
 

 

  



ّمةّ:املقدّ 

ََََهللاََكتبَ  ينال َالنفسيََواإليذاءََبلََ،واملخاصمةََالعداءََمنََوافرََحظَ ََاملصلحنيأنَ
َمباََأتواََمألّنََََفقَطََ،أقوامهمََمعََعانواََوكيَفََ،األنبياءََحالَ ََعليناََخيفىََليسَوََ،واجلسديَ 

ََوجهََيفََفثارواََهللاَ،ََإىلََاملوصلَةََالطريقَ ََمهبََكوايسلَ ََأَنََوأرادواََآابئهم،ََنعََورثوهََماََخيالف
َََ:ماَذكرهَهللاَعنهمَيفَالقرآنَالكرميََوقالواََضالل،ََمنََآابؤهمََعليهََكانََمباََكواومتسََََاألنبياء،

ء ّنَ ََو ج ْدّنَ ََِإّنََ} رِِهمَََْع ل ىََو ِإّنََََأ َمةَ ََع ل ىََآاب  َََ،األنبياَءََهؤالءََواوعادَ ََ،َ[22ََ]الزخرف:ََم ْهت د ون {ََآَث 
تعاىل:ََقتل،ََمنََومنهمََط رد،ََمنََفمنهم اََقالَ َأ نْ ف س ك مَ َََت ْو ىََال َََمب اََر س ولَ ََج اء ك مَََْ}أ ف ك َلم 

َذبْ ت مَََْف  ف رِيًقاَاْست ْكَب ْت َْ ََ.[87َ]البقرة:َت  ْقت  ل ون {َو ف رِيًقاَك 
َوعوديَ،ََأوذَيََوقدََإالََمصلحََمنََوماََاألنبياء،ََعليهََسارََماََعلىََاملصلحونََسارََثََ

ََرمحَهََتيميَةََابنََاإلسالَمََشيخََأبرزهم:ََومنََ،(1َ)لذلكََاألمثلَةََمئاتََاإلسالميََالتاريخََيفََولنا
َهللاَ.

ََورسولَهََهللاََعنََالباطلَةََصوراتوالتََََاخلاطئَةََابألفكارََمليءَ ََواقعَ ََيفََاإلسالمََشيخََجاءَ 
َعَيتدََََمرفوعَةََرايةًَََجتدََزاويَةََكلَيََفََاملختلفة،ََاإلسالمََتشريعاتََوعنصلىَهللاَعليهَوسلمََ

ََرمحَهََتيميَةََابنََجاَءفََ،تنتهيََالََالباطلََمنََامةدوََََيفََ،األخرَىََلتبطَََِرايَةََوكلَ ََاحلق،ََعلىََاأّنََ
َبفهَمََكوالتمسَ ََنةَ،والسَ ََالكتابََإىَلََالرجوعََإىَلََويدعوََاحلقَ،ََرايَةََلريفعوسطَهذاَالركامََََهللا

َََ،محلهّاّّيفّّازّ مب ّرّّكانّّوإمناّّآخرهمّ،ّّوالّّّ،الرايةّّلتلكّّحاملّّلأبوّ ّّهوّّوليسََة،األمََََسلف
َالصوفيةََأابطيلََيبطلََواترةََاحللولية،ََعلىََيردَ ََفتارةًَََاألخرى،ََالراايَتََبطالنََبنَيَََوقد

َََوأخرىََ،والقبوريَة َوََتناقَضََيبني  َوََعلىََويردَ ََاألشعرية،الكالبيةَ واخلوارجَ ََميةهاجَلاملرجئةَ
َالكتابََمنََاملستنبطَةَََةاحلقََََالعقيدةََريقر َََِفهَوََذلكََكل َََِومعََ،والرافضَةََوالباطنيَةََواملعتزلَة
َقل،العَ ََإعمالََإىلََويدعوََاملذموم،ََالتقليدََنبذويَ ََسليما،ََافهمًَََاَمهفهمََإىلََويدعوََوالسنة،
ََدون،متعد َََِخصومََلَهََكونيََأَنََالطبيعيََفمَنََالضالل،ََأركانََوهدمََاخلرافة،ََراايتَََِفن ك س
َ.رفعهاَاليتَرايتهَإزالَةَيريدون

 

َكتابَاحملن،َأليبَالعربَحممدَبنَأمحدَالتميمي.ََ:علىَسبيلَاملثالَ(َانظر1)



ّّوليّسّّوعلمهّ،ّّوكتبهّّذكرهّّّدجتدّ ّّمعّّدونيتجدّ ّّللّاّّرمحهّّتيميةّّالبنّّاخلصومّّوهؤالء
ّحمابّرّّمنّّانتقلتّّاليومّّاخلصومةّّبلّّاألمسّ،ّّخصومّّمنّّّعدد اّوشراسةّ أبقلّ ّّاليومّّخصوم
ّّيفّّاملفتوحّّالفضاءّّسجاالتّّإىلّّاجملالسّّحواراتّّومنّّلفازّ،الت ّرّّشاشاتّّإىلّّالكتب
َالباطَلنسجََوبََاترة،ََكالمهََبتزييفََ؛كثريةََعديدةََمَ هَ بت َ ََهللاََرمحهََماَت ََِفّّالعنكبوتيةّ،ّّالشبكة

َسعَتاتََََواجلهميَةََواألشعريَةََوالباطنيَةََالصوفيَةََمعََكانتََاليتََالصراعاتََودائرةَََ،(1)اتراتََعنه
ََالصحفََيفََاألقالمََأصحابََمنََفتاتَوََواحلداثينيََنيوالعلماني َََِالغالةَََِمعََلتكونََاليومَ 

َالعنكبوتيةَ!َوالشبكَةَواجملالت
ّّمّنّّالنيلّّحلقاّتّّإحدىّّهأنّ ّّعلىّّإالّّفهمّهّّميكنّّاّلّّللاّّرمحهّّتيميةّّابنّّيفّّوالطعن

َََّ!؟بهّمهّ ت ّ ي ّ ّّماّبكلّللاّرمحّهّتيميةّابنّاختصاصّّفمّاّوإالّّ،إالّليسّّ،الصحيحّاإلسالم
َعقائدََتلظلََََتيميَةََابنََأيَتََملََلوََبلََطريقه،ََعنََإالََمفهَ ي َََالََاإلسالمََأنََََالقصدََليسَو

َيَفََاوحماورًَََاومناظرًَََابًَومرت َََِارًَمنظ َََِالسنَةََأهلََمدرسَةََميتزعََََهولكنَ ََي،هََكماََواجلماعَةََالسنَةََأهل
َالسنةََأهلََعقيدةََاحلقة:ََالعقيدةََمنََللنيلََحماولةًَََإالََليسََمنهََفالنيلَ ََ،كبريةََزمنيَةََفرتة

ََأَوََمهيعظ َََِممنََهبعدَ ََجاءََمنََكلََرميَ ََلسه َِيََدوالتشدَ ََابلتكفريََتيميَةََابنََرميَ ََفإنََََواجلماعة،
َتيميَةََابنََأتباعََمنََهوََيقال:ََأنََيكفيََإذََ؛السلفََتقريراتَ ََجمملهاََيفََهيََاليتََتقريراتهََبعيتََ

َاملتطرفَ!
ّّ:متهيد

َاجملتهدينَ،َاإلسالمَعلماءََمنَعاملَإالَهَوَفماََ،هللاَرمحَهَتيميَةَابنَمعَختتلفََأوَفقتتَََقد
ََونقَدََعليهََوالردََمناقشتهََيفََاحلقَ َََصمتخص َََِولكلََويبتعد،ََاحلقََمنََويقرتبََوخيطئ،ََيصيب
َ.كالمه

َاليَتََاحلافلَةََاحلياةََعنََالطرفََغضَ َميكنََالََهفإنََََاالختالفََأوََاالتفاقََعنََظرالنََََوبغض َِ
ّالعلميّةّّالصداماتّّيةكمّ ّّناستوقفّ تّّنأّّدونّّحياتهّّعلىّّاملرورّّميكنّّواّلََتيمية،ََابنََعاشها
ّالكتابّةّّمنّّنعومّ ّّمراتّ،ّّعدةّّجنوسّ ّّتّ،امناظّرّّلهّّقدتعّ ّّواجههاّ،ّّاليتّّالعلميّةّّوغري

 

ل1) َ)ََ عن حديثناَ العلميةيسَ ََََةّنقدَََتولوَكانََةنصفاملََاألعمالَ وإمنا وآرائه،َ تيميةَ ََالبنَ عنَحديثنا
َكَلَالبعدَعنَالبحثَالعلميَواإلنصافَاملنهجي َ.اهلجماتَاجلائرةَالبعيدة



ّالفتيّاّّمنّّومنعوّهّّكتبهّ،ّّالناسّّعنّّوأخفواّّتالمذتهّ،ّّعنهّّوصدواّّابلفحمّ،ّّكتبّّحىت
ّواحلديث.ّوالتدريس

ََأَنََنريدََالورقَةََهذهََيفََناأنََََبيدََيطول؛ََوجداالتهََومناظراتهََوابتالءاتهََحمنهََعَنََواحلديث
َهللاَ.َرمحهََتيميَةَابنَسجناتَوهوَاحملن،َتلكَمنَجزءَ َعلىَالضوَءَنسلط

ّّّةيألخبّّهضّ تعرّ ّّبدأّّتهّ،حجّ ّّمنّّعودتهّّوبعدّّّ،عمرّهّّمّنّّوالثالثنيّّالثانيّةّّبلغّّ"مل اّّهفإنّ 
ّّأ-ّّعليهّّوالرتسيمّّاالعتقالّّوبالايّّالسجون ّّوثالثنيّّأربعةّّخاللّّّ،-اجلبيةّّاإلقامةي:

ّّّ/20ّّاالثننيّّيومّّبدمشقّّالقلعّةّّسجنّّيفّّوفاتهّّيومّّإىّلّّه693ّّعامّّمنّّابتداّءّّعام اّ،
ّوثالّثّّوابإلسكندريةّ،ّّابلقاهرّةّّمبصّرّّأربعّ ّّمراتّ:ّّسبعّّسجنهّّوكانّّهّ،728ّّّ/11

ّ.(1)سننيّ"ّمخسّحنوّّومجيعهاّبدمشقّ،ّمرات
ََعلماَءََعليهََفحكمََ،املسلمنيََريكف َََِكانََتكفرييَ ََألنهََهلََتيميةَ؟ََابنََسجَنََفلماذا

ََابلسجنََعصره ََكاَنََأمََ؟شرهََاحلاكمََفكفََََاملسلمنيََدماءََابستحاللََيفيتََكانََألنهََأم،
أمَأَنَهناكَمنَيكرهَرايةَاحلق،َويعميهَنورَاهلدى،َفرييدَأنَيطفئَََخمالفيه؟!ََكفرََألنهََذلك

َهذاَالنور؟َ!
عرفَبعضَاألسباب،َيفَهذهَالورقةَسنقفَوقفاتَمعَسجناتَابنَتيميةَرمحهَهللا،َن

ََ.نستعنيَفباهللونستلهمَبعضَالعَب،َ
ّ:(2)دمشقّيفّه 693ّعامّاألوىلّ:ّالسجنة
َََثََوسلم،ََعليهََهللَاََصلىََالنيبََبسب َََِ-عسافََوامسه-ََالنصارىََأحَدََقامََالعامََهذاََيف

َالنيَبََجنابََمنََسََميَ ََأَنََمنََهللاََرمحَهََتيميَةََنباََفغضبََنهَ،وأمََََفحماهََنيالعلوي َََِبعَضََإىَلََجلأ
َالدينََزينََابلشيخََفاجتمعََمحايته،ََتتمَ ََبلََ،الَسابََذلكََيعاقبََوالََوسلمََعليهََهللاََصلى

َيبكأ َََالدينََعزََبدمشقََالسلطانََّنئبََبذلكََافخاطبََ،-احلديثََدارََشيخ-ََالفارقي
ََهميسَ ََمنََيعاقبَ ََوأنََوسلم،ََعليهََهللاََصلىََالنيبََجنابََعلىََظااحلفََضرورةََلهََاَنوبيََََ،احلمويَ 

 

َ(َ.28لسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةَقرونَ)ص:َاجلامعَ(1َ)
اجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةََو(،666ََ-14ََ/665انظر:َالبدايةَوالنهايةَ)(2ََ)

