
 
  



َّجََّّتََّّ"كلَّقائلَّإمناَّيََّّهللاَّتعاىلَّورسوله؛َّإذََّّمَّبنيَّيديََّّالذيَّالَّيتقدَََّّّاملالعَّةَّتوقيََّّمنَّالسنَََّّّإنََّّ
قاهلاَّشيخَّاإلسالمََّّتكتبَّأبحرفَّمنَّنورَّاتتلكَّكلماتَّنيََََّّّّ.(1)لقولهَّالَّبهَّإالَّهللاَّورسوله"

َّملنهجه،ََّّ-رمحهَّهللا-َّةيابنَّتيم َّوَّتبياًنَّ َّكتابَّهللاَّتعاىلووافرَّتقديسهَّلَّعلىَّفرطَّتعظيمهبرهاًنَّ
َّرسولهَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم.عنََّّصحََّّوماَّ
،َّالعلمَّبنيَّأهلَََّّّالرفيعةَّواملنزلةَّاملنيفةَََّّّاإلسالمَّابنَّتيميةَّاملكانةََّّأَّشيخَّتبوََّّ،َّفقدَّالَّغروََّّوَّ

الفضلَّعبهَّيفَّالعلمَّوَّكََََّّّّلفضلهَّوعلوَََّّّاملوافقَّواملخالفَّأذعنَّوَّ،َّقرونَّمنَّسبعةَََّّّأكثرَََّّّعلىَّمدارََّّ
فيمنََّّهـ(852)ت:ََّّابنَّحجراحلافظَّقولَّيَّ.صرتهَّلدينَّهللاَّتعاىلَّسرَّاَّوعالنية،َّونََّّالداينةوَّ

َّ َّعليه َّعليهقام َّوأنكر َّابلسخاءََّّ،هوزهدَََّّّ،علمهَّيعرتفَّبسعةَََّّّ(2)هم"ومعَّذلكَّفكلََّّ: ووصفه
َّ.(3)والعالنية"َّوالدعاءَّإىلَّهللاَّتعاىلَّيفَّالسرََََّّّّ،صرةَّاإلسالموغيَّذلكَّمنَّقيامهَّيفَّنَََّّّ،والشجاعة

كماَّالَّخيفىَّمدىَّمنَّإنصاف؛َََّّّأوَّقليلَََّّّقلََّّمنَّعَََّّّةََّّىَّهذاَّعلىَّمنَّلهَّأدىنَّمسكََّّالَّخيفََّّوَّ
،َّ(4)هَّوأطروحاتهفنيَّآلرائََّّئيهَّواملخالََّّاليتَّجرتَّلشيخَّاإلسالمَّمنَّبعضَّمناوَََّّّوالوحشةَََّّّالعداوةََّّ

يخَّشلمَّاَّهََّّمتَََّّّبَّإىلَّالعلمَّيفَّزماننامنَّينتسَََّّّعليناَّبعضَََّّّستغربَّلهَّحقَّاَّأنَّخيرجََّّلكنَّمماَّيََّّ
ةَّعلىَّأنَّمنَّعلماءَّاألمَََّّّخرجتَّأجيالََّّ...َّةقََّّةَّقلََّّابنَّتيميةَّ"أبنَّنتاجهَّأطروحةَّفكريََّّاإلسالمَّ

َّ.َّ(5)"!!نظرَّفيهابَّالَّيََّّنََّّتـََّّتَََّّّهذهَّاألطروحةََّّ
َّالعلميََّّ َّالورقة َّجاءتَّهذه َّتلكَّالدعوىلذا َّملناقشة َّلإلنصافََّّوبيانَّزيفهاَّ،ة وجمانبتها

دفعَّالابلعاطفةَّأوََّّالردَََّّّبعيدَّاَّعنَّعلىَّبساطَّالعلمََّّزاعموضعَّتلكَّاملومنَّلوازمَّذلكَّوالعدل،َّ

                                         
َّ(.29األعالمَّالعليةَّيفَّمناقبَّابنَّتيميةَّللبزارَّ)ص:َّ(َّينظر:1َّ)
منَّالعلماءَّممنَّقامَّعلىَّشيخَّاإلسالمَّمرارَّا؛َّبسببَّأشياءَّأنكروهاَّعليهَّمنَّاألصولََّّعين:َّمجاعةََّّ(َّي2)

َّوالفروع.
َّ(.13الوافرَّ)ص:ََّّتقريظَّالبنَّحجرَّعلىَّالردَََّّّ(3َّ)
:َّ(1195َّ/2مجهرةَّاللغةَّ)األطروحات:َّهيَّاملسائلَّاليتَّتطرحَّللنظرَّوالبحث؛َّيقولَّابنَّدَّريدَّيفَّ(4َّ)

.َّواملقصودَّهنا:َّ(553َّ/2املعجمَّالوسيطَّ)"أطروحة:َّمسألةَّيطرحهاَّالرجلَّعلىَّالرجل".َّوينظر:َّ
َّعنَّشيخَّاإلسالم.َّاليتَّتناقلهاَّالناسَّفتاوىالوََّّسائلامل

َّقالهَّد.َّأسامةَّاألزهري،َّودونكَّرابطَّكالمه:(5َّ)
youtube.com/watch?v=MOdyrs_OeThttps://www.0ََّّ

https://www.youtube.com/watch?v=MOdyrs_OeT0
https://www.youtube.com/watch?v=MOdyrs_OeT0
https://www.youtube.com/watch?v=MOdyrs_OeT0


مهاَّشيخَّاإلسالمَّيفَّةَّاليتَّقدََّّتلكَّاألطروحاتَّالعلميَََّّّللكشفَّعنَّمدىَّاستقرارَََّّّ؛ابلصدر
عداوتهَّلشيخَّاشتهرَّبنَّعمَََّّّالنقولَّأكثرَََّّّأنَّتكونَََّّّدتََّّ،َّوقدَّتعمََّّهاورسوخَّمصنفاتهَّوفتاويه
،َّمنَّأصحابَّاملذاهبَّالفقهيةَّ(1)خمالفتهتهَّوَّأََّّمناوَّهَّإىلَّهمَّنسبتََّّنَّياولَّبعضََّّاإلسالم،َّأوَّعمََّّ

َّ.بعةاملتََّّ
وإمناَّ،َّشيخَّاإلسالمللةَّمفصَََّّّترمجةَََّّّذكرَََّّّالورقةََّّهذهََّّمنَّمقاصدََّّليسَّبَّاَّلإلطالةَّفإنهَّتنـََّّوَّ
أشهرََّّذكرمثَّالتذييلَّب،َّشيخَّاإلسالمَّمنَّحيثَّاجلملةَََّّّأطروحاتََّّزَّحديثناَّعلىَّتقييمَّسيرتكََّّ

فيها،َّشيخَّاإلسالمَّخذَّآمبيانََّّيَّامتوخَََّّّ،عَّعليهَّهبانَََّّّ،َّوشََّّرتَّعليهنكََّّاملسائلَّوالفتاوىَّاليتَّأََّّ
َّعلىَّعدمََّّعليها؛وذكرَّبعضَّمنَّوافقهَّ النظرَّعنَّموافقةَّشيخََّّبغضََََّّّّ،أوَّشذوذهدهَّتفرََّّتدليالَّ

َّ.أحكاممنَّلَّإليهَّهَّفيماَّتوصََّّاإلسالمَّابنَّتيميةَّأوَّخمالفتََّّ
ََّّ:وخامتةَّمباحثَّةثالثإىلَّالورقةَّهذهَّمتَّقدَّقسََّّوَّ

َّ.برهانَّاستقرارَّأطروحاتهَّالعلميةاألول:َّمكانةَّابنَّتيميةَّاملبحثَّ
َّ.وأفكارهَّأطروحاتهَّمتانةعلىَّصدقََّّآاثرهَّالعلميةَّشاهداملبحثَّالثاين:َّ

َّ.عَّعليهَّهبانَََّّّأشهرَّاملسائلَّاليتَّشََّّ:َّلثالثااملبحثَّ
َّتقييمَّالعلماءَّوأطروحاهتم.االعتسافَّواإلنصافَّيفََّّيََّّالفرقَّبنيَّمسلكََّّاخلامتة:َّ

 :استقرار أطروحاته برهان  َّالعلميةمكانة ابن تيمية املبحث األول: 
نَّالعاملَّورسوخهَّيفَّالعلمَّواستكمالهَّألدواتَّبنيَّمتكََّّلةَّالوثيقَّالصََََّّّّيفَّاالرتباطَََّّّمريةََّّالَّ

َّيفَّممتَّاالجتهاد،َّوبنيَّنتاجهَّالفكريَََّّّ ،َّوبينهماَّتناسبَّطرديَََّّّيه،فتاوَّةَّصحََّّمصنفاتهَّوَّودةَّجََّّثالَّ
وهذاَّكالمه،َّةََّّىَّلقبولَّأطروحاتهَّواالطمئنانَّلصحََّّأدعََّّكانَّذلكَََّّّماَّكانَّالعاملَّمتقنَّاَّثبتَّافكلََّّ

                                         
نيَّمنَّشيخَّاإلسالم؛َّمستدلََََّّّّهَّإىلَّاالنتقاصََّّ(َّكاإلمامَّالذهيب؛َّفقدَّحاولَّبعضَّاألشاعرةَّاملعاصرينَّنسبت1ََّّ)

يدحضَّذلكََّّكالمهَّاملستفيضَّابلثناءَّعليهوَّكتابه:َّ"زغلَّالعلم"،َّينقحََّّالقدميَّقبلَّأنََّّببعضَّكالمه
. عىَّبعضهمَّأنهَّنسبَّشيخَّاإلسالمَّإىلَّاالنتقاصَّمنَّوكاحلافظَّابنَّحجر؛َّفقدَّادَََّّّمجلةَّوتفصيالَّ

