
 



 
  

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 املقدمة
 آلددد  وعلددد  حممددد  نبينددد  ،ا  سدددلن أشددد   علددد  والسددد   والصددد   ،العددد  ن رب  هلل احلمددد 
 .ال ين يو  إىل هنج  هنج ومن وصحب ،
 مسدتع ر ابسد  ا صد ية ا قتطد  جملة يف مق لتن ع   م ئة قبل الش ب   هذا  كتب  :بع   أم 
 ا دددن ج يُع نيددد  كددد    مددد  علددد  الشدددواه  أحددد  العصددد  هدددذا يف ليُدْعطينددد  ؛دمشدددق   »ابحددد  هدددو

 يف نشددد   الدددذ   مق لددد    سددد بق   نشددد ا وقددد  ،ال كددد     واالضدددط  د اإلرهددد ب  مدددن ورمدددو   السدددل    
 مق لد  هند  وننشد  ،والوه بيدة  »احلشدوية  :بعندوا   (1)هد1327  مح  لل   ا وافق   1909  م رس
 شدددعب  ل ا وافدددق  1903 أكتدددوب  يف نشددد   تيميدددة  وابدددن »لدددوس وس وهدددو التددد ري  يف األسدددبق
 ك ندد   حيدد  ، تق يبدد    ع مدد   عشدد  سددتة عمدد   كدد    هددذا مق لندد  نشدد  حينمدد  أندد  :أ  ،هددد1321
 عصد   اهبد  أحد    كد    أند  لند   يؤكد   م  وهذا ، 1888 يوافق  هد1305 ع    رمح  هللا  والدت 
 أهددل، لدد  هدد  مبدد  واإلسدد م    العدد ي ال كدد  إسدد ا  مددن نددوايتمك   أ  قبددل ا نددو  اخرتمددت   الددذين
 لدد  يغ دد  أ  تعد ىل هللا نسدد   ، ع مدد   الث سدن يتجدد و  ومل  1916-هددد1334 سدنة تددويف حيد 
 م خل . ويوسع وي مح 

 يف وهددو عن دد   وذبدد    السددل ية للدد عو  ةيدد  احلم   يف عصدد   مدد لو    خم ل تدد  نبوغدد  مظدد ه  ومددن
 علدد  القددو  اط عدد  علدد  تدد   والددي ا ميدد، ، والثق فددة ال صددن األسددلوب  وهبددذا الي  عددة، سددن
 ُيصددب  مل الغدد ب  سق فددة علدد  االطدد   هددذا وأ  ،واحدد  آ  يف الغ بيددة والثق فددة اإلسدد مية العلددو 
 ك ند   الدي الغ ب  سق فة   الغ لبة الثق فة  أم    اإلس مية  الع بية  سق فت   ا درا   أو  ابلنقص  ابلشعور

 آنذاك. واإلس م  الع ي الع مل يف السي د  هل 
 سددد ع  قددد  أنددد  ا ؤكددد  ومدددن ،نقليلددد  ا ثقددد   الشدددب ب  مدددن بقت ددد ر   مدددن صدددو ا تخل    وكددد  

 

 .مي دّيً  األس س اترخي   ك     فيم   ا ي دية  التواري   وق م  عتم تا (1)



 تعدد ىل هللا رمحدد  القدد    الدد ين مجدد   السددل   الع مددة أخيدد  بيدد  يف  ت بيتددُ  ذلدد   علدد  الك تدب  
 كددد    الدددذين عصددد   شددديو  بدددن غ يبدددة ظددد ه   كددد    ن سددد  الددد ين مجددد   والشدددي  األبددد ار؛ رمحدددة

 مع  . ع ا  عل  :نقل مل إ  ،السل ية مع وف ق غ   عل  معظم  
   :املقالة موضوع 
 هدد661 سدنة ا ولدود تيميدة بدن احللدي  عبد  بدن أمح  اإلس    شي   دعو   بن  ج،ئية  مق رنة

 سدنة وا تدوى  1483 سدنة ا ولدود لدوس  م رتن النص اين ال اهب دعو  وبن هد728 سنة  وتويف
 عد   لدوس  وفد   اتريد  يوافدق إذ عد   ا د ئي مدن بقليدل  أكث   ال جلن  وف    بن  فيكو   ؛ 1546
 .هد952

 ا دهددد ر رغددد  أوروي شددد   بكدددل انب ددد ر  مدددن كددد  رمحددد  هللا   الك تدددب ع شددد  الدددذ  والددد،من
 العلميددة السدد حة يف التدد س  عدن كبدد   غيدد ب  ح لددة يف اإلسد   وكدد   والقوميددة؛ الوطنيددة احل كد ت 
 مجد   ألجل   استقطب الي اإلس مية للج معة احلمي  عب  السلط   دعو  إ   حىت  والثق فية،
 أحدددوا  يددد و  كددد نوا  الدددذين والعلميدددة الثق فيدددة النخدددب بدددن كبددد   أسددد  هلددد  يكدددن مل األفغددد ين الددد ين

 وق اه . وم هن  أوس ط    عل  اجل ل وغلبة علي   واخل افين اخل افة سطو   من ا سلمن
 مثددل ا سددلمن بددن يوجدد  ال  دد ذا :ا ثق ددن مددن الكثدد و  يط ح دد  الددي األسددةلة مددن فكدد  

  تقددد    كمددد   ا سددلمو     يتقددد    كددد   واخل افددة اجل  لدددة اإلسدد   عدددن فين ددد  ؛الغدد ب  يف لدددوس  مدد رتن
 !لوس ؟ م رتن دعو  بع   الغ ب 

 جت ي يدددة حب كدددة اإلسددد   يف قددد   مدددن هنددد ك أب  يقدددو  أ  ا قددد   هبدددذا أراد الك تدددب وكددد  
 ا سددلمن كددو   يف لددي  واإلشددك   عدد  ، مبدد ئي لددوس  مدد رتن قبددل والسددنة الكتدد ب  مددن منطلقددة
 آاثرهددد ، علددد  ُيدددُ فظو  وال الددد عوات  هدددذ  و ينسددد  كدددوهن  يف بدددل ،لتج يددد ل دعدددوات  هلددد  لدددي 

 ا ن دددد،من مدددن قدددد رهب  ومدددن واللرباليددددن العلمددد نين مددددن ا ثق دددة النُّخددددب أ  :األخددد   وا شدددكلة
 وا سلمن. اإلس   اتري  من يع فو  مم  أكث  وحض رت  الغ ب  اتري  من يع فو  حض رّيً 
 هددددذا يط حددددو  العدددد ب  ا ثق ددددن مددددن كثدددد    ا  وال ،قدددد   منددددذ تددددويف قدددد  الك تددددب هددددو وهدددد 
 !لوس ؟ م رتن أمث   من ا سلمن يف يوج  ال   ذا :السؤا 

 إال سددبب هلدد  لددي  واإللكرتونيددة الع بيددة الصددح فة يف ع يدد   مقدد الت  بيسدد    جتدد  وسددو 



 وهو ،اج ً  م     ألم  تيمية ابن ب  ق   الذ  اإلس   عل  النقمة أو اإلس م   ابلت ري   اجل ل
 هبددد  التمسددد   إىل يددد عو بدددل الشددد عية؛ النصدددو  يف ال،هددد  إىل يددد عو ال التيمددد  اإلصددد   أ 

 مد رتن و يتمند    الدوا ال الدذين العد ب  العلمد نين مدع يدت     ال  م   وهذا  ابلنواجذ،  علي    والعض
 اإلس  . يف لوس 

 ك تب .  هللا رح  ،ق ئمة   رس لت  ت،ا  ال ع     ق       عل  ا ق   ف ذا
 هو   ولكن  ،احلق    إىل  أق هب   وال  النص انية  ال ّينة   يف  ا علمن  أفضل  لوس   م رتن  يكن  ومل
 مل  لكن  التثلي ،  أنك وا  دع     بع    ج    فق   وإال  وانتش ره ،   دعوت   جن    يف   حظً   األكث 
 حم جم يل ىل مل خل}  ،من   ق هب   رغ   اإلس    إىل  اهل اية  هل   تكتب

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم
  : ]األنع    { ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه

125]. 
 السع   إب اهي  بن حمم  د.

