دار اٟتديث األشرفية (معلم حضاري لألمة يف مسَتة ٙتانية قروف)

الشيخ٤ :تمد ٣تَت ا٠تطيب

دار احلديث األشرفية
هعلن حَضاريٌ لألهة يف هسرية مثانية قرون ( 800عام)
كتبو :الشيخ ٤تمد ٣تَت ا٠تطيب
درس أساطُت العلماء واألئمة ،ويف دار اٟتديث صنفت كتب عظيمة ال
يف دار اٟتديث األشرفية ّ
يستغٍت عنها عامل من علماء األمة .ومن دار اٟتديث انطلقت النهضة العلمية بدمشق يف العصر اٟتديث،
ويف دار اٟتديث سجل التاريخ كثَتاً من مواقف العزة واإلباء ،ويف دار اٟتديث خطط شيخها للثورة السورية
الكربى.
دار اٟتديث األشرفية شاىد عدؿ من الشهود الكثَتين على عصر زاىر يف دمشق افتتحو ا١تلك العادؿ
نور الدين زنكي رٛتو اهلل تعاىل بدخولو دمشق سنة  549وبنائو كثَتاً من ا١تدارس ،ومن أ٫تها دار اٟتديث
النورية بناىا لشيخو اإلماـ اٟتافظ ابن عساكر مؤرخ دمشق ،وىي أقدـ دار حديث يف العامل اإلسالمي،
واسنت بسنتو ا١تلوؾ األيوبيوف من بعده ،وكاف من أشدىم حباً للعلم وأىلو ا١تلك األشرؼ مظفر الدين أبو
الفتح موسى ابن ا١تلك العادؿ أيب بكر ٤تمد بن أيوب ،والعادؿ ىو شقيق الناصر صالح الدين ابن أيوب
رٛتهم اهلل أٚتعُت.
اشًتى ا١تلك األشرؼ داراً وٛتاماً لصارـ الدين قيماز جوار قلعة دمشق من جانبها الشرقي ،فهدمهما،
وأقاـ مكاهنما دار اٟتديث ا١تلكية األشرفية اٞتوانية ،ومسكناً لشيخها ّتوارىا القبلي ،وىي اا ي دار تبٌت
للحديث يف العامل ،ومت البناء يف سنتُت ،واحتفل ا١تلك األشرؼ بافتتاح دار اٟتديث يف ليلة مباركة ،ليلة
النصف من شعباف سنة  ،636وعهد بتدريسها لإلماـ اٟتافظ اٟتجة أيب عمرو ابن الصالح الشهرزوري،
وىي وقف على احملداُت من الشافعية ،وبعد شهر من افتتاحها ورد دمشق استجابة لطلب ا١تلك األشرؼ
اإلماـ ا١تسند الكبَت اٟتسُت بن ا١تبارؾ الزبيدي البغدادي ،فأنزلو األشرؼ يف دار اٟتديث فازدحم الناس
وٝتع منو (صحيح البخاري) يف أياـ معدودة من شهر شواؿ سنة  ،636عاد بعدىا الزبيدي إىل
عليوُ ،
بغداد وتويف هبا سنة  636رٛتو اهلل تعاىل.
أما ا١تلك األشرؼ فقد وافاه أجلو رٛتو اهلل تعاىل يف قلعة دمشق رابع احملرـ سنة  ،635وكاف آخر
كالمو :ال إلو إال اهلل ،ودفن قريباً من عمو الناصر صالح الدين ،وال يزاؿ قربه يف حديقة الكالسة ٬تهلو
الكثَتوف ٤تفوفا بداار من اإل٫تاؿ.
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دار اٟتديث األشرفية (معلم حضاري لألمة يف مسَتة ٙتانية قروف)

وال بد لنا بعد ىذا أف نذكر باختصار وترتيب أىم ما تضمنو كتاب الوقف لدار اٟتديث األشرفية ،وىو
وايقة تارٮتية تشهد لألمة أهنا يف عصر ذىيب ،وكاف اآلخروف ٮتبطوف خبط عشواء يف ظالـ دامس ،وقد
السبكي يف "فتاويو".
حفظ لنا نص ىذه الوايقة اإلماـ ُ

فأوقافها العقارية :مبٌت الدار الشرقي قلعة دمشق .سكن الشيخ ا١تدرس .عشر حوانيت جوار الدار.
