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 احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي

 )حياته وحمنته(

 ضايعهناء سامل د. م.
  32/9/0230 :القبولتأريخ  32/8/0230: التقديمتأريخ 

 ةــــاملقدم

 تضههعالمية ههعالال(2)ومأل ههود   ال(1)شههت بالدههل الم شهه فالرههلكال اههنكالينههفالم هه  ن   
ةؤ فهه ب الو شهه مالم ليةهه   الوثق   ههعالومةههلعالم  مهه يالةهه الي ههعال وم ههعالم ليههوف الومد لههعالم 

الفجتههو مالند ههنكالةههوم المن  ههبالة   ههعالمالومةههكالم ةؤةةهه بالم الي ة ههع ال قهه الدهه كالينهه ةتف
ةل و ههعال ههمال مههفالوامههو نالم  شهه مالم ليةههم ال رننههومالمةههومعالم ف  تهه الميهه الم ليةهه  ال
وةؤةة بالم ليفالةة الانكالمث نهالمع ج د عالمي الةجةكاليننعالم ليهوفالوامو ناه الو  لته ال

ال.الة الم ليوفالم شنم ع الأل ت المة سالم لق  كالممةلة عإ  المة ف الوعة 
ودفضكالم ةو عالم جغنم مال دل الم ش فالم  يالشهنكالييقهعالمانه كالوةيهمالنيه كال
م لية  الم ةةية  الة الشا الةش نيالمألنضالوةغ ندت  الةة ال ها المألدهومأالمةه فالم ليةه  ال

                                                 

ال.ال/الج ةلعالم ةونكآل مأمني عالال/ ةفالم ا ن خال
مدهه المألث ههن المدههوالم يةهه الميههم الم ن ةههكال ههمالم اهه ن خ الايق ههيمالمةههنالمدهه الم ةههلفالاهه ةني ال منال(ال1)

؛الوم ظههنالناهه أمالمقههود الةيةهه الةههت ك ال11-1/ال9( ال1991 ال)د ههنوبمال1م ناهه أالم لندههم الم
( م ناهههه أال1991 ال)د ههههنوبمال1اههه ن خالم هههه  ن   ال ههههمالم ةونههههكالودهههل الم شهههه ف ال منالم  فهههه  س الم

ال.اللن ة
مد الومنك الجة كالم    المدوالمد المهللالةيةه الده الةهي ف الةفهنكالم نهنوأال همالمرده نال(الم ظنالنا أمال2)

ال.الد مالم وأ الايق يمالجة كالم ش  ك ال)م ق انكمالأمب( الم نا أالن ةل



د. هناء سامل ضايع م.                          احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي)حياته وحمنته(  

 

 222 

واده  كالالوا ه وكالةرايهجالجوم هأالم ةلن هعالد   نمةهعالوم ايي هكال  الدلض إل   كالة الدلضتفال
ال(1).المآلنم الوم ةج   عالوم ة  ظنكال  ة الد  تف

وةههه المو  هههكالم ليةههه  الم ههه   النههه  ال تهههفالمألثهههنالم دههه ن الوم ههه ونالم فلههه كال هههمالميهههفال
م يهه  عالو  و ههصالر نههعالودق ههعالم ليههوفالم ةههعالاههوالم يهه  ظالمدهه الم غ ههمالم ةق ةههم الم هه يال
ةههه ا  و صالد  ديهههعالوم  نمةهههعالميههه الضهههو الةههه الاهههوم نال  ههه الةههه الةليوةههه بالمههه الشرنههه اصال

ال.الم او  يالة المهللال مالديث  الا مالةي  آ اص الةيوال

 مسه ونسبه:إأواًل: 

اههوالمدهه الم غ ههمالدهه المدهه الم وميهه الدهه الميههمالدهه الةههنونالدهه النم ههعالدهه اليةهه الدهه ال
جلفههنالدهه الإدههنما فالم ةقههوكالدهه الإةههة م كالدهه المألة ههنالجلفههنالدهه الإدههنما فالمممنمدههمالدهه ال

ال(2)ةية الد الم  د  مالد المد المهللالد الجلفنالد المدمالم  أ 

                                                 

ةهههت ة اصالم لية هههعال(ال1) ريهههج المههه  فالمدههه المهلل الةو هههيالم ههه   المدههه المهللالدههه الةيةههه الم ةق ةهههمالي  اهههصالوم 
ال.ال12 ال2666 ة عالال33 مالةجيعالآ مأالم نم    الم ل  الاه الديعالة شونال026ال-111

م ة هه ني المدهه الم لظهه فالدهه المدهه الم قههوي الم انةيههعال و  هه بالم  قيههع الايق ههيمالدشهه نالمههوم الةلههنوج الةمدلههعال(ال2)
يةهههههه  الةهههههه نالممههههههلفالم  ههههههدل  الم؛الم هههههه ادم الةيةهههههه الدهههههه ال22-3/19( الف1911مآل مأ ال)م  جههههههج المال

؛ال111-21/113( ال1990 ال)د هههنوبمال3ع المايق يمدشههه نالمهههوم الةلهههنوجالوآرهههنو  الةؤةةهههعالم نةههه  
ن خالممةههلفالوو  هه بالم ةشهه ا نالومألمههلف الايق ههيمالمةههنالمدهه الم ةههلفالاهه ةني ال منالم ناهه أالم لندههم الأاهه
؛الاه ننكالم يفه ظ ال منالإي ه  الم اهنمعال191اهه( الن هفال066-191( اليهوم عالةه عال)1999 ال)د نوبمال1م

 دهههك الم هههوم مالد  و  ههه ب الايق هههيمال؛الم نهههف ي الري هههكالدههه الم1312/ال1 ال)د هههنوبمالأمب( ال2م لندهههم الم
؛الالم  هه  لم المدهه مهللال291-11/296( 2616 ال)د ههنوبمال1جههلكالمألةهه ومم ال منالم ناههأالم لية ههع الم

يههوم عالم  ةهه   الة شههونمبالةؤةةههعالالدهه المةههل  الةههنآكالم ج هه  الومدههنكالم  قظهه  ال ههمالةلن ههعالةهه ال لادههنالةهه 
كالدههه المةهههن الم د م هههعال؛المدههه النث هههن الإةهههة م 3/199( ال1916 ال)د هههنوبمال2ميةهههمال يةمدومههه ب الممأل

؛المدهه الاغههنيالدههن ي المدههوالم ةي ةهه ال وةههج ال39/ال3( ال1911 )د ههنوبمال2وم  ت  هع الةنادههعالم ةلهه نج الم
؛ال0/191م  جهههوفالم  ماهههنكال هههمالةيهههوكالةنهههنالوم قههه انك الم ةؤةةهههعالم ةنهههن عالم ل ةهههع ال)م قههه انكمالأمب( ال

وم ةيهوك الايق هيمالم غة  م الم ةيكالمعشنج الم لةج الم ةةدوكالوم جهوانالم ةينهوكال همالمدقه بالم ريفه  ال
؛الم ةهه ومم مد الم ههنية الدهه المدههمال299( الص1911شهه ننالةيةههو المدهه الم ةهه لف ال منالم د هه   ال)دغهه م م

( ال1913 )م قه انكمال1دنن المدق بالم يفه ظ الايق هيمالميهمالةيةه المةهن الةمدلهعالمعةهاقلكالم ندهن  الم
 ال2 م؛المدههه الم لةههه  الم ي ديهههم المدههه الم يهههم الشههه نمبالم ههه اأال هههمالمردههه نالةههه ال اهههأ ال منالم ةةههه نك191

ال.الال1/311( ال1919)د نوبمال
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ال(5)م ي ديهههههم ال(4)م نههههه  يم ال(3)ثهههههفالم  ةشهههههقم ال(2)م جةههههه م يم ال(1)م ةق ةهههههم ال
ال(6).المألثني

 ثانيًا: مولده:

 (7)و ههه الدقن هههعالجة م هههكال هههمالند هههعالمألرهههنالةههه عالإيههه  الومندلههه  الورةهههسالة هههع 
و قههكالمدهه الال(8).الو نههنالمهه الدلههضالمنههي دصالم الةو هه هالةهه عالمندههعالومندلهه  الورةههسالة ههع

                                                 

ال.الم ةق ةممال ةدعالإ  الد بالم ةق سالم امالن  بالدت الم  ياص(ال1)
م يةهوي ال ه  وب الةلجههفال.الم جةه م يممال ةهدعالإ ه الجة م هكالةه المنضال هه ديسالةه الد هبالم ةقه س(ال2)

م ديههه م  الاقههه  فمالةيةههه المدههه م نية الم ةنمشهههيم ال منالإي ههه  الم اهههنمعالم لندم )د هههنوبمالأمب( ال
ال.ال3/13

ال.ال39/ال13مد النث ن الم د م ع ال.الةشقممال  شأاصال مال ةشيم  (ال3)
مده النث هن ال.الم ن  يمم ةدعالإ ه الةةهج المدهمالنه   الم ه يال   هومال  هصالو ةهدعالإ ه تفالأل تهفالنه  ومالنه  ي  ال(4)

ال.الال13/39م د م ع ال
ال.الم ي ديممال ةدعالإ  ال   مصالم المد الي دكالومما   صالم ة اأالم ي ديم(ال(5
ال.ال21/113ثن الم  ادم الة ن ال(المألثنيمال ةدعالإ  الم   اصالد أل(6
؛المدههه النث هههن ال3/199؛الم  ههه  لم الةهههنآك ال1/1312؛الالاههه ننك ال111 21/113م ههه ادم الةههه ن ال(ال(7

؛المده النجهأالم ي ديهم المده الم هنية الده الميةه  الم ه  كالميه المدقه بالم ي  ديهع ال39/ال13م د م ع ال
دهه ال؛الم1/311( ال2661 )م ن هه ضمال1ايق ههيمالمدهه الم ههنية الدهه الةههي ة   الةنادههعالم لن دهه ب الم

؛المدههه الم لةههه  الم ي ديهههم الشههه نمب ال191؛الم ةههه ومم المدقههه ب ال191/ال0اغهههنيالدهههن ي الم  جهههوف ال
ال.ال1/311

ال.ال3/26م ة  ني الم انةيع الالال(8)
ال
ال
ال
ال
ال
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ةنههههمالدههه المةههههنالدهههه ال لةههههعال"م الةةههه الناههههأالةهههه نكال هههصالم ضهههه مالال(1)نجهههأالمهههه الم ضهههه   
م ةنني المي الم ش خالمد الم ية  الد المية الم د   الدةة مصالمه فالةهاعالومشهن  الوةهبال

ال- هه كمالو هه الةهه عالإيهه  الومندلهه   الو نههنالمدهه الم  جهه نال ههمالا ن رههصال.الة ههعالةهه الم ةؤ ههج
م صالةأكالم ي  ظالمد الم غ مالم الةو  ه ال ق كمالإة ال مالةه عالال-مي الة ال قكالمد النجأال

لههه  الورةهههسالة هههع الوم هههصال ههه كمالمألظتهههنالم هههصالةههه عالمندهههع الثهههلعالموال هههمالةههه عالمندهههعالومند
دجة م كال مالند هعالمآلرهن ال   هبالوم ه كالم ضه    الاهوالمندهنالةه المر ته الم شه خالم ةو هي ال

ميالةههه عالإيههه  الال فةهههت الم ةههه عالاهههه الدأندلهههعالمشهههتنالةههه 026  الةههه عالمدههه ال  مةهههعالم ةاهههوال
الال(2).الومندل  "

 ثالثًا: نشأته وعلمه: 

مايهههصالةههه النههه  النهههغ نم الدلههه الم الالاههه جنالم يههه  ظالمدههه الم غ هههمالإ ههه ال ةشهههيالةهههع
ثفال   هومالدةةهج المدهمالنه   ال همال ةشهيالال(3)مةاو  الم ني د و المي المألنضالم ةق ةع 

وم اقيهومالة هصالإ ه الةهف الجدهكال  ةه و  الوعال وجه ال  هصالمةه نكالةهو ال  هنالم يهونم م ال د ههومال
  صالم ةة ج الوم ة منسالوم ةة ن  الم امال ه ننال  ته المةهفالمهللالنث هنم  الو  شهنال  ته الم ةه عال

                                                 

اههه( ال013ضهه   الم هه   الةيةهه الدهه المدهه الم وميهه الم ةق ةههمالواههوالمدهه الد ههبالر  اههصالم ةاههو  الةهه ع)(ال(1
  ب الايق يمالإية  المد س ال؛الم نادم الةية الد الش نن ال ومبالم و 1161/ال1م  ادم الا ننك ال

؛الم ةدن  ال وةجالد الية الد المده الم ته  ي الةيهضال120/ال3( ال1911 منالم ثق  ع ال)د نوبمال
يمالمد الم ل   الده الةيةه الده المده ال م نومأال مال ض  كالمة نالم ةؤة   المةنالد الم رم أالايق

 ال)م ةههههلو  عمال1م ةيةهههه  المةهههه  كالم ديههههعالم ليةههههمالد  ج ةلههههعالممةههههلة ع الم ة   ههههعالم  دو ههههع الم
ال.ال11 الم  ف الةو ي ال1112/ال3( ال2666

ال.ال311/ال1  ك الالال(2)
ال.ال1/ال2مد النجأ ال  ك ال(ال(3
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  شهأالال(2) نهليتف ال(1)ة بالايهكالم دقلهعالد  نه  ي ع ي  عالوة اأالم ةيج اليا الة هوم
 مالد  عالمية هعالاقه سالم ليهفالواتهافالدهصالةهوم الن  هبالم  ياهصالم نهغ نكالموالم  ياهصالم ند هنكال

ومر الم ليفالة  الال نيتفالمية  ال  اةو الإ  المألةنكالم ةق ة عالم ةلنو عالدنج  ت الومية  ت  
ال(3)نم الم نههن فالوةههةعال  تهه الم يهه  عالةهه الشهه و المجههل  نههغنه الد ما هه  المد ههص ال قههنمالم قهه

وااية الم ض الميه ال ه الم شه خالةيةه الده الميةه الده ال  مةهعالم ةق ةهمالمدهمالمةهنالم ةاهو  ال
اههه وكالوالال(5)ونيهههكال ميهههأالم ليهههفال هههمالنهههد هالإ ههه المههه  الةههه الم ديههه م  ال(4)اهههه( 061ةههه عال)

 المهللالم ي  ظالدنمدلعالمد هعالم شه خالميةه الده الةيةه الده ال  مةهع ال تهمالمفالموع هالةيةه الومده
اهههوالال)محمدددد وموع هالميةههه   ال ههههال(6).الومدههه الم هههنية الو  مةهههعالوريفهههبال  مةهههعالإدهههنما ف

