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ملخص البحث. 

حممــود  أيب  الشــهاب  ومســنِدها،  اآلاثر  وحافــِظ  وعاِلمهــا،  القــدس  حمــدِّث  رحلــة  البحــث  حيكــي 
املقدســي مــع صحيــح البخــاري مساًعــا وقــراءًة، مث إمساًعــا وإقــراًء، علــى مــدار عقديْــن مــن الزمــن يف املســجد 
األقصــى املبــارك ومعاملــه العظيمــة ومعاهــده اجلليلــة، متّكــن الباحــث فيهــا مــن الوقــوف علــى ســبعة شــيوٍخ قــرأ 
عليهــم صحيــح البخــاري مبــا جمموعــه أربــع عشــرة مــرّة، تســٌع منهــا يف املســجد األقصــى ومــا جــاوره، مث وْصــف 

إجــازة الشــهاب العامــة واخلاصــة احملــررة لصحيــح البخــاري.
الكلمات املفتاحية: شهاب الدين املقدسي، صحيح البخاري، املسجد األقصى، قبة الصخرة.

Abstract
TThis research is an attempt to examine the life of the celebrated scholar of Jerusalem, 
Al�Shihab Abu Mahmoud al�Maqdisi, and to follow his journey with Sahih Al�Bukhari 
at the Holy Aqsa Mosque and its vicinity, where for two decades, as the research will re-
veal, he embarked on studying the compilation at seven renowned scholars, reviewing 
it nine times, in addition to five other readings taking place in Egypt. The paper will also 
provide a full discerption of his ijaza to one of his students, both abridged and detailed.
Key words: Shihab al�Din al�Maqdisi, Sahih al�Bukhari, Al�Aqsa Mosque, Dome of 
the Rock.
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احلمد هلل، والصاة والسام على سيدان رسول هللا، وبعد:
مــا أمجــل أن جيتمــع يف جمالــس القــراءة والســماع لكتــب الســنة النبويــة: )قداســة 
عــام  ففــي  واملســموع(،  املقــروء  و)عظمــة  واملســِمع(  املقــرِئ  و)إمامــة  املــكان( 
)714 هـ( يشهد )بيت املقدس( – عاصمة العلم ومدينته األوىل يف فلسطني- 
احلافــظ  اإلمــام  الســاطعة،  أبــرز مشوســها  الامعــة، ونشــأة  أحــد جنومهــا  ميــاد 
احملــدِّث شــهاب الديــن أيب حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن هــال املقدســي 
الشــافعي، ونشــأ بــني أكنــاِف املســجد األقصــى ومعاملــه املباركــة يقبِــُس مــن جمالــس 
الســماع، وينهــل مــن علــوم ِجّلــة أعامــه الكبــار، مــع اعتنــاٍء بعلــم احلديــث روايــة 
النبويــة ومساعهــا، كان يف طليعتهــا  الســنة  لقــراءة كتــب  ودرايــة، وتوّجــِه عنايتــه 
كتاب )اجلامع الصحيح املســند املختصر من أمور رســول هللا  وســننه وأايمه( 
املشــهور بـ)صحيــح البخــاري(، فقــرأه علــى شــيوخه مــرارًا، وعقــد لــه جمالــس قــراءة 

ومســاع ومقابلــة يف املســجد األقصــى وغــره. 
ويف هــذا البحــث تســليُط الضــوء علــى حياتــه العلميــة العاّمــة، وعنايتــه بصحيــح 

البخــاري علــى وْجــه اخلصــوص، تبينهــا خطــة البحــث اآلتيــة.
• أمهية البحث:

1. يلقــي الضــوء علــى مكانــة بيــت املقــدس العلميــة، وعنايــة أهلهــا ابلســنة النبويــة 
روايــة ودرايــة.

2. يظهر عناية املقادسة بصحيح البخاري على وجه اخلصوص مساًعا وإقراًء.
3. يــربز اهتمــام الشــهاب أيب حممــود املقدســي الكبــر بســماع صحيــح البخــاري 

وإقرائــه يف هــذا الثغــر املبــارك.
• أهداف البحث:

1. عــرض مكانــة القــدس العلميــة وإظهــار صفحــة مشــرقٍة مــن الصفحــات العلميــة 
يف بيــت املقــدس يف القــرن الثامــن اهلجــري.

2. إبــراز جهــود عــامل كبــر وحمــّدث فــذٍّ قــّل أن يعرفــه جــّل املعاصريــن واملشــتغلني 
ابلــرتاث املقدســي واترخيــه.



53 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد7 العدد السابع 1443ه/2021م

3. تبيــني منــاذج علميــة وصــوٍر تراثيــة جليلــة مــن هــذا التاريــخ العلمــي املشــرق الــذي 
أمهلته املصادر العتيقة للتاريخ املقدســي.

التاريــخ  احلديثيــة يف صياغــة  واملقــروءات  اخلطيــة  الســماعات  أمهيــة  إظهــار   .4
الثغــر املبــارك. العلمــي هلــذا 

• خطة البحث:
املبحث األول: ترمجة الشهاب أيب حممود املقدسي.

البخــاري  بقــراءة صحيــح  حممــود  أيب  الشــهاب  عنايــة  الثــاين:  املبحــث 
الصخــرة وغريهــا. قبــة  ومساعــه علــى شــيوخه يف 

املبحــث الثالــث: عنايــة الشــهاب أيب حممــود إبقــراء صحيــح البخــاري يف 
قبــة الصخــرة وغريهــا.

املبحث الرابع: منظومة الشهاب أيب حممود يف ختم صحيح البخاري.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول: ترمجة الشهاب أيب حممود املقدسي
املطلب األول: امسه ونسبه.

هــو: شــهاب الديــن أبــو حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن ِهــَال بــن متيــم 
بــن ُســرور اخلّواصــي املقدســي الشــافعي.

املطلب الثاين: مولده.
قال الذهي -وتبعه كّل من تـَْرَجَم له-: »ولد سنة )714 هـ(«)1(.

املطلب الثالث: شيوخه)2(.
1. مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي الدمشقي )ت 742 هـ(.

قــال يف )مثــر الغــرام(: »ســألُت شــيخنا احلافــظ مجــال الديــن املــّزّي  عــن 
هــذا احلديــث بدمشــق؛ فقــال: هــو حديــٌث حســٌن«)3(.

املعجم املختص للذهي ص )33(.  )1(
رتبهم الباحث على اتريخ الوفيات، ومن مل يقف على اتريخ وفاته ذكرهم آخرًا.  )2(

مثر الغرام للمقدسي ص )201(.  )3(
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2. الشــيخ العامــة: كمــال الديــن إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد الصمــد التَّزمنــي 
الشــافعي املعــروف بـــِ )الناســخ( )ت 742 هـــ(.

قرأ عليه: )صحيح البخاري()1(.
3. شــهاب الدين أبو العباس أمحد بن علي بن حســن بن داود اجلزري الكردي 

اهلكاري احلنبلي )ت 743 هـ(.
ثــاث  للخرائطــي، يف  األخــاق(  عليــه يف دمشــق: كتــاب )مســاوئ  مســع 

هـــ()2(. عــام )740  جمالــس 
4. اتج الديــن أبــو نعيــم أمحــد -ويُقــال لــه: بــّكار- بــن ُعبيــد بــن حممــد األســعردي 
مث القاهري )ت 745 هـ(. قرأ عليه: )األول من حديث أيب بكر بن الشّخر()3(.

5. مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أيب املــكارم عبــد هللا بــن 
يوســف بــن حممــد األنصــاري، املعــروف بـــِ )ابــن شــاهد اجليــش(، )ت 746 هـــ(. 

قــرأ عليــه: )صحيــح البخــاري( مرتــنْي)4(. 
6. جنــم الديــن أبــو الطاهــر إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر التَـّْفِليســّي املعــروف 

بـِ)ابــن اإلمــام( )ت 746 هـــ(. قــرأ عليــه )صحيــح البخــاري( مرتــني)5(.
7. مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )ت 748 هـــ(. 
تـَْرَجــَم لــه الذهــي يف املعجــم املختــص، مث قــال: »طالــٌب مفيــٌد ســريع القــراءة....، 
قــرأ علــّي كتــاب ابــن ماجــه«)6(. ونقــل عنــه الشــهاب أبــو حممــود يف )مثــر الغــرام()7(؛ 

قــال: »قــال شــيخنا الذهــي«.
8. الشــيخ العامــة: عــاُء الديــن أبــو احلســن علــي بــن أيـّـوب بــن منصــور اخلــّواص 
املقدســي الشــافعي )ت 748 هـ( -شــيخ املدرســة الصاحية يف بيت املقدس-. 

انظر: املطلب الثاين من املبحث الثاين.  )1(
نسخة الظاهرية رقم )3191(.  )2(

اجملمع املؤسس البن حجر )556/1(.  )3(
انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )4(
انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )5(

املعجم املختص للذهي ص )33(..  )6(
ص )185(، ص )193(، ص )202(.  )7(
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قــرأ عليــه )صحيــح البخــاري( أربــع مــرَّاٍت؛ أوهلــن: ســنة )735( بـــِ )املســجد 
األقصــى()1(.

9. هبــاء الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا بــن ســليمان الشــهر اببــن خطيــب 
بيــت اآلابر الدمشــقي )ت 749 هـــ(. قــرأ عليــه: )جــزء األنصــاري()2(.

بــن أيب احلســن  املكــّرم  بــن  الديــن حممــد  بــن مجــال  الديــن حممــد  قطــب   .10
األنصــاري )ت 752 هـــ(. قــرأ عليــه: عشــرة أحاديــث مــن )ثاثيــات مســند عبــد 

بــن محيــد()3(.
11. صــْدر الديــن أبــو الفتــح حممــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب القاســم الشــافعي 

املشهور بـ )امليدومي(، )ت 754 هـ(. قرأ عليه: )صحيح البخاري()4(.
12. ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن جنــم الديــن أيب زيــد عبــد الرمحــن بــن 
احلســني بــن حيــى الِقبَــايبّ احلنبلــي املقدســي )ت 755 هـــ(. قــرأ عليــه: )حــكاايت 

إبراهيــم بــن أدهــم()5(.
قــال ابــن انصــر الديــن الدمشــقي يف ترمجــة القبــايب: »مســع منــه: أبــو حممــود أمحــد 

بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن هــال املقدســي«)6(.
13. شــرف الديــن حممــد بــن احلجــاج بــن حممــد اخلُتَــيِنّ املقدســي )كان حيًّــا ســنة 

755 هـ(.
قــرأ عليــه )جــزًءا منتقــى مــن البلدانيــة األربعــني( -ختريــج: الصــدر احلّمويــي )ت 

722 هـــ(- )7(.
14. فخر الدين عثمان بن يوسف بن أيب بكر النويري املالكي )ت 757 هـ(.

