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 علماء بيت المقدس من خالل كتاب الوافي بالوفيات للصفدي 
 )دراسة كمية(  

 أ . د . ناصر عبدالرزاق المال جاسم / جامعة الموصل / كلية االداب 
 د . سفانة جاسم الجبوري / جامعة الموصل / كلية التربية االساسية

 
 المقدمة: 

  وفقد   ، وتهجروا   فقتل علماؤه  ، االحتالل الصليبي لنحو قرن من الزمن تحت    الشريف   يت المقدسوقع ب       
دوره الحضاري والعلمي ضمن الثقافة العربية اإلسالمية. لكن ذلك لم يمنع من استئناف هذه المدينة الخالدة  

فلعب علماؤها أدوارا بالغة األهمية في النسيج العلمي    ؛ لدورها بمجرد تحررها من نير االحتالل األجنبي 
على دور علماء المقادسة    ومن هنا اراد الباحثان تسليط الضوءين االيوبي والمملوكي.  اإلسالمي في العصر 

للهجرة /الثاني    القرون السادس والسابع والثامن   )  مجريات نشاطاتهم في و   اإلسالمية،في الثقافة العربية  
للميالد( عشر  والرابع  عشر  والثالث  مع    ،عشر  المقادسة  تعاطى  اسهم  احتالل  وكيف  وكيف  مدينتهم، 

الحضاري. وماهي  استئناف نشاطها  في  م(  1187هـ /    583تحريرها على يد صالح الدين االيوبي سنة ) 
لحواضر  قدس او في امال  بيت  اإلسالمية، سواء فيفي الثقافة العربية  طبيعة الدور الذي لعبه المقادسة  

 رفدالعربية االسالمية. ودوره في    لمعرفةن افي تكويبيت المقدس  ماهو الثقل الحقيقي لالعربية الكبرى. و 
   . العريقة العلمية االسر من أبناء لعديد من العلماء الحضارة اإلسالمية با

او  بيت المقدس   او درس في  ،كل من حمل لقب مقدسيينصرف الى   البحث تعريف المقدسي في هذا و   
الباحثان استخدام   . ومن هذا المنطلق ارتأى  علمية او ادارية  مناصبفيه  او ممن تسلم    ،قام بالتدريس فيه

 (، لمحاولة اإلجابة عن التساؤالت الماضية.access 2016برنامج ) 
  .لهذا البرنامج  التي قدمها  المقدسية   التراجمالخضاع    "الوافي بالوفيات"الصفدي  وتم اختيار كتاب       

بالنسبة لموضوعنا كونه صفديًا  التي يتمتع بها  لخصوصية  له  اختيار هذا الكتاب دون سوا وتأتي أهمية  
اصب التي كان  منفضاًل عن ال ، وعلى عالقة وثيقة بعلمائها،أي مرتبط جغرافيًا بالمنطقة  ،يعني فلسطينياً 

 .التي اتحفنا بها  التراجمسعة ودقة وغزارة مما ساعده كثيرًا على  ،يتوالها
 : حياة المؤلفأواًل :  

 :                                                                                                أسمه ونسبه   -1
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 ( 3)"الصفا"أو    (2)"الصفاء  "ابو المكنى    (1)هللا االلبكي صالح الدين الشافعيخليل بن ايبك بن عبد 
، أما نسبه األ  (4)صفدالى مسقط رأسه مدينة    ة المعروف بالصفدي نسب الى احد  فتعود    لبكيبفلسطين 

وهو الذهبي   طالبه  حدأومما يؤيد ذلك ما ذكره   ،(5)ويبدو انه ينتمي اليه ،لبكياالمراء المماليك واسمه األ
 (6)"من موالي االمير الكبير فارس الدين االلبكي[بأنه"]للصفدي قائاًل :  ةعندما اورد ترجم

 والدته ونشأته : -2
، أما نشأته فلم تسعفنا كتب السير والتراجم   (7)م( 1296هـ /  696ولد الصفدي في صفد سنة )  

األمير عز الدين ايبك    ذكر احد المستشرقين بأن ابوه  فقد  ؛ القليل من الشذرات باسرته إال  ها أو عن  عن
بأن الصفدي   القول  ويمكن  .(8) .)عبدهللا( من أصل تركي ونسبه االلباكي نسبة الى احد االمراء المماليك

ومما يؤكد ذلك االشارة  .  (9)مع والده كانت متوترة  اته يعد والده شخصًا غير مشهور ولربما ان عالق  كان
ان اباه لم يمكنه من االشتغال  " التي انفرد بذكرها ابن حجر العسقالني نقاًل عن الصفدي نفسه قائاًل :  

لم نجد له سوى اخ واخت تمت االشارة لهما  فأما اخوته واخواته  (10)"حتى استوفى عشرين سنة فطلب بنفسه
م( .  1341  –  1300هـ /    742  –  700الدين الصفدي ) فقد نبه ابن تغري بردي الى اخ له هو جمال  

قائالً  :  حيث ذكر  الدين ابو اسحاق هو أخو الشيخ  "  ]بان[ ابراهيم بن ايبك بن عبدهللا الصفدي جمال 
أما اإلشارة االخرى فجاءت لدى الصفدي نفسه في أحد مؤلفاته عند    (11)". صالح الدين الصفدي وشقيقه 

 

ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  شمس الدين ابو عبدهللا محمد بن احمد الذهبي : العبر في خبر من غبر ، تحقيق :  ( 1)

؛ ابي الفالح عبد الحي ابن العماد الحنبلي : شذرات   203، ص   4م (، ج1985، بيروت ، دار الكتب العلمية ،    1زغلول )ط

،    6م( ، ج1985الذهب في اخبار من ذهب ، تحقيق : عبدالقادر االرنؤوط ، محمود االرناؤوط )دمشق ، دار ابن كثير ،  

 .  200ص

تقي الدين ابي بكر بن احمد بن قاضي شهبة: تأريخ ابن قاضي شهبة ، تحقيق : عدنان درويش )دمشق ، المعهد العلمي  (  2)

؛ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقالني : الدرر الكامنة   227، ص  3م( ، مج1994الفرنسي للدراسات العربية ،  

؛ جمال الدين يوسف ابن تغري بردي : النجوم   87، ص  2م( ، ج1993في اعيان المائة الثامنة ، )بيروت ، دار الجيل ،  

، بيروت ، دار الكتب العلمية ،    1الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، قدم له وعلق عليه : محمد حسين شمس الدين )ط

 .   15، ص 11م (، ج1992

 .  200، ص 6، ج شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي : (3)

بال عاملة المطلة على حمص بالشام ، وهي من جبال لبنان . ينظر : شهاب الدين ابو عبدهللا ياقوت  َصفدُ : مدينة في ج ( 4)

 .  412، ص 3م( ، مج2010، بيروت ، دار صادر للطباعة والنشر ،  8بن عبدهللا الحموي : معجم البلدان ، )ط

)5) Franz ,Rosenthol, "Al-Safadi",( El2, Vol.9,1995(, P759. 

،    1م( ، ج1988، الطائف ، مكتبة الصديق ،    1المعجم المختص بالمحدثين ، تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة )ط(  6)

 .  91ص

 .   87، ص 2، ج الدررالكامنة؛ ابن حجر العسقالني :  227، ص 3، مج تأريخأبن قاضي شهبة : ( 7)

(8)Rosenthol, "Al-Safadi", Vol.9, P759. 

Ibid, Vol.9, p759 . (9 ) 

 .  87، ص 2، ج الدرر الكامنة(10)

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، تحقيق : محمد محمد امين ، تقديم : سعيد عبد الفتاح عاشور )القاهرة ، الهيئة (  11)

 .  55، ص 1المصرية العامة للكتاب ، د . ت( ، ج
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كتب لي في إجازته وألخي ابراهيم وألختي  "ن عبدالقادر حيث ذكر قائاًل :  ترجمته لعلي بن محمد بن علي ب
بكر وابنتان    اب أوالثاني    ،عبدهللا  ا بأ كما ذكر بان لديه ولدين حمال اسم محمد ، لكن كنية االول    (1)"واشي

 (2)أحدهن فاطمة . 
 
 تعليمه ومناصبه : -3

وقد    .على يد العديد من شيوخ عصره بمصر ودمشق وحلب وصفد وغيرها   هلمع  تلقى الصفدي  
الذين اجازوه (  الوافي) الصفدي من خالل كتابه    اشار فمن شيوخه    (3)  ، للكثير من هؤالء شيوخ عصره 

وقد سمع منهم  (4)والسبكي وغيرهم من الشيوخ .    ،وأبي الفتح بن سيد الناس   ،القاضي بدر الدين بن جماعة
وقد ذكره عنه احد المؤرخين    (5)". ومهر في فن االدب وكتب الخط المليح "الحديث وأخذ النحو واالدب  

وقد   . . وبالمقابل فقد تتلمذ على يده العديد من التالميذ  (6)"وتراجم األعيان ]بأنه كان[ ولع باالدب "قائاًل : 
 (7)منهم الذهبي وابن الفرات وغيرهم . كبار ن و مؤرخ نبغ بينهم
 (8)الدرج  ةأول ما ولى كتاب"  فقدالمناصب  وبحكم مؤهالته العلمية قد تولى الصفدي العديد من   

ووكالة  "والتوقيع بدمشق    (12)"، وبالرحبة وقتاً   ،وقتا"(11)"بحلب"(10)السر  ة كتاب  وباشر   ،ثم بالقاهرة   "(9)بصفد
التي استمر بها الى ان توفي . وقد ذكر احد المستشرقين عن مناصب الصفدي بأنها    (13)"بيت المال

 

صالح الدين خليل بن ايبك : اعيان العصر واعوان العصر ، تحقيق : علي ابو زيد ، نبيل ابو عشمة وآخرون ، قدم له   (1)

 .  518، ص 3م( ، ج1998، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، دار الفكر ،  1: مازن عبدالقادر المبارك )ط

(2) Rosenthol,"Al-Safadi", Vol.9, P.760. 

