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امللخص

هــذا البحــث حيكــي خالصــة حيــاة عــامل كبــري، وحمــّدٍث فاضــٍل، مجــع بــني العلــم واجلهــاد، ميـّـَم َشــْطر بــالد 
الشــام مرابطًــا حمــدِّاًث، ونــزل يف عســقالن ُمــدَّة، وبعــد الفْتــح الصالحــي لبيــت املقــدس جــاور املســجد األقصــى 
ُمــّدة أربعــني عاًمــا، قضاهــا يف املســجد األقصــى عابــًدا متبتّــاًل مشــتغاًل ابلعلــم قــراءًة وإقــراًء، وعقــد جمالــس 
التحديــث واإلقــراء دون كلــٍل أو ملــٍل، ورحــل إليــه طلبــة العلــم ينهلــون منــه، وجيلســون بــني يديــه، وقــد متكــن 
الباحــث مــن خــالل كتــب التاريــخ وطــرر املخطوطــات أن يقــف علــى صــورٍة مشــرقٍة مــن هــذه اجملالــس العلميــة 

الــي نثرهــا ونشــرها يف هــذا البحــث. واحلمــد هلل رب العاملــني.

This Research discusses the biography of a significant and praiseworthy scholar of 
Hadith, combined knowledge and Jihad. He went to Levant and dwelled in Asqalan 
for a period of time as a marabout and a scholar of Hadith. After opening Jerusalem 
by Salah ad-Din, he lived there for 40 years praying in Al-Aqsa celibate and dedicated 
for learning and teaching Hadith. He conducted Hadith learning and reading sessions 
without tirelessness or boredom, and students were traveling to him seeking knowledge 
and learning from him. Through history books and manuscripts, the Researcher could 
find out a bright picture of Hadith learning sessions, which he [Researcher] mentioned 
in this Research. Praise be to Allah, Lord of the Worlds

* أستاذ احلديث املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة األقصى-غزة. اتريخ وصول البحث 2019/6/20م، 
واتريخ قبوله للنشر 2019/8/23م.
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املقدمة
احلمــد هلل الــذي َجَعــل »فـَْتــَح املســجد األقصــى أْدىن إلينــا مــن كّل فْتــح، وربْــَح 
املســلمني فيــه أوفــر وأوىف مــن كّل ربْــح، وليلــَة انتظــار فْتحــه وإن طالــت فــال بُــّد 

مــن ُصْبــح«)1( .
والصــالة والســالم الــذي أابن مكانــة بيــت املقــدس يف حديثــه بــني النــاس، وَعظَّــَم 
منزلته يف قلوب الناس مبا ليس فيه التباس، تسأله ميمونة –موالته-: اَي َرُسوَل اللَِّ 
أَْفِتنَــا يف بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس قَــاَل: »َأْرُض اْلَمْحَشــِر َواْلَمْنَشــِر ائـْتُــوُه َفَصلُّــوا ِفيــِه، فَــِإنَّ 
ــِه؟  ــَل إِلَْي ــَت ِإْن مَلْ َأْســَتِطْع أَْن َأحَتَمَّ ــُت: أَرَأَْي ــرْيِِه« قـُْل ــِف َصــاَلٍة يف َغ ــِه َكأَْل َصــاَلًة ِفي

قَــاَل: »فـَتـُْهــِدي لَــُه زَيـْتًــا ُيْســَرُج ِفيــِه، َفَمــْن فـََعــَل َذلِــَك فـَُهــَو َكَمــْن َأَتُه«)2(.
فـــَ  بــّر، وزامحــوا يف كّل خــري،  الذيــن تســابقوا إىل كّل  آلــه وأصحابــه  وعلــى 
»منهــم مــن أنفــق يف ســبيل هللا وَجهَّــز، ومنهــم مــن قـَتَــل أعــداء هللا فََأْجَهــز، ومنهــم 
األشــّداء علــى الكفــار، ومنهــم األســّداء إذا زاغــت األبصــار، ومنهــم الســاجدون 
الراكعــون، ومنهــم الســابقون ومنهــم التابعــون، ومنهــم حنــن أهــل الزمــن اآلخــر، وقــد 
ســلَّم علينــا -ســالم هللا عليــه- يف زمنــه احلاضــر، ومســاان إخــواان، واشــتاق إىل أن 
يلقــاان، فنحــن اآلن إمنــا نــرّد عليــه حتيتــه والبــادئ أكــرم، وإمنــا نرجــو شــفاعته ابملــودة 

الــي قدمهــا والفضــل لأقــدم«)3(، أمــا بعــد:
فــإن مــن املواقــف اخلالــدة الــي ســّجلها التاريــخ، واملشــاهد العظيمــة الــي أّرختهــا 
أقــالم املؤّرخــني: يــوم الفتــح الصَّالحــي لبيــت املقــدس املقــّدس، الــذي أقــّر هللا 
ـُـزّه البيــت املقــّدس ممــا  بــه أعــني املّوحديــن، وأفــرح بســببه قلــوب املؤمنــني، يــوٌم »نـ
كان فيــه مــن الصُّْلبــان والّنواِقيــس، والّرهبــان واخلنازيــر والَقَســاِقيس، وَدَخَلــه أهــل 
ــَكان، فَــَكاَن 

َ
اإِلميــان، ونـُـوِدَي ابأَلذان، َوَهــَرب الشَّــْيطان، وقُــرِئ الُقــْرآن، َوَطُهــر امل

الربق الشامي للعماد اإلصبهاين )143/5(.  )1(
أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه رقــم )196( مــن طريــق عيســى بــن يونــس، عــن ثــور بــن يزيــد عــن   )2(
زايد بــن أيب ســودة، عــن أخيــه عثمــان بــن أيب ســودة، عــن ميمونــه بــه، وإســناده حســن، ويرتقــي 
ابملتابعــات إىل الصحيــح لغــريه. وممــن صححــه مــن العلمــاء: العراقــي يف طــرح التثريــب )52/6(، 
وقــال يف ختريــج اإلحيــاء )288/1(: إســناد جيــد، والبوصــريي يف مصبــاح الزجاجــة رقــم )501(.

الفتح القسي للعماد اإلصبهاين ص )35(.  )3(
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ِإقَامــة أّول مُجُعــٍة فيــه يف اليــَـْوم الرّابِــع مــن َشــْعَبان، بـَْعــَد يــَـْوم الَفْتــح بَِثَمــان، فـَُنِصــَب 
َطّهــر، وُبِســَطِت الُبُســط الّرِفيَعــة، يف تِْلــك العِــراِص 

ُ
املِنـْبـَــُر ِإىَل َجانِــِب املِْحــرَاِب امل

ــا َكاَن يـُْقــَرأ مــن الّتْحرِيــِف  الَوِســيَعِة، وُعّلقــِت الَقَناِديــل، وتُلِــَي التَـّْنزِيــل ِعَوًضــا َعمَّ
يــل، َوَجــاَء احلَــّق وَبطَلــت تِْلــك اأَلاَبِطيــل، َوُصّفــت الّســّجادات، وَكثــُـَرت  يف اإِلجنِْ
ـَـرََكات، واجْنََلــِت  َعــَوات، َونـََزَلــِت البـ الّســَجدات، وتـَنـَّوَعــِت الِعَبــاَدات، وأُِدميَــِت الدَّ
الُكــُراَبت، َوأُِقيَمــِت الصََّلــَوات، وَنطَــق اأَلَذان وَخــِرَس الّناقُــوس، وَحَضــَر املَؤذِّنُــون 
َوَغــاَب الُقُســوس، َوطَابَــِت األَنـَْفــاُس َواْطَمأَنَّــِت النُـُّفــوس، وأَقـْبـَلَــِت السُّــُعود َوأَْدبـَـرِت 
ــد الَواِحــد،  ــَدال واألَْقَطــاب واأَلْواَتد، وُعِب ــاد والّزّهــاد، واألَْب النُُّحــوس، َوَحَضــر الُعّب
ــاِجد، والَقائِــُم والَقاِعــد، َواْمتَــَأَ اجلَاِمــع، َوَســاَلت ِلرقّــِة الُقلُــوِب  وَكثُــر الرَّاِكــُع والسَّ
َداِمــع، وقَــاَل الّنــاس: َهــَذا يــَـْوٌم َكــِرمٌي، وَفْضــٌل َعِظيــٌم، وَمْوِســٌم َوِســيٌم، َوَهــَذا يــَـْوٌم 

َ
امل

َعــَوات، وُتَصــّب البــَـرََكات، َوَتِســيُل الَعبــَـرَات، وتـَُقــال الَعثــَـرَات، فَــأذََّن  جُتــاُب ِفيــِه الدَّ
املَؤذِّنـُـوَن لِلصَّــاَلِة َوقْــَت الــزََّوال، وََكاَدْت الُقلُــوُب َتِطــرُي ِمــَن الَفــرَِح بِتـَْلــَك احلـَـال، َوملَْ 
ــٌق ِمــَن الُعَلَمــاِء  ــَأ هَلـَـا َخْل ــْد تـََهّي ــا، َوَق ــاَعِة َعــنّيَ َخِطيًب ــَك السَّ ــْلطَان ِإىَل تِْل َيُكــِن السُّ
ْرُســوَم السُّــْلطَاينّ 

َ
يبًــا، فـَبــَـَرَز لِْلُخطَبَــاِء امل َخْوفًــا َأْن يُْدَعــى ِإلَيـَْهــا َأَحدُهــم فَــاَل َيُكــوُن جنَِ

الصَّاَلِحــّي َوُهــَو يف قـُبّــِة الصَّْخــَرِة الغَــرّاء َأْن َيُكــون الَقاِضــي حُمْيِــي الّديــِن بــِن الزّكــّي 
اليــَـْوَم َخِطيبًــا، فـََلبِــَس اخلُلَعــة الّســْوداء َوَصَعــَد املنـْبــَـَر َوقَــْد َكَســاُه هللاُ البـََهــاء، َوَأْكَرَمــه 
ــَناء، َفَخطَــَب اِبلنَّــاِس ُخْطبــًة َعِظيَمــًة  ــِكيَنَة َوالَوقَــاَر َوالسَّ ِبَكِلَمــِة التَـّْقــَوى َوَأْعطَــاُه السَّ
َســِنّيًة َفِصيَحــًة بَِليغَــًة، ذََكــَر ِفيَهــا َشــَرَف البـَْيــِت املَقــّدِس َوَمــا َوَرَد ِفيــِه ِمــَن الَفَضائِــِل 
اَلئِــِل َواأَلَمــارَات، َوَمــا َمــنَّ هللا بِــِه َعلَــى احلَاِضرِيــَن ِمــْن  َوالتَـّْرِغيبَــات، َوَمــا ِفيــِه ِمــَن الدَّ

َهــِذِه النِّْعَمــِة الــِي تـَْعــِدُل الَكِثــرَي ِمــَن الُقــُراَبِت«)1(.
بيــت  أْضحــى  أْن  املبــارك،  والنْصــر  العظيــم،  الفْتــح  هــذا  بــركات  مــن  وكان 
املقــدس ِقْبلــة طــالب العلــم، وكعبــة الناهلــني مــن احملّدثــني والفقهــاء، وانتشــرت 
حلقــات العلــم يف أكنافــه، وعــادت جمالــس العلــم إىل عّزهــا تــروي غليــل أجيــال 

حرمــوا منهــا قرابــة قــرن مــن الزمــان.
ويف هــذا البحــث إشــارٌة خمتصــرٌة، ومنــوذٌج فريــٌد لصــورٍة مشــرقٍة للحيــاة العلميّــة 

من وْصف ابن كثري هلذه اللحظات يف البداية والنهاية )589-588/16(.  )1(
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يف بيــت املقــدس بعــد الفتــح الصالحــي، َجَعْلــُت عْنوانــه ُمْنِبًئــا عــن َفْحــَواه، ورمْســه 
موِضًحــا عــن مْعنــاه؛ مسيتــه: جمالــس القــراءة والســماع للحديــث النبــوي يف 
املســجد األقصــى بعــد الفتــح الصالحي-اإلمــام أبــو علــي احلســن بــن أمحــد 

اإِلَوِقــّي )ت 630 هـــ( منوذًجــا-
- أمهية البحث وبواعث اختياره:

- يظهــر البحــث صفحــًة مشــرقًة مــن الصفحــات العلميــة يف بيــت املقــدس بعــد 
حرماهنــا مــدة قــرٍن مــن الزمــان.

