












حح■تميت—ر هس 
*ارعوظ• أفواههم• ل كلامهم وردوا تجنهم وبيوا بالمرصاد، لهم 

دبرق بلسا أن إلى المخ، ق الوئعة عن الدهر آنف أولوالتيه 
إلىرددتهم ييهم يدي ابممهلثا )لو كثابآأ يسممون بهبتقات الرمان 

منأو حملة للإسلام المناهضة المثارب ذوى من الكت—اب!( 
ولمرالية؛اؤية ويواشزاكية علمانية من الحديثة المداهب منتحلي 

ولوثرأواالمخ، كتب عنوانات يقرأوا لم أمم أكاد أو أجزم كئاب 
لفهم وجهه، عن النقل حرفوا بعمهم ولوفهم الفهم، يحنوا لم 

أيفقهون لا فيما للكتابة يتسارعون قراهم يتقلبون، غيهم 
أنهمإلا فيه بعصا بعضهم ومساعدة الأمر هن*ا ق تواصيهم وما 

بللفيين للومرجعا العمل ل ورأتا العلم ل رأتا تيمية ابن رأوا 
شخصهعلى لا حثا، المريضة مرائرهم حينتد فتقطعت، للمسلمين؛ 

الجوفغندوالهم وحلا ومنهج، فكر من يمثله ما على ولكن 
قيتبارون الفكر... من وساقهل اللفثل من وصفيه القول من تقبح بم

التافه بكلام الأشهاد! رؤوس على ونفاها بذاءة أكثر ايهم ذلك 
إلافاهوا بما يرجعوا لم اطة بحمد لكنهم نقل؛ ولا عقل ولا حجة 

وبخيبةتملأءيونرم،أيديهم، اقرفته ما صفحاُت، على بمفعات 
ضال.متجن كل اممه هدئ عقولهم، 3، بممر وبخواء 

للناسوتبص_يتا الكثير العلم هذا عن دفاعا أمرى من وكان 
أن= ومشاربهم احتلافح؛فواتهم علن الكئاب، محلوانفح بإنصاف 



حرر تمديتهحس 
عشراتمن انتختها ا معاصرةر حمنا الراجم سيل من اخترت 
يالكتاب تؤغ إلئ يمد الانتقاء هذا وكان عنه، كتبت التي التراحم 

التناولثؤلريقة وق والبلدان والمذاهب المشارب 

هنريي القرنرق المتحالمتحرقين من اخترت ف٠ 
عته،وكتابه تميه باين عناية رقن المتاكمر من وهو لأوست،، 

نشرالمكري( وتكوينه تيمية ابن عند العلية رالنشأة بعنوان وبحثه 
عامبدمشق تيمية ابن ومهرجان الإسلامي الفقه أمبؤع أعمال صمن 
هذاعالن الكلام كان ؤإن محنرق ما قليلا مهم موصؤع وهو ه•  ١٣٨٠
ومقارنة.ونظر واستقراء أوسع يحث إلى يحتاج الشأن 

ترجمةق زهرة، أبو محمد العلامة الشخ مصر علماء من وه 
عنكتبه لما تالية وهي الشيخ، كتب ما آخر من تعتر محررة طويلة 

الفقهأّثوع صمن أيضا منشورة وهي عنه، الفرد كتايه ق تيمية اين 
ذكره.التةال.م الإسلامي 

المجمعرئيس كردعلي ءحمال> الأديحب، العلامة الشام من و٠ 
الكثيرةوالمزلفات المقتجس، مجلة وصاحب العربي، الخلمي 

وهىالأجداد( )كنوز كتابه صمن نشرها هذه وترجمته المعروفة، 
جؤذهكر وقد رائحة، ولفتات زائد احتفاء فيها جميلة ترجمة 

قرون(بيت حلال تيمية ابن الإمحلأم شخ لسيرة )الج—اْع ق استوعبنا )١( 
. ١٣٠٠-  ٧٠٠سة من القديمة التراحم 



يجر تمدي<«— 

ولاالشيح.مح؛، تجاه الشام بلاد من كثير على حيم جمودا الترجمة 
علىكردعلى تعزف ق واصحا أثنا الجزائري حناهر للشيخ أن شك 
نملةكودنة من تحرره إلى افة إصمكانته، ومعرفة تيمية ابن 

الشيخترجمة ق لاحق عن ابق سيلوكه ما وترداد المؤرخين 
صده.ودعاواهم 

منكتابه)فمم من زيادة نقولا المزرخ المؤرخين: من وه 
إلئونتابيه مقيئة كلمات ترجمته وق الإسلامي(، العربي الفكر 
بقولهكلامه وختم ويناصل، وينافح تيمية ابن يدعوإليه كان ما معاقد 

ققوثا ّلأاتحالخا كان منه سالما كان تيسة )ابن الجميل: 
يكو0أ0 ق متشددا والعدل،، الحق إلى الحاجة ق ثدييا دعوته، 

إمامكان لقد الشوائب. من خالتا صريحا صحيحا ان الإيم
السالفيين(.

قاموقد الإسلامية، العارف دائرة الموسوعات من اخترنا وه 
و.متؤ. ما، هوت٠ متؤ م. ١ رقن المهتهاحن البمن محنا)مه ا عله

نمسثامن الشيخ ترجمة وكانهتؤ هارنمان. ر. باسبتؤ، ر. أرنولد، 
اخرها١ق حاء كما شسيا بن محمد 

بحفيق يوئق لم محررها أن غير الجملة، ق جيدة ترجمة وهي 
الشيخ،ترجمة ق الثانوية المصادر بحص ق لما تسليما كتمؤ؛ ما 

باطلوهوكلام رحلته، ق بطوطة ابن كلام علن كاعتماده 











■yزمرة ض تيث بابن اصئيم )[^(٠■ 
وحسمه.نفته مرمت قد السديدة ق ا يبل والاستقرار، والأمن 

شهابالشيح بن العباس أبو الدين تقي أحمد هو الغلام ذلكم 
البمركاتأبي الدين مجد الشيح بن الحليم مد المحاسن أبي الدين 

محمدبن الحضر القاصم أبي بن الله عبد محمد أبي بن اللام عبد 
تيمتة.ابن بأسرة الأسرة هده ف، وتم الله، عبد بن علكب بن الحضر بن 

تمة:ابن ولد مه 
■،٠٦٦١متة الأول، ربيع من العاثر ق تيمية ابن مولد كان ٢" 

الشهر،هذا من عثر الناف ي كان مولده أل العلماء يعص ويدكر 
الرمول،لمولي موافئا كان مولده أف يثبتوا أف يريدون أولثلث، ولعل 
إلئعتها ؤيداغ شريعته، الحجج بويدعم سثته، سيحيي بأنه كمنا 

محتسه.ق يموت أن 

ا،يذكر؛الءمايىر تيمية ابن والد الحليم عبد شهاب والشيخ 
دونالبلد إلى والشبه النبة، هذه الصغير تيمية ابن ينب، كما 

بأنسابهم،يحتفغلون العرب، لأف بعربي؛ ليس أنه إلى يومئ الميلة 

خفئ.لا ى مد نمليل هذا )١( 
سماعية،نسة ومي ص"مِذاف، حران إلى النمبة أن القاموس صاحب يذكر )٢( 

)ز(المياسة. االشسة وهي حران، ت يقول، من ويخش 



صيهتازهرة ض تيث ؛اب>ا -بي
—الاه ~مففٌ البيطار حجت الأستاذ ولكي يحتففلون، لا العرب وعير 
بهمحن سمية نمشرآش يثيري عربي أنه أئبث 

أنهحنيفة أبي مقام من فماعص هوحم، ولابمم منهم، كون يض 
فارسي•

أبوهكان ؤإذا شيئا، نيلها عن ولا أمه عن المؤرحون يذكر ولم 
وابنأي ، ٦٨٢سمنة ماُت، إذ العمر~ مقتبل ق تيمية وابن مات فد 

وعاشتذلك)، يعد أمه عاثت فقد — والعشرين الحادية ق تنمية 
لاحياءالأول المجاهد ار صومد يكتمل، ا ابنهمجد رأت حتى 

وحدبهايبرها جهاده ق وعاونته ا، عنهالأوهام ودفع الشريعة 
كانالاعتقال يعد من بممر العمل ميدان ل كان وعندما وعهلفها، 

ليخفىإنه حتى ؤإحانا، ووفاء وبرا عطما تمض ، محالإليها يرمل 
معا.والقران، الأل، لوعه نصيها لكيلا آلامه عتها 

مثلهمجلس ل كبيرها جلس دمشق إلئ الأسرة انتقلت وعندما 
ذغدمشق إلن وصل أل بمجرد أنه إذ إلهم؛ بمار الذ-ين العلماء مى 

إليهفتعشو صاحبه حول يضيء نور العلم إذ أمره؛ وامتهن فضله، 
الأعفلم،دمشق يجامع والوعظ للتيريس كرسي له فكان الأبصار. 

وسرحهاال؛ان ق اللمنسقتي الدين ناصر ابن الحاففل ونله )١( 
)ص;الإسلام شيخ لسيرة الجامع ل انثلرها الزيارات. ق والعدوى التبيان، 

(.٧٢٦\بمأ، 

٣١٦ص: الدرية العقود j بعضها اننلر )٢( 



حرزمرة ض تث بابن )_ق\ه 
كانرثيا بالسكرية، الحديث دار مثيخآ وتولى الأموي، المسجد 

الدين•تمي ولدم ص وفيها سكنه، 
دروصهيلقي كان أنه المير العابم ذلك درس على لوحفل ومما 

مذكراتأو منه، يتلو كتاب أو مكتوب، ارس دقرحلتعين معير 
ذاكرتهمن الساعات يلقى كان بل الأحر، بعد الوقت، -بما يستعين 
وهىالجنان، وثبات الحافظة، الذاكرة قوة على يدل، وهذا الواعية، 
صفاته;أحص مى كان إذ الدين؛ نقى تيمية ابن ما ثرر التي الصفات 
الحجة،حا يمنع كان التي الحاصرة والبديهة الواعية، الحافظة 

المجادل.عندها ؤيتحئز الناظر، لها وينده 

ةوالدرامالبحثر عمالها ءالمية، أمرة ق تيمية ابن نشأ ٣" 
وتجعلإليه، وتحدوه العلم إلى به تتجه ييثته فكانت، والبيان، والقلم 

له.ومحبة نحوه، نزوعا فيه 
ص_غينا،القرآف فانتحفظ ذلك،، إلئ الأسرة وجهته وند 

لمميزه كان إنه حتئ بتلاوته، ؤيتعثد يتلكره، عدته واصتمز 
حتمةثمانين سجنه ق تلا إنه الرواة! قال فقد فيه، مات الذي ه محب

صمآنراُ•

TMص الدرية العقود انظر )١( 



يجزهرة ض مبمية بابن اصميم ه- 
مائهمن يتنغ فأحد الحديث، إلى القرآن بعد من وحة وقد 
ومعالحدسثا. مثيخة رأس على اه أبأف وخصوصا العيب، 
الدين.لت، الحدين، ففقه فقهه؛ الحدين، 

التيهي صفالت، بثلاث، أفلفاره نعومة مند تيمية ابن امتار وقد 
هي.الصمات وهده التاصج، العلم ونحو الكمال، نحو به ارت ٌ

العلوم،من المجا.ي إلئ والانصراف والمثابرة، والاجتهاد الجد ١( 
ئهم•ولابمبم، نمميان، 

وقدويعيه، يدركه حوله ما لكل ونسه عقله وتفح حسه، وثيمغل ٢( 
أريب،.نافذ عقل ْع للص القارعة الأحدان، تتح فيه ذلك، رئ 

ذاكرتةكانت، وفد المستقيم. والفكئ الحائم اJاكر٥ وال)ج( ٣( 
الرجال؛إلى الصبياف ذلك، وتجاوز زملائه، من الغلمان حاا«ين، 

رواياتذللث، ق ذكزت وند حولها. وما دمشق به فتامعمت، 

المتّبعولكي الخيال، صنع من أما الأمر يبدوبادئ قد وأحبار 
كلها.يصدمها لم إف جلها، لصدق يدعن بعد مذ تيمية ابن لحياة 

اضقدآتاه تيمية ابن أل فالثابت، الأحبار؛ هذه قيمة تكن ومهما 
وصحما،قوة للذ،كاء الأول القياس هي والداكرْ واعية. ذاكرة تعالئ 

أمرته.عن الوهبه هن.ه تيمية ابن ورن، وقد 
كانففد أسرته؛ كشأن الحال، إلى الدين تقي أحمد ائجه أ— 

أثرنا،كما دمشق ارس مل. بعض ق الحدين، مشيخة على أبوه 







حرزمرة ءأبى تت بابن  ٠٢٤١
الماهرة؛الممنينI وأول والغرب، المشرق ق العالخاء إليهما أوئ 

فيهاليجدوا القاهرة إلى يأرزون أخذوا الغرين، مى العلماء فإف 
العلماءصيافه يحسنون كانوا الدين ا حكامهظل ق الحمايه 

ولمالهم، الأحاس وبمبرن عليهم، الأرزامحا ويجرون ؤإيواءهم، 
إلىثم دمشق، إلى يتجهون العلماء أحذ قبل من الصلميون أغار 

القاهرة.

الأسلابالمدائن عض واستولوا الشرق، ق الخاث أغان ولثا 
نثأيديهم؛ ل الخلافة حاصرء سقطت، حتئ ادا، ففيها يعيثون 
ومقاما،تقرا م منها احد من ومنهم دمشق، إلئ بعلهم العلماء 
المامرة.القاهرة إلئ فاحتارها الخوف به نأئ من ومنهم 

اومت،ونل العلماء، عس تيمية ابن عهد ق إدن ق دمكانت، 
والفقهللحدينؤ، مدارس فيها وكان الكريم. العش ذللئ، إلئ أسرته 

الدينعز أمثال فيها كان فقد وغيرهما، الحنبني، والفقه ^٠١^؛،، ١١
والمحديثإالفقه يدرمحون دقيق؛ وابن النووي، نم اللام، عبد بن 

ترئكما الإسلامية؛ الداهب، بين الفقه ق فيقارنون فاحصة، دراسة 
لموفق٠رالغنىر٠ كتاب ل ترئ وكما للتووى، ارالجموع٠ تاب كق 

حنبلي.وهو نل،امة، بن أحمد ]بنء اض عبد الدين 
انياس،الأسلرجال فاحصه دراسة الحديمثؤ الفقه ْع وياJرسون 

حمعتإوند ببعض، بعضها الرويالت، وموازنة الأحاديث،، ومتون 



هنننلآ■زهرة لأي تيث باب>، ب«- 
وفحمي،واستقرار بينة على الدراسة فكانت ولويت،؛ الأحاديث، 

ذلك،ق الدراسة أنتجتها التي الضخمة بالكتّيه المكاتِ، رحزُت، وقد 
الأحادثفيجد ، الأبواب، مى الباب ليقرا القارئ إو حتئ العهد، 
هعوصعيمها، وصحيحها وحننها، غرسها كثها، مجتمعة فيه الواردة 

أفواهاوتفعيف وتعارض، توافق من سها وما مراسها، علئ التنبيه 
بأيسرالحس طالن، الدارس عالئ هل فيالمرتبة، ق دونه هو لما 

كنفة.

المائلوكان العقائن.، دراسة والحديث، الفقه ْع دمشق ق وكان 
وفدالمنة، أنه علن يتح وكان ، الأشعري الحن أبي مدهب، هو 

صلاح®حفظ ق»حطهله*: المقريزي ويقول الدين، صلاح دئاْ 
بنحول مأبوالعالي الد.ين مملمثر ألمها قصيدة صباه ق الدين 

عقدواولدا أولاده؛ صغار ا وصاريحمظهابوري، الثمحمد 
ابامهمق وحملوا الأشعري، مدهيه على النيامت، وسدوا الخناصر، 

أيامحميع ق ذللئح علن الحال فتمادُت، التزامه، علن الناس كاقه 
الأتراك*.مواليهم أيام ل ثم أيوب، بني من الملوك 

السياق.عليه يدل كما واستقراء، الصواب؛ ولعل كذا، )١( 
تركتم معتزلئا وكان الثلاثمائة، يعد وثلأنين بضع سة وتول  ٢٦٠سنة ولد )٢( 

لالواردة الأحاديث، كل وقبل ة، الأهل مدمج واعتق الاعتزال، 
حالفريذلك والحديث، من المشابه يزول كان ولكنه الاعتقاد، 

تيمية•)ز(ابن منهم كان الذين الحنابلة، 



قسّير يالسنة استمساكه مع الأشعري الحسن أبو كان وقد 
قالثسنين مع فهويممق والفينة؛ المتملق مساو ق العقائد إثبات 

ولذلكالحناJالة، بعض بيل غيرمحإثباتها ق لك تولكي النتائج، 
الأشعري.الحسن أبي أتاع الجمهوومذ وبين بينهم الحرب كانت 

اووانالذين الحنابلة الحنبلي تيمية ابن ثلمي وقد 
هذاق بحد من له مناضلات كانت ولذلك الأشعري، المذم، 

الأمر.هذا ق تذهب ه نفوكادت محن، به ونزلت السبيل، 

امحه؛مّما ؤ التدريس وليه ت. 
مّتوعبهاته دراموكانت تيمية، ابن دراسة افاق اثعم—، ٦" 

علنامحللاغ له وكان الحربية، وعلوم والعقائد، والحديث لفقه اق 
معرفتهعلى تدل المقارنة اته ودراسؤفية، والفلالرياضية العلوم 

لآراءاَلفلأمنة.
رحالوامتوئ بالمعرفة قلبه وامتلأ الطوق عن أحمد فب ولما 

؛٦٨٢منة مات قد أبو0 إذ أبيه، بعد الدرس مجلس ق جلش سويا 
فتقدمهوالعشرين، الحادية ق وهو لرمه حلقة أحمد بعده من فتولير 

الثمارأينع قلبه ق أيمنت وقد السابقين، معارف مذ يه ثعدئ بما 
التيالأمانة ليزدي ربه بمحونة واثما وتقدم وأئصجها، وأعزرها 

الحياة؛رارة وغ الصبا، ميعة ق يزال لا سنه ل مثله كان ؤإذا حملها• 
أممه.الحالم ق هو ثالإ فقد 



زهرةض تيمية بابن اُتعريص - ،«
ناحية،كل من المعارف لتلقي واستعداده ودراساته يحلمه تقدم 

إليهفاتجهنا مبين، عربي بلمان الكبير الجامع ل دروسه فألقئ 
مسكثيرون وانتقل سسامعيه، أفئدة إليه تمت وامحالأظار، 

بينهمبن له فصار معجبين، ين متحم مربدين إلى المستمعين 
لهالموافي ثجنع يرومه وكانت الحواينين، إحلاص مخلصون 

هومعومي الشيعة ميما ومعتنى والثنتي، واليدعق والخالق،، 
دقيقابن إن حتى لم—انه، علئ تبدو علمه غزارة وكانت، الجماعق. 

ُرأبتفيه■ فيقول ~ سما منه أير وهو ~ يلقاه الحاوُن> الفقيه الحيي 
ماوينع يريد، ما منها يأحد عينيه، بين كلها العلوم اممه جمع رجال 

دد«.

حدْ،يخلومن ولا ثئاذة، قوية شخصية له الحلم هدا ْع وكان 
الرأسأمحوي أبيهى رركان فقال! عاصره الذي الذهبي وصمه وقد 

منربعة ناؤلقان، لمانان عينيه كأن أذنيه، شحمة إلئ شعره واللحية، 
سرعفصيحا الصوُتا، جهوري المكبين، بين ما بحيد الرحال 
.بالحلم١٠يقهرها لكن حدة، تعميه القراءة، 

متحمسله موافق بين ما سمعوه، منذ الملم أهل احتلمإ وقد 
لمبمكر هجم لأنه ويازله، يقاومه وفريق ويناصره، يثايعه يقول لما 

قوهو آحر، ق ؤيخالفه قوله، بعض ق يوافقه ثالث، وفريق يالفوه، 
الذهبيالفريق ا هل. ومن وقسمه. لملمه مقدر به، معجس، حاليه 

قيه،التقصير إلئ بني ينوعزقه حالطه ررومى فيه: قال وقد المؤرخ، 





4رتهآا■زهرة لأي محث بابن التصق ه
أنبد لا فكان دخلوها، عندما يم دمشق، إلى ساروا عندما التتار مالأ 

لهفصار يحصص؛ ولا قوله ق يعمم كان وقد لسانه، ينالهم 
أومريديهم•أباعهم مذ أعداء 

قالعامة على يلقيه وما لريه، حلقة ق يلقي بما يكتم، ولم 
للخاصةأحدهما قميزت إلى دروته ئثم قد إذ الكبير؛ الجامع 

يعظللعامة وقم تقريرها، وجوُب إلى انتهى التي الحقاس يداكزهم 
ويجس_،يكتبها، كان ائل رمإليه أصافح S^، مع ولكنه ؤيرثد. فيه 
له،قيئن للحقيقة الطال_، تنهم النمن إليه يوجه الأسئلة عن -بما 

عنبمحا قوله ينئي إلته فيربل يقول، لما المعرض المخالف، ومي 
كماوالإحابامت،؛ ائل بالرمأقواله ؤيشح محكم، بليغ وقول وحدة، 
والإلقاء.بالدرس ساعت، 

ويذكرمعاصريه، وبين بينه المعركة ايتدألت، هنا ومن 
هنفعن به تعالى افه حكئ عما يسألونه إليه أرملوا حماة أهل أل 

ومعكرمه أف ومن تف:ْآ ؤعئأدمحااعئ ه أنمذ 
التيالحموية® _ررالرس_ااة يفأجا-ام ذللث،، وغير والأرض ماوايت، ال

الوكرستا تعالمه، لا استواة ه أنهلأئؤئل،بلقئرأل توئ 
الحواديثه،كرمي ولا الحوادُث،، تواء اسمن وهوليس نعلمه، 
وجهاش أف تذكر التي والأحاديث الأبان كل ي قوله كان وكذللث، 
بعمىيخاكإ وذللث، طْ، الحموية رسالته ق كله هدا ونص أويدا، 
لهيتعص، والذي مائعا، كان الذي الأمعري الحز أبي مذهت، 
والرعية.الولاة 



حرزهرة لأي تيمية بابن 
ثوةق ليموا ؤإمم الكسرون، لمنايصسته حينئد يتصدى يم 
ولذا،؛ الت1زيهر بأساب اسساكا أسد رأيهم كان ؤإذ حجته، 
إلئاكوو من المناصلأ تنتقل وJدلك الحنفتي، القاصى إلئ يشكونه 
قال قفقد تلميده؛ كير ابن للحاففل التكلمه ولنترك الفعل. 

وأرادواحماعة، عليه ءفام : ٦٩٨محسة حوادث، ل راتاريخه«ل؟ا، 
يحضر،فلم الحنفي الدين حلال القاصي مجلس إلث إحضاره 

أهلمساظهالما عن أله حمقد كان التي العقيدة ي البلدة ي فنودي 
عنده،قاموا الدين ءلاوسا ق وأرمحل دررالحموية®، المثماة حماة، 

العقيدةعلى نادوا مثن حماعه وصرب، منهم، كثيرون فاحتفئ 
إلئالدين تني الشيخ ذهب الجمعة يوم كان فلما الباقون، فثكت، 
ؤنمالئ: فوله ونثر عادته، على بالجامع الميعاد 

يوم\ذش\ضتي الدين إمام بالقاصي اجتمع ثم ]القلم;ا[، عطيم?وآه 
ر١الحموية^(ق وبحثوا الففلأء، من جماعة عنده واجتمع ثس<، ال

أوالتجيم تلزم يالممات، إنات أل، منهم ظنا أوتوا، الملحظ هذا ومن )١( 
تعطيلغير من سحانه به تليق صفائنا له نشمت، بل يصحح وليس • التشبيه. 

