الديف، األنس،  - 6

 . 89\8السخاكم، الضكء االمع،  - 7

 .217\1الغزم، الطبقات السنية، - 8
 .221\2مجير الديف، األنس  - 9

 .220\2ف، األنس مجير الدي - 10

 .220\2مجير الديف، األنس  - 11
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اء في ،(ػى832 )ت ،الكماؿ بف العبلء الصفدم ضكء محمد بف أحمد بف عمي بف -8  تصدر القىضى
 .1الرممة

 .2(ػى849 ت) ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الديرم العبسي -9

اة قىاًضي بف الرٍَّحمىف عبد الٌديف أًميف -10َى  ( تكلى ػى 856ت ) ،الحنفي الديرم بف الٌديف شمس اٍلقيضى
 .3القضاء في الديار المصرية

 .4(ػى 867 ت)،سعد الديف بف أبي بكر بف مصمح أبك السعادات بف القاضي شمس الديف  -11
الغزم  ،ؿاألىص المصرم ،الٌديف حساـ اٍلًعمىاد بف محمد بف اٍلخضر الرحمف عبد بف محمد  -12

يعرؼ ،الحنفي الدمشقي اء كلي ،(ػى 874بريطع )ت ًباٍبف كى اء ثَـّ  صفد قىضى َـّ  ،طرابمس قىضى  دمشؽ ث
مرىارنا

5. 
 .6(ػى 876 )ت، الديرم الديف سعد بف بكر أبي بف مصمح اهلل بف عبد بف محمد إبراىيـ بف  -13
 بف بكر أبي بف مصمح بف بكر أبي بف سعد بف اهلل عبد محمد بف محمد بف بف اهلل عبد  -14

اء كلي ،(ػى878المقدسي الحنفي )ت  ،الديرم شمس الديف القىاًضي  .7كالرممة كالخميؿ اٍلقيدس قىضى
 .8)ابف المغربي( كقديمان أبك الجكد الغزم ،محمد الشمس أبك عبد اهلل -15
نىًفيٌ  اٍلغىزِّم بكباف بف الحسيف بف مرع -16  .9كلي قضاء بمده  ،اٍلحى
شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف قاضي القضاة خير الديف أبى المكاىب خميؿ بف عيسى  -17

 .الحنفي
 الٌديف كىمىاؿ القضاء قىاًضي بف محمد اهلل عبد ابي الٌديف شمس اإلسبلـ شيخ بف الٌديف جماؿ  -18

اء كلي ،(ػى878ت) ،الحنفي العبسي ،يرمالد محمد اهلل عبد كأب  باإلضافة إلى ،كالرممة اٍلقيدس قىضى
اء اء كلي مف أكؿ كىك ،الخًميؿ بمد قىضى ًميؿ قىضى   .10الحنفية مف اٍلخى

                                           
  . 17\7السخاكم، الضكء البلمع،  - 1

 .  224 \2جير الديف، األنس،  - 2

 .  225 \2السخاكم، الضكء البلمع،  - 3

 .452 \9 . ابف العماد، شذرات الذىب251- 249 \3السخاكم، الضكء البلمع، - 4

 . 71 \1ببلدنا فمسطيف ج . مناع، 67\4اع، إتحاؼ االعزة . الطب 76\4السخاكم، الضكء االمع  - 5

 .  26\1نظـ العقياف في أعياف األعياف  ،السيكطي: - 6

 . 64\5الضكء االمع، السخاكم، - 7

 . 45\4. الطباع، إتحاؼ األعزة  264\8السخاكم،الضكء البلمع،  - 8

 .224 \2 مجير الديف، األنس، - 9
 

 .  223 \2مجير الديف، األنس،  - 10
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محمد  أبي الٌديف بدر السيد بف محمد اهلل عبد أبي الٌديف شمس الشيخ بف الديف بف أحمد تىاج -19
 .الحسيني الحنفي

ك عبداهلل محمد بف قاضي القضاة خير الديف أبى المكاىب خميؿ بف عيسى شمس الديف أب  -20
 .1كلي القضاء استقبلالن  ،ثـ المقدسي ،الحنفي البايرتي االصؿ

اع  -21 كًمي الحنفي عمرىاف بف الياس الٌديف شيجى القدس في باشر نيابة القضاء  ،(ػى884)ت  ،الرُّ
 .2الشريؼ

مَّد بف أىٍحمد  -22 كؼ الصفدم ييكسيؼ بف ميحى  .3(، ناب في القضاء1034بالخالدم، )ت اٍلمىٍعري
مَّد  -23 تكلى  ،(ػى1028الحنفى، )ت  المقدسى الٌديف رضى الممقب ،المطؼ كأىب بف ييكسيؼ بف ميحى

 .4نيابة القضاء في القدس
الحسف عمي  كمحمد عبد اهلل بف نكر الديف أب كشياب الديف أبك العباس أحمد بف تقي الديف أب -24

 .الحنفي
مَّ   -25 افظ الممقب أىٍحمد بف الٌديف جماؿ بف دميحى ( تكلى ػى1055ت) ،القدسى ،العجمى الٌديف حى

 .5قضاء المنصكرة في مصر
)ت  ،القدسفي كاف قاضيان  ،القدسي الحنفي المطؼ أبي بابف ،المعركؼ محمد بف اهلل جار  -26

  .6(ػى1144
في ثـ صار قاضيان  ،7المنكفةفي (، تكلى قضاء أبيار ػى1200نجـ الديف التمرتاشي )ت  -27

 .8مصر
 .9الحنفى القدسى الرضى يكسؼ  -28
ت )الشيير نسبو بابف غضية،  ،حسف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل بف عبد المطيؼ  -29

 .10(ػى1224

                                           
 .224 \2 مجير الديف، األنس، - 1

 .235 \2مجير الديف، األنس،  - 2

 .  297 \1الدمشقي، خبلصة األثر،  - 3

 272 \4خبلصة األثر ، الدمشقي - 4

 .412 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 5

 .  6\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 6
 www.google.ps/. ي جنوب دلتا النيلمحافظة مصرية، تقع شمال العاصمة المصرية القاىرة ف - 7
 . 101 \4الدمشقي، خبلصة األثر،  - 8

 . 326 \13رضا كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 9

 .109مناع، أعبلـ فمسطيف، ص  - 10
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تكلى القضاء في  ،الممقب بالسقا ،بف الشيخ أحمد بف صبلح الديف النكيرم ،صالح بف يكسؼ  -30
 .1(ػى 1270)ت  ،غزة

  .2(ػى1295) ،غزةفي ف عبد الحي الحسيني الحنفي، تكلى القضاء ب أحمد محيي الديف  -31
 .3(ػى1314)ت  ،ثـ قاضيان في غزة ،عمؿ قاضيان في يافا ،محمد بف أحمد ساؽ اهلل الحنفي  -31
 ،قاض دمنيكر :منيا ،تكلى عدة مناصب لمقضاء ،حامد بف الحاج إبراىيـ عاشكر الحنفي  -32

 .4(ػى1328)ت ،كميت غمر ،زفتوك  ،كسمالكط
تكلى القضاء  ،حامد بف الحاج أحمد بف يكسؼ السقا بف أحمد صبلح الديف النكيرم الحنفي  -33

 .5(ػى1334ت ) ،ثـ في نكاحي صكر ،ثـ في ناحية المجدؿ ،في خاف يكنس
الجعفرم، صار قاضيان في  ىاشـ محمد بف اهلل عبد بف مصطفى بف محمكد بف منيب محمد  -34

كتكلى القضاء في لكاء  ،(بركسة كالية مف أعماؿ)سي  قره لكاء في ثـ قاضيا ،طرابمس الشاـ
 .6(ػى1337ت) ،بنغازم

 ،حصؿ عمى كظيفة القضاء الشرعي في اليمف ،محمد بف سعيد بف عطا اهلل بف مراد الحنفي  -35
 ،كأيضان قضاء حاصبيا ،كقضاء بئر السبع ،قضاء نيابة "امسبلتو" في كالية طرابمس الغرب ثـ

 .7(ػى1346)ت ،ككذلؾ قضاء جنيف
 )ت ،كلي قضاء حمب ،خميؿ بف بدر بف مصطفى بف خميؿ بف محمد بف صنع اهلل الخالدم  -36

 .8(ػى1360

 
 
 
 
 
 

                                           
 .211مناع،أعبلـ فمسطيف، -- 1
 . 96. مناع، أعبلـ فمسطيف،  262 – 252الطباع، إتحاع األعزة،  - 2

 .275 \4. الطباع، إتحاؼ األعزة  199مناع،أعبلـ فمسطيف  - 3
 . 374\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 4
    . 209 أعبلـ فمسطيف مناع - 5

 .85. مناع،أعبلـ فمسطيف 54 \12رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  .112\7الزركمي، األعبلـ،  - 6
 .  309 أعبلـ فمسطيف مناع، - 7
 .317\2ـ،الزركمي، األعبل . (159مناع، أعبلـ فمسطيف ) - 8
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 في المسجد األقصى: العمماء الذين تولوا التدريس واإلمامة والخطابة :المطمب الثالث
كًمي خضر بف محمد الٌديف شمس  -1 كىافى  (ػى 860)ت  ،الحنفي ،الرُّ اٍلمىٍسًجدً  في التدريس يتىصدر كى ًَ 

 .1الشريؼ األقصى

 الفداء، كأب بف إسحاؽ أبك الديف، برىاف محمد، بف عباد بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ -2
 .2(ػى864ت ) ،باشر قراءة الحديث بالمسجد األقصى العنبكسي

افظ المشيكر ًباٍبف ،الٌديف حساـ بف محمد اهلل عبد أبك شمس الٌديف -3  ريفةإماـ الصخرة الش الحنفي حى
  .3(ػى875)ت 

ماـ الحنفية بىيت نزيؿ الحنفي اٍلمقرم السمماسي الفارسي حسيف بف اهلل سعد  -4 باألقصى  المقدس كا 
 .4(ػى 890)ت 

الح أىٍحمد الٌديف شيىاب بف ميكسىى الٌديف شرؼ -5  القادرم الصامت بف اهلل عبد الٌديف جماؿ بف الصَّ
 .5(ػى 898)ت  ،الحنفي

مَّد بف عمر -6  المقدسى المطفى الٌديف شمس االماـ بف الٌديف سراج الممقب المطؼ أىبى بف ميحى
َـّ  الشافعى  .6( كلى التدريس في القدسػى1003 تالحنفى المتكفى ) ث

  كىكلى (ػى1018ت) ،الحنفى اٍلفىًقيو الدمشقى القدسى العممى الٌديف شمس الممقب عمى محمد بف -7
نىًفيَّة القضائية تدريس  .7اٍلحى

كؼ القدسى أىٍحمد بف اٍلعىًظيـ عبد بف ابراىيـ بف زىكىًريَّا بف الٌديف فىخر -8  )ت ،الحنفى المعرل اٍلمىٍعري
 .8االقصى ًباٍلمىٍسًجدً  بالسمطانية اماما كصار ،االقصى ًباٍلمىٍسًجدً  ( درس بحجرةػى1070

 .9(ػى1078ت ) ،الغزل المشرقى اٍلقىاًدر عبد بف عمر -9

                                           
 . 224\2مجير الديف، األنس،  - 1
. 57\1ىػ(الطبقات السنية في تراجـ الحنفية، 1010الغزم، تقي الديف بف عبد القادر التميمي الدارم الغزم )المتكفى:  - 2

 .31 \1السخاكم، الضكء البلمع 

 230 \2مجير الديف، األنس،  - 3
 . 246 \3السخاكم، الضكء االمع  - 4

 . 343\2ديف، األنس، مجير ال - 5

 221 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 6

 . 44 -43 \4خبلصة األثر،  ،الدمشقي - 7

 .  266 \3خبلصة األثر،  ،الدمشقي - 8

 215 - 214 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 9
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 .1(ػى1081)ت ،يمي الفاركقيخير الديف بف أحمد بف نكر الديف العم -10
مَّد -11 افظ بف ميحى مَّد بف الٌديف حى كؼ ميحى  .2(ػى1089ت)الحنفى،  المقدسى بالسركرل اٍلمىٍعري

القدسي )ت  ،الحنفي المطؼ كأب بف محمد بف إسحؽ بف المطؼ أبي بف الرحيـ عبد -12
 .3(ػى1104

 الحـر في يبان خط ككاف ،القدسي الحنفي المطؼ كأب بابف ،المعركؼ محمد بف اهلل جار -13
  .4(ػى1144)ت  األقصى

 األقصى المسجد خطيب ،القدسي الحنفي كالصبلحي بالعممي المعركؼ أحمد بف محمد ابف -14
ماـ  .5(ػى1171)ت  ،بالقدس المشرفة الصخرة كا 

خطب عمى منبر  القدسي، الحنفي الكناني جماعة بف الديف بدر بف محمد بف الديف بدر -15
 6.(ػى1180)ت  ،عامان  القدس الشريؼ كعمره سبعة عشر

الشيير نسبو بابف غضية، أخذ منصب  ،حسف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل بف عبد المطيؼ  -16
 .7(ػى1224)ت  ،مشيخة الحـر

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  134 \2خبلصة األثر،  ،الدمشقي - 1

 .414 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 2

 .5-2\3لدررأبك الفضؿ، سمؾ ا - 3

 . 6\2سمؾ الدرر  أبك الفضؿ، - 4

 .218\4أبك الفضؿ، سمؾ الدر - 5

 .2\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 6
 .109مناع، أعبلـ فمسطيف، ص  - 7
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 .عمماء الحنفية انتسب إلييا سكنيا أوالمدن الفمسطينية التي  :المبحث السادس 
 

 إلييا :    ومن سكنيا أو انتسب القدسالمطمب األول  : مدينة 
القدس أك بيت المقدس ، مف أقدـ مدف فمسطيف ، كىي مشيكرة لمقاصي كالداني ، يرجع تاريخيا إلى 

 –رضي اهلل عنو  –عمر بف الخطاب نحك خمسة كثبلثيف قرنان ، فتحيا المسممكف في عيد الخميفة 
بارؾ ، أكلى القبمتيف ، صبلح الديف األيكبي ، فييا المسجد األقصى المكأعطى أىميا العيدة العمرية 

صبلح  كحررىاكاحتميا الصميبيكف قرابة مائة عاـ ،  .كثاني المسجديف ، كثالث الحرميف الشرفيف 
، قاؿ 1أخذت مكانتيا عند المسمميف بحادثة اإلسراء كالمعراجالديف األيكبي ، كقبؿ كؿ ىذا كانت قد 

  ٿٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ : تعالى

 . 2 چ    ٿ      ٿ  ٿ  ٹ
  -ومن علمائها :

 .3(ىػ849)شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الديرم العبسي  -1
 .4الحنفي القدسي الديف بدر الشيخ أحمد، بف بكر أبي الديف شرؼ بف حسف -2
القدس،  ببلد مفتي نفيالح الضرير، المقدسي الديرم، الديف عز العبلمة اإلماـ الشيخ العزيز عبد -3

 .5ىػ(984)ت 
بف قاضي القضاة خير الديف أبى المكاىب خميؿ بف عيسى الحنفي  شمس الديف أبك عبداهلل -4

 .6البايرتي االصؿ
مَّد بف عمر -5  المقدسى المطفى الٌديف شمس االماـ بف الٌديف سراج الممقب المطؼ أىبى بف ميحى

َـّ  الشافعى  .7الحنفى ث
 .8ىػ(1018)ت ،الدمشقى القدسى العممى الٌديف مسش الممقب عمى محمد بف -6
مَّد -7  .9ىػ(1028الحنفى، )ت  المقدسى الٌديف رضى الممقب ،المطؼ أىبى بف ييكسيؼ بف ميحى

                                           
 . 539.  شراب ، ص143\4الحمكم ،  - 1
 . 1سكرة اإلسراء ، آية  - 2
  .224\2مجير الديف، األنس،  - 3

 .505 \3ىػ(،إنباء الغمربأبناء العمر 852ف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد ب - 4
 .ـ1969ىػ، 1389د حسف، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، مصر،  المحقؽ:

 . 393 \ 10. شذرات الذىب  170 \2الككاكب السائرة  - 5

  .224 \2مجير الديف، األنس،  - 6

 .221 \3ثر، الدمشقي، خبلصة األ - 7

 .44 -43 \4الدمشقي، خبلصة األثر،  - 8

 .272 \4الدمشقي، خبلصة األثر  - 9
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مَّد -8  .1ىػ(1033)ت  الحنفى، القدسى الٌديف كىمىاؿ الممقب المطؼ أىبى بف اٍلحؽ عبد بف ميحى
كىًريَّا -9 ٍقًدًسي المعرم يحيى أىبيك أىٍحمد بف اٍلعىًظيـ عبد بف ًإٍبرىاًىيـ بف زى نىًفٌي، ) اٍلمى  2ىػ( 1035تاٍلحى

مَّد -10 افظ الممقب أىٍحمد بف الٌديف جماؿ بف ميحى  .3ىػ(1055ت)القدسى،  ،العجمى الٌديف حى
القدسي  الٌديف ظيير محمد بف الٌديف شمس بف محمد الٌديف جماؿ يكسؼ بف اٍلغفار عبد -11

 .4ىػ(1057ت) بالعجمي الحنفي المعركؼ
كؼ القدسى أىٍحمد بف اٍلعىًظيـ عبد بف ابراىيـ بف زىكىًريَّا بف الٌديف فىخر -12 الحنفى،  المعرل اٍلمىٍعري

 .5ىػ(1070)ت
مَّد -13 افظ بف ميحى مَّد بف الٌديف حى كؼ ميحى  .6ىػ(1089الحنفى،)ت  المقدسى بالسركرل اٍلمىٍعري
القدسي )ت  ،فيالحن المطؼ أبي بف محمد بف إسحؽ بف المطؼ أبي بف الرحيـ عبد -14

 .7ىػ(1104
 . 8ىػ(1144القدسي،)ت  الحنفي المطؼ أبي بابف، المعركؼ محمد بف اهلل جار -15
 .9ىػ(1171القدسي، )ت  الحنفي كالصبلحي بالعممي المعركؼ أحمد بف محمد ابف -16
 .10ىػ(1180القدسي، )ت  الحنفي الكناني جماعة بف الديف بدر بف محمد بف الديف بدر -17
القدسي )ت  الحنفي، القادر عبد بف المطيؼ عبد بف اهلل عبد بف المطيؼ عبد السيد -18

 .11ىػ(1188
 .12ىػ(1200القدسي، )ت نحك  الحنفي إسحؽ بف المطؼ أبي بف الرحيـ عبد محمد بف -19
 )ت ،الحنفي القدسي الخالدم صالح بف محمد بف محمكد بف مكسى بف محمد بف حسيف -20

  13ىػ(1200

                                           
 .482 \3الدمشقي، خبلصة األثر  - 1

 .  172 \2الدمشقي، خبلصة األثر،  - 2

 .412 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 3

 .433\2الدمشقي، خبلصة األثر  - 4

 .  266 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 5

 .  414 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 6

 .5-2\3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 7

 . 6\2سمؾ الدرر  أبك الفضؿ، - 8

 .218\4أبك الفضؿ، سمؾ الدر - 9

 .2\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 10
 .  126 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 11

 .201\6 ،الزركمي، األعبلـ - 12

 .74 \2الفضؿ، سمؾ الدرر - 13
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 .1ىػ(1360ت)مد بف صنع اهلل الخالدم،خميؿ بف بدر بف مصطفى بف خميؿ بف مح -21
 

 :ومن سكنيا أو انتسب إلييا  جنينمدينة :  الثاني المطمب 
يحد جنيف مف الشماؿ أقضية بيساف كحيفا كالناصرة ، كمف الشرؽ نابمس ، كمف الجنكب قضاء نابمس 

   2كطكلكـر ، كمف الغرب قضاء حيفا كطكلكـر . 
 3.(ػى1170األصؿ)ت  الجينيني ،الحنفي العزيز عبد بف محمد بف سميماف بف إبراىيـ بف صالح
 4( ػى1108)ت  الجينيني،الحنفي العزيز عبد بف محمد بف سميماف بف إبراىيـ

 
  :ومن سكنيا أو انتسب إلييا  الخميلمدينة :  الثالث المطمب

قرية أربع (  الخميؿ ىي مدينة كنعانية قديمة تقع في جنكب مدينة القدس ، كاف يطمؽ عمييا قديمان )
سكنيا إبراىيـ عميو السبلـ ىك كزكجتو سارة ، كلما تكفيت دفنيا في مغارة ) المكفيمة ( الكاقعة اآلف 

عميو السبلـ كزكجتو رفقة، دفنكا ك اسحؽ  عميو السبلـ ، ، ككذلؾ دفف إبراىيـاإلبراىيمي أسفؿ المسجد
 جميعان في المغارة المذككرة .

، نيما كاد طكيؿ يعرؼ بكادم التفاحجبمي الرميدة كجبؿ الرأس كيقع بيكقد بنيت الخميؿ عمى سفحي 
 5كىك يخترؽ كسط الخميؿ .

   -كمف عممائيا الحنفية :
 .6(التميمي، )ال يكجد تاريخ كفاة ،بف تميـ بف صالح بف أحمد الخطيب أحمد بف محمد

 
 :ومن سكنيا أو انتسب إلييا  الرممة مدينة: المطمب الرابع

مة تقع في الشماؿ الغربي مف القدس في فمسطيف ، كتعتبر الممر الذم يصؿ يافا بالقدس ، مدينة الرم
بناىا المسممكف مبلصقة بمدينة المد ، كىناؾ عدة مدف حممت نفس اإلسـ ، فيناؾ رممة قرب بغداد في 

  7العراؽ ، كرممة في نجد كأخرل في مصر قرب المنكفية .

                                           
 .317\2( . الزركمي، األعبلـ،159أعبلـ فمسطيف ) مناع، - 1

 . 9 \4الدباغ ، مكسكعة ببلدنا فمسطيف ،  - 2
 .208\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر -3

 . 8\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 4

محمد ،  بيركت .  شراب، محمد –، دار الفكر 69 \3الحمكم ، ياقكت بف عبد اهلل الحمكم أبك عبداهلل ، معجـ البمداف ،  - 5
 ىػ .7 140، 1، دمشؽ ، دار المأمكف لمتراث ، ط567معجـ بمداف فمسطيف ، ص 

  .  69مناع،أعبلـ فمسطيف، - 6
 . 612. شراب ، معجـ بمداف فمسطيف ،  69 \3الحمكم ، معجـ البمداف ،  - 7
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 .1ىػ(1113الرممٌي، )ت الديف نجـ الفاركقي، العميمي األيكبي عمي بف أحمد بف الديف خير بف محمد
مَّد مَّد بف الٌديف تىاج بف محى  .2ىػ(1097ت) الحنفى ،كالمنشأ المكلد الرممى ،األصؿ المقدسى ميحى
 األيكبى اٍلكىىَّاب عبد بف الٌديف زيف بف عمى بف الٌديف نكر بف أىٍحمد بف الٌديف خير بف الٌديف محيى

 .3ىػ(1071الرممى، )ت  ،لفاركقىا العميمى
 ىػ(.1081)ت  ،خير الديف بف أحمد بف نكر الديف العميمي الفاركقي

 
 :ومن سكنيا أوانتسب إلييا  صفد مدينة :الخامس  المطمب

فمسطينية ، كعاصمة الجميؿ األعمى ، كانت ىي مدينة عربية  كىك اسـ ارامي بمعنى الشد كالربط ،ك
تاريخيا إلى أياـ الكنعانييف ، كىي ذكرت ضمف المدف التي استردىا صبلح  قديمان تعد قضاء ، كيعكد

الديف األيكبي مف يد الصميبييف ، كفي عيد المماليؾ كانت إحدل نيابات السمطنة في ببلد الشاـ ،ك 
 محطة مف محطات البريد بيف الشاـ كمصر . 

   4كقاؿ الحمكم أنيا مف أعماؿ لبناف . 
ميٌ   مي بف حمدأى  بف بف محمد عى ء ضكء بف محمد بف عى  األىٍصؿ الصفدم ،الشيىاب بف الكماؿ بف اٍلعىبلى

 .5(ػى 810)ت  ،المقدسي الحنفي
 .6(ػى832ت) الكماؿ بف العبلء الصفدم ضكء حمد بف أحمد بف عمي بف

مَّد بف أىٍحمد كؼ الصفدم ييكسيؼ بف ميحى  .7(ػى1034ت ) ،بالخالدم اٍلمىٍعري
فى  العابديف زيف   .8(ػى1040الفقيو الحنفي )ت  ًدمالصَّ

الح بف عمي الصفدم الحنفي مفتي الحنفية  .9(ػى1078) ،بصفد صى
 

  
 
 

                                           
 1121فاة في ىدية العارفيف الك  489 \2ىدية العارفيف ، . البغدادم 119\6 الزركمي، األعبلـ، - 1

 .  411 \3خبلصة األثر  الدمشقي، - 2

 .332 \4الدمشقي، خبلصة األثر،  - 3
 . 485.  شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص412 \3الحموي ، معجم البلدان ،  - 4
 .231 \2مجير الديف، األنس،  .283\5السخاكم، الضكء االمع،  - 5

 .17\7السخاكم، الضكء البلمع،  -6

 .297\1 ،صة األثرالدمشقي، خبل - 7

 .199 \2الدمشقي، خبلصة األثر - 8

 .238 \2 ،الدمشقي، خبلصة األثر - 9
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 ومن سكنيا أو انتسب إلييا :  عكامدينة : السادس المطمب 
ىي مدينة تاريخية قديمة ، تقع شماؿ فمسطيف عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط ، فييا مسجد 

زار الذم صمد في كجو نابميكف . ذكرىا ياقكت الحكم بمفظ ) عكة ( نسبة ألحمد باشا الجالجزار 
 1كالعؾ ىك الرمؿ الحار .

 .2ىػ(1147ت)الحنفي ،العكي بطحيش محمد بف أحمد بف بكر بف أحمد
 

 :ومن سكنيا أو انتسب إلييا  غزةمدينة  :سابعالمطمب ال
الحدكد مع مصر ، كقد ارتادىا غزة : بمدة تقع عمى الساحؿ الفمسطيني ، بالقرب مف عسقبلف عمى 

العرب في رحبلتيـ التجارية  كفييا تكفي ىاشـ بف عبد مناؼ كفييا دفف ، لذلؾ يطمؽ عمييا غزة ىاشـ 
 .3 
 .4(ػى 867ت)العبلء البغدادم األصؿ الغزم الحنفي  بف محمد أىٍحمد بف عمي -1
 .5(ػى 870)رعبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف عمر بف إسرائيؿ كيعرؼ بابف عم -2
 الغزم الدمشقي األىٍصؿ المصرم الٌديف حساـ اٍلًعمىاد بف محمد بف اٍلخضر الرحمف عبد بف محمد -3

يعرؼ ،الحنفي  .6(ػى874ت ) ،بريطع ًباٍبف كى
، الغزم الحنفي المقرمء األىٍصؿ الحكراني الكناني الشيىاب اهلل عبد بف سميماف بف محمد بف أىٍحمد -4

 .7(ػى892)ت 
يعرؼ الزيف بف اهلل عبد أىبيك مسعكد الشمس بف بف محمد عمر بف محمد -5  ًباٍبف الغزم الحنفي كى

 .8المغربي
 .9كقديمان أبك الجكد الغزم ثـ القاىرم ابف المغربي ،محمد الشمس أبك عبد اهلل -6
 اثنتيف كثبلثيف سنة كلد ،مىكَّة نزيؿ اٍلكىاًعظ الغزم الحنفي الربًعي عكاشة بف حسف بف يحيى -7

 .10بغزة كثمانمائة
                                           

 . 539. شراب ، معجـ بمداف فمسطيف ، ص143 \4الحمكم ، معجـ البمداف ،  - 1
 .155\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر  - 2

 . 567. شراب ، معجـ بمداف فمسطيف ، ص202 \4الحمكم ،  - 3
 .47 \4. الطباع، إتحاؼ األعزة  264 \8ضكء البلمع، السخاكم، ال - 4

 . 60 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 5

 . 71 \1. مناع، ببلدنا فمسطيف ج 67\4. الطباع، إتحاؼ االعزة  76\4السخاكم، الضكء االمع  - 6

 . 51\4. الطباع، إتحاؼ األعزة،  321\1السخاكم، الضكء البلمع، - 7

 .  263\8بلمع،السخاكم، الضكء ال - 8

 . 45\4. الطباع، إتحاؼ األعزة  264\8السخاكم،الضكء البلمع،  - 9

  71\4. الطباع، اتحاؼ االعزة  224 \10السخاكم، الضكء  - 10
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نىًفيٌ  اٍلغىزِّم بكباف بف الحسيف بف عمر -8  .1اٍلحى
محمد بف حسف بف محمد البيا بف البيا الناصرم كيعرؼ بابف الصيرفي الغزم الحنفي )ت  -9

 .2(ػى889
ميٌ  بف أىٍحمد -10  .3الغزم الحنفي الشيىاب محمد بف عى
 .4(ػى934)ت  عماد الديف إسماعيؿ بف مقبؿ بف محمد الغزاكم الحنفي -11
)ت  ،اٍلحنفي ،اٍلغزم حبيب ًباٍبف اٍلمعركؼ إبراىيـ بف بركىات بف القادر عبد بف لٌديفا شرؼ -12

 .5(ػى1001
 .6ق(1004ت ) ،الحنفى الغزل التمرتاشى اٍلخطيب -13
الح بف محمد -14 االسبلـ الشمس  شيخ حفيد التمرتاشي الغزم أىٍحمد بف اهلل عبد بف محمد بف صى

احب اهلل عبد بف محمد  .7(ػى 1035التنكير، )ت  صى
  .8(ػى1035ت )محفكظ بف الشيخ شمس الديف التمرتاشي  -15
الح -16 التمرتاشي  بف إبراىيـ الخطيب الخطيب بف محمد الخطيب أىٍحمد بف اهلل عبد بف بف محمد صى

 .9(ػى1055)ت  ،الغزم الحنفي
 .10(ػى1058الٌديف،)ت  عبلء ًباٍبف الحنفى المعركؼ الغزل عمر بف حسف بف عبيد ابف -17
 .11الغزم الحنفي ،ف أحمد شياب الديف الخطيب ابف تمرتاشعبداهلل ب -18
 .12(ػى1078ت )،الغزل المشرقى اٍلقىاًدر عبد بف عمر -19
 .13(ػى1152الغزل، )ت  الحنفي سفر بابف المعركؼ محمد بف إبراىيـ -20
 
 

                                           
 .224 \2مجير الديف، األنس،  - 1

 .75 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 2

 . 54\4. الطباع، إتحاؼ األعزة،  43 \2السخاكم، الضكء البلمع،  - 3

 .72 \4الطباع، اتحاؼ األعزة  - 4

 . 223\2الدمشقي، خبلصة االثر  - 5

 . 19\4الدمشقي، خبلصة األثر،  - 6

 .  475\3الدمشقي، خبلصة األثر  - 7

 .90\4الطباع، إتحاؼ العزة،  - 8
 . 240\2الدمشقي، خبلصة األثر  - 9

 .  128\4. الطباع، إتحاؼ األعزة،199\3الدمشقي، خبلصة األثر  - 10

 .86\4الطباع، إتحاؼ اإلعزة،  - 11

 .215 – 214 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 12

 .  143 \4. أبك الفضؿ، إتحاؼ األعزة 32-30\1أبك فضؿ، سمؾ الدرر  - 13
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  .1(ػى1196)ت  ،الغزم ،الحنفي الصديقي البكرم عمي بف الديف كماؿ بف مصطفى بف محمد -21
 .2(ػى1197بالصالحاني، )ت  الشيير الحنفي ،كالمنشأ المكلد الغزم إبراىيـ بف خميؿ بف إبراىيـ -22
 .3(ق1246ت) ،حنفي ،محمد بف شاىيف بف سكيؾ -23
 .4(ػى1289كلد في غزة )ت  ،خميؿ بف الحاج إبراىيـ بف أحمد بف محمد عاشكر الحنفي -24
 .5(ػى1291)ت  ،البصير بقمبو )ضرير( ،يكسؼ بف محمد بف يكسؼ بف خميؿ كساب الحنفي -25
 ،الغزم الحنفي ،عبد الكىاب بف مصطفى بف محمد بف كفا محمد العممي الحسني المقدسي -26

 .6(ػى1295)ت
 .7(ػى1295) ،غزةفي  بف عبد الحي الحسيني الحنفي، كلد أحمد محيي الديف -27
 .8(ػى1296كلد في غزة )ت ،خميؿ بف داكد بف الحاج سميماف -28
 .9(ػى1301ت ) كلد في غزة ،محمكد بف الشيخ محمد سكيؾ -29
كلد في غزة  ،عبد المجيد بف الحاج داكد أحمد بف محمد البكرنك الحنفي البصير بقمبو )الضرير( -30

 .10(ػى1310ت )
 .11(ػى1314)ت  ،كلد في غزة ،محمد بف أحمد ساؽ اهلل الحنفي -31
 .12(ػى1315)ت  ،بف عبد الحي الحسيني الحنفي محيي الديف أحمد -32
 .13 (ػى1328)ت  ،كلد في غزة ،فيحامد بف الحاج إبراىيـ عاشكر الحن -33
 .14(ػى 1329ت ) ،غزةفي كلد  ،أحمد بف الحاج أحمد بف سالـ بسيسك -34

                                           
رؼ الديف ، تحقيؽ: محمد ش575 \2ىػ(، إيضاح المكنكف 1399البغدادم، إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم )ت  - 1

؛ رضا كحالة، 100/ 7، الزركمي، األعبلـ 343/ 2لبناف .البغدادم، ىدية العارفيف  –بالتقايا، كآخركف، دار إحياء التراث العربي، بيركت 
كمكتبة ، تقديـ: ياسيف األيكبي،الناشر: دار 400 \1. درنيقة، محمد أحمد درنيقة، معجـ أعبلـ شعراء المدح النبكم  32/ 12معجـ المؤلفيف، 

  .1اليبلؿ، ط
 .فييا باسـ الصيحاني كليس الصالحاني  135\4، الطباع، إتحاؼ اإلعزة 6\1أبكالفضؿ، سمؾ الدرر - 2

 .212مناع، أعبلـ فمسطيف  - 3

 . 291 \4الطباع، إتحاؼ األعزة  - 4
 .334مناع، أعبلـ فمسطيف  -5

 .  286\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 6

 .  96. مناع، أغبلـ فمسطيف،  262 – 252زة، الطباع، إتحاع األع - 7

 .234 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 8

 .  214مناع، أعبلـ فمسطيف  - 9

 .  293 -292 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 10
 .275 \4. الطباع، إتحاؼ األعزة  199مناع،أعبلـ فمسطيف  - 11
 .  99يف . مناع، أعبلـ فمسط 349-348\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 12

 .  374\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 13
 .  64، مناع، أعبلـ فمسطيف 296 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 14
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)ت  ،كلد في غزة حامد بف الحاج أحمد بف يكسؼ السقا بف أحمد صبلح الديف النكيرم الحنفي -35
  .1(ػى1334

 .2(ػى1345 )ت ،خميؿ بف السيد مصطفى كفا العممي -36
 .3(ػى1346)ت  ،كلد في غزة ،مراد الحنفيمحمد بف سعيد بف عطا اهلل بف  -37
في كلد بمحمة الشجاعية  ،محمد إبراىيـ بف عمي الممقب باسـ أمو فاخرة بف عكض بف سالـ حنفي -38

 .4(ىػ 1356 غزة )ت
 .5(ػى1361)ت  ،كلد في غزة ،الحنفي ،حسيف بف مصطفى العممي الحسني المقدسي -39

 
 سب إلييا :ومن سكنيا أو انت نابمس المطمب الثامن:  مدينة

مدينة نابمس مدينة كنعانية ، كاسميا القديـ )شكيـ ( بمعنى منكب أك كتؼ  ،كقيؿ أنيا سميت بذلؾ 
ألنو كاف بيا كاد فيو حية قد تحجرت فيو ككانت عظيمة جدان، ككانكا يطمقكف عمييا اسـ لس ، فاحتالكا 

ىذه المدينة ، فقيؿ : ىذا ناب  لس عمييا حتى قتمكىا كانتزعكا نابيا ، كجاءكا بيا فعمقكىا عمى باب 
أم ناب الحية ، ثـ كثر استعماليا حتى كتبكىا نابمس كغمب ىذا اإلسـ عمييا ، كىي مدينة مشيكرة 

 6تقع بيف جبميف كثيرة المياه ألنيا كاد بيف جبميف ، ينتسب إلييا كثير مف المحدثيف كالعمماء كالفقياء .
 ومن عممائيا :  

 العنبكسي الفداء، أبي بف إسحاؽ أبك الديف، برىاف محمد، بف عباد بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ
 .7ىػ( 864)

ت ) سعد الديف بف أبي بكر بف مصمح أبك السعادات بف القاضي شمس الديف النابمسي األصؿ
867)8. 

  .9ىػ( 827)ت  الٌديف أبك عبد اهلل محمد المقدسي، الحنفي، يعرؼ بابف الديرم شمس القىاًضي
  .10ىػ( 1107)ت  ،النابمسي مكيو بف الديف حافظ

 .1ىػ(1117)ت  النابمسي، ،الحنفي ،الخداش الخماش الديف محيي بف المناف بد
                                           

    . 209مناع أعبلـ فمسطيف  - 1

 .397 -396 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 2
 .  309مناع،أعبلـ فمسطيف  - 3
 . 412 \4الطباع، إتحاؼ األعزة  - 4

  .294. مناع، أعبلـ فمسطيف 390\4 الطباع إتحاؼ األعزة - 5

 . 345. شراب ، معجـ بمداف فمسطيف . ص  387 \3الحمكم ، معجـ البمداف ،  - 6
 .31 \1. السخاكم، الضكء البلمع 57\1الغزم، الطبقات السنية،  - 7

 .452 \9. ابف العماد، شذرات الذىب 251- 249 \3السخاكم، الضكء البلمع، - 8

- 
 . 89\8االمع،  السخاكم، الضكء 9

 260\1. البغدادم، ليدية العارفيف 11\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر  - 10
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  .2ىػ(1138النابمسي، )ت  الحنفي التميمي دركيش بف الفتاح عبد
  .3ىػ(1334النابمسي، )ت  زعيتر حمداف بف حسف بف اهلل عبد بف عمر بف محمد
 الجعفرم، كلد في نابمس، ىاشـ محمد بف اهلل عبد بف مصطفى بف محمكد بف منيب محمد
 .4ىػ(1337)ت
  .5ىػ(1138النابمسي، )ت  الحنفي التميمي دركيش بف الفتاح عبد
 
 

 يافا ومن سكنيا أو انتسب إلييا : مدينةالمطمب التاسع : 
ف مكانىءالعالـ ، تعكد بتاريخيا إلى يافا تحريؼ ) يافي ( الكنعانية ، بمعنى جميؿ ، كتعد يافا مف أقدـ مد

  6سنة . 4500بناتيا العرب الكنعانييف الذيف نزلكا ببلدنا منذ أكثر مف 
 .7(ىػ1295 ت) ،اليافي الدجاني الحنفي سميـ السيد بف أفندم حسف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
 .  463 \1سمؾ الدرر  - 1

 .  42 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 2
 .  410،المخطكطة الحنفية 318\7الزركمي،األعبلـ،  - 3

 85عبلـ فمسطيف أ . مناع،54 \12رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  .112\7الزركمي، األعبلـ،  - 4
 .  42 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 5
 . 98 \4الدباغ ، بالدنا فلسطين ،  - 6
 66\1حمية البشر  ،الميداني - 7
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 .التي ألفيا عمماء الحنفية في فمسطين الفقيية المؤلفاتالسابع: المبحث 

    
 .1(ـى 827)ت شمس الدين الديري األول : المطمب 
 . تمجمدا أربعة في حنيفة أبي أدلة في الشريفة المسائؿ

 

 .2 (ـى 852ت )ناصر الدين أبو عبد اهلل األياسي المطمب الثاني : 
 .كتب حكاشي عمى الشامؿ البف العز 

 
 .3(ـى867ت)الديري ويعرف بابن  ،سعد الدين بن أبي بكر بن مصمح أبو السعاداتالمطمب الثالث: 

 تكممة) ك، 4(الزنادقة كبد في المارقة السياـ) ك، عبارة عف فتكل في جزء (التيمة في الحبس) كتاب لو
 كلـأثناء باب المرتد مف كتاب السير،  مجمدات،مف أكؿ باب األيماف إلى ست( لمسركجي اليداية شرح
كؿ ًفي النيرات كىاٍلكىكىاًكب  5لمنسفي المنسكبة( العقائد شرح) ك، يكممو  تاأٍلىٍمكىا ًإلىى الطَّاعىات ثىكىاب كيصي
كًجي أثر ًفيوً  اقتفي  . 6كىًثير زيادات مىعى  السري

 
 :7ه( 873ت)شمس الدين محمد بن عمران :  الرابع المطمب 

  . مختصر في المناسؾ
  

 :8إبراىيم بن ولي : خامسالمطمب ال
 تسع 959 سنة في پاشا رستـ لمكزير ألفو،  لطيؼ جمدم في - كالصيد كالرماية الخيؿ في العبيد تحفة 

 . 9كتسعمائة كخمسيف
 
 

                                           
 . 221 \2مجير الديف، األنس،  - 1
 .  1. تحقيؽ عبد المطيؼ زكي أبك ىاشـ، ط 30 \4ق، إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة 1370)الطباع، عثماف مصطفى، - 2
 .  264 \1البدر الطالع،  - 3
   1010\2كشؼ الظنكف   - 4

 859 \1كشؼ الظنكف، - 5

 1522 \2)حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، -6

 . 42 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 7
 . 81 \2الغزم، الككاكب السائرة  - 8
 .245 \3البغدادم، ايضاح المكنكف  - 9
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 .1(ـى1001شرف الدين بن حبيب )ت :  سادسالمطمب ال
 .(الرسائؿ بجمع الفضائؿ محاسف)لو 
 .(البصائر تنكير) 
 .نجيـ البف كالنظائر، األشباه عمى حاشية 
 

 :2ه(1004)شمس الدين التمرتاشي:  بعالمطمب السا
  .مجمد كىك . الفركع األبصار في يرتنك  -1

 .المعتمدة المتكف مسائؿ: فيو جمع    
 .كتسعمائة كتسعيف خمس ،995 سنة الحراـ، محـر في: تأليفو مف كفرغ      
 3 .(الغفار منح: )كسماه .ضخميف مجمديف في: شرحو ثـ     

لو فى -2  .االيماف كتاب الى ًفيوً  كصؿ اٍلكىنز شرح اٍلًفٍقو كى
كتاب -3  كىًبير  مجمد في المستفتى جكىاب عمى المفتى مًعيف كى
لو في ذكر -4  المسائؿ مف عميو كقفت ما فيو أكتب أف أردت: قاؿ كاألصكؿ، الكبلـ عمـ مف ىذا: أكَّ

 .الفتكل بمنصب ابتمي لمف عكنا ليككف المحررة،
  985.4 سنة آخر في: تأليفو مف كفرغ

  .فتاكل مف مجمديف ،5الحنفي الفقو في - األقراف تحفة -5
كتاب -6  .6رسالة األحكاـ عمى الحكاـ، األحكاـ مسعفة عمى اٍلحكاـ مسعؼ كى
  .اإلماـ خمؼ اٍلقراءة أىٍحكىاـ بياف فئ كرسالة -7
  .اٍلخفيفً  مسح في كرسالة -8
كتاب -9   .كاالصكؿ اٍلفركع مف عميو كىردت مشكبلت شرح كى

  .االصكؿ قىكاعد إلى الكصكؿ كتاب األصكؿ في وي لى   -10
 
 

  

                                           
 . 298 \4الطباع، إتحاؼ األعزة، - 1

 .  19 \4خبلصة األئر،  الدمشؽ، - 2
 . 501 \1حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  - 3
 . 1746 \2حاجي خميفة، كشؼ الظنكف  - 4
 .241 \3ايضاح المكنكف،  - 5
 . 1676 \2 كشؼ الظنكف حاجي خميفة، - 6



52 

  :(ـى1055صالح بن محمد التمرتاشي )ت لثامن: المطمب ا
مكجكد اسـ الكتاب في كشؼ الظنكف مف  ،اٍلجكاًىر زكاىر التى سماىا حاشية عمى األشباه كالنظائر

 .1غير اسـ المؤلؼ
لو  .اٍلًفٍقو ًفي منظكمة كى
لو   .سماه العناية النقاية شرح كى

  
 :2(ـى1071ت )محيي الدين الرممي :  تاسع المطمب ال

 .3الفتاكل الخيرية لنفع خير البرية
 
 

 :4ه(1081ت )خير الدين الرممي :  عاشر المطمب ال
كىاًشيو   .اٍلكىٍنز عمى اعتراضاتو غىالب ًفييىا رد اٍلغفار منح عمى حى

  .لمعيني اٍلكىٍنز شرح عمى كحكاشيو 
مى  .كالنظائر اأٍلىٍشبىاه كعى

لو    .يكالزيمع الرَّاًئؽ اٍلبىٍحر عمى كتابات كى
 

 :5(ـى1104ت )عبد الرحيم أبو المطف :   لحادي عشرالمطمب ا
        .لو مف الكتب خبلصة االشتقاؽ ثـ شرحيا

 .6الفتاكل الرحيمية في الكاقعات الحنفية
معيمىا كىغىيرىىا النزارية عمى كتابات لىده جى سىماهي  كى  السَّادة كتب مف كىًثيرىة كتب عمى الرحيمية اٍلفىكىاًئد كى

 .نىًفيَّةاٍلحى 
  

 
 

                                           
  . 956 \2كشؼ الظنكف،  حاجي خميفة، - 1
 . 332 \4الدمشؽ، خبلصة األئر، - 2

 . 134المخطكطة الحنفية، ص - 3
 . 134 \2الدمشقي، خبلصة األئر،  - 4

 .  2 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 5

 .  156 \4  البغدادم، ايضاح المكنكف - 6
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 :1(ىـ1113النجم الرممي )ت ي عشر : ثانالمطمب ال
  .نجيـ البف األشباه كالنظائر شرح في( النكاظر نزىة) منيا
 األفكار نتائج)ك الفصكليف، جامع عمى كالده حاشية تجريد كىك( الخيرية الفكائد في الدرية الآللي) ك

 .الفركع في( الغفار منح عمى
 .2دية في فقو الحنفيةكتاب الفتاكل المحم

 

 ىـ(.1143النابمسي ، عبد الغني ) ت المطمب الثالث عشر :
 . الحنفيو فقو في"  الغبلـ كفاية شرح في االقبلـ رشحات" من تآليفو الفقيية: 

 

 :3(ـى1147)بطحيش أحمد : المطمب الرابع عشر
  .باسمو الممقبو المشيكرة فتأكيو الفقيية  التآليؼ مف كلو
 .بالفقو األبصار عمى حاشية كلو
   . الفقو في األبحر ممتقي عمى شرح كلو

 
 :4(ـى1180ت )بدر الدين القدسي  : المطمب الخامس عشر

  .الكضاح نكر شرح ًفي اٍلًمٍصبىاح ضكء
  .5كراسة عٍشريف نىٍحك البدرية اٍلفىتىاكىل

  
 :6(ـى1196ت )كمال الدين البكري : المطمب السادس عشر

  .الفرائض في - البكرية الفرائد نظـ يف البكرية الدرة
 

 :7(ـى1197ت )إبراىيم الصالحاني : المطمب السابع عشر
 .الشحنة ابف فرائض كشرح

   
                                           

 . 489 \2البغدادم، ىدية العارفيف،  - 1
 . 134المخطكطة الحنفية،  - 2

 . 155 \1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 3
 . 184 \4أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 4

 .155 \4  غدادم، ايضاح المكنكفالب - 5
 . 575\2 ،البغدادم، ايضاح المكنكف - 6
 . 6\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر، - 7
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 :1التميمي: المطمب الثامن عشر
  .ىػ1239 سنة الثاني ربيع في منيا فرغ النكاح أحكاـ في األركاح نجاح

 
 :2(ـى1291ت )يوسف الكساب : المطمب التاسع عشر

  .مع كتاب الصحاح الستةجا
  .الفتاكل األسعدية

 
 :3(ـى1295سميم الدجاني )ت : المطمب العشرون  

ًغير الطائى شرح عمى اٍلفىاًئؽ التٍَّحًرير التصانيؼ مف لىوي  كع ًفي الدقائؽ لكنز الصَّ اٍلفيري
4. 

 
  .(ـى1334ت)محمد بن حمدان زعيتر : المطمب الحادي  العشرون

  .(الدينية العقائد في ةالزكي األجكبة) كصنؼ
  .(المساف حفظ في اإلنساف كفاية)ك
  .(التجكيد أحكاـ معرفة في السديد القكؿ)ك
 إليو يحتاج فيما المناسؾ خبلصة) بكتاب اختصره( الحراـ البيت حجاج في مناسؾ العبلـ منحة)ك

 .5بخطو( الناسؾ الحاج
 

 :6(ـى1343ت )منيب ىاشم : المطمب الثاني والعشرون
  .التقميد( أحكاـ في السديد القكؿ) أكليا (رسائؿ سبع عمى مشتممة مجمكعة) كتبو مف

 فقو في (األبصار تنكير نظـ في اآلثار حميد) كلو( البياف عمـ مبادئ في التبياف غاية) كآخرىا
  .الحنفية

 
 
 

                                           
 .  69مناع، أعبلـ فمسطيف،  - 1

 . 334 ،مناع، أعبلـ فمسطيف - 2

 . 66 \1الميداني، حمية البشر،  - 3
  232 \3البغدادم، ايضاح المكنكف،  - 4
 . 410المخطكطة الحنفية، ص - 5

 .  85 ،مناع، أعبلـ فمسطيف - 6
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 :1(ـى1346) مرادعطااهلل  محمد: المطمب الثالث العشرون
 . أجزاء ثبلثة ،المدنية الحقكؽ قسـ في العدلية األحكاـ مجمة شرح

  .كراسة (التكريث مسائؿ في الحديث األسمكب)ك
  

 :2(ـى1360ت)خميل الخالدي العشرون :  الرابع المطمب
 .3الخالدية االختيارات

 .الفقو أصكؿ حدكد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 309 ،مناع، أعبلـ فمسطيف - 1
 . 159 ،مناع، أعبلـ فمسطيف - 2

 . 117 \4رضا كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 3
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 عمماء الحنفية في فمسطين :الفصل الثاني
  

 
  (ىـ699 – 500) اليجريوالسابع السادس  ينعمماء القرن : بحث األولالم

 (ىـ799 – 700)   عمماء القرن الثامن اليجري  :  المبحث الثاني
 (ىـ899 – 800)   عمماء القرن التاسع اليجري :المبحث الثالث 

 (ـى999 – 900)   عمماء القرن العاشر اليجري :  المبحث الرابع
 (ىـ1099 – 1000)  يجريعمماء القرن الحادي عشر ال :المبحث الخامس 
 (ىـ1199 -1100)  عمماء القرن الثاني عشر اليجري :المبحث السادس

 (ىـ1299- 1200)  عمماء القرن الثالث عشر اليجري :سابعالمبحث ال
 (ىـ1399 – 1300)  عمماء القرن الرابع عشر اليجري :ثامن المبحث ال
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 (ىـ966 -000) .اليجري والسابع سداالس ينعمماء القرن :المبحث األول
 

 (ـى 540 – 000)الحسين بن الحسن  ،المقريالمطمب األول: 
كىك في  ذىب إلى بغداد ،المقدس بيت أىؿ مف ،المقرم اهلل عبد أبك ،اهلل عبد بف الحسف بف الحسيف

 العظيـ القرآف كقرأ ،كسمع الحديث ،كتفقو كتعمـ عمى أيدم عممائيا ،كسكف فييا ،ريعاف الشباب
 عشرة ثبلث سنة الزينبي، عمي القاسـ أبي القضاة قاضي عند كشيد حنيفة، أبي بمسجد كأـ ،بالركايات

 .شيادتو فقبؿ كخمسمائة،
 . دينان  صالحان، ثقة، السماع، صحيح ككاف بالديانة، يكصؼ ككاف

 .1الخيزراف بمقبرة كدفف ،سنة أربعيف كخمسمائةكتكفي إلى رحمتو تعالى 
 

 شيوخو
ميٌ  بفحمد م بف محمد العباسي نصر أىبيك اٍلعرىاؽ ميٍسند ،ك نصر الزينبيأب -1  بف عىبَّاس بف اهلل عبد عى

ٍينىًبي العباسي اٍليىاًشًمي نصر أىبيك اٍلمطمب عبد انو ًفي اٍلعرىاؽ ميٍسند الزَّ  عىف حدث مف كىآخر ،زىمى
سبعيف تسع سنة تكٌفي ،سمع الحديث منو ،المخمص  2.مائة كىأىٍربع كى

 
 بيا كدرس بغداد سكف. الدامغاني اهلل عبد أبك محمد بف عمى بف محمد :الدَّامغىاًني اهلل عبد كىأبي -2

 شيادتو ماككال بف اهلل عبد أبك القضاة قاضى كقبؿ كأفتى كدرس العمـ في كبرع ،حنيفة أبي فقو
 مذىب في ياسةالر  إليو كانتيت عفيفا ككاف ،كأربعمائة كأربعيف سبع سنة مف القعدة ذم في كذلؾ

ق 398 سنة في مكلده ككاف عارفا العمـ ألىؿ مكرما الفضؿ كامؿ العقؿ كافر ككاف العراقييف
 .3ػى478 ككفاتو

 

                                           
 -

 . 245\1الطبقات السنية، ، الغزم ،.209\1الجكاىر المضية،  :القرشي1
، المحقؽ: أحمد 111 \1ىػ(، الكافي بالكفيات، 764تكفى: الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم )الم - 2

 . 2000 -ىػ1420بيركت،  –األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

 ،245 \1ىػ(، تاريخ بغداد، 463البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى:  - 3
. الصفدم،  109 \3 الزركمي، األعبلـ ىػ . 1417، 1تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، ط بيركت،  –دار الكتب العممية 

، المحقؽ مجمكعة مف األساتذة، قدـ لو مازف عبد 455\4ق( أعياف العصر كأعكاف النصر، 764)صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ، ت
 .ق( 1418)1القادر المبارؾ، دار الفكر، ط
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قىرىأى   -3 كًفي اٍلخطاب أبي عمى بالركايات اٍلقيٍرآف َى  الخطاب أبك اهلل عبد بف عمي بف أحمد :الصُّ
 ،اآلم عدد في قصيدة كلو ثمائة،كثبل كتسعيف اثنتيف سنة كلد مشيكر، شيخ البغدادم الصكفي

 .1كثمانيف سنة أربع عف ربعمائةأتكفي سنة ست كسبعيف ك 
 

محمد بف عمي بف محمد بف عبد الممؾ الدامغاني أىبيك عبد المَّو  :قىاًضي القضاة الدامغاني  -4
الن ككجو رسك  ،يمقب تاج القضاة. ناب عف أىًبيًو بالجانب الغربي ،تفقو عميو الشيخ الحسيف ،القاضي

 2 .كخمسمائة  عشرة تسع سنة بيا فمات ،سمرقندإلى 
 

 :(ـى 698 – 611)جمال الدين  ،ابن النقيبالمطمب الثاني: 
كلد في القدس سنة  ،عرؼ بابف النقيب جماؿ الديف ،محمد بف سميماف بف الحسف البمخي ثـ المقدسي

انتقؿ إلى القاىرة كدرس  ،شعر لوكى  ،كحدث ،التفسير جمع ،الزَّاًىد ،اٍلفىًقيو ،ست مائة كأحدل عشر
ذكره تىاًريخو فى الٌديف قطب الشيخ ذكره ،مدةجامع األزىر بكأقاـ  ،بالعاشكرية ثـ تركيا  فى األربمي كى

 3.مات في القدس سنة ست مائة كثماف كتسعيف ،سافر مف القاىرة قاصدان إلى القدس شيييكخو ميٍعجـ
 

 :تالميذه
كلد تقريبان سنة  ،بف يكسؼ بف أبي يداس البرزالي اهلل محمد أبك عبد ،زكي الديف : اليز البر  -1

مكتو كاهلل أعمـ سنة ستمئة كست  ،رحالة ،شيخ ،إماـ ،حافظ ،خمسمئة كسبع كسبعيف محدث
  .4كثبلثيف

 
كلد ببغداد سنة خمسمئة  ،الحسف بف عمي بف إبراىيـ الكاسطي البغدادم عز الديف أبك محمد -2

 أكقر  ،لو مناقب كثيرة ،أثنى عميو ،ب في اإلمامة بالمسجد النبكمكنا ،حج مرات ،كأربع كخمسيف
حدل كاربعيف ،القراءات كذىب عمى مصر سنة إحدل كتسعيف  .5كمات سنة سبعمائة كا 

 

                                           
ىػ(، غاية النياية في طبقات القراء، 833ر ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ )المتكفى: الجزرم: شمس الديف أبك الخي - 1

 ىػ .1351مكتبة ابف تيمية الطبعة: ألكلى 

  49 \15البغدادم، تاريخ بغداد،  - 2
  552\2مجير الديف،اآلنس الجميؿ، ،58\2القرشي، الجكاىر المضية،  - 3

 . 55 \23الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  -4
 . 123 \2العسقبلني، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة،  - 5
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 كستيف اثنتيف سنة رجب في كلد الحنبمي، شامة بف الرحمف عبد بف محمد الديف شمس :ابف شامة -3
ا،إمامنا ،كاف ،يفكثمان ثبلث سنة مصر إلى رحؿ ثـ كستمائة، ا،القراءة حسف،فاضبلن  ،عالمن  ،فصيحن

  1.يالشافع مف بالقرب بالقرافة كدفف كسبعمائة، ثماف سنة تكفي كفاتو، حيف إلى صغره مف سمع
 

  :مؤلفاتو
بمغ  ،التحرير كالتحبير ألقكاؿ أئمة التفسير( جمع فيو خمسيف مصنفان )سماه لو مصنؼ في التفسير 

 .2كتسعيف مجمدان  ةتسع
ية مف سكرة البقرة في مجمد ضخـ ككبير الحجـ كمكجكد في مكتبات اسطنبكؿ آكثبلثيف  ان فسر تسع

  .كتفسيره مائة مجمد ،كىك أكسع التفاسير في العالـ اإلسبلمي
كىك لمشيخ  ،البف قيـ الجكزيةأن خط بنس ،)الفكائد المشكؽ إلى عمكـ القرآف كعمـ البياف( :من كتبو

 .3(د. زكريا سعيد عمي كشؼ عنيا ،يبقجماؿ الديف بف الن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ، الييئة العامة لشؤكف المطابع . 47خميفة، محمد رشاد، مدرسة الحديث في مصر،  - 1
 . 150 \6الزركمي، األعبلـ  - 2

3 - http://khizana.blogspot.com/ 
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  .(ـى066 – 000)القرن الثامن اليجريعمماء  :نيالمبحث الثا
  -كفيو العمماء التالية أسماؤىـ :

 
 بدر بف الصالح حفص عمر الديف أبك سراج الشيخ األكحد بف محمد اهلل عبد شمس الديف أبك -1

 .1سبعمائة كثمانيف سنة ًفي مكجكدنا لشريفة كىافى حسيف الحنفي، إماـ قبة الصخرة ا الديف
 

ء بف أىحمد أبك العباس الٌديف شمس -2 ميفىة الحنفي شادكاـ المرحـك اٍبف عمي أبك اٍلحسف الٌديف عىبلى  خى
 .2عمائةبكثمانيف كس ست سنة ًفي متكليان نيابة الحكـ الشريؼ، كىافى  بالقدس اٍلعىًزيز الحكـ

  
أىخذعنو القاضي  الشريؼ بالقدس المدرسة المعظمية شريحي الحنفي شيخال إسماعيؿ الٌديف كىمىاؿ -3

كاف يحفظ كتاب اليداية في الفقو، ككتاب الكنى لمعبلمة حافظ الديف النسفي،  الديرم الٌديف سعد
 .3ككتاب الكافية في النحك البي عمرك بف الحاجب

 
، نزيؿ دمشؽ، تكفي سنة أحمد بف الرصاص شياب الديف أبك العباس المقدسي النحكم الحنفي -4

  .4تسعيف كسبعمائة، لو شرح األلفية البف مالؾ في النحك
 

تقي الديف أبك اإلنصاؼ، أبك بكر بف فخر الديف أبك عمرك عثماف بف صبلح الديف أبك الخيرات  -5
 .5كسبعمائة  خميؿ الحنفي، كاف بالقدس متكليان نيابة الحكـ في سنة ست كتسعيف

 
 تسع ،799 سنة: المتكفى .الحنفي الغزم،( عثماف بف عمي يفالد شرؼ) عثماف بف شرؼ -6

 .كسبعمائة كتسعيف
 .كتاب كبير الفركع كىك في كالدرر لو الجكاىر

 .6ككذا كذا في الفبلنية القاعدة تخالؼ الفبلنية، القاعدة كأف قكاعد، فيو ذكر
 

                                           
 .217 \2مجير الديف، األنس الجميؿ  - 1
 . 218 \2نفسو،  المصدر - 2

 .218 \2المصدر نفسو، - 3

 .115 \1 ، البغدادم، ىدية العارفيف218 \2المصدر نفسو، - 4
 .218 \2المصدر نفسو، - 5

 .618 \1 كشؼ الظنكف خميفة، ،حاجي - 6
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  .ىـ(066 -000)المبحث الثالث: عمماء القرن التاسع اليجري 
 

 (: ىـ801 -000) ول: العجمي: خير الدينالمطمب األ 
 

كىك أكؿ مف كلي القضاء مف الحنفية  مف برقكؽ،، العجمي الديف اهلل خيري  عبد بف عيسى خميؿ بف
 تدريس كلي ثـ مشككرة، كطريقتو حسنة، سيرتو ككانت كسبعمائة، كثمانيف أربع بالقدس الشريؼ، سنة

 .الميعظمية
 الديف كشمس بكممش، مع السـ سيقي كثمانمائة، إحدل سنة فر،ص في الشريؼ، بالقدس كفاتو ككانت
 كعيكفي، طكيبلن  فمرض ييكثر، فمـ الديرم الشمس كأما كبكممش، ىك فمات البمدية، بالمدرسة الديرم،
   .1اهلل تعالى رحميـ. كسمـ بالصكـ فاعتذر حاضران، النقيب ابف الديف شياب ككاف

 
 ىـ( 817 -751) عمي الصفدي ، أحمد بن المطمب الثاني : 

