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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األتمان األكمالن ىلع خري خلق اهلل أمجعني، وىلع 

 من تبعه بإحسان إىل يوم ادلين .. أما بعد:
لم يزل ورثة األنبياء من علماء هذه األمة يف خمتلف أعصارهم وأمصارهم حيفظون دين 

وحيه إىل انلاس، إال أن من فضل اهلل ىلع فئام منهم أن ون نور ويبث   ؛ويبلغون رساالته ؛اهلل
صفيتها من عوالق ابلدع اختصهم برشف اتلجديد؛ واصطفاهم تلنقية دين األمة وت

ويصربون منهم ىلع  ؛إىل اهلدى ويرمحون اخللق، يهدون من ضل   ؛، يعرفون احلقواتلنديد
براهني نرص اهلل دلينه وحفظه األذى، فاكنوا صوى ومنارات لألمة يف دياجري الظلم، ومن 

 .لكتابه
ة أن اإلمام أمحد بن  شيخ اإلسالم وحسنة األيام وال يرتاب ناظر يف تاريخ هذه األم 

ة  عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية  يف جبني هذه الزمرة املباركة واألمة  مضيئةغر 
 (1) .(-سىق اهلل عهده  -، )وكىف باسمه ُغنية عن اإلشادة بذكره املصطفاة

فقد اكن ابن تيمية من ة رمحانية وموهبة ربانية اد خرها اهلل للقرون املتأخرة من هذه األمة؛ 
واذلب عن  ؛نال حظاً وافراً من علوم الرشيعة، فقام حلراستها أمثل قيام؛ باالنتصار للمل ة

خيىف  وال) : وجهاد أهل الزيغ والضاللة، قال الشيخ العالمة عبدالرمحن السعدي ؛السنة
يف أثناء قرون هذه األمة وتبيني اهلل به  ابلاري يف وجود شيخ اإلسالم ابن تيمية  لطُف 

ثم انتشار  ،وجهاد أهل ابلدع واتلعطيل والكفر ،وبتالمذته من اخلري الكثري والعلم الغزير
وأنه يتوقف خري كثري  ،فال شك أن هذا من لطف اهلل ملن انتفع بها ،كتبه يف هذه األوقات

  (2) .( وجودها فلله احلمد واملنة والفضلىلع
                                                           

 (5ص) قها من أعمال، للشيخ بكر أبو زيداملداخل إىل آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وما حل ( 1)
وهلذا الرجل : ) حممد ابن عثيمنيالعالمة وقال الشيخ (، 122ص)املواهب الربانية من اآليات القرآنية  ( 2)

فاع عن احلق ومهامجة أهل ابلالل يف ادل -اليت يشكر عليها واليت نرجو من اهلل هل املثوبة عليها  -من املقامات 
ما يعلمه لك من تتبع كتبه وسربها، واحلقيقة أنه من نعم اهلل ىلع هذه األمة، ألن اهلل سبحانه وتعاىل كف به أموراً 

 (11/  1( رشح العقيدة الواسطية )اإلسالميةعظيمة خطرية ىلع العقيدة 
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 :حمتفياً باجلوهرة اتليمية انلقية  الشيخ مريع الكريم احلنبيل قال
 ـَرِف مـْن شَ  نُ ـها الر محــة صـاَغـنقي ـ*** اِس جوهرة ـــي انلــان ابُن تيمي ة فـك

َهـا ***  ـَهاعــز ْت فَــلْم تـعـْرِف األيـاُم قيَْمتَ  َدِف  -ـرْية منه َغـ -فـرد   (1)إىل الص 
 

 ىلع اعتقه عبء اتلجديد أخذأن  اإلصالحيةدعوته يف  ابن تيمية اهلل ىلع اكن من قدرلقد 
 ؛أاعد لدلين بهجته وبهائهف ،وتلب دت فيه اخلرافات ؛الضالالتتراكمت فيه  ؛متأخر قرنيف 

انلاس بضياء الويح،  ظلمة ببدر منري يغىشه أشبه ما، فا وصفاءهانضارتهأاعد للعقيدة و
تتألأل حوهل علماً وعماًل ودعوة واحتساباً وإصالحاً، فإن اكن وما أشبه تالمذته بنجوم 

اتلالميذ من أمثال ابن القيم وابن عبداهلادي وابن كثري وابن مفلح وأرضابهم من أئمة 
 العلم واهلدى؛ فكيف بالشيخ واملعل م!

ـَمـاِء ُُنـومُ  *** ٌل ـم  ـكـْدٌر مــا العباس بــت أبــوأن  (2)حتــفُّ بـــه وْســط الس 
اً  بل اكن معب داً باملتاعب ومفروشاً اًل؛ مذل   إال أن لريق اإلصالح اتلييم لم يكن ميَّس 

 : ا واجهه يف دعوته من كيد أمراء السوء وششييع علماء ابلدعة، قال األلويمم ؛باملحن
ومنهم ملخالفة يف  ،لشهوة اكذبة من غري حتقيقومنهم  ،ع دلاء املعارصةمنهم من شن  ... )

 (3).(بشيخه املنافس هل اً يف ابن عريب وأتباعه، ومنهم اقتداءً العقيدة، ومنهم حب  
عرب القرون ىلع فئام من علماء األمة،  يء أثرٌ من التشويه  وال خيىف ىلع ناظر ما اكن هلذا

ض أن يقي   إال، لكماتهستناء بقبس واال ؛االهتداء بضياء مصنفاته فحرموا منبله اعمتها، 
ه بصدق منهجه.  اهلل ألحدهم ما يوقفه ىلع حقيقة دعوته، ويبرص 

، فقد اكن يف  يخ عبداليح بن عبدالكبري الكتاينحال احلافظ املسند الش وشاهد ذلك
موقفه منه ىلع إثر الالعه املزتايد  تغريمبتدأ أمره شانئاً البن تيمية جمانباً دلعوته، ثم 

                                                           

ة خمطوط كتاب "سلوك الطريقة يف اجلمع بني الك(  1) م أهل الرشيعة واحلقيقة"، مستفاد من صفحة الشيخ: لر 
 . مبارك احلثالن ىلع "تويرت"

 (2122/  5ديوان ابن الرويم )(  2)
 (33ص)جالء العييني (  3)
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م لكتاب انلبهاين "شواهد احلق" وهو يف العرشين و احتفائه بالسنة واألثر، فقد سبق أن قد قد 
د انلكري ىلع ابن تيمية بعبارات قاسية ناقاًل عن غريه، ثم تراجع عن ذلك،  من عمره، فشد 
وز بعد عقد من الزمن، قال فيها: ).. فصدر مين ما صدر  وكتب رسالة للعالمة املِّكي بن عز 

تلوغل واإلفراط يف ذم ابن تيمية شيخ اإلسالم وأتباعه؛ ملوجبات أوجبت يل ذلك، من ا
أعظمها: أين إذ ذاك لم أتمكن من مطالعة كتب شيخ اإلسالم حق املطالعة، وال استوعبت 
واحداً منها، ألنها ما وصلتنا لفاس ..( إىل أن قال: )فلما رجعت من احلج، وكنت قد زودت 

، ولالعت أرسارها، وعشت مضامنها، واملحور اذلي تدور عليه = نفيس من كتبه بالكثري
ة عني أهله ملن اكن يشعر، فما رأيت  ىلع  -علمت أن الرجل عديم انلظر يف اإلسالم، قر 

من َعلََمة العلماء من يستخرج شواهد القرآن والسنة مثله، فكأنه ما  -كرثة ما رأيت 
 حفظ أحٌد القرآن إال هو(.

ترمجة ليبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  (1)"فهرس الفهارس"سنوات يف ثم كتب بعدها ب
رها بقوهل: )هو إمام السنة، احلافظ الكبري(، ونقل فيه ثناًء اعلراً إىل أن قال: )وهو من  صد 
ر وبني ذاهب بهم إىل مزنلة املعصومني،  األفراد اذلين كرث اخلبط يف شأنهم بني مكفي

كثري :"اكن من كبار العلماء، وممن خيطئ ويصيب، لكن  واإلنصاف فيه قول احلافظ ابن
، وخطأه أيضاً مغفور هل كما يف الصحيح". انتىه.  ٍّ خطأه باليسبة إىل صوابه كنقطة يف حبر لُِّجي

هل بعد موته منامات  (2)قال احلفاظ اذلهيب يف حقه من تذكرة احلفاظ بعدما ألراه "رأيت
ألجلها، ويه مغمورة يف حبر علمه، فاهلل يساحمه، حسنة، وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه 

ويرىض عنه، فما رأيت مثله، ولكُّ واحد يؤخذ من قوهل ويرتك، فاكن ماذا؟". انتىه الكمه، 
 وهو اإلنصاف فيه(.

ترمجة من أوسع تراجم هاد ومن اد اعه أو ادُّيع فيه" وَكتَب هل يف "إفادة انلبيه تليسري االجت
، قال يف مطلعها: )ومنهم اإلمام تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية كتابه وأرفعها إلراء

                                                           

(1  )(1  /272-272) 
 (1217/  2كذا يف فهرس الفهارس، والصواب )ُرئيْت( كما يف تذكرة احلفاظ )(  2)
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احلراين ادلمشيق، نادرة ادلنيا يف احلفظ، وثبات اجلأش، واتلبحر يف العلم بما لم نره يف كتب 
أحد من علماء األمة، وكتبه شاهدي باداعئه، بل ووْصِفه بما يكون أكرب وأكرث من 

ونص  ىلع تراجعه عن لعنه القديم فيه، وذكر خالف انلاس فيه،  االجتهاد املطلق املستقل(،
 وأن اإلنصاف فيه قول اذلهيب.

اَلوي: )ولقد قال  قال تلميذه اخلاص وقارئ دروسه العالمة حممد بن أيب بكر اتلطواين الس 
الل يل يف يوم من األيام وهو يف لريقه إىل الزاوية: أربعة من األئمة أجد هلم يف قليب من اإلج

أنه سيذكر الشيخ  -وهو ابن الزاوية  -ما لم أجده يف غريهم من عظماء اإلسالم، وظننُت 
األكرب ومن هم ىلع مرشبه، ولكن الواقع بعكس ذلك! فاألربعة هم: ابن حزم املتوىف سنة 

، وابن تيمية املتوىف سنة 517، وابن اجلوزي املتوىف سنة 523، وابن العريب املتوىف سنة 253
722.) (1)   
اكشفاً عن حقيقة ادلعوة اتليمية ورساتلها اليت قامت من  األستاذ حممد كردعيل  يقول

القرن اثلامن بقيام أعظم مصلح فيه ويف قرون  اختص  ) (2):وناضلت يف سبيل حتقيقها أجلها
كثرية من قبله ومن بعده، أراد إرجاع ادلين إىل نرضته األوىل، وتعريته من القشور اليت 

ها به اجلهلة املتنمسون، فآذوه وعذبوه، وسجنوه ونفوه، ونعين به شيخ اإلسالم تيق ادلين ألصق
نابغة انلوابغ يف الرشع وصاحب اتلآيلف العديدة املمتعة املطبوعة، وإمام  تيمية أمحد بن

وإن دمشق تلفاخر وحق هلا الفخر بأنها  ،املعقول واملنقول، وسيد العلماء، ورأس الفقهاء
   (3)(.ودفنت أعظمه يف تربتها تيمية، ا روح ابنجتلت فيه

                                                           

خ عبداليح الكتاين من شيخ اإلسالم مستفاد من مقدمة الشيخ حممد زياد ما سبق بيانه من موقف الشي(  1)
ة عبداليح بن عبدالكبري اتللكة لكتاب "منح املن ة يف سلسلة بعض كتب السن ة" تأيلف العالمة شيخ الرواي

 (12صالكتاين )
وقد خمتلف العصور، ىلع شيخ اإلسالم ابن تيمية ودعوته كثرية مستفيضة يف  أغدقتعبارات اثلناء اليت (  2)

 . أسماع املعتيني بابن تيمية وتراثه املألوفة دلىتوخيت فيما أوردته أال يكون من انلقول املشهورة 
 (22/  2خطط الشام )(  3)
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ودلعوته  –)لو عم ت دعوة ابن تيمية لو تم:  ويقول أيضاً مسترشفاً األثر املذهل هلذه ادلعوة
ة وعند غريه فاترة  لَسِلم هذا  -ما يماثلها يف املذاهب اإلسالمية، ولكنها عنده اكنت حار 

فني ىلع ادلهر، ومل ا سمعنا أحداً يف ادليار اإلسالمية يدعو لغري اهلل، ادلين من حتريف املخر 
وال رضحياً ششد  إيله الرحال بما خيالف الرشع، وال يعتقد بالكرامات ىلع ما ينكره دين أىت 
للتوحيد ال للرشك، ولسالمة العقول ال للخبال واخليال. اكن ابن تيمية يف انلصف اثلاين من 

ه شهرة أرباب املظاهر من القضاة والعلماء، واكن عمره رساجاً وهاجاً ألفأ بعلمه وعمل
م لكما دخل يف موضوع ديين أو سياي ..(. ْدر املقد     (1) الص 

مطرياً شيخ اإلسالم ابن  قال احلافظ أبو الفضل شهاب ادلين ابن حجر العسقالين 
 تيمية وكتابه اجلليل "الفرقان":

 انِ ــوِل حــقي ثلم يثــنــــِه عــن قـ***  ــَردٍ ـمــــن إمــــاٍم ُمـــْفـ هلل درُّكَ 
يْ ـــَظر الهُ ــنَ   (2)ـانِ ـاَء بـالفـرقـُهـول فجـِر اجلَ ـَظ ـنَ ***  َغ مشتِبَهنْيِ يفــدى والز 

 
 للعقيدة السلفية؛ االنتصاريف  قوةإن دعوة ابن تيمية اإلصالحية ىلع ما اكن فيها من 

، فقد ضم  رحبإال أنها اش سمت بأفق فقيه  ؛ةبضالل املسالك ابلدعيالصدع صالبة يف و
عالء ادلين ؛ وابن كثري الشافيع؛ واحلنبيل خيخـ؛ وابن بُ املالِّكق يي ـشَ رُ ابن  الفسطاط اتلييم

 .احلنيف مغلطاي
مشيداً بادلوي  اهلائل يف حقب اتلاريخ املتأخرة اليت أثارها   أبو زهرةالشيخ حممد يقول 

َشَغل ابن تيمي ة عرصه بشْخِصه وفِكره وقوهل، وحيث ) ميذه:شخص ابن تيمية وفكره وتال
حل  اكن حركة فكري ة، دائمة دائبة، ولَم َيُمت إال  واكن الْسمه َدِويٌّ يف رشق ابلالد اإلسالمية 
وغربها، واكن هل تالميذ ختر جوا ىلع رسائله، كما اكن هل تالميذ ختر جوا ىلع َدرْسه، وقد تَرك 

ي ة لألجيال من بعده، يه جمموع ما وَصل إيله من آراء ىلع ُمقتىض الَهْدي السليف وديعة فكر

                                                           

 (337صكنوز األجداد )(  1)
 (331/  2اتلاريخ املعترب يف أنباء من غرب للعلييم )(  2)
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يف اعتقاده، ثم أوَْدعها املجادالت واملساجالت اليت قاَمت بينه وبني خصومه الكثريين؛ من 
فني وفَِرق، ولَم يرَتك لائفة من هذه الطوائف، إال ولقوهل احلادي  فقهاء ومتلكيمني، وُمتَصوي

وٌب يف مذهبها، وقام ىلع هذه الكتب والرسائل تالميُذ قد آمنوا بكلي آراء شيخهم، ند
ذها مذهبًا هل   (1).)وفيهم نشاٌط، وهلم َمدارك، ثم وُِجد يف األجيال َمن اعتنَق هذه اآلراء واخت 

دعوة ابن تيمية  ىلع جليلة شهادة حق العالمة حممد البشري اإلبراهييم  ويشهد
وما زنلا نلمح وراء لك داجية يف تاريخ اإلسالم ُنًما يرشق، شجاعته اخلادلية: )و اتلجديدية

ونسمع بعد لك خفتة فيه صوتًا خيرق، من اعلم يعيش شاهًدا، ويموت شهيًدا، ويرتك بعده ما 
وما علمنا فيمن قرأنا أخبارهم،  .ترتكه الشمس من شفق يهدي السارين املدجلني إىل حني

علماء اإلسالم، مثاًل رشوًدا يف شجاعة الزنال بعد احلافظ )الربيع بن وتقفينا آثارهم من 
سالم( اعلم األندلس، بل أعلم علمائها يف فقه السنة لعرصه، فقد شهد وقعة تعد من حوامد 

بطال املساعري، وتقدم الصفوف جمليًا وحمر ًضا، واحلرب تقذف تي اًرا بتي ار، األ األعمار، فبذ  
وال علمنا فيهم مثااًل يف شجاعة الرأي العام أكمل من  ... رب لريقحىت ليق رب ه من أق

فقد شن ها حرًبا شعواء ىلع ابلدع  - وعرصاهما متقاربان - اإلمام أمحد بن تيمية
والضالالت، أقوى ما اكنت رسوًخا وشموًخا، وأكرث اتبااًع وشيوًخا، يظاهرها الوالة 

لونالقاسطون، ويؤازرها العلماء املتساهلون امل  (2) (.تأو 
ثورته أشاد بو كىس دعوة ابن تيمية ثوب ثناٍء ضاٍف فقد   األستاذ أبو احلسن انلدوي أما

الفكرية ىلع اجلمود واتلقليد ملرياث الضالالت اآلسنة: )قام ابن تيمية بتجديد علوم 
عة والعمق،  الرشيعة جبنب ما أُنز من جالئل األعمال العلمية اليت اكنت تت سم بالس 

االمزتاج بني العقل وانلقل، إنه قىض ىلع ذلك اجلمود واالضمحالل الذلين اكنا قد شَّسبا وب
إىل الفكر اإلساليم، وفتح أبواباً جديدة للفكر، وخل ف وراءه ذخائر من العلوم واملؤلفات 

                                                           

(، وقد وقعت هل أوهام يف فهم 203-205ص) ، الشيخ حممد أبو زهرةراؤه وفقههآ -ابن تيمية حياته وعرصه (  1)
  (3-2بعض اآلراء لشيخ اإلسالم، انظر: حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ حممد بهجة ابليطار )ص

 (113/  2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهييم )(  2)
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ط العقل، وحتر ك القلب، واليت مثل ْت دوراً رائعاً يف إجياد لبقة ع آفاق اذلهن، وتيش   اليت توس 
 (1) اعيلة من املؤلفني واملفكرين وادلاعة واملصلحني؛ يف لك دور من أدوار اتلاريخ(.

للقامة اتليمية يف وجه  وتقدير إكبارموقف   العالمة املحقق عبدالرمحن املعل يم ويقف
من أئمة  : )ابن تيمية إمامٌ فيخطُّ حروف اإلنصاف بمداد العدل قائالً  ؛التشييع واتلهويل

علمه بالكتاب والسنة أعرف من أن يعر ف، ولكُّ ما انتقد عليه هل فيه أعذار املسلمني، و
 (2) مقبولة(.

ليلة القرون اليت  ضخم فكريمن أثر  وىلع قدر ما اكن دلعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية
السياي بقوة  يف الواقعبل جتسدت حي ة  تبق حبيسة اللسان وابليان،لم تلتها، إال أنها 

ىلع يد  دعوة ابن تيميةيف وقت مبكر  دولة قاصية يف اهلند تلقفت فقد، طانالسنان والسل
علم ادلين سليمان بن والشيخ العالمة عبدالعزيز األردبييل، هم: ، ووأصحابه بعض تالمذته

 والقايض شمس ادلين ابن احلريري، ،أمحد امللتاين حفيد العالمة بهاء ادلين زكريا امللتاين
امللك حممد تغلق، ومن بعده ابن أخيه  ىلع حاكم ادلولة اتلغلقية؛ أثر ظاهر اكن هلؤالءف

يف إحياء  وإسهاماً يف األمر باملعروف وانليه عن املنكر،  فأثمر ذلك اجتهاداً زشاه تغلق، وفري
واستئصال  ؛ىلع كثري من ابلدع واملنكرات والقضاء ؛ورفع املظالموإقامة العدل؛  ؛السنة

وء هذه اإلصالحات يف جماالت احلياة اإلنسانية املختلفة نستطيع )ويف ضاألوهام واخلرافات، 
أن نقول: إن أول دولة تمخضت عنها دعوة شيخ اإلسالم يه احلكومة اتلغلقية اليت قام بها 
حممد تغلق وفريوز شاه تغلق، وإن اكنت فيها بعض العيوب إال أن الغاية احلقيقية دلعوة 

 (3)كبري(. شيخ اإلسالم حتققت جبهودهما إىل حد

 (312/  2رجال الفكر وادلعوة يف اإلسالم )(  1)
 (217/  22شيخ العالمة عبدالرمحن بن حيىي املعليم )آثار ال(  2)
، انظر: تاريخ ادلعوة (30-22ص)دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية وأثرها ىلع احلراكت اإلسالمية املعارصة (  3)

مقال "شيخ اإلسالم ابن تيمية علومه ومعارفه ودعوته  (،23-23ص)اإلسالمية يف اهلند لألستاذ مسعود انلدوي 
 . قارة اهلندية"، لدلكتور: عبدالرمحن الفريوايئيف شبه ال
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أجلُّ  مطالعتها نإ، وغلة لألقالمشْ مَ  من أن تكون أعظم العناية بسري السلف والعلماء إن

ومن أجبديات الرتبية  ،تلحصيل العليم، بل يه من أولويات ابها األوقات تزىجمن أن 
ير ؛ وتنووتثبيت الفؤاد ل الرمحة؛ وتهذيب انلفس؛ وتزكية القلب،من تزن   املا فيهاإليمانية، 

 احلاكيات عن العلماء وحماسنهم أحب إيل  ):   قال أبو حنيفة وتقويم املسرية، ابلصرية،
اكن يقال: ):  قال سفيان بن عيينة و (1)،من كثري من الفقه، ألنها آداب القوم وأخالقهم(

  (2).الرمحة( تزنلعند ذكر الصاحلني 
ـيَـرِ بـعـد امل***  جـمـاُل ذي األرِض اكنوا يف احلياة وهم  (3) ماِت جـماُل الُكتِْب والسي

أقف ىلع ُنتٍَف َعِطرة  أين عض كتب اتلواريخ والرتاجمبل مطالعيت عند اكن من أمريقد و
؛ فتهزتُّ (2)يف دواوين سريته اواهل مما لم أرهأخبار شيخ اإلسالم وأحعيون من  ؛وشذرات نرَِضة

 من ملا فيها ؛يمة واحدةهلا قليب، وكنت أرجو أن أجدها جمموعة يف ضم هلا نفيس ويطرُب 
انلظري إىل نظريه، أضمُّ  :ىلع مكث (5)ثم عزم اهلل يل اخلري فرشعت يف مجعها، اإلفادة وانلفع

وال  ،حىت اكتمل العملوأردُّ انلقل إىل أصله، وأردف الفائدة بأختها، وأحلق اتليبيه بموضعه، 
                                                           

 (23/  1ترتيب املدارك للقايض عياض )(  1)
 (232صالزهد لإلمام أمحد )(  2)

وحيث اكن اإلنسان  ،والكمال ال حيصل إال بالعلم والقدرة واإلرادة اليت أصلها املحبةقال شيخ اإلسالم: ) فائدة:
 بعلمه وذكره كما يلتذُّ  يلتذُّ  فتارة يكون املعلوم حمبوباً ، بة ملا يلتذ بهبالعلم فال بد أن تكون هناك حم يلتذُّ 

 "عند ذكر الصاحلني تزنل الرمحة" :وهلذا يقال ،بل ويلتذون بذكر األنبياء والصاحلني ؛املؤمنون بمعرفة اهلل وذكره
 والذلة واألمور اللكية حتبُّ والَّسور  ،بما حيصل يف انلفوس من احلركة إىل حمبة اخلري والرغبة فيه والفرح به

 (520)ص. الصفدية  ت(ناملا فيها من اإلحالة اليت توصلها إىل معرفة املعي   ؛انلفس معرفتها
 (51سقط الزند للمعري )ص(  3)
، وذلك ألنهم اشرتلوا يف اجلامع أن تكون سالم ابن تيمية خالل سبعة قرون"كـ"اجلامع لسرية شيخ اإل(  2)

تراجم أصحابه أو تالمذته أو ثنايا يف ترمجة ابن تيمية أصالة، أما أخباره املتفرقة واليت تذكر يف األخبار مما ذكر 
 . مناوئيه فليست داخلة يف رشلهم

وقد استفدت كثرياً يف مرحلة اجلمع من برامج ابلحث اإللكرتوين، كربنامج "املكتبة الشاملة" جزى اهلل (  5)
 العاملني عليه خرياً .
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 ما أقف عليهبني حني وآخر إيله  ، ولم أزل بعد ذلك أضمُّ لقصور واخلللخيلو مع ذلك من ا
 .مصادفةداللة أو بمطالعة أو 

حاجة هذه اثلغرة من سرية شيخ اإلسالم إىل من ييشط  د الشيخ بكر أبو زيد وقد أك  
 شستفاد من مخسة هذا وإن سرية هذا اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ، فقال:هالسدي 

 :يه مصادر
... 