اههه( الونهه  ال013م ةيهه عالم يهه  ظالممةهه فالم نيهه كالمهه الم هه   المدههوالم فهها  الاههو  الةهه عال)
اههوالم ةيهه عالم يهه  ظالم ةنهه جالجةهه كالم هه   المدههوالةوةهه  الال)عبددد (  ند ههنالم قهه ن الو

ال)عبددد (حدد(حم  اههه( الو029و  الةهه عال)نيههكالوةههةعالةهه المدهه الني ههأالوري ههكالم نمنم ههم الاهه
اهوالم ةفاههمالمدهوالةههي ة   الةهةعالةهه الم دونه نيالومدهه الم جهو ي المهه دالدضهل الورةةهه  ال

                                                 

م ن  ي عمال ن عالند نكال مبالمةوميالوج ةعال مالةف الجدكال  ة و الة المومعال ةشيالو  ت ال دونال(ال(1
جة معالة الم ن  ي  الو ةن ت الم ض الجة معالةه الم نه  ي  العانه  الاريهوالةه تف الومنثهنالمايته ال

م يةوي المد مهللالد ال ه  وب الةلجهفالم ديه م  ال.المي الة اأالمية الد الي دكال   يعالم د بالم ةق س
/ال1ايق هههيمالةيةههه المدههه الم هههنية الم ةنمشهههيم ال منالإي ههه  الم اهههنمعالم لندهههم ال)د هههنوبمالأ الب( ال

ال.ال110
ال.ال39/ال13مد النث ن الم د م ع ال(ال(2
ال.ال9-1؛الوم ظنمالش ورص ال1/ال2مد النجأ ال  ك ال(ال(3
(الوةههه نكالمنهههي دصالم لشهههنك اليههه  الةرانهههنالةههه نكالم  دهههمال)م ةق ةهههم المدههه الم غ هههمالدههه المدههه الم وم(ال(4

ال.ال19( ال2663 ال)م ن  ضمال2ايق يمالر   الد المد الم نية الم ش  ع ال منالدي ة ع الم
ال.ال1م ظنالنيياص ال(ال5)
؛الم ةو هههعالم نةهههةمال يشههه خالمدههه الم يهههيالم اننةههه  مالممةههه فالمدههه الم غ هههمال21/109م ههه ادم الةههه ن ال(ال6)

ال.ال1.الم ةق ةم
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ال)عمدد د (حدددب  هبدد(( بم بدد  عبددد (ح (حددد هالوالونهه  المرههال(1)اههه( 013ةهه عالاههو مالةهه عال)
)م فد  (حددب  عبدد (  بد  (حمدد ومد الر  اهصالال(2)اهه(الم  ة الم ض  011م ةاو  الة ع)

اهه مالدلهضالم شههم المه المةههناصالدنهونكالةدةههمعالال(3)اهه( 026و  الةه ع)م ةاههال(حمقدسد( 
ال.الع الم ي  عالم الاؤع الم ش و المو كال يا كالة  الإ  الديوعالةةاقيع

 رابعًا: صفته وأخالقه:

ةتهي اليةه الم شهلنالنث هجال ة كالإ ه الم ةهةنك ال ه سالده ألد ضالمألن  الم ي  ظال
نكالةههه الوجتههههص الم يي هههع الومةهههعالم جدههه   المظهههه فالم ريهههي الاههه فالم ق ةهههع النههههأ الم  هههونال رههه
ال(4).الوضلجالدننهالة النثنكالم دن  الوم  ةخالوم ةم  لع الون  الية الم ريي

واة ههه الدغههه منكالم يفهههظالواهههوالةههه الماهههكالمماقههه  الوم اجو ههه  ال  ةههه الدجة هههعال  هههو ال
م يههه  ع الم ن ههه الدقوم   هههص الومنهههو صالومييهههص الونهههي يص الوةهههق ةص الو  ةهههرصالوة ةهههورصال

إ  هههصالال(5)وةلن هههعالميهههوم تف الومن دهههص الوشهههنيص الو قتهههص الوةل   هههص الوضهههدمالمةهههة  النوماهههص 
ة   مالوةلن ع ال(6).الم ات اليفظالم ي  عالةا  الوم 

                                                 

ال.ال21/109م  ادم الة ن ال(ال1)
 ال)ي هه نال1ةههدمالمدهه الم جههو ي الالةههنآكالم  ةهه  ال ههمالاهه ن خالمألم هه   ال م ههنكالم ةلهه نجالم لثة   ههع المال(2)

؛ال22/11؛الم ههههه ادم الةههههه ن ال166/ال1؛الم ة ههههه ني الم انةيهههههع ال190/ال9( ال1911مدهههه  الم ههههه ن مال
ال.ال13/11؛المد النث ن الم د م ع ال2/16م نادم ال ومب ال

؛المدههوالشهه ةع المدهه الم ههنية ال320/ال3يههع ال؛الالم ة هه ني الم انة110/ال9ةههدمالمدهه الم جههو ي الةههنآك الال3))
 المده النث هن ال11( ال1911 ال)د هنوبمال2د الإةة م ك الم ه  كالميه الم نوضها   ال منالم جدهك الم

ال.الوة دل ا 12؛م  ف الةو يالم     ال19/ال13م د م ع ال
ال.ال392/ال1؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب ال21/111م  ادم الة ن ال(ال4)
ال.ال319/ال1مد النجأ الال  ك ال(ال5)
ال.ال111/ال3 الةنآك الم    لم(ال6)
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ن  هيالم قيهأالةهن عالم  ةلهعال ينهكال هصال دهوكالال(1)ومنجالد ا هالوونمصالومد  اص 
ةه الماهكالم ه   الإعالالةه النآهالميه  الال(3)و ه الوضهعالمهللال هصالا دهعال همالم  فهوس ال(2)ة الم   س 

  ظههنو الإ  ههص الةهه النثههنكالالميدههصالوة يههصالنث ههنم الو نههنالم الم  هه سال نههمفو ال ههمالم ةههوي
ال(4).إمج دتفالدصاليا ال  كال  صمال والم  فالدأندت  الة كالومنم الم ال ةينت ال ةينت 

عا ره هال همالمهللال وةهعال(ال5)واةةكالد ألثن الومةنالد  ةلنوجالو ت المه الم ة نهن 
ال(7). صال وكال مالد  ص الونث نمالة الن  الد ةشيال  ننالو نةنالموم مالم رةنال(6)ع ف 

رنالش   الوعال ناة  الو  كال رهنكال همالم ي هكالدقفه بالومنجالدجو هالونن ةص الع  
م هه   يال ههف مال ايههومالاههنكالةهه الةلههصالوةضهه ال هه لال لههنج الياهه الإ النهه  ال أا ههصالن يالةهه ال

 قه الماه يالإ ه الد هبالم يه  ظالةشهةدال نه  ومال فن هو  الال(8)مأل ضكال  قةةصالمي الم  ه س 
(9) ق كالة الي  صمال ن وم

الَياَّ الا ْ ِفق ومالِةةَّالال  الا ِيدُّو الَ ْ الَاَ    ومالمْ ِدنَّ
(10)  

 خامسًا: عبادته وتضرعه:

و قههنمالم قهههنآ ال,النههه  ال نههيمالم فجهههن,النهه  العال ضههه عالشهه    الةههه الو اههصالدهههلال   هه ك
و يق الم   سالم قنآ  الوندة الم هنمالشه   الةه الم يه  عالايق  ه  الثهفال قهوفال  اوضهأ ال,الوم ي  ع

                                                 

ال.ال391/ال1؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب ال191/ال0مد الاغنيالدن ي الم  جوف ال(ال1)
ال.ال39/ال13مد النث ن الم د م ع ال(ال2)
ال.ال21/111م  ادم الة ن ال(ال3)
ال.ال110/ال21م  ادم ة ن ال(ال4)
/ال1( ال1903م هه ادم الم لدههنال هههمالردههنالةههه المدههن الايق هههيمالنههلكالم ههه   الم ة جهه  ال)م نو هههبمال(ال5)

ال.ال311/ال1؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب ال3/111    لم الةنآك ال؛الم313
ال.ال190م ة ومم المدق ب ال(ال6)
ال.ال391/ال1؛المد النجأ ال  ك ال21/111م  ادم الة ن ال(ال7)
ال.ال190م ة ومم المدق ب ال(ال8)
ال.ال113/ال21م  ادم الة ن ال(ال9)
ال.ال92ةونكالمكالمةنم /المآل عال(ال10)
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كالو نههيمالمهه  الةهه الم ننههعالد  ف ايههعالوم ةلههو ا  الثههفال اوضههأالو نههيمالم نث ههنالةهه الم  وم هه
اةهة عالم ةاهو ال,الإ  ال د كالم ظتن الثفال   فالش    الثفال نيمالم ظتنالو قدكالميه الم اةهة ع

,الو شههاغكالإةهه ال ياةههة عالد  يهه  عالموالد   ةههخ الوم اةههد  الإ هه النههلكالم لنههنال  نههي ت 
و اهه دعالةهه النهه  المي ههصالياهه الم غههنوأ الإ النهه  النهه  ة  الم مههنالونههي الم ةغههنأ الو  اقههكال

ثههفال هه فالنههأ الإ ةهه   ال و ظههص ال  نههيمال,الكإ هه الم لشهه  ال  نههي ت الو  هه فالإ هه ال نههجالم ي هه
م فجن الندة الاوضأالةدعالةنمبالموالثة  ال مالم ي ك الال يظعالثفال اوضأالو نيمالإ  ال نأ

و  كمالة الام هأال همالم نهلكالإعالةه ال مةهبالممضه  مالنمدهع الثهفال  ه فال وةهعال ةه نكالإ ه ال
و ههه الجةهههعال ضههه  كالم يههه  ظالوةههه ناصالم يههه  ظالضههه   ال (1)م فجهههن الواههه مال مدهههصالنيةهههعالمهلل 

و نهههنال  تهه مالم الم فق هههصالةنهههمالدههه المةههنالدههه ال لةهههعالم ةنهههنيالجةهههعال.المالجههه م  م هه   ال ههه
ال(2).ال ض  يصالم ض  ال

 سادسًا: رحلته العلمية:

م نييههعالم لية ههعالاههمالةداغهه النههكالمهه  فالوعدهه الةهه الم ق هه فالدتهه الر نههعال ههمالميههفال
م ي  عالألر هالة الش و الإجل ال مالم  و عالممةلة عال    م المية الوةلن ع ال نه  الاه مال

 تفالم يهه  ظالمدهه الم غ ههمالم هه يالنيههكالإ هه المنثههنالةهه الديهه ال  ةههاقمالم ليههفال  هه  الم ليةهه  الوةهه
ةهه الشهه ورتفالممجههل ال ههمالنوم ههعالم يهه  عالميةهه الوةلن ههع ال نهه  الج ةلهه ال يليههفالوم لةههك ال

الون  الن  قصالةو يالم    ال مالم ند الو مالميأالم ليفالم ض  الو صالنيلبالنث نكالة ت م
قهنم الم نهن فالوةهةعاله( الةعالمايصالون  النغ نمال قنمالم 111نيياصالإ  ال ةشيالة ع) -1

 (3).الم ي  عالة الش ورت 

                                                 

ال.ال1/396 ال؛المد النجأ ال  ك113-112/ال21م  ادم الة ن ال(ال1)
ال.ال310/ال1(المد النجأ ال  ك ال2)
ال.ال311/ال1؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب ال313/ال1م  ادم الم لدن ال(ال3)
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يةهههه الدهههه ال  مةههههعالم ةق ةههههم المغهههه م الةههههعالةو ههههيالم هههه   المدهههه المهللالدهههه النيياههههصالإ هههه الد -2
ه( ال     تةهه الم شهه خالمدهه الم قهه  نالم ن ل ههمالم هه ه الواوةههفال  تةهه الم ر ههنال106ةهه ع)

  يهع الونه  الال16وم  ج دعالوم نلكال أننةتة الومةةلتة  الثفالاو مالدل الةق ةتة الدهال
يالإ  الم فقص الوة كالمد الم غ مالإ  الم ي  عالومةة  الم نج ك الوةةعالة الة كالم ةو 
 ال(1).الش ورت 

اههه(الم هه فالد مةههن  ن عالةهه كالم هه الم يهه  ظالم ند ههنالمدههمال100نيياههصالإ هه الةنههنالةهه ع) -3
 (2).الاه(116م انالم ةيفمالم ةاو  الة عال)

الال(3).اله( ال أ  فالدت الة كالوةةعالدت الم نث ن116نيياصالإ  المندت  الة ع) -1

 ه:سابعًا: شيوخ

ويالديهه  ثتفال نههكالمهه  فالوم  ههأالميههفالشهه و المجههل ال ةههاقمالةهه الة هه ايتفالو ناهه
م  فسالدة الاندومالإ  هصالةه الم ن لهعالوم ةنماهأالم لي ه ال همالمآلرهنكالال  رنكالة تفالني ق ال ةأل

 دكالم      الدفضكالمجات  هالوميدصال يليفاليا ال ند الة المية  المننهالو مال  كال ه كال
 ه مال ه  الم يه  ظالمده الم غ همال هودالومجه  ال همالال(4)))م لية  الونثعالمأل د   (( ال()م نةوك

مر هالم ليفالة الاوع الم ش و الممجل الوة المة ن الةرايفعال  ند الم  فالمنهنه الوةه ال
الاوع الم ش و الم ةقةة  اليةأالم دي م الافم

ال

                                                 

ال.ال13/39؛المد النث ن الم د م ع ال21/111م  ادم الة ن ال(ال1)
ال.ال39/ال13مد النث ن الم د م ع ال(ال2)
ال.ال311/ال1؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب ال313/ال1م  ادم الم لدن ال(ال3)
م ج ةعالم ةة  الم ني  الم ةراننالة المةهونالنةهوكال الني الةية الد الإةة م كالد الإدنما فم در ال(4)

 )أمفمال1مال  الايق هههههيمالةيةهههه ال ا هههههنالدههههه ال  نهههههنصمهللالنههههي المهللالمي هههههصالوةهههههيفالوةهههه  صالوم  ةههههه
ال.ال1/21 ال(1122
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 شيوخه من دمشق: -1

(ال3(المدهههوالمههه انالم ةهههيفم)2مدهههوالم ةلههه  مالمدههه المهللالدههه المدههه الم هههنية الدههه النههه دن) (1)
(الةيةهههه الدهههه اليةهههه كالدهههه المدههههمال1دهههه الم د   هههه س)(الم فضههههكال1م رضههههنالدهههه المهههه وس)

(المدهوالم ةنه نفالمده الم وميه ال1(المدوالم فتفالمد الم نية الده المدهمالم لجه   )0م نقن)
(الم ية الد الةنمالد الجلفنال9(الةي ة  الد الميمالم نيدم)9د الةية الد الالك)

