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 املقدمة

  مةقِدامل

 وأشهد أَّل  ،العالمين الحمد هلل رب  
 
 لل  لّل اهلل ودد  ّل شيك  ل  ول ُّ

ًدا عبد  ورسول  صلى اهلل علي  وعلى آل  وأصحابِِ  مَ ح  وأشهد أَن م   ،الحينالَص 

: ،أجمعين  أَما بعد 

لشيخ اإلسالم ابن  «دميَكةسالة التَ الي  » تحقيق   بدأت   -وهلل الحمد-فإن  ُّ 

 $ف ل  ؤ  للم   موجزة   بذكي تيجمة   -كعادهتم-حقيق وبدأت التَ  ،$تيميَة 

َمى س  تيجمًة على ضوء ما ك   $ثَم لين تحَييت هل أكتب لشيخ اإلسالم  ،تعالى

وثناء  ،ق بوّلدت  ووفات وذل  باستيعاب ما كتعلَ  ،حقيق العلم ُّبمنهج التَ 

ق لضافًة للى بيان ما كتعلَ   ؟مؤلفات و ،مشائخ  وتالميذ ذكي و ،العلماء علي 

 ،تعالى $َكة يف عصي شيخ اإلسالم ياسَية واّلجتماعَية واّلقتصادبالحياة الس  

ذل  بيان ت يف تب  فقد ك   ،كما ك قال : تحصيل  داصل   فقلت  يف نفس ُّ: هذا كل    

خاصًة بعد  ، ُّ ّل أ وَفق للى ذكي ما ذكي  غيييبل لعل   ،ةدات المستقلَ المجلَ 

ة ابن تيميَ الجامع لسيية شيخ اإلسالم »ظهور الموسوعة العظيمة الموسومة بـ

لت  لعل  ُّ أن أجد  ما أكتب عن  يف دياة فتأمَ  ،(1)مع تكملتها« خالل سبعة قيون  

                                         

مة بكي اَل س  الع  يف المشيوع الكبيي الذي أَس  (عالم الفوائد)عن  «الجامع»صدر هذا  (1)

 .$زكد  أبو
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 املقدمة

 
وكَلما عزمت  على موضوع  أقول يف نفس ُّ لعَل أدًدا لم  ،هذا اإلمام العظيم

فأبحث يف ذل  فأجد المؤلفات المطَولة والمختصية فأدمد  اهلل  ،ككتب في 

ا تيَسي ل ُّ من ثناءات علماء اليمن الميمون ا ل ُّ أن أجمع مثم  لَِن  بد   ،على ذل 

للى دفاعهم عن  لضافةً  ،على مختلف القيون $ة على شيخ اإلسالم ابن تيميَ 

ا فلمَ  ،وهلل الحمد والمنَة -على غيي استيعاب  –فتَم ل ُّ ذل   ،هذا العلم الكبيي

ب من ي  وصلت  للى خاتمة هذ  الرتجمة الموجزة نظيت  يف صفحاهتا فإذا هبا تق  

تقبل « ناءاتالثَ »فخشيت  أن كطول الكتاب خاصًة وأن   ،ربع الكتاب المحَقق

مة لتستقَل يف  ،كادة فيما فاتن ُّ من العلماء الَسالفينلز  ا فلهذا استللت هذ  المقد 

للى هذ   «دميكةالتَ »وعزوت يف مقدمة  ،هذا الكتاب الذي تحمل  اآلن بين كدك 

فأَما األسباب الت ُّ  ،للى الجامع الذي أغنى كَل بادث  وجامع   سالة لضافةً الي  

 :اآليتف ،دعتن ُّ للى الكتابة يف هذا الموضوع

ناءات أو بعِضها للى ما ك كتب يف تيجمة هذا اإلمام العظيم من لضافة  هذ  الثَ  .1

 .ثناءات أهل العلم علي 

ّل كهتمون  -غالبيف ال-ورة المتوَهمة عن اليمن الميمون بأَنهم عكس الص   .2

 .بالعلم وّل بالعلماء

ًة من أهل اليمن بفضل هذا العالم لعالم المعاصيكن واإلجيال وخاَص  .3

 ،يخ من تياث  ومدى تأث ي أعالم هذا البلد الميمون بما خَلف  الَش  ،الجليل

ة الت ُّ كان لها األثي الكبيي يف يوة العلميَ فلعَلهم أن كستيقظوا على هذ  الثَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7 
 املقدمة

ن وكاين والوادع ُّ ونحوهم ممَ الَش ابن الوزكي والَصنعاين ومثال وجود أ

 .ادتواهم هذا الكتاب

هذا وقد جعلت  الكتاب على بابين اثنين، األول يف لمحة  كمانَية عن شيخ 

 ، والثاين يف الثناءات المشار لليها آنًفا، واهلل المستعان.$اإلسالم ابن تيمَية 

 :ث َم أَما بعد  

ي باع ُّ لست  فإن  ُّ  ق هبذا وخاصًة فيما كتعلَ  ،ة اط الع ُّوقلَ  ،بجاهل  قِص 

ل   ،على كِدي  أراد أن كظهي بعض   لكن لعَل اهلل   ،الباب من كل  من قيأ  فلهذا آم 

خاصًة  ،أو توجي  نصيحة   ،لبداء مالدظة  أَّل كنساين من  ،ح هذا الكتاب أو تصفَ 

وهو  ،واهلل من وراء القصد ،للي  آنًفا كما أشيت  وأَن الكتاب مَما كقبل الَزكادة 

ها ،اكا األمورالعالم بخف  نبيًّا ،وباإلسالم دكنًا ،رَبا رضينا باهلل ،ومدب ي 
 ،وبمحَمد 

 العظيم
 
 .وّل دول وّل قوة لَّل باهلل العل ُّ

 

 طالل بن مجيل بن حممد احلبييش وكتب/
771550814 /967+ 

talal771550814@gmail.com :لكميل 
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 لـمـحـة ميانية

 
 متهيد

 ومنشيور أنفسنا  من باهللونعوذ  ،ونستغفي  ونستعين  نحمد  ،هلل الحمد لنَ 

 أن وأشهد ،ضلل فال هادي ل ك   ومن ،ل  مضَل  فال اهللكهد   من ،أعمالنا ئاتسي  

 .ورسول  عبد  ادً مَ ح  م   أنَ  وأشهد ،ودد  ّل شيك  ل  اهلل لل  لَّل  ّل

]سورة آل  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

  .[102عميان:

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .[1]سورة الن ساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  .[71-70]سورة األدزاب: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

  من نور ل  أعذر للى عباد  بما بعث ب  رس   اهلل  فإنَ  :بعد اأمَ 

بالهدى الذي من بعث أنبياء  ف ،يدعلى جميع العب ةً وجعل ذل  دجَ  ،وديدالتَ 

ي للى دِ ي ب  فقد ه  دِ ومن ه   ،اة يف غيي  زَل ج  ومن ابتغى النَ ،عدل عن  ضَل 

 .مستقيم   صياط  

من دكمة اهلل تعالى أن جعل أنبياء  ورسل  يف غاكة الكمال البشيي وكان 

كن البشيكة للى الد   ا على هداكةوديًص  ،قا للخلونصحً  ،للى الحق   دعوةً 

هلل يف ذل  واألمي  ،وكفي أقوام   ،فآمن هبم أقوام   ،نيفوالمنار العال ُّ الم   ،الحنيف
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .المالمل  العَ 

للى أن بعث اهلل تعالى  ،نون واألعوامالس  وتتابعت  ،مضت الليال ُّ واألكام

هم وأردم   ،للخلق همأنصح  و ،الناس بالحق   أعلم   ،ولمام األتقياء ،خاتم األنبياء

اهلل  فتح ،ا للخلق أجمعينوسيدً  ،ينمِ ل  للعا وقدوةً  ،ا للمتقينلمامً فأضحى  ،هبم

 ،دىب  ظلمات الكفي واليَ  وأزال ،اا عميً وأعينً  ،اا غلفً وقلوبً  ،امًّ ا ص  ب  آذانً 

  .  ولو كي  المشيكونكن كل  ليظهي  على الد   ؛والهدى وأرسل  بدكن الحق  

بنصوص والاعتصام  ،ى الدعوة على التوحيدلع ملسو هيلع هللا ىلصحرص النبي 

 الوحيين

م اَل ؛ هو توديد المل  الع  أعظم ما دعا للي  وكان 

،  وصياط   ،وأوضح طيكق  القوكم ،معاقد  وشدَ  ،س قواعد أَس

 ،باقع الط  ب  لتمتأل األرض بتوديد  كما امتألت الَس  ،ونشي  يف اآلفاق ،المستقيم

 ،سواء اس للى كلمة  جمع النَللى  وة سعى ع  يف ضمن هذ  الدَ و

ن ى عمَ ما كجعل المسلم يف غنًوالبيان  الت ُّ فيها من الحق   ،اءيَ يكعة الغ  وه ُّ الَش 

لى اّلعتصام بكتاب فحَث ع ،ةبوكَ واألنوار النَ ،دكةمَ ح  ة الم  سوا  من أعداء الملَ 

قصم   ومن تيك  من جبار   ،  اهللاهلل العظيم الذي من ابتغى الهدى يف غيي  أضلَ 

ا غاكة الحيص على الحفاظ على عقيدة المسلمين من وكان ديكًص  ،اهلل

 ولعَل  ،كنوتلبيسات أعداء الملة والد   ،وأهواء المشيكين ،ينل  ِض ضالّلت الم  
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 لـمـحـة ميانية

 
عمي بن  أنَ  ،ڤ ن جابي بن عبد اهللع (1)ن أظهي ذل  ما روا  اإلمام أدمدمِ 

 أتى النَ ،الخطاب
َ
فقيأ  على النب ُّ  ،أصاب  من بعض أهل الكتب بكتاب   ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

َطاِب »فغضب وقال:   ملسو هيلع هللا ىلص ا ك ا اب ن  ال خ  ك ون  فِيه  و  ت ه  اَلِذي ن ف ِس ُّ بِي ِدِ  ل ق د   ،أ م  و 

اء  ن ِقيَةً  ا ب ي ض  م  بِه  ب وا بِ ِ  ،ِجئ ت ك  ذ  ت ك  قٍّ ف  وك م  بِح  بِي   ف ي خ 
 
ء
 
ن  ش  ُّ م  ع  أ ل وه  أ و   ،ّل  ت س 

ق وا بِ ِ  د  يًّا ،بِب اطِل  ف ت ص  ان  د  ى ك  اَلِذي ن ف ِس ُّ بِي ِدِ  ل و  أ َن م وس  ِسع    لِ  ،و  َّل أ ن  م ا و 

ن ُِّ  »قال:  ڤعمي  أنَ  (2)$ارم ُّ وعند الدَ  ،«ك َتبِع 
ِ
ِب اهلل  مِن  غ ض 

ِ
وذ  بِاهلل أ ع 

ولِ ِ  س  ِب ر  غ ض  بًّا ،و   ر 
ِ
ِضين ا بِاهلل ِم دِكنًا ،ر  ال  س 

ِ بِاإل   ن بِيًّا ،و 
َمد  ح  بِم  فمن بحث عن  ،«و 

  ملسو هيلع هللا ىلصة رسول  الهدى يف غيي كتاب اهلل وسنَ
 
الل ولن أدعى والَض  فهو يف طيكق الغ ُّ

 فف ُّ ما أنزل اهلل كفاكة   ،قاقيف تل  الز   والبحث عن الحق   ،تقليب األوراق

 ۇ ۇ ڭ}:  قال ،للخلق أجمعين وهداكة   ،للمستبصيكن

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

وعند : »$ة شيخ اإلسالم ابن تيميَ قال  ،[51]سورة العنكبوت: {ې ې

ا ة الموروثة عن خاتم الميسلين ما مأل العالم نورً العلوم اإللهيَ  المسلمين من

                                         

 (.1589« )اإلرواء»ن  األلباين بشواهد  يف (، ودَس 15156بيقم ) (1)

 (.449« )سنن »يف  (2)
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .(1)«ىوهدً 

  ملسو هيلع هللا ىلصسير الصحابة على وفق ما كان عليه النبي 

 ،اط المستقيمي  والص   ،على هذا الهدي العظيم  حابة  فسار الَص 

هذا هم يف ونصوص   ،باع واّلقتداءاس باّلت  يوا النَ م  وأ   ،واألهواء   فحاربوا البدع  

 ،هم دماة العقيدةفإنَ  ،ىستقص  وأعظم من أن ت   ،ىحص  الباب أكثي من أن ت  

وقد ضيبوا  ،رخيصةً اع عن دكن اهلل ف  ن بذلوا أنفسهم يف الد  وم   ،اس الفضيلةيَ ود  

ج ه  ا خالف النَمم  ا ا وتحذكيً  ونصحً  وفعاًل يف هذا الباب أروع األمثلة قوًّل 

 الذي ورثو  عن النَ ،األقوم
 
ل ئِ وس   ،ةظهيت بدعة القدركَ  فعندما ،ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم  ب ُّ

 ،هممن   أولئ  فأخربهم أين بييء   لذا لقيت  »قال:  ،عن ذل  ڤعبد اهلل بن عمي 

 ،اذهبً  ألددهم مثل أدد   لو أنَ  والذي كحلف ب  عبد اهلل بن عمي ، ُّمن   وأهنم بيآء  

ظهيت بدعة الخوارج ذهب ا ولمَ  ،(2)«بالقدر ل اهلل من  دتى كؤمن  بِ فأنفق  ما ق  

 ،ألفانفيجع منهم  ،ة والبيانجَ فجاهدهم بالح   ڤاس لليهم عبد اهلل بن عبَ 

  أميي   تهمفقاتل بقيَ  ،ة آّلفا من ستَ وكانوا نحوً 
 
 بن أب ُّ طالب المؤمنين عل ُّ

                                         

 (.84/ 2« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8« )صحيح »أخيج  مسلم يف  (2)
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 لـمـحـة ميانية

 
: ڤمسعود  ابن اهلل عبد ظهيت بعض البدع واألهواء قال امَ ول ،(1)ڤ

وجاء أبو موسى  ،(2)«[ضاللة   بدعة   كل  ] ،يتمفِ فقد ك   بعوا وّل تبتدعوااتَ »

                                         

ومن طيكق  أبو نعيم يف - (18678« )فنَ ص  الم  »اق يف زَ أخيج  عبد اليَ : دسن اإلسناد (1)

« الكربى»سائ ُّ يف (، والنَ 523/ 1« )اركخالمعيفة والتَ »الفسوي يف و، -(318/ 1« )الحلية»

« نن الكربىالس  »ومن طيكق  البيهق ُّ يف - (2656« )المستدرك»(، والحاكم يف 8522)

(، 3187« )المسند»أدمد يف     عض  (، وأخيج ب1834« )الجامع»ابن عبد الرب يف و، -(16740)

ار، مَ ( من طيكق عكيمة بن ع  444« )األموال»(، وابن ساَلم يف 4037« )نن  الس  »وأبو داود يف 

 ب . اس  زميل الحنف ُّ، عن ابن عبَ  ثنا أبوقال: ددَ 

هب ُّ، ، ووافق  الذَ «، ولم كخيجا على شيط مسلم   صحيح   هذا ددكث  » وقال الحاكم: 

أكًضا،  كغلط، وكذل  أبو زميل صدوق   ار صدوق  بن عمَ  عكيمة   ؛ ألنَ بل هو دسن   قلت:

 (.694« )حيح المسندالَص »  اإلمام الوادع ُّ كما يف ن  وقد دَس 

(، 896« )هدالز  »(، وأدمد يف 54« )العلم»أخيج  زهيي بن ديب يف : موقوًفا صحيح   (2)

الميوزي يف    نصي(، ومحمد بن 13« )البدع»اح يف (، وابن وَض 211« )ننالس  »ارم ُّ يف والدَ 

(، وابن أب ُّ 174« )اإلبانة الكربى»ة يف (، وابن بطَ 8770« )الكبيي»رباين يف (، والطَ 78« )ةنَ الس  »

 م  ز  
(، 104« )ةنَ شيح أصول اعتقاد أهل الس  »(، والاللكائ ُّ يف 11« )ةنَ أصول الس  »ين يف نِ

( 441« )فضائل القيآن»(، والمستغفيي يف 2024« )بع  الش  »، و(204« )المدخل»والبيهق ُّ يف 

 ، ويف بعضها دون ما بين المعكوفتين.ڤ عن ابن مسعود من طيق  
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

ا أم  »فقال دذكفة:  ،«أوصنا كا أبا عبد اهلل»فقال:  ،ڤاألنصاري للى دذكفة 

اللة أن تعيف الَض  اللة دَق الَض  فإنَ »قال:  ،« ُّبلى ورب  » قال: ، «!؟جاءك اليقين

 .(1)«دكن اهلل وادد   فإنَ  ؛نو  ل  ولكاك والتَ  ،وأن تنكي ما كنت تعيف ،ما كنت تنكي

 ظهور م  
 
 فات الفالسفة في أوساط املسلمينخل

ها فلم تكن يف لنكار البدع ورد   ا عن سلف  ن خلفً بعياوهكذا تتابع علماء التَ 

يف عهد  عجيبة   وكائنة   غيكبة   دتى ظهيت ظاهية   ،ولم تقم لها دولة   ،لها صولة  

 أّل   ،(الحكمة بيت)ـى بسمَ ( بعد أن أنشأ ما ك  218ت: اس ُّ )بَ المأمون الخليفة الع  

من -فأقبلت طوائف من المبتدعة  ،(2)«تعيكب كتب فالسفة اليونان»وه ُّ: 

                                         

(، وابن 134« )الفتن»اد يف مَ (، ونعيم بن د  20454« )الجامع»أخيج  معمي يف : صحيح   (1)

ة يف (، وابن بطَ 470)« مسند »(، والحارث ابن أب ُّ أسامة يف 3083« )مسند »الجعد يف 

(، وابن عبد 267« )فاتاألسماء والص  »(، و19896« )الكربى»(، والبيهق ُّ يف 25« )اإلبانة»

 (.1775« )الجامع»الرب يف 

بت فيها كتب اليونان، كقول شيخ اإلسالم  (2) ي  يف  $عن تحدكد الفرتة الَزمنَية الت ُّ ع 

وبعد  ،وقبل ذل  ،انيةاليونانية يف ددود المائة الثَ بت الكتب ي  ع  »: (338/ 2) «لبيستَ البيان »

ا، ولهذا قال يف موضع   كسيية   ة  ة الت ُّ ذكيها شيخ اإلسالم ه ُّ قبليَ ، والقبليَ «ذل   آخي جدًّ

وم لبت كتب اليونان وغييهم من الي  ت  انية )وقبيلها( وبعدها اج  أواخي المائة الثَ (: »473/ 2)

= 
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للى قياءة  -وديدالبادثين يف غيي كتاب اهلل عن التَ  ،جدكد   المتهافتين على كل  

غى بت  لذ كيف ك   !عجب   وأي   ،وهذا عجب   ،ة واألدكانأعداء البشيكَ  ،كتب اليونان

ديء ور يف هذا المنبع اليَ ث عن الن بح  وكيف ك   ،الهدى يف غيي نصوص الوديين

 من قول  ور األكرب يف انتشار البدع ي بعض الخلفاء الدَ ذا مع تأث  كان لهف ،المظلم

 اتف  ا بمخلَ يً يف القدر؛ تأث   وخلط   ،ةة والفعليَ اتيَ ات الذَ ف  للص   ونف ُّ   ،بخلق القيآن

 .اا وّل نبيًّ ا وّل كعلمون دكنًن للهً ن ّل كعيفووأفالطون وأضياهبم ممَ  أرسطو

 تتابع علماء الكالم على ألاخذ من مخلفات الفالسفة

وّل كزال علماء األشاعية  نون واألعوامالس   ومضت ،األكام تتتابعوهكذا 

الجعد بن درهم كان و ،ّلتال  تغون الهدى يف هذ  الَض والمعتزلة والجهمية كب

 الّلت من بيان بن سمعانهذ  الَض  من اًل م  ف ج  قد تلقَ ( 118)ت: نحو قبل ذل  

 الذي سحي النَ  لبيد بن األعصم اليهودي  عن طالوت عن خال  
َ
 فهاتلقَ و ،ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

تتابع وهكذا  ،وراةكقول بخلق التَ لبيد وكان  ،ان وصابئتهايَ لبيد عن فالسفة د  

 ،لٍّ ومستكثي  قِ بين م  ي بأفكارهم ث  أ  األخذ من كتب الفالسفة والتَ يف ن بعد الجعد م  

وعميو بن عبيد  ،(131)ت: وواصل بن عطاء  ،(128كالجهم بن صفوان )ت: 

                                         

بح المشيق على ظلمات »د فَصلت ذل  يف كتاب ُّ: ، وق«من بالد النصارى وعيبت الص 

 .، ك طب ع قيكًبا لن شاء اهلل تعالى«المنطق
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .اين( يف القين الثَ 190وضيار بن عميو )ت: نحو  ،(144)ت: 

الكيابيس ُّ و ،(213ثمامة بن أشيس )ت: و ،(210بشي بن المعتمي )ت:  ثمَ 

لبياهيم بن كسار و ،(220جاري )ت: نحو الحسين بن محمد النَو ،(214)ت: 

ف الهذكل العاَل  أب ُّو ،(234ف ُّ )ت: ق  جعفي بن مبشي الثَ و ،(231ام )ت: ظَ النَ

 ،(240ابن أب ُّ دؤاد )ت: و ،(236جعفي بن ديب الهمداين )ت: و ،(235)ت: 

  .الث( يف القين الثَ 300اط )ت: نحو ابن الخيَ و ،(245ب )ت: نحو اَل ابن ك  و

  ثَم أب ُّ
ٍّ
 وأب ُّ ،(319القاسم الكعب ُّ )ت:  أب ُّو ،(303ائ ُّ )ت: َب الج   عل ُّ

 منصور    ُّأبو ،(324الحسن األشعيي )ت:  أب ُّو ،(321ائ ُّ )ت: َب هاشم الج  

 .ابعيف القين اليَ  (333)ت:  الماتيكدي

ار )ت: بَ عبد الج  القاض ُّ و ،(406ك )ت: ور  ابن ف  و ،(403)ت: الباقالين  ثمَ 

 سعد   أب ُّو ،(438دكم )ت: ابن النَو ،(436الحسين البصيي )ت:  أب ُّو ،(415

ابن بندار و ،(478ت: الجوكن ُّ )و ،(456ابن دزم )ت: و ،(447ان )ت: السمَ 

 .( يف القين الخامس488ت: القزوكن ُّ )

 (595الحفيد )ت:  ابن رشد  و ،(538مخشيي )ت: الزَ و ،(505الغزال ُّ )ت:  ثمَ 

 .ادسيف القين الَس 

ابن أب ُّ الحدكد و ،(631ت: دي )الحسن اآلمِ  أب ُّو ،(606ازي )ت: اليَ  ثمَ 

 .ابعيف القين الَس  ،(656)ت: 