َ(.43َ-42ص:َ(،َوابنَتيميةَاجملتهدَلعمرَفروخَ)29-28ص:َقرونَ)



َالنائبََعندََمنََالدينََزينََوالشيخََتيميَةََابنََفخرجََ،افعسََََإبحضارََالنائبََفأمرََبسوء،
ََورموَهََوشتموه،ََالناسََبعَضََهسبََََمعهََومَنََافعسََََحضرََافلمََََهما،نصيحتَ ََاأمتََََأنََبعد

َالديَنََوزينََتيميَةََابنََالشيخنيََوطلبََالنائَبََفأرسلََالنصراين،ََاافًَعسََََفأصابتََ،ابحلجارة
َالنائبَ ََاستدعامهاَََثََ،العذراويَةََيفََعليهماََورسمََاف!العسََََيديََبنيََفضرهبماََالفارقي

َشاَتََعلىََاملسلولََالصارمَ"ََكتابه:ََتيميَةََابنََفيهََفألََََإذََ؛اكثريًَََاخريًَََذلكََيفََوكانََوأرضامها،
َ"َ.الرسول

ّ:(1)مصرّيفّه 705ّعاّمّّ:الثانيةّالسجنة

َعقيدَةََيثبتََمرةََكلَيَفََوكانََعقيدته،ََيفََعديدةََمناظراتََهللاََرمحهََتيميَةََالبنََتقدعَ 
َابألحرَىََأَوََعنها،ََيدافعََاليتََعقيدتهََأجلََمنََاملرَةََهذهََسجنهََوكانََعنها،ََوينافحََالسلف،

ّصدّرّّوأوغرواّّّ،السلطةّّعليهّّواعدّ استّ ّّفقّدََم،ضالهلَ ََويبنيََعليهمََيردَ ََمنََعداوةََأجلََمن
ّاملالكيةّّقاضيّّاألمريّ:ّّعندّّتيميةّّابنّّيفّّمتكلّ ّّممنّّوكانّّّ،نكرياجلاشّ ّّالدينّّركنّّاألمري

ْنبرجيّ ّنصّرّوالشيخّخملوفّ،ّابن ّ.(2َ)أعدائهّمّنّوغريمهاّاجلاشنكريّ،ّشيخّاْلم 
َوعقدَتََعقيدته،ََيفََالختبارهََتيميَةََالبنََجمالسََيعقدََأنََدمشقََيفََالسلطانََّنئبََفأمر

َ"فقدََاألمري:ََأبمَرََاجملالسََتلكََأنََََانًَمبي َََِتيميَةََابنََيقولََ،ه 705ََسنَةََيفََاجملالسََتلكََله
ََأمَرََيَفََللمناظرةََاملعقودَةََالثالثَةََاجملالسََيَفََجرىََاممََََذكرهََحضرينََماََأكتبََأنََئلتسَ 

َسعَىََملاََالبالد،ََأمريََّنئبهََإىلََاملصريةََالدايرََمنََالسلطانََكتابََبهََورَدََماََمبقتضىََاالعتقاد،
َوهَمََ،اعتدادََوبهََحرمَةََلهََممنََواملشايخََالقضاةََجبمعََمرَياألََفأمرََاالحقاد.ََذويََمنََقومََإليه
ََمخَسََعامََاملباركََرجبَََثمنََاالثننيََيومََوذلكََامليعاد،ََهذَاََيفََجبمعهمََقصدََماََيدرونََال

َعَنََأسألكََأنََالسلطانََمرسومََوردََوقدََلكَ،ََعقدََاجمللَسََهذاََيل:ََفقالََ،وسبعمائَة
َاالعتقاد.ََإىلََسالناََهباََتدعوََاليتََالكتبََمنََاملصريَةََالدايرََإىلََبهََكتبتََاوعمََََاعتقادك،

َذلكَ.َيفَويتباحثونَوالفقهاء،َالقضاةَأمجعَنأََوَقال:َهظنَ أَو
 

-1ََ/307اهلاديَ)ََاإلسالمَابنَتيميةَالبنَعبد:َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخََ(َانظر1)
تيميةَخاللَسبعة58ََ-18ََ/53(،َوالبدايةَوالنهايةَ)313 ابنَ (،َواجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَ
َ(.46-45ص:َ(،َوابنَتيميةَاجملتهدََ)30-29ص:َقرونَ)

َ(.18َ/53انظر:َالبدايةَوالنهايةَ)َ(2)



َومَاََورسولهََهللاََعنََيؤخذََبلََمن،ََأكَبََهَوََعمنََوالََعنِ َََذيؤخَ ََفالََاالعتقادََاأمََََفقلت:
َحاديثاألََيفََثبتََماََوكذلكََه،اعتقادَ ََوجبََنآالقَرََيفََكانََفماََة؛مَ األََسلفََعليهََأمجع

ََ.(1َ)ومسلم"َالبخاريَصحيحَمثلَالصحيحة،
َهَوََذلكََسببََأنَََابينََََوقدََاألمري،ََمنََبطلبَ ََكانتََالعقيدةََيفََاالختباَرََفجلسات

ْنِبجيَ ََمنََاألمريََصدرََإيغار ََيدعَوََمصرََإىلََوكتبهََفتاويهََتيميَةََابنََأرسلََحنيََمعهََومنََاْلم 
ّسواءّّّ؛األمريّّصدرّّفأوغرواََذلك،ََوغريََواحللوليَةََالصوفيَةََخطأََويبنيََاحلق،ََإىلََأهلها

ّّفوضعواّّّ،تيميةّّابنّّعلىّّالقومّّبعضّّكذبّّفقدّّابلكذبّ!ّّحىتّّأّوّّّ،احلقائقّّبعّضّّبتزييف
ََا"وأمََََ:تيميَةََابنََيقولّّتيميةّ،ّّابنّّعقيدّةّّهذاّّأنّ ّّعلىّّاألمريّّإىلّّوأوصلوّهّّعليهّّكتااب

ََأجوبةََكتبتََولكنََ؛ذلكََمنََشيءَ ََإىلََبَهََأدعوََابتداءًَََكتاابًَََأحدََإىلََكتبتََفماََالكتب
َوغريهم.َاملصريَةَالدايرَأهلَمنَيسألنَمنَهباَأجبت

ّّدارّّأستاّذّّاجلاشنكريّّالدينّّركنّّمرياألّّإىلّّكتابّ ّّعليّّرزو ّرّّهأنّ ّّبلغينّّقّدّّوكان
ََ.مكذوبّهذاّأنّعلمتّلكنّحبقيقتهّ،ّأعلمّوملّّحمرفةّ،ّعقيدّةّذكّرّيتضمنّلطانّ،السّ 

َابلكتاَبََفأجيبهََغريهَ،ََأوََاالعتقادََيفََمسائَلََيسألنََمنََوغريهاََمصرََمنََعليََََيردََوكان
َ.(2َ)"مَةاألَسلفَعليهَكانََوماَوالسنَة

َملكانةََاحلسدََيفََتتمثلََأخرىََأسبابََإىلََإضافَةََاألمر،ََهذاََيَفََاألكَبََالسببََهوََهذا
ََوقيامَهََله،ََالناسََوطاعَةََ،املنكرََعنََوالنهيََابملعروفََابألمرََوانفرادهََالدولة،ََعندََتيميَةََابن

َ.(3َ)ابحلق
ّ:للاّّرمحهّتيميةّالبنّاجملالسّعقدتّحالّكلّّوعلى
ََابلقصرَ،ََالسلطنَةََّنئبََعندََاألولّّاجمللسّّقدعّ ََرجبََشهرََمَنََالثامنََاالثننيََيومََففي
َ.فيهاَاملواطنَبعَضَيفَحبثَ ََوحصلَالواسطية،َفقرئتَ،والعلماءَالقضاةَوحضره

 

َ(.263-1ََ/262شيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)العقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَينظر:َ(1َ)
َ(.264-1ََ/263العقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)ينظر:َ(2َ)
َ(.18َ/53انظر:َالبدايةَوالنهايةَ)(3َ)



ََوحضرَهََاجلمعة،ََصالَةََبعدََالشهرََنفسََمنََعشرََالثاينََاجلمعَةََيوَمََيفََالثاّنّّتالّهّّمث
ََا،حبرًَََالطمتََساقيتَهََولكنََ،هللاََرمحهََتيميَةََابنََفناظرََاهلندي،ََالدينََصفيََالشيخ

ََتيميةََابنََمعَََمفتكلََََالزملكاين،ََبناََالدينََكمالََالشيخََتيميَةََابنََحياورََأَنََعلىََفاصطلحوا
ََ.(1)مكرماَازًَمعزَََمنزلهَإىلَالشيخَورجعَ،العقيدةَقبولَعلىََاجمللسَوانفصلَ،وتباحثا
ََ،تيميَةََابنََعلىََاشيئًَََجيدواََفلمََ،ابلقصرََالثالثّّاجمللّسّّعقدََشعبانََمنََابعالسََََويف
َعنََنفسهََص ص ريَ ََابنََزلعَ ََاليوَمََهذاََويفَََ،املذكورةََابلعقيدةََالرضاََعلىََاجلماعَةََواجتمع
َ.الزملكاينَبناَالدينَكمالََالشيخَوهوَاحلاضرين،َبعَضَمنَمسعهَكالمََبسببَاحلكم
ّّإعادةّّوفيهاّّرسالةّ،ّّالدينّّركنّّاألمريّّأرسلّّشعبانّّشهرّّمنّّوالعشرينّّالسادسّّيف

ّّتيمية،ّّابنّّالدينّّتقيّّللشيخّّجملسّّبعقدّّرمسناّّاكنّ ّّإّنّ ّ"ّّقولهّ:ّوّّالقضاءّ،ّّإىلّّص ص ريّ ّّابن
ّبراءةّّبذلكّّأردّنّّاوإمنّ ّّالسلفّ،ّّمذهبّّعلىّّهوأنّ ّّاجملالس،ّّمنّّلهّّعقّدّّمّاّّبلغنّاّّوقد

ّّ.(2)إليهّ"ّنسبّاممّ ّساحته
ْنِبجيَ ََيرضََملََذلكََأنََإاَلَََنفسه،ََالسلطانََابعرتافََإذنََسليمَةََتيميَةََابنََفعقيدة َ،اْلم 

ََللسلطةَاستعداءَجمردَفهَوَ،ص ص ريَ َابنَالقاضيَوَتيميَةَابنَاستدعىَحَّتََاألمريَصدرَفأوغر
َبلََفحسب،ََعقيدتهََعلىََعوايشن َََِملََمأّنََََحاهلمََعجيبََمنََبلََ،هللاََرمحهََتيميَةََابنََضد

َيريَدََنَهإَوََا،أمريًَََالشامََّنئبََينصبََأنََيريدََتيميَةََابنََإنََََ:قوهلمبََالسلطانََصدرََأوغروا
ََاجلاشنكري!َالدينَركَنَاألمريَعلىَاالنقالب

َوالقاضَيََتيميَةََابنََحيملََأبنََرمضانََمنََاخلامسََاالثننيََيومََيَفََاألمريََمنََكتابََجاءف
َعَ مانَ ََاملصريَةََالدايرََإىلََطلبََافلمََ"ََالكرمي:ََمرعيََيقولََاملصرية،ََالدايرََإىلََص ص ريَ ََابن

ََعليَهََظهرََوماََ،والفقهاءََالقضاةََوحضرةََحبضريتََجملسانََلهََعقدََقدََ:وقالََالشامََّنئبَ 
ّّ،عليكّّالناسّّجيمعّّنهإّّّ:قيلّّوقّدّّّ،لكّّّنصحّّأّنّّدمشق:ّّلنائبّّالرسولّّفقاّلََشيء،
َطلبََالنائبََإنََََ:ليوقََ،(3)"البيدّّعبّّالقاهرّةّّإىلّّوأرسلهّّذلكّّمّنّّفجزّعّّّ،بيعةّّهلمّّوعقد

 

َ(18َ/53انظر:َالبدايةَوالنهايةَ)(1َ)
َ(.18َ/55البدايةَوالنهايةَ)انظر:َ(2َ)
َ(َ.128مناقبَاجملتهدَابنَتيميةَ)ص:َلكواكبَالدريةَيفََاينظر:َ(3َ)



َورأَىََتيمية،ََابنََفامتنعََأجله،ََمنََلألمريََسيكتبََهأنََََوبنيََ،االستجابَةََعدمََتيميَةََابنََمن
َََ.(1)مصرَإىلَذهابهَيفَاخلريَأنََ