ع على شيوخه ينظر في جميع اجزائه . تحقيق :احمد األرناؤوط، تركي مصطفى )بيروت، دار احياء التراث لالطال  ( 3)

 م ( . 1999العربي ،

؛ ابن العماد الحنبلي   87، ص 2، ج الدرر الكامنة؛ ابن حجر العسقالني :  228، ص  3، مج تأريخابن قاضي شهبة : ( 4)

 .   200، ص 6، ج شذرات الذهب: 

 .  228، ص 3، ج تأريخضي شهبة : ابن قا ( 5)

 .  315، ص 2م( ، مج1998، بيروت ، دار العلم للماليين ،  13خير الدين الزركلي : االعالم ، )ط (6)

 .   228، ص 3، مج تأريخ؛ ابن قاضي شهبة :  16، ص 11ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج (7)

كاتب الدرج : وصاحبها هو الذي يقوم باإلسكندرية مقام كاتب السر باألبواب السلطانية في قراءة المكاتبة على النائب  (8)

القلقشندي: صبح األعشى في صناعة  : احمد بن علي بن احمد الفزاري  . ينظر  وكتابه األجوبة وما يجري مجرى ذلك 

 .  417ص،   11ج االنشاء،)بيروت ، دار الكتب العلمية ، د. ت ( ،

 .   87، ص  2، ج الدررالكامنةابن حجر العسقالني : ( 9)

 .  436، ص  5كاتب السر : وهو صاحب ديوان اإلنشاء . ينظر : القلقشندي : صبح االعشى ، ج(  10)

محمد ( تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق : محمود محمد الطناحي ،عبدالفتاح  11)

 .  6، ص 10م( ، ج1992والنشر والتوزيع ،  ، هجر للطباعة 2الحلو )ط

 .   87، ص 2، ج الدررالكامنةابن حجر العسقالني : ( 12)

. ووكالة بيت المال   87، ص  2، ج  الدرر الكامنة؛ ابن حجر العسقالني :    228، ص  3، مج  تأريخابن قاضي شهبة :    (13)

يملك  صنف  كل  من  بيعه  يرى  ما  بيع  الخليفة  عن  اليه  ويفوض   ، العدول  شيوخ  من  الهيبة  لذوي  إال  تسند  ال  وظيفة 

ويجوزالتصرف فيه شرعاً وعتق المماليك وتزويج اإلماء وتضمين ما يقتضي الضمان وابتياع ما يرى ابتياعه وانشاء ما  
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كاتب  كاتب الدرج الى  وانها أتخذت طابعًا تصاعديًا من    ،درجتهاتعتمد في اهميتها على  كانت مناصب  
  . والذي بقى فيه حتى وفاته   ، وكذلك شغل منصب وكيل الخزانة  . ثم كاتب السر ب االنشاء  ات وك  (1)الدست

ه التسمية تسمية تشريفية ليس  ولكن لعل هذ   ،وهناك اشارة تتكرر من قبل معاصرين اليه بصفة القاضي
   . إال
قادته    بين )   مسقطواجباته الرسمية الى    وقد    –  1323هـ /  726  –  723رأسه من صفد الى حلب 

إال ان المدن    (2)"مالك بن طوق "ومع نهاية ذلك العقد من الزمن عمل ايضًا في الرحبة رحبة    .م( 1325
الرئيسة )العواصم( دمشق والقاهرة هي مراكز نشاطاته  دائمًا  ميتنقل بينه  فكان  ،الرئيسة  محافظًا على  ا 

عمله العلمي اكثر من الوقت الذي يمضيه في  في  وكان يمضي وقتًا طوياًل    .هب صالته العلمية اينما ذ
في دمشق والقاهرة    بالعلماء المقادسة ومن هنا يمكننا القول بأن الصفدي قد اتصل    . (3)الواجبات الحكومية  

 اكثر من المناطق االخرى .
وقد ذكر    .وفضاًل عن ذلك كان له اهتمامًا بالشعر   (4)ث الصفدي بدمشق وحلب وغيرهما  ّـّـحدو  

تغري  :    ابن  قائاًل  عنه  شاعرًا  "بردي  ناشرًا  ناظمًا  كاتبًا  بارعًا  إمامًا  بأيدي  كان  مشهور  شعره  وديوان 
 . وهذا ما يفسر االشعار الكثيرة التي كان يوردها في تراجم موضوعنا . (5)"الناس

 مصنفاته : -4
بحكم مؤهالت الصفدي العلمية استطاع ان يؤلف العديد من المصنفات في التأريخ واالدب والبديع   

. وقد ذكر   (7)"المفيدة]بأنه صاحب[ التصانيف " . ولقد ذكر ابن تغري بردي تصانيفه قائاًل : (6)وغير ذلك 
كانت له همة  "واالدب والسبكي الذي كان مرافقًا ومصاحبًا له منذ الصغر بأنه صنف الكثير في التأريخ  

كما    (8)"لني فيه عما يحتاج اليه من فقه وحديث وأصول ونحوأعالية في التحصيل فما صنف كتابًا إال وس

 

ء والمراكب وغير ذلك مما يحتاج اليه في التصرف عن الخليفة . ينظر : القلقشندي : صبح االعشى ، يرى انشاءه من البنا 

 .  559، ص 3ج

14)Rosenthol ,"Al-Safadi"Vol .9 ,p.759 . ) 

كاتب الدست : وهو الذي يجلس مع كاتب السر بدار العدل أمام السلطان او النائب بمملكة من الممالك ويوقع على القصص و

 .   436، ص 5، ج القلقشندي : صبح االعشى. ينظر : 

م( ، امير عرب الشام وصاحب الرحبة التي كانت تسمى بأسمه رحبة مالك  873هـ/260( وهو مالك بن طوق التغلبي )ت1

 .  374، ص 1بن طوق . ينظر : الذهبي : العبر ، ج

(2)Rosenthol"Al-Safadi", Vol.9, P.759 – 760. 

 .   201، ص 6، ج شذرات الذهب؛ ابن العماد الحنبلي :  228، ص 3، مج تأريخابن قاضي شهبة :  (3)

 .  15، ص 11، ج النجوم الزاهرة( 4)

 .   16، ص المصدر نفسه والجزء( 5)

م(  1999،القاهرة ،دار الكتب المصرية،    2على المنهل الصافي ، تحقيق وتقديم :فهيم محمد شلتوت )ط  الدليل الشافي  (6)

 .   291، ص 1، مج

 .   6، ص 10طبقات الشافعية ، ج( 7)
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يمكن  وبذلك    . (1)"انه كتب ازيد من ستمائة مجلد تصنيفاً "الصفدي بنفسه قائاًل :  ذكر السبكي نقاًل عن قول  
  " اعيان العصر واعوان العصر" و  "الوافي بالوفيات" فمن الكتب التأريخية    (2)  ، كتبه الى تأريخية وادبية تقسيم  

نصرة الثائر على  " فمنها ريخية . أما كتبه االدبية اوغيرها من الكتب الت  "نكث الهميان في نكت العميان"و
 وغيرها من الكتب االدبية ."كشف الحال في وصف الخال"و "تذكرة الصفدي" و "المثل السائر

 وفاته : -5
الطاعون   بمرض  الصفدي  ا   بدمشق(3)توفي  )ليلة  سنة  ألفي  شوال  عاشر  /    764حد  هـ 

 (5)ودفن بمقابر الصوفية . هجرية.   وعمره ثمانية وستون سنة ، توفي أي انه (4)م( 1362

 : كتاب الوافي : ثانيا
ذكره الصفدي في مقدمة كتابه  وقد    . العامة  من الكتب الضخمة في التراجم   " الوافي"يعد كتاب   

لى هللا عليه  حيث بدأ فيه من زمن النبي محمد )ص  ، باسم التأريخ الكبير   (6)"اعيان العصر واعوان العصر"
للكتاب    ه اسباب تأليف  ه بين الصفدي في مقدمة كتابوقد    .( جزءاً 29يقع الكتاب في ) و   .( وحتى عصره وسلم

بار، ونظموا سلوك تلك الملوك ،  حجمع المؤرخون رحمهم هللا تعالى أخبار تلك اال"عندما ذكر قائاًل :  
تواريخ ماتت أخبارها في جلدها  فوقفُت على تلك الفصول ،    ص العقول ، وصانوا فصو وأحرزوا عقود تلك  

. ووجدت    بتسطيرها ، ودخلت ُ  تسترو الذي ال يبلى جنة خلدها  الى مطالعة أخبار من تقدم ،    حالنفس 
حوال من غير في الزمان وما ترك للشعراء من متردم  أومراجعة آثار من خرب ربع عمره وتهدم ، ومنازعة  

...  . تذهب همًا ، وبيانًا يزيل وهنًا ووهمًا  أفاد التأريخ حزمًا وعزمًا ، وموعظة وعلمًا ، وهمةً   بما ر و   ... 
هذه الملة التي مّد هللا تعالى لها الفضل  ة  ل  م  ك  أجمع من تراجم األعيان من هذه األمة الوسط ، و فأحببت أن  

 .   (7) "... سط   بوفى و ألا
لمن        بالنسبة  منهجهجه  أما  فيه  اتبع  با  فقد  ب،    حيث  ئي، الف  الترتيب)أ،  وفق  تراجمه  رتب 

لكنه يبدأ مع اسم محمد تبركا بإسم سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم(، ثم يعود الى الترتيب  ت،ث..الخ(.  