أمثال ابن القيم، وابن عبد اهلادي، وابن  تالميذه املصدر الرابع: تتبع ترمجته من كتب
 .مفلح، والصفدي، وابن الوردي، وغريهم

 331من تاريخ والدته سنة  املصدر اخلامس: تتبع ترمجته من خالل تراجم أنصاره وخصومه
 .بل إىل نهاية القرن اثلامن 722إىل تاريخ وفاته سنة 

 (1) (.ييشط الستخراجهما وهذان املصدران الرابع واخلامس حباجة إىل من
اثلغرة، وما توفييق إال  تلكويسد جانباً من  ؛ييف بيشء من هذه احلاجة "املنثور"ولعل هذا 

 باهلل عليه تولكت وإيله أنيب.
 

 املنهج املعتمد:
  هذا "املنثور" يعىن بأخبار شيخ اإلسالم ابن تيمية وأحواهل املتفرقة يف كتب اتلواريخ

 يف املصادر اتلايلة: هل ذكرٌ  جيرِ ها مما لم والسري والرتاجم وحنو
ي ة من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية"الكتب املفردة يف ترمجته، كـ .1 ري  (2)"العقود ادلُّ

"األعالم الَعلي ة يف مناقب شيخ فظ شمس ادلين حممد ابن عبداهلادي، وللحا
ي ة يف "الكـ تفر ع عنهماوما ابن تيمية" أليب حفص عمر الزبار،  اإلسالم ري كواكب ادلُّ

 مناقب املجتهد ابن تيمية" للشيخ مريع الكريم احلنبيل.
                                                           

  (22(، انظر: اجلامع )ص35-32)ص "اجلامع لسرية شيخ اإلسالم" مقدمة(  1)
هناك أخبار يسرية ذكرها حمقق "العقود ادلرية" الشيخ عيل العمران يف حوايش الكتاب، كـ"جواب ابن تيمية (  2)

 . عن قصيدة املاردي" وخربه مع "قصيدة ابن اخلشاب"، آثرت إثباتها بعد تردد
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"اجلامع لسرية شيخ ترمجة ابن تيمية يف كتب الرتاجم والسري العامة، واليت وىف بها  .2
د عزير شمس وعيل بن حممد العمران، اإلسالم خالل سبعة قرون" للشيخني: حمم

" للشيخ عيل تيمية خالل سبعة قرون تكملة اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن"و
 العمران.

ع وقدها قلمه، وسريته اليت خط  ، حديث ابن تيمية عن نفسه .3 "السرية  يف كتاب تمُجِ
 اذلاتية لشيخ اإلسالم ابن تيمية" لدلكتور يوسف بن أمحد ابلدوي.

ل مما فيه زيادة تفصي فلم أذكر شيئاً مما ورد يف املصادر السابقة إال الزنر اليسري
 وفائدة يف اخلرب لم تذكر يف أصله.

  ،لوفاء وذلكلم أذكر من أخبار ابن تيمية ما حاكه تلميذه ابن القيم يف مصنفاته 
يف  وقع سقط بسبب اجلمععن  ْت ند   أربعة أخبارباستثناء  ،بها "تكملة اجلامع"

يف لبعة: مدار الولن؛ بتحقيق:  تم استدراكهكتاب "الالكم ىلع مسألة السماع"، 
 بداملنعم السيويط.ع

 وقد شيوخ أو من سمع منه من اتلالميذمن روى عنه ابن تيمية من ال ال ألزتم ذكر ،
 اذلهيب كثرياً منها يف "سري أعالم انلبالء" و"تاريخ اإلسالم". أورد

وقد استفدت يف مجع األخبار اتليمية اليت نقلها اذلهيب من كتاب "ترمجة شيخ اإلسالم ابن 
سالم احلافظ اذلهيب، ومعه: مجع لرتاجم اذلهيب البن تيمية" بعناية: د. خادل تيمية ملؤرخ اإل

 بن سليمان الربيع.
ن بداللة ىلع نقل؛ أو تيبيه ىلع وهم؛ أو تنويه ىلع فائدة، وأسأل اهلل أ أاعنينوأشكر لك أخ 

 .جيزيهم ىلع ذلك خري اجلزاء وأوفاه
 

 أما بعد:
 -رمحه اهلل وريض عنه  -و العباس أمحد ابن تيمية )فقد اكن شيخ اإلسالم تيقُّ ادلين أب

واحداً من أكرب العقول العلمية اليت عرفها تاريخ اإلنسان، ورائد دعوة جتديدية تنويرية قل  
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ٍد يف اإلسالم، وهو حجة اهلل ىلع أهل هذه العقول يُۡؤِتي ٱۡۡليۡكَمَة َمن ﴿ أن بلغتها دعوة جمدي
ُۚ َوَمن يُۡؤَت ٱۡۡليكۡ  َ َخۡير يََشآُء وِتي

ُ
ۡلَبَٰبي ا َكثيير َمَة َفَقۡد أ

َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
ٓ أ ُر إيَّلَّ كَّ    (1) .(﴾٢٦٩اۗ َوَما يَذَّ

 
                          وكتبه
  الرباكبن حممد عبداهلل بن عبدالرمحن 

             a.barrak @gmail.com 
 
 

  

                                                           

 (13ص)ن تيمية جالد احلكمة املصلوبة، لألستاذ عبداهلل اهلدلق اهلادي واهلاذي .. اب(  1)

 

mailto:a.barrak9@gmail.com
mailto:a.barrak9@gmail.com


13 

 

ال  ييم: ابليت اتل  لة األوىلالسُّ
 

 اسمه ونسبه ومواله:
من رواية القايض  -رمحه اهلل تعاىل  -)جزء لطيف منتىق من حديث أيوب السختياين 

مجيعه بمدرسة القصاعني من دمشق ىلع  عن شيوخه، قرأُت  إسماعيل بن إسحاق 
العلماء وفقه السلف أعجوبة الزمان يف حفظ املتون واألسانيد وأقوال  احلافظاإلمام العالم 

تيق ادلين أيب العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم السليم احلراين املعروف  ؛املاضني
، بسماعهما معاً من أمحد بن مواله لؤلؤ بن سنقر بن عبداهلل ، نفع اهلل به وىلعبابن تيمية

   (1) ..(.عبدادلائم املسند .
 

                                                           

 ( 213ص)برنامج اتلجييب (  1)
، وهو اذلي للب من ابن (ه730)ت:  القاسم بن يوسف بن حممد بن عيل اتلجييب ابللييس السبيتواتلجييب: هو 

زية، لبعت ضمن جمموع تيمية الوصية اليت كتبها واشتهرت باسم )الوصية الصغرى(، ويه وصية نافعة وج
واكن من مجله الوصية ( (:23ص)( ولبعت لبعات مفردة، وقد قال اتلجييب يف برناجمه 335-353/  10الفتاوى )

بة كتاب أنفع من صحيح أنه قال: ما يف الكتب املصنفة املبو   تيمية اليت أوصاين بها اتليق الفاضل أبو العباس ابن
، وقال أيضاً )واهلل تعاىل يفهمنا ما فيه، ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمهحممد بن إسماعيل، وصدق ابن تيمية، 

يل، يف جزء  -نفع اهلل به  -)وصية الشيخ الفقيه اإلمام العالم املفنن تيق ادلين أيب العباس ابن تيمية  (:253ص)
 . كتبه يل خبط يده املباركة، ودفعه يل عند إزمايع املسري من دمشق(

مشهورة باسم "مستفاد الرحلة واالغرتاب"، حقق قطعة منها ادلكتور عبداحلفيظ منصور،  وللتجييب رحلة
م، إال أن اجلزء املتعلق بمروره بالشام ومروياته عن علمائها ما يزال مفقوداً لألسف، ولعل اهلل 1175ولبعت اعم 

 . سالم ابن تيميةأن ييَّس من يقف عليه ويعتين بتحقيقه ونرشه، فهو مظنة أخبار حافلة عن شيخ اإل
(، ه222وقد اشتهرت نسبة شيخ اإلسالم إىل نمري، وأول من نسبه هلا هو احلافظ ابن نارص ادلين ادلمشيق )ت: 

 (13ص)(، املداخل إىل آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية 300/  2انظر: اتلبيان بلديعة الزمان ) .  وعنه شاعت بعد ذلك
ذكر شيخ اإلسالم يف يشء من  هل [ أي: الشيخ بكر أبو زيد ]: سأتلهو: )قال األستاذ عبداهلل اهلدلق فائدة:

من  ه عريبٌّ لكن  : قال! ما أبعد شيخ اإلسالم عن ذكر مثل هذه األمور ال أعرف هذا،: فقال كتبه أنه عريب اليسب؟
 (50( مرياث الصمت وامللكوت )صلم يكن ذا أصل عريب ال،: قال وابن القيم؟: قلت ،بين نمري
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 لقبه:
ين، و -رمحه اهلل تعاىل  -)اكن انلوويُّ   -شيخ اإلسالم ابن تيمية يكرُه تلقيبُه بُمحيي ادلي

ين، ويقول -رمحه اهلل تعاىل  بوين بذلك فاشتَهر"( :يكره تلقيبُه بتيقي ادلي   (1)."لكن  أهيل لق 
 

 مسكنه:
ري، عدْ  اعني ألهل العلم رئيس مشهور، وقف داره بالقص   ٌل )رشف ادلين بن السك 

 (3) .(شيخنا ابن تيميةا ، ويه اليت يسكنه(2)واحلديث
 

 :هد  ـجَ 
)عبدالسالم بن عبداهلل بن أيب القاسم اخلرض بن حممد بن عيل، اإلمام شيخ اإلسالم جمد 

شيخنا تيقُّ وحدثين  ... شيخنا تيق ادلينادلين أبو الرباكت ابن تيمية احلراين احلنبيل، جد 
لِ  ادلين

ُ
ين ابن مالك يقول: أ يْخ مجال ادل  لني قال: اكن الش 

ُ
ني للشيخ جمد ادلين الفقه كما أ

 (2) دلاوَد احلديد.
                                                           

 (532ص)دون إحالة، انظر: معجم املنايه اللفظية  ذكر هذا اخلرب الشيخ بكر أبو زيد يف جمموعة من كتبه(  1)
 . ، ولم أجد ملا ذكره مصدراً متقدماً حىت اآلن(317( تغريب األلقاب العلمية )ص55)ص شسمية املولود

السخاوي يف "املنهل العذب الروي يف ترمجة ( و127/  1أما ما يتعلق بانلووي، فقد ذكره ابن احلاج يف "املدخل" )
 (11ص)قطب األويلاء انلووي" 

اعني داخل باب اجلابية، (  2) واكنت شسىم "دار احلديث السكرية"، ويه دار حديث صغرية ضي قة حرجة، بالقص 
د بناءها حممد بن عبدالكريم اتلدمري سنة  ديماً ، وهو تاجر حمب لشيخ اإلسالم، توىل مشيختها قه731جد 

شهاب ادلين عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية، ثم ودله اإلمام شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد ابن تيمية، ثم 
احلافظ شمس ادلين حممد اذلهيب، ثم صدر ادلين سليمان املالِّك، واكن يسكنها احلافظ زين ادلين ابن رجب. 

الرد الوافر البن نارص ادلين (، 23-25)ص لالل البن بدران( ط. هجر، منادمة األ201/  12انظر: ابلداية وانلهاية )
 )حاشية( (77ص)
 (223/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  3)
ِلني  :(1213/  3قال اذلهيب يف معرفة القراء الكبار )(  2)

ُ
ِلني دلاوود احلديد، وأ

ُ
ِلني البن مالك انلحو كما أ

ُ
)قلت: وأ
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ين يوسف ابن اجلَْوزي اجتمع بالشيخ املجد فانبهر هل  وحدثين أيضاً  احب حميي ادل  أن الص 
باألهل  وقال: هذا ما عندنا ببغداد مثله. وملا حج اتلمسوا منه أن يقيم ببغداد فامتنع واعتل  

 والولن.
اكن حبلب  اذلية. وقد قرأ عليه القراءات غرُي واحٍد، منهم نا حد  جدي  يف: واكنت شيخناقال 

. وحج سنة إحدى ومخسني. وفيها حج  من دمشق  فالن  أيبشمس ادلين ابن  الشيخالَقرْيواين 
يخ املجد  أنه املرايغ: وحىك الربهان شيخناقال  ُعَمر، فلم ُيْقض هلما اجتماع. اجتمع بالش 

من ستني وجًها، األول كذا، واثلاين كذا،  عنهال املجد: اجلواب فأورد نُْكتة عليه، فقا
قال:  ورسدها إىل آخرها. ثم  قال للربهان: وقد رضينا منك بإاعدة األجوبة. فخضع وانبهر.

ين ابن محدان مع براعته  الشيخواكن  عه  يفُنم ادل  يقول: كنت ألالع ىلع  فيهاملذهب وتوسُّ
ينقل أشياء كثرية لم أعرفها ولم  الشيخأصبحت وحرضُت عند ادلرس وما أبيق ممكنًا، فإذا 

لع عليها. مذاهب  وحفظاألحاديث ورْسدها  حفظ يفنا عجًبا : واكن جدُّ شيخناقال  أل 
 (1) انلاس وإيرادها بال لُكْفة.

ثين شيخنا أبو حممد ابن تيمية ، وأنه سافر مع ابن عمه إىل (3)بتَيْماءُريبي ه أن جد   (2)وحد 
ر ىلع مسائل راق يلخدمه ويشتغل وهل ثالث عرشة سنة، فاكن يبيت عنده فيسمعه يكر  الع

                                                                                                                                                                             

ِلني 
ُ
 . دلاوود احلديد(لشيخنا أيب العباس العلَم كما أ

 (212/  23انظر: سري أعالم انلبالء لذلهيب )(  1)
وادلكتور: عمر عبدالسالم  721/  12كذا يف تاريخ اإلسالم بطبعتيه )حتقيق ادلكتور: بشار عواد معروف (  2)

قال ) ( بتحقيق ادلكتور: عبدالرمحن العثيمني 2/  2أما يف اذليل ىلع لبقات احلنابلة ) ،(121/  22تدمري 
( ولعله - يعين أبا العباس ابن تيمية شيخ اإلسالم حفيد الشيخ جمد ادلين هذا - اذلهيب: حدثين شيخنا احلافظ

 سبق نظر من ابن رجب .
وادلكتور: عمر عبدالسالم  721/  12كذا يف تاريخ اإلسالم بطبعتيه )حتقيق ادلكتور: بشار عواد معروف (  3)

ه أن جد  ) ( بتحقيق ادلكتور: عبدالرمحن العثيمني 2/  2ىلع لبقات احلنابلة ) أما يف اذليل ،(121/  22تدمري 
املناسبته لسياق اخلرب، و( ولعله األصوب؛ ُريبي يتيماً  ن ونشأ بها، ثم ألنه ال يعرف أن املجد نشأ بتيماء، بل ودل حبر 

 .ارحتل إىل العراق 
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يعين الصيب،  ،(1)؟نييي انلُّ هذا  َظ فِ حَ فيحفظ املسألة. فقال الفخر إسماعيل: أيْش  ،اخلالف
رس. وعرضه ر دَ فبَ  ه: وقال البن عم   ،احلال. فبُِهَت منه الفخر يفوقال: حفظت يا سيدي ادل 

. وعرض إسماعيلاخلالف الفخر  يفضه ىلع االشتغال. فشيخه منه يشء، وحر   هذا يِّجء
عرض عيل  الفقيه اإِلَمام "ب هل عليه يف سنة ستٍّ وستمائة: تَ ن ة انلاظر". وكَ عليه مصن فه "جَ 

 (2) .(، أو مثل هذه العبارة، وأخرى حنوها، وهو ابن ست ة عرش اعماً "العالِم أوحد الُفضالء

 

 :تهجد  
ة بنت اإلمام فخر ادلين حممد بن أيب القاسم بن تيمية أم ابلدر، زوجة العالمة املفيت رَ دْ )بَ 

ة  شيخنا أيب جمد ادلين أيب الرباكت عبدالسالم بن عبداهلل بن أيب القاسم ابن تيمية، وجد 
 (3) .، توفيت قبل زوجها بليلة(العباس أمحد بن عبداحلليم

 

 :تهعم  
اتلاجر املعروف  ،د بن منيع بن أيب الفتح احلرايننعم بن مَحْ د بن عبد املحممد بن مَحْ ) .1

ىلع  ادلين ابن تيمية الشيخ تيقبقراءة  "جزء ابلانياي"وسمع  321ودل سنة  ،عيي بابن ابلَ 
 (2) .(323يف سنة  ادلار بنت جمد ادلين ابن تيمية حارضاً  ستي  هعمت

ادلار  شيخة الصاحلة أم أمحد ست  توفيت ال (5))ويف يوم اجلمعة مستهل شهر ربيع اآلخر .2
ابنة الشيخ اإلمام العالمة جمد ادلين أيب الرباكت عبدالسالم بن عبداهلل بن أيب القاسم 

                                                           

(، ويف حتقيق ادلكتور: عمر عبدالسالم 721/  12اد معروف )كذا يف تاريخ اإلسالم بتحقيق ادلكتور: بشار عو(  1)
 . )اتليي ني( ( بتحقيق ادلكتور: عبدالرمحن العثيمني 2/  2( واذليل ىلع لبقات احلنابلة )121/  22تدمري )

 (721-722/  12تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
 (723/  12تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  3)
 (51/  2ن حجر )ادلرر الاكمنة الب(  2)
 . ه323سنة (  5)

 



17 

 

 (1) .يوم السبت بسفح قاسيون( بن حممد بن تيمية احلراين، ودفنْت 

 

 :خاهل
 )عيل بن عبدالرمحن بن عيل بن عبدالرمحن بن عيل بن عبدوس، الشيخ أبو احلسن ابن

اين، الزاهد الصويف، خال  (2) .(شيخنا ابن تيمية احلالويي احلر 
 

 :هخاتل
، ويه: اعئشة بنت الشيخ تيق ادلين بن تيميةتوفيت خالة  (3))ويف يوم األحد رابع شوال

من يومها بسفح قاسيون،  عبدالرمحن بن عيل بن عبدوس بن احلالوي احلراين، ودفنْت 
امة، كثري امة قو  ة العبادة، ال خترج من بيتها يف األشهر اثلالثة، وحرض واكنت صاحلة، صو 

ومجاعة، ويه وادلة تيق ادلين ابن احلبييش احلراين  - واكن عقيب مرض - تيق ادليناجلنازة 
 (2) .اتلاجر(

 

 :أخوه عبدالقادر
ابن تيمية، لم يذكره شيخ اإلسالم عبدالقادر بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية، أٌخ ل

وأخباره شحيحة جداً، قال عنه ادلكتور عبدالرمحن  ،ه371، ودل سنة للشيخن ترجم جل  م
، وقد سمع ىلع الشيخني عبدالرحيم بن عبدامللك (5)م يشتهر بالعلم"ل":  العثيمني

( وعبدالرمحن ه331املقدي، وإسماعيل العسقالين مع إخوانه أمحد )شيخ اإلسالم ودل سنة:
                                                           

 (111/  2املقتيف ىلع كتاب الروضتني املعروف بتاريخ الربزايل )(  1)
 (120/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
 . ه315سنة (  3)
 (232/  2املقتيف ىلع كتاب الروضتني املعروف بتاريخ الربزايل )(  2)
 (123/  5حاشية( )اذليل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )(  5)
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( باجلامع املظفري بسفح قاسيون جزءاً فيه ستة ه333 )ودل سنة: ( وعبداهلله333)ودل سنة:
 ولم أقف ىلع ـهوهو يف آخر السنة اخلامسة،  375جمالس من أمايل أيب يعىل يف شعبان سنة 

 (1) تاريخ وفاته.
  

                                                           

 1/  2، موسوعة ابليوتات العلمية بدمشق د. حممد مطيع احلافظ )(323ص)انظر: معجم السمااعت ادلمشقية  (1)
 (123/  5( )133/  2(، اذليل ىلع لبقات احلنابلة )113،205/
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اللة   يمية: اليشأة اتل   ةاثلانيالسُّ
 

ته:  هم 
لسابع والستني من أمايله يف اذلكر واحلفظ: ي يف املجلس اري مَ )قال اإلمام أبو املظفر الَّسُّ  

باس أمحد بن عبداحلليم شيخ اإلسالم أبو العومن عجائب ما وقع يف احلفظ يف أهل زماننا 
ومن أعجب ما سمعته عنه ما حدثين به بعض أصحابه: أنه ملا اكن صبياً يف  ... ابن تيمية

، فقال هل: يا أمحد، (1)هتان ىلع سبيل اتلزن  بداية أمره، أراد وادله أن خيرج بأوالده يوماً إىل البس
خترج مع إخوتك شسرتيح، فاعتل  عليه، فألح عليه وادله، فامتنع أشد االمتناع، فقال: أشتيه 

وا يومهم يف البستان، ورجعوا آخر انلهار، أن تعفيين من اخلروج، فرتكه وخرج بإخوته، فظل  
ر عل فقال: يا أمحد، أوحشَت  يهم بسبب غيبتك عنهم فما هذا؟ فقال: إخوتك ايلوم، وتكد 

ه! اكملنكر املتعجب من هذا الكتاب، لكتاب معه، فقال: حفظتَ  يا سيدي، إنين ايلوم حفظُت 
قوهل، فقال هل: استعرضه عيل، فاستعرضه فإذا به قد حفظه مجيعه، فأخذه وقب له بني عيييه، 

  (2) .العني، أو كما قال(وقال: يا بين، ال خترب أحداً بما قد فعلت، خوفاً عليه من 
                                                           

ماشقة عليها، إذ اكنوا خيرجون يوماً من األسبوع إىل املتزنهات(  1) ؛ وشطوط األنهار؛ ودوحات ويه اعدة َدَرَج ادل 
حتقيق نسبة )انلصيحة انظر: مقدمة األشجار؛ بني البساتني انل رِضة واملياه اجلارية، فيكونون بها يومهم إىل الليل.  