- يســّلط البحــث الضــوء علــى عــامٍل كبــرٍي وحمــدٍِّث فــذٍّ قــّل أن يعرفــه مــن املعاصريــن 
واملشــتغلني ابلرتاث املقدســي واترخيه.

- يبــني البحــُث منــاذج علميــة وصــورًا تراثيــة جليلــة مــن هــذا التاريــخ العلمــي املشــرق 
الذي أمهلته املصادر العتيقة للتاريخ املقدســي.

- مشكلة البحث وحدوده:
- نُْدرة املصادر العلمّية الي سّلطت الضوء على هذه الصفحة العلمية املشرقة.

- عــدم توثيــق البحــوث العلميــة والدراســات الرتاثيــة املعاصــرة هلــذه اجملالــس الرتاثيــة 
النفيسة.

- صعوبــة احلصــول علــى املخطوطــات العلميــة الــي حتــوي طررهــا هــذا التاريــخ 
املشــرق، وإن وِجــَدت فهــي مــن املصــورات الســيئة الــي ال يظهــر الســماعات فيهــا 

بشــكٍل جّيــٍد ومقــروٍء.
- الدراسات السابقة:

مل يتمّكــن الباحــث مــن الوقــوف علــى دراســاٍت ســابقٍة ســّلطت الضــوء علــى هــذا 
العــامل وجمالســه.

- منهج الباحث يف البحث:
- اعتمــد الباحــث علــى منهــج الّتتبّــع واالســتقراء يف مجْــع املــواد العلميــة، والبْحــث 
عــن املظــاّن يف املخطوطــات العتيقــة وخباصــة الشــامية منهــا، واحملفــوظ غالبهــا يف 

املكتبــة الظاهريــة بدمشــق.
- قــام الباحــث جبــرد الســماعات املوجــودة علــى طــرر املخطوطــات، واســتخرج 

هــذه املــواد منهــا.
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- وثــق الباحــث مــا متكــن مــن توثيقــه مــن كتــب التاريــخ، مــع غلبــة املخطوطــات 
يف مجــع املــادة العلميــة.

وهذا أوان الشروع ابملقصود، متوّكاًل على الرّب املعبود، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
املبحث األول: ترمجة اإلوقي
املطلب األول: اسه ونسبه. 

هــو: تقــّي الديــن أبــو علــي)1( احلســن بــن أمحــد بــن يوســف بــن بَــَدل الَعَجِمّي 
يــن« ذََكــَره لــه اثنــان مــن تالميــذه، مهــا:  اإِلَوِقــّي ث املَْقِدِســّي، َوَلَقــُب »تقــّي الدِّ
حممــد بــن حممــد بــن صاعــد النابلســي)2(، وحممــد بــن عبــد اجلليــل بــن عبــد الكــرمي 

وقَــايّن املقدســّي)3(.
ُ
امل

أمــا نســبة »اإِلَوِقــي«: فيقــول احلافــظ املنــذري )ت 656 هـــ(: »كان شــيخنا 
َيْذكــر عــن  بــن املفضــل املقدســي ])ت 611 هـــ([  أبــو احلســن علــي  احلافــظ 
أن  هـــ([:  ])ت 612  الّرهــاوي  عبــد هللا  بــن  القــادر  عبــد  حممــد  أيب  احلافــظ 
)اإلوقــي( منســوٌب إىل )أوه(«)4(، ويُؤكِّــده مــا قالــه ايقــوت احلمــوي )ت 626 
هـــ(: »ســألته عــن نســبه؟ فقــال: أان مــن بلــٍد يُقــال لــه: )َأَوه()5(، فقــال يل الســلفي 

احلافــظ: ينبغــي أن تزيــد فيــه قافًــا للنســبة؛ فلذلــك قيــل يل: )اإلوقــي(«)6(. 
قــال الشــيخ عبــد الرمحــن املعّلمــّي )ت 1386 هـــ( يف تعليقــه علــى األنســاب: 
»ليســت بــزايدة؛ وإمنــا هــي إبــدال اهلــاء الســاكنة يف آخــر الكلمــة األعجميــة قافًــا 
كنظائــره«)7(، يؤّكــده قــول الذهــيب يف ترمجتــه: »مــن أهــل )َأَوه(...، وُأْدِخلــت 
تفــّرد الشــمس الغــزي يف ديــوان اإلســالم )158/1( فكنــاه بـــِ أيب احلســن املقدســي  ، ولعلّــه   )1(

ســْبق قـََلــم.
انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )269/2(، )280/2(.  )2(

انظــر: اجلــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوايل املنتقــاة مــن أصــول مساعــات الثقفــي )خمطوط/غاشــية   )3(
اجلــزء( )خمطــوط 1/أ(.

التكملــة لوفيــات النقلــة للمنــذري )334/3(، وممــن نقــل عبــارة الرهــاوي: الذهــيب يف اتريــخ   )4(
اإلســالم )916/13(، وابــن انصــر الديــن يف توضيــح املشــتبه )286/1(.

قال ايقوت يف معجم البلدان )283/1(: )أََوه(: بفتحتني، قرية بن زجنان ومهذان   .  )5(
معجم البلدان للحموي )283/1(، وفَاَت السَّــْمعاين أن يذكرها يف )األنســاب(؛ فاســتدركها   )6(

ابــن األثــري يف )اللبــاب يف هتذيــب األنســاب( ص )94( قــال: قلــت: فاتــه اإلوقــي   .
األنساب للسمعاين )392/1(.  )7(
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القــاف يف النََّســب بــداًل مــن الــاء«)1(، ووقعــت النســبة يف كتــاب )العــرب يف خــرب 
مــن غــرب( للذهــيب)2( –وتبعــه ابــن العمــاد يف )شــذرات الذهب()3(-:«اأَلَوهــي«، 
زاد ابــن العمــاد: »بفتحتــني؛ نســبة إىل )أََوه( قريــة بــني زجنــان ومهــذان«)4(، وكذلــك 
العصــر  و)أعيــان  للذهــيب)5(،  احملدثــني(  طبقــات  )املعــني يف  وقعــت يف كتــاب: 
وأعــوان النصــر( للصفــدي)6(، ولعلــه تصحيــف؛ ألنــه خــالف مــا اشــُتِهَر أّواًل، 
وخيالــف مــا جــاء يف كتــب الذهــيب والصفــدي األخــرى، وضبــط »اإِلَوِقــّي«: بـــِ 
ــح الــواو، وبعدهــا قــاف مكســورة، ث يء النســبة(، نــّص  )كْســر المــزة، وفْت

عليــه: املنــذري)7(، والذهــيب)8(، وابــن انصــر الديــن)9(.  
املطلب الثاين: مولده ونشأته.

كان مولد اإلوقي يف مدينة )َأَوه( سنة )544 هـ()10(، وهبا نشأ نشأته األوىل 
ــا بيــَت هللا احلــرام، وبــدء رحلتــه العلميــة يف طلــب العلــم ومساعــه. قبــل قدومــه حاجًّ

املطلب الثالث: رحالته العلمية.
لعــّل أول إشــارٍة وَصَلْتنــا مــن أخبــار رحلتــه العلميــة؛ هــو قدومــه إىل )مّكــة( 
ــا، ذكــر ذلــك ابــن العــدمي، مث قــال: »مســع بـــِ )مّكــة( أاب الفضــل يونــس بــن  حاجًّ
حممد بندار«)11(، مث توّجه إىل )بالد الشام( َفَدَخلها، و«مّر بـِ )حلب( جمتازًا يف 
َير املصريّة( يف ســنة )570 هـ( يف دولة امللك الصاحل: إمساعيل  طريقه إىل )الدِّ

بــن حممــود بــن زنكي«)12(.
سري أعالم النبالء للذهيب )350/22(.  )1(

العرب يف خرب من غرب للذهيب )119/5(.  )2(

شذرات الذهب البن العماد )238/7(.  )3(
ما زاده ابن العماد يف هذا املوضع منقوٌل حرفيًّا من )السيوطي( يف )لب اللباب يف حترير األنساب(   )4(
ص )23(، والســيوطي أخــذ ضبــط )أََوه( و حتديــد مكاهنــا مــن احلمــوي يف معجــم البلــدان )283/1(.

ص )195(، رقم )2063(.  )5(
.)171/1(  )6(

التكملة لوفيات النقلة للمنذري )334/3(.  )7(
سري أعالم النبالء للذهيب )350/22(، اتريخ اإلسالم له )916/13(.  )8(

توضيح املشتبه البن انصر الدين )286/1(.   )9(
اســتـُْنِبط ذلــك مــن قــول الذهــيب يف الســري )350/22( يف ترمجــة )اإلَوِقــّي(، قــال: تــويّف   )10(

يف صفــر ســنة ثالثــني وســتمائة، ولــه ســتٌّ ومثانــون ســنة   .
بغية الطلب البن العدمي  )2285/5(.  )11(

املرجع السابق )2285/5(.  )12(
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وكان ثـَْغــر )االســكندرية( ِقْبلــة طلبــة العلــم آنــذاك؛ لوجــود ُمْســِند الدنيــا يف 
بـــِ  و»أقــام  َشــْطره،  فيّمــم  هـــ(،  ــَلِفّي )ت 576  السِّ طاهــر  أيب  احلافــظ  وقتــه: 
ــَع منــه  )االســكندرية(، وَصِحــَب بــا احلافــظ أاب طاهــر الســلفي وَخَدَمــه، وسَِ
ــَلِفّي( أَنِــس بـــِ )اإلوقــّي(؛ لكونــه مــن أهــل بــالده، ومــا  الكثــري«)1(، وكأنَّ )السِّ
شــاهده مــن َصاَلحــه وداينتــه، ومــا َلَمَســه مــن ِحــْرٍص علــى قــراءة احلديــث ومساعــه، 

ــْيء ُمْنِجــَذٌب ِإلَْيــه«.  و«ِشــْبُه الشَّ
يــل الَقــَدر أن حَيَْضــر )اإلوقــّي( جملــس مســاع السُّــْلطان  ومــن ُحْســن الطّالــع ومجَِ
يف  ــَلفّي  السِّ احلافــظ  علــى  هـــ(   589 )ت  األَيُـّـويبّ(  يــن  الدِّ )َصــالح  النَّاِصــر 
اإلســكندرية، يقــول اإلوقــي –فيمــا ينقلــه عنــه الذهــيب-: »حضــر عنــده –أي: 
الســلفي- الســلطان صــالح الديــن وأخــوه امللــك العــادل لســماع احلديــث، 
  فتحــّداث، فأظهــر لمــا الكراهــة، وقــال: أنتمــا تتحــّداثن وحديــث النــيب
يـُْقرأ؟ فأصغيا عند ذلك«، قال الذهيب معّلًقا: »وقد حّدث الســلطان عنه«)2(.

وبعــد وفــاة الســلفي الــذي تفــرّغ اإلوقــي خلدمتــه، َوَجــَد األخــري ُفْســَحًة للســماع 
فـــَ »مســع مــن غــريه مــن شــيوخ االســكندرية«)3(، ويف غريهــا مــن الــداير املصريــة، ويف 

مبحــث الشــيوخ بيــان ذلــك.
ــة اإلوقــي  وكان ثغــر مدينــة )عــّكا( -الواقعــة شــرقي فلســطني الســاحلي- ِقبـَْل
فــرتة طويلــة حــى حّررهــا  التاليــة لالســكندرية، وكانــت حتــت حكــم الصليبيــني 
الســلطان الناصــر صــالح الديــن األيــويب ســنة )583 هـــ()4(، فقصدهــا اإلوقــي 

املرجع السابق )2285/5(.  )1(
سري أعالم النبالء للذهيب )28/21(.   )2(
بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.  )3(

يقول الذهيب يف اتريخ اإلسالم )15/ 434( يف أحداث سنة )467 هـ(: افتتح أمري الرتُّكمان   )4(
)َعّكا(، مث عادت الفرنج فَمَلَكْتها، مثّ يف سنة )482 هـ( جّهز أمري اجليوش بدر اجلمايل نصري 
الدولــة اجليــوش يف جيــٍش مــن )مصــر( فافتتــح )صــور( و)عــّكا( و)صيــدا(، ونــزل َعلَــى )بـَْعَلبَــّك(، 
مثّ يف ســنة )496 هـــ( نــزل علــى )عــّكا( بغدويــن -ملــك القــدس لعنــه هللا- َفَحاصرهــا، وأَخَذهــا 
ابلّســيف، فدامــت يف يَــِد الفرنــج إىل أن أخذهــا الّســلطان صــالح الّديــن يف ســنة )583 هـــ(، 
مث أُِخــذت منــه ســنة )587 هـــ(، مثّ افتتحهــا املســلمون بعــد مائــة ســنة وثــالث ســنني إال شــهراً 
واحــًدا –أي: ســنة )690 هـــ(-. قــال الذهــيب يف اتريــخ اإلســالم )696/12( معّلًقــا علــى رابط 

صــالح الديــن األيــويب يف عــكا وفتحــه هلــا: لعلّــه وجبــت لــه اجلنــة برابطــه هذيــن العامــني.
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ثغرهــا مرابطًــا فيهــا، وبقــي فيهــا مــدة)1(، مث مّيــم شــْطر ثغــر مدينــة )عســقالن( 
–الواقعــة جنــوب فلســطني-، فنــزل بـــ )اخلضــراء(، وهــي »ُدَويْــرٌة بناهــا امللــك 
الناصــر صــالح الديــن يوســف بــن أيــوب بـــِ )عســقالن(، ووقــف بــا االجــزاء الــي 
سعهــا، وأقــام هبــا اىل أن خربــت«)2(، بعــد أن كانــت »مدينــَة فلســطنَي ُحْســًنا 
وَحَصانــًة«)3(، وكان هــذا اخلــراب ســنة )587 هـــ(، وبعــد هــذا اخلــراب »انتقــل إل 
البيــت املقــدس، ولــزم املســجد األقصــى«)4(، فأقــام بــه -كمــا يقــول الذهــيب-: 
»أربعــني ســنة...، مــا لــه شــغٌل إال التــالوة واالنقطــاع ابملســجد األقصــى«)5(.