ََالنائَبََأ خَبََثََ،الذهابََعدمََمنهََطلبََالنائبََأنََََأعنََا،معًَََاألمرانََحصلََقدََولعله
ْنِبجيَ ََأَثرَهََمبا ََعَنََفامتنَعَََ؛اأمريًَََالنائَبََتنصيبََوإرادتَهََتيميَةََابنََضدََالكذَبََمنََوغريهََاْلم 

ََيَفََأَنََبنَيَََبلََ،النائَبََعلىَََلثقَِي َََفلمََبذلكََأحسََتيميَةََابنََلعلََََاألمرََنفسََويفََالكتابة،
ََ.اكثريًَََاخريًََذهابه

َيوَمََويفََ،(2)احلالََهذاََعلىََوهوََمنهاََفخرجََبيته،ََعندََوازدمحواََلوداعه،ََالناسََخرجََوقد
ََ.(3)القاهرةَإىلَرحالَثَ،عظيًماَجملًساَجبامعهاَفعملَ،غزةَتيميَةَابنَدخلَالسبت
ََلَهََوعقدََ،(4َ)مصرََدخالََه 705ََعاَمََرمضانََمنََوالعشرينََاخلامسََاخلميسََيومََيف
ََلَهََوانتدبََالدولة،ََورجالََالقضاةََفيهََواجتمعََابلقلعة،ََاجلمعةََصالةََبعدََاجلمعَةََيومََجملس

ّّيّفّّاملالكيّّخملوفّّابنّّالقاضيّّعندّّعليهّّعىوادّ ََ،احتساابًَََاخصمًَََعدالنََابنََالشمس
َومنََذلك،ََعلىََاجلوابََتيميَةََابنََمنََوطلبََ،وصوتّّحبرفّّوالكالمّّالعرشّ،ّّمسائل
ََجوابهََبدءََمنََحّتََمنعهََالقاضيََأنََََاجمللسََذلكََيفََتيميَةََابنََعلىََملونهحيََكانواََماََشناعَة
ََ"أجب،ََالقاضي:ََلهََفقالََ،عليهََوأثىنََهللَاََمحدََاجلوابََمنهََلبطَ ََحنيََهفإنََََ!والثناءََدابحلم

 

(1ََ )ََ )ينظر: تيميةَ ابنَ الدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَ البدايةَوالنهاية1ََ/307ََالعقودَ َ،)
(18َ/55.َ)َ

(2ََ )ََ ابن اهلادييقولَ أعدائه"عبدَ منَ عليهَ وخافواَ وبكواَ خلقَكثري،َ الشيخَ معَ "وخرجَ ويقول:ََََ،:َ
بعضََ قال:"وقرأتَخبطَ الشيخَ دمشقَََأصحابَ منَ فيهَ توجهَ الذيَ اليومَ يفَ الشيخَ توجهَ وملاَ

َكثرةَازدحامَالناسَلوداعهَورؤيته،َحّتَانتشرواَمنَاببَ َكانَيوًماَمشهوًداَغريبَاملثلَيف احملروسة
ََ اجلسورة قريبَ إىلَ والكسوة-دارهَ دمشقَ بنيَ ََََ-فيماَ ما وهمَ منها،َ منزلةَ أولَ هيَ َاليتَ ابك  بنيَ

وحزينَومتعجبَومتنزه،َومزاحمَمتغالَفيه".َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنََ
َ(َ.1َ/307َ،308تيميةَ)

َ(.18َ/55انظر:َالبدايةَوالنهايةَ)(3َ)
َ(.18َ/55دخالهاَاالثننيَالثاينَوالعشرينَمنَشهرَرمضان.َانظر:َالبدايةَوالنهايةَ)َ:(َوقيل4)



َمنَوََقاضيه،ََهَوََخصمَهََأنََََاأيضًَََاجمللسََذلكََعجائبََومنَََ،(1)لتخطب"ََبَكََجئناََما
َله:َفقيلَ؟يفَََاحلاكمَمنَهللاَ:َرمحهَتيميَةَابنَسأهلمَوهلذاَ!القاضي؟َخصمكَكانََإنَتقاضي
ََاشديدًَََاغضبًَََفغضبََخصمي؟!ََوأنتََيفََََحتكمََكيفََالشيخ:ََلهََفقالََاملالكي،ََالقاضي
ََاملعروَفََاحلبسََإىلََالعيدََليلَةََمنهََنقلَََثََأايما،ََبرجَ ََيفََوحبسََعليه،ََمرسمََوأقيمََوانزعج،
َ.(2َ)الرمحنَعبدَالدينَوزينَهللا،َعبدَالدينََشرفَوأخواه:َهوَابجلب َِ
ََيَفََحصلََمبَاََكتاابًَََأرسلواََفقدََه،أتباعَ ََواعادَ ََبلََ،هللَاََرمحَهََتيميَةََابنََبسجنََيكتفواََومل

ّفيهّّكتابّ ّّقرئّّوبعدّهََابجلامع،ََتقليدهََقرئ"َوََ:عنهََهللاََرمحهََكثريََابنََيقولََالشام،ََإىلََمصر
َالشاميةَ،ََالبالدََيفََبذلكََينادَىََوأنََ،العقيدّةّّيفّّوخمالفتهّّالدينّ،ّّتقيّّالشيخّّعلىّّاحلطّ 
ْنِبجيَ ََنصرََوشيخهََجاشنكريََعليهََقامََمبصر،ََوقعََوكذلكََمبخالفتهّ،ّّمذهبهّّأهلّّوألزم َََ،اْلم 

َمنََابهللََنعوذََمنتشرة،ََكثريةََفنتََوجرتََوالفقراء،ََالفقهاءََمنََكثريةََمجاعَةََوساعدهم
ََ.(3)"الفنت

َيندالََسيفََالسلطنَةََّنئبََأحضرََ ه706ََسنَةََمنََالفطرََليلَةََيفََا،تقريبًَََعامََبعدََثََ
َالباجَيََومنهم:ََالفقهاء،ََوأحضَرََواحلنفي،ََوالشافعيََاملالكيََ:الثالثَةََالقضاةََسالر

َعَنََيرتاجعََأنََبشرطََإخراجهََعلىََفاتفقواََتيمية،ََابنََإخراجََيفََائبالنََََوتكلمََوالنمراوي،
َََ،مراَتََعدةََذلكََوتكررََاحلضور،ََعدمََرأىََهأنََََإالََتيميَةََابنََإىَلََفأرسلواََعقيدته،ََبعَض

َ.(4َ)خيرجوهَأنََدونَمعهَومنَالسلطنَةَّنئبَفانصرف
ََالشيَخََاوَ خَ أ َََط لبََه 706ََسنَةََاحلجَةََذيََشهرََمَنََوالعشرينََالسابعََاخلميسََيومََيفََثََ

َفتباحَثََ،املالكيََخملوفََابنََالقاضيََوحضَرََسالر،ََالسلطنَةََّنئبََجملسََإىلََتيميَةََابن
َمَنََوالعشرينََالرابعََاليومََويفََمكاّنما،ََإىلََأعيداََثََ،والنزولََوالكالمََالعرشََمسألَةََيفََمعهما

 

َ(.18َ/56البدايةَوالنهايةَ)انظر:َ(1َ)
(،َوالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيمية18ََ/56ََانظر:َالبدايةَوالنهايةَ)(2ََ)

َ(َ.29(،َواجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةَقرونَ)ص:1َ/309َ)
َ(.18َ/56البدايةَوالنهايةَ)(3َ)
َ(.310-1ََ/309مناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)انظر:َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَ(4َ)



َتيميةََابنََاإلسالمََبشيخََمجاعَةََبناََالدينََبدرََالقاضيََاجتمعََه 707ََعامََمنََصفرََشهر
ََ.(1َ)افرتقاَثَوتباحثاَ،القلعَةَيف

ََوذهَبََعيسى،ََبنََمهناََالدينََحسامََاألمريََدخلََه 707ََسنَةََمنََاألولََربيعََشهرََيفَو
ّالثالّثّّاجلمعةّّيومّّخروجهّّوكانََبذلك،ََذنأاستََأنََبعدََتيميَةََابنََفأخرجََاجلب،ََإىلََبنفسه

َفيهاَ،ََوجلسََالسلطنة،ََّنئبََدارََإىلََخرجََإذََّ،ه 707ّّعامّّاألولّّربيعّّشهّرّّمنّّوالعشرين
ََ،السلطانََمبرسومََيومنيََبعدََاجتمعواَََثََاملغرب،ََحّتََوتباحثواََ،الفقهاءََبعَضََوحضر

َومَلََوغريمها،ََعدالن،ََوابنََالباجي،ََالدينََعالَءََاجمللس:ََهذاََيفََحضرََوقدََكذلك،ََوتباحثوا
َمعهََالدينََتقيََالشيخََيستصحبََأنََيريدََمهناََالدينََحسامََاألمريََ"وكانََ،(2)القضاةََحيضر

ََبهَ،ََالناسََوينتفعََوعلمهَ،ََفضلهََالناسََلريىََعندهََمبصرََالشيخََإبقامَةََسالرََفأشارََالشام،ََإىل
ََ.(3)األمور"َمنَلهَوقعَماَيتضمنَالشامَإىلَكتاابًَََالشيخَوكتبَعليه،َويشتغلوا
َوالعشريَنََالسادسََاجلمعَةََيومََمنََ،أايَمََثالثَةََإالَََاشهرًَََعشرََمثانيَةََهسجنََمدةََكانتََوقد

ََعاَمََمنََاألولََربيعََشهرََمنََوالعشرينََالثالثََاجلمعةََيومََإىَلََ،ه705ََعامََرمضانََمن
ََ.(4)ه707

ّ:(5)مصرّيفّه 707ّعاّمّّ:الثالثةّالسجنة
َبقَيََ،ه 707ََسنَةََمنََاألولََربيعََشهرََيفََالسجنََمنََهللاََرمحهََتيميَةََابنََخرَجََأَنََبعد

َيفََيتكلمََوكانََاملنابر،ََعلىََاجلوامَعََيفََويتكلمََهللا،ََإىلََويدعوََيفيتَوََم،ويعل َََِسيدر َََِمصرََيف
َمَنََكثريَ ََمنهََاستفادفََ،(6)العصرََإىلََاجلمعَةََصالةََبعدََمنََاحلديثََمنََوغريهََالقرآنََتفسري
ََ.الناس

 

َ(.311-1ََ/310انظر:َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)(1َ)
َ(.312-1ََ/311انظر:َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)(2َ)
َ(.18َ/74البدايةَوالنهايةَ)(3َ)
َ(.18َ/74البدايةَوالنهايةَ)َوَ(،1َ/313العقودَالدريةَ)َ(َانظر:4)
(5ََ )( تيميةَ ابنَ الدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَ العقودَ (،َوالبداية330َ-1ََ/328انظر:َ

َ(.46(،َوابنَتيميةَاجملتهدَ)ص:30َ(،َواجلامعَلسريةَابنَتيميةَ)ص:76ََ-18ََ/74والنهايةَ)
َ(َ.1ََ/328مناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)َانظر:َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعض(6َ)



َمينعوَنََهمعلََََ؛األخرىََتلوََمرةََاخلناقََعليهََقونيضي َََِفراحواََ،ملخالفيَهََقيرَ ََملََهذاََلكن
ّمنّّكثريّّخلقّ ّّفاجتمّعََ،مراايَتََرفعََمنََنوَنويتمكََََوالسنة،ََالكتابََإىلََتدعوََاليتََالرايةََهذه

َإىَلََمنهمََخلقَ ََفذهبََ،السلطانّّإىلّّتيميةّّابنّّيشتكواّّأنّّعلّىّّواتفقوّاّّ،ابلقاهرّةّّالصوفية
َتيميةََابنََيشتكونََكلهمََمأّنََََلهََفب نيََمرادهم،ََعنََفسألََ،السلطانََانتباهََلفتواََحّتََالقلعَة
َذلَكََلهََقيلََإذَاََوكانََورجلهم،ََخبيلهمََعليَهََوالبوأجََاألمراء،ََعندََذلكََمثلََوفعلواََهللاَ،ََرمحه

َ.(1)الوكيلَونعمَهللاَحسبنَاَيقول:
ّّشواّلّّشهّرّّمنّّالثالثّّالثالاثءّّيومّّيفّّجملسّ ّّلهّّعقدََلطَةللسَ ََاالستعداءََهذاََوألجل