 

 .  5المصدر نفسه  والجزء ، ص( 8)

؛ مصطفى بن عبدهللا   88، ص 2، ج الدررالكامنة؛ ابن حجر العسقالني :  229، ص 3، مج تأريخابن قاضي شهبة : ( 9)

.    388،    297،    1، ص  1م( ، ج1941حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، )بغداد ، مكتبة المثنى ،  

 .   315، ص 2، مج األعالمللمزيد من االطالع على مصنفاته . ينظر : الزركلي : 

 .  6، ص 10السبكي : طبقات الشافعية ، ج( 10)

؛ ابن تغري بردي : الدليل الشافي ،  229، ص  3، مج  تأريخ؛ ابن قاضي شهبة :    203، ص  4، ج  العبرالذهبي :    (11)

 .  291، ص 1مج

 .   201، ص 6، ج شذرات الذهبابن العماد الحنبلي :  (12)

 .  38، ص 1ج (1)

 .   27 –  26، ص 1الوافي ، ج( 2)
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وكل ما يتعلق    ،كامال   ه اسم  يذكر للشخص  وفي الترجمة  .  واسم ابراهيم  االلفبائي، فيبدأ مع حرف األلف 
والوفا با الوالدة  سنة  حيث  من  وجدتإ  اواماكنه  ةلمترجم  الس  ، ن  اعماله  عن  او    العلميةاو    اسيةيفضاًل 

والذي نلحظه احيانًا بانه يطيل في الترجمة    ، ... الخ من االعمال . فضاًل عن ذكر مؤلفاتهماالجتماعية 
 او يختصرها.

كان معاصرًا للكثير من الشخصيات المترجم لها فضاًل عن المناصب  أنه  وتكمن قيمة معلوماته   
والذي بلغ عددهم    ،ولكن مما يهمنا من التراجم هم العلماء المقادسة  ، التي كان يمتلكها خالل فترة عصره 

 .، ومنهم غير ذلكاجازه من اتصل به و  منهمو  ، ماً ل( عا146) 
 : مكونات الترجمة : تنقسم مكونات الترجمة الى : ثالثا

 : الكنية واللقب : -1
( عالمًا مقدسيًا ، وعند مراجعة الكنى التي  146تراجم )   ه بان الصفدي قد قدم لنا في كتابقلنا   

ن كنى  أومما نلحظه ب   (2)  . ذكر كنيتهت( عالمًا لم  52أي أن )   (1)( عالمًا  121)   ةذكر كنيتبين أنه    ، ذكره
 وغيرهم. (4)سرة بني سرور أو  (3)قد تكررت ألنها تعود الى أسر معروفة ومنها أسرة بني قدامة  البعض

أما بالنسبة للقب فنجد بأن الصفدي قد ذكر القاب العديد من الشخصيات التي ترجم لها فذكر   
مًا ومن هذه االلقاب تقي الدين ،  ل( عا45عددهم ) وبالتالي فان من لم يورد القابهم  ،( عالماً 101القاب ) 

والالفت ان لقب تقي الدين كان األكثر    ، (5)شهاب الدين ، موفق الدين ، عالء الدين ... الخ من االلقاب  
 ( مرة .12وان لقب شمس الدين ورد )  ، ( مرة 13تكرارًا اذ ورد ) 

 الوصف : -2

 

. كذلك ذكر    93، ص 2، ج :المصدر نفسهكأمثلة : محمد بن احمد بن محمد بن عبدهللا المكنى "ابن الشريشي". ينظر  (3)

 .  139، ص 18عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة هللا المكنى "ابن عساكر". ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر احمد بن احمد  195، ص  3المصدر نفسه ، جكأمثلة : محمد بن عبدالرحمن بن نوح بن محمد . ينظر :  (  4)

 .  145، ص 6بن نعمة بن احمد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

اسرة بني قدامة : وهي اسرة فلسطينية االصل دمشقية الدار ، كان لها آثرها الواضح في تأريخ الفكر االسالمي خالل (  5)

من العلماء أو بأستمرار نشاطها العلمي عدة قرون )ما بين أواسط العصر االيوبي والمملوكي سواء بكثرة من ظهر فيها  

القرن السادس والحادي عشر الهجريين( وقد هاجر كبيرهم احمد بن محمد بن قدامة ايام احتالل الصليبين بيت المقدس وما  

حياء دمشق . ينظر : اسرة  حوله الى دمشق فنزلوا بجبل قاسيون في مكان ُمفٍر فعمروه وسمي بالصالحية وغدا حياً من أهم ا

 islamstory.comالعلمي نقالً عن الموقع االلكتروني :  – ودورهم  – المقادسة  –قدامة 

 اسرة بني سرور مرتبطة باسرة آل قدامة برابطة المصاهرة . ينظر : المرجع نفسه .  (6)

  162، ص  17الدين" . ينظر : الصفدي : الوافي ، جكأمثلة : عبدهللا بن عبد الولي بن جبارة بن عبدالولي الملقب بـ"تقي  (  1)

  18. كذلك ذكر عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة الملقب بـ"عماد الدين" . ينظر : المصدر نفسه ، ج

 .   50، ص
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عن    للتعبير  المقادسة  العلماء  تراجم  تدوينه  عند  المفردات  بعض  استخدام  على  الصفدي  اعتاد 
خاص من الصفدي يعبر عن  لهم، وهي توصيفات ال ترتبط بوظيفة معينة لكنها تعبر عن تقدير    تقييمه

، الفقيه ،  ومن هذه الكلمات الشيخ ، اإلمام    . مكانة هذا العالم المقدسي  ، المقرىء  ، القدوة ، الصالح 
، الرئيس ، المفسر ، الحافظ ، العابد ، الناسخ ، الشريف ، الخطيب   المدرس ، الواعظ ، الزاهد ، القاضي

فهم   ، العدل ، المسند ، الطيب ، العالمة وغيرها من المفردات او الكلمات فكان عدد العلماء الذين وّص 
لفظة  ان استخدام    والالفت  (2)( عالمًا  44أي أن عدد ممن لم يتم وصفهم هم ) . (1)( عالم مقدسي  102) 

)الشيخ( اذ تكرر   ، ( مرة 37اذ ورد ) كان اكثر االلفاظ تكرارًا  مام(  )اال ( مرة ولفظة  27)   توكذلك لفظة 
 ( مرة .22)الفقيه( تكررت ) 

 النسبة الوظيفية : -3
من كنية ولقب أو وصف لهم وإنما    نهالعلماء بذكر ما يحملو   لم يكتف الصفدي عند عرضه لتراجم 

المترجم لها  وفيما    ،حرص على ذكر النسبة الوظيفية والتي من خاللها نتعرف على وظيفة الشخصية 
الذين   العلماء  عدد هؤالء  فكان  المقدسيين  ) يخص  هم  وظائفهم  بدقة  ذكر  72حدد  أغفل  بينما  عالمًا   )

المناصب العلمية  ومن هذه الكلمات او االلفاظ    (3)( عالماً 47وظائف )  : المدرس ،  (4)الدالة على  هي 
  ،القاضي    ،هي قاضي القضاة  (5)الخ ، أما الكلمات او االلفاظ الدالة على المناصب الشرعية    المعيد ...

هي    (6)على المناصب االدارية  المفسر ... الخ أما الكلمات او االلفاظ الدالة  ، االمام    ، المفتي    ، الفقيه  
 وكالة بيت المال ... الخ . ،ديوان الجيش 

 
 

 

المصدر اعظ". ينظر :كأمثلة : محمد بن ابراهيم بن رافع بن هبة هللا حيث وصفه الصفدي قائالً : "الفقيه، المدرس ، الو  (2)

. كذلك ذكر عبدهللا بن عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور حيث وصفه الصفدي قائالً : "الحافظ    21، ص  2ج  نفسه ، 

 .   157، ص 17ج المصدرنفسه ،المحدث" . ينظر :

. كذلك ذكر علي بن األنجب ابي    165، ص  5، ج المصدر نفسهكأمثلة : محمد بن يوسف بن همام بن علي . ينظر :    ( 3)

 .  158، ص 20المكارم بن علي بن مفرح . ينظر : المصدر نفسه ، ج

كر يوسف  . كذلك ذ   123، ص 20، ج  المصدر نفسه كأمثلة : علي بن احمد بن عبد الدايم بن نعمه بن احمد . ينظر :  ( 4)

 .  34، ص 29بن ابراهيم بن عبد الواحد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

  17كأمثلة : عبدهللا بن عبد الولي بن جبارة بن عبد الولي حيث ذكرت نسبته الوظيفية مدرساً . ينظر : المصدر نفسه ، ج(5)

 .   162، ص

  34، ص 29قاضياً . ينظر : المصدر نفسه ، ج ( كأمثلة : يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد حيث ذكرت نسبته الوظيفية6(

 . 

: محمد بن اسماعيل بن عبدالجبار بن ابي الحجاج حيث ذكرت نسبته الوظيفية"كاتب الجيش" . ينظر : المصدر   ( كأمثلة7)

 .  156، ص 2نفسه ، ج
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 النسبة المكانية :  -4
المقدسي وانما عني عناية  من المالحظ    للعالم  النسبة الوظيفية  بأن الصفدي لم يكتف  باعطاء 

   النها تعكس   ، وهي مسألة مهمة جداً .  أي المكان الذي ينسب له المترجم  ، خاصة بذكر النسبة المكانية
ذكرها لدى أغلب المترجم لهم فكانت بذلك الحقل االهم ضمن بنود  فهو حرس على  ،عناية الصفدي بذلك

أنا  يتضح أن الصفدي ال يكتفي احيانا بذكر و  . التعريف بالشخصية الى جانب االسم االول بطبيعة الحال 
األولى والسنبة المكانية  النسبة المكانية  ثانية، فكان ان ادرجنا حقلين:    واحدة بل يتعداها الى   كانيةمنسبة  

هذا الحقل    وبذلك يكون   (1)  ا. ( عالم144المكانية االولى )   تهمأعداد من ذكر نسب  ت بلغ . وقد  الثانيةالثانية  
تكررت النسبة المكانية  حظ أن أكثر رقعة جغرافية  ومن المال  .هو االشمل وال يتفوق عليه اال حقل االسم

  20، و( عالماً 92) ، حيث بلغ عدد من حملوا نسبة المقدسي في النسبة المكانية األولى قدس لما بيت  هي
من مجموع    112تسمية مكانية ثانية. وبالتالي فان نسبة المقدسي وردت لدى    حملوا تسمية المقدسيعالما  
عالما لم ترد في القابهم كلمة المقدسي في اي من    31عالما مقدسيا. وتستنتج من ذلك ايضا ان    146

