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ّمّةاملقدّ 

ّّّمنّّعظيمةّّشخصيةّ ّّاهللّّهرحّمّّتيميةّّابن ّّاملواقّفّّاختلفتّّومهامّّاإلسالمية،ّّخصياتالش 

كثرًياّّشخصيةّّأنهّّعىلّّاجلميعّّفقيتّ ّّجتاهه ّّّّأْثرتّ والفكري، العلميّ الصعيدّ ّّرتأثّ وعىلّ

ّّمّنّّفنّ ّّّفّّإبداعهمّّّفّّتربزّّّةاألئمّ ّّعبقريةّّكانتّّولئّنّّاإلسالميّ،ّّفكرّيالتّ ّّمساّرّّّفّّّاقويّ ّّّاتأثريًّ

ّّالذهبيّّيقولّّها،كلّ ّّالرشيعةّّفنونّ ّّفّّبراعتّهّّفّّتظهرّّاهللّّرحهّّتيميةّّابنّّعبقريةّّفإنّ ّّالفنون

يث،ّّّع"سمّ ّّ:ّهعن ّّّونظرّّج،وخرّ ّّوكتّبّّطلبه،ّّمنّّبنفسهّّوأكثرّّاْْلمد  ّّوالطبقات،ّّجاّلالرّ ّّف 

ّ اّّلوحص  ّّّْمم ّّّلم ّّّبرعّّغريه.ّّلهحيص  ّّّوغاصّّاْلُقْرآن،ّّتفسريّّف  ّّوخاطرّ ّّال،سيّ ّّبطبعّ ّّمعانيهّّدقيقّّف 

ّ ّّّْأشياءّّمنّهّّواستنبطّّال،ميّ ّّاإل شكالّّمواقعّّإ لم ا.ّّيسبقّّلم ْيهم ّّّوبرعّّإ لم يثّّف  ّّّوحفظه،ّّاْْلمد  ّّفقل 

اّّحيفظّّمن يث،ّّمنّّحيفظهّّمم ّّّامعزوّ ّّاْْلمد  عّمّّوصحابته،ّّأصولهّّإ لم ّّوقّتّّلهّّاستحضارهّّشدةّّمم

ّّّالن اّسّّوفاقّّلدليل.اّّإقامة ةّّوفتاوىّّاملذاهبّ،ّّواْخت الّفّّالفقهّ،ّّمعرفةّّف  ابم حم ّّوالتابعني،ّّالص 

اّّّهإنّ ّّبحيث ّّّْأفتىّّإ ذم ّلّّبمذهب،ّّيلتزمّّلم ّّّيقوّمّّبم ّّاّ،وفروعًّّّأصوًلّّّالعربيّةّّوأتقّنّّعندهّ.ّّدليلّهّّب امم

ّّّونظرّّواْخت الًفا.ّّوتعلياًلّ دّ ّّمنياملتكلّ ّّأقوالّّوعرفّّات،العقليّ ّّف  رم م،ّّوم لمْيه  نب هّّعم ّّّوم ىلم ّّعم

نُْهمّّروحذّ ّّخطئهم، ّّّونرصّّّ،م  ّّالداووديّ:ّّويقولّّ.(1)براهني"ّّوأهبرّّحجّجّّبأوضحّّنةالس 

ّّقاّلّّحتىّّالنسيان،ّّطءوبُّّّوالفهم،ّّاإلدراكّّةوقوّ ّّاْلفظ،ّّورسعةّّ،الكتبّّبكثرةّّاهللّّه"وأمدّ 

ّّ.(2)فينساه"ّاشيئًّّحيفظّيكنّّلّهإنّ ّواحدّ:ّغري

ّّعنهّ:ّّ(3ّ)خملوفّّابّنّّيقوّلحتىّاملخالفنيّله،ّّّّبّلّّّ،فحسّبّّلّهّّاملوافقنّيّّنظرةّمّّهذّهّّتكّنّّوّل

ّّّرأيناّّما" ّ.(4ّ)"عناّّوحاججّّعناّّحفصفّمّّعليناّّوقدرّّعليه،ّّرنقدّ ّّفلمّّعليهّّضناحرّ ّّتيمية،ّّابنّّمثلم

 
ّ(ّ.497-4ّ/496ذيلّطبقاتّاْلنابلةّّ)ينظر:ّّّّ(1)

ّ(.1ّ/47طبقاتّاملفرسينّّ)ّ(2)

عقدّّّّ(3) فّ السببّ كانتّ التيّ بالرسالةّ بعثاّ منّ املنبجيّ ونرصّ هوّ وكانّ تيمية،ّ ابنّ يعاديّ ممنّ كانّ

ّ(ّ.18ّ/53املجالسّعنّعقيدته،ّوقرئتّفيهاّالواسطية.ّانظر:ّالبدايةّوالنهايةّّ)

ّ(ّ.18ّ/95البدايةّوالنهايةّ)ينظر:ّّّ(4)
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ّّّالشيخّّعىلّّقامّّ"ولقدّّ:عنّخمالفيّابنّتيميةّفيقوّلّّحجرّّابنوحيكيّّ ّّمّنّّمجاعةّ ّّالدينّّتقي 

ّّّةعدّ ّّذلكّّبسببّّلهّّقدّتوعُّّّوالفروع،ّّاألصولّّمنّّعليهّّأنكروهاّّأشياءّّبسببّّّامرارًّّّالعلامء

ّّّ،وزهدّهّّورعّهّّوكثرّةّّّ،علمهّّبسعّةّّمعرتّفّّهّمفكلّ ّّذلّكّّومّعّّوبدمشق...ّّبالقاهرةّّجمالس

ّّّفّتعالّاهللّّإّلّّوالدعاءّ،اإلسالّمّّنرصّفّقيامهّّمّنّذلكّوغرّيّوالشجاعة،ّبالسخاءّووصفه

ّ ّ.(1ّ)"والعالنيةّّالرس  

ّّقروّنّّمدىّّعىّلّّبعدهّّمنّّّفّّرتأثّ ّّّ،عظيمةّّمكانّةّّاإلسالمّيّّالفكّرّّسياقّّفّّفمكانتّه

ّواملخالفّ.ّاملوافّقّهبذاّّيقرّ ّهذاّ،ّيومناّحتىّّطويلة

ّّّمتهيد:

ابّّبعُضّّّذكر عفراينّّأمنّ ّّالتواريخّّأمْصحم ادّمّّالز  ّّّريشهّ ّّأمنّّأمرم ّّرجاًلّّّفاكرتىّّ،اْْلفماقّّّفّّهنمفسم

ةّإّلّخيرجّأمنّّعىل ك  ّةّّمواسمّّفّويلعنهّهويسبّ ّمم ك  نْدّذكرهّليشتهرّ؛مم ّ.(2)اْْلفماقّحجيّجّع 

ّّعلامّءّّفريميّّ،قدرهّّويرتفعّّهذكرُّّّيشتهرّّأنّّيريدّّنمم ّّّالزعفراينّّبدثارّّريتدثّ ّّنمم ّّّبينناّّوكم

