
  
  



 بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 
وعّلم، ودعا وصرب، حىت نفع هللا به البالد فهذه جوانب، من حياة مصلح كبري، وعامل شهري، تعلم  ،  وبعد 

 والعباد، أال وهو الشيخ مجال الدين القامسي. 
 

 نسبه ووالدته: 

 هو أبو الفرج حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم القامسي الدمشقي. 

 الشيخ قاسم، الشهري، ابحلالق.   والقامسي: نسبة جلده

من شهر مجادى األوىل، سنة ثالث ومثانني ومائتني وألف، ولد املرتجم، ضحوة يوم اإلثنني، لثمان خلت 
 .يف دمشق الشام يف زقاق املكتيب، ظاهر ابب اجلابية، ابلقرب من قصر احلجاج،

 

 
  نشأته:

العربية والشرعية، ومل يكد نشأة حسنة صاحلة،  نشأ املرتجم،   العلوم  يف كنف والده، وتلقى عنه مبادئ 
وأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظافره، حىت حفظ القرآن الكرمي، وأتقن اخلط العريب،    يكمل الثالثة عشرة 

، فدرس على كثري من علماء دمشق يف وقد حرص أبوه على أن يعهد به إىل األئمة األعالم يف كل فن
 زمانه. 

 
الشام وصاحلها، وكان أبوه،   الشيخ قاسم فقية  فقد كان جده  ،كان بيت القامسي بيت علم وصالحوقد  

وكذلك كان أعمامه: الشيخ عبد الرمحن، والشيخ حممد، والشيخ عبد الغين، وكذلك خاله: فقيهاً أديباً،  
كانت حياة   ، ويف هذا اجلو من حرمة الدين وجاللهالشيخ حسن جبينة، وابن عمه: الشيخ أمحد القامسي

 املرتجم. 
 

 صفاته: 
اجلسم، اللون، حنيف  أبيض  الطرف، كثري   كان  الطول، غضيض  إىل  منه  القصر  إىل  أقرب  القد،  ربعة 

نزيه   القلب،  احللم، سليم  واسع  التبسم،  دائم  الروح،  السمع، خفيف  ثقيل  الصوت،  اإلطراق، خافض 
النفس، عف اللسان، عفيف القلم، واسع العلم، جم التواضع، برّاً ابألهل، وفّياً لإلخوان، أيخذ ما صفا، 

 سخياً على ضيق حاله. عائالً عفيفاً قانعاً،  ويدع ما كدر، 



 مكتبته: 

حبب للمرتجم، القراءة من صغره، حىت قيل: إنه قرأ واقتىن غالب ما طبع يف عصره من كتب، وبيته حيتوي 
تركها وفيها  وفاة والده حىت  بعد  القامسي  أبوه، ومناها  قاسم، ووسعها  الشيخ  على مكتبة أسسها جده 

 غرفة خاصة، وصنع فهرساً بكتبها.جملد، وجعل هلا   2000

وتتميز مكتبة آل القامسي، بتنوعها الواسع، وعدم اقتصارها على الكتب الشرعية، وأوقفها على ذريته وطلبة 
العلم، ونشر إعالانً بذلك يف الصحف، وهي مفتوحة إىل اليوم للباحثني، فجزى هللا أحفاد القامسي على 

 رعايتهم لوصية ووقف جدهم. 

 

 أعماله: 
إللقاء الدروس العامة، ظل أربع سنوات، من  ؛سورية انتدبته الدولة السورية، للتنقل بني بلدات وقرى-

 . 1312إىل   1308
، أن يرسله؛ ليكون 1303والده سنة  توىل اإلمامة يف أحد املساجد؛ حني طلب بعض الفضالء، من  -

 إماماً هلم يف مسجدهم يف الصلوات اخلمس، ويقيم الدروس هلم.
 توىل التدريس يف مدرسة عبد هللا ابشا العظم. -
 مشاركات فعالة يف احلياة االجتماعية بدمشق. له -
 كان يتصدى للبدع واخلرافات، وأيمر ابملعروف، وينهى عن املنكر.-

 

 رحالته: 
رحل إىل املدينة املنورة، واملسجد األقصى، ولبنان، واألردن، ومصر وغري ذلك من املدن السورية، 

 والبلدان العربية. 