نيَّببعضَّماَّأوردهَّيفَّكتابهَّ"الدررَّالكامنة"،َّوهيَّمستدلََََّّّّ-رضيَّهللاَّعنهم-قدرَّالصحابةَّالكرامَّ
َّتيميةَّيفَّاإلمامَّعليََّّدَّبعضَّذلك،َّبعنوان:َّ"طعنَّابنَّهتمةَّواهية؛َّويفَّمركزَّسلفَّورقةَّعلميةَّتفنَََّّّ

ََّّ/https://salafcenter.org/3553"،َّودونكَّرابطها:َّفريةَّبرتاء

https://salafcenter.org/3553/


،َّوهوَّتلكَّاملكانةَّإليهَّوصلتَّحدََََّّّّأيَََّّّيدفعناَّللبحثَّعنَّمكانةَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيمية،َّوَّماَّ
َّ:البحثَّيفَّاملطالبَّاآلتيةَّهذاَّماَّسيتناوله

 ونبوغه العلمي: شيخ اإلسالمة نشأاملطلب األول: 
يفَّصغره،َّواثبرَّعلىََّّقدَّطلبَّالعلملعلم،َّفَّوورع،َّوحاضنةَََّّّداينةَََّّّتيميةَّيفَّبيئةَّنشأَّابنََّّ

َّقعصرهَّابلنبوغَّوالتفوَََّّّدَّلهَّعلماءََّّفتاء،َّوشهََّّنَّيفَّالعلمَّواإلقهَّهللاَّتعاىلَّابلتمكََّّحتصيله،َّحىتَّوفََّّ
ََّّ.سنةَََّّّعشرةَََّّّتسعَََّّّوهوَّابنََّّ

مَّالكبار،َّوأييتَّرَّويفحََّّيفَّصغره،َّويناظَََّّّرَّاملدارسَّواحملافلََّّيقولَّاحلافظَّالذهيب:َّ"وكانَّيضََّّ
،َّوشرعَّيفَّاجلمعَّوالتأليفَّة،َّبلَّأقلََّّعشرةَّسنَََّّّلم،َّفأفىتَّولهَّتسعََّّالبلدَّيفَّالعَََّّّمنهَّأعيانَََّّّمباَّيتحيَََّّّ

س فدر  تهم،َّوأئمَََّّّهَّوكانَّمنَّكبارَّاحلنابلةََّّعلىَّاالشتغال،َّوماتَّوالدَََّّّمنَّذلكَّالوقت،َّوأكبََّّ
َّ.(1)دَّصيتهَّيفَّالعامل"واشتهرَّأمرهَّوبعَََّّّن سنة،ه بوظائفه، وله إحدى وعشرو بعد  

شيخَّاإلسالمََّّؤتبوََّّبََّّ"؛َّفإهناَّشهادةَّ...هَّبوظائفه:َّ"فدرَّسَّبعدََّّلَّقولَّاحلافظَّالذهيبَََّّّوأتمََّّ
ََّّاملطلبَّالتايل.أيتَّبيانهَّيف،َّوهوَّماَّسيأبيهَّيفَّاملذهبَّاحلنبليَّابنَّتيميةَّلوظائفََّّ

 يف املذهب احلنبلي: تهاملطلب الثاين: منزل
َّماَّلشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّمنَّحظوةَََّّّللفقهَّاحلنبليََََّّّّنَّلهَّأدىنَّممارسةََّّالَّخيفىَّعلىَّمََّّ

ريَّاحلنابلةَّإالَّفاتَّمتأخَََّّّمنَّمصنََّّفَّاَّتدَّمصنـََّّكادَّتََّّالََّّه؛َّفإناحلنبليَّومنزلةَّرفيعةَّيفَّاملذهب
،َّ"الشيخَّتقيَّالديناختيارَّوهوَّأوَّ"،َّوهوَّلقبَّالبنَّتيميةَّالشيخَّتقيَّالدين"وهوَّقولَّوفيه:َّ"

َّأبقوالهَّوترجيحاته.َّمةَّعلىَّاهتمامهوحنوَّذلكَّمنَّالعباراتَّالدالََّّ
اختياراتَّشيخَّاإلسالمَّالََّّأنَََّّّيانَّابإلنصافََّّ"والَّخيتلفَّعاملانَّمتحلَََّّّيقولَّابنَّالقيم:َّ
هماَّأيبَّيعلى،َّفإذاَّكانتَّاختياراتَّاب،َّبلَّوشيخََّّابنَّعقيلَّوأيبَّاخلطَََّّّتتقاصرَّعنَّاختياراتََّّ

َّيََّّ فالختيارات شيخ اإلسالم ام،َّكمَّهباَّاحلكََّّهباَّيفَّاإلسالم،َّويَََّّّفىتََّّهؤالءَّوأمثاهلمَّوجوهَّا
َّ.(2)"هبا، إن مل ترجح عليها أسوة  

                                         
َّ(.21-20العقودَّالدريةَّمنَّمناقبَّشيخَّاإلسالمَّأمحدَّبنَّتيميةَّ)ص:َّينظر:َّ(1َّ)
َّ(.543َّ/5عالمَّاملوقعنيَّعنَّربَّالعاملنيَّ)أ(2َّ)



يفَّفيقولَّذلك؛َّكشفَّلناَّعنَّبعضَّاإلمامَّاملرداويَّيَّرَّاملذهبَّاحلنبليَََّّّرَََّّّحملَّاجملالََّّنرتكَّلوَّ
َّاتََّّاحلنابلةَّدَّيفَّمذهباملعتمََّّبيانَّمعرضَّ فقَّعليهَّالشيخان،َّأعين:َّاملصنفَّ:َّ"فاملذهبَّما
وهذاَّليسَّعلىَّإطالقه،َّوإمناَّهوَّيفَّالغالب،ََّّ،،َّأوَّوافقَّأحدمهاَّاآلخرَّيفَّأحدَّاختياريه(1)واجملد

َّ َّاختلفا، ، أو الشيخ تقي (2)«القواعد الفقهية»فاملذهب مع من وافقه صاحب فإن
ََّّ.(3)"الدين

َّتلكَّاملنزلةََّّعلىََّّيقتصرَّاألمرََّّوملَّ ََّّاملنيفةَّيفَّاملذهبَّاحلنبليََََّّّّبلوغه بلغتَّبلَّوحسب،
حهَّكماَّسيوضَََّّّهَّمجعَّمنَّأهلَّالعلمَّابجملتهد،ََّّتََّّ،َّونعََّّشيخَّاإلسالمَّواختياراتهَّاآلفاقَََّّّاجتهاداتََّّ
َّيت.املطلبَّاآل

 :االجتهاد رتبة   هبلوغاملطلب الثالث: 
االجتهاد،َّمنهم:َّاحلافظََّّرتبةَََّّّمجعَّمنَّالعلماءَّعلىَّأنَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّبلغَََّّّنصََّّ
َّ،َّوغيهم.(6)،َّوالسيوطي(5)،َّوابنَّحجر(4)الذهيب

اجملتهدَّينقسمَّإىلَّأربعةََّّ:َّ"واعلمَّأنََّّيفَّبيانَّأصنافَّاجملتهديناحلنبليَّشيخَّاملرداويَّيقولَّال
أقسام:َّجمتهدَّمطلق،َّوجمتهدَّيفَّمذهبَّإمامهَّأوَّيفَّمذهبَّإمامَّغيه،َّوجمتهدَّيفَّنوعَّمنَّ

َّ.(7)العلم،َّوجمتهدَّيفَّمسألةَّأوَّمسائل"

                                         
َّوهوَّجدَّشيخَّاإلسالم.َّاجملدَّابنَّتيمية،َّوَّوهوَّمصنفَّ"املقنع"َّقدامةَّاملقدسيقصد:َّابنَّيَّ(1)
َّ.،َّوهوَّتلميذََّّتلميذََّّشيخَّاإلسالم(َّيعين:َّاحلافظَّابنَّرجبَّاحلنبلي2)
َّ.(25َّ/1)َّ-ط.َّهجر-اإلنصافَّيفَّمعرفةَّالراجحَّمنَّاخلالفَّ(3َّ)
َّ(.164َّ/7اتريخَّاإلسالمَّ)(4َّ)
َّيأيتَّكالمه.(َّس5)
َّ(.520احلفاظَّ)ص:َّبقاتَّ(َّط6)
َّ(.384-383َّ/30اإلنصافَّيفَّمعرفةَّالراجحَّمنَّاخلالفَّ)(7َّ)



صحاب املتأخرين من األ "قد أحلق طائفة  :َّجملتهدَّاملطلقاَّ:مثَّقالَّبعدَّذكرهَّللقسمَّاألول
فاته يف فتاويه وتصر   ،-رمحة هللا عليه-الدين ابن تيمية  ي  أبصحاب هذا القسم الشيخ تق

 .(1)على ذلك" وتصانيفه تدل  
منهم: الشيخ  فقال:َّ"فإنهَّوجدَّمنَّاجملتهدينَّبعدَّذلكَّمجاعة،نصَّاَّذلكَّاملرداويَّرَّقرََّّبلَّ

َّ.(2)وحنوه"َّتقي الدين ابن تيمية،
يقولَّاحلافظَّابنَّحجر:ََّّ؟!اإلسالمَّيفَّعصرهَّعلماءََّّوقدَّشهدَّلهَّبهََّّنكرَّذلكوكيفَّيََّّ

بنيَّاملتعصََََّّّّ،َّحىتَّكانَّأشدََّّعت فيهدوات االجتهاد اجتم  أ دوا له أبن  علماء الشريعة شه  "
َّ َّإليه َّالعاملنيَّيفَّإيصالَّالشر َّالشيخَّكمالَّالدينَّالزملكاين-عليه َّبذلك،ََّّشهدَّ-وهو له