ّّّواجلامعّةّّالسنةّّأهل ّّّيعلمّّهوّّبافرتاءات  ّّحكمّةّّعىلّّتطغىّّالقلبّّشهوّةّّلكنّّّ؛أكاذيبّّاأّن 

ّّوكّمّّذلك،ّّإلّّحياتهّّفّّهمّ ّّمنّّلهّّيكونّّولّّالصاْلني،ّّفّّويطعنّّالعلامء،ّّفيتهمّّ،العقّل

ّّلوّاويتطفّ ّّهلم،ّّليستّّمكانةًّّّاوؤوّ ليتبّّالعلامءّّهؤلءّّظهورّّقونيتسلّ ّّنمم ّّّبينناّّهؤلءّّمنّّنرى

ّلهّ.ّّاأخالقيّ ّّعلمي اّولّّلنيمؤهّ ّّوليسواّالرشعّيّالعلّمّعىل

ّّالفينةّّبنيّّاهللّّرحهّّتيميةّّابنّّاإلسالمّّشيخّّتطالّّالتيّّاهلجامّتّّتلكّّذلكّّومن

ّّحيتملّ،ّّّلّّماّّكالمّهّّبتحميّلّّوتارةًّّّحقيقتها،ّّبغريّّوإظهارهّاّّمواقفهّّببرتّّفتارةّّواألخرىّ،

ّأكثرّ!ّلّّعنالطّ ّدملجرّ ّفيهّبالط عنّ ّوتارة

ّّتلقيبهّبسببّالسنةّأهلّّوعىلّاهللّّرحّهّتيميةّابنّعىلّّبعضهمّتشنيعّعناتالطّ ّتلكّومن

ّّّوهوّّ،اإلسالمّّبشيّخ ّّّوّلّّميقدّ ّّّلّّكاّنّّوإّنّّلقب  ّّوآرائهّّوفكرهّّالعلميّةّّقيمتّهّّّفّّريؤخ 

ّّّعيًبّاّّجيّدّّّلّّمنّّأنّ ّّإلّّالعلمي،ّّوجهاده ّّأنّّإلّّاألمرّّوصّلّّبلّّليطعنّ،ّّطعنّ ّّبأدنىّّّكيتمس 

 
ّ(ّ.247تقريظّابنّحجرّعىلّكتابّالردّالوافرّ)ص:ّّّ(1)

ّ(ّ.197الفرقّبنيّالفرقّ)ص:ّّينظر:ّّّ(2)
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ّّّبالكفرّهمبعُضّّوسم ّّّاإلسالم!ّبشيّخّتيميةّّابنّّبلقّ ّمنّكل 

ّّالديّنّّحميّيّّاإلمامّّفّّطعّنّّوقدّّ،(1ّ)البخاريّّالعالّءّّّ:كفريالتّ ّّهذاّّلواءّّحاملّّوكان

ّّفإنّ ّّاهلّلّّرحهّّتيميةّّابنّّّاأمّ ّّ،(2)ظاهري"ّّرجّلّّوإنّهّّكتبه،ّّّفّّظّرالن ّّجيوزّّ"ّلّّعنهّ:ّّوقالّّالنووي

ّّّالعالء ّّتيميةّابنّّّىسمّ ّمن"ّّوقالّ:ّّاإلسالمّ،ّّبشيّخّّوسمّهّّمنّّركفّ ّّقّدّّالبخاري  ّّاإلسالّمّشيخم

ّّّلّاّ،كافرًّّّكان ّ.(3ّ)"وراءهّّالصالّةّتصح 

عّأّنّّبعدّهذّاّوكاّن رهّ،ّبّلّاإلسالمّشيّخّّبد  ّّيقوّلّكف  انّمّخاويّ:الس  ّنّّْسأمليُّّ"كم ّّمقالّتّعم

يةّّاْبن ْيم  ت يّّتم ردّّال  ّّّفيجيبّّ،هبماّّاْنفم ّاّّاْْلمطمأّّمنّّيْظهرّّب امم يهم
نهُّّّوينفرّّ،ف  ّّّ،قلبهّّعم ّّاستحكّمّّأمنّّإ لم

نهُّّّأمره ّّّّ،عم ص  ّّّصارّمّّثمّ ّّّ،بتكفريهّّثمّ ّّبتبديعّهّّّحوم ّّّّحُيرصم  ْل سّهّّف  يّةّّاْبّنّّعىلّّأطلّقّّمنّّب أمنّ ّّجمم ْيم  ّّتم

نّ  ّمّّشيّخّّّهأم ْسالم ّاّّيكفّرّّاإْل  مذم ّقّّهب  ْطالم ّّأنّ ّّعيويدّ ّّأثرهّ،ّّويقتفيّّحذوه،ّّحيذوّّمنّّوهناكّّ.(4ّ)"اإْل 

ّاهللّ.ّّرحهّفيهّالغلوّ ّمنّهّوّبلّمقبول،ّغرّيّاإلسالمّبشيخّتيميةّابّنّتلقيب

ةّّالتشنيعّهذاّمعّّنقفّأنّسنحاوّلّالورقةّهذهّوف ّ.(5ّ)وقفاتّعد 

ّاإلسالم(ّ:ّّشيّخ)ّّلقبّّمعنىّّ:األولّّالوقفة

ّّاإلسالمّ،ّّفّّشابّّمنّّعىلّّطلقيُّّّهأنّ ّّمنهاّّة،عدّ ّّمعاينّمّّ(اإلسالمّّشيخّ)ّّللقبّّالعلامءّّذكر

ّوّاّّوالسنة،ّّالكتابّّباّعاتّ ّّّفّّىلالعُّّّبلّغّّمنّّوعىلّّ،ديّناّلّّباعاتّ ّّفّّّةاجلادّ ّّسلّكّّمّنّّوعىل ّّحتج 

ّّشيّخّّطلقونيُّّّفالّّالعلم،ّّأهلّّعليهّّاصطلّحّّالذيّّهوّّاألخرّيّّوهذّاّّعنهامّ،ّّفّعّاوّدّّهبام،

 
ونشأّببخارى،ّواستوطنّمرص،ّوكانّيطعنّفّابنّّّ،هـ779(ّهوّحممدّبنّحممدّالعجمي،ّولدّسنة1ّّ)

(،9ّّ/291ّّهـ.ّانظرّترمجتهّف:ّالضوءّالالمعّألهلّالقرنّالتاسعّ)841تيميةّوالنووي،ّتوفّسنةّّ

ّ(ّ.23-21ص:ّوالردّالوافرّ)

ّ(ّ.21الردّالوافرّ)ص:ّينظر:ّّّ(2)

ّ(ّ.21الردّالوافرّ)ص:ّينظر:ّّّ(3)

ّ(ّ.104ّّ/8الضوءّالالمعّألهلّالقرنّالتاسعّّ)ّ(4)