ويظهر أنَّ أجزاءه الي مسعها َوَوقـََفها يف عســقالن نـََقَلها معه إىل القدس بعد 
ــُه أجــزاء حُيَــدِّث منهــا«)6(،  خــراب عســقالن، يــدل عليــه قــول الذهــيب: »كان َل
وقولــه أيًضــا: »كان لــه أصــوٌل حيــّدث منهــا«)7(، ومعلــوٌم أّن حتديثــه كان فــرتة 

إقامتــه ابلقــدس.
)عــّكا(  ثغــرْي  يف  رابطــه  مث  )االســكندرية(،  ثـَْغــَر  اإلوقــّي  نــزوُل  وكان 
و)عســقالن( برهــان صــدٍق علــى حــّب الشــيخ للــّرابط، وتعلّــق قلبــه ابجلهــاد، 

األجــور. عــايَل  اغتنــام  يف  الثغــور  هــذه  اهتبــال  علــى  وحرصــه 
وكان ورود )اإلوقــي( علــى )البيــت املقــدس( وجماورتــه لـــِ )األقصــى( فيــه بركــٌة 
علــى أهــل البْيــت املقــّدس وزّواره ومــن جــاوره مــن العلمــاء والصاحلــني الذيــن َوفــُدوا 
إليــه متعّطشــني مــن كّل فــجٍّ عميــٍق، بعــد ِحرماهنــم منــه قرابــة قــرٍن مــن الزمــان، 
فأحيــا هللا بــه جمالــس الســماع يف تلــك الــدير احملروســة، وجــّدد بــه قــراءة 

بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.  )1(
املرجع السابق )2285/5(.  )2(

الروضتني يف أخبار الدولتني أليب شامة )301/1(.  )3(
بغية الطلب البن العدمي )2285/5(  )4(

اتريخ اإلســالم للذهيب )916/13(، وانظر أيًضا: ســري أعالم النبالء له )349/22(. وذكر   )5(
املنــذري يف التكملــة )334/3( مــّدة إقامــة اإلوقــي يف القــدس، قــال: يقــال: إنــه أقــام ابلبيــت 
ًة تزيــد علــى أربعــني ســنة؛ ألنــه أقــام بــه مــن حــني الفتــوح   . ولعلــه يقصــد مجيــع  املقــدس ُمــدَّ
مــدة إقامتــه يف املــدن الثالثــة: )عــكا( و)عســقالن( و)القــدس(، وإال فإقامتــه يف القــدس كانــت 

بعــد ختريــب عســقالن ســنة )587 هـــ(.
اتريخ اإلسالم للذهيب )916/13(.  )6(

سري أعالم النبالء للذهيب )350/22(.  )7(
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دواويــن الســنة النبويــة يف تلــك البقــاع املأنوســة، فأقــرأ وأســع مــّدة أربعــني ســنة 
ال يصرفــه عنــه صــارٌف، وال حُيــوُل دونــه مانــٌع.

ورغــم األحــداث املؤملــة الــي حلّــت ابلبيــت املقــدس زمــن جماورتــه، مثــل: تريــب 
امللــك املعظّــم ألســوار القــدس ســنة )616 هـــ(، وتســليم امللــك الكامــل البيــت 
املقــدس للصليبيــني ســنة )626 هـــ(، ومــا ســبباه مــن هجــرة النــاس مــن القــدس 
وخــروج العلمــاء منــه إىل مصــر والشــام، إال أن اإلوقــي أصــر علــى البقــاء، »فلــم 
يــربح مكانــه، ولــزم موضعــه ذلــك وعبادتــه إىل أن أدركــه أجلــه«)1( داخــل املســجد 

األقصــى مرابطًــا رمحــه هللا.
املطلب الرابع: زهده وعبادته وثناء العلماء عليه.

قــال ايقــوت احلمــوي )ت 626 هـــ(: »الشــيخ الصــاحل الزاهــد، كان ترًكا 
الشــهري اببــن  بــن حممــد  القــرآن«)2(، وقــال عمــر  قــراءة  للدنيــا، مقبــاًل علــى 
أيًضــا:  وقــال  الــورع«)3(،  الزاهــد  هـــ(: »الشــيخ  األميــي )ت 630  احلاجــب 
»الشــيخ اإلمــام العــامل الزاهــد الــورع، وّل هللا حقًّــا، أاثبــه هللا اجلنــة، وأعــاد 
علــى كافــة اخللــق مــن بركاتــه«، وقــال الزكــّي الــربزايّل )ت 636 هـــ(: »زاهــُد 
نيــا، صليــٌب  أهــل زمانــه، كثــري التــالوة والعبــادة واالجتهــاد، معــرٌض عــن الدُّ
يف دينــه«)4(، وقــال يف مقدمــة هــذا الثبــت: »الشــيخ الزاهــد الــورع الصــاحل«، مث 
قال: »هو اليوم أوحد عصره يف زهده وفضله«)5(، وقال الضياء املقدسي )ت 
643 هـ(: »الشــيخ الكبري«)6(، وقال يوســف بن خليل األدمي الدمشــقي )ت 
648 هـ(: »اإلمام الزاهد..«)7(، وقال الزكّي املنذرّي )ت 656 هـ(: »الشيخ 
األجــّل الصــاحل«، وقــال: »كان رجــاًل صاحلًــا مؤثــًرا مبًّــا لــذه الطائفــة)8(«)9(، 

بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.  )1(
معجم البلدان للحموي )283/1(.  )2(

جزء الديباجي والصفار )خمطوط 25/أ(، ونعته يف غاشية اجلزء املذكور بـ الشيخ الصاحل   .  )3(
نقله الذهيب يف اتريخ اإلسالم )916/13( عن عمر بن احلاجب عن الربزايل.  )4(

ثبت مسموعات الربزايل وابن الدمخيسي على اإلوقي )خمطوط ق1/أ(.  )5(
املنتقى من حديث اإلوقي للضياء املقدسي )خمطوط 1/أ(.  )6(

معجم الشيوخ ليوسف بن خليل الدمشقي ص )261-260(.  )7(
يعي: الصوفية.  )8(

التكملة للمنذري )334/3(.  )9(
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وقــال ابــن العــدمي )ت 660 هـــ(: »شــيٌخ صــاحلٌ ورٌع تقــيٌّ جمتهــٌد يف العبــادة، 
اجتمعــت بــه يف البيــت املقــدس، وشــاهدت منــه وليًّــا مــن أوليــاء هللا تعــال، قــد 
أمجــع النــاس كلهــم قاطبــة علــى خــريه وصالحــه، صائــم النهــار، قائــم الليــل، 
قــد أثــرت العبــادة وقيــام الليــل يف بدنــه، نيــل البــدن مصفــر اللــون، ذابــل 
الشــفتني، منقطــع إل هللا مســتغن عــن النــاس، معــرض عــن الدنيــا وزخرفهــا«)1(، 
وقَــايّن )ت 664 هـــ(: »الفقيــه الزاهــد«)2(، وقــال 

ُ
وقــال حممــد بــن عبــد اجلليــل امل

أيًضــا: »الشــيخ الصــاحل زيــن املتصّوفــة«)3(، وقــال يف موضــع آخــر: »الشــيخ 
اإلمــام«)4(، وقــال أيًضــا: »الشــيخ الصــاحل«)5(، وقــال يف مــكان آخــر أيًضــا: 
أبــو املظّفــر النابلســي )ت 671  »الشــيخ اإلمــام الزاهــد«)6(، وقــال الشــرف 
هـــ(: »الشــيخ الصــاحل الزاهــد العابــد الــورع بقيــة الســلف الصــاحل«)7(، وقــال 
الكمــال ابــن الدُّمخَْيســي )كان حيًّــا ســنة 671 هـــ(: »اإلمــام الزاهــد الــورع«)8(، 
وقــال ابــن الصابــوين )ت 680 هـــ(: »الشــيخ الصــاحل الصــويف«)9(، وقــال أبــو 
املعــايل األبْرقوهــي )ت 701 هـــ(: »الشــيخ الصــاحل«، مث قــال: »كان عابــًدا 
صاحلًــا ســكن بيــت املقــدس مــن حــني الفتــوح إل أن تــويّف«)10(، وقــال الذهــيب 
)ت 748 هـــ(: »الزاهــد القــدوة«، مث قــال: »كان زاهــًدا، عابــًدا، قانتًــا، كثــري 
اجملاهــدة، مــن أصحــاب األحــوال واملقامــات«)11(، وقــال يف الســري: »الشــيخ 
العــامل الزاهــد العابــد القــدوة«، مث قــال: »كان صاحــب جماهــدٍة وأحــواٍل وتلُّــٍه 

بغية الطلب البن العدمي )2285-2284/5(.  )1(
اجلــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوايل املنتقــاة مــن أصــول مســاع الشــيخ أيب عبــد هللا الثقفــي –روايــة   )2(

الســلفي- )خمطــوط 1/أ(.
املصدر السابق )خمطوط 58/أ(.  )3(

كتاب األربعني يف شيوخ الصوفية )خمطوط 1/أ(.  )4(
املصدر السابق )خمطوط 26/ب(.  )5(

خمتصر فتوح الشام أليب إمساعيل األزدي )خمطوط 83/أ(.  )6(
كتاب اجلمعة للمروزي )خمطوط 186/أ(.  )7(

كتاب اإلميان البن أيب شيبة )خمطوط 1/أ(.  )8(
تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين ص )6(.  )9(

معجم شيوخ األبْرقوهي ص )87(، ص )89(.  )10(
اتريخ اإلسالم للذهيب )916/13(.  )11(
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وانقطــاٍع«)1(، ووصفــه يف موضــٍع آخــر: بـــِ »الزاهــد العابــد«)2(، وقــال جنــم الديــن 
ابــن صاعــد النابلســي )ت 679 هـــ(: »الشــيخ الصــاحل بقيّــة املشــايخ«)3(، وقــال 
ابــن رشــيد الســبي )ت 721 هـــ(: »الفقيــه الصــويف«)4(، وقــال الشــمس الغــزي 

)ت 1167 هـــ(: »الشــيخ احملــّدث الزاهــد«)5(.
املطلب اخلامس: شيوخه.