فات أرسطو لَ خ  م  ت ي  فصيل كيف س  نت على جهة التَ ولوّل خشية اإلطالة لبيَ 
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 لـمـحـة ميانية

 
وما  ،العالمين صفات رب  ا يف نف ُّ وكيف كانت سببً  ،يف فكي هؤّلء المذكوركن

 ّل تيض ُّ رَب  ،كيات  ومن وبدع   ،تتلوها ضالّلت   انبنى على ذل  من ضالّلت  

 .اواتم  الَس واألرض 

 عد علماء الكالم عن نصوص الوحيين مم  ب  
 
ناقضات ا سبب لهم الت

 الظاهرة

كبحوث يف بطون  ،نة والكتابعن نصوص الس   فعاش هؤّلء بعيدكن

قون وكحق   ،قون الحقائقكدق   ،ياميام وّل م  وكيكدون الم   ،الكالمّلت علم وَ ط  م  

يون  و ،قائقالدَ  يون وّلكعس   ،دون األقوالكفن  ،قنونون وّل كستي  وكظن  ،كيس 

اليوم  القول   ر  الوادد منهم كقي   بل لن   ،وكختلفون وّل كتفقون ،حالوكأتون بالم  

وذاك على  ،هذا على هذا وكيد   ، نقيض   دِ يف الغ   ر  كقي   ثمَ  ،    للَش بما ّل كدع مجاًّل 

 وهو ّل كدري! ،بل وكيد  الوادد منهم على نفس  ،ذاك

بل لهنم جليًّا ليظهي لهم ذل   ،ذكيت  وزكادة  ن ل  ما اظي يف أدوالهم كتبيَ والنَ

ومنهم من كنقلب عليهم  ،فمنهم من كتوقف دييان ّل كدري ما كقول ،بعض  أو

ا بعد أن شوشوا علي  ذهن  ولعَل من أظهي ذل  ما فعل   ،وقتلوا عمي  ،سابًّا ذامًّ

أراد أن كتقيأهم فما  الفالسفة ثمَ  بلع  ديث  من أكثيهم دييةً و الغزال ُّ وه

 :ا أسما ف كتابً ألَ  ثمَ  ،$تلميذ  ابن العيب ُّ ذل  لى عكما شهد  ،استطاع

 ،«هافتهتافت التَ » :علي  يف كتاب  الحفيد فيدَ  فجاء ابن رشد   ،«هتافت الفالسفة»

بع غيي نبي  واتَ  ،لزَ ن وهكذا دال من أعيض عن هدي اهلل الم   ،والجميع كتهافتون
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .ملسو هيلع هللا ىلصل س  ي  الم  

ومنهم من تدارك  اهلل يف  ،هم كانوا تائهينوشهدوا على أنفسهم أنَ  ،فحاروا

اس بالداء فأعلم النَ ،ونشي الباطل يف اآلفاق ،د األوراقسوَ  آخي عمي  بعد أن

 ...ومنهم ،ومنهم ،يكاقدون الت  

 عد علماء الكالم عن نصوص الوحيينفي ب   $ كالم الشوكاني

مة اإلمام البحي الهمام شيخ اَل ما قال  الع  الباب لكياد  يف هذا  ن  ا كحس  وممَ 

ا عن علماء الكالم ديث متحدثً « الغماموبل »يف كتاب   $وكاين اإلسالم الَش 

ّل  - النَادرلَّل -فإَن علماء الكالم قد كانوا على تعاقب عصورهم ...» كقول:

نَةكتعبون أنفسهم بتعل   ت  هذا ،م علوم الكتاب والس  فعلي  برتاجم  ،فإن  أنكي 

 ،اموالنَظَ طين كأب ُّ الهذكل والمتوس   ،أوائلهم كعميو بن عبيد وواصل بن عطاء

 .هذا يف رجال المعتزلة ،وأواخيهم كأب ُّ عل ُّ وأب ُّ هاشم

وهو أول  رجال   ،ن للي  كستند مذهبهمانظي م   ،وكذل  يف رجال األشعيكة

وكأن  ُّ ب  عند النَظي للى هذا تقوم  ،وتالمذت  مَمن بعدهم ،وهو األشعيي  

م يف ما بال هذا كتكلَ  وتقول: ،دجي  ومدر   وتحاول دفع  بكل   ،وتقعد من الغيظ

وأقول: صاهنم اهلل عن أن ك ذكيوا  ،ل  ل  الجواب  فها أنا أعج   ؟ةأعياض األئمَ 

هم ونحن ّل نش    ،يف هذا المقام للحط  من ميتبتهم العالية فيما قطعوا في  أعمار 

ط الشغف هبذا–ولكنَهم  ، الخيي وتأصيل الحق  أَنهم ما أرادوا لَّل   ،مع في 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 20 
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 ،لم ككن لهم مع  نصيب  وافي  من علم  ُّ الكتاب والسنَة -غياق أوقاهتم في واست

 ،ن لم كعيفن ُّ وّل عيف هنا م  وَ وقد أدلت  على النَظي يف تياجمهم اَلت ُّ د  

 .والَسالم

: فما الطَ  : طيكقة خيي القيون ؟يكقة المنجية لذنفإن قلت  ثَم الذكن  ،قلت 

نَةوه ُّ: ا ،ثَم الذكن كلوهنم ،كلوهنم والوقوف عند  ،لعمل بمحكم الكتاب والس 

فيكون مذهب  اإلسالم  ،على مذهب من دون محاماة   ،متشاهبهما كما أميك اهلل

نة ،وسلف  الَسلف الَصالح ،جملةً  فإن كنت   ،ومحامات  على الكتاب والس 

فإن  ُّ قد قطعت شطًيا من عميي يف  ،واجذلهذ  النصيحِة أهاًل فعَض عليها بالَن

فتارًة أخوض معارك  ،ولم أقف على منهل   ،قائق وتدقيق الحقائقتحقيق الدَ 

الرباهين  ب  أرت   وآونةً  ،ة األصولوديًنا أمارس دقائق فحول أئمَ  ،علم المعقول

 ،وبعد هذا كل   تياجع اختياري للى استحسان ما للي  أرشدت  ،ب القوانينوأرك  

 .(1)«دين اهلل ولكاك  أرش

 عن هذا الدين من جنايات املتكلمين  دفاع الرب

ن كنفون م    بعد رعيل  ورعياًل  ، بعد جيل  ض لدكن  جياًل كقي   واهلل 

يون من بص  ك   ،وتأوكل الجاهلين ،وانتحال المبطلين ،عن  تحيكف الغالين

                                         

 (.199-1/197« )وبل الغمام» (1)
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

وكصربون منهم  ،ىد  للى اله   َل ن ض  عون م  كد   ،الةه  مون من الج  عل  وك   ،اللةالَض 

فكم من  ،يون بنور اهلل أهل العمىص  ب  وك   ،ون بكتاب اهلل الموتىي  ح  ك   ،على األذى

فما أدسن أثيهم على  ، و  قد هد   تائ    وكم من ضالٍّ  ، و  إلبليس قد أدي   قتيل  

 .وأقبح أثي النَاس عليهم ،النَاس

 ،كتناقلها أولئ  المذكورون ،قيون  خيلة بعد أن مضت على الفلسفة الدَ و ثمَ 

من كقوم مقام  ،كنض اهلل لهذا الد  قيَ  ،للى اهلل ومستميٍّ  وتائب   ،ومستكثي   بين مقلٍّ 

و ذ ،بع  أدسن طيكق  ال  بمن اتَ الَس  ،حقيقشيخ الَت »وهو  ،كقيند  والص   األنبياء

ممها عن هِ  أنَ  ةً ت األمم كافَ الت ُّ أقيَ  ،والحجج القاهية ،الفضائل المتكاثية

 ،وراينوالحرب البحي القطب النَ ،اينبَ يخ اإلمام العالم اليَ الَش  ،دصيها قاصية  

أودد  ،آخي المجتهدكن ،وارث األنبياء ،عالمة العلماء ،ةمَ بيكة األ   ،ةلمام األئمَ 

 ،مينبيهان المتعل   ،قدوة األنام ،ة األعالمدجَ  ،شيخ اإلسالم ،كنعلماء الد  

تيجمان  ،كنز المستفيدكن ،بحي العلوم ،سيف المناظيكن ،قامع المبتدعين

  ،فيكد العصي واألوان ،انم  عجوبة الزَ أ   ،القيآن
 
ة جَ د   ،لمام المسلمين ،كنالد   تق ُّ

ناصي  ،قي  مفت ُّ الفِ  ،والمشب  بالماضين ،الحيندق بالَص الاَل  ،اهلل على العالمين

 ،يكعةركن الَش  ،فارس المعاين واأللفاظ ،اظدة الحفَ م  ع   ،ىد  مة اله  عاَل  ،الحق  
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 .(1)«$ ةاس ابن تيميَ أبو العبَ  ،ذو الفنون البدكعة

وصول الفلسفة إلى عصر شيخ إلاسالم وموقفه منها

بعد أن عاثت يف عقائد  $ة لقد وصلت الفلسفة للى شيخ اإلسالم ابن تيميَ 

هم يف لطالق األلفاظ المشرتكة بين تِ مون أوج قوَ وبلغ المتكل   ،المسلمين الفساد

عوا يف فادَ  ،وهم كعلمون الحَق  وككتموا ،بالباطل سوا الحَق بِ والباطل؛ ليل   الحق  

 ،ياحعلى الكفي الص   صوص كدل  وجعلوا ظاهي الن  ،قصالنَفات الص  لثبات 

 ج  ر  وأجلبوا بخيلهم و  
ن شأهنا نوا مِ وهوَ  ،  بنصوص الوديينن تمَس هم على م  لِ

ف ُّ النصوص ّل ت   أنَ »كما فعل الجوكن ُّ غفي اهلل ل  ديث زعم  ،هوكنغاكة التَ 

ن شأن هذ  ن مِ ازي أن كهو  وكذل  داول اليَ  ،(2)«يكعةي من معشار الَش ش  بالع  

 فقال ،عتمد علي  بحال  ا ّل ك  فقد جعلها ممَ  ،يف أبواب اّلعتقاد ةً صوص وخاَص الن 

  دليل   كَل  ألنَ  ،البتة   ّل تكون قاطعةً  اللفظيةّلئل الدَ : »وبئس ما قال
ٍّ
  فإنَ  لفظ ُّ

على عدم  وموقوف   ،حو والتصيكفونقل وجو  النَ  ،على نقل اللغات موقوف  

وعدم المعارض  ،وعدم اإلضمار ،خصيصوعدم التَ  ،اّلشرتاك وعدم المجاز

ِطي ناء هذا الثَ  (1) ّلبن دجي « رر الكامنةالد  »كن العالئ ُّ كما يف من الحافظ صالح الد  الع 

 .اختصار   (، مع بعضِ 186/ 1) $

 (.37/ 2« )الربهان يف أصول الفق »كما يف كتاب   (2)
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والموقوف على المظنون أولى أن ككون  ،وكان ذل  مظنون   ،قل ُّ والعقل ُّالنَ

 وقال الس   ،(1)«اة ّل ككون قاطعً ّلئل اللفظيَ ا من الدَ شيئً  فثبت أنَ  ،امظنونً 
 
 يوط ُّ

ودسب  هبذا الكالم من : »المعنىيف هذا  ا ل ازي بعد أن أورد كالمً لليَ  مصانعةً 

 .(2)«اإلمام

ّل ككف ُّ يف  فالظن   -كما زعموا-تفيد لّل الظَن ة ّل ة اللفظيَ فإذا كانت األدلَ 

ى يف تاج للى البحث عن الهدح  في   ،وّل كغن ُّ من الحق  شيًئا ،باب اّلعتقاد

عن  $دالها كما قال شيخ اإلسالم  منطقية   مات  ومقد   ،فاسدة   ات  عقليَ 

ومسائلها عندهم  ،وعلمهم هبا ضعيف   ،وكالمهم يف اإللهيات قليل  : »أصحاهبا

 ّل سهل   ،وعي   على رأس جبل   غثٍّ  جمل   ذا عندهم لحم  وه ُّ مع ه ،كسيية  

  ّل سبيل لهم للى اليقين وأساطينهم معرتفون بأنَ  ،لنتق  في   وّل سمين   ،يتقىفي  

وهم مع هذا متنازعون فيها أعظم  ،لقخ  ولى واأل  مون فيها باأل  ولنما كتكلَ  ،فيها

                                         

 (.139/ 7« )ازيتفسيي اليَ » (1)

يف  $(، ومثل هذ  المصانعة ما فعل  األلوس ُّ 14/ 3« )اإلتقان يف علوم القيآن» (2)

ّل الحدكث و ،تحت سورة العصي ازي  ا ذكي  اليَ ( بعد أن أورد ددكثً 457/ 15) «تفسيي »

 ذكي  اإلمام، وهو لعميي لمام  »قال األلوس ُّ: فسبق  من أهل العلم، ن م   وجود ل  يف كتِب 

 «.)!( ة الحدكث، فإكاك واّلقتداء ب علي  عند أئمَ  ل  عَو ا ّل ك  يف نقل مثل ذل  ممَ 
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  .(1)«اإللهيةدعة أهل الملل يف األمور من مبت فيقة   ن تنازع كل  مِ 

 ا هبذا المستوى الذي ّلأن كقود ديبً  $لقد كان على شيخ اإلسالم 

 اإلماملفظ لق ط  لذا أ   اليازَي  فإنَ  ،سالمة اإلِ قال فيهم: أئمَ ن ك  ر أن كصدر ممَ و  َص ت  ك  

لق لفظ ط  وكذل  الغزال ُّ لذا أ   ،افعية يف األصول لم كنصيف للى غيي عند الَش 

فات الص   لثبات مين من أنَ ة المتكل  ر عند عامَ ا تقيَ ناهي  عمَ  ،اإلمام يف الفيوع

 ،سيمج  : كستلزم التَ ن قائل  فمِ  ،بينهم على اختالف   ،كستلزم الكفي باهلل 

: كلزم من وقال آخيون ،يكيب: كستلزم التَ ومن قائل   ،شبي التَ : كستلزم ومن قائل  

فكان على شيخ  ،اأو: أبعاًض  ،أعضاءً : أو ،ًزا: متحي  أو ،اذل  أن ككون محدثً 

هذ  اللوازم الت ُّ لو وقع  فات مع نف ُّ كل  ت الص  بِ ث  أن ك   $اإلسالم ابن تيمية 

 .عندهم عظيم   فيها العبد لوقع يف كفي  

واألشاعية  ،الترت كقرتبون من بغداد ،ني  لهنا معيكة ليست باألمي اله  

والفالسفة كشوشون على  ،سادارى كنشيون الفص  والنَ ،كسيطيون على البالد

 ،ة كنكيون أسماء اهلل وصفات  بال اتئادوالجهميَ  ،المسلمين أبواب اّلعتقاد

ة ا كقف أمام شيخ اإلسالم ابن تيميَ وهنال  أكًض  ،والمعتزلة كغميهم العناد

 !؟للقوم ن  م  ف   ،يعة األوغادالش  

                                         

 (.7/42« )درء تعارض العقل والنَقل» (1)
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فكيف  ،اقطعً  العلم أهنا ليست بمتكافئة   ة ليعلم كَل يَ اظي يف القوى الحس  النَ لنَ 

 ،نعاءة أن كنقذ العالم اإلسالم ُّ من هذ  البدع الَش شيخ اإلسالم ابن تيميَ  كستطيع

كن لن   الي  فإنَ  ،أن ك ستنزل عون اهلل  ّل بدَ  ،اءيَ ة الغ  َناس للى الس  النَ وأن كيدَ 

 ومن تواضع هلل رفع  ،دَ س  كوش  أن ت   ومن أنزل فاقت  باهلل  ،خانت  أركان

 .اسولن رفض النَ 

 لجوء شيخ إلاسالم إلى الرب سبحانه

 ،فأكثي اللجأ للى اهلل ،ادً دقيقة هذا جي   $ة لقد فهم شيخ اإلسالم ابن تيميَ 

  ليقف لنَ : »$قال  ،ا يف منعطفات ديات وظهي هذا جليًّ  ،للي  بي  ق  وأعظم التَ 

 الحالة الت ُّ تشكل عل أو  ُّءخاطيي يف المسألة والَش 
َ
 فأستغفي اهلل تعالى ألف    ُّ

وأكون » :قال ،«ما أشكل لشكال   ر وكنحَل د  دتى كنشيح الَص  أوأكثي أو أقَل  ة  ميَ 

كي رب أو المدرسة ّل كمنعن ُّ ذل  من الذ  وق أو المسجد أو الدَ ذ ذاك يف الس  ل

 $م كا  لنا ابن القي  ما دأكًضا ن ذل  مِ و ،(1)«واّلستغفار للى أن أنال مطلوب ُّ

ا ولقد شاهدت من شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل رود  من ذل  أميً : »قائاًل 

 وّل يفَ  ، ُّ ش ُّء  وّل من  ،ا: ما ل ُّ ش ُّء  وكان كقول كثييً  ،لم أشاهد  من غيي 

 ل هبذا البيت:ا ما كتمثَ وكان كثييً  ،ش ُّء  

                                         

 .(22-21) «ةة من مناقب شيخ اإلسالم أدمد بن تيميَ ركَ العقود الد  » (1)
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ـــأنـــا الم   ـــي وابـــن الم  د  ك   يد  ك 

 

 

  
 
ـــ ُّ ـــذا كـــان أب  ي  وجـــدَ  وهك

 ثن ُّ علي  يف وجه  كقول: واهلل لين للى اآلن أجدد لسالم ُّ كَل وكان لذا أ   

 .ادً ا جي  لسالمً  وما أسلمت بعد   ،وقت  

 
َ
  بخط   وعلى ظهيها أبيات   ، فسيي بخط  يف التَ  يف آخي عمي  قاعدةً  وبعث لل ُّ

 من نظم :

 الربكـــات للــى رب   أنــا الفقيـــي  

 

 

 مجمـوع دـاّليتأنا المسيكين يف  

  ُّأنا الظلوم لنفسـ ُّ وهـ ُّ ظـالمت 

 

 

 ن عنــد  كــأيتوالخيــي لن كأتنــا مِــ 

 منفعــة   ّل أســتطيع لنفســ ُّ جلــب   

 

 اتس ل ُّ دفع المضيَ ف  وّل عن النَ 

ــدب    ــولى ك ــ  م ــ ُّ دون ــيس ل  يينول

 

ــايت  ــت خطيئ ــفيع لذا داط  وّل ش

ــإذن  لَّل   ــيَ   ب ــن ال ــادمن خالقِ م  ن

 

 جاء يف اآلكاتفيع كما قد للى الَش  

ــ  شــيئً   ــدً ولســت أمل ــ  أب  اا دون

 

ــض ذرَ   ــا يف بع ــيك  أن  اِت وّل ش

ــ   ــتعين ب ــ ُّ كس ــ  ك ــي ل  وّل ظهي

 

ــات  ــاب الوّلك ــون ألرب ــا كك  كم

 

 

 اأبـدً  ّلزم   ذات   والفقي ل ُّ وصف  

 

 لــ  ذايت ا وصــف  كمــا الغنــى أبــدً  

 هموهذ  الحال دال الخلق أجمعِ  

 

 لـــ  آيت هـــم عنـــد  عبـــد  وكل   

 ا مـن غيـي خالقـ بغى مطلًبـ فمن 

 

 لوم المشيك العايتفهو الجهول الظَ  

  ِ الكــون أجمِعــ والحمــد هلل مــلء   

 

 .(1)قد كايت ما كان من  وما من بعد   

» 

 

 

 

 

                                         

 (.520/ 1) «الكينمدارج الَس »( 1)
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 جهود شيخ إلاسالم في الرد على املبتدعة

 $ة ابن تيميَ غدا شيخ اإلسالم لقد ف ،وعلى قدر المؤونة كنزل اهلل المعونة

المبتدعة  ا أمام آنِف ا شامخً كن طودً على هذا الد   يقة  اهلل يف قلب  من د  بما علم 

 كل   يف فتح وقد بل ما مات شيخ اإلسالم لَّل  ،على اختالف أصنافهم ومناهجهم

كيكد أن    ما من عالم  أنَ زعمت  وّل أظنن ُّ أ بعد لن  ،لتئمّل ك شيًخا مبتدعة   طائفة  

 وسيجد يف تياث شيخ اإلسالم ما كشف ُّ عليل  وكيوي لَّل  مبطل   على أي   كيدَ 

وبيان العقيدة  ،نقض مختلف البدع واألهواء تعالى يف $ فصنَفقد  ،غليل 

ة والجماعة يف رسالت  للى أهل َنن مجمل عقيدة أهل الس  فبيَ  ،اءيَ افية الغ  الَص 

رسالة يف توديد »توديد المتفلسفين يف كشف و ،«الواسطية»واسط = 

ويف بيان تموك  الجدل  ،«اإلكمان األوسط»يف مسألة اإلكمان صنَف و ،«الفالسفة

اّلنتصار المنطق =  ض  ق  ن  »ق يف كتاب  المنط ض  ق  ون   ،«جل العاقلتنبي  اليَ »الباطل 

ويف  ،«مة يف أصول التفسييمقد  »فسيي ووضع يف ضبط مسألة التَ  ،«ألهل األثي

سون على من كقد   وردَ  ،«ةياسة الشيعيَ الَس »ة كتاب  عيَ اع ُّ واليَ بيان ما كصلح  اليَ 

درء تعارض »قل كتاب  العظيم من النَ ا على ما صَح ا عاليً وكضعون  مكانً  ،العقل

ف لهم شيخ اإلسالم ابن لَ ل دكن المسيح فقد خ  ا من بدَ وأمَ  ،«لق  العقل والنَ

على الكيبالئيين  وردَ  ،«حيحالَص الجواب »ى بـمَ س  كتاب  الفسيح الم    $ة تيميَ 

ا يف كتاب  يعة عمومً الش   طحنو ،«رأس الحسين»اة بـمَ س  سالة الم  كما يف الي  

اصب يف كتاب  و  النَعلى  ردَ و ،«ةيعة القدركَ يف نقض كالم الش   ةبوكَ ة النََنمنهاج الس  »
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أولئ  الذكن  $ة شيخ اإلسالم ابن تيميَ  لم كنس  و ،«دقوق آل البيت»

ن في  ا بيَ سالم فوضع لهم كتابً أعداء اإلكهارعون وكسارعون للى مستحدثات 

ياط المستقيم لمخالفة أصحاب اقتضاء الص  »ا : وسمَ  ،يكق القوكمالطَ 

ن في  فقد بيَ « الفيقان»كتاب   اأمَ و ،«اتبوَ الن  »ات كضع كتاب بوَ ويف الن  ،«الجحيم

لَما شتم بعض  $    غضب   واشتدَ  ،دمنيطان وأولياء اليَ َش رق بين أولياء الواالف

  ب  أ  ب  أشبا  عبد اهلل بن  ا فَل صارمً  فسَل  ،سولأعداء دكن اهلل اليَ 
 ،سلولبن   ُّ

