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عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  رأت  عين  آالف  عشرة  الشام  ))دخلت   : مسلم  بن  الوليد  قال 

وسلم((.

               ))تاريخ دمشق(( البن عساكر )327/1(.

سعد1بن1عبادة1رضي1اهلل1عنه1)ت:171هـ(1نزيل1حوران.11

هو الصحابي الجليل، َسعد بن عبادة... بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، من األنصار، وكنيته 

ًدا  قباء االثني عشر، وكان سيِّ بعين من األنصار، وكان أحد النُّ أبو ثابت، شِهد العقبة مع السَّ

هم على الخروج  أ للخروج إلى بدر ويأتي ُدوَر األنصار يحضُّ جواًدا، ولم يشهد بدًرا، وكان تهيَّ

ة[، فقال رسوُل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم: ))لئن كان سعٌد لم َيشَهْدها،  فُنِهش ]لسعْته حيَّ

لقد كان عليها حريًصا((، وشهد بعد ذلك ُأحًدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول اهلل 

صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وتوفي بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خالفة عمر رضي 

اهلل عنه.

ُمعاذ1بن1جبل1رضي1اهلل1عنه1)ت:181هـ(1شهيد1طاعون1عمواس1بالشام21.1

حابي الجليل، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، وُكنيته أبو عبد الرحمن، كان من  هو الصَّ

بعين من األنصار، وشهد بدًرا وهو  حابة بالحالل والحرام، وشِهد الَعقبة مع السَّ أعلم الصَّ

ابن عشرين أو إحدى وعشرين َسنة، وشِهد ُأحًدا، والخندق، والمشاهد كلَّها مع رسول اهلل 

ًما،  اليمن عامًلا ومعلِّ إلى  صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وبعثه رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم 

أبو بكر وهو عليها على  باليمن، واسُتخلف  وُقِبض رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم وهو 

ي في طاعون عمواس بالشام في ناحية األردن،  في خالفة عمر بن الخطاب  الجند. وقد ُتوفِّ

وهو ابن ثمان وثالثين َسَنة. 

بالل1بن1َرباح1رضي1اهلل1عنه1)ت:201هـ(1نزيل1دمشق.31

ن رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم، بالل بن َرباح مولى أبي بكر  حابي الجليل، مؤذِّ هو الصَّ

ه  الصديق رضي اهلل عنه، وكنيته أبو عبد اهلل، وكان من مولدي السراة، لِزم النبيَّ صّلى اللَّ
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ه عليه وسلم بينه  ن له، وشِهد معه جميع المشاهد، وآَخى النبيُّ صلَّى اللَّ عليه وسلم وأذَّ

اح، ُتوفي بدمشق في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، وُدِفن  وبين أبي ُعَبيدة بن الجرَّ

عند باب الصغير في مقبرة دمشق، وهو ابن بضع وستِّين سنة.

خالد1بن1الوليد1رضي1اهلل1عنه1)ت:211هـ(1فاتح1دمشق،1ووالي1الشام.41

القرشي،  المغيرة،  بن  الوليد  بن  خالد  المسلول،  اهلل  وسيف  الجليل،  حابي  الصَّ هو 

ُة الخيل  المخزومي، وكنيته أبو سليمان، كان أحَد أشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه أعنَّ

ار قريش الحروب إلى ُعمرة الحديبية - كما ثبت في الصحيح  في الجاهلية، وشهد مع كفَّ

أنَّه كان على خيل قريش طليعًة - ثم أسلم في سنة سبع بعد َخيبر، وقيل: قبلها. أرسله 

ر  ة فأبلى في قتالهم بالًء عظيًما، ثم ولَّاه حرب فارس والروم فأثَّ أبو بكر إلى قتال أهل الردَّ

فيهم تأثيًرا شديًدا، وفَتح دمشق، واستخلفه أبو بكر على الشام إلى أْن عزله عمر، وقد قال 

عنه النبيُّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم: ))ِنعُم عبُد اهلل وأخو العشيرة خالُد بن الوليد، سيٌف من 

ار((، وقال خالد عند موته: ما كان في األرض من ليلٍة أحبَّ  ه اهلُل على الكفَّ سيوف اهلل سلَّ

؛ فعليكم بالجهاد.  إليَّ من ليلة شديدة الجليد في َسريَّة من المهاجرين ُأصبِّح بهم العدوَّ

ي بمدينة حمص، وقيل: توفي بالمدينة النبويَّة. ُتوفِّ

رداء1رضي1اهلل1عنه1)ت:321هـ(1نزيل1دمشق.51 أبو1الدَّ

الخزرج،  بن  الحارث  بن  بن قيس...  زيد  بن  رداء، واسمه عويمر  الدَّ أبو  الجليل،  حابي  الصَّ هو 

كثيرة،  مشاهد  معه  وشِهد  كثيرة،  أحاديث  وسلَّم  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسول  عن  ث  حدَّ

أن يأخذوا  الذين أْوصى معاُذ بن جبل أصحاَبه  األربعة  وكان فقيًها عابًدا، عالًما قارًئا، أحد 

القاضي حينئٍذ يكون  ولَّاه قضاَء دمشق، وكان  اب  الخطَّ بن  العلَم عنهم، وقْد كان عمُر 

ان رضي اهلل عنه. خليفَة األمير إذا غاب، وُتوفي بدمشق في خالفة عثمان بن عفَّ

م1ِحص1وفقيهها.61 امت1رضي1اهلل1عنه1)ت:341هـ(1معلِّ ُعبادة1بن1الصَّ

شِهد  الوليد،  أبو  الخزرجي،  األنصاري  قيس،  بن  الصامت  بن  ُعبادة  الجليل،  الصحابي  هو 

وُأُحًدا،  بدًرا،  شِهد  الخزرج،  بن  عوف  بني  قوافل  على  نقيًبا  وكان  والثانية،  األولى  العقبة 

صلَّى  النبيُّ  واستعمله  وسلَّم،  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسول  مع  كلها  والمشاهد  والخندق، 
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دقات، وكان أحد الخمسة من األنصار الذين جَمعوا القرآن  اهلل عليه وسلَّم على بعض الصَّ

النبيِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم )معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب،  في زمن 

ة القرآن، ولما فتح المسلمون الشام  فَّ وأبو أيوب، وأبو الدرداء(، وكان عبادة يعلِّم أهل الصُّ

رداء؛ لُيعلِّموا الناس القرآن بالشام  أرسله عمر بن الخطاب، وأرسل معه معاذ بن جبل وأبا الدَّ

ين، وأقام ُعبادة بحمص، وأقام أبو الدرداء بدمشق، ومضى معاذ إلى  هوهم في الدِّ ويفقِّ

وسبعين  اثنتين  ابن  وهو  المقدس،  بالبيت  وقيل:  ملة،  بالرَّ عنه  اهلل  رضي  ُتوفي  فلسطين، 

َسنة.

م1)ت:541هـ(1نزيل71.1 ى1اهلل1عليه1وسلَّ ثوبان1رضي1اهلل1عنه،1موىل1رسول1اهلل1صلَّ

دقة1بها حص1وصاحب1دار1الصَّ

حابي الجليل، ثوبان مولى رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وُكنيته أبو عبد اهلل،  هو الصَّ

وهو من أهل السراة؛ قال: َيذُكرون أنَّه من حمير، أصابه ِسَباٌء، فاشتراه رسول اهلل صلَّى اهلل 

عليه وسلَّم فأعتقه، فلم يزْل مع رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم حتى ُقِبض رسول اهلل 

ل إلى الشام، فنزل حمص وله بها دار َصدقة، ومات بها في  صلَّى اهلل عليه وسلَّم، فتحوَّ

خالفة معاوية.