 (20ص)اذلهبية البن تيمية( أليب الفضل القونوي 
إن أباه وأخاه : قيل(: )233/  1، قال الصفدي يف أعيان العرص )(235-232ص)الرد الوافر البن نارص ادلين (  2)

ج، فهرب منهم وما ألوى عليهم وال عر   ج، وأهله وآخرين ممن يلوذون بظليه سألوه أن يروح معهم يوم سبت يلتفر 
فلما اعدوا آخر انلهار الموه ىلع ختلُّفه وتركه التباعهم وما انفرده من تكلُّفه، فقال: أنتم ما تزي د لكم شيئاً وال 

، وهو جمدل صغري، وأمره «جنة انلاظر وجن ة املناظر»ت يف غيبتكم هذا املجدل، واكن ذلك كتاب جتدد، وأنا حفظ
 . (شهري

ين إسماعيل بن عيل بن حسني  "ن ة املناظرجن ة انل اظر وجُ الكتاب املقصود هو " فائدة: أليب حممد فخر ادلي
فظه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مدة خروج أهله حتقيق اسم الكتاب اذلي حانظر مقال: "   (.ه310ابلغدادي )ت: 

 . " لألستاذ فتيح إدريسإىل الزنهة
     http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t= 

 

http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=13538
http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=13538
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 قوة حفظه:
)ويقال: إنه اكن إذا نظر يف الكتاب وضع يده ىلع الصفحة املقدمة، يقول: أخاف أن يسبق 

  (1) .برصي إيلها فأحفظها قبل اليت قبلها(
 

 حفظ الصحيحني:
 .)قيل هل: يقال: إنك حتفظ ابلخاري ومسلماً، فقال: الكتب الستة مطروقة لك أحد حيفظها(

(2)  
 

 حفظه لرياض الصاحلني:
 (3) .يف جملس( "رياض الصاحلني")ويقال: إنه حفظ 

 

 عنايته بمخترص جامع األصول:
، للعالمة يوسف بن حسن بن عبداهلادي، أتمه سنة (2)احِلْصين)الصارم املغين يف الرد ىلع 

 بصاحلية دمشق ... ـه277
                                                           

قال اإلمام أبو املظفر ال ابن نارص ادلين: )(، ق33ص)تذكرة احلفاظ وتبرصة األيقاظ البن عبداهلادي (  1)
َمريي يف املجلس السابع والستني من أمايله يف اذلكر واحلفظ: ومن عجائب ما وقع يف احلفظ يف أهل زماننا  الَّسُّ 

شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية، فإنه اكن يمرُّ بالكتاب مطالعة مرة فييتقش يف ذهنه 
، انظر: اجلامع لسرية شيخ اإلسالم (235ص)الرد الوافر  به، وينقله يف مصنفاته بلفظه ومعناه ...( فيذاكر

 (723(، األعالم العلية للزبار )ص522ص)
(، وقد ذكر تلميذه الزبار أن أول كتاب حفظه يف 33ص) ظ وتبرصة األيقاظ البن عبداهلاديتذكرة احلفا(  2)

 (723صحميدي. انظر: األعالم العلية )احلديث "اجلمع بني الصحيحني" لل
 (33ص)تذكرة احلفاظ وتبرصة األيقاظ البن عبداهلادي (  3)
ه(، تفقه ومهر حىت صار شيخ 752أي: تيق ادلين أبو بكر بن حممد احلصين، الفقيه الشافيع، ودل سنة )(  2)

نابلة احنرافاً خيرج فيه عن احلد الشافعية بدمشق يف آخر عمره، واكن شديد اتلعصب لألشاعرة، منحرفاً عن احل
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عون بكفره وزندقته، وأموٌر يشني  حمارض يف زمنه تبْت وقد شن ع مجاعة من األوباش بأنه كُ 
غري أن فيه  صورة حمرض وجده يف اثلناء عليه، (1)ثم ذكروبهتان،  بها عليه، ولك ذلك زورٌ 

 ... ، وممن أثىن عليه يف هذا املحرض:نقصاً 
حبث معه يف مجيع خمترص جامع األصول يف أحاديث إبراهيم بن عبداحلق احلنيف، وذكر أنه 

مة أقوى رد، وما أقوال املجسي  ، واكن يردُّ خره يف مدة سبع سيني منهاالرسول من أوهل إىل آ
 (2) .استتيب وال ُمنع من الفتيا(

  

                                                                                                                                                                             

كما ذكر املقريزي، فاكنت هل معهم بدمشق أموٌر عديدة، واكن يفحش يف حق ابن تيمية، وجيهر بتكفريه من غري 
 (122/  1احتشام، بل يرصخ يف اجلوامع واملجامع بأن ابن تيمية اكفر!   انظر: درر العقود الفريدة )

 هو الشيخ لاهر اجلزائري .أي: ابن عبداهلادي، والقائل (  1)
، وما ذكره عن ابن تيمية أن لم يستتب ولم يمنع من الفتيا لعله اكن يف (532-553/  1تذكرة لاهر اجلزائري )(  2)

 (532، 220، 122، 172.  انظر: اجلامع لسرية شيخ اإلسالم )ص تيميةمرحلة عمرية مبكرة من حياة ابن 
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اللة   خصية ابن تيميةـ: ملحات من ش ةاثلاثلالسُّ
 

ه:  تأهل 
 د جيد عن أنس قال: اكن رسول اهللبإسنا ىثم رو ،"باب ما يدىع عند اللقاء" :قال أبو داود)
  :واكن " ... وبك أقاتل وبك أصوُل  بك أحوُل  ،امهلل أنت عضدي ونصريي"إذا غزا قال

 (1) .(علم جملِس  دِ يقول هذا عند قْص  - شيخنامنهم  -واحد  غريُ 
 

 رق ة قلبه:
ميشداً ييشد أبيات حيىي  -س اهلل روحه قد   - اإلسالم ابن تيمية شيخُ  (2)ةسمع مر  و) .1

 ْ  "، فلما وصل إىل قوهل:هُ تذاكرُ  ذكر العقيق فهاجه، اليت أوهلا "يي رَص الرص 
 ـــاُرهـدْت عـيل  ديــــعُ ـمــين  وإن ب*** يـا مــْن ثَـوى بني اجلـوانـِح واحلَـَشـا 

عــإن ل***  ائـمٌ حبيك هــلـى قلــٍب بـطـفاً عـعَ   ـْت أعــشـاُرهـم تَِصـلُْه تصد 
سَ *** ـبَه ـيـَك يقـيض حنـباً فـيـْم كئــوارح

َ
 ـاُرهـْت أولــليَك وما انقضاً عـفَ ـأ

 ـاُرهــه تهت ـكـْت أسـتـجبـوَك عـنـح***  اـل ـمَ ـراِم وكــُق مـن الغـيـال يـسـتف
 (3) . حاهل(بكاؤه وحنيبه، وتغري   اشتد  

 )وقال يل مر   .2
َ
 نشد هذين ابليتني:ة وقد أ

 بــه ممـا أحــاذرُهُ وُذ ـــن أعــــومــ *** لُـهُ ـــن ألـوُذ بــه فـيـما أؤمي ـا مـــي

                                                           

 (227-223/  10الفروع البن مفلح )(  1)
)وهذا الالكم لك ه يف قصده  :ذكر ابن القيم هذه األخبار كأمثلة ىلع السماع انلافع، وقد قال يف مطلعها(  2)

ه من أفضل الُقَرب، ومما تصلح عليه القلوب، وأما من لم يقصده وال هو  واالجتماع عليه، وللب اتلقر ب به، وعدي
ع ما يناسب حاهل بمزنلة سماع الفأل ملن خرج يف حاجة = من مطابله، فاتفق أنه صادف شيئاً منه، فصادفه سما

 (321ص)فهذا قد ال يسترضُّ به، وقد ييتفع بما سمعه ويتأث ر(. الالكم ىلع مسألة السماع 
 (322-323ص) م ىلع مسألة السماع البن القيمالالك(  3)
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 ُضوَن عظماً أنت جــابــُرهُ ـيـهـوال يَ  *** ُرهُ ــماً أنَت اكسـُر انلاُس عظـبُ ـجـال ي
دهما قال هذا إال هلل، وال ييبيغ أن يقال ملخلوق، واكن ييشدهما ويردي ال ييبيغ أن يُ 

 (1) .(يف السجود بهما، داعًء ال إنشاداً  مراراً، وقال: ربما دعوُت 

3. ( 
ُ
  ته: يف نوني  ة عنده من شعر حيىي قوهَل نشد مر  وأ

دٍ ـلـلي مُ ـكـوهــدًى ل***  هُ ــــُرُه وحــديـثُ ـِس ذكـالـُروُح املج  حـيـــرانِ  (2)دي
ِخـــل  بذكــــرهِ ف

ُ
ـ ـانِ ـــواُت فـَك األمــأوئلـف*** ـٍس ـلـي جمـوإذا أ  ي احلـي

 إىل أن وصل امليشد إىل قوهل:
 ــانِ ـــيـن الييسْ ـا ذلكراُكْم مـحاش*** زْل ــــم يــة لـحب  ـهاُم ىلع املوالـُمستَ 

 ـى أجــفـــانِ ـوى زيارتَُكْم علـأه*** ادراً ــال مــبــلق ؟هوىـما ت :َل ـلو قي
مـمَ ـــتاهلِل إن سَ  انـيـوَحللُت منـــكْم ب*** اُن بقربِــُكــْم ـَح الز   املحــلي ادل 

ْكَحـــلَن  بتُ *** ـرى ــراً يف اثلـ ـــاخلد  شكرن  ـفـألع
َ
 ـفــانِ ـْربِـُكْم أْجــوأل

 (3) .ه ابلاكء وانلحيب(بَ لَ فغَ 

 اليل ...)عمر بن عمران بن صدقة، زين ادلين بن شهاب ادلين بن نور ادلين ابلِ  .2
 أنشدين من شعره يف السنة نظم فيه األسماء احلسىن:

                                                           

 (322ص) م ىلع مسألة السماع البن القيمالالك(  1)
 :ومنها قوهل) ترمجة املتييب، ويف ثنايا حديثه عن بعض ما انتقد عليه: وقال احلافظ ابن كثري يف

ــلُـُه *** ومــــن أعـــــوُذ بــه ممـا أحــاذرُهُ   يـــا مــن ألـوُذ بــه فـيـما أؤمي
 ال يـجـبُـُر انلاُس عظـماً أنَت اكســُرُه *** وال يَـهـيـُضوَن عظماً أنت جــابــُرهُ 

أنه اكن ينكر ىلع املتييب هذه املبالغة، ويقول:  خنا العالمة شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية وقد بلغين عن شي
: أنه سمع الشيخ يقول: ربما ، وأخربين العالمة شمس ادلين بن القيم عز وجلإنما يصلح هذا جلناب اهلل 

)أدعو اهلل بما  :ويه قوهل ،قلت هذين ابليتني يف السجود(، وقد جاء يف بعض اليسخ اخلطية تتمة لالكم الشيخ
 ط. هجر (272/  15تضمناه من اذلل واخلضوع( ابلداية وانلهاية )

اً، مأخوذ من دليَدي العنق وهما صفحتاه((  2) ت يميناً وشمااًل حتري  د: اتللف    لسان العرب  قال ابن منظور: )اتلدل 
(3  /310) 
 (325ص) م ىلع مسألة السماع البن القيمالالك(  3)
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 ِد إذ َسـَجـَداـبـتـِق العـوأنَت أوىل بع***  هـقُ ــتِ ـاَب يُعـُد يف رقي عبٍد شــبـفالع
ائــَك الــلِوجـه ي***  ينـِتقَ عـِم ابلـايق فتُ ـد  ـْن بَـدايت والـعــُب يف لَم  فالش   ارَِضـي

 (1) .يبِّك هلما ويقول: والعارضني بدا( الشيخ تيق ادلينقال: اكن 
 

 ره للقرآن:تدب  
نُفَسُهۡمُۚ ﴿ أ:)وسمع آخُر قارئاً يقر

َ
َُٰهۡم أ نَسى

َ
َ فَأ ييَن نَُسواْ ٱَّللَّ فارتاَع هلا، وقال:  ﴾َوََّل تَُكونُواْ َكٱَّلَّ

ملا نسوُه أنساهم حظ  أنفسهم ونعيَمها وما به سعادتها وفوزها، فرتكوه واعتاضوا عنه بما فيه 
ية، أو يقول عند سماع هذه اآل سمعت شيخ اإلسالمشقاء نفوسهم وعذابها وهالكها، هكذا 

 (2) .حنو هذا الالكم(
 

 حاهل مع الطعام والرشاب:
: اخلوف منعين الطعام والرشاب فما -ريض اهلل عنه  -وقد سبق قول اإلمام أمحد ) .1

 :وييشد كثرياً  ،قليل تناول الطعام والرشاب الشيخ تيق ادلين  اكنو أشتهيه.
 (3) (.زادِ ــال ِن ـا عهَ ـلهيـوتُ  راِب ـالش   ِن ـع *** اهَ ـشغلُ ـتَ  راكَ ـذك منْ  اديُث ـا أحــهـل

)عزُّ ادلين أبو حممد عبدالعزيز بن العدل ُنم ادلين عبداللطيف بن الشيخ املحدث عزي  .2
ادلين بن الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم جمد ادلين أيب الرباكت عبدالسالم بن 

ن هو اذلي يقوم بطعام عبداهلل بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلنبيل احلراين ... واك
 (2) من ماهل إىل أن مات(. الشيخ تيق ادلين بن تيمية

 

                                                           

 (113ص) عباس أمحد بن رجب احلنبيلاملنتىق من معجم شيوخ شهاب ادلين أيب ال ( 1)
 (351)ص م ىلع مسألة السماع البن القيمالالك(  2)
 (212/  2اآلداب الرشعية البن مفلح )(  3)
 (112-113/  3تاريخ ابن اجلزري )(  2)
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 مروءته:
ع يف ذلك ــــبِ ولعله تَ  ،يع أكل ما يكَّس نهمته قبل ذهابهإذا دُ   الشيخ تيق ادليناكن )

 (1) (.من مىض من السلف

 

 :هلواحرتامه مع أخيه أدبه 
القدوة العابد بركة املسلمني، رشف ادلين أبو  )أخو ابن تيمية، الشيخ اإلمام الفقيه املفيت

حممد، عبداهلل بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبداهلل بن اخلرض ابن تيمية احلراين ثم 
 (2) .ب معه وحيرتمه(يتأد  أخوه شيخنا  .. اكن.ادلمشيق احلنبيل 

 

 حمبته لقراءة ابن املحب:
عبد اهلل بن أمحد بن  بن أمحد بن املحبي  عبد اهلل الشيخ اإلمام العابد انلاسك حمب ادلين)

إسماعيل بن منصور  أيب بكر حممد بن إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن بن
واكنت هل  ،وانتفع انلاس به ،(3)باقوكتب الطي  ،احلنبيل، سمع الكثري وقرأ بنفسه املقدي

 ،القراءة جداً ب بوهل صوت لي   ،موي وغريهة يف اجلامع األجمالس وعظ من الكتاب والسن  
شيخ االسالم واكن  ،مفيدة ييتفع بها انلاس (2)واكنت مواعيده ،وسكينة ووقار حٌ وْ وعليه رَ 

 (1) (.قراءته ه وحيبُّ حيبُّ تيق ادلين ابن تيمية 

                                                           

 (351/  3اآلداب الرشعية البن مفلح )(  1)
 (301ص) لذلهيب ذيل تاريخ اإلسالم(  2)
بقة أو   (3) هل، الط  باق: كتابة أهل العلم أسماءهم وأسماء من حيرض جمالس قراءة الكتاب؛ يف آخر الكتاب أو أو  الطي

بقة هو اذلي يدوين هذه السمااعت ويثبتها يف آخر الكتاب،  بق أو الط  باق أو الط  مااعت"، واكتب الطي وشسىم  "الس 
انظر: توثيق انلصوص وضبطها عند املحدثني، د. موفق عبدالقادر الكتاب أيضاً.  وأحياناً تكتب يف أول 

 (70-32ص)
املواعيد: )دروٌس اعمة تعقد للتذكري والوعظ واتلعليم، وتلىق حفظاً أو قراءًة من كتاب، وهو مصطلٌح كثري (  2)

بة يف أوقات حمددة؛ كما ظن  بعضهم(. الورود يف تراجم تلك الفرتة، وليس املراد بها: ادلروس اليت تلىق ىلع الطل
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  :بركة داعئه
، ودل بدر ادلين احلليب بن عبداهلل انلاسخ،الشافيع خليل بن حممد بن سليمان بن عيل )

واشتغل فمهر يف  ،فمسح رأسه وداع هل بن تيميةاوأحرضه أبوه عند  ،بدمشق بعد العرشين
 (2) .(عدة فنون

 

 ىلع خمالفيه: تأثريه
 حاهل مبدأ يف اكن ،ابلعلبِّك ادلين شهاب الفاضل اإلمام الشيخ مري بن حممد بن )أمحد

 تمعاج أن إىل أصحابه به يزل فلم ،عليه حيط   وممن تيمية بن ادلين تيق الشيخ عن منحرفاً 
   (3) .مدة( والزمه هل وتلمذ فيه هو ما لك وترك والزمه وأحب ه إيله فمال به،

 

 حكمته:
ي ة إىل أخرى تلأذ  حمل   منجاء رجل إىل أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب يشاوره يف االنتقال )

 ،لك من استحداث من ال تعرفه خريٌ  ؛ك ىلع أذى من تعرفهصربُ  :العرب تقول :اجلوار، فقال
 (2) .(يقول هذا املعىن أيضاً الشيخ تيق ادلين  نواك
 

 ذاكؤه:
)قال الصاحب بهاء ادلين عيل بن الفخر عيىس بن أيب الفتح اإلْربيِل: هذه املسائل لم أر  .1

                                                                                                                                                                             

 (17ص)مقدمة حتقيق "تفسري سورة املسد لشيخ اإلسالم ابن تيمية" لألستاذ عبدالرمحن قائد 
 (120ص)( ط. هجر، انظر: الرد الوافر 313/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  1)
 .721، ولعلها 711( أنه ودل سنة 122/  2(، ويف ادلرر الاكمنة )513/  1إنباء الغمر البن حجر )(  2)
 (322/  1أعيان العرص للصفدي )(  3)
 (212/  2وانظر: الفروع ) ،(102/  2اآلداب الرشعية البن مفلح )(  2)
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أحداً من أرباب العلوم عرف شيئاً منها، ويه مائة واثنا عرش بيتاً تأيلف العالمة أيب 
اب انلحوي حممد عبداهلل بن أمحد بن أمحد بن أمحد  ، (1)-رمحه اهلل تعاىل -بن اخلش 

وهكذا نقلته من "جامع الفنون"، ويه هذه ... قال انلاقل: أخربين بعض أصحابنا أن 
ا فيها من  الشيخ تيق ادلين بن تيمية وقف ىلع هذه األبيات فقال: يمكن اإلجابة عم 

 (2) املسائل، لكن ليس يل فراٌغ لإلجابة عنها(.

ني ولم يبق منها سوى العمود اذلي بسوق العلبيي  ة،ات كثريمَ سْ ل  لِ اكنت بدمشق )وقد  .2
إذا داروا بادلابة حوهل  ، بول ادلوابَّْس ويه لعُ  ،اذلي يف أعاله مثل الكرة العظيمةايلوم 

 متمر دإنما هذا قرب مرشك  :يقول  شيخنا ابن تيميةوقد اكن  ،ثالث مرات انطلق
وهلذا  :قال .هاعُ بْ لَ  (3)فانطلق فزعْت  صياحهابة ادل فإذا سمعْت  ،بمدفون هنالك يعذ  

وما  ،لباعها وتروث فينطلق ،ْت لَ غِ يذهبون بادلواب إىل مقابر ايلهود وانلصارى إذا مَ 
  (2) (.واهلل أعلم ،نها شسمع أصواتهم وهم يعذبونألذاك إال 

 

                                                           

(، 113/  1السبِّك يف لبقات الشافعية الكربى ) أوردهاوشسىم "القصيدة ابلديعة اجلامعة ألشتات الفضائل" (  1)
زاً، ويه قصيدة لويلة يف األ لغاز والعويص يف مجيع أنواع العلوم، كتبها إىل بعض فضالء عرصه ممتحناً هل ومعجي

العه الواسع ىلع العلوم يقول ادلكتور عبدالرمحن العثيمني:  )وال شك أن هذه تدل  ىلع معرفة أيب حممد وال 
هم ىلع األخذ عنه، وهذا هو واملعارف يف عرصه، وإجادته اتلامة هلا، وتكشف نلا رس  تزاحم الطلبة عليه، وحرص

ما يعربي عنه الشيخ أبو حممد موفق ادلين بن قدامة بقوهل: "وحرضُت كثرياً من جمالسه للقراءة عليه، ولكن لم 
أتمكن من اإلكثار عليه؛ لكرثة الزحام"، ومما يدل ىلع جودة هذه األبيات ودق ة ما اشتملت عليه من املسائل 

ي لإلجابة عن ما فيها، وذلك يدل بال شك ىلع عجز كثري العويصة املبهمة أن شيخ اإل سالم ابن تيمية أراد اتلصد 
 ( )حاشية(230/  2. اذليل ىلع لبقات احلنابلة ) من العلماء عن معرفة أرسارها(

  2حاشية ادلكتور: عبدالرمحن العثيمني ىلع "اذليل ىلع لبقات احلنابلة" ) بواسطة:اتلذكرة انلحوية للزركيش، (  2)
 ( 13-10/  2(، انظر: حاشية العثيمني أيضاً ىلع "املقصد األرشد" )257-230/

 . )فانطلق بالنها ولبعها( املعتمدة يف اتلحقيق: يف بعض اليسخ اخلطية(  3)
 ( ط. هجر512/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)
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 بته:هي
اس ابن يونس ص عمر بن إيل)الشيخ الصالح العالم العابد الزاهد كمال ادلين أبو حف

املرايغ، قدم دمشق يف مجادى األوىل سنة شسع وعرشين وسبعمائة، واكن عمره إذ ذاك ني فاً 
وثمانني سنة، فزنل بدار احلديث األرشفية داخل دمشق بعد أن اكن جماوراً بالقدس 

أقام بمرص مخس عرشة سنة فيما ذكره العالمة احلافظ أبو الفداء و الرشيف ثالثني سنة،
ظاهر الوضاءة، عليه سيماء العبادة، ودليه  ،قال: وهو شيخ حسن املنظر ،ل بن كثريإسماعي

فقال: هو عندي رجل كبري  الشيخ تيق ادلين ابن تيميةعلم وحتقيق، وذكر أنه سأهل عن 
، (1)القدر، اعلم جمتهد شجاع صاحب حق، كثري الرد ىلع هؤالء احللويلة واالحتادية واإلني ة

وشكرته ىلع ذلك، واكن أهل هذا املذهب اخلبيث خيافون منه كثرياً،  واجتمعت به مراراً 
  (2) .(واكن يقول يل: أال تكون مثيل؟ فأقول هل: ال أستطيع

 

 شجاعته:
)واكن قازان ملا قدم جبيوشه إىل الشام يف سنة شسع وشسعني وستمائة ونزل بظاهر دمشق، أتاه 

 ثالثني محاًل ذهباً ودعين أدخل دمشق اتلكفور ملك األرمن قال هل: أيها امللك خذ مين
الفقيه  الشيخ تيق ادلين بن اتليميةبعسكري من أحد أبوابها وأخرج من ابلاب اآلخر، واكن 

 احلنبيل جالساً بمجلس قازان حييئذ، فلما سمع مقالة اتلكفور تلك قال لقازان: أمسلمٌ 
عطيك ستني محاًل ذهباً وال أنت؟ قال: نعم، قال: إن دماءنا وأموانلا عليك حرام، وحنن ن

 (3) .ومنع اتلكفور من العبور( ،ن هذا انلرصاين من املسلمني، فريض قازان بذلكتمك  

                                                           

يف اجلبة إال اهلل( أو )أنا هو، هو أنا( وهذا كثري يف  اإلني ة: األفراد اذلين يقولون عن أنفسهم )أنا اهلل( أو )ما(  1)
 )حاشية( (215ص)الكم املتصوفة. الرد الوافر 

 (215)صالرد الوافر البن نارص ادلين (  2)
 -)وأظن أن سبب عدم استطاعته الرد هو ما فيه من غربة عن ولنه،  :وقد علق األستاذ زهري الشاويش بقوهل

 . ، أو سببه انعزاهل عن انلاس أو كرب سنه( -اع وكم يف الغربة من كروب وضي
 (722-721ص) (، انظر: األعالم العلية للزبار120/  2) للنويري مرآة العجائب(  3)
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 سؤدده:
الشيخ  واكن يكون بني يدي ،امةرصاكنت فيه شهامة و ري،مُ دْ اتل  الشمس حممد بن عيىس )

مور مراء وغريهم يف األاأل إىل ويرسله ،ذ ملا يأمر به وينىه عنهاكملنف  تيق ادلين بن تيمية 
  (1) .(الوجوه ىلع أتمي  رساتله ومروءة؛ يُبل غُ  وهل معرفة ،ةاملهم  

 

 إحسانه إىل أصحابه:
ودل سنة ثالث  اليح،أبو بكر بن رشف بن حمسن بن معن بن عمار الص   الشيخ الصالح)

 واكن ممن حيبُّ  ،(2)واملزي تيق ادلين ابن تيمية الشيخ بةحْ ومخسني وستمائة، وسمع الكثري ُص 
ذا عيال، يتناول من الزاكة والصدقات  واكن معهما اكخلادم هلما، واكن فقرياً  تيق ادلين، الشيخ

 
َ
، هل تعايلق وتصانيف يف مفوهاً  واكن فصيحاً  حبمص، ه، وأقام يف آخر عمرهدِ وَ ما يقوم بأ

د صالة اجلمعة األصول وغريها، واكن هل عبادة وفيه خري وصالح، واكن يتلكم ىلع انلاس بع
محص،  حني قدم من املزي إىل العرص من حفظه، وقد اجتمعت به غري مرة صحبة شيخنا

إىل اتلصوف والالكم يف األحوال  يف العلم، هل ميٌل  فاكن قوي العبارة فصيحها، متوسطاً 
يف  حبمص تويف ،تيق ادلين ابن تيمية الشيخذكر  وغري ذلك، واكن يكرث واألعمال والقلوب

انلاس ىلع اإلحسان إيله  حيضُّ الشيخ  ، وقد اكن(3)والعرشين من صفر من هذه السنة اثلاين
 (2) .(هدُ فِ رْ ، واكن يعطيه ويَ 

 

                                                           

 ( ط. هجر305/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  1)
 تيق الشيخ رفيق هو ال:ق -تعاىل  اهلل رمحه - اجلوزي ة قي م بن حممد ادلين شمس الشيخ أخربينقال الصفدي: )(  2)

 (727/  1أعيان العرص ) االشتغال( يف تيمي ة بن ادلين
 . ـه722سنة (  3)
 ( ط. هجر303-305/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)
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 دوام مالزمة أصحابه هل:
)صارم ادلين إبراهيم بن صارم ادلين خليفة بن بدر ادلين حممد بن خلف الـَمـنْبَِّج ... 