السالم،.ميما وهاأ،ا تشبيه، ولا 
(.٧١١)لأ\إ )٢( 
ولعلالمهلبؤع، التاؤخ ق موجودة ت، ليوالكلمة محاتلها، اإمهلث-وعت ل )٣( 

أثبت،.ما الصوابط 
 )i( أبت،.ما والنلاهم فءلال_ا، المهلبؤع: ق



حنجزهرة ض تيمية بابن اصييص ه- 
ثمكثير. كلام بعد أنكثهم بما عنها فأجاب فيها، أماكن 3، وناقثوه 

الأحوالوسكنث الأمور، تمهدت وقد الدين، تمي الشيخ ذهن، 
صالحا،١.مقصده ول حننا، معتمده ق الدين إمام القاصي وكال 

ولمالثافعؤي، القاصى إلئ آرائه محاكمة ق لجأ أنه ونرئ 
التيالحقيقية المحتق ل ستراه وكيلك، الحنفي، القاصي إلى يذهب 
قجليل عمل له وكان اش، سيل ق مجاهدا حرج أن بعد له وقعت 
فقل!ثئت، أوإن وري، والالمصري الجيشان أحرزه الذي النصر 
طوليعد تعالئ اش جمعها التي المتحدة العريية الجمهورية جيش 

تعالئ.اف ثاء إن عصره ل الكلام عند ذللئ، على وسنتكلم افتراق، 

القيخ:عم مه 
إلىالعلم محراب من حرج أي، بعد تيمية ابن مركر علا ٨" 

الأرضل العنث، مى والمسلمين الإسلام لحماية الحرب ق العمل 
قادالذي قلأوون الدين ناصر نفلر ل وعلا الناس، نظر ل علا ادا؛ ف

بينمعركة آحر ق انتهر وقد التتار. حطر لوقف الجحافل هذه 
آحر.مكان إلئ يعد من المحارك تحولت، وقل والتتار، الحرب 

المناصت،ق يتثار الدولة؛حسن، ق منزلته ارت صوقد 
لالشريشئ الدين كمال الشيخ يتعيين أشار فهوالذي الدينية؛ 
وصارالعيد، دقيق ين الدين تمي يعد الكاملية الحديثا دار مشيخة 

إلادينية مدرسة أورئيس أوواعفنا حطييا يعين لا كان هوالذي 



حرزمرة ؤآبى تيث بابن اث-ريص 

أفإلى تجاوزه بل الأدبي، السلهلان ذلك عند الأمر يقف ولم برأيه، 
منه،مطلق أوبتفويض السلطان، بأمر التعزيرارت، بعص يقيم كان 

عام.بأمر تتصل الجريمة كانت إذا وذلك 
الذينالباطنية شيوخ من شيخ إليه أحضر أنه ذلك ق يروئ 

ةالدولجنب ل موكة *كانوا الذين أولثك ين، بالحثاممموا 
الذينالأيونة مى بعدم جازوا ومذ الدين صلاح عهد ل الإسلامية 

سميةابن فوجد حاسرين• أعقاببمم على الحييين رد عباء تولوا 
فقصثارب4، وأرمل أظفاره، وترك شعره، استطال فد الشيح ذللتج 

لالمحس كلام من واستتابه أظفاره، وثلم شاربه، وحف شعزه، 
ومائرالحعيه من العقل يعير ما وأحد المؤمتين، وعامة الصحابة 

وغيرهاالأحلام تعبير ق يتكلم بألا وثيقة عليه وأخي المحثمارتا، 
المائة.يؤثثُهءالئ مما 

مسائلمن قرره ما لأف الملماء؛ حفيفلة السنزلة هده أثارت وقد 
حفيظةأيما أثار وند يتبعون، وما )الفوز، ما يغايئ الدين صول أق 

ليطعذ أحذ لأنه مغالين؛ كانوا أم معتدلين أكانوا سواء الصوفية، 
يئع•إماما الصوفية أكثر اتخذه قد الذي عربي بن الدين محيي آراء 

لمنزلتهالثا-يد الحسد ومع والرأي، بالفكر الإثارة هذه ومع 
عنيفةألفاظ لمانه على يجري فكان يكر، كما حده لمانه ق كان 

3،هو يكن ولم أسنان، ذوو علماء وفيهم يخالفونه، لمذ يوجهها 
علميهمذللث، ثكثئ فكان شيوحه من بمد كان نن ومنهم سنهم، مثل 

وتقدير؟ظن حذ فيهم ول بمم، اصلوا ومن تلاميذهم، وعلى 





حرزمرة ض تيث بابن نجه 
IUp  قلأف أتئ؛ وممه الذهاب، عن فنهاه مصر، ق له يشت، بما
الأذئذلك، ق ولوناله ،، ^IjLونشنا للعامة نفعا مصر إلئ ذهابه 

الشديد.

الأزل:هالس 
وكانالهجرة، من  ٧٠٥نة ّق مصر إلئ الشيح وصل - ١٠

كانويدوس هويعظ وبينما الطريق، ق ليرويه المجاش يعقد 
حاءفلما به، ينزلونه ما بتدبير لاستقباله يستعدون ممر ل خصومه 

وأكابرالقضاة فيه اجتمع ، oJLaJIjعقدمجلس ق به التقوا إليها 
بيانه،قوة من يحرفون لما يمكنوه فلم يتكلم، أف وأراد الدولة، 
بنالدين نيى عله الادعاء ونولن بالامام، وجابهوْ كلامه، وموقع 

العرشفوق الله ®إل يقول! أنه عليه فادعئ المالكية، قاصي مخلوق، 
والثناءالله حمد ق الشيح فأحد وصوت،، يتكلم؛حرف، وأنه حقيقة®، 

ولبت،المحاكمة، أتيا فعالم دحهل_،؛ ولا أجب له؛ فقيل عله، 
القاصيله! فقيل أمره؟ ي الحاكم من ت الشيح فقال المنامحلوة. 
فغضت،حصمي؟ وأنت، ي تحكم كيم، ااش_خت له فقال المالكي، 

•محهمح الشيح وحبش وانزعج، شديدا غب القاصي 
شرفإأحواه ه محبق وشاركه الحس، إلى تيمية ابن وآل 

مصر.إلئ معه حضرا الاااJان الدين ومجد الدين 



حجزمرة ض تيث بابن اصييص ه- 
المالكيالقاصي يكوف أف عن امتناعه ل محما تيمية ابن وكان 

علئبالإعدام نل بى حكم قد إذ وقوة؛ غالفله فيه كان فقئ حكمه، 
وثناقصالقرآن، مى المحكمات بالآيإرت، تهنئ يبانه ايهم عالم 

لهوكان كافية، تكن لم البينان أف مع ببعض، بعضها المشتبهات 
لماإنه حتى حنن، فيه العلماء ورأي واصحة، وفضيله ظام فضل 

ماله! قال ءصرْ، ق الحاليثv علماع شبخ الحيي، دقيق بابن امتنايثا 
إلئكان حكمه ولكي الفضيلة. منالث، أعرف قال! مني؟ تعرف 

ولمالهلثبه، الشهاده نالك، ئشي ولم المذكور، الدين زين القاصي 
الإعدام.حكم عنه يحقق، فلم يستتب، 

قاضته،القاصي هدا يكوف أف يقبل لم إذ أرنا الشيح فكان 
منوليس بالابام، ءاح1له وفد تفكيره، ق هويناقضه ذللا، وفوق 

عملانوالقضاء ام الأتيلأل ؤيقضي، الشخص يتهم أف المعقول 
عليها،الأدلة ؤيقيم للعفابج الموغه الأدلة يرد فالمتهلم متباينان، 

والقاضكاقت، إذ للأمام الئبطلة الئنافية الأدلة بميم انهي ونن 
المتهمومنع بالأتمام، أدلئ الدين نين إل ثم الحمحن• محن يوازن 

بخته•بدك أف مذ 
أدئنزوله وصحّت، ، ٧٠٠مسنة رمضان ل الجى الشح نزل 

كانالذي الحنبلؤ القاصي يستطع ولم ممر، ل يالحنابلة نزل شديد 
الأربعة،فية'الماوام، يمثل الذي القضاة مجلس قر الراع القاصي 

قالوند صعيما، كان فقد الحنابلة؛ عن ولا تيمية، ابن عن يدافع أل 





ح؛ح- زمرة لأ؛ي تيمية بابن الت،دريم ي«- 
أصحابهكان جن الغيابة ق الشيخ فيه كان الذي الوقت وق 

مصرأمراء تجعل كانت التي هي الشام أهل آلام ولعل ألم، ق بالشام 
أليمكن لا أنه يعلمون ما يثرمحلون والعلماء إحراحه، ق يفكرون 

٠

وهىأخرئ، محاولة جاءت محقت التي المحاولة وبعد 
وأخذالقضاة، مجلس إلى فجاءا يامحمه، ليتكالما أخويه إحضار 
بنالدين نين المالكي القاصي مع أخوه الدين ثرف يتنامس 

ابنذلك ق ويقول بالحجة، الشخ أحو عليه فلهر حتى مخلوق، 
بالقلالالكي القاصي عاض بالحجة الدين ثرف ارفلهر لأم 
وكانبامحللة، دعاوئ فيها ادعئ مواصع ق وخطاه والمعرفة، والدليل 
النزول،.ومسألة الكلام، ومسألة العرش، مسألة ق الكلام 

أذق سبتا — يم ير لا ه مجلق والشيح _ المنامحثة هده كازت« 
أفبعد ، ٧٠٧ستة الأول ربيع من  ٢٣ق ه محبمن الشيخ حرج 
سهرا.عمر يمانه لحو الممجن ق محك^ 

.٦٧/١٨اسوالهاة)١(

يثرح•بريم؛  ٢٢١



حرزمرة ض تث بابن اسييص نجه 
جميل:مح صه 
فأخذالدرس، إلى وانصرف جن، المن الشيخ حرج " ١٢
ومكثالمنابر، على ويخط—، اجد، المل والخاصة للعامة يدرس 

كانكما ومريدون محبون مصر ق له كان حتى أشهر ستة ذلك على 
الشام.ق له 

أمران:الفلر إليه يتجه الذي وإق 
وقدجن، الل وألقوه آذوه عمن الجميل الصفح الأول: الأمر 

الله-َِىى تعلون  ١١فيه: حاء دمشق إلئ أرسله كتاب ق ذلك سجل 
عنفضلا ~ لمين المعموم مجن يودئ أن اح——1، لا أق مثم- 

علىعتب عندي ولا با٠لن-١، ولا ظ-اهزا لا أصلا، بشيء ~ أصحابنا 
والإجلالالكرامة من محيي لهم بل أصلا، لوم ولا منهم أحد 

الرجل،يخلو ولا بحسبه، كل كان، ما أصماف والتعفليم والحبة 
مشكور،مأجور فالأول أوميسا؛ أومخهلثا، مجتهدا، يكون أن إما 

لنايغفر قالاه والثالمث، محه، معفو الاجتهاد" على أجر مع — والثاق 
كذبهبث، يأحذ ممن ينتصر أن احن، لا .٠ ٠ المؤمنين ولمائر وله 

الخيرأحم—ا وأنا لم، مكل أحللمنتا قد فإق أوعدوانه، فلله أو علي 
والذينلشمي، أريده ما الخير من مؤمن لكل وأريد المسلمين، لكل 

•جهتي® من حز ل هم كذبوا أو ظلموا 
ألأمه أرادت جن المن حرج أل بمجرد أنه الشاق: الأمر 

قأداه كما مصر ق واجبه يودي أل يريد ولكنه برؤيته، عينها تكتحل 
فيهجاءيت، كتابا إليها ّبج فيكتبممهلمئنة، قارة أمه عين تكون وأن الشام. 









حرزمرة ثأيى تت بابن اصرهص 
تجدولم المجادلات، وكثرت ذرعا، الدولة صاقت — آا 
بينفخثروه أثارها، الذي الضيف ذلاكا بإمكان إلا لإمأكاما السبيل 

دمشقإلى يذهب أن ؤإما الإمكندرية، إلى يذهب أن إما ثلاثة! أمور 
الذهابعند ممدا كان لأنه الحبس؛ فاحتار الحبس، ؤإما موطنه، 

أحمت،جن ®الفقال! يرئ، ما يعلن ألا الإسكندرية أو دمشق إلى 
التيالحرية أف رأئ ولأنه واللسان، الفكر تقييد دون فارتفاه إلى®، 
مكان،إلئ مكان من الانتقال حرية هي ليت انمالم نفس تملأ 
حماالحر وأن وآرائه، تفكيره ونشر وحولاته، الفكر حرية هى ؤإنما 

تنقلهوأن جسمه، حرية يفهم أل قبل وفكره رأيه حرية يفهم الذي هو 
عقليكست، فيه يكون بآرائه، يدلي أذ غير من مكان إلئ مكان من 

السجن.داحل ق بذللث، يحس ولا له، ونفسؤر 
البريدحيل فركب دمشق، يختار أل على أرادوه تلاميذْ ولكي 

ألحمواحتى السير ق غد إن وما ، ٧٠٧سنة شوال من، عثر لثامن اق 
شعرواوكأمم بالحبسؤر، إلا ترض، لا الل.ولة إف وقالوا! رده، من، به 

شروطهمإليهم ويرإ أصحابه، بين، فسيكون دمشق، إلي، ذهب إذا أنه 
عليها.أجروه الي، 

من،المرة هذه ل القضاة 3، وكان المحاكمة، إلا الشيخ أعيد 
ؤاتكن ومهما ؤإيمانه، إخلاصه ورأوا رأوه قد إذ قدره، حقر يقدره 
منالاشخصه كان فقد المعروف المألوف عنر خروج من، آرائه 

سيءعليه ليم، أنه قرروا فقد القوم،، ل أثرها وللتقوئ للتقئ،، 



♦نج- زهرة ض تث بابن اصميص ه- 
ذلك،ق وتجادلوا المحبس ق يعارض بعغبمهم وكان الأمام، يسئ 
نورفقال المحبس، إلى أمضى أنا ومالت الموثق، تيمية ابن فأنقذ 
بملحموضع ل يكون حبسهت ق يعارض كان الذي الرواوي الدين 

الحبسلُلمئ بما إلا ترض لا الدولة إف ل: فقيل له. 
منعثد0 يكون يأل له وأذن القضاة، حبس إلئ هذأا بعد ارمل 

يخدمه.

تيميةابن بين المحبس ذلك إلى أديت، التي المعركة كانت 
قإليه نغلروا فد القضاة ولخل الفقهاء، وبين بينه تكن ولم والصوفية، 

يعداأط وهي الوجود، وحدة يرون لا لأمم تقدير؛ نظرة المرة هذه 
عنمدافعا كان نغلرهم فهوق تيمية، ابن آراء كل من المألوف عن 

بيانه.قوة مع وذلك عاليه، الخهلف فكان مهاجما، يكن ولم الإسلام، 
ويروحوا،عليه يغدوا أذ من تلاميذه مانع غير الحبس كان ولقد 

للقفاةمجالس من بقرار ه محبمن حرج حتى قليلا إلا يلبث، لم ثم 
الصالحية.بالمدرسة عقد والفقهاء 

ولايعقده، الذي الملم مجالس على الناس أكث، حرج أف وبعد 
الموفية.على له فيها الصر كان وقد محنة، كانت، أل'هذْ نرئ 

—٧٤/ na]ءس٦أ عثر الرابع الجزء ل كير ابن تلم—ذْ دوما المجاوبة هذه )١( 
)ز(\. ]_rYrالترزالي عن الدرية العقود صاحب ونقلها [، ٧٠



حرزمرة لأي تيث بابن ااتعريص 
عزلعندما ذلك بعد كانت الحميمة المعركة ؤإنما —  ١٥

الملكذلك بعد من الأمر وتولى ه، نفنلأوون ناصر لطان ال
المنبجؤ؛ا نصت هدا سرص شيخ وكان الجاتنكير، سرمر المفلمر 

الثديية،المعركة فقامت ومحاه، آرائه ق عربي ابن أتبع من 
علئإليه ينظر نمتة ابن ولأن سرص، تفكير ق الختبجي نصر لتحكم 

فوحداالأمر، يحه ومسالجديد لطان الودبر الناصر. أنصار من أنه 
لهصار قد إذ الإسكندرية؛ إلى ينفى أل منه للتخلصى الثسل أنجح أف 

ولؤرالإمكند>رية ق له وليس يناصرونه، والفقهاء القاهرة، ق أتبع 
فيرناحوا.غيلة فيها يقتل أف رجوا وفل نصير، ولا 

يصلنور فالعالم الإسكندرية، إلى سبقته فضله أحبار ولكن 
إلئمفره وكان الظلمات. تحجبه لم ما مكان كل إلى ثعاعه 

يعقدوأخي ، ٧٠٩منة صفر نهر من الأحيرة الاليالة ل الإسكندرية 
أشهر،ميعة ذلك على ومكث، والتوجيه، والوعغل للدرمحى الجالس 

بعدالحاكم إلئ قلأوون الاص_ر فيه عاد الذي الوقت، إلئ أي 
الامحزال.

أذاتفق فقل. يناصله، حصنا وجد بعة، الالأشهر هده ول 
تنببعنه، النمى الصوفة من فرقة فوجل. الإسكندرية ل وجد 

قةالقلبض يجمع منهاجا وينهج معين، ابن اسمه صول لرجل 
١صوما وئا هوفيلكان فقن. والتصوف،، 



حنجزهرة لأبى تيمثة بابن اُتمريم ب«- 
علىالناصر جلس أف يعد ما مكث القاهرة إلئ الشيخ عاد — ١٦

سنةشوال من الثامن اليوم ق فوصل إليها، هذا لعام إذ مصر؛ عرش 
إلىوانصرف الحسينى، المشهد من مقرية على مقره واتخذ ، ٧٠٩

قفقال يعتذرون، إليه أساؤوا الذين إليه وجاء مطلما، انصرائا العالم 
جهتيء.من حل ق فهو »منآذاز( فيها: استناء لا كلمة 

تيمية،لابن كريما موقنا نذكر أن علينا الواجب، من نجد وهنا 
والقضاةالعلماء من ينتقم أف أراد الأمر به استقث لما الماصر أف ذللثج 

يالحبسعليه حكموا الذين أنفسهم وهم عليه، حممه مالووا الذين 
جن،الق ببهم يشهنا عشر شمانية مكث، وفد الأولى، لحنة اق 

حرامدماءهم يأو التقى الإمام فأفتى تيمية، ابن ذلك، ل فامض 
آذوكفد إبم السلطان: له فقال -يم، الأذئ إنزال يحل لا وأنه عليه، 

حل،فهوق ،رمزآذانر الكريم: الشيح فمال مرارا، قتلك، وأرادوا 
يكتم،ولم لفي*. أنتصر ولا منه، ينتقم قافه ورسوله اطه ومنآذئ 

قيخاطبه وأخذ بالعفوعنهم، طالب، يل ،، UIJl؛الهلسي، الشيح 
زالوما مثلهم؛١، يعدهم تجد لا هؤلاء قتلتح ررإذا له: ويقول العفو، 

عنهم.عفا 
الوطأةشديد كان الذي مخلوق ابن وفيهم ذلك، تيمية ابن فعل 

غيابةل به وألقئ ه، نفعن الدفاع من منعه والذي تيمية، ابن على 
بالثناءينهلق أذ إلا القاصي ذلك، يسع ولم محاكمة، غير من جن ال

فلمعليه حثصنا تيمية، ابن مثل رأينا *ما ؤيقول: تيمية، ابن على 
عنا*.وحاج فمحفح علينا وقدر نقدر، 



حزهرة ض تث بابن نجي 
-بما،الإقامة نوئ القاهرة إلى المجيء من المرة هدم ق — ١٧

إلىوانصرف كتبه، بعض يطيب، أرمل ولذا ا، فيهوالاستقرار 
أنالعلماء من أحد يحاول ولم والإرشاد، والوعقل والإفتاء الدرس 

قيهلعتوا ان ستْليعوا لم الصوفيه كبار وكدلاثا عالنا، عالمه من ينال 
لأتبممولكن افه، يخشون لأنبمم ولا يقوله، يؤمنون لأنبمم لا أرائه؛ 

•الساعلان )حون 
بعلريقيكيدون والصوفية الفقهاء من حصرمه أحد ولدلاثإ 

ولكنهمبه، وحرشوهم فحرصوهم عليه، العامة تحريض وهو أحر، 
منأكثر أنصارا وشخصيته حجته وقوة ببلاغته اكتسب، قد أنه وا ن

حادثان;له حدمحث، رئي أنصارهم، 
جماعةبه انفرد قد  ٧١١محسنة رجب، من الرابع ل أنه أحدهما! 

فتجمعبالمرُبج، إليه الأثيمة أيديهم فامتديتج حصومه، بتحريفي 
لهم،يأذن أن ق عليه ألحوا ولكنهم للشيخ، ليثأروا الحسينية أهالي 

أولكم، أو لي، الحق يكون أن ارإما لهم; فقال القول، من وأكثروا 
تسمعوالم فإن لكم كان ؤإن منه، حل ق فهم لي الحق كان فان فه؛ 

الن4اا.شاء إن حقه يأحد قافه الحق، طه كان وإن شئتم، ما فافعلوا مني 
ولكنهالمنيع، بالقول عليه اعتدي قد ه نفالشهر هدا ق أنه 
منكان بل الأعمار، الجهال من يكن لم المرة هده ق الثاق; الحادمث، 

كاناعتتداره ولعل إليه، اعتتدر يم القول، تبمدا إلته أماء الفقهاء بحفي 
حالأي على الشيخ ولكن عنده، لمكانته السلطان من الخوف محثثه 

لتفسياا.أنتصر ءرلأ وقال; صفح 



.نختا■زهرة محألى تيمية بابن - ب4
لطانالعلى يثير كان بالقاهرْ فيها أقام التي المدة هده ول 

زالفما وغيرها، الولاية ل الرشوة كثرت أنه ذلك ومن فيه، يرئ بما 
بكتابذلك، علئ ،^، ١١فيه يشدد كتانا كب حتئ و\أد\صو تيمية ابن 

إلىيفضي ذلك فإن برثوة؛ ولا بمال أحد يولى *لا فيه؛ جاء نثره 
جريمةفثاعت، فوصئ، القماص أمور وكانعت، الأهل®. غير ولاية 

يكونأن بوعالجه ذلك،، تتبع ق لطان الفشدد بالثأر؛ الأحد 
الشرف.الشؤع بحكم إلا يكون وألا عاجلا، القصاص 

الشام:إل القيح ودة عه 
وعلمفوعفل ممر ق والتئوئ العلم رصالة الشيخ أدئ — ١٨
إلئيعود أن عليه حما وكان الأذئ، وتحمل الحق، سبيل ل وجاهد 

إلايعد لم ولكنه وترعرع، فيها نشأ التي والمغاف وعشيرته، أهله 
جيناالناصر أعد قن. ^١ ١٢سة شوال ق أنه ذلكر الجهاد، لداعي 

ليزعجواالشام إلئ قصل،وا أمم إليه ترامئ إذ التتار، لملاقاة كثيما، 
لتيمية ابن يصحبه أن وأراد مفسدين، الأرض ق ويعيئوا الأمتين، 

دمشقإلى فعاد الجهاد، عن ليتلكأ الشيح كان وما الجهاد، هازا 
أنبحد الخمسين، تجاوز وهوكهل اليوم يحمله يفإ، الحاملا 
الأربعين.ل شابا حمله 





.نج- زهرة ض تيمية باب>ا 'لتسميف ه- 
أملفقد يالفرؤع، الكبرئ عنايته كانت، ففد المرة، هدْ ق أما 

فيهاووصل المتقيم، وفكره السالفي، بعمله يقحمها الفرؤع على 
منالمشهور يوافق أو الأربعة، الأئمة ا فيهيخالف، نتائج إلى 

دليلوعن بينة عن يكون إنما يختاره وما المشهور، أوغير مذاهبهم 
يعوزهلا عظيمة، مثرية كانت، فيها وثروته السنة، أو الكتاب، من 

يؤيدالذي المستقيم الفقهي القياس يحوزه لا كما احتاج، إذا المى 
•نص يكن لم إن إله ينتهي ما به أويزيد النص، به 

لمالأولمح، j أنه المرتين هاتض إلكن، ■صانه تمم معنمح، وقس، 
كانت،بالفقه عنايته إن نقول بل به، عنى الثانية وق بالفقه، معنيا يمن، 

فقدالعناية، بة تلمقدار هو التقسيم ولكن حياته، أدوار كل 3، 
١من بالفقه وخرج حياته، أدوار أكنر الثانية ي الفقه استغرق  ئ( ١٥
أفما،أوسع دراسة إلن المعروفة الأمصار بمذامبؤ الخاصة الدراسة 

ابحالينمن تميا موالمنة القرآن فقه درامحة ت امرين يعنى إذ 
لبعضكراهته ومع المتؤ، آل أئمة آراء دراسة والثانية! الأصلية، 
حلاليجوس أن عن يمتغ لم الشيعة إلى تنتمي كانت، التي الطوائف 

أكثرهم.أو الين، آل أئمة آراء بعض علؤلي اشتمل الذي الشيعي الفقه 
مجاالأقل على أو حنثائا، ه نفيعتبر كان الدراسة هذه ق وهو 
ومعالكثيرة، الاحتيارايتح هذه مع حنبلي أنه عن أتباعه أحرجه 
معجنااستمر فقد أحد، نوسهل غير من نة والالكتاب، إلئ اتجاهه 



حرزمرة لأي تيث بابن التميم 
إعجاببل المتععب، إعجاب يكن لم ولكنه أحمد، الإمام بفقه 

أحمداالإمام ملم، ق ويقول المرجح، المدرك الفاهم 
المحابةوأهوال والمسنة بالكتاب غيره من أعلم كان ءأحمد 

نصا،يخالف، قول له يوجد يكاد لا ولهدا بإحسان، لهم والمابعين 
الغالمسجل مذهبه ول إلا ضعيف قول له يوجد ولا لغترْ، يوجد كما 

مذهبهفيها يختلف، المى مفاريده وأكثر الأقوئ، القول يوافق قول 
عالئالذمة أهل شهادة بقبول كقوله راجحا، قوله يكون غيره عن 
غيرذلاك«لاا.إلئ السفر، ق كالوصية محيالحاجة، لمين الم

لأتمالهبل لشخمه، لا حنبل ابن فقه يرجح هذا ل ونراه 
لغيره من احتار ل له، متعصا ذللث، ْع كان وما والسنة، بالكتاب 

منلا الهوئ، من نابعا التعصب، يحت،ر كان ولقد ائل. الممن كثير 
فيقولتوالرهان، الحجة 

الأهواء،أهل أشبه فقد بعينه الأئمة من لواحل. تعصب، لأمن 
غايةنم لأحمد، أم حنيفة لأبي أم لمالك، التعصب، أكان مواء 

والا.ين،العلم ل بقدره جاهلا يكون أن منهم لواحد المتعصب، 
والعدل،بالعلم يأمر وافه لنا،  ١١٠ج_اهالآ فيكون الأحرين، وبقدر 
تعالى؛قال والغللم• الجهل عن وينهى 

ء٢٩/٢اكاوئ:♦مجموع )١( 



حرت؛آ(زمرة ءبى تيت بابن يم- 

لأبيالناس أبع ومحمد، يوسف أبو وهدا لالأحزاب:؟ِ>[، ه جهه 
لماتحصى، تكاد لا ائل مل حالفاه وهما بقوله، واعلمؤم حنيفة، 

وهمافيها، انباعه عدم عليهما أوجب ما والحجة الستة من لهما تبين 
يعظمانه(ذلك هع 

تمميدلا حرة، درامحة إلى واتجه التاُص_، نير إذن "٠؛^ " ٢٠
قنتائج إلى الحرة الدراسة هده ق وصل وقد الأربعة، الأئمة باراء 

تخطيرة ائل مبعض 

يحلفكما به، يحلفح يمينا صار قد الهللاق أن رأئ قد أنه )أ( 
عثرةإطعام أو رقبة، بعتق كمر اش يمين ق ث، حنإن أنه بيد بالله، 

منواحدا يجد لم إذا أيام ثلاثة صيام أو أوكموتم، اكين، م
بيته،وخرب امرأته، طالقت، الطلاق يمين ق ■حنث، إذا أما الثلاثة. 