حجرة يف غرهبا .فرناف جوار الدار .اصطبل جوار الدار .قيسارية العادؿ السفل والعلوٚ .تيع الساباط
قبالتها .حانوتاف وحجرة جوار كنيسة مرمي .أربع حصص يف أربع حوانيت بباب الربيد .حصتاف يف حانوتُت
يف اٟتريريينز .حصة يف حانوت باٟتدادين .الث قرية حزرما.
وذلك وقفاً مؤبداً ،ونقش بعض ذلك يف اٞتدار الشرقي ١تدخلها.

واجبات الناظر :عمارة الدار ،وعمارة ما ىو موقوؼ عليها وعلى أىلها .توفَت احتياجات الدار من
زيت ومشع وقناديل ومصابيح وتعاليق وحصر وبسط وآالت التنظيف .توفَت احتياجات األرض ا١توقوفة على
الدار من تقوية فالح وإقراضو وشراء دواب وآالت .ضبط ما يستجد من أوقاؼ وتعاىد كتب الوقف
والعناية هبا .صرؼ االستحقاقات الوقفية إىل أىلها .إذا اقتضت ا١تصلحة أمراً دينياً يناسب مقاصد دار
اٟتديث زائداً على ما نص عليو يف كتاب الوقف فللناظر أف يصرؼ من غلة الوقف ما يليق باٟتالة.
وللناظر إف فضل من غلة الوقف شيء أف يشًتي ملكاً يقفو على وظائف الدار ،ولو أف يستفضل شيئاً
لذلك ،وإف رأى أف يصرؼ الفاضل إىل أىل الدار فلو ذلك.
الوظائف العلميـة :تنوعت الوظائف العلمية يف دار اٟتديث األشرفية فمنها:

اإلمام :ويصرؼ لو يف الشهر ستوف در٫تاً ،وعليو القياـ بوظيفة اإلمامة يف الصلوات ا٠تمس والًتاويح،
وعليو عقد حلقة اإلقراء والتلقُت ،وشرطو يف ىذا أف يكوف حافظاً للقراءات السبع عارفاً هبا ،وللشيخ
الناظر أف ٬تعل حلقة اإلقراء إىل شخص غَت اإلماـ ،ويوزع ا١تقدار ا١تذكور عليهما على حسب ما يرى فيو.

والمؤذن :ولو يف كل شهر عشروف در٫تاً.
المحدِّث :ويشًتط فيو أف يكوف من أعلم الناس باٟتديث بدمشق من الشافعية وأف يكوف صاحب
رواية ودراية ،فإف مل ٕتتمعا يف الشخص؛ فيقدـ صاحب الرواية ،واشًتط ا١تلك األشرؼ أف يليها اإلماـ
اٞتليل أبو عمرو بن الصالح ،وأف يُصرؼ لو يف كل شهر تسعوف در٫تاً ،ولنسلو ٜتسوف در٫تاً كل شهر إىل
أف ينقرض آخرىم.
خادم األثر الشريف :ويصرؼ لو يف كل شهر أربعوف در٫تاً ،وىو اٟتاج ريطار غالـ اهلل ،و٬تري بعده
على نسلو ،فإذا انقرضوا عاد ذلك إىل سائر مصارؼ الوقف وجهاتو.
السبع ،لكل واحد عشرة دراىم.
الق َّـراء :ويصرؼ كل شهر مائة درىم إىل عشرة أنفس من قراء ُّ
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قارئ الحديث :ويصرؼ لو أربعة وعشروف در٫تاً كل شهر.

المشتغلون بالحديث :لكل مشتغل باٟتديث ٙتانية دراىم ،ومن زاد اشتغالو زاده الناظر ،ومن نقص
نقصو.
المستمعون للحديث :لكل من يستمع اٟتديث يف دار اٟتديث أربعة دراىم يف الشهر أو االاة ،ومن
ترجح منهم زاده الناظر ،ومن كاف فيو نباىة جاز إٟتاقو بالثمانية.
النابغون :ومن حفظ من الطالب كتاباً من كتب اٟتديث فللشيخ أف ٮتصو ّتائزة ،ومن انقطع منهم
إىل االشتغاؿ باٟتديث ،وكاف ذا أىلية يرجى معها أف يصَت من أىل ا١تعرفة فللشيخ أف يوظف لو ٘تاـ كفاية
أمثالو با١تعروؼ ،ويصرؼ يف شراء ورؽ وآالت النسخ من حرب وأقالـ وسائر أدوات الكتابة ٦تا تقع بو
الكفاية ١تن ينسخ اٟتديث أو شيئاً من علومو أو القرآف العظيم أو تفسَته ،ويصرؼ إىل من يكتب يف
٣تالس اإلمالء ،وإىل من يتخذ لنفسو كتاباً أو استجازة ،وال يعطي من ذلك إال ١تن ينسخ لنفسو لغرض
االستفادة والتحصيل دوف التكسب واالنتفاع بثمنو.
