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 حمنة ابن تيمية
 يرويها بنفسه يوما بيوم

 
 مع مدائح الشيخ ومراثيه وثناء العلماء عليه

 
 

 
 

 مجع وحتقيق :
 الق اضي  عبد الحكيم    محمد
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 " ما يصنع أعدائي بي ؟
 أنا جنتي وبستاني في صدري ؛ أين رحت فهي معي ، ال تفارقني :

 أنا حبسي خلوة
 وقتلي شهادة

 وإخراجي من بلدي سياحة .. "
 " المحبوس من ُحبس قلبُه عن ربه ، والمأسور مَن أسره هواه "

 شيخ اإلسالم ابن تيمية   
 
 
 

من ابن تيمية ؛ سعينا في دمه ، فلماا قادر عليناا  (1)" ما رأينا أفتى 
 عفا عنا "

 ابن مخلوف القاضي     
 
 
  
 

 
                                                        

 ( أفتى : أشد فتوة  1)
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 من الشعر املنسوب لشيخ اإلسالم  رمحه هللا :

==================================== 

 رُِزَق اهلُدى َمْن لِْلِهدايِة َيْسَأل        اي َسائِلي َعْن َمْذَهِب وَعقيَدِت 

بَـدَّلال يَـ          امَسْع َكالَم ُُمَقِ ٍق يف قَـولـِه  ْنـَثين َعنـُه وال يـَتـَ

 َوَمَودَُّة الُقْرىب ِِبا َأتـََوس ــل         ُحبُّ الصَّحابَِة ُكلُُّهْم يل َمْذَهب  

ُهْم َأْفَضـل        َوِلُكلِ ِهْم قَـْدر  َوَفْضل  سـاِطع    لِكنَّما الصِ ديُق ِمنـْ

 ُهَو الَقديـُم املُْنـَزُل آايتُـُه فَـ          وأُِقـرُّ ِِبلُقرآِن ما جاَءْت بِـه  

 َحقـا  كما نـََقـَل الطِ راُز اأَلوَُّل        ومجيُع آايِت الصِ فاِت ُأِمرُّهـا 

تَـهـا إىل نـُقَّاهِلـا  وأصوُُنا عـن ُكلِ  ما يـَُتَخيَّلُ            وَأرُدُّ ُعْقبـَ

  يقوُل قاَل األخَطلُ وإذا اْسَتَدلَّ            قـُْبحا  ِلَمْن نـََبَذ الكِ تاَب وراَءُه 

ُْم   وإىل السَّمـاِء ِبَغْْيِ َكْيٍف يـَْنِزلُ         واملؤمنون يَـَرْوَن حقـا  رِبَّ

 َأرجـو أبّن ِ ِمْنـُه راي   َأُْنَـلُ          وأُِقُر ِبمليـزاِن واحلَوِض الذي 
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 َر ُمْهِمـُل َفُمَوحِ د  نَـاٍج وآَخـ      وكذا الصِ راُط ُيَُدُّ فوَق َجَهنٍَّم 

 وكذا التَِّقيُّ إىل اجلَِناِن َسَيْدُخلُ         والنَّاُر َيْصالها الشَّقيُّ ِبِْكَمةٍ 

 َعَمل  يُقارِنُـُه هنـاك َوُيْسـَألُ        وِلُكلِ  َحيٍ  عاقـٍل يف قَبـرِِه 

 وأيب حنيفـَة مث أحـمَد يـَْنِقـلُ          هذا اعتقـاُد الشاِفعيِ  ومالكٍ 

ـد  فِإنِ  ً           اتَـّبـَْعَت سبيَلُهْم َفُمَوحِ   ً  ً  وإِن ابـَْتَدْعَت َفما َعَلْيَك ُمَعـوَّل 
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 ) بسم هللا الرحمن الرحيم (
  

 ترجمة
 ابن تيمية

 رحمه هللا تعالى
 
 
 
 
 
 

 وقد اخترناها من كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه :
 الذيل على طبقات الحنابلة 
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 الحنبليالبن رجب 
 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبى القاسم 
ابنننن ال بنننر بنننن تحمننند ابنننن  يمينننم الحراانننم    نننم الدت نننقم   ا تنننام 
الفقيه   المجتهند المحند،   الحناال المفسنر   اي نللم ال.اتند    قنم 
الدين أبنل البانا،   خنيإل ا سنالم  علنم ايعنالم    خنهر ه    نى عنن 

 ب ام ذكره    ا سهاب ام أتره  ا ط ا
 لنند يننلم ان  ننرن عاخننر ل ينن  اي   سنن م تحنند  سننترن  سننتما م 

 بحران  
 قدم به  الده   بإخلا ه تلنى مت ن،   ع ند اسنترالت التتنر علنى 

 البالم   س م سا   سترن 
اسم  ال يإل بها تن ابنن عبند الندا،م    ابنن أبنم اليسنر    ابنن 

 يحرنى بنن الرنررام الفقينه    أحمند بنن عبد    المجند ابنن عسنا،ر   
أبننم ال رننر الحنندام    القاسننم ايل لننم    ال ننيإل خننم  النندين بننن أبننم 

 عمر    لمسلم بن عالن    إبراهيم بن الدلجم    خلفه كثرر  
 ع ننننم بالحنننندي   سننننم  ر المسنننن د ر تننننرا     ال تنننن  السننننتم   

ت     قنرأ  تعجم الطبراام ال برر    تنا ن ،حرنى تنن ال تن   ايجن.ا
ب فسنننه    كتننن  ب طنننه جملنننم تنننن ايجننن.ات    أقبننن  علنننى العلنننلم انننم 
  ره   اأخذ الفقه  اي نل    عنن  النده    عنن ال نيإل خنم  الندين 
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بن أبم عمر    ال يإل زين الدين بن الم جا     رع ام ذلن     انا ر 
   قننرأ اننم العر يننم أ،اتنناي علننى سننليمان بننن عبنند القننل     ننم أخننذ كتنناب 

  اتأتله افهمه    أقب  على  فسرر القرآن ال ريم   ابرز فينه    سربليه
   الحسننناب  الجبنننر  المقابلنننم    1 أحكنننم أ نننل  الفقنننه    الفنننرا     

 غرر ذل  تن العللم    اظر ام علم ال الم الفلسفم     رز انم ذلن  
علنى أتلنه    لم علنى لئسنا هم  أ،ننابرتم    تهنر انم تنذه الفبننا     

  التنندلي     لننه م ن الع ننرين سنن م    أاتننى تننن قبنن     أتنن  للفتننل  
الع رين أ،باي    أتنده هللا بكثنرا ال تن   سنرعم الحفنل    قنلا ا ملا  
 الفهننم     ننلت ال سننيان   حتننى قننا  غرننر  احنند ح تاننه لننم ،كننن ،حفننل 

 خرئاي ار ساه  
 نننم  نننلاى  النننده تحننند   ع نننرين سننن م   اقنننام بل ا فنننه بعنننده   

 السكريم ام أ   س م  ال،   ماارن  ستما م   ادل، بدال الحدي 
 حبننر ع ننده قالننم القبنناا بهننات النندين بننن ال.كننى    ال ننيإل 
 نننال الننندين ال ننن.الا    زينننن الننندين بنننن المرجننن     ال نننيإل زينننن الننندين 
الم جننا    جماعننم    ذكننر ملسنناي عظيمنناي اننم الاسننملم    تننل ت ننهلل 

 عليه   اتي كثرراي   برن ال ا،    عظمه الجماعم الحالر ن    أ  لا
قنننا  النننذتبم ح  كنننان ال نننيإل  نننال الننندين ال ننن.الا   يانننال  انننم 
 عظيمه ال يإل  قم الدين   بحرن  تانه علن، ب طنه ملسنه بالسنكريم  نم 

                                                        

 (  الفرائض : علم الحديث  1)
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جل  عق  ذل  تكان  النده بالجنات  علنى ت بنر أ،نام الجمن    لتفسنرر 
القننرآن العظننيم    خنننرع تننن أ   القنننرآن   ا ننان يننللم تنننن حفظننه انننم 

لنن  احنننل كراسنننرن أ  أ،ثنننر     قنننم ،فسنننر انننم سنننللا انننل    عننندا المج
 س رن أ،ام الجم   

 اننم سننن م  سنننعرن ح ذكنننر علنننى ال رسننم ينننلم جمعنننم خنننرئاي تنننن 
الرفا    اقام بع  الم الفرن    سعلا ام ت عه تنن الجلنل،   النم 

 ،مك هم ذل   
 قنننا  قالنننم القبننناا خنننهاب الننندين ال نننلا ح أانننا علنننى اعتقنننام 

ين   اعلقننن  انننم ذلننن    اقنننا  ح ين ذت نننه  نننحي    ال نننيإل  قنننم الننند
  تلامه كثررا   اهل ن ،قل  تن الرحي   

 قا  ال يإل خرف الندين المقدسنم ح أانا ألجنل بركتنه  معناته   
  تل  احبم    أخى   ذكر ذل  البرزالم ام  الي ه  

 خرع ام الجم   التر يف   تن م ن الع رين    لم ي.  ام 
علم  القندل تلنى آخنر عمنره   سنم  الحندي     أ،ثنر علل  ازم،ام تن ال

ب فسننننه تننننن طلاننننه    كتنننن   خننننرل    اظننننر اننننم الرجننننا   الطاقننننا    
 حرنن  تننا لننم ،حرننله غرننره   بننرع اننم  فسننرر القننرآن    غننا  اننم 
مقيقننننم تعاايننننه بطانننن  سننننيا     خنننناطر تلننننى تلاقنننن  ا خننننكا  تيننننا    

   حفظنه   اقن   اسنت ال ت نه أخنيات لنم ،سنب، تلرهنا     نرع انم الحندي
تنن ،حفننل تننا ،حفظننه تننن الحنندي    تعنن. ا تلننى أ ننلله    ننحابته   
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تنن  خنندا استحبنناله لننه  قنند تقاتننم النندلر     اننا  ال ننا، اننم تعراننم 
الفقننه    اخننتالف المننذات     اتننا   الرننحابم  التننابعرن   بحرنن  تاننه 
تذا أاتننى لننم يلتنن.م بمننذت    بنن  ،قننلم بمننا ملرلننه ع ننده    أ قننن العر يننم 

 لني  ار عاي     علرالي  اختالااي    اظر ام العقليا     عرف أقنلا  أ
المت لمننرن    لم علننرهم    ااننه علننى خطننئهم    حننذل تنن هم    ارننر 
الس م بأ ل  حجج  أبهر براترن    أ ذا ام ذا  هللا تن الم نالفرن 
   ألننيف اننم ارننر السنن م المحبننم   حتننى أعلننى هللا ت ننالا    جمنن  

قننل  علننى تحبتننه  النندعات لننه    كتنن  أعننداه    تنندا بننه قلننلب أتنن  الت
لجننناني تنننن أتننن  الملننن   ال حننن     جبننن  قلنننلب الملنننل   ايتنننرات علنننى 
اناقيننام لننه غالانناي    علننى طاعتننه    أحننم بننه ال ننام   بنن   ا سننالم   
بعد أن كام ي نثلم بتثبرند أ لنى ايتنر لمنا أقبن  حن.ب التتنر  الا نم انم 

الظ نننلن    زلننن.  الم،ت نننلن    اخنننرأب ال فنننا  خنننرال هم   اظ ننند بنننا  
 أبد   فحته    تحاس ه كثررا    تنل أ،بنر تنن أن ي انه علنى سنرر ه 
تثلم   النل حلفند بنرن النركن  المقنام   لحلفند ح أانى تنا لأيند بعر نم 

 تثله    أاه تا لأ  تث  افسه  
 قد قرأ  ب ل ال يإل العالتم خني  ا كمنا الندين ابنن ال.تل ناام 

اه س م بب    سعرن  حد اسم   ر ابنن  يمينم ر كنان تذا سنئ    تا كت
عن ان تن العلم  ن الرا م   السات  ح أاه ن ،عنرف غرنر ذلن  الفنن 
   حكم أن أحداي ن ،عراه تثله    كان الفقهنات تنن سنا ر الطلا نا تذا 
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جالسننله اسننتفام ا ت ننه اننم تننذتبهم أخننيات    ن ،عننرف أاننه اننا ر أحننداي 
سنننلات كنننان تنننن علنننلم  -ن   لنننم انننم علنننم تنننن العلنننلم انننااقط  ت نننه     
تن انا  فينه أتلنه    اجتمعند فينه خنر ه انجتهنام  -ال رع أ  غررتا 
 على  جهها   

 قنننا  النننذتبم انننم تعجمنننه الم ترنننر ح كنننان تتاتننناي تتجنننراي انننم 
علننلم الد،ااننم    ننحي  الننذتن   سننري  ا ملا    سننيا  الفهننم   كثرننر 

ل ننننجاعم  ال ننننرم   االغنننناي عننننن خننننهلا  المحاسننننن   تل ننننلااي بفننننره ا
المأ،نن   الملننا   الجمنناع   ن لننذا لننه اننم غرننر ا ننر العلننم   د ي ننه   

  العم  بمقتباه  
قلند ح  قند عننري علينه قبنات القبنناا قبن  التسنعرن  ت نني م 

 ال رلخ   الم ،قب  خرئاي تن ذل    قرأ  ذل  ب طه  
ع ى ابن سنرد ، -قا  الذتبم ح ذكره أبل الفت  اليعمرا الحاال 

انم جننلاب سن،ان  أبننم البانا، النندتياطم الحناال   اقننا  ح  -ال نا، 
ألفرتنننه تمنننن أمل  تنننن العلنننلم حظنننا    كنننام ،سنننتلع  السننن ن  ا  نننال 
حفظنناي   تن   لننم اننم التفسننرر اهننل حاتنن  لأيتننه    إن أاتننى اننم الفقننه 
اهل تدل  غايته   أ  ذا،ر بالحدي  اهل  اح  علمه    ذ  ل ايته 

حالنننر بال حننن   الملننن  لنننم ينننر أ سننن  تنننن احلتنننه    ن ألاننن  تنننن   أ  
ملايته   برز ام ك  ان على أب ات حس ه    لنم  نرعرن تنن لآه تثلنه   

  ن لأ  عر ه تث  افسه  
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 قنند كتنن  النننذتبم اننم  الي نننه ال برننر لل نننيإل  رجمننم تطللنننم   
  قا  ارها ح  له خبرا  اتم بالرجنا     جنرحهم   عنديلهم    طاقنا هم  
 تعراننم بف ننلن الحنندي      العننالم  ال نناز     الرننحي   السننقيم   تنن  
حفظم لمتلاه   الذا أافنرم بنه   انال يبلن  أحند انم العرنر ل بتنه    ن 
،قال ه    تنل عجرن  انم استحبناله    اسنت رال الحجنج ت نه    إلينه 
الم تهنى اننم عنن. ه تلنى ال تنن  السننتم    المسن د   بحرنن  ،رنند  عليننه 

   حدي  ن ،عراه ابن  يميم الي  بحدي    أن ،قا  ح ك
 قننا  ح  لمنننا كننان تعنننتقالي با سنننك دليم ح الننتم  ت نننه  ننناح  
سبتم أن ،جر. ي نمه   ا ت  لهنم انم ذلن  احنلاي تنن سنتما م سنطر   
ت هننننا سنننناعم أحامينننن  بأسننننااردتا    ال ننننالم علننننى  ننننحتها  تعاارهننننا   

اعم الحندي    ح   عم  تا تذا اظر فيه المحد، خب  لنه تنن  ن 
   ذكننر أسنناارده اننم عنندا كتنن     ااننه علننى العننلالى   عمنن  ذلنن  كلننه 

 تن حفظه   تن غرر أن ،كلن ع ده  بد أ  تن يراجعه        
 لقنند كننان عجرانناي اننم تعراننم علننم الحنندي    اأتننا حفظننه تتننلن 
الرنحا   غالنن  تتننلن السن ن  السنن د ح امننا لأينند تنن يداايننه اننم ذلنن  

لتفسننرر امسننلم تليننه    لننه تننن استحبننال ا ،ننا  أ ننالي  قننا  ح  أتننا ا
قنلا عجرانم    إذا  - قد تقاتم الندلر  بهنا علنى المسنألم  -تن القرآن 

لآه المقنر   حرنر فينه    لفنره تتاتتننه انم التفسنرر    عظنم تطالعننه   
يبننرن خطننأ كثرننر تننن أقننلا  المفسننرين    يننلتم أقننلن عدينندا    ي رننر 
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عليننه القننرآن  الحنندي     يكتنن  اننم الرننلم  قننلن  احننداي   تلااقنناي لمننا م 
 اللرلننم تننن التفسننرر   أ  تننن الفقننه   أ  تننن اي ننلرن   أ  تننن الننرم 
على الفالسفم  اي ا   ح احلاي تن أل عم كرالي  أ  أزيد   قلند ح  قند 
،تنن  ر الحمليننم ر اننم قعنندا  احنندا    تننم أزينند تننن ذلنن     كتنن  اننم 

 تجلد   بع  ايحيان ام الرلم تا يبي  ت ه
 كنننان لحمنننه هللا اريننند متنننره انننم اهنننم القنننرآن    تعرانننم حقنننا ، 
ا ،مننان    لننه ينند طننللم اننم ال ننالم علننى المعننالف  ايحننلا   التمررنن. 
بنننرن  نننحي  ذلننن  ال.تل ننناام ب طنننه علنننى  كتننناب ر تبطنننا  التحلرننن  ر 
لل نيإل  رجمنم ل تنناب  اسنم ال ننيإل     نرجم لنه  رجمننم عظيمنم    أ  ننى 

   عليه   ات عظيماي 
  كت  أ،باي  حد ذل  ح 

 ماذا يقول الواصفون له          وصفاته جلت عن الحصر
 هو بياننا أعجوبة الدهرهو حجة هلل قاهااارة   

 هو آية للخلق ظاهاارة          أنوارهاا أربت على الفجر
لمنننا مخننن   - لل نننيإل أ رنننر الننندين أبنننم حينننان اياننندل  ال حنننلا 

تن أبننا حيننان لننم ،قنن  أبيا ننا خرننرا   يقننا  ح -ال ننيإل ترننر  اجتمنن  بننه 
 ت ها  ن أاح  ح            

ماله وزر  ،داع إلى هللا فرداً     أينا تاقي الدين الح لنا    لما ر 
 خير البرية نور دونه القمرعلى محياه من سيما األولى صحبوا 
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 بحر تقاذف من أمواجه الدرر   بر تسر بل منه دهره صبرا    خ
مقام سيد تيم إذ عصت مضر    نصر شرعتنا   بن تيمية فيقام ا

 وأخمد الشرك إذ طارت له شرر     الدين إذ آثاره درست  فأظهر
 ذا اإلمام الذي قد كان ينتظرهحدث عن علم الكتاب أصخ   يا من ت

 حكنننى النننذتبم عنننن ال نننيإل ح أن ال نننيإل  قنننم الننندين بنننن مقرننن، 
تنا ك نند أ ننن ح  -ع نند اجتماعنه بننه  سنماعه ل التننه  -العرند قننا  لنه 

 أن هللا بقم ، ل، تثل  
 تمنا  جنند اننم كتناب كتاننه العالتننم قالنم القبنناا أبننل الحسننن 
السنناكم تلننى الحنناال أبننم عبنند هللا الننذتبم اننم أتننر ال ننيإل  قننم النندين 
المننذكلل أتننا قننل  سننردا انننم ال ننيإل اننالمملل  يتحقنن، كبننر قننندله     

 اجتهننامه   زخننالا بحننره   لسننعه اننم ال ننرييم  العقليننم    اننره ذكا ننه 
  للغه ام ك  تن ذل  المبل  الذا يتجا ز الل ا    المملل  ،قل  
ذل  ما ماي    قدله ام اف  أ،بر تن ذل   أج    ت  تا جمعنه هللا لنه 
تننن ال.تنننامه  الننللع  الد،اانننم    ارننرا الحننن،    القيننام فينننه ن اعنننري 
 سننلاه    جريننه علننى سنن ن السننلا    أخننذه تننن ذلنن  بالمأخننذ اي اننى  

  غرابم تثله ام تذا ال.تان   ب  تن أزتان  
 كنننان الحننناال أبنننل الحجنننال المننن.ا ح يانننال  انننم  عظنننيم ال نننيإل 

  الث ات عليه   حتى كان ،قل  ح لم ير تثله ت ذ أل عما م س م  
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  ل  م تنن طرين،  نحي  عنن ابنن ال.تل ناام ح أانه سنئ  عنن 
 م    ال ن  ال يإل ؟ اقا  ح لم ير تن خمسنما م سن م   أ  أل عما نم سن

 أحفل ت ه   -تن الفاق     غال    ه ح أاه قا  ح تن خمسما م 
 كننذل  كننان أخننله ال ننيإل خننرف النندين ياننال  اننم  عظيمننه جننداي 
 كذل  الم ا،إل العالالن   كالقد ا أبم عبد هللا تحمد بن قلام  يحكنم 

 ع ه أاه كان ،قل  ح تا أسلمد تعالا ا تن على يد ابن  يميم  
النندين اللاسننطى كننان ،عظمننه جننداي     تلمننذ لننه     ال ننيإل عمننام

ت  أاه كان أ س  ت ه    كان ،قل  ح قد خالف تقام اي مم ال اال   
  ي اس  قياته ام بع  ايتلل قيام الرد،قرن  

 كتنن  لسننالم تلننى خننلا  أ ننحاب ال ننيإل يل ننرهم بتعظيمننه 
 احتراتنننه    يعنننراهم حقلقنننه    ينننذكر ارهنننا ح أانننه طننناف أيينننان بنننالم 
ا سالم    لم ينر ارهنا تثن  ال نيإل علمناي  عمنالي    حناني  خلقنا  ا ااعنا 
 كرتا  حلما ام ح، افسنه    قياتنا انم حن، هللا  عنالى   ع ند ااتهنا  

 حرتا ه    أقسم على ذل  با   ال، ترا   
 م قا  ح أ د  ال ا، عقداي    أ حهم علما  ع.تا    أاقذتم 

   أسنن اتم كفننا    أ،ملهننم ا ااعننا   أعالتننم اننم ااترننال الحنن،  قياتننه
  تا لأي ا ام عرراا تنذا تنن  سنتجلم ال بنلا المحمد،نم  ل بيه تحمد 

 س  ها تن أقلاله  أاعاله تن تذا الرج    بحر  ، هد القل  الرحي  
   أن تذا تل ان ااع حقيقم  
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 ل ننن كننان تننل  جماعننم تننن خننلا  أ ننحابه ل مننا أا ننر ا تننن 
ي منم اي،نابر اييينان   أ  انم أتن  الت لنم ال يإل كالته انم بعن  ا
  اناقطاع  احل ذل   

 كننان ال ننيإل لحمننه هللا ن ،قرنند بننذل  تن ال رننر    اناترننال 
 للح، تن خات هللا  عالى  

 طلا ننننا تننننن أ مننننم أتنننن  الحنننندي   حفننننا هم  اقننننا هم ح كنننناالا 
،حبنننلن ال نننيإل   ،عظملانننه    لنننم ،كلانننلا ،حبنننلن لنننه التلغننن  تننن  أتننن  

م   ن الفالسفم   كمنا تنل طريقنم أ منم أتن  الحندي  المتقندترن   ال ال
،ال نننااعم  أحمننند  إسنننحا   أبنننم عبرننند  احنننلتم    كنننذل  كثرنننر تننننن 
العلمنننات تنننن الفقهنننات  المحننند رن  الرنننالحرن كرتنننلا لنننه التفنننرم بننناع  
خذ ذ المسا   التم أا رتا السلا على تنن خنذ بهنا   حتنى تن بعن  

 عه تن ا اتات باع  ذل   قباا العد  تن أ حاب ا ت 
قا  الذتبم ح  غال  خطه علنى الفبنالت   المت.تنده فاحن،   
 ام بعبه تل تجتهد    تذهاه  لسعم العذل لل ل،    ن ،كفر أحداي 

 تن بعد قيام الحجم عليه  
قا  ح  لقند ارنر السن م المحبنم    الطريقنم السنلويم    احنتج 

تلرهنا    أطلن، يانالا  أحجنم  لها ببراترن  تقندتا     أتنلل لنم ،سنب،
ع ها اي للن  ا خر ن  تنابلا    جنر تنل علرهنا حتنى قنام علينه خلن، 
تن علمات ترر  ال ام قياتا ن ت.يد عليه     دعله  اا ر ه  كابر ه 
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   تل  ابد ن يداتن  ن ،حابم   ب  ،قنل  الحن، المنر النذا أماه تلينه 
سننن ن  ايقنننلا    تننن  تنننا اجتهنننامه    حنننده ذت نننه    سنننعم ما ر نننه انننم ال

اختهر ع ه تن الللع    كما  الف ر    سرعم ا ملا     ال لف تنن 
 هللا     التعظيم لحرتا  هللا  

اجر  بر ه   ر هم حمال  حر يم     قعنا  خناتيم  ترنريم   
 كننننم تننننن ال ننننم قنننندلتله عننننن قننننل،  احنننندا   ار جيننننه هللا   اإاننننه ما ننننم 

ستعاام به قل  التلك     ابند الجنأ، انبتها    كثرر انست ا م    ان
  لنننه أ لام  أذكنننال يننندت ها بكيوينننم  جمبينننم    لنننه تنننن الطنننرف ا خنننر 
تحبنننلن تنننن العلمنننات  الرنننلحات    تنننن الج ننند  ايتنننرات  تنننن التجنننال 
 ال بننرات    سننا ر العاتنننم  حاننه ص ياننه ت ترننن  لنن فعهم لننرالي  اهنننالاي   

 بلسااه  قلمه  
ايتثننا      اعبننها يت نناه أ،ننابر  أتنا خننجاعته ح ابهننا  بننرب 

ايبطننا     لقنند أقاتننه ى  عننالى اننم ال ننم قننازان    التقننى أياننات ايتننر 
،ع ننى  -ب فسننه    قننام  قعنند  طلنن     مخنن   خننرل    اجتمنن  بالملنن  

تننر رن     قطلنننلا خنناه     ننلن     كنننان قيجنن، يتعجنن  تنننن  -قننازان 
 تقداته  جرا ته على الم ل   

ريه ام الاح    حتى كأن لر  حنرب    تنل  له حده قليم  عت
أ،بننر تنننن أن ي اننه تثلنننم علنننى اعل ننه    فينننه قلنننم تنندالا    عننندم  ننن،ما 
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غالاننا    هللا ، فنننر لننه    لنننه تقنندام   خنننهاتم    قننلا افننن   لقعننه انننم 
 أتلل  بام   اردا  هللا ع ه  

 لنننه اظنننم قلرننن   سنننل    لنننم يتننن. ل    ن  سنننر     ن لنننه تنننن 
قلر     أخله ،قلم بمرالحه    ن ،طل  تن هم غنذات المعللم تن خمت 

  ن ع ات ام غال  اللقد  
 تنننا لأيننند انننم العنننالم أ،نننرم ت نننه    ن أانننر  ت نننه عنننن الننندي ال 
 النندلتم   ن يننذكره    ن أ  ننه ينند ل اننم ذت ننه    فيننه تننر تا    قيننام 
ت  أ حابه    سعى ام ترالحهم    تل اقرر ن تا  له    تلبلسه 

ِينه    ملنن،    عماتنم   ننلن قيمنم  ال ننرن ملتمننا   ،آحنام ا لفقهننات ح اَِّرجَّ
  تدا، لبيف الثمن    خعره تقرل   

 تننل ل نن  القاتننم   بعرنند تننا بننرن الم  بننرن   كننأن عر يننه لسننااان 
ااطقان    يرلم بال ا،  الا ن ،كلن أطل  تن لكلعهنا  سنجلم   

ار منا ،قلتنلن   ل ما قام لمن ،جن  تنن سنفر أ  غناب ع نه    إذا جنات
له   ال   ع ده سلات   كأانه انال  تنن تنذه الرسنلم    لنن ين حن يحند 
قل    إاما ،سلم  يراا   يبتسم    قد ،عظم جليسه ترا    يهر نه انم 

 المحا لا ترا   
قلنند ح  قنند سنناار ال ننيإل تننرا علننى البرينند تلننى النند،ال المرننريم 

ال علهننم آ،ننا  ،سننت فر السننلطان ع نند تجنن  التترسنن م تننن السنن رن     نن
الجهام    قا  ح تن   لرتم عن ال ام  اررا أتلنه  النذب عن هم   انإن 
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هللا  عنالى ،قنيم لهنم تنن ي رنرتم غرنركم    يسنتبد  بكنم سنلا،م     ننال 
  )  إن  تللنلا ،سنتبد  قلتناي غرنركم  نم ن ،كلانلا أتثنال م  (قللنه  عنالى 

  ،ستبد  قلتاي غرنركم  تن   فر ا ،عذبكم عذاباي أليماي  (   قلله  عالى 1 
  2  ) ن  بر ه خرئا 

 كننننان تننننل  -  لنننن  ذلنننن  ال ننننيإل  قننننم النننندين بننننن مقرنننن، العرنننند 
ااستحسن ذل     أعجاه تذا انست ااه   عجن  تنن  -القالم حر ئذ 

 تلاجهم ال يإل للسلطان بمث  تذا ال الم   
 

 
 
 
 تح م

 لحمه هللا -خيإل ا سالم 
 

 ا ،طل  جداي   أتا تحن ال يإل ح ا ثررا    خرحه
 قننند اعتقلنننه تنننرا بعننن  انننلاب السنننلطان بال نننام قلنننرال   بسنننب  

 اعتقنن  تعننه ال ننيإل زيننن النندين  قياتننه علننى ارننراام سنن  الرسننل  
 الفال قم    م أطلقهما تكرترن 

                                                        

  38( محمد /  1)
 39( التوبة /  2)
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  ر يف الحمليم
   دا،م المح م

 لمننننا  نننن ا المسننننألم ر الحمليننننم ر اننننم الرننننفا  ح خنننن   بهننننا 
سلا  علنى قرنام    أن ن ،سنتفتم تنن جماعم    الما علرها ام اي

جهم بع  القباا الح ويم    م ااترر لل يإل بع  اللنا    لم ،كن 
اننم البلنند حر ئننذ اا ننن     لننرب الم نناما   عننن  تننن تعننه    سنننكن 

 ايتر   
 

  اليإل المح م
  أتم تا  ق  بها

 نننم اتنننتحن سننن م خمننن   سننناعما م بالسننن،ا  عنننن تعتقنننده بنننأتر 
القبنناا  العلمننات بالقرننر    أحبننر ال ننيإل    السننلطان ؟ اجمنن  اا اننه

 سأله عن ذل  ؟ فاع  ال يإل تن أحبر تن ماله ر العقردا اللاسطيم 
ر اقرت تا ام  ال، تجال     حناققله     بحثنلا تعنه     قن  ان فنا  
بعد ذل  على أن تذه عقردا س يم سنلويم   امن هم تنن قنا  ذلن  طلعناي 

لنن  كتنناب تننن السننلطان فيننه ح تامننا    تنن هم تننن قالننه كرتننا   لم بعنند ذ
 قرداا براتا ساحم ال يإل     برن ل ا أاه على عقردا السلا  
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 ننم تن المرنننريرن مبنننر ا الحرلنننم اننم أتنننر ال نننيإل    لأ ا أانننه ن 
،مكن الاح  تعه    ل ن ،عقد له تجل     يدعى عليه     قام علينه 

رر   النذا ال هاما     كان القا ملن ام ذل  تن هم ح بربنر، الجاخن  
 سننلطن بعنند ذلنن     ارننر الم اجننم  ابننن ت لننلف قالننم المال يننم   
 -اطلن  ال ننيإل علنى البرينند تلنى القنناترا    عقند لننه  ناام يننلم   ننلله 

تجلنن  بالقلعننم    - تنل  نناام ع ننرين لتبنان سنن م خمنن   سناعما م 
 امعننى عليننه ع نند ابننن ت لننلف قالننم المال يننم   أاننه ،قننل  ح أن هللا 

حرف   نل   أانه علنى العنرا بذا نه    أانه ، نال تلينه   لم بالقرآن ب
 با خالا الحسيم  

 - قنننا  المننندعى ح أطلننن   ع.ينننره علنننى ذلننن    التع.ينننر البليننن  
اقا  القالنم ح تنا  قنل  ،نا اقينه  -، رر تلى القت  على تذت  تال  

ح أأت نننن  تننننن الث ننننات علننننى هللا  عننننالى ؟ اقننننا  القالننننم ح أجنننن    اقنننند 
اسننكد ال ننيإل   اقننا  ح أجنن    اقننا  ال ننيإل لننه ح حمنند  هللا  عننالى   

تن تل الحا،م ام ؟ اأخال ا ح القالم تل الحا،م   اقا  ال يإل نبن 
ت لننلف ح أانند خرننمم   كيننف  حكننم اننم ؟  غبنن   تننرامه ح تاننم 
 إ،ا  تت ازعنان انم تنذه المسنا     ا ينف ،حكنم أحند ال رنمرن علنى 

م ال نيإل    قنا  للنرد ا خر ارهنا ؟ انأقيم ال نيإل  تعنه أخنلاه    نم ل 
أن  حكم ام   الم ،مكن تن الجلل،    يقا  ح تن أخاه ال نيإل خنرف 
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النندين ابتهنن     معنننا هللا علننرهم انننم حننا  خنننر جهم   ام عننه ال نننيإل   
  قا  له ح ب  ق  ح اللهم ت  لهم اللا يهتد ن به تلى الح،  

 نم حاسنلا انم بنرل أ،اتنا    اقلنلا تلنى الجن  لرلنم عرند الفطنر   
 -بع  كتاب سلطاام تلى ال ام بالحل على ال نيإل    الن.م ال نا،   م

بننننالرجلع عننننن عقرد ننننه    التهدينننند بننننالع.   -خرل نننناي أتنننن  تذهاننننه 
 الحنا     انلما بنذل  اننم الجنات   ايسنلا     ننم قنر  ال تناب بسنندا 
الجننات  بعنند الجمعنننم    حرنن  أذ  كثرننر للح ابلنننم بالقنناترا    حنننا  

بالرجلع    كان قالرهم الحراام قلر   بعبهم    أخذ خطله بعبهم
 العلم  

اا نننن   - ننننم اننننم سننننلإل لتبننننان سنننن م سنننند ح أحبننننر سننننالل 
القباا  الفقهات      لم ام تخرال ال يإل   انا فقلا  -السلطان بمرر 

على أاه ، تره تليه تن ،حبره    لرت لملا تعه ام ذلن    النم ،جن  
    مم على  تلى الحبلل      رل الرسل  تليه ام ذل  سد ترا 

 عدم الحبلل   اطا  علرهم المجل    اااررالا تن غرر خمت  
 م ام آخر تذه الس م     كتاب تلى اا ن  السنلط م بدت ن، 
تن ال يإل   اأخبر بذل  جماعنم تمنن حبنر تجلسنه    أ  نى علينه ح 
 قا  تا لأيند تثلنه    ن أخنج  ت نه  ذكنر تنا تنل علينه انم السنجن ح 

عالى    أانه ن ،قبن  خنرئاي تنن ال سنلا السنلطاايم   تن التلجه تلى هللا  
  ن تن ايم ال السلطاام    ن  دا  ب مت تن ذل         
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 نننم انننم ل يننن  اي   تنننن سننن م سنننا   سننناعما م مخننن  ته نننا بنننن 
ييسى أترر العرب تلنى ترنر    حبنر ب فسنه تلنى السنجن    أخنرل 

ل  حبنرتا ال يإل ت ه   بعند أن اسنتأذن انم ذلن     عقند لل نيإل تجنا
 أ،ابر الفقهات    اافرلد على خرر  

 ذكننر الننذتبم  البرزالننى  غررتمننا ح أن ال ننيإل كتنن  لهننم ب طننه 
تجمال تن القل   ألفا اي ارها بع  تنا ارهنا   لمنا خناف  تندل بالقتن  
   م أطل،  اتت   تن المج  تلى مت ،    أقام بالقاترا ،قنر  العلنم   

 تم    يجتم  عليه خل،    يت لم ام الجلات   المجال  العا
 ننم اننم خننلا  تننن السنن م المننذكللا ح اجتمنن  جماعننم كثرننرا تننن 
الرنلفيم    خننكلا تننن ال نيإل تلننى الحننا،م ال نااعم    عقنند لننه تجلنن  
ل التنه اننم ابننن عر نم  غرننره    امعننى عليننه ابنن عطننات بأخننيات    لننم 

    يثبنند ت هننا خننرئاي   ل  ننه اعتننرف أاننه قننا  ح ن ،سننت ا، بننال بم  
اسننت ا م بمع ننى الباننالا  ل ننن يتلسننن  بننه   فنناع  الحالننرين قنننا  ح 

 لي  ام تذا خمت  
 لأ  الحننا،م ابننن جماعننم ح أن تننذا تسنناتا أمب    ع فننه علننى 
ذلننن    احبنننر  لسنننالم تلنننى القالنننم ح أن ،عمننن  تعنننه تنننا  قتبنننيه 

 ال ريعم ام ذل    اقا  القالم ح قلد له تا ،قا  لمثله  
رن أخنننيات    تنننم ا قاتنننم بدت ننن،   أ   نننم تن الد لنننم خرنننر ه بننن

با سنننك دليم   ب نننر ه   أ  الحنننا    ااختنننال الحنننا    اننندخ  علينننه 
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أ نننحابه انننم السنننفر تلنننى مت ننن، تلت.تنننا تنننا خنننره علينننه   اأجنننابهم   
األكبله خر  البريد    م لم ه ام ال د    حبر ع د القالم بحبلل 

لنم تن بنالحا  جماعم تن الفقهات   اقا  له بعبنهم ح تنا  رلنى الد  
اقا  القالم ح  فيه ترلحم له    است اب التلاسنم المنال م  أذن لنه 
أن ،حكم عليه بالحا    ااتت      قا  ح تنا  بند علينه خنمت   انأذن 
ل لل الدين ال. ا ا المذكلل ح فيكنلن انم تللن  ،رنل  لمثلنه   اقرن  

بنن له ح تا  رلى الد لم تن بمسمى الحا  فينه القالنم  قنم الندين ا
ب د ايع. لما حا     أذن أن ،كلن ع ده تن ، دته    كنان جمين  

 ذل  بإخالا ارر الم اجم  
 استمر ال يإل انم الحنا  ،سنتفتى  يقرنده ال نا،    ي. ل انه 

     أ يه الفتا   الم كلم تن ايترات  أييان ال ا،  
 كننان أ ننحابه ينندخللن عليننه أ ني سننراي    ننم خننرعلا يتظنناتر ن 

يه   اأخرجله ام سلط م ال    رر الملق  بالمظفر   تلنى بالدخل  عل
ا سك دليم على البريند    حنا  ارهنا انم بنرل حسنن تبنمت تتسن    
ينندخ  عليننه تننن خننات    يم نن  تننل تننن خننات    ي ننرل تلننى الحمننام تذا 
خات    كان قد أخرل  حده    ألجنا ايعندات بقتلنه   فريقنه غرنر تنرا 

 ام  غرره    كثر الدعات له     قنم   اباقد بذل   د ل تحبيه بال
 ام ا سك دليم تده سلط م المظفر  
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الما عام المل  ال ا ر تلى السلط م   مكن    أتل  المظفر   
 حم  خي ه ارنر الم جبنى    اخنتد  تلجندا السنلطان علنى القبناا 
لمداخلتهم المظفر    ع.  بعبهم ح بامل بإحبال ال يإل تلى القاترا 

س م  س   سناعما م    أ،رتنه السنلطان ت،راتنا زا ندا    تكرتاي ام خلا 
 قام تليه     لقاه ام تجل  حف    فينه قبناا المرنريرن   ال ناتررن 
    الفقهنننات  أييننننان الد لنننم    زام اننننم ت،راتننننه علنننرهم     قننننى ، سننننال ه 
 يست نننرر سنننليعم   أ  نننى علينننه بحبنننللتم   نننات كثرنننرا    أ نننل  بر نننه 

خا لتم ام أترتم به ام ح، القبناا   ارنراه   ر هم     ،قا  ح تاه 
عن ذل     أ  ى علرهم    أن ابن ت لنلف كنان ،قنل  ح تنا لأي نا أاتنى 

 تن ابن  يميم   سعر ا ام مته   الما قدل علر ا عفا ع ا  
 اجتم  بالسلطان ترا  اايم بعد أخهر     سكن ال يإل بالقاترا 

 طا فننننم تننننن الفقهننننات       ال ننننا، يتننننرمم ن تليننننه    ايتننننرات  الج نننند  
  ت هم تن ،عتذل تليه  يت ر  تما  ق   

قننا  الننذتبم ح  اننم خننباان سنن م تحنند  ع ننرا ح   نن  ال اننأ ح 
اسنتفرم بال نيإل بمرنر    -أحد الما برن لل نيإل  -أن الفقيه الاكرا 

   نن  عليننه    اننتا بأطلاقننه  قننا  ح احبننر تعننم تلننى ال ننرع   الننم 
ااملنن،  اطلنن  تننن جهننم الد لننم   علينن  معننل    المننا   ننا ر ال ننا، 

 0اهرب  اختفى
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 ذكر امرره حأانه  نال بسنب  ذلن  ات نم   ألام جماعنم اناترنال 
   0تن الاكرا الم ،مك هم ال يإل تن ذل  

 ا ف، بعد تدا ح أن الاكرا تم السلطان بقتله    م لسم بقط   
لسننااه ص ل ثننرا ابننلله  جرات ننه    ننم خننف  فيننه   ا فننى تلننى الرننعرد   

   تن الفتل  بنال الم انم العلنم    كنان ال نيإل انم تنذه المندا ،قنر   ت
 العلم     ،جل  لل ا، ام تجال  عاتم  

قدم تلى ال نام تنل  اخل نه سن م ا  تنم ع نرا ب ينم الجهنام   لمنا 
قنندم السننلطان ل  ننا التتننر عننن ال ننام   ا ننرل تنن  الجننيا    اننالقهم 

 تن عسقالن    زال البرد المقد،   
، بعد غربته ع ها انل  سنا  سن رن    تعنه أخنلاه  م مخ  مت 

 جماعنم    خنرل خلفنه كثرنر لتلقيننه    سنر ال نا، بمقدتنه     اسننتمر 
على تا كان عليه أ ني   تن تقرات العلم     دليسنه بمدلسنم السنكريم   

  الح بليم  إاتات ال ا،  افعهم  
 ننم اننم سنن م  مننان ع ننرا ح  لم كتنناب تننن لسننلطان بم عننه تننن 

  اننم تسننألم الحلننا بننالطال  بننالت فرر    عقنند لننه تجلنن  بنندال الفتننل 
السننعاما    ت نن  تننن ذلنن     اننلما بننه اننم البلنند    ننم اننم سنن م  سنن  
ع ننرا عقنند لننه تجلنن  أ،بنناي كننالمجل  اي      قننر  كتنناب السننلطان 
بم عننه تننن ذلنن     عل نن  علننى اتينناه بعنند الم نن     اافرنن  المجلننن  

 على  أ،رد الم    
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قند لنه تجلن   الن  بسنب  ذلن     عل ن   حنا   م بعد تدا ع
بالقلعم    م حا  يج  ذل  ترا أخر     ت   بسباه تن الفتيا تطلقاي 