 .ال(المدومد مهللالةية الد الية كالد المدمالجة ك16م نو م)

  شيوخه من بغداد: -2

(المدههوال1مههمال)(المدههوالم فهها الم د3(ال نههنالمهللالم فهه م )2دهه الشهه ا ك)مدههوالم فهها الال 1)   
ده الاهلكالده الالمدهوالم ق ةهفالادهعالمهللالده الم يةه ال(1 ده ني)م ية الميمالده الةيةه المأل

(المدههوال1(الادهعالمهللالده الاههلكالم ه   ي)0ميهمالده اليةنهه  الم لجيهمالم ةه ةنيالم ن اههأ)
(المية ال16(المةنالد الم ف رن)9(المدو نمعالم ةق ةم)9م ية الميمالد الند كالم فنم )

(الميةهه ال13(المدههوالدنههنالدهه الم  قههون)12(ال ي هه الدهه الث دههب)11).الدهه الم ةقههنيالم ننرههم
 .الد المد الم غ مالم د جةنم م

 شيوخه من أصبهان:  -3

(المدههههههوالةوةهههههه ال2(المدههههههوالم فضهههههه  كالمدهههههه الم ههههههني فالدهههههه الةيةهههههه الدهههههه الم ن مهههههه  )1)الالالال
(المدهههه ال  هههه كال1(المدههههوالم فهههها الم رن ههههمال)1(المدههههوالم و هههه  الةيةههههو الدهههه اليةنهههه )3م ةهههه   م)

(ال9(اليد ههههأالدهههه الإدههههنما فالم نههههو مال)1(الةيةهههه الدهههه المدهههه الم وميهههه الم نهههه   ال)0نك)م اهههه
ال.ال(المدوالم ةن نفالم يد  9ةةلو الم جة ك)

ال
ال
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 شيوخه من مصر: -4
(المدهه المهللالدهه الدههنيال3(الةيةهه الدهه الميههمالم نيدههمال)2(المدههوالم ق ةههفالم دونهه نيال)1)الالال

ال(1(الم شهههت أالم قونههه ال)0(الضههه   الم ههه   ال)1(الم م ههه   المدههه الم هههنية ال)1م  يههويال)
 .المد الم نية الد الةية 

 
 شيوخه من اإلسكندرية: -5

 (1).ال(م ي  ظالم ةيفمالومنثنالم ص اليا ال  كمال ليصالناأالم جالج  1)ال

 شيوخه من املوصل: -6

 .المدوالم فضكالم موةم (1)
 

 شيوخه من همدان: -7

ال(2)(الوم ي  ظالمدوالم لل 2مد الم ن ميالد الإةة م كالم قنة  م) (1)
ال

 ثامنًا: تالميذه:

ةههه  الالة ههه ال أرههه و الم هههصالم ليهههفالوم ةلن هههعالةههه الةرايهههجال نهههكالمههه  فالةههه الم لي
نههه وجالم ليههههفالةهههوم الاههههلوكالم قهههنم الم نههههن فالوافةههه نهالموالنوم ههههعالم يههه  عالةهههه  مالوةا هههه  ال

 يعالوم ضههل فعالوم ههنال  ههكالةهه الميههوفالم يهه  ع الواههواليوم اة  هه الدهه  المألي   ههعالم نهه
 الةداغ النكالم  أالميف الوم ي  ظالمد الم غ مالوميه الةه الاه هالم  رهأالم اهمالم ته كالمي ته

الملأالم ليفالومر ومالم صالم نث نالة الاؤع الم ملأم
                                                 

ال311/ال1م ي ديم الال  ك ال(ال1)
ال311/ال1م ي ديم الال  ك ال(ال2)
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(ال1(الوم ي  ظالمدهوالةوةه المده المهلل)3(الوم ي  ظالم الم    الةية ال)2(الةو يالم    )1)
عال(الوم رم ههههأالةههههي ة  الدهههه النيةهههه0(الوم يهههه  ظالم ضهههه   )1وم فق ههههصالمدههههوالةههههي ة  الموع ه)

ده الوم ه   ال(ال9(الوم شه خالم فق هصالةيةه الم  هو   م)9 )(الوم دته  المده الم هنية1معةلن ي)
(الوم شهههههت أال12(الوم اقهههههمالم  يههههه م م)11)(الومدهههههوالم يجههههه كالدههههه الري هههههك16مدههههه الم ههههه م ف)

(الم هوممظالمثةه  الده الةنهمال11(الومد الم ل   الد المده الم جده نالم قل ةهم)13م قونم)
ةههههة م كالدهههه المدهههه الم قههههويالدهههه ال10(الوميةهههه الدهههه الي ةهههه المعناهههه يم)11م شهههه نمم) (الوم 

ريههيالآرههنافالةواهه الةههل الم هه   ال(الومدههوالم ةهه المدهه المهللالدهه المههليالم ههن م  الوال11مهه و )
الال(1).الونو الم صالد عج  كالمية الد المدمالم ر نالم ي م .الةية الد الةتيتكالم ج  م

 تاسعًا: تصانيفه: 

مةه كالم اههمالةَ ه بالم ليةه  ال همالةرايههجالاله الم ةؤ فه بالةه الم ناههأالةه الماهفالمأل
مأل ة ههع الأل تهه المثهه نافالم د   ههعالميهه الةههنالم لنههونالعةههاف  كالمألج هه كالم اههمالاههأامالدلهه افال
ة ت  الوامالر نالمو ال   ال همالةلن هعالم نث هنالةه المألةهونالم اهمال جتيته  الونه  ال ييه  ظال
مدهه الم غ ههمالم نههفالم ند ههنالةهه الاهه هالم ةؤ فهه بالم اههمالدهه  ال  تهه الدنمماههصال ههمالميههفالم يهه  عال

الد ههه الةههه دق  ال هههمالمههه فالوم فقهههصالوم ةههه نالوم هههنال  هههك الوةهههدأالاههه مالم نهههفال لهههو الإ ههه الةههه الةهههن 
الفة ن الوة الةؤ ف اصم مالم لد  كالوم االةض لاصال يو بال توالة شغك ال

ةشهههاةكالميههه المي   هههعالال)(حمصدددب ي فددد( عبددد   (صح دبددد  (حصدددح ي ناههه أال (1)
(الناههه أال2م نههي ي   ال تهههوالةةههارنكالمي تةههه الدأةههه    هال ههمالثة   هههعالومندلهه  الجههه  م )

(ال3 ههمالم ةهه   ال يههوالة اههمالجهه  ال ههفال د ضههص )ال)نه بددا (حمدد((د مدد  رددلم ابدد( (ح بدد د 
الب  فددد( (حدهددد د  (حمد  ددددب  )تحفدددا (حبددد حب(الناههه أال1ةجيههه  )ال)(حب (قبددد  ناههه أال
(الناه أال0مندلهعالمجه م  )ال)(آلث ( (حم(ضبا ف( فض ئل اب( (حب(بدا (الناه أال1ةجي  )

                                                 

ال.ال110/ال21م  ادم الة ن ال(1)
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(ال9جه م  )السد((( )(ص(الناه أال9جه م  ال)ال)(حدكر( (النا أال1مندلعالمج م  )ال)(ح( ضا 
)(حصدددل  مددد  (الناههه أال11جههه آ  )ال)(حفددد(  (الناههه أال16جههه آ  )ال)(حتهددددد ناههه أال

)محنددا (إلمدد م (الناهه أ13جهه آ  )ال)(حصددف   (ال12  )جهه آال(إلحبدد إ هحددم (صمدد (  
ال)كم (حغببددا (الناهه أال11جهه  الند ههن )ال)كم (ح(بدد إ (الناهه أال11ثلثههعالمجهه م  )الأحمددد 

ال)فضدد ئل مرددا (ال11جهه  الند ههن )ال)(حت(غبددف فدد( (حدددع إ (الناهه أال10جهه  الضههرف )
(الناه أال19جه   )ال)(صم( ب حم ( ف  (حنهد( عد  (حمنرد( (النا أال19مندلعالمج م  )
)فضدل عرد( (النا أال21(النا أال) ضكالم ن  ع(الج   )26  (الج   )) ضكالنةض
(ال21)فضل (دف ،)(النا أال21ج   )ال)فض ئل (ححج (النا أ23ج   )الكي (ححدا 

)(صقس م (حت( أقسم به  (النا أ20ج   )ال) ف ة (حنب( صلم (  علبه  سلم نا أال
ناهه أال(الوال29دةهه  الوميهه  )ال)(ص(ب ددب  (الوناهه أال21(حنبدد( صددلم (  علبدده  سددلم ،)

(الوناههه أال36آرههن )ال)(ص(ب ددب  (الوناهه أال29 ))(ص(ب ددب  مدد  رددلم (ف (ح دد حمب  
(الوناههههه أال32جههههه  الند هههههن )ال)(عتقددددد د (حرددددد ف ( (الوناههههه أال31نمدهههههع )ال)(ص(ب دددددب  
ال)غنبدا (ححفد ف فد( تحقبد  مردرل (صحفد ف (الوناه أال33ةدلعالمجه م  )ال)(ححر ب   

(ال31 هفال اةهص )ال(حندكب( )(حد مع (حصدغب( إلحرد م (حبردب( (الوناه أال31 مالةجي    )
(الناه أال30 ))مد  صدب( ففد( ورةةعالمج م الة النا أال فال اةص الميه النهفعالناه أال

نههه  ال قنؤاهه ال يل ةهههع ال هههمالال)(صح دبددد   (ححر بددد   (الناهه أ31جههه   )ال)كردد( (حقبددد ( 
ال)من قددددف عمدددد( بدددد  عبددددد (ح  بدددد  (الناهههه أال39م ةجهههه  سالا  هههه الميهههه الة ههههعالجهههه   )

 الو همالومشه   النث هنكالجه مالةه الاةهب ال الم كالمج م )من قف (حصح با (النا أال39ج   )
 .الوم جة عالدأة    ه الدرمصالم ةي  الم ش   الم ةنمع

ال
ال
ال
ال
ال
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(ال2ةهاعالمجه م  )ال)(صحرد م علدم أبد (ف (حفقده (الناه أ1وة الم ناأالدلالإة   )الالالالالالال
)د(( (الوناه أال3ةة المافيالمي صالم در نيالوةةيفالجه م  )ال)(ح مدة ف( (صحر م ونا أال

(الوناه أال1)(1)ال)سدب(ة (حنبد( ،(الوناه أال1عالمجه م  )اةهل(صث( علم حد( ف (حم ددم  
جه  الال)(القتصد د فد( (العتقد د (الوناه أال0جه   )ال)(حنصبحا ف( (صدعبدا (حصدحبحا 

(ال9ةجيه  )ال)(صحرد م (حصدغ(( (الوناه أ1ةجيه  )ال)(صحر م (حربد(( (الوناه أال0ند ن )
دعبدا )(ص(الوناه أال16ج  الند هن )ال(2)ال)(حسب(ة (النا أال9ةجي  )ال)د(( (صث( ونا أال

الحصل  ف( م (فا (حصدح با  ص   م)تببب  (إلص با (الونا أال11ج   )ال(حصحبحا 
 شهةكالميه النجه كالم نهي ي  الومدهمالال)(حرمد ل فد( م (فدا (دد ل (الونا أال12) ج آ 

ال(3).ال مؤ الوم انة يالوم  ة  مالومد الة جعال مالمشنالةجي مب

ال

ال

ال

ال

                                                 

 جالنا أالند هنال همالم ةه نكال هفال لثهنالمي هصالو نه الا ه كالةه الإشه نكالإ ه الوجهو الاه هال لاق الم ال يةؤال(ال1)
م ةهون الم له أالم ت همال همالم نهلفالم ةه نالةه الرهلكالم ةؤ فه بالم اهمالمره بالة ته  ال ةهثلالالناه أال)

اهه(ال131مي الة نكالمد الم غ م( ال قمأالم    الم ييدمالمد الم نن فالد المد الم  هونالده الة  هنال)بال
 الو نههنهالم يهه  ظالمدهه اليجههنالم ضهه  ؛الدأ ههصالشههنكال يةهه نكالم  دو ههع ال(126 مةهه  الإدههنما فال)ال316يمال

و ف هه الميهه الناهه أال ههمالم ةهه ن الالةرانههنالةهه نكالم  دههمالوةهه نكالمنههي دصال.الومث هه المي ههصالم ةههر وي
( ال2663 ال)م ةههلو  عمال2م لشههن الايق ههيمالر  هه المدهه م نية الدهه اليةهه الم شهه  ع ال منالدي ةهه ع الم

ال.الالم نا أالن ةل
/ال1؛المد النجهأ الم ه  ك ال1/1161؛الا ننك ال196ال/1لدنال؛الم 111-110/ال21م  ادم الة ن ال(ال2)

ال.ال261/ال1؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب ال391-391
/ال1؛مد النجأ ال  ك الال111ال-21/110؛الم  ادم الة ن ال292-291/ال11م نف ي الم وم م الال(3)

ال.ال؛1/261؛المد الم لة  الم ي ديم الش نمب 391-391
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 عقيدته:عاشرًا: 

ظه انكالم  ع هع ال م هعالميه الم ةقنهو الالنيةهعالمند هعالومضهيعالم ةل ه  ال(1)م لق  كالالالالالالالال
 مالا مالم ةوضعالمي المافالة ال نو  الوماكالم ليفالة الم ةيجالمميقومالا مالم ونجالمي ال

ي ته ال يدهص الو وثهيالمي ته الج   ههص الةه الم ةةهيفالم ال هندمالمالمبلد فمنهوكالمم ةه  الأل هصال
 الِإ ََّةههال ال نههو الإ ة  ههصالدتهه الإ ة  هه الج  ةهه العشههكال  ههصالوعالن ههأالوعالاههن   ال هه كالالهه   مموال

 (3).الميالم ق ومالو فال شنومال(2) مْ ة ْؤِة  وَ الم َِّ  َ الآَة  ومالِد  يَِّصالَوَنة وِ ِصالث فَّالَ ْفالَ ْنَا د وم
ن  بالمق  كالم ي  ظالمد الم غ مالمق ه كالم ةهيجالم نه   الوة ته المم ةه  الد  ه بال
ثد اتههه الهللالةههه الم هههنالاشهههد صالوعالالم هههكالوعالاأو هههك الوانههه مالنههه  ال ومي   هههعالم نهههف بالوم 

ةهه الم نههي دعالوم اهه دل   ال ثداههو الهللالجههكالومههلالةهه المثداههصال  فةههصالومثداههصالنةههو صالم ةههيجال
(ال)ةههههه النهههههف بالمهللالةهههههدي  ص ال ةاههههه الون الم ههههه صالةههههه الم ناههههه أالم نهههههن فالموالم ةههههه عال

