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  ملخص:

-1324ه/816-724الســـیرة الذاتیـــة للعـــالم ابـــن زّقاعـــة الغـــزي (علـــى الدراســـة رّكـــزت 
ذاعــت شــهرته فــي العهــد المملــوكي؛ إذ كــان موســوعة علمیــة فــي العدیــد مــن م)، 1413

العلوم والمعارف والفنون، تنّقل فـي ربـوع فلسـطین ومصـر والشـام طالبـًا للعلـم وناشـرًا لـه، 
سالطین، وتتناول هذه الدراسـة: بلغ صیته اآلفاق، ونال الحظوة عند من عاصرهم من ال

اســمه ونســبه، وكنیتــه وألقابــه، ومولــده، وعصــره، ونشــأته، وشــیوخه، وتالمذتــه، وصــفاته، 
تـــه، وآراء اورحالتـــه، ومكانتـــه العلمیـــة، ومكانتـــه عنـــد ســـالطین عصـــره، ومؤلفاتـــه، وكرام

 العلماء فیه، ووفاته.
Abstract: 

The study focused on the biography of Ibn Zuqqa'ah Al-Ghazzi  

(724-816 AH/ 1324-1413 AD.)  In the Mamluk era, his fame 

spread since he was an encyclopedia of science in many sciences, 

knowledge and arts. He travelled throughout Palestine, Egypt and 

the Levant, seeking knowledge and spreading it. His fame reached 

the horizons, and he won the favour of the sultans who were 

contemporaries with him.   

This study deals with his name, descent, nickname, surname, 

birth, age, and his youth. In addition to his sheikhs, students, 

traits,  journeys, scientific status, status among the sultans of his 

time, writings, miracles, the opinions of scientists in him, and his 

death. 

  

  



 ISSN (2706-5025( 2022فبرایر  -العدد الثامن مجلة التاریخیة الفلسطینیة

73 

 

 المقدمة:

لعدیـد مـن علـى حكمهـا ا توتعاقبـ ،غزة مدینة فلسطینیة عریقة، نشأت منذ أقدم العصـور
جـد الرسـول صـلى اهللا  –سمیت بغزة هاشم؛ فقد مات فیها هاشم بن عبد منـاف الدول، و 

والمســـلمین؛  وبهـــا قبـــره، واحتلـــت المدینـــة مكانـــة بـــارزة فـــي تـــاریخ العـــرب –علیـــه وســـلم 
لیة الشرقیة بـین مصـر وبـالد الشـام، ولقـد اهتمـت الدولـة المملوكیـة قطاعها البوابة الشماف

 المحروسة، والمملكة الغزیة.بمدینة غزة، حتى أطلق علیها غزة 
أنجبت غزة خیرة العلماء، ووفد إلیها صفوتهم، وبرز العدید من أبنائها، ممـن حملـوا لـواء 

 العلم، ونشروه في بقاع الدنیا، ومنهم العالم ابن زقاعة الغزي.
شّكل العالم ابن زقاعة الغزي نموذجًا فریدًا من نوعه في العزیمة، واإلرادة، والتغلب على 
التحـــدیات، وأّكـــدت ســـیرته علـــى أن انتشـــار االمـــن واالســـتقرار، وتشـــجیع الحّكـــام للحركـــة 

 العلمیة؛ یعمل على نمو بذور اإلبداع واالبتكار.
، ولكنـه بمـا وهبـه اهللا مـن ذكـاء، ونشـاط، فقد نشأ ابن زقاعـة فـي ظـروٍف معیشـیٍة صـعبة

 ف، وفنون عصره.أن یكون دائرة معارف شاملة لجمیع معار استطاع  ،وصبر، وتقوى
ویـــرى المتأّمـــل لســـیرة العـــالم ابـــن زقاعـــة أصـــالة الوجـــود العربـــي اإلســـالمي، وتجـــّذره فـــي 
فلسطین، والتأكید على الحضارة العریقة للشعب الفلسطیني، وحقه في الدفاع عـن هویتـه 

 الوطنیة والتاریخیة.
خالل  وستركز الدراسة على تسلیط الضوء على سیرة العالم ابن زقاعة الغزي من

االعتماد على المصادر التاریخیة، ودیوانه الشعري، وبعض الدراسات الحدیثة التي 

رقت إلى جوانب لها عالقة بشخصیته، وتكونت الدراسة من مقدمة، وتمهید، تط

شأته، اسمه ونسبه، وكنیته وألقابه، ومولده، وعصره، ون وفصلین، وتناول الفصل األول

مكانته العلمیة، و  ،رحالتهفقد شمل  الفصل الثاني وشیوخه، وتالمذته، وصفاته، أما

 ومكانته عند سالطین عصره، ومؤلفاته، وكرامته، وآراء العلماء فیه، ووفاته.
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 أهمیة الدراسة:

 إلقاء الضوء على سیرة العالم ابن زقاعة ألخذ العبرة والعظة. .1

 التأكید على أن الصبر والثبات على الجد واالجتهاد یصنع المستحیل. .2

 إعطاء فكرة عن عالم موسوعي من علماء فلسطین. .3

 أهداف الدراسة:

 التعرف على شخصیة العالم ابن زقاعة. .1

 توضیح النتاج العظیم للعالم ابن زقاعة. .2

 ابراز جوانب من حیاة العالم ابن زقاعة. .3

 منهج الدارسة:

 .اتبعت الباحثة في دراستها منهج البحث التاریخي
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 التمهید:

مدینــة تاریخیــة قدیمــة، ال بــل إنهــا مــن أقــدم المــدن التــي عرفهــا التــاریخ، إنهــا لیســت غــزة 
بنت قرن من القرون، أو ولیدة عصر مـن العصـور، وٕانمـا هـي بنـت األجیـال المنصـرمة 
كلها، ورفیقة العصور الفائتة كلها من الیوم الذي سطر التاریخ فیه صحائفه األولـى إلـى 

 .)1( یومنا هذا
إبراهیم الخلیل علیه السالم، وجاء ذكرها في التوراة مرارًا، وهي إحدى الـرحلتین نزل فیها 

 )3( ر، كما قال ابـن عبـد البـ)2(لقریش المذكورتین في قوله تعالى:" رحلة الشتاء والصیف"
: " أبشـركم بالعروسـین غـّزة )5(حـدیث ضـعیف ، وٕاحدى العروسـین كمـا فـي )4( تفسیرهفي 

الــرغم مــن ضــعف الحــدیث المــذكور إال أن الحــدیث الضــعیف  ، وعلــى)7( )6( وعســقالن"
 یستشهد به في فضائل األعمال.

ة: مدینــة فــي أقصــى الشــام مــن ناحیــة مصــر، بینهــا وبــین زَّ " َغــ:)8( یــاقوت الحمــويقــال 
 ". هي من نواحي فلسطین غربي عسقالن، و أو أقل )9(فرسخان  عسقالن

                                                           

 ).7العارف، تاریخ غزة (ص:  (1)
 ).2سورة قریش، اآلیة ( (2)
اإلمــام، العالمــة، حــافظ المغــرب، شــیخ اإلســالم، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن   عاصــم  (3)

النمري، األندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانیف الفائقة مولـده: فـي سـنة ثمـان وسـتین وثـالث  مائـة فـي شـهر ربیـع 
بار، وطال عمره، وعال سنده، وتكـاثر علیـه الطلبـة، وجمـع وصـنف، اآلخر وطلب العلم بعد التسعین وثالث مائة، وأدرك الك

 )154-153/ 18ووثق وضعف، وسارت بتصانیفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، الذهبي، سیر أعالم النبالء (
 ) بعد البحث عن كتاب تفسیر البن عبد البر لم أجد له أي تفسیر.(4
 ).70-1/69ة (الطباع، إتحاف األعزة في تاریخ غز  (5)
 ).153ابن الفقیه، البلدان (ص: (6) 

) بعــد البحــث عــن الحــدیث فــي كتــب الحــدیث الشــریف لــم أجــده، وعثــرت علــى حــدیث فــي نفــس المعنــى عــن عبــد اهللا بــن (7
الزبیر مرفوعًا، قال: (طوبى لمن أسكنه اهللا إحدى العروسین: عسـقالن، أو غـزة) وضـعفه اإلمـام األلبـاني (سلسـلة األحادیـث 

 ).294/ 8الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة (
 ).202/ 4) معجم البلدان ((8
) فرسخ: الفرسخ: السكون؛ وقالت الكالبیـة: فراسـخ اللیـل والنهـار سـاعاتهما وأوقاتهمـا؛ وقـال خالـد بـن جنبـة: هـؤالء قـوم ال (9

والفرسـخ مـن المسـافة المعلومـة فـي األرض مـأخوذ  یعرفون مواقیت الدهر وفراسخ األیام؛ قـال: حیـث یأخـذ اللیـل مـن النهـار،
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صـلى اهللا علیـه وسـلم، وبهـا قبـره ولـذلك وفیها مات هاشم بن عبد منـاف جـد رسـول اهللا، 
 یرثیه: )2( ، وقال مطرود بن كعب الخزاعي)1(یقال لها غزة هاشم 

 )3(مات الندى بالشام لما أن ثوى ... فیه بغزة هاشم ال یبعد 
وبهــا ولــد اإلمــام أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إدریــس الشــافعي، رضــي اهللا عنــه، وانتقــل طفــال 