   اأقام تدا ،فتى بلسااه    يقل  ح ن ،ع ى كتم العلم  
 انننم آخنننر ايتنننر ح مبنننر ا علينننه الحرلنننم انننم تسنننألم الم ننن  تنننن 

ن ذلننن  التننن ق، السنننفر تلنننى القبنننلل ايابينننات  الرنننالحرن    أل.تنننله تننن
بايابيننات    ذلننن  كفنننر    أاتننى بنننذل  طا فنننم تننن أتننن  ايتنننلات    تنننم 
 ماايننم ع ننر افسننا   لأسننهم القالننم ا  نن اام المننال م  أاتننى قبنناا 
ترننننر ايل عننننم بحاسننننه   احننننا  بقلعننننم مت نننن، سنننن ترن  أخننننهراي     
بهاتا  لحمه هللا ح أن تنا حكنم علينه بنه باطن  بإجمناع المسنلمرن تنن 

را جداي    أاتى جماعم بأاه ، طن  انم ذلن  خطنأ المجتهندين  جله كثر
الم فنننلل لهنننم     ااقنننه جماعنننم تنننن علمنننات ب ننندام    غرنننرتم    كنننذل  
اب ننى أبننم الللرنند خننيإل المال يننم بدت نن، أاتيننا ح أاننه ن  جننه لالعتننراي 
عليه فيما قالنه أ نال    أانه اقن  خنالف العلمنات انم المسنألم    لجن  

 أحد القللرن ارها  
  قننننى تنننندا اننننم القلعننننم ،كتنننن  العلننننم  يرنننن فه     رسنننن  تلننننى 
أ حابه الرسا      يذكر تا ات  هللا به عليه ام تذه المرا تن العللم 

 العظيمم    ايحلا  الجسيمم  
 قننا  ح قنند اننت  هللا علننى اننم تننذا الحرننن اننم تننذه المننرا تننن 
تعننناام القنننرآن    تنننن أ نننل  العلنننم بأخنننيات   كنننان كثرنننر تنننن العلمنننات 
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تم لاها    ادتد على  بنري  أ،ثنر أ قنا م انم غرنر تعناام القنرآن   ي
 نم تانه ت ن  تنن ال تابنم    لنم يتنر  ع نده م اا  ن قلنم  ن  ل    اأقبنن  

 على التال ا  التهجد  الم اجاا  الذكر  
قا  خي  ا أبل عبد هللا ابن القيم ح سمعد خي  ا خيإل ا سالم 

يحه ،قننل  ح تن اننم النندايا ج ننم ابننن  يميننم قنند، هللا ل حننه   اننلل لننر 
تن لم يدخ  ج م ا خرا قا  ح  قا  لم ترا ح تا ،ر   أعدا م بنم ؟ 
أاا ج تم   بستاام ام  دلا   أين لحد اهنم تعنم   ن  فنالق م   

 أاا حاسم خللا   قتلم خهاما    إخراجم تن بلدا سياحم  
 كننان اننم حاسننه اننم القلعننم ،قننل  ح لننل بننذلد تنن ت تننذه القلعننم 

أ  قا  ح تنا جن.يتهم علنى تنا  -هااي تا عد  ع دا خكر تذه ال عمم ذ
  احل تذا   - سببلا لم فيه تن ال رر 

 كنننان ،قنننل  انننم سنننجلمه    تنننل تحبنننل، ح اللهنننم أع نننى علنننى 
 ذكر   خكر   حسن ياام     تا خات هللا  

 قا  ترا ح المحبل، تن حا  قلاه عن ل ه     المأسلل تنن 
 أسره تلاه  

 (تلى القلعم    سال ماخ  سلالتا اظر تليه  قنا  ح   لما مخ 
ابننرب برنن هم بسننلل لننه بنناب   باط ننه فيننه الرحمننم     نناتره تننن قبلننه 

           1  )العذاب 

                                                        

 سورة        /(  1)
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قننا  خنني  ا ح  علننم هللا تننا لأينند أحنندا أطرنن  يي نناي ت ننه قننل   
تنن  تننا كننان فيننه تننن الحننا   التهدينند  ا لجنناف  تننل تنن  ذلنن  أطرنن  

أخنننرحهم  ننندلا    أقنننلاتم قلانننا     لنننل  ابنننرا ال بنننيم ال نننا، يي نننا     
علننننى  جهننننه    ك ننننا تذا اخننننتد ب ننننا ال ننننلف   سننننات  ب ننننا الظ ننننلن   
 لنناقد ب ننا ايلي ح أ ر نناه   امننا تننل تن أن اننراه    اسننم  كالتننه   
ارذت  ع ا ذل  كله   ي قل  تا راحا  قلا  يقر نا  طمأار نم   اسناحان 

 ات  لهم أبلابهنا انم مال العمن   اأ ناتم تا خهد ياامه ج ته قب  لقا ه 
 تن ل حها  اسيمها  طربها تا استفر  قلاتم لطلبها    المسابقم تلرها                               

 تر فا ه ح
 أتا  راايفه لحمه هللا حاهم أخهر تنن أن  نذكر    أعنرف    

الم تن أن    ر   سال  تسرر ال م  ام ايقطال    اتتأل  بها النب
 ايترنننال   قننند جنننا ز  حننند ال ثنننرا   انننال ،مكنننن أحننند حرنننرتا    ن 

 يتس  تذا المكان لعد المعر ف ت ها  ن ذكرتا  
 ل نننذكر ابنننذه تنننن أسنننمات أيينننان المرننن فا  ال انننال ح كتننناب ر 
ا ،مننان ر تجلنند   كتنناب ر انسننتقاتم ر تجلنندان ر جننلاب انعترالننا  

لدا  كتاب ر  لبي  الجهميم المرريم على الفتا   الحمليم ر أل   تج
ام  أسي  بدعهم ال التيم ر ام سد تجلندا  كانال   كانال ر المح نم 
المرريم ر تجلدان ر المسا   انسنك دلاايم ر تجلند ر الفتنا   المرنريم 

 ر سا  تجلدا   
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 كنننن  تننننذه الترنننناايف تننننا عنننندا كتنننناب ر ا ،مننننان ر كتاننننه  تننننل 
تن  تعهنا أ،ثنر تنن بمرر ام تدا سا  س رن   فها ام السجن    ك

تا ننننم لفننننم  ل  أ،بنننناي   كتنننناب ر ملت  عننننالي العقنننن   ال قنننن  ر أل نننن  
تجلندا  كانال    الجننلاب عمنا أ لمه لل نيإل كمننا  الندين بنن ال ري ننم 
علنننى تنننذا ال تننناب   احنننل تجلننند كتننناب   ر ت هنننال السننن م ال بلينننم انننم 
اقنن، كننالم ال ننيعم  القدليننم ر أل نن  تجلنندا  ر الجننلاب الرننحي  لمننن 

الم المسنني  ر تجلنندان ر خننر  أ   المحرننل  للننرازا ر تجلنند ر بنند  كنن
خننر  ببننعم ع ننر تسننألم تننن ايل عننرن للننرازا ر تجلنندان ر الننرم علننى 
الم ط، ر تجلد كبرر ر الرم علنى الاكنرا انم تسنألم انسنت ا م ر تجلند  
ر النرم علننى أتن  كسننر ان الننر اا  ر تجلندان ر الرننفد،م ر   ر جننلاب 

يابيات قلا افساايم ر تجلد ر الهلد ايم ر تجلد تن قا  ح تن تعج.ا  ا
ر خر  عقردا اي بهاام ر تجلد ر خر  العمدا ر لل يإل تلا، الندين   
،تن  ت ننه احننل أل ن  تجلنندا  ر  عليقننه علننى المحنرل ر اننم الفقننه لجننده 
عنندا تجلنندا  ر الرننالم المسننلل  علننى خننا م الرسننل  تجلنند     بيننان 

لنند ر اقتبننات الرننراه المسننتقيم اننم النندلر  علننى بطننالن التحلرنن  ر تج
ت الفم أ حاب الجحيم ر تجلد ر التحرير ام تسألم حفرر ر تجلد ام 
تسألم تن القسمم   كتبها اعترالاي على ال ل  ام حام م حكنم ارهنا ر 
الرم ال برر على تن اعتري عليه ام تسألم الحلا بنالطال  ر  نال، 

 ا ،مان ر تجلد كبرر ر  تجلدا    كتاب ر  حقر، الفرقان برن التطلر،
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الرم على ايح اام ام تسألم ال.يالا رتجلد    أتا القلاعد المتلسطم   
الرننن ال  أجل نننم الفتنننا   ح انننال ،مكنننن ا حاطنننم بهنننا   ل ثنننر  اات نننال 
  فرقها    تن أخهرتا ر الفرقان برن أ ليات الرحمن  أ لينات ال نيطان ر 

تجلند لطينف ر الفرقنان بنرن تجلد لطيف ر الفرقان برن الح،  الاطالن 
الطال   ا ،مان ر تجلد لطيف ر السياسم ال رييم ام ت ال  الراعم 
 الرييم ر تجلد لطيف ر لا  المالم عن اي مم ايعالم ر تجلد لطينف 

             
 ح ذكر ابذا تن تفرما ه  غرا اه

، بالمياه المتعررا   كمات الللم  احله   ال ال فاع الحداخت
جلاز المس  على ال علرن    القدترن    ك  تا ،حتال ام  اختال 

ا.عه تن الرج  تلى تعالجم بالرد أ  بالرج  ايخر اإاه ،جلز ع ده 
 المس  عليه ت  القدترن  

 اختنننننال أن المسننننن  علنننننى ال فنننننرن ن يتلقنننننا تننننن  الحاجنننننم   
،المسنننناار علننننم البرينننند  احننننله    اعنننن  ذلنننن  اننننم ذتابننننه تلننننى النننند،ال 

 ر  البريد   يتلقا ت  تتكان ال .ع   يسره  المرريم على خ
  اختال جلاز المس  على اللفا ا  احلتا  

 اختال جلاز التيمم ل  يم الا  اللقد ام حقه غرنر المعنذ ل 
  كمن أخر الرالا عمداي حتى  باي،  قتها    كذا تنن خ نم انلا  
الجمعننم   العرنندين  تننل تحنند،   اأتننا تننن اسننتيقل أ  ذكننر اننم أخننر 
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لرننالا ح اإاننه يتطهننر بالمننات  يرننلم   ين اللقنند تتسنن  اننم  قنند ا
 حقه 

 اختننال أن المننرأا تذا لننم ،مك هننا انغتسننا  اننم البرنند   أ  خنن، 
 علرها ال .   تلى الحمام    رله ح أاها  يمم   رلم  

 اختننال أن ن حنند يقنن  الحنني   ن ي،ثننره    ن يقنن  الطهننر 
ي   أن ذلن  لاجن  تلنى تنا برن الحيبترن    ن لسن ا ،نا، تنن الحن

  عراه ك  اترأا تن افسها  
 احتننال أن  ننال  الرننالا عمننداي ح ن ،جنن  عليننه القبننات   ن 
، رع له   ب  ،كثر تن ال لاا     أن القرر ،جنلز انم قرنرر السنفر 

  طليله    أن سجلم التال ا ن ، تره له طهالا 
 ذكر  اا ه

 نرين تلنى ذا تك  ال يإل ام القلعم تن خباان سن م سند  ع
القعدا س م  مان  ع رين    م تري ببعه  ع رين يلتاي    لم ،علنم 

 أ،ثر ال ا، بمرله  لم ،فجأتم تن تل ه  
 كاانند  اا نننه انننم سنننحر لرلنننم ان  نننرن ع نننرا ذا القعننندا سننن م 

  مان  ع رين  ساعما م  
 ذكره ت،ذن القلعم على ت الا الجات       لم بنه الحنر، علنى 

ت  ال ا، بذل      عبهم أعلم به انم ت اتنه    أ نا  ايبرال   اتسا
ال نا،    اجتمعننلا حنل  القلعننم حتنى أتنن  ال لطنم  المننرل    لنم ،طنناإل 
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أتن  ايسننلا  خننرئاي    ن اتحننلا كثرننراي تنن النندكا،رن التننم تننن خننأاها أن 
  فت  أ   ال هال    ات  باب القلعم  

ح  تلنننى  كنننان اا ننن  السنننلط م غا اننناي عنننن البلننند   اجنننات الرنننا
اا نن  القلعننم   اعنن.اه بننه  جلنن  ع ننده    اجتمنن  ع نند ال ننيإل اننم القلعننم 
خلننا كثرننر تننن أ ننحابه   ياكننلن  يث ننلن    أخبننرتم أخننله زيننن النندين 
عبد الرحمن ح أاه ختم تل  ال يإل ت نذ مخنال القلعنم  مناارن ختمنه     

م تن المتقنرن ان (خرعا ام الحام،م  الثماارن   اااتهيا تلى قللنه  عنالى 
  1    )ج ا   اهر ام تقعد  د  ع د تلي  تقتدل 

ا ننننننرع حر ئننننننذ ال نننننني ان الرننننننالحان ح عبنننننند هللا بننننننن المحنننننن  
اابتندأ  - كنان ال نيإل ،حن  قرات همنا  -الرالحم    ال.لعم البرير 

تن سللا الرحمن حتى ختما القرآن    خرل الرجا   مخن  ال سنات تنن 
علننى تننن ، سننله      أقننالب ال ننيإل   ا نناتد ه  ننم خرجننلا    اقترننر ا

،ساعد على   سليه    كناالا جماعنم تنن أ،نابر الرنالحرن  أتن  العلنم 
  كالم.ا  غرره   لم ،فر  تن غسله حتى اتنتأل  القلعنم بالرجنا   تنا 
حللها تلى الجات    ارلى عليه بدلكا  القلعنم ح ال.اتند القند ا تحمند 

 دعات   الترحم  بن  مام    لج ال ا، حر ئذ بالاكات   الث ات     بال
 أخرل ال يإل تلى جات  مت ، ام السناعم الرابعنم أ  احلتنا   
 كان قد اتتأل الجات     ح ه     ال السنم     بناب البريند     ناب 

                                                        

 55،  54( القمر /  1)
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الساعا  تلى الميامين   الفلالا    كان الجم  أعظم تن جم  الجمعم 
    لنن  ال ننيإل اننم تللنن  الج ننا .   تمننا يلننم المقرننللا     الج نند 

فظلن الج نازا تنن ال.حنام    جلن  ال نا، علنى غرنر  نفلف   بن  ،ح
تر ل رن   ن يتمكن أحد تن الجلل،   السنجلم تن بكلفنم    كثنر 

 ال ا، كثرا ن  ل ا  
المنا أذن المن،ذن الظهننر أقيمند الرنالا علننى السندا   ب ننالف 
العنناما     ننللا الظهننر    ننم  ننللا علننى ال ننيإل    كننان ا تننام اا نن  

الت الدين ابن ال راه ل رام الق. ي م بالد،ال المرنريم    نم الحطابم ع
سنننال ا بنننه    ال نننا، انننم بكنننات   معنننات     نننات    هلرننن    أسنننا     
ال سنات اننل  ايسننطحم تنن ت ننا  تلننى المقبنرا ينندعرن   ياكننرن أ،بنناي   
 كان يلتا ت هلماي   لم ،عهد بدت ، تثله    لم يت لا تن أتن  البلند 

      ننرخ  ننالخ ح 1رنن  تننن البننعفات  الم نندلا    حلالننره تن القل
تكذا   لن ج ا . أ مم أت  الس م   فاكنى ال نا، بكنات كثرنراي ع ند ذلن  

  
 أخننرل تننن بنناب البرينند     اخننتد ال.حننام    ألقننى ال ننا، علننى 
اع ه ت اميلهم  عما مهم     ال ال عا على النرت ،   يتقندم  نالا   

اب الجات  كلها  تم ت.محمنم     يتأخر أخر     خرل ال ا، تن أبل 
 م تن أبنلاب المدي نم كلهنا   ل نن كنان المعظنم تنن بناب الفنرل    ت نه 

                                                        

 ( المخدرات : النساء 1)
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خرجد الج ازا     باب الفنرام،      ناب ال رنر     بناب الجابينم   
   عظم ايتر بسل  ال ر   

  قدم ام الرالا عليه ت ا  ح أخله زين الدين عبد النرحمن   
يسننرر تلننى جاانن  أخيننه خننرف النندين عبنند ماننن  قنند العرننر أ  قبلهننا ب

هللا بمقابر الرلفيم    حنرز الرجنا  ح بسنترن ألفناي  أ،ثنر   تلنى تنا تم 
ألا     ال سنات ب مسنم ع نر ألفناي    طهنر بنذل  قنل  ا تنام أحمند ر 

 بر  ا   برن أت  البي  يلم الج ا . ر  
 ختم له ختمنا  كثرنرا بالرنالحيم  المدي نم     نرمم ال نا، تلنى 

ل.يالا قبره أ،اتا كثررا   لرال  اهرا     ل رد له ت اتا  كثرنرا  نالحم ا
   ل نناه خلننا كثرننر تننن العلمننات   ال ننعرات بقرننا د كثرننرا تننن بلنندان 

 لحمنننه      خنننتى    أقطنننال تتااعننندا     أسنننا المسنننلملن لفقنننده   
 غفر له  

  ننلى عليننه  ننالا ال ا نن  اننم غالنن  بننالم ا سننالم القرياننم   
  حتننى اننم الننيمن   الرننرن    أخبننر المسنناار ن ح أاننه اننلما الاعرنندا 

بأقرى الررن للرالا عليه يلم جمعم ر الرالا على  رجمان القنرآن 
 ر  

 قنند أاننرم الحنناال أبننل عبنند هللا بننن عبنند الهنناما لننه  رجمننم اننم 
تجلده    كذل  أبل حف، عمر بن على الب.ال الا داما انم كنرالي  
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جه انقترال تنا يلرن، بتنراجم تنذا ال تناب     تاما ذكرااتا ت ا على   
  

 قد حد، ال يإل كثررا     سم  ت ه خلا تن الحفنا   اي منم 
تنننن الحننندي     تنننن  رننناايفه    خنننرل لنننه ابنننن النننلاام أل عنننرن حنننديثاي 

 حد، بها  
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 بداية المحنة
 

 بر ا،م  لمرذه ابن عبد الهام  
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 مبسم هللا الرحمن الرحي
الحمد ى لب العالمرن   الرحمن الرحيم   تال  يلم الندين     
أخننهد أن ن تلننه تن هللا  حننده ن خننري  لننه     ن  هرننر   ن تعننرن   
 أخنننهد أن تحمنننداي عبنننده  لسنننلله النننذا ألسنننله تلنننى ال لننن، أجمعنننرن   
  لى هللا عليه   على آله   سلم   على سا ر ياام هللا الرالحرن  

قنند سننئلد غرننر تننرا   أن أ،تنن  تننا حبننراى ذكننره أتننا بعنند   ا
تمنا جننرا انم المجننال  الثال نم المعقننلما للم نا را   اننم أتنر انعتقننام 
بمقتبننى تنننا  لم بنننه كتننناب السنننلطان تننن الننند،ال المرنننريم تلنننى اا انننم 
أترر البالم لما سعى تليه قلم تن الجهميم     ان حام،م     الراابم 

اأتر ايترنر بجمن  القبناا ايل عنم ح     غررتم ح تن ذ ا ايحقام   
قباا المذات  ايل عنم     غرنرتم تنن انلابهم   المفتنرن     الم نا،إل 
ح تمن له حرتم   به اعتندام     تنل ن يندل ن تنا قرند بجمعهنم انم 
تننذا الميعنننام    ذلنن  ينننلم ان  ننرن  ننناتن لجنن  المانننال  عننام خمننن    

 ساعما م  
د  لم ترسنلم السنلطان ح اقا  لم ح تذا المجلن  عقند لن    اقن

أن أسأل  عن اعتقام      عمنا كتبند بنه تلنى الند،ال المرنريم   تنن 
 ال ت  التم  دعل بها ال ا، تلى انعتقام  

 أ  ه قا  ح  أن أجم  القباا   الفقهنات    تاناحثلن انم ذلن  
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اقلد ح أتا انعتقام اال ي،خذ ع م     ن عمن تل أ،بر ت نم 
لسلله     تا أجم  عليه سنلا ايتنم   امنا كنان   ب  ي،خذ عن هللا   

ام القرآن  جن  اعتقنامه    كنذل  تنا  بند انم ايحامين  الرنحيحم   
 تث   حي  الا الا   تسلم  

 أتننا ال تنن    امننا كتبنند تلننى أحنند كتابننا ابتنندات أمعننله بننه تلننى 
خنمت تنن ذلن    ل   نم كتبند أجل نم أجبند بهنا تنن ،سنأل م تنن أتنن  

 غررتم    الد،ال المرريم  
 كننان قنند بل  ننم أاننه ز ل علننم كتنناب تلننى ايترننر لكننن النندين 
الجاخنن  رر أسنننتاذ مال السنننلطان   يتبنننمن ذكنننر عقرننندا تحرانننم    لنننم 
أعلننم بحقيقتننه    ل ننن علمنند أن تننذا تكننذ ب     كننان يننرم علننى تننن 
ترنننر   غررتنننا تنننن ،سنننأل م تسنننا   انننم انعتقنننام أ  غرنننره   اأجرانننه 

 كان عليه سلا ايتم   بال تاب   الس م     تا
 اقا  ح اريد أن ا ت  ل ا عقرد    

 اقلد ح ا،تبلا  
 اأتر ال يإل كما  الدين أن ،كت   

  كتبنند لننه جمنن  انعتقننام اننم أبننلاب الرننفا      القنندل     
 تسا   ا ،مان     اللعرد     ا تاتم     التفبر   

ا هللا تل أن اعتقام أتن  السن م   الجماعنم ح ا ،منان بمنا   ن
به افسه     بما    فه به لسلله   تن غرنر  حرينف     ن  عطرن  
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    ن   رينف     ن  مثرن      أن القنرآن كنالم هللا   غرنر ت لننل    
ت نه بندأ   تلينه ،عنلم     ا ،منان بننأن هللا خنالا كن  خنمت تنن أاعننا  

انه الباام   غررتا    أاه تا خات هللا كان     تا لنم ، نأ لنم ،كنن     أ
أتنر بالطاعننم  للنرها   أحبهننا     اهننى عنن المعرننيم   كرتهننا     
العبنند ااعنن  حقيقننم     هللا خننال، اعلننه    أن ا ،مننان   النندين قننل    
عم  ي.يد  ي ق،     أن ن ا فر أحنداي تنن أتن  القبلنم بالنذالب    ن 

ح  ا لد ام ال ال تن أت  ا ،مان أحداي    أن ال لفات بعد لسل  هللا 
 أن تنر بتهم انم الفبن   أبل بكر    م عمنر    نم عثمنان    نم علنم 

،منننننر بتهم انننننم ال الانننننم  تنننننن قننننندم عليننننناي علنننننم عثمنننننان   اقننننند أزلا 
 بالمهاجرين   ايارال   

 ذكر  تنذا   احنله   انإام ا ن قند بعند عهندا     لنم أحفنل 
تا لفل تا أتلرته تذ ذا   م قلد لألترر   الحالرين ح أاا أعلم أن أقلا

،كذبلن علم   كما قد كذبلا علم غرنر تنرا    إن أتلرند انعتقنام تنن 
حفظنننم ل منننا ،قللنننلن ح كنننتم بعبنننه   أ  ماتنننن  مالا   اأانننا أحبنننر 

 عقردا تكتل م تن احل سا  س رن   قب  تج  التتر  تلى ال ام  
قلد ح قب  حبللتا كالتا قد بعد عهدا به    غببد خديداي 

   ل  م أذكر أام قلدح  
انننا أعلنننم أن أقلتننناي كنننذبلا علنننى     قننناللا للسنننلطان أخنننيات     أ

   لمد بالم احتجد تليه   تث  أن قلد ح 
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تن قام با سالم ام أ قا  الحاجم غررا ؟  تن النذا أ لن  
من لنه     بر ننه    جاتند أعننداته    أقاتننه لمنا تننا    حنرن   لننم ع ننه 

ه    قمد تظهراي ،  أحد   اال أحد ي ط، بحجته    ن أحد ،جاتد ع 
 لحجته   تجاتداي ع ه   ترغااي فيه ؟

اإذا كان ت،نت ،طمعلن ام ال الم ام ا ينف ،رن علن ب رنرا 
 ؟

 لننل أن يهلم،نناي طلنن  تننن السننلطان ا ارنناف للجنن  عليننه أن 
ي رنننفه    أانننا قننند أعفنننل عنننن حقنننم     قننند ن أعفنننل   بننن  قننند أطلننن  

يحنننناققلا علننننى ا ارنننناف ت ننننه    أن ،حبننننر تنننن،نت الننننذين ،كننننذبلن ل
 ااترا هم  

 قلننند كالتننناي أطنننل  تنننن تنننذا   تنننن تنننذا الجننن     ل نننن بعننند 
 عهدا به 

اأخال ايترر تلنى كا ن  الندلل ح تحنم الندين   أن ،كتن  ذلن  
  

 قلنند أ،بنناي ح كنن  تننن خننالف م اننم خننمت تمننا كتبتننه اأاننا أعلننم 
 بمذهاه ت ه  

  تا أملا   ت  قلد تذا قب  حبللتا   أ  بعدتا ؟
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لنند أ،بنناي ح بعنند حبننللتا   قرات هننا   تنناذكر  ارهنننا ل   ننم ق
ارال تن  فيه ت الا تن الم تسبرن تلى القبلم    ك  خنالف لطا فنم 

 تن الطلا ا  
 م ألسلد تن أحبرتا     تعها كرالي  ب طم تن الم .    

 احبر  العقردا اللاسطيم  
 قلد لهم ح تذه كان سب  كتابتهنا ح أانه قندم تنن ألي  اسنل 

بننناا الاحرهنننا ح خنننيإل ،قنننا  لنننه للنننم الننندين اللاسنننطى   قننندم بعنن  ق
علر ا حاجاي    كان تن أت  ال رر  الندين    خنكا تنا ال نا، فينه بتلن  
الننبالم   اننم م لننم التتننر تننن غلاننه الجهنن    الظلننم    مل ، النندين   

 العلم     سأل م أن أ،ت  له عقردا   لن عمدا له  يت  برته  
ح قنند كتننن  ال ننا، عقا ننند تتعننندما  ااسننتعفرد تنننن ذلنن     قلننند

 ا ذ بع  عقا د أ مم الس م 
 األ  ام الس،ا     قا  ح تا أح  تن عقردا   تبها أاد  

 ا تبد له تذه القردا    أاا قاعد بعد العرر  
  قد اات ر  بها اسإل كثررا ام ترر   العرا    غررتا  

اتنننا   أعط -لراننن  الريانننم  -اأخنننال ايترنننر بنننأن ن أقرأتنننا أانننا 
 ل ا اه ال يإل كما  الدين  
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اقرأتننا علنننى الحالنننرين حراننناي حراننناي     الجماعنننم الحالنننر ن 
،سنننمعلاها     ينننللم المنننللم تننن هم تنننا خنننات     ،عنننالي فيمنننا خنننات   

  ايترر أ،باي ح ،سأ  عن تلال  ارها  
 قنند علننم ال ننا، تننا كننان اننم افننل، طا فننم تننن الحالننرين تننن 

ل ا، بعبه     عبه بسب  انعتقنام ال الف   الهل  ح تا قد علم ا
     بعبه ب رر ذل   

 ن ،مكننننن ذكننننر تننننا جننننر  تننننن ال ننننالم   الم ننننا را  اننننم تننننذه 
 المجال    اإاه كثرر ن ي بال  

 ل ن أ،ت  تل ، تا حبرام تن ذل  ت  بعد العهد بذل   
 تنن  أاننه كننان ،جننرا لانن  أ ننلا    ل ننل ن ي بننال   ا ننان 

ح تن غرر  حريف   ن  عطرن      تما اعتري عليه بعبهم تحمد
   ن   ريف  ن  مثر  ر

 اقا  ح تا المرام بالتحريف   التعطر  ؟
 تقرنننلمه ح أن تنننذا ي فنننم التأ يننن  النننذا يثبتنننه أتننن  التأ يننن    

 الذا تل  رف اللفل عن  اتره   تتا  جل ا  إتا جلازا  
اقلد ح  حريف ال الم عنن تلالنعه   كمنا ماعنه هللا انم كتابنه 

  تنننل تزالننننم اللفننننل عمنننا م  عليننننه تننننن المع نننى تثنننن   أ ينننن  بعنننن    
أا جرحننه بأ نناارر  ) كلننم هللا تلسننى   ليمننا  (الجهميننم لقللننه  عننالى 

 الحكمم  جريحاي  
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 تث   أ يال  القراتطنم   الااط ينم   غرنرتم ح تنن الجهمينم   
 الراابم   القدليم    غررتم   اسكد     ام افسه تا ارها  

تذا المجل  ح أام عدلد عن لفنل ر التأ ين  ر  كر  ام غرر 
تلنننى لفنننل ر التحريننننف ر ين التحرينننف اسنننم جننننات القنننرآن بذتنننه    أاننننا 
 حريد ام تنذه العقرندا ا اناع ال تناب   السن م   ا فرند تنا ذتنم    أانا 
أذكر ارها لفل التأ ي  ب فم  ن ت اا    ياه لفنل لنه عندا تعنان   كمنا 

اإن تع ى لفنل ر التأ ين  ر انم كتناب هللا بر ته ام تللعه تن القلاعد 
غرر تع ى لفل ر التأ ي  ر ام ا طال  المتنأخرين تنن أتن  اي نل  
  الفقنننه     غرنننر تع نننى لفنننل التأ يننن  انننم ا نننطال  كثرنننر تنننن أتننن  
التفسرر   السلا   الم أاا تا اقلم الحجم علنى  نحته تذ تنا قاتند 

 ن التحريف  الحجم على  حته    تل ت قل  عن السلا   الي  ت
 قلننند لنننه أ،بننناي ح ذكنننر  انننم ال فنننم ر التمثرننن  ر   لنننم أذكنننر ر 
الت نننبيه ر ين ر التمثرننن  ر افننناه هللا بننن ، كتابنننه حرننن  قنننا  ح   لننني  
،مثله خمت     قا  ح   ت   علم له سميا   ا ان أحن  تلنى تنن لفنل 

   إن كننان قنند ،ع نننى  لنني  اننم كتنناب هللا    ن اننم سننن م لسننل  هللا 
  ى  حي    كما قد تع ى ااسد  ب ويه تع

 لمننا ذكننر  ر أاهننم ن ي فقننلن ع ننه تننا   ننا بننه افسننه     ن 
،حرالن ال لم عن جع  الحالنرين ،منتع  تنن ذلن    نست نعاله تنا 

 ام ذل  تن الرم لما تل عليه   ل ن لم يتلجه له تا ،قلله  
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 ألام أن ينند ل علننم بايسننئلم التننم أعلمهننا   الننم يننتمكن لعلمننه 
 لاب  بالج

 لمنننا ذكنننر  آ،نننم ال رسنننى   أ نننن سنننأ  ايترنننر عنننن قلل نننا ر ن 
 ،قر ه خيطان حتى ،را  ر 

اننم الننذا كننان ،سننر   نندقم  اننذكر  لننه حنندي  أبننم تريننرا 
 الفطر  ذكر  أن الا الا ل اه ام  حيحه  

 أخننذ ا يننذكر ن افننم الت ننبيه   التجسننيم   ،ط بننلن اننم تننذا   
 تن ذل   ،عرللن بما ي ساه بع  ال ا، تلر ا 

اقلد قللم ر تنن غرنر   رينف    ن  مثرن  ر ي فنم كن  باطن    
تاما أخذ  تذين انسنمرن   ين ر الت رينف ر تنأ لل اوينه عنن السنلا 
  كمننا قننا  ل يعننم    تالنن    ابننن عرر ننم   غرننرتم المقالننم التننم  لقاتننا 
العلمنننات بنننالقبل  ر انسنننتلات تعلنننلم     ال ينننف تجهنننل   ا ،منننان بنننه 

  الس،ا  ع ه بدعم ر اج    
اننا ف، تنن،نت السننلا علننى أن ال يننف غرننر تعلننلم ل ننا   ا فرنند 
ذلنن    ا ااعننناي لسنننلا ايتنننم    تنننل أ،بننناي ت فنننى بنننال ،   انننإن  أ يننن  
آ،نا  الرنفا  ينندخ  ارهنا حقيقنم المل ننلف   حقيقنم  نفا ه    تننذا 
تنننن التأ يننن  النننذا ن ،علمنننه تن هللا   كمنننا قننند قنننرل  ذلننن  انننم قاعننندا 

ذكر هنننا انننم التا يننن      المع نننى ح   الفنننر  بنننرن علم نننا بمع نننى تفنننرما 
 ال الم     برن علم ا بتأ يله  
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 كننذل  ر التمثرنن  ر ي فننم بننال ،  ا جمنناع القنند،م   تنن  منلننم 
 على اويه    افى الت ريف   تذ ك ه الاالا  عالى غرر تعللم للا ر  

 ذكننر  اننم لننمن ذلنن  كننالم ال طننابم الننذا اقنن  أاننه تننذت  
سلا     تل ح ر تجرات آ،ا  الرفا   أحاميثها على  اترتا   تن  ال

افم ال يويم     الت بيه ع ها   تذ ال الم ام الرفا  ارع عن ال نالم 
انننم النننذا  ،حتنننذا فينننه حنننذ ه     يتاننن  فينننه تثالنننه   انننإذا كنننان ت انننا  
الننذا  ت اننا   جننلم ن ت اننا    ريننف   ا ننذل  ت اننا  الرننفا  ت اننا  

   ريف ر  جلم ن ت اا 
اقا  أحد كبرات الم الفرن ح احر ئنذ ،جنلز أن ،قنا  ح تنل جسنم 

   ن كايجسام  
اقلنننند لننننه   أاننننا   بعنننن  الفبننننالت الحالننننرين   المعننننر ارن 
بالد،اانم يريند ت هننال أن ي فنى ع ننا تنا ،قللننه   اجعن  ي.ينند انم الماال ننم 

 ام افم الت بيه   التجسيم  
ن غرنر  حرينف    ن اقلد ح قد ذكر ارها ام غرر تللن  ر تن

  عطر     تن غرر   ريف  ن  مثر  ر 
 قلد انم  ندلتا ح ر  تنن ا ،منان بنا    ا ،منان بمنا   نا 

  تننننن  هللا بنننه افسننننه اننننم كتابننننه     بمننننا   نننفه بننننه لسننننلله تحمنننند 
  حريف   ن  عطر     تن غرر   ريف  ن  مثر  ر  
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لرنحا   م قلد ح ر  تا   ا الرسل  به ل ه تن ايحامين  ا
 التم  لقاتا أت  المعرام بالقبل   ج  ا ،مان بها كذل  ر  

تلى أن قلد ح ر تلى أتثا  تذه ايحامي  الرحا  التنم ، بنر 
بمنننا ، بنننر بنننه   انننإن الفرقنننم ال اجينننم أتننن  السننن م    ارهنننا لسنننل  هللا 

الجماعم ي،ت لن بذل    كما ي،ت لن بما أخبنر هللا بنه انم كتابنه   تنن 
طر     تن غرر   رينف  ن  مثرن    بن  تنم اللسنل انم  حريف  ن  ع

ار  ايتم   كما أن ايتم تم اللسل ام ايتنم   اهنم  سنل انم بناب 
  فا  هللا برن أت  التعطر  الجهميم    أت  التمثر  الم بهم ر 

 لمننننا لأ  تننننذا الحننننا،م العنننند   مننننال،تم   عرننننبهم    لأ  قلننننم 
أاننند قننند  ننن فد اعتقنننام  المعنننا ن تننن هم   ال ا نننر    خنننااهم قنننا  ح

 ا تام أحمد   ا قل  ح تذا اعتقام أحمد ؟
،ع ى  الرج  ،ر ا على تذهاه اال ،عتري عليه   انإن تنذا 

 تذت  تتبلع  
  غرله بذل  ح قط  ت ا مم ال رلم 

اقلنند ح تننا جمعنند تن عقنندا السننلا الرننال  جمننيعهم   لنني  
بلننن  العلنننم لإلتننام أحمننند اخترنننا  بهنننذا     ا تنننام أحمنند تامنننا تنننل ت

   لل قا  أحمد تن  لقات افسه تنا لنم ،جن   بنه  الذا جات به ال بم 
   لم اقبله     تذه عقردا تحمد  الرسل  
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 قلد ترا  ح قد أتهلد ك  تنن خنالف م انم خنمت ت هنا  نال، 
سنن رن   اننإن جننات بحننرف  احنند عننن القننر ن الثال ننم التننم أ  ننى علرهننا 

القننرن الننذا بعثنند اننرهم    نننم    حرنن  قننا  ح ر خرننر القننر ن  ال بننم 
الذين يللاهم    م الذين يللاهم ر ، الا تا ذكر نه اأانا ألجن  عنن ذلن  
   علننى أن آ ننى ب قننل  جمينن  الطلا ننا تننن القننر ن الثال ننم  لاانن، تننا 
ذكر ننننننه ح تنننننننن ال وينننننننم     المال يننننننم     ال ننننننناابيم     الح بلينننننننم   

  ايخعريم  الرلفيم    أت  الحدي     غررتم   
  لمنا   قلد أ،باي   انم غرنر تنذا المجلن  ح ا تنام أحمند   

أ،ثننر تمننا ااتهننى تلننى  ااتهننى تليننه تننن السنن م   ارننل  لسننل  هللا 
غرننره    ابتلننى بالمح ننم   الننرم علننى  أتنن  البنندع أ،ثننر تننن غرننره كننان 
،الته  عملنه انم تنذا الاناب أ،ثنر تنن غرنره   ارنال تتاتناي انم السن م 

ايتر كمنا قالنه بعنن  خنرلخ الم ال نم العلمننات أ هنر تنن غرنره    إن انن
الرننلحات   قننا  ح المننذت  لمالنن    ال ننااعم     الظهننلل يحمنند بننن 

 ح ب   
،ع ى أن الذا كان عليه أحمد عليه جمي  أ منم ا سنالم    إن 
،ننننان لاعبننننهم تننننن زينننناما العلننننم   البيننننان    إ هننننال الحنننن،     مانننن  

 الااط  تا لي  لاع   
بننم سننعرد المتفنن، عليننه اننم الرننحيحرن عننن  لمنا جننات حنندي  أ

ح ر ،قل  ى ينلم القياتنم ح ،نا آمم فيقنل  ح لبين      سنعد،   ال بم  
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ر …  ار ننننناما برنننننل  ح تن هللا ،نننننأتر  أن  اعننننن  بعثننننناي تلنننننى ال نننننال 
 الحدي   

 سألهم ايترر ح ت  تذا الحدي   حي  ؟
اقلننند ح اعنننم   تنننل انننم الرنننحيحرن    لنننم ، نننالفلا انننم ذلننن    

 حتال الم ازع تلى ا قرال به   ا
 طل  ايترر ال الم ام تسنألم الحنرف   الرنل    ين ذلن  

 طل  ت ه ز
اقلنند ح تنننذا النننذا ،حكينننه كثرنننر تنننن ال نننا، عنننن ا تنننام أحمننند 

كنذب  - أ حابه ح أن  ل  القال رن  تدام المراحا ح قد،م أزلم 
 تفتر    لم ،ق  ذل  أحمد    ن أحد تن علمات المسلمرن  

أخرجنند كراسنناي كننان قنند أحبننر تنن  العقرنندا    فيننه تننا ذكنننره   
ال يإل أبل بكر ال ال  ام كتاب الس م عن ا تام أحمد     تا جمعه 
 احاه أبل بكر المر زا تن كنالم أحمند    كنالم أ منم زتاانه انم ح ر 
أن تن قا  ح لفظنم بنالقرآن ت لنل    اهنل جهمنم    تنن قنا  ح غرنر 

 ت لل    اهل تبتدع ر
ح ا ينننف بمنننن ،قنننل  لفظنننم قننند،م ؟ ا ينننف بمنننن ،قنننل  ح قلننند 

  ل م غرر ت لل  ؟ ا يف بمن ،قل  ح  ل م قد،م ؟
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 أحبر  جلاب تسألم ك ند سنئلد قند،ماي ع هنا   فنيمن حلنا 
بالطال  ام تسألم الحرف   الرل     تسألم الظاتر ام العنرا   

  قلد ح تذا جلابى  
لمعااننننندين  كااننننند تنننننذه المسنننننألم قننننند ألسننننن  بهنننننا طا فنننننم تنننننن ا

المتجهمنم   تمننن كنان بعبننهم حالننراي انم المجلنن  المنا   نن  تلننرهم 
 الجلاب أسكتهم  

 كننناالا قننند   نننلا أبنننى تن أجبننند بمنننا انننم  ننن هم أن أتننن  السننن م 
 قلله   حر  تقرلمتم تنن ال ن اعم    إن أجبند بمنا ،قلللانه تنم   

 حر  تقرلمتم تن الملااقم  
سننن م    لننني  تنننل تنننا المنننا أجربنننلا بالفرقنننان النننذا علينننه أتننن  ال

،قلللاه تم    ن تا ي قللاه عن أت  الس م   تذ ،قلله بعن  الجهنا  ص 
 بهتلا لذل   

 فينننه ح ر تن القنننرآن كنننالم هللا حر انننه   تعااينننه   لننني  القنننرآن 
 اسماي لمجرم الحر ف    ن لمجرم المعاام ر  

  لمننننا جننننات  تسننننألم القننننرآن   اقلنننند ح ر  تننننن ا ،مننننان بننننه ح 
 -أن القننرآن كننالم هللا غرننر ت لنل    ت ننه بنندأ   تليننه ،عننلم ر ا ،منان بنن

 اازع بعبهم ام كلاه ت ه بدأ   تليه ،علم     طلبلا  فسرر ذل   
اقلند ح أتننا تنذا القننل  اهننل المنأ لل الثابنند عنن السننلا   تثنن  
تا اقله عمر  بن مي ال قا  ح ر أملكد ال ا، ت ذ ساعرن س م ،قللنلن 
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ه ت لننننل    تن القننننرآن ص اإاننننه كننننالم هللا غرننننر ح هللا ال ننننال،  تننننا سننننلا 
ت لل    ت ه بدأ  إليه ،علم ر    قد جمن  غرنر  احند تنا انم ذلن  تنن 

  الرحابم   التابعرن   ا  ال عن ال بم  لى 
  أتنا تع نناه ح اننإن قللنه ر ت ننه بنندأ ر أا تنل المننت لم بننه    تننل 

خلنن، اننم  الننذا أا.لننه تننن لداننه   لنني  تننل كمننا  قللننه الجهميننم ح تاننه
 الهلات أ  غرره ص أ  بدأ تن ع د غرره  

 أتنننننا ر تلينننننه ،عنننننلم ر اإانننننه ،سنننننرا بنننننه انننننم آخنننننر ال.تنننننان تنننننن 
المرنناحا   الننند ل   انننال ياقنننى انننم الرننند ل   ت نننه كلمنننم    ن انننم 

 المراحا ت ه حرف  
   اا، على ذل  غال  الحالرين     سكد الم ازعلن  

ليتننه العقرنندا  خاطبنند بعبننهم اننم غرننر تننذا المجلنن    بننأن أ
التنننم جمعهنننا ا تنننام القنننامل بنننا  التنننم ارهنننا ح ر تن القنننرآن كنننالم هللا   

 خرل ت ه ر اتلقا ام تذا اللفل  
ح ر   تنا  قنرب البانام تلنى هللا بمثن   اقلد ح تكذا قا  ال بم 
 تا خرل ع ه ر ،ع ى القرآن  