أحمد بف عمي بف محمد بف ضكء ، شياب الديف أبك عبد العزيز المقدسي، صفدم األصؿ كيعرؼ 
بابف النقيب ، أخذ العمـ كالحديث عف عمماء زمانو ، كحدث ، كصفو بعضيـ بالشيخ األماـ ،تقدـ في 

 2ىػ .  817فقو الحنفية ، كاف يؤـ بالمسجد األقصى ، مات سنة 
 
 :(ىـ827 -740شمس الدين )حوالي  ،الديري :لثالث ا المطمب 
 

 مف بمردا لمىكىاف )ًنٍسبىة ،يعرؼ بابف الديرم ،الحنفي ،الٌديف أبك عبد اهلل محمد المقدسي شمس القىاًضي
خكتو سعد القاىرة ككالد نزيؿ ،3(نابمس جبؿ  ،أبكه يعمؿ بالتجارة فشجعو عمى العمـ حفظ القرآف كاف. كا 
َـّ  ،قبؿ عمى الفقوكأ ،متكف كعدة  مف كعندما جاءىا كانت ممتمئة عممائيا عف كأخذ الشاـ ًإلىى رحؿ ث

كأيضان ذىب إلى القاىرة  ،كغيره فمـ يستطع السماع مف أحد منيـ ابف البخارم الفخر أىمثاؿ المسنديف
تقدـ مٍذىبو، ًفي فضائمو خاصة كاشتيرت مٌرة غير كىعقد  ،ليوكيرجعكف إ مفتييا أضحى حتى بمىده ًفي كى

كتب اٍلفينيكف ًفي كتميز اٍلعممىاء، كناظر اٍلكىٍعظ دركس كىانىت اٍلخط البديع كى  جكالت مع اأٍليمىرىاء لىوي  كى
اء كتكلى. ذكره الظُّمـ بحيث فاح يأمرىـ بكؼ كىغىيرىـ  ،كقكة ،كصرامة ،بشيامة فباشره بالقاىرة الىقضى
ًغير فعى  فضبل ،كىًبير لرسالة ممتفت غير ،كعفة ،كحرمة   .الحؽ دائمان مع بؿ ،صى

                                           
 .  219 \2. مجير الديف، األنس،  201\3. السخاكم، الضكء البلمع، 274\1الغزم، الطبقات السنية،  - 1
 . 353 \9. الدباغ ، موسوعة بالدنا فلسطين ،  470 \1الغزي ، الطبقات السنية ،    - 2
 . 488الدباغ، مكسكعة ببلدنا فمسطيف، ص -  3
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تفقو في كؿ  جيد التذكير ،بارع في الحفظ ،حسف القامة ،مياب الخمقة ،لسف ،قكم القمب :مف صفاتو
 1.كاشتغؿ بو إال في الحديث لـ يطمبو كلـ يشتغؿ بو ،عمـ

  
 :شيوخو

صحيح حفظ  ،أبك اإلنفاؽ :تاج الديف أبكبكر بف أحمد بف محمد األمكم المقدسي الشافعي -1
الزمو كسمع عميو ثبلثيات  شمس الديف الديرم ،تكلى قضاء القدس ،كسمعو بسنده البخارم

 .2تكفي في القدس سنة سبعمائة كتسع كستكف ىجرم ،البخارم سنة
 الٌديف شمس عميو الشيخ اٍنتفع ،الحنفي الرصاص بف حسف بف العباس أحمد ابك الٌديف شيىاب -2

 تسعيف سنة ًفي بدمشؽ تكٌفي ،شارح األلفية ،نحكم ،حنيفة أبي فقو ًفي كىًبيرا إمامان  كافى  ،الديرم
 .3كسبعمائة

 ،كاف شيخ المقاكلة كمعيد في المدرسة المعظمية ،شياب الديف أحمد بف أحمد السكداني الحنفي  -3
 .4تكفي سنة اثنتيف كثمانمائة ،شيكخ قاضي القضاة شمس الديف الديرم كىك مف

مَّد األبى :األبي -4  سبع سنة اٍلميتىكفَّى المالكى االبى اهلل عبد أىبيك القرطبى االلبيرل خمؼ بف ميحى
انًمائىة كىعٍشريف ثىمى ًحيح شرح ًفي اٍلمعمـ كماؿإ تأليفو مف كى  ميشكؿ ًفي الكسطا الدرة ،ميسمـ صى
اًجب اٍبف فركع شرح ،المكطأ  .5اٍلحى

 
  تالميذه

 .6ابنو سعد الديف الديرم -1
 7.ابنو عبد الرحمف الديرم -2
أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقبلني، أبك الفضؿ، شياب الديف،  :ف حجر العسقبلنياب -3

ر: مف أئمة العمـ كالتاريخ. أصمو مف عسقبلف )بفمسطيف( كمكلده جى ككفاتو  ػى773ابف حى
إلى اليمف كالحجاز كغيرىما  بالقاىرة. كلع باألدب كالشعر ثـ أقبؿ عمى الحديث، كسافر

                                           
 . 89\8السخاكم، الضكء البلمع،  1
 .  125 \2مجير الديف الحنبمي . األنس الجميؿ،  - 2
 . 218\1مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 3

  .219\1المصدر السابؽ،  - 4

 . 184\2البغدادم، ىدية العارفيف،  - 5
 .  60في صفحة ستأتي ترجمتو  - 6
 ستأتي ترجمتو - 7
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أربعة مجمدات، ك)لساف الميزاف(  (و )الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنةالعمماء، ل لمبلزمة
 .1ستة أجزاء

: المقريزم الديف تقي العبيدم، الحسيني العباس أبك القادر، عبد بف عمي بف المقريزم أحمد -4
كلد سبعمائة كست  بعمبٌؾ( حارات مف) المقارزة حارة إلى كنسبتو بعمبٌؾ، مف أصمو ،مؤرخ
 كالخطابة الحسبة فييا ككلي  فيربعأفي القاىرة سنة ثمانمائة كخمس ك  كمات شأكن كستيف

 مجمع الفكائد 2كاآلثار(  الخطط بذكر عتباركاال المكاعظ) كتاب تآليفو مف .مرات كاإلمامة
 .3المعدنية االجساـ معرفىة ًفي كالتذكرة السنية نىٍحك ثمانيف مجمدا ًفي العكائد كمنبع

ىك محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف محمد السخاكم  ، محمد بف السخاكم -5
األصؿ القاىرم الشافعي ، مؤرخ حجة ، كعالـ بالحديث كالتفسير ، مف كتبو ) الضكء البلمع 

 4 .ىػ 902في أعياف القرف التاسع ( ك) المقاصد الحسنة ( تكفي سنة 
 

 (ىـ832 -769) كمال الدين ،ابن النقيب :رابع المطمب ال
 

 ،الحنفي يعرؼ بابف النقيب ،المقدسي ،الكماؿ بف العبلء الصفدم ضكء محمد بف أحمد بف عمي بف
  .كاألرغكنية التنكزية بمدارس القدس كدرس ،فتفضؿ عمى غيره ،اشتغؿ عمى طمب العمـ

اء في في مات بعد ثبلثة كستيف عامان  ،كحرمة ،كقكة ،بجرأة سنة عشرىة خمس نىٍحك الرممة كتصدر القىضى
 5.سنة ثمانمائة كاثنتيف كثبلثيف

 
 شيوخو

 كجده.  سمع عمى أبيو -1
 المقدسي الشافعي الشيىاب أبك الخير العبلئي كيكمدم العبلئي: أحمد بف خميؿ بف بف الشياب -2

ث سنة كلدفي دمشؽ خيران  ككاف ،اٍلحفاظ كبار مف فأسمعو بو أبكه كاعتنى كىعٍشريف كسبعمائة ثىبلى
ًديث محبا فىاضبل  .6كأىمو مات عف ست كسبعيف سنة لٍمحى

  

                                           
 178\1األعبلـ،  ،الزركمي 1
 . 177\1خير الديف، األعبلـ،  - 2

 . 124 \1البغدادم، ىدية العارفيف، - 3
 . 194 \6. الزركلي ، األعالم،  2\8السخاوي، الضوء الالمع،  - 4
  . 17\7خاكم، الضكء البلمع، الس - 5
 15\7، شذرات 165 \2، االنس 114\2، ابناء الغمر 297 \1الضكء  - 6
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 (ىـ849 – 770)شمس الدين  ،الديري :خامس المطمب ال
 

كلد في  ،اإلسبلـ شيخ ،قاضي القضاة ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الديرم العبسي
دً  بالعمكـ الشرعية كسمع كاشتغؿ ،كدرس عمى عممائيا المبجميف ،القدس سنة سبعمائة كسبعيف  ،يثالحى

  .بالقدس المعظمية كدرس بالمدرسة بفتياه كاستفاد الناس ،كعمؿ باإلفتاء،،كاشتير
اًنب ليف ،راضيان بما قسمو اهلل لو ،الحظ مف الدنيا قىًميؿ ،النَّفس كريـ ككاف  ،فىاًرسنا ،حسنا شكمو ،اٍلجى

  .شجاعان 
دفف كأربعيف كثمانمائة تسع مات سنة  انب الى بمامبل كى  ًجيىة مف أرسبلف بف الٌديف يىابش الشٍَّيخ جى

اة قىاًضي كىاًلد كىىيكى  اٍلقٍبمىة اة قىاًضي كهكأخ ،الديرم الٌديف جماؿ اٍلقيضى  . 1الٌديف شمس اٍلقيضى
 شيوخو

ًديث سمع ،العبلئي بف الشيىاب -1   .2منو الحى
 

 (:ـى852 -758) ينناصر الد ،األياسي :سادس المطمب ال
نسبة لمعتؽ جده إياس الغزم الحنفي  ،يف أبك عبد اهلل األياسيمحمد بف يكسؼ بف بيادر ناصر الد

كأحسف الرمي كغيره مف أنكاع  ،كالنحك،كالفقو ،أشتير في العربية ،كنشأ بيا، كلد بغزة ،الصكفي
 ،صاحب جاه ،متكاضع ،صالح ،اىدز  ،فاستفادة منو الفضبلء خمفان عف سمؼ لئلقراء ركتصدالفركسية 
  .بداية أمرهفي صب لمذىبو عشديد الت

كعندما مات  ،مدرسة أنشأ قبالة داره ،العتيؽ العمرم في الجامع ،كالشفا ،كالمكطأ ،سمع الصحيحيف
  .3دفف فييا

 
  :شيوخو 
ء قاضي -1 ميٌ  اٍلحسف أبي اٍلعىبلى  .4خمؼ بف عى
 ،العيزرم: محمد بف محمد بف الخضر بف سمرم الشمس الزبيرم العيزرم الغزم الشافعي الشٍَّمس -2

سنة سبعمائة  كلد بالقدس ،شيخنا كأخذ مف تصانيفو كنظمو ًبوً  كانتفع ،ف نسبو إلى الزبيرقاؿ إ
نىاًسؾ ًفي المسالؾ كأكضح،لو مختصر القكت لؤلذرعي ،كأربع كعشريف اٍلمى

5. 

                                           
 . 224\2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ،  - 1
 . 58و في صفحة ترجـ ل - 2
 . 91 \10، السخاكم، الضكء االمع، 30\4الطباع، إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة،  - 3

 مة .لـ أعثر عمى ترج - 4
 .219 \9 ،السخاكم، الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع -5
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كًمي -3 ًميؿ الرُّ كلي التدريس  ،سيرتو حسنة ،ىك أكؿ مف كلي قضاء الحنفية بالقدس ،خير الٌديف خى
 .1كانت كفاتو بالقدس سنة ثمانمائة ككاحد ،نو صاحب الترجمة الفقوأخذ ع ،بالمعظمية

كىك  ."الكنز" كأيضان  ،فبلزمو فأخذ عنو الفقو ػى 784قاضيان سنة  قدـ غزة ،الحنفي الركمياٍلميكفؽ  -4
  .2بالقاىرة 809ككانت كفاتو سنة  ،أكؿ قاضي حنفي بيا

مفننان في عمـك  ،بارعان  ،كاف إمامان  ،الغزمبرىاف الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد  :زقاعة اٍبف -5
مكلده  ،أخذ عنو شيخنا عمـ النحك ،كعمـ التصكؼ ،كالرياضة ،ال سيما في معرفة األعشاب ،كثيرة

 3 .سنة تسع كعشركف كسبعمائة ككفاتو سنة ستة عشر كثمانمائة
  :تالميذه

 . 4الشمس بف المغربي -1
  5 .الحساـ بف بريطع -2
 

  :6أعمالو
كتب كى  كى  .اٍلًعزٌ  اًلٍبفً  الشَّاًمؿ عمى اًشيحى

ف اًلٍبفً  الٌزبد نظـ شرح بؿ  .رٍسبلى
 
 :(ـى 857 -000شياب الدين ) ،اليثمامي :سابع المطمب ال

 
 .المقرم الدمشقي، المقدسي، ثـ الديف، شياب اليثمامي، مكسى محمكد بف بف أحمد بف أحمد

 .بالمقدسي الشاـ كفي بالعجيمي، كيعرؼ
 .جماعة بو فانتفع إلقرائيا، كتصدل فييا، كمير ،تاالقراء قرأ
فعاش  بنيو، إلقراء كعشريف، خمس سنة في الشاـ، إلى محمد بف منجؾ باستدعاء الشيخ اليثمامي قاـ
 .بسببيا اآلفاؽ مف مقصكدان  فييا، متقنان  ككاف المصاحؼ، كترزؽ بكتابة ،بيا

 .7كثمانمائة رحمو اهلل كخمسيف سبع سنة ،بدمشؽ مات

                                           
 . 274\1الغزم، الطبقات السنية،  - 1

 . 22\4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 2
 26\4الطباع، إتحاؼ األعزة  - 3
  .84ستأتي ترجمتو في صفحة - 4

 .76ستأتي ترجمتو في صفحة  - 5
  197\2،،ىدية العارفيف، ، تالبغدادم68\2البغدادم، إيضاح المكنكف  - 6
 .                                                       79\1الغزم، الطبقات السنية،  - 7



66 

  :وشيوخ
 .1عميو القراءات قرأ العجيمي موسى بن محمود بن أحمد بن ألحمد شيخ الدين عالء المفت، فب العبلء -1
كيعرؼ بابف  ،ماـ الديف السيكاسي األصؿىمحمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف  :اليماـ ابف -2

ف عشر فنشأ في مات أبكه كىك اب ،كنشأ كتعمـ بيا ،كلد سنة تسعيف كسبعمائة باإلسكندرية ،اليماـ
ألؼ  ،حج أكثر مف مرة ،كالتفسير ،كالحديث ،كأقبؿ عمى الفقو ،حفظ القرآف ،كفالة جدتو ألمو

حدل كستيف ،اليداية كتاب شرح  .2مات سنة ثمانمائة كا 
كلد سنة ثمانمائة كخمس ،إسماعيؿ بف إبراىيـ بف محمد بف شرؼ المقدسي :شرؼ ابف العماد -3

شيكخ  كعرض عمى  ،ككتب أخرل ،فحفظ القرآف ،العمـ بياكطمب  ك نشأ ،كعشريف في القدس
 ،شرح ألفية الحديث ،خرج لنفسو معجمان سماه ممتمس القناعة ،كانتفع بو آخركف ،عميو اأجبلء كأثنك 

عف  ،مات بالقدس سنة ثمانمائة كاثنتيف كخمسيف .،درس بالمدرسة الصبلحية كعيف معيدان فييا
 3.نحك سبعيف سنة 

 
 :(ـى864 -792)برىان الدين  ،الكتبي: ثامنالمطمب ال

 
 العنبكسي الفداء، أبي بف إسحاؽ أبك الديف، برىاف محمد، بف عباد بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ

 .الكتبي الحنفي، المقدسي ،نابمس مف لقرية نسبة -4
 الفقو في تغؿكاش القرآف، فقرأ بو، كنشأ ،.المقدس بيتفي  كسبعمائة كتسعيف اثنتيف سنة رجب في كلد

  .كالتفسير
  .الشركط معرفة في كتميز الكثير، بخطو ككتب األقصى، بالمسجد الحديث قراءة كباشر
 فكالتفن كالتكاضع، الحسف، كالسمت الخير، مع المجكف، فيو عميو كالغالب المتكسط، الشعر كنظـ
  .الكتب بتجميد
 :قكلو نظمو كمف

 يات حسف قد حكت سكرافاعجب آل ...... في كجو حبي آيات مبينة 
 ....... كنكف عارضو قد حير الشعرا.فنكف حاجبيو مع صاد مقمتو

                                           
 . 269 \11البلمع، الضكء  - 1

 ، 298 \7، ابف العماد، شدرات الذىب، 127 \8السخاكم، الضكء البلمع، - 2
المكتبة  ،، المحقؽ: فيميب حتي92ىػ( نظـ العقياف 911سيكطي )المتكفى: السيكطي،عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ال - 3

تكفيؽ، محمكد تكفيؽ محمد سعد، اإلماـ البقاعي كمنياجو  .181 \2، الحنبمي، األنس 285 \2العممية، السخاكم، الضكء البلمع 
 .38\1في تأكيؿ القرآف 

 عينبكس: قرية جنكب نابمس غربي حكارة . - 4
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 1 كثمانمائة كستيف أربع سنةمات  .كثير ذلؾ غير كلو
 

  :شيوخو
 .2أخذ عنو الفقو كالتفسيرالديرم، ابف الديف سعد -1
 3.شمس الديف الديرم -2

 4.لقلقشنديا الكريـ عبد الديف ناصر كابف -3
 

 :(ىـ 867 - 768) سعد الدين ،الديري :تاسع المطمب ال
 
 ،المقدسي ،النابمسي األصؿ بف أبي بكر بف مصمح أبك السعادات بف القاضي شمس الديفسعد الديف  

 .حامؿ لكاء التفسير ،عالـ كبير،شيخ المذىب ،كيعرؼ بابف الديرم ،الحنفي
عمى  قرأ ،نشأ بو ،لقدسفي ا ،كلد سنة سبعمائة كثماف كستيف كما أخبر ىك حتى أنو كتبو بيده 

 ،بف الحاجب األصميكجميع مختصر ا ،كبعض المنظكمة ،كحفظ كتاب الكنز ،فحفظ القرآف ،عممائيا
فاىتـ  ،مفرط الذكاء ،ككاف سريع الحفظ ،في عقمو في اثني عشر يكمان  ممكو ،ككتاب المشارؽ لعياض

 .5العمؿ بو أبكه كساعده بنفسو فاستمر عمى
 . خريف بالقاىرةآمع عمماء  مسألة البسممة في الكضكء ًفي 6 الممقف بف جالسراناظر بالقاىرة  

 حتى أصبح مف أكعية العمـ باإلضافة إلى التكاضع ،جتيادالفي ا االشيخ سعد مف العمماء الذيف جدك 
  .كالحمـ

بمكاقع  توكمعرف ،كخبرتو بالمدارؾ،كاف كالده يقدمو عمى نفسو في الفقو إللمامو بمكاطف الخبلؼ
  .لتنزيؿا
 .كفتاكيو بدركسو النَّاس كانتفع كالمنجكية كالشركسية المعظميةالمدرسة ك بببلده كظائؼاستمـ عدة ك 
 .كالده  فاؽ ىلعمـك حتا تحصيؿ عمى أكبك  ،حج أكثر مف مرة 

                                           
 . 31 \1. السخاكم، الضكء البلمع 57\1طبقات السنية، الغزم، ال - 1
 في الصفحة التالية ستأتي ترجمتو  - 2
 . 64ترجـ لو في صفحة  -3
 .31 \1السخاكم، الضكء البلمع  - 4
 . 452 \9. ابف العماد، شذرات الذىب 251- 249 \3السخاكم، الضكء البلمع، - 5
عبداهلل السراج أبك حفص األنصارم التكركرم األصؿ المصرم، يعرؼ بابف الممقف الممقف  السراج بف الممقف:عمر بف عمي بف أحمد بف -6

جزيبلن،  زكج أمو فنسب إليو، كلد سنة سبعمائة كثبلث كعشريف، رحؿ أبكه مف األندلس إلى ببلد الترؾ، كأقرأ أىميا ىناؾ القرآف، فناؿ منيـ ماالن 
 مائة كأربع . فقدـ بو عمى القاىرة كاستكطنيا مات سنة ثمان

 .  71 \9. ابف العماد، شذرات الذىب،   41\5. العسقبلني،أنباء الغمر  100\6السخاكم، الضكء البلمع 
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يىاتو ًفي باشرىما قد كىافى  بؿ كتدريسا تصكفا المؤيدية مشيخة كىكلي  اء، كلي لما حى كدرس في اٍلقىضى
 1كرتب لو صرغتمس ،كانتفع الناس منو في الفتاكل كالمكاعيد كاألشغاؿ ،ية كما جاء بتقرير كاقفياالفخر 
ثـ انتزعو منو  قبؿ مكتو فقدـ درسان كاحدان  3برغبة البدر حسف القدسي 2ي الجامع الماردانيف ان درس

ال يستطيع أف تأثر لذلؾ األمر كاعتذر المحب بأنو  ،5قصرائيإلمامة المحب األ 4األشرؼ برسبام
 .يرفض القبكؿ

بمو بدالن عف الشيخ البدر قربعيف عرض عميو قضاء الحنفية كألح عميو حتى أيف ك تكفي سنة اثن 
كأحبو الناس خصكصان أنو شرط عمى نفسو إبطاؿ  ،كقكة ،كصرامة ،فباشره بيمة عالية ،العيني

 .كغ عندهككؿ إنساف ناجح يبقى الغيكريف يترصدكف حتى يظير مس .االستبداالت
سريع  ،جبؿ الحافظة حتى مع كبر سنو ،بوىفي استحضار مذ ان قكي ،عبلمة،عالمان  ،كاف إمامان  

قادران عمى االحتجاج بما  ،شديد الرغبة في المناقشة في العمـ كالمراجعة مع الفضبلء كاألئمة ،اإلدراؾ
يحفظ ما  ،معاني التنزيؿىتماـ بالتفسير ال سيما اذا  ،ال أحد يزحزحو عف ذلؾ،يؤدم إلى اإلنتصار

 مىا التٍَّقًرير ًفي لسافعنده فصاحة لغة كطبلقة  ،مف األحاديث كلكف ال يمتـز الصحيح منيا العقؿيفكؽ 
 ًفي جبللة صاحب العصريف مفخر ،اليكجد لو مثيؿ اٍلعبارىة ًفي البساطة مىعى  لىًكف كىصفو عىف يعجز

 ،دكنيـ مفك  كالكزراء كالعمماء كاألمراء السبلطيف رأسيـ عمى كالعامة الخاصة ًعٍندكعمك قدر  ،النُّفيكس
فامتنع  عكضو الجمكس لمقضاء 6االقصرائي األميفك  اٍليماـ اٍبف مف كؿ عمى عرض عمى ذلؾ يدؿ

 .كجكده مىعى القبكؿ  يحسفمكضحان بأنو ال 

                                           
ىبثمف كبير، عيف 731سيؼ الديف صرغتمس الناصريأحد ممككي السمطاف الناصر محمد بف قبلككف كقد اشتراه في  األمير - 1

راء المظفر ككصؿ إلى منصب رئيس الطبمخانة، كاف أميران كرعان، ممتزمان، يتبع رئيسان لممبلبس، كقد حقؽ شيرة بيف صفكؼ ام
 مذىب اإلماـ أبي حنيفة، كبنى مدرسة درس فييا لمفقياء األربعة .
تحقيؽ محمد عبد  ،312 \3(، السمكؾ لمعرفة الممكؾ، 0845المقريزم، أحمد بف عمى بف عبد القادر، تقي الديف المقريزم، ت

 (ق1418)، 1دار الكتب العممية، طالقادر عطا، 
الطنبغا األمير عبلء الديف المارداني الساقي الناصرم، أمره السمطاف مائة كقدمو عمى ألؼ، كزكجو إحدل بناتو كىك الذم  - 2

 . 210 \9الصفدم، الكافي بالكفيات،  عمر الجامع بباب زكيمة، كأنفؽ عمى ذلؾ أمكاالن كثيرة .
 . 70ة في صفحستأتي ترجمتو  - 3

ق، كعمى يديو  841األشرؼ سيؼ الديف برسبام: ىك السمطاف الثاني كالثبلثكف في ترتيب سبلطيف دكلة المماليؾ تكفي سنة  - 4
ق( المنيؿ الصافي 874)فتحت قبرص . تغرم بردم، يكسؼ بف عبد اهلل الظاىرم الجنفي أبك المحاسف جماؿ الديف، ت

 ققو د. محمد أميف،تقديـ د. سعيد عبد الفتاح عاشكر، الييئة المصرية العامة . ، ح263- 260 \3كالمستكقي بعد الكافي 
المحب بف األقصرائي: كىك محمد بف أحمد المدعك مكالنا زاده بف بايزيد البراني محب الديف بف األقصرائي، نسبو إلى جده  - 5

 ق. 859ق، تكفي سنة 790ألمو الشيخ شمس الديف األقصرائي، عبلمة حنفي كلد سنة 

في القاىرة، كنشأ،  797األميف األقصرائي: يحيى بف محمد بف أبراىيـ بف أحمد األميف األقصرائي األصؿ، حنفي، كلد سنة  - 6
 .  240 \10ق. السخاكم، الضكء البلمع، 880بيا، فحفظ القرآف كالمنظكمة كالكنز كالمنار كالحاجبية، تكفي سنة 
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ج مف ابف اليماـ قدـكمرة   عف  فسئؿ األميف.بىيتو ًإلىىكصكؿ  قبؿ المؤيدية ًفي بالسبلـ عميو فابتدأ اٍلحى
)أنا أفتيت كال شعكر عندم بككف االستفتاء متعمقان بحكـ  :فأجاب 1سبط الدميرم حكـ كقؼ العجمي

 كأشار إليو(  ،مكالنا
 كؿ مفلفضبلء اافتخر ك  ،باألجداد األبناء اآلباء بؿ األحفاد كاتبع ،أخذ الناس عنو طبقة بعد أخرل 

تَّى ممذة عميوتالك  ًإلىٍيوً  نتماءباالكبمد  مذىب قصد ،أخرل بعد طبقىة عىنوي  النَّاس أىخذ حى  مف بالفتاكم كى
  . اآلفاؽسىاًئر 

 .كحضر جنازتو السمطاف كالقضاة كاألمراء كاألعياف رحمو اهلل ،مات سنة ثمانمائة كسبع كستيف بمصر
2 
 

  :شيوخو
 3.الديرم()شمس الديف  كهأب -1
 .4الحنفيمىاؿ الٌديف اسماعيؿ الشريحي كَى   -2

  .5الديف أبك الحسف عمي بف النقيب المقدسي الحنفي ءعبل
 الخير ابي بف عبدالرحمف بف محمد اهلل عبد أبك الديف محب كىك: الفاسي اٍلميحب عىف كالنحك -3

 6.المالكي المكي الفاسي الحسني عبدالرحمف بف محمد بف محمد عبداهلل أبي بف محمد
  .7ئي الدمشقيأحمد بف خميؿ بف كيكمدم الشياب أبك الخير العبل -4
اٍشتغؿ ،كاف بارعا ًفي العربية اٍبف الكفرمالحنفي جماؿ الٌديف  بف أىٍحمد بف الحسيف بف فزارة يكسؼ -5

َـّ نزؿ  كأفتى ،بالعمـ اة؛ ث اء، كلقب قىاًضي اٍلقيضى كدٌرس، كخطب؛ كىجعؿ مىعى كىاًلده شىًريكا ًفي اٍلقىضى
كمات ًفي حياة كالده ًفي صفر  ،ربع كعشريف كسبعمائةلىوي أىبكهي عىف المنصب فاشتغؿ ًبًو. كلد سنة أى 

 .8سنة ست كستيف

                                           
ناب في إمامة  ،ق824عمي الغزم األصؿ الخميمي المقدسي سبط الدميرم، كلد سنة  شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف -1

 .  58 \4 ،. الطباع، إتحاؼ األعزة  بالبيمارستاف في القدس ،892الكاممية باألقصى، كاف صالحان، مات سنة 

 - 
البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف ىػ( 1250البدر الطالع: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: 2

  . 249\3بيركت . السخاكم، الضكء البلمع، –المعرفة  ، الناشر: دار264 \1السابع، 
  56ترجم لو في صفحة  - 3
  . 70في صفحة  ستأتي ترجمتو - 4

5
 .  79في صفحة ستأتي ترجمتو  - 

 ،127 \1،الحفاظ تذكرة ذيول في مال وااليقاظ التنبيو القاسمي، الحسيني رافع الطهطاوي، أ حمد - 6
 ترجـ لو عند السشيخ ابف النقيب كماؿ  – 6
 . 354\2السيكطي، بغية الكعاة،  - 8
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كىك صاحب الزاكية  ،مف أكلياء اهلل ،البسطامي بف خميؿ بف عمي األسد آبادم اهلل كىعبد -6
 .1كدفف بحكش البسطامية ،في سنة سبعمائة كأربع كسبعيف ،تكفي بالقدس ،البسطامية

 أخذ عنو الشيخ سعد الديف الديرم ،ب الشافعيشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف الخطي -7
 .2تكفي سنة سبعمائة كست كثمانيف ،ع عميو فقياء بيت المقدسفانت ،فقيو ،مفتي ،األصكؿ

فاؽ أىؿ زمانو في العبادة  ،الحنفي ،الركمي ،شمس الديف القكنكم ،محمد بف يكسؼ بف إلياس  -8
 ،ثـ تكجو إلى دمشؽ ،شتغؿ بالعمـ في بمدهكا ،يبالغ في إنكار المنكر،كارتفع صيتو كقبمت شفاعتو

 .3فيمات سنة سبعمائة كثماني كثمان ،شرح مجمع البحريف ،شرح تمخيص المفتاح :كمف مصنفاتو
 ،تقريبان  739كلد سنة  ،سميماف بف يكسؼ بف مفاح بف أبي الكفاء الياسكفي صدر الٌديف الشافعي -9

اًجب ،كىحفظ التنبيو ،يىا القرآفًإلىى مدرسة أبي عمر بالصالحية فقرأ ب كنقمو أبكه  ،كمختصر اٍبف اٍلحى
  .4ػى789مات سنة  كاقبؿ عمى التفقو

ًتٍسعيف  كأب -10 الح أىبيك بكر اٍلمكًصًمي سنة سبع كى بكر اٍلمكًصًمي العممكم تكٌفي الشٍَّيخ الصَّ
كىافى  ى كى لو مصنفات ًفي التصكؼ كزاكية كىًبيرىة بميداف اٍلحىصى سىٍبعمائة بالقدس كى يحضر مكاعيده كى

كىافى يكاتبو  كبار اٍلعممىاء فيسمعكف ًمٍنوي النكت الغريبة كىعظـ قدره ًعٍند السٍُّمطىاف برقكؽ الظَّاًىر كى
ا ًفيًو نفع لٍمميسمميف كىأىٍعطىاهي مىاال فىأبى أىف يقبمو كيأمره ًبمى

5. 
اًعيؿ بف إبراىيـ -11 ىذه الترجمة لو كجد ت) ػى795 سنة بيىا مات المقدسي القمقشندممي ع بف ًإٍسمى

  .6فقط
َـّ  :كأجاز لو النٍجـ بف الكشؾ  -12 أىحمد بف ًإسماًعيؿ بف محمد بف أبي العز بف كىيب األذرعي ث

اء مصر سنة  ،كتفقو ،كأسمع عمى الحجار كىحدث عنو 720كلد سنة  ،الدمشقي الحنفي كىكلي قىضى
َـّ كلي قىضاء دمشؽ مرارنا ككاف عارفان بمذىبو درس بأماك ،77  99سنة  ف كمات في دم الحجةث
  7.ػى 7

                                           
 . 162 \2مجير الديف، األنس الجميؿ،  - 1

 . 160\2المصدر السابؽ  - 2
أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي . السيكطي، عبد الرحمف بف  153\7. الزركمى، األعبلـ،  47\6العسقبلني،الدرر الكامنة،  - 3

 . 287\1ىػ(بغية الكعاة،911)المتكفى: 

 ،152\3ق، طبقات الشافعية 851، ابف شيبة، أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمراألسدم الشيبي الدمشقي، تقي الديف، ت- 4
 ق( . 1407) 1تحقيؽ د. الحافظ عبد العميـ خاف، عالـ الكتب، بيركت، ط

ق(، منادمة األطبلؿ كمسامرة الخياؿ، 1346بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد بدراف، ت) بدراف،عبد القادر- 5
  ـ.1985، 2بيركت، الطبعة: ط –تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي ،،312\1
 . 19 \1العسقبلني، الدرر الكامنة،  - 6
 .  122\1 المصدر نفسو ، - 7
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كساد  ،كمير ،اشتغؿ ،ق745كلد سنة  ،بف عمي تقي الديف القمقشندمإسماعيؿ  محمد بف -13
 .1بالقدس كدفف بمقبرة مامبل  809مات سنة  ،حتى صار شيخ القدس في التدريس كالفتكل

  .8032نة ، تكفي س الميندسشياب الديف أحمد بف محمد بف محمد المقدسي الشيير بابف  -14
: عبد الرحمف بف عمر بف عبد الرحمف بف حسيف بف يحيى ، الشيخ المسند القبابي كالزيف  -15

المعمر الرحمة ، زيف الديف أبك زيد ابف العبلمة نجـ الديف أبي حفص القباقبي المقدسي الحنبمي 
 .4ىػ 838،  كتكفي بالقدس في سنة  3،منسكب إلى قرية القباب749كلد سنة ىػ

سىٍيف  -16 لًقيو الطاككسي ًفي  الشِّيرىاًزمٌ الصدر بف العز  بف عبد اٍلميؤمف بف المظفر اٍلجماؿ بفحي
ازىة اٍلمزم سنة كلو ًفي عيميكـ إجى ثىمىانًمائىة بشيراز فاستجازه لديخي مىات  سبع كىعٍشريف كى كىاٍبنىة اٍلكىمىاؿ كى

ًثيفى  ثىبلى ث كى  .5كثمانمائةًفي غرَّة ربيع األكؿ سنة ثىبلى
كعرؼ بابف  ،أحمد بف ىبلؿ الشياب الحاسباني ثـ الحمبي الصكفي :اب الحسبانيكالشي  -17

مات سنة  ،نو مجتيد مطمؽأادعى  ،كاف مفرط الذكاء ،كنشأ في دمشؽ ،كلد بعد السبعيف ،اليبلؿ
 .6ثبلث كعشريف

 7.كالشرؼ اٍلغىزِّم -18
أبي عمر الزيف عبد الرحمف بف العز محمد بف سميماف بف الشيخ  فعبد الرحمف بف سميماف ب -19

القرشي العمرم المقدسي الصالحي ، كلد سنة إحدل كأربعيف كسبعمائة ىجرية ، كمات سنة تسع 
 8.عسرة كثمانمائة بدمشؽ 

 ،أعياف بيت المقدس مف كىافى  ،الشافعي القرمي محمد اهلل عبد أىبيك الٌديف شمس :القرمي محمد -20
كىافى ، األقصىبالمسجد  االمامة كباشر الصبلحية اٍلمدرسىة كفقياء  سنة تكٌفي ،اٍلًقرىاءىة حسف كى

  .9كجده كدفف عند كالده ،ع كستيفبثمانمائة كس

                                           
  .53 \4ابف شيبة،طبقات الشافعية  - 1
 .82\1ذيؿ تذكرة الحفاظ،  - 2
 من قضاء الرملة .  -3
 . 161 \5معجـ المؤلفيف ،  - 4

 . 148 \3السخاكم، الضكء البلمع،  - 5

 . 242 \2، مصدر نفسو ال - 6

  ستأتي ترجمتو عند القرف الحادم عشر  - 7
 .223\2الدمشقي ، خبلصة األثر ، - 8
  .186\2مجير الديف، األنس الجميؿ، - 9
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كلد سنة تسع كعشركف ،البزازم بابف المشيكر الكردرم، محمد بف محمد بف الديف حافظ -21
 القرآف تفسير ،كالعباب المحكـ بيف الجامع العجاب المعمـ البلمع: الكثيرة تصانيفو مف ،كسبعمائة

 .1مات سنة ستة عشر كثمانمائة ،عظيـال
اة قىاًضي عنو القرماني أىخذ يفدال كريـ -22  كتابركاية  يً ف كأجاز لو الديرم الٌديف سعد اٍلقيضى

ال يكجد لو  ،كمشارؽ األنكار لمصاغاني ،كاف الشيخ يحفظ كتاب المصابيح لئلماـ البغكم ،يدايةالٍ 
  2.ىكذا قاؿ مجير الديف في كتابو ترجمة كال تاريخ

 
  :تالميذه

  .3اٍلمقرمالحنفي  السمماسي الفارسي حسيف بف اهلل سعد -1
أجاز لو جماؿ الديف بف جماعة  ،شمس الديف محمد بف أحمد بف أميف الصكفي الكفائي التاجر -2

عمى  مثابران  ،كاف خيران مباركان  ،ككذلؾ سعد الديف الديرم ،في الحديث سنة ثمانمائة كأربع كخمسيف
كنقؿ إلى القدس  ثـ عاد كمات بالرممة ،لبزازة في السكؽ بالقدس ذىب إلى القدسبا يترزؽ ،الخير

  .4سنة ثمانمائة كست كتسعيفكدفف بمامبل 
 

  :5مؤلفاتو
  .عبارة عف فتكل في جزء (التيمة في الحبس) كتاب لو
 .(الزنادقة كبد في المارقة السياـ) ك
باب األيماف إلى أثناء باب المرتد مف كتاب مف أكؿ مجمدات، ست( لمسركجي اليداية شرح تكممة) ك

 .يكممو كلـالسير 
 .لمنسفي المنسكبة( العقائد شرح) ك
 كاف يزيد عمييا حتى أصبحت كراريس.ك  نثرية، فكائد فييا طكيمة، منظكمة( النعمانية) ك

 مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. لو قصيدة في
ًئكىة تناـ ىىؿ ًفي  .الى  أـ اٍلمىبلى
مىٍيوً  اهلل صمى بنبينا مىٍخصيكص الٌشٍعر نعم كىىؿ  سمـ عى ًميع ًفي عىاـ أـ كى مىٍيًيـ اأٍلىٍنًبيىاء جى ـ عى  ؟ السَّبلى
كًجي أثر ًفيوً  اقتفي تاأٍلىٍمكىا ًإلىى الطَّاعىات ثىكىاب كيصيكؿ ًفي النيرات كىاٍلكىكىاًكب    .ةكىًثير  زيادات مىعى  السري

                                           
 . 177 \3رضا كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 1
 .218\2مجير الديف . األنس،  - 2

   .79في صفحة  ستأتي ترجمتو - 3

 .211\2مجير الديف، األنس،  - 4

 .148 \3السخاكم، الضكء البلمع،  .87 \3الزركمي، األعبلـ  - 5
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 :ىـ(867 -810) ءابن العال : الغزي،عاشر المطمب ال
 

ماـ أىٍحمد بف عمي يعرؼ  إيناؿ بف محمد العبلء البغدادم األصؿ الغزم الحنفي،نزيؿ القاىرة، كاً   كى
 الفٍقو كقرأى  ،لمنسفي كالكنز، كالمنظكمة ،اٍلقيٍرآف كنشأ بيا، فحفظ ،كثمانمائة بغزة عشر سنة كلد. بالغزم
ًبًو،  كتدرب 2زقاعة بف اٍلبيٍرىىاف صغره ًفي كىصىحب غزة، كمفتييا ، مدرس1اإلياسي  الٌديف نىاًصر عمى

 .نيابة غزة كلي إيناؿ لما ًبخدمة األىشرؼ كاتصؿ يعرؼ اٍلقرىاءىات كىافى  كيقاؿ إنو
ده عمـ  فىمىما ،كديانتو بأمانتو ككثقكا ،ًبًو، كبجماعتو اختصاصو كىعظـ ،ًبوً  حتى أـ ،اٍلقيٍرآف، ثـ ترقى أىٍكالى

عمارة  ًفي ًإمَّا ينفدىا كىافى  أىمكاالن جمة كىجمع أمره اأٍلىٍكقىاؼ، كىعظـ نظر ككاله توأئم مف تسمطف، كصار
تىديف ككسكاس ،الطيارة ًفي تحرو  مع ،اٍلكىـر ىبة، كاف غاية ًفي ًفي أىك  سنة ًفي مىاتى  .،كعفة ،زىاًئد، كى

 .3اهلل كستيف كثمانمائة رىحمىو سبع
 
 :ىـ( 870 -801)ر عم ابن ،: الغزي الحادي عشر لمطمب ا

 
ىك عبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف عمر بف إسرائيؿ كيعرؼ بابف عمر، كلد بغزة سنة إحدل 
كثمانمائة، كنشأ بيا فقرأ القرآف، كحفظ المجمع، كالبديع، كألفية بف مالؾ،كتفقو بقارئ اليداية، ككتب لو 

سمع غيرىما مف أنكاع الفقو كأصكلو متفيمان لما أنو قرأ المجمع في الفقو كالبديع قي أصكلو بحثا، كأنو 
 يسمعو سائبلن عما خفي عميو مف مشكمة، ككاف قارئان بالفخرية كأجاز لو شيخو بغزة.

 حج كزار بيت المقدس كالخميؿ كدخؿ الشاـ كحمب كالقاىرة كغيرىا. 
بعمر بف حسيف ككلي قضاء بمده في سنة إحدل كخمسيف كثمانمائة ثـ انفصؿ عنو سنة ثماف كخمسيف 

بف بكباف ثـ أعيد إليو، ككاف فاضبلن، متكاضعان، مائبلن إلى الرشاد، كآؿ أمره إلى أف أكقع فيو بسبب 
بعض القضايا فحمؿ إلى القاىرة، كأقاـ بيا أشيران كنالتو مشقة كتعمؿ بيا يسيران كمات بعد سنة سبعيف 

 .4كثمانمائة
 
 
 

                                           
 .59في صفحة ترجـ لو  - 1

ىػ اشتغؿ بالقرآف كالفقو كالحديث كاألدب كالشعر كنظر في 745ف زقاعة ، كلد سنة الديف إبراىيـ الغزم الشيير باببرىاف   -2
 ىػ .816النجـك كعمـ الحرؼ كالحساب كبرع في معرفة منافع النبات ، تكفي في سنة 

 .  47 \4. الطباع، إتحاؼ األعزة  264 \8السخاكم، الضكء البلمع،  - 3

 .  60 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 4
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 شيوخو:
 .1كدفف بحكش البسطامي 826عمر بف يعقكب البمخي تكفي في  -3
 .2الشمس بف الديرم -4
ىك أبك زرعة أحمد بف الحافظ الكبير أبي الفضؿ عبد الرحيـ العراقي المعركؼ  الكلي العراقي -5

ىػ تفقو عمى يد كالده أكالن فـ 762بابف العراقي ، أحد أئمة الشافعية بمصر في عصره ، كلد سنة 
ح سنف أبي داكد ، شرح البيجة ، مختصر عمى يد مجمكعة مف العمماء ، مف مصنفاتو : شر 

 .3ىػ 826الميمات ، تكفي سنة 
 .4ابف الجزرم -6
 

 :(ـى873 -794)شمس الدين  ،ابن عمران :ني عشر االمطمب الث
 

المحدث  ،الفقيو ،شمس الديف محمد بف مكسى بف عمراف بف سميماف الغزم ثـ المقدسي الحنفي
 كانتفع بو غيره  اشتغؿ بالعمـ كالـز العمماء ،كجمع لمسبع أقبؿ عمى القراءات كأخذىا ،الصكفي ،المقرم

مات سنة ثمانمائة كثبلث كسبعيف  ،فنشأ بيا كاشتغؿ بالعمـ ،كلد بغزة سنة سبعمائة كأربع كتسعكف
 .5ىجرية

 
  :شيوخو

 .6ناصر الديف األياسي -1
 ،دمشفيبف عمي بف الشمس أبك الخير العمرم ال محمد ىك محمدبف :شمس الديف محمد الجزرم -2

حدل كخمسيف كيعرؼ بابف الجزرم كلد  ،ف كموآقد حفظ القر  ،ئمقر  ،إماـ ،حافظ ،سنة سبعمائة كا 
 ،كالمعاني ،كالحديث ،كاألصكؿ ،كقرأالفقو ،فرادان كجمعاإكقرأ القراءات  ،في الفقو كتبان  كحفظ
 .7فيكثبلث تكفي سنة ثمانمائة كثبلث ،في اإلفتاء كالتدريس كحصؿ عمى إجازات عديدة ،كالبياف

                                           
 .92في صفحة  تأتي ترجمتوس - 1
 . 64في صفحة ترجـ لو  - 2

 .161 \5معجـ المؤلفيف ،  - 3

 . 74في صفحة  ترجـ لو - 4

 . 42\4إتحاؼ اإلعزة  ،الطباع - 5

 .  59في صفحة ترجـ لو  - 6
 .222\2مجير الديف، األنس الجميؿ  - 7
 (، 467\3بناء العمر، ). العسقبلني، إنباء الغمر بأ 255 \9السخاكم، الضكء البلمع،  -3
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 ه:تالميذ

المسائؿ الشريفة )محب الديف لو مصنؼ جيد أكمؿ منو اربع مجمدات سماه  :الشحنة محب بف -1
  .1(في أدلة أبي حنيفة

المعركؼ  ،الكماؿ بف أبي شريؼ كماؿ الديف محمد بف أبي بكر بف عمي بف مسعكد الشافعي  -2
كحفظ  ،يت المقدس كتمقى العمـ بيانشأ بب ،كلد سنة ثمانمائة كاثنيف كعشريف،بابف أبي شريؼ

  .2كستة اشتغؿ بالمدرسة الصبلحية ثـ تكلى مشيختيا تكفي سنة تسعمائة ،القراف كحفظ الشاطبية
 ،أبك اسحاؽ ،برىاف الديف ،الشاغكرم ،الدمشقي ،إبراىيـ بف محمد بف سميماف بف عكف الطيبي -3

 ةتكفي سنة ست عشر  ،جركميةشرح المقدمة األ ،ف كثمانمائةيكانت كالدتو سنة خمس كخمس
  .3كتسعمائة ىجرية

 اٍلمقدسي اٍليمف أىبيك الديف مجير القاضى العميمى محمد بف الرحمف عبد :مجير الديف الحنبمي -4
 ،اٍلمساًفر اٍلميًقيـ كاؼأطك ،الزائر حاؼإت تصانيفو مف ،كتسعمائىة كىعٍشريف سبع سنة اٍلمتكفى الحنبمى

ًميؿ نسأ  4 .كالخميؿ دساٍلقي  بتاريخ اٍلجى
 

 : 5من مؤلفاتو
  .مختصر في المناسؾ

  
 

 :(ـى874 – 811ابن بريطع ) ،الغزي :ثالث عشر المطمب ال
 

 الغزم الدمشقي األىٍصؿ المصرم الٌديف حساـ العماد بف محمد بفالخضر  الرحمف عبد بف محمد
يعرؼ ،الحنفي  اإلياسي الٌديف نىاًصر كالـز زةبغ كثمانمائىة عشرىة ًإٍحدىل سنة ًفي كلد ،بريطع ًباٍبف كى
َـّ  ًبًو، فىاٍنتىفع لىقي ارتحؿ ث تقدـ األكابر كى ٍنقيكؿ ًفي كى لىده قىاؿى  كالمعقكؿ، اٍلمى  اٍلكثير ًبخطو كتب إنو كى

 يحفظ كىافى  ،قكية كحافظتو جيد كخطو ،مجمد مائىة مف كأكثر ،كالكشاؼ ،كاالستيعاب ،كالصحيحيف

                                           
 .222\2مجير الديف، األنس الجميؿ  1
 . 246\1عبد الميدم، المدارس في بيت المقدس  - 2
 .  69 \ 1الغزم، الطبقات السنية، - 3

 . 544\1البغدادم،ىدية العارفيف،  - 4
 . 246\1عبد الميدم، المدارس في بيت المقدس  - 4

 . 695\3معجـ المؤلفيف،  رضا كحالة، - 5



76 

مف. اٍلًفٍقو ًفي منظكمة عمؿ ،كصنؼ ،كالحماسة ،قاتياحكمم ،السَّبع المعمقات  عمى ًبوً  كتب مىا نظمو كى
ًميؿ الشيخ مختصر عمى كالتكميؿ الرمكز تفكيؾ اًلًكي عىامر اٍبف تصنيؼ خى  :اٍلمى

 (تحبيرا التفكيؾ كىأٍصبح ...أعجكبة التكميؿ غىدا لقد)
 (تعميرا الرٍَّحمىف فزاده ...عىامر فىتى درا رصعو)

كىافى  اًإمى  كى الما ،مفننا امن نوي  النَّاس أىخذ ،جـ الفكائد ،كثير الفضائؿ ،الذَّات حسف ،عى اء كىكلي ،عى  صفد قىضى
َـّ  ،جيشيا نظر ًإلىٍيوً  أضيؼ ثَـّ  اء ث َـّ  ،طرابمس قىضى  كلقيتو ،كىخمسيف ًإٍحدىل سنة ًفي أىكليىا ،مرىارنا دمشؽ ث

مىٍيوً  كىصمى كىسبعيف أىربع سنة مىاتى . مٌرة غير   .1رحمو اهلل المظفرم الجامعب عى
 

  :(ـى 876 - 810) إبراىيم :الديري :رابع عشر المطمب ال
 

 برىاف القضاة، قاضي ،الديرم الديف سعد بف بكر أبي بف مصمح ابف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ
 شرع سنة كلد ،كالتقديـ كالرياسة، كالفضؿ، العمـ، بيت مف ،الديف شمس القضاة قاضي ابف الديف،

 ،المغني لمخبازم :ثـ حفظ كتبان منيا ،كحفظ كتاب اهلل ،تكجو إلى القاىرة مع أبيو كىك صغير كثمانمائة
 ،كجزء مف مختصر بف الحاجب ،كعشريف يكمان  ةكالحاجبية في سبع ،كالتمخيص ،كالمنظكمة ،المختار

 .2ككذلؾ حفظ كتاب اليداية بأكممو
كعرؼ بقكة  ،كتفنف كبرع، كتفقو، سنة، عشر خمس الواستكم قبؿ كالده، حياة في بالفخرية كدرس

 ،تكلى مشيختيا ثـ .المؤيدية مشيخة في عف أبيو كناب السر، كتابة ثـ صطبؿ،اال نظر كلي ،الحافظة
  الحنفية قضاء ثـ

 مف هبأمر مباشر  القضاء في سعد أخيو عف كناب زاده، مف سكدكف بمدرسة الفقو تدريس ككلي
 كنزاىة، بفقوو  ،طيبة مباشرة فباشره الشحنة، ابف الديف محب القاضي قمع بعد بلالن استق كليو ثـ السمطاف،

 سيرتو، كمدحت كغيرىا، األكقاؼ في تصرفو كحسف ،التعامؿ بالرشكة عدـ فيالعامميف  عمى كأكد
 .االحتشاـ طريؽ صارك 

 عف النجماعا مع كيدرس، يفتي، المذككر، الشحنة ابف بالمحب وصرفبالمؤيدية بعد  منزلو كلـز
 عميو اشتمؿ ما مع ،سار مسار االحتشاـ ذلؾ، قبؿ اعتاد عميو ما إلى بالنسبة باليسير، كالتقنع الناس،

 .3يعنيو ال فيما الحديث كعدـ العقيدة، كسبلمة ،الحافظة كقكة العبارة، في كالفصاحة الشكالة، حسف مف
 :4قكلو ارتجاالن  فمنو رقيؽ، نظـ كلو

                                           
 .  71 \1ببلدنا فمسطيف ج . مناع، 67\4. الطباع، إتحاؼ االعزة  76\4السخاكم، الضكء االمع  - 1

 . 26\1نظـ العقياف في أعياف األعياف  ،السيكطي: - 2
 . 151 \1السيكطي، الضكء البلمع، - 3
 . 70\1الطبقات السنية،  ،الغزم - 4
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ا إذا كىًريـه  كا ـي القك  مى  ًبنىٍشًره يىفكحي  ًبٍشرو  عىف عىطىايىاهي  ...تراكىمتٍ  شىحُّ
كدي  ا يىجي ًزيبلن  كييٍعًطي ...ًنٍعمةو  كيؿً  مف يىٍمقاهي  بمى َـّ  جى  بعيٍذرهً  يأتي ث
  :أيضان  كمنو

باحً  تىباًشيري  ـى  ...أبىاحىتٍ  لنا الصَّ بيكح كقتً  في العيٍنقكدً  دى  الصَّ
كضً  كنىٍشري  بىرً  ليٍقياؾى  إلى ...ب  صى  كيؿَّ  ىىيَّجى  الرَّ ًحيحً  بالخى  الصَّ
ذٍ  ...ًمزاجان  لنا صىبَّ  الميٍزفً  كماءي   نىصيكحً  قىٍكؿو  مف بيٍشرىاؾى  فخي
ـي  ما إذا بيكحً  غىبيكقؾى  مف كىىيِّئ ...بىشكشان  كيفٍ  قطَّبى  الغىٍي  لمصَّ
 

 كتأسؼ لقرافة،با كدفف ،عميو كصمى تعالى اهلل رحمو كثمانمائة، كسبعيف ست سنة في كفاتو ككانت
 :1تعالى اهلل رحمو. عميو الناس

 
 شيوخو:من 
 .2قاضي القضاة شمس الدين الديري() والده على وسمع -1

 .3الدين أصول أخذ وعنو الدين سعد وأخيو -2
: ىك أحمد بف محمد بف إبراىيـ الفيشي ، ثـ القاىرم  الحناكم الشياب عف كغيرىا العربية كأخذ -2

ؼ بالحناكم )أبك العباس (، عالـ بالعربية ، مف تصانيفو : الدرة األنصارم ، المالكي ، كيعر 
  .4المضيئة في عمـ العربية 

يعرؼ القىاًضي عبد بف اٍلعىًزيز عبد ،  البغدادم السبلـ عبد كالعز  -3  كلد. اٍلبىٍغدىاًدمٌ  اٍلقيدًسي بالعز كى
سىٍبعمائة، سبعيف سنة نىشىأ ًببىٍغدىاد كى اء كىكلي ،المقدس بىيت سكف،لركاياتبا كتبله اٍلقيٍرآف فحفظ،كى  قىضى

 ًفي الناسؾ عيٍمدىة األصكؿ، كىعمؿ ًفي الطكفي ختصرا ، ،قدامىة المغني البف الحنابمة، اختصر
نىاًسؾ، كغيرىا، تكفي سنة ثمانماثة كست كأربعيف معرفىة  .5 اٍلمى

  
 
 
 

                                           
 70\1الطبقات السنية،  ،الغزم - 1
 .58صفحة  في ترجـ لو -2
 .67ترجـ لو في صفحة  -3
 .  69 \2السخاكم ، الضكء البلمع ،  - 4
 . 261األنس الجميؿ،  ،. مجير الديف 224 -222 \4السخاكم، الضكء البلمع،  - 5
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  :(ـى878 -805)عبد اهلل  ،الديري :خامس عشر المطمب ال
 

 القىاًضي بف بكر أبي بف مصمح بف بكر أبي بف سعد بف اهلل عبد محمد بف محمد بف بف اهلل عبد
اء كىكلي ،كثمانمائة خمس سنة ًفي كلد ،المقدسي الحنفي الديرم شمس الديف  ثـ انفصؿ ،اٍلقيدس قىضى

يىتو لو كتكررت ،عنو لييىا مىا كىآخر ،كالرممة كقضاء الخميؿ ،كالى سبعيف سنة ثىمىاف كى  كسافر ،اؿمى  عمى كى
 ثماف كسبعيفسنة  مىاتى  حتى الخمعة لمبس كما نيض ،محفة ًفي ًإالَّ  يٍدخؿ لـ بحيث تكجيو ًفي فمرض

 .1كثمانمائة
 
 

 :(ـى 890 -822)ابن قامو  ،الغزي :دس عشر المطمب السا
 

يعرؼ ،بف محمد الغزم الحنفي المقرمء اهلل عبد بف عمي  ةسن نزيؿ بيت المقدس كلد. قامك ًباٍبف كى
ًفي  كتميز ،عمى جماعة مف العمماء السَّبع فىتبل بالقراءات كاعتنى ،كثمانمائة تىٍقًريبنا كىعٍشريف اثنتيف
ًفي ،تاالقراء كتب بخطو مسائميا استحضار كى كتكجو  السَّبع، اٍلقرىاءىات بيىاف مع الرسـ عمى ميصحفا كى
 تسعيف كثمانمائة سنة ًفي مىاتى  .كستيف سبع سنة كأجازكا لو ،كأخذ عف بعض فضبلئيا القاىرة إلى

دفف   .2الرحمة ًببىاب كى
 

 شيوخو:
 
 .3ىػ853، ت الصمؼ بف عثمافاٍلفىخر شياب الديف أحمد بف  -1
عمرىاف كىاٍبف -2

4. 
القباقبي، كلد بحمب سنة سبع كسبعيف كسبعمائة،  بكر أبي محمد بف خميؿ بف بف الشمس القباقبي -3

، ثـ إلى غزة كالقدس، كأقاـ فييا، لو مصنفات في عني بالقراءات كالحديث، رحؿ إلى القاىرة
 .5القراءات، تكفي سنة تسع كأربعيف كثمانمائة

                                           
 .  64\5الضكء االمع، السخاكم، -1

  .237 \2الجميؿ،  .مجير الديف، األنس 50 \4الطباع، إتحاؼ األعزة  . 254\5السخاكم، الضكء البلمع،  - 2

 .327 \5السخاكم ، الضكء البلمع،  - 3
  . 80ستأتي ترجمتو في صفحة  - 4

- 
 .138\1. السخاكم، الضكء البلمع،  148السيكطي، نظـ العقياف،  5
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: ىك أحمد بف أسعد بف عبد الكاحد األميكطي األصؿ السكندرم القاىرم ، كيعرؼ بابف أىسد اٍبف -4
 ىػ ، شاعر مشارؾ في بعض العمكـ ، مف مؤلفاتو ) ارجكزة غنية طالب في808أسد ، كلد سنة 

      .1ىػ  882العمؿ بالككاكب ) ، تكفي سنة 
نىًفيٌ  اٍلغىزِّم بكباف بف الحسيف بف عمر -5  .2اٍلحى

  
  :تالميذه

 3 .مجير الديف الحنبمي
 
 :(ىـ 890 -802)سعد اهلل  ،السمماسي :سابع عشر المطمب ال

 
ماـ الح بىيت نزيؿ الحنفي اٍلمقرم السمماسي الفارسي حسيف بف اهلل سعد كلد  .باألقصى نفيةالمقدس كا 

ده تحكؿ مف الشافعية إلى الحنفية مف بعدما جاء ،سنة اثنتيف كثمانمائة  سعد عىف كتعمـ بالقاىرة ًببلى
اء نائبان ًفي عمؿ ،الديرم بف الٌديف ء عىف دمشؽ قىضى  ،كتميز كشارؾ اٍلقرىاءىات بيىا أىخذ ،قىاًضي بف اٍلعىبلى

 .4مات ثمانمائة كتسعيف عف ثمانيف عامان  ،حنفية باألقصىكاستقر في إمامة ال ،ثـ رجع إلى القاىرة
 

 :(ـى892 -000)عبد اهلل الشياب  ،الحوراني :ثامن عشر المطمب ال
 

 نزيؿ ،الغزم الحنفي المقرمء األىٍصؿ الحكراني الكناني الشيىاب اهلل عبد بف سميماف بف محمد بف أىٍحمد
فيـ ًفييىا كتميز ،بالقراءات اٍشتغؿ مكة  تحرز مىعى  كانجماع خير عمى مىكَّة قطف ،كاشتغؿ ،ريبةالع كى

قد كتخيؿ،  :نظمو مف ينشد كسمعو ،إجازة لىوي  ككتب ،الركاية ًفي كثيرا الـز صاحب الضكء كى
كر دىار عمى سىبلـ)  (بالفجائع لذاتيا مكدرة ...أًلىنَّيىا اٍلغري
 (نعبالمكا أردفت قىًميؿ فعما ...سىاعىة المحبيف بىيف جمعت فىًإف)
َـّ  ًريؽ ًفي قصيدتيف لىفظو مف كأنشد السخاكم ،كثمانمائة تسع سنة ًفي اٍلبٍحر مف القاىرة قدـ ث  اٍلحى

 البخارم كأقبؿ عميو ًفييىا كقىرىأى  ،أمو لزيارة لغزة بخطو كسافر ككتبيما ،كبمكة بالمدينة اٍلكىاًقع كالسيؿ
 .5اثنتيف كتسعيف كثمانمائة سنة ًفي ارهأخب كجاءت ،سند السخاكم منو فيمتمسك  أىىميىا مف جمىاعىة

                                           
 .102\1.   كحالة ، معجـ المؤلفيف، 227 \1، معالسخاكم، الضكء البل - 1

                                                                             48\4تحاؼ االعزة . الطباع،  ا81\6مع السخاكم، الضكء البل - 2
 . 75ترجـ لو في صفحة  - 3
 .  246 \3السخاكم، الضكء االمع  - 4

 .  51\4 ،. الطباع، إتحاؼ األعزة 321\1السخاكم، الضكء البلمع، - 5
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  :(ـى892 -795)تاج الدين  ،الديري :التاسع عشر المطمب 
 

العبسي  الديرم بف محمد اهلل عبد أبي الٌديف شمس االسبلـ شيخ القضاء قىاًضي بف سعد الٌديف تىاج
ًديث سمع ،القرآف كىحفظ ًبوً  كنشأ ،الشريؼ بالقدس كسبعمائة كتسعيف خمس سنة كلد ،الحنفي  ،الحى
فضؿ كجده كىاًلده عمى ًباٍلعمـً  كاشتغؿ  بالمعظمية كدرس ،الشريؼ بالقدس اليو الرئاسة كانتيت ،كتميز كى
اء ًفي عىنوي  كناب ،ككذلؾ استقبلالن  ،كىاًلده عىف نيابة َـّ  ،المصريةبالديار  اٍلقىضى اء الحنفية كلي ث  قىضى

ثىمى  كىخمسيف أحدل سنة ًفي الشريؼ بالقدس اة قىاًضي عىف عكضا انًمائىةكى  خير بف الٌديف شمس اٍلقيضى
َـّ  كستيف ست سنة ًإلىى كىاٍستمرٌ  ،كىاًلده باعتبار أمره كىعظـ ،كىممتو كنفذت ،الحنفي الٌديف  تنزه كثمانمائة ث
اء عىف تكجو ،اٍلقىضى لىده كىاٍستقر ،المؤيدية مشيخة كىاًلده اليو كفكض القاىرة ًإلىى كى اةاٍلقي  قىاًضي كى  نىاًصر ضى

اء ًفي اهلل ىبة الٌديف اة تكٌفي كالده قىاًضي فىمىما ،الشريؼ اٍلقيدس قىضى  سبع سنة ًفي الٌديف سعد اٍلقيضى
َـّ  اٍلقيدس كاستكطف ،الٌديف برىىاف لعمو المؤيدية عىف نزؿ ،كستيف كسبعمائة  كىاٍستقر ،القاىرة ًإلىى سىافر ث

س ثىمىاف سنة ًفي المؤيدية مشيخة ًفي يابا ذىابان  اٍلقيدس ًإلىى القاىرة مف يتردد كىشرع بعيفكى لـ  أف إلى كا 
  .المىاؿ شيء مف يبؽ مىعىو

َـّ   كبعدىا أراد التكجو إلى  ،فترة كنزؿ بعمارتو  اثنتيف كتسعيف سنة ًفي الشريؼ اٍلقيدس الى حضر ث
 .كدفف ىناؾ ،فحانت منيتو ،فكصؿ إلى غزة ،القاىرة

 .1ثمانًمائىةك  كتسعيف اثنتيف سنة ًفي
 

 :(ـى 894 -838)خير الدين  ،ابن عمران :العشرون المطمب 
 

 ،ثـ المقدسي الحنفي مس الغزمالشٌ  بف أبك الخير الٌديف خير عمرىاف بف مكسى بف محمد بف محمد
يعرؼ كلي ،ككتبا ،آفقر الٍ  فحفظ ،كنشأ بيا ،بغزة كثبلثيف كثمانمائة ثىمىاف سنة في كلد. عمرىاف اٍبف كى  َى
َـّ ء الحنفية ببيت المقدس قضا إلى  كىرجع ،كذا حجة حج ك ،مٌرة غير كتكجو إلى القاىرة .نزع منو ث

دفف ،كثمانمائةكتسعيف  أىربع سنةمات  حتى ،كيركم ،كيفتي ،يدرس القدس  مف ًباٍلقربً  مامبل بمقبرة كى
  .2اهلل رىحمىو أىًبيو
 
 
 

                                           
 .238\2األنس  - 1
 .  43 \4.الطباع، اتحاؼ األعزة في تاريخ غزة  23\ 10 السخاكم، الضكء، - 2
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 :شيوخو
 .1خميؿ بف عيسى بف عبد اهلل خير الديف : أبكهَى  -1
( الشيخوني سودون أبيو معتق إلى نسبة) السودوني العدل أبو الدين، زين قطلوبغا، بن قىاسـ بالزيف كتفقو  -2

 .2االحناؼ، علماء في"  التراجم تاج"  لوىػ 802، مولده في سنة باحث مؤرخ، الحنفية، بفقو عالم: الجمالي
ًطيب بف محمد اهلل عبد أبي الٌديف نجـ ابف اهلل عبد الديف أبك محمد جماؿ -  3  عبد الٌديف زيف اٍلخى

 ًفي نىشأ ،ثمانيف كسبعمائة سنة ،ببيت المقدسي مكلده ،الشافعي جماعة اٍبف اهلل سعد بف الرحمف
  .3مات سنة خمس كستكف كثمانمئة ،اٍلعيميكـ ًفي كاشتغؿ النَّاس عىف كىاٍنقطع ،كصيانة ،عفة

ميٌ  بف ٍلحسفا بف عمي بف إسماعيؿ بف محمد فب( بكر أىبيك)  -3 الح بف ًإٍسمىاًعيؿ بف عى  بف التقي صى
ٍقًدًسي األىٍصؿ القمقشندم التقي بف الشٍَّمس يعرؼ بكنيتو اشتير ،اهلل عبد ىكيسم ،الشَّاًفعي اٍلمى  كى
ث ًفي كلد ،القمقشندم بالتقي  كستيف سبع سنة مات ،ًبوً  أببيت المقدس كنش عمائةكثمانيف كسب ثىبلى

ثىمىانًمائىة  .4سبالقد كى
 فقيو: خميؿ الشيخ بابف كيعرؼ ،القابكني االذرعي الديف زيف سبلمة، بف خميؿ بف الرحمف عبد -4

 بجامع كأـ كخطب. كحدث ىػ في دمشؽ،787في سنة  كمكلده( بحكراف) أذرع مف أصمو شافعي،
 39 في( ؾ 38) الرباط خزانة في( خ - الذنكب بتكفير المحبكب بشارة) كصنؼ أمية، بني

  .5ىػ869ي سنة كتكف. صفحة
د بف الرٍَّحمىف عبدالديف زيف  -5  الحنبمي، الصالحي، الدمشقي داكد بف بكر ابي بف الرحمف عبد دىاكي

 قاسبكف بجبؿ كلد .عمكـ في مشارؾ صكفي( الفرج أبك الديف، زيف) داكد بابف كيعرؼ القادرم،
 المنتقى الدر شرح: تصانيفو ىػ  ، مف856 في بالقدس كتكفي بيا، كنشأ ، 782 بدمشؽ سنة

 االمر في االكبر الكنز العباد، تحفة كسماه لكالده كاالسبكع كالميمة اليكـ اكراد في المرفكع
 .6مجمديف في المنكر عف كالنيي بالمعركؼ

 الشٍَّمس القىاًضي بف الشٍَّمس بف اٍلعىبَّاس أىبيك بف أىٍحمد بف حامد بف محمد بف دمحم بف ٍحمدأى   -6
يعرؼ عياألنصارم القدسي الشاف اًمد ًباٍبف كى تقريبان ببيت المقدس  عمائةسبك  ستيف سنة ًفي كلد .حى

ثمانمئة كىخمسيف أىربع سنة كالممحة مات كاأللفية كالمنياج كالشاطبية اٍلقيٍرآف فحفظ ًبوً  كنشأ كى
7. 