َّ.(3)ه"تَّملناظرتهَّغيََّّبنَّالوكيلَّالذيَّملَّيثبََّّاوكذلكَّالشيخَّصدرَّالدينَّ
اَّ يقولَّالشيخَّكمالَّالدينَّابنَّالزملكاين:َّ"والَّيَّعرفَّأنهَّ]يقصدَّابنَّتيمية[ًَّنظرَّأحدَّ

فاقَّفيهََّّإالَّ-سواءَّكانَّمنَّعلومَّالشرعَّأوَّغيها-مَّيفَّعلمَّمنَّالعلومَّعَّمعه،َّوالَّتكلََّّفانقطََّّ
َّ.(4)"واجتمعت فيه شروط االجتهاد على وجهها كما جيبه،َّأهلََّّ

،َّووفورَّالعلماالطالعَّيفََّّسعةََّّفَّعلىَّشهاداتَّأقرانهَّوخصومهَّلهَّبوهذاَّيقودًنَّإىلَّالتعرََّّ
َّرهَّيفَّاآليت.فانظََّّهمَّواحلفظ،َّهَّمنَّالفََّّحظَََّّّ

 علم:ن يف التمك  أقرانه له ابله و خصوم  شهادات املطلب الرابع: 
ََّّالعداوةََّّشيوعَّابلرغمَّمنَّ َّجانبَّبعضَّالعلماءَّغلَََّّّإالَّأنََّّلشيخَّاإلسالم،َّواخلصومة بوا

َّتغلََّّ َّومل َّفشهََّّاإلنصافَّوالعدل، َّواخلصومة، َّالعداوة َّابلتقدََّّبهم َّلشيخَّاإلسالم َّيفَّالعلمَّدوا م
َّ.يه،َّمعَّبعضَّشهاداتَّأقرانهَّوحمبَََّّّماَّشهدتَّبهَّاألعداء"َّوقدميَّاَّقالوا:َّ"احلقََّّوالفضل،َّ

                                         
َّملرجعَّالسابق.(َّا1)
َّ(.4069َّ/8التحبيَّشرحَّالتحريرَّ)(2َّ)
َّ(.14تقريظَّالبنَّحجرَّعلىَّالردَّالوافرَّ)ص:َّ(3َّ)
َّ(.498َّ/4ذيلَّطبقاتَّاحلنابلةَّالبنَّرجبَّ)(َّينظر:4َّ)



َّرهَّيفَّكثيََّّناظََّّلشيخَّاإلسالم،َّويَََّّّالعداوةَََّّّممنَّينصبَََّّّينَّابنَّالوكيل،َّوكانََّّالدََََّّّّفهذاَّصدرََّّ
َّ.(1)الدين ابلعلوم الباهرة ويثين عليه يخ تقي   يعرتف للش  س،َّإالَّأنهَّكانَّاحملافلَّواجملالَََّّّمنََّّ

احلافظَّخماطبَّاَّبهََّّ-وكانَّمنَّخصومَّشيخَّاإلسالم-مماَّكتبهَّالشيخَّتقيَّالدينَّالسبكيَّوَّ
َّ"أمََّّ َّقولَّسيَََّّّالذهيب: َّابنَّق كرب قدره فاململوك يتحق  ديَّيفَّالشيخَّا ]يعين:َّشيخَّاإلسالم

واجتهاده، وبلوغه عه يف العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه ، وزخارة حبره، وتوس  تيمية[
َّوقدرهَّيفَّنفسيَّأكبَََّّّ:اواململوكَّيقولَّدائمَََّّّ،يف كل من ذلك املبلغ الذي يتجاوز الوصف  

والقيامَّفيهَّالََّّ،ونصرةَّاحلقَّ،معَّماَّمجعهَّهللاَّلهَّمنَّالزهادةَّوالورعَّوالداينةَّ،منَّذلكَّوأجلََّّ
وغرابةَّمثلهَّيفَّهذاََّّ،وأخذهَّمنَّذلكَّابملأخذَّاألوىفَّ،وجريهَّعلىَّسننَّالسلفَّ،سواهَّلغرضََّّ
َّ.(2)بلَّمنَّأزمان"َّ،الزمان

أحد َّ-رمحهَّهللاَّتعاىل-الشافعي:َّ"الشيخَّتقيَّالدينَّابنَّتيميةََّّويقولَّالشيخَّاألذرعي
حبر ا من البحور يف العلم، وجبال  شاخم ا ال  -رمحه هللا تعاىل-ة اإلسالم األعالم، كان أئم  

َّملثله،َّأوَّمعانَََّّّذلكَّفهوَّجاهلَََّّّ،َّومنَّقالَّخالفََّّخيتلف فيه اثنان من أهل العصر دَّمقلدَّ
َّ.(3)"ئل  فأمره إىل هللا تعاىلوإن خالف الناس  يف بعض  مسا

حيثَّيقولَّلبعضَّمنَّذكرَّلهَّالكالمَّيفََّّ،بنَّالسبكياهباءَّالدينََّّالقاضيولقدَّأنصفَّ
فاجلاهلََّّ،هوى أو صاحب   ،تيمية إال جاهل   ما يبغض ابن   -اي فالن-وهللا :َّ"ابنَّتيميةَّفقال

َّ.(4)بعدَّمعرفتهَّبه"َّهَّهواهَّعنَّاحلقَََّّّوصاحبَّاهلوىَّيصدَََّّّ،الَّيدريَّماَّيقول
 رجال  العلوم   رأيت  اببنَّتيميةََّّالدينَّابنَّدقيقَّالعيد:َّ"ملاَّاجتمعتَََّّّويقولَّالشيخَّتقيََّّ

َّ.(5)منهاَّماَّيريد،َّويدعَّماَّيريد"َّ،َّأيخذََّّيهها بني عين  كل  

                                         
َّ(.161َّ/18نظر:َّالبدايةَّوالنهايةَّ)(َّي1)
َّ(.503َّ/4ذيلَّطبقاتَّاحلنابلةَّ)ينظر:َّ(2َّ)
ؤالَّوردَّإىلَّالشيخَّاألذرعيَّعنَّشيخَّاإلسالم؛َّوهوَّضمنَّتكملةَّاجلامعَّلسيةَّشيخَّاإلسالمَّ(َّس3)

َّ(.120-119َّ/1خاللَّسبعةَّقرونَّ)
َّ(.24الشهادةَّالزكيةَّيفَّثناءَّاألئمةَّعلىَّابنَّتيميةَّملرعيَّالكرميَّ)ص:َّينظر:َّ(4َّ)
َّ(.59)ص:َّالردَّالوافرَّينظر:َّ(5َّ)



ن العلوم حظ ا، وكاد مه ممن أدرك يت  ألف  عنه:َّ"َّاليعمريََّّدَّالناسَّويقولَّاحلافظَّابنَّسيَََّّّ
فهوََّّلَّرايته،َّوإنَّأفىتَّيفَّالفقهََّّمَّيفَّالتفسيَّفهوَّحامََّّ،َّإنَّتكلََّّفظ ان واآلاثر ح  يستوعب السن  

لَّواملللَّملَّيرَّحََّّذوَّروايته،َّأوَّحاضرَّابلنَََّّّوََّّهبَّعلمََّّفهوَّصاحَََّّّغايته،َّأوَّذاكرَّابحلديثَََّّّمدركََّّ
من  جنسه، ومل تر عني   على أبناء   فن    برز يف كل   والَّأرفعَّمنَّدرايته،ََّّيفَّذلكَّأوسعَّمنَّحنلته

َّ.(1)"نفسه رآه مثله، وال رأت عينه مثل  
َّبنيَّالركنَّواملقامَّفتََّّلَََّّّي،َّفلوَّحََّّهَّعلىَّسيتهَّمثلََّّويقولَّالذهيبَّعنه:َّ"وهوَّأكبَّمنَّأنَّينبَََّّّ

َّ.(2)"نفسه ه ما رأى مثل  ن  إه، و بعيين مثل   إين ما رأيت  حللفت:َّ
 العلماء على تلقيبه بشيخ اإلسالم:املطلب اخلامس: تتابع 

َّوسعةَّاحلفظَّهنوسيالنَّالذََََّّّّهمَّعليهَّبغزارةَّالعلمءََّّالعلماءَّفيهَّوثناَّعَّأقوالََّّنتتبََّّلوَّذهبناَّ
عندَّأهلَّ-إذاَّأطلقََّّ"شيخَّاإلسالم"لقبََّّناَّأنََّّ،َّخلرجناَّعنَّاملقصود،َّوحسبََّّودةَّالقريةوجََّّ

بَّاحلافظَّابنًَّنصرَّوقدَّرتََّّإليه؛ََّّنصرفََّّاَّ-علىَّاملبتدعةَّالسنةَّواجلماعةَّيفَّاببَّالعقائدَّوالردَََّّّ
َّاعلىَّحروفَّاملعجم،َّفبلغواَّمخسَََّّّ"شيخَّاإلسالملقبَّ"َّقَّعليهمنَّأطلَََّّّأمساءَََّّّالدََّّمشقيَََّّّالدين

ىَّالشيخَّتقيَّالدينَّابنَّتيميةَّاألعالمَّممنَّمسَََّّّنََّّمنَّذكرًنَّمَََّّّوهذاَّآخرََّّ"ومثاننيَّنفسَّا،َّمثَّقال:َّ
وماَّكانَّعليهَّمنََّّ،على إمامته ا ممن نص  كثي    وأانسي   ،اا غفي  ولقد تركنا ج  َّاإلسالم،بشيخَّ

َّ.(3)زهدهَّوورعهَّوداينته"
َّهمَّأنهَّمنَّأعدائه:بعضَََّّّوتوهَّمََّّعرفَّأبنهَّمنَّأتباعه،َّولنقتصرَّعلىَّذكرَّبعضَّأقوالَّمنَّملَّيََّّ

