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 الرسالة الزكية 

 يف ثناء األئمة على ابن تيمية
 مرعي بن يوسف احلنبلي املقدسي

دار الفرقيا    مؤسسية الرسيالة ري بي،لت ري نسخة برانمج الرتاث : مؤلفات شيخ  اسسي و لملذخي.    ] 
 ري حتقخق : جنم عبد الرمحن خلف[ 1404ري  1ط
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 [   23] صفحة 
 بسم هللا الرمحن الرحخم

 ق، إىل هللا معاىل مرعي بن يوسف احلنبلي املقدسي لطف هللا معاىل به آمنيقال العبد الف
 احلذد هلل رافع مقاو العلذاء العاملني لقامع أهل الزيغ املائلني

لالص ة لالسي و عليأ أف يل ا ليق أوعيني لعليأ آليه لأصيحابه الطخبيني الطياهرين لعليأ الايابعني ل بيع الايابعني 
 ينهلم إبحسا  إىل يوو الد

لبعد فه.  كلذيات مني،ة لعبيارات مسيان،ة ا  نياء اائذية ااعي و عليأ شيخ  اسسي و تير العليوو مرويا  القيرآ  
مفيت الفرق ألحد اجملاهدين أيب العباس أمحد مقي الدين ابن الشخ  اسمياو شيخ  اسسي و ايد اليدين عبيد السي و 

 بد هللا بن مخذخةبن عبد هللا بن ا  ر بن حمذد بن ا  ر بن علي بن ع
 لاخالف مل قخل ابن مخذخة

 فقخل إ  جد  حمذد بن ا  ر حج علأ درب مخذا فرأى
 [   24] صفحة 

 هناك طفلة فلذا رجع لجد امرأمه قد للدت بناا فقال اي مخذخة اي مخذخة فلقب ب.لك
 لقخل إ  جد  حمذدا كانت أمه مسذأ مخذخة لكانت لاعظة فنسب إلخها لعرف هبا

 هللا يوو اس نني عاشر أل اثين عشر ربخع االل سنة إحدى لساني لساذائة للد رمحه
 لموا سحر لخلة اس نني ا العشرين من ذي القعدة سنة مثا  لعشرين لسبعذائة عن سبع لساني سنة

ايواري  لقد أ ىن اائذة ااع و علأ هي.ا اسمياو للقبيو  بشيخ  اسسي و لأفيردلا مناقبيه فلاصيانخف لحتليت بي.كر  ال
 لالاآلخف

 لمل يانقص إال من جهل مقدار  لخطر  لمن جهل شخئا أنكر 
للقد أنصف الع مة اسماو قاضي ق اة اسس و هباء الدين بن السبكي حخث يقول ليبع  مين ذكير ليه الكي و 

 ا ابن مخذخة فقال
ول لصياحب اهليوى يصيد  لهللا اي ف   ما يبغ  ابن مخذخة إال جاهل أل صاحب هوى فاجلاهل ال ييدري ميا يقي

 هوا  عن احلق بعد معرفاه به
للقييد أنصييف أي ييا الشييخ  اسميياو لاحليي  اهلذيياو حمذييود بيين أمحييد العخييي إميياو احلنفخيية ا  منييه حخييث قييال ا أ نيياء  

 ك و طويل ا مدحه ابن مخذخة لذو من يعخبه
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 [   25] صفحة  
 
 

ل كا فيا  يايىذى ببهيور سينا ال يوء لسيوء بصير  لضيعفه للخس هو إال كاجلعل فشاذاو الورد ميوت حاف أنفيه أ
للخس هلم سجخة نقادة لال رلية لقادة لما هم إال صيلقع بلقيع سيلقع صيلذعه مين قلذعيه لهخيا  إ  بخيا  لهيي بين 

 يب لصل بن ضل لض ل بن الا ل
نني اافاضيل لمين جيم لمن الشائع املسافخ  أ  الشخ  اسمياو العيامل الع مية مقيي اليدين ابين مخذخية مين شيم العيرا

 براهني ااما ل لأطال العخي الك و ا مدحه كذا سخىيت
لاعلم أيدك هللا أ  كثي،ا مين اائذية ااما يل لالعلذياء اافاضيل قيد أفيردلا مناقيب الشيخ  مقيي اليدين ابين مخذخية ا 

 مصانخف مشهورة لمراجم ا الاواري  م.كورة
احب كااب الرد الوافر أتلخف اسماو العيامل االحيد القيدلة احلياف  أيب لقد ذكر غالب العلذاء ال.ين أ نوا علخه ص

 عبد هللا حمذد بن أيب بكر بن عبد هللا بن حمذد بن أمحد بن انصر الدين الشافعي
 
 
 [   26] صفحة  
 
 

لقييد أحببييت أ  أذكيير هنييا بعيي  ذلييك علييأ سييبخل الالخييخص مييع  لائييد لطخفيية رجيياء أ  أدخييل ا سييلك أللئييك 
 من كانوا بني أظهر الناس رمحةاائذة ل 

 فذنهم ابن سخد الناس - 1
لهو اسماو احلاف  الفقخه العامل ااديب البارع فاح الدين أبو الفياح حمذيد بين احلياف  أيب عذيرل حمذيد بين احلياف  
 الع مة ا طخيب أيب بكير حمذيد بين أمحيد بين عبيد هللا بين حمذيد بين ليا بين أيب القاسيم بين سيخد النياس الخعذيري

 ااندلسي اسشبخلي مث املصري الشافعي
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لليد فلقياهرة سينة إحيدى لسيبعني لسياذائة لميوا ا شيعبا  سينة أربيع ل   يني لسيبعذائة فلقياهرة لدفين فلقرافية 
 عند ابن أيب ورة لكانت جنا مه مشهودة لله مصنفات مفخدة لمؤلفات محخدة

 ة احلاف  املزيقال رمحه هللا ا مرواه البن مخذخة بعد أ  ذكر مرو
لهييو اليي.ي حييداين علييأ رخييية الشييخ  اسميياو شييخ  اسسيي و مقييي الييدين أيب العبيياس أمحييد بيين عبييد احللييخم بيين عبييد 

 الس و بن مخذخة
 فىلفخاه ممن أدرك من العلوو حظا لكاد أ  يساوعب السنن لاآلاثر حفظا

 إ  مكلم ا الافس، فهو حامل راياه أل أفىت ا الفقه فهو مدرك
 
 
 [   27صفحة  ] 
 
 

غاياه أل ذاكر ا احلديث فهو صاحب علذه لذل رلاياه أل حاضر فمللل لالنحيل مل يير ألسيع مين  لايه ا ذليك 
 لال أرفع من دراياه

 بر  ا كل فن علأ أبناء جنسه لمل مر عني من رآ  مثله لال رأت عخنه مثل نفسه
ميين تيير  العيي.ب النذيي، ليرمعييو  ميين ربخييع ف ييله ا  كييا  ييياكلم ا الافسيي، فخح يير السييه اجلييم الغفيي، ليييردل 

احلسيييد لاكيييب اهيييل النظييير مييينهم عليييأ ميييا يناقيييد علخيييه مييين أميييور 0رلضيييه لغيييدير  اىل ا  دب اىل اهيييل بليييد  داء 
املعاقيد فحفظيو عنيه ا ذليك ك ميا ألسيعو  بسيببه م ميا لفوقيو لابديليه سيهاما ل عذيوا انيه خيالف طيريقهم لفييرق 

 و  لقاطع بع هم لقاطعو فريقهم فنا عهم لان ع
مث ان ع طائفيية أخييرى يناسييبو  ميين الفقيير اىل طريقيية ليزعذييو  أ ييم علييأ ادق فطيين منهييا لاجلييأ حقخقيية فكشييف 
ملك الطرائق لذكر هليا عليأ ميا  عيم بوائيق فآضيت اىل الطائفية االىل مين منا عايه لاسياعانت بي.لي ال يعن علخيه 

ميينهم ا أميير  فكيير  فرمبييوا حماضيير لألبييو للسييعي هبييا بييني االكييابر ميين مقاطعاييه فوصييلوا فامييراء أميير  لأعذييل كييل 
لسعوا ا نقله اىل املذلكة فلداير املصريه فنقل لألدع السيجن سياعة ح يور  لاعاقيل لعقيدلا الراقية دميه ايالس 
لحشيييدلا لييي.لك قوميييا مييين عذيييار اليييزلااي لسيييكا  امليييدارس مييين ااميييل ا املنا عييية  اميييل فملخادعييية لمييين اييياهر 

 69لاكف، مبار  فملقاطعة يسومونه ريب املنونو  لربك يعلم ما مكن صدلرهم لما يعلنو  القصص ف
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 21فرد هللا كخد كل ا  ر  لجنا  علأ يد من اصطفا  لهللا غالب علأ امر  يوسف 
 
 
 [   28] صفحة  
 
 

ة اىل أ  فييوأ أميير  اىل بعيي  مث مل خيييل بعييد ذلييك ميين فانييه بعييد فانيية لمل يناقييل طييو ل عذيير  ميين حمنيية اال اىل حمنيي
الق ييياة فاقليييد ميييا مقليييد مييين اعاقاليييه لمل ييييزل  حبسيييه ذليييك اىل حيييني ذهابيييه اىل رمحييية هللا لاناقاليييه لاىل هللا مرجيييع 

 االمور لهو املطلع علأ خائنة االعني لما ختفي الصدلر
   شيييهد  لخيييوو مقيييوو لكيييا  يوميييه مشيييهودا لضييياقت قنا ميييه الطرييييق لانااهبيييا املسيييلذو  مييين كيييل فيييج عذخيييق يا كيييو 

 االشهاد لياذسكو  بسرير  حىت كسرلا ملك االعواد
مث رلى عنييه ابيين سييخد النيياس حييديثا فقييال قييرأت علييأ الشييخ  االميياو حامييل راييية العلييوو لمييدرك غاييية الفهييوو مقييي 

حلسيين بيين الييدين ايب العبيياس امحييد بيين عبييد احللييخم بيين عبييد السيي و ابيين مخذخييه احلييراين فلقيياهرة مث ذكيير سييند  اىل ا
 عرفة فرلى من جزئه حديثا

لميينهم ابيين دقخييق العخييد لهييو الشييخ  الع ميية االميياو احييد شييخوس االسيي و قاضييي ق يياة املسييلذني عذييدة الفقهيياء 
لاحملييد ني مقييي الييدين ابييو الفيياح حمذييد بيين علييي بيين لهييب بيين مطخييع املنفلييوطي املييالكي الشييافعي مييات عيياو ا نييني 

 لسبعذائة
ا حترير مالكخا شافعخا لخس له نظ، لكا  يفيت فمل.هبني ليدرس فخهذيا  درسية الفاضيل كا  اماما حافظا فقخها ذ

 علأ الشرطني لله الخد الطوىل ا معرفة االصلني
 لملا قدو الااار اىل اطراف الب د الشامخة سنة سبعذائة ركب ابن

 
 
 [   29] صفحة  
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لحيث السيلطا  لالعسياكر عليأ قايال الاايار لاجاذيع  مخذخة علأ ال يد من دمشق اىل مصير فيدخلها اث اثمين ييوو
به اعخا  البلد لمنهم ابن دقخق العخد فسذع ك و ابن مخذخة لقال ليه بعيد عياع ك ميه ميا كنيت اظين ا  هللا معياىل 

 بقي خبلق مثلك
 لسئل ابن دقخق العخد بعد انق اء ذلك اجمللس عين ابين مخذخية فقيال هيو رجيل حفظية فقخيل ليه هي  مكلذيت معيه

 فقال هو رجل لب الك و لاان احب السكوت
لقال ابن دقخق العخد اي ا ملا اجاذعت فبن مخذخة رايت رج  العلوو كلها بني عخنخه ايخ. منها ميا يرييد لييدع ميا 

 يريد
ة لمنهم ابن الوردي  ين الدين عذر كا  ع مة مافننا ا العلوو ماهرا ا املنثيور لاملنظيوو لليه ااشيعار الرائقي - 3

 لاملقاطخع الفائقة لكا  فهرا ا العربخة درس لاعاد لافىت لله مؤلفات مفخدة منها البهجة نظم احلالي
 
 
 [   30] صفحة  
 
 

 الصغ، موا تلب سنة مسع لاربعني لسبعذائة
قال ا رحلاه ملا ذكر علذاء دمشق لمركت الاعصب لاحلذخة لح رت ايالس ابين مخذخية فياذا هيو بخيت القصيخدة 

لل ا ريييدة علذيياء  مانييه فلييك هييو قطبييه لجسييم هييو قلبييه يزيييد علييخهم  ايدة الشييذس علييأ البييدر لالبحيير علييأ لا
 القطر

تثييت بييني يديييه يومييا فاصييبت املعييىن فكنيياين لقبييل بييني عخييي الخذييىن فقلييت     ا  ابيين مخذخيية     ا كييل العلييوو 
 لاحد     احخخت دين امحد     لشرعه اي امحد    

ه بقصييخدة يقييول فخهييا     قلييوب النيياس قاسييخة سيي ط للييخس هلييا اىل العلخييا نشيياط     اينشيي  بعييد لراث  بعييد موميي
لفيياة حيي  لنييا ميين نثيير جييوهر  الاقيياط     مقييي الييدين ذل لرع لعلييم خييرلق املع يي ت بييه ختيياط     ق ييأ  بييا 

 به يناطللخس له قرين لال لنظ،  لف القذاط     فىت ا علذه أضحأ فريدا     لحل املشك ت 
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 [   31] صفحة  
 
 

 لهي طويلة لقد ذكرهتا كلها مع مرا ي عديدة ا كااب املناقب ف،اجع
 لمنهم أبو حخا  النحوي - 4

لهو الشخ  اسماو الع مة علم القراء أسااذ النحاة لاادفء وال املفسرين أ ، الدين أبو حخا  حمذيد بين يوسيف 
 خاين الغرانطي مث املصري الظاهريبن علي بن يوسف بن حخا  ااندلسي اجل

 للد أبعذال غرانطة قاعدة ب د ااندلس ا شوال سنة أربع لمخسني لساذائة
 لموا ا صفر سنة مخس لأربعني لسبعذائة بعد أ  أضر ا آخر عذر 

عليأ قال القاضي الفاضل ابن ف ل هللا العذري لملا سافر ابن مخذخة علأ ال يد سينة سيبعذائة لحي  أهيل مصير 
اجلهاد ا سبخل هللا لأغل  ا القول للسلطا  لاامراء مث رمب له ا مدة مقامه فلقياهرة ا كيل ييوو دينيار لحتفية 
لجاءمييه بقجيية قذييا  فلييم يقبييل ميين ذلييك شييخئا قييال لح يير عنييد  شييخخنا أبييو حخييا  لكييا  ع ميية لقاييه ا النحييو 

 لبديهة ا اجمللسفقال ما رأت عخناي مثل ابن مخذخة مث مدحه أبو حخا  علأ ا
 
 
 [   32] صفحة  
 
 

فقييال     ملييا أمخنييا مقييي الييدين الد لنييا     داع إىل هللا فييرد مييال لييه ل ر     علييأ حمخييا  ميين سييخذا االىل صييحبوا 
    خيي، ال ييية نييور دلنييه القذيير     حيي  مسييربل منييه دهيير  حيي ا     تيير مقيياذف ميين أمواجييه الييدرر     قيياو ابيين 

انا     مقيياو سييخد ميخم إذ عصييت م ير     فييىظهر احلييق إذ أاثر  درسيت     لأمخييد الشيير إذ مخذخية ا نصيير شيرع
 طارت له الشرر     كنا  دث عن ح  جييء فها     أنت اسماو ال.ي قد كا  يناظر    

عياد مين  قال مث دار بخنهذا ك و فخه ذكر سخبويه فقال ابن مخذخة فخه ك ما انفير  علخيه أبيو حخيا  لقطعيه بسيببه مث
 أكثر الناس ذما له لاخت.  له ذنبا ال يغفر
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لقال الشخ   ين الدين ابن رجب ا كاابه الطبقات عن ه.  اابخات ليقال إ  أف حخا  مل يقل أبخا  خي،ا منهيا 
 لال أفحل اناهأ

ن ابين مخذخية له.  القصة ذكرها احلاف  الع مة ابين كثي، ا  رخييه لهيي أ  أف حخيا  مكليم ميع الشيخ  مقيي اليدي
ا مسييىلة ا النحييو فقطعييه ابيين مخذخيية فخهييا لأكزمييه احلجيية فيي.كر أبييو حخييا  كيي و سييخبويه فقييال ابيين مخذخيية يفشيير 
سخبويه أسخبويه نيب النحو أرسله هللا به حىت يكيو  معصيوما سيخبويه أخطيى ا القيرآ  ا مثيانني موضيعا ال مفهذهيا 

 أنت لال هو
 
 
 [   33] صفحة  
 
 

 مخذخة ال أتخ.  ا احلق لومة الئم للخس عند  مداهنة لكا  مادحه لذامه ا احلق عند  سواءقال لكا  ابن 
لمنهم ابن القيخم لهيو الع مية ايس اليدين احلنبليي احيد احملققيني عليم املصينفني اندرة املفسيرين ابيو عبيد هللا حمذيد 

اجلو يييية لملذخييي. ابييين مخذخييية ليييه بيين أيب بكييير بييين أييييوب بييين سيييعد بييين حرييييز الزرعيييي أالصييل مث الدمشيييقي ابييين قيييخم 
 الاصانخف االنخقة لالاآللخف الىت ا علوو الشريعة لاحلقخقة

 للد سنة احدى لمسعني لساذائة لمات ا رجب سنة احدى ل مخسني لسبعذائة بدمشق
لكيا  قييد ال و أبيين مخذخيية لاخي. عنييه علذييا وييا فكيا  ذا فنييو  ميين العلييوو صياحب ادراك لسييرائر املنطييوق لاملفهييوو 

