
  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٧٨

  العالقات القديمة بين مصر وبالد الشام
  الفلسطينيون والمقدسيون في رواق الشوام باألزهر الشريف

  )*∗( دراسة أثرية عمرانية من خالل سجالت ووثائق الرواق
  )∗(عبد المعز فضل عبد الرازق محمود . د

  :توطئة
لى سيدنا وموالنا   الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم ع             

  .وشفيعنا يوم نلقى اهللا، محمد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله
  :وبعد

      فهذا بحث قديم جديد، جديد في بابه شيق في موضوعه، قدم لهذا المؤتمر الموقر              
وذلك حتى ال ننسى القدس،     ) م٢٠٠٩(بمناسبة مدينة القدس عاصمة للثقافة العربية سنة        

ذاكرة األمة، وذاكرة األجيال الالحقة، فقد مر بها نفر من أهل العلم وبـرز              ولتبقى في   
بها أرباب الحكم وأصحاب الطرق الصوفية، وزارها خالل العـصور الوسـطى ومـا        
بعدها رحالة من البالد العربية القريبة أو من البالد اإلسالمية القـصية فـي طـريقهم                

 عن تلك الرحالت باللغـة العربيـة أو         هعاتلدمشق أو القاهرة، وترك بعضهم لنا انطبا      
المساجد والزوايـا والمـدارس والكتاتيـب       : التركية أو الفارسية، وكلها تصف القدس     

والمساكن والشوارع واألزقة ومصادر المياه، والحدائق الغنـاء والمـروج الخـضراء            
ـ          ك والمراكز التجارية من وكاالت وخانات والمصارف والمستشفيات والمكتبـات، ناهي

عن المسجد األقصى، أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فالقدس الـشريف مدينـة           
مقدسة فريدة في العالم ليس لها شبيه ، فهي المدينة الوحيدة في العالم التـي اسـتمرت                 
على حالها منذ حوالي ألفي سنة، إلى أن جاء العهد اإلسالمي فوضع القسمات النهائيـة               

ة، فهي ذات أزقة ضيقة وممـرات ملتويـة وطـرق مرصـوفة             للمدينة المقدسة الخالد  
بالحجارة الصغيرة، ودرجات مخضرة وأقواس مسقوفة، وهي بهـذه القـسمات ترسـم     
ماضيها العريق  القديم على مر الدهر، وهي أيضاً بقبابها ومآذنها اإلسالمية،بنقوشـها             

إلسـالمية الزاهـرة    العربية األصيلة المتألقة التي تضفي عليها مساحات تلك العصور ا         
التي مرت عليها منذ أن افتتحها عمر بن الخطاب إلى هذا الحين، وبذلك تكون القـدس                
الشريف قد جمعت بين أصالة القديم وجالله، وبين حداثة الجديـد وجمالـه، أي بـين                

  ..العروبة القديمة والعروبة الحديثة

                                                        
ارة اإلسالمية بجامعة األزهر والجامعة اإلسـالمية العالميـة         مدرس التاريخ اإلسالمي والحض   (-(*)

 .بإسالم آباد باكستان عضو اتحاد المؤرخين العرب، وعضو اتحاد اآلثاريين العرب بالقاهرة 
 ).تنشر ألول مرة وننفرد بنشرها(-(**)
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 ١٧٩

أبي عبـد  " لإلمام الهمام"نمعجم البلدا "وقد جاء الكشف والبيان عن سر ذلك الجمان في          
المقدس في اللغة، المنـزه،     : فقال" إيلياء"و" القدس"فذكرها باسميها   " اهللا ياقوت الحموى  

،أي نطهر أنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه أي          " نقدس لك "معنى: قال الزجاج 
: ّل؟ قـال  وقد سئل ياقوت الحموى عن أي بلد َأج         ١ومن هذا بيت المقدس   : نطهره، قال 
قال القـدس،قيل فأيهـا    فأيها أكثر خيرات؟:القدس، قيل: فأيها أحسن؟ قال: القدس، قيل  
وقيل أنت رجل محصل، وقد ادعيت      ! القدس، فتعجب أهل المجلس من ذلك     :أكبر؟ قال   

أجّل فألنها بلدة جمعت الدنيا واآلخرة، فمن كـان مـن   : أما قولي : ماال يقبل منك، فقال   
ا وأراد اآلخرة وجد سوقها، ومن كان من أبناء اآلخرة فَدعتْه نفسه إلى نعمـة      أبناء الدني 

فإنه ال سم لبردها وال أذى لحرها، وأما الحـسن فـال   : الدنيا وجدها، وأما طيب هوائها  
يرى أحسن من بنيانها وال أنظف منها، وال أنزه من مسجدها، وأما كثرة الخيرات، فقد               

واكه األغوار والسهل والجبل واألشـياء المتـضادة كـاألترج واللـوز            جمع اهللا فيها ف   
والرطب والجوز والتين والموز،وأما الفضل عرصة القيامة ومنها النشر وفيها الحشر،           
وإنما فضلت مكة بالكعبة، وفضلت المدينة بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، ويـوم القيامـة            

كُبر فالخالئق يحشرون إليها، فأي أرض أوسـع        تُزفّانِِ إليها فتحوي الفضل كله، وأما ال      
  .)٢"(فاستحسنوا ذلك وأقروا به: "قال ياقوت! منها؟

     والفلسطينيون هم أهل فلسطين عامة والمقدسـيون هـم أهـل القـدس خاصـة،               
والمقصود بهؤالء وأولئك الطالب والشيوخ الذين تركوا وطنهم الغالي ومسقط رأسـهم            

ل والخالن، ورحلوا للقاهرة حيث رواقهم باألزهر الشريف وبه         الحبيب إليهم تركوا األه   
زمالء وأقارب لهم قد سبقوهم للدراسة فيه، يعيشون في نعمـة وبحبوحـة، طعـامهم               
وشرابهم وسكنهم ومالبسهم وخالفه كل ذلك على نفقة األزهر وكذلك الخيـرون مـن              

 األطيـان والعقـارات     التجار واألثرياء والسالطين والخلفاء واألمراء، الـذين وقفـوا        
والمخابز ومعاصر الزيوت والمصابغ ودكـاكين الحالقـة والوكـاالت والقيـساريات            

  ...والرباع، تدر دخال شهريا أو سنويا ينفق منه على طالب وشيوخ الرواق
     أما كون هذه الدراسة أثرية فألن السجالت التي نستقي منهـا المعلومـات آثـار               

ثة عقود تقريبا من الزمان فدخلت فـي نطـاق الدراسـات            منقولة مر عليها قرن وثال    
ـ ١٢٨٥(األثرية بال جدال، وهي سجل تعداد أهل األزهر سـنة          وسـجل الـوارد    ) هـ

من سـجالت األوقـاف     ..وغير ذلك ) هـ١٣١٠(والمنصرف من سجالت الرواق سنة    
  ...والجرايات

                                                        
والتوزيع ط  تاريخ القدس العربي القديم، مؤسسة النوري للطباعة والنشر         : خالد عبد الرحمن العك   )١(

 .٣٨-٣٧م دمشق صـ ١٩٨٦/هـ١٤٠٧
 ٤٠-٣٩نفس المرجع صـ: خالد عبد الرحمن العك )٢(
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 ١٨٠

 هـم طـالب           وأما كون هذه الدراسة عمرانية فلكون الذين يعمرون هذا المكـان          
وشيوخ بر الشام وهم السوريون واللبنانيون واألردنيون والفلسطينيون وهـم األكثريـة            

  .الكاثرة
             ورواق الشوام من أكبر ثالثة أروقة بالجامع األزهر هو ورواق المغاربـة           

يسكنه المجـاورون الـشوام، وكـان       " قايتباي"ورواق األتراك وهو من إنشاء السلطان     
و الثالثين حجرة، طالبه أحناف وشوافع وهم األكثرية وبه قلة من الحنابلـة،             بأعاله نح 

وبه خزانة كتب كبيرة تحوي كتبا ومخطوطات كثيرة،وله شيخ ووكيل ونقيب ومغيـر             
كتب الحنفية ومغير كتب الشافعية وسقاء ومالء وحارس ليلي وآخر نهـاري، وفـراش    

ير من علمـاء الـشام ذكـرتهم كتـب          يتولى عملية النظافة، وقد سكن بهذا الرواق كث       
  .)٣("الكركي األزهري" التراجم، ومنهم على سبيل المثال

******  

  نظام الدراسة برواق الشوام في األزهر الشريف
    نظام الدراسة باألروقة كلها هو نظام األزهر الشريف وهو نظام الحلقات وتنقـسم             

لة األولى، ويحفظ فيهـا الـصغير     مرحلة الكُتّاب وهي المرح   : الدراسة إلى عدة مراحل   
القرآن الكريم كله عن ظهر قلب عن طريق المَؤِدب والعريف، ويتعلم كـذلك اإلمـالء         

فإذا نجح في االمتحان الذي عقد لـه نقـل إلـى            } الحساب{والخطوط وعلم االستخراج  
المرحلة الثانية حيث يدرس علوما وشروحا على الحواشي التي حفظهـا مـع القـرآن               

  .الكريم 
      فإذا فرغ من هذه المرحلة نقل للمرحلة الثالثة حيث يدرس فيهـا علومـا أكثـر                
اتساعا وكبرا من المرحلة السابقة وهكذا، وربما واصل الطالب دراساتهم العليا أيـضا             
حيث يتخصصون في أمهات الكتب التي تتناسب وعقولهم الكبيرة، والتي يصل الكتـاب        

واألمثلة على ذلك كثيرة، وليس محلها هنـا فـي هـذه            الواحد منها إلى أجزاء كبيرة،      
، وفي هذه المرحلة يتخصص في المادة كالفقه أو التفـسير أو غيرهـا، وقـد                .العجالة

، بما يسمى   .يتخصص في الوعظ واإلرشاد أو التدريس أو القضاء واإلفتاء أو غير ذلك           
روسهم مـن   بتخصص المهنة في األزهر الشريف، هذا وكان الطالب مواظبون على د          

أول اليوم إلى نهايته حريصون كل الحرص على وقتهم حتى ال يضيع هبـاء منثـورا،      
وكان كل طالب منهم يتخرج يحرص على شهادته أو إجازته العلمية لتكون صكّاً نافعاً              

  .ومفيدا عند عودته لوطنه من األزهر أو شيوخه الذين درسوا له
  

                                                        
السخاوي، الضوء الالمع، ط حاتم القدسي بمـصر        :  نسبة إلى إحدى بالد الشام  للتوسع راجع        -)٣(

 م١٩٣٥هـ ١٣٥٤ سنة ١٧٨-١٧٥ صـ١جـ
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 ١٨١

)٤( للقدساإلسالميالفتح 
  

 بينمـا كانـت    المكي عهدها   في اإلسالمية منذ بدء الرسالة     باإلسالملقدس  ترتبط ا       
صـلى  ( برسول اهللا   أسرى السابقين   األنبياء الرومانية وفيها آثار من      اإلدارةالقدس تتبع   

 إلـى  طريقـه  في إليها والمرسلين األنبياءسيدنا محمد بن عبد اهللا خاتم    ) اهللا عليه وسلم  
 إلـي  من البيت العتيق بمكة المكرمة        اإلسراء كان مغزى المنتهي و  سدرة   إلىالمعراج  
 مـن اهللا سـبحانه      إعالنـا  مكة   في ما زال    واإلسالم بالقدس الشريف    األقصىالمسجد  
 والمرسلين بمشهد فذ    األنبياء خاتم   إلى اهللا   أعادها جميعا قد    األنبياء مواريث   إنوتعالي  
 النـاس  إلـى  اهللا أرسلهملذين  يحضر كل ا   إن:  عمر الدنيا والرساالت جميعا      فيوحيد  

 أثـر مـشهود     أخر في) عليه السالم ( عيسي بن مريم     حتى) عليه السالم (من لدن ادم    
 بمحضر مـن    إمامابهم جميعا   )صلي اهللا عليه وسلم     (  ليصلي محمد بن عبد اهللا     لألنبياء

ويسجل القـران الكـريم   ,  ) عليه السالم( سيدنا جبريل  األنبياء جميع   إلىحامل الوحي   
 المـسجد   إلـى سبحان الذي اسري بعبده ليال من المسجد الحرام         : ( هذا الحدث الجليل  

)                                                           الـذي باركنـا حولـه لنريـه مـن آياتنـا إنـه هـو الـسميع البـصير                      األقصى
   ).١ : اإلسراءسورة ( 

وكان بمقتـضي معرفتـه     , ف النجوم والفلك     يعر اءز هرقل الروم كان ح    أنومع       
نـه غفـل   إف...   نبيا خاتما سيبعث     أنبالكتاب الذي  جاء به عيسي عليه السالم يدرك          

 الـشديد  رغم حرصه و,إمبراطوريته في بيت المقدس   الرحلة إلى  وقت   الحقيقةعن هذه   
  ...وعبقرية ة حرب وفطنأهل أنهم يدعون أنهملم يعرف ولم يراقب مع 

 الـسابقون  األنبياء ما ترك لبقية بيت المقدس توريث الهي إلى اإلسراء حادث    إذن    
 قد جـاء خاتمـا       - عليه السالم    - اًالن محمد ) صلي اهللا عليه وسلم   ( سيدنا محمد    إلى

 الـذين   أولئك ( :مبارك ويبلغ ويصحح دين اهللا الذي حمله الموكب ال        األنبياءيرث تركة   
)     ذكـري للعـالمين  إال هـو  إن أجـرا  عليـه    أسـألكم   قل ال  هدي اهللا  فبهداهم اقتده      

  ) .٩٠:األنعام(
 يحفـظ  الـدعوة  تـاريخ  أنذلك  : دبلوماسية صلة  أوصلة سياسية   : والصلة الثانية      

وعقد معه صلحا عندما كان     ) صلي اهللا عليه وسلم   (  النبي إلىانه جاء   ) إيلياء(لصاحب  
  . التاريخ في علي ما هو مروي )هـ ٩ غزوة تبوك( يبا من غزوة العسرةآ

                                                        
 كلمـة  راجـع للتوسـع  .  هـ١٤٣٠  / م   ٢٠٠٩ اإلسالمية للثقافةالقدس عاصمة    مدينة    بمناسبة )٤(

 جامعة الدول العربية    في الشريف   األزهرجاد الحق علي جاد الحق شيخ       /  الشيخ   األكبر اإلمامفضيلة  
 نيابـة   ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني         م١٩٩٢ ديسمبر   ١٠الخميس  : يوم

م، ١٩٩٣شرته مجلة األزهر عـدد ينـاير سـنة          ن توفيق الجندي    دالدكتور مجاه  األستاذعنه فضيلة   
وما بعدها بحث مقـدم  ، ٢٨ص، عودة القدس ) األزهروكيل  ( متولي يوسف شلبي  /  الدكتور   واألستاذ
 .م ١٩٨٨ة سناإلسالمية عشر لمجمع البحوث الحادي رللمؤتم
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 ١٨٢