  



 تيمية وابن لوثريوس 

 ال دددد  و  وال ا دددد سور ، وقددددواه  والقي صدددد   ا لددددوك وال ا سددددطور ، وقوانين دددد  احلكومدددد ت  مدددد 
 الع مددل كدد    الددذ  هددو هددذا كددل  مدد  ا شددكور ، وآاثرهدد  واجملدد مع ا دد ارس وال ا شدد ور ، وأّيم دد 
 وفديض العلد  مدن ندور هدو وإمند  احلد  ؛ هدذا إىل احلضد ر   ر ذُ   مدن  بد     والبد ل   الغد ب   ارتقد    عل 
 إال هددد  ومددد  اليدددو ، إىل ظ ددد ت  الدددي ،اخلدددوارق   هدددذ  وولددد ا ،السدددع د    تلددد   أنتجددد  الدددذك   مدددن

 ا ستقبل. يف سيظ      ج سومة
 مثددل ؛البشدد  ل احددة تعبددوا رجدد   بعددض مددث    ا  ضدد  القدد   يف للعدد مل ا صددلحو  عددُ    فلقدد 
 السدددددددل   مكتشددددددد  ال  نسددددددد و  وأمبددددددد  ،(1)البخ ريدددددددة اآلالت  خمدددددددرت  اإلنكليددددددد،  ست نسدددددددن
 بد لوا ممدن وأضد اهب  ،(7)وب تلدو ،(6)وأديسدو  ،(5)ودايف ،(4)وابستور  ،(3)وف راد   ،(2)الك  ابئ 
 .إنس   اب  يف خيط  مل مب  العم ا  وخ موا ،(8)األرض  غ  األرض

 

   ،1848  سدددنة  تدددويف  ح ي يدددة،  سددك   خددد   أو   إبنشددد    قددد    إجنليدد،   م نددد س  ستي ينسدددو ،  جددور   (1)
 .ا يس   يةالع ب ا وسوعة

  الع قدة  :اكتشد ف ت   أهد   مدن   ،1836  سدنة  تدويف  ف نسد ،  وفي،ّيئد   ورّيضد   عد مل  أمبد ، م ر  أن ري  (2)
  معيندددة،  أسدد ك  عدددرب  الك دد اب   انتقددد    إمك نيددة  اكتشددد    عندد   ندددتج  والددذ   والك ددد اب   ا غن طيسددية  بددن

 مب .أ القي س  وح   اب   و ي  يس  ،ا  الع بية ا وسوعة
  سدنة  تدويف  والكيميد  ،  ال ّيضدي ت  يف  و د يث ت  نظد ّيت  ل   إجنلي، ،  ورّيض   كيمي ئ   ف راد  م يكل (3)

 ا يس  .  الع بية ا وسوعة   ،1867
  اب دد   ُع  فدد   لألمدد اض،  وق ئيددة  وسد ئل  اكتشدد   مددن  أعظدد   مددن  يُعد    ف نسدد ،  كيميدد ئ   ابسددتور،  لدوي   (4)

 .311  ا يس  ،  الع بية ا وسوعة   ،1895  سنة تويف  البسرت ، عملية
  .1829 سنة  تويف والبواتسيو ،  الصوديو  مكتش  إجنلي، ، كيمي ئ   دي  ، هن   (5)
  التصدددددوي   وآلدددددة  الك  ابئددددد ،  ا صدددددب    خمرتع تددددد   أشددددد    مدددددن  أم يكددددد ،  خمدددددرت   أديسدددددو ،  أل ددددد   تومددددد س  (6)

  .1931  سنة تويف  السينم ئ ،
  .1907  سنة تويف  ،الع مل يف  الكيمي ئين أعظ  من يُع    ف نس ،  كيمي ئ   ب تلو، م س    (7)
  التعبددد   هدددو  هدددذا  ذلددد ؛  حندددو  أو  احليددد  ،  معددد مل  تغيددد   يف  كثددد  ا  أسددد وا  أو  األرض،  ُعمدددْ ا    يف  كثددد  ا  ن عدددوا  (8)

= 



 وهجم تددددد    (4)ونلسدددددو  ونصددددد ات    (3)وولنتدددددو  وك  اتددددد    (2)ومولتكددددد  وغ راتددددد   (1)لنددددد بليو  وأىن
 يف يبلغوا أ  ومح ست    وروش ور وسي ست    (7)وبسم ك  وقي دت     (6)وغ ريب ل    ومهت     (5)ووشنطو 
 احليددوا  عدد مل مددن اسددتنبطوا ممددن اجتمدد ع  أو رّيضدد    أو طبيعدد    عدد مل مبلدد  العدد مل علدد  لالت ضدد  
 ا لكدد ت  وهيدد  األروا  رّب   مددن ولكددن   ،ا دد   علدد  ابحملمدد   هلدد  تدُدذك  ف ئدد     واجلمدد د والنبدد ت 

  يف  افعد   عمد    يعمدل مد قل   أند  مدن ُعلد   د  ؛ا د دّيت  أفد د مدن دو  فضدل     يف  لي   والك   ات 

= 

 ني مي زي ري}  قددددد  :  الدددددذ   تعددددد ىل  هلل  ف دددددو  األرض  غددددد   األرض  تبددددد يل  أمددددد   ق؛يددددداألل
 .[48 ]إب اهي :  {هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي

  تددويف  ،والشد    ومصد   أوراب  مند طق  مددن  كثد  ا  غد،ا  ،ف نسد   إمرباطددور  ث   عسدك    ق ئد    ،بدواب ت  ابليدو    (1)
  .1821  سنة من ي  

  احلددد وب  يف  د اجمددد     يُعددد    ،-بعددد    فيمددد   أ  نيددد -  ب وسدددي   مملكدددة  مدددن  عسدددك    ق ئددد    ، مولتكددد  هيلمدددوت  (2)
  قد د   أحد    وهدو   ،مولتكد  فدو    هيلمدوت  أخيد   ابدن  اللقدب  هدذا  وُيمل   ،1891  سنة  تويف ،العسك ية

  تدويف  األوىل،  الع  يدة  احلد ب  يف  ا يد دين  مدن  عد د  يف  ه،ميت د   إلي   يُدْع،   األوىل، الع  ية احل ب يف أ  ني 
  .1916  سنة

  .1852 سنة  تويف ب يط ين، س  وسي ق ئ     ولنغتو   دوق» بلقب الش   ويل،يل، آرس  :يعين لعل  (3)
  مددددددن  كثدددددد  ا  حقددددددق  البح يدددددة،  العسددددددك ية  القيدددددد د   يف  مبدددددد    إجنليددددد،   حبدددددد    ق ئدددددد    نيلسددددددو ،  هوراشددددديو  (4)

ل  ا صددد ية،  السدددواحل  يف  قددد   أي  مع كدددة  يف  بدددواابرت  ابليدددو    ضددد    وأمه ددد   ،نتصددد راتاال   مع كدددة  يف  قُتددد 
  .1805  ع   الغ ر  ط    أو األغ  الط  

  سدددددنة  تدددددويف  ،ا تحددددد    للدددددوالّيت  رئدددددي   وأو   ،األم يكيدددددة  االسدددددتق    حددددد ب    ئدددددق   واشدددددنطن،  جدددددور   (5)
1799.  

  أم يكد   إىل  هد ب  ث   عشد ،  الت سدع   القد     يف  اإليط ليدة  الثدورات  دعد  إيطد يل، اثئد   لد  ،يبغ ر  جو ييب (6)
  عد    وف تد   حدىت  والوطنيدة  األهلية  احل وب  يف  وش رك  إيط لي   إىل  ع د  ث   ،شعوهب   سورات ودع  ،اجلنوبية
1882.  

  وكد     الوجدود،  يف  خل ت د   الدي  أ  نيد   إمرباطوريدة  ث   ب وسدي ،  إمرباطورية و را  رئي  ،بسم رك فو   أوتو (7)
  سدنة  ا نصدب  مدن  اسدتق لت   بعد    تدويف  عشد ،  الت سدع   القد     أواسد   يف  ال وليدة  األح اث  يف  كب   أس  ل 

1898.  



غ      من الن   أدب  عل  ينش  مل من كرب      .(1)ص 
 حدد  ر الددذ  األ دد ين (2)»لددوس وس  ا صددل  لددذاك ابلنسددبة وعمل دد  ذكدد ت  مددن حدد   إليدد  
 ف عد  ه  ،عشد  السد دس القد   صد ر يف األوهد   شدوائب مدن الن دوس صوخل      رق     من  العقو 
 علمد     مدن كثد   قبلد ُ  أُوذ  أند ُ  ت   الأ وبين . بين    و  معتق اهت  ك ن   وق   ،ابلن فع  للعمل
موا  ،واالجتم    الطبيعة  يف كبد   أتسد  ول عتقد د وأفدواه  . أيد ي   علد   وضدُ بوا  ،أبمد نت    فد هتُّ
 أسد  ُ  اإلنسد   وعمدل ا ؤس    مبث بة ف و ،ابإلص   ريُب د   مل إذا  شية   بع  ُ   ا   ُ   يصل   ال  الن وس

 سواقي   . صلح  العن ح ص ل  »وإذا آاثر  بعض من اإلنس   عمل وكل ،العن هو بل
 هددددذ  مبثدددل قدددد   مدددن أو  يكدددن ومل ،(3)النصدددد انية مدددن الددد،ّيدات  حددددذ  إىل لدددوس وس دعددد 

 

  ُيصدددلحو    مدددن  هددد   :األوىل  :درجتدددن  علددد   للبشددد   أمهيدددت    يف  حنا صدددل  إ    :يقدددو   أ    الك تدددب  يُ يددد    (1)
  ابلعلددد   دنيددد ه   أمددد   للنددد س  ُيصدددلحو    الدددذين  :تلي ددد   الدددي  ال رجدددة  وتددد بيت  ،  وأخ ق ددد   أدّيهنددد   للنددد س

  تعلقد   رمبد   ف يدق  هند ك  لكدن  الد  ق،  و صديل  األرض  ُعمد ا    علد   اخللق  تُعن  الي  اآلالت واكتش  
  أصدددح ب  وهددد   العلددد ،  مصدددلح   مدددن  أكثددد   أو  واألدّي ،  األخددد ق  مصدددلح   مدددن  أكثددد   هبددد   القلدددوب
  ُعلدو  رغد   الندو   ف دذا  الشدع رات؛  خمتلد       التوسعية  وال تو  احل وب حي هت  تشغل الذين السي 
  شدددد  هت   رغدددد   وهددددؤال   والصددددن عة،  وال يدددد،ّي   الكيميدددد    يف  ا بدددد عن  العلمدددد    مددددن  أن ددددع   ليسددددوا  شدددد  هت 
  جيعلددو    الندد س  أ    مددع   واآلداب،  واألخدد ق  األدّي    يصددلحو    ممددن  أمهيددة  أكثدد   ليسددوا  صدديت    وانتشدد ر
 هل .  يُلت   من آخ   ه  األخ ين