 لبرع ا علم احلديث تخث اناهت الخه فخه الرائسة
قال احلاف  ابو بكر حمذد بن احملب قليت لشيخخنا احلياف  امليزي ابين القيخم ا درجية ابين خزميية فقيال هيو ا هي.ا 

 الزما  كابن خزمية ا  مانه
 لمن مصنفامه  اد املعاد ا هدي خ، العباد ا اربعة

 
 
 [   34] صفحة  
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 سفر اهلجرمني لفب السعادمنيالدات لكااب 

قيييال رمحيييه هللا ا مروايييه البييين مخذخييية شيييخ  االسييي و لاملسيييلذني القيييائم ببخيييا  احليييق لنصيييرة اليييدين اليييداعي اىل هللا 
لرسوله اجملاهد ا سبخله ال.ي اضحك هللا به من الدين ما كا  عابسيا لأحيا مين السينةلل ميا كيا  دارسيا لالنيور 

لشيييبهات فكشيييف بيييه غخاهيييب الظلذيييات لفييياح بيييه مييين القليييوب مقفلهيييا لا اد بيييه عييين الييي.ي اطلعيييه هللا ا لخيييل ا
النفييوس عللهييا فقذييع بييه  يييغ الييزائغني لشييك الشيياكني لاناحييال املبطلييني لصييدقت بييه بشييارة رسييول رب العيياملني 

خليف يقول ا  هللا يبعث هل.  االمة علأ رأس كل مائة سنة من جيدد هليا دينهيا لبقوليه لذيل هي.ا العليم مين كيل 
 عدلله ينفو  عنه حتريف الغالني لاناحال املبطلني

لهييو الشييخ  الع ميية الزاهييد العابييد ا اشييع الناسييك احليياف  املابييع مقييي الييدين أبييو العبيياس امحييد بيين الشييخ  االميياو 
و الع مة شخ  االس و ايب احملاسن عبد احللخم بن الشخ  اسس و لمفىت الفرق ع مة الدنخا اد اليني عبيد السي 

ابيين الشييخ  االميياو الع ميية الكبيي، شييخ  االسيي و فخيير الييدين عبييد هللا بيين ايب القاسييم بيين حمذييد بيين مخذخيية احلييراين 
 قدس هللا رلحه لنور ضرله

 قال ابن القخم لععت شخ  االس و ابن مخذخة يقول ا  ا الدنخا جنة من مل يدخل جنة االخرة
 
 
 [   35] صفحة  
 
 

 ني منال املامة ا الدينلكا  يقول فلص  لالخق
لكا  يقول ال بد للسالك اىل هللا عز لجل بيني مشياهدة املنية لمطالعية عخيب الينفس لكيا  ياذثيل كثي،ا     عيوى 

 ال.ئب فاساىنست فل.ئب إذ عوى     لصوت إنسا  فكدت أط،    
لمييينهم ابييين  6    لكيييا  ياذثيييل أي يييا     لأخيييرو مييين بيييني البخيييوت لعليييي أحيييدث عنيييك الييينفس ا السييير خالخيييا 

 الزملكاين
لهيو الشيخ  اسميياو الع مية قاضيي الق يياة ويال املنياظرين كذييال اليدين أبيو املعييا  حمذيد بين أيب احلسيين عليي بيين 

 عبد الواحد بن خطخب  ملكا  اانصاري الشافعي
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اء اليدين أخ. النحو عن ابن مالك لالفقه عنه الشخ   و الدين بين عبيد اليرمحن لااصيول عين قاضيي الق ياة هبي
 بن الزكي

 
 
 [   36] صفحة  
 
 

لكا  كث، الف ل سريع اسدراك ياوقد ذكاء لفطنة لأوع الناس علأ ف له لاناهت إلخه رائسة امل.هب ا عصر  
لمييوىل ق يياء حلييب لأقيياو هبييا إىل أ  طلييب إىل مصيير لخاييوىل ق يياء دمشييق فذييات  دينيية بلبييخس ا رم ييا  سيينة 

إىل القرافية لدفين قيوار قبييه اسمياو الشيافعي لكيا  مولييد  ا شيوال سينة سييت أل سيبع لعشيرين لسيبعذائة ل محييل 
 سبع لساني لساذائة

 موىل مناظرة شخ  اسس و ابن مخذخة غ، ما مرة لمع ذلك كا  يعرتف إبماماه لال ينكر ف له
ف غي، ذليك الفين قال مرة عن الشخ  مقي الدين كا  إذا سئل عن فين مين العليم ظين الرائيي لالسيامع أنيه ال يعير 

 لحكم أ  أ حدا ال يعرف مثله
لقييال احليياف  ابيين رجييب ا طبقامييه لبلغييي ميين طريييق صييحخح عيين ابيين الزملكيياين أنييه سييئل عيين الشييخ  يعييي ابيين 
مخذخة فقال مل ير من مخسذائة سنة أل قال أربعذائة سنة الشك من الناقل لغالب ظنه أنه قال من مخسذائة سينة 

 أحف  منه اناهأ
بن الزملكاين أي ا لقد أعطي ابن مخذخة الخيد الطيوىل ا حسين الاصينخف لجيودة العبيارة لالرتمخيب لالاقسيخم لقال ا

لالابخني لقد اآل  هللا له العلوو كذا أال  احلديد لدالد كا  إذا سئل عن فن من العليم ظين الرائيي لالسيامع أنيه ال 
 يعرف غ، ذلك الفن لحكم أ  أحدا ال يعرف

 
 
   [ 37] صفحة  
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مثله لكا  الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسيوا معيه اسيافادلا ا مي.هبهم منيه ميا مل يكونيوا عرفيو  قبيل ذليك لال 
يعرف أنه انظر أحدا فانقطع معه لال مكليم ا عليم مين العليوو سيواء كيا  مين عليوو الشيرع أو مين غ،هيا إال فياق 

 فخه أهل لاملناسبني إلخه
ميا كابيه الشيخ  كذيال اليدين ابين الزملكياين عليأ كاياب بخيا  اليدلخل عليأ بطي    لقد رلي لاشاهر لذكر لاناشير

الاحلخل أتلخف ابن مخذخة هيو ميا نصيه مين مصينفات سيخدان لشيخخنا لقيدلمنا الشيخ  اسمياو العيامل الع مية االحيد 
ة اائذية الف ي ء البارع احلياف  الزاهيد اليورع القيدلة الكاميل العيارف مقيي اليدين شيخ  اسسي و سيخد العلذياء قيدل 

انصر السنة لقامع البدعة حجية هللا عليأ العبياد راد أهيل الزييغ لالعنياد ألحيد العلذياء العياملني آخير اجملاهيدين أيب 
العباس أمحد بن عبد احللخم بن عبد الس و ابن عبد هللا بن أيب القاسم بن حمذد بن مخذخة احلراين حفي  هللا عليأ 

 هم من بركامه إنه علأ كل شيء قديراملسلذني طول حخامه لأعاد علخ
لكاب ابن الزملكاين أي ا خبطه علأ كااب رفيع املي و عين اائذية ااعي و ميا نصيه أتلخيف الشيخ  اسمياو الع مية 
االحيد احلياف  اجملاهيد الزاهيد العابيد القيدلة إمياو اائذيية قيدلة اامية ع مية العلذياء لارث اانبخياء آخير اجملاهييدين 

ين بركة اسس و حجية ااعي و برهيا  املاكلذيني قيامع املبايدعني حمخيي السينة لمين عظذيت بنفعيه ألحد علذاء الد
 علخنا املنة لقامت به علأ أعدائه احلجة لاسابانت ب كاه لهديه احملجة مقي الدين

 
 
 [   38] صفحة  
 
 

من اليدين أركانيه مث قيال     مياذا أيب العباس أمحد بن عبد احللخم بن عبد الس و ابن مخذخة أعلأ هللا منار  لشخد 
يقول الواصفو  ليه     لصيفامه جليت عين احلصير     هيو حجية هللا قياهرة     هيو بخننيا أعجوبية اليدهر     هيو 

 آية ا ا لق ظاهرة     أنوارها أربت علأ الفجر    
 لمنهم احلاف  ال.هيب - 7

و انقييد احملييد ني لإميياو املعييدلني لاجملييرحني إميياو أهييل لهييو الشييخ  اسميياو احليياف  اهلذيياو مفخييد الشيياو لمييؤرس اسسيي 
الاعييديل لاجلييرد لاملعاذييد علخييه ا املييدد لالقييدد اييس الييدين أبييو عبييد هللا حمذييد بيين أمحييد بيين عثذييا  الرتكذيياين 

 الفارقي ااصل مث الدمشقي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

12 

12 

 للد سنة   ث لسبعني لساذائة لمات بدمشق سنة مثا  لأربعني لسبعذائة
 لاسجا ة  و ألف شخ  ل  مثائة جيذعهم معجذه الكب،لمشخخاه فلسذاع 

 لكا  آية ا نقد الرجال عذدة ا اجلرد لالاعديل عاملا فلافريع
 
 
 [   39] صفحة  
 
 

لالاىصخل إماما ا القراءات فقخها ا النظيرايت ليه دربية  ي.اهب اائذية لأرفب املقياالت قائذيا بيني ا ليف بنشير 
 السنة لم.هب السلف

ك ميييه رمحيييه هللا     الفقيييه قيييال هللا قيييال رسيييوله     إ  صيييح لاسوييياع فاجهيييد فخيييه     لحييي.ار مييين نصيييب   لمييين
 ا  ف جهالة بني النيب لبني رأي فقخه    

للييه املؤلفييات املفخييدة لاملصيينفات السييديدة منهييا  رييي  اسسيي و ا عشييرين الييدا لسيي، النييب ء ا عشييرين الييدا 
 الرجال لغ، ذلك لمخزا  اسعادال ا نقد

لهييو اليي.ي قييال فخييه بعيي  العلذيياء ااعيي و عنييد اجاذاعييه بييه بدمشييق لالشيياو     مييا  لييت فلسييذع أهييواكم لمييا 
ذكرت     أخبياركم قي  إال مليت مين طيرب     لليخس مين عجيب أ  مليت  يوكم     فالنياس فلطبيع قيد ميالوا 

 إىل ال.هب    
 ضع لأ ىن علخه  ناءلقد مرجم ال.هيب ه.ا ابن مخذخة ا عدة موا

 
 
 [   40] صفحة  
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حسنا فقال ا كاابة طبقة عياع كاياب رفيع املي و عين االئذية ااعي و عيع هي.ا الكاياب علنذؤلفيه شيخخنا االمياو 
العامل الع مة االلحد شخ  االس و مفيت الفرق قدلة االمة اعجوبة الزما  تر العلوو ح  القرآ  مقي الدين سخد 

 لعباس امحد بن عبد احللخم بن عبد الس و ابن مخذخة رضي هللا عنه لذكر بقخة الطبقةالعباد ايب ا
لكاب ال.هيب اي ا حتت خ  الشخ  مقي الدين ابن مخذخة ه.ا خ  شخخنا االماو شخ  االس و فرد الزميا  تير 

 العلوو مقي الدين قرأ القرآ  لالفقه لانظر لاسادل لهو دل  البلوغ
فسي، لافيىت لدرس لليه  يو العشيرين لصينف الاصيانخف لصيار مين اكابرالعلذياء ا حخياة شيخوخه بيرع ا العليم لالا

لله املصنفات الكبار اليت سارت هبا الركبا  للعل مصانخفه ا ه.ا الوقت مكيو  أربعية آالف كيراس لأكثير لفسير  
احليديث كثي،  لشيخوخه أكثير كااب هللا معاىل مدة سنني من صدر  ا أايو اجلذع لكا  ياوقد ذكاء لعاعاميه مين 

من مائيت شخ  لمعرفاه فلافس، الخها املناهأ لحفظه للحيديث لرجاليه لصيحاه لسيقذه فذيا يلحيق فخيه لأميا نقليه 
للفقييه لميي.اهب الصييحابة لالايييابعني ف يي  عيين املييي.اهب االربعيية فلييخس ليييه فخييه نظيي، لاميييا معرفاييه فمللييل لالنحيييل 

،ا لييدري ولية صياحلة مين اللغية لعربخايه قويية جيدا لمعرفايه فلاياري  لالسي، لاالصول لالك و ف  اعلم له فخه نظ
فعجب عجخب لأما شجاعاه لجهاد  لاقدامه فىمر ياجال  الوصيف ليفيوق النعيت لهيو احيد االجيواد االسيخخاء 

 ال.ين ي رب هبم املثل لفخه  هد لقناعة فلخس، ا املىكل لاملشرب اناهأ
 
 
 [   41] صفحة  
 
 

اليي.هيب أي ييا ا مرويية ابيين مخذخيية للييه فع طويييل ا معرفيية ميي.اهب الصييحابة لالاييابعني لقييل أ  ييياكلم ا لقييال 
مسيىلة إال لييي.كر فخهييا ميي.اهب ااربعيية لقييد خييالف ااربعيية ا مسييائل معرلفيية لصيينف فخهييا لاحيياج هلييا فلكايياب 

رلايميه ليينص عليأ أعياء ولية منهيا لالسنة لملا كا  معاق  فسسيكندرية الياذس منيه صياحب سيباة أ  جيخيز ليه م
فكاب ا عشر لرقات ولة من ذلك أبسانخدها من حفظه تخث يعجز أ  يعذل بع ه أك  حميدث يكيو  لليه 
خ ة  مة فلرجيال لجيرحهم لمعيديلهم لطبقياهتم لمعرفية بفنيو  احليديث لفلعيا  لالنيا ل لفلصيحخح لالسيقخم ميع 

رمباييه لال يقاربييه لهييو عجييب ا اساح ييار لاسيياخراو احلجييج منييه لإلخييه حفظييه ملاونييه فيي  يبلييغ أحييد ا العصيير 
املناهييأ ا عييزل  إىل الكاييب السيياة لاملسييند تخييث يصييدق علخييه أ  يقييال كييل حييديث ال يعرفييه ابيين مخذخيية فلييخس 
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تديث للكن اسحاطة هلل غ، أنه يغرتف من تر لغ،  مين اائذية يغرتفيو  مين السيواقي لليه اآل  عيدة سينني ال 
يفيييت  يي.هب معييني بييل  ييا قيياو الييديل علخييه عنييد  للقييد نصيير السيينة احمل يية لالطريقيية السييلفخة لاحيياج هلييا ب اهييني 
لمقدمات لأمور مل يسبق إلخها لأطلق عبارات أحجم عنها االلو  لاآلخرل  لهيابوا لجسير علخهيا حيىت قياو علخيه 

لكامبو  لهو اثبت ال يداهن لال ليايب بيل يقيول  خلق من علذاء مصر لالشاو قخاما ال مزيد علخه لبدعو  لانظرل 
احلق املر ال.ي أدا  إلخه إجاهاد  لحدة ذهنه لسعة دائرمه ا السنن لااقوال ميع ميا اشياهر منيه مين اليورع لكذيال 
الفكيير لسييعة اسدراك لا ييوف ميين هللا العظييخم لالاعظييخم حلرمييات هللا فجييرى بخنييه لبخيينهم محيي ت حربخيية للقعييات 

رية لكيم ميين نوبية قييد رميو  عيين قييوس لاحيد فخنجخييه هللا معياىل فلنييه دائيم االباهييال كثي، االسيياغا ة قييوي شيامخة لمصيي
 الاوكل

 
 
 [   42] صفحة  
 
 

اثبييت اجلييى  لييه ألراد لأذكييار يييدمنها بكخفخيية لوعخيية للييه ميين الطييرف اآلخيير حمبييو  ميين العلذيياء لالصييلحاء لميين 
 العامة حتبه انه مناصب لنفعهم لخ  ل ارا بلسانه لقلذهاجلند لاامراء لمن الاجار لالك اء لسائر 

لأمييا شييجاعاه فخهييا م ييرب اامثييال لببع ييها ياشييبه أكييابر اابطييال فلقييد أقامييه هللا ا نوبيية غييا ا  لالاقييأ أعبيياء 
اامر بنفسه لقاو لقعد لطلع لخرو لاجاذع فمللك مرمني لخبطلو شيا  لببيوالي لكيا  قبجيق ياعجيب مين إقداميه 

 أمه علأ املغوللجر 
لليه حيدة قويية معرتييه ا البحيث حيىت كىنيه لخيث حيرب لهييو أكي  مين أ  ينبيه مثليي عليأ نعوميه فليو حلفيت بييني 

 الركن لاملقاو حللفت أين ما رأيت بعخي مثله لال رأى هو مثل نفسه ا العلم
رفة الكااب لالسنة لاالخيا ف لقال ال.هيب أي ا لكا  يعي ابن مخذخة آية من ال.كاء لسرعة اسدراك رأسا ا مع

تييرا ا النقلخييات هييو ا  مانييه فريييد عصيير  علذييا ل هييدا لشييجاعة لسييخاء لأمييرا فملعييرلف ل خييا عيين املنكيير لكثييرة 
مصييانخف لقييرأ لحصييل لبييدع ا احلييديث لالفقييه لأتهييل للاييدريس لالفاييوى لهييو ابيين سييبع عشييرة لمقييدو ا علييم 

وهلا لفرلعها لدقها لجلهيا فيل  ذكير الافسي، فهيو حاميل لوائيه لإ  عيد الافس، لااصول لوخع علوو اسس و أص
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الفقهاء فهو ااهدهم املطلق لإ  ح ر احلفاط نطق لخرسوا لسرد لأبلسوا لاساغىن لأفلسوا لإ  عي املاكلذيو  
 فهو فردهم لإلخه مرجعهم لإ  الد ابن سخنا يقدو

 
 
 [   43] صفحة  
 
 

شف عيوارهم لليه ييد طيوىل ا معرفية العربخية لالصيرف لاللغية لهيو اعظيم مين ا  الف سفة فلهم لهاك اساارهم لك
مصفه كلذي لينبيه عليأ شيىل  قلذيي فيا  سي،مه لعلوميه لمعارفيه لحمنيه لمنق ميه لاذيل ا  موضيع ا اليدين فياهلل 

