
1 
 

 

 المصارف الوقفية  اثر
 في ازدهار الحياة العلمية والثقافية في القدس

 الضوء الالمع الهل القرن التاسع:من خالل كتاب 
 (م8921-8391/هـ209-138)لشمس الدين السخاوي 

 
 باحثة أردنية \سوسن الفاخري.بقلم الدكتورة

الخامس عشر الميالدي  أنواعا متعددة من المؤسسات /عرف العالم اإلسالمي في القرن التاسع الهجري     
العلمية والدينية شملت في معظمها المدارس والمساجد والزوايا والربط والبيمارستانات ، وغيرهما من المراكز 

في مختلف البلدان اإلسالمية ، لم تكن والمرافق األخرى ، فالمدارس على سبيل المثال ، التي كانت قائمة 
بصورة عامة مؤسسات رسمية تابعة للدولة ، بل أنها كانت تنشأ باسم أشخاص معينين سواء من أمراء أو 
وجهاء ، فلم يكن من واجب الدولة اإلنفاق عليها ، بل كانت المدارس تنشأ بموجب وقفيات شخصية تتضمن 

تمرارها ، وهذه األوقاف إما أن تكون عقارات في المدن كدور للسكن شروط الواقف لإلنفاق عليها ضمانا الس
وريع األوقاف هو وحده . ، والحوانيت والطواحين أو أية عقارات أخرى تدر دخال ، وينفق منها على المدرسة 

مصدر التمويل إلنشاء المدرسة ونظامها ، وتبين أهدافها وطرق إدارتها وتحدد عدد طالبها وتعيين أوقافا 
 .  توقف على المدرسة واإلنفاق ، ولذلك فان المدرسة كانت تزدهر بمقدار ازدهار العقارات الموقوفة عليها

ازدهرت مدينة القدس بأوقافها  برعاية الدولة المملوكية التي اهتم سالطينها وأمراؤها بإنشاء المؤسسات     
قفية كالمدارس والربط والزوايا وخدمت مختلف الخيرية ووقفها على مصالح المسلمين، وقد ازدهرت المباني الو 

الضوء الالمع الهل : النواحي الحياتية في المدينة المقدسة، وقد ارخ شمس الدين السخاوي في مخطوطه 
دورا كبيرا في تفعيل الحياة العلمية الثقافية ، فاهتموا القرن التاسع ، للكثير من التراجم المقدسية  ممن لعبوا 

علم وكفلوا لهم النفقة والكسوة والطعام واإلقامة،انطالقا من أن التفرغ للعلم والدرس ومالزمة برعاية طلبة ال
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الشيوخ ، ال يحصل إال بتكفية طالبيه ،وادى ذلك لشيوع العلم بين عدد كبير من أفراد المجتمع وعلى األخص 
 .ل به دون عائق الفقراء واأليتام ، فكثيرا ما تهيأت أمامهم السبل لتحصيل العلم واالشتغا

على نشاط الحركة العلمية والثقافية في  يةالوقفالمصارف وفي هذه الورقة البحثية سوف  يتم مناقشة اثر      
 مدينة القدس من خالل التراجم المقدسية كما وردت في كتاب الضوء الالمع الهل القرن التاسع ، الذي يعد

( م8921-8391/هـ 209- 138)من أضخم اآلثار التي أنجزها شمس الدين دمحم بن عبد الرحمن السخاوي 
من شخصيات هذا القرن  ،وتكمن اهمية هذا الكتاب  اثني عشر ألفا فهو عمل موسوعي ترجم فيه ألكثر من

التي لم تقتصر على ما هو الكم الكبير من المصادر التي استخدمها المؤلف في جمعه لمادته و أولهما بامرين 
مستفيدا , وما حصل عليه من معلومات عن طريق االتصال المباشر بمترجميه   بل شملت ما شاهده, مدون 

وثانيهما أن هذا التنوع في , من رحالته إلى عدد واسع من مدن مصر ثم  إلى كل من  بالد الشام  والحجاز 
 .عن مختلف أنشطة الشخصيات التي ترجم لها تزخر بمعلومات ثرة واسعة    مصادره جعل مادته

أن الطبعات المتداولة من هذا الكتاب  طبعات تجارية ال تنطبق عليها المعايير العلمية  المعمول بها في     
تحقيق النصوص لذا فقد اقتضت الضرورة العلمية اعتماد النسخ الخطية في قراءة النصوص الخاصة بالتراجم 

س من الصحة بمكان أن تستند الدراسة على نص غير محقق، وهذا استوجب الحصول إذ لي, المقدسية أوال
أمكن الحصول على عشر نسخ من مجموع أربع عشرة نسخة للكتاب، وتم على االصول الخطية بحيث 

 (8).دراستها وتحديد صلتها ببعضها،واختيار النسخة األم التي اعتمدناها اساسا للنص
________________________________________ 

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس : الفاخري، سوسن عادل ، التراجم المقدسية في كتاب: للتعرف على النسخ انظر( 8)
د أحمد عبد هللا الحّسو، .،رسالة دكتوراة،غير منشورة، إشراف أ"تحقيق وتحليل( "م8921-8391/هـ209-138)الدين السخاوي 
 .الفاخري، التراجم المقدسية: سيشار لها تاليا.91-91صم، 9001جامعة مؤتة، 
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أن المادة التي تضمنتها و  المسح أن كتاب الضوء الالمع، يضم ثالثمائة وتسعين ترجمة مقدسية أظهر   
زخرت بمعلومات مهمة عن أنشطة المقادسة , الضوء الالمع الهل القرن التاسع : التراجم المقدسية في كتاب 

 .لهجرية الثالثة؛ الثامن والتاسع والعاشرخالل القرون ا

وهذا سوف يوفر معلومات جديدة ويسد فراغا كبيرا فيما يخص تاريخ القدس التي تشغل مكانة خاصة في 
 .التاريخ العربي اإلسالمي

البرنامج ")المنهج الكمي اإلحصائي  ولتحري الدقة في استخالص النتائج سوف يعتمد في هذه الدراسة  
 (Statistical  "Package for the Social Sciences) " اإلحصائي الخاص بالعلوم االجتماعية 

والذي يتم بموجبه تجزئة مضامين مادة الضوء الالمع الى  ،(  SPSS) يرمز إليه عادة ب والذي 
حليلها وتحديد مداخل كل منها يمثل مجموعة متباينة حيث يصار الى استخراج نتائجها االحصائية وت

دالالتها وعالقاتها بعضها ببعض ووضعها في إطارها الزماني والمكاني، لما يحققه هذا المنهج من نتائج 
ومن ثم محاولة مطابقة هذه النتائج اإلحصائية مع  إمكانية الحصول على نتائج إحصائية دقيقة،  :أهمها

رة شاملة عن مجمل األنشطة العلمية في المعلومات التي تقدمها المصادر التاريخية، والخروج  بصو 
 .القدس  واثر الوقف على ازدهارها في القرن التاسع الهجري كما قدمها شمس الدين السخاوي 
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لقد كان المسجد األقصى قلب بيت المقدس سواء في الحياة العلمية والثقافية، أوفي غير ذلك من ضروب 
 (8).وغيرها قامت إلى جواره، واستمدت منهالحياة المختلفة، فالكثير من المدارس 

الصــليبي، فقــد تعــددت روافــد تلــك الحيــاة الفكريــة،  الغــزو شــهد بيــت المقــدس حيــاة فكريــة نشــطة بعــد زوال     
وتمثلت في إنشاء الكثير من المراكز العلمية، من مدارس،ومساجد، ومكتبـات، وبيمارسـتانات، وزوايـا، خوانـق، 
وربط، وكانوا يعينون لها االوقاف لتسيير شؤونها ، بحيث تمثل دخال ثابثا يساعدها في تأديـة رسـالتها الفكريـة 

وفــي تلــك المراكــز العلميــة، درّ ســت . مهــا ،وكــانو يعينــون لهــا الشــيوخ ،والمدرســين ، ونظــار الوقــفوترســيخ نظا
العلــــوم الدينيــــة، علــــوم اللغــــة العربيــــة،التاريخ،والعلوم العقليــــة، وظهــــر الكثيــــر مــــن المفكــــرين : العلــــوم المختلفــــة

 .علوم، وصنفت مصنفات في مختلف مجاالت ال(وبيوتات علم من بيت المقدس)واألدباء

: " وصّور العماد األصفهاني بعض معالم الحياة الفكرية في بيت المقدس بعد تحريرها من الصليبيين، فقال   
فمــا تــرى إال قارئــاس باللســان الفصــيح، وراويــاس للكتــاب الصــحيح، ومتكلمــاس فــي مســألة، متصــفحاس عــن مشــكلة، ... 

لغوي، ومعنى نحوي، أو مقرضاس بقـريض أو معرضـاس  مورداس لحديث نبوي،وذاكراس لحكم مذهبي، وسائالس عن لفظ
 (9)."بتصريح، أو مصرحاس بتعريض، أو ناشداس بنشيد، أو مسمعاس بتغريب أو تغريد

وفي العصر المملوكي استمرت العناية باألقصى من قبـل سـالطين المماليـك، مـن حيـث تجديـده وترميمـه،     
الفترة بعلمائه، وكان هؤالء العلماء  بيت المقدس مشهوراس في هذهإضافة إلى العناية بالعلوم المختلفة، كما كان 

يحظـون بتقـدير السالطيـن واحترامهم، األمر الذي ساعد على تشجيع الحياة الفكرية، كما كان للعلماء والقضاة 
لعلم ومنهم من افتقر بعد أن بذل ماله في سبيل ا. دور في تشجيع هذه الحركة، من خالل إنفاقهم على الطلبة

 ___________________________(3)والتعليم

، المــؤتمر "العلــوم الدينيــة واللســانية فــي ظــل المســجد األقصــى فــي العصــرين األيــوبي والملــوكي"عبــد المهدي،عبــد الجليــل، ( 8)
المهدي، العلوم الدينية عبد :سيشار له تالياس .811ص8، م8213، الجمعية العلمية الملكية، 8الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام، ط

 .في ظل األقصى

كتــاب الفـتح القســي فــي الفـتح القدســي، مطبعــة   3991،(هــ795ت)األصـفهاني، عمـــاد الـدين أبــو عـــبد هللا محمــد بـــن محمـــد( 9)
 . 818األصفهاني، الفتح القدسي، ص:سيشار له تاليا .373ص(.م.د)الموسوعات،

 . ]9/ن/9 [رجمةانظر الت .الفاخري، التراجم المقدسية (3)
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 التعليمية والدينية( االوقاف)المؤسسات :اوال

 :المدارس -أ

المــدارس فــي العصــر المملــوكي لتــؤدي وظيفــة تعليميــة ، كمــا كانــت الشــعائر الدينيــة تقــام فيهــا، كمــا  اوقفــت  
 (8).مساجد تقام فيها الصلوات المفروضة، وصالة الجمعة والعيدينكاتخذت 

ممــا تجــدر اإلشــارة إليــه كمــا هــو واضــح ممــا ذكــره الســخاوي ،أن الدراســة فــي مــدارس بيــت المقــدس فــي      
عصر سالطين المماليك اختلفت بـاختالف المـذاهب التـي أنشـئت لتدريسـها، فكـل مدرسـة تـدرس الفقـه الخـاص 

ر الحــديث، ودار بمــذهبها، باإلضــافة إلــى بعــض المــدارس التــي كانــت مخصصــة لتــدريس علــم بذاتــه، مثــل دا
القــر،ن، وممــا يلفــت النظــر فــي مواقــع هــذه المــدارس أنهــا تركــزت كلهــا فــي مكــان واحــد حــول الحــرم الشــريف أو 

 والحـــديث الكـــريم كـــالقر،ن الـــدين أمـــور لتعلـــيم مـــدارس فمنهـــا الغايـــات، متعـــددة المـــدارس هـــذه وكانـــت .بداخلـــه
 ,وغيرها الطب وعلوم الصيدلة، وعلوم اآلداب، علوم لدراسة مدارس ومنها والفقه، الشريف

 :وفيما يلي توضيح للمدارس التي ورد لها ذكر ضمن تراجم السخاوي المقدسية

ذكر السخاوي هذه المدرسة من خالل ترجمته لبعض  الشخصيات المقدسية،  -:المدرسة الصالحية -8
حية وصار مفتي بيت أعاد في الصال:"...كقوله في ترجمة عبد الرحمن بن دمحم ابي الفداء القلقشندي

تقع بالقرب من باب األسباط، وقفها السلطان صالح الدين األيوبي على الشافعية سنة (9)..." المقدس
م، بنيت مكان كنيسة هدمها صالح الدين لما استرد مدينة القدس،وكان وظيفة مشيخة هذه 8821/هـ111

األوقاف التي أوقفها  ة،ومن جمل عليها اوقافا وقد اوقف (3).المدرسة من الوظائف المعتبرة بالبالد اإلسالمية
___________________________ 

، مكتبة ( ط.د)م، كتاب االنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،8213،(هـ291ت)الحنبلي،مجير الدين العليمي(8)
 .الحنبلي ،االنس الجليل: سيشار له تاليا.328،ص9ج.المحتسب،عمان

 [ .839ت/399]انظر الترجمة .المقدسيةالفاخري، التراجم (9)

 Buhl, Fr., "Al Kuds" ,The؛338اص8؛ النعيميييا الييدارس فييي تيياررس المييدارسا 323ا ص 9حنبليييا اسنييس ال،ليييلا  لا(3)
Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, Brill, Vol.II, 1927,PP.98                                           
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مدرســته ســوق العطــارين بالقــدس ، وقريــة ســلوان ، ووادي ســلوان الكــائن جنــوب شــرقي القــدس ، وهــو واد علــى 
 .(3)يهاعميق يزرع ، وهناك أوقاف شاسعة واسعة ، من دور ومباني وأراضي في أنحاء القدس موقوفة عل