   التسميتين. وهؤالء كانوا مقادسة بحكم العمل او الجوار الجغرافي. 
 المذهب : -5

وعلى قدر تعلق االمر    له،  التوصيفات التي عني الصفدي بذكرها هي مذهب المترجممن بين   
التي يعتنقها المقادسة اتضح   اي أن    ،( عالمًا مقدسياً 84) لـ   النسبة المذهبيةذكر    لصفديا  أنبالمذاهب 

المذهب الحنبلي،  . ومن الواضح أن القسم االكبر من المقادسة كانوا على لم يذكر لنا مذهبهممنهم ( 62) 
ولعل ذلك يعود الى اسرة بني قدامة قد اعتنقت هذا    (2) عالما، اي قرابة نصف العلماء.   44  اذ بلغ عددهم

االمذهب.   ثانيا  عليه  ويأتي  كان  ما  أعداد  بلغ  حيث  الشافعي  العلماء  لمذهب  عالم29) من    ا ( 
 (5)علماء على المذهب الحنفي ( اربعة ) و (4)علماء على المذهب المالكي ( اربعة) و(3)

 سنوات والدة العلماء-6

 
. كذلك ذكر عبد   57، ص 18كأمثلة : عبد الرحمن بن ابراهيم بن احمد بن عبدالرحمن المقدسي . ينظر : الوافي ، ج (1)

 .   139الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة هللا الدمشقي . ينظر : المصدر نفسه والجزء ، ص
. كذلك    10، ص  2كأمثلة : محمد بن ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (6)

 .   64، ص 18بلي . ينظر : المصدر نفسه ، جذكر عبد الرحمن بن احمد بن عبد الملك بن عثمان الحن 
. كذلك ذكر عبدهللا بن    292، ص  3، ج  المصدر نفسهكأمثلة : محمد بن عبدهللا بن غانم بن علي الشافعي . ينظر :  (  5)

 .  316 – 315، ص 17محمد بن محمد بن ابي بكر الشافعي . ينظر : المصدر نفسه ، ج
. كذلك ذكر محمد بن الحسن   93، ص  2، ج  المصدر نفسهكأمثلة : محمد بن احمد بن محمد بن عبدهللا المالكي . ينظر :    (7)

 .  260بن عبدالسالم بن عتيق المالكي . ينظر : المصدر نفسه والجزء ، ص
. كذلك ذكر داؤد بن   114، ص 3كأمثلة : محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين الحنفي . ينظر : المصدر نفسه ، ج (8)

 .  302، ص 13عيسى بن محمد بن ايوب الحنفي . ينظر : المصدر نفسه ، ج
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تكمن قيمة معلومات الصفدي بأنه أعطى اهتمامًا كبيرًا لسنوات والدة هؤالء العلماء حيث بلغ عدد  
كما (2)( عالم وردوا غفاًل من سنة الوالدة  66أي أن )   (1)( عالمًا  81العلماء الذين ذكر سنوات والدتهم هم ) 

( عالمًا  85أي ان )   (3)( عالمًا  62هم ) من ذكر اماكن والدتهم  انه بالنسبة ألماكن والدتهم الذي بلغ اعداد  
ودمشق ومصر  بيت المقدس    عة ما بين موز   والذي نلحظه بأن اماكن والدتهم  (4)لم يذكر اماكن والدتهم  

وراء النهر وغيرها من المناطق ، وتأتي دمشق في المقام اول  والشام والعراق في بغداد والموصل وبالد ما  
  فقط ولدوا في   (عشرة) ( عالمًا اشار الصفدي بأنهم قد ولدوا في دمشق و17فهناك ) بين أماكن الميالد ،  

ولدوا في نابلس ،    (سبعة) و   بيت المقدسفي قرية جماعيل القريبة من    ( خمسة   )، بينما ولدبيت المقدس  
وتفسير ذلك هو االهتمام الذي اواله بالمقادسة الذين استقرت اسرهم في دمشق وخصوصًا بني قدامة ومما  

وربما يبدو بأنه لم يمتلك    (5)( عالمًا لم يذكر سني والدتهم وال أماكن الوالدة معًا  51نلحظه ايضًا بأن ) 
تهم أو لربما لم يعط  اهتمامًا كبيرًا  معلومات بخصوص هذين الحقلين فيما يخص سنوات الوالدة وأماكن والد

بالدرجة التي اعطاها لسنوات وفاتهم وأماكن الوفاة كما سنلحظه فيما بعد . ومن الثابت ان كتب التراجم  
 العربية غالبًا ما تغفل اإلشارة الى سني الميالد مقارنة بسنة الوفاة .

 سنوات وفاة العلماء المقادسة وأماكنها : -8
من سنوات وفاة هؤالء العلماء وأماكن وفاتهم وهذين الحقلين ايضًا    بذكرالعديدلقد زودنا الصفدي   

كما يعد تحديد    ،معلوماته التي يدونها عن هؤالء العلماء خالل تلك الفترة    مهمين جدًا للتعرف على طبيعة
ومن سمات حضارتنا اإلسالمية  ، ف على اماكن تواجد هذا العالم أواخر حياته  اماكن وفاتهم ذو اهمية للتعر 

هي تثبيت سني وفاة العلماء ، ولم يشذ الصفدي عن ذلك وقد بلغ عدد العلماء الذين ذكر لهم تواريخ 

 

. كذلك ذكر    22، ص  3، ج  الوافيم( . ينظر :  1233هـ/ 631كأمثلة : محمد بن حمزة بن احمد بن عمر ولد سنة )  (1)

 .  316، ص 17صدر نفسه ، جم( . ينظر :الم1231هـ/629عبدهللا بن محمد بن محمد بن ابي بكر ولد سنة )

. كذلك ذكر محمد بن عبدهللا بن غانم   77، ص  3كأمثلة : محمد بن سعد بن عبد هللا بن سعد . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  2)

 .  292بن علي . ينظر : المصدر نفسه والجزء ، ص

. كذلك ذكر احمد   166، ص  1، ج  المصدر نفسه ( كأمثلة : محمد بن محمد بن سالم بن يوسف ولد في نابلس . ينظر :  3)

 .   107، ص 7بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن ولد في بيت المقدس . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبد    30، ص  7المصدر نفسه ، ج  كأمثلة : احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة . ينظر :(  4)

 .   64، ص 18الرحمن بن احمد بن عبد الملك بن عثمان . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر حبيبة بنت ابي عمر محمد    93، ص  2، ج  المصدر نفسهكأمثلة : محمد بن احمد بن نعمة بن احمد . ينظر :    (5)

 .  233، ص 11صدر نفسه ، جبن احمد بن محمد بن قدامة . ينظر : الم
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وبذلك يكون هذا الحقل    (2)وفاتهم    ( عالم فقط لم يذكر تواريخ12اي ان )   (1)( عالمًا  135وفاتهم هم ) 
 الثالث بعد االسم والنسبة المكانية الذي عني الصفدي باستيفائه .

وبالمقارن فان الصفدي كان غير حريص على تثبيت أماكن وفاتهم حرصه على تثبيت تواريخها   
إال    ( عالمًا ليس 59أماكن وفاة )   ت االي انه لم يثب أ ، (3)( عالمًا  88، فقد أغفل ذكر ذلك فيما يخص ) 

قدس في  مالبيت وتأتي   ، ( عالماً 27وتأتي دمشق في المقام األول اذ كان عدد ممن توفي في دمشق ) ، (4)
 ( الثانية  عالم 11المرتبة  بغداد    ،   ا(  في  توفي  ايضًا    ، علماء( ةخمس) بينما  عددهم  فكان  مصر  في  أما 

   . علماء ( يةثمان ) 
 القرون : حسب توزيعال -8

اذا تأملنا المراحل الزمنية التي توزع عليها المقادسة الذين ترجم لهم الصفدي سنراها تتوزع وفقًا   
األول والثالث بينما اكتفى بالترجمة لشخص واحد في القرن   نينلآلتي : لم يذكر أي ترجمة فيما يخص القر 

وشخص آخر في القرن الرابع هو الحق بن    (5)البلخي البصري المقدسي  الثاني وهو عبد هللا بن شوذب
نشط في المرحلة الزمنية التي  و .    (7)( عالمين )بفي حين خص الخامس   ،  (6)المقدسيالحسين بن عمران  

قدس على  م ال  بيت  من هاجر منموهم في الغالب    (8)( عالمًا  12جمعت بين القرنين الخامس والسادس ) 
  ، وهي نسبة متدنية خالفاً  (9)علماء  ( أربعة  ) الصليبي . أما القرن السادس فلم يبرز فيها اال  اثر االحتالل  

لكن النسبة    (10)( عالمًا  36البناء الجيل التالي من العلماء ممن عاشوا في القرنين السادس والسابع فبلغوا ) 

 

.    26، ص  20م( . ينظر : المصدر نفسه ، ج1245هـ/643كأمثلة : عثمان بن عبد الرحمن بن موسى توفي سنة )  (6)

 .  34، ص  29م( . ينظر : المصدر نفسه ، ج1226هـ/624كذلك ذكر يوسف بن ابراهيم بن عبدالواحد توفي سنة )

. كذلك ذكر احمد بن الحسين   156، ص  2، ج  المصدر نفسهن ابي الفتح . ينظر :  كأمثله: محمد بن اسماعيل بن احمد ب(  7)

 .   217، ص 6بن احمد بن محمد القطان . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبد الحافظ بن   203، ص  3، ج  الوافي(كأمثلة : محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن احمد . ينظر :  8)

 .  35، ص 18بدران بن شبل بن طرخان . ينظر : المصدر نفسه : ج

. كذلك ذكر ابراهيم   83، ص  2، ج  الصفدي :الوافي  كأمثلة : محمد بن احمد بن محمد بن قدامة توفي بدمشق . ينظر :  (  1)

 . 231، ص 5س . ينظر : المصدر نفسه ، جبن سعد هللا بن جماعة بن علي بن جماعة توفي ببيت المقد

 .  112، ص 17، ج المصدر نفسه  (2)

 .  296، ص 24المصدر نفسه ، ج (3)