النتيجةهن.ه هالته الزواج. وهي ة، المقدسالعلاقة نالك، وتهطعمتذ 
يجدلم أنه كما ج^، رسوله أوسنة اف كتاب ق لها أصل عن فبحث، 

العلاقةقْلع يثرر ما يجد فلم ذلك،، على يدل ما لف القوال أل 
بأنفأفتى أراده، ولا الطلاق، ايقاع نمسد ا موالرجل الزوجية، 

عنأثريث، بأقوال لتفكيره واستاض طلاق، به يفر لا بالعللاق الحلف، 
الطلاق.وقؤع بعدم فأفتى البتط-ا، آل أئمة 

.٢٥٢٨٢مجموعاشاوئ: )١( 



حرزهرة لأبى تيمية بابن )خآ؛(ه 
.٧١٨سة ق ذلك ولكن الفقهاء، استكره الإضاء ذلك لكن فلما 

القرآننص مع يتفق الذي المأثور أن وجد أنه ومنها )ب( 
بمكنولا واحدة، إلا يقع لا الثلأيث، يكثل الثلأُث، اظلاق أن الكريم 

يق—ول;تعالئ وافه واحدة، مرة إلا يس لذلك، لأن تلاما، يقع أن 
الرأي،ذك علئ التابعين من وكثيرون لالمة:بم؟؟[، 

وهوالست،، آل، أئمة عن رويت، بانار أيقا هذا لرأيه امتأض وقد 
مجتمعين.الأربعة الأئمة س، حالفبدللثؤ 

واستشهديعتم، لا الحيض ق يقع الذي العللاق أن ومنها )ج( 
طلقهاوفد لامرأته يعود أن عمر بن اطه عبد أمر الّكا بأن لذلك 

آلأئمة عن مأثور برأي هذا ق أيصا واستأنس الحيفى، ال حق 
اليت•

فنصحهالأربعة، الأئمة ، وحالفوبغيرها، الأمور ببذه أفتى 
عايرمم لتردده، حنا ، سفما،كامأتها، الإفتاء عن كويتإ بالالحلماء يحفس 

إدالإس.

التيائل الم•؛ذه الإفتاء من له لطان المنع ذك يعد جاء 
قالدنية يقبل لا لأنه الإفتاء، علن فأصر الأربعة، الأئمة فيها ، يخالف

يقول.مما استوثق ولأنه الدين، أنه يعتقد وفيما دينه 



حبمتازهرة لأبى تيث بابن بي- 
اس:محالس 

إلئوترامئ الطلاق، مائل ل الإفتاء علن الشيخ اّتمر - ٢١
وهوتيمية، ابن صديق هو السلطان أن ومع عودته،  jS-السلطان 

إلىعودته بعد واحدا يونا الحس ل يض أن يرتض لم الذي 
إحماء،غير من جهرا أصدرها وفل أمره، يرد أن يقبل لم الحكم، 
ابنكان فإذا الأربعة، الأئمة يخالف قولا يرتض لم السلطان وصمير 

تعظيما.أشد الأربعة الأئمة فان عنده، معغلما تيمية 
فيهكتابا  ٧١٩سنة رمقان من عشر التاسع ق أرسل ولن.لك 

منجمع 3، الكتاب، عليه وقرئ المغ، فيه يؤكد بالشيخ خاص فمل 
المجلسوافرق امتناعه، على وعوتب والمعين، والفقهاء القضاة 

وقداستمر. ولن.ا الإفتاء، عن بالأمتناع عهدا الشيح يحهلي أن غير من 
بعدمن يغضي أن لالس._لهلان كان وما الحت...،، وتكرر الإرسال، تكرر 
فيمايرون وهم يغضوا، لن والمفتين القضاة فان أغضئ، ؤإن ذلك، 

بينا.صلالا فيكون الأربعة، الأئمة لإجملع مخالفة الشيخ به يفتي 
حفرهلهلنة النائب بحضرة الحكم مجالس؛ل.ار انعقان ولهذا 

الشيحوحضر الأربعة، المذاهب من والمفتون والفقهاء القضاة 
وكانواائل، المهذْ ق اء الإفتإلى يعود ألا ورحوْ وعاتبو٥ 
غيرمن والرجاء العتب تكرر ولما جداله، دون عتابه على حريمين 

خمسةمحبونا واستمر بدمشق، القلعة ق ه حبفرروا يمتنع أن 
وكان، ٧٢٠مسنة رجس، من  ٢٢يوم من تبتدئ يوما عشر وثمانية أشهر 

.٧٢١سنة المحرم من الحاسر ق عنه الإفراج 



حزهرة ض تيث بابن اصليص 
قيفتي فأخذ طليما، حرا لرمحه إلى ذلك بعد الشيخ عاد وقد 

يرصوه.لم ؤإن ألفوه منه ذلك وبتكرار وغيرها، ائل المهذه 
التيحياته من القرة هذه وتعال ويصنفا، ؤيكتب يحث واستمر 

الفقهيالإنتاج ذلك فيها أنتج التي القرة هي  ٧١٢محنة من تجدئ 
ومجاالصوفية، وموقف، العقائد، ذلكا مع يدرس كان ؤإن العفليم. 

لكمه.كان الأير الحظ ولكن بيع، من يفلهرونه 

الأخيرة:لحم اه 

ورسائله،كتبه يراج^ أخد وقد يرومه، ل الشيخ استمر " ٢٢
الفقه،ق كانت، أم المياسة، ق كانت، أم العقائد، ل أكانت، مواء 

حاءين،حتى امعيه، سعلى الفياضة ه ونفالخصب، يعقله ويفيض 
القلعة.إلئ بالانتقال فأمر  ٧٢٦سة 

يتربصونالذين لأن وذلك، ذلك،، مسب، التفصيل ببعفى ونذكر 
ؤإماالامحرإ، عند منزلة من ناله ما ، ٣٦لحد؛إما الدوائر به 

والروافص،كالحوفئة والاتجاه والرأي الفكر ق لجوج لخصومة 
الدين.على وخروجا انحراقا فيه رأئ لأنه عاداه من الفقهاء ومن 

فأخاوواللشيخ، الكيد على وأولئلئه هؤلاء كلمة اجتمعت، 
كانفتوئ فوجدوا معا، والخاصة العامة يغضب، له رأى عن يبحثون 



♦نج- زهرة ض تيمية بابن ه
ثبورزيارة متع يرئ أنه وهى سة، عثرة مع منذ أفتاها فد 

اشرسول فر حا التي الشريفة الروصة زيارة متع بل الصالحين، 
أنمنصور معيدبن سن ال \اذ>نءوءا.' هدْ عبارات بعض وهذا ه^، 
يختلفرجلا رأئ طالب أبي بن علي بن حن بن حسين بن اه همد 
فرىتتخذوا »لأ فوله: ه الني عن ناقلا فقال ه الني قر إلن 

أنتفما تبلغني؛١ كنتم حيثما صلاتكم فإن علي؛ وصلوا عيدا، 
سواء.إلا منه بالأندلس ورحل 

موته:مرض ق فال أنه الني. عن عائثة عن الصحيحين وق 
ممايحذر احيا؛ مأنسائهم قيور اتخذوا والنصارئ اليهود افه ارلعن 

وهمجدا. ميتخلو أن كره ولكن فره، لأبرز ذللئج ولولا فعلوا، 
الدفنمن اعتادوه ما حلاف، على محقتقا، تءاوثّة[ حجرة ق دفنوه 

فرهفيتخذ مجدا، ويتخذْ قرْ، هد أحد يصلي لئلا لصحراء، اق 
عنمنفصلة الحجرة كانت، لما والتابعون الصحابة وكان وثنا، 

الإليه، منهم أحد يل٠حل لا الملك عبد بن الوليد زمن إلى المجد 
إنماحميعه هل.ا يل هناك، دعاء ولا بالقبر، لتمح ولا هناك، لصلاة 

النيعلى سلموا إذا الصالح الملف وكان بالمجد، يفعلونه كانوا 
وأماالفر، تقبلوا يولم القبلة، متقبلي دعوا الدعاء أرادوا و. 

يتقبلأبوحنيفة: فقال وسلامه، الله صلوات عليه، للسلام الوقوف 

المطبؤع.من سقط )١( 



حرزهرة لأبى تنمية بابن اصيمحم • لتقنبم
عندالقبر تقبل يالأئمة! أكثر وقال القبر، يتقبل ولا أيصا، القبلة 

الدعاءا(.

فتنتتحرك ولم طويلة، مدة مند الفتوئ هذه قيلت لقد — ٢٣
والأذئللنكاية ثيلا ما منهيتخذ أن أحد يحاول م ولا، لأحله

ذاكإبان افلخلان عند لذكاض 

ّكتلانتهزوا الطلا3، ائل مل الإفتاء يسبب الجفوة كانت، فلما 
قللتأثير سبيلا اتخذوها إذ عليه، والعامة السلطان وحركوا الفرصة، 

ماصرعان لم المنفى فإن قدسية، مكانة من للخم، لما العامة 
الن.يشخص يمس ما قبل من أتيت إن تتحرك 

،حرفإنه فيها! له وقيل بذللث،، لطان الالمزتمرون كاتب، وقد 
بمثله،يليق محبس ق ه حثالسلطان فرأئ مواصعه، عن الكلم 
وبلغ، ٧٢٦سنة ثعبان من السابع ق دمشق إلئ بذللن، الأمر وحاء 

عليه،وأجري دمشق، قلعة إلى ونقل مركجا له وأحضروا الشيخ، إلئ 
اوسلءلان.بإذن يخدمه الدين زين أحوه معه وأقام 

ونرلخبيثاتما، عن القلوب، تكشفت، حتى الشخ اعتقل أن وما 
منهم،جماعة بحبر القضاة قاصي قامر وأوليائه، يتلاميذ© الأذئ 
عليهم،والمناداة الدواب، على بإركابر-م أصحابه من حماعة وعزر 

مناللواء وحامل صفيه عدا ما محابسهم من ذلك يعد أطلقوهم تم 
الجوزية.قيم ابن الدين نص بعده 



■حجزهرة لأبى تيث باب-ن اات«-ريم ه- 
وموصعالمخكين، ألم موضع إذن الاعتقال هدا كان لقد 

وكانالبيع، تدت اثولذلك والمبتدهمن، الحامحدين ماتة ث
دمشقعلى مقصورا الألم يكن ولم شدة، ل العلماء من المخلصون 

إلىفكتبوا بغداد، اء علمسإلى تجاوزه بل الخالصين، وعلمائها 
إغمادبعد باللين ت، نزلالتي النازلة فيه يبينون كتابا الناصر 

البلادأهل فئ لألما الكتاب ق وجاء لتا، مص—كان الذي يف، ال
الدينتقي الإّلأم شيخ علن التضييق العراقية والنواحي الشرقية 

علىوثق المسلمين، علن ذللث، عفلم الله- -يه تيمية بن أحمد 
أملنفوس ومحنابتإ الملحدين، رووس وارتفعتا الدين، ذوى 

النازلةهذه عظم الناحية هذه علماء رأئ ولما والمبتيعين، الأهواء 
أبواالعلماء وأئمة الفضلاء بأكابر والأهواء البيع أهل شماتة من 

زادها~ اللهنانية الشريفة الحضرة إلى الفيليع الأم ، هذا؛ حال 
سلمه— الشيخ به أجاب ما تصوب—، ق أجوبتهم وكتبوا — شرئا الله 
.فتاواه١٠ل — الله 

مختلفيمن علماء من جاء قل هذا ق تيمية ابن تأييد وكان 
دعاما أن على يدل وهذا وشافعية، وحنفية، مالكية، منهم الدام_إ؛ 

أنهوعلن والعراق، والشام مصر ق العلماء عامة إلئ وصل قد إليه 
أهلعلى ومحلاما بردا كان حبسه وأن أكثرهم، قلوب ل أثر له صار 

والبدع.الأهواء 

هذه.الطّوعت ق )١( 



حرزهرة ض تبمية اث-ريص؛ابن ■ )نآ0ت(ه
جضالإلئ ولنتجه جن، اليدخلوا لم الدين لترك !٢— 

يرتعوبعضهم أذئ، ل الحاقدين الخارجين نجد ومحا الحر، 
كانبه وقع ما لأن التقي؛ المؤمن مسرور ق الشيخ ونجد ويلم،، 
ومصلحةكثير حير فيه وهدا ذلك، ا منتظن كنت ءأنا وقالت يتوقعه، 

وقدالمدن، ضجة عن والبعد الهدوء، إلئ حاجة ق كان وقد ا( كبيرة 
وتلاوةالعبادة أحدهما أمرين! إلى المحبى ذلك هدأة ق انصرف 
الهدوءمدا ل وتدوينها آرائه تمحيصي وثانيهما الكريم، القرآن 

الشامل.

عنينقعلع ولم ير، الفمن ا كثين الفترة تلك ل كسب، وقد 
عيهم،ويرد ؤيفنيهم إليه نأق الماس ائل رسكانت فقد الماس، 
ولعلفيها، ويتحينون الماس بين نذ؛ع الشيح اُت، كتابفكانت 
لوالمايير من أمد تهسا المايير فكبان نيا، مغفا رادهم عنهم احتجابه 

المعلنس أكثر يلغ عرف إن المخبوء الممنؤع لأن بينهم، قائما كان 
لأنهبعناية، وتقرؤ0 عنه، ونبحن( إليه، تتهللع المقوس إذ المكشوف، 

قليلاإلا يلسث، فلا عنه ؤيكشف عاليه، يعثر المفيى كالشيء يكون 
الأيدي.تتناوله حتن 

واحبأتيم وأفكاره ارائه محاربة يريدون الدين وحل عندئل 
ذوىعند مكرهم فمكروا ورأيه، فكر0 وا يحبولم ثخحه، 
فيضيءجن، الردهاُت، من يخرج أن المور ذلك، ليمنعوا السالهلان 

العلماء.بين 



٠زهرة لأي تيمة بأمن يي  ٥٠^٠^
منالتاسع اليوم ي أنه الخفي التدبير ذلك نتيجة من كان ولقد 

الكتبمن قهقه الشيخ لدئ كان ما أحرج  ٧٢٨سنة الآحر٥ جمادي 
وحملتاامءلالعة، من بايا منعا ومنع والأقلأم، والمحابر والأوراق 

إلئالسنة هده من رجب مستهل ق أويراجعها يكتبها كان التي كتبه 
منحزمة عشوة وأربع مجلدا تين منحو وكانت الكبمرئ، المكتبة 

محفوظة.واستمرت بها، وحففلما كراريس، 

أنهذلك بب سرركان التهلبيق هذا ثب سمق كثير ابن قال وقد 
قردالزيارة، شاف ق المالكي الإخنائي ابن به عله رد كان لما أجاب 

قالبضاعة قليل أنه وأعلمه وامتجهله، الدين تقي الشيح عاليه 
وشكاه((.لطان الإلئ الإحنائي فطلع العلم، 

والكتابة،الكتم، من فمنع أنماه، بالشيخ الضيق بلغ — ٢٥
الذيالتحرك الفكر دللث، ولكن قلما، ولا محبمره عنده يتركوا ولم 

إلنيضهلر أحيانا كان ولدللث، يحتبس، أن يمكن لا العمل عن يتي لا 
وقدمتناثر، ورق على بفحم فيفيدها وخواطره، آرائه بعفس يقيد أن 

منآثاره.أنه على التاريخ وحفغله التناثر، الورق جمع 
أنهوعلم وجلد، بصر الابتلاء ذللئ، تيمية ابن احتمل ولقد 

بيله،حمق الجهاد عثليم ق وافه ررنحن هذان ق وقال العظيم، الجهاد 
والجتلية،قازان، يوم ا جهادنمثل المميل ا هاو ق ا جهادنبل 

علينااممه نعم أعفلم من وذللث، ذللث،، وأمثال، والاتحادية والجهمية، 



حرزهرة ض سية بابن 'صميم نتنه 
■٠١'.ن لابميم ازس أم ولكن الأس، ويلن 

المنثورة.الأوراق على تحب مما الكلام هذا وكان 
قبضهقد اممه فإن تيمية، ابن علئ الضيق المحبس ذلك يهلل لم 

كانولقد به، نزل مرض بعل  ٧٢٨محنة شوال من العشرين ق إليه 
وزيرإليه ذهب فقد حياته، ؤلول عقلينا كان كما أيامه، اخر ق عقلينا 
يكوناه عمما يحالله أن منه ويلتس إليه، يعتذر مرصه ل دمشق 

أحاJاككقد ررإق العفليم: فيجيبه أذئ، أو تقصير من منه وقع قد 
اللهلانوأحاللت، الحق، على أق يعلم لا وهو عاداق من وحميع 
مقلداذلك فعل قد لكونه إياي، ه حثمن الناصر الملك المعفلم 
بينيكان مما أحد كل أحللتا وقد ه، نفلحفل يفعله ولم معذورا، 

ورسوله؛؛,عدوالله كان من إلا وبينه، 

التمرة،الدائثة الحركة تلك، فكن.تا تيمية ابن ماُتؤ " ٢٦

فخرجت.،المسلمين، بعالم بل عالمها، بوفاة دمشق أهل وأحس 
لذلكرالله فدر ولقد الأخير، مثواه حتى تودعه محتشدة حموعها 

لقالقفل. من عليه أنثى لأبن وليس يمولن، أن الحغليم الحر العالم 

قائدهم.وئازان دمئق، التتار هاجم عندما بقازان الض يوم هو قازان يوم )١( 
والجهميةالخل، من وأنزلهم ذهب أن يدم النصرية مع -مباء هو والخلة 

كانواين الغ. الموفية هم والاحادية جادلهم، الن،ين الحقان منكرو هم 
)ر(الوجود. بوحدة يقولون 



♦نج- زهرة ض تيث بابن اث-رةص - ب« 
الذينالعالماء رغاب ق حكمه حتئ ازصر، وبين بينه العلاقة نومت 
المسلطانعند ممكن وهو مات ولو حيرا، إلا فيهم قال فما آذوه، 
رحالهمن ؤإنه لاللطا0، تابع إنه الناس■ بعض لقال التمكين ذلك 
إلاالقدير العالي اض يابئ ولكن بقوته، إلا علا ما ؤإنه هواه، ق يحهل 

الذيالمستقل العالم وبجوهره، حقيقته، عالي العالم ذللث، يغلهر أن 
وعقلتهيتلعثم، ولا يضهلرب ولا الحق، ويقول اممه، إلا أحدا يتبع لا 

تميتولا الماص، بظلها تظل يالعظيمة وهوكاكوحة ه. نفمن 
ماالناصر من ها تمل يولوكان والنوئ، المم، فالق من إلا قوما 
المتبؤع أنه علئ القاطع اكليل هو هذا فكان جن، الغابة ق ألقاْ 
لأحد.ملكا فكره ولا ه نفولمت، لنفسه، محيي وحر تابع، 

جاهدأن بعد ورصوانه نمالئ اممه رحمة إلئ العالم ذللث، ثوئ 
أنإلى العلماء بين عالما نجمه بنغ أن يوم من ستة ثلاثين من أكثر 

روحه.صنا فا 

لهلان،العند ممكنا كان تيمية ابن إن قاثل؛ يقول وقد — ٢٧
حبنانم رقيما حثنا ه فحثابتدأ التغير، ذللئ، عليه تغير فلماذا 

الناصرأن ذلك، بعصا، بعضها يمر الحوادُث، إن فنقول! محيييا، 
الذيفما متق، بال ه درئولزم تيمية ابن فارقها وقد بمصر، لبثا 

تيمية؟ابن ناحية من ه نفيغير حتى الماصر، له تعرض 



حرزهرة ض تيمنة بابن اصئيم ■ )نهتب.
المقري_زيثذكر لقد فيها، حاله نتلمس التاريخ كتبا إلى فلنتجه 

ألمانتابه إذ الطريق ق هو وبينما ، jl^L)كعادته ركب، الماصر ارأن 
عاليه،ترائي الألم ولكن فرمه، عن فنزل عليه، يقضى كاد ثديي، 

الناس،فيه يتعتد مكانا الموصع هذا ق يبني أن الله عافاه إن فنذر 
إلئبنفسه مار مرصه من الله شفاه وقد الجبل، قلعة إلئ عاد ولما 

المهندسين،من جماعة وصحبه المرض، فيه انتابه الذي الموصع 
فيهاوجعل ، ٧٢٣نة سل مرياقوس( )خانقاه الخانقاه هذه واختط 

وبنئالجمعة، فيه تقام مسجدا بجانبها وبني صوق، لثة خلوة مئة 
.٧٢٥منة ق ذللث، وتم ومهلبحا® حماما 

مننعرف، ، ٧٢٦ٌنة كانن، تيمية بابن محنة أول أن علمنا ؤإذا 
احمبت_صديما الناصر الوثن، ذللئؤ من صار لقد التأيير، جاء أين 

ابنشيخهم عليه الكير د سل. وقد تيمية، ابن أعداء وهم للصوفية، 
المكندري.الله عطاء 

تيمية،ابن عن أغلقه أنه فلابد للصوفية، قلبه فح قد دام وما 
الحنة،بعد الحنة كانت، ثم الجفوة كانتؤ وبدللثه لخانيرهم، وسمع 

فقض.بوفاته انتهى الذي الفييق كان تم 
إلاعصره إلئ حياته من ننتقل لا تيمية ابن ندرس ونحن والأن 

ياليفج.وجهائه الشخصية، صفاته أمرين؛ بذكر 





حرزهرة ض تت بابن )٤٢٠ 
تصيبلامقار اوسردعة الحرب لكدوات والمناظر للخطب بالنبة 

الخهبر.وتربك القول، مفاصل وتقطع المقاتل، 
الومن لقاءه، يتهيبون تيمية ابن حضوم كان الصفة ولهده 

اكترين.عبرة يكون لقيه إذا بحجته ؤيغتر فيه يعرفها 
أبرزالصفة هده ولعل الفكري، الاستقلال ت الرابعة والصفة 

مزاياله جعلت، التي العلية وشخصيته علمه تكون ق الصفات 
ققال ولقد عاصروه، الدين العلماء من غيره ق لمتا خاصة 

عاليهعض الحق له وصح إذا راكان تلاميده.' أحد الفكري استقلاله 
عاليهاممه صالي اش لرسول تعفليما أسد أحدا رأيت، ما وافه ؛النواحي، 

إذاكان حتى منه، به حاء ما ونصر اتياعه على أحرص ولا وسلم، 
منعره ميء ينحه لم انه ويرى اله، مق حديه من ا حماورد 

منغيره قول إلئ يلتفتا ولا بمقتضاه، ويفتى ويقضى يعمل حدسثج 
ولالaلادا مولا أميرا ذللثط ق يخافط لا كان، من كائنا المخلوقين 

الثطمتموهو أحد، لقول والمنة الكتان عن يرحح ولا سيئا، 
الويقي؛؛.بالعروة 

منوالهلهارة الحق، طال_ا ق الإخلاص ت ة الخاموالصفة 
والإخلاصللناس. وكشفه الدين طب ق والغرض الهوئ أدران 

إدراكاالأمور يدرك ويجعله الخقيقة، بنور المؤمن قلمط ق فج يقن. 
الّحلصنالمستقيم الاتجساه إن الرقية. الحكمة وق تقيما، حم

مستقيما.والقول مستقيما، والعمل مستقيما، الفكر يجعل 



حكازهرة ض تيمية بابن اصريم - ب4
أربعة:أمور و تيمية ابن إخلاص تجلئ وقد 

إلابهمه لا فكره، إليه يوحيه بما العلماء يجابه كان أنه أولها 
•مخهلوا أم الناص أرصي عليه وسواء الحق، ورصا سبحانه الله رصا 

قجهاده الحق: ق وتفانيه إخلاصه أؤلهر الذي الثال والأمر 
قالثديي البلاء يتحمل كان وقد يحمله، بالسيف كان ولو سبيله، 

منالمستمر الجن ثيل المهدا ق تحمل وقد رأيه، إعلان سبيل 
سواء.■ملي وأصدقائه أعدائه 

الأغراضعن وتنزهه وبعدم إخلاصه، أخلهر الذي الثالث، والأمر 
مجنوهالذين العلماء عن عفا إليه، يسيء عمن عفوه هو والأهواء 

