الباحثة نبيلة القوص ي

اإلمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم

م
اإلمام الحدث مفيد الشام شيخ اإلسالم
الفقيه الشافعي النابلس ي القدس ي ) 094هـ(

أبو الفتح نصر بن إبراهيم
إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
يف دمشق الرائعة شواهد كثرية ،ما هي إال حكايات وقصص ممن تركوا أثرا مجيل يف تاريخ دمشق
الرفعة ،عنواهنم قول اهلل تعاىل ..." :جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
م
الرقي و م
السمو و م
اهلل أتقاكم".
فاجتهد من سكنها وعاش فيها أن يكون من قال عنهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :جيتيب إليها
صفوته من خلقه" ..ويا هلا من منافسة رائعة ! تدعونا للولوج يف نسائمها الراقية ،تنادينا للتأمل ...
درس العلم الشرعي
فمن بني صفحات التاريخ ومن بني السطور عاملم علمة ،ولد يف نابلس ودرس و م
يف القدس ،مث هاجر إىل دمشق يف عمر السبعني ليصبح من علماء الشام املتميزين بالتقى والعلم
درس يف األموي إىل أن تويف ،وقد ذكره ابن عساكر يف كتابه الشهري (تاريخ دمشق)
والعمل ،وظل ي م
بأنه التقى باإلمام الغزايل واستفاد منه ،فمن هو هذا الفقيه؟
دمشقي الوفاة.
مقدسي النشأة،
نابلسي املولد،
إنه املح مدث الشيخ (نصر بن إبراهيم) ،أبو الفتح ..
م
م
م
مولده:
ولد يف نابلس سنة 414هـ ونشأ ودرس فيها ،مث انتقل إىل القدس وأقام للتدريس مدة طويلة ،وارحتل
إىل دمشق يف عام 484هـ  ..مسع صحيح البخاري من أيب احلسن بن السمسار ،ومسع من عبد
الرمحن بن الطبيز واملازين وأبو العوف املزين ،وطبقتهم.
ومسع من الفقيه سليم الرازي بصور ،وحممد بن جعفر امليماسي ،ومن عمر بن أمحد الواسطي يف
القدس ،ومن حممد بن حممد بن الغراء البصري يف البصرة ،وغريهم العدد الكبري من صيدا ومكة،
رمحهم اهلل وأجزاهم خريا ..كما تفقه على الدارمي ،وسليم وغريهم.
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حدث عنه:
اخلطيب وشيوخه ،ومكي الرميلي ،وعلي بن أمحد بن مقاتل ،ومعايل ابن احلبويب ،والقاضي أبو بكر
بن العريب ،وخلق كثري.
حلقه أبو حامد الغزايل ،وتفقه به ،وناظره ،وكان يشغل الزاوية الغربية لألموي ،واليت مسيت بامسه.
درس الفقه ويروي احلديث ،فكان فقيها،
يقول ابن عساكر :قدم دمشق سنة  484وأقام فيها ي م
إماما زاهدا عامل ،مل يقبل صلة من أحد ،بل كان يقتات من غلمة حتمل إليه من أر نابلس إىل أن
مات.
ويقول تاج الدين السبكي :عرف بالفقيه أيب الفتح ،املعروف قدميا بابن حافظ ،واملشهور بالشيخ
أيب نصر الزاهد ،اجلامع بني العلم والدين.
وقال تلميذه الشيخ نصر املصيصي :أنه كان ينفق على طلب العلم الشيء الكثري من وقف كان
عليهم.

من مؤلفاته:
كتاب " احلجة على تارك احملجة" ،و" االنتخاب الدمشقي" ،و" التهذيب يف املذهب" ،و" الكايف
يف املذهب" ،وغريها .....
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وفاته:
عاش نيمفا ومثانني عاما ،ومات سنة 404هـ  ..دفن مبقربة الباب الصغري بالقرب من أيب الدرداء،
خلق كبري فلم ميكنهم دفنه إىل قريب املغرب.
و مأرخ ابن عساكر وفاته يف يوم عاشوراء ،وشيمعه م

قال الشيخ نصر اهلل املصيصي عن شيخه نصر :أنه قبل موته بلحظة مسعه يقول( :يا سيدي
أمهلوين ،أنا مأمور وأنتم مأمورون) ،مث مسعت املؤذن بالعصر ،فقلت يا سيدي املؤذمن يؤذمن ،فقال:
(أجلسين) ،فأجلسته ،فأحرم للصلة ووضع يده على األخرى وصلى  ...مث تويف من ساعته ،رمحه
اهلل.
جعلنا املوىل وإياكم من يستمعون القول مث يتبعون أحسنه ..اللهم آمني.

املصادر واملراجع:
ـ " تاريخ دمشق"  /البن عساكر
ـ " سري أعلم النبلء"  /للذهيب
ـ "طبقات الشافعية الكربى"  /لتاج الدين السبكي
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