








الملم،اهل انرال يه رطنت اكريعة نمرص به وردت مما هرلأء أين أيرل 
يعثالك »إن : JUه الني عن ى، اللمه رفي همير؛ ر عن الحدث وني 
٢١١يجددلهاليهاا م •الأط كل راس على الأمن اهد« 

رنروينا الحارث هذا الأئمة أعتمد اوند ٠اكارخا: في البغدادي الخطيب نال 
ijULني؛*وكان لياءت ذكره يعد قال أنه احسمي الإمام إلي بإسناد، لليهض ُاالدحلا 
الثانعي،،.الثانية: وني العزيز، مد ين عمر الأولى؛ 
السّنة،آهل من جماعة يد على يتم وند غرد، يد علي التجديد هدا يحدث وقل 

الإسلام،يح ثب، ونح١ المنصورة الظاهرة الناحية العتلاJنة صنسايت، فيهم اذم تنر 
يجب،الصالح فالمجيد الله، علي نزكيه ولا إ الصاأحان المجددين هرلأء من واحدأ 

حنانه،نواحي من ناحية كل في الإسلام بصيغة يتمخ ؛حيث، ربانبآ، يكون أن 
المبغنوهذه والحكم، والأخلاق والشريعة العتتدة في أنفاسه، من نفس كل و،ع 

منعليها الحصول ممكن ولا يالفالقة، حلطها يمح ولا والسنة، الكاب، من تأحد 
[. ١١٧ بلالأنمام: الهدئ م س'ك،اش إن ؤ ضالة، مبادئ أو منحرفة أديان 

اطل،واليالحق به؛؛ن مم؛ز ا موالفرنان البميرة محن عنده يكون أن غي ؤيئب
ؤدلهذهسأٍليالصالح، والعمل اكاغ إلا؛العلم يتحقق لا وهذا والكفر، والإيمان 
،١[ • ب<ليوسمإ:٨ المثرك؛ن من أنا و٠^١ الله وبءان اJعني رمن ٢^١ يميرة ئش ١^ أدعو؛ز 

الكفر،عنفوان أو الباطل، صولة يرم—، يجعله لا ما الإمماية العزم من عنده يتوافر وأن 
وقاللالتانئونت٨[، رللمزمن؛زب ولرسوله ابرم ولد غ ي"ٍئ*ا' لوي الله بي، تأحد أن أو 

ا. ١٣٩محمران: ^]fJ( مز*بما كنتم إن الآءلرن وأنتم نحزنوا ولا نهترا ولا ؤ صيحاته؛ 
أوالمال، أو اللغة، ولا اللون ولا الحنس، لا الإيمان مصدرها العزة نهدم 

شريعةيتير لشعانرْ، إظهارْ من ولا للإسلام، إنتماته من يخجل فلا النبح، 
فيؤيجاهد علبه، ويتث؟تا بالحق لث، يتمهو ثم كافة، الناص إلي وعقيدته الإسلام 

ماالقس من بالله ؤيتعوذ المعصية، من نفسه على ؤيتخرن، ، بمللئ، ما بكل مثيله 
بالله،إلا قرة ولا حول لا أنه ؤيعلم ربه إلي ؤئتشرغ طن، ا رما منهفلهر 

عقبىالصر فأصابه، ما على ؤيصبر القوى، زاد ربه إلى فرْ مفى ؤيتمحبا 

الصابرين،•

.صحيح بإسناد الأوسط فى رألطيرانى رالخاكم ت-اود أبو أخرجه ١— 



أوبة،ذا يه، التعلق ترى لربه، الحب ثديي يكون وأن لابد المالح والجدد 
نخسرة ني واكاظر مقالة، نتنة ولا مقرة، صراء ء؛ر ني سبحانه لقاؤء ُيتعنى 

بدلكنعني ولا ذلك،، يلمس وأن لأبد وجهاد،، ومادته، علمه، وفي الإسلام، 
بلومآ، معميكون أن المالح الجدد سرط من فليس الله- "رحمه فيه، الخلو 
رسرل،بعد البشر من لأحد عممة لا ولأنه للمعمومق^، متيعأ يكون أن يكفيه 

منِزخد إلمان وكل اكرابرن، سن وخبر محناء آدم ابن وكل ه < ٧١
٠المانا بعمر ني له العلما، مراجعة يثبنه ولا ج^، الله رسولر إلا ويترك نوله 

ولكلكبوة، جراد ولكل أحتلآ، إذا أجر وله أصائب،، إذا أجران له الجتهد فاسلم 
إليسان الإنكان الحايت، كنريت، فإذا معايثه، تعد أن نبلا بالرء يكفئ، زلة، عالم 
شه^ فمنهم بايدا *0 امطمنا اإد!ن ^١٠-، ٥١أردقا ^^٠( تعالي: قال اقرب. الفر 

الذيهر بالخبرات والمابق ، [ ٣٢بالخءرنملإذنماممهيلغ1طر: ماش 
٠صيثاته على حسناته غالست، 

رممن، العلماء كبار من الله رحمه كان ت الله رحمه كثير ابن ثال 

أيضاوحطام ملس، بحر فى كنقعلة صوابه إلى بالمة حهإآْ ولكن ؤيصببا، يخش 
ؤاذااجران، فاله فأصاب، الحاكم اجتهد أائا البخاري: صحثح فب كما مغفور، 

فهوماجىو1،لآ/اجر، فله اجتهدلخئا، 
قالييؤيصسب،، يخهلئ بشر فهر نلل؛ا ®و،ع الله: رحمه حجر ابن الحافنل وقال، 

النيه آحتلآ والدي به، بسبعليه ؤيترحم عنه، يسمماد الأكثر-، ~وهو فيه أصاب 
ادالأجِتهأدرات بأن له شهدوا عمّر،، أنمة لأن معذور، هر بل نته، يقلد 

فيهأاأ.ه,اجتمعت 

الطريقةكاتتاع وحديثآ، ثدبمأ له، الموفية مخالفة الإسلام مخ ني بملعن ولا 
والشيحالقيم، وابن هر التكفير، ثالريث، من بأنه الله رحمه رموه الدين العزمية، 
عاليمنه، تثرتته يجب، الذي العظيم، البهتان من فهذا الوهاب، عند بن محمل 

والزنادقةاللاحدة ذم أيفأ فيه يقدح ولا الله-، —رحمه محتقدْ مجن ضان ما صرء 

ا-.جموعاكاوك،)م/ا'آأ(.



الدمدوافع ان س والاشاعرة، لكنمزلأ رالخ_سائ، اك لاص الخاشن وبعض 
البعضفالألومى، ابن يذكر كما تتب ان يرجم دو أو سِض معلومة، 

راليعضؤزمان، كل ر الأفران ب،ل ق يسج وما رأنوأذسست، ت المعاص بمب عاداه 

رمهمالاعتمادية، وبعاض الاجتهادية، الفرعية اثل المبعض ر الذهبية للمخالفة، 
المرنة،كلمات بعض على لاعترافه ومهم وروية، نحنثز غر من ين من 

وطاعرهالأمجاد، كالأتمة الاعتياد، طغي ولأنه الْلهِن، للشريعة ظاهرها المغاير 
مؤولون.المنان ولايات حلنيون، تعلم كما 

الله،ياذن موضح كما عليه، المعتبرين العلماء تناء — الله -رحمه ثه وح
محبةعنوان نهذا الوهرر، وكر العصور مر على له، العباد من الخع، المومعة 

لخيرومواقيته ، رمرله وستة الله كتتاب على امته استنمسب، وهذا له، الله 

ؤإعتقادأ.وعماs علما القرون، 

قطأحدأ أدع لم هذه ساعتي إلي عمري في ءاني يقول؛ الله رحمه كان رند 
اتلكموعملا، قرلأ أو فولأ، اعتقادي يجب، التي ص -أي: الدين أصول ني 

مذهب،إلي الماثل- هذه ودلائل والمعاد، والنيرة، والندرة، والصفات، التوحيد، 
ماإلا أذكر ولا كلامي، ني أذكره ولا لذلك، ادن ولا حبي، ف أو حنطي 

ئلايثححالفني من أمهل أنا مرة غير لهم نلتح وند وأنمتها، الأمة ، سلفعليه انم، 
منوألفاظ بألفاظهم الثلاثة، القرون أئمة من أحد عن واحد بحرن، حاء إن نتن، 

منيذللئ، يعلم حالمني ومن دائمأ أني ْع هذا التلوانف، عامة من إجماعهم نقل 
علمإذا إلا ومعصية، يق وتفتكفير إلي ممن ينب، أن عن نهيآ الناس أعظم محن أني 
أحري،اسقآ وفتارة، كافرا كان حالفها من ألش الرّالية الهجة عليه قامنج قد أنه 

فيالخينأ يعم ونلالث١ حهلآها الأمة لهذه غفر فد الله أن اقرر ؤإني أحري، تأ وعاص
شذ0من كثير في يتنازعون اللفح زال وما ، العلية والماثل القولبة، الخيرية المائل 

ااأ.ه.معمية ولا بنق ولا بكفر لا أحل على منهم أحد يشهد ولم المائل، 

٧





وصحابتهوصلم عله الله صلي الله رّول عله كان t لثل نرجع ان أحرانا ما 
الكرام

خلفمن ا>-ت-لإح م( ثم وكل طف من |تجاع محبرم هل 
بماإلا الأمة هذْ آخر بملح للن بدين، الرم فلس دين يرمتد يكن لم وما 

كماالمرة، منهاج على عرد مت الخلأنة ان الله- —باذل شن وكلنا اولها، به صلح 
ولاسمية لمت انها اى عله- ومحلامه الله -صلوات الصدوق الصادق انتبر 

هرنة.ولا معتزلة ولا خارجية 

كلها،الأديان علي وظهررء بغايته، للإسلام، التنبل أن ني ثقة ايمأ وكلنا 
اعثلمأن نعلم وأن وماديآ، معنريآ، الرياء، نعود وان ك—بترأ، جهدأ يتهللج، وهذا 

*الشن، وعمق الإيمان قرة القرة، معاني 

علتهممن رجالا نحتاج وغيرهم، المهود من اعداتها تواجه وهى البرم الأمة إن 
الصالحلفنا يالتأسي ؤيحنون جوانبه، جمح من بالإسلام وأحامحلوا م، همته

رامتلكواوغرا، نرثآ -ا اكنيلهم دانت حتي الأرض، وجه رينا بهم غبر الذين 
فغيمن فمنهم ءلهِ الك ناهدوا ما مديرا رجاو اJرمنتي من ؤ رقيصر، كرى نمرر 

نامرا.وبه الإسلام، نام بهم [، ٢٣:بديلابدلوا وما ينتظر من ومنهم نعه 
<ء:

منهر فنليل، بحمح، والرجال رجل الله- -رحمه ئمة محق الإملأم قخ 
،عطرة سيرة ، رمماته حياته فكانت ، الرسلن وصدترا يالله آمنرا الدين الصنف 
ررالتراحمت نال حن حنيفة أبر ام الإميخقلئ ولم ، وعبرة عظه ترحمته وكانت 
.الفقه؛ا من كثيأ من إلينا أحب والستر 

الامهمثل أن تدرك حتى والإصلاحية، التجديدة يعرنه ملامح احي يا ؤإليك 
وأنهاالأمة، هده في ماض والخيال الخير وأن ، آحره أو حير أوله يدرى لا ، كافلطر 

.الله رحمة من قنوط ولا يأس خلا ، ينقب لا بممن أشبه أمة 



حتى.^١اك•*■ د عن أس اجراح، ا؛ن ب؛ أبى أمال دا;ء ملى همم تمنى لقد 
ألربتا' مم'نمرا ى بدرر ونحن ٠ ائنه ثسخ يز تتئبمحز ؤيرتمنون حكمه، أركان بهم 

يبرموأن حلته، عءن أحد !لى ولا ض فة ط نا أنفإلى يكلنا ولا كله شأننا يصلح 
يهنويوم معمينه، اعل به نويازل طاعتنه أعل فيه يعز رند أمر الأمة لهن.ْ 

المالح،لقا بالتأس بمن من فنا يكثر وان الم، عن ب ؤننهى بالمعروف 
ذلكولى إنه صن، الأر وجه بنا يغير أن ميحانه ام عواعتقادأ، وعملأ، علمأ، 

عليه.والقادر 

رصالة;الفاصل أحي نالياك، 

الإصلأمأ*التجييرءآ فحوص تميأوملا،ح ض الإنملأم ارشيغ 
خطأمن مها وما الله، فمن صواب ,y■ فيها فما غرمها، وعر غنمها، لك 

يراء.عنه والله الشيطان ومن نمى فض وقصور، 

.انتب ؤإليه تركلت عليه بالله إلا ترقيقي وما 
.. . العاين رب لله احمد أن دعوانا وآحر 

كب

العثليمعيد .سعتي 

اه٤ ١ ٩ منة الثار ربع عن ١ ٤ في الإّكندرة 
—ه ١  ٩٩٨نة ّأغهلى عمن السابع 





يمة:ابن ولادة ظروف ثانيآ: 
ودمنقحلب نى اكر ويحول سرات، بخمس بغداد تدمير يعد تمة ابن ولد 
تيميةابن مولد ثل من والشام ر مميحكمون الماليك، وكان فقط، منرات بثلأيث، 
الذيومحو ثهلز، الدين صيف حملتهم من ولكن أ، أتراك رلكتوا ستة، عثرت بثلامث، 

اكرعلى فانصر بيبرس، الظامحر بعده من الحكم تور ثم نكراء، عزيمة اكر هزم 
فقال؛عنه كير ابن نحدث رثد عامآ، عثر ثمانية الحكم في وامتمر والضليثيتن، 

لنهارأ، ولا ليلا الأعداء عن شتر لا ثجاعآ، سهمأ، متيتظآ، الاله رحمه الكن 
اللهأقامه ربالحملة س«اله، واجتماع سمنه، ولم وأهاله، الإسلام لأعداء متاحز حر 
من ljاالارقاحلوق في وثجأ وأهله، للإسلام ونمرأ أحرعرنآ المتالرف، هدا في 

الولكن البلاد، من اق العونفى الخمور، وأيعلل والمشرلكن، والتتار، الُرزج' 
وطاقته؛جهدْ إزالته في نعى إلا والقاسي الماد، من شيثآ يرى 

فقدتيمية، لأبن الأصيل المعاصر هر قلأوون بن محمد الناصر؛ المللثا ؤيعتير 
اته،صفمن العديد فى برس بيالظاهر شابه رقد سنة،  ٣٢إر حكمه استقر 

اكر.عر الإنتصار تم ءمرْ ور قلاررن، منصور لوالده مثلأ ولكن وحمامه، 
آمرص:ثالقأ: 

اهجرية، ٦١سنة الأول ربيع عامر في تيمية بن الحلليم عبد بن أحمد ولد 
وبأحويهبه أبوه انتقل نم سين، بضع بها فعاش حتآ، نياتآ الله وأنبته حران، 

تيميةابن نشأ دمشق در الشام، إر اكر قدوم عند  ٠٦٦٧ّثة دمشق إر 
وصاروالحكمة، العالم الله وأتاه أساوه، سع حتى ونضج، درس ثم وترمع، 

الإسلام.شيوخ تمار ومن الأعلام، الأئمة احد 
ولددمثق، نزل تيمية، ابن الحليم عبد المحاسن أبر الدين شهاب محو أمء؛ 

•ء؛رْ وكشرين أبته من -وسع ٠٦٢٧سنة ؛٠مان 
أتقنه،حتى أبيه على الحنبلي الميم، فرا ُإنه • تاييخه في عنه الذهبي وقال 

حنمترامعآ ديتأ الفنون، كثير محققآ، امامأ وكان وصنم،، واش ردرس 
احتفىؤإنما الهدى، أنحم س ولكن العصر، نات ح س جرادأ لكن كما الأخلاق، 

وابنه.أبيه إر ينثر ه. الثمساأ. وضوء القمر ور نس 

٢٧٦ص رالهاة.^٣١ الداة )١( 



الحديثدار منيخة بدمنق باشر الحنابلة، أع-ان ال5ال ع-'ه! البرزار ؤيقرل 
.حنش* م■ الحمع أيام عليه يتنيلم بالحاعه كرمى له وكان الكريه 
ابنوكان جهاده، ر وعاونته يكتمل، ابنها مجد ران ■ءتى أمه ن، عائامه؛ 

ورفاه،وبرأ، عطنأ، تفيض بكتب إليها يعن، رند مجنه، من أمه يرامل تيمية 
فثكت،أعرامجآ، بأمره مجن فد تيمية ابن وكان الناصر للمالل؛، أمه تعرصت، رند 

نانثة.نجنره عادوا ثم بإمحللافه، فأمر إليه، 
تيميةبم* الله عبد م* اللام عبد ازكات أع اُديء* مجد الإمحلأم ثيح ت جده 
وأحدنحوي، الالأصولي المر الحدث القرئ الإمام الحنبلي، الفقيه الحراني، 
فىورحل ها الكريم القرآن رحنفد م  ٥٩•منة بحران ولد الأعلام. الحقافل 

م.٦ • ٣ منة بغداد إلى العلم محللب مثيل 

وحنفلومردها، الأحاديث، حنقن نى عجثآ جدأ ءكان جده'• ■عن تيمية ابن نال، 
.كاقة، بلا الاس ماواهِإ 

تأل،ن كما الفقه، الجد؛ للشخ "؟؛؛j، عنه؛ ماللئ، بن الدين جمال، الثح وقال، 
زمانه،فى الفلير معدوم كان الدين مجد الشيخ أن الدهبى وذكر لدارد، الحديد 

معرفةني العلولى اليد له نسه، وما الحديث، ني بارعأ وأصوله، الفقه في رأمأ 
نىزمانه فرد وكان صيته، وبعد اسمه وانتهر ؤ التصانينصنف، والتفسير، القراءاتا 

عنهذكروا وقد الشأن. كبير الديانة، متن الال.كاء، منرمحل الحنبلي، اظه_ا معرفة 
ابن~احي الرحمن عبد لحفيده نال، الخلاء يحل إذا حتى القراءه ممل لا كان انه 

اسع.حتى صرتلث، رارع الكتاب، هذ.ا في أقرأ تيمية~ 
وكه:واممه كيته رابمآ: 

نقىاحمّل العباس أبو فهر ^؛، ٠٧١نقى ولقبه احمل، واسمه العباس، أبر كنيته 

.احمل.فالقعود ت، فحتيمية' 'ُا؛ن ذكر ؤإذا الد*ين، 

امراةوله حج الخضر بن محمّد جده ان تيمية بابن نهرته ميسا ني نيل وقد 
من•حرجن، ند محلقلة جاؤية هناك قرأتم، اء، تيمدرب على ؤلريقه في، ومر حامل 

تيمية،يا قال،؛ رآها فلما ينتأ، ولدت؛ فد امرأته وجد حران إلي ريع فلما حباتها، 
امرأةت، وكانتيمية، هى نأمه كاننح هن.ا محماسآ جده إن وقيل؛ ٠ للحؤ ي*. فلقمي، 
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تلامذص:مابمآ: 

ضمن مميز رثد ت، رالمتمدين نلامدر ُكنِت بب ر الإ-اث"،؛ نع عوف 
:اكلامد محؤلأ» 

الهمابن الخافظ النجٍب تلمده ~ ١ 
إلا v_JLilمن بمة لابن يكن لم ْلر • العقلاني حجر ابن الخانظ عن* ثال 
والخاك،الوافق بها انتع الش ال—اتر؛ النافعة التمانيف صاحب القيم ابن تلميدء 

عفلمت،نزكه<أ.م.على الدلالة في غاية لكان 
لتعرفتيمية، ابن العتاص أبي شيخنا إحتيار لمحنا يقرلت أن القيم ابن يكفي رقد 

رْاالله فس الإسلام أوشخ ،شيخنا قال: فإذاأبقا. القيم ابن إمحيار أنه 
بعد-اباته كتوني العلمي، تكويته في االك؛ن انرْ على يدل مما تيمية ابن فالق—صرد 

ذكرءيتع • • الغواني• و؛ل-اتع الحكمية، الطرق مثل:  AUTAii"تيمية ابن وفاة 
علبه.والخرحم له بالدعاء 

طريقعن نل إذا انه عنه يقولون كانوا تيمية ابن حموم أن القيم ابن وينقل 
عنسل إذا أنه ذلك هند والوخراسان مكة طريق ا معهللمائل ذكر مثلا ممر 
ؤيدكرمنها، يراء لما مرححآ الأربعة الذاهب أصحاب الفقهاء بآراء أجاب المآلة 

محالته.من أننع اتل للمتكون ربما التي ألة الم— متعلقات 
نقه،بلا إيمانآ تكن لم وأنها ، لف، العقيدة عن يداخ تيمية ابن ظل ا وكم
•القيم ابن فُل فكن-لاك 

الهادىعد ابن آ-الخاءظ 

■آية، لكان عاص ارلو المندي: عنه وقال ستة، أربعتن من أقل عاش 

الخاففل،الح—دث، الجرد، القرئ، 1رع، البالفقيه، لامحو الدمحبي: عنه وقال 
منه،٠واستقيت عنى، كتب الفنون، ذو الحاذق، النحوي، 

منه،.واستقيت إلا ألشب؛< لأما الري: الحجاج أبر وقال 
الحدسث،فب وتفن ار الكبيرخ الثيبلغه مالأ علوم المن حمل لا المندي: وقال( 
وتآلفامجاميع وله والقراءات والتاؤح والأصولية والنقير والفقه والممريف والمحو 



كالسيلء٠ف،>الر عرمة وماتال أدية مسائل عن مالته لنته إذا كنثا كيرة شد• 

عارئآالحديثآ، وطرق ارحال لأسماء حمدأ حاننلآ ءركان محير؛ ابن عنه وتال 
الدس،صحح الدم؛، حد الفهم، محن الحدث، بعلل بصرأ والعديل، باض 

الخيرارتاا.يعل عر متايرأ والسنة الكتاب و١تباع اللف، طريقة عر متقيمآ 
اساتنك؛ير٣- 

شهام الذمي: مه  Jliالفداء، يكزاباعمر، ابن اسماعيل عمادالدين هو 
•غيدءا.ضايق وله نقاد، ر وعفمحقق، رمحيث، متقن، 

اللأيلي ضايقه رارت، الامتحخار، كير اكان حجر؛ ابن الحاننل عنه وتال 
يعدوناتها.الناس به وانضرحياته، في 

يميةابن الإسلام ثتخ عر تتلمد فقد هدا ورغم المدمن، شافعي كثير وابن 
وامتحنبحبه، نفس يمية ابن عن ااأحد حجر؛ ابن فال ولدللمثج يه، إعجابه واشتد 
رالهايأن•.اااJلاية وكتاب القرن ير نففي كتابه كتبه، أهم وس سه• 

ايزرجب،-اس 

الحافظتال كما الحدين، فن في مع حتى روايته، وأكثر بالحديث اشتغل وتد 
امرفهد بن الدين تقي الفضل أبو الحافنل عنه نحدن، وقد قلاني، العحجر ابن 
العلماء،احد العمدة، والفقسه، الخجه الحافظ، ام، ءالإمالألحاظا؛ رلحظ ار 

الهانا.المواعفل الحلث؛ن، منيد العباد، والأتمة الزهاد، 

اح،عالمالوب، ر حبه الله رصع زاهدأ، ورعآ، إءسمأ، ءكان ايفأ؛ عنه وتال 
كييرين•.رتأير ، فائدة، وذاُتح عامة، وعنله مجالس وفضله، ملاحه عر كلهم الناس 

الخدين،،فن في ائقة فبصيرة ذا محققأ راكان الحصي؛ بن اب الشهعنه وتال 
فيالخنابلة علماء أكثر وأن وطرفه، الحديث، علل عر اطلاعا معاصريه أكثر وكان 

.تلأميذ0اا مجن عصرنا 

صحاة رفيعد ولد فقد احرنية، قتم لامح، اصر الميالتلميذ رجت، ابن ير ؤيعت
محتوايتج.بثماني يمية ابن الإسلام 

العلماءمن الكثير وفتاواْ ومنهجه الإسلام شخ بحياة تأثر لقد نقول؛ أن ؤييقى 



والشحلكلثاطي، تيب ابن الإسلام شخ نالت اش والُصرر عصرنا ر وايوعاة 
٠•باز ابن رالشخ الوهاب، عبد ابن محمد  ٠

وباهتهرذكاته اسى لحر* 
وسيلانالإسلام نبح علم سعة على يدل ما العاد، ا؛زاد ممابه ر الب ابن ذم 
السنتنيها حفت الّي الدول بعض في كان لألما قتال؛ ، ظرْ ريعي ذمته، 

استهلالنبي أن ته ونوزوروْ، عنتوْ ند كتابا منهم 'لماتفة انلهر واءلأ»،ها، 
وحماعةمعاذ، ابن وسعد ، vJثلمار بن على شهادئ وف الخزية، سر هود يص 
ومعانيه،الله رسول نثة حبل ءن عر ذللن، راج المعابة، من 

حتىالمرور اب ألكتعذا حكم على وا نأحبآ صحته، نلمنرا بل وتوهموا وصبر•، 
تنيددعلى يين أن منه رطل، روحه، الله ندس بمية ابن الإسلام شثخ الى اهم، 

تأرحه بعشرة كذبه علمي واستدل عليه خيعز عليه، والسل 

•نير نبل ترقى وسعد معاذ ابن معد نهاية نيه أن منها 

ولابعد، نزلتا تكن لم والحزين الحزية، عنهم أسقعل أنه اب الكتفي أن ومنها 
أعوام.ب؛؛لأنة حيير يعد تبرك عام كان نزولها فإن حينثد الصحابة ،مرفها 

،كلنزمانه في يكن فم محال وهذا ١ والحرية الكلف عنهم أسقهل أنه ومنها؛ 
أحذمن أصحابه واعاذ الله أعاذه وفد غيرهم، من ولا منهم توحد صخر ولا 

علتها.الأمر واستمر الفللمة، الملوك وصع من هي ؤإنما والخر، 
فلمأصنافهم احتلا3، على العالم أهل من أحد يذمْ لم الكتاب هذا أن ومنها؛ 

أحدولا والستة، الحدين، أهل من أحد ولا والبر، المغازى أهل محن احل- يذر، 
اللفزمان في أظهروه ولا التفسير، أهل من احن ولا ، والإفناء الفقه أهل من 

١وبعللأنه كذبه عرفوا ذللئا مثل زوروا إن أنهم لعلمهم 
ابن~يعتي؛ النخ مجالس ارحفريت، ثال الدين تاج صالح الحّخ ؤيذم 

شعرانعلمها وذو القاور، فى مسألة عن يهودي سأله ار ونعته، الله رصي تيمية" 
يكتباوجعل جوابها، يكتب، وأنشأ ييرة لحفلة فكر عليها ، وقففلم—ا نمانتة، فى 

منمتفلم هو فإذا أصحابه من حضر من تأمله مخ فلما نثرا، يكتب، أنه نظن ونحن 
فيهاابل-ى وقل- بيتأ، ولانآذ، وأرح مائة من تترب وقافيتها، الموال، ابيامتا بحر 
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تاجصالح النسخ ذكره مما وقريب ك-ثرينء. مجلدين للغ شرح لو ما العلم من 
صاحبكورليس بقرله؛ الإجابت وحتم ثعرأ، الحج ر اله من عر إجايته الدين 

النعراءا.حملة من معدود 

تالناس ممد ابن عنه تال وءءرْ لهذا 

بعيتيرأيت ا مأني لخالفت وانقام الركن ب؛ن حلفت ءلو ت الدمى عنه ال وت
ال1الما.ني شمه مثل هو رأى والله ولا مله، 

الدمى،مهم كثير حلق عنه ارحدث الدين: ناصر ابن الحافهل عنه ال وق
الأكياس،شمرحنا من جماعة عنه وحدثنا الناس، محيي ابن الفتح وأبو والبروالي، 

حمماتةتناغ الأن إلى نمانيفه ابعد وما المجردة، اته مصنفعد ني الذمي ونال 
.مجلدة١ 

أحدأرأيت وما ه، نقهومثل رأى ولا مثله، رامت، ا ررمالزى• الخاففل وقال 
.؛٠ .. منه. لهما أنع ولا رموله ومحسة الله اعلم؛كتاب، 

احواك:من وطرف وؤرعه وزهدْ عادته 
إلىألتجأ آية فهم صعم، أو مسألة عاليه أنكلت، إذا الله رحمه كان انه روى 
الحرإبراهيم معلم ْيا نوله؛ وردد ، التراب، على هته جبووصع مهجور، مجل- 
.فهمتي١ سليمان منهم ؤيا علمني، 
٠توحههاأ وكثرة وامتناناته، ابتهاله، في مثله أر ولم ت الدهي وقال 
التيالخالة أو الثئ أو الة المفي حاحلوى ، ليقفءإنه ت يقول تيمية ابن وكان 

المدر،نشرح يحتى أقل، أو أكثر أو مرة ألف تعالى الله تغفر فاسعلي تنكل 
أشكلء.ما إشكال ؤينجلي 

يمتعنيلا المدرسة، أو الدروب، أو المجد أر وق الفي ذاك إذ ووأكون ت ؤيقرل 
.مهللوبي* أنال أن إلى والاستغفار الذكر عن ذللث، 

شاهدتها ميمثل •'ضءِص أى عند الخالة هذه أشاهد لم ارأنني ت القيم ابن ويقول 
شولا ثى، متى ولا شئ، الي ميقول كان فقد تيمية، ابن الإسلام شخ في 
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الخار:ائت يشد لكن وطالأ نئ، 

وجتء^لتءتتطهمؤي كت=ء^^^لأ؛ ؤهكئا لالك=ءت2تتءتءإوو؛ ؤلينمم وإءكثأئءأ نا 
٧٧كلهم، الاص عن منردأ لتلا ني ،وكان : الدرة« ءالكواكب ر رجاء 

لانرلعمكررا العظسم، الثرأن تلاوة عر مراظبا ارعاإله، صوحل عز بربه 
حتىواعضار، نراثصه ترتعد الملأ؛ نى لحل إذا ولكن والنهاريت، اللبلة الممدات 

•يسرة• بمة ممل 

الهارار يتمحش ُكانه، ر يجلس الغجر صر إذا ءوكان النم ابن وغال، 
•قراى٠ سقطن، الغدوة هرانْ أتني لم لر غدوتي هده يقول حدأ، 

رحمب،.بكنة يدمنها وأذلكر وأوراد *له الذهى؛ ؤيقول 

ثا«أا:زهاوْ:

النقرامحتار محن واحدة طريقة عر *وجرى الرزال؛ الدين علم الثيح يقول 
•عليه' يه شح ما ورد الدنيا من والتتلل 

رتفكر وأنن، أطاعوك، الناص ان ب®سممت، ت م؛ ذات الناصر الللن، له وقال 
الحاصرونالناس معه حمعال يمرن قاثلأ النخ عله فرد اللك، عر الحصول 

فتأر.عندي ساوي لا النول ونم، ثلكك إن والل ذلك؟ أفعل ى كلهم: 
راقاره:مخاوه 

يهميضرب الدين الأمخياء الأحوال أحد ®وهو ٠ اللرية٠ ®الكراكمب، ر حاء 
الثل«.

