
 

 ( ابن  القّيم   ) أئمة اهلدىحماضرة 
 ] كانت ضمن سلسلة حماضرات بعنوان : أئمة اهلدى [

 
إن احلمدد    ممددو سنسدنعينو  سنسددن، رو و سنعدون ش  ردن فددرسو أن سدنا سردن سددي ات أهمالندا   ردن   دددو   

 سرن  ضلل فال هادي لو   و فال رضل لو 
 داً هبدو سوسولو   سأف د أن ال إلو إال   و سأن حمم

ِلُمونَ  َسأَنُنم ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َسالَ  تُدَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّ  اتدَُّقوا   آَرُنوا   الَِّذ نَ  أَ دَُّ ا يَ )   ( رُّس 

َ ا َسَخَلقَ  َساِحَدة   ندَّ  س   رِّن َخَلَقُكم الَِّذي وَبَُّكمُ  اتدَُّقوا   النَّاسُ  أَ دَُّ ا يَ )  ُ َمارِ  َسَبثَّ  َزس َجَ ا ِرند  ًًا وَِجاالً  ند   َسِنَسدا  َكثِد

 ( وَِقيًبا َهَلي ُكم   َكانَ  اللَّ  ِإنَّ  َساأَلو َحامَ  ِبوِ  َتَسا ُلونَ  الَِّذي اللَّ  َساتدَُّقوا  
 اللََّ   ُِطد    َسَردن ُننُدوَبُكم   م  َلُكد َس َد، ِ در   َأه َمداَلُكم   َلُكدم   ُ ص ِلح  * َسِد ًدا  قَدو ال َسُقوُلوا اللََّ  اتدَُّقوا آَرُنوا الَِّذ نَ  أَ دَُّ ا يَ ) 

 ( َهِظيًما فَدو زًا َفازَ  فَدَقد   َسَوُسوَلوُ 
  أردا بعدد  :

صلى فإن بين إسرائيل كانت تسوس م األنبيا  كلما هلك نيبٌّ بعث   نبّياً و كما يف الصحيحني هن وسول   
     هليو سسلم 

ًا : فضل العامل هلى صلى   هليو سسلم ث النبوة و كما يف قولو سقد انقطعت النبوة سنهبت سبقَي محلُة ر
العابد ك ضل القمر هلى سائر الكواكب و سإن العلما  سوثة األنبيا  و سإن األنبيا  مل  ووثوا د ناوا سال دومها و إمنا 

 سوثوا العلم فمن أخذ بو أخذ حبظ سافر   وساو اإلرام أمحد سأهل السنن و سصححو األلباين  
صلى نَِعِم   هلى هذو األرة أن جعل في ا رن ُُيدد هلا أرر د ن ا كما أخرب بذلك الصادُق املصدسق  نن رإس 

 و فقال : إن    بعث هلذو األرة هلى وأس كل رائدة سنة رن ُيددد  هليو سسلم 
 هلا د ن ا   وساو أبو داسد إبسناد صحيح  
 هلدى  سالعلما  هم رصابيح الدُّجى و سأئمة ا

سنكدر أن ابدن  –هلدى ردا نكدر ابدن القديم  –يف رقدرة كناب الدرّد هلدى ام ميدة  –ومحو    –قال اإلرام أمحد 
 قال :وضي   هنو سّضاح نسبو إىل همر بن اخلطاب 

احلمد   الذي جعل يف كل زراِن فدةة ردن الرسدل بقداي ردن أهدل العلدم  َددهون ردن ضدل إىل اهلددى و س صدربسن 
رسن بنوو   أهل العمى و فكم رن قنيل إلبليس قد أحيدوو و سردن ضدال جاهدل قدد هددسو و رن م  هلى األنى س ُدَبصِّ

فمددا أحسددن أثددرهم هلددى الندداس سأقددبح أثددر الندداس هلددي م  ن ددون هددن كندداب   لس ددل امدداهلني و س ر دد  ال،ددالني و 
 ساننحال املبطلني  
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  حب ظ د نو ستكّ لو أبن  ُقيَم لدو رن ُيدد أهالرو و سُُيىي رنو را  : سلوال ضمان -ومحو    –قال ابن القيم 
 أراتو املبطلون و س ُنعش را أمخلو اماهلون و هلُدِّرت أوكانو ستداهى بنيانو و سلكن   نس فضل هلى العاملني   اهد  

لما  هم جنوُم اهلدا ة   هبم سل ن كان الناس يف أس اوهم  َ ندسن شلنجوم يف ظلمات الرب سالبحر و فإن الع
  ندي السالكون إىل   سالداو اآلخرة و ف م رناواٌت  ُ ندى هبا و سإنا غابت النجوم ضل الناس ساتهوا يف ديجً 

 ظلمات الرب سالبحر و سإنا غاب العلما  هن الساحة ضل الناس سختّبطوا يف ظلمات الشُُّب ات سالش وات  
ُو العلما  كبً و  رسن الناس رن العمى و س دلُّوهنم هلى را فيو جناهتم يف الدنيا َفَدس  سفأهنم هظيم و ف م  ُبصِّ

ساآلخرة و سال أدّل هلى نلك رن قصة الرجل الذي قنل تسعًة ستسعني ن سًا فسأل : هل يل رن توبة ؟ فُدلَّ هلى 
املائة و مث سأل : هل يل رن توبة ؟  وجل هابد  لكنو جاهل و فحّجر ساسعًا سقال : ال ليس لك رن توبة و فأمّت بو

 و ان طَِلق  ِإىَلَ َأو ِض َكَذا سََكَذاَفُدلَّ هلى هامل و فقال : نعم و سرن ُيول بينك سبين ا و مث زاد يف إوفادو و فقال لدو : 
ُبِد الّلَ َرَعُ م  َساَل تَدر ِجد   ِإىَلَ َأو ضِ   َك َفِإهّنَا َأو ُض َسو      َفِإّن هِبَا ُأََنساً  َدع ُبُدسَن الّلَ َفاه 

أس قصة نلك الدّجال الذي كان  ّدهي هلم ال،يب و سنلك أن وجاًل كان يف جملس أحد اخلل ا  و سكان بني 
 أ د  م ُصّرًة في ا دواهم فكان خيرج رن اجمللس س قول : ليأخدذ كدلُّ 
أخذ و مث  َدخل سخُيربَهم مبا ر  كّل ساحد و فيكون ساحد رنكم ح نًة رن الدواهم مث خَيرج هو و س َدُعدُّ كلُّ ساحد  را 

األرر كما قال و فنعّجبوا و حىت دخل أحُد العلما  و فأرر نلك الدّجال أن خيرج و فخرج و مث ادخل العاملُ  دو يف 
الصرة سأخرج ح نًة رن الدواهم رن غً أن  َدُعّدها سسضع ا يف جيبو و سقال للدجال : أدخل و فلما دخل أخذ 

ّمن س نوّق  فلم  دِو كم رعو شلنحد د و مث أزال نلك العامل اللبس و سأسضح احلقيقة أبن نلك الدّجال  سنخدم خيُ 
فإنا هّد الدواهم هّد رعو  - صلى   هليو سسلم كما أخرب بذلك النيبُّ   –الشياطني و سكلُّ إنسان سُكَِّل بو قر ن 

 العّراف و فُيخرب مبا ُأخرَب بو   القر ن و مث أخرب قر ن الساحر أس الكاهن أس
  فالعامل  نظر بنوو   و س كش    هلى  د و الشُّب ات ساملنشاهبات 

د بلغ هشام بن هبد امللك أن وجال ق: الوليد بن هشام هن أبيو قال سقد وسى اإلرام الاللكائي رن طر ق 
ًا   ظ ر  قول شلقدو سقد أغوى خلقاً     روفبعث إليو هشام فاحضو كث

 ؟را هذا الذي بل،ين هنك : فقال 
 ؟سرا هو : قال 
 ؟تقول إن   مل  قدو هلى خلق الشر : قال 
   ين فيو ر رن ف ت ُياجّ ضِ فاح  و بذلك أقول : قال 
  إن هو غلبين شحلجة فأضرب هنقي س و إن غلبنو شحلجة سالبيان هلمت أين هلى احلق ف