قرأ عليه: )موطأ مالك( -رواية: حيى بن بكر-)8(.
انظر: اجمللس الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث.  )1(

اجملمع املؤسس البن حجر )504/2(.  )2(
ثبت الندرومي )خمطوط ق9/ب(.  )3(

انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )4(
ثبت الندرومي )خمطوط ق8/ب(.  )5(

توضيح املشتبه البن انصر الدين )156/7(.  )6(
ثبت الندرومي )خمطوط ق26/أ(.  )7(

ثبت الندرومي )خمطوط ق21/ب(.  )8(
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15. صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن ِكيَكْلــدي العائــي املقدســي الشــافعي 
)ت 761 هـــ(.

قرأ عليه: )صحيح البخاري( مرّتني)1(.
16. برهان الدين أبو إســحاق إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن ســعد هللا بن 

مجاعة الكناين املقدسي )ت 764 هـ(. قرأ عليه: )مسلسات ابن َمْسِدي( )2(.
17. شــرف الديــن موســى بــن مشــس الديــن حممــد بــن عطــاء املبيّــض املقدســي 

)ت 764 هـــ(. 
قرأ عليه: عشرة أحاديث من )ثاثيات مسند عبد بن محيد()3(.

18. ظاهــر بــن أمحــد بــن ظاهــر املقدســي )ت 764 هـــ(. قــرأ عليــه: كتــاب 
احملامليــات()4(. مــن  )الثامــن 

ــاين اخلزرجــي  19. مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر البـََي
األنصــاري املقدســي املعــروف بـــِ )ابــن إمــام الصخــرة( )ت 766 هـــ(. قــرأ عليــه: 

أجــزاء مــن )صحيــح اإلمــام مســلم()5(.
20. اتج الدين أبو اإلنفاق أبو بكر علي بن أمحد بن كمال الدين بن حممد األموي 

املقدسي )ت 769 هـ(. قال ابن حجر يف ترمجته: »مسع منه: أبو حممود«)6(.
21. برهــان الديــن إبراهيــم بــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن عبــد هللا بــن بــدران الزّيتــاوي 

النابلســي )ت 772 هـــ(. قــرأ عليــه: )ســنن ابــن ماجــه()7(.
22. مجــال الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عمــار احلارثــي 
الدمشــقي الشــهر اببــن قاضــي الزبــداين )ت 776 هـــ(. قــرأ عليــه: )جــزء أيب 

املناديلــي()8(. مطيــع(، و)جــزء 
انظر: اجمللس األول والثالث من املطلب الثاين من املبحث الثاين.  )1(

ثبت الندرومي )خمطوط ق2/ب(.  )2(

ثبت الندرومي )خمطوط ق9/ب(.  )3(
ثبت الندرومي )خمطوط ق14/ب(.  )4(
ثبت الندرومي )خمطوط ق17/ب(.  )5(

الدرر الكامنة )526/1(.  )6(
ثبت الندرومي )خمطوط ق8/ب(.  )7(
ثبت الندرومي )خمطوط ق20/أ(.  )8(
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23. مشس الدين حممد السعودي الشافعي. قرأ عليه: )صحيح البخاري()1(.
املطلب الرابع: تالميذه واآلخذون عنه.

قال الويّل العراقي: »حّدث، ومسع منه غر واحٍد«)2(.
1- صــاح الديــن أبــو حممــد عبــد هللا بــن مشــس الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن غنائــم 
احللــي املعــروف والــده اببــن املهنــدس )ت 769 هـــ(. قــال الفاســي: »مســع مــن 

أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم املقدســي«)3(.
2- مشــس الديــن أبــو موســى حممــد بــن حممــود بــن إســحاق بــن أمحــد احللــي مث 
املقدســي احلنفــي مث الشــافعي )ت 776 هـــ(. قــال ابــن حجــر: »الزم صــاح 

الديــن العائــي وأاب حممــود، وختــرّج هبمــا«)4(.
الكركــي  العامــري  بــن موســى  بــن عيســى  أبــو عيســى أمحــد  الديــن  3- عمــاد 
الشــافعي )ت 801 هـ(. قال الويلُّ العراقي يف ترمجة الشــهاب أيب حممود: »مسع 

منــه غــر واحــٍد؛ منهــم: القاضــي عمــاد الديــن الكركــي«)5(.
4- شــرف الديــن أبــو الفضــل حممــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد العزيــز 

هـــ(.  806 )ت  الُقدســي 
متلّــك نســخًة مــن كتــاب )املشــتبه( للذهــي عليهــا خــّط مصّنفهــا، وأثبــَت علــى 

غاشــية الكتــاب روايتــه عــن الشــهاب أيب حممــود)6(.
5- جمد الدين أبو الطاهر حممد بن يعقوب الشرازي الفروزآابدي )ت 817 هـ(.

كتــب خبطّــه علــى ظهــر الورقــة الثانيــة مــن النســخة اخلطيــة للجــزء الثــاين مــن 
كتــاب )التكملــة والذيــل والصلــة( للصغــاين)7( مــا نّصــه: »أخــربان الشــيخ احلــرب 

العامــة شــهاب الديــن أبــو حممــود أمحــد املقدســي ...«. 
ذيل التقييد للفاسي )286/1(.  )1(

)2( الذيل على العرب يف خرب من غرب لويل الدين العراقي ص )173(.
ذيل التقييد للفاسي )54/2(.  )3(

الدرر الكامنة البن حجر )2/6(.  )4(
الذيل على العرب يف خرب من غرب لويل الدين العراقي ص )173(.  )5(

.)ARABE 2075( نسخة ابريس رقم  )6(
مكتبة فاضل أمحد ابشا – رقم 1522.  )7(
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وقــال ابخمرمــة احلضرمــي يف أحــداث ســنة )757 هـــ(: »فيهــا: أجــاز أمحــد بــن 
حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي املقدســي جلماعــٍة، منهــم: اجملــد الشــرازي«)1(.

6- زيــن الديــن عمــر بــن غــرس الديــن خليــل بــن عبــد الرمحــن بــن رمضــان التنوخــي 
الطائي العجلوين الشافعي )كان حيًّا سنة 758 هـ()2(.

املطلب اخلامس: مؤلفاته.
1. )مثــر الغــرام إىل زايرة القــدس والشــام(. أشــهر كتــاٍب لــه، وإذا أُطلــق قوهلــم 
)قــال صاحــب مثــر الغــرام( أو )جــاء يف مثــر الغــرام( انصــرف يف الغالــب إليــه، 

فــرغ مــن أتليفــه يف شــهر شــعبان ســنة )752 هـــ()3(.
ــَنن(. قــال ابــن  ــَنن واقتفــاء السُّ 2. )شــرح ســنن أيب داود( املســمى بـــِ )انتحــاء السَّ
حجــر يف )الــدرر الكامنــة()4(: »شــرع يف شــرح )ســنن أيب داود(«، ومســاه حاجــي 
ــَنن(، مث قــال:  ــَنن واقتفــاء السُّ خليفــة يف )كشــف الظنــون()5( ابســم: )انتحــاء السَّ

»أولــه: احلمــد هلل الــذي أرســل رســوله حممــًدا ابهلــدى...«.
3. )املصبــاح يف اجلمــع بــني األذكار والســاح( يف األدعيــة والعبــادات. أثبتــه 
ابــن رســان يف )شــرح ســنن أيب داود()6(، والعليمــي يف )األنــس  لــه كلٌّ مــن: 
)هديــة  يف  والبغــدادي  الظنــون()8(،  )كشــف  يف  خليفــة  وحاجــي  اجلليــل()7(، 

)األعــام()10(. والزركلــي يف  العارفــني()9(، 
4. )اقتفــاء املنهــاج يف أحاديــث املعــراج(. نســبه لــه: حاجــي خليفــة يف )كشــف 

الظنون()11(، و)ســلم الوصول()12(، والبغدادي يف )هدية العارفني()13(.
)1( قادة النحر يف وفيات أعيان الدهر للحضرمي )292/6(.

انظر: املطلب األول من املبحث الثالث.  )2(
انظر: مثر الغرام ص )376(، وكذا هو يف مجيع النسخ اخلطية للكتاب.   )3(

.)286/1(  )4(
.)1005/2( ،)172/1(  )5(

.)445/9(  )6(

.)157/2(  )7(
.)1707/2(  )8(
.)112/1(  )9(
.)224/1( )10(

)81/1( )11(
.)195/1( )12(
.)112/1( )13(
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َمــاري أبخبــار متيــم الــداري(. نســبه لــه: حاجــي خليفــة يف )كشــف 
ُ
5. )إفحــام امل

الظنــون()1(، والبغــدادي يف )هديــة العارفــني()2(. 
6. )عجالة العامل من كتاب املعامل( خّلص فيه كتاب )معامل السنن( للخطايب)3(.

الوصــول()5(،  و)ســلم  الظنــون()4(،  )كشــف  يف  خليفــة  حاجــي  لــه:  نســبه 
العارفــني()6(. )هديــة  يف  والبغــدادي 

7. )خمتصــر كتــاب املشــتبه للذهــي( املســّمى بـــِ )كشــف احلجــاب عــن مؤتلــف 
األمســاء ومشــتبه األنســاب(.

َنَسَبُه له حافظ عصره ابن طولون الدمشقي  على طرّة نسخٍة من )كتاب 
املشــتبه( للذهــي)7( خبــّط ابــن طولــون، قــال بعــد أن أثبــت اســم كتــاب )املشــتبه( 
للذهــي: »اختصــره احلافــظ أبــو حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم –تلميــذه-، 

ومســاه بـــِ )كشــف احلجــاب عــن مؤتلــف األمســاء ومشــتبه األنســاب(...«.
اإلميــان(  )شــعب  فيــه كتــاب  -اختصــر  الّشــعب(  مــن كتــاب  )املقتضــب   .8
للبيهقــي-. يوجــد منــه )اجلــزء الثــاين( خبــط مؤّلفــه الشــهاب أيب حممــود يف )جامعــة 
ييــل( يف نيوهافــن أبمريــكا، وأفــاد كوركيــس عــواد أن أاب حممــود فــرغ مــن أتليفــه عــام 

)760 هـــ()8(.
عنــد  البقاعــي  قــال  الــرأس(.  مــن  الــكام علــى حديــث )األذانن  9. جــزء يف 
مناقشــة ابــن الصــاح يف حديــث )األذانن مــن الــرأس(: »مجــَع فيــِه احلافــُظ أبــو 

حممــوٍد القدســيُّ شــيئاً ذكــَر فيــِه وروَدُه مــن رواايٍت شــى«)9(.