 ، ویروى له یذكرها:)4(إلى الحجاز فأقام وتعلم العلم هناك 
 )6( )5( َوإِْن َخاَنِني َبْعَد التَّفرُِّق ِكْتَماِني ...َوإِنِّي َلُمْشَتاٌق ِإَلى َأْرِض َغزٍَّة 

من العلماء، الذین تكنوا باسمها، وجابوا بقـاع الدولـة اإلسـالمیة  أنجبت مدینة غزة الكثیر
ینشرون علومهم، وینهلون العلم على أیـدي كبـار علمـاء عصـرهم، ومـن العلمـاء الغـزیین 
من ذاعـت شـهرته، وجـاءه مـن یطلبـون علمـه مـن جمیـع البلـدان، وتتلمـذ علـى یدیـه أجـل 

لم ینـالوا مـا تسـتحقه مكـانتهم العلمیـة مـن العلماء وجهابذتهم، ومن العلماء الغزیین الذین 
 لعلمیة، العالم ابن زقاعة الغزي.البحث والدراسة ا

  

                                                                                                                                                      

منه. سمي بذلك ألن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن، وهـو واحـد الفراسـخ؛ فارسـي معـرب، والفرسـخ ثالثـة 
 ).44/ 3)؛ ابن منظور، لسان العرب (317/ 7)؛ مرتضى الزبیدي، تاج العروس (332/ 4أمیال. الفراهیدي، العین (

)؛ العمــري، مســالك األبصــار فــي ممالــك 58)؛ اإلصــطخري، المســالك والممالــك (لیــدن/ 167یعقــوبي، البلــدان (ص: ) ال(1
 )552/ 3األمصار (

مطــرود بــن كعــب الُخَزاعــي: شــاعر جــاهلي فحــل. لجــأ إلــى عبــد المطلــب بــن هاشــم ابــن عبــد منــاف، لجنایــة كانــت منــه،  (2)
 )251/ 7لزركلي، األعالم (فحماه وأحسن إلیه، فأكثر مدحه ومدح أهله، ا

 )202/ 4الحموي، معجم البلدان ( (3)
ــــدن/ 202/ 4المصــــدر نفســــه ( (4) ــــك (لی ــــك 58)؛ االصــــطخري، المســــالك والممال )؛ العمــــري، مســــالك األبصــــار فــــي ممال

 )552/ 3األمصار (
 ) الشافعي، البحر الطویل.(5
 )202/ 4) الحموي، معجم البلدان ((6
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 :الفصل األول

   المبحث األول: اسمه ونسبه، وكنیته وألقابه، ومولده، وعصره.

برهان الدین إبراهیم بن محمد بن بهادر بـن أحمـد القرشـّى الغـزى الّنـوفلّى  :اسمه ونسبه
، أو الحرفي )4(، الحوفي )3(، الصوفّي )2(، القادري الشاذلي، المقرئ المجّود )1(الّشافعى 
، ومنهم من یجعـل الـزاي سـینا مهملـة )7(زّقاعه  وأ، )6(المعروف بابن زّقاعة  )5(الحرفي 
كـان یـدعي أنـه مـن بنـي ، و )10(ویقال ابن رفاعة الشاعر ) 9(ویقال ابن سّقاعة ) 8(مهملة 

 .)11(بني نوفل بن عبد مناف 
العـالم الشـیخ و ، )13( ُأعجوبـة الزمـان، ولقـب ب)12(إسـحاق  يأبكـان یكنـى بـ :وألقابه كنیته

 .)15( اإلمام المفّنن العّالمة، و )14( رالفاضل الماه

                                                           

/ 14)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة فــى ملــوك مصــر والقــاهرة (360/ 6لمعرفــة دول الملــوك (المقریــزي، الســلوك (1) 
 )89/ 1)؛ كحالة، معجم المؤلفین (125
 )51/ 1حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول ( (2)
 )406/ 2)؛ ابن الغزي، دیوان اإلسالم (179/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ( (3)
 )190/ 11)؛ مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس (19/ 1هدیة العارفین ( الباباني،(4) 
 )608/ 2ابن حجر، تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه ( (5)
)؛ ابـن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة فـى 152الغزي، بهجة النـاظرین إلـى تـراجم المتـأخرین مـن الشـافعیة البـارعین (ص: (6) 

 )125/ 14ملوك مصر والقاهرة (
)؛ ابـن تغـري بـردي، المنهـل الصـافي والمسـتوفى 126/ 14ابن تغري بردي، ، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقـاهرة ((7) 

 )170/ 1والمستوفى بعد الوافي (
)؛ مجموعـة، الموسـوعة المیسـرة فـي تـراجم أئمـة التفسـیر واإلقـراء 130/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهـل القـرن التاسـع ( (8)

 )97/ 1والنحو واللغة (
 )64/ 1الزركلي، األعالم ((9) 

 )  19/ 1)؛ الباباني، هدیة العارفین (528/ 1السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة ((10) 
 )17/ 3حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر ( ابن(11) 
)؛ ابـــن 406/ 2)؛ ابـــن الغــزي، دیــوان اإلســالم (165/ 1ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصـــافي والمســتوفى بعــد الــوافي ((12) 

 )172/ 9العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (
 )157/ 1السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر ( (13)
 )406/ 2ابن الغزي، دیوان اإلسالم ( (14)
/ 14)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة فــى ملــوك مصــر والقــاهرة (360/ 6المقریــزي، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ((15) 
 )89/ 1)؛ كحالة، معجم المؤلفین (125
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، قیـل سـنة خمـس وأربعـین )2( ، فـي بدایـة شـهر ربیـع األول)1(ولد في مدینـة غـزة  مولده:
ــــل )4( ، كمــــا أخبــــر هــــو عــــن نفســــه)3(م) 1345( وســــبعمائة  .ســــنة أربــــع وعشــــرین، وقی
، وذلـــك األرجـــح علــى الصـــحیح فإنـــه عنـــدما مــات كـــان قـــد بلـــغ )5(م) 1324( وســبعمائة
 .)6( الشیخوخة
كانـــت الدولـــة المملوكیـــة فـــي قمـــة شـــموخها السیاســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي  عصـــره:

والعمرانــي والفنــي، وقــد انعكــس ذلــك علــى مدینــة غــزة، حلقــة الوصــل بــین مصــر وبــالد 
وفــي هــذا ، ")8(، و"غــّزة المحروســة")7("المملكــة الغّزاوّیــة"الشــام، حتــى أصــبح یطلــق علیهــا 

میرها علم الدین سنجر الجاولي الذي حكمها بـین المناخ ولد ابن زقاعة لیرى ما صنعه أ
وقــد أحــب غــزة "، )9( "ه)، أي قبیــل مــیالد ابــن زقاعــة بــأربع ســنوات720-711عــامي (

  .)10("حبًا جمًا، وكان یعطف على الغزیین عطفًا كبیراً 
 ،)11(رهاومّصـ غـزة نمدّ  الذي وهومدًة، اهتم فیها بعمارتها، "أقام الجاولي في مدینة غزة 

، )2( ومیــداناً  ،)1(عــًا جام ، وبنــى)12(" للنیابــة قصــراً  بهــا وعمــر ... وبصــرها عینهــا وفــتح

                                                           

 )89/ 1)؛ كحالة، معجم المؤلفین (130/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ( (1)
 )89/ 1كحالة، معجم المؤلفین ( (2)
)؛ السـیوطي، حسـن المحاضـرة فـي 17/ 3)؛ ابـن حجـر، إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر (179/ 1المقریزي، المقفـى الكبیـر ( (3)

 )260/ 3)؛ ابن شاهین، نیل األمل في ذیل الدول (528/ 1تاریخ مصر والقاهرة (
 )360/ 6المقریزي، السلوك لمعرفة دول الملوك ((4)
/ 1)؛ السـخاوي، الضـوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع (165/ 1ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمسـتوفى بعـد الـوافي ((5) 
 )97/ 1)؛ مجموعة، الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقراء والنحو واللغة (130
)؛ حـاجي خلیفـة، سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول 166/ 1ابن تغري بـردي، المنهـل الصـافي والمسـتوفى بعـد الـوافي ((6) 

)1 /51( 
 )134) ابن شاهین، زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك (ص(7
 )  198/ 7)؛ القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (236/ 14) ابن كثیر، البدایة والنهایة ((8
 )2المبیض، مالمح من جغرافیة فلسطین في دیوان ابن زقاعة الغزي (ص (9)

 )150العارف، تاریخ غزة (ص (10)
/ 6)؛ ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي (467/ 2) الصــفدي، أعیــان العصــر وأعــوان النصــر ((11
75( 
 )467/ 2) المصدر نفسه ((12
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ووقـــف  ،وبنـــى مارســـتاناً  ،وخانـــًا للســـبیل ،)4( ومدرســـة للشـــافعیة ،)3( وعمـــر حمامـــًا هـــائالً 
 .)6(جعل النظر فیها لنواب غزة و  ،)5( جلیلة أوقافاً  ماعلیه

ـــــة عـــــام و  ـــــة البرجی ـــــة المملوكی ـــــك الظـــــاهر برقـــــوق أول ســـــالطین الدول تـــــولى الحكـــــم المل
بین مصر والبلدان المجاورة؛  ،)8( وألغى الضرائب فانتعشت التجارة، )7( م1382/هـ784

مما عاد بالمردود االقتصادي الوافر بالدرجة األولى على المملكـة الغزیـة التـي تعـد بوابـة 
تطلب تـوفیر األمـن للتجـار خاصـة فـي و  )9( بالد الشام وآسیامصر الشمالیة الشرقیة مع 