الذهبمن اكنهلرة القناطير تأتيه ®لكنت العمري: الله قفل بن الحافغل ؤيقرل 
أهلعند ؤيفعه بأحمعه، ^٧؛، فيهيا والحرث، والأنعام المرممة واحل والنضة 
إلاليدهبها.ولايحفظه نياإلاليهبه، لايآحذمنه مرصعه، في الحاجة 

بهفمل يه ثيابه بعض نزع سثآ يجد لم إذار حتب يتملق وكان ٠ عته؛ أيفأ ؤنقول 
عربدلك فيؤثر والرغيف؛ن، الرغيف، نوته من يتفضل ®وكان محه: اليعضى ونال ٠ الفقراء 

ننسه•.
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•سات من؛لدي دإ"دراجيى ثبادذ رش جلرز سض 'ا ّنارشإ لا مس 

يدحليالم من حنن، الدنيا نى ءإن مرت• نال الإسلام نخ ٌإن • القتم ابن ونال 
•الأحر؛؛ جنة يدحل لم 

أماسال: القلية، الأعمال بعض له نذكرت الرؤيا، نى للة ذات ررزرته ونال؛ 
علىذلك يبدو الحياة، حاله؛ى كانت اعكذا ت ونال به؛ والسرور الفرح فطريقي انا 

حاله،.علته به ؤينادي ءإامحرْ 

التة:(هابمة عالي حرصه عشر: ثالى 
اللهلرسول تعفليمأ أند أحدآ رأيت ما والله لألا ت الزار الدين مراج الحانتل نال 

منه،.به جاء ما ونمر إتباعه، على أحرص ولا هؤ 
البرةتجلي تمن هدا عمرنا ني رأينا ا لأمت الراميلي الدين عماد ال ون

هداإن المحيح، القال_، يشيد الرجل، هذا إلا وافعاله أنواله من ومنها الحمدية 
اللوكْوأد، • الإملأم مخ نول الحرص هدا على ؤيدل • حقيقة، الإتت؛ع هر 

علىالدالة المرص من تة والالكتاب ني يرجد لكن الشيوخ، فيها تتانع ائل م
مائلجنس من اللوك اتل نمالك؛ن، الغال، يفهمه ا مذللئ، في الصواب 

.تة، والالكتاب في منمرصة كلها العقاتد 

مجنورمحرله ا يهالله أمر التي الطرين( هو لوك الإن لافت الله رحمه ال ون
هدهفإن والمنة، الكاب فى مث؛ن ه كلوهدا والأخلاق، ّادات< والعالإءتقادارت، 

منه،.للمؤمن بد لا الذي الغذاء منزلة 

منعالآ ير لم ببصيرته، الطر أمعن ومن لأنالوا ت الدرية، والكواكب في وجاء 
وامتغالهم، والستة للكتاب باد9 اء علمأتح من ورآه إلا له —وافقآ م ماء بلد أهل 

ولالها، والإهمال الدنيا، عن الإعراض في وأبلغهم ا، فيهوالرغبة الاض؛ بطلب 
الدنيا،جمع في تهمة أكسهم من وهو إلا . محا ا متحرقله مخالمآ عامآ يرى 

.أعلم والله وسمحة لياء وأكثرهم 
متاره،تعالى الله أعلى حتى المحقرنلة الستة نمر في لأواحيف ث الذهبي ونال 

٠له، والدعاء محته على التقوى أهل قلوب وجمع 
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وكرا،ته؛قوامته ؛ عثر ثالط 
ُعالإمام اومذا ت رالرد تقريظ ني العض الدين يدر الع—لأمن قال 
كراماتالناس من غنم جم لمان على عنا نمك العلوم ني ندر• جلالة 
.التباس، بلا منه ظهرت 

لموما عجيبة، أمورأ الإسلام مخ نراسة محن شاهدت الول٠اJ ت القيم ابن وتال 
.صحمآ، قرأ حمتستدعى فراصه ورقاغ أعظم، منها تشاهده 

منازلررشرح طالع أومن الهروى؛ القاري محمل سلطان بن على الملامة ونال 
والحماعي،السنة أهل أكابر من كانا القيم" وابن تيمية "ابن أنهما له بغا انرينُ ال

.الأمة، هده أولياء ومن 

الوجودعزيز الشيخ هدا "منل الدحلوي؛ الرحيم عبد بن احمد ايحدث ونال 
ماعليه ضيقوا والدين وتقريرْ تحريرْ نى ثاوْ يلض أن يطيق ومن العالم، فى 

.تعالى، الله أعطاه مجا معشار بلغوا 

اكار:جهاده عشر: رائع 
إلىالشخ اجلس الله؛ فضل بن أحمد العباس أبو الدين مهاب القاصى نال 

امها،أجداحل القلرت ونشل آجامها، فى رد الأمتجم حيث غازان الل3لان 
بحيلةيديع لا الذي والأجل ايح—تال، والنمروذ ال المختالسع ذللن، من ا حوف
منهوطلبا نحره، نى ودرأ وواجهه صدره، إلى بيديه وأومأ إليه جلس ال، محت

يعانه*.على يؤمن وغاران عليه، أكثره منمق، دعاء له ودعا يديه فرفع الدعاء، 
الأمثال،ا بهتفرب كانت، مجاعته أن وذكروا —  ٠٦٩ستة؟ كاك المقابلة وهده 

الأمراء بأعبونام غاران، ة نوبفى الله أقامه وفد الأ؛هلال، أكابر يتشبه وببعفها 
منيتعجب، التصررى، كيجق الدين اميما وكان مرتقن، بالللثا واجتمع ه، بنم

)التار(.المغول على إقدامه 

وتلاالسني، من منة البريد على الشيح سافر ءوقد الختلي؛ رج، ابن ؤيقول 
فانعنهم، والدب أهله ونمره الشام عن تخلي—تم ®إن ت وقال الخ—هاد آيات عليهم 

عليهملا وتسراكم، بكم وبنييلر غيركم بنصرهمم من لهم يقيم تعالمح، الله 
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عرفحق لطان العن الزمان حلا رلو ؛ العلما، بعض فال رثي والماد، البلاد 
العقرلوذوي راض الأحلام ذوي من ;قدمرا أن نية م رك،ان بادت كل ئمان 

لوفإنهم رمزاجر•، مناب عن ؤيتهون وأوامر• ارن* إث—امتثال يلتزمرن من رالخجا 
الوف، الواقعات، إمحللأل عند وتبلدوا الهبمسات إلمام عند ترددرا ذلك معلموا لم 

ودرايةاية وكنحمّ؛ ذي ملطان عن وحلا ام الإمعن الزمان ثغر إذا ،انأيفأ: 
يرجعواأن طسقاتهم إخلاف على الخلاتق علمي وحق العلماء إر موكولة فالأمور 

فقدذلك فعلرا فإن رأيهم عن الولايات شايا جمع فى ؤيصدررا علمانهم 1ر 
علىجمعهم عر فإن الماد، ولاة البلاد علما، وصار بل، السراء إر هدر 

فالمتحناحية الفي العلماء كثر ؤإن عالم وناحية؛اب١ع مش، كل أهل استبد واحد 
الرأيفاصدار اتفق، فإن ِف،، كاد لا نادر فنرصهم أستراثهم فرض ؤإن أعلمهم، 

واحدتقديم على تتنئرا أن فالوجه محال، والمدامتإ الطالب، تناقض ح جميعهم عن 
نطعفي عندي فالوجه ام وحمنجار إلى الأم وأفضى وتمانعرا تنازعوا فإن منهم، 
ددماأ.م.المرعي له حرجت، فمن الإنراع التزغ 

يفترقالخوينى عن نقلناْ وما ونوله، الإسلام سخ فعل من ذكرناْ الدى وهذا 
الأرواحؤإذهماق الخمارات بتحريق الخهال الأغرار بعض نيام عن عفليمآ انترائأ 
هومجا الدعوات وتعهليل والمنكرات والماد اكر من المنكر ، يخالغو؛حيث، البريثة، 

المزالالخكر من بكثير أعظم 
ثىعلى الحكم وان وثخمحآ، رمكانآ زمانأ نمير الفتوى إن ت يمال أن ؤيبمى 

مجافاةكون لا حتى المساوي، الواقع على الحكم تهلمق من ولأيي نموره عن فرع 
علىالعلما. ال وأفعأقوال وتطبيق الحرص إمتخدام ؤيساء والمترى الحكم بن 

غيروانعها.

خصومه:عشر: مادس 

وتعغلمهؤإجلاله الوامهلى الدين عماد الثخ عن يتحدث وهو رجب ابن نال 
الثخمن أنكروا ربما أصحابه، خواص من وجماعة هر كان اولكن تيمية: لأبن 

الزهاد-يريد والإنئطاع التخلي أهل وفى الأعيان، الكبار الأتمة بعض ني كلامه 
الخيرإلا يمحي؛دلك، لا الله رحمه يح الثوكان ، ذللث، ونحر فة— والتمر 
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يحبرلكانوا رنتهائهم وحناللهم أحدث أ،رل أثمة محن رصوأف سحي، والأنصار 
كااكلاصنة، ولا الكلام اعل •ع التوغل له بممرن ثكدنوا للم وبمذلمونه، الشخ 

منكثير وكيلك . . وأحد. كالثانعى اومين ال؛ةالخديث أهل اتمة ؤلريق عر 
المائلشذوذ معض التفرد له كرهوا رالمحالخبن، والمحدس الفقهاء ومن العلماء، 

أمحاينامن العدل ا؛ تفبعض أن حني بها، شذ من عر اللف انكرعا التي 
ببعضالإتتا. من منعه ا-دنايالت- الفقهاء "يريد 

*ولقدفه: ناله ما بعض الدمى عن ينقل وهو هذا بعد رجب ابن يذكر ثم 
بقيلم وأمور رمقدمات سرامن لها واحتج لفية، الوالطريقة ا،لحضة السنة مر 

علمها،هر وجسر وهابرا، الآحرون و الأولون عنها أحجم عبارات وأؤللق إليها، 
وناظرو،وبدعو، عله، مزيد لا تبامأ والشام ممر علماء من حلك، عليه تام حتى 

إلهأدام الذي الر الحق ول يقبل بماري، ولا يداهن لا ثابت وهر ابررء، وك
نوبةمجن وكم مصرية، شامية روتعات حربية، حملات وبينهم بينه فجرى إجتهادْ، 

الاستغاثةكثير الابتهال، دائم فإنه الله، فينجيه واحدة، ترص عن رمو، قد 
ه.،ا. . . الحآش. ثايت، التوكل، توي به، والاستعانة 

العدلولكن فيه، حرلف ما كل فبر الإمحلأم شيح نمرت أن الغلو من إن 
وستةالله لكتاب فيه تنازعنا ما ورد الباطل وأبطال الحق إحقاق يمضينا والإنصاف 

منةوالعلما. عامة، منة م؛ن لالمأعراض عن نذب وأن ه، رله رم
بسبسؤأو العقبدة فى المخالفة أر المعاصر؛ ثبح بكان التثنهر هذا فيعفى حاصة، 
كاناجتهادية ل—اتل أو الموفية، غلا؛ من وغير، عربي ابن فى حآ أو التقليد 

لومةالله فى تاحذْ لا هذا ومع ، وعادوْ حير، لقد ملفا، فيها الإسلام لشيخ 
الأذىمتوم مرأ، كان ؤإن إجتهاد، إليه أيا. الذي بالحق يميع كان بل لألم' 

يقول!حاله ولسان ثآ محتراصيآ ؤيقيله 

ا،أجلهمن بالأذى ونالر• رآها، التي المسائل عض بر لدنه ونفوا لمد 
كيفابك مر وتد والل2لان، الحا. ذوى من رجال مواقفهم بعمى فى وظاهرهم 

.. . الحصرم نحتعع غدأ الله فعند ؤإلأ حصرمه عن الله— —رحمه وصفح عفا 
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ومالكرام، وصحاته ه الله رمرل عليه كان الذي الإملأم هر ؤانما 
نثر3؛نالماهج عن تدأ بموالنة بالكاب الناص اعلم بنهم والة الكتاب 

الإلخادبت.الادية النيرات عن ربعيدأ الدحبلت، رالتغررين 

لفيةالالدعرة سمات سجد رمهجه تتب ابن الإسلام مخ دعرة ني والنانلر 
ت،ولمع أنا إنما ؛ يمرل، كان محاحيها حال لسان وأن التمحيب، التجديدية 

أحدأادع لم هد، ماعش إلى عمري نى ا>إتى الفذ: ئرله ذللث، على يدلك، بمتدع• 
ولالذلل؛،، اثمرت ولا حيالي غير أو حيلي ملم_ا إلى الدين أصول ني قتل 

لهمنلت، وند وأنثها، الأمن ملف علبه اتفق U إلا اذكر ولا كلأُي، في أذكرْ 
أثمةمن أحد عن واحد بحرف حاء إن سين تلاث، حالفني من أمهل أنا ت مرة ءٍر 

.ا.ه.. الطرانفؤ. عامة من إجماعهم نقل من وبألفاظ بألفنلهم الثلاثة القرون 
العلماءؤلراتق رنم وأ•>هلا٠ه١، ة العقيد ني العلعاء مناهج تيمية ابن وقد؛؛ن 

هىالأربعة المناهج وهدم ونقدها، أنام أربعة إلى أصوله في العقيدة فهم في 
والماتريدية.والأثاعرة المعتزلة من رالتكلم؛ن الفلاسفة مناهج 

متعلقمن ره بقفلسفيآ منهجآ الإسلامية العقيدة دراصة فى نهجوا ذالمعترلة 
النهجذللت، في م وجاراهوالمناظرة الخيل في فة الفلاستلراثف ومن اليونان، 
والماتريدية.الاشاعرة الفلسفي 

إلىالإسلام إعادة بمحاولة المنهاج، ذللئ، فخالفت، تيمية وابن السلفية جاءت لقد 
يعبرما وهر الناهج محن اكر|ع وجد لقد غبار، من به علؤ، ما ؤإزالة الأول، عهدْ 

المنحرفةالديانات مواجهة في اليوم يلنا ومبالأيديولوجي، اليعص؛الصراع عنه 
لثلنعود أن الضلالة، وفرق العقلانية رالزعات المائية والقلمان الوضعية والفلم 

وجدالدك، والضلال فالاتحراف واعتقادا، وعملا علمأ الصالح سلقتا عليه كان ما 
الصررواحتلفت، والعبارات ات الكلماح_تلمتا ؤإن حتى يتكرر، مازال أ يرم

•أولئلثا على ردأ يصلح هرلأء على الإسلام ميح يه يرد كان وما والأشخاص، 
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وملامحمهان بمض 
يميةابن صد الإصلاحية المنهجين 

الإسلامشخ إليه لهب ما لغهم سريتها من لأبد ومنطلنات عامة ملايح هناك 
واكصرف،واليامحت، رالنته، راJعقاJاJ، الضير، ر كتب ما كل نى تيمية اين 

والهجالصيمن، الجددض عداد من يكون أن ها أنحى أراء من دونه وما 
تأربعة عناصر على يعتمد تيمية ابن سلكه الذي السلفي 

باسالمطلقة الثقة عدم -ا 
والسنة،الكتاب على ونروعه عقاتده، كله الدين نى نهجه في تيمثة ابن يعتمد 

نيخاضت عندما النالنة وأن بليل، كحاحلب العقل من العتاتد محللب أن ويرى 
وسلكنهجهم نهح ومن النلأسمة عر عاخذء له كانت وليلك صلت الإلهيات 
إقلاقإلى اكاتح فى معهم خلانه ليعزو لكلتكلمن، التعر في »رذ-هم 

٠المنهج واختلاف الهلريقة 

مراءإر تهدى التي العثلية المقدمات إر أثارا والسنة القرآن أن يرى فهر 
مننهجهم نهح ومن الممل—نة أولثك يخترعه مما هى العتل ماعات وان الميل، 

أصولهني ذلك ني ؤيقرل علها، والحكم العقائد امتخراج نى الكلام علماء 
كماالخبر، بمجرد لست، الا-ين أصول على والة الكتاب دلالة أن أروينا • ١ ص■ 
يلوفرهم، والصرفة والفقهاء والحديث، الكلام أهل من الغ—الطن من ءلاتفة ظنه 

الدينلأصول البمة والأدلة والراهمن اوات إلى وهدياهم الخلق دلا والستة الكتاب 
التنة،؛,واليراهان الملية، الدلائل من القرد نى عما أعرصرا الغالهلون رمحولأء 

يقولون؛مة رأوالفلست فيقول والتكلمان الفلامحمة منهج تيمية ابن ويب؛ن 
إنت ويقولون ٠ الخمهور تفغ التي، الإئتاعية والقدمان الختنايية، بالطرق جاء القرآن 

اليقيى،البرهان أهل هم أنهم ؤيدعرن الطقبة، ية الخدلبالطرق جاءوا االتكال٠ان 
ولكنأعلم، والمتكلمون المتكالم'ن، مجن الإله_ي_ارت، نى البرهان عن ايعد وهم 
أرمعلراوكلام نيها، الحق ممرنة عن رأيعدهم ا، بهالناس أجهل من فة الممل

.الخؤلآ، كثير ثليل، فها معلمهم 
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غيها.افلح من كل من بآحذها اس فا/" والطب والهندّة م'؛/راية اعز انم 

وثامهموشهرتهم اسمام علي ارجال ماع عدم ٢" 
الخقورجه أدكها،  ٧٣غير من ار'مال يتعرن 'أدين عاى سمية ابن نس 
كانت،إن آرائهم، اباع عن تلامدمحم هوا نأنهم الاربعز الأئمة عن وحكى مها، 

اللهمحاب على غولي اعرضوا ينول: عاللن، غالإم،'م والمز الكتاب نمرص مخالفة 
لهرمر دمنة 

الخاتط؛.عرض بقولي فاصربرا الخدينح صح ُإذا • بمرل، دالثافس 
ردعلى الله رحمه حريصا كان ولهذا الرجاوا. ديتالث، تقلد الأ مول: راحمي 

لمعرغةوذللث، ، اللم، وآثار والستة الكتاب س الدليل ومتايعة أصولها إلى الأقوال 
منيعا.ولبس متعآ كان بل جديدة سيع ياهمث، لم أنه وبين ؛الحت،، الرجال، 

بالةمحمد. فسره وقد اكؤآن اصالها أن ٣— 
ونالتعار;،، ١١٠؟^^^تيإبمالأكربمنلأاسُازل؛تهز نمار: قال 

فكانب<رأا، نيراهء لطنا كان الك إن والحكمة اش سآات ج م بج،  ١٠ؤراغ/ن 
الثلاثةالقرون أهل إر الخحاكم إر ؤيدعرا رالمة اصاب ار يرجع سمية ابن 

حالفتيمن أمهلتح راوئ- مخانمه: على ردأ الواسطة العقيدة غي ناظر كما الأور 
ارمحفآنا ذكرته مجا يخالف ثلاثة الالقرون عن واحد يحرف حاء فإن ًتن، تلامث، 

ذكرته'ما يرافق الثلاثة القرون من الهلراف جمح بملل آز أن ُءر ذللتؤ، عن، 
اعلمفانمحابة بإحسان، لهم التابعن وناح والتابعون الصحابة اي، الثلاثة والقرون 

كماونقلوه ولهموْ وحنفلوه الوحي نزول عاصروا وف اكسريعة بمرام، النامه 
الدينيوم إر لهم اكابعم، إر ممعره 

 t — الخلووا-إدمردعن والعد هلكرْ •ى اكعصب عدم
الملقحوآثار والمنة الكتاب إلا يقيده ما كل من ه نفتيمية ابن حير لقد 

الأدواتحصتل فند والمنة، الكاب في الماصر الفلر أهلية عنده وكان الصالح، 
والفرقالذاهب ودرس متللمقأ، إجتهادأ مجتهدأ يكون لأن توهلمه الم، والأمبابط 
.٣٤:الأحزاب )٢( ،آ )ا(اوءل: 
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المائلبعض ر الأربعة المذاهب وحالف رأي، كل مصدر عر وتعرف، والآراء، 
خاليذين كل عن راءJتنر ؛ فيها الله حكم هر هذا أن صه وغية لاجتهاده الفقهية 

مديرهمإر وتدمحرا عنهم، الملام ترنع فرية بأعذار الصبية نة والاب الكت
كعاالمرميز موالاة ورمرله، الله موالاة بعد الماام^ن على يجس،  ٠٠ت فقال ونونيرهم 

نولهمن يوحذ الناص من أحد وكل بياء، الأنورثة العلماء وحصرصأ القرآن، نعلق 
•ص؛ الله رمرل إلا ويرد 

ذرعأضاق ند الله رحمه نراه الأمة، علماء مع لكه مهو هذا كان ؤإذا 
والباؤلتبة.والجرس كاليهود اام^ن والمللإسلام يكيدون الذين ؛الهدامان 

٣٤



السلفيالئهج قواعد 
يرصلال للإي—ان يحل ولا ريعت، الثنمرص حرل ندور الذي عر الأصل 

السالمةالدعرة أصول اعتارنأ ر حرج ولا لواص الئريعة نموص يطرع تحلأ' 
وندوالسنة، الكاب لموص موامحة صحّحة نكرن أن فالهم اغل أو أكثر أو ثلاثة 
المة'ساللا!دءو؛ العالمة الأصول ٠ كتابه ر الخالق عبد الرحمن عبد الثيخ تكلم 

يالترحبيإلا تتم لا التزكية أن ييب ولا والتزكية، والأتباع، التوحيد، عن 
فهد.النوص، وتزكية وحل عز الله توحد يتضن الحو والإتباع والإناع، 
الشهاد؛;ة كلنحت، مندوحة محب آحرون، ؤينمخما العض يجعلها التي الأصول 

الله-دين في بها ندخل التي الكلمة دهم، الل، يمول سدأ الل إلا إله لا 
النهحفي تيمية عند؛بن واصحة قراعي نلاث حلمي مصطفى الدكتور ذكر وند 

ماكرع)اكل(ضاسل:
اتخاذالأحرى، الكلامية الماءل ور كينية، بلا اثاتها الألهية ايث، الصفففي 
لأنبالصحابة الإقتداء ثم والدمث، فالقرآن والعمل، النثلر في ندوة الأوائل 
وكانواالتالية، العصور أهل من يتأؤيله اعلم فكانوا أُلهرهم، بغ، بزل، كان الرم، 

فتمثزونوالأهواء الدع فيهم يظهر ولم ب يقترفوا ولم الدين أصول، فب، موتلغع، 
الثميع،مع يتفق بما له، العقل يخضعون نم يثدوون بأنهم التكلمغ( عن 
غيرهم.من للشرع فها أكثر كانوا الأوائل وأن 

هاّيهم،وافق ما عندنا ®المعقول •٣('; ٩ )ص: النطق ®نقض في تيمية ابن نال 
الأثارا.إلاحدْ وطريقتهم عديهم معرفة إلى ولاسبيل خالفهم ما والمجهول 

التكلمانفراعي ;^٧؛، مخالفتن العكس لا للنص، العقل إحضلمع في نهلريقتهم 
بماتدلن م له، تبعآ المرص وأرلوا الملل ئديرا الدين عرية رالاثالمعتزلة من 

ضرإنتج'؛واتاررمن' نلسات مالهم، نوله هم، بسمة ابن به استدل، 
لهلاسو!محح>مرلدفدقرل-: مادصبلالأخاف:أ[، 

الثانيةالأية وش الرواية، ص فالأءارة [، ٦١زايء: محاوداي عتلئ، مدون المافض 
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بىالترفق يريد أنه نعج, وإن والسة، الكتاب غير إلى يدي من مار على دليل 
طراغينحبعم من المأحرذل الأمور من عقليان عر يسمتة ما ولإذ اننرعيه الأدلة 

ئالكتاس^ن.الثرين 

أصحابيخدم الدق هو تيمسة ابن فرمه الذي اكمكير نى الاعوجاج وهدا 
لتطلباتوالثريمة الدين إخضاع يحاولون الدين المعاصرون، المعتزلى العنلى المنهج 
رمنالعقلانية مدرسته وتلاميذ عبده محمد هؤلاء حملة ومن المتجددة، العمر 

رالكواكبي.أص، رثاسم حسين، وتله الرزاق، عبد كعلي اتياعه من بمنهجه تأثر 
إوعقولهم لأهراتهم ص النحخ احفاع التغرييى الإنحاه أصحاب حاول ولقد 

ولذاوفلامحنته، والغرب الثرل مفكروا إليه يذهب ما صرء نى الديءن روا وث

الحداثةبزعم محذه أيامنا فى التيار هذا امتداد .ع رحمرصأ والتحذير، الحذر رجب 
■ءرجها بها لتزل لا الحياة عرج لتقوم جاء الإصلأم إن أ أ رالتزير والتطرير 

؟-رمائريلصس
الموصىوتأويل على أ مندمالتفسير في اs أهالعقل إتخاذ يجرز لا 

الأياتإلى احتكمرا الكي، على كانوا فالك العقل، مقتفى يوافق U إر 
اللهكتاب في العقل لأن لها، العقلية المفاهيم فذلوعرا البرية، والأحادث القرأنية، 

يعتبرهكما ها ينفة ثاتهسعينأ هو لبى يالعاقل يقوم أمر هو رسوله وسنة 
الدينأما ناصر، لأنه الدين، بحتائق الإحاٍلة عن يعجز والعقل الفلاسقة، يعفى 

[،١٤:الخبير اللطيم وهو حلق من يقم ألا ؤ الاJالثS رماللتح حالق الله دين فهو 
رمكان،ان ريلكل صالح ر الحياة، نواحي من ناحية لكل شامل الدين وهذا 

والمستقبل.والحاصر الماصب في الخلق جميع مع ؤيتناب 
ولاؤ نمار؛ قال ادأ يوجد فلن نئ بكل يحيهن الذي اني الأنالعلم ا أم

وما، [ ٨٠فليلا؛ءلألإّرا،;إلأ العلم من اوتبم وما ؤ وقال! [، ١١•طه:ي] علما به يجتطرن 
الإنسانازداد كلما أنه على كره■ن طريقها في غفي العلمية افات الإكتثزالت 
وعجزه،بقموره وسعورآ بجهله إحساسآ ازداد علمآ 

أنإلا الجمل المام الإصلأم عن دفاعهم رغم محمود< وممعلغي كالغزالى المعاصرين الكتاب يعص — ١ 
المحيرتوجب الأحكام يعص ءناء عندهم الفسية والهزيمة ، الثريعةموص ؤرد العنلأتية ترعتهم 

كلامهم.من 
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اعتمابملف العر به الله انعم عا اعظم من أركان سمية؛ ابن مرل 
الانه ليم، المحاية يئن عليبا انممف ألإمول من نكال والسة، رالكت>اب 

ولامعترله ولا كاكمونة، ذريه ولا برأيه، ألقرآن مما;صغ نهل احد من يمل 
سن،لم، النإن كالساية، رجي• ولا راداءلقة، والتكاJ٠yت، كالفلأمفة، نياصه 

يهديوالقرآن بالهدى، جاء الرسول ان السنان، والآيا،ت، اات_اءلعة، بالراعان عنهم 
امم•همم،

عنينفرن كانوا اللف، ان فن رايمزلة، الحهعية عر احمد الإمام رد لقد 
اللف،منهج وأن الحاعلن، وتأؤيل الءلالن، وانتحال الغالن، نحريف، الله كتاب، 
وبه.تعلم ذمته والرسول، الله نال نبما يننلر أن الدين من شى معرفة اراد ممن 

النيءأمحاب، ذللنا من العكس وعر نيل، يوبه ط ؤيتنكر يننلر رنيه يتكلم 
وجدرافإن سنة والالكتاب، فى نثلروا ثم راؤه ا معر اعتمدوا الذين، الكلامي 

عنها.اعرضوا تخالفه وجدومحا ؤإذا بها، أحدوا ترانقه المرص 

امايةيالآ؛اات م-الإسدلأل 
الكلاميةائل الممن اله ممن ارما ان؛ (١٠ ٤ ٧ )ص! *الفرقان فى تيمية ابن يرى 

فىأرصحت، قاِ وكانت، إلا اكالة العمور نى الخاتمون فيها حاض الش رالفلفية 
اتلوموحناتها هية الإلالذات، عن و؛ينان، ؛تقريرات، المن الم— آمي نقد القرن، 

منومرنفه ممير، ونهاية حلقه وبداية والأمان الأحر، واليوم والبوامث، التوحيد 
والخن.كالملائكة الغيّت، عالم وحقاتق الماضي، رتاؤيخيم المابفة والأمم الكون، 

أنكزأفلارم )ج للمرف؛ن الأم'آيات رم ؤ مها: كثيرئ القرآنية والايات، 
أموج الخاكون عم أم ضء مر من خفوا أم ؤ ومنها: -آ،اآأ، بمرونهلامماريات،:

أدويد ه ل الرم رجاء يلالءلور:ْ"آ،ا"ا[، يوفرن لأ بل والأرض الممرات ظرا 
الممراتياطر ذل؛، الله افي رسلهم ناك ؤ ؛ تعار، نال كحا العقلية يالحجج 

جا.0إلا لبا٠لالهم عقالي بقياس يأتونه لا الكفار أن فأحبمر ١[، ■ والآدض4لإبراممت 
وفونامهم من للمحق يرأ تفأحن هو بما والثل والدليل والبيان بالحق الله 