 بالدولة الرومانية عسكريا ودينيا منذ حياة النبي        اإلسالميةوبذلك تبدأ صلة الدولة           
 ظـل الخلفـاء    في-عليه الصالة والسالم  -ثم كانت من بعده    , )صلي اهللا عليه وسلم   (

ـ    أثم معارك   , الراشدين فكانت معارك اليرموك بالشام        إلـي سلمون  جنادين ثم تقدم الم
وكـان موسـم    ,)رضي اهللا عنه  (الجراح    عامر بن  ة عبيد أبي ةم األ أمينبقيادة  ) يلياء  إ(

 أهلهـا  يـئس  حتـى وحوصرت المدينة , ر الناس بمظلمة من القَّر والص   أظلالشتاء قد   
  .)رضي اهللا عنه( سيدنا عمر بن الخطابخليفة المسلمين إلى تسلم أنوطلبوا 
 القدس مارا بتالل الجوالن     إلىفاخذ طريقه   ،   واستخار اهللا    أصحابهفاستشار            

 إلـى  ثم توجه     - احدي قري الجوالن شمال حوران    -) الجابية( فيفاستقبله المسلمون   
 فاسـتقبله كبيـر   الشريفة الخامسة عشرة من الهجرة النبوية ) م ٦٢٦(بيت المقدس عام    

)  اهللا عنـه   رضي( الخطاب   وطلب من سيدنا عمر بن    ) سفرونيوس( البطريرك   ةقفاسألا
 يسكن القدس واحد من اليهود وشهد علـي ذلـك           أال المعاهدة علي    وثيقة في ينص أن

 : جمع من كبار الصحابة والقادة العسكريين وهم 
ومعاوية ابـن   ،      وعبد الرحمن بن عوف     ،  وعمرو بن العاص    ،       خالد بن الوليد  

 ليس دينـا عربيـا وال دينـا         اإلسالمن   أل إسالميةفصارت القدس بذلك     )٥(. سفيان   أبي
 فـي  القدس فقـد فـرط   فيفمن فرط , شرقيا وال دينا زمنيا بل هو دين اهللا للناس كافة     

  . الحنيف التشريعأصول من أصال الصحابة وخالف إجماع
  : القدس منارات ومعالم منهافي لإلسالمثم صار 

  :حائط البراق  -١
قدما مبني من الحجارة وهو يـشكل   )  ٦٥ (عه وارتفا ) قدما ٥٦( وهو جدار يبلغ طوله     
وهو نفس  ,  الغربي وبجانبه مسجد صغير لصالة النافلة        يالقدس جزءا من جدار الحرم   

, يليـاء   إ( رضي اهللا عنه عندما دخل مدينة         عمر بن الخطاب   إليهالجدار الذي وصل    
  ) .كابتولنا 

  ).معراج النبى عليه السالم (  . المباركاألقصى المسجد -٢
   : الجامع العمري -٣ 

  .) رضي اهللا عنه (  العادل عمر بن الخطاب الخليفة  وهو المكان الذي صلى فيه 

                                                        
 الفـضل  أبومحمد /  تحقيق  بمصر  طبع دار المعارف   ٦٠٢/٦٠٩ ص   ٣راجع تاريخ الطبري ج      )٥(

  .٥٥/٦١ ص ٧ للحافظ ابن كثير ج والنهاية راجع البداية إبراهيم
 أهل المؤمنين   أمير عبد اهللا    أعطيهذا ما   .......  بسم اهللا الرحمن الرحيم       " : المعاهدة وهذا هو نص  

انه ال تسكن كنائسهم    .....  ولكنائسهم وصلبانهم    أموالهم ألنفسهم و  أمانا أعطاهم األمانمن   ) إيلياء(
وال يكرهـون   ,أمـوالهم وال من شيء من   , م وال ينتقص منها وال من حيزها وال من صلبهم         وال تهد 

ـ  , احد منهم    روال يضا علي دينهم     يخرجوا منها   إنمعهم احد من اليهود وعليهم       ) إيلياء(وال يسكن ب
 ه مثل علي آمننهإ منهم فأقام يبلغوا مأمنهم ومن     حتى علي نفسه وماله     آمننه  إ خرج منهم ف   نالروم فم 

 ".  مأمنهم  يبلغوا حتى أمنوا فإنهم ) .... إيلياء ( أهل علي ما
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٣

   : مسجد الصخرة المشرفة -٤
يصل طولها ثمانية عشر مترا ويصل      ,  يحيط بها حاجز خشبي حفر بشكل فني رائع        والصخرة

 فـي  والي مترين    جزاءاأل بعض   في متر واحد    إلىعرضها ثالثة عشر مترا ويصل ارتفاعها       
 ٧٢ ( عبد الملك بن مروان عـام      األموي الخليفة ببنائها   أمر واسعة ويغطيها قبة    أخري أجزاء
  . الوثائق في حسب ما هو مدون )  م٦٩١ -هـ 

******  
  : فريدإسالميتسامح 

 الخلفاء والـوالة والـسالطين      بأسماء المساجد التي تقترن      من عديدال إلى      باإلضافة
 فيها من مـدارس  أنشئ وما  اإلسالمية بعد عهد علي طول تاريخ الدولة        ين عهداً المسلم
ونظـم  , وزوايا التعلـيم   , األسواق الكريم والحديث النبوي الشريف والعديد من  للقرآن
 أصـحاب  والمسلمون يعاملون    ، اإلسالميوتوالت عصور التاريخ    ...  والحكم   اإلدارة
 أندرجـة   إلى   معاملة   أفضلا من بالد فلسطين      القدس وفي غيره   في األخرى األديان

 فـي  الديني من المسلمين     حظاهرة التسام  أن اعتبر ) توينبي   دأرنول(نجليزي  المؤرخ اإل 
 الخليفة  أن التاريخ   فيومعروف   ،  تاريخ الديانات  في فريدةالقدس وفى فلسطين ظاهرة     

 سـاعة  إليههدي أس وبترميم الكنائ) شارلمان (لإلمبراطورقد سمح  )  هارون الرشيد   ( 
) عليه السالم (   المسيح ألثار النصارىة الزوار   يوضمن له حما  ,  نفيسة   وأقمشة , ةدقاق
  . القدس في

   : أمرين إلى حاجة في اإلسالمية العربية األمة لقد كانت          
   .همتهاي عقلها ويثير عو حماسها وييوقظ أستاذ – أ 
 عقد سياسي   في الجنوب   إلىقها وينظمها من الشمال      قائدا يوحد صفوفها ويلغي تفر     -ب

 فـي وحول هذين العاملين الخطيـرين       ، وعسكري تحت علم واحد خفاق بكلمة التوحيد      
 من جحافـل    اإلسالمية العربية   األرضدرء الخطر الصليبي عن بيت المقدس وتحرير        

  :  اإلسكندرية التاريخ بجامعة أستاذجوزيف نسيم / الصليبين يقول الدكتور 
 الخطر الجـاثم علـي ارض       إلى األذهان تنبيه   فيرئيسي  بدور   األزهرقام الجامع     - أ

 الكـريم   القرآن الحكام مؤيدة بآيات من      إلى برسائل   اوبعثوالعلماء   فلسطين فخطب 
 أعباء اليحملو عزائمهم العرب   في  وآيات تستنهض  تهدد العدو وتنذر بسوء خاتمته    

  .الجهاد
,  فـضائل الـشام   فـي الصليبية المؤلفات العديـدة   وكذلك وضعت خالل الحروب      (( 

ومن هذه الكتب   ,  اهللا   أعداءوالحث علي قتال    ,  الجهاد   وأدب, وبيت المقدس   , والقدس  
   )) .المصرية وغيرها   دار الكتبفيالمحفوظة 

  :هذه المؤلفات
 .المقدسي بن إبراهيم المرجى المعالي المشرف بن ألبي:  فضائل بيت المقدس -    
 . المقدسي يالواسطحمد بن محمد أ بكر محمد بن ألبي: فضائل بيت المقدس -     
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٤

 بـن  إبراهيمبرهان الدين :   زيارة القدس الشريف المحروس إلىباعث النفوس    -     
  ). هـ ٧٤٩( سنة المتوفى  إسحق بن تاج الدين

حمـد المنهـاجي   أمحمـد بـن    : األقـصى  فضائل المسجد    فيإتحاف األخصا    -    
  ). هـ ٨٨٠ (لسيوطيا

  ٦) .١( هـ ٧٦١ المتوفىعبد اهللا بن هشام ل: سلزائر القد األنستحصيل  -    
   :أيضاويقول 

 صـد  فـي  سبق نستخلص عدة حقائق هامة تتعلـق بـدور الـشعب العربـي      مما   "
   :الصليبية الحروب أيام األوربيينالمستعمرين 

عبر القرون المتعاقبة قلب العروبة      مصر كانت خالل الكفاح الدامي المرير        أن: وأولها
  .   والميرة والسالح , والمال ,  بالرجال إمدادهاومركز ,  ومعقلها المنيع بالحياةالنابض 

وكم شهد الجـامع  ... ومنها كانت تنبعث دائما صيحة الجهاد الحقة ضد الغزاة الصليبين   
 الـشعب   أبنـاء   المؤلفة مـن   اآلالف أماماألزهر من خطب كانت تلقي من فوق منبره         

 أطمـاع رض العروبـة مـن      أ الحفـاظ علـي      مهمة أكتفهمالعربي الذين قامت علي     
   )١(.الطامعين

 الواقع عالمة صدق علـي نزاهـة المعركـة          في هي   لألزهر فكل تقوية    :       وإذن
  .)٧( اإلسالميمن بلدان العالم ا  غيرهفي أو مصر في ا كانووقادتها إن

  :ي   ويقول عن العامل الثان-ب 
 جهودهم واتفقت كلمتهم    أتحدت إذا,  مصر والشام وشمال العراق    فيبوسع العرب      " 

 أدلولـيس   ...   يدفعوا عنهم الخطر الـصليبي  أن وإخالص صدق فيوتكتلت قواهم   
ما كانت لتتم    الهجري    القرن السابع  في الفتوحات العربية شرقا وغربا      أنعلي ذلك من    

 وقت نزل فيه القـران الكـريم        فيهم علي صعيد  واحد      كلمت لوال اتحاد العرب واتفاق   
ـ    إلىيدعو فيه العرب جميعا     ) صلي اهللا عليه وسلم   (علي رسول اهللا     لف آ االتحـاد والت

ـ  ال فـي  االنتصارات العربية الحاسمة      أكدت وقد, والمحبة ونبذ الفرقة والخالف      رنين ق
 ولهذا كان صـالح     )٨(.زات   بالمعج ايأتو أن أتحدوا إذاالثامن والتاسع انه بوسع العرب      

يعملون مـن اجـل     , ونور الدين محمود   , زنكيومن قبله عماد الدين      , األيوبيالدين  
يعنـي مـن    :  الجنـوب  أقصي إلى الشمال   أقصيتكتيل الصفوف وتوحيد الجبهات من      

 دولة واحدة ذات كلمة مسموعة وجيش موحد      :  النيل إلى مصر ومن الفرات     إلىالعراق  
  . واحدة إرادةو

****  

                                                        
ص ) ت . د  (األولى الحروب الصيليبة    في العرب والروم والالتين     :دكتور جوزيف نسيم يوسف    )٦(

٩٧ / ٩٤.  
 ٢٧٩ ص المرجع السابق، : العرب والروم والالتين )٧(
 ٢٦٩ / ٢٦٨ ص ،  المرجعنفس : العرب والروم والالتين )٨(
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٥

  عودة القدس

قـام  ,  سالمة الكيان العربـي الواحـد        إلى األيوبي اطمأن صالح الدين     أنوبعد        
 في) حطين( موقعة   في انتهي بهزيمتهم شر هزيمة      الذيبجهاده المعروف ضد الفرنجة     

نة ثـالث   س األولالسبت رابع عشر من شهر ربيع        يوم  الموافق )م١١٨٧( سنة   أكتوبر
  :يقول ستيفن رنسيمان  . )٩()  هـ ٥٨٣(  وثمانين وخمسمائة

 والبالغ عدده نحو    بأسرهوفى حطين حلت الهزيمة السابقة بجيش المملكة الالتينية               
 المسير علي سهل رملي تلفحهـم حـرارة شـهر يوليـو        إلى دفعتهم حماقتهم    ألف ٢٠

 ٢  "ينأسـبوع  من   أكثر بيت المقدس بعد حصار لم يستمر        أذعنت  أن الشديدة ولم تلبث  
حتى لم يبق لآلتين في مملكـة بيـت    ) م١١٨٩(ولم تنته سنة     " ) م ١١٨٧ ( سنة أكتوبر

ـ "، ولم يكن للصليبيين في الشمال سوى        ’’"صور"المقدس سوى    " سوطـرابل " "ةأنطاكي
  وبذلك ارتدت عقارب الساعة إلى الوراء..... 