                                           
 .  201 \3السخاكم، الضكء،  - 1

 . 45 \2. البدر الطالع ، 184\6. السخاكم ، الضكء البلمع ،  180 \5الزركمي ،  - 2

 .  155 \2مجير الديف، األنس  - 3

  . 96العقياف، . السيكطي، نظـ  70 \11. السخاكم، الضكء،  190\2مجير الديف، األنس  -4

 .76 \4السخاكم ، الضكء البلمع ،  . 306 \3الزركمي ،  - 5
 . 128 \5معجـ المؤلفيف ،  - 6
 .  173 \2السخاكم، الضكء البلمع،  - 7
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ؿ بفمحمد  أىٍحمد بفأحمد  -7  خمس سنة ًفي كلد. الشافعي اٍلمزم الشنكماألزدم  الشيىاب ًىبلى
سبعي مىات ،أميمة اٍبف عمى سمع أىنو كيقاؿ عمائةسبكى  فكى   1.  كثمانمئة كىخمسيف ثىمىاف سنة ًفي كى

 
 

  :عالء الدين ،ابن النقيب :الحادي والعشرون المطمب 
 

ء تفقو ىك كشمس الديف  ،اٍلعمـ أىؿ كىافى مف ،الديف أبك الحسف عمي بف النقيب المقدسي الحنفي عىبلى
 الٌديف القضاة سعد قىاًضي عىف الشيخ عبلء كىأخذ ،لحنفييف بببلد الشاـالديرم عمى ابني منصكر ا

ككتب القاضي بخطو  ،الشريؼ بالقدس األرغكنية الفقو بالمدرسة ًفي اٍلًيداية مف كتاب عميو قىرىأى  الديرم
تٍرجـ ،عف ذلؾ ء كى   .2قاؿ مجير الديف سكل ىذا ،االماـ بالشيخ الٌديف لمشيخ عىبلى

 
  :شيوخو

استقر في  ،ككاف إماـ الحنفية بالجامع األمكم ،درس بالمدرسة الناجية ،لديف بف منصكرصدر ا -1
 .3كعيف لخطابة نائب السمطنة في دمشؽ ،كتكلى قضاء الحنفية بالقاىرة ،قضاء العسكر

 بف الديف شرؼ الدمشقي، الحنفي ناصر بف منصكر بف عمي بف أحمد :شرؼ الديف بف منصكر -2
 الفقو في المختار كاختصر ،دمشؽ قضاء كلي أف إلى كاشتغؿ رة،عش سبع سنة كلد منصكر،
 جميؿ الطريقة، حسف كالفركع، األصكؿ في بالفضيمة مشيكران  ككاف شرحو، ثـ التحرير كسماه
 كىك سنة، كستكف خمس كلو شعباف في مات كسبعيف، سبع سنة بمصر القضاء ككلي السيرة،
  .4كأفقو الديف صدر أخيو مف سنان  أصغر

 
  :ميذهتال
 .5سعد الديف الديرم -1
 .6-ابف عبلء الديف النقيب  –شياب الديف أبك العباس أحمد  -2

                                           
 . 223\1، المصدر نفسو - 1

 .لـ أعثر لو عمى ترجمة. 221\2مجير الديف، األنس، -2

تحقيؽ عمي  ،ق، البداية كالنياية774ت  ر القرشي البصرم ثـ الدمشقي،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثي الدمشقي، - 3
 .  103 \1. العسقبلني، أنباء الغمر 1408، 1شيرم دار إحياء التراث العربي، ط

 . 222 \1العسقبلني، أنباء الغمر،  - 4

 .67ترجـ لو في صفحة  - 5
 .91في صفحة  ستأتي ترجمتو - 6
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  .1البمخي الحنفي اهلل عبد بف عمر -3
 .2الشحنة ابف الديف محب -4
 .3ابراىيـ برىاف الٌديف -5
 .4-ابف عبلء الديف بف النقيب  -كماؿ الديف محمد  -6
  .5لحنفيالحسيني ا الٌديف شمس الشيخ بف الديف بف أحمد تىاج -7
 .6الرصاص الحنفي بف بكر أىبيك االنفاؽ أىبيك تقي الديف -8
 
 

 :(0000 – 820) شمس الدين،ابن المغربي :ني والعشرون المطمب الثا
يعرؼالغزم الحنفي  الزيف بف اهلل عبد أىبيك مسعكد الشمس بف محمد بف عمر بف محمد  ًباٍبف كى

 ،كجمعان  إفرادان  لمسبع تبله بؿ ،كجكده اٍلقيٍرآف فحفظ ،بيا كنشأ ،بغزة ،كثمانمائة عٍشريف سنة كلد. المغربي
 كتمقف ،كالحساب ،اٍلفىرىاًئض ًفي ك ،اٍلًفٍقو ًفي كاشتغؿ ،ممؾ اٍبف كألفية كىاٍلمٍجمىع ،الشاطبيتيف كىحفظ
 ،تااءلو نباىة في القر  :كمدحو قائبلن  ،إنو أخذ عني قبؿ كالية أخيو ثـ بعدىا 7كقاؿ السخاكم ،الٌذكر

دخؿ جكدة في األداء بالنسبة لحديثوك   غير كجاكر كثيرا كىحج ،أربعيف سنة ًفي أىكليىا مٌرة غير اٍلقىاًىرىة كى
دخؿ ،مٌرة  بؿ ،أىٍيضا بيىا كأقرأ كحمب ،كالشاـ أماكف دخؿ كذاك ىناؾ  كأقرأ ،أىميا ًبوً  فاغتبط اٍليمف كى
 األنفاس تضيؽ مسكة ي لساف كؿ منيـف 9 هاككذا أخ 8هاأب يشبو ،لمكنز نظمو المرعشي عىف فييا أىخذ
 ًفيعميو  ضيؽ ،ما بيده ألخيو بعض أىف كلتكىـ ،إظيارنعمة كىعدـ ،لسماع حديثيـ مع ثركة أجميىا مف

َـّ  كثمانيف تسع سنة محنتو   .10خمص ث
 
 

                                           
 .92في صفحة  ستأتي ترجمتو - 1

 .92ترجـ لو في صفحة  - 2
 .92في صفحة  ستأتي ترجمتو - 3

 .92في صفحة  . ستأتي ترجمتو- 4

 .92في صفحة  ستأتي ترجمتو - 5

 .92في صفحة  ستأتي ترجمتو - 6

 .محمد السخاكم صاحب كتاب الضكء البلمع -7

باب كالعرفاف في بياف حقيقتي اإلسبلـ عمر بف محمد بف مسعكد، ابف المغربي المالكي، مف تصانيفو: ريحانة أرباب األل -8
  .44\4الطباع، إتحاؼ األعزة   .132 \6السخاكم، الضكء  كالمصابيح عمى الجامع الصحيح . كاإليماف

  .في الصفحة التالية ستأتي ترجمتو  - 9

  . 263\8السخاكم، الضكء البلمع، -10
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  :شيوخومن 
عمرىاف بف الشٍَّمس -1

1. 
  .2الشمس القباقبي -2
 ،أخذ الفقو كالنحك ،د سنة اثنتيف كسبعيف كسبعمائةكل ،أىٍحمد بف الرحمف عبد عياش المقرمء اٍبف -3

ألؼ "غاية المطمكب في قراءة خمؼ  ،ت كانفرد في كقتو بعمك اإلسناد كالمعرفةراءاتفرد بفف الق
 .3مات سنة ثبلث كخمسيف كثمانمائة ،كأبي جعفر كيعقكب"

 مشتيى، لو  نحكم ،الجندم بف المعركؼ القاىرل آيطكغدل بف بكر أبي ابف محمد شمس الديف -4
 .4  كثمانمائة كاربعيف اربع تكفي سنة العربية ،  فى مقدمة السمع

 كبابف الجندم بابف كيعرؼ الحنفي القاىرم الجكباني اهلل عبد أبك الديف ناصر كزلبغا بف محمد -5
تقريبا، كمات في  القرف أكائؿ في فكلد دمشؽ نائب الجكباني الطنبغا مماليؾ مف أبكه كاف ، كزلبغا
 .5مانمائة كست كخمسيف سنة ث

 .6األياسي الٌديف نىاًصر  -6
الميمكني  النكيرم الشٍَّمس اٍلفىاًضؿ يـىبراً إ بفمحمد  بف عمي بف محمد بف محمد بفمحمد  -7

يعرؼ ،مالكيالٍ  القاىرم  ،كالفمؾ ،كالحساب كالمعاني ،المنطؽ كلو معرفة في ،النكيرم اٍلقسـ ًبأبي كى
اًجب فبا مختصرم مف كبل كىشرحاءات، كالقر  اًجب اٍبف عمى براغً ال بغية" كسماه الفرعي اٍلحى  ،"اٍلحى

كىالصٍرؼ النحك ًفي أرجكزة كىعمؿ، "حنقيالت عمىتكضيح "المجمد كسماه  ًفي لمقرافي كالتنقيح
7 . 

  مائةكلد سنة ثبلث كسبع كسبع ،أحمد بف الحسيف بف الحسف الشياب بف أرسبلف :اٍبف ارسبلف -8
  .8شرح الزبد ،شرح الشفا ،األذكار تيذيب :لو مصنفات منيا

الح بف عمر الشيىاب  أبي بكر بف ٍحمد -9 َـّ  الفضائؿأبك بف صى كلد ًفي  ،الحمبي الحنفيالمرعشي ث
غير كىاًحد ًفي لو كىأذف  ،كالعربية ،كأصكلو ،كالفقو ،كقرأ بيا القرآف ،عمائةكسب كثمانيفسنة ًسٌت 

الـ حمب كصارى  ،اإلفتاء كاإللقاء  ،. كصنؼ كنكز اٍلًفٍقوئياقضا كتنزه عف ،كمفتييا ،ياكفقيي ،عى
 .9مات في اثنتيف كسبع كثمانمائة ،لمنسفي ًفي أصيكؿ الٌديف العمدةكنظـ 

                                           
  .75في صفحة  ترجـ لو - 1

  ترجـ لو في الصفحات السابقة.  - 2

 .  122\1السيكطي، نظـ العقياف،  - 3

 .  486 \4الحاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  - 4

 .294 \8السخاكم ، االضكء البلمع - 5

 . 64صفحة  في ترجـ لو - 6

 . 256-246 \9السخاكم، الضكء البلمع،  - 7
 .  252 \34أرشيؼ ممتقى الحديث  . 247 \47ك  197\ 47خزانة التراث، فيرس المخطكطات  - 8
 . 467 \ 9 ،شذرات الذىب . أبك الفبلح، 254\1الضكء البلمع،  السخاكم، -9
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  (....- 830)محمد شمس الدين  ،ابن المغربي :الثالث والعشرون المطمب 
 

كلد سنة ثبلثيف  ،لقاىرم ابف المغربيا الجكد الغزم ثـكقديمان أبك  ،محمد الشمس أبك عبد اهلل
 .متحنفاكىك نشأ  ،أبكه مالكيان كاف  بغزة ،كثمانمائة

 ،كالعربية ،كالحساب ،كالفرائض اٍلًفٍقو كتعمـ ،غيرىا مف الكتبك  ،كىباف اٍبف كمنظكمة ،القدكرم حفظ
 البف اٍلحساب ًفي النزىة شرح مف ًقٍطعىة سقداٍلم بىيت ًفي أقىر  نوإ ككذلؾ قاؿ ،كالعركض ،كاألصكؿ

ث سنة ًفي 1 يائـال  أبياتا عىنوي  كتب مف كىرىأىٍيت ،كىغىيرىىا كالشفا ،كالمكطأ ،فً يًحيحالص كقرأ ،كأربعيف ثىبلى
  .اإلياسي خويش نظـ مف أنيا زعـ
كثرالعربية كالفقو  ًفي كبرع كط ًفي برع لؾككذ ،لفركعو استحضاره كى كتب الشُّري  بعد كىحج جممىة، خطوب كى

دخؿ مٌرة غير سقدلما بىيت كزار اٍلخمسيف  أىخذًفييىا ك ،في التجارة  مف المدف كغيرىما كحمب الشَّاـ كى
َـّ  فضبلئيا بعض عىف كسكف  ،عف عممائيا كىأخذ كىخمسيف أىربع سنة ًفي بدمشؽ اٍجتمع أىنو ث

 اًىرىةاٍلقى  ًإلىى كارتحؿ ،ببمده البردبكية مشيخة ًفي كىاٍستقر ،سمقدالٍ  بىيتعمماء  ًمفٍ  كاستفاد،.الصالحية
  .اءكأذف لو قي اإلفتاء كاإلقر ،مرىارنا

 .ثـ قضاء الحنفية بالديار المصرية ،درس في مدرسة السكدكنية ثـ القجماسية المستجدة أكؿ ما فتحت
مف بيت معركؼ  ،جيد الكتابة في الفتاكل ،كثير اإلستحضار لفركع المذىب ،تاـ الخبرة باألحكاـ

 .2قضاءكقد بسط شأنو في ال ،بالخير في غزة
  :شيوخو

َـّ  اٍلحمىًبي األىٍصؿ الرىاكم محمد بف أىيُّكب بف عمر بف اٍلمؤمف عبد الٌديف زيف  -1  ،الشافعي القدسي ث
 شيكخيا فىأٍكرمو ،عشرىة كثمانمائة خمس سنة ًفي المقدس بىيت لىإ قدـ ،كلد سنة ستيف كسبعمائة

 معيد المدرسة ك ،ر مفتييا كعالمياكصا ،النَّاس يعظ لمكعظ كىجمسى  ،اٍلعمـ ىميةأ ًفيوً  ككجدكا
المان ،ككاف خيران ،الصبلحية  كأربىعيف خمس سنة في بالقدس تكٌفي ،كاعظان  ،مفتيان  ،فىاضبلن  ،عى
 .3كثمانًمائىة

 .4السبلـ البغدادم عبد اٍلًعزٌ   -2

                                           
-

ابف اليائـ، أحمد بف محمد بف عماد المصرم ثـ المقدسي، ابف اليائـ، كلد سنة ثبلث أك ست كخمس كسبعمائة، مير في  1
ة، تكفي في يالقدس سنة خمس عشرة الفرائض كالحساب، أحضر عمى الفدس كاستنيب في التدريس كصار يعد مف شيكخ المقادس

 .  18 \4كثمانمائة . ابف شيبة، طبقات الشافعية، 
 .  45\4. الطباع، إتحاؼ األعزة  264\8السخاكم،الضكء البلمع،  - 2
 . 176\2مجير الديف، األنس الجميؿ،  -3
  .79ترجـ لو في صفحة  -4
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ـ عبد الٌديف شيىاب القىاًضي بف عثماف بف داكد الٌسبلـ بف عبد  -3  السمطي اٍلًعزٌ  عباس بف السَّبلى
يعرؼ ،المقدسي الشافعي األىٍصؿ سبعيف اثنتيف أىك ًإٍحدىل سنة ًفي كلد .اٍلقدسي بالعز كى  كى

ببيت  الصبلحية مشيخة كلي كدمشؽ كغزة ،سكندريةرحؿ إلى القدس كاإل ،اٍلقيٍرآف حفظ ،كسٍبعمائة
  .1فيمات سنة ثمانمائة كخمس ،المقدس

  .2شرؼ بف اٍلًعمىاد -4
 ،الدمشقي ،أخك جماؿ الباعكني ،بف احمد بف ناصر بف فرج الباعكني البرىاف الشافعي بف إبراىيـ -5

سبعيف أكسبع ًستٌ  سنة كلد ،قاضي قضاة دمشؽ  كىاختصرى  ،كالنثر ،النظـ ًفي كبرع. عمائةسبك  كى
لو"  احالص"   .3كثمانمائة سبعيف سنة مات في ،شعرديكىاف  كى

 العباس، أبك. اإلسكندرم األصؿ، نيالقيسىٍنطي الشمني عمي بف حسف بف محمد بف محمد بف أحمد -6
 ك(ىشاـ البف المغني شرح) كتبو مف.. نحكم مفسر محٌدث ،كلد سنة احدل كثمانمائة ،الديف تقي
مات سنة اثنتيف  الحنفية فقو في( النقاية شرح في الدراية كماؿ) ك (الشفا ألفاظ عف الخفا مزيؿ)

  .4ف كثمانمائةيكسبع
كًميال بف سعيد بف محمد بف سميماف -7 يعرؼ الحنفي رُّ  ،تسعيف كسبعمائةبالكافياجي كلد سنة  كى

يىاتو ًفي طمبتو كتقدمت ،عىنوي  النَّاس كىأخذ كفتاكاه ،تبلمذتو كانتشرت ،ذكره شاع  أىٍعيىاف كصاركا حى
ٍقت ًغير كغالبيا اٍلًمائىة عمى تصانيفو كزادت كالفنكف، اٍلمذىاىب سىاًئر مف ًعٍنده كتزاحمكا اٍلكى . صى
  .5كثمانمائةمات في سنة تسع كسبعيف  ،القكاعد الكبرل البف ىشاـ شرح محاسنيا كىمف

نىًفيٌ  االقصرائىمحمد  بف يحيى الدَّيف ميفأ القصرائىا -8 تكفى ف كسبعمائةيتسع سنة كلد،اٍلحى  سنة كى
ثىمىانًمائىة ثمانيف كى

6. 
ناب في  ،يأحمد بف يكسؼ بف أحمد بف ناصر البياء بف جماؿ الباعكني األصؿ الدمشق  -9

  .7كلو ارجكزة ذيؿ بيا عمى أرجكزة عمو في التاريخ ،القضاء
 .8اإلياسي الٌديف نىاًصر -10
 الشمس ابف الطاىر أبك إسمعيؿ بف بكر أبي بف أحمد بف عمي بف محمد بف محمد بف محمد -11

 .1الشماع بف الشٍَّمس الحمبي الشماع بف
                                           

 .  205\4م، الضكء البلمع، . السخاك 415\3العسقبلني، أنباء الغمر بأبناء العمر،  - 1

-
 .67ترجـ لو في صفحة  2

-
 . 13 \1السيكطي:، نظـ العقياف في أعياف األعياف،  3
 .  230 \1الزركمي، األعبلـ،  - 4
 . 259 \7.السخاكم، الضكء البلمع،  22 \7الزركمي، األعبلـ، - 5
 ، 529\2البغدادم، ىدية العارفيف،  - 6

 .  89 \ 10السخاكم، الضكء البلمع،  - 7

 .64في صفحة ترجـ لو  - 8
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ء -12  الديف عز بف الصغير الديف عز بف دمحم بف أحمد بف عمي الديف عبلء : الحاضرم كاٍلعىبلى
،  العممية الكتب مف كثيرا بخطو كتب،الحنفي  األصؿ الحاضرم خميؿ ابف الكبير محمد بف

 .7492 سنة شكاؿ فى ، مات الصدر سميـ ، عفيفا صالحا ككاف، حمب بجامع ككعظ
 مات ، كشااطر  ككاف ، بمده في الرياسة إليو انتيت ، الميقاتي المصرم الغزكلي الديف شمس -13

 .3ىػ788رجب سنة  في
 .4القمقشندم كالتقي -14
 .5اٍليماـ كىاٍبف -15
 .6الصيرامي الديف عبد الرحمف بف النظاـ يحيى بف سيؼ عضد -16

 
 (:000 – 832)يحيى الواعظ  ،الغزي :الرابع والعشرون المطمب 

 
 تيف كثبلثيفاثن سنة كلد ،.مىكَّة نزيؿ اٍلكىاًعظ الغزم الحنفي الربًعي عكاشة بف حسف بف يحيى 
نىشىأ ،بغزة مانمائةثك   ًفي كىحج ،كىغىيره اٍلًفٍقو ًفي كاشتغؿ ،كلمعشر بؿ لمسبع ًبوً  كتبل،اٍلقيٍرآف فحفظ ،بيىا كى

مىٍييىا كرد ًممَّفك  ،مف عممائيا كىأخذ،مىكَّة فقطف كىخمسيف ًإٍحدىل سنة  ،كىغىيرىمىا كالعجـ الٌركـ حنفية مف عى
  . أىٍيضا لمعشر ًفييىا كتبل

تكجو  قىرىأى  ،أىٍيضا تااءالقر  بيىا فىأخذ المدينة النبكية لزيارة كى  لٍمًقرىاءىة كتصدل ،ًسيرتفكىال ،العقميات بعض كى
ًديث الٌسير كتب ًفي العامة بالمسجد الحراـ عمى نىٍحكىىا كالكعظ كاٍلحى  .كى

كىذىا  كتب ،اٍلخط كجكد ،ًفيوً  قصد بالطب اإلحساسة كى ًثيفى  ًفي سمـمي  كصحيح أشياء ًبوً  كى ٍزءا ثىبلى ره جي رَّ  حى
ٍيرب يتصؼ افك ،مجمدا أربعيف ًفي لمعبلمي القرآف تىٍفًسير ًفي كالمناف ،ًبوً  كانتفع  ،اٍلخى

 .اٍلًقرىاءىة ًفي كالتأني ،كالتكدد ،كالسككف،كالتكاضع
قد  ير كىرجع فأكثر سنتيف فأقاـ كنودي لكفاء الشَّاـ ًإلىى سىافر كى دخؿ كبر، ًبخى مىٍيوً  ككقؼ قىاًىرىةالٍ  كى  اٍبف عى

ًتٍسعيف سبع سنة ًفي كاف ،اٍلمىٍسًجد المعركفة بو لقراءة أشياء في اٍلحماـ نصؼ ًبمىكَّة قمبة كثمانمائة  كى
 .7ان يحى  ىجرم

 
                                                                                                                                

 .243 \9السخاكم، الضكء البلمع، - 1

 . 136 \4. العسقبلني ، الدررالكامنة ،  220 \8ابف العماد، شذرات الذىب،  -2
 .249 \2العسقبلني ، إنباء الغمر،  - 3
 .83في صفحة ترجـ لو  -4
  .66في صفحة ترجـ لو  - 5
 .162 \11السخاكم ، الضكء البلمع،  - 6
 .71\4اتحاؼ االعزة  .  224 \10الضكء  -7
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  شيوخو 
مَّد بف عمر -1 مَّد بف ميحى مىًكمٌ  اٍلعىٍيًنيٌ  الٌديف مجد بف اهلل عبد بف ميحى  نزيؿ ًعيالشَّافً  اٍلميٍقًرئ النجار اٍلحى

يعرؼ مىكَّة ييقىاؿ النجار عمر بالشيخ ًفييىا كى  اإلقراء مىشىاًيخ أحد الٌديف كسراج الٌديف زيف لىوي  كى
ثىمىانًمائىة عشرىة خمس سنة شٍعبىاف نصؼ لىٍيمىة بحماة كلد. كالقراءات نىشىأ كى  اٍلقيٍرآف فحفظ بيىا كى
  .1لمنككم بةالمنسك  كالغاية التٍَّنًبيو ميٍختىصر كالنبيو كالممحة

مَّد اٍليمف يبأى  بف أىٍحمد :اٍليمف كأب    -2َى  مَّد بف ميحى ميٌ  بف ميحى  اٍلعقيًميٌ  اٍلعىًزيز عبد بف أىٍحمد بف عى
يعرؼ، اٍلمىكِّيٌ     النكيرم ثىمىانًمائىة ًإٍحدىل سنة كلد. اٍليمف أبي ًباٍبف كى   2 كى

ٌمد الكيبلني -2 ميحى مٌي بفر  كى مَّد بف عى َـّ اٍلمىكٌِّي  حمىو اهلل. ميحى مَّد الكيبلني ث عمر الخكاجا بير ميحى
ث عشرىة سنة فحفظ بيىا اٍلقيٍرآف كىصمى ًبًو  انًمائىة كىىيكى اٍبف ثىبلى ثىمى الشَّاًفًعي. قدـ مىكَّة ًفي سنة ثىمىاف كى

رىاـ مىات بيىا ًفي ثىاًلث عشرم اٍلمحـر سنة ًستِّيفى  التَّرىاًكيح ًفي اٍلمىٍسًجد اٍلحى
3 . 

 المدني األصؿ الششترم الشمس أحمد بف محمد بف محمد الشرؼ بف أحمد بف الششترم ٍمسالشَّ  -3
 في مات ،كالطيبة القرآف فحفظ بيا كنشأ بالمدينة كثمانمائة كستيف اثنتيف سنة تقريبا كلد الشافعي

  .4كتسعمائة كعشريف ثبلث سنة
أب -4  .5( ) ىكنفسو سعد الديف الديرم السعادات كَى
 .6يَّاشعى  اٍبف عمى - -5
اًعيؿ بف أىٍحمد األبشيطي الشيىاب -6 اًلد، بف عمر بف بكر أبي بف ًإٍسمى  اٍلعىبلمىة اإًلمىاـ الشٍَّيخ خى

الح َـّ  الشَّاًفًعي، األبشيطي الٌديف شيىاب الصَّ ٍنبىًميٌ  ث ثىمىانًمائىة عشر سنة كلد. اٍلحى  بالفضيمة كأشتير كى
ح كىالٌديف لو. كىالصَّبلى  مىاتى " ًىشىاـ اٍبف قىكىاًعد شرح" ك" اٍلفىرىاًئض ًفي الرائض إتقاف: "ًمٍنيىا تصانيؼ كى
ث سنة ثىمىاًنيفى  ثىبلى انًمائىة كى ثىمى كى

7. 
مَّد الٌديف نىاًصر -7 مَّد بف أىٍحمد بف ميحى  .8الكازركنيًإٍبرىاًىيـ  بف مىٍحميكد بف ميحى
أ -8  9 .عمر بن الحسين بن بكر أبي بن محمد المراغي بف اٍلفرج بيَى

                                           
 . 124\6 بلمعلالضكء االسخاكم،  - 1

 .187 \2الضكء  - 2
 .201 \8الضكء  - 3
ىػ(، التحفة 902السخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )المتكفى:  - 4

 .ىػ1414، 1لبناف،ط–،الكتب العمميو، بيركت 97 \1لمدينة الشريفة، المطيفة في تاريخ ا

  ترجـ لو في الصفحات السابقة . - 5

 . 67ترجـ لو صفحة  - 6

 .  505 \9. ابف العماد، شذرات الذىب،  37. السيكطي، نظـ العقياف، ص 235\1السخاكم، الضكء البلمع،  -7
 .  223 \11السخاكم، الضكء البلمع،  - 8

 .127 \11الضكء ،  - 9
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 أبي الديف فتح بف الديف سعد يكسؼ بف عمي بف الكىاب عبد بف محمد بف سعد  رندمالز  سعد -9
 قضاء ككلي المراغي الفتح أبي عمى سمع.   الحنفي قاضييا المدني الزرندم األنصارم الفتح

 1.بالمدينة كستيف ثماف ، مات سنة بالمدينة الحنفية
 الديف فتح بف الديف جماؿ يكسؼ فب عمي بف الكىاب عبد بف محمد بف : سعيد سعيد الزرندم -10

 2كسبعيف.  أربع الماضي سنة  سعد أخك الحنفي المدني الزرندم األنصارم الفتح أبي
  .3األياسي الٌديف نىاًصر -11
 بف البقاء أبك الكلكم إبراىيـ بف أحمد بف إسحؽ بف المطيؼ عبد بف محمد بف محمداٍلبىقىاء أبي -12

 سنة في ،كلد المالكي القاىرم ثـ السنباطي ثـ المكلد ميالمح األمكم النجـ بف الصدر بف الضياء
  4.كثمانمائة كستيف إحدل سنة، كتكفي  كسبعمائة كثمانيف سبع

 
اًمد كىأبي -13  .5الضياء أبي سعيد بف محمد بف محمد بف أحمد بف محمد حى
 عشرة سبع سنة شعباف في كلد. الحنفي المكي المرشدم الجماؿ بف الكقت أبك الديف سديد -14

 .6بمكة انمائةكثم
 .7اٍليماـ اٍبف شىٍيخو كىعىف  -15
 بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد بف محمد بف محمد بف محمد ىك،  المراغي اٍلفىٍتح أبي -16

 الماضي الشافعي المدني المطرم حامد أبي الرضي بف المحب بف الفتح أبك عيسى بف خميؼ
 .8 المراغي بكر أبي الزيف كسبط كجده أبكه

 الياشمي القرشي فيد بف اهلل عبد بف محمد بف محمد الخير أبي بف محمد بف محمد بف عمر -17
 إتحاؼ"  كتبو مف .كغيرىما كالشاـ مصر إلى رحؿ. عمـ بيت مف مؤرخ،: الديف نجـ المكي،
، تكفي "الفاسي لمتقي مكة تاريخ ذيؿ"  ك"  الطبرييف تراجـ في التبييف"  ك"  القرل أـ بأخبار الكرل
 .9ىػ885سنة 

                                           
 . 253 \3الضكء االبلمع،  - 1
 . 256 \3الضكء االبلمع،  -2
 .64ترجـ لو في صفحة  - 3

 .114 \9السخاكم ، االضكء البلمع ،  - 4
 .101 \11، السخاكم ، االضكء البلمع - 5
 .22 \4،السخاكم ، االضكء البلمع - 6
 .606في صفحةترجـ لو  - 7
 .225 \9السخاكم ، الضكء ، - 8

 . 63 \5الزركمي ،  - 9
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عمرىاف بف ٍمسالشَّ  -18
1.  

 .2الفقو في الكاعظ القدسي العباس أبك ، الـز الشافعي القدسي الشياب عابد بف أحمد -19
 

 : وفيو العمماء التالية أسماؤىم :خامس والعشرون المطمب ال
 مذاكران  كأىمو، لمحديث محبان  المذىب، في فاضبلن  الديف، كاف البابرتي خير اهلل عبد بف حديد -1

 لو، تكفي يقدر لـ كلكف بدمشؽ، الحنفية لقضاء كعيف القدس، قضاء لمركءة، كليا كثير بالعربية،
 .3تعالى اهلل رحمو كثمانمائة، تسع سنة

أحمد بف عمي بف محمد بف ضكء شياب الديف أبك عبد العزيز الصفدم األصؿ المقدسي، كلد   -2
حدل كخمسيف، سمع مف أكابر العمماء، تقدـ في فقو الحنفية َـّ في المسجد سنة سبعمائة كا  ، أ

 . 4األقصى، تكفي سنة ثمانمائة كسبع عشرة
 

 الشٍَّيخ كىافى  ،الكفا الحسيني الحنفي ابي بف بكر ابي الٌديف تقي بف أىٍحمد العباس ابك الٌديف شيىاب -3
 أبي مذىب ًإلىى كانتقؿ بعده فنشأ ،مذىب الشافعي كتكفي كالده كىك صغير عمى أىكالن  الٌديف شيىاب
 جميؿ الصكت ،الشكؿ حسف ككاف ،الجيد الٌشٍعر ينظـ ،المفرط ف يتصؼ بالذكاء ي ككا ،حنيفىة
د ًإلىى سافر .الٌذكر ًفي  ،الككراني الٌديف شيىاب بالشيخ كالتقى .ثمانيف كثمانمائة سنة ًفي الٌركـ ًببلى

َـّ  ،بميغا إحسانا والي فىأٍحسف السٍُّمطىاف ًبوً  كأعممكا ،فأقبمكاعميو ،ابف عثماف السٍُّمطىاف دكلة كأركاف  ث
بىالغ فىأٍكرمو بالسمطاف اٍجتمع ا لىوي  كرتب ،ًفي تعظيمو كى  ،كاجتمع الناس عميو ،بكفايتو يقـك مى

تعيف ،كحسنت أمكره د ًفي كى  كثمانمائةكثمانيف سنة اثنتيف  تكٌفي أىف ًإلىى ذىًلؾ عمى كبقي ،الٌركـ ًببلى
  .5القسطنطينية كىًىي اسطنبكؿ بمدينة

البركات مصطفي الحنفي خميفة الحكـ العزيز  كف أبك عبد اهلل محمد بف زيف الديف أبشمس الدي -4
 .6بالقدس الشريؼ كاف مكجكدان سنة ثمانمائة ككاحد

 ،كاف شيخ المقاكلة كمعيد في المدرسة المعظمية ،شياب الديف أحمد بف أحمد السكداني الحنفي -5
 .7 سنة اثنتيف كثمانمائةتكفي  ،شيكخ قاضي القضاة شمس الديف الديرم كىك مف
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شياب الديف أبك العباس أحمد بف تقي الديف أبي محمد عبد اهلل بف نكر الديف أبي الحسف عمي  -6
  .1قاضي القدس الشريؼ كاف في منصبو سنة ثبلث كثمانمائة ،الحنفي

 ،كتصدر ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف شرؼ الديف عيسى بف الرصاص الحنفي أجاز لو خمؽ -7
تكفي بالفدس الشريؼ سنة ثبلث  ،ككلي قضاء صفد ،كدرس بالمدرسة المعظمية ،كأفتى

 .2كدفف بقابر الشيداء ،-كثمانمائة
 ،خميفة الحكـ العزيز بالقدس الشريؼ ،قاضي ،الديف محمد بف شمس الديف محمد الحنفي جماؿ -8

  .3كاف مكجكدان سنة ست كثمانمائة
  .4ست كثمانمائة سنة ًفي كاف مكجكدان  ،الحنفي االفتخار بف عبل الديف محمد بف عمي -9

 كىخمسيف إحدل سنة ًفي كلد -ابف عبلء الديف النقيب  –شياب الديف أبك العباس أحمد  -10
سنة ست عشرة  تكٌفي ككاف أحد عمماء بيت المقدس ،مشيكر بالعمـ كالصبلح ،كسبعمائة
 .5كثمانمائة

 ،و كثيران الشيخ شمس الديف اليركميحب ،كىافى في بيت القدس البمخي الحنفي اهلل عبد بف عمر -11
دفف ،كثمانمائة كىعٍشريف ًستٌ  تكفي سنة دفف بجانبو اليركم بكصية  ،بما مبل البسطامي بحكش كى

  .6منو
سنة سبع كعشريف  ،الحجة ذم تسع في بالقدس تكفي ،صكليأ فقيو، ،الشحنة ابف الديف محب -12

 .كثمانمائة ىجرية 
 .7تكمؿ كلـ مجمدات ةربعأ في حنيفة بيأ ةأدل في الشريفة المسائؿ: آثاره مف
كىانىت بالقدس أىًخيو عىف كباشرنيابة الحكـ اٍلفضؿ أىؿ ككاف مف ابراىيـ برىاف الٌديف -13 فىاتو كى  ًفي كى

 .8كثمانمائة كىعٍشريف ثىمىاف سنة
كىافى  اٍلعممىاء عيافأ مف كىافى  -ابف عبلء الديف بف النقيب  -كماؿ الديف محمد  -14  خزانىة يدعى كى

اء كلي ،اٍلعمـ  القضاء إلى عمى كاستمر ،كصرامة ،بشيامة كتكالىا الحنفية بالرممة لفترة طىًكيمىة قىضى
 .9كالثمانمائة الثبلثيف ًفي سنة بالرممة تكٌفي اف
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محمد  أبي الٌديف بدر السيد بف محمد اهلل عبد أبي الٌديف شمس الشيخ بف الديف بف أحمد تىاج  -15
حدل إكذلؾ سنة  ،فترة قميمة الٌديف خير بف الٌديف شمس القىاًضي عىف بلن تعيف بدي ،الحسيني الحنفي
َـّ  ،كثبلثيف كثمانمائة  .1الٌديف خير بف الٌديف شمس القىاًضي كأعيد صرؼ ث

 الرصاص الحنفي بف ًعيسىى الٌركح أبي الٌديف شرؼ بف بكر أىبيك االنفاؽ أىبيك تقي الديف -16
اء كىكلي ،اثنتيف كثمانمائة سنة ًفي لشريؼا بالقدس اٍلعىًزيز الحكـ بىاشرنيابة  كدرس ،غزة قىضى
اء ًفي السيرة مشككر ككاف ،بالنحكية  سنة ًفي بدمشؽ تكٌفي ،كثيران  سمع ،فىًقييان  ،دينان  ،ان عفيف ،اٍلقىضى

 .2سنة سبعيف نىٍحك اثنتيف كثبلثيف كثمانمائة عىف
اًلحيف أكىاًبر فم كىافى  الحنفي القادرم الصاًمت بف اهلل عبد الٌديف جماؿ -17  الكرامات صحابأ الصَّ

  .3ست كثبلثيف كثمانمائة سنة ًفي تكٌفي ،مشيكرة
 شيخ يكمئذ كىك ،الحنفي القدسي الديف بدر الشيخ أحمد، بف بكر أبي الديف شرؼ بف حسف -18

قررفييا شيخان  ،القضاء إلى فيثبلث كثبلث سنة التفيني أعيد لماك  فييا كاف ينكبالشيخكنية،
 مات كغيرىا العربية في فاضبلن  ككاف بالقاىرة، ثـ بدمشؽ ثـ بالقدس ثمانيف سنة مف يمان قد كاشتغؿ

 .4السبعيف قارب كقد
ميفىة الحنفي اٍلغىزِّم السكاكيني بف محمد الٌديف بدر بف محمد اهلل عبد أىبيك الٌديف نىاًصر -19  الحكـ خى

ث سنة األكؿ ربيع شير ًفي الحكـ متكليان نيابة كىافى  الشريؼ بالقدس اٍلعىًزيز كىافى  كاربعيف ثىبلى  مف كى
 . 5 كثمانمائة ربعيفأك  ٍربىعٍ أ سنة ًفي بغزة كتكفي  كالشيبة كالييئة السمت حسف كىالٌديف اٍلعمـ أىؿ

 فقياء مف كىافى  الحنفي غضية بف محمد الٌديف شمس بف محمد اهلل عبد بكأ الٌديف شمس -20
 كافك  الحنفي الٌديف خيرالديف ابف  شمس القضاء يقىاضً  عىف بالقدس الحكـ نيابة كباشر الحنفية
 .6كالثمانمائة اٍلخمسيف قبؿ مكجكدا

 شيخ يمني بخجا المعركؼ الحنفي الياشمي اليمني حسف بف محسف بف محمد الٌديف شمس -21
 اثنتيف سنة ًفي ككاف مكجكدان  ،كلو ىيبة خيران  رجبلن  كىافى  ،الشريؼ بالقدس الجكىرية المدرسة
  .7باب الرحمةفي كدفف  ًبيىًسير ذلؾ بعد تكفيكى نمائة كثما كىخمسيف

 كثمانمائة خمس سنة ًفي كلد ،النقيب بف الحنفي المقدسي الزيني الشيكخ شيخ الرًَّحيـ عبد -22
مىات. بالمعظمية كأعاد رغكنيةكاأل التنكزية مشيخة كىكلي ث سنة ًفي كى    .1كثمانمائة كىخمسيف ثىبلى
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اة قىاًضي بف فالرٍَّحمى  عبد الٌديف أىًميف -23  اٍلعٍشريف قبؿ مكلده ،الحنفي الديرم بف الٌديف شمس اٍلقيضى
كىافى  ،اشتير كبرع ،اٍلعمكـ كىحصؿ ،اٍشتغؿ ،كالثمانمائة  كدرس فتىأ  اٍلًحٍفظ سريع ،الذكاء مفرط كى
اء استمـ ،كالخميؿ اٍلقيدس نظرالحرميف كلي ،الشريؼ بالقدس بالمعظمية  أىًخيو عىف نيابة اٍلقىضى

اة اًضيقى  كىافى  ،السر ًبمٍصر كتب لىوي  كىعيف ،المصرية بالديار الٌديف سعد اٍلقيضى الشعر  يحسف كى
 كىخمسيف ًستٌ  سنة مات ،جقمؽ الظَّاًىر اٍلممؾ دكلة ًفي أمره كىعظـ اٍلمقدس كسار ببيت

انب الى بمامبل ككثمانمائة كدفف   .2رحمو اهلل كىاًلده جى
نىًفيٌ  ماٍلغىزِّ  بكباف بف الحسيف بف عمر -24 اء كلي. اٍلحى  كىخمسيف كثمانمائة ثىمىاف سنة ًفي بىمىده قىضى

  .3عزؿ كأيًعيد إلييا مرة أخرل ثـ سنة دكف فداـ
المكاىب خميؿ بف عيسى  بكأ ديفاهلل محمد بف قاضي القضاة خير الشمس الديف أبك عبد -25

سىٍبعمائةثمانيف لقدس الشريؼ في سنة ثبلث ك اثـ المقدسي كلد ب ،الحنفي البايرتي االصؿ تمقى  كى
لو كآخريف كىاًلده عىف اٍلعمـ ًديث ًفي ًركىايىة كى َـّ  ،ًنيىابىة الشريؼ اٍلقيدس ًفي الحكـ كباشر ،الحى  كلي ث

اء ال اٍلقىضى   .4الديرم لبني مشاركاالحنفية  المعظمية بالمدرسة كدرس سنة ربعيفأك  نيؼ مدة ،اٍسًتٍقبلى
كمً  خضر بف محمد الٌديف شمس -26 ح اٍلعمـ أىؿ مف كىافى  ،الحنفي ،يالرُّ  استفاد منو عدة ،كىالصَّبلى

كىافى   بالقدس كستيف كثمانمائة بضع سنة ًفي تكٌفي الشريؼ ىصاألق ًباٍلمىٍسًجدً  لتدريسا دريتىص كى
دفف الشريؼ  .5بمامبل البسطامية بحكش كى

 ،عمائةسبٍ ك كتسعيف  يفاثنت سنة كلد ،الحنفي العنابكسي الكتبي إسحاؽ بف إبراىيـ الٌديف برىىاف -27
مف ،اٍلفضؿ أىؿ مفككاف  كىافى  ،عقكد األنكحة كيتعاطى ،أعياف العدكؿ كى  سنة تكٌفي خيرا رجبل كى
 .6نًمائىةثماك  كستيف اٍربىعٍ 

اة قىاًضي بف المًَّطيؼ عبد الٌديف زيف -28  قىاًضي بف اهلل عبد بكأ الٌديف شمس سبلـاإل شيخ اٍلقيضى
اة مَّد اهلل عبد بف الٌديف كىمىاؿ اٍلقيضى نىًفيٌ  الديرم ميحى  الشريؼ بالقدس أعياف العدكؿ مف كىافى  اٍلحى
دفف ،كثمانمائة سبعيف سنة ًفي تكٌفي الديرم الٌديف تىاج عىمو اٍبف عىف ًبوً  الحكـ نيابة كباشر في  كى
  .7 مامبل
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ستيف كاف مكجكدان سنة  -ابف الذم قبمو  -شرؼ الديف يكنس بف زيف الديف عبد المطيؼ -29
  .1تكفي قبؿ كالده ،كثمانمائة

 متكاضعا خيرا رجبل كىافى  -أخك الذم قبمو  -زيف الديف عبد القادر بف زيف الديف عبد المطيؼ -30
مىٍيوً  يمسؾ لـ طىكيبل دىرا بالشيادة احترؼ دففكثمانيف كثمانمائة  خمس سنة ًفي تكٌفي يعيبو مىا عى  كى
  .2بمامبل

نشأ ، الناصرم كيعرؼ بابف الصيرفي الغزم الحنفيمحمد بف حسف بف محمد البيا بف البيا  -31
 كالـز في بمده ،كاأللفيتيف كغيرىما ،كمنظكمة ابف كىباف ،كالمنار ،كالكنز ،بغزة فحفظ القراف

عمى كقدـ القاىرة كقرأ  ،كالشمس ابف الحمص في العربية كاألصكؿ ،الشمس ابف المغربي في الفقو
 ،كالفصد الصيرمي كدخؿ حمب كغيرىا ،ماعة كنظاـ الديفكالـز ج ،ألفية العراقي كغيرىا الطباع

  .3كقد قارب األربعيف ككاف قدـ مف بمده قريبان  ،بالبرقكقية تسع كثمانيف كثمانمائةكمات في سنة 
 لىوي  كىافى  الشريؼ بالقدس السطكحية الفقراء شيخ الحنفي السبرتي مبارؾ بف دمحم بف براىيـإ -32

 خمس سنة تكٌفيكقياـ مع أصحابو  فيو كعنده مركءةًَ  ستحصاركا ،الحنفية فقو ًفي ميشىاركىة
سبعيف دففكثمانمائة ك  كى   .4 بمامبل كى

افظ ًباٍبفالمشيكر  ،الٌديف حساـ بف محمد اهلل عبد أبك الٌديف شمس -33 إماـ الصخرة  الحنفي حى
 إمامة الصخرة الشريفة نصؼ كلي ،جميؿ المنظر ،الشكؿ حسف اٍلفضؿ أىؿ مف كىافى  ،الشريفة

سبعيف خمس سنة تكٌفي أىف ًإلىى طىكيبل دىرا كباشرىا .مع أخيو اآلتي ترجمتو دفف كثمانمائة كى في  كى
 . 5مامبل

 ًفي تكٌفي ،يعنيو الى فيما  ـبلاٍلك قىًميؿ ،كقكران ،خيرا رجبل ككاف ،أىٍحمد أبك العباس يفدال شيىاب -34
سبعيف ًستٌ  سنة دفف ،كثمانمائة كى كىافى  ،خيوأ دعن كى كىافى  قبميمىا الصخرة الشريفة ًإمىاـ اكالدىم كى  كى

كدا  .6 كثمانمائة عشرىة اثنتي سنة ًفي مىٍكجي
 الٌديف كىمىاؿ القضاء قىاًضي بف محمد اهلل عبد بيأ الٌديف شمس اإلسبلـ شيخ بف الٌديف جماؿ -35

ة أصحاب النخك  مف كاف ،ائىةثمانمك  خمس سنة ًفي كلد ،الحنفي العبسي الديرم محمد اهلل عبد كأب
اء كلي ،كالشيامة اء باإلضافة إلى ،ائىةكثمانمً  كستيف سبع سنة ًفي كالرممة اٍلقيدس قىضى  بمد قىضى
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اء كلي مف أكؿ كىك ،ًميؿلخا ًميؿ قىضى سبعيف ثىمىاف تكفي سنة ،الحنفية مف اٍلخى عف  ،كثمانمائةً  كى
 .1أربعيف سنة

 أىؿ مف دهكال كىافى  ،فقيو ،الحنفي اٍلمقرم غضية بفمحمد  بف محمد الٌديف شمس اٍلفىًقيو -36
يؤذف بالمسجد  ،يؤدب األطفاؿ ،يحفظ القرآف ىادئان  ،خيران  كاف ،بالقدس الحكـ تكلى نيابة ،اٍلفضؿ
تكفي في سنة ثمانيف  ،فصبر كاحتسب ،سنة خمس كسبعيف مات كلده محمد قبمو ،األقصى
   .2كدفف بباب الرحمة ،كثمانمائة

ميٌ  -37 مي بف أىحمد بف بف محمد عى ء ضكء بف محمد فب عى  الشيىاب الصفدم بف الكماؿ بف اٍلعىبلى
يعرؼ المقدسي الحنفي األىٍصؿ  مشيخة كىكلي عشرة كثمانمائة سنة كلد ،بابف النقيب كسمفو كى
مىات. أىًبيو بعد كغيرىا التنكرية   .3ًفي سنة ثمانيف كثمانمائة كى

 الرصاص بف ًعيسىى بف بكر بيأ الٌديف تقي القضاة قىاًضي بف عمي اٍلحسف أىبيك عبلء الديف -38
كىافى  ،ئىةثمانماكى  كىعٍشريف اثنتيف سنة ًفي مكلده ،الحنفي يٍكتب ،اٍلعمـ أىؿ مف كى  ،جميبلن  خطا كى
تىٍفًسير فقو مف بخطو اٍلكثير كتب .النَّاس عىف منجمعا ككاف ،كاستفاد منو جماعة ،كدرس،افتى  ،كى
كىافى  الو قمة مىعى  الكبراء طىريقىة عمى ،كينظـ مظيره ،اٍلحسف بالممبكس يتجمؿ كى  بالقدس تكٌفي ،مى

  .4 بمامبلكثمانمائة كدفف  اثنتيف كثمانيف سنة ًفي الشريؼ
 نىاًصر عمى ًباٍلعمـً  اٍشتغؿ ،ان مبارك رجبلن  كىافى  ،الحنفي العجمي عمي رابقمحمد المشيكر  بف عمي-37

كىافى  ،الفنرم بف شاه محمد الٌديف  ًباٍلمىٍسًجدً  األسباط بىاب ركاؽ عمك الكائنة ةالفنري اٍلمدرسىة شيخ كى
ى رىاـ اهلل بىيت ًإلىى حج ،اأٍلىٍقصى ث سنة ًفي اٍلحى ثىمىاًنيفى  ثىبلى فرغ مىنىاًسكو فىقضى ،كثمانمائة كى  مف كى

ج دفف،المشرفة كتكفي بمكة اٍلحى   .5المعبلة ًببىاب كى
اع -39 كًمي عمرىاف بف الياس الٌديف شيجى  رجؿ كىىيكى  ،مٍذىبو ًفي اٍلفضؿ أىؿ فم كىافى  ،الحنفي الرُّ

اءنيابة بىاشر ،النَّاس احكاؿ مف شىٍيئا يعرؼ الى  اٍلفٍطرىة سميـ ،متكاضع ،خير  الشريؼ بالقدس اٍلقىضى
اة قىاًضي عىف سبعيف بعأر  سنة ًفي عمرىاف بف الٌديف خير اٍلقيضى  اٍلعىبلمىة اٍبنة تزكج ،انًمائىةثمك  كى

ارى  ،برع الكلد كاشتير ،أىٍحمد الٌديف شيىاب ييسمى كلدا نيام كرزؽ ،الحنفي الٌديف سراج  مف كىصى
ث سنة ًفي بالطاعكف كىاًلده حياة ًفي كتكفي ،األعياف سبعيف ثىبلى فحزف عميو كالده  ،كثمانمائة كى

                                           
 .  232\2المصدر نفسو،  - 1
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 . 231 \2ألنس، مجير الديف، ا .283\5السخاكم، الضكء االمع،  -3
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دفف ،كالناس دفف ،ثمانمائةك  يفى كثمانً  ٍربىعٍ أ سنة ًفي مدة كتكفي بعده هكالد كىعمر ،الرحمة ًببىاب كى  كى
لىده ٍندعً  الرٍَّحمىة ًببىاب كى

1. 
 مفتي ،الشنتير ًباٍبف الحنفي المشيكر حبًشي بف محمد بف محمد اهلل عبد أىبيك الٌديف نىاًصر -40

فضؿ ،الغزم االياسي الٌديف نىاًصر الشيخ عىف اٍلعمـ أىخذ ،بالقدس الحنفية ارى  ،كتميز ،كى  مف كىصى
كىافى  ،لطمبةا ًبوً  كانتفع ،كدرس ،أفتى ،المقدس بىيتياف أىع ا الكبلـ قىًميؿ سيكيكف ًعٍنده كى  ،يعنيو الى  ًفيمى

قع جدة ًإلىى كصؿ فىمىمَّا ،اٍلبىٍحر ًفي الشريؼ اٍلحجاز ًإلىى تكجو ،تكاضع هكعند  فىكسر اٍلجمؿ عىف كى
طىاؼ فىخذه ج قبؿ ةمكبً  كتكفي ،مىٍحميكال لمقدكـ كى دفف اٍلحى  خمس اٍلقعدىة سنة ًذم ًفي بالمعبلة كى
  .2ائىةكثمانمً  انيفكثم

بذؿ  ،شياب الديف أبك العباس أحمد بف جماؿ الديف يكسؼ الشيير بابف جماؿ األشقر الحنفي -41
كأخذ إجازة اإلفتاء مف شيخيا نكر الديف  ،تكجو إلى دمشؽ ،جيده في المذىب كاشتغؿ كحصؿ

ثماف  تكفي سنة .ككذلؾ مف الشيخ المقدسي خير الديف بف عمراف ،عبد الرحمف بف العيني
  .3مامبلفي كدفف  ،ثمانمائة في القدس كثمانيف

 مكسى ابف عمراف بف مكسى بف محمد بف محمد( ـ 1485( )ق 890 حيا كاف) الغزم محمد -42
 .الحنفي المقدسي الغزم، يكسؼ بف سميماف بف
 4ق 890 سنة اآلخرة جمادل 4 في تأليفو مف فرغ المناسؾ في مختصر: آثاره مف .فقيو

كىافى كثمانمائة  عيفكتس نىيؼ سنة ًفيكالد الشيخ السابؽ تكفي بعد ابنو  كسيؼيي  الٌديف جماؿ -43  كى
 .5فصبر بكلده أيًصيب خيرا رجبل

كاف رجبلن صالحان  ،الفرضي ،الحنفي الدكيؾ بف حسف الٌديف بدر بف محمكد الٌديف زيف -44
ى اٍلمىٍسًجد أكقاؼ يتكلى مباشرة كىافى  ،حسف المعاممة ،متكاضعان   اٍلقيدس مف تكجوك ،شريؼال اأٍلىٍقصى

تَّى ببلد اليند جية ًإلىى د ًإلىى كصؿ حى  بعد الشريؼ اٍلقيدس الى قدـ ثـ غيبتو كطالت ،الشعشاع ًببلى
 الٌديف نىاًصر اأٍلىًمير ًعٍندمكانة  ككاف لو،عىادىتو عمى اأٍلىٍكقىاؼ عمى كباشر ،كالثمانمائة عيفسبال

 احدل سنة تكٌفي با بلع في عمـ الفرائض كالحسلو جانب مف اإلط ،الحرميفنىاظر  النشاشيبي
ًتٍسعيف دفف ،كثمانمائة كى كى   .6الشيداءبمقابر  ًَ

                                           
 .  235 \2 المصدر نفسو،  - 1
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كاف أبكه يتكلى نيابة النظرعمى المسجد ،المشيكر الحنفي سعيد بفمحمد  مي بفعى  الٌديف عبلء -45
كىافى  ،فاشتير بابف نائب الناظر،األقصى  نىٍحك يبلطىك  دىرا بالشياده كيباشرىا يحترؼ ،خيرا رجبل كى

َـّ  ،يمسؾ عميو ما يعيبو لـ ،كعفاؼ خير عمى سنة كىخمسيف ًستٌ   األنكحة كدعق ًفي لىوي  اذف ث
كىافى  سنة عشر ستة نىٍحك ،فباشرىا  خمس سنة ًفي تكٌفي ،كتكدد ،تكاضع كىًعٍنده ،كءىةمر  لىوي  كى
ًتٍسعيف دفف ائىةكثمانم كى  .1مامبلفي  كى

 بالقدس الفنرية اٍلمدرسىة شيخ ،الحنفي دمحمك  الٌديف بدر بف محمد اهلل عبد أىبيك الٌديف شمس -46
تيكفِّي ،يسيرىة ةمد ًبوً  كأقاـ سمقدالٍ  بىيت إلى قدـ،الشريؼ ًتٍسعيف ًستٌ  سنة ًفي كى   .2كثمانمائة كى

اة قىاًضي اٍبف محمد المطؼ أىبيك الٌديف شمس -47  بعد نيابة ،الحنفي اهلل عبد أبي الٌديف شمس اٍلقيضى
ة بيده كىافى  استقبلالن فإنو لىوي  لكظيفةا كىانىت أىف  كباشرىا كىاًلده عىف تمقاىا الخمساف قدرىىا ،ًمٍنيىا ًحصَّ
ميدَّة

3.  
الح بف أىٍحمد الٌديف شيىاب بف ميكسىى الٌديف شرؼ -48  تامالص بف اهلل عبد الٌديف جماؿ الصَّ

تقدـ الشريؼ بالقدس القادرية الشيكخ شيخ الحنفي القادرم  ميكسىى الشيخ كىافى  ،كجده هكىاًلد ذكر كى
ٍير أىؿ مف ح اٍلخى لو ،كىالصَّبلى  المدرسةبً  ميقيما ككاف ،تىعىالىى اهلل ذكر عمى كمبلزمة عبىادىة كى

ى اٍلمىٍسًجد شمىالي الصبيبية  ًفي خيصيكصا ًبالذكر المشيكرة اأٍلىٍكقىات كيقيـ فييا ،الشريؼ اأٍلىٍقصى
كىافى  ،ليالي الجمعة ى اٍلمىٍسًجد ًفييعطي مكعظة  كى امع أماـ اأٍلىٍقصى ةبعد  اأٍلىٍنًبيىاء جى ميعىة كؿ صىبلى  ،جي
قار نسألا كيبدك عميو كىافى  ،كىاٍلكى  ،صالحيف قكـ مف عائمة كىىيكى  ،الييـ يتردد كىالى الناس  يخالط الى  كى

قد فىاتو قبؿ بدنوضعؼ بصره ك  كى زمىة كعمى ،تىعىالىى اهلل ذكر كاستمر عمى ،بسنيف كى  لطَّاعىةا ميبلى
لسىانو يىده مف كالناس سالمكف ،عىادىتو عمى ح ،كى مىٍيوً  كىصمي تكٌفي ،عميوظىاىر  كىالصَّبلى  ًباٍلمىٍسًجدً  عى