    ناظرتوو ملر حضَ أفو سزاهي فبعث هشام إىل األ: قال 
 !  ت هن أوب  سإن فو سإن ف ت هن ثالث و إن ف ت سألنك هن ساحدة : فقال لو األسزاهي 

  ا بدا لك همّ  ل  سَ : فقال 
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   قال ليس هندي يف هذا في ؟ خربين هن   هز سجل هل تعلم أنو قضى هلى را هنى : أقال األسزاهي 
  رً املؤرنني هذو ساحدة أي : لت فق

 ؟خربين هل تعلم أن   حال دسن را أرر : أو مث قلت ل
  هذو أفد رن األسىل : قال 
  رً املؤرنني هذو اثننان أي : فقلت 

  ؟ مهل تعلم أن   أهان هلى را حرّ : مث قلت لو 
  هذو أفد رن األسىل سالثانية : قال 
  هبا ضرب هنقو  ي أرً املؤرنني هذو ثالث قد حلّ : فقلت 
  نقو ربت هام فضُ ر بو هشفأرَ 

  ر لنا هذو املسائل ي أش همر فسّ : مث قال لألسزاهي 
   نعم ي أرً املؤرنني : فقال 
 ؟ هل  علم أن   قضى هلى را هنى : سألنو 

  مث قضى هليو فأكل ا و هنى آدم هن آكل الشجرة 
 ؟ هل  علم أن   قضى حال دسن را أرر : سسألنو 

  سبني السجود  مث حال بينو و أرر إبليس شلسجود آلدم
 ؟ م هل  علم أن   أهان هلى را حرّ : سسألنو 

  هلى أكلو يف سقت االضطراو إليو حرم املينة سالدم مث أهاننا 
 ؟سالرابعة را هي ي أش همرس : قال هشام 

 ؟ رشي نك ر    أم دسن   : كنت أقول :  قال 
ضرب  فأ  ما أجابين فقد حلّ و دسن   فقد ان رد شلربوبية : أس قال و ا ر    فقد اختذ   فر ك: فإن قال 

  هنقو هبا 
   وام الد ن شلعلما سقِ حياة اخللق : قال هشام 

 
سالعلما  هم صمام األرن لألرة إبنن   و فإنا نهب العلما  ختّبط الناس يف ديجً الظلمات و ساسن نوا رن 

صلى األسغاد و سنطق الرس بضة ُُيّدث الناس كما أخرب بذلك رن ال  نطق هن اهلوى ليس أهاًل لل نوى و ستصّدو 
و حيث قال : ليت هلى الناس سنوات خداهات  صدق في ا الكانب و س كذب في ا الصادق و   هليو سسلم 

الرس بضة ؟ قال الرجل س ؤَتن في ا اخلائن و سخيدون في دا األرني س نطق في م  الرس بضة   قيل : ي وسول   سرا 
النافو  نكلم يف أرر العارة   وساو اإلرام أمحد سابن راجو ساحلاكم سقال : هذا حد ث صحيح اإلسناد سمل خيرجاو و 

 سقال ابن حجر : إسنادو جّيد و سحّسنو األلباين  
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 قبض العلم  صلى   هليو سسلم قال : إن   السيف الصحيحني رن حد ث هبد   بن همرس أن النيب 
اننزاها  ننزهو رن الناس و سلكن  قبض العلم بقبض العلما  حىت إنا مل َ ةك هاملا اختذ الناس وؤسًا ج اال فُس لوا 

 فأفنوا ب،ً هلم و فضلوا سأضلوا  
ًة سالّنظر الثاقب و سلذا كان  ُقال : إن ال نت إنا أقبلت مل  عرف ا إال العلما  و س  إنا سالعلما  هم أهل البص

 أدبرت هرف ا كّل أحد  
ًاَنً    سلذا جا  يف سص  ال نت العظيمة : تدُع احلليم ح

ًو رن شب أسىل    مبعىن أنو إنا كان العامل احلازم احلليم َُياُو يف ال نت ف،
 سال تُنال اإلرارة يف الدِّ ن إال شلصرب ساليقني و كما قال فيُخ اإلسالم ابُن تيمّية  

رََِن َلمَّا َصرَبُسا سََكانُوا ِبََِيتَِنا  ) تعّلِم العلم مل   قو يف د ن   :فمن مل  صرب هلى  ُدسَن أبَِر  ًة  َد   ُ م  أَئِمَّ َسَجَعل َنا ِرند 
 (  ُوِقُنونَ 

ًِ يف البالد سصرب  كصرِب  امماد  سملا قيل للشعيب : رن أ ن لك هذا العلم كّلو ؟ قال : بن ي االهنماد و سالس
 « الرحلة يف طلب احلد ث»بكوو ال،راب   نََكَرو اخلطيب يف و سبكوو ك

ً ن : لقد وأ نو  سن ىت سالصحابة رنوافرسن    سالشعيب قال هنو ابن س
 سإنا تقّدم غً العامل و ستصّدو احلََدث كان يف نلك هالكو سهالك َرن تِبعو  

أييت يف  رن قولو هليو الصالة سالسالم :سلذا جا  يف سص  اخلواوج أهنم حداث  األسنان و كما هند البخاوي 
األسنان س  ا  األحالم  قولون رن خً قول الرب ة ميرقون رن اإلسالم كما ميرق الس م رن آخر الزران قوم حداث  

 الررية ال ُياسز إمياهنم حناجرهم فأ نما لقينموهم فاقنلوهم فإن قنل م أجر ملن قنل م  وم القيارة   
 : حداث  األسنان أي ص،اوها سس  ا  األحالم أي ضع ا  العقول   قال ابن حجر : قولو

: ي رعشر العرب األوض األوض   إنو ال وضي   هنو سملا تطاسل الناس يف البنا  يف زرن همر  قال همر 
و سهلم سرن إسالم إال جبماهة و سال مجاهة إال إبراوة و سال إراوة إال بطاهة و فمن سّودو قورو هلى ال قو كان حياة ل

 سّودو قورو رن غً فقو كان هالكا لو سهلم   وساو الداوري 
ًةسهذ فقد لوحظ قبض العلما  و سأبد َرَزت  ال ضائيات سبعض سسائل اإلهالم  ا را ُ شاهد يف السنوات األخ

الش وات و ستقذف األخرى رن ليسوا أهاًل للّنصّدو و سال  ُظّن أن ال ضائيات اليت تُناِجر شل،رائز سإاثوة ال نت س 
ُدَو األرة هن وأ  م و إمنا  ربزسن  شلشُّب ات قذفًا ُررّسهاً و ال  ُظّن هبا أهنا سُنرِبُز العلما  الصادقني الذ ن ُيب أن َتص 

 رن  ُوافق م هلى شطل م أس هلى األقل َرن  َ سُكت هن هوواهتم و س ،ّض هن ا طرفاً   –يف ال،الب  –
بون رن قبل أهل الباطل يف كل زران سركان و حيث  ُ نون مبا ال  ُعجب أهل الّر  ب وَ فالعلما  الصادقون ُُيا

سال ساد و سرن مث  ُررون هن قوس ساحدة مبا هم رنو برا  و مث تذهب الليايل ساأليم س بقى للعلما  ِنكرهم سثنا  
 الناس هلي م  
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هبا و كما تعّرضت دهوة األئمة اجملدد ن ابن سال هجب أن ُ اوب الدهوات الصادقة ستُلّ ق االهتارات ألصحا
ًهم و سدهدا بدهوهتم إىل النوحيد سنبذ الشرك و  سإىل تقدمي  تيمية سابن القيم سحممد بن هبد الوهاب سرن ساو بس

 الكناب سالسنة هلى آوا  الرجال  
 سحد ثًا إىل النيل رن أحد أسل ك العلما  الصادقني و الذ ن تعّرضوا قدمياً  –ومحو    –سكان ابن القيم 
 رن ا   اق النُّ م العر ضة الذ ن هم بر  ونأهراض م و بل سإىل إلص