. كذلك ذكر الحسين بن محمد   33، ص 27كأمثلة : نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم . ينظر : المصدر نفسه ، ج (4)

 .  24، ص 12بن الحسين بن ابراهيم . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر احمد بن محمد   15، ص 3كأمثلة : محمد بن الحسين بن عبد السالم بن عتيق . ينظر : المصدر نفسه ، ج (5)

 .  37، ص 8بن عبد الغني بن عبد الواحد . ينظر : المصدر نفسه ،ج

بد هللا بن بري بن . كذلك ذكر ع 233، ص 16كأمثلة : طاهر بن محمد بن طاهر بن علي . ينظر : المصدر نفسه ، ج( 6)

 .    46، ص 17عبدالجبار بن بري . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر شيبان بن تغلب بن حيدرة  155، ص 2( كأمثلة : محمد بن اسماعيل بن حمدان . ينظر : المصدر نفسه ، ج7)

 .     117، ص 16بن سيف . ينظر : المصدر نفسه ، ج
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، ومغزى ذلك انه كان من الميسور    (1)( عالمًا  65عاش في القرن السابع اذ بلغوا ) من    هم ر للعلماء  األكب
للصفدي ان يتوسع في من يترجم لهم من رجاالت هذا القرن ، النه كان يمتلك معلومات اوفر من تلك  

نسبة كبيرة من العلماء  الصفدي عاصر    ومما الشك فيه ان  .التي تتناول من عاش في المراحل السابقة  
وهو يعد كتابه،  الن بعضهم كانوا ما يزالون على قيد الحياة    ربما   (2)( عالمًا  20المقادسة لكنه ترجم فقط ) 

 ولم يتوفر على تقديم تراجم لهم .
 أماكن دراسة العلماء المقادسة : -9

حيث حرص على تثبيت اسماء قسم    ، المسيرة العلمية لهؤالء المقادسة  و لقد تابع الصفدي الرحلة أ 
قدس ودمشق  م البيت  والتي توزعت ما بين    طلبا للعلم . العالم المقدسي  حل اليها  تار كبير من األماكن التي  

وتأتي دمشق بالمرتبة األولى بين المدن  . النهر وغيرها من المناطق  ومصر والعراق والشام وبالد ما وراء  
درسوا في (3)( عالمًا  61لنا الصفدي اسماء )   رض الدراسة ، فقد وثقالتي تنقل فيها العلماء المقادسة لغ

وتأتي بغداد بالمرتبة   . ( عالمًا حدد دقة اين درسوا 101دمشق في مرحلة ما من مراحل حياتهم من بين ) 
ولكن عند احصائنا لعديد من درس    ،(4)( عالمًا  31نه درس فيها ) الثانية اذ بلغ عدد من ذكر الصفدي ا

 .(5)( عالمًا 18)   نجدهمقدس من العلماء مال بيت في
اما في المناطق األخرى فكان أعدادهم    (7)( علماء  10والقاهرة )   (6)( عالماً 12وفي االسكندرية )  

 قدس مالبيت  قليلة جدًا وهذا مما يدل على أن أكثر مناطق دراستهم كانت متمركزة بدمشق وبغداد ومصر و 
 
 
 

 

. كذلك ذكر احمد بن ابراهيم بن   179، ص 3عبد الكريم . ينظر : المصدر نفسه ، جكأمثلة : محمد بن عبد الجليل بن (  8)

 .   138، ص  6عبد الواحد بن علي بن سرور . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبدهللا    74، ص  15كأمثلة : ست العرب بنت سيف الدين علي بن رضي الدين . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (9)

 .   118، ص 17ن محمد . ينظر : المصدر نفسه ، جبن ابي الطاهر ب

. كذلك ذكر ايوب بن نعمة بن    97، ص  2كأمثلة : محمد بن احمد بن خليل بن سعادة بن جعفر . ينظر : الوافي ، ج  (1)

 .   34، ص 10محمد بن نعمة . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر حبيبة بنت    173، ص 7، ج الوافيكأمثلة : احمد بن عمر ابن ابي عمر احمد بن محمد بن قدامة . ينظر :   (2)

 .  233، ص 11عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابراهيم . ينظر : المصدر نفسه ، ج

ذكر عبد هللا بن ابي الطاهر  . كذلك    166، ص  1كأمثلة : محمد بن محمد بن سالم بن يوسف . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  3)

 .   118، ص 17بن محمد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكرعلي بن األنجب   15، ص 3كأمثلة : محمد بن الحسين بن عبد السالم بن عتيق . ينظر : المصدر نفسه ، ج( 4)

 .  158، ص 20ابي المكارم بن علي بن مفرح . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر محمد بن اسماعيل بن عبدالجبار    174، ص  7د بن عمر بن عبدهللا . ينظر : المصدر نفسه ، جكأمثلة : احم(  5)

 .     156، ص 2بن ابي الحجاج . ينظر : المصدر نفسه ، ج
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 مناصب العلماء :  -10
لقد أعطى الصفدي اهتمامًا كبيرًا للمناصب التي توالها العلماء عند تناوله لسيرهم ، وربط بينها   

( اسم لعالم  96ومما هو جدير باالنتباه ان الصفدي قد ذكر لنا نحو )   ، وبين المناطق التي توزعت عليه  
 :حدد فيها المناصب التي توالها ونستطيع أن نقسم هذه المناصب إلى عدة أنواع 

 المناصب العلمية : - أ
وبال ريب ان غالبية العلماء  ، مما ال شك فيه ان الوظيفة االولى التي شغلها العالم هي التدريس   

قيام العلماء التدريس إال فيما يخص    وثقبالتدريس في مرحلة من مراحل حياتهم. لكن الصفدي لم يقاموا 
لمنصب المحدث والفقيه    هنفسها، في ذكر فحسب ، وان يستشف ضمنا تولي آخرين المهمة    اعالم  (1)( 18) 

العالم  وفيما يخص األماكن    ، وامام الجامع  فيها  ) لالتي تولى  إشارة مكانية  35لتدريس يحدد الصفدي   )
ومصر وحلب  قدس ودمشق  م البيت  تحدد األماكن التي درسوا فيها موزعين ما بين  ، ترجمة لعالم   146بين

قدس سواء لوحدها او ضمن مجموعة من المدن مثل دمشق  مال  بيت   وبغداد حيث بلغ عدد من درس في 
وة األولى في نشاط هؤالء العلماء التدريسي اذ  حظبينما كان لدمشق ال (2)علماء( ةسبعوالقاهرة في تراجم ) 

 ( تراجم  في  عالمًا  16وردت  م  (3)(  للتدريسوئبوصفها  في  بينما    ، اًل  التدريس  تراجم  من  حدد 
مدينة  (5)( عالمان) وباالسكندرية  (4)علماء  ( خمسةب)القاهرة التالية  المرتبة  في  وتأتي  ذكرها    ،  التي  حلب 

 (6)تراجم . (  ثالث )الصفدي في عداد االماكن التي مارس فيها العلماء التدريس في 
 المناصب الشرعية :  -ب

وقد    ، القضاء    مقدمتها شغل العلماء الى جانب مناصبهم العلمية وظائف ذات سمة شرعية في   
منهم  (  ثالثة ) ،  (7)العلماء الذين ترجم لهممن    ا( عالم14سجل الصفدي تولي منصب القضاء من قبل ) 

 

. كذلك ذكر عبد الرحمن بن محمد    93، ص 2كأمثلة : محمد بن احمد بن محمد بن عبد هللا . ينظر : المصدر نفسه ، ج ( 6)

 .   139، ص 18لحسن بن هبة هللا . ينظر : المصدر نفسه ، جبن ا

. كذلك ذكر عثمان بن عبد    37، ص  8كأمثلة : احمد بن محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (7)

 .  27، ص 20الرحمن بن موسى . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر محمد بن    203، ص  3د بن احمد . ينظر : المصدر نفسه ، جكأمثلة : محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواح  (8)

 .    228، ص 3عبد القوي بن بدران . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. وكذلك ذكر احمد بن    114، ص  3، ج  الصفدي ، الوافيكأمثلة : محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين . ينظر :    ( 1)

 .   32، ص  7عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. وكذلك ذكر علي بن األ نجب ابي   186، ص  27كأمثلة : هبة هللا بن المحسن بن رزق هللا . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (2)

 .  158، ص 20المكارم بن علي بن مفرح . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر يوسف    259، ص  22كأمثلة : :عمر بن أحمد بن ابي الفضل هبة هللا ابن العديم . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (3)

 .   86، ص  29بن رافع بن تميم بن عتبة ابن شداد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر محمد   85، ص  9، ج  المصدر نفسهكأمثلة : اسماعيل بن عبد الجبار بن يوسف بن عبد الجبار . ينظر :    (4)

 .   155، ص 2بن اسماعيل بن حمدان . ينظر : المصدر نفسه ، ج



13 

  ( 3)تولى قضاء الكرك  آخر و   (2)القضاء في حمصفقط   (واحد) بينما تولى    (1)قدسم ال  بيت  تولوا القضاء في
على االحكام الشرعية والنيابة في ذلك ما بين االسكندرية  الصفدي بمنصب القائم    . وفضاًل عن ذلك نوه

. ويالحظ بأن الكثير من العلماء قد جمعوا بين المناصب    (4)نواب  ( ثالث ) ودمشق وحلب والبالغ عددهم  
فاشار الصفدي الى علماء جمعوا بين مهنة التدريس مع القضاء أو قاضي    ، الشرعية والمناصب العلمية 

وقد كان عدد ممن تولى منصبي التدريس   ، مع التدريس أو اإلفتاء   هالتدريس أو منصب الفقي القضاة مع 
وأكثرهم في دمشق بينما كان عدد ممن تولى التدريس مع منصب قاضي القضاة   (5)علماء( ةأربع) والقضاء  

في دمشق بينما كان عدد من  أحدهما    (7)( اربعة) فكان عددهم  ه  أما التدريس مع منصب الفقي  (6)( اثنان) 
 قدس ونابلس ودمشق .مال بيت  موزعين ما بين (8)علماء ( ة سبع) مارس االفتاء مع التدريس هم 