)81/1(  )1(
.)112/1(  )2(

انظر: هدية العارفني للبغدادي )112/1(.  )3(
.)1005/2(  )4(
.)195/1(  )5(
.)112/1(  )6(

نسخة الظاهرية رقم )1160(.  )7(
انظــر: خمطوطــات مكتبــة جامعــة اييــل يف نيوهافــن لكوركيــس عــواد -املنشــور يف الذخائــر   )8(

.)172/4( الشــرقية 
النكت الوفية للبقاعي )246/1(.  )9(
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10. )ترمجة اإلمام مســلم بن احلجاج صاحب الصحيح(. نســبه إليه الســخاوي 
يف )اجلواهر والدرر يف ترمجة شــيخ اإلســام ابن حجر()1(.

11. )نظــم أمســاء املدلِّســني(. قــال ســبط ابــن العجمــي عنــد حديثــه عــن أمســاء 
بعــض املدلســني: »بعضهــم رأيتــه يف قصيــد اإلمــام أيب حممــود املقدســي، أخــربين 
الذهــي  نظــم  وصــف  يف  حجــر  ابــن  وقــال  امللقــن«)2(،  ابــن  شــيخنا  لــه  أبهنــا 
للمدلســني: »نظــم شــيخ شــيوخنا احلافــظ مشــس الديــن الذهــي يف ذلــك أرجــوزة 
وتبعــه بعــض تاميــذه وهــو احلافــظ أبــو احلافــظ أبــو حممــود أمحــد بــن املقدســي »)3(.

12. )املنتقــى مــن معجــم ابــن مجيــع( –وهــو مثانيــة أحاديــث مــن احملّمديــن انتقاها: 
الشــهاب أبــو حممــود املقدســي-. أثبتــه لــه أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن البخــاري 

يف طبــاق مســاع -خبطــه- علــى ابــن إمــام الصخــرة ســنة )762 هـــ( )4(.
13. )املنتقــى مــن جــزء ابــن خزميــة( -انتقــاء: الشــهاب أيب حممــود املقدســي-. 
أثبتــه لــه أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن البخــاري يف طبــاق مســاع -خبطــه- علــى 

الربهــان ابــن مجاعــة ســنة )762 هـــ()5( 
14. املنتقــى مــن كتــاب )فضائــل بيــت املقــدس( أليب املعــايل املشــرف بــن املرجــى 
بــن إبراهيــم املقدســي -انتقــاء: الشــهاب أيب حممــود املقدســي-. لــه نســخة خبــط 
رقــم  جممــوع  ضمــن  بباريــس،  الوطنيــة  املكتبــة  يف  حممــود  أيب  الشــهاب  منتقيــه 

)ق106أ-115ب(. ورقــات   )10( يف   ،)ARABE2322(
15. املنتقــى مــن كتــاب )البعــث والنشــور( للبيهقــي )ت 458 هـــ( -انتقــاء: 

الشــهاب أيب حممــود املقدســي. 
لــه نســخة خبــط منتقيــه الشــهاب أيب حممــود يف املكتبــة الوطنيــة بباريــس، ضمــن 

اجملمــوع الســابق، يف )3( ورقــات )ق116أ-118أ(. 
.)1260/3(  )1(

أيًضــا: ص )17(، ص  وانظــر  العجمــي ص )11(،  ابــن  لســبط  املدلســني  التبيــني ألمســاء   )2(
.)43(

طبقات املدلسني البن حجر ص )14-15(، ص )70(.  )3(
ثبت الندرومي )خمطوط ق17/ب(.  )4(
ثبت الندرومي )خمطوط ق2/ب(.  )5(
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16. املنتقــى مــن كتــاب )أدب احملــدِّث واحملــدَّث( لعبــد الغــين بــن ســعيد املصــري 
)ت 409 هـــ( -انتقــاء: الشــهاب أيب حممــود املقدســي-. لــه نســخة خبــط منتقيــه 
الشــهاب أيب حممــود يف املكتبــة الوطنيــة بباريــس، ضمــن اجملمــوع الســابق، يف )4( 
ورقــات )ق168ب-171ب(. نشــر هــذا املنتقــى عــن هــذه النســخة يف جملــة 

)اإلصــاح()1( اجلزائريــة بتحقيــق: عمــار متالــت.
17. املنتقــى مــن )اجلــزء األول مــن مشــيخة الفســوي( -انتقــاء: الشــهاب أيب 

حممــود املقدســي.
يقــع يف ورقــة واحــدة ضمــن جممــوع العمريــة رقــم )63( )ق 200/أ( خبــط 
تلميــذه احملــّدث: أيب موســى حممــد بــن حممــود بــن إســحاق احللــي مث املقدســي 

احلنفــي )ت 776 هـــ(.

املطلب التاسع: وفاته.
قال ابن حجر)2( -وتبعه: )ابن فهد()3(-: »مات بـِ )القدس()4( سنة )765 هـ(«.

وذكــر الندرومــي وفاتــه علــى التحديــد فقــال: »تــويّف أبــو حممــود يــوم اخلميــس، 
.)5(» ،الثامــن عشــر مــن ربيــع األول، ســنة مخــٍس وســتني وســبعمائة

املبحث الثاين:
عنايــة الشــهاب أيب حممــود بقــراءة صحيــح البخــاري ومساعــه علــى شــيوخه 

يف قبــة الصخــرة وغريهــا
املطلــب األول: الشــيوخ الذيــن قــرأ عليهــم الشــهاب أبــو حممــود املقدســي 

ومســع منهــم صحيــح البخــاري.
بلغــت حمبــة شــهاب الديــن أيب حممــود لـــِ )صحيــح البخــاري(؛ أْن قــرأه مــرارًا 

علــى شــيوٍخ عــّدٍة، منهــم:
جملة اإلصاح، عدد )4(، رجب-شعبان، )1428 هـ( ص )68-61(.  )1(

الدرر الكامنة البن حجر )287/1(.  )2(
حلظ األحلاظ البن فهد ص )100(.  )3(

وكــذا قــال ابــن فهــد يف حلــظ األحلــاظ ص )100( أن وفاتــه بـــِ )بيــت املقــدس(، ووقــع يف األنــس   )4(
اجلليــل )158/2( أن وفاتــه بـــِ )مصــر(. 

ثبت الندرومي )خمطوط ق29/ب(.  )5(
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الشــيخ العامــة عــاءُ الديــن أبــو احلســن علــي بــن أيّــوب بــن منصــور اخلــّواص 
املقدســي الشــافعي )ت 748 هـــ()1( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو حممــود املقدســي )أربــع 
مرّاٍت(؛ أوهلن: يف شهور سنة )735 هـ( بـِ )املسجد األقصى( -زاده هللا شرفًا)2(.

التَّزمنــي  الصمــد  بــن عبــد  بــن حممــد  إبراهيــم  الديــن  العامــة كمــال  الشــيخ 
الشــافعي املعــروف بـــِ )الناســخ( )ت 742 هـــ()3( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو حممــود 
)مــرًّة واحــدًة()4(. ويغلــب علــى الظــّن أنــه قــرأه ســنة )739 هـــ(؛ ألن رحلتــه األوىل 

كانــت إىل مصــر يف حنــو هــذا التاريــخ.
الشــيخ العامــة مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أيب املــكارم 
عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد األنصــاري املعــروف بـــِ )ابــن شــاهد اجليــش(، )ت 
746 هـــ()5( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو حممــود )مرّتــنْي()6(. وحيتمــل أنــه قــرأه يف املــرة 
األوىل ســنة )739 هـــ(؛ ألن رحلتــه األوىل إىل مصــر كانــت يف حنــو هــذا التاريــخ، 
واملــرة الثانيــة ســنة )745 هـــ(؛ ألن رحلتــه الثانيــة إىل مصــر كانــت يف هــذا العــام. 
الشــيخ العامــة جنــم الديــن أبــو الطاهــر إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر 
التَـّْفِليســّي املعــروف بـــِ )ابــن اإلمــام( )ت 746 هـــ()7( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو 
حممــود )مرَّتــني()8(. وحيتمــل أنــه قــرأه يف املــرة األوىل ســنة )739 هـــ(؛ ألن رحلتــه 
األوىل إىل مصــر كانــت يف حنــو هــذا التاريــخ، واملــرة الثانيــة ســنة )745 هـــ(؛ ألن 

رحلتــه الثانيــة إىل مصــر كانــت يف هــذا العــام. 
الشــيخ العامــة صــْدر الديــن أبــو الفتــح حممــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب 
القاســم الشــافعي املشــهور بـــ )امليدومــي(، )ت 754 هـــ()9( قــرأه عليــه الشــهاب 

أبــو حممــود )مرَّتــني(:
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )36/4(.  )1(

انظر: اجمللس الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث.   )2(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )69/1(.  )3(

انظر: املطلب الثاين من هذا املبحث.  )4(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )151/3(.  )5(

انظر: املطلب الثاين من هذا املبحث.  )6(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )430/1(.  )7(

انظر: اجمللس الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث.  )8(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )419/5(.  )9(
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األوىل: قرأه عليه -وعلى احلافظ العائي يف نفس اجمللس- يف عدة جمالس؛ 
آخرهــا الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان املعظــم ســنة )751 هـــ( بـــِ )الصخــرة 

الشريفة(. 
الثانيــة: قــرأه عليــه يف ســبعة وعشــرين جملًســا، أوهلــا: يف يــوم األحــد غــرة شــهر 
رمضــان املعظــم ســنة )752 هـــ(، وآخرهــا: يف يــوم اجلمعــة الســابع والعشــرين منــه، 
وذلــك بِـــ )صــْدر املســجد األقصــى(. أييت ذكــر قْيــد الســماعنْي يف املطلــب الثــاين.

احلافــظ الكبــر واإلمــام احملــدِّث صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن ِكيَكْلــدي 
العائي املقدسي الشافعي )ت 761 هـ()1( قرأه عليه الشهاب أبو حممود )مرّتنْي(:

األوىل: يف جمالــس عــدة آخرهــا الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان املعظــم 
ســنة )751هـــ( بـــِ )الصخــرة الشــريفة(.