 -بفضل اهلل تعالى-هكذا بلغ و ،«سولارم المسلول على شاتم اليَ الَص » :ا وسمَ 

للى أهل  فتجد يف رسائل  وأجوبت  رسالةً  ،هارشيخ اإلسالم ما بلغ الليل والنَ علم  

وأخيى  ،وأخيى للى دماة ،وأخيى للى البحيكن ،وأخيى للى المدكنة ،واسط

 .  كخلق ما كشاء وكختارورب   ،وأخيى للى تدمي ،ةب  د  للى اليَ 

 بالء شيخ إلاسالم

فالمتصف ح لسييت   ،لقد عاش شيخ اإلسالم دياًة دافلًة بالمتاعب والمشاق

فما كاد شيخ  ،وتصب  لذكي  العين دمًعا ،العطية كجد ما كتفَطي ل  القلب دًما

 ،وهو يف كل  ذل  صابي  محتسب   ،اإلسالم كخيج من سجن  دَتى كيجع للى آخي

جن    ،وّل كخيج عن الجماعة ،ّل كنزع كًدا من طاعة     $وقد كان مجموع ما س 

وّل ذنب ل  يف ذل  لَّل أَن  سعى يف لرجاع الخلق للى ما  ،نحًوا من ست  سنين

جوع للي  أميهم اهلل   ،ت  دَجة  العلم والبيانفلَما لم تقم لحجَ  ،بالي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 29 
 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

ومن عجب  أَن معظم  ،استخدم المبطلون كعادهتم دَجة  الَسيف والَسنان

جن  من أجلها شيخ اإلسالم ومات يف  جن على ذل  الس  الفتاوى الفقهَية الت ُّ س 

َيرة  = ق باألدكام األسيَكة من مسائل الَطالق وما كتعلَ  ق  اليوم يف  ه ُّ الفتاوى الم 

واهلل المستعان على  ،ودَجة  دامغة   ،وهلل يف ذل  دكمة  بالغة   ،كل  بلد  لَّل ما شذَ 

 .كصفون

تتعَلق تعالى ّل  $لَن القضية الت ُّ عاش ألجلها شيخ اإلسالم ابن تيمَية 

جع ،بدم  فيط لب  فيي 
َكن من  ،أو مال   في م 

لَن تل  القضية ه ُّ أصل  كل   ،أو جا  

 ،گالَيب  بلهنا قضية  تتعَلق  ،لهنا العقيدة الت ُّ ه ُّ أغلى من المال والَدم ،قضَية  

 ،وأنزل ب  أفضل الكتب ،الذي جعل  اهلل تعالى أفضل األدكان كنالد  لهنا قضية 

سل ،مع أفضل المالئكة فأنشئت من أجل   ،للى أفضل األمم ،على أفضل الي 

وذهبت مهج  يف سبيل اهلل وشيع ؛ لتستمَي هذ   ،وأوذي لمام األتقياء ،الغزوات

فينقض عيى هذا  ،ثَم كأيت دثالة  من المبتدعة الجهلة ،القضية للى قيام الَساعة

ثَم  ،ميأى ومسمع  من هذا اإلمام العظيموكل  هذا على  ،وكستبيح دما  ،كنالد  

 هيهات هيهات!! ،كيكدون من  أن كيبض يف العيكن وّل كتحيك

 من مالبسات هذ  القضية  $كخربنا شيخ اإلسالم ابن تيمَية 
 
عن ش ُّء

من شيق  ،بل هلل وليسول  وللمؤمنين ،فيها ل ُّ ليس الحق   (القضية) هذ »قائاًل: 

 ،س راكة المسلمينوّل أنك   ،كنالد  ل أبدَ  األرض للى مغيهبا؛ وأنا ّل كمكنن ُّ أن  

 .وفالن   عن دكن اإلسالم ألجل فالن   وّل أرتدَ 
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 وّل أجازي م   ،كمكنن ُّ أن ّل أنتصي لنفس ُّ ؛نعم

َ
  ،ن أساء لل ُّ

َ
وّل  ،وافرتى عل ُّ

 ،وهلل الحمد   ، ُّمن  مبذول      وهذا كل   ، ُّق  بح   أدد   وّل أقصد لكذاء   ، ُّظ  أطلب د  

  .(1)«بذل  ة  ب  ونفس ُّ طي  

وكعل ُّ  ،ولقد كان شيخ اإلسالم على كقين  تامٍّ أَن اهلل تعالى سينصي دكن 

نيا واآلخية ،كلمت  ثنا عن ذل  ،وكجعل العاقبة للمتقين يف الد  وهو  ،فهاهو كحد 

وعد   ذل  ومنجز   ق  واهلل محق  »قابع  يف سجن  مظلم  سنة ستٍّ وسبعمائة قائاًل: 

بما اقتضت   لكن   ،مند  طان لعباد اليَ ي  من دزب الَش  واإلعالن؛ ومنتقم   ي  يف الَس 

ص اهلل ب  أهل ل  خ  الذي ك   ،ت  من اّلبتالء واّلمتحاندكمت  ومضت ب  سنَ

 .(2)«فاق والبهتانل الن ق واإلكمان من أهد  الص  

فإَن القضَية أكرب  ،وّل كخاف شيخ اإلسالم ابن تيمَية على نفس  الَسجن أو القتل

تل  من  ،كيف ّل تكون كذل  ،من أن ك قت ل من أجلها الَيجل  واليجالن وقد ق 

وما كبلغ  ،ثَم عالم  كخاف شيخ اإلسالم ،أجلها خيية  خلِق اهلل بعد أنبيائ  ورسل 

أنا  ؟ما كصنع أعدائ ُّ ب ُّ»فاألمي كما قال قَدس اهلل رود  يف عل يين:  ،أعداؤ  من 

 ،دبس ُّ خلوة   لنَ  ،فه ُّ مع ُّ ّل تفارقن ُّ دت  لن ر   ،ت ُّ وبستاين يف صدريجنَ

                                         

 (.215-3/214) «مجموع الفتاوى» (1)

 (.212/ 3) «المصدر الَسابق» (2)
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 .(1)«ولخياج ُّ من بلدي سيادة   ،شهادة   وقتل ُّ

  أنا على أي  »: $وقال 
 
وكان  ،هداءمن أفضل الش   لن قتلت كنت   ؟،أخاف ش ُّء

 
َ
ائمة يف ن قتلن ُّ اللعنة الدَ وكان على م   ،ضوان للى كوم القيامةي  مة والد  اليَ  عل ُّ

ألجل  تتل  أين لن ق   :من كؤمن باهلل ورسول  ليعلم كل   ،اآلخيةنيا والعذاب يف الد  

 بست فالحبس يف دق  دكن اهلل ولن د  
َ
وواهلل ما أطيق أن  ، ُّ من أعظم نعم اهلل عل ُّ

  أشكي نعمة  
َ
ّل أقطاع ُّ  ،اس علي وليس ل ُّ ما أخاف النَ ،يف هذا الحبس اهلل عل ُّ

ما الخوف عليكم لذا ذهب ما ولنَ  ،درست ُّ وّل مال ُّ وّل ركاست ُّ وجاه ُّوّل م

نيا تنالون ب  سعادة الد   وفسد دكنكم الذي ،كاسة والمالأنتم في  من الي  

 .(2)«واآلخية

                                         

 (.48ّلبن القيم ) «يبالوابل الَص »كما يف  (1)

 (.216-215/ 3) «مجموع الفتاوى» (2)
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 وفاته

 سنة ثمان   ،عدةيف العشيكن من ذي الق   $تويف شيخ اإلسالم ابن تيمَية 

ون كثيةً  ،مئة   وسبعِ  وعشيكن   قال الحافظ ابن  ،ودضي جنازت  جمع  ّل ك حص 

  علي  الحافظ  ما نبَ ل لَّل ج  ولو لم ككن من فضل هذا اليَ : »$دجي العسقالين 

تمع يف ن اج  لم كوجد يف اإلسالم م  أنَ  «تاركخ »الربزال ُّ يف  كنالد  هيي علم الَش 

 ي  مات ما اجتمع يف جنازة الَش  اجنازت  لمَ 
 
 وأشار للى أنَ  ،لكفى = كنالد   خ تق ُّ

لكن لو كان بدمشق  ،ا شهدها مؤون ألوفجدًّ  جنازة اإلمام أدمد كانت دافلةً 

منهم من شهود  ي أدد  َخ أمن الخالئق نظيي ما كان ببغداد بل أضعاف ذل  لما ت

 األقل كانوا كعتقدون لمامة اإلمام كان يف بغداد لَّل ا فجميع من وأكًض  ،جنازت 

عظيم ة ل  والتَ بَ ح  وكان أميي بغداد وخليفة الوقت لذ ذاك يف غاكة الم   ،أدمد

وكان أكثي من يف البلد من  ،اوكان أميي البلد دين مات غائبً  ،ةتيميَ بخالف ابن 

ف منهم مع هذا فلم كتخلَ و ،ا بالقلعةى مات محبوًس بوا علي  دتَ الفقهاء قد تعَص 

على  يوا خشيةً تأَخ  ، ثالثة أنفسعلي  لَّل  ِف أس  والتَ  مِ يد  والتَ  ،عن دضور جنازت 

 لَّل  ومع دضور هذا الجمع العظيم فلم ككن لذل  باعث   ،ةأنفسهم من العامَ 

 عن النَ وقد صَح  ،وّل غيي  سلطان   اعتقاد لمامت  وبيكت  ّل بجمعِ 
 
 :قال  أنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ
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 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .(2)«(1)«أنتم شهداء اهلل يف األرض»

 $مرثية إلامام الذهبي لشيخ إلاسالم 

وقد  ،جمع  من علماء عصي  ومصي  $وقد رثى شيخ اإلسالم ابن تيمَية 

ومن جميل ما أذكي  ههنا ميثية   ،أفيدت ذل  يف رسالة  مستقلة  كَسي اهلل نشيها

 ديث كقول:  $اإلمام الَذهب ُّ 

ــوت   ــا م ــ ك ــذ م  ــدعِ خ   ن أردت أو ف

 

ـــوم والـــورعِ   (1) ل   محـــوت رســـم الع 

 أخذت شـيخ اإلسـالم وانفصـمت 

 

 قى واشتفى من   أولو البـدعِ عيى الت    (2)

ــــبــــت بحــــيً غيَ   فس   ا جــــباًل يً ا م 

 

ـــا تقيًّـــيً ـدبـــ  (3)  عِ ي  ا م جانـــب الش 

ــــإن ك    ــــد  ف ــــلم  ح س ــــة   ث فم   ثق

 

ــــعِ   (4) ــــادب اللم ــــاظي فص  ولن كن

ـــ    نحـــو ســـيبوك  ولن كخـــض     كف

 

ــل معنــى مــن الفــن    (5)  مخــرتعِ  بك 

ـــ    وصـــار عـــال ُّ اإلســـناد دافظ 

 

ـــــ أو ســـــعيد   كشـــــعبة    (6)  ع ُِّ ب  الض 

 اوالفقــــ  فيــــ  فكــــان م جتهــــدً  

 

 مـــن الجـــزعِ  عـــار   وذا جهـــاد    (7)

  
 
 مشـــــتهي   وجـــــود  الحـــــاتم ُّ

 

ــــد    (8) ــــادري  وزه ــــعِ يف الطَ  الق  م

 أســـــــكن   اهلل يف الجنـــــــان وّل 

 

 ا يف أجمــــل الخلــــعِ زال عليًّــــ  (9)

 

                                         

 .ڤ( من ددكث أنس بن مال  949(، ومسلم )1367كما يف البخاري ) (1)

 (.13-12) «الوافي د  على اليَ  تقيكظ ّلبن دجي» (2)
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 لـمـحـة ميانية

 
 اإلمــــام وأدمــــد   مــــع مالــــِ  

 

 والَشـــ والنعمـــانِ   (10)
 
 َنخ  وال افع ُّ

 
 عـــ ُّ

  وموعــــد   ة  تيمَيــــمضــــى ابــــن  

 

ــزع  (11) ــوم نفخــة الف ــع خصــم  ك  (1)م

وأسكن  منازل المتقين  ،ردم  اهلل ردمة األبيار ،فيدم  اهلل أبا العَباس 

 ذل  والقادر علي  ،األخيار
 
 العظيم ،لَن  ول ُّ

 
، وّل دول وّل قَوة  لَّل باهلل العل ُّ

 .وللى الباب الَثاين

                                         

 (. 36-35) «الوافي د  اليَ » (1)
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 الباب الثاني: 

 

 

 ة اليمن ألاعالمثناء أئم  

 على 

 ة شيخ إلاسالمابن تيمي  
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 ثناء أئمة اليمن األعالم

 
 شهادة األعالم بإمامة شيخ اإلسالم

 ،دكققبل الَص  لقد شهد لشيخ اإلسالم بإمامت  يف مختلف الفنون العدو  

 ،على هذا العلم اإلمام ياجم ثناءً وامتألت كتب التَ  ،والمخالف قبل المحالف

ومن طيكف ما قال  الحافظ ابن دجي  ،ابن تيمية شيخ اإلسالم ،يغامالض   الليث

ّلبن ناصي « د الوافياليَ »ما جاء يف تقيكظ  على كتاب   يف فضل $العسقالين 

 يخ تولو لم ككن للَش »كن ديث كقول: الد  
 
 تلميذ  كن من المناقب لَّل الد   ق ُّ

ارة افعة الَس صانيف النَبن قيم الجوزكة صادب التَ اكن يخ شمس الد  هيي الَش الَش 

فكيف  ،ّللة على عظيم منزلت يف الدَ  الت ُّ انتفع هبا الموافق والمخالف لكان غاكةً 

عصي  من  ة  ئمَ أمييز يف المنطوق والمفهوم م والتَ وقد شهد ل  بالتقدم يف العلو

 .(1)«ة وغييهمافعيَ الَش 

                                         

 (.15« )الوافي د  تقيكظ ّلبن دجي على اليَ » (1)
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 على ابن تيمية شيخ اإلسالم

 رمحهم اهلل ثناء أئمة اليمن

ة اليمن األعالم وقد رأكت أن أذكي يف هذ  األسطي بعض ثناء علماء وأئمَ 

ا يف تيجمة هذا ا جدكدً ا شيئً على ابن تيمية شيخ اإلسالم ديث أكون بذل  مضفيً 

 :(1)فمن ذل  ،اسخامخ والطود اليَ العلم الَش 

خ الكبيي ـ1   $ (743ت: ) / عبد الباق ُّ بن عبد المجيد اليماينالمؤر 

ي انِ »تيجم  يف كتاب   ي اِت األ ع  ف  ِي و  ت ص  ال ِن يف م خ  ج  الحافظ »فقال:  ،«لق طة الع 

 
 
بن عبد  الَسالماس أ دمد بن عبد الحليم بن عبد أ بو العَب  ،تيمَيةكن ابن الد   تق ُّ

مشق ُّالحيَ  تيمَيةاهلل بن   .اين الد 

األ دادكث  (2)وابن بجدة ،كنَيةوأ ساس القواعد الد   ،ةشيخ العلوم اإِلسالميَ 

                                         

ن كان على منهج الَسلف الَصالح  (1) لم اشرتط يف كتاب ُّ هذا أن أذكي من أئَمة اليمن م 

ق ع يف بدع  تخالف ما  ن و  كان علي  سلفنا فحسب، فقد تجد يف بعض من ذكيت  ههنا م 

فات، ونحو ذل  ، والقصد ذكي موقفهم الَصالح ردمهم اهلل تعالى من نف ُّ  لبعص الص 

قد وقع يف نحو  من ذل  جماعة  من أئَمة اإلسالم، أكًضا ، و$الحسن من شيخ اإلسالم 

ولم كرتك النَقل  عنهم علماؤنا ردمهم اهلل تعالى مع بيان الخطأ، والَتحذكي من ، واهلل 

 المستعان.

ة  ذل ، بالفتح، أي ِعل م  ؛ ومن  كقال: هو ابن (: »77/ 3« )لسان العيب»يف  (2) د  وعند  ب ج 

= 
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 ثناء أئمة اليمن األعالم

 
ع من المعقول والمنقول ،ةالَنبوكَ  م  ق ورَد على فالسفة الحكماء فيما كتعلَ  ،ج 

ث عن البحي ،بالمعقول  ىولِذا استمَي يف معًن ،وّل ديج لِذا تكَلم يف مسألة  فحد 

ج ي  وبالغة  ملكت  ،مع فصادة لسان   ،من المعاين ّل ككاد سامع  كقول عن  خ 

 .أ ِزَمة الت بيان

وعند  كوجد يف هذا  ،فإِلي  الغاكة ،ورفض زخيفها ،نياهد يف الد  وأ َما الز  

ع  من شاهد معارف   ،هاكةالَشأن الن  م  وفيكد  ،  نسيج ودد  : أ نَ ق عوارف  وتحقَ  ، أ ج 

 .وقت  يف علم  ومجد 

 ،لمسال  الحالل والحيام ولِتقان   ،على مذاهب اإِلسالم الع  كان ل  اط  

 .نجيلبالَتوراة واإلِ  ودراكة  

تقصي العبارة عن ذكي صفات  على  ،وعلى الجملة؛ لم كسمح الزمن ل  بمثيل  

ة على طيكق ،الَتفصيل يع  ،اإِلجمال فلذل  جاء لسان العلم هبا مسيود  ولو ش 

قِي  من  األ دمال فاأل دمال  .يف تفاصيلها ألو 

                                         

تِها للعالم بالَش  د  ليل الهادي؛ وقيل: هو الذي ز ل ، وكذل  كقال للدَ المتقن ل  الممي    ُّءِ ب ج 

د بالمكان لذا أقام. وهو عالم   ة أميك،  ّل كربح، من قول  ب ج  د  ة أميك وب ج  د  دة أميك وب ج  بِب ج 

 «.بضم الباء والجيم، أي بدخيلت  وبطانت 
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 على ابن تيمية شيخ اإلسالم

ــبِق  دَتــى قــال داِســد      مــا زال ك س 

 

 

ــي    تص خ   م 
ِ
ــاء ــى العلي ــق  لِل ــ  طيك  ل

وكستنزر  الكربكت  ،نيا لوافد الد   خَص  اهلل مع هذ  المزاكا بكيم  كستقل   

 ،وات باع  لسنن الَصحابة ،ولِغاثة للملهوف ،مع أ مي  بالمعيوف ،األ دمي لقاصد 

 آلثار أ ول ُّ اإِلنابة
 
 .بل بيت   أل ِهَلة العلوم هالة   ،ما ورث العلم عن كاللة   ،واقتفاء

مشق ُّ أ َن  ونقل الحافظ أ بو عبد اهلل محمد بن أ دمد بن عثمان الَذهب ُّ الد 

نِي ف  على خمس مئة مجَلد  .مصنَفات  ت 

 مئة   وسبعِ  وعشيكن   وتويف سنة ثمان   ،َيانبح مئة   وست   ينولد سنة ست  

قدت ل  مجالس فيما  ألمور   ،بدمشق بقلعتها جيت بين  وبين علماء عصي  وع 

آخي األ مي على أن ك بنى ل  يف  واستقيَ  ،ة وفيوعَيةكتعَلق بمسائل عدكدة أ صوليَ 

الَتصنيف وأقبل بعد ذل  على  ،وك منع من  من أ راد الوصول لِلي  القلعة مكان  

 .أتى في  بالغيكب والعجيب ك قال: لَِن  وضع تفسيًيا مطَوًّل  ،كثار من واإل

فق ل  دذو القَذة ولقد سبق  من قبل  اإلمام أ بو محمد عل ُّ بن دزم فيما اتَ 

 اإِلجابة ،وغفي لهم ،عفا اهلل عن الجميع ،بالقَذة
 
 .(1)«لَِن  ول ُّ

 $ (778ت: ) داود بن رسولعباس بن عل ُّ بن المل  األفضل/  ـ2

اس أدمد بن عبد الحليم بن أبو العبَ »فقال:  ،«نزهة العيون»تيجم  يف كتاب  

                                         

 (.247-246« )الجامع» عن نقاًل  (1)
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 ثناء أئمة اليمن األعالم

 
بن عبد اهلل بن أب ُّ القاسم بن  الَسالمشيخ اإلسالم مجد الدكن أب ُّ الربكات عبد 

 .تيمَية

  ،ة المجتهدكنبقيَ  ،شيخ اإلسالم ،عالم العصي
 
 اين ثمَ يَ كن الح  الد   تق ُّ

يد  ال  .صانيفصادب التَ  ،مشق ُّ الحنبل ُّ الحافظ المفس 

 .مئة   ين وست  ولد يف ربيع األول سنة لددى وست  

وكان  ،وبيع يف الفق  والخالف وضبط المذاهب ،سمع من جماعة  كثيية

ناهًيا عن  ،بالحق   قَواًّل  ،ذكاءً  د  كتوقَ  ،يعفسيي واألصول والَش عارًفا بالعيبية والتَ 

 .مجاهًدا يف ذات اهلل بنفس  وكد  ولسان  ،المنكي

بِس  مدَ  ِيج ةً د  بِس ثمَ  ثمَ  ،ثم أ خ  ِيج د  قدم  ثمَ  ،ف  فأفتى بعد ذل  وصنَ ،أ خ 

 .وقاسا ِشَدةً  ،دمشق فاعت ِقل بالقلعة

اء والعقل ك  اء والجود والذَ خ  عف ف والَس وكان موصوًفا بالقناعة والتَ 

مقليل اليَ  ،هداد والز  جاعة واإلقدام والجهوالَش   يف ديات  لَّل  لم ك ي   ،ادة والتنع 

ًما بفائدة  ًها أو ناشًيا للعلم أكاتًبا أو ذاكًيا أو متوج   تكل  بًّا على  ،ومالنَ قليل ،و م 
كِ م 

أ ذ  ن ش  ل أدد  من العالم م  ك  ولم ك   ،تسَيى وّل قط   ج  لم كتزوَ  ،قليل األكل ،العلم م 

ل: م   كما ك 

 هيهـــات  ّل كـــأ يت الَزمـــان  بمثلِـــ 

 

 

ـــــِدك م    ع  ـــــ  ل 
ـــــان  بِِمث لِ  لَن الَزم

وهو  ،تويف ليلة اّلثنين العشيكن من ذي القعدة سنة ثمان  وعشيكن وسبع مئة 

ل ق   ثمَ  ،وذل  يف القلعة ،ين سنةيف ثمان  وست   ون أ خيج فشهد  خ  ص  ع  وشيَ  ،ّل ك ح 
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 على ابن تيمية شيخ اإلسالم

ِيجمن أربعة أبواب دمشق؛ باب    ،يص  وباب النَ ،وباب  الفيادكس ،الفيج ومن  أ خ 

ل م  ،وباب الجابية ف وّل ك ع  ل  ُّ الذي ّل كوص  وكان يف هذ  األبواب اّلزددام الك 