الفــــــــداء اشــــــــار اليهــــــــا الســــــــخاوي خــــــــالل ترجمتــــــــه لعبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن دمحم ابــــــــي  -:المدرســـــــة الميمونيــــــــة-9
، وتقع عنـد بـاب السـاهرة، وكانـت كنيسـة، ثـم تحولـت إلـى (9)..."ودرس بالطازية والميمونية:"...القلقشندي،فقال
م،  وذلــك عنــدما وقفهــا األميــر فــارس الــدين أبــو ســعيد ألقصــري خازنــدار صــالح 8821/هـــ123مدرســة ســنة 
 (3). الدين األيوبي

وخلــف والــده فــي :"...تــه لعلــي بــن ابــي بكــر بــن عيســى فقــالذكرهــا الســخاوي عنــد ترجم -:المدرســة النحويــة-3
،وتقــع علــى طــرف صــحن الصــخرة مــن جهــة القبلــة إلــى الغــرب، بناهــا الملــك المعظــم (9)..."التــدريس بالنحويــة

وقد أشار ابن واصل إلى  .(1)وسميت بالنحوية ألنه كان يدرس فيها كتاب سيبويه.م8901/هـ109عيسى سنة 
وقف على القبة النحوية وقفاس جليالس علـى أن يشـتغل فـي تلـك القبـة بـالقراءات السـبع ، أن الملك المعظم عيسى 

 .(6)وشرط أن ال يصرف من وقفها إال للحنفية فقط
______________________________________________ 

 803،ص9الحنبلي، االنس الجليل، ج (8)

 [ . 839/ت/399]انظر الترجمة. الفاخري التراجم المقدسية( 9)

ــــي، األنــــس الجليــــل، ج(3) ــــي، دمحم، كتــــاب خطــــط الشــــام، 91، ص9الحنبل  -8291، مكتبــــة المفيــــد، دمشــــق، (ط.د)؛ كــــرد عل
 .كرد علي، خطط الشام:سيشار له تالياس .891،ص1ج.م8291

 [ .819/ت/199]انظر الترجمة  .الفاخري، التراجم المقدسية (9)

 .39، ص9الجليل، جالحنبلي، األنس (1)

أجــزاء ، األجــزاء  7، " مفــرج الكــروب فـي أخبــار بنــي أيـوب"، ( م3995/هــ695ت )ابـن واصــل جمــال الـدين دمحم بــن ســالم  ( 6)
الجــزء الثــاني ، . م3971األول والثــاني والثالــث تحقيــق جمــال الــدين الشــيال ، الجــزء األول مطبعــة جامعــة فــؤاد األول ، القــاهرة 

الجـــزء الرابـــع والخـــامس . م3969الجـــزء الثالـــث ، وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد القـــومي ، القـــاهرة . م3975، القـــاهرة  المطبعـــة األميريـــة
الجـزء الخـامس، . م3959الجزء الرابع، مطبعـة دار الكتـب، القـاهرة . تحقيق حسنين دمحم ربيع ، مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور

 .ابن واصل ، مفرج الكروب : ، سيشار اليه تاليا  795 ، ص 9، جـ  م3955مطبعة دار الكتب، القاهرة 

 



7 
 

فــي ترجمــة لعمــر بــن علــي بــن عثمــان الحــواري، ذكــر الســخاوي هــذه المدرســة  -(:الهكاريــة)المدرسـة البدريــة-4
، أنشأها بدر الدين دمحم بن ابي القاسم الهكاري (8)..."استقر في جميع وظائف ابيه كالهكارية والبدرية:"...فقال
 (9)م، على فقهاء الشافعية8983/هـ180أمراء الملك المعظم عيسى، ووقفها سنة أحد 

ذكــر الســخاوي هــذه المدرســة عنــد ترجمتــه لــدمحم بــن دمحم بــن عبــد هللا الــديري، حيــث   -:المدرســة المعظميــة-1
ويداريـة، ،وتقـع مقابـل بـاب شـرف األنبيـاء المعـروف ببـاب الد( 3)..."وولي تدريس المعظميـة وغيرهـا:"... يقول 

 (9) .م8991/هـ199وقفها الملك المعظم عيسى على الفقهاء الحنفية، حوالي 

اشـــار الســـخاوي لهـــذه المدرســـة عنـــد ترجمتـــه الحمـــد بـــن دمحم ابـــو العبـــاس االمـــوي حيـــث : الغزاليَّـــة المدرســـة-1
الغزالـي ألنـه  ،وهـي منسـوبة إلـى الشـيخ نصـر، قدسـي وتنسـب إلـى(1)..."ودرس في العادلية ،وبالغزالية:"...قال

 (1).دخلها واقام بها

_______________________________________ 

 [.908/ت/191]انظر الترجمة .الفاخري، التراجم المقدسية(8)

 .91، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 9)

 [922/ت/8190]انظر الترجمة . الفاخري، التراجم المقدسية( 3)

على بالطة مثبتة في الجـدار القبلـي لهـذه (8291سنة )يذكر عارف العارف، انه قرأ  .99، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج(9)
أمر بعمله موالنا السلطان الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبو العـزائم عيسـى بـن ابـي بكـر أيـوب الواقـف لهـذه " المدرسة ما يلي

العــارف، : للمزيــد انظــر...." ضــي هللا عنــه وأرضــاهالمدرســة علــى الفقهــاء والمتفقهــة مــن أصــحاب األمــام األعظــم ابــي حنيفــة ر 
 .المفصل في تاريخ القدس

 .]13/ن/911 [انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية (1)

 .989-983، ص88النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس ، ج(1)
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تـرجم لهـم السـخاوي وهي من المدارس التي درس بها عدد من المقادسة ممن  -(:الهكارية)مدرسة الحديث -1
، وتقـــع بجـــوار التربـــة (8)..."ودرس بـــدار الحـــديث الهكاريـــة:" ، كترجمــة علـــي بـــن عثمـــان العـــالء الحواري،فقـــال

الجالقية من جهة الغرب بالقرب من باب السلسلة، وقفها األمير شرف الدين عيسى بن بـدر الـدين أبـي القاسـم 
 (9).م8921/هـ121الهكاري سنة 

ذكــرت هــذه المدرســة مــن خــالل ترجمــة الســخاوي لعبــد هللا بــن ابــراهيم البســكري ،احــد   -:المدرســة الســالمية-1
ـــال ـــو الفـــداء ( 3)..."وشـــيخ دار القـــر،ن المدرســـة الســـالمية:"...المقادســـة حيـــث ق ـــدين أب ،وقفهـــا الخواجـــا مجـــد ال

 (9).م8300/هـ100إسماعيل السالمي بعد سنة 

المقدســـية حيـــث اشـــار الســـخاوي الـــى ان المتـــرجم لـــه عبـــد وردت فـــي احـــدى التـــراجم  -:المدرســـة الكريميـــة-2
ودرس بالطازيــــــة والميمونيــــــة :" الـــــرحمن بــــــن دمحم بــــــن اســـــماعيل ابــــــي الفــــــدا القلقشـــــندي قــــــد درس بهــــــا فقـــــال 

،وقفهــا الصــاحب كــريم الــدين بــن معلــم هبــة هللا بــن مكــانس نــاظر الخــواص الشــريفة بالــديار  (1)..."والكريميــة
 (1).م8381/هـ181المصرية سنة 

________________________________________ 

 [ . 812/ت/111]انظر الترجمة . الفاخري، التراجم المقدسية (8)

 .899، ص1؛ كرد علي، خطط الشام، ج99، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 9)

 [ .811/ت/928]انظر الترجمة . الفاخري، التراجم المقدسية (3)

 .99، ص9جالحنبلي، األنس الجليل، (9)

 [.839/ت/399]انظر الترجمة  .، التراجم المقدسيةالفاخري  (1)

 .32، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 1)
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: " ذكــر السـخاوي هــذه المدرسـة عنــدما تـرجم إلبــراهيم بـن دمحم بــن الشـمس الــديري،فقال:  الفخريـة المدرسـة-80
،وتقع بجوار سور األقصى من جهة الغرب، تنسب إلى واقفها القاضي  (8)..."وَدَرسَّ بالفخرية في حياة ابيه...

 (9)(.هـ133ت )فخر الدين أبي عبد هللا دمحم بن فضل هللا 

ورد ذكرهــــــا فــــــي ترجمــــــة الســــــخاوي لــــــدمحم بــــــن علــــــي بــــــن دمحم الصــــــفدي،حيث  -:المدرســــــة األرغونيــــــة -88
الحـرم وواقـف هــذه المدرسـة هـو األميـر أرغــون  ، تقـع فـي الناحيــة الغربيـة مـن(3)..."ودرس باالرغونيـة :"...قـال

 (9).واليه نسبت(م8311/هـ111ت )الكاملي نائب الشام 

احدى المدارس التي تـرجم السـخاوي لمدرسـيها مـن المقادسـة كقولـة فـي ترجمـة عبـد  -:المدرسة القشتمرية-89
،وواقفهــا هــو األميــر قتشــتمر  (1)..."ودرس بالميمونيــة والقشــتمرية:"...الــرحمن بــن دمحم بــن اســماعيل القلقشــندي

 (1).م8312/هـ112السيفي  أحد أمراء الملك الناصري حسن بن دمحم بن قالوون،وتاريخ وقفها سنة 

ذكرهـا الســخاوي فـي عــدد مــن ترجماتـه كترجمــة سـعد بــن دمحم بـن عبــد هللا النابلســي  -:المدرسـة المنجكيــة -83
،وقد أنشاها األمير سيف الدين منجك سنة (1)..."نجكيةولي عدة وظائف كالمعظمية،والم:"المقدسي، حيث قال

 (1).م،وسميت باسمه، وهي تقع في طرف الحرم من الناحية الغربية 8310/هـ119

____________________________ 

 . ]91/ن/899]انظر الترجمة الفاخري، التراجم المقدسية (8)

 .39، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج (9)

 [.991/ت/8009]انظر الترجمة . التراجم المقدسيةالفاخري، ( 3)

 .31، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج(9)

 [.839/ت/399]انظر الترجمة .الفاخري، التراجم المقدسية (1)

 .93، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 1)

 [ .890/ت/82]انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية (1)

 .100، ص8؛ النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج31،ص9جالحنبلي، األنس الجليل، ( 1)
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من خالل ترجمته لـدمحم بـن ابـي بكـر بـن دمحم بـن التـاج البـدري ، ذكـر السـخاوي هـذه  -:المدرسة الحسنية -89
كـان موقعهـا قـرب بـاب األسـباط، ويقـال (8)..."فصار شيخ الزاوية الوفائية،والمدرسـة الحسـنية:"...المدرسة بقوله

 (9)(م8310/هـ119ت)وقف شاهين الحسني الطواشي، وهو من دولة الملك الناصر حسن إنها 

ذكرت هذه المدسة مع عـدد مـن المـدراس التـي تـولى فيهـا التـدريس  المتـرجم لـه عبـد  -:المدرسة الطازية -81
ــــث قــــال الســــخاوي  ــــن اســــماعيل القلقشــــندي حي ــــرحمن بــــن دمحم ب ــــ"...ال ــــة والخاصــــكية والميموني ة ودرس بالطازي

 (9)(.م8310/هـ113ت)كانت تقع بالقرب من باب السلسلة، وقفها األمير طاز  (3)..."والقشتمرية والكريمية

اشار اليها السخاوي من ضمن عدد من المدرس التـي درس فيهـا عمـر بـن علـي بـن  -:المدرسة اللؤلؤية -81
، (1)..."لهكاريـة والبدريـة واللؤلؤيـةواسـتقر فـي جميـع وظـائف ابيـه كا:"... عثمان الزين الحواري المقدسي ،فقـال

 (1).، وهو من عتقاء الملك األشرف شعبان بن حسين(م8311/هـ111ت)وقد وقفها األمير لؤلؤ غازي 

ويعرف بالطولوني :"... اشار السخاوي في ترجمته ألبي بكر بن دمحم الحلبي بقوله -:المدرسة الطولونية -81
، وتوجد داخـل الحـرم الشـريف ، أنشـأها شـهاب الـدين أحمـد بـن الناصـري دمحم  (1)..."لسكناه المدرسة الطولونية

 (1).م8321/هـ100الطولوني الظاهري قبل سنة 

____________________________ 

 [.8899/991]انظر الترجمة . الفاخري، التراجم المقدسية( 8)

 .79، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 9)

 [ .839ت/399]انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية (3)

 .91، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج(9)

 [ .908/ت/191]انظر الترجمة . الفاخري، التراجم المقدسية (1)

 .91، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج(1)

 [ .9/313ظ/919]انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية (1)

 .90، ص9األنس الجليل، جالحنبلي، ( 1)
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نـاب فـي :"...اشار اليها السخاوي خالل ترجمته لدمحم بن دمحم بن ابي بكر المري فقال-:المدرسة الكاملية -81
وقــد وقفهــا رجــل مــن مدينــة طــرابلس الشــام اســمه الحــاج كامــل، ولهــا محضــر  (8)..."تــدريس الحــديث بالكامليــة

 (9).م8983/هـ181كتب بوقفها سنة 

ذكــرت هــذه المدرســة مــن خــالل ترجمــة ابــراهيم بــن دمحم بــن ابــي بكــر بــن علــي بــن  -:المدرســة المزهريــة -82
،وتقع بجوار الحرم، وقفها المقـر الزينـي  (3)..."وناب في الفقه بالمزهرية:مسعود،حيث اشار السخاوي لها بقوله