مفيت - ، مع صهره خليل بك العظم، والتقى فيها ابلسيد أمحد الربزجني  1328زار املدينة النبوية، سنة  
واملكتبة احملمودية، ومتىن لو يتاح له   ، وزار فيها مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت،-الشافعية فيها

 اإلقامة يف املدينة، حنو عام؛ لينسخ تلك الكتب املهمة املوجودة فيها.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


، مع الشيخ عبد الرزاق البيطار، والتقى ابلشيخ حممد عبده، فاغتبطا 1321وزار املرتجم، مصر، سنة 
 وبينهما.بلقائه، واغتبط بلقائهما، وصارت املكاتبة بعد ذلك متصلة بينه  

سنة  الفضالء،  من  عدد  العثماين، ضمن  الوايل  قبل  من  اختياره،  نواحي سوراي؛ حني كان  بعض  وزار 
؛ إللقاء دروس عامة، يف شهر رمضان، فذهب إىل وادي العجم، وسجل يوميات تلك الرحلة يف 1309

 كتاب، بعنوان: "بذل اهلمم يف موعظة أهل وادي العجم". 

 حمنته: 
احلساد، لدى الوايل   بعض  رته لبعض الدول العربية.. اّّتمه وعدداً من أصدقائه،  رجع من زاي  مابعد 

العثماين يف دمشق، ببعض التهم الباطلة، وهو أتسيس مذهب جديد يف الدين، امسه: املذهب اجلمايل، 
؛ للتحقيق أمام مفيت دمشق، وقاض من قضاّتا، وتشدد املفيت معه، ومل يقبل 1313فاستدعي يف سنة 

قاله من رد التهمة، وأوقع العقوبة به، ولكن القاضي كان منصفاً عادالً، فنقل للوايل زيف االدعاء، ما  
وبطالن التهمة، فأخلي سبيله، واعتذر إليه وايل دمشق، وذلك يف حادثة كبرية، مسيت: حادثة 

 .اجملتهدين، مث أثبتت براءته
 

  األبيات:وحول هذه التهمة، نظم املرتجم، هذه  
 زعم الناس أبن * مذهيب يدعى اجلمايل 

 
 وإليه حينما أفيت * الورى، أعزو مقايل 

 
 ال وَعمر احلق * إين سلفي االنتحال  

 
 مذهيب ما يف * كتاب هللا رىب املتعايل 

 
 مث ما صح من * األخبار ال قيل وقال  

 
 أقتفي احلق وال * أرضى آبراء الرجال  

 
 وعمى يف كل حال  وأرى التقليد جهالً * 



 تدريسه:
تفرغ املرتجم، للتأليف واإلقراء، يف حياة والده، وبعد موته، وحادثة ّتمته، اعتكف يف منزله للتصنيف 

وهو املسجد الذي كان -يف دمشق القدمية   ،جامع السنانية وإلقاء الدروس اخلاصة وتوجه إىل مسجده
قام دروسه العامة، يف التفسري، وعلوم الشريعة اإلسالمية، واألدب ؛ حيث أ-يؤمه والده وجده من قبله

 العف. 

ودّرس يف بعض رحالته وسفراته، كما أنه درس يف صغره؛ حينما طلب بعضهم من أبيه، أن يفتح هلم 
 دروساً، فلىب طائعاً متمكناً. 

 مؤلفاته: 

 1السفينة.-

 2حماسن التأويل. -
 دالئل التوحيد. -

 ديوان خطب. -

 توى يف اإلسالم. الف-

 إرشاد اخللق إىل العمل ابلربق.-

 شرح لقطة العجالن. -

 مذاهب األعراب وفالسفة اإلسالم يف اجلن.-

 .إحياء علوم الدين موعظة املؤمنني اختصار-

 تنبيه الطالب إىل معرفة الفرض والواجب. -

 جوامع اآلداب يف أخالق األجناب. -

 من البدع والعوائد.  إصالح املساجد-
 

 ، وهي مجموعة من الفوائد اللطيفة، والمسائل الشريفة.1299ألفه وعمره ست عشرة سنة، سنة  1

له حتى أهناه، وأشرف على طباعته/ األستاذ  احمسة عشر عامًا، يأخذه يف حله وتريف اثنا عشر مجلدًا، مكث يف كتابته، نحو خ 2

 محمد فؤاد عبد الباقي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_(%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86


 تعطري املشام يف مآثر دمشق الشام. -

 قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث. -

 شذرة من السرية النبوية. -

 رسالة االستئناس لتصحيح أنكحة الناس. -

 حياة البخاري. -
 الوعظ املطلوب من قوت القلوب. -
 رحليت إىل املدينة املنورة. -
 الصلوات.سر االستغفار عقب  -
 مثرة التسارع إىل احلب يف هللا تعاىل وترك التقاطع. -
 العقود النظيمة يف ذكرى مولد النيب صلى هللا عليه وسلم وأخالقه العظيمة، وحماسن شريعته القومية. -
 رسالة يف أوامر من مشايخ اإلسالم ابحلكم بغري املذهب احلنفي.-
 بيت القصيد يف ديوان اإلمام الوالد السعيد. -
 املسح على اجلوربني. -