هم لَّل   ،يق مثل دخول الَيك بقوف ويف الط  ساء على الس  وكان الن   ، اهللقدر 

ِمل على الي    ،كصالة الجمعة سواءى الناس  علي  يف الجامع وصلَ  ،ؤوسود 

فن بمقابي الص   يز ،فية للى جانب أخي و  ود  الجمع تسعين ألًفا وقيل: مئت ُّ  د 

نجيج والتَ وكثي البكاء والَض  ،ألف ز  ف علي  والح  من  وامتنع جماعة  كثيية   ،أس 

نًا ة علي ال  الَص  تدك 
ث ُّ بقصائد دسنة   ،اتيَ ما األعمال بالن ولنَ  ،(1) ئ ُّ ل   ،ور  ور 

 .(2)«-ونفع ب    $ -جي دة  منامات  

 $ (812ت: )شمس الدكن عل ُّ بن الحسن الخزرج ُّ / المؤرخ الكبيي ـ3

د الفاخي ا»تيجم  يف كتاب   ن  يف طبقات أكابي اليمنالِعق  س  ويف »فقال:  ،«لح 

تق ُّ  ،بقَية المجتهدكن ،عالم العصي ،مان  وعشيكن: تويف شيخ  اإلسالمسنة ث

كن كنأدمد بن عبد الحليم بن شيخ اإلسالم مجد  العَباسأبو  الد  أب ُّ  الد 

مشق ُّ ثمَ  ،الحَياين تيمَيةبن عبد اهلل بن أب ُّ القاسم بن  الَسالمالربكات عبد   ،الد 

ي صادب التَ   .صانيفالحافظ المفس 

                                         

 . ثالثة نفي  الة علي  لَّل   لم كمتنع عن الَص أنَ  ، فقد ذكي الحافظ ابن كثيي  يف هذا نظي   (1)

 (.450-449) «الجامع» عن نقاًل  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 42 
 ثناء أئمة اليمن األعالم

 
كتوَقد  ،والفيوعواألصول  ،فسييعارًفا بالعيبية والتَ  ،وكان لماًما مجتهًدا

وكان موصوًفا بالقناعة  ،ناهًيا عن المنكي ،آمًيا بالمعيوف ،بالحق   قَواًّل  ،ذكاءً 

قليل  ،مع  ن  ادة والتَ اليَ قليل  ،جاعة واإلقداموالَش  ،الجودخاء ووالَس  ،عف فوالتَ 

بًّا على العلم والعمل ،ومالنَ
كِ َيىزلم كت ،قليل األكل ،م   .َوج قط  وّل ت س 

وكان معتقالً يف  ،عاشي ربيع األول سنة لددى وستين بحَيان وكان ميالد :

 .واة والورقبعد أن أقام خمسة أشهي ممنوًعا من الدَ  ،قلعة دمشق

وستون  ول  كومئذ  ثمان ،وفات  ليلة اّلثنين العشيكن من ذي القعدة توكان

ون ،سنة ص  ِهد   خلق  كثيي ّل ك ح  ل  ُّ علي  يف الجامع ،وش  مقابي ود فن يف  ،وص 

ن   نحًوا من مئت ُّ ألف ،الصوفية عند أخي  ف  وامتنع طائفة كبيية من  ،ودضي د 

ًنا  .(2)«أعاد اهلل علينا من بيكات  ،واألعمال بالنَيات ،(1)الصالة علي  تدك 

 الحسن ُّ المفضل بن الميتضى بن عل ُّ بن لبياهيم بن محمد /العاَلمة ـ4

 $  (840: ت) ابن الوزكي ،اهلل عبد أبو ،القاسم ُّ

 تيميَةد ابن وقد جوَ »فات: ث عن بعض مبادث الص  وهو كتحدَ  $قال 

 ة العلم الجامعين بين التَ وغيي  من أئمَ 
 
 والَس  حقيق يف هذكن العلمين العقل ُّ

 
 مع ُّ

                                         

 للمل  األفضل. ةً قالها متابع (1)

 .(488) «الجامع»نقاًل عن  (2)
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 على ابن تيمية شيخ اإلسالم

 .(1)«...الكالم يف ذل 

 تيمَيةأدمد بن  ،م أهل اآلثارومتكل   ،اإلسالمشيخ : »$وقال 

 .(2)«الحَياين

 (3)«وأصحاب  تيمَيةحقيق كابن وأهل التَ ...» :$وقال 

 .(4)«تيميَةمة  ابن  اَل الحافظ  الع  : »$وقال 

 تيمَيةمة الحافظ شيخ الحدكث والكالم أدمد بن اَل يخ الع  الَش »: $وقال 

 .(5)«الحنبل ُّ الحَياين

فاق معية بات  وكان للي  المنتهى يف العلوم العقلية والَس » :$وقال 

وه ُّ قدر  ،كبان للى جميع البلدانولذل  سارت بمصنفات  الي   ،المختلفين

 فانظي يف كالم  نظي   ،(6)«بالءالن »ثالث مئة مجلد أو أكثي كما ذكي يف كتاب 

                                         

 (.115) «على الخلق لكثار الحق  » (1)

 (.295) «المصدر الَسابق» (2)

 (.318) «المصدر الَسابق» (3)

 (.182/ 1) «العواصم والقواصم» (4)

 (.120/ 4) «المصدر الَسابق» (5)

 المفقود[.( ]الجزء 541« )سيي أعالم الن ب الء»كما يف  (6)
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 ثناء أئمة اليمن األعالم

 
ولكاك وتقليد  ،ولكن انظي للى ما قال ،ن قالوّل تنظي للى م   ،لنصاف  

 .(1)«جالالي  

: وأشاعية   ومعتزلة   من باطنية  فات ث عن نفاة الص  وهو كتحدَ  $وقال 

 قط   ،ن أدَب كشف عوارهم يف ذل وم  »
 
وراجع محض  ،لم كقل دهم يف ش ُّء

 تيمَيةفات شيخ اإلسالم ابن َنص  كم   ،فات خصومِهم  الحافلةَنص  وراجع م   ،عقلِ 

  .(2)«وغيي 

  .(3)«ةَنعن الس   من رؤوس الحماة... وأصحاب تيمَيةابن »: $وقال 

م ث المتكل  حد  مة الم  اَل وما أدسن كالم شيخ اإلسالم الع  »: $وقال 

  .(4)«الحنبل ُّ الحَياين تيمَيةأدمد بن 

  .(5)«الحنبل ُّ تيمَيةة شيخ اإلسالم أدمد بن َنلمام أهل الس  »: $وقال 

سالة الَتدميَكة»جزًءا كبيًيا من  $وقد ذكي ابن الوزكي  قلت: لشيخ  ،«الي 

                                         

 .(18/ 5) «العواصم والقواصم» (1)

 (.65/ 5) «المصدر الَسابق» (2)

 (.322/ 7) «المصدر الَسابق» (3)

 (.42/ 8) «المصدر الَسابق» (4)

 (.367/ 8) «المصدر الَسابق» (5)
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ولعَل  أعظم من  ،(1)«العواصم والقواصم»ابن تيمَية يف كتاب  العظيم:  اإلسالم

سالة  العظيمة  .نقل عن هذ  الي 

خ الكبيي ـ5 مفت ُّ  $ (855)ت:   دمن األهدلالحسين بن عبد اليَ  /المؤر 

 ة يف عصي كار اليمنيَ الد  

  .(2)«تيمَيةابن  العَباساإلمام أبو : »$قال 

وتبع  على »ائب: غ  ابن الجوزي تضعيف ددكث صالة اليَ قال بعد أن نقل عن و

 الَسالما؛ كابن عبد مً ا وتيس  ين بالحدكث تحقيقً اظ المتسم  فَ ة الح  ذل  عامَ 

وأب ُّ شامة  ،دمنوأب ُّ محمد عبد اليَ  ،ديةوابن دِ  ،ووي وابن دقيق العيدوالنَ

                                         

(1) (4/120-168.) 

من كتاب  ، اختصي  األهدل«تحفة الزمن»وهذا الكتاب الذي هو (، 341« )تحفة الزمن» (2)

  اختصي  من كن الجندي، وزعم بعضهم أنَ لبهاء الد  « لوك يف طبقات العلماء والملوكالس  »

مة األهدل اختصي كتاب اليافع ُّ يف غيي اَل الع   لليافع ُّ، والذي كظهي ل ُّ أنَ « ميآة الجنان»

غيبال »كتاب   ُّ يف ِض ي  مة الح  اَل   الع  ص  ، وقد لخَ ع بعد  طب  فة، وهذا المختصي لم ك  ح  التَ 

  رأى مختصي تاركخ اليافع ُّ لألهدل يف ، وقد ذكي الزركل ُّ يف األعالم أنَ بع  ، وط  «مانالزَ 

 ة، هذا ما ظهي ل ُّ والعلم عند اهلل تعالى.خزانة محمد سيور بجدَ 
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 .(1)«...هب ُّوالذَ  ،تيميَةوابن  ،(! كذا) المقدسيان

بمذهبهم خالئق من  وقد اغرتَ»ث عن ابن عيب ُّ وأتباع : وقال وهو كتحدَ 

من األكابي لم  واشتب  دالهم مع جماعة   ،فة ة والعلماء والملوك والمتصو  العامَ 

 ،مع جاللة قدر  ومعيفت  بفنون العلم (2)يخ اليافع ُّكالَش  ،كعنوا بالبحث عن 

م كعن بالبحث عن ذل  ل ،ب  لهمة تعص  وفية وشدَ   بمطلق الص  لكن لحسن ظن 

 فوقع يف الثَ  ،ةوتحقيق  من كتبهم وكتب األئمَ 
 
يف كتاب   ناء على ابن عيب ُّ

 أن اختالف الناس في  على ثالث طيق وأبى بعد ذل  لَّل  ل  ق  وقد ن   ،«اإلرشاد»

وهو  ،بأعلم من الخضي !اعنين علي  ليسالطَ  وقال: لنَ  ،ناء علي على الثَ  كستميَ 

ولن كان قد توقف في  يف  ،وهذا من  عجيب ،شيخ  ول  ب  اجتماع كثيي

وقد أنكي شيخنا اإلمام محمد بن  ،فوق  فمثل  يف علم  ّل كسع  التَ  ،«اركخالتَ »

كننور   ،ل  وشنع علي  يف تعليقة   ،ف  يف ابن عيب ُّزع ُّ على اليافع ُّ توق  والم الد 

 وهو رجل   ،  كان كجتمع بالخضيأنَ  ،ك وقد اعتمد اليافع ُّ يف ذل  على دعاو

                                         

  .(540) «منتحفة الزَ » (1)

(2)  ، ف  ، متصو  ب  لغالة هو: عبد اهلل بن أسعد بن عل ُّ اليافع ُّ الَشافع ُّ، مؤرخ  بل ومتعص 

فة، واألشاعية، تويف سنة ) و   (.255« )البدر الَطالع»(، انظي يف تيجمت : 768المتص 
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وهلل  ،(1)ة والكتابَنوتحيكف الس   ،بالكذب على اهلل بدعوى الخطاب معيوف  

ى الذكن خاضوا غميات أقوال  من كتب  وكتب أتباع  دتَ  ،قينق  ح  العلماء الم   در  

قال  ،فاهتمنَ ص  ودونوا جيدهم يف م   ،ضاللهم وكشفوا عن دالهم قوا قبح  تحقَ 

دمن وأولياء أولياء اليَ  قاعدة الفيقان بين» كتاب يف تيميَةابن  العبَاساإلمام أبو 

فهم من صوفية  ،وفيةعوا أهنم من الص  ابن عيب ُّ وأتباع  ولن ادَ «: يطانالَش 

وأن ككونوا من  ،فضاًل  ،ليسوا من صوفية أهل الكالم ،المالددة الفالسفة

وأب ُّ  ،ولبياهيم بن أدهم ،كالفضيل بن عياض ،ةَنمشاكخ أهل الكتاب والس  

وسهل بن عبد اهلل  ،والجنيد بن محمد ،ومعيوف الكيخ ُّ ،اراينسليمان الدَ 

 .(2)«وأمثالهم ،التسرتي

ا على قول عبد اهلل بن أسعد تعقيبً  ،«غيبال الزمان»نقل عن  الحيض ُّ يف كتاب  و

على خطئ  يف  كدل    وقد رأكت مناًما يف دق  »اليافع ُّ يف شيخ اإلسالم: 

ما أنكي على المعينين مسائل معينة مع لنَ : »األهدل تعقيب ونص   ،(3)«عقيدت 

                                         

 كعن ُّ: ابن عيب ُّ. (1)

 (.343-2/342« )منتحفة الزَ » (2)

وكذل  عقيدت  »( بلفظ: 209/ 4« )ميآة الجنان»وانظي كالم اليافع ُّ المذكور يف كتاب :  (3)

ولقد  ،يف مذهب  ا هو معيوف  عن  فيها من األقوال الباطلة، وغيي ذل  ممَ  قل  يف الجهة، وما ن  

= 
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 .اعرتاف  بفضلهم

كذا رأكت  يف  ،ما كعن ُّ ب  ما فوق العالم وهو اهلل سبحان قال: واعتقاد  يف الجهة لنَ 

 .كالم 

ب  وبجاللت   هب ُّ ل  ما هو ّلئقوتيجم الذَ  ،قال: ويف تيجمة اليافع ُّ ل  ضعف  

 .(1)«ولمامت  وعلوم  الت ُّ انفيد هبا

خ الكبيي ـ6 ض ُّ العاميي بكي أب ُّ بن كحيى /المؤر  ي   (893ت: ) اليماين الح 

 $ 

أورد كالم عبد  ثمَ  ،(2)«مانغيبال الزَ »يف كتاب :  $ذكي وفاة شيخ اإلسالم 

بن عبد  مة دسيناَل الع  ب  بكالم وتعقَ  ،المتقدم ذكي اهلل بن أسعد اليافع ُّ 

 .ابق ذكي اليدمن األهدل الَس 

ابن  :اظفَ أعن ُّ الثالثة الح  -وقد جمعهم  : »$ي ا يف وفاة المز  وقال أكًض 

كنيخ مجد الَش  -هب ُّي والذَ ز  والمِ  تيمَية  ،من منظومت  ييازي يف بيت  الش   الد 

 فقال:

                                         

 «.  فيهاأعلى خط ق بعض  بعقيدت ، وكدل  كتعلَ  مبارك    يف وقت  طوكاًل )!( ا رأكت منامً 

 (.595 ُّ )ِض ي  مة الح  اَل للع  « مانغيبال الزَ » (1)

(2) (2 /36). 
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 .(1)«هب ُّالذَ  ي ثمَ ز  نا المِ تيمي  

  $( 1108)ت:  صالح بن المهدي المقبل ُّ /مةاَل الع    ـ7

: قبيح العقل ُّحسين والتَ وهو كذكي بعض القائلين بمسألة التَ  $قال 

ا خالف في  بك ُّ ممَ ها علي  الس  ى عدَ دتَ  تيمَيةهيي ابن ق الَش ق  ح  كاإلمام الم  ...»

دعوى اإلجماع  فإنَ  ،بك ُّذل  على نزول درجة الس   وقد دَل  ،اإلجماع أو األكثي

 ىب مب خب} ،مخالفة األكثي غيي ضائية   وكذل  الكثية مع أنَ  ،كاذبة  

بك ُّ هذا مع فضل  نوادر نحو وللس   ،[103]سورة كوسف: {خت حت جت يب

جلين ّل هذكن اليَ  فإنَ  ،تيمَيةتنادي على من سبك  مع ابن دقيق العيد وابن  ،هذ 

على  ف يف الحط  َنفكم من الحنابلة من ص   ،تيمَيةولم كنفيد ابن  ،هبما قيكن ز  ل  ك  

م علي  نق  ن جملة ما ك  ومِ  ،هب ُّ وغيي ياجم للذَ األشعيي وأتباع  كما تجد  يف التَ 

  .(2)«...هذ  المسألة

لشيخ  «ياط المستقيماقتضاء الص  »ث عن كتاب وهو كتحدَ  $وقال 

سول   أنكي زكارة اليَ في  أنَ  تيميَةي عن ابن ذك  وهذا الكتاب هو الذي ك  »: اإلسالم

                                         

عجز البيت يف  نوا من قياءةِ و  أهنم لم كتمكَ ق  محق  (، وذكي 608ض ُّ )ي  للح  « مانغيبال الزَ  (1)

  ُّ الكتاب فآثيوا دذف .ت  سخ  ن  

 (.218-217« )امخم الَش ل  الع  » (2)
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 .م وشنعوا علي وآل  وسلَ  علي  ملسو هيلع هللا ىلص

ما أنكي هذ  العوارض لنَ  ،ومن عيف كالم  عيف أهنم لم كنصفو 

اس كعادون من النَ ولكنَ  ،بشيعية زكارة القبور ح  صي  وكيف وهو م   ،والحوادث

وقال: وكيف  ،اإلجماع  خالف من عند  يف أنَ  بك ُّ بزكادة  ى هبت  الس  دتَ  ،خالفهم

مع دعوا  اّلجتهاد والعلم الكثيي  ل قول من ّل ككاد كخالف أصحاب  شعيةً قب  ك  

  .(1)«ةً ا وسنَمع والبصي كتابً وكسيد من األدلة ما كمأل الَس  ،على من كقول قوًّل 

خالف  تيمَيةابن  بك ُّ أنَ الس   م  ع  وز  »: ا عن شيخ اإلسالممدافعً  $وقال 

 ،ارك عمًدا فأخطأ يف ذل اإلجماع بقول : بعدم وجوب القضاء لصالة التَ 

َلى»يف  والمسألة محيرة   ج  َلى -بالجيم-الم  ح  ا لإلمام كالهم «بالحاء شيح الم 

 .الكبيي ابن دزم الَظاهيي

 وقد عد الس  
 
  خالف اإلجماع أو أنَ  تيمَيةالمذكور يف نقم  على ابن  بك ُّ

قبيح الت ُّ ه ُّ حسين والتَ بل مسألة التَ  ،الثالق الثَ سيد مثل مسألة الطَ ف ،األكثي

قم ا مخالفة األكثي فال أدري ما وج  النَوأمَ  ،منصف   بل كل   ،ةمَ قول جمهور األ  

  .(2)«ا كما بدأغيكبً  سيما وقد عاد الحق   ،بذل 

                                         

 (.469-468) «المصدر الَسابق» (1)

 (.499) «المصدر الَسابق» (2)
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 العاَلمة/  ـ8
 
غِيب ُّ ) ،الحسين بن محمد بن سعيد الالع ُّ : تالمعيوف بالم 

1119) $ 

 .(1)«تيميَةشيخ اإِلسالم ابن : »$قال 

  .(2)«تيمَيةاإلمام ابن »: $وقال 

  .(3)«تيمَيةبن ا العَباساإلمام أبو »: $وقال 

َمد بن لسماعيل بن األميي الَصنعاينالعاَلمة/  ـ9  $ (1182ت: ) م ح 

ة وغيي  قون كابن تيميَ فالمحق   ،يِض اس مختلفون يف دياة الخ  النَ  ثمَ : »$قال 

 أنَ 
ٍّ
 .(4)«  ليس بح ُّ

ن فيها يف الكالم على هذ  اآلكة بيَ  مستقلة   ة  رسال وّلبن تيمية  ...: »$وقال 

 .(5)«بوأطال فيها وأطا، كوهنا دعاء

يادة المياد بالبكاء ما كان من الن  : أنَ «هتذكب »ربي يف واختار الطَ : »$وقال 

                                         

 .(244، 91/ 3« )البدر التمام» (1)

 (.33/ 6) «المصدر الَسابق» (2)

 (.258/ 8) «المصدر الَسابق» (3)

 .(50/ 6) «غيينوكي شيح الجامع الَص التَ » (4)

 (.369/ 2) «المصدر الَسابق» (5)
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ب ب  الميت ما كنال  من األذى من عذَ المياد بالعذاب الذي ك   وأنَ  ،المنه ُّ عنها

 من األئمَ  معصية أهل  هلل، واختار هذا جماعة  
 
 .(1)«ةكن ابن تيميَ الد   ة آخيهم تق ُّ

َمد العاَلمة/ ـ10  $ (1250الشوكاين  )ت: بن عل ُّ  م ح 

 قام تاإلم: »$قال 
 
كن  ُّ   .(2)«$ تيمَيةن اب الد 

الم بن عبد أدمد بن عبد الحليم بن عبد الَس » :فقال ،«العالبدر الطَ »تيجم  يف و

  ،مشق ُّ الحنبل ُّاين الد  يَ الح   ،ةاهلل بن القاسم بن تيميَ 
 
 ،اسأبو العبَ  ،كنالد   تق ُّ

ين لددى وست   ،(661)ولد سنة  ،المجتهد المطلق ،ةلمام األئمَ  ،شيخ اإلسالم

فسمع من  ،مائةين وست  وست   سبع   (667)ان سنة يَ ل ب  أبو  من د  وتحوَ  ،وستمائة

نمي والفخي ومن   ُّوالمسلم ابن عالن وابن أب  ُّلبراكم والقاسم اإلابن عبد الدَ 

ل ودَص  ،داود  ُّأب  سنن وقيأ بنفس  ونسخ  » «:ررالد  »قال ابن دجي يف  ،آخيكن

 ،س  ودرَ  ،ف  وصنَ ،م  وتقدَ  ،ي  وتمهَ  ،   وتفقَ  ،ال والعللج  ونظي يف الي   ،األجزاء

 ،انن وقوة الج   ،ا يف سيعة اّلستحضاروصار عجبً  ،وفاق األقيان ،وأفتى

 ،ف والخلفل  الع على مذاهب الَس واّلط   ،المنقول والمقعول ع يفوس  والتَ 

مان ما بين   سمح الزَ وما أظن   ،مثل  دزم   ّل أعلم بعد ابنِ » أنا: وأقول ،«انتهى

                                         

 .(541/ 3) «المصدر الَسابق» (1)

 .(226) «قطي الول ُّ على ددكث الول ُّ» (2)
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كان كقضى » :هب ُّ ما ملخص قال الذَ  ،«شاهبهما أو كقارهبماجلين بمن عصي اليَ 

 وّل أشدَ  ،من مسائل الخالف التى كوردها من  من  العجب لذا ذكي مسألةً 

ة نصب عيني  وعلى طيف لسان  َنوكانت الس   ،ا للمتون وعزوها من استحضارً 

ا أصول وأمَ  ،ع في وس  والتَ  ،فسييمن آكات اهلل يف التَ  وكان آكةً  ،رشيقة   بعبارة  

هذا مع ما كان علي  من  ،غبار  في  شق  كانة ومعيفة أقوال المخالفين فكان ّل ك  الد  

فتاوك  يف الفنون تبلغ ثالثمائة  ولعَل  ،فسالنَ اعة والفياغ عن مالذ  ج  الكيم والَش 