ب مع يي ت معياىل يغفيير ليه ليسييكنه اعلييأ جنايه فانييه كييا  رفين االمية لفريييد الزميا  لحامييل لييواء الشيريعة لصيياح
املسلذني راسا ا العلم يبالغ ا أمر قخامه فحلق لاجلهاد لاامير فملعيرلف لالنهيي عين املنكير مبالغية ميا رأياهيا لال 

 شاهدهتا من احد لال حلظاها من فقخه
لقال ال.هيب اي ا وعت مصنفات شخ  االس و مقي الدين ابن مخذخيه فوجيدت اليف مصينف مث رأييت ليه اي يا 

 مصنفات اخر
 لمراجم ال.هيب البن مخذخه اشهر من أ  م.كر لأكثر من حتصر رمحة هللا معاىل

لراث  ال.هيب بعد مومه بقوليه     اي ميوت خي. مين اردت ألفيدع     حميوت رسيم العليوو لاليورع     اخي.ت شيخ  
انيب الشيبع االس و لانفصذت     عرى الاقأ لاشيافأ أليوا البيدع     غخبيت تيرا مفسيرا جيب      حي ا مقخيا ا

     فا  حتدث فذسلم  قة لا  يناطر فصاحب اللذع
 
 
 [   44] صفحة  
 
 

لإ  خي   و سخبويه يفه     بكيل معيىن مين الفين  يرتع     لصيار عيا  اسسيناد حافظيه     كشيعبة أل سيعخد 
  ل هيييد  ال يييبعي     لالفقيييه فخيييه فكيييا  ااهيييدا     لذا جهييياد عيييار مييين اجليييزع     لجيييود  احليييا ي مشييياهر   
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القييييادري ا الطذييييع     أسييييكنه هللا ا اجلنييييا  لال      ال علخييييا ا أوييييل ا لييييع     مييييع مالييييك لاسميييياو أمحييييد 
 لالنعذا  لالشافعي لا لعي     م أ ابن مخذة لموعد      مع خصذه يوو نفخة الفزع    

 لمنهم احلاف  املزي - 8
  النبخييل أسييااذ أئذيية اجلييرد لالاعييديل شييخ  احملييد ني وييال لهييو الشييخ  اسميياو حيياف  اسسيي و حمييدث ااعيي و احليي

 الدين أبو احلجاو يوسف الق اعي مث الكليب احلليب الدمشقي مث املزي الشافعي
للييد بظيياهر حلييب سيينة أربييع لمخسييني لسيياذائة لنشييى فملييزة لعييع الكثيي، ميين الكاييب الطييوال لالقصييار لااجييزاء 

 الكبار لغ، الكبار لرحل إىل
 
 
 [   45حة ] صف 
 
 

 عدة من اامصار لصنف كااب الاه.يب لكااب ااطراف لخرو لغ، لاحد الاخاريج املطولة لاللطاف
لكا  غزير العلم  قة حجة حسن ااخ ق صادق اللهجة مرافق هو لابن مخذخة شخ  اسسي و ا السيذاع لالنظير 

 ا علوو مع عدة من ااع و
بدمشق لدفين قيوار ابين مخذخية لكانيت جنا ميه مشيهودة لهيو الي.ي قيال فخيه مات ا عاو ا نني لأربعني لسبعذائة 

بع  العلذاء اافاضيل     ميا  ليت أعيع عين إحسيانكم خي ا     الف يل يسيند  عينكم ليرفعيه     حيىت الاقخنيا 
 فشاهدت ال.ي ععت     أذين لأضعف ما كنت أععه    

مخذخية ميا رأييت مثليه لال رأى هيو مثيل نفسيه لميا رأييت حدث غ، لاحد من الشيخوس عين امليزي أنيه قيال عين ابين 
 أحدا أعلم بكااب هللا لسنة رسول هللا لال أمبع هلذا منه

 لقال املزي أي ا عن ابن مخذخة ابن مخذخة مل ير مثله من. أربعذائة سنة
 لكاب املزي علأ كااب مروة الشخ  مقي الدين ابن مخذخة

 
 
 [   46] صفحة  
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ادي ما صورمه كااب  اصر ا ذكر حال الشخ  اسماو شخ  اسس و مقي اليدين أيب العبياس مصنخف ابن عبداهل
امحد بن عبد احلليخم بين مخذخية لذكير بعي  مصينفامه لمناقبيه ويع الشيخ  اسمياو احلياف  ايس اليدين أيب عبيد هللا 

 حمذد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي
الثياين مين حيديث احلسيين بين عليي اجليوهري مييا صيورمه عيع هيي.ا  لكايب امليزي أي يا خبطييه طبقية عياع عليأ اجلييزء

اجلزء علأ املشاي  الث  ة اسماو الع مة شخ  اسس و مقي اليدين أيب العبياس أمحيد بين مخذخية لاسمياو عليم اليدين 
 ال  ا  بقرأمه من لفظه لكامب السذاع يوسف ابن الركي

افعي لقيد افاخير قاضيي الق ياة  و اليدين السيبكي ا مروية لقد قال قاضي الق اة صاحل بن عذير البلقخيي الشي
أبخييه الشييخ  مقييي الييدين السييبكي ا  نيياء اائذيية علخييه أب  احليياف  املييزي مل يكاييب خبطييه لفظيية شييخ  اسسيي و إال 

 ابخه لللشخ  مقي الدين ابن مخذخة لللشخ  اس الدين بن أيب عذر احلنبلي
 
 
 [   47] صفحة  
 
 
 ال  ا  لمنهم احلاف  - 9

لهييو الشييخ  اسميياو احليياف  الثقيية احلجيية مييؤرس الشيياو لأحييد حمييد ي اسسيي و مفخييد احملييد ني علييم الييدين أبييو حمذييد 
 القاسم بن حمذد بن يوسف ال  ا  اسشبخلي ااصل الدمشقي صاحب الااري  ا ط، لاملعجم الكب،

 كا  أبعاء الرجال بص،ا لانق  احواهلم  ريرا
 س لساني لساذائة بدمشق لمات خبلخص حمرما ا اثلث ذي احلجة سنة مثا  ل   ني لسبعذائةللد سنة مخ

للقد حكأ بع  مشاخينا عنه أنه كا  إذا قرأ احلديث لمر به حديث ابن عباس ا قصة الرجيل الي.ي كيا  ميع 
قخامة ملبخيا فكيا  إذا قيرأ  النيب صلأ هللا علخه لسلم فوقصاه انقاه لهو حمرو فذات احلديث لفخه فلنه يبعث يوو ال

 ال  ا  يبكي ليرق قلبه فذات خبلخص حمرما
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لفخه يقول ال.هيب     إ  رمت مفاخش ا زائن كلها     لظهيور أجيزاء حيوت لعيوا      لنعيوت أشيخاس الوجيود 
 لما رللا     طالع أل أعع معجم ال  ا     

مييا  لييت أعييع عنييك كييل عارفيية     ملثلهييا أل إلخهييا يناهييي  لفخييه يقييول الشييخ  اسميياو ابيين املوصييلي الطرابلسييي    
 الكرو     لكنت فلسذع أهواكم فكخف لقد     رأياكم لبدا   ا اهلوى علم

 
 
 [   48] صفحة  
 
 

كاب ال  ا  خبطه عاع طبقة علأ جزء فخه أحاديث مناقاة من جيزء احلسين بين عرفية لهيي قيرأ هي.  ااحادييث 
ان اسماو العامل الع مية االحيد القيدلة الزاهيد العابيد اليورع احلياف  مقيي اليدين شيخ  اسسي و الثذانخة شخخنا لسخد

لاملسلذني سخد العلذاء ا العاملني ح  اامة مقادي اائذة حجة امل.اهب مفيت الفرق أبو العباس أمحد بين عبيد 
 احللخم بن عبد الس و ابن مخذخة أداو هللا بركاه لرفع درجاه

ال  ا  ا معجم شخوخه الشخ  مقي الدين فقال أمحد بن عبيد احلليخم ابين عبيد السي و بين عبيد هللا بين  لقد ذكر
أيب القاسييم بيين حمذييد بيين مخذخيية احلييراين الشييخ  مقييي الييدين أبييو العبيياس اسميياو اجملذييع علييأ ف ييله لنبلييه لدينييه قييرأ 

ث لكا  إماما ال يلحق غبار  ا كل شييء لبليغ القرآ  لبرع فخه لالعربخة لااصول لمهر ا علذي الافس، لاحلدي
رمبة االجاهاد لاجاذعت فخه شرلط اجملاهدين لكا  إذا ذكر الافس، أهبت النياس مين كثيرة حمفوظية لحسين إييراد  
لإعطائه كل قول ما يساحقه من الرتجخح لالا يعخف لاسبطيال لخوضيه ا كيل عليم كيا  احلاضيرل  يق يو  منيه 

إىل الزهد لالعبادة لاالشاغال فهلل معاىل لالاجرد من أسيباب اليدنخا لدعياء ا ليق إىل هللا العجب ه.ا مع انقطاعه 
 معاىل

لكييا  جيلييس ا صييبخحة كييل وعيية يقييرأ علييأ النيياس مفسيي، القييرآ  العظييخم فييانافع  جلسييه لبركيية دعائييه لطهييارة 
معياىل خليق كثي، لجيرى عليأ طريقية  أنفاسه لصدق نخاه لصفاء ظياهر  لفطنيه لموافقية قوليه لعذليه لأانب إىل هللا

 لاحدة من اخاخار الفقر لالاقلل من الدنخا لرد ما يفاح به علخه
 لقال ال ذا  ا  رخيه بعد أ  ذكر لفاة ابن مخذخة للصف دفنه
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 [   49] صفحة  
 
 

لطبييياق لشييدة الزحييياو علخيييه مث قيييال لخليييق كثيي، عيييع مييينهم احليييديث لقيييرأ بنفسييه الكثييي، لطليييب احليييديث لكايييب ا
لاس بيييات لال و السيييذاع بنفسيييه ميييدة سييينني لقيييل أ  يسيييذع شيييخئا إال حفظيييه مث اشييياغل فلعليييوو لكيييا  ذكخيييا كثييي، 
احملفوظ فصار إماما ا الافس، لميا ياعليق بيه عارفيا فلفقيه فخقيال إنيه كيا  أعيرف بفقيه املي.اهب مين أهلهيا الي.ين  

ا فاصييول لالفييرلع لالنحييو لاللغيية لغيي، ذلييك ميين العلييوو كييانوا ا  مانييه لغيي،  لكييا  عاملييا فخييا ف العلذيياء عامليي
النقلخة لالعقلخة لما قطع ا الس مناظرة لال مكليم معيه فاضيل ا فين مين فنيو  العليم إال ظين أ  ذليك الفين فنيه 

 لرآ  عارفا به ماقنا له
 ن ذلكلأما احلديث فكا  حامل راياه حافظا له ممخزا بني صحخحه لسقخذه عارفا برجاله ما لعا م

لله مصانخف كث،ة لمعالخق مفخدة ا ااصيول لالفيرلع لأ يىن علخيه لعليأ ف يائله لعلوميه واعية مين علذياء عصير  
 مثل ابن دقخق العخد لابن النحاس لالقاضي احلنفي قاضي ق اة مصر ابن احلريري لابن الزملكاين لغ،هم

 لمنهم احلاف  بن رجب - 10
 القدلة ال كة احلاف لهو الشخ  اسماو الع مة الزاهد 

 
 
 [   50] صفحة  
 
 

العذييدة الثقيية احلجيية لاعيي  املسييلذني مفخييد احملييد ني  ييين الييدين أبييو الفييرو عبييد الييرمحن بيين الشييخ  اسميياو املقييرىء 
 احملدث أمحد بن رجب البغدادي الدمشقي احلنبلي

 أحد اائذة الزهاد لالعلذاء العباد موا سنة مخس لمسعني لسبعذائة بدمشق
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قييد حييدث ميين حفيير حلييد ابيين رجييب إ  الشييخ  ابيين رجييب جيياء قبييل أ  ميييوت أبايو قييال فقييال   احفيير   هنييا ل 
حلدا لأشار إىل البقعة اليت دفن فخها قال فحفرت له فلذا فرغ نزل ا الق  لاضطجع فخه فىعجبه لقال ه.ا جخيد 

 نعشه فوضعاه ا ذلك اللحد للارياه فخه مث خرو قال فوهللا ما شعرت بعد أايو إال لقد أليت به مخاا حمذوال ا
لييه مصييينفات مفخيييدة لمؤلفيييات عدييييدة منهيييا شيييرد جيييامع الرتمييي.ي لشيييرد مييين ألل صيييحخح البخييياري إىل اجلنيييائز 

 شرحا نفخسا لله كااب طبقات أصحاب م.هبه جعله ذي  علأ من بدأ به لهو القاضي أبو يعلأ بن الفراء
  و بن عبد هللا بن أيبقال فخه أمحد بن عبد احللخم بن عبد الس

 
 
 [   51] صفحة  
 
 

القاسم ا  ر بن حمذد بن مخذخة احلراين مث الدمشقي اسماو الفقخه اجملاهد احملدث احلاف  املفسر ااصيو  الزاهيد 
 مقي الدين أبو العباس شخ  اسس و لعلم ااع و لشهرمه مغي عن اسطناب ا ذكر  لاسسهاب ا أمر 

ب مروييية ابييين مخذخييية لفخهيييا ذكييير موميييه لدفنيييه مث قيييال لصيييلأ علخيييه صييي ة الغائبييية ا غاليييب بييي د مث ذكييير ابييين رجييي
اسس و القريبة لالبعخدة حىت ا ب د الخذن لالصني لأخ  املسيافرل  أنيه نيودي أبقصيأ الصيني للصي ة علخيه ييوو 

 اجلذعة الص ة علأ مروا  القرآ 
 لمنهم احلاف  ابن عبد اهلادي - 11

شخ  اسماو الع مة احلاف  الناقد ذل الفنو  عذيدة احمليد ني مياقن احمليررين ايس اليدين حمذيد بين أمحيد بين لهو ال
 عبد اهلادي بن عبد احلذخد بن عبد اهلادي بن قدامة بن مقداو بن نصر املقدسي الصاحلي احلنبلي

رلايت لعييي فحلييديث لأنواعييه للييد سيينة أربييع أل مخييس لسيياذائة لقييرأ القييرآ  فلييرلاايت لعييع مييا ال لصييأ ميين امليي
 لمعرفة رجاله لعلله لمفقه لأفىت لدرس لوع لألف لكاب الكث، لصنف لمصدى لإلفادة

لمن مصنفامه منقخح الاحقخق ا أحاديث الاعلخق اليدا  لاحمليرر ا ااحكياو لالكي و عليأ أحادييث  اصير ابين 
 احلاجب مؤلفا 
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 [   52] صفحة  
 
 

 الرد فخذا ألرد  علأ ابن مالك لوع الافس، املسند لكنه مات قبل إ امه مطول ل اصر لجزء ا
 لكا  إماما ا علوو كالافس، لاحلديث لااصول لالفقه لاللغة لالعربخة

لذكير  احلياف  الي.هيب ا معجذييه املخياص فحمليد ني لا طبقييات احلفياظ لأ يىن علخيه فخهذييا  نياء محخيدا لقييال لهللا 
 ال لاسافدت منهما اجاذعت به ق  إ

 مات سنة أربع لأربعني لسبعذائة بدمشق لكانت جنا مه حافلة
لمن مصنفامه كااب مناقب ابن مخذخة ا الد قال فخه هو الشخ  اسماو العامل العاميل اليرفين إمياو اائذية لع مية 

الدهر شيخ  اسسي و بركية  اامة لمفيت الفرق لتر العلوو سخد احلفاظ لفارس املعاين لاالفاظ فريد العصر للحخد
ااانو ع ميية الزمييا  لمروييا  القييرآ  لعلييم الزمييا  لألحييد العبيياد قييامع املباييدعني لآخيير اجملاهييدين يقييأ الييدين ابييو 
العبيياس أمحييد ابيين الشييخ  اسميياو الع ميية شييهاب الييدين أيب احملاسيين عبييد احللييخم إبيين الشييخ  اسميياو الع ميية شييخ  

ت عبد الس و بين مخذخية احليراين نزييل دمشيق لصياحب الاصيانخف الييت مل يسيبق إىل اسس و اد الدين أيب ال كا
مثلها لال يلحق ا شكلها موحخدا أل مفس،ا لإخ صا لفقها لحديثا للغة ل وا لوخع العلوو كابيه طافحية بي.لك 

لاسانبيية لاجل ليية لاملهابيية لاناهيت الخييه اسماميية ا العلييم لالعذييل لالزهييد لالييورع لالشيجاعة لالكييرو لالاواضييع لاحللييم 
 لاامر فملعرلف لالنهي عن

 
 
 [   53] صفحة  
 
 

املنكر لسائر أنواع اجلهاد مع الصدق لاامانة لالعفة لالصخانة لحسن القصد لاسخ ص لاآلباهال إىل هللا لكثيرة 
ليييق لاسحسييا  إليييخهم ا ييوف منييه لاملراقبييية لييه لشييدة الاذسيييك فآل يير لالييدعاء إىل هللا لحسييين ااخيي ق لنفييع ا 

 لالص  علأ من آذا  لالصفح عنه لالدعاء له لسائر أنواع ا ،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

22 

22 

لكا  رمحه هللا سخفا مسلوال عليأ املخيالفني لشيجا ا حليوق أهيل ااهيواء مين املبايدعني لإماميا قائذيا ببخيا  احليق 
 لنصرة الدين

كر  اامصيار لضينت  ثليه ااعصيار لاشياغل لكا  ترا ال مكدر  الدالء لح ا يقادي به الرجال االباء لطفت ب. 
فلعلوو لكا  ذكخا كث، احملفيوظ إماميا ا الافسي، لميا ياعليق بيه عارفيا فلفقيه لاخيا ف العلذياء لااصيلني لالنحيو 