م نهههي يعالدفثدههه بالنهههفعالموال ف تههه ال هههلال جهههو الأليههه الم لههه وكالمههه ال  هههكالإ ههه النميالموال
الال(4).   س

وانا دتههه  الوا ظ ةتههه  ال ههه ونالم يههه  ظال هههمالاههه هالم لق ههه كالإ ةههه الاهههوال هههمالجةلتههه  ال
و هه سال  تهه الشههم الم شههأهالةهه ال دههكال فةههص الوم  ةهه المةهها  الإ هه ال   ههكالواههوالناهه أالمهللالوةهه عال

 ال قهه كم"الإ الم لق هه كالإ ةههه الاد هه الو قهه فالمةناهه الميههه الناهه أالمهللالوةهه عال د هههصال()نةههو صال
()"ال(5).ال الوم  ت الإ ال فالان الن  كالمر بالدن يدت الإ  الةد كالم ن  الوم تلكال

                                                 

م يغعالة الم لق  الواوالم ندمالوم يه فالوم شه الوم اوث هي الم لق  كمالإ الم لق  كالموالمعماق  الةأرو ال مال(ال1)
/ال1( ال1996 ال)د ههههنوبمال1مدهههه الة ظههههون الةيةهههه الدهههه الةنههههنف ال ةهههه  الم لههههنأ ال منالنهههه  ن الم

ال.ال290-291
ال.ال11ةونكالم يجنمب المآل ع/ال(ال2)
م دهههههه ن المدهههههه الم ههههههن ميالمدهههههه الم ةيةهههههه  الاهههههه ننكالم ةؤاةههههههمالشههههههنكالمق هههههه كالم يهههههه  ظالمدهههههه الم غ ههههههمال(ال3)

ال.ال13( ال2663 )م نو بمال1و  ع المم ةق ةم منمسال ي شنالوم ا
ال.ال26م ةق ةم الةرانن ال(ال4)
ال.ال11م د ن الا ننك ال(ال5)
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مي ته ال همالي  اهصالم بالدهصالإ ه الةيه الالم اهمالم اتجته الوةه نكالإعالم الا هالم لق ه 
الال(1).الند نكال ن ت ال فالاغ نالةو فصالم  يالماةفالد  نلدعالوم ش كال مالم ن المي الةر  ف ص

 حد عشر: أقوال العلماء فيه: أ

الةهههههه الميةهههههه  الم يهههههه  عالويف ظههههههصالم ن هههههه النهههههه  الم يهههههه  ظالمدهههههه الم غ ههههههمالوميهههههه م
إةه فالمنهنهال همالم فقهصالوميهفالالةنميي بالونوماصالم    ال رنالدتفال  هكالم لنهن ال نه  د

م ي  ع الو ليةصالودنمماصال  صالمثنالند نال مالم ليةه  الر نهعالةل نهنوه الوةه الماه الةه ال
الدل افال  ث  المي صالم نث نالوة الاؤع م

و  كالةو يالم    م"الال(2).الة ال  كالمد الم  ج نمالن  المة نالم ةؤة   ال مالم ي  ع
م نههد  الو ههمالميههأالالنهه  الم يهه  ظالمدهه الم غ ههمالج ةلهه ال يليههفالوم لةههك الونهه  الن  قههمال ههم

الال(3).الم ليف الوة الن  ال ةاديالإ  الر نالإعالةدق مالإ  صالإعالم قي ك"
ال(4).الو  كالم ا كالم ن  يمال"ال فال ن الدل الم  منال م همالةثهكالم يه  ظالمده الم غ هم"

مةهه الممةهه فالمدههوالند لههعالدهه الم يةهه الم  ة ههمالم شهه  لمال هه كمال" هه النم ههبالم يهه  ظالم ةههيفم ال
ال.الم غ مالد المد الم ومي الميفظالة تة "وم ي  ظالمد الةوة  الون  الم ي  ظالمد ال

و نهههنالمدهههوال ههه منالند لهههعالم نههه ل  ممال" ههه اليضهههنبالم يههه  ظالمدههه الةوةههه الواههه مال
الوم ش ال  صالشلنمال  كم.الم ي  ظالمد الم غ م ال نم بالمد الم غ مالميفظالة ص"

ال
ال
ال

                                                 

ال.ال11م ظنمالةي اص الال(1)
ال.ال291/ال11م نف ي الم وم م ال(ال2)
ال.ال396/ال1؛المد النجأ الم   ك ال21/111م  ادم الة ن ال(ال3)
ال.ال311/ال1؛المد النجأ ال  ك ال119/ال21م  ادم الة ن ال(ال4)
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ال
ال هه المنهه يالم  هه سال ههمالدهه والو ههماليضههن

ال
الوميفههههههههههظالم  هههههههههه سال هههههههههه فال   ههههههههههبالم نةههههههههههكال

ال
الإ ال يةهههههههههههه وكال هههههههههههلالالدههههههههههههأالدق  يههههههههههههتف

ال
ال(1)فالم غثهههههههه  الوم ههههههههبالم ةهههههههههه  الم دمههههههههكالاههههههههال

ال
إةي يالإدنما فالد الةية الم يه  ظ"الةه النم هبالم يه  عال همالم شه فالنيهصالالو قوكالمد

إعالددننهههعالم يههه  ظ ال هههف  مالنهههكالةههه الةهههأ اصال قهههوكمالموكالةههه الةهههةلبالميههه الم يههه  ظالمدههه ال
ال(2).الم غ م الواوالم  يالينض م"

" هه الالو هه كالم فق ههصال جههفالدهه المدهه الم واهه أالم ي ديههمالو هه اليضههنالةجيههسالم يهه  ظم
اقههمالم هه   الومهللال قهه الجةيههبالممةههلف الوم ةههفالومهلل ال ههوالمةن  ههمالةهه ال  ن ههبالةجيةهه الةهه ال

الال(3).الةج  ةك"
و ههه كالةيةهههو الدههه الةهههلةعالم اههه جنالم ينم هههمم"النههه  الم يههه  ظالمدههه الم غ هههمال ههه  عال

ال(4).الم  يالدأندت   الوة الن  ال   فالة الم ي كالإعال ي ل الدكال نيمالو قنمالو دنم"
ر  الم يه  ظالعال نه  ال ةهأكالمه اليه  عالإعال نهنهالو  كالض   الم    مال"الن  الشه 

الال(5).الود  ص"
 هه كالم ضهه مال"نم ههبالدرههمالم يهه  ظالوم ةيههكالم لهه  كالمجاةلههبالدههص الوةهه النم ههبالة ههصال
إعالم جة ك ال أ دكالميم الو  فال م الوم ا ة م الو مهوبال هصالثهفال يهبمالم ه   ال نهونالاهوال

 عال ق كمالم  يال وجأالم اقن ن ال ق كمالة الم  كالعالاقن نالوعال نون الو ننالمةنالم ة

                                                 

ال.ال311/ال1مد النجأ الال  ك ال(ال1)
ال.ال119/ال21م  ادم الة ن ال(ال2)
ال.ال319/ال1مد النجأ ال  ك ال(ال3)
ال.ال111/ال21م  ادم الة ن ال(ال4)
ال.ال113/ال21م  ادم الة ن ال(ال5)



د. هناء سامل ضايع م.                          احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي)حياته وحمنته(  

 

 222 

والال(1).الةهه الم هه كالشهه الالهه أالدههصالعال ههمالم هه   الوعالم هه     الوعالدهه ال ي هه سالةهه الي ةهه   "
ال(2).ال  كالم ض مال"ون  ال ةالةكالم ةومكالنث نماليا النأ المة   صالم دن "

و ننال وةجالد الري كالدييأالم المد الم غ ممال"الن  الثقع الثدا  ال    الةأةو   ال
 نههيمالنههكال ههوفالو  يههعالثلثة  ههعالاليةهه الم انهه  ج ال م ههفالم نهه  ف النث ههنالمم ثهه ن النهه  

ننلهههع الو هههأةنالدههه  ةلنوجالو  تههه المههه الم ة نهههن ال مهههمالإ ههه الم ال قهههوكمال فظهههمالدههه  قنم ال
ال(3).الةريوي ال أد  ال ة عالة الم ي  عالد ةشي"

و نهههنالدههه نالدههه الةيةههه الم جههه نيمال"ةههه النم هههبالميههه مالمنهههنفالةههه الم يههه  ظ الن هههبال
اةه ال يةه الات هأالمةا   ال ل مالألملهفالدهصالم فقهنم  ال دقهمال نجهكالم ه يالثة   هعالواةهلو ال نال

م و هه  الما ههبالم نجههكال قيههبمالنههفال ههكال ال هه كمالةهه ال ههمالم هه كالشهه ال  ال يههبمالةهه المو هه هال ال
ال.ال  كمال  المو مالم ك ال ن  الو  هالم ي  ظالومةنهالم ال نافالمي ص"

و قههوكالةههي ة  المعةههلن يمال"دلههعالمأل ضهههكالمدهه النههلكالم هه   الإ هه الم يههه  ظال
ال.الد فقعالو ة النث نال فن صالنيص"

نم ههم اليهه ث مالة نههونالم غضهه نيال هه كم"الشهه ا بال قههوكالميةهه الدهه المدهه المهللالم ل
الال(4).الم ي  ظال مالم غل الدةننالواوالثلعال   كال ؤثنالدلش  صالو موي"

  إثنا عشر: كراماته:

م ننمةهههعالمةهههفال إلنهههنمفالواههههوالإ نههه كالم شهههم الم نههههن فالميالم  فههه سالإ ههه الم ةنههههنفال
مةهنالره نيال يله  كالةه الشهرصالم هنالةقه ن ال ه مو الم  دهوكال ةه العالامالظتهونالوم ننمةعال

م ن   ال نو المةا نمج الوة ال نو الةقنو  الد مو الم  دوكال الةقنو  الد م ة  الوم لةكال نوال
                                                 

ال.ال111/ال21م  ادم الة ن ال(ال1)
ال.ال396/ال1مد النجأ ال  ك ال(ال2)
ال.ال319/ال1مد النجأ ال  ك ال(ال3)
ال.ال21/111م  ادم الة ن ال(ال4)
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وم ننمةعالييالعال   ع ال راصالمهللالدت الة المد  هالة ال ش   الورومنيالال(1) نو الةلج ك 
ال(2).الم ل  كالعالاةالنمالمي المهللالال   

وم يه  ظالمده الم غ ههمالوميه الةهه الم  ه سالمرانههصالمهللالاله   الدننمةهه بالنادته الةهه ال
مهه الةيةهه المدهه الم ههنية الدهه الإدههنما فالم ةق ةههمال هه كمالةههأ بالم يهه  ظ الفال ههص ال هه ننالاههنج

 قيههبمالاههؤع الم ةشهه  خال ينهه المهه تفالةهه الم ننمةهه بالةهه العال ينهه المهه الم ليةهه   الإ ههدال
موال هه كمال ن هه ال يليةهه  الال-م ةههدأال ههمالاهه م ال قهه كمالمشههاغ كالم ليةهه  الدهه  ليفالننمةهه بالنث ههنك

ال.ال ظالننمة بالنث نكو  الن  ال يي ال-ننمةعالم ضكالة المشاغ  تفالد  ليف
 نههنالدهه نم الدهه المدههمالدنههنالدهه الميههمالدهه الةههنونم"الم الم يهه  ظال هه فال  يههعال  اوضههأال
مي الم دننع الوة ؤا الةقمودال ق كمالة الن بالمشاتمالم وضو الإعالة الم دننع الثفالنهدنال
 ي ل ال ف مالم ة  ال  الرنكالة المأل دوأ ال   اظناليا ال  ضبالم دننع الثهفالم قمهعالم ةه  ال

الاهه مالم ةهه  ال ليههصالنهه  المةههعال ههك ال هه كال ههممال ههكمالمةههاغفنالمهلل اوضههأ ال قيههبمالاهه هالومهللالننال
ال.الاقكالا م"ةيادة  الع

 ههصال رههكالميهه الم ةيههكالم لهه  كالدةنههن ال يةهه النآهال هه فال ههص ال يةهه النهه  الم  ههوفالم نههنال
م ثههه  مالةههه ال رو هههصالمي هههص الإ المألةهههنم ال ههه الجههه  ومالإ ههه الم يههه  ظالدةنهههن ال قههه  وممالآة ههه ال

ةهه الميهه  الةهه الرفههبالةهه الاهه م الدننمةاههكال  يهه  ظ الو نههنومالم الم لهه  كال هه كمالةهه الرفههبال
 قي  مالم ت الم ةيك الا مالنجهكال ق هص ال ه كمال ةه ال رهكالةه الر هكالإ همالإعالم هصالةهدعال ن ه الم ال

ال(ال3).ال أني م ال قي  مالا هالننمةعالم ي  ظ

                                                 

فهههه ب الايق ههههيمالإدههههنما فالمألد هههه ني ال منالم ناهههه أالم جنجهههه  م الميههههمالدهههه الةيةهههه الدهههه الميههههم الم الن (ال1)
؛الم ة  وي الةية المد الم نؤوج الم او  جالمي الةتةه بال231( ال1161 ال)د نوبمال1م لندم الم

( ال1116 ال)د هههنوبمال1م الههه ن ج الايق هههيمالةيةههه النضهههوم الم  م هههع ال منالم فنهههنالم ةل نهههن الم
ال.ال061-062

ال.ال0/111م  ادم الة ن ال(ال2)
ال.ال392-391/ال1مد النجأ ال  ك ال(ال3)
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و هه كالمد ههصالمدههوالةوةهه الدهه المدهه الم غ ههمم"الن ههبالةههعالوم هه يالدةنههنالواههوال هه ننال
افبالإ مالو  كمالم  ال ض  كالةف   الم ثوني ال قيبال مال فةممالإ الوم  يالةثيص ال  كمال   

ال(1).ال ي الة المؤ  ك"
و ننالم ص"ال  كالد  ق سالم  الجة مع الون  ال مال منافالنتن جال  ال قصالةه ؤهال

  هصالم دننهع ال يةه النه  الم فجهنالإ مال  ق كالم ي  ظمال ه الضه ق  الميه نفال همالم ةه   الجلهكالمهلل
ال(2).الد  ة  ال  ال م ال يوالمندلعالم ند"

نهه  الم هه هالنجههكالمنههكالةلههص الدأنههدت  المضهه  ص ال يةهه الالشهه   الالو نههنال"م النجههل ال
 يةههه ال  ةههه الإ ههه الم نهههلكال هههفال نهههك ال قههه كمالةههه ال هههصال ال ههه  وممالاههه مالنجهههكالشةةهههمال ضههه يال
نهه نه الو هه كال ينجههكمالةهه المضههفا مالإعالةههعالنهه  نال  ال ق ههكال ههصمالإ ههصالن اههأ الو  هه الم هه هال
نميع الثفال ةبالد  ي كالمنيمالو مكال ةاةع ال ية الةةعالم قنم الا  ن الثفالمةهيفالدله الم ه ف ال