ن وم  » :قال ثمَ  ،«ّلئم   ّل تأخذ  باهلل لومة   ، بالحق  اًّل وكان قوَ  ،بل أكثي ،مجلد

ومن نابذ  وخالف  قد كنسبن ُّ للى  ،قصيي في خالط  وعيف  قد كنسبن ُّ للى التَ 

 ،وكان أبيض ،وأضداد )!( وقد أوذكت من الفيكقين من أصحاب   ،غال ُّ في التَ 

عيني  لسانان  كأنَ  ،للى شحمة أذني     شعي   ،بي  قليل الَش  ،س واللحيةأ  سود اليَ أ

 ،افصيحً  ،تو  الَص  جهورَي  ،ما بين المنكبين بعيد   ،جالمن الي   بعة  ر   ،ناطقان

مثل  يف ابتهال   ولم أر  » :قال ،«لكن كقهيها بالحلم ة  تعرتك  ددَ  ،سيكع القياءة

ل  يف  بل أنا مخالف   ،وأنا ّل أعتقد في  عصمةً  ،ه واستعانت  باهلل وكثية توج  

علم  وفيط شجاعت  وسيالن ذهن    كان مع سعة نَ إف ،ة  وفيعيَ  ة  مسائل أصليَ 

 يف البحث وغضب   ة  تعرتك  ددَ  ،ا من البشيكن بشيً وتعظيم  لحيمات الد  

فإن  ؛لجماع   ولوّل ذل  لكان كلمة   ،فوسالن  يف تزرع ل  عداوةً  للخصوم وصدمة  

 ،ليس ل  نظيي   وكنز   ،ّل سادل ل    بحي  معرتفون بأنَ  ،كبارهم خاضعون لعلوم 

 :قال ،«من قول  وكرتك ذ  ؤخ  ك   أدد   وكل   ،ا وأفعاًّل ولكن كنقمون علي  أخالقً 
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ى من ؤت  ا ّل ك  ا وباطنًيائع ظاهيً ا للَش مً ظ  ع  م م  و  ة والَص ال  ا على الَص وكان محافظً »

 
ِ
وّل كان  ،زاخي     بحي  فإنَ  ؛علم   ةِ وّل من قلَ  ،كاء المفيطل  الذَ  فإنَ  ؛فهم   سوء

 بل كحتج   ،فقوّل كطلق لسان  بما ات   ،شه ُّوّل كنفيد بمسائل بالتَ  ،كنبالد  ا متالعبً 

فل   ،ةم  من األئمَ بمن تقدَ  وكربهن وكناظي أسوةً  ،بالقيآن والحدكث والقياس

ومع هذا فقد وقع ل  مع أهل  ،انتهى «وأجيان على لصابت  ،على خطأ  أجي  

 عدكدة   وجيت فتن   ،خيى يف ديات بعد أ ةً ن ميَ حِ وامت   ،عصي  قالقل وزّلزل

بل  ، ب  عن المقدار الذي كستحق   ي  ص  ق  منهم م   فبعض   ،اس قسمان يف شأن والنَ

ل  كما  ب  وكتعَص  ،وكجاوز ب  الحدَ  ،آخي كبالغ يف وصف  وبعض   ،!كيمي  بالعظائم

يف  كتبحي   عالم   يف كل   يدة  طَ م   وهذ  قاعدة   ،ل علي سم األوَ أهل القِ  ب  كتعَص 

أن    ّل بدَ فإنَ  ؛ةنَ وكدكن بالكتاب والس   ،وكفوق أهل عصي  ،ةالمعارف العلميَ 

ككون أمي  األعلى وقول   ثمَ  ،بعد محنة   يون وكقع ل  معهم محنة  ص  ق  كستنكي  الم  

ّل  وككون لعلم  دظ   ،يف اآلخيكن صدق   ّلزل لسانوكصيي ل  بتل  الزَ  ،األولى

فقت واتَ  ،اس مقدار النَ  ف  ي    بعد موت  ع  فإنَ  ؛وهكذا دال هذا اإلمام ،ككون لغيي 

ل وأوَ  ،واشتهيت مقاّلت     فات  نَ ص  وطارت م   ،ب  د  ت  ع   من ّل ك  األلسن بالثناء علي  لَّل 

من  ًئاأنكيوا علي  شي ،(698)نكي علي  أهل عصي  يف شهي ربيع األول سنة ما أ  

يف  ة  ثاين ميَ  لب  ط   ثمَ  ،من الكالم نع  وم   ،وبحثوا مع  ،فقام علي  الفقهاء ،مقاّلت 

 ،ولة وهو بيربس الجاشنكييأركان الدَ  علي  بعض   ب  فتعَص  ،للى مصي (705)سنة 

يف خزانة البنود  بس  آل أمي  أن د   ثمَ  ،وهو األميي سالر ،آخي وانتصي ل  ركن  
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 ،ج عن  وأعيد للى القاهيةفيِ أ   ثمَ  ،للى اإلسكندركة (9)يف صفي سنة  قل  ن   ثمَ  ،ةً دَ م  

ووصل  ،دضي السلطان الناصي من الكيك فأطلق  ثمَ  ،أعيد للى اإلسكندركة ثمَ 

طان ل  ميسوم الس   بب يف هذ  المحنة أنَ وكان الَس  ،(712)للى دمشق يف آخي سنة 

ل   قد  فع   ،ي يف ذل نك  ت   أمور  ا رفع للي  من ائب بامتحان  يف معتقد  لم  ورد على النَ

أدضيوا العقيدة التى  ثمَ  ،ل عن عقيدت  فأملى منهاسئ  ف   ،يف سابع رجب مجلس  

 ،اجتمعوا يف ثاين عشية ثمَ  ،فقيأ منها وبحثوا يف مواضع ،تعيف بالواسطية

 وا الَص ر  وقيَ 
َ
 ثمَ  ،موا الكمال الزملكاينيو  وقدَ َخ أ   ثمَ  ،الهندي كبحث مع  ف ُّ

  فأشاع أتباع  أنَ  ،  شافع ُّ المعتقد  أشهد على نفس  أنَ انفصل األمي على أنَ 

  ُّة للى الجالل القزوكنابن تيميَ  ا من أتباعِ ورفعوا واددً  ،انتصي فغضب خصوم 

ثاين عشي  ويف ،باثنين منهم  ُّحنفوكذا فعل ال ،ر فعزَ  ،نائب الحكم بالعادلية

فسمع  ،للبخاري يف الجامع «أفعال العباد» : من الكتابي فصاًل ز  رجب قيأ المِ 

ورفعو  للى القاض ُّ  ،نحن المقصودون هبذا :وقال ،الشافعية فغضب بعض  

فبلغ  ،فأخيج  بيد  ،للى الحبس    فتوَج  ،ةفبلغ ابن تيميَ  ،فأمي بحبس  ،افع ُّالَش 

 
َ
ائب مي النَ فأ ،ائبا بحضية النَة فتشاجي  فطلع للى القلعة فوافا  ابن تيميَ  ،القاض ُّ

 ثمَ  ،وقصد بذل  تسكين الفتنة ،ب  كذا عل  م يف العقائد ف  من تكلَ  أنَ  ي:من كناد

وجيى في  من ابن الزملكاين وابن الوكيل  ،يف سلخ شهي رجب ل  مجلس   قد  ع  

ديث  ؛افعية قليل  ما جيى على الَش  :فقال ابن الزملكاين ّلبن الوكيل ،مبادثة  

 ثمَ  ،فعزل نفس  ،ض ب عي    ك  القاض ُّ ابن صصيي أنَ  فظنَ  ،تكون أنت رئيسهم
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طان للى دمشق أن كيسلوا بصورة ما جيى يف سنة ل  د من عند الس  كوصل بي

  وأخرب أنَ  ،ائبوصل مملوك النَ ثمَ  ،(698)
َ
ا يف قد قام   بيربس والقاض ُّ المالك ُّ

 ثمَ  ،ى صفع بعضهمدتَ على الحنابلة  األمي قد اشتدَ  وأنَ  ،ةاإلنكار على ابن تيميَ 

ومعهما  ،الربكد للى القاهية ة صحبة    القاض ُّ ابن صصيي وابن تيميَ توَج 

وعقد مجلس يف ثاين عشيكن  بعد  ،فوصال يف العشي األخيية من رمضان جماعة  

ولم  ،هذا عدوى :فقال ،ة عند المالك ُّعى على ابن تيميَ فادَ  ،صالة الجمعة

فأقيم من  ،فحكم المالك ُّ بحبس  ،فأصيَ  ،علي  ر  فكيَ  ،عوىكجب عن الدَ 

  بلغ   ثمَ  ،يف بيج   بس  ود   ،المجلس
َ
كجب  :فقال ،ون للي د  اس كرتدَ النَ أنَ  المالك ُّ

 ،ب  فنقلو  ليلة عيد الفطي للى الج   ، فقد ثبت كفي َّل لو ،ن لم كقتللضييق علي  التَ 

  ُّاإلجابة عند ذل  القاضم على عدم ميص  بالتَ  $ولقد أدسن المرتجم ل  

ولو وقعت من  اإلجابة لم كبعد الحكم بإراقة دم هذا  ،الجاهل الغب ُّ يءالجي

وّل سيما هذا القاض ُّ من  ،مان ب  وهو بمثل  بخيل  الذي سمح الزَ  ،اإلمام

ئين على سف    من شياطينهم المتجي  فإنَ  ،(ابن مخلوف) :المالكية الذي كقال ل 

 ،ليس المياد هبا ما كحملوهنا علي  وكلمات   أكاذكب   دماء المسلمين بمجيد

وّل كساوي  ،( القتل وثبت لدك  كفي   هذا اإلمام قد استحَق  أنَ ) :وناهي  بقول 

  ُّوما زال هذا القاض ،ا لنعل ككون شسعً  بل ّل كصلح ألن   ،من شعيات  شعيةً 

 ،فحجب  اهلل عن  ،اإلمام هبا للى لراقة دم هذا ل  التى كتوَص  ص  ي  ب الف  يطان كتطلَ الَش 

ن م   بعد هذا نودي بدمشق أنَ  ثمَ  ،العالمين والحمد هلل رب   ،ودال بين  وبين 
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وقيئ  ،فنودي بذل  ،ا الحنابلةخصوًص  ،دم  ومال  ة دَل ابن تيميَ  اعتقد عقيدة  

ثم جمعوا الحنابلة من  ،الجامع هاب محمود يفقيأ  ابن الَش  ،الميسوم

 ،افع ُّوأشهدوا على أنفسهم أهنم على معتقد اإلمام الَش  ،وغييهاالحية الَص 

  كان بلغ ألنَ  ؛يخ نصي المنبج ُّوكان من أعظم القائمين على المرتجم ل  الَش 

فما  ،ا كعاتب  على ذل فكتب للي  كتابً  ،ب ّلبن العيب ُّ  كتعَص ابن تيمية أنَ 

على ابن  ي  فصار هو كحط  وكفَ  ،على ابن العيب ُّ لكون  بالغ يف الحط   ؛أعجب 

وقام القاض ُّ المالك ُّ  ،وتعظيم  ة نصي  بيربس الذي كفيط يف محبَ  يوكغي ،ةتيميَ 

قاض ُّ الحنابلة  فق أنَ واتَ  ،الحنابلة ةِ وبالغ يف أذكَ  ،خ نصي  ي  م ذكي  مع الَش د  ق  ت  الم  

    واستكتبوا خطَ  ،فبادر للى لجابتهم يف المعتقد ،كان قليل البضاعة يف العلم

انتصي  يكن ابن الجزروهو شمس الد   ،قاض ُّ الحنفية بدمشق فق أنَ واتَ  ،بذل 

  وكتب في  بخط   ،اء علي  بالعلم والفهمن ا بالثَ   محضيً وكتب يف دق   ،ةن تيميَ بّل

فبلغ ذل   ، مثل   اس  ما رأى النَ    منذ ثلثمائة سنة  أنَ  :من جملتها ،اثالثة عشي سطيً 

كن   شمس الد  ض  و  عِ  ر  يَ وق   ،زل  فع   ،ابن الجزري   فسعى يف عزلِ  مخلوف   ابن  

ب سالر ّلبن وتعَص  ،ة المقبلةن يف الَس  زل  ع   لم كلبث األذرع ُّ أن   ثمَ  ، ُّاألذرع

م معهم يف وتكلَ  ،(افع ُّ والمالك ُّ والحنف ُّالَش ) :ثةال  وأدضي القضاة الثَ  ،ةتيميَ 

 ،كيجع عن بعض العقيدة وأن   ،افقوا على أهنم كشرتطون في  شيوطً فاتَ  ،لخياج 

ولم كزل ابن  ،على ذل  واستميَ  ،فامتنع من الحضور لليهم ،ات  فأرسلوا للي  ميَ 

ل يف فأخيج يف ربيع األوَ  ،ع في  مهنا أميي آل فضلللى أن تشفَ  ب  ة يف الج  تيميَ 
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 ،ووقع البحث مع بعض الفقهاء ،وأدضي للى القلعة ،الث والعشيكن من الثَ 

فية و  من الص   اجتمع جماعة   ثمَ  ،(1)!( أنا أشعيي) :  قالبأنَ  افكتب علي  محضيً 

وشكوا  ،ال للى القلعةفطلعوا يف العشي األوسط من شوَ  ،كن بن عطاءعند تاج الد  

  ُّببالنَ ّل كستغاث :  قالوأنَ  ،يكقةمشاكخ الطَ  م يف دق    كتكلَ ة أنَ من ابن تيميَ 

  على فتوَج  ،امفاقتصى الحال أن أمي بتسييي  للى الَش  ،صلى اهلل علي  وآل  وسلم

وقد  ،بالميض كن ابن مخلوف مشتغل  ذل  والقاض ُّ زكن الد   وكل   ،خيل الربكد

 ،  من نابلسفيدَ  ،ائبفياسل النَ ،ةفبلغ  سيي ابن تيميَ  ،أشيف على الموت

كنوشهد علي  شيف  ،عى علي  عند ابن جماعةوادَ   نَ أ :وقيل ،ابوينابن الَص  الد 

كنعالء  كلمة يف ثامن عشي فاعتقل بسجن دارة الدَ  ،اشهد علي  أكًض  يونوالق الد 

  وأنَ  ،ون للي د  كرتدَ  جماعةً  فنقل عن  أنَ  ،(709)ال للى سلخ شهي صفي سنة شوَ 

لليها يف سلخ  قل  فن  ،فأمي بنقل  للى اإلسكندركة ،معليهم يف نحو ما تقدَ  كتكَلم

 ،في مع ولم كمكن أدد من جهت  من الَس  ،مقدَ وكان سفي  صحبة أميي م   ،صفي

هت فتوَج  ،فلم كمنعوا من  ،  للي  بعض أصحاب توَج  ثمَ  ،ودبس بربج شيق ُّ

 ،للي اس كدخلون فصار النَ  ،اوكان موضع  فسيحً  ،منهم بعد طائفة   طائفة  

                                         

سبعة الجامع لرتاجم شيخ اإلسالم خالل »انظي يف بيان أَن هذا المحضي افت ِعل علي :  (1)

 .(49-39) «قيون
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فشفع  ،طنةل  اصي للى الَس عاد النَ فلم كزل للى أن   ،وكبحثون مع  ،وكقيأون علي 

 ،فأكيم  ،(709)فأمي بإدضار  فاجتمع ب  يف ثامن عشي شوال سنة  ،في  عند 

فاشرتط المالك ُّ أن ّل  ، ُّفأصلح بين  وبين القاض ُّ المالك ،ةوجمع القضا

ل طانفقال ل   ،كعود   اس للي  للى أن توَج النَ د  وسكن القاهية وتيدَ  ،قد تاب :الس 

وكانت غيبت   ،فوصل للى دمشق ،(712)ام بنية الغزو سنة اصي للى الَش صحبة النَ

وكانت والدت  لذ ذاك  ،ا بمقدم فيدً  كثيي   ا  جمع  وتلقَ  ،منها أكثي من سبع سنين

الث ق الَث ال  الطَ  أنَ  :ل بسبب قو (719)قاموا علي  يف شهي رمضان سنة  ثمَ  ،ةً ديَ 

سنة  يف رجب   آخي   ل  مجلس   قد  ع   ثمَ  ،واددة   بمنزلة طلقة   رجعة   من دون تخللِ 

 ةً قاموا علي  ميَ  ثمَ  ،(721)أخيج يف عاشوراء سنة  ثمَ  ،قلعةبال بس  د   ثمَ  ،(720)

فلم كزل هبا  ،واعتقل بالقلعة ،كارةبسبب مسألة الز   (722)يف شعبان سنة  أخيى

 ،بجامع دمشق (728)للى أن مات يف ليلة اّلثنين لعشيكن من شهي القعدة سنة 

أهنم  :وأقل ما قيل يف عددهم ،ن دضي جنازت ب المثل بكثية م  ضي  وصار ك  

ة على الربكد للى القاهية يف ا قدم ابن تيميَ لمَ » :قال ابن فضل اهلل ،اخمسون ألفً 

 ،طان واألمياءل  وأغلظ القول للس   ،ة على الجهادالمملك أهل   دَض  (700)سنة 

دضي عند  شيخنا أبو » :قال ثمَ  ،«ا فلم كقبل ذل ا وطعامً دكنارً  كوم   بوا ل  كَل ورتَ 

  نظمها أنَ  كي  ذ   ومدد  بأبيات   ،جلما رأت عيناي مثل هذا اليَ  :فقال ،انديَ 

 :منها ،بدكهةً 

ــ  لَم
 
ــا تقــ ُّ كن ا أتان ــد   ّلح لنــا ال

 

ــــيد   داع    ــــى اهلل ف ــــ  و   لل  ر  ز  مال
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 ا  سيماء األولى صـحبوايَ ح  على م  

 

 دونــ  القمــي   خيــي الربكــة نــور   

 ،القول يف سيبوك  تيمَيةفأغلظ ابن  ،فجيى ذكي سيبوك  ،دار بينهما كالم  ثَم  :قال 

 :فقال ،ببوسئل عن الَس  ،يغف  ا ّل ك  ي ذل  ذنبً وصيَ  ،ان وقطع فنافي  أبو ديَ 

 ش ناظيت  يف
 
  :فقال ،فذكيت ل  كالم سيبوك  ،من العيبية  ُّء

َ
 ما كان سيبوك  نب ُّ

ما تفهمها  ،ابل أخطأ يف الكتاب يف ثمانين موضعً  ،اوّل كان معصومً  ،حوالنَ

  بكل   «البحي»وذكي  يف تفسيي   ،ا فكان ذل  سبب مقاطعت  لكَ  ،أنت
 
 ،سوء

ورثا   ،ناء علي وبالغوا يف الثَ  ،وقد تيجم ل  جماعة   ،«هيالنَ»وكذل  يف مختصي  

  .«ياءع  من الش   كثيي  

كنوقال جمال  ن ومن عجائب زماننا يف الحفظ اب» «:أمالي »ي يف يالسيم الد 

فات  بلفظ  َنص  وكنقل  يف م   ،فينقش يف ذهن  ،مطالعةً  ةً بالكتاب ميَ  كان كمي   ،ةتيميَ 

  .«ومعنا 

ا ومن سألن ُّ متعنتً  ،ل  ت  ق  ا دقَ ن سألن ُّ مستفيدً م  » :  قالودكى بعضهم عن  أنَ 

 .«فأكفى مؤنت  ؛فال كلبث أن كنقطع ،ناقصت 

 :ومن أنفعها ،فدي وسيد أسماء تصانيف  يف ثالثة أوراق كباروقد تيجم ل  الَص 

على  د  اليَ  المنهاج يف» :وكتاب ،اجدًّ    نفيس  نَ إف ،«بطال الحيللكتاب  يف »

 ى وقعت ل  عبارات  فع دتَ   بالغ يف الدَ لوّل أنَ  ،يف غاكة الحسن «افضو  اليَ 

  كان كلهج ألنَ  ؛وقد نسب  بعضهم للى طلب المل  ،حاملالتَ  فيها بعض   وألفاظ  

 ،ول  وقائع مشهورة ،ا لطول سجن دً ول  فكان ذل  م   ،بذكي ابن توميت ونظيائ 
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 ،ا بعيدً فيذكي ادتماًّل  ،ما أردت كذاولنَ  ،هذا رد  لم أ   :م كقوللزِ ق وأ  وقِ وكان لذا د  

 ؛بائعوتنبوا عن  الطَ  ،فتأبا  األذهان ،ح بالحق  صي    ك  أنَ  -واهلل أعلم-ذل   ولعَل 

وهكذا كنبغ ُّ للعالم  ،ا للفتنةدفعً  ؛آخي   فيحول  للى ادتمال   ،لقصور األفهام

 ،كدفع المفسدة بما كمكن ثَم  ،كما كجب علي  كقول الحَق  ،الكامل أن كفعل

 كود  
 
كاكين ُّ على لسان ال الذي وضع  الَس ؤ  ا وصل للي  الس    لمَ عن  أنَ   ُّ

 :وهو ،كهوديٍّ 

ــ ــاء  أك  كن ا علم ــد    ال
 
ــ ُّ ــنكم ذم  دك

 

ــــ  ــــي د  تحَي  ةِ َجــــد   و  بــــأعظمِ ل 

  ُّ بكفـيي بـزعمكمرب  لذا ما قضى  

 

   ُّ فمـا وجـ   ولم كيض  من ـ 
 
 ديلتـ ُّ

فثنى لددى رجلي  على  ،على هذ  األبيات تيمَيةفوقف ابن  ،للى آخيها 

 :لهاأوَ  ،اوتسعة عشي بيتً  ن كقوم بمائة  أوأجاب يف مجلس  قبل  ،األخيى

ـــذا ســـؤال   ـــد   ســـؤال  كاه  معان

 

ــيش رب   رب   مخاصــمِ   ــةِ  الع  الربك

على أبناء  فنٍّ    بيز يف كل  لنَ » :تيمَيةاس اليعميي يف تيجمة ابن د النَ وقال ابن سي   

هب ُّ وقال الذَ  ،«وّل رأت عين  مثل نفس  ،ن رآ  مثل م   ولم تي عين   ،جنس 

وهو دون  ،وناظي واستدَل  ،قيأ القيآن والفق » :ا ل  يف بعض اإلجازاتمرتجمً 

 ف  وصنَ  ،س وهو دون العشيكنوأفتى ودرَ  ،فسييوبلغ يف العلوم والتَ  ،البلوغ

وتصانيف  نحو أربعة آّلف  ،دياة مشاكخ  ء يفوصار من أكابي العلما ،صانيفالتَ 

 عن ابعين فضاًل ابة والَت ح  ا نقل  للفق  ومذاهب الَص وأمَ » :وقال ،«اسة وأكثييَ ك  

 وكذكي فيها لَّل  ي مسألةً ذك    ّل ك  نَ ل» :وقال ،«المذاهب األربعة فليس ل  في  نظيي  
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 وادتَج  ،ف فيهاَنص   ،ة مسائلة األربعة يف عدَ وقد خالف األئمَ  ،ةمذاهب األئمَ 

 ،ن بعدهمفم   ،من أكابي علماء عصي  وقد أثنى علي  جماعة   ،ةَنلها بالكتاب والس  

اهي والظَ  ،بذاك وهو دقيق   ،ضخمةً  وأطلقوا يف نعت  عبارات   ،دفي  ووصفو  بالتَ 

 ،ة لذهن ر  د  ك  الم   ،ا عيض ل  من المحن المستغيقة ألكثي أكام م ممَ لِ   لو س  أنَ 

قال  ،«فات واّلجتهادات ما لم ككن لغيي لَ ؤ  لكان ل  من الم   ؛المشوشة لفهم 

 :كنشدا ما وكان كثييً  :فديَص ال

ــــوت الن  ــــاهباتم ــــوس بأوص  ف

 

ـــدرِ   ـــم ك ـــا هبـــاوَ ع   ول ـــا م  اده

ـــا أنصـــفت مهجـــة    ـــتك وم   ُّتش

 

 أذاهــــا للــــى غيــــي أرباهبــــا 

 :ا أنشد ل  على لسان الفقياءوممَ  

ــــــار   ــــــا اختي ــــــا فقين  واهلل م

 

ــــــا ولنَ   ــــــا اضــــــطيار  م  فقين

ــــــة    ــــــالىل  ك   جماع ــــــا كس  ن

 

ـــــــار    ـــــــ  عي ـــــــا مال  وأكلن

 ا لذا اجتمعنـــــاتســـــمع منَـــــ 

 

ـــــةً   ـــــار  كلَ  دقيق ـــــا فش ه
(1).» 