ًتو و سقبل أن أق  ر  فوائد هذو السلسة و سرا في ا رن تداُوِس سًَِ أئمة اهلدى و أسدُّ  سقبل الدخول يف س
    النعر   شبن القيم و سالن ر ق بينو سبني ابن اموزي سسبب اخللط بين ما

 :  –ومحو    –فأساًل : النعر   بو 
هو أبو هبد   مشس الد ن حممد بن أيب بكر بن أ وب الزُّوهي الدرشقي   الش ً بد ) ابن قّيم اموز ة ( أس 

 ابن القيم اخنصاواً  
 ستسعني سسنمائة لل جرة   إحدىسنة  –ومحو    –ُسِلد 

كان قَديِّمًا هلى املدوسة اموز ة بدرشق و سالقّيم هو   –ومحو    –دو سسبُب تسمينو شبن قيم اموز ة و أن سال
 الناظر أس الوصي و سهو را ُ شبو املد ر يف زرننا هذا   

 سكان سالُد ابن القّيم رن هلما  درشق  
و  فإن سبب نلك  عود إىل االفةاك يف الّنسمية –ومحو    –سأرا شلنسبة للخلط بينو سبني ابن اموزي 

ساهُظ  –أي ابن اموزي  –حيث إن املدوسة اليت كان أبوو قّيمًا هلا تُنسب البن اموزي و إن هو ساِقُ  ا و سهو 
ًة و سهو ب،داد و سصاحب ا أبو ال رج هبد الرمحن بن هلي بن هبيد   بن اموزي القرفي ملصّن ات الكث
 وحم   اممي   هد ( سهو ُرنقّدم هلى ابن القيم    597الب،دادي و ت ) 

 سَغِلَط يف اخللط بين ما بعض الكناب حىت نسبوا بعض ُكنب ابن اموزي إىل ابن القّيم  
 يف بيت هلم سفضل   –ومحو    –سقد نشأ ابن القيم 

 فأبوو سأخوو سابُن أخيو سابناو هبد   سإبراهيم كانوا رن العلما  الباوز ن يف هصرهم  
 أخدالقدو :
 صاحَب مِهّة  هالية سُخُلق  فاضل    –و   ومح –سكان 

أحدًا سال  ؤن و و سال  سنعيبو  قال هنو تلميُذو ابن كثً : سكان حسُن القرا ة ساخلُُلق و كثً الّنودد و ال ُيِسد ُ
 و سال ُيقد هلى أحد  و سشمملة كان قليل النظً يف جمموهو سأرووو سأحوالو و سال،الب هليو اخلً ساألخالق

 ال اضلة  
سقال هنو تلميُذو اآلخر ابن وجب : سكان ومحو   نا هبادة سهتجُّد سطول صالة  إىل ال،ا ة القصوى و سللُّو  
سهل ج  شلذِّكر و سف،   شحملبة ساإلَنبة ساالسن، او و ساالفنقاو إىل   ساالنكساو لدو     سال وأ ُت أسس  رنو هلمدًا و 

نّددة سحقددائقسال أهدرف مبعاين القد  درآن سالسُّ
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 اإلميان أهلم رنو و سليس هو املعصوم سلكن مل أَو يف رعناو رثلو   
 طلدُبو للعلم :

ًًا و فقد بدأ يف طلب العلم سهمرو سب  سنوات و كما نكر نلك يف كنابو الناف  املات  ) زاد  طلب العلم ص،
َكر أنو مِس  رن فيخو الش اب العابر و سفيُخو هذا تويف ( فقد َن  صلى   هليو سسلماملعاد يف هدي خً العباد 

 ( كما تقّدم   691هد ( سابن القيم ُسلدَِد سنة )  697سنة ) 
 –سكان ابن القيم يف أسِل حياتو قد لثّر ببعض أقوال أهل البدع إىل أن قّيض   لدو فيَخ اإلسالم ابن تيمية 

 ة حيث قال : هلى را نََكَر  هو  يف النوني –ومحو   
 واِن رن رش ق سأخ  لكم ِرع*** ي قوُم سِ  العظيم نصيحٌة 
ًانِ *** جّربت هذا كلَّو سسقعت يف  تلك الشباك سكنت نا ط
 رن ليس جتز و  دي سلساين *** حىت أاتح يل اإللو ب ضلو 
 أهال مبن قد جا  رن حدران *** حرٌب أتى رن أوض حّران فيا 

 رن جنة املأسى ر  الرضوان *** هُلو فا  ُيز و الذي هو أ
 حىت أواين َرط َلَ  اإل دمان ***  أَخّذت   داو  دي سساو فلم  َدُرم
 نزل اهلدى سهساكر القرآن *** سوأ ت أهالم املد نة حوهلا 
 حمجوبًة هن زررة العميان *** سوأ ت آاثوا هظيما فأهُنا 

 يجان حصباؤو كاللئ الن*** سسودت وأس املا  أبيض صافيا 
ًًة   رثل النجوم لواود  ظمآن *** سوأ ت أكواش هناك كث

 ال زال  شخب فيو ريزاشن *** سوأ ت حوض الكوثر الصايف الذي 
 سمها ردى األيم ال  َنيان *** ريزاُب سنندو سقدوُل إلد و 

 آالف أفرادا نسس إميان سالناس ال  ردسنو إال رن الد *** 
 سسودمت أننم هذاب هوان ***   م هباسودسا ِهذاب رناهل أكرِ 

 
مث الزم ابُن القيِم فيَخ اإلسالم ابَن تيمية سأخذ هنو الكثً و سكان أكثر نلك بعد هودة فيِخ اإلسالم رن 

  –ومحو    –هد ( إىل أن رات فيخ اإلسالم ابن تيمية  712رصر سنة ) 
الشيخ تقي الد ن ابن تيمية و ست نن يف هلوم قال تلميذو ابن وجب : ت ّقو يف املذهب و سبرع سأفىت و سالزم 

اإلسالم و سكان هاوفًا يف الن سً ال ُُياوى فيو و سأبصول الد ن سإليو في ا املنن ى و ساحلد ث سرعانيو سفق و و 
 سدقائق االسننباط رنو ال  ُلحق يف نلك  

 اجمللدات يف أس اوو  سمما  دّل هلى سعة هلمو ساطالهو كثرة رصّن انو حىت أنو كان  ؤل  س كنب 
 سرن نلك أنو أّل  بعض الكنب يف أس اوو و فمن نلك :
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 ر ناح داو السعادة   – 1
 زاد املعاد   – 2
 وسضة احملبني   – 3
 بدائ  ال وائد   – 4
 هتذ ب سنن أيب داسد   – 5

  –ومحو    –سال غرابة يف نلك ف و تلميذ اإلرام ام بذ فيخ اإلسالم ابن تيمية 
غرابة أن  ؤل  س كنب سُ صنِّ  يف أس اوو و ف و حبٌر ال ُتكدِّوو الدال  و سال أدل هلى نلك رن كنابو )  سال

 َد إليو  وَ الدا  سالدسا  ( سطُِب  شسم آخر ) امواب الكايف ( فقد أّل و إجابة هلى سؤال ساحد سَ 
 

 ابنالؤو سارنحانو :
 : ُبنلى املر  أس مُيّكن لدو ؟  –ومحو    –شافعي االبنال  ُسّنٌة وشنية و سقد ُس ل اإلرام ال

 فقال :  ُبنلى املر  مث مُيّكن لو ؟ 
 مل  نبوأ تلك املكانة العالية إال بعد أن ابُنلي   –ومحو    –سابن القّيم 

ًة شلقلعة رن ردًا  هنو و سمل  ُ رج قال ابن وجب : سقد ارُنِحن سُأنَي ررات  سُحِبَس ر  تقّي الد ن يف املرة األخ
 هنو إال بعد روت الشيخ  