كتابه:ّ"الردّالوافرّعىلّمنّزعمّبأنّمنّسمىّابنّببنّناصّالدينّالدمشقيّردّعىلّالعالءّالبخاريّ(ّا5)

ّتيميةّبشيخّاإلسالمّكافر"ّوفّهذهّالورقةّنأخذّاملوضوعّمنّجوانبهّاملتعددةّ.
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ّاّّ:ّ(اإلسالمّّشيخ)ّّمعاينّّيذكرّّوهوّّالدينّّناصّّابنّّقالّّ،لهّّإّلّّاإلسالّم نْهم
ّّّشيّخّّأمنهّّ"م  ّّف 

ابّّقّدّّسالّماإل دّمّّّ،شم رم اْنفم ّنّّبذلّكّّوم م  حصّلّّ،األتراّبّّمنّّمىضّّعم ْعدُّّّعىّلّّوم ّّّاْلوم ّّاملبرش 

ابّّمن»ّّّهأمنّ ّّبالسالمّة ّّّشيبمةّّشم يمّّّسالّماإّلّّف  هُّّّفمه  ْوّمّّنورّّلم ّةّّيم يمامم
اّّ.«اْلق  نْهم

م  ّاّّوم ُّّّهوّمّّمم
ّّعرّفّّف 

وام ْيهّ ّّومفزعهمّّ،ةاْلعدّ ّّهأمنّ ّّاْلعم ّّّإ لم ةّّكلّّف  اّّ.شد  نْهم
م  ةّّبسلوكهّّسالماإلّّشيخّّهأمنّ ّّوم ّّّ،أمهلهّّطمريقم

ّّّمّنّّسلمّّقد بماّبّّشم  ُهوّمّّّ،وجهلهّّالش  ّّّالسنةّّعىّلّّفم ّاّّ.ونفلّهّّفمْرضهّّف  نْهم
م  ّّّماإلسالّّشيّخّّوم

ّّب الن ْسبمةّ  ةّإ لم جم رم ّةّدم يم ة"ّّفيهمّفوجودهّبحياتهّالن اّسّّوتربكّّ،اْلولم ايم ّ.(1ّ)اْلغم

ّّالعلّمّّفّّبلغواّّنمم ّّّالرشعينيّّالعلامءّّعىلّّطلقيُّّّأنهّّمنّّإيضاحهّّنرومّّماّّاهللّّرحهّّبنيّّثم

ّهّّ،سامقّةّّمرتبّة ّّفقالّ:ّّاملقصود،ّّهّوّّذكرناهّّماّّفإنّّالعلمّّأهّلّّعنّدّّاللقبّّهذّاّّأطلقّّإذّاّّوأن 

ْعنماهُّ" نّْدّّاملْمْعُروّفّّمم نّْدّّاملْمْعُلوّمّّقاّدالن ّّّاجلهابذّةّّع  ّةّّع  م 
اي ّخّّأمنّ ّّسناّداإلّّأمئ  شم ّةّّسالّماإّلّّمم م 

اأْلمئ  ّّوم

جلّّعّزّّاهلّلّّلكتابّّاملتبعوّنّّهمّّعالّماأّل ْيهّ ّّاهلّلّّصىّلّّالن ب ّيّّلسنّةّّاملقتفوّنّّّ،وم لم سلّمّّعم ّّال ذيّنّّّ،وم

ّةّّتقدُموا فم ْعر  امّّب مم أمْسبمابّّّ،تهءاقراّّووجوهّّاْلُقْرآنّّأمْحكم اأْلمْخّذّّ،ومنسوخهّّوناسخهّّ،ُنُزولهّّوم ّّوم

ّ ةّّمنّّأحكمواّّقدّّ،باملتشاهباتّّيامنواإلّّ،املحكامتّّب اْْليمات  بُّّلغم رم اّّاْلعم ّاّّعلمّّعىلّّأعاّنمّّمم ّّمم

لُموّاّّّ،تقدم عم نّةّّوم ماّلّّّ،اوإسنادًّّّنقاًلّّّالس  عم ّّّوم لّّجيبّّب امم مم ًداّّب هّ ّّاْلعم امم
ّّّّاوإيامنًّّّّ،اْعت  ل ّكّّمّنّّيْلزمّّب امم ّّذم

اْلُفُروعّّل ْْلُُصولّ ّّواستنباطاّّ،ااعتقادًّ نّةّّاْلكتاّبّّمنّّوم الس  ائ منيّّ،وم ّّّقم مّّاهللّّفرضّّب امم لمْيه  ّّّ،عم

نيّم
ك  س  ُّّّمتممم اقّهّّب امم ل كّّمنّّاهلّلّّسم مّّذم ْيه  ظ يّمّّهلّلّّمتواضعنيّّّ،إ لم ائ فنّيّّالشأن،ّّاْلعم ّةّّمّنّّخم ْثرم ّّعم

ان ّّّ،الل سم ةّّعونّميدّ ّّلم ْصمم
ّّّ،اْلع  لم املنيّّّ،بالتبجيلّّيفرحونّّوم يّّأمنّّعم ل يلّّاْلعلمّّمنُّّأوُتواّّال ذ  ّّ،قم

انّمّّفممّن هّ ّّكم مذ  ةّّهب  هُّّّكّمُحّّّاملْنزلم امّّب أمن  ّّّّ،إ مم اْستحق  اّلّّأمّنّّوم هُُّّيقم ّ.(2ّ)"اإلسالمّّشيخّّّ:لم

ّّمّاّّعىل-ّّيطلقّّفهوّّاإلسالّمّّشيّخّّّا"أمّ ّّاملعاينّ:ّّنفّسّّّادًّمؤكّ ّّاهللّّرحّهّّالسخاويّّوقال

ّّوسلم،ّّعليهّّاهلّلّّصىلّّرسولهّّوسنةّّتعالّّاهللّّلكتابّّبعاملتّ ّّعىلّّ-املعتربينّّصنيعّّمنّّاسُتقرئ

ّرّّّ،العلمّّبقواعّدّّاملعرفةّّمع نّّالعلامء،ّّأقواّلّّعىلّّالطالّعّّّفّّوالتبح  ّّختريّجّّمّنّّوالت مك 

،ّّالوضّعّّعىلّّواملنقوّلّّاملعقولّّومعرفةّّصوص،الن ّّعىّلّّاْلوادث ّّّوربامّّاملريض  فم نّّّْبهُّّوص  ّّمم

نّّّْوكذاّّوميًتا،ّّحي اّّبهّّالناسّّوتربّكّّالولية،ّّدرجةّّبلغ ّّأهلهّ،ّّطريقةّّاإلسالمّّفّّسلكّّمم

 
ّ(ّ.51الردّالوافرّ)ص:ّّ(1)

ّ(.52-51الردّالوافرّ)ص:ّّ(2)
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مّم
ل  ةّ ّّمنّّوسم م

