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 تأليف 

 أبي يزن حمزة بن فايع الفتحي 

 إمام وخطيب جامع الملك فهد بمحايل عسير
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 وقفات بهية 1

 المقدمة

إن الحمد هلل ، نحمده ،ونستعينه ونستغفره ونتوب 
، ومن سيئات أعمالنا إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا

من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له 
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين وبعد ...

فهذا درس من سلسلة )الدرس العام المنوع ( الذي 
ألقيه كل يوم إثنين ،امتن هللا به وأعان ، وشارك عدد 

ديده ، فكان من من اإلخوة في دعمه ، وتصويبه ، وتس
( درسًا في مختلف 35نعمة هللا ، أن تم القاء قرابة )

مة فنون الثقافة الشرعية ، قصدنا من خاللها توجيه األ
، وتزكية النفوس ،وتثقيف الشباب ، واالرتقاء بالفكر 
اإلسالمي ، وإضفاء لمسة تجديدية على الدروس 

 الدعوية ،ونرجو أن نكون أصبنا شيئا من ذلك .
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 وقفات بهية 2

المسئول أن يديم علينا نعمة االيمان، .وأن  وهللا
 يجزي اإلخوة الداعمين خيرا .

وسوف تاتي هذه الدروس والمجالس ،ضمن سلسلة 
)تثقيف المسلم (وأستهلها بهذا الحديث عن علم كبير 
وإمام فذ هو شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومع هذه 

 ( من حياته .الوقفات البهية)

 

 هـ1426محرم 25األحد 
م2005س مار  6
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 وقفات بهية 3

 

الحمدددد هلل حمددددًا كثيدددرًا ريبدددًا مباركًابيددده ، كمدددا يحددد   
ربندا ويرضدى و صددلى هللا وسدلم وبدارك علددى نبيندا محمددد 

ـواا وعلى آله وصحبه أجمعين "  ـواا اقَّوو ََ مَمُو ي يا َأيَُّها الَّـِي
ـُيموو َ  ََّ ِيالَّ َوَأتـموم مُّلا ا يـا َأيَُّهـ  ّللاهَ َحقَّ قوَواقيهي َواَل َقموـوقو

ــُي ا َل وــما  ْا يَدا ي َ َوقوولوــوا َقــوال َصــدي ــوا ّللاَّ ــوا اقَّوو ََ مَمُو ي الَّــِي
َوـدا  ـوَلهو َْ َ َوَرصو ـها ّللاَّ ْي ُوتوـوَك وما َوَمـَ يو َماَل وما َوَيغافيرا َل وـما  َأعا

يَما َزا َعظي َ َولاَمُظوـرا  َْاَز َْوا ـوا ّللاَّ ََ مَمُووا اقَّوو ي ِي َيا َأيَُّها الَّ
ٌس مَّ  َ َخبييٌر بيَمـا قممُـو  َتفا َ ِي َّ ّللاَّ َمتا ليَغٍد َواقَّوووا ّللاَّ ا َقدَّ

 . 

 أيهدددددددا اإلخدددددددوة الكدددددددرام ل عندددددددوان درسدددددددنا لهدددددددذه الليلدددددددة ل
ــة)  ــَ قيمي ــاس مــين ايصــ م اي ــة مــَ حي ــات يهي (  وقف

رحمه هللا تعالى رحمة واسعة د هنداك فدي بلددة حددران فدي 
متينة العلدم والددين الجزيرة بين الشام والعراق برزت أسرة 

تسمى آل تيمية، وإبان غزو التتدار لتلدك المنةقدة انتقلد  
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 وقفات بهية 4

األسددرة ببتبهددا وتراثهددا العلمددي، إلددى دمشدد  وفددي الةريدد  
حاول التتار اللحاق بهدم وبغيدرهم مدن المسدلمين، الفدارين 
بدددينهم فالتجددإوا إلددى هللا وابتهلددوا إليدده بالدددعاء واالسددتغاثة 

، وهنداك فدي دمشد   هدر حتى نجداهم مدن كيدد المدالمين
مدددددن هددددددذه األسدددددرة )غددددددالم صدددددغير( يددددددافع بدددددرزت عليدددددده 
عالمات النجابة والعبقرية، مدا نمدر فدي شد  إال حفمده، 
وما رالع كتابًا إال انتقش في ذهنه  وبدأ يشديع ذكدره فدي 
الشام ويتحدد  الخلد  عددن ذكاوده وعبقريتده ونباهتده، وقدد 

ة ( أنده ذكر ) صاح  العقود الدرية من مناق  ابن تيميد
اتفدد  أن حضدددر بعدد  مشدددايخ حلدد  إلدددى دمشدد  فسدددإل 
عن غالم اسمه أحمد بن تيمية وأن هللا وهبه ذاكدرة قويدة 
فسددإل خياردددًا فدددي رريدد  كتابددده قدددال ل أتعددرف أحمدددد بدددن 
تيميددددة ا  قددددال ل نعددددم هددددذا رريدددد  كتابدددده ) يعنددددي رريدددد  
ذهابدده إلددى الدددرس ( فدداجلس هنددا، سدديمر بعددد قليددل وبعددد 

م، وبيددده ألواحدده فقددال لدده الخيددا  ل مدددة حضددر هددذا الغددال
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 وقفات بهية 5

يا شيخ هدذا هدو أحمدد بدن تيميدة فاسدتوقفه الشديخ الحلبدي 
وقددال يددا بنددي أكتدد  هددذه األحاديددث فددإماله بضددعة عشددر 
حددديثًا فقددال ل انمددر إليهددا، فنمددر فيهددا ثددم قددال امحهددا ، 
فمحاهددا ثددم قددال أعدددها علددي   فإعادهددا كإحسددن مددا أندد  

ادًا فقدال ل أنمدر فيهدا  سامع . ثم أمداله بضدعة عشدر إسدن
فنمدددر فيهدددا مدددرة واحددددة، ثدددم قدددالل أعددددها علدددي  فإعادهدددا 
كإحسن ما أند  سدامع ، يقدول صداح  العقدود فقدال هدذا 
الشيخ الحلبدي ل )إن عداه هدذا الصدبي ليبدونن لدده شدإن 
فإنددده لدددم يدددر مثلددده( وقدددد صددددق  بيددده فراسدددة هدددذا الشددديخ 

ز في  الحلبي فمهر لهذا الغالم شإن وأي شإن، حيث بر 
العلوم، وقرأ الكت  واستمهر اآلثار وفاق األقران ،ومهر 
المصدددنفات، بفضددددل هللا تعددددالى وتوبيقددده، فلقددددد منحدددده هللا 
عز وجل ذاكرة هي صداعقة، ووهبده عبقريدة ندادرة، حتدى 
ُعد من) أذكياء العدالم( واعتبدر فدي زمنده) ندادرة العصدر( 
وأندده أعجوبددة الزمددان . يقددول بيدده بعدد  أقراندده وقددد كددان 
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 وقفات بهية 6

ن خصددددومه المنصددددفين وهددددو الشدددديخ كمددددال الدددددين بددددن مدددد
الزملكدداني رحمدده هللا وكددان مددن خصددوم ابددن تيميددة، لكندده 

 ممن أنصف في حقه كثيرًا يقول بيه ل 
  ماُا يوول الواصفو  لـــه

 وصفاقه جُت عَ الحْري  
 هـو  حجــة هلل قاهــرس 

 هوكيُُا أعجوكة الدهــري   
  هو مية لُخُــق ظاهــرسٌ 

 ا أركت عُى الفجري أتواره 
وقددد كددان هددذا الرجددل )اإلمددام المقدددم( نعمددة مددن هللا   

جسيمة على هذه األمة وال سيما فدي التصددي للمخدالفين 
من أهل البدع كالرواف  والبارنيدة واالتحاديدة والحلوليدة 
كمددا أشددار إلددى ذلددك الحددافي بددن حجددر فددي ترجمتدده فددي ) 

رد الدوافر ( الدرر الكامنة (  بدل فدي تقريضده لكتداب ) الد
البدددددن ناصدددددر الددددددين الدمشدددددقيل) فقدددددال إن مدددددن أعجددددد  
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 وقفات بهية 7

العج  أن هذا الرجل كان أعمدم النداس ايامدًا علدى أهدل 
البدددع مددن الددرواف  والحلويددة واإلتحاديددة وتصددانيفه فددي 
ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فيهم ال تدخل تحد  الحصدر( أ 
هدددد . وذكدددر شددديخنا العالمدددة الفاضدددل محمدددد بدددن صدددال  

حمددده هللا فدددي مقدمدددة شدددرن الواسدددةية أن هدددذا العثيمدددين ر 
الرجل كان نعمة من هللا عميمة على هدذه األمدة لمدا لدده 
مدددن مقامدددات جليلدددة، فدددي التصددددي ألهدددل الباردددل والدددذب 
عددددن الشددددريعة . وبالفعددددل فإندددده نعمددددة مددددن هللا علددددى هددددذه 
األمة، فقد جدد  عقيدة السلف، وأصدل  جواند  االعتقداد، 

وحمدددل رايدددة الجهددداد، وأسدددس وحددارب البددددع، والمخالفدددات 
مدرسدددة الددددليل، ورد النددداس للكتددداب والسدددنة، فكدددان زمدددان 
ابددن تيميددة )زمانددًا سددعيداً( و بهيجددًا فددي الحيدداة اإلسددالمية 
 بمددددا حصددددل مددددن خيددددرات عميمددددة وفضدددداول كثيددددرة علددددى 

 هذه األمة .
 زماتك بلما  وعْرك أخضر 
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 وقفات بهية 8

 وُكراك عْفور مَ الوُب يُورو   
 يُة دخُت عُى قاريخُا ُات ل

 ْرائحة المارين ملك وعُبــرو   
 لملت أماتيُا ْلالت جداوالَ 

 وأمْرقُا حبَا وما زلت قمْـرو   
 أحبك ال قفلير عُدي لْبوقي

 أْلر ماُا والهـوى ال يفلـرو   
وسددوف أعددره هددذه الصددفحات المةويددة مددن حيدداة ابددن 

 تيمية من خالل الوقفات التالية ل
 الوقفة األولى : العبودية الحقة :

إذا مددددددددن  هللا علددددددددى العبددددددددد بةاعتدددددددده، وذاق حددددددددالوة  
اإليمددان، واسددتةعم الةاعددة انقةددع لهددا متلددذذًا بإسددرارها، 
ومدركًا لفواودها ، ولقد وصف شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة د 
رحمددده هللا د بددددوام االبتهدددال  واالنقةددداع هلل عدددز وجددددل . 

لـم أر ملُـه ْـي ايمهالـه واصـمغاكمه وكلـرس يقول الذهبي) 
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 وقفات بهية 9

وهددذه هددي العبددادة أن يبددون العبددد كثيددر القصددد  (قوجهــه
والتوجددده إلدددى هللا عدددز وجدددل بالمحافمدددة علدددى الفدددراو ، 
واسدددتغالل األوقدددات فدددي النوافدددل، واإلكثدددار مدددن ذكدددر هللا 
ومدن قددراءة القدرآن وال سدديما أثندداء العشدر  المباركددات مددن 
ذي الحجة وهي من المواسم الفاضلة التي ينبغي للمسلم 

هدددا وأن يبثدددر مدددن قدددراءة القدددرآن ومدددن أال يغفدددل عدددن خير 
التكبيددر والتحميددد والتهليددل. وقددد ذكددروا عندده أمددورًا عجيبددة 
في العبادة واالنقةاع للباري عز وجل فذكر عنه أنده إذا 
اشددبل  عليدده مسددإلة أو تعسددر عليدده فهددم آيددة التجددإ إلددى 
مسدجد مددن المسدداجد المهجددورة ومدرع جبهتدده علددى التددراب 

ــم مدوردد )  ــا ممُ ــا مفهــم الُهــم ي ــي وي ــراميم عُمُ م وإي
( وقددال فددي الكواكدد  الدريددة وهددو كتدداب صــُيما  ْهمُــي 

 غيددددددددر العقددددددددود للشدددددددديخ مرعددددددددي بددددددددن يوسددددددددف الحنبلددددددددي
أته كا  ْي ليُة مُفردَا عَ الُـاس كُهـم خاليـَا يركـه ) 

عز وجل ضارعَا ِليه مواظبَا عُـى قـ وس الوـرم  المظـيم 
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الُهارية وكا  مكررَا ألتواع العبادات والممبدات الُيُية و 
ُِا دخل الْ س قرقمد ْرائْـه حمـى يميـل يمُـه ويلـر  
(، فتإمل إلى الخشوع واإلابدال علدى هللا عدز وجدل وكدان 
إذا صددلى الفجددر مبددث فددي مصددالة يددذكر هللا عددز وجددل 
كثيرًا وذكروا أنده كدان يدردد سدورة الفاتحدة إلدى أن يتعدالى 

يدده النهدار ، وحدد  ابددن القديم فددي بعد  كتبده أندده جداء إل
هــــِ  وقددددد ارتفددددع النهددددار فاسددددتغرب جلوسدددده فقددددال لدددددهل ) 

(، فإصددب  الددذكر  غــدوقي لــو لــم أقغــدها صــوْت قــواي
وأصددبح  العبددادة هددي غددذاءه وشددرابه ال يسددتغني عنهددا، 
وال يسددددتةيع التنددددازل عنهددددا كمددددا أن اإلنسددددان ال يسددددتغني 
عددددددن الةعددددددام والشددددددراب إذا جدددددداع فهددددددذا أصددددددب  قوتدددددده، 

واالنقةدددداع هلل عددددز وجددددل وأصددددبح  لذتدددده فددددي االبتهددددال 
ِتــه لي ــط خــا ري ذاكددرًا ومتددإماًل ومتخشددعًا ويقددول هددو) 

ـــيه  ـــي قاـــكل عُ ـــة الم ـــي الملـــ لة أو الاـــل أو الحال ْ
ْ صـــمغفر ل ألـــط مـــرس أو أللـــر أو أقـــل حمـــى يُاـــر  
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 وقفات بهية 11

( وهددذا خلدد  عمدديم الْــدر ويُجُــي ِمــكال مــا أمــكل 
ينبغي أن يتصف به كل مسلم، إذا أشدبل عليدك أمدر أو 

عليك حاجة فإنك تبتهل إلى هللا عدز وجدل ببثدرة  تعسرت
الددددعاء ، والةدددالب أثنددداء االمتحاندددات قدددد يضددديقون مدددن 
بع  المواد وبع  األشياء الصعبة أو بعد  المنداه  
الةويلددة، والمشددروع للمسددلم أن ينقةددع إلددى هللا عددز وجددل 
بالدعاء وكثرة الذكر وكثرة االستغفار حتى ييسر هللا عز 