فأقیمــت الخانــات المــزودة بــالقالع علــى طــول امتــداد  ،المنطقــة الصــحراویة وبوابتهــا غــزة
 .)10( فلسطین

 اته.المبحث الثاني: نشأته، وشیوخه، وتالمذته، وصف

، "وعـانى )11( یعد ابن زقاعة إنسـان عجیـب مـن أهـل غـزة، فقـد بـدأ حیاتـه خیاطـاً  نشأته:
، ولكنــه اســتطاع فــي كنــف الحیــاة الرغــدة اآلمنــة التــي تمتعــت بهــا )12(صــناعة الخیاطــة" 

 غزة أن یصنع لنفسه مستقبًال أفضل.
                                                                                                                                                      

)؛ الحنبلـي، األنـس 102/ 1)؛ ابن شـاهین، نیـل األمـل فـي ذیـل الـدول (390/ 9الغرر ()  الدواداري، كنز الدرر وجامع (1
 )272/ 2الجلیل (

 )75/ 6) ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ((2
 )247)؛ عیسى، تاریخ البیمارستانات في اإلسالم (ص: 467/ 2الصفدي، أعیان العصر وأعوان النصر (  (3)
)؛ عیســـى، تـــاریخ 76/ 2)؛ ابـــن الغـــزي، دیـــوان اإلســـالم (248/ 8عمـــاد، شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب (ابـــن ال(4)

 )247البیمارستانات في اإلسالم (ص: 
 )75/ 6) ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ((5
 )247عیسى، تاریخ البیمارستانات في اإلسالم (ص:  (6)
 )221/ 11النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة () ابن تغري بردي، (7
 )269/ 11) المصدر نفسه ((8
 )  232) المبیض، غزة وقطاعها (ص(9

 )2) المبیض، مالمح من جغرافیة فلسطین في دیوان ابن زقاعة الغزي (ص(10
 )64/ 1الزركلي، األعالم ((11) 
)؛ السـخاوي، 166/ 1هـل الصـافي والمسـتوفى بعـد الـوافي ()؛ ابن تغري بـردي، المن179/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ((12) 

 )130/ 1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (
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، وعـن شـیوخ )2(، وأخذ العلم على أیدي شـیوخ بلـده )1(تزهد ابن زقاعة وساح في الجبال 
شیوخ كثرین جدًا من علماء حلب وحماة وحمـص ودمشـق، والبـدان األخـرى الكثیـرة التـي 

، ثـم رجـع إلـى غـزة، ثـم سـكن القـاهرة بعـد سـنة ثـالث )3(دخلها، ال سیما مـن بـالد مصـر 
 .)4( وثمانمائة، وجاور في هذا العشر سنة بمكة

وأرجـــح أن یكـــون ابـــن حجـــر مـــن ، )6( )5(شـــایخه ابـــن حجـــر العســـقالني ن ممـــخه: شـــیو 
تالمذة ابن زقاعة لقول ابن حجر: "واجتمعت بـه غیـر مـرة وأخـذت مـن نظمـه وأجـاز لـي 

، "وحـّدث بشـيء مـن نظمـه ومنـه القصـیدة التائیـة، قـال ابـن حجـر: )7(قبل ذلـك بالقـاهرة" 
 .)8"( أنشدنا منها نحوًا من خمس مائة بیت ثم زاد فیها جداً 

قـــال الحـــافظ فـــي التبصـــیر: "مشـــهور، ن حجـــر مـــن تالمذتـــه؛ وممـــا یجـــزم القـــول بـــأن ابـــ
 سمعت من شعره، ... ومما كتب الحافظ إلیه یستجیزه ما نصه:

 نطلب إذنا بالروایة منكم ... فعادتكم إیصال بر وٕاحسان
 لیرفع مقداري ویخفض حاسدي ... وأفخر بین العالمین ببرهان

                                                           

 )17/ 3ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر ((1)
 )64/ 1الزركلي، األعالم ((2)
 )103/ 1الذهبي، الكاشف ((3) 
 )17/ 3ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر ((4) 
 )97/ 1مجموعة، الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقراء والنحو واللغة ( (5)
) ابن حجر العسقالني، الحافظ شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمـود بـن أحمـد (6

خ اإلســالم، شـهاب الــدین، أحمـد بـن حجــر بـن أحمـد الكنــاني العسـقالني األصـل، ثــم المصـري، الشـافعي، قاضــي القضـاة شـی
أبـو الفضــل بــن نــور الــدین، بــن قطــب الــدین، بــن ناصــر الـدین، بــن جــالل الــدین. فریــد زمانــه، وحامــل لــواء الســنة فــي أوانــه، 
ذهبي هذا العصر ونضاره، وجوهره الـذي ثبـت بـه علـى كثیـر مـن االعصـار فخـاره، أمـام هـذا الفـن للمقتـدین، ومقـدم عسـاكر 

د فـــي التوهیـــة والتصـــحیح، وأعظـــم الشـــهود والحكـــام فـــي بـــابي التعـــدیل والتجـــریح. الســـیوطي، نظـــم المحـــدثین، وعمـــدة الوجـــو 
 ).45العقیان في أعیان األعیان (ص: 

 )17/ 3ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر ((7) 
 )152الغزي، بهجة الناظرین إلى تراجم المتأخرین من الشافعیة البارعین (ص: (8) 
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 سـمعو  .)1(ث حاز سـمعي بإتقـان فأجاب: أجزت شهاب الدین دامت حیاته ... بكل حدی
 وأخـذ ،)3(الفقه عن بدر الدین القونوّي ودرس  ،)2( من قاضي بلده العالء علي بن خلف

والتصــّوف عــن الشــیخ عمــر حفیــد عبــد  ،)5( )4( القــراءات عــن شــمس الــدین الحكــريّ  وأخــذ
 .)9( )8(، وسمع الحدیث من نور الدین الفّوّي، وغیره )7( )6( القادر الجیليّ 

                                                           

 )190/ 11)؛ مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس (132/ 1السخاوي ( (1)
م) علـي بـن خلـف بـن خلیـل بـن عطـاء اهللا الغـزي، الشـافعي (عـالء  1390 - 1312هــ) ( 792 - 712) علي الغـّزي ((2

اشتغل بدمشق، وسمع من ابن الشحنة وجماعة، وولـي قضـاء غـزة مـدة، ثـم عـزل، وتـوفي فـي  الدین) ، محدث، مؤرخ، فقیه.
ربیــع اآلخــر أو جمــادى األولــى، مــن آثــاره: مختصــر تــاریخ االســالم للــذهبي، وهــو أخــو القاضــي شــمس الــدین الغــزي، وأســن 

ة، أجـاز لـي ولـم أسـمع منـه. ابـن منه، قال الحافظ ابن حجي: كان له قدیم اشتغال بدمشق، وسـمع مـن ابـن الشـحنة، وجماعـ
 ).86/ 7)؛ كحالة، معجم المؤلفین (553/ 8العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (

)؛ ابـــن تغـــري 528/ 1)؛ الســـیوطي، حســـن المحاضـــرة فـــي تـــاریخ مصـــر والقـــاهرة (179/ 1المقریـــزي، المقفـــى الكبیـــر ((3) 
 )166/ 1بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (

) محمد بن سلیمان: الشمس أبو عبد اهللا الحكري المصـري المقـرىء الشـافعي قـال ابـن فرحـون: هـو الشـیخ اإلمـام العالمـة (4
جامع أشتات الفضائل ولي القضاء والخطابة واإلمامة بعد التاج الكركي وقـدمها فـي ذي الحجـة سـنة سـت وسـتین وسـبعمائة 

ومتعلقاتهــا مــن العربیــة والصــرف وغیرهــا. الســخاوي، التحفــة اللطیفــة فــي  وكــان إمامــا فاضــال فــي مذهبــه رحلــه فــي القــراءات
 )483/ 2تاریخ المدینة الشریفة (

 )130/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((5)
 )  بعــد البحــث فــي كتــب التــراجم لــم أجــد لــه ترجمــة، ولكــن جــده عبــد القــادر الجیلــي ینســب إلیــه العدیــد مــن أبنائــه وأحفــاده(6

العلماء، الشیخ عبد القادر الجیلي الحنبلي: عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوسـت، ینتهـي نسـبه إلـى الحسـین بـن علـي 
رضي اهللا عنهما، الشیخ أبو محمد الجیلي الحنبلي المشهور الزاهد، صاحب المقامـات والكرامـات وشـیخ الحنابلـة، رحمـه اهللا 

بــي ســعد، وســمع الحــدیث، وكــان یأكــل مــن عمــل یــده، وتكلــم فــي الــوعظ وظهــر لــه تعــالى؛ قــدم بغــداد، وتفقــه علــى القاضــي أ
 ).373/ 2صیت. صالح الدین، فوات الوفیات (

)؛ مجموعـــة، 528/ 1)؛ الســـیوطي، حســـن المحاضـــرة فـــي تـــاریخ مصـــر والقـــاهرة (179/ 1المقریـــزي، المقفـــى الكبیـــر ( (7)
 )97/ 1لنحو واللغة (الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقراء وا

) علـي بــن أحمـد بــن إسـماعیل بــن إبـراهیم بــن محمـد بــن مهـدي الكنــاني المـدلجي الشــیخ نـور الــدین الفـوي نزیــل الحــرمین، (8
)؛ 175/ 2ومات بالقاهرة في جمادى األولى سنة اثنـین وثمـانین وسـبعمائة. الفاسـي، ذیـل التقییـد فـي رواة السـنن واألسـانید (

