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 ترمجة الشيخ مشس الدين بن قيم اجلوزية
مام العالمة ذان العشاء تويف صاحبنا الشيخ اإلوقت أ ويف ليلة اخلميس ثالث عشر رجب

د مشس الدين حممد ين أيب بكر بن أيوب الزرعي، إمام اجلوزية، وابن قيمها، وصلي عليه بع
 ته مبقابر الباب الصغري رمحه اهلل.موي، ودفن عند والدصالة الظهر من الغد باجلامع األ

ولد يف سنة إحدى وتسعني وستمائة ومسع احلديث واشتغل بالعلم، وبرع يف العلوم املتعددة، 
صلني، وملا عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار املصرية ال سيما علم التفسري واحلديث واأل

، مع ما سلف له من مجا   فأخذ عنه علما  يف سنة ثنيت عشرة وسبعمائة الزمه إىل أن مات الشيخ 
 ، وكثرة االبتهال.وهنارا   يف بابه يف فنون كثرية، مع كثرة الطلب ليال   االشتغال، فصار فريدا  

، وال يستعيبه وال حيقد على هري التودد ال حيسد أحدا وال يؤذيوكان حسن القراءة واخللق، كث
 ذذا العا م يف زماننا أكثر عبادة أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب إليه، وال أعرف يف

ويلومه كثري من أصحابه وميد ركوعها وسجودذا،  ها جدا  لينه، وكانت له طريقة يف الصالة يطم
له من التصانيف الكبار والصغار حيان، فال يرجع وال ينزع عن ذلك رمحه اهلل، و يف بعض األ

ال يتهيأ لغريه حتصيل عشرة من   ، واقتىن من الكتب ماكثريا    كثري، وكتب خبطه احلسن شيئا    يءش
خلري وأحواله، والغالب عليه اكتب السلف واخللف، وباجلملة كان قليل النصري يف جمموعه وأموره 

فتاء مبسألة الطالق اليت اختارذا لإل خالق الصاحلة، ساحمه اهلل ورمحه، وقد كان متصديا  واأل
ا مع قاضي القضاة تقي الدين الشيخ تقي الدين بن تيمية، وجرت بسببها فصول يطول بسطه

عيان والصاحلون من فلة رمحه اهلل، شهدذا القضاة واألالسبكي وغريه، وقد كانت جنازته حا
 اخلاصة والعامة، وتزاحم الناس على محل نعشه، وكمل له من العمر ستون سنة رمحه اهلل.

اهلل بن الشيخ  ويف يوم االثنني ثاين عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد
 عن أبيه رمحه اهلل فأفاد وأجاد، وسرد طرفا   مام العالمة مشس الدين بن قيم اجلوزية عوضا  اإل

 يف فضل العلم وأذله، انتهى واهلل تعاىل أعلم. صاحلا  
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ومن العجائب والغرائب اليت  م يتفق مثلها و م يقع من حنو مائيت سنة وأكثر، أنه بطل الوقيد 
النصف من شعبان، فلم يزد يف وقيده قنديل واحد على عادة لياليه يف  جبامع دمشق يف ليلة

 سائر السنة وهلل احلمد واملنة.
وفرح أذل العلم بذلك، وأذل الديانة، وشكر اهلل تعاىل على تبطيل ذذه البدعة الشنعاء، اليت  

وم السلطان موي، وكان ذلك مبرسة بالبلد، واالستيجار باجلامع األكان يتولد بسببها شرور كثري 
 .صر حممد بن قالوون خلد اهلل ملكهامللك الناصر حسن بن امللك النا