حياته،آخر ق عليه صيقوا عن عفا واخيزا رقا.م، من تمكن وقد 
محبسه.ق مات حتئ 

وكلالناصّثؤ، عن زهده إخلاصه: فيه بدا الذي الراح الأمر 
لرياسة، ق أحدا ينانع ولم منصتا، فلميتول، وزينتها، اللنيا زخرف 

يتنافسريامة يهللب، فلم الماحثإ، الواعفل الل.رس يكون أن رصي 
منإلا النجاة يرجو ولا باممه، متصلا كان ولذا المنافسون، فيهارا، 

قدنوبة من ®وكم ذلك: ق الن.هبي قال، وقد نجاه. وقد تعالى، افه 
كثيرالابتهال، دائم فإنه تعالى، الله فينجيه واحدة قوس عن فيها رموه 

يديمها((.وأذكار أوراد له الجأش، ثابت، التوكل، قوى الاستغاثة، 

بتكرار"سافس".يتناض. فيها يتنافى المطوعت ل  ٢١)



حرزهرة ض تيث بابن 

حطتباه كان فقد اليانية، وقدرته فصاحته، السادسة: الصفة 

أنويفلهر والقالم، اللسان فصاحة له وتعالئ مسحاته اممه جمع وكاتبا 
قوئوقد مجيدا، متكلما أيوم كان فقد أمرته، ق وراثية الموهبة هدْ 

النبويةللسنة وترديده لالمرآن، قراءته كثرة البيانية الملكة تللث، 
الألفاخلمن كبيرة بءلائفة أمداه والة الكتاب، فإن لها، وحفنله 

قواه،أرهفت، البيانية المعارك كثرة فان ذللئؤ، وفوق المنتقاة• الجيل>ة 
الارتجالي.القول وعودته 

الصروهما أخريان، صفتان ومعها الشجاعة، السابعة! الصفة 
ؤإدارةالحرب،، مياوان ق بالشجاعة اتصم، فقد الاحتمال، وقوة 

أوحيهاالتي الفوصى مدة ق الماد على والقضاء الدولة، شؤون 
محلولالأدبية شجاعته وبدمت، الفيحاء، دمشق لمدينة التتار غزو 

كلولوحالفت، وأعلنها، السنة إلئ واتجه للمخالفين، فتجرد حياته، 
فيه؛دن البلاء نزل فلها بلائه، سثب هي وكانننؤ الناس، عند مألوف، 

الاحتمال.وقوة الصر، صفتان: 
يتململ،ولا فيه يتبمرم لا الذي الجميل الصر كان فقد الصبمر أمجا 

عنانقهلع وقد مواهبه، بكل احتفامحله ق فتعد الاحتمال قوة وأما 
أحسبل بإرهاق، بحس ولم ،، معفولم ين لم سن نحو الناس 

ينقهير.فلم العمل بوحوبؤ 
الخصوم.أمامها ضلرب هيبة الصفات هذه مع له كان ثم 



جنجزهرة لإبى تث بابن رسئين بم- 
والساث:الحرب ميدان إل اسم محراب ن ْه 
علىعاكفين تيمية ابن عهر ق العلماء الناس عهد — ٢٩

وتقوتعقلاتم، خنا وترا أجسامهم، المقاعد انحلت قد العلم، 
رأسهاالأمة من فهو ورأسه، ذكره ق كلها العالم قوة يرون عظامهم، 

الهدية،القلقة من إليهم أتئ ذلك ولحل البدنية، وقوما عقلاما لا 
رأسمن حلقوا الدين ق العلماء إن تقول التي البرهمية، أوالديانة 

اعديه.سس حالقوا الجند ؤإن يراهما، 

ولذلكوبعل.،،، وقبله تيمية ابن عمر ل العلهاء عاليه كان ما هذا 
أقربإلمح، فارين يتركونه، بلدا دخلوا كلما التتار، س يفرون كانوا 
القاهرة.إلئ دمشق وس دمشق، إلئ بغداد من ءفؤوا إليه، مصر 

رأئلأنه القاعدة، هن،ه يرض لم العلماء هؤلاء من عالتا ولكي 
ومدبرينومجاهدين علماء كانوا الصحابة من الصالحين لف ال

ضكوعمر ومحاربا، ومدبرا عالما كان فأبوبكر الوولة، لشؤون 
التاريخرآه عادل وأعفلم للدولة، مدبر وأعفلم وفقيها، عالنا كان 
وكانالصحابة، وأقضئ الحلم مدينة فهوباب علي أما السين• بعد 

وسلم.عليه اممه صلي النبي فيه قال كما وصدئا، حما الإسلام فارس 
الحوادثويرقسا الحلم، يلقي لرمحه ق الدين تقي الشيخ كان 
القتال.ق للاJحول ؤيتعد الأمور، ومجرئ 



-رزهرة ض تنمية بابن التمرس 

كافيةحاميتها تكن ولم ، ٦٩٩سنة دمشق إلى التتار جاء لقد 
العلماءمعهم وفر ممر، إلئ الحامية ،!، Jbففرُت، غارامم، لصد 

علمائهمن ثاغزا البلد صار حتى الدولة كبار من وغيرهم والقضاة 
يحولها.قبل ذللث، وكان وحكامه، 

لأنفوصئ، البلد يترك وأن يفر، أن أبى تنمية ابن ولكن " ٣٠
العامةيترك أن من يمنحه إحساس وله الفرار، وبين بينه يحول قلتا له 

التتارمالووا الذين بعض رأئ وفد المأساة، هده ق مواس غير من 
والهبلب، الاد ومال، الفويعلنون الماحي، ق الخمر يلقون 

المدينةق ويعيشون يخربون السجون من يخرحون الشطار فرأئ 
فساتا.

منيتمكنوا لم الذين المدينة أعيان تيمية ابن جمع لدللث، 
إلىيذهبوا أن على واتفقوا الأمور، ضبهل على معهم واتفق الفرار، 

قوكانوا الإسلام، ق يحلوا ئد وكانوا ومالكهم، التتار قائد قازان 
مللث،رابع وفازان قلو-يم، الإيمان يدحل لما كالأءراب^، إسلامهم 

فيهم•ملم 
الذيالفاتلث، القائد بقازان والتقئ الوفد رأس علئ الشيخ ذمت، 

ارئلللم_ترجمت العالم الشاب، فقال، ان، الركبفتكه بذكر ارمت، س
ماعلى ومؤذن وشيخ قاض ومعك، لم، مأنلث، تزعم أم، لقازان! 



هننهتا•زمرة تيمية بابن بي- 
عاهداعملت، الذي عماد وما كافرين، كانا وحدك وأبوك بالغنا، 
قائدأحد وحريت،((. وءستا، فما وهالث، فغيرت،، ءاهدت، وأفت، قوما، 

قدمعندما اصطرابه وازداد واصطرب، العالم قائد قول من الحرب، 
تأكل؟لا لم له: فقال الأكل، عن بسة ابن فاسع الخلمام، للوفد 

الماس،أغنام من نرستم مما وكله طعاملثح؟ من آكل كيم، ١٠له؛ فقال 
الماس،،.أشجار س قطعتم مما وطبختموه 

دينه،يزيد لأنه يويا.ه الاله بأن وهويحس يتكلم، الشيخ كان 
لأنتالدللئ، عنيد، حبار كل فوق والله حلقه، عن ويدفع أره، ويرخ 

مثله،أر لم ررإق يقول: إنه حتى كلامه، من قلبه ق وقع لما قازان قناة 
أعغلمرأيتني ولا قلبي، ق حديثه من أوقع ولا منه، قلتا أثستا ولا 

لأحدمنه،،.انقيادا 

القصدق يتحدثان فأحدا التقي، للعالم الُتي الطاغية انقاد 
وهولدمثق غزوالمتار يوحل أن الشخ تهلاع وامإليه، حاء الذي 
وحملللقتال، الاستعداد ذللث، بعد من سيعقبه التأحير أن يحلم 

أمرئالقائد ففلث، أسرهم، اللءين الأمحرئ يفلث، أن على قازان الثّمخ 
المهودمن الذمة أهل س الأمرئ وثاق يملث، أن يرد ولم المسلمين، 
ومعهإلا دمشق إلى يعود أن وأبى عارضه الشيخ ولكن والصارئ، 

الإسلامبكلمة قازان أذن وصلث، أيما، واليهود المحارئ أسرئ 
علينا،،.ما وعليهم لنا ما ارلهم 



حرزمرة هأيى تث باب>ا اكيئيم 
علىسكون ولكنه دمسق، إلى ذللث بعد من السكون عاد " ٣١

سنةق بالعهم وقل امنوا، ولم الناس فسكن وخوف، وتوجس حدر 
ولكنالذعر، ياي رحيلهم بعد من الشام سيقصدون التتار أن  ٧٠٠
وقالالنامي فجهع المرة، هده ق القائد لبوُس لبمس العالم تيمية ابن 

مجاهدين،يتمرون فا;لن ينفروا أن وبدل واجب، الجهاد إن لهم 
بمرموم.إلا أحد يسافر ألا البلاد ل ونودي بالناس، الأ•حتماع وتابع 

وزادهمهم، بأنفثقتهم إليهم وعادت الجهاد، إلئ الناس فاطمأن 
التتار،لقتال لجبهة جيوئا حمع الناصر أن من بلغهم ما استيثائا 

راجعا.قفل الهلريق بعض وقطع الأهبة، أحد أن بحد الناصر ولكن 
بينفرق لا ذعرهم ق وتلمتوا أحرئ، مرة الدعر الناس أصاب، 

القتال،علن يحثهم إليهم فخرج المؤس، البطل إلن ومحكوم حاكم 
ءثهسم،نيإيئؤ،ىضنبجءمه( تعالى؛ قوله عليهم وتلا 

تالحج:>[أا،.4 آسإمهلممjظث تنئنيه 
الماصرإلئ يركب أن السلطنة ونائم-، الأمراء إليه طلّب، وقد 

احتماعهم،بعد الجند انتثر وقد إليه فوصل القتال، على يستحثه 
كنتم#إن الحازم! قوله للناصر تيمية ابن فقال الحال، وتفارطمت، 

ويستغلهؤيحميه يحوطه سالهلادا له أثمنا وحمايته الشام عن أعرضتم 

ؤإ0آسليشنوله: ؤرئث>هديرظث?جآهلالخج;>[، قوله: بدل كتّا )١( 
حطأ.وهو ]او>ج:أء\[، محي.ه 



حنجزهرة ض تت اصميم؛ابن بم- 
وامتنمركمملوكه، ولا حكامه لتم أنكم قدر ولو الأمن، من زل 

وهموملأطينه، حكامه وأنتم فكيف الصر، عليكم وجب أهله 
عنهم؛٠.مؤولون وأنتم رعاياكم 
الشام،إلى بجنده السالهلان حرج حتى ببمم العالم ذلك زالط وما 

القالويح،ووجفت الذعئ، مائها دمشق من حرج تيمية ابن ولكن 
ولكنفليخرج، شيء على قدر من بأن المدينة ووالي، الأمراء وتنادظ 

وقدالثوم، نععب، ، ٦٠٠۶النالدللث، تجبوا يأن قبل را يعاد تيمية ابن 
أقبلاسان ولأن إليهم، جاء تيمية ابن لأن الأمن إليهم uد 

إلئتيمية ابن وعاد هذا، عامهم من الغزو أجلوا التار ولأن بجنده، 
لرمحه.

الثام،إلى ؛جموعهم  ٧٠٢نة ٌذلك بعد من التتار جاء — ٣٢
ار،التتاة لملاقوالسام مجصر س جالموحد؛ الجى تعد وامحم

ولاالعدو يلاقوا أن على والأمراء اة والقضالعلماء وتح-الم، 
ينثرونأخذوا قد والهزيمة الردد دعاة أن مع دمشق، من يخرجوا 

الاس.قلوت، ق الفزع 
أنلمثله كان وما الدعوة، وتكرر الجهاد، إلئ تيمية ابن دعا 

حاملاالميدان إلى فتقدم عقبيه، على وينكصن الجهاد يدعوإلى 
إمامفقال المعركة، ق معه يمم، أن الهلان الأله موقد يفح، ال

جيشمن ونحن قومه، راية تحت، الرجل ، يقفأن ®السنة المنة! 
إلانقف، لا الشام؛ 



حرزمرة ءآبى تيث بابن اصميم ■ ^٤١٢٠
وروئالإفطار، على الجنود فحن، رمضان ق الموقعة وكانت 

أقوئوالفطر ملأنوالعدو، ®إنكم الفتحت غزوة ل النتي. قول لهم 
لكم*.

الأولءالجى الموحد، الجس وانتصر الواقعة، ث، وقع
vl؛موقعة ق الأنء، نعبر كما الثاق، والجيش  Jl  اسمهمكان ق
دمشق.من قريب وهو شقحب، 

حنا،بلاء وأبلوا الموت موقف وأخواه هو تيمية ابن وقف 
الممعن.النصر وكان 

تيميةابن عقل اتجه الخهلر بزوال الأمن عاد أن وبعد " ٣٣
كانوابالجبال، نعتهم الإملأم، إلئ تنتسب، طواف، إلئ تيقظ الم

مىنالتي، الطائفة ومنهم الصليبيين، من الإسلام أعداء يمالئون 
للامتهواءبيأد حمالمادة هذه من يتخذون الذين الخناسين طاتفة 

وكانواالمتكررة، غارامم ق التتار ذلائج بحد من ومالووا القسي، 
تيميةابن قال وقد اللم، ل ودعاة الحريبح، ل لمين المعلى عيوئا 

أمرل منهم القلع أهل من جترامم كان ®لقد السلمت ق أفعالهم عن 
الما الماد من ويفعلون طائفة منهم تنزل ليلة كل سره، يضبط لا 

البيويتؤمكان ؤإحافة الطريق، قطع ل كانوا الحبال، ربإ إلا يحصيه 
إلههميرد من منهم الجنايات، أهل من عرفت سيرة أقبح علئ 





حرزهرة لأي تيمية بابن 

تمةابن مر عه 

طيبة،أرض ق ورعي مي بتنموإلا لا العب الذرة إن " ■٤٣
ابنفيه عاش الذي للعنر كان ولذUi، وتعيش، منه تتغدئ وجو 
يممقالعصر أر وليس والعمالة، العلمية اتجاهاته ق واضح أثر تيمية 
كانؤإن الرجل، فد فاسدا العصر كان فإن العصر، جنس مع دائما 

تحملالفساد فكثرة عكسثا، الآتير يكون وقد الرجل، صلح صالحا 
استحمبمادعلى تحمل الثر وكنرة الإصلاح، ق الجدي التفكير على 

يفكرلأنه المصلح؛ دافعه فتكون المساد، لمقاومة الخير أهل عزائم 
لسميها.الخير نواة وق فيجثها، السر سباب أق 

روحهتغدلت، وعصره، تيمية ابن بين المجاوبة كانت، وكذللث، 
ماثإ أمرته، عاليه كانت، وما حياته، صدر ق درس بما صالحا غداء 

الأولىالثرع ينابيع إلى رجؤع من وكهوله شابه ل عليه عكف 
مانم المزمنين، ملقح عاليه وما البوي الها.ي من المختفي والكنز 

مابين ه نفق مديدة المعركة فكانت، أظله، الذي الحصر أهل عليه 
رأئنواحيه. كل ق اد وفسديدة ظلمة س عصره ق يرئ وما علم 

وانماما.ذله حاصرْ وق واتحادا، عرة الإسلام اضي مق 
كلفة،بأيسر الدواء وجئ وند وليداوي، ليصلح الرجل تقدم 

أولها.به صلح بما إلا حاضرها يصلح لا الأمة وجد 
عنفتشت، ولو عصره، لأمنام دواء إلا العلمية آراوه كانت، وما 



زمرةلأي تيمية بابن _ Li^a_JIب4_ 

معينةبآراء المجاهرة علئ الممي العالم ذلك بعثت التي البواعث 
الفكرل الزمان، ق عيب المجاهرة هذه عالي بعث الذي أل لوجدت 

معا.فيهما أو العمل ل أو 

انماثلحال اه 

وتحققتأقصاه، إلئ السياسية الحال ق وء الوصل 0ّا— 
تداعيالأمم عليكم تداعئ أن ايومك ت قوله ق الني نبوءة 
اض؟رسول يا يومئذ نحن قلة ومن قائل* فقال قصعتها*، علئ الأكلة 

منولينزعى تل، الكعثاء عناء ولكي كسر، يومئذ أنتم ُر؛ل قال؛ 
يات قائل قال الوهن*، قلوبكم ل وليقذفن المهابة، عدوكم صدور 
وكراهيةالدنيا، *حب اللام; عليه قال الوهن؟ وما اش، رسول 

الموت*.
السابعالمرن ق لمين المعلن تنهلبق الح_ال هذه فكانت 

يعد،ومن نل من قرون على تطق كاث كما الهجرة، من والثامن 
بعضهمينفلر ملوك وحوزات دويلأت، إلن الملمون م انقلقد 

ونظرةالموالي، الم-ؤمن نظر لا العدوالمفترس نظر بعض إلن 
الراعينفلرة لا النأفلين، الجبارين نظرة رعاياهم إلن الموك 

اوذئ.مواٍلن ي تقع أن من رعيته يحس الذي 
ماقبله، وما تيمية ابن عصر ل الملمين لحال وصف حير ؤإل 



حرزمرة لأ؛؛و1 تيث بابن 'صئيم ^٢٥٠ 
قال:فقد تاريخهأ؟ا ق الأثيرل١ا ابن الحافظ قاله 

يبتللم بمصاب المدة هدْ ق والمسلمون الإسلام بلي ®لقد 
المشرقمن أقبلوا من فمنهم التتر، هؤلاء منها الأمم، من أحد ببما 

الفرنجحروج ومنها ، :٦١ٌنبع ض كل يسممغلمها التي الأفعال ففعلوا 
وامتلاكهمممر ديار وقصدهم الشام إلئ المغرب من اممه- -نمنم 
يملكوها،أن على وغيرها مصر ديار وأسرفت دمياط، أي يغرها؛ 

والفتنةلول، مبينهم الميم، أف ومنها عليهم، ونصرْ ال؛ه لطف لولا 
قائمة.

منالصليبيون الإسلامية؛ الأمة أصابت، المعاول مجن أنولغ هذه 
أزبأف اق؛ الألمهي'الثة والثالمة الشرق، من والمنار الغرب، 

فرهتهمبل الإسلام، وحدة تجمعهم لا شديد، بينهم الملمين 
كأنبماصارت حتى المنحرفة العلواتفؤ ومزقتهم الملوك، حوزات 

[.٠٣ل\و}سم0.■تيابمانميافيون.ه الأحراب،، 
غزواتهي البلاء أنولع كل السالمين أست المي البلية ؤإف 

القلمولمرك آحرها، غمار وحاض بعضها، تيمية ابن رأئ المي المتار 
يقول:فانه الأثيرأص، ابن للمورخ 

اينممر،^و.فيالمءلوع؛)١( 
.٣٣٠.\/الكامل: )٢( 
.rrt-٣٣٣الكامل:•؛/)٣( 



هنختآ■زهرة ثأيى تيمية بابن اات،دريف كبم• 
تعظاناامالحادثة هذه ذكر عن منرصا سين عدة بقيت ررلقد 

الذيذا فمن أحرئ، وازحر وجلا أقدم وهأندا لذكرها، كارها لها 
يهونالذي ذا ومن والمسلمين، الإسلام نعي يكتب أن عليه ينهل 

وكنتهذا قبل مث، ليتني ويا تلدي، لم أمي ليت ذلك، ذكر عليه 
وأناتعليرها على الأصدقاء من جماعة حثنى أق إلا منسثا، نستا 

الفعلهذا ت فنقول نفعا، يجدي لا ذللث، ئرك أف رأيت نم متوقف، 
الأيامعقمت التي الكثرئ والمصيبة العفلمى، الحادثة ذكر يتضمن 

نالفلو لمين، الموخصت الحلائق، عمت مثلها، عن والليالي 

يبتلوالم الأن إلئ آدم وتعالئ بحانه سافث حلق مذ العالم إف قائل؛ 
ا،يقار-با متتضمن م لالتواريخ إف فصادقا، لكان بمثلهسا 

أنإلى الحادثة هذه مثل يرون لا الحلق ولعل يدانيها، ما ولا 
يمرالم هؤلاء ومأجوج.. يأجوج إلا الدنيا وتفنئ العالم ينفرض 

بطونونموا ال والأؤلفوالرجال، اء المقتلوا بل أحد، على 
قوةولا حول ولا راجعون، إليه ؤإنا فة فإنا الأجنة، وقتلوا الحوامل، 

وعممررها، استطار التي الحادثة لهذه العظيم العلي اق بإلا 
الريح.امتدبرته كالريح البلاد ق وصارت صررها، 

الركستان،بلاد فقصدوا الصين أطراف، من حرجوا قوما إف 
إلىمنهم طائفة تعثر ثم فملكوها، الهر، وراء ما بلاد إلئ ومنها 

إلىيتجاوزوما ثم ومبا، وقتلا وتخريبا ملكا منها فيفرغون خراسان 
أذربيجانبلاد يقصدون م ثالعراق، حد إلى وهميان الري 



حرزهرة ثأيى تيمية بابن التم٢يص " ^^٢٠
أكشروهم قفجاق، بلاد قصدوا ثم أهلها، أكثر ؤيقتلون ؤيخربوما، 

إلئالساقون فهرب، لهم، وقف، نن كز فقتلوا ددا، ع ص
التتارهؤلأء وامتولئ بلائهم، وفارقوا الجسال،، ورؤوس الغياض 

غير،لا سيرهم بمقدار إلا يلثوا لم زمان، أمؤع ق هدا ثعلوا علها• 
الهندبلاد، من يجاورها وما وأعمالها غزنة إلئ أحرئ طائفة ومضى 

لممما هدا من وأشد 7يولأء فعل ما مثل ففعلوا وكرماز، ومجتان 
مثاله..ا.ماع الأّيهلرق 

البلادأكثر ملكوا وقد التتار، هؤلاء لحال موجز وصف، هلءا 
بغدادإلى حازوا إذا حتى أهلها، أكثر وقتلوا وحربوها الإسلامية 

الفتحعند الدولة ووزير أشده، على والسنة الشيعة بين الخلاف، كان 
لحلحتئ الجيش، عدد فقلن العلقمى، الوزير وهو شما، كان 

علنيلوون لا بعد من طريقهم ق وساروا كلفة، بأيسر بغداد التتار 
لحلواحتى بلاد الل ابوا وانكالرميم، جعلوه إلا عليه أتوا شيء 
منالتحارئ من واندس قلعتها، على واستولوا بغداد بعد حلتا 

الماجد،على ووقفوا الإسلام وذموا يحية المإلى داعتا يخعلت، 
-بمارشوا المجد رواد من عليهم مر فمن خمر، فيها أوان ومعهم 

كنيةسوق إلى فردوهم لمون الملهم وتجرد :؛ذا، وجوههم على 
مريم■

ْعوالتقيا المصري، والثال السوري الأول الجيشان التقى وقد 
وأء٠لتامنكرة، الهزيمة وكانت، مرة، لأول فهزموهم ار، التت



.رت0؟ناأزهرة محألى تيمية بابن بم 
عينق حدادا وصارت صخرتم، وحطمت أقمتهم، ق السيوف 
مولدقبل أي؛ ( ٦٥٨)سة رمضان آحر ق الواقعة وكاسح حالوت،، 

الئثة.وبعض نتين بتيمية ابن 
الطغيان،ذلك لمقاومة ضرائب لمرض الحكام اضهلر وقد 

أحوروأخذت يبار، امرأة أو رحل كل عن مصر أهل من مجمع 
ذلك،عالم بذلك، أفتى وند بنهر، ا ميقاتهقبل الخيرية الأوقاف 

الضرورات،من ذJلأ، أن علن السلام، عبد بن الدين عز العصر 
المحفلورات.تبيح والضروران 

ابنعين بزهمتإ وقد وذزال،، حرب السياسية الحال( هى هذه 
التيالأولى الحمية وحدوا وقد الكث؛، يعيدون التتار فوجد تيمية 

فجاووا•حبتإ، قد رئتهم 

الاجتماعيت:لخال اه 

كثرت®لما ت الاجتماعية الحال وصم، ق المقريزي قال — ٣٦
كثيراوأمروا القفجاؤ(، وبلاد والشمال، المشرق بلاد ؤ( التتار وقاع 
منهمجماعة أيوب، الدين نجم الصالح واشرئ وباعوهم، منهم، 

الموقعةمعهم لفلز كان ثم ممر، ملك، من ومنهم البحرية، سماهم 
بمصراروا س~ كثيرا حلما منهم وأمر التتار وهزم المشهورة، 

بيثرس،الظ-اهر عهد ؤ، الوافدية كثرُت نم الوافدية، وسموا والشام 







حزهرة لأي تيث بابن اصليم 
ولكنالاحتماي، الحال اصملراب على يدل ذلك أن شك ولا 
محاشرابلجنب جنا فيها الجميع ووثق اشتدت، التي الحروب 

أمانغرض ولا فحققتها، المرقة تلك ق أثرت الإسلام بحسا القلوب 
ؤإلأو>صاله!ان، قوة ذات كانت، أما نفرض أن نمتهلح ولا أزالتها، 

الشر.أو بالخير يذكرها ما تيمية ابن قلم على وجدنا 

واهكريق:اس هالال 
والثامنوالمابع اوادس القرون ق الدرامات اتسعت، — ٣٧

ندفعلماء مناهجهم، احتلمتا قد والعلماء النبوية، الهجرة من 
ولكنوالعقائد، والنحو، ير، والتغوالفقه الحديث، ق استبحروا 

فلاسفةهؤلاء بجوار وكان العقائد. ق حتى تابعين، مقلدين كانوا 
غيرها،إلى ملتفتين عير الفلسفية، الدراسات ق ينهللقون لمون م

والفلقةالشريعة بين الربط حاولوا فلاسفة وأولئلثج هؤلاء وبين 
بينفيما المقال فمل كتابه ق ذللا، يحاول رشد ابن رأينا كما 

الاتصال.من قة والفلالشريعة 

العامي،والمتصوف فة، المتفلالمتصوفة هؤلاء وراء ومن 
ناهاالتي السلوك مناهج إلى العامة يقودون الطثق أصحاب فكان 

التأييرعلئ تقوم والتوجيه الإرشاد ق الكهم ومالصوفية، علماء 



جؤتازمرة لألهؤ تيمية بابن اأتء-ريف ه- 
عننيبتعد يشتط كان من ومنهم ومريديه، الشيخ بين الشخص 

قالكرامة واعتقاد الأثخاص، تقديس ذلك وراء من وحاء الدين، 
وكثرتأموائا، ارة بالزيوتكريمهم اء، أحياعهم واتيالشيوخ، 
أضرحتهم•ل تيم الاستغاثة 

بالفكرنتنانع ية اليامالمزق كانت، وأولئالث، هؤلاء وبجوار 
وتدبيرالمكايدة إلئ الفكرية المنازلات، من أمرها انتقل ثم والحجة، 

الأمر،أولياء عند الأمر ؤإمحاد الإسلام، أعداء وموالاة المؤامرات 
بالثيعة.ها نفتربهل التي الطواتم، بعض من كان كما 

هما؛أمرين؛ ة دراممن الفكرية الحال نعرف، لكي بد ولا 
الشيعية،الدرامات ومعها والمتصوفة، والصوفية العالمية، الدراسة 

ولاتوضح موجزة بكلمة الأمور هذه من واحد كل ق ولتكالم 
تفئل.