وكان قد ندب لمناظية ابن »: (710)ت:  فعةابن الي   الدكنوقال يف تيجمة نجم  

ة من افعيَ ا كتقاطي فق  الَش رأكت شيخً  :عن  بعد ذل  فقال ةتيميَ وسئل ابن  ،ةتيميَ 

يجمة لمناظية ابن صادب التَ  ب  د  ون   ،«ررالد  »هكذا ذكي ابن دجي يف  ،لحيت 

                                         

 (.72- 1/63) «البدر الَطالع» (1)
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ل  هو ذ ةتيميَ فابن  ، من ّل كفهم وّل كدري بمقادكي العلماءَّل لّل كفعل   ةتيميَ 

وأكن كقع صادب  ،ي يف جميع المعارف على اختالف أنواعهااإلمام المتبح  

 أن تكون المناظية بينهما لَّل  اللهمَ  ،وماذا عسا  كفعل يف مناظيت  ؟يجمة من التَ 

ل ابِ ق  ا فيما عدا ذل  فال ك  وأمَ  ،للمناظية يجمة أهل  فصادب التَ  ،ةافعيَ يف فق  الَش 

أولئ  األمياء الذكن  ادب ل  بعض  النَ  ولعَل  ، من ّل كفهمبمثل  لَّل  ةتيميَ ابن 

 .(1)«كسالر وبيربس وأضيا هبما كانوا كشتغلون بما ّل كعنيهم من أمي العلماء

بعض  قد  ا ع  ولمَ »(: 715ديم الهندي )ت: بن عبد اليَ  محمدوقال يف تيجمة 

يف أثناء  ةتيميَ فقال ّلبن  ،ن صادب الرتجمة لمناظيت ي  ع   ةتيميَ المجالس ّلبن 

ا   قال ذل  لمَ ولعلَ  ،من هنا للى هنا للى هنا أنت مثل العصفور تزط   :البحث

 جل ليسواليَ  ،ةوسعة دائيت  يف العلوم اإلسالميَ  ةتيميَ رأى من كثية فنون ابن 

 بكف  
 
 ،اا عن سواهوقد كان عيكًّ  ، يف فنون  التى كعيفهالمناظية ذل  اإلمام لَّل  ء

 {ٱ} يأ:  قعن  أنَ  قل  ى ن  دتَ  ،ع ب   ر    ما كان كحفظ من القيآن لَّل أنَ  :ولهذا قيل

 .(2)«)!( ادبفتح الميم وتشدكد الَص  [1]سورة األعياف:

كنكذل  شيخ اإلسالم تق ُّ  ثمَ ...«: »لبأدب الطَ »وقال يف  أدمد  تيمَيةبن  الد 

                                         

 .(115/ 1)المصدر الَسابق  (1)

 (.188-187/ 2)« المصدر الَسابق» (2)
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  مس  وأرشدهم للى التَ  ،أيفساد اليَ  اسا أبان للنَ  لمَ فإنَ  ،بن عبد الحليم

قام علي  طوائف من  ولم كخف يف اهلل لومة ّلئم   ،وصدع بما أمي  اهلل ب  ،ليلبالدَ 

زالوا  فما ،المنتمين للى العلم المنتحلين ل  من أهل المناصب وغييهم

 ،وكعقدون ل  مجالس المناظية ،وكسعون ب  للى الملوك ،وكصاولون ،كحاولون

فنشي اهلل من فوائد  ما لم كنشي بعض   ،باعتقال  بسف  دم  وتارةً  تارةً  وكفتون

ي لهم  عن أصدقائ  برتاجم لم كتيَس وتيجم  أعداؤ  فضاًل  ،من معاصيك  ألدد  

 ،وكدأبون يف نشي فضائلهم ،بون لهممن الذكن كتعَص  وّل ما كقارهنا ألدد   ،مثلها

هية ما لم ككن يت وبعد الش  اع الص  وجعل اهلل ل  من ارتف ،وكطيؤون يف لطيائهم

 ،واشتغلوا بأمي  ،ى اختلف من جاء بعد عصي  يف شأن دتَ  ،من أهل عصي  ألدد  

خاضعون  ،مون ل عظ  م   ،معرتفون بقدر  ل  والك   ،وخالفهم آخيون فعادا  قوم  

ى ذكي  المرتجمون لهم يف دتَ  ،واشتهي هذا بينهم غاكة اّلشتهار ،لعلوم 

وهذ   ،أو المائلين عن  تيمَيةوكان من المائلين للى ابن  :فيقولون ،تياجمهم

لتعلم بما كصنع  اهلل لعباد  وعلماء دكن   ؛ما ه ُّ لقصد اإلكضاح ل اإلشارة لنَ 

 .(1)«ة على العبادجَ ن تقوم ب  الح  من هذا الجنس م   عصي   ويف كل   ،ت جَ ودملة د  

                                         

 (.45-44) «لبأدب الطَ » (1)
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 $( 1273)ت:   اف الجفييعلوي بن سقَ  /مةاَل الع   ـ11

مة الجليل العاَل »: $اف قَ بن عبيد اهلل الَس  اليدمنمة عبد قال في  العاَل 

َمداف بن بن سقَ  علوي   كان  ...،بن عيدروس بن سالم بن دسين بن عبد اهلل م ح 

 .للى اليمن وغييها ول  ردالت   ،اًنمتفن  ،واكةواسع العلم والي  

دنا الحسن بن صالح تالميذ سي   أخَص  محسن بن علوي   دي الجد  وكان هو وسي  

 من ذل : ،عاطفة   عند  فوق كل   وكان الحق   ،البحي

هم ختم المجالس بالفاتحة ل  ع  أنكي على آل دضيموت ج   )!( ةابيَ بعض الوهَ  أنَ 

نا د  علي  سي   فيدَ  ،  ّل دليل على ذل مع أنَ  ،يدةً مطَ  ةً ة المعلومة سنَعلى الكيفيَ 

بن  فنقض  الحبيب علوي   ،خيج مخيج الخطابة والوعظ طاهي بن دسين بيدٍّ 

على رسالة  د  ّلئل الواضحة يف اليَ الدَ » :اهاسمَ  هذا بيسالة   اف الجفيي  سقَ 

َمديخ وللَش  ،موتلميذ  ابن القي   ،تيمَيةتيجم فيها ّلبن  ،(1)«الفاتحة بن  م ح 

اب صادب الدَ  عبد  .ناء عليهموأطنب يف الثَ  ،المشهورةعوة الوه 

بن   : )علوي  كتب عليها بخط   لع عليها الحبيب عبد اهلل بن دسينا اطَ ولمَ 

 ا(!!يًّ ولو كان م   اف كقول الحَق سقَ 

                                         

ي اهلل  (1) سالة فلم أجدها، ولين ألرجو أن كيس  الوقوف عليها بحثت  جاهًدا عن هذا الي 

. ؛طبعها ونشيهاو  لَن  جواد  كيكم 
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أهو بلفقي  أم  ،ظيت زمانا يف الحبيب عبد اهلل بن دسين هذا المقي  ن ُّ تحيَ غيي أنَ 

د أدمد بن ي  ي  للَس ذي سيَ اف القَ الَس  يف خط  يت ما جاء ى تذكَ دتَ  ؟ابن طاهي

 
 
ف  من ّل من قول : )وأذعن لمصنَ -دسبما سبق يف الحوطة- جعفي الحبش ُّ

ّلئل الدَ »ف مؤل   ذي ّل كحب    هو الالمياد بلفقي ؛ ألنَ  فعيفت أنَ  ،كحب  (

تبودلت بينهما  ،ةة مسائل فيوعيَ ة الخالف بينهما يف عدَ قَ ساع ش  ؛ ّلت  «الواضحة

 .يفينذعة من الطَ دود الاَل يف بعضها الي  

د دسن ي   ُّ الفاضل األدكب الَس فاستعارها من  ،عندي« ّلئل الواضحةالدَ »وكانت 

فلم  ،ا عنهاقياًض  ة كتب  وأدالن ُّ للى عدن بعدَ  ،هالم كيدَ  ثمَ  ،بن عبد اهلل الكاف

لع عليها من أن كطَ  شدكد     بخوف  وأخاف أن ككون أعدمها؛ فإنَ  ،ع الحوالةدف  ت  

ين فيما هم في  العلوك   ضدَ  ة  جَ فيجمعوا منها أكدكهم على د   ،وناإلرشادك  

 .(1)«مختلفون

 $ (1406ت: )  عبد اليدمن بن عبيد اهلل السقاف /العالمة ـ12

َمدد عبد اهلل بن ي  وعاد الَس : »$قال  ح  وكان طلب العلم  ،للى المنصبة م 

 ،فقط فظ الوادد واددةً الث باللالق الثَ وكان كجعل الطَ  ،فة وغييهايَ المشة بمكَ 

ظي ى أمعنت النَدتَ  ،وكنت أستشكل ذل ؛ إلجماع الفقهاء األربعة على خالف 

                                         

 (. 657-656) «لدام القوت يف ذكي بلدان دضيموت» (1)
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ا تنقطع دوهنا جً ج  فيأكت د   ،موتلميذ  ابن القي   تيمَيةمتان ابن ر  العاَل فيما قيَ 

  .(1)«ألسنة اّلعرتاض

 .(2)«تيمَيةمة ابن العاَل »: $وقال 

  .(3)«تيميَةشيخ اإلسالم ابن »: $وقال 

 ّل تشد  »حيح: ا الحدكث الَص أمَ »: تيمَيةلشيخ اإلسالم ابن  منصًفا $وقال 

   عام  واألكثيون على أنَ  ،لف في ت  فقد اخ   ،« للى ثالثة مساجددال لَّل الي  

 دال للى الي   فال تشد   ،بالمساجد مخصوص  
 
ما  ،لتقارهبا يف الفضيلة ؛منها ش ُّء

جارة وطلب ها للت  فاق شد  م باّلت  حي  زها بزكادهتا في ؛ لذ ّل ك  الثة؛ لتمي  عدا الثَ 

 ولكن قد نَص  ،الحين من األدياء وما أشب  ذل العلم وزكارة األدباب والَص 

 ،في لزكارة القبورعلى تحيكم الَس  -ومثل  القاض ُّ دسين-لمام الحيمين 

وهو من أفضل  ،«لكمال »واختار  القاض ُّ عياض بن موسى بن عياض يف 

 ،أ  قوم  وخطَ  ،تيمَيةيخ اإلمام ابن وقام وقعد يف ذل  الَش  ،ةيي المالكيَ متأخ  

 ؛ ومهما ككن من األمي ،ب  آخيونوصوَ 
َ
والقاضيين  فليسع  ما وسع الجوكن ُّ

                                         

 (. 581) «المصدر الَسابق» (1)

 (.735، 659، 658) «المصدر الَسابق» (2)

 (.885) «المصدر الَسابق» (3)
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  .(1)«! والقول وادد   ،ومهم أفيدو  باللولكنَ  ،اا وعياًض دسينً 

 العصي:  ـ13
 
 $ (1386 :ت) اليماين م ُّل  ع  عبد اليدمن بن كحيى الم  ذهب ُّ

ة أعيف َنبالكتاب والس      وعلم   ،ة المسلمينمن أئمَ  لمام   تيمَيةابن : »$قال 

 .(2)«مقبولة   ل  في  أعذار   ،ما انت قد علي  وكل   ،مِن أن ك عَيف

 االمسألة عندي مستفيدً  ودل  : »المسائلث عن بعض وهو كتحدَ  $قال 

  .(3)«موتلميذ  ابن القي   تيمَيةمن كالم شيخ اإلسالم ابن 

رئيس  ،$( 1418)ت: عبد اليدمن بن كحيى اإلركاين  /القاض ُّ ـ14

 سابًقاالجمهوركة اليمنية 

يف علماء  وّل أنكي أنَ : »«امخالعلم الَش »كتاب تحقيق قال يف مقدمت  ل

ن أتينا على ذكيهم من علماء ا ممَ العً ا وأوسع اط  اإلسالم من هم أغزر علمً 

تهم ميتبطون بأئمَ  -وابن القيم وابن دزم تيميَةلذا استثنينا ابن -همولكنَ ،اليمن

 .(4)«...ليلّل كستجيزون مخالفتهم ولو وضح الدَ 

                                         

 (.1027) «المصدر الَسابق» (1)

 (.417/ 24) «دمن بن كحي ُّ المعلم ُّ اليماينمة عبد اليَ اَل خ الع  ي  آثار الَش » (2)

 (.254) «القائد للى تصحيح العقائد» (3)

 .المقدمة وتيجمة المؤلف ]ط: مكتبة دار البيان[ ،«م الشامخل  الع  » (4)
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 $ (1422)ت:   ُّالوادعمقبل بن هادي  /مةاَل الع   ـ15

وأنا أنصح األخ بقياءة كتاب الن زول لشيخ اإلسالم ابن تيمية جزا  : »$قال 

 .(1)«اهلل عن اإلسالم خيًيا

 ،فشيخ اإلسالم ابن تيمَية من أديص الَناس على ات باع الهدى: »$وقال 

نَة رسول اهلل    .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصوات باع س 

نن بعد أن اهلل ب  الس   ياتعالى أد $شيخ اإلسالم ابن تيمية : »$قال و

ة هبذا   عصي شيخ اإلسالم ابن تيميَ وأنا أشب   ،كانت أصبحت تكاد أن تكون ميتةً 

من هذا الزَ  كما أنَ    ركود  ل  ل  تخلَ ب  ة ق  شيخ اإلسالم ابن تيميَ  ؟كيف ذاك ،منالزَ 

صي  خ اإلسالم عوشي ،من كان قد سبقها ركود  هنضة أهل العلم يف هذا الزَ  ،اأكًض 

عوذة والَش  ،ةفيَ و  وطغت الص   ،ضف  وكان قد طغى اليَ  ،كان قد سبق  ركود  

وصار أعداء  كفرتون علي   ،ا قد أميتتب  سننً اتعالى وأدي $فقام  ،لج  والدَ 

وكعنون هبذا ابن عيب ُّ وغييهم من  ،  ّل كحب األولياءكقولون : لنَ  فتارةً  ،الكذب

وذكيت  ،طانل    كيكد أن كخيج على الس  : لنَ وأخيى كقولون ،وفيةل الص  اَل ض  

ابن  طان أنَ ل  أهنم كتبوا للى الس   «هاكةالبداكة والن  » يف ة ذكيها الحافظ ابن كثيي  قضيَ 

                                         

 .«أسئلة ضيوب لب وعدن»شيكط:  (1)

 من شيكط: )دكم الَتصوكي(. (2)
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 ،ةطان كعلم صدق ابن تيميَ ل  والس   ،  كيكد الخيوج عليكموأنَ  ،ارت  ة كياسل الَت تيميَ 

وقال: ّل  ،فدعاهم وضيهبم ،لطانلإلسالم والمسلمين وللس   اوكعلم نصح  أكًض 

فأدببنا أن نشو   ،معة عليناأخذ الس   : هذا رجل  قالوا ؟أن تخربوين لماذا بدَ 

ومن  ،  من أصحاب المذاهبؤي أعداث  ة ك  فشيخ اإلسالم ابن تيميَ  ...،بسمعت 

ا بعضهم كان وأمَ  ،ام الحاقدكن بعضهمكَ ومن بعض الح   ،يعةومن الش   ،وفيةالص  

 $وكان كقول  ،)!( جنوقضى أكثي عمي  يف الس   ،ادت  وصدق   لصيكحب  

 ،وقتل ُّ شهادة   ،ونفي ُّ سيادة   ،فسجن ُّ خلوة   ،تعالى: ماذا كفعل ب ُّ أعدائ ُّ

 .يف ديات  وبعد ممات  والحمد هلل نصي  اهلل 

 ،ككتب من دفظ    كانألنَ  ؛ة بعض األشياءانتقد على شيخ اّلسالم ابن تيميَ 

ما دكم على بعض وربَ  ،ة  ف بعض األدادكث وه ُّ صحيحضعَ ما فيبَ 

بين  فيق   لكن   ،عيفةوتوجد يف بعض الكتب الَض  ،لها األدادكث بأهنا ّل أصل  

 والقصد أنَ  ،...فيق  بين هذا وذاك ،  ضعيف  : لنَ وبين قولنا ،: ليس ل  أصل  قولنا

ننصح بقياءة  ،عجيبةً  وخدم اإلسالم خدمةً  ،شيخ اإلسالم ابن تيمية أمثال  قليل  

ببعض  وهو ولن استدَل  ، داسد  م في  لَّل وّل كتكلَ  ،ستفاد  من واّل ،كتب 

ّل  حيحة أو الِحسان للى غيي ذل  فهواألدادكث أو نفى بعض األدادكث الَص 

وكقولون  ،وكما كقولون: ه ُّ تغمي يف فضائل  ،كجعلنا نعدم الفائدة من كتب 

 . كبوة   فارس   ولكل   ،نبوة   صارم   : لكل  اأكًض 

  كنهى عن لم كقل ب  وهو أهنم قالوا : لنَ    انتقد علي  ش ُّء  أنَ  اوذكيت أكًض 
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كارة ّل كنهى عن دل للز  اليَ  ة كنهى عن شد  وشيخ اإلسالم ابن تيميَ  ،كارةالز  

  .«الزكارة: »بعنوان فل  كتاب   ،كارةالز  

د مَ ح  كان يف دنف ُّ اسم  م   ،ةن تيميَ ق بشيخ اإلسالم ابفيما كتعلَ  اوذكيت شيئً 

البدر »د العجم ُّ ل  تيجمة يف مَ ح  د بن م  مَ ح  د بن م  مَ ح  د بن م  مَ ح  بن م  

تجاوز  ،ة شيخ اإلسالم فهو كافي  ن قال ّلبن تيميَ فكان كقول : م   ،(1)«العالطَ 

 د  د الوافي يف اليَ اليَ »ا بعنوان ف كتابً افع ُّ وألَ كن الَش فانربى ل  ابن ناصي الد   ،الحدَ 

لفظة عن وأثبت هذ  ال ،«ن قال ّلبن تيمية شيخ اإلسالم كافيم   ن قال أنَ على م  

ومن  ،يةومن علماء الحنف ،ومن علماء المالكية ،علماء من علماء الحنابلة

 .(2)«الل ذلكم الجاهل الحنف ُّ األعجم ُّن ضوبيَ  ،افعيةعلماء الَش 

ة ة كشيخ اإلسالم ابن تيميَ َنقتداء علماء الس  ن هم أولى باّلم   :$وسئل 

  ؟اب أو العصيكينهَ الو   د بن عبدمَ ح  وابن القيم وم  

كق وعمي وعثمان د  : أب ُّ بكي الص  ة الهدى مثلقتداء أئمَ ولى باّلاأل   فأجاب:

ى اهلل علي  وعلى آل  وعل ُّ بن أب ُّ طالب ومن بعدهم من صحابة رسول اهلل صلَ 

سفيان  ،وأدمد بن دنبل ،افع ُّواإلمام الَش  ،وهكذا مثل: اإلمام مال  ،موسلَ 

                                         

(1) (2/260.) 