العلماء الزائرون :إذا ورد شيخ لو علو ٝتاع يُرحل إىل مثلو فلو أف ينزؿ بدار اٟتديث ويعطي يف كل
يوـ در٫تُت ،فإذا فرغ أعطي االاُت ديناراً -كل دينار بسبعة دراىم -ىذا إذا ورد من غَت الشاـ ،فإف كاف
مقيماً يف الشاـ فلو دوف ذلك على ما يراه الشيخ الناظر ،وإف كاف مستوطناً بدمشق واقتضت ا١تصلحة
استحضاره يف الدار الستماع ما عنده من العايل فللناظر أف يعطيو ما يليق ْتالو من عشرة دنانَت فما دوف
ذلك.
ومن قاـ بشرط جهتُت وقدر على إاباتو هبما فللناظر أف ٬تعل لو ذلك.
ومل ينس ا١تلك األشرؼ اإلحساف إىل اٞتوار ،فشرط أف يصرؼ كل سنة من غلة الث حزرما ألفا درىم
يف مصاحل دار اٟتديث النوريّة ،والقائمُت ٔتصاٟتهما ،وا١تشتغلُت باٟتديث من أىلها.
ىذا ىو كتاب الوقف أو النظاـ الداخلي لدار اٟتديث األشرفية ،ونلحظ فيو جلياً أنو ال يتدخل يف
ا٠تطة الدراسية؛ ألف النجاح يف ذلك يرجع إىل الشيخ ا١تدرس أوالً ،إضافة إىل أف النمط الدراسي مل يكن
بالطريقة اآللية اليت ٪تشي عليها اآلف.
أول من ولى التدريس بدار الحديث األشرفية :اإلماـ شيخ اإلسالـ تقي الدين أبو عمرو عثماف ابن
عبد الرٛتن الكردي الشهرزوري ا١توصلي ا١تعروؼ بابن الصالح ،ويل الدار ١تا أسست سنة  ،636واستمر
يف ذلك إىل وفاتو ٔتنزلو بدار اٟتديث صباح األربعاء ا٠تامس والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ،643
ودفن ٔتقابر الصوفية .وقد أملى بدار اٟتديث األشرفية كتابو (علوـ اٟتديث) ا١تعروؼ ٔتقدمة ابن الصالح،
وىذا الكتاب أساس علوـ اٟتديث يف العصور اليت تلتو ،بدأ بإمالئو يف دار اٟتديث يوـ اٞتمعة السابع من
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رمضاف سنة  ،636وختمو يف آخر احملرـ سنة  ،634أقرأ كتاب (السنن الكربى) للبيهقي يف ()757
٣تلساً ،وىو مطبوع اآلف يف عشرة ٣تلدات ضخاـ ،وقد حفظ لنا يف اجمللد الثامن من أحد نسخو ا٠تطية
صفحة مشرقة من تاريخ ٝتاع اٟتديث عند احملداُت بتدوين طبقة السماع على اإلماـ ابن الصالح اليت ذكر
فيها  93سامعاً بألقاهبم وكناىم وأٝتائهم وأنساهبم ،مع ضبط أحوا٢تم يف أاناء ٣تلس السماع :من ذكر
فوات لبعضهم ،أو أف بعضهم كاف يتحدث أو يكتب أو ينشغل أو يناـ يف أاناء السماع .مع العرض
وا١تقابلة بأصل اٟتافظ أيب القاسم بن عساكر من سنن البيهقي ،ومت ذلك يوـ االانُت  68من شهر ربيع
األوؿ سنة  ،635وأٝتع وأقرأ اإلماـ ابن الصالح كذلك ما ال ٭تصى من ا١تصنفات واألجزاء اٟتديثية.
رٛتو اهلل تعاىل.
مث وليها اإلماـ عماد الدين عبد الكرمي بن عبد الصمد ابن اٟترستا ي األنصاري ا٠تزرجي ،خطيب
دمشق وقاضيها ،واستمر يف تدريسها إىل وفاتو سنة  ،666رٛتو اهلل تعاىل.
