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ملخص: 
ازدهر يف القد�ص بعد الفتح الإ�سالمي عدد من العلوم وبخا�سة تلك املتعلقة بكتاب اهلل 
عز وجل، و�سنة نبيه )�سلى اهلل عليه و�سلم( ، و�سهدت الفرتة مو�سوع الدرا�سة تقدًما وا�سًحا 
وملمو�ًسا يف درا�سة علوم القراآن الكرمي، واحلديث ال�رشيف مع و�سول عدد كبري من القراء 
واملحدثني اإىل بيت املقد�ص، حيث اأوىل القبلتني وثاين امل�سجدين الذي اأ�سبح مركًزا مهًما 

لدرا�سة تلك العلوم. 
و�ستتناول هذه الدرا�سة ر�سًدا ملا �سهدته القد�ص من تقدم يف هذين العلمني املهمني، 
حيث �سيتم درا�سة ما اأثمر عنه وتتبعه التقدم من ظهور عدد من العلماء �سواء اأكانوا ممن 
قد�سيتها  من  ظماأه  ويروي  علمائها  من  لينهل  اإليها  زائًرا  قدم  ممن  اأم  القد�ص،  اأجنبتهم 
وبعدها  فيها،  برعوا  الذين  العلماء  واأبرز  القراآن  علوم  اأوًل  البحث  و�سي�ستعر�ص  وبركتها، 
�سيتم درا�سة علم احلديث واأهم العلماء الذين اهتموا به ودر�سوه، واأبرز رواته من املقد�سيني 

وغريهم من املحدثني. 
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Sciences Related to Noble Quran and Hadith in Al- Quds from
the Creation of Abbaside Caliphate to the Crusaders

Invasion from 750 to 1099 (132- 492 AH) 

Abstract: 

Several sciences studies had been flourished after the Islamic conquest of 
Jerusalem, particularly those related to the Quran and prophet Mohammad›s 
(PBUH) Sunnah. 

The era of the subject under study had witnessed a significant progress 
in the field of Quranic scientific studies and the prophet›s Hadith along with 
the arrival of many important religious readers, scholars and narrators of 
the Hadith to Jerusalem, which is the first destination of prayers for Muslims. 

This study is about the progress Jerusalem witnessed in the 
development of the two important scientific studies by scholars from 
Jerusalem and those who were coming from outside seeking knowledge. 
In this study, scientific studies of the will be discussed with reference to 
its scholars and narrators. 
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الدراسة:

تنوعت جمالت العلوم التي �سادت يف القد�ص يف الفرتة مو�سوع الدرا�سة، و�نق�شمت 
�لعلوم �لتي �شادت �إىل �شنفني: 

�لعلوم �لنقلية �لو�شعية: وهي م�ستندة اإىل اخلرب عن الوا�سع ال�رشعي ول جمال  ♦
فيها للعقل، اإل يف اإحلاق الفروع من م�سائلها بالأ�سول؛ لأن اجلزئيات احلادثة املتعاقبة 
اأن هذا  اإل  الإحلاق بوجه قيا�سي،  اإىل  الكلي مبجرد و�سعه، فتحتاج  النقل  تندرج حتت  ل 
القيا�ص يتفرع عن اخلرب بثبوت احلكم يف الأ�سل، وهو نقلي فرجع هذا القيا�ص اإىل النقل 

لتفرعه عنه )1( . 
�لعلوم �لطبيعية: » وهي العلوم احلكمية الفل�سفية، و ميكن اأن يقف عليها الإن�سان  ♦

براهينها،  واأنحاء  وم�سائلها،  مو�سوعاتها،  اإىل  الب�رشية  مبداركه  ويهتدي  فكره  بطبيعة 
ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره وبحثه على ال�سواب من اخلطاأ فيها من حيث هو اإن�سان 

ذو فكر » )2( . 
�لعلوم �لنقلية:  ♦

تت�سل العلوم النقلية، التي هي ال�رشعية )3( ، بالقراآن الكرمي، وال�سنة النبوية ال�رشيفة، 
وما يتفرع منها من علوم: كالتف�سري، والقراءات، والفقه، وعلم احلديث، » ثم ي�ستتبع ذلك 
)4( . وكانت تلك العلوم على  علوم الل�سان العربي الذي هو ل�سان امللكة، وبه نزل القراآن« 

راأ�ص العلوم التي اُ�ستهرت يف القد�ص. 
ويبدو اأن �سبب الهتمام بالعلوم الدينية والرتكيز عليها، دون غريها من العلوم، يف 
القد�ص، كان عائداً اإىل عدة اأ�سباب، منها: اهتمام ال�سلطة احلاكمة، بالفكر الديني، بو�سفه اأحد 
عوامل القوة، وال�سيطرة، وب�سط النفوذ، ولذلك جند اأن اخلالفة العبا�سية )132 - 264هـ/ 
750 - 878م( ، والدويالت: الطولونية )264 - 323هـ/ 878 - 934م( ، والإخ�سيدية 
1096م(   -  970 463هـ/   -  359( والفاطمية   ، 969م(   -  934 358هـ/   -  323(
، التي تعاقبت على حكم فل�سطني،  1096م(  1070م-  489هـ/  ، وال�سلجوقية )463 - 
بذلت ق�سارى جهودها، لتثبيت حكمها، ومد نفوذها. ومن اأ�سباب الهتمام بالعلوم الدينية، 
يعلمون  الذين  والفقهاء  فالعلماء  اهلل،  �سبيل  يف  والعمل  الديني،  الواجب  عليها:  والرتكيز 
النا�ص اأ�سول دينهم، والقراءة ال�سليمة لقراآنهم، وم�سائل الفقه، واحلديث، والتف�سري، ي�سعرون 
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اإىل اهلل عز وجل طمعًا يف نيل  باأنهم، بتلك الأعمال، يوؤدون واجباتهم الدينية، ويتقربون 
الأجر واجلزاء والثواب )5( . ولهذه العلوم اأهمية دنيوية منها: حفظ املهج، والأموال، وانتظام 
 .  )6( املقيم  بالنعيم  والفوز  الأليم،  العذاب  اأخروية، فهي جناة من  الأحوال، ومنافع  �سائر 
مما �سجع الطلبة، والعلماء، والفقهاء، للدرا�سة وتلقي العلم، اأو للم�ساهمة يف تدري�ص العلوم 

الدينية، وامل�ساركة يف عقد حلقات العلم واملناظرة. ومن بني تلك العلوم: 

أواًل - القرآن الكريم وعلومه: 
وهي  العلمي،  التح�سيل  اأ�سا�سيات  من  وقراءًة  حفظًا  الكرمي  بالقراآن  العناية  كانت 
وقراوؤهم،  امل�سلمني  علماء  تعر�ص  وقد  امل�سلمون،  بها  اهتم  التي  العلوم  اأول  من  ُتعد 
ُعرفت  �سديدة  833م( ملحنة  )218هـ/  �سنة  املاأمون  ومنهم; علماء فل�سطني يف خالفة 
“ )7( ، ووردت من املاأمون عدة كتب اإىل عامله اإ�سحاق بن اإبراهيم  القراآن  “ بفتنة خلق 
بن م�سعب )8( ياأمره فيها بامتحان اأهل احلديث يف م�ساألة خلق القراآن )9( ، ويف بع�سها 
اأمر عامله  ، كما   )10( الفتوى والرواية«  اأنه خملوق فامنعه من  له: » فمن مل يجب  يقول 
بقتل من مل يقل بخلق القراآن )11( ، ول تفيدنا امل�سادر التي بني اأيدينا تعر�ص اأحد من 
علماء فل�سطني لتلك املحنة، لكن موقفهم كان وا�سحًا يف رف�ص القول بخلق القراآن )12( 
ممن  ذلك  يف  مثَّلهم  مثله،  القول  ذلك  رف�ص  ومن  حنبل،  بن  اأحمد  لالإمام  وموؤازرتهم   ،
اأبو  834م( ، ويف ذلك يقول املحدث  220هـ/  اإيا�ص )ت:  اأبي  اآدم بن  وقفنا على خربه، 
بكر الأعني: » اأتيت اآدم الع�سقالين فقلت له: عبد اهلل بن �سالح كاتب الليث يقريك ال�سالم. 
فقال: ل تقريه مني ال�سالم. قلت: مل؟ قال: لأنه قال القراآن خملوق، فاأخربته بعذره واأنه 
فاأْقِر  بغداد  اأتيت  اإذا  وقال:  ال�سالم،  فاأقريه  قال:  بالرجوع.  النا�ص  واأخرب  الندامة  اأظهر 
اأنت فيه، ول ي�ستفزنك  اأحمد بن حنبل ال�سالم وقل له: يا هذا اتق اهلل وتقرب اإىل اهلل مبا 
قد  فل�سطني  من علماء  اأن عدداً  . ويبدو   )13(  « اهلل م�رشف على اجلنة  �ساء  اإن  فاإنك  اأحٌد، 
من  ذلك  ونلم�ص  املع�سوم،  اهلل  وكتاب  العقيدة،  لأنها مت�ص  الق�سية؛  بتلك  اهتمامًا  اأبدوا 
عن  ال�سافعي  الإمام  �ساأل  حني  874م(  261هـ/  )ت:   )14( الرملي  �سهل  بن  علي  اإجابة 

القراآن، فقال له: » كالم اهلل غري خملوق« )15( . 
وقد �رتبط بالقر�آن �لكرمي، علمان مهمان، هما: القراءات، والتف�سري. 

علم �لقر�ء�ت:  ♦
القراآن املهمة، علم يبحث فيه �سور ونظم كالم اهلل �سبحانه وتعاىل  اأحد علوم  وهو 
من حيث وجوه الختالفات املتواترة )16( . باإ�سناد نقله وروايته اإىل النبي )�سلى اهلل عليه 
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. فهو علٌم ثابٌت   )17( القراء يف قراءته  الذي جاء به من عند اهلل واختالف روايات  و�سلم( 
بعزو الّناقلة عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( ، ل م�سدر له �سوى النقل. وذهب الف�سلي اإىل 
ها: » الّنطق باألفاظ القراآن كما نَطقها الّنبي، اأو كما ُنِطَقْت اأمامه فاأقّرها » )18( . والغر�ص:  اأنَّ
منه حت�سيل مللكة �سبط الختالفات، وفائدته: �سون كالم اهلل تعاىل عن تطريق التحريف، 
ا عن �سور نظم الكالم من حيث اختالفات غري املتواترة الوا�سلة  والتغيري. وقد يبحث اأي�سً
اإىل حد ال�سهرة، ومباديه مقدمات م�سهورة اأو مروية عن الآحاد املوثوق بهم )19( . وقد روى 
البخاري وم�سلم، عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأنه قال: قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( : » اأقراأين جربيل على حرف فراجعته، فلم اأزل اأ�ستزده ويزيدين حتى انتهى اإىل �سبعة 
اأحرف« )20( وقال )�سلى اهلل عليه و�سلم( : » اإن هذا القراآن اأُنزل على �سبعة اأحرف، فاقراأوا 

ما تي�رش منها » )21( . 
وقد ا�ستهر علم القراآءات وعرف منه �سبع طرق معينة تواتر نقلها باأدائها، واخت�ست 
ال�سبع  القراءات  تلك  اأ�سبحت  العلماء، حتى  بروايتها من جهور  ا�ستهر  اإىل من  بالنت�ساب 
القراءة ل  اأئمة  اأنها عند  اإل  اأخر حلقت بال�سبع  للقراءة، ورمبا زيد بعد ذلك قراءات  اأ�سوًل 
تقوى قوتها يف النقل، وهذه القراءات ال�سبع معروفة يف كتبها، » وقد خالف بع�ص النا�ص 
يف تواتر طرقها؛ لأنها عندهم كيفيات لالأداء، وهو غري من�سبط، ولي�ص ذلك عندهم بقادح 
يف تواتر القراآن واأباه الأكرث، وقالوا بتواترها، وقال اآخرون: بتواتر غري الأداء، منها: كاملد، 
والت�سهيل لعدم الوقوف على كيفيته بال�سمع، وهو ال�سحيح، ومل يزل القراء يتداولون هذه 
و�سارت  العلوم،  من  كتب  فيما  فُكتبت  ودونت،  العلوم  كتبت  اأن  اإىل  وروايتها  القراءات 
�سناعة خم�سو�سة، وعلمًا منفرداً وتناقله النا�ص » )22( . وقد �ُ�شتهر من هذه �لقر�ء�ت » 
�لقر�ء�ت �ل�شبع �لتي �خت�شت باالنت�شاب �إىل من ��شتهر برو�يتها من كبار �الأئمة يف 

�ل�شام، و�حلجاز، و�لعر�ق، وهي: 
Ú  . )23( مقرئ ال�سام ، )قراءة: ابن عامر، عبد اهلل بن عامر )ت: 118هـ/ 736م
Ú  . )24( عبد اهلل بن كثري، مقرئ مكة ، )قراءة: ابن كثري )ت: 120هـ/ 737م
Ú  . )25( )قراءة: عا�سم بن اأبي النجود )ت: 127هـ/ 744م
Ú  قراءة: اأبي عمرو بن العالء )ت: 154هـ/ 770م( ، كان اأعلم النا�ص بالقراآن الكرمي

اأبي  قراءة  القراآن على  تقراأ  ال�سام  فل�سطني كباقي بالد  وقد كانت   .  )26( وال�سعر  والعربية 
عمٍرو بن العالء )27( . 