َّ،مسمنَّالشَََّّّالشيخَّتقيَّالدينَّابنَّتيميةَّأشهرَََّّّةََّّإمامَّوشهرةََّّ"قولَّاحلافظَّابنَّحجر:َّي
َّ،ما كان ابألمسكا  غد   ويستمر   ،إىل اآلن على األلسنة الزكية وتلقيبه بشيخ اإلسالم ابق  

وأكثرََّّغلطَّمنَّتعاطىَّذلكَّفماَّأكثرَََّّّ،بَّاإلنصافلَّمقدارهَّوتنََّّنكرَّذلكَّإالَّمنَّجهََّّوالَّيََّّ
َّ.(4)"هَّوفضلهأنفسناَّوحصائدَّألسنتناَّمبنََََّّّّناَّشرورََّّأنَّيقيَََّّّولََّّؤَّفاهللَّتعاىلَّهوَّاملسَّ!ارهعثََّّ

                                         
َّ(.26العقودَّالدريةَّمنَّمناقبَّشيخَّاإلسالمَّأمحدَّبنَّتيميةَّ)ص:َّينظر:َّ(1َّ)
َّ(.497َّ/4ذيلَّطبقاتَّاحلنابلةَّ)ينظر:َّ(2َّ)
َّ(.137الردَّالوافرَّ)ص:َّ(3َّ)
َّ(.12تقريظَّالبنَّحجرَّعلىَّالردَّالوافرَّ)ص:َّ(4َّ)



اإلمامَّابنَّتيميةََّّتلقيبَََّّّ،َّفلقدَّاستمرََّّ-رمحهَّهللا-َّعَّاحلافظَّابنَّحجرقَّتوقََّّولقدَّصدََّّ
اََّّالناسَّهذا،َّوسيستمرَََّّّبشيخَّاإلسالمَّإىلَّيومََّّ ََّّ-إنَّشاءَّهللاَّتعاىل-غدَّ
ََّّ.(1)"فإنه شيخ مشايخ اإلسالم يف عصره بال ريبويقولَّعنهَّأيضَّا:َّ"

َّالعيينََّّ َّالدين َّبدر َّاإلمام َّاحلنفيَََّّّويقول َّريبََّّ: َّجلماعةَََّّّ"وال َّشيخَّا َّعلماءََّّأنهَّكان من
َّ؟!اإلسالمطلق عليه شيخ فإذا كان كذلك كيف ال ي  اإلسالم،َّولتالمذةَّمنَّفقهاءَّاألًنم،َّ

َّ.(2)ألنَّمنَّكانَّشيخَّاَّللمسلمنيَّيكونَّشيخَّاَّلإلسالم"
َّاألنصاريََّّ َّاحلريري َّابن َّاإلمام َّاالسالمَّاحلنفيَََّّّويقول َّشيخ َّتيمية َّابن َّيكن َّمل َّ"إن :

َّ.(3)"؟!فمن
علمََّّاالجتهاد،َّوكانَّلهَّمزيدَََّّّرتبةََّّدَّبلغَّنَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّقأخنلص مما سبق: و 

عليهَّمنََّّاشيخَّاإلسالمَّعلمَََّّّبذلكَّاملوافقَّواملخالف،َّحىتَّصارَّلقبََّّدَّلهَّشهََّّقدَّوفضل،َّوَّ
َّ.زمنهَّوحىتَّيومَّالناسَّهذا

،َّدعوىَّابطلةَََّّّقةةَّوقلََّّرََّّغيَّمستقََّّوََّّصادمةََّّشيخَّاإلسالمََّّالدعوىَّأبنَّأطروحاتََّّ وعليهَّفإنََّّ
ََّّ.،َّفهيَّاألحرىَّابلقلقَّواالضطرابَّفالسَّقوطتَّشهادةَّالعلماءَّعلىَّبطالهناقدَّدلََّّ

 ه:ل بكثرة خصوم  التعل   شبهة  
َّبهَّعلىَّهذهَّالدَّعوىََّّ عمرهَّمنََّّاكثيََََّّّّوأنَّهَّقضى،ََّّشيخَّاإلسالمخصومَََّّّكثرةََّّممَّاَّاستَّدَّلَّ

َّعليهم.َّيفَّالردَََّّّوزمانهَّ
 اجلواب عن تلك الشبهة:

البدعََّّمنَّأهلَََّّّهمأكثرََّّخصومَّشيخَّاإلسالمَّكانَّهذاَّالدليلََّّالَّيصلحَّاالستداللَّبه؛َّف
َّمنَّعمرهَّيفَّىَّشيخَّاوقدَّقضََّّةَّوغيهم،َّةَّواالحتاديََّّمنَّالروافضَّواحللوليََّّ َّالردَََّّّإلسالمَّوقتَّاَّطويالَّ

                                         
َّ(.14املرجعَّالسابقَّ)ص:َّ(1َّ)
دينَّابنَّتيميةَّاحلنبليَّلصفيَّالدينَّالبخاريَّاحلنفيَّ)ص:َّنظر:َّالقولَّاجلليَّيفَّترمجةَّالشيخَّتقيَّال(َّي2)

12.)َّ
َّ(.25الردَّالوافرَّ)ص:َّينظر:َّ(3َّ)



،َّوفضائلهَّمنَّحماسنهَّومناقبهَّفَّيفَّأنَّهذاَّيعدََّّمنصَََّّّعليهمَّوتفنيدَّشبهاهتم،َّوالَّميرتيَّعاقلََّّ
َّ!معايبَّاحملاسنَََّّّونجيعلعوىَّألصحابَّتلكَّالدََّّفعجبَّاَّ

َّترىَّللرجلَّأنَّيشتغلَََّّّ:-إمامناَّأمحدَّ:يعين-قلتَّأليبَّعبدَّهللاَّ"وذي:َّاملرَََّّّقوليَّلَّمعََّّوأتمََّّ
حَّوجههَّوقال:َّإذاَّهوَّصامَّوصلىَّابلصومَّوالصالةَّويسكتَّعنَّالكالمَّيفَّأهلَّالبدع؟َّفكلََّّ

َّالناس َّلنفسه؟َّ،واعتزل َّهو َّبلىَّ!أليسَّإمنا َّولغيهَّ،قلت: َّله َّتكلمَّكان َّفإذا يتكلمََّّ،قال:
َّ.َّ(1)أفضل"

شيخَّاإلسالم،َّالذينَّياولونَّإسقاطََّّهؤالءمنَّصنيعَّحلافظَّابنَّحجرَّبَّاتعجََّّولقدَّ
:َّشيخَّ]يعينَّنَّهذاَّالرجلأبَّالعجبَّومنَّأعجََّّ؛َّفقال:َّ"الناسَّيفَّكالمهَّوأطروحاتهَّوتزهيدََّّ

وتصانيفهََّّ،اَّعلىَّأهلَّالبدعَّمنَّالروافضَّواحللوليةَّواالحتاديةكانَّمنَّأعظمَّالناسَّقيامََّّاإلسالم[ََّّ
َّ.(2)"وفتاويهَّفيهمَّالَّتدخلَّحتتَّاحلصرَّ،شهيةَّيفَّذلكَّكثيةََّّ

 :آاثره العلمية شاهد صدق على متانة أطروحاته وأفكارهاملبحث الثاين: 
َّمسوَََّّّةَّأفكارهَّوَّاملظاهرَّعلىَّجودَََّّّمنَّأدلََََّّّّاآلاثرَّاليتَّيرتكهاَّالعاملَّأنَََّّّأيضَّاَّفيهَّمماَّالَّمريةََّّ

َّبيانَّهذاَّيفَّمطلبني:ينشرها،َّمدافعَّاَّعنهاَّومنافحَّا،َّوَّأطروحاتهَّاليتَّعاشَّ
 فاته:مصن  جودة املطلب األول: 
فاتهَّميليهاَّمنَّحفظه؛َّيقولَّمصنَََّّّصنيف،َّوكانَّجلََّّاإلسالمَّمكثرَّاَّمنَّالتَََّّّلقدَّكانَّشيخََّّ

املصنفاتَّوالفتاوىَّوالقواعدَّواألجوبةَّوالرسائلََّّمنَّ-رمحهَّهللا-ابنَّعبدَّاهلادي:َّ"وللشيخَّ
اَّمنَّمتقدَََّّّ ريهاَّمجعَّمثلَّةَّوالَّمتأخَََّّّميَّاألمََّّوغيَّذلكَّمنَّالفوائدَّماَّالَّينضبط،َّوالَّأعلمَّأحدَّ

أكثرَّتصانيفهَّإمناَّأمالهاَّمنََّّف،َّوالَّقريبَّاَّمنَّذلك،َّمعَّأنََّّماَّصنَََّّّفَّحنوََّّماَّمجع،َّوالَّصنََّّ
َّ.(3)بس،َّوليسَّعندهَّماَّيتاجَّإليهَّمنَّالكتب"فهَّيفَّاحلمنهاَّصنَََّّّحفظه،َّوكثيََّّ

                                         
َّ(.216َّ/2طبقاتَّاحلنابلةَّالبنَّأيبَّيعلىَّ)ينظر:َّ(1َّ)
َّ(.14تقريظَّالبنَّحجرَّعلىَّالردَّالوافرَّ)ص:َّ(2َّ)
َّ(.42العقودَّالدريةَّمنَّمناقبَّشيخَّاإلسالمَّأمحدَّبنَّتيميةَّ)ص:َّ(3َّ)



الكثي،َّوالذيََّّالفوائدَّواألطروحاتَّالنفيسةَّالشيءَََّّّتَّمنََّّعلىَّكثرهتاَّحوَََّّّوهذهَّالتصانيفََّّ
والردَّعلىََّّلفملذهبَّالسَََّّّفات،َّوماَّحوتهَّمنَّتقريرََّّعلىَّأشهرَّتلكَّاملصنَََّّّناَّهناَّهوَّالتنبيهََّّيهمََّّ