ولم يكتف  الصفدي بذكر هذه النشاطات مع التدريس وإنما ذكر ممن مارس نشاطات أخرى مهمة   
كما ركز الصفدي على ذكر عدد العلماء  .  (9)علماء  (سبع) وهي المفسر أو االمامة مع التدريس وعددهم  

ذكر لنا أماكن توزيعهم   فقد  وفضاًل عن ذلك.  (10)( محدثاً 20مارسوا مهنة المحدث والبالغ عددهم )   الذين
بيت    في ( اثنين ) و(11)علماء  ( ةسبع) الجغرافي لممارسة هذه المهنة موزعين ما بين دمشق والبالغ عددهم  

 

بن  . كذلك ذكر محمد بن احمد    166، ص  1كأمثلة : محمد بن محمد بن سالم بن يوسف . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  5)

 .   98، ص 2خليل بن سعادة بن جعفر . ينظر : المصدر نفسه ، ج

 .   145، ص 16وهو : صالح بن ابي بكر بن ابي الشبل بن سالمة بن شبل . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  6)

 .    85، ص 18وهو : عبد الرحمن بن حمدان بن احمد . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  7)

  261، ص  2بد السالم بن عتيق الذي كان نائباً في االسكندرية . ينظر : المصدر نفسه ، جكأمثلة : محمد بن الحسين بن ع(8)

 .   25، ص 3. كذلك ذكر محمد بن حياة بن يحيى بن محمد الذي ناب بدمشق . ينظر : المصدر نفسه ، ج

ذكر يوسف بن رافع    . كذلك  93، ص  2كأمثلة : محمد بن احمد بن نعمة بن احمد بدمشق . ينظر : المصدر نفسه ، ج  ( 9)

 .  86، ص 29بن تميم بن شداد بحلب . ينظر : المصدر نفسه ، ج

كأمثلة : محمد بن حياة بن يحيى بن محمد كان متولي منصب قاضي القضاة بحلب ومارس التدريس بدمشق . ينظر  (  10)

وكذلك ذكر الحسن بن عبد هللا بن ابي عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامة الذي قام    25، ص  3: المصدر نفسه ، ج

 .    59ص ،  12بالتدريس وقاضي القضاة بدمشق . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبد الرحمن   195، ص  3، ج  المصدر نفسهأمثلة : محمد بن عبد الرحمن بن نوح بن محمد . ينظر :  (ك11)

 .  94، ص 18بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبد الرحمن  228ص،  3كأمثلة : محمد بن عبد القوي بن بدران في دمشق . ينظر : المصدر نفسه ، ج( 12)

 .   139، ص 18بن محمد بن الحسن بن هبة هللا في دمشق . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر احمد بن يوسف    114، ص  3كأمثلة : محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  13)

 .  190، ص 8بن حسن بن رافع ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبد الرحيم بن عبد   22، ص 7، ج الوافيكأمثلة : احمد بن عبد الدائم بن نعمة بن احمد بن نعمة . ينظر :   (1)

 .  201، ص 18الملك بن يوسف بن محمد بن قدامة . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر محمد بن عبد    .  179، ص  3كأمثلة : محمد بن عبد الجليل بن عبد الكريم . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (2)

 .  203الرحيم بن عبد الواحد بن احمد . ينظر : المصدر نفسه والجزء ، ص
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وفضاًل عن ذلك    . (3)وغيرها  بهانـداد وأصـبغرون في كل من  ـوآخ(2)رـعلماء في مص( ة ثـالثو ) (1)قدسمال
  (ة ثالث) يوجد منصب علمي آخر ذكره الصفدي وهو منصب االعادة والتي لم يذكر ممن مارسها سوى  

ما بين قاضي للمناطق أو قضاة   ممهامه تتنوع (5)في دمشق  لثالثوا (4)اثنين في بغداد  موزعينعلماء 
فقط أو قاضي قضاة أو نواب في القضاء أو منصب المفتي أو االئمة أو الخطباء والمفسرين والمقرئين  

والذي سنلحظه بأن اعداد هؤالء العلماء متفاوتة في اعدادها وتوزيعها    .ظ والمحدثين والحفاظ والزهادعاوالو 
ممن تولوا هذا  علماء  (   ية ثمان) ذكر لنا    مناطق فنجد الصفدي فلو نأتي الى منصب قضاة ال  ،الجغرافي  

فكان عددهم ) ،  (6)قدس ودمشق والشاممالبيت  المنصب موزعين ما بين   (  14أما بالنسبة للقضاة فقط 
فضاًل عن ذلك ذكر عدد ممن تولى منصب  ،  قدس ودمشق  مال  بيت   وأيضًا موزعين ما بين   (7)  ا قاضي

قدس ودمشق والشام ومصر  مالبيت موزعين ايضًا ما بين  (8)علماء ( ةتسع) قاضي القضاة والبالغ عددهم 
  ،ودمشق  قدس  مال  بيت   وايضًا موزعين ما بين  (9)فقط    ( اثنان) أما بالنسبة لنواب القضاة فكان اعدادهم    ، 

وفضاًل عن ذلك    ،وموزعين ما بين دمشق ونابلس    عالم(  12أما بالنسبة لمنصب المفتي فكان عددهم ) 
بيت  وايضًا موزعين ما بين نابلس و   (10)عالم(  37)ذكر لنا اعداد ممن تولى منصب اإلمام والبالغ أعدادهم  

(  14ء والبالغ عددهم ) كما أضاف الصفدي بذكره لمنصب الخطبا(11)قدس ودمشق وغيرها من المناطق  مال

 

. كذلك ذكر عبد المنعم بن احمد ابي   246، ص  13، ج  المصدر نفسه كأمثلة : خليل بن اسماعيل بن نابت . ينظر :    (3)

 .  144، ص 19بكر بن عبدالرحمن بن محمود . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر محمد    156، ص 2كأمثلة : محمد بن اسماعيل بن عبد الجبار بن ابي الحجاج . ينظر : المصدر نفسه ، ج( 4)

 .  260المصدر نفسه والجزء ، ص بن الحسين بن عبد السالم بن عتيق . ينظر :

. كذلك ذكر عبد   219، ط 3كأمثلة : محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور . ينظر : المصدر نفسه ، ج ( 5)

 .  21، ص 19الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر    108  –   107، ص  7احد . ينظر : المصدر نفسه ، جكأمثلة : احمد بن عبد الواحد بن مري بن عبد الو  (6)

 .   86، ص  29يوسف بن رافع بن تميم بن شداد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

 .  160، ص 20وهو : علي بن ايوب بن منصور . ينظر : المصدر نفسه ، ج   (7)

:  ليوسف الذي كان قاضي نابلس وبيت ا: محمد بن محمد بن سالم بن    ( كأمثلة8) . ينظر  ،    1، ج  المصدرنفسهمقدس 

. وكذلك ذكر محمد بن احمد بن خليل بن سعادة بن جعفر الذي كان قاضي بيت المقدس ودمشق والقاهرة . ينظر   166ص

 .   97، ص 2: المصدر نفسه ، ج

خلف بن   . كذلك ذكر احمد بن محمد بن  22، ص  2كأمثلة : محمد بن ابراهيم بن احمد . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (9)

 .   18، ص 8راجع . ينظر : المصدر نفسه : ج

. كذلك ذكر احمد   10، ص  2: محمد بن ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور . ينظر : المصدر نفسه ، ج  ( كأمثلة10)

 .  145، ص 6بن احمد بن نعمة بن احمد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر هبة هللا بن المحسن بن   22، ص 3ينظر : المصدر نفسه ، ج كأمثلة : محمد بن حمزة بن احمد بن عمر .  ( 11)

 .   186، ص 27رزق هللا . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر احمد بن محمد بن    292، ص 3كأمثلة : محمد بن عبد هللا بن غانم بن علي . ينظر : المصدر نفسه ، ج (12)

 .  37، ص 8فسه ، جعبد الغني بن عبد الواحد . ينظر : المصدر ن

. كذلك ذكر عبد هللا بن    114، ص  3كأمثلة : محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  13)

 .  315، ص 17محمد بن محمد بن ابي بكر . ينظر : المصدر نفسه ، ج
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كما أشار بذكره ألعداد قليلة من المفسرين وعددهم   ، (1)ودمشق والشام  قدس  مال  بيت   خطيبًا موزعين ما بين
أما الحفاظ فكان    (5)وعاظ    ( ة أربعو ) ،    (4)من العلماء    امسند(  14و)   (3)مقرئين    ( ةتسع) و(2)مفسرين  ( ة ثالث) 

   (7)عالم( 14والزهاد عددهم ايضًا )  (6)( ية ثمان) عددهم 
 : المناصب االدارية -ج 

من المظاهر التي ميزت النظام اإلداري االيوبي والمملوكي بروز دور العلماء فيه فتحولت النخبة   
ولقد تمثل ذلك جليا لدى الصفدي في ذكره المناصب    . من العلماء   ارساالدارية الى خريجي نظام المد

توزعت بين العمل في الدواوين    والذي نلحظ بان هذه المناصب االدارية  ، هؤالء المقادسة  التي توالها  االدارية
وقد اضاف الى هذه المناصب اإلدارية    . في االوقافاو النظر    ،مثل ديوان الجيش او وكالة بيت المال

والبالغ عدد هؤالء العلماء    ،المذكورة مناصب أخرى توالها فقط من العلماء ممن تولى مناصب إدارية أخرى 
وتتضح مناصبهم من خالل ذكر    .قدس ودمشق والشام ومصر وبغدادمالبيت  موزعين ما بين    ا( عالم 19) 

أو منصب رئيس ديوان االنشاء وغيرها    (9)"صاحب ديوان الجيش"و  (8)"المحتسب"الصفدي الكلمات التالية  
   (10)وأحيانًا كان هؤالء العلماء يتولون أكثر من منصب إداري وداخل البالط السلطاني  ، من العبارات 