كددروا عندده أندده كثيددر الددذكر هلل فكددان وجددل رريقددك . ثددم ذ
وألو  يذكر هللا على كل حال في كل مبان يقول هو ) 

ـــــدرو  أو  ـــــي الملـــــجد أو ال ـــــي اللـــــوم أو ْ ُِاك ْ
المدرصة ال يمُمُي مَ الِكر واالصمغفار .ِلـى أ  أتـال 

( وقدددد ذكدددرت عاوشدددة رضدددي هللا عنهدددا كمدددا فدددي مُْبـــي
يــــه ا  الُبــــي صــــُى ل عُصدددحي  مسددددلم أنهدددا قالدددد ) 

ــه  ــى كــل أحيات ــِكر ل عُ ( وقددال هللا عددز وصــُم كــا  ي
وَ  ّللاهَ ا وجدددل فدددي صدددفات أولدددي األلبددداب  لورو ِا ََ َيـــ ي لَّـــِي
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ــــقي  ــــي َخُا ْي وَ   ــــرو ما َوَيَمَف َّ ــــوكيهي ُو ــــَى جو َياَمــــا َوقوموــــوَدا َوَعَُ قي
َحاَتَك  ــبا َ  صو ــَت َهــِا َبــا ي ــا َمــا َخَُوا ــَماَواتي واالرر َركََُّ اللَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ  ويَُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاري َْ   اَ  الَُّ
( ثدددم المتإمدددل لسددديرة هدددذا اإلمدددام العمددديم  6)آل عمدددرانل

يجددد أندده كددان يتددنعم، ويتلددذذ بنعمددة الفقددر،  فإندده مددا كددان 
غنيدددددًا، وال شدددددغل مناصددددد  والرواسدددددات ولدددددم تكدددددن عندددددده 
أرصددددده يحددددتفي بهددددا ، بددددل كددددان  فقيددددرًا وكددددان يستشددددعر 
 عبوديدددة الفقدددر والتدددذلل واالسدددتكانة هلل عدددز وجدددل ، يقدددول

ابن القديم عنده فدي مددارس السدالكين) أنندي لدم أشداهد هدذه 
الحالددددة يعنددددي حالددددة الضددددعف والفقددددر تجدددداة هللا عنددددد أي 
شددخب بمثددل مددا شدداهدته  فددي شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة 

 لوكا  يُادفقد كان يقول ما عندي ش  وال مني ش  

 وهكِا كا  أيي وجدي( أتا المكدي وايَ المكدي 
فقيددددر، وهبددددذا، وهددددذا مددددنه  يعنددددي أنددددا الفقيددددر ابددددن ال

ومنددوال  سددار عليدده آبدداوي وأجدددادي، وكددان يبثددر الددذكر 
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هلل تعالى في الملمات، وفي الشداود واألمور، التي تعبر 
السددددعادة علددددى الندددداس، فإنددددك أندددد  مددددثاًل إذا حصددددل لددددك 
 ددددرف أو حصددددل لددددك أمددددر أوأتتددددك ضدددداوقة فددددي حياتددددك 

تعسدددر عليدددك يومدددك، وربمدددا الدددورد الدددذي كنددد  تقدددرأه مدددن  
قدددراءة القدددرآن أو مدددن شددد  ،أو العلدددم الدددذي كنددد  توا ددد  
عليدده، أو قراءتددك تعةلهددا وت خرهددا، أمددا هددذا الرجددل فإندده 
كان كثير الذكر هلل  حتى فدي األمدور التدي تعبدر أحدوال 
النددداس كدددالكروب والغمدددوم واألحدددزان . فمدددثاًل لمدددا أدخدددل 
السددددجن وُسددددجن فددددي بعدددد  المواقددددف الصددددارمة وبعدددد  

جوع عنها وقدال ل مدا ينبغدي كتمدان فتاويه التي رف  الر 
مـا يفمـل أعـدائي يـي أتـا جُمـي وكلـماتي العمل قال ل) 

ْــي صــدري ن أيــَ رحــت ْهــي ممــي ن ِ  صــجُي خُــوس 
( ، فهددو إذا وقمُــي مــهادس وإخراجــي مــَ يُــدي صــياحة

ُسددجن يقددول أنددا أختلددي بددذكر هللا، و أقددرأ القددرآن، ولددذلك 
حصددي  سددوف يددإتي معنددا أندده فددي آخددر سددجنة لدده، وقددد أ
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وسددببها  أنهددا سددبع سددجنات مبددث سددنة وأحددد عشددر شددهرًا  
اإلفتدداء فددي مسددإلة شددد الرحددل إلددى زيددارة قبددور الصددالحين 

كمــاتيَ بدالمنع ، خدتم القددرآن فدي ذلددك السدجن أكثدر مددن) 
( وكددددان يبتدددد  العلددددم ويقددددرأ ويراجددددع ويحفددددي وتإتيدددده مــــرس

المسدداول وهددو فددي السددجن . فددانمر مدداذا يقددول يقددول مددا 
بدي إندا جنتدي وبسدتاني فدي صددري القدرآن يصنع أعداوي 

معه، يتلذذ بذكر هللا عز وجدل يخلدو بربده متدإماًل خاشدعًا 
مقتربًا من هللا عز وجدل ويقدول ابدن القديم كمدا فدي الوابدل 

وعُم ل ما رأيت أحدَا أ يب عياَا مُه مه الصدي  ل) 
ــا ُِا  مالــا  هيــه مــَ الحــبس والمهديــد وايرجــا ن وكُ

اءت يُـا الظُـو  أقيُـا  ْـي صـجَ اممد يُا الخو  وص
الوُمة ْما هـو ِال أ  تـرا ن ْمُاـر  صـدورتان وقحْـل 
ــه  ــى جُم ــه عُ اللــمادس ْلــبحا  مــَ أ ُــه بمــ  خُو
وأراهــم مــَ تلــيم الجُــة وهــم ال يزالــو  ْــي دار الممــل 

ـــدتيا ( ونقدددل عنددده كلمتددده المشدددهورة ) والعبـــادس ِ  ْـــي ال
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د كدان د (، فقدجُة مَ لم يـدخُها لـم يـدخل جُـة ا خـرس 
رحمه هللا د كثير العبادة وكثيدر االبتهدال وكثيدر الدذكر هلل 

 عز وجل مع ما يمر عليه من أنكاد وشداود .
 الوقفة الثانية : الشغف بالعلم :

ونقصددد بهددا محبددة العلددم، والتلددذذ بدده، فقددد حبدد  هللا  
عز وجل إليه العلدم مدن الصدغر، فإقبدل عليده ببليتده، مدا 

ل انقةدع للعلدم كثيدرًا، والسدب  أعةاه سداعة أو سداعتين،ب
يعود ب عد توفي  هللا إلى أنه نشإ في بيد  علدم، وذلدك أن 
أباه وجدده عالمدان كبيدران ولهدذا يقدول الدذهبي فدي بعد  

لا  أيو  عالمَا كالُجم وكـا  جـد  عالمـَا التراجم له ل ) 
ـــــــة عالمـــــــَا كالاـــــــمس(  ـــــــَ قيمي ـــــــا  اي ـــــــالومر وك   ل

  َـــلي و ـــَة الَُّيا ـــا مَي َت ـــَرسَ ََْمَحوا ْي ـــاري موبا َه ـــَة الَُّ ـــا مَي َُ .  َجَمُا
فامتزس ح  العلم بدمه وعصبه، لذلك قالوا فدي ترجمتده) 
أته ما خالط الُاس ال ْي ييـه وال مـراء وال ممامُـة وال 
قجــارس وال ماــاركة وال مزارعــة وال عمــارس وال كــا  تــاظرَا 
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لوقــأ أو مبامــرَا لمــال وال كــا  مــدخرَا ديُــارَا وال درهمــَا 
ماعــَا وال  مامــَا وإتمــا كاتــت بضــاعمه مــدس حياقــه وال م

وميراكه بمـد وْاقـه المُـم ِقمـداء بلـيد المرصـُيَ محمـد 
( الدذي  قدال " العلمداء ورثدة األنبيداء صُى ل عُيه وصُم

ألن األنبيدداء لددم يورثددوا دينددارًا وال درهمددًا وإنمددا ورثددوا العلددم 
 يوـول مـافمن أخذه أخذ بحي وافر " وذكر عنده الدذهي )

( يعندي يقددرأ يقلد  العلدم يراجددع رأيمـه ِال  وْـي يــد  كمـا 
يحدددرر المسددداول كمدددا ذكدددروا عدددن بعددد  أصدددحاب الهمدددم 
العالية والجادين ذكروا عن الجاحي أنه ما رؤي إال وفي 
يده كتاب يبحث ويقرأ، وذكدروا عدن جدده مجدد الددين ابدن 

( أندددده كددددان إذا ذهدددد  مُموــــى األخبــــارتيميددددة صدددداح  ) 
ر قارودددًا ،يقدددرأ عليددده شددديئًا مدددن العلدددم لقضددداء الحاجدددة يدددإم

 حتى ال يضيع الوق  .

 قُك المْا مَ هِ  المْيةا 
 ما قُد الحية ِال الحياة   
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ددددرو أن يبدددون مقددددباًل  فبيتددده بيدددد  علدددم وديددددن، فدددال غ 
علددددى العلددددم ببليتدددده، بددددل منددددذ صددددغره ولددددذلك أفتددددى دون 
العشرين وعقد مجالسه دون العشدرين، ولهدذا كدان يةدالع 

( كما قدال أبدو إسدحاق ح وس المُمالرجل أدرك) كثيرًا . ف
 اإللبيري واعمًا ابنه أبا ببر .

  أبا بكر دعوقك لـو أجبت
 ِلى ما هيه حظك لو عوُت   

  ِلى عُم ق و  به ِمامـــاَ 
ًَ ِ  تهيت وإ  أمرتَ           مْاعَا

ااهـا   ويجُو ما بميُك مَ غي
 ويهديك الْريق ُِا ضُُــتَ   

 ليس يُبو هو المضب المهُد
 قْيب بهَ مواقــل مَ أردتَ    

 وكُز ال قخا  عُيه لْــَا 
 خفيأ الحمل يوجد حيث كُت   
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 لكم يوول له 
   ُْو قد ُقت مَ حُوا   ممـاَ 

  كرت الممُم واجمهـــدتَ  
  ولم ياغُك عُه هوى مْـاعٌ 

هـا ْمُــت    وال دتيا يزخْر
  وال ألهاك عُه أتيــق رور

 ـــا كُفتوال خدر يزيُمه  
   ْوـوت الرو  أروا  المماتـي

 وليس ب    ممت وال مركَت  
لكدن نحدن اليددوم فدي زمننددا ،أصدب  قددوت الدرون شدديئًا 
آخددر، أمددا هددو فددإن قددوت روحدده هددو اإلابددال علددى العلددم 
والقددراءة، وهنددا خبددر عجيدد  ذكددره ابددن القدديم تلميددذه الددذي 

ويدددده تددددإثر بدددده كثيددددرًا، والزمدددده كثيددددرًا، ونقددددل كثيددددرًا مددددن فتا
وبحوثدده، كمددا قددال الحددافي ابددن حجددر فددي ترجمتدده فددي ) 

( في نقدل األكر ال بير( فإن ابن القيم له )الدرر ال امُة 
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بحدددو  وفتددداوت ابدددن تيميدددة، نقدددل  ابدددن القددديم عجبدددًا فدددي) 
( وهددو مددن الكتدد  السددهلة الةريفددة البددن روضــة المحبــيَ

القدديم روضددة المحبددين مةبددوع فددي مجلددد لةيددف ، يقددول 
ه مـرر مـرس ْجـاء  الْبيـب ْوـال لـه ِ  أتعن شيخه) 

ــك لُمُــم وقدريلــك قزيــد المــرر ُُْْــحك يمــرك  قراءق
الوراءس مدس حمى قبرأ ْوال له مـين ايصـ م ايـَ قيميـة 
رحمـه ل ـ أحالمــك ِلـى مهُمـك ألــيس الْبيمـة  بيمــة 
الُفس ِ  ْرحت وصرت اتجُى ما يهـا مـَ الغـم والُ ـد 

يُاـر  صـدري قـال قال تمم قال ِ  تفلي قلر بالمُم و 
( وبالفعدل الْبيب مممجبـَا  هـِا مـل خـار  عـَ ع جُـا

أن  إذا وجدت لذتك في ش  معين فإنك تإتيه ولو كند  
سددقيمًا متعبددًا هدددزياًل وذكددروا عنددده د رحمدده هللا د أندده كدددان 
سدددريع القدددراءة سدددريع الكتابدددة وأيضدددًا نقدددل ابدددن القددديم فدددي) 

به شخب ( أنه كان يبت  في يوم، ما يبتالوايل الْيب
المويــــــدس فددددددي جمعددددددة يعنددددددي أسددددددبوعًا كدددددداماًل ، وهددددددذه )
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( التي أتعب  الناس وعبدف النداس علدى شدرحها الحموية
َقمدس وال يقرؤها إال رلبة العلم الجادون، قالوا كتبها فدي) 

( كتبها فدي مجلدس واحدد بدين المهدر ييَ الظهر والمْر
والعصددر وهددذه العقيدددة الوسدددةية كتبهددا بعددد العصددر فدددي 

ز . وهدددذا يددددل علدددى علدددو همتددده د رحمددده هللا د وقددد  وجيددد
وصددبره وتوفيددد  هللا عددز وجدددل لددده فددذلك فضدددل هللا ي تيددده 
مدددن يشددداء وهللا ذو الفضدددل العمددديم . ومدددن شدددغفه بدددالعلم 
أنه كان يةالع فدي كدل وقد ، ولدم يبتدف بشد  ولهدذا قدرأ 

ــــوم الُوُيــــة والموُيــــة) (، وقددددرأ فددددي الحددددديث، وفددددي المُ
ألصدول، وفدي المنةد ، وفدي التفسير، وفي الفقده، وفدي ا

الفلسددفة، ورد علددى أهددل البدددع ولهددذا قددرأ كتدد  الرافضددة، 
( يدتكلم عدن الرافضددة مُهـا  اللــُة الُبويـةولمدا تةدالع )

ويبشددددف مددددذاهبهم وأبدددداريلهم ويثبدددد  مددددا هددددم عليدددده مددددن 
ضالل مبين كدالخبير والبصدير بهدذه الكتد  ،و قدرأ كتد  