معاوية1بن1أبي1سفيان1رضي1اهلل1عنه1)ت:601هـ(1والي1الشام.81

عبد  أبو  وكنيته   ، ُقَصيٍّ بن  َمَناف  عبد  بن  سفيان..  أبي  بن  معاوية  الجليل،  حابي  الصَّ هو 

أبيه،  من  خوًفا  إسالمه؛  يكتم  وكان  القضاء،  عمرة  في  وقيل:  الفتح،  يوَم  أْسَلم  حمن،  الرَّ

الخلفاُء  واستعمله  الوحي،  كتابة  على  وسلَّم  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسوُل  استعمله  وقد 

)عمر وعثمان( على الشام، وبقي على الشام في خالفة علي رضي اهلل عنه ُقرابة عشرين 

ة تسعة عشر عاًما وأشهر؛ فَتح اهلل فيها الكثيَر من  سنة، ثم أصبح خليفًة، وبقي خليفة مدَّ

البالد، واشتهر بالِحكمة في سياسته الناس، ومداراته لهم، وكان قد عِهد البنه يزيد قبل 

موته وبَعث في البالد؛ ليأخذوا له ذلك، وتوفي في دمشق للنِّصف من رجب وهو يومئذ ابن 

اُك بن قيس، وُدِفن فيها، جزاه اهلل خيًرا عن اإلسالم  ثمان وسبعين سنة، وصلَّى عليه الضحَّ

والمسلمين.
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عوف1بن1مالك1رضي1اهلل1عنه1)ت:731هـ(1نزيل1حص.91

، وُكنيته أبو عمرو، أسلم قبل ُحنين وشِهد  حابي الجليل، عوف بن مالٍك األشجعيُّ هو الصَّ

ام في ِخالفة أبي بكر فنزل  ل إلى الشَّ ة، وتحوَّ ُحنيًنا، وكانت رايُة أشجع معه يوَم فتح مكَّ

ل خالفة عبد الملك بن مروان. حمص، وبقي إلى أوَّ

أبو1ُأمامة1الباهلي1رضي1اهلل1عنه1)ت:811هـ(1نزيل1حص101.1

حابي الجليل، ُصَديُّ بن َعجالن بن الحارث، وقيل: َعجالن بن وهب، أبو ُأمامة الباهليُّ  هو الصَّ

ام، قال سفيان  همي، وسهم بطن من باهلة، غلَبت عليه ُكنيته، َسَكن حمص من الشَّ السَّ

ابن عيينة: هو آِخر من مات بالشام من الصحابة، وقيل: كان آخرهم موًتا بالشام عبد اهلل 

ابن بسر.

واثلة1بن1األسقع1رضي1اهلل1عنه1)ت:831هـ(1نزيل1دمشق1وحص.111

ى بن عبد ياليل، من بني كنانة، وكنيته  حابي الجليل، واثلة بن األسقع بن عبد الُعزَّ هو الصَّ

اهلل  رسول  على  فقِدم  قلبه،  في  اإلسالم  وَقع  ثم  المدينة  ناحيَة  ينزل  كان  قرصافة.  أبو 

ز إلى تبوك، فأسلم وخَرج مع رسول اهلل صلَّى اهلل عليه  صلَّى اهلل عليه وسلَّم وهو يتجهَّ

ة، ُتوفي واثلة بن األسقع وهو ابن مئة وخمس سنين،  فَّ وسلَّم إلى تبوك، وكان من أهل الصُّ

وكان ينزل بيت المقدس ومات بها، وكان َيشَهد المغازي فيمرُّ بدمشق وحمص وينزل بها.

أنس1بن1مالك1رضي1اهلل1عنه1)ت:931هـ(1نزيل1دمشق.121

حابي الجليل، أنس بن مالك بن النضر بن عدي بن النجار، أبو حمزة، ويقال أبو ثمامة،  هو الصَّ

المفتي،  اإلماُم  وهو  وصاحبه،  وسلَّم  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسول  خاِدُم   ، النجاريُّ األنصاريُّ 

ث, َراوية اإلسالم، من المكثرين من ِرواية الَحديث عن النبيِّ صلَّى اهلل عليه  المقِرئ، المحدِّ

مالك  بن  أنس  على  دخلت  الزهري:  قال  الملك،  عبد  بن  الوليد  أيَّام  دمشق  قدم  وسلَّم، 

ا أدرْكنا  بدمشق وهو وحده فسألُته وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيًئا ممَّ

الَة، وهذه الصالة قد ُضيِّعت. توفي رضي اهلل عنه بالبصرة. إلَّا هذه الصَّ
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1بن1حرب1احلبشي1رضي1اهلل1عنه1نزيل1حص.131 َوحشيُّ

بعد  أْسَلم  عنه،  اهلل  رضي  لب  المطَّ عبد  بن  حمزة  قاتل  الحَبشي،  حْرب  بن  َوحشيُّ  هو 

ذلك، وصِحَب النبي صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وسمع منه أحاديَث، وشارك في قتل ُمسيِلَمة 

اب، فكان يقول: قتلُت خيَر الناس، وقتلُت شرَّ الناس، ونزل حمص حتى ماَت بها. الكذَّ

كعب1األحبار1)ت:321هـ(1نزيل1حص.141

هو َكعب األحبار بن ماتع، وُيكنى أبا إسحاق، وهو من حمير من آل ذي رعين، وكان على 

ِدين يهود، فأسلم وقِدم المدينة، ثم خرج إلى الشام، فسكن حمص، حتَّى توفي بها في 

ان. خالفة عثمان بن عفَّ

أبو1ُمسِلم1اخلوالني11نزيل1داريا.151

وفاة  قْبل  وأسلم  ة،  الجاهليَّ أدرك  اراني،  الدَّ الَخوالني،  مسلٍم،  أبو  ثوب،  بن  اهلل  عبد  هو 

النبيِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم، ولم يَره - وقيل: أسَلم على عهد معاويَة - ورأى جماعًة من 

اب وأبو عبيدة  أصحاب رسوِل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وروى عنهم؛ منهم: عمر بن الخطَّ

بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو ذر وعبادة وعوف بن مالك، سَكن الشام فنزل بداريا، وكان من 

ادهم، وله كرامات وفضائل، ومنها: حادثته مع األسود الَعنسي الذي  ام وزهَّ اد أهل الشَّ ُعبَّ

أبو  ُألقي فيها  جت، ثم  بنار عظيمة فُأجِّ أََمر األسوُد  أبو مسلم  ُيِجْبه  ا لم  باليمن، فلمَّ أ  تنبَّ

ي في زمن معاوية قبل ُبسر بن أبي أرطاة. ه شيًئا. ُتوفِّ مسلم فلم تضرَّ

أبو1إدريس1اخلوالني1)ت:801هـ(1عابد1أهل1الشام،1وقاضي1دمشق161.1

هو عايذ اهلل بن عبد اهلل، أبو إدريس الخوالني، ولد عام ُحنين في حياة رسول اهلل صلَّى 

اليمان  بن  وحذيفة  األشعري  موسى  وأبي  ذر  وأبي  الدرداء  أبي  عن  وروى  وسلَّم،  عليه  اهلل 

اد  ُعبَّ الملك بن مْروان، وكان من  أيَّام عبد  وأبي هريرة وغيرهم. وكان قاضي ِدمشق في 

ائهم، وإليه كانت أمور دمشق.  أهل الشام وُقرَّ

شهر1بن1حوشب1]دمشقي،1وقيل:1حصي[1)ت:1001هـ(.171

ِدمشق،  أهل  من  كن،  السَّ بن  يزيد  بنت  أسماء  مولى  اهلل،  عبد  أبو  حوشب،  بن  َشهر  هو 
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ويقال: من أهل حمص، قرأ القرآن على عبد اهلل بن عبَّاس، وَروى عن العبادلة )ابن عمر وابن 

عباس وابن عمرو(، وأبي هريرة وأبي أمامة.

راشد1بن1سعد1احِلمريي1]احلمصي[1)ت:1081هـ(.181

بن  هشام  خالفة  في  ومات  ِثقة،  وكان  حمص،  أهل  من  الِحميري،  سعد  بن  راشد  هو 

عبد الملك.

القاسم1بن1عبد1الرحن1)ت:1121هـ(1فقيه1دمشق.191

بن  يزيد  بن  خالد  بن  الرحمن  عبد  مولى  الرحمن،  عبد  أبو  الرحمن،  عبد  بن  القاسم  هو 

وسلمان  هريرة  وأبي  الباهلي  أمامة  أبي  عن  ث  حدَّ ِدمشق،  أهل  فقهاء  من  وهو  معاوية، 

الفارسي وَفضالة بن ُعبيد،.

عبداهلل1بن1عامر1الَيحُصيب1)ت:1181هـ(1قارئ1أهل1الشام،1وقاضي1دمشق.201

ام، َوِلي قضاء دمشق بعد أبي  هو عبد اهلل بن عامر، أبو عمران، اليحصبي، قارئ أهل الشَّ

إدريس الخوالني.

ة.211 قَّ وب1)ت:1181هـ(1نزيل1الرَّ ميمون1بن1ِمهران1أبو1أيُّ

ة وبها عقبه، وهو مولى بني نصر، ولد سنة  قَّ هو ميمون بن مهران، كنيته أبو أيوب، نزل الرَّ

أربعين، ومات بالرقة.