كما ارُنحن بسبب بعض فناساو يف بعض املسائل اليت خاَل  في ا هلما  هصرو و ساليت اسنبان لو في ا احلق 
 أس أنو وأى أن احلّق فيما َنَهَب إليو مما أّداو اجن ادو إليو  
 سرن نلك أنو أنكر فّد الرحال إىل قرب اخلليل  

 : سقد ُحِبَس ردًة إلنكاوو فّد الرحال إىل قرب اخلليل  قال ابن وجب 
 سأفىت يف رسألة الطالق الثالث بل ظ ساحد أنو  ق  طلقة ساحدة  

فد د االحةام لألئمة و ف و ُيكي أقواهلم و س سنأنس هبا  -أي ر  خمال نو للمذهب أحياًَن  – سكان ر  نلك
 ملا خيناوو   
ًا را:  –ومحو    –قال  ن يت خبالف را نعنقدو ملذهب فال  سعنا أن ترد املسألة نعنقد في ا خالف ا سكث

 فنحكي املذهب الراجح سنرجحو و سنقول هذا هو الصواب سهو أسىل أن  ؤخذ بو و سش  النوفيق  اهد  
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 طر قنو يف النألي  :
سالسنة و فال خُيال  الدليل فكان  عنمد يف رؤل اتو هلى الدليل رن الكناب  –ومحو    –ألّ  ابن القيم 

َ لة سالبطّالني و  رنابعة للمذهب أس وّدًا للسنة و حافاو نلك سمل  كن هذا رن فأن العلما  بل هو رن فأن السَّ
 الذ ن ثَدُقَل هلي م الكناب سالسنة سالننقيب يف بطون الكنب  

ن أدلة الد ن حبيث  ظنو فاسد دلياًل ر كما قال الشيخ ال اضل بكر أبو ز د ( : ال  ن م)   –ومحو    –مث إنو 
ًَو أسىل رنو  اللة و أس َنقص الداللة أس الد  قاصرها و أس أن غ

 سرىت هرض لو فيٌ  رن نلك فليّن م ف َمو و سليعلم أن البلّية رنو  قال : 
  ُقّدم أقوال الصحابة وضي   هن م هلى رن سواهم   –ومحو    –مث إنو 

 سعة هلمو سمشولية أفكاوو    –ومحو    –تو سمما مُيّيز رؤل ا
ُحسَن الةتيب سالسياق و سهذو ريزٌة شوزة يف رؤل اتو و ال تكاد  –ومحو    –سمما مُيّيز رؤل ات ابن القيم 

نقن جتدها لسواو و فكالرو ررّتب و ف و  ُعاجل القضية اليت بني  د و أس اليت  ُناقش ا سكأهنا ختصصو سفّنو الذي ال  ُ 
فإنو قال :  –ومحو    –آل الشيخ هن فيخو الشيخ هبد الرزاق ه ي ي ف و كما نكر رعايل الشيخ صاحل  سواو و

 فيخ اإلسالم أييت إىل جداو الباطل في درو بضربة ساحدة و سأرا ابن القيم فينقضو حجراً حجراً  
لرل كنابو رن اج السنة النبو ة أس امواب غً ررّتب و فمن  –ومحو    –سال  عين هذا أن كالم ابن تيمية 

مها رن ُكُنِبو ُيد يف رن نك الشي  الكثً    الصحيح سغ
 أفكاوو ررتّبة سوا  كان نلك يف الردسد أس يف تقر ر املسائل أس يف النقعيد سالنأصيل   –ومحو    –سابن القيم 

علم سفرِفو ساق فضلو رن أكثر رن رائة  سمخسني ملا أواد أن  ُدلل هلى فضل ال –ومحو    –سرن نلك أنو 
سج ًا و بدأ شألهم فاألهم و سنلك يف اجملّلد األسل رن ر ناح داو السعادة و سقد تقّدم أنو أّل  هذا الكناب يف 

 بعض أس اوو  
 اإلنصاف و ف و  ُنص  خصورو س نظر إىل األروو بعني –ومحو    –سمما ارنازت بو رصّن ات ابن القيم 

 إنصاف ال بعني هضم حلقوق اآلخر ن سإسقاط الرروز و سغمر حسنات اآلخر ن املخال ني  
لو اسنحسان حسنة سال  ازل السائر ن: اللطي ة الثالثة أن رشاهدة العبد احلكم مل  تدعدال صاحب  رندقملا 

 اسنقباح سي ة لصعودو رن مجي  املعاين إىل رعىن احلكم   
خذ هلى ظاهرو ف و رن أبطل الباطل الذي لوال إحسان الظن اُ هذا الكالم إن بًا لدو : رنعقّ  –ومحو    –قال 

بصاحبو سقائلو سرعرفة قدوو رن اإلرارة سالعلم سالد ن لنسب إىل الزم هذا الكالم و سلكن رن هدا املعصوم 
 فمأخون رن قولو سرةسك و سرن نا الذي مل تَدِزّل بو الَقَدم 

   سمل َ ك ب بو امواد
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ألنو  رعاوضة رن سجو ساهةاض ؛ أضع  رنازل املر د ن : الرجا  السائر ن يف روض  آخر سقال صاحب رنازل 
رن سجو و سهو سقوع يف الرهونة يف رذهب هذو الطائ ة سفائدة ساحدة نطق بد ا النندز ل سالسنة ستلك ال ائدة  هي  

 كونو  بدرد حراوة اخلوف حىت ال   ضي بصاحبو إىل اليأس   
حبيب إلينا ساحلق أحب إلينا رنو سكل رن هدا املعصوم فمأخون رن  (1)إلسالم فيخ ا:  –ومحو    –فقال 

فأرا قولو الرجا  أضع  رنازل املر د ن فليس   …قولو سرةسك سمن ممل كالرو هلى أحسن حماِرلو مث نبني را فيو 
حلب ساخلوف رداو السً إىل   و سقد ردح   سهليو سهلى ا كذلك بل هو رن أجل رنازهلم سأهالها سأفرف ا

َم اآَلِخَر َسنََكَر اللََّ  ) تعاىل أهلو سأثىن هلي م فقال : َوٌة َحَسَنٌة ِلَمن  َكاَن  َدر ُجو اللََّ َسال يَدو  َلَقد  َكاَن َلُكم  يف َوُسوِل اللَِّ ُأس 
ًًا  ( َكِث

سكان فيخ اإلسالم  وحبيبنا سلكن احلق أحب إلينا رنو  -رسي  عين اهل –م سقال يف روض  اثلث : فيخ اإلسال
ًتو شألرر شملعرسف سالن ي هن  –ومحو   - قول : هملو خً رن هلمو و سصدق  –ومحو    –ابن تيمية  فس

 أن  كسو سأىب   وو في ا غباو و سلو املقارات املش ووة يف نصرة   سوسولو دل قُّ املنكر سج اد أهل البدع ال  ش
  صلى   هليو سسلم  الصادق املصدسق الذي ال  نطق هن اهلوىً ة ل،دثوب العصم

ا هلي ا قصوواً و سَلشّيدسا هلي ا رناوات و  سها و سَلبَدنَدو  ستلك األخطا  لو سجدها صبيان الصح  لطاوسا هبا سلطًّ
  ظّنون أهنم هبذا ال عل أتوا مبا مل لت بو األسائل ! 