ة األولى ، والبـد      الصليبي ة     وعادت األمور من جديد إلى ما كانت عليه قبل الحمل         
 أن يتجهز من جديد لحرب صليبية مرة أخرى الستعادة بيت المقدس غير أنـه               بللغر

إال وقد نخـرت    ) م١٠٩٩(البد وأن يواجه العالم اإلسالمي متحداً ألنه لم يواجهه عام           
   .)١٠(فيه المنازعات السياسية والدينية 

القصد ، وحسن القبول معاً     ومن روائع األحداث الدالة على اإلخالص في النية وحسن          
يوم الجمعـة   جعل عودة القدس على يد صالح الدين األيوبي) سبحانه وتعالى(، أن اهللا    

  ).هـ٥٨٣(السابع والعشرين من شهر رجب من عام 
وسلموا المدينة في يوم الجمعة السابع والعشرين مـن         : "       يقول ابن تغري بردي     

نصوص عليها في القرآن الكريم ،فانظر إلى هـذا         رجب ،وليلته كانت ليلة المعراج الم     
االتفاق العظيم ، كيف يسر اهللا تعالى عودة القدس إلى المسلمين في مثل زمان اإلسراء               

 .-) صلى اهللا عليه وسلم-"بنبيهم
)١١( 

******  

                                                        
 ٦ج ,  ط  أولي، القاهرة،  طبع دار الكتب   ، النجوم الزاهرة  : بردي    تغري  المحاسن يوسف ابن   أبو )٩(

 . وما بعدها ٤٢ ص )ع سبقرج م(عودة القدس: متولي يوسف شلبي /  الدكتور٢١،ص 
 .٨٢/٨٣ ، ص١ستيفن رنسيمان تاريخ الحروب الصليبية ، جـ  )١٠(
 . ، مرجع سبق٢٦ ، ص٦ك مصر والقاهرة، جـ النجوم الزاهرة في ملو )١١(
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٦

   " فشخصيات متميزة من أعالم  علماء القدس واألزهر الشري
  يخ رواق الشوام األستاذّ الشيخ عيسى يوسف أحمد منون ش

 جماعة كبار ووالشريعة، وعض عميد كليتي أصول الدين/ باألزهر الشريف
  . الفتوى باألزهرةالعلماء، ولجن

  :نسبه و مولده ونشأته
     هو المغفور له العالمة األشهر ،الفقيـه البـارع ،واألصـولي المـتقن والحجـة               

عيسى بن يوسف بن أحمـد      "لشيخ  المحقق،شافعي زمانه ،البحاثة النادر األستاذ الكبير ا      
كان رحمه اهللا آية في دقة النظر ،واشتعال الذهن ، وتوقـد الـذكاء ، وهمـة                 " منون  
، وامض المشكالت ،واستنباط المسائل     وحل غ   ي ، والغوص على دقائق المعان     ةالمطالع

وهـى  "عـين كـارم     " في بلدة   _هـ  ١٣٠٦وتحرير الدالئل ولد رحمه اهللا تعالى سنة        
 ، وهي جنة من جنان األرض جميلـة وادعـة ،     )١٢( ضواحي مدينة القدس   ضاحية من 

عذبة الماء ، طيبة الهواء ، جيدة المناخ ، تظللها أشجار السرو ، وتكتنفهـا مـساحات                 
واسعة من شجر الكرم والزيتون ومختلف أشجار الفواكه يقصدها سراة القـوم لقـضاء     

 موقعها وخضرة مربعها ، ونضارة      فترة االصطياف فيها حيث يطيب فيها المقام لجمال       
 ، وأنس أهلها وهم عرب كرام عرفـوا بكـرم      ا وحسن عمارتها ، وكثرة بساتينه     ابقعته

في هذه البلـدة المباركـة      . المحتد ،وطيب العنصر ، وسجاحة األخالق ونبل األعراق         
مة الطيبة ولد فقيدنا العظيم ونشأ وترعرع بين أبوين كريمين عرفا واشـتُهرا باالسـتقا             

والنبل وطيب األرومة وكان جده المرحوم أحمد منون عميد األسـرة وكبيرهـا الـذي        
يشار إليه بالبنان قد لمح في حفيده شغفه منذ الصغر بالعلم وحبه للقـراءة والمطالعـة                

 في مدرسـته    ةفكان يشجعه على ذلك ، ويهيئ له جميع ما يحتاج إليه ، وتعهده بالزيار             
ه يرى أن يشغل ابنه معه في أعماله التي يزاولها لشدة حاجته            كان والد .ليوفر له العناية  

إلى معاونته فكان يصحبه معه إلى كرمة يملكها تكثر فيها األشجار والثمـار وتطيـب               
فيها الحياة لجمال موقعها ليظل على مرأى منه ومسمع ، حتـى إذا مـا شـب وكبـر             

 العظيم يطمح بنظره إلـى   و كان الفقيد  .وترعرع كان عضده األيمن في أعماله الكثيرة        
معالي األمور ، ولقد ساعده جده على تحقيق رغبته وإشباع مهمته فطلب من والـده أال   

 عن مدرسته بشاغل ، ولقد كان مـن حـسن           هيحول بينه وبين دروسه بحائل وال يشغل      
طلعته ، ويمن نقيبته ، وجميل صنع اهللا به أن قيض اهللا له وهو في تلك السن المبكـرة            

 عالماً يختصه بمزيد من العلوم التي لم تكن ضمن الدراسة بالمطالعة والمدارسة             أستاذاً
 مبادئ العلوم من النحو والـصرف  هفقرأ علي" يوسف الحبية " الشيخ مذلك وهو المرحو  

ولما كثر إقبـال التالميـذ      . والفقه والتوحيد وما إلى ذلك من علوم العربية والشرعية          
 أن يعين أستاذ ثان للمدرسة ليـساعد أسـتاذها          يارف ف على المدرسة فكر رجال المع    

                                                        
 )الباحث(هى اآلن جزء ال يتجزأ من مدينة القدس تحت االحتالل  )١٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٧

األول الشيخ يوسف الحبية المذكور على تحمل أعباء المدرسة ، فـأوعز الـشيخ إلـى     
فقيدنا لما أنس ما فيه من الذكاء النادر ،وأداء الدرس للتالميذ أن يتقدم ألداء االمتحـان                

ن يرتب أستاذاً ثانياً مساعداً له      وكان العزم على أ    . سالذيسيعقد في دار المعارف بالقد    
 أن كفاءته العلمية وثقافته     الالمتحان حاز إعجاب المشرفين عليه ورأو      ولكنه حينما تقدم  

الممتازة تؤهالنه ألن يكون أستاذاً أول في إحدى ضواحي القدس المجاورة لبلدته ، ولم              
عدها إلى األزهر   تطل مدة تدريسه في المدرسة حيث لم يمكث إال سنة واحدة ثم سافر ب             

الشريف فما لبث أن أتم تحصيله ونال شهادة العالمية بتفوق وعـين مدرسـاً بـاألزهر     
  .الشريف ثم سافر لزيارة أهله وذويه

***  

  "حياته العلمية وقدومه إلى مصر"
  - :انتسابه إلى األزهر

ى تعلق قلب الشيخ رحمه اهللا في طلب العلم ، وتاقت نفسه إل           ) هـ١٣٢٢(     في سنة   
المدينـة  " ثغر يافـا  " مبحرا من    االرحلة مفارقاً األهل والوطن ، وتحقيق طلبه، ففارقهم       

العربية الجميلة ذات الشهرة العظيمة أعادها اهللا إلى الوطن حتى بلغ الديار المـصرية              
وانتسب إلى األزهر الشريف ولقد كان الشيخ يذهب مبكراً إلى دروسه وكان ال يحضر              

بل الحضور، وكان يصغي إلى أستاذه إصغاء تاماً وكان مثالً يحتذي           درساً إالّ وطالعه ق   
به في جهده على التحصيل ،وحبس نفسه على طلب العلم ،وبعد انتسابه لألزهر بخمس              
سنوات أدخلت مشيخة األزهر أنظمةً حديثة، ووضعت الطالب في سـنوات دراسـية             

امـاً ، فـأجرت اختبـارا       تناسب مؤهالتهم العلمية، وجعلت مدة الدراسة إثنى عشر ع        
 التاسـعة   ةوعقدت لجان لفحصهم، فأسفرت نتيجة ذلك االمتحان عن إلحاق الشيخ بالسن          

الدراسية، مع أنه لم يمض على انتسابه لألزهر إال خمس سنوات فحسب ، وقـد كـان             
لهذا الوضع أثره العظيم في تيسير دخوله إلى امتحان الشهادة العالمية ، وكان الـشيخ                

 في األجازات الصيفية بقراءة الدروس لطالب العلم حسبة لوجه اهللا تعالى ،             يشغل نفسه 
 أهله مدة طلبه للعلم     ىلشدة حبه للعلم وحرصه على إفادته ونشره، ولم يشأ أن يذهب إل           

  )١٣(.إال مرة واحدة، ولم يسافر بعدها حتى عين مدرساً باألزهر
  -: شيوخه الذين أخذ عنهم

 بذكرهم الركبان، وهـم  رمتازة من األعالم والجهابذة ممن سا          أدرك الشيخ نخبة م   
  :كثيرون منهم

                                                        
 ).٣( راجع أوراق من ملف الشيخ عيسى منون ملحق رقم  )١٣(
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 ١٨٨

 شيخ الجامع األزهر والعالمة الشيخ محمد       )١٤(        اإلمام الجليل الشيخ سليم البشري    
  ، والشيخ محمد عبده    )١٦( ، واألستاذ الشيخ عبد الحكم عطا      )١٥(حسنين مخلوف العدوى  

  . رحمهم اهللا جميعاً  - )١٧(
***  

  "إجازاته العلمية"
  :شهادة األهلية

، ففي هذا   )م١٩١١-هـ١٣٢٨(   حصل الشيخ رحمه اهللا على الشهادة األهلية في عام        
العام قَدم طلباً بذلك للمشيخة يعرب فيها عن رغبته بالسماح له بدخول امتحـان هـذه                

صـل  الشهادة، ولم يشأ أن يضيع وقته في انتظار نتيجة قبول طلبه بل أخذ يجـد ويوا               
  . المعركة العلميةضالليل بالنهار لخو

 :   م١٩١٢-هـ١٣٢٩شهادة العالمية 
    بعد أن نال الشيخ األهلية من الدرجة األولى سمت به همته إلى التقـدم المتحـان                
شهادة العالمية أعلى درجة علمية في سائر أنحاء العالم اإلسالمي في ذلك العهد وكانت              

 فأقبل على التحصيل كعادتـه      )١٨(متحان وندرة الناجحين  صعبة المنال نظراً لصعوبة اإل    
 لـه   ة فكانت فجيع  همقدرا المهمة العظيمة التي يعد نفسه لتحقيقها، وأثناء ذلك توفى والد          

ألنه كان يحب أن يزف إليه خبر نجاحه ليدخل السرور على قلبه ولينال رضاه ولكنهـا      
  .مشيئة اهللا

  -:م١٩١٣اختياره للتدريس باألزهر سنة
   كانت المشيخة تعتزم في تعيين مدرسين من خريجي العام الذي يسبق تخرجه فتقدم              
متحان فن الخط معتمداً على اهللا، وما هي إال أيام قالئل وأعلنت النتيجة وكان اسـمه                ال

ضمن األسماء التي وقع عليها االختيار ، وعلى أثر ذلك وصله كتاب مـن المـشيخة                
 –درس في القسم األدبي ،ولم يمض رحمـة اهللا عليـه            يدعوه لمباشرة عمله الجديد كم    

على تدريسه في القسم األولّي إال سنوات معدودة درس رحمه اهللا مختلف أنواع العلوم              
                                                        

 . مديرية البحيرة –مركز شبراخيت " رمحلة بش"الشيخ سليم أبو فراج البشري ينسب إلى  )١٤(
دة بني عديات محافظة أسيوط  شيخ الجامع األحمدي بطنطا، وله مكتبـة ضـخمة               ينسب إلى بل  ) ١٥(

 ).الباحث(وضعت في المركز الجعفري في بني عدي 
 .كان شيخا لمعهد أسيوط ثم شيخا للقسم األولي، وينسب إلى قرية ريفا محافظة أسيوط) ١٦(
ودرس بالجامع األحمـدي    هـ  ١٢٦٦مركز الجعفرية غربية ونشأ بها سنة       –ولد في قرية شزا     ) ١٧(

 .بطنطا ثم األزهر الشريف راجع ملف الشيخ محمد عبده بدار المحفوظات تعريفة بخط يده
كان امتحان العالمية هذا غاية في الصعوبة، حيث تتكون اللجنة الممتحنة للطالـب مـن سـتة                  ) ١٨(

ـ                ان المالكيـة،وكانو أعضاء من كبار علماء األزهر اثنان من الشوافع واثنان من األحناف واثنـان م
إن أجبت بكذا سنعترض عليك بكذا، وان أجبت    : يسألون الطالب السؤال ويقولون له الواحد بعد األخر       

فإن استطاع بذكائه وحنكته أن يجد لنفسه       .فيسدون في وجهه األبواب     ... بكذا  سنعترض عليك بكذا      
  ).الباحث(مخرجا من هذا المأزق فنجح 
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 ١٨٩

الشرعية من الفقه وأصوله والسنّة  وما إلى ذلك والعلوم العربية من نحـو وصـرف                
 في أعظم كتبهـا وأوفـى        بذلك، وقد درس هذه العلوم     لوبالغة وعلوم عقلية وما يتص    

  .  بعضها مقرراً في الجامع األزهر وكلياته ومعاهدهلمراجعها التي كانت وال يزا
  -:نيله لعضوية جماعة كبار العلماء  

نبراس العقول فـي    " تقدم رحمه اهللا بمؤلفه النفيس وهو كتاب        ) م١٩٣٩(    وفي سنة   
 بار العلماء لنيل عـضويتها ،     ، إلى جماعة من ك    " تحقيق القيا س عند علماء األصول       

  .وبعد ذلك انتخب عضوا فيها باإلجماع

***  
  "حياته اإلدارية "

  :م١٩١٨انتخابه شيخاً لرواق الشوام سنة -١
، رأت المـشيخة أن     )١٩(    بعد وفاة شيخ الرواق األسبق المرحوم الشيخ يحي الخليلي        

 تقدم لهذا المنـصب     تجري انتخبا الختيار خلف للشيخ المتوفى، وكان الشيخ ضمن من         
وكان انتخابه باإلجماع من علماء الرواق وطالبه الذين تعلقت قلوبهم بشيخهم النـاهض    

 . واتفقت كلمتهم على اختيارهم خير خلف لشيخهم الراحل
  -:أعماله في الرواق

   فكان أول عمل ابتدأه عقب توليه مشيخة الرواق أن وجه عنايته لألوقاف المحبوسـة      
 بشأنها، فمازال   مصالح الرواق، وكانت مهملة ال يعني بأمرها، وال يهت        على الطالب وم  

تداعى من بنيانهـا حتـى تـضاعفت     يرعاها، ويحافظ عليها،ويجدد دارسها، ويرمم ما    
  .غلتها، ونمى إيرادها

وكان في سبيل ذلك ال يدخر جهدا وال يضن عليها بوقت شأن الحريص على األمانـة،             
لى في عمله، ولقد استطاع رحمه اهللا بحسن إدارته أن يـوفر        والذي يراقب وجه اهللا تعا    

للطالب المشمولين برعايته آخر كل عام مبلغاً من المال يوزعه عليهم بالتـساوي بعـد    
استيفاء جميع األعمال اإلصالحية التي تتعلق بأعيـان الوقـف وصـرف المرتبـات              

ة طالـب مـنهم   للموظفين ، وكان عدد الطالب يصل أحياناً إلى نحـو مـن خمـسمائ        
الفلسطيني واألردني والسوري واللبناني، وكان رحمه اهللا يكثر من زيارته للطالب في            
رواقهم ، ويناقشهم في دروسهم التي تلقوها على أساتذتهم، ويشجعهم باإلقبـال علـى              
الدروس بهمة وعزيمة وينوه بالنابهين منهم ويثني عليهم ، ويبث فـيهم روح التنـافس               

مرت جهوده معهم وأتت أكلها وتخرج في عهده نخبة من أفضل العلماء            العلمي، ولقد أث  
هم مناط رجاء األمة ، وموطن ثقتها وأملها ، الذي تعقده لبلـوغ غايتهـا ومجـدها إذ                  
يشغلون أسمى المناصب العلمية والدينية فـي جميـع المـدن الفلـسطينية والـسورية            

ئيساً أو عـضوا فـي إحـدى لجـان          واألردنية واللبنانية ، ولقد كان رحمة اهللا عليه ر        
                                                        

 )الباحث(يل، وهو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم نسبة إلى بلدة الخل )١٩(
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 ١٩٠

 أخرى فيعود إلى منزلـه بعـد        نلجا االمتحان العام كامتحان العالمية أو التخصص أو      
عمل وجهد شاق ال يعرفه إال من مارسه، فإذا هو غاص بالوافدين من الطالب الـذين                