، ال يكاد ينقطع عنه وعن أخيه ابن تيميةالشيخ تيق ادلين واكن رجاًل جي داً من أصحاب 
 (1) اتلاج رشف ادلين يوماً واحداً، إما يلاًل أو نهاراً، حيرض إيلهم(.

 

 حثه ألصحابه ىلع تويل القضاء:
)شمس ادلين أبو عبداهلل، حممد بن مسلم بن مالك بن مزروع الريين ثم ادلمشيق الصاليح، 

باق ويذاكر، وبيق احلنبيل الزاهد ... سمعنا بقراءته األجزا ء، واكن ربما يكتب األسماء والطي
ثين عليه عند السلطان 

ُ
مدة ىلع خزانة الضيائية، فلما تويف القايض سليمان عنيي للقضاء وأ

الشيخ تيق ادلين بالعلم واليسك والسكينة، فرغب فيه وواله القضاء، فتوقف، وللع إيله 
 برشط أال يركب بغلة وال يأيت موكباً فأجيب(. إىل بيته وقو ى عزمه والمه، فأجاب ابن تيمية

(2) 
 

 اكتب مصنفاته:
اكن أبرص  ،شيخنا العالمة ابن تيميةاكتب مصنفات  :ق املغريبيي ـشَ رُ عبداهلل بن  أبو الشيخ)

واكن رسيع ، أبو عبداهلل هذا استخرجه الشيخب يشء منه ىلع زَ إذا عَ  ،منه الشيخ خبطي 
 (3) .(اعبًدا كثري اتلالوة حسن الصالة هل عيال نًاـدي   ؛الكتابة ال بأس به

 

                                                           

 (25/  1(، انظر: ادلرر الاكمنة )207-203/  2تاريخ ابن اجلزري )(  1)
 (303-302ص)ذيل تاريخ اإلسالم لذلهيب (  2)
)واكن من أخصي أصحاب شيخنا  :( ط. هجر، وقال عنه ابن عبداهلادي510/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  3)

 (20-31ص) تيمية وأكرثهم كتابة لالكمه؛ وحرصاً ىلع مجعه(. العقود ادلرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن
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 سعة علمه:
)وملا قدم شيخنا شيخ اإلسالم ابللقيين رمحة اهلل عليه دمشق مع السلطان امللك الظاهر أيب 

، ذكر يف بعض دروسه مسألة لم (1)سعيد، وألىق ادلروس بمحراب احلنفية من جامع دمشق
قال: سمعته يقول:  -يل من اكن حارضاً من األئمة فيما ذكره  -يرها لغريه، فاستطرد وحىك 

ة يليق درساً، فذكر مسألة قال عنها: هذه مسألة ليست يف كتاب، فقال مر   شيخ اإلسالماكن 
ه  -بعض من اكن يناوئه  إذا  شيخ اإلسالم ابن تيمية: هذه يف ألف كتاب، فاكن -ولم يسم 

تاب، ثم يقول: وقال الكذاب: هذه تلك املسألة يف دروسه يقول: هذه ليست يف ك عرضْت 
  (2) .يف ألف كتاب(

 

 إفاداته العلمية:
ييع األصل، ابلغدادي، الفقيه طِ بن عبداهلل بن عيل بن مسعود القَ )عبداملؤمن بن عبداحلق 

بدمشق،  الشيخ تيق ادلين ابن تيميةاكن قد رأى ...  املتقن، صيف ادلين اإلمام الفريض  
 ،يسأهل عن مسائل فيه الشيخ تيق ادلينح املحرر" أرسل إىل وملا صنف "رش ،واجتمع معه

وقد ذكر عنه يف رشحه شيئاً من ذلك، يف مسائل "مرياث املعتق بعضه" ولم يدرك ما قاهل 
أوهاٌم كثرية يف تصانيفه، حىت يف الفرائض، من حيث توجيه  ، وهل ىلع وجهه الشيخ

 (3) .(املسائل وتعليلها
 

                                                           

األموي، وصىل  بهم اجلمعة، وحرض دار قال املقريزي: )وخطب بانلاس يوم اجلمعة ثاثله ىلع منرب اجلامع (  1)
راً مفيداً بعبارة فصيحة بليغة؛ وصوٍت اعٍل؛  احلديث األرشفية يوم اإلثيني سادسه، فتلكم يف فنون كثرية الكماً حمر 
وأسلوٍب عجيب قريب من سْمت شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد ابن تيمية يف سجي ة الكمه، فبََهَر الفضالء ممن معه 

رصيني وفضالء الشاميني ما سمعوا منه؛ ومن حسن إيراده وإصداره، مع تأد ب وتودٍد َحَسن(. درر العقود من امل
 (232/  2املفيدة )

 (205ص) الرد الوافر البن نارص ادلين(  2)
 (23-77/  5اذليل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )(  3)
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 السماع: لريقة قراءته يف جمالس
)قال اذلهيب: اكن شيخنا ابن أيب الفتح يَُّْسُع يف القراءة ويعرب، لكنه يُدغم بعض ألفاظه، 

يَّسع وال يدغم إال نادراً،  -يعين: ابن تيمية  -شيخنا أبو العباس  ومثله ابن حبيب، واكن
 (1) واكن املزي يَّسع وُيبني، وربما تمتم يسرياً، انتىه(.

 

 :نباهته حليل املستفتني
بعد  هل يكون وقفاً  ؛فيمن سأهل عن رجل استودل أمة ثم وقفها يف حياته شيخناوقال )

موته؟ قال: السائل هلذه املسألة يستحق اتلعزير ابلليغ اذلي يزجره وأمثاهل من اجلهال عن 
وقد نىه رسول اهلل  ،مثل هذه األغلولات. فإن هذا السائل إنما قصد اتلغليط ال االستفتاء

 وقفها أم ال؟ أما  هل يصحُّ  :لاكن حقه أن يقول إذ لو اكن مستفتياً  ،ات املسائلعن أغلول
أن  ىلع املفيت وتغليط حىت أظن   سؤاهل عن الوقف بعد املوت فقط مع ظهور حكمه فتلبيٌس 

 (2) .(وقفها يف احلياة صحيح
 

 عه عن اتلكفري:تور  
أبا حازم  ، سمعتابليهيق لكمة أعجبتين ويه ثابتة رواها لألشعري )رأيُت 

أيب احلسن  يقول: ملا قرب حضور أجل زاهر بن أمحد الَّسخيس سمعت العبدوي،
 أين ال أكفر أحداً من أهل القبلة، : اشهد عيل  ، فقالغداد، داعين فأتيتهبب يف داري األشعري

: وبنحو هذا قلت ه اختالف العبارات،ألن اللك يشريون إىل معبود واحد، وإنما هذا لك  
يف أواخر أيامه يقول: أنا ال أكفر أحداً من األمة، ويقول:  ابن تيمية شيخنا أدين، وكذا اكن

 (3) .فظ ىلع الوضوء إال مؤمن"، فمن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم(ال حيا ":قال انليب 
                                                           

 (372/  2فتح املغيث للسخاوي )(  1)
 (112/  11فلح )الفروع البن م(  2)
 (22/  15سري أعالم انلبالء لذلهيب )(  3)

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13711
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13711
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13711
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 ششييعه للجنائز:
)أمحد بن عثمان بن قايماز بن أيب حممد عبداهلل الرتكماين، الفاريق األصل، ادلمشيق  .1

خ ربيع لْ ح يوم اجلمعة سَ يْ بَ وتويف ُص  اذلهيب املعروف بالشهاب، وادلي أحسن اهلل جزاءه ...
 عه إىل املصىل الشمايل مجعٌ  عليه قايض القضاة بدر ادلين اخلطيب، وشي  صىل  و ،(1)اآلخر

  (2) .، وشيخنا برهان ادلين اإلسكندري(شيخنا ابن تيميةمبارك، منهم 
، (3)متويف يف املحر   ... )أبو بكر الشيخ الكردي الزاهد، املقيم بدار احلديث األرشفية .2

 (2) .إىل اجلبل( شيخنا ابن تيميةشيعناه مع 

 أبو الزاهد، احلافظ املحدث احلليب، ثم املوصيل اهلل عبد بن نفيس بن مسعود بن )عيل .3
 مقابل فدفن قاسيون سفح إىل لومُحِ  ،الوفايئ باملارستان وسبعمائة أربع سنة احلسن ... تويف

 (5) .ومجع( تيمية ابن ادلين تيق الشيخ وشيعه قوام، ابن الشيخ زاوية

 

 أقرانه: استفادته من
 األئمة اكنت وقد ،العرب لسان يف تبحره ىلع يدل مما (3)عنه احلديثية غري الفوائد )ومن .1

 عليه وقرأ عليه، رد ه من حبضوره قارئ يسلم لم وقيل: جبنوا، حبرضته احلديث واأقر إذا
 (7) .وغريها( األسماء يف ؛موضع غرييف  عليه فرد   جزءاً  تيمية ابن العباس أبو

                                                           

 . ـه317سنة (  1)
 (251/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
 . ـه312سنة (  3)
 (210/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
 (271/  2املقصد األرشد للربهان ابن مفلح )(  5)
 . أي: مجال ادلين املزي(  3)
 (221-315/  10الكربى للسبِّك ) لبقات الشافعية(  7)
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: - وأحسبه ابن كثري - (1): قال يل بعض أصحابه-ه اهلل برمحته تغمد -)قال ابن حِّج  .2
بسكون  وهو جييُب  ،يكرث من سؤاهل عما يتعلق باحلديثوابن تيمية رأيته يف جنازة 

  (2) .وتؤدة(

 

 هل العلم:أل توقريه
 إيله )عيل بن حممد بن عبدالرمحن بن خطاب، الشيخ اإلمام عالء ادلين ابلايج ...اكن .1

مه تيمية ابن رآه وملا املناظرات، وجمالس تاملشالك مرجع  بلفظة، يديه بني جير ولم عظ 
 بني يتلكم ال مثيل يقول: تيمية وابن معك، نبحث تكلم يقول: ادلين عالء الشيخ فأخذ

 (3) منك(. االستفادة وظيفيت أنا يديك،

 فجئت للب، من مجلة يف بتلِ لُ  تيمية ابن أحرضوا ملا :- تعاىل اهلل رمحه - (2)يل )وقال .2
 احلق، إال هنا ما ،تطرين ال فقلت: ابلالد، شيخ هذا قال: حرضت فلما ،يتلكم لقيته
ه فيها كتبقد  اكن ما وغري   موضعاً، عرش أربعة ىلع تهقوحاق  (5) .(خبط 

ين األصفهاين، وهو: حممود بن أيب القاسم بن أمحد، أبو اثل ناء) .3 يخ شمس ادل  م دِ قَ ...  الش 
من تلك ابلالد، ىلع عظم ماكنته فيها، وامتالء  دمشق واستولنها فارغً  األصفهاين الشيخ

صدور أهلها بتعظيمه، وأقام والطلبة تتسامع به وتتواصل إيله، وتأتيه من لك جهة 
يثين عليه أحسن اثلناء، ويصفه بالفضل  تيمية اإلسالم ابن شيخنا شيخوماكن، واكن 

ة ، ابلالد علينا مثل الشيخ شمس ادلين األصفهاينقال يل: ما قدم ، الوافر والعلوم اجلم 
يه، وعرض عليه أن  ورأيت شيخنا األصفهاين قد زاره مرة، فقام إيله ومىش خطوات تللق 

املسح ىلع اخلفني  جيلس ماكنه فأىب. وكنا يف ذلك الوقت نقرأ عليه. ودخل وأنا أقرأ يف
                                                           

 . أي: مجال ادلين املزي(  1)
 (213/  1تاريخ ابن قايض شهبة )(  2)
 (322-331/  10لبقات الشافعية الكربى للسبِّك )(  3)
 . أي: عالء ادلين ابلايج(  2)
 (222/  3انظر: أعيان العرص ) ،(301/  2ابلدر السافر لألدفوي )(  5)
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 .!ين: ما نتلك م وأنت حارضلألصفها تيمية ابنالعمدة" يف األحاكم الصغرى، فقال "من 
فقال يل  .فقال هل األصفهاين: اهلل اهلل يا موالنا، موالنا شيخ السنة، وإمام العلماء

وأشار إىل  ،ايلوم يوم فراغ لسماع فوائد الشيخ ،ما يف ها ايلوم قراءة :تيمية ابن
 انلريين، فاكنا فحلني ساعة رأيت فيها جممع ابلحرين، ومطلع فلبثُت  .األصفهاين

 وأن ،(1)هااانطبق أخشبيتصاراعن، وسيفني يتقاراعن، ثم تركتهما وأنا أظن  أن مكة قد 
تاها، ثم لفقت أستثبت هل دمشق قد ]. رشفاها؟ أو األرض  (2)[. املدينة قد تالقت حر 

مه تيمية ابنقد اجتمع لرفاها؟ ثم كنت ال أزال أسمع  وكذلك ابن الزملاكين، وأما ، يعظ 
مرة يف تقرير مدرس حرضه جل ة العلماء،  تيمية ابنوقال  ،!غية ال تبلغ ؛ فإىل(3)اخلطيب

اسكتوا ليسمع  :تيمية ابنوحرضه األصفهاين، فتلكم رجل من أعيان العلماء فيه، فقال 
هو  :والزبرك - الشيخ شمس ادلين بزرك :ثم قال، وأشار إىل األصفهاين ،ما يقول الشيخ

 (2) .(- الكبري باللغة الفارسية

ر العالم مسند  .2 )عيل بن أمحد بن عبدالواحد بن أمحد، الشيخ اإلمام الصالح الورع املعم 
العالم، فخر ادلين، أبو احلسن، ابن العالمة شمس ادلين أيب العباس املقدي الصاليح 

ييرشح صدري إذا أدخلت شيخنا ابن تيمية:  احلنبيل، املعروف وادله بابلخاري ... قال
 (5) .يف حديث( بني انليب ابن ابلخاري بيين و

إىل دمشق خامس ذي احلجة، ومعه  ابن الرشييش (7)وصل الشيخ مجال ادلين (3)وفيها) .5
                                                           

فت يف املطب(  1)  . (أخشابهاوع إىل )تصح 
 لكمة لم أتبينها .قال املحقق: (  2)
 أي: جالل ادلين القزويين الشافيع، املعروف بـ"خطيب دمشق".(  3)
 صفر يف القدس وزيارة ه)ورد إىل دمشق بعد حجي  :(، قال الصفدي233-221/  1) للعمريمسالك األبصار (  2)

مه للناس، فضائله وظهرت ،مئة وسبع وعرشين مخس سنة  حقه: يف يوماً  وقال تيمية، بن ادلين تيق الشيخ وعظ 
 (200/  5مثلُه(. أعيان العرص ) ابلالد دخل ما اذلي الفاضل هذا الكم نسمع حىت اسكتوا

 (337-335/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  5)
  ـه.313أي: سنة (  3)
، وهو الصواب، فـ"مجال ادلين" اذلي هو أبوه تويف يف املصادر اليت تناولت احلادثة "كمال ادلين ابن الرشييش"(  7)
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انية، ودر س بها يوم السبت يوم  والية سلطانية باملدرسة انلارصية عوضاً عن الشامية الرب 
الشيخ  زين ادلين الفاريق سوىعرفة، ولم حيرض درسه أحد من القضاة خوفاً من الشيخ 

 (1) ، فإنه راح إىل عنده وأخذه من بيته للباً للربكة(.تيق ادلين بن تيمية
 

 توقفه يف بعض املسائل:
فإنه لم  "،ل من ابليت فحسنب  ـومهما قُ " :وأما قول الشافيع (2):قال شيخنا زين ادلين) .1

 واملباح من مجلة احلسن كما ذكره ،بل أراد إباحة ذلك ،رد باحلسن مرشوعية ذلكيُ 
وأما تقبيل األماكن الرشيفة ىلع قصد  :وقال أيضاً  ،ال خيىف فيه نظرٌ  :قلت ،األصويلون

 ،اتلربك وكذلك تقبيل أيدي الصاحلني وأرجلهم فهو حسن حممود باعتبار القصد وانلية
أن يكشف هل املاكن اذلي قبله رسول اهلل وهو رسته  وقد سأل أبو هريرة احلسن 

 ،حىت يقبلها وقد اكن ثابت ابلناين ال يدع يد أنس  ، ريتهبآثاره وذ ترباكً  ،لهفقب  
وأخربين احلافظ أبو سعيد ابن العاليئ  :وقال أيضاً ،  رسول اهلل ت يدَ مس   يدٌ  :ويقول

رأيت يف الكم أمحد بن حنبل يف جزء قديم عليه خط ابن نارص وغريه من احلفاظ  :قال
 :قال ،ال بأس بذلك :قبيل منربه فقالوت  مام أمحد سئل عن تقبيل قرب انليبأن اإل
أمحد  ،عجبُت " :ويقول ،فصار يتعجب من ذلكللشيخ تيق ادلين بن تيمية  فأريناه

 (3) .(هذا الكمه أو معىن الكمه "؟يقوهل ،عندي جليل

ابن  :يعين - أنبأنا هشام ،حدثنا إبراهيم بن موىس ،)وقال ابن أيب حاتم : حدثنا أبو زرعة .2
                                                                                                                                                                             

  ـه. 315أو  312 ـهقبل هذه احلادثة، و"مجال ادلين" اذلي هو ابنه ودل سنة 325سنة 
(، ابلداية 175(، ذيل تاريخ اإلسالم لذلهيب )ص531/  2، انظر: املقتيف للربزايل )(321/  1) ابن اجلزريتاريخ (  1)

 (352-350/  1ارس يف تاريخ املدارس للنعييم )تهذيبه املطبوع (، ادل312/  17وانلهاية )
 . أي: زين ادلين عبدالرحيم العرايق(  2)
(، 212/  2( وما نقل عن اإلمام أمحد ذكره ابنه عبداهلل يف العلل ومعرفة الرجال )22/  2عمدة القاري للعيين )(  3)

، د. "ب إىل اإلمام أمحد جبواز اتلمًسح وتقبيل القرب الرشيفاتلعريف ببطالن ما نُس"وانظر مناقشة هلذا انلقل يف: 
 (51ص)صادق سليم صادق 
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يج، حدثين إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخربين مالك بن أوس بن عن ابن جر -يوسف 
عليها، فلقيين عيل بن  يل، فوجدُت  اكنت عندي امرأة فتوفيت وقد ودلْت "احلدثان قال: 

أيب لالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت املرأة، فقال: هلا ابنة؟ قلت: نعم، ويه بالطائف، 
 قال: فانكحها، قلت: فأين قول اهلل قال: اكنت يف حجرك؟ قلت: ال، يه بالطائف،

َِٰتي ِفي ُحُجوريُكم﴿ ئيُبُكُم ٱلَّ حجرك، إنما ذلك إذا اكنت يف قال: إنها لم تكن يف  ؟﴾َوَرَبَٰٓ
هذا إسناد قوي ثابت إىل عيل بن أيب لالب ىلع رشط مسلم، وهو قول غريب حجرك"، 

الشيخ اإلمام تيق ذا ىلع جداً ... وحىك يل شيخنا احلافظ أبو عبداهلل اذلهيب أنه عرض ه
 (1) .فاستشلكه وتوقف يف ذلك(  ادلين بن تيمية

 

 :مناظراته
أبو بكر بن بهادر بن سنقر الشاعر أسد ادلين، اكن كثري اهلجاء وبلغ ديوانه جمدلات ) .1

، ىلع عيل   فقال هل: بلغين أنك تفضل بالالً بابن تيمية إنه اجتمع  :ويقال ... واكن شيعياً 
ََّل ﴿ قال: يف قوهل تعاىل ؟له، قال: يف أينلته ولكن اهلل فض  أنا ما فض   :يةابن تيمفقال 

 ُۚ ََٰتَل نَفَق مين َقۡبلي ٱۡلَفۡتحي َوَق
َ
ۡن أ فقال هل: يف االستدالل بهذه اآلية ىلع  ﴾يَۡسَتويي مينُكم مَّ

 (2) .(فقطعك ره لك، فأىب وقال: بلغين أنك ما ناظرت أحداً نظر، قال: اجلس أقر   ىعاملد  

إبراهيم بن أيب الغيث ابلخاري، الشيخ اإلمام الفقيه الل ِسن األديب، مجال ادلين أبو ) .2
وكنت أجتمع به يف جملس شيخنا شيخ  ... إسحاق املعروف بابن احلسام، الفقيه الشييع

                                                           

 (212-217/  3تفسري القرآن العظيم البن كثري )(  1)
، فإن "فتح املغيث"(، والصواب أن املفاضلة بني العباس وبالل كما جاء يف 131/  1إنباء الغمر البن حجر )(  2)

 !علياً أفضل من بالل بال ريب
بالل وأمثاهل " قال - ريض اهلل عنهما -وذلا ملا سئل ابن تيمية عن املفاضلة بني العباس وبالل ) :قال السخاوي

، د اتلابعني برشط اإلحسانألنه قي   ،من السابقني األولني أفضل من العباس وأمثاهل من اتلابعني هلم بإحسان
  واحلاصل أن من قاتل مع انليب 

َ
بعده  ال يعدهل يف الفضل أحدٌ  ؛من ماهل بسببه نفق شيئاً أ وأره مْ أو يف زمانه بأ

 (377/  2( انظر: منهاج السنة )37/  2"( فتح املغيث )من اكن اكئناً 
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 كثرياً  ، فقد اكن ابن احلسام- رمحه اهلل تعاىل -اإلسالم نارص السنة تيق ادلين ابن تيمية 
وتـُجــــرُّ املجالسة  ،بينهما مناظرات جتري واكنت ه،سَ بَ قَ  ويستوري ؛جملسه ديتعه   ما

 (1) .(أوقاَت مذاكرة وحمارضات
 ادلين عالء انلظار األصويل الفقيه العالمة العالم اإلمام الشيخعيل بن حممد بن خطاب، ) .3

 أهل يف اكن ،"جوصا ابن جزء" اتللمساين العباس أيب من بدمشق سمع الشافيع، ابلايج
 ؛العبارة قللْ  أمامه، ورأى مثله بعده جاء من قل   إمامه، علم يف أم   من وللك ة؛شام مرص

 دونه وفاز تيمية بن ادلين تيقالعالمة  ناظر اإلشارة، خيطئ ال حبث سهمَ  أرسل إذا
  (2) .باألولوية(

 

 :اخلصومصربه ىلع أذى 
 اكن الشافيع، املرصي ابلكري ادلين رنو الزاهد املفيت اإلمام جربيل، بن يعقوب بن )عيل

رحاً  اءً  لللكفة، مط  ةً  وثب املنكر؛ عن نه     (3) .منه( ونال تيمية ابن ادلين تيق العال مة ىلع مر 
 

 موقفه من تويلة املزي دار احلديث األرشفية:
)يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف بن عيل ... إمام املحدثني مجال ادلين أبو احلجاج املزي  .1

.. ثم إنه ويل دار احلديث األرشفية بعد ابن الرشييش سنة ثمان عرشة وسبعمئة، الزتم .
شهد عليه بذلك، وذكر ادلرس باألرشفية يف ثالث عرشي احلجة 

ُ
بمذهب الشافيع، وأ

 بنائها حني من املدرسة هذه يلِ  لم :تيمية بن ادلين تيق الشيخ من السنة املذكورة، وقال
الح ابن مثل كبار مجاعة ويلها وقد منه، اقفالو برشط أحق اآلن إىل  ادلين وحميي الص 

                                                           

 (107/  1(، أعيان العرص )20-71/  3، انظر: الوايف بالوفيات )12-17ذهبية العرص البن فضل اهلل العمري، ص(  1)
)وال يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه(.  :( وقد قال كمال ادلين بن الزملاكين223/  3أعيان العرص للصفدي )(  2)

 (332ص)اجلامع لسرية شيخ اإلسالم 
 (331/  22الوايف بالوفيات للصفدي )(  3)
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م ادلراية فيه ومن الرواية فيه من اجتمع فإن قال: الواقف ألن وغريهما، انلواوي  من قد 
(1) الرواية(. فيه

 

ع، ومباحثة واجتماع، صحبة أكيدة، ومرافقة يف السما وابن تيميةولقد اكن بني املزي ) .2
يف تويلة الرتبة  ويلْ  ؛هو اذلي سىع للمزي يف تويلته دار احلديث الشيخو وودٌّ وصفاء،

، وسئلنا عن العقيدة، فكتب الشيخمن أضداد  ومْكـرٌ الصاحلية، وجرت يف ذلك أمور 
 مَ هلم املزي جبُ 

ُ
(2) (.وال قوة إال باهلل ؛نا اللك إىل اهلل تعاىلأنا من الكتابة، ومردُّ  عفيُت ل، وأ

 