  اخل افدد ت  مددن  كثدد   علدد   اثر  أ دد ين،  كدد هن  وهددو   1546-1483  عدد    بددن  عدد    ،لددوس   مدد رتن  يعددين  (2)
  ابحل مددد  ،  رومددد   يف  الكنيسدددة  عليددد   وحكمددد   في ددد ،  الب بويدددة  الكنيسدددة  إط عدددة  عددد    إىل  ودعددد   ،الب بويدددة
  ا دددذهب  مؤسددد   هدددو  وأصدددب   الكنيسدددة،  إليددد   دعددد   مددد   تن يدددذ   وبدددن  ا لدددوك  بدددن  ح لددد   شدددعبيت   لكدددن

  وعقيدددد    الغ دددد ا ،  صددددكوك  :علي دددد   اثر  الددددي  الكنسددددية  العق ئدددد    أبدددد    ومددددن  النصدددد انية،  يف  الربوتسددددت ني
  حممد    د.  اجل يد ،  الع د    يف  مع صد    دراسد ت  :نظ ا  .هللا وبن العب د بن الك      طةووس االعرتا ،

  روالددد    احلددد ي ،  األوري  ال كددد   اتريددد   هدددد؛1427  األوىل  الطبعدددة  القلددد ،  دار  ،462   البددد ر،  علددد 
 هد.1415 الث لثة،  :ط  الع ي، الق رئ  دار  ،34   سرتومرب ،

  الشد ك  وهد   في د   خ افدة  أعظد   عدن  ابلنصد انية  ل جدع   والقد ر   العلد   ل يد   كد     لدوس  مد رتن أ   ا ؤس  (3)
  دعدد   وكددذل   وجددل،  عدد،  هللا  إىل  ونسددبت    احمل فددة  األاجيددل  بصددحة  ومؤمندد    التثليدد ؛  بدد عو   تعدد ىل  ابهلل

  النصد ر   نظد    لتغيد   سع   قوت   ب اية  يف  أن   عج ئب   ومن  إلي  ،  وال جو   التورا  تق ي  إىل النص ر 
= 



 (2)ووكليدد  ،عشدد  الثدد ين القدد   يف (1)كولدد وس  ؛الكنيسددة أحبدد ر مددن أُاس سددبق ُ  فقدد  ،الدد عو 
   ن سدد   ولكددن   ،ابخلسدد ا  فبدد ُووا ،عشدد  اخلدد م  القدد   يف (3)ويوحندد هوس ،عشدد  ال ابددع القدد   يف

 ال العظيمة واحلوادث  قبل  . من لغ   يتيس  مل مب  الن وض عل  محلت ُ  لوس وس  جنيب  بن  كب  
 أسب هب . وهتيةة نض ج  إ بع  إال   الع د  يف تظ  

 و كددي    اسددت       هيةددة علدد  في دد  وجدد   مؤل  تدد ، يف  حكيمدد   أسددلواب   بدد     ابدئ ف سددتعمل
 نشد  علد  سد ع و ُ  أك د   ، أنصد ر ا  مدن    لد ُ   ف ستج    العلم   ،  قلوب   إلي   يستميل  وتشكي   
 اآلداب  يدد أحي   اللددذا  الدد ج   ومهدد  ،وهددوات  روشددلن مثددل ؛وا ددواع  اخلطددب لقدد    إو  التدديلي ،

 اإلنشد  ، طد و  يف دوهنمد  لدوس وس وك   الن وس. من س مية  من،لة  آتلي  م   فن ل   ،أ  ني   يف
 وال تينية. واليوانية العربية اللغ ت  وأحك  ،لغت    آداب  ب راسة ُعين    أن  مع

 غ واشدُ  ذاك إذ أ  نيد  أهدل أل  األدب؛ تعلدُّ   من  منبعثة  اجلذو   هذ   أ   فظنوا  خصوم ُ   أم 
 أذواق  ، فسلم  واآلداب، وال نو  العلو  دراسة عل    واوتوف    وال وم  ،  اليوا   كتب  مبط لعة

 السدددبيل، هددذا عددن الندد س لصدد  واتصدد    ولدددذا ؛ و وي كدد   يعملددو  وط قددوا أخ ق دد ، وحسددن 
 هدددذا عمل ددد  يف شدد هن  فكددد   األدب.  تعلددد   ُيظدد وا أ  :سدددي دهت  حل ددد  األوىل أ  إىل فددذهبوا

= 

  جيدددب  الدددي  الكددد ب  مبث بددة  الي دددود  مدددن  الندد س  وأ    ا ختددد ر،  شدددعب   وأهندد   هللا،  أبنددد    أهنددد   ورأ   للي ددود،
   ي دودّيً   ُولد      يسو »  كت ب   يف  تل   أفك ر   وض م ن  ا  ئ  ،  من  الي ود علي   يُلقي  مب  ت ض  أ   علي  
  كتدد اب    وألدد   الي ددود،  تعظددي   يف  أفكدد ر   عددن  رجددع   ع مدد    عشدد ين  مددن  أكثدد   وبعدد     ؛1523  سددنة  نشدد  
  فمقدت  ؛  تعد ىل  هللا  عصدوا  أهند   ويد    الي دود،  فيد    ُُيق     -بع من  وف ت  قبل أ :-  1544 سنة نش  
  الكتد ب  حدق  يف  صد ر  وقد    ابألو ،  تعترب  وإمن   الكت ب،  هذا  تعترب  ال  اليو  الربوتست نتية العقي   لكن
  يف   مع صدد    دراسدد ت  نظدد :ا  .فيدد   جدد    مدد   كددل  تدد فض  الربوتسددت نتية  الكنسددية  اجملدد مع   مددن  قدد ارات  الثدد ين
 .465  الب ر، عل   حمم    د.  اجل ي ، الع   

 إلي .  نسبة  نالوال اني  ف قة مؤس   ، 1217  سنة ا تويف  وال و بيرت :يعين لعل  (1)
  .1153  سنة تويف السيس ك  ،  ف قة إىل  ينتم   ف نس  كل فو ،  لكسن رأ يعين: لعل  (2)
  الدددث ث  الدددرتاج    ،1414  سدددنة  ابحلددد ق  عليددد   ابحلكددد   حي تددد   انت ددد   تشددديك   مصدددل   هددد ،  و  جددد  (3)

  األوىل  ط  عقيددددل،  حممدددد    إنعدددد    د.  وعق ئدددد ه ،  الربوتسددددت نتية  الكنيسددددة  طوائدددد   :كتدددد ب  عددددن  األخدددد  ،
 .60   ،هد1435



 علد  إىل موصدل غد  ألن  ؛جي لون ُ  عل  كل  من األخذ  منع    يف  ا ت خ ين  ال ق     بعض  ش  
 ع داُ .  شية   ج ل ومن ،ال ين

 خبمسدن قي مد    قبدل الطب عدة   صدن عة   اخدرتا ُ   الد عو   بد   يف  اإلسد ا   عل   لوس وس  وس ع 
 ك ند   أ  وصد د  مجعد   . القدو  طبقد ت  بن أصح ب    ومؤل  ت   مؤل  ت    تنش  ف خذت   سنة،
  خصوصد   اجمل ور  ا م ل   س ئ  يف ارُه   تتلظ   ك ن   حن عل  احل وب، من  آمنة  أ  ني   ب د
 أوراب مم لد    األو ُ  أرعدب وقد  .(2)ف نسد  ملد   األو  وف نسدي  (1)أسدب ني  ملد    شد رلك    بن
 عش . الت سع الق   أوائل يف (3)بواب ت  ابليو  أذع ه  كم   ع    عل 

 أفكدد ر علدد  السددطو  مددن هلدد   دد  ؛وهلددة ألو  لددوس وس بقيدد   لت ددت    روميددة (4)بيعددة تكددن ومل
 اهلشي . يف الن ر س ّي  من   غ     عل  دعوت ُ  فس ت  والع مة، اخل صة
ا دعوت ُ  أخذت  أ  بع  إال  ال وم نية  الكنيسة  عل   ابخل و   يتظ ه   ومل  ،الن دوس مدن م خذ 
 البد اب م سدو  (6)ومتبدور  يف ج د ر ا فحد ق ،سد ع   اشدت    حىت (5)ارت      يف  ح سو ا  ُيس ُّ   فتئ  وم 

 

  لددد   ودانددد   سدددب ني إ  ملددد    ،1558  سدددنة  تدددويف  اخلددد م ،  كددد رلوس  أو  ،اخلددد م   شددد ر   أو   رلك  ،شددد  (1)
 أوراب. أقط ر من  الع ي  

  اخلد م   شد ر   وبدن  بيند   وك ند    ،1547  سدنة  تدويف  ف نسد ،  ملد   ،األو   ف انسدوا  :ا    يف األش   (2)
 طويلة. ون،اع ت  ح وب