 قا  خااب بنن ايل  ر ،نا ت تناه  قنرب تلنى بمنا اسنتطعد النن 
 تليه ب مت أح  تليه تما خرل ت ه ر ؟! اتقرب

لمننننا قننننر  عليننننه قننننرآن تسننننرلمم  -  قننننا  أبننننل بكننننر الرنننندي، 
 ال ذاب اقا  ح ر تن تذا كالم لم ، رل تن ت  ر ،ع ى لب  
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 تمننا ارهننا ح ر  تننن ا ،مننان بننه ح ا ،مننان بننأن القننرآن كننالم هللا 
ه حقيقننم ت ن.    غرنر ت لننل    ت نه بنندأ   تلينه ،عنلم    أن هللا   لننم بن

تل كالم هللا حقيقنم   ن   أن تذا القرآن الذا أا.له هللا على تحمد  
،الم غرره    ن ،جلز تطنال  القنل  بأانه حكا،نم   أ  يانالا عنن كنالم 
هللا   ب  تذا قرأ القرآن   أ  كتبله ام المراحا   لم ، رل بذل  عن 

قاله تبتند ا  أن ،كلن كالم هللا   اإن ال الم تاما ،باف حقيقم تلى تن
   ن تلى تن قاله تبل ا ت،مباي ر  

انننناتتع  بعبننننهم تننننن كلاننننه ت اننننا  كننننالم هللا حقيقننننم   بعنننند 
 سليمه أن هللا   لم به حقيقم    م تاه سلم ذل  لما بنرن لنه أن المجناز 
،رننن  اوينننه    تنننذا ن ،رنننل  اوينننه  لمنننا بنننرن لنننه أن أقنننلا  المتقننندترن 

بناف تلنرهم   تنل كالتهنم حقيقنم المأ للا ع هم     خنعر ال نعرات الم
   اال ،كلن اسام القرآن تلى هللا بأق  تن ذل   

 لما ذكنر ارهنا ح ر أن ال نالم تامنا ،بناف حقيقنم تلنى تنن قالنه 
تبتننند ا   ن تلنننى تننننن قالنننه تبل ننناي ت،مبنننناي ر   استحسننن لا تنننذا ال ننننالم   
عظمننله    أخننذ أحنند كبننرات ال رننلم ،ظهننر  عظننيم تننذا ال ننالم    أاننه 

   ع ه ال بها      يذكر أخيات تن تذا ال مل  أزا
 لما جات ذكر تنن ا ،منان بنالرلم ا خنر      فرنرله   اظمنه 

 استحس لا ذل    عظمله  
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 كننذل  لمننا جننات ا ،مننان بالقنندل     أاننه علننى ملجتننرن   تلننى 
 غرر ذل  تما فيه تن القلاعد الجلرلم  

 ا ،مان    كذل  لما جات ال الم ام الفاس، الملى     ام
 ل ن اعترللا على ذل  بما سأذكره                        

بعنننند  - كننننان تجمننننلع تننننا اعتننننري بننننه الم ننننازعلن المعاانننند ن 
 أل عم أسئلم ح -ااقبات قراتا جميعا     الاح  ارها 

السنننن،ا  اي   ح قلل ننننا ح ر  تنننننن أ ننننل  الفرقننننم ال اجينننننم ح أن 
ينننن ق،   قننننل  القلنننن     ا ،مننننان   النننندين ح قننننل     عمنننن    ي.ينننند  

 اللسان     عم  القل    اللسان   الجلال  ر  
قاللا ح تذا قر  ح تن تذا تن أ ل  الفرقم ال اجيم   خالل عن 
الفرقنننم ال اجينننم تنننن لنننم ،قننن  بنننذل    تثننن  أ نننحاب المت لمنننرن النننذين 
،قللنننلن ح تن ا ،منننان تنننل الترننندي،    تنننن ،قنننل  ح تن ا ،منننان تنننل 

   تذا لم ،كلالا ااجرن   ل.م أن ،كلالا تال رن   التردي،  ا قرال  
 أتنننا ايسنننئلم الثال نننم    تنننم التنننم كااننند عمننند هم   اأ لم تنننا 
علننى قلل ننا ح ر  قنند مخنن  فيمننا ذكرانناه تننن ا ،مننان بننا  ح ا ،مننان بمننا 

   أجمنن  عليننه سننلا  أخبننر هللا بننه اننم كتابننه      ننلا ر عننن لسننلله 
ملااه    أاه علنى عرخنه   علنم علنى ايتم ص  تن أاه ساحااه ال  س

خلقننه   تننل تعهننم أي مننا كنناالا   ،علننم تننا تننم عنناتللن   كمننا جمنن  بننرن 
 ذل  ام قلله ح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 53 

تل النذا خلن، السنما ا    ايلي انم سنتم أ،نام  نم اسنتل   (
على العرا ،علم تا يلج انم ايلي   تنا ، نرل ت هنا   تنا ي ن.  تنن 

 ) تم   هللا بما  عمللن بررر السمات  تا ،عرل ارها  تل تعكم أي ما ك
 1   

ر   لني  تع نى قللنه    تنل تعكننم   أانه ت نتلل بنال ل،   اننإن 
تذا ن  لجاه الل م    تل خالف تا أجم  عليه سلا ايتم   خنالف 
تننا اطنننر هللا علينننه ال لننن،   بننن  القمنننر آ،نننم تنننن آ،نننا  هللا تنننن أ ننن ر 

  غرنننر ت للقا نننه     تنننل تللنننلع انننم السنننمات    تنننل تننن  المسننناار 
 المساار أي ما كان 

 تنل سنناحااه اننل  العننرا لقرنن  علننى خلقننه   تهننيمن علننرهم   
 تطل  علرهم تلى غرر ذل  تن تعاام ل ل رته ر  

ر  ك  تذا ال الم النذا ذكنره هللا ح تنن أانه انل  العنرا    أانه 
تع ا ح ح، على حقيقته   ن ،حتال تلى  حريف     ل ن ،رنان عنن 

 الظ لن ال اذبم ر  
السنن،ا  اي   قننا  بعبننهم ح افننر بنناللفل الننلالم   تثنن  حنندي    
حننننندي  اي عنننننا  ر  هللا انننننل  العنننننرا ر  ن اقنننننل  ح انننننل   البانننننا، 

 السما ا     ن اقل  ح على العرا  

                                                        

 4( سورة الحديد :  1)
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 ن  )النننرحمن علنننى العنننرا اسنننتل   ( قننناللا أ،بننناي   اقنننل  ح  
 اقل  ح هللا على العرا استل     ن اقل  ح تستل  

أا أن اللفل النذا  لم   ،قنا  اللفنل  -المع ى ترالاي   أعام تذا
بعر ننه    ن يبنند  بلفننل يراماننه    ن ،فهننم لننه تع ننى أ ننال    ن ،قننا  ح 

 تاه يد  على  فم هللا أ ال  
 اااسنل ال ننالم انم تننذا المجلن  الثنناام   كمنا سنن ذكره تن خننات 

 هللا  عالى  
  نبيه كنلن هللا انم   الس،ا  الثاام ح قاللا الت بيه بنالقمر ح فينه

 السمات ،كلن القمر ام السمات  
 الس،ا  الثال  ح قناللا ح قللن  ح ر حن، علنى حقيقتنه ر الحقيقنم 
تم المع ى الل لا    ن ،فهم تن الحقيقم تن استلات ايجسام  القرتها 
   لننننم  بنننن  العننننرب ذلنننن  تن لهننننا   اإ اننننا  الحقيقننننم ح تننننل تحنننن  

 ا   اق    أ  ترااعم  التجسيم    افم التجسيم ت  تذ
اننأجبتهم عننن ايسننئلم ح بننأن قننللم ح ر اعتقننام الفرقننم ال اجيننم ر 

بال جناا   حرن  قنا  ح ر  فتنر  أتتنم  تم الفرقم التنم   نفها ال بنم 
على  ال،   ساعرن ارقم   تان  ساعلن ام ال ال     احدا ام الج نم 

    تم تن كان على تث  تا أاا عليه الرلم  أ حابم ر   
 أ ننحابه  تنننم  تنننن  اهننذا انعتقنننام تنننل المننأ لل عنننن ال بنننم 

 ا اعهم ح الفرقم ال اجيم  
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اإاه قد  بد عن غرنر  احند تنن الرنحابم أانه قنا  ح ر ا ،منان 
 ي.يد   ي ق، ر  

بايسناارد   كن  تنا ذكر نه انم ذلن  اإانه تنأ لل عنن الرنحابم 
 برام ذل   الثابتم   لفظه أ  تع اه    إذا خالفهم تن بعدتم   لم ،

 ننم قلنند لهننم ح  لنني  كنن  ت ننالا اننم خننمت تننن تننذا انعتقننام 
،جنن  أن ،كننلن تال ننا   اننإن الم ننازع قنند ،كننلن تجتهننداي ت طئننا   ، فننر 
هللا له خطأه    قند ن ،كنلن بل نه انم ذلن  تنن العلنم تنا  قنلم بنه علينه 
الحجم    قد ،كلن تن الحسن ا  تنا ،محنل هللا بنه سنرئا ه    إذا كااند 

للعرد المت ا لم له ن ،ج  أن يدخ  ارها المتنأ       التا ن    ألفا  ا
 ذ  الحسنن ا  الماحينننم   الم فنننلل لنننه  غرنننر ذلننن    اهنننذا أ لنننى   بننن  
تلجنن  تننذا ال ننالم ح أن تننن اعتقنند ذلنن  بجننا اننم تننذا انعتقننام    تننن 
اعتقنند لننده اقنند ،كننلن ااجيننا    قنند ن ،كننلن ااجيننا   كمننا قننا  ح ر تننن 

  مد اجا ر  
ا الس،ا  الثاام ح انأجبتهم   أ ن ح بنأن كن  لفنل قلتنه   اهنل  أت

  تثننن  لفننننل ر انننل  السنننما ا  ر   لفنننل ر علننننى  تنننأ لل عنننن ال بنننم 
 العرا ر   ر ال  العرا ر   

  قلد ح ا،تبلا الجلاب   اأخذ ال ا   ام كتابته  
 م قا  بع  الجماعنم ح قند طنا  المجلن  الرنلم   ارن،خر تنذا 

 تلى تجل  آخر  
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 ت تبلن أاتم الجلاب     حبر اه ام ذل  المجل   ا
 أخال بع  الملااقرن ح بأن يتمم ال الم بكتابم الجنلاب   لنئال 

   ت ر أسئلتهم  اعترالهم  
 كنننأن ال رنننلم كنننان لهنننم غنننري انننم  نننأخرر كتابنننم الجنننلاب   
ليسننتعد ا يافسننهم   ،طننالعلا     ،حبننر ا تننن غنناب تننن أ ننحابهم   

 يما بر هم لرتمك لا تن الطعن   انعتراي    يتأتللا العقردا ف
 احر  ان فا  على أن ،كلن  مام ال الم يلم الجمعم  

  قم ا على ذل   
 قد أ هر هللا تن قيام   بيان المحجم تنا أعن. هللا بنه السن م   
الجماعم     ألغم به أت  البدعم   الباللم ص   ام افل، كثرنر تنن 

 الثاام   ال ا، أتلل لما ،حد، ام المجل 
 أخننذ ا اننم  لنن  اي،ننام يتأتللاهننا     يتننأتللن تننا أجرنن  بننه اننم 
تسنننننا    تعلننننن، بانعتقنننننام   تثننننن  المسنننننألم الحملينننننم انننننم انسنننننتلات   

 الرفا  ال بريم   غررتا  
 ار  

المننا كننان اننم المجلنن  الثنناام   يننلم الجمعننم   بعنند الرننالا   
ن حالنراي  قد أحبنر ا أ،بنر خنرلخهم تمنن لنم ،كن - اام ع ر لج  

  بحثلا فيمنا برن هم     ا فقنلا    لاطنأ ا    حبنر ا بقنلا  -ذل  الرلم 
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  اسننتعدام   غرننر تننا كنناالا عليننه ين المجلنن  اي   أ نناتم ب تننم  إن 
 ،ان أ،باي ب تم للم اط  الذا تل المسئل    المجر    الم ا ر  

 قنننند أحبننننر  تننننا كتبتننننه تننننن الجننننلاب علننننى  -المننننا اجتمع ننننا 
حمد  هللا ب طام  -تقدتم التم طل   أخرره تلى تذا الرلم أسئلتهم الم

   الحاجم   حطام ابن تسعلم 
 نننم قلننند ح تن هللا أترانننا بالجماعنننم   ان نننتالف     اهاانننا عنننن 

 الفرقم   انختالف     قا  ل ا ام القرآن 
   1  ) اعترملا بحب  هللا جميعاي   ن  فرقلا  (

  كنناالا خننيعاي لسنند تنن هم اننم تن الننذين ارقننلا مينن هم  ( قننا  ح 
  2  )خمت 

 ن   لانننلا كالنننذين  فرقنننلا   اختلفنننلا تنننن تنننا جننناتتم  ( قنننا  ح 
  3  )البر ا  

 ل  ننا  احنند    كتاب ننا  احنند     ابر ننا  احنند    أ ننل  النندين ن 
 حتمننننن  التفنننننر   انخنننننتالف    أانننننا أقنننننل  تنننننا يلجننننن  الجماعنننننم بنننننرن 

 المسلمرن     تل تتف، عليه برن السلا  
اإن  اان، الجماعنم االحمند ى     تن امنن خنالف م بعند ذلن    
، ننفد لننه ايسننرال     تت نند ايسننتال     بر نند المننذات  الفاسنندا   

                                                        

 103( سورة آل عمران /  1)
  159( سورة األنعام /  2)
 105( سورة آل عمران /  3)
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التنننم أاسننند  الملننن    الننند      أانننا أذتننن  تلنننى سنننلطان اللقننند علنننى 
البريد    أعراه تن ايتلل تا ن أقلله انم تنذا المجلن    انإن المسنلم 

 تا  ،التا   للحرب كال
 قلد ح ن خ  أن ال ا، يت ازعلن   فيقل  تذا ح أانا ح بلنم   
  ،قنننل  تنننذا ح أانننا أخنننعرا     ،جنننرا برننن هم  فنننر   اخنننتالف   علنننى 

 أتلل ن ،عرف حقيقتها  
 أانننننا قننننند أحبنننننر  تنننننا بنننننرن ا فنننننا  المنننننذات  فيمنننننا ذكر نننننه   
 أحبنننر  كتننناب  برنننرن كنننذب المفتنننرا فيمنننا ي سننن  تلنننى ال نننيإل أبنننم 

 را    أليف الحاال أبم القاسم ابن عسا،ر  الحسن ايخع
 قلد ح لم ،ر ا ام أخاال ايخعرا المحملما كتاب تث  تا 

    قد ذكر فيه لفظه الذا ذكره ام كتاب ا باام  
المننننا ااتهرنننند تلننننى ذكننننر المعت.لننننم   سننننأ  ايترننننر عننننن تع ننننى 

 المعت.لم ؟
اقلننند ح كنننان ال نننا، انننم قننند،م ال.تنننان قننند اختلفنننلا انننم الفاسننن، 

لملم    تل أ   اختالف حد، ام الملم   ت  تنل كناار   أ  تن،تن ا
 ؟ اقالد ال لالل ح تاه كاار   قالد الجماعم ح تاه ت،تن  

اقالد طا فم ح اقل  ح تل ااس،   ن كاار    ن ت،تن   ا .له 
ت .لم برن ت .لترن    خلد ه ام ال ال    اعت. ا حلقنه الحسنن الارنرا 

 م   أ حابه   اسملا تعت.ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 59 

اقننا  ال نننيإل ال برننر بحانننه  لم ح لننني  كمننا قلننند     ل نننن أ   
تسنننألم اختلنننا ارهنننا المسنننلملن ح تسنننألم ال نننالم     سنننمم المت لمنننلن 
تت لمننرن يجنن    لمهننم اننم ذلنن      كننان أ   تننن قالهننا ح عمننر  بننن 

 عبرد    م خلفه بعد تل ه عطات بن  ا    
 تكذا قا  ح  ذكر احلاي تن تذا  

 قلد ح أخطأ     تذا كذب ت الا لإلجماع ا بد عليه   
  

 قلد له ح ن أمب  ن ابرلم   ن  أمبد تعنم انم ال طناب   
  ن أ بد ام الجلاب  

 م قلد ح ال ا، اختلفلا ام تسألم ال الم ام خالانم المنأتلن   
  بعنندتا اننم أ اخننر الما ننم الثاايننم    أتننا المعت.لننم اقنند كنناالا قبنن  ذلنن  

ر  بننن عبرنند بعنند تننل  الحسننن الارننرا   اننم بكثرننر   اننم زتننن عمنن
أ ا   الما م الثاايم    لم ،كنن أ لئن  قند   لمنلا انم تسنألم ال نالم    ن 
  ننننازعلا ارهننننا    إامننننا أ   بنننندعتهم ح   لمهننننم اننننم تسننننا   ايحكننننام   

 ايسمات   اللعرد  
 اقا  ح تذا ذكره ال هر ستاام ام كتاب المل    ال ح   

ذكنر ذلن  انم اسنم المت لمنرن ح لنم سنملا اقلد ح ال هر سنتاام 
تت لمننرن   لننم يننذكره اننم اسننم المعت.لننم    ايترننر تامننا سننأ  عننن اسننم 

 المعت.لم  
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  أا ر الحالر ن عليه  
  قا  ح غلطد  

 قلد ام لمن كالتم ح أاا أعلم ك  بدتا حد د ام ا سالم 
    أ   تن ابتدعها    تا كان سب  ابتداعها  

ال نننننهر سنننننتاام لنننننم برنننننحي  انننننم اسنننننم   أ،بننننناي ح امنننننا ذكنننننره
المت لمنننرن انننإن المت لمنننرن كننناالا ،سنننملن بهنننذا اسنننم قبننن    نننازعهم انننم 
تسنننألم ال نننالم  كننناالا ،قللنننلن عنننن  ا ننن  بنننن عطنننات ح تانننه تنننت لم   

  يرفلاه بال الم   لم ،كن ال ا، اختفلا ام تسألم ال الم  
  قلد أاا  غررا ح تاما تل  ا   بن عطات  

،كنن بعند تنل  عمنر  بنن عبرند    إامنا كنان  قلد ح   ا   لم
 قرياه  

 قند ل ا أن  ا ننالي   لننم تننرا بكننالم   اقننا  عمننر  بننن عبرنند ح 
لننل بعنن  ابننم تننا كننان يننت لم بأحسننن تننن تننذا    ارنناحته ت ننهللا   
حتى قر  ح تاه كان ألئ    ا ان ،حترز عن الرات حتنى قرن  لنه ح أتنر 

اقننا  ح أ  عنن. القا نند   أن ايترننر أن ،حفننر بئننر اننم قالعننم الطرينن،   
 ،قل  قلر  ام الجاما  

قا  ال نيإل المتقندم انرهم ح ن لين  أن ا تنام أحمند تتنام عظنيم 
القندل    تننن أ،بننر أ مننم ا سننالم   ل ننن قنند ااتسنن  تليننه أاننا، ابتنندعلا 

 أخيات  
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اقلند ح أتننا تنذا احنن،    لني  تننذا تنن خرننا ، أحمند   بنن  
لام    تننل تنن هم بننر    قنند ااتسنن  تننا تننن تتننام تن  قنند ااتسنن  تليننه أقنن

تلى تال  أاا،   تل بر  ت هم    قد ااتس  تلى تلسى عليه السنالم 
أاا، تل بر  ت هم    ااتس  تلى ييسى عليه السالم أانا، تنل بنر  

أانا، تنل بنر  تن هم    ت هم    قد ااتس  تلنى علنى بنن أبنم طالن  
  غرننننرتم تننننن قنننند ااتسنننن  تليننننه تننننن القراتطننننم  الااط يننننم      ابر ننننا 

 أ  اف الملحدا   الم ااقرن تن تل بر  ت هم  
 ذكر ام كالته ح أاه ااتس  تلنى أحمند أانا، تنن الح نليم   

 الم بهم    احل تذا ال الم   
اقلننند ح الم نننبهم   المجسنننمم انننم غرنننر أ نننحاب أحمننند أ،ثنننر 
تنن هم اننرهم   تنن،نت أ نن اف اي،ننرام     كلهننم خنناابيم     اننرهم تننن 

تجسيم تا ن يلجند انم  ن ا آخنر    أتن  جنرالن   انرهم الت بيه   ال
 خاابيم  ح بليم  

 قلد ح  أتا الح بليم المحبم   الي  تن ذل  تا ام غررتم  
  كان تن  مام الجلاب ح أن ال راتيم المجسمم كلهم ح ويم  

   لمد على لفل الح ليم   تا أمل  جلابناي عنن سن،ا  ايترنر 
     أ  غرره   أ  عن غرر جلاب

اقلننند ح تنننذا اللفنننل أ   تنننن ابتدعنننه المعت.لنننم   انننإاهم ،سنننملن 
 الجماعم   السلام ايعظم ح كما  سمرهم الراابم ح الجمهلل  
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 ح ننننل ال نننننا، ح تنننننم عمنننننلم ال نننننا،  جمهنننننللتم    تنننننم غرنننننر 
ايييننان المتمرنن.ين ،قللننلن ح تننذا تننن ح ننل ال ننا،   كمننا ،قننا  ح تننذا 

 تن جمهللتم  
ر  بننن عبرنند    قننا  ح كننان عبنند هللا  أ   تننن   لننم بهننذا ح عمنن

بنننن عمننننر ح ننننليا   االمعت.لننننم سنننملا الجماعننننم ح ننننلا   كمننننا  سننننمرهم 
 الراابم ح الجمهلل  

أ   تننن  -ن أمل  اننم المجلنن  اي     أ  الثنناام  - قلنند ح 
 قا  تن جسم   ت ام بن الحكم الراابم  

 قلد لهذا ال يإل ح تن ام أ حاب ا تنام أحمند تنن اييينان 
ا بالمع ى الذا  ريده ؟ اي رم   أبل ما م   المر زا   ال ال    ح ل 

أبل بكر بن عبد الع.ي.   أبل الحسنن التميمنم   ابنن حاتند القالنم   
 أبل ،علم   أبل ال طاب   ابن عقر  ؟

  لاعد  ل م  قلد ح سمهم   ق  لم ح تن تم   تن تم ؟
اطنن  أبكننذب ابننن ال طرنن   ااترا ننه علننى ال ننا، اننم تننذاتبهم  

ال ننريعم      ننندل، تعننالم الننندين ؟ كمننا اقننن  تننل  غرنننره عنن هم   أاهنننم 
،قلللن ح تن القرآن القد،م تل أ لا  القال رن    تدام ال نا برن    أن 
الرل   المندام قند،م أزلنى ؟ تنن قنا  تنذا ؟  انم أا كتناب  جند تنذا 

 ع هم ؟ ق  لم  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 63 

النننذا  كمنننا اقننن  عننن هم ح أن هللا ن ينننر  انننم ا خنننرا   بنننالل. م 
 امعاه    المقدتم التم اقلها ع هم ؟

 أخذ  أذكر تا ،ستحقه تذا ال يإل ح تن أاه كبرر الجماعنم   
 خي هم    أن فيه تن العق   الدين   تا ،ستح، أن ،عات  بملجاه  

 أتر  بقراتا العقردا عليه   اإانه لنم ،كنن حالنراي انم المجلن  
 ه  اي      إاما أحبر ه ام الثاام   ااترالاي ب

 حد  م الثقم ع ه بعد خر جنه تنن المجلن    أانه اجتمن  بنه   
  قا  له ح أخبرام عن تذا المجل  ؟

اقا  ح تا لفالن ذا     ن لم   اإن ايترر سنأ  عنن خنمت   
 اأجابه ع ه   اظ  ته سأ  عن خمت آخر  

 قننا  ح قلنند لهننم ح تننال م علننى الرجنن  اعتننراي   اإاننه ارننر 
 رر ن قل  التأ ي     تما قلنن لألخعرا   ر  التأ ي     أاتم   

 قنننا  ح أانننا أختنننال قنننل   نننر  التأ يننن     أخنننرل   نننرته التنننم 
 أ  ى بها    ارها ح قل   ر  التأ ي   

قا  الحا،م لم ح اقلد له ح بل  نم ع ن  أان  قلند   انم آخنر 
المجلن    لمنا أخنهد الجماعنم علننى أافسنهم بالملااقنم ح ن   تبنلا ع ننم 

  اا اي   الم ذا  ؟اوياي  ن ت
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اقا  ح للجهرن   أحدتما ح أام لم أحبر قنراتا جمين  العقرندا 
انم المجلن  اي   ح  الثناام ح ين أ نحابم طلبنلام لر ترنر ا بننم   

 اما كان يلر، أن أ هر ت الفتهم   اسكد عن الطا فترن  
 أتر  غرر ترا أن  عام قراتا العقردا جميعها على تنذا ال نيإل 

لجماعم أن ذل  ،طل     أاه ن ،قرأ عليه تن المللن    ارأ  بع  ا
 الذا لهم عليه س،ا     أعظمه ح لفل ر الحقيقم ر اقرأ ه عليه  

 ذكر تنل بحثناي حسن اي   يتعلن، بدنلنم اللفنل   احسن ته  تدحتنه 
 عليه  

 قلننند ح ن ليننن  أن هللا حنننم حقيقنننم   سنننمي  حقيقنننم   برنننرر 
السننن م   الرنننفا يم   تنننن جميننن  حقيقنننم    تنننذا تتفننن، علينننه بنننرن أتننن  

الطلا ا    لل انازع بعن  أتن  البندع انم بعن  ذلن    انال لين  أن 
هللا تلجنننلم    الم لنننل  تلجنننلم    لفنننل ر اللجنننلم ر سنننلات كنننان تقنننلن 
علرهما بطري، انخترا  اللفظم اقل   أ  بطري، التلاط،   المتبنمن 

تننن التلاطنن،   لالخننترا  لفظنناي  تع ننى   أ  بالت ننكي    الننذا تننل اننلع 
اعنن  كنن  قننل  ح اننا  تلجننلم حقيقننم    الم لننل  تلجننلم حقيقننم    ن 
يل.م تن تطال  انسم على ال ال،   الم لل  بطري، الحقيقم تحذ ل 

  
 لننم ألجنن  اننم ذلنن  المقننام قننلن تننن تننذه الثال ننم علننى ا خننر   

 ين غرلم ،حر  على ك  تقرلم  
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مينن  الطلا ننا    كننان تقرننلم   قريننر تننا ذكر ننه علننى قننل  ج
 أن أبرن ا فا  السلا  تن  اعهم علنى تنا ذكر نه  أن أيينان المنذات  

 ايل عم    ايخعر     أ،ابر أ حابه على تا ذكر ه  
اإاننه قبنن  المجلنن  الثنناام   اجتمنن  بننم تننن أ،ننابر ال ننناابيم   
 الم تسننبرن تلننى ايخننعريم     الح ويننم    غرننرتم   تمننن عظننم خننلاهم 

 خننناالا ااترنننال ال رنننلم فينننه     خننناالا علنننى  تنننن تنننذا المجلننن   
افلسهم أ،باي تن  فر  ال لمم   النل أ هنر  الحجنم التنم ي ترنر بهنا 

ح لرننال   -تننا ذكر ننه   أ  لننم ،كننن تننن أ مننم أ ننحابهم تننن يلااقهننا 
ارقننم    لرننع  علننرهم أن ،ظهننر ا اننم المجننال  العاتننم ال ننر ل عننن 

هم تنن أغرالنهم   انإذا أقلا  طلا فهم   كمنا انم ذلن  تنن  مكنن أعندا 
،ان تن أ مم تذاتبهم تن ،قل  ذل     قاتد الحجم عليه     ان أانه 
تذت  السلا   أتك هم ت هال القل  به   ت  تا ،عتقد اه انم الاناطن 

 تن أاه الح،  
 حتى قا  لم بع  اي،ابر تن الح ويم    قد اجتم  بم ح

ناقط  لل قلد ح تذا تذت  أحمد ح ب       بد على ذل    
 ال .اع  

 تقرلمه ح أاه ،حر  مان  ال رنلم ع ن  بأانه تنذت  تتبنرع 
     ،ستري  الم ترر  الم ازع تن ت هال الملااقم  
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اقلننند ح ن  هللا   لننني  يحمنننند بنننن ح بنننن  بهنننذا اخترننننا    
  إاما تذا اعتقام سلا ايتم    أ مم أت  الحدي   

ل ذكر ه   اأانا    ك  لف  قلد أ،باي ح تذا اعتقام لسل  هللا 
أذكر بنه آ،نم أ  حنديثاي   أ  تجماعناي سنلوياي    أذكنر تنن ي قن  ا جمناع 
عن السلا   تن جمي  طلا ا المسلمرن ح ا ااع الفقهنات ايل عنم     

 المت لمرن    أت  الحدي      الرلفيم  
 قلنند لمننن خنناطب م تننن أ،ننابر ال نناابيم ح يبننرن أن تننا ذكر ننه 

أ مننننم أ ننننحاب ال ننننااعم    أذكننننر قننننل  تننننل قننننل  السننننلا     قننننل  
ايخنننننعرا    أ منننننم أ نننننحابه التنننننم  نننننرم علنننننى تننننن،نت ال رنننننلم     
لر ترنرن كن  خننااعم    كن  تننن قنا  بقنل  ايخننعرا الملاان، لمننذت  
السننلا    أبنننرن قننل  طا فنننم تننن أ نننحابه   الألخننعريم قنننلنن   لننني  

 لألخعرا قلنن  
تننم ،سننمى بهننا المننا ذكننر  اننم المجلنن  أن جمينن  أسننمات هللا ال

الم لننل  كلفننل ر اللجننلم ر الننذا تننل تقننل  بالحقيقننم علننى اللاجنن    
الممكننننن   علنننننى ايقنننننلا  الثال نننننم     نننننازع كبرنننننران ح تننننن  تنننننل تقنننننل  

 بانخترا    أ  بالتلاط، ؟  
اقا  أحدتما ح تل تتلاط     قا  ا خر ح تل ت نتر    لنئال 

 يل.م التركر   
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أن تنذا ال ن.اع تب نم علنى أن  قا  تذا ح قد ذكر ا نر الندين ح 
  جلمه   ت  تل عرن تاترته   أم ن ؟

امن قا  ح تن  جلم ك  خنمت عنرن تاترتنه   قنا  ح تانه تقنل  
بانخننترا     تننن قننا  ح تن  جننلمه قنندل زا نند علننى تاترتننه   قننا  حتاننه 

 تقل  بالتلاط،  
اأخنننذ اي   ينننرج  قنننل  تنننن ،قنننل  ح تن اللجنننلم زا ننند علنننى أن 

  رر أاه تقل  بالتلاط،  الماهيم   لر
اقننا  الثنناام ح لنني  تننذت  ايخننعرا  أتنن  السنن م ح أن  جننلمه 

 عرن تاترته اأا ر اي   ذل   
اقلد ح أتا تت لمل أتن  السن م   اع ندتم ح أن  جنلم كن  خنمت 
عنرن تاترتنه    أتنا القنل  ا خنر   اهنل قنل  المعت.لنم ح تن  جنلم كنن  

ا أ ننناب تنننن  جنننه   انننإن خنننمت قننندل زا ننند علنننى تاترتنننه    كننن  ت همننن
الرننلاب أن تننذه ايسننمات تقللننم بننالتلاط،   كمننا قنند قرل ننه اننم غرننر 

 الملل   
  أجبد عن خبهم التركر  بالجلابرن المعر ارن  

 أتننا ب ننات ذلنن  علننى كننلن  جننلم ال ننمت عننرن تاترتننه أ  لنني  
عر هنا   اهننل تننن ال لننل المبنناف تلننى ابننن ال طرنن    اإاننا  إن قل ننا ح 

ت عننرن تاترتننه   ن ،جنن  أن ،كننلن انسننم تقننلن عليننه تن  جننلم ال ننم
 على اظرره انخترا  اللفظم اقل   كما انم جمين  أسنمات ايج نا،   
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اإن اسم رالسلام ر تقل  على تذا السلام  تذا السلام بالتلاط،    لي  
عنننرن تنننذا السنننلام تنننل عنننرن تنننذا السنننلام   تذ انسنننم ما  علنننى القننندل 

طلننن، ال لنننم   ل  نننه ن يلجننند تطلقننناي كليننناي الم نننتر  بر همنننا    تنننل الم
ب ره ا طال  تن ام الذتن    ن يلن.م تنن ذلن  افنم القندل الم نتر  
بننرن ايييننان الملجننلما اننم الم ننالل   اإاننه علننى ذلنن    تفننم ايسننمات 
المتلاطئم    تم جمهلل ايسمات الملجلما انم الل نا     تنم أسنمات 

علننى ال ننمت   علننى كنن  تننا  ايج ننا، الل ليننم    تننل انسننم المطلنن،
أخنبهه   سننلات كننان اسنم عننرن    أ  اسننم الجنن   انم الل ننم ينندخ  فيننه 
اي نن اف  ايج ننا،  اياننلاع    احننل ذلنن     كلهننا أسننمات تتلاطئننم   

  أييان تسميا ها ام ال الل تتمر.ا  
 طلنن  بعبننهم تعنناما قننراتا ايحامينن  المننذكللا اننم العقرنندا   

 لمه  ليطعن ام بعبها اعراد تقر
اقلنند ح كأانن  اسننتعدم  للطعننن اننم حنندي  اي عننا    حنندي  
الباننا، بننن عبنند المطلنن     كنناالا قنند  ع تننلا حتننى  فننر ا بمننا   لننم بننه 
زكم الدين عبند العظنيم   تنن قنل  الا نالا انم  الي نه ح عبند هللا بنن 

 عمررا   ن ،عرف له سماع تن ايح ا  
  كنأبم ما م    تن  أانه ل اه أتن  السن ن -اقلد ح تذا الحدي  

اهنننننل تننننننر ا تنننننن طننننننريقرن  -  الترتنننننذا    ابنننننن تاجننننننه    غرنننننرتم 
 ت هللين   االقد  ام أحدتما ن ،قد  ام ا خر  
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اقننا  ح ألنني  تننداله علننى ابننن عمرننرا    قنند قننا  الا ننالا ح ن 
 ،عرف له سماع عن ايح اف ؟  

اقلد ح قد ل اه تتام اي مم ابن خ.يمم انم كتناب التلحرند النذا 
تره فيننه أاننه ن ،حننتج فيننه بمننا اقلننه العنند  عننن العنند  تل ننلن تلننى اخنن

   ال بم 
قلد ح  ا  اا  تقندم علنى ال فنم    الا نالا تامنا افنم تعراتنه 
 -لسماعه تن ايح ا   لم ي ا تعرام ال ا، بهذا   اإذا عرف غرره 

ا س ام   كااد تعراتنه  إ اا نه تقندتاي علنى  -،إتام اي مم ابن خ.يمم 
 غرره    عدم تعراته     اا، الجماعم على ذل    افم

  أخذ بع  الجماعم يذكر تن المد  تا ن يلر، أن أحكيه  
 أخذ ا ي ا ر ن ام أخيات لم   ن ام العقردا    ل ن لها  عل، 

 بما أجبد به ام تسا      لها  عل، بما قد ،قهملاه تن العقردا  
     للبرهقننم اأحبنر بعنن  أ،ننابرتم كتناب ايسننمات   الرننفا

 اقا  ح تذا فيه  أ ي  اللجه عن السلا  
 )اأي منا  للننلا انثم  جننه هللا  (اقلند ح لعلن   ع ننى قنل   عننالى ح 

    ؟1 
 اقا  ح اعم   قد قا  تجاتد   ال ااعم ح ،ع ى قبلم هللا  

                                                        

 .  115( سورة البقرة /  1)
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اقلنند ح اعننم   تننذا  ننحي  عننن تجاتنند    ال ننااعم  غررتننا   
  الرننفا     تننن عنندتا اننم  تننذا حنن،     ليسنند تننذه ا ،ننم تننن آ،ننا

الرننفا  اقنند غلننل   كمننا اعنن  طا فننم   اننإن سننيا  ال ننالم ينند  علننى 
 ى الم نر   الم نرب اأي منا  للنلا انثم  جنه هللا  (المرام   حر  قنا  ح 

،قننا  ح أا  - الم ننر   الم ننرب ح الجهننا     اللجننه ح تننل الجهننم   )
كمنا  -ه الجهنم أا جهم    أاا أليد تذا اللجه   أا تذ - جه  ريد ؟ 
اأي منا  للنلا  (    لهنذا قنا  ح  ) ل    جهم تل تللرها  (قا   عالى ح 
 لم   ‘أا  ستقبللا   تلجهلا    هللا أ - )اثم  جه هللا 

**** 
 قا  ابن عبد الهاما ح

تذا آخر تا علقه ال يإل فيمنا يتعلن، بالم نا را   بحبنرا اا ن  
 بالقرر  السلطان   القباا     الفقهات    غررتم   

 
 ،تاب السلطان بإلسا  ال يإل تلى ترر

 
 اننننم ينننننلم ان  ننننرن خنننننات  خننننهر لتبنننننان تننننن سننننن م خمننننن  
 سنناعما م   نن  كتنناب السننلطان بال  ننا عمننا كننان  قنن  لل ننيإل  قننم 
الدين   ام  ن،م سيف الدين جاغان    ام  ن،نم القالنم تتنام الندين  
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ل   إحبننناله  إحبنننال القالنننم اجنننم الننندين بنننن  رنننرا تلنننى الننند،ا
 المرريم   

اطل  اا   السلط م ال يإل  جماعم تن الفقهات    سألهم عنن 
  ل  اللاقعم    قر  علرهم المرسلم  

اأجاب ك  ت هم بما كان ع ده تن  لن  القبنيم    كتانه عن هم 
 اح  الديلان تحم الندين     القالنم اجنم الندين تلنى ترنر علنى 

االا عليه تن أعدا نه البريد     خرل ت  ال يإل خل، كثرر     بكلا  خ
  

 أخبننر  ح أن اا نن  السننلط م كننان قنند أخننال علننى ال ننيإل بتننر  
التلجنه تلنى ترنر    أانه بكا ن  انم ذلن  اناتت   تنن ذلن     لنم ،قبن  

  ذكر أن ام  لجهه تلى ترر ترال  كثررا  
  قرأ  ب ل بع  أ حاب ال يإل   قا  ح

  لمننننا  لجننننه ال ننننيإل اننننم الرننننلم الننننذا  لجننننه فيننننه تننننن مت نننن، 
لمحر سنننم   كنننان يلتننناي ت نننهلماي   غريننن  المثننن    انننم كثنننرا ازمحنننام ا

 -ال ا، للماعه  لئيته حتى اات ر ا تن باب ماله تلى قري  للجسللا 
التنم تنم أ   ت .لنم ت هنا    تنم تنا بنرن  -فيما بنرن مت ن،   ال سنلا 

بننا   حنن.ين    تتعجنن   تت نن.ه    تنن.احم تت ننا  فيننه    مخنن  ال ننيإل 
 سبد    عم  ام جاتعها تجلساي عظيما  تدي م غ.ا يلم ال
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  اننننم يننننلم ال منننني  الثنننناام   الع ننننرين تننننن لتبننننان   نننن  
 ال يإل   القالم تلى القاترا 

 انننم  ننناام ينننلم بعننند  نننالا الجمعنننم   جمننن  القبننناا    أ،نننابر 
الد لم بالقلعم لمحفن     ألام عندنن خرنما   احتسناباي    امعنى علينه 

 ل  حالقالم ابن ت للف المال م أاه ،ق
تن هللا انننل  العنننرا حقيقنننم    إن هللا ينننت لم بحنننرف   نننل    

  سأ  جلابه  
 اأحذ ال يإل ام حمد هللا   الث ات عليه  
 اقر  له ح أج    تا جئ ا ب  لتحط   

 اقا  ح  تن الحا،م ام ؟
 اقر  له ح القالم المال م  

 قا  ح كيف ،حكم ام   تل خرمم ؟
  غب  غبااي خديداي    اا.عج  

 قيم ترسما عليه    حا  ام برل أ،اتا  اأ
 م اق  ت نه لرلنم عرند الفطنر تلنى الحنا  المعنر ف بالجن  تنل 

  أخلاه ح خرف الدين عبد هللا    زين الدين عبد الرحمن  
بعننند أ،ثننر تنننن  -سننيف الننندين سنناللا  - ننم تن اا نن  السنننلط م 

سن م  ذلن  لرلننم عرند الفطنر تننن سن م سند   سنناعما م أحبنر القبنناا 
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  تنن الفقهنات ح الاناجم  - م ح ال ااعم     المال م     الح فم الثال
     الج.لا     ال مرا ا       لم ام تخرال ال يإل تن الحا   

اا فقلا على أاه ، تره عليه أتلل    يلن.م بنالرجلع عنن بعن  
 الفقردا  

األسللا تليه تن ،حبره لرت لملا تعه ام ذلن    النم ،جن  تلنى 
 الحبلل  

لرسننننل  تليننننه اننننم ذلنننن  تننننرا      ننننمم علننننى عنننندم    ننننرل ا
 الحبلل  

 اطا  علرهم المجل      ااررالا عن غرر خمت  
 

 قا  ابن عبد الهاما ح
 خننتم القننرآن تنندا تقاتتننه بالقلعننم  منناارن   أ  تحنند     منناارن 

تن المتقنرن انم  (ختمه ااتهى ام آخر ختمه تلى آخر اقتر د الساعم 
     نم كملند علينه 1  )تلي  تقتندل ج ا   اهر ام تقعد  د  ع د 

 بعد  اا ه    تل تسجم  
،ننان كنن  يننلم ،قننرأ  ال ننم أجنن.ات   ، ننتم اننم ع ننرا أ،ننام   تكننذا 

 أخبراام أخله زين الدين  

                                                        

  55( سورة القمر / 1)
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 كااننند تننندا ترلنننه ببنننعه  ع نننرين يلتنننا    أ،ثنننر ال نننا، تنننا 
علملا بمرله   الم ،فجأ ال لن، تن ابينه   ااخنتد التأسنا علينه  كثنر 

لح.ن    مخ  تليه أقال ه   أ حابه  ازمحم ال ل، على باب الاكات  ا
القلعم   الطرقا     اتنتأل جنات  مت ن،    نللا علينه    حمن  علنى 

 الرت ،   لحمه هللا  للم ع ه  
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 محنة شيخ اإلسالم
 –رحمه هللا تعالى  –يرويها بنفسه 

 
 
 
 
 
 

       
  

 الرحيمبسم هللا الرحمن               
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الحمنند ى اسننتعر ه  اسننت فره    اعننلذ بننا  تننن خننر ل أافسنن ا   
  تن سرئا  أعمال ا  

تن يهده هللا اال تبن  لنه    تنن ،بنل  انال تناما لنه  ا نهد 
  سليما   أن ن تله تن هللا    ا هد أن تحمدا عبده  لسلله   

 أما بعد
اع اقنند   ننلد  لقتنن  التننم ذكننر  ارهننا تخاننال  ال ننيإل باجتمنن

 الرسل  بم    تا أخبر ه به تن ال الم    أن ال يإل قا  ح
قند عظنم ع ندا كينف  قعند الرنللا علنى  - هللا  -أعلم أام 