 قية للعلماء المقادسة :َخلل: السمات العلمية واالخالقية وا11
لترجمة العلماء المقادسة بعض المالحظات التي تبين لنا  لنا الصفدي من خالل إيراده  لقد سجل   

 المقدسي علميًا وأخالقيًا وخلقيًا .   أهم المظاهر التي كان يمتلكها العالم

 
. كذلك ذكر داؤد    21، ص  2، ج الوافي كأمثلة : محمد بن ابراهيم بن رافع بن هبة هللا كان خطيب القاهرة وبيت المقدس . ينظر :  (1)

 .  301، ص 13بن عمر بن يوسف بن يحيى بن عمر الذي كان خطيباً بدمشق . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر احمد بن عبد    114، ص  3، ج  المصدر نفسه نظر :كأمثلة : محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين . ي(  2)

 .  32، ص  7الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر : عبد الحميد   217، ص 6كأمثلة : احمد بن الحسين بن احمد بن محمد القطان . ينظر : المصدر نفسه ، ج  (3)

 .  50، ص 18قدامة . ينظر : المصدر نفسه ، جبن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن 

. كذلك ذكر : احمد    45، ص 4محمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة . ينظر : المصدر نفسه ، ج  ( كأمثلة:4)

 .  22، ص 7بن عبد الدائم بن نعمة بن احمد بن نعمة . ينظر: المصدر نفسه ، ج 

. كذلك ذكر الفضل بن سهل بن بشر بن    46، ص  7. ينظر: المصدر نفسه ، ج  كأمثلة: احمد بن عبد العزيز بن محمد   ( 5)

 .   36، ص 24احمد بن سعيد . ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر الحسن بن  48، ص 4كأمثلة : محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن . ينظر : المصدر نفسه ، ج( 6)

 .   156، ص 12ر نفسه ، جمحمد بن محمد بن محمد . ينظر : المصد

. كذلك ذكر احمد بن يوسف بن   34- 33، ص 6كأمثلة : ابراهيم بن عبد الواحد بن سرور . ينظر : المصدر نفسه ، ج(  7)

 .  190،  8حسن بن رافع . ينظر : المصدر نفسه ، ج

 .  155، ص 2، ج المصدر نفسه ( 8)

 .   156( المصدر نفسه والجزء ، ص9)

محمد بن عبد الرحمن بن نوح بن محمد الذي تولى "وكالة بيت المال ونظر جميع االوقاف بدمشق وفتح  كأمثلة :  (  10)

. كذلك ذكر اسماعيل بن عبدالجبار بن يوسف بن عبدالجبار بن شبل   195، ص  3ابواب الظلم" . ينظر : المصدر نفسه ، ج

زيز محمد والملك االفضل علي والملك العادل ابو بكر الذي ولي ديوان الجيش للسلطان صالح الدين االيوبي ثم الملك الع

 .  85، ص 9اي انه تولى الديوان عشرون سنة . ينظر : المصدر نفسه ، ج
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تكون    قدمن خالل استخدامه لعبارات  فبالنسبة للحكم على علمية العالم المقدسي نجدها واضحة   
ومنهم احمد بن  مقدسيًا  ( عالمًا  56على علميتهم ) والذي بلغ أعداد من حكم الصفدي    ،قصيرة أو مطولة

يوسف بن حسن بن رافع حيث حكم الصفدي على علمه قائال:"]بانه[ برع في القراءات والتفسير والعربية  
عن عبدهللا بن عبد الولي بن جبارة بن عبد الولي قائال:"متبحر في الفرائض    كذلك ذكر  (1)والفضائل "

 بحقهم حكمًا علميا. الصفدي( عالم لم يذكر 91ان )  ما نجدبين والمقابلة " والجبر 
للحكم على شخص العالم فكان الصفدي كثيرًا مما يحكم على شخصية العالم ايضًا   أما بالنسبة   

ومنهم احمد بن احمد بن نعمة بن احمد  ،  ( عالمًا  73من حكم الصفدي على شخصيته ) وقد بلغ عدد  
خالق طويل الروح على التعليم ينشئ الخطب  ألحسن ا  اً كيس  متنسكاً   اً قائال :"كان متواضع حيث حكم عليه  

بن محمد    ى"وكان متين الديانة حسن االعتقاد رحمة هللا عليه "كذلك ذكر داؤد بن عيس   (2)ويخطب بها "
شخصهم  على    الصفدي( عالمًا لم يحكم  74أن )   وبينما نجد  بن ايوب حيث ذكر عنه قائال :"عالما فاضال"

(3). 
عالم فنجد الصفدي قلياًل مما أعطى وصفًا لخلقهم حيث بلغ عددهم لق الاما بالنسبة لوصف خ   

والذي يبدو    ،ذلك من خالل سنوات وفاتهم  وتبين  .وجميعهم مما كانوا معاصرين لهفقط  ( علماء  ة)تسع
ومنهم الحسن بن عبدهللا بن ابي عمر محمد بن  بأنه قد شاهدهم حتى أعطى لهم هذا الوصف الدقيق  

وكذلك ذكر    احمد بن قدامة حيث ذكر عنه قائال:"مليح الشكل ،مديد القامة ،حسن الهيئة له شيب يسير"
كامل    تام الشكل ،  واللحية ،سمينا، عوض حيث ذكر عنه قائال:"ابيض الرأس  بن  عمر بن عبدهللا بن عمر  

 (4). العقل" 
 عشر : مؤلفات العلماء المقادسة : اثنا

لقد سجل لنا الصفدي في بعض االحيان عناوين مؤلفات لبعض من هؤالء العلماء البالغ عددهم   
وان مؤلفاتهم تتركز  ( عالمًا وذلك حسب تخصصاتهم وهذا يتبين لنا من خالل ايراده لهذه المؤلفات  24) 

 

 .   162، ص 17، ج المصدر نفسه. متبحر في الفرائض والجبر والمقابلة ". ينظر:   190، ص 8، ج الوافي (10)

عيسى بن محمد بن ايوب حيث ذكر عنه قائالً : "عالماً فاضالً". . كذلك ذكر داود بن    145، ص  6المصدر نفسه ، ج(  1)

 .   302، ص 13ينظر : المصدر نفسه ، ج

. كذلك ذكر عبد الحافظ بن بدران بن  300، ص 17، ج المصدر نفسه: عبد هللا بن محمد بن الصفي . ينظر :  ( كأمثلة2)

 .   35، ص 18شبل بن طرخان . ينظر : المصدر نفسه ، ج

ثلة : الحسن بن عبد هللا بن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة . حيث ذكر عنه قائالً : "مليح الشكل ، مديد القامة ،  كأم(3)

. كذلك ذكر عمر بن عبدهللا بن عمر بن عوض حيث    59، ص  12حسن الهيئة له شيب يسير". ينظر : المصدر نفسه ، ج

 .  310، ص 22ام الشكل ، كامل العقل" .ينظر: المصدر نفسه ،جذكر عنه قائالً : "ابيض الرأس واللحية ، سمينا ، ت
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وف وعلوم اللغة  على علوم القرآن والحديث في المقام األول ثم يأتي الفقه وأصوله وثمة عناوين في التص
 .  (1)وآدابها

 الخالصة:
ن ان يتيحها توظيف المنهج الكمي في الدراسات  يهدف هذا البحث الى التنبيه الى االمكانيات التي يمك

ممن اطلقنا عليهم    وللداللة على ذلك تم اختيار عينة تتمثل بالعلماء ذوي االصول المقدسية،  التاريخية. 
جمال الدين الصفدي    صاحب احد اشهر كتب التراجم وهو العالم المقدسيلقب المقادسة كما ترجم لهم  

بالو  "الوافي  كتاب  )   ".فيات،مؤلف  برنامج  استخدام  جرى  مجموعة  ( Access 2016وقد  حزمة  ،ضمن 
Office 2016) )وقد اعد جدول خاص سعى الستيعاب العناصر الرئيسة للترجمة ضمن النموذج االتي .:   

ر تعلق االمر بحقلي الكنية واللقب ، فانهما من الحقول التي عني الصفدي  الكنية واللقب :على قد -1
( عالما . ونجد ان بعض الكنى تتكرر  146( عالما من مجموع ) 121بضبطها فقد اورد كنى ) 

كثيرا في اسماء العلماء ،والسيما اولئك الذين ينحدرون من اسر معينة مثل بني قدامة وبني سرور  
( عالما ، والالفت ان اسمي تقي الدين  101فيما يخص االلقاب فتقل النسب لتبلغ ) اما    وغيرهم .

مرة بواقع نحو    ( 25وشمس الدين هي من بين االسماء التي تكررت ، وان مجموعها بلغ نحو ) 
 ربع مجموع االلقاب .

قديره  الوصف : قدم الصفدي مباشرة بعد ذكر االسم والكنية واللقب بعض التوصيفات التي تمثل ت  -2
، الزاهد ،   ، القدوة  العالم ،الشيخ ، االمام  للمترجم له ، من قبيل  الشخصي او تقدير المجتمع 

( عالما . وكانت كلمة االمام هي االكثر تواترا فقد  102وغيرها . وقد بلغ العلماء الذين وصفهم ) 
 ( مرة .37بلغت ) 

3-  : العا  النسبة الوظيفية  التوصيف  ، بعد تبنيه  ، توصيفا دقيقا للوظيفة التي  يستخدم الصفدي  م 
( عالم بنسبة تعادل تقريبا نصف العلماء الذين ذكرهم  72شغلها العالم . فقد حدد بدقة وظيفة ) 

في تراجمه . وهي الوظائف تتوزع بين الوظائف العلمية مثل المدرس والمعيد , والوظائف الشرعية  
وكالة بيت المال ، وهي كاتب ديوان    مثل قاضي القضاة والمفتي ،اما الوظائف االدارية فكانت 

 الجيش وغيرها .