مث وليها اإلماـ اٟتجة شهاب الدين أبو شامة عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي ،شارح (الشاطبية)،
و٥تتصر (تاريخ دمشق) البن عساكر ،ولو كتاب (الوجيز يف علوـ تتعلق بالقرآف العزيز) ،و(الروضتُت يف
أخبار الدولتُت) وغَت ذلك ،إىل أف تويف يف رمضاف سنة  ،665ودفن ٔتقربة باب الفراديس ،وقد حصل أف
كشف قربه قبل قرف من اآلف تقريباً ،فوجد أبو شامة غضاً طرياً كأ٪تا تويف الساعة ،ورأى الشيخ عيد اٟتليب
شامتو فوؽ حاجبو األيسر مل تتغَت رٛتهما اهلل تعاىل.
مث وليها اإلماـ الربا ي الفقيو اٟتافظ اٟتجة شيخ اإلسالـ أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ النووي٤ ،ترر مذىب
اإلماـ الشافعي ،صاحب التصانيف النافعة اليت سارت هبا الركباف ،وأقرأ فيو (الصحيحُت) ،و (سنن أيب
داود) ،و(الرسالة القشَتية) ،و(صفوة التصوؼ) ،و(اٟتجة على ترؾ احملجة) ،و(شرح معا ي اآلاار) وغَتىا.
ومل يتناوؿ من رواتبو يف مشيخة دار اٟتديث شيئاً ،بل اشًتى بذلك كتباً وقفها  ...مث تويف سنة ،676
عن ٜتسة وأربعُت عاماً ،وقربه بنوى مشهور يزار رٛتو اهلل تعاىل.
عمر دار
مث وليها بعده خطيب دمشق اإلماـ زين الدين عبد اهلل بن مرواف الفارقي ،وىو الذي ّ
اٟتديث األشرفية سنة  766بعد خراهبا ١تا دخل التتار دمشق ،وال يزاؿ اٝتو منقوشاً على لوحة حجرية
مثبتة فوؽ باب دار اٟتديث  ...وتويف رٛتو اهلل سنة .763
مث وليها بعده الشيخ اإلماـ صدر الدين ٤تمد بن عمر ابن الوكيل ،كاف فارساً يف البحث ،نظّاراً،
مفرط الذكاء ،عجيب اٟتافظة ،أقرأ يف دار اٟتديث صحيح مسلم  ...تويف بالقاىرة سنة  766رٛتو اهلل
تعاىل.
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مث وليها ٜتسة عشر يوماً اإلماـ كماؿ الدين ٤تمد بن علي بن عبد الواحد الزملكا ي ،ا١تتوىف ببلبيس
سنة  767رٛتو اهلل تعاىل.
مث وليها اإلماـ كماؿ الدين أٛتد بن ٤تمد الشريشي ،ا١تتوىف  768يف طريق اٟتج رٛتو اهلل تعاىل.
مث وليها أحق الناس هبا وأوالىم ،شيخ اٟتفاظ وأعالىم ،اإلماـ اٟتجة القدوة شيخ احملداُت ٚتاؿ
الدين أبو اٟتجاج يوسف بن الزكي ا١تزي سنة  ،767وصنف كتابُت عظيمُت مل يصنف مثلهما( :هتذيب
الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ) ،و(وٖتفة األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ) ،ال يستغٍت عنهما مشتغل باٟتديث ،حدث
ا١تزي بتهذيب الكماؿ يف دار اٟتديث األشرفية ،وٝتعو منو أجالء العصر ،وبقي يدرس يف دار اٟتديث إىل
أف تويف يف منزلو هبا اا ي عشر صفر سنة  ،746ودفن ٔتقابر الصوفية اليت تقوـ فوقها اآلف مبا ي وحدائق
جامعة دمشق!
