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أبو شامة املقدسي
أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف
بأيب شامة 669 – 955( ،هـ  1161 – 1121 ،م) ولقب بأبو شامة ،لشامة كبرية فوق
حاجبه األيسر.
ولد سنة تسع وتسعني ومخس مائة يف دمشق ،وتويف سنة مخس وستني وستمائة .قرأ القرآن
وله دون العشر ،وقرأ القراءات كلها سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين السخاوي .ومسع
باإلسكندرية من أيب القاسم عيسى بن عبد العزيز وغريه.
ودرس وأفىت،
له عناية باحلديث ،مسع أوالده ،وقرأ بنفسه ،كتب الكثري من العلوم وأتقن الفقه َّ
وبرع يف العربية وصنف شرحاً "للشاطبية" ،واختصر "تاريخ دمشق" مرتني ،األوىل يف مخس عشر
جملداً ،والثانية يف مخسة ،شرح القصائد "النبوية" للسخاوي يف جملد.
وله كتاب "الروضتني يف أخبار الدولتني :النورية والصالحية" ،وكتاب "الذيل" عليها ،وكتاب
"شرح احلديث املقتفى يف مبعث املصطفى" وكتاب "ضوء القمر الساري إىل معرفة الباري"،
وكتاب "البسملة األكرب" يف جملد ،و"الباعث على إنكار البدع واحلوادث" ،وكتاب "السواك"،
و"األصول من األصول".
ونظم "املفصل" للزخمشري ،وشيوخ البيهقي وله غري ذلك ،وأكثرهم مل يفرغ منها.
ويل مشيخة دار احلديث األشرفية ومشيخة اإلقراء بالرتبة األشرفية.
وقد اشرتط امللك األشرف رمحه اهلل أمرين اثنني ملن يتوىل مشيخة دار احلديث سنة 632
هـ :األول أن جتتمع يف الشيخ علم الرواية ،والشرط الثاين :علم الدراية .وتُقدم الرواية على
الدراية.
وكان أبو شامة الثالث يف تويل مشيخة دار احلديث ومن بعده تدىل اإلمام النووي.
وعُرف أبو شامة بكثرة ترحاله ،ارحتل إىل اإلسكندرية ومسع من شيوخها ،وشد رحاله إىل
مصر أكثر من مرة ،وإىل بيت املقدس ،ومكة واملدينة ،واملدن الشامية ،وزاد عدد شيوخه على
األربعني.
1

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

نبيلة القوصي

أبو شامة املقدسي

أخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسني الكفري ،والشهاب أمحد اللبان ،وزين الدين
أبو بكر بن يوسف املزي ومجاعة ،وقرأ عليه شرح الشاطبية الشيخ شرف الدين الفزاري اخلطيب.
دخل عليه اثنان جبليَّان إىل بيته بآخر املعمور من حكر طواحني األشنان يف صورة فتياً،
فضرباه ضرباً مربحاً كاد يتلف منه ،ومل يدر به احد وال أغاثه ،وتويف يف  15رمضان ودفن بباب
الفراديس.
قال رمحه اهلل :جرت يل حمنة بداري بطواحني األشنان فأهلم اهلل الصرب ،وقيل يل :اجتمع
بوالة األمر فقلت :أنا قد فوضت أمري إىل اهلل وهو يكفينا .وقلت يف ذلك:
قلت ملن قال أما تشتكي *** ما قد جرى فهو عظيم جليل
*** ما يأخذ احلق ويشفي الغليل
يقيض اهلل تعاىل لنا
إذا توكلنا عليه كفى *** وحسبنا اهلل ونعم الوكيل
اإلعالم للزركلي ج155 / 3
مفرات الوفيات ج191 / 1
وايف الوفيات  /الصفدي ج61 / 11
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