  .1821  سنة تويف  ،الثور  بع    ف نس   إمرباطور  بواب ت ابليو   (3)
 ىي}  :الكت ب  أهل   عن   العب د    ألم كن   الق آ   ب    ورد   الذ    االس   هو   وهذا   ، الكنيسة  يقص   (4)
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 .[40 ]احلج:  {ىئ نئ مئ

  وال  خ صدة،  ال غدو   يُ يد    أند   فيظ د   ابللد،،  يُدؤت   ال جدل  »أصل :  :ي اينا   ق    ارت   ،  يف  حسو ا ي س  (5)
  إىل  الن دع    ُّ جيد  وإمند   يُعيند ،  أند   يُ يد    دن  ُيضدْ  ب  اللد،؛  مدن  يند    ذل   يف  وهو فيش هب ، غ ه ، يُ ي  

 ب وت. ا ع فة،  دار احلمي ، عب   ال ين  حمي  حمم    قيق:  ؛417 /2 األمث    جممع  .ن س  
 الث ل .  ف ي ري   األم  أبم   قلعت    يف  لوس   م رتن أق   األ  نية،  سكسوني   والية يف م ينة  :ومتبور  (6)



 ملوك وبعض (2)إنكلرتا مل   الث من هن   مي لة  رومية ديوا  بقتل    ه    فعن ه  .(1)الع ش  ليو 
 الد وائ  صد  ت ب   هدذا رأ  و د  ويعيند . ُيبد  كد    سكسدوني   منتخب  أل   أبذ   ين لو   ومل  ،أوراب

 ا ددرتج  في دد  تددوف  ،الوفدد د  كدد       ضددي    أشدد   تسددعة حنددو ورمتددرب  بقلعددة قصدد  يف أبقدد   خبصيصدد 
 وال انية. الق صية يف ال عو  لب  وت    ،الت لي  عل 

 وفدد ط فيدد ، القدد   يف ف يددق فدد ف ط لددوس وس، بشدد   ا ددؤرخن بددن اخلُلددْ  مسدد فة ان  جدد 
 ،الصدحيحة الرتبيدة مدن ج ندب علد  كد    أند  إال القدولن، بدن وسد  واحلقيقدة م حد ،  يف  آخ 
 ذلدد   غضددو  يف فدد رس ،األديدد   أحدد  يف واعتدد،  الدد ني ،  خدد ر  يف و هدد  أمدد   ألو   تقشدد  

 ث وافددد  ا،  حظدددً  من مددد  فنددد   ال هدددوت، علددد  يف وتبحددد  أوراب، يف مع وفدددة ك نددد   الدددي ال لسددد ة
  مدد  (3)سكسددوني  منتخددب ف يدد ري   األمدد  عدد   و دد  اإلجنيددل. مددن يدد رس ودأب  عن مدد  عدد  
 سدددددنة ويتندددددرب  مب يندددددة م رسدددددت  يف وال هدددددوت  لل لسددددد ة  م رسددددد   أق مددددد  العلددددد  مدددددن عليددددد  كددددد  

 تند و  عن ن س  وجت ف  ،اليس   ا ش ه ات  من ا  رسة علي     ت رُّ   ك ن   مب   فقنع  ، 1520
 األموا . من ال ج   كب ر  ألن س   تبيح  ال م 

 ،دّينددة أنشدد  بددل ،ب عددة لددوس وس يبتدد   مل ":الضددم  ح يددة" كت بدد   يف مو يسدد جددو  قدد  
 وبددذ  ،األمدد ا  ح،بدد  إىل واسددتم   ،ال وحيددة السددلطة خدد ق كمدد   ال،منيددة السددلطة حدد ود وخدد ق
 جد و  مبد  ومشد يعي  حم  بيد  من     رأ  حىت قليل غ   ك    فم   دعوت .  إىل  قلوهب   لت لي   البذو 

 :هبد  أعدين ،س سدة ابابوات  غلدب أند  ميدوت  وهدو ن س  ين ج  أ   ل   س    حبي   ،مل يْ   ك    م 
 األو . ف نسي  ف نس  ومل   ،ش رلك   واإلمرباطور ،الع ش  ليو 

 ا  تد ين سدواد تكثد  مدن آخد ، بعد   حيند   ي ي  عل  يت    ك    مب  إعج ب   علي   عيب  ولق 
 مبدددل  ي ددد خ و  ال مدددن وقليدددل البشددد . عددد د  مددد لو  عدددن هدددذا يف خيددد   مل ولكنددد  مذهبددد ، إىل

 

  وف تد   حدىت   1513  سدنة  الك سد   تدوىل  ا د ئتن،  بعد    عشد   الثد من  ال  تيك     اباب  ،الع ش   أوليو  ليو   (1)
 .1602  ،ا يس    الع بية ا وسوعة  . 1521  سنة

 .1908  ا يس  ،  الع بية  ا وسوعة  . 1547 وف ت  حىت   1509 من إجنلرتا مل  الث من، هن   (2)
  هدددذا  خيدددتص  أ  نيددد ،  ملدددوك  مدددن  عددد د  مدددع   ا ددد   ويتشددد ب   سكسدددوني ،  مق طعدددة  أمددد   ،الث لددد   ف يددد ري   (3)

  .1525  سنة تويف لوس ،   رتن  بنص ت 



 يف ووصددد    خصدددوم  علددد    ملددد  عليددد  خدددذأُ  وكدددذل   األعمددد  . أبسددد  عملدددوا إذا أشددد اق  
 ويقدد بل   ت  ،خطدد   علددي   يدد،ر  من ظ اتدد  يف فكدد   العصدد ، هددذا آداب  تبيحدد ُ  ال مبدد  مصددن  ت 

 تلدد   يف العدد د  جمدد   جدد رّي   كدد    ذلدد   أب  عندد  ويُعتددذر .فددي   الغميدد،  ويُوقددع شددت ئم  ، مبثددل
 ي يد  مدن حجد    يف ابجل  اهل،  خيل  وك   ن ؛ س   ق  واألخ ق اآلداب  تكن  ومل  األعص ،

 اخرتمتدد  حددىت خمدد ل ، علدد  ورد   أتليدد  وكت بددة دعددو  بدد    بددن ظددل وهكددذا .ح،بدد  إىل   ضددم  
 أوالد ا وتدد ك دعوتدد ، قلددوهُب  ُأشدد ب  ممددن  ألوفدد   خلدد   وقدد  عمدد   ؛ مددن والسددتن الث لدد  يف ا نيددة
 الك ولة. يف هب  لأته    وجة من

 ت حظ د  فلد  بعد  ومدن قبدل مدن مثلد  جد   ولكد  وأعمالهه ، حياتهه  وهذه  لوثريوس،  هذا
 خي ة أو استع اده ، ونقص ن وس   لضع  إم   لُب اهت ،  من قضوا وم   فقضوا  ،العن ية عيو 
 كدد نوا  رجدد   الشدد ق هددذا يف قضدد  كمدد   العدد  ن، الن صدد ين إىل وف قددة   اجلدد هلن، ا ن صددبن مددن

 خ جل دد  مبدد  صدد وره  تددب  ومل السدد مة ف ختدد روا لددوس وس، بدد  قدد   مدد  مبثددل القيدد   علدد  يقدد رو 
 مبد  العمدل إىل وتصد ي   ،األهدوا  خيد ل  مبد  لتص ُي   بوافعذ   أق موا أو ،اإلص   ض ور   من

 حوهل . من إض    عل  إال تصرب ال ن   وعقو  وج ا  س مة إلي  ت فع  
 لعد   هلد  يُدتد عد   ضْ  مل  وأاسد   العصههابة، هههذه مههن كبريًا  عدًدا العرب اتريخ   ف   الناظر  يرى
ُ   ومدد  اشددت  ره ،  »ابددن اإلسدد   شددي  إال وفعدد    قددوال   ابلدد عو  قدد   الددذ  -قدد   حق    إ- رْأسددُ
 مدددددن النصددددد انية يف مددددد  حدددددذ  إىل هدددددذا دعددددد  ودعوتددددد ، أفكددددد ر  يف كلدددددوس وس  ف دددددو ،تيميدددددة 
 علم م  يف متش هبن فك ا  ،الب   من  ب     ألصق  مم  اإلس    (2)بتع ية ذاك وج ه  ،(1)ال ضو 
  تيميدة ابدن مي د تق ُّ  وك   أش . لقي   الي واحملن ،أعل  تيمية ابن أ   إال  ،وحمن م   ودعوهتم 

 عدد د  ومدن اخلصددو . وكثد   الدد عو  سد ّي  يف إال ،النصدد انية ل اعيدة السدد بق أند ُ  إىل إشدد ر  كد  

 

   قد من  كمد   في د   وبقد   احمل فدة،  النص انية  أوض ر  من  يس   ش    إلبط    إال  ي  ْ ُ   مل  لوس   م رتن  أ    احلق (1)
  النصد ر   مدن  وظ د   التثليد ؛   وأعظمدُ   الكث ،  الش    العقل  يقبل   وال  ال ط    أتاب    مم  س بق تعليق يف
  االنتشددد ر  هلددد   يُكتدددب  مل  لكدددن  النصددد انية،  تنقيدددة  يف  أقدددو   دعدددواهت   ك نددد   مدددن  وبعددد    لدددوس   مددد رتن  قبدددل

 فلرتاجع.  ،ا ق    هلذا  تق متن  يف ا ذاهب  هذ  عن   سن  وق    كث  ،  ألسب ب والقبو 
 .رمح  هللا الك تب  عب ر   من أفضل حنوه  أو اإلس    تنقية عب ر  لعل (2)