ةّمّّهوّّصارّّمنّّوكذاّّوجهله،ّّالشبابّّش  ةّّكلّّفّّإليهّّواملفزعّّالُعد  ّّهوّّكامّّشد 

ّّفّّودخلّّالعمر،ّّبطولّّأقرانهّّعنّّوانفردّّاإلسالم،ّّفّّشابّّمنّّبهّّيوصفّّوقدّّالعامة،ّّمراد

ّ.(1ّ)"«نوًرّاّّلهّّكانتّاإلسالّمّّّفّشيبّةّشاّبّّمن»ّعداد

ّّقاّلّّالعثامنية،ّّالدولةّّّفّّالقضاةّّرئاسةّّوّلّّمنّّعىلّّّاعرفيّ ّّإطالقاّّالسمّّهذاّّيطلقّّوكان

ّثالثةّ:ّإطالقاتّلّهّاإلسالم(ّّ)شيخّاللقب:ّ"وهذّاّزيد:ّأبوّبكر

ّّّقاملوفّ ّّمثل:ّّيامن،واإلّّالعلمّّفّّاإلسالمّّفّّمقامهّّمعظُّّّمنّّعىلُّّيطلقّّاألول:ّّاإلطالق

ّاْلنابلةّ.ّّفّتيميةّوابن

ّّرئاسّةّّولّّمنّّعىلّّاجلراكسةّّزمنّّفّّيطلقّّكانّّالعثامنية،ّّالدولّةّّفّّالثاين:ّّاإلطالق

ّّالعزيّزّّعبدّّبّنّّأحدّّاْلنابلة:ّّمنّّمرصّّّفّّذلكّّتولّّمنّّآخرّّوكانّّ،-القضاةّّقايض-ّّالقضاة

ي. يخّّمنهمّّّ،(اإلسالمّّشيّخ)ّّعليه:ّّيطلّقّّتونّسّّفّّالفتيّاّّولّّمنّّوكاّنّّالُفُتْوح  ّّاإلسالّمّّشم

ّبريوم.

ّّ.(2)كثري"ّّوهذاّرللتكثّ ّتساهاًلّّّإطالقهّّالثالث:ّاإلطالق

ّ،الرشعيّّالعلّمّّّفّّراملتبحّ ّّعىلّّيطلّقّّاإلسالّمّّعلامّءّّاصطالّحّّفّّاللقّبّّهذّاّّأنّّّابين ّّّوقّد

ّّّقاسم:ّّبنّّالرحنّّعبّدّّيقول ّّاهلّلّّلكتاّبّّبّعاملتّ ّّعىلّّإلّّ(اإلسالمّّشيخّ)ّّيطلقونّّلّّلف"والس 

ّ.(3)واملنقول"ّاملعقولّمّنّالعلومّّفّالتبحرّمّعّرسولهّ،ّّوسنة

حّّنمّ "ّوّّبدران:ّّبّنّّأحّدّّويقول اءّّاْصط الم هم يمةّّاْلُفقم
مّ،ّّبشيّخّّالت ْسم  ْسالم انّمّّاإْل  كم ّّاْلعرّفّّوم

اّّأمنّ ّّسلفّّفيام ذم ّّّلإلفتاءّّرتصدّ ّّمنّّعىلُّّيطلقّّالل ْفظّّهم حل  ّّّاملشكالتّّوم يامم
ّّالن اّسّّبمنيّّشجرّّف 

امّّالنزاعّّمن صم
اْْل  اءّّمنّّوم هم مّّكشيخّّ،الفخامّّوالفضالءّّاْلع ظمامّّاْلُفقم ْسالم يّةّّبناّّأمْحدّّاإْل  ْيم  ّّتم

ّ اين  احبّ،اْْلمر  صم ا"ّاملُْغن يّّوم ريمهم غم وم
(ّ4).ّ

 
ّ(ّ.66-1ّ/65اجلواهرّوالدررّفّترمجةّشيخّاإلسالمّابنّحجرّّ)ّ(1)

(2)ّّ ّ(ّ.1ّ/205لّملذهبّاإلمامّأحدّ)املدخلّاملفص 

ّ(ّ.1ّّ/163حاشيةّالروضّاملربعّ)ّّ(3)

ّ(ّ.708-704املدخلّإلّمذهبّاإلمامّأحدّ)ص:ّّ(4)
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ّأمههاّ:ّمّنّّسامتّعدّةّّمجّعّّمنّّعىّلّّيطلقّّاللقبّّهذاّّأّنّّالعلامءّّكالّمّّمنّويتلخّص

ّمتبًعّاّّيكونّّأنّّ-1 ّوالسنة،ّّللكتابّ ّبعلومهامّّاعارفًّّ ّمنّ ّّاسّخوالنّ ّّّتءاالقرّاّّعلّمّ

ّّّالصحيحّّومعرفّةّّالنزول،ّّوأسبابّّ،واملنسوّخ اْلديثّّعيفوالض  ّالردّ ّّعىلّّوالقدرةّّّ،منّ

ّعليهامّ.ّتثارّّالتيّّالشبهاتّعىل

ّالعلومّ.ّبقواعدّمعرفةّلهّّتكونّّأنّ-2

ّبآثارهمّ.ّاعامل ًّّالعلامءّ،ّكالمّّعىلّالطالعّفّراحمتّبّيكونّّأنّ-3

ّّيكوّنّّأنّّجيبّّفإنّهّّعليهّّوبناءًّّّوالسنةّ،ّّالكتابّّمّنّّالستنباّطّّعىلّّقادًرّاّّيكونّّأنّّ-4

ّذلكّ.ّعىّلّتساعدهّالتيّاْللةّّبعلومّاعامل ًّ

ّّ:اللقبّّهذاّّإطالّقّحكّمّّّ:الثانيةّّالوقفة

ّّّواضحّّهّوّّكاّمّّقّباللّ ّّهذّا ّّّتبجيّلّّلقب  ّّالديّنّّكشمسّّالتزكيةّّألقاّبّّمنّّّ،تعظيمي 

ّّّ:واْلزرجّّلْلوسّّقيّلّّفقّدّّاألصلّ،ّّفّّاملباحاّتّّمّنّّعموًمّاّّالتزكيّةّّوألقاّبّّالدينّ.ّّوحميّي

ّّّ.(1)بالفاروقّاْلطابّبّنّعمرّوسلّمّعليهّّاهللّصىّلّالنبّيّبلقّ ّّوكذاّتزكيةّ،ّلقبّّوهوّ،أنصار

ّّوقّدّّتواضًعا،ّّبّهّّّهتلقيبّمّّالعاّلّّكرهفيّمّّوتبجيلّ،ّّتعظيمّ ّّمّنّّفيهّّملّاّّكرهوهّّالعلامّءّّكاّنّّوإن

ّّّّبهيلقّ ّّّنأّّيكرّهّّكاّنّّهأنّ ّّالنوويّّاإلمامّّعّنّّقلنُّ ّّمّنّّأجعّلّّلّ"ّّّ:ويقولّّالدين،ّّبمحييأحد