تتعار ال نمقغ للحق؛آملريح المبينة وال—راعض الأدلة القرآنية الايات، تفمنتؤ 
.[ ٣٣الغرتان:نميراوأحس بالخى جتاك انونلئ، لا وؤ 
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ذلكبسب والإبملأء الترحمد دعرة على 
دعرةعلى نرشمرأ يرى وكتبه، ولمرلغاته حمته، وت ؛لإسلام نخ ليره المتتع 
المارىعلى ردوده ذلك وعن الخاشن، ثبهات شبل عر وحرصأ النوح—يد 

يدلالتوحيد ممعانى واعتمامه . . وادذزلت. والمرنين، والنيعة، والباؤلنيت، واليهود 

الطاءررت«،واجبرا الك أمدوا أن لقومه ونال إلا ض من ما إذ صائنة متايعة ^٠٠ 
راج—براالله اغ——درا أن رلأ رّأ انكل في بعثا ولمد ؤ الى: تعال ون

^^داسمحسإنرلإلأزحيإبمحلأإكإلأوiال; اطاءرت؟<لاوءل;أم(، 
نىهت الله رسول إليه دئ ما أول انرحتد لالأ;_ا،:ًآ[، ؛« ناندرن أنا 

لابدآحر• إلى أوله من الله لكتاب والقارئ المدينة٠ نى الاهنمام هذا واستعر مكة، 
فيورد كما الإعلام أركان من ركن أول هر والتو■بد المعنى، لهذا ينب وأن 

بناذ معو. البى بعنه ولما لم، مرواء ح—مسا عر الإسلام لأبني حدث 
مالدعرهماؤل فلكن كتاب اعل قوم علي تميم وانك له: نال الثمن لأهل حل 
صالوات،خس علهم افترمحن الله ا0 فأعانمهم اس عرفوا عم فإذا الله يمدوا ان ايه 
البخاري.رواْ الخدين، را1لراة...، الٍوم فى 

تعار،الله إلى والدعوة والعمل العلم ني واجب أمر المهم على الأمم نتقديم 
الغربة،واثتديت، الخيالة عمت، إذا حمرصآ حيد التع دعرة على التركتر من أهم ولا 

وكماالكرام، وصحابته الله ل رم عليه كان ما مثل عن الناس وانحرف 
نالهند تيمية ابن أن نحد ذلائا، بسيا واكالخ؛ن _اء األآنب؛على قدبمأ الأذى نرتب 

صاحبهذكرْ ما ذللئح ومن السالمين، عقيدته بسب، مراُت، وحبس ونميب، حغل 
نىالمعروفة،الحموية السألة منة أملى الإسلام سخ ٌأن ت الوفيات" ءفرات 

فىحماه،  ٠١محن ورد سؤال عن بها أجاب رسالة وهى والعصر، الظهر بان قعدة 
حقبلا اتهم وند ، أعداءْ وأذل نصرْ الله ولكن محنة ببها بله وجرمح، المنان، 

والأمراءاللاؤلن وبعض الاس سه حصرموأنار والشبهة، الجمة رأمح، يرى بأنه 
كثيرابن ذكر وقد إليه، ذهبؤ فتما لفيآ سكان أنه من الرغم على آراته ب، ثعليه؛
ابنيدكر كما ه ححرمتركه ولم را!نهاوة،ا، اية JJااافى التنيل دن بثئ التصة 

فجمعلطان، البأمر معتقده عن بالوال مام • ٥ ّنة امنحن ءانم نال؛ رجب، 
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منالنيخ نِعث ذلك، عن وسأله النخ واحفم بالقمر، والعلما، والقفا٠ نانه 
وبحثراوحشرما مجالس، ثلاثة ر ننروما الوامهنة، ،العتيدة دار، من أحضر 
غال،من فمنهم ملخية، منتة الفتي9 عدْ أل على ذلاJن، بعد الأتماق، وينع معه، 
،إممافيه: لطان المن شاب ذلك، بعد وورد كرهأ، قاله من ومنهم طرعآ ذلك، 

السالفا.عقيدة على أنه لنا وسن الشخ، ساحة براءة نمينا 

العام،هذا من الأولى جمادى فى ارأنه ت والهاية• ®البداية فى كثير ابن ويذكر 
اواسعلى مموهون الذين الهلرق، أمحل من، الأحمدية الءلاتنة رجال، من جماعة حضر 

بأذى،هم غولا النار يدحلون أنهم الكرامحات، هل« ومجن لهم، كرامات يزعمون بما 
وانعنهم يح الثيكف، أن الأمراء، بحضرة اللعانة نائب، من ُللبوا ند وكانوا 

نحت،يدحل أن أحد لكل بد ولا ممكن، لا ا م®هذا ت الشخ فمال، وحالهم يتركهم 
منهمأراد ومن عليه، الإنكار وجب، عنهما حرج رُرا وفعلأ، قرلأ والسة الكتاب 

النارإلمح، يدخل ثم جيدأ، جسيم ل ويغالحمام اولأ فليدخل منهم الناي يدحل ان 
■أن بعد اكار دخل اليع أمحل من أحدأ أن فرض ولو صادقآ، كان إن لث، ذلبعد 

احوال،من حاله بل كرامته، على ولا صلاحه على يدل، لا ذللئ، فان يغتل، 
ذال!،.بخلاف اممن نما النة على صاجها كان إذا لاثريعة الخالخة الدجاجلة 

الثرع،عند تنق ت، وليالتتار عند تنفق إنما أح_رالا نحن منهم رجل فق—او< 
انتهىنم أحد، كل مجن عليهم الإنكار وكثر الكلمة، تللث، عليه الحاصرون ففتعل 
والمنةالكتاب عن محرج من وان رقابهم، من الحديد لواءا ٠١يخلعوا أن علم، الحال، 

فيهو؛ان العلريقة هذ0 نى جزءأ الميح كتبا أن ذالث، أجل من وكان عنقه، صربما 
اللهبالكتاب،وأنلهر ومردود ممرل، من فيها وما وتخيلاتهم، ومالكهم احوالهم 

يعملرن.كانوا مجا وبعلل يدعتنهم وأحمد يديه، على المنة 

كتابدمثق إلى ورد المنة لخس فنك، كثير، ابن، يذكر كما ايم، عليه وتوال، 
بعدمعليه أسار ند لعلنة النانب، وكان القاهرة، إلى نمية ابن بحمل لهنان المن 

الاسوازدحم الذهاب، فى المصالحة أن رأى تيمية ابن ولكن ، مصر إلى الذهاب 
ويذكرفيه، ال، متغومزاحم وتنزل، رمتنرج أجله من وحزين باك بآن وهم لوداعه 

يمكنلا أنه ورأوا الميخ أمر فى الحيلة دبروا الذين هم المريع، أن وجي، ابن 



نهعله ويدر مجير له يعقد ان عر امِعم رأحمعوا معه. والخيل البحث 
المتبجى،ونصر الخاثنكير، سرس ذك ر الذاتمِرل وكان النيدات.. عليه وتنام 
الإملأمتخ ثحبس تم ثم االالكية، ناصى مخلوق وان للثتغ، عا حموكان 
ورضأشهر، وبمعة عاعأ الجن ر ولن، ;الح،، المروق الجن إل ونقل 

حشجن المن يخرج يكد للم عمدته، بعض عن رجع أن على عنه الإفراج 
أنهشكايتهم ني وذكروا الصوفية بها تقدم ثكاية سب نمه سام المفي إليه عاد 

أملاممن وغيره ٠ ٠ . الوجود وحدة هب مل صاحب عريي ابن على يحمل 
مالهفي الفتوى مءن بمعه السلطان من كتاب ورد  ٠٠٧١٨محنة في ثم الصرف، 

إذاالطلاق، ونوع لا الخنث عند ال_مان كفارة لزوم اى ياككمر، بالطلاق الخلف 
م ٧٢٦محنة ونى اليم^ن، به ونمد شرط على علقه أو يلزمني الهللاق الرجل تال 

الحراماكلاثة اجد المإلى إلا الرحال شد بمغ كراْ بإعشاله مرسوم صدر 
كنتءانا ت تال بالرسوم تيمية ابن أحبر وح؛ن بالمدينة، الني ومسجد والانحى 

٠برفاته إلا الاعتمال هذا يته ولم كسرة، ومصلحة كثير حتر ب وهدا لدلك، مجنتظرأ 

التحدين بدل س على محددء الملل س مرقمه 
معريةعلى الله رحمه وكان فيه، أهله اق وفإلا علم في تيمية ان لحل ما 

وتشيدالرد له ير ثما والهلرق، والعقائد والفرق واكاع_ب والمحل يالملل كثيرة 
الصحيحءالخواب القيم كتابه ذلك لك توضح الش الأمثلة ومن والريف الشبهات 

يواعدت على أمسه ويد كييرن، مجلين في يقع وهر السيحا دن بدل لن 
بيانني ناله ما حملة رمن وهناك، هنا بهاتهم نوءلىُ علميهم للرد محالجه جامعة 

الهياكليعبدون منركتن وغرهم واليونان الروم ءوكان ت ونحرمهم مم ونشر بديلهم 
اللهدن إلى يدعونهم رسله اللام عليه تح الفبعث الأرضية، والأصنام العلوية 
الماء،إلى رفعه بعد هم وبعضالأرض في اته حيفي هم بعضقدهن، تعالى 

نممدة ذللن، على وآيامجوا الله دن في دخل من فدخل تعالى الله دن إلى فيعرهم 
اللهدن من مركآ دينأ فاتدعوا اديح دن يغير أن له زن لن الش-ثهلان نين 

ألغانلأحدترا ا لاكمونال: المشركزا. ردن اللام عليه يح المدن ورمله، 
الأصنامأحدثوا وكما اء، الأنبيكلام من ثئ في ترحي لا ألقاني وهي الأيانيم 



لوالاباء المح ناله ما لوا يغر ألم ت ونال .١. . المجدت. الأصنام بدل المرثرمت 
ولاالمح ولا الأنساء كلام نى فلمس الأنياء كلام في يوجد لا اعتادا ابتدعرا 
صثى• تب ولا محقات ثلاث إنات ولا أكثر ولا ثلأ'ة لل أنانيم ذكر ءِرْ 

ضإله عر اينآ لله أن ولا روحآ، اته حيتب ولا ربأ، ولا للمه ايأ الله محقات 
منذلك غير إل حالق، الله أنه كما حالق انه و أبيه، جوهر من حق إله من 

الأنياءر.من ني عن تنقل لم الكفر، س ص الضمة الأقوال 
تضعرءالصارى نقال; والعقائد، الشراع والرهبان الأحبار لهم وصع كيفا وبمن 

انيةويمالثلأنماتة لهم وضع ا كمسح، المبعد أكابرهم وشرائعهم عقائدهم لهم 
منونمرا ا عليهاتفقوا الي انة الأمالملك فكلمن زمن في كانوا الدين عثر 
محاتخالف بل محابآ بها الله بزل لم أمرر رفيها وغيرهم، الأييرمية من ا حالفه

الصرح،.للعتل مخالنتا مع الكتس، من الله أنزل 
وفدالأناجيل يمرلها التي الأربعة المقالات هذْ ءإن الأناجيل; عن وغال 

فيهايذكروا فلم المسح، رفع أن بعد هزلأء كبها إنما إنحيلأ، واحدأ كل يسمون 
المح،كلام مجن أشياء فيها نقلرا بل الله عن بلغها المسح وأن الله كلام ألها 

وداوم؛منه ممعره ما كل ينقلرا لم هم أنوذكروا ومعجزاته، أفعاله من وأشساء 
انوالهمن ااسىه عن والغازي والمر الحدث أهل يرؤيه ما جس من فكانت، 

وكتبالسيرة كتب يه ثايديهم التي فالأناجل رآنآ، ف لست اش —عاله وأن 
السحيكب لم بأنه معترفون فإنهم يأيديهم الذي الامحيل لأوأما ت ونال ، الخدسناء 

ويرحنا،ومتى، المميح رف؛ يعد أملوم ؤإنما كتب من على أملأ0 ولا اللام عليه 
االتواتر عدد يّلغرن كثير حلق يحغفله ولم اللام عليه الميح صحيا ند وكانا 

ذكرواأنهم هزلأء ذكر وند الملام، عليه المسيح يريا لم ومحما ولوقا، ومرض، 
ونقلوأفعاله، أقواله ذكر يتوعبوا لم وأنهم أحباره، ومفس المسيح قاله ما بعضن 

حتىنفسه المسبح في غلطوا رقد سئما لا الغلط عليهم يجوز وأربعة وثلاثة اثنين( 
.والمص،الربا عليهم اشتبه 

الطرائفجمع أن عرف رأؤإذا ت فقال الأناجيل في التحريم، برفؤع شهد وقد 
فيوتبديل نحرين، اكتب هدد في رقع قد أنه يشهدون اري والتمالسالمين م• 

ااسلمينعلماء رررلخن ' ال وقكافا٠، القدر فهدا وشرائعها، وتفاسيّرها معانيها 





واسةلأنمطق قضه 
اكلأمفة:وأمام الملمعان سى 

محباليونانية; ءالنينة والمحل،: ؛ ٠٣١٠كتابه فى تانى اكهرّالفتح ابر غال 
هرأي الحكمة، هى وصّوخآ االحبح، هو وفيلا سوفأ، فيلا هر والفيلرف الحكمة، 
منءالمفد كتابه ر الغزار رقال ؛i؛، Ji_jفرلية والحكمة الحكمة، مح_، 

أنام:ثلاذ .داهبهم وامحلأف، فرغهم كثرة عر أنهم »ااءلم الضلال،: 
ؤالألهؤود:رالدمون< اكمإررن< 

وزعمواللعالم، اطلدبر الصانع جحدوا من طاتفة فهم ااد«ميرن: فاها 
الزائفة.وهؤلاء أيدا، يكون وكذ.لك بنمه، كيلك، موجودأ يزال لم العالم أن 

الحيوانوعجالب، الطيعة، عالم عن بحشهم أكثروا فهم الشيعيون؛ وأ*ا 
فاصطروا، ااعجاد_، فيها فرأوا الأعضاء تشرح علم في الخوض وأكثروا والمالتا، 

الزائفة.ايضأ وهؤلاء الأحر،، جحدوا لكنهم حكيم، بقادر الاعتراف، إر 
وأفلاطونأفلاطون، أساذ وهر صقراط منهم اطلتاخرون وهم الألهيرن؛ وأما 
العلوم،وهدب، المهلق لهم رتب، الذي هر وارّطاطالمى أرمطاطاليس، أستاذ 
وّقراط،أفلاطون على إرّهلاطاليس رد نم الأولن، اكنف؛ن عر ردوا وهمولأء 

الغزالي:نال ؤ كفرهم، رذاتل من أيضآ امتض أنه إلا الأس،، س تبله وس 
والفارابيسينا كابن الإسلامي،ن قة القلمن يعيهم متوتكفير تكفيرهم ررفرج_، 
٠.وغيرهما 

ارمطوارافلاطرن:وانهارهم االسالمين الطلسمة 
امممان الحكيهازان ءوكان وأفلاطون أرسطو عن الفارابي مر أبو يقول 
وفروعها،لأواحرها والمتممان وأصولها، لأوائلها رالمنتئان للفلنة الما.ءان 
٠وكثيرها، قليلها في المعول وعليهما 
إلاطويل أمد عليه مضى أرسهلرا ءإن الثناء: كتابه في مينا ابن علي أبو وفال 

نيادة،.إر نحج لم بها أدر التي والتحقبقايته القضايا أن 
ابنتمجيد ا ارأم: فقالوالأرسطوا وتعفليمه رانبهار، رشد ابن م، وذكروا 

فىحام؛ أعر رقدتم( صلماد وس؟ ا، فرنى رثدالبممل ا<ن حسا؛ عن رانمير، حازملم ~ ١ 
حارتا،رأولاد كتايه عن ضل بمبمائز؛ محغرظ نح——، وتوجوا ثءطا'ء-ه، كتابه،آيات عن إبلترا 

لأسلأء,ضثك.





كشرثليل فها معلمهم اوسطوا كلام منها الخق معرفة صن وابعدمم بها الناس 
ملأنكتهواما حدأ، مجرس منيا فحقهم تعارا الله معرنة ®راما ت وتال ، الخطآ، 
تكلمؤإمما إثبات، ولا بتنى فيه بتكلمرا ولم البتة، ذللث، يعرفون فلا ورماله وكتيه 

القلقة،امحاطين صرح ند ُبل ت ونال ، اسُ في الداحلون متاخروهم ذلك، في 
والأخلق،بالأحرى فيها تكلم إنما الخن، إر فيها ميل لا الإلهية العارم أن 

،إذاوفال: لأاسلأشسمحفايلانمم:م[، 1لش، إلا فيها لهم فلبى 
بالهمالعلم إلا يندر لم العاقل الغاصل وتدبر، ~أرمهلر~ الأول معلمهم كلام في نظر 

علممرن ممن ينقضي لا ا نعجبيعجسؤ وصار العالين، يربا الخلق أجهل من كانوا 
الحدادينيفرن من جني من عدا ان ؤيرى ياء، الأنببه جاءت، مما بالإلهي—امحت، هرلأء 

ولبسوا;:،، ٠١١هؤلاء يعرفه فلا ياء الأنببه جا.دتا ما ءوأما وتال: .*، .باللأتكة. 

١٠١٠وتال: ا، . . الإلية. بالأمور منهم، أعلم اري والتمكنارالنهري بل منه قري؛ن 
وتميمكلها اارجردا'ن، تعم التي العتلة والكاوا>ت، الأنبياء به تخبر الذي النيب، 

فكانواالرنان فالماء *أما وفال: ا، . . التة. يعرفولها فلا صمحة نسمة الوجريان، 
عنلمةولهدا والأصنام، الكواكب يعيدون ومعحرأ، ركآ نس الناس أعظم من مشركين 
فرقوقد ، الهياكل، لها يبنون وكانوا عبادلها، لأجل والكراكب، الهينة بعلم عتايتهم 

ذكر،ما ذللئ، *ومس، فقال؛ اليونان فلامنة من والتأحرين التقدمجين بين الإسلام شيخ 
كانواوأفلاحلون سئراط ومينيثاغورث الأوائل أساطين أن ارهم أحبجمع مما طاتئة 

منبعد، رمن الحكيم لقمان عن ؤيتلقرن بالشام، الأنبياء أرض إر اجرون يه
محنعند، يكن ولم الأنبياء، أرض إر باقر لم ارصعلو ران ومايمان داود امحاب، 

يعحة،الصعح—انمابثية من تر يندر عند، وكان سالمه، عند ا حمالأنبياء بأنار 
*ولكنوقال: أتثاعه*، عاليه مشى فانرنآ فصارت، القيامية التعاليم حده لهم فايتيع 

ونحومالقترل هررويي والمرند وابن محيتا وابن ارابي الفيلكها التي، القلقة 
وندالأول*، بالعلم مرنه يالذي أرمحيلوا عن النقرلة وهي، الشاتين، قة فل

الإسلامفلاصمة وان هذا من بأكثر الله إهانة ممكن لا أنه الإسلام محتخ أوصح 
ومنصبها.النبوة بحقيقة جاهل محيتا ابن وأن اليونان، لفلأسفة مجتلدون 



اكلامنة:حارب الذي م وحدء محمية ابن بكن لم 
النعار الله أن ا منهالعقلاء، ميا يخ او أق ا لأرمض ئ• سمة! ابن ثال، 

أيرعنه >كاء كما ؛وعالوماو4 لكمر أ نيثعلم لر ه لأنالموجودات من ثستآ يعلم 
ورملهبالله الكغر من عليه لكن ما وحبة الإسلام، بل—وف الندادي البرلكت 

المتسترينالملاحية مجن واحد ء؛ر انره على درج وند الأحر واليوم وكب وملأنكته 
لأنهالأول، العلم ؤيمرنه اللام، علهم ألأن—اء تعظم غرق ويعظمونه بالإسلام، 

.اكعالم لهم وضع من اول 
ءإنننال: الفلاوا من يأبه ني سار وابن ااالفارا؛ي الزالي ذكر وقد 

نيتكمرما يجب، أصلا' عثرين إر يجع الإلهان من ب غلطا ما مجموع 
لكنةا بهحالنا نقد الثلأيث، المائل ا أمعثر، سعة ني وسديعهما منها ثلاثة 

الإسلامي:

الأرواح.عي والمعاقب الناب وأن نحشر، لا الأجساد بأن قالوا الأور؛ 
الخزبات.لا الكلمات يعلم وتعال بحانه الله أن قولهم • الناسن 

منه.تعار بالله نعوذ صرح٠ كفر محيا واعتقاد العالم، يقدم قولهم الثالثة٠ 
المداواةترك نيل ا معر العافية من ائس لما صبنا ابن إن م ثحلكان: ابن قال 

راعشعرنه، من عار الظالم ورد اتنِاء، عاى معه بما وتصدق وتاب، واغتسل 
شهرمن الخمعة يرم بهمذان مات ثم حتمة، أيام ثلاثة كل ني يختم وجعل مماليكه 

الجن.ني مات ونيل رمضان، 

باللاحدةالناطقة من كير أشه ما 
ألنطقأن أعلم دائمآ كنت وإني ت ؤيقرل النطق خي رأيه عن الإسلام سخ يمر 
الفطري ^^؛ ٠١١ونحئه ت ونال البلuلا، به ينتنع ولا الذكي إليه يحتاج لا الوناني 

أووطريقهم اصطلاحهم معرفة إلا منفعة فيه ليس إله يحتاج وما يه، إلبمحتاج 
المالمننظار زال أروما ت ونال واللسان العقل على النطق تأثير من وقد حطتهم*، 

وعجزالمقل ونمرر واللكنة الخي من فيها ما وسنون المنطق أهل طرق يعيبون 
ذلك،،تقويم إلى منها أقرب واللساني المقلي المنطق إفساد إني أنها ؤيبينرن المنطق 
المقولصانت ؤإذا عباراتها، اتسعت وتصوراتها العقول عت انأرإذا * وقال 

٤٧



النطقأعل يصب ا لمالفل محبوص كأنه صاحِأ,_ا بقى رانمورات 
منولهذا دسرا، مررأ واعجزمحم ويانآ علمآ الناس اصيق من تجدء البور' 

وصق،طول المعلق أهل ملك وصالك العلوم ر تمرق إذا ذكا منهم كد 
ذلكيوقعه وتد إ الم، من الراصح ؤإبماح المن بيان وغ—ائته ونمق، وتكلم 

منسلم فن ، ءلرينءمُ يسلمك لم من منها الله عاف الش المعلن من لوج فى 
هم،وجل• *ومن سنا؛ ابن عن بمنة ابن يمول كما افلمن من ءلأإّممادته ءولآ» 
فلما، وغير، مينا ابن كلام بعض في يرجد كما وبلاعة فماحة كلامه بعض 

لمهّطريقة على فلومشى عقولهم.والمتتهم، من اييم؛ن من اثم 
ا،تهم والعقولهم ينبه انه ولسعقلمه لكان سالمين المن ماتعلمه ومحرض 
علىويقويه ُيدربه الذهن يفتق الدقيقة العلوم فى التئلو ان الله رحمه واوصح 

إذالإلهية، والعلوم الديتية للحقاتق مزانآ يكوى أن بمي لا اال*طر، دلكن الملم، 
فىونفلمرنا اليوم واقعنا إلى انتقلتا ؤإذا محيود نطاق ر عاله ييور محا لأبد التطق 
الكادح،اكب، طقاأتح اجل من الممل يزعمون الذين الغيومحن، االلأحدْ كلام 

كلأمألوحدنا بالأمين، فر، وصمعي، جيه تأ منهم طالج، الذين ال؛—قفغا وكلام 
.! تتريرْ؟!أراد الذي من أدرى ولا فهمها، الشمس، لهذا ممكن لا و،مطوءاح،، 

عنلبعدهم حتمية كنتيجة وقلوبهم عقولهم انحرفؤت، كما ألمتتهم اعوجتا لهد 
فىورد وكما الفكر، مراة الوا قكما والملوك ئ^، رمرله ومنة الله كتامي، 

ؤإذاكل، الخد صالح صالمت، إذا مضغة الخد فى ان ءألأ ث المحٍح الحانمث، 
انبلمالله ه وبعنإلا نبي من ا متم الةالسااا، وهي ألا كله، للخد فد فدتا 

مجنالكيفية بهذه التنويرين المثتفن من والزنادقة كان فإذا لهم، ليم، *ومه 
المتحرمنبهؤلاء البلية لخفلمت، ؤإلأ بعباد،، الله رحمة من فهذا م؛ان، وعدم العي 

٤٨



صشخ قد 
التمرل:مم 

تثال مرا•، ما رامحتار تعالى ناله القلب نحري هو الغزالي؛ تال 
انهالقطي الري عن الخاوي والخوادح،-ودل القلب نحمل إلى يرجع وحامله 

معرفتهنور يطنئ لا الذي وهر معان، لثلاثة امم ُهر قتال؛ الممرف عن مثل 
منالكرامات نحمله ولا امماب، ء1اعر عاليه ينتفه ماطن يتكلم ولا ورعه، نور 
تعالى،أ.ه_.الله محارم أمتار هتلثؤ على تعالى الله 

الثانية،المائة اثنا، نى حدث باكونى الزاهد نحن التمير محذا ران تيمية؛ ابن تال 
سبالش الصفة إر ية نإنه تال؛ رمحن الزهاد، نى يكثر كان الصرف لباص لأن 
الأول،الصفه أو الصفاء إلى ية اونالمنة، أهل فيهم ؤيقال الصحابة مجن ممن إلها 

فصعينة،و أنوال نهى القفا، صرنة أو طانحة، لين بن مروان بن صرفة أو 

الصرفة:بمض علي محاوه 
والمة؛الك؛ام، مقيدة طرينته أمحبر ثمن المؤنبة بعض على الإسلام شيح أش 

عندماالقرنين ذي عن بحانه 'حكى كما وانصاف نحيل وهدا والخنيد، كالخيلأتي 
درجدحمنأ عنن في ئزب رجيما الشتس *غرب لغ إذا حى ؤ فقال؛ الثمي مغرب يلغ 

يوفطلم من أم١ فال )نج فهزح1نا ثخد أن رإما تعدب أن ^١ ٠١الهردض ذا يا فنا فرما ء؛د'نا 
صالحافئجزاءانسيونمل آس وأماس )va( مح\ ندابا ن_ند'به يردإزرنه فم سلأ4 

.أماء كمن أحن من وليي ٠ [ ٨٨،  ٨٧،  ٨٦؛ ،، ٠٥١برا^؛]أهرنا من  ٠١ظمل ٌو 
ياطتهصفا من رلالصرنى الرباني؛ القح كتابه نى الجلأنى ادر القعبد تال 

•رمرله وسنة وجل عز الله كتاب بمتابعة وئياهره 
وتالؤه، الرسول انتفى من على إلا مدوية ها كلارالملرق ؛ الخنيد وقال 

علمنالأن العالم، هذا فى به يقتدي لا الحدث يكتب ولم القرآن يعففل لم مجن 
.والسنةاا بالكتاب مقيد ومجذهيتا 

الذيالرجل هذا إلى ننفلر حتى رقم أصحابه؛ لبعض البطامى يزيد أبو وتال 
بيتهمن حرج فلما فمضيا، بالزهدس مثهورأ رجلأ سوكان ، ؛الولاية^ ه نفسهر ند 

فقلل؛عليه، يسلم ولم يزيد أبر فانصرف بلة، القنحاه ببزاتة رمى المسجد، ولحل 





يإحراثه.العلماء 

الأحياءءإعلأم وسميته اب الكتأغلاص جمعت وقد • زف اجه ابن الغرج أم تال 
٠إبليس، وتلبيس كتاب ر دلك يعمي إلى ت أب الإحياء،، بآغلامحل 

النئه،نانرن فته وترك الصرفية مدمج على ءوصعه الظمر: ابر بله وقال 
مح،أ.م.لم اش الأحاديث من فيه ما عليه فانكروا 
مابعض الله ه رحمروى وتد الغزالي عر انممد من أول يب ابن يكن فلم 

مكذوبةإنها تال محن قرل وحكى إليه، ب مما برأْ ثم الأقاؤيل تيه كثرت مما نيل 
نيمنيفاته من محنه صدر لما ونابي ملازم، البخاري لصحيح وهر ترفي وأنه عله، 

المتقدم\نالعالماء عادة حرت ند أنه راعالى ت الألومي ابن قال ١ ادم التنزمنه 
ناقغللممضن، الثواب يتضح حتى بعض، على بعضهم باعتراض دالتأحرين 

فالناكريزرا■ من وكن رحيم المعترضن، من تكن ولا بهذا 

اكرفا:سرقي على حمل ص أؤل يكن ولم 
والخلاجممن وابن الفارصى وابن ( النكرة ) عريي ابن الإسلام شخ تتح لغد 

ذللث،:بيان ؤإليل؛، انحرانتهم على حمل من أول يكن ولم ذلك في احن وقد 
(:الكرة عرش) ابن ١- 

كلامهعر ساء ائكثة< ءالفترحات ك: كتته طع معه ني الأزهر أحن لقد 
نلاJثافي وألفوا تكفيره على العلماء من كثير نص وقد الهلهرء، للمشرمة الخالق، 
للتفتازاني،ا ومنهالخاوي، للعلامة فمنها والمختمرة، المهلولة العديدة الرسائل 

مظلاكابآ فيه يؤلفا ولم منيفاته في ذكره من ومنهم القاري، علي للملأ ومنها 
٧١في ذكره فانه العقلاني، حجر ابن كالخافغل  وسب،عليه، وحْل الميزان؛،  ١٥

فيقال ، والهر؛ هاو_،جر، يريه تفسفي المفر ان حيوأبي الإعتئاد، مء إليه 
ءلاتفةكفر في شلث، من بكفر فحكم ُررصه، في المقري ابن ؛ال، ®ولقد الثيران؛ 

عمره:آخر في القاتل العيد دقيق ابن عن اري القعلي الشيخ ونقل عربي•، ابن 
وقدتعار، الله يدي بين حرابآ لها وأعددت إلا كلمة تكلمت، ما منة أربعون ®لي 

سرءرانخ ت فقال عربي ابن عن اللام عبد بن العز العلماء سلهلان سيخنا مالت، 
العلامةسيخنا عته ءوسل ت وقال فرحأ؛؛، يحرم ولا العالم بقدم يقول كداب 