ّاّتعّوموضّّمنّّّنقشوّهّّفيماّّعليهمّّوحجتّهّّالشيخّّعلمّّفظهّرََه ّ،707ّّعامّّمن
َعطاَءََابنََعليهََادعىََوقدََعريبّ،ّّابنّّيفّّكالمهّّوكذّاّّابملخلوقنيّ،ّّوالتوسلّّاالستغاثة

ََأَنََرأوَاََبلََمدين،ََوغريََلهََمدينََبنيََماََاحلضورََوانقسمََمنها،ََشيءَ ََعليهََيثبتََفلمََ،أبشياء
َََ،َ(2َ)خمطئََأنهََورأىََأدانه،ََقدََمجاعَةََابنََالدينََبدرََالقاضيََأنََََإالََوصحيح،ََسليَمََكالمه
ََأَوََبشروط،ََابإلسكندريَةََيبقىََأوََدمشق،ََإىلََيعودََأنََاإمََََأمور:ََثالثَةََبنيََهللاََرمحهََفخريِ َ

ََذلك،ََفقبلََ،الرحيلََعلىََابملوافقَةََهأصحابََعليهََوألََََ،اأايمًَََفيهََوبقيََاحلبس،ََفاختارََبس،حيَ 
ََأتليفَهََاجمللسََهذَاََنتاجََمنََكانوََََ،الشهّرّّنفسّّمنّّعشّرّّالثامنّّيفّّدمشقّّإىلّّوركب

َ".البكريَعلىَالردَيفَ"االستغاثَةَكتاب:
ّ:(3)مصرّيفّ ه707ّعاّمّالرابعةّ:ّالسجنة
ََسوطَ ََهضدََََخمالفوهََمواستخدَ ََالسلطة،ََعليهََيتعدَِاستَ ََمنََأكثرََمنََهللاََرمحهََتيميَةََابن
ََيرحَلََأنََأايمََبعدََفاختارََوالرحيلََاحلبسََبنيََخ ريِ َََأنهََالثالثَةََالسجنَةََيفََانََبي ََََفقدََ،انالسلط

ّيّفّّصارّّفلماَََ،ه 707ََلعامََشوالََشهرََمنََعشرََالثامنََاخلميسََيومََيفََخرجَوََدمشق،ََإىل
ْنبرجيّ ّّنصّرّّيرضّ ّّملّّالطريق ّإالّّوسجنهّّمصّرّّإىلّّتيميةّّابنّّاستدعاءّّسببّّكانّّالذيّّاْلم 

 

َ(َ.1َ/329ريةَ)العقودَالدَ:(َانظر1)
َ(.18َ/75بدايةَوالنهايةَ)(َانظر:َال2)
(،َواجلامعَلسريةَابنَتيمية18ََ/75ََ(،َوالبدايةَوالنهايةَ)335-1ََ/333:َالعقودَالدريةَ)(َانظر3)

َ(.30ََ)ص:َ



ََالطريقَ،ََمنََرجعوأَ ََ،يليهََالذيََاليومََيفََإليهََفأرسلواََ،سحبَ فيَ ََعرجَ ي َََأنََإىلََفأشارََ،(1)ابحلبس
َإالَالدولةَترضىَالَبعضهم:َلهَوقالَالفقهاء،َمنَمجاعَةَوحضرَ،القضاَةَقاضيَعندَحضرفأَ 

ََ.ابحلبس
ّّفامتنعّّّ،ابحلبسّّعليهّّحيكمّّأنّّلهّّوأذنّّّ،املالكيّّالتونسيّّالدينّّمشسّّاستنابّّوقد

ّتيميةّّابنّّرأىّّفلمّاّّّ،فتحري ّّّاملالكيّّويّاالزّوّّالدينّّلنورّّفأذنّّشيءّ،ّّعليهّّتثبّ ّّماّّوقالّ:
َََ،(2)املصلحةّتقتضيهّماّبعوأتّ ّّ،احلبسّإىلّسأمضيّأّنّقال:ّّفيهّوالفقهاءّالقضاّةّاختالف

َالََالدولَةََله:ََفقيلََملثله،ََيصلحََموضعََيفََيكونََ:-ابحلكمََلهََاملأذوَن-ََالدينََنورََفقال
َمَنََعندهََيكونََأنََيفََوأذَنََ،ابلقاهرةََالرتسيمََقاعةَََِيَفََفحبسََاحلبس،ََىمبسمََََإالََترضى
ََ.خيدمه

َوكان،ََ(3)كثريَةََوقائعََلهََحصلتََهأنََََإاَلََالرتسيمََقاعَةََيَفََفيهاََبقيََاليتََةاملدَ ََقصرََومع
َوالفقهاَءََاألمراءََمنََالعويصَةََواملسائلََاملشكلَةََالفتاوىََوأتتيهََبلََويستفتونه،َََهيزورونََالناس

َ.(4َ)احلبسَيفَوهوَفيهاَفيقولَ،وغريهم
َمَنََاخلامسََإىلََ ه707ََعامََمنََشوالََشهرََمنََعشرََالتاسعََمنََاحلبسََيفََبقيََوقد

َونصف.َأشهرَثالثَةَقرابَةَالسجنَيفَأمضىَ، ه708َسنَةَصفر
ّّ:(5ّ)مصّرّيفّ ه709ّعاّمّّ:اخلامسةّالسجنة
ََجاءتََوقدََاإلسكندرية،ََيفََتيميَةََابنََعلىََرسمََ ه709ََعامََمنََاألولََربيعََغرةََيف
ّّأّوّّقتلكّ،ّّعلىّّعاملونّّوهمََتوافقهم،ََحّتََيعملونهََهذاََكلََله:ََوقالواََالتدامرةََاملشايخ
ّّهجرة،ّّيلّّكانتّّنفونّّوإنّّّ،شهادةّّيلّّكانتّّقتلتّّإنّّأّنّّهلمّ:ّّفقالّّحبسكّ،ّّأوّّنفيكّ،

 

َ(َ.1َ/334:َالعقودَالدريةَ)(َانظر1)
َ(.334-1َ/333العقودَالدريةَ):َ(َانظر2)
َ(.150-143ص:َإبراهيمَالغرايين،َانظرهاَيفَاجلامعَلسريةَابنَتيميةَ)َتلميذهَ(َحكاها3)
َ(.18َ/75(َانظر:َالبدايةَوالنهايةَ)4)
ان5) البدايةَوالنهايةَ)(َ (،َوابن31ََ(،َواجلامعَلسريةَابنَتيميةَ)ص:95ََ-85ََ،92-18ََ/83ظر:َ

َ(.47َ-46َص:َ)َتيميةَاجملتهد



اّ،ّّيلّّكاّنّّحبسونّّوإّنّّوأجابونّ،ّّللاّّإىلّّأهلهاّّدعوتّّقبصّّإىلّّنفونّّولو ّّوأّّنّّمعبد 
ََ.(1)وانصرفواّمنهّفيئسواّصوفّ،ّعلىّتقلبتّتقلبتّكيفماّّالغنمةّمثل

ْنِبجيَ ََنصر-ََاملخالفنيََكيَدََيقفََوال ََابَنََأرسلواََبلََ،فحسبََهذاََعندََ-واجلاشنكرَيََاْلم 
َابنََعلىََأحَدََيتجاسرََأنََهذاََوراءََمنََاهلدَفََأنََالبعَضََويرىََ،مرافقََدونََوحيداََتيميَة
َمنََاأحدًَََلعلَََ؛املنفيََكهيئَةََاإلسكندريَةََإىلََيسريوهََأنََ"فأرادواََكثري:ََابَنََيقولََفيتقله!ََتيميَة
ََمنهَ،ََوقرابًَََفيه،ََحمبَةََإالََالناسََذلَكََزادََفماََمنه،ََفيسرتحيواََغيلة،ََفيقتلَهََعليهََيتجاسرََأهلها

ََ.(2)عليهَ"َواشتغااًلََبه،ََاوانتفاعًَ

َوأتَىََ،تيميَةََابنََعنََأفرجََه 709ََسنَةََاحلكمََقالوونََبنََحممدََالناصرََامللكََتوىلََامََولَ 
ْنِبجيَ ََنصراََومحلََ،اجلاشنكرَيََوقتلََوأكرمه،ََالقاهرةََإىلََبه ََالَبزايلَ:ََيقولََزاويته،ََيفََوماتََاْلم 
َالديَنََتقيََالشيخََطلبََإالََدأبَ ََلهََيكنََملََالفطرََعيَدََيومََمصرََإىلََالسلطانََدخَلََوملا"

ََوصولَهََبعدََشواَلََمنََيومَََثينََيفََإليهََفوجهََ،مبجاًلَََامكرمًَََامعززًَََاإلسكندريَةََمَنََتيميَةََابن
َالشيخََمعََوخرجََالشهرَ،َََثمنََيفََالسلطانََعلىََالدينََتقيََالشيخََفقدمََيومني،ََأوََبيوم
َقضاَةََفيهََحافلََجملسََيفََوتلقاهََفأكرمه،ََاجلمعَةََيومََابلسلطانََواجتمعََعونه،يود َََِخلق

َ.(3َ)القاهرة"َإىلَالشيخَنزلَثَوبينهم،َبينهَوأصلحَوالشاميني،َاملصريني
ََأشهَر7ََََسجنهََفكانََ ،ه709ََعامََمنََشوالََشهرََمنََالثامنََإىلََالسجنََيفََبقيََوقد

ََ.أايم7َو
ّّاهبّّمرّ ّّاليتّّالسجناتّّهذّهّّكلّّدجتّرّّأنكّّتيميةّّابنّّسريّةّّيفّّبكّّميّرّّماّّأعجبّّومن

ّالقوةّّموضعّّيفّّوصارّّوأ كرمّّتيميةّّابنّّخرّجّّملاّّمثّ ّّّ،هتّاوقضاّّمصّرّّفقهاّءّّبعضّّمنّّبكيدّ 
ّابنّّفبدأّّ،همقتلّ ّّيريدّّأنهّّتيميّةّّابنّّفهمفّّّ،قالوونّّحممدّّالناصّرّّامللكّّفيهمّّّهاستشاّر

اهلاديََابنََيقولََ،مثلهمّّجتدّّلنّّّ:ويقوّلّّعليهمّ،ّّويثينّّّ،همميدحّّتيمية َ"ومسعتََ:عبدَ
َفتاوىََخرجأََابلشباكََجلساََملاََالسلطانََأنََيذكرََهللاََرمحهََتيميَةََابنََالدينََتقيََالشيخ

 

َ(.31اجلامعَلسريةَابنَتيميةَ)َ:(َانظر1)
َ(.18َ/84البدايةَوالنهايةَ)(2َ)
َ(.18َ/92البدايةَوالنهايةَ)(3َ)



َاحنقًَََعندهََنأََوََمقصوده،ََففهمتََقال:ََبعضهم.ََقتلََيفََواستفتاينََقتله،ََيفََاحلاضرينََلبعَض
ََالشاشنكريََبيَبسََالدينََركنََاملظفَرََامللكََوابيعواََخلعوهَ،ََملاََعليهَمََاشديدًَ ّّيّفّّفشرعّت،

ّأّّنّّأماّوّّدولتكّ،ّّيفّّمثلهمّّجتدّّملّّذهبواّّلوّّهؤالءّّنأّّوّّوشكرهمّ،ّّعليهّمّّوالثناءّّهمحمد
ّعليهم.ّعندّهّماّنتوسكّ ّجهيتّ،ّومنّحقيّمنّّحلّيّفّفهم

ّّرأيناّّمّاّّذلكّ:ّّبعدّّيقولّّاملالكيةّّقاضيّّخملوفّّابنّّالدينّّزيّنّّالقاضيّّفكانّّقال:
ّ.(1َ)ّ"عناّعفاّعلينّاّقدرّوملاّفيهّ،ّالسعيّيفّممكناّنبقّملّتيميةّ،ّابّنّمنّىقتأ

َممتثاَلََكانََيدهََيفََصارتََامََولَ ََ،السلطَةََعليهََواواستعدَ ََ،هؤالءََمعهََتعاملََكيفََفانظر
َأذَىََمنََلقيهَََاعمََََيعفََوملَََ،[40ََ]الشورى:ََاَّللَِ{ََع ل ىََف أ ْجر هَ ََو أ ْصل حَ ََع ف اََ}ف م نَََْتعاىل:ََلقوله