 (9).م8910/هـ111أبو بكر بن مزهر األنصاري، تم بناؤها سنة 

 :والخوانقالزوايا  -ب

تعــد مــن المؤسســات الدينيــة وهــي دور عبــادة وعلــم ، بحيــث تقــوم بــادوار دينية،وثقافيــة، واجتماعيــة ، وتقــوم    
 اوقفـت التـيبتدريس العلوم الشرعية ، كما يـدرس فيهـا التصـوف علمـاس، ويمـارس سـلوكاس، وأهـم الزوايـا والخوانـق 

 :المقدسيةالمقدس التي ورد لها ذكر في التراجم في بيت 

تقــــع بــــالقرب مــــن كنيســــة القيامــــة، ولقــــد أنشــــأها صــــالح الــــدين األيــــوبي، ووقفهــــا  -:الخانقــــاه الصــــالحية -8
م ،وهي أول خانقاه أنشئت فـي بيـت المقـدس 8811/هـ113للمتصوفة، وشجع التصوف ، وكان ذلك في سنة 

ا يشــتغلون بــالعلم فــي المدرســة الــذين كــانو ( الطــالب)بعــد تحريــر صــالح الــدين لهــا، وأصــبحت مســتقراس للفقهــاء
وكانـــت مشـــيخة هـــذه الخانقـــاه مـــن الوظـــائف الســـنية الهامـــة، وكـــان شـــيخها مـــن أربـــاب الوظـــائف . الصـــالحية

 (1).الدينية

____________________________________________ 

 . ] 929/ت/8918]نظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية (8)

 .99، ص9الجليل، جالحنبلي، األنس ( 9)

 .[ 99/ن/802]نظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية(3)

 31، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج(9)

  91، ص9؛ الحنبلي، األنس الجليل، ج[ 91/ن/892]انظر الترجمة, الفاخري، التراجم المقدسية( 1)
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: المقدسي اشار السخاوي لهـذه المشـيخة بقولـهفي ترجمته لعلي بن ابي بكر بن عيسى   -:الزاوية الدمحمية -9
 (9).م8310/هـ118،وقد وقفها دمحم بك زكريا الناصري تم وقفها سنة(8)..."وخلف والده في مشخة الدمحمية"...

ذكـر السـخاوي هـذه المدرسـة مـن خـالل ترجمتـه للحسـن بـن ابـي بكـر بـن احمـد البـدر  -:الزاوية الشيخونية -3
،وتقع بالقرب من المدرسة الصالحية بباب األسباط، واقفها  (3)"في مشيخة الشيخونيةاستقر :"...القدسي فيقول

األميـــــر ســـــيف الـــــدين قطيشـــــا بـــــن علـــــي بـــــن دمحم مـــــن أعيـــــان دمشـــــق، وكـــــان مجـــــاوراس بالقـــــدس، وقفهـــــا ســـــنة 
 (9).م8312/هـ118

ر بـن دمحم التـاج البـدري اشار السـخاوي الـى هـذه الزاويـة خـالل ترجمتـه لـدمحم بـن ابـي بكـ  -:الزاوية الوفائية -9
،وتقع بباب الناظر عرفت بدار الشيخ شهاب الدين ابن الهائم، (1)..."صار شيخ الزاوية الوفائية :"...حيث قال

 .(1)ثم بزاوية بني أبي الوفاء

______________________________________ 

 .[ 819/ت/199]انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية( 8)

 .93، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 9)

 .[ 29/ت/11]نظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية(3)

 .98، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 9)

 . [ 991/ت/8899]انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية ( 1)

 31.، ص9الحنبلي، األنس الجليل، ج( 1)
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الســخاوي الحــد المقادســة وهــو ابــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن احمــد بــن دمحم تــرجم : زاويــة الشــيخ علــي البّكــاء -1
 (8)..."دفـن فــي التربـة التــي بزاويـة الشــيخ علـي البكــاء بوصـية منــه:"السـعدي،حيث اشــار الـى هــذه الزاويـة بقولــه

 (9).تقع في حارة الشيخ على البّكاء المجرد

ْركاهْ  -1 "... اشار اليها السخاوي عند ترجمته الحمد بن عبد الرحيم بن دمحم القلقشندي حيـث يقـول :  زاوية  الدَّ
تقع بجوار البيمارستان  (3)..."سمع الحديث على الشهاب ابن الناص والشمس دمحم بن سعيد شيخ زاوية الدركاة

وواقفهـــا الملـــك . نـــاء هيالنـــة أم قســـطنطين وهـــي مـــن ب, الصـــالحي، وكانـــت فـــي زمـــن اإلفـــرنج دار اإلســـبتار 
  (9).المظفر شهاب الدين غازي 

______________________________________ 

 .]  81/ن/31[انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية( 8) 

 .92،ص9الحنبلي، االنس االجليل،ج( 9)

 .]8/91ظ/910 [انظر الترجمة. الفاخري، التراجم المقدسية( 3)

 .91، ص9انظر الحنبلي، األنس الجليل، ج( 9)
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  -:المكتبات -ج

مع ان السخاوي لم يشر ضمن تراجمه المقدسية الى معلومات عـن المكتبـات فـي بيـت المقـدس اال انـه مـن    
لمكتبــات فــي بيــت المقــدس دور مهــم فــي الحيــاة العلميــة ، وفــي إرســاء قواعــد النهضــة لوقــف االواضــح انــه كــان 

وعلـى مـا يبـدو فـإن االهتمـام بالمكتبـات فـي العصـر المملـوكي كـان   .والثقافة الكبـرى وازدهارهـا فـي تلـك الفتـرة
امتــداداس لمــا بــدأه الســلطان صــالح الــدين األيــوبي عنــدما فــتح بيــت المقــدس ، فيقــال إنــه حمــل إلــى قبــة الصــخرة 

لى محراب المسجد األقصى مصاحف وختمات ، ومأل الحرم الشريف ب نسخ من القر،ن الكريم التـي أحضـرها وا 
مـن أهـم الخـزائن بـبالد   هبحيـث غـدت خزانـة الكتـب فيـواوقفهـا للمسـجد االقصـى من مكتبـة دمشـق المعظميـة، 

كما أن هناك عامالس ،خر ساعد على االهتمام بالمكتبات فـي العصـر المملـوكي ، وهـو انتشـار أسـواق (8).الشام
 (9).ثير من السالطين واألمراء المماليك للعلم والعلماءالكتب وتجارتها ، فضالس عن تعظيم ك

أن هناك وظيفة خازن كتب، اشار اليها السخاوي في ترجمتـه لـدمحم بـن احمـد بـن (  1)ويتضح لنا من الجدول 
وكــان صــوفيا بالصــالحية هنــاك وخــازن ...قــرأت عليــه بعــض االجــزاء..."حبيــب الشــمس الغــانمي حيــث يقــول 

وعلـى ان خـازن المكتبـة كـان ذو مكانـة مما يدل على أهميـة المكتبـات فـي بيـت المقـدس، (3)..."كتب باالقصى
إن هنــاك شــروطاس يجــب توافرهــا فــيمن يشــغل هـــذه هــذا يــدل علــى و علميــة رفيعــة جعلــت الســخاوي يقــرأ عليــه، 

هــا ، كــذلك عليــه قــادراس علــى القيــام بخدمــة الكتــب وترتيب أن يكــون أمينــاس يقظــاس، فطنــاس عــاقالس ،: الوظيفــة ، منهــا 
 (9).رعاية هذه الكتب من ترميم وتجليد وحفظها من الضياع

____________________________________ 

 .900،ص9كرد علي، خطط الشام،ج (8) 

عبـد اللطيـف : سيشار له تالياس .9،ص8213، (د.د)، (ط.د)عبد اللطيف، إبراهيم، دراسات في الكتب والمكتبات اإلسالمية، ( 9)
 .الكتب والمكتبات ،

 .911-811عبد المهدي، العلوم الدينية في ظل األقصى، ص( 3)

صبـح األعشـى فـي صناعة االنشا،نسخة مصورة عن النسخة م،  8213،(هـ198ت)القلقشندي، أبو العباس احمد بن علي( 9)
 القلقشندي، صبح األعشى :سيشار له تاليا.81، ص1، ج.األميرية،القاهرة
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 :المشتغلون في التدريس:ثانيا

نتج عـن وقـف مراكـز تعليميـة ودينيـة مزدهـرة مشـتغلون ومتخصصـون فـي التـدريس وقـد كـانوا علـى درجـات    
أشــار الســخاوي ضــمن تراجمــه الخاصــة بالمقادســة الــى ان بعضــهم  وكــانو مــن خيــرة العلمــاء،حسـب اهميــتهم ، 

 :، التالية(1انظر الجدول )اشغل الوظائف التعليمية

 : الشيخ -8

من ألقاب العلماء والصلحاء، ولقب به أهل العلم والصالح توقيراس لهم كما يوقر : لقب الشيخ عند القلقشندي   
شيخ المحدثين، وشيخ : ويقصد به في هذا المجال، العالم الذي بلغ أعلى المراتب العلمية، فيقال الشيخ الكبير،

، وعلـى مـا (8)ية،  وكـان يتـولى مشـيخة المـدارس أجـّل العلمـاء النحاة، شـيخ الرياضيين،شـيخ المدرسـة الصـالح
أن مجموع من ترجم لهم السخاوي  (8)ويظهر من الجدول رقم .يبـدو كان هناك شروط لتولي مشيخة المدارس

 (9).ممن شغلوا هذه الوظيفة بلغوا ثالثة وعشرين من المقادسة ممن تولوا شيخ مشيخة

 :المدرس -9

يتصـدى " هو من يقوم بالتدريس في الموضوعات المختلفة، ولقد بّين القلقشندي أن المدرس هـو مـن كـان     
 (3".)لتدريس العلوم الشرعية، من التفسير،والحديث،والفقه، والنحو، والتصريف ، ونحو ذلك

 (.8)م ،كما يوضحه الجدول رق (9)بلغ عدد المدرسين تسعة وستين مدرسا ممن ترجم لهم السخاوي 
__________________________________________________ 

 .81، ص1القلقشندي، صبح األعشى، ج( 8) 

 .[9/319ظ/919]،[91/ن/892]، [1/ن/81]انظر الترجمة .الفاخري، التراجم المقدسية ( 9)

 919، ص 1ج ،القلقشندي، صبح األعشى( 3)

 [.92/ن/920]،[99/ن/911]،[98/ن/990]،[92/ن/819]نظر الترجمة ا.الفاخري ، التراجم المقدسية( 9)
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 :المعيد -3

مهمته أن يعيد  الدرس الـذي ألقـاه المـدرس، لتوضـيح مـا لـم :" يشير ابن بطوطة  إلى مهمة المعيد فيقول     
يتضح منه للطلبة، وكان المعيد يحضر درس الشيخ أو المـدرس، فـيجلس المعيـد إلـى جانبـه ، يمينـاس أو يسـاراس، 

ذ ،ويؤكــد القلقشــندي  (8).."ا كــان للشــيح أو المــدرس معيــدان، فــيجلس  أحــدهما عــن يمينــه، والثــاني عــن يســارهوا 
يعمل على تفهيم بعض الطلبة ونفعهم، وأنه إذا ألقى المدرس الدرس وانصرف، أعاد :"على مهمة المعيد فيقول

 (. 8)،انظر الجدول رقم (3)ثة معيدين،ولقد ترجم السخاوي لثال(9).للطلبة ما ألقاه المدرس ليفهموه ويحسنوه

 :مواد التدريس: ثالثا

تنـوع التعلـيم ،يالحـظ (3)،(9)من خالل المسح االحصائي الذي اجري لهذه العلوم، وكمـا يوضـحه الجـدول    
بـــين العلــوم الدينيـــة مــن تفســـير، وحــديث وفقـــه والمؤسســـات التعليميــة والدينـــة االخــرى ، فــي المســـجد األقصــى 

وعلـــوم اللغـــة العربيـــة مـــن نحـــو وصـــرف وبالغـــة وأدب وعـــروض وعلـــم التـــاريخ والعلـــوم الرياضـــية، وقـــراءات، 
فانتعــاه هــذه المؤسســات وازدهارهــا ســاعد علــى تطــور هــذه العلــوم وكتابــة المصــنفات ، والمنطــق، وعلــم الكــالم

 :، ويمكن تقسيم هذه العلوم إلىالعلمية 

___________________________ 

، تحفـة النظـار فـي غرائـب األمصـار وعجائـب األسـفار المعروفـة (112ت)ابن بطوطة، أبو عبد هللا دمحم بـن إبـراهيم اللـواتي (8) 
 . ابن بطوطة ، الرحلة: سيشار له تالياس .982ص.8219، دار صادر، بيروت، (ط.د)بالرحلة، 

 .919،ص1القلقشندي، صبح األعشى، ج( 9)

 .[ 91/ن/919]،[8/91ظ/910]، [30/ن/811]انظر الترجمة .الفاخري، التراجم المقدسية( 3)
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 : العلوم الدينية -أ

كان االهتمام بـالعلوم الدينيـة ومـا يتصـل بهـا، شـائعاس أكثـر مـن غيرهـا، فقـد نظـر العلمـاء فـي ترتيـب العلـوم     
حسب أقدارها، فرتبوها إلى علوم دينية، وعلوم أخرى تخدمها، وفي هذا المجال ذهب الماوردي إلـى أن أفضـل 

يـع العلـوم سـبيل، وجـب صـرف االهتمـام إلـى  إذا لـم يكـن إلـى معرفـة جم:" العلوم هي علوم الدين، فقـد بـين أنـه
 (8).وأولى العلوم وأفضلها علم الدين، ألن الناس بمعرفته يرشدون، وبجهله يضلون . العناية بأوالها وأفضلها