ّّّفّّبهّّدعاين ّّسلمةّّأيبّّبنتّّبرةّّلسمّّوسلمّّعليهّّاهللّّصىلّّالنبيّّتغيريّّالنوويّّلوعلّ ّّ،(2)"حل 

ّّ.(3ّ)تزكيةّفيهّبأنّ 

ّّأّنّّكرهّّّهأنّ ّّاْلديّثّّ"وفّّفقال:ّّالتزكيّةّّبألقابّّيالتسمّ ّّكراهيةّّاهللّّرحهّّالقيّمّّابنّّوذكر

ّّمباركّّبأنّهّّالنفسّّتزكيةّّوهّوّّالنهّيّّيقتيضّّآخّرّّمعنّىّّفيّهّّأنّ ّّمعّّّ،برةّّعندّّمنّّخرجّّّ:يقال

 
ّّ.ّ(5ّ/103نظر:ّالتحريرّوالتنويرّ)اّ(1)

ّ(.1ّ/6املختارّلبنّعابدينّّ)ردّاملحتارّحاشيةّالدرّينظر:ّّّّ(2)

ّ(ّ.121-14ّ/120مسلمّّ)صحيحّّشحّّ:ّرانظّ(3)
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ّّ.(1)كذلك"ّّيكونّّلّوقّدّومفلح

ّّوالزكيّ،ّّكالتقيّّتزكيةّّفيّهّّماّّوكذا"ّّاألسامء:ّّمنّّكرهيُّّّماّّعدّ ّّحنيّّالبهويتّّقالو

ّ.(2ّ)"تعظيمّّأوّتفخيمّفيّهّماّّوكلّّ:القايضّّقالّ،وبرةّواألفضلّ،ّواألشفّ،

ّّّهذّاّّافيّهّّأنّّباّبّّمّنّّهتكرّمّّزكيةالت ّّّفألقاب ّّّبقّ لُّّّفيمنّّّارًّمتوفّ ّّنكّوّيّّلّّقدّّالذّيّّاملدحم

ّّوإّنّّبإطالقهّ،ّّبأّسّّّلّّكاّنّّالظّنّّهذّاّّانتفىّّفإنّ ّّ،العلامءّّتعليالّتّّّفّّّاجليّ ّّهذّاّّويظهّرّّّ،هبا

ّّّّلّّأّنّاألوّلّكان ّّاإلضافةّمّّأحدثواّّهذاّّبعدّّ"ثمّّ:اهللّرحهّتيميّةّابّنّيقولّّهذّاّوفّفيهّ،ّعيتوس 

ّّّينالدّ ّّإل ّّالسلّفّّكاّنّّمّاّّهّوّّاإلمكاّنّّمعّّيصلحّّالذيّّأنّّريبّّولّّ،هذاّّّفّّعواوتوس 

ّّّ،املخاطبّةّّإلّّاضطرّّإنّّعنّهّّيعدلّّفالّّذلّكّّأمكنّهّّفمّنّّّ،والكناياتّّاملخاطباّتّّمنّّيعتادونّه

ّّّبرةّّوسلمّّعليهّّاهللّّصىلّّالنبيّّغريّّكامّّ،تزكيةّّفيهاّّالتيّّاألسامءّّعنّّّنيّّوقدّّامسيّ ّّل ّّهّافسام 

ّّّتولّدّّمّنّّخوفاّّاملحدثةّّاألسامّءّّهبذهّّعنّهّّوالكنايّةّّ،نفسهّاّّّيتزكّ ّّلئاّلّّزينبّ؛ ّّعدّلّّإذّاّّش 

ّّبمنزلةّّ،الصفةّّفيهّّّحلمّمتُّّّلّّحمضّّملّمعّمّّألنّهّّبذلّكّّولقبواّّّ،اْلاجةّّمقداّرّّعىّلّّفليقترصّّّ،عنها

ّّّ:مثّلّّاملنقولةّّاألعالم ّّاألعاجّمّّأحدثهاّّالتيّّاملحدثاتّّهذهّّأّنّّريبّّولّّور.وثّمّّلبوكّمّّدأسم

ّّّفّّيدخلّّماّّوأكثرّّ،والدينّّواْلقّّامللةّّوعزّّ،والدينّّامللةّّعزّّفيقولون:ّّفيهاّّيزيدونّّوصاروا

ّّّبذلكّّاملنعوتّّيكونّّبحيثّّاملبنيّّالكذبّّمنّّذلك ّّوالذيّنّّ،الوصفّّذلكّّبضدّ ّّأحق 

ّّعليهّمّّطويسلّ ّّفيذهلمّّ،قصدهّمّّبنقيضّّاهلّلّّيعاقبهمّّوخيالءّّافخرًّّّاألمورّّهذهّّيقصدون

ّّكاّمّّوينرصهمّ،ّّهميعزّ ّّوطاعتّهّّعبادتهّّمّنّّبّهّّأمرهمّّبامّّويقوموّنّّاهلّلّّقوّنيتّ ّّوالذيّنّّ،هّمعدوّ 

ّاّّتعالّ:ّّقال ّّّ}إ ن  نمنْرُصُ نماّّلم ينّمُّّرُسلم
ذ  ال  نُوّاّّوم ّّّآمم ْنيمّاّّاْْلميماةّ ّّف  ْومّمّّالد  يم ُقومُّّّوم اُد{ّّيم ّّ]غافر:ّّاأْلمْشهم

51]"(ّ3).ّّ

ّّاجلاهليّةّّفّّتزّلّّّلّّألّناّّعناّّنهّىيُّّّفاّلّّاْلسنةّ،ّّباأللقابّّبأّسّّ"ولّّالبكري:ّّوقال

 
ّّ(117حتفةّاملودودّبأحكامّاملولودّ)ص:ّّ(1)

ّ(ّ.3ّ/26كشافّالقناعّعنّمتنّاإلقناعّ)ّ(2)

ّ(ّ.312-26ّ/311جمموعّالفتاوىّ)ّ(3)
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ّ.(1ّ)واإلسالم"

ّّّإًذاّّاألصلّّأّنّّهذّاّّمّنّّويتلخّص ّّيكوّنّّوقدّّتزكية،ّّمنّّفيهاّّملاّّطلقتُّّّأنّّينبغيّّلّّاأّن 

ّّبطلبّّذلكّّيكّنّّولّّاللقبّّالناسّّعليهّّأطلقّّمنّّلكنّّّ،عليهّّتأطلقّّملنّّللغرورّّإدخالّّفيها

ّ.ساغّلذلكّامستحقّ ّوكاّنّمنه

ّّلقّبّ"ّّبقوله:ّّفأجاّب(،ّّاإلسالمّّشيخّ)ّّلقبّّعّنّّاهللّّرحّهّّعثيمنيّّابّنّّالشيّخّّسئّلّّقدو