 لاللغة لغ، ذلك من العلوو النقلخة لالعقلخة
 لما مكلم معه فاضل ا فن إال ظن أ  ذلك الفن فنه لرآ  عارفا به ماقنا له

لأمييا احلييديث فكييا  حافظييا لييه ممخييزا بييني صييحخحه لسييقخذه عارفييا برجالييه ما ييلعا ميين ذلييك للييه مصييانخف كثيي،ة 
 لمعالخق مفخدة ا الفرلع لااصول

للقد أ ىن علخه لعلأ ف ائله واعة من علذاء عصر  للقد مروه ابن عبد اهلادي ه.ا بشخ  اسس و ميدار أكثير 
 خط،ة لعد كث،ا من مصنفامه لنص علأ نفائس من مؤلفامه لذكر من مناقبه ا مرواه أشخاء

 
 
 [   54] صفحة  
 
 

 لذكر  ا كاابه طبقات احلفاظ برتوة  اصرة لنعوت جامعة حمررة من ألصاف اائذة رمحه هللا معاىل
كايب   لقال من هللا معاىل علأ الشخ  بسرعة الكاابة ليكاب من حفظه من غ، نقل قيال لأخي ين غي، لاحيد أنيه

الدا لطخفا ا يوو لكاب غ، مرة أربعني لرقة ا جلسة لأحصخت ما كابه ا يوو لبخ ه فكا  مثانخة كيراريس ا 
مسييىلة ميين أشييكل املسييائل لكييا  يكاييب علييأ السييؤال الواحييد الييدا لأمييا جييواب يكابييه فخييه مخسييني لرقيية لسيياني 

 فكث، جدا
 لمنهم ابن ف ل هللا العذري - 12

ضل البارع النبخل العامل ااصخل أبو العباس أمحد ابن القاضي اسماو ميني مملكة اسس و لا بين لهو القاضي الفا
 ف ل هللا العدلي العذري الشافعي

 للد سنة سبع لمسعني لساذائة لموا سنة مسع لأربعني لسبعذائة
 ذكر  ال.هيب ا معجذه املخاص فحملد ني لقال صاحب النظم لالنثر لاملآ ر
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بيين ف ييل هللا هيي.ا ا  رخيييه املسييذأ  سييالك اابصيار ا ممالييك اامصييار ا مرويية ابيين مخذخيية لهييي طويليية لقيال ا
 مبلغ كراسة فىكثر

 
 
 [   55] صفحة  
 
 

 لمنهم أمحد ابن عبد احللخم بن عبد الس و الع مة احلاف  اجملاهد املفسر شخ  اسس و اندرة العصرة علم الزهاد
حي جئاييه لالبييدر ميين أي ال ييواحي رأياييه رضييع  ييدي العلييم منيي. فطييم لطلييع لجييه الصييباد هيو البحيير ميين أي النييوا

لخحاكخه فلطم لقطع اللخل لالنهار ردائني لاخت. العلم لالعذيل صياحبني إىل أ  أنسيأ السيلف هبيدا  لألى ا ليف 
اه، الشيهور عن بلوغ مدا  علأ أنه من بخت نشىت منه علذاء ا سالف الدهور لنشىت منه عظذياء عليأ املشي

فىحخا معامل بخاه القدمي إذ درس لجىن من فننه الرطخب ما غيرس لأصيبح ا ف يله آيية إال أنيه آيية احليرس عرضيت 
لييه الكييدي فزحزحهييا لعارضيياه البحييار ف ح ييها مث كييا  أميية لحييد  لفييردا حييىت نييزل حلييد  أمخييل ميين القييرانء كييل 

ول فلعلذيياء مشيحو  بنجييوو السيذاء  ييوو ا عظيخم لأمخيد ميين أهيل البييدع كيل حييديث لقيدمي جياء ا عصيير ميىه
جوانبه تور خ ارو لمط، بني خافقخه نسور قشياعم لمشيرق ا أنديايه بيدلر دجنية لمي ق ا ألويايه صيدلر أسينة 
إال أ  اسيييه طذسيييت مليييك النجيييوو لتييير  طيييم عليييأ مليييك الغخيييوو لاباليييع غيييدير  املطذيييئن جيييدالهلا لاقاليييع طيييود  

الكاائب فحطم صيفوفها لخطيم أنوفهيا لأمخيدت أنفاسيهم رليه لأكذيدت شيراراهتم  املرجحن جنادهلا مث عبخت له
 مصابخحه     مقدو ركاف فخهم إماما     للوال  ملا ركبوا لراء     

فجذييع أشيياات امليي.اهب لشيياات اليي.اهب لنقييل عيين أئذيية اسويياع فذيين سييواهم ميي.اهبهم املخالفيية لاساح ييرها 
 عر أبو حنخفة بزمانه لملك أمر  ادىن عصر  إلخه مقرتفلمثل صورهم ال.اهبة لأح رها فلو ش

 
 
 [   56] صفحة  
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أل ماليك اجيرى لراء  أشيهبه لكوكبيا أل الشييافعي لقيال لخيت هي.ا كيا  لييينو لليدا للخايي كنيت ليه أف أل الشييخباين 
لظنييا حتقخقييه ميين  ابيين حنبييل ملييا الو عيي.ار  إذ غييدا منييه لفييرط العجييب أشييخبا ال بييل دالد الظيياهري لسيينا  البيياطي

مناحله أل ابن حزو لالشهرسااين حلشير كيل منهذيا ذكير  ا  ليه أل احلياكم النخسيابوري لاحلياف  السيلفي اضيافه 
 ه.ا إىل مسادركه له.ا إىل رحله

مييرد إلخييه الفايييالى لال يردهييا لمفييد علخيييه فخجخييب عنهييا أبجوبييية كىنييه كييا  قاعيييدا هلييا يعييدها     أبيييدا علييأ طيييرف 
    فكىمنا هي دفعية مين صيخب     لكيا  مين أذكيأ النياس كثي، احلفي  قلخيل النسيخا  قلذيا حفي  اللسا  جوابه 

 شخئا فنسخة
لكييا  إمامييا ا الافسيي، لعلييوو القييرآ  عارفييا فلفقييه لاخييا ف الفقهيياء لااصييولخني لالنحييو لمييا ياعلييق بييه لاللغيية 

اييابني لعلييم أهييل البييدع لغيي، ذلييك ميين العلييوو لاملنطييق لعلييم اهلخئيية لاجليي  لاملقابليية لعلييم احلسيياب لعلييم أهييل الك
 النقلخة لالعقلخة

 لما مكلم معه فاضل ا فن من الفنو  إال ظن أ  ذلك الفن فنه
لكييا  حافظيية للحييديث ممخييزا بييني صييحخحه لسييقخذه عارفييا برجالييه ما ييلعا ميين ذلييك للييه مصييانخف كثيي،ة لمعييالخق 

 البدع فلكااب لالسنةمفخدة لفاالى مشبعة ا الفرلع لااصول لاحلديث لرد 
 
 
 [   57] صفحة  
 
 

 لمنهم هباء الدين السبكي - 13
لهو الشخ  اسماو الع مة قاضي الق اة علم املناظرين أحد املابحرين هباء اليدين حمذيد بين عبيد الي  بين ليا بين 

 علي بن  او اانصاري ا زرجي السبكي الشافعي
 ع لسبعني لسبعذائةللد سنة سبع لسبعذائة لموا بدمشق سنة سب

ذكر  ال.هيب ا معجذه فقال إماو مابحر مناظر بص، فلعلم حمكم للعربخة لغ،ها قال لانب ا احلكيم يعيي عين 
اسماو مقي الدين السبكي مث ل  الق اء اساق ال سنة مثا  لمخسني لسبعذائة مث ل  ق ياء اليداير املصيرية سينة 

 ني مث ل  ق اء دمشق اثنخاست لساني مث صرف عنه عاو ا نني لسبع
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قيال الع مية صياحب كاياب اليرد اليوافر حكيأ بعي  مين لقخايه مين الشيخوس أنيه ح ير ميرة ميع قاضيي الق ياة هبييا 
الدين السبكي درسا ألقا  فملدرسة الرلاحخية بدمشيق فجياء طائفية مين القلندريية يسيىلونه فيىمر هليم بشييء مث جياء 

 طائفة أخرى من احلخدرية لهو ياوضى علأ
 
 
 [   58] صفحة  
 
 

بركة املدرسة امل.كورة فىمر هلم بشيء مث جاء فصلأ ركعايني مث قيال رحيم هللا ابين مخذخية كيا  يكير  هيؤالء الطوائيف 
علأ بدعهم قال فلذيا قيال ذليك ذكيرت ليه كي و النياس ا ابين مخذخية فقيال   لهللا اي في   ميا ييبغ  ابين مخذخية 

ري ما يقول لصاحب اهلوى يصد  هوا  عن احلق بعيد معرفايه بيه قيال إال جاهل أل صاحب هوى فاجلاهل ال يد
 فىعجبي ذلك منه لقبلت يد  لقلت جزاك هللا خ،ا

قال فكخف ه.ا لو عع مما صحت به الرلاية عن شخ  اسس و مقي الدين السبكي من مدحيه البين مخذخية لطيار 
حية شيهدت هليا ضيراهتا     لالف يل ميا شيهدت فرحا من السرلر لانشيد ماذيث  بي.لك البخيت املشيهور     لملخ

 به ااعداء    
كاب احلاف  ال.هيب فخذا اشاهر إىل الشخ  مقي الدين السبكي يعامبه علأ ميا صيدر فكايب اجليواب يعاي.ر عين 
ملك احلاداثت لمن بع ه ما أشار إلخه الشخ   ين الدين بين رجيب ا كاابيه الطبقيات فقيال لمميا لجيد ا كاياب  

ة قاضي الق اة أبو احلسن السبكي إىل احلاف  ال.هيب ا أمر الشخ  مقيي اليدين يعيي ابين مخذخية أميا كابه الع م
قييول سييخدي ا الشييخ  فيياملذلوك ياحقييق كيي  قييدر  ل خييارة تيير  لموسييعه ا العلييوو الشييرعخة لالعقلخيية لفييرط ذكائييه 

يقييول ذلييك دائذييا لقييدر  ا نفسييي لاجاهيياد  لبلوغييه ا كييل ميين ذلييك املبلييغ اليي.ي ال ياجييال  الوصييف لاملذلييوك 
 أعظم من ذلك لأجل مع ما وع هللا له من الزهادة لالورع لالداينة نصرة احلق

 
 
 [   59] صفحة  
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لالقخاو فخه ال لغيرأ سيوا  لجرييه عليأ سينن السيلف لأخي.  مين ذليك فملىخي. االاث لغرابية مثليه ا هي.ا الزميا  

 بل من أ ما  إناهأ
 لمنهم - 14

عييامل الفاضييل احملييدث أبييو املعييا  حمذييد بيين طغريييل ا ييوار مي أخيي. عيين خ ئييق ميين رلا  اآلاثر مييات سيينة الشييخ  ال
 سبع ل   ني لسبعذائة

كايب خبطييه عياع طبقيية فقيال لسييخدان الشيخ  اسميياو الع ميية الصيدر الكبيي، الكاميل القييدلة احلياف  الزاهييد العابييد 
دى الطوائيف لسيا  الشيريعة ااهيد العصير لحخيد اليدهر إمياو الورع شخ  اسس و مفيت الفرق حجة املي.اهب مقاي

اائذيية مقييي الييدين أيب العبيياس أمحييد لذكيير بقخيية نسييبه لشييخخنا اسميياو العييامل الزاهييد الييورع احملييدث العذييدة احلجيية 
احلاف  الكب، حمدث العصر وال الدين أيب احلجاو يوسف بن الزكي املزي لذكر بقخة املشاي  لالقيارىء لبعي  

 امعنيالس
 لمنهم - 15

العييامل الفاضييل احملييدث البييارع املييؤرس وييال املييؤرخني اييس الييدين حمذييد بيين الشييخ  املسييند الكبيي، لييا بيين الشييخ  
 الفقخه الفاضل ااديب البارع حمذد بن سعخد بن مفلح املقدسي الدمشقي الصاحلي لذكر  ال.هيب ا معجذه

 
 
 [   60] صفحة  
 
 

زء احلسين بين عرفيه الشيخ  اسمياو العيامل الع مية االحيد البيارع احلجية احلياف  الزاهيد كاب خبطه ا طبقة عاع جل
العابد الورع شخ  مشاي  اسس و بقخة اائذة ااع و إمياو اائذية قيدلة اامية ع مية الزميا  فرييد العصير لاالا  

ل بقيراءة الشيخ  اسمياو العيامل الع مية تر العلوو مقي الدين أيب العباس أمحد لذكر بقخية نسيبه لبقخية املشياي  مث قيا
 احلاف  الناقد البارع مؤرس اسس و علم الدين ال  ا 

 لمنهم - 16
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الشخ  العامل الفاضل احملدث املؤرس املفخد ااديب أبو حمذد احلسن ابن الشخ  اسماو احلياف  عذير بين احلسين بين 
 عذرل بن حبخب الدمشقي احلليب
ع لرلى للييه مؤلفييات عييدة منهييا درة ااسيي ك ا دلليية اامييراك قييال فخييه ا مرويية عييع احلييديث لوييع فييىلعأ لعيي

سيينة مثييا  لعشييرين لسييبعذائة لفخهييا مييوا شييخ  اسسيي و مقييي الييدين أبييو العبيياس أمحييد بيين عبييد احللييخم بيين عبييد 
اب لالسيينة السيي و بيين مخذخيية تيير  اخيير ا النقلخييات لحيي  ميياهر ا حفيي  عقائييد العقلخييات لإميياو ا معرفيية الكايي

لمهيياو ال ميخييل إىل حيي لة ميين املنيية كييا  ذا لرع  ائييد ل هييد فرعييه ا رلأ الرضييأ مائييد لسييخاء لشييجاعة لعزليية 
لقناعة لمصانخف مشيهورة لفايالى أع مهيا منشيورة يصيدع فحليق ليياكلم فخذيا جيل لدق لفمير فملعيرلف لينهيأ 

 عن املنكر ليثابر علأ إقامة احلدلد إ  شكر أل مل يشكر
 
 
 [   61] صفحة  
 
 

لك.لك الع مة صاحب الفاالى القاعخة ا م.هب السادة احلنفخة يرتجم ابن مخذخة بشيخ  اسسي و عنيد  - 17
 ذكر  ا عدة مواضع من فااليه

لفجلذلة ف.كر العلذاء ااع و الي.ين مرويوا ابين مخذخية بشيخ  اسسي و لأ نيوا علخيه مميا يطيول لهيم كثي،ا جيدا ذكير 
 الرد الوافر  و مثانني يرتوهم مث ي.كر مدحهم البن مخذخةمنهم صاحب 

لقد قال الشخ  اسماو قاضي ق اة مصر لالشاو مفيت املسلذني حمذد ابن الشخ  صيفي اليدين اانصياري احلنفيي 
 ابن احلريري إ  مل يكن ابن مخذخة شخ  اسس و فذن

قرشي قاضي أهل دمشق ا عصير  للاعي  أهيل لسئل الشخ  اسماو الع مة احملدث أبو حفص عذر بن مسلم ال
 مصر عن الشخ  مقي الدين ابن مخذخة فقال هو شخ  اسس و علأ اسط ق

لقييد أ ييىن علييأ الشييخ  ابيين مخذخيية علذيياء بغييداد لأرسييلوا كابييا ا شييىنه ملييا كييا  حمبوسييا فلقلعيية مكاييوب فخهييا مث إ  
 لدهر فريد العصر طرا  املذلكةه.ا الشخ  املعظم اجللخل لاسماو املكرو النبخل ألحد ا
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 [   62] صفحة  
 
 

امللكخة لعلم الدللة السلطانخة لو أقسيم مقسيم فهلل العظيخم القيدير إ  هي.ا اسمياو الكبي، ليخس ليه ا عصير  مما يل 
 لال نظ، لكانت ميخنه برة غنخة عن الاكف، لقد خلت من لجود مثله السيبعة ااقيالخم إال هي.ا اسقليخم يوافيق عليأ
ذلك كل منصف جبل علأ الطبيع السيلخم للسينا فلثنياء علخيه نطرييه بيل ليو أطنيب مطنيب ا مدحيه لالثنياء علخيه 
ملا أمأ علأ بع  الف ائل اليت فخه أمحد بن مخذخة درة ياخذة يانافس فخها مشيرتى لال مبياع ليخس ا خيزائن املليوك 

م ااعاع لألهأ قوى املابوعني لاامباع عاع رفيع درة  ا لها لمؤاخخها انقطعت عن لجود مثله ااطذاع للقد أص
أيب العبيياس أمحييد بيين مخذخيية إىل القيي ع للييخس يقييع ميين مثلييه أميير ييينقم منييه علخييه إال أ  يكييو  أمييرا قييد لييبس علخييه 

 لنسب إىل ما ال ينسب مثله إلخه
أرسيلوها ا مكامبياهتم لالاطويل عليأ احل يرة العلخية ال يلخيق إ  يكين ا اليدنخا قطيب فهيو القطيب عليأ الاحقخيق 

 لفااليهم املوافقة لقوله الناصرة له لقد ذكرت ذلك كله ا كااب مناقب ابن مخذخة
للقييد أنصييف ابيين ف ييل هللا العذييري حخييث قييال ا مرويية ابيين مخذخيية فلقييد اجاذييع علخييه عصييب الفقهيياء لالق يياة 
 صييير لالشييياو لحشيييدلا علخيييه خيييخلهم لرجلهيييم فقطيييع اجلذخيييع لأليييزمهم احلجيييج الواضيييحات أي إليييزاو فلذيييا أفلسيييوا 

ا  يا عذليوا لجييزي الي.ين أحسينوا أخ.ل  فجلا  لاحلكاو لقد م يأ لم يوا إىل امللخيك العي و لخجيزي الي.ين أسياءل 
 31فحلسىن النجم 

 
 