الال(3).قنمالم قنم الو عالممةلفال مال يدم"و  كمال ة الةةلاكالا
  ثلثا عر(: محنته )ت (ضه حلبتلإ :

واهههههههمالم دي َّهههههههعالوم ة نههههههه دع الم َةْيههههههه مالالوِةْيَ هههههههعال(4)م ةي هههههههعمالم هههههههدل الوم شههههههه ك 
َوآَاْ َ  ا ْفالِةْ المآلَ ه ِبالالو وكالمهللالال   م (6)دةل  المةاي ص  وةل  المْدِال  ال (5)،معراد ن

                                                 

ال.ال130م  ادم الا ن خ ال(ال1)
ال.ال1/393مد النجأ ال  ك ال(ال2)
ال.ال396/ال1؛المد النجأ ال  ك ال111-21/113م  ادم الة ن ال(ال3)
ةلجهفالةقه   سالم يغهع الايق هيمالةجةهعالم يغهعالم لند هع الال (المد ال نن   المدوالم يةه  الميةه الده ال ه نس4)

ال.ال2/910 منالم  موك ال)أمالب( ال
 الايق هيمالمده الم ةهلفالةيةه الاه نو  ال منالم فنهن ال مم ةلجهفالم وةه(الةنمف  الإدنما فالوآرنو  ال5)

ال.ال1/362( ال1919)أمالفمال
(الم ف وةم المية الد الةية الد الميمالم ةقني الم ةند كالم ة  نال مالمن أالم شنكالم ند هنال ينم لهم ال6)

ال.ال1/02م ةنادعالم لية ع ال)د نوبمالأمالب( ال
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ِد  م دل ال نو الية  الو نو الة   الومنهيصالم ةي هعالومهللالمه الوجهكال  (1)  الَة الِ  ِصالَدل  الة 
،  ديوالمد هالد  ن عالم جة كال  ةاي الشهننهالو ديهوهالده  ديو الم اهمال نناته ال  ةهاي النهدنه

الم يَّههصاَل   قههوكالمهللالالهه   م(ال2) الم يَّههَصال َههَاَيت ْفالَوَةهه الَنَةْ ههَبالِإْ الَنَةْ ههَبالَوَ ِنهه َّ ال يَههْفالَاْقا ي ههوا ْفالَوَ ِنهه َّ
ْؤِةِ  َ الِةْ ص ال الم يََّصالَةِة ع الَمِي ف الالَدل  الَنَة الَوِ   ْدِيَمالمْ ة  َيَة   الِإ َّ

(ال4)،م هدل الات ه الم  لةهع(ال3)ال

وَ الَمْدَ هه َ ن ْفالَوَ ْةههَاْي  وَ الال ْ َ هه ن ْفالِةههْ الآِكالِ ْنَمههْوَ الَ ة ههوة وَ ن ْفالة ههوَ المْ َلههَ مِأال  ههَ دءي  ْ الَ جَّ َومِ 
ن ْفالَدل  الِةْ الَندءن ْفالَمِظ ف الِ َة َ ن ْفالَوِ مالَ  اِل

ال.ال(5)ال
الهنضالم يه  ظالمده الم غ همال لدهال ال ةه النه دالده  ييالويهنصالميه الإظته نال

 ثهه نالال(6) الوظتههنبال ا ههعالند ههنكال ههمال ةشههي ()م ةهه عالوم لةههكالدةهه الجهه  المهه الم نةههوكال
مي ههصالةرهه  فوهالةهه الم ههوعك الوةالنههدعالم فقتهه   الوة ين ههومالم لق هه ك الوةهه الدلههضالم  هه س ال

 فالاغ نالةو قصالدكال م النلدعالوم  ة  الع ا  مصالم ن ةكالدةه الالنث نكال  ظالدةي   دايمالم ي
 قو صال ا جعالميةصالوةلن اصالم ومةلعالدليوفالم     الونه  ال قهوكمال"ةهأ بالمهللالم ال ن   همال

ال(ال7).الةثكالي كالممة فالمية ال ق الن   مالنلاص الثفالمدايمالدل ال  كالومو يالنث نم"

ةيةهه المأل نهه نيالم ةلدههنمال"نم ههبالال قههوكالمِمةهه فالمدههوالةيةهه المةههنالدهه الةهه  فالدهه 
نهأ ال ه  ل ال قهوكال هممال ة هعالم يه  ظالال- ل هممال دهكالم فا هعالم اهمالجهنبال ييه  ظال- مالم  وف

ةهه الم قههنم ك الو جههنيالميهه المنههي دصالشهه ك الو ةشههمالإ هه الةنههنالودتهه ال ةههوب الواههوالةهه ال
 يةهه ال.الو ههفالميفههظالمةههة  اة ال-وةههة النجيهه  الةهه الم لههنميال-مألندلههع الوم شهه خالمدههوالمةههن

                                                 

ال.ال33/(الةونكالم  ر   المآل ع1)
ةههه الدههه المدهههمالدنهههنالدههه ال هههنكالمأل نههه ني الم جههه ةعالألينههه فالم قنمدهههم المدهههوالمدههه المهللالةيةههه الدههه المي(ال2)

ال.ال391/ال1( 2663م قنآ  الايق يمالاش فالةة نالم در ني ال منالم  فالم ناأ ال)م ن  ضمال
ال.ال11ةونكالمأل ف ك المآل ع/ال(ال3)
ال.ال0/390م قنمدم الم ج ةع ال(ال4)
ال.ال19/(الةونكالم دقنك المآل ع5)
ال.ال2/121م    لم الةنآك ال(ال6)
الال.19م ةق ةم الةرانن ال(ال7)
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جههك ال قهه كال ههممالم يهه كالةثيهه الةهه النم ههبال ههمالم  ههوف الو ههفالمنجههعالمنهالدلهه الم ادتههبالجهه   مالنال
ال(1).ال  ك"

إ ه الم الانيهفال همالم نهف بالوم قهنم الدشهم الم نهنهالالن  ال ي عالو  افعالدصالم  ه س
وموكالةي هعالن  هبال هصال همالمنهدت   الال(2)مي صالماكالم اأو كالة الم فقته   الوشه لومالمي هص" ال

مشهه   ال ههمالناهه أال)م نههي دع(ال نهه  الال(4)"ال هه المرهه الميهه المدهه الة هه كال(3)ال لهه فال  قهه كالم المدهه 
 شههاتمالم ال أرهه الميهه المدههمال لهه فال ههمالنا دههصالم هه يال ههمالال(5)م يهه  ظالمدههوالةوةهه الم ةهه   م

م ني دعال ةه النه  ال يةه  ال يةه ال ه فالم يه  ظالمده الم غ همالمشه نالإ  هصالده  ك ال قه كمال أره ال
ميههه المدهههمال لههه فال يهههومالةههه الةههه  ا  الواةهههل  الةوضهههل  ال يةههه الةهههةعالدههه  كالم نههه نالمدههه ال

و  كالم الد بالم رج  يالمش منك الن  ومال الندو العدمال ل ف الال(6)ج  ي م رالم يم جالد 
ونه  ومالنؤةه  الم ديه  ال ميهأالم يه  ظالومنم الإالنهص الوةه المرهنكالم يه  ظالةه المنهدت  الإعال

الال(7).ال مالإ من"
 هههه كالةيةههههو الدهههه الةههههلةع الةههههةلبالم يهههه  ظال قههههوكمال"ن هههه المةههه ال ههههمالم ةونههههك ال

ةونهكالويدةهو م الومنم ومال ايهمالد  ةونكال ةةعال)م ضلف  (ال يلق يهم ال أره  مالماهكالم 
 جههه   مالنجهههكالمو هههكالوةلهههصالةههه ج ال قيهههبال قاي هههمال.الةههه المجهههكال نهههنالمدهههمالي  فهههعال  هههص

                                                 

ال.ال391ال-1/393مد النجأ ال  ك ال(ال1)
ال.ال291 ال11/19م نف ي الم وم م ال(ال2)
ال.الاه(136ن يأال)ا ن خالمندت  (الوال)م يي ع(الم ةاو  الة ع)(ال3)
ال.اله(391مدوالمد المهللالةية الد الإةي يالم ةاو  الة عال)ال(ال4)
ال.اله(ه191م ة   مالمعندت  مالم ةاو  الة عال)(ال5)
اهه(الم ظهنال123  سالم ش  ل عالدأندت  الم ةاو  الةه ع)ن نالم    المد الم يم جالد الم رج  يالنال(ال6)

ال.ال119/ال21م  ادم الة ن ال
ال.ال39/ال13؛المد النث ن الم د م ع ال119/ال21م  ادم الة ن ال(ال7)
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و هههوالعالم دناههه  الدههه الم دن هههمالم هههوممظالالومةهههان   ال ههه كمال يهههفال نههه عالشههه    الثهههفالمميقهههو م
ال(1).الرينصال قايوه"

 ةهه ال هه فال ةشههيالةهه الم ةونههكالنهه  ال قههنمالم يهه  عالدلهه النههلكالم جةلههعالدييقههعال
عالم   سالإ  هصالوينهكال هصال دهوك ال نه  الةهن عالم  ةلهعالنةه ال نن ه الةه دق  الم ي  ديعالو جاة

 ية هالم  ة شهقع الو  ته الو لهبال ا هعالند هنكالضه الم يه  ظالمده الم غ همالم ةق ةهم الالو  هكال
م ههصالنهه  ال ههانيفال ههمالةقنههونكالم ي  ديههعالد  جهه ةعالمألةههويال هه ننال وةهه الشهه   الةهه الم لق  هه  ال

دههعالم  ةههنالةهه الجهه ةعال ةشههيالدههأ ال جيههسال لههظالايههبال ال(2) ههأةنومالم   نهه المدهه الم ي ديههم
مألةههويال ههوفالم جةلههعالو ههبالجيههوسالم يهه  ظ ال ههأوكال  ههكالم الم   نهه الوم يهه  ظالمنم مالم ال
 رايف الم و ب ال  افق الم الم   نه ال جيهسالدله النهلكالم جةلهع الوم ال جيهسالم يه  ظالدله ال
م لنهن ال  ةهومالإ ه الم   نه النجهلال ه  صالم لقههكالةه الد همالمةه ننال قه كال ي  نه ال ههمال

قوكالم ن أالمي الم ة دن ال ضنأالوانأ ال اةبالةن  اتف الثفالم ةجيسالة الةل  همالإ كالا
  جاةعالم ق ضمالمد الم  نمالوض   الم ه   الم رم هأالم ه و قمالم شه  لمالجةلومالندنم افال

ومألة ههنالنهه نفالم هه   الدههنمدالال(3)رم ههأالجهه ةعال ةشههيال ههمال ةهه الم ةههيم  المأل ضههك 
ومماقه  افالالو ه  وممالاهؤع الم ي  ديهعال نه افالم فا هع الم ةيم  الم ةلظفوةشومالإ  الم وم مال

 رهه  جالمماق   ههه  الو يههوالاههه م الو ههه  وممال شههاتمالم الايضهههنالمدههه الم غ ههم ال   يههه نالإ ههه ال
م ة   عالةو يالم    المد المهللالد المية  الومدوالم لد سالمية الم در ني الوجة مع الو   وممال

و يه ال نف هك ال ه افيالم تهفالمره ومالال(4) ي ال   ظناف الو   ومال يي  ظمالعالاجه ال ف هكاليه  
                                                 

ال.ال390/ال1؛المد النجأالم ي ديم ال  ك ال106/ال21م  ادم الة ن ال(ال1)
  الةهه عال الدهه ال جههفالدهه المدهه الم واهه أالمأل نهه نيالم شهه نم يالم  ةشههقمالم ةاههوالمدههوالم فههنكالمدهه الم ههنية(ال2)

ال.الاه(031)
ةج نالم     الم لي ةم المأل سالم جي كالدا ن خالم ق سالوم ري ك الايق يمال و سالمد الم ةج  ال د اص الال(3)

ال.ال1/393( ال1999ةنادعالو   س ال)مة  مال
مدههههه الة ظهههههون ال.ال ل هههههماليههههه   الةههههه الم يههههه ك الواهههههوالةههههه ال لاهههههنيالمم ةههههه  الةههههه الم  ههههه يالوم غضهههههأ(ال4)

ال.ال3/116 ة   
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مني دصال   ظنوه الون  ومال  المر ومالمي هصالةومضه عالة ته ال و هصمالالم ي  ظالوي ه الو فال  ن
وعالم  اصالا   ت ال  فماليق قعالم   وك الو و صمالن  المهللالوعالةن   الو  سالاوالم  وفالميه ال

وة ت مالةة  عالم ينجالوم نوب ال ق  ومال صمالإ ال فال نه الميه الةه ال ه النه   ال قه ال.الة الن  
.القهعالم  ه وك ال قه المجه بالمي هصالممثقه كمثدبال صالم ةن   الوم  مال فالا  اهصالا   ته الا فهماليق 

ومة الم ينجالوم نوب ال   هصال هفال نه المه الإة ةهكالم ه يالا اةهمالإ  هصال  هصالشهم  الوم  ةه ال
ومنافلههبالمألنههومب ال قهه كال ههصال.الم ة قههوكالم ههصمالم ههصالنههلفالمهللالمهه الوجههكالم ههنالةريههوي

الال(1).الن نفالم    مالنكالاؤع المي الضلك الوم بالمي اليي ال  كال لف
نادههومالشهه   الةهه المعماقهه   الرمههومتفال  ههصالو هه  ومال ههصمالونادههومالومياهه الونهه  ومال هه ال

مناههأالرمههكال ههأد  ال قهه  ومال يههوم ممالم فقتهه  النيتههفال هه المافقههومالميهه الشههم الواههوال رهه  فتف ال
.الومةههاأ  وهال ههمالن ههعالة دههنه ال دلههعالجة مههعالةهه الممههوم الم ههوم مالةهه الم شههنمعالموالم جهه د

 العالاجلههكالو هه  وممال ن هه المال(2) ن لههومالةهه ال ههمالجهه ةعال ةشههيالةهه الة دههنالور م ههعالو نمدهه    
 ههمالم جهه ةعالإعالنههلكالم شهه  ل عالونةههنومالة دههنالم يهه  ظ الوة لههوهالةهه الم نههلكال ف اهههبال

وم هههنافالو ههه  وممالإ ال هههفالال(3)نهههلكالم ظتهههن الثهههفالإ الم   نههه الدههه الم ي ديهههمالجةهههعالم ةهههو ع
 ريو هه ال نههيمالد را هه نافالنههي   الدغ ههنالمرا هه ناف ال ديهه ال  ههكالم ق ضههم الونهه  النهه يأال