1- الشــيخ احملــّدث: أبــو ممــد عبــد الواحــد بــن عســكر املخزومــي اخلالــدي 
)ت 573 هـــ(، قــال املنــذري –وتبعــه: األبْرقوهــي)6(- يف ترمجــة اإلوقــي: »مســع 

ابإلســكندرية مــن أيب حممــد عبــد الواحــد بــن عســكر املخزومــي«)7(.
2- اإلمام، العاّلمة، احملدِّث، احلافظ، املفي، شيخ اإلسالم، شرف املعمَّرين)8(: 
ــَلفّي اإلصبهــاين )ت 576 هـــ(، قــال  أبــو طاهــر أمحــد بــن ممــد بــن أمحــد السِّ
املنــذري يف ترمجــة االوقــي: »مســع ابإلســكندرية مــن احلافــظ أيب طاهــر أمحــد بــن 
حممــد اإلصبهــاين«)9(، وقــال األبْرقوهــي: »مســع الكثــري ابإلســكندرية مــن احلافــظ 
ــع الكثــري مــن الســلفي«)11(، وقــال  أيب طاهــر الســلفي«)10(، وقــال الذهــيب: »مسَِ
يف موضــٍع آخــر: »أكثــر عــن احلافــظ الذهــيب«)12(؛ ولكثــرة مروايتــه عــن شــيخه 

الســلفي لقبــه بـــ »صاحــب الســلفي«)13(.
3- الشــيخ العالمــة، والفقيــه الَفَرِضــّي: موفــق الديــن أبــو عبــد هللا ممــد بــن 
علــي بــن ممــد بــن احلســن الرحــيب املعــروف بِـــ )ابــن املُْتِقنَــة()14( )ت 577 هـــ( 
–صاحــب املنظومــة الرحبيــة املســماة )بغيــة الباحــث( يف علــم الفرائــض-، قــال 

سري أعالم النبالء للذهيب )350/22(  )1(
تذكرة احلفاظ للذهيب )165/4(.  )2(

مسند أنس للحنيي )خمطوط 1/أ(.  )3(
ملء العيبة مبا مجع بطول الغيبة البن رشيد )155/3(.  )4(

ديوان اإلسالم للغزي )158/1(.  )5(
معجم شيوخ األبرقوهي ص )89(.  )6(

التكملة للمنذري )334/3(.  )7(
نعته بذلك الذهيب يف السري )5/21(.  )8(

التكملة للمنذري )3/ 334(  )9(
معجم شيوخ األبرقوهي ص )89(.  )10(

اتريخ اإلسالم للذهيب )916/13(.  )11(
سري أعالم النبالء للذهيب )349/22(.  )12(

تذكرة احلفاظ للذهيب )165/4(.  )13(
للزركلي حترير يف ضبط هذه النسبة، فلينظر يف األعالم )279/6(.  )14(



225 جملة املرقاة السنة الثانية جملد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

املنــذري –وتبعــه األبْرقوهــي)1(- يف ترمجــة اإلوقــي: »مســع مبصــر مــن أيب عبــد هللا 
حممــد بــن علــي بــن حممــد الرحــيّب«)2(.

التَـُّنوِخــّي  رجــاء  بــن  املســلم  بــن  خليفــة  طالــب  أبــو  احملــّدث:  الشــيخ   -4
اإلســكندراين املعــروف بـــِ )أمحــد اللخمــّي(، )ت 578 هـــ(، قــال الذهــيب: »روى 
عنــه: أبــو القاســم بــن رواحــة، وعبــد الوهــاب بــن رواج، وأبــو علــي اإلوقــي«)3(.

5- الشــيخ احملــّدث: أبــو عبــد هللا ممــد بــن أيب القاســم بــن عبــد الرمحــن بــن 
ممــد اجلويــي املصــري )كان حيًّــا ســنة 578 هـــ(، قــال ابــن العــدمي يف اترخيــه: 
»أخــربان أبــو علــي حســن بــن أمحــد بــن يوســف اإلَوِقــّي الصــويف قــراءة مــي عليــه 
ابملســجد األقصــى مــن البيــت املقــدس، قــال: أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب 
القاســم عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلويــي ابلقاهــرة بــرابط الصوفيــة، ســنة مثــاٍن وســبعني 

ومخســمائة«)4(.
6- الشــيخ احملــّدث: خُمْلــص الديــن أبــو الفضــل يونــس بــن ممــد بــن بـُْنــَدار 
ينــَـَوِرّي املكــي )كان حيًّــا ســنة 576 هـــ(، قــال ابــن العــدمي يف ترمجــة اإلوقــي:  الدِّ

»مســع مبّكــة أاب الفضــل يونــس بــن حممــد ]بــن[ بنــدار«)5(.
7- الشــيخ املقــرئ: أبــو اجليــوش عســاكر بــن علــي بــن إساعيــل بــن نصــر 
الصُّــورّي اخلَْنَدِقــّي املصــري الشــافعي املقــرئ النحــوي )ت 581 هـــ(، مســع 
منــه اإلوقــي أثنــاء إقامتــه يف مصــر، وروى عنــه أشــياء، ذكــر ذلــك البلــوي يف رحلتــه 

اتج املفــرق)6(، وابــن العــدمي يف بغيــة الطلــب)7(. 
8-الشــيخ احملــّدث، والقاضــي األجنــب: أبــو املــكارم املفّضــل بــن علــي بــن مفــّرِج 
بــن حــامت بــن احلســن املقدســي األصــل ث اإلســكندراين املالكــي )ت 584 
هـــ(، قــال املنــذري –وتبعــه األبْرقوهــي)8(- يف ترمجــة اإلوقــي: »مســع ابإلســكندرية 

مــن: أيب املــكارم املفضــل بــن علــي املقدســي«)9(. 
معجم شيوخ األبرقوهي ص )89(.  )1(

التكملة للمنذري )334/3(.  )2(
اتريخ اإلسالم للذهيب )613/12(.  )3(

بغية الطلب البن العدمي )4258/9(.  )4(

بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.  )5(
اتج املفرق للبلوي )200/1(.  )6(

بغية الطلب البن العدمي )2287/5(.  )7(
معجم شيوخ األبرقوهي ص )89(.  )8(

التكملة للمنذري )334/3(.  )9(
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9- الشــيخ احملــّدث: أثــري الديــن أبــو احملاســن مشــرف بــن املؤيّــد بــن علــي 
المــذاين الشــافعي املعــروف اببــن احلاجــب )ت 585 هـــ(، قــال املنــذري –

وتبعــه: األبْرقوهــي)1(- يف ترمجــة اإلوقــي: »مســع ابلقاهــرة مــن أيب احملاســن املشــرف 
بــن املؤيــد بــن علــي اهلمــذاين«)2(. وقــال ابــن الصابــوين: »روى عنــه الشــيخ الصــاحل: 

أبــو علــي احلســن بــن أمحــد بــن يوســف اإلوقــي الصــويف ابلبيــت املقــّدس«)3(. .
10- الشــيخ احملــّدث، والواعــظ الفقيــه: أبــو عبــد هللا ممــد بــن املأمــون بــن 
الرشــيد بــن ممــد بــن هبــة هللا املّطوعــي اللهــاُورّي النــدّي )ت 603 هـــ(، قــال 
املنــذري: »حــدَّث ابإلســكندرية يف حيــاة احلافــظ أيب طاهــر األصبهــاين؛ حــدََّث 

عنــه شــيخنا أبــو علــي حســن بــن أمحــد اإلوقــي ببيــت املقــدس«)4(.
املطلب السادس: تالميذه.

أييت ِذْكرهم يف املبحث الثالث عند عرض السماعات املقدسية على اإلوقي.
املطلب السابع: وفاته.

تــويّف الشــيخ )اإلوقــي( بـــ )املســجد األقصــى()5( يف )بيــت املقــدس( ليلــة 
العاشــر مــن شــهر صفــر، ســنة )630 هـــ()7(، ولــه )ِســتٌّ ومثانــون  اجلمعــة)6(، 
َســَنة()8(، ودفــن بـــِ )غــريّب ســور البيــت املقــّدس()9( يف مقــربة )َمْأَمــن هللا( املشــهورة 

(، برتبــٍة خاّصــٍة ابلّصاحلــني)10(. ابســم )َماُمــالَّ
املبحــث الثــاين: َوْصــف العلمــاء لــذه اجملالــس ومــكان عْقدهــا يف املســجد 

األقصــى
املطلب األول: وْصف العلماء لذه اجملالس.

قــال ابــن العــدمي يف ترمجــة شــيخه اإلوقــي: »قــَـَرْأُت عليــه الكثــري مــن مســموعاته 
معجم شيوخ األبرقوهي ص )89(.  )1(

التكملة للمنذري )334/3(.  )2(
تكملة إكمال اإلكمال يف األنساب واألمساء واأللقاب البن الصابوين ص )6(.  )3(

التكملة للمنذري )122/2(، وانظر أيًضا: ذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )128/2(، رقم )568(.  )4(
انظر: مشيخة الفخر ابن البخاري )1552/3(.  )5(
انظر: مشيخة الفخر ابن البخاري )1552/3(.  )6(

انظر: التكملة للمنذري )334/3(، ومشيخة الفخر ابن البخاري )1553/3(.  )7(
انظر: سري أعالم النبالء للذهيب )350/22(.  )8(

انظر: التكملة للمنذري )334/3(، ومشيخة الفخر ابن البخاري )1553/3(.  )9(
انظر: بغية الطلب البن العدمي )2288/5(.  )10(
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ُمــّدة مقامــي ابلبيــت املقــّدس، وذلــك يف ســنة تســع وســتمائة، وكانــت تعجبــه 
قــراءيت احلديــث، أول مــا حضــرت عنــده وطلبــت الســماع منــه؛ قــال يل: هاهنــا 
مــن حيــدث غــريي، فأعــدُت الطََّلــب منــه، فأخــرج إيّل جــزًءا، فلمــا قرأتُــه َمــاَل إيّل 
وأخــرج إيّل مجيــع مــا كان عنــده مــن مســموعاته، وتفّضــل بذلــك، وكان جيتمــع 

ــَماع منــه رمحــه هللا«)1(. معــي مجــٌع وافــٌر للسِّ
املطلب الثاين: مكان عْقدها يف املسجد األقصى.

قال ابن العدمي يف ترمجته: »َلزَِم )املسجد األقصى(، وأَقَام بِـ )ُدَوْيرة الصوفية( 
الي قبلّي املسجد إىل جانب احملراب، وانقطع اىل هللا تعاىل«)2(.

َويْــرة( هــي: )الزاويــة اخلَُتِنّيــة()3( الــي جبــوار  ولعــّل مقصــود ابــن العــدمي هبــذه )الدُّ
املسجد األقصى خلف املنرب، الي َوقـََفها السلطان الناصر صالح الدين األيويب 
ســنة ســبع ومثانــني ومخســمائة علــى الشــيخ األجــل الزاهــد العابــد اجملاهــد جــالل 
الديــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد الشاشــي اجملــاور يف بيــت املقــدس مث مــن بعــده 

علــى مــن حيــذو حــذوه)4(.   
وجــاء يف طبــاق مَسَــاِع جَنْــم الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن مشــس الديــن ســامل بــن 
ــْلم القرشــي النابلســي )ت 679 هـــ( –ومعــه مجاعــٌة-  يوســف بــن صاعــد بــن السَّ
لكتاب »األربعني يف شــيوخ الصوفية« أليب ســعد املاليي )ت 412 هـ( ما يفيد 
أن الســماع كان يف »)مقصــورة اخلطيــب( بـــِ )اجلامــع األقصــى(، يف الثالــث عشــر 

مــن ذي احلجــة ســنة )629 هـــ(«)5(.
وهــذه املقصــورة مل تــزل إىل اآلن، وعرفــت بـــِ »دار اخلطابــة«؛ ألهنــا أصبحــت 
خاصــة بـــِ )آل مجاعــة( املقادســة خطبــاء املســجد األقصــى مــدة مثانيــة قــرون، ومــن 
األماكن الي حّدث هبا اإلوقي يف املســجد األقصى: )حمراب زكراي()6( عليه الســالم.

بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.   )1(
بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.  )2(

هكــذا ضبطهــا العليمــي يف مبّيضــة نســخته مــن األنــس اجلليــل الــي خبطّــه ]لوحــة )123/أ([،   )3(
وهــذه النســخة حمفوظــة يف مكتبــة عزيــز هدائــي أفنــدي برتكيــا رقــم )1047(.