Ú  /158هـ( �سنة  تويف  القراءة،  �سيخ  الزيات،  حبيب  بن  حمزة  عمارة،  اأبي  قراءة: 
 . )28( 774م( 
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Ú  . )29( )قراءة: نافع بن نعيم، اإمام النا�ص يف القراءة، تويف �سنة )169هـ/ 785م
Ú  قراءة: الك�سائي، علي بن حمزة بن عبد اهلل )ت: 189هـ/ 804م( ، �سيخ القراءات

والعربية )30( . 
وقد اعتنى اأهل القد�ص بقراءة القراآن وجتويده فـ” ََكاَن اْبُن اْلَكاَزُرويِنِّ )31( )32( َياأِْوي 
اأَْن  اأََحٌد  َيْقِدُر  َفاَل  وِر،  الطُّ ِمَن  َفُي�ْسَمُع  ِعي�َسى  َمْهِد  يِف  َيْقَراأُ  َكاَن  َوَلَقْد  ى،  اْلأَْق�سَ �ْسِجِد  امْلَ اإىَل 
اإَلْيِه » )33( ، حتى اإن الأف�سل بن بدر اجلمايل حني  َنَع �َسْيًئا ُطوَل ِقَراَءِتِه اإلَّ اِل�ْسِتَماَع  َي�سْ
لَّى  ى ِمْنَها، َو�سَ �ْسِجِد اْلأَْق�سَ ِم �َسَنَة )492هـ/ 1099م( »َوَتَداَنى ِبامْلَ َحرَّ َدَخَل القد�ص يِف امْلُ
ُتوؤِْتي �مُلْلَك َمْن َت�َشاُء  ، َوَقَراأَ: {ُقِل �للُهمَّ َماِلَك �مُلْلِك  دَّى َلُه اْبُن اْلَكاَزُرويِنِّ ، َت�سَ َرْكَعَتنْيِ
َك َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء  ْن َت�َشاُء َوُتِعزُّ َمْن َت�َشاُء َوُتِذلُّ َمْن َت�َشاُء ِبَيِدَك �خَلرْيُ �إِنَّ َوَتْنِزُع �مُلْلَك مِمَّ
ِعَظِم  َعَلى  ا�ِس  ِللنَّ َقاَل  �أَْن  �َشِمَعُه  ِحنَي  َنْف�َشُه  َمَلَك  {َفَما   ،  )26 عمران:  )اآل  َقِديرٌ} 
َذْنِبِهْم ِعْنَدُه، َوَكْثَِة ِحْقِدِه َعَلْيِهْم: )َقاَل اَل َتْثِيَب َعَلْيُكُم �لَيْوَم َيْغِفرُ �هللُ َلُكْم َوُهَو �أَْرَحُم 
�لرَّ�ِحِمنَي} )يو�سف: 92( » )34( . وخالل القرون الثالث والرابع واخلام�ص الهجري )التا�سع 
والعا�رش واحلادي ع�رش امليالدي( ، ظهر يف فل�سطني بعامة، وبالقد�ص بخا�سة، طائفة من 
يف  جمال�ص   « لهم  وكان  القراآن،  واإقراء  قراءة،  نحو  اهتمامهم  �سبوا  والذين   ،  )35( القراء 
اجلوامع » )36( على �سكل جماعات )37( ، ا�ستهر منهم: » قراء م�سجد القد�ص » )38( . وكان من 

بني اأهم قراء القد�ص: 
زار  وقد   ،  )39( القراءات  كتاب  �ساحب   ، 767م(  150هـ/  )ت:  �سليمان  بن  مقاتل 
النا�ص  اإليه خلق كثري من  القبلي واجتمع  ال�سخرة  القد�ص، » ف�سلى فيه وجل�ص عند باب 

يكتبون عنه وي�سمعون منه » )40( . 
مكي بن اأبي طالب بن حمو�ص القي�سي القريواين، ثم الأندل�سي القرطبي، اأ�ستاذ القراء 
الأم�سار  علماء  على  القراءات  قراأ  بالقريوان،   ، 961م(  )350هـ/  �سنة  ولد  واملجودين، 
املعا�رشين )41( ، وقد » كان من اأهل التبحر يف علوم القراآن والعربية، ح�سن الفهم واخللق، 
جيد الدين والعقل، كثري التاأليف يف علوم القراآن، حم�سنًا جموداً عاملًا مبعاين القراآن...... وقد 
مات يف ثاين املحرم �سنة )437هـ/ 1045م( » )42( ، وقد ترك مكي بن اأبي طالب عدداً 
كبرياً من امل�سنفات يف جمال علم القراءات، ت�سهد برباعته، وطول باعه يف ذلك العلم املهم 
)43( ، وموؤلفاته تنيف عن ثمانني تاأليفًا )44( ، وكان من بني تلك امل�سنفات: كتابه م�سكل 

اإعراب القراآن )45( الذي قال عنه: » األفته يف ال�سام بالقد�ص �سنة )391هـ/ 1000م( « )46( . 
اأبو العبا�ص اأحمد بن زيدان املقرئ )ت: 414هـ/ 1023م( كان ُيعلم قراءة القراآن يف 

القد�ص )47( . 
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القد�ص،  زار  وقد  املقرئ،  ال�سويف  الطو�سي  الأندادي  من�سور  اأبو  ن�رش  اأبي  بن  ن�رش 
و�سمع اأبا الفرج عبيد اهلل بن حممد النحوي )ت: 451هـ/ 1059م( )48( . 

)ت:  املقرئ  الب�رشي  الغنائم  اأبو  الغراء،  بابن  املعروف  حممد  بن  حممد  بن  حممد 
)49( ، �سكن القد�ص وحدث بها بامل�سجد الأق�سى )50( .  1069م(  462هـ/ 

اأبو القا�سم يو�سف بن علي بن جبارة الهذيل الي�سكري املقرئ )ت: 465هـ/ 1072م( 
كان يف القد�ص )51( . 

اأبو بكر، اأحمد بن احل�سني بن اأحمد املقد�سي )ت: 468هـ/ 1075م( ، العامل املقرئ، 
قراأ على اأبي القا�سم الزيدي بحران، واأبي علي الأهوازي، بدم�سق )52( . 

487هـ/  يف:  حًيا  )كان  من�سور  اأبو  عبدويه  بن  احل�سني  بن  امللك  عبد  بن  حممد 
1094م( ويقال اأبو عبد اهلل الأ�سبهاين املقرئ العطار قدم ال�سام زائراً للقد�ص، وحدث بها 

عن اأبي نعيم احلافظ، واأبيه اأبي اأحمد عبد امللك بن عبدويه العطار املقرئ )53( . 
القد�ص،  اإىل  قدم  ال�رشير،  املقرئ  العامل،  علي،  بن  حممد  بن  اأحمد  الهروي،  بكر  اأبو 
و�سارك يف اإنعا�ص علوم القراآن، وقد كان اإمامًا يف علم القراءات، واألَّف فيه “التذكرة“، تويف 

بالقد�ص �سنة )489هـ/ 1095م( )54( . 
علم  يف  برز  القد�ص،  �سخرة  اإمام  علي،  بن  اأحمد  بن  حممد  الطو�سي،  بكر  اأبو 
القد�ص  دخولهم  عند  ال�سليبيون  قتله  بالقد�ص،  العلمية  احلياة  يف  و�سارك  القراءات، 

1099م( )55( .  �سنة )492هـ/ 
اأبو الفتح، ن�رش بن القا�سم بن احل�سن الأن�ساري املقد�سي، الفقيه املقرئ )56( ، قدم اإىل 
القد�ص واأقام بها اإىل حني ا�ستوىل عليها ال�سليبيون �سنة )492هـ/ 1099م( ، فهاجر اإىل 

دم�سق، وا�ستوطنها اإىل اأن مات بها �سنة )539هـ/ 1144م( )57( . 
املقرئ   )58( الديربلوطي  اللخمي  احل�سن  اأبو  القا�سم  بن  الفرج  بن  بن حممد  اهلل  عبد 

ال�رشير، �سمع بالقد�ص، و قدم دم�سق وحدث بها �سنة )499هـ/ 1105م( )59( . 
حمد بن حممد اأبو ال�سكر الأ�سبهاين املقرئ، �سكن القد�ص وا�ستقر بها )60( . 

ْقِرئ اأَُبو احْل�سن َعلّي بن خلف ابن ِذي النُّون اْلَعْب�ِسي )ت: 498هـ/ 1104م(  ْيخ امْلُ ال�سَّ
، كان من جلة املقرئني وف�سالئهم، وعلمائهم، وخيارهم. واأقراأ النا�ص القراآن، ...، وكان ثقة 
فيما رواه، �سابًطا ملا كتبه �سهر باخلري وال�سالح والتوا�سع، والزهد بالدنيا والر�سا منها 

بالي�سري والتقلل منها “ )61( . 
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علي بن اأحمد بن اأبي بكر الكناين، ُيعرف بابن حنني، اأبو احل�سن القرطبي املقرئ )ت: 
)62( ، وقد » اأقام بالقد�ص ًيعلم القراآن نحواً من ت�سعة اأ�سهر » )63( .  1173م(  569هـ/ 

اأبو حممد عبد اهلل بن احل�سن بن عمر بن رداد التني�سي املقرئ، اأ�سله من تني�ص، و�سل 
اإىل القد�ص واأقام بها لتعليم النا�ص قراءة القراآن )64( . 

علم �لتف�شري:  ♦
التف�سري » علم يعرف به فهم كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
وبيان معانيه وا�ستخراج اأحكامه وحكمه وا�ستمداد ذلك من علم اللغة، والنحو، والت�رشيف، 
وعلم البيان، واأ�سول الفقه، والقراءات، ويحتاج ملعرفة اأ�سباب النزول والنا�سخ واملن�سوخ » 
)65( ، ويعد التف�سري من علوم القراآن، وقد اهتم به العلماء امل�سلمون نظراً ل�رشورته يف بيان 

معاين اآيات القراآن الكرمي وتو�سيحها، وبيان الأحكام ال�رشعية لكثري من الق�سايا التي تهم 
حياة امل�سلمني و�سئونهم العامة واخلا�سة. ول يتم علم التف�سري » اإل باأربع وع�رشين علمًا، 

وعدَّ الإمام ال�سافعي يف جمل�ص الر�سيد ثالثًا و�ستني نوعًا من علوم القراآن )66( . 
وخالل فرتة الدرا�سة، ظهر يف القد�ص طائفة من علماء التف�سري �سواء اأكانوا من اأهلها، 
اأم من الذين قدموا اإليها من خمتلف بلدان العامل الإ�سالمي، فربعوا يف ذلك العلم، واألفوا فيه، 

وقاموا بتدري�سه، وكان من بينهم: 
»عاملًا  كان   ، 932م(  320هـ/  )ت:  الوا�سطي  علي  اأبو  مو�سى  بن  حممد 

 .  )67( بالتف�سري« 
اأبو الفرج، عبد الواحد بن حممد ال�سريازي، الفقيه احلنبلي، ُيعد من اأ�سهر من �سنف يف 

التف�سري من علماء القد�ص )68( . 
ومن �لعلماء �مل�شلمني �لذين برزو� يف علم �لتف�شري، ممن نزلو� �لقد�س: 

Ú  ُّاُبويِن ْحَمِن بن اأحمد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم ال�سَّ اأَُبو ُعْثَماَن اإِ�ْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّ
1057م( ، وقد دخل القد�ص، وحدث بها، و�سارك يف احلركة الفكرية فيها،  449هـ/  )ت: 

ومن م�سنفاته: » الف�سول يف الأ�سول« )69( . 
Ú  ،اأبو م�سلم، حممد بن علي بن حممد )ت: 459هـ/ 1066م( ، برع يف علم التف�سري

ابن  ن�رش  الفتح  اأبو  الفقيه،  منهم  طائفة،  عنه  فاأخذ  القد�ص،  دخل  بالنحو،  عارفًا  وكان 
اإبراهيم املقد�سي )70( . 