َّأهلَّالبدعَّواألهواء،َّومنها:
َّالفهَّشيخَّاإلسالمَّصنََّّقدَّوَّ": العقيدة الواسطية" :كتاب - َّالناجيةَّبياًنَّ عتقادَّالفرقة

 .-أهلَّالسنةَّواجلماعة-املنصورةَّإىلَّقيامَّالساعةَّ
َّعلمَََّّّحوهلاخلصومهَّمناظراتهََّّشيخَّاإلسالمَّضمنَََّّّقولَََّّّبعنيَّاإلنصافَّالناظرأتملَّلوَّوَّ

َّمنَّخالفَّيفَّشيءََّّ؛َّحيثَّيقول:َّ"وليسَّكلَََّّّيهَّابلعدلَّواإلنصافيفَّالعلم،َّوحتلََََّّّّنهمدىَّمتكََّّ
دَّاَّخمطئَّاَّيغفرَّهللاَّخطأه،َّقدَّيكونَّجمتهَََّّّاملنازعَََّّّهالكَّا؛َّفإنَََّّّجيبَّأنَّيكونَََّّّمنَّهذاَّاالعتقادََّّ

لهَّمنَّاحلسناتَّماََّّة،َّوقدَّيكونََّّهَّيفَّذلكَّمنَّالعلمَّماَّتقومَّبهَّعليهَّاحلجََّّبلغَََّّّوقدَّالَّيكونََّّ
َّتَّائبوالَّلالوعيدَّاملتناولةَّلهَّالَّجيبَّأنَّيدخلَّفيهاَّاملتأوََََّّّّظََّّئاته،َّوإذاَّكانتَّألفاميحوَّهللاَّبهَّسيَََّّّ

دَّمنَّاعتقَََّّّوذوَّاحلسناتَّاملاحيةَّواملغفورَّلهَّوغيَّذلك،َّفهذاَّأوىل،َّبلَّموجبَّهذاَّالكالمَّأنََّّ
هَّفقدَّيكونًَّنجيَّا،َّوقدَّالَّيكونًَّنجيَّا،َّكماَّيقال:َّاَّيفَّهذاَّاالعتقاد،َّومنَّاعتقدَّضدََّّذلكَّنََّّ

  .(1)منَّصمتَّنا"
عظيمََّّيقولَّابنَّعبدَّاهلادي:َّ"وهوَّكتابَّحافلََّّ: "درء تعارض العقل والنقلكتاب: " -
 .(2)ردَّالشيخَّفيهَّعلىَّالفالسفةَّواملتكلمني"َّ،املقدار
جهلََّّرَّالرافضي،َّوبنيَََّّّفيهَّعلىَّابنَّاملطهَََّّّوقدَّردَََّّّ:"منهاج السنة النبوية" :كتاب -

َّ:َّبقولهالشيخَّتقيَّالدينَّالسبكيَّمدحهَّنَّممََّّوَّم،َّاهتََّّهتم،َّوكذهبم،َّوافرتاءالرافضة،َّوضالال
َّيفَّتَّعصَّبَّهَّرَّملَّتطَّهَّرَّخَّالئَّقَّهوابنََّّاملطَّهََّّ َّإىلَّالرَّفضَّغالَّ َّداعَّ

واستيفاءََّّأضرَّبَّهَّأجادََّّيفَّالرَّدَََّّّهـــــــــــــــــــــيهَّلــةَّردََّّعلـميـنَّتيـوالب
(3)َّ

                                         
َّ(.179َّ/3جمموعَّالفتاوىَّ)(1َّ)
 (.42-41العقودَّالدريةَّمنَّمناقبَّشيخَّاإلسالمَّأمحدَّبنَّتيميةَّ)ص:َّ (2)
َّ(.189َّ/2الدررَّالكامنةَّيفَّأعيانَّاملائةَّالثامنةَّالبنَّحجرَّ)ينظر:َّ(3َّ)



يقولَّابنَّعبداهلادي:َّ: "ةعهم الكالمي  بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بد  : "كتاب -
اجلهمية،َّوهتكَّأستارهم،ََّّجليلَّاملقدار،َّمعدومَّالنظي،َّكشفَّالشيخَّفيهَّأسرارَََّّّ"وهوَّكتابََّّ

َّ.(1)ولوَّرحلَّطالبَّالعلمَّألجلَّحتصيلهَّإىلَّالصنيَّماَّضاعتَّرحلته"
َّكتاب: "الصارم املسلول على شامت الرسول":  - َّتقيَّالدينَّالسبكي: وقدَّ"يقول

الصارمََّّ:العباسَّأمحدَّبنَّعبدَّاحلليمَّبنَّعبدَّالسالمَّابنَّتيميةَّمساهوقفتَّعلىَّتصنيفَّأليبَّ
ََّّ،َّاستدلََّّاملسلولَّعلىَّشامتَّالرسول أطال فيها، وأجاد، وعشرينَّطريقةَََّّّقتلهَّبسبعََّّعلىَّتعنيَّ

 .(2)"ووسع القول يف االستدالل واآلاثر وطرق النظر واالستنباط
يقولَّابنَّعبدَّاهلادي:َّ"وهذاَّ:َّ"ل دين املسيحاجلواب الصحيح ملن بد  كتاب: " -

الكتب،َّوأكثرهاَّفوائد،َّويشتملَّعلىَّتثبيتَّالنبواتَّوتقريرهاَّابلباهنيَّالنيةََّّالكتابَّمنَّأجلَََّّّ
 .(3)ات"الواضحة،َّوعلىَّتفسيَّآيَّكثيَّمنَّالقرآن،َّوعلىَّغيَّذلكَّمنَّاملهمََّّ

 شبهة هجران كتب ابن تيمية:
الشيخََّّ،َّحىتَّإنََّّ،َّوملَّيتداوهلاَّالعلماءكتبَّشيخَّاإلسالمَّكانتَّمهجورةََََّّّّهمَّأنََّّعىَّبعضََّّادََّّ

شَّيفَّيفتََََّّّّظلَََّّّيلةَّبينهَّوبنيَّالشيخَّمجالَّالدينَّالقامسلهَّاملتبادََّّحممودَّشكريَّاآللوسيَّيفَّرسائََّّ
َّاملخطوطاتَّيف َّاإلسالَّدور َّعنَّكتابَّمنَّكتبَّشيخ َّالعامل َّوالكتابَّغيَّم أربعنيَّسنة،

َّ.(4)موجود
 تلك الشبهة:اجلواب عن 

ََّّأنََّّ َّالرسائلَّمطبوعةَّومنشورة بعنوان:َّ"الرسائلَّاملتبادلةَّبنيَّمجالَّالدينَّحبمدَّهللاَّهذه
َّ.(5)القامسيَّوحممودَّشكريَّاآللوسي"

                                         
َّ(.44العقودَّالدريةَّمنَّمناقبَّشيخَّاإلسالمَّأمحدَّبنَّتيميةَّ)ص:َّ(1َّ)
َّ(.387ص:َّالرسولَّ)َّالسيفَّاملسلولَّعلىَّمنَّسبََّّ(2َّ)
َّ(.45ملرجعَّالسابقَّ)ص:َّ(َّا3)
َّقالهَّد.َّأسامةَّاألزهري،َّيفَّرابطَّسابق.(4َّ)
َّطبعةَّدارَّالبشائرَّاإلسالمية،َّمجعَّوحتقيق:َّحممدًَّنصرَّالعجمي.(5َّ)



عى،َّفإهناَّتبهنَّعلىَّخالفَّاملدََّّظاهرةََّّداللةََّّةَّاالستشهادَّهبذهَّالقصََّّيرىَّيفََّّواملنصفََّّ
َّعيَّيفَّنشرهابَّشيخَّاإلسالمَّوالسََّّعلىَّاقتناءَّكتَََّّّاآللوسيالشيخََّّمدىَّحرصََّّعلىََّّبوضوحََّّ
َّوسيلة.َّبكلَََّّّ
حةَّملدىَّاهتمامهَّوسعيهَّيفَّنشرَّكتبَّشيخَّاإلسالم،َّوفيهاَّبعضَّرسائلهَّاملوضََََّّّّدونكوَّ

ضَّمؤلفاتَّقوله:َّ"وقدَّأاتحَّاملوىلَّمنَّاإلخوانَّمنَّيراجعَّأجزاءَّ)الكواكب(،َّويستخرجَّمنهاَّبع
ته،َّونسخَّ(،َّويبحثَّعنَّتتمََّّالتأسيسَّيفَّالردَّعلىَّالرازيشيخَّاإلسالم،َّفننسخَّمنَّ)نقدَّ

ة األمر حباجة إىل ه   أن  اسَّا،َّونسخَّغيهاَّإالَّعشرَّكرَََّّّ(َّأيضَّا،َّوقدَّبلغَّمخسةََّّكتابَّ)التوسل
وال يبالون فيما يصرف للتصحيح َّ،من املثرين ي قيمون الوكالء عنهم ةاألمحديني وغي 

َّ.(1)"والنسخ
وهللا ،َّها عن قريبعظيم يف نشر كتب الشيخ جيع   يل أمل  "و ويفَّرسالةَّأخرىَّقوله:َّ

َّ.(2)"خي املوف  ق لكل   
  :الميذهتتزكية املطلب الثاين: 

جواَّظهورَّأئمةَّأعالمَّخترَََّّّصوابَّأفكارهمتانةَّأطروحاتهَّوَّةَّعلىَّالدالَََّّّشيخَّاإلسالمَّمنَّآاثر
َّوالفضل،َّومنَّأشهرهم:،َّوشهدَّهلمَّالقاصيَّوالداينَّابلعلمَّ،َّواستفادواَّمنههيديَّعلى