مث وليها بعد أف ذكر ٢تا اٟتافظ أبو عبد اهلل الذىيب فلم يتفق :اإلماـ شيخ اإلسالـ قاضي القضاة
خطيب دمشق تقي الدين أبو اٟتسن علي بن عبد الكايف السبكي ،واستفتح تدريسو باٟتديث القدسي
ا١تسلسل بالشامُت( :يا عبادي إ ي حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم ٤ترماً فال تظلموا ،)...وسكن
يف دار قاعة اٟتديث ،وكاف ٮترج يف الليل إىل إيوانو ليتهجد ٕتاه األار الشريف ،وٯترغ وجهو على البساط
الذي وقفو األشرؼ وعليو اٝتو ،وكاف النووي ٬تلس عليو وقت الدرس ،أنشد السبكي لنفسو:
على بسط ٢تا أصبو وآوي
ويف دار اٟتديث لطيف معٌت
مكاناً مسوُ قدـ النواوي
عسى أ ي أمس ِْتُ ِر وجػهي
مث وليها ابنو قاضي القضاة خطيب دمشق اإلماـ تاج الدين أبو نصر عبد الوىاب ابن علي السبكي،
صاحب كتاب (طبقات الشافعية الكربى) وغَته ،وٗتلل واليتو انقطاعات ،مث تويف بدمشق شيخاً لدار
اٟتديث سنة  776رٛتو اهلل تعاىل ،ودفن بسفح قاسيوف.
ووليها يف انقطاعات التاج السبكي :أخوه قاضي القضاة هباء الدين أبو حامد أٛتد ابن علي بن عبد
الكايف السبكي ،ا١تتوىف ٔتكة ا١تكرمة سنة  773رٛتو اهلل تعاىل.
ووليها كذلك :قاضي القضاة خطيب دمشق اإلماـ سراج الدين أبو حفص عمر بن أرسالف البلقيٍت،
وهبر اٟتاضرين ما ٝتعوا من تدريسو ١تا درس بدار اٟتديث من كالـ ٤ترر بعبارة فصيحة وصوت عاؿ .تويف
بالقاىرة سنة  865رٛتو اهلل تعاىل.
مث وليها بعد وفاة تاج الدين السبكي :اإلماـ اٞتليل يف التفسَت واٟتديث والفقو والتاريخ اٟتافظ عماد
الدين أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصروي ،صاحب (التفسَت) الذي سارت بو الركباف،
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تويف رٛتو اهلل سنة  ،774ودفن ٔتقابر الصوفية ،مكث ابن كثَت يف تدريس دار اٟتديث إىل ربيع اآلخر
سنة .776
انتزعها منو قاضي القضاة عمر بن عثماف بن ىبة اهلل ا١تعري وذلك من ٚتلة مصائب الدىر .تويف
ا١تعري سنة  ،783وكاف قد عزؿ عن دار اٟتديث سنة .773
فوليها قاضي القضاة خطيب دمشق هباء الدين أبو البقاء ٤تمد بن عبد الرب السبكي إىل وفاتو سنة
 777رٛتو اهلل ،ودفن بسفح قاسيوف عند التاج السبكي.
مث وليها بعده ابنو قاضي القضاة خطيب دمشق عبد اهلل بن ٤تمد السبكي إىل أف تويف سنة 785
رٛتو اهلل ،ودفن عند والده.
مث وليو قاضي القضاة خطيب دمشق اإلماـ برىاف الدين إبراىيم بن عبد الرحيم بن ٤تمد ابن إبراىيم
ابن ٚتاعة ،حفيد اإلماـ بدر الدين ابن ٚتاعة إىل وفاتو سنة  796رٛتو اهلل تعاىل ،ودفن با١تزة.
مث وليها قاضي القضاة سري الدين ٤تمد بن ٤تمد عبد الرحيم السلمي ا١تعري ،سبط اإلماـ تقي الدين
السبكي تسعة أشهر ونيفاً .تويف ٔتصر سنة  799رٛتو اهلل تعاىل.
مث وليها قاضي القضاة خطيب دمشق شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن عمر بن مسلم القرشي سنة
.796
فنزؿ عنها لوالده العالمة زين الدين أيب حفص عمر بن مسلم القرشي ،وجرت ٢تما ٤تن وأىواؿ ،وتوفيا
سنة  793رٛتهما اهلل ،ودفن االبن وكاف أو٢تما وفاة إار ضربو يف مقابر الصوفية ،ومات األب معتقالً
بالقلعة ودفن يف القبيبات (ا١تيداف وقربه معروؼ إىل اليوـ) رٛتهما هلل تعاىل.
مث وليها قاضي القضاة الشيخ شهاب الدين أٛتد بن إٝتاعيل اٟتسبا ي ،ا١تتوىف سنة  865رٛتو اهلل
تعاىل.