Ú  ْنَبِلّي اِرّي احْلَ ْقِد�ِسي اْلأْن�سَ رَياِزّي، ثمَّ امْلَ د بن َعلّي ال�سِّ مَّ اأبو الفرج عبد اْلَواِحد بن حُمَ
اأَُبو اْلفرج )ت: 486هـ/ 1093م( من علماء التف�سري يف القد�ص )71( . 
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Ú  ابن العربي، حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري، امل�سهور بالقا�سي اأبو بكر بن
العربي الإ�سبيلي املالكي احلافظ )ت: 543هـ/ 1148م( عامل اأهل الأندل�ص وم�سندهم، ولد 
يف اإ�سبيلية �سنة ) 468 هـ/ 1075م( ، تاأّدب ببلده وقراأ القراءات، ثم انتقل ورحل مع اأبيه 
بن  الف�سل  واأبي  املقد�سي  ن�رش  الفقيه  من  ف�سمع  ال�سام  ودخل  1092م(  )485هـ/  �سنة 
الفرات وببغداد من اأبي طلحة النعايل وطراد، ومب�رش من اخللعي، وتفقه على الغزايل واأبي 
بكر ال�سا�سي والطرطو�سي، كما تتلمذ على يد املازري يف املهدية، له �سهرة يف علمه فقد 

تبّحر يف التف�سري، و�سنف فيه، ومن اأ�سهر كتبه يف التف�سري: اأحكام القراآن )72( . 
Ú  اأبو بكر الطرطو�سي، اأبو بكر حممد بن الوليد الفهري، نزل الإ�سكندرية، وتدبر بها 

اإماًما فقيًها �ساحًلا �سديد ال�سرية م�ستغاًل مبا يعنيه مالًذا للغرباء  اإىل حني وفاته، وكان 
والفقهاء، وتويف بعد �سنة )516هـ/ 1122م( ، وقيل �سنة )520هـ/ 1126م( بالإ�سكندرية 
لأبي  القراآن«  تف�سري  والبيان يف  الك�سف   « بكتاب  اهتم  القد�ص، حيث  نزل  قد  . وكان   )73(

�سنة  الأق�سى  امل�سجد  داخل  لتدري�سه  جمل�سًا  وعقد  فاخت�رشه،   ،  )74( الثعالبي  اإ�سحاق 
1094م( ، وممن قراأه عليه تلميذه، ابن العربي، الذي ت�سدر لتدري�سه يف بالد  )487هـ/ 

الأندل�ص بعد عودته اإليها )75( . 
ومما �سبق ندرك املكانة العلمية املهمة التي حظيت بها مدينة القد�ص، من خالل زيارة 
اأ�سهر علماء التف�سري يف الدولة الإ�سالمية لها، على اعتبار اأن امل�سجد الأق�سى املوجود فيها 

من اأهم مراكز الإ�سعاع الثقايف، ومركًزا مهًما يلتقى فيه العلماء من �ستى البقاع. 

ثانيا - علم احلديث: 
وهو ي�سمل كل قول، اأو فعل، اأو تقرير، عن الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( )76( ، وقد 
الت�رشيع  يف  الثاين  امل�سدر  باعتباره  كبرياً  اهتمامًا  وعلومه،  باحلديث  امل�سلمون  اهتم 
. وعلوم احلديث كثرية ومتنوعة؛ لأن منها ما ينظر يف   )77( الكرمي  القراآن  بعد  الإ�سالمي 
العمل  يجب  ما  ومعرفة  الأ�سانيد  يف  بـالنظر  يخت�ص  ما  ومنها   ،  )78( ومن�سوخه  نا�سخه 
به من الأحاديث بوقوعه على ال�سند الكامل ال�رشوط؛ لأن العمل اإمنا وجب مبا يغلب على 
الظن �سدقه من اأخبار ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( ، فيجتهد يف الطريق التي حت�سل 
اأعالم  واإما يثبت ذلك بالنقل عن  الظن، وهو مبعرفة رواة احلديث بالعدالة وال�سبط،  ذلك 
اأو الرتك  الدين بتعديلهم، وبراءتهم من اجلرح والغفلة، ويكون لنا ذلك دلياًل على القبول، 
وكذلك مراتب هوؤلء النقلة من ال�سحابة والتابعني وتفاوتهم يف ذلك ومتيزهم فيه واحًدا، 
وكذلك الأ�سانيد تتفاوت بات�سالها وانقطاعها باأن يكون الراوي مل يلق الراوي الذي نقل 
عنه، وب�سالمتها من العلل املوهنة لها، وتنتهي بالتفاوت اإىل طرفني، فحكم بقبول الأعلى 
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األفاظ  ذلك  يف  ولهم  ال�ساأن،  اأئمة  عن  املنقول  بح�سب  املتو�سط  يف  ويختلف  الأ�سفل،  ورد 
ا�سطلحوا على و�سعها لهذه املراتب املرتبة، مثل: ال�سحيح، واحل�سن، وال�سعيف، واملر�سل، 
األقابه املتداولة بينهم، وبوبوا على  واملنقطع، واملع�سل، وال�ساذ، والغريب، وغري ذلك من 
كل واحد منها، ونقلوا ما فيه من اخلالف لأئمة الل�سان، اأو الوفاق، ثم النظر يف كيفية اأخذ 
الرواية بع�سهم عن بع�ص بقراءة، اأو كتابة، اأو مناولة، اأو اإجازة، وتفاوت رتبها وما للعلماء 
يف ذلك من اخلالف بالقبول والرد، ثم اتبعوا ذلك بكالم يف األفاظ تقع يف متون احلديث من 
غريب، اأو م�سكل، اأو ت�سحيف، اأو مفرتق منها، اأو خمتلف، وما ينا�سب هذا معظم ما ينظر 

فيه اأهل احلديث وغالبه )79( . 
وقد كانت القد�ص اإحدى املراكز املهمة يف العامل الإ�سالمي يف درا�سة احلديث وعلومه، 
من الذين تواجدوا فيها للدرا�سة اأو تدري�ص علوم احلديث. وقد �سهدت القد�ص، يف تلك احلقبة 
الزمنية، ن�ساطًا متميزاً يف هذا العلم، حتى اأ�سبحت يف ال�سدارة، واأ�سبح امل�سجد الأق�سى، 
الأحاديث  يذاكر  راهويه  بن  اإ�سحاق  ابن  حممد  كان  فقد   ،  )80( لتدري�سه  املراكز  اأهم  من 
اإبراهيم املقد�سي،  اأبو الفتح ن�رش ابن  )81( . وكان  اأبي عمري بالقد�ص  النبوية ال�رشيفة مع 
يقول: متع اهلل امل�سلمني بحياة هذا ال�ساب يعني مكي بن عبد ال�سالم الرميلي... ملا كان يرى 

من اجتهاده يف طلب احلديث وكتابته » )82( . 
وعليه  احلديث  طلبة  بع�ص   « جاء  اأنه  املقد�سي  الرميلي  ال�سالم  عبد  بن  مكي  وذكر 
اأيها الرجل عد اإىل منزلك اإىل اأن  �ْسِلَمِة )83( لي�سمع منه، فقال له ال�سيخ:  اْبُن امْلُ احُلمى اإىل 
اأ�سمع اجلزء، فقال  اأموت ومل  اأن  اأخ�سى  اإين  ال�سيخ  اأيها  تذهب احلمى وجتيء وتقراأ، فقال: 
اأنا قد مت، خذ اجلزء واقراأ.  اأن يتطاول بك املر�ص فاإذا برئت منه كنت  ال�سيخ: بل تخ�سى 
فكان كما قال ال�سيخ » )84( . وذلك يدلل دللة وا�سحة على احلر�ص ال�سديد من قبل بع�ص 

الطالب على طلب احلديث رغم ما قد حل به من املر�ص. 
وقد ��شتهر من �أهل �لقد�س طائفة من كبار �لعلماء �ملحدثني، خالل فرتة �لدر��شة، 
�نت�رشت رو�ياتهم يف �الأم�شار وكتب �ل�شحاح، و�ل�شنن، و�مل�شانيد، وكان يف طليعتهم: 

Ú  )86( كان من اأهل القد�ص ، )عطاء بن اأبي م�سلم، املحدث والواعظ واملجاهد )85
، »وخالئق  ، » من التابعني العبَّاد، متفق على توثيقه« )87( ، روى عنه الإمام اْلأَْوَزاِعيِّ

من الأئمة » )88( . 
Ú  عثمان بن عطاء بن مي�رشة )اأبو م�سلم( )ت: 155هـ/ 771م( )89( ، وقد رحل اإىل

الإ�سكندرية )90( ، ورجع اإىل فل�سطني وا�ستقر بها حتى وفاته )91( ، كما روى عنه ابنه حممد 
بن عثمان، وكذلك عبد اهلل بن املبارك، و�سعد بن ال�سلت البجلي )92( . 
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Ú  حامت اأبو  التقاه  الرملي،  حممد  باأبي  وا�ستهر  عطاء،  بن  عثمان  بن  اهلل  عبد 
832م( ، و�سمع منه احلديث، كما روى عنه اآخرون من  الرازي بالرملة عام )217هـ/ 

خارج القد�ص )93( . 
Ú  حممد بن عثمان بن عطاء، وقد روى عن اأبيه، وعن جده، وعا�رش عثمان بن عطاء

اأ�سله من حم�ص،  771م(  155هـ/  )ت:  الكالعي  بن خالد  يزيد  بن  ثور  هو  اآخر،  حمدِّث 
وا�ستقر بالقد�ص حتى وفاته )94( ، وقد » ُروي عنه رواية كثرية » )95( ، وحني قدم العراق » 

كتب عنه �سفيان الثوري، واأهل العراق » )96( . 
Ú  ْقِد�ِسّي )97( )ت اٍن اْلَبْكِريُّ الفل�سطيني الرملّي، الع�سقالين، وُيقال: امْلَ َيْحَيى ْبُن َح�سَّ

قبل: 151هـ/ 768م( ، وقد كان ي�سكن قرية �َسَناِجَيَة )98( ، ثم �سكن القد�ص )99( ، و« َكاَن 
�َسْيًخا َكِبرًيا َح�َسَن اْلَفْهِم، ثقة » )100( . 

Ú  ْحَمِن البلخي اخلرا�ساين )ت: 156هـ/ 773م( ، كان ِ ْبِن �َسْوَذٍب، اأَُبو َعْبِد الرَّ َعْبِد اهللَّ
ي�سكن القد�ص )101( ، وُيعد من الثَِّقاِت )102( . 

Ú  ،  )103( 777م(  161هـ/  الفل�سطيني )ت:  اأبو املقدام  ِمْهَراُن،  اأبي �سلمة  ْبُن  َرَجاُء 
�َساِئيُّ )104( .  َقُه اأَْحَمُد َوالنَّ ، َوثَّ ْمَلَة َفِقيَل َلُه: اْلِفَل�ْسِطيِنيُّ ، َنَزَل الرَّ يٌّ �َسْيٌخ َب�رْشِ

Ú  /2هـ( القرن  القد�ص يف  اأ�سهر املحدثني  الكندي، من  عا�سم بن رجاء بن حيوة 
“ )105( ، وقد ُدونت رواياته يف  ال�سام ومتقنيهم  اأهل  ثقات  “ من  معدوداً  وكان   ، 8م( 
وِق ْبِن َحِبيِب  م�سنفات البخاري، واأبي داود، وابن ماجة )106( . �ُسْفَياُن ْبُن �َسِعيِد ْبِن َم�رْشُ
الآثار  القد�ص ف�سلى فيه، ومل يتبع تلك  الّثورّي، وقد » دخل م�سجد   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  َراِفِع  ْبِن 

ول ال�سالة فيها » )107( . 
Ú  يف املحدثني  من  كبري  عدد  من  و�سمع  حدث،  اخلياط  املقد�سي  َم�ْسُعود  ْبن  اأَْحَمد 

ع�رشه )108( ، ولقيه الّطربايّن يف القد�ص �سنة )274هـ/ 887م( )109( . 
Ú  /َعْبد اهللَّ ْبن حممد ْبن �َسْلم ْبن حبيب اأبو حممد املقد�سّي الِفْريابّي )ت: نحو 310هـ

“ كان مكرًثا من احلديث، له رحلة اإىل بالد ال�سام واحلجاز، و�سمع، وحدث فيها”  922م( 
)110( ، » وو�سفه اأبو َبْكر اْبن املقرئ، بال�سالح والدين، وروى َعْنُه » )111( . 

Ú  /350هـ نحو:  )ت:  املقد�سّي  احل�سن  اأَُبو  يعقوب،  ْبن  يحيى  ْبن  زكرّيا  ْبن  اأَْحَمد 
 . )113( )112( 961م( 

Ú  /320هـ )ت:  اهلل  عبد  اأَُبو  ْي�َساُبوِري  النَّ اإِْبَراِهيم  بن  م�سكان  بن  وب  اأَيُّ بن  د  مَّ حُمَ
991م(  381هـ/  اْلُقِد�ِص )114( ، فروى َعْنُه فيها: اأبو َبْكر ْبن املقرئ )ت:  نزل   ، 932م( 
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)115( ، ثم نزل طربية، فروى عنه عبيد بن اْلَغاِزي اأَُبو ذهل من اأهل ع�سقالن )116( ، وابن 

حبان )117( . 
Ú  /ي )كان حيًا يف �سنة: 351هـ �َسُن ْبُن اإِ�ْسَحاَق ْبِن ُبْلُبٍل اأبو �سعيد املعري اْلَقا�سِ احْلَ

اأيوب  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  بها  و�سمع  القد�ص،  ونزل  النعمان،  معرة  من  و�سل   ، 962م( 
بن م�سكان )118( . 