هللاََّّقالَّعنهَّالقاضيَّاتجَّالدين:َّ"أماَّأستاذًنَّأبوَّعبد: هـ(748َّ:)تاحلافظ الذهيب  -
بَّالعصرَّا،َّوذهََّّهوَّامللجأَّإذاَّنزلتَّاملعضلة،َّإمامَّالوجودَّحفظَََّّّوكنزََّّالَّنظيَّله،ََّّفبصرََّّالذهيبَّ

َّ.(3)ا"معىنَّولفظََّّ

                                         
(َّضمنَّ"الرسائلَّاملتبادلةَّبنيَّمجالَّالدينَّالقامسيَّوحممودَّشكريَّاآللوسي"3َّالرسالةَّرقمَّ)(َّينظر:1َّ)

َّ(.57-55:َّ)ص
َّ(.62-60:َّ(َّ)ص4ملرجعَّالسابق،َّالرسالةَّرقمَّ)(َّا2)
َّ(.354معجمَّالشيوخَّالبنَّالسبكيَّ)ص:َّينظر:َّ(3َّ)



كثيَّيفَّبيانَّفضلهَّوعلمه:َّيقولَّعنهَّاحلافظَّابنَََّّّ:(هـ751َّ:ت)اإلمام ابن القيم  -
النظي،َّبلَّعدميَّالنظيَّيفَّجمموعه،َّوأموره،َّوأحواله،َّوالغالبَّعليهَّاخليََّّ"وابجلملةَّكانَّقليلََّّ

 .(1)واألخالقَّالصاحلة،َّساحمهَّهللاَّورمحه"
الشهيََّّولو مل يكن للشيخ تقي الدين من املناقب إال تلميذهيقولَّاحلافظَّابنَّحجر:َّ"وَّ

مَّاجلوزية،َّصاحبَّالتصانيفَّالنافعةَّالسارة،َّاليتَّانتفعَّهباَّاملوافقَّبنَّقياالشيخَّمشسَّالدينَّ
َّ.(2)"لكان غاية يف الداللة على عظيم منزلتهواملخالف،َّ

يفَّمذهبَّاإلمامَّأمحد،َّوقدَّأثىنَّعليهََّّوكانَّغايةَََّّّ:هـ(763)ت:َّاإلمام ابن مفلح  -
بكيَّيثينَّعليه،َّويقول:َّالدينَّالسَََّّّلشيخَّاإلسالم؛َّفكانَّالشيخَّتقيَََّّّمنَّنصبَّالعداءَََّّّبعضََّّ

 .(3)"ماَّرأيتَّأفقهَّمنه"
ةَّالفلكَّأعلمَّمبذهبَّاإلمامَّأمحدَّمنَّابنَّمفلحَّهذا،َّوعمرهَّوقالَّابنَّالقيم:َّ"وماَّحتتَّقبََّّ

َّ.(4)حنوَّالعشرين"
 ع عليه هبا: ن   ش  املسائل اليت شهر املبحث الثالث: أ

ا،َّمأجورَّاَّعلىَّكلَََّّّرَّمعناَّمماَّتقرََّّ حال،َّوأنَّلهََّّسبقَّأنَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّكانَّجمتهدَّ
اَّيفَّحالَّخطأجرينَّيفَّحالَّ َّلناظرَّبعنيَّاإلنصافَّيرىَّقلةَّخطئهه،َّوائإصابته،َّوأجرَّاَّواحدَّ

هاَّويبنيهاَّعلىَّأدلةَّنَّهوى،َّوإمناَّكانَّيبحثََّّمَّيفَّاملسائلَّعََّّوكثرةَّصوابه،َّعلمَّاَّأبنهَّملَّيكنَّيتكلََّّ
هَّئأعدابعضَّ،َّوأشاعهاَّعنهَّعيتَّعليهاليتَّادََّّاالهتاماتَّالباطلةَّ،َّهذاَّبعيدَّاَّعنَّهصحيحةَّعند

هَّخيَّشاهدَّعلىَّبََّّوكتـََّّكاذبة،َّهمَّالتلكَّالتَََّّّوهوَّبريءَّمن،َّ(5)اده:َّكالتشبيهَّوالتجسيموحسََّّ
ََّّهذا.

                                         
َّ(.524َّ/18البدايةَّوالنهايةَّ)(1َّ)
َّ(.15الوافرَّ)ص:َّتقريظَّالبنَّحجرَّعلىَّالردَّ(2َّ)
َّ.(1091َّ/3)البنَّمحيدَّالنجديَّالسحبَّالوابلةَّعلىَّضرائحَّاحلنابلةَّينظر:َّ(3َّ)
َّ(.1092َّ/3رجعَّالسابقَّ)(َّامل4)
َّرابطها:َّدونكوابنَّتيميةَّوغلطَّاملخالفني،َّوََّّمركزَّسلفَّورقةَّعلميةَّبعنوان:َّالتجسيمَّ(َّيف5)
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َّاحلافظَّابنَّحجََّّوقدَّبرََّّ واملسائل اليت فقال:َّ"َّباعَّاهلوىاتََََّّّّمنَََّّّةَّشيخَّاإلسالمرَّساحأ
،َّعلى القول هبا بعد قيام الدليل عليه عناد ا ي، وال يصر  رت عليه ما كان يقوهلا ابلتشه   نك  أ  

يَّمنه،َّومعَّذلكَّفهوَّبشرَّخيطئَّعلىَّمنَّيقولَّابلتجسيمَّوالتبَََّّّةَّابلردَََّّّهَّطافحََّّوهذهَّتصانيفََّّ
هَّمَّعليهَّبسببه،َّوالذيَّأخطأَّفيستفادَّمنه،َّويرتحََّّيَََّّّ-وهوَّاألكثر-ويصيب،َّفالذيَّأصابَّفيهَّ

َّلهَّأبنَّدَّفيه،َّبلَّهوَّمعذور؛َّألنَّعلماءَّالشريعةَّشهََّّالَّيقلََّّ دواتَّاالجتهادَّاجتمعتَّأدوا
َّ.(1)فيه"
قدَّخالفَّاألئمةَّ،َّوإنَّكانَّمنكرةَّقطَََّّّملَّينفردَّمبسألةََّّاإلسالمََّّشيخَََّّّأنََّّغمَّمنَّالرََّّعلىَّوَّ

اَّوافقهَّعليهاَّلغيه،َّكمَّوافقََّّهوَّفيهاَّمفاألربعةَّيفَّمسائلَّبناهاَّعلىَّأدلةَّشرعيةَّصحيحة،َّ
َّ:منَّغيَّلبسَّاملقصودََّّحانَّتوضََََّّّّنيغيه،َّودونكَّمسألت

 زايرة القبور:لحترمي السفر املسألة األوىل: 
مسألةَّحترميَّالسفرَّوشدَّالرحالَّإىلََّّعَّعلىَّشيخَّاإلسالمَّبسببهااملسائلَّاليتَّشنََََّّّّمنَّأشدَََّّّ

َّزايرةَّالقبور،َّومنهاَّقبَّنبيناَّحممدَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم.
 : (2)املسألة حترير حمل النزاع يف

هاَّويندبَّرحل،َّبلَّيستحبَََّّّأنَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّالَّمينعَّالزايرةَّاخلاليةَّعنَّشدَََّّّ -
 ضَّالشيخَّإىلَّهذهَّالزايرةَّيفَّالفتيا.َّدَّبذلك،َّوملَّيتعرََّّبهَّومناسكهَّتشهََّّإليها،َّوكتََّّ
إىلَّمسجدَّالنيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم،َّمثَّإذاَّصارَّيفََّّفرَّالشرعيََّّأماَّمنَّقصدَّالسََّّ -

مسجدهَّفعلَّيفَّمسجدهَّاجملاورَّلبيتهَّالذيَّفيهَّقبهَّماَّهوَّمشروع،َّفهذاَّسفرَّجممعَّعلىَّ
 استحبابه.
يَّفيه،َّيفَّاملسجد،َّوالَّيصلََََّّّّالقب،َّوالَّيقصدَّالصالةَََّّّنَّالَّيقصدَّمنَّسفرهَّإالَّجمردََّّومََّّ -

 .فهذاَّالَّريبَّأنهَّليسَّمبشروع

                                         
َّ(.14تقريظَّالبنَّحجرَّعلىَّالردَّالوافرَّ)ص:َّ(1َّ)
َّ(.242(،َّوالصارمَّاملنكيَّ)ص:357َّينظرَّتفصيلَّذلكَّيف:َّالعقودَّالدريةَّ)ص:َّ(2َّ)



وزايرةَّالقب،َّفهذاَّملَّيذكرَّيفَّجوابَّشيخَّاإلسالم،َّوإمناَّذكرَّيفََّّقصدَّاملسجدََّّومنَّيََّّ -
 دَّزايرةَّقبورَّاألنبياءَّوالصاحلني.اجلوابَّمنَّملَّيسافرَّإالَّجملرََّّ

يفَّتلكَّاملسألةَّبقوله:َّحملَّالنزاعََّّ:َّقدَّأمجلَّالشيخَّابنَّعبدَّاهلاديَّحتريرََّّخالصة األمر
َّ دَّالقب،َّفأماَّمنَّقصدَّيفَّاجلوابَّفيمنَّقصدَّجمرَََّّّاإلسالمَّإمناَّذكرَّاخلالفََََّّّّأنَّشيخََّّ"فقدَّتبنيَّ

َّ.(1)فلمَّيذكرَّفيهَّنزاعَّا"َّ-كالصالةَّيفَّاملسجد-زايرةَّوغيهاَّال
 :شيخ اإلسالم عليهااعتمد  األدلة اليت

عنََّّ-رضيَّهللاَّعنه-املتفقَّعليهَّعنَّأيبَّهريرةَّالصحيحَّحلديثَّشيخَّاإلسالمَّابَّاستدلََّّ
الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام،  د  ش  ال ت  »النيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّقال:َّ