اسة:لدراسات اه 

الفكري،بالتحثز تيمية ابن عهد ق الدرامات اسمتر — ٣٨
بينذللثج؛الخلأف، ابتدأ وقد العقيدة، وق الفقه، ق يتبعه إمام له فكل 

قكان سواء فيه، المدهبي والتعصب، الرابع، القرن ق الدامت، 
الفكري،التحيز ذللا، الأجيال وتوارلمت، الاعتقاد، ق كان أم الفقه 







حرزمرة ثأبى ت؛بمية بابن التميم 

المحيطالخبير، العارف فحص ممحصها واجتهاد، فحص درامة 
راا_ءصتوافق مستقلة اراء له فتكونت، الأفك—ار، وعميق باليفائق 
جريئا.حزا آرائه إعلان ل وانطلق كله، أوتخالفه المألوف، 

واصوفت:كوفت اه 
نقلوهاسرعئ وقل عهده، ق التصوف بأمر تيمية ابن مغل *أ~ 

هيالثلاثة الأمور وهذه ونغلره، تفكيره مع تتفق لم أمور ثلاثة 
والثعباوة.النفسي، السمو وجود عند التكليف وسقوط الاتحاد، 

موجزة.بكلمة الثلاثة الأمور هذه من واحد كل ل ولتتكلم 
أفكارمن نبعت، فقد الإلهية، الدائن، مع الوجود اتحاد فكرة أما 
الأسماء،وبعض النفوس بعض ق الألوهية حلول نفلرية ومن هندية، 

هنديةفكرة ذكرنا كما وهي الوجود، وحدة نفلرية هذا من ونتج 
الهندى.الأدب ق واضحا أثرها يزال لا قائمة 

التصوففكان أثرنا كما المختلفة الأفكار هل.ه تبلوريت، وقد 
الثكلق تعدد إلا الواقع التعدد وما واحد، الموجود إن يقول الدي 

أرضمن فيه بما كله الوجود يكون ذلك وعلئ الموجود، ذاتا ق لا 
وقدوتحالئ، سبحانه الله صور هي الكون ق سابحة ونجوم وسماء، 

عربابن ذلك ل قال 





حرزهرة لأي تنمية بابن اكمريص ء#- )ن1قن(
عنهاويكشف تزكو، الدرجة هذ0 إلى نمه تصل من ؤإل 
توجدإنه بل لا التكاليف، يهون هدا إلى يصلون وعندما الحجاب،، 

ابنذللث، ق فيقول المعاصي، أمر تهون الصوفية هؤلاء من عباراتر 
العصيةل النفس احفل تيمية! ابن عاصر الذي كندري الاف ءهلاء 
مبيخفئ وما حفؤ، باطى الطاعات، ل وحفلها جلؤ، طام 

ءلأجه».

ويحبهايلة يحلم، ممن الميثاتؤ أن الشادلي الحز أبو ويرى 
دعائه!ق يقول ولدا يهون، أمرها 

نان،ححناتثا تجعل ولا أحببت،، من سيئات، سيئاتنا اااجعل 
تضرلا والإساءة منالثؤ، البغض مع ينمع لا فالإحان أبغضتح، من 
حوفنا،فآمن ، لنرجوونخاف، الأمر علينا أتبمتا وقد فيلثإ، الصبح مع 

أنفبل من الإيمان أءطيت، فقد مؤلما، وأعطنا رجاءنا، تخيّب، ولا 
نألالث،«.

معوالهلاء_ة اللغاة، حك، ق الحبة مع اليئة أن نرئ وتيدا 
فيها.العفو يرجئ العصية بأل ويمّئحون الخلغاة، حك، ل البغض 

المحاسنظهرت، إن *إلهي دعائهت ل كندري الاممه عطاء ابن فيقول 
وللثحفبعدللمح، الخماوئ ظهرت، ؤإن علي، المية وللث، فبفمللثح، 

الحقعلق«.



-♦نهقازمرة ض تيمنة بامن ب4- 
نائممعميتك *إلهي أدءيتهت ق العباس أبو المرمي ويقول 

أيهاول أخافك، أيها ففي بالمعصية، نالني وطاممك بالطاعة، 
ؤإنخويا، لي تيع فلم ،، ؛_iUقابلتي بالحمية هالت، إن أرجوك؟ 

كيفمعرى قليتا رجاء، لي نتع فلم يعدللئج، قابالتني يلت؛الaلاعة 
عصيانك؟،.مع فضلك أجهل كيفا أم إحانلئ،، ْع إحاق أرئ 

بينتف-ئق وهي الأقطاب، الموفية كراء من طائفة أدعية هاو0 
لوالقبول المعمية ق ترجوالمعفر٥ ولكنها والحنة، المعمية 

التوبةاب بللحمام تفتح ولكن التكليف،، لانقهل فهي الهلاء-ة، 
والعفو.

إلىوصل ض إل فيقولوزت ينالون، من الصوفية من كان ولكن 
إذاويقولوزن والحبة، المحمسة بين عنده فرق لا فانه المحبة، مرتبة 
قدالمحبة ها أمامالتي فالحقيقة بينهما، فرقتح قد الشريعة كانت 
٠بينهما موت 

الأنه فهموا من منهم فكان الخاصة، بعد العامة جاء ولقد 
عليهاقامت، التي قية الملالمعاق يدركوا لم ؤإن طاعة، ولا معصية 

أنمن ذللئ، يمنعه ولم المتبؤع، الشيح أنه ادعى من ومنهم الفكرة، 
تمنعه،دينية حريجة غير من ااموبمار.تإ من فنال ممنؤع، أي يتناول 

مالمه.به مر ستارا التصوف اتخذ بل تدافعه، لوامة نفس ولا 







حرزهرة ض تيث بابن المم-ربم )^٢٠ 
رده!ز ويقول عنيئا، قؤيا ردا الشيح عليه فيرد 

كفالكفار علن ننكر لم كوننا من الجواب ق يكر ما رروأما 
وأهلالإيمان وأهل الإسلام ملوك يقاس فكيف البلاد، ق كانوا 

الوهم الكفار، طغاة نذكر كا شيء وبأي ١لتكفار؟ بهلغاة القرآن 
.ديننا؟،، من شيئا يعتقدون 

ولاالتهديد، يفرنر فلا نفي ق أنا راوأما ت بقول تمديده ويرد 
علهواجب هدا أل أعتقد فإق اوسالهلان، نصيحة من ذللث، يمنعني 
اطة.عند وزيادة حير فهو الواجب على تريب وما غيري، وعلى 

اشرسول أمرنا وقد بالعباد، بصير اطه إل اش، إلى أمرى وأفوض 
نحبونحن لائم، لومه اض 3، نخاف وألا كنا، حيثما الحق نقول أن 

ودنياه®.آحرته ق ينقحه وما الأحوال كل ل السلهلان 
جبايةق الالة؛لان واستمر الخ، مبإ كتتمريتج اموقد 
عمله،تأييد ؤ، العلماء من فتاوئ جمع ذلك مسيل وق الضراب،، 
هر، ١١٥١١فأحضره الدين، محيي الشيخ عدا ما وأطاعوه فاستحيوا 

جاءعنيفة، إحابه الشيخ فأجابه التوقع، على السلهلان برمة ليحمله 
فيهات

مال،لك وليس بندقدار، للأمير الئق ق كنث، أنك أعرف ءرأنا 
كلمملوك، ألف عندك أف وسمعت ملكا، وجعلك عليك اش من ثم 

منحى جارية لكل، جارية، مائة وعندك ذهّبا، من حياصة له مملوك 
بدلاالصدف مماليكك،بالبنود و؛قيتا كله، قافأنفقث،ذلك، الحلق، 
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تيميةابن ترحمة 
ثموزاالآجدادتاب كض 

ع1>؛؛ثرد محمد 1الأست1ذ 





Jيميةل١،ابن ترحمة 

وأهلهوالده مع وقدم وستمائة، ومتين احدئ سنة ب٠مان ولد 
جوربسبب مهاجرين ^١^( بلاد من حرجوا قد وكانوا دمشق، إلئ 

٠وسمتن سع سمنة مق دموهدموا التتار 
سفيرطلبه 

أحمد٠١ند ررمومسمع دمشق، ق أئمته من الحديث مع ف
والأحزاء.الكبار والكتب ١^^٠٠، اممراق و®مجعجم مرات، 

منين،مدة السماع ولازم الكثير، ه ينفوقرأ وعني؛الحديث،، 
قوالحساب، الخعل وتعالم والأثيات، الطباق وكتب وانتقئ، ونح 

وقرأالفقه، على وأقبل القرآن، وحففل بالعلوم واشتغل ا، المكتسإر 
كتابيتأمل وأحد فهمها يم القوي عبد ابن على العربية ل أياما 

كلياإق-الُ الضير على النحووأقبل ل وبيع فهمه، حتئ سيبويه 
وهوابنهذا كل الفقه، أصول وأحكم بق، القصب، فيه حاز حتئ 
ذهنه،يلان وسذكائه، فرؤل من الفضلاء فحجب، منة، عشرة بضع 
إدراكه.وسرعة حافظته، وقوة 

نشأته.ق له ترحموا من قاله ما ذاك 

. ٣٦٩- ٣٦٠ص الأجداد تموز كتاب س )١( 
١^^٠)؟(واسرع: 



حرعلى كرد لمصد نميا ابن ترصة 

أخلاقه

فقالواتأحلاقه أما 

الملبيل واقتماد وتأله، وعفاف تام، تصون ق نثأ إنه 
ورعاتما بوالديه ا بث صالحا، حلما ذلك، على يزل( ولم والمأكل، 

اضإلئ ريانا أمر، كل ي تعالئ ض ذاما قوانا، صوانا ناسكا عابدا 
وأوامرهتعالى الله حدود عند وقاها والقضايا، الأحوال صائر ل تعالئ 

شهواتمن ®فارعا المنكر، عن ناما اامعروف، آمرا؛ونواهيه، 
وتدريه،العالم نثر غير ق له لذة لا والجملع، والخلس المأكل 
يقبل®.فلم الشيوخ ومشيخة القفاة قاصي منم، عليه عرض 

سنة.وعشرون احدئ وله التدريس ل والده وفناض وقبل 
فاشتهرهو^٥، ودرس وأئمتهم، الحنابلة كبار من والده وكان 

أعفلممن كان حتى ستة ثلاثون له أتئ وما العالم، ق صيته وبعد أمره 
منتثبع ه نفتكاد لا عصره، ق عالم أعفلم بل عصره، ء علما 

منتكل ولا الاشتغال، من تمل ولا الهلالعة، من تروئ ولا العلم، 
منله وفتح إلا العلوم أبواب، من اب، بل يدحل أن وقل الثحث،، 

أهله.حذاق على العلم ذللن، ق أشياء واستدرك أبوابؤ، الباب، ذللثج 
ويناؤلرفيتكلم صغره، ق والمحافل المجالس يحضر وكان 

الا-رية.العقود من والإصلاح تموف. المطّوع: ق )١( 
الشيوخ.ومنيختي القضاة قضاء عتمِا المطبؤع: ل )٢( 



علىكرد لمحمد تيمية ابن ترجمة —

الجمعق وشمع البالي، أعيان منه يحار بما ؤيأق الكبار، ويقصم 
ستة.عشرة نحومع وله والتاليف، 
ظنالفوز من فن عن ئل مإذا كان الرمالكاف: الحافظ ئال، 

يعرف،لا أحدا أن وحكم الفن، ذللث، غير يعرف، لا أنه والسامع الراني 
مثله.

قتتفادوا امسمعه وا حالإذا الطوائفج ائر سمن الفقهاء كان 

أحداناظر أنه يعرفط ولا ذللثج، قبل عرفوه يكونوا لم ما منه مذاهبهم 
الشمععلوم من كان سواء العلوم من علم 3، تكلم ولا معه، فانقطع 

قالطولي، اليد له وكانت، إليه. والمنوب، أهاله فيه فاق إلا غيرها أو 
واكيين،.والقسيم والرتببإ العبارة وجودة التصتيف،، حسن 

عالئ،الجمع أيام العزيز الكتاُب، ير نفل وأخذ ت فيه ونالوا 
كانوكدا تلعثم، ولا توئف، غير من، يقوله ما فكان حففله، من، كرمي 

فصيح.جهوري وصوت بتودة الدروس يورد 
والويع،والزهد، والعملر، العلم، ق الإمامة إليه وانتهنثا 
والجلالة،اة، والأنم، والحلوالتواضع، والكرم، والشجاعة، 

الصدق،مع المكر، عن، والنهي المعروف بوالأمر والمهابة، 
والابتهال،، والإحلاصمِالقصاJ، وحن، والصيانة، والعفة، والأمانة، 

الث،والثمله، المراقبة ودوام منه، الخوف ومدة تعالا، الله إلئ، 
الحلقونفع الأخلاق، وحن تعالا، افه إلى والدعاء الأمر، ب

إليهم.والإحسان 







حعلى كيد لمحمد تيمية ابن ترجمة 

إلئثعره الشيب، قليل واللحية، الرأس أموي أبيض، وكان 
بينما بعيد الرحال،، هن ربعة ناؤلقان، لسانان عينيه كأن أذنيه، شحمة 

لكنحدة تعشه القراءة، مريع فصيحا، الصوت جهوري المنكبين، 
بالحلم...يقهرها 

قعداوة له تزؤع وغضبا البحثؤ ق حدة تحميه ت ال، وق
النفوس.

ابنحق ق منه وح كلام جب بيعاتبه بكي الإلى الدهي كسبا 
ذأحايه1تيمية 

كبيريتحقق فالمملوك الدين، تقي الشخ ق سيدي قول، وأما 
وفرمحلوالعقلية، التقلية العلوم ق وتوسعه بحره، وزحارة قدره، 
يتجاوزالذي المبلغ لث، ذلمن كل ق وبلوغه واجتهاده، ذكائه 

ذلكمن أكثر نمي ؤب وقدره دائما، ذللث، يقول، والمملوك الوصف،، 
الحقونمرة والديانة والوؤع النهاية س له اش جمعه ما مع وأجل، 
منه وأحال ،، اللفمتن علئ وجريه سواه، لغرض لا فيه، والقيام 

الزمان.س بل الزمان، هذا ؤب مثله وغرابة الأوق، بالمأحذ ذللثح 
نزولم ه، جنأبناء علئ إذهئرنو،كلءن الاست سيد ابن وقال 

ه.نفمثل عينه رأت ولا مثله، راه من عين 





حرعش كرد لمحمد تيمية ابن ترجمة )جه 
مكرهمن•^وآ طانمن قوله إلى ورجوعهم 

قالمصرية، الديار إلى الذكورة المنة ق ذك بعد توجهه ثم 
وصولهحين مجلثا له وعمدهم الشافعية، القضاة قاصي صحبة 

الجل،بقالعة الجب ق ه حبنم الدولة، وأكابر القفاة بحضور 
ونصها.منة أحوا0 ومعه 

علئفيه ظهر مجتا له وعقدهم ذللث،، بعد إحراجه ثم 
الاتحادية،طريقة ق لكلامه مع منة مجلنا له عقدهم تم خصومه، 

مرحلةمن برئه الأمر نم اJريد، على الشام إلى بتفيره الأمر نم 
إلئوتوجهه منه إحراجه ثم ونصما، سمنة القضاة بحبس وسجنه 

أشهر.لمانية فيه حبس برج، ل وجعله الإسكندرية، 
القضاةصم مجالس ق ن واجتماعه؛1^11 مصر إلئ توجهه ثم 
بعضقتل ق له ومشاورته عظيما إكراما له ؤإكرامه الأمراء، وأعيان 
ذللث،.عن المح وامتناع أعدائه، 
بدمشقملازمته ثم الخام، إلى توجهه ثم القاهرة، سكناه ثم 

الخالقّؤإفتاء الكتب، وتصتيم، العلوم لنشر 

القضاةبعض عليه فأثار بالطلاق، الحالم، ألة بمتكلم أن إلى 
ثمللفتنة، دفعا إثارثه فقبل ، عشرة نمانى سمتة ق بيا الإفتاء بترك 

موسمعها )١( 



.ننج■عش كرد سعمد تيمية ابن ترحمة ه— 
إلىالشيخ عاد ثم تبا، الفتوئ من بالمغ أيام بعد السلطان كتاب ورد 

.العلم١١كتمان يسعني لا ١١وقال! ءأا الإفتاء 

وثمانيةأشهر ة حمJالقالعة وه حبأن إلى مدة كذلك وبقى 
والتعليم.الاشتغال من عادته على يزل ولم يومنا، عثر 

قبورإلى الرحال شل. ألة بميتعلق بجواب له ظفروا أن إلئ 
فثتحواسنة، عشرين نحو من به أجاب كان والمالحين، الأنبياء 

تمنة من شعبان ق السلطان مرسوم وورد لن،، ذلبمثب عليه 
ومعهفيها وأقام نة، حقاعة له حليتا فأ القلعة، ق بجعله وعشرين 

عديدة،مجللامتا بسببها حبر التي ألة المق فكتس، يحيرمه، احوه 
الكتابةمن منع أن إلى الأمر وآل واشتهر، كتبه ما بعض وظهر 

قلماولا دواة يتركوا ولم ، الكتب، من ه عني• ما وأحرجوا والمطالعة، 
ءندْمن ب، الكتإحراج وكان يفحم. ذللث، ءقي،ما وكتب، ورقه، ولا 
التلاوةعلى وأمل ذللئ،، علن أش-هتا وبفي ١^٣^١،، أعفلم من 

اليقين.أتاه حتئ والتهجد والعبادة 

جهةمن أوجه الأخيرة وهذه النعم، اعفلم من انمادر: بعض ل وورد )١( 
اءلبائه،عن رغما ونرم، الفقهاء عليها فاهللع أحرجتح الكتب، لأن المعن، 

أحرئ.مناب ل الشخ وصحه كما 



حرعش كرد لممد تيمية ابن ترحمة و0ها 
حاولما ومع الإسلام، شخ ٢ حاور ل مل ما مجمل هذا 
فألفاالتأليف، علئ زمن كل ل دأب عيشه، بمغموا أن أءاJاؤه 
الدين،من عومة ائل محل وق الشرع، ق وكلها مجلد ثلاثمائة 

عقمتاالذي وعمله النفيس، علمه من مثالا منها وصالنا فيما نقرأ 
يماثله.بما رجل ياق أن القرون 

والمنةالكتاب حفظ صدره، من يؤلمه كان لأنه تاليمه، كثزُت، 
اعدتهموقد تفسيرهما، ق العلماء قاله وما شروحهما، ق دول وما 

لمحقائق تدؤين على بيانه وسعة حاءلرْ، وفيض محفوظه، كثرة 
المنة،٠رمنهاج إلا له يكن ولولم موصوعه، ق مثله لعالم يكشث، 
حجته،وقوة علمه من مثال ففيه سلى، لا فخرا الأيام على لكفاه 

علئالرد ق نغليرْ يولفن لم إنه قلنات ؤإذا والنحل، بالملل ومعرفته 
القبلة.أهل من منصف، كل قنا لصي. السنة، لأهل المخالفين 

قعلوكعبه على الشهاداُت، أصح من المنة، وكتاب،امنهاج 
منالأهواء أهل بعمى حاول وما عاليه، تقلمج، وما الشمع معرفة 

الأراءصحيح من والمحالفون الموافقون أورده وفيما به، العبن، 
وتارخالإسلام، ارخ بتنعة الواممداركه عنوان وكان وسررجها، 

المللُانمل•
الدينعلئ طرأ ما ، يعرف]مثله[ عالم يألت، لم أنه ولوادعيتا: 

دعوانا.رد على أحد قدر ما يوما ؤيوما ساعة ساعة فيه أهله ومداهبا 

)ا(فياوطوع:حالأنّ



حمج■على كرد لمحمد تيمية ابن ترحمة بم— 
وعلىالشيعة، وعلى الجهمية، وعلى ة، المعتزلعلى رد 

امتخرجماالتي الأراء من بالعجسبا فجاء غيرهم. وعلئ الفلاسفة، 
لإمامفماكتب بحثه، وشدة نفلرْ، سعد واستنبهلها الشريعة روح من 
أهواله.ؤيرد يناقضه أن عمره وبعد عصره ق الأئمة من 

الحنبلي،هذا على للشوق الشافعية حرص ما كثرة وعلن 
كالأطفالإلا معه كانوا ما فتاويه= وتزييف بقتاويهم العالماء  ٤٣ؤإ

كانما بكى، البنو المشايخ ثومتهم وق الرحال، أمام 
السلطان.من والشام مصر دولة ق لهم 

التآليفعن تمنعه لم أشهرا والإمكنل.رية القاهرة ق اعتقالوه 
العلماءمن المنصفين إعجاب دون حالوا وما والوعفل، والتدريس 

التيوهي موته، يوم له الأمة تقدص دون ولا فيه، الحق وقول، به 
قله وكان وديتها، دنياها صلاح منه يقصد حير كل إلى سبائا عرفته 

أنهودل لاتنكر، التي الطولئ اليد التتار علن المماليك دولة انتصار 
عنينفصل لا الدين وأن عفليم، إمام الدين هوق كما لسياسة اق 

•نره ق الساسه 

قصوته، محتل صوت عصره ق الل.ين علماء لأحد محن وما 
الإسلام.سالaلان ونصرة الحق، إحقاق 

 )١( j :أنما.ما الأرفق ولعل و، المطبؤع



-رعلى كرد سمد تيمية ابن ترحمة 

يلهجكان فإنه الكبرئ، الإمامة ل عئ يأنه إلئ نوم وسه 
سجنه.لعلول مؤكدا ذلك فsكان وطريه، تومرلتح ابن بذكر 

مجنالأمرئ عن يتخلى أن التتار مع الصلح عقد يوم يرض ولم 
إلىإرجاعهم من بد ولا ذمتنا انمم فقال،: واليهود، النمارئ 
دارهم".
منقواعد كأنها أصبحمت، اكي الحسنات هنْ مثل من له وكم 

ولاسلطان.عنها لايستغني والسياسة، الثّرع نواعد 
شدألة مق الوولة رجال، بقوة تيمية ابن خصوم استعانة إن 
منذلك غير ول، والصالحين، والأولياء الأساء نور إلئ الرحال، 

منيفهم —كما ظ_اهدرأأ إنكارا تنكرها والشريعة أقروها، التي البيع 
العامالين،والعلمام والتابعين الصحابة وهدى العزيز، الكتاب آي 

كانقد الثديية"" المعركة تللثح ق لهم، خلنوه'لفرا بما واغباطهم 
إقرارعلى الأمة و؛قست، المتأحرين، عند الشريعة مسخ نتائجه من 

كافة،لمين المبلاد ؤ، هدا الناس يوم إلئ والبدع، الخرافات 
ومزجوهاالعوام -ها تمالوا اسأحرئ، مريحة احرعوا وكأنهم 

ولعنواالأبد، عار فركبوا الخواص، أنوف رغم الأصلية، بالشريعة 
فكانالبيع، بكل سلموا وهم ببيع، يأت لم هو وحرفوا، بدلوا بما 

نقيامرعا أراد وضلالات.. أوهام عدة وكانوا حما، العامل العالم 
يقصدونلأنهم والنفاية، النقاوة عندهم تساوت وهم الأدران، مجن 

حاله.أي على الغوعاء قلوت مي، وكالظهور، يمناقشاتهم 



جنجعلى كرد لمصي تمية ابن ترحمة ه- 
المذاهبق يماثالهأ ما ~ولدءوته تيمية ابن دعوة عنتا لو 

هذالملم فاترة— غيره وعند حارة، كانت عنده ولكنها الإسلامية 
الديارل أحدا سمعنا وّ الدهر، على المخرفين تخريقا من الدين 

يخالفبما الرحال إليه تند صريحا ولا اش، لغير يدعو الإسلامية 
الللتوحيد أتئ دين ينكره محا على بالكرامات يعتقد ولا الشؤع، 
والخيال.للخيال لا العقول وللأمة للشرك، 

أطفأوهاجا مراجا عمره من اكاق النصف ق تيمية ابن كان 
وكانوالعلماء، القضاة من المظ_اهر أرباب، شهرة وعمله بعلمه 
حاولوعبنا سيامي، أو ديتي موصؤع ل لحل كلما المقدم الصدر 
فمايقتلونه، علهم للعامة لموه يأن والمالكية السافحية بعضي 

الموكوكان مجن، ل أشهرا حريته حجز من أكثر استطاعوا 
يوره.ويعرفون خصومه تعصبا من يحمونه 

تيميةابن مقام من يرفع محصر صاحبا الناصر المللئا وكان 
يفتيهأن على وحثه العالماء، من بخلعه أفتوا من يقتل أن وأراد كثيرا، 

له!وقال بسوء، منهم أحدا ينال أن فأنكر بعضهم، تل قل 
مثلهم.بعدهم تجد لا هؤلاء قتلتح ذا إ٠ 

مرانا.قتللثا وأرادوا إن»مآذوك له: فقال 
قافهورسوله افه آذئ ومن حل، فهول آذاف من الشيح: فقال 

لقسي.أنتصر لا أنا منه، ينتقم 



-رعلى كرد لحمد تيمية ابن ترجمة ^٦٠^٠- 
وصفح.اللطان عنهم حلم حتى به زال وما 

ابنمثل رأينا ما ت يمول مخلوق ابن المالكية قاصي وكان 
اعتفصفح علينا، وندر عليه، نقدر فلم عليه، حرصنا ٠ تيمية• 

عنا.وحاجج 

لمإن عيه التضييق يجء_، يقولوزت وخصومه تيمية ابن هذا فعل 
كفره.ثبت فقد ؤإلأ يقتل، 

وأخلاقأحلاقه بين العظيم هوالمرق هذا إن نقول؛ ونحن 
وهوكانومظ-اهرهم، لدنياهم يهتمون ممن كانوا هم يه، مثاك
الطلبين.بين وشتان فقعل، للأحرئ يهتم 

وقلمه،ولسانه بقلبه البيع على والقضاء الدين لنشر يهتم كان 
تميلواويمناصبهم ل فيبقيهم لهiان، العنهم يرخى أن وهمهم 

أيديهم*فتقبلوا العامة 
إلافيها يبق لولم غازازت فتنة ق دمشق قلعة لائب هويقول 

اّتهلعتا.إن ذللثخ لمهم تفلا واحد، حجر 
الأسوارعلئ ليلة كل يدور وكان التتار، أذئ من القلعة المن، ف

الجهادآيالت، عليهم ويتلو والقتال، الصر على الناس يحرض 
والر؛اءل.