 ).234/ 5ریخ البلد األمین (العقد الثمین فى تا
 ).528/ 1)؛ السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة (179/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ( (9)
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والموفـق  ،)2( الحـافظ والبرهـان الحلبـي، و )1( منهم: الجمال بن موسى المراكشـي :تالمذته
 والشیخ الصالح الولي شمس الدین علي بن عمر القرشي الشاذلي، )4( )3( والموفق األبي

 ، )6( )5( الشاذلي
 .)1( )7( محمد بن أحمد بن علي الغزولي الحنبليو 

                                                           
) محمد بن موسى بن علي بن عبـد الصـمد بـن محمـد بـن عبـد اهللا الجمـال أبـو البركـات وأبـو المحاسـن المراكشـي األصـل (1

ه)، ولـد فـي مكـة ونشـأ بهـا فحفـظ القـرآن والعمـدة 823ه/ 789ویعرف بابن موسى. (المكي الشافعي سبط العفیف الیافعي 
والتنبیـه والمنهــاج الفــرعیین وألفیــة النحــو وغیرهـا، أثنــى ابــن حجــر علیــه بقولــه: " الشـیخ االمــام العــالم الفاضــل البــارع الرحــال، 

تـوفي ولـه مـن العمـر أربعـة وثالثـون عامـا فقـط، جمال الدین، سلیل السلف الصالحین، عمدة المحدثین نفـع اهللا بـه " مـع أنـه 
)؛ الســخاوي، الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع 115/ 1وقــال الســخاوي: "أخــذ عنــه مــن االكــابر..!". الــذهبي، الكاشــف (

 ).183/ 2)؛ الباباني، هدیة العارفین (56/ 10(
الحلبــي المولــد  -طــرابلس الشــام  -لســي االصــل ) هــو برهــان الــدین القــوف أبــو الوفــاء إبــراهیم بــن محمــد بــن خلیــل الطراب(2

والوفاة، الشافعي المذهب، یعرف ببرهان الدین الحلبي، وبسـبط ابـن العجمـي، وبـإبراهیم المحـدث، وبالبرهـان المحـدث، حـافظ 
حلب في زمانه، وهو قرشي أموي من جهـة أمـه، ومولـده فـي ثـاني عشـري رجـب مـن سـنة ثـالث وخمسـین وسـبعمائة بحلـب. 

)؛ ابــن شــاهین، نیـــل األمــل فــي ذیـــل 91/ 1)؛ الــذهبي، الكاشـــف (65/ 1كــي، تهـــذیب الكمــال فــي أســـماء الرجــال (ابــن الز 
 ).30/ 5الدول (

) علي بن إبراهیم بن علي بن راشـد الموفـق أبـو الحسـن اإلبـي بكسـر الهمـزة ثـم موحـدة مشـددة الیمـاني ثـم المكـي الشـافعي (3
ة بتعـز مـن بـالد الـیمن، ونشـأ بهـا فحفـظ القـرآن وصـلى بـه علـى العـادة وهـو ابـن ویعرف بـاإلبي. ولـد قبیـل التسـعین وسـبعمائ

ثمان وانفرد في تلك النواحي بصـالته بـه فـي هـذا السـن وكـذا حفـظ الملحـة والتنبیـه إال الیسـیر مـن آخـره ونحـو أربعـین مقامـة 
شـي الحـافظ صـحبة الركـب الشـامي من مقامات الحریري، وارتحل في موسـم سـنة أربـع عشـرة رفیقـا للجمـال بـن موسـى المراك

فسـمعا بالمدینــة ثــم بدمشــق وحلــب وحمــص وحمــاه وبعلبــك والرملـة وبیــت المقــدس والخلیــل والقــاهرة ومصــر وٕاســكندریة، فكــان 
)؛ 115/ 1ممن سمع علیه ... بحلب حافظها البرهـان، والعـز الحاضـري، والشـهاب ابـن العـدیم وطائفـة. الـذهبي، الكاشـف (

 ).154-153/ 5مع ألهل القرن التاسع (السخاوي، الضوء الال
 )133/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((4)
م): متصـوف یمـاني، عرفـه  1425 - 1354هـ =  828 - 755) علي بن عمر بن إبراهیم القرشي الصوفي الشاذلي ((5

عرفه السخاوي بشیخ الیمن ولد بالقرشیة السفلى مـن وادي رمـع، فـي زبیـد، وٕالیهـا نسـبته. وحـج وأقـام فـي القـدس مـدة، وانتقـل 
قـام بسـیاحة إلـى بــالد إیـران والحبشـة. ولمــا رجـع إلـى بــالده إلـى مصـر، فتصـوف علــى الطریقـة االذلـة، وعــاد إلـى الـیمن، ثــم 

 ).316/ 4استوطن " المخا " وابتنى فیها بیوتا له وللوافدین علیه، وتوفي بها. الزركلي، األعالم (
 ).1/266) البریهي، طبقات صلحاء الیمن ((6
عــین وســبعمائة، واشــتغل بــالعلم، وُعنــي ) الزراتیتــي شــمس الــدین محمــد بــن علــي بــن محمــد الغزولــي. ولــد ســنة ثمــان وأرب(7

بــالقراءات مــن ســنة ثــالث وســتین وهلــم جــرا. مــات فــي جمــادى اآلخــرة ســنة خمــس وعشــرین وثمانمائــة، وهــو آخــر مــن روى 
القراءات العشر بمصر عن أصحاب الصائغ، وكان أّمة في علم المیقات والفلكّیات. ابـن الجـزري، غایـة النهایـة فـي طبقـات 
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عـانى صـناعة فبعـد أن  ،)3( بفقـرهاشـتهر ، )2( كثیـر المعـروف رجًال صالحاً كان  صفاته:
وعـــرف بالزهـــد  ، واتصـــف)4( فـــي البدایـــة، أكمـــل بقیـــة حیاتـــه یســـترزق بالعقـــاقیر الخیاطـــة
  .)6( یداوي المرضى احتساباً النبوي وكان في كل سنة في شهر المولد  ،)5( بالصالح

لعلمیـــة، ومكانتـــه عنـــد ســـالطین مكانتـــه او رحالتـــه،  المبحـــث األول: :الفصـــل الثـــاني

  عصره.

 رحالته:

تجول ابن زقاعة في ربوع فلسطین قاطبة یبحث عن مالمح هویتها راهبًا وراغبًا 
 ، والخلیـل)8( ، فـزار بیـت المقـدس)7(في تسجیلها واالستفادة من كل ما تنبته أرضـها 

 .)12( الرملة، ونابلس، و )11(ویافا وعسقالن وعكا وارسوف ، )10( ، وغزة)9(

 بذكركم معمور   فالقلب بیت المقدس
 ودمع عیني سلسله   وادي جهنم بقلبي

 عندي وحق الطور   وعین سلوان ماهي

                                                                                                                                                      

)؛ ابن شاهین، نیل األمـل فـي ذیـل الـدول 510/ 1)؛ السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة (210/ 2القراء (
)2 /239.( 

 ).133/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((1) 
 )134/ 1المصدر نفسه ( (2)
 )179/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ( (3)
 )134/ 1اسع (السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن الت(4)
 )167/ 1ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ((5)
 )152الغزي، بهجة الناظرین إلى تراجم المتأخرین من الشافعیة البارعین (ص:  (6)
 )2المبیض، مالمح من جغرافیة فلسطین في دیوان ابن زقاعة الغزي (ص (7)
 )103/ 1) الذهبي، الكاشف ((8
 )2زقاعة، دیوان ابن زقاعة الغزي (ص) ابن (9

 )35) المصدر نفسه (ص(10
 )41) المصدر نفسه (ص(11

 )103/ 1الذهبي، الكاشف ((12) 
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 لكم ومیزان الوفا   أقسم بمعراج حبي
 أنتم لعیني نور   وما تلي بالصخرة
 حطیت فیه سلوتي   نعم وفي باب حطة

 )1( للمدنف المهجور          باهللا افتحوا باب رحمة
وطرطــوس، وطـرابلس،  صـیداو صـور، العدیـد مــن مـدن بـالد الشـام مثــل: ابـن زقاعـة زار 

ـــة  ، وبیـــروت، وجبلـــة،وبعلبـــك زار مصـــر مـــرتین: و  لـــب وحمـــاة ودمشـــق،، وح)2(والالذقی
ــــــي ســــــنة ثمــــــانین وســــــبعمائة ــــــى: ف ــــــة: فــــــي ســــــنة ســــــت وثمــــــانین م)1378(االول  والثانی

جــاور و  ،)4( وبلبــیسوطــاف فــي القــاهرة، واالســكندریة، ودمیــاط،  ،)3( )1384ة(وســبعمائ
 .)5(سنة بالحرم في مكة قبل موته 

عددت رحالت ابن زقاعة الداخلیة والخارجیة، فقد تنقل بین مدن فلسطین ومصر وبالد ت
الزمنیــة التــي  الشــام، ویــدل ذلــك علــى تــوفر األمــن، واالزدهــار االقتصــادي فــي تلــك المــدة

كما أن لـرحالت ابـن  ،الثقافیةلحركة ل همتشجیعو  ،عاشها ابن زقاعة من عصر الممالیك
نـــوع ثقافتـــه ونمـــوه الفكـــري والروحـــي، ومقابلتـــه زقاعـــة أهـــدافًا بحثیـــة وتأملیـــة؛ أثـــرت فـــي ت