 مدد  كددل   ن سددك   ينبددذ أ  الشدد ق طبددع ومددن ،عليدد    بدد اللت   ين ددع مدد  علدد  أهلدد  قبددليُ  أ  الغدد ب 
 .(1)الث ين  عل  األو    تق    علل من -م ا  وال- هو مم  التج ي   من ي ي ه 
 الددب د علدد  التتدد ر اسددتي   عندد  والدد   بدد  وقدد   ،هددد661 سددنة حدد ا  يف (2)تيميددة ابددن ولدد 

 عصدد  ، مشدد ي  عددن والع بيددة واألصددو  ال قدد  ف خددذ عمدد  ، مددن الس دسددة يف وهددو دمشددق، إىل
 ابددن ُي ظد  ال حد ي  كدل  إ  :قيددل حدىت مد ات  السدتة الكتددب و دع ،واحلد ي  ابلكد   وعدين
 ال قد  أصدو  وأحكد  ،الثبد  احلجدة فيد    فكد   ،القد آ  ت سد  علد  وأقبل حب ي ، لي   تيمية

 صددد ر حدددىت اإلسددد   اتريددد  ودرس العلدددو ، مدددن وغ هددد  وا ق بلدددة واجلدددرب ،واحلسددد ب  وال ددد ائض
 روس ئ  . عل  ورد اإلهلية ال لس ة يف نظ  ث س عة، س عة  أهل  وعل  علي  تواىل م   يسلسل
 ألد  وقد  ،ونسي   شية   ح   فم  ؛الع رضة  وش    اخل ط   توق   بن  اجلمع  يف  خ رقة  ك  

 وكتددب وا بت عددة؛ الضدد لة ال دد ق علدد  والدد دود والكدد   واحلدد ي  واألصددو  وال قدد  الت سدد  يف

 

 تع ىل   هللا   فع    وأجن س  ،   وألواهن   بل اهن   حسب   عل    الن س   هب    يتم ي،  ال   احلق   إىل   اهل اية   كن ةمُ   (1)
 يت  وتو   ال  ، والض    االهت ا   عل   ا ق ر   ول ي    البش   وجل   ع،  هللا  خلق   فق   هذا؛  غ   يقتض 

 يش    م  عل   واد خ   ،بعض    سبح ن   من عل   ،للتوفيق أسب ب  من  جعل   مب  وجل ع،  هللا  توفيق يف  إال 
 اخل ،   ط يق  : الط يقن  أ :   [10]البل :  {جب هئ}  :الق ئل  ف و  وتع ىل،   سبح ن   من  
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص}  تع ىل:  وق    ،الش   وط يق

 سوا ،  هذا  يف   ف لن س  [78  ]النحل:  {حف جف مغ جغ مع جع
 زي ري ٰى} ،وأسب ب  أس ار  سبح ن  وح    يعل   الذ   لل    التوفيق يف  إال  يت  ضلو  وال 

  { جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 األوربين   ،متي    من   الك تب  ذك    مم   وج هة  أكث   أخ   أسب ب   لوس   دعو   أتس   ولس عة  [213  ]البق  :
 ا ق  .   هلذا  ا ق مة  يف   ذك هُت    ،ا ش قين  عل 

  ت مجتد   يف  انظد   اإلسد  ،  شدي   العبد س  أبو  احل اين  تيمية  بن  الس    عب    بن  احللي   عب    بن  أمح   :هو (2)
  العمد ا ،  وعلد   مشد   ع،يد   :مجع د   قد و ،  سدبعة  خد   تيمية ابن اإلس   شي  لس   اجل مع  كت ب
 هد.1422  الث نية، الطبعة  ال وائ ،  ع مل  دار



 مرتمجي  أح  وابل  ،(1)فثلثم ئة مؤل  ت  أم  ك اس،  آال  أربعة رواية   عل  بلغ   ع ي    فت و 
 أح . إلي  يسبق  مل مم  وكل   جمل ، مخسم ئة تبل  اآل  إىل تص ني   أ  أبع  وم  :فق  

  ك هنددد   مبيضدددة مسدددو د    وميلي ددد  ،ليلدددة يف ال سددد لة يكتدددب ب اعتددد  وسددد عة ق ُيتددد  جلدددود  وكددد  
 أُ يُقد    الند فع، العلد  ةأشدع   جممدع درسد  وك   ،النقل إىل إال  ت   ال اظ ي   أم    مسطور   ك ن 

 كددد    علم ددد  أل  ابلعلمددد  ؛ واتسدددم   ممدددن مع صددد و  حسددد   وهلدددذا ؛أقوالددد  سدددطور يف اإلخدد  ُ 
 ال ر. يشب  يقينًي  ك    وعمل  ،اخل   يشب  متوي ًي 
 ال أند  والسد مع ال ائد  ظدن   ال ندو  مدن فدن   عدن سةل إذا اإلم   ك    :(2)ال،ملك ين ابن  ق  
ا أ  وحكد  ال دن، ذلد   غد   يع    إذا الطوائد  سد ئ  مدن ال ق د   وكد   مثلد ، يعد   ال أحد  
 اظدد  أندد  يُعدد   وال ذلدد ، قبددل ع فددو  يكونددوا مل مدد  مددذاهب   سدد ئ  يف اسددت  دوا معدد  جلسددوا
ا  فد ق إال غ هد  أو الشد   علدو  مدن كد    سدوا    العلدو  مدن علد   يف  تكل   وال  مع ،  ف نقطع  أح  
غ     ولددذا أق اندد ؛ فيدد   قدد   و دد  والنحددل، ا لددل أهددل مددن كثدد ين  ف دد   ،عصدد   يف العقدد   بدد  شددُ

 وعددد   واألوليددد   والشددد  ا  ابلصددد حلن ستشددد   واال ابألمدددوات  لالتوسددد   تددد ك إىل النددد س يددد عو
 إذا الدد اع  دعددو  جييددب هللا أل  ؛واخل ئددق اخلدد لق بددن الواسددطة وأنكدد  قبددوره ، علدد  اإلسدد ا 
 الصددددوفية يف وتكلدددد  آرائ دددد ، بعددددض ال  سدددد ة علدددد  وأنكدددد  ندددديب ، أو ويل   وسدددديلة    ُدو  دعدددد  ،

 و عددد د   والصدددح بة، ال سدددو   مدددن عليددد  كددد    مددد  إىل اإلسددد م  الددد ين إرجددد   وأراد ومدددذهب  ،
 فوجددد  ،اإلمددد ر  ع يددد    رمبددد  أنددد  و عمدددوا دسيسدددة، قدددوافل    يشدددن مددد  عليددد  هلددد  يتوجددد  ومل ،و وآذ  

 وال اإلمددد ر  إىل يتطددد  ُّ  تيميدددة ابدددن أ  قتصددد    ال الكت تيدددب أوالد أ  مدددع ،إليددد  السدددبيل أعددد او 
 .(3)ل  عصبية

 

  اإلسدد    شددي   لسدد    اجلدد مع   يف  لدد   الددذهيب  ت مجددة  نظدد ا  .جملدد    ئددة الث مث  علدد    ادت  أهندد   الددذهيب  كدد ذ   (1)
  أكثد   في د   ذكد   اإلسد    شدي   مؤل د ت  يف  رسد لة  هدد(749  :ت) ا غد ي ُرشديق بن وحملم   .269 
 .282  ،اإلس   شي   لس    اجل مع   مؤل  ؛  400 من

  /7  الوفيد ت  فدوات  .هدد727  نةسد  تدويف  ،ال،ملكد ين  ابدن  الد ين  كمد    الواحد ،  عبد    بدن  علد   بدن  حمم   (2)
4. 

  ،ال ولدة  علد   خطد   مبتد    أند   عد واد    ،ا نبجد   نصد   لد   نصدب    لد ،  ُنصدب   الدي  ا ك ئد    إحد    هدذ   (3)
= 



 ال جدد  ؛ أبطدد   عليدد  يصددرب وال األط دد  ، نواصدد  لدد  تشدديب مدد  األهددوا  مددن يلقدد  ف خددذ
 وجد أ .(1)وبتدوال  حللوشد   بن ئبد  واجتمع ،هد699 سنة الترت  غ  ا   نوبة  يف  بن س   ق    وق 
 الشدد   علدد  انقضددوا  دد  التتدد ر حلدد ب  ال ولددة أركدد   واستصدد   ،وبكددت   ونصددح   ا غددو  علدد 

 واجتمدع ،ا شد ور  شدقحب وقعدة يف هدد702  سدنة  احلسدن  ا وق   ووق   الصواعق.  انقض ض
 جبددل يف الكسدد وانين لقتدد   أربددع سددنة وذهددب .(2)اجل دد د علدد  ضدد م وح    والسددلط   ابخللي ددة
  .(3)لبن  

 علدددي   فظ ددد  ،األفددد   السدددلطنة ائدددب حبضددد   عقددد ت  الدددي اجملددد ل  يف ا خددد ل ن واظددد 
 وأكد ب  القضد   حبضدور اجمللد  لد  وُعقد   مصد  إىل ذهدب ث طد ئعن. قول  إىل ف جعوا  ،ابحلجة
 فعق  ذل   بع  خ   ث ، ونص    سنة أخوا  ومع  اجلبل بقلعة يوس  جب    يف  فحب   ،ال ولة
 مدن بد د  وأُمد  ،الربيد  علد  الشد   إىل بتس    أُم  ث ،اال  دية  يف  لك م   سبع  سنة  جمل   ل 