٥١



الشافعيالمرار الخاننل شيخا ابن أحمد زرعة أبر الصف المنتي الحافظ المحقق 
الالدق الصرح الكمر محنى المن-—هررت والنصرص* اشتمال نى شك لألا فقال؛ 

إرعاليه واصتمر عنه، ذلك صدور صح فإن المكية، وفتوحاته وكيلك فيه، يشك 
الإسلامشخ شيخا ونال: شك، بلا المار في مخلد كافر نهر وفاته 

محيبكر ابر الدين لصي وكدا عربي، ابن بكفر صرح اللنض، الدين سراج 
منوجملة النافعان، الناثرى احمد الدين شهاب والقاصي الخياط، بابن العروق 
L_l « راكسداراإناله'ئاذلأةثول تمر ني حيان أبو غال^

عيابمنهم ك-هروا نن يميمرلون ت لزبمهوا وإن راحد إك ادإلأ رما 
عرتع المأن فال! من الضاري من أن الى تعأذكر ض؛ ما ، [ ٧٢ت أيم 

اتهموتقدم ثلاثة، ثالث، هر ال غمن ومنهم الله، ابن عر ال نمن ومنهم الله، 
ومنبعلها، بعضهم يكفر منهم ركل ونطرؤية، ؤيعقوبية Lكانية طواف؛ ثلاثة 

الصوفية،إلى وانتمى ظاهرأ بالإسلام ربل تمن امتنتهل الضاري اعتقادات بعض 
بالاتحادالقول إلى ملاحيتهم من ذمي، ومن الخميلة، الصور في تعار الله حلرل، 

الفارضوابن بدٌنرا المم عربي وابن أحن، وابن والثوري كالحلاج، والوحدة 
والصفارية، ممرّالقيم مهلرف وابن تلميده ري والسثّّعثن كا؛را هؤلاء رأتتلع 

بهيايرر رأيناء ومن بلودنة، كان المقيم الخن وابن التاج وابن بغرناطة المقتول 
الأسودالمالقى عياثُر وابن ، كير؛ أشعار وله انى التلمالعفيف الملعون المدمؤ 
والأبلىممر بصعيد كان القيم المزحر الواحد وعيد بدمشق كان الئيم الاقهير 

مصر،ديار من بالقاهرة عداء السعيد بخانقاْ المشيحة يتولى كان الذي العجمي 
والشريفالقاهرة في زؤيلة بحارة كان القيم الششتري تلميد مبشر بن يعقوب وأبر 
نصحأهؤلاء أسماء ردت ؤإنما الترمى، الغفار عيد وتلميدْ المتوفى، العزيز عيد 

محنهمولثحذروا _المين الضعفاء علي ونفقة ذللث، تعالى الله يعلم تعالى الله لدن 
ؤينكرونالم، العبقدم ويقولون له، م ور الله كذبوا الدين القلامقة، من أشد 

فوةصاتهم وادعائهم هؤلاء للت—صوف؛تعظيم ينتمي من جهلة أوبع وقد ، البعث، 
علممن هر بالوحدة والقائالن والخلولثة الضاري على والرد وأولياؤه، تعالى الله 

الدينااأ.هأصول 

ملاحيةمن بأنه عريي ابن وصف، إذا ذللث، بعد الإسلام تح نيلام نهل 

٥٢



الء_الك،نلك عن محير له وكم ذلك، ر صف له كم زى وأث بة، ٣١١
المزمةالطريئة أصحاب نمل كما التكبر الرث نض" بأنه ايفأ يم يترهل 

.ذلك؟االمدكورين بهرن ُلجِا أو ^١ لا اكرذة"اإ 

انغاذ1ى:ابواخسن ٢— 
محاباةلا الدين وكان للنؤع، االخالنة النمران بعض اك_1ذر من صدر  11
العالما،وكان ه، الله رسول إلا عليه ويرد توله من يوحد احد وكل نه، 

بالصحةءلم_عأ نمدى تيمية ابن غلعل ايلهرة، الشريعة يخالخ، مجا برئ *دوأوآ 
رمحوعبارته، بعمى في الشاذلي الشخ على عنده يرد ا ملبيان اثتاءنمتيماته مب 

المزكراتإنكارْ ني عليه عب فلا بدإل؛ا ؛^٥ ولو يداك، يتمرد لم الله رحمه 
كان.من كا*ا صاحبها علي وردها 

ببن الله عيد بن على الحز أبر رالناذلي العبر: نى الذمي تال 
بهاوصحبه الإسكندرية، سكن ناذلية، الالئاتفة ثتح الزاهد الغربي . الحميال

رعنهعنيا، الإعتدار في له رسكلف، ترهم مشكلة التصرف في وله جماعة، 
المرسياأ.م.العباس ابر الشيخ احد 

الشيحعليها رد مشكلة، التصوف في عبارات وله ت تاريحه في الوردي ابن وتال 
فيما»اما فقال: شيخك؟ من له: فيل أنه المناوئ انروفح عبد نقل وتد تيمية•، ابن 

حمةأبحر: رت عثمن امني اني فالأن وأما منيش، بن لام الفعبد مضى 
اللهبغير ام والأنالترسل الشاذلي على أحدا وند ، أرصبة، ة وحماؤية مم

٠أحزابه بعمى فى التصرف وكلمات 

سمج٣ً- 
بهله وحصل الحر، وتعلم الهند إلى سافر الحلاج أرإن العبر: في الذهبي تال 
دمه،أباحته كغريات منه بدت ثم الإيماني، الحال، منه وهرب شيطاني حال، 

كدأبكثير حلل، به قفل بالكرامات، الحر الناس على واشتبه ا صنمه وكسرت 
وتال، تهاام،ُ الله عصمه من والعموم !^•►LJ،، مقتل إلى يكون ومحن مضى من 

لأنأبعدوا، فما حنون، من مس به ناس ونال، فأصابوا، ساحر، ناس ، Jli*ايضأ: 
الدك،المصاب أو كالممروع هو أو حتفه، محرحب، ذلك، إذ عاقل عن يصدر الذي 

٥٣



ار،تعالله ولى عارف رجل هو بل ام: الأنعمن ناس وذال بالمسات، يخبر 
والثاني:ور، انه احدهما : رجهين من ذجهلرا شاء، ما فلثل كرامات صاحب 

•الخزُ إلا يقول نر ثاء ها ينول الول أن 
ذيني نتل حبث كافر الحلاج ٠ المرفه: تاريخ في لمي الونال 

كانأنه وأوصح تاريخه، ني ح_اله الخطسس، هتالث، ند "اه • سة؟ أواوة اان
الأعتمادء.صبى ممرهآ صاحرأ 

وغالب. ..٠ ت ته إجابأثنا، فى فقال قلاني العحجر ابن الحافظ عنه ومثل 

ممح،،بن الدين محب، ومنهم نة يالنلمالتمرف مزجوا الدين الصرفة هرلأء 
هم،مّبب، انح، كلام ذذي< ض، الإتحاد ني وكلامهم الفارض، بن الدين وشرف 

التمرحالفارض لأبن الكبرى التاثية٠ ٠القميادة في نفاتح ذللث، مجن ارالفصوص، 
منوجوهأ له وذكروا العلم أهل من كنير ذللث، تأول وفد عليه، والهن، بالاتحاد 

.م.١^٤٠١أهل كلام لظاهر منابذ كلامهم ظاهر ولكن التأويل، 
الله«اإلا الحة في »u وقوله: الحق،، »أ1 الحلاج: أقوال ومن 
ؤإنرب ظ.اك عيد نلت، فإن عيد والرب رب والعيد عربى: ابن أنوال ومن، 

.إ، إ إ يكلمؤ فأنى رب نلتؤ 

ومحفرحلالموفية عند الإتحاد عقتدة عر يدل مما الخافثل عناه ما بعمى فهدا 

ظامإر الدمح، مم منح، ذلك مر إر هم بعشا بهنائي التب، التكالف 
وشريعة.وحقيقة وباض، 

شبب ض رامح، 
حالفمن على القول وثقيل البيع، ذراثع سل محي التشدد كير تيمية ابن كان لما 

ملمةكلامهم المخستلط الصشن بعفس على الإعّ~~راصل وغزير المتع، الشميع 
نىفال نقد فاسد، ظن وهدا الأولياء، كرامات بكر أنه البعض ظن التهاJشن، 

نصهما الرحمن، وأولياء الشيهلان أولياء ييرأا الالفرءان كتابه 

بهأمر ما فيفعلون ، بمحمد المهتدون هم المتقون تعالى الله اء ررنأولث
اللهفيربيهم فيه، بيعوه أن لهم يقن فيما يه ويقتدون عنه، لهى عما وينتهون 

ولهمأنرارْ، من قلوبهم في تعار الله ذق ؤيق—منه، وروح بملائكة ار تع



تعارالله اولياء ونمار التقن، أولياؤ، ا بهوجل عز الله يكرم التي الكرامات 
سنامسيرات كاث ما مثل _1_من انر خاجن أر 1^■ نى حجة كرامتهم 
فينهب رسوله اتباع ببركة حصلت إنما تعار الله أربا، وكرامات كذلك، 
معجزة،ألف نحو جمعت التي ه، الرسول معجزات ر حل تال الخفقة 

جدأ؛كثٍرة الصالح؛ن وساتر بعدمحم رالتايسن أصحابه وكرامات 
مهاالظلة مثل الماء من فنزل الكهف، سررة يقرا حضر بن أصيد كان محا مثل 

عمرانعر لم تالملأتكة ركاست لقراءته سع ننزلت اللأتكة، وهى الرج أمثال 
ماوصبح المحفة بحن، قصحفة في يأكلان الدرداء وابر سالمان وكان !؛^ ٠٥٢بن 

ليلةر ه الله رسول عند من حرجا حضر بن وأبد بشر بن وهماي نها، 
أموحرجت، معهمارا؛، القرء افترق اقترنا فلما محل، ر النترف لهما فأضاء .غللمة 

رقتكان فلما ر، العطيِمن تمرت فكادت ماء ولا زاد معها وليس مهاجرة اممن 
معلق،أبمى برناء دلر فإذا فرفعته ها رأمعر حأ صممت صائمة ركانت الفطر 

اللهرسول مور وسفينة عمرعا، بقية عطنت وما رؤيت حتى منه فثربت، 
إرأوصله حتى الأسد معه ثى نم الله رل رسرسول انه د الأصأنمير 

نشربهالم تثرب حتى لم نلا فقالوا حصنآ حاصر الرلبد بن وخالد ، مقمدْ 
.مشهورة رالقمة المنبر من سالية نائي عنه الله رصي وعمر ، يضرم فلم 

ومنمشى إنه فالنار، ني ألتى الذي الخولاز لم ملأبي حرى ا مذلك ومثل 
أصحابهإر التفت، نم مدها من بالخثسا ترمي وص دجلة عر العكر من معه 

بعضهم:ال فقفيه؟ تعار الله أدعرا حتى شيثآ متاعكم مجن تفقدون •،هل فقال: 
.. فأنمدها. بثئ تعلقت ند فرحدرها فاتّعه اتبعني فقال: مخلاة، فقدت 

الاستقامةصايطها الكرامة أن وارصح ، ي١ء الأولكرامات من الكثير الله رحمه ساق وند 
أوالماء علي، منك، b^، حتى بالرجل يغتر لا وانه رسوله}.■< سنة وعر الله كتاب عر 
كرامةفهي المطهرة للشريعة موافقأ كان فان المنة، عر عمله نعرض حتى الهراء، ر طار 

منعلى أبكم مل ؤ تعار؛ قال الخلق وفتنة للتلثيس شيطانية حارنة كانت، ؤإلأ رحمانية 
.٢[  ٢٢، ٢ ٢ أنمب]اكءراء;١ آقاك كل عر ننزل ( ttT)اك؛اطتي تنزل 

رءترًالخارق رواء را( 

٥٥



اكرسل:ر يمؤة اين راى 
نصه:ما الكي ابن محلى الرد فى *الإٍتزاثةا كتاب ني الله رحمه غال 

الفعان عالم له، راج نمار، لله مائل م إنما الرسل إن القاتل: غول اون 
عند،،منزلته لشرف تمال الله يعه بمن إليه توسل ؤإنما له، شريك لا بيده والضر 
الصالح.الرجل من الدعاء كطلب الراد، وحمول الإجابة، إر أقرب لتكون 

يحس،يما أريد فإن مجل، لنقل يعس،، بما تمار الله إر المد تور نيقال؛ 
بالإيمانإله يتوز أن بمحثا تحالي، والله حق، نهدا إليه به يتول أن تعار الله 

ومرالأنم،ومحناعته ومجح_ته بيه عر واللام والصلاة الح، الموالعمل 
أؤيدؤإن إليه، بها يتوسل أن نمار الله يمتا التي الأموي من هي ونحرها فهد0 

بهيترمل أن تمار الله يحسا ما هناك يكن لم ئإن ذاته يحبا بما إليه يتول أنه 
.. رشرعآ. عقلأ باطل فهدا 

وميالة،هده أن ريس، فلا له وطاعة به إيمان منى كان أو ر، دعاء محنه كان فإن 
السب،ر يحمل لم إذا يها فر وصيلة فأي تعالى لله الحربة ذاته ص راما 

ينفعهبه والمؤمن يضه، لم به كفر مجن به توصل لو ولهذا يها، فبه أمرمت، الذي 
دجلعز ربهم وبغ، البال بتن الويلة أن نتتن الرماتل، أمظم وعر به الإيمان 
الصّالخان،بدعاء توصل ر، ادع للرجل؛ القال ونول وطاعتهم، بالرز الإيمان 

ه.الض كثناعة اكاسة الأسباب جمالة من وهر 
أنلأحد وليس الأتلاع لا الأتباع على مناها بادات، العإن فيقال؛ الشروع وأما 

مشرؤعمن فيه وما الدعاء عر وتكلم .*، .الله.به يأذن م لما الدين من ينّخ 
ماراتباع والسنة بالكتاب الإعتمام ر والجاه عادة فال ٠٠غال؛ أن إر مثرؤع وعتر 
كماالشرعية، الأدعية يلتزم أن ان للإنفينيغي بادات، العأجل من الدعاء ر شرع 

روقال المستقيم،، الصراط هو هدا فإن الشرعية، الصورة عبادته ساتر في يتحرى 
بغيرهأو بالييه الإستغاثة يجرز إنه قوله؛ ُوأءا الكي ابن علي الرد معرض 

وميالةأنه معنى عر فيه وجل عز الله ايث، يتغما كل ر والصالخ،ن الأبباء من 
مجنولا السلمان، علما، من أحد قبله يقله لم نول فهدا تعالى، الله ومال مجن 

مفترؤإما الدين، على ر م؛ إما ارة العبهده وقار غيرهم، ولا واكابعان الصحابة 

٥٦



أويالنى تغاث يانه ت النول اكائل إطلاق بل اللمن، عر ملبس اللغت، على 
اللغةنى منه الناس نهم لا فه، تعار انلم* نغاث يما كر نى غيرهما أو المالح 

اللهرانل س وماله انه معنى عر رنول؛ م>ِيح، ر كغهر ما إلا بمرفرنها التي 
فانكفرأ، يكون أن عن المعروفة لغة الر اللغغل >ازا مدلول يخرج لا تعار، 

طال،الإسغاثة كانتط إذا فوبالحعالة . . منه. الغ—وثم طلب يالثخص الإسغاثة 
منأر المخلوق من ذلل؛، طال، كان مراء والنية، الكربة من والتخليهى الإغاثة 

أنلزم نقد مه، تعال الله بتغايث، ما كل ر بمخلوق الإصغانة جوز وند الخالق، 
وحل.عز الله من يطالِإ ما كل المخلوق هذا من يْلالح 

منبمللمإ أن جوز من فإنه ينجيه لا فهذا الوسيلة، معنى على إنه ثيل: ؤإن 
يندرلا ما بل الملمن، باجماع كافر نهر تعار الله من يطلب U كل المخلوق 

محنطلب، ومن لم؛ن، الباحماع أصلا المخلوق من طالبه يجور لا الله إلا عليه 
عروالصر البايت،، رإنّااّتا الميلر ؤإنزال القلر'ب، وهداية الذنوب، غفران المخلوق 
زعمتمالأين ادعوا ثل ؤ تحار؛ غال وغد العاين، برب كافر فهر الدين، هم، الأعداء 

ربهمإلى يتنرن يدعون الدين آولبك نحوبلا)jZ( ولا عنكم الفر كشمج فلايملكرن دونه نن 
محذوراكان ربك غياب إن عذابه ريحائون رحمته ويرجون أنب، أيهم الرمتلة 

يحللا ا كموالخام، لهرمة يا ترمل اليجوز لا انه الله رحمه اوصح وقد 
منيهلل، أن يحل لا كما الخالق، من يهلل، ما منه يهللب، بأن بالمخلوق الإصتغاثة 

كقولوصفاته الله بأسماء الومل أما الحاصر، الحي من يطاو_ا ما الست، أو الغائب، 
نهميترسم ممن يطلب أن بمعنى الصالحن بدعاء والرمل نيوم، يا حم، يا الرجل( 

نيكما الإحلاص نيه يترسم اللؤ، الصالح بالعمل والرمل له، يدعوا أن الملاح 
فراجعيجرز، هدا فإن الصخرة علتهم وأطبقت الغار لحلوا الذين اكلائة قصة 

هلْر يحرم وما يحل ا ميين( تفرق حتى والوسيلة الرمل فى الله رحمه كلامه 

ا"ْ،يه:)ا(الإما.

٥٧





الأسي،والمجد الخرام، المجد اجد: مثلاثت إلي إلا الرحال تثد ألأ : ل  Liه 
ندرغلو ، والعمل؛< صحته على الأٌة اتغ—تت آحا-يث ومحن؛ ، هذاأ جدى وم

الثلاثةهذْ غير إر اقر باو فه، ربعكف منهي، أو مجد ر بملي أن ارحل 
عمر؛أو لخح الحرام الجد يأتي ان نازل دلو الأئمة، باتفاق ذلك عيه يجب لم 

المجدأو ه الّك، مّجد بأني أن نذل ولد العلماء، اق باتفذلك عليه وجب 
والشافعيماللن، محي الذر بهيا الرفاء علبه وجب امحكاف، أو لملأة الأنمص 
ومنفال: انه ر. الني عن تبت كعا بكل اء الرفيرجبرن فإنهم واحمد، 

غيرة بقعإلى فر الواما البخاري، رئاْ الحديث، .١ . فليتلعه. الله يطع أن نذر 
بعضنم حتى ندرء، إذا إليها فر الالعلماء من أحد يرجنا فلم الثلاثة الماجد 
فباءمجد ان ح الثلاثة، من لبس لأنه فتاء، مجد إلا باقر لا أنه على العلماء 

'منالصحيح: ني كما رحل بثي لبن ذللث، لأن بالدينة كان لن زيارته نحب ت
ولأن: قالواكعمرءا كان فيه الصلاة إلا يريد لا قثاء مجد أتى نم ببته في تطهر 
والتايع^ن،الصحابة من احد يفعلها لم والصالحن؛دعة الأنبياء قبور لزيارئ الفر 

اعتئدفهن اللم،ن أنمة من احد ا استحبهولا ه، الله ل، رم بها أمر ولا 
الأمة*ا.ه.ؤإجماع لدنة مخالف، فهدا وفعلها عبادة ذلل؛، 

يالنمرصمعرفه رمدى الإسلام، شخ قدم رسوخ مدى على يدل، القل وعدا 
عتادمخالنة على يدللثؤ كما فيه، اخلفوا وما عليه، اتفقوا ما العلم، أهل رأمالا 
الييقبر نيارة أن إلى الله رحمه ذم، رلذلالثا إليها، الرحال، يشد ومن المرر، 

مأذونالبرى للمجد الرحال، فشد بالمدينة، مجيء لزيارة تبعأ تأتي نما ! ،
تحيةأولا فيه بملي أن ه مجده على قدم لمن ين و؛التالي الشر، دون مه 

وعلىعليه لأم للمس 'لّمح، قبر إلمحا يتوجه ثم أدركها إن الفريضة أو الجد 
سفرء.من قادمآ كان إذا محهما الله رصي صاحبيه 

٥٩



رالرافمحةالشعات عالي رده 
٠الكرامة ءامنهاج كتاب عر رد المنة ءمنهاج كتابه الإسلام مخ ألف 

القرآنبحغثل تغر لا ة ُالراذذال؛ الله رحمه اوصح وند الحار ا،لطهر لأبن 
ياتارتعتتى ولا معاسه، عار الدالة الأدلة وطلب وتفسرْ، معابه، ومعرفة 
|عصعن تنقل آثار عدتها بل الكهم وممجآحدهم تعرف حتى والتابمن الصحابة 

اجدالمونمللهم الماهد رتعذلمهم غالوعم وبين وكدب'، صدق فها البت، آل 
اتخيوهمحتى الأئمة ر بل الرمل ني غلوا الرافضة ْوكدس منهجه في فقال 

الرمل،بها أمرهم الش ه لمربك لا وحدْ الله عبادة فتركوا الله، دون من اربابآ 
فيهابمالون فلا اسمه، فيها ويدكر ترفر أن الله أمر التي الماجد يعطلون فتجدهم 
غيهاصالوا فيها صالوا ؤإن حرمة، كبير عندهم لها ولمى جماعة، ولا جمعة 

هةمشابعاليهسا فيعكفرن ، بور القعر المنتة المشاهد ؤيعتلمون وحدانآ، 
العتيق،.المن، إر يحج كما إليها ؤيحجرن ١ للمشركن 

عقليانلهم دنهم في ءوهم ال: فنللمعتزلة متأخريهم اتثاع إر ار وأث
إمافيكون منهم ق، تقلمن إلا المعتزلة أتبلمع فيها *سأحروهم فالعقاليايت، ومرعبايت،، 

هدامصنف مثل الرفض ذلك إر ؤيقم ؤإعتزال، فلقة من ممتزجآ ا ؤإمفبلموفآ 
ءيوالونفقال: الدين لأعداء موالاتهم عر وتكلم الحلي- المطهر ابن -أي الكثاب 

وليسوالمثرين، والمارى اليهود من معادنهم احد كل يعرف الذين الدين أعداء 
كانن،ظهورهم فبداية إ نراعدت، اد ؤإفعراه ونقفى الإسلام هدم في إلا عيش لهم 
فال، معلومة وغيرهم التتار هع تحالفاتهم !م مشبوهة، اليهودي صتأ ابن يد عر 

للملبن،مرادته من أكثر تلمه ومهل مجن الكفار يراد منهم *وكير تيمية: ابن 
ببلاددمائهم ومنكرا الملمن وتتلوا الشرق جهة من الكفار الترك أحرج لما دلهدا 

الملم،ن،عر لهم معاونة الرافضة كانت، وغيرها والحرير؛ والشام والعراق حرامان 
معاونةالناص اشد من كانوا < ١^١٥۵من وغيرهم وحلب بالمام كانوا الدين وكدللت، 

كانتبالشام الملبن ئاتلموا الدين اري التموظللث< الملبن، قتال على لهم 
نكرنوغيره بالعراق دولة للتهود صار لما وكدللث، لهم، العاونأن أعظم من الرافضة 

واليهودالمثرين من الكفار يوالون داتمآ فهم أعوانهم أعظم من الرافضة 

محهاجعر حلائه لإقامه يميعون لا الإعتئاد ى المرنة عم أولاد المعه أن عليك لايخفى — ١ 
•الكرم رصحابمه الله. رمول عله كاد *ا طل عن طتحرافهم لغلوهم وذلك البوأ 



ءرمنالله! رحمه وتال ومعادنهم^، المسلمن كال عر ؤيعارنهم والمارق، 
وعثمانوعمر بكر أبا يذكر المفترق ألكذاب انرانضى المكحل هذا ان 

البردالعنلاتم واللين الملم أهمل من اللمءن أتمه وسائر رالا؛عآن السابذين وماتر 
للهارسه بممحالسلمين محي اثنهر غد من إر ويجبجأ ياخوانه هو علهم يننريها 

شهادتهمحع روحهء الله ءيدص ت ويقول شيخنا وقال محه؛ يقول ورصرله، 
والأخرينالأولن من خيار طاتنة لمة ومع امثاله وعلى بالكم عل—ه 

يرمحونامحاب من نما أوئرا ^؛_ إز ر ألم ؤ تعالى: غرله ممى فى داخلون وهؤلاء 
الذين؟ركلذ مبيلأ)ج اإذونآم؛را من أملئ مولا، للذين'كمرا لرن ليم والطاعون بالجبن 

يعةالشناقض ^ [،، ٥٢، 0 ١ (،: ٠JlJ نمرا له نجد فلن الله يفن رمن الك نمنهم 
آياتهم، اء الأنبياب أنيعظمرن أنهم الرانفة جهل من مم فنال؛ نتهم بيرعص

يعظمرنحى للهوى، راتاع عصية ذللئا كل أزواجهم، فى ؤيقدحون وابنانهم 
الرافضة®كلام ال؛ ون، الرعن؛ن، أم عاتنة فى ؤيقدحرن رالح؛ن والخن فامحلمة 

ويعيبونالدين، لا والأباء للنسؤ يتعصبون الخِاهلبة فى المشركن كلام جنس من 
الآيا١تvا،—، ، الحاهلية، فعل من هذا وكل وتقواه، ابمانه ينقص لا بما ان الإنس—

وفىمحه الله رصي على امة إمعلى الحلي الطهر ابن بها امحدل الش والأحاديث، 
علاقةلا إما الررايايت، مدم معظم أن تيمية ابن اوصح فقد ، الثبت، أهل أئمة منافي، 

أنكعا منها، ا بتهيثأن يريد التي العني *ع تتتانض ا أنهأو بتاتآ البيت، بال لها 
إلىالروايات! هدْ من كثيرأ الطهر اين ي، نوقد ، وموصرعة ينة صعأكثرما 

الصحيح؛نفي لا ترجد لا أنها تيمية ابن وأثبنا أحمد، الإمام ني ومحالصحيح؛ن 
محه،الله رصي علي في تناقضهم أتبت، وقد مرصرع، ها بعضبل المني نل، ولا 

واستلبواعليه وبالوا الصحابة قهرْ نم الرسول، دين أقام الذي هر جعلوه حنن، 
فيلله مثركأ كان ®فمن مية؛ تيابن يقول ذللن، وفي ، يزعمرن كما منه الخلافة 

فيهدا يفعل لا وكبن، الناس، وأملم الكفار قهر حتى ه محمد دين إقامة 
محنهموأقل الرسول، بعثة ئد الرجودين الكفار من أقل هم عليه بغوا طائفة قهر 

اميةالإمحإنبات على بها ي—تدلون التي الأدلة أما ، متهم' الحق إلى وأقرب شوكة 
العقثدةهدْ أن وأثبتح بها استهزأ فقد انب، الغالإمام عقيدة سئما ولا ونقلأ، عقلأ 

مجنهر يعة الشئد القرآن ونفير والتعطيل والبطالة والخلاف الفساد محوي تتمر لا 
.تيمية ابن قال كما منه كشر من نر هو بل والباطنية والقرامطة اللاحدة ير نفجني 







نصوص*المن لمى ب تأؤيل لا تيمية ابن الإسلام وشيخ اللف عب فمن 
إلىاللف اضطر غرمحا ولا المنان نى لا واحد نص يرجد ولا إطلأنأ الترب 
علىيدل ما نفها ثى نحمل المواون ذكرها التي والأحاديث الايات وكل تآؤيله، 

درنتعار الله تنزيه علي يدل والذي منها، لف اله نهالذي الصمح العني 
التأويل•إر حاجة أدر 







القالدىالتهجي الصراع 

رالأ؛بماوجىا

المينالمأبينر يحدث محا عتائدى، صراع نلطن ني الهرد انمرنع«ع 
بورما،ر يدور وما الثيثان، نى والملاحية الملمن و|ين الهند، ني والهندوص 
نيوالأحزاب الأفراد ؛؛"ن يحدث وما العقاثدي، اثمرلع جملة من هر ، ركنمر 

المنهجياكريإ دائرة تثماله رومحلية، رثرمئة، ونيرعية، لسرالة، الراحل البلد 
المالاستلأم ذلك، على رترو_ا مملحين دراغ صورت ظهر ئإن حتى اندي، العق

وحيال،وهمم الحركة العقامم فنيان والعتاد، التلاد علي ال—يطرن أو والتررل، 
٠العكر، مجراة ءالسالوك ثالرا؛ وكما 

رثال:^)١(، يدن١^ ذال;عالى:
اسمفيها ذكر اجد رموصلوات ريع صوامع لهدت يعض بعضهم الناس الد دفع لولا وؤ 

ي)م،سباسمضاواطوفيوسفذ'اهوض وjال: اشنير'اي)آ(، 
الآرضبء)أ(،ني نمى الناس ينفع ما رأما جناء دد'عب ١^،- ؤق؛ما : ولال 
اواأ1اءتهم مفنكم من ■'؛^'١ الذين مثل يأتكم ولما الجنذ ند٢^١ أن حبم أم ؤ ت ونال 
اثنمر إن ألا الله نمر مز معه واأدسآمحوا ول ارميمول حتى وزلزلوا والفراء 

ب)ْ(.فريب 
دائرةإلي انتقلنا فإذا ض، مثل ينبمل، ولا كثيرة انمي هدا في والايات 

وفرقاليهرد، طواف ب؛ن صرنع من يعدث مما قريتة ررة حموجدنا الإسلام 
وأردوزكس~,وكايرليك، "بروتستانت،، النصارى 

٢٠١:المر؛ ١( 

الأنما»؛حا( ١٢
١٧الرص: !(
٢١٤:المر؛ ٥( 
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وانملة، رسمن انمن ر دبهم ر اقوي الكتاب ١ءاا رإن • ه المى فول 
راحدزالتاوإلأ ذى كليا الأهماء— بمي — ملت رل.-عين ثلانة على سثمق الأمة ملء 
كالمجرب)جالم1لمتي ألجعل ؤ كالكافر; لم المسنحعل لا )ا(ونحن ا-ب4اءةا وص 

؟)٢(.ننمكف'حكمون »ا 
علكوجا; نللممك ؤإن يحب لم والومحك، أءطاك ئإن يبغض فالكافر 

اللهرصي عود مابن فال كما كله، شر الهاية في والخلاف تيمية، ابن يقول كما 
الاثاعرةمن مخالفيه مجن الإملأم نخ على والأذى الشر انحر كيف رأينا وند همته 