مشقي1)ت:1321هـ(.221 عمان1بن1امُلنذر1الدِّ النُّ

ل خالفة  اني، من أهل دمشق، وكان كثيَر الحديث، مات في أوَّ هو النُّعمان بن المنذر الغسَّ

بني هاشم.

مشقي1)ت:1941هـ(231.1 الوليد1بن1مسلم1الدِّ

إسحاق:  ابن  زاد  ة،  أميَّ بني  مولى  الفقيه،  القرشي،  العبَّاس  بن  مسلم  بن  الوليد  هو 

امات. دمشقي، ذَكره في الطبقة السادسة من أهل الشَّ
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ة1بن1الوليد1احِلمصي1)ت:1971هـ(.241 بقيَّ

وكان  الثِّقات،  عن  روايته  في  ثقًة  وكان  يحمد،  أبا  وُيكنى  الِحمصي،  الوليد  بن  ة  بقيَّ هو 

ضعيف الرواية عن غير الثقات، ومات في آخر خالفة محمد بن هارون.

م1)ت:2241هـ(1نزيل1دمشق.251 القاسم1بن1سالَّ

صاحب  المشهور،  األديب  الفقيه،   ، البغداديُّ عبيد،  أبو  ام،  سلَّ بن  القاسم  اإلمام  هو 

من  بها  فسمع  العلم،  لطلب  دمشق  قِدم  المذكورة،  والعلوم  المشهورة،  التصانيف 

بن  ث عنهم، وعن جرير وهشيم وحفص  الرحمن، وحدَّ هشام بن عمار وسليمان بن عبد 

اظ كسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي  غياث وأبي معاوية الضرير، وغيرهم من الحفَّ

ان، توفي بمكة. ويحيى بن سعيد القطَّ

احلارث1بن1معاوية1الكندي261.1

َن الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم  هو الحارث بن معاوية الكندي األعرج، رأى بالل بن رباح مؤذِّ

ين، وروى عن عمر بن الخطاب وبالل وأبي الدرداء رضي  بدمشق، وسأله عن المسح على الُخفَّ

اهلل عنهم.

عبد1الغين1امَلقدسي1)ت:6001هـ(1نزيل1دمشق.271

اعيل، وهي  د المقدسي، ُولد بَجمَّ هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور أبو محمَّ

أشهر،  بأربعة  المغني  صاحب  ين  الدِّ ق  موفَّ الشيخ  من  أكبَر  وكان  نابلس،  أعمال  من  قرية 

ًفا، ثقة؛ سمع الكثير، ورَحل إلى البالد، وكَتب  وهما ابنا خالة، كان إماًما حافًظا، متقًنا ُمصنِّ

اظهم، وكان إماًما عابًدا، زاهًدا ورًعا. الكثير، وهو أحُد أكابر أهل الحديث وأعيان حفَّ

ثها.281 ام1وحمدِّ أبو1عمرو1ابن1الصالح1)ت:6431هـ(1مفيت1الشَّ

هو ُعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري، أبو عمرو، المعروف 

وحلب  بالموصل  ه  وتفقَّ الشرق  ببالد  الحديَث  سمع  ثها،  ومحدِّ الشام  مفتي  الح،  الصَّ بابن 

ة ودرَّس بالصالحية،  وغيرها، وقِدم الشام، وهو في عداد الفضالء الِكبار، وأقام بالقدس مدَّ

ل َمن وليها من  ة، وهو أوَّ ل إلى دمشق، ودرَّس بالرواحية، ثم بدار الحديث األشرفيَّ ثم تحوَّ
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شيوخ الحديث، وهو الذي صنَّف كتاب وْقفها، ثم بالشامية الجوانية، وقد صنف كتًبا كثيرة 

مفيدة في علوم الحديث، أشهرها ))معرفة أنواع علوم الحديث(( المعروف بمقدمة ابن 

ًنا زاهًدا، ورًعا ناسًكا، وقد كانت وفاته بمنزله في دار الحديث  الصالح، وله كتب أخرى، كان َديِّ

األشرفية وُصلِّي عليه بجامع دمشق.

خاوي1)ت:6431هـ(1سكن1دمشق.291 السَّ

، أبو الحسن،  افعيُّ ، الشَّ خاويُّ ، السَّ هو عليُّ بن محمد بن عبد الصمد الهمداني، المصريُّ

)بمصر(  صخا  من  أصله  نظم،  وله  والتَّفسير،  واللُّغة،  واألصول،  بالقراآت،  عالم  ين،  الدِّ َعلم 

اإلقراء((،  وكمال  القراء  ))جمال  كتبه:  من  بقاسيون.  وُدفن  فيها،  وُتوفي  ِدمشق،  سَكن 

د بن عبد الرحمن تلميذ الحافظ ابن حجر، الذي  خاوي محمَّ وغيره من الكُتب، وهو غير السَّ

ُتوفي بالمدينة النبويَّة 902هـ.

اني[1)ت:6521هـ(.301 ين1]احلرَّ ة1جد1شيخ1اإلسالم1تقي1الدِّ ين1ابن1تيميَّ َمد1الدِّ

اني  ة، الحرَّ الم بن عبد اهلل بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيميَّ هو عبد السَّ

سنة  حدود  في  ُولد  اإلسالم،  بشيخ  المشهور  تيمية،  ابن  ين  الدِّ تقيِّ  الشيخ  َجدُّ   ، الحنبليُّ

ين، وسِمع الكثير، ورَحل  ه الخطيب فخر الدِّ ه في ِصغره على عمِّ تسعين وخمسمئة، وتفقَّ

إلى البالد، وبَرع في الحديث والفقه وغيره، ودرَّس وأفتى، وانتفع به الطلبة، له تفسير للقرآن، 

وهو صاحب الكتاب المشهور ))المنتقى(( في أحاديث األحكام.

ووي1]احلوراني[1)ت:6761هـ(1شيخ1دار1احلديث1بدمشق.311 النَّ

هو يحيى بن شرف، أبو زكريا، محيي الدين النَّووي )ِنسبًة إلى نوى، قرية من ُقَرى حوران 

بسوريا(، رحل إلى دمشق ودرس فيها، وسمع الحديث، مع ُزهد وورع، وأمر بالمعروف ونهي 

مفيدة؛  عديدة  مصنَّفات  له  أْجر،  غير  من  بدمشق  الحديث  دار  مشيخَة  ولي  المنكر،  عن 

أشهرها كتاب ))رياض الصالحين(( و))األربعون النووية(( وشرحه لصحيح مسلم، و))منهاج 

الطالبين(( في الفقه الشافعي الذي ُيعدُّ عمدة في المذهب.
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س1دمشق1ومفتيها1وقاضيها.321 ين1األذرعي1احلنفي1)ت:6771هـ(1مدرِّ َصدر1الدِّ

ة  ين األذرعي، شيخ الحنفيَّ بيع ابن أبي الِعز، َصدر الدِّ هو ُسليمان بن ُوهيب بن عطاء، أبو الرَّ

في زمانه وعالمهم، من أهل أذرعات )بقرب دمشق( وتسمى اليوم درعا، أقام في دمشق 

بيبرس،  الظاهر  الملك  أيَّام  في  القضاة  قضاء  فولي  القاهرة،  إلى  وانتقل  وُيفتي،  يدرِّس 

مه وال يفارقه في غزواته، ثم استعفاه من القضاء بالقاهرة،  وحجَّ معه، وكان يحبه وُيعظِّ

أشهر،  ثالثة  َة  مدَّ فباشره  وفاته،  ُقَبيل  القضاء  وولي  بالظاهريَّة،  فدرَّس  دمشق،  إلى  وعاد 

شارح  الحنفي  العز  أبي  ابن  غير  وهو  الجامع(.  لمسائل  الجامع  )الوجيز  منها  تصانيف،  له 

حاوية الذي توفي )792 هـ(. الطَّ

مشقي[1)ت:7281هـ(.331 اني،1ثم1الدِّ ة1]احلرَّ شيخ1اإلسالم1ابن1تيميَّ

امة، الفقيه، الحافظ، الزاهد العابد، القدوة، شيخ اإلسالم  هو اإلمام العالم، العلم العلَّ

البركات  أبي  بن  الحليم  عبد  المحاسن  أبي  ين  الدِّ ِشهاب  بن  أحمد  العباس  أبو  ين  الدِّ تقيُّ 

األول  ربيع  عاشر  االثنين  يوم  مولده  وكان  مشقي،  الدِّ ثم  اني،  الحرَّ ة  تيميَّ بن  السالم  عبد 