: وحىك يل .3  (3) شيخاي ابن كثري وابن رافع يزيد أحدهما ىلع اآلخر: ملا ُعني  )قال ابن حِّجي

ملشيخة دار احلديث األرشفية تُوقيف فيه وثار عليه األشاعرة، من أجل أن رشط واقفها 
أن يكون أشعرياً، ولم يكن الشيخ مجال ادلين كذلك، اكن ىلع عقيدة أهل احلديث، 

شهد عليه أن
ُ
ن من مبارشتها حىت أ ه ىلع عقيدة ابن الزملاكين، قال ابن رافع: فلم يمك 

 (4) يا شيخ، بعت دينك بدنياك!؟"(. ، وقال هل:ابن تيمية "فالمه صاحبه
 

 ر الرافيض:أخباره مع ابن املطه  
الشيخ تيق ادلين ابن ر الرافيض إىل .. كتب ابن املطه  .أبو العباس ابن حِّج  اإلمام )قال .1

 :تيمية
اً لصـْرَت صديـل***  َم الَوَرىـلِ ـعَ  ل  ماـلُم كـنَت تعـو كـل  ـالَـمِ ـَق كــلي العـر 

 يهـوى خـالَف هـواَك يلـَس بعاِلــمِ *** لـكْن جهلَت فقلَت إن  مجـيـَع مــْن 
قال: فأجابه شيخنا شمس ادلين املوصيل، وسمعته من لفظه يف يوم اخلميس خامس عرش 

                                                           

 (322-322/  5أعيان العرص للصفدي )(  1)
 (210ص) ذيل تاريخ اإلسالم لذلهيب(  2)
 . أي: مجال ادلين املزي(  3)
( وقد قال السبِّك تعليقاً ىلع هذه احلادثة: )وإن اكن حني ويل دار احلديث 213/  1يخ ابن قايض شهبة )تار(  2)

. انظر: ذيل  (253/  3)األرشفية كتب خبطه أنه أشعري، إال أن انلاس ال يصدقونه يف ذلك(. لبقات الشافعية 
 (210ص)تاريخ اإلسالم 
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 ر احلديث األرشفية قال:ذي القعدة، سنة سبعني وسبعمائة، بقاعة دا
 إن  اذلي ألــزمَت لـيــَس بــــالزمِ *** يـا من يـمـو ه يف السـؤاِل مسفــِسـَطاً 

 (1) .(عـلـمــوا وقـــْد عــاداُه جلُّ العالمِ *** هـذا رســـوُل اهلل يـعـلــُم كــل  مـا       
واكن آية يف  ،فهمة وإمامهم ومصني اعلم الشيع. .. يلي ر احلِ يوسف بن املطه   بن(2)احلسني) .2

سهل املأخذ غية يف اإليضاح واشتهرت  جيداً  ح خمترص ابن احلاجب رشحاً رَشَ  ،اذلاكء
يف كتابه املعروف بـ  تيمية الشيخ تيق ادلين ابنعليه  وهو اذلي رد   .تصانيفه يف حياته
 وملا بلغه بعض كتاب، قر مشتهر اذلكر ري ض األخالواكن ابن املطه   (3)"الرد ىلع الرافيض"

 (2) .(لو اكن يفهم ما أقول ألجبته :قال تيمية ابن
البن حجر تعليقاً ىلع قول ابن حجر  "ادلرر الاكمنة"جاء يف هامش الطبعة اهلندية من  .3

( خبط السخاوي: قال يل 1عن ابن املطهر الرافيض "وحج يف أواخر عمره" )يف هامش )
                                                           

 (133ص) الرد الوافر البن نارص ادلين(  1)
 :(222/  2اختلف يف اسم ابن املطهر؛ هل هو احلسن أو احلسني؟ قال الزريلك يف "األعالم" عند ترمجته ) فائدة:(  2)

وخيطئ من يسميه احلسني(. انظر: "اهلادي واهلاذي .. ابن تيمية جالد احلكمة املصلوبة"،  -كما هو هنا  -)احلسن 
 (21ص)لألستاذ: عبداهلل اهلدلق 

)إن كتاب "منهاج السنة" اذلي أل فه رداً ىلع كتاب "منهاج الكرامة"  :األستاذ أبو احلسن انلدويقال  فائدة:(  3)
ره العليم؛ وسعة نظره؛  لع ىلع تبح  ، إنما يمتاز عن سائر مؤلفاته بمزية خاصة، فمن أراد أن يط  ر احليل  البن املطه 

 ؛ وذاكئه؛ وأملعي ته؛ فليقرأ هذا الكتابوحضور بديهته؛ وقوة حفظه واستحضاره للمسائل؛ ونضوجه؛ وإتقانه
َمنَُّكۡم ُسلَۡيَمَٰنُ ﴿ َنُكۡم ََّل ََيۡطي َها ٱنلَّۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَٰكي يُّ

َ
رجال الفكر وادلعوة  .(﴾١٨وَُجُنوُدهُۥ َوُهۡم ََّل يَۡشُعُروَن  َيَٰٓأ

 (333/  2يف اإلسالم )
 ىلع نقض ما يقول ألجبتَه! ( بل لو كنَت تقدر213-215/  3لسان املزيان لذلهيب )(  2)

)وقد حدثين أحد تالميذه وهو الشيخ  :قال الشيخ عبداهلل آل بسام يف ترمجة الشيخ إبراهيم ابن جارس فائدة:
عبدالرمحن السعدي بعنزية أنه اكن يدرس للطلبة يف املنهاج لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف بريدة، فقرأ القارئ أمام 

طهر، وأخذ القارئ يَّسد أقواهل يف الرفض والضالل، فما انتبه الطلبة إال ىلع بكاء ادلرس الكم املعارض ابن امل
الشيخ ونشيجه وترمحه ىلع شيخ اإلسالم، فلما سكن قال: أيها اإلخوان، لو لم يقيض اهلل هلذا الطاغية وأمثاهل 

وهذا اتلأثر وقع منه غري مثل هذا اإلمام الكبري، فمن اذلي يستطيع الرد واإلجابة ىلع هذه احلجج والشبهات، 
 (221/  1. علماء ُند خالل ثمانية قرون ) مرة(
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ابن تيمية ر ملا حج اجتمع هو وبلغه أن ابن املطه   أنه - تغمده اهلل برمحته -شيخنا 
ه، فقال هل: من تكون يا هذا؟ فقال: اذلي شسميه ابن الكمُ  تيمية ابنَ  وتذاكرا، فأعجَب 

س!   (1) املنج 
ُ
ْ فحصل بينهما أ   (2) .املوفق(ومباسطة، واهلل  ٌس ن

 

 يف املنام: رؤيته للنيب 
فتية الفقيهة العاملة الزاهدة العابدة، أم زينب )فالمة بنت عباس بن أيب الفتح، الشيخة امل

 يف بيق قال: تيمية بن ادلين تيق الشيخ أن واحد غري يل . حىك.ابلغدادية احلنبلية الواعظة .
 املنام، يف  انليب فرأيت يللة فنمت أنهاها، أن وأردت املنرب، تصعد ألنها يشء منها نفيس

  (3) .قال( ماك أو ،"صاحلة امرأة" فقال: عنها فسأتله
 

                                                           

، انظر: اجلامع لسرية شيخ (  1) ر احليلي س" ويريد به ابن املطه  ذكر الصفدي أن ابن تيمية اكن يقول "ابن املنج 
امة يف معرفة اإلمامة" (، ويشهد ذللك قول شيخ اإلسالم: )وهذا املصنيف سىم  كتابه "منهاج الكر301اإلسالم )ص

وهو خليق بأن يسىم منهاج انلدامة، كما أن من ادىع الطهارة وهو من اذلين لم يرد اهلل أن يطهر قلوبهم؛ بل من 
 (21/  1أهل اجلبت والطاغوت وانلفاق؛ اكن وصفه بانلجاسة واتلكدير أوىل من وصفه باتلطهري(. منهاج السنة )

 . ( الطبعة اهلندية72/  2ادلرر الاكمنة البن حجر )(  2)
وقد علق األستاذ حممد رشاد سالم بقوهل: وأحسب أن هذه الرواية غري صحيحة، خاصة وأن كتب الرتاجم تذكر 

مقدمة حتقيق منهاج   .712، وال تذكر أنه حج بعد عودته من مرص سنة 312أو سنة  311أن ابن تيمية حج سنة 
 (11/  1السنة انلبوية )

،  ابن تيمية وقد اكنت حترض جملس الشيخ تيق ادلين) :، قال ابن كثري(21/ 2للصفدي )أعيان العرص (  3)
فاستفادت منه ذلك وغريه ، وقد سمعت الشيخ تيق ادلين يثين عليها، ويصفها بالفضيلة والعلم ، ويذكر عنها 

وحسن سؤاالتها ، ورسعة  من املغين أو أكرثه، وأنه اكن يستعد هلا من كرثة مسائلها ، أنها اكنت شستحرض كثرياً 
 (121/  12(. ابلداية وانلهاية )فهمها
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 مباحثات ابن تيمية:
)حممد بن عبدالرمحن بن يوسف اإلمام العالمة املفيت املناظر فخر اإلسالم شمس ادلين أبو 
عبداهلل ابن الشيخ فخر ادلين ابلعلبِّك ادلمشيق احلنبيل ... أفىت ودر س وناظر، حرضت 

 (1) (.ابن تيمية حبوثه مع
 

 :وادلعوةابن تيمية 
، املرصيُّ وفاة اآلمديُّ  ، برهان ادلينود بن عبد اهللإبراهيم بن دا)

ً
 ،مودلاً، ادلمشيقُّ ميشأ

وقدم إىل دمشق  ،ودل بمدينة آمد يف سنة أربع عرشة وسبع مئة بني أبوين نرصانيني ،الشافيع
، وهل من العمر حنو السبع سيني،  شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن تيميةفأسلم ىلع يد 

 (2)بعده ابن القيم، وأخذ عنه(. وخدمه، وصحب من
 

  واحلسبة:ابن تيمية 

نة وأهلها، ممن واظب  .1 اب ... اكن رجاًل شهماً كثري العبادة واملحبة للسُّ )عماد ادلين اخلَش 
وانتفع به، واكن من مجلة أنصاره وأعوانه ىلع األمر   الشيخ تيق ادلين بن تيميةىلع 

                                                           

 (231ص) املعجم املختص باملحدثني لذلهيب(  1)
مات أبوه وهو صغري ىلع دين ) :(27/  1(، ويف ادلرر الاكمنة البن حجر )111/  1درر العقود املفيدة للمقريزي )(  2)

فأسلم ىلع يده  ،وأحرضه جملس الشيخ تيق ادلين بن تيمية لشيخ عبد اهلل ادلمشيقا هفحمله وصيُّ  ،انلرصانية
( وداوود املتطبب، 122/  12(، وممن أسلم ىلع يد ابن تيمية: بهاء ادلين عبدالسيد، كما يف ابلداية وانلهاية )هبَ حِ وَص 

 (32ص) يف اجلوهر املنضد البن عبداهلاديكما 
ثاء اثلامن عرش من مجادى األوىل رضبوا عنق توما بن عبداهلل (: )ويف يوم اثلال102/  2قال ابن اجلزري يف تارخيه )

انلرصاين من قرية اخلمار، اكن قد أسلم ىلع الشيخ تيق ادلين ابن تيمية، وقد تقدم ذكر إسالمه يف موضعه، وبيق 
ابلايق صن فوه، جماوراً باملأذنة الرشقية جبامع دمشق، ثم ارتد وقال: إن القرآن ثلثه من اتلوراة وثلثه من اإلُنيل، و

 وأن ملة موىس وعيىس عليهم السالم حق، وغري ذلك ...( .
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يسني (1) بعثه إىل صيدناياباملعروف وانليه عن املنكر، وهو اذلي  ؛ فلو ث مع بعض القسي
مونها هنالك، وأهانها غية اإلهانة لقوة إيمانه  ؛يده بالعذرة ورَضَب الل حمة اليت يعظ 

 (2)وشجاعته(.
. .. "رْي قَ قايض شُ الـ"القريش، أبو العباس الشافيع، املعروف ب بن أمحد)أمحد بن عبداهلل  .2

 (3).أ منها وقال: ما كنت أعرف(من ابلاليا فترب   "حلكمفصوص ا"ما يف  شيخناوقد أراه 
 

 :يةقْ والرُّ ابن تيمية 
)ومعلوم أن األرواح ختتلف يف ذاتها وصفاتها، وحبسب ذلك قد خيرج بأيَّس يشء أو بوعظ 

اكن أو بتخويف، وقد الخيرج إال بالرضب ىلع اختالفه أيضاً فيفيق املرصوع وال ألم به، و
وتارة بقراءة آية الكري ويأمر املرصوع  ؛هج هذا الرصع بذلك لك  يعال الشيخ تيق ادلين

 (2) .(وبقراءة املعوذتني ؛وكذا من يعاجله بها ؛بكرثة قراءتها
 

 ابن تيمية املصلح:
وهم  ،أمري العرب بالشام ،ا بن عيىس بن مهناين مهن  حسام ادلي  ،مري سلطان العرباأل)

من ذرية الودل اذلي جاء من  ،خادل الربمِّك يزعمون أنهم من ساللة جعفر بن حيىي بن
هم بالشام عند امللوك لكي  ماً وقد اكن كبري القدر حمرتَ  .فاهلل أعلم ؛خت الرشيدأالعباسة 

وقد بلغ  ،كثرية وورثة وأمواالً  ف أوالداً وخل   ،للحق متحري اً  ،اً خري   ناً واكن دي   ،ومرص والعراق

                                                           

 قرية تقع شمال غرب دمشق . (  1)
 ( ط. ابن كثري 311/  13ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)
 (22ص) معجم الشيوخ لذلهيب(  3)
 (33-32/  2(، انظر: زاد املعاد )210/  2اآلداب الرشعية البن مفلح )(  2)

يت باملرصوع وََعظ من رَصََعه، وأمره ونهاه، فإن انتىه وفارق  :(233/ 2اء يف الفروع )وج
ُ
)واكن شيخنا إذا أ

َبه حىت يفارقه(  . املرصوع؛ أخذ عليه العهد أن ال يعود، وإن لم يأتمر ولم ييْته ولم يفارقه؛ رَضَ
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وهل عندهم  ،هبُ رَ هو وذريته وعَ  زائداً  اً حب  ين بن تيمية الشيخ تيق ادل واكن حيبُّ ، اعيلة اً سن  
 ،غري بعضهم ىلع بعضوهو اذلي نهاهم أن يُ ، (1)يسمعون قوهل ويمتثلونه ،مة وإكرامرْ مزنلة وحُ 

 (2) .(ف جليلوهل يف ذلك مصن   ،فهم أن ذلك حراموعر  
 

 :والطبابن تيمية 
، شيخنا تيق ادلين ابن تيمية ، وكذلكورأيت شيخنا الشيخ إبراهيم الريق  بصرياً بالطب)

 (3) .والشيخ عماد ادلين الواسطي(
 

 :واألدبابن تيمية 
 الفقيه املقرئ، بن عيل بن حممد ر بن أسعد بن محزة بن أسدإبراهيم بن أسعد بن املظف  ) .1

أيب املعايل؛ ابن عزي ادلين أيب غلب؛ ابن الوزير  ابن مؤيد ادلين أبو إسحاق؛ جمد ادلين
قال الشيخ أبو احلسن  ... اتلمييم ادلمشيق الشافيع د ادلين أيب املعايل ابن القالنيسمؤي  

يعين ابن  - :قال شيخنا جمد ادلين: "مشيخته"عيل بن حممد بن سليمان ايلونيين يف 
                                                           

دهم إىل ايلوم من حميب شيخ اإلسالم، ومن وقد عل ق ادلكتور بشار عواد معروف ىلع ذلك بقوهل )وغلب أحفا(  1)
 ( ط. ابن كثري232/  13. ابلداية وانلهاية ) أتباعه(

، وقد اكنت لألمري حسام ادلين مهنا عالقة وليدة ط. هجر( 321-320/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)
هل منها الكثري، وهل يٌد يف إخراج ابن  بالسلطان انلارص اذلي اكن مشغوفاً باخليل ومجع كرائمها، واكن مهنا حيرض

تيمية من سجن اجلب يف قلعة اجلبل، حيث خالب السلطان انلارص بشأنه، فأجاب للبه، فحرض مهنا بنفسه إىل 
 (722/ 3املواعظ واالعتبار للمقريزي ) (،231ص)انظر: اجلامع  . اجلب، وأقسم ىلع ابن تيمية باخلروج

لرشح املشهور ىلع خمترص اخلريق أصله من عرب بين مهنا، ذكر ذلك العلييم يف الزركيش احلنبيل صاحب ا فائدة:
 (132/  5املنهج األمحد )

 (102ص)الطب انلبوي كتاب (  3)
شاعت نسبة الكتاب لذلهيب، وقد حقق د. عبداحلكيم األنيس أنه دلاوود احلنبيل املتطبب، أسلم ىلع يد  فائدة:

 . ابن تيمية، واكن من أصحابه
http://www.odabasham.net/show.php?sid=      

 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=40090
http://www.odabasham.net/show.php?sid=40090
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  يقول:  شيخ اإلمام تيق ادلين بن تيمية، سمعت - القالنيس هذا
 (1) .(لِ ي يف األو  ـــوجَتِ  داً ــويي رُ ــشــتم *** لِ ـك املدل  رِ ـيْ ــسَ  لِ ــمثــي بـن لـــم

 ييشد: الشيخ تيق ادلين بن تيمية)وسمعت   .2
ِـ ــــجـع املــــفِ ـــاْص   يْ ــــد رَِض ـــوِء قــا الســــَض ــقـب***  ـَر الــذيْ ــب

ـُــضـــكــــْل هـــقـــفـ***  ؟َت ـــلْ ــعـــَم فـــاَل لـــإذا قــــف       (2) .(يْ ـــذا ق

 :يريث فيها ودلهاليت  (3)ومن قصيدة ابن هانئ) .3

 دارِ ــواألكْ  ذاءِ ــــمن األق واً ــفْ ــَص ***  اـدهـريـت َت ـوأن رٍ دَ ــىلع كَ  ْت ـعـبِ لُ 
 ارِ ــن ذوةَ ــج اءِ ــيف امل ٌب ــل  ـطـتـم***  هاـاعِ ـبـل د  ــِض  امِ ـاألي ُف ــل  ــومك

 (2) .( كثرياً يتمثل بهذين ابليتني شيخناواكن 
 اليل ... اجتمعُت شهاب ادلين بن نور ادلين ابلعمر بن عمران بن صدقة، زين ادلين بن ) .2

حني حبست معه بقلعة دمشق  ابن تيميةبه بدمشق وأنشدين بيتني، قال: كتب إيل  بها 
  وهما: -بعده مخس سيني معتقاًل، واكن يلقبه أبا حفص  وبقيُت  -

 ِن ـطَ والفِ  انِ هن األذْ ـع (5)ْت ـق  ر ألطاَف ***  هُ ــل اهلل إن  ب قْ ــوث ـن  ــنــطـتْقــال 
 (3).(ِن كُ ــَ ي لمْ  اكنَ  قدْ  يذـال ن  ــ تظُ حىت   *** هُ ـــفُ تعرِ  ما ليَس  هِ ـفِ ـطْ ـلُ  نْ ـمِ  يأتيَك     

5.   ُ  لإلمام الشافيع: َب سِ )ومن هذا ما ن
ي  ـا تـوتـريُ ــوٍْس هلــْن قــِل عَ ــبانل  ـب*** ي ـنِ ـنَ ـأْربـٍع يرميـُت بــيــلِ ــبُ  إنـي

نيا ونفْ ــليُس والـإب  َن يْل مْن رش هــن  نصــــرُي؟ــن أيـم*** وى ـهَ ـَي والـسـدُّ

                                                           

 ( 52/  1، املنهل الصايف البن تغردي بردي )(153ص)(، انظر: الرد الوافر 20/  1درر العقود الفريدة للمقريزي )(  1)
 (22/  1الغيث املسجم للصفدي )(  2)
 (302ص)أليب احلسن اتلهايم، انظر: ديوان أيب احلسن اتلهايم القصيدة (  3)
 (333/  2(، انظر: اآلداب الرشعية )311/  3الفروع البن مفلح )(  2)
 . ادلرر الاكمنة: )دق ت(يف (  5)
 3انظر: ادلرر الاكمنة ) (،113ص) أيب العباس أمحد بن رجب احلنبيل املنتىق من معجم شيوخ شهاب ادلين(  3)

/252) 
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 س اهلل روحه:قد  لشيخ اإلسالم ابن تيمية  وييسب من ذلك أيضاً 
ي  إشـراكُ ـا ـهل ـْن قــوٍْس ــِل عَ ــانل بـب*** ي ـنِ ـنَ ـأْربـٍع يرميـُت بــيـــلِ ــبُ  إنـي

نيا ونفْ ــليُس والـإب     عيــْن أيَن يُرجَ ـم*** وى ـهَ ـَي والـسـدُّ  (1).(اُك؟ــِف ِفكَ ـى للض 
، ويه نظمه يف ظهر -ريض اهلل عنه - الشيخ تيق ادلين ابن تيمية من خطي  جدْت فائدة وُ ) .3

 جمدل رشح قوالع األدلة للنيسابوري:
 هْ دَ ــعـما أب قي ــاحل ِق ــريــل نْ ـــوع***  هْ دَ ـسَ ـفما أ انِ ــونـايل َق ــطـنــا مـي

 هْ ـبَ رَ ــا أهْ ــم دِ ـــالرُّش لِ ـسبي نْ ــوع***  هْ ـبَ ـلَ ــا ألــيي مــغــال لِ ـيـبـسـول
 هْ ـدقـــدق ما أصـالف الصــويف خ***  هْ ــقذَ ــما أحْ  ِك ــا اإلفـــايـضـقـوب

 هْ ــبَ جَ ــما أع مِ كْ ــاحل اِض ـويف انتق***  هْ ـــذبــا أكــمـف اهُ ـــايــضــويف ق
 هْ ـبـا أذهــل مــقـح العــريــصـول***  هْ رَ ــهَ ــا أظْ ـه مــيـا فــم ْل ـقــوإن ت
فقد كتب ىلع املنطق جمدلات كتبه قديماً يف حال شبابه، وأما يف هذا الوقت  وهذا 
  (2) .قواعدهم يف احلد والربهان والقياس وغري ذلك(يف رد 

اخ بن املعايل أيب ادلولة سيف بن )يوسف .7  ... زم 
 نلفسه: أنشدين قال: إجازة الكريم عبد ادلين قطب الشيخ أنشدين

 يُـنـيِب  َســبٌَب  لـهُ  كـلٍّ  ىــعل فكـلٌّ ***  ُرهاـوهـج رأي شيـُب  َدورٍ  ُل ـائـمس
ي والـل وتُقِسمُ ***  مفِريق شاَب  ما الَهجرُ  والـل ُف ـلِ ـفأح  يـقُرب كِرهْت  ما ُب الش 
 ابليتني هذين ييشد تيمية بن أمحد ادلين تيق العالمة الشيخ أنا سمعت قد كنت قلت:

 (3) .فأعجباين( بهما ويرتن م

                                                           

، وقد أورده القرليب دون نسبة بلفظ (123ص) ح حديث سيد االستغفار للسفارييننتائج األفاكر يف رش(  1)
(، انظر: فوائد حارضة من لرر املخطولات والكتب انلادرة، حممد خري 37/  20مقارب يف تفسري سورة ابلدل )

 (121ص)رمضان يوسف 
وانلاقل هلذه الفائدة واملعلق (، 33/  1شيخ حممد رشاد سالم )مقدمة حتقيق "درء تعارض العقل وانلقل" لل(  2)

ري الشافيع )ت:  . (، صاحب "خمترص درء اتلعارض بني العقل وانلقل"ه723عليها هو: حممد بن عبداهلل الَهاك 
 (331/  5أعيان العرص للصفدي )(  3)
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 كثرياً ما ييشد شعراً: شيخ اإلسالم)اكن  .2
 داُء يف  ويقـدُحـواـــِن األعـيْطــعلم *** لــو لـم تكْن يل يف القلوِب َمهابـــة 

ـَى ـط  لـَب حــيا هِ ـملِث ـاكلل ي ب  حُ ـالُب انلُّب  ـهـيْـبـتـِه الكـوْت لـوَعـ*** ه الـزُّ
ـين        (1) .(ُحواـب  ـِب الُعىل وتصـلـْسُت يف لَ ـغل  ***  يــرُمـونـيْن َشـــَزَر العـيـوِن ألنـ 

 
  

                                                           

، والشيخ عبداللطيف آل (5ص)األعالم" ذكرها الشيخ أبو بكر خوقري يف مقدمته لـ"رفع املالم عن األئمة (  1)
 . ، ولم أجد هلا مصدراً متقدماً (35ص)الشيخ يف "مصباح الظالم"
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اللة   والكتب والعلوم ة يف الطوائف: آراء ابن تيمي   ةالرابعالسُّ
 والرجال 