ي؛ندائر فاك.راع محجنه، في ومات بل الله رحمه مرات حبس حتى والصوفية، 
والواجب،وونت، عمر كل نى والباطل، والحق والبدعة، نة والوالكفر، الإممان 

العضمن وعجز البعض من لقصور ولكن واحدئ، يدأ يكونوا أن النة أهل على 
عليهكان ما مثل على نكرن أن عالما فالراحب، التفريق هذا كان الأنمر، 
رايرفي والناظر عهم، وسما يعنا وأن الكرام، وصحابته ، ^^ الله رمرل 
الفابعلهذا من وبعدأ نربآ، بينها فيما متفاوتة —ا أنه ميجد العاصسرة، الدعوات 
أصولإلى أقرب الأحر وبعضها الارية، الفرق، أصول من قريب فبعضها رالتزان، 

بينوقد الحق إلي الناس أقربا مع نتعاون أن عليتا والواجب، والحماعة، المنة أهل 
الفرقُن، أنه معع، نجع على الحكم ابط فالاعتصام في الله رحمه الشاطئي 

معنىنى الاج؛ة فة ك بخلافها نرثآ ند إثما الفرق هنْ أن قتال: الضالة 
الحزتيإذ ات، ا.لزتيمن جزئ في لا الشريعة قواعد من وقاعدة الدين في كلي 

عندالتفرق ينشأ ؤإنما شيعآ، التفرق ها يبييع مخالقة عنه ينشأ لا الشاي والمرعي 
كثرةالكلية القاعدة مجرى ؤيجرى قوله: إلى • • • الكلية الأمور في المخالفة وقؤع 

منكثير على ذلك، عاد المخترعة فرؤع الإنشاء مجن أكثر إذا المتيح فإن ابزتياي-،، 
٠، الشريعة؛العارصةاا)ّآ( 

ومحنةالله كتاب وفق الإسلامية الحياة امحنثثاف ومحاولة الله لدين العمل إن 

أنا١^١ تال: الل٠؟ رّول هم؛1 س اكرمذك،: رواية وى الأيانى. 
,١٣ص,

1الإءممام)"'ا/أ(ا)٣( 

٦٨





اكقهيةمحمية ابن أصؤل 
محمية:ابن محل الاستدلال فى الص مكانة أولأ: 
النصوصعع يدور نهر النص، مدرسة أنها يمنة ابن مدرسة عن ينال أن يمح 

تالله رحمه ءندْ والص حالغها، ما إلى يلتنت ولا بمرحبها بمي دارت، حث 
وهذاولامة، أو ئهلمة دلاله اللنفل كان سراء والسنة الكتاب ألفاخل ت تارة به لايراد 

اميالص ويراد المكالغ؛نا، أحكام تتناول ®المرص نال؛ من نول مجن الراد هر 
أنزلالذي ^1^ ؤتكثرئسميرا<، كقوله: القيض نحتمل لا قضية دلاله 

رصالخلل، هو ٠^^ الص، هر ظلكتاب اماببامحرالخران،لى، 
منوان الأفعال، أحكام لخمة ساملة والسنة الكتاب نمرص أن تيمية ابن وأكد 

الكتابنمرص من الالم؛ن ي؛ن الزلخ ائل معامة في الزلع في ينمل ما ءلل-ا 
ذلك.وحد والسنة 

بالإجماع:النص علاقة ثامحآ: 
ناسخنمى الإح٠اع ومع إلا عنده يثت لا المن ، حلافعلى الإجم؛ع وانعقاد 

تيمية؛ابن ؤيمرل المى، ينخ لا والإح_ماع الأول، للنصي نامح انه مته يعلم 
الغالهلن،من طاتفة يقلن كما بعده أحد الرسول مرعه ما نسح يجور اررلأ 

مخالفأ،لا الرسول يه حاء لما موافقآ إلا يكرن فلا المسالمون عليه اجمع ما كل بل 
المىالأمة تحففل له، الاسح المن الأمة فع الأمة منسوخ؛إ-حملع نمى وكل 

منواوحسا عندها أهم الاّح الهى وحففل المنسوخ، المن تحففل كما الاسح 
المنسوخ،.المن حفظ 

منوكثير متمرصة، كلها فرحدناها الاحماع مرارد تقرأنا امحلألكن ونال؛ 
الحماعة،.وانق وقد المحن يعلم لم الخماء 

حفيولا جلي بنمي فيها يستدل لا انه على اتفقوا مجردة الة م®وأما وقال؛ 
اعرفه،.لا ما فهذا 

١٩٦:الترو )ا(
اكررى:با)'ا(
)آا/س'ا(اكاوك، امجموع )٣( 
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غلابه الاحتجاج حاز ؤإن الإحماع ُهذا ا'لآحاع،بول ض اك يندم وعر 
انالإنيجزم لا ظنية حجة هدا لأن ٠ يه ة ُائعلم« ص أ ا!نثنديا أن يجرز 

الاجماعنالحالم، بانتنا، نشر رحين، الخا!ف، بإذِتغا، م ٦. لا فإنه محتها، 
أترىهو والظن ظنية، حجة هر نيه ينش، ولا عدمه طن كان إذا وأما نهلعى، 

اكس،دلالة ندم الإجماع بثبوت ظنه من اقرى المن لدلالة النلن كان فتى 0، 
.٢ ر١ ا . ..هذالدم اقرى للإجماع ظنه كان ومتى 

ليت•،وغبرهم 'لأربعة كالغتها» الأئمة عض باقرال، ءإن الله! وحسمه وقال 
تقلبيمص الناص نهرا أنهم بت ُد يا السلمن، باتناق إجماعآ ولا حجةلأزمة، 

دلى' ان امروا إنهم بل به. قالوا مما أنوق والتنة الكاب• فى قرلأ واوا إذا 
رآ؛واJنة١ ^، L^lعيه 

الصواشاس:محن الخلاقة 
عندهوالنعس تيمية، ابن عند اّد فقياس فهر النهس دلالة حالم، اص قيكل 
فانهالعدل، باب من الصحيح اروالنياص ت تيمية ابن يقول القياص، على مقدم 
دلالةترافق الصحيح القياس ودلالة ، وتفريق؛خن التماتلثن، بين تسوية 

يخالم،نص يرجد ر'لآ د، فامقياس نهر الصر دلالة ح حالنسقياس فكل النص، 
آالصحيح*ار المنقول يخالف صريح معقول يوجل لا كما صحيءحآ، قياما 

استخداميرفض كما بالقياس عليها المجمع والأحكام النصوص رد يقيل لا وهر 
والإج٠اع.التعس مواجهة فى القياصاا حلاف ارهدا ت عتارة 

آتهقعلعآ علمنا القياص، بخلاف جاء التعس أن عالمنا لروحيث، ت الله رحمه قال 
مثلهاا أنهينلن الك، الصرر تللئ، عن امتازت النص صررة أن بمعنى ي، فامحقياس 

يخالفاما ة الثريعفى فلتس احكم، بدللثح لها الشاؤع تخميعض أوجتح بوصفا 
المن الناس مجن كان ؤإن اسد، الفالقياس يخالف، ما فيها لكن صحيحآ، قيامحأ 
؛٤١مادء( يعلم 
.l(r٦٨^ص٣ع١لخ\Jى)٩)/)١( 
ام،بممرعاكاوى)'آ/'ا(أ.)٢( 
!I١٩ النماوى •برع )٢( 
ْ(ر.Y/^ )* الغتاوى أمجمرع )٤( 
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صحيحناس أو إجماع وجود سلم لا تيمب ابن أن نرى فأن وهكذا 
كلزومائل الميعص نى العنها٠ بعض حالف ولهذا النص، خلاف على 

..الثلاث.المللاق 

ولذلكغيره، خلاف وذلك نته باطل لا الذي الحق هر و'ثا اءفرآنآ فالص 
ّالصحيح والإجماع القاص حجية انراره ْع الإمتادلأل، في مراه ما عر قدمه 
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الإمثصحاب

الإيسمحابالإملأم؛ى هيح رأى 
عن٢ ١ ص والكرامات' ااالمعج_زات رالة ني الإصسلأم نخ ينول 

وانتماؤْثبرته يعلم لم فيما الأصل على ءال—ناء ■ ُرعو ■' تصحاب الإم
إعممادني حجة هو وعل ؛الإنفاق، الإعطاد عدم على حجة وهر يااشرعا، 

ملأناأ.ه.فيه العدم؟ 
دليلاأر السنة أو الكتاب من نصا يجد ولم مالة، عليه عرمحت إذا فالجتهد 

يالإياحةيحكم أن عليه كان التحريم، أو بالإباحة الشرعي حكمها ي-؛ن آحر شرعيآ 
الخالهي الأباحة وهده شرعأ، حرم ما إلا الإباحة الأشياء في الأصل أن علي بنا* 

تنيرعلكا تل دللديه يقم لم دام فما جبا، الأرض فى ا معليها الله حلق الك، 
كانما بقاء فالأصل الأصلية، الإباحة على بانيآ ادكم يكون أن يجب الحال، هدْ 
لدلالةالإمتبقاء هر الراس؛ ني والإمممحاب ، يغيرْ ما يشت حض كان ما على 

عنتكالم من على الله رحمه القيم ابن امحرض وغد الحكم، به بن، الذي الدليل 
الحال،بتغير علمهم لعدم بموجه لجزمهم ستحمه، عا نوق وجمله الإمتصحاب 

اللث،مأصحاب من الأكثرين قول ونقل بالميم، علما العلم عدم ليس أنه مع 
١علي الأمر لإتقاُ بملح أنه إلى وغيرهم' وأحمد والشافعي  إذالأنه عليه كان ٠ 

بقاءالنلن عر غلب الأولى- للخال الغير -أي: اكاغل اقناء الفلز على غل، 
ءليهالا،أ.م.ماكان الأمرعلى 
الرسالة:الصائح من مرهقه 

الالشريعة أمول من أصل لها يشهد لا التي ٠ أي المرسلة بالصالح القصود 
سىآحر:أو ولا؛الإلغاء، بالإمحبار 

مجنأصل له يشهد لا منامك، أمر اعتبار إلى معناها يرمع التب، الح المأنها 
عدمأر اعتيارها إلى يدعوا الشارع من بنص مقيدة غير فهي وبالتالي مض، الشارع 

ر٢٩٤/١,٢٩0اJصزيi)بم ض ٣"^ الالمض| رب عن الوثض »أءلأم راجع ١- 
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أكنلم زالالكست ذ م لي؛ أو نغع حالب ذلك ،ع ِعا اءنّ ر ويكون اعتبارها، 
.الغمهية الأحكام أصرل من نه الخالق الأصل بهذا أحدأ المقهاء 
تبه للعمل توانرها من لأيد شروط نلاثة الأصل بهذا أحذ من اشترط وند 

ترنيمةادات العبلأن العبادات، لا ا،لعاملأت اتل مفى ذلك بكرن أن ~ ١ 
من،٠ ر اذا الأاحة نيا , فالأصا العاملات 1ما نقمان، أر زيادة دون تآحذ 

..ضرار.ولا ضرر لا مثل الك،لثة ضوابطها 
أدلتهامن دليل ولا الشريمن، مقاصد من مقمدأ المالح هدئ تعارفن ألا ٢— 

العرونة.

ض؛نحصيل غيها يكون أن او للمجتمع، فروؤية حقيقية الصلحة نكرن أن ٣" 
أددي(صرحمقب،•

الشربالأحكام طرق من الساح الطريق أن تمة ابن الإسلام شيغ ذكر وثد 
راح—حةمشعة يجلب النعل هذا أن المجتهد يرى أن وهر المرسلة، الصالح هى 

يمرنهافالفقهاء ، منهرر حلاف، نسه الهلريق نهدا ، يقسمه عا الرع نى ولسن 
•وقال الإستحان إليها مقربا ويعضّهم ارأي، يميه من ومنهم ا الرملة المصالح 

والأعراضوالأموال اللهوص يحلهفل الرسإلة المصالح يخص الناس بعض لألكن 
ودمالمنام جلب ني المرملة الصالح بل كذلك، ولمص والأديان، والعقول 

النسسمانا٠أحد فهر الخمسة ر الأمس، هذه عن الضار دم دن لكرم وما المصار، 
سالمعاملأتكالديأ فني الدين، ني و الدنيا في يكون المنفعة هوحلما ت ونال 

ككثيرالدين وش شرعي، حفل غير من للخلق مصلحة ليها يقال التي والأعمال 
منللامان مصيحة فيها يقال التي والرهديات والعبادات والأحوال العارف من 
تلكعن الماد دم نيها الي العقربان على الصالح قصر من شرعي، مغ غير 

بالمصالحالأحد في والحطة التثبته إلى ودعا نصرا، فقد الخم، ليحففل الاحرال 
الدينفي حصل جهته من فانه به، الإهتمسام ينبغي عظيم نمل رروهدا ت نمال 

بناءفاستعملوها مصالح رأوا العيال والعلماء الأعراء من وكثير عظيم، اصملراب 
...يعلموْ ولم الشؤع في ٌحُلرر هو ما منها يكون وقد الأصل، هذا على 
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باممضايلواكحلي الرذائل عن للتخر حثه 

االبلاء عند مانمبر لأوامررن ت والخمائ السنت أهل رصف، ر الله رحمسه تال 
ومحاسنالأحلاق مكارم إر ؤيدعرن القفاء، ممر والرصا الرخاء، عند والشكر 

،، خاةا|أ١ ابمالأاحنهم الزيهن ااّكل ه نوله معنى ييمقدون الأعمال، 
ظلمك،من عن وتعفوا •مّمك من ونملي قلعك من نمل ان إلى وتندبون 
الأمام،إلي رالإحان الحوار، وحن الأرحام، وصلت الوالودين بسر ؤامرون 

والغيرالحلأء الأخر عن ؤمهرن يالملوك، والرفق الل، وابن والماين، 
عنؤينهرن الأخلاق، بمالي ددوئ حق، نمر أو بحق الخلق علي والإ'-تهلالن 
الكتابمتسمون هم فإنما غيره، او هذا من ؤشعالرنه يقولونه ما وكل منامنها، 

الالكن ه، محمدأ به الله بعث الذي الإسلام دين هي وطريفتهم والمة، 
وهىواحدْ إلا النار في كالها نرقة وسمن ثلاثة علي ستنمرق أمته أجبر 

عالؤهانا ما مثل عالي كان من ءهم فال: أنه عنهس حديث وني الحمامة 
النهآهل هم الشوب عن الخالعس الحفي بالإسلام المتمسكون صار رأصحايى! 
ومصابيحالهدى أعلام ومنهم والصالحون، والشهداء اكديقرن وفيهم والخماعة، 

الأتمةومهم الأبدال، وفيهم الذكورة، والفضائل الأثررة، المناقب أولوا الدجى 
فيهمقال التي المنصورة الطاتفة وهم ودرايتهم، هدايتهم علي، السلمون أجمع الذين 
ولاخالفهم س مرمم لا الخق على ظامين ض ص طآلفأ تزال »لأ ائس 

اأاعأألمآ،.تقوم حي ذلهم خس 
ؤيهبهدانا، إذ يعد نلوبنا يزخ لا وأن منهم، يجعلنا أن العفلم، الله ال فن

العالان.رب لله والحمد الوهاب، هو إنه رحمة لدنه من لنا 

جان•وابن الترمذي' وأخرجه رم؛ آم روا• مح ص ١
لم.ومالخارعا روا• ٢" 
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المنه
بالحيراليروقن أن على مئ—نون نت الرأمحل ر زّدّة! اِن الإعلام نخ ثال 

أحدق ينلا الخابئن من وصمن احمل أهل من ممءجِهم المعروض كانمحابة 
محدْمن كير في منهم كيرأ أحهلآ لف الفإن وايفأ يكنر، أن عن ضفلأ مكنهم 

ءوهذات ثال أن إلى الأحهلا» يعص وذكر بذللئ،ا، التكبر يدم على واتنقرا انل الم
عدهمالتل تواتر ند يكن لم ا فلمهذا ومع المتواتر والغل بالإحماع معلوم حطآ 

التلبالحجة ه علبنامت من بدلك بكفر كان ؤإن يكنروا، لم بدلك 
شالخطأ من أن والإجماع والثة بالكتاب بت، ءفد ؛ وُال، ، م• • ١٠المتواتر 
؛٢١^٠١ ولا ينق لا بل ُخ،'ك يكفر لا ا م_ 

فدالشريعة أن المرصوع هذا في يعلم أن يبُي، "ومما • ه اللرحمه تيمية اين نال 
فيويكون ذلك، غير أو حلد أو بقتل إما الدنيا في تخص علي الحد بإقامة تأمرنا 

إقامةثل ومالعدالة علي بقانهم ْع رالمتآولن الغاة قتال مثل معذب غير الأحر؛ 
كماذلك ْع عليه الحد نقيم فإنا صحيحة توبة عليه الندرة يعد تاب من على الحد 

لوتربة تاسن، لقد فوله مع الغامدية وعلى الك، مبن ماعز على اليي أقامه 
فيهالمتازع الين■ شرب من على الحد إقامة ومثل له، لغفر مكي صاحب، نابها 

لهار'أ،أ.ه_تأثيل لا م-ن بخلاف العاJالة على باق بأنه العلم مع متأولأ 
بمكنمراض:جداصلق ه1م ثسه 

كافرفهر كذا فعل من فيقال قائله، بتكفير القول يهللق أو كفرأ القول يكون ند 
الحجةعله تمام حتي يكفر فلا الع؛ن الشخص أما كافر فهر كذا فال ومن 

ذوأو عالم يقيمها الحجة وهذه المعاذير، وتدرأ الشتهايت، تنتقي بحسبحط الرصّالية، 
أويدة بعببادية نشآ أو يالإعلام عهد حديث، الشخص هذ.ا فلعل ^٤، ٥٠صلطان 

وابنالروي، قال كما تكفيره يمغ تأؤيل عنده أو بها الله يعذره شنها>^، له عرصن، 
النوبيهنمة في ا كميالشبهاتؤ تدرا الحدود كان( ؤإذا العلماء، من وغيرهم تيمية 
رآهالما عليها اد عنه الله رصي عمر يقم ولم يدرهم؛را مرعوش مع زنن، اكي 

إذاأقول، ا علم من على إلا الحد »ليس عنه الله رصي عثمان له وفال بزناها تتهل 

١.( ٢٩٠اكاوك،)أآ\/)أا(
٨٨(، ٤٩٨ااكاوءا)'اا/)آ(



غربةُا وحصرصا التكنج أمر نى نحتاط أن أولى ثم فأولى كذلك الأمر لكن 
الأوضاع.واثحراف الخال 

لكفرننولكم  siJLiلو وأنا ت الخهمية رعالماء لقفاة يقول أحمن. الإمام لكن وند 
تيقول الوهاب عبد بن محمد الشخ ولكن جهالءا، عندي لأنكم أكفركم لا ولكني 

•اكفر لم البل-ئى السد أو الخيلأني —ادر الق عد قبر عند سجد الرجل رأت لو ®أنا 
الإسلامورثوا قد الناص إن ُحالفهاا يكفر الش الرسالة، الحجأن عله تقام حى 

حيىمن يحيى أن معه يتأكد تيامآ الرسالة الحجة عليهم تقم ولم معانيه وجهلوا 
يتفاوتضرورة الدين من العلوم ثم بينة عن ايضأ هالك من يهللن.، وأن بتنة عن 

ممديالكنر لأحيه ثال فعن وحال.ر، حيطة من لأبد ولدللث، ومخصا، ومكانآ زمانا 
وقدالمحيح، الحدين، ني حاء كما عليه حار ؤإلأ ذللنا كان إن احدهما بها باء 

وحهأوتعن عة تمحن الكفر المرء احتمل ®لو يقول• الله رحمه الك، ملكن 
.١ يالملم للنلن نحينا الإيمان علي لحمالته وجه من الإيمان واحتمل 
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يهيةاين الإملأم ينخ عند النمير 

ننولكتب الإسلام سخ أن ت الدرية العقود ني الهادي عبد ابن اظ الح—ذكر 
كسر؛ُضة أوله في وكتب القرآن، جمع عر الإست—دلال عن مجردة لف ال

ونحر، لالتاJكرة٠ أكن—ته بعضهات ر ويقول وآيات سرر ر يفوكان بالإمحتدلأل، 
كتبالسرر، عر مرتا تمميرأ القران جمع ر يكتس، أن مثه حلل—، لما يم ذللت،، 
محاب،،غير نى رون المسسه ند ما ونه شه، بين عر ما فيه القرآن ءإن يقول؛ 
الإنسانيطالع نربما اء، العلممن جماعة عر يرها تنأشكل الأياتؤ بعض ولكن 
يرأنفآية ر الواحد الممتن—، كتب وريما تنيرها، له سن ولا كتب عدة علمتها 

ؤإذاغيره، من احم لأنه بالدليل، الايايتح تاللمن، ير نففقهيت، بنفليرء، ءيرْ ؤينر 
•نظاترهار معنى تين آية معنى نئن 

معارمن الخمس- مجرات، من -أي؛ المرة هدء ر عر الله فتح ُند رذالت 
عروندمت، يتمترنها، العلماء من كثيرأ كان ؛أشياء العلم أصول ومن القرآن 
الإسلامشخ كتب وند هدار، نحر أر القرآن معار غير ر أوتار أكثر تقيح 
وجدكيه، من وغيره الفتاوى مجمؤع طالمر ومن التفير أصول ر نيمة مقدمة 
.ومعانيها الكريمة الايايتح ير نفمن الكثير 

وانقرآن اليمعاني  jjyا؛،والتالصحابة عناية مبخ الإمحلأم شخ اوضح رند 
نولهإن فالكريم، ونمه اتله ألقبلمنهم كما العك، هد* لهم بين . الرسول 

وكانت،وحذا، هدا ساول ^^نلأاسمارل'إتي'بمرا،، تعار: 
أبرتال ففد معانيه، معرفة درجة بلوغهم ر السبب هي القرآن تعلم ر طربمهم 

وعيدعفان بن كعثمان ألقرآن، يقرتوننا كانوا الذين وحدثنا السلمي: الرحمن عيد 
لمآيات عثر النبي. من تعلموا إذا كانوا وأنهم وغيرهما، عري مبن الله 

العلمالقرآن فتعلمنا : وقالواوالعمل، العالم من فيها ما يتعلموا حتى يجاوزوها 
ورم.الحنفي فى مئة يقون كانوا ولهذا ، جميعآ والعمل 

1أانمل:;ا(
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المير:فى اصراله 
مانان ٠ ربة و١ءلأعا اشر ق ن أح■ ور بالن_آن، القرآن تمر ١" 

ب—طثد مكان ر احتصر وما آحر، مرصع في مثر ثد مكان ني أجمل 
آخر•رصع مش 

تعار:نال له، ومجرصحة قرآن للثارحة فإنها بالة، القرآن تمر ٢- 
ارمرلنال ولهدا جمحكاسُازلإتجيراا 

الق.يمي وطه الهمان اؤبث إلى أالأ 
اكامالفهم من لهم a الصحابة، بأنوال القرآن تمر عي الثادة ارتة - ٣ 

الخلفا،الأرمة كالأنمة وترانيم علماومم سا لا الخمح، والطم 
عبدالبحر والخبر عري مبن الله عتد ومنهم الهديئن، والأئمة الراشدين، 

ماص-بن الله 
مرتبةنجي الصحابة، أنوال أر الق أو بالقرآن القرآن تمر مرتبة بعد ٤— 

أنوال؛ وغيرْ الحجاج بن شعبة ونال r تبمية ابن تال التا؛ع\ن، بأنوال تفرء 
نكرنلا أنها بمي التفسير؟ ني حجة نكرن فكيف بحجة، لمست، التابعن 

الثىعلى أجمعوا إذا وأما صحح، وهذا حالفهم ممن غيرهم على حجة 
عليحجة بعضهم نول يكون فلا احتلموا فإن حجة، كونه في يرتاب فلا 

عمومأر الق أر القرآن لغة إلى ذلك في محيرجع بعدهم، من ولا بعض 
،٢١ذلالiح٠ في الصحابة وأقوال العرب، لفظ 

كمجاهد،عباس ابن أصحاب مكة أهل بالتفسير الناس رراعلم تيمية؛ ابن ونال 
وطارص،جير، بن وسمد ماس، ابن مولى وعكرمة يباح، أبى بن وعتناء 

أحذالذي أسلم بن زيد المدينة وني عري، مابن أصحاب الكوفة وفي وغيرهم، 
عريمابن اصحاب ومن أنس، بن وماللنا نيئ، بن الرحمن عبد اسه عنه 

الخنالعلقة! هذه ومن والشعيي الخعي، وابراهيم يزيد، بن والأمرد علقمة، 
العاليةوأبو القرفلي، كعب بن ومحمد الخرماني، لم مأبي ين وءعلا» البصري، 

بنونتادئ العوفي، سعد بن وعطة مزاحم، بن والضحام الرياحي، مهران بن رفح 

،بمآ<1. ٢٨)أممًأصول!فر )٢( 
٨٠





ورعيةراعى إصلاح فى الشرعية السامة 

نعار:فوله ور الله محاب ر الاراء ي عر الإسلام شخ تكلم 
نعماالله إن بالعدو يحكنرا ان الغاس بض حكنتم وإذا أهلها إر الآناداتِ تندرا أن يامركم 
وأوليالرمول وأطتنوا الد أينرا الذينآ*غرا ايها يا بمجرا)Ed سبنا كان الله إن به بمفكم 
الأحروالترم بالله ئزعثرن كنتم إن رالرمرو الد ييءيردرءإلى م تاذصم* فإن منكم الأم 
،١ ناريلأ راحض حم ذيك 

إرالأمانات يودوا أن ءد4م الأمر، ولاة ر الاور الأنة نزك العلماء؛ تال 
منالوهمية ني الثانية ونزلت بالعدل، يحكموا أن الناس ب؛ن حكمرا ؤإذا أهلها، 

طاعةفلا الله بمعصية أمروا فان الله، بمعصية يأمروا أن إلا يعترهم، الحنوش 
رسولهومحنة الله كتاب إر ردوْ ثى في تنازعوا فإن الخالق، ثة معمفي لمخلوقا 
لإنالله، طاعة من يه يامحورن فيما أطيعوا ذللن، الأم ولاة تفعل لم وإن ه، 
؛رله ورمسالله امحر كما إليهم حقوقهم وأديت ورسوله، الله طاعة من ذللئ، 

دلأساخامواسران
فهذابالحيل، والحكم ا، أهلهإر الأمانات أذاء أوحست، ند الأية كانت، ؤإذا 
ءالميامةالقيمة: رسالته الإسلام شخ الق وند والولاية، العائلة، المياسة جخ 

فيئارت، مختمرسالة هانْ اافمحنيا: وقال والوعية؛، الراعي إصلاح في المرمحة 
الرعية،ولا الراعي عنها يتغنى ولا المرية، والإنابة الألهة الميامسة من جوامع 

ثبتفيما ه المي قال كما الأمرر، ولاة من نصحه المه اوجب من انتقاها 
بآ،ه يشركوا ولا الله مدرا ان ثلاثة: لكم محرضي الله »إن وجه: غير من عنه 
اللهولا• هن تاصحوا وان حميعاولاتفرقوا، الله يعل س—ممرا وان 

عليوتكلم نحرها، الولاة وواحيا والحقوق، الهدود الرسالة، في ذكر وقد 
الأصلح،لإستعمال وبيانه والرهمة، الولاة من الوانع النللم وصور الأمال أصناف 

؛؛؛جترّ„ضس
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رمحلى س يغنم ألا ؤ وتال: ا، والأمر^١٢ الخلي ك ألا ؤ وغال؛ انن~دمحيأا،، 
افنيالدس ذلالد إنان إلأ مدرا الأ ام لله ألأ الخم إن ؤ وتال: الخ؛ميلم،، اللطذ 

كئتم_هم أن أمره ص يناكرن فلحذر ؤ وقال؛ رلكىمحراثسلأبملمرنيلء،، 
فقاو:كافرين شرعه عن ايرصن بحانه سمى وتد أبميرْا، غياب يمجنهز أر 

•٨٦^اللن٠^Jسنزامحامرن ١٠ؤرسازبجر؛
أنزلد، أنزل)تك بما أئءمآ*-را يزعمون إر م ألم ؤ • فقال يالناق ووصمهم 

أناكأطان ويرد به يمحمرا أمرراأن رفد ١^١غرت ١^ شن٦كنوا أن يريدون للث يس 
صكمدون الماك^ن رأت الر'1رل وإلى ال1،ت أنزو ما ١^، مماوو'ا يز  jjوإذا لت( نميا ٠^٥٠ 

ني'الآ،.
صدماواهمون الوصعية والفلم الار»ة المحل من ومرها الدممقراطة ودعاة 

سعدون،بذلك وانهم الأرض، نلهر على ُرءود؛ جنة 'تحققون أنهم يظنون 
إذاحتى ماء الظمآن يحب يمٍعأ كسراب كمروا راأذين ؤ مراب، الله بغير فالحياة 

.، المناب^،١٨مريع والله منابه ثوهاء مده الله ورجي شنا يجده لز جاءه 
أعنلمهي والامنتامة الله، ثمٍع علي الامتقامة في العادة كل عادة الإن 

فلم، الشرعية ص \كصؤ على الله رحمه اعتمد ولذلك تيمية، اين يقول كما كرامة 
يقدمأن للع1ض سلخ فكيف إجماعآ، _ LxJlيتوهمه ما ولا قيامحا عليها يقدم 

علىالله ثرع بمرض أن يجوز وعل أ الله؟ دين على الأزهان وزبالأت الثر أعواء 
تعمىلا ٥^١ ؤ الأدراج؟! في يضعونه أم أيطثقونه يرفضونه، أم ايقبالونه الشر، أراء 

والغنيةالرانمة أل نأن يحل وهل ، اف"ررب م اكلربابي ضمى وتمن الأبمآد 
أومحرم بدون المرأة مفر أو البنات محسان الة مفي . . والمعني. والمثل 

جماهيرية،بنتيجة نخرج أن نريد بدللتا نحن هل الزوج؟ إذن بدون خروجها 
الدممقرامحليةونكرن الشرعية، المائل في الفيصل هو الأغلبية رأى يكون وحتى 

الأءراف:لْ)أ( ١:١٦٣٠١٦٢^٣ )١( 
•٤:)((يوسم  ١٤:الملك )٣( 
:٤٤)٦(الم٦د ٦٣اش:)ْ( ٠
٣٩اض: )٨(  ٦١٠٦•يء: )٧( 
الخج:أ،)ا(













كالذينفرنرا ولا  CjY)المنلخون  ٠٠ر؛ركك المكر عن ربمهرن بمانمروف وامرون الخير 
،١١ثإ؛،ت.'1 ي' راركك ض ج1،تم بمدئ راخكِاس يرم؛ 

إرأنرنم إثما ثي، في نيم لت فجعا ركانرا ليهم قريرا اإذ؛ن إن ؤ ت تعالى ونال 
فلابالية جاء رس أمشالها عشر فلن بانعغأ جاء س ؤقي( بمنلون كانوا بما بمشهم لم الله 

رجعواألأ نال: أنه ه النص ص وبت ،، ^١٢محئإلأطهارتملأظانمرن' 
،٣١بمض( رقاب بمضكم كفارآيضرب بمدى 

أمرولى كان إذا ا أمكيرة، الدين في الفرق ذم ني والآ"ء—اديث والآيات 
ليقوموالJنيودة الدسة ومرافقها الحياة أعمال ينهم وونع 'غلمهم الذي هر —لمين اال

محلىواجب ل • • مثروع• نهدا والدتنا الدين جوانب *"ث جانب في واجه يم 
أنواعها،احتلاف عالي والدنيا الدين واجبات علي ربه يولع أن اللمع، أمر ولي 

منصحيحه وتمييز وتلوينه نقاله جهة من الحدث عالم لخدمه جماعة فيجعل 
،..وتعلماوتعليمأ.تدؤينأ متونه فقه لخدمة أتحرى وجماعي إلح، • • • سقيم—ه 

الفتوحوفتح الإمحلأم بلاد عن والدفاع للمجهاد ورابعة العرية، اللغة لخدمة وثالثة 
إلى• • • وزراعة ونجارة صناعة • للإنتاج وأتحرى • • • الإملأم لنشر العقثات وتدلل 

يحنظولا بها إلا قاتمت للأمة تقوم لا التي الحياة صروييات من فهذْ • • • آحره 
.. طريقه. عن إلا ينشر ولا الإسلام 
الخلفاءعاليه كان وما ، رمحرنهوهدي الله يحتاي، اجمّع اعتصام يع هذا 

مرةعلى الم؛ن المجمع اون وتعالهدف، ووحدة الأمة وملف الراث_ل.رن، 
ظلفي الخمع وسير عيية، الاة الهيوماتل وتحقيق حباصه، عن والدود الإسلام 

والفرقالمضلة بل الهم وتحنيالمستقيم الله صراط على لوائه وتحت الإسلام 
عنبكم فتفرق التل يبمرا ولا فابرل سفتا مراثلي هذا وأن ؤ ; تعالى ثال الهالكة، 

.م . ١ قئوني<إ٤، نعلكم به وصاكم دلكم نجي 
. ١٦-•١٥٩الأUم:)٢(. ما'ا-ْ'ا )ا(آلعمراث:

وائما؛الد،ن جواب أعملوا وأنهم التفلر' بمصؤر اللممض يتهم س علي بلغ رد نه الكلام عذا ( ٤ ) 
لغ—نالان يزعمون الدين انحالنس اتحام يه أن كما نغط الملم علي •تهم إكمارآ اخلفة 
لتؤ.وانبدالها رم—ى ١لأمةااا زنن بث 
. ١٠٣:الاتحا. 