اقًتب القرف الثامن على االنصراـ ،ودار اٟتديث األشرفية عامرة بالعلم وأىلو من األكابر ،وكانت
تستضيف بعض ا١تسندين ،ومنهم :الشيخ ا١تسند ا١تعمر شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن أيب طالب ابن
نعمة الدير مقر ي مث الصاٟتي اٟتجار ،ا١تعروؼ بابن الشحنة ،قرئ عليو بدار اٟتديث األشرفية ٨تو من
ٜتس مائة جزء ،تويف رٛتو اهلل سنة  736عن مائة وعشر سنُت ،ودفن بالسفح قرب جامع األفرـ .و٦تن
حدث هبا :ناصر الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن جهيل ،قرأ عليو اإلماـ ٤تمد بن يعقوب الفَتوزبادي صاحب
القاموس احمليط "صحيح مسلم" يف االاة أياـ ٕتاه نعل النيب .
وإىل جانب تدريس اٟتديث هبا كانت تعقد حلقات اإلقراء  ،ويتوالىا كبار ا١تقرئُت ،فمنهم :إبراىيم بن
فالح اإلسكندري ا١تتوىف سنة  ،766وأبو بكر بن عمر ا١تقصايت ا١تتوىف سنة  ،763و٤تمد بن نصَت
6

موقع نسيم الشاـ

www.naseemalsham.com

دار اٟتديث األشرفية (معلم حضاري لألمة يف مسَتة ٙتانية قروف)

الشيخ٤ :تمد ٣تَت ا٠تطيب

ا١تصري ا١تتوىف سنة  ،768و٤تمد بن أٛتد الرقي األعرج ا١تتوىف سنة  ،746وأبو بكر بن عبد اهلل اٟتريري
البعلبكي ا١تتوىف سنة  ،747وأٛتد بن عبد الرٛتن البعلبكي ابن النقيب ا١تتوىف سنة  ،764و٤تمد بن أٛتد
اللباف ا١تتوىف سنة  ،776وأٛتد بن إبراىيم ا١تنبجي ابن الطحاف ا١تتوىف سنة  ،786وأٛتد بن ربيعة بن
علواف ا١تتوىف  ،863وشيخ ا١تقرئُت مقرئ ا١تمالك اإلسالمية مشس الدين ٤تمد ابن اٞتزري صاحب
(النشر) و (الطيبة) و (اٞتزرية) ا١تتوىف بشَتاز سنة  ،833رٛتهم اهلل تعاىل أٚتعُت.
مث دخلت كتائب التتار دمشق سنة  863وعاات يف األرض الفساد ،وناؿ دار اٟتديث وغَتىا عظيم
األذى ،وسرقوا منها نعل النيب  ،وكاف ذلك من أشد الكوارث.
مث ويل دار اٟتديث اإلماـ عبد اهلل بن إبراىيم البعلي ،ابن الشرائحي ،ا١تتوىف سنة  866رٛتو اهلل.
مث ٝتي التدريس باسم حسُت بن عبد اهلل السامري ،ا١تتوىف سنة  836رٛتو اهلل.
ودرس فيها :الشيخ ٤تمد بن إٝتاعيل الونائي ،ا١تتوىف سنة  849رٛتو اهلل تعاىل.
مث درس هبا لشيخ أٛتد بن ٤تمد العثما ي القاىري ،ا١تتوىف سنة  846رٛتو اهلل.
مث وىل التدريس بدار اٟتديث األشرفية أحق الناس بذلك أمَت ا١تؤمنُت يف اٟتديث اإلماـ اٟتافظ شيخ
اإلسالـ أٛتد بن علي ابن حجر العسقال ي ،ا١تتوىف سنة  856رٛتو اهلل ،وليها سنة  836أقاـ بدمشق
مائة يوـٝ ،تع فيها ألف جزء حديثي.
مث استخلف ابن حجر على دار اٟتديث اإلماـ اٞتليل اٟتافظ اٟتجة ٤تمد بن أيب بكر بن عبد اهلل
القيسي ،ا١تعروؼ بابن ناصر الدين الدمشقي ،فعاد إىل الدار شباهبا ونضرة وجهها ،وأملى فيها دروسو يف
تفسَت قولو تعاىلَ) :ق ْد من اللّو على الْم ِ
ؤمنُِت([آؿ عمراف ،]664:وافتتح تدريسو ْتضرة أمَت ا١تؤمنُت يف
ُ
ُ
اٟتديث شيخ اإلسالـ اٟتافظ ابن حجر العسقال ي ،ولو تصانيف كثَتة نافعة .تويف شهيداً سنة  846رٛتو
اهلل ،ودفن ٔتقربة باب الفراديس.