تلنى آخننره    أانه قننا  ح ،جتمن  بال ننيإل     يتفن، تعننه علنى تننا  -تنذا 
   1اتسنننلم علينننه   -ينننراه تنننل   ، تننناله   تن ،كنننن كمنننا قلننند أ  غرنننره 

    2لي  لم ارهنا غنري تعنرن أ نالي     قل  له ح أاا   تذه القبيم
 لسد ارها  احداَّ تن المسلمرن   لم تا لهنم  علنى تنا علنرهم    لني  

حاجنم تلنى خننمت تعنرن ،طلن  تنن الم لننل     ن  - ى الحمند  -لنم 
اننم لننرل ،طلنن  ز الننه تننن الم لننل    بنن  أاننا اننم اعمننم هللا سنناب م   

  حمم عظيمم   أعج. عن خكرتا  

                                                        

 ( استئناف كالم شيخ اإلسالم . 1)
، وهي الخاصة بصفات هللا تعالى . وهي ( هذه القضية هي القضية التي أثيرت في الفتوى الحموية  2)

مع التسليم بأنه تعالى " ليس كمثله شيء " ، وأنه تعالى ال يشبه الكائنات في  -إثبات الصفات كلها هلل 
صفاتها . ولذلك يترك التشبيه والتمثيل و الكيف وال تثبت إال الصفة على الهيئة التي تليق باهلل ، والتي ال 

ل .  وكانت إثبات الصفات هلل تعالى هو سبب امتحان شيخ اإلسالم و سجنه ، والفتوى يعلمها إال هللا عز وج
 بقتله .
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طانننن  هللا  لسننننلله    أطينننن  أ لننننى ايتننننر تذا  ل ننننن علننننم  أن أ
أتر ام بطاعم هللا   اإذا أتر ام بمعريم هللا انال طاعنم لم لنل  انم 
تعرننيم ال ننال،   تكننذا م  عليننه ال تنناب   السنن م    ا فنن، عليننه أ مننم 

 ايتم   قا  هللا  عالى ح 
،اأيهننا الننذين آت ننلا أطيعننلا هللا  أطيعننلا الرسننل   أ لننى ايتننر  (
اإن   ازعتم ام خمت ارم ه تلى هللا  الرسل   تن ك نتم  ،ت نلن ت  م   

   1 ) با   الرلم  ا خر  ذل  خرر  أحسن  أ يال 
 أاه قا  ح  قد  بد ام الرحي  عن ال بم  

ر ن طاعننننننم لم لننننننل  اننننننم تعرننننننيم هللا   تامننننننا الطاعننننننم اننننننم 
   أن أ ننبر علنننى جننلل اي منننم    أن ن أخننرل علنننرهم 2المعننر ف ر  

  ات م ص لما ام الرحيحرن عن ابن ياا، قا  ح قا  لسل  هللا ام 
                                                        

  58( النساء /  1)
 ( حديث  صحيح بلفظ : 2)

 " ال طاعة في معصية هللا تعالى " 
 وقد رواه بلفظ المصنف :

 ( . 913/  1خط :  -وإليه عزاه السيوطي في ) جمع الجوامع  -
 : كتاب اإلمارة ( . 44 /10ة ) والبغوي في شرح السن -
 ورواه عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو . -
  856ح  115الطيالسي ص  -
 66/  5وأحمد بن حنبل في المسند  -
 وصححه ، ووافق الذهبي وقد صححه األلباني في الصحيحة . 443/  3والحاكم  -
 والشطر اآلخر ، وهو " إنما الطاعة في المعروف" ، متفق عليه :  -
( لفظ : " ال  7257ح  13باب ما جاء في إجازة خبر الواحد :  -البخاري  ) كتاب أخبار اآلحاد   خرجه 

 طاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف " .
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ر تن لأ  تن أترره خرئا ،كرته اليربر علينه   اإانه تنن انال  
    1الجماعم قرد خبر اما    تن تا    ترتم جاتليم ر  

أن أقنل   أقنلم بنالح، حرثمنا ك ند  -ت  ذل   - تأتلل أ،باي 
خرجا انم الرنحيحرن عنن ياناما   ن أخاف ام هللا للتم ن م   كما أ

 بن الراتد قا  
علننم السنم   الطاعنم اننم ،سنراا  عسننراا  ر با،عند لسنل  هللا 

  علر نننا    أن ن ا نننازع ايتنننر أتلنننه  أن 2 ت  نننط ا  تكرت نننا    أ نننرا  
بننالح، حرثمننا ك ننا   ن ا نناف اننم هللا للتننم ن ننم ر  -أ  اقننلم  -اقننل  

الجاتعننم    تننم الطاعننم اننم    فاننا،عهم علننى تننذه اي ننل  الثال ننم3 
طاعننننم هللا    إن كننننان ايترننننر  المننننا     ننننر  ت ازعننننم ايتننننر أتلننننه   

  القيام بالح، بال ت اام تن الح،  
بنالرم تلنى  -ع د   نازع ايتنم  - هللا ساحااه قد أتر ام كتابه 

هللا  لسننلله   لننم ،ننأتر ع نند الت ننازع تلننى خننمت تعننرن أ ننال  قنند قننا  
                                                                                                                                  

 (  1840ح  1469/  3ومسلم : كتاب اإلمارة : ) 
 ( متفق عليه :  1)

 (  7143ح  -باب السمع والطاعة  -البخاري ) كتاب األحكام 
 ( 1849ح  1477/  3كتاب اإلمارة : مسلم ) 

 ( األثرة : تفضيل النفس على الغير . وهي صفة قبيحة إن لم تكن بحقها في الضرورات . 2)
ومعنى هذا أن األمير إذا آلثر نفسه بشيء على رعيته ال يجوز الخروج عن طاعته ما أعلن اإلسالم وأقام 

 الدين .
 : ( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت 3)

 ( 7056،  7055ح  13: سترون بعدي أمورًا تتكردفها :   باب قول النبي  -البخاري ) كتاب الفتن 
 (   1079ح  1470/  3مسلم : ) كتاب اإلمارة ك 
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يتننر  ن فان ح العلمنات  ايتننرات    تنذا يندخ  فيننه اي منم ح تن أ لنى ا
ت ا،إل الدين  تلل  المسلمرن   ك  ت هم ،طاع فيما تليه تنن ايتنر   
،مننا ،طنناع تننن،نت فيمننا ،ننأتر ن بنننه تننن البانناما     يرجننن  تلننرهم انننم 
تعننناام القنننرآن  الحننندي   ا خانننال عنننن هللا    كمنننا ،طننناع تننن،نت انننم 

لنن  تمننا يااخننر اه تننن اياعننا  التننم الجهننام    إقاتننم الحنند م  احننل ذ
 أترتم هللا بها  

  علنى أتنر اإجمناعهم حجنم قاطعنم 1 إذا ا ف،   المسلملن    
  ص  إن   نازعلا انالمرم تلنى 2  اإن أتم تحمد ن  جتم  على لناللم  

ال تنناب  السنن م    تننذه القبننيم ح قنند جننرا ارهننا تننا جننرا   تمننا لنني  
ابننن   كتابننن  تنننن ال نننيإل تنننا تنننذا تللننن  ذكنننره    ك ننند  بل  نننم ب ط

 بل  نننم    قننند لأيننند  سنننمعد تننننلااقتم علنننى كننن  تنننا فينننه طاعننننم هللا 
 لسلله    عدم الت ا م تلنى الظنالم لحظنل م   أ  تقابلنم انم ين،ذي م 

      يق د تذا ت م   اما الذا ،طل  تن المسلم ال  تذا ؟
   لننرن الجاانن   أاننا تجرنن  تلننى تننذا 3 أخننر  بتننر  المحاقننم  

  أ ن   اقنا  ح ،سنلم علين  ال ا ن     قنا  ح تلنى 1ات الفتا   ،له   اج
                                                        

( كلمة محوة من األصل واقترح الشيخ الفقي في الهامش أن تكتب ) المسلمون ( فوضعتها في المتن  1)
 هكذا يستقيم السياق .

 ديث : إن أمتي ال تجتمع على ضاللة . ( لح 2)
وهو حديث صحيح مشهور مروي من أكثر من طريق عند الترمذي والدارمي والحاكم ، وغيرهم . وقد خرجناه 

 في " تلبيس إبليس " بما فيه الكفاية .
 ( المحاقة : المناظرة ، واإلصرار على إثبات أن الحق له . 3)

 ما في الحق الثابت ، ومسائل الشرع ففيه تفصيل :وهذا يجوز تركه في حقوق الدنيا ، أ
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تتنم ،كنلن المقننام انم الحنا  ؟ أتننا   نرل ؟ تن  أانند تقنيم علنى  لنن  
ال لمم أم ن ؟  علمد أن الفتا  لي  ام استقالله بالرسالم ترلحم   

 يتلل ن   فى  
اقلنند لنننه ح سنننلم علنننى ال ا ننن   قنن  لنننه ح أانننا تنننا أملا تنننا تنننذه 

  خنمت حاسند ؟  ن 2؟  إلى الساعم لم أملا ؟ على   أا    ال لمم 
علمننند ذابنننم    إن جنننلاب تنننذه الرسنننالم ن ،كنننلن تننن  خننندتت    لمنننا 

  الننذين ،فهمننلن  يرنندقلن أل عننم أتننرات    ليكننلن 3يرسنن  تننن  قااننم  
ال الم تعهم تبنبلطا عنن ال.يناما  ال قرنان   اأانا قند علمند تنا  قن  

  اجات بعد ذل  الفتا     تعه خن ،  ام تذه القبيم تن اي،اذي 
  عراته   ل ن ذكر لم أاه ،قا  له ح عالت الندين الطربرسنم    لأيند 
النذين عراننله أ  نلا عليننه بعنند ذلن  خرننراي    ذكننر ه بالحسن ى    ل  ننه لننم 
،قنن  ابتنندات تننن ال ننالم تننا ،حتمنن  الجننلاب بالحسنن ى الننم ،قنن  ح ال لمننم 

  أاند تجرن  تلنى كرند  كرند التم أا ر  ح كرد  كرد   استفهم ت
؟  لل قا  تا قا  تن ال ذب على  ال فر  المجاملنم علنى اللجنه النذا 
،قتبننم الجننلاب بالحسنن ى لفعلنن  ذلنن  ص اننإن ال ننا، ،علمننلن أاننم تننن 

                                                                                                                                  

وإذا كان الدليل ظنيا والخالف محتمال : فالصواب التوجيه واإلرشاد ، وترك المجادلة إال بين عالمين  -
 يعرفان مت يقف كل منهما عن المباحثة والمناظرة . وهللا تعالى أعلم .     

 جان . ) من هامش المطبوعة ( ( كان وصفا عرفيا للحاجب أو البواب أو الس 1)
 ( هذه ساقطة أثبتناها اجتهادًا ليتصل السياق . 2)
 ( في المطبوعة ) ثقافة ( .  3)

 ولم نشر إلى كل تحريف أو تصحيف ، وإنما أشرفا في الهوامش إلى المشهورات .
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أطنل  ال نا،   ل حنناي     نبراي علننى تنر ال نالم    أعظننم ال نا، عنندن 
جن  المكنره ام الم اطانم يقن  ال نا،   مع  نا ايتنلل   ل  نم جنات ت

على أن أ اا، تلى تا معا تليه    أخرل ملجا فيه تن ال ذب  الظلم   
  الدعات تلى تعريم هللا    ال هى عن طاعته ح تا هللا به عليم  

 جعلنند كلمننا ألم  أن أجراننه  أحملننه لسننالم يبل هننا ن يرينند أن 
،سم  خرئاي تن ذل    يبل ه   ب  ن يريند تن تنا تبنملاه ا قنرال بمنا 

 ن  جننامللا أتنن   (ذكننر    التنن.ام عنندم العننلما تليننه    هللا  عننالى ،قننل  
  1  )ال تاب تن بالتم تم أحسن تن الذين  لملا ت هم 

امتنننم  لنننم الم اطننن  لنننم ا نننن تنننأتللين أن اجرانننه بنننالتم تنننم 
لعنر ا بنن تسنعلم بحبنرا ال بنم  أحسن   ب  قا  أبنل بكنر الرندي، 

 -  تنن ال نا، خليقناي أن ،فنر ا  يندعل  ر لما قا  ر تام يلا أ  اخناي 
     أاحن افر ع ه  ادعه ؟ ر  2ح ر اتر، بظر الال    -

  تعللم أن الع.ا ى  لرسلله  للم،ت رن تن كاالا  قد قا   عالى 
  3    ) ن  ه لا  ن  ح.الا  أاتم ايعللن تن ك تم ت،ت رن  (

ن حنام هللا  تن -كا  ناي تنن كنان  -امن كان ت،ت اي اهنل ايعلنى 
  لسلله   اقد قا   عالىح

   1  )تن الذين ،حام ن هللا  لسلله أ لئ  ام ايذلرن  
                                                        

  46( العنكبوت /  1)
 ( خرجه البخاري في الشروط . 2)

 من المرأة . و التعبير كناية ساخرة عن التحدي و التهكم و التوبيخ . والنظر : هو الجزء موضع الختان
 139( آل عمران /  3)
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تننننن أا القسنننمرن ك نننند   انننإن هللا  عننننالى  -أ  غرنننرا  - أانننا 
 ،عاتل م   غررا بما  عده   اإن قلله الح، ح

    2  ) عد هللا ن ، لا هللا  عده  (
لقبنيم لني  لنم   اقلد له ام لمن ال الم ح الح، انم تنذه ا

ل ن ى  لرسلله   لسا ر الم،ت رن تن خر  ايلي تلى غر ها    أاا 
   بدي  الدين     ررنره    لني  يجلن  أ  أجن  غرنر  3ن   أبت م    

أل نند عنننن ميننن ا سنننالم    أقننر بل فنننر   ال ننذب     البهتنننان   لاجعننناي 
 ع ه أ  تلااقاي عليه  

 [ ] ثبات ضد الظلم
  انم ايتنر بنذل    أغلظند علينه انم ال نالم      لما لأيته يلن

     قم ل  انم خن ل    اأانا تنا طلبند تن  م 4قلد ح مع تذا الف ال  
أن   رجننلام ص  كنناالا قنند أغلقننلا الانناب القننا م   الننذا ينندخ  ت ننه تلننى 

،ع نى انر   -الااب المطب،   اقلند أانا ح ااتحنلا لنم الاناب حتنى أان.  
 ال الم  

                                                                                                                                  

 20( المجادلة /  1)
  6( الروم /  2)
( كلمة ممحوة من األصل المخطوط . و في المطبوعة اقترح الشيخ الفقي أن تكون ) أستطيع ( أو )  3)

 أريد ( .
 بانة أهم األذكار و ليست في األصل .* كل هذه العناوين الداخلية وضعتها إل

 ( الفشار : الكذب و الباطل و اللغو الفارغ . 4)
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  المنننذات  ايل عنننم ؟ 1لنننم ح أ  نننالا   جعننن  غرنننر تنننرا ،قنننل  
اقلند ح أاننا تنا قلنند تن تننا يلاان، المننذات  ايل عننم     لنم ،حكننم علننم 

      أاد ك د ذل  الرلم حالراي  2أحد تن الحكام تن ابن ت للف  
 قلننند لنننه ح أاننند  حكنننم   أ  أاننند   تننن،نت ؟ اقنننا  ح بننن  أانننا 

 -قنا  ح كنذا  حدا   اقلد له ح أاد خرمم   ا يف  حكم علم ؟ ا
 قننا  ح قننم   قننم   اأقنناتلام    - تنند  ننل ه     اانن. ا تلننى ال.ا يننم 

 أتننر ا بننم تلننى الحننا     ننم جعلنند أقننل  أاننا  اخننل م غرننر تننرا ح أاننا 
 ألج    أجر   إن ك د أاد الحا،م  حد    الم ،قب  ذا  ت م  

 
       

الما ذتبلا بم تلى الحا  حكم بما حكم به    أ بد تا أ بد   
 أتر ام ال تاب السلطاام بما أتر بنه   اهن  ،قنل  أحند تنن الرهنلم   

تن تننذا حننا  بال ننرع ؟ ابننالي عننن أن  -مع المسننلمرن  -ال رننال  
؟  تنذا تمنا ،علنم الرنبيان الرن ال  ،قا  ح خنرع تحمند بنن عبند هللا 

بانلطرال تن مين ا سالم ح أاه ت الا ل نرع تحمند بنن عبند هللا   
ما منننا ،قللنننلن ح اعل نننا تنننا اعل نننا ب نننرع  -ل  ذ  ه تننن -  تنننذا الحنننا،م 

 تحمد بن عبد هللا 

                                                        

 ( في المطبوع : أتحاف . 1)
رحمها هللا تعالى . وكان  -( ابن مخلوف هو قاضي المالكية بمصر أيام الشيخ تقي الدين ابن تيمية  2)

 شيء عنه .  شديد التمسك ببدعة األشعرية في الصفات . ومضى في الترجمة

 إهانة المسلم جريمة
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 تا أخاه اللرلنم بالاالحنم    تنذا الحكنم ت نالا ل نرع هللا النذا 
أجم  المسنلملن علينه تنن أ،ثنر تنن ع نرين  جهناي ؟  نم ال رنال  انم 
حا  حسنن   ، نركلن فينه بنا      يت نذ ن فينه ال  نا     فينا لرند 

حا  ال رال      ،ا لرت نا سنلي ا بالم نركرن    حاس ا كان تن ج  
    اهنن  ،قننل  تننن 1ياننام اي  ننان   بنن  ي لئنن  ال راتننم   ل ننا الهننلان  

 ي،تن با    الرلم ا خر ح تن لسل  هللا أتر بهذا ؟
  نننناام ذلنننن  ح حننننا  اخننننل م اننننم ذانننن  تامننننا  بنننند بال ننننذب   

جمننننناع البهتنننننان    تنننننن قنننننا  ح تن ذلننننن  اعننننن  بال نننننرع   اقننننند كفنننننر بإ
المسلمرن     قلند لنه انم لنمن ال نالم ح أاند لنل امعنى علين  لجن  
بع را ملاتم    أاد حالر ام البلند غرنر تمت ن  تنن حبنلل تجلن  
الحكم ح لم ،كن للحا،م أن ،حكم علي  ام غربت    تذا ام الحقل    
ا ينننف بالعقل نننا  التنننم ،حنننرم ارهنننا ذلننن  بإجمننناع المسنننلمرن ؟  نننم تنننذا 

غرنر تنرا ذلن  الرنلم كنذب علنى انم أ،ثنر تنا قالنه  الرج  قد  هر لد،ه
 تننذه الللقننم التننم أتننر بكتابتهننا أ،ثرتننا كننذب     ال تنناب السننلطاام   
الننذا كتنن  بننأتره   ت ننالا لل ننريعم تننن احننل ع ننرا أ جننه  فيننه تننن 

                                                        

 ( ما أشبه الليلة بالبارحة ! 1)
ويعيد التاريخ نفسه ، و يحكم المسلمين حكام عندهم النصارى أعز موضعا وأرفع مكانا من أهل اإلساالم فلاو 
قرأت هذه الفقرة لوجدتها تنطبق تمامًا على دافع المسلمين اليوم ، بال النصاارى ال تحسابهم الحكوماات أصااًل 

كماا صانع بهام  -ساجنوا فاي حابس رفياق  -ال على اإلسالم  -لبالغ على كراسي الحكم ، وإذا خيف ضرهم ا
 منذ أعوام .

 فحسبنا هللا ونعم الوكيل .                                                                           
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ال ذب علنى المجلن  النذا عقند أتنلل عظيمنم   قند علمهنا ال نا    
 العام  

سنان السنلطان   قنر  علنى اإذا كان ال تناب النذا كتن  علنى ل
ت ابر ا سالم ح أخبر فيه عن أت  المجل  تن ايترات   القباا بمنا 

 تل تن أ هر ال ذب   البهتان   ا يف بما غاب ع هم ؟     
 ] تبديل كالم الخصم [

قلد ح  تل ما ما ،قل  ع م ح تام أقل  ح هللا ام زا يم    كذا 
 ننننذب   الفجننننلل ،علمهننننا      خننننهر ه بال1  كننننذا    تننننذا كلننننه كننننذب  

ال ا    العام   اه  ،ر  تث  تذا أن ،حكم ام أ نل  الندين     
تعنناام ال تنناب  السنن م    تننل ن ،عننرف ذلنن  ؟  لأيتننه ت ننا يبتسننم  اسننم 
العالف برحم تا قلته ص   كنان سنررا تنذا الحنا،م ت نهللا بال نر بنرن 

قلند المسلمرن    أخذ ،قل  لم ح تذ  المحالر     جد ا ب ط    ا
ح أانند ك نند حالننراي ذلنن  الرننلم   تنن  ألااننم أحنند ذلنن  الرننلم خطنناي  أ  
تحبننراي ؟ أ  قرنن  لننم ح خننهد علينن  بكننذا   أ  أسننم  لننم كننالم ؟ بنن  

                                                        

 نسبون إليهم ما لم يقولوا . ( وما أشبه الليلة بالبارحة ! فأهل الباطل يحرفون كالم أهل الحق ، و ي 1)
 فهاهم يفترون على اإلمام ابن تيمية أنه يقول : " هللا في زاوية " مع أنه لم يقله . 

وهم في زماننا ينسبون مثله إلى أهل الحق . وأنا أعيش في قرية أغلب أهلهاا وأئماة المسااجد فيهاا أشاعرتة 
ى أهل السنة فيها أنهم يقولون إن هللا متحيز إلى متعصبون لبدعة نفي الصفات أو تأويلها . وهم ينسبون إل

كذب : إن ابن خزيمة يقول إن هللا تعالى يقعد على عرشه " و يضع رجاال علاى رجال  -جهة . وقال بعضهم 
 " ! و يقولون ذلك لمريديهم و تالمذتهم إيقاعًا بينهم و بين الحق و الهدى .

 فحسبنا هللا ونعم الوكيل    
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ح ر كن  أتنر ذا بنا   حرن خرعد أحمد هللا  أ  ى عليه لقنل  ال بنم 
  ت عنلام تنن حمند هللا     قناللا ح ن 1ن يبدأ فيه بالحمد اهل أجذم ر 

هللا   بننن  أجننن    اقلننند نبنننن ت لنننلف ح ألننن  أجرننن    أ  لهنننذا  حمنند 
المنندعى ؟  كننان كنن  ت همننا قنند ذكننر كالتننا أ،ثننره كننذب   اقننا  ح بنن  
أح  المدعى   اقلد اأاد  حد   حكم   أ  أاد   ت،نت  القباا ؟ 
اقنا  ح بن  أانا  حنندا   اقلند ح اأاند خرننمم   ا ينف ،رن  حكمنن  

 جه الم ا مم   اإن تذا كان  علم ؟ الم ،طل  ت م انستفسال عن
 خرما تن  جله تتعدما تعر ام ع د جمي  المسلمرن  
 ] شهادة القضاة بعقيدة الشيخ [

 نننننم قلننننند ح أتنننننا تنننننا كنننننان ب طنننننم ح اأانننننا تقنننننيم علينننننه    أتنننننا 
المحالننر ح اال نننهلم ارهنننا ح اننرهم تنننن ايتنننلل القامحننم انننم خنننهام هم 

لمرن     الذا خهد ا  جله تتعدما    م   قبل  خهام هم بإجماع المس
لد تا  -خا تهم   عاتتهم بال ام  غرره  -به ح اقد علم المسلملن 

خهد ا به  تذا القالم خرف الندين بنن المقدسنم قند سنم  ت نه ال نا، 
العد   ح أاه كان ،قل  ح أاا على عقدا االن   حتى قب  تل نه بنثال، 

ى عقرند     مخلد عليه عا داي ت  طا فم اقنا  قنداتهم ح أانا أتنل  علن
 ،ع ى ال رلم   -،ا االن   لسد على عقردا ت،نت 

                                                        

 قد حسنه غير واحد : ( حديث ضعيف و 1)
وجزم الدارقطني يا رسالة  وقد خرجته في كتاب " الفتوى  1894وابن ماجه برقم  4840رواه أو داود برقم 

 الدين القاسمي . فليراجع .  لفي اإلسالم للشيخ جما
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 كننذل  القالننم خننهاب النندين ال ننللم    غرننر تننرا ،قننل  اننم 
    القالم تتام الدين قند خنهد علنى العند   1قفاا أاا على عقرد ه  

أاه قا  تا  هر انم كالتنه خنمت ؟  تنن   لنم فينه ع.ل نه    قنا  لنم 
لقباا ح تاهم أا.لل  عن ال رسنم   ام أ  ات كالته ح اقد قا  بع  ا

اقلد ح تذا تن أ هر ال نذب النذا ،علمنه جمين  ال نا، تنا أا.لند تنن 
 ال رسم قل    ن استتاب م أحد قل عن خمت  ن استرجع م  

 قلنند ح قننال   نن  تلننيكم المحبننر الننذا فيننه خطننله ت ننا،إل 
 النذين -ال ام     ساما  ا سالم     ال تاب الذا فيه كالم الحكنام 

كمننا  النندين المننال م    جننال  النندين الح فننم    تننا  -تننم خرننلتم 
ذكر ا فيه تما ي اق، تذا المحالر     قل  المال م ح تا بل  م قل 
أاه استتر     ن ت ن  تنن اتينا    ن أان.     ن كنذا  ن كنذا    ن  بند 
عليننه ع نندا قننل خننمت ،قنند  اننم مي ننه    كننذل  قننل  سننا ر العلمننات   

ربتنم    أتنا ال نهاما  ح افرهنا أتنلل عظيمنم   اتندبرتا   الحكنام انم غ
ا يف خهلم المحبر ارهم تن تلاا  ال هاما أتلل  قا  ع ند الحاجنم 

 ؟ 
 ار  تعتري

 [  ] اعتماد السلطان على جهلة المتعالمين

                                                        

 ( في قفاي : يعني في غيبتي . 1)
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ذكننر  اننم  قتنن  أانن  قلنند لل ننيإل ح اننم افسننم أن  طلنن  لننم 
      تن االجماعم المحالر   حتى ي ظر تل ارها   اإن كان له ماا

،لهم تعذ ل ن    تذا تما ن حاجم لنم تلينه أ نال ص  تنذه المحالنر 
أقنن   أحقنننر تنننن أن ،حتنننال النننرم علرهنننا تلنننى حبنننللتا انننإام قننند بر ننند 
باب   ع رين  جهاي أن تذا الحكم خالل عن خريعم ا سالم بإجماع 

 المسلمرن     المذات  ايل عم   سا ر أ مم الدين   
  ح تنا نبنن  ت لنلف  احنله انم أن يتعنري تلنى  قلند للرسنل 

علننم النندين الننذا غرننره أعلننم بننه ت ننه ؟ تثنن   فسننرر القننرآن    أحامينن  
   تقننان  السننلا    أ ننل  النندين التننم ن ،عراهننا    تننذه  ال بننم  

ايتننلل تامننا يرجنن  ارهننا تلننى تننن ،عراهننا   اننإن كننان السننلطان أ  اا اننم 
العنالارن بهنا     تن انال أتنر لهنم  الحا،م ،عراها كنان انم ذلن  كسنا ر

 ارها   كما ن يرج  ام انستفتات تن تلى تن ،حسن الفتيا  
 ] سبب فتاوى اإلمام في العقيدة و سبب النقمة عليه [

 قلد لنه ح أانا لنم ،رندل ت نم قنل تن جنلاب تسنا       تاتنات 
تستفد   تا كا بد أحداي    ن خاطبته ام خمت تن تذا   ب  ،جئ نم 
الرجنن  المسترخنند المسننتفتم عمننا أانن.  هللا علننى لسننلله   فيسننأل م تننرا 
بعنند تننرا    تننل تتحنننر  علننى طلنن  الهننند    أفيسننع م اننم مي نننم أن 
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ح تننن سننئ  عننن علننم ،علمننه ا تمننه  أ،تمننه العلننم ؟   قنند قننا  ال بننم 
   1ألجمه هللا يلم القياتم بلجام تن اال ر  

   قد قا  هللا  عالى ح
لن تننا أا.ل ننا تننن البيااننا    الهنند  تننن بر ننه تن الننذين ،كتمنن (

     2  )لل ا، ام ال تاب   أ لئ  يلع هم هللا     يلع هم الالع لن 
أاعلى أتر  أتت ن  تنن جنلاب المسترخند ي،نلن كنذل  ؟   تن  
،نأترام بهننذا السننلطان   أ  غرنره تننن المسننلمرن ؟   ل نن أاننتم تننا كننان 

تن اي،اذي  اقا  ح ،ا تلنانا  تقرلمكم تن ما  أتر المل  لما بل ت م
مع أتننر الملنن  ص أحنند تننا يننت لم اننم الملنن  ؟ اقلنند ح ت،ننه   السنناعم تننا 
بقنم أحنند يننت لم اننم الملنن      تن  قاتنند تننذه الفت ننم تن يجنن  ذلنن  ؟ 

  الملنن    3 احنن سننمع ا   بهننذا   احننن بال نام ح أن الم بننر ن يهمننه  
 ل ن تا اعتقداا أن أحداي ،رد  تذا  

                                                        

 ( حديث حسن : و صححه األلباني حفظه هللا :  1)
 من حديث أبي هريرة . - 305،  263/  2:  خرجه اإلمام أحمد •
 ( 3658ح  68،  67/  4باب كراهية منع العلم :  -و أبو داود : ) كتاب العلم  •
 ( و حسنه . 2649باب ما جاء في كتلف العلم : : ح -الترمذي ) كتاب العلم  •
 (  261ح  96/  1باب من سئل عن علم فكتمه  -ابن ماجه : ) المقدمة  •
 و صححه على شرط الشيخين . 102/  1ستدرك : الحاكم في الم •
 وصححه األلباني في صحيح الترمذي و غيره . •
  159( البقرة /  2)
ا . فأصلحناه ننبئ أن هناك تحريفا يقييها تهمة الحكم ( و السياق هكذا ( في المطبوعة ) أن المنير ل 3)

 حسب الطاقة .
 أن أتبين كلمة أحق منها . -على مجهودي  -طعت * هكذا في المطبوعة . ولم أعرف معناها ، وال است
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له ح أن تذه القبيم لي  لرلتا علم   اإام أانا تنن   ذكر 
أا خننمت أخنناف ؟ تن قتلنند ك نند تننن أابنن  ال ننهدات    كننان ذلننن  
سعاما ام حقم ص يترلم بها على تلى يلم القياتم     يلعن الساعم 
اننم ذلنن  تلننى يننلم القياتننم ص اننإن جمينن  أتننم تحمنند ،علمننلن أاننم أقتنن  

تن حاسد ح فوهللا تن حاسم  على الح، الذا بع  هللا به لسلله    
لمنننن أعظنننم اعنننم هللا علنننم     لننني  لنننم تنننا أخننناف ال نننا، علينننه   ن 
تدلسنم  ن تقطنناع    ن تننا     ن لياسننم    ن خننمت تننن ايخننيات     

ارها تن ال ام ل ن تذه القبيم لرلتا ،علم عليكم   اإن الذين سعلا 
م لت م    قد ذت  ا أعلم أن قردتم ارها كردكم     اسام تلت م   ا  أ

بعبننهم تلننى بننالم التتننر     عبننهم تقننيم ت ننا    اهننم الننذين قرنند ا 
تاسننام مينن  م   مايننا،م     جعلننلام أاننا [ تننا اسننتر [   لعلمهننم بننأام 
أ الننيكم   أارنن  ل ننم     ألينند ل ننم خرننر النندايا   ا خننرا ص   القبننيم 

رن أحند لها أسرال   كلما جات      ا     تن اأاا لم ،كنن بر نم   بن
بمرر عدا ا  ن ب بات     تازلند تحاناي لهنم   تلاليناي لهنم   أتنرا هم 

   ت ا، هم   قبا هم   
 اقا  لم ح اما الذا أقلله ل ا   السلطان ؟
 اقلد ح سلم عليه     بل ه ك  تا سمعد  

 اقا  ح ت ا كثرر  
 ] اإلجماع على أن االستواء حقيقة [
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لل   أ،ثنره كنذب     أتنا اقلد ح تل ره أن الذا ام تنذا الند
 تذه ال لمم ر استل  حقيقم ر  

اهننذه قنند ذكننر غرننر  احنند تننن علمننات الطلا ننا المال يننم   غرننر 
المال يم ح أاه أجم  علرها أت  الس م   الجماعم    تا أا ر ذل  أحند 
تن سلا ايتم  ن أ متها ب  تا علمد عالماي أا ر ذل    ا يف أ ر  

     لم ي  ره أحد تن العلمات ؟  تا أجم  عليه أت  الس م 
 أخنننر  بنننذل  تلنننى أتنننلل   ت هنننا ح تنننا ذكنننره ا تنننام أبنننل عمنننر 

 تننل أحنند أ مننم المال يننم قبنن  الانناجم   ابننن عبنند البننر    -الطلم  ننم 
 قا  ح   أجم  المسلملن تن أت  الس م أن تع ى  -تذه الطاقم 

  1  ) تل تعكم أي ما ك تم  (
  علمه    أن هللا ال  السما ا   احل ذل  تن القرآن ح أن ذل

 بذا ه   تستل على عرخه كيف خات  
  قا  أ،با ح قا  أت  الس م ام قل  هللا ح

   2  )الرحمن على العرا استل   (
تن انسنننتلات تنننن هللا علنننم عرخنننه المجرننند   علنننى حقيقنننم   ن 

 على المجاز 
 قا  أبل عبد هللا القرطبم  ناح  التفسنرر الم نهلل انم قللنه 

 عالى  
                                                        

  4( الحديد /  1)
 5( طه /  2)
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   1  ) م استل  على العرا  (
   ح تذه تسألم انستلات  2قا  ح  

للعلمنات ارهنا كننالم   تجنرات     قنند بر نا أقنلا  العلمننات ارهنا اننم 
،تاب ر ايس ى ام خر  أسمات هللا الحس ى ر  ذكراا ارها أل عم ع نر 

 قلن 
 تلى أن قا  ح

ب فنننم ن ،قللنننلن  -للنننم هللا عننن هم - قننند كنننان السنننلا اي   
الجهم    ن ي طقلن بذل    ب  اطقلا تم   ال اانم بإ اا هنا ى  عنالى   

 ،ما اط، به كتابم   أخبر  به لسله  
قنننا  ر   لنننم ي  نننر أحننند تنننن السنننلا الرنننال  أانننه اسنننتل  علنننى 
عرخه  حقيقنم    خن، العنرا بنذل  يانه أعظنم الم للقنا      تامنا 

قيقتنننه   كمنننا قنننا  تالننن  ر جهلنننلا كيوينننم ر انسنننتلات ر   أانننه ن  علنننم ح
  ال ينننف تجهنننل      السننن،ا   -،ع نننم انننم الل نننم  -انسنننتلات تعلنننلم 

 عن تذا بدعه ر   كذل  قالد أم سلمم للم هللا ع ها  
الم هلل بمرر   غررتا ر ام كتناب خنر   - قا  تذا ال يإل 

قنا  ح  ذكنر ا تنام أبنل بكنر تحمند بنن الحسنن الحبنرتم  -ايسمات 
لنه الرسنالم التنم سنماتا ر برسنالم ا ،منات   تلنى تسنألم القرر اام النذا 

 -انستلات ر لما ذكر اختالف المتأخرين انم انسنتلات ح قنل  الطبنرا 
                                                        

  54( األعراف /  1)
 . 219/  7( تفسير القرطبي ط دار الكتب  2)
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  أبم تحمد ابن أبم زيند    -،ع م أبا جعفر  اح  التفسرر ال برر 
قنا  ح  -  القالم عبد اللتاب   جماعم تن خرلخ الحندي    الفقنه 

القالننم عبنند اللتنناب  -لننم أبننم بكننر   تننل  نناتر بعنن  كتنن  القا
أ،بننناي    تنننل أانننه سننناحااه تسنننتل علنننى العنننرا بذا نننه     أطلقنننلا انننم 
بعن  ايتنا،ن ر انل  عرخنه ر قنا  ا تنام أبنل بكنر ح   تنل الرننحي  
الذا أقل  به   تن غرنر  حديند   ن  مكنرن انم تكنان    ن كنلن فينه 

    ن تاسم   
 ] ما قال السلف في مسألة االستواء [

قا  ال يإل أبل عبد هللا ح تذا قل  القالم أبنم بكنر انم كتناب 
ر  مهرنند اي ا نن  ر لننه     قالننه ايسننتاذ أبننل بكننر بننن اننلل  اننم ر خننر  

    الطلم  نم 1أ ا   ايملم ر له   تل قل  أبم عمر بن عبد البر    
    غررتما تن ايادلسررن     قل  ال طنابم انم ر خنعال الندين ر  نم 

ح ر   أ هننر ايقننلا  ح تننا   -أن حكننم أل عننم ع ننر قننلني بعنند  -قننا  
 ظاتر  عليه ا ا   ايخاال     الفبالت   ايخاال ح تن هللا على 
عرخه   كمنا أخبنر انم كتابنه   علنى لسنان ابينه بنال كينف   بنا ن تنن 

                                                        

 ( أبو عمر بن عبد البر :  1)
التمري  القرطبي المالكي . ولد بقرطبة في األندلس ، و  -هو يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم 

 ا مع أنه عربي صليبة نشأته
بل  -عكف على دراسة العلوم الشرعية خصوصًا فقه مالك و موطأه ، و هو من أفضل من اعتنى بالموطأ 

هو أفضلهم . و له التمهيد واالستذكار واالستيعاب و غيرها مما يشهد بتجره في العلوم . وتوفي رحمه هللا 
 ها .    463سنة 
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جمي  خلقه   تذا تذت  السلا الرال  فيما اقله ع هم الثقنا  ر تنذا 
 بل ارر السج.ا ام كتاب ر ا باام ر له ح،له لفظه   قا  ال يإل أ

كسنننويان الثنننللا     تالننن  بنننن أاننن      سنننويان  -ر   أ مت نننا 
بنننرن عرر نننه     حمنننام بنننن سنننلمم     حمنننام بنننن زيننند     عبننند هللا بنننن 

  يينننناي     أحمنننند بننننن ح بنننن      1الماننننال      ابننننر  [ بننننن [  
ل  العنرا   تتفقلن على أن هللا سناحااه بذا نه ان -تسحا  بن لاتليم 

  أن علمنننه بكننن  تكنننان     أانننه ينننرا ينننلم القياتنننم بايارنننال   انننل  
العرا     أانه ي ن.  تلنى سنمات الندايا     أانه ، بن    يرلنم     
يت لم بما ، ات   امن خنالا خنرئاي تنن ذلن  اهنل تن هم بنر    تنم ت نه 

 برات  
 قننا  أبننل عمننر بننن عبنند البننر اننم كتنناب ر التمهرنند ر اننم خننر  

  تل أج  تا   ا ام ا ه   لما   لم على حدي  ال ن.    -الملطأ 
  ح ر تذا حدي   ابد تن جهنم ال قن     نحي  ا سن ام 3  قا   2  -

  تنل حندي  ت قنل   …  ن ، تلا أت  الحدي  العد   انم  نحته 
  فينه ملرن   تن أخاال العد   عن ال بم  -سلا تذه  -تن طر   

                                                        

 ( ساقطة من المطبوع . 1)
 هو حديث :( و  2)

 " ينزل هللا تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث األخير من الليل  .. " الحديث 
 وهو حديث صحيح متواتر 

و  128/  7( انظر هذا النص و غيره في كالم الحافظ ابن عبد البر على الحديث في كتاب " التمهيد " )  3)
 ما بعدها (
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  تننن انل  سننا  سنما ا    كمننا علنى أن هللا اننم السنمات علننى العنرا 
قالند الجماعنم     تننل تنن حجنتهم علننى المعت.لنم انم قننللهم ح تن هللا 
بكنن  تكننان     لنني  علننى العننرا    قننا  ح   النندلر  علننى  ننحم تننا 

 قا  أت  الح، ح قل  هللا ح 
  1  )الرحمن على العرا استل   (

   قا  
   2  )تليه ،رعد ال لم الطر   (

  قا  
  3  )  م   الر   تليه  عرل المال (

  قا  لبيسى 
   4  )تام تتلفي   لااع  تلم  (

 ذكنر آ،ننا  تلننى أن قنا  ح  تننذا أخننهر ع ند العاتننم   ال ا ننم 
تن أن ،حتال تلى أ،ثر تن حكايته   ياه الطرال   لم يلااقهم علينه 

  بسل ال الم ام ذلن  تلنى أن قنا  ح  -أحد     ن خالفهم فيه تسلم 
 جهم بقلله  عالى ح  أتا احتجا

                                                        

 5( طه /  1)
 10( فاطر /  2)
 4 ( المعارج / 3)
  55( آل عمران /  4)
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تننا ،كننلن تننن اجننل   ال ننم تن تننل لابعهننم     ن خمسننم تن  (
تل سامسهم     ن أماى تن ذل    ن أ،ثنر تن تنل تعهنم أي منا كناالا 

(  1  
اننننال حجننننم لهننننم اننننم  نننناتر ا ،ننننم   ين علمننننات الرننننحابم   
التابعرن الذين حم  ع هم التأ ي  قاللا ام  أ ي  تذه ا ،م ح تل علنى 

لعرا    علمه ام ك  تكان     تا خالفهم ام ذل  أحد ،حتج بقلله ا
    ذكر عن البحا  ابن ت.احم أاه قا  ام قلله ح

  )تا ،كلن تن اجل   ال م  (
قننا  ح تننل علنننى عرخننه     علمننه تعهنننم أي مننا كنناالا     عنننن 
سويان الثللا تث  ذل     عن ابن تسعلم قا  ح هللا ال  العنرا     

 ه خمت تن أعمال م   ن ، فم علي
 قا  أبل عمر بن عبد البر ح  

أتنن  السنن م تجمعننلن علننى ا قننرال بالرننفا  الننلالما كلهننا اننم 
القرآن   الس م     ا ،مان بها   حملها على الحقيقم ن على المجاز 
  تن أاهم ن ،كيفلن خرئاي تن ذل      ن ،جند ن فينه  نفم تحرنللا 

المعت.لم كلها   ال لالل ح ا لهنم ي  رتنا     أتا أت  البدع الجهميم   
    ن ،حمننن  خنننرئاي ت هننننا علنننى الحقيقنننم     ي.عمننننلن أن تنننن أقر هننننا 

                                                        

 27( المجادلة  1)
 145/  7* التمهيد 
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ت ننناه    تنننم ع ننند تنننن أقنننر بهنننا اننناالن للمعبنننلم     الحننن، فيمنننا قالنننه 
 القا للن بما اط، به كتاب هللا   س م لسلله     تم أ مم الجماعم   

س م   أ مم الفقه   اي ر   قا  أبل عمر ح ر الذا عليه أت  ال
ارهنا    ام تذه المسنألم   تنا أخنبهها ح ا ،منان بمنا جنات عنن ال بنم 

   التردي، بذل       ر  التحديد   ال يويم ام خمت ت ه ر   
 قنننا  ال نننيإل العنننالف أبنننل تحمننند عبننند القنننامل بنننن أبنننم  نننال  
ال رالاننننم اننننم كتنننناب ر ال  يننننم ر لننننه ح أتننننا تعراننننم الرنننناا  با ،ننننا    

لدنن  على  جنه انخترنال ح اهنل أن اعنرف   اتنيقن أن هللا  احند ا
    تسننتل علننى العننرا   1  تننل بجننم العلننل   -تلننى أن قننا   -أحنند 

 تحتل على المل    تحيل علمه بايخيات  
قا  ر   ن ،جنلز    نفه بأانه انم كن  تكنان   بن  ،قنا  ح تانه 

  )ا استل  الرحمن على العر  (ام السمات على العرا   كما قا  
تلنى أن قنا  ح ر   ي ا نم تطنال   - ذكنر ا ،نا    ايحامين  

 ننفم انسننتلات تننن غرننر  أ ينن      أاننه اسننتلات الننذا  علننى العننرا   
قا  ح  كلاه على العرا تذكلل انم كن  كتناب أان.  علنى ابنم ألسن  

 بال كيف    ذكر كالتاي طليال   
                                                        

( ال أحب أن يقاال : إن هللا فاي جهاة العلاو ياأو نحوهاا ؛ ألنهاا ليسات فاي كتااب و ال فاي سانة و ال عناد  1)
 السلف من أهل القرون المباركة قرون الخير .