 

: احمد بن احمد بن نعمة بن احمد فقد الف كتاب "اصول الفقه" جمع فيه بين طريقتي االمام فخر الدين والسيف  ( كأمثلة4)

: المصدر نفسه ، ج . ينظر  التفسير . كذلك ذكر احمد بن يوسف بن حسن بن رافع الذي صنف "  145، ص  6اآلمدي 

 .  190، ص 8الكبير"و"الصغير" . ينظر : المصدر نفسه ، ج
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التي حرص الصفدي على تثبيتها في ترجمته للعالم هي النسبة    سائل النسبة المكانية : من اهم الم -4
المكانية . وكان احيانا يحدد نسبته االولى تتضمن البلد الذي ولد فيه المترجم له او تعود اليه  

للبلد الذي يعيش فيه .وقد بلغ عدد العلماء الذين وثق انتسا بهم  اسرته باالصل والنسبة الثانية  
 (عالما .وبذلك يكون لهذا الحقل قد شغل المرتبة الثانية في عداد الحقول في برنامجنا .143) 

المذهب : عني الصفدي بذكر مذهب المترجم لهم ،ويتضح ان العلماء المقادسة لم يكونوا على   -5
الحنابلة ، وهم االكثرية ومن بعدهم الشافعية ومن ثم الحنفية فالمالكية  مذهب واحد ، فقد كان بينهم  

. وكال   قدامة وبني سرور  اسرتي بني  هم من  المترجم لهم  وتفسير ذلك ان قسما مهما من   .
 في بالد الشام ومصر .االسرتين من اعمدة المذهب الحنبلي 

الالفت للنظر ان يعنى الصفدي بايراد سنوات مولد  سنوات والدة العلماء المقادسة واماكنها : من  -6
العلماء المقادسة . فكتب السير والتراجم غالبا ال تعنى بهذا االمر ، اذ ينصرف االهتمام الى وفاة  

عالما وتلك نسبة كبيرة مقارنة بأي كتاب    ( 81العالم ال الى والدته . والمقدسي يثبت تواريخ ميالد ) 
 ( عالما .62اكن الوالدة بدرجة أقل اذ يبلغ من ذكرهم ) ترجمة آخر . ويأتي ذكر ام

المقدسي   -7 كان   : واماكنها  المقادسة  العلماء  وفاة  من  سنوات  سبقه  من  عادة  على  جريا  حريصا 
مؤلفي كتب التراجم على تثبيت وفيات من يترجم لهم . فكان هذا الحقل من بين اهم الحقول التي  

(  146( عالما من بين ) 135د احصينا تحديده لوفيات ) تكررت لعلماء المقادسة في كتابه . وق
 فجاء هذا الحقل في االهمية بعد ذكر االسم والنسبة المكانية .

التوزيع حسب القرون : من بين االمور التي عني بها البحث هو التوزيع الزمني اتراجم العلماء   -8
ه التراجم وفق القرون ، فكانت  المقادسة التي قدمها الصفدي ، فقد افردنا حقال الستقصاء توزيع هذ

النتيجة ان غالبية الشخصيات التي ترجم لها الصفدي هي ممن عاش في )القرن السابع للهجرة  
للهجرة /الرابع    القرن الثامن) الثالث عشر للميالد ( . ومن الالفت انه لم يترجم لمن عاش في  / 

، فلعل كثيرا من العلماء المقادسة  عشر للميالد ()القرن الذي عاش فيه ( اال بنسبة محدودة جدا  
 كانوا على قيد الحياة .

المقادسة كان يوثق اماكن   -9 العلماء  وفي تناول الصفدي لسير   : المقادسة  العلماء  اماكن دراسة 
دراسة العلماء ، فظهر لنا بأن دمشق هي المكان االول التي سجل الصفدي تلقي العلماء المقادسة  

الواضح ان كثير ممن كان مقدسيا قبل جيلين او ثالثة قد اصبح دمشقيا ، ولد  العلم فيها . ومن 
الى بغداد التي جاءت بالمرتبة الثانية بعد دمشق    في دمشق وتلقى العلم فيها . وان رحلته قد قادته
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اليها . ومن الواضح ان هذا العدد ال يمثل اال من  31، حيث وثق الصفدي ارتحال )  ( عالما 
لصفدي تحديدا بطلب العلم في بغداد . وقد يكون الكثيرون غيرهم من الذين استوعبتهم  اشار اليهم ا

         االشارة الى ذلك .  ترجماته قد قصد بغداد ، لكن المقدسي قد اغفل 
كان تحديد المناصب التي شغلها العلماء المقادسة من المسائل التي  مناصب العلماء :   -10

ه المناصب الى ثالثة انواع : علمية وشرعية وادارية ، وفقا  عني الصفدي بذكرها : وقد قسمنا هذ
لما اظهرته لنا التراجم . وبالتاكيد ان المناصب العلمية هي القاسم المشترك لهؤالء العلماء ، لكن  

المناصب الشرعية  (  18الصفدي ال يشير صراحة الى ذلك اال فقط فيما يخص )  عالما . اما 
قاضيا    14نصب القاضي . وقد اشار لنا الصفدي في تراجمه الى  فترتكز في المقام االول على م

. اما المناصب االدارية فقد اشار الصفدي صراحة الى تحديد عدد ممن تولوا هذه المناصب هم  
   ( عالما .  19) 
من اهم الحقول التي قد مها البحث    لقية للعلماء المقادسة : خً السمات العلمية واالخالقية وال -11

الثة انماط من االحكام  هو رصد الحكم الذي يصدره الصفدي بحق المترجم لهم . وقد قسمت الى ث
فمن االحكام العلمية كذكره بالحكم على علمية أبو بكر بن عمر بن علي  لقية  خً لقية و : علمية وخُ 

معرفة تامة بالفقه ومشاركة في الحديث .    بن سالم بانه كان من كبار ائمة العربية بالقاهرة له 
بن جعفر بن  احمد بن نعمة بن احمد    ومنهم  ُخلقية العالم المقدسيوكذلك بالنسبة للحكم على  

.  فقيها فاضال منقبض النفس عن ابناء الدنيا   كان بانه حكم على ُخلقيهالحسين ابن حماد حيث 
لقية العالم المقدسي فمناما   ها ذكره احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بالنسبة للحكم على خ 

 تام الشكل بدينا ليس له من اللحية اال شعرات .كان مهيبا  بن قدامة حيث ذكر عنه بانه 
مؤلفات العلماء المقادسة : وثق الصفدي عددا من مؤلفات العلماء الذين ترجم لهم ، ومن   -12

ويليه البحث في علوم القران ومن ثم الفقه  هم رصدنا لذلك تبين بأن حقل الحديث هو الميدان األ
للعالم المقدسي محمد بن احمد  شرح الفية ابن معطي .   كتاب   دابها .ومنها ذكره آفاللغة العربية و 

                                                    بن محمد بن عبدهللا . 
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 جع :              اثبت المصادر والمر

 المصادر األولية :              -أ

 م ( :  1469هـ /  874ابن تغري بردي ، جمال الدين يوسف ) ت 

،القاهرة ،دار الكتب    2الدليل الشافي على المنهل الصافي ،تحقيق وتقديم :فهيم محمد شلتوت ، ط -1

 م .1999المصرية ، 

الفتاح   -2 تقديم : سعيد عبد   ، امين  ، تحقيق : محمد محمد  الوافي  بعد  الصافي والمستوفي  المنهل 

 ) د . ت( . للكتاب ،  مةعاشور ، القاهرة ، الهيئة المصرية العا

:محمد حسين   -3 عليه  له وعلق  ،قدم  والقاهرة  ملوك مصر  في  الزاهرة  ،طشالنجوم  الدين    1مس 

 م .1992،بيروت ،دار الكتب العلمية ،

 م ( :   1448هـ /  852شهاب الدين احمد بن علي  ) ت ابن حجر العسقالني ، 

 م .  1993الجيل ، الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ، بيروت ، دار  -4

 م ( :   1656هـ /  1067خليفة ، مصطفى بن عبدهللا حاجي )ت 

 م . 1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، بغداد ، مكتبة المثنى ،  -5

 م ( : 1347هـ / 748الذهبي ، شمس الدين ابو عبدهللا محمد بن احمد ) ت 

د بن بسيوني زغلول ، بيروت ، دار الكتب  العبر في خبر من غبر ، تحقيق : ابو هاجر محمد السعي -6

 م  1985العلمية ، 

الصديق ، ، الطائف ، مكتبة    1المعجم المختص بالمحدثين ، تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة ، ط -7

 م .  1988

 م ( :   1369هـ /  771السبكي ، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ) ت 

، هجر   2طعبد الفتاح محمد الحلو ،  ، الشافعية الكبرى ، تحقيق : محمود محمد الطناحي  طبقات   -8

 م .  1992للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 م ( :  1362هـ /  764الصفدي ، خليل بن ايبك ) ت 

اعيان العصر واعوان العصر ، تحقيق : علي ابو زيد ، نبيل ابو عشمة وآخرون ، قدم له : مازن   -9

 .م1998اصر ، دمشق ، دار الفكر ، ، بيروت ، دار الفكر المع 1عبد القادر المبارك ، ط

تركي مصطفى ، بيروت ، دار  احياء التراث العربي    ، فيات ، تحقيق : احمد األرناؤوط  بالوالوافي   -10

 م .  1999، 

 م ( :   1678م /  1089ابن العماد الحنبلي ، ابي الفالح عبد الحي ) ت 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، تحقيق : عبد القادر االرنؤوط ، محمود األرناؤوط ، دمشق   -11

 م .   1985دار ابن كثير ، 

 م ( :  1447هـ /  851ابن قاضي شهبة ، تقي الدين ابي بكر بن احمد ) ت 

تأريخ ابن قاضي شهبة ، تحقيق : عدنان درويش ، دمشق ، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات  -12

 م . 1994العربية ، 

 م ( :  1418هـ /  821القلقشندي ، احمد بن علي بن احمد ) ت 

 صبح األعشى في صناعة االنشاء ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) د. ت ( .  -13

 م ( : 1228هـ / 626ياقوت ، شهاب الدين ابو عبدهللا بن عبدهللا الحموي ) ت

 .  م 2010اعة والنشر ، ، بيروت ، دار صادر للطب 8معجم البلدان ، ط -14
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