ان سنة إحدى وستِّين وستمئة، وقِدم مع والده وأهله إلى ِدمشق وهو صغير، فَسِمع  بحرَّ

الحديث وقرأ بنفسه الكثير، وطلب الحديث، وكتب الطبقات واألثبات، والزم السماع بنفسه 

ا كثير المحفوظ،  ة سنين، وقل أْن سمع شيًئا إلَّا حفظه، ثم اشتغل بالعلوم، وكان ذكّيً مدَّ

فصار إماًما في التفسير وما يتعلَّق به، عارًفا بالفقه، فيقال: إنَّه كان أعرف بفقه المذاهب 

األصول  في  عالما  العلماء،  باختالف  عالما  وكان  وغيره،  زمانه  في  كانوا  الذي  أهلها  من 

ة، وله تصانيُف كثيرة، وتعاليُق  ة والعقليَّ والفروع والنَّحو واللُّغة، وغير ذلك من العلوم النقليَّ

مفيدة، في األصول والفروع، وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعٌة من علماء عصره، 

وكان جريًئا قوّيًا ال يخاف في اهلل لومة الئم، حثَّ الناس واألمراء على ِجهاد التتار، بل ذهب 

فلَم  مسلم  أنك  عي  تدَّ أنت  له:  وقال  ِدمشق،  ليدخل  جاء  حين  ملكهم  لمقابلة  بنفسه 

فة، وله األثر الكبير في مناظرة أهل  جئَت تغزو بالد اإلسالم، وغير ذلك من المواقف المشرِّ

بحقٍّ  فكان  منها،  الناس  بْين  اندرس  ا  ممَّ يديه  على  اهلل  أحيا  بما  الفاسدة  والعقائد  الِبدع 

تعالى  اهلل  فرحمه  بها؛  محبوًسا  كان  التي  بالقاعة  دمشق  بقلعة  ي  ُتوفِّ ين.  للدِّ ًدا  مجدِّ

وجزاه عن اإلسالم والمسلمين خيًرا.
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ابن1َجاعة1الِكناني1)ت:7331هـ(1احلموي.341

د بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم  ين أبو عبد اهلل محمَّ هو قاضي القضاة، العالم، َبدر الدِّ

ابن سعد اهلل بن َجماعة، الكناني، الَحموي األصل، ُولد ليلة السبت رابع ربيع اآلخر سنة تسع 

م  دة، وتقدَّ ل علوًما متعدِّ وثالثين وستمئة بحماة، وسمع الحديث واشتغل بالعلم، وحصَّ

وساد أقرانه، ثم ولي الُحكم والَخطابة بالقدس الشريف، ثم ُنقل منه إلى قضاء مصر في 

ة، ثم ولي قضاء الشام وجمع له معه الخطابة ومشيخة الشيوخ وتدريس  األيَّام األشرفيَّ

يانة والورع، وكفِّ األذى،  يانة، والصِّ ياسة والدِّ الرِّ العادلية وغيرها مدًة طويلة، كل هذا مع 

العالم  أدب  في  والمتكلم  السامع  ))تذكرة  أشهُرها:  النافعة،  الفائقة  التَّصانيف  وله 

والمتعلم((.

افعي1)ت:7391هـ(1خطيب1دمشق.351 ين1القزويين1الشَّ جالل1الدِّ

ين القزويني الشافعي، المعروف  حمن بن عمر، أبو المعالي، جالل الدِّ د بن عبد الرَّ هو محمَّ

القضاء في  بالموصل، ولي  الُفقهاء، أصله من قزوين، ومولده  أدباء  بخطيب دمشق، من 

ناحية بالروم، ثم قضاء دمشق سنة 724 هـ، فقضاء القضاة بمصر سنة 727، ونفاه السلطان 

الملك الناصر إلى ِدمشق سنة 738، ثم ولَّاه القضاء بها، فاستمرَّ إلى أن توفي رحمه اهلل.

ة.361 يار1الشاميَّ ث1الدِّ امِلزي1)ت:7421هـ(1حمدِّ

محمد  أبي  الزكي  ابن  ين  الدِّ جمال  اج،  الحجَّ أبو  يوسف،  بن  حمن  الرَّ عبد  بن  يوسف  هو 

بالمزة  ُولد بظاهر حلب، ونشأ  الشاميَّة في عصره.  يار  الدِّ ث  المزي، محدِّ الكلبي  القضاعي 

ومعرفة  الحديث  في  ثم  اللُّغة،  في  مَهر  دمشق،  في  وتوفي  دمشق(،  ضواحي  )من 

ِرجاله. وصنَّف كتًبا، منها: ))تهذيب الكمال في أسماء الرجال((، و))تحفة األشراف بمعرفة 

ثين بعده عياٌل على هذين الكتابين. قال  األطراف((؛ قال ابن طولون: ومن المعلوم أنَّ المحدِّ

ي. ة، والمزِّ مياطي، وابن تيميَّ الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيُت أربعة: ابن دقيق العيد، والدِّ

احلي.371 مشقي1الصَّ ابن1عبد1اهلادي1)ت:7441هـ(1الدِّ

ين، أبو عبد  د بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، شمس الدِّ هو محمَّ

للحديث،  حافظ  الصالحي،  مشقي  الدِّ ثم  األصل،  اعيلي  الَجمَّ المقدسي  ُقدامة  ابن  اهلل، 
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ه األعلى، أَخذ عن ابن  عارف باألدب، من ِكبار الحنابلة، يقال له: »ابن عبد الهادي« نسبًة إلى َجدِّ

ة والذهبي وغيرهما، وصنَّف ما يزيد على سبعين كتاًبا، ومات قبل بلوغ األربعين، من  تيميَّ

ة((، و))المحرر في الحديث((،  كتبه: ))العقود الدريَّة في مناقب شيخ اإلسالم أحمد ابن تيميَّ

و))فضائل الشام((، و))الصارم المنكي في الردِّ على ابن السبكي((.

ام.381 هيب1)ت:7481هـ(1حافظ1الشَّ مشس1الدين1الذَّ

هبي،  الذَّ قايماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  د  محمَّ عبداهلل  أبو  اظ،  الحفَّ خاتمُة  اإلمام  هو 

العلل  في  ثاقب  نظٌر  له  كان  والوَرع،  بالعلم  اشتهر  ميافارقين،  أهل  من  األصل  تركماني 

ا تنبئ عن ِعلمه الزاخر في الحديث  فاته كثيرة جّدً جال وأحوالهم، وعلم الحديث، ومصنَّ والرِّ

وله  األعالم((،  مشاهير  وطبقات  اإلسالم  ))تاريخ  المشهور:  الكتاب  فله  والتاريخ،  جال  والرِّ

جال((، و))تذكرة الحفاظ((  الرِّ جال كتب كثيرة أشهرها ))ميزان االعتدال في أحوال  الرِّ في 

النبوي((،  و))الطب  ))الكبائر((  كتاب  وله  المستدرك،  على  تعليقات  وله  القراء((،  و))طبقات 

ي في دمشق، وُصلِّي عليه في جامع دمشق، وُدفن بباب الصغير. وغيرها، ُتوفِّ

ق.391 مة1احملقِّ 1)ت:7511هـ(1العالَّ مشقيُّ ة1الدِّ م1اجَلوزيَّ ابن1قيِّ

رعي، إمام الَجوزيَّة، وابن قيِّمها، ُولد في  د بن أبي بكر بن أيوب الزُّ ين محمَّ هو شمس الدِّ

دة،  سنة إحدى وتسعين وستمئة، وسمع الحديَث، واشتغل بالعلم، وبَرع في العلوم المتعدِّ

يار  الدِّ ة من  تيميَّ ابن  ين  الدِّ الشيخ تقيُّ  التفسير والحديث واألصلين، ولما عاد  ما علم  ال سيَّ

ا،  جّمً علًما  عنه  فأخذ  يخ،  الشَّ مات  أْن  إلى  الزمه  وسبعمئة  عشرة  ثنتي  سنة  في  المصريَّة 

مع ما سَلف له من االشتغال، فصار فريًدا في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليًلا 

ا مصنفاته فأكثر من  غار شيء كثير، أمَّ ونهاًرا، وكثرة االبتهال، له من التصانيف الكبار والصِّ

عين  أن ُتحصر هنا، ولكن ِمن أشهرها: ))زاد المعاد في َهدي خير العباد((، و))أعالم الموقِّ

عن ربِّ العالمين((، و))مدارج السالكين((، وغيرها كثير. 