فاال ينبغاي الجهاة وال نثبتهاا لعادم  وأحب أن نقف عند النصوص الصحاح الصاراح ؛ ألن األمار أمار اعتقااد ،
 الدليل . و نثبت الصفة ، وهي العلو لصحة الدليل و نقف عند ما يجب أن نقف عنده و ال نتعداه .

 و هللا أعلم
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 ] متابعة الخصوم له على العقيدة [
ال لم أذكرتا كلها للرسل    ل ن تنم تمنا أخنر  تلينه  تذه ا  

بقننللم لننه ر تاننم لننم أقنن  خننرئا تننن افسننم     تامننا قلنند تننا ا فنن، عليننه 
 سلا ايتم  أ متها ر  تذا الملللع بما ام ذل  تن كالم اي مم  

اقا  لم ح اعم تل تستل على العرا حقيقم بذا ه   بال   يف 
 ل ام العقردا   ن   بيه ؟ قلد ح اعم    تكذا ت

 قنننا  ح الت.تنننه   أ  احنننل تنننذا  -اقنننا  ح اا،تننن  تنننذه السننناعم 
  التننم 1اقلند ح تننذا تنل تكتننلب بهنذا اللفننل انم العقرنندا التنم ع نندكم  

بحثد بدت ،    ا ف، علرها المسلملن   اأا خمت تنل النذا أزينده ؟ 
   

 قلنند لننه ح أاننا قنند أحبننر  أ،ثننر تننن خمسننرن كتابننا تننن كتنن  
الترننلف   المت لمننرن   الفقهننات ايل عننم   الح ويننم   أتنن  الحنندي    

 يلاا، تا قلته   -  المال يم     ال اابيم     الح بليم 
 قلد ح أاا أته  تن خالف م  ال، س رن أن ،ج  بحرف  احد 

 عن أ مم ا سالم ، اف تا قلته   اما الذا أ  عه ؟

                                                        

 ( المقصود و هللا أعلم العقيدة الواسطية ، أو الفتوى الحموية . 1)
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ا  ح الما خنرل الطربرسنم   الفتنا  عنام الفتنا  بعند سناعم   اقن
 ،سلم علي  اا   السلطان     قا  ح اا،ت  ل ا ا ن عقردا ب ط   

اقلد ح سلم على ال ا   السلطان    ق  له ح لل كتبد الساعم 
خرئاي لقا  القا   ح قد زام   اق،   أ  غرر انعتقنام    تكنذا بدت ن، 
لما طلاا انعتقام تل الذا قر  بال ام ام المجال  الثال م  قد ألسنله 

كم انا اكم تن  البريند   الجمين  ع ندكم    نم ألسن  تلنيكم تن  العمنر  تلني
 ااينا لمنا جنات ال تناب الثنناام تنا قالنه القبناا   العلمنات   المحبننر   
،تناب الا نالا النذا قننرأه المن.ا    انعتقنام لني  تننل خنرئاي أبتد نه تننن 
ع دا   حتى ،كلن ك  يلم لم اعتقام    تل ذلن  انعتقنام بعر نه     

م بعر هننا   اننااظر ا ارهننا   اننرا     ننم عننام     طلنن  أن ا،تنن  ال سنن 
 ب طم أا خمت كان  

 اقلد ح اما الذا أ،تاه ؟
 قا  ح تث  العفل    أن ن  تعري يحد 

اقلد ح اعم   تذا أاا تجر  تليه   لي  غرلم ام تيذات أحد 
 ن اناتقام ت ه    ن ت،اخذ ه     أاا عناف عمنن  لم نم    ألم  أن 

تنن  تننذا    ننم قلنند ح تثنن  تننذا تننا جننر  العنناما بكتابتننه   اننإن عفننل أ،
 ا اسان عن حقه ن ،حتال تلى تذا  

   علم أن ايتر لما جر  على تذا اللجه بع  القللب يت رر 
على ال يإل      لا أن تذا الدلل قند أتنر بنه     أن ذلن  ي ناق، تنا 
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اقننل  ح تننذا  ،ننان بقللننه    يرسنن  بننه   اجعلنند أاننا  أخننى ارانن  ذلنن   
تن اع  ابن ت للف    قد  حققد أاا أن ذل  تن عمن  ابنن ت لنلف 
    ،عرف ال يإل أن تث  تنذه القبنيم التنم قند اخنتهر    اات نر    

  تا انم   سنعم تنن ا حسنان 1ن   دا  على تذا اللجه   اأاا أبذ   
    ننر  اناتقننام     ننأليف القلننلب   ل ننن تننل ،عننرف خلقنناي كثرننراي تمننن 

د،ال المرنننريم     أن ا اسنننان ن ي جنننل تنننن خنننرتم    لمهنننم تن بالننن
بأحننند طنننريقرن   تحنننداتما ح تسنننتقر    ا خنننر تتقلننن    اي   ح أن [ 
،كلن له [ تن هللا  أيرد   سلطان     التجات تليه     استعاام به     
 لك  عليه     است فال له     طاعم له   يدا  به ع ه خنر خنياطرن 

    تذه الطريقم تم ال ااعم الااقيم     الطري، الثاام  ا ا    الجن
  جاه تنن ذا جناه   انإاهم ينرات ن ذا الجناه   تنا 2ح أن [ ،كلن له [  

مام جاه     تن اإذا أاقل  جاته كاالا تن أعظم ال ا، قياتاي عليه تم 
بأييااهم   حتى تاهم قد ،بر لن القالم بالمقالع     احل ذلن  تمنا 

  أعدائه   تا للنله كثرنر ن    قند مخن  انم 3عرف ل ررتم  ن ،كام ،
ت اا    تتال   غرر ذل    تتعلقنم بالد لنم   غرنر الد لنم النل حرن  
تن ذ ا الجاه تن له غري ام اق  أحكاته   اق  ايتنال    كنان 

                                                        

يعنى كلمة "  -ل في الحاشية : ) أراها ( في النسخة المطبوعة : " وأنا أبذل غاية ما في وسعي و قا 1)
 غاية " سقط من األصل ( .

 ولست أرى وجهًا لذلك ؛ ألن السياق مستقيم بدونها .
 ( هذه الزيادة ليستقيم السياق ، و قد اقترحها الشيخ حامد الفقي في الهامش . 2)
 خلوف " أو نحو ذلك .( هنا سقط في األصل اقترح الشيخ الفقي في الحاشية أن يكون : " و ابن م 3)
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ذل  تن أ،سنر ايتنلل علينه   تتنا أن يثبند لم نه     أحكنام المر ند ن 
ل ننا    العننام أاننه جعنن  تننا اعلننه اننم تننذه   فننذ ص ياننه قنند علننم تننن ا

القبيم خرع تحمد بن عبد هللا     ا اسان تتم حلن  الحنرام المجمن  
عليه   أ  حرم الحال  المجم  علينه   أ  بند  ال نرع المجمن  علينه ح 

على أحد  -،ان كااراي تر داي با فا  الفقهات     ام تث  تذا ا.  قلله 
 القللرن  
         1  )ا.  هللا اأ لئ  تم ال اار ن  تن لم ،حكم بما أ (

 أا تل ح المستحر  للحكم ب رر تا أا.  هللا  
 ] معاني الشرع في العرف [

  لفل ر ال رع ر ،قا  ام عرف ال ا، على  ال م تعان   
ال رع الم .    تل تا جات به الرسل      تذا ،ج  ا ااعه   

  تن خالفه   جبد عقل ته  
المننن،      تنننل آلات العلمنننات المجتهننند ارهنننا     الثننناام ح ال نننرع

،مذت  تال    احله   اهذا ،سنل  ا ااعنه     ن،جن      ن ،حنرم   
   لي  يحد أن يل.م عملم ال ا، به     ن ،م   عملم ال ا، ت ه 

  الثال  ح ال رع المبد     تل ال ذب على هللا   لسلله   أ  
  الظلنم البنرن   امنن قنا  ح  علنى ال نا، ح خنهاما  الن. ل   احلتنا  

                                                        

 44( المائدة /  1)
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تن تذا تن خرع هللا   اقد كفر بال ا.اع   كمن قا  ح تن الدم   المرتم 
 حال      لل قا  ح تذا تذتبم     احل ذل   

 ] مخالفة الخصوم الئمتهم [
النننل كنننان النننذا حكنننم بنننه ابنننن ت لنننلف   تنننل تنننذت  تالننن  أ  

اقن  تنن لنم يلااقنه ايخعرا ح لم ،كن له أن يل.م جمي  ال ا، بنه   ،ع
عليننه   با فنننا  ايتنننم   ا يننف   القنننل  النننذا ،قللننه     يلننن.م بنننه تنننل 
خننالف اننن، تالننن      أ منننم أ ننحابه     خنننالف اننن، ايخنننعرا   
أ مم أ حابه   كالقالم أبنم بكنر     أبنم الحسنن الطبنرا     أبنم 
بكنننر بنننن انننلل      أبنننم القاسنننم الق نننررا     أبنننم البرهقنننم     غرنننر 

 لهم تررحلن بمث  تا قل اه     ب قي  تا قاله ؟ت،نت   ك
 لهننذا ا ننطلحد الح بليننم   ال ننعريم     ا فنن، ال ننا، كلهننم   
لمننا لأا الح ابلننم كننالم أبننم الحسننن ايخننعرا   قنناللا ح تننذا خرننر تننن 
،الم ال يإل الملا،    زا  تا كان ام القللب تنن ايلن ان     نال 

الحمنند ى علننى ا فننا  كلمننم  الفقهننات تننن ال نناابيم   غرننرتم ،قللننلن ح
المسلمرن    م لل اري أن تذا الذا حكم به تما ،سل  فينه انجتهنام 
ح لم ،كن له أن ي ق  حكم غرره   ا يف تذا اقن  حكنم حكنام ال نام 
جميعهم بال خام   بن  بمنا ، نالا مينن المسنلمرن بإجمناع المسنلمرن ح 

عنندم ا ،ننراه ح   لننل زعننم أن حكننام ال ننام تكرتننلن افننرهم تمننن ،رننر  ب
غرر  احد     ت،نت بمرر كاالا أ هر ت،راتاي لما اخنتهر ع ند ال نا، 
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أاننه اعنن  ذلنن  يجنن  غننري الد لننم المتعلنن، بالملنن      أاننه لننلن ذلنن  
لننت لم الحكننام بأَّخننيات    تننذا  ابنند عننن حكننام ترننر   ا يننف ؟  تننذا 
الحكننم الننذا حكننم بننه ت ننالا ل ننريعم ا سننالم تننن ببننعم   ع ننر ن 

  عاتتهننا بإجمنناع المسننلمرن ؟   اللجننله تكتل ننم تنن  ال ننرف   جهنناي  
تحمد ار ا م أن ،عرف ال يإل ارر بحقيقم ايتنر   بناطن القبنيم   
ليطبهنننا بتننندبرره اأانننا لننني  تنننراما تن انننم طاعنننم هللا   لسنننلله     تنننا 
، اانه علنى جمينن  المرنريرن تن تننن بعبنهم انم بعنن    كمنا جننر  

بدت نن،   تنن  أن أ لئنن  أقننرب تلننى  بننه العنناما    قنند سننمعتم تننا جننرا 
تن  جديد القالنم المنذكلل تسنالته   ع ند القالنم ا خنر  -ان فا  

    أانننا لمنننا ك ننند ت نننا    كنننان تنننذا ايذلعنننم الح فنننم قننند ذتننن  تلنننى 
القالم  قم الدين الح بلم     جدم تسالته     حكنم بحقنن متنه لمنا 

ا كنننان لمننن -قنننام علينننه بعننن  أ نننحابهم انننم أخنننيات    كنننان تنننن تننندا 
القالم حسام الدين الح فم تااخنراي لقبنات ال نام ألام أن ،حلن، لحينم 

جنات تذا ايذلعى     أحبر المل،   الحمنال لرركانه   ،طنلف بنه ا
 لنم أز  بنه حتنى كنف عنن ذلن        أخله عرا م ذل    اقمند تلينه 

جر  أتلل لم أز  له ارها تحس اي تلرهم    تذه أتلل ليسند تنن اعلنم 
أتثالم   احن تاما ادخ  فيما ،حاه هللا  لسنلله   الم،ت نلن   ن اع  

  لننني  ل نننا غنننري تننن  أحننند   بننن  اجننن.ا بالسنننرئم الحسننن م     اعفنننل 
 ا فننر    تنننذه القبنننيم قنند اات نننر     هنننر تننا اعننن  ارهنننا     علمنننه 
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ال نا    العننام   النل   رننر  ايحنلا  حتننى جنات أترننر أ   زينر لننه [ 
ه أ  حكنننم بنننه ح ل نننان تنننذا ع ننند   انننم اقننن  تلننن  قننند أ بتننن1عنننري [  

المرنننريرن تنننن أسنننه  تنننا ،كنننلن   ارثبتنننلن لم نننه     المر ننند أحكاتنننه 
تننرم ما با فننا  العلمننات    يعننلم لننرله علننى الننذين أعننااله   ارنننر ه 
بالااط    تن أت  الد لنم   غرنرتم    تنذا أتنر كبرنر ن ي ا نم تتمالنه 

   ال يإل خبرر   ،عرف علاق  ايتلل  
تن أعظم ال ا، تعا ام على تطفنات كن  خنر ارهنا    أاا   هللا 

 ام غررتا    إقاتم ل   خرر  
 [  سات  ال يإل ت  خرلته [

 هللا تننا أقنندل علننى  - لننل عمنن  تهمننا عمنن   - ابننن ت لننلف 
خرر تن  أعمله تعنه    ن أعنرن علينه عند ه قنل    ن حنل   ن قنلا تن 

لل   انإام أعلنم أن با    تذه ارتم   ع.تم   تن  علمنم بجمين  ايتن
ال يطان ي .ع برن الم،ت رن    ل ن أ،لن علااي لل يطان علنى تخنلاام 
المسننلمرن    لننل ك نند خالجنناي ل  نند أعلننم بمنناذا أعا اننه   ل ننن تننذه قنند 
جعللتنننا تسنننألم م ل    هللا ، رنننر للمسنننلمرن جمنننيعهم تنننا فينننه ال رنننر 

 لدي هم  ماياتم  

                                                        

 على حد ترجيح الشيخ المحقق في الحاشية . -( سقطت من األصل  1)
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اابننننننم تلننننننى هللا    لننننننن ي قطنننننن  النننننند ل   نننننن.   الحرننننننرا تن با 
 انست فال   التل م     د  انلتجات   اإاه ساحااه ن تلجأ ت نه تن 

 تليه    ن حل   ن قلا تن با   
 أتا تنا ذكنر  عنن ال نيإل ارنر ح أانه قنا  ر ك ند أ  نر أن ن 
،حسننننلا بننننه تن  قنننند خننننرل خ ننننيم أن ،علننننم اننننالن  اننننالن   فيطلعننننلا   

م ر اعراننه أن كنن  تننن قننا  حقنناي   اأاننا يت لمننلا ات ثننر ال لغننات   ال ننال
أح، تن سنم  الحن،   الت.تنه   قبلنه   سنلات كنان حلنلاي أ  تنراي    أانا 

تذا  -أح، أن يتلب تنن ذاانه التنم  ندل  ت نه   بن   أحن، بالعقل نم 
  قند قلند فيمنا تبنى ح تنا ي ا نم  -، د أل  المسلمرن عن مي هم 

أن يتعرنن  تعنننه يحنند أن  حملننه تحبتننه ل نن ،  تلان ننه لننه علننى 
  بالااط  أ  ،عط  يجله حد م هللا  عالى   ب  قد قا  ال بم 

ر تن حالد خفاعته م ن حد تن حد م هللا   اقند لنام هللا انم 
   1أتره ر   

                                                        

لم يزل في  -) * ( حديث حسن ، وهو جزء من حديث ، بقيته : " .. ومن خاصم في باطل . وهو يعلمه 
 الخبال حتى يخرج مما قال "سخط هللا تعالى حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا ردغة 

 70/  2خرجه اإلمام أحمد : 
 (  3597ح  23باب فيمن يعين على خصومة $ /  -وأبو داود ) كتاب األقضية 

 . 383/  4والحاكم :  
 . 13084، ح  271،  12/270و الطبراني في الكبير 

 . 332/  8والبيهيقي 
 وقد صححه الحاكم بلقط تقارب 

 ومسند بهذا اللفظ 
 . 552ح  2غوي في مصابيح السنة الب
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 [ تسألم انست ا م [
 تذا الذا ، ااه تن قيام العد    احله ام المحبر الذا قام 

تن  سنننت ا م بنننال بم بننه تنننن ال نننام تلننى ابنننن ت لنننلف فيمننا يتعلننن، بان
أ هننر ه ح كنننان   بالننه علنننرهم    م  علننى أاهنننم تت ننك لن ن ،فرقنننلن 
بنرن مينن المسنلمرن  مينن ال رنال    انإن المسنلمرن تتفلقنلن علنى تنا 
علمله بانلطرال تن مين ا سالم أن العبد ن ،جلز لنه أن ،عبند     

ن عبند تل ناي ن يدعل    ن ،ست ر     ن يتلك  تن علنى هللا     أن تن
تقر نناي   أ  ابينناي ترسننالي   أ  معنناه   أ  اسننت ا، بننه ح اهننل ت ننر  اننال 
،جننلز عننن أحنند تنننن المسننلمرن أن ،قننل  للقا ننن  ح ،ننا جبرا رنن    أ  ،نننا 
تيكا ر    أ  ،ا تبراهيم   أ  ،ا تلسى   أ  ،ا لسنل  هللا ح اغفنر لنم   

رانننم تنننن أ  الحم نننم   أ  الزق نننم   أ  اارنننرام   أ  أغ  نننم   أ  أج
عنند ا   أ  احننل ذلنن    بنن  تننذا كلننه تننن خرننا ، ا لهيننم    تننذه 
تسا   خريفم تعر انم قند بر هنا العلمنات    ذكنر ا الفنر  بنرن حند م هللا 

التننم ، ننت، بهننا الرسنن      الحقننل  التننم لننه  لرسننله   كمننا ،مرنن.  -
 ساحااه برن ذل  ام تث  قلله 

   1  )   ع.ل ه    لقر ه    ساحله بكرا   أ رال  (
قا  ع.ي.   التنلقرر للرسنل     التسنبي  بكنرا   أ نرال ح ى   

  كما قا   عالى 

                                                        

 9( الفتح /  1)
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 تنننننن ،طننننن  هللا  لسنننننلله   ،  نننننى هللا   يتقنننننه اأ لئننننن  تنننننم  (
  1  )الفا . ن 

االطاعننم ى   لرسننلله     ال  ننيم   التقننل  ى  حننده    كمننا 
 ،قل  المرسللن 

   2   )أن اعبد ا هللا  ا قله  أطيعلن (
فيجعلننلن البانناما   التقننل  ى  حننده   ،جعلننلن لهننم الطاعننم   

 قا   عالى ح
 أن المساجد ى اال  دعلا ت  هللا أحندا     أانه لمنا قنام عبند  (

هللا يدعله كام ا ،كلالن عليه لبداي   ق  تاما أمعنل ل نم   ن أخنر  بنه 
رانم تنن أحداي   ق  تام ن أتل  ل م لراي   ن لخداي   ق  تام لن ،جر

  3  )هللا أحد    لن أجد تن م اه تلتحداي 
  قا   عالى ح 

  4  )اال  دع ت  هللا تلهاي آخر ات لن تن المعذبرن  (
  قا   عالى ح 

ق  امعلا الذين زعمتم تن م ن هللا ن ،مل نلن تثقنا  ذلا انم  (
السما ا   ن ام ايلي     تنالهم ارهمنا تنن خنر     تالنه اهنم تنن 

   1  )  ف  ال فاعم ع ده تن لمن أذن له   هرر    ن
                                                        

  52( النور /  1)
 3( نوح /  2)
 ووقع في األصل : " قال : إنما أدعو ربي وهي قراءة نافع و غيره . 22:  18( الجن /  3)
 213( الشعراء /  4)
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  قا   عالى ح
  2  )تن ذا الذا ، ف  ع د تن بإذاه  (

  قا   عالى ح
قنن  امعننلا الننذين زعمننتم تننن م اننه اننال ،مل ننلن ك ننا البننر  (

ع  م  ن  حليال   أ لئ  الذين يندعلن يتاعنلن تلنى ل هنم اللسنرلم أيهنم 
تن عنذاب ل ن  كنان تحنذ لا أقرب   يرجلن لحمم   ، االن عذابنه   

(  3  
  قا   عالى ح

ا  ننذ ا أحاننالتم  لهاننااهم أل ابنناي تننن م ن هللا   المسنني  ابننن  (
تريم     تا أتر ا تن ليعبد ا تلهنا  احنداي   ن تلنه تن تنل سناحااه عمنا 

  4  )، ركلن 
  قا   عالى ح

تنننا كنننان لا نننر أن يل ينننه هللا ال تننناب   الحكنننم   ال بنننلا    نننم  (
  لل ا، ح كلالا يااماي لم تنن م ن هللا     ل نن كلانلا ل نااررن بمنا ،قل 

، نننتم  علمنننلن ال تننناب   بمنننا ك نننتم  دلسنننلن     ن ،نننأتركم أن  ت نننذ ا 

                                                                                                                                  

 23،  22( سبأ /  1)
 255( البقرة / 2)
 56( اإلسراء /  3)
 31( التوبة /  4)
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 )المال  ننم   ال برنننرن أل ابننناي   أ،نننأتركم بنننال فر بعننند تذ أانننتم تسنننلملن ؟ 
 1  

امنننن ا  نننذ المال  نننم   ال برنننرن أل ابننناي   اقننند كفنننر بعننند تسنننالته 
عنن ا  ناذ المسناجد علنى  قان المسلمرن    يجن  تنذا اهنى ال بنم بإ 

القبنننننلل    عننننننن أن ،جعننننن  ى اننننننداي انننننم خرننننننا ، الر ل ينننننه   افننننننم 
 الرحيحرن ع ه أاه قا  

ر عنننن هللا الرهنننلم   ال رنننال  ا  نننذ ا قبنننلل أابينننا هم تسننناجد   
   ام الرحي  ع ه أانه قنا  ر تن تنن كنان قنبل م 2    "،حذل تا اعللا

ا يت ننذ ن القبننلل تسنناجد   أن اننال  ت ننذ ا القبننلل تسنناجد   اننإام ،نناال 
 أاها،م عن ذل  ر   ام الس ن ع ه أاه قا  

    ل ا ع ه أاه قا  4   3ر ن  ت ذ ا قبرا عرداي ر  
    قا  له لج  1ر اللهم ن  جع  قبرا     اي ،عبد ر  

                                                        

 . 80/  79مران / ( آل ع 1)
 ( متفق عليه : 2)
 البخاري : في كتابي : المساجد و الجنائز . -
 مسلم : كتاب المساجد -
 أبو داود : في الجنائز  -
 و غيرها . 2/260،284، 1/218واإلمام أحمد :  -
( عيًا : يعني موضعًا يعتاده الناس و يزورنه في أوقات معتادة كما يصنع الناس اليوم في قبول من  3)

 مونهم باألولياء . يس
 ( صحيح :  4)
 خرجه أبو داود في المناسك . -
  267/  2واإلمام أحمد في المسند  -
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خننات ر تننا خننات هللا   خننئد ؟ اقننا  ح اجعلت ننم ى اننداي ؟ بنن  تننا 
  2هللا  حده ر  

 [ ] آداب زيارة النبي 
اإانه ن ،سنتلمه   ن   لهذا قا  العلمنات ح تنن زال قبنر ال بنم 

،قبلنه    ن ، نناه برنند الم لننل  ببرنند ال ننال، الننذا ،سننتلم   ،قبنن  ت ننه 
الركن ايسلم     ،ستلم الركن اليماام ص   لهذا ا ف، العلمات على أاه 

  الرك ننان 3حجننال    ن اسننتالته [ تن [  ن ، ننرع  قبرنن  خننمت تننن اي
اليماايننان   حتننى تقنننام تبننراهيم الننذا بمكنننم ن ،قبنن    ن يتمسنن  بنننه   

 ا يف بما سلاه تن المقاتا    الم اتد ؟
 ] عقيدة الخصوم في أهل القبور [

 أانند لمنننا ذكنننر  لننم ذلننن  الرنننلم [ تنننذا [ قلنند لننن  ح تنننذا تنننن 
،فننر  بننرن ميننن ا سننالم  ميننن أ ننل  ا سننالم   اننإذا كننان القالننم ن 

ال رال  الذين يندعلن المسني   أتنه   ا ينف أ ن   أانا ؟   ل نن تنن 
يت ذ اويسم ل اي     ،قنل  ح تاهنا  جرنر ال نا ا       رن  الملهنلف   
  تاننه اننم حسننبها     ،سننجد لهنننا     يتبننرع اننم معا هننا   تثنن  تنننا 

                                                                                                                                  

( مرساًل .  85باب جامع الصالة ح  -( خرجه اإلمام مالك في الموطأ ) كتاب قصر الصالة في السفر  1)
 . 246/  2واإلمام أحمد في المسند 

 ( حسن : 2)
 و الدارمي و غيره . 247،  283،  224،  214/ 1رواه أحمد : 

 ( سقطت من المطبوع وزدناها لتسقيم السياق . 3)
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د يتبنننرع انننم معنننات لب ايلي   السنننما ا     يتلكننن  علنننى حنننم قننن
 تا     ن يتلك  على الحم الذا ن ،مل  

 اال لي  أن تخرا،ه بمن تل أاب  ت ها ،كلن أقل    
 قا   عالى   

قننن  تنننن برنننده تل نننل  كننن  خنننمت     تنننل ،جرنننر   ن ،جنننال  (
   1  )عليه تن ك تم  علملن ؟ سيقلللن ح ى   ق  ح اأام  سحر ن ؟ 

قننا  ح ر تننا ا  حنندي  تعنناذ لمننا لجنن  تننن ال ننام اسننجد لل بننم 
تننننذا ،ننننا تعنننناذ ؟ اقننننا  ح لأيننننتهم اننننم ال ننننام ،سننننجد ن يسنننناقففهم     
يذكر ن ذل  عنن أابينا هم   اقنا  ح ،نا تعناذ   ألأيند لنل تنرل  بقبنرا 
أ، نند سنناجداي لننه ؟ قننا  ح ن   قننا  ح اننال  سننجد لننم   الننل ك نند آتننراي 

    2أحداي أن ،سجد يحد   يتر  المرأا أن  سجد ل. جها ر  
ي هننى البننالرن عننن تثنن  تننذا ال ننر  المحننرم بإجمنناع  امننن ن

المسلمرن كيف ي هى عما تل أق  ت نه ؟  تنن معنا لجنال أ  اتنرأا تنن 
أاننننه قننننا  ر ن  طر اننننم كمننننا  م ن هللا    اننننم الرننننحي  عننننن ال بننننم 

                                                        

(1  ) 
 ( صحيح إن شاء هللا تعالى : 2)

  76/  6خرجه اإلمام أحمد في المسند : 
 ( 1159ح  465/  3والترمذي في الرضاع : 

  595/  1وابن ماجه في باب النكاح : 
 لشيخ ناصر الدين األلباني في الصحيحة .وهو مروي عن ثالثة من الصحابة و صححه ا

 "  وقد حققناه في " فتاوى رسول هللا 
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أطنر  ال رننال  ييسننى ابننن تننريم ص اإامنا أاننا عبنند   اقللننلا ح عبنند هللا 
   1 لسلله ر  

الم لننل     ت نن  كمننا  معننات ال ننال،  بنن  اننم سننل  أن ينندعم
الننذا فيننه  حقرنن،  ننمديته   تلهرتننه ح اقنند انناق  ا سننالم اننم ال فننم 

  ا  اا     تل خهاما أن ن تله تن هللا  
 ] الفرق بين التوسل الجائز واالستغاثة [

تثنن   قنند،م تحبتننه  -بننأبم تننل  أتننم  -  أتننا حقننل  لسننل  
ره   نلقرره    إجاللنه   طاعتنه   على ال ف   ايت    الما       ع.ين

 ا اناع سن ته     غرنر ذلن  ح اعظيمنم جنداي    كنذل  تنا ، نرع التلسنن  
به انم الندعات   كمنا انم الحندي  النذا ل اه الترتنذا    نححه ح أن 

 خ راي أن ،قل    ال بم 
ر اللهم تام أسأل    أ لس  تلي  ب بي  تحمد ابم الرحمنم   ،نا 

أ لسن  بن  تلنى ل نم انم حناجتم لتقبنرها    تحمد   ،ا لسل  هللا تام
    2اللهم ا فعه ام ر  

                                                        

 ( صحيح : 1)
 خرجه البخاري في الصحيح .

 [ 2563/  7363ح  1229/  2وانظر : ] صحيح الجامع 
 ( أرى هذا الحديث مضطربا : 2)

 138/  4وقد رواه اإلمام أحمد : 
 3578ح  531/  5والترمذي في الدعوات : 

 . 204والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 
 والطبراني في الكبير و غيرهم 
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     أتا معائه  انست ا م به احرام  1اهذا التلس  به حسن ص  
   الفر  برن تذين تتف، عليه برن المسلمرن 

المتلس  ح تاما يدعل هللا   ، اطاه     ،طل  ت نه   ن يندعل 
   الطل  ت ه غرره تن على سبر  استحباله   ن على سبر

 أتننا الننداعم   المسننت ر  ح اهننل الننذا ،سننأ  ،جرنن  المبننطر 
تذا معناه     تنل القرينن  النذا ،جرن  معننلا النداعم تذا معناه     تننل 
سننمي  النندعات   سنناحااه    عننالى عمننا ،قننل  الظننالملن علننلاي كبرننراي  أاننا 
قد   عد كتاباي كبرراي سمرته ر الرالم المسلل    على خا م الرسل  ر 

  المسننألم تننا لننم أعننرف أحننداي سننب، تليننه     2ذكننر  فيننه [ اننم [    
،نننذل  تنننذه القلاعننند ا ،مااينننم   قننند كتبننند ارهنننا ارنننلن تنننم تنننن أافننن  

 ايخيات ام أتر الدين  
 تما ي ا م أن ،عرف به ال يإل ح أام أخاف أن القبيم   رل 

،كنننلن ارهننا تننا فيننه لنننرل عليننه     علننى ابنننن عننن أتننره بال ليننم     
ت لننلف   احلتمننا   اإاننه قنند طلنن  ت ننم تننا ،جعنن  سننبااي لننذل      لننم 
أجن  تليننه   انإام تامننا أاننا لنلن  احنند    هللا تننا غ  نتهما قننل     لننل 

 غ  تهما كتمد ذل    أاا تساعد لهما على ك  بر    قل   
                                                                                                                                  

 وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح غريب ال تفرق إال من هذا الوجه "
قلت : وقد روي عن عثمان بن حنيف مرفوعًا يحلي قصة نفسه ، وروي عنه موقوفا ، وروي عنه يحلى 

 قصة غيره فاهلل أعلم به .
(1  ) 
 أحسبها سقطت من األصل ، فيها السياق يستقيم . ( 2)
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لجننلع كنن     عراننه   أن اي نن  الننذا  رننل  عليننه ايتننلل ح 
خنن ، تلننى هللا    ل تننه تليننه اننم تننذا الع ننر الماننال    اننإذا حسنن د 
السننننرا ر أ ننننل  هللا الظننننلاتر   اننننإن هللا تنننن  الننننذين ا قننننلا  الننننذين تننننم 

 تحس لن    تذه قبيم كبررا   كلما جات   .مام  هللاي  اات الاي  
  1 السالم عليكم  لحمم هللا   بركا ه     الحمد ى      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        

 ( اللهم انفع به نظر فيه ، واكتبه في ميزان حسناتنا . واغفر لنا زالتنا . 1)
ها و آخر دعوانا  1410وكان الفراغ من تبيض حواشيه في صبيحة االثنين الثاني عشر من المحرم سنة 

 أن الحمد هلل رب العالمين ،،
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 عض رسائلب
 –رحمه هللا  –شيخ اإلسالم  

 من السجن : 
 

 
 
 
 
 ا  ابن ع د الهاما حق
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 تنننا زا  ال نننيإل  قنننم الننندين لحمنننه هللا انننم تنننذه المننندا تعظمننناي 
تكرتننناي   ،كرتنننه اقرننن  القلعنننم   اا بهنننا ت،راتنننا كثرنننرا     ،ستعرلنننان 

 حلا جه   ياال ان ام قبا ها  
قننند خنننرل بعبنننه تنننن ع نننده    كنننان تنننا  ننن فه انننم تنننذه المننندا 

  كتاه بع  أ حابه     اختهر     هر  
المننا كننان قبننن   اا ننه بأخنننهر  لم ترسننلم السنننلطان بننإخرال تنننا 
ع نده كلنه    لننم يبن، ع ننده كتناب  ن  لقننم    ن م اا    ن قلنم    كننان 
بعند ذلن  تذا كتنن   لقنم تلنى بعنن  أ نحابه ،كتبهنا بفحننم    قند لأينند 

أ نحابه     بعبنها تكتنلب بفحنم   ت هنا  لقنم  أ لاقا عدا بعثهنا تلنى
 ،قل  ارها ح

 بسم هللا الرحمن الرحيم
سالم عليكم  لحمم هللا   ركا ه    احن ى الحمد   ال كر ام 
اعم تت.ايدا تتلاارا    جمي  تا ،فعله هللا فيه ارر ا سالم    تل تن 

حننن، تنننل النننذا ألسننن  لسنننلله بالهننند   مينننن ال (اعنننم هللا العظنننام     
    اننننإن ال ننننيطان 1  )ليظهننننره علننننى النننندين كلننننه  كفننننى بننننا  خننننهرداي 

 استعم  ح. ه ام تاسام مين هللا   الذا بع  به لسله    أا.  كتاه  
 تنن سنن م هللا ح أانه تذا ألام ت هننال مي نه   أقننام تنن ،عاللننه   

 فيح، بكلما ه    يقذف بالح، على الااط  اردت ه اإذا تل زا   

                                                        

 . 28( سورة الفتح 1)
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 ح.ب ال يطان لم ،كن ت الفم ل نرع تحمند   الذا سعى فيه
 حده ب  ت الفم الدين جمين  المرسنلرن ح تبنراهيم    تلسنى   المسني  

    تحمد خا م ال بررن  لى هللا علرهم أجمعرن 
 كننناالا قننند سنننعلا انننم أن ن ،ظهنننر تنننن جهنننم حننن.ب هللا لسنننلله 
خطننناب  ن كتننناب     ج.عنننلا تنننن  هنننلل ا خ ا ينننم   ااسنننتعملهم هللا 

عالى حتى أ هر ا ألعاف ذلن   أعظنم    ألن.تهم بتفتي نه  تطالعتنه  
   تقرلمتم ت هال عرل ه     تا ،حتجلن به   الم ،جد ا فيه تن تا 
تل حجم علرهم     هر لهم جهلهنم  كنبهم  عجن.تم    خناع تنذا انم 
ايلي    أن تذا تمنا ن ،قندل علينه تن هللا    لنم ،مكن هم أن ،ظهنر ا 

انناي اننم ال ننرع  النندين   بنن  غا،ننم تننا ع نندتم ح أاننه خللننا علر ننا فيننه عر
ترسنلم بعن  الم لنلقرن    الم لنل  كا  نناي تنن كنان   تذا خنالا أتننر 
هللا  عالى  لسلله   لم ،ج    ب   ن ،جلز طاعته   انم ت الفنم أتنر 

 هللا  لسلله با فا  المسلمرن 
 قننننل  القا نننن  ح تن ،ظهننننر البنننندع   كننننالم ،ظهننننر اسننننامه ل نننن  

رر  يعلم أن ايتر بالعك    اإن الذا ،ظهنر البدعنم   تتنا أن تستا
،كننلن لعنندم علمننه بسنن م الرسننل    أ  ل لاننه لننه غننري  تننلا ، ننالا 
ذل     تل أ لى بالجه  بس م الرسل     ا ااع تنلاتم ب رنر تندا تنن 

    تمنن تنل 1  ) تن أل  تمن ا ا  تلاه ب رنر تندا تنن هللا  (  هللا

                                                        

  50( سورة القصص / 1)
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 نم  (م  أبعد عن الهل    ال ري ام ت الفتهنا أعلم بس م الرسل  ت ه
جعل ا  على خريعم تن ايتر اا اعها  ن  تا  أتنلات النذين ن ،علمنلن 
تاهم لن ،  لا ع   تن هللا خرئا    إن الظنالمرن بعبنهم أ لينات بعن  

    1  ) هللا  لم المتقرن 
  تذه قبيم كبررا لها خأن عظيم    لتعلمن ااأه بعد حرن  

ال ننيإل اننم الللقننم كالتنناي   ن ،مكننن قننراتا جميعننه   ن   ننم ذكننر
 اطماسه  

  قا  بعده ح
 كناالا ،طلبننلن  مننام ا خ ا يننم   اع ندتم تننا ،طمهننم ألننعااها   
 أقننل  اقهنناي ت هننا    أخنند ت الفننم يغرالننهم   اننإن ال.تل اايننم قنند بننرن 
ارهنننا تنننن احنننل خمسنننرن  جهنننا ح أن تنننا حكنننم بنننه  لسنننم بنننه   ت نننالا 

لل كان تمن ،عرف تا جات بنه الرسنل   -مسلمرن  تا اعلله  جماع ال
ل نننان كفنننراي  لما عنننن ا سنننالم   ل ننن هم جهنننا   -    يتعمننند ت الفتنننه 

مخلننننلا اننننم خننننمت تننننا كنننناالا ،عرالاننننه    ن   ننننلا أاننننه ،ظهننننر ت ننننه أن 
السنننلط م   نننالا تنننرامتم  ايتنننر أعظنننم تمنننا  هنننر ل نننم    احنننن  هللا 

 رله  الحمد   على عظيم الجهام ام سب
  م ذكر كالتا  قا  ح

                                                        

 . 19،  18( سورة الجاثية / 1)
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بننن  جهامانننا انننم تنننذا تثننن  جهامانننا ينننلم قنننازان     الجبلينننم     
الجهميم    ان حام،م    أتثا  ذل     ذل  تن أعظم اعنم هللا علر نا   

 على ال ا،  ل ن أ،ثر ال ا، ن ،علملن  
**** 

  ت ها  لقم قا  ارها ح
  لقم أخر  تما كتاه ال يإل ام السجن 

الحمد   ال كر   ام اعم عظيمم    ت.ايد ك  ينلم    احن  ى 
 يحدم هللا  عالى تن اعمه اعما أخر     خر ل ال ت  كان تنن أعظنم 
ال عم   اإام ك د حريراي على خر ل خمت ت ها   لتقفلا علينه    تنم 
،رتنننلا خنننر ل ا ح ا ينننم   ااسنننتعملهم هللا  عنننالى انننم تخنننرال الجميننن    

علينه     هنذا ،ظهنر تنا ألسن  هللا بنه لسنلله   إل.ام الم ازعرن بناللقلف
 تن الهد   مين الح،  

اإن تذه المسنا   كااند خوينم علنى أ،ثنر ال نا،   انإذا  هنر  
امن كان قرده الح، تداه هللا    تن كنان قرنده الااطن  قاتند علينه 

 حجم هللا    استح، أن يذله هللا   ،ج.يه  
كننان تا بننا    تننا ك بنند خننرئا تننن تننذا ليكننتم عننن أحنند    لننل 

  اي لا  التم ارها جلابا  م غسلد  
  أاا طر    عر اا طربتان أطر  تا كااتا  
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 احننن اننم اعننم عظيمننم ن  حرننى  ن  عنند    الحمنند ى حمننداي 
 ،ثرراي تاالكاي فيه  

  م ذكر كالتا    قا  ح
تن  (،ن  تنا ،قبنيه هللا  عنالى فينه ال رنر   الرحمنم   الحكمننم 

     ن 1تاننه تننل العلننيم الحكننيم القننل  الع.ينن.   ل ننم لطيننف لمننا ، ننات
 يدخ  على أحد لرل تن تن ذال ه  

تا أ اب  تنن حسن م امنن هللا    تنا أ ناب  تنن سنرئم امنن  (
    2  )افس  

االعبنند عليننه أن ، ننكر هللا   ،حمننده ما منناي علننى كنن  حننا      
يدا  ،ست فر تن ذال ه   اال كر يلج  الم.يد تن ال عم    انست فال 

الننن قم    ن ،قبنننى هللا للمننن،تن قبنننات تن كنننان خرنننراي لنننه ر تن أ نننابته 
 سرات خكر  إن أ ابته لرات  بر   ا ان خرراي له ر  

     
 تنذه الللقننم كتبهننا ال ننيإل  ألسننلها بعند خننر ل ال تنن  تننن ع ننده 
بننأ،ثر تننن  ال ننم أخننهر ح اننم خننهر خننلا    قبنن   اا ننه ب حننل خننهر   

 ارا  
ه تننن ال تنن   اي لا    حمنن  تلننى القالننم  لمننا أخننرل تننا ع نند

 عالت الدين القلالا    جع   حد يده ام المدلسم العامليم  
                                                        

  100( سورة يوسف / 1)
   79( سورة النساء / 2)
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 أقبننن  ال نننيإل بعننند تخراجهنننا علنننى الباننناما  النننتال ا   التنننذكر   
 التهجد حتى أ اه اليقرن   

 ،تاب ال يإل تلى  الد ه  إلى غررتا
ى  قد  قفد على عدا كتن  ب نل ال نيإل   بعثهنا تنن ترنر تلن

  الد ه    إلى أخيه يته ح بدل الدين    إلى غررتما  
 ت ها كتاب تلى  الد ه ببل  فيه ح

تن أحمد بن  يميم تلى اللالدا السنردا   أقنر هللا عر هنا ب عمنه   
  أسا  علرها ج.ي  كرته     جعلها تن خيال تتا ه   خدته  

 سالم عليكم    لجمم هللا   بركا ه  
 الننذا ن تلننه تن تننل    تننل للحمنند أتنن    اإاننا احمنند تلننيكم هللا

 تننل علننى كنن  خننمت قنندير     اسننأله أن ،رننلى علننى خننا م ال برننرن   
  على آله  سلم  سليما    إتام المتقرن   تحمد عبده  لسلله 

،تننابم تلنننيكم عننن اعنننم تننن هللا عظيمنننم    تنن ن كريمنننم    آنت 
  اعنم هللا كلمنا  جسيمم ا كر هللا علرها     اسأله الم.يد تنن ابنله  
 جات  ام امل  ازم،ام    أ،ام،ه جلد عن التعدام  