يكونأن بمغ لا نهدا العباد ام أحنزول جض يكون لا الذي الزول ءوأما ت نال 
يقربان بمنع لا بل واكتر، انل لبعض ندرْ ؤيكون محير، لخلق واحد ونت، في 
بدعه،لم الذي دون دعا، الذي إل يقترب بعض، دون حلمه من بعض إل 

عقلللوأوفق المدرة عر وائل العظمة ني ابلغ عرشه عر وهو ونزوله 
.ا . . . والثرع 

الحديثحاء كما الديا الما، إر نزل إذا أنه الخهال س فلن ءومن ونال: 
لاجماعمخالف نقوله العالم من ءلبقت؛ن ي؛ن محصورأ ؤيكون فرقه العرش ّيكون 

.موصعه• ني بنعل كما والسنت الكتاب مخالف لف، ال
عليهممهيمن حلقه عال رقتب عرشه فوق بحانه أروهو الله؛ ه رحموقال 

منالله ذكرْ الذي الكلام هذا ركل ربوبيه، معال من ذس غر إل علهم مطلع 
عنيصان ولكن تحريما إر يحتاج لا حقيمته عر حق معنا وانه عرنه فرق أنه 

ماءالأن ، ، ١ ب<ل اثاء في من ؤ؛امنتم قوله: هر أن؛11 يثلن أن مثل الكاذبة الظرن 
كرمنهومع ؤ قد: الله فإن والإيمان، العالم أهل باطل وهذا تقله، أو تقلله 

،ب<ر'آ، تزولا أن والأرض ال—موات يمسك الله إن ؤ دٌو• ،، يءل والأرض السنوات 
والأوضالسماء تقوم أن آياته ومن ؤ ٤،، ب الأرض ءازأ ص أن الثما، وبم~لثا ؤ وهر: 

بأنيبص.أ.ُ.
مكلف،كل عر وواجب لأزم، حتم لأشرك من ينافيه ومجا التوحيد معرفة إن 
النوايايمجرد قويه العقبدة نمير ولا الإجمالية، المعرفة عر فيه يقتمر لا وهذا 

ذرو_،الإعمماد صحة أن عليه حلاف لا ومما بذلك،، ة بالطالثالإكمماء أو الطيبة 
التركيزأهميه يقيتآ ستعلم الهم وأعمالناس عقاتد ر والناظر العمل، صحة عليها 
فعقائدذللئ،، في أصابرا حديثآ أو قديمأ السلف—ين الدعا؛ وأن التوحيد، معاني عر 

العلمعن العمل رتأحير نان، الموتأؤيل الله، لغير ادة العبوصرفا الموفية 
جدفي تنخر الي الأفان، بمابة كثير وغيرها . . الطيبة.الرايا عر ار والاقتص
وحياةحياتنا فى الركى الخمار اكوحيد لإقامة اس رامي إننا بل الأمة، 

٢٠٠٨:الغر؛ )٢(  ١٦:الملك )١( 
)ل(الح:ْأاا غا>:)٣( 
٢٥: الروم )٥( 



























طريئةومن ويسرسم الصحابة يغمرن الذين الررانض طريقة من يتروون 
ينشجر عما وتمكرن عمل، أو يقول الست أمحل يرذون الذين الواصب 

ومهامكذوب، هو ما منها مساوئهم ني الروية الآJار عدْ إن ت وينرلون الصحابة، 
إمامعذورون منه عم منه رالمحسح وجهه من وغير ونقص نسه زيد فد ما 

نظر*رمحن •' الله رحمه تال، أن إلى ٠ . . مخهلثرن. مجتهدون أم تجصسرن مجتهدون 
تمرأنهم يقيا علز المخاتل من علهم به الله من وما ربصِة بعلم الغرم ة مم نى 

الأمة،هذ• ترون من الصفوة وأنهم مثلهم، يكون ولا كان لا الأبياء، بعد الخلق 
تعالى»أ.م.الله عر وأكرمها الأمم حر عي التي 

اللهرمحرل، لمححابة وتنقصهم الثسعة اعتقاد وبثن بيته وتارن وتأمله، فراجعه 
نمارمحم الدين الصحابة، مجن عض لبوتكمرهم ولعنهم الموس أمهات وه 

علىردْ معرض نى ال1نةا منهاج  ١١نى الإسلام نخ لكلام وانغلر المتشن، أولياء 
منالقلب، فى ما على دلل الكرام للصحابة الغض أن ين حيث الحلي اللهر ابن 
أولثالئ،بغض على تنطوي أن ومجرصها للهالوب حبث، ر؛أكر ت ال، فأنوحبث، غل 

،مفرقهم• وتاج الأرل، الله أولياء ورعل المرثن حار كانوا الذين اإعغلام الرجال، 
عدوزندين، ماني، إما عنهما له الرصي وعمر بكر أبي في الْلاعن أن رأوصح 
وعلى.ؤ الله رسول، تخمية على للعلعن ريسة عليهما الُلعن يتخذ للإسلام 
الباطنية،أئمة معاملة هى وتاللث، للراففة الأول، المعلم عاش الحال هذْ وفى الإسلام 

وذكرالثيعة، من العامة حال محي وهلْ وجهله، هراه  ٤١٣إن-في غال جاعل يإما 
بكر،أبى والدم شان ر يقدحون بينما بكر أبي بن لحمد سلمهم في تناثضهم 

راليكانوا ؤإن قطعية، متواترة بأنها ومناقبهم المحابة مجنانبإ وصف، وقد 
أحبارامتقرء »فمن قال: ^، ٧١في لهم نظير لا وأنهم الحتلآ، من معص_رءين 

الهدؤ،على اتفاقا اعثلم طاتفة قهل يكن لم أنه له سن الفرق جمح في الم الع
،الله رسول أصحاب من والاختلاف والتفرق الفتتة عن وأبعد والرمد، 

أخرجت،أمة خير كتم ؤ تعار• يقول، إذ يذللثإ لهم الله بشهادة الخلؤ، خير هم الذ-ين 
تيميةابن أصاب وقد ، ، ١ ي؛ بالله ونومرن النكر عن ونهرن بالمعروف نامررن بياس 

والقرآنوالإسلام الإيمان من القيامة يوم إر الملمون فيه حير ®كلر • قوله في 
-لا)ا(آلءمان:

١١٣







رلها يروج موجودة زالت ما وءقائدعا واباعة، السنت أعل عقتدة عن أصولها 
نبيانالإسلام شخ نني وند مهم، اتله ممر لا دعاتها ولها والكتب،، الخأُعارت، 

دانرة•يردود علتهم ولد انمزاة 

ااككار«ين:فى الإملأم شخ رأى 
عنالقرأنية الايات وصرف والتأؤيل، نة يالنلالثحرن عر عنه الّهي الكلام علم 
الخوضالصالح لف الذم وند الباهرة، حقائقها عن النبرية والأحبار الذلاهرة معانيها 

فىعلمالتكلأم.
ؤيدكرهافورك ابن ذكرها التبر التآؤيلأيت، اروهده تيمية! ابن الإسلام ثخ نال 

وعبدالخباتير مثل الكلمة غالب كلام في منها ؤيرجد ا التقديس، "تأستسر فب؛ الرازي 
الربييثر ذكرها التي التأؤيلأت يمنها وحب، وبرهم، المرى الخن وأبو الجار 

L.Bالناضر: قول ونقل . . فاخفى. ند وأراد الرشيد أيام هم، القرآن بخلق القاتل 
لأنقال؛ الكلام  ١٢٠١محن، الفرد حقمر كلمه ولما فآفالح، بالكلام ارتدى أحدأ رايت، 
أنمن له حثر وجل عز يالله الثرك حلا عنه تعالى الله نهى ما بكل اليد يتلى 
فبربهم ؤينادى يصفعرا أن الكلام أصحاب فبر حكمب،  ٠١وقال؛ بالكلام*، يتلى، 

.٢١الكلأم١رواحد السنة ترك مجن، جزاء هدا والنائل• العشائر 
والخوضاكم ؤإيينفعكم، ا وموالخدين، بالسنه اعاليكم احمد؛ ام الإموقال 

الكلأم،أ.ه_.أحبه من يفلح لا فإنه والراء 
اوقدمامالخصه؛ تصانيفه وغيرهامجن، الخمرية الفترى فيرتيمية ا؛ز، وقال 

أولأ،الزلف الأشعري كتاب مثل القالاته فيها التم، الاختلاف كتب تدبرُت، 
الكلام،أهل صنم، ما كساتر الأقوال لبعض انتصار ح أو والوراق، والشهرمتاني 

اللفعليه كان ما وأما الدمرم، الاختلاف من، ا قيهالذي الاختلاف عامة فرأيت، 
إذءمرْ، آخر نب، بالجرة يمرح الحق دصه الدي منهم والخاذق فيها، يوجد فلا 
تركمنهم وكبر محض، حن، هر ما وناقلر ا مهنفلر اش( الامحتلأفاُت، في يجد لم 

خفت،ارلقد • الجبرا~ ■ ~أي العالي( أبو نال ا كمالعامة، دين، إلٍ، ورجع الجح 

هى،كماهومشاهد I التالب، نمك، ئلمية ممطية كلامية علوم م، ماي؛ التوحيد أمح كد ~ ١ 
راجعوالغة، اتكاُ_> نمرم، حم، السؤر النوحيد من، هذا نأس، بالازعر، ممر•ر| التي البموهر؛ 
ا.كلأيهبم، الخارق لهن القول! اممارج كاب: 

١١٦







وندالمح يمح الخن حن يوجب العقل أن لة والخز البراهمة لقول ذاته الونت 
هوبما يأتي ند الثمع أن نولهم الفاسدة الأصول من هذا الأناعر؛ قول على ترتب 
وتوهمواالثرع، إلى الغبح بت نمن أسلم بالر؛ العتل دور فإلغاء العقل، نى مح 
الإ،لأمأإإعن يدافعون بهذا أنهم 

كليمعللح وبدلك صريح وعقل صمح نص بتن تعارض لا انه ذكرنا وند 
•الإشكال ُئزول اللجي ؤينديع حئه، عر فريق 

الأقعرىعمدة 

علىعلومه وتلقى عصر•- نى اثمزلة -شخ الخبائى حجر فى الأشعري نشأ 
الاعتزالمجن البراءة أعلن ثم عنهم، ودافع وتزعمهم الختزلة تصدر حتى يديه 

دهنعوب نقد ®من الناس؛ ا أيهصدته بأعلى ونالك المجد إل دحرج 
اللهوأن القرآن، بخلو أقول كنت، فلأن، بن فلأن أنا بقى، اعرفه فأنا يعرض لم 
علىللرد متمي مقاير تاب وأنا أفعلها أنا الشر ال أفعوان الأمار، ترا0 لا 

اتاعفيها واتصل بغداد إلى انتقل ومعاسهما.نم لفضائلهم ومخرج اثمزلة، 
الات))مقالأخيرين; كتابيه عرى الأثالق، الطور هذا وفى أحمد، ام الإم

ماوكل سالم،، الءذهسا على الحجة فيه ام أنالذي وُالإيانةا، الإمحلاميئزر، 
للإعتزالمكافئه طور فى ذللنا قل ألفه مما الكتاي؛ن محدين في طريقته يخالفا 

االإيانةامنهجهفى الأشعري وقداعلن االإ؛انةا، مافى إلى عنه قدر-أع بمناسمه 
نبيناومنة ربتا، يكتاب التمسك، بها، ندين الس وديانتتا به نقول الذي ررنولنا فقال; 

كانوبما معتممرن، ونحن؛ذللث، الحدين، وأتمة تابعين والالصحابة عن روي ومحا 
الفاصلام الإملأنه مخالفون، نوله حالم، وايا قائلون، حنبل بن أحمد به يقول 

ونمعاج الثهبه وأرصح الضلال، به ورفع الحق به الله أبان الذي الكامل الرئيس 
باللهنقر أن قرئا وجملة قال; الشاكين، وشلثؤ الزائغين ولخ الم—تدمح، بلع به 

هوإلا إله لا أحد إله الله وأن، الله، رمرل محمدآ وأن ورماله به وكتومكلائكته 
المساعة،وأن حق، والنار حق الحنة وأن ورموله، عبدْ محمدأ وأن مد، صفرد 
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الاز عنكم الاه رصي نتعلمرن يي يتعلق ما الأصل'• عدا من يه أبدأ ما وأول 
باطنآلا أصاد، بس أصحابنا عن قفلا ال—الخ؛ن صرم من احد يرذى أن أحب 

منعندي عم بل أصلا، لرم ولا منهم احد عر عب عندي ولا ظاهرأ، ولا 
يخلوولا يحب، كل كان ما اصعاف اف أصعرالتعصم والحين والإجلال الكرامة 
متكرر،مآحرر فالأول; مدنبأ، أو أر،خطا مصيبآ مجتهدأ يكون أن إما الرجل 

لنايغفر الله فرالثالنآ; له، مغغرر عنه فمعفرأ الاجتهاد عر أجرم مع والثار' 
.اإلومن؛ن سائر ولوله 

فلأننمر، فلأن القاثل: كقول ألأصلرا،، لهدأ الكلام!لمخالف ساط فلوي 
فييتكام كان فلأن ٠ القضية هدم ّستا كان فلأن متته، الثتخ أوذي فلأن صل، 
الأصحابلتعفى مدية فيها التي ااتكل_ات، هده ونحر ، . . فلأن. كيد 

؛الله.ولا ثر؛ ولا حرل ولا آلتاب، هد! من 1ذاعم مءن أصامح لا فإز ، رالأحرازُ 
لهالله يغفر وممن حنة، له يكون أن إلا بالملأ، ثالله عر يعود همذا مثل إن بل 

آويخليفل من يجرى ما أن أيفأ; وتعلّون صلف، صا الله عفا وند الله، شاء إن 
الأنجرى ومما بدم—نق، يجرى كان ا موالإحران الأصحاب بحقّي عر تخشن 
ذلكبما حمل ولا صاحته، حق ر نقما ولا غفاصة ذللن، فلبى بمصر، 

وأنبهقدرآ أرغ وااتخثان التغليثل من به عرمل ما بعد هو بل بغفى، ولا مجنا تغير 
..رأءذلم. وأحتآ ذكرأ، 

ببعض'بعضهم ها بالله يملح التي ١^٣^،، مصالح من هي الأمور هدء ؤإنما 
بنوىإلا الرمح يقغ لا وند الأحرى، أحداهما تغل كاليد للمؤمن الومن فإن 
التخنين١ذلل؛، معه ما والنعومة الفلمافة من يوجب، ذلالثإ لكن الخشونة، محن 

يعفنانمر علينا واجث، والتقوى، البر عر متعاونون جميعأ ائا وتعلمون: 
قدلما والأحران الأصعماب يعفى يؤذى أن رام ضن وأشد، كان مسا أعظم بحضأ، 

الغالهل.فهر ذللمثؤ غير أو الماعت بمصر أو منق بال به عومل تخشتن نؤع محن ينله 

شلئ،.لا الأسأء عالم*ويربث، عن إلا بمدر لا وهذا ئئ' اكا*ح رسا المغح هذا بعد لمس ١~ 
علىبمتمروا ولم انحنت' _» ى ضعغرا الدين يمشى، فى آصحايه)أخوف* بمص ينمل ربما ٢" 

لهم'بمص نمه ى لى ئسنأن لهم يبمتذر بمهىأصحابه^أن،ثذوعم' ولدإائ، شيخهم' مهج 
الله•محا محجهم درعم' مبل 





















ا0ممكنهم ولم علهم، حجة محو ما إلا يجيرا نلم يربه، إظهار ومنمردعم 
بعفىمرمرم حرلف أنه ت عندهم محا غاية يل والدين، الثميع ر عيا علينا ينلهروا 

لمورمحوله تمار الله أمر حالف إذا كان، من كائنآ والخلوق ،، الخلومزل 
ٍناممه.يجوز ولا بل يجبا، 

الأمرأن ؤيملم •ستمر، لكل ادْ ذيظهر كلام الثيع، يظهر إنه النائل• دمل، 
يaلااثرنوكانوا ، ي ح؛ث بمد باُ دكنلس ؤ شان لها كثيرة قضية وعذْ بالعكس، 

جهلهر نعلو، ريا منها، فئهآ وأقرى أضعافها يهلمهم ما نعتيهم ٠الأحنانيةا، تمام 
وتحنلكم، ظهر مما أعظم والأمر يعرقرنه، كانوا ما شئ ر لحلوا نقد متهم، 

يرمجهاد مثل محذا ني ادنا جهيل سله، في الهاد عفلم عر الحمل• ولله 
نعمأعنلم من رذللئ، ذلاائ،، وامثال، ،، والأنحادية١٤والخهمية، والخثلية ، اقازانا 

.(.. يعلمرن. لا ازص أك؛ر ولكن انس، وعلى عليتا الله 

المؤر،لزيار؛ الرحال، ئد الة ومحالْللاق، محٍة ى {الأثاء محضه ى تلأيون البنان محرمحوم نمد ي ١
ام.بجر لا لأنه هدا رض ولمحه 

ننحب،.محولة ى يمه ثانلهم ثم ءلٍه، ومحدد تمة اين ناتشه التتاراادك، محلك ~ ٣ 
كزء.وهم الخلق رض الخالق يض بالابجاد النول، أساب ٤- 
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شٌىك^رحس السد عن حديثه 
الله:رجمه يمل 

ؤ؛يئوبهمنرض3زادهإاللنرضاب،ل١،اياشن: عن تعار الاه غال 
إلأالظاJم^ن يزد ولا ورحما شفا، عر ما انمران من ونزل ؤ ت ار تعوغال 

ض;اب>أ<
ادغمن مع هر القلب مرض وكذلك وصلاحه، صحته حلاف البدن ومرض 

قوله:وقتادة مجاهد نر ا كبالثهوات، ار بالشبهات إما له يحصل 
نشعؤ تعار: قوله يه فر كما الزنا، بشهرة يفر وتارة شك، أى؛ ي، عرض 
امتورعدو من كالغيظ القلب في يحصل أم القلب: ومرض ، ب< فلمه في ١^■^، 

.،J_

١^،ركنللثا ، ٤١٠ررنض،صدورفرلممز'ءتينDGويذهب'تظظوبهم؟تعار: ةال 
١^٠^:قال القلب، والخيل.>J؛ 

المواوا■فإلمأشفاءالم بملمرا، لم املأالوااذا
.بالخراب شنانى ند ت الحق و-ان بما أجاب الذي للعالم ؤيقال 

أنالبدن يحتاج كما ويصلح، يكمل حتى ؤيزيد فينمو يتربى أن يحتاج والقلب 
أدنأر.«ألماء يطنئ كما الخعيثه يكنى كانت لما والصدنه له، انصلح-ت غذيت بالا يربى 

،ه بها رتركيهم يطهرهم صدفه ؟•والهم ثن خد ؤ تعالى• تال يها ينكرا القلب صار 
ثكإورحمتهالاه ^ل تعار: قال القلب، بها يزكو الفواحش ترك وكذلك 

يزنرنلا الذبن  GDللمن-ركني وويل ؤ ت ونال ، أندا؛C أحمد نن ثنكم ذكى نا 
القي،.يزكو به الذي والأيمان التوحيد وهي الزكاههر'آا، 

علموهو الدنيا حياة هو فُلم ■ حمة العلوم عمار بن يحيى ال قولهذا 
هروعلم والحديث،، القرآن بمار التذكر علم ومر الدين غذاء هر لعلم الترحتد، 

هووعلم منها، يشفيه من إر احتاج نازلة يالعيد نزل إذا القتوى علم وهو الدين، دواء 
٨٢:الأمراء )٢(  ١٠:النم؛ )١( 
:؛ااشه)1< ١٢٢الأزاب: )٣( 
٢١:المر )٦(  ١٠١٢:السمة )ْ( 

،م\:ا")م\(س،
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٠رنحره الحر علم رم الدين هلاك م وعلم ا الحدث الكلام رم الدين داء 
نيرصياء الدن، ر وفرت القف،، ر لورأ للحنة ،إن ت لف البعض وهال، 
النل_،هر لظالمه للمتة ؤإن الخلق، نلرب نى ومحبة الرزق، نى ومعة الوجه، 
الخلق•،تلرب في وبغضآ الرزق، في رقما البدن، في ورمحا الرجه، في رسرادأ 
ناباءمتا كاذ س آو ؤ تعار: ال نواستنارته، حباته هو القلِج صلاح وأصل 
اللهوضرب ا ١ ؛آل ^١ بحابج نس الظلمات في نظن كمن اكاس في بع بمشي مدا لن وجنا 

لهانررءكمشكاة مثل رالأزض الثمرات نور الذ ؤ الربن: قلب فى الإممان لرد مثلا 
لأمرنئغمءماركغردي-رئ* ش من يرفد لذي كوكب الزجاجهكأنها دجاجة المثاحفي معثاح 

ريشيبيشاء من يرده ١للن زريهدتم، ض رد نار تنسنه رنونم يضيء ديها ولا 
سالمرأن راجعل المأثور: الدءا» ون 4^؟،، علتم يكلئيء لأناسوالأن الآمئأل< الأن 

مبما،وسمدورلاا.

النور،الحي رالتاو_، البايت،، به نينبث، ماء المن ينزل الذي الطر م والربح• 
يمرولا مع يلا نانه المبنه رالقلت، ؤيعئل، ؤيمر يمع الرر من فته لآ فإنه 

،، ^١٣حجاب، وبنيك يبنا ومن وفىآذاذناوفر يدعوناإنه مما أكنة بنافي فف ؤ ؛ وقالوا
الحياة،من متق اء والحيالقباتح، من بمنعه حياء يه فصاحبه يكون الحي والنلب 
أالخٍاءمنالإبمانأ.ه: البي قال ولهذا 

المخالفالمس وهر الملاية والوناحة: وثحأ، مي يفيه حياة لا الذي واليتا 
حياءه.نوحتا حياة قلته قي يكن لم الوجه، صلمتا أ يابوقحأ كان فإذا الرءلربة، 

حالحن من يرام لما والكراهة الغض وص د؛ الحالقلوب أمراض ومحن 
نوعان:وم الحري، 

يتألمنإنه ذلك، أيغض ؤإذا المذموم، الحاو هر فهذا مهللقأ، علبه للنعمة كراهية 
قلبه.نى مرصأ ذللت، فكرن 

أومثله يكون أن نيحج، عليه، الثخمى ذلك، فضل يكرم أن ت الثاني والتؤع 
نيحدأ ه الثي صمام رقد الغتعلة، سموه الذي وهر حد فهذا منه، أقفل 

نال؛عنهماانه الله عمررصي معودوابن ابن حدبنا من عليه الممن، الحديث، 

اش:ه-ا)ما( ١٢٢:الأم )١( 
:ه)■آ(نماوت،



ؤرجلاصءربملمها، يها لهوبمضي اخكمة الاه وجلصء اكنز ر حدإلا Iلا 
لهرامآن الاه آنا، ررجل ت عمر ابن ولفنل ، ر^ U^Lعالي،•الأفساتطه الله 

الللأناء اخق فى منه مالألهريتفق الله والهاد، اللل آناء يه بموم 
م^٠ ٠٣ر إلا ه المي ى ض الذي الحط نهدا الخارى، رواْ والهادا 

عيه.ينفل ان ويكر، انمر حال مل بمحب أن لهو انمطة، أولئك سما، الذي 

ليسنهدا الاس، أحوال إلى التفاته عدم *ع عليه الله بميم أن أحب من وأما 
نمىوند الثاني، م المبهذا الناس غالب تلى يبولهذا شى، د الحمن ءنال0 
مذمرمآلبس والتناغص الأنتر، تقه يأن منهما كل التبقان يكرم كما ة الناق

،ي اكاغون فتتنافس دمرذلأث ؤ تعالى: ثال الخير نى محمود هو ل مهللقآ، 
وهذاالزائل، ا الدنينعتم فى ينافى لا النعيم، هذا نى ينافس أن التنافس فآمر 
بهممل اللم.فهو أوتى نتمن إلا د الهعن نهى فإنه ه المى لحديث مرانق 

هومن نحد لا النفرص لأن الجاهد يذكر لم يتفقه، فهو المال أوتى ومن إ ؤيعلمه 
المال،ينقى الذي من انقل الله سيل فى الجاهد كان ؤإن عئلتم، تعب فى 

الالأعمال حذْ لأن والحاج، رانمائم المصلى المكب يذكر لم وكيلك 
بحملما ويسودونه، الثخص به يعنلمون الذي الناس شر العادة فى منها يحصل 
والإنفاق.بالتعليم 

يوحدولهذا والرياسة، الزلل من للغير يحصل لما يقع إنما ت الأصل فى والحد 
وكذلكركدللت،، ليس فيمن يوحد لا ما الحد مجن اتاع، لهم الذين الملم أهل ؛_ 

ينفعهموهذا القالرب، بقوت الناس يشر فهذا اله، مإنفاق سبت، ١^٤ له فمن 
نقال:بهذا ومجثلأ بهذا، مثلا ت مثلن بحانه الله صرب ولهذا الأ؛انان، بقوة 

مران فهويفق ح-نا رزإا متا رJثا٠ ومن ثيء ند بمدر لأ ممأو'كا ءأاو'ا الله،^٠١ رب ضؤ 
أحدمناأبكزنلأرجتن الك وضرب وت( لأبمكون آممرهم الخمديدبل تورن وجهراهرب

لأددلبنام وس م ستري بحزض لانات ترجإ أبمنا ملأْ عد كو دي/وم بمدرعد لأ 
يعبدولما القيمة لتفه ميحانه الله صربهما والثلأن مسنميمره صراط• ند وهو 
كانولهن.ا يضر، كلام على ولا ينشر عمل على لا تقدر لا الأوثان فإن دونه، من 

٧٦، ٧٠:الخل )٢(  ٢٦الطسن:;١(
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لماحد ذمه إذا بل حقه، من يجب بما يقرمرن لا أينا ر1كنهم الحري، على 
وهؤلاءلسكترا، أحد مدحه لو ولذ^٠١ دسحادده، ا يديره ول٠إ ذمه عن يرانمره 
يبمرنأنمحم وجزاوهم ذلك، ر رفِطر0 حقه، ر _تّرر ااترك ر مدينون 

ثلاثة!؛< الله عصى ذنب أول محيل ولهذا مراصع، نى ايفأ يمنرن فلا حقرثهم 
.٠ ٠ والحد والكير الخوص 

نابل.من والحد إبليس، من وام آدم، من نالحرص 
وضراكيا، الحسد بلكم: الأم داء ايكم 1دب ه: ام عن افن وني 
داءالبخل س كما داء، مام نالدين!، تحلق اكعرولكن تحلق مل لا الحالمة: 

أراىداءادراساوخل؟النوله: ني 
الحاصرلأن ، يالتغضاء الحسد الأول الحدث ني وترن مرض، هدا أن نعلم 

الغيثرجب والحسد غفه، بإلى يتئل ثم الغر، ذلك عر الله قفل أولأ يكر، 
الحامديغي كما يعص على يعفهم يغى حيث ملنا: عمن تعالى الله أخر كما 

لماوحبها يل ا، ينقعهلما النفس يغض يرحب مرض والخد فالنخل المحسود على 
اللهفعلر التي الغملر؛ هي وهدم تعالى، الله حب لأجل جلت، والقلب!نجا يفرها، 

لتغسرهالا وتكميلها الفهلرة لتقرير يعثرا عليهم الله صلى والرمل ، عبادْ عليها 
يالامراض.يبتل لم الدين له وحدءَمخلءا لله محا القلب كان ؤإذا وتحويلها، 
المؤمنفليحرص الصالح، والعمل الناني العالم من تحففل، يالإبمان القالب، فصحة 

وليكنالدين، عمري فإنها وءلاهرة يامحتنة الخمس الصلوات من الفرايضن كمال، على 
الأهوال،وتكابد الأثةال، يحمل بها فإنها بالله، إلا قوة ولا حول لا هجيراْ: 

ا'لآحرال.ينح ينال 
واث.الإملأم على والمنة الحمد وله . .العالمي. رب لله والحمد 
المرمتذن،أمهات وأزواجه وآصحايه آله وعلى محمد مبينا على الله وصلى 

كثيرأاليمآ توصالم الدين يوم إلى بإحسان لهم والتابع؛ن 

ا-ُجموعاكاوى)-ا/اا'(.
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النكرعن وص بالصرف الأم وب اهمثة فى دمالأ 
تعائى:الاه رحمد يمل 

الأمد:هذه حمانص س الأمرباالعروق 
انأ'اخرجن،خير كتم ؤ تال: نبيها أ< ، وصنمما الأمة هذْ بحانه الله روصنح 

محريرةا;ر ، ١ju ولهاJ ، ، ١ ل باليب النكرونزمشرن عن دتنهول بالمغردف تامررن لثس 
حضواللأمل الغيري ني بهم تأتون لناس لالناص نمر "كنتم ؛ عن* الله رصي 

عناحد م نهوا دلا بمعروف، احد كل يأمروا لم الأمم ومائر الحن*ا، تدحلومم 
جهادهمفعاما إسرائيل كبتي جاهدوا والدين ذللن،، عر جاهدوا ولا متكر، كل 
إجماعكان ولهذا واحتر، الهدى إر لدعوت لا أرصهم، عن عدوهم لدفع كان 
كلعن رذهرن معروف بكل يأمرون انهم أتحر تعار الله لأن حجة، الأمة هذء 

والكر:اضرف 
كلرهم؛ياء الأمر، أور عر وئجّ، الخدود، إنامة النكر عن النهي )ومن 

ؤئنهوهمبالعروق ييأمروهم عامتهم عر يقرمرا أن ايخها، ومثوامراذها طاتمة 
—امران—ته ر الخص الصلرايت، وهي الإسلام بئرانع فثأمرونهم النكر، عن 

باللهالإممان ومثل الحرام، البيت، وحج رؤع، النسوالصوم الثروعة والصد؛—امحتإ 
لله،الدين إخلاص ومثل وثرْ، ح؛رْ والقدر الأحر واليوم ويسله وكبه وملأتك،ث* 
والتسليمالله، لحكم والصبر ءل،اب*، من والخثية الله، لرحمة الرجاء عليه والتوكل 

.. أهلها. إر الاماناتر وأداء بالعهرد، والوفاء الحديثؤ حدق ومثل الله، لأمر 
معيدعرا أن وهو بالله، الشرك ت فآعغلمه ورسوله عنه الله نهى الدي النكر وأما 

مجنرجل أو الأنبياء من نبي أو اللائكة من مللن، أو والقمر، كالشمس آخر إلهآ الله 
ااصاد،ن.