َأعلَمََالسلطانََكاَنََوقد"ََكثري:ََابنََيقولََعليهم،ََالسلطانََبغضَ ََسكنأََبَلََفحسب،
َتقَيََالشيخََومسعتََوشجاعته،ََابحلق،ََوقيامَهََودينه،ََوبعلمه،ََاحلاضرين،ََمجيعََمنََابلشيخ
ََفيهَ،َجلساَالذيَالشباكَذلكَيَفَانفرداَملاََالكالمَمنََالسلطانَوبنيَبينهَكانََماَيذكرَالدين

َلَهََوأخرَجََفيه،ََتكلمواََكانواََماََبسببََالقضاةََبعَضََقتلََيفََالشيخََاستفّتََالسلطانََوأن
َأيضا!ََأنتََوآذوَكََعليكََقامواََوأّنمََاجلاشنكريَ،ََومبايعَةََامللكََمنََبعزلهََبعضهمََفتاوى
َكانوَاََماََبسببََعليهمََحنقهََكانََوإمناَََ،بعضهمّّقتلّّيفّّيفتيهّّأنّّعلىّّبذلكّّحيثهّّوأخذ
َالقضاةََتعظيمََيفََفأخذََالسلطان،ََمرادََالشيخََففهمََاجلاشنكري،ََومبايعَةََعزلهََمَنََفيهََسعوا

ّّمثلهم،ّّبعدهمّّجتدّّالّّهؤالءّّقتلتّ ّّإذاّّله:ّّوقالََسوء،ََمنهمََاأحدًَََينالََأنََوينكرََوالعلماء،
َومنَََ،حلّّيفّّفهوّّآذانّّمنّّالشيخّ:ّّفقالّّمراراّ،ّّقتلكّّوأرادواّّآذوكّّقّدّّإهنمّّله:ّّفقال
ََالسلطاَنََعنهمََحلَمََحَّتََبهََزاَلََوماََ.لنفسيّّأنتصّرّّاّلّّوأّنََمنه،ََينتقَمََفاهللََورسولهََهللاََآذى

ََ.(2َ)وصفح"

 

َ(.347-1ََ/346العقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)ينظر:َ(1َ)
َ(.18َ/94دايةَوالنهايةَ)(َالب2)



ََالعلَمََوطلبَةََالعوامََعليهََدويرتدََََ،والتعليمََالتدريسََإىلََوعادََالقاهرة،ََيفََهللاََرمحهََجلَسََثََ
ّّقّدّّيقول:ّّفكانّّ،جرىّّاممّ ّّلهّّيعتذرّّمنّّوفيهّمََمستفتني،ََمستفيدينََوغريهمََواألمراء
ََ.(1)جرىّّمماّحلّيفّالكلّجعلت

ََالشيَءََوالتقديرََاإلجاللََمنََلهََوحصلََالفجر،ََوانبلجَََ،احلقََظهَرََسنواتََبعدََوهكذا
َسنتنيََحنوََمقدارهََمباََمراتََربعأََفيهاََسجنََ،سنواتََسبعََمصرََيفََجلسََفقدََالكثري،

ََ،َ[17ََ]الرعد:ََاأْل ْرِضَ{ََيفَََف  ي ْمك ثَ ََالَناسَ ََي  ن ْف عَ ََم اََو أ َماََج ف اءًَََف  ي ْذه بَ ََالزَب دَ ََ}ف أ َماََونصف،
ََ.احلميدةََاحلسنَةَوأخالقهَوذكرهَعلمهَوبقيَأعداؤه،َفذهب

َإىلََمنهاََخرجََنيحََ ه712ََعامََشوالََشهرََمنََالثامنََحّتََمصرََيفََتيميَةَابنََبقيََوقد
ّبنيّّومّاََخروجهَ،ََيومََحزنوَاََكماََومبقدمَهََبهََالناسََوفرحََ،الترتََملالقاةََالسلطاَنََصحبَةََدمشق

ّكمّاّللّاّّرمحهّّتيميّةّّابنّّحبّ ّّوبقيّّّ،األحوالّّمنّّاكثريّ ّللّاّّغري ّّّالدخوّلّّويومّّاخلروجّّيوم
ََومجاعةََأخواهََومعهََسنني،ََسبعََفوقََعنهاََغيبتهََبعدََدمشقََدخَلََ"َثََرجب:ََابنََيقولََهوّ،
َأوالَ،ََعليهََكانََماََعلىََواستمرََََمبقدمه،ََالناسََرََوسَ ََيه،لتلق َََِكثريَ ََخلقََوخرجََأصحابه،ََمن
ََ.(2)ونفعهم"َالناسَوإفتاءَواحلنبلية،َالسكريَةَمبدرسَةَوتدريسهَالعلم،َإقراءَمن

ََومَنََمنح،ََإىلََاحملنََيقلَبََمنََوهكذاََكثرية،ََكتًباََالسنواتََهذَهََيفََمصرََيَفََفألََََوقد
َمنََةنبذََولنذكر"ََ:مصرََيفََألفهاََاليتََالكتبََيعددََوهوََرجبََابنََيقولََنعًما،ََالبالَءََيفََرىي

َجواَبََ،جملدانََاالستقامَةََكتاَبََجملد،ََاإلميانََكتابََالكبار:ََاملصنفاتََأعيانََأمساء
ََأتسيَسََيفََاجلهميَةََتلبيسََكتابََجملدات،ََأربعََاحلمويَةََالفتاوىََعلىََاملصريَةََاالعرتاضات

َاإلسكندرانيةََاملسائلََ،جملدانََاملصريَةََاحملنَةََكتابََكبار،ََجملداتََسَتََيفََالكالميَةََبدعهم
ّوهّوّّكتبهّّاإلميانّّكتابّّعداّّماّّالتصانيفّّهذّهّّوكلََجملدات.ََسبعََاملصريَةََالفتاوىََ،جملد

ّ.(3)ّ"سننيّصنفهاّيفّالسجنّسبعّمدةّيفّمبصّر

 

َ(َ.1َ/347:َالعقودَالدريةَ)(َانظر1)
َ(.18َ/93البدايةَوالنهايةَ)َ:(،َوانظَر4ََ/518ذيلَطبقاتَاحلنابلةَ)(2َ)
َ(.521-4ََ/520ذيلَطبقاتَاحلنابلةَ)(3َ)



ّ:(1)دمشقّيفّ ه720ّعامّّ:السادسةّالسجنة
ََوكانَتََويفيت،ََويكتبََسيدر َََِفيهاََاستمرََََفيهاََواستقرََََدمشقََإىلََتيميَةََابنَ ََعادََأنََبعد

َوتدقيَقََاملسائلََيَفََظروالنََََعلميلاََللبحثََوتفرَغََوالكتابة،ََأليفللتََََخصوبَةََحياتهََفرتاتََأكثر
ََهلََكانََوقدََ،لطالّقابّّاحللفّّمسألةّّفيهاّ:ّّتكلمّّاليتّّاملسائلّّمجلةّّمنّّوكانََفيها،ََالكالم

ََأَنََيرونََكانواََإذََ،عصرهََفقهاءََفيهََوخالفََ،اجتهادهََإليهََأداهََوالذَيََ،فيهاََاخلاصََرأيه
َابَنََتعرضََوقدََ.القصدََهوََألنهََمينيََهأنََََيرىََوكانََحنث،ََإنََاطالقًَََيكونََابلطالقََفلاحَل

َالديَنََمشسََالقضاةََقاضيََمنهََطلبََفقدََ،القولََهبذاََالقولََمنََاملنعََإىلََتمراََعدةََتيميَة
َتيميَةََابنََفقبلََهَ،718ََسنَةََاألولََربيعََيَفََبرأيهََاملسألَةََهذَهََيفََاإلفتاءََيرتكََأَنََمسلمََبنا

َمبنَعََالناصرََالسلطانََمنََمرسومََفجاءََبرأيه،ََاإلفتاءََإىلََعادَََثََالزمن،ََمنََبرهَةََاإلفتاءََوترك
َاالثننيََيومََيفََفعقدََ،جملسََبعقدََوأمرََابلطالقَ،ََاحللفََمسألَةََيَفََاإلفتاءََمنََتيميَةََابن

َيفََبهََونوديََالسلطانََبهََرسمََماََعلىََوانفصلََ ،ه718ََعامََاألوىلََمجادىََمنََالثالث
َرمضاَنََمنََوالعشرينََالتاسعََيفََجديدََبكتابََاملنعََهذاََالسلطانََّنئبََأكدََثََََ،(2)البلد
َللكتاَبََاتباعهََخالَلََمنََإليهََتوصلََماََأنََيرىََكانََتيميَةََابنََلعَلََلكنََ، ه719ََسنَة

ََ(3َ)عشرََالثاينََاخلميسََيومََيفَوََ،بقولهََفيهاََيفيتََفظلََ،خبالفهََيفيتََأنََيستطيعََالََوالسنَة
ََ،والفقهاَءََوالقضاةََالنائبََحضرهََ،السعادةََبدارََجملسََعقدََ ه720ََعامََرجبَشهرَمن

 

(1ََ )( النويريَ الدينَ العصر331ََ-32ََ/330انظر:َّنايةَاألربَيفَفنونَاألدبَلشهابَ (،َوأعيانَ
( أيبكَ بنَ الدينَخليلَ النصرَلصالحَ 1ََوأعوانَ والنهايةَ)238/ والبدايةَ َ،)18ََ/177ََ،18ََ/

َ(.32ََ(،َواجلامعَلسريةَابنَتيميةَ)ص:202-206َ
َ(.18َ/177انظر:َالبدايةَوالنهايةَ)(2َ)
َكانَيفَالثاينَوالعشرين،َوهوَخطأ18ََ/202البدايةَوالنهايةَ)وردَيفََ(3ََ) َكثريَإإذََََ؛(َأنَحبسه نَابن

َكانتَمخسةَأشهرَومثانيةَوعشرينَيوما،َفالَميكنَأنَيكونَإالَيفَالثاينَََ:نفسهَقال إنَمدةَحبسه
شهابَالدينَالنويريَيفَّنايةَاألربَيفَفنونَاألدبََََ(،َووقعَيفَنفسَاخلطَأ18ََ/206شرَ)ع
(32/َ331.َ)َ



َمَنََجمموعةََاحلادثَةََهذهََأنتجتََوقدََالقلعةَ،ََيفََفسجنََحببسه،ََفحكمواََتيمية،ََابنََوحضر
ََ.(1َ)الطالقَتعليقَمسألَةَيفَالسبكيَعلىَالردَمنها:َاحلافلة،َوالردودَوالفتاوىَالكتب

ََالسلطاَنََمنََمرسومََوردََإَذََ،ايومًَََنَيوعشَرََومثانيَةََأشهَرََمخسَةََالسجنََيَفََتيميَةََابنََبقي
َََ. ه721َسنَةَمنَعاشوراءَيومَيفَفخرجَ،إبخراجه
ّ:(2)دمشقّيفّ ه726ّعامّّ:السابعةّالسجنة
ََإىلََوالدعوةََاملسائلََوحتقيَقََوالتعليمََالعلمََوهوََحياته،ََفيهََأوقَفََمافيََتيميَةََابنََبقي
َممَاََذلكََغريََإىلََوالنقل،ََالعقلََبنَيََالتعارضََعدمََوبيانََاألمة،ََسلفََبفهمََوالسنَةََالكتاب

َالتوسلََقضيَةََوردودهََوحواراتهََمؤلفاتهََيفََاحضورًَََاملسائلََأكثرََمنََوكانََتيمية،ََابنََلهََاهتمََ
َََ.عنهماَيتفرعَوماَواالستغاثَة

ََهللَاََصلىََالنيبََقَبََومنهاََالقبور،ََإىلََالرحالََشد َََِمسألَةََعنََهللاََرمحهََتيميَةََابَنََمتكلََََقدَو
َيشدَ ََالََأنهََرأيهََفكانََوالسنة،ََلكتاباََذلكََيفََامتبعًَََتيميَةََابنََفيهاََمتكلََََوسلم،ََعليه

َفيهََويدخلََ،وسلمََعليهََهللاََصلىََهللاََرسولََمسجدََإىلََالرحلََيشدََوإمناََ،القبورََإىلََالرحال
َذلكَ.َأجلَمنَفسجنَ،شكَ َبالَتبعاَالقَبَزايرة