 .القراءات، الحديث، التفسير، الفقه:وتشمل هذه العلوم

 :علم القراءات -8

كـريم ونطقهـا نطقـاس سـليماس، وهـو رد فعـل الخـتالف لهجـات يبحث هذا العلم في كيفيـة قـراءة ألفـاظ القـر،ن ال     
اخـــتالف النطـــق، فـــالقر،ن نـــزل بلغـــة قـــريه إال أن العـــرب مـــن الشـــعوب المفتوحـــة بالدهـــا، األمـــر الــــذي أوجــــد 

اختالف القبائل في الجزيرة العربية سبب في اختالف قراءة القر،ن قبل أن يصلهم مصحف عثمان، الـذي كـان 
والشكل، وأصبحت هذه القراءات علمَا مّدونَا واعتبرت المعرفة بـه فرضـاس، وقـد اختلـف فـي عـدد خالياس من النقط 

القراءات ، فبعضهم جعلها سبع قراءات ، وبعضـهم جعلهـا أكثـر  وكـل طريقـة منهـا تمثلهـا مدرسـة معتـرف بهـا 
 (9).ترجع قراءتها إلى إمام

____________________________ 

، دار إحيـاء التـراث (ط.د)أدب الـدنيا والـدين،( هــ910ت )الحسن علي بن دمحم بـن حبيـب البصـري البغـداديالماوردي، أبو  (8) 
 .الماوردي، أدب الدنيا: سيشار له تالياس .91، ص 8112العربي، بيروت، 

سيشار لـه .812ص.م8213، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،(ط.د)عبد المنعم ،ماجد، تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية،( 9)
 .عبد المنعم ماجد، تاريخ الحضارة: تالياس 
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ولقـــد تعـــددت الكتـــب التـــي ركـــز العلمـــاء فـــي القـــراءات علـــى تدريســـها ،ومـــنح اإلجـــازات فيهـــا ، منهـــا كتـــب فـــي 
ــــاب ــــل كت ــــراءات الســــبع مث ــــراءات الســــبع" الق ــــي الق ــــداني " التيســــير ف ــــن ســــعيد ال ــــي عمــــرو عثمــــان ب لإلمــــام أب

لإلمـام نجـم الـدين عبـد " الكنـز فـي القـراءات العشـر" ومنها كتب في القراءات العشر مثل كتـاب (8)(.هـ999ت)
     (9).هللا بن عبد الواحد الواسطي

برع من أبناء بيت المقدس في هذا العلم العديد ممن ترجم لهم السخاوي في الضـوء الالمـع ، ويوضـح الجـدول 
المصــنفات التــي قرأوهــا مــن أمهــات كتــب القــراءات، والمصــنفات أســماء مــن تميــزوا فــي هــذا العلــم وأســماء ( 9)

 (3).التي شرحوها أو نظموها لغاية تعليمية لتسهيل حفظها على طالبي العلم

للشـيخ أبـي " الشـاطبية"   (1)كمـا يتضـح مـن الجـدولركـزوا عليهـا فـي القـراءات  ومن أهم المصـنفات  التـي    
، وهــي منظومــة تقــع فــي ألــف ومائــة وثالثــة " األمــاني ووجــه التهـاني حــرز " دمحم بـن فيــرة الشــاطبي المســماة ب

 .وسبعين بيتاس، وهي العمدة في القراءات

ومن مظاهر العناية بهذا العلم بان اوقفت مصاحف داخل المسجد االقصى من قبل سالطين المماليك ووقفوا 
خليل بن ابي بكر القباقبي، ثم خلفه  عليها وقفا  وخصصوا  قراء  اشهرهم شمس  الدين ابو عبد هللا دمحم بن

  (9).ابنه برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم وقد ترجم له السخاوي 

_________________________ 

ــدين أبــو عبــد هللا يــاقوت الرومــي البغــدادي( 8)  . ، معجــم األدبــاء، دار المشــرق، بيــروت(ط.د)، (هـــ191ت)الحمــوي، شــهاب ال
 الحموي،معجم االدباء: له تاليا سيشار.899-898، ص89، ج(ت.د)

 .11، ص8حاجي خليفة،  كشف الظنون، ج( 9)

: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق(  101ت ) ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبى بكر ( 3)
  .، وفيات األعيانابن خلكان: سيشار له تالياس .18،ص9ج.ت. ، دار الثقافة، بيروت،د(ط.د)إحسان عباس،

 ] 36/ن/13] انظر الترجمة . الفاخري ، التراجم المقدسية( 9)
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 :علم الحديث -9

ويقصد به العلم الذي يبحث في كل ما صـدر عـن النبـي مـن قـول أو فعـل أو تقرير،وهـو مـا اصـطلح عليـه    
بالسنة، ولقد كثر المشتغلون في هذا العلـم ، وعقـدت حلقـات لتدريسـه فـي المسـجد األقصـى ، ولقـد بلـغ تـدريس 

مظـاهر العنايـة بتـدريس هـذا  الحديث في األقصى من أهمخاصة بمشيخة وقف الحديث شأناس كبيراس، فقد كانت 
كـان المحـدثون يركـزون علـى دراسـة أمهـات كتـب الحـديث بعامـة ، والكتـب السـتة فـي الحـديث بخاصـة .  العلم
صــحيح البخــاري، وصــحيح مســلم، وســنن الترمــذي، وســنن النسائي،وســنن أبــي داود، وســنن ابــن ماجــه، : وهــي

تــراجم مقدســية مــن ( 1)فيــه وفــي الجــدول التــالي وكانــت هــذه الكتــب هــي األســاس لدراســة الحــديث، وللتــأليف 
كتــاب الضــوء الالمــع لعلمــاء تميــزوا بالحــديث ، ويظهــر أن هــذه الطائفــة قــد تصــدت لشــرح كتــب الحــديث ، أو 

كمـــا عنـــي المشــتغلون فـــي الحـــديث . اختصــارها، أو الجمـــع بينهــا أو إعرابهـــا، أو معرفـــة مــا اتفـــق فيـــه مؤلفوهــا
األربعينــات وهــي شــائعة فــي الحــديث ،و المعجــم الكبيــر، واألوســط الصــغير، وكــذلك بمختــارات منــه ، وخاصــة 

 .يتضح أهم هذه المصنفات في الحديث( 1)وفي الجدول.غيالنيات، والثالثياتال

 :علم التفسير -3

ثم تولى الصـحابة  هو شرح القر،ن الكريم ، وقد نشأ هذا العلم في عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فكان أول شارح للقر،ن،   
 (8).من بعده هذا األمر، باعتبارهم الواقفين على أسراره، المهتدين بهديه

أن عدد من تميزوا بالتفسير كان قليالس مقارنـة بالحـديث،ولكن يجـب أن نوضـح هنـا (  1)يالحظ في الجدول   
ـــل الحـــديث ، حتـــى كـــان يقـــال  ـــه علـــوم أخـــرى مث ـــدرَّس بجانب مشـــيخة الحـــديث : أن التفســـير كـــان يـــدّرس ، وي

 (9).والتفسير

__________________________ 

  37/ن/16 لتراجم المقدسية، انظر الترجمةالفاخري، ا(8)

الصـــــالح، الـــــنظم : سيشـــــار لـــــه تاليـــــاس .م8211، دار العلـــــم للماليـــــين، بيـــــروت، (ط.د)الصالح،صــــبحي، الـــــنظم اإلســـــالمية، (9) 
، مطبعة العمال (ط.د)الفكرية في ظل األقصى في العصرين األيوبي والمملوكي، عبد المهدي، عبد الجليل، الحركة  ؛اإلسالمية

 .عبد المهدي، الحركة الفكرية في ظل األقصى:سيشار له تالياس .8311-831، ص8210التعاونية، عمان، 
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الكشــاف عــن حقــائق " ولقــد ركــز علمــاء التفســير فــي هــذه التــراجم علــى عــدد مــن كتــب التفســير، مثــل كتــاب 
لإلمــام البغــوي، وكــذلك " معــالم التنزيــل فــي التفســير"لإلمــام أبــي القاســم جــار هللا الزمخشــري، وكتــاب " التنزيــل
للقاضــي اإلمــام البيضــاوي ، إضــافة إلــى مصــنفات المقادســة علــى هــذه " أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل" كتــاب 

 .يوضح أهم المصنفات في علم التفسير ( 2)والجدول. المؤلفات

 :لم الفقهع -9

وهو العلم الذي يتناول أحكام القر،ن والسنة بقصد استخراج األحكام الطارئة للمسلمين في شـؤون ديـنهم أو     
 (8).دنياهم ، وهو يرادف التشريع، ومن يقوم به يسمى فقيهاس 

عـدد مـن لقد نال الفقه عناية كبيـرة، وكـان يـدرس فـي المسـجد األقصـى، وكـان العلمـاء يركـزون علـى تـدريس   
ويعــد المتــرجم لهــم فــي الجــدول . أهــم الكتــب الفقهيــة ، ويمنحــون اإلجــازات العلميــة،ويأذنون باإلفتــاء والتــدريس

الكتـب المهمـة لقـد ركـز هـؤالء العلمـاء علـى العديـد مـن . من أشهر فقهاء التـدريس فـي المسـجد األقصـى( 80)
األربعـة، فنجـد أن فقهـاء المـذهب الشـافعي  في كتب في المذاهب وتمثل( 88)في الفقه،كما يالحظ في الجدول

في فروع الشـافعية لإلمـام يحيـى المزنـي ، " مختصر المزني: "ركزوا على الكتب المشهورة في المذهب ، ومنها
للشــيخ نجــم الــدين " الحــاوي الصــغير فــي الفــروع"للشــيخ الشــيرازي  وكتــاب " التنبيــه فــي فــروع الشــافعية"وكتــاب 
لـى تـدريس الكتــب المتقدمـة فـي الفقــه الشـافعي، فقـد تناولهــا العلمـاء بالشـرح والتعليــق ولـم يقتصــروا ع. القزوينـي

خالل التدريس لها في أوقات أخرى، ومـن ذلـك شـرح تهـذيب التنبيـه فـي فـروع الشـافعية لعمـاد الـدين بـن شـرف 
 .المقدسي

،  الموفق ابـن قدامـة لإلمام عمدة الفقة:" أما كتب المذهب الحنفي التي ركز العلماء على تدريسها، فمنها     
 .لبرهان الدين المرغياني" الهداية "و

 ___________________________ 

،سيشـار لـه 831م،8213، مطبعـة الخالـدي، عمـان، (ط.د)فاعور، احمد، تاريخ الدولة العربية حتى نهاية الغزو المغـولي،  (8)
 .فاعور، تاريخ الدولة العربية:  تالياس 
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رسـالة ابـن أبـي " ألبـي قاسـم المـالكي، و " المدونة في فـروع المالكيـة" بينما ركز المذهب المالكي على كتاب  
 .وهو شيخ المغرب، ولقد شرحت رسالته شروحاس كثيرة ألهميتها" زيد القيرواني

َرقـيمخت" منهـا كتـاب : أما علماء المذهب الحنبلي فقد ركزوا على دراسة عدد من الكتب المهمة     " صـر الخ 
 .للشيخ موفق الدين بن قدامة الجماعيلي" المغني"للشيخ أبي القاسم الحنبلي، وكتاب 

 : التصوف -1

من المعروف أن تيار التصـوف أخـذ يشـتد فـي الشـرق األدنـى فـي عصـر الحـروب الصـليبية منـذ العصـر      
وقـد ،ثـر كثيـر مـن الزهـاد . اليـك األيوبي ، حتى بلغ درجة واضحة من النشاط والقـوة فـي عصـر سـالطين المم

 (8)(.المسجد األقصى: )والمتصوفة في ذلك العصر العبادة على األرض التي باركها هللا 

ونتيجة النتشار التصوف، انتشرت البيوت الخاصة بالصوفية، وهي التي أطلق عليها خانقاوات وربط وزوايا   
ا، فقد بوقفها،وهي الزاوية الختنية،وزاوية المغاربة،والزاوية الدمحمية،والشيخونية، كما أن سالطين المماليك اهتموا 

المـدارس  وكاس، وقـد وقـف علـى المتصـوفة عـدد مـنكان التصوف علماس وموضوعاس للـدرس، إلـى جانـب كونـه سـل
 .التراجم المقدسية الذين اعتنوا بالتصوف ( 89)مثل الداودارية، الباسطية ،وفي الجدول 

كمــا وعقــد المتصــوفة فــي المــدارس الســابقة الــذكر المجــالس وأقــرأو المصــنفات، ومــن أهــم هــذه المصــنفات      
بـي القاسـم عبـد أل" الرّ ساَلَة الُقَشر يَّةَ  و"للشيخ عمر الّسْهروْردي، " العوارف"كتاب (: 83)كما وردت في الجدول 

 .الكريم بن هوازن القشيري 

كــانوا فقهــاء يشــتغلون بــالعلم فــي المدرســة ( 89)وممــا يلفــت النظــر أن العديــد مــن المتصــوفة فــي الجــدول    
شـتغل بعضـهم بـالقراءات وبعضـهم الصالحية،  وكـانوا صـوفية فـي الخانقـاه الصـالحية فـي الوقـت نفسـه، كمـا ا
 .اآلخر بالقضاء أو بالوعظ ، وبعضهم بالميقات ،و،خرون في نسخ الكتب

__________________________ 

 .809سعيد عاشور، أضواء جديدة، ص( 8)

 



22 
 

 :علوم اللغة العربية -ب

كانــت علــوم اللغــة مــن العلــوم التــي أوالهــا العلمــاء فــي المســجد األقصــى بشــكل خــاص، وفــي بيــت المقــدس    
أن العربية في نحوهـا وأدبهـا وبالغتهـا كانـت : بشكل عام، عناية كبيرة، وتمثلت في مظاهر متعددة من أهمها 