  ينتظرون قدومه فيجلس بينهم ، ويستمع إليهم ويناقشهم فيما فهموه منها ، 
ليهم األسئلة حتى يطمئن على حسن إدراكهم وصواب ما فهموه فـي تلـك             ويوجه إ 

 ،ثم  ءالموضوعات، وكان يبدأ مجلسه هذا بعد العصر بقليل وال يفرغ منه إال بعد العشا             
،  أن يطيل لهم حياة شيخهم     ىينصرف الطالب لشأنهم شاكرين مثنين داعين إلى اهللا تعال        

تنتهي أعمال االمتحان وتظهـر نتائجهـا        هذه المجالس قرابة شهرين حتى       روقد تستم 
ويفد إليه الطالب الذين كتب لهم النجاح شاكرين عطفه وبره وحدبه وعنايته بهم، ولقـد    
كان للشيخ عادات حسنة جميلة، فإذا أقبل شهر رمضان المبارك، يقيم حفـالت إفطـار     
في بيته يدعو إليها الطالب جماعات جماعات، وكذلك فـي عيـد األضـحى فكـانوا                

  .يحضرون لمنزله ليهنئونه بالعيد
***  

  : عطفه على أسرة كاتب الرواق
وتـرك أطفـاال   "محمد حسني قاسم"     عندما انتقل إلى رحمة اهللا كاتب الرواق الشيخ    

صغارا ولم يترك لهم ما يسد أودهم ،فكان من كريم التفاتاته إلى الشيخ حسني وأطفالـه      
وكان إذ ذاك ال يزال طالباً      "  منون ىمحمد عيس "أن أسند وظيفة الكاتب إلى نجله الشيخ        

في كلية اللغة العربية في سنتها الثانية الدراسية ،ووقته ثمين للغايـة، وحاجتـه إلـى                
تحصيل العلم شديدة ، فلم يبال بذلك كله ، وأسند وظيفة المرحوم الشيخ حسني لنجلـه                

حـسني وكبـروا    الشيخ محمد عيسى،وقد بقى األمر على ذلك حتى شب أبناء الـشيخ             
ومنهم من التحق بوظيفة، هذه هي أخالقه رحمه اهللا وهذه هي إحدى أياديه البيض فمـا    

  .أحوج المسلمين إلى هذه األخالق وتلك المكارم
  :   عنايته بطالب البعوث اإلسالمية

  لقد كان طالب البعوث اإلسالمية يفدون إلى الجامع األزهر من شتى أقطـار العـالم               
  .رون منهم ال يجيدون اللغة العربية وربما ال يحسنون التفاهم بهااإلسالمي وكثي

 المعمول بها في الجامع األزهر ال تفي بحاجتهم العلمية، ولقـد       حوكانت األنظمة واللوائ  
ولقـد  .ضج طالب البعوث بالشكوى من هذا الوضع الذي يعود عليهم بأشد األضـرار            

ء األعزاء ولمس آالمهم، وكانوا كثيـرا       شعر رحمة اهللا عليه بما يحس به أوالئك األبنا        
ما يعلقون أمالهم على جهوده، لما لمسوه فيه من عطفه وعنايته بهـم، فأخـذ يواصـل     

 الضرر الذي يحل بطالب البعوث،وهم مرآة األزهر        غمساعيه ويشرح لوالة األمور مبل    
لة ولقد أثمرت جهوده الصادقة ثمراتها وأصدر فـضي       .التي تنعكس أشعتها على شعوبها    

قـرارا  " محمد مصطفى المراغى  ٠"األستاذ األكبر شيخ الجامع األزهر المرحوم الشيخ        
 تحت  ٤٦٤٢رقم  . م ١٩٤١ من نوفمبرسنه  ٨بتأليف لجنة من بعض مشايخ األروقة في        

رياسة المترجم له رحمه اهللا للنظر في حالة أولئك الطالب والشكاوى المقدمة منهم من              
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 ١٩١

وفيمـا ينبغـي    . م الصادر بتنظيم األقسام العامـة       ١٩٤١ لسنه   ٣٦أحكام القانون رقم    
ولقد .تعديله من مواد هذا القانون بما يالئم حالتهم، ورفع تقريرا بما تراه اللجنة في ذلك              

اجتمعت اللجنة المشار إليها تحت رياسته رحمه اهللا ووالت عملها في جلسات متعـددة              
ريرا لفـضيلة األسـتاذ األكبـر    واتفقت بعد البحث في أمر الطالب وحالتهم أن ترفع تق 

  .امتضمنا ما رأته من االقتراحات للتفضل بالنظر فيه
     نظرنا في هذا القانون فوجدناه قد استتبع إلغاء الـشهادات التـي كانـت خاصـة                

وحتم على الطالب الغريب الذي يفد على األزهر ويريـد الحـصول علـى               , بالغرباء  
وهذا ال يتيـسر لكـل طالـب      , باألقسام النظامية   شهادة يرجع بها إلى بالده أن يلتحق        

 مصر ال سيما الطالب الذين ال يعرفـون اللـسان العربـي وهـم               ىبمجرد وصوله إل  
كثيرون جدا ويستحقون مضاعفه العناية بهم وتيسير سبل تعليمهم بكل الوسائل وبـذلك             

يه وهـذا  انسد باب الجامع األزهر عن كثير من الطالب الغرباء من غير سبب يرجع إل        
كما انه حتما علي الطالب الغرباء الموجودين قبل صـدوره أن  . لم يقع قط فيما مضي    

إذا امضوا في األزهر مده تقل عن ثمان سـنوات وهـذا ال             . يلتحقوا باألقسام النظامية  
يكن تطبيقه إال علي القليل منهم فاستتبع ذلك حرمان الكثير من تلقي العلم علي الوجـه                

م يعهد قط لذلك رأينا بعد  البحث الشديد والنظر في شـكواهم وبعـد               األكمل وهو ما ل   
رجوعنا إلى خبرتنا بأحوالهم وما تحتاج إليه مختلف البالد اإلسالمية أن نتشرف بتقديم             
اقتراحين لفضيلتكم راجين التفضل بالنظر فيهما بعين االعتبار والعمل علـى معاملـة             

  .الغرباء على أساسهما 
  : االقتراح األول

    أن يعدل القانون بإضافة ماده واحده يستثنى فيها من أحكام الغرباء على أن يـضع               
مجلس األزهر األعلى لهم الئحة خاصة تناسب حالهم بين فيها كيفيه انتـسابهم ونـوع               

 لـسنه   ١٠الشهادات التي يمنحونها وغير ذلك أسوة بالقوانين الـسابقة كقـانون رقـم              
 أوال صعوبة التسوية بـين كثيـر مـن الغربـاء            -احوالذي دعانا لهذا االقتر   .١٩١١

 وثان اختالف حاجه األقطـار      –والمصريين في المعاملة والمنهج الذي يسيرون عليه        
 وثالثا جعل الباب مفتوحا أمام المجلس األعلـى ألن الوقـوف            –اإلسالمية إلى العلوم    

يس من المصلحة   إذ ل . على الحاجة الحقيقية لمختلف البالد في وقت واحد غير متيسر           
أن تحدد تفاصيل معاملة الغرباء بقانون ال يسهل تعديله في كل وقت إذا تـصادم مـع                 

بل المصلحة تقـضى أن     , بعض الحاجات التي يمكن أن تظهر لبعض البالد اإلسالمية        
  .يحال تفصيل معاملتهم إلى المجلس األعلى 

  :االقتراح الثاني
سب ألحوالهم وقد استندنا فيـه بالنـسبة إلـى               مشروع الئحة للغرباء رأينا أنه منا     

االلتحاق بالكليات وأقسام التخصص مما جرى عليه العمل طبقا للقـرارات فـي هـذا               
وبالنسبة إلى االلتحاق باألقسام العامة مما نعلمه مـن         , الشأن من مجلس األزهر األعلى    
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 راعينـا فـي     كما.حالة كثير من الطالب الغرباء ومن مختلف حاجات البالد اإلسالمية         
وضعه التفادي عن مكث الطالب في األزهر مده يعلم منها انه ليس أهال لطلـب العلـم       

وقد تضمن جملة مـواد تحقـق       , وعن إهمال الطالب في أثناء تعلمه في األقسام العامة        
للطالب مصلحته العلمية وتيسر له نيل كبرى اإلجازات العلمية حتى إذا ما رجع إلـى                

 يكون رسول إصالح وإرشاد لبنى وطنه ،ولقد أخذ والة األمـور            بالده كان جديرا بأن   
في األزهر بما اقترحته اللجنة التي يرأسها الشيخ، ونفذت الالئحة التي  وضعت لصالح              

وأصـبحت تزخـر    , الطالب الغرباء وفتحت أمامهم أبواب الكليات واألقسام النظامية         
 وزالت تلك العقبات التي كانـت       بمختلف الطوائف واألجناس وتخرج منهم العدد الوفير      

عليهـا   تقف أمامهم سدا منيعا يحول بينهم وبين نيل إجازاتهم العلميـة التـي يتوقـف              
   . مصيرهم في الحياة

***  
     ولقد كان ينتسب إلى األزهر الشريف ومعاهده وكلياته مئات من أبنـاء فلـسطين              

اهللا بحكم مركزه ومنصبه أقرب     الشهيدة وشبابها المهاجر لوجه اهللا والعلم، وكان رحمه         
فسعى , واعرف بشدة وقع المأساة على نفوسهم     , الناس إليهم وأدرى من غيره بأحوالهم       

 األزهر كعادته وأثمر سعيه فاجتمعت الهيئة العليا األزهريـة          ةسعيه الحثيث لدى مشيخ   
ين ودخول  إلنقاذ فلسطين التي كانت قد ُألِّفتْ من قبل على اثر الكارثة التي حلت بفلسط             

الجيوش العربية لحماية أهلها وجمعت تبرعات كثيرة لهذا الغرض، اجتمعت هذه الهيئة            
بسعي فضيلته على إثر ما لمسه من حالة أبنائه الطـالب وانقطـاع مـواردهم عـنهم          

ونظرت في المذكرة التي رفعها الشيخ إلى الهيئة وقد شرح فيها حالة الطالب وذلـك               ,
  وقررت لكل    –م١٩٤٨ من ابريل سنه     ٧ هـ الموافق    ١٣٦٧ جماد األول سنه     ٢٧في  

طالب مبلغا من المال يستعين به على قضاء مصالحه حتى ال يعوقه عن طلـب العلـم             
عائق،كما قررت تأليف لجنة فرعية تتولى توزيع اإلعانات على أولئك الطـالب بعـد              

ذي خصص  بحث حالتهم وكان رحمه اهللا من بين أعضائها، كما قررت وضع المبلغ ال            
للصرف منه على الطالب في بنك مصر تحت يد فضيلته وهـذه مـأثرة مـن مـآثره            

  .وحسنة من حسناته وكم له من مآثر وحسنات رحمه اهللا
  :م١٩٤٤مشيخته لكلية أصول الدين سنه 

م وكانـت  ١٩٤٤ أكتوبر سـنه  ٢٤    أسندت مشيخة كليه أصول الدين إلى الشيخ في       
 فـي  ةوال السائدة توحي إذ ذاك بإسناد المناصب الكبير       الظروف القائمة ومالبسات األح   

تلك الجامعة الكبرى ألشخاص عرفوا في بيئاتهم بسعة األفق والخلق المتـين والحـزم              
  . والتدبر والسهر على المصلحة العامة

   ثقة مطلقة بالـشيخ وتقـدير تـام لكفاءتـه             - رحمه اهللا    -   وكان للشيخ المراغى    
محافظته على التراث اإلسالمي القديم الذي هو أجل ما ورث          وإخالصه في عمله وشدة     

الخلف عن السلف، وكان رحمه اهللا يعتقد في قرارة نفسه أن األزهر أمانة غاليـة فـي         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٩٣

ومازها به علـى سـائر      , أعناق المسلمين ووديعة قدسية أودعها اهللا كنانته في أرضه          
دارية فإنه كان يعنى عنايـة ال       عواصم اإلسالم، وهناك ظاهرة بارزة في حياة الفقيد اإل        

حد لها ويهتم اهتماما بالغا بأن ينال كل عامل معه حقـه ويظفـر بنـصيبه بـدرجات                  
وعالوات دورية وكان في ذلك فائدة في انجاز األعمال وحسن أدائها واإلخالص فـي              
القيام بها، ولقد ظفرت هيئة التدريس في كلية أصول الدين وجميع موظفيها فـي فتـرة       

 رياستها بنصيبها في الدرجات كامال غير منقوص ولم يحرم أحد من حق يرجوه              توليه
 أمـدا طـويال ممـا    ثأو خير يناله وكان لذلك أعظم الوقع في النفوس ظل مثار الحدي       

  .                           بسجله له تاريخه
  :م١٩٤٦مشيخته لكلية الشريعة مارس سنه 

ية أصول الدين إلى مشيخة كلية الـشريعة، ولمـا           بنقله من مشيخة كل    ر    صدر القرا 
ذهب إلى إدارة الكلية لجمع أوراقه الخاصة توطئة الستالم عمله الجديد بكلية الـشريعة     
أقبل عليه أساتذة الكلية وكثير من الطالب ودخلوا على مكتبه معربين عن بالغ ألمهـم               

اعيه الحميدة إلعالء شأن    لهذا النقل الذي يترتب عليه حرمانهم من جهوده السابقة ومس         
  .فيهاكليتهم ورفع مستوى العلم 
   :الشيخ يباشر عمله الجديد

    توجه الشيخ إلى كلية الشريعة لمباشرة مهام منصبه الجديد ولمـا بلغهـا علـم أن                
الدراسة ليست منتظمة في فصولها ألسباب تتصل بالظروف الـسياسية، التـي كانـت              

الب الكلية يبلغ عددهم زهاء خمسين طالبا قد فُصلوا،         سائدة إذ ذاك وعلم أن نفرا من ط       
وأن لفيفا من أساتذة الكلية ومراقبيها نقلوا إلى المعاهد الدينية، وأن هذا وذاك قد حمـل                
طالب الكلية على االنصراف عن الدراسة تضامنا مع إخوانهم المفـصولين، فـأدرك             

ج إلـى المعالجـة بحنكـة       فضيلة عميدها الجديد بثاقب بصره أن األمر خطير، ويحتا        
وسياسة، ولم يطل به التفكير كثيرا حين دخل الكلية، ألول مرة وقد انعقد مـؤتمر فـي         
مكتبه يضم اساتذة الكلية جميعا وعميدها ليبحث معهم شئون الكلية، وبينما هم يتبادلون             
الرأي فيما يجب أن يعمل للمصلحة العامة إذا بلفيف من الطـالب اسـتأذن للـدخول،                

وا فسألهم عن شأنهم فشرحوا له أمرهم أنهم قد فصلوا مـن الدراسـة ويخـشون                فدخل
ضياع مستقبلهم، فوعدهم خيرا وأكد لهم انه لن يهـدأ بالـه حتـى يعـودون جميعـا                  
وينتظمون في فصولهم، وحتى يعود أساتذتهم المبعدون أيضا لمزاولـة أعمـالهم فـي              