وناتف الثههفالإ الم يهه  ظالضهه يالنهه نهالوةضهه الم فا ههع ال ههأ  ال تههف الويةهه الم ي ف ههعالةقنهه
إ  الدليدك ال أ  فالدت الة ك ال قه كال هصالمايته مالإ المشهات بالج  ه الةلهكالإ ه ال ةشهيال هؤ يال
ةه الآ مك ال قه كمالع الواوجههصالإ ه الةنهنال دقههمالد ه ديسالةه كال قههنمالم يه  ع الوجه  الشهه أال

                                                 

؛المدههه النث هههن الم د م هههع ال103-102 ال119/ال21 ادم الةههه ن ال؛الم ههه391/ال1مدههه النجهههأ ال  هههك ال(ال1)
ال.ال13/26

م ه نمد   مالنيةههعالمنههيت ال و    ههع الواههواليهه ج الميهه الجهه  دمالم ةههيفالموالم ههنهال ةههال  الدههصالم نهه م ال(ال2)
ال.ال1/211ةنمف  الم ةلجف ال.الو ية صالة الم ةقوم

ال.ال101-106/ال21م  ادم الة ن ال(ال3)
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وةلهههصالناهههأالم الال(1)إ ههه النههه يأالةنهههنالم ةيهههكالم ل  ههه المثةههه  ال الةههه ال ةشهههيالدفاههه وال
ونه  ال انهه   الإ مالنجل هه الال- النه مالونهه مالةةه ال شهه لو الدههصالميه تف ال قهه كالم ي  ديهعال قو ههوال

مرنج  الة الدل   الةه ال قهوكالدته هالم ةق  هع ال ه افيالم هصالشهأالدهصالم فهنس ال ةهقمال رةهجال
ن نه ال أ  فالمد هصالنهدم ال جه  المأل ضهكالده النهلكالم ه   الةه النهنر  الومره الةنهنال

صالإننمةه النث هنم الومةننالوننالإ  ال ةشي ال يقهمالم يه  ظالمده الم غ همال همالم من هيال أننةه
ودلعال ونمالدصالدةنهنال ايقهمالم يه  ظالده مننمف الوم ه فالدته ال ةهةعالم يه  عالدةومضهع ال
ون  الدت النث هنالةه الم ةره  ف   الوينهنالمأل ضهكال ةشهيالينهنمالشه   م الثهفالنجهعالإ ه ال
ةنن ال ة نالم ل  كالمةصالريفصال اةيكالةنن الوم ه ف الونثهنالم ةره  فو الميه الم يه  ظ ال

نالم له  كالإ ه ال ةشهي الودقهمالم يه  ظالدةنهن الواهفال  ةا مم الومننةهصالم له  ك الثهفالةه  
    و الة ص اليا الم فالم ةيكالم ن ةكالمي الإرنمجصالومماقكال مال منالمةدوم  ال قه كمالةه ال

ال(2).الوج بالنميعال مالةننالةثكالايكالم ي   م
و ههمالةهه عالةههاعالواةههل  الورةههسالة ههعالنهه  الةهه المشههاتنالةهه المةههنالم يهه  ظالمدهه ال

نههنمنهالميهه الةهه الظتههنالةهه المماقهه  الومجاةهه دال م فقتهه  الميهه الم فا هه الدانف ههنه الوم ههصالم غ ههمالوم 
ةدا دالعال جو الم ال انكالد  الم ةةية   ال ة كالم ال ةتكالثلثهعالم ه فال   فنهكالمه الم ديه ال

ال(3).ال أج أ

 موقف الفقهاء من هذه احملنة: أربعة عشر:

ن ههجال قههعالممجةهه د الواههوالالوالمجةههعالم فقتهه  الميهه الم فاههو الدنفههنهالوم ههصالةداهه د 
واوالم ةر  ج الوة المية الة ال ه كال  هصالمدهوالدنهنالالميفظالماكالو اصال ية ع الومميةتفالدت 

  ضمالم قض كالم ش ةمالم ش  لم ال ة المق ال صالةجيسالددغ م  الو ه ظنهالم غ م هم الوميهاجال
مي ههصالدههأ المِمجةهه دالة لقهه الميهه الرههلجالةهه المةيههبالدههص ال قهه كالم شهه ةممالإ مالن ههبالم هه ال

                                                 

ال.ال399/ال1ةج نالم     المأل س ال(ال1)
ال.ال391/ال1؛المد النجأ ال  ك ال103-112/ال21ة ن الالم  ادم (ال2)
ال.ال101-106/ال21م  ادم الة ن/(ال3)
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م شهههه خال ههههمالاهههه مالم و ههههبالمرهههه  فنفالميهههه الةهههه الاقو ههههو  ال ههههدة ال  لقهههه الممجةهههه د الدههههك ال
ي دك الا مالةعالةر  فعال ق هصالمِمةهلفال همالو اهصالم ه يال قه كمالإ هصال هفال ه ركالم شه فالودأن

دل المألو مممالم قصالة ص الوةلصالريهيالميه الم ةهعالم فقته   الوم ة ه ظن  الوم ةيه ث   الاه مال
دغ م الال-م ةر  ف  ال تؤع الم ةجاةل  ال مالة  نالدل الم ةةية  ال  مالم ش فالر نع ال م

إجةهه دالم ةههيجالم ة لقهه الميهه الةوم قههعالالةههعال-وةنههنالوم ناةهه الةهه المةنهه نالم ةةههية  
اهؤع الم ةره  ف  ال تهف الو هفال نه ال همالم ةره  ف  ال ييه  ظالةه ال هصالردهنكالد  ةه عالوم يه  عال

ال.الومآلث ن
اهه( ال هانيفال129ومق الةنكالةجيسال ش خالمِمةهلفالمدهمالم لده سالمده الا ة هعال)بال

ال  صالدلضالمن دنالم ةر  ف   الون  الرم أالم ج ةع ال ق كالم ش خالشنجالم    المد الم ّيص
مرههههوالم شهههه خمال"النلة هههه الةههههعالماههههكالم ةهههه ع المةهههه الم ههههبمال أ هههه المناههههأال ههههكالمي   ههههعالةهههه ال

 هلالال-ومظ هصال ه كمالونلةه  الةه الةه نكالم اهنال-م ني ي   الومي   عالة الم ةوضهوم ب
ال.ال ةنبالم نجكال-موالنة ال  كال-اة  الد  تة 

ومةههههه ال هههههو تفمالعالإ الد هههههمالم ي ديهههههم الوم قهههههومالم جة مهههههع ال تههههه مالإةههههه الم ال نهههههو ال
عال نههلفالنههي ي   الموالم ههنالنههي    ال ههف النهه  النههي ي   ال تههوالاق ههعالو فهه يالةهه تف الوم 

ال(1).الد مال جفالم ّ   الم ي ديم الونلفالمد تفال مالإثد بالم نوبالنث نالةوجو 
ومةهه ال و ههصمالوعالم  اههصالا   تهه  ال  فههماليق قههعالم  هه وكال ههف النهه الاهه مالم ههص ال تههوال

موالاليههي الواههوالنقههوكالم ق  ههكمالعالم  اههصالا   تهه  ال  فههماليق قههعالوجههو ه المواليق قههعالنلةههص 
ال.اليق قعالميةص الموالةةلصالودننه الو يوال  ك
ال.الو مالم ني ي  مالإثد بال فظالم ةن  .الومة الم ةن  مال ف صال  مدالوافن ك

ال.الومة المع اق كمال ف صالجومد  

                                                 

ال.ال1/399مد النجأ ال  ك ال(ال1)
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مي اة مالعال ةيفال  وةص ال ف ال  و صال  سالن ه وكالم ةريهو    الو ته مال قهكالمه ال
ال.اليوالة صالم لندرة معالة المأل ةعمالم صال   ك الوعال ج

و  ته ال.المالم الا مالةد مالمي الإثد بالمأل ل كالمعرا  ن ع الو   ةت الد  ه مبم ث  م
 وع الألاكالم ي  عالم ةاأرن  الة المني د  الوم نافالومةه الإ نه نالإثده بالم نهوبالمه ال
مِمةهه فالم هه يال  اةههمالإ  ههصالم يهه  ظ ال ةهه الممجههأالم لجههأ الونلةههصال ههمالإثدهه بالم نههوبال

ال.النث نالج م ال
أالم ة عال"ةأ بالمدمالمه ال هوفال قو هو مال  كالمد الم ّيصالمد الممة فالمية ال مالنا 

 قه كالمدهممالديه  الانيهفالدنهوب الاه هالمألي   هعال.ال ة النيفالم ّيصالةوة ال فال انيفالدنوب
وم ةقنههو الات هه مالمِمشهه نكالإ هه الةهه الو ههعال ههماليههيالم يهه  ظ الةهه ال.ال نو تهه النةهه الجهه  ب"

ال.الم اي ةكالمي ص الوم النأ
وكالمجةلههومالمةهه ال ههال- قههكالمِمجةهه دالميهه الانف ههنه الن م الميهه الةههال-و قههوكالم هه ادم

 ة المجةلوم الدكالم ا الده  كالدلهضالم ةهعالمألشه منكالةةه النفهنوه الونفهنافالاهو الو هفال ده ال
ةهه الم نجههكالمنثههنالةةهه ال قو ههصالريههيالةهه الم ليةهه  الم ي  ديههعالوم ةيهه ث  مالةهه الم الم نههف بال

ةيةو هعالميه الم يق قهع العالميه الم ةجه   المم همالم ته الاجهنيالميه الةومن اه  العالالعم ث دا
اه مالةهعال.ال لياصالم ةلا  ع الموالم ةاأرنو الة المألشلن ع لدنالم ت الدلد نمبالمرن  النفال

ال(1).الم النف اصالال   العال ة ثيت الشم "
و  كالم  ادمالم ض مال"ال  الديهوبالميه المدهمالم ةظفهنالم ةج   هعالو يهعالم هوندال  ةه ال

 الو هوالمجةلهبال ؤنرصالومهللالم ةوم  الون  ال اهن ض النم هبال هصالةنه ف ال همال  هكال  هصال ومه ال
 الوةههلتفالإدقهه ؤهالي هه  ال قهه النهه  الميهه الةق  اههصالد ةشههيالم فقتهه  الميهه الانف ههنهالنةهه ال مههفال ةهه

مرهههوهالم شههه خالم لةههه  الوم شههه خالةو هههيالم ههه    الومرهههوهالم قههه وكالم شههه خالمدهههوالمةهههن الوم للةهههعال
شةسالم    الم در ني الوة  نالم ي  ديع الوم كالة الماكالمألثن الون  الد  دي الم ضه الريهيال

 الضه  قوه الو هوالة الم ليةه  العال نفنو هص ال لهف الوعال نهنيو الدةه المميقهصالةه الم لده نكال ةه

                                                 

ال.ال1/399مد النجأ ال  ك ال؛الوم ظنمال106/ال21(الة ن ال1)
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نههجالمهه الايههكالم لدهه نمب الو هه كالدةهه الون بالدههصالم  نههوصالألجهه  الو ةههيف ال تههوالمألو هه  ال
 ة ال مالاوة عالم لد نمبالم ةواةعالر ن الومةومالش ال   صالم صالضيكالم ليةه  الم ي ضهن   ال
ثهه نكال يههدل  النيههفالمهللالم جة ههعالومفههنال وم ههصالميهه الم يههي ال قهه كالنيةههعال  تهه الشههنالو ةهه  الوم 

فالم د نيالم الوجكالة الم من    الو ن المألنةكال مالم الظ فال تف ال ة ال ن افالإعالالظ 
وم ا   ههههصالم و ههههوجالةههههعالم فهههه ظالم ناهههه أالوم ةهههه ع الواهههه مالاههههوالةهههه اأالم ةههههيجالنضههههمالمهللال

ال(1).م تف"
ون  كال ن الة ال   صالم ةيكالم ن ةكالم صال مالنوم عالجه  بالميه ال ةه  الم شهج دال

صال ه  ومالإ هصالنه  ن الد المدمال نن  المألة نال  كم"ال  كال مالم ةيكالم ن ةهكال وةه مالاه الا ه ال ق ه
 يبمالعالممن ص ال  كمالدي  الاهوالةيه ع ال يهبمال ليهصالم يه  ظالمده الم غ همال  ال ه كمالاه مال
او ال قيبمالم ت الم ةيك الم لية  المي افال ميأالمآلرهنك الوآرهنال ميهأالم ه     الوم هبالا ه ال
د أالم      ال ت مالم نجكالج  الإ  كالموالمنةكالإ  كالشف معالموالن لعال ميأالة كالش   ال  ال

مالومهللالاهههؤع ال يةههه و ص ال تهههكال هههمالاههه هالم هههدل المن هههعالة هههكال ال ههه كمالع ال قيهههب.ال ههه كمالع
 قيهههبمالاههه مالم نجهههكالمن هههعالم ليةههه  النةههه الم هههبالمن هههعالم  ههه س ال قههه كمالجههه مكالمهللالر هههنمالنةههه ال
من ا م الثفالدلثبالن لعالإ  صالمون صالدص ال ميد مال ج هب الوم  مالم ه هالشه خالم شه و المده ال

 يهه ال ههمالمةههنالم يهه  ظ ال قهه كمال قهه كال ههمالم ةههيم  مالال(2)يةو ههص الومهه الم هه   الم   جهه ني 
وييفاههصالاههكالال- ل ههمالشهه خالم شهه و الال-م تهه الم ةيههكالم قههوفال يةهه و ص الواهه مالم شهه خالد   هه ال

ةةلبالة الم ي  ظالنلة ال رنكالم الممةلف ال ق كمالعالومهللالوة الةةلبالم هصالإعالنهكال
جة هههك الوةههه النم اهههص الوانيهههفالمدههه الم   جههه نيال ةههه كالم يههه  ظالنث هههنمالوالة اهههص الو ههه كمالم ههه ال

نم بالةثيتف ال قيبمالوم  الم وكالش   الآرنمالعال نكالإ  صالةنهنوهالياه ال قاهكالممن تف الة ال

                                                 

ال.ال1/396؛ال  ظنمالمد النجأ ال  ك ال101-106/ال21ة ن الال(1)
نال)م ظههنالايرهه صالةجةههعاليمالواههوالمهه الم هه   المثةهه  الدهه المدهه الم ل  هه الم   جهه نيالمألة ههنالم   جهه (ال2)