الْـحي  الجـوا  النصارت ويدل علدى هدذا كتابده الفدذ ) 
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( تكلددم كدددالم الخبيددر الفددداحب لمــَ يـــدل ديـــَ الملـــي  
المددددق  فدددي هدددذه المدددذاه  وفدددي هدددذه النحدددل ، تكلدددم مدددع 
الفالسدددفة وندددا ر بعضدددهم وأثبددد  حيدددرتهم وأبةدددل مدددا هدددم 
عليدددده مددددن تقريددددر للعتقدددداد بوسدددداول عقليددددة وألددددف كتابددددًا 

درء قمـارر صخمًا فذًا ليس لده نميدر فدي العدالم وهدو ) 
 ولهذا قال ابن القيم في الكابية الشابية ل( المول والُول 

 واقرأ كما  المول والُول الِي 
 ما ْي الوجود له مبيه كاتي   

 الوقفة الثالثة : الجامعية الفريدة :

ره ،ألن يقرأ كل ش ، كمدا  أشدرنا،  إن شغفه بالعلم جَّ
قددرأ فددي كددل فددنع يجلددس معدده الفقهدداء مددن أهددل المددذاه  

ومددن فقهدده بددل يخةدد هم ،  األخددرت بيسددتفيدون مددن علمدده
يندددا ر فقهددداء المالكيدددة و هدددو حنبلدددي ربعدددًا تربيتددده حنبليدددة  
لكن بعد ذلك ش  كدل اآلفداق،  واتبدع الددليل كمدا سديإتي 

(  وعدددددددرف بالجامعيـــــــة الفريـــــــدسمعندددددددا فهدددددددو وصدددددددف) 
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باالسددددتبحار فددددي سدددداور العلددددوم الشددددرعية ، حتددددى العلددددوم 
حبدددده الدنيويددددة التددددي لدددديس لهددددا فاودددددة تعلمهددددا وقرأهددددا مددددن 

ندددده الشدددديخ كمددددال الدددددين ابددددن  قرا للمعرفددددة ، ولهددددذا يقددددول  
ٍَه مـَ المُـم الزملكاني د رحمه هللا د)  ئل عَ ْـ لا  ُِا صو

ــك الفــَ ن  ــر ُل ــه ال يمــر  غي ــي واللــامه أت ظــَ  الرائ
ـه ملُـه وكـا  الفوهـاء مـَ صـائر  وحكم أ  أحدَا ال يمْر
ــــــــــه اصــــــــــمفادوا ْــــــــــي  ــــــــــط ُِا جُلــــــــــوا مم  الْوائ

هدد  إلددى مصددر فددي بعدد  المددرات، ( ، ولمددا ذمــِاهبهم 
ورآه ابن دقي  العيد  المحد  الفقيه المشدهور الدذي عدده 
 السددددددددددديوري مجددددددددددددد القدددددددددددرن السدددددددددددابع فدددددددددددي منمومتددددددددددده 

 ل ْيها( قال قحفة المهمديَ ب خبار المجدديَ) 
  واللابه الراقي ِلى المراقي 

 ايَ دقيق الميد باقفامي  
لمدددا رأت شدددديخ اإلسددددالم ابدددن تيميددددة انددددذهل وتعجدددد  

رأيت رجَ  المُوم كُها ييَ يديه ي خِ ما يريـد وقدال ل ) 
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ــد  ( ثددم تكلددم ورآه ينددا ر ويلقددي دروسددًا فددي ويــدع مــا يري
 التفسدددددددددددددير فدددددددددددددازداد عجبدددددددددددددًا وذهدددددددددددددواًل منددددددددددددده وقدددددددددددددال ل 

( فقدالوا البدن دقيدد  مـا ظُُـت أ  ل بوــي يخُـق ملُــك) 
ــــو رجــــل العيددددد أال تددددتكلم معدددده أي تتحدددداور فقددددال ل )  ه

( ولدم يدتكلم وأتـا رجـل أحـب اللـكوت حفظه يحب ال ـ م
ــه معدده  وقددال ابددن سدديد الندداس اليعمددري رحمدده هللا ) ألفيم

ممَ أدرك مَ المُم حظَا وكاد يلموعب اللـَُ وا كـار 
حفظَا ن ِ  ق ُم ْي المفلير ْهو حامل رايمهن ِ  أْمى 
ْــي الفوــه ْهــو مــدرك غايمــه ن أو ُالــر الحــديث ْهــو 

ي ا لمُل والُحل لم يـر صاحب عُمه وروايمه أو حاضْر
ه مَ درايمـه وكـرز ْـي  أوصه مَ تحُمه ْي ُلك وال أْر
لل َْ عُى أيُاء جُله ولم قر عـيَ مـَ رم  ملُـه وال 

ــه ملــل تفلــه ( ، وقددال الذهبدددي د رحمدده هللا د ) رأت عيُ
ـــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــد ُك  ( وقدددددددددددددددددددددددال ل  لـــــــــــــــــــــــا  يموق

لــو حُفــت يــيَ الــركَ والموــام لحُفــت ِتــي مــا رأيــت ) 
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(، ما رأى هو ملل تفلـه ْـي المُـمبميُي ملُه وال ول 
ولقدددد بدددرع فدددي سددداور العلدددوم النقليدددة والعقليدددة كمدددا أسدددلف  
ففي الحديث قالوا ل كل حديث ال يحفمه ابن تيميدة فهدو 
حديث ضعيف ، وفي الفقده قدرأ كتد  المالكيدة والشدافعية 
والحنفيدددة أمدددا الحنابلدددة فقدددد تربدددى علدددى كتدددبهم وأحصددداها 

أجددزاء مندده ولهددذا كددان  ،ولدده شددرن علددى عمدددة الفقدده ربددع
إذا نا رهم يدتكلم ويفيددهم فدي مدذاهبهم ويقدول فدالن ذكدر 
كدذا  وفددالن ذكددر كدذا فيتعجبددون مددن حفمده ومددن سدديالن 

، أمدددددا فدددددي التوحيدددددد والعقيددددددة فهدددددو) -رحمددددده هللا -ذهندددده 
( المدرك لها الدذاب عنهدا وقدد درس مُظر عويدس اللُط

م الفلسدددددفة والمنةددددد  ليدددددرد علدددددى أصدددددحابها وقدددددد أفحمهددددد
درء قمــــارر الموــــل ونددددا رهم وأعجددددزهم وألددددف كتابدددده ) 

( فدددي أحدددد عشدددر مجلددددًا ويسدددإل بعددد  األحيدددان والُوـــل 
عن أمور غريبة، قد تكدون مدن فضدول العلدم، أو مسداول 
ال يلتف  إليها، بيفصلها تفصياًل ويسإل فدي تداريخ د كمدا 
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يقول النصارت د قبل الميالد وأمور فدي األحددا  السدابقة 
ومدددرك لهددا ، إذا فتحدد  مجمددوع الفتدداوت  فهددو محدديا بهددا

تجدددده يسدددوق لدددك فدددي بعددد  القضدددايا البعيددددة صدددفحات 
رويلدددددة، ويسدددددتةرد كثيدددددرًا فتتعجددددد  كيدددددف أحصدددددى هدددددذه 
العلوم ولكنده فضدل هللا عدز وجدل وبعد  األحيدان ُيسدإل 
بالشعر بيجي  شعرًا ولهذا سإله بع  علماء أهل الذمة 

جدداب بماوددة عددن مسددإلة فددي القدددر بثمانيددة أبيددات نمددم فإ
 وأربعة وثمانين بيتًا ويقول في مةلعها الساول ل

 أيا عُماء الديَ ُمي ديُ م 
 قحير دلو  ب وض  حجة    

يسدددإل فدددي مسدددإلة فدددي القددددر، فدددإررق قلدددياًل ثدددم أخدددذ 
القرراس والقلم، وكتد  فمندوا أنده يبتد  نثدرًا فكتد  ماودة 

 ل  ييماَ وأربعة وثمانين 
 ل  يوول

 تدي صؤالك يا هِا صؤال مما
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 قخاصم ر  المرش باري البريةي    
وفدددي مجمددددوع الفتددداوت فددددي) قسددددم الفقددده( فددددي كتدددداب 
الحددد  والعمدددرة، سدددإله رجدددل مسدددإلة فدددي الحددد  ل مدددن حددد  
الفريضددة وأراد أن يحدد  مددرة أخددرت هددل يحدد  أو يتصدددق 
بهدددذا المدددال ا فكدددان رأيددده أنددده يحددد  وال يتصددددق خدددالف 

ه شددعرًا، )الفتددوت المشددهورة( لكددن الشدداهد أن السدداول سددإل
فإجاب شعرًا، وهذا موجدود فدي مجمدوع الفتداوت ومةلعهدا 

 ل اللائليقول 
  ماُا يوول أهل المُـم ْي رجــل 

 أقا  ُو المرش ماالَ حج واعممـرا  
   ْهز  الاوم تحو المْْفى  ركـاَ 

 أقرو  الحج أْضل أم ِيلار  الفوـرا 
   أم حجه عَ والديه هيه يرهمـــا

 اُا الِي يا صادقي ظهـــــرا؟م                 
  ْاْموا محبَا ل م ْديم مـــــوا
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 وُكركم دأبه ِ  غا  أو حضــرا
 

 

 ْ جا  رحمه ل  
  توول هيه ب   الحـج أْضل مـَ 

 ْمل المْدم واييلــار لُفوـــرا
 وحجه عَ والديه ْيــه يرهمـا

 واألم أصبـق بالبـر الـِي حضـرا 
   ُِا ل َ ُِا الفرد خص األ  كا

 هو المودم هيمـا يمُــه الضــررا   
  لما ُِا كا  محماجَا ِلى صُــة

 وأمه قد كفاها مَ يـرى الباـَـرا 
  هِا جوابك يا هِا موازتــــة

 وليس مفميك ممدوداَ  مَ الاــمرا  
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هللف دره وسدبحان مدن علمده وأعةداه عع وفدي العربيدة 
حتددى إندده تعلددم علددوم العربيددة كلهددا وينقددد بعدد  القصدداود 

( البددن الفدداره ممددا يدددل علددى تمبندده تظــم اللــُوكنقددد) 
في اللغة ببدل علومهدا ، وقدد أخدذ العربيدة علدى ابدن عبدد 
القددددددوي ورددددددالع كتدددددداب سدددددديبويه رالعدددددده وتإملدددددده ونقحدددددده، 
واسدددددتدرك عليدددددده مواضدددددع كثيددددددرة ، والتقدددددى بددددددإبي حيددددددان 
النحوي فاندذهل أبدو حيدان مدن فقهده وعلمده وتمبنده حتدى 

 لعربية فمدحه في علوم اللغة ا

 بوْيدس ماهورس يوول ْيها  
    لما رأيُا قوي الديــَ ال  لُــا

 داع ِلى ل ْـرد ماله وَزرو 
  عُى محيا  مَ صيما األلي صحبوا

 خير البرية تور دوته الومـرو  
  حبر قلركل مُه دهر  حبـــرا

 بحر قواُ  مَ أمواجه الدررو   
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  قام ايَ قيمية ْي تْر مــرعمُا
رموا   م صيد قيم ُِ عْت مضو

 لُا تحدث عُد حبر يجل يهـــا
مظرو        أتت ايمام الِى قد كا  يُو

وحقًا كان هدو اإلمدام الدذي ينتمدر، ليعيدد األمدة إلدى 
مددددنه  الكتدددداب والسددددنة، وقددددد فعددددل رحمدددده هللا، ثددددم جددددرت 

( فدداختلفوا فقددال ملــائل الُحــوبينهمددا حددوار فددي بعدد  )
ذا وقدددال ابدددن تيميدددةل أبدددو حيدددان ل سددديبويه يقدددول كدددذا وكددد

يفشددر سدديبويه لدديس نبيددًا للنحددو، فغضدد  عليدده أبددو حيددان 
وسدب ه، ووقدع فدي عرضده، وسدح  القصديدة مدن الدديوان، 
وتبددرأ منهددا وقددال بيدده كددل آفددة، وكددل نقيصددة فددي تفسدديره 

 البحر  المحيا .
 الوقفة الرابعة : قيامه بالدين خير قيام :

 َريَجاٌل َصَدقووا م ََ ُيي مي َ َعَُياهمَ الاموؤا وا ّللاَّ  .ا َعاَهدو
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 (23)األحزاب ل آيه 

أيهددددا اإلخددددوة الكددددرامل أوجدددد  هللا عددددز وجددددل علددددى أهددددل  
اإلسددالم الدددعوة والعمددل فددي اإلصددالن كددل  بحسددبه وكددل 
على قدر راقته وعلى أهل العلدم أعمدم المسدئولية وأكبدر 
األماندددة .وابدددن تيميدددة د رحمددده هللا د أدرك ذلدددك، وعلدددم أن 

نعدددزااًل فدددي زاويدددة  علدددى عبدددادة، وتددديقن أن الددددين لددديس ا
العلددم لدديس فددي تصددنيف كتدداب، أو إلقدداء درس  فحسدد ، 
ال سدديما وأندده  هددر فددي عصددر يمددوس بالبدددع والخالفددات 
وكدددان المدددذه  األشدددعري هدددو الغالددد  فدددي ذلدددك الدددزمن، 

( يباد يبون مغمدورًا فدي ذلدك الزمدان، المِهب اللُفيو)
أت أن هللا عددز وجددل فدانبرت للدددعوة، وحمددالن األمانددة، ور 

بلغه وآتاه الحبمة، وآتاه من العلم والفقه ما آتاه، وأنده ال 
بددد مددن تةهيددر المجتمعددات مددن البدددع والخرافددات وال بددد 
من رد األمة إلى الكتاب والسنة وايامده فدي الددين يتمثدل 

 في أمور ل 
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ددد أندده أرجددع الندداس إلددى رريقددة الكتدداب والسددنة ،ال سدديما 1
إن المدددذه  األشدددعري تعلمدددون أنددده فدددي أمدددور االعتقددداد فددد

مدددددذه  مخلدددددا فدددددي بددددداب األسدددددماء والصدددددفات وعنددددددهم 
أخةددددداء كثيدددددرة، وألدددددف كتبدددددًا للدددددرد علددددديهم وعلدددددى غيدددددرهم 
كالعقيدة الواسدةية والحمويدة والتدمريدة، والواسدةية سدببها 

أن أحددددد قضددددداة واسددددا كتددددد  إليدددده يةلبددددده أن يبتدددد  لددددده  
ار البدددع عقيدددة لدده وألهددل بيتدده، وشددبا إليدده الفسدداد وانتشدد