 3نتخب التوسالت. م-

 4األوراد املأثورة. -

 دعوته: 
فكان يدعو إىل إصالح العبادات واملساجد من   حممد عبده، ورشيد رضا، أتثر املرتجم، يف دعوته، بدعوة 

البدع، وإىل اختاذ اإلسالم منارة توحيد لكل املسلمني، حبيث ال يفرقهم خالف عقدي أو فقهي، وإىل 
 اختاذ العربية لغة البالد.

 
أن الناس تتمسك بأوراد للقطب الفالين والولي العالين، رغب أن يستبدل لهم ذلك، بأدعية من القرآن، وأدعية الفرج حين وجد  3

 .1315وذلك يف سنة  بعد الشدة،

حر، مما صحح وثبت، وسماها  "تمنتخب التوسال"بعد أن جمع  4 األوراد "جمع أوراد الصباح والمساء وما يقال يف السَّ

وحبذا اليوم الذي نرى فيه، ال ينتشر إال المأثور، وال يعتقد إال الحق، وما ذلك  "، وكتب عن ذلك: 1319يف سنة  "المأثورة

 . "على اهلل بعزيز



 

ك واحتفظ بشخصيته املسلمة الشرقية العربية، ومل يتأثر ابحلضارة الغربية وال ابملستشرقني، ومل خيدع بذل
 كما حصل لبعض أقرانه آنذلك.

 

وقد شرق وغرب يف الدعوة إىل هللا على علم وبصرية، وسعى بكل وكده؛ أن يواصل دعوته، ولكنهم 
 وقفوا أبطرقه. 

 عقيدته: 
شأ املرتجم، ككثري من أهل عصره، على العقيدة األشعرية، والطريقة النقشبندية، واستمر إىل الثالثني من 

 وما حوهلا، فهدي إىل العقد السلفي.  1313ك عام وذل ،-تقريباً –عمره  

واستمر حياته كلها، ينافح عن السلفية، ويدافع عن أهلها، ال يلوي على شيء، فتارة يطبع الكتب،   
 وأخرى يؤلف يف الدفاع عنها، وهكذا حىت لقي ربه غري مبدل وال حمرف. 

الثبتة، وعقده احملكم؛ وذلك بسبب نشأته   ، أشياء يسرية  وإن كانت بقيت عنده   ال تقدح يف سلفيته 
 ومشيخته. 

 ، يف سبيل ذلك، لكنه صرب حىت ظفر. أوذي وعودي وقد 

 
 مشاخيه: 

 .5الشيخ حممد سعيد قاسم  والده -
 الشيخ بكري بن حامد العطار.-

 الشيخ سليم بن ايسني العطار _  
 6الشيخ طاهر اجلزائري.-
 7الرزاق البيطار. الشيخ عبد  -

 
 ية والنحوية.هقرأ عليه يف المختصرات الفق 5

 استفاد من صحبته، علمًا بحال العصر، ومعرفة بنوادر الكتب وغرائب المسائل. 6

 مجالسه وتأثر به يف منهجه السلفي.حضر  7



 8الشيخ سليم البخاري. -
 .9الشيخ عبد الرمحن بن علي شهاب املصري -
 10الشيخ حممد أفندي حممد مصطفي القرصي. -
 .11الشيخ رشيد أفندي قزيها الشهري اببن سنان -
 12الشيخ أمحد احللواين.-
 

 :تالميذة
 13خري الدين الزركلي. -
 14مانع. الشيخ حممد بن عبد العزيز بن  -
 15األستاذ حمب الدين اخلطيب.-
 16الشيخ حامد التقي. -
 17الشيخ حممد هبجه البيطار. -
 18الشيخ حممد مجيل الشطي. -
 19الشيخ توفيق الربزة. -
 20الشيخ عبد الفتاح اإلمام. -
  

 
 صحبه واستفاد منه.  8

 نزيل الشام. قرأ عليه القرآن.  9

 عليه تعلم الكتابة. نزيل دمشق، ومن صلحاء األتراك. أخذ  10

 قرأ عليه يف مقدمات وفنون شتى، من توحيد وصرف ونحو ومنطق وغيرها. 11

 .كثر، من نصف األخرى على رواية حفصشيخ قراء الشام. جود عليه القرآن، وقرأ عليه ختمة وأ 12