فاستخلف ابن حجر بعد وفاتو :الشيخ عالء الدين علي بن عثماف الصَتيف إىل وفاتو سنة  844رٛتو
اهلل تعاىل.
فاستخلف ابن حجر بعد وفاتو :الشيخ قطب الدين ٤تمد بن ٤تمد ا٠تيضري ،ا١تتوىف سنة  894رٛتو
اهلل.
مث وليها بعده ابنو ٧تم الدين أٛتد ا٠تيضري.
وكاف من أئمة القراء فيها يف ذلك القرف الشيخ خليل اللدي ،وبعده الشيخ أٛتد الرملي رٛتهما اهلل.
وذكر من مدرسي الدار:
القاضي بدر الدين ٤تمود التميمي ،وكاف حياً سنة .946
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مث وليها الشيخ العالمة علي بن إٝتاعيل الشهَت بابن عماد الدين ،أعطي تدريس دار اٟتديث األشرفية
بثالاُت عثمانياً وىو درس متجدد ،غَت مشيخة اٟتديث .درس يف قولو تعاىل( :اللو نُور السماو ِ
ات
ُ ُ
و ْاأل ْر ِ
ض) [النور ، ]35تويف سنة  976رٛتو اهلل.
ودرس فيها الشيخ العالمة أبو الفتح ٤تمد الربعي ا١تالكي ،وعيب ذلك عليو لكوف واقفها شرطها
للشافعية ،تويف سنة  975رٛتو اهلل.
وتعاقب عليها الشيخ حىت سنة . 6667
حيث تدىورت أمور دار اٟتديث ،وتالشى أمرىا إىل أف صارت بعد ا١تائتُت وألف يف حالة ٤تزنة،
واستولت أيدي ا١تختلسُت على دار مدرسها ،إىل أف آلت إىل امرأة ،وكاف ذلك بعد الستُت ومائتُت وألف
بقليل ،فأخذت العامل األديب الفاضل الشيخ يوسف ا١تغريب نزيل دمشق ٛتية إٯتانية وجد يف ٗتليص الدار
من ٥تتلسيها ،فسارعت ا١ترأة وأجرت الدار ٠تمار طليا ي يدعى يانكو ،وجعلها حانة للمسكرات ،مث ٕترأ
فصارت ٮتزف دناف ا٠تمر يف مسجد ا١تدرسة ،فرفع الشيخ األمر إىل اٟتاكم فحكم لو ،لكنو مل ٬تد مسعفاً،
وحصل للشيخ معاكسات من الوايل ،وضاؽ بو اٟتاؿ ،وخرج من دمشق إىل القسطنطينية ،واستحل على
براءة سلطانية ٓتطبة دار اٟتديث وتدريسها ونظرىا وإمامتها ،ومل يكن يف الدار خطبة قبل ذلك ،والتقى
باألمَت اجملاىد عبد القادر اٞتزائري وشرح لو أمر دار اٟتديث ،فلما سكن األمَت دمشق اشًتى الدار
وحلب ٢تا ٤تراب جامع األفرـ
ا١توقوفة على اٟتديث سنة  6676وأمر بًتميم ا١تسجد وا١تدرسة على نفقتوُ ،
بالصاٟتية اشًتى شراءً فهو فيها اآلف.
ويف أوؿ يوـ من رجب سنة  6674افتتح األمَت التدريس بدار اٟتديث بصحيح اإلماـ البخاري،
ْتضرة الشيخ يوسف ا١تغريب رٛتو اهلل ،وختمو آخر يوـ من رمضاف ،وعادت اٟتياة إىل دار اٟتديث
األشرفية من جديد ،وتويف الشيخ يوسف جزاه اهلل عن دار اٟتديث خَتاً سنة  ،6679رٛتو اهلل تعاىل ،مث
تويف األمَت بعد ذلك سنة  6366رٛتو اهلل.
مث ويل دار اٟتديث شيخ دمشق بال منازع احملدث األكرب ٖتت قبة النسر الشيخ ٤تمد بدر الدين بن
يوسف اٟتسٍت ،وبو عادت شهرة دار اٟتديث وذاع صيتها يف اآلفاؽ من جديد ،وكانت غرفة الشيخ يف
دار اٟتديث ٛتى يلجأ إليو ا١تستضعفوف ،وتقف على أعتابو سطوة العتاة واٞتبارين .يف دار اٟتديث كاف
الشيخ ٯتضي سحابة هناره يف التدريس واإلفادة ،ويف دار اٟتديث كاف الشيخ ٮتطط للثورة السورية الكربى
بصمت واحتساب .مث تويف رٛتو اهلل سنة  .6354وكانت دار اٟتديث يف زمنو عامرة ٔتن ينز٢تا من أعياف
العلماء ،فمنهم :الشيخ عبد القادر بدراف ،ومنهم :الشيخ ٤تمود العطار وغَتىم.