)األربعــاء(،  يــوم  أوهلــا  الثانيــة: يف جمالــس عدهتــا )ســتة وعشــرون جملًســا(؛ 
غــرة شــهر )رمضــان املعظــم(، وآخرهــا يف يــوم )االثنــني( ســادس عشــرين، ســنة 

الثــاين. قْيــد الســماعني الســابقني يف املطلــب  )756هـــ(. أييت ذكــر 
ْســِند مشــس الديــن حممــد الســعودي الشــافعي قــال الفاســي: »ذكــره 

ُ
الشــيخ امل

شــيخنا اللغــوي جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الشــرازي الفــروزآابدي فيمــن روى 
عنــه صحيــح البخــاري، وذكــر أنــه مسعــه عليــه بقبّــة السلســلة ابملســجد األقصــى 
مــع الشــيخ تقــي الديــن إمساعيــل بــن علــي القلقشــندي –بقراءتــه، وبقــراءة احملــّدث 

شــهاب الديــن أيب حممــود املقدســي-«)2(.
وقــال الســخاوي يف ترمجــة الفــروزآابدي: »قــرأ )البخــاري( جبامــع األزهــر يف 
رمضــان ســنة )755 هـــ( علــى انصــر الديــن حممــد بــن أيب القســم الفارقــي، ومسعــه 

علــى الشــمس حممــد الســعودي بقــراءة الشــهاب أيب حممــود«)3(. 
جــدول توضيحــي لســماعات وقــراءات الشــهاب أيب حممــود صحيــَح البخــاري 

علــى شــيوخه:
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )169/1(.  )1(

ذيل التقييد للفاسي )286/1(.  )2(
الضوء الامع للسخاوي )80/10(.  )3(
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ْسِمعم
ُ
عدد مرات اسم الشيخ امل

السماع
اتريخ 

السماع
مكان السماع

عاُء الدين أبو احلسن علي بن أيّوب بن 1
منصور اخلّواص املقدسي الشافعي )ت 

748 هـ(

املسجد األقصى735 هـاملرة األوىل
737 هـ املرة الثانية

تقديرًا
املسجد األقصى

املرة الثالثة
747 هـ املرة الرابعة

تقديرًا
املسجد األقصى

كمال الدين إبراهيم بن حممد بن عبد 2
الصمد التَّزمني الشافعي املعروف بـِ 

)الناسخ( )ت 742 هـ(

 739 هـمرة واحدة
تقديرًا

مصر

مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن 3
القاضي أيب املكارم عبد هللا بن يوسف 

بن حممد األنصاري
املعروف بـِ )ابن شاهد اجليش(، )ت 746 هـ(

739 هـ املرة األوىل
تقديرًا

مصر

745 هـ املرة الثانية
تقديرًا

مصر

جنم الدين أبو الطاهر إمساعيل بن إبراهيم 4
بن أيب بكر التَـّْفِليسّي املعروف بـِ )ابن 

اإلمام( )ت 746 هـ(

739 هـ املرة األوىل
تقديرًا

مصر

745 هـ املرة الثانية
تقديرًا

مصر

صْدر الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن 5
إبراهيم بن أيب القاسم الشافعي املشهور بـ 

)امليدومي(، )ت 754 هـ(

قبة الصخرة 751 هـاملرة األوىل
املشرفة

صدر املسجد 752 هـاملرة الثانية
األقصى

صاح الدين أبو سعيد خليل بن 
ِكيَكْلدي العائي املقدسي الشافعي )ت 

761 هـ(

قبة الصخرة 751 هـاملرة األوىل
املشرفة

قبة الصخرة املشرفة756 هـاملرة الثانية6
758 هـ املرة األوىلمشس الدين حممد السعودي الشافعي7

تقديرًا
قبة السلسلة 

ابملسجد األقصى
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املطلــب الثــاين: جمالــس قــراءة الشــهاب أيب حممــود )صحيــَح البخــاري( علــى 
)شــيوخه( يف )قـُبّــة الصخــرة املشــّرفة(.

)العائــي(  احلافظــنْي  علــى  البخــاري(  )صحيــح  قراءتــه  األول:  اجمللــس 
و)امليدومــي( يف )قبّــة الصخــرة املشــّرفة( يف عــّدة جمالــس آخرهــا الثامــن والعشــرون 

مــن شــهر رمضــان لعــام )751 هـــ(
قال الشهاب أبو حممود املقدسي)1(: 

]صحيح البخاري[
ــل أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن حيــى  مســع الشــيخ الصــاحل املشــتغل احملصِّ
بقــراءيت،  آخــره، -معظمــه  إىل  أولــه  مــن  البخــاري(  الندرومــي مجيــع )صحيــح 
والباقــي بقــراءة الفقيــه األوحــد النحــوي: مشــس الديــن حممــد بــن حســن بــن علــي 

الصفــدي)2( املفّســر- علــى الشــيخني: 
1. العامة صاح خليل بن األمر الكبر بدر الدين ِكيَكْلدي بن عبد هللا العائي.

2. واألصيــل املســِند أيب الفتــح صــدر الديــن حممــد بــن اإلمــام شــرف الديــن حممــد 
بــن أيب القاســم امليدومــي.

بســماع األول مــن املشــايخ الثاثــة: أيب عبــد هللا حممــد بــن أيب العــز ســنة أربــٍع 
وســبعمائة، ووزيــرة بنــت عمــر بــن أســعد ســنة عشــر، وأيب العبــاس أمحــد بــن أيب 
طالــب احلجــار ســنة مخــٍس وعشــرين؛ قــراءًة علــى هــذا، ومساًعــا مــن اآلخريــن، وأخــربه 

غــر واحــٍد إجــازًة، قالــوا: أخــربان أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك بــن الزبيــدي.
وبســماع الشــيخ الثــاين مــن الشــيخ: أيب الطاهــر حممــد بــن مرتضــى بــن العفيــف 
حــامت املقدســي يف شــهور ســنة اثنتــني وســبعني وســتمائة ابلقاهــرة ملعظــم الكتــاب 

وابقيــه إجــازة.
ثبت الندرومي )خمطوط ق20/ب – 21/أ(.  )1(

ترجــم لــه العليمــي يف األنــس اجلليــل )156/2(؛ قــال: »الشــيخ: مشــس الديــن أبــو عبــد هللا   )2(
حممــد بــن بــدر الديــن حســن بــن عــاء الديــن أيب احلســن علــي الصفــدي الشــافعي، كان مــن 
أعيــان الفقهــاء ابلقــدس الشــريف، وكان يتحّمــل الشــهادة عنــد القضــاة، وكان موجــوًدا يف 

حــدود اخلمســني والســبعمائة«.
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قــال: أخــربان أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا عتيــق ابــن ابقــا املقدســي، 
قــال هــو وابــن الزبيــدي: أخــربان أبــو الوقــت عبــد األول بــن عيســى، أخــربان أبــو 
احلســن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن املظفــر، أخــربان أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن 

محويــة، أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف، أخــربان البخــاري.
وإبجــازة الثــاين أيًضــا مــن املشــايخ الثاثــة: ابــن عــزون وابــن رشــيق وأيب العبــاس 
أمحد بن علي بن يوســف الدمشــقي يف شــهور ســنة أربٍع وســتني وســتمائة، قالوا: 
أخــربان أبــو القاســم هبــة هللا بــن علــي البوصــري، أخــربان ابــن بــركات النحــوي، 
أخربتنــا أم الكــرام كرميــة املروزيــة، أخــربان أبــو اهليثــم الكشــماهيين، أخــربان أبــو عبــد 

هللا الفربــري، أخــربان اإلمــام أبــو عبــد هللا البخــاري.
]ثاثيات البخاري[

ومسع املذكور أيًضا على الشيخني -بقراءيت- )ثاثيات البخاري( أبسانيدمها 
املتقدمــة، وبســماع الثــاين إايهــا مــن النجيــب احلــراين أخــربان ابــن كليــب بســنده 

خــا أحاديــث منهــا تعلّــم عليهــا يف األصــل املقــروء حبمــرة.
]رابعيات البخاري[

ومســع أيًضــا املذكــور علــى الشــيخ الثــاين)1( -بقــراءيت- )رابعيــات البخــاري( 
بســماعه إايهــا مــن النجيــب أخــربان ابــن كليــب بســنده.

]جزء فيه بعض مناقب اإلمام البخاري -تصنيف: العائي[
ومســع املذكــور أيًضــا علــى األول)2(: )جــزًءا مــن تصنيفــه فيــه بعــض مناقــب 

البخــاري(. اإلمــام 
وصــح ذلــك يف )جمالــس عــّدة(؛ آخرهــا: الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان 
املعظــم مــن شــهور ســنة إحــدى ومخســني وســبعمائة بـــِ )الصخــرة الشــريفة(، وأجــاز 

الشــيخان روايــة مــا جيــوز هلمــا روايتــه.
قــال ذلــك وكتبــه: أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم -عفــا هللا عنهــم- واحلمــد هلل 

أي: امليدومي.  )1(
أي: العائي.  )2(
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وحــده وصلواتــه علــى ســيدان حممــد وآلــه وصحبــه
]تصحيح العائي خبطّه[

صحيٌح ما ذُِكر أعاه. كتبه/خليل بن العائي الشافعي
وصورة اجمللس السابق:

اجمللس الثاين: 
قراءتــه )صحيــح البخــاري( علــى )امليدومــي( يف )َصــْدر املســجد األقصــى( 
يف )27( جملًســا؛ أوهلــا: يــوم األحــد غــرة شــهر رمضــان، وآخرهــا: يــوم اجلمعــة 
)27( رمضــان ســنة )752 هـــ( كتــب الشــيخ املســِند: عبــد الرمحــن بــن يعقــوب 

بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي مــا نصــه)1(:
احلمــد هلل رّب العاملــني، والصــاة والســام علــى ســيدان حممــد خــامت النبيــني، 

وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــني، وبعــد:
فقــد مســع صاحــب الثبــت الشــيخ الصــاحل أبــو عبــد هللا حممــد بــن الشــيخ أيب 
عبــد هللا حممــد بــن حيــى الندرومــي املالكــي املذكــور فيــه مجيــع كتــاب )اجلامــع 
الصحيــح( أتليــف اإلمــام احلافــظ أيب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري -رمحــة 

ثبت الندرومي )خمطوط 26/ب – 28/أ(.  )1(
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هللا عليــه- علــى الشــيخني اإلمامــني: 
حممــد  بــن  حممــد  الفتــح  أيب  الديــن  صــدر  األصيــل:  املســِند  ــر  املعمَّ الشــيخ   -

مّدتــه-. يف  هللا  -فســح  امليدومــي 
بســماعه علــى الشــيخ اإلمــام أيب طاهــر حممــد بــن مرتضــى بــن العفيــف حــامت 

املقدســي ملعظــم الكتــاب.
قال: أخربان عبد الرمحن بن عبد هللا عتيق بن ابقا املقري ح 

قــال الشــيخ صــدر الديــن: وأخــربان جبميعــه أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب طالــب 
احلجــار )وســّت الــوزراء أم حممــد وزيــرة بنــت القاضــي مشــس الديــن عمــر بــن أســعد 

بــن املنّجــا التنوخيــة()1( ح 
قــاال: أخــربان أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك الزبيــدي مساًعــا وابــن روزبــة 

إجــازًة.  والقطيعــي  الصــويف 
قالــوا هــم وعتيــق ابــن ابقــا: أخــربان أبــو الوقــت الســجزي، أخــربان أبــو احلســن 

الــداوودي، أخــربان أبــو حممــد السرخســي ح 
وإبجــازة الشــيخ األول مــن املشــايخ الثاثــة لإلمــام إمساعيــل بــن عبــد القــوي بــن 
داوود بــن عــزون األنصــاري وفخــر الديــن عثمــان بــن عبــد الرمحــن بــن رشــيق وأيب 
العباس أمحد بن علي بن يوســف الدمشــقي يف شــهور ســنة أربع وســتني وســتمائة 
قالــوا: أخــربان أبــو القاســم البوصــري، أخــربان ابــن بــركات النحــوي، أخربتنــا كرميــة 
املروزيــة، أخــربان أبــو اهليثــم الكشــميهين قــال هــو والسرخســي: أخــربان أبــو عبــد 
هللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري، أخــربان احلافــظ أبــو عبــد هللا حممــد بــن 

إمساعيــل البخــاري عــن شــيوخه بســنده فيــه. 
وذلــك بقــراءة اإلمــام العــامل شــهاب الديــن أيب حممــود أمحــد بــن حممــد بــن 
إبراهيــم املقدســي -حفظــه هللا- مــن أول الكتــاب إىل قولــه: ابب إذا مل يوقّــت 
يف اخليــار وهــو آخــر اجمللــس الســابع، ومــن أول اجمللــس احلــادي والعشــرين وأولــه 

مــا بــني القوســني أحلقــه الناســخ عبــد الرمحــن الصنهاجــي يف احلاشــية، وكتــب: »صححــه عبــد   )1(
الرمحــن بــن يعقــوب الصنهاجــي مــن ثبــت الشــيخ صــدر الديــن؛ فصــّح. واحلمــد هلل وحــده«.
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ابب الــدواء ابلعســل إىل آخــر الكتــاب، والقــدر الــذي بينهمــا بقــراءة اإلمــام مشــس 
الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن أمحــد اخلليلــي. 