ال.ال(366 الم انجةعال1مآل مأالعد الم فومممال
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ال(1)ة المألننم الثلثعالآعج ال ه كمال قه كمالعال هؤ  الم يه  ظ ال قيهبمالمناهأالرمهكالده  ك 
نهه م؛ال قههوكالهللالنهه م الوم ههوكالنهه م ال قههوكالنةههوكالمهللالنهه م الياهه ال ههن الةهه الم ةةهه  كالال ناههأ

 قهوكالدقهوكال.ال ةك ال  كمالإ هدال همالاه م م امال ر  فو ال  ت  ال ية الو جالمي ت الم ةيكالم ن
وم  فالم ي  ظال مالةةج الم ةن عال.ال  كمال ري الم ص.ال()مهللالم الوجك الو وكالنةو صال

ال(2).ال  ننالم ي  ع"
 الدلهضالم ليةه  المونمفالا هالم ةي عالم امالالنضال ته الم يه  ظالمده الم غ همالإعال

 هوكالم يهيالوم فقت  العال نفنو صالوعال ننيو الدة المميقص ال توالة الماكالم ه   الوم ليهفالوال
وم اأ صالوم نه دالده  يي ال  لهو الده هللالةه الالعال ر جال مالمهللال وةعالع ف الوةي ة صالنث نك

الال(3).الم تو الوم ةنم الوم لند عالومع انم  الو دنمالة النكالةجةفالوةلمك

 مخسة عشر: ذكر شيء من فتاوى احلافظ عبد الغين ومسائله:

م ليةهه  الالوياهه ال قههجالميهه الجوم ههأالةهه الميةههصالم اههمالادهه  النهه  صالوة   اههصالدهه  
وم صالمادعالم ة عالومألثنالم نه   ال همال هوكالم يهيالوةو فهصالةه الم ةره  ف  ال هصال ته مالشهم ال
ة ال ا و صالم امالالممالنهونكالومضهيعالمه المق  اهصالم نهي يعالم اهمالماره ا  الوة ته مال
"ةهه النادههصالم ةهه جالدهه الم ةجهه الةهه كالمهه اليهه  عمال"ةهه ال هه كمالعالإ ههصالإعالمهللال رههكالم ج ههع"ال

ال.الاكالاوالة ةو  
مرن الو نم ضالال نفالث دب ال ن ال   ال  صالوضفالإ  صالشنوم أج أم"الدكالاوالةي

ال.الو ننال وكالم  انيال مال  ك".ال نضت المي المد  ه
وة كالمة الن  ال مال    كالة الميوم ص ال ينكال صال قص ال أج أمال"مةه الاه م ال
  ن  الم ةج أالم صالم ال نو الة المند أالمأليومكالومنهي أالم ةل ةيهع الوم ه المشهنوالإ ه ال

وم ههوكمالودهه هللالم او  ههيمالإ ال.الث  ههصالةهه المدههومأالم ر ههنمهللالاقنهه نيالو اههونيالمهه الاهه مالومة
                                                 

ال.ال119/ال21م  ادم الة ن ال(ال1)
ال.ال1/399مد النجأ ال  ك ال(ال2)
ال.ال101-103/ال21م  ادم الة ن ال(ال3)
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ةههه الن  هههصالمهللالر هههنم الةههه المةهههكالموال هههوِنال يهههأ الموالي  هههعالةنضههه عال هههمالجومنيهههصالود  هههص ال
 ي ية المهللالمي ت  الو  جات ال مالاق   ا الدنة  ت  الوشننالمهللالمي ت  الوم ي نالة ال وم ت ال

ةهاغف نالومعةهاق  ع الوة ال قه ا ال ي نثهنالةه المعةهانج د الو فه دالإ ه المع.الد  عالموالمثنك
وم ي  المي الة ال  اص الوم اضندالإ  الندص الوم نمدعالإ  صال مالمو ا الإ  ته  ال هف المه  ب ال

عالإ  صالثومدت الو ضيت الإ الش  المهللالال   " ال.الوم 
الوة كالةنكالمرن ال مالةل  ال  ك 

 أجه أمال"مةه ال قهه م الةه ال جهه هالةه الم يههلوكالوم يه ك ال ههلال نهو ال  هه ل الميه المهه فال
ج الة العال ج الم ة ات  ال ف صالندة الَةيَّهبالم ه فسالوةه ةبال امه وكالم قدوكال ف الم ةدا ئال 

مالم هههصالنههه  ال  تههه المههه النثهههنكال()و ههه النو المههه النةهههوكالمهللال.الم  ةههه   الونثهههنكالم لدههه  ك
و ه النو ال"م الماهكالم ه ة ال.الم لد  كالومِم هنممال  ته  الو هأةنالد ع انه   الرو ه  الةه الم ةيَهك

مهللالم هصمالانه مالن ه الياه ال ةهبال ة ال  ةومالم ة   عالجليومال دنو  ال ق كالمدوالدننالنضمال
ال(1).الم قيوأ"

 هه كمالو هه كالدلههضال.الوةهه كالمهه ال   هه الدهه الةل و ههع "ال أجهه أمالرل اههصالنههي يع
.الم لية  مالد  لصالةاو الة المني أالنةوكالمهللالني المهللالمي صالوةيف الة تفالمد المةن

ومة الةيداصمال ة الميدصال لال  ننالمي ص الوة ال فال يدصال لال ي ةهصال  هك؛الأل هصال ه سالةه ال
 ال  ياهه فالةيدههاتفالإننمةهه  ال نههيدتفالو هه سالثههفَّال()م هه   النههيدومالنةههوكالمهللالم نههي دعال

وم  ةهه ال ة ههعالةهه ال.المةههنال ةاهه  الدههصالمهه الم ههنهالةهه الريفهه  الم اهه دل   النلدهه الم ةيههكالود  ههص
ال.الم النضال يو ودال  ص؛الرو   الة الم اةييالإ  المد ص الوةّ م ال د أالم فا ع"

ةريهههوي ال تهههوالالو ههه كمالنو المههه الإة ة ههه الميةههه مالم هههصال ههه كمال"ةههه ال ههه كمالمم ةههه  
  كمالوم  ة النفنالةه ال ه كالدريقهص؛الأل الم نهلكالةه ال.الن  نالوة ال  كمال   ف ال توالةدا د

                                                 

ال.ال399-1/399مد النجأ ال  ك ال(ال1)
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وةه ال ه كالدريهيال  هكال.المِم ة   الوامالاشاةكالمي ال نم كالواةد  الو ننالمهللالمه الوجهك
ال(1).الواشاةكالمي ال   فالو لو الويننعالوةنو  الوة ال  كالدق فال  كالمدا د".النفن

 نم الد ه ديس المردن ه الممةه فالم فق هصالمدهوالةيةه المردن  الممة فالمد الم ي  ظالد الده
مدههه المهللالدههه الميةههه  المردن ههه الم يههه  ظالمدههه الم غ هههمالدههه المدههه الم وميههه  اليههه ث  المدهههوالمههه انال
م ةهههيفم المردن ههه المدهههوالةةهههلو الةيةههه الدههه المدههه المهللالم ةهههو نج  م المردن ههه المدهههوالمدههه المهللال

 ال(3)م ف دجهه  مال(2)ةيةهه الدهه الميةهه الدهه الةيةهه الدهه اليةهه م الم يدهه ك المردن هه المدههوالةيةهه 
ي ث  الج يالم ة الد الإدهنما ف اليه ث  الآ فالده المدهمالإ ه س اليه ث  الةهي ة  الده الي ه   ال

مال)إ مال هنمال() الم المدمالن    الم المدمالان هنك ال ه كمال ه كالنةهوكالمهللالمألمةدم ال
 ةهههج المماههه كالم شههه م  ال دنهههمالو قهههوكمال ههه الو يهههص المةهههنالمدههه الآ فالال(4)المدههه الآ فالم ةهههجو 

ال(5).ال لن ب ال يمالم   ن(د  ةجو ال ةج ال يصالم ج ع الومةنبالد  ةجو ال
ال

 
 
 

                                                 

ال.ال399-1/399مد النجأ ال  ك ال(ال1)
ال.ال116/ال21م  ادم الة ن ال(ال2)
ال.ال109/ال21م  ادم الة ن ال.الج  (ال ن عالة ال ن المندت  م ف دج  ممال ةدعالإ  ال)  د(ال3)
ال.ال1/01.ال مالني  الةةيفال)م ةج ك(الوةل  هالآ عالم ةج ك(ال4)
(اليهه  عالنههي  النومهالممةهه فالةةههيفال ههمالمم ةهه   الدهه أالد هه  الإمههليالمةههفالم نفههنالميهه الةهه الاههنكال5)

(المهه ال ا ههنالدهه اليههنأ المهه الون ههع المهه المعمةههد المهه المدههمالنهه    المهه المدههمال91م نههلكال)
ومهالم المدمالدنهنالده المدهمالشه دعالومدهمالنن هأ المه المدهمالةل و هع المه المعمةهد الدته مالونال.الان نك

ممة   الةثيصالم نالم صال  كمال) أد بالمي الم   ن(الو مالنوم عالمدهمالنن هأال) ه الو يهم(الده عالةه ال) ه ال
مهه الون هعالو ليهه الوةيةهه  المهه المد هه  المهه الال2/113ال ونومهالممةهه فالميةهه ال ههمال)م ةةهه  (.الو يهص(

ال.المعمةد
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 ستة عشر: وفاته:

م اتبالدر نه الوم الالم ال نكالإ ة  ال ت  عالةياوةعالعال ليةت الإعالمهللال   الن  الر نال
كالمهللالالههه   الأال ليهههفالةههه ال هههمالم  فهههوسالإعالاهههو ال  ةهههنههه  ال والشهههنال ههه هللالمفهههونالنيههه ف الع

وم ههاليفالالم ل   ههعال ههمال    هه الم هه يالاههوالمنههةبالمةن هه  الودلهه الايههكالم ةهه نكالم ي  يههعالدهه  ليف
وم ومظالوم اوج صالوممنش  الوم  ن العالاأر هال مالمهللال وةعالع ف الوارهنكالميةه  الإجهل ال
 مالميفالم يه  عالوم ةه عالم  دو هع ال ضهلالمه الةؤ ف اهصالم نث هنكالم اهمالةهنبالمي  ه الةه دق  ال
ونمفالمألي معالم امالمنفبالدص الدقهمالميه الةد  هصالومق  اهصالياه المااهصالم ة  هعال دهكالم ال

ف صالإ  الم ةغنأ الون  هبالو  اهصال همالم ث  هعالوم لشهن  الةه ال ن نالنا أالوم مالةننالد 
ال.ال(1)ند عالمألوكالة عالةاة  ع
ةوةهه مالةههنضالوم هه يالنيةههصالمهللال ههمالند ههعالالوكالمد ههصالم يهه  ظالمدههو دههكالو  اههصال هه 

مألوكالة عالةاة  عالةنضه  الشه   م الة لهصالةه الم نهلفالوم ق ه ف الومشها الدهصالةه كالةهاعالمشهنال
  قههوكمالمشههاتمالم ج ههع المشههاتمالنيةههعالمهللال وةهه   الون ههبالنث ههنم الةهه المةههأ صمالةهه الاشههاتم ال

ونه  المه  امالمدلهعالةه ال.ال ية الن  ال وفالمعث   الج بالإ  هص.الال    العال    المي ال  ك
 ية الج   الد  ةه  الميه الم له  كال.ال أامالنكال وفالدننكالدة  الي نالة الم ية فال غةكالممنم ص

 المهلل الة َّال  ه ال لن بالم صال ن  الم وضو  ال وضأاصالو بالنلكالم فجن الثهفال ه كمال ه المده
 يةه الم نههنجال.ال هفال نهكالد هه الورفهج ال قةههبال نهي بالد  جة مهع الونههيَّ الةل ه الج  ةهه  ال

م   سالج ب ال جيةبالم ه النمةهصالو ه المةهاقدكالم قديهع ال قه كال هممالم هنمالم ه النمةهمالةهونكال
 س ال قنمات  ال جلكال  موالمهللالوم  المؤة  ال قيبمالات  ال وم ال ه المةي ه هالاشهندص ال قه كمال

يبمالة الاشاتمالش     ال  كمالمشاتمالم  ظهنالإ ه الوجهصالمهللال  الد ّمالة الدقمالإعالم ةوب ال ق
 قيبمالة الم بالم مالنمض ال  كمالدي الومهلل الم  الم كالنمضالوم الإرواك الو ه ال.الال   

ال.المج بال كالومرواكالوعد المراكالإدنما ف
                                                 

ال.ال93-92اه( ال1391د الميم الم فلنعالوم ةفيونو  الةمدلعالمآل مأ ال)م  ججمالالية مم   جم ال(ال1)
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ةوة الم ض مالمون  مالمدمالم  الةواصمالعالاض لومالا مالم ليفالم  يالالوو  كمالمد
ة الاونمالدشهم  ال ه كمالةه  مالميه الميه الشهم  الال قيبمال- ل مالم ي  عال-الد  المي ص

 هه كمال هه الد ههم المونهه كالداقههو المهلل ال.ال يههبمالاونهه  مالدونهه ع.الوعالأليهه الميههمالشههم 
 جهه  الجة مههعال لو و ههصال ةههيةومالمي ههصال ههن الميهه تف الوجليههومال.الوم ةي  ظههعالميهه الم ماههص

 ايهه ثو  ال فهها الم   ههصالو هه كمالةهه الاهه مالم يهه  ع الم نههنومالمهللالالهه    ال و ههوممالعالإ ههصالإعال
 جلكال  ننالمهلل الو ينكالشهفا صالده ننه الو شه نالدل   هص ال ه ركال.ال ال ق  وا  الثفال  ةوممهلل

نجكال ةيفالمي ص الو  كال صمالة الالن  مال  الة  ي ال ق كمالدي  ال قةبالأل   و صالنا ده  الةه ال
و  هكال هوفالمعث ه  الم ث  هعالوم لشهن  الةه ال.الج  أالم ةةج  ال نجلبالو  الرنجبالنويهص

ال.الشتنالند عالمألوكالة الة عالةاة  ع
ودقمال  يعالم ثلث  ال مالم ةةج  الومجاةعالم غه الريهيالنث هنالةه المأل ةهعالومألةهنم ال
ة العال ين تفالإعالمهللالم الوجك الو    هال وفالم ثلث  الد  قنم ع الةق دكال دهنالم شه خالمدهمال
مةنوالد الةن ويال مالةن  ال ننال مالر  ةصالمد الم ة لفالم صالن  ال  ونال  هكالم ةنه   ال

 يدمال ناه كالإ ه الاه مالم ةنه   الوم يقهصالد د  ه الو دنمال  صالإ  الم ال دكالم ين  الو قوكمال
ال(1).ال()ةية ال

ونث هالم نالومي  الة تفالمِمةه فالمدهوالمده المهللالةيةه الده الةهل الم ةق ةهمالمأل  هأال
الدقن  كالمو يع المو ت م