انظر: األنس اجلليل للعليمي )34/2(، )144/2(.  )4(
انظر: األربعني يف شيوخ الصوفية للماليي )خمطوط 49/أ(.   )5(

جبوار الباب الشرقي للمسجد األقصى. انظر: األنس اجلليل للعليمي )13-12/2(.  )6(
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ــْيخ الَقاِضــي، واحملــدِّث الرَّحَّالــة: أبــو القاســم بــن علــي بــن عبــد الــرّب  يقــول الشَّ
النــيب عليــه  الشــريف عنــد حمــراب ســيدان زكــرايء  التَـُّنوخــّي: »أنشــدين ابلقــدس 

الســالم: الشــيخ الصــاحل أبــو علــي حســن ابــن أمحــد اإلوقــي«)1(.
املبحث الثالث: جمالس القراءة والسماع على اإلوقي يف املسجد األقصى.
املطلب األول: جمالس القراءة والسماع من الفتح الصالحي حى سنة )610 هـ(

قــراءة الشــيخ: عمــاد الديــن أيب القاســم علــي بــن بــاء الديــن أيب ممــد 
القاســم بــن ثقــة الديــن أيب القاســم علــي بــن هبــة هللا بــن عســاكر الدمشــقي 
)ت 616 هـــ( -حفيــد ابــن عســاكر صاحــب )اتريــخ دمشــق(- ومــن مقروءاتــه 
علــى شــيخه اإلوقــي: )مشــيخة أيب عبــد هللا الثقفــي النيســابورية(، يف الســادس 
من شهر ذي القعدة من سنة )606 هـ( ابملسجد األقصى ابلقدس الشريف)2(.

ومن سعه معه يف اجمللس املذكور: 
1- الشــيخ: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن خطيــب املســجد األقصــى أيب احلســن 

علــي بــن ممــد علــي بــن مجيــل املََعاِفــري املقدســي )ت 651 هـــ(.
2- شــقيقه الشــيخ: عثمان بن خطيب املســجد األقصى أيب احلســن علي 

بــن ممــد علــي بــن مجيــل املََعاِفــري املقدســي )ق 7 هـــ(.
فقــد جــاء علــى اللوحــة رقــم )202/أ( مــن املشــيخة املذكــورة الســماع التــايل 

َعافــري)3(:
َ
خبــّط أيب إســحاق امل

اتج املفرق يف حتلية علماء املشرق للبلوي )103/2(.  )1(
انظر: املشيخة الثقفية )خمطوط 202/أ(.  )2(

نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن جماميع العمرية رقم )103(.  )3(
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- قــراءة الشــيخ: أيب احلجــاج يوســف بــن خليــل بــن ُقراجــا بــن عبــد هللا اأَلَدمــّي 
الدمشــقي احلنبلــّي )ت 648 هـــ(. َرَحــل إىل بْيــت املقــدس ســنة )606 هـــ(، 
عنــه حديثًــا  وقــرأ عليــه، وذكــره يف )معجــم شــيوخه(، وأخــرج  اإِلَوقِــّي،  ولقــَي 
واحــًدا، قــال يف أولــه: »أخــبن اإلمــام الزاهــد أبــو علــي احلســن بــن أمحــد بــن 
يوســف اإلوقــي بقــراءيت عليــه بـــِ )القــدس( يف يــوم االثنــني لســتٍّ َخَلــْون مــن 

صفــر ســنة )606 هـــ(«)1(.
- مســاع الشــيخ: مشــس الديــن أيب عبــد هللا ممــد بــن أيب الفتــح احلســن بــن 
احلافــظ الكبــري ثقــة الديــن أيب القاســم علــي بــن هبــة هللا بــن عســاكر الدمشــقي 
)ت 668 هـــ(. مــن مســموعاته علــى شــيخه اإلوقــي: )مشــيخة أيب عبــد هللا 
الثقفــي النيســابورية(، يف الســادس مــن شــهر ذي القعــدة مــن ســنة )606 هـــ( 

ابملســجد األقصــى ابلقــدس الشــريف)2(.
- قــراءة ومســاع الشــيخ: كمــال الديــن أيب القاســم عمــر بــن أمحــد بــن هبــة هللا 
بــن ممــد بــن أيب جــرادة العقيلــي احللــيب احلنفــي الشــهري بـــِ )ابــن العــدمي( )ت 

660 هـــ(، -صاحــب كتــاب: )بغيــة الطلــب يف اتريــخ حلــب(-.
- قــرأ علــى شــيخه اإلوقــي يف رحلتــه الثانيــة إىل القــدس ســنة )609 هـــ(، وذكــر 
هــذا يف اترخيــه، قــال: »قــَـَرْأُت عليــه الكثــري مــن مســموعاته ُمــّدة مقامــي ابلبيــت 
املقــّدس، وذلــك يف ســنة تســع وســتمائة، وكانــت تعجبــه قــراءيت احلديــث، أول 
مــا حضــرت عنــده وطلبــت الســماع منــه؛ قــال يل: هاهنــا مــن حيــدث غــريي، 
فأعــدُت الطَّلَــب منــه، فأخــرج إيّل جــزًءا، فلمــا قرأتُــه َمــاَل إيّل وأخــرج إيّل مجيــع 
مــا كان عنــده مــن مســموعاته، وتطفــل)3( بذلــك، وكان جيتمــع معــي مجــٌع وافــٌر 

ــَماع منــه رمحــه هللا«)4(. للسِّ
وقــال يف موضــٍع آخــر: »أخــبن أبــو علــي حســن بــن أمحــد بــن يوســف 
اإلوقــي فيمــا أذن لنــا يف روايتــه عنــه وسعــت منــه الكثــري ابملســجد األقصــى«)5(.

معجم الشيوخ ليوسف بن خليل الدمشقي ص )261-260(.  )1(
انظر: املشيخة الثقفية )خمطوط 202/أ(.  )2(

كتب احملقق يف احلاشية: كذا يف األصل، ولعل األظهر: وتفضل   .  )3(
بغية الطلب البن العدمي )2285/5(.   )4(
بغية الطلب البن العدمي )3278/7(.  )5(
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- قــراءة الشــيخ: معــني الديــن أيب بكــر ممــد بــن عبــد الغــي بــن أيب بكــر بــن 
شــجاع الشــهري اببــن نقطــة البغــدادي )ت 629 هـــ(. َرَحــَل إىل )ِفَلْســطني( 
رحلتــه األوىل، ودخــل )القــدس( و)اخلليــل( ســنة )610 هـــ(، نــّص علــى ذلــك يف 
َربـَْنــدي، واحلســن بــن  تكملــة اإلكمــال؛ قــال: »قـَــَرْأُت علــى حممــد بــن داود الدَّ
أمحــد اإلوقــي، يف صفــر، مــن ســنة )عشــرة وســتمائة(، يف الرحلــة األول بشــهد 
اخلليل  وعلى حممد ســّيد املرســلني-، قلُت هلما: أخربكما أبو طاهر الســلفي 

-قــراءة عليــه وأنتمــا تســمعان ابإلســكندرية-، فأقــرّا بــه..«)1(.
املطلــب الثــاين: جمالــس القــراءة والســماع مــن ســنة )611 هـــ( حــى ســنة 

هـــ(  620(
- قــراءة الشــيخ: صفــّي الديــن أيب الفضــل جعفــر بــن أمحــد بــن جعفــر بــن 
أيب احلســن بــن أيب عبــد اجلليــل اللخمــي الظاملــي اإلســكندراين املعــروف بـــِ 

هـــ(. )الــوراق( )ت 613 
- قــرأ علــى شــيخه اإلوقــي: )اجلــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوال املنتقــاة مــن 
أصــول ساعــات الشــيخ أيب عبــد هللا الثقفــي( )ت 489 هـــ( -روايــة أيب طاهــر 
اتســع  يف  املبــارك،  األقصــى  املســجد  يف  وذلــك  هـــ(-)2(،  )ت 576  الســلفي 
عشــرين شــهر صفــر ســنة )612 هـــ(. وهــذه صــورة الســماع خبــّط الشــيخ: حممــد 

بــن عبــد اجلليــل املوقــاين املقدســي، ويف آخــره: تصحيــٌح خبــّط اإلوقــي)3(.

تكملة اإلكمال البن نقطة )242/2(.  )1(
نسخة املكتبة األزهرية.  )2(

اجلزء الرابع من الفوائد العوايل املنتقاة )خمطوط 58/أ(.  )3(
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وممن مسع معه اجلزء السابق على شيخه اإلوقي يف اجمللس املذكور:
- الشــيخ: جمــد الديــن عبــد الوهــاب بــن عبــد هللا بــن احلســني القرشــي )ق 7 هـــ(، 
والشــيخ: أبــو حفــص عمــر بــن عبــد الوهــاب السوســي )ق 7 هـــ(، والشــيخ: عبــد 
هللا بن أيب القاســم املراغي )ق 7 هـ(، والشــيخ: حســني بن شــعبان القنديلي )ق 
7 هـ(، والشيخ: عبد العزيز بن أيب الفضل بن عبد الوهاب القرشي )ق 7 هـ(، 
والشــيخ: عثمــان بــن حممــود الدمشــقي )ق 7 هـــ(، والشــيخ: عمــر بــن علــي بــن 

حممــد املقدســي )ق 7 هـــ(.
- قــراءة الشــيخ: أيب العبــاس أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا املقدســي 

الصــويف )ت 639 هـــ(.
قــرأ علــى شــيخه اإلوقــي كتــاب )األربعــني يف شــيوخ الصوفيــة( أليب ســعد 
املاليــي )ت 412 هـــ( يف املســجد األقصــى املبــارك يف اتســع عشــرين شــهر ربيــع 
األول ســنة )612 هـــ(، وهــذه صــورة الســماع خبــّط الشــيخ حممــد بــن عبــد اجلليــل 

املوقــاين، ويف آخــره تصحيــح خبــط اإلوقــي:

وممن مسع معه اجلزء السابق بقراءته على اإلوقي يف اجمللس املذكور:
َعافري )ق 7 هـ(، الشيخ: 

َ
- الشيخ: علي بن أمحد بن حممد بن علي بن مجيل امل

َعافــري )ق 7 هـــ( –شــقيق علــّي 
َ
حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن مجيــل امل

الســابق-، الشــيخ: أبو بكر بن يوســف بن علي بن زويدان األنصاري )ق 7 هـ(. 
- قــراءة ومســاع الشــيخ احملــّدث: مجــال الديــن أيب عبــد هللا ممــد بــن عبــد اجلليــل 
بن عبد الكرمي املُوقَايّن)1( املقدســي الشــافعي –نزيل دمشــق-  )ت 664 هـ()2(.

قــال الســمعاين يف األنســاب )485/12(: بضــّم امليــم، والقــاف املفتوحــة، بينهمــا الــواو، ويف   )1(
آخرهــا األلــف والنــون، نســبة إىل –ُموقَــان-، وهــي مدينــة –فيمــا أظــن- مــن دربنــد. 

والده: هباء الدين عبد اجلليل بن عبد الكرمي بن عثمان املوقاين املقدسي )ت 607 هـ(.   )2(
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من مقروءاته ومسموعاته على شيخه اإلوقي:
األزدي  عبــد هللا  بــن  حممــد  إمساعيــل  الشــام( أليب  فتــوح  )خمتصــر  - كتــاب 
البصــري. قــرأه علــى اإلوقــي يف املســجد األقصــى املبــارك –بســماع مجاعــٍة- يف 

الرابــع والعشــرين مــن شــهر صفــر، ســنة )612 هـــ( )1(، هــذه صورتــه:

- )اجلزء الرابع( من )الفوائد العوال املنتقاة من أصول ساعات الشيخ أيب عبد 
هللا الثقفي( )ت 489 هـ( -رواية أيب طاهر السلفي )ت 576 هـ(-)2(. مسعه على 

اإلوقي يف املسجد األقصى املبارك يف اتسع عشرين شهر صفر سنة )612 هـ()3(.

قال ابنه حممد –فيما نقله عنه الذهيب يف اتريخ اإلسالم )162/13(-: تويف ابلقدس يف مجادى   
اآلخــرة، وروى عــن أيب طاهــر الســلفي، واحلافــظ ابــن عســاكر، وعــاش ســتًّا وســّتني ســنة.

لــأزدي – ]خمطــوط )نســخة املكتبــة الوطنيــة بباريــس )رقــم 1664(  خمتصــر فتــوح الشــام   )1(
)83/أ([. كان الفراغ من نســخها: عشــية يوم األحد، الثاين والعشــرين من شــهر ذي احلجة، 

ســنة )613 هـــ(، وذلــك ابلقــدس الشــريف.
نسخة املكتبة األزهرية.  )2(

انظر صورة السماع عند التلميذ رقم )1(.  )3(
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وصورة أوله:

- كتاب )األربعني يف شيوخ الصوفية( أليب سعد املاليي )ت 412 هـ()1(.
مسعــه علــى اإلوقــي يف املســجد األقصــى املبــارك يف اتســع عشــرين شــهر ربيــع 

األول ســنة )612 هـــ(، وهــذه صــورة غاشــية اجلــزء وعليهــا خطّــه:

وهذه صورة أوله:

املطلب الثالث: جمالس القراءة والسماع من سنة )621 هـ( حى سنة )630 هـ(
- قــراءة الشــيخ: أيب حفــص وأيب الفتــح عــز الديــن عمــر بــن ممــد بــن منصــور 

الشــهري اببــن احلاجــب األميــي الدمشــقي )ت 630 هـــ(.