ومســع معــه آخــرون يثبتــوا علــى األصــل منهــم: مثبتــه عبــد الرمحــن بــن يعقــوب 
بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي املالكــي لطــف هللا بــه. 

وصح ذلك وثبت يف )سبعٍة وعشرين جملًسا(؛ أوهلا: يف يوم األحد، غرّة شهر 
رمضــان املعّظــم مــن ســنة )اثنتــني ومخســني وســبعمائة(، وآخرهــا: يف يــوم اجلمعــة، 

الســابع والعشــرين منــه، وذلــك بـــِ )َصــْدر املســجد األقصــى( -زاده هللا شــرفًا-. 
وأجــازا لــه وملــن مســع الكتــاب أو شــيًئا منــه أمجــع مــا جيــوز هلمــا روايتــه بشــرطه 

املعتــرب عنــد أهلــه بســؤال اإلمــام أيب حممــود القــارئ األول متلفظــني بذلــك.
واحلمــد هلل أواًل وآخــرًا وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وآلــه وصحبــه وســلم 

الوكيــل. التســليم، وحســبنا هللا ونعــم  أفضــل 
]تصحيح امليدومي خبطّه[

الســماع املذكــور واإلجــازة صحيحــان. كتبــه/ حممــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن 
أيب القاســم امليدومــي

وصورة أوهلا وآخرها:

اجمللس الثالث:
قراءتــه )صحيــح البخــاري( علــى احلافــظ )العائــي( يف )قبــة الصخــرة املشــرفة( كتــب 
الشيخ املسِند: عبد الرمحن بن يعقوب بن يوسف الصنهاجي الكالديسي ما نصه)1(:

)1( جمموع العمرية رقم )101( ورقة )301/ب – 303/أ(.



صحيح البخاري وعناية املقادسة بسماعه وإقرائه يف املسجد األقصى يف القرن الثامن اهلجري70

بسم هللا الرمحن الرحيم
وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت

احلمــد هلل جمــزل العطــاء، وُمْســِبل الِغطَــاء، وُمْرِســل األنبيــاء ابألنبــاء، وصلــى هللا 
ــٍد ســّيد األصفيــاء، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اقتــدى هبــم مــن أهــل  علــى ســيدان حممَّ

االصطفــاء، وَســّلم وَشــرََّف وََكــرَّم.
أما بعد:

فقــد مســع صاحــب الثبــت املبــارك الشــيخ الصــاحل: عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عبد 
اللطيــف بــن إبراهيــم املعــروف ابجلوهــري املصــري مجيــع الكتــاب )اجلامــع الصحيــح 
املختصــر مــن أمــور ســيدان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وإايمــه( أتليــف 
اإلمــام احلافــظ: أيب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم البخــاري موالهــم اجلعفي 
»ســوى قــدٍر يســٍر؛ وهــو مــن )ابب االعتــكاف للمســتحاضة( إىل )ابب مــا جــاء 
يف القبلــة(«)1( علــى شــيخنا اإلمــام األوحــد العامــة القــدوة العــارف مفــي املســلمني 
وإمــام احملققــني علــم احلفــاظ إمــام األئمــة: صــاح الديــن أيب ســعيد خليــل بــن األمــر 
الكبــر ِكيَكْلــِدي بــن عبــد هللا الشــافعي -نفعنــا هللا بربكاتــه وصــاحل دعواتــه يف خلواتــه 
وجلواتــه مبنّــه وكرمــه-؛ بســماعه جلميــع الصحيــح علــى املشــايخ الثاثــة: شــهاب 
الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أيب العــز بــن مشــّرف بــن بيــان الدمشــقي؛ قــراءة عليــه 
وهــو يســمع يف رمضــان ســنة أربــٍع وســبعمائة، واملســندة أم حممــد وزيــرة بنــت عمــر 
بن أسعد بن منّجا التنوخي قراءة عليها وهو يسمع سنة عشر وسبعمائة، واملعمَّر 
أبو العباس أمحد بن أيب طالب بن نعمة بن حســن الصاحلي قالوا ثاثتهم، أخربان 

اإلمــام ســراج الديــن أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك الزبيــدي. 
وقــال ابــن أيب العــز: أنبــأان أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد الواحــد املديــين وحممــد 

بــن أيب غالــب زهــر شــعرانة اإلصبهانيــان منهــا. 
وقــال الصاحلــي أيًضــا: أنبــأان أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد القطيعــي وحممــد 
مــا بــني املزدوجــني ضــرب عليــه الناســخ عبــد الرمحــن بــن يعقــوب الصنهاجــي الكالديســي بعامــة   )1(
ــع(، مث كتــب يف احلاشــية اليســرى مــا نصــه: »مث مسعتــه بعــد التاريــخ  )صــــــــــ(، وكتــب فوقهــا )مسُِ

بقــراءة شــهاب الديــن أيب حممــود. كتبــه/ عبــد الرمحــن الكالديســي«.
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بــن أيب بكــر بــن روزبــة البغــداداين منهــا، قالــوا مخســتهم: أخــربان أبــو الوقــت عبــد 
األول بــن عيســى الســجزي، قــال أخــربان اإلمــام أبــو احلســن عبــد الرمحــن بــن 
املظفــر الــداودي، قــال أخــربان أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن محويــه السرخســي 
قــال أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري، قــال أخــربان اإلمــام 
  املعّظــم شــيخ اجلماعــة أبــو عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم البخــاري

عــن شــيوخه رمحــة هللا عليهــم.
وذلــك بقــراءة اإلمــام العــامل العامــل القــدوة شــهاب الديــن أيب حممــود أمحــد بــن 
حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي -أيــده هللا- للمجلــس الســادس والثامــن والعاشــر والثــاين 
عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرين والثاين والعشرين والرابع 
والعشــرين والســادس والعشــرين، وابقيــه بقــراءة الفقيــه الفاضــل اجمليــد احملــّدث مشــس 
الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن بــدر الديــن بــن حســن الصفــدي خــا الثــاين والرابــع 
فبقــراءة الفقيــه الفاضــل احملّصــل علــم الديــن ســليمان بــن عبــد هللا اإلجــاري، ومســع 
آخــرون كثــرون مائــة أو يزيــدون منهــم الفقــر إىل رمحــة ربّــه القديــر عبــد الرمحــن بــن 

يعقــوب بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي ضابــط األمســاء عفــا هللا عنــه.
وصــّح ذلــك وثبــت حتــت )قبــة الصخــرة الشــريفة( يف جمالــس عدهتــا )ســتة 
وعشــرون جملًســا(؛ أوهلــا: يــوم األربعــاء غــرة شــهر رمضــان املعظــم، وآخرهــا يف يــوم 

االثنــني ســادس عشــرين، ســنة ســتٍّ ومخســني وســبعمائة. 
وأجــاز ملــن قــرأ ومســع وحضــر روايــة مــا جيــوز لــه روايتــه بشــرطه املعتــرب عنــد أهلــه 

بســؤال القــاري األول متلّفظًــا بذلــك.
واحلمــد هلل وحــده وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليًما كثــرًا إىل يــوم الديــن وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل.
]تصحيح العائي لإلجازة خبطّه[

صحيــح مــا ذكــر مــن مساعــه مجيــع الصحيــح لإلمــام البخــاري علــّي مــن اإلجــازة 
يف التاريــخ املعتــرب نفــع هللا بذلــك

كتبه/ خليل بن كيكلدي العائي الشافعي لطف هللا به.
وصورة أوهلا وآخرها:



صحيح البخاري وعناية املقادسة بسماعه وإقرائه يف املسجد األقصى يف القرن الثامن اهلجري72

 

املبحــث الثالــث: عنايــة الشــهاب أيب حممــود إبقــراء صحيــح البخــاري يف قبــة 
الصخــرة وغــريه

املطلب األول: إجازته العامة لتلميذه العجلوين بصحيح البخاري يف قبة الصخرة.
قــال الــويل العراقــي)1( -وتبعــه ابــن فهــد)2( بنحــوه-: »أفــاد ودّرس بِـــ )التنكزيــة( 

ــَع منــه غــر واحــٍد«. بعــد العائــي، وحــدَّث، ومسَِ
اإلمــام  »صحيــح  إبقرائهــا:  حممــود  أبــو  الشــهاب  اهتــّم  الــي  الكتــب  ومــن 

عليــه: قرأهــا  وممــن  البخــاري«، 
الشــيخ زيــن الديــن عمــر بــن غــرس الديــن خليــل بــن عبــد الرمحــن بــن رمضــان 

.التنوخــي الطائــي العجلــوين الشــافعي
الذي فـَرََغ من نْسخ )صحيح اإلمام البخاري( -أبجزائه األربعة- يف احلادي 
والعشــرين مــن شــهر رجــب الفــرد ســنة مخــٍس ومخســني وســبعمائة)3(؛ مث ميَّــَم َشــْطر 
بيــت املقــدس يف شــهر ربيــع األول مــن عــام )757 هـــ( الغتنــام قــراءة صحيــح 

البخــاري علــى حمــّدث القــدس ومســندها شــهاب الديــن أيب حممــود املقدســي. 
وقــد يّســر هللا للعجلــوين ذلــك، وســّجل خبطّــه قيــد القــراءة والســماع علــى 
شــيخه الشــهاب أيب حممــود يف خامتــة كل جــزٍء مــن األجــزاء األربعــة، كان نــص 

مســاع اجلــزء الرابــع مــا لفظــه:
الذيل على العرب للويل العراقي ص )173-172(.  )1(

حلظ األحلاظ البن فهد ص )148(.  )2(
صحيح البخاري )خمطوط/نسخة املسجد النبوي، ]ج )4(، لوحة )201/أ([(.   )3(
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»بلــغ الســماع يف هــذا اجلــزء –وهــو اجلــزء الرابــع- وبتمامــه مّت مســاع الكتــاب 
الصحيــح يف الرابــع والســتني بقــراءة كاتبــه: عمــر بــن الغــرس بــن عجلــون علــى 
شــيخنا وســيدان الشــيخ اإلمــام العــامل العامــل املتقــن احلافــظ فخــر احلفــاظ قــدوة 
احملّدثــني شــهاب الديــن أيب حممــود الشــافعي املقدســي نفعنــا هللا بــه يف الدنيــا، 
)القــدس الشــريف(، وذلــك يف اثلــث عشــرين  بـــِ  )الصخــرة الشــريفة(  بـــِ  وذلــك 

مجــادى اآلخــرة ســنة ســبٍع ومخســني وســبعمائة، وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل«.
مث كتــب الشــهاب أبــو حممــود لــه خبطّــه يف خامتــة اجلــزء الرابــع مــن نســخة 

إجــازة عامــة، ونصهــا: إليهــا ســابًقا  املشــار  العجلــوين 
»احلمد هلل الذي أسبغ على طاب العلوم الشرعية جزيل النعماء....