فددي تلددك األمدداكن فقددال لدده ابددن تيميددة إن الندداس قددد كتبددوا 
عقاود، كثيرة وأراد أن يعفيه فإبى وأصر فكت  لندا عقيددة 
هي  العقيدة الواسةية، ولما نو ر في االعتقاد جيد  بده 
إلددى السددلةان ، أحضددره وأحضددر العلمدداء والفقهددداء فقددالوا 

نددي عقيددة لهل جئنا بك لتكتد  لندا معتقددك فقدال ل أندا ع
االعمواد كتبتها من سبع سنين، يقصد الواسةية ثم قدالل)

ال يؤخــِ مُــي وال مــَ ايمــام أحمــد ِتمــا يؤخــِ عــَ ل 
 ( كما فى العقود الدرية.ورصوله 
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ل تصددددحي  نددددواحي العبددددادة واألحددددوال  األمــــر اللــــاتيددددد 2
السدددلوكية مدددن نحدددو مدددا يجدددري مدددن الصدددوبيه مدددن ردددرق 

ألدف فيهدا الكتد ، سدواء كدان وخرافات، أنكرها وأبةلهدا، و 
مدة إقامته في الشام، أو لمدا انتقدل فدي مصدر، فإنده رأت 
للصددوبية أنتشددارًا كبيددرًا فكددان يددذه  إلددى أضددرحة وأعمدددة 
في مصدر، وفدي دمشد  بيبسدرها كدان الشداميون يندذرون 
لهدددا ويتقربدددون إليهدددا، ويعبددددون هللاع اعتقدددادًا فيهدددا فإبةدددل 

أصدددددحابه،  ذلدددددك كلددددده، وسددددداعده بعددددد  رالبددددده وبعددددد 
وسدددداعده أخددددوه شددددرف الدددددين وذكددددروا عددددن الشدددديخ محددددي 

أندده قددال فددي بعدد  البدددع  -رحمدده هللا  -الدددين النددووي 
الُهم قي  لُممود المخَُّـق الموجودة في دمش  قال ل )

( وكاند  أعمددة وصدخور يةوفدون بهدا مَ يهد  ويُوضه
ويدددإتون إليهدددا ويصدددلون ويندددذرون، لهدددا فقددديَّ  هللا شددديخ 

يميددددة فددددي زمندددده، فددددإتى إلددددى هددددذا العمددددود اإلسددددالم ابددددن ت
وكسددره وحصددل  لدده أذيددات كثيددرة فددي ذات هللا لكندده كددان 
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رجددداًل بةددداًل شدددجاعًا ال تإخدددذه فدددي هللا لومدددة الودددم، ولهدددذا 
كدددان يدددذه  إلدددى السدددوق، ويبسدددر أواندددي الخمدددر، ويقددديم 
الحدددود. ولدده منددا رة مددع فرقددة األحمديددة الصددوبية الددذين 

لددددون أجسددددادهم بشدددد  مددددن كددددانوا يدددددخلون النددددار كددددانو ية
الزيدوت والددهون ويوهمددون النداس أنهددم يددخلون النددار وال 
يحترقدون يعندي أنهددم أوليداء هللا عدز وجددل صدالحون فقددال 
شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة، هددذا كددذب وهددذا بارددل تدددليس 
وتلبدددديس علددددى الندددداس، وأمددددر بإحضددددارهم عنددددد السددددلةان 

ي وقددال نغتسددل أنددا وهددم اآلن وندددخل النددار وسددوف ينجيندد
هللا عز وجل ويحترقون وأقسم علدى هللا كمدا ذكدر القصدة 
 فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 
) المجلد العاشر ( من الفتاوت فهم خافوا وارتددعوا فقدالوا 
هددذه الحيددل لددن تمشددي إال علددى التتددر وأشددباههم والجهلددة 
أما ه الء فال فإدينوا بهذه الكلمة وكت  عليهم كتابدًا عندد 
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ويتركددددوا  األميددددر أن يرجعددددوا إلددددى رريقددددة الكتدددداب والسددددنة
 التكس  بهذه الحيل وهذه الضالالت.

مددددددن جواندددددد  إصددددددالحه وايامدددددده بهددددددذا الدددددددينلإنكاره  -3
للمنكدددددرات، مدددددا يسدددددمع بمنكدددددر وال يحدددددد  عدددددن شددددد  إال 
ويذه  ، لما سمع أن رجاًل يسد  النبدي صدلي هللا عليده 
وسدددددلم قدددددام عليددددده وجمدددددع النددددداس وضدددددربوه ، ثدددددم انةلددددد  

السددلةان وأوذي النصددرانى إلددى عددالم آخددر ، ورفعدداه إلددى 
، ثدددم أفدددرس عنددده بعدددد ذلدددك ، ونقدددل أن الرجدددل النصدددراني 
تدددداب بعددددد ذلددددك ، ورجددددع شدددديخ اإلسددددالم وعدددداد إلددددى بيتدددده 

الْارم الملُول ْي عُى مـاقم رحمه هللا وألف كتابه ) 
( وقددد ربددع محققددا غيددر الرصــول صــُى ل عُيــه وصــُم 

 الةبعة المشهورة.

على الملمدة فإنده د وأيضًا من مواقفه في الدين اإلنكار 4
 -خرس إلى )قازان التتار( ربعًا شيخ اإلسالم ابن تيميدة 

مدددن الهجدددرة  661 هدددر فدددي زمدددنهم والدتددده  -رحمددده هللا 
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مدددن الهجدددرة، وكانددد  مدددن أثدددر  656وسدددقو  بغدددداد سدددنة 
الهجددوم التتددري المغددولي علددى بددالد اإلسددالم وكاندد  فدديهم 

هدا همجية ووحشدية، فهدو ولدد فدي تلدك الفتدرة التدي كدان في
التتدددار يتسدددلةون علدددى بدددالد العدددالم اإلسدددالمي، فينهبدددون 
ويقتلدددون بهمجيدددة ووحشدددية ويحرقدددون المدددزارع، ويددددمرون 
الخيددرات، وينهبددون ويزعمددون أنهددم مسددلمون د فخددرس إلددى 
قددددازان التتددددار، وأنكددددر عليدددده غددددزو الشددددام عندددددما أراد أن 
يغددزو الشددام وقددال لدده وهدددده وخةدد  أمامدده خةبددة شددديدة 

ه وسددإل عندده فقيددل لدده هددذا أحمددد بددن عبددد حتددى ارتعددد قلبدد
الحليم بن عبد السالم بدن تيميدة الحراندي ، وقددال لدده قدال 

أيــوك وجــدك كاتــا كــاْريَ ومــا ْمــ  مــا للمتدرجم قددل لدده )
ْمُـــت عاهـــدا ووهيــــا وأتـــت عاهــــدت وغـــدرت وقمُــــت 

( فددي كددالم مشددهور، مددن مقاماتدده العميمددة التددي وظُمــت
 تنس  له وال ينساها الناس .
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بيتدده للندداس أيددام المحددن والشددداود، وذلددك أن التتددار تث -5
مدن  700لما عزموا مرة أخرت على غزو الشام في سنة 

الهجدرة بلغدد  األخبدار  أهددالي دمشد  والمنددار  المجدداورة 
لهدا أن التتددار عددازمون علددى غددزو الشددام، ونهدد  خيراتهددا 

ــــوكيوكاندددد  الشددددام تابعددددة ) ــــم الممُ (  فددددي مصددددر لُحك
ارتعدددت قلددوبهم وفددر الخلدد  إلددى فةددارت ألبدداب الندداس، و 

عظـيم الجبال ،وبعضهم فر إلدى مصدر، فقدام هدو بددور )
ً( من حسناته الكبيرة في اإلسالم، فدإواًل حد  النداس جدا

على الجهاد من خالل دروسه العلمية ومجالسه الدعويدة 
،وثبدد  الندداس، وذكددرهم بموعددود هللا عددز وجددل، وأخبددرهم 

وشدددهم الضدددخمة أن التتدددار مدددع وحشددديتهم وهمجيدددتهم وجي
باإلمبدددان هدددزيمتهم وإذاللهدددم ثدددم خدددرس إلدددى السدددلةان فدددي 
مصددددددر يددددددذكره بددددددالوقوف مددددددع أهددددددل الشددددددام، وأن يجهددددددز 
العساكر المصرية للدفاع عن الشام فاسمع ماذا يقول له 

 ل 
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ِ  كُمم أعرضمم عَ الاام وحمايمه أقمُـا لـه صـُْاتَا )
ــي زمــَ األمــَ ــه ويلــمغُه ْ ( يقددول أيددام يحو ــه ويحمي

والخيرات تإخذون الشام ولما وقع  الشدداود اآلن، األمن 
تريدددددون أن تتخلددددوا عندددداعع ألن األمددددة كاندددد  تخدددداف مددددن 
التتددددار،ال أحددددد يفكددددر كيددددف يقاتددددل هددددذه األمددددة الهمجيددددة 
البارشة، المعتدية السافكة  للدماء ،وال تبالي، وهدو تكلدم 
عن هذه األمة وهذه الفتنة التي حصدل  للنداس ووصدفها 

ما فدي مجمدوع الفتداوت ونقدل ذلدك ابدن عبدد وصفًا دايقًا ك
( وصددددفها وصددددفًا  الموــــود الدريــــةالهددددادي تلميددددذه فددددي ) 

رددددوياًل ووصددددف أحددددوال الندددداس وذكددددر المنددددافقين وكيددددف 
( عندددما حوصددر بغــزوس األحــزا الندداس تغيددروا وشددبهها )

وإذ النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأصددحابه فددي المدينددة 
ر وتظنون بالله زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناج

الظنوناااا لنالاااك ابتلااان المزمناااون وزلزلاااوا زلااازا   
 ً شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديدا
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وتزلـــت ْمُـــة ( فاسدددمع مدداذا يقدددول ل )11-10)األحددزابل
قركـــت الحُـــيم حيراتـــَا وأتزلـــت الرجـــل الْـــاحين مُزلـــة 
اللــكرا ن وقركــت الرجــل الُبيــب ل لــرس الوصــواس لــيس 
بالُـــائم وال اليوظـــا ن وقُـــالرت ْيهـــا قُـــو  الممـــار  

( وقارنها بحدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي ايخوا و 
غدددزوة األحددددزاب وكيددددف أنهددددم حوصددددروا مددددن كددددل جاندددد  
وتكلدددم المندددافقون، وضدددعف  القلدددوب، واهتدددزت النفدددوس ، 

وظَ الُـاس بـا   الظُوتـان هـِا يظـَ أال ي ـط يقولل )
( يعني ما أحد يستةيع أن يواجده هدذه األمدة قدامهم أحد

 لوالالهمجية البارشة وقا

ِتهم صو  يلم صُو  جُد الاام وهِا يظَ أتهـم لـو )
وقفـــوا ل لـــروهم كلـــرس واحـــدسن وهـــِا يظـــَ أ  أرر 
ــَ ق ــو  ممُ ــة ِصــ مية ( الاــام مــا بويــت قلــكَن ول

يعندددي أن النددداس  ندددوا بددداهلل المندددون الفاسددددة يقدددول وهدددذا 
يمن وذلك يمن أن ما أخبربه أهدل  اآلثدار النبويدة وأهدل 
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أمددددان كاذبددددة وخرافددددات ال يددددة ، التحددددديث مددددن مبشددددرات 
يعني حتى أهل العلم يسوقون األحاديث والبشاور  لألمدة 
المسددددددلمة وأخبددددددار التمبددددددين، وأن العاابددددددة للمتقددددددين، وأن 
العاابة للصابرين يقول أصبح  عند بعد  النداس أمدان 
كاذبددددة وخرافددددات ال يددددة ، مددددن شدددددة الفددددتن ووقددددع الهلددددع 

صددر، وهددذه والفددزع، الددذي حددل فددي قلددوب أهددل الشددام وم
الموقعدددددة العميمدددددة تسدددددمى )موقعدددددة شدددددقح ( علدددددى وزن 
جعفددر، باسددم قريددة قددرب دمشدد  ، وقددد وقعدد  فددي السددنة 
الثانيددة بعددد السددبعماوة للهجددرة ، وفيهددا انتصددر المسددلمون 
بقيادة شيخ اإلسالم ابن تيميدة وكاند  فدي رمضدان فإخدذ 
المددداء وشدددربه أمدددام النددداس وأوصدددى النددداس بدددالفةر حتدددى 

 . يبون أقوت لهم

وكدددان يقسدددم بددداهلل أنكدددم منتصدددرون بيقدددول لددده أمدددراء  
ِ  مــاء ل قح يوــَا ال األجندداد قددل إن شدداء هللا بيقددول )

( يعندددي هدددذا الحبدددم وهدددذا النصدددر وهدددذا الفدددت  هدددو قمُيوـــاَ 
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حقيقددي، وهددو حاصددل م كددد مددن هللا عددز وجددل كمددا قددال 
وكدان يتنداول  وكا  حوَا عُيُا تْـر المـؤمُيَ تعدالى 

ُلـك ومـَ عاقــب آن وهدي قولده تعددالى ل ) آيدات مدن القدر 
( بملــــل مــــا عوقــــب بــــه كــــم بغــــى عُيــــه ليُْــــرته ل

( فددانمر إلددى هددذا الموقددف العمدديم الددذي أبدداله 60)الحدد ل
في سبيل الدفاع عن األمة وعدم التخلي عنها أيام الفتن 
وأيدددام الشدددداود كالعلمددداء الدددذين يتركدددون األمدددة تغدددرق وهدددم 

 عنها مشغلون أو غافلونعع.
 وقفة الخامسة : سالمة الصدر : ال

وهدددي )خصدددلة عميمدددة( وتعندددي رهدددارة قلددد  المسدددلم  
على إخوانه المسلمين، وخلوه من الضغاون واألحقاد وقد 
كان شيخ اإلسالم د رحمه هللا د فدي ذلدك عجيبدًا فريددًا فقدد 
كدان لدده خصدوم مددن القضداة والعلمدداء، دبدروا لدده المباوددد، 

ربصددوا بددده عنددد األمدددراء، وحرفددوا كتبدده وحرقدددوا فتاويدده، وت
وقالوا بيه كل إفك وبارل، ومدع ذلدك عفدا عدنهم وتجداوز 
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صامحت وعفوت عَ كل مـَ مُاتـي ِال مـَ مُى وقال )
( وكدددددان القاضدددددي ابدددددن مخلدددددوف المدددددالكي ل ورصـــــوله

قاضددي قضدداة المالكيددة مددن خصددومه األشددداء، فكددان قددد 
( وسددجنه أكثددر مددن حــ ل الــدمأفتددى بيدده، وأفتددى حت إندده )