ى ًتٍسعيف ثىمىاف سنة اأٍلىٍقصى ث نىٍحك عف ،كثمانمائة كى سبعيف ثىبلى   .4سنة كى
ميٌ  بف أىٍحمد -49 ث سنة ًفي قىرىأى  ،مىكَّة نزيؿ ،الغزم الحنفي الشيىاب محمد بف عى كتسعيف  ثىبلى

 اٍلًفٍقو ًبمكة قىرىأى  ًممف كىك ،البخارم التي بعدىا بعض ًفي السنة ثـ ،النككم أربعيف كثمانمائة
ًفيو كالنٍحك،  .5ىدكء ككقار كى
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  . ه(666 -600)اليجريالقرن العاشر  :الرابع المبحث 
 

  :(ىـ 960 نحو - 000)إبراىيم  ،ِلياو   ابن :المطمب األول
 

 الغزم ثـ المقدسي، الدكرم الديف برىاف الفقيو األمير حسيفبف  جحا نصر بف كالي بف ـإبراىي
 كسألتو: 1الحنبمي ابف قاؿ ،كلي بابفمشيكر  الدارم، التميمي أحمد الديف شياب الشيخ سبط الحنفي،

 ،كقع اكم اسمو فإف فيو، تغيير مع كلكف ،فأجاب أنو اسـ أبيو ،اسـ لجده أـ البيو ىؿ ىك "كالي" عف
 :لو قصيدة آخر في قاؿ حيث ،األصؿ عمى استعمالو لو
 األمؿ مف طكؿ عمى نيآر  لما ...يكبخني مقاالت الفؤاد قاؿ
 كلي ابف يا بالفعؿ عامبلن  تكف لـ ما ...تقررىا أقكاؿ تنفع ليس أف

نة كفي سبيا، لو كاف مارثل بغداد مف قادمان  ،كتسعمائة كأربعيف ست سنة سافر إلى حمب كما ذكر
 حسف المذاكرة، لطيؼ ككاف ،عاد إلى كطنو كلكنو سمؾ طريقان ضاع فييا كلـ يعمـ لو خبر 950

  .2األدب كتعاطى كغيرىا بالعربية، اشتغؿ المحاضرة،
 

  :مؤلفاتو
 ، كىي مكجكدة (كالصيد كالرماية الخيؿ في كرد فيما العبيد تحفة) سماىا الخيؿ في رسالة ككضع 

 ليوإ فقٌدميا كقصده( العثمانييف) الركـ كزراء أحد برسـ ألفيا( أدب 34)رقميا  المكيٌ  الحـر مكتبة  في
 .3(950 سنة)
  .4، ليا عدة شركح(البرىانية الدرة)سماىا  النحك في منظكمة لو

  
  :من العمماء وىم ةثالثوفيو  :نيالمطمب الثا

 
ثـ حفظ مجمع  ،كتبل لمسبع ،حفظ القراف،عماد الديف إسماعيؿ بف مقبؿ بف محمد الغزاكم الحنفي -1

كأـ بالجامع  تكفي كالده فعاد إلى دمشؽ ،ثـ عاد إلى غزة ،كقدـ دمشؽ قي سف الطفكلة ،النحكييف
  . 5ف كتسعمائة رحمو اهلليمات سنة أربع كثبلث ،التنكزم

                                           
 ابف الحنبمي ىك مجير الديف الحنبمي صاحب كتاب األنس الجميؿ .  - 1

 .  469 \10شذرات الذىب،  ،. ابف العماد 81 \2اشرة، الغزم، الككاكب السائرة في أعياف المئة الع - 2

 .  78 \1الزركمي، األعبلـ،  - 3

 .  1797 \2حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  - 4
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 ببلد مفتي الحنفي الضرير، المقدسي الديرم، الديف عز العبلمة اإلماـ الشيخ العزيز عبد -2
 السؤاؿ عمى بو ليختـ خاتمو الكاتب كيناكؿ الفتكل، عنو يكتب كاف. بيا األجبلء حدكأ القدس،
 كأربعيف ثماف سنة شكاؿ مف األكاسط العشر في الشريؼ بالقدس كتكفي التدليس، مف خكفان 

 .1كتسعمائة
 

اشتير خبره في القرف  ،الغزم الحنفي ،عبداهلل بف أحمد شياب الديف الخطيب ابف تمرتاش -3
 .2كالشيخ محمد شمس الديف التمرتاشي يككف كلده ،في غزةالعاشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  393 \ 10شذرات الذىب  . ابف العماد، 170 \2الككاكب السائرة  الغزم، - 1
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 .(ـى3066 -3000) القرن الحادي عشر اليجري : خامسالمبحث ال
 

 :(ىـ1001- 933)شرف الدين  ،ابن حبيب :األول المطمب 
 

كلد سنة ثبلث  ،فياٍلحن ،اٍلغزم حبيب ًباٍبف اٍلمعركؼ إبراىيـ بف بركىات بف القادر عبد بف الٌديف شرؼ
 1 نحكيان  ،مفسرنا ،متمكنان  ،فىًقييا ككىاف ،كاإلتقاف التحًرير أىؿ مف األجبلء اٍلعممىاء أحد ،يف كتسعمئةكثبلث
 ،تكفي كما جاء في خبلصة األثر سنة كاحد كألؼ.كالعربية بالتفسير ان عارف ،،اليمة عالي الشٍَّأف كىًبير

  .2سنة خمس كألؼ أما في األعبلـ
 كالنظائر، األشباه عمى حاشية الظاىرية، في (البصائر تنكير)ك( الرسائؿ بجمع الفضائؿ محاسف)لو  

  .3نجيـ البف
  

 :(ىـ1003 -940)عمر  ،ابن أبي المطف :المطمب الثاني
 

مَّد بف عمر َـّ  الشافعى المقدسى المطفى الٌديف شمس االماـ بف الٌديف سراج الممقب المطؼ أىبى بف ميحى  ث
ًئيس الحنفى مىمىاء رى  ،مصر ىإل كرحؿ ،كىغىيره كىاًلده عمى قىرىأى  ،كمدرسيا ،كمفتييا ،عصره فى اٍلقيدس عي
اًفظ عىف بيىا كىأخذ ط كقرأت ،الفتكحى النجار بف أىٍحمد الٌديف شيىاب اٍلحى  المقدسى اٍلغفار عبد الشٍَّيخ ًبخى
ًديث أخذت عىمَّف ،ليناإ قدمت ىىًديَّة بأل"  :لىوي  قىاؿى فى  ،كىاًلده يىد قبؿ اٍلقىاًىرىة مف قدـ لما نوأ أخبرنى قىاؿى   الحى
مدى  ،" النجار اٍبف عىف"  :لىوي  فىقمت " مىٍيوً  كىأٍثنى تىعىالىى اهلل فىحى قىاؿى  عى ذ أىف بلؤل فإ كى  كىى ٍبفاال عىف يىٍأخي

قىرىأى  ،فألح فاستعفاه بناءاأل عىف اآٍلبىاء ًركىايىة ة كى ًحيح مف ًحصَّ ازىهي  ،البخارل صى  ًمٍنوي  يٍطمب كىىيكى  ،متأدبا فىأىجى
كهي  ىيكى  دمشؽ الى كسافر ،اٍلعىفك  الريمكنى العجمكنى الٌديف شمس ماـاإل كىالشٍَّيخ فقرآىما بكر أىبيك كىأىخي
كىاًمع جمع شرح الغزل اٍلبىٍدر عمى َـّ  ،كىأخذيكاعىنوي  لممحمى اٍلجى  بيىا عمر كىأقىاـ ،اٍلقيدس لىإ االخكاف رىحؿ ث

كىانىت ،السف كبر ًبسىبىب صمـ عمره آخر فى لىوي  كىعرض ،كيفتى درسي دىتو كى  أىٍربىًعيفى  سنة فى ًكالى
ًتٍسعًمائىة تكفى ،كى ث سنة فى اٍلميقىٌدس ًببىٍيت كى  . 4لؼاأل بعد ثىبلى

 
 

                                           
ار كالمجركر لو مسألة عند قكلو تعالى } - 1 اؿ مف الضًمير المستكف ًفي اٍلجى العتماده  لىيـي فييا مىا يشاؤف خالديف {، حيث قىاؿى حى

قيؿ مف فىاعؿ يشاؤكف  . 223\2. الدمشقي، خبلصة االثر   عمى المبتدأ كى
 . 298\4 الطباع، إتحاؼ األعزة - 2
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 :ىـ(1004 -939)  شمس الدين ،: التمرتاشيلثالمطمب الثا
 

 فىاضبل إمامان  كىافى  ،عصره فى الفقياء رىأس ،اٍلمذىب ىالحنف الغزل التمرتاشى اٍلخطيبشمس الديف 
ع كثير ،الحافظة قكل ،الطًريقىة جميؿ ،السمت حسف ،كىًبيران   يساكيو مف أمره آخر فى يٍبؽ فىمـ ،ااًلطبلى
ة فى َـّ  ،اٍلفنكف ببمده أىنكاع أىخذ الدرجى  كتسعيف ثىمىاف سنة فى آخرىىا مرات أىربع اٍلقىاىرة الى رىحؿ ث

قد بىمىده الى كىرجع ،بيىا كتفقو مائىةكتسع   .لمفتكل النَّاس كقصده اٍلعمكـ فى رىأس كى
لو ،ًمٍف العمماء جمىاعىة بشرحيا كاعتنى ،في الفقو كاألصكؿ ،المتقنة العجيبة التآليؼ كىألؼ  رسائؿ كى
  .كمجمكعة فتاكم ،كىًثيرىة

ذكره) ذكر جميمة بأكصاؼ كىكىصفو مصر الى رحمتو فى الٌديف محب القاضى جدل كى قع مىا كى  بينيما كى
 لىإ رحمتو ذكر لىإ بطًريؽ المناسبة القىٍكؿ كاستطرد المخاطبة معو دائرة اتسعت ثـ قىاؿى  ،المحاضرة مف

ٍصؼ لنا كتغزؿ المحركسة بمدتنا حماة ا ًبكى َـّ  المأنكسة ماكفاأل تمؾ مف ًفييىا مى  ًفييىا يعيده عمف يسألن ث
كاب مقمتى دمع سىائؿ فكاف صحاباأل أفاضؿ مف  كلطيؼ المحاضرات حسف مف ثـ حدثنا بكثير اٍلجى

 ككاف عمكاف محمد بف الشيخ الشيخ سيدل المرحكـ فاضميا كبيف بىينو تصدر كىانىت الًَّتى المحاكرات
يذكر الغزار كفكاضمو فضائمو كيمدح ذىافكاأل اٍلعقكؿ حارت فييا التي كببلغتو فصاحتو مف يتعجب  كى
اهي  الذل ٍيشاٍلعى  صفاء فىاتو ككانت الديار ًتٍمؾى  فى صحبتو فى قىضى خمس  عىف لؼألا بعد أىربع سنة فى كى
  .1تىعىالىى( اهلل رىحمىو ،سنة كستيف

 
  :شيوخو

 الديف شمس الحافظ المسند المعمر العبلمة الشيخ عمي بف محمد بف محمد ىك: المشرقي محمد -1
 سنة صفر أكائؿ في بغزة ميبلده المشرقي بابف ؼالمعرك  الشافعي األزىرم الغزم اهلل عبد أبك

 .2ىػ 980 سنة تكفي ..ىػ 900
 .أصكلي فقيو، .نجيـ بابف الشيير الحنفي، المصرم، محمد بف محمد بف براىيـإ بف الديف زيف -2

 الرائؽ البحر الفقو، صكؿأ في األنكار منار شرح: تصانيفو مف ،ف كتسعمائةيكلد سنة ست كعشر 
المصرية،مات سنة  األراضي في المرضية التحفة كالنظائر، األشباه قائؽ،الد الكنز شرح في

  .3سبعيف

                                           
 .  19\4الدمشقي، خبلصة األثر،  -1

  . 27 -26 \3الغزم، الككاكب السائرة،  -2
 . 154 \3الغزم، الككاكب السائرة  . 523\ 10شذرات الذىب ، . ابف العماد192 \4معجـ المؤلفيف  ،عمر كحالة - 3
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ثاره فتاكل سماىا " العقد النفيس لما يحتاج آمف  ،فقيو ،العاؿ عبد بف الٌديف أىًميف اٍلكىًبير كاإلماـ  -3
 .1ىػ 971 سنة تكفي ،إليو لمفتكل كالتدريس"

 أخبلؽ مف تصانيفو ،ة ست عشر كتسعمائةكلد سن ،الحنائى قاضي القضاة في مصر بف عمى -4
 حاشية حسف عمى تعميقو ،األكقاؼ أحكاـ ًفي اإلسعاؼ .ًبمٍصر مطبكع مجمد ًفي تركي غبلئي
 .2مات سنة تسع كسبعيف كتسعمائة ،لمبيضاكم التنزيؿ أنكار عمى حاشية ،المكاقؼ لشرح چمٌبى

 
  :تالميذه

كلد  ،ابف صاحب الترجمة ،حنفي فقيو: الغزم التمرتاشي أحمد بف اهلل عبد بف محمد بف صالح -1
 ك( الفقو في منظكمة)ك كالنظائر، األشباه عمى حاشية( الجكاىر زكاىر) لو ،ف كتسعمائةيسنة ثمان

  .3ف كألؼيتكفي سنة خمس كخمس كثيرة، كرسائؿ ،(النقاية شرح في العناية)
َـّ ،بكالده كتفقو ،فىالحن اٍلفىًقيو الغزل التمرتاشى كمحفكظ بف شمس الديف ابراىيـ  -2  الى رىحؿ ث

الح الشيخ منيـ أخكه جمىاعىة ًبوً  كانتفع ،اٍلقىاًىرىة ف يمات سنة خمس كثبلث الشعر ينظـ ككاف صى
 .4كألؼ

 كثيرة، مصنفات لو .فقيو القرف العاشر اليجرم( عالـ،)اٍلميؤلؼ الفتيانى اٍلبيٍرىىاف اٍلقيدس أىالى كىمف -3
  .5التذكرة  كتاب: منيا

 القدسي الحنفي الٌديف ظيير محمد بف الٌديف بف محمد شمس الٌديف جماؿ يكسؼ بف ٍلغفارا عبد -4
كىافى  ،أعياف عمماء عصره مف ،ف كتسعمائةيأربع كسبعسنة كلد ،بالعجمي المعركؼ الما كى  ،عى

كفي ت ،بالقدس الحنفية ًإٍفتىاء كىكلي ،مرتيف الٌركـ ًإلىى كسافر ،قرأ ببمده ،متمطفا ،متكاضعا ،كجييا
 6 .ف كألؼيسنة سبع كخمس

 
 
 
 

                                           
 3/413معجـ المؤلفيف  ،. عمر كحالة1153 \2الظنكف كشؼ  حاجي خميفة،-1

 .  748\1العارفيف  البغدادم، ىدية - 2
 .239 \2خبلصة األثر  . الدمشقي، 833 \1معجـ المؤلفيف ، . عمر كحالة 195 \3 الزركمي، األعبلـ - 3

 .  315\4الدمشقي، خبلصة االثر - 4

 .  60 \1معجـ المؤلفيف ، عمر كحالة -5

 .433 \2خبلصة االثر  ي،الدمشق -6
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  :1 مؤلفاتو
 فى فاشتير ،التدقيؽ كؿ مسىاًئمو فى دقؽ المقدار جـ الفائدة جميؿ اٍلفقو فى متف كىك األبصار تنكير
جماعة  بشرحو كاعتنى ،اٍلمىٍذىىب كتب أنفىع مف كىك ،اٍلغفار بمنح اٍلمسمى الشرح ىك كشرحو اآلفاؽ
ء منيـ  عبد كالشيخ دمشؽ نزيؿ 3الركمى  إسكندر بف كالمبل حسيف،الشاـ تىمف 2 الحصكفي اٍلعىبلى

كتب ،بدمشؽ الجكانية الناصرية مدرس الرزاؽ مىٍيوً  كى  محمد اٍلمكلى كىك الركمية بالديار سبلـاإل شيخ عى
كتب كالنفع التحرير غاية فى كتابات 4 األنكركم  5الرممي الٌديف خير سبلـاإل شيخ ميؤىلفو شرح عمى كى

  .مفيدة  يحكاش
لو فى  يمافاأل كتاب إلى ًفيوً  كصؿ اٍلكىنز شرح اٍلًفٍقو كى

 اٍلكقاية  شرح مف كقطعةى  
ج كتاب نياية إلى ًفييىا كصؿ كىاٍلغرر الدرر عمى كحاشية   اٍلحى
لو    كىشىرحيىا منظكمة كى

كتاب  كىًبير مجمد في المستفتى جكىاب عمى المفتى مًعيف كى
  فتاكل مف مجمديف
 ًباٍلجنة المبشريف اٍلعٍشرىة خصائص يف كرسالىة
  اٍلخٍطبىة في بةاالستبل جكاز بياف في كرسالة
كتاب  األحكاـ عمى اٍلحكاـ مسعؼ كى

  اإلماـ خمؼ اٍلقراءة أىٍحكىاـ بياف فئ كرسالة 
  الكنائس أىٍحكىاـ فى النفائس كرسالة
  األنبياء عصمىة في كرسالة
 اٍلحماـ دخكؿ في كرسالة

  تجكيزال فى كرسالة 
                                           

 . 1676 \2حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  . 239 \6الزركمي، األعبلـ  - 1

محمد بف عمي بف محمد الًحٍصني المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي: مفتي الحنفية في دمشؽ، مكلده سنة خمس كعشركف  - 2
ط( فقو، ك  -نفية، ك )إفاضة األنكار عمى أصكؿ المنار ط( في فقو الح -كألؼ، مف كتبو )الدر المختار في شرح تنكير األبصار 

. الدمشقي، خبلصة  تكفي سنة ثماف كثمانيف كألؼ ط( شرح ممتقى األبحر، فقو، ك )شرح قطر الندل( في النحك، -)الدر المنتقى 
 .  294 \6األعبلـ،  . الزركمي  63 \4األثر، 

حنفي، مف عمماء الدكلة العثمانية. لو كتب، منيا )الجكىرة المنيفة في شرح  حسيف بف إسكندر الركمي، المبٌل: عالـ بالقراءات، 3
خ( شرح لمقدمة مف تصنيفو في العقائد كفقو الحنفية، )مجمع الميمات الدينية عمى  -خ(، ك )مفتاح العبادة  -كصية أبي حنيفة 

 . 233 \2الزركمي، األعبلـ،  لؼ .مذىب الحنفية( ك )لباب التجكيد لمقرآف المجيد(، تكفي سنة أربع كثمانكف كأ

  .لـ أعثر عمى ترجمة - 4

 .115في صفحة ستأتي ترجمتو  -5
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  اٍلخفيفً  مسح فى كرسالة
  .قاـ الدكتكر حساـ الديف عفانة بتحقيقيا ،النقيكد فى كرسالة

  كاألرفاض الدركز أىٍحكىاـ فى كرسالة 
كتاب   كاألصكؿ اٍلفركع مف عميو كىردت مشكبلت شرح كى

  األصكؿ قىكاعد إلى الكصكؿ كتاب االصكؿ فى لىوي 
  نةالسٌ  بىاب إلى اٍلمنىار شرح مف كقطعة
مد فى اٍلمنىار مختىصر كىشرح  ميجى
ـ كفى   العبد البلمية يقكؿ شرح اٍلكىبلى

  الحقير إعانة سماه اٍليماـ بف لمكماؿ اٍلفىًقير زىاد كىشرح
شىرحيىا فى كمنظكمة   التكحيد كى

لو   التصكؼ فى ًرسىالىة كى
  الٌصٍرؼ عمـ فى كرسالة
كتاب   النٍَّحك فى العكامؿ شرح كى
قطعىة  اٍلفىاًعؿ اٍسـ إعماؿ ًفيًيا إلى كصؿ اٍلقطر حشر  مف كى

 
 ( ـى1018 -.....محمد ) :العممي :المطمب الرابع

 
اؿ  كىىيكى  الحنفى اٍلفىًقيو الدمشقى القدسى العممى الٌديف شمس الممقب عمى محمد بف مَّد لشٍَّيخاخى  بف ميحى

كىافى  ،الصكفى العممى عمر الما كى كىافى  ،النَّاس فى الظف حسف ،عىامبل ،عى  المقيميف المقادسة ليفأ كى
دَّة كىأىٍحسىنيـٍ  ،ًبًدمىٍشؽ َـّ  بىمىده فى اٍلعمـ طمب ،االستحضار فى غىايىة ،اٍلبىٍحث فى منصفا ،مىكى  اٍلقىاًىرىة دخؿ ث
كىافى  ،عممائيا عمى بيىا كتفقو نىًفيَّة القضائية تدريس أمره آخر كىكلى ،كيفيد يدرس كى  بف الشٍَّمس بعد اٍلحى
فىاة بعد كىأٍفتى ،نقارالم ان تكفي سنة ،الٌديف محب القاضى شىيخال كى  1 . كىألؼ عشرىة يثىمى
 

 شيوخو 
 2 .العاؿ عبد بف الٌديف أىًميف الشٍَّيخ -1
احب نجيـ بف زيف كىالشٍَّيخ -2  3 .كىاٍلبىٍحر االشباه صى

                                           
 .  44 -43 \4خبلصة األثر،  ،الدمشقي - 1
  .103ترجـ لو في صفحة  - 2

 .102ترجـ لو في صفحة  - 3
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 1 المقدسى غىاًنـ بف عمى كىالشٍَّيخ -3
 مف شاعر، فرضي،( الديف شمس) الحنبمي ، ضيالفار  :ىك محمد المصرل الفارضى الشٍَّمس  -4

 في لمبخارم الصحيح الجامع عمى تعميقة: آثاره مف .ػى 981 سنة نحك تكفي القاىرة أىؿ
 2.المكاريث في الفارضية كالمنظكمة الحديث،

 
 ( ىـ 1028 -.....رضى الدين ) ،المطف وبأالمطمب الخامس: 

 
مَّد  ،أبان عف جد ،مف بيت عمـ ،الحنفى المقدسى الٌديف رضى الممقب ،المطؼ أىبى بف ييكسيؼ بف ميحى
كىافى  تعمـ ،بارعا ،أديبا ،فىاضبل كى بيَّة كى َـّ ية الشافع فقو فى أىكالن  كتفقو ،كأخذ اإلجازات ،اٍلعىرى  حنفيان  تحكؿ ث
كىافى  اٍلميقىٌدس بىيت قاضى ًعٍند كىاتبا كعمؿ ًستِّ  سبع سنة ذىب إلى دمشؽ فى النِّيىابىة يمى كى  يفى كى

ًتٍسعًمائىة شىٍيخو عىمو برفقة اٍبف ،كى  قىاؿى )عىنوي  كىأخذ ،دمشؽ فى البكرينى اٍلحسف كىصىحب عمر الشٍَّيخ كى
الو حسب عمى كالصغائر اٍلكىبىاًئر فى اٍلكىاًلد منظكمة عمى شرحا كعمؽ النٍَّجـ مىٍيوً  كأكقفنى حى  كقرظت عى
مىٍيوً    . 4 فتكفي في القدس سنة ألؼ كثماف كعشري 3 (عى

 
 :شيوخو

 كالده يكسؼ -1
 .5الغزل  اٍلبىٍدر  -2
مَّد بف عمر -3  .6 المطؼ أىبى بف ميحى
ىػ( حسف بف محمد بف محمد بف حسف بف عمر بف عبد  1024 - 963) البكرينى اٍلحسف  -4

الرحمف الصفكرم األصؿ، الدمشقي، البكريني، الشافعي. )بدر الديف( مفسر، مؤرخ، أديب، 
ـ. كلد بقرية صفكرية في منتصؼ رمضاف، كتكفي بدمشؽ في العمك  شاعر، مشارؾ في بعض

جمادم االكلى، كدفف بمقبرة الفراديس. مف تصانيفو: حاشية عمى أنكار التنزيؿ لمبيضاكم في 

                                           
 .128ستأتي ترجمتو في صفحة  - 1

 .114 \11معجـ المؤلفيف ، - 2
  272 \4ر خبلصة األث، الدمشقي - 3

 31 \8الزركمي، األعبلـ  - 4

 .92في ترجـ لو  - 5
 .102في صفحة  ترجـ لو - 6
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التفسير، البحر الفائض في شرح ديكاف ابف الفارض، تراجـ االعياف مف أنباء الزماف، الرحمة 
 1الحمبية، كديكاف شعر.

 
 ه( 1033 -000)كمال الدين  :المطف بو: أالمطمب السادس

 
مَّد  كاضعان  ،ظريفا ،فىاضبل كاف ،الحنفى القدسى الٌديف كىمىاؿ الممقب المطؼ أىبى بف اٍلحؽ عبد بف ميحى
 كجالس ،عدة سنكات بيىا كىأقىاـ اٍلقىاًىرىة ذىب إلى ،نادران ما يقيـ في بمده ،يحب السفر كثيران  لمتكمؼ
َـّ  ،كفيـ اءىعمما بناء عمى طمب منو عىف  بالقدس العثمانية اٍلمدرسىة تدريس كجو إليو،الٌركـ لىإ افرسى  ث

كىافى  بيىا كىتصرؼ المصرل زىكىًريَّا طريؽ الشٍَّيخ  مف قىٍكلو فىًمٍنوي ، جيد مطبكع كشعره ،الٌشٍعر ينظـ كى
 تخميس

 (شبكا فىٍكقو أرخت النَّفس كىعزة ...حمكا كالدجا مداـ بكأس بدا)
 (فمكا لىوي  قمبى غىدا بدرتـ يىا ...دركا يختشى الى  أىتىى لما فىقمت)
 (...فمكا اٍليكل فى ركحى أبذؿ كنت افإ)

  :كلو قصيدة مطمعيا
 (نفكسا ليوإ نيدل أىف فىاٍلحؽ ...نفيسا ناـاأل لىإ الزَّمىاف أٍىدل)

كىافى  كلو مف يىٍكـ ىثان ففى اٍلبرد لشدَّة الٌركـ طىًريؽ فى قادـ كىىيكى  شديد مرض اعتراه كى  اٍلميقىٌدس اٍلبىٍيت ديخي
كىانىت تكفى فىاتو كى ث سنة فى كى ًثيفى  ثىبلى ثىبلى   .2 كىألؼ كى

 
  (ىـ1034 -000)الخالدي ،الصفدي :سابعالمطمب ال

 
مَّد بف أىٍحمد الشٍَّيخ كؼ الصفدم ييكسيؼ بف ميحى نىًفيٌ  األديب اٍلفىًقيو بالخالدم اٍلمىٍعري  بارعا ًإمىامنا كىافى  .اٍلحى
كىافى  ،مطمعا فىًقييا بيىا بصفد كلد ،اٍلفينيكف كثير كى َـّ  ترعرع كى كأجازة لو جميع شيكخو  ،اٍلقىاًىرىة ًإلىى تكجو ث

 ،كالحديث ،كسائر كتب الفقو ،كالصحيحيف ،ككذلؾ أجازكا لو بقراء ة متف الكنز ،بمؤلفاتيـ كمركياتيـ
اء ًفي كناب ىكىأٍفت كدرس صفد ًإلىى كىرجع ،كالتفسير كالتاريخ لو شعر اٍلقىضى منو كى  قصيدة مف قىٍكلو كى

 مٍطمعيىا
ٍنيىا ...سمكانا أسطيع الى  بييفاء لي مف) ًفي عى  (سمكانا عيف عىٍيني دمع كى

                                           
 .289 \3عمر كحالة، معجـ المؤلفيف، - 1
 .482 \3الدمشقي، خبلصة األثر   - 2
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كىانىت فىاتو كى ًثيفى  أىربع سنة ًفي بصفد كى ثىبلى اًلد ًإلىى ًنٍسبىة كالخالدم كىألؼ كى ًليد بف خى اًبيٌ  اٍلكى حى  اهلل رىًضي الصَّ
 .1 نوي عى 
 

  :شيوخو
مَّد  -1 مَّد بف ميحى ميٌ  بف الرٍَّحمىف عبد بف ميحى  2 .اٍلمٍصًرمٌ  الشَّاًفًعي اٍلعقيًميٌ  البينسي عى
ٍحمد -2 مَّد بف َى نىًفيٌ  اٍلعمرمٌ  شٍعبىاف بف ميحى  3 .اٍلحى
ميٌ  -3 ًليٌ  حسف بف عى ٍنبيبلى  4. الشُّري
مَّد الٌديف بياء بف اهلل عبد -4  نسبو الشيير التركي الطنبغا الٌديف نكر فب اهلل عبد الٌديف جماؿ بف ميحى

ًطيب الشَّاًفًعي الفرضي الشنشكرم بالعجمي   5.اٍلخى
ميٌ  الشٍَّيخ -5 مَّد بف عى ميٌ  بف ميحى كؼ عى ٍقًدًسي الخزرجي غىاًنـ ًباٍبف اٍلمىٍعري َـّ  اٍلمى  6.اٍلمٍصًرمٌ  ث
ٌمد -6 ميحى مَّد بف َى مَّد بف ميحى  7 .اٍلحسف آؿ سبط يقيالصد اٍلبٍكًرمٌ  الرٍَّحمىف عبد بف ميحى
 العمقمي الديف برىاف الشيخ المحقؽ العبلمة الشيخ بكر أبي بف عمي بف الرحمف عبد بف إبراىيـ -7

 ثبلث سنة مستيؿ مكلده أف أبيو بخط قرأت العمقمي، الديف شمس الشيخ أخك الشافعي القاىرم
 8 .كتسعمائة كعشريف

نىًفيٌ  المسيرم الرٍَّحمىف كىعبد -8  9 .الذٍِّئب ًباٍبف كؼاٍلمىٍعري  اٍلحى
مَّد بف سىالـ النجا كىأىبيك -9 اًلًكي السنيكرم الٌديف نىاًصر بف الٌديف عز ميحى  10 .اٍلمى

يحيى  -10  11.الشَّاًفًعي بالقرافي الشيير الزبيًرم اأٍلىسدم اٍلقرًشي كى
من  :12تآليفو  و 

  .مىالؾ اٍبف ألفية عمى شرح 
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كتاب كض ًفي كى   .اٍلعري
لو جالٍ  ًإلىى رٍحمىة كى   .نظما اٍلميقىٌدس بىيت ًإلىى كىأيٍخرىل حى

 . كبرأتو بكصيرم ًإالَّ  ىمزية كىخٍمس
 

 ( ـى1035 -000)محمد بن صالح  ،التمرتاشي :الثامنالمطمب 
 

الح بف محمد  بف االسبلـ الشمس محمد شيخ حفيد التمرتاشي الغزم أىٍحمد بف اهلل عبد بف محمد بف صى
احب اهلل عبد قد شبابو فى الفقياء الحنفية برع فضبلء فم كىافى ،التنكير صى َـّ  ،فضبلئيا ببمده عىف أىخذ كى  ث
قد كىرجع ،كتعمـ الحديث ،بيىا القاىرة كتفقو الى رىحؿ حياة  فى كىألؼ اٍلفضؿ مف الغاية بمغ إلى بمده كى
يىاتو فى أىبكهي  شرحيا النٍَّحك فى ألفية كنظـ الرحبية منيا شرح تآليؼ كالده   :كأكليا حى

مَّد اؿى قى ) الح اٍبف ىيكى  ميحى  (فاتح خير اهلل ربى أىٍحمد ...صى
لو لو اإلنساف تفضيؿ فى كرسالة المناسخات فى منظكمة كى  خمس سنة فى ككانت كفاتو كثير شعر كى

  .1 تىعىالىى اهلل رىحمىو ،مىٍكجيكد ككالده كىألؼ كثبلثيف
 

 شيوخو:
 2 .صالح بف محمد التمرتاشي الغزم :كالده -1
 3 .اٍلميحب فابٍ  كىعىف -2
 4 .الشرنببللى كىاٍلحسف -3
 ،بيا القضاء ككلي. الكقكر الصمكت، العبلمة اإلماـ القاىرة، نزيؿ الشافعي الجبرتي بكر أبك -4

 5.تعالى اهلل رحمو كخشية، كأدب عمـ مجمس مجمسو ككاف خبلئؽ، بو كانتفع كالتدريس، باإلفتاء
ًطيب مَّدميحى  بف الرٍَّحمىف عبد بف اٍلحسف بكأى  كىالشٍَّيخ -5  6 .الشافعى الشربينى اٍلخى
مَّد -6 مَّد بف الرٍَّحمىف عبد بف ميحى  نزيؿ ،الحنفى بالمكى كىاًلده اٍشتير الحمكل الٌديف شمس الممقب ميحى

المان  ،امامان  كىافى ،مصر ًديث ،ان مفسر  ،ان فقيي،عى  كثير ،كالنحك كاألصكؿ كالقراءات لو معرفة باٍلحى

                                           
 ،475\3الدمشقي، خبلصة األثر  - 1
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الحان  ،فصيحان  ،ذكيان  ،أديبان  ،النبكية لآلحاديث االستحضار  كثير ،متكاضعان  ،كرعان  ،صى
كءىة ٍكت حسف،اٍلبر عىًظيـ،اٍلميري   1 .االلؼ بعد عشرىة سبع ًباٍلًقرىاءىًة تكفي سنة الصَّ

 المتكفى  شرح الزرقاني الحنفي لو حاشية عمى الشكبرل أحمد الديف شياب بف محمد الديف شمس -7

 2.كألؼ كمائة كثمانيف أربع سنة

مَّد بف أىٍحمد المغربي الشٍَّيخ المقرم أىٍحمد اٍلعىبَّاس كبكأ -8  بف الرٍَّحمىف عبد بف يحيى بف أىٍحمد بف ميحى
مَّد بف اٍلعىٍيش أبي اًلًكي المكلد التممساني اٍلمقرم اٍلعىبَّاس أىبيك ميحى َـّ  فاس نزيؿ اٍلمىٍذىىب اٍلمى  ،اٍلقىاًىرىة ث

افظ كىافى  ،اٍلمغرب حى ـ عمـ يفً  باىرة آيىة كى ًديث كىالتٍَّفًسير اٍلكىبلى  اأٍلىدىب ًفي باىران  زان جكمع كاٍلحى
 3.كالمحاضرات

 تفسير على حاشية:  آثاره من ،مفسر، الدين زين، الحنبمي البيكتي ييكسيؼ ٍبف الرٍَّحمىف عبد كىالشٍَّيخ -9
 4. البيضاوي

ًديث كىأخذ -10  الشافعي بالشبراكم معركؼال الديف شرؼ بف عامر: الشبراكل عىامر الشٍَّيخ عىف الحى
 العظيـ المكقع األزىر عمماء بيف كلو ،التاـ بالفضؿ إلييـ المشار مف عصره في كاف ، المصرم

 5 .كألؼ كستيف إحدل سنة في كفاتو ككانت، الشأف جميؿ مكقرا،  محترما، 
  

 :6من تآليفو 
  الرحبية شرح
يىاتو فى أىبكهي  شرحيا النٍَّحك فى الفية كنظـ  ياكأكل حى

مَّد قىاؿى ) الح اٍبف ىيكى  ميحى  (فاتح خير اهلل ربي أىٍحمد ...صى
لو    المناسخات فى منظكمة كى

  .اإلنساف تفضيؿ فى كرسالة
لو   .كثير شعر كى

 
 

                                           
 . 424\2المصدر نفسو،  - 1

 .  603 \4البغدادم، إيضاح المكنكف،  - 2
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 (ىـ1035 -000)محفوظ  ،التمرتاشي :تاسع المطمب ال
 

بعيد  ،لي اليمةكاف في الفضؿ عا ،مفتي الحنفية بغزة ،ىك محفكظ بف الشيخ شمس الديف التمرتاشي
 ،فريكثي ان ثـ رجع إلى بمده كأفاد ناس ،كسافر إلى القاىرة كاستفاد مف شيكخيا ،تفقو عمى كالده ،النظر

شعر كتبو  :مف ذلؾ كبرع في الشعر ،كأصبح مفتي الحنفية بغزة بعد كالده،كصار المرجع في الفتكل
لشيء حصؿ مف 1،إلى الشيخ محمد بف عبد الغني النكيرم   :2فقاؿ أخيو الشيخ صالح معاتبا ن

 كشمس كجكدم بالبعاد أفكؿ                        أخي إف ىذا العتب منؾ طكيؿ
  كحاشال يكمان أف يقاؿ ممكؿ                       ككدؾ في كسط الفؤاد غرستو
 فميس سكاء عالـ كجيكؿ                        كلسنا نقيس الغير يكمان بذاتكـ

   
 شيوخو:

 سنةى  بالقاىرة المتكفى عصره، في الحنفية أكابر مف إماـ ،نكر عمي بف غانـ المقدسي -1
في  تصمَّى التي ،«الرغائب صبلةى » المسٌماة الصبلة بدعية بياف كتب رسالة في ىجرية1004

 3 .شعباف شير ليمة النصؼ مف
،  داكد بف الديف تقي بكر أبي بف الديف محب محمد بف اهلل محب: محب بف محب الديف -2

 رتبة أعطى ثـ ، البرانية الناصرية المدرسة كالده كظيفة  إليو فكجيتالعمـ  بطمب كاشتغؿ
 4.القدس قضاء

 
 تالميذه:

 5أخكه صالح 
 
 
 
 
 

                                           
  لـ أعثر عمى ترجمة. - 1
 .90\4الطباع، إتحاؼ العزة،  -3

 .165 \24ث . أرشيؼ ممتقى الحدي 1306 \2حاجي خميفة، كشؼ الظنكف  - 3
 . 309 \2الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 4
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 ( ـى1035 -...زكريا ) ،المعري :المطمب العاشر
 

كىًريَّا ٍقدً  ،المعرم يحيى أىبيك أىٍحمد بف اٍلعىًظيـ عبد بف ًإٍبرىاًىيـ بف زى نىًفيٌ  ،ًسياٍلمى  ،اٍلميٍعتىبر اٍلقٍدكىة اإًلمىاـ اٍلحى
ًديث التٍَّفًسير بيىا كىأخذ ،مصر ًإلىى رىحؿ كر الشٍَّيخ عىف كاٍلحى كىافى  ،الشَّاًفًعي الطببلكم سبط مىٍنصي  فىًقييا كى
نىًفيَّة ًإٍفتىاء كىكلي ،اٍلفينيكف مف كثير ًفي طىًكيؿ بىاعى  لىوي  ميفىسرنا  خمؽ ًبوً  كانتفع ،أفىادكى  كدرس ،بالقدس اٍلحى
  .1تكفي سنة خمس كثبلثيف كألؼ  ،اٍلًفٍقو ًفي كثير

 
 (ـى1055- 980صالح ) التمرتاشي: :حادي عشر المطمب ال

 
الح  ،التمرتاشي ،بف إبراىيـ الخطيب الخطيب بف محمد الخطيب أىٍحمد بف اهلل عبد بف بف محمد صى

احب اٍلكىًبير اإًلمىاـ اٍبف ،الغزم الحنفي  ،بحاثان  متبحران  فىاضبل كىافى  ،اإلماـ بف اإلماـ ،التنكير في الفقو صى
لو كع إحاطة كى  عىف كىأخذ مصر ًإلىى كرحؿ ،عىف كالده أىخذ كاف مفتي الحنفية في غزة ،  ،المذىب ًبفيري

 ًفي النافعة التآليؼ كىألؼ ،الفتاكل ًفي الناس كنفع ،أىًبيو كفاة بعد اٍلقطر ذىًلؾ ًفي كتصدر ،عممائيا
لو ،اٍلجكاًىر زكاىر التى سماىا كغيره منيا حاشية عمى األشباه كالنظائر ،اٍلًفٍقو  ،اٍلًفٍقو ًفي منظكمة كى
لىده ألفية كىشرح ،اٍلممكؾ تحفة كىشرح  :أىكليىا التي النحك ك ًفي ذكره اآٍلًتي محمد كى

الح اٍبف محمد ىك قىاؿى )  (فاتح خير اهلل ربي أىٍحمد ...صى
لو لو ،المحشى سعدم تاريخ شيخ اإلسبلـ كىشرح ،سماه العناية نقايةال شرح كى  كثيرة منيا رسالة رسائؿ كى
كف محمد كأخيو سيدنىا ًفي ـ عمييما ىىاري  كافرة كأشعاره كترسبلتو ،اٍلكىضع عمـ ًفي كرسالة ،السبلى

  :كىي قكلو صدررسالة ًفي الخير الرممي ًإلىى بيىا كتب األبيات لىو ىذه ،مطبكعة
َـّ  لي رىممىة عىف جزت فإً ) حساف عمـ لىوي  ىماـ حبر ...ًإٍنسىاف ث  (كا 
كد ًفي نعمانو اٍلعمـ ًفي)  مىالو ...حاتمو اٍلجي  (كأفراف ضد فييمىا كى

كلو رسالة صغيرة في ببلد الشاـ كىي مخطكطة كقد حققيا الدكتكر حمد أحمد يكسؼ كىي بعنكاف " 
ا كذكر أرض فمسطيف كحدكدىا كأراضي الشاـ " كىي مف الخير التاـ في ذكر األرض المقدسة كحدكدى

ىػكذكر مصنفيا أنو انتيى 1418منشكرات مؤسسة إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية في القدس ، لسنة 
 ىػ .1106مف تأليفيا في مصر سنة 

ذكر األرض المقدسة كحدكدىا كذكر كحققت كرسالة ماجستير في جامعة النجاح " الخبر التاـ في 
 فمسطيف كحدكدىا كأراضي الشاـ .تأليؼ صالح التمرتاشي دراسة كتحقيؽ الطالب صديؽ ترؾ .   أرض
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كىانىت اٍلعممىاء أجبلء مف كىافى  فقد  دىتو كى تيكفِّي ،ثمانيف كتسعًمائىة سنة ًفي كالى  كىخمسيف خمس سنة ًفي كى
 .1اأٍللؼ بعد

 
  (ـى1055 -....) حافظ الدين ،العجمي :المطمب الثاني عشر

 
مَّد افظ الممقب أىٍحمد بف الٌديف جماؿ بف ميحى مف  القاضى، كىافى  الحنفى ،القدسى ،العجمى الٌديف حى

كىٍثرىة باٍلفضؿ في زمانو المميزيف  لىإ مرىارنا كسافر ،كتفكؽ كىحصؿ ًببىمىًدهً  قىرىأى  ،كاآلداب بالمغة اإلحاطة كى
اء كىكلى ،الٌركـ تصرؼ ،مصر إقميـ فى اٍلقىضى اء عىف اٍنفىصؿ فأ لىإ مناصب بعدة كى َـّ  ،المنصكرة قىضى  ث
ار قدـ ،بيىا العثمانية ًباٍلمىٍدرىسىةً  كمدرسا بالقدس مفتيا صى ٍنييـ غيبتو لطكؿ أىىميىا مىعى  يمتزج فىمـ ليياإ كى  عى
َـّ  القنكات محٌمة فى ميدَّة بيىا كىأقىاـ الشَّاـ الى كىكرد المنصب فىترؾ كجكى  ،الٌديف كريـ بنى بمحمة ث  بابنة تزى

طىاؿى  كأبكىا ىيكى  كتنازع طىمقيىا قىميمىة ميدَّة بعد،ك  البينسى الٌديف برىىاف القاضى َـّ  ،النزاع بىينيمىا كى  يقر لـ ث
َـّ  بيىا كىأقىاـ الٌركـ لىإ فسافر قىرىار ًبًدمىٍشؽ لىوي  اء أٍعطى ث بىٍعدىمىا، الشَّاـ طرابمس قىضى ٍنيىا عزؿ كى  لىإ كرد عى

كىافى  ميدَّة بيىا اـكىأقى  ،دمشؽ َـّ  كىألؼ كىأىٍربىعيف سنة أىربع فى ذىًلؾ كى فىة دىار لىإ سىار ث اء كىكلى اٍلخبلى  اٍلقىضى
كىافى  ،كصكفيو ببكسنو  يحيى سبلـاإل شيخ بيىا مدح القصيدة ىىًذه فىًمٍنيىا كىًثيرىة أشعاران  لىوي  ،اآٍلثىار كثير كى

  :كمطمعيا زىكىًريَّا اٍبف
 (كأرباب أىؿ لىوي  حكـ ككؿ ...أىسبىاب اٍلمجد ًريؽطى  فى لىوي  كؿ)
 (أىسبىاب السعى طىًريؽ فى عددت اف ...سىبىب فىٍكقو مىا سىبىب لى كىأىنت)
 (أقطاب كالتو الذل قطبى كىأىنت ...سىنىد مثمو مىا سىنىد لى كىأىنت)

كىانىت فىاتو كى  2 .كىألؼ كىخمسيف خمس سنة فى كى
 

  :(ىـ1057 - 974)فارالقدسي عبد الغ :المطمب الثالث عشر 
 

القدسي الحنفي  الٌديف ظيير محمد بف الٌديف شمس بف محمد الٌديف جماؿ يكسؼ بف اٍلغفار عبد
كىافى  ،عصره عمماء أىعياف مف ،بالعجمي المعركؼ  كىأخذ قرأ ببمده ،متمطفا ،متكاضعا ،كجييا ،عىالما كى
ًديث لو ،العمكانية طىًريؽكى  ،النقشبندية طىًريؽ كىأخذ اٍلقيدس قدـ ،الحى  سنة ًفي القاىرة أكالىما ًإلىى رحمتاف كى
ث ًديث بيىا أىخذ كتسعمائىة كتسعيف ثىبلى  سنة كالثانية ًفي ،تءاكالقرا ،كىاأٍليصيكؿ ،كالفرائض كىاٍلًفٍقو ،الحى

 ،العثمانية رسىةاٍلمد كتدريس ،بالقدس ًإٍفتىاء الحنفية مرتيف كىكلي الٌركـ ًإلىى كسافر ،كىألؼ اثنتيف كعشريف

                                           
 .  240 \2الدمشقي، خبلصة األثر،  - 1
 .  412 \3، المصدر نفسو - 2
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دىتو ككانت ،عنو جماعة كىأخذ كتصدر ث سنة ًفي ًكالى سبعيف أىربع أىك ثىبلى  سبع سنة كتكفي ،كتسعًمائىة كى
 1 .تىعىالىى اهلل رىحمىو ،اأٍللؼ بعد كىخمسيف

 
 شيوخو: 

 .أىًبيو عمى -1
كىافى ،ًبنىاء كالده كىافى  ،الحنبمى الخريشى القدسى أىٍحمد بف محمد -2  كلده عىف كربما نىاب ،يقرأ القرآف كى

 .2بعض األحياف فى اإلمامة فى
 .3المطفي عمر السراج -3
 البيمكنى حسف محمد بف محمد بف بف محمكد بف اهلل فتح بف اٍلحمىًبي محمد البيمكني محمكد الشيخ -4

بيىا بحمب كلد،االدب كثير ،اٍلفضؿ جبية فى غرة كىافى  ،مفمح أىبيك القاضى الحمبى  كتأدب ،نىشأ كى
 فمؾ فى كخطت ،المحابر فى أقبلمو بممت ،فىاضؿ ،اٍلقضاء طىًريؽ كسمؾ ،الركـ الى كرحؿ،بكالده

شعر نثر مف كصاغ لذا ًبمىا االكراؽ كىانىت ،كى فىاتو كى كثمانيف كىألؼ خمس سنة فى كى
4. 

مَّد بف أىٍحمد أىبيك اٍلفىٍتح شمس الٌديف الدجانى ا -5 الح بف ميحى مَّد بف صى لقدسى الشيخ محمد الدجاني ميحى
العقد ) كاشتغؿ بالفقو كصنؼ ًرسىالىة ،ارتحؿ الى مصر ،كىافى مف اٍلعممىاء الراسخيف ،الشافعى

كىافى فى آخر أمره شرع فى ،كانتفع ًبًو خمؽ كثير ،(مرداٍلميٍفرد فى حكـ األ ًغير  قراءة كى اًمع الصَّ اٍلجى
ًديث كىانىت كى  "أتتكـ اٍلمنية "لمسيكطى فىكقؼ ًعٍند حى تكفى كى سبعيف كىألؼكى فىاتو فى سنة احدل كى

5.  
كلد سنة ثماف كعشركف .مؤرخ: المصرم الصديقي البكرم السركر بكأ محمد الديف بف زيف محمد -6

 فيض) ك (العثمانية الدكلة في الرحمانية المنح) كتبو مف. كفاتو كبيا ،القاىرة أىؿ مف ،كألؼ
  .6ىػ1027 سنة بمصر، اشاب مصطفى كالية إلى فيو كصؿ (عثماف آؿ دكلة بذكر المناف

ميٌ   -7   .7اٍلمقدسي غانـ بف عى
فقيو حنفي كلد سنة  ،شمس الديف ،الحانكتي: محمد بف سراج الديف بف عمر الحانكتي كالسراج -8

 .8مات سنة عشركألؼ ،لو كتب منيا " إجابة السائميف " ،مف أىؿ القاىرة ثماف كعشريف كتسعمائة

                                           
 . 433\2الدمشقي، خبلصة األثر  - 1

 .240\3خبلصة االثر الدمشقي، -2
 . 101لو في صفحة ترجـ  - 3
 . 105\4الدمشقي، خبلصة االثر  - 4
 247\12معجـ المؤلفيف  ،. عمر كحالة475\3خبلصة االثر  . الدمشقي،288\2البغدادم، ىدية العارفيف  - 5

 . 62 \7الزركمي، األعبلـ،  -6

 .125ستأتي ترجمتو في صفحة  - 7

 .  317\6الزركمي، األعبلـ،  - 8
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 فقيو،( الديف سراج) نجيـ بابف المعركؼ الحنفي م،المصر  محمد بف ابراىيـ بف كالشيخ عمر -9
 الحنفي، الفقو فركع في الدقائؽ كنز بشرح الفائؽ النير: تصانيفو مف .العمكـ بعض في مشارؾ

تكفي سنة  ،الككثر سكرة عمى الكبلـ في الجكىر كعقد الكسائؿ، نفعأ باختصار السائؿ جابةإ
 .1خمس كألؼ

  .2ٍئبالذِّ  الرٍَّحمىف عبد كىالشٍَّيخ -10
 المصرم الشنشكرم الديف شمس اهلل عبد أبك عمي بف اهلل عبد بف حمد :الشنشكرم اهلل عبد الشٍَّيخ -11

 ذم عشر سابع كتكفي ،الفرائض في مؤلفات كلو كثمانمائة، كثمانيف ثماف سنة مكلده الشافعي،
  .3 سنة كتسعكف سبع العمر مف كلو كتسعمائة، كثمانيف ثبلث سنة الحراـ الحجة

 :القاىرم المناكم ثـ الحدادم عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ عبد بف العابديف فزي -12
 المشاىد شرح) ك( الفارض ابف تائية شرح) منيا كتبا، كصنؼ القاىرة، في تعمـ. فاضؿ متصٌكؼ،

القاىرة  في ككفاتو( األزىرية شرح) ك( المحمي لمجبلؿ المنياج شرح عمى حاشية) ك( عربي البف
 . 4ف كألؼيف كعشر سنة اثنتي

 أحد ،الشَّاًفًعي ،الدِّمىٍشًقي العيثاكم، الٌديف شيىاب الممقب بكر أبي بف أىٍحمد بف ييكنيس بف أىٍحمد -13
كىافى  ،كالتدريس لئلفتاء المتصديف ًبالشَّاـ األجبلء اٍلعممىاء شيييكخ  نبيو  اٍلقدر جميؿ ،كرعان  ان،عىالم كى
لو ،الطٍَّبع سميـ ،الٌذكر ٍرشىاد طىًريؽ عمى متف يؼالتآل مف كى كى  (الحبب)سىمَّاهي  الشَّاًفًعي فقو ًفي اإٍلً
كىألؼ كىعٍشريف خمس سنة تيكفِّي

5. 
 أعظـ كمف ،كاألدب، كالفقو الحديث فنكف في كقتو أكحد العرضي الكىاب عبد بف عمر -14

 ،"المختار بيون بو اهلل أكـر بما الغفار فتح"  سماه ضخاـ أسفار أربعة في"  الشفاء شرح"  مؤلفاتو
 عاـ كفاتو ككانت كبير، معجـ كلو"  المصطفى اسـ الفكائد مف تضمنو فيما الكفا مناىج"  كلو

  .6ف كألؼيأربع كعشر 
، مف مؤلفاتو ) ركضة المفيكـ بنظـ شياب الديف أحمد بف أحمد بف عبد الحؽ السنباطي  -15

 7ىػ . 999نقاية العمـك ( ) فتح الحي القيـك ( ، ككفاتو سنة

                                           
 . 271\7لمؤلفيف عمر كحالة، معجـ ا - 1
 .108في صفحة ترجـ لو  - 2
 .  27\2الغزم، الككاكب السائرة  - 3

 199 \2. الدمشقي، خبلصة األثر،  65 \3الزركمي، األعبلـ  - 4
 .369 \1الدمشقي، خبلصة  - 5
ٌي بف عبد الك  .82\2في أعياف القرف الثاني عشر  الدرر سمؾأبك الفضؿ،  - 6 بير ابف محمد الحسني اإلدريسي، الكتاني، محمد عىٍبد الحى

بيركت،  -الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ، .المحقؽ: إحساف عباس271\2فيرس الفيارس،  ،ىػ(1382المعركؼ بعبد الحي الكتاني )المتكفى: 
 1982، 2ط: 

7 - http://www.tafsir.net 
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 :ميذهتال
لىده -1   .1اٍلقيدس مفتي اهلل ىبة كى
 كمات ،عشركف ألؼ سنة كلد ،عمكاف المكتبي بف رجب بف الديف سعد بف عمي بف محمد الشمس -2

 .2ف كألؼيبدمشؽ سنة ست كتسع
 

 :(ـى1058 -000)ابن عمر  ،الّدين عالء : عشر لرابعالمطمب ا
 

 بغزة قىرىأى  ،الدٍَّىر فضبلء أحد ،الٌديف ءعبل ًباٍبف المعركؼ ،الحنفى الغزل عمر بف حسف بف عبيد ابف
مى 3 الغزل حبيب بف الٌديف شرؼ خشيال عمى الح الشٍَّيخ كعى احبالشيخ محمد  بف صى  4التنكير صى
مكث ،عممائيا عىف كىأخذ ،كىألؼ ريفكعش احدل سنة فى القاىرة لىإ كرحؿ ،الغزل  ًستٌ  يأخذ العمـ بيىا كى
لو ،تكفى أىف الى اٍلخمسيف كدحد مف غزة فتاءإ كىكلى ،سنكات   ۋ   ۋ  ٴۇ چ: تىعىالىى قىٍكلو فى ةرسال كى

  ڳ چ: تىعىالىى قىٍكلو فى رسالةك  6چ ھ  ھ   ھ  ہ  ہ چ: قىٍكلو فى كرسالة 5چ  ۉ  ۅ  ۅ

 كىخمسيف ثىمىاف سنة فى توكفا ككانت غير ذلؾك  7چ  ہۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ
 8.كىألؼ

 
 (:ـى 1070 -....فخر الدين ) ،المعري : الخامس عشر المطمب

 
كؼ القدسى أىٍحمد بف اٍلعىًظيـ عبد بف ابراىيـ بف زىكىًريَّا بف الٌديف فىخر  اهي أىب تقدـ ،الحنفى ،المعرل ،اٍلمىٍعري
كىافى  ،زىكىًريَّا المان  ىىذىا الٌديف فىخر كى  ،كتفقو ،ميدَّة زىراأل بالجامع كىأقىاـ ،اٍلقىاًىرىة لىإ رىحؿ ،نبيبلن  ،فىًقييان  ،عى
ًديث كىأخذ كع صكؿاأل عمـ كىأخذ ،الحى  كاالفادة لمتدريس أمره آخر فى كىاٍنقطع ،اٍلقيدس الى كىرجع ،كىاٍلفيري

                                           
  . 460 \4الدمشقي، خبلصة األثر،  -1
شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف  الغزم، ،73 \4الدمشقي، خبلصة األثر،558 \2الكتاني، فيرس الفيارس  - 2

 ،لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  :الناشر سيد كسركم حسف المحقؽ:، 202\4 ديكاف اإلسبلـ، ىػ(1167الغزم )المتكفى: 
 .ـ 1990 -ىػ  1411، 1ط
  .101في صفحة  ترجـ لو -3

-
  .112في صفحة  ترجـ لو 4
   .56 سكرة األعراؼ، آية -5

 .22آية  ،سكرة الذاريات -6

 .3 – 2اآليتيف سكرة الطبلؽ،  -7
 .128\4الطباع ، إتحاؼ األعزة ،  - 8
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ارى  ،المعرل بخمكة فاشتيرت ،قصىاأل ًباٍلمىٍسًجدً  بحجرة كىانىت ،قصىاأل ًباٍلمىٍسًجدً  بالسمطانية مامان إ كىصى  كى
فىاتو لـ لؼاأل بعد سبعيف سنة فى كى  .1يعقب كى

 
 

  : شيوخو
 .2الشكبرل الشياب -1
مَّد الرٍَّحمىف عبد بف اٍلحسف كأىب -2 ًطيب ميحى  .3الشَّاًفًعي الشربينى اٍلخى
كلد سنة أربع كتسعيف ،الكفائي، الحنفي )أبك االخبلص( ،حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي -3

. ،كتسعمائة خذ عنو خمؽ أرباب الدكلة، ك أرس باالزىر، كتقدـ عند كد فقيو مشارؾ في بعض العمـك
 كالغرر، الدرر كتاب عمى حاشية يضاح،اإل نكر: الكثيرة تصانيفو مف .كثير مف المصرييف كالشامييف

 .4األكقاؼ مستحقي طبقات بجدكؿ األلطاؼ فتح كالعبادات، التكحيد عممي في كالسعادات
 

  :(ىـ1071 -1025)ي الدين يمح ،الرممي :السادس عشرالمطمب 
 
 األيكبى اٍلكىىَّاب عبد بف الٌديف زيف بف عمى بف الٌديف نكر بف أىٍحمد بف الٌديف خير بف الٌديف ىيمح

 ،اليمة عالي ،كقكرا ،الطٍَّبع كريـ ،كالخمؽ اٍلخمؽ حسف كىافى  ،الحنفى اٍلفىًقيو الرممى، ،الفاركقى العميمى
نىًفيَّة شيخ أىبكهي  ،عىالـالٍ  بف اٍلعىالـ ،خيرا دينا اٍلقدر،ي سام  فى بالرممة كلد ،عصره فى الشَّاـ كبركة اٍلحى
بيىا ،كىألؼ كىعٍشريف نىيؼ كىافى  ،نىشأ كى  اٍلفىرىاًئض فى عىبلمىة ،قكاعدىا مف اٍلمسىاًئؿ كشؼ فى فريد زمانو كى

تَّى كالحساب  كىانىت كىاًلده كأكثر كتب يقسميا الذل ىيكى  كىافى  اٍلفىرىاًئض فى كىاًلده فىتىاكىل غىالب إف حى
كىافى  ،ًبالشِّرىاءً  ماا  ك  باالستكتاب ًإمَّا تىٍحًصيمو كىافى  ،ميايتحص فى اٍجًتيىاده كىاًلده يعجب كى  فى متصرفا كى

تَّى حسنا تىصرفا أمبلؾ كىاًلده كىافى  ،كىًثيرىة كتجمبلت أمبلكا جدد نوإ حى  ،كىاًلده عمى يقدـ مف إكراـ يحب كى
تكفى يىاة فى كىألؼ سبعيفكى  إحدل سنة كى مىٍيوً  كأسؼ كىاًلده حى  .5اهلل رحميمىا ،عىًظيما أسفا عى

 
 
 

                                           
 .  266 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 1

 . 119ستأتي ترجمتو في صفحة  - 2

 .490 \3الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 3
 .  265 \3معجـ المؤلفيف،   - 4

 . 332 \4الدمشقي، خبلصة األثر،  - 5
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  :شيوخو
 .1خير الديف كىاًلده -1
كىافى  فادةاإل أىؿ اٍلعممىاء كبار مف الرممى القبى ميكسىى الحنفى: القبى ميكسىى بف الكفا بكأى  الشٍَّيخ -2  كى

د فى كشيرتو ،اٍلكيمية الميارة التصكؼ فى لىوي  كىانىت ،اٍلمنزلىة بعمك فصاحاإل عىف غنية الرممة ًببلى  كى
فىاتو   .2االلؼ بعد سبع سنة كى

 .3الفرضي المصرم العابديف زيف الشٍَّيخ-3
 4لو كتاب اسمو " الفتاكل الخيرية لنفع خير البرية " 

 
ف ِدي :عشر السابعالمطمب  الح  ،الصَّ  :(ـى1078 -000)ص 

 
الح بف عمي الصفدم الحنفي مفتي  رىحؿ ًفي أكؿ  ،كىافى فىًقييا فىاضبل حسف التٍَّحًرير ،بصفد الحنفيةصى
ًديث كىرجع ًإلىى كىطنو  ثَـّ رىحؿ ًإلىى اٍلقىاىرة ،أمره ًإلىى اٍلقيدس كىأخذ بيىا عف عممائيا كتفقو بيىا كىأخذ الحى

دل ًفي سنة خمس اٍلي ككاف يفتي بيىا ًإلىى أىف مىاتى اٍبف عىمو أبك ،ثـ سكف عكا ،كأفاد كألؼ ،فدرس
لـ يزؿ مفتيان  ،بصفد فكجيت الفتكل بيىا إليو ككاف مفتي الحنفية ،كىخمسيف كىألؼ كانتقؿ إلييا كسكنيا كى

سبعيف كىألؼ رىحمىو اهلل تىعىالىى بيىا ًإلىى أىف مىاتى ًفي سنة ثىمىاف كى
5.  