وبعــد؛ فقــد قــرأ علــّي الفقيــه العــامل الفاضــل اجملتهــد الكامــل ذو اهلمــة العاليــة 
والقرحيــة الســامية زيــن الديــن عمــر بــن احلــاج األجــل غــرس الديــن خليــل بــن عمــر 
الشــافعي التنوخــي العجلــوين -وفقــه هللا وأعانــه، ومحــاه مــن الغــر وصانــه- مجيــع 
  كتاب )الصحيح( لإلمام: أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري
مــن هــذه النســخة الــي خبطّــه يف أربــع جملــداٍت هــذا اجمللــد آخرهــا؛ قرأهــا علــّي وأان 
ممســٌك أبصــٍل معتمــٍد أقابلــه بــه، وعنــدان أصــٌل آخــر نراجــع مــا أشــكل ابلنظــر فيــه، 
ويف غالــب األوقــات نكــون معاَرَضــنْي بــه، وكانــت قراءتــه للصحيــح قــراءة تصحيــٍح 
وضبــِط مشــكٍل بتــؤدٍة وأتنٍّ يف مواضــع اإلشــكال. فحــررت هــذه النســخة ابملقابلــة 

والضبــط حبمــد هللا وصــارت أصــًا معتمــًدا يُرجــع إليــه.
وقد أجزتُه ابلكتاب عن )مشاخيي اخلمسة()1( رمحهم هللا: قرأته عليه أبسانيدي 

إىل البخاري، وقرأه هو أيًضا علّي، وذلك مثبٌت عنده خبطي وخبطّه أيًضا.
هــذا  يــروي عــين مجيــع  أن  ذلــك  بعــد  لــه -وفقــين هللا وإايه-  أجــزُت  وقــد 
ــرّب بــه أبســانيدي املثبتــة  الكتــاب مــن هــذه النســخة هبــذا الضبــط الــذي مسعتــه يُع
عنــده، فصــّح ذلــك وثبــت يف جمالــس ِعــدَّة غالبهــا بـــِ )الصخــرة الشــريفة( مــن 
)املســجد األقصــى(، وافــق آخــر اجملالــس: الثالــث والعشــرين مــن مجــادى اآلخــرة 
مــن شــهور ســنة ســبٍع ومخســني وســبعمائة. قــال ذلــك وكتبــه: أمحــد بــن حممــد بــن 
ذكرهم )الشهاب أبو حممود( على الرتتيب يف )إجازته احملّررة( اآليت ِذْكرها يف املطلب الثاين.  )1(
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إبراهيــم بــن هــال أبــو حممــود املقدســي الشــافعي -عاملــه هللا تعــاىل بلطفــه حامــًدا 
مصّليًــا مســّلًما-، وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل.
وصورهتا -خبّط الشهاب أيب حممود-: 

املطلب الثاين: إجازته املفّصلة احملّررة لتلميذه العجلوين بصحيح البخاري.
ذكــر الشــهاب أبــو حممــود يف إجازتــه الســابقة للعجلــوين مــا نّصــه: »وقــد أجزتُــه 
ابلكتــاب عــن مشــاخيي اخلمســة رمحهــم هللا: قرأتــه عليــه أبســانيدي إىل البخــاري، 

وقــرأه هــو أيًضــا علــّي وذلــك، مثبــت عنــده خبطــي وخبطّــه أيًضــا.
وقــد أجــزُت لــه وفقــين هللا وإايه بعــد ذلــك أن يــروي عــين مجيــع هــذا الكتــاب 

مــن هــذه النســخة هبــذا الضبــط الــذي مسعتــه يُعــرّب بــه أبســانيدي املثبتــة عنــده«.
يُفهم من هذا النّص أن أاب حممود حّرر أسانيده مفصلة عن )شيوخه اخلمس( 
إىل صحيح اإلمام البخاري ، وكتب ذلك خبطه، وأِذن للعجلوين أن ينسخها.

والــذي يظهــر أن العجلــوين وضــع هــذه األســانيد يف طليعــة اجلــزء األول مــن 
نســخته اخلاصة من صحيح البخاري أو أثبتها خبط شــيخه الشــهاب أيب حممود، 
والذي جعلنا ال جنزم بذلك ضياع اجلزء األول من هذه النســخة العجلونية ذات 

األجــزاء األربــع.
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بنْســخ نســخٍة مــن صحيــح  قــام كّل واحــٍد منهمــا  لكــّن انســخنْي جليلــنْي 
اإلمــام البخــاري عــن نســخة العجلــوين الســابقة، حتتفــظ )مكتبــة برلــني()1( األملانيــة 
بواحــدة، و)املكتبــة الظاهريــة()2( الدمشــقية ابألخــرى، ونـََقــا يف طليعــة النســختنْي 
مــا حــررّه الشــهاب أبــو حممــود مــن أســانيده املفّصلــة إىل صحيــح البخــاري عــن 

نســخة العجلــوين الــي خبّطــه.
]نّص إجازة الشهاب أيب حممود املفّصلة املثبتة يف طليعة نسخي برلني والظاهرية[

بسم هللا الرمحن الرحيم
أخــربين جبميــع )اجلامــع الصحيــح املختصــر مــن أمــور ســيدان رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم وســننه وأايمــه( تصنيــف اإلمــام احلافــظ )حممــد بــن إمساعيــل بــن 
إبراهيــم البخــاري(: شــيخنا اإلمــام العــامل العامــة، فخــر احلُّفــاظ، قُــدوة احملّدثــني، 
ُمْفــِي املســلمني: شــهاب الديــن أبــو حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي 
الشــريفة(،  )الصخــرة  بـــِ  الكتــاب  يســمع جلميــع  وهــو  عليــه  بقــراءيت  املقدســي؛ 
وبعض اجملالس يف )املدرســة التنكزية( بـِ )القدس الشــريف( يف شــهور ســنة )ســبع 

ومخســني وســبعمائة(، قــال: 
]الشيخ األول[

أخــربان الشــيخ اإلمــام العــامل العامــة مفــي املســلمني: عــاء الديــن أبــو احلســن 
علــي بــن أيــوب بــن منصــور الشــافعي املقدســي؛ بقــراءيت عليــه وهــو يســمع جلميــع 
وســبعمائة(  وثاثــني  )مخــس  ســنة  شــهور  يف  أوهلــن:  مــرات(؛  )أربــع  الكتــاب 
الشــيخان:  أخــربك  لــه:  قــال  شــرفًا-،  تعــاىل  األقصــى( -زاده هللا  )املســجد  بـــِ 
شــيخ اإلســام اتج الديــن أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم بــن ســباع الفــزاري 
الشــافعي؛ بقراءتــك عليــه وهــو يســمع جلميــع الكتــاب يف شــهور ســنة )ســت 
ومثانــني وســتمائة( بـــِ )دمشــق(، والشــيخ اإلمــام العامــة شــرف الديــن أبــو احلســني 

علــي بــن أمحــد اليونيــين احلنبلــي؛ بقراءتــك عليــه أيًضــا بعــد ذلــك.
رقــم )160(، ومصــدر مصّورهتــا: مكتبــة األســتاذ الدكتــور حممــد بــن حممــد الرتكــي -حفظــه   )1(
www.alukah.net/library/0/136156 :التــايل الرابــط  حتــت  األلوكــة،  موقــع  علــى  املتاحــة  هللا-، 

جاد علينا مبصورهتا الشيخ: عبد الرحيم يوسفان الدمشقي -حفظه هللا-.  )2(
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قــاال: أخــربان أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك بــن حممــد بــن حيــى بــن الزّبيــدي 
البغــدادي؛ قــراءة عليــه وحنــن نســمع، )ح(

]الشيخ الثاين[
قال شيخنا:

)احلِلَــق  مــن ابب  وهــو  منــه،  يســٍر  شــيٍء  ســوى  الكتــاب  وأخــربين جبميــع 
واجللــوس يف املســاجد( إىل ابب )التكبــر إذا قــام مــن الســجود( الشــيخ الفاضــل 
: كمــال الديــن إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد الصمــد التَّزمنــي  العــدل الكبــر اخلــرِّ
املعــروف بـــِ )الناســخ(؛ قــراءة عليــه وأان أمســع مــن أول الكتــاب إىل حديــث عائشــة 
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم قَــاَل: »أملَْ   أن رســول هللا  قــال: »َأنَّ َرُســوَل اللَِّ َصلَّــى اللَّ
تـََرْي َأنَّ قـَْوَمِك َلمَّا بـَنـَْوا الَكْعَبَة اقـَْتَصُروا َعْن قـََواِعِد ِإبـْرَاِهيَم؟« قـُبـَْيل ابب: )قـَْولُُه: 
ْئُهــْم َعــْن َضْيــِف ِإْبَراِهيــَمL قوله:Mَولَِكــن ّلَِيْطَمِئــّنَ َقْلِبــيL(، ومــن مَثّ  Mَونَّبِ
إىل آخــره؛ بقراءتــه، قــال: أخــربان الشــيخ عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد املنعــم بــن 
علــي احلـَـرَّاين، قــال: أخــربان ابــن البـَيِّــع. قــال هــو وابــن الزَّبيــدي: أخــربان أبــو الوقــت 
عبــد األول بــن عيســى بــن شــعيب الّســْجزي الصــويف، قــال: أخــربان أبــو احلســني 
عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن املظّفــر الــداودي، أخــربان أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد 
بــن محُّويــه السرخســي، أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الِفَربْــرِي، 