فلمددا  فددر بهددم شدديخ اإلسددالم، وتهيددإت لدده الفرصددة، مددرة 
أن ينددددتقم مددددنهم عددددن رريدددد  بعدددد  األمددددراء عفددددا عددددنهم 
وسددام  ، وكددان أحددد األمددراء يريددد الددبةش بهدد الء ألنهددم 
كانوا قد وقفوا مع أميدر آخدر ضدده، فلمدا رد هللا لده ملكده 
وسلةانه قال البن تيميةل أعةني فتوت فديهم وأندا أريحدك 

عُمـاء األمـة ولـَ قجـد أحلـَ مـُهم  هؤالءمنهم فقال )
( وأْضل وهم الُاصرو  لك أيام المُمات وأيـام الاـدائد

بيقدددول ابدددن مخلدددوف يعبدددر عدددن هدددذه النفسدددية الكريمدددة ل 
عجبــَا اليــَ قيميــة قــدرتا عُيــه ْ دخُُــا  اللــجَ وقــدر )

 عُيُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
( هددذا كددان مددن أشددد خصددومة ، ومددرة جدداءه ْحــاجج عُــا
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بدددن القددديم فدددي بعددد  ابدددن القددديم وقدددد ذكدددر هدددذه القصدددة ا
كتبددده، يبشدددره بهدددالك خصدددم مدددن خصدددومه األلدددداء الدددذي 
كان يتربب به، وكان يحقد عليه كثيرًا، يبشره بإنه مدات 

ِتـا هلل وهلك فغض  في وجه ابن القديم وانتهدره وقدال ل )
( وانةلدد  مددن سدداعته إلددى أهددل بيدد  وإتــا ِليــه راجمــو  

عزاهم وأحلَ المي  وقد كان من خصومه فقال لهم ل )
ـــة لميـــم م وتائبـــَا عُـــه  عـــزائهم وقـــال اعمبروتـــي خُيف

( حتددى تعجدد  أهدددل وأصــاعدكم ْــي كــل أمـــر قحماجوتــه
الميدد  مددن هددذه األخددالق الجبددارة وهددم يعلمددون شدددة ذاك 
عليدده رحمدده هللا ، وهبددذا المسددلم ينبغددي أن يبددون ردداهر 
القل  على إخوانه المسلمين فدإن الحسدد والضدغينة تإكدل 

 ر الهشيم .الحسنات كما تإكل النا
 الوقفة السادسة : الداعية الحكيم :

ث يدددًراقدددال تعددداليل  يادددًرا ك  ددددا ُأوت دددي  خ  دددة  ف ق  م  با ت  الاح  دددن ُيددد ا  م 
 [ 269]البقرةل آيه 
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فدددددإن الداعيدددددة مدددددع مدددددا ي تيددددده هللا عدددددز وجدددددل مدددددن علدددددم 
ومحفو ات وكت  يقرأهدا يحتداس إلدى ندوع مدن العلدم وهدو 

دددن ُيدددبالحكمـــة والبْـــير مدددا يسدددمى ) ددددا ( م  دددة  ف ق  م  با ت  الاح   ا
ث يدددًرا وهدددي عبدددارة عدددن النمدددر فدددي البدددوارن،  يادددًرا ك  ُأوت دددي  خ 
وعددددددددم االسدددددددتعجال وتإمدددددددل العواقددددددد  والنمدددددددر بمنمدددددددار 
المصددال  والمفاسددد ومددن األمثلددة التددي تدددل علددى حبمتدده 
وفقاهتددده د رحمدددده هللا د أندددده مدددرة كدددان ماشدددديًا مدددع بعدددد  

وا أن ينكدددروا أصدددحابه فدددرأوا التتدددار يشدددربون الخمدددر، فهمددد
ـــ   علددديهم فقدددال لهدددم ل ) ـــر ْ الن دعـــوهم ياـــركو  الخم

هؤالء ُِا صحوا قمُوا ْي الُاس وصف وا الدماء وْمُـوا 
( فقال اتركوهم يشربون الخمدر حتدى تةيدر ْمائل عظيمة

عقدددددولهم وال يحسدددددنون التصدددددرف وال يلحددددد  األمدددددة مدددددنهم 
 أذيات وشداود فانمر إلى حبمته رحمه هللا 

 : العالم األبن : الوقفة السابعة

    أأموـى به غرصَا وأجُيه ُلــة
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 ُِاَ ْاقباع الجهل قد كا  أحزما

( هددددو العددددالم الددددذي ال يتإكددددل بددددالعلم، وال المــــالم األيــــي)
يعيش بما ي تيه هللا عز وجل من بصيرة وفقده وال يجعدل 
هذا العلم سلمًا إلدى نيدل المناصد  والرواسدات ، قدال فدي 

قيـــه الوُـــا ير الموُْـــرس مـــَ لاتـــت ق الكواكددد  الدريدددة )
الِهب والفضة والخيل الملومة واألتمام والحرث ْيهب 
ُلك ب جممه ويضمه عُـد أهـل الحاجـة ْـي موضـمه وال 

( وقدال ابدن رجد  ي خِ مُه مـيئَا وال يحفظـه ِال ليِمبـه
أحلـــــَ فددددي الدددددذيل علدددددى ربقددددات الحنابلدددددة وهدددددي مددددن )

ـــرر ( عدددن شددديخ اإلسدددالم ابدددن تيميدددة يقدددولل )المـــراجم عو
عُيــه قضــاء الوضــاس وماــيخة الاــيو  ُْــم يوبــل مــيئَا 
ــَا ْــوم الل كــيَ عرضــوا عُيــه  مــَ ُلــك ن وصــُه قوريب

( وتفدرع للعلدم هـِ  المُاصـب ْ باهـا وقـرك الـدتيا وق هـا
وتدريسددده وبذلددده ونشدددره وتعلمدددون أن هدددذه الواليدددات وهدددذه 
المناصدد  تفسددد العلددم وتدد ثر علددى العددالم ، وتنسدديه حتددى 
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التددددي يفتحهددددا ويبدددددأ ي جددددل وي جددددل،  الدددددروس والحلقددددات
ولذلك بعد  النداس كدان لده خيدر وكدان لده دروس، فلمدا 
تور  في هذه األمور وفي هذه الو داوف قصدر، ونسدي، 

ايـــَ وتددرك أشدددياء كثيدددرة وقددد أنشددددناكم فدددي حدددديثنا عددن )
( قصدته مدع إسدماعيل بدن إبدراهيم بدن عليدة الدذي المبارك

من رجال  ولي مصلحة الصدقات، وهو المحد  الشهير
الكت  الستة وكتد  إليده ابدن المبدارك، وكدان يبدره دخدول 

 العلماء في هذه المجاالت قال له ل
 

   ياجاعـل المُم  له بازيــَا 
 يْْاد أموال الل  يَ  

    احمُت لُديُا ولــِاقهــا
 بحيُة قِهــب بالديـَ

  أيَ رواياقك ْي صـردهــا
 ْي قرك أيوا  الل  يَ   
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 س الحديث   يِكر  بمجال
   أيَ رواياقك هيما مضــى
 عَ ايَ عو  وايَ صيريَ 

  وإ  قُت ألرهت ْما هكـِا
 زل حمار الاين ْي الْيَ  

فوصل  األبيات إلدى إسدماعيل بدن عليدة بببدى واسدتعفى 
 من هذه الو يفة . 

أتـــا رجـــل مُـــة وشددديخ اإلسدددالم ابدددن تيميدددة كدددان يقدددول ل )
ــــة يةمددددع فددددي  ( ، وكددددانوا يتهموندددده أنددددهللــــت رجــــل دول

الواليددددات كمددددا زعددددم بعدددد  خصددددومه ولهددددذا دخددددل علددددى 
الملددك الناصددر فقددال لدده مددع أندده كددان يحبدده ويجلدده لكندده 
سددمع أندده قددد يبددون لدده مجددد ولدده مباندده ومنزلدده كبيددرة فددي 

يــاايَ قيميــة يُغُــا أتــك ُِا مكُــت قلدوب الندداس وقددال ل )
قْمــه هيمــَا  عُــدتا مــَ اللــُْة والرئاصــة ْمبلــم ايــَ 

ل ما مُ ك ومُك مبائك وأجـدادك يلـاوي قيمية وقال و
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( . فهدددذا هدددو ابدددن تيميدددة رحمددده هللا الدددذي ُْلـــيَ عُـــدي
تفددرع للعلددم، وانقةددع للدددعوة واإلصددالن، ومددا خددالا أمددور 
الدددددنيا وال قبددددل األعةيددددات وال الجددددواوز، وإذا أتتدددده بددددذلها 
للفقددراء والمسدداكين، ألندده يعددرف أن مددن أكددل اللقمددة فإندده 

مدا تزحدزن عدن بعد  فتاويده، كمدا قدال يتغير ويتإثر، ورب
ــوى بفرخــةبعدد  الةغدداة )  ( ولهددذا ينبغددي أن يتربددى  ْم

رال  العلم على هذه السيرة وعلى هذه األخبار الجليلة، 
ويعددرف مسددالك السددلف الصددال  فددي هددذه األمددور، وكددان 
العلماء قبلنا يحفمون تالميذهم وأبناءهم قصيدة القاضي 

 الجرجاني وفيها يقول ل
   لي هيك ات بار وإتمــا يوولو  

 رأوا رج َ عَ موقأ الِل أحجما        
     أرى الُاس مَ داتاهم ها  عُدهم

 ومَ ألرممه عزس الُفس أولرمــا
 ولم أق  حق المُم ِ  كا  كُما
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 يـدا  مــه صيرقـه لـي صُما     
   أأموى به غرصَا وأجُيه ُلـة

 ُِاَ ْاقباع الجهل قد كـا  أحزمـا
  أهل المُم صاتو  صاتهم ولو أ 

 لو عظمو  ْي الُفــوس لمظمـا 
 ول َ أهاتو  ْهاتوا ودتلوا

 محيا  باأل ماع حــمى قجهـما   
 كم يوول  

  ولم أيمـِل ْي خدمة المُم مهجمي
 ألخدم مَ ال قيت ل َ ألخدما

هلل در هذا الشدعر، كمدا قدال تداس الددين السدببي فدي 
هــِا الاــمر قددال )  ترجمتدده فددي ربقددات الشددافعية الكبددرت 

مــــا أيُغــــة وأصــــُمهن ومــــا أعــــ  عُــــي هــــام الجــــوزاء 
ـــو صـــممه مـــَ صـــممهن وهكـــِا  موضـــمهن ومـــا أتفمـــه ل
ُْيكَن وإال ْ أد  كل ْ يهن ولملل هِا الُـاظم يحلـَ 
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الــُظم الــِي ال تظيــر لــهن وال مــبيهن وعُــد هــِا يُْــق 
المُْـــــط بمظـــــيم اللُـــــاء عُـــــي ُهُـــــه الخـــــالصن ال 

 (3/461افعية ( )ربقات الشبالممويه
 الوقفة الثامنة : ابن تيمية السنن :

ال يص  إ يمان العبد حتى يبون متبعًا للنبي صلى 
هللا عليه وسلم وإنما يحد  رسدول هللا مدن يعممده ويقتفدي 
آثددداره فدددي السدددنن واألقدددوال . أنددد  تقدددول مسدددلم إذن تتبدددع 
النبدددددي صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم وال تتسددددداهل فدددددي السدددددنن 

ول بل ينبغي إذا كن  رال  علدم أو والو اوف أو الفصا
داعيدددة أو إمدددام مسدددجد أن تكدددون أسدددب  النددداس للخيدددرات، 
وأحرصدددهم علدددى اتبددداع السدددنن وهدددذا هدددو المدددنه  األحبدددم 
 الدددددددددددددددددددددددذي سدددددددددددددددددددددددار عليددددددددددددددددددددددده السدددددددددددددددددددددددلف الصدددددددددددددددددددددددال  

 دددانت ُهوا نادددُه ف  ددداُكما ع  دددا ن ه  م  ُسدددوُل ف ُخدددُذوُه و  دددا آت ددداُكُم الرَّ وم   َ 
ددددان  ل ُكددددما ف ددددي ل [ وقددددال تعالددددددى  7]الحشددددر ل آيدددده  دددددا ك  ل ق 

دددددن ة   س  دددددو ة  ح  َُّ  ُأسا ُسدددددول   [ ولهدددددذا كانددددد  21]األحدددددزابل ر 
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م لفاتددده وفتاويددده مشدددرقة بالنصدددوب واآلثدددار النبويددددة وال 
ل تلددك  يوصددف إال يحسددن االتبدداع، وحسددن التدددين، وحددوَّ
اآلثددار والسددنن التددي حفمهددا إلددى منهدداس يسددير عليدده فددي 

ي هللا عنها فدي صفددة النبدي الحياة كما قال  عاوشدة رض
صدددلى هللا عليدددده وسلددددم )كدددان خلقددده القدددرآن( وحدددول تلدددك 
اآلثدددددار وجعلهدددددا مةيدددددة يركبهدددددا وال يتجاوزهدددددا أبددددددا، بدددددل 
يحفمهددا ويةبقهددا  فددي حياتدده وسدداور شدد ونه يقددول تلميددذه 
البزار في كتابه )األعالم العلية( من مناق  ابدن تيميدة ) 

لرصـول ل وال أحـر   ول ما رأيت أحـدَا أمـد قمظيمـاَ 
( ويقددول العالمددة عُــى اقباعــهن وتْــر مــا جــاء بــه مُــه

مــا رأيُــا ْــي عْــرتا هــِا مــَ عمدداد الدددين الواسددةي )
قلمجُي الُبوس المحمدية وصُُها مَ أقواله وأْمالـه ِال 
هــِا الرجــل ياــهد الوُــب الْــحي  أ  هــِا هــو ايقبــاع 

، قيدل  ( عرف  فالتزم ، بلغتك السنن فال ترد شيئاً ح يوة
لك هذا كالم هللا هدذا كدالم رسدوله عليده الصدالة والسدالم 
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فددال تتذبددذب أو تتددردد وال تفكددر وال تبحددث عددن تإويددل وال 
عدددن فسدددحة، وال عدددن مخدددرسع بعددد  النددداس تقدددول لددده ل 
يقددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم كددذا وكددذا فددي الربددا أو 
في الحالل والحدرام أو بعد  المعاصدي والمنكدرات فيبددأ 

عن تإويل، عن فتوت، ال سيما مع كثرة مدن يفتدي  يبحث
فدددي هدددذا الزمدددان .. فتدددوت فدددي المشدددرق، وفدددي المغدددرب، 
وفي اإلنترن  مواقدع دعداة وهندا وهنداك وأصدبح  الفتدوت 

( فهذا الرجل كدان شدديد االتبداع صُمة مَ ال صُمة له)
للنبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم معممدددًا لاثدددار النبويدددة إذا 

تبه ونمرت فدي الفتداوت تددرك حقيقدة بلغته وإذا رالع  ك
اتباع هذا الرجل وكيف أن هللا عز وجل وفقه وبلغه هذه 
المنزلددددة بحسددددن اتباعدددده واقتفاودددده للسددددنن واآلثددددار . ومددددن 
المسددتمرفات عندده وكددان شدداوعًا بددين الندداس أندده يقددول أنددا 
أردكددم إلددى رريقددة الكتدداب والسددنة وهددم أصددحاب عقليددات 

رجدددل مدددرة، وهدددذه ذكرهددددا وآراء وبددددع وخرافدددات فقدددال لدددده 
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الصفدي في )الدوافي بالوبيدا ت( وعددها مدن المسدتةرفات 
قــزعم أتــك مممبــه لُلــُة عددن ابددن تيميددة د قددال لددده أندد  )

وتراك ُِا أديت بم  الُاس عركـت أُتـه ْمـَ أيـَ لـك 
هـــِ  ْـــي اللـــُة ْوـــال لـــه حـــديث ايـــَ عبـــاس ْـــي 
الْــحيحيَ عُــدما بــات عُــد خالمــه ميموتــه رضــي ل 

مـه الُبـي صـُى ل عُيـه وصـُم قـال ايـَ  عُها وصُى
عبــاس ْ ُــت ُِا أغفيــت ِغفــاءس أخــِ الُبــي صــُى ل 

( فددانمر إلدى شدددة استحضدداره عُيـه وصــُم بــ ُتي وعركــه
 رحمه هللا كما سيإتي ذلك في صفاته.