                                                        
  عين بو اهلرسي صاحب املنازل   (1)
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 رن إنصافو و سلو سصيٌة يف نلك   ف ذا في  
فإنا أودت االطالع هلى ُكنو املعىن هل هو حق أس شطل فجّرِدو رن لباس العباوة و سجّرِد :  –ومحو    –قال 

قلبك هن الن رة سامليل مث أهط النظر حقو و َنظرا بعني اإلنصاف و سال تكن ممن  نظر يف رقالة أصحابو سرن ُيسن 
بكل قلبو و مث  نظر يف رقالة خصورو سممن  سي  ظنو بو كنظر الّشَزو ساملالحظة و فالناظر بعني ظنو نظرا اتّرًا 

العداسة  رى احملاسن رساسئ و سالناظر بعني احملبة هكسو و سرا سلم رن هذا إال رن أواد   كرارنو ساوتضاو لقبول 
 احلق   اهد   

فما أحوجنا إىل هذا األدب رن هذا العامل الّرشين و سرا أحوج الناس إىل اإلنصاف و سطاّلب العلم هلى سجو 
 اخلصوص  

يف فىت العلوم و يف الن سً سهلوم القرآن ساحلد ث سهللو سوجالو سال قو  –ومحو    –سقد أّل  ابن القيم 
يف ال رسسية و سلو كناب ف ا  العليل يف رسائل القضا  سالقدو  سأصولو و سالل،ة و سالسلوك ساألخالق و سلو كناب

ساحلكمة سالنعليل كناب حافل َنف  يف شبو مل ُ سبق إىل رثلو و أفاد سأجاد فيو و سلو كناب جال  األف ام يف الصالة 
يف ال وائد اليت كان نبًا و سهو كناٌب فر ٌد يف شبو كذلك و سأّل  كُ صلى   هليو سسلم سالسالم هلى خً اآلَنم 

 سكناب ال وائد  و  ننقي ا سُيمع ا بني احلني ساآلخر و رثل : كناب بدائ  ال وائد 
 ُر،رراً جبم  الكنب و سلذلك ف و يف بعض ُكُنبو  نقل أحياَنً هن رائة رصدو أس أكثر   –ومحو    –سكان 

د ) الكافية الشافية يف االننصاو لل رقة الناجية ( سهو فاهر جُميد و سَنظم فر د فلو القصيدة النونية املوسورة ب
 ف ي اسم هلى ُرسّمى ) كافيٌة فافية (   

 سلو القصيدة امليمّية   
 سلو قصائد أخرى أجاد في ا سأفاد  

 فمن نلك قولو :
 أنت القنيل مبا ترري فال تصب   *** ي واريا بس ام اللحدظ جمن ددا 
 ب   دشلعطد دددُّ دُو إندو  رتدددتَدَوقَّ ** * سشهث الطرف  راتد الش ا  لدو 
 ف ل مسعت برب  جا  رن هطب   ***  ترجو الش ا  أبحداق بد ا ررض 

ِنيداً ن سو يف إثر أقبح د  ب دسص ا للطخ مجدال فيو رسنل***  م ددسُر  
 لو كنت تعرف قدو العمر مل تد ب ***  سساهبا همرو يف رثل نا س  دا 

 بطي  هيش ردن  اآلالم رننَدَ دب ***  خطدر سشئعا طيب هيش را لو 
 ترجعت نا العقدد مل ت،نب سمل ختب ***  ُغِبنت س  غبنا فاحشا فلو اسد 

 أرارك الوود ص وا ليس شلكدذب  ***  و كددو دددسساودا ص دو هيش كل
 لكل داهيدة تدندو  رن  العطدب ***  سحاطب الليل يف الظلما   رننصبا 

 سضداع سقنك بني الل دو ساللعب***  ايب بعد مل  شب فاب الصبا سالنص
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 : –ومحو    –رن أبرز تالريذو 
ابن وجب احلنبلي صاحب املصّن ات امل يدة و فَدَلو ) فنح الباوي فرح صحيح البخاوي( سلكنو مل  ُنّمو و سلو 

   ثا رن جوار  الكِلم يف فرح مخسني حد أَتّو لكان أفضل فرسح البخاوي و سلو كناب جار  العلوم ساحلكم 
 سرن تالريذ ابن القيم أ ضا : ابن كثً صاحب الن سً سالناو خ املسّمى ) البدا ة سالن ا ة (  

 سرن تالريذو كذلك الذهيب صاحب املصّن ات يف هلوم احلد ث سالناو خ سالةاجم  
ًسز أشدي صاح  و هو سأسالدو و ب القاروس سممن تنلمذ هلى  د و : السُّبكي و سابن هبد اهلادي و سال 

ًهم    سغ
 

  –ومحو    –سفاتو 
ليلة اخلميس الثالث هشر رن ف ر وجب رن هام ساحد سمخسني سسبعمائة لل جرة و هن  –ومحو    –تويف 
 سنني سنة  

نازتو سُصلَِّي هليو رن ال،د بعد صالة الظ ر شمار  األروي مث جبار  جّراح و سقد ازدحم الناس هلى تشيي  ج
  

ف دها القضاة ساألهيان سالصاحلون رن اخلاصة سالعارة  –ومحو    –قال ابن كثً : سقد كانت جنازتو حافلة 
 و ستزاحم الناس هلى محل نعشو  

 
 الدوسس سال وائد : 

ًُ هؤال  األئمة األهالم ألخذ ال وائد سالعرب سالدوسس و سرن تلك الدوسس :  إمنا تُذكر س
هذو السلسلة و ِرن ِنكر  ألسل ك األهالم و سثنا  هطر  هلى أسل ك األئمة سكأهنم  عيشون  را من فيو يف - 1

فيما  –بيننا و سكأننا نعرف م رعرفة الصد ق لصد قو و سرا نلك إال ألهنم صدقوا ر    فصدق   رع م 
بًا يف طلب العلم و فيكون نلك دافصلى   هليو سسلم سالناس ف ود   يف أوضو كما قال  –مسب  عًا سرَرغِّ

 ساالسنزادة رنو و فالذِّكر لإلنسان همر اثين   

سرن لرل أحوال أئمة اإلسالم كأئمة احلد ث سال قو كي  هم  ت الةاب :  –ومحو    –قال ابن القيم 
ِقدسا رن م إال صووَهم و سإال فذكُرهم سحد ثُ م سالثناُ  هلي م غً  سهم يف العاملني كأهنم أحيا  بين م مل  َد  

 رنقط  و سهذو هي احلياة حقا و حىت هدُّد نلك حياة اثنية و كما قال املننيب :
 را فاتو سفضول العيش أف،ال    اهد  ***   نكر ال ىت هيشو الثاين سحاجنو

و و ف ذو جنائز سلو مل  كن يف العلم إال را قالو اإلرام أمحد : روهدَن  وَم امنائز و لكان كافيًا يف الةغيب في
  فالعلم خادم ساملال  وضي   هنو العلما  تش د بذلك و سالعلم خً رن املال كما قال هلّي بن أيب طالب

 خمدسم و سالعلم حاوس ساملال حمرسس  
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 فكي  سصاحب العلم رذكوو يف حياتو سبعد مماتو و سسعيو رشكوو يف الدنيا ساآلخرة  
 ساألرر كما قيل :

 سوبَّ ريت  هلى أقدارو اننصبا***  وخام القرب رسِكَنو ي ُوبَّ حيّ  
 سقيل :

 سآخرسن ببطن األوض أحيا  ***  الناس صن ان : روتى يف حياهتُم 
 سقيل أ ضا :

 سهاش قوم سهم يف الناس أروات *** قد رات قوم سرا راتت ركاور م 
تكملة هدد و س  يف سجودهم  : –كما  ُقال   –س عين هذا أن رن الناس رن  عيش يف هذو الدنيا سهو 

 حكمة !
 كما قيل : 

 فقد ثُِلمت رن اإلسالم ثُلمة***  إنا را رات نس هلم ستقوى 
 حبكم الشرع رنقصٌة سنقمدة***  سروُت احلاكم العدِل املوىّل 
 ة ُناجي وبّو يف كل ظلمدد***  سروت العابِد القّوام ليداًل 
 ةا و خصٌب سنعمدبقد فإن***  سروُت فىًت كثً امود حملٌ 

 فكم فِ دت  لو شلنصر هزرة***  ُت ال اوس الضرغام هدمٌ و سر
 سشقي الناس خت ي  سومحة***  فحسُبك مخسٌة  ُبكى هلي م
 ةسيف إُياِدهدم   حكمدد*** سشقي الناس مهٌج وهاٌع 

شيّن و سرنعّلٌم هلى سبيل جناة : الناُس ثالثة : فعاملٌ و هبذا كما قال هليُّ بُن أيب طالب وضي   هنو ساملقصود 
 و سمهٌج وََهاع أتباَع كلِّ َنهق و مييلون ر  كّل و ح و مل  سنضي وا بنوو العلم و سمل  لجأسا إىل وكن سثيق  