الال
  ك( (حكي رن  ب م (حبب  أحدتدسدف                  

 
 فلبقض دم ( عنك ب ض م  بددف 

 
 ردم                      ب  س ئ(ب  هحدم مدصد( بد(بِّد

 
  (فقً  عل(، فإ  (صد( مدردتدسدف 

 
 ق ح ( حس رنه : ُحدبب  مد  سدرد 

 
 ب  منبا (حنفس، م ك( (حصد  (حغضف؟ 

 

                                                 

ال.ال392 ال1/399مد النجأ ال  ك ال(ال1)
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 ب حر م ق م  ف( بغدد(د قدد أسدفد (
 

 ال (حب د أْاَل  بل ( م  ال (حدحدقدف 
 

 قد رن  ب حرتف أحب نً  تد دلدلدهدم
 

 دأتد(  ال ردتدفف حب م ال (سل ت 
 

 أُنسبَ  عهد دم أم أند  فد( ددد   
 

 تسفم  تبر( علبك (ح(بح  (حسدحدف 
 

 بل أن  ف( دنا تدنم فد (ردهدهد     
 

 ال حغ  فبه ،  ال غد ل  ال ندصدف 
 

 ب  اب( م  ق ل ب د (حصحف "حدثدند  
 

  م  هحبه (حتقم  (حددب  بندتدسدف 
 

 هددمد  ح الك م َد عم د (حدب ،  (ند
 

 ق (عد (حح ،  (غت ل (حهد( عدبدف 
 

 ف حب م ب دك دم( (حغّ( مدضدبد(م 
 

 ب دي (حر(((،  (ر  (ح(رد مضب(ف 
 

 فَلببرِبنَّك (س ل (حلده مد   دتدفد  
 

  (  (ححم م،  تبر( (ح دم  (ح د(ف 
 

 حم بفت(  برم  ح ل، فدمد تدردمد    
 

 ف( (حره(  (حب م  ك( (حفا(  (ححسف 
 

  ِرْدته   قد (ندهدد  حدهد  (تدف  بب  سنته م  بد ددمد  دفدند    أح

  صنته  ع  أب بدبل (حد( (ة حدهد  
 

 حتم (ستن ( ، فدل ردك  ال (بف 
 

 م  ر   بلهبه عنه  (حثغ(  (حردندف  م   ح  تمنحه  أ ًل،  تمدند دهد   

 دضدف ف( قل بهم م  حففدهد  قُ   ق م بأسم عهم ع  سم دهد  صدمدم
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 أبضً ،  بغنبهم ع  ع(سه  (حلدقدف  تن ف ع  دم ه  منهم عدمد ئمدهدم

 ب  ر متدب   فدبند  مد  بسد ؤ دم 
 

 مستبر(ب    ك( (حد ( محدتدسدف 
 

 حبس (حفن إ بمقص ( عدلدم سدبدف 
 

  ال (حبق إ بدمدمدد د حده سدبدف 
 

 م  م   م  ع  دب  (حلده ب دقدبده 
 

نم  (حمب  منرم    مد  حده عدقدف ( 
 

  ال تدقد ض بدب  رد   ب دمدده
 

  تسب  (حابل تد حدبهد ، ه  بد دد    
 

 عل (ح لم بدم ل (حدب  ب دد، ردمد   
 

 تحبم (ح ل م بمحب( (حدب   (حدقد(ف 
 

  تسب  (حابل تد حدبهد ، ه  بد دد  
 

  غ با (حسب  ال ت بم حه (حدندددف 
 

 بددً( مثل (حد(((ي (حس ((ي ربادند  أ
 

 ندم بغ (  ببقدم بد دده ردهدف 
 

 م  م ر(  د( ( (ص ب    (نتهرد (   
 

 ُحم( (حاب ف  أبر ( (ح لم اببد ( 
 

 ُرمُّ (ح ((نب  ملح، حد  سدأحدتدهدم   
 

 بكل (حنف س حم    ب ( بدأ  بهدبد ( 
 

 ببض مف (قهم، سد د عد (تدقدهدم 
 

 بمر( مس بقهم م  حفه (حدتد دف 
 

 ك( سأحد (، ند ( هك( حدمدلد (  ن ( ه
 

 سحف هك( ن ح (، أسدد هك( (ردبد ( 
 

 (حم قد    ند ( (حدحد(ف اد مددة     
 

  (حمقدم    ن ( (حح(ف تلدتدهدف 
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  ك( (حفا (، فإ  تدد ع فدل دد ع      
 

  1)علم (حمحف،  (   تصب( فل عددف 
 

"ةةلبالمية الد ال هو سالم ةق ةهمالالو  المون ال صالم ش خالم ض   الم كالة  ة بالة ت مالالالال
مألةهه  ال قههوكمالنم هههبالنههأ مالدةةهههج الم هه  نالو  هههصالنجهه كالميههه تفالث هه أالدههه ض الو ههعال هههمال
 فةهمالم تهفالةل نهع ال ه ركالم يه  ظالمده الم غ هم ال قه  ومالدهأجةلتفمال شهت الده هللالإ هكالةهه ال

ال.الماكالم  ة  الةنا  الموالثلث "
مالريفصالإعالم ال مالم  وفالوم  المةشال()و  كالم ي  ظالمد الم غ ممال"نم بالم  دمال

ال.الد  مالود  صالنجل"
و هه كالم نضههمالمدهه م نية الدهه الةيةهه مال"النم ههبالنههأ ال هه  لال قههوكمالجهه  الم يهه  ظال
ةهه الةنههن ال ةضهه بالم هه الوم شهه خالمدههوالمةههنوالم لهه المدهه الم يهه  ظالإ  ههص ال ج  هه الإ هه ال منال
 فا الم د أ ال ف مالم ي  ظالومي الوجتصالمةو الة ال ونالإ  الم ةة   الوم  مالوم  اصال مالايكال

ال(2).الم  من"
و هه كالم شهه خالم نهه   المشهه فالدهه ال  نههنالم ةنههنيمال"ال ةهه الةهه بالم يهه  ظالن ههبال
دةنهههع ال يةههه ال ههه ةبال يهههبمالم ههه ال  ههه ال ال  هههكمالشهههن مال دهههنالم شههه  لم ال رنجهههب ال يق هههبال
نجههل ال قيههبمالم هه ال دههنالمدهه الم غ ههمال ال هه كمالعالاةههأ  مالم ههص الةهه الم هه الميهه الة ادههصالوعال

دلهههضالمأل ههه فال هههمالالميدههص ال انناهههص الوةشههه ب الوما هههبال دهههنالم يههه  ظ الواههن  بالإ  هههص ال أ ههه 
م من يال ف مالم نجكال ةيفالميمالو  كمالمة الالن  مال الم  الم  يال ق اكالة الةه كالو يهبال هكال
ن مالون م الةض بالايكالم ي يعال نم بال   لال قوكال ممال قوكال كال ل الوةة  ممالم  ال دنال
مد الم غ مال ال اقوكمالة ال يهب  الونهننالم قهوكالميهم الو ه كمالإ المنم المهللالدهكالر هنمال أ هبال

ال(3).الوالمي ص الثفال  كمال يوالن بالممنجالة   كالعا اك"انو المي الة الا
                                                 

ال.ال390ال-1/393مد النجأ ال  ك ال(ال1)
ال.ال109/ال21م  ادم الة ن ال(ال2)
ال.ال109-109/ال21م  ادم الة ن ال(ال3)
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و ننالمدوالةوة المد الم ي  ظ الي ث مالن  لعالم ةيكالادعالمهللالد الي  نكال ه كمال
" ة الرنجبال ينلكالمي الم ي  ظال ق  مالا مالم ةغندمال ق كمالم ه المن هأ النم هبالم د نيهعال

ةهة  النأ مال همالمنضالدته ال هوفالميه تفالث ه أالده ض ال قيهبالةه الاهؤع ال ال  هكمالةل نهعالم 
   ومال ةوبالم ي  ظالمد الم غ م ال قيبمالوم ه الاهوال ال ق هكال هممالم له الم ه الم جه ةعالياه ال

ال(1).ال رنكالن  لعالم ةيكال  ةضالةلص ال  كمال يق اصالوم ف الم  الم ج ةع"
نيهعالو  كالم فق صالمية الد الةية الد المد الم غ همالةه عالمث اهمالمشهنكمال"نم هبالم د 

 همالم  هوف ال قيهبمال ه ال هل الم ه الال- الاو مالايكالم ة عال نةال-مر كالم نة كالمد الم ني فال
م بال ال ه كمال همالج هعالمه   ال قيهبمالم ةه الم ضهكالم يه  ظالموالم شه خالمدهوالمةهنال ال قه كمال
ةهه الم ني الومةهه الم يهه  ظال نههكال  يههعالجةلههعال  نههأال ههصالننةههمالايههبالم لههند الو قههنمالمي ههصال

 الو هه الم يه  ع الو  ثههنالمي ههصالم هه نالوم جههوان الواهه مال نه دمالة ههص الونهه  ال ههمالنةههصالشههم 
ال(2).الت "مةةكالد  هالمي النمة

و  كالم ش خالمد المهللالد الية الد الةية الم نن يالدينم مال"ال نمبال مالنةض  ال
ثلثهه  الراةههع الوجليههبالثههومأالمشههنالة تهه ال ييهه  ظالمدهه الم غ ههم ال قيههبال ههمال فةههممالاههن ال
 نكالا مالإ  صال ال نم بال مالم  وفالنأ الم  يالثلثعالممد يالنمأ ال ج  الم يه  ظالومره ال

ال.الومي مالة ت "
بال ال  كمالإ المهللالدق الميهمالون يالةه الم نهلك الونم اصالةنكال قيبمالم  سال  الة

ال".الموال يوالا م
و  كالمدوالإةي يالإدنما فالد الةيةو الم دليممال"ج  ال وفالة الم اج نالإ  الم ش خال

 يه ثوهالم الم  هونال هن الميه ال دهنالم يه  ظالمده الم غ همالنهكال  يهعالموالال-وم ه الم ه هال-م لة  
ال(3).النكال  يعالجةلع"

                                                 

ال.ال1/390مد النجأ ال  ك ال(ال1)
ال.ال1/391مد النجأ ال  ك ال(ال2)
ال.ال1/390 المد النجأ ال  ك(ال3)
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مال"نم ههبال-ديههنم ال-الم نههن ي هه كمالم شهه خالمدهه الم ههنية الدهه اليةهه الدهه المدهه المهلل
م يهه  ظال ههمالم ة هه ف ال قيههبال ههصمال هه الةهه  ي الم هه سال هه ِةب ال قهه كمالإ المهللالمهه الوجههكالدقهه ال

الون  الة الم نلك" ال.الميمَّ
ةههةلبالمدهه المهللالدهه المدهه الم ةيههكالدهه المدهه المهللالدهه الةههنونال يهه عالمهه الم شهه خال

ال-ونهه  ال ههدغضالم يهه  ظال-م  ماهه المدهه الم ههنية المشههفالم ةقههنيالمهه الوجههكالي ثههصالدةنههن
 هه  ل ال قههوكال ههصال ههمالم ة هه فمالإ المنم المهللالدههكالر ههنم ال ِأ ههبالانههو الميهه الةهه الاههوالال"م ههصالنم 

 الموال هه كمالميهه المثههنال()و هه كمالم يهه  ظالمدهه الم غ ههمال هه ركالم ج ههعالدلهه الم  دههمال.المي ههص
ال.ال(")م  دمال

و هه كالوةههةلبالمِمةهه فالمدهه الم ةهه انالدهه ال وةههجالدهه الميههمالم لجةههممال"نم ههبال ههمال
يههبمالةثههكالةهه  ال هه كمالةثههكالم شهه خالمدههمال .الم ة هه فالنههأ المنههي د  ال ههمالم ج ههعالوم هه الةلتههف

ونهأ الم  ه نال ه الم ديهبالو ته ال اه فالوظهلف الواهمالاقهنأالإ   ه ال.المةهن الوم ةو هي الوم يه  ظ
نجهكالال-يا الن  بالم الانكالإ     ال ق كال   كمال ه اليه  ظ المرهنكالإ  ته  ال رهنكالم يه  ظ

وةلههصال تههنالال-مو هكال  ههصالةهةنك الوونههفصالدجة هعالنههفاص ال ه كمالو ههفالمدنهنالم يهه  ظال هم
 الثهلعالةهنمب ال دقهمال جهم الة ته اليجه نك ال اقهعال همال  هكالم  تهنال امفه  الةثكال تنال   

ال.الوادق الةثكالم مومي  الم ةو "
و  كالمد صالمدوالةوة  الي ث مالنجكالة المني د  ال  كمال"نم بالم ي  ظال مالم  وفال ةشهمال

(ال قيههههبمالم هههه الاههههو ال هههه كمال ههههمالةةههههالجل ال قيههههبمالإ هههه الم هههه  ال قهههه كمالم ونالم  دههههمال)
وم ههه هالمنهههي دص ال ةههه النم الم يههه  ظال ههه فال هههصالم  دهههمالال(م ةةهههج المأل نههه  ال هههف الم  دهههمال)

(الومجيةصالإ  الج  دص ال  كمال دقهمالم يه  ظال شهنومالإ  هصالةه ال قهم الو دنهمالو قهوكمال ه ال )
(ال قههههوكمالنةههههوكالمهلل النهههه دبال ههههمالم يهههه  عالم فل ههههم الوم يهههه  عالم فل ههههم الوم  دههههمال)

ال(1).ال"ن  بال  مد الم غ م الن  بال  مد الم غ م

                                                 

ال.ال391/ال1مد النجأ ال  ك ال(ال1)
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ة  ةهههه بالم ةن  ههههعال ههههصال ههههمالي  اههههصالودلهههه الو هههه ال نههههنالم ضهههه   الم ههههنال  ههههكالةهههه الم 
ال(1).ةة اص

                                                 

ال.ال1/391مد النجأ ال  ك ال(ال1)
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ال
Al-Hafidh Abdul-Ghani bin Abdul-Wahid Al-Maqdisi 

(His Life and Ordeal) 

Dr. Hanaa Salem Thaei 

 

Abstract 

             The prophets and messengers are leading the 

humankind. After them come their companions and 

missionaries, and then, their followers till the day of 

resurrection. One of those followers is Al-Hafidh Abdul-Ghani 

bin Abdul-Wahid. He is regarded one of the modernizers in the 

6
th

 and 7
th

 centuries of Al-Hegira and he left a clear impression 

on Al-Hadith science. He differs from his contemporary 

modernizers in following the Islamic Law that is derived from 

the Glorious Qur’an and Sunna. He is Salafi who follows Al-

Hanbali’s creed. He had a strong personality with veneration 

and dignity.  