أخــربان اإلمــام احلافــظ أبــو عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم البخــاري.
]الشيخ الثالث[

قال شيخنا:
ــر: مجــال  وأخــربين جبميــع الكتــاب أيضــا الصــدر القاضــي األَجــّل املســِند املعمَّ
الديــن أبــو حممــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أيب املــكارم عبــد هللا بــن يوســف بــن 
حممــد األنصــاري -شــاهد اجليــوش املنصــورة- مــن أولــه إىل )ابب حلــوم اخليــل(؛ 

بقــراءيت، ومــن كتــاب )النــكاح( إىل آخــر )الصحيــح(؛ قــراءًة عليــه وأان أمســع.
مث قرأُت الكتاب على شيخنا بعد ذلك إال ميعادْين من أواخره. 
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قــال: قلــت لــه: أخــربك املشــايخ الثاثــة: أبــو العبــاس أمحــد بــن قاضــي القضــاة 
أيب احلســن علــي بــن يوســف الدمشــقي، وأبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرمحــن بــن 
َرِشــيق الربعــي، وأبــو الطاهــر إمساعيــل بــن عبــد القــوي بــن عــزون األنصــاري؛ قــراءة 

عليهــم، وأنــَت تســمع.
]الشيخ الرابع[

قــال: وقــرأُت مجيــع )الصحيــح( -خــا شــيًئا يســرًا منــه- فســمعته علــى شــيخنا 
ــر الصــاحل خامتــة املســندين: صــدر الديــن أيب الفتــح حممــد بــن اإلمــام  املســِند املعمَّ
شــرف الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب القاســم اخلطيــب الشــافعي؛ إبجازتــه احملققــة 
مــن هــؤالء املشــايخ الثاثــة، أخربتــه بــه عنهــم إجــازة. وبســماعه مجيــع الكتــاب 
-ســوى شــيٍء يســٍر منــه- مــن الشــيخ األجــل أيب الطاهــر حممــد بــن مرتضــى بــن 
العفيف بن حامت املقدسي يف شهور سنة اثنتني وسبعني وستمائة ابلقاهرة، أخربان 
عتيــق بــن ابقــا وهــو أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا، أخــربان أبــو الوقــت بســنده.
قال: وقلت: لشيخنا مجال الدين شاهد اجليوش سوى فوااتت من الكتاب:

ــْر يُعّجــل إىل أهلــه( إىل أول  )األول(: مــن ابب )املســافر إذا جــّد بــه السَّ
الصيــام. كتــاب 

كاَتــب( إىل ابب الشــروط 
ُ
و)الثــاين(: مــن ابب )مــا جيــوز مــن الشــروط يف امل

يف اجلهــاد.
كذا أخربانه تقليًدا حملّدثي مصر يف ذلك الوقت.

و)الثالــث(: مــن ابب )غــزو املــرأة يف البحــر( إىل ابب )دعــاء النــي  النــاس 
إىل اإلســام(.

]الشيخ اخلامس[
وقــد مسعــت الفــوت األول بكمالــه ومــن أول الثــاين إىل ابب )هبــة الواحــد 
للجماعــة( علــى شــيخنا املنقطــع: أيب الطاهــر إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر 
التفليســي املعــروف بـِ)ابــن اإلمــام( بســماعه مــن املشــايخ الثاثــة: أيب العبــاس وأيب 

عمــرو وأيب الطاهــر بــن عــزون.



صحيح البخاري وعناية املقادسة بسماعه وإقرائه يف املسجد األقصى يف القرن الثامن اهلجري78

قــال شــيخنا: وأخــربُت شــاهد اجليــوش عــن اإلمــام احلافــظ أيب احلســني حيــى بــن 
علــي بــن عبــد هللا إجــازًة كتبهــا لــه خبطــه، قــال هــو والثاثــة: أخــربان أبــو القاســم هبــة 
هللا بــن علــي بــن مســعود األنصــاري البوصــري، وأبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن 
حامــد األراتحــي األنصــاري؛ قــراءة عليهمــا وحنــن نســمع، قــال البوصــري: أخــربان 
أبــو عبــد هللا حممــد بــن بــركات بــن هــال الســعيدي النحــوي؛ قــراءة عليــه وأان أمســع. 
وقــال األراتحــي: أخــربان أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن عمــر الفــراء املوصلــي 
إذاًن، قــاال: أخربتنــا أم الكــرام كرميــة بنــت أمحــد بــن حممــد بــن حــامت املروزيــة، قــال 

ابــن بــركات: بقــراءيت عليهــا، وقــال الفــراء: قــراءة عليهــا وأان أمســع. 
وقــال احلافــظ أبــو احلســني أيضــا: أخــربان أبــو الفتــح انصــر بــن عبــد هللا بــن عبــد 
الرمحن الشــافعي املصري العطار؛ قراءة عليه وأان أمسع مبكة، قال: أخربان أبو احلســن 
علــي بــن محيــد بــن عمــار األطرابلســي؛ قــراءة عليــه، أخــربان أبــو مكتــوم عيســى بــن 
احلافــظ أيب ذر عبــد بــن أمحــد بــن حممــد اهلــروي، قــال: أخــربان أيب، قــاال: أخــربان أبــو 
اهليثــم حممــد بــن املكــي بــن زراع الُكْشــماَهين؛ مساًعــا عليــه هبــا، قــال أبــو ذرٍّ فقــط: 
وأخربين أيضا أبو حممد عبد هللا بن أمحد السرخســي هبراة، وأبو إســحاق إبراهيم بن 
أمحد بن إبراهيم املستملي ببلخ، قالوا ثاثتهم: أخربان أبو عبد هللا حممد بن يوسف 

بــن مطــر الِفرَبــري، قــال: حدثنــا اإلمــام احلافــظ أبــو عبــد هللا البخــاري رمحهــم هللا.
وصورة أوهلا وآخرها:



79 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد7 العدد السابع 1443ه/2021م

املبحث الرابع: منظومة الشهاب أيب حممود يف ختم صحيح البخاري
املطلب األول: التعريف هبا وتوثيق نسبتها للشهاب أيب حممود املقدسي.

ــا، ذكــر فيهــا الشــهاب أبــو حممــود جــزًءا  هــي قصيــدة مكّونــة مــن مخســني بيًت
مــن ترمجــة اإلمــام البخــاري ومناقبــه ومنزلــة كتابــه اجلامــع الصحيــح.

راوي هذا النظم عن مّؤلفه هو تلميذه: زين الدين عمر بن غرس الدين خليل 
بــن عبــد الرمحــن بــن رمضــان التنوخــي الطائــي العجلــوين الشــافعي -الســابق ذْكــره 
يف املبحــث الســابق- والــذي ختــم قــراءة )صحيــح البخــاري( عليــه يف )الصخــرة 

الشــريفة( بـِ)القــدس الشــريف(، بتاريــخ: )23( مجــادى اآلخــرة ســنة )757 هـــ(.
)اجلامــع  بـــِ  عنايتــه  مشــوار  يكمــل  )عجلــون(؛  بلدتــه  إىل  العجلــوين  عــاد  مث 
الصحيــح(، والــي امتــّدت إىل القيــام بنْســخ الكتــب الــي هلــا عاقــة بـــِ )الصحيــح(، 
منهــا: كتــاب )ُمْشــِكل الصَِّحيَحــنْي( أليب حممــد عبــد العزيــز بــن حممــود املعــروف 
ابلعّصار )ت 627 هـ(، تتكّون من جزأين، فرغ من نسخه ليلة الثالث والعشرين 
مــن احملــرم لعــام )758 هـــ(، جــاء يف هنايــة اجلــزء األول منهــا لوحــة رقــم )130( 
-نســخة مكتبة كوبريلي رقم )334(- )قصيدة يف خْتم صحيح اإلمام البخاري( 
للشــهاب أيب حممود املقدســي، صّدرها الناســخ بقوله: أنشــدين شــيخنا اإلمام العامل 
العامــة مفــي املســلمني اتج احملدثــني شــهاب الديــن أبــو حممــد أمحــد بــن حممــد بــن 
إبراهيــم الشــافعي املقدســي  ورضــي عنــه لنفســه الكرميــة بـِ)الصخــرة الشــريفة( عنــد 

ختمــي عليــه قــراءة صحيــح البخــاري  ورضــي عنــه.
املطلب الثاين: نّص منظومة خْتم صحيح البخاري.

ُ َ َ  ُ ِ َِ  ُ َ ِ  َ 
 

  ُ َُ  ُ َ ّ  َ َ َ ِ ِ َ  َ 

ََ ْ َ َ ٍ ِ ََ  ُِ ُ ِّ ُ   ُ ِ ُ   َ  َُ َ ْ

 

 ُُ ْ ََ  ِ َ َ
  ِ َّ  َ َ َ    ُ َ ُْ َ ِ ِ َ  ُ َ َ 

ًِ َ  ً ِ َ  ًَ َ  ُُ ْ َ ْ 
 

  ُ ُْ َ  ُ ُ  َ َْ  ِ  َ ُ َ 

 َ ُ  ُ ْ ًَ َُ ِ ِ  ِّ ِ 
 

  ُ ِ ْ ُ
 ُ ْ ِ َ َْ َ  َ َ  َ 

ْ  ُ ُ َ ِ  َ َ ُ َ ْ ِ  ُ ُ ْ َ ْ ُ 
 

  ُ ِّ  ُ ِ َ ُ َُ  ُ ْ ِ 
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 ٍ ِ ْ َ َ ِ َِْ ْ َ
 ِ َ : َ َ ْ َ     َ ً ِ  ِ َ ُ  ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

 ُُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ َ
 َ ََ 

 
  ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ

 ِّ ُ ََ  َ َ َ 

 ُ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ُ  َ 
 

  ُ َ ُْ  َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َِ 

ً َ ُ ِ َ ِّ  ِ ُ ُ  ُ َ َ ُ    َ ْ َ ِ َْ  ِ ُ َ ُ َ ٌ َُ 

َِ ْ َِ  ِ َ َ  َ َ ُ  َ َ ْ  ِ ََ    ُ َ ْ ُ  ٌ َْ ُ ِ ِ ِ َ 
ِ  َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