ًو رن حد ث أيب هر رة قال صلى   هليو سسلم  أن وسول  وضي   هنو  سقد ثبت يف جار  الةرذي سغ
 رلعوٌن را في ا إال نكُر   سرا ساالو سهاملٌ أس رنعلم  : أال إن لدنيا رلعونٌة 

 سام ل أضرُّ هلى صاحبو رن املرض أس املوت  
 

 سأجسار م قبل القبوو قبوو *** سيف ام ل قبل املوِت روٌت ألهلو 
 سليس هلم حىت النشوو نشوو***  سأوساح م يف سحشة رن جسور م

 
  األصناف تر د أن تكون ؟ف ذو أصناف الناس فاخة لن سك رن أيِّ 

سممن َسّوث هلمًا  ُنن   بو فيجري  ؟ س ةدد امسو فوق املنابر ؟ممن  ُذكر يف كل جملس هلم أتر د أن تكون 
 هليو هملو إىل  وم القيارة و كما يف احلد ث  
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 ال  ُذكر خبً سال  ُةّحم هليو ؟!سومبا  ؟أس ممن ميوت فال  ُدوى هنو 
َك فال أقل رن أن  ِرص هلى رن  ت  دك و فكم سّوث رن أب  هاملًا أفاد األرة بعلمو سإن كان القطاو فاتَ 
  هامل كان سبباً يف هدا ة اخللق ؟ نو سكم سوّثت رن أمّ  رِ 

 فعلى  ِد َرن  ترىّب إرام أهل السنة أمحد بن حنبل ؟ 
 سهلى  د َرن  ترىّب خاَتة احل اظ ابن حجر ؟ 

ًهم رن هلما  اإلسالم    سغ
ساهلم أن رن هلما  اإلسالم رن مل  طلب العلم إال بعد املشيب و فمن م رن طلب العلم بعد األوبعني و سإن 

 تعجب فاهجب ممن طلب العلم بعد السبعني ! كما يف ترمجة صاحل بن كيسان  
أسالدك  سال  قرن رن املعرسف في ًا و ساهلم أن أفالم الكاوتون ال خُتّرج هلما  سال وجال و فاحرص هلى

 سرن اسةهاك   إيهم  
 ّحم هلي م و سنذكرهم بكلِّ خً ؟ألسنا نذكر أسل ك األئمَة األخياو األبراو فنة 

 بل ومبا نكرَن أسل ك األئمة أكثر رن نكرَن آشئنا سأقاوبنا  
ناب  لعامل يف كل  وم سيف كثً رن بقاع األوض سيف كثً رن رساجد املسلمني  قرأ اإلرام هلى مجاهنو رن ك

    –ومحو    –رن العلما  فُيصّدو هباوتو سقرا تو بقولو : قال املؤّل  

أن العلم هو امللك احلقيقي و سلذا ملا ابنىن رعاس ة شألبَطح جملسا جلس هليو سرعو ابنو قُدَرَظة فإنا هو  - 2
ًتو  ن،ىن :    جبماهة هلى وحال هلم و سإنا فاب رن م قد وف  هق

 ميأل الدلو إىل هقد الُكرب ***  جل را جداً رن  ساجلين  سا
 قال : رن هذا ؟ 

 قالوا : هبد  بن جع ر  
 قال : خلُّوا لدو الطر ق و مث إنا هو جبماهة في م غالم  ن،ىن :

 هند ِقيد امليل  سعى يب األغر ***  رنين بينمدا  ذكرنين أبص
 مددر قد هرفناو سهل خي ى الق***  قلن تعرفن ال ىت ؟ قلن:نعم 

 قال : رن هذا ؟ 
 قالوا : همر بن أيب وبيعة  

 قال : خلُّوا لدو الطر ق فليذهب   
قال : مث إنا هو جبماهة سإنا في م وجل ُ سأل و فيقال لدو : وريت قبل أن أحلق ؟ سحلقت قبل أن أوري ؟ 

 يف أفيا  أفكلت هلي م رن رناسك احلج و فقال : رن هذا ؟ 
 ر  : هبد   بُن همقالوا 

 فالنَدَ َت إىل ابنو قُدَرَظة سقال : هذا الشرف   هذا س  فرف الدنيا ساآلخرة  
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سبينما كان الرفيد  ورًا يف جمِلِس اخلالفة سأل ُيىي ابَن أكثم:را أنبُل املراتب ؟ قال ُيىي : قلت : را أنت 

هرفو ؛ وجٌل يف حل قو  قول حدثنا فيو ي أرً املؤرنني   قال : فنعرُف أجّل رين ؟ قلت : ال   قال : لكين أ
و قال قلت :ي أرً املؤرنني أهذا خً رنك سأنت ابُن صلى   هليو سسلم فالن هن فالن هن وسول   

سسيلُّ ه د املؤرنني ؟ قال : نعم و س َلك هذا خً رين ؛ ألن امسو رقةن صلى   هليو سسلم همِّ وسول   
دا و سمن منوت سن ين سالعلما  شقون را بقي الدهر   وساو اخلطيب يف فرف شسم وسول   ال ميوت أب

 أصحاب احلد ث  
و  بِن املباوك س تقطعت النعال ساوت عت الَ،رَبَة سملا َقِدم هاوسن الرفيد الرَّقة اجن ل الناس َخل َ  هبِد  
 الناس قالت : را هذا ؟ فلما وأت و فأفرفت أمُّ سلِد أرً املؤرنني رن برج  رن قصر اخلشب 

ال رلك  ! هبُد   بُن املباوك و فقالت : هذا س  امللك: قالوا : هاملٌ رن أهل خراسان قدم الرَّقة  ُقال لدو 
 هاوسن الذي ال ُيم  الناس إال بشرط سأهوان   

 وساو اخلطيب الب،دادي يف اتو خ ب،داد  
العميد  قول : را كنت أظن أن يف الدنيا حالسًة ألذَّ رن سقال أبو احلسن بن فاوس : مسعت األسنان ابن 

الريسة سالوزاوة اليت أَن في ا حىت ف دت رذاكرة سليماَن ابِن أ وب بن أمحد الطرباين سأيب بكر اِمَعايب 
حىت  ونو سنكا  أهل ب،داد حبضريت فكان الطرباين  َ،لب بكثرة ح ظو و سكان امعايب  َ،لب الطرباين ب طن

عت أصواهُتما سال  كاد أحدمها  ،لب صاحَبو فقال امعايب : هندي حد ث ليس يف الدنيا إال هندي و اوت 
فقال : هاتِو و فقال : حدثنا أبو خلي ة حدثنا سليمان بن أ وب سحّدث شحلد ث و فقال الطرباين : أَن 

 !سليمان بن أ وب سرين مس  أبو خلي ة و فامس  ِرينِّ حىت  علو إسنادك 
 ك ترسي هن أيب خلي ة هين و فخجل امعايب سغلبو الطرباين  فإن

قال ابن العميد : فوِددتُّ يف ركاين أن الوزاوة سالريسة لين ا مل تكن يل سكنت الطرباين  سفرحت رثل ال رح 
 الذي َفرِح الطرباين ألجل احلد ث   وساو اخلطيب يف اتو خ ب،داد   

 عميد ؟ قال نلك ابن العميد و سرن هو ابن ال
قال هنو الذهيب يف السً : الوز ر الكبً و سقال أ ضا : كان هجبًا يف الةّسل ساإلنشا  سالبالغة و ُ ضرب بو 

 املثل و سقيل : بُدئت الكنابة بعبد احلميد سُخِنمت شبن العميد  
اهتم سنهب رع ا كدم ردن األغنيا  ساألثري  سالوج ا  يف زرن ابن القيم سقبلو سبعدو نهبوا سنهبت سجاه - 3

ًٌ رن  املال كما تقّدم و قال هليُّ بُن أيب طالب وضي    نكرهم و سرا نلك إال دليٌل صر ٌح هلى أن العلم خ
 : رات ُخّزاُن األروال سهم أحيا  و سالعلماُ  شقون را بقَي الّدهر   هنو 