َّ.(2)«، ومسجد األقصى-صلىَّهللاَّعليهَّوسلم-ومسجد الرسول 
النيبَّدونَّ"إذاَّكانَّقصدهَّابلسفرَّزايرةَّقبَّ:َّبناءَّعلىَّهذاَّاحلديثَّيقولَّشيخَّاإلسالم

هذاَّغيََّّالصالةَّيفَّمسجدهَّفهذهَّاملسألةَّفيهاَّخالف،َّفالذيَّعليهَّاألئمةَّوأكثرَّالعلماءَّأنََّّ
َّ.(3)والَّمأمورَّبه"َّ،مشروع

 املسألة:تلك موافقته لغيه وموافقة غيه له يف 
سبقهَّإىلَّالقولَّبهَّبعضَّفقهاءَّبلَّهذاَّفإنَّشيخَّاإلسالمَّملَّينفردَّهبذاَّالقول؛ََّّومعَّكلَََّّّ

،َّوالقاضيَّعياضَّمنَّ(4)املذاهبَّاألربعةَّاملتبوعة:َّومنهمَّالشيخَّأبوَّحممدَّاجلويينَّمنَّالشافعية
َّ.َّ(6)بنَّبطةَّمنَّاحلنابلةا،َّوأبوَّعبدَّهللاَّ(5)املالكية

                                         
َّ(.242يفَّالردَّعلىَّالسبكيَّ)ص:ََّّالصارمَّاملنكي(1َّ)
َّ(.1397(،َّومسلمَّ)1189جهَّالبخاريَّ)(َّأخر2َّ)
َّ(.27-26َّ/27جمموعَّالفتاوىَّ)(3َّ)
َّ(.106َّ/9مسلمَّ)َّصحيحَّينظر:َّشرحَّالنوويَّعلى(4َّ)
َّ.(449َّ/4(َّإكمالَّاملعلمَّبفوائدَّمسلمَّ)5)
َّ.(366(َّاإلابنةَّالصغرىَّ)ص:6َّ)



الشيخَّحممدَّبنَّشاكرَّالكتيبََّّ:ومنهمَّ،بغدادوقدَّنصرهَّيفَّهذاَّالقولَّمجاعةَّمنَّعلماءَّ
،َّوالشيخَّأبوَّعمروَّ(2)،َّوالشيخَّمجالَّالدينَّيوسفَّبنَّعبدَّاحملمودَّابنَّالبيتَّاحلنبلي(1)الشافعي

َّعمنَّتبعهمَّمنَّالعلماء.(3)بنَّأيبَّالوليدَّاملالكي َّ،َّفضالَّ
  املسألة الثانية: مسألة اليمني ابلطالق:

َّعلنَََّّّومنَّاملسائلَّاليتَّشََّّ احللفَّابلطالق،ََّّمسألةَََّّّسَّألجلهاوحبَََّّّشيخَّاإلسالمىَّعَّهبا
َّلهاَّالكفارة.واختيارهَّأنهَّمنَّاألميانَّاليتَّتدخََّّ

َّفيلَّأوهلما:َّأنَََّّّ:اَّشيخَّاإلسالمَّقولنيوحكىَّفيه زم،َّوالثاين:َّأنهَّاحللفَّابلطالقَّطالق،َّ
َّ.(4)احللفَّابلطالقَّمنَّاألميانَّاليتَّتدخلهاَّالكفارةَّواختيارَّشيخَّاإلسالمَّأنَََّّّ.ميني،َّفالَّيلزم

 األدلة اليت استدل هبا:
َّ:َّ(5)منَّالكتابَّوالسنة،َّومنهاَّأدلةََّّعلىَّقولهَّشيخَّاإلسالمََّّوقدَّبىن

َّكَّفَّارَّةََّّأَّميََّّانَّكَّمََّّإَّذَّاَّحَّلَّفَّتَّمَّ{َّ -  .َّ[89]املائدة:َّقولَّهللاَّتعاىل:َّ}ذَّلَّكَّ
َّاَّللَََّّّلَّكَّمََّّحتََّّلَّةََّّأَّميََّّانَّكَّمَّ{َّ - َّفـَّرَّضَّ  .َّ[2]التحرمي:َّوقالَّتعاىل:َّ}قَّدَّ
النيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّأنهََّّ،َّعنأيبَّهريرةَّرضيَّهللاَّعنهَّعنَّوماَّثبتَّيفَّالصحيح -
 .(6)«ر عن ميينهوليكف   ، ميني فرأى غيها خي ا منها، فليأهتا من حلف على»قال:َّ

 موافقته لغيه يف املسألة:
هوَّمقتضىَّماَّذهبَّإليهََّّرةابلطالقَّمينيَّمكفَََّّّاحللفَََّّّأبنَََّّّالقولَََّّّذكرَّشيخَّاإلسالمَّأنََّّ

يفَّاحللفَّابلعتق،َّبلَّجعلَّاحللفَّابلطالقَّأوىلَّابحلكمَّمنَّاحللفَّابلعتق؛َّفإهنمََّّالصحابةََّّ

                                         
َّ.(361-358مناقبَّشيخَّاإلسالمَّأمحدَّبنَّتيميةَّ)ص:َّ(َّينظرَّتفصيلَّذلكَّيف:َّالعقودَّالدريةَّمن1َّ)
َّ(.369العقودَّالدريةَّ)ص:َّ:َّينظر(2َّ)
َّ(.370العقودَّالدريةَّ)ص:َّ:َّينظر(3َّ)
َّ(.539َّ/5نظر:َّإعالمَّاملوقعنيَّ)(َّي4)
َّ(.223َّ/3الفتاوىَّالكبىَّ)ينظر:َّ(5َّ)
َّ(.1650مسلمَّ)َّحيحص(6َّ)



َّفكلََّّ َّمنَّقال:َّ"إنَّملَّأفعلَّكذا َّأفتوا فاحلالفَّابلطالقََّّ؛ر"َّأبنهَّمينيَّتكفََّّيلَّحرَََّّّمملوكَََّّّإذا
َّ.َّ(1)أوىل

ر،َّتكفَََّّّمينيََّّةَّعلىَّلزومهَّفهوَّفقال:َّإنَّملَّتمعَّاألمََّّ؛َّقَّالقولَّبهقدَّعلََّّأابَّثورََّّكماَّأنََّّ
َّ  َّ.(2)َّأنَّاألمةَّملَّتمعَّعلىَّلزومهوقدَّتبنيَّ

أوَّهوى،ََّّعلىَّرغبةَََّّّلهاَّبناءََّّشيخَّاإلسالمَّملَّيكنَّمبتدعَّاَّهلذهَّاألقوال،َّوملَّيقَََّّّعلمَّأنََّّوهبذاَّيََّّ
َّللوصولَّإىلَّاحلكمَّالشرعي.َّهَّاالجتهاديةََّّوإمناَّأعملَّأدواتََّّ

َّ:واإلنصاف يف تقييم العلماء وأطروحاهتمي االعتساف اخلامتة: الفرق بني مسلك  
اَّرَّابَّيَّاَّوَّممََّّاََّّهللاَّيقول تَّمَّلََّّالسَّيَّلََّّزَّبَّدَّ َّأَّوَّدَّيَّةََّّبَّقَّدَّرَّهَّاَّفَّاحَّ َّمَّنََّّالسَّمَّاءََّّمَّاءََّّفَّسَّالَّتَّ تعاىل:َّ}أَّنـَّزَّلَّ

لََّّ ثـَّلَّهََّّكَّذَّ َّزَّبَّدََّّمَّ َّمَّتَّاعَّ لَّيَّةََّّأَّوَّ َّالنَّارََّّابَّتَّغَّاءََّّحَّ َّاَّللَََّّّاحلََّّقََّّوَّالَّبَّاطَّلََّّيَّوقَّدَّونََّّعَّلَّيَّهََّّيفَّ َّيَّضَّرَّبَّ ف أ م ا الز ب د  كَّ
ث ال   ر ب  اَّلل   األ  م  ل ك  ي ض  ذ  ث  يف  األ  ر ض  ك  ك  ي م  ع  الن اس  ف   ف  اء  و أ م ا م ا ي  ن   ف  ب  ج  ه  ي ذ  ]الرعد:َّ{َّف  

يطرحَّالسيلَّوجيفوها،َّكماََّّيرميهاَّقلبَّاملؤمنَّويطرحهاَّ،بهاتهواتَّوالشََّّ"فكذلكَّالشََّّ،َّ[17
يفَّقرارَّالواديَّاملاءَّالصايفَّالذيَّيستقيَّمنهَّالناسََّّ،َّويستقرََّّواخلبثَََّّّوالنارَّذلكَّالزبدَّوالغثاءََّّ

اخلالصَّالصايفَّالذيََّّيفَّقرارَّالقلبَّوجذرهَّاإلميانَََّّّويزرعونَّويسقونَّأنعامهم،َّكذلكَّيستقرََّّ
أهلَّالعلمَّوأطروحاهتم؛َّذلكَّيفَّطرقَّالتعاملَّمعَّ،َّوليعتبَّ(3)هَّوينتفعَّبهَّغيه"ينفعَّصاحبََّّ

َّوالناسَّيفَّذلكَّعلىَّضربني.
 : مسلك االعتساف يف التعامل مع الشيخ وأطروحاته:أوال  
َّسلفَّأنَََّّّتبنيَََّّّ َّفيما َّتبنَََّّّلنا َّالدعوىَّقد َّمسلكََّّأصحابَّهذه َّتقييمََّّوا االعتسافَّيف

َّوَّ َّاختََّّأطروحاتَّشيخَّاإلسالم، َّوصرفَََّّّذريعةَََّّّالشيخَّمعَّاخلالفََّّذوا اسَّعنَّالنَّإلسقاطه،
َّ.احملرَّرةَّوفتاويهَّالنافعةَّاالنتفاعَّمبصنفاتهَّالبديعة