نسخة الظاهرية رقم )1439(.  )1(
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من مقروءاته على اإلوقي:
أ- جــزء فيــه »مــن فوائــد أيب عبــد هللا ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــويف 
يف القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. قــرأه علــى شــيخه اإلوقــي يف املســجد األقصــى 
املبــارك، ومسعــه مجاعــة، يف يــوم اجلمعــة احلــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول 

ســنة )621 هـــ()1(.

ب- كتــاب »أدب الفقــري« للشــيخ: أيب عبــد هللا أمحــد بــن عطــاء الــرُّوذابري 
)ت 369 هـــ(. مسعــه علــى شــيخه اإلوقــي يف يــوم اجلمعــة، احلــادي والعشــرين 
مــن شــهر ربيــع األول ســنة )621 هـــ( يف املســجد األقصــى ابلقــدس الشــريف، 
والســماع خبــط ابــن احلاجــب، ونّصــه: »مســع مجيــع هــذا اجلــزء علــى الشــيخ الصــاحل 
أيب علــي حســن بــن أمحــد بــن يوســف اإلوقــي الصــويف أاثبــه هللا اجلنــة بســماعه 
فيــه مــن احلافــظ الســلفي، بقــراءة الفقيــه أيب حممــد احلســني بــن علــي بــن رفاعــة 
الســلمي املــؤدب املقدســي: مــوالان القاضــي األشــرف هبــاء الديــن أبــو العبــاس 
أمحــد بــن القاضــي الفاضــل أيب علــي عبــد الرحيــم بــن علــي البيســاين، وعمــر بــن 
منصــور األميــي. وصــّح ذلــك يــوم اجلمعــة حــادي عشــرين ربيــع األول ســنة إحــدى 
الشــريف –محــاه هللا- ومجاعــة  وعشــرين وســتمائة ابملســجد األقصــى ابلقــدس 

أمساؤهم على نسخة القاضي. كتبه: عمر بن حممد األميي«)2(   
ج- اجلــزء األول والثــاين مــن كتــاب »مــكارم األخــالق« لإلمــام: أيب القاســم 
الثــاين  يــوم الســبت،  الطــرباين )ت 360 هـــ(. مسعــه علــى شــيخه اإلوقــي، يف 

انظر: جزء الديباجي والصفار )خمطوط 25/أ(.  )1(
انظر: غاشية جزء أدب الفقري )خمطوط(.  )2(
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والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول، ســنة )621 هـــ(، يف املســجد األقصــى املبــارك 
ابلقــدس الشــريف)1(، وهــذه صــورة الســماع خبــط ابــن احلاجــب: 

- مســاع القاضــي األشــرف: بــاء الديــن أيب العبــاس أمحــد ابــن القاضــي الفاضــل 
أيب علــي عبــد الرحيــم بــن علــي البـَْيَســاينّ )ت 643 هـــ(.

من مسموعاته على اإلوقي: 
أ- جــزء فيــه »مــن فوائــد أيب عبــد هللا ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــويف يف 
القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. مسعــه علــى شــيخه اإلوقــي يف املســجد األقصــى 
املبــارك، بقــراءة أيب حفــص عمــر بــن ممــد الشــهري اببــن احلاجــب األميــي 
الدمشــقي )ت 630 هـــ(، يف يــوم اجلمعــة احلــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع 

األول ســنة )621 هـــ()2(. 
ب- كتــاب »أدب الفقــري« للشــيخ: أيب عبــد هللا أمحــد بــن عطــاء الــرُّوذابري 
)ت 369 هـ(. مسعه على شيخه اإلوقي -بقراءة الشيخ: أيب ممد احلسني بن 
علــي بــن رفاعــة املــؤدب املقدســي، وغــريه-، يف يــوم اجلمعــة، احلــادي والعشــرين 
مــن شــهر ربيــع األول ســنة )621 هـــ( يف املســجد األقصــى ابلقــدس الشــريف، 

والســماع خبــط ابــن احلاجــب)3(. 
ت- اجلــزء األول والثــاين مــن كتــاب »مــكارم األخــالق« لإلمــام: أيب القاســم 
الطــباين )ت 360 هـــ(. مسعــه علــى شــيخه اإلوقــي -بقــراءة الشــيخ: أيب ممــد 

انظر: اجلزء األول من مكارم األخالق )خمطوط 15/ب(.  )1(
انظر: جزء الديباجي والصفار )خمطوط 25/أ(.  )2(

انظر: غاشية جزء أدب الفقري )خمطوط(.  )3(
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احلســني بــن علــي بــن رفاعــة املــؤدب املقدســي، وغــريه-، يف يــوم الســبت، الثــاين 
والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول، ســنة )621 هـــ(، يف املســجد األقصــى املبــارك 

ابلقــدس الشــريف)1(.
ومن سع معه على شيخه اإلوقي:

- أقــوش بــن عبــد هللا الرتكــي –فــى القاضــي األشــرف البهــاء البيســاين الســابق 
ذكــره-، واألمــري: ســعد الديــن مســعود بــن حممــد بــن أمحــد البكجــي، وعبــد امللــك 
بــن عبــد اخلالــق بــن عبــد الواحــد الدمشــقي النحــاس. مسعــوا علــى )اإلوقــي( يف 
)املســجد األقصــى املبــارك( بـــِ )القــدس الشــريف(: جــزًءا فيــه »مــن فوائــد أيب عبــد 
هللا - حممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــويف يف القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«، بقــراءة 
أيب حفــص عمــر بــن حممــد الشــهري اببــن احلاجــب األميــي الدمشــقي )ت 630 
هـــ(، يف يــوم اجلمعــة احلــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول ســنة )621 هـــ()2(. 
- مســاع القاضــي: شــرف الديــن أيب عبــد هللا ممــد بــن القاضــي مجــال الديــن 
عبــد الرحيــم بــن علــي بــن احلســني بــن ِشــيث القرشــي )كان حيًّــا ســنة 621 هـــ(.

- ومــن مســموعاته علــى شــيخه اإلوقــي: جــزء فيــه »مــن فوائــد أيب عبــد هللا 
ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــويف يف القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. مسعــه علــى 
شــيخه اإلوقــي يف املســجد األقصــى املبــارك، بقــراءة أيب حفــص عمــر بــن حممــد 
الشــهري اببــن احلاجــب األميــي الدمشــقي )ت 630 هـــ(، يف يــوم اجلمعــة احلــادي 

والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول ســنة )621 هـــ()3(. 
املــؤدب  الســلمي  بــن رفاعــة  علــي  بــن  أيب ممــد احلســني  الشــيخ:  -قــراءة 

هـــ(.  621 ســنة  حيًّــا  )كان  املقدســي 
من مقروءاته على اإلوقي:

أ. كتــاب »أدب الفقــري« للشــيخ: أيب عبــد هللا أمحــد بــن عطــاء الــرُّوذابري )ت 
369 هـــ(.

قــرأه علــى شــيخه اإلوقــي يف املســجد األقصــى املبــارك ابلقــدس الشــريف، ومسعــه 
مجاعــة، منهــم: عمــر بــن حممــد بــن منصــور الشــهري اببــن احلاجــب األميــي )ت 

انظر: اجلزء األول من مكارم األخالق )خمطوط 15/ب(.   )1(
انظر: جزء الديباجي والصفار )خمطوط 25/أ(.  )2(
انظر: جزء الديباجي والصفار )خمطوط 25/أ(.  )3(
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630 هـــ( –ولــه اخلــّط- وغــريه، وذلــك يف يــوم اجلمعــة، احلــادي والعشــرين مــن 
شهر ربيع األول سنة )621 هـ()1(.   

ب- اجلــزء األول والثــاين مــن كتــاب »مــكارم األخــالق« لإلمــام: أيب القاســم 
الطــرباين )ت 360 هـــ(.

املبــارك ابلقــدس الشــريف،  قــرأه علــى شــيخه اإلوقــي يف املســجد األقصــى 
ومسعــه مجاعــة، منهــم: عمــر بــن حممــد بــن منصــور الشــهري اببــن احلاجــب األميــي 
)ت 630 هـــ( –واخلــّط لــه- وغــريه، وذلــك يف يــوم الســبت، الثــاين والعشــرين مــن 

شــهر ربيــع األول، ســنة )621 هـــ( )2(.
- قــراءة الشــيخني: زكــّي الديــن ممــد بــن يوســف الــبزال اإلشــبيلي )ت 636 
هـــ(، وكمــال الديــن أمحــد بــن أيب الفضائــل ابــن الدُّْخَْيســّي الّدمشــقّي )كان 

حيًّــا ســنة 671 هـــ(.
َرَحــاَل  إىل القــدس مًعــا للقــراءة والســماع علــى اإلوقــي، وكان وصوهلمــا إىل 
القــدس يف )يــوم االثنــني(، )الســابع( مــن شــهر )ربيــٍع اآلخــر(، ســنة )623 
هـــ(، وبلــغ مــن علــّو مهّتهمــا يف الطلــب، وتعّطشــهما للــّرَواء مــن )اإلوقــي(؛ ابتــداء 
القــراءة يف يــوم القــدوم مباشــرة، واســتمرت القــراءة والســماع يف هــذه الرحلــة حــى 
َة  ــدَّ

ُ
يــوم اجلمعــة، الثــاين مــن شــهر مجــادى األوىل ســنة )623 هـــ(، ختّلــل هــذه امل

أســبوٌع مل يـَْقــَرءا فيــه؛ لقيامهمــا برحلــة إىل مــدٍن وقــُـًرى ِفَلْســطينيٍَّة أخــرى.
، مســاه: »مــا سعــه  وقــد أفــرد الــربزايل هــذه الرحلــة العلميــة يف كتــاٍب مســتقلٍّ
الســيد الفاضــل العــامل األديــب العالمــة جامــع الفضائــل كمــال الديــن مجــال 
احملدثــني أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب الفضائــل بــن أيب اجملــد الّدخيســي أكرمــه 
هللا وحفظــه وشــرح صــدره وبّلغــه مــراده ابلقــدس الشــريف علــى الشــيخ الزاهــد 
الــورع أيب علــي حســن بــن أمحــد بــن يوســف اإلوقــي أطــال هللا بقــاءه وحــرس 
جمــده وعــاله، وســع معــه مثبتــه ممــد بــن يوســف بــن ممــد الــبزال اإلشــبيلي 

يف تواريــه املذكــورة وأيمــه املعّينــة«)3(.
انظر: غاشية جزء أدب الفقري )خمطوط(.  )1(

انظر: اجلزء األول من مكارم األخالق )خمطوط 15/ب(.  )2(
قْيد النشر بتحقيقنا إبذن هللا.  )3(
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ويتضــح ممــا َســَبق أّن جممــوع أايم قراءهتمــا علــى )اإلوقــي( كانــت )20( يوًمــا، 
َجاَلَســا فيهــا الشــيَخ مساًعــا وقــراءًة، حــى بـَلَــغ عــدد مــا مسعــاه وقــرآه: )140( 

كتــااًب، مــوزُّع حســب اجلــدول التــايل علــى األايم:
عدد الكتب املقروءةالتاريخاليوم

4)7( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(االثنني
11)8( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(الثالاثء
15)9( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(األربعاء
6)10( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(اخلميس
7)11( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(اجلمعة
11)12( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(السبت
5)13( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(األحد
13)14( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(االثنني
7)15( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(الثالاثء
4)16( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(األربعاء
2)17( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(اخلميس
3)18( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(اجلمعة
8)25( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(اجلمعة
4)26( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(السبت
6)27( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(األحد
14)28( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(االثنني
4)29( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(الثالاثء
10)30( ربيع اآلخر سنة )623 هـ(األربعاء
2)1(مجادى األوىل سنة )623 هـ(اخلميس
3)2(مجادى األوىل سنة )623 هـ(اجلمعة 
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- مســاع املــؤرخ: أيب عبــد هللا يقــوت بــن عبــد هللا الرومــي احلََمــوّي )ت 626 
هـــ( –صاحــب معجَمــْي )البلــدان( و)األدابء(-.