لهـم مـدارس  اوقفـتن بها وبتدريسها ، مادة من أهم المواد في األقصى، وغيره من المراكز العلمية، وأن المعتني
 .لتدريس النحو مثل المدرسة النحوية،وقبة الملك عيسى

وكمـا أشـرنا سـابقاس عنـدما رتـب . ومما دعا إلى االهتمام الكبير بعلوم العربية ، صلتها القويـة بـالعلوم الدينيـة   
ى ، كما وضـعوا العلـوم التـي تخـدمها فـي العلماء العلوم حسب أقدارها ، وضعوا العلوم الدينية في المرتبة األول

مرتبتهــا أو تليهــا، فــالنحو والصــرف، والشــعر ، والعــروض والبالغــة كلهــا ضــرورية لــتفهم العلــوم الدينيــة تفهمــا 
 .  جلياس، ومن المعروف أن العلوم العربية قامت لتوضيح القر،ن وتفسيره، وتبيين إعجازه، وغير ذلك

بالعربيـــة ، ولكـــن هنـــا يجــب أن نشـــير إلـــى أن كثيـــرأس مـــن العلمـــاء فـــي شخصـــيات عنيـــت ( 89)ويبــين الجـــدول 
كــانوا يجيــدون اللغــة العربيــة باعتبارهــا ،  التخصصــات األخــرى مثــل القــراءات والفقــه والتفســير والحــديث وغيرهــا

 متطلباس ضرورياس لهذه العلوم ، وركز علماء العربية على تدريس الكثير من كتبها وخاصـة فـي نحوهـا وصـرفها،
 .للحريري " وملحة اإلعراب"، "إصالح المنطق"لسيبويه، وكتاب " الكتاب: "ومن هذه الكتب

أمــا األدب فقــد عنــى األدبــاء وغيــرهم بروايــة األدب القــديم وشــرح أمهاتــه ونقــده، فقــد كــانوا يقــرؤون األشــعار     
ديمــــة، وكــــانوا يعنــــون القديمــــة، والمقامــــات والخطــــب، ويتدارســــونها، وكــــانوا يســــتكثرون مــــن حفــــظ األشــــعار الق

ـــالي أن األدبـــاء فـــي بيـــت ( 81)بالمســـاجالت األدبيـــة ، ويتناشـــدون األشـــعار، ويالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول الت
المقدس، عنوا بالعربية ودرسوها كثيراس،  ولكنهم لم ينصبوا على دراسة األدب إال قلـيالس ،بينمـا نجـد أن االهتمـام 

كمـا أننـا نجـدهم مهتمـين بالـدواوين الشـعرية والقصـائد ،والمقامـات، كان منصّباس أكثر على نظم الشعر والنثـر ، 
 .والخطب، وغير ذلك من ضروب األدب 

 :علم التاريخ -ج

لقــد كــان لعلــم التــاريخ نصــيب فــي نشــاط الحركــة العلميــة  فــي بيــت المقــدس فــي هــذه الحقبــة، وبــالرجوع إلــى    
يتضح ان هناك اربعة مؤرخون، يمكن أن نستنتج من خالل ما أورده السخاوي في ترجمتهم ، أن (81)الجدول
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كتــابتهم تميــزت بتســجيل أهــم األحــداث المحليــة والسياســية بوجــه خــاص، إلــى جانــب اهتمــامهم بالعلمــاء ورجــال 
ت علـى أسـاس دراسـة الدين من أصحاب المذاهب المتنوعـة، وخاصـة أن الخلفيـة الثقافيـة لهـؤالء المـؤرخين قامـ

أما بالنسبة للمصنفات التاريخية فلم يشير السخاوي إلى مؤلفـاتهم بالتـاريخ باسـتثناء معجـم ابـن .  العلوم الدينية
 .ابي عذيبة

 :العلوم العقلية -د

 عني بعض العلماء المقادسة بالعلوم العقلية لصلتها بالثقافة الدينيـة ، والحاجـة إليهـا فـي المناقشـة، وتمييـز    
ممــن لهــم معرفــة ( 81)وعلــى الــرغم مـن قلــة عــدد المقادســة الــواردة أسـماؤهم فــي الجــدول. الخطـأ مــن الصــواب 

بالعلوم العقلية ، إال أننا نلمس من خالل ترجمتهم أن شيوخ المدارس ومدرسيها كـان مـوقفهم منهـا غالبـاس موقفـاس 
المقدس ، فلم نجد أن فيها أعالماس مميزين في هذا سلبياس،وهذا بالتالي انعكس هذا على الحركة العلمية في بيت 

المجال ، ولم نجد لهم مصنفات ذات شأن أيضاس، كما ان العلوم العقلية كانت تدرس باعتبارها علومـا مسـاعدة 
 .لعلوم أخرى 

 :العلوم الرياضية -هـ 

الصــالحية حيــث درس  للعلــوم الرياضــية لهــا صــلة بــالفرائض والميقــات ، وقــد عنيــت بهــذه العلــوم المدرســة     
أحمد بن دمحم بن عماد بن علي الشهاب القرافي  المعروف بابن الهائم مصنفات : عدد من المصنفات، ومنها 

كتـــــاب المعونـــــة فـــــي الحســـــاب "ومـــــن مصـــــنفاته، ( 81انظـــــر الجـــــدول)شـــــيخ الرياضـــــيين فـــــي بيـــــت المقـــــدس،
قــــت هــــذه المصــــنفات عنايــــة تمثلــــت ولقــــد ال".نزهــــة الحســــاب"، "المبــــدع فــــي الحســــاب"، " الوســــيلة"،"الهــــوائي

  .بالشروحات واالختصارات ، من قبل المترجمين

، ام بقيـة المتـرجم لهـم (82)أما المصنفات المتعلقة بالفرائض فيبدو أنها مـن تـأليف ابـن الهـائم انظـر الجـدول  
 .فكان اهتمامهم فقط بالفرائض كعلم
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 :وـ الطب والهندسة

لم يتم التركيز على دراسة الطـب والهندسـة فـي األقصـى ، علمـاس بأنـه كـان يعنـى بـه فـي البيمارسـتان فـي       
بيــت المقــدس ، ولــم يــرد ذكــر مدرســة فــي الطــب أو الهندســة فــي بيــت المقــدس ، بينمــا نجــد أن هنــاك مــدارس 

ر،ن، وقبــة الملــك المعظــم، خصصــت لتــدريس النحــو ، مثــل المدرســة النحويــة، وتــدريس القــراءات مثــل دار القــ
وتدريس الحديث مثل دار الحديث ، وتدريس الفقه الشافعي في المدرسة الصالحية، وتدريس الفقه الحنفي كما 

 .في المدرسة المعظمية ، وغير ذلك

إن نظرة متفحصة للمصنفات في الجداول السابقة يشير إلى أنهـا كانـت فـي إطارهـا العـام مهتمـة بـالمتون،     
ح وشــروح الشــروح، واختصــار الشــروح ، أو التحشــية عليهــا وتهميشــها والتنبيــه علــى مــا فــات واضــعيها، والشــرو 

وهـــــذا أدى إلـــــى صـــــرف العقـــــول عـــــن التفكيـــــر واالســـــتنباط واالبتكـــــار والتجديـــــد، وان كـــــان الحكـــــم علـــــى هـــــذه 
تمثــل جهــودا المصــنفات،وتقيمها يحتــاج الــى دراســات معمقــة، ومزيــد مــن البحــث، ومهمــا يكــن مــن شــيء،فأنها 

 .  قيمة في نشر العلم في مؤسسات التعليم ببيت المقدس والمحافظة على الدين 

 إنمـا  الهجـري، التاسـع القـرن  فـي القـدس ةمدينـ شـهدتها التـي والثقافيـة العلميـة الحركـة أن تقدم مما جلياس  ضحيت
مــدادها المـدارس رفــد علــى وفضـله الوقــف تـأثير يقتصــر ولــم .األوقـاف ازدهــار ثمــرات مـن ةثمــر  هـي  بــالموارد وا 

 فـي يتـدخل كـان إذ التربوي، التوجيه إلى امتد ولكن  ، ديمومتها على ويحافظ حاجاتها، لسد الضرورية المالية
 العلميــة والمــؤهالت المقــاييس وفــي تــدرس، أن يجــب التــي والفنــون  العلــوم تعيــين وفــي التعليميــة، العمليــة توجيــه
مــن  فقــد كانــت  قبلــة العلمــاء وطــالب العلــم والمعرفــة .التــدريس يتــولى الــذي العــالم عليهــا يتــوفر أن يجــب التــي

ويروي ابن حجر نفسه ، أن القدس كانت محط أنظار كثير .علمائها أمثال شمس الدين القلقشندي وابن مكي 
ن وللحصول على اإلجـازات العلميـة مـنهم ، فضـالس عـن أن كثيـراس مـ من العلماء وطلبة العلم لألخذ عن شيوخها

 (8).العلماء رحل إليه لكي يسمع أوالده به

___________________________ 

، دارالكتــب العلميــة، 9م ،إنبـــاء الغمـــر بأبنــاء العمــر،ط3936،(هـــ379ت)ابــن حجــر ،احمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني  (8)

  31،ص8ج.بيروت
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يتفق هذا مع ما أشار إليه السخاوي عنـد ترجمتـه لـدمحم بـن عبـد هللا بـن سـعد القاضـي شـمس الـدين أبـو عبـد    
انــه أدرك علمــاء كثــراس فــي مصــر والشــام وبيــت المقــدس وعاشــر صــلحاء كثيــرين : "... هللا المقدســي حيــث قــال 

 .(8)..."ألن بيت المقدس كان محط العلماء والصلحاء

المتعلـق بأسـباب زيـارة غيـر المقادسـة لبيـت المقـدس ، حيـث نجـد ( 90)تضمنه الجدول رقـم ويؤكد هذا ما     
أن نســبة الــذين قـــدموه لألخــذ عــن علمائـــه كــان عــددهم اربعـــة وســبعين شخصــية، وكـــذلك الــذين قــدموا للقـــراءة 

 .العلمية والدينية في هذه الحقبةوالسماع تسعة وخمسين  شخصية ،وهذا يؤكد أهمية بيت المقدس 

______________________________ 

 . ]911/ت/8911 [انظر الترجمة . الفاخري، التراجم المقدسية(8)

***************** 

 المالحق الخاصة بالبحث
 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر 

كتاب الفتح القسي في الفتح 8203،(هـ121ت)األصفهاني، عمـاد الدين أبو عـبد هللا محمـد بـن محمـد-
 (.م.د)القدسي، مطبعة الموسوعات،

م، تحفـة النظارفـي غرائب األمصـار 8219،(112ت)ابن بطوطة، ابو عبد هللا دمحم بن إبراهيم اللواتي -
 .، دارصـادر، بيروت(ط.د)وعجائب األسفار المعروفة بالرحلة ، 

، معجـم األدباء، (ت.د()هـ191ت)الحموي، شهـاب الدين أبو عبد هللا ياقوت الرومي الحمـوي البغدادي -
 .، دار المشرق، بيروت(ط.د)
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، ( ط.د)م، كتاب االنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،8213،(هـ291ت)الحنبلي،مجير الدين العليمي-
 .مكتبة المحتسب،عمان

ت،وفيات األعيان وأنباء .،د( هـ101ت )ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبى بكر-
 .،دار الثـقافة،بيروت(ط.د)الزمان، تحقيـق إحسان عباس،أبناء 

 7، " مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أيــوب"، ( م3995/هـــ695ت )ابــن واصــل جمــال الــدين دمحم بــن ســالم  -
أجزاء ، األجزاء األول والثـاني والثالـث تحقيـق جمـال الـدين الشـيال ، الجـزء األول مطبعـة جامعـة فـؤاد األول ، 

الجـــزء الثالـــث ، وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد . م3975الجـــزء الثـــاني ، المطبعـــة األميريـــة ، القـــاهرة  .م3971القـــاهرة 
. الجزء الرابع والخامس تحقيق حسنين دمحم ربيع ، مراجعة سعيد عبد الفتـاح عاشـور. م3969القومي ، القاهرة 

 .م3955الكتب، القاهرة  الجزء الخامس، مطبعة دار. م3959الجزء الرابع، مطبعة دار الكتب، القاهرة 

صناعة االنشا،نسخة  صبـح األعشـى فـيم،  8213،(هـ198ت)القلقشندي، أبو العباس احمد بن علي-
 .مصورة عن النسخة األميرية،القاهرة

م،أدب الدنيا 8212(هـ910ت )الماوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيـب البصري البغـدادي -
 .التراث العربي،بيروت، دار إحياء (ط.د)والدين،

شره وتحقيقه جعفر نم، الدارس في تاريخ المـدارس،عني ب8291،(هـ291ت)النعيمي، عبد القادر دمحم-
 .مطبعة الترقي،دمشق(ط.د)الحسني،

 .، مطبعـةالخالدي، عمان(ط.د)احمد فاعور، تاريخ الدولة العربية حتى نهاية الغزو المغـولي، -

  .، دار العلم للماليين، بيروت(ط.د)اإلسالمية، م، النظم 8211الصالح،صبحي، -

 .، دار المعارف، القاهرة(ط.د)م، المفصل في تاريخ القدس، 8218العارف،عارف،-

االنجلو المصرية،  ، مكتبـة3، العصر المماليكي في مصر والشام،ط8229عاشور،سعيد عبد الفتاح ،-
 .مصر

 ، مكتبة االنجلو( ط.د)العربية اإلسالمية،م، تاريخ الحضارة 8213عبد المنعم ،ماجد،-
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 .المصرية، القاهرة    

العصرين األيوبي ي م، الحركة الفكرية فـي ظـل األقصـى فـ8210عبد المهدي، عبد الجليل حسن،-
 .، مطبعة العمال التعاونية، عمان(ط.د)والمملوكي،