فدي1)ت:7641هـ(1الدمشقي1ثم1احلليب.401 ين1الصَّ صالح1الدِّ

ين، أديب، مؤرِّخ، كثير التَّصانيف الممتعة،  فدي، صالح الدِّ هو خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصَّ

ُولد في صفد )بفلسطين( وإليها ِنسبُته، وتعلَّم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر 
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بها، ثم ولع باألدب وتراجم األعيان، وتولَّى ديوان اإلنشاء في َصفد ومصر وحلب، ثم وكالة 

بيت المال في ِدمشق، فُتوفي فيها، وله ُزهاء مئتي مصنَّف، أشهرها ))الوافي بالوفيات((.

مشقي1)ت:7741هـ(.411 ابن1كثري1الدِّ

ين أبي حفص عمر بن كثير  ين، أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب شهاب الدِّ هو عماد الدِّ

عشرين  سادس  الخميس  يوم  في  ي  ُتوفِّ والتاريخ،  التَّفسير  صاِحب   ، الشافعيُّ  ، الُقرشيُّ

شعبان بِدمشق، ومولده بقرية شرقي ُبصَرى من أعمال ِدمشق في سنة إحدى وسبعمئة، 

وسِمع  واأللفاظ،  المعاني  أهل  وُعمدة  اظ،  والحفَّ العلماء  ُقدوَة  كان  تعالى،  اهلل  رحمه 

ث وألَّف، وكان له اطالع عظيم في الحديث والتَّفسير والتاريخ،  وجَمع، وصنَّف ودرَّس، وحدَّ

بط والتَّحرير، وانتهى إليه ِعلم التاريخ والحديث والتَّفسير، وله مصنَّفات عديدة  واشتهر بالضَّ

مفيدة، ومن أشهر مصنفاته: ))تفسير القرآن العظيم((، وـ))البداية والنهاية((.

ابن1أبي1العز1احلنفي1)شارح1الطحاوية(1)ت:7921هـ(1قاضي1دمشق.421

د بن عالء الدين عليِّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، األذرعي،  ين محمَّ امة َصدر الدِّ هو العلَّ

بالعلوم، وكان ماهًرا في دروسه وفتاويه،  731هـ، اشتغل  ُوِلد سنة  مشقي،  الدِّ الحي،  الصَّ

ثم   ،779 سنة  المحرم  في  دمشق  قضاء  ولي  ثم  ة،  مدَّ البلقاء  قاعدة  بحسبان  وخَطب 

ولي قضاء مصر فأقام شهًرا ثم استعفى، ورَجع إلى دمشق على وظائفه. له مصنفات؛ 

أشهرها شرح ))العقيدة الطحاويَّة((. وتوفي رحمه اهلل تعالى بدمشق.

مشقي.431 ابن1رجب1احلنبلي1)ت:7951هـ(1البغدادي1ثم1الدِّ

ين،  مشقي، أبو الفَرج، زين الدِّ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السالمي البغدادي، ثم الدِّ

ي في دمشق. من كتبه ))شرح  حافٌظ للحديث، من كبار العلماء، ُولد في بغداد، ونشأ وُتوفِّ

ِعلل الترمذي(( و))جامع العلوم والحكم((، و))فضائل الشام((، و))فتح الباري شرح صحيح 

ه، و))ذيل طبقات الحنابلة البن أبي يعلى(( وغيرها من الكُتب. البخاري(( لم يتمَّ
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اء1دمشق.441 ابن1اجَلزري1)ت:8331هـ(1شيخ1قرَّ

د بن علي بن يوسف، الشهير بابن الجزري؛ ِنسبة إلى جزيرة  د بن محمَّ د بن محمَّ هو محمَّ

مع  الروم  بالد  إلى  ودخل  مراًرا،  مصر  إلى  رحل  اء،  القرَّ شيَخ  فيها  وصار  بدمشق  ُولد  عمر، 

تيمورلنك، ثم رحل إلى شيراز، وفيها ُتوفي عن 82 عاًما، له مصنَّفات؛ أشهرها: ))النشر في 

القراءات العشر((، و))التمهيد في علم التجويد((، وله ))منجد المقرئين((، و))الدرة المضيئة 

في القراءات((، وغيرها من المصنفات.

ابن1حجة1احَلموي1)ت:8371هـ(.451

األَدب  إمام أهل  ابن حجة،  ين  الدِّ األزراري، تقيُّ  الَحموي  بن عبد اهلل  بن علي  أبو بكر  هو 

ثر، حَسَن األخالق  في عصره، وكان شاعًرا جيِّد اإلنشاء، وكان طويَل النََّفس في النَّظم والنَّ

)خزانة  منها  كثيرة،  فاته  مصنَّ فيها.  ومات  ونشأ  ولد  )بسورية(،  َحماة  أهل  من  والمروءة، 

األدب(، و)ثمرات األوراق(، و)كشف اللثام عن وجه التورية واالستخدام(، و)الثمرات الشهية 

من الفواكه الحموية(، وغيرها من الكتب.

امَلرداوي1)ت:8851هـ(1نزيل1دمشق.461

مشقي: فقيه حنبلي، ُولد في مردا )قرب  هو عليُّ بن سليمان بن أحمد المرداوي، ثم الدِّ

نابلس(، وانتقل في كبره إلى ِدمشق فُتوفي فيها، من كتبه: ))اإلنصاف في معرفة الراجح 

من الخالف((، و))التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع((، و))تحرير المنقول((، في أصول 

الِفقه، وشرح ))التَّحبير في شرح التَّحرير((.

ين1الِبقاعي1]نسبة1لسهل1الِبقاع1بسوريا[1)ت:8851هـ(.471 ُبرهان1الدِّ

الِبقاعي، سَكن دمشق،  إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي  أبو الحسن  ين  الدِّ هو برهان 

ة علوم، له مصنَّفات، أشهرها ))تنبيه الغبي  ورَحل إلى بيت المقدس والقاهرة، بَرع في عدَّ

إلى تكفير ابن عربي((؛ حيث ألَّفه للردِّ على ابن الفارض وابن عربي، وبيَّن وجه تكفيرهما من 

أقوالهما وأحوالهما، وله ))عنوان الزمان في تراجم الشيوخ واألقران((، و))أخبار الجالد في 

فتح البالد((، وغيرها من الكتب.
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فاريين1)ت:11881هـ(1نزيل1دمشق.481 السَّ

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، أبو العون: عالم بالحديث واألصول 

إلى دمشق فأخذ عن علمائها.  نابلس( ورحل  واألدب، محقق. ولد في سفارين )من قرى 

وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى، وتوفي فيها، من كتبه )كشف اللثام، شرح عمدة األحكام( 

و)غذاء األلباب، شرح منظومة اآلداب(، و )لوائح األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية المضية 

في عقد أهل الفرقة المرضية(.

ة.491 يار1الشاميَّ ابن1عابدين1صاِحب1احلاشية1)ت:12521هـ(1فقيه1الدِّ

ة، وإمام  يار الشاميَّ الدِّ مشقي: فقيه  د أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدِّ هو محمَّ

الحنفيَّة في عصره، مولده ووفاته في ِدمشق. له: ))رد المحتار على الدر المختار((، المعروف 

ريَّة  ا أورده الحلبي على الدر المختار((، و))العقود الدُّ بحاشية ابن عابدين، و))رفع األنظار عمَّ

في تنقيح الفتاوي الحامديَّة((، و))نسمات األسحار على شرح المنار((.

مشقي1)ت:13071هـ(.501 طي1الدِّ حممد1جيل1الشَّ

أعيان  من  كان  الدمشقي،  الحنبلي  طي  الشَّ معروف  بن  عمر  بن  حسن  بن  د  محمَّ هو 

والده  حجر  في  ونشأ  1248هـ،  سنة  بدمشق  ُولد  الِعشرة.  حَسَن  ودوًدا  ا،  سخّيً العلماء، 

ده وحِفظه على الشيخ مصطفى التلي، والزم دروس والده توحيًدا  امة، وقرأ القرآن وجوَّ العلَّ

ج وانتفع، من كتبه: )رسالة الفتح  وفقًها، وفرائض وحساًبا، ونحًوا وصرًفا، وغير ذلك، وبه تخرَّ

الرائض(، وقد جَعل في كل صفيحة منه بحًثا  المبين( ُطبعت بدمشق، وكتاب )صحائف 

له  ا. ومنها في الهندسة: )بسط الراحة لتناول المساحة(، اختصره من كتاب والده، وذيَّ خاّصً

ام(،  ة، ومنها )تسهيل األحكام فيما يحتاج إليه الُحكَّ بخريطة فيها رسم األشكال الهندسيَّ

على  )شرح  ومنها  مطبوعة،  العقاريَّة(  فات  التصرُّ في  ة  الحنبليَّ و)القواعد  ة،  مادَّ ألف  نحو 

الدور األعلى للشيخ األكبر(، وغيرها من الكُتب.