الأس؛افًللأموال واكل الحق ذ القس كفل الاه حرمه ما كل الكر ومن 
يثرعهالم التي التدعة رالعبادايث، الوالدين، وعقوق الرحم وقلبعت والسر والربا 

.(.ورموله.الله 

-ااالءصاد:)ا(
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٠عنهء ينهى فيما حليمأ يه، يأم فيما حليمآ عنه، ينهى فيما رفيقا ا به ياعر فيما رفتقأ 
يرحبما النكر عن والنهى يالممروف الأمر فى ;هل.ْ الأم أن ولبعل>ا 

الأمترك فإن أنل، أو الخصال عده بدون أنه فيظن '"نوص، من كثير على معوية 
الرمضاءمحن كالتمر منها اكبر معمية إلى معصية من نالنتتل معصية، الواجب 

فىبه نهد وبما نا، أنفرفي الأفاق فى آياته من الله أرانا بما المعلوم ومن بالنار 
النعمة.ب الهلاءة وان الصائب، سبب المعاصى أن كتابه! 

وممري،وعاد نرح كقوم الآّّم ٌن السنتات أهل به عانبا يما بحانه أحير ك.قد 
هم،به يعانيهم بما وأخير الدنيا ني فرعرن وترم *دين، وأصحاب لوط، ونوم 

والتمروالحافة، والنمل، ازءارن،، النمرر• فى ذلك ذكر كما الأحرة، 
•إلح ■ ■ • رءاذِ 

أوالرجل با يدثفقد والعدوان الثر سببا والعصيان والنوق الكفر كان ؤإذا 
فيحصلذنوبهم، من ذللتا فيكون والنهى، الأم عن آخرون كن، ويالئاتفة 
ومنرحديثآ، نديمآ والسرور الفر، أعظم من وهدا والشر، رالإح—تلاف التفرق 

وعلمائهاالأمة رام ب؛ن وسر مجا أن ورأى ذللث،، ببها مرأى الواقعة النان تل-؛ر 
القش:من امة العمن تثعهم ومن ا، ومشايخهملوكها من ذللتا ني دخل ومن 

ثأتأ>ا<(>ا<.

أخطاءإنكارأوإنكارنه عا**م إما أك، ~ ١ 
بمرق.( ١٧أ-ءجمرعاكاوى)ح؟/اأا.•
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يدمشقاليخ فتاوى 
أوبعضهاالأربعة الذاهب فيها خالف الخى اخيارمح• وبعض 

يزللم بها، واستقرار، لعنق إر ممر من وصوله يعد الله رحمه النسخ إن ثم 
يالكلأمالناص، ؤإنتاء الكتب، ومتين، العلم ونثر والأشغال، للاشتعال ملازمآ 

الأحكامر والاجتهاد إلهم، ان والإحالخلق ونغ وفرعا، الطرلة والكتاية، 
الداهّاائمة محرانتة من إحتهادْ، إليه أدى بما يفتى الأحكام يعص نفى الشرعية، 
رمنا،لداعب، من الشهور يخلاف أو خلانها، يفتى ند يحضها ونى الأريعة، 
فىالصلاة بقصر الغول أنولهم؛ عءن المشهور ، حالفأو نبها، حالفهم التي احتيارنه 

يعفىونول الظاهرية، مدم، هر كما نمترأ، أو كان محلويلأ مقرأ، مي يما كل 
عمر،ابن نول هر كما كبيرة، كانت ؤإن تنرا لا البكر بآن والنول المحاية، 
لهيشترمحل لا التلاوة مجرد بأن والنول المحيح، صاحب، البخاري واحتار، 
أيصآ،البخاري واختيار عمر، اين مدهت، هر كما للملأة يثترحل كما وضوء، 
كماعليه نفا، لا نهارأ نيان ليل أنه معتقدأ رممان شهر نى أكل من يأن والقول 

ايمز،التيحض ذهب، ؤإلبه عنه، ه اللرنحى الأهلارب، بن عمر عن المحثح هر 
والمروة،الصفا دن واحد عى ّيكنيه المتمتع يإن والقول يعدهم، الفقهاء ويعص 

وروايةعنهما، الله رصي عباص ابن قول هر كما والمفرد، القارن، حق ني هو كما 
أحمدالإمام أصحاب محن وكثير الله عبد ابنه عنه رواها حنبل، بن أحمد الإمام عن 

والقولان، المتسابقحرج ؤإن محلل، بلا السائمة يجران والقول يعرنونها، لا 
،تهلليقالت، ثلاث آحر والمتللمة ينبهن، الو٠لوءة وكيلك بحيمة، المختلعة ياستبراء 
الإحرام،في الرداء عقد بجواز والقول اليم؛ن، بمللن، الوثنيات ء ومحل بإباحة والقول 

أنممكنها لم إذا ا، اليهعشئ ولا الحانص، طواف وجواز ذلك، في فدية ولا 
مموال، ؛الزبت، كالزيترن بالعصير، الأصل بيع يجران والقول ءلاهرا، تعلوف 

والقولمقيدأ، أو م3لالقآ ماء، مي يما يكل الرصرء يجران والقول يالشثرج، 
متفاضلأبالفضة ونحوم، كالخاتم ، وغيره للتحلي القفة من يتخذ L يع يجواز 

يرقؤعينجى لا الماح بأن والقول المنعة، ابلة مقفي الثمآن من الزاني وجعل 

loT







ممنك:ثزع ص ُنّ يكري ولا ُنها، لواحد إعمال غتر من كلها بها نمل والدلالة 
وثن-زان الخح رأنرإع ا'داآن واشاح راكيدات واكرا،ات والأنامة الأذان 

اننةيام عض ويكون ، الله رمول منه ما يكره أن لأحد ليس إذ ؤإفراد. 
العارضحدث نإذا مكان، ثى وهدا مكان ني وهدا تارة، وهدا ، تارةحدا نعل 

والأشهر.بالأصح يعمل النصوص بآن 
فيولا اللغة ني له حد لا بما الحكم الشيع تعلق الخلاف أساب جملة *"ت ٣" 
الخطاب،أهل عرف إلى الرجؤع هر ذلك في الصواب أن تيمية ابن ؤيرى الثممعا 

بهاالله علق الش ُالأمماء ينول؛ ذلك وش اكصرد، ان ببني عليه وانتعريل 
رسولبينه فند بالشرع ماه ومحده يعرف ما ا منهت ّنت رالالكتاب ني الأحكام 

ةباللنحده يمرق ما ا ومنهوالحج والصيام والزكاة الصلاة كامم هت اواه 
عادةإلى حده يرٌبع ا مومنها والبحر، والبر والأرض والسماء والقمر كالثمى 

والدرهموالقض والكاح، البح، كاسم عادتهم: يحسبا فيتترع وعرفهم الناس 
واحد،حد لها ولا بحد. الضع يحدها لم التي الأسماء من ذللث، ونحو والدينار، 

الناس،عادايت، باختلاف وصنته ندر، ، يختلفبل اللغة، أهل جمح فيها فيشترك 
والثالثالثاني النؤع ُن كان وما ورموله، الله بينه فقد الأول النؤع من كان فما 

ماهمياااسرفتهم منه الراد عرفوا ند والسنه بالكتاب محاطون والتابعون فالصحابة 
ولارعي شحد م من -ادتهم رعالناس عرف فى المهللق أو اللغة نى المحدود 

بهالله علق الهيص اسم نلاثا ومن والنه، اب بالكتالتفقه يحمل وبهذا لنوي، 
الطهر؛،نولا ولأأكثرْ، أقله لا يقدر ولم وال—نة الكتاب في متعددة ا أحكام

ندربى تفرق لا واللت—ة إله، واحتاجهم يدلك الأمة بلرى صرم ٌع الخيفتن 
يحدمن منهم والعلماء والسنن، الكتاب حالف فقد حدأ ذلك في ندر نمن وندر، 

والقولأنله، دون أكثره يحل من وعنهم التحديد، في يخستلفرن ثم وأثله، أكثره 
حيضفهر مستمرة عادة الرأة رأته ما بل لأقله، ولا لأكثره حد لا أنه أصح الثالث، 

عالمند لأنه يحيض لس أنه علم ند فهذا داتمأ بها استمر يوم من أنل انه قدر ؤإن 
ؤع)م-ج—ص-تارهء آ محاثفونكرن تارة ءلاهرة تكون المرأة أن واللغة الثم—ؤع من 

اكاوى؟أ/هآآ(.

ورودهملابسات عن مت-نافالآ اانأس بمقتضى يقول الإسلام شتخ يكن، لم ٤" 



عنتكثفا الش النيرحس النهس إر ش-يأ ك—أن يا ٠ ل ببم اأشا>نالحال رثراتن 
ءنين-هم ثد إذ عله، ؛ن-اءثة الأسنابج لن د،■ W اف عما ٠ ورودي ؛مات ٦٠٧٠

النصمع التعامل يغضي قد أو معبتة، د،حال شد أنه حن في مطلق أنه النص 
تحريزهذللنا ومن • حاص حكم انه حض ني حكم دت تضنه ما نعمتم إلى تتالآ م

عكسعلى اينحرمحس ني الرارد للتهي المترحبة الأسايّح من حلتظ إذا ليمزارعة 
بالحدينا.محتجأ عطلمئأ التعم مع لمن وتخمثته الحمهور، إليه ذمتا ما 

وذلك،بانيهم، دون ة الأمأفراد بأحد النص رخص أن من الله رحمه منعه 0— 
ومثالآ، وعدموجردآ الحكم معه يدور الذي الزر — الرصغا في الحمح لاشتراك 

رواهبما استدلالا محرم ذا جعله إلى احتيج إن بمحرم الكبح إرصام أن احتبارْ ذللثح 
حدينةأبي إمرأة جاءلتا حيث، حذيئة ايي مولى سالم حديثا من عائشة عن لم م

رقىرحل ومحو على يدحل محالمآ إن الله ،'يارصرل ; فئالتا الله رمحول إلى 
علٍاك'أيدخل حض أارضمه ه: الله رمرل فنال نئ؟ منه حذيفة أيي نفى 
إلىالأربعة الأئمة ذمت، وقد خص أارضب قال: المرحلآ في رواية وفي 

بينماا الحرمة به تنتفي لا الكبير رصاع وأن الواقعة، بهده مخمحرص الحديثا أن 
والمشابهة.المماثلة الأحوال حميع إلى تعميمه تيمية ابن رأى 

أنيرى تتدية فابن ، الكلف، محلبيعة يه تنتقا مإ٠لار فى النصوص تناول ٦" 
منيئناربها ا مبتروك إلا جيدأ اشطامآ ا عنهتفطم لا المعصية ادرتا اءتإذا النقرس 

منحاجزا الحرام وبتن ينه بجعل حتى التقوى حنيقة البد يلمغ لا مل؛ كما الماح 
ولهداحملة، ثركها لا بتدييح إلا المعمية تترك لا احبانأ القي أن وكما الحلال. 

أشياءفي له ة الرحمالهلاءة عن القرة منه حني لن عنه السنة في يرحل 
لهتحبا ب ما بعض عن الهي وصيرْ بإيمانه وثق ولن الحرام، عن بها يتغنى 

والماليةالبدنية الحنان؛ فعل له بتحب، إنه فكدللنا الأفضل، فعل في مبالغة تركه 
حالهلم لن تعبا يلا وما الصديق، بكر أبي مثل ماله، جمع عن كالخروج 

تهأصابفو ا بهالمي حيفه ذهب؛ من ة ببيفجاء الدق كالرجل كدالث، 
يقعدنم به فيتعدى ءيرْ يمللثا لا ماله إلى أحدكم رريعمد قال: نم لاوجعته، 

لكلإذ الله، دين في فقهه على يدل هدا الإسلام شيخ رمسالثا الاس، يتكفف، 
معالحكم مهمابنت من ولابد وشخحآ، ومكانآ زمانآ تقدر والفتوى مقال، مقام 

١٥٧



الخلقتفاوت ومراعاْ الكومة، رالّس الشرعية المن ومراعات له، اوى المالواغ 
الأيمان.ودرجات لوك المعاني ني 

مجردعلى غيه ينتصر ان يبغى لا ذمه أو الفعل حمد أن سمية ابن يرى  ٠٧
ماالحنة ثواب من بها يحمل التي له المعارضة الحاجة إلى النظر دون النص نئاهر 

علهيخاف لن يالماء رالهلهارة للمريض الصيام ذللث، أمثلة ومن ذللئ، على يربو 
يخافمجن وكيلك، يصوم، أن عليه يحرم بالصيام يتضرر الذي فالمريصن المرن، 

تتيمية ابن عند لك، الهذا وضابهل يتيمم، أن عليه الماء امتخدام من المرن عليه 
مجردعر يرير  ١٠الهنة ثواب من المعارضة الحاجة باعتبار يحصل أن — ١ 

مقاصدومعرفة المرص مجموع امفراء يطلبه وهذا الممى، على الانتصار 
الأحكام.وغايات الشرسة 

يثيتؤراجحة، ممدة تعارضه ظاهرْ بمجرد الص إعمال، أن ينلهر أن ٢" 
يلزمذللثح وعند ذللئح، ترجيح ؤإما بحرمتها القي إما المحوص ؛اترا»مجمرع 

الضابملهذا وعلي ارضة، العالحاجة تللثؤ باعتبار المحن ئناهر إعم—ال، عن التحول( 
المقاومالمعارضن عن سالمآ يكون أن على رته ثب يعد تيمية ابن عند المحن اعماله 

؛هن.االشرع نمرصن مجمؤع باستقراء المقاوم العارض وجد فان تقدم، ما نحو على 
إليهالمصير رجِح المن، ءجرد يفوق بحيث القرة من ذللتا ش وكان الخصوصي، 

أعلم.والله له المحن ظاهر وترك به، والقول 
ذلكرضابمل عدء الماس سبما : ثالٍآ 

الصحيحامحن القينبه يدحل مجمل لفنل القياس لقتل اءان — ؛ تيمية ابن يقول 
بهزالحمع وهر الشريعة، به وردت الذي هو الصحح اس فالقياط الفوالقياس 

الذيالعكس نياس والنار الهلرد نياس الأول الختلفن، بهز والفري( التماثلين،، 
،رمحرله به الله بعثا 

مع؛ن"•إر الصحيح القيام، يقم وهو 
أنالفرع ر مؤنر غير فرق، إلا والأصل، الق—يع بغ( فارءا لا أنه يعلم أن ~ ١ 
قامنإذا غيرْ ر جردأ مر المعني ذلل؛، ؤيكرن المحار من لمعني حكم علي ينمى 

موش.>/أحا. الغنهار للأمحارات اد؛ا*ع العته اسمر ك؛ام، متيمة رامع ~ ١ 
.ْ • ٦ — 0 • ه / ٢ • اكاوى مجموع — ٢ 
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عوقوالفرع الأصل ، juالثترك يالعنى منعاز الخك»ر أن ء-ر الأدلة *ِن دلبا 
،. . يحيحا ع ف هذا وكال ينيمآ 

تعملوصا،يبإحسان لهم والتابعون الصحابة كان نوعان نهدان الله رحمه نال 
أنعر مرنف النارع بكلام الاستدلال فإن الشارع، مراد نهم اب بمن رهما 
علمنافان مراد0 عرفا ؤإذا باللفظ، مراده يعرف أن وعلى عنه، اللفظ سريت، م؛، 

ؤإنايسى وجئ ■من، الحكم استنا الأصل يخص ،لعني لا المشترك للمعنى حكم انه 
الحمعان عالمنا أن كما القياص متعنا النتص بمورد الحكم تحميص نمد انه علمنا 
نقيسأن )هنا( بمع فإنه ، ,,.رمحقان ثهر به حص القيام وان الكعبة، به خص 

وشهربة الكعكتس للعبادة زمانآ أو مكانآ الشائع من ؤإذا غبره، المنصوص على 
سيانأمقهلرا الدين اليمنى اهل حال يثبه به المنصوص غير فإلحاق • • رمقام 
اني،ائعا ؤ تعار: فقال آلة من انهر أربعة القمري : الوا ونالحرم، الأشهر 

اللهحرم ما عده يواطفرا غانا ريحزمونه غانا يجلونه كمزوا الذين به بْننل الكمر ر زياده 
ناسجني من بالنص الحرام على بالنص الحلال وناس ، ١^^ حرم نا بُإرا 
الفاسدة،الأمة نهده الر'نايلأ، وزز انع الك وأحل الر'نا !ومثو >إمحاقالوا الدين 
بمنموصمنصوصا الحق من وكل فاسد، فهو ائه فعلى النص د-ل ناس وكل 

بمربتن ؛ع، نرق أو ثثثثن بتن رمحا من وكل نامي، فقيامه حكمه يخالمح 
،١^٠٢نامي فقياصه ورسوله الله حكم ر المعتبرة الأوصاف 

المشتركالمعنى من بيتهما ما يجامع الفرع ر الأصل حكم يْلري■ تمة وابن 
بهال نما إر يق، يفوهو؛دلك، الحكمة( يعنى ا مناسببهلآ منفءلاهرآ )رصفا 

مءنالثامع نمدها ال~دا الحكمة أو النامي، الوصف، ■' الموتر ، الوصفمن اء الفقه
منالحكم بها يعيي ءلالآ الأحيان بعض ر يقيم فالمنع، أو ؛الهللب، الحكم إثتايتح 

الفرع.إل الأصل 
منهللأمة لأيد بهما علميه يشق بما يشتمل لن الفهلر يجيز أنه • ذللنا أمثلة ومن 

ولبت،الثقة هي فر الر الفهلر علة أن باعتبار الفر ر الفعلر حواز علكب نيامأ 
حلافعلى جار حكم يرجد بأنه للفقهاء تيمية ابن يلم ولم السفر مجرد هي 

٢٧٠:القرة )٢( اكوة:؟*ا )ا(
. ٢٨٨-  ٢٦٨/ ١ ٩ الختارى مجموع )٣( 
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إنوأيا لإنفاتيا; تام الطع م تنفى لا وند تفضي ند كانت إن وكيلك 
العللالإشا* هدا علي راجحت مصلحة ا مهنكن لم فإن بأحيانأ تنفي إنما كانت 

.ايضآ حرمها ؤإلأ 

نكرنما ا ومنهفاعلها قمحي يدون الكروم إلي مضي ا ممنها الذرانع هذْ ثم 
يحنثالخل، يجامع الثاني النم نهدا الحارم إلي بها للتول مفضية ا إباحته
تكونوند يالدراغ، نكرن قد الحل أن كما يفترن، لا وقد تارة الاحتيال يه يقرن 

.ثلاثة الأمام فصارت ذراغ ليست الأصل في مباحة بأسباب 
وكامتراءوالسالف، الثح ؛؛ن كالخمع به يحتال ثما وعر ذليعت، هر محا ٢ لأول ا )

ثمنمن وكالاعتياض أحرى، وبأكئر تارة الثمن من بأقل مشتريها من السلعة البالع 
•نسأ بالأول بجاع لا بربوي الربوي 

اللهب إلي ذؤيمة فإنه الأوثان ي بها يحتال لا ذيسة هر ما ( لثاني ا) 
الهذا كان ؤإن والد0، يسب أن إلي ذؤيعت فإنه غيره، والد الرجل وكيلك تعالي 

٠مؤمن يقصدهما 

فرارأالحول أناء في المحاب كيح الأصل في المياحات من يحتال ما ( لثالث ا) 
.الثفعة لامتاٍل الثمن وكاغلأء الإكاة من 

حشيةالمحرم بها ممد لم ؤإن الشاؤع، ا حرمهالدرائع أن هنا، والغرض 
منبالتحريم أولي كان الحرم نفس بالثيء نمد فإذا الحرم، إن، إقفالها 

.اليراع 
اليانعيقصد لم ؤإن ال وأمثالعينة ال مفي التحريم علة فلهر التحرير وبهذا 

لتلاالباب هدا فيد ذريعة، فيصير الربا قصد فيها فيها يغل—، العاملة هذه لأن الربا 
يدعواولئلا ذلك، به ي أقمحلم القال: ؤيقرل الربا، إلي ذؤيمة الناس يتخذْ 
المعاملةهدم حنى أن يعتقد ولئلا ، أحرى مرة يقصده أن إلي مره ه فعلالإنسان 

منيخفي يخفي نصد مع الإنسان يفعلها ولئلا وعدمه، القصد ب؛ن مميز ولا حلال 
٠ه نقعلى ه نق

عليهحبلت، مما اؤع الثلعلم الثر مائة وحم ال الفمد في أمرار وللشريعة 
حشا فيهيرى يزال لا الذي هواها حفي مجن الناس على يخفى ا وبمالنقرس 

١٦٢



إنماانه _!لحرمات lajني واعتقد عر تحدلق نمن الهلكه، آلي يقرئها 
لنسه،ظلرم نهو التآؤل بهذا فاسباحه نبه، د: مض انملة وتلك ط كذا لعلة حإم 

نينلة أو نق أو بيض من غالبآ، بح لم انكنر من نحا إن وعر ربه، بأر حهِل 
مامنها نتذكر نحصر، ان من نأكثر القاعدة هذْ شراهد أما ٠ بصيرة وعدم الدين 
حضر

الأصنامب حرمة منها القاعدة هذه عر ناهمدأ ثلاس الله رحمه ذكر وتد 
عنه المي كف ومها علم، بغر عدوأ الله ب أنه حاله من يعلم من عند 
بهافر والبالاجنسة الخلوة حرمة ومها الإسلام، عن للنور دنعآ المنانتين تتل 
نهوالدراتع، د بمدأ الأخذ ني الإسلام شخ بفرد ولم اد والمالثر لمادة آ ح

البابهذا ني تمة ابن وتوصع أصلا البعض عتره لم ؤإن العلماء عند به معمول 
.المالتكبة إلي نبه يكون ما أترب يجعله 
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الثترج.والمم بالزيت، كالزيتون بآصاه العمِ ،^٠؛ يجرز انه - ١ ١
 T تمر٠ حن لا رانجر ٠ لبنه -يّ لا ان حب ٠ رث إج ز ثبا ته ر — ١.

التايقان.أجرج ولر محلل ;لا نة الم— نحرز رأنه " ١٣
صلاةتبل ذبح كمن الضأن جدع من اصغر كان بما التضحية نحرز وانه - ١ ٤ 

الأضحية.نى يه يعد ما عدم يكن ولم ، ياحك♦ جاهلا العيد 

اكانىالمم 
الاربمةااللا،ب يله U اءال؛ة الإمحارات 

اكٍق(بالخي 
رساطها;

حيضفهر للمراد عادت استقر ما كل بل ، أكثرْ ولا يندر لا الحيض أقل أن — ١ 
.محنر خسة على زان أر يرم عن نقص ؤإن 

ب؛نتلهر لأقل ولا لأكثرْ، ولا ارأة له نحيض من لأقل حد لا أنه - ٢ 
.الحيفتن 

■م أو نل منرأ يمي ما كل فى الصلاة نمر يجوز وأنه ٣" 
فيالحمع في كما للحاجة يجوز بل الطويل مر باليختص لا الخمع وأن ~ ٤ 

.للمتحاصة الحعع ني السنة جاءت وكما الرض، في والححع ، المهلر 
وضوء.له ينترحل لا التلاوة سجود وأن ٥— 

•الزكاة من الأحد لهم جاز الخمس من معرا إذا هاشم بتي وأن ٦— 
الهاشهيين.من الأغنياء زكاة أخد أيضأ لهم يجرز وأنه ٧— 
يأكلأن جاز ليل أنه اعتقد فيهناع؟ لم أو الفجر ٌلاع هل شك إذا وأنه ٨" 

الفجرطل—ؤع بعل أكل أنه ذلك يعد علم ولو الهللمؤع، تثحن يحتى ويشرب 
عليه.ظاء فلا 

.تخّمه صلاة للإحرام ليس أنه ٩" 
.إليه احتاج إذا الرداء عقال له يجرز المحرم أن ~ ١  ■
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وامحايآتهتيمية اين اصؤل بمعلق  ١٠١امل؛صفوة 

بمذعبيتمد نلم تأ، مطالاجتهادأ مجتهدا، عالآ الله رحمه الإسلام نخ كان 
الاربمة،المذاب نها خالف اخيارات له بل فتاريه، كل ر الأئمة المذاب من 

بأدلتها،نررها التي الأصول ونق جاءت بل  ٠٠١محوص بمدر لم ذلك في وعر 
واستندعليه—ا عول التي ية العالمالأصول في أحسمي الإمام مع يلتقي تجة وابن 

الدباجتهاداته بعض فى يرافق غد وعو المثرب حنش انه اي إلتها، 
لمنإذ ف، ر التانح مي الترافق •ن نوع وهر افي، الفقه أد الظاهري 

لليبمرافتته ذلك امثالة ومن أصولهم بمحة إقرارا الله رحمه منه ذللن، 
اللهإر يترب ان وعليه ضاوعا، له يثرع لا عمدا الصلاة تارك أن ر الaلاعري 

نتاب.يالصلاة تارك ولأن الماجية الخنان من ؤيكثر 

الأمةاجعلمع إذ الإجماع يخرق لا ولكنه الخمهور، قول معية ابن يخالف وند 
مثيلكير وثع الهدئ له نص بمد س الدّول ؤرسم.خآف3أ ةررْ: الدي يالمض حجة 

إJهمجاذب كل في >اشا وله ، مم-رارماءذ جهنم رمد ئرمحر لودنا ائْل'مبم 
الصالحتحصيل محن التشريع مآامد ذللت، في راعى رند واجتهادات، اختيارات من 

الثرين،ر ثويبع الحرين حير وترجح وتقليلها، المفاسد وتعطل وتكميلها، 
ا.أدناهبتحمل الفدنن اعثلمم ولغ أدناهما، بتفويت المملحتين اعنلمم وتحميل 

فالقول، ت، نالالتي والعصور عصر، فقيه أنه الإمحلأم نيح عن يقال ان ؤيمح 
هولما رمصادمة للواسع، تضييق الثلاثة الخيرية نرون بعد الإجتهاد باب بغلق 
تمرنفتاواه إذ القول، هازا يطلان على ساهد محير تيمية ابن ال أمثووجود وام، 
الأمورومجريات الحياة وانع 'على للحكم الإمحلامي الفته وصلاحية العلماء أهمية 

الأمكنة.من مكان أو الأزمنة محن زمن في ذلل؛، يختلف، آن غير محن 
فيهااختلفت، التي القضايا من لعدد الشرعية الحلول الله رحمه اجتهاداته وفى 

الأئمةاحد أحد الإءمام إذ والإنتناص، التهكم معرض فى كلمزحن؛لى استخدام بمجؤز لا  ١
معلومةمتتصيهم أمتار *تك ثى الله رعاية سمومة مالعلماء ولحرم نة، الآهل إمام وعر العض،ن 