 الوقفاااااة التاساااااعة : العمااااال والااااادعوة  ثناااااا      
 المحن والشدائد :

م د رحمه هللا د لم تكن المحن والبليات عاوقة لشيخ اإلسال
عددددن مواصددددلة عملدددده الدددددعوي، وال رريقدددده اإلصددددالحي، 
بيقيندددده متددددين، وهمتدددده عاليددددة، وهددددو راه  بقدددددر هللا عددددز 
وجددل، ولهددذا هددو مدد من بضددرورة العلددم واإلصددالن حتددى 
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فدددي المدددروف الصدددعبة الشدددديدة ولهدددذا ابتلدددي مدددن بعددد  
العلمددداء، وبعددد  القضددداة، ودخدددل السدددجن مدددرات عديددددة 

قامة الجبرية( وقد أحصى الشديخ ببدر وفرض  عليه )اإل
أبدددو زيدددد السدددجنات التدددي تعدددره لهدددا شددديخ اإلسدددالم ابدددن 
تيميدددة وأنهدددا )سدددبع سدددجنات( كمدددا ذكدددر ذلدددك فدددي مقدمدددة 

( الدذي صددر الجـامه للـيرس ايـَ قيميـةالكتاب األخيدر )
مدد خرًا وهددو يسددتوفي ترجمتدده مددن خددالل سددبعة قددرون فددي 

صدحابه وحتدى  كت  التاريخ وكت  التدراجم مدن تالميدذه وأ
مددددن خصددددومه الددددذين تكلمددددوا عليدددده وافتددددروا عليدددده )كددددابن 
بةورة( وغيره ممن كانوا يسلكون المسدلك األشدعري فدي 
أمددور االعتقدداد ، أمددا هددذا الرجددل فإندده واصددل الدددعوة ولددم 
يبددال بإحددد، ألندده صدداح  )رسددالة عميمددة( يريددد إيصددال 
هدددذا الددددين إلدددى النددداس، يريدددد تنقدددي  العقيددددة الصدددحيحة، 

تةهيددددر األمددددة مددددن البدددددع والخرافددددات وردهددددا إلددددى  يريددددد
صددحي  اآلثددار، ولهددذا حتددى لددو عرضدده ذلددك لألذايددا فددي 
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ذات هللا فإنده صدبر واحتسد ، ولهدذا دخدل السدجن مدرات 
عديدددددة وحصددددل  فتوحددددات وبركددددات فددددي العلددددم واإليمددددان 
فمدددددثاًل فدددددي السدددددجن ألدددددف كتبدددددًا كثيدددددرة جددددددًا كدددددالرد علدددددى 

ه فدددددي مسدددددإلة شدددددد اإلخنددددداوي القاضدددددي المدددددالكي رد عليددددد
الرحال إلى قبور الصالحين ألف بيه كتابًا عميمدًا حشداه 
بالفواودد ، تإتيدده المسدداول مددن الشدرق والغددرب بيبتدد  فيهددا 
وهددددو فددددي السددددجن فغددددا  أعددددداءه وخصددددومه، أن الرجددددل 
 يبتددد  وي لدددف حتدددى فدددي السدددجن وال يبدددالي بإحدددد ويقدددول 

( فسدحبوا األوراق والمحدابر مدن ما يلمُي كممـا  المُـم)
السددجن قددالوا هددذا ال ي لددف وال تعةددوه شدديئاً، وكددان يددتكلم 
مددن حفمددده فدددي السدددجن مدددا عندددده مبتبدددة فسدددحبوا األقدددالم 
واألوراق فإصب  )يبت  بالفحم( رحمه هللا ، كت  بدالفحم 
فدددي السددددجن وكددددان يددددتكلم مددددن محفو اتدددده رجددددل كددددالبحر 
يهدددر كالتيددار يفددي  كمددا يفددي  البحددر ويفددت  هللا عليدده 

كلمددات والتعليقددات والغددوام  واللغويددات مددن األسددرار وال
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أشددددياء عجيبددددة حتددددى انددددذهل مندددده  خصددددومه ومددددن أشددددد 
خصدددددومه أيضدددددًا )تقدددددي الددددددين السدددددببي( والدددددد صددددداح  
ربقدددددددات الشدددددددافعية الكبدددددددرت وحصدددددددل بينهمدددددددا خالفدددددددات 
ومشداكل فدي االعتقداد، وفددي مسدإلة الحلدف بدالةالق هددل 
تةل  زوجته أو ما تةل  وابن تيميدة قدال مدا تةلد  ألنده 
أراد التإكيددد والتعيددين وزجددر نفسدده فيددرت عليدده كفدداره يمددين 
، والةدالق ثدال  مدرات بلفدي واحدد قدال تقدع رلقدة واحددة 
وكت  فدي ذلدك بحوثدًا رويلدة موجدودة فدي الفتداوت ونقلهدا 
تالميذه ،ورد عليه السببي أيضًا ببت ، لكن حقيقة كدان 

( وهم يختارون أجلهدم حتدى يندا ره للاقية ال مت بحراَ )
يقدددول بيددده الشددديخ صدددفي الددددين الهنددددي وهدددذا مدددن  حتدددى

أقدددوت النددداس الدددذين ندددا روه ومدددع ذلدددك لمدددا تقدددرأ المندددا رة 
عجبـَا لـه كُمـا ترت ضدخامة ذاك وضدعف هدذا يقدول ل )

تاظرتا  رأيُا  ملل المْفور ن ِ  جئُاك مَ هُـا رحـت 
( من قوة استحضاره ولهذا سدوف يدإتي معندا يُا مَ هُا 
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البديهددة ، يستحضددر مددا شدداء مددن صددفاته العجيبددة سددرعة 
مددددن العلددددوم والفواوددددد، هددددم حفددددا  علمدددداء مثلدددده ومشددددايخ 
ودرسددوا فددي مدددارس الحددديث فددي زمددنهم لكددن كددان الرجددل 

( ليس له نميدر حقيقدة حتدى قدال الشديخ حاْظه صاعوة)
ــر ملُــه مــَ خملــمائة صــُةابددن الزملكدداني ل ) ( لددم لــم يو

يمهدددر مثدددل هدددذا الرجدددل فدددي حفمددده وإتقانددده وسدددعة ذهنددده 
المقامددات العميمددة التددي وضددحها هللا لدده فددي هددذه األمددة و 

مددن خمسددماوة سددنة، فددنفس أقراندده كددانوا يعترفددون بفضددله 
وجامعيته وتفننه في العلوم الشرعية، حتى إن تقي الددين 
السببي قدال لمدا كتد  إليده الدذهبي يسدإله عدن ابدن تيميدة 

 -والممُــــوك  يمُـــي وكدددان شدددديد الوايعدددة بيددده قدددال ل )
ـه ولـيس ملُـي يود -تفله  ر زخـارس عُمـه وصـمة مماْر

( فددانمر مـَ يُبــه عُيــه ْ تــه مــا ظهــر ملُـه مــَ أزمــا 
إلى هذا الرجدل العجيد  وكيدف أنده أيدام المحدن والشدداود 
ال يبدددالي حتدددى فدددي السدددجن يبتددد  ويددددعو إلدددى هللا عدددز 
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وجدددل مدددا انقةدددع عدددن الددددعوة جريدددًا علدددى عدددادة األنبيددداء 
م لمددددا دخددددل والصددددالحين كمددددا فعددددل يوسددددف عليدددده السددددال

السددددجن انددددذهل أهددددل السددددجن مددددن أخالقدددده وأدبدددده وسددددمته 
فلمدا  ِتا تراك مَ المحلـُيَ  وعلمه بالتعبير فقالوا ل 

قدددب عليددده الرؤيدددا مدددا عبرهدددا حتدددى دعددداهم إلدددى التوحيدددد 
ــــاٌ  وإلددددى عبددددادة هللا وحددددده  َك َي َأَأرا ــــجا َبيي اللهي ــــاحي ــــا َص َي

ــدو  و الاَواحي ــٌر َأمي ّللاه ــارو مَُّمَفرهيقوــوَ  َخيا ، فددابن تيميددة لمددا  الاَوهَّ
دخل السجن وجد أهل السجن مشدغولين بدبع  األلعداب 
كالشةرن  والندرد وهبدذا ، فدذكرهم وأنكدر علديهم بالحبمدة 
والموعمة الحسدنة وتدال علديهم القدرآنل وقدال هدذه األمدور 
ال تصدددل  لكدددم وقدددد بليدددتم بالسدددجن فتدددإثروا ببالمددده وكدددان 

مددان ،عمدديم التوكددل علددى رجدداًل مدد ثرًا صددادقًا عمدديم اإلي
هللا عددز وجددل، فددإثرت فدديهم الكلمددات فحددول السددجن، إلددى 
مدرسة قرآن وعلدم وأصدب  يدرسدهم فدي السدجن فلمدا أتد  
سدداعة اإلفدددراس عنددده وأرلددد  هللا سدددراحه تإسدددفوا عليددده لمدددا 
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أراد أن يفارقهم، وحزنوا ألجله ببعضهم خرس ولما أصل  
ذه يإخددذون هللا شدد ونهم خرجددوا بعددد ذلددك وأصددبحوا تالميدد

العلدددم عليددده. والشددداهد أنددده مدددا انقةدددع عدددن العلدددم والددددعوة 
أثندداء المحددن والشددداود وبعدد  الندداس لمددا تنددزل بدده محنددة 
أو مصديبة تتغيددر حياتدده ويتكدددر مزاجده إلددى أيددام رويلددة، 
ويبدددأ يتقدداعس فددي الخيددراتع فينبغددي للنسددان أن يصددبر 
ويتحمددددل ويقددددول األذكددددار الشددددرعية فددددي دفددددع المصدددداو  

أن مددا أصددابه لدم يبددن لُيخةددإه ومدا أخةددإه لددم يبددن  ويعلدم
ليصدديبه، رفعدد  األقددالم وجفدد  الصددحف لكددن هددذا يدددل 
علددى أن الرجددل كددان متصدداًل، عمدديم االتصددال بدداهلل عددز 

له أُكار يديمها وجل كثير االبتهال حتى يقول الدذهبي )
( ما يتزحدزن عنهدا وكدان أيدام الشدغل وأيدام ويحاْظ عُيها

يددادين الندداس يقددرأ ثالثددة أجددزاء مددن اإلصددالن وغشدديانه لم
القرآن على أقل تقدير، وهو رجل مشهور بخلةته للناس 
للصددددالن واإلفددددادة وفددددي الحددددديث قددددال صددددلى هللا عليدددده 
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المؤمَ الـِي يخـالط الُـاس ويْـبر عُـى أُاهـم وسلم )
ــى أُاهــم ــِي ال يخــالْهم وال يْــبر عُ ــر مــَ ال ( ، خي

ا النددداس والنددداس يختلفدددون فدددي ذلدددك ، قدددد تجدددد مدددن يخدددال
بعلمه وأثدره ودعوتده فيد ثر ويفيدد ويغيدر ، وبعد  النداس 
قدددددد يتغيدددددر هدددددو يتدددددإثر هدددددو والخلةدددددة تختلدددددف بددددداختالف 

 األحوال واألشخاب .
 الوقفة العاشرة : شئ من صفاته رحمه الله :

أ ددددن أ ندددده بعددددد هددددذا السددددرد لهددددذه المقامددددات، وهددددذه 
الفصاول تجل  لكم بع  الصفات التدي تقددم  وسدإفرد 

وإن  كددددان بددددان لنددددا فددددي مضددددامين الكددددالم لكددددن بعضددددها 
سإنب على بعضها من باب )أخذ العمة( والعبرة ولعل 
هللا عز وجل يوف  بع  الناس لبع  الخالل العميمة 
 وفيهددددددددددددددددددددددددددددددا درس وموعمددددددددددددددددددددددددددددددة لنددددددددددددددددددددددددددددددا، فمددددددددددددددددددددددددددددددن 

 صفاته ل
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فقددد كددان صددبورًا علددى مددا لقددي مددن بليددات    الْــبر -1
لدددده وأذيددددات، مددددن أجددددل تبليدددد  هددددذا الدددددين ونشددددر العلددددم و 

مواقدددف محمدددودة، لدددم ينسدددها النددداس وقدددد ذكرندددا شددديئًا مدددن 
 الحراتـيذلك ولهذا يقول بيه الشيخ سعد الدين بن بخيخ 

 ل 
  صُاك قوي الديَ أيهى وأتـور 

 وأمر  مَ ممس الُهار وأمهور 
  ومجدك أصمى أ  يواس بملُه

 وأعظم مما ْي الُفوس وأللــور 
 

 

 ِلى أ  يوول ياير ِلى مُزلة الْبر 
   برك ْي ُات ايله عُى األُى وص

 أتالك ما قرجو وما قمخيرو 
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 وأمرك بالممرو   هر وقمُا
 ُْم يبد ْي أيامك الغر مُ ور   