للعدید من الشیوخ الذین استقى منهم العلـوم والمعـارف المتنوعـة، كمـا وّرث علمـه للكثیـر 
  . من تالمیذه ومریدیه الذین صادفهم في رحالته، والذین قصدوه لیتلقوا عنه

، ولمـــع نجمـــه فـــي التصـــوف )6(عـــالم فـــي القـــراءات والفلـــك، والكیمیـــاء  مكانتـــه العلمیـــة:
، وتفرد )2( ، وتولع باألدب ونظم كثیرًا من الشعر، وشعره جیده أكثر من ردیئه)1(والطب 

                                                           
 )37) ابن زقاعة، دیوان ابن زقاعة الغزي (ص(1
 )41) المصدر نفسه (ص(2

 )103/ 1الذهبي، الكاشف ( (3) 
 )103/ 1ي، الكاشف ()؛ الذهب55،22،10ابن زقاعة، دیوان ابن زقاعة الغزي (ص(4)  
 )132/ 1)؛ السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (25، 5المصدر نفسه (ص(5) 
)؛ الغـزي، بهجــة النـاظرین إلــى تـراجم المتــأخرین مـن الشــافعیة البــارعین 360/ 6المقریـزي، الســلوك لمعرفـة دول الملــوك ((6)

 )89/ 1)؛ كحالة، معجم المؤلفین (152(ص: 
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ومنافع النبات فكان یصف أشیاء منها لألوجاع كاألطباء،  )3( وتفرد في معرفة األعشاب
ویسـترزق بالعقــاقیر، وتزهــد وســاح فــي طلــب األعشـاب، وكــان أعجوبــة زمانــه فــي معرفــة 

 .)5(، عارفًا باألوقات )4( األعیان واستحضار الحكایات و (الماجریات)
ریس فـي مدینـة ویعد ابن زقاعة مـن أعـاظم العلمـاء وأجـالء الفضـالء الـذین تصـدروا للتـد

، ومــن شــیوخ الطــرق الصــوفیة الــذین تصــدروا لإلرشــاد )6(غــزة فــي القــرن الثــامن الهجــري 
، ومــــن شــــعراء فلســــطین الكبــــار الــــذین أرخــــوا لنباتــــات )7(وتربیــــة المریــــدین فــــي زوایــــاهم 

 .)8(فلسطین وتسمیاتها واستخداماتها 
 مكانته عند سالطین عصره:

وصــلت شــهرته إلــى رأس الدولــة المملوكیــة الظــاهر برقــوق فكــان یســتدعیه مــن غــزة إلــى 
القاهرة لحضور المولد النبوي الشریف فنال منه الوجاهـة التـي لـم یحـظ بهـا أي فـرد آخـر 

، وشاع ذكره وبعد )9(حتى اعتلى أعلى المناصب " وأصبح یجلس فوق "قضاء القضاء" 
 .)10(صیته مّدة سنین 

، )11(الملـــك الناصـــر حتـــى كـــان ال یســـافر إال فـــي الوقـــت الـــذي یحـــدده لـــه  وعظمـــه ابنـــه
، ومــن ثــم نقــم علیــه الملــك )1(فاســتقر ابــن زقاعــة فــي القــاهرة، وســكن علــى شــاطئ النیــل 

                                                                                                                                                      

 )2المبیض، مالمح من جغرافیة فلسطین في دیوان ابن زقاعة الغزي (ص (1)
 )167/ 1ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ((2)
 )19/ 1)؛ الباباني، هدیة العارفین (64/ 1)؛ الزركلي، األعالم (179/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ((3) 
 ) 64/ 1)؛ المصدر نفسه (17/ 3مر (ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء الع (4)
)؛ السـخاوي، الضـوء الالمـع ألهـل القـرن 153الغزي، بهجة الناظرین إلى تراجم المتأخرین من الشـافعیة البـارعین (ص: (5) 

 )132/ 1التاسع (
 )279-2/278الطباع، أتحاف األعزة في تاریخ غزة ((6)
 )2/229المرجع نفسه ( (7)

       www.refugeeacademy.orgراث الشعبي الفلسطیني األشقر، النبات في الت )8(

)؛ المبــــیض، مالمــــح مــــن جغرافیـــــة 65/ 1)؛ الزركلــــي، األعــــالم (360/ 6المقریــــزي، الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك ( (9)
 )2فلسطین في دیوان ابن زقاعة الغزي (ص

 )179/ 1كبیر (المقریزي، المقفى ال (10)
)؛ ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي 152الغــزي، بهجــة النــاظرین إلــى تــراجم المتــأخرین مــن الشــافعیة البــارعین (ص: (11) 

 )  132/ 1)؛ السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (167/ 1والمستوفى بعد الوافي (
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المؤیــد ونالتــه منــه محنــة یســیرة فــي أول دولتــه وشــهد علیــه عنــده جماعــة مــن الطواشــیة 
 .)2(وغیرهم بأمور منكرة فأهمله 

 مؤلفاته، وكرامته، وآراء العلماء فیه، ووفاته. ني:المبحث الثا

  مؤلفاته:

 .)3( كتاب دوحة الورد في معرفة الّنرد -1

 .)4( كتاب تقریب التعجیم في حرف الجیم -2

 .)5( كتاب لوامع األنوار في سیرة األبرار -3

ـــــة)، وهـــــي  -4 ـــــي معهـــــد المخطوطـــــات العربی ـــــاب الوجـــــود (مخطوطـــــة بخطـــــه ف كت
 )6(منظومات له في الفلك والجبال واألنهار...إلخ 

قصـــیدة تائیـــة فـــي وصـــف األرض ومـــا احتـــوت علیـــه كانـــت فـــي البدایـــة خمســـة  -5
 .)8(ثم أكملها سبعة آالف وسبعمائة وسبعة وسبعون بیتًا  )7(آالف بیت 

زقاعة فـي كونهـا اختصـرت الزمـان والمكـان بـدالالتها المعنویـة، تكمن أهمیة قصیدة ابن 
والجغرافیــة، والتاریخیـــة، فقـــد أحـــال قصـــیدته إلــى معجـــم لألمـــاكن الفلســـطینیة مثـــل: بـــاب 
السلســلة وبیــت المقــدس وعــین ســلوان وجبــل الطــور وبــاب حطــة وبــاب الرحمــة وســلیمان 

تـدل علـى مكانـة بیـت المقـدس علیه السالم وعیسى علیه السالم وبـاب األسـباط وغیرهـا ل
           )9(.لوثیقة بین القطر الشامي والمصريمنذ القدم ومدى حفاوة الناس به والصلة ا

                                                                                                                                                      

 )130/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((1) 
)؛ ابـن حجـر، إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر 152الغزي، بهجة الناظرین إلى تراجم المتـأخرین مـن الشـافعیة البـارعین (ص: (2) 

 )132/ 1) السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (17/ 3(
ســرة فــي تــراجم أئمــة )؛ مجموعــة، الموســوعة المی19/ 1)؛ البابــاني، هدیــة العــارفین (180/ 1المقریــزي، المقفــى الكبیــر ( (3)

 )98/ 1التفسیر واإلقراء والنحو واللغة (
 )19/ 1)؛ الباباني، هدیة العارفین (180/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ( (4)
 )89/ 1)؛ كحالة، معجم المؤلفین (64/ 1الزركلي، األعالم ( (5)
 )2/279)؛ الطباع، أتحاف األعزة في تاریخ غزة (64/ 1المصدر نفسه ( (6)
 )89/ 1)؛ كحالة، معجم المؤلفین (19/ 1الباباني، هدیة العارفین ( (7)
 )64/ 1)؛ الزركلي، األعالم (180/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ( (8)
 ) 268المقطف، محمود رجب المقطف، داللة الصورة الفنیة في الفنون الشعریة المستحدثة من العهد المملوكي (ص (9) 
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ویـدل علـى مالمـح جغرافیـة ویعد دیوان ابن زقاعة من أهم مخطوطـات فلسـطین النـادرة، 
وهــــو أكبــــر دلیــــل علــــى كــــذب افتــــراءات المقولــــة  فلســــطین الطبیعیــــة بــــدالالتها التاریخیــــة

الصــهیونیة: "بــأن أرض فلســطین كانــت خالیــة مــن أهلهــا، ففیــه صــورة حیــة عــن النــاس 
 )1(."والمدن والقرى واألزهار والمروج واألنهار

توجد ثـالث مخطوطـات لهـذا الـدیوان، إحـداها نسـخت فـي دمشـق، والثانیـة موجـودة بـدار 
 ) 2( .مكتبة جامعة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة الكتب المصریة، والثالثة في

وتحتــوي مكتبــة الجــامع العمــري الكبیــر فــي غــزة علــى دیــوان ابــن زقاعــة، وقــد كــان فــي 
مكتبـــة المرحـــوم الشـــیخ علـــي أبـــو المواهـــب الـــدجاني، وقـــد أوقفـــه حفیـــده یوســـف الـــدجاني 

 )3( .لمكتبة الجامع قبل النكبة
نسخة كتبها: محمد بن عیسى الكوراني الحسیني القـادري ورقة،  52یتكون الدیوان على 

ه، بخط نسخي جمیل، وكتبت العناوین باللون األحمر، أوله: "بسم 1150الشاذلي سنة 
اهللا الرحمن الرحیم وبه نستعین، قال الشیخ اإلمـام والعـالم العامـل قطـب العـارفین ومربـي 