َ!تيميَةََابنَسجنهاَاليَتَالسجناتَأغربَمنَالسجنَةَوهذه
َليَسََوسلمََعليهََهللاََصلىََالنيبََقَبََإىلََالرحالََشدََفتحرميََ،جبديدََأيتََملََتيميَةََابنََفإنََ

َأجلهَاََمنََالفتنَةََوقامتََدوهاجَوََاليتََالفتوىََأنََََعجباألََبلََ،تيميَةََابنََابتدعهََجديدََبقول
ََتيميةََابنََختصيَصََمَ فلَََِفيها،ََمالكََقولََونقلََاملسألة،ََيفََالقولنيََتيميَةََابنََفيهَاََنقلََإمنا

َ!التشنيع؟َهذاَبكل

 

َ.(32انظر:َاجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةَقرونَ)ص:َ(1َ)
(2ََ الزمانَوأنبائهَووفيات215َ-33ََ/213انظر:َّنايةَاألربَيفَفنونَاألدبَ)( (،َواتريخَحوادثَ

(،َوالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالم123ََ-2ََ/111األكابرَواألعيانَمنَأبنائهََ
/18َ(،َوالبدايةَوالنهايةَ)1ََ/238(،َوأعيانَالعصرَوأعوانَالنصرَ)399-1ََ/396)ََابنَتيميَة

(،َوابنَتيمية32ََ(،َواجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةَقرونَ)ص:267-268ََ
َ(.48اجملتهدَ)ص:َ



ََبهَ،ََلإلضرارََسببَ ََأيََعَنََوالبحثََتيمية،ََابنََعلىََالتشنيعََجمردََإالََسببََهناكََليس
ََإليهَ!ََرتفتحوََََ،لغريهََأثريتََقدََاألصلََيفََاملسألَةََأنََََاجلزريََابنََقولََفعجبَ ََتعجبََوإن

َإاَلََالرحالََتشدَ ََاَلََأنهََفيهاََوذكَرََ،فتياََأفّتََقدََأنَهََذلكََيفََالسببََوكان"ََاجلزري:ََابنََيقول
َإليهَاََيشدَ ََالََالسالمََعليهمََاألنبياءََقبورََزايرةََوأنَََََ،املشهورََاحلديثََ..مساجدَََةثالثََإىل

َهللاََصلَىََوالصاحلنيََاألنبياءََمنََوغريمهاََالسالمََعليهََوالنيبََاخلليلََإبراهيمََيناأبََكقَبََالرحال
َاحلرَمََيفََىورقََ،الشريفََالقدسََإىلََسافرََاجلوزيَةََإمامََحممدََالشمسََأَنََواتفقََأمجعني.ََعليهم
َأزوَرََوالََأرجعََهاهناََأّنََهاََوقال:ََاملسألة،ََهذهََذكرََوعظهََأثناءََويفََووعظ،ََمنَبََعلى

َيزارََوالََقال:ََنهإََحّتََبعينهاََاملسألَةََوذكرََ،وعظََجملسََلهََوعملََّنبلسََإىلََوجاءََ،اخلليل
ََّنبلسََوايلََمنهمََفحماهََالناس،ََعليهََفقامواََمسجده،ََإالََوسلمََعليهََهللاََصلىََالنيبََقَب

َفطلبهََمنه،ََوقعََماََصورةََيعرفوهَمََدمشقََإىلََوّنبلسََالقدسََأهلََوكتبواََهبادر،ََالدينََسيف
ََ!وأسلمََيديهََىعَلََواتبََاحلنبليََالقاضيََإىلََالصاحليَةََإىلََوطلعََمنَهََفتوددََ،املالكيََالقاضي

ّالفقهاءّّقامتّّفحينئذََالشيخ.ََألجلََيعزرَهََملَوََ،دمَهََوحقنََإبسالمهََوحكمََتوبتهََفقبل
ّّمّنّّأولّّهوّّأنهّّلكونّّّ؛تيميّةّّبناّّالدينّّتقيّّالشيخّّيفّّفتياّّوكتبوّاّّواملالكيةّّالشافعية

َبناََإبراهيمََإسحاقََوأبََالدينََبرهانََاإلمامََالشيخََعليهاََفكتبََ،وغريهّاّّاملسألةّّهبذهّّتكلم
َويفيَتََيقوهلاََأنهََكثريةََأبشياءََاسطرًَََأربعنيََحنوََيالشافعََالفزاريََالرمحنََعبدََالدينََاتجََالشيخ

َحتتََوكتبَََ،الشافعيََلب َهَْجَ ََبنََالدينََشهابََووافقهََ،بتكفريّهّّأفىتّّالكالمّّوآخّرََهبا،
َهلمََيعقدََأنََفأرادََالسلطنة،ََّنئَبََإىلََالفتياََومحلتََوغريهم،ََاملالكي،ََالصدرََوكذلكََخطه،
َإعالَمََمنََبدََوالََفيه،ََالكالمََيتسعََاألمرََأَنََفرأَىََذلك،ََيفََوالعلماءََالقضاةََوجيمعََاجملسًَ

َهلَاََفجمعََ-نصرهََعزََ-ََالسلطانََإىلََوسريهاََاملطالعة،ََيفََوجعلهاََالفتوىََفأخذََالسلطان،
ّبدرّّالقضاّةّّقاضّيّّأخذهاّّعليهمّّقرئتّّفلماََا،مريضًَََكانََفإنهََاملالكيََحيضرََوملََالقضاة،

َاحلنفَيََووافقََ،مبتدعّّمضلّّالضّّاملقالةّّهبذّهّّالقائلّّظهرها:ّّعلىّّوكتبّّمجاعةّّبناّّالدين
َفإنهََحيبس،ََفقال:ََأمره؟ََيفََترىََماََالدين:ََبدرََالقضاةََلقاضيََهبادرََاألمريََفقالََواحلنبلي،

ََبهَ،ََأفعلََأنََنفسيََيفََكانََوكذاََ:-نصرهََعز-ََالناصرََموالّنََفقالََأفّت،ََوقدََالعلماءََمن



ََصالةََبعدََشعبانََعاشرََاجلمعَةََيومََويفََحبسه،ََمنََاعتمدهََمباََالسلطنَةََّنئبََإىلََفكتب
ََ.(1َ)"حديثهَيفَالسدةَعلىَالسلطانَكتابََقرئَاجلمعَة

ََورجحََغريه،ََعنََاألقوالََفيهاََنقلََمسألَةََأجلََمنََبتكفريهََالقولََإىلََاألمرََوصلََفقد
َأرادوَاََأّنمََعنََينبئكََومماََ.الشريعَةََبضوابطََيضبطََملََإنََاخلالفََيكونََهكذاََولكنََبدليله،

َوملَََ،املسألَةََيفََجديدََلهََيستجدََََوملََتيمية،ََالبنََجبديدََليسََالقولََهذَاََأنََََبهََاإلضرارََجمرد
َعنهََشبَِفنَ ََسنني،ََمنََقالهََقدميََقولََهوََاوإمنََََعنه،ََعفرجَ ََالقولََهذاََخالفََعلىََيكن

ََبه!َعليهَبلِ َأ َََثَ،َرظهَِوأَ 
ّّبسبّبّّبلّّالسجنّ،ّّيفّّتويفّّحىتّّوسجنّّّ،تيميةّّابنّّفيهاّّلّمظّ ّّكبريّةّّفتنةّّوحصلت

ّّفإّنّّعظيمّ،ّّضررّّبذلكّّوّنلهّّأقوالهّ،ّّفتوحر ّرّّيقلهّ،ّّملّّماّّالشيخّّإىلّّنسبّّالقولّّذلك
ّبعّدّّأعداؤّهّّصنعي ّّّفماذاّّواحلجاّجّّالكالمّّعلىّّقادرّّحيّ ّّوهوّّذلكّّبهّّيصنعونّّكانوا

ّّ.فتأمّلّموته؟ّ!
َوسبعمائَةََوعشرينََستََسنَةََيفََكانََافلمََ"َََ:وقعََمَاََعظيمََحاكًياََعبدَاهلاديََابنََيقول

ّوظفروّاََاحلني،والصََََنبياءاألََقبورََإىَلََاملطَيََعمالإَوََالرحال،ََشد َََِمسألَةََيفََالكالَمََوقع
ََيفََقولنيََحكايَةََنيتضمََََ،كثريّةّّسننيّّمنّّكتبهّّقّدّّكاّنّّذلكّ،ّّيفّّسؤالّّجبوابّّللشيخ
َاجلوابََمنََأقدمََممتقد َََِكالمََاملسألةََهذهََيفََللشيخََكانََ،منهماََقولََكلَََةوحجََََاملسألة،
َهذَاََمنََأبلغََهوََماََهوفيََوغريه،ََاملستقيمََالصراطََاقتضاَءََكتابََيفََذكرهََبكثري،ََاملذكور
َبهَ.َظفرواَالذَيَاجلواب

ّعلىّّالتشنيعّّوعظّمّّاملذكورّ،ّّاجلوابّّعلىّّالعثورّّبسببّّوالقالّّوالقيلّّالكالمّّوكثّر
ّواشتدّ ّّفاقّ،اآلّّيفّّشررهّاّّطارّّفتنةّّوحصلتّّيقلهّ،ّّمّلّّمّاّّعنهّّونقلّّعليه،ّّوحرفّّالشيخّ،
َ،والشاميةّّاملصريةّّابلدايّرّّالقضيةّّهذّهّّيفّّالقائمنيّّكيدّّمنّّالشيخّّعلىّّوخيفّّاألمرّ،

ََقوةَ،ََعندهََانَكََمنََالشيخََأصحابََمنََعفضَوََهللا.ََإىلََواالبتهالََوالتضرعََالدعاءََوكثر

 

(،َوانظر:َّناية112َ-2ََ/111اتريخَحوادثَالزمانَوأنبائهَووفياتَاألكابرَواألعيانَمنَأبنائهَ)(1ََ)
َ(.3َ/89(،َوالسلوكَملعرفةَدولَامللوكَ)215-33َ/213األربَيفَفنونَاألدبَ)



َوظهَرََ،القلبََقويََاجلأش،ََبَتَثََفكانََهللاََرمحهََالشيخََماأَوََمهة.ََلهََكانتََمنََمنهمََوجنب
ََ.(1)"ربهَعلىَواعتمادهََتوكلهَصدق

َاببَنََيفعلونهََفيماََوتباحثواََدمشق،ََيَفََمجاعَةََاجتمعََالقولََهذاََظهرأ َََحنيََأنهََوالشاهد
ََ:آخرهمََوقالََر،عزََي ََََثلث:ََوقاَلََلسانه،ََقطعي َََبلََاآلخر:ََوقالََنفى،ي َََبعضهم:ََفقالََتيمية،

ّوجدواّّإّذّّمصّرّّيفّّمناوئيهّّأسعدّّماّّبلََفحسب،ََدمشقََيفََاجلدالََهذاََيكنََوملََ،(2)بسحيَ 
ّّوقّدََقالوون،ََحممدََالناصرََابلسلطانََواجتمعواََ،بينهمََفيماََفتناقشواََّ!احلاكمّّبهّّيستعدونّّما

َ.(3)الناصّرّالسلطانّيرضّفلمّّ،قتلهّعلىّأمجعواّّأهنمّعبدّاهلاديّابنّذكّر
َتيمية،ََابنََحميبََمنََالناصرََالسلطانََكانََفقدََ:األمهيّةّّابلغّّآخّرّّأمّرّّعنّّهذاّّوينبئك

ََمجاعةََووجوَدََعنه،ََتيميَةََابنََعدب َََلكنََ،ه 709ََسنَةََالسجنََمنََأخرجَهََمنََوهوََله،ََاًلَمبجَ 
ََعدَهب َََوافاستغلَ ََتيمية،ََالبنََهحبَ ََكانََمهماََالسلطانََيفََرونيؤث َََِأّنَمََشكََََالََكثريةََبَةمتغل َِ

َإىَلََقالوونََبنََحممدََالناصرََالسلطانََأرسلََأنََذلكََنتيجَةََكانوَََعليهَ،ََبواألََفََ،وجودَهََوعدم
َشهرََمنََالسادسََاالثننيََيوَمََسجنََوقدََتيمية،ََابنََحببسََفيهََأيمَرََكتاابًَََدمشقََيفََّنئبه

ََاخريًَََذلَكََيفََأَنََرأىََابخلَبََأخََبََحنيََبلََ،اجلأشََرابطََوكانََ، ه726ََعامََمنََشعبان
ََ.(4َ)كبريا

