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 مساعيل تن حممد العجلىني اجلراحيإالعالمة العامل احملدث الشيخ 

 صاحة كتاب كشف اخلفاء ومزيل األلثاس - هـ6611املتىفى سنة 
وأنص إن شاء اهلل تعاىل يف ىذا اجملموع على بيان احلديث من غَته، ودتييز ادلقبول "... 

 الدين مما قال احلاظ  ابن حج  يف طببة ماابو منو السامل من ضَته، إذ من النصيحة يف
الانبيُو على ما يشاه  بُت الناس مما ألفو الببع، وليس " الآللئ ادلنثورة يف األحاديث ادلشهورة"

لو أصل يف الش ع، قال وقد صنف اإلمام تاج الدين الغزاري مااباً يف ظقو العوام، وإنكار أمور 
اد ظيها االناقاد، وصان الش يعة أن يدطل ظيها ما خيل اشاه ت بُت األنام ال أصل ذلا أج

األحاديث ادلشاه ة على ألسنة باالعاقاد، قال وقد رأيت ما ىو أىم من ذلك، وىو تبُت 
ما أن يكون ذلا أصل ياعذر الوقوف إام ومثَت من الفقهاء ال مع ظة ذلم باحلديث، وىي و الع

رمبا نقاء بعضهم لعدم اطالعو عليو، والنايف لو  عليو لغ ابة موضعو، أو لذم ه يف غَت ظبناو، و 
ممن نفى أصاًل من الدين، وضل عن ط يقو ادلبُت، وأما ال أصل لو الباة، ظالناقل ذلا يدطل 

،  ما مل أقل من قال عّلي  ) :صلى اهلل عليو وسلمحتت ما رواه البخاري يف ثالثياتو من قولو 
 ."(ظْليابو أ مقعده من النار

 مساعيل العجلوينإا اجلليل ملمات لشيخن
 يف مقدمة ماابو الشهَت/ رمحو اهلل 

 ظمن ىو ىذا العامل اجلليل صاحب ىذا الكااب؟
  :والدته ونسثه

ولد الشيخ إمساعيل يف مدينة عجلون، وعجلون مدينة صغَتة تابعة حملاظظة إربد يف األردن، 
 .ىـٚٛٓٔوتاريخ والدتو مان يف سنة 
، ودمشقي النشأة والوظاة، وال عجب يف ذلك ألن مدينة دمشق  ظهو عجلوين أردين ادلولد

، حفظها اهلل مانت وال زالت وسابقى عاصمة العلم الش عي يف العامل الع يب واإلسالمي
،  صفوة اهلل من بالده ، يسوق إليها صفوة عباده الشام): لقول النيب صلى اهلل عليو وسلم

 .(دطل من غَتىا ظربمحاوإىل غَتىا ظبسخبو ، ومن  الشام من ط ج من
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بن زلمد بن عبد اذلادي بن عبد الغٍت العجلوين مساعيل إوعودة لًتمجة شيخنا اجلليل وامسو 
الشاظعي الشهَت باجل اح، العجلوين نسبة لعجلون، واجل اح نسبة إىل مقام سيدنا أبو عبيدة 

وُع ف . بن اجل اح الق يب من مدينة عجلون على مساظة عش ة ميلومًتات من الش ق
 .رمحو اهلل بالدمشقي لنشأتو ووظاتو ودظنو ظيها،

 أتو ودظنو يف دمشق، ظهذه ذلا حكاية وس  ظما ىي؟أما ما ىو الس  يف نش
ختربنا الكاب أن والد الشيخ إمساعيل قد مساه يف أول سنة من عم ه اسم زلمد، مث غَت 

 .وبقي على ىذا االسمامسو إىل مصبفى وبقي حوايل ساة شهور، مث غَت امسو إلمساعيل 
ولقد اعاٌت والده يف ت بياو وتنشئاو نشأة صاحلة على طاعة اهلل ورسولو، حف  مااب اهلل 
العزيز منذ الصغ  عن ظه  غيب، وأطذ يف تشجيعو على حضور رلالس العلم، ومان ياميز 

 .عن أق انو حببو وتعظيمو وزلاظظاو على حضور رلالس العلم
ر والده مم يب مسؤول عن توجيو وإرشاد ولده خلَت الدنيا وىنا يبدو لنا واضحًا دو 

واآلط ة، ظعندما ياعامل األب مع أبنائو هبذا احلس ال اقي العايل ال ائع، ظهو يدطل يف سياق 
 .(ملكم راع وملكم مسؤول عن رعياو): معٌت مالم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 أين حنن اليوم مع األبناء يف البيوت لؤلسف؟
 اىم ال يفقهون إال األمل وادللبس وادلش ب وحب الدنيا والاناظس عليها، أال ليت من ن