 [   63] صفحة  
 
 

 فصل ا لفاة شخ  اسس و ابن مخذخة
قال الشخ  اسماو العامل الع مة احلاف   قة احملد ني عذدة املؤرخني علم املفسرين ابن كث، الدمشيقي الشيافعي ا 

قعدة منها كانت لفاة شخ  اسس و أيب العباس أمحيد بين  رخيه مث دخلت سنة مثا  لعشرين لسبعذائة ا ذي ال
مخذخة قدس هللا رلحه قال لقد امفق مومه ا سحر لخلة اس نني ف.كر ذلك مؤذ  القلعة عليأ املنيارة هبيا لمكليم هبيا 
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احلييراس علييأ اابرجيية فذييا أصييبح النيياس إال لقييد مسييامعوا هبيي.ا ا طييب اجلسييخم فبييادر النيياس إىل االجاذيياع حييول 
لعة من كل مكا  أمكنهم اجمليء منه حىت من الغوطية لامليرو لمل يطيب  أهيل ااسيواق شيخئا لال فاحيوا كثي،ا مين الق

اليييدكاكني الييييت مييين شيييى ا أ  مفييياح ألائيييل النهيييار عليييأ العيييادة لكيييا  انئيييب السيييلطة قيييد ذهيييب ياصيييخد ا بعييي  
 اامكنة

ء لهتلخييل ا  افية كيل لاحييد ا نفسيه لا  نيياء مث ذكير ابين كثيي، صيفة غسيله لمحلييه لالصي ة علخييه لالنياس ا بكيا
 لأتسف لالنساء فوق ااسطحة من هناك إىل املق ة يبكني ليرتمحن

 
 
 [   64] صفحة  
 
 

 قال لفجلذلة كا  يوما مشهودا مل يعهد مثله بدمشق لال ميكن أحد حصر من ح ر اجلنا ة
 اجم كث،ة لصنف ا ذلك واعة من الف  ءقال لر ي أبشعار كث،ة لقصائد مطولة جدا لقد أفردت له مر 

قال لفجلذلة كا  رمحه هللا من كبار العلذاء ممن خيطأء ليصخب للكين كيا  خطيى  فلنسيبة إىل صيوابه كنقطية ا 
تر جلي لخطى  أي ا مغفور له كذا صيح ا البخياري إذا اجاهيد احلياكم فىصياب فليه أجيرا  لإذا اجاهيد فىخطيى 

ل اسماو مالك بن أنس كل أحد يؤخي. مين قوليه لييرتك إال صياحب هي.ا القي  صيلأ هللا فله أجر فهو مىجور لقا
 علخه لسلم إناهأ ك و ابن كث، ملخصا

لقال احلاف  ال  ا  ا  رخيه لا لخلة اس نني العشرين من ذي القعدة سنة مثيا  لعشيرين لسيبعذائة ميوا الشيخ  
لة شيخ  اسسي و مقييي اليدين أبيو العبيياس أمحيد ابين شييخخنا اسمياو املفيييت اسمياو الع مية الفقخييه احلياف  الزاهيد القييد

شيهاب الييدين أيب احملاسيين عبييد احللييخم ابيين الشييخ  اسميياو شييخ  اسسيي و اييد الييدين أيب ال كييات عبييد السيي و بيين 
امييياين مخذخيية بقلعييية دمشيييق ا القاعيية الييييت كيييا  حمبوسيييا فخهييا لاجاذيييع النييياس فلقلعييية لالطريييق إىل جيييامع دمشيييق ل 

 اجلامع لصحنه لالك عة لفب ال يد لفب الساعات لح رت اجلنا ة الساعة الرابعة للضعت ا
 
 
 [   65] صفحة  
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اجلامع لاجلند لفظو ا من شدة الزحاو لصلي علخيه ألال فلقلعية مث صيلي علخيه قيامع دمشيق عقيب الظهير لمحيل 
 من فب ال يد لذكر بقخة ذلك

دفنيه لقيت العصير لذليك ميين كثيرة مين فيت ليصيلي علخيه مين أهيل البسيامني لأهيل الغوطيية لصيفة دفنيه قيال لكيا  
لأهل القرى لغلق الناس حوانخاهم لمل ياخلف عن احل ور إال من هو عاجز مع الرتحم لالدعاء له لح ير نسياء  

ة ألف إىل أكثير كث، تخث حزرت خبذسة عشر ألف امرأة غ، اللوايت كن علأ ااسطح لأما الرجال فحزرلا  ائ
 من ذلك إىل مائيت ألف

مث قيييال لال شيييك أ  جنييييا ة أمحيييد بيييين حنبيييل كانييييت هائلييية عظخذيييية بسيييبب كثييييرة أهيييل بلييييد  لاجاذييياعهم ليييي.لك 
لمعظييخذهم لييه لإ  الدلليية كانييت حتبييه لالشييخ  مقييي الييدين ابيين مخذخيية مييوا ببلييدة دمشييق لأهلهييا ال يعشييرل  أهييل 

اذاعا ليو وعهيم سيلطا  قياهر لدييوا  حاصير مليا بلغيوا هي.  الكثيرة ميع أنيه بغداد كثرة للكنهم اجاذعوا جلنا مه اج
 مات فلقلعة حمبوسا من جهة السلطا 

لكث، من الفقهاء لالفقراء ي.كرل  عنه للنياس أشيخاء كثي،ة ينفير منهيا طبياع أهيل ااداي  ف ي  عين أهيل اسسي و 
 له.  كانت جنا مه رمحه هللا اناهأ ملخصا

مين الثقيات كنيت ممين صيلأ علخيه ا اجليامع لكيا    مساشيرف عليأ املكيا  الي.ي صيلي  لقال بع  من ح ير
 علخه بظاهر دمشق لجعلت أنظر ميخنا لااال لال أدري ألاخرهم بل رأيت الناس قد طبقوا ملك اارأ كلها

 
 
 [   66] صفحة  
 
 

ميين مخسييذائة ألييف لح ييرها  لامفييق واعيية مميين ح يير لشيياهد النيياس لاملصييلني علخييه علييأ إ ييم يزيييدل  علييأ  ييو
 نساء كث، تخث حزر  خبذسة عشر ألفا

 قال أهل الااري  مل يسذع ا جنا ة  ثل ه.ا اجلذع إال جنا ة اسماو أمحد بن حنبل
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قال الدارقطي ععيت أف سيهل بين  ايد القطيا  يقيول ععيت عبيد هللا بين أمحيد بين حنبيل يقيول ععيت أيب يقيول 
 بخنكم اجلنائزقولوا اهل البدع بخننا ل 

قييال أبييو عبييد الييرمحن السييلذي حييزر احلييزارل  املصييلني علييأ جنييا ة أمحييد فبلييغ العييدد تييزرهم ألييف ألييف لسييبعذائة 
 ألف سوى ال.ين كانوا ا السفن

لقال ابن ف ل هللا العذري ا مرواه البن مخذخة لكا  قبيل موميه قيد منيع اليدلاة لالقليم لطبيع عليأ قلبيه منيه طيابع 
لييك مبييدأ مرضييه لمنشييى عرضييه حييىت نييزل قفييار املقييابر لمييرك فقييار املنييابر لحييل سيياحة ربييه لمييا ليياذر اامل فكييا  ذ

لأخ. راحة قلبه من ال ئم لالعاذر فذات لما مات ال بل حخي لعرف قدر  ا  مثليه ميا رئيي ميا بيرد عليأ امليآ ر 
 ال خيجله إىل أ  صرعه أجله لأ   بش، اجلنة يساعجله فاناقل إىل هللا لالظن به أنه

 
 
 [   67] صفحة  
 
 

لكا  يوو دفنه يوما مشهودا للقاا معيدلدا ضياقت بيه البليد لظواهرهيا لمي.كرت بيه ألائيل الير ااي لآلاخرهيا لمل يكين 
أعظيم منهيا مني. مئيني سينني جنييا ة رفعيت عليأ الرقياب للطئيت ا  حامهييا ااعقياب لسيار مرفوعيا عليأ الييرخلس 

 ابعه الزفرات كا  أمة لحد  لفردا حىت نزل حلد مابوعا فلنفوس حتدل  الع ات لم
لراث  بقصييخدة طويليية منهييا     بيير السييوابق مماييد العبييارة ال     ينالييه ملييل فخهييا لال ضييجر     لمل يكيين مثلييه بعييد 
الصحابة ا     علم عظخم ل هد ما له خطر     طريقة كا  ميشي قبل مشخاه     هبا أبو بكر الصديق أل عذر 

.اهب ا أقييوال أربعيية     جيياءلا علييأ أ يير السييباق لاباييدرلا     ملييا بنييوا قبلييه علخييا ميي.اهبهم     بييىن     فييرد امليي
لعذر منها مثل ما عذرلا     مثل اائذة قيد أحخيا  ميا م     كىنيه كيا  فيخهم لهيو مناظير     إ  يرفعيوهم وخعيا 

إ  ذا عجييب     حقييا اللكوكيب الييدري قييد قيي لا رفيع مباييدأ     فحقييه الرفييع أي يا إنييه خيي      قييالوا قي ان  قلنييا 
    مل يبكه ندما من ال يصيخب دميا     جييري بيه دمييا هتذيي لمنهذير     هلفيي علخيك أف العبياس كيم كيرو     مليا 
ق ييخت ق ييأ ميين عذيير  العذيير     سييقأ  ييراك ميين الييوعي صييخبه     ل ار مفنيياك قطيير كلييه قطيير     اي لاراث ميين 

  ألر ت قليب انرا لقدها الفكر     اي لاحدا لست أسياثي بيه أحيدا     مين ااانو لال أبقيي علوو اانبخاء  أ   
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لال أذر     اي عاملا بنقول الفقه أوعهيا     أعنيك حتفي   الت كذيا ذكيرلا     كيم مين فيىت جاهيل غير أبنيت ليه 
 رشد املقال فزال اجلهل لالغرر

 
 
 [   68] صفحة  
 
 

هليوا     عظيخم قيدرك لكين سياعد القيدر     قيالوا أبنيك قيد أخطيىت لاحيدة     لقيد ما أنكرلا منك إال أ يم ج
يكيو  فهي  منييك مغافير     لمين يكييو  عليأ الاحقخيق ااهييدا     ليه الثيواب علييأ احليالني ال اليو ر     أمل مكيين 

مهيا منيك ال أبحاديث النيب إذا     سيئلت معيرف ميا أتيت لميا مي.ر     حاشياك مين شيبه فخهيا لمين شيبه     ك 
يبقأ له أ ر     علخك ا البحيث أ  مبيدي غوام يه     لميا علخيك إذا مل مفهيم البقير     قيدمت هلل ميا قيدمت 
من عذل     لميا علخيك هبيم ذميوك أل شيكرلا     هيل كيا  مثليك مين خيفيأ علخيه هيدى     لمين عائيك مبيدل 

 ذا ا وف لاحل.ر    ااجنم الزهر     لكخف حت.ر من شيء مزل به     أنت الاقي فذا
لقد قال اافاضل ا الشخ  ابن مخذخة مرا ي كث،ة ذكرت جانبا منها ا كاايب الكواكب الدرية ا مناقب اجملاهيد 

 ابن مخذخة
لقال الشخ  اسماو احلاف  أبو حفص عذر البغدادي البزار ا مروة ابن مخذخة لميا لصيل خي  موميه إىل بليد فخذيا 

  وخع جوامعه لاامعه خصوصا أرأ مصر لالشاو لالعراق لم يز لالبصرة لقراها لغ،هانعلم إال لصلي علخه ا
 لأطال ا معداد ف ائل الشخ  لوع له مروة مفردة عاها ااع و العلخة ا مناقب اسماو ابن مخذخة

 لقد مقدو قول احلاف  ابن رجب أنه صلأ علأ ابن مخذخة ص ة
 
 
 [   69] صفحة  
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 غاليب بي د اسسي و القريبيية لالبعخيدة حيىت ا اليخذن لالصيني لأخيي  املسيافرل  أنيه نيودي أبقصيأ بيي د الغائيب ا
 الصني للص ة علخه يوو وعة الص ة علأ مروا  القرآ  رمحه هللا معاىل

اسييه اللهييم مغذييد  برمحاييك لرضييوانك لأسييكنه أعلييأ فييراديس جنامييك لانفعنييا ب كامييه الييوافرة لعلومييه الزاخييرة لأنف
 الطاهرة لأسرار  الباهرة لأسرارير  الزاهرة لاوع لنا بني خ،ي الدنخا لاآلخرة آمني آمني

 
 
 [   71] صفحة  
 
 

 خا ة لطخفة
فقد كاب واعة من اائذة ااما ل لالعلذاء اافاضل مقاري  علأ كااب الرد الوافر مصنخف اسماو العامل االحيد 

بن انصر الدين الشافعي خادو السنة ال.ي ألفه ا اليرد عليأ مين يطعين ا ابين  القدلة احلاف  أيب عبد هللا حمذد
مخذخة للقد فلغ ه.ا الطاعن املاهال  ب.نبه لاملاجرىء علأ ربه فنسب الشخ  إىل الكفر بل نسب معه أي ا مين 

 أطلق علخه شخ  اسس و
يعيد نفسيه بشيرا لهيو مين اانعياو لميا هيو إال  فانظر إىل ما يقع من سفهاء ااانو لرعاع اللئاو لغوغاء العواو لمن

 علأ حد قول ااعشأ     كناطح صخرة يوما لخوهنها     فلم ي رها لألهأ قرنه الوعل    
 لاناقخت منه ه.  الرتاجم مع بع   لائد لطخفة

 
 
 [   72] صفحة  
 
 

 صورة مفري  اسماو احلاف  ابن حجر العسق ين - 18
   ال.ين اصطفأاحلذد هلل لس و علأ عباد
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لقفييت علييأ هيي.ا الاييىلخف النييافع لاجملذييوع اليي.ي هييو للذقاصييد اليييت وييع اجلهييا جييامع فاحققييت سييعة إطيي ع 
اسماو ال.ي صينفه لم يلعه مين العليوو النافعية  يا عظذيه مين العلذياء لشيرفه لشيهرة إمامية الشيخ  مقيي اليدين ابين 

ق إىل اآل  علييأ االسيينة الزكخيية ليسيياذر غييدا كذييا  مخذخيية أشييهر ميين الشييذس لملقخبييه بشييخ  اسسيي و ا عصيير  ف
كييا  فامييس لال ينكيير ذلييك إال ميين جهييل مقييدار  ل نييب اسنصيياف فذييا أعظييم غليي  ميين معيياطأ ذلييك لأكثيير 
عثار  للو مل يكن من الدلخل عليأ إمامية هي.ا الرجيل إال ميا نبيه علخيه احلياف  الشيه، عليم اليدين الي  ا  ا  رخييه 

س و من اجاذع ا جنا مه مميا اجاذيع ا جنيا ة الشيخ  مقيي اليدين لأشيار إىل أ  جنيا ة اسمياو أنه مل يوجد ا اس
أمحييد كانيييت حافليية جيييدا شييهدها مئيييات ألييوف للكييين لييو كيييا  بدمشييق مييين ا  ئييق نظييي، ميين كيييا  ببغييداد بيييل 

ا يعاقييدل  أضييعاف ذلييك ملييا أتخيير أحييد ميينهم عيين شييهود جنا مييه لأي ييا فجذخييع ميين كييا  ببغييداد إال ااقييل كييانو 
إمامة اسماو أمحد لكا  أم، بغداد خلخفه الوقت إذ ذاك ا غاية احملبة ليه لالاعظيخم خبي ف ابين مخذخية فكيا  أمي، 
البلد حني مات غائبا لكا  أكثر من فلبلد من الفقهاء قد معصبوا علخه حىت ميات حمبوسيا فلقلعية لميع هي.ا فليم 

سيف إال    ية أنفيس أتخيرلا خشيخة عليأ أنفسيهم مين العامية لميع ياخلف عين ح يور جنا ميه لاليرتحم علخيه لالاى
ح يور هيي.ا اجلذييع العظييخم فليم يكيين ليي.لك فعييث إال اعاقياد إماماييه لبركاييه ال قذييع سيلطا  لال غيي،  لقييد صييح 

 عن النيب صلأ هللا علخه لسلم أنه قال أنام شهداء هللا ا اارأ
 
 
 [   73] صفحة  
 
 

ين واعية مين العلذياء ميرارا بسيبب أشيخاء أنكرلهيا علخيه مين ااصيول لالفيرلع لعقيد للقد قاو علنا لشخ  مقي الد
له بسبب ذلك عدة ايالس فلقياهرة لبدمشيق لال لفي  عين أحيد مينهم أنيه أفيىت بزندقايه لال حكيم بسيفك دميه 

رتف ميع شيدة املاعصيبني علخيه حخنئي. مين أهيل الدلليية حيىت حيبس فلقياهرة مث فسسيكندرية لمين ذليك فكلهيم معيي
بسيعة علذييه لكثيرة لرعييه ل هييد  للصيفه فلسييخاء لالشيجاعة لغيي، ذلييك مين قخامييه ا نصيرة اسسيي و لالييدعاء إىل 

 هللا ا السر لالع نخة
لاملسائل اليت أنكرت علخه ما كيا  يقوهليا فلاشيهي لهي.  مصيانخفه طافحية فليرد عليأ مين يقيول فلاجسيم لالاي ي 

الي.ي أصياب فخيه لهيو ااكثير يسيافاد منيه لييرتحم علخيه بسيببه لالي.ي منه لمع ذلك فهو بشر خيطأء ليصيخب ف
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أخطييى فخييه ال يقلييد فخييه بييل هييو معيي.لر ا  أئذيية عصيير  شييهدلا لييه أب  أدلات االجاهيياد إجاذعييت فخييه حييىت كييا  
أشيد املاعصيبني علخيه لالقيائذني ا إيصيال الشيير إلخيه لهيو الشيخ  كذيال الييدين الزملكياين شيهد ليه بي.لك لكيي.لك 