 
  ُ َْ َ

 ُ ْ ََ  ُ َ َ  ْ َ 

 ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ 
 

  ْ ُ ُْ   ُ ِ َْ  َ َ َ َ  ِ َِ 
 ُُ ْ َ  ِ َ ْ ِ َ ُ  ِ َ َ 

 
  ُ َ ُْ  ْ ِ ً ِ  ََ ْ َ  ِ  ِ 

َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َْ ُ َُْ َ َ 
 

  ُ َْ ُ َ ِ  َ ِ َ ً ُ  ِ 
ِ ِ   ُُ ْ َ ٍ ِ َ  ٍ َْ    ُ ِ ْ ُ َ ُ  ََ ََ ِّ ِ

ُ
ِ  َ 

 ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ْ ِ َ 
 

  ُ ُ ْ َ َ ُ  َ َ ِْ  ٍ ْ ُ  َ 
 ْ َِّ ُ  ْ َ ٍ َ َْ  ْ ِ ٍ َ ْ َِ َ 

 
  ُ ََْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  ِ َ 

  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ُ 
 

  ُ ِّ َ َُ َ  ِ َ ْ َ  َِ َ َ َ 

َ َِْ  ُ  ِ َ َْ  َ ِ َ َ َ 
 

  ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  َ ِ ََ َ 

 ٍ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ 
 

  ُ َ ََ ِ ِِّ   ْ َ ِ َ ِ َ 
 

 َ ْ َ َْ  َ ْ ِ  َ ُ ِّ ِ  ِ َ 
 

 ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ  َ
ِ 

 ٍ َ َ ِ ِ َ  َ ْ ِ  َ َ  ْ َََ    ُ َ َْ ِ ِ ْ ّ  ِ َ ِ  ْ ِ َ
ِ 

َ ِ ْ َ َ ِ ِّ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 
 

   ِ ُُ  ْ َ  َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ 

َِ َ  ٍ َ ُْ  ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ  ُ ُ َْ ِ َ َ ِْ ٍ ْ ِ ِ ً ْ َ 
 

 ٍ َ ْ ُ ِ ِ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ 
 

  ُ َْ َ ْ ُ ِ  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 

 ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ْ ُ َ َ  َ َِ 
 

   ً ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
 ِ  ُ ِ َ َ 

 ََ ِْ ً ََ ُ َُ َِ ْ َ َ َ 
 

  ُ َ ُ َ َِْ ْ َ ِ َ ٍ ِ  ْ ِ 
 ُ ُ ْ َ َْ ِ  َ  ِ ِ ِّ 

 
  ُ َ ْ َ  ِ  ِ ِ ِ َ  ُ َ َ َ 
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 ٍ َ َْ ٍ َِ ْ ِ َ َ  ِ 
 

َْ ِ َ َْ  َ ُ َُ َ َْ َ ِ 
 َْ َ ٍ َ َ ْ ِ ِ ْ  َ ُ  َ َْْ  َ 

 
  ُ َ ُ َ ََْ ْ َ َْ َْ َ ِ ْ َ 

 ْ ِ  َ ِْ  ٌ َِ َ َ َ َُِ 
 

  ُ ِ َُْ ُ َ ٌ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َِ 
 ْ َ  ُ َ : َ َ َ َ َِ َ  َ َْ َ َ 

 
  ُ ِ ْ َ ِ ََْ  ْ َ ِ َِ  ِْ َ 

ِ َ َ َ ِْ  ُ ُ
 َ َ ْ  ِ َ َ 

 
 ُ َ ْ َ َ ُ ََ  َ َ ، َ ْ ِ َ  ْ َ 

ً َُ  ُ ََْ َ : ِ َِْ  َ َ 
 

 ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ : ََِ َ  ِْ  ِ 
  : ُ ُْ ِِ َْ َ : َ َ ،ُ ْ َ  ْ ِ َ ُ 

 
  ُ ُ ْ َ ُ ِ  ِ  ،َ َ  ِّ ِ 

َ َُ ِ ََ  ِ ْ ِ َ ُ  ْ
ُِ َ    ُ ِ ْ ُ ٍ ْ ِِ ً َ َ ْ ِ  َ ََ 

 ٍَ َِ َ ََ َ ٍ ْ َ  ِ َْ  ْ َ   َ ُ ْ َ َ َ َِ  َ َ ُ ِ َْ
 

َ َ َ ً ْ ِ  ِ  َ ِ ً َ ِ   ُ َُْ  ً ِ َ  َ َْ ْ ِ َ ْ َ 
 ٌ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ َ ِّ  َْ َ   ُ ِْ ُ َ ِ ََ  َ ْ ََ  َ َِ 

  َ   َ َ َ َ 
 

   ُ ُ َ  َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُْ َ 

 ْ ِ َ ُ  َ ِ ُ ْ َ ِّ   
 

  ُ ِّ  ُ  ُ  ْ
ُِ 

 ٌ ُ  ٌ ُ  ُ ْ َ 
 

  ُ ِ ْ َ  َ ْ َ  َ ِّ  ُ َْ 

 ٌ ِ َ َ  ٌ ُ  ٌ َ َ  ِ ِ 
 

  ُ ْ َ ٍ َ  ِ ُُ  ٌ ُّ  َ َ 
   ِّ   ُ ُ  ِ  ُ َْ 

 
  ُ َْ  ُ ِ ََ  َ ْ َ  ِ ْ َ   

 ْ ِ  ُ   ّ   

 

  ُ َ ْ َ  َ ْ  َ ْ    

ُ   ُ َ   
 

  ُ َ َ  ُ ُِ  ٍ ْ َ  ً 
ِ ّ َ ِ َ  َ  ِ   

 
    ًُِّ ُ  ْ   َ ُْ 

ُ َ  ْ َ َ  ِ    ُ  ِ   ِ  ً 

َ   ِ   ّ 
 

  ُ َ ْ َ ٌ ِ    ِ ِ 
 

ومتت واحلمد هلل رب العاملني

 ٍ ِ ْ َ َ ِ َِْ ْ َ
 ِ َ : َ َ ْ َ     َ ً ِ  ِ َ ُ  ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

 ُُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ َ
 َ ََ 

 
  ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ

 ِّ ُ ََ  َ َ َ 

 ُ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ُ  َ 
 

  ُ َ ُْ  َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َِ 

ً َ ُ ِ َ ِّ  ِ ُ ُ  ُ َ َ ُ    َ ْ َ ِ َْ  ِ ُ َ ُ َ ٌ َُ 

َِ ْ َِ  ِ َ َ  َ َ ُ  َ َ ْ  ِ ََ    ُ َ ْ ُ  ٌ َْ ُ ِ ِ ِ َ 
ِ  َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

 
  ُ َْ َ

 ُ ْ ََ  ُ َ َ  ْ َ 

 ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ 
 

  ْ ُ ُْ   ُ ِ َْ  َ َ َ َ  ِ َِ 
 ُُ ْ َ  ِ َ ْ ِ َ ُ  ِ َ َ 

 
  ُ َ ُْ  ْ ِ ً ِ  ََ ْ َ  ِ  ِ 

َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َْ ُ َُْ َ َ 
 

  ُ َْ ُ َ ِ  َ ِ َ ً ُ  ِ 
ِ ِ   ُُ ْ َ ٍ ِ َ  ٍ َْ    ُ ِ ْ ُ َ ُ  ََ ََ ِّ ِ

ُ
ِ  َ 

 ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ْ ِ َ 
 

  ُ ُ ْ َ َ ُ  َ َ ِْ  ٍ ْ ُ  َ 
 ْ َِّ ُ  ْ َ ٍ َ َْ  ْ ِ ٍ َ ْ َِ َ 

 
  ُ ََْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  ِ َ 

  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ُ 
 

  ُ ِّ َ َُ َ  ِ َ ْ َ  َِ َ َ َ 

َ َِْ  ُ  ِ َ َْ  َ ِ َ َ َ 
 

  ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  َ ِ ََ َ 

 ٍ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ 
 

  ُ َ ََ ِ ِِّ   ْ َ ِ َ ِ َ 
 

 َ ْ َ َْ  َ ْ ِ  َ ُ ِّ ِ  ِ َ 
 

 ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ  َ
ِ 

 ٍ َ َ ِ ِ َ  َ ْ ِ  َ َ  ْ َََ    ُ َ َْ ِ ِ ْ ّ  ِ َ ِ  ْ ِ َ
ِ 

َ ِ ْ َ َ ِ ِّ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 
 

   ِ ُُ  ْ َ  َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ 

َِ َ  ٍ َ ُْ  ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ  ُ ُ َْ ِ َ َ ِْ ٍ ْ ِ ِ ً ْ َ 
 

 ٍ َ ْ ُ ِ ِ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ 
 

  ُ َْ َ ْ ُ ِ  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 

 ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ْ ُ َ َ  َ َِ 
 

   ً ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
 ِ  ُ ِ َ َ 

 ََ ِْ ً ََ ُ َُ َِ ْ َ َ َ 
 

  ُ َ ُ َ َِْ ْ َ ِ َ ٍ ِ  ْ ِ 
 ُ ُ ْ َ َْ ِ  َ  ِ ِ ِّ 

 
  ُ َ ْ َ  ِ  ِ ِ ِ َ  ُ َ َ َ 
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اخلامتة
املقدســي  حممــود  أيب  الشــهاب  مقــروءات  مــع  املباركــة  اجلولــة  هــذه  بعــد 

اآلتيــة: النتائــج  إىل  الباحــث  خيلُــص  ومســموعاته، 
• تعــّد مدينــة القــدس الشــريف مدينــة العلــم األوىل يف فلســطني، وعاصمــة اجملالــس 

العلميــة اخلادمــة للكتــاب والســنة.
• يعــدُّ صحيــح البخــاري مــن أكثــر الكتــب احلديثيــة الــي لقيــت رعايــة وعنايــة مــن 
أهــل العلــم يف بيــت املقــدس؛ األمــر الــذي يدلــل علــى مكانــة البخــاري وصحيحــه 

يف قلــوب املقادســة.
• ابت مســتقرًّا أّن صحيــح البخــاري أكثــر كتــاٍب قــرئ ومســع يف املســجد األقصــى 

ومعاملــه املباركــة كقبــة الصخــرة وغرهــا.
اهتمــوا بصحيــح  الذيــن  املقــدس  بيــت  أبــو حممــود أبعــام  الشــهاب  اقتــدى   •

بــه. والعنايــة  الرعايــة  فــأواله  البخــاري؛ 
• بلــغ عــدد الشــيوخ الذيــن قــرأ عليهــم صحيــح البخــاري ســبعة شــيوخ مــن كبــار 

أهــل العلــم يف زماهنــم.
• بلــغ عــدد مــرّات قــراءة الشــهاب أيب حممــود ومساعــه صحيــح البخــاري علــى 

شــيوخه -الــي متّكــن الباحــث مــن الوقــوف عليهــا- أربــع عشــرة مــرّة.
• أول جملــس قــراءة ومســاٍع كان للشــهاب أيب حممــود -حســب مــا وقــف عليــه 

الباحــث- هــو لصحيــح البخــاري علــى شــيخه العــاء املقدســي.
• للشهاب أيب حممود إجازة عامة وإجازة مفّصلة وحمررة بصحيح البخاري. 

التوصيات:
• يوصي الباحث طلبة العلم بدراسة أعام احلديث املقادسة، وإظهار جهودهم 

يف خدمة صحيح البخاري رواية ودراية وغره من كتب السنة النبوية.
• يدعــو اجلامعــات العلميــة إىل عقــد مؤمتــر خــاص ابجملالــس احلديثيــة يف بيــت 

املقــدس عــرب القــرون، وإبــراز عنايــة العلمــاء فيهــا.
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