Ú  د بن مفرج يكنى اأَبو بكر اأو عبد اهلل، موىل عبد الرحمن بن مَّ د بن اأَْحمد اْبن حُمَ مَّ حُمَ
ْعُروف َواِلده بالقبتوري ِن�ْسَبة اإِىَل عني قبتارويه بقرطبة  ي امْلَ احلكم اْلأَمِوي الأندل�سي الَقا�سِ
ام، وم�رش واأعمال ِتْلَك  يف الأندل�ص )ت: 348هـ/ 959م( )119( ، فقد » دخل اْلُقد�ص َوال�سَّ

ُيوخ، َوالَّذين �سمع ِمْنُهم ِماَئَتا �سيخ َوَثاَلُثوَن �َسيخًا » )120( .  ة ال�سُّ اْلبلَدان، ِ َو�سمع عدَّ
Ú  بابن وُيعرف  العدل،  ورّي  ال�سُّ القا�سم  اأبو  القا�سم  بن  علّي  بن  الرحمن  عبد 

 .  )121( الكاملّي 
Ú  اإِْبَراِهيم ْبن يون�ص ْبن حممد بن يون�ص اأبو اإِ�ْسَحاق بن اأبي ن�رش امَلْقِد�سّي اخلطيب

طاهر  ابن  علي  من  بها  و�سمع  القد�ص،  نزل   ، 1098م(  491هـ/  )ت:  الأ�سل  الأ�سبهاين 
املقد�سي، واأبي الغنائم حممد بن حممد بن الفراء، واأبي عثمان حممد بن اأحمد بن حممد بن 
ورقا ال�سبهاين، واأبي حممد عبد اهلل بن الوليد بن �سعد بن بكر الأن�ساري، واأبي زكريا عبد 
الرحيم بن اأحمد بن ن�رش البخاري، واأبي ن�رش حممد بن اإبراهيم بن علي الهاروين، واأبي 
الفتح هبة اهلل بن حممد ال�سهرزوري، واأبي حممد اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن اإ�سماعيل بن قلية 

املقد�سي )122( . 
Ú  كاِمل الّدين بن دي�سم بن جماهد بن عروة بن تغلب بن حممود، اأبو احل�سن الن�رشي

اِفِعي املعروف باملقد�سي )ت: 492هـ/ 1099م( )123( ، » كان من  الفقيه الع�سقالين ال�سَّ
املحدثني، و�سمع احلفاظ الرحالة » )124( ، 

Ú  1141م( )125( ، الذي 536هـ/  اأبو احل�سني حممد بن كاِمل الّدين بن دي�سم )ت: 
ُو�سف باأنه » �سيخ �سالح، اأمني، �سدوق، ثقة » )126( ، وقد حدث عن اأبيه يف القد�ص �سنة 
اأبو القا�سم  ال�سهيد  ، و » ح�سل له ببلدته احلافظ   )127( اأخرب هو  1075م( كما  )467هـ/ 

مكي بن عبد ال�سالم الرميلي املقد�سي الإجازة عن جماعة كثرية » )128( . 
Ú  الف�سل بن �سهل بن ب�رش بن اأحمد بن �سعيد الإ�سفرائينى، اأبو املعايل بن اأبى الفرج

)461 - 548هـ/ 1068 - 1153م( ، الواعظ، ن�ساأ بالقد�ص، وكان يعرف بالأثري احللبي: 
و قد “ كان حمدثا م�سهوراً “ )129( . 
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Ú  ابن اأبي كامل العدل امل�سند احل�سني بن عبد اهلل العب�سي الب�رشي نزل القد�ص بعد اأن
و�سل من الب�رشة �سنة )414هـ/ 1023م( )130( . 

Ú  حممد ْبن اأحمد ْبن حممد ْبن القا�سم )ت: 420هـ/ 1029م( ، و�َسِمَع بها: من اأبي
احل�سن علي بن حممد بن اإبراهيم اجلالء )131( . 

Ú  /اأبو العالء اأيوب بن ن�رش بن علي ال�سامي املقد�سي ال�سافعي )كان حيًا يف: 424هـ
 . )132( 1033م( 

Ú  . )133( )اأبو حممد عبد العزيز بن حممد )ت: 456هـ/ 1063م
Ú  . )134( )اأبو ن�رش اأحمد عبد الباقي الربعي اخلرياين املقد�سي )ت: 459هـ/ 1066م
Ú  . )135( )عبد اهلل بن احل�سن بن طلحة بن الب�رشي )ت: 462هـ/ 1069م
Ú  /سالمة بن حممد ابن �سالمة اأبو اخلري القطان املقد�سي، )كان حيا يف �سنة 471هـ�

 . )136( 1078م( 
Ú  ب ْيَداوّي، امُللقَّ احل�سني بن حممد بن اأحمد بن حممد بن جميع اأبو حممد الغ�ّسايّن ال�سَّ

َكن )ت: 437هـ/ 1045م( )137( و�سل من �سيدا نزل القد�ص وحدث بها )138( .  بال�سَّ
Ú  اْلإِ�سرِتاباذّي �سعد  اأبو  امُلثنَّى  بن  ُبْندار  بن  احل�سن  بن  علّي  بن  اإ�سماعيل 

كان  علمائها،  من  عدد  عنه  وروى  القد�ص  نزل   ، 1056م(  448هـ/  )ت:  الواِعظ 
 .  )139( َمْيلّي  الرُّ مّكّي  اأ�سهرهم: 

Ú  ُيوُن�ص ْبن ُعَمر الأ�سبهاين )ت: 461هـ/ 1068م( ، نزل القد�ص من اأ�سبهان وروى
عن ن�رش بن اإبراهيم املقد�سي )140( . 

Ú  :ّي )ت ور اأَُبو الغنائم ْبن الغراء اْلَب�رْشِ د ْبن اأَْحَمد بن َمْن�سُ مَّ د ْبن حُمَ مَّ د ْبن حُمَ مَّ حُمَ
460هـ/ 1069م( ، �سكن القد�ص عقب نزوله اإليها من العراق، وروى عن حمدثيها: ومكي 

الرميلي، والفقيه ن�رش املقد�سي )141( . 
Ú  اْلَبْغَداِدّي اخلطيب،  َبْكر  اأَُبو  احلافظ  مهدّي،  بن  اأحمد  بن  ثابت  ْبن  علي  ْبن  اأَْحَمد 

و�ساحب  ال�ساأن،  َهَذا  اإتقان  به  ُخِتم  ومن  الأعالم،  احلفاظ  “اأحد  1070م(  463هـ/  )ت: 
الت�سانيف املنت�رشة يِف البلدان “ )142( ، »كان يزور منها: القد�ص» )143( ، والرملة )144( ، 

وع�سقالن )145( . 
Ú  :ت( احِلنَّاِئي   ، الدَِّم�ْسِقيُّ احُل�َسنْيِ  بِن  اإِْبَراِهْيَم  بِن  ِد  مَّ حُمَ بُن  احُل�َسنْيُ  الَقا�ِسِم  اأَُبو 

ِد ْبِن  مَّ ْبَراِهيَم ْبِن حُمَ ُد ْبُن اإِ مَّ القد�ص، و�سمع من اأَبي اْلَفْتِح حُمَ اإىل  1066م( و�سل  459هـ/ 
ْعُروُف ِباْبِن اْلَب�رْشِيِّ )ت: 410هـ/ 1019م( )146( .  َر�ُسو�ِسيِّ امْلَ ْحَدِريُّ الطَّ َيِزيَد اجْلَ
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Ú  ْعُروُف ِباْبِن َر�ُسو�ِسيِّ امْلَ ْحَدِريُّ الطَّ ِد ْبِن َيِزيَد اجْلَ مَّ ُد ْبُن اإِْبَراِهيَم ْبِن حُمَ مَّ اأبو اْلَفْتِح حُمَ
اْلَب�رْشِيِّ )ت: 410هـ/ 1019م( )147( ، كان من بني املحدثني الذين زاروا فل�سطني، وقد » 

ا�ستوطن باآخرة بيت املقد�ص، وبها مات» )148( . 
Ú  د ْبن اأَْحَمد ْبن َعْبد الباقي ْبن من�سور بن اإبراهيم الدقاق اأبو بكر املعروف بابن مَّ حُمَ

وح�سن  القراءة،  وجودة  بالإفادة،  »معروًفا  كان   )149( 1095م(  489هـ/  )ت:  اخلا�سبة 
ح�سن  �ساحلًا،  رجاًل   « وكان   ،  )150( واحلديث»  القراءات  علم  وجمع  النقل،  وجودة  اخلط، 
الأخالق متوا�سعًا » )151( ، وقد زار القد�ص )152( ، و�سمع بها من اأبي زكريا عبد الرحيم بن 

اأحمد البخاري، واأبي ن�رش اأحمد بن علي الدينوري )153( . 
Ú  )1116م 510هـ/  اأبو الغنائم الرن�سي )ت:  َمْيُموٍن بن حممد،  ْبِن  ْبُن َعِليِّ  ُد  مَّ حُمَ

وقد ُعرف باأبي الكويف؛ “لأنه كان جيد القراءة يف زمان ال�سبوة فلقبوه باأبّي“ )154(، »كان 
من حفاظ احلديث )155(، وكان �ساحًلا، �سمع ببيت املقد�ص.. والرملة» )156( . 

Ú  ًاإ�سماعيل بن اأحمد بن عمر ال�سمرقندي )ت: 536هـ/ 1141م( قدم دم�سق “ زائرا
لبيت املقد�ص، فزارها و�سمع بها من جماعة “ )157( . 

Ú  /علّي بن اأحمد بن عبد العزيز بن ُطَبيز، اأبو احَل�َسن الأن�سارّي امَلُيوْرقّي )ت: 477هـ
1084م( )158( ، الأندل�سّي»، فو�سل اإىل القد�ص وحدث بها )159( . 

Ú  وهو الزاهد،  ال�سافعي  املقد�سي  الفتح  اأبو  اإبراهيم  بن  ن�رش  بن  اإبراهيم  بن  ن�رش 
خامتة املحدثني الفل�سطينيني يف القرن )5هـ/ 11م(، فعلى الرغم من �سهرته كفقيه، اإل اأن 
ذلك مل يكن مانعًا من اأن يكون حمدثًا مهمًا، وتعود اأ�سوله اإىل مدينة نابل�ص، و�سكن القد�ص 
ودر�ص بها مّدًة طويلة، وكان قد �سمع بها )160(، وبغزة )161(، ثّم قدم دم�سق �سنة )480هـ/ 
�ص وُيْفتي، اإيل اأن مات بها، وكان ُيلقب بـ » �سيخ ال�ّسافعّية بال�ّسام،  1087م(، فاأقام بها يدرِّ

و�ساحب الّت�سانيف» )162( . 

اخلامتة:
ويف �خلتام فقد تو�شلت �لدر��شة بعد توفيق �هلل عزوجل �إىل عدد من �لنتائج، 

و�لتي كان من �أهمها: 
مل تتاأثر احلياة العلمية بفل�سطني بعامة، وبالقد�ص بخا�سة مبا كانت حتياه البالد من . 1

اإذ �سهدت معظم مدنها حركة علمية ن�سطة، م�ستفيدة من مرياث  �سيا�سية،  ا�سطرابات 
ال�سابقني، وكان على راأ�ص هذه املدن: القد�ص والرملة وع�سقالن. 
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اأ�سهم علماء القد�ص يف علوم القراآن الكرمي واحلديث ال�رشيف م�ساهمة وا�سحة. . 2
كان )علم احلديث( الأكرث انت�ساًرا، والأو�سع اهتماما يف القد�ص، وقد اأجنبت عدداً كبرياً . 3

من املحدثني الأعالم الذين انت�رشت روايتهم يف كتب ال�سحاح، كما زارها عدد كبري من 
م�سهوري علماء احلديث لياأخذوا رواية اأهلها، وليعلموا النا�ص اخلري. 