 «.انتقد على شيخ اإلسالم فيما» :شيكطمن  (2)
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 د بن عبدمَ ح  يخ م  م والَش ة وابن القي  شيخ اإلسالم ابن تيميَ  اهكذا أكًض و ،وريالثَ 

هؤّلء هم  ،د بن لسماعيل األمييمَ ح  وم   ،وكاين: الَش ومثل ،جدياب النَالوهَ 

  .باإلقتداء هبم أدق  

 هنضم أنا أقول دتى ّل ،يازكعترب من ذل  الط   االعصيكون فال أعلم واددً ا مَ أ

من طياز شيخ اإلسالم ابن  :أي ،يازمن ذل  الط   االعصيكين : ّل أعلم واددً 

ا لذا أمَ  ،ةَنفاد منهم لذا كانوا من أهل الس  ست  لكن العصيكون ك   ،مة وابن القي  تيميَ 

يوعية وغييهم بالش   ايً وفية ومن كان متأث  ة والص  عي  كانوا من أهل البدعة كالش  

 .(1)«وّل كيامة   ،ؤّلء ّلهف

د بن مَ ح  خ م  ي  والَش  ةي شيخ اإلسالم ابن تيميَ كف  كم من ك  ما د   :$وسئل 

 ؟خ األلبايني  اب والَش هَ عبد الو  

كا   من قال ألخي»كقول :  -صلى اهلل علي  وعلى آل  وسلم-ب ُّ النَ فأجاب: 

صحيح »ا قيل لعائشة كما يف ولمَ  ،« رجع علي كافي فإن كان كما قال ولَّل 

فاهلل  ،قالت: لهنا قد انقطعت أعمالهم ،وعمي بكي   ون أباسب  ك   اناًس ن أل: «مسلم

   هندي   وقد كان رجل   ،وهنمجيي لهم أعمال الذكن كسب  كيكد أن ك 

 دكن د  مَ ح  سبعة م  د للى مَ ح  د بن م  مَ ح  د بن م  مَ ح  اسم  م  
 
م فكان كتكلَ  ،جامد   نف ُّ

                                         

 «.أسئلة عن منهج اإلخوان» :شيكطمن  (1)
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شيخ  ن قال لنَ : م  وانتهى ب  األمي للى أن قال ،ةعلى شيخ اإلسالم ابن تيميَ 

  .ة شيخ اإلسالم فهو كافي  اإلسالم ابن تيميَ 

أهون على  ة كافي  : ابن تيميَ فلو قال ،ا  ّل ككون موفقً فانظيوا للى المبتدعة فإنَ 

  .ة شيخ اإلسالم فهو كافي  ابن تيميَ  : من قال لنَ لكن قال ،اسمن النَ كثيي  

قال ّلبن على من  د  د الوافي يف اليَ اليَ » :مشق ُّ بكتابعلي  ابن ناصي الد   فيدَ 

وعن علماء  ،ونقل عن علماء الحنفية كالعين ُّ ،«تيمية شيخ اإلسالم كافي

وعن علماء جميع المذاهب أهنم أطلقوا هذ  العبارة على  ،افعية كابن دجي الَش 

تعمد للى نجوم  ،كا مسكين  مهاًل فنقول ل  : مهاًل  ،ةشيخ اإلسالم ابن تيميَ 

  ،يهمة المسلمين وتكف  اء وللى أئمَ م  الَس 
َ
 ،ات عصيكًّ ي  لو كفَ  وأنت تنقم عل ُّ

 ،فاع عن اإلسالما يف الد  نية الذي مألت كتب  الد  ي ابن تيميَ وأنت تتطاول وتكف  

  .تار على كدك  والذي ددي اهلل التَ 

  .اب فقد انتفع المسلمون بكتب هَ الو   د بن عبدمَ ح  خ م  ي  وهكذا الَش 

 ،بكتب  وانتفع المسلمون ،خ أصحاب البدعيخ األلباين دفظ  اهلل دوَ والَش 

 وكحق   ،األلباين وغيي خ ي  من كتب الَش  اوبقيت متخوفً  ،  وأنت يف زبيدت  ي  د  د  و  

 النَ ان فيمن سَب َس والت ُّ قالها د   ،«صحيح مسلم»لنا أن نذكي األبيات الت ُّ يف 
َ
 ب ُّ

 : -صلى اهلل علي  وعلى آل  وسلم-

ـــف ـــ  بك ـــت ل ـــو  ولس  أهتج
 
 ء

 

ــــي    ــــداءفش ــــا الف  كما لخييكم

 

 

 وداقد   ،عن العلوم   عاطل  ألنَ  ،اإلسالم ابن تيميةلشيخ  أنت فداء   :أي
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 .-مى اهلل علي  وعلى آل  وسلَ صلَ -ة رسول اهلل َنعلى دعاة س  

 ،«أصحاب الحدكث فشي»ونذكي األبيات الت ُّ ذكيها الخطيب يف كتاب 

 : ق اهلل الخيي الكثييقَ نذكيها متفائلين وقد د  

ــت دولــة أصــحاب البــدع  ذهب

 

ـــمَ   ـــبلهم ث ـــى د ـــع   ووه  انقط

 

   

 

 جمعهــــم وتــــداعى بانصــــيام  

 

ــذي كــان جمــع  جمــع لبلــيس    ال

ــل لهــم كــا قــوم يف بــدعتهم   ه

 

ــــ     ــــن فقي ــــام   م ــــع  تَ ك   أو لم  ب

ــ  ــل ســفيان أخــ ُّ الَث ــذيمث  ور ال

 

ـــ  ـــعَل  الـــورع   اس دقيقـــاِت م النَ

ــ  ــ ُّ الَت ــليمان أخ  يم الــذيأو س

 

ـــ  ـــيك النَ ـــول الم  ت ـــع  طَ وم له  ل

ــدا  ــ ُّ أدم ــالم أعن ــى اإلس  أو فت

 

ـــيع    ـــارع ق ـــ  الق ـــو قارع  ذاك ل

ــم كخــف     ســوطهم لذ خوفــوا ل

 

ــــع    ــــين لم ــــيفهم د  ّل وّل س

 : $وكما قال الحافظ الصوري  

 لمن عاند الحـدكث وأضـحى قل  

 

ــــ  ــــن كدَ  اعائًب ــــ  وم ــــ ِ أهل  عي

 

 

 

ـــم   ـــ ُّ أبعل ـــن ل ـــول هـــذا أب  تق

 

 في ِ فالجهــل خلــق الَســ أم بجهــل   

 كنأكعاب الذكن هـم دفظـوا الـد   

 

 موكـــــ ِ والتَ  مـــــن الرتاهـــــاِت  

ـــا   ـــولهم وم ـــى ق ـــد روو ولل  ق

 

ــــل   راجــــع    ــــالم   ك ــــ ِ  ع  وفقي

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 75 
 على ابن تيمية شيخ اإلسالم

 .(1)«...وانتشي الخيي ،ضحت الحقيقة بحمد اهللفقد اتَ 

ي؟»: $ وسئل  «.أك هما أعلم يف الحدكث شيخ اإلسالم أم الحافظ المز 

أَن شيخ اإلسالم أدفظ لمتون «: تدركب الَياوي»جاء يف » فأجاب:

ي أعلم   .(2)«بأسانيد األدادكثاألدادكث، وأَن اإلمام المز 

ابن القيم، وابن األميي،  شيخ اإلسالم، ونحب   ونحن نحب  »: $وقال 

قليد نعتقد  هم هؤّلء لكن التَ اب، نحب  هَ د بن عبد الو  مَ ح  كاين، وم  و  والَش 

 .(3)«امً محيَ 

 :$على مصنَفات شيخ اإلسالم  $ثناء الَشيخ الوادع ُّ 

يكح ّل كناقض العقل الَص  العقلية فالجواب عليها: أنَ ا األمثلة أمَ : »$قال 

ة يف كتاب  الذي ّل نظيي ل  ط ذل  شيخ اإلسالم ابن تيميَ س  حيح، كما ب  قل الَص النَ

 .(4)«قل()درء تعارض العقل والنَ  :يف باب 

                                         

 .(428 - 2/427) «غارة األشيطة» (1)

دع 175ُّ« )لتحاف الخليل»انظي:  (2) كن الس  ث نور الد   .(، لشيخنا المحد 

 .(20ص: ) (2)نسخة « الةتفيكغ شيكط صفة الَص » (3)

 .(31« )مفاسد اّلنتخابات» (4)
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 ، ألهنا آكة  مقبولة   نصيحة   "العقيدة الواسطية"صيحة بقياءة فالنَ : »$وقال 

د بن مَ ح  خ م  ي  للَش  "ة التوديدالقول المفيد يف أدلَ "، فه ُّ ونبوي   ، وددكث  ة  قيآنيَ 

العقيدة "ق بالعقيدة، واب العبدل ُّ، كعتربان من أدسن الكتب فيما كتعلَ هَ عبد الو  

، نفيس   ات، فهو كتاب  ف  ة، وتوديد األسماء والص  فيها توديد األلوهيَ  "ةالواسطيَ 

 .(1)«خيًيا على تأليف فجزى اهلل شيخ اإلسالم 

اقتضاء الصياط "شيخ اإلسالم ابن تيمية  وأنصح بقياءة كتاب: »$وقال 

 .(2)«"المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم

يف كتاب  العظيم )منهاج  $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »$وقال 

 .(3)...«ة(َنالس  

نَة( لشيخ اإلسالم ابن تيميَة : »$وقال  وأنا أنصح بقياءة كتاب )منهاج الس 

 .(4)«تعالى $

 

                                         

 (.238) «تحفة المجيب على أسئلة الحاضي والغيكب» (1)

 (.306) «المصدر الَسابق» (2)

 .(41اإللحاد الخمين ُّ يف أرض الحيمين )ص:  (3)

 (.1/164) «غارة األشيطة» (4)
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 $ (1437 دمن بن ميع ُّ العدين )ت: عبد اليَ  /مةاَل الع   ـ16

من كتب  جملةً  $دمن بن ميع ُّ العدين مة عبد اليَ اَل خ الع  ي  س فضيلة الَش درَ 

 ومن ذل : ،$ تيمَيةشيخ اإلسالم ابن 

 .ة عشي درًسايف ستَ  $المنسوبة لشيخ اإلسالم  ،«الالمية» -1

فهذ  لن شاء اهلل »ومَما قال  يف الَشيح:  ،يف عشية دروس ،«ةالعقيدة الواسطيَ » -2

تأليف:  ،(ةالعقيدة الواسطيَ ـ)اة بمَ س  يف هذ  العقيدة الم   وتعليق   تعالى قياءة  

الت ُّ تعترب  ،المفيدةافعة المباركة النَ  ،(تعالى $ تيمَيةشيخ اإلسالم ابن )

 هذ  العقيدة منتقاة   فإنَ  ،ة والجماعةَنصة وزبدة لعقيدة أهل الس  خال

لما كان علي  سلف هذ   وبيان   ،ملسو هيلع هللا ىلص  ة نبيَ َنمن كتاب اهلل وس   ومستخلصة  

 لمام   تأليف   ،فعوعظيمة النَ ،فهذ  العقيدة بارك اهلل فيكم غزكية الفائدة ،ةاألمَ 

 ق  ح  م  
يف كتابة هذ  العقيدة على كتاب  $ف ن ص  واعتمد الم   ،يف هذا الفن   ق 

شحن هذ  العقيدة ثَم  ،ةمَ وعلى ما كان علي  سلف األ ،ملسو هيلع هللا ىلص  ة نبي  َناهلل وعلى س  

فه ُّ  ،الحف الَص ل  ولجماعات الَس  ،ةَنة المتكاثية من القيآن والس  باألدلَ 

عليم والمدارسة م والتَ عل  كما ذكي العلماء بالعناكة واّلهتمام والتَ  جدكية  

 ،ةلفيَ نتها هذ  العقيدة الَس مَ ض  ومعيفة هذ  المعاين الجليلة الت ُّ ت   ،والحفظ

للى  $ف ن ص  ها الم  ف  ألَ  منذ أن   سالة القبول  فقد وجدت وّلقت هذ  الي  
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 .(1)«...كومنا هذا

 .يف ثمانية عشي درًسا ،«فسييالتَ مقدمة يف أصول » -3

َمد /مةاَل الع  القاض ُّ  ـ17 ح   $ (1442)ت:  بن لسماعيل العمياين م 

  .(2)«تيميَةشيخ اإلسالم ابن : »$قال 

  .(3)«تيمَيةاإلمام ابن »: $وقال 

  .(4)«س اهلل رود قدَ  تيمَيةابن  العَباسشيخ اإلسالم أبو »: $وقال 

بوي : المشيوع زكارة المسجد النَ تيمَيةمذهب شيخ اإلسالم ابن »: $وقال 

 ج على قرب النَي  ع  ك  ثَم  ،الة في والَص 
 
وكقال عن شيخ  ،ملسو هيلع هللا ىلصب ُّ ليزور النَ ؛ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

 ي زكارة قرب النَنكِ   ك  أنَ  :تيمَيةاإلسالم ابن 
 
بل هو كقول  ،وليس كذل  ،ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

 دال لزكارة قرب النَالي   شدَ  ينكِ   ك  ولكنَ ،بمشيوعية زكارة القبور
 
وجمهور  ،ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

 كقصدون زكارة قرب النَ العوام
 
 بوي  هم كبدؤون بدخول المسجد النَولكنَ ،ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

                                         

على  $خ ي  يف قناة الَش  روس منشورة  ا[، والد  ل للواسطية ]صوتيًّ مة الدرس األَو مقد   (1)

 «.$مة العدين اَل دروس الع  »، «دمن العدينيخ عبد اليَ الَش »ليجيام، وعنواهنا: التَ 

 (.340) «يخ العميايناألماين فتاوى الَش نيل » (2)

 (.418) «المصدر الَسابق» (3)

 (.424) «المصدر الَسابق» (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 79 
 على ابن تيمية شيخ اإلسالم

  .ة فقطيالة في  والخالف بين الفيكقين يف الن يكف والَص الَش 

 يكفبوي الَش ولى لمن سيزور الحيم المدين أن كقصد زكارة المسجد النَواأل  

 كذهب لزكارة قرب النَثَم  ،« للى ثالثة مساجددال لَّل الي   شد  ّل ت  »: لحدكث
 
 ملسو هيلع هللا ىلص ب ُّ

  .(1)«ڤفقرب أب ُّ بكي وعمي 

ما روا  ابن بطوطة يف ردلت  من أن  هل صحيح  : $مة العمياين اَل وسئل الع  

 ،كنزول المخلوق   نزول  زول بأنَ خطب على المنرب وشيح ددكث الن   تيمَيةابن 

 ؟من المنرب فعاًل    نزل  وأنَ  ،  بنزول  من المنربلَ ث  وم  

 تيمَيةما روا  ابن بطوطة يف ردلت  عن شيخ اإلسالم ابن  اعلم أنَ » فأجاب:

 ل نزول اهلل مث  وك   ،  رآ  كخطب على منرب الجامع كوم الجمعة بدمشقأنَ 

عند العلماء  صحيح   غيي     نزل فعاًل وأنَ  ،كمثل نزول  من المنرب للى أرض الجامع

 تيميَةابن بطوطة سمع بعض أعداء ابن  ولعَل  ،قين والبادثين المنصفينق  ح  الم  

وما   آر  رآ  دال خطبت  ذل  وما وزعم أنَ  ،كحكون عن  هذ  الفيكة فحكاها عن 

 دلة أضافوها بود ُّ  بعض تالميذ ابن بطوطة الذكن طالعوا هذ  الي   أو أنَ  ،سمع 

 :ثالثة   ة من وجو   َص على هذ  القِ  د  واليَ  ،تيمَيةمن أعداء ابن 

اس ما كان كعظ النَولنَ  ،للجامع األموي الم ككن خطيبً  تيميَةابن  أنَ  ل:األوَ 

                                         

 (.609) «يخ العميايننيل األماين فتاوى الَش » (1)
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 .ولم كطلع منرب جامع دمشق وّل غيي  من المنابي ،وكحاضيهم على الكيس ُّ

لكون  ما وصل للى دمشق  ؛ولم كجتمع ب  تيمَيةابن  ابن بطوطة لم كي   أنَ  اين:الثَ 

وكان ابن  ،كما تحكي  ردلت  المشهورة ،(726) أواخي شهي رمضان سنة لَّل 

ن ج    دخل الس  كما تحكي  كتب التاركخ أنَ  ،يف قلعة دمشق امسجونً  كومئذ   تيمَية

ى انتقل للى ولم كخيج من  دتَ  ،نة المذكورةالمذكور يف أوائل شعبان من الَس 

ى تويف ن دتَ ج    لم كخيج من الس  خين دكوا عن  أنَ ر  ؤ  جميع الم   ألنَ  ؛ردمة اهلل

  لم كجتمع مثل هذا الجمع على أنَ  :ليوق ،كبيي   اس يف موكب جنائزيٍّ ع  النَوشيَ 

ل   ،ّل أميي وّل عالم وّل داكم جنازة   أي    .$ ات  ة ميَ  ُّ علي  عدَ وص 

مة س  ج  ورَد فيها على الم   ،زول يف معظم كتب ذكي ددكث الن  تيمَيةابن  أنَ  الث:الثَ 

 دقيق   نزول  ولم كقل فيها بأنَ  ،(1)ا دقيقيًّ اهلل كنزل نزوًّل  بأنَ  :الذكن كقولون
 
مثل   ُّ

 .(2)«واهلل أعلم .اسنزول النَ

َمدأبو عبد اهلل  /مةاَل الع   ـ18 كنبن جمال  م ح   (؟كوسف اليافع ُّ )ت:  الد 

ل د ذكي   بما ياجم ذكيً م اإلمام الذي لم نجد ل  يف كتب التَ ل  هذا الع   ا قد خ 

 ،ن دسن المعتقدمِ  تيمَيةا عن شيخ اإلسالم ابن   يف قصيدت  المشهورة دفاعً ر  قيَ 

                                         

.س  ج  م  أَن ال $مياد الَشيخ  (1)  مة كقولون بأَن نزول الَيب  كنزول المخلوق، وهذا باطل 

 (745-744) «يخ العمياينالَش نيل األماين فتاوى » (2)
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ب يكات المسائل الت ُّ ضَل وصحَ  فيها معظم  ة المنهج الذي كان كسيي علي  يف ك 

  أنَ  د  وكان أصل اليَ  ،سلسلوه ُّ مسألة التَ  ،أذكياء العالم
َ
كن تق ُّ -ك ُّ ب  الس   الد 

ألشياء  تيمَيةعلى شيخ اإلسالم ابن  ط  ا يف الح  نظم أبياتً  -( غفي اهلل ل 756)ت: 

 ،«ةَنمنهاج الس  »ي يف الكتاب الموسوم بـهَ ط  افض ُّ ابن الم  ذكيها يف نقض  على اليَ 

مة اليافع ُّ اَل فنقض نظم  الع   ،وتحالف الباطل بك ُّ أهنا تخالف الحَق زعم الس  

اإلمام اليافع ُّ كان من  أنَ  -وّل أجزم-والذي كظهي ل ُّ  ،تعالى $

وّل لخال الرتاجم أغفلت ذكي هذا  ،أو بعد  بقليل   ،(1)بك ُّالمعاصيكن للس  

بك ُّ   على الس  ودط   ،$ تيمَية لميل  للى شيخ اإلسالم ابن اإلمام لَّل 

صادب هذ  القصيدة هو اليافع ُّ المشهور  أو لظن  كثييكن أنَ  ،المذكور

ويف افع ُّالمعيوف بعبد اهلل بن أسعد الَش  فاستغنوا بذل  عن  ،األشعيي الص 

وقد وقع يف هذا اللبس صادب المقاّلت  ،البحث يف تيجمة صادب القصيدة

مشقي  .وغيي  ،(2)ةالد 

 ُّ بقصيدة اليافع ُّ أثن ثَم  ،$بك ُّ ولتمام الفائدة أبدأ بذكي قصيدة الس  

                                         

 .$ت  وكدل  على ذل  سياق قصيد (1)

(2) (36.) 
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كنبك ُّ أوردها ولد  تاج وقصيدة الس   ،المذكور  ،(1)«طبقات »( يف 771)ت:  الد 

ف  َنص   لنفس  وقد وقف على كتاب   (2)يخ اإلمامأنشدنا شيخ اإلسالم الَش فقال: 

 :(3)افض ُّي اليَ هَ ط  على ابن الم   د  يف اليَ  ةتيميَ ابن 

                                         

(1) (10 /176-177.) 

(2)  
َ
 بك ُّ المذكور.كن الس  الد   كعن ُّ أبا  تق ُّ

يخ ا وقف على رد الَش ولمَ »(، قال: 434-433/ 3) «أعيان العصي»دي يف ف  وذكيها الَص  (3)

 
 
، «ض قال: وأنشدنيها من لفظ ، وه ُّ...ف  ي يف اليَ هَ ط  الم  ة على ابن بن تيميَ اكن الد   تق ُّ

من «: »األعيان» يف البيت األول فف ُّ ، لَّل بك ُّ اج الس  ما ذكي  التَ  فذكيها بنص  

 .بك ُّ، والمثبت أصح  ، وهكذا كنقل  من كنقل  عن الس  «اسأجهل النَ 

كن   ]أي: تق ُّ الد  لت من خط  ونق»(، فقال: 172/ 21) «الوايف بالوفيات»وذكيها أكًضا يف 

ِضي ل ُّ كتاب ّلبن تيميَ الس    هَ ط  على ابن م   د  ة يف اليَ بك ُّ[ قال: أ د 
 
يف تصنيف  يف  ي الحل ُّ

ل لها بذات الباري تعالى من ة بحوادث ّل أوَ ح ابن تيميَ فقلت في  وقد صيَ ، فضاليَ 

كحاول »ابع، ففي :  يف البيت الَس بك ُّ لَّل اج الس  ما ذكي  التَ  ذكيها بنص   ، ثمَ «...البسيط

 (.14(، )13، وعكس ختام ما يف البيتين )«الحشو

قد تَم كالم »يف مخطوطة جامعة اإلمام ما نص  :  $جاء بعد قصيدة اإلمام اليافع ُّ  فائدة :

طلبوا العلم هلل تعالى، ّل كخافون  تعالى ردمًة واسعًة، فهكذا العلماء  $اليافع ُّ 

و ، ولن كان  ، كطلبون الحَق أكن! وجدو ، ولذا رأوا الباطل أزادو ، ورد  يف اهلل لومة ّلئم 

= 
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ــيَ  نَ ل ــوم  ال ــم ّل خــالق   وافض ق  له

 

 وأكذبـ ِ  يف علـم   من أجهـل الخلـِق   (1)

ــ  ــة  والنَ ــن رد   اس يف غني ــم   ع  لفكه

 

ــ ِ ف  لهجنــة الــيَ   (2)  ض واســتقباح مذهب

ــن    ــط  الم   واب ــ َه ــم تطهــي خالئق   ي ل

 

ــيَ  داع    (3) ــى ال ــال  لل ــع  يف ت   فض غ  ب ِ ص 

 ب الكـيام ولـمح  ل يف الَص لقد تقوَ  

 

ــتح ُِّ   (4) ــ كس ــ ِ مَم ــي منجب ــرتا  غي  ا اف

ـــن   ـــعليـــ  و   رد   ة  تيمَيـــوّلب  ىف 

 

 واســتيفاء أضــيب ِ  د  بمقصــد الــيَ   (5)

ــ  ــَق لكنَ ــط الح ــين بمــا   خل  المب

 

ـــدرً شـــوك  (6) ـــيب ِ ب  ك  ا يف صـــفو مش

 ى كــان فهــو لــ كخــالط الحشــو أَنــ 

 

 أو بمغيبـــ ِ  بشـــيق   دثيـــث ســـيي    (7)

 لهـــاكـــيى دـــوادث ّل مبـــدا ألوَ  

 

ـــ  (8) ـــبحان  عَم ـــا ك  يف اهلل س ـــ ِ  ن  ظ   ب

ــلـو    ا كــيى قــول ُّ وكفهمــ كــان ديًّ

 

ــب ِ   (9) ــي سبس ــو لث ــال أقف ــا ق  رددت م

ــا رددت عليــ  يف الَطــ   الق ويفكم

 

ـــيك الز    (10) ـــارة ردًّ ت ـــتب ِ ك ـــي مش  ا غي

 فائـــــدةً  د  وبعـــــد  ّل أرى للـــــيَ  

 

ـــ  (11) ـــ ِ  ا أضـــن  هـــذا وجـــوهي  مَم  ب

ــيَ   ــدة   د  وال ــالين واد ــن يف د  كحس

 

ـــم    (12) ـــع خص ـــويٍّ  لقط ـــ ِ يف تغل   ق  ب

ــة    ــ ودال ــاع النَ ــ ِ ّلنتف ــث ب  اس دي

 

ـــح  هـــدً   (13) ـــدكهم يف تطل   ى ورب ـــ ِ ل  ب

 

                                         

بك ُّ  دود من سائي بالد اإلسالم، على ما  $الس  تعالى قد رجع واعتذر لَما كثيت علي  الي 

ن ذا الذي لم تزل ب  قدم   واسعًة، ونفعنا هبم يف الَداركن، ردمًة  نقل  األعالم، فم 