ََاجلزري:ََابنََيقولََ،السلطانََإبذَنََخيدمَهََالدينََزينََأخوَهََومعهََالقلعةَ،ََيفََحبسهََوكان
َوخادمََأَخََأوََولدََمعهََيكونََأنََاملرسومََمجلَةََيفََوكانََاملاء،ََإليهاََجيريََدارََلهََيتخلَِ"فأَ 

ََ.(5)خلدمتهَ"َمعهَاملقاَمَالرمحنَعبَدَالدينَزينَأخوهَفاختارَكفايتهم،ََعليهمَرىجيَ ََوأَنَخيدمه،

 

َ(َ.397-1َ/396العقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)(1َ)
َ(َ.1ََ/398انظر:َالعقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)(2َ)
(3ََ )ََ ابن اهليقولَ عظيًما،ََاديعبدَ قياًماَ القضيةَ هذهَ يفَ وقامواَ مبصر،َ آخرونَ مجاعةَ "واجتمعَ َ:

العقودََ ذلك".َ علىَ السلطانَ يوافقهمَ فلمَ الشيخ،َ قتلَ علىَ أمرهمَ ومجعواَ ابلسلطان،َ واجتمعواَ
َ(َ.1ََ/398الدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)

َ.(18َ/267البدايةَوالنهايةَ)(َانظر:4َ)
َ(َ.2ََ/111حوادثَالزمانَوأنبائهَووفياتَاألكابرَواألعيانَمنَأبنائهَ)اتريخَ(5َ)



َيفََالواردََالسلطاينََالكتابََدمشقََجبامعََقرئََنفسهََالشهرََمنََالعاشرََاجلمعَةََيومََويف
َشعباَنََمنتصفََيفََبلََتيمية،ََابنََحبسََعندََاألمرََيقَفََوملََالفتيا،ََمنََتيميَةََابنََمبنعََذلك
َابَنََاعدََبعضهمََسراَحََأطلقََثََ،تيميَةََابنََأصحابََمنََمجاعةََحببسََالشافعيََالقاضيََأمر

ََ.(1َ)ابلقلعَةَحبسَفإنهَالقيم
ََ!يب؟ََأعدائيََيصنعََ"ماََ:القائلََفهوََتيمية،ََابنََنظرََيفََعقوبةًَََتيميَةََبناََسجنََيكنََمل

َوقتليََخلوة،ََحبسيََإنََََتفارقن،ََالََمعيََفهيََرحتََإَنََصدري،ََيفََوبستاينََجنيتََأّن
ََ.(2َ)سياحة"َبلديَمنَوإخراجيَشهادة،

َالرسائلََوكتبََعليهََهللاََفتحََفقدََويؤلف،ََيكتبََأنَهََعنهََحويرو َََِعنهََييسل َََِمماََوكان
ّاالثننيّّيومّّيفّّأنهّّإالََ،"اإلخنائيََعلىََالرد"ََالبديع:ََكتابهََوألفََسجنه،ََيفََوهوََوالفتاوى
ّمنّّتيميةّّابنّّمبنعّّالسلطانّّاملرسومّّورّدّّ ه728ّّسنّةّّاآلخرّةّّمجادّىّّمنّّعشّرّّالتاسع

ّذلّكّّفكان،ّّ(3َ)وقلّمّّودواّةّّوورقّّكتبّّمنّّعندّهّّماّّمجيعّّفأخذواّّيكتبّ،ّّأوّّفيصن ّرّّأن
َماََ"وكانََ:عبدَاهلاديََابنََيقوَلََ،ابلفحمّّرسائلهّّيكتبّّوصارّّّ،عليهّّاملصائبّّأعظمّّمن

َكانََفلماََواشتهر،ََوظهَرََأصحابه،ََبعَضََوكتبهََعنده،ََمنََبعضهََخرجََقدََاملدةََهذهََيفََصنفه
َواَلََدواَةََوالََورقة،ََوالََكتابََعندهََيبقََوملََكلهَ،ََعندهََماََإبخراَجََمرسومََورَدََأبشهرََوفاتهََقبل
ََعدَةََاأوراقًَََرأيتََوقدََ،بفحمََكتبهاََأصحابهََبعَضََإىلََورقَةََكتبََإذاََذلكََبعدََوكانََ،قلم

َ.(4)بفحم"َبَومكتَوبعضهاَأصحابه،َإىلَبعثها
َالقعدَةََذيََشهرََمنََالعشرينََيفََيَةناملََوافتهََحّتََمسجوّنًَََهللاََرمحهََتيميَةََابَنََبقيََوقد

 ََسجنه.َيفَحمبوسَوهوَه728َعامَمن

 

(1ََ )( تيميةَ ابنَ الدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَ العقودَ (،َوالبداية399َ-1ََ/398انظر:َ
َ(َ.18ََ/268والنهايةَ)

َ(َ.48الوابلَالصيبَمنَالكلمَالطيبَ)ص:َانظر:َ(2َ)
َ(.264-2َ/263َ)انظر:َاتريخَحوادثَالزمانَوأنبائهَووفياتَاألكابرَواألعيانَمنَأبنائهَ(3َ)
َ(.1َ/438العقودَالدريةَيفَذكرَبعضَمناقبَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَ)(4َ)



ّ:م ااتخّو

َََ،أخرىََتثورََحّتََعاصفَةََتنتهيََتكادََوماََ،عديدةََمراتَ ََتيميَةََابنََاإلسالمََشيخََحنامتَ 
َتكَنََملََتيميَةََابنََضدََاحلمالتََتلكََأنََالنفسََيؤملَََاوممََََهللا،ََرمحهََسجنهََيفََحنبهََقضىََحّت
َ.سلمنياملَمنَخمالفيهَمنَوإمناَ،والنصارَىَاليهودَعداءَاإلسالمَمنأَمن

َأّنَاََجيدََذلَكََأسبابََيَفََواملتأملََعمره،ََمنََسنواتََمخسََقرابَةََفيهاََقضىََسجناَتََسبع
َعاليةََمبكانَةََحظيََقدََتيميَةََابنََأنََََ:فمنهاََجتتمع،ََاَلََوقدََكلهاََجتتمعََقدَوََ،متغايرَةََخمتلفَة

ََيهربوَنََوالقضاةََالفقهاءََمنََكثريََكانََحنيََالتتارََمعََالشهريَةََمواقفهََبعدََةًَخاصََََ،الناسََبني
َآايَتََعليهمََويتلوََ،الناسََتيثب َََِهناكََتيميَةََابنََكانوَََ،القادمََاملوتََمنََاخوفًَََدمشقََمن

َإىَلََسعىََقدَفََ،الطغاةََأولئكََأمامََنيدَ اليَ ََمكتوفَ ََيقفََوملََمنتصرونَ،ََأّنمََويقسمَََ،اجلهاد
َمَلََ،املسلمنيََعوام َََِعندََّنفذةََكلمَةََلهََكانتفََالنصارى!ََوأسارىََبلََاملسلمنيََأسارىََافتكاك

ّتلّكّّكسّرّّأنهّّاألسباّبّّمنّّأنّّكمّاََعليه،ََوحكمواََحاكموهََالذينََلقضاةلَََمثلهاََيكن
ّاالعتقادّّإىلّّالناسّّودعاّّواالحتاد،ّّواحللولّّوالتكاايّّالزواايّّإىلّّلتدعّوّّرفعتّّاليتّّالراايت
َمَنََأنََرأيناََوقدََ،الصحابةّوالتابعنيّوأئم ةّالدينّّمنّّاألمةّّسلفّّعليهّّكانّّالذّيّّالصايف

ْنِبجيَ ََنصَرََهوََسجنهََإىَلََسعىََمنََأكثر َذلَكََفحملهَََ،عليهََردََََقدََتيميَةََابنََأنََََذلكََ؛اْلم 
َ.عليهَالسلطَةَاستعداَءَعلى

َبقيدّ،ّّغلّ ت ّّّأنّّحلقسهامّالّّوأّنّ ّّزنزانةّ،ّّيفّّسبّ حتّ ّّأنالصدقّّّّلكلماتّّأّنّ فّّذلكّّومع
َيَفََالكامَلََحلقابََاالحتفاظََمعََحتقيقاته،َوََوآراؤهََتيميَةََابنََعلمََوبقيََذلكََكلََذهب

َكلَ ََتيميَةََابنَ ََوخيالفََص،صَ َخمتََكلََفيهاََجيتهدََأنََواالجتهادََاخلالفََحتتملََاليتََالقضااي
َأتباعه!َأحدَمينعهَأمَعنَفضاًلََ،ذلكَهوَمينعَفلمَاملسألة،َيفََحتقيقَلهَمن

ّ طرف  السجناتّ استعراضّ أثناءّ ّ مر  وقدّ فكثري،ّ سجناترهّ منّ والعبّ الدروسّ أماّ
ّمنها،ّومنّأمهها:

َكبريًا؛َليسَعلىَأنَاملصلحَجيبَأنَجيمعَبنيَالصَبَوالعلم،ََََ/1 وبفقدَأحدمهاَيكونَالضرر
َككل،ََ َكثريَمنَالشبابََََقضيَةوهيََنفسهَفحسب،َوإمناَحّتَعلىَاملنهجَالدعوي ملَيدركها

َكثريَمنهمَالدعوةَبطرقَخاطئةَبالَعلم،َوكانَضررهمَأكثرَمنَنفعهم فحريَابإلنسانََ!َفبدأ



العلماءَ الصحيحَومنَ العلمَعلىَوجههَ يطلبَ أنَ وأمتهَ نفسهَ يصلحَحالَ أنَ يريدَ الذيَ
َكماَقالَهللا:ََ ِبيالرابنينيَوأنَيبنَنفسهَعلىَذلكَحّتَيكون َاَّللَََِ}ق ْلَه ِذِهَس  ِليَأ ْدع وَِإىل 

َاْلم ْشرِِكني {َ]يوسف:ََ َِمن  َو م ِنَاتَ ب  ع ِنَو س ْبح ان َاَّللََِو م اَأ ّن  َكماَأنهََ[108ع ل ىَب ِصري ة َأ ّن  ،
َكثري َممنَ حيتاجَإىلَصَبَفالَينتكسَعندَشدةَاحلاجةَإليهَفتكونَانتكاستهَسبًباَالنتكاسة

َجيعلونهَأسوًةَحسنةَهلمَ.

ابنَتيميةَرمحهَهللاَقدَس جنَظلًماَوعدواًّنَلكنَذلكَملََََفإنََ،ََحَةنةَمنَْتنقلبَاحملَْحنيََََ/2
َكيفَوهوَيقول:ََحبهَللخري،َيوقفَجذوةََ فلمَتكنَتلكَالسجناتَأغالاًلَعلىَقلبهَوفكره،

إنََ" تفارقن،َ الَ معيَ فهيَ إنَرحتَ وبستاينَيفَصدري،َ أّنَجنيتَ أعدائيَيب؟َ يصنعَ ماَ
َ.(1َ)"وقتليَشهادة،َوإخراجيَمنَبلديَسياحَةحبسيَخلوة،َ

َكماَ َكانَسببَأتليفهَالسجن، َكتًباَعديدةَوهوَيفَالسجن،َأو وقدَمَرَبناَأنهَألف
أنهَقدَأقامَعدةَمناظراتَداخلَالسجن،َونصحَالناس،َوبنيَاحلق،َوقدَذكرَخادمهَإبراهيمَ

َكانَيفَقاعةَالرتسيمَعليهَيفَمصرَقدَّنظرَبعضَالرهبان،ََ فقالواَالغرايينَأنَابنَتيميةَحني
ّ.(2) ّ"الدينّالذيّذكرتهّخريّمنّالدينّالذيّحننّوهؤالءّعليه"َلهَبعَالبيان:

رغمَأنَالسجنَضيقَوبالءَوفتنةَعظيمة،َإالَأنَابنَتيميةَرمحهََومقابلةَالبالءَابلشكر،ََََ/3
ََهللاََ اإلسكندرية، إىلَ نفيَ ملاَ فإنهَ والشكر!َ احلمدَ مقامَ يفَ أنهَ يرىَ اببَكانَ علىَ ركبَ

ََ إنسان: لهَ فقالَ الصَب"احلبس،َ مقامَ هذاَ سيديَ ََََ"ايَ له: احلمدََ"فقالَ مقامَ هذاَ بلَ
والشكر،َوهللاَإنهَّنزلَعلىَقليبَمنَالفرحَوالسرورَشيءَلوَقسمَعلىَأهلَالشامَومصرَ