القراآن . 4 علماء  اأ�سهر  زيارة  خالل  من  مهمة،  علمية  مبكانة  القد�ص  مدينة  حظيت 
واحلديث يف الدولة الإ�سالمية لها، على اعتبار اأن امل�سجد الأق�سى املوجود فيها من اأهم 

مراكز الإ�سعاع الثقايف، ومركزا مهما يلتقى فيه العلماء من �ستى البقاع. 
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فوري: كنز، ج10، �ص241 - 324. 462 - 463، 471 - 473. 
اأبجد العلوم، �ص227. . 6
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البداية، ج10، �ص113. الذهبي: معرفة القراء، �ص100. 
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انظر: الذهبي: �سري، ج7، �ص ـ72 - 73. . 28
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خرج . 31 و�سرياز،  البحر  بني  فار�ص،  بالد  اإحدى  وهي  كازرون،  اإىل  ن�سبة  الكازروين: 

�ص14.  ج5،  الأن�ساب،  ال�سمعاين:  اخلري.  واأهل  والف�سالء،  العلماء  من  جماعة  منها 
الإ�سطخري: امل�سالك، ج1، �ص46. الإدري�سي: نزهة، ج1، �ص132. ابن الأثري: اللباب، 
ج3، �ص74. ياقوت احلموي: معجم البلدان، ج4، �ص429. ابن نا�رش الدين: تو�سيح، 
ج7، �ص149. ول نعلم من هو الكازروين الذي يق�سده ابن العربي، ويعتقد الباحث اأن 
ابن الكازروين هذا هو حممد الكازروين، ومل يعرث على اأي معلومة تهديه ملعرفة املزيد 
عن حياة هذا العامل الذي اأكد ابن العربي على اأنه كان من اأح�سن املقرئني �سوتا، وقد 
الأذربيجاين  الفتوح  اأبو  اإبراهيم  بن  حممد  بن  لن�رش  ترجمته  خالل  ع�ساكر  ابن  اأملح 
اأبو  بعده  ومن  الغزايل  فيها  زار  التي  ال�سنة  تلك  488هـ  �سنة  كان حيا  الذي  املراغي 
بكر بن العربي مدينة القد�ص، فذكر ابن ع�ساكر اأنه قد » اجتمع الأئمة اأبو حامد الغزايل 
واإ�سماعيل احلاكمي واإبراهيم ال�سباكي اجلرجاين واأبو احل�سن الب�رشي وجماعة كثرية 
من اأكابر الغرباء يف مهد عي�سى عليه ال�سالم بالقد�ص واأن�سد قوال هذين البيتني فديتك 
الهوى * ولو كنت تدري  اأتيتك ملا �ساق �سدري من  لول احلب كنت فديتني * ولكن 
ودمعت  احلا�رشين  يف  اأثر  وجدا  الب�رشي  احل�سن  اأبو  فتواجد   * اأتيتني  �سوقي  كيف 
املراغي  الوجد قال  الكازروين بني اجلماعة يف  العيون ومزقت اجليوب وتويف حممد 
اأن  على  يوؤكد  مما  ال�سبكي،  اخلرب  هذا  نقل  وقد  ذلك«،  و�ساهدت  حا�رشا  معهم  وكنت 
الباحث  ويعتقد  الكازروين،  حممد  نف�سه  هو  العربي  ابن  يق�سده  الذي  الكازروين  ابن 
الأف�سل بن  الذي �سيطر فيه  العام  1099م( وهو نف�ص  اأنه تويف يف )492هـ/  اأي�سا 
بدر اجلمايل القد�ص ثم تبعه الحتالل ال�سليبي باأ�سهر، وهذا ينفي ما كنا نعتقده حول 
كون الكازروين الذي يق�سده ابن العربي هو نف�سه اأبو عبد اهلل، حممد بن بيان بن حممد 
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299

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

316 – 317. ال�سفدي: الوايف، ج26، �ص68. اليافعي: مراآة اجلنان، ج3، �ص57، 58، 
ابن فرحون: الديباج، ج2، �ص342، 343، ابن اجلزري: غاية النهاية، ج2، �ص309، 

310. ابن تغري بردي: النجوم، ج5، �ص41. 
منها: كتاب التب�رش يف القراءات ال�سبع، والك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع وحججها . 43

وعللها ومقايي�ص النحو فيها، والهداية اإىل بلوغ النهاية يف علم معاين القراآن وتف�سريه 
واأنواع علومه �سبعون جزء، وم�سكل اإعراب القراآن والرعاية يف جتويد القراءة وحتقيق 
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�ص77. 
الدير بلوطي: ن�سبة اإىل دير البلوط قرية من اأعمال الرملة. ياقوت احلموي: معجم البلدان، . 58

ج2، �ص501. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج32، �ص363. 
بن . 59 اأبو حممد  منه  �سمع  البخاري،  احمد  بن  الرحيم  عبد  زكريا  اأبي  عن  بدم�سق  حدث 

�سابر. انظر: ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج32، �ص363. ياقوت احلموي: معجم البلدان، 
ج2، �ص501. 

تاريخ دم�سق، ج15، . 60 ابن ع�ساكر:  انظر:  اأو وفاته.  تاريخا ملولده  ابن ع�ساكر  مل يذكر 
�ص170. 

ابن ب�سكوال: ال�سلة، �ص402. . 61
�سكن مدينة فا�ص واأ�سله من طليطلة، وولد بقرطبة �سنة )476هـ( ، ون�ساأ بها، وت�سدر . 62

لإقراء القراآن بامل�سجد املن�سوب اإليه منها، وحدث واأخذ عنه النا�ص وعمر واأ�سن، روى 
لنا عنه من �سيوخنا اأبو القا�سم بن بقي واأبو زكرياء التاديل، تويف بفا�ص �سنة 569هـ. 
انظر: ابن الأبار: التكملة، ج3، �ص210. الذهبي: تاريخ، ج39، �ص348؛ معرفة القراء، 

�ص298. 
ابن الأبار: التكملة، ج3، �ص210. املراك�سي: ال�سفر اخلام�ص من كتاب الذيل، �ص151. . 63

الذهبي: معرفة القراء، �ص298. 
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ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج17، �ص85؛ ج37، �ص391، هكذا اأورد ابن ع�ساكر، ومل . 64
يرد يف امل�سادر فيما يعلم الباحث ما يفيد عنه �سيء. 

ج1، . 65 تاريخ،  خلدون:  ابن  وانظر:  �ص13.  ج1،  القراآن،  علوم  يف  الربهان  الزرك�سي، 
�ص440. 

الِقنَّوجي: اأبجد العلوم، �ص6 - 7. . 66
ابن يون�ص: تاريخ، ج2، �ص226. الذهبي: تاريخ، ج23، �ص612. ال�سيوطي: بغية، ج1، . 67

�ص253. طبقات املف�رشين، �ص117. الأدنهوي: طبقات املف�رشين، �ص56. 
جمري الدين احلنبلي: الأن�ص، ج1، �ص434. . 68
69 . .8 للمزيد عن ترجمة الإمام ال�سابوين، انظر: ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج9، �ص-3 

الأثري:  ابن  البلدان، ج1، �ص508.  16؛ معجم  اإر�ساد، ج3، �ص-13  ياقوت احلموي: 
: املنتخب، �ص 138. الذهبي: �سري، ج13، �ص462؛  ْيِفْيِنيُّ ِ الكامل، ج8، �ص180. ال�رشَّ
العماد  ابن  �ص78.  املف�رشين،  طبقات  الداوودي:  �ص224.  ج30،  الإ�سالم،  تاريخ 
الباحث  اإليها  التي رجع  امل�سادر  459. ومل حتدد  �سذرات، ج3، �ص-458  احلنبلي: 

تاريخ قدوم الإمام ال�سابوين اإىل القد�ص اأو املدة التي ق�ساها فيها. 
للمزيد عن ترجمة ال�سيخ اأبو م�سلم، انظر: ابن ع�ساكر: تاريخ، ج54، �ص361. القفطي: . 70

�ص188.  ج1،  بغية،  ال�سيوطي:  �ص520.  ج13،  �سري،  الذهبي:  �ص194.  ج3،  انباه، 
الداوودي: طبقات، �ص442. ابن العماد احلنبلي: �سذرات، ج3، �ص491. 

ترجمته يف: الذهبي: تاريخ، ج33، �ص179؛ �سري، ج14، �ص123. ال�سفدي: الوايف، . 71
ج19، �ص182. ابن رجب احلنبلي: ذيل، ج1، �ص161. ال�سهاب املقد�سي: مثري الغرام، 
�ص60. جمري الدين احلنبلي: الأن�ص، ج1، �ص297. ابن العماد احلنبلي: �سذرات، ج5، 
�ص177.  ج4،  الأعالم،  الزركلي:  �ص143.  املف�رشين،  طبقات  الأدنهوي:  �ص369. 

كحالة: معجم املوؤلفني، ج6، �ص212. 
ابن العربي، حممد بن عبد اهلل: العوا�سم من القوا�سم يف حتقيق مواقف ال�سحابة بعد . 72

وفاة النبي )�ص( ، قدم له وعلق عليه: حمب الدين اخلطيب رحمه اهلل، اململكة العربية 
ال�سعودية، وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، )1419هـ( ، �ص18. 
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الإ�سبيلي: فهر�سة، �ص59. . 73
427هـ/ . 74 �سنة  املتوفى  الثعالبي،  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اأحمد  الثعالبي:  اإ�سحاق  اأبو 

انظر: الذهبي: �سري، ج13، �ص281 - 282. الأ�سنوي:  ترجمته،  عن  للمزيد  1035م، 
طبقات ال�سافعية، ج1، �ص159. 

ال�سمعاين: الأن�ساب، ج9، �ص69. . 75
اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، �ص7. . 76
امل�سدر نف�سه، �ص7. الع�سلي: الفكر الديني، ج3، ق2، �ص451. . 77
ابن خلدون: تاريخ، ج1، �ص440. . 78
ابن خلدون: تاريخ، ج1، �ص441. . 79
الع�سلي: الفكر الديني، ج3، ق2، �ص451، 455. . 80
اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1، �ص260. . 81
امل�سدر نف�سه، ج13، �ص184. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج61، �ص258. ابن اجلوزي: . 82

املنتظم، ج12، �ص76 - 78. الذهبي: �سري، ج9، �ص570. 
ثقة، . 83 نبيال،  كان  البغدادي،  ال�سلمي  امل�سلمة  ابن  جعفر  اأبو  حممد،  بن  اأحمد  بن  حممد 

كثري ال�سماع، ح�سن الطريقة، وا�سع الرواية، رحلة الع�رش يف علو الإ�سناد، وهو اآخر من 
ابن اجلوزي: املنتظم، ج16،  465هـ.  �سنة  الزهري وابن معروف، تويف يف  روى عن 

�ص151. الذهبي: تاريخ، ج31، �ص182؛ العرب، ج2، �ص319. 
ابن القي�رشاين: املنثور، �ص52. . 84
الذهبي: �سري، ج6، �ص285 - 286. . 85
العيني: مغاين الأخيار، ج3، �ص352. املزي: تهذيب، ج19، �ص442. . 86
النووي: تهذيب الأ�سماء واللغات، ج1، �ص334. العجلي: تاريخ الثقات، �ص334. . 87
النووي: تهذيب الأ�سماء واللغات، ج1، �ص334. . 88
ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج7، �ص190. . 89
روى عنه فيها: احلديث هناك �سعيد بن اأبي اأيوب امل�رشي، وعبد اهلل بن وهب. انظر: ابن . 90

حجر: تهذيب التهذيب، ج7، �ص190. 
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ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج 38، �ص448. . 91
املزي: تهذيب، ج 19، �ص44. . 92
املزي: تهذيب، ج 15، �ص286. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج15، �ص 222. . 93
ابن �سعد: الطبقات الكربى، ج7، �ص467. ابن حبان: الثقات، ج6، �ص129. ابن ع�ساكر: . 94

تاريخ دم�سق، ج11، �ص186. املزي: تهذيب الكمال، ج4، �ص428. 
ابن �سعد: الطبقات الكربى، ج7، �ص467. . 95
ابن حبان: الثقات، ج6، �ص129. . 96
املزي: تهذيب الكمال، ج31، �ص270. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج11، �ص198. . 97
الف�سوي: املعرفة والتاريخ، ج3، �ص28. البيهقي: ال�سنن الكربى، ج7، �ص431. . 98
املزي: تهذيب الكمال، ج31، �ص270. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج11، �ص198. . 99

املزي: تهذيب الكمال، ج31، �ص270. وانظر: الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج9، �ص330؛ . 100
الكا�سف، ج2، �ص363. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج11، �ص198. 

الكمال، ج15، �ص94. . 101 تهذيب  املزي:  دم�سق، ج29، �ص164.  تاريخ  ع�ساكر:  ابن 
الذهبي: �سري، ج6، �ص531؛ العرب، ج1، �ص173. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج5، 

�ص255. 
اأبي حامت: . 102 ابن  الف�سوي: املعرفة، ج2، �ص180.  الثقات، �ص261.  تاريخ  العجلي: 

اجلرح والتعديل، ج5، �ص83. 
تاريخ . 103 ع�ساكر:  ابن  �ص313.  ج3،  الكبري،  التاريخ  البخاري:  ترجمته:  حول  انظر 

ابن حجر:   .162  - الكمال، ج9، �ص161  تهذيب  املزي:  دم�سق، ج18، �ص116. 
الذهبي:  �ص461.  ج1،  الثقات،  تاريخ  العجلي:   .322 �ص  ج4،  التهذيب،  تهذيب 

تاريخ الإ�سالم، ج10، �ص 188 - 189. 
الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج10، �ص188 - 189. . 104
ابن حبان: م�ساهري، ج1، �ص290. اأخذ العلم عن اأبيه رجاء بن حيوة وجماعة من . 105

التابعني غريه. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج5، �ص37. واأخذ روايته عدد من العلماء 
منهم وكيع بن اجلراح. انظر: املزي: تهذيب الكمال، ج13، �ص483. 

ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج5، �ص37. . 106



304

د. عبد احلميد جمال الفراني
علوم القرآن الكرمي واحلديث الشريف في القدس منذ قيام اخلالفة العباسية

حتى الغزو الصليبي  )132 - 492 هـ/ 750 - 1099 م(

ابن و�ساح: البدع، ج2، �ص88. . 107
انظر: ابن منده: فتح الباب، �ص237. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج6، �ص10. الذهبي: . 108

تاريخ الإ�سالم، ح20، �ص283. 
الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ح20، �ص283. العيني: مغاين، ج1، �ص38. . 109
ال�سمعاين: الأن�ساب، ج12، �ص390. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج32، �ص193. ابن . 110

نقطة: اإكمال، ج3، �ص366. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج23، �ص629 - 630؛ �سري، 
ج11، �ص189. 

الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج23، �ص630. . 111
ْبن . 112 �َسنْي  احْلُ اأَُبو  وعنه:  رَبايّن،  الطَّ حّماد  ْبن  وحممد  ْملّي،  الرَّ �َسْيبان  ْبن  اأَْحَمد  �َسِمَع: 

ُجَمْيع، ومّتام الّرازّي، واأبو عبد اهلل ْبن َمْنَده، وعلي بن حممد احللبّي. الذهبي: تاريخ 
الإ�سالم، ج25، �ص457. 

ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج71، �ص132. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج25، �ص457. . 113
ابن العدمي: بغية، ج2، �ص749. 

ابن منده: فتح الباب، �ص495. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج52، �ص 139. الذهبي: . 114
تاريخ الإ�سالم، ج23، �ص639. 

الذهبي: . 115  .139 �ص  ج52،  دم�سق،  تاريخ  ع�ساكر:  ابن  �ص40.  معجم،  املقرئ:  ابن 
تاريخ الإ�سالم، ج23، �ص639. 

ابن حبان: الثقات، ج8، �ص433. . 116
املجروحني، ج1، �ص119. . 117
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج13، �ص-30 . 118 التنوخي: تاريخ همام، ج1، �ص101. 

31. ابن العدمي: بغية الطلب، ج5، �ص2295. 
ابن فرحون: الديباج، �ص316. املقريزي: املقفى، ح1، �ص218. . 119
ابن فرحون: الديباج، �ص316. . 120
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج35، �ص 135. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج 33، �ص336. . 121
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج7، �ص 284. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج34، �ص89. . 122
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ابن . 123 القا�سم  واأبو  احل�سني،  اأبو  وابنه  الده�ستاين،  الكرمي  عبد  بن  عمر  عنه:  روى 
ال�سمرقندي. انظر: ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج50، �ص10. 

ال�سمعاين: التحبري، ج2، �ص213؛ املنتخب، �ص1585. . 124
نف�ص امل�سدرين. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج55، �ص116. . 125
ال�سمعاين: التحبري، ج2، �ص213؛ املنتخب، �ص 1585. . 126
ال�سمعاين: التحبري، ج2، �ص213؛ املنتخب، �ص 1585. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، . 127

ج50، �ص11؛ ج55، �ص116؛ معجم، ج2، �ص 1021. 
ال�سمعاين: التحبري، ج2، �ص213؛ املنتخب، �ص 1585. . 128
اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج20، �ص159. . 129
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج14، �ص 89. الذهبي: �سري، ج13، �ص 93. . 130
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج51، �ص132. . 131
امل�سدر نف�سه، ج17، �ص400. ابن ب�سكوال: ال�سلة، �ص 114. . 132
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج1، �ص 220. . 133
امل�سدر نف�سه، ج5، �ص230. . 134
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج27، �ص 393. . 135
امل�سدر نف�سه، ج73، �ص 73.  . 136
امل�سدر نف�سه، ج29، �ص 445. . 137
الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج31، �ص 55. . 138
امل�سدر نف�سه، ج30، �ص 172. . 139
امل�سدر نف�سه، ج31، �ص 57. . 140
امل�سدر نف�سه، ج31، �ص77 - 78. . 141
امل�سدر نف�سه، ج31، �ص85 - 86. . 142
امل�سدر نف�سه، ج31، �ص103. ابن كثري: طبقات ال�سافعيني، �ص442. . 143
اخلطيب البغدادي: الف�سل للو�سل، ج2، �ص790. . 144
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اخلطيب البغدادي: ال�سابق والالحق، �ص221. . 145
اِئي: احلنائيات، ج2، �ص905. . 146 احِلنَّ
مالك بن اأن�ص: اموطاأ، ج1، �ص168. الطيوري: الطيوريات، ج3، �ص1018. اخلطيب . 147

البغدادي: تاريخ بغداد، ج1، �ص415. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج51، �ص233. 
الأن�ساب، ج9، �ص66. . 148 ال�سمعاين:   .433 بغداد، ج1، �ص  تاريخ  البغدادي:  اخلطيب 

ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج51، �ص 235. ابن اجلوزي: املنتظم، ج15، �ص132. 
الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج28، �ص209. ابن كثري: البداية، ج12، �ص10. ابن تغري 

بردي: النجوم، ج4، �ص243. 
اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج21، �ص7. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج51، �ص . 149

اإر�ساد، ج5، �ص  70. ابن اجلوزي: املنتظم، ج17، �ص35. ياقوت احلموي:   - 69
 .2358  - 2356

ابن اجلوزي: املنتظم، ج17، �ص35. . 150
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج51، �ص70. . 151
امل�سدر نف�سه، ج51، �ص69. ياقوت احلموي: اإر�ساد، ج5، �ص2358. . 152
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج51، �ص69. . 153
ابن اجلوزي: املنتظم، ج17، �ص150. . 154
اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج21، �ص21. . 155
ابن اجلوزي: املنتظم، ج17، �ص151. . 156
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج8، �ص357. . 157
ابن . 158 �ص60.  ذيل،  الأكفاين:  ابن  �ص133.  ج21،  بغداد،  تاريخ  يف:  ترجمته  انظر 

ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج41، �ص221. ابن الأبار: التكملة، ج3، �ص177. 
الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج32، �ص201. . 159
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج62، �ص15. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج33، �ص346. . 160
�سمع بها من حممد بن جعفر امِليما�سّي. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج33، �ص346.  . 161
ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ج62، �ص15. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج33، �ص346. . 162
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املصادر واملراجع:

�أوالً- �لقر�آن �لكرمي:  ●

ثانياً- املصادر العربية: 
1260م( . 1 658هـ/  البلن�سي )ت:  الق�ساعي  اأبي بكر  الأبار، حممد بن عبد اهلل بن  ابن 

للطباعة،  الفكر  دار  لبنان،  الهرا�ص،  ال�سالم  عبد  املحقق:  ال�سلة،  لكتاب  التكملة   :
 . 1995م(  )1415هـ/ 

ابن الأثري، اأبو احل�سن علي بن اأبي الكرم حممد ال�سيباين )ت: 630هـ/ 1232م( : . 2
الكامل يف التاريخ، حتقيق: عبد اهلل القا�سي، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية،  -

ط2، )1415هـ/ 1995م( . 
اللباب يف تهذيب الأن�ساب، بريوت، دار �سادر، )ب. ت( .  -

560هـ/ . 3 )ت:  الطالبي  احل�سني  اإدري�ص  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الإدري�سي، 
امل�ستاق يف اخرتاق الآفاق، النا�رش: عامل الكتب، بريوت، )1409  : نزهة  1164م( 

هـ/ 1989م( . 
الأدنهوي، اأحمد بن حممد )ت: ق 11هـ( : طبقات املف�رشين، املحقق: �سليمان بن �سالح . 4

اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم – ال�سعودية، الطبعة: الأوىل، )1417هـ/ 1997م( . 
فهر�سة . 5  : 1179م(  575هـ/  )ت:  الأموي  اللمتوين  خري  بن  حممد  بكر  اأبو  الإ�سبيلي، 

العلمية،  الكتب  دار  لبنان،  بريوت-  من�سور،  فوؤاد  حممد  املحقق:  الإ�سبيلي،  خري  ابن 
)1419هـ/ 1998م( . 

اأبو حممد، جمال الدين )املتوفى: . 6 ال�سافعّي،  الإ�سنوي، عبد الرحيم بن احل�سن بن علي 
العلمية  الكتب  دار  النا�رش:  احلوت  يو�سف  كمال  حتقيق:  ال�سافعية،  طبقات   : 772هـ( 

الطبعة: الأوىل 2002م. 
7 . : 957م(  346هـ/  الكرخي )ت:  الفار�سي  اإبراهيم بن حممد  اإ�سحاق  اأبو  الإ�سطخري، 

امل�سالك واملمالك، بريوت – لبنان، دار �سادر، )1425هـ/ 2004م( . 
الأن�ساري . 8 الأمني،  اأبو حممد،  اهلل،  هبة  بن  بن حممد  اأحمد  بن  اهلل  هبة  الأكفاين،  ابن 

الدم�سقّي )املتوفى: 524هـ( : ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، املحقق: د. عبد 
اهلل بن اأحمد بن �سلمان احلمدن الريا�ص، دار العا�سمة، ط1، )1409هـ( . 
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نزهة . 9  : 577هـ(  )املتوفى:  الأن�ساري  اهلل  عبيد  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  الأنباري، 
الألباء يف طبقات الأدباء، املحقق: اإبراهيم ال�سامرائي، الزرقاء – الأردن، مكتبة املنار، 

ط3، )1405هـ/ 1985م( . 
البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل البخاري اجلعفي )ت: 256هـ/ 869م( : . 10

التاريخ الكبري، حيدر اآباد – الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان، )د.  -
ت( ، الطبعة: دائرة املعارف العثمانية. 

اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش من اأمور ر�سول اهلل )�ص( و�سننه واأيامه )�سحيح  -
البخاري( ، حتقيق: حممد زهري بن نا�رش النا�رش، دار طوق النجاة، )1422هـ/ 2001م( . 

ال�ساذيل . 11 القادري  خان  قا�سي  ابن  الدين  ح�سام  بن  علي  الدين  عالء  فوري،  الربهان 
الهندي الربهان فوري ثم املدين فاملكي ال�سهري باملتقي الهندي )ت: 975هـ/ 1567م( 
: كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال، املحقق: بكري حياين- �سفوة ال�سقا، موؤ�س�سة 

الر�سالة، الطبعة اخلام�سة، )1401هـ/ 1981م( . 
12 . : 1182م(  هـ/   578 )ت:  ب�سكوال  بن  امللك  عبد  بن  خلف  القا�سم  اأبو  ب�سكوال،  ابن 

ال�سلة يف تاريخ اأئمة الأندل�ص، عني بن�رشه و�سححه وراجع اأ�سله: ال�سيد عزت العطار 
احل�سيني، مكتبة اخلاجني، الطبعة: الثانية، 1374هـ/ 1955م. 

ة، اأبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد الُعْكرَبي )ت: 387هـ/ 997م( : الإبانة الكربى، . 13 ابن َبطَّ
للن�رش  الراية  دار  الريا�ص،  الوابل،  ويو�سف  الأثيوبي،  وعثمان  معطي،  ر�سا  املحقق: 

والتوزيع، )د. ط( . 
ْوِجردي اخلرا�ساين )املتوفى: 458هـ( : ال�سنن الكربى، . 14 البيهقي، اأحمد بن احل�سني اخُل�رْشَ

1424هـ/  العلمية، ط3،  الكتب  دار  لبنات،  القادر عطا، بريوت-  املحقق: حممد عبد 
اإىل ال�سنن الكربى، املحقق: د. حممد �سياء الرحمن الأعظمي، الكويت،  2003. املدخل 

دار اخللفاء للكتاب الإ�سالمي. 
ابن تغري بردي، اأبو املحا�سن، يو�سف بن تغري بردي الظاهري احلنفي )ت: 874هـ/ . 15

الزاهرة يف ملوك م�رش والقاهرة، وزارة الثقافة والإر�ساد القومي،  النجوم   : 1469م( 
دار الكتب، م�رش. 