 صدر الدين ابن الوكخل ال.ي مل يثبت ملناظرمه غ،  الشخ 
لميين أعجييب العجييب أ  هيي.ا الرجييل كييا  أعظييم النيياس قخامييا علييأ أهييل البييدع ميين الييرلاف  لاحللولخيية لاالحتادييية 

 لمصانخفه كث،ة شه،ة لفااليه ا ذلك ال مدخل حتت احلصر
 
 
 [   74] صفحة  
 
 

 هم إذا رألا من يكفر من ال يكفر فخا قرة أعخنهم إذا ععوا بكفر  لاي سرلر 
فالواجب علأ من ملبس فلعلم لكا  له عقل أ  ياىمل ك و الرجل من مصانخفه املشهورة أل من ألسينة مين يو يق 
بييه ميين أهييل النقييل فيي،د ميين ذلييك مييا ينكيير فخحيي.ر منييه علييأ قصييدر النصييح للييو مل يكيين للشييخ  مقييي الييدين إال 

اجلو ييية صياحب الاصيانخف النافعيية السيائرة اليييت انافيع هبييا املوافيق لاملخييالف ملذخي.  الشيخ  اييس اليدين ابيين القيخم 
 لكا  غاية ا الداللة علأ عظم منزلاه

فكخف لقد شهد له فلاقيدو ا العليوو لالاذخخيز ا املنطيوق لاملفهيوو أئذية عصير  مين الشيافعخة لغي،هم ف ي  عين 
 احلنابلة

لأ من عا  شيخ  اسسي و ال يلافيت إلخيه لال يعيول ا هي.ا املقياو فال.ي يطلق علخه مع ه.  ااشخاء الكفر أل ع
علخه بل جيب رد  عن ذلك إىل أ  يراجع احلق لي.عن للصواب لهللا يقول احلق لهو يهيدي السيبخل لحسيبنا هللا 

 لنعم الوكخل
االل سينة قال ذلك لكابه أمحد بن أمحد بن علي بن حمذد بن حجر الشيافعي لذليك ا ييوو اجلذعية  سيع ربخيع 

 مخس ل   ني لمثامنائة
له.ا صورة مقري  اسماو اهلذاو شخ  اسس و صاحب حترير الك و لإمياو احلنفخية ا  مانيه الشيخ  العخيي  - 19

 رمحه هللا معاىل
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إ  أضيوع  هير مفايق عنييه إكذياو ألسين ااانو لأبييدع ذكيرا يعبيق منيه طخييب اسفهياو محيد ميين أجيرى مياء الابخييا  ا 
   حلذل مثار املعاينعود اللسا

 
 
 [   75] صفحة  
 
 

لالبخييييا  لكشييييف ضييييبابه االهيييياو بشييييذوس احلقييييائق لأف  مييييا ا القلييييوب أبقذييييار احلقييييائق لأشييييرع أسيييينة ا ييييواطر 
لاافكيييار أبييييدي أنيييوار البصيييائر لاابصيييار إىل  غييير العليييوو لااخبيييار لأقليييع عنيييا بنسيييائم ألطافيييه عجاجييية الظنيييو  

الصيدق ا السيلوك لأراحنيا ا ركييوب أعنياق الكي و مين العثيرات لاملي و لأراحنيا عيين لالشيكوك للقيع لنيا مناشي، 
 مقاالت ال يقال فخها العثار لحم ت يساحخل فخها ااع.ار

اللهييم صييل علييأ صيياحب الييوحي لالرسييالة املخلييوق ميين طخنيية لالبسييالة اليي.ي أسييعدمه ا ذرى امللكييوت لأعطخاييه 
 لالعقاب حمذد املصطفأ املساى ر فلشفاعة يوو احلساب الكااب لقرنت بطاعاه لمعصخاه الثواب

لعلأ آله ال.ين منزهوا ا رايأ نبومه لأصحابه ال.ين مقلدلا بسخوف النصرة ا دعومه لعلأ علذاء اامية الي.ين 
اساظهرلا علأ صدمات الدهر لصولاه بنيزع ألسيناهم مين مفوييق سيهاو الطعين إىل أغيراأ العصيبخة لإقي ع أسينة 

أعييراأ اانفييس اابخيية فليي.لك صييارلا أجنذييا ل هاييداء لبييدلرا ل قاييداء فىجييدر هبييم أ  يفييو   شيياي   خوضييهم ا
 اسس و لأنصار شريعاه خ، ااانو

لبعيد فييل  مؤلييف كايياب اليرد الييوافر قييد جييد ا هيي.ا الاصينخف البييديع الزاهيير لجيي   نطقيه السييحار الييرد علييأ ميين 
ااسيياطني لااعيي و اليي.ين مبييوألا الييدار ا رايأ النعييخم لاسانشييقوا رايد مفييو  فسكفييار لعلذيياء اسسيي و لاائذيية 

الرمحة من رب كرمي فذن طعن ا لاحد منهم أل نقل غ، صيحخح عينهم فكىمنيا نفي  ا الرميال لاجايىن مين خيرط 
خم القااد لكخف لل ملن ياسم فسس و أل ياسذأ بسذة أل علم أل فهيم لإفهياو أ  يكفير مين قبليه عين ذليك سيل

هبيييخج لاعاقييياد  ال يكييياد إىل ذليييك يهيييخج للكييين مل ييييور  نيييد طبعيييه ا القيييري  مل ييييزل جييييد العييي.اب ميييرا كييياملري  
 لالعائب قهله شخئا يبدي صفحة معادامه لياخب  خب  العشواء ا حمالرامه للخس هو إال كاجلعل
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 [   76] صفحة  
 
 

ا ال يوء لسيوء بصير  لضيعفه لليخس ليه سيجخة نقيادة فشاذاو الورد ميوت حاف أنفيه لكا فيا  يايىذى بظهيور سين
لال رلييية لقييادة لمييا هييم إال صييلقع بلقيييع سييلقع صييلذعة بيين قلذعيية لهخييا  بييين بخييا  لهييي بيين يب لصييل بيين ضيييل 

 لض ل بن الا ل
لمين الشيائع املسييافخ  أ  الشيخ  اسمياو العييامل الع مية مقيي الييدين ابين مخذخية ميين شيم عيرانني اافاضييل لمين جييم 

اما يل الي.ي كييا  ليه مين اادب ميآدب مغيي.ي اارلاد لمين هيب الكي و لييه سي فة هتيز ااعطيا  املييراد بيراهني ا
لمن مثار أفكار ذلي ال اعة طبعه املغلق ا الصناعة ا الخة عن لصذة الشناعة لهو الكا ف عين لجيو   يدرات 

اب عيين الييدين طعيين الزاندقيية لامللحييدين املعيياين نقاهبييا لاملناييزع عيين عييرائس أبكييار املبيياين بكشييف جلباهبييا لهييو اليي.
 لالناقد للذرلايت عن سخد املرسلني لللذى ورات عن الصحابة لالاابعني

فذن قال إنه كافر فهو كافر حقخق لمن نسبه إىل الزندقة فهيو  نيديق لكخيف ذاك لقيد سيارت مصيانخفه ا اآلفياق 
صيدر عنييه ا مسيىلة الييزايدة لالطي ق إال عيين لليخس فخهيا شيييء مميا يييدل عليأ الزيييغ لالشيقاق لمل يكيين تثيه فخذييا 

اجاهيياد سييائغ فالمفيياق لاجملاهييد ا احلييالاني مييىجور لمثيياب للييخس فخييه شيييء ممييا ييي و ليعيياب لكيين محلهييم علييأ 
 ذلك حسدهم

 
 
 [   77] صفحة  
 
 

 الظاهر لكخدهم الباهر لكفأ للحاسد ذما آخر سورة الفلق ا احرتاقه فلقلق
البييارع الاقييي النقييي الييورع الفييارس ا علذييي احلييديث لالافسيي، لالفقييه لااصييول فلاقرييير  أال لهييو اسميياو الفاضييل

لالاحرير لالسخف الصارو عليأ املبايدعني لاحلي  القيائم أبميور اليدين لااميار فملعيرلف لالنياهي عين املنكير ذل مهية 
لعييخش لالقناعيية ميين دل  طلييب لشييجاعة لإقييداو فخذييا يييرلع ليزجيير كثيي، اليي.كر لالصييوو لالصيي ة لالعبييادة خشيين ا

 الزايدة
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لكانت له املواعخد احلسنة السنخة لاالقات الطخبة البهخة مع كفه عين حطياو اليدنخا الدنخية لليه املصينفات املشيهورة 
 املقبولة لالفاالى القاطعة غ، املعلولة

صييفو  ليه     لصييفامه لقيد كايب علييأ بعي  مصيينفامه قاضيي الق ياة ابيين الزملكياين رمحييه هللا     مياذا يقيول الوا
 جلت عن احلصر     هو حجة هلل قاهرة     هو بخننا أعجوبة الدهر    

أفيي  مكفييي شييهادة هيي.ا احليي  هليي.ا اسميياو حخييث أطلقييوا علخييه حجيية هللا ا اسسيي و لدعييوا  أ  صييفامه احلذخييد ال 
  اسسي و علخيه أل ميكن حصرها ليعجز الواصف عن عيدها لسي ها فيلذا كيا  كي.لك كخيف ال جييو  إطي ق شيخ

 الاوجه ب.كر  إلخه لكخف يسوغ إنكار املعاند املاكر احلاسد
 للخت شعري ما ماذسك ه.ا املكابر اجلاهل اجملاهر لقد علم أ  لفظة الشخ  هلا معنخا  لغوي لاصط حي

 
 
 [   78] صفحة  
 
 

 فذعنا  اللغوي الشخ  من اسابا  فخه الك 
أ  يالذيي. لييه لكيي  املعنخييني موجييود ا اسميياو امليي.كور لال ريييب أنييه كييا   لمعنييا  االصييط حي الشييخ  ميين يصييلح

شخخا جلذاعة من علذاء اسس و للا مخ.  من فقهاء ااانو فلذا كا  ك.لك كخيف ال يطليق علخيه شيخ  اسسي و 
 ا  من كا  شخ  املسلذني يكو  شخخا لإلس و

ذياء اافاضيل أركيا  اسسي و لهيم الي.ين ذكيرهم مؤليف  لقد صرد إبط ق ذلك علخيه ق ياة الق ياة ااعي و لالعل
كاياب اليرد الييوافر ا رسيالاه اليييت أبيدع فخهيا فلوجييه الظياهر لقييد اسياغنخنا بي.كر  عيين إعادميه فييالواقف علخيه ياىملييه 

 لالناظر فخه ياقبله
برهيييا  غييي، لأمييا منييياظرات هييي.ا اسمييياو فكثيي،ة ا ايييالس عدييييدة فليييم يظهيير ذليييك معاندييييه فخذيييا ادعييي بيييه علخيييه 

منكخدات ا القلوب رسخت مثار الشنا  لقصارى ذلك أنه حبس فلظلم لالعدلا  لليخس ا ذليك ميا يعياب بيه 
 ليشا 

لقد جرى علنجلة من الاابعني الكبيار مين قايل لقخيد لحيبس لإشيهار لقيد حيبس اسمياو أيب حنخفية رضيي هللا عنيه 
 لمات ا احلبس فهل قال أحد من العلذاء إنه حبس حقا
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بس اسماو أمحد لقخد ملا قال قيوال صيدقا لاسمياو ماليك ضيرب ضيراب مؤمليا شيديدا فلسيخاط لاسمياو الشيافعي لح
 محل من الخذن إىل بغداد فلقخد لاسحبخاط

 للخس ببدع أ  جيري علأ ه.ا اسماو ما جرى علأ أللئك اائذة ااع و
 
 
 [   79] صفحة  
 
 

   ئق ا جنا مه لمر خة عذر ابن الوردي فخه مث قالمث ذكر العخي لفاة ابن مخذخة لكثرة ا
لفخه يقول الع مة أ ، اليدين أبيو حخيا  رمحيه هللا معياىل     قياو ابين مخذخية ا نصير شيرعانا     مقياو سيخد ميخم إذ 
عصت م ر     فىظهر احلق إذ أاثر  درست     لأمخد الشر إذ طارت له الشرر     كنا  دث عن ح  جييء 

   أنت اسماو ال.ي قد كا  يناظر    فها   
لمثييل اسميياو أيب حخييا  إذا شييهد لييه أبنييه انصيير الشييريعة لمظهيير احلييق ل ذييد الشيير لأنييه هييو اسميياو اليي.ي كييانوا 

 يناظرل  اخئه كفا  مدحا لمزكخة
لييأ ميين فيلذا كييا  هيي.ا اسمياو هبيي.ا الوصييف بشييهادة هي.ا الع ميية لبشييهادة غي،  ميين العلذيياء الكبييار فذيا يرتمييب ع

يطلق علخه الزندقة أل ينبز  فلكفير لال يصيدر هي.ا إال عين غييب جاهيل أل انيو  كاميل فياالل يعيزر بغايية الاعزيير 
ليشهر ا اجملالس غاية الاشه، بل يؤبد ا احليبس إىل أ  ليدث الاوبية ليرجيع عين ذليك أبحسين االبية لالثياين 

 يدالى فلس سل لااصفاد لال رب الشديد ب  أعداد
لهييي.ا كليييه مييين فسييياد أهيييل هييي.ا الزميييا  لميييواين لالة اامييير عييين إظهيييار العيييدل لاسحسيييا  لقطيييع دابييير املفسيييدين 
لاسائصييال شييىفة املييدبرين حخييث ياصييدى جاهييل غيييب يييدعي أنييه عييامل يثلييب أعييراأ علذيياء املسييلذني لال سييخذا 

 ال.ين م وا إىل احلق لبه كانوا عادلني
و نقلت عنه علأ لسا  جم غف، من الناس كراميات ظهيرت منيه بي  الابياس له.ا اسماو مع ج لة قدر  ا العلو 

 لأجوبة قاطعة عند السؤال من املع  ت من غ، موقف تالة من احلاالت
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 [   80] صفحة  
 
 

لمن ولة ما سئل عنيه لهيو عليأ كرسيخه يعي  النياس لاجملليس غياص أبهليه ا رجيل يقيول ليخس إال هللا ليقيول هللا 
 هل هو كفر أل إميا  ا كل مكا 

فىجيياب علييأ الفييور ميين قييال أ  هللا معيياىل ب.امييه ا كييل مكييا  فهييو  ييالف للكايياب لالسيينة لإويياع املسييلذني بييل 
 هو  الف للذلل الث ث

بل ا الق سبحانه لمعاىل فئن من املخلوقات لخس ا  لوقامه شييء مين ذاميه لال ا ذاميه شييء مين  لوقاميه بيل 
 بائن بنفسه منهاهو الغي عنها ال

لقيد امفيق اائذية مين الصيحابة لالايابعني لاائذية ااربعية لسيائر أئذية اليدين أ  قوليه معياىل لهيو معكيم أينذيا كنيام 
لخس معنا  أنه  ال  فملخلوقات لحال فخها لال أنه ب.امه ا كيل مكيا  بيل هيو  4لهللا  ا معذلو  بص، احلديد 

رمييه ل ييو ذلييك فيياهلل سييبحانه لمعيياىل مييع العبييد أينذييا كييا  يسييذع ك مييه سييبحانه لمعيياىل مييع كييل شيييء بعلذييه لقد
ليرى أفعاليه ليعليم سير  لجنيوا  رقخيب عليخهم مهيخذن عليخهم بيل السيذوات اارأ لميا بخنهذيا كيل ذليك  ليوق هلل 

ه ال ا ذامه لال ا صفام 11لخس هللا تال ا شيء منه سبحانه لخس كذثله شيء لهو السذخع البص، الشورى 
 لال أفعاله

بل يوصف هللا  يا لصيف بيه نفسيه ل يا لصيفه رسيوله مين غي، مكخخيف لال  ثخيل لمين غي، حترييف لال معطخيل لال 
  ثل صفامه بصفات خلقه

لمي.هب السييلف إ بييات ميين غيي، مشييبخه لمنزييه بيي  معطخييل لقييد سييئل اسميياو ماليك رضييي هللا عنييه عيين قولييه معيياىل 
 الرمحن علأ العر 

 
 
 [   81] صفحة  
 
 

 فقال االساواء معلوو لالكخف اهول لاسميا  به لاجب لالسؤال عنه بدعة 5اساوى طه 
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فهي.ا اسميياو كذيا رأيييت عقخدميه لكاشييفت سيريرمه فذيين كييا  عليأ هيي.  العقخيدة كخييف ينسيب إىل احللييول لاالحتيياد 
 لالاجسخم أل ما ي.هب إلخه أهل االحتاد
سياد لهيداان إىل سيبل ا ي، لالرشياد إنيه عليأ كيل شييء قيدير لفسجابية أعاذان هللا لإايكم من الزيغ لال ي ل لالف

 جدير
حرر  منذقا فق، ربه الغي أبو حمذد حمذود بن أمحد العخي عامله هللا بلطفه ا في لاجللي بااري  الثامن عشير مين 

 ربخع االل عاو مخسة ل   ني لمثامنائة فلقاهرة احملرلسة
 او لشخ  اسس و الافهي احلنفيله.ا صورة مقري  اسم - 20

احلذيييد هلل الييي.ي جعيييل قليييوب العلذييياء كنيييو  لطيييائف احلكيييم لألسيييناهم مكفوفييية عذيييا فخيييه نقيييص أل جيييرد أل أمل 
لأعيياعهم عيين عيياع قييول الفحييش ا صييذم لخصييهم بييني ااانو ق ئييل اليينعم لجعلهييم حمفييوظني عيين ا ييوأ ا 

 ااعراأ ماجانبني عذا يؤدي إىل ظهور ااغراأ
 لصلأ هللا علأ سخدان حمذد املبعوث للعرب لالعجم لعلأ آله لأصحابه ذلي الكرو لاهلذم

