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  اإلمام
م
 ث مفيد الشام شيخ اإلسالمحد  ال

 )هـ 094 (القدس ي الفقيه الشافعي النابلس ي

 أبو الفتح نصر  بن إبراهيم

 

 :أعيان"و  إخويت قراء زاوية "معامل

يف تاريخ دمشق  مجيل   ن تركوا أثرا  قصص مم و  ما هي إال حكايات ،يف دمشق الرائعة شواهد كثرية
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند و  جعلناكم شعوبا   ..." :قول اهلل تعاىل فعة، عنواهنمالرم و  قيالرم و  السموم 

 اهلل أتقاكم".

جيتيب إليها " :سلمو  عاش فيها أن يكون من قال عنهم رسول اهلل صلى اهلل عليهو  فاجتهد من سكنها
 ، تنادينا للتأمل ...الراقية هايف نسائم للولوجتدعونا ! هلا من منافسة رائعة  ياو  "..خلقه منصفوته 

س العلم الشرعي درم و  سدر  و  نابلس لد يف، و  علمة السطور عاملم  من بني صفحات التاريخ ومن بنيف
 العلمو  ميزين بالتقىتليصبح من علماء الشام امل، مث هاجر إىل دمشق يف عمر السبعني القدس يف
 (تاريخ دمشقكتابه الشهري )ذكره ابن عساكر يف   قدو  إىل أن تويف، س يف األمويدرم ي  ظل و العمل، و 

 ؟واستفاد منه، فمن هو هذا الفقيه باإلمام الغزايلبأنه التقى 

  إنه
 
 الوفاة. النشأة، دمشقيم  املولد، مقدسيم  نابلسيم  (، أبو الفتح ..نصر بن إبراهيم)ث الشيخ حدم امل

 :مولده

ارحتل أقام للتدريس مدة طويلة، و و  لقدسمث انتقل إىل ا ،فيها درسو  نشأو  ـه414سنة يف نابلس لد و  
مسع من عبد و  ،مسع صحيح البخاري من أيب احلسن بن السمسارـ .. ه484إىل دمشق يف عام 

 طبقتهم.و  أبو العوف املزين،و  املازينو  الرمحن بن الطبيز
من عمر بن أمحد الواسطي يف و  حممد بن جعفر امليماسي،و  ور،ص  الرازي ب  مسع من الفقيه سليم و 

 ،مكةو  من صيدا غريهم العدد الكبريو  يف البصرة،من حممد بن حممد بن الغراء البصري و  القدس،
 غريهم.و  سليمو  تفقه على الدارمي،. كما .أجزاهم خريا  و  رمحهم اهلل
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 :ث عنهحد  

القاضي أبو بكر و  معايل ابن احلبويب،و  علي بن أمحد بن مقاتل،و  مكي الرميلي،و  شيوخه،و  اخلطيب
 خلق كثري.و  بن العريب،

 .اليت مسيت بامسهو  ،كان يشغل الزاوية الغربية لألمويو  ناظره،و  تفقه به،و  حلقه أبو حامد الغزايل،

، كان فقيها  يروي احلديث، فو  س الفقهدرم أقام فيها ي  و  484م دمشق سنة د  ابن عساكر: ق   يقول
مل إليه من أر  نابلس إىل أن ة حت  لم مل يقبل صلة من أحد، بل كان يقتات من غ   ،عامل   زاهدا   إماما  

 مات.

املشهور بالشيخ و  حافظ،بابن  الفتح، املعروف قدميا  رف بالفقيه أيب ع   :تاج الدين السبكي يقولو 
 الدين.و  بني العلم الزاهد، اجلامع  أيب نصر  

كان   قف   من و  علم الشيء الكثريالنفق على طلب أنه كان ي   :نصر املصيصيقال تلميذه الشيخ و 
 عليهم.

 

 :مؤلفاتهمن 

" الكايف و ،" التهذيب يف املذهب"و ،" االنتخاب الدمشقي"و كتاب " احلجة على تارك احملجة"،  
 .غريها ....و  ،يف املذهب"
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 :وفاته
بالقرب من أيب الدرداء،  مبقربة الباب الصغريفن د   ـ ..ه404مات سنة و  ،مثانني عاما  و  فا  عاش نيم 

 قريب املغرب. إىل لم ميكنهم دفنهفكبري   عه خلقم شيم و  يوم عاشوراء، يف خ ابن عساكر وفاتهوأرم 

 
سيدي  يا) :أنه قبل موته بلحظة مسعه يقول :نصر اهلل املصيصي عن شيخه نصرالشيخ  قال

ن، فقال: ن يؤذم يا سيدي املؤذم  املؤذن بالعصر، فقلت   ، مث مسعت  (أنتم مأمورونو  أمهلوين، أنا مأمور
مث تويف من ساعته، رمحه  ... صلىو  ه على األخرىدوضع يو  للصلة م  ه، فأحر  ، فأجلست  (أجلسين)

 اهلل.

 . اللهم آمني.مث يتبعون أحسنه.القول  إياكم من يستمعونو  جعلنا املوىل

 

 :املراجعو  املصادر 

 عساكرـ " تاريخ دمشق" / البن 

 ـ " سري أعلم النبلء" / للذهيب

 ـ "طبقات الشافعية الكربى" / لتاج الدين السبكي
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