   هياليت عُمي والمُاقب جمــة
 ألي صجاياك الجُيُة تاكور

ل ايدددش نعددددد لدددك مدددن الخيدددر والخصدددال ونشدددبرها  يوـــول
ه ونحمدددها فالصددبر سددمة بددارزة فددي حيددداة ابددن تيميددة رحمدد

هللا ، الرجدل صداح  تضحيددات ، صداحدد  بةددوالت، إذا 
لددددم يبددددن لددددديك درع حصددددينه مددددن الصددددبر  واالحتسدددداب 
واالحتمددال فددال تخددالا الندداس ولددن تبلدد  هددذ الدددين، حتددى 
الةاعددة حتددى العبددادة ، حتددى ايددام الليددل حتددى المجاهدددة 
على األوراد وعلى األذكار ،تحتاس إلى صبر مندك حتدى 

 بهذه العبادة .تتلذذ بهذه الةاعة و 

هدددي صدددفة جليلدددة يضدددعها هللا عدددز وجدددل    الهيبـــة -2 
لددبع  أهددل العلددم الصددادقين الراسددخين، فددي التقددوت وفددي 
اإليمان بيصب  عليهم جاللة مدع أنهدم لديس كدديهم حشدم 
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وال حراسدددده وال شدددد  لكددددن علدددديهم مهابددددة وجاللددددة ،كددددالتي 
رويددد  عدددن اإلمدددام أحمدددد ومالدددك الندددووي والحدددافي وابدددن 

حابة قدبلهم ، وكدذلك ذكدروا عدن شديخ اإلسدال حجر والص
م ابن تيمية رحمه هللا أنه كدان )رجداًل مهيبدًا( عليده أندوار 
المهابة والجاللة، يخضع الناس له، ويذعنون لكالمه إذا 
تكلددم كمددا وضددع هللا الهيبددة للشدديخ ابددن بدداز والشدديخ ابددن 
عيئمددددين لمدددددن التقاهمدددددا ورآهمدددددا، والشددددديخ محدددددد  الشدددددام 

ين األلبدددداني فددددإنهم مددددن بقايددددا السددددلف، محمددددد ناصددددر الددددد
الدددددذين جدددددددوا هدددددذا الددددددين، ولهدددددم المقامدددددات والفضددددداول 
المشددهورة ومددن خددالةهم وعددرفهم، أدرك هيبددتهم وجاللددتهم 
ومددا عنددده شدد ، رجددل ضددعيف لكددن نددور العلددم ، إشددراقه 

 اليقين، أداؤهم لألمانة بصدق أكسبهم هذه الصفة .

س، والمدد من فقددد وصددف أندده مددن أكددرم النددا   ال ــرم -3
كددريم لدديس لئيمددًا والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددن أجددل 
صفاته الكرم والسماحة والبذل والجدود، فكدذلك أهدل العلدم 
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وهدددم )ورثدددة األنبيددداء( وهدددم الجدددارون علدددى سددداقتهم وعلدددى 
ردددريقتهم وعلدددى منهددداجهم، فدددال بدددد أن يبوندددوا مدددن أكدددرم 
النددددداس وال يعرفدددددوا البخدددددل واللددددد م. ولهدددددذا فدددددالكرم صدددددفة 

ميمددددة فدددددي العدددددالم ولهددددذا ذكدددددروا مدددددع كرمدددده أنددددده كدددددان ع
صددداح  إيثدددار لغيدددره وكدددان يتفضدددل مدددن قوتددده الر يددددف 
والر يفدددان، فيددد ثر ذلدددك علدددى نفسددده يبقدددى عندددد شددد  مدددن 
القددددوت ، ربعددددًا مددددا عنددددده شدددد  ال أمددددوال وال أرصددددده إذا 
جددداءه شددد  أرسدددله إلدددى الفقدددراء والمسددداكين فكلمدددا يفضدددل 

من الخبدز فيد ثر بدذلك عنده من قوته الر يف والر يفان 
علددى نفسدده، وال يسددإل عددن رعددام وال عددن عشدداء وال عددن 
غددددداء، إن حضددددر أكددددل وإن لددددم يحضددددر، فغددددذاؤه العلددددم 
والدعوة واإلصالن، والتلذذ بعبادة هللا وذكره قال بعضدهم 

ملاليَ أهل الدتيا خرجوا مُها وما ُاقـوا أ يـب مـا ل )
 والاوم ْيها . قالوا له وما أ يب ما ْيها قال ُكر ل

( أو كمدا قدال ولهدذا إذا تلدذذ ِليه واألتس يـِكر  ومحبمـه
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اإلنسددان بددذكر هللا وبعبادتدده، نسددي الةعددام والشددراب كمددا 
 يذكرون عن أخبار المحبين والعاشقين .

والتواضدددع )تددداس العلمددداء( وأحسدددن حليدددة    المواضـــه -4
يتقلدددددها أهددددل العلددددم وأهددددل الدددددعوة ، فلددددم يبددددن متكبددددرًا وال 

على الناس بعلمه مع ما أتاه هللا من علم وزخدارة  متعالياً 
فدددي المعرفدددة، اعتدددرف بهدددا أعدددداؤه مدددن العلمددداء والقضددداه 
لكندده مددا ترفددع علدديهم وال تعددالى وال احتقددرهم وال ازدراهددم، 
وقددددد قدددددمنا أندددده عفددددا عددددنهم وصددددف ، ولهددددذا كددددان رجدددداًل 
متواضددعًا متددذلاًل هلل عددز وجددل فددال يفكددر فددي مدددن الندداس 

وعمدددل هدددذه األمدددور ابتغددداء مدددا عندددد هللا عدددز وال ثنددداوهم، 
وجل ، ذكروا فدي ترجمتدهل أنده كدان إ ذا مددن فدي وجهده 

ــى ا   أجــدد ِصــ مين مــا أصــُمت يقددول ) ــي ِل ول ِت
ــداَ  ( يددتهم نفسدده وهددذا يدددل علددى تواضددعه بمــد ِصــ مَا جي

 وانكسدددددددددددددددددددددددددددددددداره هلل عددددددددددددددددددددددددددددددددز وجددددددددددددددددددددددددددددددددل ويقددددددددددددددددددددددددددددددددول 
 ( ونقددل عندده ابددن القدديم فدديأتــا رجــل مُــة ال رجــل دولــة)
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ــــى مدددددارس السدددداولكين قولدددده ل ) ــــه عُ ــــرى ل ــــار  ال ي  الم
( ربعدًا كلمدة العدارف مصدةل  صدوفي والسدالك أحد حواَ 

كددذلك، وكاندد  الشدداوعة فددي زمددنهم وأكثددر منهددا أبددو حامددد 
في )اإلحيداء(  يعندي العدارف الدذي بلد  المرتبدة القصدوت 
مدددن القدددرب مدددن هللا دياندددة وخشدددية وذكدددرًا وعبدددادة. هددد الء 

عندددددددنا مصددددددةل  الم منددددددون المتقددددددون  العددددددارفون، نحددددددن
األخيددددار لكددددن ابددددن تيميددددة اسددددتخدمها لشدددديوعها فددددي تلددددك 
الفترة ، العارف ال يرت له علدى أحدد حقدًا وال يشدهد علدى 
غيددره فضدداًل ولددذلك ال يعاتدد  وال يغالدد  يعنددي مددا يبددالي 
أن أحدددًا يعتنددي بدده أو يسددإل عندده رجددل مقبددل متجدده إلددى 

إلنابة ألنه فدي ذكدر هللا هللا عز وجل مبثر من العبادة وا
عددز وجددل، ويعلددم أن هددذا الددذكر هددو منجاتدده وأن الموفدد  
والمعين هو هللا عز وجل. أما مدي  الناس وكالمهم فلن 
ينفعددك فددي هددذه الحيدداة إن نفعددك فددي الدددنيا لددم ينفعددك فددي 
اآلخرة إذا رلبته وسعي  له ولهذ هو يقول لمدا تواعدد أن 
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دم  ذكدددددرهم يندددددا ر بعددددد  علمددددداء الصدددددوبية الدددددذين قددددد
( الدددددذين يددددددعون أنهدددددم األحـــــوال الاـــــيْاتيةأصدددددحاب )

ْ عددت ْي قُـك يدخلون في النار وال يحترقون يقول ل )
ـــة مـــا يُبغـــي أ  يمـــد  اللـــالك ِلـــى ل ( . ربعدددًا الُيُ

انتمارًا لموعد المنا رة يعني من الدذكر والتهجدد والعبدادة 
والقيدددددام فهدددددذه التدددددي تنفدددددع وقددددد  المحدددددن والشدددددداود وفدددددي 

ـك ْـي الاـدسديث )الح ( قمر  عُى ل ْي الرخـاء يمْر
. 
ل أ ددن أنكددم  يــِل المُــم والمــدريس ْــي كــل األحــوال -5

لما سمعتم السديرة أدركدتم كيدف أن الرجدل ألدف الم لفدات 
فدددي زمدددن الفدددتن، وفدددي السدددجن، وأيدددام الشدددداود والخصدددوم 
يتربصددددون بدددده مددددن كددددل جهددددة، ولددددذلك خلددددف لنددددا مبتبددددة 

ن تيميددة متددى كتبهدداا وأيددن مجلددد( فتدداوت ،ابدد 35ضددخمة)
الوقدد  الددذي حصددلهاع مددع هددذه المواقددف الجهاديددة وهددذه 
المقامات العميمة في اإلسالم فكان رجاًل باذاًل للعلم إن 
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لم يبت  كت  تالميذه، ويبت  الناس عنه اإلمدام أحمدد د 
رحمه هللا د كدان ينهدى النداس عدن الكتابدة بيبتد  تالميدذه 

العجيد ، فالرجدل كدان بداذاًل  فنقل هللا لندا مدن آثداره الشد 
للعلدددم ناشدددرًا وال يبدددالي ، درس فدددي مصدددر وفدددي الشدددام ، 
وفدددي كدددل مبدددان ينقلونددده أو يسدددجونه فدددي الجهدددة والنددداس 
يبتبددددون ويقيدددددون معدددده وقددددد وضددددع هللا لدددده قبددددواًل ومبانددددة 
متينة في قلوب الناس فإين المعلمون وأين المثقفون عدن 

ذا ُعدره علددى ذلدكاع وأيدن خريجددو الشدرعياتاع الددذين إ
أحدددددهم مسددددجد، أو كلمددددة أو خةبددددة أو موعمددددة تكاسددددل 
وقدددال وهللا أندددا مشدددغول، وآخدددر يقدددال لدددهل امسدددك مسدددجد 
قدددال، وهللا أندددا كثيدددر السدددفر ثدددم بحثندددا عنددده فوجددددناه، مدددا 
يسافر في السنة إال ثال  أو أربع مرات ويقول أندا كثيدر 
السددفر وهددو جددالس هندداك، فددإين حدد  العلددم الددذي درسددته 

 امعدددددددات، وتعلمتددددددده، ال سددددددديما إذا كنددددددد  تحمدددددددل فددددددي الج
( فالندداس بحاجددة إلددى دعددوة وبحاجددة إلددى عُمــَا مــرعياَ )
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يُغوا عُي ولو خير، والنبي صلى هللا عليه وسلم يقدول )
( ، تستةيع أن تتكلم، وأن تخرس إلى القرت والنواحي مية

البعيدة لنشر العلم وبدذل الخيدر، وأندا مدا رأيد  عالمدًا فدي 
،باذال للعلم، سالكًا مسدلك شديخ اإلسدالم العصر الحديث 

ابن تيمية كالشيخ محمدد بدن صدال  العثيمدين د رحمده هللا 
رجدددل لددده المجدددالس الكثيدددرة فدددي اليدددوم، رفددد  المناصددد  
والواليات ورف  االشتغال بالقضاء، وتفدرع للعلدم فدانمر 

للـا  إلى اآلثار التي خلفها خلدف ذكدرًا عميمدًا وخلدف )
كثيددرة ، أشددررة  تصددل إلددى ( فددي اآلخددرين، كتدد  صــدم

اآلالف، دروسه معروفدة محفو دة رجدل ابتعدد عدن الددنيا 
ابتعد عن أشياء كثيرة فانمر إلى الثمرة فدال بدد أن يبدون 

 رال  العلم ياإخوان باذاًل للعلم. 
     يزيد بكلرس االتفام مُــه

 ويُوص ِ  به كفَا مددتَ 
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إذا شدددددت عليددده وحبسدددته عنددددك، سددديذه  وسددديبيد، 
د أن تنشر العلم تقدول أندا وهللا فدي منةقدة مثقفدة أو فال ب

متحضدددرة مدددا أسدددتةيع ، نقدددول ل إذهددد  إلدددى القدددرت إلدددى 
األماكن الناوية التي تحتاس إلى العلم وتحتداس إلدى أبسدا 
معاني اإلسالم في التوحيدد فدي الةهدارة وفدي الصدالة وال 

 تحرم نفسك من هذا الخير.