بالصرالملين يعد وكان شقحب، وقعة ق شأنه كان وكذللئخ 
عدوهم.على نصروا حتى ذلك، ق كلامه ويؤكد المرة، هدم 



عشكرد لمصي تيمية ابن ترجمة بب 

يائهعن أيصا ان أبوالكرواتن، الجرديين ال محتوق 
الإسلام.إلئ أهلها من المانزين بعض وأرجع رشيدة، 
تمنه حا ينالوا أن تيمية ابن حاد حاول التي المائل أهم من 

وغيرهم.الصالحين قبور إلى الرحال شد مسألة 
فيهليس المسالة هذه ق تيمية ابن جواب إن ت كثير ابن قال، 

شدق قولين ذكر فيه ؤإنما الصالحين، ]و[ الأساء قبور زيارة منع 
القبور.زيارة مجرد إلئ والسفر الرحل 

الرحلوشد ألة، مإليها رحل شد غير من الشور وزيارة 
أحرئ.مسألة الزيارة لمجرد 

يستحبها،بل رحل شد عن الخالية الزيارة يمنع لم والشيخ 
هذهإلى يتعرض ولم بذلك، تشهد ومناسكه وكتبه إليها، ويندب 
حكئلا معمية، ا إنهال! نولا ا، الفتيق الوجه هذا ق الزيارة 

زورواالرمول؛ قول جاهل هو ولا منها، المنع على الإجملع 
الاحرة".تذكركم فإما القبور 

الحال.ود،يقيم أنه منه وشكوا الحسية، من جماعة مرة عليه ثار 
وبصذللث، يشكومنه هوفيمن وتكلم أيئا، الرؤؤس ويحلق، ويعزر، 

خطاب.

. ٢٧٠)\(اوال.اةواوهايةام\/



-رعلى كرد لمصي تيمية ابن ترجمة 

بقطعوأمرهم حجارون، ومعهم أصحابه من ثلة ق مرة وراح 
وأراحفقطعها لها، وينذر تزار بدمثق قالوط بنهر كانت، صخرة 

كانشبهة الملمين عن فأراح ا، ت|الشرك ومن منها اللين 
عقلينا.شرها 

العداوة،له وأبرزوا حسدوه وأمثاله وهوا كثيرل١ات ابن قال 
ولموعودي، ذللث، على يحسد وأتباعه، عربي بابن بكلامه وكدلل؛، 

بالجاه.وحبسوه أحدوه ؤإنما بمكروه، إليه بملوا 

ونثرالعلوم، ق الناس لإشعال ملازما الشيح يزل ولم ^١^ 
المهلولة،والكتابة بالكلام، الماس ؤإفتاء الكتب،، وتصنيف، العالم، 

الشرعية.الأحكام ق والاجتهاد 

أئمةموافقة من اجتهاده إليه أدئ بما بمي الأحكام بعفى ففي 
لالشهور وبخلافح بخلافهم بمي بعضها وق الأربعة، الداهب، 
مذاهبهم.

إلمهأدئ ا بم—فيها أفتى عديدة مجلدايتح ق كثيرة احتيارامت، وله 
الصحابةوأقوال والمنة الكتايح من ذللثؤ على واستدل اجتهاده، 
واللف،.

اسوالهاةا/\/\،ا.)١( 
 )٢( j :لاشتغال.الطبوع



■&عشكرد لمحمد تيمية ابن ترجمة هؤ 
-قتله ؤيحاول المالكي، القاصي كمر0 شأنه مدا رحل 

العلماءبعض نفوس ستفي ولا -، القتل المالكية عند والتعزير 
دمهحل تيمية ابن عقيدة اعتقد من بدمشق: ينادئ حتن ياميين وال

الحنابلة.حصوصا وماله 

علئوأشهدوا وغيرها، دمشق صالحية من الحنابلة وحمعوا 
الشافعي.الإمام معتقد على أنم هم أنف

ينشدق:ما كث؛تا كان الصفدىر١،: الصلاح قال 
ايها ما عوائهبدر م ولالها بأوصالمقوس لموت 

بالهاأحير غإلى ا أذاهتكي تشمهجه أنصفن، ا رم
الهلرق(:الفقراء)حماعة لمان على وأنشو 

طراراضقرنا نا ؤإنمار اختي_ا دقئنا موافي 

اثهءي__ااالماموأكاعأكلماض حم
اقث—اركلهيقه حشا اجتمعناإذامنمع ل

.U١٥/بالونات الواق )١( 









تيمهابن عئد اسية الشاة 

ونصخمصي>ة

أوالفلاسفة، من أوفيلوف الكلام علماء من عالم فهم أردنا إذا 
لالخ—اصى الفكري بابداعيا همت، أمعالمية ثخمية اية بالجملة 

الإنسانبدراسة نبدأ أن شيء كل فبل علينا وجب العام، الثماق التراث 
أمره.حقيقة هوق كما عاليه نتعرف، وأن ذاته، 

للإنان،الذ.اتية المعرفة هذه مرائر ق الولوج لنا يتيسر ولكي 
الجنيوالأصل فيه نما الذي العاظي المحيهل ندرس أن أولا يبني 
وحياته،نشأته لأمحلوار الختلفة الراحل نتتح وأن عنه، انحدر الذي 

والعلمي.الفكري وتكوينه والأدبية، العملية ميوله عن نتساءل وأن 
الدينتقي الشيح الكبير بالعالم معرفتنا يخص فيما الشأن وهكذا 
حسالأجيال عبمر حثا وآرائه أفكاره أثر يزل لم الل.ي تيمية، بن أحمد 
هاوه.أيامنا 

الشيخحياة عن الأول الطراز من مصائر الحاصر الوقت، ل لدينا 
®العقودكتابه ق الهادي عبد بن محمد إلئ ينون مل. فنحن الدين؛ تقي 

كماالدين، تقي الشخغ حياه عن مطولة ترحمة لنا أبقى حيّثح الدرية® 

٠٨~٣اص٩٢٨تيمية ابن الإمام ومهرجان الإسلامي الفقه أسؤع )١( 



-حلإؤبممت ري هنتيمية- ١^١ عند اسمية الغشاة 

المرعيهوالشح بقرنين بعدم جاء آخر مؤلف إلى أيقا مدينون نحن 
التراجممن وافر عدد عن فضلا هدا ٢، الدردةاار راالكواكب تابه كي 

الأحداثكتب ا ثنايق الباحث ا عليهيعثر التي المختمرة 
_،الذكر الأنفة الصادر هده بعد مباثره يلي ثم ، والوقائع 

الشيحتيمية لأبن العاصر العغليم المؤرخ م بقلالهامة الوثيقة 
والنهايةاا.ررالبداية الجليل كتابه ق كثير ابن إسماعيل 

الخلافةلأحداث عاما مجلا ليس القيم التاريخي الممر هذا إن 
وحاصهالخماليك، عهد لوقائع أمين عرض هوأيما بل فحب، 

كثيروابن تيمية، ابن أحمد فيه عاش الذي قلأوون بن محمد لعهد 
وهذاتيمية، بابن حدا معجثا ه نفالوقت ق ملقيا مافعيا كان هذا 

نفاحألا فنحن ذاته، لخذهبه ؤإخلاصه صدقه مع تماما يتفق الإعجاب 
صفحاتعلينا تعرضها التي التتابعة الوقائع زحمة ل وحدنا إذا 

الدين.تقي للشخ وحافالة مهلولة ترحمة ررالبدايةاا 
لهى— بثمن تقدر لا نفلرنا ق وهي ~ الشخصية الترجمة هذه إن 

سردهق والدقة المدق يتوض موصوعي مؤرخ صغ شيء كل قل 
والوقاغ.للأحداث 

لأبيتيمية ابن مناقب ق العلة الأعلام كتاب المهمة المقرئة الكتم، ومن )١( 
مرازا.ٍلبع الزار، حفص 

المتفرقةالتراحم لهذه جمع وتكملته الإسلام شيح لميرة الجامع كتاب ق )٢( 
.١٣٠٠منة إلئ  ٧٠٠سة من 



تلاومهنري ~ تي4؛ة ابن عند اسممية اونثأأة يي 

أيحقيمئ، معرفه سمية بن أحمد نعرف ولكي كله، ذلك وبعال 
شطروجهنا ُنأي، أن بدئا يشغي ذاته، ل هو كما عليه نتعرف لكي 

تعمليناالذكر المتقدمة المختلفة المصادر إن والأدبية. العقلية نشأته 
ابنلتكوين والاجتماعية الخارجية الغلروف يخص فيما مرصة فكره 
حرانق ولد فد الشيح أن نعلم فهكذا والمعنوي؛ الأخلاؤي تيمية 

تلقىالمدينة هده ول ، ٦٦٧نة مدمق ق واستقر للهجرة،  ٦٦١سنة 
الحليموعبد له. الأول المعلم الحليم عبد أبوه كان الأولي. تربيته 

القرآنابنه تعليم باشر للحنابلة الثكرية المدرسة يدير كان الذي ه،وا 
للهجرة ٦٨٢عام ول الفقه، ومبادئ الشريمح، والحديث، الكريم، 

المدرصةزمام تولي الشاب، لأبنه وترك الحليم، عبد الشيخ تول 
بعده،الكريه 

عبدبننؤ النعم يّئ الدين• تقي الشخ أم بأن أيئا القول ويمكن 
أي- ٧ ١ ٦ سة حتئ الحياة قللت الخي الحرانية الرحمن 

الأثرأبلغ نفسيته ل تركمتج فد ~ تنمية ابن حياة من متقدمة فترة حتى 
زمنادمشق ل حية ذكراها ت، فتثما ث، حيالعميق، تقواها سبي، 

طويلا.

أولالأكبر أستاذه كان تيمية بن أحمد أن أيصا نعلم وكذلك، 
الرحمنعبد الدين شمس الشيح دمشق ل الحنابلة القضاة قاصي 

القضائيالإصلاح إثر  ٦٦٣سة المضي، هذا نولن الذي القدسي 
طويلة.ستين عليه محافظا وظل ؛يآررس، أحدثه الذي 



حلإوت تي«يت-هنري ابن عشي اسية اكثاة وآآناه____ 
يرحللم تيمية بن أحمد أن الشأن هذا ل ملاحقك تجدر ومما 

المسةهي كما العلمية نشأته من الأولئ المزه أثناء العلم لطلب 
مجالسور حف على يقتمر كان بل الإسلامي، العرف ل المعتبرة 

مستمعاوالتفسير، والحدسث، الفقه حلقامحت، على مترددا دمشق ق العلم 
منغيره فعل مثلما — لنا أبهى وكذللث، العلماء. من كير عيد إلى 

العالمعليهم تلقن الذين الشيوخ لأمماء معجما - العلم رجال 
محروقةالأستاذة هؤلاء أسماء بعض ولكن عنهم، بارواية وأجازوه 

درامةبواسعلة ساما، ذكرناهم الذين التراجم أصحاب بفضل لدينا 
—كتمه ما كل كثان ~ حدا ثمينة صغيرة رسالة حوتبما التي الأسانيد 

حديثا٠ررلأربعين مجموعة أعني 
لهىالعقلي وتكوينه العالمية تيمية ابن نشأة عن المعرفة هذه إن 

طيعةيمكن لا ولزومها، خطرها يكن مهما خارجية معرفة ما حد إلن 
أرقنمحرفة نحو برغاسثا نهلمح أن فينبغي عندها. نقف، أن الحال 
هذهتحقق ولكي وباطنية، ذاتية معرفة لأنما وشمولا؛ عمما وأكثر 

نفسه،الشيح أثار هي انهللاقثا بداية تكون أن علينا يتحتم الرغائب 
وتأملنا.تحليلنا موصؤع ذاما كتبه تكون أن أعني 

التامةالزمنية المعرفة لدينا تتوفر أن لث، ذلل المثلن والطريقة 
قعنه بعيدين زلنا ما الأمر وهذا الإسلام، شيخ محنفات لجميع 

.١٢١-  ٧٦; ١٨مجموع ل ومي )١( 



صنتجلأوت صري - تيمية ابن عند اسية اكشأة 

أنالأن حتئ تطح نلا فنحن . الثديي أسفنا عع الحاصر الوقت 
ثبتاالزمني؛ ترتيبها ب بحتيمية ابن لمولمات تاريخنا ثبثا نجرد 
فهناكالأمر ل يكن مهما ولكنه الحلقات، توق مالأجزاء تام حامتا 
كاملا،وظروفها تاريخها معرفة يمكن الإسلام لشيخ التواليف بعض 
تيميةابن ية نفعلى الاطلاع إلئ بنا يفضي مما شاك بلا كله وهذا 

الفكري.وتكوينه 

شاتمعلى لول، المءاكارم الأول كتابه أن ئلأ نملم فنحن 
عثافقضية سب وذلاثا للهجرة، ٦  ٩٣عام دمشق ق ألمن الرسولاا 

قمتابعا ااالدايةاا صاحب ومناسبتها نباها يا سجل التي ، الضرانرأ 
انيزالي.الشيخ ذلك 

١^^^^١١الحموية #الرسالة الإسلام شيخ أنشا  ٦٩٨سة وكيلك 
ب،كتالزمن من الحقبة هذه نفر وق الصفات. بمسألة تتعلق التي 

يوماحتى البعد عدا زال وما عانا، ين حممن أكثر قبل هذا المؤلف كلام )١( 
اتل.يدرجة كان ؤإن هدا، 

قمنسكا التاريح هذا مل ألف أنه ئت فقد نظر، مؤلفاته أول بأنه الجرم ل )٢( 
تنبيهوكذلك التارخ، هذا من قرنا العمدة شرح ألما أنه وترجح الحج، 
ذلك.وغير الصارم تل العاقل الرجل 

علي،آل أمير حجي، بن أحمد بن هوعساف بل هوالصراق، عناقا ليس )٣( 
وغيره، ٣٦٣؟اللرزالي ينظرالمقتفي الساب. النصران أجار الذي وهو 
■المتاحرين غاب وبعه والنهايت البداية ق كثير لابن ذللنv ل الوهم وم وقد 

فليرا-ح.دلك، ق مقالا ياسين براء محمد الياحن، وكتس، 



جرلأوت ري مغتيمية- ابن عند اسمية اكشاة 
ارالعمدةحير من هي العقائد ق أخرئ رسالة سيخنا 

حميعا.حياته ؤليلة مبادئه على محافغئا ظل وقد الومطيه® 
٧٠٣سنة إلى  ٦٩٩سنة من الممتدة المغولية الأزمة قرة وق 

تيميةابن أصدر الأحنى بالاحتلال مهددة أثناءها دمشق كانت والتي 
علنمواطنيه ويحث المغول سياسة فيها ينتقد التي المشهورة فتاواه 

قتالهم.
نصرالشبح إلن الة برسبعث قد للهجرة  ٧٠٤عام تنمية ابن وكان 

ابنالدين ممي الشيح اصر الإمام أباع أحد ~ المهحي الدين 
الةالرسهوه فمي الجاثنكير. لبيبرس الروحي والمرتد عربي، 
تيميةابن يلوم معناها حيث من الصارمة أملوما، حيث من الرقيقة 
حوله.الاتحادية من كبيرة جمهرة التفاف، علن المنبجي الشيخ بجرأة 

قضخما كتانا ألف، كان قد بانه تيمية ابن يذكر أيما الرسالة هده وق 
الشيحإلن الكتاب، هذا ال إرمق رغبته ؤيبدي الاتحادية علن الرد 

ه.نفاله.تثجى 

الأحمديةصل. الحملة الإسلام شخ بدأ أخرئ جهة ومن 
هذاق معلولة رسالة لنا أبقن وقد دمشق، ق هجرية  ٧٠٥سنة الرفاعية 
دورق تيمية ابن كان ممر إلن رحلته قبيل نة الهده ففي الشأن. 

زماممالكا وأصح عمره، من الأربعين جاوز لقل. والكمال، التموج 
والجدل.النقاش فن ق وعلنا مذهبه، 



تلاومري هن~ تيمية ابن عند اسمية اتتشأة كه 

سنةحتئ  ٧٠٥سنة من مصر ل قفاها التي الطويلة الفترة ؤإن 
الحقبةهذه فإلى مؤلفاته. لأعظم حميس، إنتاج فرصة له كانت  ٧١٢

الواسعاطلاعه علئ الدليل فيها ميم التي الم۵ريةاا ررالفتاوئ تتب 
التفكير.ق الواصح واستقلاله الش، لعلوم الثاملة ومعرفته 
العقيدةعلمي مرحه أيصا ام المقهذا ل نذكر أن تطيع ون

الذيالفخم والكتاب للهجرة،  ٧١٢سنة أملام الذي الأصفهانية 
او<نطقيين.علئ ردا  ٢١الإسثىلريةلق ألفه 

سيءكل قبل يقصد عنوانه من هوباد كما الجليل الئم هذا إن 
منهالغرض ولكن اليونانية، المنطقية والظريايت، الأفكار علئ الرد 
أفكارهم-خطأ عن صادر الإلهيات ق الفلاسفة أحطاء معظم أن بيان 

تيميةابن أن المنهلقيين على الرد هدا بفضل نعلم ونحن لمنهلق. اق 
والقاهرة؛الت_اريخالإّكندرية ق إقامته أثناء كثيزا اهتم قد كان 

المغرب.ق الموحدين لحركة الفكري 
لالشرعية ارالميامة هو بمكان الأهمية من احر كتاب وهناك 

أوبعيدمصر، ق إقامته آخر ق ألفه قد والرعية« الراعي إصلاح 

إلىرحويه بعد الأقل( على )أوحرره الكتاب هذا الق تيمية ابن أن الظاهر )١( 
غيهوندأحال( دمئق، ق حرره أنه مه صرح قفل. ،  ٧١٢ستة بعل أي دمشق 

وغيره.الصحيح والجواب كالمنهاج المتتآحرة كتبه إلى 



2L_JI  حرلإوست ري هنتيمية- ابن عند اسمية

ارالاثلهوأحد الجلل الكاب هذا إن دمش_قلاا. ^، Jjرجوعه 
قمطلئا أتردد لا جانبي من وأنا الدولي، القانون ق الك؛رئ الإسلامية 

للماوردي.ا، لهتانية الالأحكام  ١١توئ مل وصعه 
الشامإلى عودته منذ الدين تقي الشيخ حياة من الأخيرة والقرة 

والأهميةالخهلورة من عفليم جانب علؤو هي دمشق بقلعة وفاته حتى 
هذهجملة ومن المدة. هذ0 ق أنتجها التي الكتب وفرة إلى ية بالن

أنهإلا واحدا، ياي إلا نذكر لن اJواصح اسلفة المعددة الكب، 
ذللثجإعجابنا؛ بكل جدير العربية، الإسلامية الثقافة ق حالي أثر حقيقه 

٧١٦منة بين الظن غالي، ق أنثاه الذي السّنة، منهاج  ١٠هوكتاب 
التيالخاصة التاريخية الظروف هذه ق أي للهجرة،  ٠٧٢ ومنة 

منلهلة اللذوي وحطر قلق مصدر العراق شيعة دعوة فيها أصبحت، 
علئرد ة بمثابالواقع هوق السنة، منهاج  ١١كتاب إن الماليالئج. 

كانالذي الحلي المعلهر للشيخ الإمامة، معرفة ق الكرامة ررمنهاج 
حودتندا.الخان عهد ق عشرية الاثني رئيس 

الكبرئالفكرية الأنار أحد يحق نة، المنهاج  ١١كتاب ويعتبر 
أرنفلرنا وهوق والشيعة، السنة أهل بين العميقة الخهبية للمنافشات، 

بالنسبةالفكري تيمية ابن تكوين على للاطلاع بثمن يقدر لا فد علمي 

تقرناكته وانه الشرعية، السياسة لكتاب تحقيقي ل ذللت، استظهرت كنت، )١( 
يعنيما ، ٧٠٥سة كنست، نديمة محلية نسخة على حرا مؤ ونفت تم ، ٧٠٩سنة 

مصر-إلئ ذهابه قبل التأريخ هذا قبل ألفه أنه 





حرلأوسه تيمة-* ابن محي !نمنمة 

ومنهاالحنسفى، للمذهب الأولئ الفقهية المدونة هوبمثابة الذي 
الأصوللدراسة مصنف وأوثق أكمل يعتبره كان الذي ^^٥ ١١١كتاب 

مذهبلمعرفة محير حير يراه كان الذي العلم* اركتاب ومنها الدينية، 
الفقهية.الأصول ق أحمد 

ذكرهمايأق الخلال بكر لأبي معاصران كبيران عالمان وهناك 
،الرازي هوأبومحمد متهمات الأول تيمية، ابن مؤلفات ق مرارا 
ترنفصامحبا الرازي الشيح وكان وقته. ل الحدثين أعظم من وهو 

فىق مجموعة أحس كثير ابن نفلر ل وهو الكريم، للقرآن جلتل 
التيالعديدة الروايات علي بناء تقرر أن ونتهلع • بالمأثور التفسير 

الرازيير نفأن غيره وق المنهلقيينء عاى ررالرد كتاب ق ذكرها يكثر 
به.تامة دراية علي كان وأنه الدين، تقي الشيخ متناول ق كان هذا 

تيميةابن عرفه الذي الخلال بكر لأبي العاصر الأحر العالم أما 
الشهيرة؛العميدة صاحب البربياري الشيخ فهو كثيرا منه واستفاد أيصا 

أبيللقاضي الأصحاب حليقات ق نمها J؟LJ التي اراثةا< كتاب 
بينمن للبرحاري اللمنة كتاب بقراءة يوصي تيمية ابن وكان الحين. 

الحقاند.ق المحنفة الكتب سائر 

حاتمالرازىت7؟-ا.)ا(بميبالرصينلي 
جربرجعفربن التفاسيرهوتمرابي أعظم كان تيمية نخلرابن ل لكن )٢( 

.٣٨٥; ١٣الفتاوئ يطر ، الطري 



تلإويهترى - تيمية ابن عند انمنمية النشاة به 

نجدالحنابلة، كبار من عديدة نجوم سطعت بويه يني عهد وق 
تيمية.ابن تواليف، ق تتردد أسماءهم 
يهلةاين أولأت نذكر أن ينا يحسن الكبار الشيوخ هؤلاء بين من 

تيميةاين كان الصغرئ«ّ وررالإياتة ااالإبانة صاحب العكثري 
علئالظن غالب ق أيما كان كما المغرئ، يالإيانة معرفة علئ قطعا 

منهاج ١١ق ويذكره عنه يروي حيث الكارىاا ررالإيانة بكتاب معرفة 
قحامد ابن يكتس، تائه معرفه تيمية لاين كان وكذللث، الثنة®. 
الفقهاء.احتلافح ق المشهور ويكتايه والفرؤع، الأصول 

،JUUلاين الأكجر التلميل. كان الذي أبوتش، القاصي وأما 
فقدالعهي.؛ هذا أثناء الحنبلي المدهب، انتثار ق وافر ينصب وأسهم 

غايةمنها واستفاد آثاره من واسعة حملة علئ تيمية ابن امحللع 
قيكثر الخي ملئ أبي للقاضي الأساسية الكتب، إن الاستفادة. 