.اللهرحمه الثاض هال وركا لله _ Jiلاه اريء العلماء يكن لم ئإذ 
اء:ْااما-او
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واللمزوالهمز واللعن الطعن إلى بعمهم يص حش والاجتماع للإجماع المخالف 
الض والناطعت الهاجر٠ إر ويعضهم راللاح يالأيدق الأنتال إلي ويعضهم 

لهودمر الله حرمها تي الالأمور أعظم من كله ومحيا بعض، حلف بعضهم يملي 
تعاليالله مال ورمحرله الله اوجّها التي الأمور اعنلم من والأسلاف والاجتملع 

اللهبخل راعتممرا ؤج ملمون وانتم إلأ نموتن ولا نعاته حق الد امرا الذيزآمنوا ايها ؤ، 
بمعمتهفامحتم ئلوبكم بض عاك اعداء كنتم إذ علتكم الله نعمت واذكروا نفرفوا ولا جمتعا 
تهتدونننلكم آياته لكم الله يض كدللث منها الثار من حمرة ثنا هنئ وكتم إحرا'ا 

 )iH( نمر؛وس المنكر كن ريهرن بالمرل وامررن اتننر دنون؛ر منكم'انأ وقس
لهمرإرلثك ت ١^١ ماجاءهم بمد راثشوامن تغريرا ولانكرنواكالذين ؛( ZDالمعلنون 

■وجرءيأ١، ونرد رجوء بيض يوم نظتم)ZH( نذايح 
الدعتأهل وجر، وترد والخماعة السنة أعل وجره نص رر اس عبابن تال 
.٠ والفرقة 

رمرلشرعيا الش السة عن بخروجه الدعة أهل من صر هؤلاء من وكبر 
ورسولها بهالله أمر اكي للجمامة المخالفة النرتة أهل ومن لأمه، ه الله 
تعاليدي'،هلىوقال م منهم لنت شينا وكانوا دبمهم ليفوا جأو إذ ؤ تعالى ونال 
Jjiؤنا:درا تعالي الهيناتيأ٣اوثال جاءنهم ما بغد من أونوء الذين إلأ ب احتلم، ؤوما 

يندأء1لنرا إنوه المؤمنون الي تعثبكمهأ؛اونال ذات وأصلعوا 
ومحيا، التاسب١٦محن إملاح أو معروف اوُ بمدفة أمر من رإلأ أحركمهرْاوذال 

أصولاعنلم هومن نتفرق لا وأن جمعأ الله بحبل الاعتصام وهر الحنليم الأصل 
منتركه لن ذمه ءغُم ومما كتابه ني به تعالي الله وصية عنلمتؤ ومما الإسلام، 

وحاصةة عاممراطن ني النبي وصية به عقلت ومما وغيرهم الكتاب أهل 
معالشيطان ان فت ونوله اعة الخمالله.ع يد فإن يالخماعة عليكم نوله مثل 

غيرهارفي بل الأمة هذْ في وقع الذي الماد وباب، أبعد الإبن من وهو الواحد 

١٠٩; الآتعام)ب(ا ا-ا- 1)ا(ألءمان:
االأظل:)؛( ٢١١■: اوقِت)■ا(

١١٤:ف'.)٦( ا -ا-ومات:)ل(
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ثيميةابن صد ذك الكروضابط ص رالهى الأمربالعروق 

•عهم "تم ت الرامطيه العنيدئ نى ال نثم اث أهمل أصرل الإسلام سخ ذم 
ؤيرولالشريعة، ترجه ما على النكر عن ينهرن بالعررف يامررن الأصرل هذل 

ريحانظرنفجارأ، أو كانوا أبرارأ الأمراء سر والأماد راذع رالخهاد الخح إنامة 
امثلت نرله معنى ريمندون للأمة بالمحة رbلينون اعات، الجمعلى 

عفرمنه اشتكى إذا الراحل الجد كمثل رتعاطنهم وتراحمهم توادهم فى المرمنان 
ه.أ. رال—هرا باحمى الجد ساتر له تداعى 

استرجِاإذا الحاكم وعزل رالدعرة راي—هاد الصحة مل يثبالعروق والأمر 
وهوبالله الإممان العروق وأعلى الإسلامي، المجتمع لإقامة والعمل ذللت، الأمر 

الكفردرحاته وأعلى والحرام، للمكروْ شامل والنكر رالمتحِا، للواجا شامل 
تعالى.بالله والشرك 

وأحيانآيّتحءا وأحيانآ يج—، أجانآ وهر الكفاية، على فرض بالعروق والأمر 
ؤلأعاضئ1اإلأننءهالأما،الإطاءة في ١^٠ جب، ولا .^٢،، 

فإن< قيانه يستني فإن!م ملء مكرأفليغير• محكم رأي من ٠ الحدمثؤ: وفى 
وينعالملحة نحقق من ولابد لم، مرواه الإيمان! اضعغا وذلك فيله سني 

أتياعهيعص كان نقد وفعله يقوله الإسلام شخ بتن كما ذلك في والمنية الضرة 
يكرعن تصد الخمر ت يقول فكان الخمر، مريهم في التتار على الإنكار منه يحللمب 

وانتهاكالسلمين تتل عن الخمر تصدهم التتارس —يعني وهرلأء الصلاة، عن و الله 
أنالفتاوى مجمؤع من بالمعروف الأمر رسالة محي الله رحمه آوصح وقد أعراصهم، 

للنتلن،ومؤامراته للإسلام كد0 رغم النافق سلمرل ابن نتل عن نهى ه المى 
فكيف،ه الني ونال بيثرب، كشرة أنفذ له ترعد لتلا وذللث، ه الله برسول 

مفسدةيتضمن كان سلرل ابن فقتل ، أصحابه يقتل م—حمدأ أن الاس تحدث إذا 
المصلحةكانت، وحيثما كله، مملحة الله وشرع الهي ورد ولدللئ، الصالحة، تغالب، 

القيم.ابن وتلميدْ الإسلام شيخ ؛،ن كما الله شرع فثم 

.أحمد راحرحة بث— بن التعمان رواه صحيح حدث )١( 
الجهادالممقيق الزاد تحميل كابي راجع )٢( 
٢٨٦: التِت )٣( 
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منجماعة وحشر آ ١ انصرف يم وتقساله وريه ا ك رب أن اك أوا وق الخل، 
سل،الغني ذ يمل من عل راننع~ر ثم ذللن، مثل ننعلن اء الن

لمنق،جائع إر والطريق بالقلعة الناص اجتمع رند أحرج، ذللئ، من نرغ نلما 
والفرارةاJاJاددن ياي، إر افاعات رباب اليريد وباب ا وصحنه الخامع وامتلاء 
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اك:رجمه امردى ابن الخلاط الإ،ام 
الخريدة،واول القمسدت، ستا م إذا ن تٍب، ابن مجار ءرحمرت ت قال 
علىالشص نياد؛ —ليهم ع يزيد تله، عر وجم تف، هو قللتا زمانه علماء 
ويلرى؛ى، العي، غآصبتا يومأ، يديه ب؛ن حفريت، القطر، ٠^، والمم الدر، 

د|ا.م.-4يااحه ويرمد أصمن اء-ء-ءث 
هؤخواكعديل اجرح المة امتاذ الأعلام، محدث الإملأم، حافظ 

اممه:رحمه الناقص الزى الزكي ين يرمق ايواججاج امحدمحن 
يفيكتل م أعلأحدآ رأيتج وما ه، نفمثل هو رآى ولا مثله، رأي-تا ®ما ت تال، 

مأهااأ.م.لهما أتح ولا ق^، رسوله ومة الله، 
اسرحمه الرش ابرامم الشح الإمام ملامت 

ملأعمر، ل،  ١١٠فإن العلوم، فى ؤيقلد عنه، يوحذ الدين تقي ®الشخ ت تال 
علموارثر إنه فالاس، اديه يعما بد ولا الحق، عر دهر عيأ، الأرض 

اكو0اا.،و.

فهابتلدمهله اكساءان عممت الدى الخافظ الخديث فى اممااوبم؛ين 
الله:رحمه حجرانمقلأنى بن علي احمدبن موسل صن 

 ،Hالإسلامينتح وتلقيبه الشمس، من أسهر الدين تقب، الشح إمامة ُوسهر؛ • ؛
ولابالأمس، كان كما غدأ رستمر الزكية، الألمان عر الأن ار باق عمر. في 

.،أ.ه..الإنصاف.نحن—، أو ، مقدارْ جهل من إلا ذللتح يتكر 

لأط٠صالإسلأملخwي٠م؛
٠ ٠ واعرنرا_، JLنامكم من عالكم الله أنعم •ا *حق إحراني ايرقوا  ٠٠
هدايى ولط لكم أقام أن وهو ع-اليهسا، تعار الله واشكروا ذلك، إر طريتكم 

الصائرعن يه وكاثن^ القالرب، أقفال يه الله فتح الذي اإثّخ سيدنا مثل العصر 
٠٠٠ الضلالات. وحيرْ الشبهات، عمى 
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الإيلامص ض اسء ئء 
البين1:إجلاء فى الألومى ابن قال 
الماصابر الدين تني ت الأحكام ر المجتهد الأنام، وحافظ الإّلأم، مخ لهو 
بنالخ—ضر بن القاسم ابي بن الله مبد بن اللام مبد بن الحليم عبد بن أحمد 
يباسم ص لمل جدْ ان \و.نى■' تاليخ ينب الحنر، الخرانى يب بن محمد 

تبوك~نرب ~؛لدْ يتيما* كان نلها حاملا، امرأته وكانت، حج حدْ أن نأجاب; 
وصمتاثد امرأته وحد رجع فلما ، حياء من حرحتا ثد الوجه حنة جاؤية رأت، 

بتبماءإرآها التي تثبه أنها يعتى تسمية، يا تتمية يا يال،ت إليه رقموها فلما حامية١ 
دميها.ه.

وندمرمتماتة، وتن إحدى منة الأولر ربع عامر الأثن؛ن يرم بحران ولد رند 
وسينسبع سنة دمثز إلى التلال على ار التتتيلاء اسعند وبأحريه والده يه 

.رمتماة 

شصالثخ منهم كثير حلق من رممع والده، عن والأصول الفقه فآحذ 
عتدابن على المربية وقرا ماكر، بن والمجد المنجا، بن الدين لين والنخ الدين، 

الهالكتب وسميع ، ؛الخديمصا وعنى وفهمه، فتأمله سريه كتابا أحد ،م القوى، 
الفتهأصول وأحكم فيه، فبرز الكريم القرآن نمير على وأنبل مرامتج، والند 

الكلامفي ونظر العلوم، صاتر من ذلك وغير والقائلة، والخير والحسابغ والفرائض 
نيومهر واكابرهم، انهم رومعلى وردم أهله، على ذالثv في وبرز ، عة والقل
علمفي وتقلع منة، الثرين دون وله والتيريس للفتوى وتأهل الفضائل، هذه 

بحدبثا،لبى فهر تيمية ابن يعرفه لا حديث كل إن ت نالوا حتى وحففثه الحديّثج 
وJءلءوالفهم الإدراك وقرة الحففل، وسرعة الكتمج، بكثرة تعالى الله وأمده 

.فينساه شيثآ يحقفل يكن لم إنه • واحد غير قال حتى النسيان، 
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رصيعمر نول يتخرج وكيف ؛الوا حرف معش عن ار تعالله ونتك سألت 
٠ايمحروف معناها عر يعصه' لم الله يخف لم لو صبب، المد ُذ*م ى الله 

أكتب،أن أوجب أنتفاء الخراب رانتضيت ذلك، ر يذاإر؛رن الناص أن وذكرت 
وأنهذس، ر الناص ناله ما بلغر بما عهدي بعد *ع الساعة، حفرز ما لك ذر 
بحرونع.أ.م. . . نأقرل. ذلك ر أرجعه ما -اءة اليحفرر لا 

ترجمته،عر المترجم وأم نهايته، إر الحراب آحر الهرطب الإمام ماق ثم 
والبصائر.الايصار جلاء مه فإن رالنذلاتر، الأنماه إر فارمع أردته نإن 

ممية:ابن فى الاس ميل ابن الخافظ راى 
بتوعبوكاد حظ'، الملوم أدرك ممن 'أكتته الأس: يد ابن الحانثل ركب 

نهرالغته في أفتى ؤإن رايته، حامل نهر التفسير ر تكلم إن حفظآ، والاثار التح، 
والنحلبالملل حاصر أر روايته، وذر علمه حسبا محا نهو بالحدب—إ أو غايته، مدرك 

ه،جنأماء عر علم كل ر برز درايته، من أرنع ولا نحلته، من اومع ير لم 
.'أ.ه..ه.نفمثل عبنه رأت ولا مثله، رآ0 من عين تر ولم 

اشدى:راياس 
بالرجالتامة حبرة له اوكاننج ت ورأ، وقدعاصرْ تاريخه في الوردي ابن ونال 

انفردالدى لتونه حننله مع الحديث، يقنون ومعرفة وطقاتهم، وتعديلهم و"محهم 
إرعزو• ر المنتهى ؤإلثه منه، الحجح واستخراج امتحفارْ ر ععمه وهو به، 

تيميةابن يعرفه لا حدين، اكل ت يئال أن عليه يصدق بحيث والند، الته الكتء_، 
مجنوغيره بحر، من نيه يغترف أنه غير تعالى، لله الاحاتلة ولكن يحيينا' فليس 
واللبلةاليوم في يكتب، وكان إليه، فسلم التفسير وأما السواقي، من يغترفون الأئمة 

أربعةمن عتوأ فة الفلأمعلى الرد من أو الأصين من أو الفته محن أر ير الغمن 
،•كراريمّ

ماتةحمتباع تمانيفه أن يعد وما العلوم، من كثير في الخغليمة التاليفإ وله 
إلامسألة ني يتكلم أن ئل والتابعان، الصحابة معرفة في العلويل البلع وله مجلدا، 

فيها، وصنفمعروفة، مائل فى الأربعة ، حالفوقد الأربعة، مداهّ_إ فتها وي،وكر 
القنصر ولقد عند.، الدليل نام مما يفتي ٠—تتن وثم، والسنة، بالكتاب لها واحخ 
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ذللن،من وآحذْ لف، الس على وجريه راه، ملغرض لا فه، راك-ام الحق 
أزمان<أ.م.نى بل او;_«،؛ن هدأ نى مله رما;-ت الأونى، ؛1اأحذ 

حجرانمقلاش:ابن الخافظ راى 
علىثارت الآ الفتنة إن ه ااءلمة ترجمته نى العقلاني حجر ابن الحانند ونال 
رء،ومسالهنمى القاصى له تعصب ساته، كلعبعم جهة من تسمية ابن النسخ 
علمهاإقان٠ين أعظم من ان وكسعليه، ولا له يكن ولم النانعى اصى القومكن، 

فكتبعربي، لأبن يتعم، انه نسمة ابن باكر كان لأنه اليجى، بن نمر الثخ 
نمار، رتكمرء عرش بن على الحط في باغ لكونه أعجبه فما ذلك، على يعاتبه 

مبهفي بقرط محوص وكان الحاشير، محرس ديري يب، ابن علت، يحط محو 
انتصرالحريري بن الدين مى ثوهر الهنمة؛يثن، قاصي أن وان-فرا ؤيعنلمه، 

نىبه وكب والنهم، بالعلم عليه بالثناء محمرأ حقه في وكتب، بمية ابن ليثخ 
هءء* مثلهااآ الناس رأى ما منة ثلثماتة مند انه ت جملتها من مهلرآ عشر ثلاثة حهله 

عندشيخناأبواحفر غال،ت أنه الذهبي الحافظ أيضأعن العقلاني الإمام ونقل 
نظمهاانه ذكر بأببات مدحه ثم اإرجلا هذا ُثل عتناى رأت ها فقال،• النسر حيان 

وهى'إياها وأنثيْ بديهة، 

 Uثال ردملالق الي داع لأحّ ن الديتاناثى آ
الممرضردوله ا الرير حجصحبوا الألي مجما هن محياه علي 

الديرأمواجه من بحرتقاذف رآ ح—ره دممنه "مريريل 
مضرمهلت اذ تم ميد مقام ا لصريرهمممبمجة؛ى بن قاما 
يحرله طارت الشرإذ واحمد اندرمت اره رالحق,اذآيواظه
بمثغلران كمد ام الإمهذا اصغ اب، الكتعالم عن يحدُث، يامن 

بيتهمادار ثم الرامهلى ألعماد أيفأ يذللثا صرح وقد الجدد أنه إلى بهيا يثير 
حيانأبو فناظره إ مييويه فى القرل تيمية ابن الشخ فأغلغل محيبريه ذكر فجررُ كلام 

.يغفر لا ذنبأ ذلك وصير له، ذاما عاد ثم بسببه، 
أحهلآبل معمومأ، ولا النحو نبي سريه كان اما له ئال تنمية ابن إن وينال( 
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(١)وعىياكلة، كتّيا أبات اسخ يخط وجد وند 

راتمالرب الي القفر أنا 
ىظالتوعى لمى الظلرم انا 
ةضعجلب لمى امثيع لا 

ىيدبرن•—ولي لدنه ر يلهى 
اخالسالرحمس من بإذن إلا 

ا>أايخايرنه يشامحلك ولت 
اعاوثها كم—رك ظه ولا 

ابدألازم ذات وصف رلى قوالف
اجمعهمالخلق حال الخال رهدء 
حالتهدرن من مطلبا بغي فمن 

اجمعهملءالكون واخمدلله 
مضرامحغارمن علي الصلاة ثم 

الاتيحمجموع فى السكين انا 
ياتىمحدء من جاءنا رإن والخس

راتالمضع دفالمس عن ولا 

-هاتالرب إلي فمتع ولا 
١^۵فى جاءت قد كما الماء رب 

ذرانيبعض فى انا شريك ولا 
الولاياتاب لأربون يككا 

ذشه لأبداوصف كاالغني 
محيه لمد عطء م وكله

المشركسنيالظلوم لهوايهل 
يالىبعده ومامن مه، اكان م

راّةسحمدسمهمخج
ولءأيفأت

الهالعد يعجرالخمرعن ا انعمعلما ه للإن 
االغكرلهعلى د ماخله ر ه مأنععلي د ماخفله 
،إوأ0 اطعته مقسبب ذلك نكان أنت، تنهمها ما موصعأ ( _lyjني الكتاب .في 

ااالهراأ.ه.مختمر0 نى ركدا سوء، بكل راالأحر،ا يرْ تففي وذكره 
يتراحموغيرهم له العاصرون الذاهب علماء ترجمته ®وند الألوصى؛ ابن نال 

علىومراظبة عديده، كرامات له وذكر الخن، ؛الثناء عليه راثنرا مام-اة، 
المالح،المالف وطريق المن اتباع وشدة البيع، عن ونحنا والعبادات، الءلاءات 

.مجات» حتى تزوج لم وأنه 
هوجعفرماللد الإمام صرب الذي أن التارخ: كتٍا فى والذي صمح< غير وعر الأصل' كذا ~ ١ 

بهدما؛زل الإمام بضرب النص علم وئا هممه• دابن النمير تل من الدثتة وار ُليعان بن 
مالك.للاهام واعتدر ' يعزله وكتب عه ابن على يأنكر• ثديدآ' إعغنامجآ ذللئ مظم 
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اللأطغطي ئد ا ملله ريا د خلضم د قا ملله يا 
اطراوشمكمرا د قلمتافه را ياللم لما درء ح عم 

_نفىاذا،لهمداطولكسالي هكسانوائيطرافوك_
اغتجاطالجن ر الشؤح وصد ر فخالأصداف فى الدر وحمس 

يواطواولم ايرن ذاقوا د لشداء اقته لي مالهاشبآل 
واانجقكانوا بمويمية 

يماطيه ان كرك الششاك فهابمسحة نداميا ولكن 

فدبما او_هرد درح ويا 

طرج—ويلج م لحك؛^، (٠١١
وايرجان كولاية لا ام ام

سالمكب جاراكموفى ولا 
وغظشعوهم|بمشموء فقسم 

ثلىماء يرضلا الشيخ ومجن 
مرىتم كلولا والله أ*—ا 
نولكعشدى ا مؤل أفوكن 

يدعوال الإنمالي احد ا مق
هيياحابميظهرقملكم 

ترحتموامصدكم ات موما فم
اطافذاك وانطوى هملكم ررد جغمن دوا مواعرحلوا 

قلمن الصالخون ابملى كما تيمة ابن ابتلى 
اللني بطون والخلماء الكبراء با ولا _ Ulزال اروما الارس: ابن ئال 

الأمحمني الخير وأهل يملرن، اللام همِهم الأنبياء لكنت رثي ويصبرون، تعالى 
ولولادينه، على ثابت وهو ار يالنثاحدهم ويشر ويحرقون، يقتلون الالفست 

اطباءله يعجبد اكمفإن 

اطضنفيام الإممجن يري 

رباطولا ه عالٍوقف ولا 

امحغلاطبكم ه لبمهد ولم 
اشتراطه اذيتبرا ا أم

انح2لاطثلكم مدر لقه يفف
الرباطنحل رلا الثول ومح

١العلم بامل  اف2لاطحمن ٠ 
راطالخه لمواء فى ل وك

الصراطنمب إذا م ونبك
ماطراان اردم ا ماعهلوا ف
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مواشوجه على رمرنا« بمنة- بن -بض يرص نس ملنا، *وفما لفظه؛ ما 
منا-محه وبراءة اعتقادْ، فى حاله لسان كناية السلف: وعمدت والمنة، للكاب، 

متصف'.لمب كل عند المحذور الوجه على بالحية والنول بالتنجم، القول 
عالهماالشنمن عند كما ثيخه عمدة على كان ئإن القيم ابن إن ُثم نال؛ ثم 
الكتابعلى وتطبيقه اعمماده وتصعمح أيضا، له تبرتة إليه ب عما شيخه نتبرتة 

يركدما كلامه من تنقل ولكنا وتطثيق، لاعتقادء محتح اللمء وعقيد؛ والمنة 
الإشكال،.يزل بما أطاب نته أطب ومما نال، ما آخر إلى ذللخ، 

المغداديالريدي انندي علي العراق علامة الحدث نى الومث؛ن أمير ومنهم 
ماتنمية ابن الشيخ على التشيع ني المكي محارة علي كتب قد فإنه الشافعي، 

المتقدمنمرص أن مع بينة، إلى نحتاج بكي المن الدعوى امحدْ نمه؛ 
الصراطعن عدل إنه بحقه: يقال فكيف الحران تندم وعلى تخالفه، وأحرالهم 
المتعال؟الرب علي التوجه يقمر من المتقيم الصراط عن يعدل فكيفا المتقيم، 

حاتمطريق تيمية ابن اقتفاء •ع الكلام، هذا بمثل عليه بكي اللرد وجه فلا 
مجلخمآ.انتهى واللام، الصلاة وعليهم عليه الأنبياء 

وانره.الثمن، كتابه شرح في الأمن محمد الشخ العلامة ولدم محه نقله وقد 
التهرمفي تال إنه فوالرضوان، الرحمة عليه الوالد ومولانا شيخنا رمتهم 
عندمعتبرة رعي تيمية، ابن للشيخ رصالة على اطلعتا 'ولقل- نمه؛ ما الإعتقادية 

ماموى العقاك، في به ؤيرمى بيد مما شبثآ فيها أر فلم كلها وطالعتها الحنابلة، 
نيوالمثالمنة التفويض مع بالظواهر، وتمسكه التأؤيل، رد في تشل-يده من ذكرنا 

بدلكيصرح ل آ، ييهتثولا يمأ حنيعتقل. لا بأنه ها معيقظع مبالغة التتريه 
والتجسيم،الشبيه بض لنقله ريح صيترك ممن والعجب فيه، حناء لا تمريحأ 

كمانهو حال كل وعلي لزومه، لم يولا به، يقول لا الل-ي نوله بلازم ؤئآخد 
اادين،ا.ه_.محي الشيخ ني المشايخ من كثير قال 

شيخالمحمية هلنهليتية القفي مآله عندما الألباب، ارنزهة رحلته في أيضا وقال 
ناوإنه فقال؛ تيمية ابن إلى الكلام انح—ر ُنم نمه' ما التشابه أمر عن الإسلام 

انهفقال؛ لم، معير مطلق أنه الجسم في ومدهبه ، حاشا0 ؛ فقلمت، بالحسممسية، 
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خاتبمة

الهدىعامساعلأم 
المجددينأملام ني يعتم أن جدار؛ يكل سمية ابن الإسلام شخ يست—حق 

يصرهفقيه فهر والولعان، العلوم ذحاتر من وراء0 حلفه مما وذلك الصلمن 
العواملJ؛j( مجن نويأ عاملا كان كما الهجرى، الثامن القرن تلت الش والعصور 
مذالخلئة الإسلامي العالم أرجاء في نشأت اكي الإصلأب للحركات الأخرى 

الولضنمن كبيرة _ الله رحمه به تأترت غد إذ الهجرى، عثر الثاني القرن 
اللهرحمه ركز ولقد ، نلهرر، مند التارح أدوار محن دور كل في والملمن والدعاة 

الربانيللعالم مثالأ فكان بدلك، هر وانمغ والإدباع، التوحيد معني علي 
الأمةمحاق بنهم والق للكتاب حوله من بالأمة للرجؤع ح—اهدأ وعمل العامل، 

اللهبشعائر استخف، ومن القبرر عباد على ورد الشركة والتقاليد العقاند فأبهلل 
إليهاوالخج الثاهد، فتنة إلى وتهلرق اخ، المثسبألوحية واعتقد بالله، وامحتهزأ 
الساجدعن الإعراض إلى أدى مما الكمية إلى الخج على القرر إلى الحج وترجيح 

هذا.يومنا إلى باقية آثار0 ولازالت، زمانه، في شاع مما ذللئ، وغير 
ابالكتأسلوب ورجح النفس، وعلم والغلق الفلسفة الله رحمه نقد كما 

اللهرسول يه علمكان محا مثل عن الزائغة، والنحل واللل الفرق، علي ورد والج 
بدلك،حياته فكانن، المحرفة اليدها وتقعقائدها وئاوم الكرام، وته صحا وس 

التتارلقتال ه ينفيخرج تارة فهر أحرى، إلمح، ساحة من ينتقل الله مل في جهادأ 
الخربةللعقائد يتصدى أحرى وتارة لراجهتهم، والعامة والأُراء الملوك همم وشحذ 

يحرجأحرى وتارة والعتاد، البلاد على البلاء واستمهلرت النفوس، أصعقت التي 
حتىجهاد، عن يكنا لا هو ثم النكر، عن والنهي يالمعروف للأمر وأصحابه هر 

لأصولوييانآ للأمة نمحأ والتأليف، الكتابة عن ١^٥^ فما ومجنه ه حبفي وهر 
الخالقرصسران من بهم يقر ما لكل للخلق ودفع—آ الأخوة، لعاني وتأكيدأ الإيمان 

جروعلأ-
الذهبيالحافثل عنه قال حتى المادر والذكاء الوهربة بالذاكرة الله رحمه مميز وقد 

ؤلري،وعلى عينيه من نه الركانت، منه، وعزوها للمتون استحضارا أشد رأيت، 
٠لسانهء 

١٩٨





وهو، ولكمرْ وثاظروْ وبدعر، عليه، مزيد لا تيامأ والتام ممر علماء من حلق 
ذهنهوحدث اجمادْ إليه ادا، الذي الر الحق يمول ل يحايى، ولا يداعن لا ثابت 
الإدراكعة وّالغكر وكمال الورع من عنه اشتهر وما والأقوال الن ني دائرته ومعة 

حربيهحملات وبينهم بينه فيجرى الله، لخرعات والتعنليم العظيم، الله من والخرف 
الله،.فينجيه واحد قرص عن رمجو، نربة مجن وكم ومصرية، شامية ووفعات 

عليه،الدليل نام مما بل ممن، بمذهب بض لا تن عد؛ الأن أوله أيمان عنه ونال 
.اليها، بق يلم وأمور ومندمات بيرامن اللقية واكلريقة المحضة السنة نهر ولقد 

مناخشخ ®إنه • الباري' ®فح صاحب العقلاني حجر ابن الحافظ عته وقال 
ولابالثهي يقولها كان ا معليه أنكرت التي اثل والمريب بلا عمرْ في الإسلام 

كانحش فال: أن إلى . . . غالتأ،عليه الدليل قيام بعد إلا ا بهالقول على يمر 
الرينحمال الثخ ومحو إليه الشر إبمصال ش والعامجالين ه عليالمتعمب؛ن اشد 

له؛دلك،،.شهد الزملمكاني 
لنمهيجعل لم أنه حتى العيادة في ورمانه ونته حل قُير قد الله رحمه وكان 

مزارعةولا مشاركة ولا نحار؛ ولا معاملة ولا يزاوله، ومم—١ الله عن تثغله شاغلة 
منلنمه صالة ولا جراية يقبل ولم رص،، لمال مباشر أو ناظرآ كان ولا عمارة ولا 

ًلحامآولا ماعأ ولا يرحما ولا دينارأ هدحرأ كان ولا ناحر ولا أمير ولا ملطان 
يدباقتدى م العالعنه الله رصي وفاته يعد وميراثه حياته مدة بقاعته كانت ؤإتما 

ولادينارأ يورثوا لم الأنيياء ؤإن الأنيياء، ورثة العلماء »إن نال: فإنه المرين 
إفتاءفي تارة يزال ولا وافر'، يحفل أحد به أحد فمن العلم ورثوا دلكن درهما، 
علىليقبل الدرس ويعطي الخماعة، مع يصلي حراتجهم، نماء ش وتارة الناس، 
ويرحدْتعالى الله يدكر والنهار الليل يقضي كله ذللث، حلال في وهو العلوم، 

بصراحة:رآعلن أعيانه، عن عما انه س وورعه إحلاصه على أدل ولا ؤيتغفره، 
ؤإنماوعداوة نمية لنائبة حلاقاته تكن فلم لي؛ إيذائه عن لم مكل ®أحللت، 

مفخرةالله رحمه جعله كله وهذا الله، لدين وانتصارا علمي اس أمعلي كانت، 
لأنيؤهله مما لته، تالتي والعصور عمر، في عميقا تاثيرء وجعل العلم، لأهل 
تاؤيخفي بصماتها لها قرية ثخمية وذا والإصلاح، التجديد رواد من راتدأ يكون 


