األيوبي والمملوكي،  العصريـنالمدارس في بيت المقدس في ، م8218عبد المهدي، عبد الجليل حسن،- 
 .مكتبة األقصى،عمان

 .، مكتبة المفيد، دمشق(ط.د)م، كتاب خطط الشام، 8291 -8291كرد ،علي دمحم، -

 المقاالت العربية الحديثة

عصر سالطين المماليك   بعض أضواء جديدة على مدينـة القـدس في" م، 8213عاشور،سعيد عبد الفتاح، -
، الجامعة االردينة وجامعة اليرموك، 8، ط8،مج"فلسطين"، لثـالث لتاريـخ بـالد الشـام،المؤتمـر الـدولي ا" 

 89-18ص.األردن

 الرسائل الجامعية

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين : الفاخري، سوسن عادل ، التراجم المقدسية في كتاب-
د أحمد عبد .دكتوراة،غير منشورة، إشراف أ،رسالة "تحقيق وتحليل( "م8921-8391/هـ209-138)السخاوي 

 م9001هللا الحّسو، جامعة مؤتة، 

 المراجع األجنبية الحديثة

Buhl, Fr.,1927, "Al Kuds" ,The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden, Brill, 
Vol.II,pp.210-216  
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 (3)جدول رقم 

 المترجمينخاص بالوظائف والمهن التي تقلدها 

 % العدد المهن/الوظيفة % العدد المهن/الوظيفة 

 1.0 23 مشيخة شيخ  65  لم تذكر

 0. 1 الخزانة فراه 0. 1 الحرير دواليب إدارة

 1. 3 فقيه 1.3 30 اإلفتاء

 0. 1 استدعاءات كاتب 4. 9 اإلمامة

 2. 4 سر كاتب 3.0 69 التدريس

 1. 3 مصاحف كاتب 0. 1 التلقين

 0. 1 أطفال مؤدب 1. 2 الحسبة

 2. 4 مؤذن 0. 1 الحمام في الخدمة

 2. 4 مؤقت 1.0 23 الخطابة

 1. 3 معيد 0. 1 األقصى في الذكر

 6. 14 مقرئ  2.9 68 القضاء

 8. 19 نائب 0. 1 خمسة أمير

 2. 4 ناظر 0. 1 الدواوين فيباشر م

 4. 9 الحرمين ناظر 4. 9 تاجر

 0. 1 وقف ناظر 1. 2 كتب جلدم

 0. 1 لاالصطب نظر 1. 3 باألقصى خادم

 1. 2 واعظ 1. 2 كتب خازن 
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 (9)الجدول 

 نيخاص بالعلوم والثقافة التي تميز بها المترجم

 % العدد علوم التميز % العدد علوم التميز

 6.5 36 الفقه  97 لم يذكر

 3.6 20 القراءات 9. 5 األدب

 2. 1 المرويات 2. 1 اإلفتاء

 2. 1 والبيان المعاني 2. 1 التاريخ

 2. 1 الميقات 1.4 8 التصوف

 2. 1 النحو 6.7 37 الحديث

 7. 4 الوعظ 2. 1 الحساب

 2. 1 الشروط علم 2. 1 الطب

 4. 2 الكالم علم 5. 3 العربية

 1.1 6 مختلفة فنون  9. 5 الفرائض

 1.8 10 والنثر الشعر نظم 2. 1 الفضائل

Total  292 100.0 
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 (3)رقم ال،دول 

 خاص بالعلوم المساندة التي تمثل االهتمام الثاني للمتر،مين

 % العدد علوم أخرى  % العدد علوم أخرى 

 0. 1 الطباق  267 لم يذكر

 5. 11 العربية 0. 1 األطفال أدب

 1. 3 العقلية العلوم 1. 2 األدب

 0. 1 الفرائض 1. 3 اإلفتاء

 0. 1 الفروسية 1. 2 البديع

 6. 15 الفقه 2. 5 التاريخ

 3. 7 القراءات 1. 3 التصوف

 1. 2 والبيان المعاني 2. 5 التفسير

 0. 1 المنطق 0. 1 والتعديل الجرح

 0. 1 الميقات 8. 18 الحديث

 2. 4 النحو 2. 4 الحساب

 0. 1 الوعظ 3. 6 الخط

 3. 8 مختلفة فنون  0. 1 الخطابة

 6. 14 والنثر الشعر نظم 0. 1 الفرائض/الرياضة

Total  122 100.0 
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 ( 4) ال،دول رقم 

 خاص بالمترَ،مين الذين تميزوا أصحابها بالقراءات

ــــــــــــــــــــي  اسم المترجم له ــــــــــــــــــــم الترجمــــــــــــــــــــة ف رق
 الفاخري،التراجم المقدسية

  ]333/ت/365 [ خليل غرس الدين

 [395/ت/935] عبد الرحمن بن أحمد بن محمود بن موسى الزين

  ]995/ت/3999 [ الديندمحم بن أحمد بن علي ناصر 

  ]339/ت/397 [ سعد هللا بن حسين الفارسي السلماسي

 ]   399/ت/939 [ سليمان بن علي بن ابي بكر علم الدين

  ]63/ن/159 [ أحمد بن دمحم بن أحمد بن عمر الشهاب االيكي

  ]61/ن/193 [ أألوتاري أحمد بن دمحم بن حسين الشهاب 

  ]399/ت/339 [ السرائي التبريزي حسين بن حامد بن حسين 

 ]373/ت/197[ عبد الرزاق بن أحمد بن أحمد بن محمود بن موسى

  ]375/ت/763 [ عبد القادر بن دمحم بن حسن الزين

 ]379/ن/599 [ عبد الكريم بن داود بن سليمان بن داود كريم الدين

  ]377/ت/793[ البسكري  مإبراهيعبد هللا بن 

  ]915/ت/3953 [ الفضل أبودمحم بن أحمد 

 ]333/ت/633 [ علي بن عبد هللا بن دمحم الغزي 

 ] 393/ت/591 [ موسى أبوبن معمر بالتشديد الزين  إدريسعمران بن 

  ] 951/ت/3115 [ اليمن العالء أبودمحم بن علي بن اسماعيل بن عمر 
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 [ 197/ت/3591 [ دمحم بن موسى بن عمران بن موسى بن سليمان الشمس

  ]939/ت/3137 [ دمحم بن علي

  ]9/171ظ/937 [ يوسف بن يعقوب الجمال

 (7)الجدول رقم

 خاص بالمصنفات المتعلقة بالقراءات والتي ذكرها السخاوي 

 اسم المؤلف اسم المصنف كما ورد في النص المحقق 

علي الحسين بن دمحم بن  أبو الروضة

 البغدادي إبراهيم

دمحم بن يعقوب الجرائدي  السفينةَ الجرائديَّةَ 

 االنصاري 

 دمحم القاسم بن فيرة الشاطبي واب (أحدى الشاطبيتين )"حرز األماني ووجه التهاني

 ِ  ابن الجزري طبقاِت ابن الَجزري 

 ابن الجزري (أحدى الشاطبيتين )طيبة النشر في القراءات العشر

 شمس الدين بن دمحم القبابي (والبدورمجمع السرور والحبور ومطلع الشموس )مجمُع السرور  

 

 مسلَك البررةِ في معرفِة القراءاِت العَْشرة 

 

 عبد العزيز البغدادي القاضي

شهاب الدين أحمد بن حسين  نَْظَم القراءاِت الثالِث الزائدةِ على العَْشر

 الرملي المقدسي

شهاب الدين أحمد بن حسين  نَْظَم القراءاِت الثالثة الزائدةِ على السَّْبع

 الرملي المقدسي 
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 (6)ال،دول رقم

 خاص بالمترَجمين الذين تميزوا اصحابها بعلم الحديث

الفــــــــاخري :رقــــــــم الترجمــــــــة فــــــــي   اسم المترجم له
 ,التراجم المقدسية

 ]63/ن/799 [ بتثأحمد بن دمحم بن علي بن دمحم بن م

  ]399/ت/193 [ العمادعبد الرحمن بن ابي بكر بن عبد الرحمن  بن 

  ]319/ت/137 [ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن ابي عمر الزين

  ]316/ت/159[ عبد الرحيم بن أحمد بن دمحم بن المحب الزين السعدي

 ] 6/ن/31[ بن هالل بن سرور إبراهيمبن أحمد بن دمحم بن  إبراهيم

  ]77/ن/975 [ هاءأحمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن الزين  بن الب

  ]319/ت/177 [ الفداء أبوعبد الرحمن بن دمحم بن اسماعيل بن علي 

  ]91/ت/59 [ الحسن بن أحمد بن حسين بن عبد الهادي  يوسف الشهاب

  ]393/ت/369 [ خليل بن عبد هللا خير الدين البابرتي العنتابي

  ]311/ت/176 [ عبد الرحمن بن دمحم بن ابي بكر ناصر الدين المري 

  ]379/ت/791 [ عبد السالم بن داود بن عثمان بن عباس العز

  ]371/ت/799[ عبد العزيز بن أحمد بن علي بن دمحم بن ضوء الشهاب

  ]373/ت/736 [ عبد الكريم ن عبد الرحمن بن دمحم  بن الشمس

 ]369/ت/735[ عبد هللا بن دمحم بن أحمد بن يوسف تقي الدين

  ]363/ت/799 [ دمحم بن عبد الرحمن بن عبد هللا الكناني عبد هللا بن

 ]351/ت/731 [ عثمان بن علي بن اسماعيل بن غانم بن القطب المقدسي
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 ]399/ت/517 [ الحسن أبوعلي بن دمحم بن علي بن عيسى العالء 

 ] 993/ت/3759 [ لابو الفضدمحم بن دمحم بن ابي بكر عبدالعزيزالشرف 

 ]999/ت/3733 [ ابي بكر بن علي بن ناصر الدين المري  دمحم بن دمحم بن

  ]193/ت/3779 [ ن دمحم الشمس بن الشمسبدمحم بن دمحم بن علي 

 ]939/ت/979[ بن عبد هللا ابن الجمال ابن جماعة إبراهيمدمحم بن 

  ] 9/159ظ/799 [ مقدام نالحميد بعائشة بنة دمحم بن عبد الهادي بن عبد 

 ]9/139ظ/799 [ الحسن بن الصالح الكناني أم بن أحمدفاطمة بنة خليل 

  ]9/131ظ/799 [ فاطمة بنة الحاج بدر الدين سليمان بن ابي بكر

  ]9/137ظ/799 [ فاطمة بنة دمحم بن عبد الهادي بن عبد الحميد

  ]957/ت/3179 [ دمحم بن علي بن عبد الرحمن بن العز بن التقي العمري 

 ]9/139ظ/779 [ بن دمحم بنة المحدث الشرف ابي الفضل بنة دمحمهاجر 

 دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن مسلم ناصر الدين

  ]136/ت/3667 [

 

 بن الزين بن جماعة إبراهيمدمحم بن عبد الرحمن بن 

  ]976/ت/3996 [

 

 دمحم بن عبد الرحمن ناصر الدين ابي عبد هللا القرشي

  ]973/ت/3939 [

 

  ]161/ 9ظ/ 939 [ بكر بن دمحم بن عبد هللا التقي أبو

  ]9/176ظ/919 [ ةبن العز دمحم أحمد ابن قدام إبراهيمبكر  أبو

 



35 
 

 (5)الجدول

 خاص بالمصنفات المتعلقة بالحديث

 اسم المؤلف   اسم المصنف كما ورد في النص المحقق

 ابن الجزري المسلسالتُ 

 األمام البخاري األدَب الُمْفَرَد 

 محي بن شرف الدين النووي  األربعوَن الن وويَّةَ 

 ابن مسدي األربعيَن المختارةَ 

 الخالطي الجامع

 الحسن الحربي واب (حديث ابي الحسن الحربي)الَحْربي اتِ 

 عبد هللا دمحم بن علي الترمذي واب (ختم االنبياء)الَختْم  

 الس ْلماسي اتِ 

 

 طاهر أحمد بن دمحم السلفي االصبهاني  واب

  الع مدةَ في الحديثِ 

 بن غيالن البزار إبراهيمدمحم بن دمحم بن  الغيالني ات  

 بكر بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي  واب القطيعياتِ 

 عبد العزيز البغدادي القاضي القمر  المنير في أحاديِث البشيِر النذير

 عز الدين ابن جماعة الك ْبرى المتبايناتِ 

 شهاب الدين أحمد بن دمحم بن عباس الدمشقي المستجاد من تاريخ بغداد

 الخطيب البغدادي واألناشيدالمستجاد 

 اللخمي الطبراني أيوبسليمان بن أحمد بن  الُمعجَم األوسَط 

عجم  الصغير  اللخمي الطبراني أيوبسليمان بن أحمد بن  اْلم 

 اللخمي الطبراني أيوبسليمان بن أحمد بن  الكبيرِ المعجِم 

نتقى من أربعي عبِد الخالِق بِن زاهر    عبد الخالق ابن زاهر ابن طاهر  الم 
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 ِ  زكي الدين المنذري (األربعين في اصطناع المعروف)أْربَعي المنذري 

 ِ ِ  وأب أمالي أبي بكر  بن األنباري   بكر  بن األنباري 

 األمام البخاري :ثالثيات البخاري

 ابو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن السمرقندي  ُثالثيات  الّدار ميّ  

 نجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر  ثمانيات  النجيبِ 

 ِ  ابو عيسى ،دمحم بن َسوَرة السلمي الترمذي (سنن الترمذي) جامَع الت ِْرِمِذي 

ْزَء ابِن الطاليةِ   طاهر الحسن أحمد واب ج 

 ابن بخيت جزء  ابِن بَخيت  

 الحسن بن عرفة بن يزيد البغدادي  أبوعلي جزء ابن عرفة

 ابو عمرو ابن نجيد جزَء ابِن نجيد  

 عالء بن موسى بن عطية الباهلي جزء ابي الجهم

 العالئي جزء االستقامة

 ِ  االزجي جزَء األَْزِجي 

 ِ  دمحم بن عبد هللا االنصاري  جزء  األنصاري 

 حمزة بن دمحم الكناني جزَء البِطاقةِ 

 ابو العباس السراج،  جزَء الَبْيتوَتة  

معةِ  ْزَء الج   أحمد بن علي بن شعيب النسائي  ج 

اِرعِ 
 ابو بكر بن نصر بن عبد هللا بن الفتح الذَّراع جزَء الذَّ

فَّار  صالح الصفار اسماعيل بن دمحم بن اسماعيل بن جزء الص ِ

 ابو أحمد دمحم بن أحمد بن حسين بن الغطريف جزَء الِغطريِف 

 بن فهد إبراهيم جزء  إبراهيَم بِن فهد  

زء  محمد  بِن يزيَد بِن عبِد الصمدِ   ابو الحسن الهاشمي ج 

 الطاهر الحسن بن أحمد واب حديِث أَبي الطاهِر الذهلي

 ِ ِ  وأب حديِث أبي القََسم الَمْنبِِجي   القََسم الَمْنبِِجي 

 عيسى بن حماد ابن زغبة حديِث عيسى بِن حماد  زغبة 
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 شمس الدين السخاوي َخَتَم البخاريَّ 

 شمس الدين السخاوي َخْتَم مسلم  

 أحمد بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن علي  بِن أرسالنَ  سنن ابن ابي داود

 يزيد ابن ماجة القزوينيعبد هللا دمحم ابن  سنن ابن ماجة

 ِ اَرق ْطنِي   ابو الحسن علي بن عمر الشهير الحافظ البغدادي س نَِن الد 

 ِ  ابو عبد هللا أحمد بن بحر النسائي سن ِن الن ِسائي 

 أحمد بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن علي  بِن أرسالنَ  شرح األربعي النووية

 بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن علي  بِن أرسالنَ أحمد  شرح األربعي للبخاري

 ابن فرشتا شرَح اْلَمْجَمعِ 

 ابن حجر العسقالني شرَح النُّخبِة 

 أحمد بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن علي  بِن أرسالنَ  شرح صفوة الزبد

 األمام البخاري صحيح البخاري

 لم بن الحجاج القشيري النيسابوريالحسن ،مس أبو صحيح مسلم

  َعْشرةِ الَحد اِد 

ياِء   الضياء عوالي أبي نعيم  تخريجِ الض ِ

 ابن ماجة غرائِب ابِن ماَجهْ 

ر ََ  محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس الزبيريُّ الَعْيَزر يُّ  غرائُب السيَر ورغائ ُب الف ْك

 

 دمحم بن جعفر بن دمحم بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي قَْمَع الِحْرِص بالقناعِة 

 ِ  زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  أللفيِة العراقي 

ِل العََشرةَ    مجالَس الَخال 

 ابو دمحم بن حسن المخلدي مجالَس المخلديّ  الثالثَة 

 بن شاذان إبراهيمابو بكر أحمد بن  م سلسالت  ابِن شاذانَ 

 صالح الدين بن خليل ابن كيكلدي العالئي  مسلسالت  العالئ يّ  

 أحمد ابن حنبل مسند أحمد 
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 بن علي بن سعيد المزوري دبكر أحمابي  مسنِد عائشةَ 

ْسنَِد عمار    يعقوب بن َشْيبَةَ السَّد وِسي م 

 ابو الحسن علي بن أحمد البخاري  مشيخِة الفخرِ 

 سعد السمعاني واب الصُّْغرىمشيخةَ قاضي اْلَمِرستاَن 

ْلتَمس  القناعِة   بن عبد هللا ابن جماعة إبراهيماسماعيل بن  م 

 عبد بن حميد بن نصر الكشي موافقات عبد وثالثياته 

ْسِهر    بن مسهر األعلىمسهر عبد  واب نسخةَ أبي م 

 إبراهيَم بِن سعد   نسخةَ إبراهيَم بِن سعد  

 حياندمحم بن  ُنْغَبُة الظمآن  

 والخ صال المكفّ رة  

 (الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة)

 ابن حجر العسقالني

 ابو الغنائم سعيد بن سليمان الكندي شمَس المعارف  

 ابو بكر بن خزيمة جزَء أبي بكر  بن  خزيمةَ 

 ابو بكر بن أحمد بن سليمان بن َزبان  جزء بن  زبانَ 

 

 (3)الجدول رقم

 بالمترجمين الذين تميزوا أصحابها بعلم التفسيرخاص 

 الترجمة في الدراسة   اسم المترجم له

 [ 77/ن/117 [ أحمد بن عمر بن خليل الشهاب العميري 

 ]337/ت/679 [ علي بن ابي بكر بن عيسى العالء التقي

 ] 391/ت/513] علي بن دمحم بن علي بن منصور العالء ابي اللطف

 ]9/175ظ/913 [ دمحم بن مفلح الصدر بن التقي نب إبراهيمبكر بن  ابي
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 (9)الجدول رقم

 خاص بالمصنفات التي تتعلق بالتفسير

 اسم المؤلف اسم المصنف كما ورد في النص المحقق

 الزمخشري الكش افِ 

 الفضل عياض بن موسى اليحصبي واب المشارق  

  تفسير  ابن  عطيَة 

للقاضي ناصر الدين ابي سعيد بن عبد هللا بن  (التأويل وأسرارانوارالتنزيل )تفسير البيضاوي

 عمر البيضاوي

  تفسير  سورةِ الَكْوثَر

 فخر الدين دمحم ابن عمر الرازي  اإلخالِص  تفسير سورة

ليَن األَخيارِ   عبد العزيز البغدادي القاضي جن ة السائريَن األبراِر وجنَّة  المتوك ِ

  سورةِ البَقرةِ خواتيِم 

أحمد بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن  شرح منهاج البيضاوي

 علي  بِن أرسالنَ 

 دمحم حسين بن مسعود الفراء البغوي  واب معالم  التَّْنزيلِ 

 

 (39)الجدول رقم 

 خاص بالمترَجمين الذين تميزوا أصحابها بعلم الفقه

الفـــــاخري، .رقـــــم الترجمـــــة فـــــي  اسم المترجم له
 التراجم المقدسية

  ]73/ن/979 [ أحمد بن سليمان بن أحمد بن عمر بن عوجان الشهاب
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  ]363/ت/777 [ عبد الملك بن ابي بكر بن علي بن عبد هللا بن علي

 ]931/ت/973 [ بن عبد هللا الشمس إبراهيمدمحم بن 

 ]337/ت/679 [ علي بن ابي بكر بن عيسى العالء التقي

 ]399/ت/597 [ دمحم بن علي بن منصور العالء ابي اللطفعلي بن 

 ]51/ن/775 [ العثماني األموي أحمد بن دمحم بن دمحم بن عثمان 

 ]73/ن/937 [ العباس أبو دمحم الشهابأحمد بن عبد هللا بن 

  ]9/169ظ/957] اسماعيل بن علي بن الحسن  بن التقي ن دمحمبكر ب أبو

 ]313/ت/113 [ الرحمن بن حسن بن النجم عبد الرحمن بن عمر بن عبد

 ]961/ت/3979 [ الحمد أبوعبد الرحمن بن دمحم الشمس  ندمحم ب

  ]16/ن/993 [ العباس أبوأحمد بن حسين بن حسن بن علي الشهاب 

  ]133/ت/3655 [ دمحم بن دمحم بن مقلد البدر

  ]3/69ظ/197 [ أحمد بن دمحم بن عماد بن علي الشهاب القرافي

 ]355/ت/697 [ نور الدين إبراهيمعلي بن 

  ]9/169ظ/199 [ مساعد دمحم بن عبد الوهاب بن خليل بن غازي  أبو

  ]336/ت/393 [ الدين الحسباني أمينسالم بن سعيد بن علوي 

  ]965/ت/3936 [ دمحم بن عبد هللا بن سعد بن مصلح بن ابي بكر بن سعد

  ]79/ن/133 [ أحمد بن علي بن دمحم بن ضوء الشهاب

  ]96/ن/397 [ بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن الشرف دمحم إبراهيم

  ]337/ت/393 [ سالم بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الملك

  ]399/ت/395 [ بن سعد بن ابي بكر بن سعد  عبد هللاسعد بن دمحم بن 
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  ]37/ن/17[ الدين   بن فتحبن صدقة  إبراهيم

  ]71/ن/973] بن الشهاب القدسيأحمد بن عابد 

  ]79/ن/999 [ أحمد بن عبد هللا الشهاب

  ]67/ن/793 [ أحمد بن دمحم بن عبد الكريم الشهاب

 ]377/ت/733] عبد العزيز بن علي بن عبد المحمود العز البكري 

  

 ]367/ت/713] عبد هللا بن دمحم بن مفلح بن دمحم بن ابي عبد هللا

 ]356/ت/691 [ الحسن أبوبن دمحم بن عبد الرحمن  إبراهيمعلي بن 

 ]339/ت/613 [ بن دمحم بن حسن بن حجي العالء إسحاقعلي بن 

  ]335/ت/659 [ علي بن عبد الرحيم بن دمحم بن اسماعيل العالء

  ]919/ت/3999[ دمحم بن أحمد بن دمحم بن دمحم بن الشهاب بن الشمس

  ]913/ت/3997 [ بن التقي ابي الفدادمحم بن اسماعيل بن علي بن حسن 

  ]979/ت/3399] دمحم ابي بكر بن أحمد الشمس بن التقي الشهاب

  ]967/ت/3969 [ دمحم بن عبد القادر بن دمحم بن الجمال ابي الفرج

  ]139/ت/3655 [ الخير أبودمحم بن دمحم بن موسى بن عمران خير الدين 

  ] 969/ت/3977 [ القسم أبودمحم بن عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن 

 (33)الشكل رقم

 خاص بالمصنفات المتعلقة بالفقه 

 اسم المؤلف اسم المصنف كما ورد النص المحقق

 المقري (االرشاد في فروع الشافعية)اإلرشاد  
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 زين الدين عمر بن المظفر الوردي  البَْهَجِة الَوْرديَّةِ 

 أحمد ابن الهائم التحرير لداللِة نجاسِة الخنـزير

غير    نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الحاوي الصَّ

 دمحم القاسم بن فيرة الشاطبي واب (الفقه الحنبلي) الخرقي

 ابو دمحم عبد هللا بن زيد القيرواني المالكي (الفقه المالكي)الرسالة  

 ابن الديري كبِد الزنادقةالسهام  المارقة في 

محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس  الظهيُر على فقه  الشرح  الكبير  
 الزبيريُّ الَعْيَزر يُّ 

كِم استحقاِق الفقهاِء أياَم البِطالةِ   أحمد ابن الهائم الع جالة في ح 

ْكِم استِحقاِق الف قَهاِء أَي اَم البِطالَة  أحمد ابن الهائم العَجالَة في ح 

 أحمد ابن الهائم الِعْقد  الن ضيد في تَْحقيِق كلمِة التوحيد

 البركات عبد هللا حافظ الدين النسفي واب (الفقه الحنفي)الكنز

رَ   ابن تيمية المحرَّ

 الفضل مجد الدين عبد هللا بن محمود الموصلي واب المختارَ 

نَةِ   عبد هللا عبد الرحمن ابي القاسم المالكي واب (الفقه المالكي) المدوَّ

ْغِرب عن استحباِب َرْكعَتيِن قَْبَل الَمْغِرب  أحمد ابن الهائم الم 

نع  في الَمذاِهبِ  ِِ ْق  علي ساالر بن عبد العزيز الديلمي الشيعي واب الم 

 عبد الوهاب بن أحمد ابن وهبان (الفقه الحنفي) الَمنظوَمةَ 

 االسنوي المنهاج الفرعي

 غرس  الديِن الشيخيُّ , خليل  بن  شاهيَن  المواهب  في اختالِف المذاهبِ 

 َ وطأ  مالك بن انس بن مالك  الم 

 علي بن ابي بكر المرغينياني،برهان الدين (الفقه الحنفي) الهداية

 أحمد ابن الهائم بحرالعَجاج في َشْرَح الِمْنهاج

 زين الدين زكريا بن دمحم االنصاري  بَهجِة الحاوي

 أحمد ابن الهائم تَْحرير  القَواِعِد العاَلئِي ة َوتَْمهيد  الَمساِلَك الِفْقِهيَّة

ِد وغ ْنيِة المتعب ِد  المحب ابي الصفا تحفِة المتهج ِ
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محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس  تشنيُف المسام ع في شرح  جمع الجوامع
 ريُّ الَعْيَزر يُّ الزبي

 ابن شرف القدسي توضيٌح لبهجِة الحاوي 

 تيسير الحاوي

 مختصر الحاوي في الفروع

أشرف الدين هبة هللا بن عبد الرحيم ابن البارزي 

 الحموي

 كمال الدين النشائي (الفقه الشافعي) جامعِ الم ختصراتِ 

ْختََصراِت  كمال الدين أحمد بن عمر بن أحمد ابن مهدي  (فقه الشافعي)جاِمعِ الم 

 النشائي 

 ابن الديري جزء الحبس بالتهمة

ْزٌء في صياِم سِت شوال    أحمد ابن الهائم ج 

 تاج الدين عبد الوهاب ابن علي ابن السبكي  جمع الجوامع

 شمس الدين ابي عبد هللا دمحم بن يوسف القونوي د َرِر البحارِ 

 أحمد ابن الهائم القائِِل باستِحباِب الِقيامرفع  الـَمالم َعِن 

  زوائَد الكافي على الِخرقي

محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس  سالُح االحتجاج  في الذبّ  على المنهاج 
 الزبيريُّ الَعْيَزر يُّ 