٢،الففهل أصول ق ®المجرد® كتاب هي الدين تقي الشيخ مولفامتح 
أصولق ®المعتمد® وكتاب الفقه، ق الكبير® ®الاحتلأف، وكتاب 

الدين•

تيمية:ابن عته مال( وناو الأصول، ق وليس الفقه ق كتاب المجند قلتذ: )١( 
أن(ومل المدمح نرح منقح أل( بعد ندبنا المجرد صنفح ®فالقاصي 

ؤيتنلر(. ٢٩٩الفتاوئ)."ا/ مجمؤع الكسرا. والجامع التعليق يحكم 
.٤٣؟/الانتقاء 





لإوسستهنري - تيهمة ابن عتد النش1ة 

أنأمكنه القاهرة ق كان لما تنمية ابن أن ®ذيله® ق رجت، ابن لنا يروي 
كماعليها، يطلع وأن الجوزى ابن تواليف، من كتاُت، ألم، يحصي 

،aJتما حير ولكن كتبه. من آخر عدذا يعرن، أن ذللئؤ بعد له تيسر 

لتاريخحممها الني ®المنافج® هي تيمية ابن نظر ق الفرج أبي 
الأولن.الإسلام عصور ل والياسية الدينية الثخصياينه بعمى سميرة 
®حاليةتراحم من بكثير أقفل المنانكح هذه تيمية ابن يعتبر وكان 

الجوزيابن بين أيما يقارن وكان الأصفهاف، نعيم لأبي الأولياء® 
مادةل معرفه أوثق شلئج لا هو بكر أبا أن فيري البيهقي، كر وأبي 

عددا.وأكثر أفما أوسع معارفه كاسث، الفرج أبا أن إلا الحديث،، 
ابنمحي العقلي للتكوين العامة الخلوط رسم ق محاولتنا إن 

مدئتبين كلمايتح بعفر يقف، لم نحن إذا بالقص حما متونم تيمية 
وحنان٠لمنق ق الحنابلة مل.رسة علن شيخنا اطلاع 

موفقمؤلفالت، حميع دمشق مدرسة من ؤ يعرفتيمية ابن كان 
بةبالنالعليا الذروة ق هما قيامة لأبن كتابان وهنالث قيامة، بن الدين 

الحرفي،لمختصر مهلول شرح وهو ®المغني® مصنفاته! سائر إلئ 
هذينتيمية ابن درس وقد الفقه. أصول ق رسالة ؛ ٠١®الروضة وكتائب، 

الأولياءحالية بكتاب، مقارسه بدليل انمنوة، صفة نحاب، يقصد أته الفناهر )١( 
ذ*يم•لأم، 





لأوستسري - تيمية ابن صد اسية  sLi^iب4_ 

وندواحد• آن ق والفرؤع بالأصول عالنا يكون أن يجب نظرْ ل فقيه 
فيبدوحديد، من الاجتهاد باب يفتح طالن، تيمية ابن إل أحيائات يقال 

نظرق الاحهاد باب لأف الصحة، كل صحح غير التعبير هذا أن لما 
لحيويةلازمة هومحرورة إذ مغلما؛ يكون أن يمكن لا الإسلام شخ 

~المعب، لمن أيقا ؤإنه وتطبيقه. عنه والالفاع الكامل، وفهمه الفقه، 
تحديد~ الموقعين® ارأعلأم كتابه ق الجوزية قيم ابن ذللث، لاحظ كما 

تعيينذللئ، من وأممب، مغلقا، الاجتهاد باب فيه اعتبمر الذي العصر 
الحكم.هذا مثل تخولها صفة لها التي السلطة 

حدودعنلء مهللق مجتهد هو حيث، من تيمية بن أحمد يقف، ولم 
بفكرهجال بل ودراية، رواية الحديث، وعلوم للتفسير التامة معرفته 

اهتمامله وكان الفقهاء، أثارها التي ائل المجميع حول الثاقب، 
رسالتهخاتمة ق قال وقد والتابعين، الصحابة فتاوئ بمعرفة عميق 

الملف،فتاوئ ق الفلر أمعن إنه الإسلامي: الشؤع ل القياس عن 
العقل.وصريح النقل صحيح بين تجمع فوجدها المالح 

للمذاهبحالناملة المعرفة مدينا.بيه شيء كل قبل تيمية ابن كان 
الخطابوأبي يعلئ، أبي والقاصي حامد، ابن آ'ار إلئ الفقهية 

كالوزيرالكار الفقهاء من وغيرهم جعفر أبي ، والثريفالكلوذاف، 
كتابل الظاهري حزم ابن أو *الإفصاح® كتاب ق مرة ابن الحنبلي 

*الطن®.



صرت لاوصهترى نصية- ابن عند انما4ية 

اطلاععلى كان تيمية ابن أن أبما! هذا من أهم هو ما وهناك 
أصحابكتب على مثلا فيعتمد الفقهية؛ الاثار لأعظم مباشر شخصؤ، 

•المالكي الفقه ق الكارئاا ٠االدوذة عالئ أو الأؤلمن، حنيفة أبي 
للأمامالثهيرة الةاا واااإرم،_ءالأم، كتاب بإمعان قرأ بأنه ا ؤيخبمرن

الذاهبأئمة فيها نشأ التي الظروف بدراسة أيما اهتم وقد الشافعي. 
ررمنهاجق يقول ما الشأن هذا ق باليكر ا حدين يكون ومما الفقهية. 

الحلي.المطهر الشخ نظرية على ردا الإسلامي الفقه نشأة عن الثنةا، 
المسيإيجازها من الرغم علممل رسالة الدين تقي وللشيخ 

مماطالما الض الدئة«أاا ررالرسالة هى -لك بها، التنويه تستحق 
ية.القرناللغة إلئ ترحمتها 

والعراقالحجاز مده؛ي ة دراّالرسالة هذه ل تيمية ابن يعالج 
الورعةالعامة القواعد مجموعة استنباط وهو نحوحديد، عاص 

النظرةهذه من شيخنا إليها يحلص التي والنتيجة الفقه• أبواب بحب 
وندالعراق. مذهب على الحجاز من-هب تفضيل هى المقارنة الكلية 

هوتبما يقول التي للأحكام ممتازة حلاصة الة الرمهذه ق لما أبقئ 
والجناياتوالعبادات والعقود والكاح والحرام الحلال ق ه نف

مقدمةبمثابة ٠ الدنية الة ارالرسكانت ذلك، أحل فمن والحدود. 

قالمدنية الرسالة غير وهي ،  ٣٩٦— أ٩٢ •؟/ الفتاوئ; مجمؤع ق تنفلر )١( 
.٨٣٥١ الصفات 



لأوسري هن~ تيمية ابن عند اسمية الششإة يبمء 

يعرصهاه هونفاهتم حيث الفقهية، تنمية ابن أفكار لدراسة ممتازة 
الخالص.التاريخي ق ووصفها 

واتجاههالعلمية تيمية ابن نشاة تماما ندرك أن نستهلح لا ونحن 
والخلافالحنبلي الميم، علن الشامل اطلاعه عدا يما ف- 

ههونفيخرنا بالفرق. الفائقة معرفته الحساب، ق أيحلنا إذا لا إ— 
هذهلوصفح الكلام علماء خصمها التي المجامع أهم ق نائل بانه 

ترددالأشعري الحز لأبي الأملاميتن® راممالأ'ت، ت، كانالمزق. 
هذهإل يةول1 حسث، السنة،؛؛ منهاج  ١١ق وخاصة تواليفه، ق كثينا 

يدكرما وكثيرا الصفات. مسالة ة لا؛.رار>كتاب أفيد المجموعق 
منوغيرها التنة،، منهاج  ١١ق والنحل؛؛ ررالمالل كصاحس، الشهرمتانر 

أنبرئ عندما والدفة الصواب متتهن ق كان فيه وحكمه مؤلفاته. 
والكلام.نحوالتشيع واضحة ميول له كاننن، الشهرستان 

غالتاعنده كان بل الفزق، عن ثانوية بمعرفة تيمية ابن يكتم، ولم 
دراستهذلك، على يل.ل كما يهاجمهم؛ الذين الميتدعئ باراء مباشر علم 

ابنالمهدي بمرثدة أواهتمّامه عليهم، الرد قبل النميرية لكتمسر 
خاص.كتاب ق انتقدها التي نومزت 

آراءتبع من للفكر واستنارة للنفس إفادة أكثر شيء لا إنه حما 
رررسائلموسوعة كانت، مثلا وكذلك، الإسلام، فرق أعظم ق تيمية ابن 

آنق ومتكلم مؤرخ حكم فيها وحكمه لديه، مألوفة الصفا؛، إخوان 
علنالإخوان حملنث، التي التاريخية الظروف عن اءل فيتواحد؛ 



مجؤلأوسط ري هنتيهية* ابن عند ااع1ماية النحاة 

أغراصهموهمن للهجرة، الرابع الفرن أواخر ق الرسائل هذ0 تأليف 
والفينةالشريعة بين الجمع أرادوا انم ينوق.' ا؛ فيهالقمرئ 

•الدعوة هذه عالي الباطنية العبيدية دولة لتاميس والتشح اليونانية 
رسائلز الإلهيات جانب على جدا قاسيا ريب بلا تنمية ابن كان 
رسائلبأل بمرح القاسي الحكم هدا من الرغم عاى ولكنه الإخوان، 
والمنهلقيةوالملبيعية الرياضية المعارف من أمتايا جمع الإخوان 

الثمينة.قيمتها تجاهل بحال يمكن لا والسياسية 
تيميةابن اهتمام مدئ أدركنا إذا ندهش لا بالتالي نحن وهكازا 

تامةمعرفة عن يتكلم إنه عليهم. والرد الإسلام فلاسفة كبار بدراسة 
راال٠دينةل الثانر المعلم نظريات فيها تنتقد ءاويال.ة مواطن ق ؛الفارابي 
الشيحمؤلفات ق النفلر يديم كان كما المدنية* يامة ارالأو * الفاضلة 
القصةفرأ قد وهو • والتنبيهاُتحاا رءالإسارات كتابه ق وخاصة الرئيس 

مناهج ٠٠مرارا يذكر رثي، ابن بمولفّات وانتفع طثيل، لأبن قية المل
أثرتيمية ابن تبع وقد التهافت،®. و®تإافت، المقال® واافصل الأدلة® 

عدةالغرضن لهذا مخصصا للفلأسفة، نقده ق والشهرّتاق الغزالي 
آراءفيها رد أو عامة، بصورة قة القلمشكلة فيها ء_الج مصنفات 

نة®المنهاج  ٠٠ق تام بوضوح فأبان حاصة؛ بصورة الفلاسفة بعض 
إنيقول! عندما الفلاسفة لكبار والأصيل المخضرم الهناع هذا عن 

وعقائدالملمين عقائد ين ببرزخ هو فة الفلأمهؤلاء معتقد 
اليونانيين.الفلاسفة 



أتلإودءهشرى - تيمية ابن عند الطميه اJننL٠ يي 

ثمةولكنه للتصوف، لدودا حصنا تيميه بن أحمد اعتبر لطالما 
الشيخنشأة تماما ندرك لكي صرورة، والتدقيق الإيضاح يتهللب أمر 

تصرفهوبدئا هاجمه الذي التصوف إن نشاكله. ومدي العلمية 
قالبغدادي منصور أبي محلريق يتبع ذلك وهول والاتحادية، الحلولية 
إيس®•تكس  j٠٠ البموزي ابن الفرج أبى أد الفرق" بض 'رالمرق 
لتكون بعبادات يتقيد يرام عندما التصوف تيمية ابن يعتزل وكيلك 

الحياةمقتضيات ْع يرئ فيما تتفق لا أوباداب للشريعة، مخالفة نظره 
يحثولم التصوف، حملة ينكر لم ولكنه والاجتماعية. الفردية 

الحقائقصوفية ر يقل. بالعكس كان بل عنه، الابتعاد علئ المومنتن 
كتبهمق جمعوا الدين الصوفية كبار عن يداير ما فكثيرا قدرهم؛ حق 

الاقتداءعلن أصحابه يحث ما وكثيرا والحقيقة، الشريعة بين وسيرمم 
والثخالمكي، محنالب وأبي نحوالجند، ميله مرارا أبدئ فانه ببمم؛ 
رجالمن وغيرهم الثهزوزدي، حفص وأبي الجيلي، الفائر عبد 

والتصوف.الزهد 

الحممموقف ق منه كان تيمية بن أحمد فإ0 الكلام علم وأما 
تيميةابن اهتم لقد مذهبه. ْع تام وفاق عالي كان أيقا وهوهنا العنيد، 
مصرق عصره ق حثا يزال لا كان الذي الأشاعرة مذهب بنقد خاصة 

الحسنكأبي اعرة؛ الأشكبار كتب أهم ق الطر أمعن لقد والشام. 
حامدوأبى الجوينى، المعالي وأبى الماقلأف، بكر وأبى الأشعري، 

الأئمةهؤلاء ق أحكامه من كثينا ؤإن الرازي• الدين وفخر الغزالي، 



sL_ii  صرلإوسست هشرى تيهية- ابن عند اسمية
مثلافإنه العالمي. بالتطور الثابت ؤإحسامه فكره، ثاقب عن تكشف 
أنهإلا منها، واستفاد الأشعرى مؤلفات ق تامل بأنه نفسه عن يخ؛رنا 
وكذلكوالمعتزلة. والقدنية الجهمتة تعاليم ببعض ناثره عليه يعتب 

منويكثر الغزالي الإمام إلى تواليفه ل مراوا يثتر تنمية ابن تجد 
سمينا،لابن تلميا الفلمة ق كان الغزالي إن مثلات فيقول انتقاده؛ 
مديناالتصوف ق كان كما التوحيدي، حثان وأبي الصفاء، ؤإحوان 

إلئالأخاسيورْلاواالخم.
المفرؤل،والتصوف قة الفالمواد من بكير احتفاغله عليه نمبا 

منيخلو لا الذي الأمر ف،، المتفلالمتصوف تسمية عليه أطلق حتى 
خصوصأيصا نلاحظها الحكم ق وة القهده ونفس حقا. قسوة 
مواطنل عليه رد الذي الرازي، الدين فخر الإمام ل تيمية ابن رأي 

قدرهيعلو اخرئ مواطن ق يسهد ، دللولكنه تواليفه، من عديدة 
ذللثجمع ولكنه والجدل. النقاش ق باعه وطول الكلامية، لمعارف اق 

حقيقةق ه هونفكان والمتكلمين للكلام انتقاده عفلم ومهما كله، 
يمهوتقالكلام، علم مصطلحات استعمل أنه بمعى متكلما؛ الأمر 

والجدل.للمناظرة وطرقه ائل، للم

هنفالوقت، وق تيمية، لأبن العلمية النشأة أمامنا تتجلئ فهكد.ا 
قالقياس عن الته رسق لنا يقول إنه الخاصة. مذاهبه مقاصد أهم 

العقل،على مذهبهم بتوا المتكلمين إن ت خلاصته ما الإسلامي الشؤع 
الإرادة؛على مذهبهم والصوفية الخدبثا، على مذهبهم والمحدثين 













حرني—،دة كقولأ الث مص تيمية، ابن - ؤجه
ثلاوونوالناصر سرس الذلاهر المالك بقيادة المماليك أل كما 

منالعيمحن يحرجوا أف اس-تهلاءوا ملأوول بن خليل والأشرف 
عالئحطرهم أف إلا فرص، إلئ هؤلاء ؛انتقل الشامية، السواحل 

المنعلقة.ل هاحنا ظل الشام بلاد 
أياممنذ المنهكة ق احت، انقد مختلفة تركية عناصر وكانت، 

دارق استقرت قد تركمانية قبائل وكانت، لجوقيين، والالعباسيين 
فيقيهونالعناصر هذه من يقيدون الأن الج.اليلثإ وحاء الشام، 

بقصدواللثنانية وؤية الالثواؤلئ على وتركمانية غنية حاليات 
قرمجى.حهة من عدو هاجمها لو فيما الناطق تللثج عن الدفاع 

—كبيرة درجة —إلئ كانوا أنمهم الماليلشؤ أة تذكرنا ؤإذا 
مدئأدركتا والشراكسة الأتراك الجنود من استكثروا وأمم أتراكا، 
السكان.تكوين ق العناصر هذْ لحول، 

المرةتلك ق انتقالت، البدو من جماعات أف هذا إلئ ويضاف 
فلسهلينق واستقرت الجزيرة أنحاء من وغيرها الحجاز مشارف من 

الأحرئ.الشام ومناطق 
قوالشام مصر شؤون ق تتحكم كانت، التي الملوكية والدولة 

اكريةعدولة كانت، ذللثج، بعد القرن ونصمؤ قرن مدة إلئ القرة هذه 
فيهاالجيوش حلقات من والعمدة وصباطها وحكامها سلاطينها 

كانت،ؤإف وتصرفها، بهلبيعتها عسكرية والإدارة أومراكة، أتراك 
الدينيةالوظائف، وجميع الديوانية الوظائف، من الكثير تركتا قد 







صنتجادة نيلنمولأ اث محيى تيمية' ابن 
واشتهرعرف قد ولكن عاما، وعشرون واحد وسه والده وتول 

ممر.ق قضاها سوات مع إلا كلها حياته دمشق ق وقضئ 
تحامل___، الأولئ مجرتين؛ مجن السع الموات ذه هق 
الصوفيه.على تهجمه ينا لوالثانية عاليه، المصريس العلماء 

لكنتالأولى مرض، القلعة ل تنمية ابن نجن دمثؤ( ول 
الأحيرهوهده الثنة. وبعض محنتين دامت، والثانية الأمد، قصيرة 
وفاته.سبقتا 

ومؤلفاته٠ايله رمسمن كثرا قما تيمية ابن كتيؤ مجته ول 
منهال3؛لات الأحاوُت، الأحير مجته من الأحيره الشهور ل ولكن 

ودوندونه تحول أن أرادت ا لأنبموالحبر؛ الورق عنه ومتعت، كنبه 
آرائه.توضح 

للهجرة ٧٢٨ستة ربه رحمة إلئ وانتقل ومرض لدلائج اغتم وقد 
للميلاد(. ١٣٢٨ستة )أي: 

سئلشأن كل ق فتاواه بمدر ولكن عالما، فقيها تنمية ابن لكن 
لجرأته يل فصا، وفقهه عله ليس الرجل ل المهم لكن عنه، 

الحق.

جوهريص أن شانه من ما لكل حصا ه نفنصيا وند 
،.ii)JLيقول؛من وكل الإملأم، 



حرين—ادة _>v ات محيى تيمية، ابن 
قكانوا والمجئهه والمشثهئ والصوفة والباطنية غالفلأمفه 

عواما؛حرنا صدهم فخاص الإسلامية، للأمة مؤذين رأيه 
العالمية.ه ومجالوتفسيره، ووعفله، 

ناةأعماله ق كان بل ملبثا، ناهدا يكن ب تيمية ابن لكن 
إرادةتتم لكي وجدت الأمة أل منها• انطلى التي والقاعدة إيجابيا• 

لسانعلن وحديثا الكريم القرآن ل وحثا أظهرها اض ؤإراق•؛ الله، 
جماعةإلى بة بالنيتع أل مايجب هما والسنة فالنص ؤإذن الني• 

وإرثادا؛ا نقمن والوحدانية التوحيد قفية ل تنمية ابن وتشدد 

كانت،وقتها العربي الشرق ق موجودة كانت، التي الفرق بأن ذللن، 
إلئدعوته فكانتر الوساطة. أو الترك أو الحلول إلئ دعوه فيها 

حارة.قويه الوحدانية 

ولمالظالم، صد والوقوف العدل نشر إلئ يدعو تيمية ابن وكان 
 V—أصحابأمام للشمة عزفه ما وهدا ، ١٦٠جهر بل اأد.ءوة هن.ه يخف

قط•حم يهتم يكن لم بسمة ابن لكن والنفوذ، السلطان 
بالعقيدة،المتعلمة والكتمت، الفقهية تيمية ابن كب كاست، ؤإذا 

منالقمة ل هي صغيرة رماتل تيمية فلابن كيره، الفتاوئ وحاصه 
الإسلامية.الأمس علئ الحفاظ مع العملي السياسة علم 



ادةنيلنفولأ المننة محيى تيمية' ابن بب 
ورسالتهالشرعية، السياسة ق رسالته المثالت سيل على ونذكر 

ينولىرئيس من للمجمع لأبد أنه يرئ كان تنمية فابن لجبة؛ ال 
منالناس أمر ولاية أف يعرف أذ )ويجب يمولت ذلك وق أمره، 
٢لا آدم بك، فإل C-؛• إلا للدين قتام لا بل الدين، واجات أعغلم 

عندلهم بد ولا بعض، إلئ بعضهم لحاجة إلا؛الاجتماع مصلحتهم 
عنوالهي بالمعروف الأمر أوجن، الله ولأن رأس••• من الاجتماع 

المظالوم،ونصر والأعياد، والجمع، الحج، ؤإقامة والعدل،، المنكر، 
والإمارة...بالقوة إلا يم لا إليه وما مدا وكل الحدود، ؤإقامة 
لخيرضرورئا أمنا للأمة الأعلمن الحاكم إغامة تكوف وهكذا 

يتمثر_،فربه توليته ^^، اليل، ؤنكون والأحرئ، الدنيا ق لمين الم
الأم.لزم إذا بالصح حياطته  jjJCs■ويجب، تعالئ. اممه إلئ بما 

التصيحهء،الدين النصيحة، *الدين ت نال، الرس—ول، فإل 
وللأئمةولرسوله، ولكتابه، *لنه، ت نال، اش؟ رسول، يا لمن نالوات 

اهءأآ. وعامتهم لمين الم

كلعل>، يولي أف الأمر ولمح، علمح، وريجب تيمنه ابذ ليضيف 
لهوليس العمل..٠ لدللئ، يجد0 من أصلح لمين المأعمال، من عمل 

اممهرمول، سنة دلت، وف• • • • الولاية طب لأنه رجلا م يقل• أف 
القوةركان! لها والولاية ٠ ّ أداؤها. يج_، أمانة الولاية أف على 

بحبها.ولاية كل j، والقوة والأمانة... 



حرادة نيلتقولا اث مص تبمية، ابن 
الخارْؤإلى القلب سجاعة إلى تر-ح الحرب إمارة ل فالقوة 
علىالقدرة ؤإلى حدعة، الحرب فإل فيها، والمخادعة بالحروب 

بالعدلالعلم إلئ ترجع الناس بين الحكم ل والقوة القتال... أنولع 
الأحكام...شذ علئ القدرة ؤإلئ والثنة، الكتاب عليه دل الزى 

بحسمها.الأصح ولاية كل ق فالواحبخ 
فدمقوة، أعظم والأحر أمانة أعظم أحدهما رحلان، تعين فإذا 
ؤإفالشجاع القوى الحرب ولاية ل مقدم الولاية، كلك أنمعهما 

سئلكما أميثا. كان ؤإل العاجز الضحيم، على فيها فجور فيه كان 
قويأحدهما أميرين، يكونان الرحلين عن حنبل بن أحمد الإمام 
القويالفاجر أما فقال؛ يغزئ؟ أيهما مع عفيف، صالح والأخر فاجر 
فصلاحهالضعيف الصالح وأما ه، نفعلى وفجوره للمسلمين فقوته 
اهالفاجر(. القوي ®ع فيغرئ المسلمين، على وصعقه لتفه 

دعوته،و قويا مصلحا سلما كان لكه سالما كان تيمية ابن 
الإيمانيكوف أف ق متشددا والعدل، الحق إلى الحاجة ق شديدا 

الشوائب.من حالتا صريحا صحيحا 

الملقيين.إمام كان لقد 

م







ةمحميابن 

|لإسلأمةلاااسارف دائرة من 

لامالعبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين قي ته 
بومق ولد عربي، وفقيه متكلم الحرامحات تيمية ابن محمل بن اش عبد 

منالقرب بخ-نان و ( ١٢٦٣بماير  ١٢) ٦٦١الأول ربيع  ١٠الاثشن 
قدمشق إلى بأسرته ولجأ التتار، حور من أبوه فز وقد دمشق. 

بلادقصبة ق الحدث أحمد وعكف م(.  ١٢٦٨)هر  ٦٦٧عام منتصف 
حضركما والده، على وحضر الإسلامية، العلوم دراسة على الشام 
بنالدين ومجد المقدسي، الدائم عبد ابن أحمد الدين نين علئ 

وغيرهم.مكي بنت زينب عساكر 
عاموالده توق ولما عمره، من العشرين يباغ ولما دراسته وأتم 

القرآنر يفوكان الحنبلي، الفقه تدريس ق حلفه م(  ١٢٨٢)ه  ٦٨١
علومل وبرع أسبوع، كل من الجمعة بوم حفغله من كرسي علئ 

سنعن دافع ولقل ذلاث،١ وغير والكلام والفقه والحديمث، القرآن 

هرتما،ت. م. تحريرن {، ١i—١٥٠,٠الإسالآميةت)ا/ المعارف موجزدائرة )١( 
للأبد١٤الشارقة مركز الناشرت هارتمان، ر. باسيت، ر. أرنولد، و. ت. 

