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 هـ( =1:الرتبة العادلية اجلىانية باملذرسة العادلية الكربي )

 وفيها مشيخة اإلقراء والنحى

 موقعها< مقابل ادلدرسة الظاىرية بباب الربيد.
ىـ، ومل يرتفع من بنائها إال القليل، ويف  >:9نور الدين زلمود بن زنكي سنة  أول من أنشأىا السلطان

ن وسع مكانو مدرسة عظيمة للشافعية بعد أوعمل  ىـ أزال ادللك العادل بناء نور الدين 16:سنة 
ىـ وُدفن يف قلعة دمشق ومل يكمل بناؤىا، فقام  19:مساحتها وُدعيت بامسو، وتويف ادللك العادل سنة 

بيو، ونقل جثمانو من القلعة إليها سنة ذه ادلدرسة، وجعل فيها قبة لدفن أو ادللك ادلعظم بإكمال ىابن
، وقسم ىـ، وىي السنة اليت مت فيها بناؤىا واحتفل بافتتاحها. وجعلها ادلعظم قسمني< قسم للفقو =1:

روضتني يف أخبار بو شامة تفصيل ذلك، وحفل افتتاحها يف كتابو ))الللقراءات والنحو وقد ذكر أ
، وأن الدولتني((. وشلا جرى عليو التقليد يف ىذه ادلدرسة أن ال يلي التدريس فيها إال قاضي القضاة

 تكون زلكمة للقضاء الشافعي.
تربة ادللك العادل،  أما قسم القراءات والنحو يف ادلدرسة العادلية فقد كان يف القسم اخلارجي منها يف

من اجلهة الشمالية باب آخر لسكن أستاذ ىذا العلم، وقد يز ادلدرسة يقابلو حدمها يف دىلوذلا بابان أ
، وأنو كان يتوىل التدريس فيها واإلمامة وأنو أّلف نو قد سكن يف ىذه ادلدرسة ىو وأىلوذكر أبو شامة أ

أبو شامة أيضًا أنو كان يف رللس للكتب )ادلكتبة وقاعة ادلطالعة( يف  ويفيدنا فيها كتاب ))الروضتني((
صدر اإليوان ويذكر ابن العماد احلنبلي أن أبا شامة وقف كتبو عليها وشرط أن ال خترج منها فاحرتقت 

 مجلة.
ىـ نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إىل تربتو ادلقابلة  =1:قال أبو شامة< وفيها أي سنة 

لدار العقيقي )أصبحت بعد ادلدرسة الظاىرية( أخرجوا جنازتو من القلعة والتابوت مغشى مبرقعة، وأرباب 
دار احلديث األشرفية إىل باب الربيد إىل اجلامع، ووضع يف صحن اجلامع  الدولة حولو، ومروا بو على

، مث مجال الدين الدولعي حائط النسر، وُصلي عليو ىناك، وأمَّهم يف الصالة عليو خطيب اجلامعقبالة 
ىل باب الناطفانيني )أي باب العمارة( مشايل اجلامع خوفًا من زمحة الناس يف محلوا اجلنازة، وخرجوا هبا إ
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ىل الرتبة غدوة . وبقي القراء والفقهاء يرتددون إالطريق، ومل يصل إىل تربتو إال بعد جهد لضيق السكك
ذلم الوقف عليها، وعني ذلا قراء سلصوصون، ومل تكن ادلدرسة  ن رتب ؤون القرآن إىل أوعشية كل يوم يقر 

 كملت عمارهتا.
مام ابن مالك النحوي< قدم دمشق مستوطنًا ونزل بالعادلية الكربى، وويل وذكر ابن اجلزري يف ترمجة اإل

 مشيختها الكربى اليت من شرطها القراءات والعربية، وأظن واليتو ذلا بعد أيب شامة.
  الرتبة العادلية<شيوخ القراء يف

ىـ(  1::علم الدين، أبو زلمد القاسم بن أمحد بن موفق بن جعفر اللورقي ادلرسي الشافعي )ت  اإلمام
 العامل ادلقرئ النحوي األصويل شيخ القراء بالشام.اإلمام 

 ىـ(. 9::مساعيل ادلقدسي مث الدمشقي شيخ القراء )ت أيب شامة ادلقدسي عبد الرمحن بن إ
 ىـ( إمام زمانو يف العربية. 6;:النحوي زلمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك )ت ابن مالك 

ىـ( شارح  :>:بدر الدين زلمد بن زلمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك الشهري بابن ناظم )ت 
 ألفية والده.

 ىـ(. 77;ادلقرئ الكبري )ت  بو عبد اهلل زلمد بن منصور بن موسى احلاضرياإلمام مشس الدين أ
بو العباس أمحد بن إبراىيم سباع الفزاري، البدري ادلقرئ النحوي الشافعي، خطيب اإلمام شرف الدين أ
 ىـ(. 79;جامع دمشق )ت 

 ادلقرئ.اإلمام ىـ(  :6;اإلمام أبو بكر بن يوسف ادلزي ابن احلريري الشافعي )ت 
 ىـ(. 87;الكردي الشافعي )ت اإلمام إمساعيل بن إبراىيم بن داود 

بو عبد اهلل زلمد بن إبراىيم بن عبد اهلل الزصليلي الدمشقي احلنفي النقيب )ت اإلمام مشس الدين أ
 ىـ(. =8;

ىـ( ادلقرئ  :;;خي الدمشقي )ت يب بكر زلمد بن نصر اهلل بن زلمد البايب اجلو اإلمام نصر اهلل بن أ
 تصدر.ادل

ادلشهور، مقرئ اإلمام مد بن زلمد بن علي بن يوسف بن اجلزري اإلمام مشس الدين زلمد بن زل
 ىـ(. 77>ادلمالك اإلسالمية، صاحب ادلؤلفات الشهرية )ت 

 .(ىـ 18>ت زلمد بن علي بن يوسف بن اجلزري )اإلمام زلمد بن زلمد بن زلمد بن 
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 بو بكر أمحد بن زلمد ... ابن اجلزري تويف بعد والده بقليل.أخوه أ
 ىـ(. 69>الضرير )ت  ة بن سالمة ادلقرئاإلمام صدق

 ىـ(. 81>اإلمام عثمان بن زلمد بن الصَّلف )ت 
 