  
 شيوخو:

مَّد -1 ( الديف سعد) بالعممي كؼالمعر  الدمشقي، المقدسي، محمد بف عمر بف محمد ،العممي ميحى
 مف .بيا كتكفي القدس، إلى كعاد كجاكر، كحج زمنا، دمشؽ كسكف بالقدس، كلد .شاعر صكفي،

 كالمحبيف بناءلؤل كحكـ كصايا في الرحمف كفيض السمكؾ، في كالتائية شعر، ديكاف: آثاره
 .6تكفي سنة ثماف كثبلثيف كألؼ،خكافكاإل

  .7حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي -2

                                           
 .78في صفحة  رجـ لوت - 1
 .4/435الدمشقي، خبلصة األثر - 2

 .131في صفحة  ترجـ لو - 3
 .134المخطكطة الحنفية ص - 4
 . 238 \2 ،الدمشقي، خبلصة األثر - 5
 .94 \11معجـ المؤلفيف،  ، عمر كحالة - 6

 . 117في صفحة  ترجـ لو - 7
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 الشكبرل احمد الديف شياب بف محمد الديف لشمس حاشية الزرقاتى شرح عمى الشٍَّكبىًرمٌ  كالشياب -3
 .1كألؼ كمائة كثمانيف أربع سنة المتكفى الحنفي

 ًإمىاـ ،الشَّاًفًعي ،اأٍلىٍزىىًرم ،اٍلمٍصًرمٌ  المزاحي العزائـ أىبيك ًإٍسمىاًعيؿ بف سىبلمىة بف أىٍحمد بف سيٍمطىاف -4
سيد ،اٍلعيميكـ كبحر ةاأٍلىًئمَّ   كعبلمة ،اأٍلىنىاـ كقدكة ،اٍلعىٍصر فريد كالقراء ،اٍلحفاظ كخاتمة ،اٍلفيقىيىاء كى

اًشيىتو :مف تآليفو ،الزَّاًىد العابد اٍلكىرع الزَّمىاف كىًريَّا لٍمقىاًضي اٍلمٍنيىج شرح عمى حى  ،الشَّاًفًعي فقو ًفي زى
كىألؼ كىسبعيف خمس تكفي سنة

2. 
 مف شافعٌي، فقيو: اهلل عبد أبك الديف، شمس البابمي، الديف عبلء بف محمد ،البابمي سكىالشَّمٍ   -5

 قميؿ لمطبلب، اإلفادة كثير كاف ،بيا كنشأ ،سنة األلؼ(مصر قرل مف) ببابؿ كلد ،مصر عمماء
 .3تكفي سنة سبع كسبعيف كألؼ ،تأليفو إلى ألجئ( كفضائمو الجياد) كتاب لو. بالتأليؼ العناية

لو ،اٍلقيدس بمحكمة قىاًضي الشافعية كىافى  ،اٍليدل الداكدم المقدسي أبي بف فسميما -6  ،عمـ كمعرفة كى
َـّ  كىافى  ،كاختمى لمعبادة المحكمة ترؾ آًخره ًفي ث صبلحان  ًكتىابىة اٍلعمـ كتب يٍخدـ كى كىانىت كا  فىاتو كى  ًفي كى

ث سنة سبعيف ثىبلى كىألؼ  كى
4.  

 
 :(ـى 1081-ه993)الدين ر خي ،الرممي :عشر منلثااالمطمب 

كنشأ ،ف كتسعمائةيكلد بالرممة سنة ثبلث كتسع ،خير الديف بف أحمد بف نكر الديف العميمي الفاركقي
 ،حدثمالٍ  ،المفسر اإًلمىاـ ،عرفت ذريتو في الرممة كيافا باسـ عائمة الخيرم ،كتعمـ فييا القرآف ،بيا

رحؿ شيخنا  ،هعصر  ًفيالحنفية  شيخ المعمر ،عىركًضيالٍ  ،البياني ،النحكم ،الصرفي ،المغكم ،اٍلفىًقيو
مف المذىب  كطمب العمـ في الجامع األزىر ست سنكات حيث تحكؿ  ة،ألؼ كسبعإلى مصر عاـ 

كبعد أف أفتى في القاىرة  ،جد كاجتيد كحصؿ العمـك كأخذىا عف أىميا .الحنفي المذىب إلى الشافعي
حيث مارس التدريس عشر  ةألؼ كثبلثى الرممة عاـ كناؿ إجازات مف مشايخو في األزىر عاد إل

ازىًة مىا طمبىيىا أحد ًمٍنوي كرده بؿ كؿ مف طمبىيىا ًمٍنوي ييًجيزهي  .كاإلفتاء جى كىافى سىمحا ًباإٍلً ما ا  ما ًباٍلًكتىابىًة كى إكى
تَّى  از أىؿ عصرهإى ًبالمِّسىاًف حى ا عمى ًإفىادىة النَّاس ،نو أجى ًريصن كىافى حى لٍمعيمىمىاء  ان مكرم ،كاطرىـكجبر خ ،كى
مىٍيًيـ ،كطمبة اٍلعمـ ٍنييـ مىا اٍستىطىاعى  ،ناصران لىييـ ،غيكرا عى ككاف األمراء كالكزراء كالعمماء يسعكف  .دافعا عى

 ،كشاعت فتاكيو في اآلفاؽ ،اشتير عممو كبعد صيتو .الناس عنو إليو كعظمت بركاتو ككثر أخذ

                                           
 . 116صفحة  في ترجـ لو - 1
. رضا كحالة، معجـ  394 \1. البغدادم، ىدية العارفيف، 108 \3 ، الزركمي، األعبلـ211\2الدمشقي، خبلصة األثر  - 2

 . 238 \4المؤلفيف، 

 .  270 \6األعبلـ، الزركمي،  - 3
 .211\2الدمشقي، خبلصة األثر  - 4
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 .إنو كاف ال يكاد يفرغ مف األشغاؿ بالفتكل لكثرة مايرد عميو ككردت إليو األسئمة مف كؿ جانب حتى
 .ما يزيد عف ألؼ كمئتيف مجمد أكثرىا مف نفائس الكتب ان كجمع مف الكتب شيئان كثير 

 .كحصؿ أمبلكان كعقارات ،نو زرع ألكفان مف األشجار المختمفةإحتى  ،خذ في غرس الكركـأ 
   كرمـ الكثير مف الجكامع كالمساجد كالمدافف ،رانوتباعو كجيأىمو ك أكانت خيراتو عامة عمى  

رحمو  ف كألؼيكثمانإحدل  تكفي سنة ،في أكساط الفقياء كالقضاء خبلؿ العيد العثمانيصيتو  كقد ذاع
 .1اهلل
 

  : مشايخو
 2.عالـ األزىر في فقو الحنفية  حريرملنعبد اهلل بف محمد ا -1
ٍمًميٌ قميكسىى بف حسف ال -2  . 3 بي الشَّاًفًعي الرَّ
 الشنشكرلالديف  جماؿ العجمي عمى اٍبف اهلل عبد بف محمد الدَّيف بياء بف اهلل عبد - الشنشكرم -3

 الراًغب بغية تصانيفو مف كتسعيف كتسعمائة تسع سنة المتكفى ًبمٍصر االزىرل الشافعي الخطيب
 4 .ثراأل ؿىأ مصطمح ًفي تىصرمخالٍ  شرح ًفي اٍلًفكر خبلصة ،اٍلحساب ًفي اًلبطال مرشدة شرح

  
ثماف فقيو حنفي كلد سنة  ،شمس الديف ،محمد بف سراج الديف بف عمر الحانكتي :ابف الحانكتي -4

عشر مات سنة  ،خ " فقو–لو كتب منيا " إجابة السائميف  ،مف أىؿ القاىرة كعشركف كتسعمائة
  .5كألؼ

فىاء بف عمى ٍبف عمر الدَّيف شيىاب بف اسماعيؿ بف بكر أبك بكر الشنكاني: أىبيك -5  الشنكانى كى
اؿ كالدار الشافعي ىك المكلد كالمصرم صؿاأل يتكنس الشريؼ  سنة تكفى الخفاجى شيىاب خى

 . 6لؼأك  عشرىة تسع
مةي  -6 مىٍيمىاف العىبلَّ ، الدَّاًئـ عبد بف سي ، الشافعٌية ميفتي الباًبميُّ ياًدم، النُّكرً  بعدى  بًمٍصرى  النٍَّجـ قىاؿى  الزِّ

 .7 بًمٍصرى  كتيكفي سنةى، حاٌجان  كَّةى بمى  رأيتيو: الغىزِّمٌ 

                                           
 .134 \2أعياف القرف الحادم عشر، الدمشقي، خبلصة األثر في  -1
 .402 \1الدمشقي ، خبلصة األثر ، - 2
 . 118ترجـ لو في صفحة  - 3
 . 473 \1حاجي خميفة، ىدية لعارفيف،  - 4

  317\6الزركمي، األعبلـ،  - 5

 .  79 \1. الدمشقي، خبلصة األثر 62 \2الزركمي، األعبلـ،  - 6
تاج العركس مف جكاىر ، ىػ(1205الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم )المتكفى: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض،  الزبيدم، - 7

 .دار اليداية الناشر:، مجمكعة مف المحققيف ، المحقؽ:51 \ 28القامكس 
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 بف الٌديف عز ناصر الٌديف بف محمد بف الٌديف بف محمد عز سىالـ :النجا سالـ السنيكرم  كأب -7
 غير مف عصره أىؿ أجؿ كاف ،المصرم المالكي السنيكرم النجا أبك اٍلعرب عز بف الٌديف نىاًصر
فىاتو ككانت ،مصر ًإلىى قدـكى  بسنيكر مكلده ،المالكية كرئيسيـ مفتي كىك،مدافع  خمس سنة كى
دفف اأٍللؼ بعد عشرىة بمغ المجاكريف بمقبرة كى   .1 الٌسٍبعيف نىٍحك اٍلعيمر مف كى

 النقشبندم الشافعيٌ  العقيمي البينسي الرحمف عبد بف محمد بف عبد الرحمف البينسي: محمد -8
 معيد في منو، 21 ءالجز (  التفسير) منيا كتب، لو ،مكة جاكر .متصكؼ فاضؿ: الخمكتي

 . 2 تكفي سنة كاحد كألؼ( األشباح كبيجة األركاح نزىة) ك المخطكطات،
 

 الميذه ت
 .محيي الديفابنو     -1
 .3عبدالرحيـ بف عبد المطؼ -2
 .4المشرقي عمر -3
 .5مفتي الشافعية في القدس  محمد األشعرم -4
مَّدمي  -5 مَّد سىيِّدم بف اهلل عبد بف حى  المشهور الولي العياشي محمد سيدي بن اهلل عبد بن محمد :العياشي ميحى

 .6  الغرب سلطان
مَّد -6 افظ بف محى مَّد بف الٌديف حى كؼ ميحى  .7المقدسى بالسركرل اٍلمىٍعري
مَّد عبلء الديف الحصكفي -7 ء الممقب العابديف زيف بف حسف بف الٌديف جماؿ عمى بف محى  الٌديف عىبلى

كؼ الدمشقى صؿاأل الحصنى نىًفيَّة مفتى يبالحصكف اٍلمىٍعري  بصاراأل تنكير شرح لو ، لًبًدمىٍشؽ اٍلحى
ثىمىاًنيفى  ثىمىاف سنة تكفي، اٍلميٍختىار بالدر اٍلميسىٌمى كىألؼ كى

8.  
مَّد محمد بف عجبلف النقيب -8 مَّد بف ميحى مَّد بف ميحى  بف الٌديف كىمىاؿ السَّيِّد بف الٌديف شمس الشريؼ ميحى

ف كىانى  ،ًبًدمىٍشؽ شراؼاأل نقيب عجبلى فىاتو تكى كىألؼ كىعٍشريف خمس سنة في كى
9. 

                                           
 .  204 \2الدمشقي، خبلصة األثر - 1

 . 61 \7الزركمي، األعبلـ،  - 2

 .126و في صفحة ستأتي ترجمت - 3
 .124و في صفحة تستأتي ترجم - 4
 .404 \1الدمشقي ، خبلصة األثر ،  -5
 .138 \2خبلصة األثر،  -6

 .125في صفحة ستأتي ترجمتو  - 7
 . 64 \4الدمشقي، خبلصة االثر،  - 8
 .196 \4المصدر السابؽ، - 9
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 الثعالبي الياشمي طالب، أبي بف جعفر إلى نسبة الجعفرم، أحمد بف محمد بف محمد بف عيسى -9
 مف. عصره في المالكية فقياء أكابر مف ،سنة عشركف كألؼكلد  :الميدم أبك اهلل، جار المغربي،

تكفي سنة  ،" األسانيد منتخب" ك" ألمةا ىذه ثكاب مضاعفة" في كرسالة ،"الركاية كنز" كتبو
  .1ف كألؼيثمان

 محدث: اهلل عبد أبك الديف، شمس المكٌي، السكسي الٌركداني الفاسي بف سميماف بف محمد -10
 الفكائد جمع) كتبو مف. بالمغربي المشرؽ في يعرؼ ،ف كألؼيكلد سنة سبع كثبلث مالكي، مغربي

 منظكمة)ك (السمؼ بمكصكؿ الخمؼ صمة) ك الحديث، في (الزكائد كمجمع األصكؿ جامع مف
 .2ف كألؼيتكفي سنة أربع كتسع (الميقات عمـ في

عدة  إلى كرحؿ ،ف كألؼيكلد سنة سبع كثبلث، الخيارم المدني عمي بف الرحمف عبد بف إبراىيـ -11
عاـ  بالمدينة كتكفي. منيا األكؿ الجزء (الغرباء كسمكة األدباء تحفة) سماىا رحمة فصنؼ ،ببلد
  .3ف كألؼيث كثمانثبل

مَّد بف يحيى -12 ًميؿ شىاًرح البركات أبي بف ًعيسىى بف اهلل عبد بف ميحى  .4الشاكم الجزائرم خى
 

 بالحرميف كجاكر مراران  كحج ،كألؼ كثبلثيف سبع كلد العياشي،، بكر أبي بف محمد بف اهلل عبد -13
 ك" المكائد ماء" سماىا جمديف،م في" العياشية الرحمة" كتابو في دٌكنيا برحمة قاـ .كالخميؿ كبالقدس

 .5كألؼ تسعيف عاـ في كتكفي شيكخو، بأسانيد"  اليداية مسالؾ"
 

  :مؤلفاتو
،  2010الخيرية لنفع خير البرية ، دراسة كتحقيؽ خالد شاكرمحمكد ك ا.د. إبراىيـ عبد صايؿ الفتاكل 

 كمية اإلماـ األعظـ ، رسالة دكتكراة. 
كىاًشيو    لمعيني اٍلكىٍنز شرح عمى كحكاشيو اٍلكىٍنز عمى اعتراضاتو غىالب ًفييىا در  اٍلغفار منح عمى حى

مى ،كعمى جامع الفتاكل ، كعمى مجمكعة مؤيد زاده ، كعمى البزازية ،كعمى أنفع كالنظائر اأٍلىٍشبىاه كعى
الكسائؿ لمطرسكسي، كعمى مشتمؿ األحكاـ ،كعمى جكاىر الفتاكل ، كعمى لساف الحكاـ ، كعمى ذخائر 
األشرفية ، كعمى اإلسعاؼ ، كعمى فتاكل شيخو العبلمة محمد بف سراج الحانكتي ، كعمى فتاكل 

                                           
 . 240\3. الدمشقي، خبلصة األثر  108 \5الزركمي، األعبلـ  - 1
   .206 \4  .151 \6، المصدراف السابقاف بالترتيب - 2

 .25 \1  . 46 \1 المصدراف السابقاف بالترتيب، - 3

 . 134ة \2، الدمشقي، خبلصة األثر .-4
المرصفي عبد الفتاح بف السيد عجمي بف السيد العسس  المرصفي،  211: 2كفيرس الفيارس  .129 \4الزركمي، األعبلـ،  -5

 . 2ط، الناشر: مكتبة طيبة، المدينة المنكرة ،668 \2 لبارمىداية القارم إلى تجكيد كبلـ ا ىػ،1409المصرم الشافعي )المتكفى: 
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قارمءاليداية ، كعمى فتاكل ابف نجيـ ، كعمى فتاكل شياب الديف أحمد بف الحمبي ، كعمى الجكىرة 
مف المجتبى، كعمى تسع مكاضع مف الدرركالغرر، لمحدادم ، كعمى النير ، كعمى عشر محبلت 

عمى سبعيف مكضعان مف صدر الشريعة ، كعمى سبع مكاضع مف اإلصبلح كاإليضاح البف كماؿ ك 
باشا ، كعمى الضياء المعنكم ، كعمى أحد كعشريف محبلن مف شرح الكىبانية كعمى سبعيف مكضعان مف 

 شرح تحفة األقراف لمؤلؼ منح الغفار .
ائة كالخمسيف كراسان في مسطرة خمسة كلقد جردت جميع الحكاشي المذككرة ، فكانت تزيد عمى الم

 كعشريف سطران في قطع النصؼ بخط معتدؿ 
لو    .مزيمعيتبييف الحقائؽ لك  الرَّاًئؽ اٍلبىٍحر عمى كتابات كى

كلىٍيفً  كجامع  .اٍلفيصي
لو اؼ ٍسمىؾم سىمَّاىىا ًرسىالىة كى ٍنصى  ًفي اأٍلىٍشبىاه ًفي الًَّتي كالخصاؼ مسألتي السٍُّبًكيٌ  بىيف اٍلفرؽ عدـ ًفي اإٍلً

 .اٍلقىكىاًعد
   چ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ : كرسالة في قكلو تعالى

 .االـ  مف مسألة الٌشرؼ ًفي كىاٍلغنـ اٍلفىٍكز سىمَّاىىا كرسالة 
كرسالة في مسألة أم امرأة أتزكجيا فيي طالؽ ، كأم امرأة زكجت نفسيا مني فيي طالؽ ) سألو عنيا 

 ابف مؤلؼ منح الغفار (. شيخ اإلسبلـ الشيخ صالح 
ٍنيىا يٍسأىلو أرسؿ كىافى ) ،كىاًفر فىأىنا كىذىا فعمت ًإف قىاؿى  ًفيمىف كرسالة ـ شيخ عى ٍسبلى  مفتي المنقارم يحيى اإٍلً
لو (.اٍلعمية السمطنة ٌتب شعر ديكىاف كى كؼ عمى ميرى  .المعجـ حيري

 
 ( ىـ 1087  -  0000)عمر  :المشرقي :عشرتاسع لالمطمب ا

 
انا كجد ،اٍلعمـ ًبطىمىب اٍشتغؿ ،المفنف ،اٍلعىبلمىة الغزل المشرقى اٍلقىاًدر عبد بف عمر كتعمـ  ،بغزة زىمى
فضؿ ،الشافعى فقو أىخذ اٍلمىٍذىىب شافعى كىافى  ،كىاٍلبىيىاف كالمعانى ك النٍَّحك،الفقو ارى  كى  أجبلء مف كىصى

مىمىاء لما ،غىزَّة عي الح الشٍَّيخ تكفى كى احب اٍبف صى ار كىاًلده بعد بغزة الحنفى اٍلميٍفتى لتٍَّنًكيرا صى  بعده مفتيا صى
ء بف عمر الشٍَّيخ  بغزة ييكجد لـ كىألؼ كىخمسيف ثىمىاف سنة فى اٍلمىٍذكيكر عمر الشٍَّيخ تكفى فىمىمَّا ،الٌديف عىبلى
نىًفيَّة ًبفقو شيرة لىوي  مف سىٍيف رأل حاكميا فاتفؽ ،مفتيا ليىكيكف اٍلحى  عمر الشٍَّيخ يككف أىف اٍلبىمىد ركأكاب باشا حي

اء ،حنفى مفت الى لحاجتيـ بذلؾ كألزمكه ،الحنفى مىٍذىىبال لىإ يٍنتىقؿ كانو ،مفتيا المترجـ  غىزَّة مف فجى
مَّد كالرئيس ىيكى  ،الرممة الى مكث الغصيف بف ميحى قىرىأى  ،ميدَّة بيىا كى  الٌديف خير الشٍَّيخ الحنفيو شيخ عمى كى

ازىهي  ،كىغىيره اٍلكىٍنز مف اٍلًفٍقو ىف دركسا الرممى مكث ،كالتدريس فتاءباإل كىأىجى  ،تكفى فأ لىإ حنفيا مفتيا كى
لـ اٍلفىتىاكىل، عمى ًكتىابىتو كحمدت كىافى  ،يٍكتب ًفيمىا كتثبتو لعممو ىفكة لىوي  يعرؼ كى  مبجبل ،الثركة أىؿ مف كى
لو ،ميعظما اكـ كىافى  لدرجة أنو ،التعبير كىحسف ،كىاًممىة فصاحة كى  ميكىاتبىتو تككف أحد كىاتب ذاإ غىزَّة حى
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بىينو ،اٍلمىٍذكيكر المشرقى ًبخىط بىيف كى ٍير كى مَّد كىالسَّيِّد الرممى اٍلخى ٍمزىة بف ميحى  ،عديدة مكاتبات الشَّاـ نقيب حى
  :كلو شعر منو

 (المشرقى شمس أنكار ىىا فىقيؿ ...ذكاؤه الكرل عمى طمعت مف)
ة كفى قمت) افى  ...رقمو فىك رىاحى  (اٍلمنطؽ ليىذىا ييدل مف سيٍبحى

ثىةمف  قصيدة كىى كتب ،بىٍيتا عشر ثىبلى  كتاب صدر فى ليوإ كى
 (ىىاشـ غىزَّة االمصار عمى تتيو ...ًبوً  مف كالمعارؼ المعالى ذل الى)
 (كالمكاـر بالسخا سكاهي  مف عمى ...سما لىإ المشرقى ًبذىاؾى  كأعنى)

كتب ٍير الى كى تو ًبوً  تصح مىا تعمـ ذاإ يماأل ألةمس عىف لويٍسأى  اٍلخى  ليوإ فىكتب صبلى
 (القمرا أنكاره غمبت كىٍككىب أـ ...سحرنا نسمىة أـ أرل مىا ترل سحر)
ة أـ) ٍكضى انيىا أينعت رى  (نظرا ميا قدسا مف كؿ المنى تيٍعطى ...فغدت أىٍغصى
 (ثمرا بيىا ىيجن لمف ميبلن  يًميؿ ...نعـ مف النَّفس تشتييو الًَّذم بيىا)

كىانىت فىاتو كى ثىمىاًنيفى  سبع سنة كى كىألؼ كى
1. 

 
 :شيوخو

الح -1 مَّد الشٍَّيخ بف صى احب ميحى  2التٍَّنًكير صى
 .3الرممى الٌديف خير -2
النخالى ىك زيف الديف حسيف ابف الشيخ عبد الكريـ بف عبد اهلل العامرم المعركؼ  حيسىٍيف الشٍَّيخ -3

ثـ رحؿ إلى مصر كأخذ  ،نشأ في غزة كقرأ بيا ،متمكف ،بارع ،بابف النخالة مفتي الشافعية بغزة
 .4كاشتير فضمو ،كشاع ذكره،لى بمدهإكرجع  ،عف عممائيا

 
 :(ـى1089 -0000محمد ) ،المقدسي يالسرور  :العشرون المطمب 

 
مَّد افظ بف ميحى مَّد بف الٌديف حى كؼ ميحى  اٍلفىاًضؿ غىاًنـ دأىٍكالى  مف اٍلبىًصير الحنفى المقدسى بالسركرل اٍلمىٍعري
 ،ال تمؿ المحاكرة معو،حسف المكالمة ،الطٍَّبع لطيؼ ،دراؾاإل قكل ،الذٍِّىف ذىبي ،بارعا محققا كىافى  النبيو

نىشىأ ،اٍلميقىٌدس ًببىٍيت كلد ،فنكف عدَّة فى مشاركا  مصر لىإ كرحؿ ،اٍلعيميـك عىنوي  كىأخذ ،كىاًلده حجر فى كى
كه ياعممائ عىف كىأخذ ،مرَّتىٍيفً  ازى  ،كالمأمكنية التذكيرية كىما مدرستيف بالقدس كىكلى ،كالتدريس فتاءباإل كىأىجى

                                           
 .215 – 214 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 1
 . 112في صفحة  ترجـ لو  - 2
 .119في صفحة ترجـ لو  -3
 .  119الطباع، إتحاؼ األعزة  - 4
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تكجو كىافى  قبكال، عممائيا أىٍعيىاف مف فمقى مرَّتىٍيفً  الٌرـك الى كى  اٍلمرة مف كىرجع ،كيجمو الكبير يعظمو ميٍفتييا كى
ثىمىاًنيفى  حدلإ سنة فى الثَّاًنيىة  اٍلقيدس، لىإ رىحؿ ثَـّ  ،أىىميىا مف جمىاعىة عىنوي  كىأخذ دمشؽ كىدخؿ كىألؼ كى
قىرىأى  ،بطرفييا كالدرر ،اٍلبييكع لىإ أىكليىا مف كىاٍلًيدىايىة ،مرَّتىٍيفً  اٍلكىٍنز فدرس ،لمتدريس كىاٍنقطع  ،التٍَّمًخيص متف كى
كىافى  لـ المغنى العشاءيف بىيف اٍلحـر فى يٍقرىأ كى كتا ،اٍلمنىار متف كأقرأ يتمو، كى  فى الٌصبلح اٍبف بكى

كىافى  اٍلمنية فعاجمتو البخارل اقراء فى كىشرع ،لمنككل كمختصره ،المصطمح  شعاراأل مف كثيران  يحفظ كى
يعرؼ ،المتنبى ديكىاف خيصيكصا مثاؿكاأل كالشكاىد كىافى  ،كثير عىف كيجيب المتنبى ًبوً  أخذ مىا كى  شيخ كى
قو يعرؼ الرممى الٌديف خير االسبلـ يىقيكؿ ٍلفىٍضؿً ًبا كيصفو حى  ًمٍنوي، أفضؿ اٍلميقىٌدس بىيت فى مىا التَّاـ كى
ثىمىاًنيفى  تسع سنة كتكفى كىألؼ رحمو اهلل كى

1. 
 

  شيوخو:
كىاًلده -1

2. 
 القاىرة سكف. بمصر المحمة أىؿ مف. بالتاريخ اشتغاؿ لو فاضؿ، :السطكحى عمى بف منصكر -2

التاريخ  في( مضى مف أخبار مف تضىالمق) منيا كتب، ،لو بالمدينة كجاكر. فدمشؽ القدس ثـ
 .3ىػ1066تكفي سنة 

 .4الشرنببللى حسف -3
  .5الشبراممسى النكر

 الحمصي عميـ الشيخ بف محمد بف بكر أبي بف الديف زيف بف : يسالحمصى يس كىالشٍَّيخ -4
 ككاف ، صيتو كبعد ذكره شاع ،  بحمص مكلدهمصر،  نزيؿ ، بالعميمي الشيير الشافعي
نعاـ ، جزيؿ ماؿ كلو،  كالتكاضع مـالح عمى مطبكعان   مفيدة كتبان  ألؼ ، العمـ طمبة عمى كثير كا 

 سنة، تكفي  التكضيح شرح عمى كحاشية المختصر عمى كحاشية المطكؿ عمى حاشية منيا
 .6تعالى اهلل رحمو كألؼ كستيف إحدل

 بشيخ عتين. عربية تصانيفو تركي، قاضي: الركمي المنقارم عمي بف عمر بف يحيى  -11    
 .االسبلـ

                                           
 .414 \3الدمشقي، خبلصة األثر،  - 1
  .لـ أعثر عمى ترجمة - 2
 . 17 \13.  معجـ المؤلفيف ، 301 \7الزركمي ،  - 3
  . 117في صفحة  ترجـ لو - 4
 . 131في صفحة ترجـ لو  - 5

 . 238 \3الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 6
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تكفي  فالقسطنطينية لمكة، قاضيا ثـ( 1064 سنة) لمصر قاضيا كعيف. بالقسطنطينية كدرس درس
 .10881سنة 

 
  : تالميذه

 .2الجينينى ابراىيـ  -1
 .3الٌديف بف خير الديف محيى  -2
 

 : (ىـ1097 -0000محمد التاج ) ،الرممي :الحادي والعشرون المطمب 
 

مَّد مَّد بف الٌديف تىاج بف محى  اإلماـ ،الرممة مفتى ،الحنفى ،كالمنشأ المكلد الرممى ،األصؿ المقدسى ميحى
الح اٍلعىالـ ٍير التقى الصَّ  ًببىمىًدهً  أىخذ ،الرممى الٌديف خير سبلـاإل شيخ أيٍخت اٍبف اٍبف كىىيكى  ،الزَّمىاف نادرة اٍلخى
اؿ عىف َـّ  ،الٌديف محيى الشٍَّيخ كىاٍبنو أىًبيو خى ديكد فى مصر لىإ رىحؿ ث ًستِّيفى  ًستٌ  سنة حي  بيىا كىأقىاـ ،كىألؼ كى
قىرىأى  سبعيف سنة لىإ ًميع بالركايات كى َـّ  لمسبعة اٍلقيٍرآف جى  كىأخذ ،الدرة طىًريؽ مف لمعشرة أيٍخرىل ختمة ث

ًديث الحى سمع َي بىعض البخارل بعض كى  دالعقائ فى المقانى شىٍيخو عقيدة كىشرح ،النَّاس سيد اٍبف سيرة كى
ـ  ،اٍلًفٍقو كىأخذ ،لمحفيد حاشيتيو مىعى  لمسعد اٍلميٍختىصر كفى ،زىكىًريَّا لمشٍَّيخ العراقى ألفية شرح ،المقانى السَّبلى

ًديث كسمع ،اٍلعٍتؽ بىاب الى اٍلًيدىايىة أكؿ مف قىرىأى  قىرىأى  باالكلية المسمسؿ الحى  كقرأ شرح ،اٍلكىشَّاؼ مف طرفا كى
اؿ كالـز، بىمىده الى كىرجع ،شيييكخو جؿٌ  ازىهي كىأىجى  ،المنظكـ اٍلكىٍنز  كلحظو ًسًنيف عشر عمى ًزيىادىة كىاًلده خى
ازىهي  ،بنظره َـّ  بمركياتو كىأىجى كتب ،الرممة افتاء عىف لىوي  نزؿ ث  ًمٍنوي  يٍطمب الٌرـك مفتى االسبلـ شيخ الى كى

ابىوي  لكفائتو ًفييىا بدلو يككف كىأىف ،بالفتكل لىوي  االجازة ارى  ،طمبتو الى فىأىجى  أستاذه زمىاف فى اٍلميٍفتى ىيكى  كىصى
لـ ،اٍلمىٍذكيكر كىانىت ،بالرياسة بعده فىاٍنفىرد مىاتى  أىف الى لىوي  مبلزما يزؿ كى فىاتو كى ًتٍسعيف سبع سنة كى كىألؼ كى

4. 
 

  : شيوخو
 . 5المزاحى سيٍمطىاف الشٍَّيخ -1
 .6البابمى الشٍَّمس -2

                                           
 .186 \8الزركمي، األعبلـ ، - 1
 .135في صفحة  ستأتي ترجمتو  - 2
 . 117لو في صفحةترجـ  - 3
 .411 \3خبلصة األثر  - 4

 .119في صفحة ترجـ لو  - 5
 .116في صفحةترجـ لو  - 6
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ـ عبد اٍلميحدث -3  .1المقانى السَّبلى
 .2الشبراممسى النُّكر -4
 .3الشرنببللى حسف -5
 .4الشكبرل الشيىاب -6
مَّد -7 مىٍيمىاف بف ميحى  .5ىالمغرب سي
 .6المغربى يحيى الشٍَّيخ -8

  
 :(ـى 1200 – 0000نجم الدين ) التمرتاشي، :والعشرون الثاني  المطمب

 
جمس إلى  ،ف كمئة كألؼيست حدكد سنة ذىب إلى مصر في ، نجـ الديف بف صالح التمرتاشي ىك 

كاشتغؿ قي بعض  ،كاشتير في بعض العمكـ ،كالمنقكالت كاستفاد كقرأ في المعقكالت العصرمشايخ 
 .التجارات

كىك  ،سنة ةفأقاـ فييا خمس عشر  ،كرجع منيا كمعو تكلي قضاء أببار بالمنكفية ،كذىب إلى إسبلمبكؿ
لمساجد الخيرية التى بالكالية كجد طريقة الكشؼ عمى األكقاؼ القديمة كاأك  ،يتكلى نيابتيا كؿ مرة

 ،مف ذلؾ األمر جمع أمكاال كثيرة كاشترل داران عظيمة،كمراقبة الكاضعيف أيدييـ عمى خيراتو كأرزاقيا
 كأصبح في منازؿ الكجياء. ،كركب الخيكؿ المعممة ،كالمماليؾ كالعبيد كالجكارم

 ،ى جكانبو الكقائع كالنكادر الفقييةكيضيؼ عم ،متف التنكير يراجع فيو مسائمو ككاف دائمان يحمؿ معو 
منيا  :نيابتو أشياء كأنتج في ،فازدادت كجاىتو ،ف كمئة كألؼيثـ صار قاضيان بمصر سنة ست كثمان

كرجع إلى مصر في سنة ، ف كمئة كألؼيكعاد إلى إسبلمبكؿ في سنة اثنتيف كتسع ،الشيكد تحميؼ
 .7كمات في سنة مئتيف كألؼ ،خر عمره الفالجآأصابو في  ،ف كمئة كألؼيتسع كتسع

 
 
 

                                           
 .222 \5معجـ المؤلفيف،  - 1
 . 128في صفحة  ترجـ لو - 2
 .117في صفحة ترجـ لو  - 3
 .119في صفحة ترجـ لو  - 4
 .122ترجـ لو في صفحة  - 5

 . 122ترجـ لو في صفحة - 6
 .  101 \4الدمشقي، خبلصة األثر،  - 7
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  -وفيو العمماء التالية اسماؤىم : :المطمب الثالث والعشرون
  

تكلى في  ،ثمانكف كألؼ ىجرم في سنة ان كاف مكجكد ،صالح بف أحمد بف صالح التمرتاشي -1
 .1أكاخر القرف الحادم عشر إفتاء الحنفية بغزة

فىًدم العابديف زيف -2  عمى بيىا كاشتغؿ ،أكؿ شبابو ًفي دمشؽ دـق ،فاضؿ ،الحنفي ،الفقيو ،الصَّ
مىمىاء َـّ  ،خيران كثيران  كىحصؿ اٍلعىٍصر، ذىًلؾ عي  مف مندا كفر قىٍريىة مف كىأىصمو ،بمدتو ًإلىى رىحؿ ث

نىًفيَّة إفتاء كىكلى بيىا كىأقىاـ ،صفد ضكاحي كىافى  ،صيتو كاشتير كىأفىاد كدرس ،ميدَّة اٍلحى  ىمة ذىا كى
مىكىاًرـ ،عالية ؽ كى كىانىت ،أىٍخبلى فىاتو كى  .2تىٍقًريبنا كىألؼ أىٍربىًعيفى  سنة ًفي كى

نشأ بمصر، كحفظ القرآف  عصره، في الحنفية أكابر مف نكر عمي بف غانـ المقدسي، إماـ -3
كتبله لمسبع ، كقيؿ عنو ، الحجة ، القدكة ، كأحد أفراد العمـ المجمع عمى جبللتو كبراعتو ، كتفكؽ 

كف ، كأكثر العمماء تبحران في الفنكف ، مع الكالية كالكرع كالزىد . ككانت إليو في كؿ فف مف الفن
الجميمة ، كحج مرتيف ، كرحؿ إلى القدس  الرحمة مف اآلفاؽ ، كأفتى مدة حياتو ، ككلي المناصب

 ىجرية 1004 سنةى  بالقاىرة المتكفى ثبلث مرات ،
  -كألؼ التآليؼ النافعة في الفقو منيا :  -4

 ، مطبكع.رتاد لتصحيح الضاد بغية الم
 نكر الشمعة في ظير الجمعة ، مخطكط.
 أكضح رمز عمى نظـ الكنز ، مخطكط .

 حكاشي ابف غانـ المقدسي عمى القامكس المحيط لمفيركز ابادم .
في ليمة النصؼ مف  تصمَّى التي، «الرغائب صبلةى » المسٌماة الصبلة بدعية بياف كتب رسالة في

 3. شعباف شير
كىافى  اإلفادة أىؿ اٍلعممىاء كبار مف الرممى القبى ميكسىى أبك الكفا بف مكسى القبي الحنفي ، الشيخ -5  كى

د فى كشيرتو ،اٍلكيمية الميارة التصكؼ فى لىوي  كىانىت بعمك اإلفصاح عىف غنية الرممة ًببلى  اٍلمنزلىة، كى
فىاتو  4.االلؼ بعد سبع سنة كى

 
 
 

                                           
 ، 95\4المصدر نفسو .  - 1
 .199 \2ألثرالدمشقي، خبلصة ا - 2

 .232 \2. خالصة األثر ، 165 \24. أرشيؼ ممتقى الحديث  1306 \2حاجي خميفة، كشؼ الظنكف  - 3
 .4/435الدمشقي، خبلصة األثر - 4
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 .(ـى3366 -3300)يجري ال عشر القرن الثاني :السادسالمبحث 
 

 :(ـى1104 -1037) منعبد الرح ،المطف وأب :المطمب األول
 

 الحنفية مفتي ،القدسي ،الحنفي المطؼ أبي بف محمد بف إسحؽ بف المطؼ أبي بف مفالرح عبد السيد
 ،نحكيان  ،فقييان  ،مفسران  ،عالمان  ،اليمة عالي،األخبلؽ حسف ،الطبع ىادم كاف ،عممائيا كأعظـ ،بالقدس
 ،كألؼ كثبلثيف سبع سنة في كلد ،كالنقمية العقمية العمكـ مستكفي ،في التدريس مامان إ ،فادةاإل مبلـز
ثـ ذىب إلى مصر كبقي  ،القدس في األفاضؿ مف كرد مف عمى العمـك كأخذ ،كاالجتياد بالجد كنشأ

 ،الركمية الديار إلى رحؿ ثـ ،العباد بو كانتفع ،بالببلد كاشتير ،الجميمة لمعمـك حائزان  رجع ثـ ،فييا مدة
 فتاءإ أعطى ،العمكـ مف كثيران  السميمانية جامع في كقرأ ،عميو بيا األفاضؿ كاكب ،طكيمة مدة عاش بيا

 الفتكل مف عزؿ كستيف تسع سنة رجب ففي ،كستيف كألؼ ثماف سنة في العثمانية مدرسة مع بمدتو
 مكدر عف العمؿ فبقي عاطبلن  ،منو صدر ألمر األسيرم محمد المكلى االسبلـ شيخ مف كالمدرسة

المكلى  زاده صنعي سبلـاإل شيخ مف المدرسة مع االفتاء عيدأ كسبعيف يفتاثن سنة رجب ففي ،الحاؿ
 رتبة اعتبار أعطى كبعده ،كالمدرسيف المكالي بيف المتعارفة الداخؿ رتبة اعتبار كأعطاه ،محمد السيد

 ،القبلع أحد في حبس اآلليي بالقضاء مدة فبعد ،المعيشة كجو عمى صفد قضاء مع السميمانية مكصمة
 المكت فصادفو ،العمية العثمانية الدكلة إلى حالو عرض ألجؿ ،الركمية لمديار ذىب خمص أف كبعد

 رسالة يقرم كىك، القشاشي أحمد الشيخ الكاصميف خبلصة كلقي حج ككاف، المراـ ينؿ كلـ، في الطريؽ
 كألؼ ،سنة ثبلثيف فتائوإ في كاشتير ،المذككر شيخو مف بأمر ببلده إلى رجع ثـ عنو فأخذ،  القشيرم
 النبكية ىذه قكلو شعره فمف الشعر في حتى العمكـ جميع في مفننان  كاف فقد كبالجممة ،كأفاد كحقؽ
 مدامع العيكد تمؾ عمى ففاضت ...المع طيبة نحك مف بدا أبرؽ
         كالع لمحبةبا قمبان  فاحرؽ ...كامنان  حرؾ لمسكاف الشرؽ أـ
 السكاجع الحماـ أبكاىا العيف أـ ...كشكقت لمحجيج حنت العيس أـ

 مجامع الحبيب ألشكاؽ فكمي ...صبابة الحبيب ذكر راعني نعـ
 1طالع  كىك الثنا بأكصاؼ يمكح ...بدره أراقب بذكراه أبات

 
 
 
 

                                           
 .5-2\3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 1
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 : شيوخو
 بشافعي يمقب.كتسعمائة فكلد سنة سبع كسبعي المصرم، الشافعيٌ  الشكبرم أحمد بف محمد -1

 عمى حاشية) ك( فتاكل) منيا كتب لو ،ف كألؼيسنة تسع كست كتكفي باألزىر، كجاكر. الزماف
 ك الشافعية، فقو في (التحرير شرح عمى حاشية) ك النبكٌية، الخصائص في (المدنية المكاىب

  .1(األكلياء كرامات في األسئمة عف األجكبة)
 التفسير، في عالـ( الديف برىاف) الشافعي ،الميمكني لمصرما عيسى بف محمد بف ابراىيـ -2

: منيا كثيرة، تصانيؼ لو ،ف كتسعمئةيكلد سنة كاحد كتسع.كالنقمية العقميو، كالعمكـ كالعربية،
 البف الكافية عمى لمعصاـ الحاشية تجريد النبكية، السيرة في المدنية لمكاىبا عمى حاشية

 .2كألؼ يفسع كسبعسنة ت في بالقاىرة تكفي ،الحاجب
كلد سبع كتسعيف  .مصرم شافعيٌ  فقيو: الديف نكر الضياء، أبك الشبراممسي، عمي بف عمي -3

 ك مجمدات، أربعة (لمقسطبلني المدنٌية المكاىب عمى حاشية) منيا كتبا، كصنؼ ،كتسعمائة
كسبع  تكفي سنة ألؼ ،الشافعية فقو في"  (المحتاج نياية عمى حاشيةك ) (الشمائؿ عمى حاشية)

 .3فيكثمان
فىاتو كىانىت ،اٍلمىٍذىىب ،الحنبمى ،اٍلميحدث ،الدمشقى صؿاأل البعمى بمباف بف الٌديف بدر بف محمد -4  كى

ث سنة فى ثىمىاًنيفى  ثىبلى  العبادات ربع في فاداتاإل مختصر، التكحيد في عقيدة: آثاره مف كىألؼ، كى
 أسئمة جكبةأ في كالرسالة فقو،ال في الطبلب مف المبتدئ كافي حنبؿ، بف حمدأ مذىب عمى

  .4الزيدية
مَّد -5 مَّد بف العابديف زيف بف ميحى كاف  ،المصرل الصديقى البكرل الشٍَّمس اٍلحسف أىبيك عمى بف ميحى

 إحياء في ما تكضيح في المبيف النكر) منيا تصانيؼ، لو ،النَّكىاًدر جـ ،اٍلفىكىاًئد كثيرا،المِّسىاف طمؽ
( كالسير األخبار في الدرر،)ك مجمدات، عدة( المؤلفيف تاريخ في فاليقي عيف)ك( الديف عمكـ

  .5جزءا ثبلثكف

                                           
 .  314\4الزركمي، األعبلـ،  -1
، البغدادم، 306 \1. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف  45 \1 خبلصة األثر . الدمشقي، 104 \1كحالة، معجـ المؤلفيف،  عمر - 2

 311 \2ايضاح المكنكف، 
 . 314\4المصدر نفسو،  - 3

 100 \9، عمركحالة، معجـ المؤلفيف 275 \6. الزركمي، األعبلـ، 401 \3الدمشقي، خبلصة األثر، - 4
 .465 \3، الدمشقي، خبلصة األثر، 64 \7الزركمي، األعبلـ، - 5
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 بحر مف المقتحـ. السيارة الشيب أحد ،الريحانة صاحب الخفاجي المصرم أحمد الديف شياب -6
 مف أجرل. فجاجو كميد البياف سبؿ سمؾ كفرد ،خفاجو ذكاية مف تيدؿ فرع. كتياره لجو الفضؿ
  .1كبالشاـ نيميا بمصر جؿأخ ما الفضؿ ينبكع

 .2حسف الشرنببللي -7
 .3المصرم الحمصي يس كالشيخ -8
 .4المزاحي سمطاف كالشيخ -9

 علي بن الرحمن عبد بن المحسن عبد بن الرحيم عبد بن السعود أبو: الشعراني السعكد أبك كالشيخ -10
 قضاء ،وليوالعمل علمال بين جمع ، اآللهية المعارؼ في الدىر أفراد أحد،  الشعراني القضاة قاضي المصري
 .5 وألف وثمانين ثمان سنة في  القدس

 .محدث حجازي بابن المعروؼ ،المالكي الخليلي، الجنيدي، القاسمي، حجازي بن يوسف: الخميمي يكسؼ-11
 .6، توفي سنة خمس وستين وألف االنوار مشارؽ شرح: آثاره من

 
 :تالميذه

نى  -1 كًمي القاضى اٍلحى مَّد الرُّ كؼ بچاكش زىاده تكفى سنة ابراىيـ بف ميحى خمسيف  ىػ1050ًفٌي اٍلمىٍعري
اًجب ،كالؼ مجمع المطائؼ ًفي  ،الصحائؼ ًفي اٍلفىرىاًئض ،صنؼ الصافية شرح الشافية اًلٍبًف اٍلحى

 .7شرح الصحائؼ
 القسطنطيني زىاده ًسنىاف بأمي كرمشيالٍ  ركميال أىٍحمد بف حسف شٍَّيخ البياضي سناف بف أحمد -2

فىاتو تكان ،اإلليية المعارؼ ًفي كقتو فىرد فى كىا ،الخمكتي كىألؼ كثمانيف ثىمىاف سنة كى
8.   

 التعميقة) لو.بيا ككفاتو. بدمشؽ كلد ،الحنفية فقياء مف كاعظ: اليازجي الباقي عبد بف إسماعيؿ -3
( الجبلليف عمى شرحا)ك ،(كالسماع المبلىي تحريـ في االمتناع،)ك( الجيمية المنفرجة لشرح الكفية

 .9تكفي سنة كاحد كعشركف كمئة كألؼ .يكممو لـ التفسير، يف

                                           
1 -  ، ر الديف المدني، عمي بف أحمد بف محمد معصـك الحسني الحسيني، المعركؼ بعمي خاف بف ميرزا أحمد، الشيير بابف صدابف معصـك

 .242 \1، ىػ(، سبلفة العصر في محاسف الشعراء بكؿ مصر1119معصـك )المتكفى: 
   .114 سبؽ أف ترجـ لو - 2
 . 126ترجـ لو في صفحة  - 3

  .119في صفحة  ترجـ لو - 4

 . 76 \1بلصة األثر ،خ - 5
 . 288 \13معجـ المؤلفيف ،  - 6
 .  31 \1ىدية العارفيف  ،البغدادم - 7

 .  19 \2الدمشقي، خبلصة األثر  -8
 317 \2، الزركمي، األعبلـ، 255\1أبك فضؿ، سمؾ الدرر  - 9
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 كتب، لو. العثمانية الدكلة عمماء مف حنفي منطقي :خميؿ بقرة المعركؼ التيراكم، حسف بف خميؿ -4
 شرح عمى حاشية) ك عمييا،( حاشية) ك أيضا، منطؽ( العكنية الرسالة) ك( األنظار جبلء) منيا

 .1تكفي سنة ثبلث كعشركف كمئة كألؼ األزىرية، في (قندملمسمر  البحث آلداب الركمي مسعكد
 اٍبف لباقي عبدا السَّيِّد بف حسيب ابراىيـ - زىاده عشاقى زاده عشاقي إبراىيـ المكلى األشراؼ كنقيب -5

كًمي القسطنطيني العشاقى الدَّيف حساـ بف الرحيـ عبد نىًفيٌ  الرُّ  . 2اٍلحى
 .3الحنفية يمفت الدقدكسي أحمد الشيخ مصر فضبلء كمف -6
 .4الجينيني صالح كالشيخ -7
 من كان فقد،  القدسي بالعلمي المعروؼ الدين صالح بن أحمد: العممي أحمد الشيخ بمدتو أىالي كمف -8

 .5.تعالى اهلل رحمو والف ومائة عشر ستة سنة وفاتو وكأنت ، وأوانو عصره اىل ومعتقد زمانو اىل محققي
 .6الرممي الديف خير بف الديف نجـ -9

 .7زاده رفيعي محمد كلىكالم -10
 .8زاده ابو اهلل عبد المكلى االسبلـ كشيخ -11

 
 : 9مؤلفاتو 

 منح الغفار ) عشر كراريس(.
 الرمز

 شرح الكنز لمعيني
 الفتاكل الخيرية 

 كتابات عمى حفيد المختصر  
ة اٍلكتب مف لىوي  صى َـّ  ااًلٍشًتقىاؽ خيبلى          .شرحيا ث

نىًفيَّة عىاتاٍلكىاقً  ًفي الرحيمية اٍلفىتىاكىل  .اٍلحى

                                           
 . 317 \2 الزركمي، األعبلـ، - 1

 .37 \1ىدية العارفيف  ،البغدادم 2

 .378 \1سمؾ الدرر،  - 3

 . 137ستأتي ترجمتو في صفحة  -4

 .75\1سمؾ الدرر،  -5
 .134في صفحة  ترجـ لو -6
 .لـ أعثر عمى ترجمة  - 7
 .لـ أعثر عمى ترجمة - 8
 .564 \1البغدادم، ىدية العارفيف  -9
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معيمىا كىغىيرىىا النزارية عمى كتابات لىده جى سىماهي  كى  السَّادة كتب مف كىًثيرىة كتب عمى الرحيمية اٍلفىكىاًئد كى
نىًفيَّة  .اٍلحى

 كلو ديكاف شعر . 
 

 ( ىـ1105 -1054النابمسي: يوسف ) المطمب الثاني : 
،  ، الشيخ بالنابمسي كأسبلفو ، الشيير الحنفي الدمشقي إسمعيؿ بف الغني عبد بف إسمعيؿ يكسؼ بف

  العبلمة العالـ
 كنشأ األلؼ، بعد كخمسيف أربع سنة في بدمشؽ ،كلد ، المقداـ الكامؿ ، الفاضؿ اليماـ ، االماـ الفقيو 

 الحجاز إلى ، كارتحؿ بدمشؽ الحنفية مفتي عند الفتكل أميف كصار ، كغيره بو كاالشتغاؿ العمـ بطمب
 عنو اهلل رضي ارتحالو ابتداء ،ككاف الكبرل رحمتو في النابمسي الغني عبد الشيخ األستاذ يوأخ صحبة

 األستاذ كأخكه ىك ككاف لمشاـ متكجييف مكة مف خركجيما كحيف كألؼ كمائة خمس سنة محـر غرة في
 لميؿا مف األخير الثمث في خمس سنة ختاـ المترجـ كفاة يكـ كاف شقة في منيما كؿ كاحد جمؿ عمى
 لو فحفركا،  األحراـ ميقات مكضع رابع المنزؿ كاف،  سائر كالحج مكتو كحضر الشيادة أخكه فمقنو، 
 كسط في ذراع مائة نحك النخيؿ كبيف بينو المدينة جية مف الحجاج مناخ في المذككر المكضع في قبران 

 1ىػ.1105في سنة   عظيـ بمشيد ىناؾ كدفف الطريؽ
 

 :(ـى1107 - 00حافظ الدين ) ،يةمك ابن :لث المطمب الثا
 

 ،عالمان  كاف ،األفاضؿ االساتذة أحد ،النابمسية بالديار الحنفية مفتي ،النابمسي مكيو بف الديف حافظ
 صعابو بو أزاؿ بالفقو الممتقى شرح تأليفو كلو ،ميمة كمصنفات جمو نكات اذ ،أديبان  ،فقييان  ،فاضبلن 
أكصاليا  فتآكمت كمزقت مسكدتيا في كىي مات ،في الفركعالغفار  منح عمى كتابة كلو ،نقابو ككشؼ
 :بقكلو القدس مفتي الحنفي المطفي الرحيـ عبد لمشيخ بو أرسؿ ما نظمو رايؽ كمف ،كاندثرت
 سحب الجكد في كىي أياديؾ مف ...عفكان  الجكد يبتغي الديف حافظ

 خصب الجدب في كاعتراه معدـ ...فأثرل نداىا مف الغيث ىمى كـ
 عذب البحر ذا فاف كبل قمت ...أظمى فيؾ بأنني ـقك  قاؿ

 رحب كالدار الجماؿ باب عند ...بضيؽ بيت اف هلل حاش
  . 2  تعالى اهلل رحمو كألؼ كمائة سبع سنة أكاخر في كفاتو كانت ،ذلؾ غير كلو

                                           
 . 246 \4أبك الفضؿ ، سمؾ الدرر،  - 1
 . 260\1ىدية العارفيف  ،. البغدادم11\2 أبك الفضؿ، سمؾ الدرر -2
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 :(1108 -1040إبراىيم ) ،الجينيني :رابع المطمب ال

 
 ،المتقف ،البارع ،العبلمة ،دمشؽ نزيؿ ،الجينيني،الحنفي زالعزي عبد بف محمد بف سميماف بف إبراىيـ
 لبلصكؿ كحائزان  ،لمفركع جامعان  ،النقكؿ غكامض عمى مطمعان  ،لمكقائع حافظان  ،مؤرخان  ،مفننان  فقييان  كاف
 ثـ ،العمكـ مقدمات رسائؿ كبعض القرآف كقرأ ،خطو مف نقؿ كما األلؼ بعد األربعيف حدكد في كلد
 مبلزمة كالزمو ،أنتفع كبو ،تفقو كعميو ،الحنفي المفتي الديف خير إلى فييا نتمىاك  ،الرممة إلى رحؿ
 إلى إقامتو أثناء في كرحؿ،المشيكرة كيوافت رتب كقد ،عنده الفقيية األسئمة كاتب ىك ككاف لمشبح الظؿ
 ككاف ،هيد بخط ةعد كتبا ككتب ،كاستكطنيا دمشؽ إلى عاد المذككر شيخو كفاة بعد ثـ ،مراران  دمشؽ

 الفقيية الفركع كاستحضار كاألنساب كالكفيات كاأللقاب كاألسماء كمؤلفييا الكتب أسماء في معرفة لو
 ابف تاريخ كأكمؿ ،أجبلء مشايخ عف فييا كأخذ مصر إلى كرحؿ ،التاـ الفضؿ مع الحديثية كالعمؿ
 نزيؿ الحمكم سميماف دالسي إليو ككتب ،مات أف إلى كذلؾ يزؿ كلـ ،تاريخية رسائؿ بعض كألؼ ،عـز

 :بقكلو لممبرد الكامؿ كتاب مف األكؿ الجزء عاربة منو يطمب دمشؽ
 بالفاضؿ المدعك ىك كمف ...العبل ذا يا إبراىيـ مكالم
 كاألجؿ لمعأجؿ أرجكؾ ...أزؿ لـ إنني ركحي تفديؾ
نني  شامؿ ليا بتفريج فامنف ...كربة في أصبحت كا 
ف  الكامؿ مف ءان جز  ول فارسؿ ...ناقصان  غدا قد حظى كا 
 الياطؿ بالحيا ركض اخضؿ ما ...سؤدد كفي عز في زلت ال

  :بقكلو المحبي أميف محمد السيد إليو ككتب
 إبراىيما بيف كـ خصؿ ...إبراىيما العزيز عبد البف
 أىيما أف لي كحؽ فيو ىمت ...كلفظ الرياض يخجؿ أدب

 التفييما يطمب منو صيغ ...فيـ كؿ لو ييفك ككماؿ
 بييما ليبلن  بالضياء جبل ح ...ال إذا كالصباح الصبح رأيو
 . 1كألؼ ثماف كمائة سنة بيا تكفي ،دمشؽ أفاضؿ مف كاف فقد
 

  شيوخو:
 .2الديف شمس البابمي، الديف عبلء بف محمد -1

                                           
 .8\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر  - 1
 .117ترجـ لو في صفحة  - 2
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 شياب األزىرم، المصرم الكفائي الشافعيٌ  العجمي إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف أحمد بف أحمد  -2
 ك( النبكٌية اآلثار) في رسالة لو ،كألؼ ةربع عشر أكلد سنة  .بالحديث المشتغميف مف فاضؿ :الديف

تكفي سنة  (البخارم ثبلثيات شرح)ك الحديث مصطمح في ،(لمسيكطي الصغير الفيرس ممخص)
 .ف كألؼيست كثمان

كلد سنة ألؼ كثبلث  ،" الغزم: المعركؼ " بابف الغصيف العفيفي أحمد بف القادر عبد كالشيخ -3
كانت كفاتو  ،رحؿ إلى مصر كبرع في العمـ الظاىر كالباطف كحفظ عميو القرآف جماعات ،ةر عش

 . 1ف ك ألؼيسنة سبع كثمان
 .نحكم: الفرضيٌ  الشافعيٌ  الديف نجـ اهلل، ىبة بف عبادة بف الديف تقي بف يحيى بف محمد -4

تكفي سنة  (جركميةاأل إعراب) لو ،كالكفاة المكلد دمشقي ،األصؿ حمبي ،بالفرائض عمـ بيت مف
 .2ف كألؼيتسع

كلد سنة .نابمس أىؿ مف فاضؿ :األخـر بابف المعركؼ الشافعٌي، النابمسي اهلل عبد بف بكر أبك -5
 الجامع شرح) ك( مالؾ ابف ألفية شرح) منيا كالنحك، الفقو في كشركح حكاش لو ،كاحد كألؼ ىجرم

  .3ف كألؼيكتسعة تكفي سنة كاحد (الصغير
 قتؿ الفرات، نزيؿ بف كاف. مصرل فاضؿ :الديف شمس العناني، سميماف بف داكد بف محمد -6

 .4تكفي سنة ثماف كتسعكف كألؼ ،(الكزراء) ككتاب( كالشعراء الشعر) ك ،كتب لو. ببغداد
 كحصؿ قرأ عمكـ عدة في باع لو اهلل رحمو كاف،الشافعي الميداني الحمكم حسيف بف رجب كالشيخ -7

 .5كألؼ كمائة كعشريف ثبلث سنة فاتوكانت ك  ،فضيمة لو كظيرت كتفكؽ
 المختار الدر عمى حاشية لو ،فاضؿ :الدمشقيٌ  الفتاؿ منصكر بف إبراىيـ بف محمد بف خميؿ -8

( الركمٌية الديار إلى رحمة) كألؼ( الكردم ابف المية شرح) ك بغداد، في( األسرار دالئؿ) سماىا
  .6تكفي سنة ست كثمانكف كمئة كألؼ (شكنا) ك( القسطنطينية محركسة إلى الينية الرحمة) سماىا

مَّد المغربي سميماف بف محمد الشيخ عف كأخذ -9 ٍبد ٍبف ميحى مىٍيمىاف ٍبف الرًَّحيـ عى  المغربي الربيع ٍبف سي
 .7ببغداد حدث ثيَـّ  خراساف إلى كخرج بغداد قدـ ،المَّو عىٍبد كأبك حامد أىبيك الغرناطي األندلسي

 .1تركياليش  السكيسي داكد بف كيحيى -10

                                           
  . 129 \4إتحاؼ األعزة ،الطباع - 1
 .141 \7المصدر نفسو،  - 2
 87 \1الدمشقي، خبلصة األثر،  ،67\2الزركمي، األعبلـ،  - 3

 . 120 \6 الزركمي، األعبلـ - 4

 . 49 \2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 5
 .322\2، الزركمي، األعبلـ - 6
  .38 \15البغدادم، تاريخ بغداد،  - 7
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 . 2البرزنجي الحسني السيد عبد بف الرسكؿ عبد بف محمد -11
 . 3الشبراممسي عمي بف عمي -12

 
 :(ىـ 1121 - 1066)  النَّْجم :الرممي :خامس المطمب ال

 
 .حنفي فقيو :الرمميٌ  الديف نجـ الفاركقي، العميمي األيكبي عمي بف أحمد بف الديف خير بف محمد
 النكاظر نزىة)نجيـ،كسماه  البف األشباه كالنظائر شرح كتاب .فييا وككفات. بفمسطيف( الرممة) أىؿ مف
 نتائج) ك الفصكليف، جامع عمى كالده حاشية تجريد كىك( الخيرية الفكائد في الدرية الآللي) ك( ط -

 .4الفركع في( الغفار منح عمى األفكار
 األنكار عمى منح الغفار(لكائح  ) كلو 

  .5في المخطكطة لو كتاب الفتاكل المحمدية في فقو الحنفية
 

 :(ـى1117 -1070عبد المنان )بعد  ،الخماش: سادس المطمب ال
 

 بعد كلد األتقياء األفاضؿ أحد ،النابمسي ،الحنفي ،الخداش الخماش الديف محيي بف المناف عبد
 الفتاح عبد كالشيخ ىك لمقدس كرحؿ ،بكر أبي الشيخ عمى كتفقو ،كالده عمى القرآف كقران  كألؼ السبعيف
 لـ ذلؾ كمع ،كالعركض كالنحك الفقو في الغاية كبمغ ،كفقيائيا الديار تمؾ عمماء عمى كقرأ ،التميمي

" بمراحؿ المناف عبد سبقني" :التميمي قاؿ حتى أفاضؿ جممة بالفضؿ لو كشيد كاحد بيت نظـ لو يتفؽ
 1121الكفاة  في األعبلـ أما في كتاب ىدية العارفيف كانت كألؼ كمائة عشرة سبع سنة كفاتو ككانت

  .6تعالى اهلل رحمو ،ىػ
 

 :من شيوخو
 .7القدسي المطفي الرحيـ عبد السيد -1

                                                                                                                                
 .لـ أعثر عمى ترجمة  - 1
 . الحقان  ستأتي ترجمتو - 2

 .131ترجـ لو في صفحة  - 3
 .  489 \2ىدية العارفيف ، . البغدادم 119\6الزركمي، األعبلـ، -4
 . 134المخطكطة الحنفية،  - 5

  .463 \1سمؾ الدرر  - 6
 .127في صفحة  ترجـ لو - 7
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 .1القدسي السركرم محمد كالشيخ -2
 

 ىـ(.1143 -1050: النابمسي ، عبد الغني )  بع المطمب السا
 كأسبلفو المعركؼ إبراىيـ بف أحمد فب إسمعيؿ بف الغني عبد بف إسمعيؿ بف الغني عبد الشيخ

 الحنفي بالنابمسي
  القادرم، النقشبندم، الدمشقي

 األئمة صدر،  االسبلـ شيخ، الكبير البحر ،  الحجة،  العبلمة العالـ ، الكحيد ماـاإل،  األساتذة استاذ
 كلد ـاالسبل ، شيخ مقؿ صفاتو نعت في كالمكثر،  بعبارة فضائمو تستطيع جمع  ال الذم فيك ،

 اثنيف سنة في كالده كتكفي، العمـ بطمب ثـ،  القرآف بقراءة كالده كشغمو، كألؼ خمسيف سنة بدمشؽ
 كالتبياف كالمعاني كالنحك ، كأصكلو الفقو فقرأ العمـ بقراءة كاشتغؿ،  مكفقان  يتيمان  فنشأ ، كألؼ كستيف

 األمكم بالجامع الدر شرح يكف السميمية بالمدرسة التفسير كأخذ ، كمصطمحو كالحديث ، كالصرؼ
 الدركس قراءة في كابتدأ ، النقشبندية طريؽ كأخذ، القادرية طريؽ كأخذ ، اجازتو عمكـ في كدخؿ
لقائيا ،  العربي ابف الديف محي الشيخ كتب في المطالعة كأدمف،  عامان  عشريف بمغ لما كالتصنيؼ كا 
 صمى النبي مدح في بديعية فنظـ المدني الفتح فأتاه،  أنفاسيـ بركة عميو فعادت الصكفية السادة ككتب

 مدة في فشرحيا يشرحيا أف عميو فاقترح نظمو مف تككف أف المنكريف بعض فاستبعد،  كسمـ عميو اهلل
 الدركس إلقاء في كشرع، النكع تسمية فييا كالتـز اخرل بديعية نظـ ثـ،  مجمد في لطيفان  شرحان  شير

 بو كأشرقت، النككية االذكار ثـ النككية األربعيف ثـ الصغير الجامع في العصر كبعد ، األمكم بالجامع
،  الكارديف أفكاج عميو ككردت،  دعكاتو لصالح كالترجي بركاتو باجتبلء لمتممي الناس كبادرت،  األياـ
  .كالكافديف الحاضريف كيؼ كصار
 بعد مائة سنة كفي ، بلن قمي بيا فاستقاـ كألؼ كسبعيف خمس سنة في الخبلفة دار إلى أكالن  كارتحؿ
 القدس زيارة إلى ذىب األلؼ بعد كمائة احدل سنة في ثـ لبناف كجبؿ البقاع زيارة إلى ذىب األلؼ

 كفي، ، الكبرل رحمتو كىي الحجاز إلى ثمة كمف، مصر إلى ذىب كمائة خمس سنة في ثـ،  كالخميؿ
 صغيرة رحمة فييا كصنؼ،  يكمان  أربعيف نحك الشاـ طرابمس إلى ذىب كألؼ كمائة عشرة اثنتي سنة
 إلى كألؼ كمائة عشرة تسع سنة ابتداء في صالحيتيا إلى أسبلفو دار مف دمشؽ مف كانتقؿ تشتير كلـ

 كابتدأ ، بالسميمية دمشؽ صالحية في البيضاكم يدرس ككاف،  بيا مات أف إلى بيـ المعركفة دارىـ
 .كألؼ كمائة عشرة خمس سنة مف بالدرس

 تعبير في االناـ كتعطير"  ك"  القدسية الرحمة في االنسية الحضرة"  منيا جدا، رةكثي مصنفات لو
 عمـ"  ك الستة، الحديث لكتب فيرس"  االحاديث مكاضع عمى الداللة في المكاريث ذخائر"  ك"  المناـ

                                           
  .125في صفحة  ترجـ لو - 1
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 " ك"  اآلالت سماع في الدالالت إيضاح"  ك"  االسحار نسمات عمى االزىار نفحات"  ك"  الفبلحة
 الحقيقة"  ك"  العزيز كبقاع بعمبؾ إلى الرحمة في االبريز، الذىب حمة"  ك"  الريحانة نفحة ذيؿ

 جكاىر"  ك رسالة،"  االيماف أىؿ عقائد في المرجاف قبلئد"  كالحجاز كمصر الشاـ رحمة في كالمجاز،
"  ك"  كملمبيضا التنزيؿ أنكار شرح"  ك عربي، البف. الحكـ فصكص شرح في جزآف،"  النصكص

 كمناغاة الحكيـ مناجاة"  ك تجكيد،"  بالضاد النطؽ في االقتصاد"  ك"  التجكيد عمـ في المستفيد كفاية
 مف"  الببلبؿ كغناء بابؿ خمرة"  ك أرسبلف، الشيخ رسالة شرح"  الحاف خمرة"  ك تصكؼ،"  القديـ
 كنز"  ك"  االنسية كالرياض جازيةالح الرحمة"  ك شعره، مف"  الحقائؽ ديكاف"  ك الظاىرية، في شعره،
 شرح"  ك"  الدخاف إباحة حكـ في االخكاف بيف الصمح"  ك"  المرسميف سيد أحاديث في المبيف الحؽ

"  الدكاكيف ديكاف"  ك الحنفيو، فقو في"  الغبلـ كفاية شرح في االقبلـ رشحات"  ك"  السنكسية المقدمة
 في االنكار( ؟ لمعاف أك) لمعات"  ك رسالة،"  رالكت فرضية عف الستر كشؼ"  ك شعره، مجمكع
 الزيات ذكر رسالة، 32 فييا"  مجمكعات خمس"  ك رسالة،"  بالنار ليـ كالمقطكع بالجنة ليـ المقطكع
 1"  الكتب خزائف"  في أسماءىا
 

 من شيوخو 
 ، أحد الحنفي الفقيو الدار،  الدمشقي المكلد الحمصي بالقمعي المعركؼ محمد بف أحمد الشيخ -1

 في مقدمان  الفقو،  في متبحران  عالمان  إمامان  ، كاف كالنفع لمتدريس المتصدريف دمشؽ مشايخ
تقانو معرفتو  2كألؼ . كستيف سبع سنة في كفاتو ككانت ، كا 

 في الزماف أعجكبة كاف المدقؽ بيا المحققيف العمماء كأعمـ دمشؽ ،نزيؿ الكردم محمكد الشيخ -2
 سنة في كفاتو ، تكفي سنة ككانت  الحافظة كقكة العجيب ركاالستحضا العمكـ مف التضمع

 .3كألؼ كسبعيف أربع
 أبك الدمشقٌي، البعمي الحنبمي القادر عبد بف الباقي عبد بف محمد الحنبمي الباقي عبد الشيخ -3

( قكاعد) ك 1094 سنة كتبو( الكدكد فيض) لو كتاب سماه .بدمشؽ الحنابمة مفتي :المكاىب
 صحيح عمى( كتابة) ك اآليات، بعض( تفسير) في كرسائؿ القراء، بعض أصكؿ في رسالة

 4البخارم
 الغزم الديف رضى بف الديف بدر بف السعكد كأبك المكاـر أبك الديف نجـ : اإلماـ الغزم النجـ -4

اإلسناد،  بعمك ، المتفرد باألجداد األحفاد ، ممحؽ اإلسبلـ الشافعي الشيخ الدمشقي العامرم
                                           

 .  394 \1سمؾ الدرر ،  - 1
 .327 \1الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 2
 . 133 \3الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 3
 .67 \1. أبك الفضؿ، سمؾ الدرر 184 \6الزركمي، األعبلـ،  - 4
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كتسعمائة، مف مؤلفاتو : الككاكب السائرة ، تكفي سنة أحدل  كسبعيف سبع مكلده في سنة
 1كستيف بعد األلؼ ىجرم . 