 ورجع الطـالب لدروسـهم وعـاد        الكلية ولقد سعى الشيخ سعيا حثيثا حتى تم ما أراد         
األساتذة أيضا لمباشرة أعمالهم، وكان لموقفه هذا وقعا عظيمـا فـي نفـوس الجميـع              

  .وأخذت األلسنة تتحدث عن إدارته وحنكته وحسن سياسته 
   :أثر الشيخ في نهضة الكلية واطراد تقدمها

لحة     أمضى الشيخ زهاء عشر سنوات متصالت عميدا لكلية الشريعة وكانـت مـص         
الكلية فيها شغله الشاغل وعمله المتواصل فكان حريصا الحرص كله على إنماء الروح             
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اإلسالمية في النفوس والقلوب ونشر أسرار الكتاب المجيد وسائر ما جاءت به الشريعة             
السمحة وذلك ال يتيسر إال بإخراج علماء أجـالء مخلـصون، يعملـون هللا ويقومـون       

اس الوطيد وبهذه الروح اإلسالمية المخلصة ساس الـشيخ      وعلى هذا األس  .بالدعوة إليه   
  .شئون الكلية فكان للطالب أبا رحيما وكان لألساتذة صديقا حميما 

   :مبلغ حبه ألداء واجبه
  .  نود أن نشير في إيجاز إلى أمور هامة كان لها أعظم اآلثار في حياة الشيخ اإلدارية 

 في الكلية واطراد تقدم الدراسة فيها فكنت         انه كان حريصا على استتباب النظام      -األول
ال تراه يجلس في مكتبه إال قليال ثم يكون دائم التنقل من فصل إلى آخر ليشرف علـى                  

  .سير الدراسة وانتظام الطالب في فصولهم ومباشرة األستاذة في واجبهم
ما كان يمتاز به من طابع الدقة في كل عمل يقوم به فكان يعـرف طـالب                   - الثاني

  وميولهم وكان يعرف المجـد مـنهم والخامـل           مالكلية معرفة تامة ويعرف  اتجاهاته     
   وأيضا معرفته بأحوال األساتذة بمقدار ما يبذله األستاذ من العناية في دروسه

 إنه دافع دفاعا مجيدا وبذل غاية جهده في العناية بأبنـاء الكليـة وخريجيهـا                –الثالث
لى االنتفاع بهم وإيجاد أعمال تناسب مؤهالتهم وقـد         واتصل بوالة األمور حاثا إياهم ع     

 مساعيه فأزداد بذلك إجالال في النفوس وإكبارا في القلوب رحمـه            ا له وقدرو  ااستجابو
وقد أمضى الشيخ رحمه اهللا من سني  حياته المباركة في األزهر اثنتين وأربعين              .اهللا،  

 الـدروس للمتقـدمين     سنه وشهرين كاملين في عمل متواصل في التدريس ومطالعـة         
لالمتحان ولم تقف جهوده على ما تقدم بل تعدته إلى نواحي اإلصالح والتنظيم فانتخب              

عالوة على األبحاث الخاصة به في التـأليف وغيـره وخدمـة أبنـاء         , في لجان عدة    
 يفدون إليه بدون انقطاع من مختلف البلدان لالستفتاء واالستفسار          االمسلمين الذين كانو  

مشكلة شرعية أو بحث علمي لالستعانة به في اخرج الرسائل والمؤلفات لنيـل   منه عن   
م ويكـون   ١٩٥٤اإلجازات الجامعية، هذه كانت حياته رحمه اهللا إلى أول ديسمبر سنه            

بهذا قد بقى على بلوغه سن التقاعد شهر وبضعة أيام عند ذلك رأى أن يتفرغ لبحوثـه               
يف الوظيفة واإلدارة، فطلب من مشيخة األزهر       العلمية الخاصة به بعيدا عن قيود وتكال      

  .منحه إجازة عن هذه المدة الباقية وقد أجيب إلى طلبه وغادر الكلية 
  احتفال كلية الشريعة بإحالته على التقاعد 

ما إن علم أساتذة الكلية وطالبها بنبأ اعتزاله العمل حتى علتهم الدهشة إذ كـان ذلـك                 
ع الطالب خارج فصولهم وبانت عليهم أمارات األسـى         األمر مفاجأة لكثير منهم واجتم    

واأللم ألنه كان لهم بمثابة األب الرحيم  والشيخ الكريم إذ كان حريصا عليهم وراعيـا                
لمصالحهم ويبذل كل ما يملك في سبيل رفع شأنهم حتى يكونوا رجـال الغـد وحملـة               

  .الرسالة في أمم العروبة واإلسالم  
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ا بإخالص وكانت حفلـة     صخهم الذي بادلهم حبا بحب وإخال      تكريم لشي  لوقد أقاموا حف  
رائعة تجلى فيها تعلق األساتذة والطالب بشيخهم وقد تداول الخطباء والشعراء فأضفوا            

  .على المحتفى به من صفاتهم وآدابهم ووفائهم ما هم له أهل 
وقد ألقى الشيخ في ختام الحفلة كلمة جامعة شكرهم فيهـا شـكرا جـزيال وأوصـاهم            
باألزهر وصاة الوداع األخير وحضهم على أن يكونوا خير خلف ألئمة العلـم والـدين       

  -:وهداة اإلنسانية ممن تفخر األجيال بذكراهم 
   لنا إن ذكر             هو المسك ما كررته يتضوعنأعد ذكر نعما

تطع إثبات جميع كلمات حضرتهم لكثرتها ونحن نوجه لحضرتهم جميعا جزيـل            ولم نس 
  )٢٠(.شكرنا وعظيم تقديرنا ونسأل اهللا أن يجزيهم عنا وعن شيخهم جزاء المحسنين

***  
  العلوم التي درسها طالب رواق الشوام وغيرهم

 بالجامع األزهر قديما وحديثا
ء هم ملء السمع والبصر، جاءوا مـن    يخَرج علماء أجال   -وما زال -     خرج األزهر 

أنحاء العالم اإلسالمي، ليتفقهوا في الدين واللغة وشئون الحياة لينذروا قومهم إذا رجعوا             
إليهم، ملئوا الدنيا علما وحضارة ونورا، وزعامة شعبية وطنية، كانوا القـدوة الطيبـة،       

غاربها، سواء هـذه    واألسوة الحسنة واألمثلة الكريمة للمسلمين في مشارق األرض وم        
القدوة كانت روحية أم ثقافية إسالمية، أم زعامة سياسية، أم فضائل سلوكية، مع القول               
السديد والتوجيه الرشيد، وكل هذه الفضائل جاءت نتيجة للعلوم اإلسـالمية والعربيـة             
والفلسفية والحياتية التي درسها الطالب بالجامع األزهر، ومنهم طالب من أنحاء الكرة            

ألرضية، فالطالب في األزهر ورسوا من العلوم الدينية بعد حفظهم للقرآن الكريم أوالً             ا
حيث أن العناية ببقاء تواتر القرآن بجميع قراءاته من المطالب الدينيـة          " فن القراءات   " 

وإن أهم شيء  فيها هو االستعداد الفطري، ولكـن    " طرق الوعظ والخطابة الدينية   "ثانياً  
فن مـسك   " ن وجوب تقوية هذا االستعداد بالطريق العلمي والعملي، ثالثاً        ذلك ال يمنع م   

وهذه المادة كانت ضرورية لمن يشتغل بالتجـارة مـن متخرجـي المعاهـد              " الدفاتر  
  ....األزهرية ومن السهل جداً إدخالها كأمر متمم لفن الحساب

 – الفقـه    -حيـد  التو - مصطلح الحديث  - الحديث -التفسير-هي التجويد :فالعلوم الدينية 
 اإلجـراءات   – التوثيقات  الـشرعية      - السيرة النبوية  - األخالق الدينية  –أصول الفقه   

  .القضائية

                                                        
حياة علم من أعالم اإلسـالم الـشيخ   :رجعت في هذه الترجمة لملف الشيخ عيسى منون، وكتاب      ) ٢٠(

عمل يوسف عبد الرازق، محمد عيسى منون ط أولى         ... عضو جماعة كبار العلماء   ... عيسى منون   
 للشيخ عيسى منون وهو يرتدي كسوة التـشريف         وانظر صورة . م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٧القاهرة سنة   

  )الباحث) (٣(العلمية من الدرجة األولى فى الملحق 
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 ١٩٦

 – الـصرف    –النحو والوضع   : هي علوم مساعدة للعلوم الدينية وهي     : والعلوم العربية 
 – الخـط    – العـروض والقـوافي      – اإلنشاء   – آداب اللغة    - البديع - البيان –المعاني  
تفهم دقائق  :  المطالعة، والمالحظ في هذه العلوم أن الغاية منها أمران، األول          – اإلمالء

أسرار التنزيل، وإدراك وجه اإلعجاز وتربية الذوق البالغي الذي يفرق بـين الكـالم              
البليغ وغيره، والثاني االقتدار على اإلتيان بالكالم البليغ نطقاً وكتابة، وتلـك الغايـة ال         

القواعد، بل بكثرة التمرن واسـتعراض التراكيـب المتنوعـة،          تحصل بمجرد معرفة    
  والتنبيه على ما فيها من دقائق 

وفيه غير فائدته األصلية أنه علـم عقلـي يوسـع    " المنطق " وهي: العلوم غير العربية 
وهو علم صغير ينبغـي أن ينـضم    " آداب البحث"دائرة البحث وله أثر جليل في ذلك،     

وهو من أجـل     " الحساب" الوضع مع النحو وال يستغنى عنه،       دائماً إلى المنطق كضم     
 –" الجبـر " "الهندسة والرسـم    "العلوم التي ال يمكن االستغناء عنها في الحياة اليومية،          

الحاجة إلـى هـذا     " تقويم البلدان    " -وهو من أجّل الفنون وهو عظيم الفائدة      " التاريخ"
وهـو درس لنفـي     " دروس األشياء    " –به  العلم ماسة لنفي الجهالة بما تضر الجهالة        

وحاجـة   "خواص األجسام والتاريخ الطبيعي والهيئـة      " –الجهالة بما ينبغي أال يجهل      
طالب العلم الديني إلى هذه الفنون كثيرة جداً ال من ناحية أنه يراد أن يكون مخترعاً أو                 

لباري جال شأنه قد    مكتشفا من ناحية أن القرآن الكريم في مجال االستدالل على وجود ا           
وهي بوجه عام يصح    ...دعى إلى النظر في أسرار الموجودات التي تكشفها هذه الفنون         

أن تعتبر كتفسير لكثير من آيات كتاب اهللا وكينبوع يروي اإليمان الصحيح ويزيد فـي               
قواعـد   " –وله حاجة شرعية ظاهرة في معرفة أوقـات العبـادة            " الميقات " –نموه  

جة إلى اإلرشادات الصحيحة ليعمل بها الطلبة في أنفسهم وليرشدوا إليها           فالحا " الصحة
نظـام القـضاء واإلدارة واألوقـاف       " -أهليهم إذا رجعوا إليهم من األمور الضرورية      

فالحاجة ماسة للذين يتولون هذه الوظائف من خريجـي المعاهـد            " والمجالس الحسبية 
ئدة هذين الفنين جليلة جـداً للمتخـرجين مـن          فا " التربية العلمية والعملية  " األزهرية  

إذ مما ال شك فيه أنه ليس كل عالم يـصح  .. األزهر الذين يعينون في وظائف التدريس 
أن يكون معلماً، وهناك علوماً أخرى كثيرة كالفلـك والطـب والموسـيقى والـسياسة               

 لطـالب   والزراعة والتجارة وعلم تدبير المنزل وغيرها كثير وكلها درسـها العلمـاء           
  .)٢١(رواق الشوام وغيرهم من طالب أروقة األزهر الشريف 

  
  
  
  

                                                        
تقرير عن العلوم التي درسها هيئة كبار العلماء لطالب األزهر الشريف مجهـول  : راجع للتوسع  )٢١(

 . الكاتب نشره ألول مرة األستاذ الدكتور مجاهد توفيق الجندي 
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 ١٩٧

  مالحق البحث
  )١( ملحق 

  (*)جرايات طالب رواق الشوام باألزهر الشريف أسماء و
عدد 
  األرغفة

عدد   البلد  االسم
  األرغفة

  البلد  االسم

الشيخ عبدا لقادر الرافعي شيخ   ١٢
  الرواق

  ....  الشيخ محمد الغرقناوي  ٦  لبنان

الشيخ عبد اهللا الرافعي   ٦  فلسطين  الشيخ صالح الجباوي  ٦
  الكبير

  لبنان

  لبنان  الشيخ محمد الرافعي  ٦  الخليل  الشيخ عبد اللطيف الخليلي  ٦
  لبنان  الشيخ محمود سعيد الرافعي  ٦  الخليل  الشيخ حسين الخليلي  ٦
  خان يونس  الشيخ احمد الخاني  ٦  فلسطين  الشيخ عبد اهللا الدرسناوي  ٦
  ....  الشيخ عبد اهللا زافوت  ٦  فلسطين  الشيخ احمد أبو العز  ٦
  فلسطين  ماش النابلسيخالشيخ امين   ٦  غزة  الشيخ محمد ممدوح الغزي  ٦
الشيخ  خليل العجاجري   ٥  لبنان/طرابلس  الشيخ صالح الطربلسي  ٦

  االبريري
  إبرير فلسطين

  فلسطيننابلس   النابلسيالشيخ منيب عاشور  ٥  فلسطين/ نزلة  الشيخ محمد النزلي  ٦
  جورة عسقالن  الشيخ  احمد مطر الجوري ٥  لبنان  الشيخ احمد الرافعي  ٦
  فلسطين  الشيخ  طاهر النابلسي ٥  لبنان  علي الرافعي الشيخ  محمد  ٦
اشد رهاوني الالشيخ محمد  ٥  فلسطين/ابرير  الشيخ علي اإلبريري  ٦

  الحلبي
  سوريا/حلب

عبد القادر اطن  الشيخ ٥  فلسطين/ابرير  الشيخ محمد حسين االبريري  ٦
  الطربلسي

  لبنان

جورة عسقالن   الشيخ احمد الجوري  ٦
  غزة

  القدس  الشيخ حسين العليم المقدسي ٥

  غزة  الشيخ حسين سراج الغزي ٥  خان يونس  الشيخ سلمان الخاني  ٦
  عكا  الشيخ علي العكاوي ٥  الخليل  الشيخ عبد المعطي الخليلي  ٦
  يافا   اليافيزيادالشيخ حموده ابو  ٥  لبنان/ج/البقاع  بقاعيالشيخ قاسم ال  ٦
  سوريا/حلب  الشيخ عبد الجواد الحلبي ٣  الخليل  الشيخ مصطفى الرزو  ٦
  سوريا/حلب  الشيخ بكري الحلبي  ٣  لبنان  الشيخ عبد اللطيف الرافعي  ٦
  القدس/الخليل  الشيخ محمد اسحاق الخليلي  ٣  فلسطين  الشيخ قاسم الراضي  ٦
  القدس  الشيخ ناصر العرايني  ٣  فلسطين  لشيخ محمود علي النزليا  ٦
  بيروت  الشيخ رضوان البيروتي  ٣  سوريا/حلب  الشيخ احمد البابي الحلبي  ٦
 الشيخ محمود محفوظ  ٢  فلسطين  الشيخ محمد اللهي  ٦