اَاملوضعَذهباَوأنفقتهَماَأديتَعشرَهذهَالنعمةَاليتَأّنََلفضلَعنهم،َولوَأنَمعيَيفَهذ
َ.(3) "فيها

 

َ(.48الوابلَالصيبَمنَالكلمَالطيبَ)ص:ََ(1)
َ(َ.144َ-143اجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةَقرونَ)ص:َانظر:ََ(2)

َ.(150اجلامعَلسريةَشيخَاإلسالمَابنَتيميةَخاللَسبعةَقرونَ)ص:َانظر:ََ(3)



إنَقتلتَكنتَمنََََ؟علىَأيَشيءَأخافويقولَابنَتيميةَبعدَمناظراتَالواسطيةَ"
وكانَعلىَمنَقتلنَاللعنةَالدائمةَََ،أفضلَالشهداءَوكانَعليَالرمحةَوالرضوانَإىلَيومَالقيامَة

َكلَمنَيؤمنَابهللَورسولهَأينَإنَقتلتليعلََ،يفَالدنياَوالعذابَيفَاآلخرة ََ،ألجلَدينَهللاََم
ووهللاَماَأطيقَأنَأشكرَنعمةَهللاَََ،وإنَحبستَفاحلبسَيفَحقيَمنَأعظمَنعمَهللاَعلي

الَأقطاعيَوالَمدرسيتَوالَمايلَوالَََ،وليسَيلَماَأخافَالناسَعليهََ،عليَيفَهذاَاحلبس
 .(1)"رايسيتَوجاهي

َأجلَتكفريهَاملسلمني؟َ!هلَسجنَابنَتيميةَمنََ/4

ّرونيكر ّرّّوائفتّّماّّتيميةّّابنّّخصومّّأنّ ّّهوّ:ّّالقضيةّّهذّهّّيفّّانتبهاكّّيشدّ ّّماّّأكثّرّّإن
ّبّعوتتّ ّّههنجّ ّّجتنتّهّّإمناّّالغاليةّّالفرقّّمنّّكثري اّّوأنََا،رّ مكف ّرّّكانّّةيتيمّّابنّّأنّ ّّويشيعون

ّهبذّاّّالكتابةّّعنّّسواعدّّتكلّ ّّوالّّأقالمّّتفتأّّوالّّحمفلّ،ّّكلّ ّّيفّّذلكّّويشاعّّآراءهّ!
َّ!البهتان

ََالعاَمََالرأيََوأتليبََعداوَتم،ََشدةََمعََعصرهََيفََتيميَةََابنََخصومََأنََََذلكََيفََوالعجيب
ََالكتابَةََمنََومنعهََ،وعدواّنًَََاظلمًَََوحبسهََضده،ََومراتََمراتََالسلطاتََواستعداءََعليه،

َوكتاابتَهََردودهََكثرةََمعََهذاََ،الناسّّّريكف ّرّّّرمكف ّرّّأبنهّّأحدّ ّّهمهيتّ ّّملّّكلهّّذلكّّمعََوالفتيا،
ّعداوهتّمّّشدّةّّمعّّهؤالءّّكانّّفهلََاملخالفني،ََمعََتعاملَهََكثرةََومَعََاألخرى،ََالفرقََضد

ّّ!مكفر اّ؟ّتيميةّابنّكانّّنإّّغريّهّإىلّويذهبونّكالتكفريّّعظيم اّبين اّأمر اّيرتكون
ّواجلماعّةّّالسنّةّّأهلّّأعداءّّجحافلّّنرىّّوحننّّحاضر اّّيكونّّأنّّينبغيّّالتساؤّلّّهذا

ََعايشوهََممنََعصرهََعلماءََمنََنرََملََبينماَََ،البابّّهذاّّيّفّّدّ شد ّرمتّّرّ مكف ّرّّأبنهّّتيميةّابنّّيرمون
َوالََمنهمََنرََمَلََ،وعلماءََومفتونََقضاةََوهمََوجادلوهََوحاججوهََوّنظروهََوحاكموهََلهََوقرؤوا

َابَنََحياةََيفََاظاهرًَََيكنََملََلذياََفماََذلك،ََأجَلََمنََحبسوَهََأَوََرَ،مكف َََِأبنهََموهاَتََََأّنمََمرة
ََ.ر؟َ!ابملكف ََِوصفهَواستدعىَذلكَبعدَظهَرَثَتيميَة

 

َ
َ(.216َ-3َ/215جمموعَالفتاوىَ)َ(1)



َهموَهيتََََملََلهََونئواملناَوََوأعداؤهََعصرهََوعلماءََمكفرََأبنهََرجلَ ََعنََيقولواََأنََعجيبَ 
َ!بذلك

ّهناّكّّأنّّجيدّّعصرّهّّاتريّخّّيقرأّّمنّّأنّ ّّرغمََتكفرييََتيميَةََابنََإنََ:يقولواََأنََعجيبَ 
َوشاورَهََتيميَةََابنََنك َِمَ ََأنََومبجرَدََقتله،ََإىلََبلََلسانه،ََقطعََإىلََاودعََ،تيميةّّابنّّّركفّ ّّمن

َعليهم!َوأثىَنَبلَ،دماءهمَوعصمََ،ابهللَفهوخوَََ،السلطانَوعظَ َهؤالءَقتلَيفَالسلطان
ََ،تهَدعقيََعنََسئلََحنيََتهحجََََمنهََيسمعََأنََيرضََوملََخملوف،ََابنََعليهََحكمََبل
ّأّنّّتيميةّّابنّّمتّن ّّّحىتّّئسيّ ّّسجنّ ّّيفّّسجّنّّمثََبيانه،ََسبقََكماََذلَكََمنََعنَِفمَ ََ،هللاََفحمد

َََ،ابهلَلََفيهََيشركونََ؛حسنََحبسَ ََيفََصارَىالنََََ"ثََََفقال:ّّوالنصارىّ!ّّكاليهودّّيسجن
ّينّاو ّرسّ ّّليتناّّوايّّّ،صارىالنّ ّّحبسّّجنسّّمنّّكانّّحبسناّّليتّّفياََ،الكنائسََفيَهََويتخذون
ََََ.(1)"اهلوانّولناّالكرامةّألولئكّبلّّّ،األواثنّاّدوعبّ ّابملشركني
َمهماََعملََلوََخملوفََ"وابنََتيمية:ََابنََيقولََخملوف؟ّّابنّّعنّّقالّّماذاّّكلهّّذلكّّرغم

ََإاَلََقوَةََوالََحولََوالََ،قطَ ََهعدوََََعليهََأعنيََوالَََ،معهََوأعملهََإالََخريَ ََعلَىََأقدرََماََوهللَاََعمل
ََّ،األمورََجبميعََعلميََمعََوعزمي،ََنييتََهذَهََابهلل. ّّّ،املؤمننّيّّبنيّّينزّغّّالشيطانّ ّّأنّّأعلمّّفإن ر
َ.(2)"املسلمنيّإخوانّعلىّللشيطانّعوّنّ ّأكونّولن

ّّوجبّّلكنّّأخرّ،ّّمقاماتّّولذلكّّ،حبثهّّمقامّّهناّّليسّّتيميةّّابنّّعندّّالتكفريّّوقضية
ّمنّّحياكموّهّّومّلّّعصرهّ،ّّعلماءّّمنّّبذلكّّأحدّّهمهيتّ ّّملّّللاّّرمحهّّتيميةّّابّنّّأنّّعلىّّالتنبيه
ّّكاّنّّلوّّإذّّّ؛مكفّرّّتيميةّّابنّّأبنّّهؤالءّّزعمّ ّّويدحضّّيسقطّّمّاّّوهوّّالتكفريّ،ّّأجل

ّواستعدوّاّّالعداءّ ّّصبوّهوّنّّآذ وّهّّممنّّتهوقضّاّّعصرّهّّفقهاءّّبهّّاماالهت ّرّّإىلّّلسبقهمّّكذلك
ّ.مراتّعدّةّالسلطّةّعليه

َََاوأيخذَوََه،مرادَََِغريََعلىََكالمَهََاويفهمَوََالغالةَ ََإليهََيستندَ ََأَنََتيميَةََابنََذنبََوليس
َاخلطَأََفهلََ،والسنَةََابلكتابََونيستدلَ ََؤونيفتَ ََالََالغالةََهؤالءََفإنََبعضَ،ََدونََكالمَهََببعَض
ََ!األعوج؟َفهمهمَيفَأمَفيهما

 

َ(.3َ/254جمموعَالفتاوىَ)(1َ)
َ(.3َ/271جمموعَالفتاوىَ)(2َ)



َََمعََهذا"ََيقول:ََالذيََهوََرمكف َََِأبنهََهمونهيتََََالذيََتيميَةََابنََفهذا َومنََادائمًَََأين ِ
َََمن:ََذلكََيعلَمََجالسن َوتفسيقََتكفريََإىَلََمعنَيَََبينسَ ََأنََعنََاّنيًَََالناسََأعظَمََمنََأين ِ
ََاترَةََاكافرًَََكانََخالفهاََمنََاليتَََةالرساليَ ََاحلجَةََعليهََقامتََقدََهأنََََعلمََإذاََإالََة،ومعصيَ 
َََ،أخرىََاوعاصيًَََأخرَىََاوفاسقًَ َاخلطأََيعمَ ََوذلكََ؛خطأهاََاألمَةََهلذهََغفرََقدََهللاََأنََََأقرَرََوإين ِ

ََهذَهََمنََكثريَ ََيفََيتنازعونََلفالسََََزالََوماََ،العمليَةََواملسائلََالقوليةََاخلَبيَةََاملسائلََيف
ََ(1)"معصيَةََوالََبفسقََواَلََبكفرََالََأحَدََعلىََمنهمََأحدَ ََيشهدََوملََ،املسائل ََهذَا"ََويقول:،

ّافرتاءّّأوّّتفسيقّّأوّّبتكفريّّيفّ ّّللاّّحدوّدّّىتعدّ ّّوإنّّهفإنّ ََ،خيالفنََملنََصدرََسعَةََيفََوأّن
ََمبيزاَنََوأزنهََ،وأفعلهََأقولهََماََأضبطََبلََ،فيّهّّللّاّّحدوّدّّىأتعدّ ّّالّّفأّنّّّ،جاهليةّّعصبيةّّأو

ََ،فيهََاختلفواََفيماََاحاكمًَََللناَسََهدىََوجعلَهََهللَاََأنزلهََالذيََابلكتابََامؤمتَمََوأجعلهََ،العدل
ةًَََأ َمةًَََالَناسَ ََ}ك انَ ََ:تعاىلََهللاََقال َم ع ه مَ ََو أ نْ ز لَ ََو م ْنِذرِينَ ََم ب شِ رِينَ ََالَنِبيِ نيَ ََاَّلَلَ ََف  ب  ع ثَ ََو اِحد 

ََ.(2َ)"[213ََ]البقرة:َِفيِه{َاْخت  ل ف واَِفيم اَالَناسََِب نْيَ َلِي ْحك مَ َاِبحلْ ق ََِاْلِكت ابَ 
علىََإىلََالقومََوعَ ندَََْالََوحننََا،جدَمََكثريةََهذاََيفََتيميَةََابَنََونصوص ََأقوالَهََاالعتمادَ

ََفحسب ّمواقّفّّيفّّلالتأمّ ّّإىلّّهمندعّوّّولكنََ،همَةتَ الََنفسهََعنََيدفعََإنهََ:يقولونََفقد؛
ّّهموهيتّ ّّملّّوأهنمّّهمموقفّ ّّعرّفّّفمنّّقتلهّ،ّّإىلّّبلّّّ،حبسهّّإىلّّالساعنّيّّبلّّلهّ،ّّاملخالفني

ّيكونّّأنّّمنّّبريءّّللاّّرمحهّّتيميةّّابنّّأنّّعرفّ ّّوأهوّنّّأدّنّّهّوّّمباّّامهاهت ّرّّمعّّبذلك
ّّ.الغالّةّلفرقّخصبةّةّ أرضيّ أنّيكونّّوأّّ،ارّ مكف ّر

َوسلم.َوصحبهَآلهَوعلىَحممد،َنبيناَعلىَهللاَوصلى

 

َ(.3َ/229جمموعَالفتاوىَ)(1َ)
َ(.3َ/245جمموعَالفتاوىَ)(2َ)