لبعد فل  صاحب ه.ا الاىلخف قد أمعن لأجاد لبني لأمقن لأفاد فخذا هو املقصود لاملراد من الرد علأ من أكفير 
 علذاء اسس و لهم اائذة

 
 
 [   82] صفحة  
 
 

 ناسك مقي الدين ابن مخذخة اىل كونه شخ  اسس وااع و بنسباهم الشخ  العامل ال
فنقيول لفهلل الاوفخيق إ  الشيخ  مقييي اليدين ابين مخذخية كييا  عليأ ميا نقييل إلخنيا مين الي.ين عاشييرل  لميا اطلعنيا علخييه 
من ك و ملذخ.  ابن القخم اجلو ية ال.ي سارت مصانخفه ا اآلفاق كا  عاملا مفننا ماقنا ماقل  مين اليدنخا معرضيا 

نها ماذكنا من إقامة اادلة علأ ا صوو حافظا للسنة عارفا بطرقها عاملا فاصلني أصول اليدين لأصيول الفقيه ع
قييادرا عليييأ اسسيييانباط سسييياخراو املعييياين ال يلوميييه ا احليييق لومييية الئيييم قائذيييا عليييأ أهيييل البيييدع اجملسيييذة لاحللولخييية 

 لاملعازلة لالرلاف  لغ،هم
 عاشر يسادل علأ أحواله لألصافه آباثر لاسنسا  إذا مل خيال  لمل ي
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 للو مل يكن من آاثر  إال ما امصف به ملذخ.  ابن القخم اجلو ية من العلم لكفأ ذلك دلخ  علأ ما قلنا 
لما نقل إلخنا مما اجاذع ا جنا مه من ا لق اليت ال حتصأ حىت شبهت جنا مه قنيا ة اسمياو أمحيد رضيي هللا عنيه 

 ع ة ملن اعا 
 نقل إلخنا من مسلطه علأ اجلآ  املردة ع ة أي ا قال ملذخ.  ابن لما
 
 
 [   83] صفحة  
 
 

القييخم اجلو ييية عنييد ك مييه عيين الصييرع ا الطييب النبييوي لاخاييار أ  الصييرع علييأ قسييذني صييرع ياعلييق فاخيي ط 
لذيات فخخيرو اجليي منيه لصرع ياعلق فارلاد ا بخثة كا  شيخخنا ابين مخذخية فيت إىل املصيرلع ليياكلم ا أذنيه بك

في  يعييود إلخيه بعييد ذليك لحكاياييه ميع اليي.ي اخاطفيت  لجاييه معرلفية لمييع الي.ي كييا  يرمفيع إىل السييقف معرلفيية 
 أي ا

 فذن كا  ياصف هب.  االصاف كخف ال يلقب بشخ  اسس و
خيا أل شيخعخا أل لم.هب أهل السنة لاجلذاعة ال جيو  مكف، أجد من أهل القبلة أعيم مين أ  يكيو  سينخا أل معازل

من ا وارو لهو امليرلى عين أيب حنخفية رضيي هللا عنيه فلنيه سيئل عين طائفية مين ا يوارو فقيال هيم أخبيث ا يوارو 
 فقخل هل مكفرهم فقال ال لهك.ا املرلي عن الشافعي لااشعري لأيب بكر الرا ي
صيارى خي، منيه فيل  النصيارى لقد أخ ين من ح ير اليس هي.ا املكفير فقيال ابين مخذخية كيافر اوسيي الخهيود لالن

لالخهود هلم كاياب لابين مخذخية ال كاياب ليه فنعيوذ فهلل مين هي.  النزغية الشيخطانخة الفظخعية القبخحية ميع أنيه مل ينقيل 
 عن ابن مخذخة ك و يقا ي كفرا لال فسقا لال ما يشخنه ا دينه

مل يقييع منييه شيييء ممييا يشييخنه ا دينييه لقييد كابييت ا  منييه حماضيير قذاعيية ميين العلذيياء العييدلل اطلعنييا علخهييا أبنييه 
للصييفو  ا ملييك احملاضيير أبعظييم ممييا قلنييا  ميين ألصييافه املاقدميية لإمنييا قيياو علخييه بعيي  العلذيياء ا مسييىليت الييزايرة 

 لالط ق لق خاه من قاو علخه مشهورة
 لاملسىلاا  امل.كور   لخساا من أصول ااداي  لإمنا مها من فرلع
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 [   84] صفحة  
 
 

ة الييييت أويييع العلذييياء عليييأ أ  املخطيييأء فخهيييا ااهيييدا مثييياب ال يكفييير لال يفسيييق لالشيييخ  كيييا  يييياكلم ا الشيييريع
 املسىلاني بطريق اسجاهاد

لقد انظر  من أنكر علخه فخهذا مناظرة مشهورة أبدلية لاياو مين عارضيه فخهيا إىل الاىلييل مث قيال بعيد كي و طوييل 
ممين أويع النياس عليأ علذيه لخي،  لدينيه لمبحير  ا العليوو  عن املعرتأ لكذا لقيع ليه مثيل ذليك ا حيق شيخص

 لهو الشخ  اس الدين البساطي قاضي الق اة املالكي فلداير املصرية
 فنسىل هللا أ  ياوب علخه لأ  يصو  لسانه للساننا عن الزلل آمني

لل سييينة مخيييس ل   يييني قيييال ذليييك عبيييد اليييرمحن الافهيييي احلنفيييي عامليييه هللا بلطفيييه ا فيييي ا رابيييع عشييير ربخيييع اا
 لمثامنائة
 ه.ا صورة مقري  ما كابه الشخ  اسماو لشخ  اسس و البلقخي - 21

قال بعد ا طبة لقفت علأ ه.ا الاصينخف اجليامع لاملناقيأ البيديع املطيرب للسيامع لعذليت بشيرلط اليواقفني مين 
د العقخيا  لي يوع مسيك الثنياء عليأ اساخفاء النظر فوجدمه عقدا منظذا فليدرر يفيوق عقيود اجلذيا  لييزري بق ئي

جامعه مدى الزما  لقال لسا  احلال ا حقيه ليخس ا ي  كالعخيا  لكخيف ال هيو مشياذل عليأ مناقيب عيامل  مانيه 
 لالفائق علأ أقرانه

 
 
 [   85] صفحة  
 
 

 لال.اب عن شريعة املصطفأ فللسا  لالقلم لاملناضل عن الدين احلنخفي لكم أبدى من احلكم
صيينفات املشييهورة لاملؤلفييات املييى ورة الناطقيية فلييرد علييأ أهييل البييدع لاسحليياد القييائلني فحللييول لاالحتيياد صيياحب امل

لمن ه.ا شىنه كخف ال يلقب بشخ  اسس و لينو  ب.كر  بني العلذاء ااع و لال ع ة  ن يرمخيه  يا ليخس فخيه أل 
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د لالبيياغي لاجلاحييد لالطيياغي     لمييا ضيير نيييور ينسييبه  جييرد ااهييواد إىل قييول غيي، لجخييه فلييم ي ييير  قييول احلاسيي
الشذس إ  كا  انظرا     إلخه عخو  مل مزل دهرها عذخا     حسدلا الفىت إذ مل ينالوا سيعخه     فيالقوو أعيداء ليه 

 لخصوو    
 أعاذان هللا من حسد يسد فب اسنصاف ليصد عن وخل االصاف

س و لم.هبنا أ  من أكفر أخيا  املسيلم بغي، أتلييل فقيد كفير لكخف جيو  أ  يكفر من لقب ه.ا العامل بشخ  اس
 انه عأ اسس و كفرا

للقد افاخير قاضيي الق ياة  و اليدين السيبكي رمحيه هللا معياىل ا مروية أبخيه الشيخ  مقيي اليدين السيبكي ا  نياء 
ي اليدين ابين مخذخية لللشيخ  اائذة علخه أب  احلاف  املزي مل يكاب خبطه لفظة شخ  اسس و إال ابخه لللشخ  مق

اس الدين ابن أيب عذر فلوال أ  ابن مخذخة ا غاية العلو ا العلم لالعذل ما قر  ابن السبكي أف  معيه ا هي.  
 املنقبة اليت نقلها للو كا  ابن مخذخة مبادعا أل  نديقا ما رضي أ  يكو  أبو  قرينا له

 أنكرها علخه نعم قد نسب الشخ  مقي الدين ابن مخذخة اشخاء
 
 
 [   86] صفحة  
 
 

معاصييرل  لاناصييب للييرد علخييه الشييخ  مقييي الييدين السييبكي ا مسييىليت الييزايرة لالطيي ق لأفييرد كيي  منهذييا باصيينخف 
للخس ا ذلك ما يقا ي شخنه أص  لكل أحد يؤخ. من قوله ليرتك إال صاحب هي.ا القي  يعيي النييب صيلأ هللا 

 ه لا صرت سقطامهعلخه لسلم لالسعخد من عدت غلطام
مث إ  الظن فلشخ  مقي الدين أنه مل يصدر منه ذلك هتورا لعدلاان حاشا هلل بيل لعليه ليرأي رآ  لأقياو علخيه برهياان 
لمل نقييف إىل اآل  بعييد الاابييع لالفحييص علييأ شيييء ميين ك مييه يقا ييي كفيير  لال  ندقاييه إمنييا نقييف علييأ رد  علييأ 

 أ براءمه لعلو مرمباه ا العلم لالدينأهل البدع لااهواء لغ، ذلك مما يدل عل
لموق، العلذاء لالكبار لأهل الف ل ماعني لقد صح أ  رسول هللا صلأ هللا علخه لسيلم قيال ال يرميي رجيل رجي  

 فلفسق أل الكفر إال ارمدت علخه إ  مل يكن صاحبه ك.لك إناهأ ملخصا لهللا أعلم
 لشافعي ا ربخع االل سنة مخس ل   ني لمثامنائةلكابه الفق، إىل هللا صاحل بن عذر البلقخي ا
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لقييد كاييب أي ييا واعييات آخييرل  ميين الاقييري  أضييربنا عنييه خييوف اسطاليية لصييلأ هللا لسييلم علييأ سييخد املرسييلني 
 لخامت النبخني لعلأ آل كل لصحبه أوعني لاحلذد هلل رب العاملني

 
 
 [   87] صفحة  
 
 

  معاىلقال املؤلف مرعي احلنبلي ساحمه هللا - 22
 قد أحببت أ  أكاب مروة ا ابن مخذخة شخ  اسس و اقاداء أبللئك اائذة ااع و لحمبة ا ذلك اسماو

فييىقول قييد علذنييا علييم الخقييني لحتققنييا الاحقخييق املبييني ميين الثقييات النيياقلني لأئذيية احلييديث الناقييدين أ  ابيين مخذخيية 
اهد ال اب  املاقن املفسر أعجوبة الزما  مروا  القرآ  سخد الشخ  مقي الدين هو اسماو احلاف  احلجة العلم اجمل

احملققييييني لسييييند املييييدققني لشييييخ  اسسيييي و لاملسييييلذني لاملعييييراو ااعلييييأ ا املعييييارف لاملنهيييياو ااسييييىن ا احلقييييائق 
اهر لالعوارف برلو عاء معرفاه كواكب العناية لمنشور رايأ ح رة أع و الوالية تر لخس للبحر ما عند  للجيو 

لحييي  عيييا عليييأ السيييذاء لأيييين للسيييذاء مثيييل ميييا ليييه مييين الزلاهييير إناظذيييت بقيييدر  العظيييخم عقيييود امللييية اسسييي مخة 
لاباسذت بدر  النظخم  غور الثغور احملذدية منوع ا املباحيث لفنو يا لم يوع ا اليرايأ لغصيو ا لمفيو  بفصياحة 

ار عذخقيية لراأ اليينفس ففيياق ا سييلوك لب غيية فصيياحة قييخس لب غيية ألس ميين دل ييا لخيياأ ميين العلييوو ا تيي
 الطريقة لهو فخر املاىخرين علأ احلقخقة     مقدو راكبا فخهم إماما     للوال  ملا ركبوا لراء     

فريد العصر إال أنيه شيخ  اسسي و لحخيد اليدهر إال أنيه ال يقبيل ف يله االنقسياو لمفيرد الزميا  إال أنيه القيائم مقياو 
 اجلذع لاملساغرق الصاف

 
 
 [   88] صفحة  
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اسنسا  عند كل منظر لعع لخ صة أهل الفرق لالاذخز لكشاف أسرار الب غة فللفي  اليوجخز إذا أمعيب راحايه 
بقلم الفاخا أراد أرلاد أهل الدنخا     ح  إذا مد ال،اع جرى الندى     من راحاخه ف ائ  لعجائبا     كالبحر 

 عث للبعخد سحائبا    يق.ف للقريب جواهرا     جودا ليب
املاحلي ك مه بق ئد العقخا  لنظامه بب غة قس لفصاحة سحبا  كخف ال لهيو الفصيخح الي.ي إ  مكليم أجيزل 
لألجز لأسكت كيل ذي لسين بب غايه لأعجيز بيل البحير الي.ي جيرت فخيه سيفن ااذهيا  فليم ييدرك قيرار  لعجيز 

ث إال بير  عليأ ااقيرا  لال أجيرى جخياد علوميه إىل غايية إال  النظراء لالبلغاء فلم خيوضوا مخار  ما بر  ا ميوطن تي
كانت مطلقة العنا  لال أخ  عن ف يله مين رآ  إال  ثيل ب ليخس ا ي  كالعخيا  سيارت باصيانخفه الركبيا  لمفينن 
 دحها أللوا الفخامة لالشا      مصانخف قد أنشى تسن براعة     لحسين عبيارات كيدر من يدا     فسيار هبيا 

  يس، مشذرا     لغىن هبا من ال يغي مغردا    من ال
فييل  كنييت معييرف احلييق عرفييت أهلييه أل مييدري مييا الف ييل أدركييت ف ييله إال أ  مكييو  ذا عصييبخة لمحخيية فاجحييد 
فهلوى ف ائل ابن مخذخة لمعذأ عن ملعا  أنوار  البهخة شعر     إذا مل يكن للذرء عني صحخحة     في  غيرل أ  

     لمن يابع هلوا  أعذأ بص،ة     لمن كا  أعذأ ا الدجا كخف يبصر    ير ب لالصبح مسفر 
فطيالع كاابيه الكواكييب الدريية ا اليرد علييأ اليرلاف  لاسمامخية  ييد العجيب أل اليرد علييأ الخهيود لالنصيارى لأهييل 

 البدع يداخلك الطرب لمواعظه  د فخها حكذة لقذا  أل فااليه  د عندها أف حنخفة النعذا  أل
 
 
 [   89] صفحة  
 
 

  هد  للرعه  د إبراهخم بن أدهم لأمحد بن حنبل ا الزهد لالعرفا 
للقييد كيييا  تيييرا ياقيياذف موجيييه فليييدرر لعقييدا ا جخيييد اليييدهر ييياينا فلغيييرر فرائيييد فوائييد  ختجيييل جيييواهر العقيييود 

اع نظامييا جلييواهر  لالطييرلس لجييواهر فرائييد  مييزري بق ئييد العقخييا  لالنقييود لكانييت ااقيي و خييداما  ييواطر  لااعيي
 سواحل لزلاخر  لأسواق الف ل لاآلداب بوجود  قائذة لحتقخق العلوو ا أفنانه دائذة

لكانت طلعاه الباهرة مطلعا لشذوس السعادة لغرمه الزاهيرة لعيا لبليوغ السيخادة لأبوابيه ميوردا اصيناف الكراميات 
 لاعاابه مصدرا انواع املعا  لالكذاالت
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زهيد شييعار  لالييورع لقيار  لاليي.كر أنخسييه لالفكير جلخسييه لظهييرت ليه خفييااي ااسييرار لالحيت لييه خبييااي للقيد كييا  ال
احلقييائق ميين لراء ااسيياار لكشييف العطيياء عيين حقييائق االخييرة لهييو ا هيي.  الييدار لمفجييرت ينييابخع احلكييم عليييأ 

 د السامعني إشارامهلسانه لفاضت عخو  احلقائق من خ ل جنانه لأنشىت أهل الوجود عبارامه لأنعشت أرلا 
ه.ا لإين لإ  أعذل صارو ال اعة لمداها لأبلغ عن مسالك ال اعة مداها لأملح من اسبيداع غيواين املغياين لأعذيي 
بطخات ااق و ظباء املعاين لرمت معديد برلو جنوو ف ائله لحتديد ختوو مدرو فواضله اليت يانيافس فخهيا ااما يل 

 ماناهأ للعرفت أ  معب، لساين قصور لاعرتفت أبين من جنا  مدائحه ا قصورلماباهأ لاناهت ااايو لهي ال 
لأميييا ميييا قخيييل مييين أ  الشيييخ  منيييع مييين  ايرة القبيييور فحاشيييا هلل لمعييياذ هللا هييي.  كابيييه لفاالييييه لمناسيييكه مصيييرحة 

 فساحباب  ايرة قبور املسلذني
 
 
 [   90] صفحة  
 
 

  ايرة قبور ا لكفار ف   عن اانبخاء علخهم الس و بل صرد قوا 
 نعم حكأ خ فا للعلذاء فخذا إذا سافر جملرد  ايرة القبور

 فذنهم من قال فجلوا  لهو م.هب اجلذهور
 لمنهم من قال فلكراهة

لميينهم ميين قييال فلاحييرمي لاخاييار هيي.ا القييول ابيين بطيية لابيين عقخييل إمامييا احلنبلخيية لاسميياو أبييو حمذييد اجلييويي إميياو 
 القاضي عخاأ ا إكذاله لهو إماو املالكخة لمال إىل ه.ا القول شخ  اسس و ابن مخذخة الشافعخة لهو اخاخار

 لاحلجة ا ذلك احلديث الصحخح لهو قوله علخه الس و ال مشد الرحال إال إىل    ة مساجد احلديث
 السبكي لقد اناصب للرد علأ السبكي ابن عبد اهلادي ا الد كب، عا  الصارو املنكي ا الرد علأ