ابن متيم املقد�سي: �سهاب الدين اأبي حممود )ت: 765هـ/ 1363م( : مثري الغرام اإىل . 16
زيارة القد�ص وال�سام، حتقيق: اأحمد اخلطيمي، بريوت، دار اجلليل، 1994م. 
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التنوخي، همام بن الف�سل بن جعفر بن علي بن املهذب: تاريخ همام بن الف�سل، �سمن . 17
كتاب �سذرات من كتب مفقودة يف التاريخ، ا�ستخرجها وحققها: الدكتور اإح�سان عبا�ص، 

بريوت – لبنان، دار الغرب الإ�سالمي، )1409هـ/ 1988م( . 
يف . 18 النهاية  غاية   : 1429م(  833هـ/  )ت:  يو�سف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن 

طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، عني بن�رشه لأول مرة عام 1351هـ، ج. برج�سرتا�رش، 
مكتبة املتنبي، القاهرة، د. ت. 

ابن اجلوزي، اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي )ت: 597هـ/ 1200م( . 19
: املنتظم يف تاريخ الأمم وامللوك، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، م�سطفى عبد القادر 

عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، )1412هـ/ 1992م( . 
ابن اأبي حامت، اأبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ص بن املنذر التميمي احلنظلي . 20

الرازي )ت: 327هـ/ 938م( : اجلرح والتعديل، حيدر اآباد الدكن – الهند، جمل�ص دائرة 
املعارف العثمانية، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، )1271هـ/ 1952م( . 

التميمي . 21 َمْعبَد  بن  بن معاذ  بن حبان  اأحمد  بن  بن حبان  اأبو حامت حممد  ابن حبان، 
الدارمي الُب�ستي )ت: 354هـ/ 965م( : 

مراقبة:  - حتت  الهندية،  العالية  للحكومة  املعارف  وزارة  باإعانة:  طبع  الثقات، 
املعارف  دائرة  النا�رش:  العثمانية،  املعارف  دائرة  مدير  خان  املعيد  عبد  حممد  الدكتور 

العثمانية بحيدر اآباد الدكن الهند، )1393ه / 1973( . 
زايد،  - اإبراهيم  حممود  املحقق:  واملرتوكني،  وال�سعفاء  املحدثني  من  املجروحني 

النا�رش: دار الوعي 
حلب، الطبعة: الأوىل، )1396هـ/ 1976م( .  -

ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر )ت: 852هـ/ 1448م( : . 22
تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند، )1326هـ/ 1908م( .  -
املحقق:  - املنثورة،  والأجزاء  امل�سهورة  الكتب  اأ�سانيد  جتريد  اأو  املفهر�ص  املعجم 

حممد �سكور املياديني، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، )1418هـ/ 1998م( . 
احَلِميدي، حممد بن فتوح بن عبد اهلل الأزدي امليورقي )ت: 488هـ/ 1095م( : جذوة . 23

املقتب�ص يف ذكر ولة الأندل�ص، القاهرة، الدار امل�رشية للتاأليف والن�رش، )1966م( . 
، اأَُبو الَقا�ِسِم )ت: 459هـ/ . 24 ِد بِن اإِْبَراِهْيَم بِن احُل�َسنْيِ الدَِّم�ْسِقيُّ مَّ اِئي، احُل�َسنْيُ بُن حُمَ احِلنَّ

اأبي القا�سم احلنائي( ، تخريج: النخ�سبي، املحقق: خالد  1066م( : احلنائيات )فوائد 
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رزق حممد جرب اأبو النجا، اأ�سواء ال�سلف، ط1، )1428هـ/ 2007م( . 
اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي )ت: 463هـ/ 1070م( : . 25

تاريخ بغداد وذيوله، درا�سة وحتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، بريوت – لبنان،  -
دار الكتب العلمية، )1417هـ/ 1996م( . 

حممد  - املحقق:  واحد،  �سيخ  عن  راويني  وفاة  بني  ما  تباعد  يف  والالحق  ال�سابق 
)1421هـ/  ط2،  ال�سميعي،  دار  ال�سعودية  العربية  اململكة  الريا�ص-  الزهراين،  مطر  بن 

2000م( . 
ط1،  - الهجرة،  دار  الزهراين،  حممد  املحقق:  النقل،  يف  املدرج  للو�سل  الف�سل 

)1418هـ/ 1997م( . 
املبتداأ . 26 وديوان  العرب  1405م(:  808هـ/  )ت:  خلدون  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن 

الأكرب،  ال�سلطان  ذوي  من  عا�رشهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب  اأيام  يف  واخلرب 
املعروف بتاريخ ابن خلدون، بريوت – لبنان، من�سورات موؤ�س�سه الأعلمي للمطبوعات، 

)1391ه / 1971م( . 
387هـ/ . 27 )ت:  البلخي  الكاتب  اهلل،  عبد  اأبو  يو�سف،  بن  اأحمد  بن  حممد  اخلوارزمي، 

العربي، ط2،  الكتاب  النا�رش: دار  اإبراهيم الأبياري،  العلوم، املحقق:  مفاتيح  997م(: 
)د. ت( . 

1067هـ(: . 28 )املتوفى:  الق�سطنطيني  جلبي  كاتب  اهلل  عبد  بن  م�سطفى  خليفة،  حاجي 
دور  عدة  )و�سورتها  املثنى  مكتبة  بغداد،  والفنون،  الكتب  اأ�سامي  عن  الظنون  ك�سف 
لبنانية، بنف�ص ترقيم �سفحاتها، مثل: دار اإحياء الرتاث العربي، ودار العلوم احلديثة، 

ودار الكتب العلمية( ، 1941م. 
ابن خلكان، اأبو العبا�ص �سم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان . 29

الرب مكي الإربلي )ت: 681هـ/ 1282مـ( :  وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، حتقيق: 
اإح�سان عبا�ص، بريوت- لبنان، دار �سادر، )1317هـ/ 1900م( . 

الدائي، اأبو عمرو عثمان بن �سعيد )ت 444هـ/ 1052م(: التي�سري يف القراءات ال�سبع، . 30
عنى بت�سحيحه اأوتو يرتزل، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، )1416هـ/ 1996م( . 

طبقات . 31 1538م(:  945هـ/  )ت  اأحمد  بن  علي  بن  حممد  الدين  �سم�ص  الداوودي، 
املف�رشين، �سبطه وو�سع حوا�سيه عبد ال�سالم عبد املعني، بريوت، دار الكتب العلمية، 
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ط1، )1422هـ/ 2002م( . 
748هـ/ . 32 اأحمد بن عثمان بن َقامْياز )ت:  اأبو عبد اهلل حممد بن  الذهبي، �سم�ص الدين 

 : 1347م( 
تدمري،  - ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق:  والأعالم،  امل�ساهري  ووفيات  الإ�سالم  تاريخ 

بريوت، دار الكتاب العربي، ط2، )1413هـ/ 1993م( . 
�سري اأعالم النبالء، دار احلديث- القاهرة، 1427هـ- 2006م.  -
اأحمد  - عوامة  حممد  املحقق:  ال�ستة،  الكتب  يف  رواية  له  من  معرفة  يف  الكا�سف 

حممد منر اخلطيب، جدة، دار القبلة للثقافة الإ�سالمية- موؤ�س�سة علوم القراآن، )1413هـ/ 
1992م( . 

ط1،  - العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  والأع�سار،  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة 
)1417هـ/ 1997م( . 

ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�سن، البغدادي، ثم . 33
الدم�سقي، ال�َسالمي، )املتوفى: 795هـ( : ذيل طبقات احلنابلة، املحقق: د عبد الرحمن 

بن �سليمان العثيمني، الريا�ص، مكتبة العبيكان، ط1، )1425هـ/ 2005م( . 
الزرك�سي، حممد بن عبد اهلل بن بهادر اأبو عبد اهلل بدر الدين )املتوفى: 794هـ( : الربهان . 34

1957م( ، دار  اإبراهيم، ط1، )1376هـ/  اأبو الف�سل  يف علوم القراآن، املحقق: حممد 
رته دار املعرفة، بريوت،  اإحياء الكتب العربية عي�سى البابى احللبي و�رشكائه، )ثم �سوَّ

لبنان- وبنف�ص ترقيم ال�سفحات( . 
ال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب )املتوفى: 771هـ( : طبقات ال�سافعية الكربى، املحقق: . 35

د. حممود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والن�رش والتوزيع، 
ط2، 1413هـ. 

844م(: . 36 230هـ/  )ت:  البغدادي  الب�رشي  بالولء  الها�سمي  �سعد  بن  �سعد، حممد  ابن 
– لبنان، دار الكتب العلمية،  الطبقات الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، بريوت 

)1410هـ/ 1990م( . 
562هـ/ . 37 اأبو �سعد )ت:  ال�سمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن من�سور التميمي املروزي، 

 : 1166م( 
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الأن�ساب، حتقيق: عبد الرحمن املعلمي اليماين واآخرون، حيدر اآباد، جمل�ص دائرة  -
املعارف العثمانية، )1382هـ/ 1962م( . 

ديوان  - رئا�سة  بغداد،  �سامل،  ناجي  منرية  املحقق:  الكبري،  املعجم  يف  التحبري 
الأوقاف، ط1، )1395هـ/ 1975م( . 

عبد  - بن  اهلل  عبد  بن  موفق  وحتقيق:  درا�سة  ال�سمعاين،  �سيوخ  معجم  من  املنتخب 
القادر، الريا�ص، دار عامل الكتب، ط1، )1417هـ/ 1996م( . 

ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين )ت: 911هـ/ 1505م( : . 38
اإبراهيم،  - الف�سل  اأبو  حممد  املحقق:  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 

�سيدا- لبنان، املكتبة الع�رشية، )د، ط( ، )د، ت( . 
)1371هـ/  - ال�سعادة،  مطبعة  م�رش،  احلميد،  عبد  حممد  حتقيق:  اخللفاء،  تاريخ 

1952م(. 
طبقات املف�رشين الع�رشين، املحقق: علي حممد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1،  -

1396هـ. 
اإىل . 39 الوجيز  املر�سد   : 665هـ(  )ت:  املقد�سي  اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  �سامة،  اأبو 

 ، )د. ط(  دار �سادر،  اآلتي قولج، بريوت،  العزيز، املحقق: طيار  بالكتاب  علوم تتعلق 
)1395هـ/ 1975م( . 

)املتوفى: . 40 احَلْنَبِليُّ  الدِّْيِن،  َتِقيُّ   ، الِعَراِقيُّ الأَْزَهِر  بِن  ِد  مَّ حُمَ بُن  اإِْبَراِهْيُم   ، ْيِفْيِنيُّ ِ ال�رشَّ
641هـ( : املنتخب من كتاب ال�سياق لتاريخ ني�سابور، املحقق: خالد حيدر، دار الفكر 

للطباعة والن�رش التوزيع، )1414هـ( . 
الوايف . 41  : 1362م(  764هـ/  )ت:  اهلل  عبد  بن  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  ال�سفدي، 

بريوت،   – الرتاث  اإحياء  دار  م�سطفى،  وتركي  الأرناوؤوط  اأحمد  حتقيق:  بالوفيات، 
)1420هـ/ 2000م( . 

ال�سبي، اأحمد بن يحيى بن اأحمد بن عمرية، اأبو جعفر )ت: 599هـ( : بغية امللتم�ص يف . 42
تاريخ رجال اأهل الأندل�ص، القاهرة، دار الكاتب العربي، 1967م. 

310هـ/ . 43 )ت:  الآملي  غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  جعفر  اأبو  الطربي، 
922م( : تاريخ الر�سل وامللوك، بريوت- لبنان، دار الرتاث – بريوت، ط2، )1387هـ/ 

 . 1967م( 



313

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

الطيوري، املبارك بن عبد اجلبار ال�سرييف )ت: 500هـ/ 1106م( : الطيوريات درا�سة . 44
ال�سلف،  اأ�سواء  مكتبة  الريا�ص،  احل�سن،  �سخر  عبا�ص  معايل،  يحيى  د�سمان  وحتقيق: 

2004م( .  )1425هـ/ 
العجلى، اأبو احل�سن اأحمد بن عبد اهلل بن �سالح العجلى الكوفى )ت: 261هـ/ 874م(: . 45

تاريخ الثقات، دار الباز، )1405هـ/ 1984م( . 
ابن العدمي، كمال الدين عمر بن اأحمد بن هبة اهلل بن اأبي جرادة العقيلي )ت: 660هـ/ . 46

1286م( : بغية الطلب يف تاريخ حلب، حتقيق: �سهيل زكار، بريوت- لبنان، دار الفكر، 
)د. ت( . 

ابن العربي، القا�سي حممد بن عبد اهلل اأبو بكر بن العربي املعافري ال�سبيلي املالكي: . 47
عطا،  - القادر  عبد  حممد  عليه:  وعلَّق  اأحاديثه  وخرج  اأ�سوله  راجع  القراآن،  اأحكام 

بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ/ 2003م. 
قدم  -  ، )�ص(  النبي  وفاة  بعد  ال�سحابة  مواقف  حتقيق  يف  القوا�سم  من  العوا�سم 

ال�سوؤون  وزارة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اهلل،  اخلطيب رحمه  الدين  عليه: حمب  وعلق  له 
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، )1419هـ( ، 

عريب بن �سعد القرطبي، �سلة تاريخ الطربي، بريوت- لبنان، دار الرتاث – بريوت، ط2، . 48
)1387هـ/ 1967م( . 