 زين الدين العراقي َشْرحِ البَْهجةِ 

  

بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن أحمد بن  حسين   شرح البهجة الوردية

 علي  بِن أرسالنَ 

 ابن شرف القدسي شَرَح التَّنبيهَ 

ْطبَِة   أحمد ابن الهائم َشْرح  الـخ 

 فخر الدين الزيعلي (الفقه الحنفي)شرح الكنز

أحمد بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن  شرح جمع الجوامع

 علي  بِن أرسالنَ 

أحمد بن  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن  الفقهاِء الشافعيةِ طبقاِت 

 علي  بِن أرسالنَ 
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 المحب ابي الصفا عقيدةِ أهِل التُّقى

 الموفق ابن قدامة (الفقه الحنفي)عمَدة الفقِه 

َمْجَمعِ البحرْيِن في تَضميِن ِخالِف الَمذاِهِب ما َعدا 

 أحمد

 

 القاسم عمر بن حسين بن عبد هللا الحنبلي واب (الحنبليةالفروع ) مختصر الخرقي

محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس  مختصُر القوت  
 الزبيريُّ الَعْيَزر يُّ 

 ابن رزين مختصَر الهدايِة 

 ِ  الشافعي إدريسدمحم بن  مسند  الشافعي 

  مفرداِت الَمذَهَّبِ 

بِد  حسين  بِن حسن  بِن علي  بِن يوسَف بِن  أحمد بن   منظومة صفوةَ الز 

 علي  بِن أرسالنَ 

ْعِر مخصوٌص بنبي ِنا صلى هللا  عليِه وسلَم أم  َمْنع  الش ِ

 عامٌّ في جميعِ األنبياِء عليهم  السالم  

 ابن الديري

 ابن الديري هل تنام  المالئكة  أم ال

والكواكب  الني ِرات  في وصوِل ثواِب الطاعاِت إلى 

 األموالِ 

 ابن الديري

 أحمد ابن الهائم وغاية  السول في اإلقراِر بالديِن 

 ابن علي الفقيه الشيرازي  التَّنبيهَ  

 

 (39)الجدول رقم

 خاص بالمترجمين الذين  كان التصوف اهتمامها االول

رقم الترجمة في الفـاخري ،  اسم المترجم له 
 التراجم المقدسية

 ]933/ت/963 [ البرهان ابن جماعة إبراهيمدمحم بن أحمد بن 
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  ]9/167ظ/937 [ بكر بن دمحم بن علي بن يعقوب بن مظفر بن يعقوب أبو

  ]9/167ظ/937 [ الوفاء أبوبكر دمحم بن علي بن أحمد بن سرور  أبو

  ]51/ن/775 [ أحمد بن دمحم بن عثمان بن عمر بن عبد هللا

 ]135/ت/3667 [ عبد هللا أبودمحم بن دمحم بن دمحم بن يحيى بن الشمس 

  ]977/ت/3377 [ الوفا بن التقي بن التاج أبودمحم بن ابي بكر دمحم 

  ]999/ت/951 [ دمحم بن أحمد بن حبيب الشمس الغانمي

 ]3/93ظ/769 [ اسماعيل بن دمحم المقدسي

 

 (31)الجدول رقم

 خاص بالمصنفات التي اهتم بها المترَجمين المتصوفة 

 اسم المؤلف كما ورد في النص المحقق اسم المصنف

 الُبْرَدةَ 

 قصيدة التصوف

 البوصيري 

 القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري  واب الرّ ساَلَة الُقَشر يََّة 

 العوارفُ 

 عوارف المعارف 

 شهاب الدين السهروردي

 محي الدين ابن عربي الفتوحات المكية

 حسن  بن  علّي بن  يوسَف بن  علّي بن  أرسالنَ أحمد بُن حسين  بن   شرح خاتمة التصوف

م في َتلخيص  رسالة  اأُلستاذ   ْنَحُة الواه ب  الن َعم  والقاس   م 
م  الُقَشْير يّ  َأبي القاس 

 بن دمحم بن ابي بكر بن علي برهان الدين الُمّري  إبراهيم
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 ابو النجيب عبد القاهر ابن عبد هللا السهروردي ،داَب الُمريدينَ 

 

 (37)الجدول رقم

 خاص بالمترجمين الذين تميزوا اصحابها بعلوم اللغة العربية

ــــاخري،  اسم المترجم له ــــي الف ــــم الترجمــــة ف رق
 التراجم المقدسية

  ]393/ت/369 [ خليل بن عبد هللا خير الدين البابرتي العنتابي

  ]16/ن/993 [ العباس أبوأحمد بن حسين بن حسن بن علي الشهاب 

 ]133/ت/3655 [ دمحم بن مقلد البدردمحم بن 

  ]3/69ظ/197 [ أحمد بن دمحم بن عماد بن علي الشهاب القرافي

 ]355/ت/697 [ نور الدين إبراهيمعلي بن 

  ]395/ت/935 [ عبد الرحمن بن أحمد بن محمود بن موسى الزين

  ]137/ت/3669 [ دمحم بن دمحم بن دمحم بن أحمد النجم بن الشمس

  ]97/ت/57 [ ابي بكر بن أحمد البدر بن الشرف بن الشهاب الحسن بن

  ]193/ت/3636 [ العزم أبودمحم بن دمحم بن يوسف الشمس 

  ]9/177ظ/377 [ يحيى بن دمحم

  ]979/ت/3399] بن التقي بن التاج  الوفا أبودمحم بن ابي بكر دمحم 

  ]999/ت/951 [ دمحم بن أحمد بن حبيب الشمس الغانمي
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 (37)الجدول رقم

 خاص بالمصنفات المتعلقة بعلوم اللغة العربية
 اسم المؤلف اسم المصنف كما ورد النص المحقق

 جالل الدين القزويني  (البيان)التلخيص

ْرجانِيَّة  عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني  (النحو) الج 

 عبد هللا بن دمحم الجرومي (النحو) الجروميةَ 

 عبد اللطيف االنصاري (نظم الشعر)الدرُّ اليتيم في حل ِ الِعْقِد النَّظيم 

 إسماعيل بن حماد األمام، ابو نصر الجوهري الفارابي (النحو) الصحاح للجوهري

م  بِِه الل سان وابِط  الِحسان فيما يَتَقَوَّ التي صارْت َعلَماً , الضَّ

 على الس ماِط 

 أحمد ابن الهائم

 عبد اللطيف االنصاري (نظم الشعر) الِعْقدِ 

 ابن مالك (النحو) الفية ابن مالك

ية    أحمد ابن الهائم (النظم) القصيدة  الميمَّ

 ابن مالك (الصرف) الالميَّةَ في الَصْرِف 

لَ  َطوَّ  سعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني (المعاني والبيان) الم 

 النويري والعروض  والقافية  المقدماُت في النحو  والصرف  

لَحة  دمحم قاسم ابن علي الحريري  أبو (النحو) اْلم 

 ابن الديري (نظم الشعر) النُّعمانية

 محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس الزبيريُّ الَعْيَزر يُّ  (النحو) أسنى المقاصد  في تحرير  القواعد

 عبد العزيز البغدادي القاضي (البيان) والمعانيبديَع المغاني في علِم البياِن 

 محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس الزبيريُّ  (شرح الفية النحو) ُبلغُة ذي الَخصاَصة في حلّ  الُخالصة

 

 أحمد بن دمحم بن عبد الرحمن الحميري (العروض)تَحرير  الميزاِن لتصحيحِ األوزانِ 

 أحمد ابن الهائم اإلعرابقواعد  ت ْحفَة  الطُّالب 
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الَصة  الخ الَصِة في النَّْحِو والتِْبيان في تَْفسيِر َغريِب  خ 

 (البيان) الق رآن

 أحمد ابن الهائم

 دمحم عبد هللا بن يوسف الشهير بابن هشام واب (النحو) شذوَر الذ َهبِ 

 شرح الجرجانية

 النحو

 عبد العزيز البغدادي القاضي

َرب في نظم  كالم  العربَقْضُم   محمد  بن  محمد  بن  الخضر  بن  سمري الشمُس الزبيريُّ الَعْيَزر يُّ  (نظم الشعر) الضَّ

قواعِد اإِلْعراِب   دمحم عبد هللا بن يوسف الشهير بابن هشام واب (اإلعراب)ِِ

 ِ ْلَحةَ الحريري   دمحم قاسم ابن علي الحريري  واب (اإلعراب) م 

 

 

 

 ( 36)الجدول رقم

 خاص بالمترَجمين الذين تميزوا اصحابها بعلم التاريخ

رقــم الترجمــة فــي الفــاخري، التــراجم  اسم المترجم له
 المقدسية

  ]59/ن/719 [ ابن ابي عذيبة أحمد بن دمحم بن عمر الشهاب

  ]396/ت/375[ خليل بن شاهين غرس الدين الشيخي

 ]136/ت/3667 [ الدين دمحم بن دمحم بن دمحم بن مسلم ناصر

  ]993/ت/3937 [ ناصر األميردمحم بن أحمد بن عمر بن يوسف ابي بكر 
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 (35)الجدول رقم

 خاص بالمترَجمين الذين اهتموا بالعلوم العقلية كعلوم مساعدة لعلوم اخرى 

ــــــراجم  اسم المترجم له ــــــاخري ،الت رقــــــم الترجمــــــة فــــــي الف
 المقدسية    

  ]375/ت/793 [ فرج بن سعيد المحب ابي الصفاعبد هللا بن خليل بن 

 ]9/171ظ/937 [ يوسف بن يعقوب الجمال

 ]   333/ت/391 [ سراج بن مسافر بن زكريا بن يحيى بن يوسف سراج الدين

  ]161/ 9ظ/ 939 [ بكر بن دمحم بن عبد هللا التقي أبو

  ]3/93ظ/769 [ اسماعيل بن دمحم المقدسي

 

 (33)الجدول رقم

 بالمترَجمين الذين تميزوا اصحابها بالعلوم الرياضية أو يرتبط بها خاص
رقمممم الترجممممة فمممي الفممماخري، التمممراجم  اسم المترجم له 

 المقدسية

 ]996/ت/3997 [ دمحم بن أحمد بن علي بن دمحم بن الشهاب العالء

  ]3/69ظ/197 [ (ابن الهائم) أحمد بن دمحم بن عماد بن علي الشهاب القرافي

  ]97/ت/57 [ الحسن بن ابي بكر بن أحمد البدر بن الشرف بن الشهاب

 ]379/ن/593 [ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن غانم البدر السعدي

  ]376/ت/763 [ عبد القادر بن دمحم بن جبريل المحيوي
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 (39)الجدول رقم

 خاص بالمصنفات المتعلقة بالعلوم الرياضية

 اسم المؤلف المتناسم المصنف كما ورد في 

 أحمد ابن الهائم شرح  الياسمينيِة في الجبِر والمقابلِة 

 أحمد ابن الهائم األرجوزة  الكبرى 

ة في علِم مواريِث األمة  أحمد ابن الهائم الفصول  المهمَّ

 أحمد ابن الهائم الفصول في الفرائض

 أحمد ابن الهائم الكفايةِ 

ْرِشَدة  في ِصناعِة الغ باِر   أحمد ابن الهائم اللَُّمع  الم 

ْبِدعِ   أحمد ابن الهائم الم 

عِ   أحمد ابن الهائم الَمَشر ِ

 ِ  أحمد ابن الهائم الَمعونَة  في صناعِة الحساِب الهوائي 

ْقنِعِ   أحمد ابن الهائم الم 

ْقنِعِ  ْمتِعِ في شرحِ الم   أحمد ابن الهائم الم 

 أحمد ابن الهائم المنظومة  الالمي ة  في الجبِر 

َحبية   أحمد ابن الهائم النَّفحةَ المقدسيةَ في اختصار الرَّ

 أحمد ابن الهائم الوسيـلةِ 

 أحمد ابن الهائم ترغيب  الرائض في علم الفرائض

 أحمد ابن الهائم َشْرح  الَجْعبَِريَِّة 

 أحمد ابن الهائم َشْرح  الِكفايَِة 

 أحمد ابن الهائم مختصر  تَلخيِص ابِن البن ا 

 أحمد ابن الهائم نزعة  النُّظ اِر في ِصناعِة الغ باِر 

 أحمد ابن الهائم والجمل  الوجيزة  في الفرائِِض 
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 (99)الجدول رقم

 خاص بالعالقة بين المذاهب وأسباب زيارة بيت المقدس لغير المقادسة

 المذهب سبب الزيارة

 المجموع حنفي/ مالكي مالكي شافعي شافعي/ حنفي حنفي حنفي حنبلي حنبلي 

 1   1     خلق له جازأ

 علماء عن خذأ

 قدسال

 1 15  48 4  74 

 1        هلهاأ  استفتاء

 1        اعتمر

 3   2     التدريس

         

 2   1    1 الخلوة

غير / الزيارة
 محدود

15  34  119 22 1 239 

 59  6 36 1 3  5 والسماع القراءة

 3  1 1  1   الوعظ

 18     2   بطاالاقام فيها 

 2   1     تجارة

 3   1     حدث

 1   1     الخرقة لبس
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 1   1     التوقيع مباشرة

 1  1      مجاورة

 قانصوه مرافق

 غوري ال

       1 

 يشبك مرافقة

 ودارالد

  1     1 

 3        رسمية مهمة

 10     1   اليها نفي

Total 21 1 57 1 213 34 1 553 

 