نْيــا، ُمْقبِــاًل علــى قــراءة  قــال ايقــوت احلمــوي: »لقيتــه ابلبيــت املقــدس اترًكا للدُّ
القــرآن، مســتقباًل قبلــة املســجد األقصــى، ومسْعــُت عليــه ُجــزًءا، وَكتـَْبــُت عنــه...، 

لقيتُــه يف ســنة )624 هـــ(«)1(.
- قراءة الشــيخ: شــرف الدين أيب عبد هللا ممد بن احلســن بن ســامل بن ســالم 

الدمشقي )ت 630 هـ(.
قــرأ علــى شــيخه اإلوقــي: )مشــيخة أيب عبــد هللا الثقفــي النيســابورية(، يف 
الســادس مــن شــهر ذي احلجــة مــن ســنة )629 هـــ( ابملســجد األقصــى ابلقــدس 

الشــريف)2(. هــذه صورتــه:

- مســاع الشــيخ: جنــم الديــن أيب عبــد هللا أمحــد بــن محــدان بــن شــبيب بــن 
محــدان احلــّراين احلنبلــي )ت 695 هـــ

الثقفــي  هللا  عبــد  أيب  )مشــيخة  اإلوقــي:  شــيخه  علــى  مســموعاته  مــن 
النيســابورية()3(، يف الســادس من شــهر ذي احلجة من ســنة )629 هـ( ابملســجد 

الشــريف)4(. ابلقــدس  األقصــى 
- مســاع الشــيخ احملــّدث: أيب القاســم عــالء الديــن علــي بــن بلبــان املقدســي 

الناصــري )ت 684 هـــ(.

معجم البلدان للحموي )283/1(.  )1(
نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن جماميع العمرية رقم )103(.  )2(
نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن جماميع العمرية رقم )103(.  )3(
نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن جماميع العمرية رقم )103(.  )4(
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من مسموعاته على شيخه اإلوقي: )مشيخة أيب عبد هللا الثقفي النيسابورية()1(، 
مث حّدث هبا، فسمعها منه الشيخ علي بن مسعود بن نفيس املوصلي )ت 693 
هـ( يف جامع دمشق، يف يوم اجلمعة، خلمٍس خلون من شوال، سنة )667 هـ()2(.

- مساع الشــيخ: فخر الدين أيب احلســن علي بن أمحد بن عبد الواحد الســعدي 
املقدسي الصاحلي احلنبلي الشهري بـِ )الفخر ابن البخاري( )ت 690 هـ(.

مسع من شــيخه اإلوقي يف شــهر شــعبان ســنة )622 هـ(، وأخرج يف )مشــيخته( 
ثالثــة أحاديــث مسعهــا –بقــراءة غــريه- عليــه.

- مساع الشيخ: ممد بن ممد بن ممد الطوسي الشافعي )ق 7 هـ(.
مــن مســموعاته علــى اإلوقــي: كتــاب »األربعــني يف شــيوخ الصوفيــة« أليب ســعد 
املاليي )ت 412 هـ(، يف )مقصورة اخلطيب( بـِ )اجلامع األقصى(، يف الثالث 

عشــرين ذي احلجة ســنة )629 هـ()3(.

نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن جماميع العمرية رقم )103(.  )1(
انظر: مشيخة الثقفي )خمطوط 182/ب(.  )2(

انظر: األربعني يف شيوخ الصوفية للماليي )خمطوط 49/أ(.  )3(
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- قــراءة الشــيخ: ضيــاء الديــن أيب عبــد هللا ممــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن 
عبد الرمحن بن إساعيل الســعدي املقدســي الدمشــقي الصاحلي )ت 643 هـ(. 
قــرأ علــى شــيخه )اإلوقــي( يف )املســجد األقصــى( بعــض الكتــب احلديثيــة، 

وذلــك يــوم االثنــني، ســلخ شــهر شــوال ســنة )625 هـــ(، منهــا: 
1- جزء فيه »من حديث أيب عمرو عثمان بن عمر الّدرّاج«، )ت 361 هـ(.

2- جــزء فيــه »مــن حديــث أيب بكــر ممــد بــن أيب نصــر ممــد بــن احلســن 
املعــداين اإلصبهــاين«، )ت 416 هـــ(.

3- جــزء فيــه »مــن حديــث أيب املناقــب ممــد بــن محــزة بــن إساعيــل العلــوي 
احلســي المــذاين«، )ت 532 هـــ(.

مث انتقــى مــن األول )مخســة( أحاديــث، والثــاين )ســتة( أحاديــث، والثالــث 
، وكتــب يف آخــره مــا صورتــه)1(: )حديثًــا( واحــًدا، وأفردهــا يف جــزٍء مســتقلٍّ

يــن أبــو بكــر بــن  - مســاع الشــيخ العالمــة اإلمــام، والنحــوي الكبــري: رضــّي الدِّ
عمــر بــن علــي بــن ســامل الُقَســْنطيي الشــافعي )ت 695 هـــ(.

مــن مقروءاتــه علــى شــيخه )اإلوقــي(: جــزء فيــه »مــن فوائــد أيب شــعيب عبــد 
هللا بــن احلســن احلــّراين املــؤّدب«، )ت 295 هـــ(. مسعــه علــى )اإلوقــي( بقــراءة 
رفيقــه الشــيخ أيب العبــاس أمحــد بــن أيب الفضائــل الشــهري اببــن الدمخيســي، ومســاع 
رفيقهــم: حممــد بــن يوســف الــربزايل –كاتــب الســماع يف األصــل-، وذلــك يف 
املسجد األقصى يف رابع عشر ربيع اآلخر سنة )623 هـ(. مث نقل السماع عن 
الــربزايل: أمحــد بــن حممــد الظاهــري، مث عنــه: مســعود بــن أمحــد احلارثــي –انســخ 

اجلــزء املذكــور-، وهــذه صــورة الســماع: 

نسخة املكتبة الظاهرية.  )1(
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- مساع الشيخ: أيب ممد وأيب الفداء إساعيل بن إسحاق بن أيب القاسم احلسني 
بن هبة هللا بن مفوظ الشهري اببن صْصرى التغليب الدمشقي )ت 685 هـ(.

من مسموعاته على شيخه اإلوقي:
- »مشيخة الفسوي« )ت 277 هـ(.

قــال الذهــيب: »ســألت املــّزي عنــه، فقــال: سعنــا منــه )مشــيخة الفســوي( عــن 
اإلوقي«)1(.

- »جملس من إمالء أيب طاهر النهاوندي« )ت 528 هـ(.
مسعــه علــى اإلوقــي بقــراءة فخــر الديــن اهلمــداين وبســماع مجاعــٍة يف شــهر 
رمضــان ســنة )623 هـــ( ابلقــدس الشــريف، مث حــّدث بــه ابــن صصــرى بدمشــق، 
فقــرأه عليــه احلافــظ املــزي بســماع مجاعــٍة يف يــوم الثــالاثء رابــع شــهر ربيــع األول 

ســنة )685 هـــ()2(،  وهــذه صــورة الســماع: 

اتريخ اإلسالم للذهيب )538/15(.  )1(
أي: قبل وفاته بـِ )ستة أشهر(؛ ألن وفاة ابن صصرى كانت يف رمضان من العام املذكور.  )2(
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- مساع الشيوخ: أيب عبد هللا ممد بن إبراهيم بن ممد بن عّياش الصنهاجي، 
وأيب ممــد عبــد الواحــد بــن مســعود بــن حســن اللــورّي، وأمحــد بــن عمــر بــن 

علــي بــن أيــوب الصقلّــّي –مــن علمــاء القــرن الســابع-.
مســع هــؤالء الثالثــة مــع الــربزايل والدمخيســي علــى شــيخهم اإلوقــي: )مشــيخة 
أيب عبــد هللا الثقفــي النيســابورية( يف يــوم الثــالاثء، الثامــن مــن شــهر ربيــع اآلخــر، 
ســنة )623 هـــ( ابملســجد األقصــى يف القــدس الشــريف. فقــد جــاء علــى اللوحــة 

رقــم )202/أ( مــن املشــيخة املذكــورة الســماع التــايل خبطّــه)1(:

- مســاع الشــيخ: جنــم الديــن أيب عبــد هللا ممــد بــن قاضــي القضــاة مشــس الديــن 
ســامل بن يوســف بن صاعد بن السَّــْلم القرشــي النابلســي )ت 679 هـ(.

مــن مســموعاته علــى اإلوقــي: )مســند أنــس بــن مالــك( للحنيــي )ت 277 
هـــ(. بتاريــخ )12( مــن ذي احلجــة لعــام )629 هـــ(، وهــذه صــورة أول املســند، 

وفيــه اتريــخ الســماع:

نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن جماميع العمرية رقم )103(.  )1(
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- مســاع الشــيخ: مجــال الديــن أبــو عبــد هللا ممــد بــن ممــد بــن ســامل بــن يوســف 
بن صاعد بن السَّــْلم القرشــي النابلســي )ت 694 هـ(.

مــن مســموعاته علــى شــيخه اإلوقــي: )جملــٌس مــن أمــال أيب بكــر اليــزدي( )ت 
411 هـــ(، حــّدث هبــا ابــن صاعــد بعــد قدومــه دمشــق يف ســادس شــهر رمضــان 
ســنة )693 هـــ(، وممــن مسعهــا منــه: احلافــظ الذهــيب رمحــه هللا، الــذي نســخ اجلــزء 

كلّــه خبطّــه، مث قيّــد الذهــيب طبقــة الســماع منــه آخــر اجلــزء، وصورتــه:

اخلامتة
بعــد َصْولَــٍة حافلــٍة يف ُكتُــِب التَّاريــخ وُدَررَِهــا، وَجْولَــٍة َجِليلــٍة يف املخطوطــات 

وطَُررَِهــا، َخلُــَص الباحــث يف هــذا البحــث إىل النتائــج التاليــة:
1. أصبــح بيــت املقــدس بعــد الفتــح الصالحــي مــن عواصــم العلــم يف األقطــار 
العربيــة واإلســالمية، وميــم حنــوه العلمــاء للتحديــث واإلمــالء، والتدريــس واإلفتــاء، 
وَقَصــَدُه طََلبَــُة العلــم مــن مجيــع األمصــار بـُْغيَــة الســماع واإلفــادة، والتفقــه والقــراءة.

2. يعــّد اإلمــام اإلوقــي مــن املربّزيــن مــن أهــل العلــم والصــالح، ومــن أنبــل تالميــذ 
ــَلفّي، وممــن قصــد بــالد الشــام مرابطًــا يف  حافــظ املشــرق ومســنده أيب طاهــر السِّ
ثغورهــا، حــى جــاء الفتــح الصالحــي، فجــاور يف املســجد األقصــى أربعــني ســنة 

يعقــد جمالــس التحديــث حــى مــات وهــو يف املســجد األقصــى.
3. متّكــن الباحــث مــن معرفــة عشــراٍت مــن طــالب اإلوقــي الذيــن قــرؤوا عليــه ومسعــوا 

منــه يف املســجد األقصــى، واســتجازوه، ورووا عنــه، بــّث بعضهــم يف هــذا البحــث.
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4. تعــّد جمالــس القــراءة والســماع يف املســجد األقصــى وأكنافــه مــن أظهــر معــامل 
الصحــوة العلميــة واليقظــة املعرفيــة الــي متتعــت هبــا بيــت املقــدس آنــذاك، ويف هــذا 

البحــث إشــارة إىل منــاذج جليلــة مــن هــذه اجملالــس.
5. أمساء تالميذ اإلوقي وتواريخ مساعهم منه:

التاريخ اسم التلميذ الرقم
)606 هـ( عماد الدين أيب القاسم علي بن هباء الدين أيب حممد القاسم بن 

ثقة الدين أيب القاسم علي بن هبة هللا بن عساكر الدمشقي )ت 
616 هـ(

1

)606 هـ( أبو إسحاق إبراهيم بن خطيب املسجد األقصى أيب احلسن علي 
َعاِفري املقدسي )ت 651 هـ(.

َ
بن حممد علي بن مجيل امل

2

)606 هـ( عثمان بن خطيب املسجد األقصى أيب احلسن علي بن حممد 
َعاِفري املقدسي )ق 7 هـ(.

َ
علي بن مجيل امل

3

)606 هـ( أيب احلجاج يوسف بن خليل بن قُراجا بن عبد هللا اأَلَدمّي 
الدمشقي احلنبلّي )ت 648 هـ(.