ام1يف1عصره.511 1)ت:13321هـ(1إمام1الشَّ ين1القامسيُّ الشيخ1جال1الدِّ

إمام  بالقاسمي،  المعروف  سعيد  محمد  بن  ين  الدِّ جمال  د  محمَّ الفرج  أبو  امة  العلَّ هو 

ًرا، مصلًحا وأديًبا، انفَرد بفضائَل ومناقب كثيرة،  ًثا فقيًها مفسِّ ام في عصره، كان محدِّ الشَّ
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اص والمخرفين، وقد قام برحالت عديدة،  هة والُقصَّ وصَبر لصدمات المهاجمين من المتفقِّ

فرحل إلى بيت المقدس، وزار عدًدا من مدن فلسطين، ثم سافر إلى مصر. من مؤلَّفاته: 

ة  )محاسن التأويل(، و)إصالح المساجد من الِبدع والعوائد(، و)دالئل التوحيد(، و)تاريخ الجهميَّ

والمعتزلة(، و)الفتوى في اإلسالم(، و)قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث(، وغيرها 

ي رحمه اهلل في دمشق، وُدفن في مقبرة الباب الصغير. من الكُتب، ُتوفِّ

مشقي1)ت:13351هـ(.521 اق1الَبيطار1الدِّ عبد1الرزَّ

ين، ضليع في  : عالم بالدِّ مشقيُّ ، الدِّ هو عبد الرزَّاق بن حسن بن إبراهيم الَبيطار، الميدانيُّ

ر في علومه، وكان  األدب والتاريخ، مولده ووفاته في ِدمشق، حِفظ القرآن في ِصباه، وتمهَّ

الكتاب  ِعلَمي  على  أمره  آِخر  في  واقتصر  ة،  مدَّ باألدب  واشتغل  نظم،  وله  وت،  الصَّ حَسَن 

َب النْفس، ولِقي  نة، وكان من ُدعاة اإلصالح في اإلسالم، وقوًرا، حَسَن المفاكهة، طيِّ والسُّ

في سبيل ذلك عنًتا من الجامدين، من مؤلَّفاته: )حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر( 

ة،  ة، والثانية البعليَّ ة رحالت، إحداها القدسيَّ ترَجم به معاصريه، و )الرحلة( اشتمل على ِعدَّ

وله بضع عشرة رسالة في األدب والتاريخ لم ُيطبع منها شيء.

1)ت:13381هـ(.531 مشقيُّ 1الدِّ الشيخ1طاهر1اجلزائريُّ

، وقد  ، الحَسنيُّ مشقيُّ ، الدِّ يخ طاهر بن صالح بن أحمد حسين بن موسى الجزائريُّ هو الشَّ

البلد الذي جاءت  ُنسب إلى ِدمشق موطن والدته ونشأته ووفاته، وُنسب إلى الجزائر؛ ألنَّه 

منه أسرُته مهاجرًة إلى دمشق بعد االحتالل الَفرنسي للجزائر، ُولد في دمشق عام 1268هـ، 

ريعة، وتاريخ الملل والنِّحل، وتاريخ العرب واإلسالم،  ًعا في علوم الشَّ وكان رحمه اهلل متضلِّ

ريعة وعلوم اللُّغة واألدب، من مؤلَّفاته: )التبيان  وتراجم ِرجاله، وكان إماًما في علوم الشَّ

في  الآللي  و)العقود  األثر(،  أصول  إلى  النَّظر  و)توجيه  بالقرآن(،  المتعلِّقة  المباحث  لبعض 

األسانيد العوالي(، و)مختصر أَدب الكاتب(، و)مختصر البيان والتبيين للجاحظ(، وغيرها من 

الكُتب.

1)ت:13461هـ(.541 مشقيُّ عبد1القادر1بن1بدران1الدِّ

حيم، المشهور بابن بدران  يخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرَّ امة الشَّ هو العلَّ
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، بَرع في سائر العلوم  ، ُولد في بلدة دوما سنة 1280هـ، وهو فقيٌه أصوليٌّ حنبليٌّ عديِّ السَّ

ر في الفقه والنَّحو، فكان رحمه اهلل عَلًما من األعالم، وقد  ة، وتبحَّ ة والرياضيَّ ة واألدبيَّ العقليَّ

ابُتلي من أهل زمانه ابتداًء من أهل بلدته دوما، من مؤلَّفاته: )المدخل إلى مذهب اإلمام 

ام(، و)شرح روضة الناظر  ام في تراجم المفتين بدمشق الشَّ وض البسَّ أحمد بن حنبل(، و)الرَّ

ي رحمه اهلل بمدينة ِدمشق، وُدِفن في مقبرة الباب الصغير. البن ُقدامة(. ُتوفِّ

مشقيُّ.551 اب1)ت:13731هـ(1احلمصي1ثم1الدِّ د1كامل1القصَّ الشيخ1حممَّ

اب، أصله من مدينة )ِحمص(، انتقل أبوه إلى ِدمشق فُولد  د كامل بن أحمد القصَّ هو محمَّ

ام، فقد أنشأ  عاة إلى اهلل، ومن أركان التَّعليم واإلرشاد في الشَّ فيها، كان من العلماء الدُّ

أعالٌم من أهل  تعلَّم فيه  ة(؛  العثمانيَّ )المدرسة  ى حيًنا  ة(، وكانت ُتسمَّ الكامليَّ )المدرسة 

ين  د بهجة البيطار، والدكتور عبد الرحمن الشهبندر، واألستاذ خير الدِّ الشام، كالشيخ محمَّ

ام، ورشيد  د النشاطات؛ تعاون مع القسَّ اب رحمه اهلل متعدِّ ركلي، وغيرهم، كان القصَّ الزِّ

بينهم تعاون وتنسيق  العلماء األعالم في زمنه، وكان  الخطيب، وكلِّ  ين  الدِّ رضا، ومحبِّ 

ياسة، وقد ظهر ذلك في مقاومتهم لُطغيان االتحاديِّين.  عوة والسِّ في مجاالت الدَّ

1)ت:13891هـ(.561 مشقيُّ ين1اخلطيب1الدِّ حمب1الدِّ

ِدمشق؛  في  الشهيرة  الحَسني  الخطيب  آل  ألسرة  ُينَسب  الخطيب،  ين  الدِّ ُمحبُّ  هو 

وصحفّيًا  بارًزا،  ًرا  مفكِّ الخطيب  ين  الدِّ محبُّ  كان  مدارسها.  في  وتعلَّم  فيها،  ولد  فقد 

ة، ودافع عن منهج  ع، وتعاون مع رجال الحركات اإلسالميَّ المًعا، كاَفَح تيارات الغرب والتشيُّ

ة  رئيس تحرير )مجلَّ الفتح(، وكان  الزهراء( و)مجلة  س )مجلة  اتِّباعه، أسَّ إلى  لف، ودعا  السَّ

و)تاريخ مدينة  ين(،  ل في اإلسالم(، و)ذكرى موقعة ِحطِّ األوَّ )الرعيل  األزهر(، من مؤلَّفاته: 

َعشريَّة(،  االثني  يعة  الشِّ ِدين  عليها  قام  التي  العريضة  و)الخطوط  األندلس(،  في  الزهراء 

و)مختصر التُّحفة االثني َعشريَّة(، والتعليق على كتاب )العواصم من القواصم(. 

1)ت:13961هـ(.571 مشقيُّ د1بهجة1البيطار1الدِّ الشيخ1حممَّ

ولد  مصلح،  مؤرخ  أديب  فقيه،  عالم  الَبيطار،  ين  الدِّ بهاء  د  محمَّ بن  بهجة  د  محمَّ هو 

جمال  بالشيخ  تأثُّره  وكان  الجزائر،  من  األعلى  ها  َجدُّ عريقة،  ة  ِدمشقيَّ أسرة  في  بدمشق 
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ة العلماء، ثم في رابطة العلماء في دمشق،  ين القاسميِّ كبيًرا، وقد اختير في جمعيَّ الدِّ

في  ثم  لوالده،  خَلًفا  الميدان  في  القاعة،  جامع  في  والتدريس  واإلمامة  الَخطابة  وتولَّى 

في:  التدريس  وظائف  في  ل  تنقَّ وفاته،  حتى  فيه  استمرَّ  أيًضا،  الميدان  في  الدقاق  جامع 

ة بدمشق، من مؤلَّفاته: )اإلسالم  ة الشرعيَّ سوريا، والِحجاز، ولبنان، كما أنَّه درَّس في الكليَّ

حلة النجديَّة الِحجازيَّة: صور من حياة البادية(،  يعة(، و)الرِّ نة والشِّ حابة الكرام بين السُّ والصَّ

ق كتاب )أسرار العربية  ْجستاني(، وحقَّ وعلَّق على كتاب )مسائل اإلمام أحمد ألبي داود السِّ

(، وغيرها من  البن األنباري(، وكتاب )قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسميِّ

الكُتب.