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مث قاـ بأمر دار اٟتديث خاصة تالميذ الشيخ بدر الدين ،فكاف الشيخ ٤تمد ٭تِت ا١تكتيب إماماً
وخطيباً لدار اٟتديث ومدرساً فيها على وفاتو سنة  6378رٛتو اهلل تعاىل .ومن علماء دار اٟتديث يف
تلك ا١ترحلة :رئيس رابطة العلماء العالمة الشيخ أبو ا٠تَت ا١تيدا ي ،ا١تتوىف سنة  6386رٛتو اهلل تعاىل،
والشيخ الطيب اآلمر با١تعروؼ والناىي عن ا١تنكر الشيخ ٤تمد رفيق السباعي ،ا١تتوىف سنة  6463رٛتو
اهلل تعاىل ،والشيخ أٛتد قويدر العربيلي إماـ دار اٟتديث ا١تتوىف سنة  6396رٛتو اهلل تعاىل ،والشيخ سعيد
ا٢ترباوي العربيلي إماـ دار اٟتديث ا١تتوىف سنة  ،6463وا١تدير العاـ لدائرة الفتوى العامة والتدريس لديٍت،
األستاذ الشيخ ٤تمد فخر الدين اٟتسٍت الطيب دار اٟتديث وعمدة معهدىا ،حفيد احملدث األكرب تويف
سنة  6467رٛتو اهلل تعاىل.
ويف سنة  6373تأسست يف دار اٟتديث ٚتعية خَتية تعليمية قامت بإنشاء (إعدادية دار اٟتديث
النبوي الشريف الشرعية ا٠تاصة للبنُت) اليت قاـ عليها الشيخ العالمة ٤تمود بن قاسم الرنكوسي خَت قياـ
يؤازره أعضاء ٣تلس إدارة اٞتمعية بتوجيهات العالمة الشيخ أيب ا٠تَت ا١تيدا ي والشيخ ٭تِت ا١تكتيب والشيخ
السيد فخر الدين اٟتسي ،ودرس يف تلك ا١تدرسة ٩تبة ٦تتازة من العلماء واألساتيذ ،وٗترج منها أيضاً ٩تبة
من أعالـ اجملتمع ،مث تويف العالمة الشيخ ٤تمود الرنكوسي سنة  6465رٛتو اهلل تعاىل.
فقاـ بعده تلميذه وخر٬تو فضيلة األستاذ الشيخ حسُت حسن صعبية حفظو اهلل تعاىل بإدارة مدرسة دار
اٟتديث ورعاية طالهبا والعناية ٔترافقها ،وضم مرافق جديد إليها ،إىل أف غدت قبل عامُت (اانوية دار
اٟتديث النبوي الشريف الشرعية) وفق ا١تناىج الدراسية الرٝتية.
أما بعد أيها السادة :فهذه مسَتة القروف الثمانية تشهد ٢تذه األمة با٠تَتية ولو دب إليها الضعف يف
بعض أزماهنا ،وحبذا لو وضعت يف داخل دار اٟتديث األشرفية أو يف خارجها لوحة متوسطة تذكر
األجياؿ بأعالـ أمتهم ٦تن مروا هبذه الدار ،بل حبذا وحبذا لو أقيم يف دار اٟتديث األشرفية ٣تلس عاـ
للرواية والتحديث يعيد إىل األمة ذاكرهتا ،ويصدقها ا٠ترب عن تارٮتها.
ب ُجفاء وأما ما ينف ُع الناس
دار اٟتديث األشرفية شاىد ناطق ١تعٌت قولو تعاىل (فأما الزب ُد فػي ْذى ُ
ث ِيف األ ْر ِ
ض) [الرعد ،]67:وقولو ( :نضر اهلل امرءًا ٝتع منا حديثاً فحفظو حىت يبلغو غَته).
فػي ْم ُك ُ
كتبو :الشيخ٤ /تمد ٣تَت ا٠تطيب اٟتسٍت  -خطيب مسجد دار اٟتديث األشرفية  -شعباف ا١تعظم
(.)6436
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