 يف وُجعدل اإلسدكن رية إىل توجد  ذلد   وبعد   ، أيضد     ونصد     سنة  القض    حبب   وسجن  ،م حلة
 دمشق. إىل توج  ث ،أش   مث نية في  أق   ب  

= 

  مد    ابإلسدكن رية  وسدُجن  ،هدد705  سدنة  األمد   هلدذا  مصد   إىل  واست ع   والقض  ،  األم ا   علي  وأل ب
  هللا  فضدل  البدن  األمصد ر  مسد ل   عدن  ،322   اإلسد  ،  شدي   لسد    اجلد مع   مدن  .مص   إىل  ع د ث 
 .عم  ال

  إىل  التتد ر  وعد د  دمشدق،  ألهدل  مند   األمد     وأخدذ   التتد ر،  سدلط    قد  ا   مبحمدود اإلس   شي  اجتمع  (1)
  ،الق ئد    ف ط عد   واحد ،  حجد   إىل  في د   يبدق  مل  ولدو  تسدليم   بعد   القلعدة ق ئ   تيمية ابن ف م  دمشق،
  وأراد  ب مشدددق،  يطدددةاحمل  القددد    مدددن  وأسددد وا  وهنبدددوا  التتددد ر  وسدددلب  دمشدددق،  ألهدددل  اخلددد   ذلددد   يف  وكددد   
  بنوابد ،  االجتمد    لد   وتسدى  ل مشدق  عد د  ث   ،الدو را   عند   فحجبد  ،أخد   م   بق  ا   االجتم   الشي 
  الب ايدة  عدن  ،409   اإلسد    شدي   لسد    اجلد مع   مدن  .لألسد    وفك ك  كث   خ  ذل  من فحصل
 كث .  البن  والن  ية

  وت   الشدد  ،  لنصدد    مصدد   مددن  القدد و   علدد   وحثدد   للسددلط     سدد ف   الددذ   هددو  رمحدد  هللا  تيميددة  ابددن  كدد     (2)
 والن  ية.  الب اية عن  ،415  اجل مع  .التت ر  عل   وانتص وا ذل 

  رجدددع   ث   ،اإلسددد    شدد ائع   وألددد،م    فح صددد ه   ،النصدد ية  الط ئ دددة  حيددد   كسدد وا    إىل  تيميدددة  ابدددن  خدد    (3)
 والن  ية.  الب اية عن  ،418   اجل مع   .عن  



 مدن اب نع السلط   كت ب   ورد   ،ابلقو   يتثل   ال وأن  ابلط ق احلل  مس لة يف  تكل   و  
  وبقد  ،العلد  كتمد    يسدعين ال :وقد   ،أفكد ر  كت   أ  بع  هب   اإلفت    إىل  هو  فع د  ،هب   ال تو 
 جبدواب  أعد او  لد  ظ د  ث ، يومد   عشد  ومث نيدة أشد   مخسدة  دمشدق  بقلعة  حب   أ   إىل  كذل  
 عشدد ين حنددو مددن بدد  أجدد ب  قدد  كدد    ،والصدد حلن األنبيدد   قبددور إىل ال حدد   شدد    لة مبسدد قيتعلدد  
 القلعة. يف جبعل  (1)هد726 سنة السلط   م سو  فورد ،علي  عوافشن   ،سنة

 الت سد  علد  وكتدب ،ا بت عدة علد  والد د   والتصدني  والدت و  العبد د   عدن  ي رت  مل  وهو  هذا
 ،ا  س ين من خلق عل  التبس  كث    مواضيع في   أوض  ،ن  ئ   عل   تشتمل  ص حلة  مجلة
 مددن ُمنددع الددب د يف كتبدد   مدد  انتشدد  و دد  ع يدد  . جملدد ات  بسددبب   حددب  الددي ا سدد لة يف وكتددب
 علددد  يكتدددب ف خدددذ ،وورق وقلددد  ودوا  كتدددب  مدددن عنددد   كددد    مددد  وأخ جدددوا ،وا ط لعدددة الكت بدددة
 الددنق . أعظدد  مددن عليدد  كدد    مندد  كتبدد   ندد،    إ    :فقدد   ،ذلدد   عليدد  شددق   وقدد  ،ابل حدد  احليطدد  
 وهدد   ،وقعدد ت   وتد  دمشددق فق مدد  ،هدد728 سددنة اليقددن وافد   حددىت أشدد   ا ذلد   علدد  وبقد 
 مند ر يبكدو  ،نسدمة ألد  مب ئي والنس   ال ج   من شيعو  من  رفق      ،جن  ت   يف  ميشو   الن س

 وإخ صد  ا نكد  عدن وهنيد  اب ع و  وأم   وعقل  وعمل  وشج عت   وسخ ئ    ه    يف  اإلس  
 الن دوس  وين د   من د  يدةن   تيميدة ابدن كد    ةوسنيد   بد   بعض من مش    خيل  ومل  والعلن.  الس   يف

 ،ب  للتربك نعش  عل  عم ئم   أو أن س   الن س لق  إو  اجليوب  وشق    الص ور  كض ب   ؛عن  
 حندو في د  دفدع رأسد  علد  ك ن   الي الط قية إ  :قيل غسل .  م    من  فضل  م   بعض    وش ب 
 مب ئدة سدي    للقمدل طد د ا عنقد  يف ويعلقد  ال،ئبدق في  ك    الذ  اخلي  إ  :وقيل  ،دره   مخسم ئة
 .(2) درمه   ومخسن
ا اليددو  إىل ابق وقددرب   ،يتدد،و   ومل اإلمدد   مدد ت    علدد  دمشددق، غدد ي الصددوفية مقدد ب  يف وحيدد  

 

  أندد   ريددب  وال  328  ُكتددب  الشددي ،  وفدد    اتريدد   وكددذل   شدد ،  بدد   طبدد ع   خطدد   وهددو  326  اجمللددة  يف  (1)
 الط بع. من

ل  ممد   كثد  ا  أ    شد   وال  والن  يدة،  الب ايدة  يف  كثد   ابدن ذل  ذك  (2)   ومل  ي ضد  ،  تيميدة  ابدن  يكدن  مل  ممد   ُعمد 
  بضددواب   منضددبطة  غدد   عواطدد   هدد   إمندد   ذُكدد   ممدد   وكثدد   ؛  هللا  رسددو   جندد     يف    الصددح بة  يعملدد 
 الش  .



 ختليدد  علدد  ح صدد   شدد   علدد  قبددوره  دسدد ت  ممددن واألمدد ا ، العلمدد   مددن في دد  دفددن مددن كثدد  
 الد عو  يف قد م  علد  متشدو  مدن ّي إلديك  :مقد   أبفصد  يند د  ح لد  لس   فك    أ  ئ  ،

  ،يدددعل   يعلددد   وال يعلدددو فددد حلق   واخلسددد ، العسددد  وُتسددد مو  الشددد ائ  فت قدددو  ،اإلصددد   إىل
 قدددد وا   ُمو هدددد  ولددددو تدددد،و  واألعدددد اض الدددد ه ، مدددن  حيندددد   ابلسددددواد  صددددبغ   ولددددو تبقدددد  واجلدددواه 
 .وأجي ال  
 يتبد در ورمبد  واحد . بقد   األوري ا صدل   تقد    الدذ  العظدي  (1)اآلسدي و   ال جدل  هو  هذا

 وانتشددد ت  ،مبكددد و  إليددد  يصددلوا فلددد  ،قومددد  مدددع السي سددة أحسدددن لدددوس وس أ  ا طددد لع ذهددن إىل
 .(2)وأوذ  ف ضط   ُيسن   مل وذاك ،دعوت 

 

  وأوراب   آسددي »  ذاك  آ    سدد ئ    ك ندد   الددي  ابلثن ئيددة  أتسدد   الك تددب  وأظددن  آسددي ؛  قدد ر   إىل  ا نتسددب  :أ   (1)
  تعدد ىل  هللا  وجدد   سددو   دافددع   أب   دعوتدد   تكددن  مل  تيميددة  وابددن  اآلسدديوية؛  للن،عددة  ل نتصدد ر  ا قدد    ف سددتغل  
  دعدو   مدن  تعد ىل  هللا  قيضد   مد   لدوال  بد   تذهب  أ    ك دت  وخ اف ت  تُد  ه ت  من  ش ب  مم  اإلس   وإنق ذ
 .رمح  هللا اإلس   شي 

  وابددن  ك لددذهيب  لدد   تدد ج   مددن  بعددض  كدد  ر    معددى  لدد   االنصددي    عدد    أسددب ب  أحدد    وهنددُ وك  تيميددة  ابددن  شدد      (2)
  الدددي  ا ندد ظ    جمدد ل   ك نددد   فقدد    رووهدد ،  الددي  الت رخييدددة  الوقدد ئع   مددع   يتعددد رض  لكندد   العمدد  ؛  هللا  فضددل
  جمدد ل   وكددذل   أحدد ؛  إىل  في دد   أسدد    أندد   الشددي   عددن  يُنقددل  ومل  واألّي ،  ابلسدد ع ت  طويلددة  لدد   ُعقدد  ت
  وج  د   الدي  رسد ئل   قد أ  ومدن  احللد ،  غ   في    عن   يُدْع     مل  علي   لُيحك  للقض   في   أُقع     الي احلُك 
  نصد   إىل  رسد لت   مثد ال    لذل   ولنجعل  ا ق م ت،  وح    األدب  غ ية  متضمنة  وج ه  خ ل    من إىل