1)ت:13971هـ(.581 يخ1خالد1الشقفة1احلمويُّ الشَّ

وكان   ، رعيِّ الشَّ معهدها  في  العلم  ن  وتلقَّ َحماة،  في  ُوِلد  الشقفة،  خالد  يخ  الشَّ هو 

ة التابع لمحافظة حماة،  ا في قضاء السلميَّ رئيس جمعية العلماء فيها، وُعيِّن مدرًسا عاّمً

ة  نة والجماعة في هذه البلدة، التي ُتعدُّ مركز اإلسماعيليَّ وكان دوره بارًزا في ُنصرة أهل السُّ

ة، في مساجدها،  ا للعلوم اإلسالميَّ الرئيَس في سوريا، ثم ُعيِّن في مدينة حماة مدرًِّسا عاّمً

ة،  ينيَّ ، وكان له دور فاعل في الحياة الدِّ ومدرًِّسا للفقه الشافعيِّ في معهد حماة الشرعيِّ

نة، منكًرا للبدعة، وكان كثيًرا  ًكا بالسُّ ة، والسياسيَّة في هذه المدينة، كان متمسِّ واالجتماعيَّ

ة  ام، فينصح ويأمر وينهى، وال َيخشى أحًدا إلَّا اهلل، له كتاب: )الدراسات الفقهيَّ ما يقابل الُحكَّ

.) على مذهب اإلمام الشافعيِّ

1)ت:13961هـ(.591 مشقيُّ 1الدِّ ركليُّ ين1الزِّ خري1الدِّ

، ُولد 1893م،  مشقيُّ ِركلي الدِّ د بن عليِّ بن فارس، الزِّ ين بن محمود بن محمَّ هو خير الدِّ

على  علمائها،  عن  وأخذ  ة،  األهليَّ مدارسها  إحدى  في  فتعلَّم  بدمشق،  ونشأ  بيروت،  في 

ة  مجلَّ وأصدر  ة،  الهاشميَّ المدرسة  في  ودرَّس  األدب.  بكتب  وُأولع  القديمة،  الطريقة 

الحرب  أوائل  في  رجع  ثم  بيروت،  إلى  وذهب  ة،  العثمانيَّ الحكومة  فصادرتها  )األصمعي(، 

ة األولى إلى دمشق، وأَصدر بها - بعَد الحرب - جريدة )لسان العرب(، وبعد دخول  العالميَّ

ا  ين إلى دمشق سافر إلى فلسطين، فمصر، فالحجاز، وصَدر ُحكم الَفرنسيِّين غيابّيً الَفرنسيِّ

ة في الحجاز، من مؤلَّفاته:  ة العربيَّ بإعدامه، وحْجز أمالكه، وفي سنة 1921م تجنَّس بالجنسيَّ
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ة التاريخ(،  )األعالم(، و)شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز(، و)الملك عبد العزيز في ِذمَّ

و)اإلعالم بمن ليس في األعالم(، وغيرها من الكُتب. 

1)ت:13971هـ(.601 مشقيُّ ،1الدِّ د1أمني1امِلصريُّ حممَّ

، ولد في دمشق، وكان عالما جهبًذا، وُمربًيا قديًرا، وداعيًة مؤثًرا،  هو محمد أمين المصريُّ

ة في األزهر  ة إسهاًما جيًدا، وحصل على الشهادة الجامعيَّ وقد أْسَهم في النَّدوات العلميَّ

ص التدريس، ثم عِمل مدرًِّسا في ثانوية دمشق، كما  بعد عام 1941م، ُثم حَصل على تخصُّ

ا للسفارة السوريَّة في باكستان، وفي عام 1965م، سافر إلى السعوديَّة  ُعيِّن ملحًقا ثقافّيً

وكان  مة،  المكرَّ ة  مكَّ في   - ريعة  الشَّ ة  كليَّ  - العزيز  عبد  الملك  جامعة  في  للتدريس 

رحمه اهلل يركزِّ على التربية القرآنية؛ وعلى العيش مع الُقرآن، وأجواء القرآن، من مؤلَّفاته: 

ة(، و)ِمن َهْدي سورة األنفال(، و)لمحات في وسائل التربية  ة اإلسالميَّ ة للتربيَّ )الطرق الخاصَّ

ي رحمه  ة(، و)المجتمع اإلسالمي(، وغيرها من الكُتب. ُتوفِّ ة وغاياتها(، و)المسؤوليَّ اإلسالميَّ

ة في أحد مستشفياتها، وُنِقل جثمانه إلى  اهلل تعالى في سويسرا على إثر عملية جراحيَّ

مة، وُدِفن فيها. ة المكرَّ مكَّ

1)ت:14081هـ(.611 مشقيُّ ُعمر1رضا1كحالة1الدِّ

، أحد المكثرين  ، موسوعيٌّ مشقيُّ د راغب بن عبد الغني كحالة الدِّ هو عمر بن رضا بن محمَّ

أليف في العصر الحديث.  من التَّ

ة  ُولد بدمشق سنة )1332هـ( ألسرة َتمُهن التِّجارَة، وتعلَّم في المدرسة التجاريَّة والسلطانيَّ

 ، الِعلميِّ المجال  العمل في  إلى  ومكتب عنبر، وتتلمذ على بعض علماء دمشق، وانصرف 

فُعيِّن موظًفا في دار الكُتب الظاهريَّة بدمشق ُزهاَء ُربع قرن من الزمن، وتدرَّج في ُسلَّم 

المطالعة  إلى  االنصراَف  فيها  عمله  له  وأتاح  بالوكالة،  لها  مديًرا  أصبح  أْن  إلى  الوظيفة 

ومجمع   ، العراقيِّ الِعلميِّ  المجمع  في  عضًوا  وانُتخب  والتَّحقيق،  أليف  والتَّ راسة  والدِّ

األولى  الدرجة  السوري( من  األزهر بمصر، وُمِنح )وسام االستحقاق  ة في  البحوث اإلسالميَّ

)معجم  مؤلَّفاته:  من  والتأليف،  البحث  مجال  في  العلميِّ  لنشاطه  تقديًرا  )1402هـ(؛  سنة 

العرب  النِّساء في عاَلَمي  القديمة والحديثة(، و)أعالم  العرب  المؤلِّفين(، و)معجم قبائل 
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واإلسالم(، و)األدب العربي في الجاهلية واإلسالم(، وغيرها من الكُتب.

1)1413هـ(.621 1احَلليبُّ فاعيُّ د1َنسيب1الرِّ حممَّ

ِكبار  ُوِلد بحلب، وتتلمذ على  فاعي،  الرِّ ين  الدِّ الرزَّاق بن محيي  د نسيب بن عبد  هو محمَّ

كانت  ولما  بحلب،  ة  اإلسالميَّ ة  الكليَّ في  ومدرًسا  مراقًبا  وعِمل  الشام،  وعلماء  علمائها 

د نسيب  األولى، كان لمحمَّ ة  العالميَّ الحرب  الَفرنسيِّ بعد  االحتالل  سوريا قد صارت تحت 

راط  ة للصِّ س )جمعية الدعوة السلفيَّ فاعيِّ َدوٌر كبير في مجاهدة االحتالل الَفرنسي. أسَّ الرِّ

عوة إلى اهلل ونشر  المستقيم في حلب(، ثم تَرك سورية إلى لبنان عام 1972م، وقام بالدَّ

ي، وضُعف بصره في أواخر عمره، وكان  الكتب، ثم أقام في األردن عام 1976م، إلى أن ُتوفِّ

عر، من مؤلَّفاته: )التفسير  در، وكان فصيَح العبارة، بديع اإللقاء بالشِّ َعفَّ اللِّسان، رْحَب الصَّ

ابن كثير(، و)نقد  القدير الختصار تفسير  العلي  الصالح(، و)تيسير  السلف  الواضح على نهج 