ن قائل ، ولم أجد من نَص علي ، وأرجو أن ككون «آمين : وهذا الكالم ّل أدري م  ، قلت 

 صحيًحا.
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 ىاس يف علم الكـالم هـدً وليس للنَ

 

ـــة    (14) ـــل بدع ـــ وضـــالل   ب  ب ِ يف تكس 

 فيـ  لــوّل ضـعف ســامع  ولـ ُّ كــد   

 

 بــ ِ جعلــت نظــم بســيط ُّ يف مهذَ   (15)

 
 :$قال  ،(1)اإلمام اليافع ُّ وهاك ردَ 

ـــدً  ـــد هلل دم ـــ الحم ـــتزكد ب  ا أس

 

 

ــ   (1) ــل اإلل ــيت  وآيت فض ــا أم ــم   ِ ب

ـــل    ـــ  يف ك ـــتعين ب ـــلة   وأس  معض

 

ــد    (2) ــ تــأيت فمــا خــاب عب   ِ كســتعين ب

 

 

 فهو اإلل  الكيكم الوادد األدد الــ

 

ــ  (3) ــي لعف ــيد المجي ــتجيي بــ ِ  د  ب  كس

 الة على المختار مـا طلعـتالَص  ثمَ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ول

 

 بغيهبـ ِ  وما قـد سـيى نجـم   شمس    (4)

ــد    ــ وبع ــمع كالًم ــد فاس ــ تفوَ ا ق  ه

 

 

 قاض ُّ   (5)
 
 انتبـ ِ و كنالـد   القضـاة تقـ ُّ

 أعن ُّ أبا الحسن الس   
َ
 دين غـدا بك ُّ

 

 بــ ِ  ّل كســتقل   مــن األمــي مــا  ُّكبغــ  (6)

ــال   ــذكي فق ــاك ــى ردَ  م ــام عل  اإلم

 

ــيَ   (7) ــي مشــتب ِ وافض ردًّ دــزب ال  ا غي

  الذي شـهدتربالح ةتيميَ اعن ُّ ابن  

 

ـــ  (8) ـــاس والن بفضـــل  فضـــالء النَ   ِ ب 

 راح كمددـ ى د دَتـفاستحسن الـيَ  

 

ــن اإل  (9) ــا أزال م ــبم ــكال والش    ِ ب  ش

                                          

، والقصيدتان طبعتا $ (776ي )ت: يميكن السخ جمال الد  ي  علي  أكًضا الَش  وقد ردَ  (1)

ة يف اّلنتصار لمذهب ة اإلسالميَ لحميَ ا»كن مقبول، بعنوان: خ/ صالح الد  ي  ا بتحقيق الَش معً 

ها على غيي ق  خ قصيدة اليافع ُّ كالملحق، وقد دقَ ي  ، وه ُّ للسيميي، وجعل الَش «ةابن تيميَ 

تها يف كتاب  ، ثالِث مخطوطات  ، وقصيدة اإلمام اليافع ُّ عثيت لها على مخطوط   ودَقق 

، وه ُّ ههنا منقولة  من ذل  ا  .لكتاب دون مقارنة الن سخمستقلٍّ
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   بعــد هــذا المــدح خالفــ لكنَــ

 

ــعي    (10) ــات ش ــال أبي ــ ِ  وق ــي منجب  غي

ـم وافض قوم  اليَ  (1)لنَ    ّل خـالق له 

 

 وأكذبـ ِ  يف علـم   اسالنَـمن أجهـل   (11)

ــ  ــة  والنَ ــن رد   اس يف غني ــم ع  لفكه

 

ــ ِ لهجنــة الــيَ   (12)  فض واســتقباح مذهب

ــن الم    ــط  واب ــ  َه ــم تطهــي خالئق  ي ل

 

ــيَ  داع    (13) ــى ال ــال   فضِ لل ــع  يف ت   غ  ب ِ ص 

 ب الكـيام ولـمح  ل يف الَص لقد تقوَ  

 

ــ  (14) ــتح ُّ مَم ــ ِ كس ــي منجب ــرتا  غي  ا اف

 عليـــــ  وى رد   ة  تيمَيـــــوّلبـــــن  

 

 د واســتيفاء أضــيب ِ بمقصــد الــيَ   (15)

ــ  ــَق لكنَ ــط الح ــين بمــا   خل ب  الم 

 

ـــوب   (16) ـــدر   كش ـــفوِ  ك ـــيب ِ  يف ص  مش

ـو لــ   الحشــو أَنـ كحـاول   ى كــان فه 

 

 أو بمغيبـــ ِ  بشـــيق   دثيـــث ســـيي    (17)

 لهـــاكـــيى دـــوادث ّل مبـــدا ألوَ  

 

ـــ  (18) ـــبحان   عَم ـــا ك  يف اهلل س  ـــ ِ  ن  ظ   ب

 وكسـمع ا كـيى قـول ُّ لو كـان ديًّـ 

 

 ا غيـــي مشـــتب ِ ردًّ رددت مـــا قـــال   (19)

ــا رددت     الق ويفعليــ  يف الَطــ كم

 

ــيك الز    (20) ــارة ت ــي سبســب ِ ك ــو لث  أقف

 فائـــــدةً  د  ّل أرى للـــــيَ  وبعـــــد  

 

ـــ  (21) ـــ ِ  ا أضـــن  هـــذا وجـــوهي  مَم  ب

ــيَ    وادــدة   :كحســن يف دــالين د  وال

 

ـــم    (22) ـــع خص ـــويٍّ  لقط ـــ ِ ل  غ  يف ت   ق  ب

ــة    ــ  ودال ــث  ب ــاس دي ــاع الن  ّلنتف

 

ـــك  ت   لـــدكهم يف ى وربـــح  هـــدً   (23)   ب ِ س 

 ىاس يف علم الكـالم هـدً وليس للنَ 

 

ـــة    (24) ـــل بدع ـــالل   ب ـــ ِ ل  ط  ت  يف  وض  ب

 فيـ  لــوّل ضـعف ســامع  كــد  ولـ ُّ  

 

  بــ ِ ذَ ه  جعلــت نظــم بســيط ُّ يف م    (25)

 
                                         

بك ُّ.25من هنا للى البيت رقم ) (1)  ( نقل  لقصيدة الس 
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ــ  ك ُّ مــيتجاًل ب  هـذا الــذي قالــ  الس 

 

 بعــض أضــيب ِ  انتمــى يفوللبســيط   (26)

 وأكذبـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 امنتصـــيً   للحـــق  فقـــال مـــيتجاًل 

 

  عليــــ  يف تأدب ــــ كــــيد   عبــــد    (27)

  جــل الحــام ُّ لمذهبــهــا اليَ كأك   

 

 

 ت بـ ِ مـي  ا مـا أ  ألزمت نفسـ  أمـيً   (28)

ـــــــــــــــــــــــــــــــب   تعص

 

 ومـن تقول يف باغض ُّ صحب النَبـ ُّ

 ن

ـــيي  (29) ـــبَ م ك ـــأصـــاًل  همتس   ِ  لمذهب

ــ  ــة  والنَ ــن رد   اس يف غني ــم ع  لفكه

 

 مـا شـعيت بـ ِ  هذا هو اإلف  لكن    (30)

ــل رد    ــب  ب ــحً    واج ــذرةً نص   ا ومع

 

ــيةً   (31) ــق   ونص ــبيل الح ــ لس ــن ش    ِ ب  م

 ب الكــيام فمــاح  ل يف الَصــلذا تقــوَ  

 

ــ ُّ   (32) ــا أول ــ  ك ــون علي ــ ِ النَذا توجب  ب

 داعيــة   خص  الَشــ وقــد علمــتم بــأنَ  

ــــــــــــــــــــــــــــــهدت  ش

 

ــ  (33) ــى الَض ــال لل ــب  الل ب  ب ِ شــوّل  رك

 يخ للى الَشـ نسبتموما  
 
 اإلمـام تقـ ُّ

 

ــد    (34) ــي   كنال ــد أم ــص  ّل ك   أدم ــ ِ  خ  ب

 المبـين بمـا خلط الحَق  :يف قولكم 

 

ـــدر    (35) ـــوب  ك ـــيب ِ  كش ـــفو مش  يف ص

 

 

 ى كــان فهـو لــ كحـاول الحشــو أَنـ

 

 أو بمغيبـــ ِ  بشـــيق   دثيـــث ســـيي    (36)

 لهـــاألوَ  اكـــيى دـــوادث ّل مبـــد 

 

ـــ  (37) ـــبحان  عَم ـــن  ا ك  يف اهلل س ـــ ِ  ظ  ب

 لف الــادة الَسـالَسـ تم بأنَ ملقد عل 

 

 بــ ِ  ا أقــيَ ــماضين مــا خيجــوا عَمــ  (38)

 سول علىاليَ  نَص لى هم القيون األ   

 

ـــوا كـــَل   (39)  مشـــتب ِ  تفضـــيلهم وأزال

ــــئن رددَت   ــــ  يف مقالتــــ  ل  علي

 

 وانتبــ ِ  علــيهم فــادرِ  رددَت فقــد   (40)

 هـــمكل   الحـــق   أهـــل   ة  األئَمـــ ثـــمَ  

 

ــي مــا ج    (41) ــ  مــن غي ــكــيون مــا قال   ِ ب 

 

 

 ا بوادـدهمكم لـيس مخصوًصـد  يف

 

 ب ِ الَشـ  بل بـالجميع وهـذا موضـع  (42)

ــ  جمعــت األ  هــاَل    لــى قــالوا مقالت

 

 ليســـتبين خطـــاهم مـــن مصـــوب ِ   (43)

ــط الحــَق فكل    ــم خل ــا ه ــين بم  المب

 

ـــدر    (44) ـــوب  ك ـــيب ِ  كش ـــفو مش  يف ص
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 ا لــدك  كــيىدشــوكًّ  وكل هــم كــان

 

ــب ِ وكل    (45) ــي سبس ــو لث ــت تقف ــم أن  ه

  فالحشــو فيكــة   
ٍّ
 ومعتــزل   جهمــ ُّ

 

ــ ِ  فامــدح وذمَ   (46)  بمــا جــاء الكتــاب ب

ــي   ــاوانظ ــوازم م ــ ل ــ  طلًب  اداولت

 

ــل  المــيء ت   ة  َيــفن  (47)  ى عنــد مطلبــ ِ ف 

 مــا قــالو  واضــحةً  ة  أدَلــ وخــذ   

 

 ما قـد هـذوت بـ ِ  ودع   من الكتاِب   (48)

 اصــفً ســبحان  مــازال متَ  ب  فــاليَ  

 

ــ ِ  كمــال   وصــِف  بكــل    (49) ــد موجب  عن

ـــــ  ـــــ ة  ذاتَي ـــــذا فعلَي  وردت ة  وك

 

 وّل شــب ِ  صــوص بــال ركــب  هبــا الن   (50)

ــةً   ــمين قائم ــى قس ــا عل ــا تياه  كم

 

ـــ  (51) ـــ  كقينً ـــيَ ب ـــن أق ـــ ِ  ا كياهـــا م  ب

ـــدكم    ـــو الق ـــة  زَ ن م   بأوصـــاف   ه  ه

 

ــ ِ  ث كمــاوعــن الحــد  (52)  تأتيــ  فانتب

  
 
ــ ُّ ــميع   د ــيي   س ــادر   بص ــمد   ق  ص

 

 بـ ِ  أن فـارض  الَشـ عظـيم   عليم   د  في    (53)

ـــــذ  كل    ـــــفه ـــــا ذاتَي  وردت ة  ه

 

 ومثلهـــا يف المعـــاين غيـــي مشـــتب ِ   (54)

ـــذا   ـــانظي مثاله ة  فعلَيـــوك   امـــف

 

ــي  (55) ــ  وراع الف ــنج   قوقــس علي ــ ِ  ت  ب

 كيضى كستجيب كـيى كبغض   كحب   

 

ــ ُّء    (56) ــف   كج ــال كي ــأيت ب ــب ِ  ك  وّل ش

ـــالق    ـــوق   وخ ـــل مخل ـــ   ككو   قب  ن

 

 ككــون بــ ِ  قبــل مقهــور   وقــاهي    (57)

 فييدمـــ    قبـــل ميدـــوم   ورادـــم   

 

 ب ِ بأضــــي قبــــل مــــيزوق   ورازق    (58)

ـ      عن أمـي  صـدر المخلـوق أجمع 

 

ــ ِ  مكقــو واألمــي وكحــ  ّل شــ     (59)  ب

 العيش بالكتـب الــ م رب  وقد تكلَ  

 

ـــمنزَ   (60) ــــ ـــ ِ ّلت كالًم ـــبي  ب  ا ّل ش

  أزًّل اًل ئ أو قـــاكـــزل فـــاعاًل  ولـــم 

 

ــارض   لذا كشــاء وهــذا الحــق    (61) ــ ِ  ف  ب

 لهــامبــدا ألوَ  دــوادث ّل يهــذ 

 

ــالنَ  (62) ــا ص  ب ــ  ك ــ ِ  فافهم ــان وانتب  نوم

 لذ ه 
 
 تقـوم بـ  لموصـوف   صفات    ُّ

 

ــة    (63) ــب ِ  قدكم ــا ش ــي م ــن غي ــ  م  مثل
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 كمـا وردت هـاوومذهب القوم مي  

 

 ب ِ كييــف والَشــمــن غيــي شــائبة التَ   (64)

ــ  ــل الص  ــيون بتعطي  فات كمــاوّل ك

 

ــم    (65) ــول جه ــ كق ــن واّل  يف الش   ب ِ وم

 اصـــنمً   عابـــد  لَّل    اهللمـــا شـــبَ  

 

ـــ  (66) ـــِث   ُّدلِ ك  ـــود   بأخب ـــ ِ  معب  وأغيب

ـــــع  وّل ك     اعـــــدمً   عابـــــد  ل لَّل ط 

 

ــيس   (67) ــول ــك ــ  ربًّ ــ ِ دري ل ــوذ ب  ا كل

ــ  ــار  عبًث ــا كخت ــل م ــوى أباطي  اس

 

 بـــ ِ ك  ي  م  ب ي  تســـييـــكـــيى أمان  (68)

ــي  ّل   ــى مــا جــاء مــن أث  كســتفيق لل

 

ـــ  أو م    (69) ـــول من ـــيد الق ـــ ِ كَ ي  بمف  ب

ـــود  كبغـــ ُّ ت    ـــل  ط  والجهـــم معب   ب 

 

  مـــا أشـــار بـــ ِ ولـــيس كفهـــم لَّل   (70)

 مع أهـل الحلـول لهـم حادي  واّلت   

 

 بــ ِ  فــادرِ   كنفــاة الجهــم تخلــل    (71)

ــ  ــمِ ــل  خد  ِ ن دربِ ــوا يف ك ــدة   ل  فاس

 

  ِ ميـل مغيبـ راجت علـيهم ومـالوا  (72)

ــا   ــ رددَت وم ــ  يف الَط ــاعلي  الق فم

 

ـدقَ   (73)  بـ ِ   ظفـيت  عقـاًل وّل  نقـاًل  ت  ق 

 هن من  كماالذ   مىالقصد أع بل فاسد   

 

ـــ ِ  شـــان  عـــادة اهلل يف  وهـــ  (74)  لمذهب

ــ  ــا  ك ــول دم ــت د ــ   ُّنزل  تنازل

 

ــ ِ   (75) ــل علــوت ب ــ  ب  فمــا علــوت علي

 يف الجواب تـيى فانظيوقد أجاب   

 

 مناكــا عنــد مضــيب ِ ال تجــول اســيفً   (76)

 ا فانتصــيت هبــاأخــذت منــ  علوًمــ 

 

ــن م    (77) ــت م ــوا  وكان ــى س ــ ِ ذَ ه  عل  ب

  لَصــف  مــن م   ودزهتــا مجمــالت   

 

ــفف  (78)  بــ ِ  اآلن مــا أجملــت تحــظ   لِ ص 

ــل    ــذا ك ــ  وهك ــارت ركائب ــن س  م

 

ــائل    (79) ــا  فس ــو خط ــ كقف ــ ِ ي  ج  ن م  م   ب

ــ  ــاليَ  ت  ولن تبجَح ــ  كند  ب ــت ل  لس

 

 هـذا العصـي فانتبــ ِ  وّل أهـل   اؤً كفـ  (80)

ــي    ــم بح ــم   ك ــا  عل ــاد أت ــاقي ع     س

 

ــم   (81) ــ ِ وك ــاء ب ــا  فاستض ــول  أت   جه

ــم    ــيى لك ــا ن ــدةً  وم ــق فائ  يف الخل

 

ــ  (82) ــي الَت ــب ِ ع  يف النَ مِ نع  غي ــن ش ــاء م  م
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ـــن الث   ـــأك ـــا مكاًن ـــاف  ي  ا يف ت  يك  عه

 

ــ  (83) ــن الَث ــل  م ــذا ك ــال ه ــ ِ  يى ق  منتب

 من ذا كقيس نق 
َ
 ن الــرالجلد من د  ُّ

 

 بـــ ِ ا بأجيكوًمـــنيا وأمياضـــها ــــد    (84)

ــدك  ــو كــان عن   مكيمــة  و نصــاف  ل ل

 

ـــود    (85) ـــة   وج ـــن   معيف ـــ ِ  أو ذه  منتب

 لكنــت تقفـــو ورا  قفــو مجتهـــد   

 

 بــ ِ  لحــنَ ف  ا ت  ا وأمــيً ا ودكنًــعلًمــ  (86)

ــ  ــو وَف ــةً أق اهلل ل ــل األرض قاطب  ه

 

 

 واب لساروا خلـف مذهبـ ِ للى الَص   (87)

 م لليـــ  عنـــد ذكـــيكمبتومــا نســـ 

 

 ّل كقــول بــ ِ  كــارة أمــي  تــيك الز    (88)

 بأجوبــــة   فيهــــا فقــــد أجــــابكم   

 

ــ  (89)   ِ ب  أزال فيهــا صــدا اإلشــكال والش 

 ن هـــذا يف مناســــك ِ وقـــد تبــــيَ  

 

ــل    (90) ــة   لك ــول  ذي فطن ــ ِ يف الق  معيب

ــــان    ــــ  رميتمــــو  ببهت  كشــــان ب

 

ـــ  (91) ـــف  مَم ـــاهلل كنص ـــ ِ ف ـــا  ب  ن رم

ــور    ــواب أم ــن تــدبَ  ويف الج  يهام

 

 سقى األنـام هبـا مـن صـفو مشـيب ِ   (92)

 

 

 كـارة بـلالز   ا نفـس  ولم ككـن مانًعـ

 

ــدَ   (93) ــا الي   ش ــال لليه ــادرِ د ــ ِ  ف  وانتب

ــًكا  ــَنبصــحيح ال مستمس ــل متَ ق  ابًع

 

  ِ ب ـحقيـق والنَالتَ  أولـ ُّخيي القيون   (94)

 

 

 هــمل  ك   أهــل الحــق   ةِ مــع األئَمــ

 

  غيــي مشــتب ِ قــالوا كمــا قــال قــوًّل   (95)

ــت    ــد علم ــ وق ــكقينً ــين وافق   ا د

 

ــا    (96) ــى فتي ــياق عل ــل الع ــ ِ فانتأه   ب

 مـيتجاًل  فيمـا قلـت   هذا وقد قلـت   

 

  غيـــي منجبـــ ِ م قـــوًّل فيمـــا تقـــدَ   (97)

 ا كـيى قـول ُّ وكسـمع لو كـان ديًّـ 

 

 غيـــي مشـــتب ِ  اردًّ مـــا قـــال  رددت    (98)

ــــابيز وردَ   ــــةً  ف ــــيى واهلل أجوب  ت

 

 بـ ِ  مـن تمـي   يواعق تـيدمثل الَصـ  (99)

ـــاًل   ـــاًل عق ـــات   ونق ـــف  م    وآك  لةً َص

 

ــتشــهم القــول من رعوأ مــن كــل    (100)   ِ ب

 يف فكيتـ   الَس  ماض ُّ الجنان كحد   

 

  ِ بِـــا يف تأد  ا ونثـــيً كيكـــ  نظًمـــ  (101)
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 الـــت قيكحتـــ   جلذا  ذهـــن   اد  وَقـــ

 

  ِ بِــه  ل  خشــى عليــ  مــن ت  ككــاد ك    (102)

ـــتب     ـــأيت بمش ـــذي ك ـــابلون ال  كق

 

ــون ذا النَ  (103) ــالم وّل كخش ــن الك ــم   ِ بِ

ــزل    ــازلهم فمن ــى من ــول يف أعل  الق

 

 بمنصــب ِ  حمــىك   فلــيس ذو منصــب    (104)

 ن طغى يف األرض من أمم  وانظي للى م   

 

 ا يف لثــي سبســب ِ وّل تكــن ســالكً   (105)

ــَل  لنَ   ــازي ك ــ  كج ــل   اإلل  ذي عم

 

 مكســـب ِ  بمثـــل لدســـان  أو قـــبِح   (106)

 

 

 هـــذا جوابـــ  كـــا هـــذا موازنـــةً 

 

  ِ ب  م والَشــظ  يف الــنَ يــةً فا وقابحــيً   (107)

ـــاد  والحمـــد هلل دمـــدً   ـــ ا ّل نف     ل 

 

ــ جــار    (108)  مــا كقضــ ُّ وأطيبــ ِ  ي  علــى م 

 االة على خيـي الـورى شـيفً الَص  ثمَ  

 

 مذهبـ ِ لالهـادي  المصطفى دم حمَ   (109)

ـــ  ـــ  والص  ـــي  وآل ـــمِ كل   حاب الغ  ه

 

 مـن أنـوار كوكبـ ِ  جـو  ما أشـيق ال  (110)
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 اخلامتة

كتقَبل  من  ُّ، وأن كجعل   هذا ما أردت  بيان  واإلشارة للي ، فاهلل أسأل أن

 خالًصا لوجه  الكيكم، لَن  هو الَسميع العليم.

الكتب هذا ومن أراد اإللمام برتجمة هذا العلم الفذ  استقصاًءا فلييجع للى 

ن  ع  شتات هذ  الرتاجم الكتاب  ،فت يف تيجمت  ردمة اهلل علي الت ُّ ص  م  وقد ج 

الجامع لرتاجم شيخ »بعنوان  «الفوائدعالم »العظيم المبارك الذي صدر عن 

ولَنما ذكيت للماعًة داولت   ،«تكملت »وكذل :  ،«اإلسالم خالل سبعة قيون  

ق ف للَصواب وللي   ،أن أشيي فيها للى بعض ما لم كشي للي  غييي و  واهلل الم 

 العظيم ،الميجع والمآب
 
 وّل دول وّل قَوة لَّل باهلل العل ُّ
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ض ُّ اليماين )ت:  ـ6 ي  خ الكبيي/ كحيى بن أب ُّ بكي العاميي الح  ( 893المؤر 
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