  الدمشقي
  دمشق

جي فالشيخ محمد القاو  ٦
  الطربلسي

الشيخ يوسف الترابيني   ٢  لبنان/طرابلس
  يوالحم

  سوريا/حماة

  بير زيت  اوييتالشيخ قاسم الر  ٢  فلسطين  الشيخ خطاب الخاني  ٦
الشيخ مصطفى قشفش   ٦  المجدل  الشيخ حسن عساف المجدلي  ٦

  ياللهوان
  هونالال

الشيخ محمود علي الرافعي   ٦  الخليل  الشيخ اسماعيل سوره الخليلي  ٦
  الطربلسي

  طرابلس

 محمد مصطفى لشيخا  ٦  غزة  الشيخ عبد اهللا سراج الغزي  ٦
  الرافعي الترابلسي

  طرابلس

  المجدل   عبداهللا زفوت المجدليالشيخ  ٦  الخليل  الشيخ محمود التميمي الخليلي  ٦
الشيخ محمد سليم البشاوي   ٦

  ابلسيلنا
  ليلخال  ليليخالشيخ محمد عمر ال  ٦  ابلسن

  الخليل محمد ناشد هلول الشيخ  ٦  ابلسنالشيخ  منيب الجوهري   ٦
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 ١٩٨

عدد 
  األرغفة

عدد   البلد  االسم
  األرغفة

  البلد  االسم

  يالخليل  ابلسيلنا
  القدس   حسين العلميالشيخ  ٦  غزة  اب الغزيرالشيخ يوسف شُ  ٦
  لبنان  الشيخ محمد الرافعي  ٦  ....  الشيخ عبد السالم ساق اهللا  ٦
  الخليل   سليمان الزرو الخليليالشيخ  ٥  الخليل  الشيخ يحي الداعور الخليلي  ٦
  نابلس  سي محمد طماش النابلالشيخ  ٥  لبنان  الشيخ سعد الدين الرافعي  ٦
  نابلس   شاكر فاش النابلسيالشيخ  ٥  جورة عسقالن  الشيخ محمد الجوري  ٦
  عكا   محمود شقير العكيالشيخ  ٣  جورة عسقالن  الشيخ عبد الحليم الجوري  ٦
  عكا   احمد السعدي العكيالشيخ  ٣  لبنان  الشيخ عبد الرازق الرافعي  ٦
ماش  عبد الرحمن طالشيخ  ٣  نابلس  ابلسيلنالشيخ مسعود ا  ٦

  النابلسي
  نابلس

 فياض عرفه الخماش الشيخ  ٣  لبنان  لسيبالشيخ حسين منقارة الطر  ٦
  النابلسي

  نابلس

  القدس/سلواد  شيخ موسى السلواديال  ٢  القدس/سلواد  شيخ سعيد السلواديال  ٣
شيخ عبد الرؤف الصفدي ال  ٢  بيروت  شيخ عبد الرحمن اليبروتيال  ٢

  الطربلسي
  طرابلس

شيخ علي الريماوي بن ال  ٢  فلسطين  ريماوي بن عتهشيخ احمد الال  ٢
  محمود

  فلسطين

  غزة  شيخ حسن الزيني الغزيال    الخليل  شيخ محمد الينموري الخليليال  ٢
  حماة  شيخ  محمود الحمديال    سوريا/حلب  شيخ محمد الكيال الحلبيال  ٢
شيخ محمد مكي الخماشي ال  ٢

  النابلسي
  ابلسن  شيخ عبد الغني النابلسيال    نابلس

شيخ احمد القاوفجي ال  ٢
  الطربلسي

  نابلس  شيخ محمد هاشم النابلسيال    طرابلس

شيخ عبد القادر القصاب ال  ٢
  الدمشقي

  نابلس  يشيخ شاكر نجيب النابلسال    دمشق

  جرايات بعض أرباب الوظائف وغيرهم
  ....  مغير كتب الشافعية  ٢  ....  جابي الرواق  ٢
  ....  ن الزيتأمي  ١  ....  مغير كتب الحنفية  ٢
  ....  مالء الرواق  ٥  ....  نقيب الرواق  ٩
  )ال ندري ماذا كان عمل هذه المرأة( شيخ الرواق سابقا د أخي السيد سعيدأخت السيد احم  ٤

  
 ومع مالحظة )الباحث(هـ وهذه الوثائق  تنشر ألول مرة وننفرد بنشرها ١٢٨٥ سنةاألزهرسجل تعداد أهل المصدر )*(

  . للطالب، فإذا كان له ثالثة أرغفة فللشيخ ستة، وإذا كان للطالب ستة فلّشيخ ضعفها وهكذاأن للشيخ ضعف ما
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 ١٩٩

  )٢(ملحق 
أسماء طالب األزهر من إقليم القدس خاصة وفلسطين عامة في رواق الشوام 

(*)باألزهر الشريف في القاهرة
  

  

  . طالب مدينة القدس -١

  )الباحث(دراسة أنثر بلوجية .. القسم العام-م تقريبا١٨٩٠ً/هـ١٣١٠سنة –ام باألزهر المرجع سجل رواق الشو(*) 
  

رقم   المذهب  االسم  طم
  الصفحة

رقم   المذهب  االسم  م
  الصفحة

  ٦ص  شافعيكمال الدين موسى صالح الركن          ٢٧  ١ص  شافعي  سليمان علي الجعبري  ١
  ٧ص  حنفي  درويش ظاهر صالح العلمي  ٢٨  ٢ص  حنفي  مصطفى فاضل العوري  ٢
  ٧ص  شافعي  محي الدين مكي    ٢٩  ٢ص  شافعي  يسار طاهر ابو السعود  ٣
  ٧ص  شافعي   سعيد محمد الشريفمحمد  ٣٠  ٢ص  شافعي  فايز طاهر أبو السعود     ٤
  ٧ص  شافعي  حسن موسى العارف  ٣١  ٣ص  حنفي  محمد أمين الحسيني  ٥
مصطفى محمد كامل   ٦

  الحسيني
  ٧ص  حنفي  أكرم الخالدي  ٣٢  ٣ص  حنفي

محمد فؤاد جمال الدين   ٧
  يوسف

  ٧ص  حنفيعبد المعطي محمد القطب                 ٣٣  ٣ص  حنفي

  ٧ص  شافعيجميل بدر كالوني                         ٣٤  ٣ص  حنفي  محمد فهمي اسحاق  ٨
محمد عبد اللطيف نجم   ٩

  الدين العلمي  
  ٧ص  شافعيسعيد زكي امين ابو السعود             ٣٥  ٣ص  حنفي

عبد الرازق إسحاق عبد   ١٠
  الرازق    

  ٧ص  حنفيداود علي موسى بدر الباعوني             ٣٦  ٣ص  حنفي

 مصطفى عمر مصطفى  ١١
  العلمي

  ٨ص  شافعيعبد السالم عبد الحميد الغيتاني         ٣٧  ٣ص  حنفي

عبد الغني سعيد عبد   ١٢
  الغني كامله  

  ٨ص  شافعيرشدي يعقوب النجاري                  ٣٨  ٣ص  شافعي

  ٨ص  شافعياحمد حامد يطاش                        ٣٩  ٣ص  شافعي  عبد اهللا شحادة داود  ١٣
  ٩ص  حنفياحمد رجائي عبد الرحمن الخطيب       ٤٠  ٣ص  حنفي  نشاشيبيمحمد علي ال  ١٤
  ٩ص  حنفيمحمد احمد علي البحسن                 ٤١  ٤ص  شافعي  محي الدين أسعد الدجاني  ١٥
احمد نجم الدين برهان   ١٦

  الدين الخطيب
  ٩ص  حنفيفتح اهللا محمد فتح اهللا المشعشع         ٤٢  ٤ص  حنفي

بركات ابو بركات سليمان   ١٧
  الغيالن   

  ٩ص  شافعيسليمان إسحاق عطيه                    ٤٣  ٤ص  حنفي

  ٩ص  حنفي  طاهر مصطفى طاهر العلمي  ٤٤  ٤ص  حنفيراغب سليمان بركات                  ١٨
صبحي سليمان احمد   ١٩

  الوقت         
  ٩ص  شافعي  احمد ياسين ابو السعود  ٤٥  ٥ص  حنفي

دين سعد الدين جالل ال  ٢٠
  العلمي

  ١٠ص  حنفي  عثمان ناجي عبد الرأوف  ٤٦  ٦ص  حنفي

  ١٠ص  شافعي  إسحاق إبراهيم السلوادي             ٤٧  ٦ص  شافعي  حسن احمد محمد حلوف  ٢١
  ١٠ص  حنفيمحمد صالح الدين الحسيني           ٤٨  ٦ص  حنفي  ربحي توفيق كمال  ٢٢
  ١٠ص  حنفيبد الجابر            محمد احمد جابر ع  ٤٩  ٦ص  شافعي  محمد أسعد اإلمام    ٢٣
محمد  اسعد سعيد اإلمام   ٢٤

  الحسيني      
  ١٠ص  حنفي  محمد صافي سالم سليم الخالدي  ٥٠  ٦ص  شافعي

  ٩ص  حنفيحسن موسى حسن كمال                 ٥١  ٦ص  شافعي  شاكر سعيد سليمان خضر  ٢٥
          ٦ص  حنفي  رشدي رابية احمد  ٢٦
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠

   طالب مدينة نابلس-٢
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
حسين علي نامق عيسى   ١

  اإلدريسي
  ٦ص  ش  مشهور رضا بركات         ٢٤  ٤ص  حنفي

محمد خليل محمد التكروري   ٢
    التميمي

  ٧ص  حنفي   هاشمإسماعيلمحمد سعدي عز   ٢٥  ٤ص  حنفي

فهمي عبد الرحيم موسى   ٢٦  ٤ص  حنفي  محمد احمد حامد البسطامي        ٣
  صوفان

  ٨ص  حنفي

  ٩ص  شافعي  محمد بسام سعيد حنون          ٢٧  ٤ص  حنفي  محمد خالد منيب هاشم    ٤
  ٩ص  شافعي  عبد الحليم      عبد الكريم احمد   ٢٨  ١ص  شافعي  يم     القِّإبراهيماحمد   ٥
  ٩ص  شافعي  احمد رفيق قريمة                  ٢٩  ٤ص  شافعي  عفيف سليمان حسين الطحاوي     ٦
 إسماعيل رزق الرءوفعبد  ٧

 المصري  
 ٩ص شافعي  نايف حسين           أنيس ٣٠ ٢ص حنفي

 ٩ص شافعي عبد اهللا صالح الحاج حسن   ٣١ ١ص حنفي خضر أبو الهدى النماشي    ٨
 ٩ص شافعي محمد رشاد المحتسب    ٣٢ ٢ص حنفي فارس عبد الرحمن عبد الحميد    ٩
 ٩ص شافعي عبد الكريم عبد الرازق موسى   ٣٣ ٢ص حنفي شريف احمد الحنبلي ١٠
 ٩ص شافعي عزيز راغب        ٣٤ ٢ص حنفي وافر محمد سعيد مسمار    ١١
 ٩ص حنفي محمد جبل سالم االمام     ٣٥ ٢ص حنفي زكي سعد عبد القادر العفوري   ١٢
 ٩ص شافعي  السيد         إبراهيممحمد  ٣٦ ٢ص حنفي صبري محمد حسين    ١٣
 ٦ص حنفي محمد سعيد هاشم      ٣٧ ٢ص حنفي مسكيب امين محمد الخماشي     ١٤
 ٩ص شافعي  شوشة  أبومحمد فايز    ٣٨ ٢ص حنفي حسن امين احمد الحبشي    ١٥
 ٩ص شافعي فوزي احمد الغض               ٣٩ ٢ص حنفي د رشيد عمر الشيخ   محم  ١٦
 ٩ص حنفي هاشم غلبان سالم                  ٤٠ ٢ص حنفي محمود امين احمد الحبشي     ١٧
 ٣ص حنفي  الحبشي  أمينفارس  ٤١ ٢ص حنبلي محمد لطفي صادق الحنبلي  ١٨
محمد راضي عبد الرحيم  ٤٢ ٣ص شافعي صادق عبد اهللا سعيد عاشور     ١٩

 الطاهر    
 ٦ص حنفي

عبد اهللا صالح عبد الرحمن   ٢٠
 معافي    

 ٦ص شافعي محمود خليل الجوهري   ٤٣ ٣ص حنفي

 ٦ص حنفي عبد اهللا حافظ عز الداري    ٤٤ ٣ص حنفي عصام الدين محمد صالح خليل     ٢١
 ٦ص حنبلي  حنبلي  محمد مفلح سعد   ٤٥ ٣ص حنفي رشدي محمد صالح خليل    ٢٢
 معبد الحليمحمد صبحي   ٢٣

 مصطفى
 ٦ص حنفي محمد عبده هاشم      ٤٦ ٣ص حنفي

 
  طالب مدينة خليل الرحمن-٣

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

  ١ص  شافعي  حسين علي عبد المحسن  ٢٥  ١ص  شافعي  احمد عطية بحر  ١
يوسف عبد السالم عبد الرحمن   ٢٦  ٢ص  حنفي  محمد علي احمد الجعبري  ٢

  الشريف
  ٢ص  حنفي

عز الدين عارف عبد الرحمن   ٣
  الشريف

  ٣ص  شافعي  محمد عبد المنعم عابدين  ٢٧  ٢ص  حنفي

  ٣ص  شافعي  شكري عبد المطلب   ٢٨  ٣ص  شافعي  رياح يحي  محمد حسونه  ٤
محمد خيري عبد القادر   ٥