مدددن أسددداءوا  لوهدددذه تقددددم ، فجميدددع المفـــو والْـــف ــــ 6
عليه، عفدا عدنهم، وتجداوز، وحتدى لمدا أنكدر علدى بعد  
المشدداهد الصددوبية د كددانوا يةوفددون بددالقبور وينددذرون لهددا 
ويتقربددددون إليهددددا فددددي مصددددر ،  وفددددي الشددددام ، فمددددرة فددددي 
بعدد  سددفراته فددي مصددر، أنكددر علددى بعدد  الصددوبية، 
فرفعددوا بدده إلددى السددلةان، فسددجن هددو وأخددوه شددرف الدددين 

ال قــدع عُــيهم وال قلــبهم م، فقددالل )فجعددل يدددعو، علدديه
ــدو  بــه ــل  الُهــم هــب لهــم تــورَا يهم ل لددو يوــول( يــل ق

عرفددوا الحدد  لتددإثروا وانتفعددوال لكددن هدد الء مسدداكين ليسددوا 
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علددى جدددادة السددبيل، وليسدددوا علدددى قصددد السدددبيل، وليسدددوا 
بفقهاء في دين هللا عز وجدل، ولدذلك أنكدر علدى بعضدهم 

لمغلمددددة فددددإن حصددددل كددددانوا يقسددددمون ويحلفددددون األيمددددان ا
خدددددالف بدددددين رجلدددددين قدددددالوال اليمدددددين تكدددددون عندددددد مشدددددهد 
الحسددين فددي مصددر، ومددا فددي مصددر ال قبددر الحسددين وال 
رأس الحسددددددين وإنمددددددا هددددددذا مددددددن بقايددددددا الدولددددددة الفارميددددددة 
البارنية فإذا أغلي أحدهم اليمين، وابن تيمية ينفي وجود 
رأس وال عضدددددو للحسدددددين فدددددي مصدددددر بدددددل يقدددددولل دفدددددن 

هللا عنددده ومدددع ذلدددك مدددع وجدددود  موضدددع مدددا مدددات رضدددي
األضددرحة والقبددور مددا تددإثروا وال انتفعددوا بهددا، وال هددددتهم 
إلى أماكن الشجاعة والبةولة في حياة األمة حتى سخر 

 منهم الشاعر بعد كام  ديفيد ل
  مَ ُا يْدم أ  مْر قهودت

ََ يبا و     ْموام صيدتا الحلي
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 يعني أصب  سراب ما أثر فيهم المقام هذال
 ِ  مْر ْ   ص قها ما ه

 عبريـة وإمامهـا كــِا    
 ماقت خيول يُي أمية كُها

 خج َ وضل الْر  وايعرا     
وهدي التدي قهدر بهدا العلمداء وقهدر  ة  حضـور البديهــ 7

بها الخصوم من القضاة، فإنهم كانوا علماء حفا دًا مثلده 
لكددددن تفددددوق بسددددرعة البديهددددة، حيددددث كددددان رجدددداًل حاضددددر 

سدددإلة فقهيدددة فتحضدددر مباشدددرة ، يريدددد أن البديهدددة، يريدددد م
يسمي عالمًا يحضر، يخدرس حدديثًا، قضدية فدي التداريخ ، 
قضية فلسفية فدي المنةد ، يستحضدر استحضدارًا عجيبدًا 

لــا  كُــزَا ال تظيــر متقةددع النميددر، ولهددذا يقددول الددذهبي )
 ( وكان من أذكياء العالم المعدودين .لـه
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ل لدددبع  سدددرعة البديهدددة منحدددة ي تيهدددا هللا عدددز وجددد 
الناس قد يبون اإلنسان عالمًا حقًا لكن ال ينال شيئًا من 

 ذلك .

ـــ8 ـــري  ـ ويسدددميه الشددديخ أبدددو زهدددرة فدددي    االصـــمو ل الف 
كتابه عن ابن تيمية أنه )عبدد الددليل( يجدري وراء األدلدة 
ووراء اآلثار كت  مسداول فقهيدة نصدرها بدإقوال الصدحابة 

حتدى المسداول  باألدلة مدن الكتداب والسدنة، مدا بدالى بإحدد
التددي ألفهددا الندداس نصددرها بالدددليل ولهددذا بعدد  المسدداول 
اختارها، أنكرهاعليه النداس كدالحلف بدالةالق فدي اليمدين 
والفتوت جارية في بالدنا عليهدا، والةدالق بدالثال  ببلمدة 
واحدددة الفتددوت جاريددة عليهددا، وغيرهددا مددن المسدداول كثيددر، 

ل كثيددرة نصددرها وخددالف فيهددا المددذاه  األربعددة فددي مسدداو
 لكن بالدليل وليس بالهوت والشهوة .

فقددد أوتددي بيانددًا عجيبددًا، لددذلك إذا    ْْــاحمه وكياتــه -9
 قدددددددددددرأت فدددددددددددي الفتددددددددددداوت أو قدددددددددددرأت فدددددددددددي كتبددددددددددده، تدددددددددددرت 
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( ال يتكلددف ومددا عنددده تعقيدددات، مددا عنددده يياتــَا عجيبــاَ )
انقةاع يبت  كالمًا سيااًل كدالبحر لكندك مدا تفهدم ُاسدلوبه 

ات، يسددددتةرد يدددددخلك هنددددا وهندددداك، إال إذا قددددرأت لددددده مددددر 
ويددخلك فدي أصدول الفقدده ثدم فدي التدداريخ ثدم فدي الحددديث 
وفدي التفسدير وفدي اللغددة، ويستشدهد بمسدإلة لغويدة ونكدد  
عليهددا فدددالن كددذا وكدددذا فددال بدددد أن تحتمددل هدددذا األسدددلوب 
لكددن إذا مارسددته وألفتدده يسددهل عليددك، وتصددب  مددن أكثددر 

 الناس له قراءة رحمه هللا .

لفكددان رجدداًل متعمقددًا فددي المسدداول  ل الْويــلالم مــ -10
متعمقددًا  فددي الشددريعة مددا يسددتعجل وربمددا بددات ليلددة كاملددة 
يتإمدددل فدددي المسدددإلة، ويفكدددر، ويددددق  ويراجدددع ،ولهدددذا فدددي 

أتــه قــرأ الوــرم  أللــر مــَ كمــاتيَ آخددر سددجنة لدده يقددول )
ْيـي إ( وابضه هللا في آخر سورة القمدر مرس  ََ ًي َّ الامومَّويي

ــاٍت وَ  ومددات بعددد هددذه اآليددة. فكددان يتندددم علددى  َتَهــرٍ َجَُّ
التإليفدددددات والمصدددددنفات ،ويقدددددول ليتنددددديل تفرغددددد  لقدددددراءة 
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القددرآن فهدددو ملدديء بالعجاوددد  واألسددرار والفواودددد، ويقدددولل 
هذه اآلية نقل فيهدا كثيدر مدن المفسدرين آرأء كثيدرة وأقدول 
فيهدددا كدددذا، وكدددذا فكدددان كثيدددر التإمدددل، كثيدددر التعمددد ، فدددي 

 القددددددرآن ال تعدددددديش حالوتدددددده وال تعدددددديش اآليددددددات، وفعددددددالً 
سعادته، إال إذا تدبرته وتإملته، وتعمق  في أسدراره كثيدرًا 
وكررتدده، ولددذلك التكددرار لايددات والنمددر فيهددا مددرة وعشددر 
وعشدددرات، ممدددا يدددور  الفهدددم والبصددديرة للنسدددان وللقدددار  
،وبالتدددالي التجدددرد فدددي رلددد  الحددد  وهدددذا يتجلدددى فدددي أنددده 

يقصددددها، فمددثاًل مواجهدددة أهدددل  كددان مخلصدددا للفكددرة التدددي
العلددم بفتدداوت غريبددة كمددا يرونهددا، لكندده ينصددرها  باألدلددة 
وما يبالي بهم، فهدو مخلدب لفكرتده التدي يقصددها ،ولمدا 
حمدددل رايدددة الجهددداد كدددان بعددد  النددداس يشدددك فدددي التتدددار، 
ويقولل هم مسلمون عندهم مآذن وكذا، بيقول ه الء من 

لدددوا باإلسدددالم مدددا جدددنس الخدددوارس بغدددوا وسدددفكوا الددددماء وفع
ُِا رأيممــوتي فعلددوا فحتددى يزيددل الشددبه عنددد الندداس يقددول )
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( حتددى وأتـا حامــل المْــحط ْــي صــط الممــار ْــاقمُوتي
يبين للناس أن ه الء أناس بغداة مسدلكهم مسدلك الخدوارس 
ومدددددددددن إخالصددددددددده بعدددددددددده عدددددددددن المناصددددددددد  والرواسدددددددددات 

 والوجاهات كما قدمنا عن ابن رج  فى ذيل الةبقات.

ل قددال أحددد األمدراء بالشددام قددال لدده الشدديخ  الاــجاعة ـــ11
يدوم اللقدداء فددي معركددة شددقح  مددع التتددر التددي اهتددزت لهددا 

أوقفُـي بالد الشام والتهب  منهدا مصدر قدال لده الشديخل )
( قدددددال فُسدددددقته إلددددى مقابلدددددة العددددددو وهدددددم موقـــــأ المـــــوت

ينحددددرون كالسددديل، تلدددون أسدددلحتهم مدددن تحددد  ال بدددار ثدددم 
موت، وضعه فدي مقدمدة قل  لدهل يا سيدي هذا موقف ال

الصفوف، يعني أخةر موقف فوضدعه هنداك يجلدس فدي 
 أول الناس وليس في آخرهم كما قال الشاعر ل

 دعاتي أخي والخيل ييُي وكيُه 
 ُْما دعاتي لم يجدتي بومددي    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 

 76 

 وقفات بهية 76

يقددول فقلدد  لددده هددذا العددددو مددن تحددد  الغبددرة فددددونك 
وما تريد يقول األميرل فرفع ررفده إلدى السدماء وأشدخب 

ه وحددرك شددفتيه رددوياًل ثددم انبعددث وأقدددم علددى القتددال بصددر 
ثم حال القتال بيننا وبينه فما ندري ما صدنع ،ومدا عددت 
رأيتدددده حتددددى  فددددت  هللا ونصددددر المسددددلمين وانهددددزم التتددددار، 
فالشددجاعة ملكهددا، وشددجاعته فددي إبددراز آراودده واجتهاداتدده 
العلميددة والفقهيددة وال يبددالي بإحددد ويقددول ال يسددعني كتمددان 

الشجاعة صفة بدارزة و داهرة فدي حياتده رحمده هللا العلم ف
. 
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 مراجه ل صمفادس 

 البن عبد الهادي .  العقود الدرية  -1

 يبن يوسف الحنبل يالكواك  الدرية لمرع -2

 البداية والنهاية البن كثير .  -3

 األعالم العلية للبزار .  -4

 سيرة بن تيمية .  يالجامع ف -5

 .  ي لندو رجال الفكر والدعوة ل -6

 الذيل على ربقات الحنابلة البن رج . -7

 ابن تيمية لمحمد أبو زهرة. -8
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 الخاتمة

شخصددددية اإلمدددددام ابددددن تيميدددددة رحمددددة هللا، أحببتددددده كثيدددددرًا، 
وشدددغف  بدددالقراءة لددده ، وتربيندددا علدددى فكدددره ومنهجددده، وقدددد 
حرصدددنا هندددا علدددى إبدددراز محاسدددن سددديرته، وأكثدددر شدددماوله 

نبراسددا لةلبددة العلددم كمددا ومناابدده، حتددى تكددون موعمددة، و 
( وقدد لود كا  ْي قْْهم عبرس ألولي األلبا قال تعالى )

اقتبسددنا هددذه السدديرة مددن أكثددر مددن عشددرين مرجعددا، لكددن 
أحدد  أن أقددول هنددا ل أن ثمددة أشددياء فددي حيدداة ابددن تيميددة 
تحتاس إلدي عدره ونقدد وتمحديب ، يعمدد بعد  محبيده 

دمدة عدن ها ، وهذا من سنعتني بده فدي لمحدة قاوإلي إخفا
الوجدددده اآلخددددر البددددن تيميددددة، والتددددي تحتددددوي علددددي مددددنه  
المندددددا رات عندددددده، وثقافتددددده الفكريدددددة، وإنكددددداره المسدددددتعلن 
ودراسدددته للمنةددد  والفلسدددفة واختياراتددده التدددى عدددرف بهدددا ، 
وهي جوان  ثرية بالحديث والتحليل واإلفادة ، وعلي كدل 
فسدددديرته والقددددراءة فددددي كتبدددده ترقددددي المسددددلك النقدددددي عنددددد 
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، وتجروددددددده علدددددددي تجددددددداوز السدددددددةحية والنمةيدددددددة  القدددددددار  
التقليديدة فدي التفكيدر، وإنده لمددن الملدم لهدذا اإلمدام الفددذ ، 

ــة أصــوليأن يختددزل فكددره كلدده فددي مجددرد ) ( تعددره ْ ي
اختياراتدده ، ويتمدددن بترجيحاتدده مددع اإلغضدداء عددن بدداقي 

ال نميدر  ة، وجوان  حياته، فالرجدل كدان موسدوع هجهود
أقددام ثددورة تجديديددة وفكريددة فددي  ال شددبيه لدده ، الهددا، وكنددز 

الحيدددددددداة االسددددددددالمية حقهددددددددا النشددددددددر واإلفددددددددادة والتحليددددددددل 
 التمحيب .

 والله الموفق
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 فهرس الفوائد
 1 مقدمة  -

 4 نجاة أسرة آل تيمية من هجمة التتر  -

 5 قصة الغالم الصغير مع الشيخ الحلبي  -

 6 مدن ابن الزملكاني الشافعي للشيخ  -

 6 ر عليه فى الدرر الكامن ثناء ابن حج -

 8 ل العبودية الحقة الوقفة األولى  -

 9 حاله فى ليله  -

 1 عالس حل المشاكل والصعاب عنده  -

 12 الفقر في حياته  -

 13 كلمته الشهيرة ) مايفعل أعداوى .... ( -

 14 استئناس رالبه به  -

 15 ل الشغف بالعلم  الوقفة اللاتية -

 15 ناص  هل ولي الم -

 18 قصته مع الةبي   -
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 21 ل الجامعية الفريدة الوقفة اللاللة  -

 22 ثناء ابن دقي  العيد عليه  -

 23 ثناء ابن سيد الناس  -

 26 جوابه شعرًا على س ال فى الح   -

 28 قصته مع أبى حيان  -

 29 ل ايامه بالدين  الوقفة الرابمة -

 30 إرجاعه الناس إلى الوحيين  -

 31 تصحي  نواحى العبادة  -

 33 إنكاره للمنكرات  -

 34 قصته مع قازان  -

 35 موقفه من حاكم مصر  -

 37 وصفه لوقعة ) شقح  (  -

 40 ل سالمة الصدر  الوقفة الخاملة -

 41 موقفه مع خصم له  -

 42 ل الداعية الحبيم  الوقفة اللادصة  -
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 43 ي ل العالم األبالوقفة اللابمة  -

 44 رفضه للقضاء والمشيخة  -

 44 قصة ابن المبارك مع ابن علية  -

 47 أبيات الجرجاني فى العزة  -

 48 ثناء التاس السببى على األبيات  -

 48 ل ابن تيمية السني   الوقفة اللامُة -

 51 من مستمرفاته  -

 52 ل العمل أثناء المحن  الوقفة الماصمة -

 53 ا راته بع  ردوده ومن -

 56 اعتراف السببى بجاللته  -

 58 ل شيء من صفاته  الوقفة المامرس -

 59 الصبر  -

 61 الهيبة  -

 62 الكرم  -

 63 التواضع  -
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 65 بذل العلم  -

 68 العفو والصف  -

 70 حضور البديهة  -

 71 االستقالل الفكري  -

 71 فصاحته  -

 72 التإمل الةويل  -

 74 ة الشجاع -

 76 الخاتمة  -

 77 مراجع لالستفادة  -

 79 فهرس الفواود  -
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