ّّّلّّاإلسالمّّإليّهّّيرجعّّالذيّّاملطلقّّالشيخّّإنّ ّّّ:أيّّجيوزّ،ّّلّّاإلطالقّّعنّدّّ(اإلسالمّّشيّخ)

ّّالرسلّ.ّّإلّّاإلسالمّّّفّّيقولّّفياّمّّاْلطأّّمنّّأحّدّّيعصمّّّلّّألنّهّّشخص؛ّّبهّّيوصّفّّأّنّّجيوز

ّّّهأنّ ّّاإلسالمّّبشيخّّقصدّّإذاّّأما ّّبوصّفّّبأسّّلّّفإنهّّاإلسالمّّفّّصدقّّقدمّّلهّّكبريّّشيخ 

ّ.(2ّ)به"ّوتلقيبهّبهّالشيّخ

ّاإلسالمّ:ّّبشيّخّّّبقّ لُّّّمّنّّأولّّاهللّّرحهّتيميّةّّابنّّليسّّ:الثالثّةّّالوقفة

تيمية ّ ابنم ّّبكّرّّأيبّّإلّّذلّكّّسبونُّّّاللقب،ّّهبذاّّبوّالقّ ّّممنّّاإلسالمّّعلامءّّمنّّكثريّ ّّسبقّ

واّّفقال:ّّذلكّّالباقاليّنّّذكرّّفقدّّعنهامّ،ّّاهلّلّّريضّّّوعمر وم وىّّأنّهّّحممدّّبنّ ّّجعفرّ ّّعّنّّ"ورم ّّرم

ّّّقال:ّّأبيهّ ّّعن ّّأصلحنّاّّاللهمّمّّأيضا:ّّاُْلطبةّ ّّفّّتقوُلّّّسمعتكّّاملؤمنني،ّّأمريّمّّياّّ:لعلّ ّّرجلّّقالم

ّّّكام قتّّهم؟ّّفمنّّاملهديني،ّّالراشدينّمّّاْللفاءّمّّبهّّأصلحتم لُهام،ّّثمّ ّّعيناهُّّّفاغرورم ّّوقالّ:ّّأمهم

كّمّّحبيبايمّّّمها ّاّّاهلُدّىّّإمامّاّّعنُهامّ،ّّاهللّّريضّّوعمرُّّّبكرّ ّّأبوّّوعام  ّورجالّّاإلسالمّ ّّوشيخم

ّّالاللكائيّّالروايةّّهذّهّّوأورّدّّ.(3)"وسلمّّعليهّ ّّاهللُّّّصىّلّّاهلل ّّرسولّّبعدّمّّهبامّّاملقتدّىّّقريشّ 

ّ.(5ّ)بسندهّاْلنبّلّالعشاريّابّنّوأوردهّاّ،(4ّ)بسنده

ّّتفسرّيّّفّّفقاّلّّّ،اللقبّّهبذّاّّوعمرّّبكّرّّأيّبّّتلقيّبقصةّّّّنقلّّاهلّلّّرحّهّّالبيضاويّّأّنّّكام

 
ّ(ّ.2ّ/384إعانةّالطالبنيّعىلّحلّألفاظّفتحّاملعنيّ)(1ّ)

ّ(ّ.3ّ/117جمموعّفتاوىّورسائلّالعثيمنيّ)ّ(2)

ّ(ّ.2ّ/493النتصارّللقرآنّ)ّ(3)

ّ(ّ.7ّ/1396شحّأصولّاعتقادّأهلّالسنةّواجلامعةّ)ّ(4)

ّّ.ّ(32فضائلّأيبّبكرّالصديقّ)ص:ّّ(5)
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ّاّّتعالّ:ّّقولّه إ ذم ُقوّاّّ}وم ينّمّّلم
ذ  نُواّّال  اُلوّاّّآمم ن ّاّّقم ّاّّآمم إ ذم لمْواّّوم ّّّخم مّّّْإ لم يماط ين ه  اُلوّاّّشم ُكمّّّْإ ن اّّقم عم ّّّمم ّّإ ن امم

{ّّنمْحنُّ ُئونم ّّالصحابةّ،ّّمنّّنفرّّاستقبلهمّّوأصحابهّّأيبّ ّّابنّّأنّّ"رويّّ:[14ّّ]البقرة:ُّّمْستمْهز 

ّّفقالّ:ّّعنّهّّاهللّّريضّّبكرّّأيبّّبيدّّفأخذّّعنكمّ،ّّالسفهاءّّهؤلّءّّأردّ ّّكيفّّانظرواّّلقومه:ّّفقال

ّّومالّهّّنفسهّّالباذلّّالغارّّفّّاهللّّرسولّّوثايّنّّاإلسالمّّوشيخّّتيم،ّّبنيّّدسيّ ّّبالصديقاّّمرحبًّ

ّّاهللّّلرسول ّ.(1)وسل م"ّعليهّاهللّصىل 

ّّالشيخنيّ:ّّبعدّّالقدماءّّبنيّّمشهورةّّاللفظةّّهذهّّتكنّّ"ولّّاهللّ:ّّرحهّّالسخاويّّوقال

ديق ّّذكرهّّفيامّّعنهّّاهللّّريضّّعلّّعنّّبذلكّّوصفهامّّالواردّّعنهام،ّّاهللّّريضّّوالفاروقّّالص 

ّّرجّلّّجاّءّّقال:ّّعنه،ّّاهلّلّّريضّّّأنّسّّعنّّإسنادّ،ّّباّلّّلهّّّ(النرضةّّالرياض)ّّّفّّالطربيّّاملحب

ّّاملنربّ:ّّعىلّّتقولّّآنًفاّّسمعتّكّّاملؤمننيّ،ّّأمرّيّّياّّفقال:ّّعنهّّاهلّلّّريضّّطالّبّّأيبّّبّنّّعلّ ّّإل

ّّعيناهّّفاغرورقتّّقالّ:ّّهمّ؟ّّفمنّّاملهديني،ّّالراشدينّّاْللفاءّّبهّّأصلحتّّباّمّّأصلحنّيّّاللهّم

ّّورجاّلّّاإلسالم،ّّوشيخاّّاهلدىّّإماماّّعنهام،ّّاهللّّريضّّوعمرّّبكرّّأبوّّقال:ّّثمّّوأمهلهام،

ّّاتبعّّومنُّّعصم،ّّهبامّّاقتدىّّمنّّ،وسلمّّعليهّّاهللّّصىلّّاهللّّرسولّّبعدّّهبامّّواملقتدىّّقريش،

نّّّْمستقيمّ،ّّصاطّّإّلُّّهديّّآثارمها ّكّّمم ّّهّمّّاهللّّوحزُبّّّّ،اهللّّحزّبّّمّنّّفهّوّّهبامّ،ّّمتس 

ّ.(2)املفلحون"

ّّنقلّهّّفامّّ،العلامّءّّمّنّّعدّدّّضعفهّّقّدّّاللقبّّهبذاّّعنهامّّاهللّّريضّّوعمّرّّبكّرّّأيبّّوتلقيّب