ا  عددد ا   تيميددة  ابدددن  عدد د   الدددذ   ا نبجدد    الدددي  سددجنت   وآخ هددد   سددجن ت ،  مدددن  عدد د  ورا   وكددد     ،شدد ي  
  هللا  »بسددد   :هدددذا  خلصدددم   رسددد لت   يف  يقدددو   مددد ذا  -هللا  رعددد ك-  ف سدددتمع   ؛رمحددد  هللا  لقلعدددةاب  في ددد   مددد ت
  فدت   نصد ،  ال دت   أي  الن سد   السد ل   القد و   العد ر   الشدي   إىل  تيميدة بنا أمح   من :ال حي  ال محن
  ج دد    يف  واجلددن  اإلندد   شددي طن  علدد   ونصدد    أولي ئدد ،  قلددوب  علدد   بدد   فددت   مدد   وظدد ه    ابطندد   علدد   هللا

  قدد    تعدد ىل  هللا  فدد     :بعدد    أمدد   -:يقددو   أ    إىل-  لشدد عت ...  ا وافقددة  احملم يددة  لط يقددةا  بدد   وهنددج  وإخ  ئدد ،
  ا سدددلمن  خ صددة  عندد    لددد   وجعددل  والدد ني ،  الددد ين  يف  وظدد ه    ابطنددة  نعمدددة  بدد   وأنعدد   الشدددي   علدد   أنعدد 
  حسددن  مددن  بد   تعدد ىل  هللا  منحد    دد   إليد   ومددود   عليدد ،  من،لدة  فسدد د ا  وال  األرض  يف  اعلدوً   ي يدد و    ال  الدذين
ا  لدد   كدد د  الددذ   خصددم   خطدد ب  يفرمحدد  هللا    ك مدد   هددذا  .. .والقصدد    ا ع فددة   مدد ت  حددىت  عظيمدد    كيدد  

 !السي سة؟ ُُيسن ملرمح  هللا    إن  "يُق    فكي   كي  ؛  بسبب  مسجوا  
= 



 إىل الوصدددو  دو  فحدد   ي عددل، أ  الواجددب فعددل تيميددة ابددن أ  جيدد  األمدد  يف يددرت و   ومددن
= 

  ،السد طن  مدع   خي جدوا  مل  مد   للج د د  معد   وخ جدوا  أحبدو   حدىت  الن س  مع   السي سةرمح  هللا   أحسن بل
  و دد   ا دد  ،  هددذ   إحدد    مددن  سدد ف   كلمدد   القدد ه  ،  ومددن  اإلسددكن رية  ومددن  دمشددق  مددن  لوداعدد   وخ جددوا
  العلمد    مجيدع   جلن  تد   خد    بدل  عدذر؛  ذو  إال  خيد    مل  مدن  يبدق  ومل  دمشدق،  أهدل  كدلُّ   جلن  ت   خ   م ت
  يف  كثدد   ابددن  ذكد ه   س سددة  إال  العلمد    مددن  جن  تد   يف  اخلدد و   عدن  يتخلدد   ومل  وا خد ل ،  مددن    ا وافدق
  سددبب  وكدد     عليدد ؛  والتحدد يض  لدد   العدد او   شدد ي    كدد نوا  هندد ،  أذكدد ه   أ    أريدد    وال  والن  يددة،  الب ايددة
  علد   ونقمدت    لد   الند س  حمبدة  لشد    ؛رأوهد   إذا  الع مة  تقتل    أ   خ فوا أهن  جن  ت  إىل خ وج   ع  
 .رمح  هللا  مظلوم   بسجن   سبب    ك     ومن أع ائ 
  لقتدددد    معدددد    دددد ك  األفددد    آقددددو   الدددد ين  مجددد    دمشددددق  يف  السددددلطنة  ائدددب  إ    حددددىت  السدددد طن  وأحبددد 

  أخدد    إندد   حددىت  غدد  ،  لعدد مل    يكددن  مل  مدد   وهددو  ا نكدد ،  عددن  والن دد   اب عدد و   األمدد   لدد   وأطلددق  الب طنيددة،
  عليدد   قدد ئ  ألند   إال  لشدد    ال  صصدد  ،  ابدن  الق ضدد   سددجن    د   السددجن  مددن  ا د،   الدد ين  مجدد    الشدي 
  مصدد   يف  أبقدد    إندد   حددىت  قدد وو    ابددن  الن صدد   ا لدد   السددلط     وأحبدد   للبخدد ر ،  "العبدد د  أفعدد  "  كتدد ب
  الب ايدددة  يف  كثددد   ابدددن  كتبددد   فيمددد   ا تتبدددع   وجيددد    كددد  ،  ذلددد   كدددل  ب؛الطدددُّ     عليددد   وليشدددتغل  النددد س   لددديعل  

  يف  اهلدد د   عبدد    ابددن  كتبدد   وفيمدد   ،404   اإلسدد    شددي   لسدد    اجلدد مع   كتدد ب    دد  مؤل     ومجددع   والن  يددة
  ال  ابحلدددق  قدددواال    كددد   رمحددد  هللا    لكنددد   تيميدددة؛  ابدددن  اإلسددد    شدددي   من قدددب  بعدددض  ذكددد   يف  ال ريدددة  العقدددود
  مدن  أح د   مد   وهدذا  وا لدوك؛  علمد  ال  مدن  اخل صدة  عند    أ   الع مدة  عند    بي ند   وق   ح     مىت  في  ي ار 

 علي . أع ائ  كي    أبواب وفت  ، حس د    وأغ ظ  علي ،       
  يف  دعوتدد   أسدد  ت  فقدد    صددحي ،  فغدد   لددوس   مدد رتن  دعددو   انتشدد ت  كمدد   نتشدد ت  مل  دعوتدد   أب    القددو   وأمدد 
  مل  وو  قد   ابدن  الن صد   ا لد   بعد    ا لدوك  أ    إال  ا غد ب،  ويف  ورا    ومد   والعد اق  ومصد   الش    يف حي ت 
  عند    كد     م   العلم    عن    يكن  ومل  تيمية،  ابن  بع    أعلن    من ض يقوا بل وه ،  يُع،   فل  ، علي   يكونوا
  واخل افددة  اجل دل  عد د  حدىت  يسد  ا  إال  وف تد   بعد    الند س  يلبد   فلد   ومهدة،  وشدج عة  وجلد    قدو   مدن  الشدي 
  كدل   مدل  الكتدب  يف  بقي   ال عو   هذ   أ    وهو  م  ،  ف رق  مع   ،دعوت   قبل ك     كم   الن س وتضليل
  األوقد ت  غ لدب  يف  يتن قلوهند   الصدحيحة  والعقيد    وال ّينة  الرب  أهل وظل ا خ ل ن، ت فع  الي احلجج
  أئمددة  بنصدد ه   وقدد    الوهدد ب،  عبدد    بددن  حممدد    الشددي   دعددو   وا سددلمن  لإلسدد    هللا  قدديض  أ    إىل  ا،سدد ً 

  قو قد    لدألا ،  الشدم   وجتلد   ،األّي   غد ب   يف  بد   علدق  مد  وأ ا  ،الد ين هللا دفج    ،السعودية ال ولة
  األو   هلل  واحلمددد    لألواخددد ،  األوائدددل  تددد ك  وكددد   تيميدددة،  ابددن  فيددد   يمدددل  كددد     مددد   السدددعودية  األيددد    علدد 

 واآلخ .



 كد    مدن ،(1)غد   بد  االضدط   ُيسدن ال  عمد   سدك   ولدو  ، آن     ا  ر   العوارض  تل    الغ ض
 كشدج عت   وشدج عة كعلمد    وعلمد   كعقلد   عقد    األمدة تندتج قد و  عشد   كدل  وم   !مق م ؟  يقو 

 .(2)األق ار أهل تن صب ب ح  م  األق ار ولكن كص  ت ،  وص  ت 
 قسد  )إذ األخد   الق و  حوادث  أعظ  ي   عل  ظ  ت  أب - قيوف    مل  لوس وس  أ   عل او 

 مندددذ ال دددن وطدددي  بين مددد  محددد  ،وب تسدددت ني كددد سوليك   :متبددد ينن شدددط ين إىل أوراب إبصددد ح 
 ذك   أو في ، للع د  خ رقة بقو  -عش ( الس بع الق   منتص   إىل  عش   الس دس  الق    أوائل
 جمد ال   وجد  عصد  ، مدن صدحيحة نسخة التحقيق عل   ك    ولكن   ؛مثل   بش   أوتي م   م   وعل 
 علدد  وجدد   منشدد    وأحسددنُ  فكتددب، ةفمتشددو    ون وسدد   فخطددب، واعيددة وآذاا   فجدد  ،  فسدديح  
 إلي . األذ  وصو  من مح   الذ  العظي  ا ل   ذاك بغيت  نيل

 عواوشددن   فيد  فسدعوا مع صد و ، ذلد   مدن ف سدت   ،قدد ر   ع رفد   الشدعب فكد   تيميدة ابدن أمد 
 ين عددو  مل ولكددن   ، حبدد   علدد  جبلدد  أّيمدد  يف واألمدد ا  ا لددوك قلددوب  أ  لدد  يُعجددب وممدد  عليدد .