  علمننلن أن تقات ننا السنناعم اننم تننذه السنناعم اننم تننذه الننبالم   
تاما تل يتلل لر ليم تتم أتمل اتا اسد علر ا أتر الندين   الندايا   
  لس ا   هللا ت تالين للاعد ع  م    لنل حملت نا الطرنلل لسنراا تلنيكم   

ال ا   عذله تعه    أاتم لنل اطلعنتم علنى بناطن ايتنلل   انإا م  ل ن 
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تا   تال ن الساعم تن ذلن     لنم اعن.م علنى المقنام  -  ى الحمد  -
 انسننتيطان خننهراي  احننداي   بنن  كنن  يننلم اسننت رر هللا ل ننا  ل ننم    امعننلا 
ل ننا بننال برا   ا سننأ  هللا العظننيم أن ، رننر ل ننا   ل ننم   المسننلمرن   تننا 

 ه ال ررا   ام خرر  عافيم  في
 تنن  تننذا اقنند اننت  هللا تننن أبننلاب ال رننر   الرحمننم    الهدا،ننم 
 البركم   تا لم ،كن ، طنر بالانا     ن يند ل انم ال ينا     احنن انم 
 قنند تهملتننلن بالسننفر   تسننت رر ن هللا سنناحااه   عننالى   اننال ،ظننن 

ا، ر تنن أتنلل  الظان أاا ا، ر على قر كم خرئا تن الدايا قل   ب   ن
الننندين  تنننا ،كنننلن قنننر كم ألجننن  ت نننه    ل نننن  نننم أتنننلل كانننال   ا ننناف 

 البرل ال ا   العام تن تتمالها  ال اتد ير  تا ن ير  ال ا    
 المطلننلب   كثننرا النندعات بننال ررا   اننإن هللا ،علننم    ن اعلننم   

ر تنن سنعاما   يقدل  ن اقدل ن  تل عالم ال رنلب    قند قنا  ال بنم 
ن آمم است ال ه هللا    للاه بما ،قسم هللا لنه    تنن خنقا ا ابنن آمم اب

   نر  اسنت ال ه     سنن طه بمنا ،قسننم هللا لنه ر  التنناجر ،كنلن تسننااراي 
في ننناف لنننياع بعننن  تالنننه   فيحتنننال أن ،قنننيم حتنننى ،سنننتلفيه    تنننا 

 احن فيه أتر ،ج  عن الل ا    ن حل   ن قلا تن با   
لحمنننم هللا   ركا نننه   كثرنننراي   كثرنننراي    علنننى  السنننالم علنننيكم     

سا ر تن ام البرد تن ال اال   الر ال     سا ر الجرران    ايت  
  اي حاب  احداي    احداي  
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 الحمد ى لب العالمرن     لى هللا على تحمد  آلنه   نحاه 
  سلم  سليما  

**** 
 كتاب آخر للشيخ بعثه من مصر إلى دمشق

ا  فينه ح بعنند حمند هللا  عننالى    الرنالا علننى  ت هنا كتناب   قنن
   ابيه 

قننند أاعنننم علنننم تنننن اعمنننه  - لنننه الحمننند  -أتنننا بعننند ح انننإن هللا 
العظيمننم  ت تننه الجسننيمم    آن ننه ال ريمننم   تننا تننل تسننتلج  لعظننيم 
ال ننكر     الثاننا  علننى الطاعننم    اعتيننام حسننن الرننبر   علننى اعنن  

السننرات أعظننم تننن الرننبر اننم المننأتلل     العبنند تننأتلل بالرننبر اننم 
 ح البرات قا   عالى

 لننئن أذق ننا ا اسننان ت ننا لحمننم  ننم ا.ع اتننا ت ننه تاننه لرئننل،  ( 
،فننلل    لننئن أذق ننا اعمننات بعنند لننرات تسننته ليقننللن ح ذتنن  السننرئا  
ع ننم   تاننه لفننر  ا ننلل   أا الننذين  ننبر ا  عملننلا الرننالحا  أ لئنن  

   1  )لهم ت فرا  أجر كبرر 
هللا ساحااه تن ام تذه القبنيم تنن المن ن التنم    علملن   أن

ارهنننا تنننن أسنننااب ارنننر مي نننه    علنننل كلمتنننه    ارنننر ج نننده    عننن.ا 
أ ليا ننننه    قننننلا أتنننن  السنننن م  الجماعننننم    ذ  أتنننن  البدعننننم  الفرقننننم   

                                                        

 .  11،  10،  9( سورة هود  / 1)
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  قرينر تنا قنرل ع ندكم تنن السنن م    زيناما  علنى ذلن  باافتنا  أبننلاب 
الحننن،   يتنننم ن ،حرنننى تنننن الهننند   ال رنننر    الننندن       هنننلل 

عنندمتم تن هللا  عننالى    إقاننا  ال ال نن، تلننى سننبر  السنن م  الجماعننم   
 غرر ذل  تن الم ن   تا ن بد تعه تنن عظنيم ال نكر    تنن الرنبر 

    إن كان  براي ام سرات  
  علملن أن تنن القلاعند العظيمنم   التنم تنم تنن جمناع الندين 

  نننال  ذا  البنننرن   انننإن هللا  ح  نننأليف القلنننلب    اجتمننناع ال لمنننم  
  عالى ،قل  ح 

   1  )اا قلا هللا    أ لحلا ذا  بر  م  (
  يقل  ح

    يقل  ح2  ) اعترملا بحب  هللا جميعا  ن  فرقلا  ( 
 ن   لالا كالذين  فرقلا  اختلفلا تنن بعند تنا جناتتم البر نا   ( 

    3  ) أ لئ  لهم عذاب عظيم 
لتننم  ننأتر بالجماعننم  ان ننتالف    أتثننا  ذلنن  تننن ال رننل  ا

    هى عن الفرقم  انختالف  
 أت  تذا اي   ح تم أت  الجماعنم   كمنا أن ال نالجرن ع نه 

   تم أت  الفرقم  

                                                        

   1( سورة األنفال /  1)
   103( سورة آل عمران / 2)
   105( سورة آل عمران / 3)
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اننننم   جمنننناع السنننن م ح طاعننننم الرسننننل     لهننننذا قننننا  ال بننننم 
 ح الحدي  الرحي  الذا ل اه تسلم ام  حيحه عن أبم تريرا

اي ح أن  عبد ه    ن   ركلا بنه خنرئا   ر تن هللا يرلى ل م  ال  
 أن  عترننملا بحبنن  هللا جميعننا    ن  فرقننلا      أن   ا ننحلا تننن  نه 

 هللا أتللكم ر  
اقرهننم  - اننم السنن ن تننن حنندي  زينند بننن  ابنند  ابننن تسننعلم 

 حأاه قا   عن ال بم   -الرحابم 
ر ابننر هللا أتننراي سننم  ت ننا حننديثاي ابل ننه تلننى تننن لننم ،سننمعه   
اننرب حاتنن  اقننه غرننر فيننه    لب حاتنن  اقننه تلننى تننن تننل أاقننه ت ننه   
 ال، ن ،   علرهن قل  تسلم ح تخال  العمن  ى    ت ا نحم  نا 

 المر    ل. م جماعم المسلمرن   اإن معل هم  حيل تن  لاتتم ر  
 قللنننننه ر ن ، ننننن  ر أا ن ،حقننننند علنننننرهن   انننننال ينننننا   تنننننذه 

  يرلاتن   ال را  قل  المسلم   ب  ،حبهن  
 - أ   تا أبدأ بنه تنن تنذا اي ن  ح تنا يتعلن، بنم   اتعلمنلن 

 -أام ن أح  أن ي،ذا أحند تنن عمنلم المسنلمرن  -للم هللا ع  م 
ب مت أ ال   ن باط ناي  ن  ناتراي    ن ع ندا  -ابال عن أ حاب ا 

عتن  علننى أحند تنن هم    ن لنلم أ ننال   بن  لهننم ع ندا تننن ال راتننم   
المحام    التعظيم ألعاف ألعاف تا كان   ك  بحساه  ا جال    

   ن ، لنننل الرجننن    تتنننا أن ،كنننلن تجتهنننداي ترنننرااي   أ  ت طئننناي   أ  
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تنذاااي   انناي   ح تننأجلل ت ننكلل    الثناام تنن  أجننره علننى انجتهننام ح 
امعفنننل ع نننه   ت فنننلل لنننه     الثالننن  ح انننا  ، فنننر ل نننا  لنننه    لسنننا ر 

 الم،ت رن  
 ه ال الم الم الا لهذا اي    ا طلا بسا

،قننننل  القا نننن  ح اننننالن قرننننر   اننننالن تننننا عمنننن    اننننالن أ ذا 
ال يإل بسباه   االن كان سب  تذه القبيم   االن كان يت لم ام كرند 
اننالن     احننل تننذه ال لمننا    التننم ارهننا تذتننم لنناع  اي ننحاب   

 ن   ا خنلان   انإام ن أسنات  تنن آذاتننم   تنن تنذا الاناب    ن حننل 
 قلا تن با  

بنن  تثنن  تننذا ،عننلم علنننى قا لننه بننالمالم   تن أن ،كننلن لننه تنننن 
 حس م  تمن ، فر هللا له تن خات    قد عفا هللا عما سلا   

  علمنننلن أ،بننناي ح أن تنننا ،جنننرا تنننن انننلع   لنننيل   أ     نننرن 
علننى بعننن  اي ننحاب  ا خنننلان ح تننا كنننان ،جننرا بدت ننن،     تمنننا 

ل  غبالم  ن اقراي ام ح،  احاه   جر  ا ن بمرر   الي  ذ
 ن حر  بسب  ذل    رر ت ا    ن ب     ب  تل بعد تا علت  به 
تن الت ليل  الت  رن   ألا  قندلاي    أبنه ذكنرا    أحن   أعظنم    إامنا 
تنننذه ايتنننلل تنننم تنننن ترنننال  المننن،ت رن   التنننم ،رنننل  هللا بعبنننهم 

اتما ايخنر     قند باع    اإن الم،تن للم،تن كالردين     سن  تحند
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ن ي قل  اللسإل تن ب لع تن ال  نلام   ل نن ب نلع تنن ال  نلام   ل نن 
 ذل  يلج  تن ال ظاام    ال علتم   تا احمد تعه ذل  الت  رن  

  علمننلن ح أاننا جميعنناي   تتعننا الن علننى البننر  التقننل     اجنن  
علر نننا ارنننر بعبننن ا بعبننناي   أعظنننم تمنننا كنننان    أخننند   امنننن لام أن 

ا بع  اي نحاب   أ  ا خنلان   لمنا قند ،ظ نه تنن انلع    نرن ي،ذ
ح اهنننل  -علتننن  بنننه بدت ننن،   أ  بمرنننر السننناعم   أ  غرنننر ذلننن   -

 ال الل  
 كنننذل    تنننن  نننن أن المننن،ت رن يا لنننلن عمنننا أتنننر ا بنننه تنننن 

 إن الظنننن ن ،  نننى تنننن  (التعنننا ن   الت ا نننر   اقننند  نننن  نننن سنننلت 
جماعنم   أ  قندم تلر نا السناعم    تا غاب ع ا أحد تن ال )الح، خرئاي 

أ  قب  السناعم   تن  ت .لتنه ع نداا الرنلم أ نم تمنا كااند    أجن      
 ألا   

ح أن تنا م ن تننذه القبننيم تننن  -للننم هللا عنن  م  -  علمنلن 
الحلام، ،ق  ارهنا تنن اجتهنام ا لات    اخنتالف ايتنلات    نلع أحنلا  

تنا ن يترنلل  -ل نيطان تنن ا.عنا  ا -أت  ا ،منان    تنا نبند ت نه 
 حملهنا ا اسنان تانه  (أن ،عر  ع نه انلع ا اسنان    قند قنا   عنالى ح 

،ان  للتاي جهلن   ليعذب هللا الم ااقرن   الم ااقا      الم نركرن   
الم نننركا    يتنننلب هللا علنننى المننن،ت رن   الم،ت نننا   كنننان هللا غفنننللا 
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  برهناي بنايماى علنى  -  ب  أانا أقنل  تنا تنل أبلن  تنن ذلن  1  )لحيما 
 اأقل  ح -ايعلى     ايقرى على ايماى 

 علمننلن كثننرا تننا  قنن  اننم تننذه القبننيم تننن اي،اذينن  المفتنننراا 
 ايغنننناليل المظ لاننننم    ايتننننلات الفاسنننندا    أن ذلنننن  أتننننر ،حنننن  عننننن 
الل ا    ك  تا قر  ح تن كذب  ز ل   اهل انم حق نا خرنر  اعمنم 

   قا   عالى ح 
ائا با انن  عرننام تنن  م ن  حسننبله خننراي ل ننم بنن  جنن الننذين تن (

تنل خرننر ل ننم ل نن  اتننر  تنن هم تننا ا،تسنن  تننن ا  ننم  الننذا  ننللى كبننره 
           2  )ت هم له عذاب عظيم 

 قد أ هنر هللا تنن انلل الحن،   رتاانه   تنا لم بنه تان  ال ناذب 
   بهتااه  

اننال أحننن  أن ي ترنننر تنننن أحنند بسنننب  كذبنننه علنننى   أ   لمنننه 
ه   اإام قدا أحللد ك  تسلم    أاا أح  ال رر ل   المسنلمرن  عد اا

    أليد بك  ت،تن تن ال رر تا أحاه ل فسم  
  الذين كذبلا   لملا اهم ام ح  تن جهتم  

 أتنننا تنننا يتعلننن، بحقنننل  هللا   انننإن  نننابلا  ننناب هللا علنننرهم    إن 
ل  ند  احكم هللا اااذ ارهم   الل كان الرج  ت كللاي على سنلت عملنه  

أخكر ك  تن كنان سنبااي انم تنذه القبنيم   لمنا يتر ن  علينه تنن خرنر 
                                                        

 ( آخر سورة األحزاب . 1)
   11( سورة النور / 2)
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النننندايا  ا خننننرا   ل ننننن هللا تننننل الم ننننكلل علننننى حسننننن اعمننننه  آن ننننه   
  أ،ام،ه التم ن ،قبم للم،تن قبات تن كان خرراي له  

  العمننن  ÷ أتننن  القرننند الرنننال  ، نننكر ن علنننى قرننندتم    أ
لسنننرئا  اسنننأ  هللا أن يتنننلب الرنننال  ، نننكر ن علنننى عملهنننم    أتننن  ا

علننرهم  أاننتم  علمننلن تننذا تننن خلقننم    ايتننر أزينند تمننا كننان  أ كنند   
ل ننن حقننل  ال ننا، بعبننهم تنن  بعنن     حقننل  هللا علننرهم   تننم ارهننا 

  حد حكم هللا  
 أاتم  علملن أن الردي، اي،بر ام قبيم ا ان    التنم أان.  

م   يانننه كنننان تنننن هللا ارهنننا القنننرآن   خلنننا ن ،رننن  تسنننط  بنننن أ ا ننن
 ال ا برن ام ا ا    اأا.  هللا  عالى ح 

 ن ،أ   أ لل الفب  تن  م   السنعم أن ي، نلا أ لنى القر نى    (
المسننا،رن   المهنناجرين اننم سننبر  هللا   ليعفننلا   ليرننفحلا أن  حبننلن 

    1  )أن ، فر هللا ل م   هللا غفلل لحيم 
تانم يحن  أن ، فنر هللا الما ا.لد قا  أبل بكر ح بلنم    هللا  

 لم   اأعام تلى تسط  ال فقم التم كان ي ف، ر  
 تنننن  تننننا ذكننننر تننننن العفننننل  ا حسننننان    أتثالننننه    ألننننعااه   
 الجهننام علننى تننا بعنن  هللا بننه لسننلله تننن ال تنناب   الحكمننم أتننر نبنند 

اسلف ،أ م هللا بقلم ،حبهم   ،حبلاه أذلم على المن،ت رن أعن.ا  (ت ه  

                                                        

  22النور /  ( سورة1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 130 

،جاتد ن ام سبر   ن ، االن للتم ن م ذل  اب  هللا  على ال اارين
ي، يه تن ، ات  هللا  اسن  علنيم   تامنا  لنيكم هللا  لسنلله  النذين آت نلا 
الننذين ،قيمننلن الرننالا   ي، ننلن ال.كنناا  تننم لا،عننلن    تننن يتننل  هللا 

     1  ) لسلله  الذين آت لا اإن ح.ب هللا تم ال البلن 
    ركا ه  السالم عليكم  لحمم هللا

 الحمند ى لب العننالمرن      ننلى هللا علنى سننرداا تحمنند  آلننه 
  سلم  سليما  

 قد بع  ال يإل لحمه هللا تلى أقال ه   أ حابه بدت ، كتااي 
 غرر تذه  

 ] من شعره في سجن القلعة [
   ح2 قد  جد ب ل ال يإل أبيا    قالها بالقلعم    تم  

 أاا الفقرر تلى لب السما ا 
 كرن ام تجملع حان نميالمسأاا                  

  أاا الظللم ل فسم  تم  المتم
  ال رر   تن جاتاا تن ع ده ،أ م             

  ن أستطي  ل فسم جل  ت فعم
  ن عن ال ف  ام ما  المبرا           

   لي  لم م اه تللى  يدبرام
                                                        

 .  56 - 54( سورة المائدة / 1)
 ( في القصيدة بعض أخطاء عروضية ، ولكنها هكذا في األصل ) حمدي ( . 2)
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  ن خفرن  تلنى لب البرينا            
  تن الرحمن خالق نا تن بإذن

 لب السمات كما قد جات  ام ا ،ا           
  لسد أتل  خرئا م اه أبدا

  ن خري  أاا ام بع  ذلاام                    
    ن  هرر له كيما أعا اه
 كما ،كلن يل اب اللن،ا                         

  الفقر لم   ا ذا  نزم أبدا
 كما ال  ى أبداي   ا له ذا م                       

   تذه الحا  حا  ال ل، أجمعهم
  كلهم ع ده عبد له آام                          

  امن ب ى تطلااي تن م ن خالقه
 اهل الجهل  الظللم الم ر  العا م                  

   الحمد ى ت ت ال لن أجمعه
 تن بعده ،أ م تا كان ت ه    تا                         

   م الرالا على الم تال تن تبر
 خرر البريم تن تاي  تن آ ى                      

 ح له أ،باي 
 ،عج. الحرر عن العد لها تن ى علر ا أاعماي 
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  له الحمد على ال كر لها اله الحمد على أاه
 

                                        
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

 ةخامت
 يف بعض مناقبه

 ومدائح العلماء ومراثيهم له
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 وحصر ملؤلفاته
 رمحه هللا

 
 

 لحمه هللا بالسجن ااا ال يإل 
 

 م تن ال يإل لحمه هللا  عنالى بقنم بالقلعنم سن ترن   ال نم أخنهر 
 أ،اتننا    ننم  ننلام تلننى لحمننم هللا  للننلااه    تننا بننر  اننم تننذه المنندا 
تكااي على البااما   التال ا    ر يف ال ت      الرم على الم نالفرن 

  
    كتن  علنى  فسنرر القنرآن العظنيم جملنم كثرنرا     نتم  افننا

جلرلننم   ا تننناي مقيقنننم  تعنناام لطيفنننم     بنننرن اننم ذلننن  تلالننن  كثرنننرا 
 أخكلد على خل، تن علمات التفسرر  

 
 وكتب في المسألة التي حبس بسببها عدة مجلدات : 
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ت هنننا ح كتننناب انننم النننرم علنننى ابنننن ا خ نننا م قالنننم المال ينننم 
 بمرر    عرف ن خ ا يم 

بناا ال ناابيم    ت ها كتاب كبرر حاا  ام الرم على بعن  ق
  أخيات كثررا ام تذا المع ى أ،باي  

 
 
 
 
 
 

 

تذه المااح  ام ت اق  خيإل ا سالم لحمه هللا  قد اخترر ها تن 

 المسمى  عمر بن علم الب.ال،تاب ال يإل ا تام 

   األعالم العلية في مناقب ابن تيمية  

اقد لأيته تن أخرر ال ت  التم  حد د ع ها   أ عبها  أحس ها 

 االا   امما قا  لحمه هللا حي
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 ام غ.الا عللته  سعم اقله ام اتا يه  مل سه البديهيم  ت رل ا ه

 ح

 ح أما غزارة علومه

ام ها ذكر تعراته بعللم القرآن المجرد  است ااطه لدقا قه  اقله يقلا  

العلمات ام  فسرره  است هامه بدن له  تا أ معه هللا  عالى فيه تن 

مه  غرا   الامله   اتر اراحته   اتر تالحته عجا اه  ا لن حك

 اإاه فيه تن ال ا،م التم ي تهم تلرها  ال ها،م التم ،عل  علرها 

 لقد كان تذا قرات ام تجلسه آ،ا  تن القرآن العظيم ، رع ام 

 فسررتا ار قبم المجل  بجملته  الدل، برتته  تل ام  فسرر بع  

 0آ،م ت ها 
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قدل ل   ال هال ،فع  ذل  بديهم تن  كان تجلسه ام  قد تقدل ب

غرر أن ،كلن له قال  تعرن ،قرأ له خرئا تعر ا يبرته ليستعد لتفسرره 

  ب  كان تن حبر ،قرأ تا  يسر  يأخذ تل ام القل  على  فسرره 

 كان غالاا ن ،قط  تن  يفهم الساتعلن أاه للن تبم ال.تن المعتام 

ن التفسرر ل ن ،قط  اظرا ي لم أخيات أخر ام تع ى تا تل فيه ت

ام ترال  الحالرين  لقد أتلى ام  فسرر  ق  تل هللا أحد  تجلدا 

،بررا   قلله  عالى  الرحمن على العرا استل   احل خم    ال رن 

،راسم  لقد بل  م ااه خرع ام جم   فسرر لل أ مه لبل  خمسرن 

 تجلدا 

وقضاياه ووقائعه أما معرفته وبصره بسنة رسول هللا وأقواله وأفعاله 

وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه هللا تعالى من كراماته ومعجزاته 

المنقول عنه وسقيمه وبقية المنقول عن  ومعرفته بصحيح 
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الصحابة رضي هللا عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم 

وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين هللا وما خصوا به من بين 

 ح األمة

اه كان للم هللا ع ه تن ألال ال ا، لذل   أعراهم فيه  أسرعهم اإ

استحبالا لما يريده ت ه اإاه ق  أن ذكر حديثا ام تر ا أ  اتل  

أ  است هد به أ  استد  به تن  ع.اه ام أا م ا ين ا سالم تل  تن 

أا قسم تن الرحي  أ  الحسن أ  غررتما  ذكر اسم ل ا،م تن 

عن ا ر تن   رن ام الحا  حاله  حا  أتره الرحابم  ق  أن ،سأ  

 0ه  ذا،ر 

 تن أعج  ايخيات ام ذل  أاه ام تح ته اي لى بمرر لما أخذ 

 سجن  حر  بر ه   رن كتاه   ا عدا كت    الا  كاالا  ذكر 

ارها تا احتال تلى ذكره تن ايحامي   ا  ال  أقلا  العلمات  أسمات 
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ع.ا ك  خ  تن ذل  تلى ااقليه  قا ليه المحد رن  الم،لفرن  ت،لفا هم   

بأسما هم  ذكر أسمات ال ت  التم ذكر ارها  أا تلل  تل ت ها ك  

       ذل  بديهم تن حفظه ياه لم ،كن ع ده حر ئذ كتاب ،طالعه 

 اقبد  اختبر   اعتبر  الم يلجد ارها بحمد هللا خل   ن   رر  تن 

لرسل   تذا تن الفب  جملتها كتاب الرالم المسلل  على خا م ا

 0 الذا خره هللا  عالى به

 ت ها تا ت حه هللا  عالى تن تعرام اختالف العلمات  ارل هم 

 كثرا أقلالهم  اجتهامتم ام المسا    تا ل ا عن ك  ت هم تن لاج  

 ترجل   تقبل   ترم م ام ك  زتان  تكان   رره الرحي  الثاق  

ذل  تلى ايتا،ن التم بها  الرا   للح، تما قالله  اقلله  ع. ه

أ معله حتى كان تذا سئ  عن خ  تن ذل  كأن جمي  الم قل  عن 

الرسل   أ حابه  العلمات فيه تن اي لرن  ا خرين تترلل تسطلل 
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بإزا ه ،قل  ت ه تا خات هللا  يذل تا ، ات  تذا قد ا ف، عليه ك  تن 

 0  الهل  لآه أ   قا على خ  تن علمه تمن ن ، طم عقله الجه  

 ح مؤلفاته ومصنفاته أصنافو 

اإاها ا،ثر تن أن أقدل على تحرا ها أ  ،حبرام جملم أسما ها ب  

تذا ن ،قدل عليه غالاا أحد ياها كثررا جدا كاالا    الا  تم 

 ت  للا ام البلدان اق  بلد ا.لته تن  لأيد فيه تن  راايفه 

ي  على أسا، ام ها تا يبل  ت  م ع ر تجلدا كتل ي، التلب  

 التقد،   غرره

  ت ها تا يبل  سا  تجلدا    الجم  برن العق   ال ق    

 ت ها تا يبل  خم  تجلدا   ت ها ت هال انستقاتم  انعتدا   

  احله 
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  ت ها تا يبل   ال، تجلدا    الرم على ال رال   خبهه  

 ت ها تجلدان   ا ا  المحل   إبطا  الحر   خر  العقردا  

 هاايم اي ب

  ت ها تجلد  م ن ذل   

 قد ذكر ال يإل لحمه هللا اتثلم على تذه المر فا   رك اتا  نا ا 

س للم ك  تا  ق  ل ا ت ها حس  الطاقم بعد تذا المل ، تتم ت اقاه 

0 

 قا  ح

 ح فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل صفة

،ثر تن أن اقدل على تحرا ها ل ن م ن بمرر ت ها على أاهم 

بلاب الفقه ساعم ع ر تجلدا  تذا  اتر ت هلل  جم  أ حابه أ
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ا،ثر تن أل عرن ألا تسألم  ق  أن  قعد  اقعم  سئ  ع ها تن 

 أجاب ارها بديهم بما بهر  اختهر   ال ذل  الجلاب كالمر ا 

الذا ،حتال فيه غرره تلى زتن طلي   تطالعم كت   قد ن ،قدل ت  

 ذل  على تبراز تثله

يإل الرال   ال الدين تحمد المعر ف بابن الد لا ااه أخبرام ال 

حبر تجل  ال يإل للى هللا ع ه  قد سأله يهلما عن تسألم ام 

القدل قد اظمها خعرا ام  ماايم أبيا  الما  قا علرها ا ر لحظم 

،سررا  اا أ ،كت  جلابها  جع  ،كت   احن اظن ااه ،كت  اثرا الما 

ا تل اظم ام بحر أبيا  الس،ا  ار   أتله تن حبر تن أ حابه  إذ

 قاارتها  قرب تن تا م  أل عم   ماارن برتا  قد ابرز ارها تن العللم 

تا لل خر  ب ر  لجات خرحه تجلدين كبررين تذا تن جملم بلاتره 

  كم تن جلاب اتل  لم ،سب، تلى تثله
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 ح وأما ذكر دروسه

مت خرئا اقد ك د ام حا  تقاتتم بدت ، ن أال ها  كان ن يهر   

تن العلم لرلقيه  يللمه ب  ،جل  بعد أن ،رلم لكعترن فيحمد هللا 

 يث م عليه  يرلم على لسلله  لى هللا عليه  سلم على  فم 

تستحس م تستعذبم لم اسمعها تن غرره  م ، رع فيفت  هللا عليه تيرام 

عللم  غلات   لطا ا  مقا ،  ا لن  اقل   استدنن  بآ،ا  

العلمات  ارر بعبها   برن  حته أ   .ييف   أحامي   أقلا 

بعبها  إ،با  حجته  است هام بأخعال العرب  ل ما ذكر اسم 

اا مها  تل ت  ذل  ،جرا كما ،جرا السر   يوي  كما ،وي  

الاحر  يررر ت ذ يت لم تلى أن ،فر  كال ا   عن الحالرين 

ف ت مبا عر يه  ذل  كله ت  عدم ا ر فيه أ  ل يم تن غرر  عجر 

 ن  لقا  ن لحن ب  في  الهم حتى يبهر ك  سات   اا ر اال 

ي.ا  كذل  تلى أن ،رمد  ك د ألاه حر ئذ كأاه قد  ال بحبرا تن 
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،  له عن غرره  يق  عليه تذ ذا  تن المهابم تا يرعد القللب  يحرر 

ايبرال  العقل   كان ن يذكر لسل  هللا قل تن  يرلم  يسلم عليه 

لأيد أحدا اخد  عظيما لرسل  هللا  ن احر  على أ ااعه  ن  هللا تا 

 ارر تا جات به ت ه حتى تذا كان  لم خرئا تن حديثه ام تسألم 

 ير  ااه لم ي س ه خمت غرره تن حديثه ،عم  به  يقبم  يفتم 

بمقتباه  ن يلتفد تلى قل  غرره تن الم للقرن كا  ا تن كان  قا  

 تج لقلله ن به أن هللا  لسللهللم هللا ع ه ك  قا   تاما ،ح

 كان تذا ار  تن ملسه ،فت  عر يه  يقب  على ال ا، بلجه طل، 

ب يا  خل، مت  كأاه قد لقرهم حر ئذ  ل ما اعتذل تلى بعبهم تن 

التقررر ام المقا  ت  ذل  الحا   لقد كان ملسه الذا يللمه حر ئذ 

ر ت هلل قدل عدا كرالي   تذا الذا ذكر ه تن أحلا  ملسه أت

يلااق م عليه ك  حالر بها  تم بحمد هللا خل، كثرر لم ،حرر 
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عدمتم علمات  لئسات  ابالت تن القرات  المحد رن  الفقهات  ايمبات 

  غررتم تن علام المسلمرن

  م قا  ح    

 ح أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه

ا ق  أن اإاه ام ذل  تن الجاا  التم ن  ر قم ذل  ها  ن ي ا  س اته

ذكر له قل  تن  قد أحاه علمه بمبت ره  ذا،ره  ااقله  ا ره أ  لا  تن 

  قد عرف حاله تن جر    عدي  بإجما    فرر 

حكى تن يل ، ب قله ااه كان يلتا بمجل   تحد، ،قرأ عليه بع  

ال ت  الحديثيم  كان سري  القراتا اعالله ال يإل ام اسم لج  ام 

الات بسرعم اذكر ال يإل أن اسمه االن س د الحدي  قد ذكره الق

ب الف تا قرأ ااعتبر ه الجد ه كما قا  ال يإل اااظر تلى تذا ا ملا  
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السري   الت بيه الدقر، العجر   ن ،قدل على تثله تن تن اختد  

 تعراته  قلا لاطه 

وأما ما وهبه هللا تعالى ومنحه به من استنباط المعاني من األلفاظ 

 ح ار المرويةالنبوية واألخب

 إبراز الدن   ت ها على المسا     برن تفهلم اللفل  ت طلقه 

  إ،با  الم ر، للعام  المقرد للمطل، 

 ال اسإل للم سلخ   بررن للابطها  للازتها  تل. تا ها  تا يتر   

علرها  تا ،حتال فيه تلرها  حتى كان تذا ذكر آ،م أ  حديثا   رن 

الم الفطن تن حسن است ااطه  يدت ه تعاايه  تا أليد به اعج  الع

 تا سمعه أ   قا عليه ت ه

 لقد سئ  يلتا عن الحدي  لعن هللا المحل   المحل  له الم ي.  يللم 

 فيه  عليه حتى بل  كالته فيه تجلدا كبررا 
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 ق  تن كان يذكر له حدي  أ  حكم في ات أن يت لم عليه يلته اجم  

ب هللا  عالى  ي رع ام  فسررتا تن اع  أ  ،قرأ بحبر ه آ،م تن كتا

 تن  قط  المجل  كله ارها 

وأما ما خصه هللا تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم أهل 

األهواء في أهوائهم وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف 

 ح شكالهمأأمثالهم و 

 إ هال علالتم  ااتحالهم   بديد خملهم  قط  أ  الهم  أجل ته عن 

هم ال يطاايم  تعاللتهم ال فساايم لل ريعم الح يويم المحمد،م خبه

بما ت حه هللا  عالى به تن الارا ر الرحماايم  الدن   ال قليم 

 التلليحا  العقليم حتى ي   ا ق اع الح،   ان بما جمعه ام ذل  

ألفه ال ذب تن الرد  حتى لل أن أ حابها أحيات   اقلا ل رر 

 لتردي،  مخللا ام الدين العتر، ال قات يذع لا له با
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 لقد  ج  على ك  تن  قا علرها  اهم تا لديها أن ،حمد هللا  عالى 

 على حسن  لفيقه تذا ا تام ل رر الح، بالبراترن اللالحم العظام 

حد  م غرر  احد تن العلمات الفبالت ال بالت الممع رن بال لي ام 

ق ر تن اللااب أن كال أقا ي  المت لمرن   ابم الثلاب   مرر. ال

ت هم لم ي.  حا را ام  جاذب أقلا  اي للررن  تعقلن هم  ااه لم 

،ستقر ام قلاه ت ها قل   لم يبن له تن تبملاها ح، ب  لآتا كلها 

تلقعم ام الحررا  التبلر   جلها تمعن بت لا ايملم  التعلر   ااه 

لتعطر  حتى ،ان خا فا على افسه تن اللقلع بسببها ام الت كي   ا

تن هللا  عالى عليه بمطالعته ت،لفا  تذا ا تام احمد ابن  يميم خيإل 

ا سالم  تا أ لمه تن ال قليا   العقليا  ام تذا ال ظام اما تل تن 

أن  قا علرها  اهمها ارآتا تلااقم للعق  السليم  علمها حتى ااجلى 

تا خاف  تا كان قد غ يه تن أقلا  المت لمرن تن الظالم  زا  ع ه

 أن ،ق  فيه تن ال     فر بالمرام 
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 تن ألام اختاال  حم تا قلته اليقا بعرن ا اراف العريم عن 

الحسد  اناحراف تن خات على ت تررا ه ام تذا ال أن ك ر  

اي بهاايم  احلتا  ان خات على تطلن ه     لي، التلبي  تن 

انستقاتم   أسي  التقد،   الملااقم برن العق   ال ق   ت هال

 انعتدا  اإاه  هللا ،ظفر بالح،  البيان  يستمس  بأ ل  برتان 

  ي.ن حر ئذ ام ذل  بأ   تر.ان 

ولقد اكثر رضي هللا عنه التصنيف في األصول فضال عن غيره من 

 ح بقية العلوم

اسألته عن سب  ذل   التمسد ت ه  أليف ا، ام الفقه ،جم  

ام ا اتات اقا  لم تا تع اه الفر ع اختيالا ه   رجيحا ه ليكلن عمدا 

أترتا قري   تن قلد المسلم ارها أحد العلمات المقلدين جاز له العم  

بقلله تا لم يتيقن خطأه  أتا اي ل  اإام لأيد أت  البدع 
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 البالن   ايتلات كالمتفلسفم  الااط يم  المالحدا  القا لرن بلحدا 

 الجهميم  الحللليم  المعطلم اللجلم  الدتريم  القدليم  ال ررريم 

 المجسمم  الم بهم  الرا اد،م  ال البيم  السليميم  غررتم تن أت  

البدع قد  جاذبلا ارها بأزتم البال    ان لم أن كثررا ت هم تاما قرد 

تبطا  ال ريعم المقدسم المحمد،م الظاترا العليم على ك  مين  ان 

مي هم  لهذا ق  أن جمهللتم أ ق  ال ا، ام الت كي  ام أ ل  

سمعد أ  لأيد تعرلا عن ال تاب  الس م تقبال على تقان هم تن 

  قد  .اد  أ   ال على غرر ،قرن ام مي ه  اعتقامه 

الما لأيد ايتر على ذل  بان لم ااه ،ج  على ك  تن ،قدل على 

ما  خبههم  أباطرلهم  قط  حجتهم  ألالرلهم أن يبذ  جهده ليك ا 

من لهم ذبا عن الملم الح يويم  الس م الرحيحم  لذا لهم  ي.يف

 الجليم 
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 ن  هللا تا لأيد ارهم أحدا تمن   ا ام تذا ال أن  امعى عللم 

المقام تن  قد ساعد بمبملن كالته ام تدم قلاعد مين ا سالم  

 سب  ذل  تعراله عن الح، اللال  المبرن  عن تا جات  به 

 ااعه طر  الفلسفم ام الرس  ال رام عن لب العالمرن  ا

ان طالحا  التم سملتا ب.عمهم حكميا   عقليا   إاما تم 

جهان   لالن   كلاه الت.تها تعرلا عن غررتا أ ال  لأسا 

ا لبد عليه حتى غطد على عقله السليم ات ال حتى خال ارها 

ع لا  لم ،فر  برن الح،  الااط   إن اا  اعظم لطفا بباامه أن ن 

عقال ،قب  الح،  يثبته  ياط  الااط   ي ويه ل ن عدم  ،جع  لهم

التلار،  غلام الهل  أ ق  تن أ ق  ام البال   قد جع  هللا  عالى 

العق  السليم تن ال لا   تر.ااا ي.ن به العبد اللالما  فيفر  به برن 

 تا تل تن قبر  الااط   لم ياع  هللا الرس   تا تل تن قبر  الح،

   لم ،ق  الت ليف تن ت   جلمه ا يف ،قا  ااه تن تلى ذ ا العق
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ت الا لاع  تا جات  به الرس  ال رام عن هللا  عالى تذا باط  

قطعا ، هد له ك  عق  سليم ل ن  تن لم ،جع  هللا له اللا اما له تن 

 الل

قا  ال يإل ا تام قد، هللا ل حه اهذا  احله تل الذا أ ج  أاى 

.ت م تن أ لم  تقان هم  أجبد  راد ج  تمم تلى اي ل   ال

 ع ها بما ااعم هللا  عالى به تن ايجل م ال قليم  العقليم 

قلد  قد أبان بحمد هللا  عالى فيما ألا ارها ل   بررر الح، تن 

الااط   إعاام بتلفيقه حتى لم علرهم بدعهم  آلاتتم  خدعهم 

عن ك   أتلاتتم ت  الدن   ال قليم بالطريقم العقليم حتى ،جر  

خبهم تن خبههم بعدا أجل م جليم  الحم ،عقلها ك  ذا عق  

  حي   ي هد لرحتها ك  عاق  لجي  

  م قا  ح
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 : أما تعبده رضي هللا عنه

اإاه ق  تن سم  بمثله ياه كان قد قط  ج   قته  زتااه فيه حتى  

ااه لم ،جع  ل فسه خاغلم    له عن هللا  عالى تا يرام له ن تن أت  

 ن تا  ن ت

 كان ام لرله تتفرما عن ال ا، كلهم خاليا بر ه ع.  ج  لالعا 

تلا اا على  ال ا القرآن العظيم تكرلا يالاع التعبدا  اللرليم 

 ال هاليم  كان تذا ذت  اللر   حبر ت  ال ا، بدأ برالا الفجر 

،أ م بس تها قب  ت يااه تلرهم  كان تذا احرم بالرالا   ام  ت ل  

ام ت يااه بت بررا ا حرام اإذا مخ  ام الرالا  ر عد القللب لهر

أعبائه حتى ،مرله ،م م  يسرا  كان تذا قرأ ،مد قرات ه تدا كما    

ام قراتا لسل  هللا  كان لكلعه  سجلمه  ااترابه ع هما تن ا،م  

تا  لم ام  الا الفري  كان ، فا جللسه للت هد اي   خفم 
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حتى ،سم  ك  تن حبر  اإذا ار   خديدا  يجهر بالتسليمم اي لى

تن الرالا أ  ى على هللا ع.  ج  تل  تن حبر بما  لم تن قلله 

اللهم أاد السالم  ت   السالم  االكد ،ا ذا الجال   ا ،رام  م ،قب  

على الجماعم  م ،أ م بالتهلرال  اللالما  حر ئذ  م ،سا  هللا  يحمده 

لتهلر  كما  لم  كذا الجماعم  م  يكبره  ال ا   ال رن  ي تم الما م با

 يدعل هللا  عالى له  لهم  للمسلمرن أج ا، تا  لم 

 كان غال  معا هح راللهم اارراا  ن   رر علر ا  اتكر ل ا  ن  مكر 

علر ا  اتداا  يسر الهد  ل ا اللهم اجعل ا ل  خا،رين ل  ذا،رين ل  

ي  ل  ا  قب  أ اترن ل  ت بترن تلي  لاغبرن تلي  لاتبرن ل  تطا  

 ل ا  ا  اغس  حل ا  ا   بد حجج ا  اتد قلل  ا اسل  س يمم  د لاا  

 ،فتتحه  ي تمه بالرالا على ال بم  م ، رع ام الذكرر 
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 كان قد عراد عام ه ن ،كلمه أحد ب رر لر لا بعد  الا الفجر 

اال ي.ا  ام الذكر ،سم  افسه  ل ما ،سم  ذكره تن تلى جاااه ت  

  ذل  ،كثر تن  قلر  برره احل السمات تكذا مأبه ،لاه ام خال

 حتى  ر ف  ال م   ي.    قد ال هم عن الرالا 

 ك د تدا تقاتتم بدت ، تالزته ج  ال هال  كثررا تن اللر   كان 

يدار م ت ه حتى ،جلس م تلى جاااه  ك د اسم  تا يتلل  تا يذكر 

قد كله اع م تن حر ئذ ارأيته ،قرأ الفا حم  يكرلتا  يقط  ذل  الل 

اف ر  ام ذل  لم قد ل.م  الفجر تلى ال فاع ال م  ام   رير  ال  ها

تذه السللا م ن غررتا فاان لم  هللا اعلم ان قرده بذل  ان ،جم  

بتال  ها حر ئذ برن تا  لم ام ايحامي   تا ذكره العلمات ت  ،ستح  

ارأ  للم  حر ئذ  قد،م ايذكال اللالما على  ال ا القرآن أ  العك 

هللا ع ه ان ام الفا حم    رالتا حر ئذ جمعا برن القللرن   حررال 

 للفبرلترن  تذا تن قلا اط ته   اق  بررر ه 
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 م ااه كان يرك   اإذا ألام سماع حدي  ام تكان آخر سالع تليه تن 

 الله ت  تن ،رحاه 

اه اق  أن يراه أحد تمن له برررا تن  اا   على يد،ه ،قبلهما حتى ا

،ان تذا لأه أل اب المعا،ا يت طلن تن حلاارتهم للسالم عليه  التبر  

 به  تل ت  تذا ،عطم كال ت هم ارراا  اارا تن السالم  غرره

 إذا لأ  ت  را ام طريقه أزاله أ  سم  بج ازا سالع تلى الرالا 

علرها أ   أسا على الا ها  ل ما ذت  تلى قبر  احبها بعد اراغه 

ي  ارلم عليه   م ،علم تلى تسجده اال ي.ا   الا ام تن سماع الحد

تاتات ال ا،   الا ام قبات حلا جهم حتى ،رلم الظهر ت  الجماعم 

  م كذل  بقيم يلته 
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 كان تجلسه عاتا لل برر  الر رر  الجلر   الحقرر  الحر  العبد 