عودة ورجعة لًتتيب أولويات ومهام مل أب وأم يف ىذه احلياة، وبلورة اذلدف من الزواج 
واإلجناب، الذي لن جند لو ىدف أمجل وأرقى من دعوة احلبيب ادلصبفى صلى اهلل عليو 

 .(بكم األمم يىابأظأين  واتنامحوا تكاث  ): وسلم
موظقًا يف والديو رمحهما اهلل ورضي اهلل عنهما، عودة للشيخ إمساعيل الذي مان رمحو اهلل 

تبلعنا ادلصادر عن س  دظنو يف دمشق، ل ؤيا رآىا الشيخ وىو يف سن الاحيز، أن رجالً 
دة والبياض، وقد غم تو لكوهنا ألبسو جوطًة طض اء اللون م مبة على ظ و أبيض، يف غاية اجلو 

إن شاء اهلل جيعل : سابغة على يديو ورجليو، ظأطرب والده بادلنام، اباسم والده بس ور وقال لو
 .لك يا ولدي من العلم احل  الواظ  ودعا لو بذلك

ىل ع ظام مقصد ىذا األب الًتبوي رمحو اهلل؟؟ لقد علم من حديث النيب صلى اهلل عليو 
ذُم ت يف السَتة النبوية، عندما رأى أن سيدنا عم  بن اخلباب ي تدي ثوب وسلم يف حادثة 
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طويل سابغ لو وظس ه النيب صلى اهلل عليو وسلم بالدين ادلاُت لسيدنا عم  بن اخلباب رضي 
 .اهلل عنو

من ادلؤمد أن من ياصل باإلسالم يف مجيع م احل حياتو سوف يفقهو اهلل عز وجل حىت 
طذ والده يف إعداده ذلذه ادلكانة العلمية العالية ليس باألماين يف رؤيا ولده، حيث أ

 .والاسويف، إمنا بالعمل اجلاد اذلادف
مدينة دمشق واليت ذاع جعلو يف حصن العلم الش عي األصيل ادلنبع يف دمشق وبُت علماء 

 صياها منذ القدم،وأطذ ىذا الولد البار والصاحل ي تشف من علومها، وليفهم دقائق أس ار
ىذه العلوم، مث ليبل علينا بأروع مؤلفات ت مها لينافع منها الناس، حيث سينال ىو ووالديو 

إذا مات ابن آدم إنقبع ): األج  العظيم عند اهلل عز وجل حلديث النيب صلى اهلل عليو وسلم
اللهم علمنا ما . (ول أو علم ينافع بو أو ولد صاحل يدعو صدقة جارية: عملو إال من ثالثة

 .ينفعنا وانفعنا مبا علمانا آمُت
 :أما عن شيىخ العامل اجلليل إمساعيل العجلىني

 :ظهم على سبيل احلص  ال الس د من مااب الدرر للم ادي
الشيخ أيب ادلواىب مفيت احلنابلة بدمشق، الشيخ زلمد الكاملي الدمشقي، والشيخ إلياس 

ٍت النابلسي الدمشقي، والشيخ يونس احلص ي نزل الك دي نزيل دمشق، والشيخ عبد الغ
دمشق، والشيخ أمحد الغزي الدمشقي، والشيخ زلمد اخلليلي ادلقدسي، والشيخ تاج الدين 

الشيخ أبو احلسن السندي مث ادلدين، والشيخ سليمان بن امحد ال ومي، و القلعي مفيت مكة، 
 .وغَتىم... 

 :وظائفه أو تدريسه
بعد وظاة شيخو يونس ادلص ي، عند قبة النس  يف عهد الوايل درس يف اجلامع األموي 
حيث بقي يف الادريس إىل أن مات رمحو اهلل، ومذلك مان لو . الوزي  يوسف باشا قببان

درس يف مسجد السف جالين حيث لزمو مجاعة مثَتون ال حيصون عددىم من الازاحم حلضور 
 .رلالس علمو

 :صفاته وما اشتهر عنه
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سادلًا من ادلقت صاب ًا على الفاقة والفق ، . يم الصدر سادلًا من الغشمان حليمًا سل
مالزمًا للعبادات والاهجد، ومالزمًا يف االشاغال بالدروس العامة واخلاصة، ماظيًا لسانو عما 
ال يعنيو، مع وجاىة نَتة يف الوجو، ألبسو إياىا اهلل عز وجل لصدقو يف طلوتو وجه ه ولورعو 

 .مع اخللق
اهلل عز وجل أن يلهمنا ُحسن الاص ف مع اللق والنفس، وي زقنا ظهم حديث رسول أرجو 

 .(ادلسلم من سلم ادلسلمون من لسانو ويده): اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 :أما عن مؤلفاته

مااب ": مشف اخلفاء ومزيل األلباس عما اشاه  من األحاديث على ألسنة الناس" -ٔ
خيص لكالمو، وزاد أحاديث مثَتة جدًا حىت أصبحت مُجع ظيو أحاديث السخاوي مع تل