م ١٩٩٨ا/اااه- الأولئ، القه: اص، 
نجم،المهلوعت )٢( 



_رالإسلأمة انمارف دائرة من تيمية ابن 

تقاةم انيسا مع إلها، بق يلم يادله لمن الممن الصالح السلم، 
عاليهحالست، والمناظرة الجدل ق حريته ولكن والحدينا، القرآن من 

مكةإلئ وحج الأحرئ؛ الثلاثة الخلاهّ_ا علم-اء من الكثيرين عداوة 
ه ٦٩٩عام الأول ربيع ق الماهرة ق كان ولما ( ١٢٩٢ه) ٦٩١عام 

اممهصفايت، عن حماة من جاءته مسألة ق أفتئ م  ٦٩٨أوم(  ١٢٩٩)
حزاؤ0فكان العام، الرأي وأغضسبح الشافعية علماء عليه ألم، بما 

نفسهالعام ق إليه عهد فقد ذلالثإ ومع التدريس، منصسبا من الحرمان 
إلئالتالي العام ق شخص المسي، ولهدا التتار، جهاد على الحض 

الخلمونفيها انتصر الش ثشئب، وقعة هدم بصفته وشهد القاهرة، 
م( ١٣٠٥م)عام!٠٧ تيمية ابن وقاتل دمشق، من بالقرب التتار على 

والنصيريةالإصماعيلية يهم فا الشام؛م-بلاد ق الكنروانيين 
ويرمونطالب، أبى بن على بعصمة يعتقدون كانوا الدين والحاكمية 
يصومون،ولا الصلاة يقيمون لا كانوا والدين الكفر، بالصحابة 

(١٥٥ص كواكب،، ت )مرعي إلخ الخنزير لحم ياكلون كانوا والدين 
صصحبة القاهرة إلئ م(  ١٣٠٧-  ١٣٠٦ه) ٧٠٠عا؟ ذهب، ثم 

بقاعةوالأعيان القضاة مجالس مرايت، حص فيها وشهد الشافعية، 
فحكمبالقول؛التجسيم، القاصي اتهمه وهناك ~ لهنانية الالحضرة 

منةفيه وبقي الجبل، بقلمحة البمب، ق هووأحواه يلقى بأن عليه 
كتبهاألة مق نوقش ( ١٣٠٨)ه  ٨٠٧عام شوال وق سنة؛ ونصف، 

تالمث،لم -ها حاء التي الحجج أن إلا الاتحادية' مذهب، على لرد اي 



——ه-وازاالإسلاميةالمعارف دائرة من تيمية ابن به 
الربدعلى برحيله الأمر وصدر أسلحتهم، من حصرمه جردت أن 

وسجنمرحلة، بعد القاهرة إلئ العودة علئ حمل ثم دمشق إلئ 
أهلأثناءها علم سنة ونصف ستة سياسة لأسباب القضاة بحبس 

برجفا اعتقل ثم قلائل أياما ميله وأحلى الدين• أمور الحبي 
علىحمل حيث القاهرة إلى ع—اد سم أشهر، ثمانية بالإسكندرية 

عنامتنع أنه مع الاصر، السلطان أسسها مدرسة ق مدرس وظيفة 
أعدائه..من الانتقام له يجيز بما السلطان هذا إفتاء 

صحبةحول م(  ١٣١٣)فراير ه ^١ ١٢سنة القعدة ذي وق 
ستإلئ طريقه ق توجه أن وبعد الشام، بلاد إلئ المقاصاو الجيش 

جمعوسح سمتين سع عنها غيبته يحد ثانية دمشق لحل المقدس 
٨١٧الأحرة جمادئ ق منع ه أنإلا ل.ريس التحينئذ تأنف واس

الحلفمسألة ق يفني أن من اوساكلان بكتاب ( ١٣١٨)أغطس 
ذللث،يعلق وأن زوجته من بالطلاق شخص يحلف )أن بالطلاق 
حلولافيها ه لفأباح ألة موص حدوثه، عدم أو شيء بحدوث 

تأريخ،الوردي: الأحرئ)ابن الثلاثة المذاهب فقهاء يقبلها لا عدة 
معرضالحلف هذا يوقع الذي بأن يقولون الذين ( ٢٦٧،صى ٢ ح 

بعقلءه.بالوفاء إلزامه ْع للعقاب 
قلعةل جن بالعليه فحكم الأمر لهل.ا تيمية ابن يخضع ولم 

بعدعنه وأفرج ( ١٣٢٠)أغطس  ٧٢٠عام رجب ق وذلك دمشق، 
ابقإلى عاد ولكنه اوسلهلان، بأمر يوما عثر وثمانية أشهر حمسة 



حالإسلامية اا«عارف دائرة من تيمية ابن زإ0\نله 
قبورإلى الرحال شد مسالة ق بفتواه اعداوه له ظفر حتى عهده، 

لوصدر م(. \ rv)^wعام'\أصدرها التي والصالحين الأنبياء 
قلعةj باعتقاله السلطان مرسوم ( ١٣٢٦)ولية  u٧٢٦م شعبان 
علئأقبل وفيها أحوه، فيها يخدمه كان قاعة له غأح،لستا دمشق، 
وصنف،المخالفين، على للرد ائل الرسة وكتابالقرآن نمير 

بأعدائهاتصل ولما ببها بحبس التي المسألة ق عديدة مجلداين، 
هذاوكان ومداده، وأوراقه كتبه من حري المصنفايث، هذه حبر 

قلوئ اليءلال_ا كان أنه ومع يه. نرلت، حاطمة خربة الممحاديثح 
الاثنينليلة وتوق يوما، عشرين مرض أته إلا القرآن وتلاوة الصلاة 
(.١٣٢٨سبتمبر  ٢٧-  ٢٦) ٧٢٨سة القعدة ذي عشرين 

؛جنازتهفاحتفاإواقدره من ؤيعفئمون يجلونه دمشق أهل وكان 
بمائتيالصوفية مقابر ق دفنه حفر من عدد وندر رائعا، احتفالا 

له.مرثية الوردي ابن كب ولقد امرأة. ألفج عشر ة وحمرجل ألف، 
المدمجهدا تعاليم يتح لم أنه إلا الحنابالة من تيمية ابن وكان 

المدمج.ق مجتهدا" ه' نفيحد كان بل أوروية، تبصر غير من 
ابنفيها يأحد لم ائل معدة سيرته)الكواكبج( كان--، مرعي ويعتلينا 

ولا"بالإجماع".بل تيمية"بالتقليد" 
جلق لقتلهما هر  ١١٥والحديثإ؛القرآن يتح بأنه وهوبمرح 

يتعينأن الختلآ من يرئ لا ه نفالوقت، ق كان ولكنه مؤلفاته، 
الكبرئالرسائل مجموعة ق الأخص وعلى مناظراته، ق بالقياس 



هزآ0آآ.الإمحلأمة المعارف دائرة من تيمية ابن - ب«
منالأسلوب لهذا بذاما قانمة رسالة حصمى وقد ( ٢٠٧صى ١، )ج 

(.٢١٧ص ج؟، الذكور التدلل)كتابه 

للأولياءالضرع هاجم فمد للدع، لدودا عدوا تنمية ابن وكان 
ثلاثةإلئ إلا الرحال تشد "لا الرمول! يمل ألم القبور، وزيارة 

؟هدا جل،ي ومالأقصى، والمجد الحرام، المعجل احي، م
منهايقصد الي الرحلة وحتى (• ٩٣ص ٢، ح المذكور، )الكتاب 

صالمتاوئ، الهيتمى: حجر معصية)ابن فهي شل المي قثر زيارة 
ذلكق متبثا لم، المقر زيارة يحرم لم فإنه أحرئ جهة وس (• ٨٧

يومق تقام الزيارة هذْ كانتر إذا إلا الخعي، ؤإبراهيم الشعبي، رأئ 
الزيارةنالك يعبر كان الحديد وباذا خاصة. لرحلة وتحتاج معين 

وما ١١٩ص الجلي، القول الحنفي! الدين )صفي تقليديا واحثا 
بعدما(،

ريفكان ثم ومن ، بالجيد القول ل رما متيمية ابن وكان 
تشبعوقد اللفغل، افه إلئ تثير الي والأحاديث، الآياتا كل 

مبرمن قال أنه عنه يروئ بملوطة ابن أن درحة إلى العقيدة بءذْ 
نزلثم ' هذا كنزولي الدنيا ماء سإلى ينرل اش إن دمشق! جامع 

إثباتفإن المعطلة، من الصفات نفاة دعوئ وهو الشيخ، على باطل قول هذا را، 
عبييبالرد طافحة تيمية ابن وكتب التجسم. ستلزم عندهم الصفات 

بهيليق كما رصوله وأثبتها لنمه اش أثبتها التي الصفات ؤإبات الخجنمة، 
الصفات.تقاة يقول كما تجسيم ولا تشبيه منه يلزم ولا ببما، الإيمان من هو 



حالإسلامية السارق داثرة من تيمية ابن زآ0آنبم 
الرسائلمجموعة الأخص، علئ )ائغلر } المبرأ درج من درجة 

ومابعدها(. ٣٨٧ص را، الكمئ 

الإملاميةالفرق كل ولمسانه يقلمه تيمية ابن هاجم وفد 
والجهميةوالمعتزلة والقدؤية والراففة والمرجئة كالخوارج 
ائلالرمومجموعة القرنان الة )رموغيرها والأثعرية والكرامية 

منمزيح إلا هي ما الأشعري عقائد إن وناوت ٢( ص ١، ج الكمئ 
بنؤعيعارض وكان وغيرها، والصراط والجارية الجهمية آراء 

الوعيدوانقاد والأحكام، الحنئ الله وأسماء القدر، ير نفخاص 
صه1أوما، ٧٧ص -^١، الذكور، ذلك)الكتاب غير المن 

بحدها(.

ذلاوث،لآ،:مثال كثيرة، ائل مق الفقهاء أئمة يخالف وكان 
طلقتامرأة به تضلح الذي ياكحليل العمل يرفض كان ١( 

لهايحمل. أن يعل. زوجها من أحرئ مرة تتزوج أن طلاقا؛ائنا 
بعذالرجل هذا يطلقها أن على آخر"محلل' رجل على 
ميامحرة.دلك 

ماوانظر مستقلة وبحوث مقالات ق العالماء من حماعة الفرية هذه على رد )١( 
صناآُ'؛»تيمية ابن لمرة الجامع عالي عالقنا0 

مهاحالف مما مي فليت ها نفل حطأ إما إما ذكرها التي الاختيارات هان.ه )٢( 
الشحعلى حعلآ أو التحلل، كمسألة غيره ولا إحماع فيها وليس أحدا الشيح 

والثالثة.كالثانية وجهها يفهم لم الناقل من أوحطأ كالرابعة، أصلا ما يقل لم 



هنمه؛ا.الإملأمة السارق دائرة من تيمية ابن ب«- 
باطل.الطمث أثناء هجر ٢( 
والذيمقبولة المران ق نص ا -بميرد لم التي المكرس ٣( 

الزكاة.من يض يدفعها 

للإحماع.مخالفا رأيا ترئ أن أوالمروق الزندقة من ليس أ( 
الإسلام،ق حجة يعدون الذين الرجال على كذللئ، وطعن 

بنوعمر عربي ابن الدين محي هاجم كما بشدة• الغزالمحا وهاجم 
لطعن فمد بالأول يختص فيما أما عام. بوجه والصوفية الفارض 

و"إحماءالغلال"، من المنماز كتاسه؛ صمنها التي الفلنية آرائه 
الموثوقغير الأحاديث من كبيرا عددا يحوي الذي الل*ين علوم 

حماسةق وحارب ، واحد واد ق والصوفية المتكلمون فقال! -بما، 
ابنالأخص وعلى لمين، الممن ومنتحلها اليونانية القلقة بالغة 
الأغلبق ذكن ألم اممر؟ إلئ القلقة تودي ألا سعين: وابن مينا 

الإسلام؟صدر ق نثأت، التي المختلفت الفرق محصدر 
يحية،والماليهودية محل ليحل حاء قد الإسلام كان ولما 

اليهودامم أن فبعد مهاجمتهما، إلى تيمية ابن يدعو أن الهليعي فمن 
)انغلر ٢١الممدمةلكتبهم ق الكلمات بحص معتئ بتغيير والنصارئ 

تنميةابن من ممة ولت العغلم القرآن عليها نص والإنجيل التوراة تحريف )١( 
متعوذثنيم بيئ مخا دق محآ محزأ آن ؤآثا؛لثثوث تعالزت اف ، ^١١غيره، ولا 

__]الغرت:؛؛/■[. .ه 



حالإسلاممئ انمعارف دائرة من تي«ية ابن زآ0\؛بم 
رسائلكتب ءأ( ّاأ، *أ، ، ٣٠رقم فيمابعد، المذكورة مؤلفاته 
الكنائسالأخص وعلى أوبناءها، اليهود معابد صيانة فيها يعارض 

)انظركتابهرقما'أ(.

الذينبين ومن سمية؛ ابن سنية ق المسلمين علماء يتفق ولم 
الهتتميحجر وابن ابنبطوطة، تقدير- أقل -علئ بالزندقة يرمونه 

جماعةابن الدين وعز الوهاب، عبد وابنه المسكي، الدين وتقي 
عددكان فربما ذلك، ومع وغيرهم، الأندلي الظاهري حيان وأبو 

الدينبين فمن يذمونه، الذين عدد من أكثر يمدحونه الذين 
قيامة،وابن والذمي، الجونية، نيم ابن تلميذ٠ ه؛ حونيمتد 

وعليالكوراق، ؤإبراهيم الوردي، وابن الصول، والصرصري 
وغيرهم.الألوسي، ومحمود الهروي، القاري 

يرحمهفلم هذا، يومنا إلى باقيا تيمية ابن ل الخلاف يزال ولا 
الخالقيد بالاستعانة ق الحق شواهد كتابه ق النبهاق يوسف 

الشافعيالمعالي أبو الكتاب هذا علن ورذ ه(  ١٣٢٣القاهرة >طعة 
القاهرة)طعة المهان" علن الرد ذ الأمان كتابه"غاية 3، اللامي 

١٣٢٠.)

هيو، يكنوا ن-ثا *ilL ومثوأ ثواهيوث عن ألتكلأ ؤ;ممرنث> نال؛ و= 
اممة:-ا\[.لال



جز00\إآالإملامية العارف دائرة من تيمية ابن به 
الحنالة،دمشق ;علماء اتصل الوهابية مؤسس أن نعلم ونحن 

منالأخص وعلن لفامم، مؤ من استفاد ئد يكون أن الطبيعي فمن 
الذهبهذا وأصول الجوزية، لتم ابن وتلميذْ تيمية ابن تعاليم 

الحبليالمتكلم تيمية ابن أحلها من يحارب كان التي هي الجديد 
حياته.محليلة العفليم 

صنفهاتإنه يقال التي الخممائة آثارْ بين من إلينا وانتهى 
والباطل.الحق بين الفرقان رمالة ١؟ 

الذينوالقرامطّة الفلامحفة لقول وهوتفنيد الوصول، معارج ٢• 
الأحيان.بعض ق يكذبون فد الأبياء أن إلى يذمون 

القرآن.نزول ق التيان ٣. 

الصغرئ"(."الوصية عاليه )ويطالق والدنيا الدين ل الوصية أ• 

الخبادات،.ق النثة ق رسالة ٥. 

رّالةالمشهلهوكريأملأ؟٦• 
اممرئ.الوصية ٧. 

والأم.الإرادة ٨. 
الواسطية.العقيدة ٩. 

الواسطية.العقيدة ق الماطرة . ١٠

الك؛رئ.الحموية العقيدة  ٠١١

فىالأّضاثة.رسالة  ٠١٢



حالإسلامي—A المعارف دائرة من تيمية ابن وهآ؛اه 
والتأؤيل.المشاه ي الإكليل . ١٣

الحلال.رسالة !١. 

المقدس.بيت زيارة ق رسالة . ١٥

الإرادة؟مراتب ق رسالة . ١٦

والقدر.القضاء ق رسالة ؟ ^١١

بالقدر.الاحتجاج ق رسالة  ٠١٨
اليقين.درحات ق رسالة  ٠١٩

الهلال.أمر ق الضلال من الهل>ئ بيان كتاب . ٢٠
الجمعة.سنة ق رسالة . ٢١

المعودين.نهر  ٠٢٢

المحرمة.العقود ق .رسالة ٢٣

القياس.معنى ل رسالة ا؟. 

والرقمى.م.اع الق رسالة . ٢٠
الفطرة.طئ الكلام ل رسالة  ١٢٦
اص.أحاديثاض>عن الأجوبة ق ,رسالة ٢٧
الصلاة.ق يديه الحنفي رغ ق رسالة , ٢٨
قجمعت المغيرة الأإح_اث وهذ.ْ الحج, مناسك اب كت, ٢٩

القاهرةطيعة ، الكثرى الرمائل مجموعة عنوابا مجموعة 
ه. ١٣٢٢



الإسلاميةالمعارف دائرة من تيمية ابن ه- 

،١٣١٠الفرىنبينأوبءالرحمنوأوبءالشيطان)القاهرة. ٣٠
ه(. ١٣٢٢

ه(. ١٣١٨والحق)القاهرة الخالق بين الوامطة . ٣١

U. ١٣٢٣، ١٣١٨الأعلام)القاهرة الأئمة عن الملام رفع . ٣٢
(.١٣٢٧والوسلة)القاهرة الترمل كتاب، . ٣٣

رموليه أ-محبر ما بتحقيق والإيمان العالم أهل جواب كتاب، ؟ ٣٤
•)انغلر القرآن ثالن، ل تعن. أحال.( هواش )نل أن من الرحمن 

Revue Afrio ، ه. ١٣٢٢القاهرة ( ٢٦٧ص ، ١٩٠٦منة

علئالرق. ل وهو الميح، دين بدل لن المحيح الجواب . ٣٠
المسيحيةهاحم وفيها وأjهلاكية، صيداء أسقف بولس رسالة 
Een Arab.ى  ١٣٢٢اشاهرة الإسلام. شأن من ورفع 

Harids-: p. de Jong) - Chrift, behelzende
en bestrij ding van het Christendom -Mededeel
ingen der Kon. Akad, van \/Uetenschappen

afd  ٠Letterkunde  الثامن،المجلد الثانية، المالمالة
Revue Afric. ؛٢٣٣.٢٣٢سا،صاراآ_ا،اآ، 

(.٢٨٣ص ، 1906

ه(. ١٣٢٨اسية)القاهرة الرسالة  ٠٣٦



ر- الإسلامي—ة المعارف دائرة من تمية ابن و0آاءه 
١٣٠٦المرية)بومإي ، والآيات١١الإلهية المياسة و الجوامع . ٣٧

يرنفق البيان جامع هامش على رطبع المور محورة ير نف ٠٣٨
ه(. ١٢٩٦دهلي ق حجرية طبعة وطبع القرآن، 

١٣٢٢أباد رحيدر الرسول شاتم على المسلول الصارم كتاب . ٣٩
.)-،،<

مكتبةلهرس الصرانيةل٢ا، علئ رد وهو الإنجيل أهل تخجل 'أ• 
بحثهل  Msrscciماراتثي به واستعان ، ioص ٢، ج بودليانا 

Refutatio Alcoraniلكابه التمهيدي 

كانواالذين المحيرية صد محتوى وهى الصيرية، المسالة أ. ١
الأمحيوية،الجلة ق  Guyardترحمها الشام، جبال يقهلنون 

S^sbury.، ١٥٨ص -٠^٨١، ،  ١٨٧١سة ادّة االة لال
Journ. Amer. Or. Soc  ،القاهرة؛ ٢٥٧ص ، ١٨٥١م عا ج؟

١٣٢٣.

(.١٩٩٥اظمرية)ورلنرنم العقيدة ؟أ. 

ومسعادللكتاب. تحقيقي ق بينتته كما السياسة وهي )الإيالة( وصوابه كذا، )١( 

.٥٨برقم 

٠ ٣٥برقم المتقدم الصحيح الجواب ه نفأنه يظهر )٢( 



ا.زآ0آا■الإسلأمة العارف دائرة من تيمية ابن 
وهولالجحيم• أصحاب ومجانبة المتمم الصراط امحتفاء ٣!. 

(.٢٠٨٤رقم )برلين والنصارئ اليهود على الرد 
"الأثباْيوثلي الكتاب هامش علئ )طع "لو" عن جواب • ٤٤

(.٣١٠ص رم، ى  ١٣١٧آباد حدر والظائر"، 

الفهرسالمتحف )فهرس الصارئ علئ الرد كتاب  ٠٤٥
،١(. ٨٦٥رقم 

٢(.، ٢٩٦٢رقم اممض)اّاس، د . ٤٦
(.٢٠٨٩رقم )برلين والإيمان الإسلام حقيقة علئ الكلام . ٤٧
(.٢٨٠٩رقم ^^او0اسماكشية)يرلن . ٤٨
)برليناش عن التحدط، ق العلو ألة موهي العلو، ألة م. ٤٩

٠(.، ٨٨٠رقم مونح ٣؛ ، ٨٣رقم كو-ا كبة ٠،٢٣١١رقم 
(.٢٠٢١رقم )ليدن الجهمية تأميس نقد • ٠٠
(.٣٥٧٠رقم )برلين القرآن ّجود ق رالة . ٥١
(.٣٥٧٣رقم )برلين هو السجود ق رالة . ٥٢

اوغيرهالأساب ذوان، ل والمزلخ الهي أوقات ل الة رس• ٥٣
)برلينرقم٤٧ه٣(ؤ

(.٥٤٩٢رقم )برلين الفقه أصول، ق كتاب، . ٥٤
(.١٨٣٤رقم )ليدن والمن الخلاق بين المين الفرق كتاب ه0. 



:مه صرالإسلامية المعارف واثرة من تيمية ابن 

٧،ج الممرية، الكتب دار بالطلاق)فهرس الحالف ألة م. ٠٦
(.٥٦٥ص

!(.٨١٨!-٨١٧رقم )برين الفتاوئ . ٠٧
)فهرسوالرعية الراعي إصلاح ل الشرعية ة التاّكتاب  ٠٥٨

،.١١؟( tit- ؟ ttrرقم بباريس الأهلة ١^ 
الكتبدار والأذكار)فهرس الأدعية ل الطيب الكلم جوامع . ٥٩

(.٥٨٣رقم صوفيا، ،آيا ٢٢٨ص ٧، ج المصرية، 
العبودية.رمالة . ٦٠

الةتنؤعالعبادات،.رم. ٦١
بالقبور.والأستنجاد القبور زيارة الة رم ١٦٢

رالةالمظالماستركة.. ٦٣
٦t . رمممع  ٦٣إلى  ٥٩رقم من آثاره الإملأم)طبعت، ق الحجة

الرسائل""مجموعة  ١٣٢٣م بالقاهرة ،\أ  ٣٢، ٢٣١، 
(.-١،٢٢٢٢٩صرا-

٣٧برقم سبق ما شمه هو )١( 



ادرالمص

انظر:المائة صالب ق ذكر محا غير 
غيرطبعة اد بحيدرآبطح اظ، الحفتذكرة الذهبي: )١( 

.٢٢٨ص أ، ج مورحة، 

٣٥ص ،J-؛^N،  ١٢٩٩بولاق الفوات، الكتبىت ثاكر ابن )٢( 
كتابمن مأحوذة الكتاب هذا ق الواردة )والرحمة 

٢!(.ص -؟-١، الهادى عبد لابن الحفاظ" "تذكرة 
.٢١٢-  ١٨١ص ،;-^٥  ١٣٢القاهرة!الطبقات المكي: )٣( 
،ص!٢٥٢، ح ه،  ١٢٨٥القاهرة تأؤيح، الوردي: ابن )ا( 

٢٨٩!٨٢-، ٢٧٩، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٧.

ه، ١٣٠٧القاهرة الحديثة، الفتاوئ الهيتمي: حجر ابن )ْ( 
بعدها.وما  ٨٦ص

٧.ص ، ح١٢الحثاظ، السيوش:طبقادت،)٦( 
وعلمنالأحمدين، محاكمة ق العينين حلأء الألومي: )٧( 

بنالدين تقي الشيح ترجمة ي الجلي الق-ولا هامشه 
ه. ١٢٩٨بولاق الحنفي، الدين لصفي الحنبلي'' تيمية 

الوافرالرد الشافعي: الدين ناصر بن بكر أبي بن محمد )٨( 
كافر.الإسلام شيح تيمية ابن سمئ من أن زعم من على 

ابنمناقب ق الدرية الكواكب الكرمي: يومف بن مرعي )٩( 
ه. ١٣٢٩بالقاهرة مجمومة ق طح إلخ، • • • * تيمية 



أينسنضدامةاسارفالإمخبر

■ ٢١٨~  ٢١٥ص -؛؛-١، باريس، طبعة بطوطة، ابن )٠١( 
Die Geschichtschreiben Wustenfeld der Araber (١١)

.٣٩٣رقم ، ١٩٧نم 
 )٢١(Die Zahiriten: Goldziher ، ،ص، ١٨٨ث!لسك
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