َهُب ُجَ اً  َسَأرَّا َرا  ) سصدق   : ُكُث يف اأَلو ضِ َفَأرَّا الزَّبَُد فَدَيذ  َ ُ  النَّاَس فَدَيم     (  َدند 

  فذلك حيٌّ سهو يف الةِب هالكُ *** سرا دام نكُر لعبد  شل ضل شقياً 
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ّلو الناس ألجل هلمو بقَي لدو اإلجالل سبقَي لدو النقد ر ساالحةام و خبالف رن أجّلو الناس دأن َرن  أجَ  - 4
 صلى   هليو سسلمتركو الناس سهجرسو و سلذا قال وسول   ألجل دنياو أس جاهو و فإنو إنا نهب هنو نلك 

 : نعم املرضعة و سب ست ال اطمة   -كما هند البخاوي   -

 سكانت العرب تقول : َرن  َسّدَك ألرر  َرّلَك هند انقضائو  
و سلكن إنا أكررك الناُس ملال  أس سلطان فال  ُعجبك نلك و فإن زسال الكرارة بزساهلما  سكان  ُقال :

 لُيعجُبك إن أكرروك لعلم  أس ِد ن  
ُدهَي إىل سليمة فأَتى فُحِجَب فَدَرَجَ  فلِبس غً تلك إلرام رالك : بل،ين أن أش هر رة وضي   هنو قال ا

الثياب فُأدِخل و فلما ُسِضَ  الطعام أدخل كّمو يف الطعام ! فعوتب يف نلكو فقال : إن هذو الثياب هي اليت 
 لكل!! ُأدخلت ف ي

 فلما وأسين ُرعِسراً رات ررحُب !***   سكانوا بنو همي  قولون : ررحباً 
ًًا  - 5 سالزرو و رالزرة الشيوخ ساألخذ هن م سرشاف ُن م و فقد اسن اد ابن القيم رن فيخو ابن تيمية كث

ًًا : قال فيخنا و سألت فيخي سمو نلك و سانن اهو بوصايو أكثر و  رالزرة الظّل كما  ُقال و فنجدو  قول كث
جعلت أسود سقد  -وضى   هنو  -فمن نلك را حكاو يف ر ناح داو السعادة قال : سقال يل فيخ اإلسالم 

ِ ن َجة و فينشّرهبا و فال  نضح إال هبا و سلكن  هليو إ رادا بعد إ راد ال جتعل قلبك لإل رادات سالشب ات رثل السِّ
ًاها بص ائو س دفُع ا بصالبنو و سإال فإنا اجعلو كالزجاجة املصمنة َتّر الشب ات ب ظاهرها و سال تسنقرُّ في ا و ف

َرب َت قلبك كلَّ فب ة َترُّ  أس كما قال و فما أهلم أىن انن عت بوصية يف دف  هلي ا صاو رَقّرًا للشب ات   َأف 
 الشب ات كانن اهي بذلك  

  قرأ هليو فنون العلم  سقد الزم ابُن القيم فيَخو ابَن تيمية سنة هشر هاراً سهو 
 سهلذا كان ُُيلُّ فيَخو س ُثين هليو و سهذا رن الوفا  ملن تعّلم رنو اإلنساُن هلماً  

سمل  كن تقد رو لشيخو سإجاللو لدو مل  كن نلك ليمنعو رن خمال ة فيخو يف بعض املسائل اليت وأى أن احلق 
  في ا خالف را نهب إليو فيُخو و فاحلق أحقُّ أن  ُدّنب  

سهو ر  نلك  قول : س   شكر لشيخ اإلسالم سعيو س علي دوجنو سُيز و أفضل جزائو سُيم  بيننا سبينو يف 
حمل كرارنو فلو سجد رر دو سعة سفسحة يف ترك االهةاض هليو ساهةاض كالرو ملا فعل كي  سقد ن عو   

لى  د و فنحو  قظة سرنارا و سهذا بكالرو سجلس بني  د و جملس النلميذ رن أسنانو سهو أحد رن كان ه
سال  بادو إىل اإلنكاو فكم  غا ة ج د املقل يف هذا املوض  فمن كان هندو فضل هلم فليجد بو أس فليعذو و

( سليس فيخ اإلسالم أهلم رن نيب    َأَحطُت مبَا ملَ   ُِط  ِبوِ  اهلدهد سنيب   سليمان و سهو  قول لدو : )بني 
  سال املعِةض 

  هكذا ُيب أن  نظر طالب العلم إىل ن سو سإىل فيوخو و سإن خال  م يف رسألة أس وأى 
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ظ  ِ علم أنو حَ اسنبان لدو الدليل سرا فابو نلك و مما قد خي ى هلى الشيخ س ّنضح للنلميذ و فإنو ُيب أن  َ  أس
 في اً سغابت هنو أفيا   

لناف  و سالّنلقي هن الشيوخ ساالسن ادة ممن بقَي فأسصي ن سي سأسصي إخواين شحلرص هلى تعّلم العلم ا
ًاً  فرمبا احناجت األرة إليك كما احناجت األرة إىل ابن هّباس فصاو هامل ا سر ني ا و سكان  طلب العلَم ص،

صلى   هليو سسلم  و فقال لرجل  رن األنصاو : هلم ي فالن فلنطلب العلم و فإن أصحاب وسول  
 أحيا    
ك سيف الناس ِرن أصحاب وسول   صلى   هليو ترى الناس ُيناجون إلي! جبا لك ي ابن هباس قال : ه
 َرن  في م ؟سسلم 

 قال : فةكت نلك سأقبلت أطلب العلم   
أن فقد العلما  رصيبة ُيب أن تكون هربة سنكرى و فُيساوَع إىل رالزرة األحيا  رن م قبل أن تنخّطَ  م  - 6

 ِدم امل ّرِطون سلكن حينما ال  ن ُ  الّندم   ُد املنون و سكم ن

ًي أن العلم كنز خ ي  احلمل و  ز د بكثرة اإلن اق - 7 سهو  –ومحو    – رنو كما قال أبو إسحاق األلب
  ُوصي ابنو أش بكر : 

 إىل را فيو حّظك لو هقلنا ***  ار دهوُتك لو أجبنأش بك
 هنيَت سإن أرراتُرطاهاً إن ***  اً إىل ِهل دم  تكون بو إرار

 س  د ك الطر ق إنا ضللنا***  سُيلو را بعينيك ِرن ِغشاها 
 س كسوك اممال إنا هر نا***  س مُل رنو يف َند َك اتجاً 
 س بقى نكُرو لك إن نهبنا***  اً  ناُلك ن ُعو را درَت حي

 ُتصيُب بو رقاِتل رن أودات***  هو العضُب امل ّند ليس  نبو
 خ ي  اِححمِل  وجُد حيُث كننا***  اً و لصّ سكنٌز ال ختاُف هلي
 س نقص إن بو كّ اً فددات ***  اق رنو  ز د بكثرة اإلن 

 آلثرَت الّنعّلَم ساجن دات***  فلو قد نقَت رن حلواو طعماً 
 سال دنيا بزخرف ا فُنننا***  سمل  ش،لك هنو هوًى رطاعٌ 

 إىل أن قال :
 يف العيون إنا َكرُباتستصُ،ُر ***  سنجين رن مثاو العجز ج الً 
 ستوجُد إن هلمَت سلو ُفقدات***  ستُ قُد إن َجِ ل َت سأنت شق  

أن مرص هلى قرا ة سً أئمة اإلسالم ستنب  طر قن م ساإلفادة رن م و فإهنم كانوا هلى اهلدى املسنقيم و  - 8
ة و ُيعلون هلم قواهد خبالف رن خال وا هنج سل  األرة و ستعّلقوا مبناهج أوضية أس ِرن  َسض  خل  األر

سأصول ختال  أصول أهل اإلسالم رن صن  بُنّيات أفكاوهم و فكم بُلَيت األرة أبرثال هؤال  و الذ ن سق وا كما 
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م شلذ ن تعّلموا العلم سأخذسا بو و سال هم شلذ ن بقوا هلى فال هُ  –كما  ُقال   –سق  محاُو الشيخ يف العقبة 
  !ا يف ديجً الظلمات و سقالوا هن أئمة اإلسالم : هم وجال سمن وجال هقائد هجائز نيسابوو و فنخّبطو 

 سصدق رن قال : هم وجال سأننم نكوو !!