جهاّّ"والقصةّّالكتاين:ّّاْليّّعبدّّعنهّّقالّّالبيضاوي ّّّ،منكرّّحجر:ّّابنّّوقالّّالواحدي،ّّخر 

ّّعّنّّالسخاوّيّّنقلّهّّمّاّّوأمّاّّ.(3ّ)الذهب"ّّسلسلّةّّّلّّالكذبّّسلسلةّّهّوّّوقالّ:ّّإسنادهّاّّوذكر

ّزيدّّأبوّّبكرّّضعفهّّفقدّّاللقبّّهبذّاّّوعمرّّبكرّّأيبّّتلقيب ّّّفّّالطربيّّاملحبّّ"ذكرهّّوقال:ّ

ّالرياض) ّالسخاويّّوعنهّّإسناد،ّّبالّّ(النرضةّ ّّّفّّالكتاينّّوعنهّّ(،والدررّّاجلواهر)ّّفّ

 
ّ(.1ّ/47تفسريّالبيضاويّّ)ّّ(1)

ّ(ّ.1ّ/66اجلواهرّوالدررّفّترمجةّشيخّاإلسالمّابنّحجرّّ)ّ(2)

ّ(ّ.2ّ/248الرتاتيبّاإلداريةّ)ّ(3)
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ّ.(1ّ)يصح"ّلّّلكنهّّ(اإلداريةّّالرتاتيب)

وممنُّوصفّهبذاّاللقبّمنّالصحابةّأيًضاّعبدّاهللّبنّعمرّريضّاهللّعنهام،ّوصفهّبهّّ

ّّ.(2ّ)الذهبي

ّّأحّدّّ:بذلكّّلقّبّّعرفناّهّّمّنّّأقدّمّّومّنّّقديم،ّّاإلسالّمّّبشيّخّّالتلقيّبّّفإنّ ّّيكّنّّومهاّم

ّّحنبّلّّبنّّأحدّّ"قالّّاهلل:ّّرحهّّحجرّّابنّّقالّّاهللّ،ّّرحهّّحنبلّّبنّّأحّدّّبذلكّّلقبهّّيونس،ّّبن

ّّوعرشينّّسبعةّّعامّّوفاتّهّّتوكانّّ،(3)اإلسالم"ّّشيّخّّهفإنّ ّّيونسّّبّنّّأحدّّإلّّاخرجّّلرجل:

ّومائتنيّ.

ّبّّنومم ّ ّّمخّسّّسنّةّّاملتوىفّّالبغداديّّإسحاقّّبّنّّإبراهيّمّّإسحاّقّّأبوّّاإلمامّّّ:بذلكُّّلق 

ت ْسعنيّّأمربّعّّسنّةّّاملتوىّفّّاملروزيّّاهلّلّّعبّدّّأبوّّواإلماّمّّ،(4ّ)ومائتنيّّوثامنني تمنْيّ ّّوم ائم م  ّّواإلماّمّّ،(5ّ)وم

ىّّسنةّّاملتوىّفّّخزيمّةّّابن ةّّإ ْحدم ّّالشافعيّّالطويسّّحممدّّالنرضّّأبّوّّواإلمامّّ،(6ّ)وثالثامئةّّعرشم

ّّ.كثريّوغريهّمّ،(7)وثالثامئةّوأربعنيّأربعّعامّّاملتوىف

إ ذاّّالدينّ:ّّناصّّابنّّقالّّوقد ّّّنمظرنماّّ"وم اي خّّف  شم ةّّبعدّّسالماإّلّّمم ابمةّّطبقم حم ّاّّالص  ّّوجدنم

نُْهم هّ ّّخلقاّّم  مذ  أينماّّّ،املثابةّّهب  نُْهمّّاْْلّنّّنْذكرّّأمنّّرم ة"ّّم  ابم صم
ّّحسّبّّمنهمّّكبريّةّّمجاعّةّّذكّرّّثم،ّّ(8)ع 

ّّ.البلدان

ّّفعدّ ّّاإلسالم،ّّشيخّّبلقبّّاشتهرّّعمّنّّ(والدررّّاجلواهر)ّّفّّامبحثًّّّالسخاويّّعقدّّكام

 
ّّ.(313معجمّاملناهيّاللفظيةّ)ص:ّّّ(1)

ّ(ّ.3ّ/204انظر:ّسريّأعالمّالنبالءّ)ّ(2)

ّ(ّ.1ّ/50هتذيبّالتهذيبّّ)ّّ(3)

ّ(ّ.263طبقاتّاْلفاظّللسيوطيّ)ص:ّّ(4)

ّ(ّ.289طبقاتّاْلفاظّللسيوطيّ)ص:ّّ(5)

ّ(ّ.314طبقاتّاْلفاظّللسيوطيّ)ص:ّّ(6)

ّ(ّ.15ّ/490سريّأعالمّالنبالءّطّالرسالةّّ)ّ(7)

ّ(ّ.52الردّالوافرّ)ص:ّّ(8)
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ّ.(1ّ)عدًداّممنّه

ّّالعالّءّّّريكفّ ّّفهّلّّاللقبّ،ّّهبذّاّّالعصورّّعرّبّّالعلامءّّمنّّكبريّّعدّدّّوسّمّّقدّّكاّنّّفإن

ّّّالبخاري ّ ّّهوّّ،اهلّلّّرحهّّتيميةّّابنّّعىلّّإحنتهّّأنّّأمّّالعصورّ،ّّمّرّّعىّلّّاللقّبّّهبذّاّّريّضّّمّنّّكل 

ّّالقول؟!ّهبذّاّيقولّجعلهّما

ّّممّنّّالعصوّرّّمرّ ّّعىلّّالناّسّّمّنّّكثريّّتكفريّّيلزمهّمّّتبعّهّّومنّّالعالّءّّرأّيّّعىّلّّوبناءًّ

ّّفقطّ،ّّبالعوامّّامتعلقًّّّّاهذّّوليّسّّ،بهّّوّارُضّّّأّوّّاللقّبّّهبذاّّالعلامءّّهؤلّءّّتلقيّبّّعىلّّتواردوا

ّّ.اللقبّّهبذاّغريهّلقبّّحنبلّبّنّأحدّّأنّ ّّبناّمرّ ّبل

ّّ:اإلسالّمّبشيّخّّاهللّّرحهّّتيميّةّّابّنّّتلقيّبّّعىلّكباّرّعلامّءّّتواردّّالرابعةّ:ّّالوقفة

ّّالقيمّ،ّّوابنّّنجيح،ّّوابنّّرافع،ّّوابنّّوالذهبيّ،ّّاهلادي،ّّعبّدّّوابنّّالناسّ،ّّسيدّّابنّّمنهم

ّوابن ّكثري،ّ ّبلّ ّمّنّ ّاملخالفنيّ ّابّنّّسلكمّلّ ّتيميةّ ّرحّهّ ّاهللّ ّّنمّمّ ّبهلقّ ّ ّ،اللقبّّهبذاّ ّّمنهّمّ