 الذكر  اياثى قد  س  على ك  تن يرم عليه تن ال ا، ير  ك  

 ه ان لم ،كرم أحدا بقدلهت هم ام افس

 م ،رلم الم رب  م يتطلع بما ،سره هللا  م اقرأ عليه تن ت،لفا ه أ  

غررا فيفرداا بالطرا ا  يمداا باللطا ا حتى ،رلم الع ات  م بعدتا 

،ما ك ا  كان تن ا قاا  على العللم تلى أن يذت  تلا تن اللر  

ي.ا  يذكر هللا  طلي   تل ام خال  ذل  كله ام ال هال  اللر  ن

  عالى  يلحده  يست فره 

 كان للم هللا ع ه كثررا تا يرا  طراه تلى السمات ن ،كام ،فتر تن 

 ذل  كأاه ير  خرئا يثبته ب ظره ا ان تذا مابم تدا تقاتتم بحبر ه 

اساحان هللا تا اقرر تا كااد ،ا لرتها كااد طالد  ن  هللا تا تر 

اح  تلى تن ذل  الحرن  ن لأيت م على عمرا تلى أنن زتان كان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 157 

ام  قد احسن حان ت م حر ئذ  تا كان تن ببركم ال يإل للم هللا 

 ع ه 

  كان ام ك  أسبلع ،علم المرلى خرل ا الذين بالمالستان

 اخبرام غرر  احد تمن ن ،   ام عدالته أن جمي  زتن ال يإل 

ان ي قبم على تا لأيته اأا يااما  جهام ااب  تن ذل  اساح

 الملا، تن ، ات لما ، ات 

 وأما ورعه فقال عنه رحمه هللا :

،ان للم هللا ع ه ام ال ا،م التم ي تهم تلرها ام الللع نن هللا 

 عالى أجراه تدا عمره كلها عليه اإاه تا خالل ال ا، ام بي   ن خرات 

 ن تعاتلم  ن  جالا  ن ت الكم  ن زلاعم  ن عمالا  ن كان اا را 

خرا لما   قا  لم ،كن ،قب  جرا،م  ن  لم ل فسه تن سلطان  ن تاا

أترر  ن  اجر  ن كان تدخرا مي الا  ن ملتما  ن تتاعا  ن طعاتا 
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 إاما كااد بباعته تدا حيا ه  تررا ه بعد  اا ه للى هللا ع ه العلم 

اقتدات بسرد المرسلرن  خا م ال بررن تحمد  على آله   حاه أجمعرن 

قا ح رتن العلمات  ل م ايابيات  إن ايابيات لم يلل لا مي الا  ن اإاه 

 ملتما تاما  ل لا العلم امن أخذ به اقد اخذ بحل  اار ر

 كان ي اه العاق  بحسن المالطفم  مقر، الم اطام لي تال ل فسه 

طريقتهم  يسل  سبرلهم  إن كان م اها تن الطري، تن ا  اذ 

 يدله عقله على طل  ايعلى المااحان جا . ل ن العاق  

اأاظر بعرن ا اراف تلى تا  ا، له تذا ا تام  أجر  عليه تا أقعد 

ع ه غرره  خذ  عن طلاه ل ن ل   خ  سب   عالتم عدم التلار، 

سل  ايسااب  تن أعظم ايسااب لتر  ابل  الدايا الت لم عن 

 غرر البر لا ت ها 
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ر لا ت ها ااربد عليه الما  ا، هللا تذا ا تام لرا  غرر الب

العلاطا ا لهيم احر  بها ك  ابرلم جلرلم ب الف غرره تن 

علمات الدايا ت تاليها  طالبرها  الساعرن لتحررلها اااهم لما اختال ا 

تالذتا  زي تها  ل استها ااسد  علرهم غالاا طر  الرخام القعلا ام 

ن تا خركها ، اطلن خال ع لات  يحطبلاها كحاط  لر  ن ياالل 

،أ،للن  ن تا يلاسلن  ن تا يتأ للن تا ،حر  لهم أغرالهم الدارئم 

 تقا دتم ال برثم ال سيسم اهم تتعالد ن على طلبها يتحاسد ن 

بسببها أجساتهم تلرئم  قلل هم تن غررتا االغم   لاترتم ت.خرام 

تعمللا  قلل هم خر م تأسللا   لم ،كفهم تا تم عليه حتى ا احلا 

 ها تعامين باغبها قالرن لااب

 لما لأ ا تذا ا تام عالم ا خرا  الكا لما تم عليه تن  حرر  

الحطام تن ال اه الحرام لاابا الفب  الماا  ابال عن الحرام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 160 

 حققلا أن أحلاله  فب  أحلالهم   لل  خفم أاعالهم  أخذ هم ال ررا 

 ال فساايم على  فا هم ال يطاايم المااي م لرفا ه الر حاايم 

احر لا على الفت  به أين تا  جد ه  اسلا ااهم  عال   تل أسد 

احماه هللا  عالى ت هم بحراسته      له غرر ترا كما     ل ا ته 

 حفظه تدا حيا ه  حماه  ا ر له ع د  اا ه علما ام ايقطال بما 

  انه 

 ح أما زهده في الدنيا ومتاعها

  م تن أ ، به عن ن هللا  عالى جع  ذل  له خعالا تن   ره حد 

خي ه الذا علمه القرآن المجرد قا ح قا  لم أبله  تل  بم ،ع م 

ال يإل اح  تلي  أن  ل يه   عده بأا  تن لم   قط  عن القراتا 

 التلقرن اما  تلي  ك  خهر أل عرن ملتما  قا ح  ما  تلم أل عرن 

م ملتما   قا  أعطه ت،اتا اإاه   رر  ل ما ،فر  بها ار.مام حر ه ا
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انخت ا  بحفل القرآن  ملسه  ق  له ل  ام ك  خهر تثلها  ااتت   

تن قبللها  قا ح ،ا سردا تام عاتد  هللا  عالى أن ن آخذ على 

القرآن أجرا   لم ،أخذتا  ارأيد تن تذا ن ،ق  تن  بم تن لما ى 

 فيه تن الع ا،م 

  قلدح   د  خي ه اإن ع ا،م هللا تم التم أ  لته تلى تا   

 تن ك  خرر تن   رره ن تن كبر 

 لقد ا ف، ك  تن لآه خرل ا تن أطا  تالزتته أاه تا لأ  تثله 

ام ال.تد ام الدايا حتى لقد  ال ذل  ت هللا بحر  قد استقر ام 

قل  القري   الاعرد تن ك  تن سم  برفا ه على  جهها ب  لل سئ  

ا العرر عاتم تن أت  بلد بعرد تن ال يإل تن كان أزتد أت  تذ

 أ،ملهم ام لا  ابل  الدايا  أحر هم على طل  ا خرا لقا  تا 

 سمعد بمث  ابن  يميم لحمم هللا عليه
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 تا اختهر له ذل  تن لماال ته فيه ت   رحي  ال يم  إن امن لأي ا 

تن العلمات ق   تن الدايا بمث  تا ق   تل ت ها أ  للم بمث  حالته 

غ  ام ز جم حس ات  ن سريم حللات التم كان علرها لم ،سم  ااه ل 

 ن مال قللات  ن تمالي  جلال  ن بسا رن  ن عقال  ن خد على مي ال 

 ن ملتم  ن لغ  ام م اب  ن اعم  ن  ياب ااعمم ااخرا  ن ح م  ن 

زاحم ام طل  الر اسا   ن ل م ساييا ام  حرر  المااحان ت  أن 

كاالا طلع أتره خالعرن لقلله  اعله  الملل   ايترات  التجال  ال برات

 امين أن يتقر لا تلى قلاه تهما أتك هم تظهرين  جالله أ  أن ي،ت  

 ،ال ت هم ام بذ  تاله 

اأين حاله تذه تن أحلا  بع  الم تسبرن تلى العلم  ليسلا تن أتله 

تمن قد أغراه ال يطان باللقيعم فيه بقلله  اعله أ ر  تا اظر ا 

 فا هم   فا ه  سما هم  سما ه   حاسدتم ام طل  بارا رتم تلى 

الدايا  اراغه ع ها   حاخدتم ام انست ثال ت ها  تاال ته ام الهرب 
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ت ها  خدتتهم ايترات  اختالاهم تلى أبلابهم  ذ  ايترات برن يد،ه 

 عدم ا،ترا ه بكبرا هم  أ رابهم  تداجا هم  إ هال  عبدا هم   دعه 

ه ام تحا ل هم بلى  هللا   ل ن قتلتهم ألحالقه  ت،اتم بالح،  قلا جأخ

حالقم الدين ن حالقم ال عر   غطى على أحالتهم ح  الدايا السالقم 

سالقم العق  ن سالقه البدن حتى أ احلا قاطعرن تن ،أ رهم ام 

 طلبها  ا لرن تن  أ لهم ام جلبها

 فقال فيه رحمه هللا :  _على فقره_أما إيثاره 

ع ه ت  خدا  ركه للدايا  لابه لها  اقره ارها   قلله ،ان للم هللا 

ت ها ت، را بما عساه ،جده ت ها قلرال كان أ  كثررا جلرال أ  حقررا ن 

،حتقر القلر  فيم عه ذل  عن الترد  به  ن ال ثرر فيرراه ال ظر 

تليه عن ا سعاف به اقد كان يترد  حتى تذا لم ،جد خرئا ا.ع 

يه فير  به الفقرر  كان ،ستفب  تن قل ه بع   يابه المحتال تل
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القلر  الرغيف   الرغيفرن ار، ر بذل  على افسه  ل ما خاأتما ام 

،مه  يمبم  احن تعه لسماع الحدي  ارراه بعب ا  قد ماعه تلم 

الفقرر تست ويا ،حر  أن ن يراه أحد   كان تذا  لم عليه اقرر  آ ر 

  ه الذا جع  برسمه المقام ع ده ي، ره ع د اي،  بأ،ثر قل 

حد  م ال يإل الرال  العالف زين الدين علم الل اسطم تا تع اه ااه 

أقام بحبرا ال يإل تدا طليلم قا  ا ان قل  ا ام غالبها ااه كان ام 

بكرا ال هال ،أ ر م  تعه قر  قدله ارا لط  خب.ا بالعراقم فيكسره 

 ن يرا  باقم  برده لقما  اأ،  ت ه أاا  تل جميعا  م يرا  يده قبلم

القر  تن برن يدا حتى اخا  بحر  أام ن أحتال تلم الطعام تلى 

اللر   ك د أل  ذل  تن بركم ال يإل  م ياقى تلم بعد الع ات ا خرا 

حتى ،فر  تن جمي  علا ده التم ،فرد ال ا، بها ام ك  يلم تن 

أ  اف القرب ار، م بع ا  ا فيأ،  تل تعم لقيما   م ي، رام 
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م  ك د أسأله ان ي.يد على أ،له اال ،فع  حتى تام ك د ام بالااق

 افسم أ لج  له تن قلم أ،له

 كان تذا مأب ا ام غال  تدا تقاتتم ع ده  تا لأيد افسم أغ م ت ها 

 ام  ل  المدا  ن لأيت م أاقر تما ت م ارها 

 حكى غرر  احد تا اختهر ع ه تن كثرا ا يثال   فقد المحتاجرن 

قيقم الحا  تن الفقهات  القرات  اجتهامه ام ترالحهم  ال ر ات  ل 

  ال هم  تساعد ه لهم ب   ل   أحد تن العاتم  ال ا م تمن 

،مك ه اع  ال رر تعه  إسدات المعر ف تليه بقلله  اعله   جهه 

  جاته 

 ح وأما تواضعه

تا لأيد  ن سمعد بأحد تن أت  عرره تثله ام ذل  كان يتلال  

 الجلر   الحقرر  ال  ى الرال   الفقرر  كان يدام لل برر  الر رر 
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الفقرر الرال   يكرته  ي،اسه  يااسطه بحديثه المستحلى زياما على 

تثله تن ايغ يات حتى أاه ل ما خدته ب فسه  أعااه بحم  حاجته 

 جبرا لقلاه   قر ا بذل  تلم ل ه 

جه  لرن  كان ن ،سأم تمن ،ستفتيه أ  ،سأله ب  ،قب  عليه با اخم   

عريكم  يقا تعه حتى ،كلن تل الذا ،فالقه كبررا كان أ    ررا 

لجال أ  اترأا حرا أ  عبدا عالما أ  عاتيا حالرا أ  بام،ا  ن ،جبهه 

 ن ،حرجه  ن ي فره بكالم يلح ه ب  ،جراه  يفهمه  يعراه ال طأ تن 

 الرلاب بلطا  اااساه 

راه ع هم ام قياته  كان يل.م التلال  ام حبلله تن ال ا،  ت 

 قعلمه  ت يه  تجلسه  تجل  غرره   لقد بال  تعم ام حا  تقاتتم 

بحبر ه ام التلال   ا ،رام حتى تاه ن يذكرام باسمم ب  يلقب م 

بأحسن ايلقاب  يظهر لم خرل ا برن أ حابم تن ا ،رام 
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 التاجر   ا ماات ت ه بحر  ن يترك م اجل  تن تلى جاااه قرررا 

تجلسه أ  طليال خا ا أ  عاتا  نزت م ام حا  قرات م ،ان 

 حي  الا الا  كان قردا قرات ه على ل ا،م ت فرما نستر الا 

افسم عن القراتا ت ا  بمحبر تن ال ا،  لقردا  عجر  اراغم 

ت ه ااتهازا للفر م  خلاا تن الا  ذل  ال يإل الرا ا ل لاه  فرم 

 السج.ا  بر ايته سماعا على أ حاب أبى اللقد

الما سم  ال يإل بذل  أل.ت م قرات ه بمجم  كثرر تن ال ا، لجان 

 اسات   بيااا  قا  تا ي ا م تن على  فم ،كلن افعها تتعد،ا تلى 

المسلمرن اتجرم لم بحر  حر  لم تراما  القه تن  حرر  

قرات م له ام ع رين تجلسا تتلاليم لم يت للها سل  الجمعم  نزت م 

لقراتا كلها ،باطها ب س م كااد برده تم أ   ابن ارها  حبر ا

 اا ر الحاال ،عالي بها اس م القراتا  كااد ا   ال يإل المسمى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 168 

 أ هر لم تن حسن ايخال   الماال م ام التلال  بحر  أاه كان 

تذا خرج ا تن ت .له بقرد القراتا ،حم  تل ب فسه ال س م  ن يدع 

ليه تن ذل  خلاا تن سلت ايمب أحدا ت ا ،حملها ع ه  ك د أعتذل ت

فيقل  لل حملته على لأسم ل ان ي ا م  أن احم  تا فيه كالم لسل  

 هللا؟

 كان ،جل   حد ال رسم  يدع  دل المجال  حتى تام يستحم 

تن تجلسه ت ا   أعج  تن خدا  لالعه  تاال ته ام ت،راتم بما 

سل  هللا ن استح،  لاعم عليه ام المجل   للن قرات م حدي  ل 

  عظم حرتتها لما كان ي ا م لم ذل  

 كان تذا حاله ام التلال   الت از   ا ،رام ل   تن يرم عليه أ  

،رحاه أ  يلقاه حتى أن ك  تن لقيه ،حكم ع ه تن الماال م ام 
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التلال  احلا تما حكرته  أ،ثر تن ذل  اساحان تن  اقه  أعطاه 

  أجراه على خال  ال رر  حااه 

 ه رحمه هللا :ئته ولباسه فقال عنوأما هي

،ان للم هللا ع ه تتلسطا ام لااسه  ترئته ن يلا  ااخر الثياب 

بحر  يرت،  يمد ال ظر تليه  ن أطمالا  ن غليظم   هر حا  ن 

بسها  يمر. تن عاتم ال ا، برفم خا م يراه ال ا، ارها تن عالم 

 لم ،كن يل.م   عابد ب  كان لااسه  ترئته ك ال  ال ا،  تتلسطهم

العا  احدا تن اللاا، اال يلا  غرره ب  كان يلا  تا ا ف،  حر  

 يأ،  تا حبر  كااد بذاذا ا ،مان عليه  اترا ن ير  تتر عا ام 

عماتم  ن لاا،  ن ت يم  ن قيام  ن جلل،  ن يتهيأ يحد يلقاه  ن 

 لمن يرم عليه تن بلد 
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يه بمدا فيما ير  ال ا م  احن  تن العج  أاى ك د قد لايته قب  لق

جلل، اأ،  طعاتا على  فم تعر م احا  لقرتم له  مخللم عليه 

 جد ه ،أ،  تث  ذل  الطعام على احل تن الرفم التم لأيد 

 اأجلس م  أ،ل ا جميعا كما لأيد ام الم ام 

 أخبرام غرر  احد أاه تا لآه  ن سم  أاه طل  طعاتا قل  ن غدات 

م تهما بقم ل دا اخت اله بما تل فيه تن العلم  ن ع ات  لل بق

 العم  ب  كان ي، م بالطعام  ل ما يتر  ع ده زتااا حتى يلتفد تليه 

 إذا أ،  أ،  خرئا ،سررا  قا   تا لأي اه يذكر خرئا تن تالذ الدايا 

 ابيمها  ن كان ، لي ام خمت تن حديثها  ن ،سأ  عن خمت 

ام طل  ا خرا  تا ،قرب تلم  تن تبي تها ب  جع  تمته  حديثه

 هللا  عالى 
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 تكذا كان ام لااسه لم ،سم  أاه أتر أن يت ذ له  لب بعر ه ب  كان 

أتله ،أ لن بلااسه  قد علمهم باحتياجه تلم بد   يابه التم عليه 

 ل ما بقرد عليه تدا حتى  تسإل  ن ،أتر ب سلها حتى ،كلن أتله تم 

 الذين ،سأللاه ذل  

الذا كان ي ظر ام ترالحه الدارليم أن تذا حاله ام  أخبر أخله 

طعاته  خرابه  لااسه  تا ،حتال تليه تما ن بد ت ه تن أتلل الدايا  

 تا لأيد أحدا كان أخد  عظيما لل يإل تن أخيه تذا أع م القا م بأ مه 

 كان ،جل  بحبر ه كأن على لأسه الطرر  كان يهابه كما يهاب 

ام ذل   اقل ح تن العرف  العاما أن أت  سلطااا   ك ا اعج  ت ه 

الرج  ن ،حت ملاه كايجاا  ب  ،كلن اااساطهم تعه ابال عن 

ايج بم  احن ارا  ت  ال يإل كتلمرذ تاال  ام احت اته  احتراته  

فيقل ح تام أل  ت ه أخيات ن يراتا غررا أ جبد علم أن أ،لن تعه 
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خرئا لما ،علم تن عدم ،ما  ر ن   كان ،سأ  عن ذل  اال يذكر ت ه 

 تيثال ال يإل لذل  

 وأما كراماته التي أخبره بها الثقات فقال عنه :

أخبرام غرر  احد تن الثقا  باع  تا خاتده تن كراتا ه  أاا أذكر 

 بعبها على سبر  انخترال  أبدأ تن ذل  باع  تا خاتد ه 

 ام ها ا  رن جر  بر م   رن بع  الفبالت ت ازعم ام عدا تسا  

 طا  كالت ا ارها  جعل ا اقط  ال الم ام ك  تسألم بأن ارج  تلى 

 ال يإل  تا يرجحه تن القل  ارها

 م أن ال يإل للم هللا ع ه حبر الما تمم ا بس،اله عن ذل  ساق ا 

تل  خرع يذكر ل ا تسألم تسألم كما ك ا فيه  جع  يذكر غال  تا 

ج  ت ها تا يرجحه أ لمااه ام ك  تسأله  يذكر أقلا  العلمات  م ير 

الدلر  حتى أ ى على آخر تا ألماا أن اسأله ع ه   رن ل ا تا قرداا 
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أن استعلمه ت ه فاقرد أاا   احبم  تن حبراا أ ن تبهل رن 

 تتعجبرن تما كاخف ا به  أ هره هللا عليه تما كان ام خلاطراا 

 ك د ام خال  اي،ام التم  حبته ارها تذا بح  تسأله ،حبر لم 

م اما ،ستتم خاطرا به حتى ، رع ارللمه  يذكر الجلاب تن عدا تيرا

  جله 

 حد  م ال يإل الرال  المقرات أحمد بن الحريمم أاه ساار تلى 

مت ، قا  اا ف، أاى لما قدتتها لم ،كن تعم خ  تن ال فقم البتم  أاا 

ن اعرف أحدا تن أتلها اجعلد أت م ام زقا  ت ها كالحا ر اإذا 

احلا تسرعا اسلم  تا ام  جهم   ل  ام يدا  ب يإل قد أقب 

 را ارها ملاتم  الحم  قا  لم ااف، تذه ا ن  خلم خاطر  تما 

أاد فيه اإن هللا ن ،بيع   م لم على أ ره كأاه تا جات تن تن 

أجلم ادعل  له  ارحد بذل    قلد لاع  تن لأيته تن ال ا، تن 
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يميم لم تدا طليلم لم أله تذا ال يإل؟ اقا   كأا  ن  عراه تذا ابن  

 اجتاز بهذا الدلب 

 كان ج  قردا تن سفرا تلى مت ، لقاته اتحققد أن هللا أ هره 

علم  على حالم اما احتجد بعدتا تلى أحد تدا تقاتتم بدت ، ب  

ات  هللا علم تن حر  ن احتس   استدللد فيما بعد عليه  قرد  

عن حالم ااحمد هللا  عالى زيال ه  السالم عليه ا ان ،كرت م  يسأل م 

 تليه 

 حد  م ال يإل العالم المقرات  قم الدين عبد هللا ابن ال يإل الرال  

المقرات احمد بن سعرد قا  ساار  تلى ترر حرن كان ال يإل تقيما 

بها اا ف، أام قدتتها لرال  أاا تثق  تري  اأا.لد ام بع  ايتك م 

اأجبته  أاا لبيف الم ألب  أن سمعد تن ي اما باسمم  ك رتم 

ادخ  تلم جماعم تن أ حاب ال يإل تمن ك د قد اجتمعد باعبهم 
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ام مت ، اقلد كيف عراتم بقد تم  أاا قدتد تذه الساعم اذكر ا 

أن ال يإل أخبراا بأا  قدتد  أاد تري   أتراا أن اسرع ب قل   تا 

لأي ا أحدا جات  ن أخبراا ب مت  اعلمد أن ذل  تن كراتا  ال يإل 

 هللا ع ه للم 

 حد  م أ،با قا  ترلد بدت ، تذ ك د ارها ترلم خديدا ت عت م 

حتى تن الجلل، الم اخعر تن  ال يإل ع د لأسم  أاا تثق  ت تد 

بالحمى  المري ادعا لم  قا  جات  العافيم  اما تل تن أن االق م 

  جات  العافيم  خفرد تن  قتم

حرف عن الح، ام  حد  م قا  ك د قد است تبد خعرا لاع  تن اا

ال يإل قد   قره فيه  كان سب  قل  ذل  ال عر أاه اس  تلم قا لم 

خعر  كالم يد  على الرا  اأخذ الرج   أ بد ذل  عليه ام  جهه 

ع د حا،م تن حكام ال رع المطهر اأتر به ا هر حاله برن ال ا، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 176 

اتلتم أن الذا كان سب  ذل  ال يإل احمله ذل  على أن قا  فيه 

ر   قم ع دا  ك د ل ما أ لم بعبه ام بع  ايحيان ذل  ال ع

القعد ام عدا أخيات تن المكر ه  ال لف تتلا را  للن لطا هللا 

 عالى بم ارها ي د على افسم ا ظر  تن أين مترد الم أل لذل  

سباا تن تيراما لاع  ذل  ال عر اعاتد  هللا أن ن ا فله ب مت ت ه 

المكاله   قم بعبه  كان ذل   ا.ا  ع م أ،ثر تا ك د فيه تن

ال عر ع دا اأخذ ه  حرقته  غسلته حتى لم يب، له أ ر  است فر  

هللا  عالى تن ذل  اأذت  هللا ع م جمي  تا ك د فيه تن المكر ه 

 ال لف  أبدل م هللا به عكسه  لم أز  بعد ذل  ام خرر  عافيم  

  عالى  لأيد ذل  حان تن أحلا  ال يإل  تن كراتته على هللا 

 حد  م أ،با قا  أخبرام ال يإل ابن عمام الدين المقر  المطرز قا  

قدتد على ال يإل  تعم حر ئذ افقم اسلمد عليه ارم علم  لح  بم 

 أمااام  لم ،سأل م ت  تع  افقم أم ن  الما كان بعد أ،ام  افد  
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افقتم ألم  أن اخرل تن تجلسه بعد أن  لرد ت  ال ا،  لاته 

 م م اهم الما خال المجل  ما  تلم جملم ملاتم  قا  ام ع م  أجلس

أاد ا ن ب رر افقم اال ف، بهذه اعجبد تن ذل   علمد أن هللا 

، فه على حالم أ ن لما كان تعم افقم  آخرا لما افد   احتجد تلى 

 افقم 

 حد  م تن ن أ همه أن ال يإل للم هللا ع ه حرن ا.  الم   بال ام 

ا أتلها  خاالا خلاا خديدا   جات تليه جماعم يخذ مت ،  غررتا لج

ت هم  سألله الدعات للمسلمرن اتلجه تلى هللا  م قا  أب ر ا اإن هللا 

،أ يكم بال رر ام الرلم الفالام بعد  الثم حتى  ر ن الرئ ، تباأا 

 بعبها ال  بع  
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قا  الذا حد  م الالذا افسم برده أ  كما حلا تا تبى تن  ال، 

تى لأي ا لئ سهم كما قا  ال يإل على  اتر مت ، تباأا تث  قلله ح

 بعبها ال  بع  

 حد  م ال يإل الرال  الللع عثمان بن احمد بن ييسى ال سال أن 

ال يإل للم هللا ع ه كان ،علم المرلى بالبيمالستان بدت ، ام ك  

أسبلع اجات على عام ه اعامتم ال   تلى خاب ت هم ادعا له ا فم 

ال يإل ،قرد السالم عليه الما لآه تا له  أمااه  م  سريعا  جات تلى

ما  تليه افقم  قا  قد خفا  هللا اعاتد هللا أن  عج  الرجلع تلى بلد  

أ،جلز أن  تر  ز جت     ا   أل عا ليعم   قيم تات ا؟ اقب  يده 

 قا  ،ا سردا أاا  ا   تلى هللا على يد   قا  الفتى  عجبد تما 

كتهم بال افقم  لم ،كن قد عرف بحالم أحد ،اخف م به  ك د قد  ر 

 تن أت  مت ، 
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 حد  م تن أ ، به أن ال يإل للم هللا ع ه أخبر عن بع  القباا 

ااه قد تبى تتلجها تلى ترر المحر سم ليقلد القبات  أاه سمعه 

،قل  حا  تا ا   تلى البلد قاليا احكم بقت  االن لج  تعرن تن 

  ال ا، على علمه  زتده   لعه ابالت أت  العلم  الدين قد أجم

 ل ن حر  ام قل  القالم ت ه تن ال ح ات  العدا ا تا  لب له 

الحكم بقتله اعظم ذل  على تن سمعه خلاا تن  قلع تا ع.م عليه 

تن القت  لمث  تذا الرج  الرال   حذلا على القالم أن يلقعه 

مسلم الهل   ال يطان ام ذل  ارلقى هللا تتلاسا بدم حرام  ات  ب

تعرلم الدم بيقرن  كرتلا  قلع تث  ذل  لما فيه تن عظيم المفاسد 

اأبل  ال يإل للم هللا ع ه تذا ال بر برفته  اقا  تن هللا ن ،مك ه 

تما قرد  ن ،ر  تلى ترر حيا فاقى برن القالم   رن ترر 

قدل ،سرر  أملكه المل  اما  قب    للها كما أجر  هللا  عالى 

 للم هللا ع ه على لسان ال يإل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 180 

قلد  كراتا  ال يإل للم هللا ع ه كثررا جدا ن يلر، بهذا الم ترر 

ا،ثر تن ذكر تذا القدل ت ها  تن ا هر كراتا ه أاه تا سم  بأحد 

عاماه أ  غ  ت ه تن  ابتلم بعدا بال،ا غالبها ام مي ه  تذا  اتر 

 ت هلل ن ،حتال فيه تلى خر   فته

 : ه رضي هللا عنهوأما كرم

،ان للم هللا ع ه تجبلن على ال رم ن يتطاعه  ن يتر عه ب  تل 

له سجيم قد ذكر  فيما  قدم أاه تا خد على مي ال  ن ملتم قل ب  

،ان تهما قدل على خمت تن ذل  ،جلم به كله  كان ن يرم تن 

،سأله خرئا ،قدل عليه تن ملاتم  ن مااارر  ن  ياب  ن كت   ن غرر 

 ذل 
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ان ،سأله بع  الفقرات خرئا تن ال فقم اإن كان حر ئذ ب  ل ما ك

تتعذلا ن يدعه يذت  بال خ  ب  كان ،عمد تلى خ  تن لااسه 

 ارداعه تليه  كان ذل  الم هلل ع د ال ا، تن حاله

حد  م ال يإل العالم الفال  المقر  أبل تحمد عبد هللا ابن ال يإل 

سا بحبرا خيإل الرال  المقر  احمد بن سعرد قا  ك د يلتا جال

ا سالم ابن  يميم للم هللا ع ه اجات تاسان اسلم عليه ارآه ال يإل 

تحتاجا تلى تا ،عتم به ا .ع ال يإل عماتته تن غرر أن ،سأله الرج  

ذل  اقطعها ارفرن  اعتم ب رفها  ما  ال را ا خر تلى ذل  

 الرجلللم ،حت م للحالرين ع ده 

لتفهيم ان تذا الفع  تن ال يإل قلد  ل ما  لتم بع  تن ،حتال تلى ا

فيه تلاعم الما  أ  الع تن التبذ  الذا ، رن المر تا  لي  ايتر 

،ذل  اإاه لم ،كن ع ده حر ئذ تعللم غرر  يابه  لأ  أن قط  غرر 
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العماتم تن بقيم لااسه تما ،فسده  ن ،حر  به المقرلم  لم ،كن 

ى يداعه تليه عليه  ن ع ده حر ئذ  لب  حي  ن ،حتال تليه حت

اسالع تلى قط  تا ،ست  ى باعبه عن كله فيما  ل  له  تل 

العماتم ا ف  أخاه المسلم  سد حاجته حر ئذ باعبها  است  ى تل 

 بااقرها  تذا تل أ،م  التررف الرال   الرخد التام

 الجلم المذكلل الم هلل  ا يثال بالميسلل  أتا التبذ  الذا فيه الع 

  تن تذا القبر  ام خمت ب  تذا تن الماال م ام تسقاه المر تا الي

التلال   عدم لئيم ال ف  ام تح  انحت ام  لا  تلاما المرت 

 عظيم افسه بحبرا الحالرين  تذه خرا  تحملما تطلل م خرعا 

  عقال

 قد ل ا تث  ذل  عن سرد اياام  أ،م  ال ل، تر تا  عقال  علما 

مات لها حلاا بي   خرل تحمد المرطفى ااه لا  يلتا خملم سل 
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تلى المسجد  جماعم تن المسلمرن حبلل ارآه تاسان اقا  ،ا لسل  

هللا أعط م تذه ال ملم  كان ن ،م   سا ال ،سأله ا .عها لسل  هللا 

 عن جسدا المكرم  ماعها تلى ذل 

الرج   طف، ال ا، يللتلن ذل  الرج  على تا اع   كلاه سأ  

اسه  قد علم ااه ن ،م   خرئا ،سأله اقا  ال بم  كان تحتاجا تلى تا ل

الرج  تعتذلا تلرهم تام لم أطلبها يلاسها ل ن يجعلها لم كف ا ع د 

 تل م 

 قا  الرا ا ااتسكها ع ده حتى كااد كف ه 

 تذا حدي  ت هلل قد ل اه غرر  احد تن الحفا  ال قلم الثقا   تل 

 التلال   كسر  تن أ ل  الدن   على تا قل اه ب  أبل  ام الجلم

 ال ف   كرم ايخال  
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 حد  م تن أ ، به أن ال يإل للم هللا ع ه كان تالا يلتا ام بع  

ايزقم ادعا له بع  الفقرات  عرف ال يإل حاجته  لم ،كن ت  ال يإل 

تا ،عطيه ا .ع  ل ا على جلده  ماعه تليه  قا  بعه بما  يسر  أافقه 

 تن ال فقم  اعتذل تليه تن كلاه لم ،حبر ع ده خ  

 تذا أ،با تن الماال م ام عدم ا،ترا ه ام غرر تا ،قرب تلى هللا 

 عالى  جلمه بالميسلل كا  ا تا كان  تذا تن أبل  تخال  العم  ى 

 ع.  ج  اساحان الملا، تن خات لما خات 

 حد  م تن أ ، به أن ال يإل للم هللا ع ه كان ن يرم أحدا ،سأله 

 أخذ تل ب فسه تا ، ات ت ها خرئا كتاه ب  ،أتره أن ،

 أخبرام أاه جاته يلتا تاسان ،سأله كتابا ي تف  به اأتره أن ،أخذ 

،تابا ، تاله ارأ  ذل  الرج  برن كت  ال يإل ترحفا قد اختر  

 بدلاتم كثررا اأخذه  تبى
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االم بع  الجماعم ال يإل ام ذل  اقا  أ،حسن بم أن ات عه بعد تا 

 سأله معه الر تف  به 

ال يإل للم هللا ع ه ي  ر تا الا خديدا على تن ،سأ  خرئا تن   كان

،ت  العلم التم ،مل ها  يم عها تن السا    يقل  تا ي ا م أن ،م   

 العلم تمن ،طلاه 

 تن كرته ااه كان ن ي ظر ت  ذل  تلى جهم المل   التمل   تذا 

 القدل تن كرته ،  ى المقتدا به 

 

 وأما قوة قلبه وشجاعته :
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للم هللا ع ه تن أخج  ال ا،  أقلاتم قلاا تا لأيد أحدا أ بد  ،ان

جأخا ت ه  ن أعظم ع ات ام جهام العد  ت ه كان ،جاتد ام سبر  

 هللا بقلاه  لسااه  يده  ن ، اف ام هللا للتم ن م

 أخبر غرر  احد أن ال يإل للم هللا ع ه كان تذا حبر ت  عسكر 

رتهم  قط   اا هم تن لأ  تن المسلمرن ام جهام ،كلن بر هم  اق

بعبهم تلعا أ  لقم أ  جااام خجعه   بته    ره   عده بال رر 

 الظفر  ال  يمم   رن له اب  الجهام  المجاتدين  إا.ا  هللا علرهم 

 السكر م

 كان تذا لك  ال ر  يتح    يجل  ام العد  كأعظم ال جعان  يقلم 

تن كثرر تن الفت  بهم  ،أ بد الفرسان  يكبر   بررا اا ى ام العد 

  ي لي ارهم خلي لج  ن ، اف المل  
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 حد لا أاهم لأ ا ت ه ام ات  عكم أتللا تن ال جاعم ،عج. اللا ا 

عن   فها  قاللا  لقد كان السب  ام  مل  المسلمرن ت،اتا بفعله 

  ت لل ه  حسن اظره 

 لما  هر السلطان غازان على مت ، المحر سم جاته تل  ال رل 

له أتلان كثررا ج.يلم على ان ،مك ه تن الفت  بالمسلمرن تن    ذ 

أت  مت ،      ال بر تلى ال يإل اقام تن الله  خج  المسلمرن 

 لغبهم ام ال هاما   عدتم على قياتهم بال رر  الظفر  ايتن 

  ز ا  ال لف

اااتدب ت هم لجا  تن  جلتهم  كبرا هم  ذ ا ايحالم ت هم ا رجلا 

ا السلطان غازان الما لآتم السلطان قا  تن ت،نت تعه تلى حبر 

اقر  تم لئسات مت ، اأذن لهم احبر ا برن يد،ه  اتقدم ال يإل 

للم هللا ع ه أ ن الما أن لآه أ ق  هللا له ام قلاه ترام عظيمم حتى 
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أمااه  أجلسه   أخذ ال يإل ام ال الم تعه أ ن ام عك  لأ،ه عن 

المسلمرن  لمن له أتلان  اخبره   سليل الم .   تل  ال رل على

بحرته متات المسلمرن  ذكره   عظه اأجابه تلى ذل  طا عا  حق د 

 بسباه متات المسلمرن  حمرد ذلاليهم   رن حريمهم 

 حد  م تن أ ، به عن ال يإل  جيه الدين ابن الم جا قد، هللا ل حه 

ن قا  ك د حالرا ت  ال يإل حر ئذ اجع  ،ع م ال يإل ،حد، السلطا

بقل  هللا  لسلله ام العد   غرره  يرا   ل ه على السلطان ام 

أ  ات حديثه حتى جثا على لكبتيه  جع  ،قرب ت ه ام أ  ات حديثه 

حتى لقد قرب أن  ال ، لكبته لكام السلطان  السلطان ت  ذل  

تقب  عليه بكلرته تر  لما ،قل  خاخ، تليه ن ،عري ع ه  أن 

 تا ام قلاه تن المحام  الهرام سأ  تن السلطان تن خدا تا أ ق  هللا

، ره تن أت  حبر ه تن تذا ال يإل  قا  تا تع اه تام لم أل تثله 

 ن أ بد قلاا ت ه  ن أ ق  تن حديثه ام قلبم  ن لأيت م أعظم ااقياما 
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ت م يحد ت ه اأخبر بحاله  تا تل عليه تن العلم  العم   اقا  

 .عم اا  تسلم  تع  قالم  إتام ال يإل للترجمان ق  ل ازان ااد 

 خيإل  ت،ذالن على تا بل  ا ا .   ا  أبل   جد  كااا كاارين  تا 

عمال الذا عملد عاتدا الفيا  أاد عاتد  ا دل   قلد اما  ارد 

  جر  

 سأله تن أحببد أن اعمر ل  بلد آبا   حران    تق  اليه  يكلن 

 يم استبد  به غرره برسم  اقا  ن  هللا ن ألغ  عن تهاجر تبراه

ا رل تن برن يد،ه تكرتا تع.زا قد     له هللا بما طل  عليه ارته 

الرالحم تن بذله افسه ام طل  حقن متات المسلمرن ابل ه تا ألامه  

 كان ذل  ا،با سباا لت لي، غال  أسال  المسلمرن تن أيديهم 

  لمتم على أتلهم  حفل حريمهم

  قلا الجأا  تذا تن أعظم ال جاعم  الثاا  
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 كان ،قل  لن ، اف الرج  غرر هللا تن لمري ام قلاه اان لجال 

خكى تلى أحمد بن ح ب  خلاه تن بع  اللنا اقا  لل  ححد لم 

   ا أحدا  أا خلا  تن أج  ز ا  الرحم تن قلا  

 أخبرام تن ن أ همه أن ال يإل للم هللا ع ه حرن  خم به تلى 

تحمد أحبره برن يد،ه قا  ا ان تن  السلطان المعظم المل  ال ا ر

 جملم كالتهح

تا م أخبر  اا  قد أطاع  ال ا،  أن ام افس  اخذ المل   الم 

،كتر، به ب  قا  له ب ف  تطمئ م  قل   ابد   ل  عا  سمعه 

،ثرر تمن حبر أاا أاع  ذل   هللا تن تل    تل  الم   ن ،سا ا 

م تقابلته بما ا ق  هللا له ع دا السرن  اتاسم السلطان لذل   أجابم ا

ام قلاه تن الهرام العظيمم تا   هللا لرام   إن الذا  خمت ب  

تلم كاذب  استقر له ام قلاه تن المحام الدي يم تا للنه ل ان قد ات  
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به ت ذ متر طلي  تن كثرا تا يلقى تليه ام حقه تن ايقا ي  ال. ل 

 ه ت حلن بالفس،  البهتان تمن  اتر حاله للط ام العدالم   اط

  الجهالم 

 لم ي.  المبتدعلن أت  ايتلات  آ،لل الدايا بالدين تتعالدين 

تت ا رين ام عد ااه باذلرن  سعهم بالسعم ام الفت  به تت ر رن 

عليه بال ذب الررا  ت تلقرن عليه  ااسبرن تليه تا لم ،قله  لم ي قله 

 ن سم  ت ه   لم يلجد له به خل  ن  جد له ام  ر يف  ن اتل  

 ام تجل 

أ راتم تا علملا أن هللا سا لهم عن ذل   تحاسبهم عليه أ  تا سمعلا 

قل  هللا  عالى   لقد خلق ا ا اسان  اعلم تا  لسل، به افسه  احن 

أقرب تليه تن حب  اللليد تذ يتلقى المتلقيان عن اليمرن  عن ال ما  

 قعرد تا يلفل تن قل  تن لد،ه لقر  عترد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 192 

 هللا  ل ن غل  علرهم تا تم فيه تن تيثال الدايا على ا خرا  بلى

 العم  للعاجلم م ن ا جلم الهذا حسد ه  اب بله ل لاه تااي هم 

 ت الفهم لا به  لابه تا احبلا  طلبلا  تحبته تا باي لا  لابلا  

 لما علم هللا ايا ه  ايا هم أبى أن ،ظفرتم فيه بما لاتلا حتى أاه لم 

ت هم أحد ام عقد تجل  تن      هللا له  ارره علرهم  ،حبر تعه

بما ،ظهره على لسااه تن مح  حججهم اللاهيم  ك ا تكرد هم 

 الداهيم لل ا م  العاتم 

ذكر قوته في مرضاة هللا وصبره على الشدائد واحتماله إياها وثبوته 

على الحق إلى أن توفاه هللا تعالى على ذلك صابرا محتسبا راضيا 

 اشاكر 

 ر  الثاام ع ر لهذه المعالم ا ان تما قا  حلف قد عقد الب.ال ا

 حام ذل  قا 
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،ان للم هللا ع ه تن أعظم أت  عرره قلا  تقاتا   بل ا على 

الح،   قريرا لتحقر،  لحرد الح، ن ،رده عن ذل  للم ن م  ن قل  

قا    ن يرج  ع ه لحجم تحتج ب  كان تذا  ل  له الح، ،ع  

 لاجذ  ن يلتفد تلى تااين تعااد اا ف، غال  ال ا، على عليه بال

تعاما ه  جع  تن عاماه قد  ستر ا باسم العلمات  ال.ترا الفاخرا  تم 

 أبل  ال ا، ام ا قاا  على الدايا  ا عراي عن ا خرا 

 سب  عد ا هم له أن تقرلمتم اي،بر طل  الجاه  الر اسم  إقاا  

تلى ذل ا الس ام تن ذل  بما أ ق  له ام ال ل،  لأ ه قد لقاه هللا 

قللب ال ا م  العاتم تن الملات  التم ت حه بها  تم ع ها بمع.  