ر إلى اهللا محمـد بـن بهـادر بـن أحمـد المریدین ومفید الطالبین أبو اسحق إبراهیم بن الفقی
القرشي النوفلي الشافعي مذهبًا القـادري طریقـة الغـزي بلـدة الشـهیر بـابن زقاعـة قـدس اهللا 

  )4( .روحه ونور ضریحه آمین"

                                                           

)؛ المبـیض، مالمـح مـن جغرافیـة فلسـطین فـي دیـوان ابـن 1(ص اعـة الغـزَّي وثیقـة أدبیـة تاریخیـةدیوان ابـن ُزقَّ  العمصي، (1)
 )5زقاعة الغزي (ص

 )1المبیض، مالمح من جغرافیة فلسطین في دیوان ابن زقاعة الغزي (ص (2)
 )470/ 104( 4 -أرشیف ملتقى أهل الحدیث (3) 
 )2/279الطباع، أتحاف األعزة في تاریخ غزة ((4)
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فـّن)1(له قصیدة مدح بها البرهـان بـن جماعـة مؤلفات أخرى: -6 فـي قصـیدة ولـه ،
األعظــم االســم فیهــا أن مریدیــه بعــض زعــم ، ومــن شــعره مــا أنشــد )2(التصــّوف

مّكة قاضى ظهیرة بن السعادات أبو محمد الدین جمال القضاة )3(.قاضى

كــان النــاس فیــه علــى أقســام: فمــنهم مــن كــان یعتقــد صــالحه؛ ومــنهم مــن كــان كراماتــه:
یطنــب فــي غزیــر علمــه وفضــله؛ ومــن الصــوفیة مــن كــان یــزعم أنــه یعــرف علــم الحــرف، 

وبعض الناس من أهل غزة یقولون أنه ) 5(ویتلقون عنه كرامات)4(ویدري االسم األعظم
.)7(، وشاعت عنه مخاریق وشعبذة)6(ینفق من الغیب ویطلبون منه الدعاء 

أن تعـالى اهللا فسـألت خلـوة فـي یومـًا كنـت " المقـدس: بیـت فـي القرمـي محمـد الشـیخ قال
إبـراهیم الشـیخ فـإذا أولیائـه مـن ولي ید على قمیصًا لي ومعـه قمـیص فقـال أعطـوا یبعث

  )8(.هذا القمیص للشیخ وانصرف من ساعته
وتوجــد مغــارة فــي مدینــة الخلیــل تعــرف بمغــارة ابــن زقاعــة، وتقــع المغــارة علــى رأس جبــل 
عـــال یطـــل علـــى الحـــرم اإلبراهیمـــي، وقـــد ســـكن ابـــن زقاعـــة المغـــارة لمـــدة طویلـــة، وكـــان 

ر الصـــوفیة فیهـــا، وتحظـــى المغـــارة الـــدراویش الصـــوفیة یرتادونهـــا ویقیمـــون حلقـــات الـــذك
بمكانــة مـــن التقــدیس، وال یـــزال قســم كبیـــر مــن عامـــة النــاس یزورونهـــا، وقــد زار المكـــان 

)9(.العالمة الشیخ یوسف القرضاوي

                                                          

/ 1)؛ السـخاوي، الضـوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع (169/ 1ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمسـتوفى بعـد الـوافي ((1)
133(
)133/ 1)؛ المصدر نفسه (127/ 14المصدر نفسه ((2)
)126/ 14المصدر نفسه ((3)
)64/ 1ي، األعالم ()؛ الزركل166/ 1ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ((4)
)132/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((5)
)134/ 1المصدر نفسه ((6)
)180/ 1المقریزي، المقفى الكبیر ((7)
)131/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((8)

جرادات، المغارة والكهف )9(
سع ( )/ ع ألهل القرن ال

یریریرالخلیل/سعیرsanabelssc@yahoo.comsasasasasanaف  لیلیلیلیلیل/ل/ل/ل/
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وتحتــوي مدینــة غــزة علــى فســقیة بجبــل المنطــار، تعــرف بمغــارة "صــقاعة" بتحریــف الــزاي 
 .)1(بالصاد، كأنه كان یختلي بها ویتعبد فیها 

  آراء العلماء فیه:
: "وناهیـــك بـــه بشـــیخنا اإلمـــام العالمـــة شـــیخ )2(كتـــب الجمـــال بـــن ظهیـــرة بخطـــه  ·

 )3( .الطریقة والحقیقة أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن زقاعة الغزي "
كــان مــاهرًا فــي استحضــار الحكایــات والماجریــات فــي  ابــن حجــر العســقالني: " ·

   .)4(الحال وفي النظم والنثر عارفًا باألوقات"
ابن تغري بردي: كان إمامًا بارعًا ُمَفنَّنًا في علوم كثیرة ال سیما معرفة األعشاب  ·

 .)6(، وقال:" بالجملة كان رئاسته في علوم كثیرة" )5(والریاضة وعلم التصوف 
ابــن شــاهین: كــان عارفــًا بكثیــر مــن الفنــون واألعشــاب وغیرهــا. ولــه نّظــم كثیــر  ·

 .)7(وأشیاء مبتدعة، وكان یعتقد به السلطان برقوق ویعّظمه جدًا 
المقریـــزي: " قـــال الشـــعر، ونظـــر فـــي النجـــوم وعلـــم الحـــرف، وبـــرع فـــي معرفــــة  ·

األعشـــــاب، وســـــاح فـــــي األرض، وتجـــــرد وتزهـــــد فاشـــــتهر بـــــبالد غـــــزة، وعـــــرف 
 .)8(صالح" بال

                                                           

 )4/29الطباع، إتحاف األعزة في تاریخ غزة ( (1)
محمـد بـن عبـد اهللا بـن ظهیــرة بـن أحمـد بـن عطیــة بـن ظهیـرة بـن مـرزوق بــن محمـد بـن سـلیمان بــن علـي بـن علیـان بــن  (2)

قاســم القرشــي المخزومــي المكــي القاضــي العــالم قاضــي مكــة وخطیبهــا وفقیــه الحجــاز ومفتیــه وحافظــه، ابــن قاضــى شــهبة، 
 )54/ 4طبقات الشافعیة (

/ 1)؛ السـخاوي، الضـوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع (167/ 1لمسـتوفى بعـد الـوافي (ابن تغـري بـردي، المنهـل الصـافي وا(3)
132( 
 )131/ 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ( (4)
/ 1)؛ حــاجي خلیفــة، ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول (172/ 9ابــن العمــاد، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ( (5) 
51( 

 )167/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (ابن تغري بردي، (6)  
 )260/ 3ابن شاهین، نیل األمل في ذیل الدول ((7)  

 )172/ 9ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ((8)
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ذكره السیوطي ممن كان بمصر من الصلحاء والزهـاد، "واشـتغل بـاآلداب، وقـال  ·
 .)1(الشعر، ثم ساح في األرض، وتجرد وتزهد، وعظم قدره، وشاع ذكره" 

، بمنزلـــه فـــي مصـــر علـــى )2(مـــات فـــي ذي الحجـــة ســـنة ســـت عشـــرة وثمانمائـــة  وفاتـــه:
 .)4(وتسعین سنة  ، عن اثنتین)3(شاطئ النیل ودفن خارج باب النصر 

كــان قبـــره مشـــهورًا إلـــى القـــرن الثـــاني عشــر، وزاره العالمـــة الشـــیخ عبـــد الغنـــي النابلســـي، 
وذكــره فــي رحلتــه الحقیقــة والمجــاز فــي رحلــة الشــام ومصــر والحجــاز، فقــال إنــه بالزقــاق 
الذي على میمنة الخارج من باب النصر في مزار علیه باب وعلى تابوته ثوب أخضر، 

 .)5(عامة یقصدونه بالزیارة وما زال ال
ال " العبدلي" في كتاب "المـزارات " وكـان بهـذه المقبـرة قـدیمًا قبـور كثیـرة مـن أهـل العلـم ق

معظمها مقصودة بالزیارة فاندرس غالبها وبقي منها بهذا العهد قبر اإلمام " برهان الدین 
 .)6(بن زقاعة" أحد العلماء وشیخ الطریقة القادریة في القرن التاسع الهجري 

ال الوجاهـــة والتشـــریف مـــن أجـــل العلمـــاء، وحصـــل علـــى االحتـــرام نجـــد أن ابـــن زقاعـــة نـــ
والتبجیل من عامة الناس، حتى اعتقدوا بصالحه، وعدوه ولي من أولیاء اهللا الصالحین، 
وما زالوا یقصدون قبره في مصر للدعاء طالبین من اهللا قضاء حوائجهم تبركًا بمـن دفـن 

 ابن زقاعة. في ذلك القبر، أال وهو ابن غزة، العالم الجلیل
  

                                                           

 )528/ 1السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة ((1)
 )406/ 2ابن الغزي، دیوان اإلسالم ( )؛528/ 1السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة ((2)
 )173/ 9)؛ ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (17/ 3ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر ( (3)
/ 14)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة فــى ملــوك مصــر والقــاهرة (360/ 6المقریــزي، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ((4) 
 )170/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( )؛ ابن تغري بردي،126
 )  31تیمور، األثار النبویة (ص  (5)
 )4/29الطباع، إتحاف األعزة في تاریخ غزة ( (6)



 ISSN (2706-5025( 2022فبرایر  -العدد الثامن مجلة التاریخیة الفلسطینیة

91 

 

 الخاتمة:

لعلنا في محاولة دراسة حیاة ونشأة ابن زقاعة العلمیة، ومـا عاصـرها مـن األحـداث التـي 
مرت بغزة خاصة وفلسطین عامة، نستطیع فـي نهایـة دراسـتنا أن نبـین أهـم النتـائج التـي 

 توصلنا إلیها، وهذه النتائج هي:
بازدهـــار العلـــم، واالهتمـــام تمیـــز العصـــر الـــذي حكـــم فیـــه الممالیـــك مدینـــة غـــزة  .1

 بالعلماء، وانتشار التعلیم.