4

)606 هـ( مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب الفتح احلسن بن احلافظ 
الكبري ثقة الدين أيب القاسم علي بن هبة هللا بن عساكر 

الدمشقي )ت 668 هـ(.

5

)609 هـ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أمحد بن هبة هللا بن حممد بن أيب 
جرادة العقيلي احلليب احلنفي الشهري بـِ )ابن العدمي( )ت 660 هـ(،

6

)610 هـ( معني الدين أبو بكر حممد بن عبد الغي بن أيب بكر بن شجاع 
الشهري اببن نقطة البغدادي )ت 629 هـ(.

7

)612 هـ( صفّي الدين أبو الفضل جعفر بن أمحد بن جعفر بن أيب احلسن 
بن أيب عبد اجلليل اللخمي الظاملي اإلسكندراين املعروف بـِ 

)الوراق( )ت 613 هـ(.

8

)612 هـ( أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد هللا املقدسي الصويف 
)ت 639 هـ(.

9
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)612 هـ( مجال الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد اجلليل بن عبد الكرمي 
وقَايّن املقدسي الشافعي –نزيل دمشق-  )ت 664 هـ(

ُ
امل

10

)621 هـ( أبو حفص وأبو الفتح عز الدين عمر بن حممد بن منصور 
الشهري اببن احلاجب األميي الدمشقي )ت 630 هـ(.

11

)621 هـ( هباء الدين أبو العباس أمحد ابن القاضي الفاضل أيب علي عبد 
الرحيم بن علي البـَْيَسايّن )ت 643 هـ(.

12

)621 هـ( شرف الدين أبو عبد هللا حممد بن القاضي مجال الدين عبد 
الرحيم بن علي بن احلسني بن ِشيث القرشي )كان حيًّا سنة 

621 هـ(.

13

)621 هـ( أيب حممد احلسني بن علي بن رفاعة السلمي املؤدب املقدسي 
)كان حيًّا سنة 621 هـ(.

14

)623 هـ( زكّي الدين حممد بن يوسف الربزايل اإلشبيلي )ت 636 هـ( 15
)623 هـ( كمال الدين أمحد بن أيب الفضائل ابن الدُّمْخَْيسّي الّدمشقّي 

)كان حيًّا سنة 671 هـ(
16

)624 هـ( أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احَلَموّي )ت 626 هـ( 17
)629 هـ( شرف الدين أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن سامل بن سالم 

الدمشقي )ت 630 هـ(
18

)629 هـ( جنم الدين أبو عبد هللا أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان 
احلرّاين احلنبلي )ت 695 هـ(

19

ما بني 
-620(
630 هـ(

أبو القاسم عالء الدين علي بن بلبان املقدسي الناصري )ت 
684 هـ(

20

)622 هـ( فخر الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد الواحد السعدي 
املقدسي الصاحلي احلنبلي الشهري بـِ )الفخر ابن البخاري( )ت 

690 هـ(

21

)629 هـ( حممد بن حممد بن حممد الطوسي الشافعي )ق 7 هـ( 22
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)625 هـ( ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد 
الرمحن بن إمساعيل السعدي املقدسي الدمشقي الصاحلي )ت 

643 هـ(

23

)623 هـ( رضّي الدِّين أبو بكر بن عمر بن علي بن سامل الُقَسْنطيي 
الشافعي )ت 695 هـ(

24

)623 هـ( إمساعيل بن إسحاق بن أيب القاسم احلسني بن هبة هللا بن 
حمفوظ الشهري اببن صْصرى التغليب الدمشقي )ت 685 هـ(

25

)623 هـ( أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم بن حممد بن عّياش الصنهاجي )ق 7 هـ( 26

)623 هـ( أبو حممد عبد الواحد بن مسعود بن حسن اللورّي )ق 7 هـ( 27
)623 هـ( أمحد بن عمر بن علي بن أيوب الصقّلّي )ق 7 هـ( 28
)629 هـ( جنم الدين أبو عبد هللا حممد بن قاضي القضاة مشس الدين سامل 

بن يوسف بن صاعد بن السَّْلم القرشي النابلسي )ت 679 هـ(
29

)629 هـ( مجال الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن سامل بن يوسف بن 
صاعد بن السَّْلم القرشي النابلسي )ت 694 هـ(.

30

التوصيات:
يوصــي الباحــث طلبــة العلــم ابالهتمــام ببقيــة األعــالم الذيــن توافــروا يف بيــت 
املقــدس عقــب الفتــح الصالحــي، وشــهدت أعمــدة املســجد األقصــى حلقــات 
الســماع واإلمــالء والعــرض والقــراءة، وســّجلت كتــب التاريــخ بعــض هــذه الصــور، 
وقيدت طباقات مساعات النســخ اخلطية مناذج مشــّرفة هلذه الصفحة املشــرقة من 

اتريــخ العلــم يف البيــت املقــّدس.
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املصادر واملراجع
املراجع املخطوطة:

- أدب الفقري للرُّوذابري –نسخة املكتبة الظاهرية-.
- األنس اجلليل -نسخة مكتبة عزيز هدائي أفندي برتكيا-.

املكتبــة  اإلوقــي –نســخة  علــى  الدمخيســي  وابــن  الــربزايل  مســموعات  ثبــت   -
الظاهريــة-.

- جزء الديباجي والصفار –نسخة املكتبة الظاهرية-.
- اجلــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوايل املنتقــاة مــن أصــول مساعــات الثقفــي –نســخة 

املكتبــة الظاهريــة-.
- جــزء فيــه مــن فوائــد أيب شــعيب عبــد هللا بــن احلســن احلــرّاين املــؤّدب –نســخة 

املكتبــة الظاهريــة-.
- جــزء فيــه مــن فوائــد أيب عبــد هللا حممــد بــن يعقــوب الديباجــي عــن شــيوخه –

نســخة املكتبــة الظاهريــة-.
- كتاب األربعني يف شيوخ الصوفية للماليي –نسخة املكتبة الظاهرية-.

- كتاب اإلميان البن أيب شيبة –نسخة املكتبة الظاهرية-.
- كتاب اجلمعة للمروزي –نسخة املكتبة الظاهرية-.

- خمتصر فتوح الشام أليب إمساعيل األزدي –نسخة املكتبة الظاهرية-.
- مسند أنس للحنيي –نسخة املكتبة الظاهرية-.

- مشيخة أيب عبد هللا الثقفي النيسابورية –نسخة املكتبة الظاهرية-.
- املنتقى من حديث اإلوقي للضياء املقدسي –نسخة املكتبة الظاهرية-.

املراجع املطبوعة:
- االعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي، )ت 1396 هـ(، دار العلم 

للماليني، الطبعة اخلامسة عشر، عام )2002م(.
- األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل، جملــري الديــن أيب اليمــن عبــد الرمحــن بــن 
حممــد بــن عبــد الرمحــن الُعَلْيمــي احلنبلــي، )ت 928 هـــ(، حتقيــق: عــدانن تبانــة، 

مكتبــة دنديــس –عمــان-.
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- األنســاب، أليب ســعد عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن منصــور التميمــي الســمعاين، 
)ت 562 هـــ(، حتقيــق: عبــد الرمحــن املعّلمــي، جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة، 

حيــدر آابد، الطبعــة األوىل، عــام )1382 هـــ(.
- الــربق الشــامي، أليب عبــد هللا عمــاد الديــن حممــد بــن حممــد الشــهري ابلكاتــب 
اإلصفهــاين )ت 597 هـــ(، حتقيــق: فــاحل حســني، مؤسســة عبــد احلميــد شــومان، 

عمــان، الطبعــة األوىل، عــام )1987م(. 
- بغيــة الطلــب يف اتريــخ حلــب، لكمــال الديــن عمــر بــن أمحــد بــن هبــة هللا 
الشــهري اببــن العــدمي احللــيب، )ت 660 هـــ(، حتقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر.  
- اتريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري األعــالم، لشــمس الديــن أيب عبــد هللا حممــد 
بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــيب، )ت 748 هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار 

الغــرب اإلســالمي، الطبعــة األوىل، عــام )2003م(.
- ختريــج إحيــاء علــوم الديــن، أليب الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســني 
العراقي )ت 806 هـ(، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، عام )1426 هـ(.

عثمــان  بــن  أمحــد  بــن  حممــد  عبــد هللا  أيب  الديــن  لشــمس  احلفــاظ،  تذكــرة   -
الذهــيب، )ت 748 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــريوت –لبنــان، الطبعــة األوىل، 

هـــ(. عــام )1419 
- تكملــة إكمــال اإلكمــال، جلمــال الديــن أيب حامــد حممــد بــن علــي بــن حممــود 
الشــهري اببــن الصابــوين احملمــودي، )ت 680 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــريوت 

– لبنــان.
- التكملــة لوفيــات النقلــة، لزكــّي الديــن أيب حممــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي 
املنــذري )ت 656 هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الثانيــة، عــام )1401 هـــ(.
- توضيــح املشــتبه، لشــمس الديــن حممــد بــن عبــد هللا أيب بكــر بــن حممــد الشــهري 
اببــن انصــر الديــن الدمشــقي، )ت 842 هـــ(، حتقيــق: حممــد نعيــم العرقسوســي، 

مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة األوىل، عــام )1993 م(.
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- ديــوان اإلســالم، لشــمس الديــن أيب املعــايل حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن الغــزي 
)ت 1167 هـــ(، حتقيــق: ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

الطبعــة األوىل، عــام )1411 هـــ(.
- ذيــل اتريــخ بغــداد، أليب عبــد هللا حممــد بــن ســعيد الشــهري اببــن الدبيثــي، )ت 
637 هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد، دار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة األوىل، عــام 

)1427 هـــ(.
- الروضتــني يف أخبــار الدولتــني، لشــهاب الديــن أيب القاســم عبــد الرمحــن بــن 
إمساعيــل الشــهري أبيب شــامة الدمشــقي، )ت 665 هـــ(، حتقيــق: إبراهيــم الزيبــق، 

مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة األوىل، عــام )1418 هـــ(.
- ســنن ابــن ماجــه، أليب عبــد هللا حممــد بــن يزيــد الشــهري اببــن ماجــه )ت 273 

هـــ(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
- ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان 
الذهيب، )ت 748 هـ(، جمموعة من احملققني، إبشراف الشيخ شعيب األرنؤوط، 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، عــام )1405 هـــ(.
- شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب، لعبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد الشــهري 
اببــن العمــاد احلنبلــي، )ت 1089 هـــ(، حتقيــق: عبــد القــادر األرنــؤوط، دار ابــن 

كثــري، بريوت-دمشــق، الطبعــة األوىل، عــام )1406 هـــ(.
- طبقــات الشــافعية الكــربى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 
)ت 771 هـــ(، حتقيــق: حممــود الطناحــي، وعبــد الفتــاح احللــو، دار هجــر، الطبعــة 

الثانيــة، عــام )1413 هـــ(.
- طــرح التثريــب يف شــرح التقريــب، أليب الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن 

الــرتاث اإلســالمي. العراقــي )ت 806 هـــ(، تصويــر: دار إحيــاء  احلســني 
- العــرب يف خــرب مــن غــرب، لشــمس الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان 
الذهــيب، )ت 748 هـــ(، حتقيــق: أبــو هاجــر حممــد الســعيد بــن بســيوين زغلــول، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت.
- الفتــح القســي يف الفتــح القدســي، أليب عبــد هللا عمــاد الديــن حممــد بــن حممــد 
الشــهري ابلكاتــب اإلصفهــاين )ت 597 هـــ(، دار املنــار، الطبعــة األوىل، عــام 

)1425 هـــ(.
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بــن أيب بكــر  الرمحــن  الديــن عبــد  اللبــاب يف حتريــر األنســاب، جلــالل  لــب   -
بــريوت. صــادر،  دار  هـــ(،   911 )ت  الســيوطي، 

- مشــيخة ابــن البخــاري، جلمــال الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا 
الشــهري اببــن البخــاري، )ت 696 هـــ(، حتقيــق: عــوض  عتقــي ســعد احلازمــي، 

دار عــامل الفوائــد، مكــة املكرمــة، الطبعــة األوىل، عــام )1419هـــ(.
الرومــي  بــن عبــد هللا  الديــن أيب عبــد هللا ايقــوت  البلــدان، لشــهاب  - معجــم 
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