 المعركؼ سميماف بف حسيف بف محمد بف أحمد بف : محمد األسطكاني أحمد بف محمد الشيخ -5
 كنادرة الزماف،  ، أعجكبة األخبارم ، الكاعظ،  ، الفقيو الحنفي ، الدمشقي باألسطكاني
 2لد سنة ستة عشر بعد األلؼ كتكفي سنة اثنيف كسبعيف بعد األلؼ . الكقت، ك 

 المحقؽ ، الماىر الباىر،  العالـ، الدمشقي بالفتاؿ المعركؼ منصكر بف إبراىيـ كالشيخ -6
،  كاليداية،  كالبخارم ، البيضاكم كتفسير،  المبيب مغنى في الدركس مف كدرس المدقؽ، 

 تدريس األقبالية بالمدرسة كدرس ، لؤلصبياني طكالعال كشرح ، حجر البف األربعيف كشرح
 3، تكفي سنة ثماف كتسعيف كألؼ . كظيفة

 مف ، كاف الكبير المحقؽ ،  الدمشقي الشافعي الصفكرم مصطفى بف القادر عبد كالشيخ -7
 ، فقييا ككاف ، ككرعو ، كدينو،  شأنو عظـ ، الصيت بعيد،  الذكر مشيكر،  عصره أفاضؿ
 إحدل سنة في كتكفى ، األلؼ بعد عشرة سنة ، كلد في نحكيا ، أصكليا  ،محدثا ، مفسرا

 4. كألؼ كثمانيف
 محدث، الحنفي الحسيني، حمزة بف محمد ابف حسيف بف محمد بف الديف كماؿ بف محمد -8

 .شاعر نحكم اديب، فقيو، مفسر،
 شعر، ديكاف نحك،ال في الناظـ البف الخبلصة شرح عمى حاشية: آثاره ، مف ىػ1024 بدمشؽ سنة كلد

 5.  ىػ 1085الحديث، تكفي سنة كركد اسباب في كالتعريؼ كالبياف
 فى فيامة عبلمة كاف، الدمشقى العيثاكل أحمد بف محمد بف محمد : العيثاكم محمد كالشيخ -9

 6كألؼ.  ثمانيف سنة ، كانت كفاتو  العمكـ جميع
، مف عضب في مشارؾ متكمـ، الحنفي، فقيو، الركمي  إسكندر بف حسيف  -10  العمـك

 شرح في المنيفة الجكىرة الحنفي، الفقو فركع في التنكير شرح في المنير الجكىر: تصانيفو
 في الديف عماد الحنفية، السادة مذىب عمى الدينية الميمات مجمع حنيفة، ابي االماـ كصية
 7ػ.  1084 حدكد في التجكيد تكفي مختصر شرح في التجكيد كلباب العقائد،

                                           
 . 43 \3الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 1
 .  358 \2الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 2
 .  32 \1الدمشقي ، خبلصة األثر،     - 3
 .112 \2الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 4
 .163 \11معجـ المؤلفيف  ،   - 5
 . 201 \4الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 6
 . 314 \3معجـ المؤلفيف ،  - 7
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 مف كاف الشافعي الدمشقى الحمصى بالككافى الشيير مفرج بف ركاتب بف محمد -11
 مدة القيمرية بمحمة الطبية بالمدرسة كقطف كيكلتو أياـ فى دمشؽ الى قدـ الصمحاء العمماء
 سنة في كتكفى االلؼ بعد خمس سنة فى كالدتو ، ككانتالعمماء أجبلء عف كأخذ سنة أربعيف
 1.  كألؼ كسبعيف ست

 2. يراممسيالش عمي الشيخ -12
 

 :(ـى1144 -1090) اهلل جار ،المطف بوأ :ثامن المطمب ال
 كاف ،األديب الفقيو ،الفاضؿ العالـ ،القدسي الحنفي المطؼ أبي بابف ،المعركؼ محمد بف اهلل جار
 ،بالتحصيؿ العمـ ثمر جمعك  ،كألؼ التسعيف حدكد في بالقدس كلد ،الخصائؿ حميد ،الشمائؿ حسف
 في كمدرسان  ،األقصى الحـر في خطيبان  ككاف ،كفضؿ تفكؽ حتى الشيكخ مف ـالعمك  تمقي في كجد

 ،كألؼ كمائة كثبلثيف اثنيف سنة في ككتاىيو أحمد المكلى قاضييا مع دمشؽ كقدـ ،الصبلحية المدرسة
فرحؿ إلى  ،حاؿ أحسف عمى مقيمان  االفادة محط بقي ،دمشؽ إلى نقؿ كمنيا ،بالقدس قاضيان  ككاف

 ،المطفي الرحيـ عبد بف محمد ية ألخذ الفتكل ليصبح مفتيان بالقدس مكاف ابف عمو السيدالديار الركم
 ،المذككر عمو ابف بيا امتدح القصيدة ىذه فمنو متكسط شعر لو ككاف األمنية قبؿ المنية فصادفتو

 :قكلو كىي
 الحسكد خمكد فرصة كأنتيز ...بالعكد ساىيان  الطرؼ نبو
 الدأكدم فشابو بمياىا ...دركعان  النسيـ حاؾ رياض في

 البركد كشي في القطر راحة ...رصعتو زمرد كرباىا
       3  الخدكد تمؾ بصحف خاال عـ ...كخدكد مربع بشقيؽ

 
 :(ـى1147 -1095)أحمد  ،بطحيش :تاسع المطمب ال

 
 ربكعيا كمحيي ،كعالميا عكا مفتي ،الحنفي ،العكي بطحيش محمد بف أحمد بف بكر بف أحمد

تكفي سنة سبع  ،األلؼ بعد كتسعيف خمس سنة في كلد ،المحرر المؤلؼ ،االماـ العبلمة ،ياكمعالم
  :قكلو ذلؾ فمف شعره مف تنكير كلو تعالى اهلل ف كمئة كالؼ رحمويربعاك 

 مدارىا البميغ بمغ فما كسمت ...غبارىا الغبي شؽ فما سبقت

                                           
 .404 \3الدمشقي ، خبلصة األثر ،  - 1
 . 131في ترجـ لو  - 2
 . 6\2 سمؾ الدرر أبك الفضؿ، - 3
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 رارىاأس النيى ذكم غير درؾ عف ...مصكنة كىي النجـ مسارم كسرت
 كعرارىا الربا رند كتسربمت ...شيحية ببراقع كتحجبت
 كبيارىا كبريرىا قيصكميا ...الغضا بقيعاف ترعى كحشية

 نفارىا بالكجيش استزادت الإ ...خاتر نبأة النفس في أكجبت ما
                 استبصارىا حأكؿ البصيرة ذم عف ...نأت كقد البصير كيؼ ليا عجبان 
 منارىا الرشاد طرؽ مف ييد لـ ...عاسؼ طشطا ذم مف كأىمو
 أنكارىا الخفا برح مع بكح مف ...أفيكة بكؿ اطفاء أيركـ
 أخبارىا الكرل إلى الكشاة نقؿ ...أىرامية لنقض السبيؿ كيؼ
 سرارىا العيار ذا يحأكؿ فيما ...تنكفة بكؿ الحادم بيا كحدا

 1  خيارىا لمج الجاني كاستاقيا ...عنبر مف جسمت لك بجعاجع
 

 : 2من مؤلفاتو
  ." العكي"  باسمو الممقبو المشيكرة فتأكيو التآليؼ مف كلو 

 .بالفقو األبصار عمى حاشية كلو
  .الميقات عمـ في الجيبية األلفة كلو 

  .الفرائض في الشحنة ابف منظكمة كشرح
  .الحمبية السيرة مختصر كلو
 .الحساب في الغبار عمـ في النظار نزىة عمى حاشية كلو
  الفقو في األبحر ممتقي عمى شرح وكل 

   .ةعرائ أشعار بعض كلو
 

 :(ـى1147عبد الغني ) ،مكية بن :لعاشر المطمب ا
 

 األذكياء أحد مكية ابف الديف حافظ كالده عـ كتقدـ ،النابمسي الحنفي الديف محيي بف الغني عبد
 كتفقو ،الصبلحي بالجامع الخطيب دهكال عمى كتجكيده القرآف بحفظ كاشتغؿ ،المائة قبؿ كلد ،األفاضؿ

 ،التحصيؿ في عزمو ساؽ كشمر األزىر بالجامع كجاكر صرم إلى رحؿ ثـ ،المذككر أبيو عـ عمى
 ،لكطنو كعاد ،المباني كتدقيؽ ،المعاني تحقيؽ في الغنى كعبد نجد ال قيؿ حتى جزيؿ بحظ كفاز

                                           
 .155\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر  - 1
 . 175 \1معجـ المؤلفيف  ،رضا كحالة - 2
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 ،الطمبة مف جممة عميو كانتفع ،بيا رسكد نابمس فتاءإ كتكلى ،البياف مضمار في الرىاف فارس كصار
  :بقكلو عشرة مع تجتمع ال التي العشرة نظـ كفد
 منيفة عشرة اجتماع عف ...حنيفة أبك أمامنا نيى
 فاستمعا تبل كما لقكلو ...متبعان  فكف أيضان  مثميا مع

 منتصر قكؿ كذاؾ تجتمع ال ...أخر أشياء ضـ قد كبعضيـ
 يفترقاف كالرجـ ىـكجمد ...الضماف مع القطع األكؿ
 يجتمع ال خراجيـ مع كالعشر ...يمتنع الكضكء مع تيمـ

 كالدية قيمة مثؿ مير مع ...المتعة ثـ كالضماف كاألجر
 الكبار مف غنـ مع كاألجر ...األقطار إلى النفي مع جمد

 اختاره ما كقضى فرض كصكـ ...كالكفارة القصاص كىكذا
 القـك زاد ميراث كصية ...الصكـ كىكذا كفدية

 قررت نصان  الجميكر كمالو ...أتت كاستحاضة أيضان  كالحيض
 الكاقعة سكرة عمى كقفكا كقد المقرأ مف قيامو بعد رمضاف مف كالعشريف السابع ليمة في كفاتو كانت
  .1تعالى اهلل رحمو كألؼ كمائة كأربعيف سبع سنة عميو ذاؾ إذ كالنكبة

 
 :من شيوخو

 .2ـ أبيوحافظ الديف بف مكية النابمسي ع
 :من تالميذه

 المتقف الكامؿ الفاضؿ البميغ الخطيب الشيخ النابمسي بالخماش المعركؼ اهلل عبد بف الديف بياء
 كالتدريس فادةلئل متصدران  ،لكطنو عاد ثـ األزىر الجامع إلى كرحؿ ،القرآف حفظ المفنف التقي الصالح

  3 .كلـ يذكر سنة الكفاة ،مات حتى حالتو عمى يزؿ كلـ ،الكثير الطمبة مف عميو نتفعاك 
 

 :(ـى1152 -0000إبراىيم ) ،سفر ابن :لحادي عشر المطمب ا
 

 كحيف ،غزة في نشأ الفاضؿ العالـ الصكفي الشيخ ،الغزل الحنفي سفر بابف المعركؼ محمد بف إبراىيـ
 في طمببال كجد كأقاـ  القاىرة مصر إلى كسافر ،بنفسو المترجـ أخذ ،عزه باالسبلمبكؿ لجده حصؿ

                                           
 . 41 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 1
 .138في صفحة ترجـ لو  -2
 .  4 \2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 3
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 يفتي ذلؾ مع كىك ،غزة إلى كرجع سنة عشرة خمس مدة كتفقو ،األكفر الحظ فناؿ كالتحصيؿ ،العمكـ
 الحظكظ مف بقية فيو ككاف ،كبياف منطؽ مف أرادكه ما الطمبة بعض كيقرم ،الحنفي المذىب عمى

 لو ككاف كمات ،ران آخ باالستسقاء كمرض مدة ذلؾ في كبقى ،كسيحان  أخيران  أقعدتو التي كىي ،النفسانية
 :قصيدة مف قكلو منو كثير شعر
 الكادم شاطىء إلى ىادم يا بي كمؿ ...حادم يا بالصب اهلل رعاؾ ترفؽ
 حادم يا بالكجد ذاب قمبان  تممؾ ...مف بشعب كأنزؿ التطكاؼ كعبة إلى
 كالنادم الخاؿ ربة لسعدل مقاما ...ككاصبلن  عرابان  بزال راكبان  كيا
  1 غادم يا دخيمؾ ىادم يا فديتؾ ...كغاديان  رابالع تمؾ ىاديان  كيا
 

 ىـ(1168 -) .... عثمانالعممي ،المطمب الثاني عشر : 
  

 نشأ المشرفة الصخرة كاماـ األقصى المسجد خطيب القدسي الحنفي العممي الصبلحي عمي بف عثماف
 كلـز العربية العمكـ ةمعرف عميو كيغمب األفاضؿ مف كالده ككاف عديدة كتبان  عميو كقرأ أبيو حجر في

 تميؿ جيد صكت كلو بنفسو الخطابة كيباشر داره في المطالعة يبلـز ككاف المطفي عمي الشيخ درس
 مراران  مصر إلى كسافر خطبتو لسماع ناسان  األقصى يمتمي خطبتو يكـ إف حتى بمدتو أىؿ سماعو إلى

 السنيف كبعض بيا كيأتي بنفسو ان غالب فيذىب بمصر التي المصرييف أكقاؼ جباية كظيفة عميو ككانت
 إلى ذلؾ بسبب فسافر االمامة كظيفة في اهلل جار بف عمي السيد نازعو ثـ فييا عنو ينكب مف يرسؿ
 إلى حالتو عمى كاستقاـ مصر إلى التردد عف كعدؿ الكظيفة عف يده كرفع سمطاني بأمر كجاء الركـ
 بتربة اهلل مأمف في كدفف كألؼ مائةك  كستيف ثماف سنة في أخبرت كما كفاتو ككانت مات أف

  2.تعالى اهلل رحمو الصبلحية
 

 :(1170 -1094) صالح ،الجينيني :لثالث عشر المطمب ا
 في ،المكلد الدمشقي ،األصؿ الجينيني ،الحنفي العزيز عبد بف محمد بف سميماف بف إبراىيـ بف صالح
 ،محدثان  عالمان  كاف ،العمدة ،الحديث يخكش ،التحقيؽ ذم كعمدة ،،كنشأ بيا ،كألؼ كتسعيف أربع سنة
 تنكير شرح المختار الدر) إف حتى النعماف حنيفة أبي فقو في شديد النظر ،ستحضاراال حسف ،فقييان 

 كاألشباه المذىب كتب غالب ككذلؾ عينيو نصب مسائمو صارت كقراءتو قرائوإ لكثرة (األبصار
 إليو تسير الطمبة ككانت ،كلسانو يده مف مسممكفال سمـ الخمؽ حسف ككاف ،كغيرىا كالدرر كالنظائر

                                           
 .143 \4إتحاؼ األعزة ، . الطباع32-30\1أبك فضؿ، سمؾ الدرر  - 1

 . 482\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 2
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 كقتو في يكف كلـ فادةاإل عمى حريصان  ككاف ،التعطيؿ كيكمي كالخميس االثنيف سكل يـك كؿ صبيحة
 حكاه لما الدىر مدل جمس كلك يمؿ ال جميسو ككاف زمانو في الفقو فف إليو كانتيى ،منو سندان  أعمى
 كمعاممتيـ لمخمؽ العشرة حسف ،الظريفة كالحكايات المطيفة النكت إيراد مع االستحضار حسف مف

 بالجامع الدركس لقاءإ في كشرع كبرع كتفكؽ ،يديو كيقبمكف رأكه إذا إليو ييرعكف إنيـ حتى ،بالرفؽ
 كأجازه مدة كغيره الفقو في ،كثير خمؽ بو كانتفع نفعو ككثر الطبلب عميو كتزاحمت كغيره ،األمكم

 في النصر قبة تحت الحديث مدرس العجمكني إسماعيؿ الشيخ تكفي كلما ،توبركا كشممتو بمركياتو
 المسماة ةمدرسال أسكف كآخران  ،مات أف إلى بو كاستقاـ ،عميو المذككر التدريس كجو ،األمكم الجامع

 ،مات أف إلى الحسنة حالتو عمى يزؿ كلـ ،الحج إلى كارتحؿ ،األركاـ سكؽ مف بالقرب بالقجماسية
 : بقكلو الكاممي السبلـ عبد بف خميؿ الشيخ تمميذه كألؼ كرثاه كمائة سبعيف سنة في وكفات ككانت
 حكما قد العرش رب كيحؾ نفس يا ...منسجمان  عينيؾ مف الدمع أرل مالي
 عمما ما ابداء عمى ماض كاألمر ...محكمة األقدار أبدت لما صبران 
                   كسما السيى فكؽ رتبة رقى حتى ...فضائمو فاقت ماجد عمى ليفي
 قدما العمى في يسمك الفضؿ حكل حبر ...رطبان  جكىران  يمقى العمـ مف بحر
 كرما سما حتى شمائمو فاقت ...مكارده راضت كما عمـ أماـ
 منتظما كالدر فما كجكان  عزت ...شيـ ذك األفضاؿ لدائرة قطب

 بتسمام يمقاه فضمو حمى يقصد ...فمف العمكـ راـ لمف كيفان  كاف قد
 سقما ترل ال طرقان  األسانيد أعمى ...حكل الحديث الطبلب ذخر ككاف

 الظمما لنا تجمك المصطفى مف جاءت ...سنف كمف فقو مف العمـ كاحد يا
 كمختتما بدأ المنى نيؿ بشراؾ ...مطمبو عز كماؿ في راقيان  يا

 مما الرحيـ فضؿ كما فجر الح ما ...منيمبلن  العفك سحاب سح عميؾ
 عظما كقد حسنان  زىا حسف جناف ...كفي القصكر أعمى في امؾمق ترل
 قدما رقا مف يا سيدم ذا يينيؾ ...قائمو كالكلداف الحكر بو حفت

 1كحما منزالن  سامي القرب جنة في ...تؤرخو بأمبلؾ كافى رضكاف
 

  شيوخو: 
 .2الحنفي الجينيني إبراىيـ الشيخ كالده  -1
 .1ميالرم الديف خير ابف الديف نجـ كالشيخ -2

                                           
 .208\2أبك الفضؿ، سمؾ الدرر - 1
 .135في صفحة  ترجـ لو -2
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 .2النابمسي الغني عبد الشيخ كاألستاذ -3
  .3الدمشقيٌ  البعمي الحنبمي القادر عبد بف الباقي عبد بف محمد الحنبمي المكاىب كأب كالشيخ -4
مَّد الدمشقي العطيفي مكسى بف رمضاف الشيخ -5 كؼ أىٍحمد بف ميحى  الدِّمىٍشًقي عطيؼ ًباٍبف اٍلمىٍعري

نىًفيٌ  كىانىت ،عصره ًفي ًبًدمىٍشؽ اٍلمىشىاًيخ أجبلء دأح،النٍَّحًكمٌ  اٍلفىًقيو اٍلحى دىتو كى  ،كالؼ عشرىة تسع سنة ًكالى
تيكفِّي ،كىًثيرىة كرسائؿ تعميقات لىوي  ك ،كثير خمؽ ًبوً  كانتفع ،الطٍَّبع لطيؼ كىافى  ًتٍسعيف خمس سنة كى  كى
كىألؼ

4.  
كؼ عمكاف بف رىجىب بف الٌديف سعد بف عمى بف حمدمي  -6 ًطيب الدمشقى بالمكتبى اٍلمىٍعري  ماـاإل اٍلخى

مىمىاء أجؿ مف كىافى ،االلؼ بعد عٍشريف سنة كلد ،اٍلمىٍذىىب الشافعى  كنثر ،فىًقييا،ميحدثا ،الزَّمف عي
كىافى  ديكقنا االخبلؽ حسف كى كىايىة ثىبت صى تكفى ،الرِّ ًتٍسعيف ًستٌ  سنة كى كىألؼ كى

5.  
 لمتدريس كتصدر ،كألؼ أربعيف سنة كلد ،الكردم الحسيني البرزنجي الرسكؿ عبد بف محمد -7

 تفسير شرح في السمسبيؿ أنيار" :منيا عجيبة تصانيؼ كألؼ ،رؤسائيا سراة مف كصار
 .6 .كألؼ كمائة ثبلث سنة في كفاتو ككانت ،"الساعة إشراط في االشاعة" ك "البيضاكم

 سنة في كلد ،كالتقكل الصبلح مع عمـك عدة مف متضمعان  كاف ،الدمشقي الدكمي يكسؼ بف حمزة -8
 سنة ثبلثيف عمى تزيد مدة األمكم بالجامع كأفاد كدرس ،مرتيف كحج ،األلؼ بعد كثبلثيف خمس

 .7كألؼ كمائة ست سنة في كفاتو نتاكك ليست قميمة مدة اليكنسية كبالمدرسة
 كلد ،حمزة بابف كأسبلفو المعركؼ حمزة بف محمد بف الديف كماؿ محمد بف محمد بف إبراىيـ  -9

 كافر كاف ،العبلمة النحكم ،المحدث ،العالـ ،العمـ بطمب كاشتغؿ ،األلؼ بعد سيفكخم أربع سنة
 .8كألؼ كمائة عشرة تسع سنة كانت كفاتو في ،بالفضؿ مشيكران  الحرمة

 الميداني الدمشقي الفرضي النحكم الفقيو االماـ الحنفي بالطكاقي المعركؼ محمد بف الرحيـ عبد -10
 كالنحك الفقو في العمـ كبرع بطمب فأشغمو العمـ أىؿ مف كالده ككاف ،كألؼ كثمانيف خمس سنة كلد

 غير كلو الحصكفي الديف عبلء لمشيخ التنكير شرح عمى حاشية كألؼ كاألصكليف كالبياف كالمعاني

                                                                                                                                
 .137في صفحة ترجـ لو  - 1
 . 138في صفحة  ترجـ لو - 2

 ترجـ لو في الصفحات السابقة . - 3

 .  168 \2المحبي، خبلصة األثر  -4
 .74 \4المحبي، خبلصة األثر  - 5
 .204 \6الزركمي، األعبلـ 66\4سمؾ الدرر أبك الفضؿ، -6
 .  75 \2سمؾ الدرر،  أبك الفضؿ، - 7
 . 22\ 1المصدر نفسو ،  - 8
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 األربعاء يـك في قسطنطينية مدينة في كتكفي الركمية الديار إلى كسافر كالتحريرات الفكائد مف ذلؾ
  .1تعالى اهلل رحمو كألؼ كمائة كعشريف ثبلث سنة رمضاف عشر سادس

: الشافعيٌ  الحسيني الحصني الديف محب محمد بف محمد بف الديف شمس محمد بف الديف تقي -11
    .2كألؼ ف كمئةيتسع كعشر  في ككفاتو ،ف كألؼيمكلده في دمشؽ سنة ثبلث كخمس. فاضؿ

كلد سنة  .الشافعية عمماء مف: الكاممي الديف نكر ابف الديف شمس محمد، بف عمي بف محمد -12
 ركايتو في( الكاممي ثبت) لو .ف كمئة كألؼيكثبلث ةتكفي سنة كاحد ،ف كألؼ في دمشؽيأربع كأربع
  .3لمحديث

 :كمف أعمالو ،كألؼكمائة كثبلثيف أربع سنة المتكفى المحدث المكي البصرم سالـ بف اهلل عبد -13
 صحيح: أعظميا كمف األقطار يعجم مف إلييا يرجع نسخة صارت حتى الستة لمكتب تصحيح
 .4أحمد مسند كجمع سنة عشريف مف نحكا تصحيحو في أخذ البخارم

 .5المغربي سميماف بف محمد مف الشيخ لو كالده كاستجاز -14
  .6الدمشقي الصالحي العدكم محمكد بف حسيف القاضي كالشيخ -15
  .7المدني إبراىيـ الككراني بف الحسفك أب كالشيخ -11
  .8القدس مفتي القدسي المطؼ أبي بف الرحيـ عبد كالشيخ -17

 
 :(ـى1171- 000) مصطفى العممي، :عشر رابعالالمطمب 

 
ماـ األقصى المسجد خطيب ،القدسي الحنفي كالصبلحي بالعممي المعركؼ أحمد بف محمد ابف  كا 

 كقرأ ،القرآف اءةقر  فيالصكت حسف ،الصكرة جميؿ كاف ،الفقيو الفاضؿ الشيخ بالقدس المشرفة الصخرة
 كغيره الفقو كأخذ ،باألزىر كأخكه ىك كمكث مصر إلى كالده بإذف المترجـ كسافر متكف عدة في ،لفقوا

 ،القدس إلى كأخكه ىك جاء بمكتو كالده خبر جاءه كلما ،الفحكؿ األجبلء دركس كالـز المشايخ عمى
                                           

 .10\3 المصدر نفسو ، - 1
 .  5 \2سمؾ الدرر  ، أبك الفضؿ،86 \2الزركمي، األعبلـ،  - 2
 .67\4سمؾ الدرر  ، أبك الفضؿ،295 \6الزركمي، األعبلـ، - 3

 ىػ(1307ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى:  أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي القنكجي، - 4
، ،669 \1 أبجد العمـك  .75 \4البغدادم، ايضاح المكنكف  .88 \4ىػ . الزركمي، األعبلـ  1423 1ط دار ابف حـز

 .122في صفحة ترجـ لو  - 5
ىػ(، نفحة الريحانة كرشحة طبلء 1111 محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي )المتكفى: المحبي، - 6

 .152الحانة، ص 
 
 .304 \1المرادم ، سمؾ الدرر،  -7
 . 127في صفحة  ترجـ لو - 8



146 

ىناؾ مع  يحضر ككاف ،سنكات استقاـ بمصر كاف كلما ،مات أف إلى كاستقاـ األقصى في بيا كدرس
 كفاتو ككانت ،بأختو كتزكج ،بو كاختص أصحابو أحد السفط أحمد الشيخ مع اصطحب زمبلء لو ثـ

 اهلل رحميما ،قميمة سنيف بمدة قبمو تكفي أخكه ككاف ،كألؼ كمائة كسبعيف حدلإ سنة في بالقدس
  .1تعالى

 
 من شيوخو: 

 .كالده -1
 .2السركرم محمد الشيخ -2
 ،الزاىد ،العابد ،المنكرة المدينة نزيؿ ،المالكي ،الفاسي المغربي اهلل عبد ابف :المغربي محمد -3

 إنو حتى التكاضع في باىرة آية ،كالديف العبادة في راسخ قدـ ذا ككاف ،الطمبة بو كانتفع ،الكرع
 كمائة كأربعيف إحدل سنة كفاتو ككانت رأسو عمى داره إلى بستانو مف السعؼ حزمة يحمؿ كاف
   3 .كألؼ

 بعض في مشارؾ فقيو مقرئ، نحكم،.(السعكد أبك) الحنفي المصرم، سقاطي،اإل رعم بف حمدأ -4
 القكؿ النحك، في مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ منيج عمى الحالؾ تنكير: مؤلفاتو مف ،العمكـ
 تكفي سنة .الببلغة في السمرقندية عمى العصاـ شرح عمى كحاشية ،عقيؿ ابف شرح عمى الجميؿ

  4.لؼف كمئة كأيتسع كخمس
 

 :(ـى1180 -00)بدر الدين  ،القدسي :عشر خامسالالمطمب 
 

 ست نحك سنو ككاف كالده تكفي ،القدسي الحنفي الكناني جماعة بف الديف بدر بف محمد بف الديف بدر
 المنبر عمى خطب سبعة عشر سنو صار كلما ،فحفظ القرآف كطمب العمـ عمى عمماء القدس ،سنيف

 العمـك كسائر كالتفسير الحديث بقراءة دمشؽ كعمماء بالمراسمة مصر ماءعم كأجازه .بالقدس الشريؼ
 كاف كقد ،سنتيا كفي الخمس الصمكات في يـك كؿ غالبان  تمامان  القرآف يقرأ ككاف  ،كالعقمية النقمية
 ،العباد كبمصالح بالمطالعة اشتغالو مع مراران  منو ذلؾ كقع كقد القرآف بيما يختـ ليبلن  ركعتيف يصمي
 الحنفية فتاءإ تكلى فرضيان  فقييان  فاضبلن  ككاف ،(األركاح كنجاة الكضاح النكر) سماىا أدعية نؼكص

 نتاكك ،كراسة عشريف نحك البدريو تسمى كمافت كلو ،سنيف عشر نحك كسبعيف يفتاثن سنة بالقدس
                                           

 .218\4أبك الفضؿ، سمؾ الدر - 1
 .123في صفحة  ترجـ لو -2
 .60\4أبك الفضؿ، سمؾ الدرر  - 3

 . 29 \2معجـ المؤلفيف  ،. عمر كحالة 149 \1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  - 4
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 لحنفيةا مفتي التافبلتي محمد الشيخ كرثاه ،بالقدس كألؼ كمائة كثمانيف سبع سنة صفر في كفاتو
 : بقكلو بالقدس
 المحابر كتبكي األقصى كينديؾ ...المنابر تشكك الديف بدر لفقدؾ
 صابر لبعدؾ منيا ما لمكتؾ ...حزينة الصبلة محاريب كىدل

 البصائر تطيب ىذا يا بكعظؾ ...بارعان  الخطابة نادم في كنت لقد
 1 ركسام ليؾإ سمع ذك تيقظ ...الكرل مبلء في الذكر تمكت ما إذا
 

  :شيوخو
 ،لييةاإل المعارؼ في قدمو الخير عمك ،الحمكم بالمطيفي المعركؼ حسيف ابف المطيفي مصطفى -1

 كفاتو ككانت كالتككؿ التفكيض حاؿ عميو يغمب ،المرشديف كاألئمة العارفيف األكلياء كبار مف كىك
 2.كألؼ كمائة كعشريف ثبلث سنة

  3 .النابمسي الغني عبد الشيخ -2
 المدد) لو. بالحديث المشتغميف مف شافعٌي، مصرم فقيو :الدفرم الديف شمس محمد، بف محمد -3

 .4كستكف كمئة كألؼ ةتكفي بعد سنة كاحد( السند عمك بمعرفة
 في أقاـ ،سنة ثبلث كمئة كألؼ كلد في دمشؽ:الحنفي الدمشقيٌ  الًعمىادم إبراىيـ بف عمي بف حامد -4

 التفصيؿ) نقحو كبيريف، مجمديف في( تاكلالف) منيا كثيرة، مؤلفات لو. سنة 34 اإلفتاء منصب
  .5كسبعيف كمئة كألؼ ةكفاتو في سنة كاحد،ك( كالتأكيؿ التفسير بيف

 تكلى مصرم، كشاعر فقيو ،ف كألؼيكتسعكلد سنة كاحدة .الشبراكم عامر بف محمد بف اهلل عبد -5
 ،(بدر كةغز  في الصدر شرح: )لو .كاألدب التاريخ في عدة كمؤلفات كتب لو .األزىر مشيخة

تكفي سنة  (األشراؼ بحب اإلتحاؼ) ،(البياف عنكاف) ،(األشراؼ مدائح في األلطاؼ منائح)
  .6ف كمئة كألؼيكسبع ةكاحد

                                           
 .2\2المصدر نفسو، - 1

 .184 \4المصدر السابؽ،- 2
 . 138ترجـ لو في صفحة  - 3

 .67 \7الزركمي  - 4

 . 162 \2. الزركمي، األعبلـ،  21 \4أبك الفضؿ، سمؾ الرر  - 5
 .443 \1سمؾ الدرر ، 209 \1 معجـ أعبلـ شعراء المدح النبكم . درنيقة، 699 \1 الزركمي، األعبلـ، - 6
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 دمشؽ، عمماء مف أديب: المنيني النجاح أبك الديف، شياب صالح، بف عمر بف عمي بف أحمد -6
 الفكائد في السنية الفرائد) ك( الشاـ بفضائؿ اإلعبلـ) لو .ف كألؼيفي سنة تسع كثمان مكلده

 .1كفاتو سنة اثنتيف كسبعيف كمئة كألؼ ،جكدة فيو شعر كلو( النحكية
نزؿ غزة  ،األسمر الحسيني ينتسب إلى الشيخ عبد السبلـ القدسي المكقت أحمد المحدث كالشيخ -7

 ،قصىتكلى كظيفة اإلمامة بجامع المغاربة كالكعظ بالمسجد األ ،في أكاخر القرف التاسع كتكطنيا
 .2تكفي سنة ست كثمانيف كمئة كألؼ

لو  ،كلد سنة ثماف كثمانكف كألؼ،أحمد بف عبد الفتاح بف يكسؼ المجبرم الشافعي الشيير بالممكم -8
   .3كشرحاف عمى السمـ االخضرم ،شرحاف عمى رسالة االستعارات :مؤلفات منيا

  .4الجينيني صالح كالشيخ -9
لد في أكاخر المائة بعد األلؼ ، كاف مف العمماء الشافعي الدمشقي ، ك كزبر  بف عمي كالشيخ -10

المشيكريف كالمتفكقيف ، إمامان بارعا ، متقنان ، فيامة ، صالحان ، عابدان ، تقيان ، لو اليد الطكلى في 
 .5القراآت كغيرىا ، كاف فريد زمانو عممان كعمبلن 

خذ العمـ مف عمماء : مفتي السادات الشافعية ، صاحب الفتاكل الخميمية ، أالخميمي محمد -11
 .6ىجرم ، كدفف في المدرسة البمدية بالقدس 1149مصر، تكفي في عاـ 

 .7الحنفي األسقاطي أحمد بف محمد الشيخ -12
 

 :8من مؤلفاتو
 .الكضاح نكر شرح ًفي اٍلًمٍصبىاح ضكء

 .كراسة عٍشريف نىٍحك البدرية اٍلفىتىاكىل
اة الكضاح رنك  نىجى   .دعيةاأل ًفي ركاحاأل كى
 
 

                                           
 103 \1، البغدادم، إيضاح المكنكف 133 \1، أبكالفضؿ، سمؾ الدرر، 181 \1ركمي،األعبلـ، الز  1

 .  138 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 2
 .117 \1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر  - 3
 . 138في صفحة ترجـ لو  - 4

 .8 \2سمؾ الدرر،  - 5
 .95 \8الدباغ ، مكسكعة ببلدنا فمسطيف ،  - 6
 .142صفحة في ترجـ لو  - 7
 .231\1ىدية العارفيف  - 8
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 :(ىـ 1188 -1115) المطيف عبد ،القدسي :عشرسادس ب الالمطم
 

 خمس سنة في كلد ،القدسي ،الحنفي القادر عبد بف المطيؼ عبد بف اهلل عبد بف المطيؼ عبد السيد
 كرئيسيا بيا الحـر كشيخ ،القدس نقيب ،السعادة راتعان  كفي،كاصبلن  السيادة في كنشأ ،كألؼ كمائة عشرة
 ،الفخر صاحب المطيؼ الشيير المعتبر السخي الكامؿ الممدكح الجكاد ريؼالش السيد أعيانيا كعيف
 سميـ القدر رفيع ميابان  ،األخبلؽ حسف ،كالكـر بالجكد بكقتو تفرد مف أحد كاف ،الجميؿ العريؽ كالمجد
 ألىمو المعركؼ مسدم ،كالضيفاف لمفقراء محبان  كفيو بشاشة ذا ،الخصاؿ زاكي األعراؽ طيب ،النفس
 الحـر كمشيخة ،األشراؼ نقابة منصب كتكلى كلياليو أيامو كطابت معاليو صبح كأسفر ،افحسكاإل

 ناحية كؿ مف عميو كأقبمت ،كاألسماع األفكاه صيتو كمؤل كذاع كاشتير ،أركانو مشيدان  كاستبد ،الشريؼ
 كتفضيبلن  رمةمك كيزيدىـ كتبجيبلن  قباالن إ يكسعيـ كىك ،العباد غرائب بقعة كؿ مف إليو ككفدت ،الكراد
 كلما، الشريؼ قبؿ الضعيؼ كيعظـ ،ضحكؾ بكجو كيقابميـ ،كأكالده بنفسو الضيكؼ لخدمة يتقدـ ككاف
 إليو فج كؿ مف الحجاج كردت ،عمييـ جرل كما نيبيـ مف قدر ما الحجاج عمى تعالى اهلل قدر

 كغالب دمشؽ مف غيره كامتدحو ،رحب بصدر يتمقاىـ فكاف كأفرادان  أفكاجان  رداء كال زاد ببل مشمحيف
 لمديار كارتحؿ ،كعمماؤىا كصدكرىا كرؤساؤىا أىالييا عميو كأقبمت ،زار دمشؽ أكثر مف مرة ،األطراؼ
 نيؿ كالكراد الحاجات لذكم الذم كالمطمح رحاىا مدار عميو الذم صدرىا القدس في يزؿ كلـ الركمية
 مع النكاحي تمؾ أىالي امتزاج فمعدـ ،الحاج كأمير دمشؽ كالي باشا عثماف الكزير زمف إلى رجاىا
ىانتو ىتكو كأراد عزه بو اضمحؿ صدع طرفو مف لو حصؿ المذككر الكزير  الفساد أىؿ كأكقع ،كا 
 سكل يتعاطى كال داره يمـز أف عميو نبو إنو حتى ،كالعداكة البغض إلى أدل ما المشاحنات مف بينيما
 ،الحسنة حالتو عمى كاستقاـ اهلل عبد السيد لكلده ةبالنقاب عرض حتى ذلؾ عمى يزؿ كلـ ،النقابة أمكر
سعافو كترجيو كرمو عف يتغير كلـ  إلى معتبران  رئيسان  يزؿ كلـ ،ذلؾ في طريقتو كعف كالقصاد الكراد كا 
  .1تعالى اهلل رحمو ،كألؼ كمائة كثمانيف ثماف سنة - في كفاتو ككانت ،مات أف
 

  (ـى1188 -0000) الفتاح عبد ،التميميالمطمب السابع عشر : 
 

 جاكر ،الفقيو الفاضؿ العالـ الشيخ المحققيف خاتمة ،النابمسي ،الحنفي ،التميمي دركيش بف الفتاح عبد
 كأظير ،بابنتو زكجو فيو النجابة تكسـ كلما ،طفيمال الرحيـ عبد السيد الشيخ مفتييا عمى كتفقو بالقدس

 يعيد لـ بأنو كلده أخبر ،الككالة بطريؽ متعددة تمرا عنو القدس فتاءإ كباشر ،رتبتو عمك أقرانو بيف
 الفتاحية الفكائد) سماه الفكائد غزير الفقو في كتاب التآليؼ مف كلو ،كتجكيده القرآف حفظ في اال نفسو

                                           
- 

 .  126\3أبكالفضؿ، سمؾ الدرر  1
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 ثماف سنة أكاخر في كفاتو ككانت ،الفتيا مباشرتو مدة جمعيا لطيفة فتاكم كلو ،(الحنفية فقو في
  .1كألؼ كمائة كثبلثيف

 
 :(ـى1196 -1143) الدين مالك ،البكري :عشرالثامن  المطمب

 
 ،األديب،الصكفي ،الغزم ،الحنفي الصديقي البكرم عمي بف الديف كماؿ بف مصطفى بف محمد

 كقرأ ،أبيو حجر في كنشأ ،المقدس ببيت ،كألؼ كمائة كأربعيف ثبلث سنة كلد ،الفتكح أبك ،الشاعر
 كالده عف الخمكتية الطريقة كأخذ ،العمـ طمب في كأخذ سنيف تسع ابف ىك ك كختمو العظيـ القرآف
 :قكلو شعره كمف نافعة مؤلفات كألؼ كفضؿ كبرع ،المشيكر األستاذ
 أغدقا ىك إف البحر يغار كجكد ...كالتقى كالفضؿ العمـ في نشأ كريـ
 كارتقى الكماالت في تسامى جميؿ ...لكده انفصاـ ال خميؿ خميؿ
 كصفقا األناـ في فخران  الفضؿ كسا ...الذم لجيبذكا المفضاؿ السيد ىك

 ركنقا حاز لقد مما بو كأزىت ...مراتبان  دمشؽ أفتا بو تسامى
 أنطقا اهلل بو فضؿ مف حاز بما ...رائجان  الكماالت سكؽ بو كقاـ
 أشرقا المجد قبة في عبل كبدران  ...جميعيـ لؤلناـ كيفان  زاؿ فبل

 2ىاشـ  غزة في كألؼ فكتسعي ست سنة شكاؿ في كفاتو ككانت
 

 :شيوخو
 .كهأب -1
 ةكلد سنة كاحد ،الشيير بالككراتي ،الشافعي ،محمد بف إبراىيـ حسف بف شياب الديف الكردم -2

كمختصر  ،لممتقي اليندم (منتخب كنز العماؿ في سنف األقكاؿ)ثاره آمف  ،فقيو ،ف كألؼيكثمان
  .3ألؼف كمئة ك يتكفي سنة خمس كأربع ،شرح شكاىد الرضى لمبغدادم

م ىك عبد اهلل بف محمد بف عامر بف شرؼ الديف القاىر  ،الشبراكم محمد بف اهلل عبد كالجماؿ -3
ديكاف شعره  كلو مؤلفات نافعة منيا ،ف كألؼيكتسع ةكلد سنة كاحد ،بالشبراكم الشافعي الشيير

  .4ف كمئة كألؼيتكفي سنة اثنتيف كسبع ،المسمى بمنائح األلطاؼ

                                           
 .  36\4 . الزركمي، األعبلـ42\4المصدر نفسة  - 1

، درنيقة، معجـ 32/ 12؛ كحالة، معجـ 100/ 7، الزركمي، األعبلـ 343/ 2؛ البغدادم، ىدية العارفيف 575/ 2البغدادم، إيضاح المكنكف  2
 400 \1، النبكم أعبلـ شعراء المدح

 196 \8عمر كحالة، معجـ المؤلفيف  3

 107 \3أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،  4
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 ف كألؼيكلد سنة ست كتسع ،حسيني المغربي المالكي الشيير بالبميدمابف محمد بف محمد ال  -4
 تفسير عمى حاشية منيا مؤلفات كلو ،كالشاـ األزىر عمماء محققي مف جماعة بو النتفع

تكفي  ،تءاالقرا عمـ في طكلى يد لو ككانت ،لؤلشمكني األلفية شرح عمى كحاشية البيضاكم،
   .1ف كمئة كألؼيسنة ست كسبع

ترؾ الكثير مف المؤلفات منيا  ،كلد سنة مئة كألؼ ،ـ الديف أبك المكاـر الشافعي الخمكتيىك نج  -5
ف يكثمان ةتكفي كاحد ،حاشية عمى شرح المارديني ،"" رسالة في التقميد في فركع أصكؿ الفقو 

  .2كمئة كألؼ
مف  ،ألؼف كمئة ك يكلد سنة ثبلث كثبلث ،أبك الصبلح الشياب أحمد بف مكسى الشافعي األزىرم -6

 ،حاشية عمى الممكم عمى السمرقندية ،شرح عمى نظـ التنكير في إسقاط التدبير لمممكم :تأليفو
  3.تكفي سنة ثماف ك مئتيف كألؼ 

حاشية عمى شرح  :أخك نجـ بف محمد بف سالـ الحفني مف مؤلفاتو يكسؼ الحفني الجماؿ إخكه -7
   .4كحاشية عمى شرح الخزرجية ،األلفية لؤلشمكني

  5 .د بف عبد الفتاح بف يكسؼ المجبرم الشافعي الشيير بالممكمأحم  -8
 .6الحنفي السعكد أبي كالسيد -9

  .7الجبرتي حسف الشيخ -10
 

 :8مؤلفاتو
 الكممات عمى العكاطر النفحات)سماىا كالخاطر الضمير عمى الخكاطر الكممات رسالة شرح منيا

 .(الخكاطر
 .(اآلجركمية معاني حؿ في البكرية ماتكالكم الفريد الجكىر) سماىا كالده منظكمة كشرح

  .(اليمزية القصيدة حؿ في البكرية كالعقكد) 

                                           
 .110 \4المصدر السابؽ،  - 1

 نقبلن عف النت، كؿ مف تكلى مشيخة األزىر .  - 2

 . 188\2، عمركحالة، معجـ المؤلفيف 171 \1، الدمشقي، حمية البشر 825 \2الكتاني، فيرس الفيارس  - 3

 .241\4الفضؿ، سمؾ الدرر أبك  - 4
 .150ترجـ لو في صفحة  -5

 . ستأتي ترجمتو في الصفحة التالية  - 6
 ستأتي ترجمتو في الصفحة التالية. - 7
. حاجي خميفة، ىدية  400\1معجـ شعراء المدح النبكم  . درنيقة،100 \7 الزركمي، األعبلـ ،14\4سمؾ الدرر أبك الفضؿ، -8

 .343\2العارفيف 
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  .(كالمتكف الشركح أسماء في الظنكف كشؼ) سماىا غريبة طريقة عمى الكتب أسماء في كتابان  كجمع
 ماهكس كشرحو (البكرية الفرائد نظـ في البكرية الدرة)كسماىا كنظميا الفرائض عمـ في الرائض كالركض

 .(الغكامض كشؼ)
  .الشمائؿ تمخيص في الفضائؿ كعنكاف 

 .السمع عمى البصر تفضيؿ في السمع كتشنيؼ
 .أخرل كرسائؿ
 .األشعار مختار مف األفكار نبراس سماه شعر كديكاف

 مدح في لييةاإل المنح)سماه حافبلن  شرحان  كشرحيا"(  اهلل رسكؿ مدح في اآللو منح)سماىا بديعية كنظـ 
  .(ريةالب خير

 
 :(ـى1197 – 1133) إبراىيم ،الصالحاني :عشر تاسع الالمطمب 

 
 الفرضي الفقيو الشيخ ،بالصالحاني الشيير الحنفي ،كالمنشأ المكلد الغزم إبراىيـ بف خميؿ بف إبراىيـ
 كغيرىـ ،القاىرة إلى كرحؿ ،كألؼ كمائة كثبلثيف ثبلث سنة كلد الديف برىاف إسحؽ أبك المكقت ،الفمكي

 في كأخرل ،المقنطر الربع في رسالة التآليؼ مف كلو ،الفتكل عمى أمينان  بيا كصار دمشؽ دـكق
 .1كألؼ كمائة كتسعيف سبع سنة بدمشؽ تكفي ذلؾ كغير الشحنة ابف فرائض كشرح ،العركض

 
 شيوخو:

كلد سنة سبع .العمماء مف حنفي فقيو :المنصكرم المنير محمد بف عمر بف مصطفى بف سميماف -1
 األزىرية، في (الدقائؽ كنز عمى العيني خطبة شرح) كصنؼ. باألزىر كتخرج ،ف كألؼيكثمان
  2.ف كمئة كألؼيفتاكيو تكفي سنة تسع كست في الناس كرغب الحنفية، مشيخة عميو كدارت .فقو

 عمى الناظر عمدة) لو. مصرم حنفي فقيو :الشريؼ السيد إسكندر عمي بف( السعكد أبك) محمد -2
 .3ف كمئة كألؼيتكفي سنة اثنتيف كسبع(  ئركالنظا األشباه

 الشيير األزىرم المصرم المالكي مصطفى بف يحيى بف عمي بف كم عمرالطحبل كعمر -3
 سراج حفص أبك عصره أكحد المسند األصكلي المعمر الفقيو المحدث ماـاإل الشيخ بالطحبلكم

 .4كألؼ كمائة كثمانيف حدلإ سنة كفاتو ككانت الديف
                                           

 الصيحاني كليس الصالحاني فييا باسـ  135\4إتحاؼ اإلعزة  ، الطباع،6\1ك الفضؿ، سمؾ الدررأب - 1
 135 \3الزركمي، األعبلـ،  - 2
   .296 \6 المصدر نفسو، - 3

 .  193 \3 سمؾ الدرر - 4
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فقيو، كلد سنة عشر كمئة : الحنفي العقيمي الجبرتي الزيمعي عمي بف حسف بف إبراىيـ بف حسف -4
 الحكض، ماء حكـ في( اإلشكاؿ رفع) منيا ،ئؿرسالو .. كاليندسة بالفمؾ عمـ لو ،كألؼ

 في( المقنطرات ربع عمى المختصرات أخصر) ك رسالة،( باألسطحة يتعمؽ فيما المفصحة)ك
 .1ف كمئة كألؼيتكفي سنة ثماف كثمان ،(بالمكازيف عمؽيت فيما الثميف العقد) ك الفمؾ،

 
 :2من مؤلفاتو

 .المقنطر الربع في رسالة
 .العركض في كأخرل
 .الشحنة ابف فرائض كشرح

 
  :التالية أسماؤىم  مماءوفيو الع :العشرون المطمب 

 
  3.ف كمئة كألؼ يأربع سنة ان كاف مكجكد ،الحنفي المفتي بغزة :إبراىيـ الصيحاني -1
تكلى اإلفتاء بغزة بعد أبيو في منتصؼ  ،ابف إبراىيـ الصيحاني مفتي غزة :يؿ الصيحانيخم -2

  4القرف الثاني عشر
تكفي أثناء القرف الثاني عشر  ،صالح بف أحمد بف محمد بف صالح بف التمرتاشي ،التمرتاشي -3

اىا " كصنؼ رسالة سم ،كقاـ بيا ،تردد عمى مصر ،ظير في أكاخر القرف الحادم عشر اليجرم
لخصيا مف كتاب  كىذه الرسالة الخير التاـ في ذكر حدكد األرض المقدسة كفمسطيف كالشاـ "

ككتاب إتحاؼ األخصاء في فضائؿ المسجد األقصى  ،األنس الجميؿ لمجير الديف الحنبمي
  5 .لمسيكطي

 
 
 
 

                                           
 178\2الزركمي، األعبلـ،  - 1

 . 6 \1 سمؾ الدرر - 2

 .135\4إتحاؼ األعزة   الطباع، - 3

 .135\4ر نفسو ،المصد - 4
 .  99\4، المصدر نفسو  - 5
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  .(ـى3166 -3100)القرن الثالث عشر اليجري :السابعالمبحث 
 

 ( ىـ1200نحو  -0000)محمد  ،لمطفا وأب :المطمب األول
 

 العالـ اليماـ ،بكقتو الحنفية أفقو ككاف ،القدسي الحنفي إسحؽ بف المطؼ أبي بف الرحيـ عبد ابف
 بو كقاـ ،القدس فتاءإ كتكلى ،البديع النظـ كلو ،ذكره المقدـ ككالده العمماء مشاىير مف كاف الفاضؿ

 يحدد كلـ ،المحمدية الحسنة الفتاكم كلو ،يبالي ال ،طبعو في حدة لو ككاف ،لمحكاـ رادعان  القياـ حؽ
  1 .تعالى اهلل رحمو بالقدس الرحمة باب بتربة دفف ،في نحك مئتيف كألؼ كلكف ،كفاتو سنة

 
  :(ىـ 1200 -1151) حسين ،الخالدي :المطمب الثاني

 
 حدلإ سنة لدك  ،الحنفي القدسي الخالدم صالح بف محمد بف محمكد بف مكسى بف محمد بف حسيف

 باألخذ كاشتغؿ ،العظيـ القرآف كقرأ ،كاتبان  ،ذكيان  ،متفكقان  ،نجيبان  ،أديبان  ،كاف عالمان  ،كألؼ كمائة كخمسيف
 ،بو كبرع الشعر كنظـ ،الخط حسف ،كالمغة األدب يعرؼ ،نشاءكاإل الكتابة سريعككاف  كالتحصيؿ
 كالمشيكريف بيـ المنكه العدكؿ دأح كصار ،بالقدس القضاء مجمس في كالكتابة الشيادة كتصدر
 كأرادكا عنده أناس بو كسعى ،الكزير عثماف بف دركيش الديف جكاد دمشؽ نائب أياـ كامتحف ،بالمعرفة

 بحبسو كأمر دمشؽ إلى القدس مف بو فأرسؿ ،سيئة كأشياء أفعاؿ إلى كنسبكه كاعتقالوتحريضو 
 تسع سنة كذلؾ مبجبلن  مكرمان  القدس إلى عادك  ،كلكف تدخؿ كجكه الخير منع ذلؾ ،كتأديبو كاعتقالو
 .2رحمو اهلل كألؼ مئتيف سنة في بالقدس كفاتو نتاكك ،كمات مدتو تطؿ كلـ ،كألؼ كمائة كتسعيف

 
 .3الخميمي الغزالي محمد بف يكنس النكف بكأ الشيخ :من شيوخو

 
 :4آثاره من
 النبكية، البشائر 
 .(كسمـ يوعم اهلل صمى) الرسكؿ مدح في الكصكؿ كغاية 

                                           
 .201\6 ،. الزركمي، األعبلـ 58 \4 المصدر السابؽ، - 1
 .74 \2الفضؿ، سمؾ الدرر - 2

 .74 \2الفضؿ، سمؾ الدرر -3

 . درنيقة، معجـ60 \4كحالة، معجـ المؤلفيف  182، 142: 1، البغدادم: إيضاح المكنكف 328: 1البغدادم: ىدية العارفيف  4
 .132 \1شعراء المدح النبكم 
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 . البلمية المشيكرة زىير بف كعب قصيدة كتصدير تعجيز 
 .لييةاإل التكسبلت

 
  :(ـى1224 -1156)حسن بن عبد المطيف  ،الحسيني :المطمب الثالث

 
غير ىذا كلكف ،الشيير نسبو بابف غضية ،ىك حسف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل بف عبد المطيؼ

الكفائي  آؿلى النقابة كاإلفتاء في القدس عف إضافة إلذا االسـ بايل ةكرث صبحكاأف،اإلسـ إلى الحسيني
  .الذيف انتيى ذكرىـ في المدينة ،الحسيني

تكفي  ،كعمؿ أيضان قاضيان كنقيبان لفترة قصيرة ،ألكثر مف ثبلثيف عامان  مفتي الحنفية في بيت المقدس 
فانتقمت نقابة األشراؼ  ،كف محموكال يكجد لو أخكة يحم ،عف عمر يجاكز التسعيف عبد المطيؼ كالده

الكظائؼ  تكبيذا تككف اجتمع ،إفتاء الحنفية ،كاستمـ ابنو حسف الكلد الثاني ،إلى ابنو الكبير عبد اهلل
مع أف العائبلت األخرل نافستيـ في تمؾ ،في أكالده الثبلثة ،كالنقابة ،كاإلفتاء ،ـشيخ الحر  ،الثبلثة
 ،مف األسر العريقة في القدس ان صاىر الشيخ حسف عددكقد  ،كحصمت عمييـ أحيانان  صباالمن

فأخذ منصب نقابة األشراؼ كمشيخة الحـر بعد كفاة أخيو  ،فساعدت عمى تعزيز مكانتو في المجتمع
  .كأثناء الحممة الفرنسية عمى فمسطيف كاف لو دكر بارز في تمؾ األحداث،األكبر عبد اهلل

منيا مكتبة كبيرة جعميا في خدمة ،ثركة مالية ضخمة نتيجة جمعو ،كانت لو أكقاؼ خيرية كأىمية
كتكرث مكانو في دائرة اإلفتاء  ،كلكف كانكا صغاران عند مكتو ،خمؼ ثمانية أكالد ،العمماء كطمبة العمـ
  .1لى طاىر أفندمإشراؼ لت نقابة األآك  ،بف أخيو عبد الصمد
  

 :من شيوخو
: حامد أبك الشافعٌي، األشعرم الدمياطيٌ  ،الحسيني البديرم أحمد بف محمد بف محمد بف محمد -1

 مصطمح في( البيقكني منظكمة شرح) كتبو مف لو. الشافعية مف بالحديث، عارؼ فاضؿ،
 الشمعة) شرح في( الفتحية المشكاة)ك ،(العكالي األسانيد بياف في الغكالي الجكاىر) ك الحديث،
  .2ف كمئة كألؼيتكفي سنة أربع ،النحك في لمسيكطي،( المضية

  .3أحمد المؤقت -2
  .4التافبلني  -3

                                           
 . 109أعبلـ فمسطيف، ص  - 1
 .154 \1، الكتاني، فيرس الفيارس، 66\7الزركمي، األعبلـ،  - 2