 ان ض       لوس وس م خ    كم   تيمية ابن الظ و  م    خ    ولو أع او ،  ب   وش     بسلط هن 
 مك  . كل  من األهوا  تي ر يتق ذف  وت كو  حول  من  القو 

 قيددد ده . وس سدددة اخلددد  مدددن قددد هب  مدددع لكدددربائ   تبدددع أهلددد  أ  ا شددد ق يف العجيدددب ومدددن
 نددور انبثدق  دد  رأيد  ولدذا ؛(3)شددعوهب  بصدوت  إال ينطقددو  ال ألهلد  تبدع وكددرباوه  الغد ب  وأمد ا 

 

 أسبتن . م   والصواب  (،غ )  :اجمللة يف (1)
ة ل  وقدد      هللا  رسددو   حدد ي   الك تددب  ذكدد   لددو  العبدد ر   هددذ   مددن  األحسددن  كدد     (2)   أشدد ُّ   الندد س    أ ُّ   :سددُ

 .(3289) الرتمذ  روا  ف ألمثُل  األمثلُ  ث   الص حلو ، ث   »األنبي ُ ، :ق    ب   ؟
  أ    علددد   ُجبلدددوا  وغدد بي    شددد قي    مجيعددد    ف لندد س  عليددد ،  هللا  ةرمحددد  الك تددب  مدددع   قنت ددد    ال   ممدد  الددد أ   هددذا  (3)

  انتشدد ت  أ    وبعدد    في دد   احمل فددة  النصدد انية  انتشدد ر  قبددل  أوراب  ع شدد   لددذل   ملددوك  ؛  ديددن  علدد   يكونددوا
  الشددعوب  كدد     فقدد    النصدد انية،  ظ ددور  مددع    اد  وقدد    عظيمدد  ؛  ق دد  ا  مق ددور   وشددعوهب   في دد ،  ال ّينددة  هددذ 
ا   العصدور  وكدذل   الوسدط ،  العصدور  قبدل  مد    دُ     حدىت إقط عيد هت ، يف يعملدو   واألابط   للنب   عبي  

  إلي دد   يسددتمع   ومل  طويلددة،  قدد وا    مسددتعب    الشددعوب  فك ندد   العبيدد ؛  وعصددور  اإلقطدد    بعصددور  الوسددط 
 ألجل  .  يتغ وا أ   عن فض    احلك  

= 



 تعمددل فلد  ،ا ن فسددة مدن عقبدد   د  االنقسد   هبددذا أوراب اسدت  دت  لددوس وس بعد  أوراب يف التمد  
 ه تيد   تشد كل  حىت ،فربغم   س دهت   ب ض يكن مل إ  ج رهت   وقل هت   إال   افع    عم     مملكة

 يف اخل د  السدبب فد   غد و وال ،قلدي    إال وعم اهند   ومع رف د   وإداراهتد   حكوم هتد   هبيةة  ا م ل  
  الدد ين روسدد   أ  ذلدد   واألعندد ت. الشدد   ب ضددل كدد    إمندد  تيميددة ابددن مددن أكثدد  لددوس وس جندد  

= 

  الشدددعوب  مت بعدددة  لبددد  ؛رمحددد  هللا  الك تدددب   تدددوه    كمددد   أوربيدددة  خ صدددية  للشدددعوب  احلكددد    مت بعدددة  فليسددد 
 العصور. كل  ويف مجيع    األرض أهل  س ئ  يف  األغلب الص ة ه   لكربائ  
  أوراب  غدد ب  وأمدد ا   ا لددوك  فدد     وفق دد ؛  جدد    هددو  وإمندد   الق عدد  ،  هددذ   عددن  خ رجدد    اللوس يددة  انتشدد ر  ولددي 
  نتيجددة  وأسدد ّيئ    شدعوهب   مددن  األمددوا   وحصد ه   علددي  ،  رومدد   كنيسدة  آاب   سددطو   مددن  سدةموا  قدد    كد نوا
  وآابئ د ؛  رومد   كنيسدة  عدن  ل ن ك ك  ف صة  لوس   م رتن  دعو   فج  ت  علي  ،  اجلنة  وقصور  الغ  ا   بيع 

  ليتخلصددوا  لددوس   دعدو   جدد  ت  فقد    الدد ب،  وكلمدة  ال ينيددة  الدد و   بسد    الكنيسددة  سدطو   ك ندد   وحيد 
  أقد ب  ألهند   لدوس   مد رتن  دعدو   األ د نيو    أحدب  نع   ال ب؛  وكلمة  ال ين  بس   أيض   السطو  هذ  من
  مع دد   وف نسدد   أ  نيدد   يف  وا لددوك  األمدد ا   يقدد   مل  لددو  ولكددن  الكنيسددة،  خ افدد ت  مددن  والعقددل  القلددب  إىل

  اإلصد حية  الد عوات  مصد   عن  اللوس ية  مص   لك     واالقتص دية،  االستق لية أه اف    قق لكوهن 
  ابلنصدد    دد   مل  لكن دد   لددوس ،  دعددو   مددن  نقدد    أكثدد   وك ندد   بعدد ه ،  جدد  ت  والددي  قبل دد   جدد  ت  الددي

 السي س .
  لإلصدد    الشددعوب   تشددو    أ    مددع   وإسددب ني   وف نسدد   إيط ليدد   يف  تشدد راالن  يف  اللوس يددة  تددنج   مل   دد ذا  ث 
  ف نسددد   يف  لدددوكوا   األمددد ا   أ    :واجلدددواب  ؟إليددد   واإلجنليددد،  األ ددد     تشدددو   عدددن  يقدددل  ال  البقددد    تلددد   يف

  ن ددوذ  ضدد    اللددوس ين  دعدد   يف  أرب  هلدد   يكددن  مل  وهلددذا  الكنيسددة،  مددع   مصدد حل    بقيدد   وإسددب ني   وإيط ليدد 
 الكنيسة.

  البعيدددين،  وجيدد   :ت مجددة  ن؛يوآخدد    ب جنيدد   جدد     :أتليدد   ،273  /2  العدد  ،  أوراب  اتريدد   موسددوعة  :نظدد ا
  االجتمددد    علمددد    ت سددد ات  مدددن  عددد د  يف  وانظددد    .1995  األوىل  :ط  بددد وت،  عويددد ات،  منشدددورات
  جد  ؛  شدوق   ت مجدة  ب ينتدو ؛  كد ين  :أتليد   ؛78   احلد ي ، العقل تشكيل :الربوتست نتية النتش ر
   هد.1405 الكوي  ا ع فة، ع مل سلسلة
  كتدب  ألند   ق لد   فقد    شدعوهب   مدُ اد  علد   عصد    يف  أوراب  حكد    سد   منرمح  هللا   الك تب ذك   م  وأم 

  شددددعوهب   أوراب  حكدددد    في دددد   قتددددل  والددددي  بعدددد ،  األوىل  الكونيددددة  احلدددد ب  تقددددع   فلدددد   ، 1903  عدددد    ا قدددد  
 مجل. وال  في    ألح   اقة ال ح ب يف الع مل  وشعوب



 إىل وسدددع  الن دددوس ع فت ددد  وط هتددد  اشدددت ت  فلمددد  ،عظيمدددة روحيدددة سدددلطة أوراب يف هلددد  كددد  
 من  . اخل  
 ومدد  ،ا سدديحين عندد  احلدد  ذاك بلدد  افددذ حكدد  فددي   الدد ين ل وسدد   فلددي  ا سددلمو  أمدد 
 ابب  مدددن إال يكدددو  فددد  للعلمددد   الشدددعب بعدددض استسدددل  وإ  ،أدي إال تبصددد ت   إ  حكم ددد 
 ا ددذهب أ  علدد  ،اإلصدد   يف الن ددوس فكدد ت  قلمدد  ولددذل   ،الواجددب (1) ض ددال ال اجمل ملددة

 ينقلوهند  دعوتد  أش بوا من فتئ وم  ، وأشي ع   أنص ر ا يع   مل تيمية ابن ب  ق    الذ   اإلص ح 
 يف ابلد عو  جد ه  الدذ  الوهد ب  عبد  بدن حممد   مدن إىل األّي  تدوايل  علد   ص ر  إىل  ص د  من
  وإ  النمدو يف آخدذ  تد،  ومل ،الغ بيدة اهلند  إىل  انتقل   ث  ،مس عي   ف مث ت   ،الع ب   ج،ي    غ ي
 .(2)أعل  وهللا الربوتست نتية ال عو  منو دو  ك  

 دمشق   ابح 

 

 .أسبتن   م   واألنسب  )الغ ض(،  اجمللة: يف (1)
  هددد1334  عدد    تددويف  حيدد   ا  ئددة  بعدد    أعددوا   العشدد    يقدد رب  مدد   الندد ب    الن بدد   الك تددب  وفدد    علدد   ضدد م  (2)

  ومدن  الد ني ،  بد د  كدل  يف  ا سدلمن  مجيدع   الوهد ب  عبد    بدن  حممد    الشي   دعو   بلغ  احلم   وهلل واليو 
 .[8 ]الص :  {ىق يف ىف يث ىث نث}  ،ج،ئيً  هب   أتس  فق    كليً   هب   يت س  مل