و فصاو  ُدهى يف اجملالس  تُنِشَر لدو رقاال –سهو فاٌب رن أبنا  هذو البالد  –أحُد أسل ك املنعاملني 
ل رن أئمة اإلسالم س طعن يف إرام أهل السنة أمحد س نصّدو في ا و سظّن ن سو أنو إرام األئمة ! حىت صاو  َنا

بن حنبل بل س ُثين هلى فيخ املعنزلة ساملبندهة أمحد بن أيب دؤاد و س ُعّرض بشيِخ اإلسالِم ابِن تيمية سابن 
 القيم و سمل  علم أنو  ق  ر  أهل البدع يف ص ّ  ساحد و س رري اإلسالم بقوس أهدائو فا  أم أىب   

 رن أسل ك إال طعناً يف الدِّ ن ِرن  َطر ف  َخِ ّي و سالّطعن يف مَحََلِة اإلسالم طعٌن يف اإلسالم   سليس الندَّي ل
ًُ الرجال أحبُّ إلينا رن كثً رن ال قو   –ومحو    –سكان أبو حني ة    قول : س

تُعّرُِفو هلى أسالف ألن دواسة سً الرجال خصوصًا العلما  سالصاحلني ُتكسب القاوئ أخالقًا محيدة و بل س 
 أّرِنو سقدوهم سقيمن م و س ثُّو هلى أن  سلك سبيَل م و س نشّبو هبم فإن الّنشبُّو شلكرام فالح  

سألن دواسة سً أسل ك العظما  تُعّرف القاوئ بقدو أسل ك و سكم رن السنوات أرضوا يف طلب العلم و سكم 
كم رن األسقات أرضوها يف النألي  سالنصني  الذي ن   أرضوا رن ام ود يف صّد كيِد أهدا  اإلسالم و س 

   بو األرة  
مث أييت رنطاسل  –ومحو    –يف ترمجة اإلرام أمحد لقد سرد اإلرام الذهيب أكثر رن رائنني سمخسني ص حة 
ًري نلك اإلرام امبل مبا  رريو بو    رثل هذا القزم ل

الون رن سل  األرة ال تعادل سنوات الطلب يف حياة أسل ك سومبا كانت أهماو أسل ك األغماو الذ ن  ن
 األئمة و أس همر للي  كناب ساحد ألحد أئمة اإلسالم  

ًٌ سأن   لألرة رن هؤال  الصبيان !  بل لعل نَعل اإلرام أمحد خ
 سأ ن هي ج ود أسل ك األغماو سوى رقال يف صحي ة و سافنيات هلى روائد الكباو  

و سهو ر  نلك  ،ةف رن القيم ثىن وكبنيو سنة هشر هارًا رسن يدًا رن فيخو حىت سفاتو أرا هلموا أن ابن 
  حبر فيخ اإلسالم ابن تيمية ومحو   

أن أسل ك األئمة را كانوا  رسن ألن س م حّقًا و بل كانوا  ُزوسن أبن س م س  ضموهنا س رروهنا شلنقصً  - 9
ل أن  نعّلموا العلم و سكم رن أسل ك الذ ن  ُدهون ) ر كرسن خبالف املنأخر ن الذ ن  ُلّمعون أن س م قب

إسالريون ( ليس لد  م سوى ثقافة املَجاّلت و سحبوث الّنَشرات و سج ل أبجبديت العلوم الشرهية و سنلك 
و ربلُ، م رن الِعل م و فنجد أحَدهم خيبط خبط هشوا  يف رسائل  عرف ا ص،او الطلبة و سهم ُ شاو إلي م شلبنان 
سال  رضى أحدهم أن  دهى شمسو جمّرداً هن األلقاب بل ومبا أّل  أحُدهم وسالًة أس كناًش سخط هلى ال،الف خبط 

 هر ض للي  الشيخ فالنوأس  كنب  ت امسو أحد هلما  البلد ال الين!

 ربن اًل :   قول هن ن سو رنضّرهاً  –ومحو    –فحال هؤال  ال  نن ي رن العجب و بينما جند ابن القيم 
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ًٌ ننوبدددو  فليس هلى رن َنل رن هرضو إمثُ ***  ُبين أيب بكر كث
 مُ *** ج ول أبرر   أنّدى لو العلد ُبين أيب بكر  ج ول بن سو 
  ُعّلم هلماً سهو ليس لو هلددُم ***  ُبين أيب بكر غدا رنصّدواً 
 ِسصال املعايل سالذنوب لو همُّ ***  ُبين أيب بكر غدا رنمنياً 
 إىل جنة املأسى سليس لو هزمُ ***  ُبين أيب بكر  رسم َترّقياً 

 مل  كن يف الصاحلات لو س م***  ُبين أيب بكر لقد خاب سعُيو
 

 هكذا كانوا  ُزوسن أبن س م و س رسن أهنم رقّصرسن  

 ا  حينما قال : ت ّق وا قبل أن ُتسّودس املنعامل رن هؤال  إىل سصية همر وضي   هنو  سكم ُيناج
 

قولوا ألهل البدع : بيننا سبينكم  وم امنائز و فقال : سقد :  –ومحو    –نََكَر ابن كثً كلمة اإلرام أمحد 
صدق   قول أمحد يف هذا فإنو كان إرام السنة يف زرانو سهيون خمال يو أمحد بن أيب داؤد سهو قاضي قضاة 

رات را فيعو إال قليل رن أهوان السلطان و سكذلك احلاوث بن الدنيا مل ُين ل أحد مبوتو سمل  لن ت إليو سملا 
ًو سحماسبنو ن سو يف خطراتو سحركاتو مل ُ صلِّ هليو إال ثالثة أس أوبعة رن  أسد احملاسيب ر  زهدو سسوهو ستنق

ًة جدا فللو األرر رن قبل سرن بعد   يالناس سكذلك بشر بن غياث املر س  مل ُ صلِّ هليو إال طائ ة  س
 

قال أبو جع ر الطحاسي كنت هند أمحد بن أيب همران فمرَّ بنا وجل رن بين الدنيا فنظرت إليو سُف،لت بو 
بك قد فكرَت فيما أُهطى هذا الرجل رن الدنيا ؟! قلت لو :  : كأين هما كنت فيو رن املذاكرة و فقال يل

 م و قال : هل أدلُّك هلى خلة  ؟!نع
را هندو رن املال س ُُيَوَِّل إليو را هندك رن العلم فنعيَش أنت غنيا جاهال س عيَش هل لك أن ُُيَوَِّل ُ  إليك 

ًا ؟  هو هاملا فق
ًة و  فقلت : را اخناُو أن ُُيَوَِّل ُ  را هندي رن العلم إىل را هندو و فالعلم غىن بال رال و سهٌز بال  هش

 سسلطاٌن بال وجال  
 سيف نلك قيل :

 نِعم القر ُن إنا را صاحٌب صِحبا***  ن اد لو العلم كنٌز سنخٌر ال 
 هما قليل فيلقى الذلَّ ساحلََرش***  ُُيرُرو  قد ُيم  املرُ  رااًل مث

َلَبا***  سجارُ  العلم ر،بوٌط بو أبداً   سال ُُيانو رنو ال وَت سالسَّ
ِر جتمُعو    ا*** ال تعدلنَّ بدو دوا سال نهب ي جارَ  العلم نِعَم الذُّخ 
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  أل   أن ُيشرَن يف زررة رن أحببنا رن أئمة اإلسالم سهلمائو الِعظام أس
 

 كنبو /
 هبد الرمحن بن هبد   السحيم
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