ا ربلا عدا  ه  اتتأل  قلل هم بمحاسد ه  ألام ا ستر ذل  عن ال ا، 

حتى ن ،فطن بهم اعمد ا تلى اختال  الااط   البهتان عليه  اللقلع 

 هالتم ا ا ال عليه تا ،فتم به فيه خرل ا ع د ايترات  الحكام  إ

تن الحال   الحرام ا ققلا قللب الط ام بما تجترحله تن ز ل ال الم 
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 اسلا ان ل   قل  تقاتا أا تقام برن يدا أحكم الحكام ،سأله ت  

قلته بح، أ  بذام فيجازا المح، مال السالم  الماط  مال اناتقام  

، تذا ا تام جاالا فاعبهم  اا تلى أقلالهم  قلردا   ال ام ح

ع ردا أح  بذل  تن العاتم قلم قد أ احلا للحكام عبردا   رلل ا 

أن أخذتم ب.تام حرل  الما  ،كلن خديدا اأ احلا  تم لهم 

 تردقرن  ام طاعتهم تستاقرن 

ااجتم  تن تذا التركر  العتديد بحر  عاماه ا،ثر الساما   العبرد 

 ،  بحس  غرله الفاسد 

ا لأ   حاخدتم ام تااي ته   عالدتم ام ت اقبته  تل ت  ذل  كلم

 ن ي.مام تن للح، ااترالا  ل ثرا حججه   راتر ه تن ت هالا 

 لقد سجن أزتااا  أعرالا  س رن  خهللا  لم يللهم مبره ارالا  لقد 

قرد أعدائه الفت  به ترالا  أ سعلا حرلهم عليه تعالاا  إسرالا اجع  
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 م الا  لقد   لا أن ام حاسه ت ر م اجعله هللا حفظه ت هم له خعالا 

هللا له ابرلم  زي م   هر له يلم تل ه تا لل لآه  امه أقر به عر يه 

اإن هللا  عالى لعلمه بقرب اجله ألاسه الفرا  عن ال ل، للقد م على 

الح، اجم  حلله كلاه حا  على غرر جريرا  ن جريمم ب  على قلا 

 ام الح،  ع.يمم 

ر هللا له تن عللته ام ا اا    هر بف لاه الارا ر تذا ت  تا ا 

 ايحدا   تأل بمحاسن ت،لفا ه الرحا  اي لا  كبتا  لغما لألعدات 

أت  البدع المبلم  ايتلات    عا عظيمم تن لب السمات لعلا ده 

 ل ا م اي ليات أت  المحام  اللنت 
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 :لفات شيخ اإلسالم ابن تيمية مؤ 

 ابن عبد الهاما ح قا 
 أسمات تر فا ه    تا جرا بر ه   رن الفقهنات  الد لنم  حاسنه 

 ترا     أحلاله ح ن ،حتم  ذكر جميعها تذا ال تاب  
 
  أقل  ح
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لسالم  كتاب   م  تجملع الفتا    تعظم  340تم أ،ثر تن 
   تم كما حرر  حس  الطاقم تر ام على ت،لفا  خيإل ا سالم 

 الحر ف ح
 
 لم ام ترطل  الحدي   احلهأسئ 1
 أاعا  العبد انختياليم 2
 أقلم تا قر  ام القبات  القدل  الحكمم  التعلر 3
 أتراي القللب  خفائتا4
 تبطا  اتا ا قباا ترر5
 ت،با  الدنلم على عملم الرسالم6
 اقتبات الرراه7
 ايل علن التم ل اتا ال يإل 8
 ايتر بالمعر ف  ال هم عن الم  ر 9
 ل ليم ا  10
 ا ،لر  ام المت ابه  التأ ي   11
 انحتجال بالقدل 12
 انستقاتم  13
 الا دام،م فيما ،ح  تن الطال   يحرم 14
 التبيان ام ا.   القرآن 15
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 التحفم العراقيم ام ايعما  القلبيم 16
 التر ر   الملنا ام البااما   العقلم  17
 الترلف  السلل  18
   لسللهالتقلرد الذا حرته هللا 19
 التل م  20
 التلس   اللسرلم  21
 الجلاب الااتر ام ز ال المقابر  22
 الحج 23
 الحجج ال قليم  العقليم ام تا ي اام ا سالم تن بدع 24
 الحس م  السرئم 25
 الحقيقم  المجاز  26
 الدلر  على اب  العرب  27
 الرم ايقلم على تا ام ارل  الحكم  28
 مالرم على ابن عر  29
 الرم على الم طقررن 30
 الرسالم اي،مليم  31
 الرسالم التدتريم  32
 الرسالم العرخيم 33
 الرسالم القبر يم  34
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 الرسالم المدايم ام الحقيقم  المجاز ام الرفا  35
 السياسم ال رييم ام ت ال  الراعم  الرييم 36
 الرالم المسلل  37
 الطال   38
 العبلم،م 39
 ايم العقردا اي فها 40
 العقردا اللاسطيم 41
 الفتل  الحمليم ال بر   42
 الفرقان برن أ ليات الرحمن  أ ليات ال يطان 43
 الفرقان برن الح،  الااط  44
 القاعدا المرا، يم  45
 القرآن كالم هللا  46
 القرآن كالم هللا أ،با 47
 القرآن ت  تل حرف   ل  أم ن  48
 القلاعد ال للاايم  49
 لى أحامي  الدعات بعد ال ر ل تن الرالا ال الم ع 50
 ال الم على أن الحس م تن هللا  السرئم تن ال ف   51
 ال الم على معلا ذا ال لن  52
 ال الم ام القرآن 53
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 ال رالايم  54
 المسألم المرريم ام القرآن 55
 المظالم الم تركم  56
 المفاللم برن المال  م  ال ا،  57
 ا اللاسطيمالم ا را ام العقرد 58
 الم ظلتم التا يم ام القدل 59
 الملانا ام اللللت 60
 ال بلا  61
 اللاسطم برن ال ل،  الح،  62
 الل يم الر ر   63
 الل يم ال بر   64
 بدع زيالا القبلل  65 

 بغيم المر ام 66
 بيان  لبي  الجهميم 67
 بيان ت ترر لم اس  الحج  68
  حقر، التلك   69
  حقر، ال كر  70
  عالي الحس ا   السرئا   71
  عليقم على اتل  ال ر  لعبد القامل 72
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  عليقم على كتاب ارل  الحكم  73
  عليقم على كالم ال .الم ام تسألم طل  الرز   74
  فسرر سللا ايعلى  75
  فسرر سللا ا خال   76
  فسرر سللا البر م 78
  فسرر سللا ال م   79
  فسرر سللا العل،  80
 سللا ال اار ن   فسرر81
  فسرر سللا ال ل ر  82
  فسرر سللا ال ا،  83
  فسرر سللا ال لل84
  فسرر قلله  عا   استعر لا بالربر  الرالا 85
  فسرر قلله  عالى أامن كان على بر م تن ل ه 86
  فسرر قلله  عالى تذا قمتم تلى الرالا 87
  فسرر قلله  عالى تذا قمتم تلى الرالا  88
 قلله  عالى تن الذين يرتلن  فسرر  89
  فسرر قلله  عالى تن تذان لساحران  90
  فسرر قلله  عالى امعل ل كم  برعا  91
  فسرر قلله  عالى اتداا الرراه المستقيم  92
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  فسرر قلله  عالى حتى تذا استرئ  الرس  93
  فسرر قلله  عالى ل  ا ن  ،خذاا  94
  فسرر قلله  عالى سماعلن لل ذب  95
  فسرر قلله  عالى خهد هللا أاه ن تله تن تل  96
  فسرر قلله  عالى فيقسمان با   97
  فسرر قلله  عالى ق  للم،ت رن ، بلا 98
  فسرر قلله  عالى ق  تذه سبرلم أمعل 99
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 : ومراثيهم له دائح العلماء للشيخم
 البن عبد ) العقود الدرية(   وقد استقيناها من كتاب:

ترجمة للشيخ رحمه  الهادي تلميذه وهو الكتاب الذي يعد 
 0هللا 

 
 قا  ح
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 م تن ال يإل لحمه هللا  عنالى بقنم بالقلعنم سن ترن   ال نم أخنهر 
 أ،اتننا    ننم  ننلام تلننى لحمننم هللا  للننلااه    تننا بننر  اننم تننذه المنندا 
تكااي على البااما   التال ا    ر يف ال ت      الرم على الم نالفرن 

  
را     نتم  افننا    كتن  علنى  فسنرر القنرآن العظنيم جملنم كثرن

جلرلننم   ا تننناي مقيقنننم  تعنناام لطيفنننم     بنننرن اننم ذلننن  تلالننن  كثرنننرا 
 أخكلد على خل، تن علمات التفسرر  

 
 وكتب في المسألة التي حبس بسببها عدة مجلدات : 

ت هنننا ح كتننناب انننم النننرم علنننى ابنننن ا خ نننا م قالنننم المال ينننم 
 بمرر    عرف ن خ ا يم 

الرم على بعن  قبناا ال ناابيم    ت ها كتاب كبرر حاا  ام 
  أخيات كثررا ام تذا المع ى أ،باي  

 
 ال يإل علم الدين ح ا  ق

  انننم لرلنننم ان  نننرن   لع نننرين تنننن ذا القعننندا تنننن سننن م  منننان 
 ع نننرين   سننناعما م    نننلام ال نننيإل ا تنننام العالتنننم الفقينننه   الحننناال 

  ابنننن  ال.اتننند القننند ا   خنننيإل ا سنننالم    قنننم الننندين أبنننل البانننا، أحمننند
خنني  ا ا تننام المفتننى   خننهاب النندين أبننم المحاسننن عبنند الحلننيم   بننن 
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ال ننيإل ا تننام خننيإل ا سننالم تجنند النندين أبننم البركننا  عبنند السننالم بننن 
عبنند هللا ابننن أبننم القاسننم بننن تحمنند بننن  يميننم الحرااننم    ننم الدت ننقم 

 بقلعم مت ، التم كان تحبلسا ارها  
انننم الننندخل     جلننن   حبنننر جمننن  تلنننى القلعنننم   انننأذن لهنننم 

جماعم قب  ال س     قرت ا القرآن    بركلا برئيته   قبرله  م اارنرالا 
  

  حبر جماعم تن ال سات افعلن تث  ذل   م اارران  
 
 لنه  رناايف كثرنرا   عنالر، تفرندا انم الفنر ع  اي نل  قا ح  

،م  ت ها جملم   يبد    كتبد ع ه    جعلم كثررا لم ،كملهنا  ل نن 
    لم  بي

 قا  ح
 حوأثني عليه وعلى فضائله جماعة من علماء عصره

تث  القالم ال لا    ابن مقر، العرد    ابن ال حا،    ابن  
 ال.تل اام    غررتم  

  جد  ب ل ال يإل جما  الندين بنن ال.تل ناام ح أانه اجتمعند 
فينننه خنننر ه انجتهنننام علنننى  جههنننا    أن لنننه الرننند الطنننللم انننم حسنننن 

الباننالا  التر رنن    التقسننيم  التبرننرن    كتنن  علننى  الترنن يف    جننلما
  ر يف له تذه ايبيا  الثال م تن اظمه    تم ح
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 لد عن الحرر  فا ه جه  ا ،قل  اللا فلن لتاذ     
 رتل بر  ا أعجل م الدتا      تل حجنم ى قاتننر     

 رأالالتا أل د على الفج    تل آ،م لل ل،  اترا       
 عليه    كان عمره احل الثال رن س م   تذا الث ات 

 كان بر م   ر ه تلما   نحاه تنن الرن ر    سنماع الحندي  
  الطل  ن احل خمسرن س م    له ابا   كثررا  

 
 قننند تننند  ال نننيإل لحمنننه هللا بقرنننا د كثرنننرا انننم حيا نننه    ل نننى 

 بأ،ثر ت ها بعد  اا ه  
بننن  امنن القرنا د التنم تند  بهنا ح قرنردا اجنم الندين تسنحا  

 أبم بكر بن ألتم التركم  تم ح
 

  تن ادب أطال  الللا  المحر  ذلااى تن ذكرا سعام  زي  
 تننننننن غنننننن.  اننننننم   ننننننا سننننننرب   تن تد  آلام س حن براتم

  ل رب
 ،ظ  ال ياحا ي.متر م  يطبم  ن    داام غرر خعر تلى العال 
 حديث ما ام ذكر تجد  ت ر   إن أاتما طال حتماام   اليكن

 أقبم لاااا  الف،ام المعذب يعالى   ن بح  أم ج دببح  ا
 السد أبالى بالقلم   التج  خلقننننند اتنننننرتا جلنننننداي علنننننى حملنننننم 
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 الهل  
  إعراي  بم ألم  الث ر أخ   سلات أل  للل    عري  ج،ذل 

 لننننننم أ نننننن  اننننننم عرننننننر ال ننننننبرام 
  الراا

 اه  أ بلن كهال بلمم أخر  ؟

 ألاه لا،ااي غرر تركبم جهل    ،ع ف م ام ب رتم ل   العال
  لم تمم  سمل على ك  كلك  له تمم م ن الحبي  تحلها
  ل  ه يدلم بجه  ترك  الل كان ذا جه  بسيل عذل ه 

 اقلد له ح تذ كان أحمد تذت  ،قل  ح عالم اختر  تذت  أحمد 
 تنننننن  فيننننننه تننننننن طعننننننن لرنننننناح    ت  ام ابن خراان تقا  لقا  

 تبرب ؟
ايلي  ألنننني  الننننذا قنننند طننننال اننننم

 ذكره
 اطاقها   تا برن خر    ت رب ؟

 قنننننند االننننننند ايتنننننننلات تنننننننن كننننننن   تتام الهد  الداعم تلى س ن الهد  
 تس  

 بك  تقا  بالدلر  تكذب أ لا بعظيم ا ا     ااترر ا له
 بما    اقال عن أبم  ترع   قاللا ح كالم هللا خلقا    كذبلا
 تترق    رن تعد لألذ   أ ا  أت  الح، برن تعاق 

 قيام ت. ر للفريسم ت ب  اقام بما يلتى  بررا  يذبال
 عقل م ذا  لم    جلل تعذب  لم ي ته ع هم    لما ،رده
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  ك ا عن  لما هم ك  غره  تلى أن بدا ا سالم أبلج ساطعاي 
  م خ تن خجعااهم ك  قرت   تدم تن ألكااهم ك  خاتإل
 خر   ت رب،تا بهم تا برن   ت.قهم أيد  ساا   اتفرقد

علنننننى ميننننن هم طعنننننن اتنننننر  جاتننننن    أ حابه أت  الهد  ن ،برتم 
 غبم 

 تلى الح ر   لم ، لبهم ذ    ل  تم الظاتر ن القا ملن بدي هم
 تداا تلى العليا   ترابي  ترق  ل ا ت هم ام ك  عرر أ مم
   هال مين هللا أت   عر  اأيدتم لب العال تن عرابم

   ع  فيه الرأا أا   ع   ا قد علم الرحمن أن زتاا
 لسا  تئرن بعد تجرا يثرب اجات بحبر عالم تن سرااهم

  ي قذتا تن قابم المت ر  ،قيم ق اا الدين   بعد اعلجاجها
 اجر  أ ااا تن ساللم ت ج  اذا  اتى  يميم   خرر سرد
 بحكمته   اع  الطبر  المجرب عليم بأم ات ال فل، ،سلسها

 قري  تلى أت  التقى   ذ   حب  الا م  ايذ  بعرد تن الفح ات   
  عن ت هد ا حسان لم يت ر  ، ر     ل ن عن تسا   غرام

 تذا لم ،ط  ام هللا   ى ، ب  حليم كريم ت ف،   برد أاه 
  إ هال مين هللا أل   تكس  ير  اررا ا سالم أ،رم ت  م

 مق  ل   اتى ت هم ،عد ب لرل،   تذا أت  البال   جمعلا 
 لعمر أبم   قد زام ت هم  عجبم لئن جحد  عليات ابل  حد 
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 تنننن  تمكننننن اننننم العقنننن  أن ،جحنننند 
 الس ا

لننننننننحى    لننننننننيات ال ننننننننم  لننننننننم 
 يتحج  ؟

  كم تهل   د اللل  م ن تطل  أ،ا تطلاا ح.ااه تن غرر تهل 
  ر ف زتان بالفلام  ترع  بع.م  قم الدين أحد  تقى

 ا را  ام ل ي ك ام،ه ت ر   ام الجدب استسقى ال مام بلجهه
اتننننى العلننننم   كهنننن  الحلننننم   خننننيإل  ل ر  المعالى   ،اا  الجلم  ال د 

 التأمب
  إ،باحه للفهم غرر تقرب تفر  تا قد جات تن جع  ال هم 

 بتهذياه  عجر. ك  تهذب بسيل تعان ام  جر. ياالا
سننننننننل  الحسنننننننننن الارنننننننننرا  ابنننننننننن   لي  له ام العلم  ال.تد ت اه

 المسر 
 اذا  الذا قد لام ع قات ت رب تن لام حبرا غيه الرلم ام اللل    

 حاا الدين حبم   با قاتم قد حبم ألم تل ال دب الذا بال تراله
   الما   ايتلرن  ايم  ايب  جاتد ام ذا  ا له ب فسه
 اذل  عبد هللا   اعم الفتى ايبم   ازلاه ام حالتيه ابن أته

ل ابننننم   عقنننناب المعننننالى   لنننني م ا
 الذا

 ار  ك  ذا غم ب اب  ت ل 

حمنننننى خرنننننر خلننننن، هللا تنننننن اسننننن   تما اا را مين ا له    حاتيا
 ،عرب
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 فياحبذا ام هللا حسن الت رب تقيمان كا سالم ام مال غر م
 لاللم كذاب  لأا تكذب  كم قد غدا بالقل   الفع  تاطال

  آخر عن اهج السبر  ت     لم  ل، تن عاماه غرر ت اا،
تننننننن المرننننننطفم قنننننندتا حننننننم بننننننن  لقد حا للا ت ه الذا كان لاته

 أخط 
تننننننن المرننننننطفى اننننننم حر ننننننه لأ،   ل ن لأا تن بأسه تثلما لأا

 ترح 
 بحب  الهد     قهر عدا     ل   مس    أبا الباا، بالدين  اعترم
 ن   نننا تنننن كرننند ايعننناما   امنننا 

 تم
 سل  حا ر ام أتره  تذبذب

 سرلمم ت هم تن يللذ بأخع ت ج لمتم تن طات   تذل 
 ،مد  ت هم تلك  بعد تلك   ج د  تن أت  السمات تال  

 الي  تذاي ،ر ى لقل  ت،ا   ك  اتر  قد باع ى افسه
 بف ر سلا ى ملا لم يثق  خدتتهما ت م بعقد ت بد 

 به ال ا م التركم أار  ت رب    ا سم  الدتر تذا اغتدا
 عرلا ،ف م    ن ار  ت ر  به  تا جئد ام تدحرهما تتطلعا

  ألجل به غفران زلم تذا   ل   م أب ى هللا خالقم
أانننلز بهنننا انننم الح نننر تنننن خطانننم   أجعله لم ام المعام ذخررا

 الل ى
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 اج.     تم ساعم  ستلن برتا 
 
قننننا  ال ننننيإل الفقيننننه   أتننننرن النننندين عبنننند اللتنننناب بننننن سننننالل   

 حمد بن  يميم  حير م ال يإل  قم الدين   ا تام أ ال ااعم   
 لي  ام الدايا لمرت خللم ،  حم له المما   ل م 

 ،      تلى اافرا  ،علم ،  خ  تفال  ل لر 
 ما م المل   الاقا   ن يبرد لي  ياقى تن تله البرا،ا

  سهام ما ماي    أجفان جلما عرن   سحى بمدت  لي  يرقأ
 أ  ،علم اأ  ،جلم ا بطيفهم    بالجر  بمهجتم   لي  يبرا

 ع.  برا    اره ح.ام ي.يد ت  لما بم تن تسعد   أ  تعرن ؟
 االذا قد قبى بهذا تريد  ي  افسم    عاتلم با طاال

 عدم المث  ام ال.تان اريد قد لز  ا تتام علم  مين
 بال ال   بقلبم لها  قلم ،ا لح.ن عليه   عم البرا،ا

 ده ترم مس ن البدع ع  ،ان خيإل ا سالم عقال  اقال
  تل ام ال.تد  العفاف ،سلم ،ان ام العلم  ال جاعم اذا
  عن ال  ر للباام يذ م ،ان بالعرف آتراي   ن للحل

  عن اللهل  البال  بعرد ،ان ى ذا،راي ك   قد
 يلم ان  رن   سره ت هلم تا  ى  ابرا  سل سجن
 لحلمأبي  اللجه   ام الثر  ت   لنه ايبرال غسالي  ما ا
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  البرا،ا تن ك  حم  الم حرن  اام على الرت ، تسجى
 ن   ل  ام ج م ال للم خللم   حد تن اره تا بدالم ح تها

 ،  ل    ق عر الجللم ،ا لها تن لزيم طاا ارها
 ،   قد ،مبم     قد ،علم ،ا ابن  يميم   علي  سالتم

 سلم  جلم،ا ابن عبد السالم    ،ا ابن عبد الحليم   حلم  ،سمل
  لح  ايخكا  حبراي  فرد ؟ ،ا تتام العللم   تن للفتا   ؟

 ام تعاارهما ترر  خديد  لفهم ال تاب  ال ق  بحر
 تن تن اا  تن ج ا  سعرد ،ا ب لخا ل   تن لا افعاي 

 ذا  ع د التحقر، علم جديد ،   قد تبم لد،  سماعا
 أ   علم ؟ ب    ت   بد  ل ا    لرد خعرا   أ،ات ا باجتماع

  ت حد ال بيم تهما  ريد طبد  ر اي    قدسد ت   ل  
 الحمنند ى  حننده   ننلى هللا علننى سننرداا تحمنند  آلننه    ننحاه 

  سلم  
 قا  ابن عبد الهاماح

  جد  ب ل  الدا ،قل  ح
أا د ال يإل ا تام العالم   تس د ال أم   بهات الدين القاسم بنن 

لى   ل فسننه اننم خننيإل ا سننالم  قننم تحمننلم بننن عسننا،ر   أبقنناه هللا  عننا
الدين أحمد بن  يميم تذين البرترن   ام يلم ايل عات ساب  لجن  عنام 

 ع رين   ساعما م   بم .لم بدت ،  
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 ،جر  السا لرن بنال ق نله قم الدين ألحى بحر علم     
 اق  تا خئد ام الاحر المحيل حناه بك  علم ارنه انف 

**** 
 ن  يميم ،قل  ح أ،باي  جد  ب طه ام اب

أا نننداا ال نننيإل  نننال  الننندين القنننلا، تنننن لفظنننه  اظمنننه   انننم 
 خلا  س م سد   ساعما م باعلا    بمسجد الح ابلم ح

 قاللا ح ابن  يميم ام الجسن   قلد ح لهم  
 ن ،عنج.ا م ايا ال بالقلنن،                           

  تا  الملا،   القالم ا تام أبل
 ىاب  ال رقط،علم    تا  أبل ال                        

 ن ح نب  الردين، انلل تندا    نب
 حتى القياتم تث  البدل ام ال س،                         

   ابله برن أتن  الفنب  ت نتهر
   إ اعاه تن ال.ادي، ام الحند                          

  جد  ب ل ال يإل سعرد الذتبم ،قل  ح  
ال نننيإل ا تنننام العنننالم الفالننن  ال اتننن    أ حننند متنننره   أا نننداا 

 اريد عرره   تتام المحققرن    قدلا أ مم المحد رن    قنم الندين أبنل 
الث نننات تحمنننلم بنننن علنننى بنننن تحمنننلم بنننن تقبننن  ابنننن سنننليمان بنننن ما م 

 الدقلقم المحد، ساتحه هللا  عالى ل فسه  
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ا سنالم    ير م ال يإل ا تام العالتم   الاحنر الفهاتنم   حجنم
 قننند ا ايانننام    قنننم الملنننم   الحننن،  الننندين   أحمننند بنننن ال نننيإل ا تنننام 
خنهاب النندين عبند الحلننيم   بنن ال ننيإل ا تنام العالتننم تجند النندين عبنند 
السالم بن  يميم الحراام   قد، هللا ل حه    الل لريحه   انم سن م 

  مان  ع رين   ساعما م    لم ير ال يإل لحمه هللا  
 
  أذل الدتلع الجاتدا    دم ع الهاتدا   عدمقا بالر ل 

  اسأ     ن   ام س،ال  تعتد  احا  تطي  ام الم از  ساعم
  ا ا  سبر  أ لى الهدا،م  هتد  اقط  عال ق  التم تم ات م

  اتجر مايا  ايتلل  سدم  مع  اا     مع أباطر  الم م
 اق ننننن  تنننننن الننننندايا القلرننننن     نزم 

 الفع 
 ر بسرر تجرمالجمر     س

 تتحبااي تتج ااي أت  الدم   لخ اع  ال رر    أ ح  أتله
 أحاابه    لحمه تن لم  سعد ن  عتبن تفالقا ياكم على 
 االعذ  أتبى تن اعا  ته د  مع المر ع بالاعام ,  عذله 

تنننننننناذا اللقننننننننلف عننننننننن السننننننننرا   
   حاب ا

 سال ا  ال ا بالعرات الفداد ؟ 

   ن  ن أخبننننننر بعنننننندتم العقرنننننن،
 خد 

  ل  الحما م ال  برقم  همد
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متعنننننم   سنننننف د ح اخنننننم القلننننن   أتا أاا   األبكرن   اإن  ام
 الردا

أينننننن المعنننننرن علنننننى الحطنننننلب تذا 
 عر  ؟

 أين المساعد ع د اقد المسعد ؟

أ  تننننا ملا تننننن ك نننند  عننننرف قنننند 
 تبى  

 لسبرله ام ل   لحد ت، د ؟

 هج تذت  أحمد ؟أين المحق، ا أين المحاتم عن خريعم أحمد ؟
 يهداه عالم ك  قلم يهتدا تا  ا تام العالم الحبر الذا
 يرترهم بمقالم المتسدم ؟ تن للرهلم  لل رال  بعده 

 تتلفعا بر اله المتهلم ؟ س  ع ه م،ان الرهلم   أتا غدا
 اع د له التقل   أعطد عن يد ا أ  على اع  التقى أطلاله
 العلم تل ا سردا عن سرد    ل، ال.تاما كابراي عن كابر

 فيه لري  العالم المتفرم قا تن ترل  بقاسرلن على  ر  
 بالفب  ،قذف بالعال   الس،مم  اعج  لقبر لم بحراي زاخراي 
 ،سر ،سِر ب عا ترد تلحد ب ر يا ر بال  ى تن جاته
 ال  السما   ال  ار  الفرقد ،ااد  سرر ب ع ه   حطه

  الفب   الللع الرحي  الجرد لتقمتا  الذا جم  العللم تلى ا
  جما  تذت  ذا الفبا   أحمد خيإل اياام  قم مين تحمد 
اتقاعنننننننندا   ،ننننننننا عننننننننرن بننننننننم   أ    معد قلبم يلم جات ابيه
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 أاجدا
 جسد حل  خلقا  حسن  لمم  سقد العهام عرا  قبر حله
   علقم يلم ال ل    سهدا ،ا تبل  العذا  اره  اابتم

  رمم المقا   بالفرا   ن  د  ال.تان لئيمتا بعد لز   ام 
  جمعد خم  ذ ا التقم المتبدم بدم  خم  الملحدين جميعهم

 ام ك  ذا قل    جه أسلم ،ا تن  ر  أقلاله تبيبم 
  سمام ك  أخم افا  تلحد ،ا كال  ا سالم تن أعدا ه
 ،متاز ام ا سالم ك  تلحد ،ا  احد الدايا الذا بعللته

 ،ا كاخا ال مات عن تست جد يياات عن تست رر ،ا حات  ا
 ،ا ماا  الفاقا  عن تستراد ،ا طالم ال بها  عن تترمم

 بجلال قبر  عن   رر المرقد قر  عرلن تجا لي   قد غ لا
  .تل ب رج  زترتا ال   ال دا ا أاما  ل  اللحلم حدا ،

 خبر الذا ير يه ك  تجلم ،ا خا م العلمات    بمل   الن
 تن غرر تا ت      غرر  رمم لرلم قا  العلم   قلن  احداا

 ب ر  أت  ال ااقرن بأحمد لل لم ،كن ختم اي مم أحمد
 فيه الفللا، ام المباي،  هتدا خلي ال را ه لم ي.  تن مأبه 

  قذا برئيته عرلن الحسد خيإل تذا أبرر ه ام تحف 
 ه لم ي فذ ،ف ى ال.تان  ذكر  ذ  الم قاا  ال ر  ال يم التم

 قد لتد كالع قات تا لم يلجد ،ا تن ير م له عديال ام اللل  
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 ،م برن خعلات الب.اا  جد جد ؟ ،م برن ل اا  الفالا   عل 
  رد ال جلم تن المياه الركد أل  المعلم    ن   ن كمحا  
 ببيا ها   ام ك  قطر   اهتدا قد كان خمسا للرحاب ت ررا

 طر  الهد  القليم ايلخد اأ لمد  الرلم أملكها ال سلف
   مل  أاد كمثله    كأن قد تا  الردي،  تا  تن عاميته
 ام يلت  ال اعم    إن ام غد  إذا تبى أقران عمر  اااتظر

 بمراب سرداا ال بم تحمد ل ن ل ا عن ك  خ  سللا
 جفن التقى القااد المتهجد  لم عليه هللا تا تجر ال ر  

    عد ها ستم  خمسلن برتاي   مد  الحمد ى 
 

  أ،باي للدقلقم   لحمه هللا  عالى ح
 

 أبدا    ن قل  يذ ب  يألم تا كفت تذا الرزت جفن  سجم
 سب، الحد ، به القبات المبرم لزت أ م جمي  أسماع اللل  
 ن لزت ت ه ام البريم أعظم لزت ،ج  عن الاكات   ياه

 دلاي ام ال فل،   ،عظم يج  ق يتبات  اللسن الفري  لذكره
خنننننم  البننننننحى    الرنننننا  لرنننننن   لزت له تل  ال جلم  كلل 

 تعتم
 لم يدل ق  تا البيان  أ،ثم تن عظم تلقعه    اام  خطاه
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 ،قبى به لب السمات   ،حكم ل  ما  جر  ايتلل بك  تا 
 مت  ،رلب  لم ، الطه مم  ايتر أعظم أن ،قلم باعبه

ذا ال طنننننننننن  أعظننننننننننم أن ينننننننننندا ا 
 يسى با

 تذا المراب أج  تما  علم

 حتى ،فاجئه الحمام الم،لم ،  يداا  حتفه عن أافه
 ي، يهم ع د ال طلب     ،عرم أعم اياام   اما له تن تلجأ
 ام تات ذا  الللم حتما ،قدم  المل   لم للجمي     كلهم

تننننننن أخطأ ننننننه ينننننند الحننننننلام، اننننننم 
 الراا

 نبد  دلكه تذا تل يهرم

 ام افسه    تعج  يتقدم لقبات ت،ج سيان ام خكم ا
 أحمد    ن حم علرها ،سلم أأخم   ن  اعد   الي  ب الد
  اعذله    الحمه   لعل   رحم ن  عذ  الاا،م على أحاابه

 ام ال ا، يلم البرن خال يرحم لل ط  يدخر الردي،    ن أل  
 ميلم الرحر     ن المطا،ا  دل  ن  حسبلا  ل  الحمام سلاجعا
  اللل   ذكر تلفها   اتر م تذ   حن ات ت م ألم السرا 

 تن غد  أقرااه  ت رم تا حال د أيدا الرم  ام تأز  
قننننننن  لنننننننم    قننننننند   تنننننننا  ا تنننننننام  تن ذا ،طر، ت  الفرا   جلداي ؟

 ايعظم  
  تبى التقى العالف المتلسم أ ما اريد الدتر أ حد عرره
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  فر تعدم  سلاه ام تذين خيإل ،سلم بجده   جده
 فيه   اما  لقاه تن ،علم خيإل كأن هللا أ مع سره 

 الرلم ت ه ،فسر المستعجم الرلم أ، ا عن غلات  سره
  يظ  طل  اهاله ن ،طعم قد كان ي، ر تن أ اه بقل ه 

 ج ا العرى بهد،ه    يقلم  يجلم بالملجلم ت ه    يرخد الن
 سكا تحرمبطهالا اي لاب ا  هر  له خيم التقى ا أاه
 يلم ال .اع العالم المتقدم  إذا  قاعسد الرجا    اإاه
  اللاقعا     تن به ،ستعرم ؟ تن ذا ير  للم كال  ،حلها

 تن ذا يرم    تن ،جر    ،فهم ؟  على ال رال  الملحدين تذا أ ل
  ال سإل  الم سلخ    م المحكم ، تااه ا لسا  ام تس امه
   يان تا ،حل  عليه المعجم   كته ع ع م الحر   طرقه
  ت لع    تج      تعلم تذا الذا للدين ت ه تعا 

   فم به خاه ال كل     حسم تذا ا تام الحجم الحبر الذا 
  م،اام  لزاام   حلم اب   زتد ن ،عد  عفم

 ام الفب  تم لع الجلاا  أبهم ل  ،ا ابن تجد الدين طلم باذخ
 م افسه   تن   ل   أعظما أقسمد تا   ا اترئ برياام
 ياكى سال    ال ال ، الم أبدا ترال  الاكات    حساه 

  لأ ه أابلهم    إن كاالا عملا حسد ه تذا  جد ه أعلم ت هم
  اللر  ،عق  تن سطاه   يلجم عقلله تذ عقلله   لر  كااخهم
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  ت اق     ترا    تهدم  اكى عليه جلات     تجات 
 ت ه المعالا    تل ت ها أ،رم  كرتد  زكد خال قه ال راف

  ر   تدا   خالما  حلم جمعد له أختا  ك  ابرلم
 ،ال م    الل ليا ها ن ،كثم تأل  ابا له البالم   افبله
 اأبى على   الم أط، أ  لم  لقد معل  ال عر يلم ابيه
 أن ن ،جر     ا ره تتقسم أاى ،جر  ؟  تن للازم حقه

 برن السطلل كعقد مل ي ظم ل   أمتعم أخذ  أ،ت  تا أق
 اعرى علم   اساعد الدت  الدم افد المدام   اساعد ه تداتعم 
 مت  المحاجم    فيه الع دم حا  المدام عن السلام   كأاه
  سقى  راه على المد    د م جام  لريحا بال ام غماتم

  حد التراب سحاب عفل تثجم  سقى قبللاي جا ل ه تن الرلا
 تن أجلها الجال المجا ل ،كرم ى لمن أتسى تجا ل  ر هطل 

أتسنننننى   حننننند ايلي عنننننر، تذ 
 ال  

 ارها    ال  ايلي ار ا تأ م

 ام ك  يلم ن  م     سأم تذا  أتال  السمات  حفه
 ل .يلها ام ك  يلم تلسم ،ا ألي  ر  به كر لم ج م 

 ترتاي  تذا المرد حم تكرم لسلاه به ألي أقام برتسها
  الحلل  الللدان ارها   دم اقلد تلى ج ا  عدن ل حه 
 ام تقعد الرد  الرلا  ت عم حسمااه  حد العرات    ل حه
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 يلتا لسان ااط، يت لم لل كان للقبر المحيل بجسمه 
 عر ااه تن خرر ليف ،قدم لسمعد ب راه بمن  ااى تلى

  هللا ألأف بالباام  ألحم تل ام جلال هللا أخرف ت . 
  الحجر    البرد العتر،    زت.م كى له السا  الطلاف   سبيه  ا

 بالذكر ام أسحاله يترام   عط  المحراب تن تتهجد 
 ام أتم    تل الفريد ايملم  ال ل، تن اسبلا تليه كلاحد

ألنننحد سنننطلل الفبننن  ،رنننع  
 اهمها

 ،ال ل أ باه ال لي  المبهم

 لفبا    عجما د  يت قيل ا اأبان ت كلها    أ ل  لت.تا
 زلإل الجلاا  جدله تتهدم  تن كان قد أتسى لترن تلمأ
 تدا   األخده    ن يتبرم الرب عان قد أعان  أ،مه

 تن كان تن ح ، عليه ،سلم  لريحه كالمس    ي  ، عالاه
 خراا     ي جد ام البالم   يتهم تن كان تذا الرزت ،عظم ذكره
 باعلاق  تسلم حر بررر   االربر أ،رم تلا  ، تاله

 تا سال  اي عان سلقا  رزم  على ال بم تن ا له  ال ه
  

 قا  ال يإل أبل بكر أحمد الدليبم لحمه هللا ح
 ،ان على ال س م التم اقلد ت ها اس تم تذه تا  لل ه ح
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اقلتهننا تنننن خنننل ت،لفهنننا ال ننيإل ا تنننام العالتنننم   أ حننند عرنننره 
تحمننننلم النننندقل      ارينننند متننننره   أبننننم الث ننننات تحمننننلم بننننن علننننى بننننن

 الا داما   قد، هللا ل حه  
  قا  أ،باي   خاتد  اي   الم قل  ع ه تا  لل ه ح

سم  علم الللد السعرد أبنل ال رنر   سنعرد بنن عبند هللا النذتلم 
الحريرا جمين  تنذه القرنردا الملسنلتم ح بمر ناا ال نيإل العنالم الر ناام 

يإل ا تنننام اي حننند  قنننم الننندين أحمننند بنننن  يمينننم الحرا نننم   بقنننراتا ال ننن
الفال  المحق، ال ات    جما  الدين أبم أحمد يلسا بن تحمند بنن 
تسعلم بن تحمد الساترا    ذل  ام يلم الثال نات سنام، ل ين  اي   

 س م  ال رن   ساعما م  
 كتنن  اا مهننا تحمننلم بننن علننم بننن تحمننلم النندقلقم حاتننداي   

 ترلياي ح
ن النندقلقم ينلم ان  ننرن  نلام انا م تننذه المر ناا ال ننيإل  قنم الندي

الع ننننرين تننننن المحننننرم سنننن م  ننننال،    ال ننننرن  سنننناعما م    ماننننن يننننلم 
الثال ات بمقبرا ا تام أحمد    حملد ج از ه على الرت ،   لحمه هللا 

  
  الدقلقم أ،باي لحمه هللا  عالى ح

 
  ألرم االاي ام الجلا   بعده تبى عالم الدايا الذا ع. اقده
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 أ،ف فه حر ا     جف م يرمه تسلس ادتم طلر، ال  خدا 
  تا حرلم الراجى تذا خاب قرده   يرجل التالقم     الفرا  ،رده
 الحجننننى  لننننم يتنننندا  قننننل بنننننا  م  تبى الطاتر اي لاب   ذ  العلم 

 برمت
 أقر له بالعلم   الفب  لده تبى ال.اتد ال دب ابن  يميم الذا

 .ن  لده جاتعها  ااماع للح بكته بالم طرا  أتلها
  ي تاقه ام  لمم اللر   لمه ،حن تليه ام ال هال  ياته
  ي دبه ار  ال طاب  جده  ياكى له الع ال الم  ج سه

  لما ،رعر للدايا  خده حمى افسه الدايا    عا   رتا
 لد،ه     رن ال ا، قد    زتده  لم ،جتم  ز جان تن خهلا ها
 ك  خمت أخده يعجاه تن   ي، ر عن اقر    فيه ق اعم
  ااس ه   ا ر ال.تان  تجده عليم بم سلخ الحدي   حكمه

 تتام   له تن ك  علم أسده ق،     اعل    طر  الجسم طاتر
  ن زا  عن الح،  برن لخده اما قا  ام ماياه تجرا  ن تل  
 ، رد مين المرطفى  يجده عللم ك  ر المس  تن ك  سررا
 الفب  اليف ر على ايلي لحده تنهللف تا لم التراب    تا حل  
 جمي  اللل  فيه    الق  ارمه ؟ فيا اع ه   تاذا حملد تا اتر  

 اما باله لم ،را تذ غاب  لمه  كان ل ا بحراي تن العلم ذاخرا
 ت لدا    العلم   الفب   لده  تا تا  تن  اقى التراايف بعده
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 اعده تذا عدم  زام  على تا  خلا آ الاي حساااي حمردا
  ل ن على ا جما  ،عك  طرمه  لسد تطيقا خر  ذا  تفرال 
 يراعى  مام الح  تن خان أ مه لقد اال  اي حاب ت ه تراحاا

  ى فيما قد قبى فيه حمده قبى احاه  هللا لاي بفعله
 تليه بطر  فيه ،عب، اده يد   راب القبر تن جات زا را

 حسن الث ات  تجده ل  ه   ن  حسبلا تا اا  عطر ح لطه
 ،حلطهم تن تاط  خيف حقده  كان يت   اجاي تكلال

 يبرن لعرن الحاذ  ال قد اقده  تا كان تن التبر ع د اتتحااه 
 ترير لهذا كان ،كره لمه  كان ،قل  الح،  الح، حلله

  ن خاف تن غمر   دم حرمه  ام الح، لم  أخذه للتم ن م 
 عليه   ارم ه كما غال  غمده العال  تا كان تن السيف غال  يد 
 ير   لمن لم ي،ا  الدتر لخده  لم  لهه الدايا  زخراها الذا 
  لما ،فال  علمه الجم  جده لقد اقد  ت ه المحاسن زي ها
عليننه متننا   قنند انناي اننم الطننر،   خببد ايقالم بعد تدامتا

 تده
  يال  تن عب   ثلم حده اللدتر تالم الثر  تن تحق،  

   حراي تن ايابا  قد غي  عده  كان تتام ،ستبات ب لله
  ل ن قبات هللا   تن ذا يرمه ؟  ك د ألجى أن ألاه     التقى 

 ،عل  بالمأللف تن ن يلمه ار  المل  تأللف الطااع   ل ما 
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  حر ا،ام بان   تذ بان  برمه  اآه على  فري، خم  تجم  
    ال   ،حفل عهده تحاس ه أن تاها اف  عهد خ    ربد
 غداا اأ  ع ه الردي،  لاده  تا عذل مت  ن ،جيا بدتعه
  تا حرلم الراجعم تذا حال قرده ير م ايتاام    الم ا،ا قرده

  قلبم لاعدا ع   أجج قرده علي  أبا الباا، االد تداتعم
  إن غاي متعم   االدتات  مده على تثل  ا ن المرا م تااحم 

 قلا على ايعدات لم ،أ  جهده سالم خدا عالفخدم  عر  ا 
 عال قدله ع د ا له  تجده  ركد لهم مي اتم  ر  عالم

  عقداي لهذا الدين أ رم عقده  ك د لمجملع الطلا ا تقتدا 
امنننذ  نننر   حننند ايلي  نننل    ك د ل يعا للمريد  عرمم

  لمه
تلننننى الننننللع ال نننناام الننننذا  نننننا   جمعد عللم اي لرن ت  التقى

 حمده
 ق، ن    خرر القل  ع د  جده  ك د  قم الدين تع م   للا 
  ذ ب  جيا الربر قد ق  ج ده  لحلد  خلفد القللب جريحم

 تدا تا بد  اجم  أخرف سعده  علي  سالم هللا حيا  ترتا
  مد  تم ا  ان  خمسلن برتا    
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 فهرس الموضوعات
 

 لحمه هللا  عالى  -،لمم لإلتام ابن  يميم 
  رجمم ا تام ابن  يميم

 قرم تح ته   كما ير يها تل افسه  
  اا  لد الظلم  -
 تتاام المسلم جريمم -
  بدي  كالم ال رم -
 خهاما القباا بعقردا ال يإل -
 اعتمام السلطا  على جهلم المتعالمرن -
 سب  اتا ا ا تام ام العقردا   ال قمم عليه -
 ا جماع على أن استلات هللا حقيقم -
 ام تسألم انستلاتتا قا  السلا  -
 تتابعم ال رلم له على العقردا -
 تعاام ال رع ام العرف -
 ت الفم ال رلم ي متهم -
  سات  ال يإل ت  خرلته -
 تسألم انست ا م -
 آماب زيالا ال بم  -
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 عقردا ال رلم ام أت  القبلل  -
 الفر  برن التلس  الجا .   انست ا م  -
 بع  المرامل   المراج  -
 الفهر،  -
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