  جوالني
  ٣ص  شافعي  اسراشد عبد الرحمن سالم القو  ٢٩  ٣ص  شافعي

محمد صبري يعقوب عبد   ٦
  الكريم

عبد الحي مصطفى عبد الرحمن   ٣٠  ٣ص  شافعي
  عرفة

  ٤ص  شافعي

إدريس عبد الحي عبد الفتاح   ٧
  التميمي

محمد داري عبد الغني رشيد   ٣١  ٤ص  حنفي
  البكري

  ٤ص  حنفي
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠١

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

طلب عبد الهادي حسن أبو   ٨
  شرخ

  ٤ص  حنفي  زكي عبد المعطي عثمان الخطيب  ٣٢  ٤ص  حنفي

عبد الحليم مصطفى سليمان   ٩
  البكري

محمد عبد السالم مصطفى   ٣٣  ٤ص  حنفي
  الخطيب

  ٤ص  حنفي

توفيق عبد الجواد يعقوب   ١٠
  الرزو

  ٥ص  حنفي  ياسين صاوق رشيد  ٣٤  ٤ص  شافعي

هاشم عاطف محمد علي   ١١
  الحموري

 عبد الكريم ممحمد عبد العظي  ٣٥  ٥ص  حنفي
  جوالن

  ٥ص  شافعي

  ٥ص  حنفي  مصباح عبد المطلب  ٣٦  ٥ص  حنفي   أبو شرخحسن عبد الهادي  ١٢
  ٥ص  شافعي  سحاق عبد اللطيف محمدإ  ٣٧  ٥ص  حنفي  رشاد حسين الحلواني   ١٣
  ٥ص  حنفي  عبد المعطي عبد الحافظ البكري  ٣٨  ٥ص  شافعي  رشيد عبد الغني رشيد البكري  ١٤
  ٥ص  شافعي  جبريل عبد الرازق   ٣٩  ٥ص  شافعي  حلمي حسن طاهر   ١٥
  ٦ص  حنفي  محمد سعيد عمر الحاموري  ٤٠  ٥ص  حنفي  س إبراهيم إدريسفار  ١٦
  ٧ص  شافعي  محمود عمر عبد الفتاح الدويك  ٤١  ٦ص  شافعي  محمد سعيد حسن الزغب  ١٧
  ٧ص  شافعي  يوسف علي عبد الرحمن الموالني  ٤٢  ٧ص  شافعي  حامي حامد حسن مروان  ١٨
  ٧ص  حنفي  محمد طاهر حشيي  ٤٣  ٧ص  شافعي  أمين موسى رمزي قطينة  ١٩
  ٧ص  شافعي  حجازي أيوب محمد الجعبة  ٤٤  ٧ص  حنفي  ياسين عبد اهللا أشلموني  ٢٠
  ٧ص  شافعي  سالم مرتضي سليمان الدويك  ٤٥  ٧ص  شافعي  إسماعيل محمود علي منون  ٢١
  ٨ص  شافعي  رشدي عبد القادر سعيد الميري  ٤٦  ٨ص  حنفي  عبد الرحمن التميمي  ٢٢
  ٨ص  حنفي  شكري عبد العزيز الصغير  ٤٧  ٨ص  شافعي  أمين موسى رمزي الحطبة  ٢٣
عبد الغني مصطفى إبراهيم   ٢٤

  القاضي
  ٧ص  حنفي  عمر رباح إبراهيم العميري  ٤٨  ٩ص  حنفي

عبد الرحيم إسماعيل عبد   ٤٩
  الرحيم

  ٧ص  شافعي  محمد سعيد حسين الصغير  ٦٠  ٧ص  شافعي

  ٨ص  فيحن  رشدي حمزة  عودة األشهب  ٦١  ٧ص  شافعي  راتب عبد الجواد الدويك  ٥٠
  ٨ص  شافعي  حسين عبد العظيم جمجوم  ٦٢  ٨ص  شافعي  حسن جمعة حامد الطوري  ٥١
  ٨ص  شافعي  محمود محمد إبراهيم الحجة  ٦٣  ٨ص  شافعي  محمد ياسين محتسب  ٥٢
  ٩ص  شافعي  بشرزكي داود القدسي الدويك  ٦٤  ٩ص  حنفي  فهمي محمد ناصر أبو شامة  ٥٣
  ٩ص  شافعي  حمد عبد الرازق عبد اهللا  ٦٥  ٩ص  شافعي  داود زكي المقدسي الدويك  ٥٤
عبد الرحمن شكري احمد   ٥٥

  سلطان
  ٩ص  حنفي  حسين عبد الهادي أبو شرخه  ٦٦  ٩ص  حنفي

عبد الحميد حسن احمد   ٥٦
  أبوبيض

محمد صالح يونس رضوان   ٦٧  ٩ص  شافعي
  المحتسب

  ٩ص  شافعي

  ٩ص  شافعي  حامد عبد الغفار طهيوب  ٦٨  ٩ص  شافعي  إسماعيل عمر الزرد  ٥٧
  ١٠ص  حنفي  محمد عز توفيق سليم بدر  ٦٩  ١٠ص  حنفي  فخري رأفت إسماعيل الخطب  ٥٨
  ١٠ص  شافعي  ياسين طالب الشريف  ٧٠  ١٠ص  حنفي  علي محمود طزيز  ٥٩

  
  طالب مدينة غزة-٤

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

  ١ص  شافعي  عبد العزيز يوسف شُراب  ١٩  ١ص  شافعي  محمد الحافظ بدوي  ١
  ١ص  شافعي  محمد احمد خالد  ٢٠  ١ص  حنفي  هاشم سيد الفيشاوي  ٢
  ١ص  حنفي  مصطفى نعمان بسيسو  ٢١  ١ص  شافعي  محمد عبد العزيز مدوخ  ٣
  ٢ص  حنفي  محمد شفيق إبراهيم رضوان  ٢٢  ١ص  شافعي  محمود علي حجا  ٤
  ٣ص  حنفي  يوسف أنيس مصطفى الريس  ٢٣  ٢ص  حنفي  حامد إبراهيم موسى صوان  ٥
  ٣ص  حنفي  عبد البديع هاشم يوسف بسيسو  ٢٤  ٣ص  حنفي  عبد الرحمن محمد طاهر الريس  ٦
  ٣ص  حنفي  جالل الدين محمد هاشم الشوا  ٢٥  ٣ص  حنفي  صبري هاشم خليل الشوا  ٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٢

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

  ٣ص  شافعي  حسين شكري حسين الشوا  ٢٦  ٣ص  شافعي  مصطفى حسن هاشم الشوا  ٨
  ٤ص  شافعي  محمد البلتاجي كامل درويش   ٢٧  ٣ص  حنفي  علي محمد محمود فلفل  ٩
  ٥ص  شافعي  توفيق خليل صالح الحليمي  ٢٨  ٤ص  شافعي  رياح يوسف محمود أبو قرن  ١٠
  ٥ص  شافعي  يوسف شعبان زين الدين   ٢٩  ٥ص  حنفي  حسن احمد حسن شهراوي  ١١
  ٦ص  حنفي  عبد اهللا إبراهيم العلمي   ٣٠  ٦ص  شافعي  حسين صالح حسن أبو شهله  ١٢
  ٦ص  شافعي  محمد جاد اهللا فاطر  ٣١  ٦ص  يحنف  سعيد محمد مكي  ١٣
  ٧ص  حنفي  خالد العلمي   ٣٢  ٦ص  حنفي  محمد ناجي سعيد أبو شعبان  ١٤
  ٨ص  حنفي  خالد نامق احمد العلمي  ٣٣  ٨ص  حنفي  عادل عبد القادر إبراهيم العش  ١٥
  ٨ص  شافعي  هاشم نعمان الخزندار  ٣٤  ٨ص  شافعي  سعد يوسف الشوا  ١٦
  ٩ص  شافعي  راتب محمد مرازين   ٣٥  ٩ص  شافعي   ضيفإسماعيل يوسف علي حسين  ١٧
  ٩ص  حنفي  جميل سليم أنيس الريس  ٣٦  ٩ص  شافعي  رمضان محمد حسين الشوا  ١٨

  

   طالب مدينة يافا-٥
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
محمد محمود محمد   ١٣  ١ص  حنفي  محمد علي صادق الطاهر  ١

  الصوالحي
  ٢ص  شافعي

  ٣ص  حنفي  محمود امين احمد الطاهر  ١٤  ٢ص  شافعي  احمد محمود محمد الصوالحي  ٢
  ٤ص  حنفي  سليم محمد سليم الباز  ١٥  ٣ص  شافعي  مطيع شاكر محمد الحمامي  ٣
عبد القادر إسماعيل محمود   ١٦  ٤ص  شافعي  إسحاق محمد سليم الباز   ٤

  ابو حمده
  ٤ص  شافعي

  ٤ص  شافعي  فريد رشيد الشنطيمحمد   ١٧  ٤ص  حنفي  محمد زكي رشيد الشنطي  ٥
  ٤ص  شافعي  محمد كامل سعد النقيب  ١٨  ٤ص  حنفي  محمد رشيد سيد الشنطي  ٦
  ٦ص  شافعي  توفيق سليم اليعقوبي  ١٩  ٥ص  شافعي  احمد امين الطاهر  ٧
خليل إبراهيم عبد الخالق   ٢٠  ٥ص  شافعي  حسين امين احمد طاهر  ٨

  الشاعر
  ٨ص  حنفي

  ٨ص  شافعي  محمد مفيد راغب القطان   ٢١  ٦ص  حنفي  رشاد سليم اليعقوبي  ٩
  ٧ص  حنفي  محمد فهمي عبد اهللا الشنطي  ٢٢  ٨ص  حنفي  يحمود أمين  احمد الطاهر   ١١
          ١٠ص  حنفي  عبد الودود احمد الزراري  ١٢

  

  طالب مدينة قليقليا-٦
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ١ص  حنبلي  عبد اهللا عبد اهللا محمد   ١  ١ص  حنبلي  احمد محمد الداعور  ١
محمد سعيد عبد اهللا   ١١  ٢ص  شافعي  يوسف موسى محمود  ٢

  االجري
  ٣ص  حنبلي

 حسن عبد الرحمن عبد اهللا  ١٢  ٣ص  شافعي  علي عمر الملقاوي   ٣
  صبري 

  ٣ص  حنبلي

عبد الرحيم ناصر   ١٣  ٣ص  حنبلي  احمد حسن خليل الباز  ٤
  عورتاني

  ٣ص  حنبلي

د اهللا صبريمحمد سعيد عب  ٥
)*(

  ٥ص  حنبلي  هاشم عبد اهللا السبع  ١٤  ٣ص  حنبلي  

محمود حسين حسن   ١٥  ٥ص  حنبلي  علي مصطفى محمد صبري  ٦
  إبراهيم

  ٥ص  حنبلي

                                                        
وينسب " عين كارم "رمة محمد سعيد صبري مفتي القدس السابق وينتسب إلى قرية           والد الشيخ عك  ) *(
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 ٢٠٣

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٥ص  حنبلي  علي حسن محمود عودة   ١٦  ٥ص  حنبلي  عبد الفتاح محمد محمود عودة  ٧
هاشم حسن مصطفى   ١٧  ٥ص  حنبلي  سعد الدين أحمد صبري  ٨

  صبري
  ٩ص  حنبلي

          ١٠ص  حنبلي  احمد قاسم نزال  ٩

  
  طالب مدينة رام اهللا -٧

رقم  المذهب االسم م
 الصفحة

 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٢ص  حنفي  اديب خليل محمد فاضل  ٩  ١ص  حنفي  محمد طاهر حماد  ١
  ٣ص  حنفي  احمد بكر عمر الخطيب  ١٠  ٢ص  حنفي  محمد عبد الجواد عيسى  ٢
  ٤ص  حنفي  داود عبد ربه حمدان  ١١  ٣ص  حنفي  حسين يعقوب حسونة  ٣
  ٦ص  حنفي  محمد إبراهيم محمد نايليه  ١٢  ٦ص  حنفي  عبد اهللا حسن نعمان  المهتدي  ٤
  ٧ص  حنفي  محمد عبد ربه حمدان  ١٣  ٧ص  حنفي  حسن صالح صبح  ٥
  ١٠ص  حنفي  علي عبد اللطيف المهتدي  ١٤  ٩ص  شافعي  رشاد علي صالح   ٦
  ١٠ص  حنفي  ر عزمي احمد الخطيبعم  ١٥  ١٠ص  حنفي  ظافر حسن الهندي  ٧
          ٨ص  حنفي  عاطف كامل العجمي  ٨

   

   طالب مدينة كفر اللبد-٨
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٥ ص  حنبلي  علي محمد أحمد يس  ٣  ١ص  حنفي  محمد توفيق مصطفى البرقاوي  ١
  ٤ص  حنبلي  ان عبد اهللامصباح الدين سليم  ٤  ٤ص  حنبلي  سليمان إسماعيل عزالة  ٢

  

  طالب مدينة الرملة-٩
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٦ص  حنفي  عبد الرحمن رباح الكيالي  ٥  ١ص  شافعي  محمد داود حسن التاجي  ١
  ٩ص   حنفي  إحسان أسعد عارف الغصين  ٦  ٨ص  حنفي  فخري علي عالء الدين صالح  ٢
  ٩ص  شافعي  صالح محمد شريف  ٧  ٩ص  حنفي  شورمصباح خليل سليمان عا  ٣
          ١٠ص  حنفي  اسحاق جمال الدين الدجاني  ٤

  

   طالب مدينة نزلة-١٠
                
  ٣ص  حنفي  توفيق عبد الهادي الطيب  ٣  ١ص  شافعي  عبد الوهاب الطيب  ١
  ١ص  شافعي  عبد الحكيم عبد السالم حمودة  ٤  ٩ص  شافعي  سعد عايش عبد الهادي الطيب   ٢

  

  طالب مدينة مجدل  -١١
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ١ص  شافعي  عبد الحي محمود عبد القادر حجازي  ٢  ٢ص  شافعي  حسن احمد مقاط  ١

 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٤

  طالب مدينة برير-١٢
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ١ص  شافعي  د عطاحسن محم  ٥  ١ص  حنفى  حسن إبراهيم عبيد العطل  ١
  ٢ص  شافعي  خليل حسن ايوب شاميه  ٦  ١ص  شافعي  محمد محمود مصطفى شاميه  ٢
  ٢ص  شافعي  عبد الرحمن عبد القادر حسين كيالنى  ٧  ١ص  شافعي  محمود إبراهيم الخطيب  ٣
          ١ص  شافعي  احمد عبد الجليل  ٤

  

  طالب مدينة فالوجا-١٣
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٤ص  شافعي  محمد احمد حسين عجور  ٥  ١ص  شافعي  فرج عيد عقيالن  ١
  ٤ص  شافعي  محمد قدورة على عقيالن  ٦  ١ص  شافعي  جمعة محمد ابو بكر  ٢
  ٩ص  شافعي  رضوان حسين عجور  ٧  ٧ص  شافعي  محمود خليل عبد الكريم  ٣
          ٣ص  شافعي   على موسى البطرانعبد اهللا  ٤

  

 رة طالب مدينة الجو-١٤
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٦ص  حنفي  محمد مصطفى مطر  ٣  ١ص  شافعي  احمد شفيق محمد مطر  ١
          ١ص  شافعي  حسين حسن غليون  ٢

  

 )تابعة للقدس( طالب مدينة عين كارم -١٥
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

 محمود على إسماعيل  ١
  نونم

لة الشيخ عيسى منون شيخ فضي  ٥  ٦ص  شافعي
  )*(الرواق

  ١ص  شافعي

إسماعيل احمد على   ٢
  حجرين

  ٦ص  شافعي  اسماعيل محمود منون  ٦  ١ص  شافعي

إسماعيل محمد على   ٣
  حجرين

  ٦ص  شافعي  محمد عيسى منون  ٧  ١ص  شافعي

          ٢ص  شافعي  محمد  عيسى منون  ٤
  

  طالب مدينة مغانة-١٦
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٦ص  شافعي  سعيد صالح احمد على  ٢  ١ص  شافعي  إبراهيم حميس فيومى  ١