 . 169ستأتي ترجمتو في صفحة   - 3

 . 169ستأتي ترجمتو في صفحة - 4
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 بالمغة عبلمة. المرتضي الممقب ،الزبيدم الحسيني الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد بف محمد -4
 في العركس لو تاج ،تعالى اهلل خمس كمئتيف كألؼ رحمو سنة تكفي.كاألنساب كالرجاؿ كالحديث

 .1العباس بني نسب في اساإلقتب جذكة ،العكاتؾ عف باإلفصاح المدارؾ إيضاح ،القامكس شرح
 في مشاركا كافك  .الشافعي باعمكل العيدركس اهلل عبد بف بكر أبي بف أحمد بف محمد ،باعمكلي -5

،  2.«اإلعراب ممحة» ك «اإلرشاد» محفكظاتو كمف «الفقيي المنياج» كقرأ العمـك
 

 ( ـى1246 -0000)الشيخ محمد  ،سكيك :المطمب الرابع
 

ثـ ذىب  ،كدرس فييا ،كلد في غزة ،عالـ أزىرم ،صكفي ،فقيو ،حنفي ،ىك محمد بف شاىيف بف سكيؾ
كبقي فيو حكالي ثماني عشر  ،إلى مصر في أكاخر القرف الثاني عشر لئلرتقاء في دراستو في األزىر

في غرفة صغيرة كجمس غزة  بعد ذلؾ رجع إلى ،كالتحؽ بالعمماء الكبار كتعمـ عمييـ حتى أجازكه ،سنة
أكضة الشيخ سكيؾ " حتى زلزلت في الحرب العالمية  تعرؼ ب" تكصار  ،الكبير في الجامع العمرم

  .ىا مع المحميف المذيف كانا في جكارىا في الجية الغربية ليصبحا مكتبةؤ ثـ أعيد بنا ،األكلى
ككاف ينسخ الكتب بيده كيأخذ  ،كاستفاد منو الناس فانتشر فضمو ،فرغ الشيخ محمد حياتو لمعمـ كالعبادة

لعمره فكضعكا لكؿ يكـ ثبلثة كراريس كالكراس  حتى أحصكا مخطكطات يده بالنسبة ،عمى ذلؾ أجرة
  .عشر كرقات

كتكسط لمناس عند حاكـ عكا عمى تخفيؼ الضرائب عنيـ فقبؿ  ،عرض عميو اإلفتاء فرفض قبكليا
 .3مات رحمو اهلل كدفف قرب مزار الشيخ عمي بف مركاف .طمبو عند الكالي

 
 

  :من شيوخو
 جيد الحفظ لممقركء ،كريـ ،فقيو ،المصرم القمعاكم الحفني السحيمي محمد بف أحمد بف أحمد -1

 المذىب، فقو في كدرس ،كاألخبار التراجـ في  يد لو فكاف ،العمكـ جميع في برع لقد ،كالمسمكع،
  .1كسنة كمائتيف ألؼ سنة تكفي ذكره، كنما قدره، كسما كاألصكؿ، الفركع في عمدة صار

                                           
بف غييب بف محمد )المتكفى:  بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف يحيى ،ابف غييب - 1

الميداني، حمية البشر في تاريخ القرف ،ـ 1987 -ىػ  1407 1ط، دار الرشد، الرياض ،181 ص، طبقات النسابيف ،ىػ(1429
  70 \7 . الزركمي، األعبلـ . 149 \2الثالث عشر،

كس )المتك  -2 كس، محي الديف عبد القادر بف شيخ بف عبد اهلل العىٍيدىري النكر السافر عف أخبار القرف  ،ىػ(1038فى: العىٍيدىري
 . 128\ 10شذرات الذىب ، ، ابف العماد1405 1ط،بيركت –دار الكتب العممية   98ص،العاشر

 .212أعبلـ فمسطيف  ،مناع - 3
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 النحراوى الدين ناصر بن الدين زين بن القادر عبد الدين محيى بن محمد بن اهلل عبد: النحراكم د اهللعب -2
 .2وألف وعشرين ست مات سنة ، الحنفى

 عالم ، فرضى.  الشافعي ، الخلوتي ، الحفناوي ، البكري ، بالسمانودي المعروؼ ، المنير مصطفى بن ابراىيم -3
 اعمال توضيح في الطالب وبغية االحباب وتحفة ، التركات وقسمة ائضالفر  علم في الثمرات لو.  بالحساب
 .3 الحساب

  .4محمد مرتضى الزبيدم الحسيني شارح القامكس -4
 .5أحمد اإلسقاطي الحنفي -5

 
 :(ىـ 1270 -0000الشيخ صالح ) ،لسقا النويريا :المطمب الخامس

 
كلد في قرية خاف  ،مقب بالسقاالم ،ابف الشيخ أحمد بف صبلح الديف النكيرم ،ىك صالح بف يكسؼ

رفيقان لمشيخ عبد اهلل صنع اهلل سنة  ،كمنيا إلى مصر ،ثـ جاء إلى غزة كطمب العمـ فييا ،يكنس
حتى نبغ في العمـك النقمية كالعقمية  ،ق كجاكر األزىر مدة طكيمة كالتحؽ بدركس شيكخ األزىر1213

 .كبرع في فقو الحنفية
كحضر إلى غزة في سنة  ،ة بعض التجار كاألعياف البارزيفقصد ببلد الحجاز مف مصر في صحب

كارتفع قدره ثـ تقدـ لكظيفة  ،كتصدر عند األعياف كالحكاـ ،ق كعيف لمتدريس الخاص كالعاـ1230
رفع  ،ػى 1240سنة  ،صنع اهلل اإلفتاء في غزة بعد عزؿ الشيخ عبد الحي الذم خمؼ الشيخ عبد اهلل

  .يا الشيخ عبد الحيمنيا بعد مدة قصيرة كأعيد إلي
خميفة لمقاضي السابؽ عمي  ،كالقضاء في غزة ق تكلى الشيخ صالح كظيفة النيابة1250في سنة 

فكانت تؤخذ بالضماف مف المبل القاضي في القدس بثبلثة ) ،اعتمى تمؾ الكظيفة مدة ،أفندم الخالدم
 .ثبلثة كستيف غرشان(مدة الشيخ الصالح إلى  ثـ زاد ضمانيا فكصؿ في .عشر غرشان في الشير

كآلت إليو في أكاخر  ،كلـز العبادة كالتدريس ،كجمس في بيتو ،كبر سف الشيخ فاستقاؿ مف الكظيفة 
  .عمره مشيخة الحنفية كرئاسة العمماء في غزة

كرثاه الشيخ أحمد بسيسك بقصيدة مكجكدة  ،عف تسعيف عامان رحمو اهلل ف ك مئتيف كألؼسنة سبعي تكفي
 .1هفي ديكاف شعر 

                                                                                                                                
 .188 \1الميداني، حمية البشر،  - 1

 .66 \3خبلصة األثر،- 2
 .74 \1عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  - 3
 في الصفحة السابقة . ترجـ لو - 4
 .142في الصفحة  ترجـ لو - 5
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 ىـ(1282 -الحسيني ،طاىر بن عبد الصمد ) ....المطمب السادس : 
ىك طاىر بف عبد الصمد بف عبد المطيؼ الحسيني، مفتي الحنفية في القدس لثبلثة عقكد، كأحد 

كاف عالمان كقكران ، درس في األزىر ، كتعرؼ إلى كبار  عممائيا كمدرسييا المميزيف في ذلؾ الزمف.
ى عمى اتصاؿ معيـ بعد عكدتو إلى بيت المقدس ، كتـ حصكلو عمى كتب نادرة العمماء ىناؾ ، كبق

ىػ مدرسان لصحيح 1227مف القاىرة عف طريقيـ . درس في األقصى كفي مدارس الحـر كعيف في سنة 
.كبقي الشيخ طاىر مفتيان ألكثر مف عقديف مف دكف تكقؼ بتعييف رسمي مف البخارم في قبة الصخرة 

ـ تزعزعت مكانة العمماء كاألعياف ، 1832األستانة .كبعد اإلحتبلؿ المصرم سنة شيخ اإلسبلـ في 
ـ ، فكاف عقابيما النفي إلى مصر كمنيـ المتي 1834كتقمصت نفكذىـ ، أمثاؿ طاىر ، فدعمكا ثكرة 

طاىر، كبعد عكدة اليدكء إلى المنطقة سمحكا لممفتي كمف معو بالعكدة إلى مكطنيـ ، ككاف ذلؾ في 
بعد عكدة  ـ، كرجع إلى اإلفتاء ثانية ، كلكنو لـ يمكث طكيبلن حيث سافر إلى اإلستانة1835سنة 

ـ، كىناؾ أصبح طاىر أفندم مف مقربي شيخ اإلسبلـ عارؼ حكمت ، 1841العثمانييف إلى البمد 
،فأمضى الذم رفض السماح لو بالعكدة إلى القدس كي تستفيد العاصمة العثمانية مف عممو كمعرفتو 

 . 2حياتو في العاصمة العثمانية حتى كفاتو  آخر
 

 :(ـى1289 – 1250)الشيخ خميل  ،عاشور :بع المطمب السا
 

كطمب العمـ فييا ثـ رحؿ  ،كلد في غزة ،ىك خميؿ بف الحاج إبراىيـ بف أحمد بف محمد عاشكر الحنفي
 ،ف العمكـ العقمية كالنقميةرتكل ماحتى  ،فذاذكالـز دركس العمماء األ ،قاـ بيا تسع سنيفأك  ،عمى األزىر

  .كأجازكه بإجازات مختمفة ،ككصؿ عمى درجة عممية عالية في العمـ
د لو يبعدما ش ،كعمؿ عمى قراءة الدركس بالجامع الكبير العمرم ،ق رجع إلى غزة1285كفي سنة 

  .يـظأعبلـ بمده بعممو الع
  .شتغاؿ بالعمـقطع فييا لبلكان ،الكبيرة كجمس مكاف شيخو داكد في غرفتو في السجد العمرم

كلـ يكف  ،ثـ عاد إلى غزة ،قديـ شككل عمى تعصب رجاؿ العسكرية عميوتذىب إلى الشاـ كاألستانة ل
ف كمئتيف كألؼ رحمو يتكفي سنة تسع كثمان .كقاـ بدفع ما عميو عف خدمة الرديؼ ،لمشككل أم قيمة

 3.اهلل
 

                                                                                                                                
 .211مناع،أعبلـ فمسطيف، - 1
 . 111مناع ، أعالم فلسطين ،  - 2
 .291 \4الطباع، إتحاؼ األعزة  - 3
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 شيوخو:
 خطيب ككاف مفيدة، كتقريرات عديدة، مؤلفات كلو األزىرم المصرم الشافعيإبراىيـ السقا   -1

 .1كتسعيف كثماف كمائتيف ألؼ سنة األزىر، الجامع
 .2نجيب النخاؿ  -2
 .3داكد البكرم -3
 .4يكسؼ أبك زىرة  -4
 .5محمد األشمكني -5
   .6البحراكم  عبد الرحمف -6
 .7محمد الرافعي -7

 
 

 :(ـى 1291 -0000)  الشيخ يوسف ،الكساب :ثامن المطمب ال
 

كدرس  ،كلد في غزة (ضرير)بف محمد بف يكسؼ بف خميؿ كساب الحنفي البصير بقمبو  ىك يكسؼ
 ،كجاكر العمماء األفذاذ ،1230ثـ رحؿ إلى الجامع األزىر سنة  ،كحفظ القرآف ،بيا دراستو األكلية

ؿ كانتق ،ثـ رجع عمى غزة كعمؿ في التدريس ،أجازه العمماء كشيدكا لو ،كمكث مدة ثبلثة كعشريف عامان 
  .كتصدر التدريس في األزىر ،ثـ رجع ثانية إلى مصر ،كأقاـ فييا مدة قصيرة ،إلى القدس

الشيخ عمر  ،كبقضاء اهلل كقدره تكفي مفتي المدينة المنكرة ،داء فريضة الحجأل ذىب إلى ببلد الحجاز
فأدل ذلؾ  ،ػى260كذلؾ سنة  ،فييا افعيف الشيخ يكسؼ ككيبلن لممفتي في المدينة ككذلؾ مدرسن  ،بالى

 .أف ذاع صيتو كعـ ذكره حتى في ببلد اليمف كاليند
استمر الشيخ يكسؼ ينشر العمـ كيشتغؿ في التأليؼ حتى أصبح مف أفضؿ مشايخ عمماء المدينة 

  .المنكرة

                                           
 .31 \1حمية البشر،  - 1
 .166ستأتي ترجمتو في صفحة  - 2

  
 . 166ستأتي ترجمتو في صفحة  - 4

 
 
  165ستأتي ترجمتو  في صفحة  - 6

 .166في صفحة  ستأتي ترجمتو - 7
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 .1رحمو اهلل ،كامتاز قي معرفة األصكؿ كالفركع ،تكفي بعدما ألـ بالمعقكؿ كالمنقكؿ
 

  :من شيوخو
 عالـ، .البغدادم الحسيني، العطار محمد بف ابراىيـ بف باقر بف حسف رالشيخ حسف العطا -1

 .2ف كمئتيف كألؼيتكفي سنة إحدل كأربع ،شعر ديكاف: آثاره مف .شاعر ديب،أ
 مف لوك  .ىػ 1250 سنة زىراأل الجامع ىػ( شيخ 1250 حيا كاف)الشيخ حسف القكيسني   -2

 .3المنطؽ في السمـ متف عمى كشرح المكاريث، في رسالة: التآليؼ
 
 :4مؤلفاتو 

 جامع كتاب الصحاح الستة.
  .الفتاكل األسعدية

  .منضكمة الدرة الفريدة في عمـ الفرائض
  .نظـ نخبة ابف حجر في مصطمح الحديث

 
 (ىـ1295 -1202)حسين بن سميم  ،الدجاني :تاسع المطمب ال

 
 العقمية العمكـ حبر ،لحسيف بف عميبا نسبو المتصؿ اليافي الدجاني الحنفي سميـ السيد بف أفندم حسف

 كالفارسية العربية الثبلث المغات في المتفنف السنية، كالمعارؼ كالمنثكر المنظـك درر كبحر كالنقمية،
 .الشرعية الفتكل أمانة في عميو كالمعتمد كالتركية،

 انتقؿ ثـ نكف،الف بعض عميو كقرأ كالده حجر في كنشأ ،يف كألؼئتسنة اثنتيف كم ،يافا مدينة في كلد
 عمى الحاضر بو يفتخر صار أف إلى األكابر، السادة دركس فحضر المصكف، األزىر الجامع إلى

 الفتكل أمانة المحركسة ابياف كلي أف إلى جميؿ، مقاـ أرفع محمو في كناؿ التكمؿ، بعد عاد ثـ الغابر،
 البيا. ذات
 كرعان  زاىدان، عفيفان  الصفات، كامؿ الذات جميؿ كالكفاؽ، بالمطؼ حقيقان  األخبلؽ، حسف ،جسكران كاف 
 المبلطفة مف فيو لما يمؿ ال مجمسو الناس، عند محبكبان  كالجكاب، السؤاؿ في لمصكاب، متحريان  عابدان،

                                           
 334مناع، أعبلـ فمسطيف  - 1
 . 208 \3عمر كحالة، معجـ المؤلفيف  - 2
 .272 \3 كحالة ، معجـ المؤلفيف  - 3
 .334مناع، أعبلـ فمسطيف  - 4
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 شيرة لو األضياؼ، متكاصؿ األكصاؼ، حسف خاضعان، لمكاله متذلبلن  متكاضعان، الجانب ليف كاإليناس،
 المطمكب فكؽ كىيبة القمكب، في كجبللة بديع، ساـ كقدر رفيع، عاؿ كجاه مستحسنة، كآثار حسنة،

تكفي سنة خمس  ،ؿالكما زينة بأنو لو تفضي سامية كىمة كعبله، بفضمو لو تشيد كىيئة كالمرغكب،
 .1يف كألؼئتف كميكتسع

  
 

  :من شيوخو
مئة ف ك يكلد سنة خمس كسبع .مشارؾ عالـ المالكي الخمكتي المصرم، الصاكم، محمد بف حمدأ -1

 كألؼ 
 الربانية سراراأل ،لمقاني، التكحيد جكىرة عمى حاشية ،المسالؾ قربأل السالؾ بمغة: تصانيفو مف

ف كمئتيف كألؼ في يحدل كأربعإتكفي سنة  ،الجبلليف تفسير عمى كحاشية ،الرحمانية كالفيكضات
 .2المدينة

سنة ثماف  الشافعية كلد فقياء مف. األزىر الجامع شيخ :الباجكرم أحمد بف محمد بف إبراىيـ -2
 عمى حاشية( الخيرية التحفة) كلو مؤلفات منيا،األزىر، في كتعمـ فييا، كألؼ كنشأ مئةكتسع ك 

سنة ست  تكفي ( المقاـ تحقيؽ) ك( التكحيد جكىرة عمى المريد تحفة) ك الفرائض، في الشنشكرية
 .3تيف كألؼمئكسبعيف ك 

 .4الفقيو العبلمة المكرمة، بمكة يةالحنف شيخ الحنفي المكي الكتبي حسف بف محمد -3
 

 :5من مؤلفاتو 
ًغير الطائى شرح عمى اٍلفىاًئؽ التٍَّحًرير التصانيؼ مف لىوي  كع ًفي الدقائؽ لكنز الصَّ  .اٍلفيري

 .كالتصكؼ العقائد ًفي منظكمة المريد تحفة
 .سعاد بىانىتٍ  قصيدة تخميس

 .العقائد ًفي منظكمة التٍَّكًحيد درة
  .شعره ديكىاف
كىاًئد اًلد الشٍَّيخ شرح عمى الزَّ  .النٍَّحك ًفي زىريةلؤل خى

                                           
 .66\1حمية البشر  ،الميداني - 1
 .111\2 معجـ المؤلفيف ،كحالة عمر -2
 .244: 1البغدادم، إيضاح المكنكف  ،7ا \. الزركمي األعبلـ، ا 7 \حمية البشر ا ، الميداني،- 3
 .1/481الكتاني .فيرس الفيارس. - 4
 . 330\1البغدادم . ىدية العارفيف  - 5
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   .اٍلًكرىاـ بدر ىؿأ سماءأ ًفي سقاـاأل مف الشافية
 

 :(ىـ1295-1265وفا العممي ) ،عبد الوىاب :عاشر المطمب ال
 

 .الغزم الحنفي ،ىك عبد الكىاب بف مصطفى بف محمد بف كفا محمد العممي الحسني المقدسي
  
لبلستنراد في التحصيؿ  1282ثـ رحؿ إلى األزىر في سنة  ،1280زة كطمب العمـ بيا سنة كلد في غ

ستمـ اك ىػ، 1292ثـ رجع إلى غزة سنة  ،كبقي في األزىر نحك عشر سنكات حتى شيد لو باإلمامة
كاعتزؿ ، شديد الحب لمعمـ كالعبادة ،كعكؼ في غرفة البدرم ،التدريس العاـ بالجامع الكبير العمرم

كلـ ينجب سكل بنت  ،نقيب األشراؼ ناس كأكمؿ نصؼ دينو مع بنت السيد حسيف عرفات القدكةال
  .كاحدة

كبعد إتماـ  ،سافر مف غزة ألدائيا 1294في سنة  ،كرأل في نفسو القدرة عمى أداء مناسؾ الحج
اهلل كىك تكفي رحمو كلكف قبؿ الكصكؿ أدركتو المنية،  ،إلى غزة عف طريؽ البر ان المناسؾ قفؿ راجع
           .1كرثاه الشيخ أحمد بسيسك بمرثية طكيمة ،ان فأسؼ الناس عميو كثير  في ريعاف شبابو

 
  :شيوخومن 
: تصانيفو مف .العمكـ بعض في مشارؾ عالـ .زىرماأل الحنفي، ،.المصرم عبد الرحمف البحراكم -1

 .2ثة كاثنيف كعشركفألؼ كثبلثما ي سنة، تكفالطائي شرح عمى حاشية العيني، شرح عمى تقرير
 صكلي،أ فقيو،. الحنفي الفاركقي، الرافعي، البيسارم، القادر عبد بف مصطفى بفعبد القادر  -2

 لرد المختار التحرير: آثاره مف بالقاىرة، الشرعية المحكمة في العممي المجمس كترأس زىر،باأل
 .3فيئة كثبلث كعشر تكفي سنة ألؼ كثبلثما ،لمحمكم كالنظائر شباءاأل عمى كحاشية المحتار،

 الرافعي، القادر عبد بف المطيؼ عبد بف رشيد محمد( ىػ 1312 قبؿ حيا كاف)محمد الرافعي  -3
 التحفة كمدحة ،القادرية المناقب في الدرية الككاكب: آثاره مف .مؤرخ .الطرابمسي الفاركقي،
 .4اآلثار منحة في الحميدية

 الحنفي الطرابمسي منقارة مصطفى بف مدمح بف حسيف عمي أبك الديف نكر ،حسيف الطرابمسي -4
 .1ىػ 1261 عاـ مصر إلى رحؿ المصرم،

                                           
 .286\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 1
 .  127 \5كحالة،معجـ المؤلفيف، - 2
 . 306 \5المصدر نفسو، - 3

 . 306 \5كحالة، معجـ المؤلفيف  - 4



163 

ىكمحمد نجيب بف الشيخ مصطفى بف الشيخ حسف الشافعي بف أحمد النخاؿ  :نجيب النخالو -5
ثـ ،كتمقى العمـ عف أبيو كجده كأبناء عمكمتو ،أكائؿ القرف الثالث اليجرم ،كلد في غزة ،العامرم

 .2تكفي سنة ست كتسعيف كمئتيف كألؼ ،شبع بالعمـسافر إلى األزىر ليت
 .3أحمد بسيسك -6

 
 :(ىـ1295-1223أحمد محي الدين ) ،الحسيني :حادي عشر المطمب ال

 
 :ىك أحمد محيي الديف الحسيني الحنفي بف الشيخ عبد الحي )الذم أنحصرت فيو الكظائؼ الثبلث

 .كالخطابة في مدينة غزة،فتاءكاإل،القضاء
فتمقى  ،النو كحيده كشرب حب العمـك كالمعارؼ مف كالده ان ربى في حضف كالده معزر كلد في غزة كت

 .العمـ في غزة عمى أيدم عمماء أفاضؿ كبار
لينيؿ  ،لؼ كمئتيف كبضع أربعيفأليو سنة إذىب  ،ككعادة شيكخيـ الذم يبتغي العمى ينتقؿ الى األزىر

كظيرت عميو  ،ـ كمف كؿ عمـ بابكحصؿ المنطكؽ كالمفيك  ،مف معيف عممائو الذم ال ينضب
إلى غزة بعد مركر خمس سنيف عميو  ان فقفؿ راجع ،فأجازكه باإلفتاء كالتدريس ،ة كالبراعةبعبلمات النجا
 .فتاءليو عف كظيفة اإلإفتنازؿ كالده  ،كىك في األزىر

لشيخ خميؿ بأنو كمفتي الخميؿ ا كقالكا،اشتير فضمو كبانت مكانتو عف الحكاـ كالعرباف كأىؿ القضاء
حتى جمعت  ،كمتضمع في الفتكل ،لو دراية في الفقو .ككذلؾ مثؿ الشيخ محمكد أفندم حمزة ،التميمي

 .فتاكيو في مجمد لكنيا ضاعت لؤلسؼ
كيعتني بمصالح الناس العامة  ،كقدرة عمى كتابة الشعر ،لو معرفة قكية في التاريخ كاألدب ككاف الشيخ

 .كالخاصة كاألمكر الخيرية
عياف مر معكنة كبيرة مف السمطاف عبد الحميد كشجع األبناء جامع كمدرسة كجمع ليذا األقاـ ب

 .يريد كاألغنياء عمى المساىمة فيو حتى أنجز ما
لى إلى غزة كأعيد إلى القدس كأقاـ فييا مدة ثـ رجع إالشكاكم ضده ففصؿ مف كظيفتو كنفكه  تكثر 

 .كظيفتو
كقامكا بنفيو  ،التمغرب كمركزية الحكـ في فترة التنظيمات تمثمة فينتقد السياسة العثمانية الجديدة الما

 ،إلى مصر عف طريؽ العريش كأقاـ فييا مع أنجالو نحك عاـ كنصؼ كسافر سران  ،ق1282سنة 

                                                                                                                                
 . 59 \4معجـ المؤلفيف  كحالة  290 \2فيرس الفيارس   الكتاني - 1
 .353 أعبلـ فمسطيف مناع، - 2
 .176في صفحة ستأتي ترجمتو  - 3
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كىناؾ اتصؿ بالخديكم إسماعيؿ طالبان منو أف يتكسط لو حتى يرجع إلى غزة فرجع بعد عاـ فقط كأعيد 
 ،كعيف مكانو الشيخ داكد كتيدة البكرية ممرة الثالثة مفاسد حتى فصؿ مف كظيفتوكأقامت ل ،إليو اإلفتاء

يفان عند األمير عبد القادر ضفنزؿ  ق1293لى كظيفتو بعد مدة كنفي إلى الشاـ في سنة إكرجع 
 .1مات عف نحك سبعيف عامان كدفف أعمى تربة باب البحر  .كبعد سنة رجع إلى غزة ،الجزائرم

 
 :شيوخو

 .2القكيسني مطاكع بف اهلل عبد بف دركيش بف حسف-1
 3أحمد التميمي الخميمي -2

 .4يكسؼ أبك زىرة  -3
 .5الشافعي محمد نجيب النخاؿ -4
 .6كالشيخ صالح السقا -5
 

  :(ـى1296 -1220)خميل داود  ،الحمو :عشر لثانيالمطمب ا
 

زىر طالبان لمعمـ كأقاـ ثـ سافر إلى األ ،كلد في غزة كدرس فييا ،ىك خميؿ بف داكد ابف الحاج سميماف
ثـ رجع لغزة سنة ألؼ  ،ىتمامو كخاصة عمـ الفقو كالفرائضاكبرع في العمكـ التي كانت محؿ  ،بو مدة

  .كمئتيف كبضع كأربعيف
كتصدر  ،كاستفاد الناس مف دركسو كفتاكيو ،عمؿ مدرسان في مسجد شياب الديف أحمد بف عثماف

الخطابة بينو كبيف إماـ الشافعية الشيخ أحمد الصيرفي كؿ  كقسمت ،إلمامة الحنفية بالجامع المذككر
  .كاحد يقـك بيا ستة أشير في السنة

  .قكم الذاكرة ،كـر النفس ،كحسف األخبلؽ ،كاألمانة ،كاف يتصؼ بالنباىة
كمكظفان عمى إعداد  ،تكلى الكتابة بالمحكمة الشرعية ثـ عيف عضكان بمجمس إدارة المحكمة مرتيف

  .األغناـ

                                           
 .  96. مناع، أغبلـ فمسطيف،  262 – 252الطباع، إتحاع األعزة،  - 1
  .163ترجـ لو في صفحة  - 2
 .161ترجـ لو في صفحة  - 3
 .166حة في صفستأتي ترجمتو  - 4
 لو في الصفحة السابقة.ترجـ  - 5
 .153في صفحة  ترجـ لو - 6
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 ،ككاف خميفة في الطرؽ الصكفية ،اف يجمس بزاكية بغرفة كبيرة بمجمس الطكاشي بمحمة الشجاعيةك
 .1تكفي رحمو اهلل كرثاه أحمد بسيسك .كقصده تبلميذ كثيركف

 
  :شيوخو

 .2الباجكرم إبراىيـ -1
 .3أحمد التميمي -2
 

 :4من مؤلفاتو
  .رسالة في تقسيـ الكسكر

  .لدر الثميف في مكلد سيد المرسميف"ابف حجر " سماه ا عمى مكلدلطيؼ  شرح
 

 :وفيو العمماء التالية أسماؤىم المطمب الثالث عشر : 
 

 ،المالكي ،األصؿ الغزم المكلد القدسي بالمكقت الشيير يحيى بف محمد بف أحمد المؤقت أحمد -1
 حنفيةال افتاء كتكلي الميقات، عمـ في سيما العمكـ مف التضمع لو كاف المحدث العبلمة الحنفي ثـ

 . 5كألؼ كمائة كسبعيف إحدل سنة يسيرة مدة مرتيف بالقدس
مَّد -2 مَّد بف التافبلني: ميحى َـّ  ،المالكى المغربي التافبلنى ميحى نىًفيٌ  ث  ،بالقدس الحنفة إفتاء تكلى اٍلحى

تكفى ًمائىة تسعيف سنة كى بىر ،الفائقة كالرسالة الرائقة التحريرات لىوي  .كألؼ كى  ٍعًطيؿتى  ًفي الكابؿ اٍلخى
  .6المطابؿ

 
 
 
 
 

                                           
 . 234 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  -1

 .164في صفحة ترجـ لو  -2

 .179ستأتي ترجمتو في صفحة  - 3

 .234 \4الطباع، إتحاؼ األعزة،  - 4

 . 175\1أبك الفضؿ، سمؾ الدرر،   - 5

 .  341 \2البغدادم، ىدية العارفيف، - 6
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  .(ـى3166 -3100)القرن الرابع عشر اليجري  :الثامنالمبحث 
 

 :(ـى1301 -00)الشيخ محمود  ،سكيك :المطمب األول
 

 ،عالـ أزىرم ،صكفي شاذلي ،فقيو ،حنفي ،البصير بقمبو ،ىك الشيخ محمكد بف الشيخ محمد سكيؾ
كطالت إقامتو فييا نحك سبعة  ،حتى يدرس فييا ثـ سافر إلى بمد األزىر ،كلد في غزة كدرس فييا

شيخ عمي نكر الديف اليشرطي لفالتقى با ،دسقنتقؿ إلى الاثـ  ،كبعد ذلؾ عاد إلى غزة ،كعشريف عامان 
ككاله شيخان عمى زاكيتو في  ،كبقي عنده في صحبتو ،كأخذ عنو الطريقة الشاذلية ،المغربي الشاذلي

  .ة الشاذلية مع الشيخ اليشرطيأشير إليو بأنو ينشر الطريق ،عكا
كتكفي كأبكه عمى قيد  ،كقد عيف قاضيان في العريش ان،كالشيخ محمد ،الشيخ عبد اهلل :فيخمؼ كلد

  .الحياة
 .1بسيسك بقصيدة طكيمة تكفي الشيخ محمكد رحمو اهلل كرثاه الشيخ أحمد

 
 ( ىـ1310-1265)الشيخ عبد المجيد  ،البورنو :المطمب الثاني

 
ف آكحفظ القر  ،كلد في غزة، مجيد ابف الحاج داكد أحمد بف محمد البكرنك الحنفي البصير بقمبو عبد ال

زىر كأخذ في طمب العمـ ثـ جاكر األ ،ق1280ثـ أخذ في تحصيؿ العمـ سنة  ،كعمؿ عمى دراستو
 ،نو كتميز عمييـاعشرة سنة حتى تفكؽ عمى أقر  لحدإعمى ذلؾ  ستمراك  ،أجبلء عمماء معمى أيد

 كأجازه العمماء. ،كتسب مف الفقو كغيرهاك 
في ألؼ كمائتيف كبضع كتسعيف رجع إلى غزة كبانت نجابتو كظير فضمو كتكلى التدريس بالجامع 

 .العمرم
كاستمـ مينة الككالة في ،كعيف بجامع الشمعة إمامان كخطيبان كمدرسان  ،قرأ تفسير الخطيب الشربيني

 ،كخاصة الفقو الذم أحاط بغكاضو كدقائقو مؿ عف العمـكلـ تضعؼ ىمتو كلـ ي ،الدعاكم الشرعية
 . ان ككاف يفتي كثير 

 ،كدفف بالقرب مف مزار الشيخ المرجعي ،ف سنةيربعأكلـ يكف قد تزكج عف خمس ك  -رحمو اهلل-مات 
  .2كرثاه العبلمة الشيخ أحمد بسيسك

  

                                           
- 

 .214مناع، أعبلـ فمسطيف  1
 .293 -292 \4إتحاؼ االعزة  ،الطباع - 2



167 

 :(ىـ1314 – 1227)الشيخ محمد  ،ساق اهلل :المطمب الثالث
 

 محمد بف أحمد ساؽ اهلل الحنفي في غزة كطمب العمـ عمى عممائيا ثـ سافر إلى الجامعكلد الشيخ 
  .ىاؤ كأجازه عمما .كلزمو مدة سبعة أعكاـ  ق1249األزىر سنة 

كاشتغؿ في التجارة حتى  ،ق كتصدر لمتدريس في الجامع الكبير مدة1256سنة  ثـ رجع إلى غزة
 .راجت تجارتو كعظمت ثركتو

كأكثر شعره في المدح كالذـ  ،لو قدرة قكية في الشعر ،فصيح العبارة ،لسنان  ،جريئا ،ةكاف ذكي الفطن
 .مفرؽ لـ يجمع

ككاف  .في كظيفة اإلفتاء في غزة بعد عزؿ مفتييا أحمد محيي الديف الحسيني ػى1293عيف سنة 
 ،صرؼ القدسكجاءه كتاب التعييف أكاله مف مت .ترشيحو مف أىؿ غزة بتكاقيع رفعت إلى شيخ اإلسبلـ

 .ثـ أتاه كتاب آخر مف بطريرؾ الرـك فييا
ثـ رفعت منو كألغيت في غزة حتى عيف ليا ابف الشيخ  ،بقي الشيخ محمد في دكر اإلفتاء نحك عاميف

مف أجؿ ذلؾ  إرجاعو إلى كظيفتو فييا كقدـ شككل يطمب .حنفي أفندم ،أحمد محيي المفتي السابؽ
 ،في أمره فعاد إلى غزة بعد أف طيبكا خاطره بالقضاء بدؿ اإلفتاءسافر إلى األستانة لكنو لـ ينجح 

 .فأعطكه نيابة يافا
 .لكف مف دكف جدكل ،كىناؾ في األستانة مدح السمطاف عبد الحميد بقصيدة طكيمة

ثـ  ،العمؿ في منصبو ىناؾ أكبد ،في يافا ان عينو قاضي عسكر األناضكؿ قاضي ىػ1311كفي سنة 
كبقي فييا إلى أف تكفى كدفف في أعمى تربة البحر كرثاه  ،يافا إلى غزة عاد بعد فصمو مف قضاء
  .1فك الشيخ إبراىيـ الدجاني كآخر 

 
   :من شيوخو

 .2إبراىيـ الباجكرم -1
 .3أحمد بف محمد بف تميـ بف صالح الخميمي -2
 .4خميؿ بف إبراىيـ بف مصطفى الرشيدم الحنفي -3

 
 

                                           
 . 275 \4. الطباع، إتحاؼ األعزة  199مناع،أعبلـ فمسطيف  - 1

 .164في صفحة ترجـ لو  - 2

 .179في صفحة ستأتي ترجمتو  - 3
 .199مناع،أعبلـ فمسطيف  - 4
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 :(ـى1315 -1262) أحمد محيي الدين ،الحسيني :المطمب الرابع
 

كلد في  كابف ابف مفتييا ،ابف مفتييا ،مفتي غزة ،بف عبد الحي الحسيني الحنفي ىك أحمد محيي الديف
كجاكر عمماء األزىر كتعمـ  ،ق1282كرحؿ مع كالده إلى مصر سنة  طمب العمـ في مدارسيا ،غزة

كتعيف إماما ،امع السيد ىاشـبغرفة كتبيتو المشيكرة بج  كلـز بعد كفاة أبيو ،منيـ ثـ عاد إلى غزة
 .كمدرسان فيو
ثـ تكلى اإلفتاء سنة  ،1304ثـ أزيؿ منيا سنة  ،كنصب رئيسان عمى المعارؼ ػى1300في سنة 

كازدىرت المعارؼ  ،كتكلى كذلؾ رئاسة مجمس األكقاؼ ،كأعيدت إليو رئاسة مجمس المعارؼ ،ػى1305
 كاألكقاؼ في مدتو.

أىمية  كذ ،جميؿ القدرة ،عظيـ الييبة ،قكم المذاكرة ،ألخبلؽحسف ا ،اىتماـ بالعمـ كأىمو ،مف صفاتو
كثير األصحاب  ،بما تيسر إليو راضو  ،قانع ،عفيؼ ،كريـ ،لـ تحفظ عنو زلة ،عمى الديف غيكر ،كبيرة

  .خاصة في أياـ الشتاء التي يمضييا بسيرات يقدـ فييا ما طاب مف أنكاع الحمكل التي كاف يحبيا
كاستمرت  ،فرفع مف منصبو كألغيت كظيفة اإلفتاء بعده ،حصمت فتف كمفاسد ػى1314في سنة 

بحران  الشكاكل كالدسائس تعمؿ ضده حتى أصدرت أكامر بنفيو كأخيو عبد الحي ككالده إلى كالية أنقرة
 . 1كبقى ىناؾ حتي تكفاه اهلل ،ػى1315مف يافا سنة 

  
 :من شيوخو

 .2كثمانيف كسبع كمائتيف ألؼ سنة فىالمتك  الشافعي إبراىيـ الزرك الخميمي  -1
كلد بغزة في  ،شعشاعة العممي المغربي الحسيني الشافعي سميـ بف محمد بف مصطفى بف خميؿ -2

 "رسالة في جاء زيد " :مف تصانيفو ،رحؿ إلى األزىر لتمقي العمـك الشرعية ،ق 1260سنة  حدكد
 .3ػى 1320تكفي سنة  ." كرسالة معدف التحؼ في طيارة أزرار الصدؼ "

كتب  ،كسافر إلى مصر كاألستانة ،كلد في غزة ،ىك عبد الحي بف الحاج أحمد محيي الديف :كهأب -3
 عظ كالحكـ نظميااكأرجكزة في المك  ،كخطبان عديدة ،كمحاكرات ،كمقاالت ،في التاريخ كاألدب
 .4(لـ يذكر أنو فقيو حنفي) فيتكفي سنة ألؼ كثبلثمائة كثبلث أثناء كجكده في انقرة

                                           
 .99ـ فمسطيف . مناع، أعبل 349-348\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 1

 . 1615 \1الميداني، حمية البشر، - 2
 .  343\4إتحاؼ االعزة،  ،الطباع - 3

  .100مناع، أعبلـ فمسطيف  - 4
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كلد بغزة ،محمد بف محمد أميف القاضي بغزة بف عبد الحي الشافعي ابف عمو الشيخ عبد الرزاؽ  -4
كرحؿ إلى األزىر ثـ عاد لغزة كتكلى الخطابة  ،كأخذ في طمب العمـ ،في أكائؿ القرف الثالث عشر
  .1ػى1292تكفي سنة  ،في الجامع الكبير العمرم

 .2نجيب النخاؿ -5
 .3عبد المطيؼ الخزندار -6

 
  :ىـ(1320 – 1250: النويري، حامد السقا )خامس طمب الالم
 

 الشيخ حامد ابف الحاج أحمد بف يكسؼ السقا بف أحمد صبلح الديف النكيرم الحنفي 
 كلد في غزة، كأخذ في طمب العمـ عف شيكخ بمده. 

الكثيرة ق تزكج، كانتقؿ إلى بمد اإلزىر بعد زكاجو بعاميف لينيؿ مف عممائيا الخيرات 1270كفي سنة 
 لمدة ست سنكات.

 .عمماء األزىر منحكه إجازاة كبأسانيدىـ 
عاد إلى غزة، كتييأ لمتدريس كاإلفتاء في الجامع العمرم، ككثرت فتاكيو لشيرتو  1278كفي سنة 

 بالفقو.
ق ذىب إلى مكة مع كالده لتأدية فريضة الحج، ثـ عاد إلى غزة فتكلى القضاء في 1282كفي سنة 

المجدؿ، ثـ في نكاحي صكر، كرجع إلى غزة كعيف ككيبلن عف المفتي  ناحية ىا فيخاف يكنس، كبعد
  .فييا، ثـ تصدر نظارة األكقاؼ المضبكطة مدة ثـ رفع منيا

ق أعطى اإلمامة كالخطابة كالتدريس في الجامع الكزير الذم يكجد في سكؽ الخضر، 1310كفي سنة 
، كمسجد اليميس. كالسنة التي تمييا عيف مدرسان لمعمكـ الدينية  في مدرسة الفنكف في مسجد أبي العـز

ككما عيف ناظر أكقاؼ جامع الكزير، كتكلى خطابتو بالنيابة مدة طكيمة ككاف يمقي الدرس العاـ فيو 
 كؿ يـك قبؿ صبلة العصر.

سافر إلى أقاربو لزيارتيـ في خاف يكنس، كأصابو مرض "الربكة " كتكفي عف نحك سبعيف سنة كدفف 
 . 4برة الشيخ يكسؼ كخمفو ابنو الشيخ محمد في كظيفو الجامع الكزيرفي مق

 

                                           
 .  249 \4الطباع، إتحاؼ االعزة،  - 1

 - 
 .166ترجـ لو في صفحة 2

 .173ستأتي ترجمتو في صفحة - 3
    .209 أعبلـ فمسطيف مناع - 4
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  شيوخو: 
 .1عمو صالح النكيرم  -1
 . 2كالشيخ نجيب النخاؿ  -2
 تكلى. القاىرة في ككفاتو مكلده. مصر فقياء مف ،إبراىيـ بف عمي بف حسف السقا: خطيب -3

( ط - المنبرية الخطب في االمنية غاية) كتبو مف. عاما كعشريف نيفا األزىر في الخطابة
 .3تكفي سنة الؼ كمئتيف كثماف كتسعيف (الحج مناسؾ) في كرسالة

 .4محمد األنبابي -4
 .5كثمانيف كسبع كمائتيف ألؼ سنة المتكفى الشافعي الخميمي الزرك إبراىيـ الشيخ -5
مف المشتغميف بالحديث، لو ثبت  كالشيخ مصطفى المبمط الشافعي، أحد أعبلـ مصر المتأخريف، -6

 .6ػى1284لتيمكرية مات نة في ا
 شرح عمى حاشية: تصانيفو مف .فاضؿ، .بالمخمبلتي الشيير العزم، عمي بف عمي كالشيخ -7

 .7ىػ 1277 سنة تأليفيا مف فرغ كاإلمبلء الرسـ عمـ في الحفاظ ككفاية الرحبية، عمى السبط
لدرية في المناقب رشيد بف عبد المطيؼ بف عبد القادر الرافعي الطرابمسي، لو: الككاكب ا محمد -8

 .8، مدحة التحفة الحميدية في منحة اآلثار المحمدية1312القادرية طبعت سنة 
 .9عبد الرحمف البحراكم  -9
ألؼ كمئتيف كاثنيف  كلد سنة.الربعي الجكاد ابف الحميد عبد بف الحسيف عبد بف جابر محمد -11

 كأىبة الغريب سمكة هسما شعر ديكاف: آثاره خطيب، مف حكيـ، شاعر كعشريف، أديب ناقد،
 .10األدعية، تكفي سنة ألؼ كثبلثمائة كاثنتا عشرة في كمختصر، الآللي درر األديب،

 
 
 

                                           
  . 153في صفحة ترجـ لو - 1

 .166في صفحة  ترجـ لو - 2
 . 54 \1الزركمي، األعبلـ،  - 3
 .178في صفحة ستأتي ترجمتو  - 4
 .  1615 \1الدمشقي، حمية البشر،  - 5
 . 242 \7. الزركمي، األعبلـ،  933 \2الكتاني، فيرس الفيارس،  - 6

 . 154 \7عمر كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 7
 .  310 \9 . عمر كحالة،معجـ المؤلفيف 351 \1مدح النبكم، درنبقة، معجـ أعبلـ شعراء ال - 8
 .165لو في صفحة ترجـ  - 9

 .  145 \9عمر كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 10
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  :(ـى1328-1264)الشيخ حامد  ،عاشور :سادس المطمب ال
 

تقف حفظو أك  ،كحفظ القرآف عمى شيكخيا ،كلد في غزة ،ىك حامد بف الحاج إبراىيـ عاشكر الحنفي
  .بالركايات السبع

لى 1279سنة  في  ،نيف حتى استكفىسكاجتيد في تحصيؿ العمـ لمدة عشر  ،الجامع األزىر سافرا 
  .كسمح لو مشايخو بقراءة الدركس الخاصة كالعامة ،كتأىب لمتدريس

 ،كسكف فييا االخيرة ،كميت غمر ،كزفتو ،كسمالكط ،دمنيكر قاض :تكلى عدة مناصب لمقضاء منيا
 ،ر امره كارتفع قدره عند العمماء كاألعياف لما عنده مف العمـ كالتكاضعفاشتي ،كجعمكه نائبان لمزقازيؽ

  .كحسف العقيدة
حاطة باألحكاـ الشرعية ،كاف عمى عمـ بالمذاىب األربعة   .كالتمكف منيا ،كا 

فرجع  ،غزة كمنيا إلى القدس لمراجعة األطباء إلى فرجع ،كداء السكرم ،أصابو مرض حصر البكؿ
 كدفف " بميت غمر"  ،قي بمرضو إلى أف تكفاه اهلل عف ثبلث كستيف سنةكب ،"ميت عمر " إلى

كقرأت لو الختمات في ثبلث جمع متكاليات  ،كلما عرؼ أىؿ غزة بمكتو صمكا عميو صبلة الغائب
   .1كعادتو

 
 :شيوخو 

 ،كلد بغزة في أكؿ القرف الثالث عشر ،زىرة المعركؼ بالزىارنة الشافعي أبكيكسؼ محمد سبلمة   -1
جبلء كتفنف في أنكاع العمـك ثـ رحؿ إلى األزىر كأخذ عف عممائيا األ ،أخذ العمـ عف كالدهك 

 .2ػى1299كانت كفاتو سنة  ،كالمعارؼ
 .3نجيب النخاؿ  -2
 .4محمد الرافعي  -3
 .5عبد الرحمف البحراكم  -4
 شيةحا: المؤلفات مف االزىر، لو شيخ ،المالكي البشرم، فراج ابي بف سميـ بف فراج ابي بف سميـ -5

 عمى حاشية شكقي، الحمد البردة نيج شرح المنيج، كضع اآلداب، رسالة بشرح الطبلب تحفة
  .1ىػ1335 في كتكفي .الجكامع جمع عمى كتقرير التكحيد، في عميش الشيخ رسالة

                                           
 .374\4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 1

 . 235 -233 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 2

 .166لو في صفحة  ـ جتر  - 3
  .166في صفحة ترجـ لو  -4
  .165صفحة  فيترجـ لو  - 5
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 ( ـى1329-1240الشيخ أحمد ) ،بسيسو :بع المطمب السا
 

  .الخاني ،الشيخ أحمد ابف الحاج أحمد بف سالـ بسيسك
 ،كبدأ يطمب العمـ في غزة فحفظ القرآف ،بيا كتربى في حجر كالده كترعرع ،كلد بغزة بمحمة الشجاعية

  .كخدـ الطرؽ الصكفية كىك صغير السف
 ؤهكأجازه عمما ،كمكث عشرة أعكاـ ،1261في سنة  ،زىر بعدما سافر إلى ىناؾدرس عمى عمماء األ
 عنده د صغير مسانيد حفظيا في مجأكمشايخو بإجازات ك 

كجمس فييا لمتدريس كالتأليؼ  ،كقاـ ببناء غرفة في مسجد السيدة رقية ،ػى1271رجع إلى غزة سنة  ثـ
  .كاإلفتاء

  .كاف يمضي جؿ كقتو بيف كتب التفسر كالفقو كالتصكؼ
 .لبس في مصر الخرقة الصكفية ،كاف كثير الترحاؿ بيف مصر كغزة لنشر الطريقة الخمكاتية الصكفيو

 .مذتو عشريف ألفان كنيؼبمغ عدد تبل
مامة كالخطابة كظيفتو اإل 1296ليو سنة إكعادت  منو تكلى أمر الكتابة في المحكمة الشرعية ثـ ازيمت

  .كالتدريس
كعرضت عميو رئاسة  ،عكاـأ ةإليو رئاسة مجمس المعارؼ كبقي فييا نحك خمس آلت ػى1315كفي سنة 

  .مجمس األكقاؼ فمـ يرضى 
غيكر  ،جمع بيف الشريعة كالحقيقة ،كقكة الحافظة ،الفطنة ،كالتكاضع ،القناعةك  ،كاف يتصؼ بالزىد

  .لمعمـ محب ،لدقائؽ المعضبلت كالمشكبلت جامع ،كثير الفكائد ،عمى الديف
  .كاسعة كممؾ قطع أراضو  ،كثيرةكارزقو اهلل بذرية  ،حج البيت الحراـ أربع مرات كتزكج عدة نساء

  .كما كاف في شبابو فكاف يطالع كيكتب كيفتي مؿكبر في السف كلـ يكؿ أك ي 
كصمى عميو ابنو  ،كشيعت جنازتو بمشيد حافؿ ،كمات عف نحك تسعيف عامان  ،مرض في آخر عمره

  .2رحمو اهلل ،عمر في جامع ابف عثماف
  

 :شيوخو
( المبمط ثبت) لو. بالحديث المشتغميف مف مصرم، فاضؿ :الشافعيٌ  المبمط محمد بف مصطفى  -1

 .3ىػ رحمو اهلل 1284التيمكرية تكفي في عاـ  في

                                                                                                                                
 .  249 \4رضا كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 1
 . 64، مناع، أعبلـ فمسطيف 296 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 2
 . 242 \7الزركمي، األعبلـ  - 3
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 اإلرشاد) كتبو مف. بمصر األزىر، عمماء مف عركضي،: الشافعيٌ  الحٌديني الدمنيكرم محمد -2
 مف فرغ العركض، في لمقناكم،( الكافي متف) شرح في كبلىما ،(الشافي المختصر) ك( الشافي
 .1ىػ 1288تكفي عاـ (الةالرس عمى السنية الجكاىر لقط) ك ىػ 1230 سنة تأليفيما

 مف األصؿ، مغربي. المالكية أعياف مف فقيو،: اهلل عبد أبك عميش، محمد بف أحمد بف محمد -3
 ك تصانيفو مف فيو، فتكفي األزىر، في كتعمـ (1217)سنة  بالقاىرة كلد. الغرب طرابمس أىؿ
 في( بافالص رسالة عمى حاشية) ك فقو، ،ءأجزا أربعة( خميؿ مختصر عمى الجميؿ منح)

 .2ىػ  1299في  الصرؼ فتكفي في( المقصكد نظـ مف المعقكد حؿ)ك الببلغة،
 .3 محمد نجيب النخاؿ -4
 .4 محمد المنصكرم -5
 .5 أحمد التميمي الحنفي -6
 .6محمد الرافعي  -7
 .7 الفقيو العالمة المكرمة، بمكة الحنفية شيخ الحنفي المكي الكتبي حسن بن محمد :ىو محمد الكتبي -8
 .8كرم ابراىيـ الباج -9

  
مف فقياء  ،محدث ،الممقب بدر الديف بف عبد الرحمف البيباني المغربي :يكسؼ البيباني -10

 .9كلو قصيدة سماىا التحديث عف نازلة دار الحديث ،شرح مكلد الدردير :مف تأليفو ،الشافعية
 

 :تالمذتو
 . 10عبد القادر الرافعي-1 -1
 .11عبد الكىاب العممي -2

                                           
 .301 \9. رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  74 \7 الزركمي، األعبلـ - 1
 .12\9رضا كحالة، معجـ المؤلفيف، ،20\6الزركمي،األعبلـ، - 2
 .166في صفحة ترجـ لو  - 3
 .148ترجـ لو في صفحة  - 4

 .179ستأتي ترجمتو في صفحة  - 5

 .166في صفحة  ترجـ لو - 6
 . 481\1الكتاني، فيرس الفيارس ،  - 7
 .158في صفحة ترجـ لو  - 8
 .  237 \8. األعبلـ، الزركمي،  454 \2الفيارس،  فيرس - 9

 
  .166لو في صفحة ترجـ  -10

 
 .158ـ لو في صفحة ترج -11



174 

خكتو الشيخ حسيف العممي -3  .1كا 
 .2ميؿ العمميكخ -4
خكة الشيخ عطا اهلل مراد  -5  .3كا 
 .4محمد فاخرة  -6
 .5سعدل بالى  -7
: ىك طاىر بف عبد القادر بف رشيد بف محمد أبك السعكد ، مفتي الشافعية في كحفيده الشيخ طاىر -8

القدس، كاف كالده مدرسان في الزاكية الفخرية ، فسار عمى خطى كالده ، عمؿ مزكلة شمسية في 
 1921سجد الصخرة ، كألؼ كتابان في عمـ الفمؾ ، تكفي في القدس عاـ أحد أضبلع قبة م

 .6ميبلدم
  

ْيِتر، محمد بن حمدان ثامن المطمب ال   :(ىـ 1334 - 1253): ُزع 
 

 .فييا كلد.عصره في نابمس شيخ: النابمسي زعيتر حمداف بف حسف بف اهلل عبد بف عمر بف محمد
 . كبيركت كالقاىرة إستانبكؿ إلى رحؿ. نابمس في ميةنظا مدرسة أكؿ أدار الحنفية، فقياء مف 

 .(الدينية العقائد في الزكية األجكبة) كصنؼ
في  العبلـ منحة) ك( التجكيد أحكاـ معرفة في السديد القكؿ) ك( المساف حفظ في اإلنساف كفاية) ك

 بخطو،( الناسؾ الحاج إليو يحتاج فيما المناسؾ خبلصة) بكتاب اختصره( الحراـ البيت حجاج مناسؾ
 .7 فييا كدفف بدمشؽ تكفي 1313 سنة كتبو( ب 23762) الكتب دار في
 
 
 
 

                                           
 183ستأتي ترجمتو في صفحة  - 1
 .180ستأتي ترجمتو في صفحة  - 2
 .179ستأتي ترجمتو في صفحة  - 3
 .181ستأتي ترجمتو في صفحة  - 4
 .171ستأتي ترجمتو في صفحة  -5
 .30مناع، أعبلـ فمسطيف ،ص  - 6

 . 410،المخطكطة الحنفية 318\7الزركمي،األعبلـ،  -7
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 ىـ ( 1341 -1280سعدى بالى ، محمد )  :المطمب التاسع
 

محمد سعدل بف مكسى بف محمد بف عبد اهلل بالى الحنفي ، الشجاعي ، البصير بقمبو ، كلد في سنة 
ق، كفي سنة 1303ف ، ثـ رحؿ إلى األزىر في سنة ثمانيف كمئتيف كألؼ ىجرم ، ثـ حفظ القرآ

، تعيف إمامان كخطيبان كمدرسان بجامع المحكمة البردبكية ، ثـ رحؿ مف غزة إلى بئر السبع 1312
 1كاستكطف بيا ، كاشتغؿ بالمحاماة ، تكفي سنة إحدل كاربعكف كثبلثمائة كألؼ ىجرم . 