 ، ثم التقى به واستفاد منه كثيرًا. "دالئل التوحيد"عرف عليه من كتبه، وخاصة كتابه ت 13

 ودرس عليه، ورّغبه بالعلم.  ،من علماء نجد، زار دمشق والزم القاسمي فيها مدة 14

 جامع السنانية.  يف كان يحضر له 15

 سنة، وكان من أعرف الناس بشيخه. 17طالبه، درس عليه والزمه من أقارب القاسمي وأسن  16

 كان من أخص تالميذه، إن لم يكن أخصهم على اإلطالق. 17

 الزمه واستفاد منه كثيرًا، وأصبح مفتي الحنابلة يف زمانه.   18

 كان من طالبه المربزين، وكان المرتجم، يستشيره يف المسائل والقضايا. 19

 من حملة منهجه وفكره اإلصالحي. الزمه زمانًا، وأصبح 20



 
 الثناء عليه: 

السلف، يف تعدد معارفه،   القامسي مثااًل لعلماء  ينبغي علمه قال حممد كرد علي: كان  وإملامه بكل ما 
للمجتهد، دون أن يشغله ذلك عن التدريس والوعظ واللقاء ابلناس ... وبينما ترى القامسي على قدم 
السلف الصاحل، عاملاً كبرياً بني الفقهاء، واألصوليني، واحملدثني، واملفسرين، إذا هو من املختصني ابألدب، 

التدريس لطلبته، أو وعظه املستمعني يف دروسه وخطبه، ومع   وبينما تراه يؤلف إذا بك تراه يواظب على 
كل هذه األعمال، تراه يهش ويبش كل ساعة، ويفسح من وقته شطراً ليغشى جملسه أخالؤه وطالب 

 الفوائد منه. 
 
 

وقال شكيب أرسالن: كان ىف هذه احلقبة األخرية مجال دمشق، ومجال القطر الشامى أبسره ىف فضله، 
احة اخللق، ورجاحة العقل، ونبالة القصد، وغزارة العلم، واجلمع بني العقل والنقل والرواية  وسعة علمه، ومس 

الباهية  الشمائل  بني  ومجعه  منازعه،  وشرف  أخالقه،  وكرم  نفسه،  وذكاء  حسه،  وشفوف   ... والفهم 
 .واملعارف املتناهية

 
 

"هو عالمة الشام، واندرة األايم، واجملدد لعلوم اإلسالم، حمىي السنة ابلعلم والعمل   :وقال الشيخ رشيد رضا
والتعليم والتهذيب والتأليف، وأحد حلقات االتصال بني هدى السلف واالرتقاء الذى يقتضيه الزمن.. 

صاحب التصانيف   الفقيه األصوىل املفسر احملدث األديب املتفنن التقي األواب احلليم األواه العفيف النزيه
  "املمتعة واألحباث املقنعة

 
 

 وفاته:
وثالمثائة وألف   تويف يف دمشق، مساء السبت، الثالث والعشرين، من مجادى األوىل، سنة اثنتني وثالثني

ودفن يف مقربة الباب الصغري بدمشق، وله من وذلك بعد مرض استمر معه عدة أشهر، من اهلجرة، 
وكانت جنازته حافلة جداً، ونعاه أهل العلم يف دمشق وبريوت ومصر العمر تسعة وأربعني عاماً،  

 .والعراق



وخري  ،القامسي  صالح الدين ، وأخوهوحممود األلوسي ،رشيد رضا وراثه كثري من تالمذته وإخوانه، منهم:
 21. -رمحه هللا رمحة األبرار، وأسكنه جنات جتري حتتها األهنار -وغريهم  الدين الزركلي 

 

 
 للتوسع يف ترجمته:  21

 خير الدين الزركلي.  -األعالم -

 جمال الدين القاسمي. بن  ظافر   -جمال الدين القاسمي وعصره -

 محمد بن ناصر العجمي. -من بيوتات العلم بدمشق آل القاسمي ونبوغهم يف العلم والتحصيل -

 نزار أباظة. -ماء اإلصالح الحديث يف الشام جمال الدين القاسمي أحد عل -

 تحقيق محمد العجمي. -الدين القاسمي سيرة ذاتية، بقلمه إمام الشام يف عصره جمال  -

 محمد العجمي. -اسمي ونبوغهم يف العلم والتحصيل آل الق -

 علي دبدوب. -القاسمي وآراؤه اإلعتقادية  -

 .محمد زاهد أبوغدةمقال لألستاذ -

 أسامة شحادة، يف مجلة البيان. مقال لألستاذ-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://islamsyria.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%AF%D8%A9