 

 لطوائف:ا -

 أصول األشاعرة واملعزتلة:
 كتاب من (1)"الفقه يف املحصول" كتابه أخذ ادلين فخر اإلمام إن :اكنخل   ابن )وقال

 تيمية بن أمحد ادلين تيق العالمة اإلمام الشيخ سمعت وقد :احلسني، قلت أليب "املعتمد"
 خري األشاعرة دين وأصول ؛األشاعرة فقه أصول من خري املعزتلة فقه أصول :يقول مرة غري
 (2) .املعزتلة( دين أصول من
 

 الساملية:
املية فقال: هم قوم من أهل السنة يف اجلملة من  شيخنا ابن تيمي ةسألُت ) عن مذهب الس 

بن حممد  أمحدأصحاب أيب احلسن بن سالم، أحد مشايخ ابلرصة وُعب ادها، وهو أبو احلسن 
، خالفوا يف مسائٍل فبُ بن سالم من أصحاب سهل بن عبد اهلل  الت   ي    (3).) عواد  َسرتُّ

 

 الكتب: -

 مسند أمحد:
ه:وجدته  فيما الطويف ادلينُنم  الشيخ قال) تقوم  ال" املتأخرين:يب بعض متعص   قال خبط 

 تيميةبن  العباس أبو شيخنا وأخربين ،"آخر لريقمن  يصح   حىت أمحد مسند يف بما احلجة
                                                           

 . كذا يف الوايف بالوفيات، وكتاب الرازي يف األصول ال الفقه(  1)
 (125/  2الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)
 (372/  1تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  3)
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، ورشط أيب داوود كما قال ابن مندة: أيب َداوُد رشطىلع  هأكرث فوجد اعترب مسند أمحد أنه
إذا صح  احلديث باتصال اإلسناد من غري قطع وال  تركهمإخراج حديث قوم ال جيمع ىلع 

  (1) .(إرسال
 

 اإلملام البن دقيق العيد:
نت نسخته يف الوجود ألغ ؛ فلو كملْت "اإلملام اجلامع أحاديث األحاكمـ" ب)وأما كتابه املسىم  

عن لك مصنف يف ذلك موجود، قال يل أقىض القضاة شمس ادلين حممد بن إبراهيم بن 
اح سمعت الشيخ يقول: أنا جازٌم أنه ما وضع يف هذا الفن مثله،  :حيدرة الشهري بابن القم 

، فيما أخربين به بعض الشيخ اإلمام احلافظ تيق ادلين أمحد ابن تيمية احلنبيلووافق ىلع ذلك 
سمعت  :اثلقات األثبات، وقال يل قايض القضاة موفق ادلين عبداهلل احلنبيل من سمعه من

، وقال يل الشيخ فخر ادلين انل ويري: "هو كتاب اإلسالم"يقول:  الشيخ تيق ادلين ابن تيمية
، وكذلك قال يل "ما عمل أحٌد مثله وال احلافظ الضياء، وال جدي أبو الرباكت"سمعته يقول: 

: إن صاحبنا العدل الفا ويلُّ   (2) .قال هل ذلك(ابن تيمية ضل مجال ادلين الز 
 

 معالم أصول ادلين للرازي:
 قال فقال: (3)ادلين فتح الشيخ عند وهو أنا يوماً  كنتالشيخ ركن ادلين ابن القوبع ... )

 من باهلل أعوذ :األصول ادلين، يف أصوالً  اخلطيب ابن َل مِ عَ  :تيمية ابن ادلين تيق الشيخ
َحٌد ﴿ ،الرحيم الرمحن اهلل بسم ،الرجيم الشيطان

َ
ُ أ  الشيخ فنفر آخرها، إىل ،﴾١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ

                                                           

 ( 355/  1الصالح للزركيش )انلكت ىلع مقدمة ابن (  1)
 (573-575ص) الطالع السعيد لألدفوي(  2)
 . فتح ادلين ابن سيد انلاس ايلعمريأي: (  3)
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 ووىل   قائماً  ونهض فيك، أفكروا وما فواوصن   انلاس ملِ عَ  ،(1)ةر  ـعُ  يا :هل قل وقال: ،ادلين ركن
  (2) .مغضباً(

 

 تفسري الرازي:
 تيق الشيخ قال :السبِّك عيل حلسنا أيب القضاة قايض العالمة اإلمام للشيخ يوماً  )قلت
 ما :القضاة قايض اتلفسري، فقال إال يشء لك فيه :اإلمام تفسري ذكر وقد تيمية ابن ادلين
 (3) .انتىه( يشء، لك اتلفسري مع فيه إنما كذا األمر

 

 العلوم: -

 (2) :الكيمياء

سن تأدية حب اكن مشهوراً  ،اخلطيب جبامع جراح ،يببن احلسن بن عبد اهلل بن اجلا عيل)
واكن يزعم  ،كثرية جداً  ل فيها كتباً وحص  ، واكن قد أغرى بالكيميا ،فصيح اتلالوة ،اخلطابة

وملا مات  ،واكن يعرف بالكيميا معرفة تامة اكن صاحيب ي:قال ابن اجلزر ،معه ْت أنها صح  
تب هذه الك :وقال ،فاشرتى منها مجلة وغسلها ىف احلال ادلين ابن تيمية الشيخ تيقه توج  

  (5) .(فافتديتهم بما بذتله ىف ثمنها ،ون بها وتضيع أمواهلماكن انلاس يضل  
                                                           

ة، وهو ما اعرتاه من اجلنون( لسان العرب )(  1)  (555/  2قال ابن منظور: )يقال: به ُعر 
 (272-277/  1مري )لعل(، وانظر: مسالك األبصار 231/  1الوافيات بالوفيات للصفدي )(  2)
 (252/  2الوايف بالوفيات للصفدي )(  3)
)علم الكيمياء: وهو علم ينظر يف املادة اليت يتم بها  :واملقصود بالكيمياء هنا ما ذكره ابن خدلون يف املقدمة(  2)

كون اذلهب والفضة بالصناعة، ويرشح العمل اذلي يوصل إىل ذلك، فيتصفحون املكونات لكها بعد معرفة 
أمزجتها وقواها لعلهم يعرثون ىلع املادة املستعدة ذللك، حىت من الفضالت احليوانية اكلطعام والريش وابليض 

 ( 1031/  3. املقدمة ) والعذرات، فضاًل عن املعادن(
 (321/  3أعيان العرص )( انظر: 102/  3ادلرر الاكمنة البن حجر )(  5)

فلم يشهد جنازته من  ،جبامع ثم إنه مات هذا الرجل واكن خطيباً )...  :لوقد ذكر ابن تيمية احلادثة بسياق آخر فقا

 



51 

 

 

 (1) الرجال: -

 إسماعيل بن علية:
 وقالإسماعيل بن إبراهيم بن ِمْقَسم، أبو برش األسدي موالهم، املعروف بابن ُعلي ة ... )

 متلكماً  واكن أمحد، اإلمام شيوخ من إماماً، وهو إسماعيل اكن :تيمية ابن ادلين تىق الشيخ
 (2) .الشافيع( مع مناظرات وهل
 

 املأمون:
اكن يقول: ما أظن أن اهلل يغفل عن املأمون، والبد  الشيخ ابن تيمية)حدثين من أثق به أن 

 (3) أن يقابله ىلع ما اعتمده من هذه األمة من إدخال العلوم الفلسفية بني أهلها(.

                                                                                                                                                                             

واكن يشرتي كتبا كثرية من كتب  ،واكن يعاين السحر والسيميا ،جريانه وغريهم من املسلمني إال أقل من عرشة
فإنهم ، مياءيعين كتب الكي ،فقام املنادي ينادي ىلع "كتب الصنعة" واكنت كثرية ،فشهدت بيع كتبه ذللك ،العلم

يقولون: يه علم احلجر املكرم ويه علم احلكمة ويعرفونها بأنواع من العبارات واكن املتويل ذللك من أهل 
فإن انلاس يشرتونها فيعملون بما فيها فيقولون  ؛األمر ال حيل بيع هذه الكتب السيف وادليوان شهودا فقلت لويل

وأمرت املنادي هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك  وإذا بعتم ، : هؤالء " زغلية " فيقطعون أيديهم
وانظر:  ،(372/  21جمموع الفتاوى )  (.حىت أفسدها املاء ولم يبق يعرف ما فيها اكنت هناك فألقيْت  فألقاها بربكة

 (31ص)موقف الصفدي من ابن تيمية 
 رتبتها حسب الوفيات .(  1)
 (252-253/  1املقصد األرشد للربهان ابن مفلح )(  2)
 (53ص)(، انظر: موقف الصفدي من شيخ اإلسالم ابن تيمية للقونوي 71/  1الغيث املسجم للصفدي )(  3)

)مقالة شيخ اإلسالم يف املأمون "ال أظن اهلل يغفل املأمون" هل يه من اتلأيل؟  :سئل الشيخ ابن عثيمني عن فائدة:
 وأين قال الشيخ هذه املقالة؟

ه ما جزم، وال خيىف ما أدخل املأمون ىلع األمة، ونقل هذه املقالة عن السفاريين يف ج: ليست من اتلأيل، ألن
 (13ص)الكزن اثلمني يف سؤاالت ابن سييد البن عثيمني  . ت عيل يف كتب الشيخ(رشحه، وال أذكر أنها مر  
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 أبو الفرج األصفهاين:
، مصن ف اهليثم، أبو الفرج األموي األصبهاين الاكتب بن أمحد بن حممد بن احلسني بنعيل )

فه ويت همه يف نقله شيخنا ابن تيميةرأيت  :قلتكتاب "األغين" ...  ما يأيت  ويستهوُل  ؛يضع 
  (1) (.به
 

 األشعري وابلاقالين واجلويين والرازي:
 :(2)بل يف مسألة حوادث ال أول هلاتللميذه ابن قايض اجل "االنتصار لشيخ اإلسالم")يف رسالة 

اه ادليلل إيله وأوقعه الربهان عليه؛ ومن  من يتلكم يف املسائل األصويلة والفروعية بما أد 
 إنه متحامل. :يتلكم باحلجج العقلية وانلقلية؛ ال يقال

 ، والالعالشيخبالل، يعرفه من هل خربة حبال  وقوهل: "اكن أكرث حتامله ىلع األشاعرة" قوٌل 
ما منحه اهلل  سن عيل بن إسماعيل األشعري، ذاكراً ماً أليب احلىلع مصنفاته، فإنه اكن معظ  

ة الفهم، ووفور اتلصانيف، وفصاحة اللهجة، واكن يَّسد من حفظه يف  من بسطة العلم، وحد 

                                                                                                                                                                             

خ لم جيزم بل قال: ما وسأهل السييد أيضاً عنها مرة أخرى فأجاب: )ليس فيها يشء وليست من اتلأيل، ثم إن الشي
( قال الصالح الصفدي:حدثين من أثق به أن شيخ اإلسالم 1/  1أظن، فقلت هل: قال السفاريين يف لوامع األنوار )

، فقال: أبداً ما فيه يشء ؟ه ونرتاحاكن يقول: .. فذكره، فقال: هذا ىلع قاعدة املحدثني ضعيف، فقلت: إذن نردُّ 
 (17)صكزن اثلمني ت عن شيخ اإلسالم(. الوإن صح  

ة ظهرت هفوته فيها، وعَّس ىلع ط  خُ  -أجمد اخللفاء وأقصدهم  منواكن  - وقد اتفق للمأمون) :قال اجلويين فائدة:
ذي مذهب ىلع رأيه، فنبغ انلابغون، وزاغ الزائغون، وتفاقم األمر وتطوق  من بعده تالفيها، فإنه رأى تقرير لك

ىل أن سوغ للمعطلة أن يظهروا آراءهم، ورتب مرتمجني لريدوا كتب األوائل ه وخطله إلـ، وانتىه زلهائالً  خطباً 
ات ابلدع بمغب   طالٌب ولو قلت: إنه مُ  ا،ا، إىل أحوال يقرص الوصف عن أدناهجر   إىل لسان العرب، وهلم

 (333ص). غياث األمم يف اتلياث الظلم  فاً(لم أكن جماز والضالالت يف املوقف األهول يف العرصات
 (101-100/  2تاريخ اإلسالم لذلهيب ) ( 1)
 . ويه رد ىلع رسالة القايض بهاء ادلين عبدالوهاب االمخييم الشافيع(  2)
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ومدحه  "اإلبانة"املجالس العامة كما سمعته فيما ال أحصيه من األوقات الكم األشعري يف 
ماً لإلمام أيب بكر ابلاقالين، اذلي هو تلو أيب احلسن يف الالكم، واكن محد، واكن معظ  اإلمام أ

ً لإلمام أيب املعايل اجلويين، ويذكر فضائله وتصانيفه، وأنه أل ف يف الروح ألف ورقة،  مبجال 
ويثين ىلع اإلمام أيب حامد الغزايل، ولقد قرأت عليه كتاب "اتلفرقة" أليب حامد، فجعل 

 من حسن عبارته، وجزالة إشارته. يتعجب
قد ظهر يف أوائل املئة السابعة  (1)(ابن تيميةاملعرتض: "واكن هذا الرجل )يعين وأصل عبارة 

وزعم أنه مظهٌر للسنة، نارٌص ألهلها، مميٌت للبدعة، قامٌع ألهلها،  (1)اثلامنة( :)صوابه
 ائف".ولعمري إنه اكن كذلك لكنه ال خيلو من حتامل ىلع سائر الطو

مراده بقوهل:  عن (1)(تيق ادلين)يعين  الشيخ: وقد سألت (1))قال ابن قايض اجلبل فيما أظن(
 "قد يثبت للجملة أمٌر ال يثبت ألفراده" ما اثلابت للجملة هنا؟

حادثاً وهو شسلسلها  فقال: "اذلي امتازت به اجلملة عن األفراد، وإن اكن لك فردٍ 
 (2) .قارب أربعني سنة، قبل وفاته بدون العرش سيني(وامتدادها"، ذكر نلا هذا مما ي

 

 أبو إسماعيل األنصاري:
)عبداهلل بن حممد بن عيل ... شيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري اهلروي احلافظ العارف 
... وهل يف اتلصوف كتاب "منازل السائرين"، وهو كتاب نفيٌس يف اتلصوف، ورأيت االحتادية 

م هذا الكتاب وت شيخنا ابن تيمية  يتحله، وتزعم أنه ىلع تصوفهم الفلسيف، وقد اكنتعظ 
بعد تعظيمه لشيخ اإلسالم حيط  عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما يف هذا الكتاب، نسأل اهلل 

  (3) العفو والسالمة(.
 

                                                           

 . ما بني القوسني من الكم الشيخ لاهر اجلزائري(  1)
 (222-223/  2تذكرة لاهر اجلزائري )(  2)
 ( 322-321/  5(، منهاج السنة )212/  10( )225/  5) ، انظر: جمموع الفتاوى (221/  10تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  3)

 



54 

 

 ابن عقيل احلنبيل:
ون ىلع ابن عقيل ملا تورط فيه من تأ شيخنا)رأيت  ويالت وغريه من علماء السنة حيط 

  (1) اجلهمية وحتريف انلصوص، نسأل اهلل السرت والسالمة(.
 

 عبدالقادر اجليالين:
دالقادر ثابتة بيقول: كرامات الشيخ ع  الشيخ تيق ادلين أمحد بن تيمية احلنبيلاكن )

 (2) .(باتلواتر

 

 أبو موىس املديين:
سمعت شيخنا ملحدثني ... )أبو موىس املديين، اإلمام العالمة احلافظ الكبري اثلقة، شيخ ا

مه ىلع احلافظ ابن العالمة أبا العباس بن عبداحلليم  يثين ىلع حفظ أيب موىس ويقد 
 (3) عساكر، باعتبار تصانيفه ونفعها(.

 

 يونس الشيباين:
هذا شيخ الطائفة ايلونُسية، أويل الزاعرة والشطارة ...  الشيباينبن مساعد  يوسفيونس بن )

طح، وقِلة الع  :ييشد يلونس ابن تيمية : وسمعُت ... قلت قل، أبعد اهلل  رَش هموالش 
ا خَ  ورِ ـالطُّ  ىلـعوىس ــم  اـجَ  ىتـحوه ــتـبــج اـأن  ريب  ــثـوايل *** ر  يل ناىَج ـلَم 
الشيخ  ىلعبوبية، وحيتمل أن يكون وُضع رلسان ال ىلعحيتمل أن يكون أنشده  هذا: فقلت
من أويل  يونس الشيخويف اجلملة لم يكن ، واحتاد اهره شطحٌ ظ َهَذا ابليَت  فإن ،يونس
 :منَكرة، كقوهل أبياٌت  وهلمن الفضيلة،  َعِري اً  واكناحلال والكشف،  ، بل من أويلالعلم

                                                           

 (205/  11تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  1)
 (223/  20بنحوها، انظر: سري أعالم انلبالء ) عبارةوللعز بن عبدالسالم (، 72/  2تاريخ ابن الوردي )(  2)
 (153-152/  21سري أعالم انلبالء لذلهيب )(  3)
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ا خَ  ورِ ـالطُّ  ىلـعوىس ــم  اـجَ  ىتـحوه ــتـبــج اـأن  ريب  ــثـوايل *** ر  يل ناىَج ـلَم 
لسانه فيه ويف غريه من الكبار، والشأن  أللق ثم، أوالً ف يف أمره يتوق   تيميةشيخنا ابن  واكن

لعالرجليف ثبوت ما يُنَقل عن   (1) (.، واهلل  املط 

 

 املوفق ابن قدامة:
ل خَ أنه قال: ما دَ  - رمحه اهلل تعاىل - اإِلمام أيب العباس ابن تيميةبلغين من غري وجه عن )

 (2) .(وفقالشام بعد األوزايع أفقه من الشيخ امل
 

 اآلمدي:
 أورد ىلع نفسه سؤاالً  إنهحىت  ؛يغلب ىلع اآلمدي احلرية والوقف شيخنا ابن تيمية: قال يل)

فال يقرر يف  ،الصانع ىلع ذلك إثبات وبىن عنه جواباً  يف شسلسل العلل وزعم أنه ال يعرُف 
من األصول  ئاً كتبه إثبات الصانع وال حدوث العالم وال وحدانية اهلل وال انلبوات وال شي

، قلت: هذا يدل ىلع كمال ذهنه، إذ تقرير ذلك بانل ظر ال ينهض، وإنما ينهض الكبار
 (3) بالكتاب والسنة(.

 

                                                           

، أبو الصوفية القلندرية تارخيها وفتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية فيها(، انظر: 511/  13تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  1)
 (22ص)الفضل القونوي 

 (223/  3اذليل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )(  2)
 (333/  22سري أعالم انلبالء لذلهيب )(  3)
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 ناصح ادلين احلراين:
ناصح ادلين  اإلمام الفقيهالَفْهم،  بن أيب أيب الفرج عبداملنعم )عبدالقادر بن عبدالقاهر بن

ه تومعرف ،تعظيم شأنه يفيُبالُغ  تيمية ابنشيخنا  رأيُت احلنبيل ...  احلراين الفرج أبو
   (1) .(باملذهب

 

 ابن عريب:
 يردُّ  - حل ام قيل أظنه - إنساناً  دمشق يف أن تيمية ابن ادلين تيق للشيخ ُذكر أنه يل )وحِّك

 يف اكن فلما إيله، حيرض فلم فطلبه خطأه، ويوجه الرشع ظاهر إىل باتلأويل عريب ابن الكم
ر األيام بعض وكذا؟  كذا عنك بلغين :هل فالن، فقال هذا :هل فقيل بينهما اجلمع اهلل قد 
ـ ة "خضُت  قوهل: يف نعمل كيف :بلغك، فقال ما هو :فقال  ىلع وقوٌف  األنبياءُ  حبرٍ  جل

 هذا :هل أممهم، فقال من فيه يغرق من إلنقاذ واقفون أنهم يعين يشء، ذا يف ما :ساحله"؟ فقال
  (2) قيل(. كما املقصود، أو هو ما أنت تفهمه ذليا وإال :بعيد، فقال

 

 أبو احلسن اتلجييب:
ن األندليس ... اك احلرايل احلسن أبو اإلماماتلُِّجييب،  أمحد بن احلسن بن إبراهيمبن  )عيل

فُه له ويقومالك ىلعوغريه حَيُطُّ  تيمية ابنشيخنا   (3).) الفالسفة لريقة ىلع: تَصوُّ
                                                           

 (125/  12تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  1)
)...فقال: هذا بعيد يف االحتمال، فقال:  :(22/  1الغيث املسجم )ويف ( 177-173/  2الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)

 . أليس أنه حيتمل ما قلت خالفاً لغرضك وحظ نفسك؟ فلم جيبه، انتىه(
ثه يف روايته هذه، فإن إعراض شيخ  وقد علق األستاذ أبو الفضل القونوي ىلع ذلك بقوهل: إن صدق اذلي حد 

 ذكور جواب، ىلع رأي من قال:اإلسالم عن جواب امل
فيُه فال جتبُه *** فخرٌي من إجابتِه السكوُت   إذا نطَق الس 

 (70ص)موقف الصفدي من ابن تيمية 
 (225/  12تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  3)
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 :عيل بن انلفيس
مهران  أبو جعفر، حممد بن عيل بن عبد اهلل بنان الوراق، احلافظ املجو د العالم، )محد

الح والفضل، هل بالص   مشهودٌ  محدان بن عيل: أمحد ابن املنادي قال...  ابلغدادي الوراق
، ثقة :ادلارقطين وقال .ة املوت: ما لصق جدلي جبدل ذكر وال أنىث قطبلغنا أنه قال يف عل  

: عمري ما (1)ثقول الشيخ عيل بن انلفيس املحدي  لشيخنا ابن تيميةقلت: هكذا حكيت 
مه(. الشيخرأيته يف أنىث وال ذكر، فداع هل   (2) وعظ 

 

 خرض العدوي:
املشهور، شيخ امللك الظاهر، اكن )َخرِض بن أيب بكر بن موىس املهراين العدوي، الشيخ 

ة إبليسية، وحاٍل اكهين ... وقال اكن  شيخنا ابن تيمية: صاحب حال ونفس مؤثرة، وهم 
 (3) خرض مسلماً، صحيح العقيدة، لكنه قليل ادلين، بالويل، هل حاٌل شيطاين(.

 

 ابن جعوان:
نصاري ن األواعْ بن جَ االعالمة شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عباس )

شيخنا تيق ادلين ابن سمعت  ،ث الفقيه الشافيع ابلارع يف انلحو واللغةاملحد   ،ادلمشيق
مسند االمام "هذا الرجل قرأ  :وشيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول لك منهما لآلخر تيمية
 ، هذاىلع وناهيك بهذين ثناءً  ،عليها عليه حلنة متفقاً  نَضبْط فلم  ،- وهما يسمعان -" أمحد

  (2) (.وهما هما
                                                           

 (217/  22) وترمجته يف سري أعالم انلبالء(  1)
 (50-21/  13سري أعالم انلبالء لذلهيب )(  2)
 (310-301/  15سالم لذلهيب )تاريخ اإل(  3)
 ( ط. هجر511/  17ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
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 :إسماعيل ابن عز القضاة
الشيخ الزاهد، العابد، )إسماعيل ابن عز القضاة عيل بن حممد بن عبدالواحد بن أيب انلمر، 

مه ويبالغ، حىت وقف يعظ   شيخنا ابن تيمية اكن...  العالم، فخر ادلين، أبو الفداء ادلمشيق
 :ىلع أبيات أوهلا

 وىـوالق وارِح ـــاجل نيُ ــع مُ ـتُ ــأن إذْ  *** وىـسِ  مُ كُ ــا إن أرى لـم اتكمْ ـوحي
 فإذا أحببته كنُت "قلت: إنما أراد أن ينظم قوهل:  ،م هل وقال: هذا الشعر عني االحتادفتأل  

فيب "وهو قوهل  ،فقال: سياق احلديث يدل ىلع بطالن هذاث، احلدي "سمعه اذلي يسمع به
 ،اري تعاىل يكون عني اجلوارح، تعاىل اهلل عن ذلكوما يف احلديث أن ابل يبرص"،يسمع ويب 

 (1) (.إلخ "فيب يسمع ويب يبرص"قلت: لم أجد هذه اللفظة 
 

 الشهاب العابر:
)أمحد بن عبدالرمحن بن عبداملنعم بن سلطان بن رسور، الشيخ اإلمام الكبري، شهاب  .1

أن  تيمية يق ادلين ابنالشيخ ت ادلين املقدي انلابليس احلنبيل، مفَّس املنامات ... حدثين
الشهاب العابر اكن هل ريٌئ من اجلن خيربه باملغيبات، والرجل فاكن صاحب أوراد 

  (2) وصلوات، وما برح ىلع ذلك حىت مات(.