 
  :(ـى 1343 - 1270) ى اِشم ُمِنيب المطمب العاشر :

 
 بف جعفر سبللة مف ،الجعفرم، فقيو ىاشـ محمد بف اهلل عبد بف مصطفى بف محمكد بف منيب محمد
ثـ سافر إلى إستنبكؿ فاستمـ كظيفة  ،كرحؿ إلى مصر ليتعمـ في األزىر ،طالب كلد في نابمس أبي

 في قاضياثـ  ،كبعد ثبلث سنكات صار قاضيان في طرابمس الشاـ ،ق1307ذلؾ سنة  ،تدقيؽ المؤلفات
  .كمف ثـ مفتيان في نابمس،كتكلى القضاء في لكاء بنغازم  (بركسة كالية مف أعماؿ)سي  قره لكاء
 في عف ثبلث كسبعيف سنة رحمو اهلل.تك 
 غاية) كآخرىا( التقميد أحكاـ في السديد القكؿ) أكليا( رسائؿ سبع عمى مشتممة مجمكعة) كتبو مف

 .2الحنفية فقو في( األبصار تنكير نظـ في اآلثار حميد) كلو( البياف عمـ مبادئ في التبياف
  

 :(ىـ1346-1292) عطا اهلل مرادمحمد  ،الغزي :الحادي عشر المطمب 
 

ثـ انتقؿ إلى األزىر  ،كتعمـ في شيكخيا ،كلد في غزة ،ىك محمد بف سعيد بف عطا اهلل بف مراد الحنفي
كتابات لو في المنطؽ كالحكمة  .،يكرهكمما زاد في نبكغو كظ ،كدرس عمى عممائيا ،1305سنة 

ثـ عاد ثانية إلى مصر ،ق كعمؿ مدة قصيرة في التدريس 1312ثـ رجع إلى غزة سنة  ،كاألصكؿ
كبعد انتياء المدة أصبح يتردد  ،حيث حصؿ عمى كظيفة القضاء الشرعي في اليمف اإلستانة إلىكمنيا 

 ،1319امسبلتو " في كالية طرابمس الغرب سنة فتكلى الشيخ قضاء نيابة "  ،بيف اإلستانة كمصر كغزة
فيذه التنقبلت زادتو عممان  ،ككذلؾ قضاء جنيف ،كأيضان قضاء حاصبيا ،1324كقضاء بئر السبع سنة 

  .كفضبلن كفطنة

                                           
 . 410 \4، إتحاؼ األعزة ،  الطباع - 1
 .85. مناع،أعبلـ فمسطيف 54 \12رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  .112\7الزركمي، األعبلـ،  - 2
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أكمؿ مشكاره العممي كذىب إلى دمشؽ كعيف أستاذان لمحقكؽ في الكمية كعضكان في المجمع العممي 
  .حقكؽ لمدة ستة أعكاـالمجمة في معيد ال كأدار
  1.كمات كدفف في مسقط رأسو رحمو اهلل ،في نياية المطاؼ إلى غزة كقد أنيكو المرضرجع 

 
 مف شيكخو:

 ،ىك عبد اهلل المطيؼ بف محمد بف إبراىيـ آغا الخزندار الشافعي :الشيخ عبد اهلل الخزندار -1
شتغؿ في التدريس في ا ،درس في الفقو كالحديث كعمكـ المغة العربية كالمنطؽ كالحساب

 .2كانتفع بو الناس ،أيضان درس في المسجد األقصى،الجامع العمرم في غزة
كلد في غزة  ،فقيو ،فرضي ،عالـ أزىرم ،ك عبداهلل بف محمد بف صبلح العممي الشافعي -2

" الحديقة في ،" المبعكثاف في تعاليـ القرآف " ،مف مصنفاتو " تفسير سكرة يكسؼ " ،كدرس فييا
  .3 "سيد الخميقة مكلد

 
  :4من مصنفاتو

 .(األصكلية األصمية األدلة) كصنؼ
 . أجزاء ثبلثة،المدنية الحقكؽ قسـ في العدلية األحكاـ مجمة شرح 
 .صغيرة رسالة في (كمحاضرات خطب) كلو 
 .كراسة( التكريث مسائؿ في الحديث األسمكب) ك 
 

 :(ـى1345 -0000الشيخ خميل ) ،العممي :عشر ثانيالمطمب ال
 

 ،خكتو " عبد الكىاب " ك " حسيف " إلى األزىررحؿ مع إ ،ىك خميؿ بف السيد مصطفى كفا العممي
كاستفر بغرفة أخيو بالجامع الكبير  ،كىك أصغرىـ سنان  ،لى غزةإكأخذ حاجتو مف العمـ كرجع معيما 

 ثـ عيف عضكان بمجمس اإلدارة ،كدرس فييا
يؿ كأكقاؼ الخم ،كجامع السيد ىاشـ ،المسجد الكبيرق عيف ناظران عمى أكقاؼ 1305كفي سنة 

  .كفي آخرىا عيف لو راتبان شيريان ست جنييات ،كالحرميف الشريفيف ببل أجرة

                                           
 .309 مناع،أعبلـ فمسطيف - 1
 .163المصدر نفسو،  - 2

 .296 -295مناع، أعبلـ فمسطيف  - 3

 .142\6األعبلـ،  الزركمي، - 4
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 ،كبعد ىدكء األكضاع عاد لبمده غزة ،في الحرب العالمية ىاجر مع الحككمة إلى قرية " المسمية " 
  .كاستمـ كظيفتو نحك ثبلث سنيف

 سبلمي معممان ثـ عيف مف قبؿ المجمس اإل ،إمضاء حكالي خمسة كثبلثيف سنةاستقاؿ مف عممو مع 
ثـ عيف إمامان بالجامع الكبير بنفس الراتب الذم كاف  ،ربعمائة قرشأبمدرسة جامع السيد ىاشـ براتب 

ابف مركاف رحميما  تكفي عف سبعيف عامان كدفف عند كالده بساحة .بالمدرسة بعدما ألغيت ىذه المدرسة
  .1اهلل

  
  :(ىـ 1281000)محمد  ،فاخرة :عشر لثالمطمب الثا

 
كلد بمحمة الشجاعية  ،الشيخ محمد إبراىيـ بف عمي الممقب باسـ أمو فاخرة بف عكض بف سالـ حنفي

  .ىػ 1281بغزة سنة 
ثـ عاد إلى غزة بكماؿ الفضؿ ،لتمقي العمـ كبقي ىنالؾ ست سنكات كانتقؿ إلى األزىر ،تعمـ في غزة

 .كقرأ الدرس الخاص كالعاـ بجامع ابف عثماف كظير فضمو كبانت نجابتو ،ةكالمعز 
ككاعظان لقبائؿ العرب التابعة لبئر  ،كالمعارؼكمف المناصب التي استمميا عضكان بمجمس األكقاؼ 

مامان بمسجد الظفردمرم  ،كمدرسان بجامع ابف عثماف ،السبع  .كا 
  .كشرح العقائد لمنسفي ،الكشاؼكتفسير  ،قرأ كتاب شرح الجامع الصغير كالفقو

 2.رحمو اهلل ػى 1356تكفي سنة 
 

  :شيوخو
 كقرأ كألؼ، كمائة كثمانيف نيؼ سنة كلد ،المالكي الدمشقي ثـ السكسي المغربي محمد الشيخ  -1

 الناس عف معتزالن  صالحان  ككاف عممائيا، عمى كحضر كاستكطنيا دمشؽ إلى انتقؿ ثـ كأتقف،
 .3كألؼ كمائتيف خمسيف سنة بدمشؽ مات القراءة بفف عالمان  ييان فق ككاف بنفسو، مشتغبلن 

 .4أحمد بسيسك  -2
 .5عبد القادر الرافعي  -3
 

                                           
 .397 -396 \4الطباع، إتحاؼ االعزة  - 1

 .  412 \4الطباع، إتحاؼ األعزة  - 2
 1354 \1حمية البشر، ،الميداني - 3
 . 167لو  في صفحة ترجـ - 4
 . 158لو في صفحة  ترجـ - 5
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 :(ىـ1360 – 1282) جواد خميل ،الخالدي :عشر رابعالمطمب ال
 

 .ىك خميؿ بف بدر بف مصطفى بف خميؿ بف محمد بف صنع اهلل الخالدم
كتعمـ  ،كالعاصمة العثمانية ،طمب العمـ في األزىر ثـ ،تيا كعممائياساتذأكلد في القدس كدرس عمى 
 .فييا عمى كبار عمماء العصر

يؽ المؤلفات قعيف عضكان في تد ،تعميمو مف مدرسة القضاء في العاصمة العثمانية أف أنيى كبعد
 .ؼحكالمصا

فأخذىا سياحة ثقافية في دكؿ  ،كلي قضاء حمب كبعد عاميف أعفي مف المنصبىػ 1319كفي سنة 
يفتش عف الخطكطات كاآلثار العممية التي خمفيا  فطاؼ دكر الكتب المكجكدة ،غرب كاالندلسالم

قتنى الكثير فا،فتعرؼ عمى ما في تمؾ المكتبات كما ضمت مف الكتب كالمخطكطات النفيسة ،األجداد
 .فأضحى ثقة العالـ اإلسبلمي في ىذا المضمار ،مف نكادر الكتب كالمخطكطات

 ،1323ككصؿ إلى األستانة مرة أخرل سنة  ،ية الثقافية عاد إلى ببلد الشاـ كتركياكبعد الرحمة العمم
 .فعيف لقضاء قالقاندس

حتبلؿ فمسطيف كالعالـ اإلسبلمي بعد اال ككاف مف أكبر عمماء ،استقر أخيران في مدينة القدس
 .نشر العمـ كاستفاد الناس بعممو كسعة إطبلعو ،البريطاني

يخطب في الجماىير كيدعكىـ إلى قبكؿ  ،تحاد كالترقي "ؤسسي حزب " االككاف الشيخ جكاد مف م
 .ػى1327الذم قاـ بو الحزب ضد السمطاف عبد الحميد سنة  االنقبلب

 ،كضع الشيخ خميؿ مكانة لمرئاسة ،كامؿ الحسيني كرئيسيا ستئناؼ الشرعيةكلما تكفي مفتي محكمة اال
باإلضافة إلى كظيفتو تمؾ استمر في التدريس  ،أميف مفتيان  بينما عيف الحاج ،كتقمدىا أربعة عشر عامان 

 .كنشر العمـ في القدس كخارجيا
 .فازدىرت في عيده ،اىتـ بترتيب المكتبة الخالدية في باب السمسمة

 .ق قاـ بجكلة جديدة في ببلد المغرب كاألندلس1338في سنة 
أصبح مف  ،الحاج أميف الحسيني كبعد" إقامة المجمس اإلسبلمي األعمى "حصؿ اختبلؼ بينو كبيف

 .رضة بعدما انضـ إلييااصفكؼ المع
 .ككاف أيضان عضكان في المجمع العممي العربي في دمشؽ

فعند تقاعده أعتنى بالتأليؼ كالكتابة فترؾ عددان كافران مف المؤلفات  ،عرؼ عنو أنو صاحب خط بديع
 .كتبيا في فترة تقاعده

 .1كاإلسبلمي عالمان مكسكعيان نادران العربي  المافكخسر الع ،تكفي الشيخ في القاىرة
                                           

 .317\2الزركمي، األعبلـ، . (159مناع، أعبلـ فمسطيف ) - 1
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  :من شيوخو
 ،فقيو أصكلي بياني ،ابف محمد بف أحمد الشربيني المصرم الشافعي :عبد الرحمف الشربيني -1

  . 1حكاشي تمخيص المفتاح  ىفيض الفتاح عم :مف تصانيفو ،مشارؾ في بعض العمكـ
 ،العمـك العربية :برع في عمـك عدة ،عالـ حنفي ،يابف السيد صفتر األفغان :جماؿ الديف األفغاني -2

كعمـك عقمية منيا نظريات في  ،كأصكؿ فقو ،كفقو ،كحديث ،كالعمكـ الشرعية منتفسير ،كالتاريخ
  .2 ػى1314تكفي سنة  ،الطب

 آثار في المفيد القكؿ: آثاره مف( ىػ 1310 قبؿ حيا كاف) محمد عاطؼ الركمي اإلسبلمبكلي -3
 . 3الصعيد

ماـ الشافعية في أسعد الشافعيمحمد  -4 : محمد أسعد بف محمد صالح ، عالـ أزىرم ، مفتي كا 
 .4 ق، 1308ىػ ، تكفي سنة 1226القدس ، كلد سنة 

 
 

 :5تصانيفو من
 .الخالدية االختيارات

 .الفقو أصكؿ حدكد
 .كاألفعاؿ الحركؼ كضع تحقيؽ في كبيرة رسالة
  .الجامعة الجية في كرسالة

 
 :(ـى1361-1265الشيخ حسين ) ،العممي :عشر خامسالمطمب ال

 
  .الحنفي ،حسيف بف مصطفى العممي الحسني المقدسي

غزة سافر إلى األزىر  ككعادة عمماء ،كلد في غزة كتربى في حجر كالده عمى حب العمـ كتحصيمو
 .ليكمؿ تعميمو

حتى اشتير  ،طائؼكيصطاد أنكاع الدقائؽ كالم ،مكث في األزىر مدة يأخذ مف كؿ العمـك كالمعارؼ
 .ه األفاضؿ بإجازة حافمةك فأجازه معمم ،كتأىؿ لئلفتاء كالتدريس ،كعـ فضمو

                                           
 .168 \5رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  - 1
 .  450-436 \1الميداني،حمية البشر،  - 2

 .  116 \10رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  - 3

  .55مناع ، إعبلـ فمسطيف ، ص - 4
 117 \4رضا كحالة، معجـ المؤلفيف  - 5
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 ،كاستفاد منو الناس كتفرغ لمعمـ بالجامع الكبير مدة ،كبدء التدريس الخاص كالعاـ ،ثـ عاد إلى غزة
  .كصحيح البخارم ،كالدرر ،كشرح الجكىرة لمقدكرل ،كقرأ شرح الطائي عمى الكنز

كبعد دكاـ الكظيفة يتفرغ إلى العمـ  ،أكثر مف مرة عضكان بمجمس اإلدارة كالبمدية كالمعارؼعيف 
 .ككاف لو إطبلع عمى كتب األدب كدكاكيف الشعر ،كالعبادة

رئيسان لجمعية اليداية اإلسبلمية التي  ىػ1350 نتخابو في سنةاكتـ  ،كجيت إليو رتبة مدير مدرسيف
 .شكمت في غزة

  .كمعو ابنو عمر 1326سنة  سافر إلى الحج 
      .1 تكفي عف عمر يناىز سبع كتسعيف عامان 

  
 :شيوخو

 كصٌمت فمرض األزىر، دخؿ. بالعربية عالـ شافعٌي، فقيو: الخضرم حسف بف مصطفى بف محمد -1
 شرح) ك النحك، في( عقيؿ ابف شرح عمى حاشية) كالفمسفية لو الشرعية بالعمكـ كاشتغؿ أذناه،
 .2في، تكفي سنة ألؼ كمئتيف كسبع كثمان(السبعة السيارة الككاكب حؿ في الممعة

 التحفة) لو .شافعيٌ  أزىرم الحديث بمصطمح عارؼ: المرصفي الصياد زيف بف أحمد بف زيف -2
 شرح( اإلنجاز حسف) ك باألزىرية، الحديث، مصطمح في البيقكنية المنظكمة شرح في( الزينية

تكفي  (لمسجاعي المقكالت يتيحاش شرح عمى حاشية) ك ،أيضا باألزىرية المجاز في لو منظكمة
 .3(ىػ 1300 سنة

"  منيا كتابا، أربعيف نحك لو. األزىر في تعمـ. نظـ لو أديب عبد اليادم نجا األبيارم كاتب، -3
 ،"القسطبلني مقدمة شرح األماني نيؿ" ك"  الثاقب النجـ" ك جزآف، األدب، في"  المطالع سعكد
 .4ئة كخمسألؼ كثبلثمسنة تكفي 

 ،كلد سنة ألؼ كمئتيف كاربعكف. شافعيٌ  فقيو: الديف شمس األنبابي، حسيف بف محمد بف محمد -4
 البياف، في( الصباف رسالة عمى حاشية) منيا كثيرة، كحكاش رسائؿ لو. مرتيف ة األزىركلي مشيخ

 ثبلثتكفي سنة ألؼ كثبلثمئة ك  ،(ىشاـ البف القطر شرح عمى السجاعي حاشية عمى تقرير) ك
 .5 ةعشر 

                                           
  .294 مناع، أعبلـ فمسطيف .390\4إتحاؼ األعزة  الطباع - 1

 101 \7 الزركمي،األعبلـ - 2

 .  63\3الزركمي،األعبلـ  - 3

 .  173 \4الزركمي،األعبلـ  -4
 .  75 \7كمي،األعبلـ،الزر  - 5
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 الجياد عمى الحث في الرشاد طريؽ: آثاره مف .فاضؿ.بف محمد الديف محسف بف عز مصطفى -5
 .1ىػ 1317 سنة بمصر طبع

 .2أحمد بسيسك -6
 .3طيؼ الخنزدار معبد ال -7
 .4الشيخ السقا  -8
 .5حسيف الطرابمسي  -9

 .6عبد القادر الرافعي  -10
 .7عبد الرحمف البحراكم  -11

 
 :أحمد بن محمد ،التميمي :عشر سادسالمطمب ال

 
 .أديب ،صكفي ،نحكم ،حنفي ،الدارم ،مييالتم ،بف تميـ بف صالح بف أحمد الخطيب

 ،ذىب إلى األزىر فتفقو عمى عممائيا ثـ رجع إلى أىمو .كلد الشيخ كترعرع في مدينة أجداده الخميؿ
 .كتكلى فييا منصب اإلفتاء

فعينو  ،مد مف ناحية مكاىبو كقدرتو العمميةحأكعندما دخؿ إبراىيـ الباشا ببلد الشاـ أعجب بالشيخ 
 .فك ككذلؾ تكلى التدريس في األزىر فتخرج عمى يديو عمماء كثير  ،مفتيان لمحنفية في مصر لفترة طكيمة

فالتقى عمماء  ،في اسطنبكؿ ئوبناأق لحضكر ختاف 1263قدـ لو السمطاف عبد المجيد خاف دعكة سنة 
مد لمسمطاف آخر كتاباتو كيدية )إرشاد الممكؾ في الكعظ حأفقدـ الشيخ  ،الدكلة ككبار رجاليا

 .(كاألخبلؽ
 .عبد الرحمف ،محمد:رزؽ الشيخ كلديف ىما

 .8لـ يعرؼ سنة كفاة الشيخ رحمو اهلل
 

                                           
 . 265 \12عمر كحالة، معجـ المؤلفيف،  - 1
 .176في صفحة  ترجـ لو - 2
 .180قي صفحة ترجـ لو  - 3
 .174في صفحة  ترجـ لو - 4
 .174في صفحة ترجـ لو  - 5
 .166في صفحة  ترجـ لو - 6
 . 165في صفحة  ترجـ لو - 7
 .   69مناع،أعبلـ فمسطيف، - 8
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  : من شيوخو
 منيا رفع اإلشكاؿ :ف رسالةك فقيو لو عشر  ،الجبرتي حسف بف إبراىيـ الزيمعي الجبرتي الحنفي -1

 أخصر) ك رسالة،( باألسطحة يتعمؽ فيما المفصحة) ك المكاقيت، في رسالة( الدقائؽ حقائؽ)ك
 . 1الفمؾ في( المقنطرات ربع عمى المختصرات

 الفيض، أبك الزبيدم، الحسيني الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد بف محمد :مرتضى الزبيدم -2
 مف وأصم. المصنفيف كبار مف كاألنساب، كالرجاؿ كالحديث بالمغة عبٌلمة: بمرتضى الممقب
 ،فضمو فاشتير بمصر، كأقاـ الحجاز، إلى رحؿ( باليمف) زبيد في كمنشأه باليند كمكلده كاسط

 في( المتقيف السادة إتحاؼ) ك مجمدات، عشرة( القامكس شرح في العركس تاج)مف أعمالو 
 . 2(الستة الكتب أسانيد) ك مجمدات، عشرة لمغزالي، العمكـ إحياء شرح

 
   3:آثاره

 .يةالركم الرحمة
 .التصكؼ في رسالة

 .اآلجركمية إعراب في الزكية الفكائد 
 بدر أىؿ أسماء كمنظكمة ،1239 سنة الثاني ربيع في منيا فرغ النكاح أحكاـ في األركاح نجاح 

 .كشرحيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .178 \2الزركمي  - 1
 .70\7 الزركمي، األعبلـ، - 2
 87\2معجـ المؤلفيف  عمر كحالة، - 3
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 .الخاتمة
  .كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ ،الحمد هلل رب العالميف أكالن كآخران 

   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ چ: قال تعالى

 .1 چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ   چ  چچ

ينسب المذىب الحنفي إلى اإلماـ نعماف بف  .بحثت ىذه الدراسة في تاريخ المذىب الحنفي في فمسطيف
أصحاب المذاىب  األربعةأكؿ األئمة  ،إماـ أىؿ السنة كالجماعة ،(ػى 150ثابت التيمي الككفي )ت 

  .الفقيية المتبعة
قد انتشر مذىب أبي حنيفة في الببلد اإلسبلمية منذ أف مكف لو أبك يكسؼ بعد تكليو منصب قاضي 

ككاف المذىب الرسمي ليا باإلضافة لمذىب اإلماـ مالؾ بف أنس في  ،القضاة في الدكلة العباسية
كفي  ،فانتشر في العراؽ ،مذىب المعتمد الكحيدفمما مات مالؾ صار المذىب الحنفي ال ،الحجاز

  .مشرقيا في ببلد العجـ
استحسف األتراؾ  ،كأيضا مما ساعد في نشر المذىب فتكل اإلماـ الذم أجاز الخبلفة لغير قريش

ثـ أخذكا يحممكف الناس  ،كاعتبركا المذىب الحنفي مذىب الدكلة ،مذىبو خبلؿ حكـ الدكلة العثمانية
بسبب طكؿ فترة حكـ   و حتى أصبح أكبر مذىب إسبلمي لو أتباع بيف المسمميفمذىب اتباععمى 

  .سبعة قركف مف الزمف الدكلة العثمانية الذم امتد
 

 نتائج الرسالة:
كاف لممذىب الحنفي كجكد في فمسطيف ، كسكنيا عمماء المذىب ، ككاف في عدة مدف أىميا  -1

 القدس كنابمس كالخميؿ كصفد كعكا .
 الحنفي إلى فمسطيف في بداية القرف السادس ىجرم، كأكؿ عالـ ترجمت لو ىك الحسيفدخؿ المذىب 

المقدس، ذىب إلى بغداد كىك في ريعاف  بيت أىؿ المقرم، مف اهلل عبد اهلل، أبك عبد بف الحسف بف
 ق.  540الشباب، كسكف فييا، كتفقو كتعمـ عمى أيدم عممائيا، تكفي سنة 

في فمسطيف إلى القرف الرابع عشر اليجرم، آخر حنفي ترجمت لو ىك  استمر انتشار المذىب الحنفي
 أحمد بف محمد بف تميـ بف صالح بف أحمد الخطيب، التميمي، الدارم الحنفي.

 
تكلى عمماء الحنفية الكظائؼ الميمة منيا اإلفتاء كالقضاء كالتدريس كالخطابة كاإلمامة في  -2

 المسجد األقصى المبارؾ .

                                           
 . 15سكرة األحقاؼ، آية  - 1
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مف القرف الثامف اليجرم كحتى القرف الرابع عشر ، أما قبؿ مماء الحنفية تركزت الترجمة لع -3
 ذلؾ فكانت الترجمة قميمة ، كلـ أعثر إال ترجمة لعالميف فقط . 

 
كآؿ الديرم كفييا أحدل  ،آؿ النقيب كفييا إثني عشر عالمان  :أشير بيكت الحنفية في فمسطيف -4

كآؿ العممي  ،كآؿ الرممي كفيو سبعة عمماء ،كآؿ التمرتاشي كفييا ثماف عمماء ،عشر عالمان 
  .كآؿ العممي كآؿ ابف الرصاص كؿ منيما فيو أربعة عمماء ،كفيو خمسة عمماء

 
 

 التوصيات 
 حدة.ف تخصص دراسات لجيكد عمماء الحنفية مف أىؿ فمسطيف في كؿ قرف عمى أ

مماء الحنفية تحقيؽ بعض مخطكطات ع ادعك األخكة الباحثيف إلى تكجيو جيكد الطمبة إلى
  .الفمسطينيف

 .ادعك أصحاب دكر النشر كالمكتبات إلى العمؿ عمى تكحيد أسماء العمماء في كتب التراجـ كالطبقات
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 الفيارس
 

 فيرس اآليات

 فيرس األعالم 

 فيرس األماكن

 فيرس المدارس

 فيرس المصادر والمراجع

 فيرس المحتويات
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 فيرس اآليات: 
 

 الصفحة السورة رقميا اآلية
 12 البقرة 183 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  

 12 المائدة 45 ڭ  ڭ

 116 األعراؼ 56  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ

 9 الحجر 9 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ

 41ك،  االسراء 1 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 187 األحقاؼ 15 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

 116 الذاريات 22 ھ  ھ   ھ  ہ  ہ

 117 الطبلؽ 3-2   ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ
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 فيرس األعالم  
 حرف األلف

 الصفحة      العمم
 178،   171،    169 168،  164    إبراىيـ الباجكرم  -أ
  76    إبراىيـ بف سعد الديرم    

  144     إبراىيـ بف سفر  
 70    إبراىيـ بف عمي القمقشندم   

   124   الخيارم  دنيإبراىيـ بف عمي الم
 75    إبراىيـ بف عكف الطيبي  
  95    إبراىيـ بف مبارؾ السبرتي 
  133   إبراىيـ بف محمد الركمي 

 133   إبراىيـ بف محمد الميمكني 
 160 إبراىيـ بف مصطفى المعركؼ بالسمانكدم 

 99    إبراىيـ بف كالي       
 146،  136،    127     إبراىيـ الجنيني  

  174،   172    براىيـ الزرك الخميمي إ 
 163     إبراىيـ السقا 

 134    إبراىيـ عشاقي زاده
  7     أبك إسحاؽ السبيعي  

  122     أبك بكر الشنكاني
  71    أبك بكر المكصكلي     

 6أبك جعفر المنصكر                             
 13     الحسف أحمد القدكرم أبك

 118    لشربيني أبك الحسف ا
كًفي اٍلخطاب أبك    58    الصُّ

 155،  154    أبك السعكد الحنفي 
 134    أبك السعكد الشعراني   
 5             أبك الطفيؿ         

 111     أبك العباس أحمد المقرم 
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 57     أبك عبد اهلل الدامغاني 
    91    أبك الفرج بف المراغي 

   86    أبك الفضائؿ المرعشي 
   186    أبك الفضؿ جعفر الكناني

  86    أبك القاسـ النكيرم 
  110  أبك النجا بف ناصر الديف السنيكرم

 57    أبك نصر الزينبي
  131،   119    أبك الكفا القبي الحنفي
 71    أبك الكفاء الياسكفي 

  8     أبك يكسؼ
  91     أبي البقاء الكلكم

 12    بكر الخصاؼ أبي
  65   أبي الحسف عمي بف خمؼ

  12    أبي الحسف الكرخي

  91     أبي الضياء
      91    أبي الفتح المراغي 

 62      األبي 
  161،   150     أحمد اإلسقاطي

  179    أحمد اإلسماعيمي
 .  186،   182،  176، 166     أحمد بسيسك 

  87     أحمد بف جماؿ الباعكني

 153،   149   تاح الممكم أحمد بف عبد الف
   149  أحمد بف عمي ) أبك النجاح المنيني (

  63    أحمد بف عمي بف النقيب

  161   أحمد بف محمد الحيمي القمعاكم
 99   أحمد بف محمد الشياب الغزم

 165    أحمد بف محمد الصاكم
 .  187،   178،    171،    197 168     أحمد التميمي
  140     أحمد القمعي
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  169،      158 ، 149     أحمد المكقت
 166   أحمد محيي الديف الحسيني

  108  أحمد الصفدم المعركؼ بالخالدم
  134   إسماعيؿ بف عبد الباقي اليازجي

 69    األشرؼ برسبام 
 88    أميف الديف األقصرائي

  95    أميف الديف بف الديرم 
 107،  104    أميف الديف بف عبد العاؿ

                                      5     بف مالؾأنس  
 

 حرف الباء
 149   بدر الديف بف جماعة الكناني

  93    بدر الديف القدسي
 106     البدر الغزم 
 58      البرزالي 

  92،  83    برىاف الديف إبراىيـ
  94،    66    برىاف الديف الكتبي

   103     البرىاف الفتياني
 12     نيالمارغيا برىاف

  12      البزدكم
  96    بقرا عمي العجمي

 144   بياء الديف المعركؼ بالخماش
  90     ابف أبي اليمف 
   75     ابف أبي شريؼ

 76     ابف بريطع
 80     ابف أسد 

 86     ابف أرسبلف
   75      ابف الجزرم 

  97     ابف جماؿ األشقر  
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                     85     ابف الجندم
  95    حافظ الحنفي ابف

 83     ابف حامد
   123     ابف الحانكتي

  63    ابف حجر العسقبلني
  78     ابف الدكيؾ
 65     ابف زقاعة
  59     ابف شامة

  97     ابف الشنتير
 83     ابف الشيخ خميؿ
  92     ابف عابد القدسي
  117     ابف عبلء الديف

    80     ابف عمراف
  89،    84     ابف عياش

  138     ابف الغصيف
 91     ابف فيد 
  79     ابف قامكا 
  129     ابف قاسـ 

  71     ابف الكشؾ
  15    ابف كماؿ باشا الركمي

  110     ابف المحب
  154  ابف محمد الحسيني الشيير بالبميدم  

  84     ابف المغربي
  71     ابف الميندس

 115،  106،  102     ابف نجيـ
 91،   89،   66     ابف اليماـ

   83   ابف ىبلؿ الشياب األزدم 
 حرف التاء

 170،  159     التافبلني
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 62    تاج الديف أبك اإلنفاؽ
 94،   84    تاج الديف الحسيني
 81     تاج الديف الديرم

  60    تقي الديف أبك اإلنصاؼ
 94،   84    تقي الديف بف الرصاص 

  87   تقي الديف بف عمي الشمني
 148   محمد الحصني تقي الديف بف

 89،   83     التقي القمقشندم 
 حرف الجيم

  142    جار اهلل بف أبي المطؼ
  185    جماؿ الديف األفغاني

  82    جماؿ الديف بف الخطيب
  94    جماؿ الديف بف الصامت

   93   جماؿ الديف بف شمس الديف 
  70    جماؿ الديف بف فزارة

  59،  58    جماؿ الديف بف النقيب
  14    جماؿ الديف الحصيرم

  97    جماؿ الديف الديرم
  98    جماؿ الديف يكسؼ

   154    الجماؿ عبد اهلل الشبراكم
   154    الجماؿ  يكسؼ الحفني

 حرف الحاء
    144    حافظ الديف بف مكية
 14    حافظ الديف النسفي

  180     حامد البدرم 
  176    حامد بف إبراىيـ عاشكر

 151    العمادمحامد بف عمي  
  187،   174   حامد بف يكسؼ السقا النكيرم  
 65    الحساـ بف بريطع 
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  159  حسف بف المطؼ الشيير بابف غضية  
  108     الحسف البكريني 

  188،    156،   155     حسف الجبرتي 
  164     حسف الدجاني

      133،  128،   120،  117     حسف الشرنببللي
   163    ينيحسف العطار الحس

  178     حسف القيكجي
  167،  162     حسف القكيسني

 58    الحسف الكاسطي البغدادم
    141   حسيف بف اسكندر الركمي

 64   اهلل عبد بف الحسف بف الحسيف
   148   حسيف بف محمكد العدكم 
  147    حمزة بف يكسؼ الدكمي 

   72    حسيف بف العز الشيرازم
 185 ، 180     حسيف العممي 

 158   حسيف بف صالح الخالدم
  185،  166    حسيف الطرابمسي

 6    حماد بف أبي سميماف
 12     كالحمكائي 

 حرف الخاء
   155     خالد الخميمي

 65    خير الديف خميؿ الركمي
  127،  122،   82    خير الديف بف عمراف 
  184  خميؿ بف بدر بف صنع اهلل الخالدم 

   135    خميؿ بف حسف التيراكم
  82    خميؿ بف خير الديف
  169    خميؿ بف داكد الحمك

  138    خميؿ بف محمد القتاؿ
 162    خميؿ بف محمد عاشكر
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   183،  180     خميؿ العممي
  156     خميؿ الصيحاني

 127،  122،   82    خير الديف بف عمراف
  65    خير الديف خميؿ الركمي 

 حرف الراء
  13      الرازم
 138   ف حسيف الحمكم الميدانيرجب ب

  107    رضى الديف القدسي 

   147   رمضاف بف يكسؼ العطيفي
 12     الطحاكم

 حرف الزاي
  112    زكريا بف أحمد المعرم

 8    زيد بف عمي بف الحسيف
   187   زيف بف أحمد الصياد المرصفي 
  116   زيف العابديف بف عمي الحدادم 
   131    زيف العابديف الصفدم 

  119    زيف العابديف المصرم
 107    زيف الديف بف سمطاف 
  127   زيف الديف بف حسيف النخالى 

  82    الزيف قاسـ بف قطمكبغا
 87   زيف الديف بف محمد الرىاكم

  96    زيف الديف عبد القادر
  96    زيف الديف الديرم 
  98    زيف الديف بف دكيؾ 

  71     الزيف القبابي
 حرف السين

  70     الدميرم سبط 
 91    سديد الديف أبك الكقت 

 116     السراج الحانكتي
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 115    السراج عمر المطفي 
 12     السرخسي 

  180     سعدل بالي
  90،  84،   79،  68،   67،   62    سعد الديف الديرم 

  91     سعد الزرندم 
 80 ، 7    سعد اهلل السمماسي  

 91     سعيد الزرندم
  134،   129،   121     زاحيسمطاف الم

 121   سميماف بف أبي اليدل الداكدم 
  156   سميماف بف مصطفى المنصكرم 
   123     سميماف البابمي 
 177   سميـ بف أبي فراج البشرم 

   173   سميـ بف  خميؿ شعشاعة العممي
   7     سماؾ بف حرب
 7     سيؿ بف سعد

      89    سيؼ الديف            
 ينحرف الش

  98   شجاع الديف بف عمراف الركمي
 96   شرؼ الديف بف زيف الديف
 99    شرؼ الديف بف الصامت
  84    شرؼ الديف بف منصكر
  102    شرؼ الديف بف حبيب

  60     شرؼ بف عثماف
 72     الشرؼ الغزم

  45      الشعبي
 137،  129،   121     الشمس البابمي 

  88    الشمس بف الشماع
  91،    85    عمراف الشمس بف

 67    الشمس بف المصرم 
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 65    الشمس بف المغربي
  92   شمس الديف أبك البركات 
   99    شمس الديف أبك المطؼ

 73   شمس الديف بف أميف الصكفي
  60  شمس الديف بف بدر الديف            

  99    شمس الديف بف بدر الديف محمكد
 111   شمس الديف بف جبلؿ البكرم

  95    مس الديف خجا يمنيش
   70    شمس الديف بف الخطيب

  95   شمس الديف بف خضر الركمي 
 111   البكرمشمس الديف بف جبلؿ 

 95،   75    شمس الديف بف عمراف 
 97،    94    شمس الديف بف غضية 
 137   شمس الديف بف سميماف العناني 
  60    شمس الديف بف شادكاـ  

 103   رتاشيشمس الديف الخطيب التم
  78،   74،   70،    67    شمس الديف الديرم 

  111    شمس الديف الشكبرم
  88     شمس الديف الغزكلي 
   70     شمس الديف القكنكم 

  107   الشمس الفارضي المصرم
   85،   80     الشمس القبابي  

  116     الشمس النحريرم
 65    الشمس العيزرم 

  90    الشمس الشنشرم  
 74   صير الشياب الخميمي  شمسال 
 128    الشمس محمد الشكبرياف 
 103   شمس الديف الخطيب التمرتاشي 
  78،   74،   70،    67    شمس الديف الديرم   
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  88    شمس الديف الغزكلي  
  70    شمس الديف القكنكم 

 154الشياب  أحمد بف مكسى ) أبك الصبلح (      
  80    الشياب بف الصمؼ

     84   شياب بف عبلء الديف النقيب 
 72    الشياب الحسباني
  79     الشياب الحناكم
  93   الحسف عمي كشياب الديف أب

  93   شياب الديف أبك العباس  
 92   شياب الديف أبك عبد العزيز

  128،    97    شياب الديف أبك العباس
  137   شياب الديف بف إبراىيـ العجمي

 92  ف بف أبي الكفا الحسينيشياب الدي
 62     60   شياب الديف بف الرصاص  
  70،   65   شياب الديف بف العبلئي  
  134    شياب الديف الخفاجي 

   93،   62    شياب  الديف السكداني
  66    شياب الديف العثمامي 

 117    شياب الديف العيثاكم
  117    شياب السنباطي 
 ، 121،   118     شياب الشكبرم 
 81   الشياب الكناني الحكراني 
 

 حرف الصاد
  156،   130   صالح بف أحمد التمرتاشي

  168،  161  صالح بف صبلح النكيرم )السقا (
  120    صالح بف عمي الصفدم

  127،   113،    110،  104   صالح بف محمد التمرتاشي
   150،   146   135     صالح الجنيني 
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                              175     نكيرمصالح ال
   84    صدر الديف بف منصكر

 حرف الطاء
  162   طاىر بف عبد الصمد الحسيني

 12     الطحاكم
 حرف الفاء

  118    فخر الديف بف زكريا 
 حرف العين

 111     عامر الشبراكم
  130  عبد الباقي حفيد بف غانـ المقدسي    

   141    عبد الباقي الحنبمي
   173   عبد الحي بف أحمد محيي الديف

   132    عبد الرحمف أبك المطؼ 
 . 188،   177،    175، 167،  163    عبد الرحمف البحراكم

   72   عبد الرحمف بف زيف القرشي
  123    عبد الرحمف البينسي 
 111    عبد الرحمف البيكتي 
  116    عبد الرحمف الذئب 
   185    عبد الرحمف الشربيني 

  180    عبد الرحمف قطب
  109    عبد الرحمف المسيرم

  140،  149،  124   عبد الرحيـ بف عبد المطؼ 
   148   عبد الرحيـ بف محمد الطكاقي

  95    عبد الرحيـ  بف النقيب
    174    عبد الرزاؽ بف عبد الحي

  129    عبد السبلـ المقاني
  104   عبد الغفار المعركؼ بالعجمي

  114 لغفار بف محمد ظيير الديف القدسيعبد ا 
  150،   147،   140   عبد الغني بف إسماعيؿ النابمسي
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   144    عبد الغني بف مكية
   153   عبد الفتاح بف دركيش  التميمي

  167    عبد القادر البيساكم
  142  عبد القادر بف مصطفى الصفكرم

  187    عبد القادر الرافعي
  134    مكمعبد الكريـ الح 

  152  عبد المطيؼ بف عبد القادر القدسي
  187،  174    عبد المطيؼ الخزندار  

   70    عبد اهلل البسطامي
 5عبد اهلل بف أبي أكفى                            

 125   عبد اهلل بف أبي  بكر العياشي

  122  عبد اهلل بف جماؿ الديف الشنشكرم
 148    رمعبد اهلل بف سالـ البص

 6    عبد اهلل بف مسعكد
       122    عبد اهلل بف محمد

  101  عبد اهلل بف شياب الديف التمرتاش
  182   عبد اهلل بف صبلح العممي

  182     عبد اهلل الخزندار
 177،  175،   174    عبد اهلل الدرستاكم

  79     عبد اهلل الديرم 
   116    عبد اهلل  الشنشكرم

 161      النحراكمعبد اهلل
   171    عبد المجيد داكد البكرنك

  139    عبد المناف الخداش
   187    عبد اليادم نجا األبيارم

 180،  166    عبد الكىاب العممي
   145   عثماف بف عمي الصبلحي
  109   العجمي الشنشكرم الفرضي

 101     عز الديف الديرم
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  87 ،  79   العز عبد السبلـ البغدادم 
  87     العز القدسي 

  8     عطاء بف رباح
 . 182،  180     عطا اهلل مراد
  7     عطية العكفي

 89    عضد الديف الصيرمي
 67    العبلء بف المفت 
 88    العبلء الحاضرم 

  97،  70    عبلء الديف أبك الحسف
 93    عبلء الديف بف اإلفتخار

 93   عبلء الديف بف الرصاص 
  99   بلء الديف بف سعيد الحنفيع 
  124    عبلء الديف الحصكفي 

 7     عمقمة بف مرثد
 73  عمي بف أحمد بف العبلء البغدادم

  97   عمي بف الشياب الصفدم 
 6    عمي بف أبي طالب 

  110،  109   عمي بف حسف الشرنببللي
  104    عمي بف الحنائي 

  116 ، 108، 170    عمي بف غانـ المقدسي
  150     عمي بف كزبر

  142،    139   عمي بف عمي الشبراممسي 
   175  عمي بف عمي الشيير بالمخمبلتي 

  87،   67     العماد ف شرؼ
   100   عماد الديف إسماعيؿ بف مقبؿ 

   156     عمر الطحبلكم
 95،    80    عمر بف بكباف الغزم

 ،  107،  102    عمر بف أبي المطؼ 
  117   ر بف عبد الكىاب العرضيعم 
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    126،   124     عمر المشرقي
   90     عمر النجار

 93،   84،   74   عمر بف يعقكب البمخي  
 حرف الفاء

  118    فخر الديف بف زكريا 
 حرف الكاف

  88     الكافياجي 
 72    كريـ الديف القرماني

 180   كماؿ الديف بف أبي المطؼ
  70،   60   ريحيكماؿ الديف إسماعيؿ الش

  84،    63    كماؿ الديف بف النقيب
  94   كماؿ الديف بف عبلء الديف

 حرف القاف
 7   قيس بف مسمـ                      

 حرف الميم
  7     محارب بف دثار

 70    المحب األقصرائي
  93،   84،   78،   76     محب بف الشحنة
  70     المحب الفاسي

  112    محب بف محب الفاسي
 112، 104  محفكظ بف شمس الديف التمرتاشي

   186    محمد أسعد الشافعي 
  124     محمد األشعرم

 . 184،  179،  175،   163    محمد األشمكني 
  187،  175     محمد األنبابي 

 159    محمد البديرم الدمياطي
    154  محمد بف إبراىيـ الشيير بالككراني

  142   محمد بف أحمد األسطكاني
   151   محمد بف أحمد األسقاطي 
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  172   محمد بف أحمد ساؽ اهلل  
  142   محمد بف بركات الككافي 

  133   محمد بف بدر الديف بمباف
 71   محمد بف تقي الديف القمقشندم
  114   محمد بف حافظ الديف العجمي

  176    محمد بف حسف الكتبي  
  187    محمد بف حسف الخضرم

  165    الكتبيمحمد بف حسف 
 8     محمد بف الحسف

  115   محمد بف الخريشي الحنبمي
 63    محمد بف السخاكم

  149،  127،    124   محمد بف السركرم المقدسي
 148،   139،  130   محمد بف سميماف المغربي
 160   محمد بف سكيؾ بف شاىيف
  109    محمد بف شعباف العمرم

 151   محمد بف شمس الديف الدفرم 
  110   حمد بف صالح بف محمدم
  125    محمد بف الفاسي 

  124    محمد بف عجبلف النقيب
  109   الرحمف البكرممحمد بف عبد 

 158   محمد بف عبد الرحيـ بف المطؼ
  147،  139   محمد بف عبد الرسكؿ البرزنجي

  149  محمد بف عبد اهلل المغربي الفاسي 
 8    محمد بف عمي الباقر

 109   البينسي العقيميمحمد بف عمي  
  148  محمد بف عمي بف نكر الديف الكاممي

  106   محمد بف عمي العممي القدسي
  147    محمد بف عمي المكتبي

  181  محمد بف عمر بف حمداف زعيتر  
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  160   محمد بف العيدركس باعمكلي
   155    محمد بف غكث الفاسي 

  85    محمد بف كزلبغا 

  142  يني بف حمزة محمد بف كماؿ الديف الحس
   179    محمد بف محمد عميش

   124    محمد بف محمد العياشي
  109   محمد بف محيي الديف النحريرم

  153   محمد بف مصطفى البكرم 
   129    محمد التاج الرممي  

  176   محمد جابر بف الجكاد الربعي 
    115     محمد الدجاني 
 62     محمد الديرم

  178     محمد الدمنيكرم
  167،  163     محمد الرافعي

  183،   180، 177،  175  محمد رشيد بف عبد القادر الرافعي
  133،    115    محمد زيف الديف البكرم 

  184،  180     محمد السكسي
  86   محمد الشمس بف المغربي

  133     محمد الشكبرم 
  185   محمد عاطؼ اإلسبلمبكلي

  121     محمد العممي
  142     يثاكممحمد الع

  183/  180     محمد فاخرة
  72     محمد القرمي 

 14      محمد الكردرم
  90     محمد الكيبلني  

  188،  161، 160    محمد مرتضى الزبيدم
  103     محمد المشرقي

 179     محمد المنصكرم
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 181   محمد منيب ىاشـ الجعفرم 
  179    محمد نجيب النخاؿ

  171    محمكد بف محمد سكيؾ
  115    محمكد البيمكني الحمبي

   142     محمكد الكردم
  110    محيي الديف الغزم
  128،    124    محيي الديف الرممي

  150   مصطفى بف حسيف المطيؼ
  178   مصطفى بف محمد المبمط

  149    مصطفى العممي 
  187   مصطفى عز بف محسف الديف

 63      المقريزم
  128   منصكر بف عمي السطكحي 

 65     المكفؽ الركمي
 حرف النون

 7    نافع مكلى بف عمر
  89،   88،   86،   75،   73،  64    ناصر الديف األياسي

  94    ناصر الديف السكاكيني
  90    ناصر الديف الكازركني 

   154   نجـ الديف أبك المكاـر الخمكتي
   154 ،135   نجـ الديف بف خير الديف الرممي

   138   حمد بف يحيىنجـ الديف بف م 
  147،   139    نجـ الديف الرممي 

  130    نجـ الديف التمرتاشي
 141     النجـ الغزم
  177،  175،   168،174،  167،  163     نجيب النخاؿ

 4    نعماف بف ثابت التيمي
  131،  112    نكر عمي بف غانـ 
  133 ،  128    النكر الشبراممسي 
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 حرف الياء
 7     ركةىشاـ بف ع

 حرف الواو
 4    الكليد بف عبد الممؾ

 74     لي العراقيالك 
 حرف الياء

  125   يحيى بف محمد بف أبي البركات
  110    يحيى القرشي )القرافي ( 
  130     يحيى المغربي 
  128     يحيى المنقارم 

   89     يحيى الكاعظ 
  134،  128     يس الحمصي  

  178،  176،  ،  163     يكسؼ أبك زىرة
  179     يكسؼ البياني 

 136   ييكسؼ بف إسماعيؿ النابمس
  163    يكسؼ بف خميؿ كساب

   134     يكسؼ الخميمي 

  176     يكسؼ كحيؿ
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 فيرس األماكن 
 16    أفغانستاف
   16    أذربيجاف
  16     أرمينية

  130    إسبلمبكؿ
 . 188،  181،  180،  92،  59     إستنبكؿ

  173     انقرة
  74     إيناؿ

 87    اإلسكندرية
  185،   173،  172     األستانة
     16     األردف

  172    األناضكؿ
       185     األندلس
 27     بانياس
 . 100،  59،   57،  42     بغداد

  183،  181،  38    بئر السبع
  181،  38     بنغازم
  114     بكسنة
  180     بيركت
  16     البمقاف
  63     بعمبؾ
  27     فتبني

  16     تركيا
 16     تركستاف
  42     الجميؿ
  181،  41،  38     جنيف

  16    جكزستاف
  38     حاصبيا

  184،   115،  96،  86، 84،  38     حمب
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 . 140،  136،  94،  63    الحجاز
 103    حماة
  82،  81    حكراف

 .175، 38   خاف يكنس
 . 188،  182،  168،  140،  125،  97،  95،  1،  37،  36    الخميؿ
 92،  87،  85،  83،  80، 77، 72،  71،  62،  59،  36   دمشؽ

،97  ،100 ،104  ،106 ،107  ،114  ،124  ،127  ،128  ،134  ،
136  ،137  ،140  ،147  ،148 ،150  ،155  ،158  ،181 ،185  . 

 . 175، 38    دمنيكر
، 126،  93،97،121، 73، 64، 42، 41، 36، 35، 19،33   الرممة

129،131 ،137 
  175، 38    زفتة

  16   سجستاف
  175، 38    سمالكط
  16    سكريا
 .132، 131، 120، 108، 93، 77، 42، 36، 32، 31    صفد
 .175، 38    صكر
 . 114    صكفية
   16    الصيف
 . 181،  140، 114، 77، 38، 36    طرابمس
 .16،  4    العراؽ
  171    العريش
 . 63، 45    عسقبلف

  171، 132، 44    عكا
  67    عنبكسة

، 81، 80، 77، 75، 74، 65، 44، 38، 36، 35، 34، 20، 18   غزة
82 ،85 ،87 ،94 ،100 ،101 ،103 ،111 ،118 ،126 ،127 ،130 ،

144 ،157 ،162 ،164 ،166 ،167 ،168  ،169  ،171 ،172 ،173 ،
174 ،176 ،175 ،177 ،182 ،183 ،186 . 
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، 94، 83، 82، 81، 80، 79، 77، 74، 63، 62، 58، 35   القاىرة 
102 ،103 ،104  ،107 ،108 ،110 ،111 ،115 ،116،117 ،118 ،
120 ،121 ،122 ،123 ،128 ،131 ،144 ،155 ،180 ،185  ،162 ،
167 ،175.   

 .72     القباب
، 39، 37، 36، 34، 33، 31،32، 30، 27،28، 26، 25،  21   القدس 

41 ،42،44 58 ،60  ،62  ،64  ،65 ،67 ،68 ،71،72،73 ،79 ،80 
 ،81،82 ،86 ،92  ،93  ،95  ،97  ،98  ،99  ،101  ،102  ،104  ،

107  ،108  ،113  ،120  ،125  ،127  ،131  ،132  ،136  ،140 
 ،142  ،149  ،150  ،151  ،153  ،158  ،159  ،162  ،163  ،

164  ،168  ،170  ،171  ،185 . 
 .148، 92،128    ةالقسطنطيني

 16    القكقاز
 4    الككفة

 131    كفر مندا
  140، 42،  16    لبناف
 . 42، 41، 20    المد

  181، 38   لكاء قره سي
 174، 38    المجدؿ

، 113، 104، 96، 95، 83، 75، 71، 42، 37، 36، 16   رمص
114،121 ،122 ،127 ،128 ،129 ،130  ،131 ،132،137 138 ،140 ،

143 ،145 ،164 ،173 ،175 ،177 ،188 . 
 62، 17     مردا
 . 178، 165، 128، 123، 99، 91،  90، 81     مكة

 .181، 180، 143، 138، 136، 67، 62، 48، 35، 33، 31، 17     نابمس
 42     نجد

 185، 20     المغرب
 . 175، 38    ميت غمر

 . 171، 165، 121، 48، 42، 38، 34، 19     يافا
 . 181، 164، 89، 63، 38     اليمف



208 

 . 164، 97، 16    اليند 
 فيرس المدارس 

 .95، 83، 64، 28، 25  المدرسة األرغكنية 
 . 24   المدرسة األمجدية
  61   المدرسة البمدية

 .127  المدرسة التذكيرية
 .  95، 64، 24  المدرسة  التنكزية
 .27   المدرسة الجاكلية

 . 27، 26  المدرسة الجياركسية
 . 28  ة الجكىريةالمدرس

 .23   المدرسة الحنفية
 . 140   المدرسة السميمية
 .85، 78   المدرسة سكدكف

 . 68  المدرسة الشركسية
 .99، 27  المدرسة الصبيبية
 . 142، 76، 72، 67، 21  المدرسة الصبلحية
 . 132، 115، 114، 108، 27  المدرسة العثمانية
 . 68، 74، 29   المدرسة الفخرية

 . 68، 74، 29   ة الفنريةالمدرس
 . 146، 86  المدرسة القجماسية 

 .127  المدرسة المأمكنية
 . 95، 93، 92، 68، 65، 64، 61،62، 23  المدرسة المعظمية
 . 105  المدرسة الناصرية

 . 68، 26  المدرسة المنجكية 
 .94، 22   المدرسة النحكية

 .27  المدرسة النصيبية 
 . 147  المدرسة اليكنسية 
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 الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف ابف األثير، أبك .1

 - ىػ1409 بيركت، – الفكر دار، الغابة أسد (ىػ630: المتكفى) األثير ابف الديف عز الجزرم،
  ـ.1989

: المتكفى) اآلمدم الثعمبي سالـ بف محمد بف عمي أبي بف عمي الديف سيد الحسف اآلمدم، أبك .2
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 الدكف - آباد حيدر العثمانية، اؿ معارؼ

 .بدراف، أبك العينيف بدراف، تاريخ الفقو اإلسبلمي .4
 ق(، منادمة1346محمد بدراف، ت) بف الرحيـ عبد بف مصطفى بف أحمد بف القادر بدراف،عبد .5

 ،2ط: بيركت، الطبعة – اإلسبلمي الشاكيش، المكتب زىير قيؽ:الخياؿ، تح كمسامرة األطبلؿ
 ـ.1985
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 .مطبعة جاكيش بريس. مراكش البزدكم،البزدكم، عمي بف محمد البزدكم الحنفي، أصكؿ  .7
: المتكفى) البغدادم الخطيب ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف دأحم بكر البغدادم، أبك .8

 ،1عطا، ط  القادر عبد مصطفى: بيركت، تحقيؽ – العممية الكتب ، تاريخ بغداد، دار(ىػ463
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، إيضاح (ىػ1399 ت) البغدادم الباباني سميـ مير بف أميف محمد بف البغدادم، إسماعيؿ .9
 لبناف. – بيركت العربي، التراث إحياء بالتقايا، كآخركف، دار لديفا شرؼ المكنكف، تحقيؽ: محمد

 التراث إحياء ىدية العارفيف، دار ،الباباني سميـ مير بف أميف محمد بف البغدادم، إسماعيؿ .01
 .العربي

 اليداية  دار: الناشر ،المحققيف مف مجمكعة: القامكس، المحقؽ جكاىر مف العركس تاج .11
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 ت الديف جماؿ المحاسف أبك الحنفي الظاىرم اهلل عبد بف بردم متغر  بف يكسؼ بردم، تغرم .12
 مصر الكتب، دار ،الثقافة كالقاىرة، كزارة مصر ممكؾ في الزاىرة ىػ، النجكـ874

ق( 874)تغرم بردم، يكسؼ بف عبد اهلل الظاىرم الجنفي أبك المحاسف جماؿ الديف، ت .13
تقديـ د. سعيد عبد الفتاح عاشكر،  أميف، المنيؿ الصافي كالمستكقي بعد الكافي، حققو د. محمد

 الييئة المصرية العامة.
، الطبقات السنية (ىػ1010: المتكفى) الغزم الدارم التميمي القادر عبد بف الديف التميمي، تقي .14

 في تراجـ الحنفية.
 بدكف طبعة. تكفيؽ محمد سعد، اإلماـ البقاعي كمنياجو في تأكيؿ القرآف، .15
الرجاؿ،  ضعفاء في ، الكامؿ(ىػ365: المتكفى) الجرجاني عدم بف أحمد الجرجاني: أبك .16

 - العممية سنة، الكتب أبك الفتاح معكض، عبد محمد عمي-المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ
 ـ1997ىػ1418 ،1ط ،لبناف-بيركت

، (ىػ833: المتكفى) يكسؼ بف محمد بف محمد الجزرم، ابف الخير أبك الديف شمس: الجزرم .17
  ىػ.1351 ألكلى: تيمية الطبعة ابف القراء، مكتبة طبقات في النياية غاية

عف اسامي كشؼ الظنكف  مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني الركمي الحنفي، حاجي خميفة، .18
 الكتب كالفنكف . 

 الحنبمي،مجير الديف،اآلنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ، مكتبة المحتسب.  .19
 ؼ ممتقى الحديثخزانة التراث، فيرس المخطكطات  . أرشي .20
 خميفة، محمد رشاد، مدرسة الحديث في مصر، الييئة العامة لشؤف المطابع. .21
 .الدباغ، مصطفى مراد، مكسكعة ببلدنا فمسطيف .22
: األيكبي،الناشر ياسيف: النبكم، تقديـ المدح شعراء أعبلـ درنيقة، معجـ أحمد درنيقة، محمد .23

 .1اليبلؿ، ط كمكتبة دار
 ضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ،محمد أميف بف ف ،الدمشقي .24

 (، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، دار صادر بيركتػى1111ت)
ق، 774 الدمشقي، ت ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء الدمشقي، أبك .25

 .ىػ 1408، 1شيرم دار إحياء التراث العربي، ط تحقيؽ عمي ،كالنياية البداية
: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الذىبي: .26

 ،األفغاني الكفاء أبك الككثرم، زاىد محمد كصاحبيو،، تحقيؽ: حنيفة أبي اإلماـ مناقب (ىػ748
 –ية ىػدار الكتب العمم 1408 ،1باليند، ط الدكف آباد حيدر النعمانية، المعارؼ إحياء لجنة

 بيركت 
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: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الذىبي: .27
 ـ2006-ىػ1427 القاىرة، ط: -الحديث النببلء، دار أعبلـ ، سير(ىػ748

: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف الذىبي، شمس .28
 ـ، 1998 -ىػ1419 ،1لبناف ط-بيركت العممية الكتب ، دار،تذكرة الحفاظ748

ق( العبر في خبر مف عبر، 748ت)الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف قايماز، .29
 تحقيؽ أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ. 

: المتكفى) الدمشقي الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير الزركمي: .30
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 ىػ .1413 ،1كالتكزيع، ط
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 عممية.ال حتي، المكتبة فيميب: المحقؽ
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 ق(.1418)1لقادر المبارؾ، دار الفكر، طمجمكعة مف األساتذة، قدـ لو مازف عبد ا
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 1997 - 1418، 1خميؿ منصكر المكتبة العممية، بيركت لبناف، ط
 بف يحيى بف عثماف بف بكر بف اهلل عبد بف محمد بف زيد أبك اهلل عبد بف ابف غييب، بكر .57

 - ىػ 1407 1الرياض، ط الرشد، دار ،لنسابيفا طبقات ،(ىػ1429: المتكفى) محمد بف غييب
 ـ  1987

(، ذيؿ التقييد في ركاة السنف، المحقؽ 832الفاسي، محمد بف أحمد بف عمي تقي الديف )ت  .58
  –ـ( 1990-ق 1410) 1كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، ط

: المتكفى) الفضؿ أبك الحسيني، مراد محمد بف محمد بف عمي بف خميؿ أبك الفضؿ، محمد .59
حـز  ابف دار اإلسبلمية، البشائر دار: سمؾ الدررفي أعياف القرف الثاني عشر، الناشر (ىػ1206

  1988 - ىػ 1408 ،3ط
 الحنفي الديف محيي محمد، أبك القرشي، اهلل نصر بف محمد بف القادر القرشي، عبد .60

 كراتشي . - خانو كتب محمد مير: الحنفية الناشر طبقات في المضية الجكاىر (ىػ775: المتكفى)
 القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك القرطبي: .61

 الجيؿ، البجاكم، دار محمد عمي: األصحاب، المحقؽ معرفة في ، االستيعاب(ىػ463: المتكفى)
 1992 - ىػ 1412، 1بيركت، ط

 القزكيني الخميؿ بف إبراىيـ بف حمدأ بف اهلل عبد بف خميؿ الخميمي، يعمى القزكيني: أبك .62
إدريس،  عمر سعيد محمد. د: الحديث، المحقؽ عمماء معرفة في ، اإلرشاد(ىػ446: المتكفى)

 1409 ،1الرياض، ط – الرشد مكتبة
 الحنفي الجمالي السكدكني قطمكبغا بف قاسـ العدؿ أبك الديف زيف :السكدكني ابف قطمكبغا .63

 يكسؼ، دار رمضاف خير الحنفية، تحقيؽ: محمد طبقات في ـالتراج تاج(: ىػ879: المتكفى)
 ـ  1992 - ىػ 1413 ،1دمشؽ، ط القمـ،



214 

: المتكفى) القسنطيني قنفذ بابف الشيير الخطيب بف حسف بف أحمد العباس ابف قنفد: أبك .64
 1983 - ىػ 1403، ،4بيركت،ط الجديدة، اآلفاؽ نكييض، دار عادؿ: ، الكفيات، المحقؽ(ىػ810
 ـ 

 البخارم الحسيني اهلل لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب نكجي، أبكالق .65
، ط ابف العمكـ، دار ، أبجد(ىػ1307: المتكفى) الًقنَّكجي  ىػ. 1423 1حـز

ٍبد محمد الكتاني، .66 يٌ  عى  الحي بعبد المعركؼ اإلدريسي، الحسني محمد ابف الكبير عبد بف الحى
 الغرب دار: عباس، الناشر إحساف: الفيارس، المحقؽ س، فير (ىػ1382: المتكفى) الكتاني

  1982 ،2 ط: ،بيركت - اإلسبلمي
ق،معجـ 1408 ت ،الدمشؽ كحالة الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف ابف كحالة، عمر .67

 المؤلفيف 
، (ىػ1111: المتكفى) المحبي محمد بف الديف محب بف اهلل فضؿ بف أميف المحبي، محمد .68

 الحانة.  طبلء رشحةك  الريحانة نفحة
 .مدككر، د. سبلـ، الفقو اإلسبلمي .69
 الشافعي المصرم المرصفي العسس السيد بف عجمي السيد بف الفتاح المرصفي، عبد .70

المنكرة،  المدينة طيبة، مكتبة: البارم، الناشر كبلـ تجكيد إلى القارم ىػ، ىداية1409: المتكفى)
 . 2ط

(، 742ت)الحجاج القضاعي الكمبي المزم  المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ أبك .71
بيركت،  –تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة 

 (1980 – 1400)1ط
72. ،  الحسيني، الحسني معصكـ محمد بف أحمد بف عمي المدني، الديف صدر ابف معصـك

 في العصر ، سبلفة(ىػ1119: فىالمتك ) معصكـ بابف الشيير أحمد، ميرزا بف خاف بعمي المعركؼ
 مصر.  بكؿ الشعراء محاسف

(، السمكؾ لمعرفة 845المقريزم، أحمد بف عمى بف عبد القادر، تقي الديف المقريزم، ت .73
  (ػى1418)، 1الممكؾ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط

   في أكاخر العيد العثماني .  فمسطيف ـأعبلعادؿ،  ، مناع .74
كاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي أبك عبد اهلل المالكي الم .75

 (.1994 -1416)1ق(،التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار الكتب العممية، ط897ت)
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، (ىػ1335: المتكفى) الدمشقي الميداني البيطار إبراىيـ بف حسف بف الرزاؽ الميداني، عبد .76
 - البيطار بيجة محمد: حفيده عميو كعمؽ كنسقو ف الثالث عشر، حققوحمية البشر في تاريخ القر 

 ـ  1993 - ىػ 1413 ،،2بيركت، ط صادر، العربية، دار المغة مجمع أعضاء مف
  (2001 -1421)،2أحمد كآخركف، أبك حنيفة النعماف، ط ،النشرتي .77
 (ىػ405: كفىالمت) اليركم يكسؼ بف أحمد بف اهلل عبد بف عبيداهلل الفضؿ اليركم: أبك .78

، 1الرياض، ط – الرشد الفاريابي، مكتبة محمد نظر: المحدثيف، المحقؽ أسامي مشتبو في المعجـ
1411 . 

(، 306)ككيع، أبكبكر محمد بف خمؼ بف حياف بف صدقة الضبي البغدادم الممقب بككيع ت .79
 ـ(.1947 –ق 1366) 1أخبار القضاء، تحقيؽ: عبد العزيز المراغي، المكتبة التجارية الكبرل، ط
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 126 .................... (:ىػ 1200 – 0000) الديف نجـ التمرتاشي،: كالعشركف الثاني  المطمب
 127 .................................. -: اسماؤىـ التالية العمماء كفيو: كالعشركف الثالث المطمب

 128 .............................. (.ىػ1199 -1100) اليجرم عشر الثاني القرف: السادس المبحث
 128 ............................... (:ىػ1104 -1037) الرحمف عبد المطؼ، أبك: األكؿ المطمب
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 132 ..................................... (ىػ1105 -1054)  يكسؼ: النابمسي:  الثاني المطمب
 132 ................................. (:ىػ1107 - 00) الديف حافظ مكية، ابف:  ثالثال المطمب
 133 ....................................... (:1108 -1040) إبراىيـ الجينيني،:  الرابع المطمب
 135 ................................... (:ىػ 1121 - 1066)  النٍَّجـ: الرممي:  الخامس المطمب
 135 ........................... (:ىػ1117 -1070 بعد) المناف عبد الخماش،:  السادس المطمب
 136 .............................. (.ىػ1143 -1050)  الغني عبد ، النابمسي:   السابع المطمب
 139 ................................. (:ىػ1144 -1090) اهلل جار المطؼ، أبك:  الثامف المطمب
 139 ...................................... (:ىػ1147 -1095) أحمد بطحيش،:  التاسع المطمب
 140 ......................................... (:ىػ1147) الغني عبد مكية، بف:  العاشر المطمب
 142 ............................. (:ىػ1152 -0000) إبراىيـ سفر، ابف:  عشر الحادم المطمب
 142 ................................... (ىػ1168 -) .... ،عثماف العممي:  عشر الثاني المطمب
 142 ................................. (:1170 -1094) صالح الجينيني،:  عشر الثالث المطمب
 145 ................................. (:ىػ1171- 000) مصطفى العممي،: عشر الرابع المطمب
 146 ............................... (:ىػ1180 -00) الديف بدر القدسي،: عشر الخامس المطمب
 149 ......................... (:ىػ 1188 -1115) المطيؼ عبد سي،القد: عشر السادس المطمب
 149 ............................ (ىػ1188 -0000) الفتاح عبد التميمي،:  عشر السابع المطمب
 150 ............................. (:ىػ1196 -1143) يفالد كماؿ البكرم،: عشر الثامف المطمب
 152 ........................... (:ىػ1197 – 1133) إبراىيـ الصالحاني،: عشر  التاسع المطمب
 153 .......................................... : أسماؤىـ التالية العمماء كفيو:  العشركف المطمب

 154 ................................ (.ىػ1299 -1200)اليجرم عشر الثالث القرف: السابع المبحث
 154 ................................. (ىػ1200 نحك -0000) محمد المطؼ، أبك: األكؿ المطمب
 154 ...................................... (:ىػ 1200 -1151) حسيف الخالدم،: الثاني المطمب
 155 ....................... (:ىػ1224 -1156) المطيؼ عبد بف حسف الحسيني،: الثالث المطمب
 156 .................................... (ىػ1246 -0000) محمد الشيخ سكيؾ،: الرابع المطمب
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 157 ........................ (:ىػ 1270 -0000) صالح الشيخ النكيرم، السقا: الخامس المطمب
 158 ...................... (ىػ1282 -) .... الصمد عبد بف ،طاىر الحسيني:  السادس المطمب
 158 ................................ (:ىػ1289 – 1250) خميؿ الشيخ عاشكر،:  السابع المطمب
 159 ............................. (:ىػ 1291 -0000)  يكسؼ الشيخ الكساب،:  الثامف المطمب
 160 ............................. (/ىػ1295 -1202) سميـ بف حسيف الدجاني،:  التاسع المطمب
 162 .............................. (:ىػ1295-1265) العممي كفا الكىاب، عبد:  العاشر المطمب
 163 .................... (:ىػ1295-1223) الديف محي أحمد الحسيني،:  عشر الحادم المطمب
 164 ............................... (:ىػ1296 -1220) داكد خميؿ مك،الح: عشر الثاني المطمب
 165 ....................................... : أسماؤىـ التالية العمماء كفيو:  عشر الثالث المطمب

 166 ................................ (.ىػ1399 -1300) اليجرم عشر الرابع القرف: الثامف المبحث
 166 ..................................... (:ىػ1301 -00) محمكد الشيخ سكيؾ،: األكؿ المطمب
 166 ............................... (ىػ1310-1265) المجيد عبد الشيخ البكرنك،: الثاني المطمب
 167 ............................... (:ىػ1314 – 1227) محمد الشيخ اهلل، ساؽ: الثالث المطمب
 168 ........................... (:ىػ1315 -1262) الديف محيي أحمد الحسيني،: الرابع المطمب
 169 ............................... (:ىػ1320 – 1250) السقا حامد النكيرم،:  الخامس المطمب
 171 ................................ (:ىػ1328-1264) حامد الشيخ عاشكر،:  السادس المطمب
 172 ................................... (ىػ1329-1240) أحمد الشيخ بسيسك،:  السابع المطمب
ٍيًتر،:  الثامف المطمب  174 ........................... (:ىػ 1334 - 1253) حمداف بف محمد زيعى
 175 ................................. ( ىػ1341 -1280)  محمد ، بالى سعدل: التاسع المطمب
 175 ....................................... (:ىػ 1343 - 1270) ىىاًشـ ميًنيب:  العاشر المطمب
 176 .................... (:ىػ1346-1292) مراد اهلل عطا محمد الغزم،:  عشر الحادم المطمب
 177 ............................. (:ىػ1345 -0000) خميؿ الشيخ العممي،: عشر الثاني المطمب
 177 ....................................... (:ىػ 1281000) محمد اخرة،ف: عشر الثالث المطمب
 178 ............................ (:ىػ1360 – 1282) جكاد خميؿ الخالدم،: عشر الرابع المطمب
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 180 .......................... (:ىػ1361-1265) حسيف الشيخ العممي،: عشر الخامس المطمب
 181 .......................................... :محمد بف أحمد التميمي،: عشر السادس المطمب

 183 ...................................................................................... .الخاتمة
 185 ...................................................................................... الفيارس
 186 ................................................................................ :اآليات فيرس
 187 ................................................................................ األعبلـ فيرس
 205 ................................................................................األماكف فيرس

 208 ............................................................................ المدارس فيرس
 209 .............................................................................المراجع فيرس

 216 .......................................................................... :المكضكعات فيرس
 
 
 