تاريخ . 49  : 1175م(  571هـ/  )ت:  اهلل  بن هبة  احل�سن  بن  القا�سم علي  اأبو  ابن ع�ساكر، 
والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  الفكر  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  حتقيق:  دم�سق، 

)1415هـ/ 1995م( . 
ابن العماد احلنبلي، عبد احلي بن اأحمد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، اأبو الفالح . 50

اأحاديثه:  خرج  الأرناوؤوط،  حممود  حتقيق:  الذهب،  �سذرات  1678م(:  )1089هـ/ 
)1406هـ/  – لبنان،  – �سوريا، بريوت  ابن كثري، دم�سق  دار  الأرناوؤوط،  القادر  عبد 

1986م( . 
احلنفى . 51 الغيتابى  ح�سني  بن  اأحمد  بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  اأبو  العينى، 

معاين  رجال  اأ�سامي  �رشح  يف  الأخيار  مغاين   : 1451م(  855هـ/  )ت:  الدين  بدر 
الآثار، حتقيق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، 

)1427هـ/ 2006م( . 
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الإ�سالم، . 52 ديوان  1753م(:  1167هـ/  )ت:  الغزي  بن  الرحمن  عبد  بن  حممد  الغزي، 
)1411هـ/  ط1  لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ح�سن،  ك�رشوي  �سيد  حتقيق: 

1990م( . 
اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن علي بن حممود بن حممد بن عمر بن �ساهن�ساه بن اأيوب، امللك . 53

املطبعة  الب�رش،  اأخبار  يف  املخت�رش   : 1331م(  732هـ/  )ت:  حماة  �ساحب  املوؤيد، 
احل�سينية امل�رشية، )د. ت( . 

ابن فرحون، اإبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين اليعمري )ت: 799هـ( : الديباج . 54
املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب، بريوت، دار الكتب العلمية، )د، ت( ، )د، ط( . 

الف�سوي، اأبو يو�سف يعقوب بن �سفيان )ت: 277هـ/ 891م( :  املعرفة والتاريخ، حتقيق: . 55
اأكرم �سياء العمري، بريوت – لبنان، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، )1401هـ/ 1981م( . 

الفريوز اأبادي، جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب )ت: 817هـ/ 1414م( : البلغة . 56
)1421هـ/  والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  الدين  �سعد  دار  واللغة،  النحو  اأئمة  تراجم  يف 

2000م( . 
544هـ/ . 57 )ت:  الف�سل  اأبو  ال�سبتي،  اليح�سبي  مو�سى  بن  عيا�ص  عيا�ص،  القا�سي 

: ترتيب املدارك 1149م( 
 :4  ،3  ،2 جزء   . )1965م(  الطنجي،  تاويت  ابن  حتقيق:   :1 جزء  امل�سالك:  وتقريب 
5: حتقيق: حممد بن �رشيفة.  . جزء  1970م(   - 1966( ال�سحراوي،  القادر  حتقيق: عبد 
جزء 6، 7، 8: �سعيد اأحمد اأعراب، )1981 - 1983م( ، املحمدية- املغرب، مطبعة ف�سالة. 

القفطي، جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف )ت: 646هـ/ 1248م( : اإنباه الرواة . 58
على اأنباه النحاة، املكتبة العن�رشية، بريوت، ط1، )1424هـ( . 

تاريخ . 59 ذيل   :  )1160 555هـ/  )ت:  اأ�سد  بن  حمزة  التميمي  يعلى  اأبو  القالن�سي،  ابن 
دم�سق، املحقق: د �سهيل زكار، دار ح�سان للطباعة والن�رش، دم�سق – �سوريا، 1403هـ/ 

1983م. 
الِقنَّوجي، اأبو الطيب حممد �سديق خان بن ح�سن بن علي ابن لطف اهلل احل�سيني البخاري . 60

)ت: 1307هـ/ 1662م( : اأبجد العلوم، دار ابن حزم، ط1، 1423هـ/ 2002م. 
حتقيق: . 61 القراآن،  اإعراب  م�سكل  القي�سي:  حمو�ص  بن  طالب  اأبي  بن  مكي  القريواين، 
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)1405هـ(، عدد  الثانية،  الطبعة  الر�سالة– بريوت،  ال�سامن، موؤ�س�سة  حامت �سالح 
 .2 الأجزاء: 

507هـ/ . 62 الف�سل )ت:  اأبو  ال�سيباين،  املقد�سي  القي�رشاين، حممد بن طاهر بن علي  ابن 
دار  مكتبة  عزون،  جمال  د.  املحقق:  وال�سوؤالت،  احلكايات  من  املنثور   : 1113م( 

املنهاج، ط1، 1430هـ . 
املحقق: . 63 الوفيات،  فوات   : 1362م(  764هـ/  )ت:  اأحمد  بن  �ساكر  بن  حممد  الكتبي: 

اإح�سان عبا�ص، بريوت – لبنان، دار �سادر، )1394هـ/ 1974م( . 
774هـ/ . 64 )ت:  الدم�سقي  ثم  الب�رشي  القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  كثري،  ابن 

 : 1372م( 
العربي،  - الرتاث  اإحياء  دار  لبنان،  �سريي، بريوت-  والنهاية، حتقيق: علي  البداية 

)1408هـ/ 1988م( . 
طبقات ال�سافعيني«، حتقيق: د اأحمد عمر ها�سم، حممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية،  -

1993م.  1413هـ/ 
املوطاأ، . 65  : 579م(  179هـ/  )ت:  املدين  الأ�سبحي  عامر  بن  مالك  ابن  اأن�ص،  بن  مالك 

اآل  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  الإمارات  ظبي-  اأبو  الأعظمي،  م�سطفى  حممد  املحقق: 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية، ط1، 1425هـ/ 2004م. 

: الأن�ص . 66 1521م(  928هـ/  جمري الدين احلنبلي، عبد الرحمن بن حممد العليمي )ت: 
اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل، املحقق: عدنان نباتة، عمان – الأردن، مكتبة دندي�ص، 

)1420هـ/ 1999م( . 
املراك�سي، حممد بن حممد )املتوفى: 703هـ( : ال�سفر اخلام�ص من كتاب الذيل والتكملة . 67

لبنان،   – بريوت  1965م،  ط1،  عبا�ص،  اإح�سان  املحقق:  وال�سلة،  املو�سول  لكتابي 
دار الثقافة. 

املر�سفي، عبد الفتاح بن ال�سيد عجمي بن ال�سيد الع�س�ص امل�رشي ال�سافعي )املتوفى: . 68
1409هـ( : هداية القاري اإىل جتويد كالم الباري، املدينة املنورة، مكتبة طيبة، ط2، 

)د. ت( . 
املزي، يو�سف بن عبد الرحمن الق�ساعي الكلبي )ت: 742هـ/ 1341م( : تهذيب الكمال . 69

يف اأ�سماء الرجال، املحقق: د. ب�سار عواد معروف، النا�رش: موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، 
)1400هـ/ 1980م( . 
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م�سلم، م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )ت: 261هـ/ 874م( : امل�سند ال�سحيح، . 70
حتقيق: حممد عبد الباقي، بريوت – لبنان، دار اإحياء الرتاث العربي، )د. ت( . 

املقد�سي، حممد بن اأحمد املقد�سي الب�ساري، اأبو عبد اهلل )ت: 380هـ/ 990م( : اأح�سن . 71
القاهرة، ط3،  دار �سادر، بريوت، مكتبة مدبويل  ليدن،  الأقاليم،  التقا�سيم يف معرفة 

1991م.  1411هـ/ 
بن . 72 عادل  حتقيق:  املعجم،  991م(:  381هـ/  )ت:  اإبراهيم  بن  حممد  املقرئ،  ابن 

الأوىل،  الطبعة:  والتوزيع،  للن�رش  الريا�ص  �رشكة  الريا�ص،  الر�سد،  مكتبة  �سعد، 
)1419هـ/ 1998م( . 

73 . : 1441م(  845هـ/  )ت:  العبيدي  احل�سيني  القادر  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  املقريزي، 
املقفى الكبري، 8 اأجزاء، حتقيق: حممد اليعالوي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، 

1991م. 
: فتح الباب يف الكنى . 74 1004م(  395هـ/  اإ�سحاق بن حممد )ت:  ابن منده، حممد بن 

والألقاب، املحقق: اأبو قتيبة نظر حممد الفاريابي، الريا�ص– ال�سعودية، مكتبة الكوثر، 
ط1، )1417هـ/ 1996م( . 

الرويفعى . 75 الأن�ساري  على  بن  مكرم  بن  حممد  الف�سل  اأبو  الدين  جمال  منظور،  ابن 
الإفريقى )ت: 711هـ/ 1311م( : خمت�رش تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر: ، املحقق: روحية 
للطباعة  الفكر  دار  – �سوريا،  احلميد مراد، حممد مطيع، دم�سق  ريا�ص عبد  النحا�ص، 

والتوزيع والن�رش، )1402هـ/ 1984م( . 
املكي . 76 الكناين  ميمون  بن  م�سلم  بن  يحيى  بن  العزيز  عبد  احل�سن  اأبو  ميمون،  ابن 

)املتوفى: 240هـ( احليدة والعتذار يف الرد على من قال بخلق القراآن، املحقق: علي 
بن حممد بن نا�رش الفقهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية 

ال�سعودية، الطبعة: الثانية، 1423هـ/ 2002م. 
امل�ستبه يف . 77 تو�سيح  1438م(:  842هـ/  )ت:  اهلل  عبد  بن  الدين، حممد  نا�رش  ابن 

الر�سالة،  موؤ�س�سة  لبنان،  بريوت،  وكناهم،  واألقابهم  واأن�سابهم  الرواة  اأ�سماء  �سبط 
)1414هـ/ 1993م( . 

78 . : 303هـ(  اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين )املتوفى:  اأبو عبد الرحمن  الن�سائي، 
املدل�سني  وذكر  الن�سائي  علي  بن  �سعيب  بن  اأحمد  الرحمن  عبد  اأبي  م�سايخ  ت�سمية 
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)وغري ذلك من الفوائد( ، املحقق: ال�رشيف حامت بن عارف العوين، دار عامل الفوائد- 
مكة املكرمة، الطبعة: الأوىل 1423ه. 

ابن نقطة، حممد بن عبد الغني بن اأبي بكر بن �سجاع، اأبو بكر، معني الدين، احلنبلي . 79
البغدادي )املتوفى: 629هـ( : اإكمال الإكمال )تكملة لكتاب الإكمال لبن ماكول(، 
املحقق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي، مكة املكرمة، جامعة اأم القرى، ط1، 1410هـ. 

النووي، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف )ت: 676هـ/ 1277م( :  . 80
اأ�سوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وت�سحيحه  بن�رشه  عنيت  واللغات،  الأ�سماء  تهذيب 
�رشكة العلماء مب�ساعدة اإدارة الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 

– لبنان. 
)املتوفى: . 81 القرطبي  املرواين  بزيع  بن  و�ساح  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  و�ساح،  ابن 

القاهرة-  �سليم،  عنها، حتقيق ودرا�سة: عمرو عبد املنعم  والنهي  البدع   : 286هـ( 
م�رش، مكتبة ابن تيمية، جدة – ال�سعودية، مكتبة العلم، ط1، )1416هـ( . 

اليافعي، اأبو حممد عفيف الدين عبد اهلل بن اأ�سعد بن علي بن �سليمان )ت: 768هـ/ . 82
1366م( : مراآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، و�سع 
حوا�سيه: خليل املن�سور، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، )1417هـ/ 1997م( . 

ياقوت احلموي، �سهاب الدين اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت: 626هـ/ . 83
 : 1228م( 

اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب، املعروف مبعجم الأدباء«، املحقق: اإح�سان عبا�ص،  -
بريوت لبنان، دار الغرب الإ�سالمي، )د. ط( ، )1414هـ/ 1993م( . 

معجم البلدان، بريوت – لبنان، دار �سادر، ط2، )1416هـ/ 1995م( .  -
ابن يون�ص، عبد الرحمن بن اأحمد بن يون�ص ال�سديف، اأبو �سعيد )ت: 347هـ/ 958م( . 84

: تاريخ ابن يون�ص امل�رشي، النا�رش: بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ. 
البغدادي، اإ�سماعيل بن حممد اأمني الباباين )ت: 1399هـ/ 1978م(: . 85

اإي�ساح املكنون يف الذيل على ك�سف الظنون، عنى بت�سحيحه وطبعه على ن�سخة  -
املوؤلف: حممد �رشف الدين بالتقايا رئي�ص اأمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الكلي�سى، بريوت 

اإحياء الرتاث العربي.  – لبنان، دار 
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