حظیـــــت مدینـــــة غـــــزة بمكانـــــة عظیمـــــة فـــــي العصـــــر المملـــــوكي؛ وســـــمیت بغـــــزة  .2
 المحروسة، والمملكة الغزیة.

اهــــتم نائــــب غــــزة علــــم الــــدین الجــــاولي بعمارتهــــا حتــــى أطلــــق علیــــه بــــاني غــــزة  .3
 ومعمرها.

السیاسـي لهمـا األثـر فـي إنتـاج  تأكید الحقیقـة التـي مفادهـا أن االسـتقرار والهـدوء .4
 مبدعي أي بلد.

 الجد، واالجتهاد، والمثابرة، والطموح یصنع المستحیل. .5

اســتطاع ابــن زقاعــة التغلــب علــى ظروفـــه المعیشــیة الصــعبة فــي بدایــة حیاتـــه،  .6
 وحقق أعلى درجات العلم والشرف.

 أخذ ابن زقاعة عن أكابر الشیوخ في زمان عصره. .7

 ء ممن تتلمذوا على ید ابن زقاعة، وذاعت شهرتهم.اشتهر العدید من العلما .8

عــاش ابــن زقاعــة فقیــرًا، زاهــدًا، محســنًا، محتســبًا رغــم مــا حظــي بــه مــن مكانــة  .9
 مرموقة عند سالطین الممالیك.

ارتحل ابن زقاعـة طالبـًا للعلـم فـي فلسـطین، وبـالد الشـام، ومصـر، وتنقـل بـین  .10
 ه.مدنها، واستقى من علومها، وكثر تالمذته ومریدی

شــّكل ابـــن زقاعـــة موســوعة علمیـــة؛ فقـــد نبــغ فـــي الكثیـــر مــن العلـــوم، وصـــنف  .11
 العدید من المؤلفات.
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یعــد ابــن زقاعــة ممــن مارســوا مهنــة التــدریس فــي مدینــة غــزة فــي القــرن الثــامن  .12
 الهجري.

 نال ابن زقاعة احترامًا كبیرًا بین سكان غزة، وأجلوه، ووقروه. .13

فیهمــا، األولــى فــي غــزة، والثانیــة فــي  توجـد مغارتــان ســكنهما ابــن زقاعــة وتعبــد .14
 الخلیل.

 شهد البن زقاعة علماء عصره بنبوغه، وصالحه، وزهده. .15

 یعد قبر ابن زقاعة في مصر مزارًا للعامة یقصدونه للدعاء. .16
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 المراجع:والمخطوطات و المصادر 

ابـــن الجـــزري، شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر ابـــن الجـــزري، محمـــد بـــن محمـــد بـــن یوســـف (المتـــوفى:  .1
 هـ.1351هـ)، غایة النهایة في طبقات القراء، مكتبة ابن تیمیة، 833

ابن الزكي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمـال الـدین ابـن الزكـي أبـي محمـد  .2
هـ)، تهذیب الكمال في أسماء الرجـال، تحقیـق: د. بشـار 742القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

 م.1980 – 1400، 1بیروت، ط –عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الَعكــري الحنبلــي، أبــو الفــالح (المتــوفى:  .3
هــــ)، شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب، تحقیـــق: محمـــود األرنـــاؤوط، دار ابـــن كثیـــر، 1089
 م.1986 -هـ  1406بیروت، ط األولى،  –دمشق 

هـــ)، 1167عــالي محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الغــزي (المتــوفى: ابــن الغــزي، شــمس الــدین أبــو الم .4
لبنــان، ط األولــى،  –دیــوان اإلســالم، تحقیــق: ســید كســروي حســن، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 

 م.1990 -هـ  1411
)، 365ابن الفقیه، أبـو عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق الهمـداني المعـروف بـابن الفقیـه (ت  .5

 م. 1996 -هـ  1416الهادي، عالم الكتب، بیروت، ط األولى، البلدان، تحقیق: یوسف 
ابــن تغــري بــردي، یوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اهللا الظــاهري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال  .6

هـــ)، المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تحقیــق: دكتــور محمــد محمــد 874الــدین (المتــوفى: 
 .أمین، الهیئة المصریة العامة للكتاب

حجـــر، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقالني (المتـــوفى:  ابـــن .7
هــــ)، إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر، تحقیـــق: د حســـن حبشـــي، لجنـــة إحیـــاء التـــراث اإلســـالمي، 852

 .م1969هـ، 1389مصر، 
 ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكـي .8

هـــ)، وفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقیــق: إحســان عبــاس، دار 681اإلربلــي (المتــوفى: 
 م1900بیروت،  –صادر 

 ابن زقاعة، إبراهیم بـن محمـد بـن بهـادر القرشـي الشـافعي، المعـروف بـان زقاعـة الغـزي (ت: .9
دن، األر -)، دیــوان ابــن زقاعــة الغــزي، تحقیــق: عبــد اللطیــف زكــي أبــو هاشــم، عمــانه816

 م. 2014، 1ط
ابن شاهین، زین الدین عبد الباسط بـن أبـي الصـفاء غـرس الـدین خلیـل بـن شـاهین الظـاهرّي  .10

هـــ)، نیــل األمــل فــي ذیــل الــدول، تحقیــق: عمــر عبــد 920الملطــّي ثــم القــاهري الحنفــّي (المتــوفى: 
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-ـ هـــ1422لبنـــان، ط األولـــى، –الســـالم تـــدمري، المكتبـــة العصـــریة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت 
م.2002

ابــن قاضــي شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر األســدي الشــهبي الدمشــقي، تقــي .11
ــیم 851الــدین ابــن قاضــي شــهبة (المتــوفى:  هـــ)، طبقــات الشــافعیة، تحقیــق: د. الحــافظ عبــد العل

.هـ1407بیروت، ط األولى، –خان، عالم الكتب 
ال الــدین ابــن منظــور األنصـــاري ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علـــى، أبــو الفضــل، جمــ.12

ــــــوفى:  ــــــروت، ط–هـــــــ)، لســــــان العــــــرب، دار صــــــادر 711الرویفعــــــى اإلفریقــــــى (المت -3بی
ه.1414

http://www.ahlalhdeeth.comرابط الموقع: 4-أرشیف ملتقى أهل الحدیث .13

األشــــقر، د. أســــامة األشــــقر، النبــــات فــــي التــــراث الشــــعبي الفلســــطیني، أكادیمیــــة دراســــات .14
    www.refugeeacademy.orgالالجئین   

االصــــطخري، أبــــو اســــحاق إبــــراهیم بــــن محمــــد الفارســــي االصــــطخري، المعــــروف بــــالكرخي .15
.م2004والممالك، دار صادر، بیروت،هـ)، المسالك 346(المتوفى: 

األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، األشـقودري .16
هــــ)، سلســـلة األحادیـــث الضـــعیفة والموضـــوعة وأثرهـــا الســـیئ فـــي 1420األلبـــاني (المتـــوفى: 

م.1992هـ / 1412، 1الممكلة العربیة السعودیة، ط -األمة، دار المعارف، الریاض 
هـــ)، 1399البابــاني، إســماعیل بــن محمــد أمــین بــن میــر ســلیم البابــاني البغــدادي (المتــوفى: .17

ـــاء التـــراث العربـــي بیـــروت  ـــان، –هدیـــة العـــارفین أســـماء المـــؤلفین وآثـــار المصـــنفین، دار إحی لبن
م1951

الـــیمن البریهـــي، عبـــد الوهـــاب بـــن عبـــد الـــرحمن البریهـــي السكســـكي الیمنـــي، طبقـــات صـــلحاء .18
صنعاء.–ه)، تحقیق: عبد اهللا محمد الحبشي، مكتبة اإلرشاد 904(تاریخ البریهي)، (ت: 

–تبصـــیر المنتبـــه بتحریـــر المشـــتبه، تحقیـــق: محمـــد علـــي النجـــار، المكتبـــة العلمیـــة، بیـــروت .19
.لبنان

، 1لبنـــــــان، ط–التحفـــــــة اللطیفـــــــة فـــــــي تـــــــاریخ المدینـــــــة الشـــــــریفة، الكتـــــــب العلمیـــــــه، بیـــــــروت .20
م.1993هـ/1414 م.ـ/

.م195119--137013رة، تیمور، أحمد تیمور باشا، األثار النبویة، دار الكتاب العربي، القاهرة، .21
العمرانیــة األولــى فــي حیــاة اإلنســان، جــرادات، د إدریــس جــرادات، المغــارة والكهــف: المنشــأة.22

                   مغارة ابن زقاعة في الخلیل كنموذج، مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي

sanabelssc@yahoo.com         الخلیل/سعیر
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وبـــ » كاتــب جلبــي«نطیني العثمــاني المعــروف بـــ حــاجي خلیفــة، مصــطفى بــن عبــد اهللا القســط .23
هـــ)، ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول، تحقیــق: محمــود  1067(المتــوفى » حــاجي خلیفــة«