 .حديث ٕٖٓ٘حوايل 
 ".الفوائد الدراري بًتمجة اإلمام البخاري" -ٕ
 ".إضاءة البدرين يف ت مجة الشيخُت" -ٖ
 ".حتفة أىل اإلديان ظيما ياعلق ب جب وشعبان ورمضان" -ٗ
 ".نصيحة اإلطوان ظيما ياعلق ب جب وشعبان ورمضان" -٘
 ". زين بًتمجة سيدي مدرك والسيدة زينبع ف ال" -ٙ
 ".الفوائد اجمل دة بش ح مصوغات االباداء والنك ة" -ٚ
 ".األجوبة احملققة عن األسئلة ادلف قة" -ٛ
سم ا، ولكل واحد منها "الكوامب ادلنَتة اجملامعة يف ت اجم األئمة اجملاهدين األربعة" -ٜ

 .طاص يعلم من الوقوف عليها
 .مل حديث يف مااب  أربعون حديثاً  -ٓٔ
 ".بش ح احلديث ادلسلسل بالدمشقيُت عقد اجلوى  الثمُت" -ٔٔ
وىو  "الفيض اجلاري بش ح صحيح البخاري"ش حو على البخاري ادلسمى بالفيض بـ -ٕٔ

م اسة، قيل لو ممل ىذا الش ح لكان من نااج   ٕٜٕمن أجلها، وقد ماب من مسوداتو 
 .الدى 
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إسعاف البالبُت بافسَت مااب اهلل ادلبُت، : مل تكامل، منهاوىناك الكثَت من الكاب اليت 
عقد الآللئ بش ح منف جة الغزايل، ظاح ادلوىل اجلليل على أنوار الانزيل وأس ار الاأويل 

 .وغَتىا من الكاب أو ادلسودات اليت مل ُيكاب ذلا أن تكامل رضي اهلل عنو... للبيضاوي 
 :وفاته

رسالن رمحهما أىـ ودظن يف ت بة الشيخ ٕٙٔٔيف زل م سنة  تويف الشيخ إمساعيل رمحو اهلل
 .اهلل ورضي عنهما

يف العلوم وال سوخ، ظكان ظقد مان الشيخ إمساعيل من أحد الشيوخ الذين ذلم القدم العايل 
 .طَت طلف خلَت سلف

وىي تودعو وداع احلب والاقدي  والدعاء لو مبا نفعهم من ط جت دمشق يف جنازتو ادلهيبة 
وعملو وسَتتو اخللقية العب ة الوضاءة اليت وصفها تلميذه الشيخ سعيد السمان قائالً  علمو
طادتة أئمة احلديث ومن ألقت إليو مقاليدىا بالقدمي واحلديث، اقادح زناده ظيها ظأضاء، "

وشاع حىت مؤل الفضاء، آطذًا بب يف العلم والعمل، يقبع آناء الليل تض عًا وعبادة، ويوسع 
هار، ق اءة وإظادة، ال يشغلو عن ت داده النظ  يف دظات ه ح ام، وال عن نش  طيبها أط اف الن

نقض وال إب ام، مع ورع، ليس لل ياء عليو سبيل، وغض بص  عما ال يعٌت من ىذا القبيل، 
وىو وإن مانت عجلون ت بة ميالده، ظإن الشام تش ظت ببارف ظضلو وتالده، ظقد طلع يف 

زل يسبح وحده، بلل اهلل بال محة ث اه، ظهو ممن أطذت عنو اإلسناد، ومل ي... جبهاها شامة 
 ...."وأمدين بق اءيت عليو مبا ينفع إن شاء اهلل يوم الاناد، 
إن ": ، يشغلو قول ال بيع بن ىيثم...ىذا وللشيخ شع  موزون ياسلى بو موالو زلزون 

 ."للحديث ضوءاً مضوء النهار يُع ف، وظلمة مظلمة الليل تُنك 
رمحك الو يا شيخنا اجلليل، وجزاك اهلل طَتًا مثَتاً، ظقد انافع من مابك ما ال يعد وال 

،  عيال اهلل ملهم اخللق): ظحقق حديث آط  للنيب صلى اهلل عليو وسلمحيصى من البش ، 
 .(وظأحبهم إىل اهلل أنفعهم لعيال

ىيا يا أطويت نقف معًا يف زل اب اهلل عز وجل أمام سَتة وت مجة ىذا العامل القدي ، وقلوبنا 
 .بفيٍض من الاقدي  والدعاء لو، اللهم اجزه طَتاً مثَتاً آمُتتنبض 
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 :ادل اجع
 ادل ادي/ سلك الدرر يف الًتاجم  -
 للزرملي/ األعالم  -
 حيِت الشامي. د/ موسوعة ادلدن الع بية واإلسالمية  -

 