قدّّّ:الدينّّناصّّابنّّقاّلّّ،(2ّ)الزملكاين ذكرّّواشتهرّّرويّّ"وم اّّوانترشّّوم ْيخّّكتبهّّمم لّّالش  امم ّّكم

ين يمان)ّّكتاّبّّعىّلّّالزملكاينّّاْبّنّّالد  ل يلّّبم نّّعىّلّّالد  يّةّّاْبّنّّتأليّفّّ(الت ْحل يلّّبطالم ْيم  ُهوّمّّ،تم ّاّّوم ّّمم

اّّمصنفاتّّمّنّّنمصه: يخنماّّسيدنم شم ْيّخّّوقدوتناّّوم امّّالش  مم الّّاإل  ةّّاْلعم المم ّّالبارّعّّوحداأّلّّاْلعم

دّّاْْلماف ظ اه  رعّّالز  ةّّاْلوم لّّاْلقْدوم ام  فّّاْلكم ار  ّّّاْلعم ي 
ق  ينّّتم مّّشيّخّّالد  ْسالم ءّّسيدّّاإْل  ّّقدوّةّّاْلعلامم

ة م 
ءّّاأْلمئ  الم ّّّاْلُفضم نةّّنماص  ةّّقامعّّالس  ةّّاْلب ْدعم ّّأوحّدّّوالعنادّّالزيغّّأهلّّرادّّاْلعبادّّعىلّّاهللّّحج 

ّء ب اّسّّأيّبّّاملُْْجتمهدينّّآخرّّالعاملنيّّاْلعلامم مّّعبّدّّبّنّّاْْلمل يّمّّعبدّّبّنّّْحمّدّأّّاْلعم الم ّّاهلّلّّعبّدّّْبنّّالس 

مّأيبّْبن اس  ّدّبنّاْلقم ية"ّاْبّنّحُممم  ْيم  ّّ.(3)تم

يخنماّّ"أخربنماّّقال:ّّ(4ّ)العالئيّّالدينّّوصالح ي دنماّّشم سم ي ّّّسالماإلّّشيّخّّوم
ينّّتمق  ّّأمُبّوّّالد 

 
ّ(ّ.1ّ/66اجلواهرّوالدررّفّترمجةّشيخّاإلسالمّابنّحجرّّ)انظر:ّّ(1)

ّهـّ.727هـ،ّوتوفّسنة667ّهوّحممدّبنّأيبّاْلسنّابنّالزملكاين،ّولدّسنةّّّ(2)

ّ(ّ.109-108الردّالوافرّ)ص:ّّ:نظّراّ(3)

ّهـّ.761وتوفّسنةّّه،694ليلّبنّسيفّالدينّكيكلدي،ّولدّسنةّخّّ(4)
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ب اس مّعبدّّْبنّاْْلمل يمّعبّدّبنّْحمدّأّاْلعم الم ية"ّّاْبنّالس  ْيم  ّ.(1)تم

انّم"ّّ:(2ّ)البلقينيّّّنرسالّّابنو مّّشيخّّكم ْسالم يّةّّاْبنّّاإْل  ْيم  ةّّتم ّيّّمر  ةّّفمذكرّّدرسّاّّيلق  ْسأملم ّّّمم ّّقمالم

ا نْهم ّهّّّ:عم ذ  ةّّهم ْسأملم ّّّلميسّتّّمم ّّّ،كتاّبّّف  الم قم انّمّّمّنّّبعّضّّفم لّّيناوئّهّّكم هّّ:ّهيسمّ ّّوم ذ  ّّّهم ّّ،كتابّّلّفأّّف 

انّم يّةّّاْبنّّسالماإّلّّشيخّّفمكم ْيم  ّّّعرضّتّّذّاإّّتم ّّّاملسألهّّت ْلكم ُقوّلّّدروسهّّف  هّّ:يم ذ  ّّّلميستّّهم ّّف 

ُقوّلّّثمّ ّّ،كتاب ّّ:يم قمالم اّبّوم ّهّ:اْلكذ  ذ  ّّهم ّّ.كثرّيّّوغريهمّ.(3ّ)"كتابّّلفّأّف 

ّّلهّ،ّّاستحقاقهّّعدمّّينفّيّّاللقبّّهبذاّّتلقيبّهّّعىلّّواملخالفنّيّّاملوافقنيّّمّنّّالعلامءّّفتوارّد

ّّعىّلّّتواردواّّممنّّالعصورّّمرّّعىلّّهمكلّ ّّالعلامءّّهؤلءّّهميتّ ّّأنّّبذلكّّيقولّّمنّّعىلّّويوجب

ّذلكّ.

ّّاهللّ:ّّرحهّّحجرّّابّنّّقالّّكاّمّّيبقّىّّفإنهّّاهلّلّّرحّهّّتيميّةّّابّنّّّفّّالطاعنونّّطعنّمّّمهامّّا:وأخريًّ

ْيخّّإمامةّّ"وشهرة ّّّالش  ي 
ق  ينّّتم ْمس،ّّمنّّأشهّرّّالد  ّمّّبشيخّّوتلقيبّهّّالش  ْسالم ّّّاإْل  ّّّبماق  ّّعىّلّّاْْلنّّإ لم

نمة يْستممرّّّ،الزكيةّّاأْلمْلس  داّّوم انّمّّكامّّغم ّّّباأْلمْمس،ّّكم لم ل كُّّينكرّّوم ّّّذم اره،ّّجهلّّمنّّإ ل  ْقدم ّّجتنّبّّأّوّّم 

اف، ْنصم ّّّاإْل  امم ل كّّتعاطّىّّمنّّأغلطّمّّفم أْكثرّّذم ّّكافر،ّّأنهّّأطلقّّمنّّعىلّّينكرّّلّّفكيفّّ...عثارهّّوم

ّّّالكفر؟!ّّ(اإلسالمّّشيخ)ّّسامهّّمنّّعىلّّأطلقّّمنّّبل لمْيسم ّّّوم يمتهّّف 
اّّبذلكّّتمْسم  ّّّمم ْقتميض  ل ّكّّيم ّّّ،ذم

إ ن هُّ اي ّخّّشيّخّّفم شم ّمّمم ْسالم ّّّاإْل  ّّّعرصهّف  ّّ.(4ّ)ّ"ريبّب الم

 أمجعنيّ.ّوصحبّهّآلهّّوعىلّ،حممدّّنبيناّعىلّّوسلمّاهلّلّوصىل

 

 
ّ(ّ.174انظرّالردّالوافرّ)ص:ّّّ(1)

ّهـّ.805هـ،ّوتوفّسنة724ّّبوّحفصّعمرّبنّرسالن،ّولدّسنةّأّّ(2)

ّ(ّ.205الردّالوافرّ)ص:ّانظر:ّّ(3)

ّ(ّ.247-246ابنّحجرّعىلّالردّالوافرّ)ص:ّتقريظّّّ(4)