                                         
َّ(.539َّ/5املوقعنيَّعنَّربَّالعاملنيَّ)(،َّوإعالم54ََّّ/33جمموعَّالفتاوىَّ)(َّينظر:1َّ)
َّ(.539َّ/5إعالمَّاملوقعنيَّعنَّربَّالعاملنيَّ)ينظر:ََّّ(2)
َّ(.273َّ/2إعالمَّاملوقعنيَّعنَّربَّالعاملنيَّ)(3َّ)



وحاولواَّاإليقاعَّبهََّّ،واَّبهووشََّّ،َّاإلسالمَّاَّشيخََّّوَّؤََّّبعهَّطوائفَّممنًَّنوََّّقدميَّاتَََّّّوهوَّمسلكََّّ
احلافظَّولنستمعَّإىلَّماَّنقلهَّملَّيفعل؛ََّّلنفسهَّاَّقدرَّعليهمَّوأتيحتَّلهَّالفرصةَّلينتقمََّّفلمََّّه،َّءََّّإيذاوَّ

َّاإلسالمَّوخصومه.تلكَّاجملالسَّاليتَّكانتَّبنيَّشيخََّّنَّحضرَّبعضََّّابنَّكثيَّعمََّّ
السلطانَّاستفىتََّّأنَََّّّ...وقدَّأخبينَّمجالَّالدينَّابنَّالقالنسي"احلافظَّابنَّكثي:ََّّيقول

مواَّفيه،َّوأخرجَّلهَّفتاوىَّبعضهمَّبعزلهَّبَّماَّكانواَّتكلََّّاإلسالمَّيفَّقتلَّبعضَّالقضاةَّبسبَََّّّشيخََّّ
هَّبذلكَّعلىَّ!َّوأخذَّيثََّّاوأهنم قاموا عليك وآذوك أنت أيض  منَّامللكَّومبايعةَّاجلاشنكي،َّ

َّفيهَّمنَّعزلهَّومبايعةَّأنَّيفتيهَّيفَّقتلَّبعضهم،َّوإمناَّكانَّحنقهَّعليهمَّبسببَّماَّكانواَّسعََّّ وا
اََّّنالََّّالسلطان،َّفأخذَّيفَّتعظيمَّالقضاةَّوالعلماء،َّوينكرَّأنَّيَََّّّاجلاشنكي،َّففهمَّالشيخَّمرادََّّ أحدَّ

فقالَّله:َّإهنمَّقدَّآذوكَّوأرادواََّّهم،هم مثل  د بعد  هؤالء ال ت   إذا قتلت  ،َّوقالَّله:َّمنهمَّسوءََّّ
مَّمنه،َّوأًنَّومنَّآذىَّهللاَّورسولهَّفاهللَّينتقَََّّّ،من آذاين فهو يف حل   كَّمرارَّا،َّفقالَّالشيخ:َّقتلََّّ

َّ.(1)"وماَّزالَّبهَّحىتَّحلمَّعنهمَّالسلطانَّوصفحَّ،يالَّأنتصرَّلنفس
 اثني ا: مسلك أهل العلم واإلنصاف يف تقييم العلماء وأطروحاهتم:

العاملَّأوَّفتاويهَّبعدمَّاالستقرارََّّعلىَّأطروحاتَََّّّهَّليسَّمنَّاإلنصافَّأنَّيكمََّّأنَََّّّمنَّاملعلومََّّ
َّياملشرَََّّّدَّاهلوىَّأوَّخمالفةََّّوالثباتَّمبجرََّّ العاملَّابلنظرَّيفَّأدواتَّاالجتهادََّّكونَّتقييمب،َّوإمنا

ومدىَّاستكمالهَّهلا،َّواستعمالهَّلتلكَّاألدواتَّواآلالتَّيفَّاستخراجَّاحلكمَّالشرعيَّيفَّاملسألةَّ
اَّ،َّوالَّإمثَّعليهالبحث؛َّفإنَّأخطأَّيفَّاحلكمَّبعدَّذلكَّفإنهَّمعذورَََّّّحملَََّّّ ،َّوهوَّمأجورَّأجرَّاَّواحدَّ

أنهَّمسعَّرسولََّّ-رضيَّهللاَّعنه-َّعلىَّاجتهاده؛َّملاَّثبتَّيفَّالصحيحنيَّعنَّعمروَّبنَّالعاص
إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم »هللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّيقول:َّ

اإلنصافَّمنَّحماسنَّأهلَّالعلمَّوالداينةَّيفَّكلََّّ،َّوالَّريبَّأنََّّ(2)«فاجتهد مث أخطأ فله أجر
َّعصرَّومصر.

                                         
َّ(.94َّ/18البدايةَّوالنهايةَّ)(1َّ)
َّ(.1716مسلمَّ)صحيحَّ(،َّو7352َّالبخاريَّ)َّحيحص(2َّ)



؛َّيشهوةَّاالنتقامَّوالتشفَََّّّهذا،َّوكبحَّزمامَّالسبقَّيفََّّحازَّقصبََّّلقدَّفَّ!اإلسالمَّهللَّدرَّشيخوَّ
خملوفَّيقول:َّماَّرأيناَّمثلَّابنََّّوكانَّقاضيَّاملالكيةَّابنََّّ"يقولَّمجالَّالدينَّابنَّالقالنسي:َّ

َّ.(1)فلمَّنقدرَّعليه،َّوقدرَّعليناَّفصفحَّعناَّوحاججَّعنا"َّضناَّعليهتيمية،َّحرََّّ
َّشيوخَّأهلَّالسنةَّواجلماعةَّأروعَََّّّأحدََّّيضربََّّفيَّوقتناَّاملعاصرفَّ!ماَّأشبهَّالليلةَّابلبارحةوَّ

الشيخَّابنَّعثيمنيَّملاَّسئلَّفهذاَّاإلنصافَّوقبيحَّاالعتساف،َّقَّلََّّخَََّّّلإظهارَّمجيَّاألمثلةَّعلى
هماَّيفَّأتويلَّصفاتَّالباريَّوماَّوقعَّمنَّ-مجيعَّاَّرمحهمَّهللا-وابنَّحجرََّّعنَّاإلمامنيَّالنوويََّّ

ةَّاإلسالمية،َّولئنَّوقعَّونفعَّكبيَّيفَّاألمَََّّّمَّصدقََّّهلماَّقدَََّّّقال:َّ"إنَّالشيخنيَّاحلافظنيَّسبحانه
ة،َّمباَّهلماَّمنَّالفضائلَّواملنافعَّاجلمَََّّّيفَّأتويلَّبعضَّنصوصَّالصفات،َّإنهَّملغمورَََّّّمنهماَّخطأََّّ
وأرجوَّهللاََّّ-ولوَّيفَّرأيهما-َّوأتويلَّسائغَّماَّوقعَّمنهماَّإالَّصادرَّاَّعنَّاجتهادَََّّّأنَََّّّوالَّنظنََّّ

َّ.(2)ماهَّمنَّاخليَّوالنفعَّمنَّالسعيَّاملشكور"ماَّقدَََّّّيكونََّّتعاىلَّأنَّيكونَّمنَّاخلطأَّاملغفور،َّوأنَّ
َّاملسائلَّالعقديةَّنيَّخيالفهماَّيفَّبعضمََّّلَّعنَّعالََّّلَّيفَّإجابةَّالشيخَّابنَّعثيمنيَّملاَّسئََّّواملتأمَََّّّ

اهتماَّنَّمنَّتصانيفهماَّوأطروحأوَّيهوََََّّّّ،هماَّابلباطلهَّإنصافهَّإنَّيرميََّّكيفَّمنعََََّّّّظَّبوضوحََّّيلحََّّ
بعضهمَّإىلَّاجتنابَّأطروحاتَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيمية،َّواهتامهاََّّوةََّّالعلمية،َّفأينَّهذاَّمنَّدع

يفَّقوله:َّ"ليسَّيفَّالناسَّشيءََّّ-رمحهَّهللا-قة؟!َّولقدَّصدقَّاإلمامَّمالكَّأبهناَّغيَّمستقرةَّوقلََّّ
َّ.(3)منَّاإلنصاف"َّأقلََّّ

َّأمجلَّأالَّ َّعنَّانما َّالقلوبَّألهلَّالعلم،َّوحفظَّاأللسنة َّقدرهمَّصفاء َّومعرفة تقاصهم،
تَّحبلم،َّمَّيفَّالعلماءَّبعلم،َّأوَّصمََّّتكلَََّّّأََّّاحلافظَّالذهيب:َّ"فرحمَّهللاَّامرَّقولَّيَّ!والذبَّعنهم

وأمعنَّيفَّمضايقَّأقاويلهمَّبتؤدةَّوفهم،َّمثَّاستغفرَّهلمَّووسعَّنطاقَّاملعذرة،َّوإالَّفهوَّالَّيدري،َّ
ة يف معضالهتم، وال تعذر ابن تيمية يف كبار األئم    وإن أنت عذرت  والَّيدريَّأنهَّالَّيدري،َّ

َّ.(4)"على نفسك ابهلوى وعدم اإلنصاف قد أقررت  مفرداته، ف

                                         
َّ(.95َّ/18البدايةَّوالنهايةَّ)ينظر:َّ(1َّ)
َّ(.297َّ/26فتاوىَّورسائلَّالعثيمنيَّ)جمموعَّ(2َّ)
َّ.(171)ص:َّالبنَّأيبَّزيدَّالقيواينَّاجلامعَّيفَّالسننَّواآلدابَّواملغازيَّوالتاريخَّينظر:َّ(3َّ)
َّ(.25ثالثَّتراجمَّنفيسةَّلألئمةَّاألعالمَّللذهيبَّ)ص:َّ(4َّ)



َّوآخرَّا،َّوصلىَّهللاَّعلىَّسيدًنَّحممد وسلمَّتسليمَّاََّّ،وعلىَّآلهَّوصحبهَّ،واحلمدَّهللَّأوالَّ
َّكثيَّا.