  

  طالب مدينة عالر-١٧
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٢ص  شافعي  حسين محمد جاد اهللا  ٣  ١ص  شافعي  احمد حسين العاليمة  ١
  ٢ص  شافعي  محمد توفيق صالح محمد  ٤  ٢ص  شافعي  محمد يوسف ناصر  ٢

  

  طالب مدينة جباليا-١٨
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
محمد ربيع محمد عبد   ٢  ١ص  شافعي  حسين مصطفى حموده  ١

  السالم
  ٩ص  شافعي

                                                        
  . وهو الذي سبقت ترجمته في هذا البحث) *(
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٥

  الولجة– طالب مدينة ولجا -١٩
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١ص  شافعي  محمود خليل الشويحى  ١

  طالب مدينة ديرشبا-٢٠
                 ١ص  حنبلي  محمود عبد القادر القاسم  ١

  طالب مدينة بريرة-٢١
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
خليل محمد محمد أبو   ٣  ١ص  شافعي  اهللا محمد احمد مطبق عبد  ١

  عزوم
  ٨ص  حنفي

          ٥ص  شافعي  خالد خليل سرحان  ٢

   طالب مدينة مشهد-٢٢
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
يوسف عبد الرازق احمد   ٢  ١ص  شافعي   احمد الحسنقيوسف عبد الراز  ١

  الشهدى
  ٣ص  شافعي

  طالب مدينة نسمية-٢٣
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٢ص  شافعي  ليل محمود صالحخ  ٣  ١ص  نحفى  محمد طه مهنا  ١
  ٢ص  شافعي  خالد عبدالهادى حسين باغى  ٤  ١ص  شافعي  محمود مصطفى إبراهيم ثابت  ٢

 ل طالب مدينة المجد-٢٤
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٥ص  شافعي  محمد احمد الشريف  ١

  طالب مدينة سيدنا علي-٢٥
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٥ص  عيشاف  عبد الرحمن احمد اتقيرة  ١

  المنشية ة عراقن طالب مدي-٢٦
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
عبد المجيد عبد الفتاح   ١

  ربه عبد
  ٥ص  شافعي   محمود عزمحمد عبد اهللا    ٥ص  شافعي 

  ٥ص  شافعي   حس عبد العاطي    ٥ص  شافعي   شعبان سليمان صبح  

   طالب مدينة عرب الزريحي-٢٧
 رقم الصفحة ذهبالم االسم م
  ٥ص  شافعي  على محمد إبراهيم النجدى  ١

   طالب مدينة عرب الترابيس-٢٨
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٥ص  شافعي  على إبراهيم حسن المغاصية  ١

   طالب مدينة شويكة-٢٩
 رقم الصفحة المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
عبد الرحمن مرعى عبد   ١

  الرحمن
سعد عبد القادر محمود   ٣  ٣ص  شافعي

  مرعى
  ٣ص  شافعي

عبد اللطيف محمود عبد   ٢
  الرحمن

          ٣ص  شافعي
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٦

   طالب مدينة عرب فرحان-٣٠
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٣ص  شافعي  محمد عبد اهللا حسان فرحان  ١

   طالب مدينة شعب-٣١
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٤ص  حنفي  محمد رفيق عبد الملك محمد   ١

   طالب مدينة ياصيد-٢٣
      محمد يوسف حمدان  ١

   طالب مدينة عرب النصيرات-٣٣
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٤ص  شافعي  سالم حسن إبراهيم أبو حمامة  ١

   طالب مدينة الشيوخ-٣٤
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٤ص  شافعي  حسن حسين عودة  ١

   طالب مدينة قباطية-٣٥
رقم  المذهب االسم م

 حةالصف
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
يوسف خليل حمد   ٢  ٥ص  حنفي  يس سليمان عبد اهللا  ١

  أيوب الرب
  ٥ص  شافعي

  طالب مدينة يعربيان-٣٦
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٥ص  شافعي   يوسف  عقاب يوسف العمري   ١

  طالب مدينة بيت الهية -٣٧
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 فحةالص
  ٥ص  شافعي  عبد الرازق محمد مصلح المصري  ٢  ٥ص  شافعي   احمد علي احمد حموده  ١

  طالب مدينة صندلة-٣٨
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ٤ص  شافعي  سعيد علي بكر مسار  ٣  ٤ص  شافعي  صالح  حس عيسى مسار  ١
  ٤ص  شافعي   إسماعيل مسارمحمد يوسف  ٤  ٤ص  شافعي    علي بكر مسارعبد اهللا  ٢

  طالب مدينة كفر ذيبا-٣٩
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ٤ص  حنبلي  احمد  سعد الدين احمد السعدي  ٢  ٤ص  حنبلي  سعد الدين احمد العدوي  ١

  
  

  طالب مدينة قرادي-٤٠
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٤ص  عيشاف   إسماعيلرإسماعيل عبد القاد  ١

  طالب مدينة جبتا-٤١
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٣ص  حنبلي  يفارس محمد مسعود عزمان  ١
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٧

  طالب قبيلة تالرين-٤٢
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٣ص  شافعي   أبو الغيصسليمان عبد اهللا  ١

  طالب مدينة يعبد -٤٣
رقم  المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م

 الصفحة
  ٣ص  شافعي  عارف طه عبد اهللا  ٣  ٣ص  شافعي   طاهر محمد حمدانحمزة  ١
          ٤ص  شافعي   يوسف زيدمحمد سعي عبد اهللا  ٢

   طالب مدينة خنا -٤٤
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب االسم م

شعبان محمد حمدان   ١
  غانم

  ٢ص  شافعي  عبد الرحمن جمعة غانم  ٢  ٢ص  شافعي

 زة طالب مدينة طالو-٤٥
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٣ص  شافعي   عبد اهللا محمد الجراعي  ١

  طالب مدينة عنبا-٤٦
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٢ص  حنبلي  عبد اهللا مصطفى محمود صنون  ١

   طالب مدينة سفايق-٤٧
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٣ص  حنبلي  احمد صالح حسن السعيد  ١

   مدينة سلواد-٤٨
رقم  المذهب االسم م رقم الصفحة لمذهبا االسم م

 الصفحة
  ٢ص  شافعي  مصطفى سعيد سعيد  ٢  ٢ص  شافعي  خليل إبراهيم عبد القادر  ١

   طالب مدينة كوكب-٤٩
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٣ص  شافعي  حمد محمد عبد اهللا الخطيب  ١

   طالب مدينة طنطورة-٥٠
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٢ص  شافعي  ك الشافعي محمد عبد المال  ١

   طالب مدينة بيرسبع-٥١
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٨ص  شافعي  السيد عبد الجواد عبد الرحمن  ١

   طالب مدينة جيه-٥٢
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ٢ص  شافعي  حسن عيسى عبد اهللا  ٢  ٢ص  شافعا  إبراهيم محمد حيام   ١

   صفورية  طالب مدينة-٥٣
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٧ص  شافعي  محمد احمد سعد الدين   ١
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٨

   طالب مدينة سدود-٥٤
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٥ص  شافعي  يحي عيسى محمد الخطيب  ١

   طالب مدينة نفانة -٥٥
رقم  المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م

 الصفحة
  ٦ص  شافعي  يد صالح احمد علىسع  ٣  ٥ص  شافعي  محمد إسماعيل يحي  ١
          ٦ص  شافعي  محمد إسماعيل سعيد احمد   ٢

   طالب مدينة شفا عمر -٥٦
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٥ص  شافعي  قاسم محمد عبد اهللا  ١

   طالب مدينة ثيتا -٥٧
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١ص  شافعي  يوسف عبد الرحمن الصوالحى  ١

   طالب مدينة عرابة-٥٨
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد هاشم الخالدى  ١

   طالب مدينة العرقة-٥٩
  ١٠ص  شافعي  حسن الحاج على  ١

   طالب مدينة زرنوقا-٦٠
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ٢ص  شافعي  محمد إبراهيم محروق  ٢  ١ص  شافعي   احمد إبراهيم محروق  ١

  ة قنير طالب مدين-٦١
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ١٠ص  شافعي  توفيق محمد الحمد  ١

   طالب مدينة عين غزال-٦٢
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  قاسم محمد سعيد الحماد  ١

   طالب مدينة بيت محير-٦٣
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  موسى الشيخ خليل صالح  ١

   طالب مدينة كوكية -٦٤
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  حسن صالح أبو هيش  ١

   طالب مدينة خان يونس-٦٥
  ٣ص  حنفي  محمد غانم شراب  ٧  ١ص  حنفي  حافظ حسن البطة  ١

  ٣ص  حنفي  محمد احمد محسن الشاعر  ٨  ٣ص  حنفي  مصطفى احمد جياب شراب  ٢

  ٣ص  حنفي  حسن حمدان بيومي العقاد   ٩  ٣ص  حنفي  يحي سالم صالح   ٣

  ٩ص  حنفي  محمد حسن حافظ البطة  ١٠  ٧ص  شافعي  زكريا سعيد أغا  ٤
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  )١٠(ام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٩

  ١٠  حنفي  راغب مصطفى فارس  ١١  ١٠ص  حنفي  عبد المعطي غلبان  المصري  ٥

          ١٠ص  حنفي  عبد اهللا عثمان العبادلة  ٦

  ) سوافير( طالب مدينة سوافيه -٦٦
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ٦ص  شافعي   كامل صالح محمد عبد ربه   ٢  ١ص  شافعي  حمود عبد ربه منونصالح م  ١

   طالب مدينة فلسطين-٦٧
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد نداق  ١

   طالب مدينة عرطوف-٦٨
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد سالم محمود رحال   ١

   طالب مدينة قسطاية -٦٩
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد حمد محمد إبراهيم  ١

   طالب مدينة الكابرى-٧٠
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ١٠ص  شافعي  احمد يس أبو السعود  ١

   طالب مدينة دير الغصون-٧١
 رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٢ص  شافعي  إبراهيم قاسم أبو الخضر  ١

   طالب مدينة نجد-٧٢
 الصفحةرقم  المذهب االسم م
  ٢ص  شافعي  عبد الحافظ عبد الرحمن صالح  ١

   طالب مدينة زكريا-٧٣
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٦ص  شافعي  عبد الرحمن عبد ربه حسين مشعل   ١

   طالب مدينة حيفا-٧٤
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
  ٤ص  حنفي   دين الخطيب محمد بدر ال  ٢  ٢ص  شافعي  محمد هاشم محمد الخطيب  ١
          ٤ص  شافعي  محمد تقي الدين إبراهيم النبهاني  

  

   طالب مدينة شدود-٧٥
رقم  المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م

 الصفحة
محمد حرب خميس   ٢  ٧ص  شافعي  موسى احمد خليل  ١

  جوده 
  ٧ص  شافعي 

  ٨ص  شافعي  موسى احمد خليل غبن  ٤  ٧ص  شافعي  محمد محمود نجم  

    م طالب مدينة طول كر-٧٦
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
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 ٢١٠

  ٢ص  حنفي   عبد اهللا سعد مصطفى الجالد   ٢  ٢ص  حنفي  عبد الحفيظ علي إبراهيم  ١
          ٢ص  حنفي  محمد احمد الفحماوي  ٣

  )اللد( طالب مدينة لد -٧٧
رقم  المذهب االسم م

 الصفحة
 الصفحةرقم  المذهب االسم م

اديب خليل محمد   ١
  فاضل

  ٣ص  حنفي   احمد بكر عمر الخطيب   ٢  ٢ص  حنفي

          ٣ص  حفي  حسي يعقوب حسونة  

   طالب مدينة نويا-٧٨
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٦ص  شافعي  جميل محمود محمد احمد احمد   ١

   طالب مدينة بيت دجن-٧٩
 صفحةرقم ال المذهب االسم م رقم الصفحة المذهب االسم م
  ٢ص  شافعي   محمد عامر سليمان   ٢  ٢ص  شافعي  محمود محمد سليم  ١

   طالب مدينة ناقورة-٨٠
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٣ص  شافعي  كامل محمد احمد عبده   ١

   طالب مدينة عكا-٨١
  ٤ص  شافعي  محمد رفيق محمود عبد اهللا اللبابيدي   ١

   طالب مدينة صرفند العمار-٨٢
  ٢ص  شافعي   إبراهيم محمود عمارة   ٣  ٢ص  شافعي  وترمحمود سعيد ال  ١

          ٢ص  شافعي  محمد رباح موسى  ٢

   طالب مدينة جت-٨٣
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٣ص  شافعي  محمد إبراهيم سعيد الوتر   ١

   طالب مدينة صفه-٨٤
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ٦ص  شافعي  إسماعيل علي إسماعيل   ١

  را طالب مدينة قط-٨٥
 رقم الصفحة المذهب االسم م

  ١ص  شافعي  احمد عبد ربه مهدي   ١
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 ٢١١

  )٣(ملحق 
  

  أوراق من ملف الشيخ عيسى منون
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  فضيلة الشيخ عيسى يوسف منون بكسوة التشريف العلمية
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 مصادر ومراجع البحث
  .المصادر : أوال

  .القرآن الكريم  -١
مجاهـد توفيـق الجنـدى    .د.مكتبـة آ ( ق من ملف الشيخ عيسى منون       أورا -٢      

 ).- األستاذ بجامعة األزهر الشريف بالقاهرة –الخاصة 
/ ق ، طبع دار المعارف بمصر تحقي      ٣الطبري، ج   :  تاريخ الرسل والملوك     -  ٣ 

  .إبراهيم محمد أبو الفضل
  . هـ١٢٨٥ سجل تعداد أهل األزهر سنة-٤       
ـ ١٣١٠سـنة   –ل رواق الشوام باألزهر      سج -٥         القـسم   -م تقريبـاً  ١٨٩٠/هـ

  .دراسة أنثر بلوجية ..العام
ـ      -٦       ـ ١٣٥٤، ١ الضوء الالمع، للسخاوي، ط حاتم القدسـي بمـصر جـ  -هـ
 . م١٩٣٥
، طبـع دار    ٦ج  :  النجوم الزاهرة، أبو المحاسن يوسف ابن تغري بـردي            -٧  

 .الكتب ط أولي
 : المراجع-ثانيا

مؤسـسة النـوري    : خ القدس العربي القديم، خالد عبد الـرحمن العـك         تاري -١
  .م دمشق١٩٨٦/هـ١٤٠٧للطباعة والنشر والتوزيع ط 

عضو جماعـة كبـار   ...   حياة علم من أعالم اإلسالم الشيخ عيسى منون   -٢        
هــ  ١٣٧٧عمل يوسف عبد الرازق، محمد عيسى منون ط أولى القاهرة سنة            .العلماء

  .م١٩٥٧ -
 العرب والروم والالتين في الحروب الصيليبة األولى، دكتور جوزيف نسيم           -٣       

  ) .ت . د : (يوسف
بحث مقدم للمؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث اإلسالمية         عودة القدس ،     - ٤   
  . م١٩٨٨سنة
  .م ١٩٩٣ مجلة األزهر عدد يناير سنة -٥   

  
  

***  
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