حقيقة  إلى  ل  و)التوصُّ ة(،  والردَّ والكفر  الِبدعة  من  أبياتها  بعض  في  لما  الُبردة  قصيدة 

فات(، وغيرها من الكُتب. الحات في شرح األسماء والصِّ ل(، و)الباقيات الصَّ التوسُّ

1)ت:14201هـ(.631 مشقيُّ 1الدِّ علي1الطنطاويُّ

ى تعليمه النِّظاميَّ في  ة األديب، تلقَّ ، الداعيَّ نطاويُّ د بن عليِّ بن مصطفى الطَّ هو محمَّ

العديد من المدارس، حتى استقرَّ أخيًرا في مكتب عنبر الذي كان هو الثانويَة الوحيدَة في 

أن ُيكمل دراسته، من  إلى ِدمشق قبل  العلوم في مصر، ثم عاد  بدار  الَتحق  دمشق، ثم 

في  وجاَبههم  األولى،  أيَّامهم  في  والعلمانيِّين  المالحدة  قَمع  أنَّه  سوريا،  في  مآثره  أبرز 

ح مسار العلماء والمشايخ في األوقاف، إضافًة إلى جهاده ضدَّ المستعِمر  كلِّ مكان، وصحَّ

، وِدفاعه عن قضية فلسطين والجزائر، انتقل إلى مكة عام 1964م ومكث فيها  الَفرنسيِّ

اإلصالح(،  سبيل  و)في  إسالمية(،  )فصول  مؤلَّفاته:  من  فيها،  ودفن  توفي  حتى  سنة   35

و)تعريف عام بِدين اإلسالم(، و)فتاوى علي الطنطاوي(، وغيرها من الكُتب.

1)ت:14201هـ(.641 د1اجملذوب1الطرطوسيُّ الشيخ1حممَّ

د مصطفى المجذوب، ولد في مدينة طرطوس في سوريا عام 1907م، وفيها  هو محمَّ

ة  أدبيَّ موسوعًة  غَدا  حتى  والقراءة،  بالمطالعة  اهتمَّ  وقد  ة،  ينيَّ والدِّ ة  العربيَّ العلوم  ى  تلقَّ
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في  مدرًسا  عِمل  ثم  ة،  والالذقيَّ طرطوس  مدينتي  في  التدريس  في  عِمل  وقد  ة،  دينيَّ

لنشر  وسيلًة  المجذوب  الشيخ  عند  األَدب  كان  رة،  المنوَّ المدينة  في  ة  اإلسالميَّ الجامعة 

عَرفتهم(،  رون  ومفكِّ )علماء  مؤلَّفاته:  أشهر  من  وخارجها،  سوريا  في  اإلسالميَّة  عوة  الدَّ

سوريا(،  من  و)قصص  السعيد(،  )اللِّقاء  منها:  ة؛  قصصيَّ مجموعات  عشر  من  أكثر  وكَتب 

ي  ُتوفِّ وغيرها،  الحريَّة(  و)ثورة  ميم(،  الصَّ من  و)قصص  ار(،  النَّ إلى  و)بطل  وأشالء(،  و)دماء 

عليٌّ  يخ  الشَّ فيه  ي  ُتوفِّ الذي  ل  األوَّ األسبوع  مع  وفاته  تزامنْت  وقد  سوريا،  في  اهلل  رحمه 

، رحمهما اهلل رحمًة واسعًة. الطنطاويُّ

1)ت:14201هـ(.651 رقاء1احلليبُّ الشيخ1مصطفى1أحد1الزَّ

ة،  ة ِدينيَّ رقاء، ُوِلد في مدينة حلب الشهباء، نشأ في أسرة علميَّ الزَّ هو مصطفى أحمد 

زت فيه، تولَّى الزرقا التدريس في المدرسة الخسرويَّة  عريقة، اشتغلت بالفقه الحنفيِّ وبرَّ

كان  التي  ة  النظاميَّ المدارس  في  والده  مكاَن  شَغل  كما  واألدب،  واألصول  الفقه  موادَّ 

يدرِّس فيها، من مؤلَّفاته: )سلسلة الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد(، و)المدخل إلى نظرية 

و)أحكام  العالمية،  فيصل  الملك  لجائزة  به  ح  وُرشِّ اإلسالمي(  الفقه  في  ة  العامَّ االلتزام 

رعي فيه(، و)االستصالح والمصلحة المرَسلة في الفقه  الوقف(، و)نظام التأمين والرأي الشَّ

ي بعد أسبوعين من وفاة صديقه الشيخ عليٍّ الطنطاويِّ  اإلسالمي(، وله )فتاوى الزرقا(، توفِّ

رحمهما اهلل جميًعا.

حممد1ناصر1الدين1األلباني1)ت:14201هـ(1نزيل1الشام.661

، ُولد في مدينة )أشقودرة( عاصمة  ين بن نوح نجاتي األلبانيُّ يخ محمد ناصر الدِّ هو الشَّ

ج والده الحاج نوح  ؛ فقد تخرَّ ألبانيا، عام 1914م، في أسرة متديِّنة يغلب عليها الطابع العلميُّ

ة )اآلستانة(، وهاجر والده بُأسرته فراًرا  ة في العاصمة العثمانيَّ نجاتي في المعاهد الشرعيَّ

ى تعليمه االبتدائيَّ في مدارسها  يُخ ناصر في دمشق، وتلقَّ ام، نشأ الشَّ بدينه إلى بالد الشَّ

األثُر  وسلَّم  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسول  لحديث  وكان  الخيري(،  اإلسعاف  ة  جمعيَّ )مدرسة 

ي عن  حيح، وهو التلقِّ ه نحو المنهج الصَّ يخ األلبانيِّ علًما وعمًلا، فتوجَّ الكبير في توجيه الشَّ

ة، وكان يتمتَّع  ة رسوله صلَّى اهلل عليه وسلَّم، مستعيًنا بَفهم سلف األمَّ كتاب اهلل وُسنَّ

كه بها،  ه العظيم لها، وتمسُّ ة النبويَّة، وحبُّ نَّ بصفات حميدة عظيمة، منها َغيرته على السُّ



تراجم علماء الشام )سورية( ومن نزل أو سكن بها24

رك والِبدع في كلِّ المناسبات،  ، وتحذيره من الشِّ ديد على توحيد اهلل عزَّ وجلَّ وِحرصه الشَّ

والنِّقاش،  الحوار  في  المخالف  مع  صدره  بَسعة  يتمتَّع  وكان   ، بالحقِّ َصْدعه  إلى  إضافًة 

و)السلسلة  الصحيحة(،  )السلسلة  أشهرها:  قيِّمة،  وتحقيقات  عظيمة،  مؤلَّفات  وللشيخ 

عيفة(، و)إراوء الغليل(.  الضَّ

عبد1القادر1األرناؤوط1)ت:14251هـ(1نزيل1دمشق.671

)َقْدري(،  هو  خصية  الشَّ الُهويَّة  في  واسمه  األرناؤوط،  القادر  عبد  هو  المشهور  االسم 

ونسبه هو: َقْدري بن َصْوَقل بن َعْبُدول بن ِسَنان، ُولد بقرية » فريال« في » إقليم كوسوفا« من 

بالد األرنؤوط فيما كان ُيعرف بيوغوسالفيا، سنة 1347هـ، وقد هاجر سَنَة 1353هـ إلى دمشق 

يُخ في  ة عائلته، وكان عمره آنذاك ثالَث سنوات، ترعرع الشَّ بُصحبة والده - رحمه اهلل - و بقيَّ

ل األمر في مدرسة )اإلسعاف الخيري( بدمشق بعد ِدراسة  ى تعليمه أوَّ دمشق الشام، وتلقَّ

سنتين في مدرسة )األدب اإلسالمي( بدمشق. وبِقي في مدرسة )اإلسعاف الخيري( يطلب 

ة، لها مبًنى  ة )وهي مدرسة قديمة للشافعيَّ العلم. وكان ُيلقي الدروس في معهد األمينيَّ

أليف، بل اعتمد منهج التَّحقيق،  يُخ منهج التَّ جديد في جامع الزهراء بالمزة(، لم يعتمِد الشَّ

وقد قام بتحقيق كُتب كثيرة؛ منها: )زاد المسير في علم التفسير( البن الجوزي، و)المبدع 

الة على  الصَّ للنووي، و)جالء األفهام في  الطالبين(  المقنع( البن مفلح، و)روضة  في شرح 

خير األنام(، البن القيِّم، وغيرها. 
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