 .م2010تركیا،  –عبد القادر األرناؤوط، مكتبة إرسیكا، إستانبول 
)، هــ626الحموي، شهاب الدین أبـو عبـد اهللا یـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي (المتـوفى:  .24

 م.1995معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط الثانیة، 

الحنبلـي، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن العلیمـي الحنبلـي، أبـو الـیمن، مجیـر الــدین  .25
هـ)، األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، تحقیـق: عـدنان یـونس عبـد المجیـد 928(المتوفى: 

 عمان. –نباتة، مكتبة دندیس 
 م2018-4-19دنیا الوطن  .26

ه)، كنـز الـدرر وجـامع الغـرر، 645الدواداري، أبو بكر بن عبد اهللا بن أیبك الدواداري (ت:  .27
 م. 1960تحقیق: هانس ُروبرت رویمر، 

الـذهبي، شــمس الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمـد بــن عثمــان بــن َقاْیمــاز الــذهبي (المتــوفى:  .28
تة، تحقیـق: محمـد عوامـة أحمـد محمـد هـ)،  الكاشف في معرفة من له روایة فـي الكتـب السـ748

هــ  1413مؤسسـة علـوم القـرآن، جـدة، ط األولـى،  -نمر الخطیب، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمیة 
 .م 1992 -
زبــدة كشـــف الممالـــك وبیـــان الطـــرق والمســـالك، تحقیـــق: بـــولس راویـــس، المطبعـــة الجمهوریـــة،  .29

 م.1894باریس، 
القیســي، إیــاد بــن عبــد اللطیــف القیســي، الحبیــب، الزبیــري، ولیــد بــن أحمــد الحســین الزبیــري،  .30

مصــطفى بــن قحطــان الحبیــب، القیســي، بشــیر بــن جــواد القیســي، البغــدادي، عمــاد بــن محمــد 
مـن القـرن األول «البغدادي، الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقراء والنحـو واللغـة 

 –مجلـــة الحكمـــة، مانشســـتر ، »إلـــى المعاصـــرین مـــع دراســـة لعقائـــدهم وشـــيء مـــن طـــرائفهم
 .م2003 /ه1424بریطانیا، ط األولى، 

الزركلي، خیر الدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي (المتـوفى:  .31
 2002أیار / مایو  - 15هـ)، األعالم، دار العلم للمالیین، ط 1396

أبـي بكـر بـن عثمـان السخاوي، شمس الدین أبو الخیـر محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  .32
هـــ)، الجــواهر والــدرر فــي ترجمــة شــیخ اإلســالم ابــن حجــر، 902بــن محمــد الســخاوي (المتــوفى: 

لبنـان، ط  –تحقیق: إبراهیم باجس عبـد المجیـد، دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت 
 م 1999 -هـ  1419األولى، 
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لبنــان/  -عطــا، دار الكتــب العلمیــة الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقیــق: محمــد عبــد القــادر  .33
 م1997 -هـ 1418، 1بیروت، ط 

سیر أعالم النبالء، تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسـة  .34
 .م 1985هـ /  1405الرسالة، ط الثالثة ، 

هــــ)، حســـن 911الســـیوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــالل الـــدین الســـیوطي (المتـــوفى:  .35
ضرة في تاریخ مصر والقاهرة، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیـاء الكتـب العربیـة المحا

 .م 1967 -هـ  1387مصر، ط األولى  –عیسى البابي الحلبي وشركاه  -

هــ)، أعیـان العصـر وأعـوان 764الصفدي، صالح الدین خلیـل بـن أیبـك الصـفدي (المتـوفى:  .36
لـــدكتور نبیـــل أبـــو عشـــمة، الـــدكتور محمـــد موعـــد، النصـــر، تحقیـــق: الـــدكتور علـــي أبـــو زیـــد، ا

 –لبنـــان، دار الفكـــر، دمشـــق -الـــدكتور محمـــود ســـالم محمـــد، دار الفكـــر المعاصـــر، بیـــروت 
 م.1998-هـ  1418، 1سوریا، ط

 صــالح الــدین، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن شــاكر بــن هــارون بــن شــاكر .37
ت الوفیـــات، تحقیــــق: إحســـان عبــــاس، دار هــــ)، فــــوا764الملقـــب بصــــالح الـــدین (المتــــوفى: 

 م.1973، 1بیروت، ط –صادر 
 .بیروت –الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار مكتبة الحیاة  .38

الطباع، عثمان مصطفى الطباع، إتحـاف األعـزة فـي تـاریخ غـزة، تحقیـق: عبـد اللطیـف زكـي  .39
 .م1999 –ه 1420، 1أبو هاشم، مكتبة الیازجي، ط

بیـــــت المقـــــدس،  –ف، تـــــاریخ غـــــزة، مطبعـــــة دار األیتـــــام اإلســـــالمیة العـــــارف، عـــــارف العـــــار  .40
 .م1943 –ه 1362

العقــد الثمــین فــى تــاریخ البلــد األمــین، تحقیــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة،  .41
 م.1998، 1بیروت، ط

العمـــري، أحمـــد بـــن یحیـــى بـــن فضـــل اهللا القرشـــي العـــدوي العمـــري، شـــهاب الـــدین (المتـــوفى:  .42
 هـ1423مسالك األبصار في ممالك األمصار، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط األولى، هـ)، 749

العمصي، حنین العمصي، دیوان ابن ُزقَّاعة الغزَّي وثیقة أدبیة تاریخیة شاهدة وناطقة على  .43
 المزاعم واالفتراءات الصهیونیة، مؤسسة عیون على التراث للدراسات واألبحاث والنشر

هـــ)، تــاریخ البیمارســتانات فــي اإلســالم، دار 1365َأحمــد ِعیســى (المتــوفى: ِعیســى، الــدُّْكُتور  .44
 .م 1981 -هـ  1401لبنان، ط الثانیة،  –الرائد العربي، بیروت 
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ـــدین أبـــو البركـــات محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد اهللا الغـــزي العـــامري الشـــافعي  .45 الغـــزي، رضـــي ال
ن الشـافعیة البـارعین، دار ابـن حـزم هـ)، بهجة النـاظرین إلـى تـراجم المتـأخرین مـ 864(المتوفى: 

 .م 2000 -هـ  1421لبنان، ط األولى،  –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الفاسي، محمد بن أحمد بن علي، تقي الـدین، أبـو الطیـب المكـي الحسـني الفاسـي (المتـوفى:  .46
كتـب العلمیـة، هـ)، ذیل التقیید في رواة السنن واألسانید، تحقیق: كمـال یوسـف الحـوت، دار ال832

 م.1990هـ/1410، 1بیروت، لبنان، ط
الفراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى:  .47

هـــــ)، كتــــاب العــــین، تحقیــــق: د مهــــدي المخزومــــي، د إبــــراهیم الســــامرائي، دار ومكتبــــة 170
 الهالل، المكتبة الشاملة.

هــ)، صـبح 821أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتـوفى: القلقشندي، أحمد بن علي بن  .48
 األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمیة، بیروت.

ـــة المثنـــى  .49 ـــة، معجـــم المـــؤلفین، مكتب ـــة، عمـــر رضـــا كحال ـــاء التـــراث  -كحال بیـــروت، دار إحی
 .العربي بیروت

زقاعـة الغـزي، مجلـة المبیض، سـلیم المبـیض، مالمـح مـن جغرافیـة فلسـطین فـي دیـوان ابـن  .50
 مركز التخطیط الفلسطیني.

المبیض، سلیم عرفات المبـیض، غـزة وقطاعهـا دراسـة خلـود المكـان .. وحضـارة السـكان مـن  .51
العصـــر الحجـــري الحـــدیث حتـــى الحـــرب العالمیـــة األولـــى، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، 

 م. 1987
 م 2010هـ = دیسمبر  1432المحرم 

ـــ .52 بیـــدي، محّم بیـــدي مرتضـــى الزَّ ـــب بمرتضـــى الزَّ د بـــن محّمـــد بـــن عبـــد الـــرّزاق الحســـیني، الملّق
ـــوفى:  بیـــروت، األولـــى  –هــــ)، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، دار الفكـــر 1205(المت

 هـ 1414/

م)، المقفـــى الكبیـــر، تحقیـــق:  1440هــــ =  845المقریـــزي، تقـــي الـــدین المقریـــزي (المتـــوفى:  .53
 م 2006 -هـ  1427، 2لبنان، ط  –بیروت  محمد الیعالوي، دار الغرب االسالمي،

المقطــف، محمــود رجــب المقطــف، داللــة الصــورة الفنیــة فــي الفنــون الشــعریة المســتحدثة مــن  .54
 م2017 –العهد المملوكي، مجلة كلیة األداب جامعة بور سعید، العدد العاشر/ یولیو 

 القومي، دار الكتب، مصرالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد  .55
 بیروت. –نظم العقیان في أعیان األعیان، فیلیب حتي، المكتبة العلمیة  .56
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الیعقوبي، أحمد بن إسحاق (أبي یعقوب) بن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح الیعقـوبي (المتـوفى:  .57
 .هـ 1422هـ)، البلدان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط األولى، 292بعد 

58. http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p13-3.htm 

59. https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/04/19/461902.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