لأما مسىلة الط ق فل  ابن مخذخة رمحه هللا يقول إ  الط ق الث ث دفعة لاحدة ال يقيع إال لاحيدة لهيو مل ينفيرد 
 هب.ا القول بل هو يرلى عن علي لالزب، لعبد الرمحن بن عوف لابن مسعود لابن عباس
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 [   91] صفحة  
 
 

لأبييو الشييعثاء لحمذييد بيين إسييحاق لاحلجيياو بيين أرطيياة  لقييال بييه عطيياء لطييالس لعذييرل بيين دينييار لسييعخد بيين جبيي،
لقال به شخوس من قرطبة لواعة منهم حمذد بن عبد السي و ا شيي فقخيه عصير  لأصيبغ بين احلبياب لاخايار هي.ا 

 اسماو أبو حخا  ا مفس،  النهر لاسماو ابن القخم لمكلم علأ ذلك ا  و أربعني لرقة
بيين مخذخيية ال سييخذا لقييد صييرد العلذيياء إ  ميي.هب اائذيية قاطبيية أنييه ال جيييو  فلخنكيير علييأ هييؤالء ميين ينكيير علييأ ا

للذجاهيد أ  يقليد بيل جييب علخيه العذيل  يا رآ  اجاهياد  لابيين مخذخية كيا  ااهيدا بشيهادة علذياء عصير  في  لجييه 
قدمة     علخك لإلنكار علخه إال ارد العصبخة لمحخة اجلاهلخة لما أحسن قول ابن ف ل هللا العذري ا مر خاه املا

 ا البحث أ  مبدي غوام ه     لما علخك إذا مل مفهم البقر    
لفجلذليية فهييو احليي  اليي.ي فيياق بصييفامه االائييل لالبحيير املشيياذل ب.امييه علنجييواهر الف ييائل لقييد أانس ابيين عبييد 

 ميا  ربنيا اغفير لنيا الس و ركائبه بدار الس و علخه الرمحة لالرضوا  لسحائب العفو لالغفرا  لخواطر علأ مير اا
لسخواننا ال.ين سبقوان فسميا  لال  عل ا قلوبنا غ  لل.ين آمنيوا ربنيا إنيك رخلف رحيخم     ميا امير إال نسيق 

 لاحد     ما فخه من محد لال ذو
 لقال اآلخر     لإذا بدا لك فاعلم أنك لست هو     ك  لال أي ا مكو  سوا 

 
 
 [   92] صفحة  
 
 

 ه.  اسشعارإىل أمثال 
 لا النثر ما ال لصأ ليومهو  اجلهال أ  ه.  الزندقة اليت يسذو ا موحخدا كا  علخها مشاي  اسس و

لأئذة اهلدى مافقو  علأ مكف، هؤالء لإ  هللا معاىل لخس هو خلقيه لال جيزءا مين خلقيه لال صيفة مين خلقيه بيل 
 لوقامييه لبيي.لك جيياءت الكاييب اسهلخيية ميين الاييوراة  هييو سييبحانه ماذخييز بنفسييه املقدسيية فئيين ب.امييه املعظذيية عيين

 لاسجنخل لالقرآ  لعلخه فطر هللا عباد  لعلأ ذلك دلت العقول
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لأكثيير هييؤالء االحتادييية جهييال ال يفرقييو  بييني االحتيياد العيياو املطلييق اليي.ي ييي.هب إلخييه الفيياجر العفخييف الالذسيياين 
 لذلل  لبني االحتاد املعني ال.ي م.هب إلخه النصارى

قييال إ  قييول االحتادييية جيذييع كييل شييرك ا العييامل لهييم ال يوحييدل  هللا لإمنييا يوحييدل  القييدر املشييرتك بخنييه لبييني  مث
 املخلوقات فهم برهبم يعدلو 

لهل.ا حدث الثقة أ  ابن سبعني كا  يريد ال.هاب إىل اهلند لقال إ  أرأ اسس و ال مسيعه ا  اهلنيد مشيركو  
 خوا  له.ا حقخقة قول االحتاديةيعبدل  كل شيء حىت النبات لاحل

 قال لأعرف انسا هلم اشاغال ا الفلسفة لالك و لقد أتهلوا علأ
 
 
 [   93] صفحة  
 
 

طريق االحتادية فلذا أخ.لا يصفو  اليرب فلكي و قيالوا ليخس بكي.ا ليخس بكي.ا للصيفو  أبنيه ليخس هيو املخلوقيات  
 اءت هبا الرسلكذا يقوله املسلذو  لكن جيحدل  صفات اس بات اليت ج

لإذا صار احدهم ذلق للجيد لأتليه سيلك عليأ طرييق االحتاديية لقيال إنيه هيو املوجيودات كلهيا فيل  قخيل ليه أيين 
 ذلك النفي من ه.ا اس بات قال ذاك عقدي له.ا ذلقي

ج فخقييال هليي.ا ال يييال كييل ذلق للجييد ال يطيييابق االعاقيياد فىحيييدمها أل ك مهييا فطييل لإمنيييا ااذلاق لاملواجخييد نايييائ
 املعارف لاالعاقادات

 للو سلك هؤالء طريق اانبخاء لاملرسلني لامبعوا طريق السابقني االلني لوجدلا برد الخقني لقرة العني
لقييال ابييين مخذخيية ا جيييواب سييؤال سيييئل عنييه ياعليييق بكلذيييات ميين كاييياب الفصييوص ميييا ملخصييه هييي.  الكلذيييات 

أهيل امللييل ميين املسييلذني لالخهيود لالنصييارى ف يي  عيين  املي.كورة كييل كلذيية منهيا هييي الكفيير اليي.ي ال نيزاع فخييه بييني 
كونه كفيرا ا شيريعة اسسي و فيل  قيول القائيل إ  آدو للحيق معياىل  نزلية إنسيا  العيني مين العيني الي.ي يكيو  بيه 
النظيير يقا ييي أ  آدو جييزءا ميين احلييق لأنييه أف ييل أجزائييه ليييدل ليي.لك قولييه بعييد إ  احلييق املنييز  هييو ا لييق املشييبه 

ذلك من عني لاحدة ال بل هو العني الواحدة لهو العخو  الكث،ة فانظر ماذا مرى قال اي أبت افعل ميا لقوله كل 
فظهييير  107لالولييد عييني أبخيييه فذييا رآى ييي.بح إال نفسييه لفيييدينا  بيي.بح عظييخم الصييافات  102مييؤمر الصييافات 
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 1منهيا  لجهيا النسياء بصورة كبش من ظهر بصورة إنسا  لظهر بصيورة ال تكيم لليد مين هيو عيني الوليد لخليق 
 فذا نكح سوى نفسه

 
 
 [   94] صفحة  
 
 

 مث قال ا موضع آخر لهو الباطن عن كل فهم إال عن فهم من قال إ  العامل صورمه لهوياه
لقييال ميين أعائييه احلسييىن العلييي علييأ ميين لمييا مث إال هييو لعيين ميياذا لمييا هييو إال هييو فعلييو  لنفسييه لهييو ميين حخييث 

سذأ حمداثت هيي العلخية لي.اهتا للخسيت إال هيو إىل أ  قيال فهيو عيني ميا ظهير لعيني الوجود عني املوجودات فامل
ما بطن ا حال ظهور  لما مث من يرا  غ،  لما مث من يبطن عنه سوا  فهو ظاهر لنفسيه فطين عنيه لهيو املسيذأ 

 أبو سعخد ا را  لغ، ذلك من أعاء احملداثت
 بيي.لك عيين نفسييه لبصييفات اليينقص لاليي.و أال مييرى املخلييوق لقييال اا ييري احلييق يظهيير بصييفات احملييداثت لأخيي 

يظهر بصفات احلق لهي من ألهلا إىل آخرها صفات له لأمثال ه.ا الكي و فيل  صياحب الفصيوص لأمثاليه مثيل 
صياحبه القونييوي لالالذسياين لابيين سيبعني لالششييرتي لابيين الفيارأ لامبيياعهم مي.هبهم اليي.ي هيم علخييه أ  الوجييود 

ل لحدة الوجود ليدعو  الاحقخق لالعرفا  لهم جيعلو  لجود ا الق لجود املخلوقات لكل لاحد لهم يسذو  أه
ميا ماصييف بييه املخلوقييات ميين حسين لقييبح لمييدد لذو إمنييا امصييف بييه عنيدهم عييني ا ييالق للييخس للخييالق عنييدهم 

يعبيدلا غي،  انيه لجود مباين لوجود املخلوقات منفصل عنها أص  بل عندهم ما مث غ، ا الق فعبياد ااصيناو مل 
أي حكيم أ  ال معبيدلا إال  23ما عندهم له غ، لهل.ا جعلوا قوله معاىل لق يأ ربيك أال معبيدلا إال إاي  اسسيراء 

إاي  لمييا حكييم هللا بشيييء إال لقييع إذ لييخس عنييدهم غيي،  ياصييور عقيي  فكييل عابييد صيينم إمنييا يعبييد هللا لهليي.ا جعييل 
أ  موسيأ إمنيا أنكير عليأ هيارل  إنكيار  عليخهم عبيادة العجييل  صياحب هي.ا الكاياب عبياد العجيل مصيخبني لذكير

لقال كا  موسأ أعلم فامر من هارل  انه علم ما عبد  أصحاب العجل لعلذيه أ  هللا ق يأ أ  ال يعبيدلا إال 
 إاي  لما حكم هللا
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 [   95] صفحة  
 
 

رف مين ييرى احليق ا كيل شيييء بشييء إال لقيع فكيا  عايب موسيأ أخيا  هيارل  إبنكيار  لعييدو امسياعه فيل  العيا
بل يرا  عني كل شيء لهل.ا جيعلو  فرعو  من كبار العارفني احملققيني لأنيه كيا  مصيخبا ا ادعائيه الربوبخية فجعليو  

 مصخبا فخذا كفر  هللا به
 لمن نظر ا قوهلم علم أنه أعظم من كفر الخهود لالنصارى

قاميه ليخس ا ذاميه شييء مين  لوقاميه لال ا  لوقاميه شييء لقد امفق سلف اامة لأئذاهيا أنيه معياىل فئين مين  لو 
 من ذامه

لالسلف لاائذة كفرلا اجلهذخة ملا قالوا إنه ا كل مكا  لمما أنكرل  علخهم أنه كخف يكو  ا البطيو  لاحلشيو  
 لااخلخة معاىل هللا عن ذلك فكخف من جيعله نفس لجود البطو  لاحلشو  لااخلخة لالنجاسات لااق.ار

لامفييق سييلف ااميية لأئذاهييا علييأ أنييه معيياىل لييخس كذثلييه شيييء ال ا ذامييه لال صييفامه لال ا أفعالييه لهييؤالء جعلييو  
 نفس ااجساو للصفو  قذخع النقائص اليت يوصف هبا كل كافر لشخطا  لحشرات معاىل هللا عن قوهلم

سيياطخع أ   كييي كيي و اجلهذخيية لهييؤالء لكييا  عبييد هللا بيين املبييارك يقييول إان لنحكييي كيي و الخهييود لالنصييارى لال ن
شر من اجلهذخة فل  اجلهذخة غاية قوهلم إ  هللا معاىل ا كل مكا  لهؤالء قيوهلم إنيه لجيود كيل مكيا  ميا عنيدهم 

 موجودا  أحدمها خالق لاآلخر  لوق لذلك كفر
 ها لهو من الكفرلك.لك قوهلم إ  املشركني لو مركوا عبادة ااصناو جلهلوا أمر احلق بقدر ما مركوا من

املعلوو فالضطرار من وخع امللل هؤالء االحتادية رخلسهم هم أئذة كفير جييب قيالهم لال مقبيل موبية مينهم إذا أخي. 
 قبل الاوبة فل م من أعظم

 
 
 [   96] صفحة  
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أ يىن الزاندقة ال.ين يظهرل  اسس و ليبطنو  أعظيم الكفير لجييب عقوبية كيل مين اناسيب إليخهم أل ذب عينهم أل 
علخهم أل عظم كابهم أل عرف  ساعدهتم لمعالناهم أل كير  الكي و فيخهم أل أخي. يعاي.ر هليم أب  هي.ا الكي و ال 
ييدري ميا هيو لأمثيال هي.  املعياذير الييت ال يقوهليا إال جاهيل أل منيافق فكخيف لهيم أشيبه النياس فلقرامطية الباطنخية 

 و م علأ حق كذا جيعلو  عباد ااصناو علأ حقلهل.ا يقرل  الخهود لالنصارى علأ ما هم علخه لجيعل
لكييل لاحييدة ميين هيي.  أعظييم الكفيير لميين كييا  حمسيينا للظيين هبييم لادعييأ أنييه مل يعييرف حيياهلم عييرف حيياهلم فييل  مل 

 يباينهم ليظهر هلم اسنكار لإال أحلق هبم لجعل منهم
كيا  ذكخيا فلنيه يعيرف كي.ب نفسيه لأما من قال لك مهم أتليل يوافق الشريعة فلنه من رخلسهم لأئذياهم فلنيه إ   

فخذييا قييال لإ  كييا  معاقييدا هليي.ا فطنييا لظيياهرا فهييو أكفيير ميين الخهييود لالنصييارى لهللا معيياىل أعلييم إناهييأ كيي و ابيين 
 مخذخة ملخصا رمحه هللا

 منبخه
 قال أبو حخا  ا مفس، سورة املائدة من مفس، النهر لمفس، البحر

 
 
 [   97] صفحة  
 
 

النصارى اسانب  من مسرت فسسي و ظياهرا لاناذيأ إىل الصيوفخة حليول هللا معياىل ا الصيور  لمن بع  اعاقادات
اجلذخليية لميين ذهييب ميين م حييدهتم إىل ا لقييول فالحتيياد لالوحييدة كيياحل و لالثييوري لابيين أحلييأ لابيين عييريب لابيين 

 بن احلسنالفارأ لامباع هؤالء كابن سعخد لالششرتي ملذخ.  لابن مظفر لالصفار لابن لباو لا
لمميين رأينييا  يرمييي هبيي.ا امليي.هب امللعييو  العفخييف الالسييذاين لابيين عخييا  املييالقي ااسييود لعبييد الواحييد بيين املييؤخر 

 لاايكي العجذي لأبو يعقوب بن بشر ملذخ. الششرتي كا  تارة  ليلة فلقاهرة
ني لخحي.رلهم فهيم شير ميين لإمنيا سيردت أعياء هيؤالء نصيحا ليدين هللا يعليم هللا ذليك لشيفقة عليأ ضيعفاء املسيلذ

 الف سفة ال.ين يك.بو  هللا لرسوله ليقولو  بقدو العامل
لقييد أللييع جهلييية ميين يناذيييي للاصييوف باعظيييخم هييؤالء لادعييائهم أ يييم صييفوة هللا معييياىل لأللخيياخ  لاامييير فييخهم كذيييا 

 ذكرت
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ذو  فملشياي  يلبسيو  لقال أبو حخا  أي ا ا مفس، سوةر ااعراف لقد ظهر ا ه.ا الزما  العجخب انس ياسي
 خياب شييهرة عنييد العاميية فلصيي د ليرتكييو  االكاسيياب ليرمبييو  أذكييارا مل مييرد ا الشييريعة جيهييرل  هبييا ا املسيياجد 

 لجيذعو  هلم خداما جيلبو  الناس إلخهم الساخدامهم لناش أمواهلم لي.يعو  عنهم كرامات ليرل  الوصول إىل
 [   98] صفحة 

ا ا خلوات لأذكار مل فت هبا كااب منزل لال نيب مرسل لياعاظذو  علأ النياس فالنفيراد هللا معاىل أبمور يقررل 
عليأ سيجادة لنصيب أييديهم للاقبخيل لقلية الكي و لإطيراق اليرخلس لمعخيني خيادو يقيول الشيخ  مشيغول ا ا لييوة 

فيياظ اليييت لشييدل  رسييم الشييخ  قييال الشييخ  الشييخ  لييه نظيير إلخييك الشييخ  كييا  البارحيية ييي.كرك إىل  ييو هيي.  اال
العاميية لجيلبييو  هبييا عقييول اجلهليية هيي.ا إ  سييلم الشييخ  ميين االعاقيياد اليي.ي غلييب علييأ ماصييوفة هيي.ا الزمييا  ميين 

 احللول لالقول فلوحدة فلذ ذاك يكو  منسلخا عن شريعة اسس و فلكلخة
مهم النياس ميع عيدلهلم لالعجب ملثل هؤالء كخف مرمب هلم الرلامب لمبىن هلم الرب  لموقف علخهم االقياف لختيد

 عن سائر الف ائل للكن الناس أقرب إىل أشباههم
قييال لقييد أطلنييا ا هيي.ا رجيياء أ  يقييف علخييه مسييلم عاقييل فخنافييع بييه جييزا  هللا عيين مقصييد  أحسيين اجلييزاء املبييني 

 لجزى سائر علذاء املسلذني ال.ابني عن شريعة سخد املرسلني القامعني أبقواهلم للذارقني امللحدين
ال مزغ قلوبنا بعد إذ هيديانا لارمحنيا إذا موفخانيا لموفنيا غي، مفايونني لال ضيالني لال م يلني عليأ العقخيدة احلقية ربنا 

الصييرفة اليييت ال يشييوهبا كييدر لهييي مييا كييا  علخهييا مثييل أيب بكيير لعذيير رضييوا  هللا علييخهم أوعييني لصييلأ هللا علييأ 
 هلل رب العاملني وخع النبخني لاملرسلني لعلأ آل كل لصحبه أوعني لاحلذد

 مت خب  مؤلفه
قييال مؤلفييه سيياحمه هللا فرغييت ميين وييع هيي.  الفرائييد لرقييم هيي.  الفوائييد فجلييامع اا هيير  ييار اجلذعيية لقييت ا طبيية 

  سادس عشر ذي القعدة احلراو سنة    ني لألف
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