مة ) ... واكن .2  ادلين تىق الشيخ قال الغرائب، فيها عنه انلاس وحىك الرؤيا، تعبري يف عال 
ة ذكر وقد تيمية ابن   (3) أراد(. ما فيه قال قال: علم يف عليه فُتح إذا الرجل مر 

                                                                                                                                                                             

ة، وحرض مجاعة من  :قال اذلهيب ن قراءة لم يسمع انلاس مثلها يف الفصاحة والصحي )وقرأ املسند ىلع ابن عال 
 (222-223/  15. تاريخ اإلسالم ) األئمة فما أمكنهم حيفظون عليه حلنة واحدة(

 (321-322/  15اريخ اإلسالم لذلهيب )ت(  1)
 (250/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
 ( 127/  1املقصد األرشد للربهان ابن مفلح )(  3)

 



59 

 

 

 ابن هود:
ادلولة، أخو  الزاهد، أبو عيل، وأبوه عضدُ  احلسن بن عيل  بن يوسف بن هود اجلذايم  املغريب  )

د احلسن، وترك ادلنيا، واشتغل ...  املتولك ىلع اهلل أيب عبد اهلل حممد، ملك األندلس تزه 
يف الكم ابن عريب، وابن سبعني، واكن من رأيه تعظيم بيشء من علوم احلكمة والطب، ونظر 

كثري الوقيعة فيه، وانلقمة عليه، واتلنقص  تيق ادلينواكن الشيخ ...  ابن سبعني، وانتماؤه إيله
 (1) (.ر منه اتلحذير الوافرر عنه اتلنفري الكثري، وحيذي به، وبمذهبه، ينفي 

 

 أبو يعقوب املغريب:
 العارف، نزيل القدس، هل الكم يف احلقيقة والعرفان، وهل أصحاب )أبو يعقوب املغريب الصويف

عنه، فقال: اكن من االحتادية، حدثين من سمعه يقول هذا شيخنا ابن تيمية  ... قلت: سألُت 
  (2) القول ويكرره: "الوجود واحٌد وهو اهلل، وال أرى الواحد، وال أرى اهلل"(.

 

 ابن الرفعة:
مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس املرصي الشافيع، ُنم )أمحد بن حممد بن عيل بن 

 :عنه بعد ذلك فقال ابن تيميةفسئل  ،ابن تيميةدب ملناظرة واكن قد نُ ادلين ابن الرفعة ... 
 (3) (.تتقالر فروع الشافعية من حليته رأيت شيخاً 

                                                           

قال عنه اذلهيب: )أحد الكبار يف اتلصوف ىلع لريقة أهل الوحدة، ، (350-321/  2مسالك األبصار للعمري )(  1)
 (520، انظر: بغية املرتاد )ص(102/  15أاعذنا اهلل من ذلك( تاريخ اإلسالم )

 (325/  1(، انظر: تاريخ ابن الوردي )211/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
  (337/  1ادلرر الاكمنة البن حجر )(  3)

ثت من غري وجه أن الشيخ ُنم ادلين بن الرفعة استفىت شيخنا  فال احلافظ عالء ادلين مغلطاي: )... فائدة: وُحِد 
ية يف مثل هذا فأجاب بأنه ال خالف بني املسلمني أن الكنائس ال تُبىق مطلقاً؛ إال أن يرى اإلمام يف ذلك بن تيم
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 كريم ادلين اآلميل:
قوم، ييتيه إىل سعد ادلين ابن محويه، )كريم ادلين عبدالكريم بن حسن اآلميل، من كرباء ال

 شيخنا ابن تيميةخيوض تلك الغمرات، ويفهم الكم أهل الوحدة املنايف للرشيعة ... واكن 
 (1) حيطُّ عليه، وهو معذور فيه(.

 

 :نيكِ دَ يْ إدريس بن بَ 
اُس الكُم ) نىه اهلل عنه من  عمالرشيعة اإلسالم، ناهٍ  مت بع، ناصح صادق رجلهذا الُكَر 
عن املنكر،  وانليهللكتاب والسنة واألثر فيما داع إيله من األمر باملعروف  مت بعآلثام، ا

باملعروف  ناآلمري من... وبوجود هذا وأمثاهل  هلل ولرسوهل، راغٍب يف لريق اهلل وسبيله حمبٍّ 
  (2) .(عن املنكر يُْصِلُح اهلل للمسلمني دينَهم ودنياهم وانلاهني

 

ام  ني:ابن شيخ احلز 
)أمحد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن مسعود بن عمر الواسطي احلزايم، الزاهد القدوة 

الشيخ تيق قدم دمشق، فرأى ...  (3)نْي العارف، عماد ادلين أبو العباس، ابن شيخ احلزاميي 
                                                                                                                                                                             

/أ(، انظر: احلافظ مغلطاي وجهوده يف علم   133اتللويح رشح اجلامع الصحيح ) مصلحة، أو الكماً هذا معناه(
 (11احلديث للباحث: أمحد حاج عبدالرمحن حممد )ص

 (77/  11الوايف بالوفيات )، وانظر: (122ص) خ اإلسالم لذلهيبيذيل تار(  1)
إدريس بن بيدكني احلنيف، مطبوعة مع كتابه اآلخر:  :تللميذهرسالة يف الفتوة" "من تقريظ شيخ اإلسالم ىلع (  2)

 (222-223)صاللمع يف احلوادث وابلدع 
اميني فائدة:   (3) ، ويقال أيضاً: ابن شيخ  -بيائني  -ذكر األستاذ أبو الفضل القونوي أن احلز  ايمُّ خطأ، صوابه: احلز 

امية( حملية رشيق  )واسط(، كأنها  ـْـن، بالفتح والتشديد، و)احلز  اِمي امي ة؛ أو ابن شيخ احلز   -كما قال ياقوت  -احلز 
ونها. مقدمة حتقيق "قواعد يف السلوك إىل اهلل  تعاىل أو السري ىلع ميسوبة إىل اذلين حيزمون األمتعة، أي: يشدُّ

 (70ص) "اجلامع لسرية شيخ اإلسالم"، انظر:  مقدمة 1-2املنهاج" ص
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 "سرية ابن إسحاق" ىلع مطالعة السرية انلبوية، فأقبل ىلع ، فدهل  هُ بَ وصاحَ  ادلين ابن تيمية
صها واخترصها، وأقبل ىلع مطالعة كتب احلديث والسنة واآلثار، بن هشام، فلخ  تهذيب ا

وهديه، ولرائقه   من مجيع لرائقه وأحواهل، وأذواقه وسلوكه، واقتىف آثار الرسول وختىل  
املأثورة عنه يف كتب السنن واآلثار، واعتىن بأمر السنة أصواًل وفرواعً، ورشع يف الرد ىلع 

 عوراتهم، وكشف ذلين خالطهم وعرفهم من االحتادية وغريهم، وبني  لوائف املبتدعة ا
ه، مه وجيل  يعظ   الشيخ تيق ادلين ابن تيمية واكن...  أستارهم، وانتقل إىل مذهب اإلمام أمحد

وكتب إيله كتاباً من مرص أوهل "إىل شيخنا اإِلمام العارف القدوة  ،وقته ويقول عنه: هو جنيدُ 
  (1).(السالك"

 

 وكيل:ابن ال
)حممد بن عمر بن مِّك ... صدر ادلين أبو عبداهلل الشافيع األشعري، املعروف بابن  .1

ل وبابن اخلطيب ... وبارش  احلديث ودار الكبار مدارسها بدمشق الوكيل وبابن املرح 
انية والشامية األرشفية  لم ولكنه األموي، باجلامع واخلطابة والعذراوية واجلوانية الرب 

 عليه املتعصبني من وغريه تيمية بن ادلين تيق الشيخ قام حىت يومني إال باملحرا يف يصل  
  (2) عزل، وأثبت قايض القضاة شمس ادلين احلريري حمرضاً بعدم أهليته للخطابة(. حىت

 يرىض اكن ما الوكيل ابن :عنه يقول اكن تيمية ابن ادلين تيق الشيخ أن (3)أيضاً  )وأخربين .2
 اكن كذا يف :فيقول والرش اخلري من أنوااعً  دُ يعدي  غية، ثم إال يشء يف يكون بأن نلفسه

   (2) .غية( اكن كذا ويف ،غية
                                                           

 (73/  1انظر: املقصد األرشد ) (322-320/  2يل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )اذل(  1)
من لرف ( وال خيىف ما يف سياق الصفدي بلعض أخبار ابن تيمية من غمز هل 11/  5أعيان العرص للصفدي )(  2)

. مقدمة حتقيق  خيف، وذلا َحُسَن أن يوصف بأنه )من لبقة أصحاب شيخ اإلسالم؛ وما هو من أصحابه(
 (21ص)"االنتصار ألهل األثر" لألستاذ عبدالرمحن قائد 

 . أي: ابن فضل اهلل العمري(  3)
 (277-232/  2الوايف بالوفيات للصفدي  )(  2)
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 الشيخ بمناظرة يقوم الشافعية من أحد يكن لم ،مناظراً  فصيحاً  زمانه أذكياء من )واكن  .3
 إىل ادلين تيق الشيخ الالكم فاضطر (1)سةالالك   يف يوماً  غريه، ناظره تيمية ابن ادلين تيق

 :ادلين صدر الصواب؟ فأنشده هو ما أقوهل اذلي هذا :هل وقال احلارضين أحد
 ؟بمنَكَِّسِ  نصوراً ـم اُس ـانل   رأى ْل ـوه*** عـجـٍب  مـنْ  باألجفـانِ  انتصـارَكَ  إن  

   (2) .موضع( غري يف عديدة مناظرات بينهما وجرْت 
 هل اشتهر انلاس وتداولوه، ومما)واشتهر شعر الشيخ صدر ادلين يف حياته كثرياً، وتناقله  .2

اج يعارض قوهل املوشحات من ار، الَّس   وهو: املح 
ه أخجل ما  .. قاسوا احلدقِ  الغزالن .. سود مع املها سلب .. إال الورقِ  ابلاْن .. بني ُغصون قد 

عر .. ال ديايج يف يلوح البرش .. بابلدر ُحسن حاز من غلطاً  للقمر ..  كرامة وال كيد الش 
 الصحة .. األفِق  بانلقصان .. بدر وُخص   سناً  وازداد .. بيق األزمان .. معناه مدى مجاهُل  احلب  

 وأبيك دهشته .. هذا من يقول شاهده وجنته .. َمن يف واجلحيم مقلته .. واجلنة من والسقام
 نباتاً  اهلل أنبته قد..  الفلِق  الشيطان .. ربُّ  من يُعيذه .. لألرض الغسِق  رضوان .. حتت من فر  

 مع حسنه زي ن ُغِبنا .. قد ما بروحه جادهَل  وسنا .. من سناء املدى ىلعحسنا .. وازداد 
 وزهر حلظه نرجس يف .. يت فِق  ثاين .. لم مليحاً  حلسنه مَت رُ  .. لو اخللِق  اإلحسان .. حسن

ان .. الرحي ناعم محاه الشعر ..فالورد نبات هخد   دب ج بانلظر .. قد قطافه نرض اثلغر .. روض
 مات كمدا .. من هواه يف وأموت أحيا .. األغصان .. للُمعتَنق ميلة يميل ُسيق .. والقد بالطل

                                                           

سة: مدرسة مالصقة للجامع(  1) األموي من اجلهة الشمايلة، وهلا باب ينفذ إيله، وموضعها من مجلة  الالك 
متفراعت اجلامع، واكنت أواًل موضع عمل اللكس حينما حيتاج اجلامع لإلعمار، أعدت ذللك أيام بنائه، فمن ثم 

اها جعلت من الزيادات عليه ملا ضاق بانلاس، فإذا احتيج إيلها خلراب جانب منه صىل املصلون بها، حىت بن
 (122ص)منادمة األلالل البن بدران   . ـه555مدرسة نور ادلين زنكي سنة 

 (235/  2الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)
 -قال األستاذ أبو الفضل القونوي: هذا توهم من ابن الوكيل، ومتابعة من الصفدي هل، وأحسب أن شيخ اإلسالم 

لها يف الكمه ىلع املناظرة مع الرفاعية، حني حانت منه اتلفاتة عفوية، ربما اكنت  -واهلل أعلم  منه اكليت سج 
للب إىل كمال ادلين بن الزملاكين أن يتلكم ألن املناسبة قضت ذلك، فلم يستنرصه يومئذ، ولم يكن فيها ما 

ه الالكم عليه، وإنما للب إيله توثيق معلومة عند الشافعية  (72ص)موقف الصفدي من ابن تيمية  .  اضطر 
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 تلحاين .. زادت فلكما تعذلين أبدا .. ال وجدي أترك ال اعذُل  ُسعدا .. يا قد حبه يف جوىً 
 احلاجبوحسام .. و قناة ولرفه العنق .. القد   بالسلوان .. رضب يهم   من ُحريق .. يستأهل

م وُمدام .. وادلر اكس الرضاب مع وسهام .. واثلغر قيس واللحاظ  فيه املرجان .. يف مع منظ 
ع قد .. نيق  اليسِق  قاين .. نظم عقيق فوقه رُص 

 لفظة من تكررت وقد انلازلة، واأللفاظ اخليف اللحن من فيه ما الفطن ىلع خيىف ال قلت:
ـ ـا ،"ثان"  من "يستأهل قوهل إىل وانتىه املوشح هذا ىلع تيمية بن ادلين تيق الشيخ وقف ومل

 (1) .بالصبيان( يقول من يستأهل ،ادلين صدر شيخ يا ال قال: العنق" رضب بالسلوان يهم  

تويف بالقاهرة، ودفن عند الشافيع سنة ست عرشة وسبع مائة، رثاه مجاعة يف الشام ) .5
ف عليه،   :وفاته بلغته ملا تيمية ابن نادلي تيق اإلمام الشيخ وقالومرص، وحصل اتلأس 

 (2) .ادلين( صدر يا فيك املسلمني عزاء اهلل أحسن
 

 الساككيين الشييع:
 القاسم أيب بنا بكر أيب بن حممدالساككيين، شيخ اإلمامية، واعلم القوم، شمس ادلين )

 به عيتشي   ممن "هو :تيمية بنا شيخنا يل قال ... ثم ادلمشيق، الساككيين، الشييع اهلمذاين،
 آخر يف رجع إنه وقيل: ويبحث ويفهم، كثرياً، به جيتمع واكن الرافيض"، به ويتسنن   السين  
 (3) أشياء(. عن عمره

 

                                                           

 (23/  5يان العرص للصفدي )أع(  1)
 (235/  2الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)
، قال ابن كثري: (353-355/  2أعيان العرص للصفدي )انظر: ، (232-237)ص يخ اإلسالم لذلهيبذيل تار(  3)

 )وذكر غري واحد من أصحاب الشيخ أن الساككيين ما مات حىت رجع عن مذهبه، وصار إىل قول أهل السنة، فاهلل
 ط. هجر( 231/  12أعلم( ابلداية وانلهاية )
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 محاد احلليب:
واكن يذكره باخلري  ،تيمية شيخ اإلسالم ابنزاره شيخنا و... ... قدم دمشق  اد احلليبمح  )

يعين  - الشيخر بني يدي كِ ، قال: ذُ جيححىك يل الشيخ رشف ادلين ابن انل   ،ويثين عليه
اجعل بالك، وافتح "فأمسك بأذن القائل، وقال هل:  من صلحاء الوقت، أناٌس  - تيمية ابن

   (1) (.رهايكر   الصالح محاد، الصالح محاد"، وبيق ،عيييك
 

 أبو إسحاق الفزاري:
واكن  ... شيخ الشافعية، برهان ادلين أبو إسحاق الفزاري، الصعيدي األصل، ادلمشيق)

 منهما لكٌّ  اكن بل ؛تقالعا وال تهاجرا فما ذلك ومع ،مسائل يف ادلين تيق الشيخ خيالف
  (2) .عليه( وأثىن جنازته عوشي   اسرتجع تيمية ابن تويف وملا اآلخر، حيرتم

                                                           

 (215/  2أعيان العرص )(، وانظر: 212/  2لعمري )لمسالك األبصار (  1)
(، واكنت بني أيب إسحاق الفزاري وشيخ 35/  1(، انظر: ادلرر الاكمنة )22-23/ 3الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)

خبط االمام أيب  وجدُت قال ابن نارص ادلين: )يمة، وُعلْقة أكيدة، وبني أبويهما أيضاً صحبة قدابن تيمية اإلسالم 
ومن -مام بدر ادلين حممد بن عالء ادلين بن غنم قال اإل" ،حممد عبد اهلل بن أمحد ابن املحب املقدي ما صورته

باب يوم وفاة الشيخ تيق ادلين رمحه اهلل تعاىل ىلع مصطبة  اجتمعت بالشيخ برهان ادلين  :-خطه نقلت
 :واذا بشخص من الطلبة قد حرض فقال هل ،لم ملوتهكثري األ ؛عليه فوجدته متأسفاً  ،يته فيهرائية وعز  ذاملدرسة ابلا

وقام لوقته  ،كثرياً  وانزعج انزاعجاً  ،شديداً  فغضب غضباً  ،يا سيدي ال حترض ادلرس ايلوم حىت حنرض يف خدمتك
وإذا به قد علم برواح ذلك  ،النزاعجه ىلع املصطبة متأملاً  نا جالس موضيعأو ؛وانرصف ذلك الرجل ،ودخل بيته

يموت  ؟ما تبرص هذا احلال :وقال يل ،فوجدته ىلع حاهل يف االنزاعج ،فطلبين فدخلت ،الرجل وجلوي ماكين بعده
 ؟جلهويموت مثل هذا الرجل العظيم وال تبطل ادلروس أل ؛جلهأقل من يكون من الفقهاء فتبطل ادلروس أل

واكن وادلي حيب  ،هذا اكن صاحيب من الصغر وجيتمع بوادلي .عنده من الفضائل ما ال عند أمحد بن حنبلواهلل 
ثىن ىلع أو ؛وكتب درسه؛ س ودله بعد وفاة وادله حرض وادلي عنده ادلرسوعندما در   ،ىل وادلهإهله ويرتدد أوادله و

مع ما اكن بني ابن تيمية والفزاري من مودة ، و(153-155ص) الرد الوافر "(درسه وىلع فضائله من ذلك الزمان
حني كتب فتوى يف أربعني سطراً بتكفري  -لعله أجرب عليها  -واحرتام وقديم صحبة؛ إال أنه اكنت هل )سقطة 

. انظر: تاريخ ابن  صديقه شيخ اإلسالم؛ يف مسألة الزيارة، ويظهر أنه ندم ىلع فتواه تلك، فرتدد إىل قربه ثالثة أيام(
 (11ص)(، حتقيق نسبة )انلصيحة اذلهبية البن تيمية( أليب الفضل القونوي 112/  2) اجلزري
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 الربزايل:
 حممد أبو ادلين علم املؤرخ املحدث احلافظ اإلمام شيخنا يوسف بن حممد بن )القاسم .1

زايل ادلين زيك احلافظ ابن ادلين بهاء َعْدلال ابن  السافر وفضله الوافر عقله من ...اكن الرِبْ
ه ويبث وديه صحة يعتقد منهما ولك املتعاديني يصحُب  أنه  تيق العالمة واكن إيله، رِس 

ه تيمية بن ادلين  ويودُّه يصحبه الزملاكين بن ادلين كمال العالمة والشيخ ويصحبه، يود 
   (1) يه(.عل ويثين

  (2) (.يف حجر الربزايل نقرٌ  ُل نقْ  :يقول العالمة ابن تيميةسمعت ) .2

 

:  صيف ادلين احليل 
، صيف ادلين، أشعر الشعراء، صاحب ادليوان املشهور ... هل  )عبدالعزيز بن رسايا احِليلي

شيخ تيق بالالَعلَِم، اجتمع  (3)سلْعاً فسل عن ِخرية ، أوهلا: إن جئَت قصيدة يف مدح انليب 
: ما أنصفَت الشيخ، فقال هل (2)والصحابة وأنشده قصيداً مدح فيه انليب  ادلين بن تيمية

 (1) ـي اً أنصف الصحابة مثيل!(.لصحابة، فقال هل: مىت رأيت ِحلي ا
                                                           

اكن عند شييخ اإلسالم آخر املجتهدين ) :( قال ابن فضل اهلل العمري52-21/  2أعيان العرص للصفدي )(  1)
ه تيمية وابن ابن ط دليه  الزملاكين وما منهما إال من هو عليه مرتبط، وبه مغتبط، يذيع إيله رس  يف صاحبه، ويتبس 

وهو ساكت ال ينطق حبرف، وال يشارك حىت وال بإيماء لرف، وعرف بهذا واشتهر حىت صار عندهما  ،يف معاتبه
وحمل الصداقة املحققة، ثم اكن يسىع يف صالح ذات بينهما فيعجز، ويعده لك منهما به  ،موضع اثلقة، وماكن املقة

 (522-527/  5مسالك األبصار )  . (مرئ منهما وشأنهوال ينجز، فأغمد لسانه، وترك لك  ا
 ( ط. هجر213/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)
)ِجرية(، ويه قصيدته الشهرية "الاكفية  (325ص) ديوانهكذا يف املنتىق من معجم شيوخ ابن رجب، واذلي يف (  3)

 ابلديعية يف املدائح انلبوية"
 يف مطلعها: لعلها قصيدته اليت قال (  2)

َفـِق  ـبـِح أم يـاقوتُة الش   بـَدْت فـهـي ـَجـِت الـَوْرقاَء يف الَوَرقِ *** فـيـروزُج الصُّ
 واليت قال فيها:

ـُرقِ ***  حممُد املصطىف اهلادي اذلي اعَتَصمْت  ُـّ  بـه الَوَرى فهـَداهـم أوَضـَح الط
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 تيق ادلين السبِّك:
)قايض القضاة تيق ادلين السبِّك الشافيع ... وصن ف كثرياً إىل الغاية، من ذلك: ...  .1

اً  اتلعليق"، مسألة يف حقيقو"اتل  واكن الطالق، يف تيمية ابن ادلين تيق العالمة ىلع رد 
 هذا: وقال هذا، غري منها يشءٍ  ىلع أثىن فما عليها، ووقف ردوداً  عليه عملوا قد انلاس

 (2) فقيه(. ردُّ 

م ال اكن أنه تيمية بن ادلين تيق الشيخ عن شىت لرق من )وصح   .2  أهل من أحداً  يعظ 
 تيمية ابن كتاب عليه، ويف الرد يف تصنيفه ىلع اثلناء كثري اكن وأنه هل؛ كتعظيمه العرص
ز "لقد الطالق: مسألة يف عليه رده يف اإلمام الشيخ ىلع الرد يف أل فه اذلي  هذا بَــــــر 

 وأنا به، َسِمع ولكن عليه يقف لم الوادل ىلع تيمية البن اذلي الردُّ  أقرانه"، وهذا ىلع
   (3) جمدل(. ىلع منه وقفت

 

                                                                                                                                                                             

َخـــَذ اهلُل العهـوَد عـىل
َ
 انلبـيـني  مــْن بـاٍد وُملـتـِحـِق  كـلي ***   ومــْن لــُه أ

 إىل أن قال:
 شـمـُس انل هاِر والحْت أُنُُم الَغـَسـِق *** لََعـْت ىل  عليــَك هلإُ العـرِش ما َلـص

 ُسبُل الر شـاِد فـاكنـت ُمهتَدى الَغـِرقِ ***  بـها ُعـِرفَـْت الُغـَرِر الـاليتوآِلــَك 
يِد ا  إىل املنــاقـِب من تَــاٍل ومسـَتـِبــِق *** ذلين َجـَروا وصحِبَك انلُّْجـِب الصي

 من بغِضـهْم اكن من بعِد انل عيِم َشـيِق *** وٌم مىت أضَمَرْت نفــُس امرٍئ َلـَرَفاً ق
 (23-23ص)انظر: ديوان صيف ادلين احليل 

واحلل ة من نوايح بغداد، ، (13)ص املنتىق من معجم شيوخ شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن رجب احلنبيل(  1)
 معروفة بالتشي ع.

 ( 255/  21الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)
 "الرد ىلع السبِّك يف مسألة تعليق الطالق"انظر: مقدمة حتقيق  ،(112/  10لبقات الشافعية الكربى للسبِّك )(  3)
(1  /17) 
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 ابن مفلح:
الشيخ تيق ادلين  ج املقدي ثم الصاليح ... حرض عندر  فَ )حممد بن مفلح بن حممد بن مُ 
، واكن أخرب انلاس بمسائله !ما أنت ابن مفلح؛ أنت مفلح ونقل عنه كثرياً، واكن يقول هل:

   (1) .(واختياراته، حىت إن ابن القيم اكن يراجعه يف ذلك
 

 :الرشييش ابن ينمجال ادل
أبو بكر بن الرشييش األصل  ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن سحمان)

ودل سنة أربع أو مخس وشسعني  ،الوابيل يمجال ادلين بن كمال ادلين ابلكر ،نزيل دمشق
 و ،وستمائة

ُ
 ،ل هل أبوه إجازاتوحص   ،حرض ىلع ابن القواس وابن عساكر وسمع من مجاعةأ

حرض درسه ابن تيمية  إن :ويقال ،ل يف صباه وتفنن يف العلوم واشتهر بالفضيلةواشتغ
  (2) (.له ىلع أبيه وهل يومئذ اثيتان وعرشون سنةوفض  

 
 
 

 

                                                           

 (511-517/  2املقصد األرشد للربهان ابن مفلح )(  1)
 (221/  3لاكمنة البن حجر )ادلرر ا(  2)

 



68 

 

اللة اخلامسة : متفرقات السُّ  
 

 تصانيفه:
 عن ويسأل ذوٌق  وهل ،الفضل حيبُّ  اكن لرابلس، نائب ،ادلين سيف األمري ،رمُ دَ نْ )أسَ  .1

 أو كلَ المَ  وأ الشهيد أو الويل: أفضل ماأيُّ  تتضمن فتيا مرةً  عنده من ْت حرض الغوامض،
 ابن ادلين كمال والشيخ ؛فاً مصن   ذلك يف الوكيل ابن ادلين صدر الشيخ هل ففصن   ،انليب؟

 تيق الشيخو ؛ - أظن فيما - ادلين تاج ابن ادلين برهان والشيخ ؛فنيمصن   الزملاكين
 (1) .(تيمية ابن ادلين

)شمس ادلين، أبو العباس، أمحد بن إبراهيم بن عبدالغين الَّسويج احلنيف، صاحب  .2
  (2) .ه(الشيخ ىلع ردي  بسكينة وصحة ذهن، ثم رد   شيخنا ابن تيميةىلع  اتلصانيف ... هل ردٌّ 

 

 إنكاره جمالس سماع ابلالل:
ة، ويأكلون من : إن العامة جيلسون يسمعون سرية عنرتلشيخنا العالمة ابن تيمية)وقد قيل 

َٰلُوَن ﴿ مس وابلاقالء املقيل، فقال: هؤالء قال اهلل تعاىل فيهمالرت   كَّ
َ
يۡلَكذيبي أ َُٰعوَن ل َسمَّ

ۡحتي   يلسُّ   (3).(﴾ل

                                                           

 (215/  1(، واتلصويب من "ادلرر الاكمنة" )وامللك الشهيد أو، وفيها: )(222/  1الوايف بالوفيات للصفدي )(  1)
وهذا الرد اكن ىلع ، (300/  1الطبقات السيية يف تراجم احلنفية )، انظر: (23ص) لذلهيبذيل تاريخ اإلسالم (  2)

انظر: بيان زغل العلم ن تيمية هو "جواب االعرتاضات املرصية ىلع الفتيا احلموية"، الفتوى احلموية، ورد اب
 (1ص)مقدمة حتقيق "جواب االعرتاضات املرصية"  (،33ص)

)ويبدو أن هذا انلص من  :( ط. ابن كثري )حاشية(، وقد علق املحقق بقوهل511/  2ابلداية وانلهاية البن كثري )(  3)
 ،، فاألسلوب خيتلف، وإن ظهر فيه يشء من العلم، فانلاسخ فيما يبدو من روايته اعلم(انلاسخ ال من ابن كثري

 . حممد بن سلطان بن سعيد ابلعيل احلنبيل :وانلاسخ كما جاء يف مقدمة اتلحقيق هو
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 منارة جامع دمشق:
، قال: أخربين )أخربين احلافظ شيخ السنة عماد ادلين أبو بكر بن أيب املجد احلنبيل 

يقول: يلزنلن  عيىس بن مريم ىلع شيخ اإلسالم ابن تيمية عماد ادلين بن كثري، قال: سمعت 
 وتكون حييئذ بيضاء. -ويشري إىل منارة جامع بين أمي ة الرشقية  -هذه املنارة 

عيدت وُبي ضت((1)قال
ُ
 (2) .: واكنت حييئذ غري بيضاء، فاحرتقت بعد موت الشيخ، وأ

 

 ته باإلفتاء:اإجاز
عمر املقدي احلنبيل، رشف ادلين بن رشف ادلين )أمحد بن احلسن بن عبداهلل بن أيب  .1

 ،بعيد الصيت ،يف العلوم واكن باراعً  ،ربع يف الفنونبن قايض اجلبل ... اشتغل بالعلم ف
 .(أجازه باإلفتاء ابن تيميةإن  :يقال ،وأفىت يف شبيبته ،سيال وهل نظم وذهنٌ  ،قديم اذلكر

(3)  

ادلين أبو عبداهلل حممد ابن الشيخ سعد )الشيخ العالم الفقيه العابد انلاسك، رشف  .2
ادلين أيب حممد سعداهلل بن عبداألحد بن سعد اهلل بن عبدالقاهر بن عبدالواحد بن 

، سمع من أيب احلسن عيل ابن ابلخاري وآخرين، وتفقه جبماعة (2)عمر احلراين، ابن َُنيح
من مجلة   ادلينللشيخ تيقواكن  وأذن هل باإلفتاء فأفىت ... ،الشيخ تيق ادلينمنهم 

                                                                                                                                                                             

ومن ال سبب لرزقه إال قراءة سرية عنرتة وابلطال وحنوها ال جيوز )(: 33-35ص)جاء يف خمترص الفتاوى املرصية 
فإن عنرتة  ؛والكهما حمرم، باألكاذيب ويأكل اجلعل عليها ث دائماً فإنه حيد   ؛باملسلمني يصيل ب إماماً أن يرت  

 . (ذب عليهما ماال حيصيه إال اهلللكن كُ  -موجودين  اوإن اكن -وابلطال 
 . أي: عماد ادلين بن كثري(  1)
 (150/  1درر العقود الفريدة للمقريزي )(  2)
 ( 121/  1الاكمنة البن حجر )ادلرر (  3)
  ( )حاشية(253/  2الصواب يف ضبطها )ابن بُـَخيخ(، انظر: اذليل ىلع الطبقات )(  2)
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ام(  (1) .مالزميه واخلُد 

 

 آلجري إىل مذهب املالكية:انسبته 
 منها: مصنفات هل والكبار، من الفقهاء اكن ي،اآلجر   اهلل عبد بن احلسني بن )حممد

 يف اجلوزي ابن عـــــبِ تَ  وكأنه حسنة، اختيارات فروعه يف  اجلد عنها وينقل "انلصيحة"
 ادلين تيق الشيخ عن نقل اثلقات بعض أن  العمُّ  ركَ وذَ  ،"املناقب" آخر يف ذكره فإنه ،ذلك
  (2) .خالفه( واألصحُّ  املذهب، مالِّكُّ  أنه تيمية ابن

 

 خطبته حني خرج من حبس اإلسكندرية:
ب ابن تَ ، ثم كَ الشيخ تيق ادلين. كتب خبطه خطبة من خطب .)ابن الَّساج القونوي .

شيخ اإلسالم تيق ادلين أبو العباس ابن  بة خطب بهاهذه اخلط الَّساج بعد فراغه منها:
حني خرج من حبس اإلسكندرية الاكملية، يف القاهرة، يف مجع كثري من العلماء  تيمية

  (3) .واألمراء وغريهم، انتىه ما كتبه(

                                                           

ه ) :، قال عنه الربزايل(10ص) الرد الوافر البن نارص ادلين(  1) اكن فقيًها فاضال، َصِحب اتليق  ابن تيمية، وتفق 
ه مَعه إىل ، وُحِبس بسببه، وسىع يف إخراجه بكل لريق، ولم يََزل يف ادليار املرصية عليه، والزَمه، وخَدَمه، وتوج 

(، وقال عنه ابن 133/  3( نقله السخاوي يف "اتلحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة" )خدمته إىل آخر وقت
ن معه يف موالن وقد اكن رشف ادلين ابن خبيخ هذا قد صِحَب شيخنا العالمة تيق ادلين ابن تيمية، واك) :كثري

امه  اخلُل صكبار صعبَة، ال يستطيع اإلقدام عليها إال األبطاُل   وخواصاخلواص، وُسِجن معه، واكن من ُخد 
ابلداية  . ( ىلع أذى أعدائهأصحابه، ينال فيه األذى، وأوذي بسببه مرات، ولك ما هل يف ازدياد وحمبة فيه، وصرْبٍ 

 ( ط. هجر237/  12) وانلهاية
اني ة، ونرصتهم لشيخ اإلسالم ابن تيميةقال "انظر: م  .  / حممد براء ياسني  ألستاذل"، اتلعريف بأرسة ابن خُبَيْخ احلَر 

      http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 
 (310/  2هان ابن مفلح )املقصد األرشد للرب(  2)
 (222ص) افر البن نارص ادلينالرد الو(  3)

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=362366
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=362366
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 مباحثته مع يهودي:
 واكن ة،اهلجر قديم شيخاً  اكن بصفد، االستيفاء مقابل ادلين، رشيد ابليان أيب بن )يوسف

 اكن ألنه إكراه، غري من اختياراً  وأسلم اتلالوي، عند ثم أرجواش عند وخدم أوالً  يهودياً 
 رش   ال واداعً  شيخاً  واكن الوكيل، بن ادلين صدر والشيخ تيمية بن ادلين تيق بالشيخ جيتمع

 رشيد، يا :تيمية بن ادلين تيق الشيخ يوماً  يل قال قال: عليه، يكايف وال األذى حيتمل فيه
 يوسف زمن يف مرص اىل دخلوا أنهم زعموا أنهم إرسائيل بنو كذبها كذبة أول" حزم: ابن قال

 مئة ست فرعون من فروا ملا موىس مع منها وخرجوا نفساً، وسبعون اثنان وهم الصديق
 قلت: ال، فقال: نبياً؟ اكن حزم ابن هذا سيدي يا هل: يهودياً، فقلت ذاك إذ وكنت قال: ،"ألف
 ما حزم ابن هذا قلت: ال، قال: انليب؟ بيت آل من وال قال: ال، قال: الصحابة؟ من اكن وال
 الشطرنج قطعة أن موالنا يعلم ما قلت: يشء؟ ألي فقال: أربعة، واثيني اثيني يعرف اكن

 ويف أربعة اثلالث ويف اثيني اثلاين ويف واحداً  عدداً  األول يف وضعت وإذا ،بيتاً  وستون أربعة
 ألفاً  عرش ثمانية أخرياً  العدد فبلغ بيت لك يف العدد تضاعف هكذا جراً  وهلم   ثمانية الرابع
 أربع ألفاً  وأربعني وأربعة مئة وسبع مرات مخس ألفاً  وأربعني وستة مئة وأربع مرات ست

 واحداً  مئة ومخس مرتني آالف وشسعة مئة وسبع مرات ثالث ألفاً  وسبعني وثالثة مرات
وا إنما إرسائيل فبنو ذلك ومع ،عدداً  عرش ومخسة ئةم وست ألفاً  ومخسني  وأما الرجال، عد 
 ادلين رشيد موىل يا إنا هل: فقلت يذكرونهم، فلم هرموا اذلين واألشياخ والصبيان اليساء

 ماذا ىلع ؛فرعون من وجوههم ىلع هاربني القليل ىلع نفس ألف ألف عدة يف خيرجون قوم
 هل: فقلت جواباً، حيرْ  فلم العادة، من بعيد هذا ؟كفاهم عليه نزلوا إذا ماءٍ  وأي زادهم محلوا

 اليت العصا وبيده عليه اهلل صلوات موىس معهم اكن أنهم وهو باجلواب، لك عأترب   أنا
 ما ىلع وتعينهم حتملهم بهم تعاىل اهلل وعناية عيناً، عرشة اثيتا منه فينفجر احلجر بها يرضب
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 عددٌ  هذا ألن ينكر ال حزم ابن استبعده فاذلي جلملةا وىلع يشء، لك من إيله حيتاجون
 (1) .يزعمونه( ما ىلع كثري

 

 إجازته حتمل الاكفر للسماع:
باق اسم من يتفق حضوره جمالس احلديث من الكفار ومن هنا أثبت أهل احلديث يف الطي )

ب ب  الرئيس املتط أن تيمية اتليق ابن ي ما سمعه، كما وقع يف زمنرجاء أن يسلم ويؤد  
يان، سمع يف بابن ادل   عرف، د بن املهذب إسحاق بن حيىي اإلرسائييليوسف بن عبد السيي 

؛ أشياء من احلديث وريحممد بن عبد املؤمن الصُّ  حال يهوديته مع أبيه من الشمس
، وكتب بعض الطلبة اسمه يف الطبقة يف مجلة السامعني، فأنكر "ةابن عرت جزءـ"ك

  عن ابن تيمية وسئل ه،علي
َ
ثبت اسمه ذلك فأجازه، ولم خيالفه أحد من أهل عرصه، بل ممن أ

  (2) .(ى فسمعوا منه، وأد  حممداً   اهلل أنه أسلم بعد، وسيماملزي، ويَّس   يف الطبقة احلافظ
 

 :احلديثية فتاويه
: ... اب الويح وغريه بني يديه صلوات اهلل وسالمه عليه وريض عنهم أمجعنيأما كت  ) .1

وفيه  - إن صح   -. كما ورد به احلديث املروي يف ذلك عن ابن عباس لُّ جِ السي   نهمومِ 
نظر. قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا نوح بن قيس، عن يزيد بن كعب، عن 

 ،"السجل اكتب للنيب " :قال  عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس عمرو بن مالك،
يَۡوَم ﴿ أنه اكن يقول يف هذه اآلية عن ابن عباسو ،وهكذا رواه اليسايئ عن قتيبة به
يۡلُكتُ  ي ل

ل  جي ي َمآَء َكَطي ي ٱلس  ورواه أبو جعفر  ،هذا لفظه ،جلالر   :لُّ جِ السي قال:  ﴾بي  اَنۡطويي ٱلسَّ
يۡلُكُتبي  ﴿ :عند قوهل تعاىل "تفسريه"بن جرير يف ا ي ل

ل  جي ي َمآَء َكَطي ي ٱلس  عن  ﴾يَۡوَم َنۡطويي ٱلسَّ
فه ابن معني يف رواية وقد ضع   ،وهو ثقة من رجال مسلم ،ح بن قيسعن نو ،نرص بن عيل

                                                           

 (13/  2( وانظر: الغيث املسجم )320/  5أعيان العرص للصفدي )(  1)
 (303/  2فتح املغيث للسخاوي )(  2)
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 ،عنه سوى نوح بن قيس وِ رْ ــــابلرصي فلم يَ  الَعوِْذيوأما شيخه يزيد بن كعب  ،عنه
هذا احلديث ىلع شيخنا احلافظ  ُت رْض وقد عَ  ،وقد ذكره مع ذلك ابن حبان يف اثلقات

شيخنا العالمة أبا العباس ابن تيمية  ته أنوأخرب ،الكبري أيب احلجاج املزي فأنكره جداً 
 (1) .(وأنا أقوهل :فقال شيخنا املزي ،هو حديث موضوع وإن اكن يف سنن أيب داود :اكن يقول

مد بن عيل  بن حممد، أم الَفضل، وأم عِ َب يْ بِ ) .2 ، راوية اهلرويةز ى اهلرثمي ة  بنت عبد الص 
لني ... وقد أدخل بعض املت اجلزء امليسوب إيلها يف اجلزء اذلي روته حديثاً موضواعً، فض 

وأبو عبد اهلل بن  ،أخربناه أبو احلسني ايلونيين ؛رواه أيضاً ابن أيخ مييم، عن ابلغوي
ناه أبو املعايل خربوأ .يت أخربهم بن الل  وآخرون أن أبا املنّج   ،انلحاس انلحوي

نا حيىي خربوأ. )ح(. زيجْ ل السي ألو  قاال: أنا عبدا ؛يبلَ نا زكريا العُ خربأ ، قال:ويهقُ األبرْ 
نا عبد اجلليل بن أيب خربأقال:  ،نا عبد القادر احلافظخربأ ، قال:بن أيب منصور إجازة

نا عبد قال: حد ،نا عبد الرمحن بن أيب رشيحخرب: أ، قالتَب يْ قاال: أخربتنا بِ  ،سعد املعدل
عن موىس بن عقبة،  ، بن زكرياثنا حيىيحد ، قال:يدشَ ثنا داود بن رُ حد ، قال:اهلل ابلغوي

جالس  عن جابر قال: بينا رسول اهلل  - وعن جعفر بن حممد عن أبيه -عن أيب الزبري 
من  بعض أبواب املسجد معهما فئامٌ  منإذ دخل أبو بكر وعمر ، يف مأل من أصحابه

 ،انلاس يتمارون، وقد ارتفعت أصواتم، يرد بعضهم ىلع بعض، حىت انتهوا إىل انليب 
؟ فقال بعضهم: "فقال: "ما اذلي كنتم تمارون قد ارتفعت فيه أصواتكم وكرث لغطكم

يا رسول اهلل، يشء تكلم فيه أبو بكر وعمر، فاختلفا، فاختلفنا الختالفهم، فقال: وما 
رهما الرش، وقال عمر: يقدي  ر اهلل اخلري، وال يقدري ذاك؟ قالوا: يف القدر، قال أبو بكر: يقدي 

أال أقيض بينكما فيه بقضاء إرسافيل بني جربيل ومياكئيل؟ قال جربيل "ال: مجيعاً، فق
 .؛ وذكر تمام احلديث"مقالة عمر، وقال مياكئيل مقالة أيب بكر

رقي ة، فجزمت بوضعه، لكونه بإسناٍد  تأملُت هذا احلديث يوًما فإذا هو يشبه أقوال الطُّ
كُتب ىلع اليُّسخ احلديث كذب، فعنه، فقال: هذا ا شيخنا ابن تيمية ثم  سألت ح،صحي

                                                           

 ( ط. هجر331/  2ابلداية وانلهاية البن كثري )(  1)
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اهر أن  بعض الكذابني أدخله ىلع ابلغوي   .أن ه موضوع  (1).م(شاخ وانهر ملاقلت: والظ 

 

 جوابه عن قصيدة املاردي:
 ي ...أبو احلسن انلحو ،جمد ادلين ،الشاعر يعيىس بن إبراهيم بن حممد بن ثوبان املارد)

 :ة من مجلتها كتب إىل الشيخ تىق ادلين ابن تيمية قصيد
 هورُ ـــشْ ـم اِس ــنــال يف هُ ــلــوفْض ***  هــمُ ـلـع يذــال رُ ــْـ بـا احلَ ـها أي  ــي

 ورُ ــبــجم الِ ــعــيف األف دُ ـــبــوالع***  هـــالَ ــعَ أفْ  دِ ــالعب ارُ ـاختي َف ــيـك
 رُ ـيـمِ ــشْ ـــت اكَ ــيــقْ ـــإىل لُ  هُ ـــل *** رءاً ـام ُت ــنـك رُ ــوال اجلبْ ـــول مْ ـعَ نَ 
 رُ ــاديـــاملق َك ــنــع دينــعــقــتُ  ***ـي نــن  ــكـول وُق ــالش   نــيـمـيـقـيُ 
 (2) .(أجابه جبواب ىف عدة كراريس غري منظومابن تيمية  إن :فيقال

 

 يللة انشقاق القمر:
 د بناءً أن بعض املسافرين ذكر أنه وجد يف بالد اهلن ابن تيميةوقد نقل احلافظ املزي عن )

 (3)القمر(. بين يللة انشق : عليه مكتوباً  قديماً 
 

 كتب اإلسالم:
قلت: وقد أجاز يل  -قال: سمعت الشيخ عالء ادلين املقدي اذلهيباحلافظ  خبطي  قرأُت )

قال اذلهيب: وأظنين سمعت من  - شيخنا أبا العباس ابن تيميةقال: سمعت  - املقدي هذا
: اكن الفزاريادلين عبد الرمحن بن إبراهيم تاج يل الشيخ  يقول: قال - شيخنا ابن تيمية

                                                           

 (205/  10) تاريخ اإلسالم لذلهيب(  1)
 (271/  1(، وانظر: تاريخ ابن قايض شهبة )271-272/  3الاكمنة البن حجر ) ادلرر(  2)
 (522/  1رشح الشفا للمال عيل القاري )(  3)
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 وكتاب املغين (1)"املجيل  "و "املحىل"الشيخ عز ادلين بن عبد السالم شيخنا يرسلين أستعري هل 
  (2) (.للشيخ موفق ادلين بن قدامة يف جودتها وحتقيق ما فيها

 

 عبدالقادر اجليالين:
قال: رأيت خبط احلافظ رساج ادلين   تيميةاإلمام أيب العباس ابن نقلت من خط ) .1

انة احلراين، سمعت أبا الفتح نرص اهلل بن أيب بكر بن عمر الفراء احلراين يقول: حبن ش
بعد موته بأيام قليلة، وهو جالس يف مسجد الشيخ، ويف  رأيت احلافظ عبد القادر 

قال: بىل،  ؟ِمت   ديده جمدل، وهو يسمع، فقمت إيله، فقلت: يا شيخ عبد القادر، ما ق
 (3) .(وحتسب أين أبطل السماع. فال أزال أسمع إىل يوم القيامة

: حدثين الشيخ عز ادلين أمحد بن  الشيخ تيق ادلين أبو العباس ابن تيميةقال ) .2
، أنه سمع الشيخ شهاب ادلين عمر بن حممد السهروردي صاحب يثإبراهيم الفارو

أقرأ شيئًا من علم الالكم، وأنا مرتدد: هل أقرأ  قال: كنُت قد عزمت ىلع أن "العوارف"
فذهبت مع  ؟للشهرستاين أو كتابًا آخر ذكره "نهاية اإلقدام"إلمام احلرمني أو  "اإلرشاد"

 الشيخ عبد القادر خايل أيب انلجيب، واكن يصيل جبنب الشيخ عبد القادر قال: فاتلفَت 
 زاد القرب، فرجعت عن ذلك.وقال يل: يا عمر، ما هو من زاِد القرب، ما هو من 

: ورأيت هذه احلاكية معلقة خبط الشيخ موفق ادلين بن قدامة الشيخ تيق ادلينقال 
 (2) .(. انتىهاملقدي 

 

                                                           

ففيها زيادة، ويه ).. ( 120/  2كذا يف حتقيق: ادلكتور عبدالرمحن العثيمني ، أما يف حتقيق الشيخ حامد الفيق )(  1)
..( وبها يستقيم  واملجيل ين: ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل املحىلمن ابن عريب، وقال: قال الشيخ عز ادل

 السياق.
 (212/  3يل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )اذل(  2)
 (121-120/  3اذليل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )(  3)
 الشيخفقلت يف نفيس: أستشري ) :(252/  12(، ويف تاريخ اإلسالم )201/  2اذليل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )(  2)

ة القرب، يا ُعَمر ما  هو ما ،فقال قبل أن أنطق: يا ُعَمر فأتيته، بدالقادر،ع ة القرب هومن ُعد   . (: فرتكتهقال ،من ُعد 
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 :املقدي ابن أيب عمر
تيق  اإلسالمشيخنا شيخ خبط  عمر أيب بناذلهيب: ورأيت وفاة الشيخ شمس ادلين  )قال

 زمانه، وقطب فلِك  يف اإلسالما اإلمام، سيد أهل : تويف شيخنذلك، فمن تيمية بنادلين 
 ،، اجلامع ألنواع املحاسنصدقاً  ، وفريد العرص صدقاً حقاً  أوانه، وحيد الزمان حقاً  يفاألنام 

يت العلم واحللم، واحلسب ل  خُ  بني، القارن يمجيع انلقائص واملساو عن الربيء واملعاىف
 معية، ضي األخالق الزكية، واألعمال املرواليسب، والعقل والفضل، واخلَلق واخلُلق، ذ

املتعنت  اكن إن حىتسالمة الصدر والطبع، واللطف والرفق، وحسن انلية، وليب الطوية، 
مصابه مجيع  العيون بأرسها، وعم   عليه وبكْت  - قالن أ إىل - فيعوزه عيباً هل يلطلب 
م، وأي فضل دِ هُ  ما، وأي ركن مذِ جُ  ما م، وأي أصلٍ جِ سُ  ما دمعٍ  وسائر الفرق، فأي   الطوائف

،  ذكرهرثوأك !مهفخأ ما أقدره، ومصاٍب  ما وأجلٍ  !أعظمه مامن خطب  هلم؟! يا دِ عُ  ما
من مجيع  مسل محكم  هذا بلأنواع الفضائل،  يفالشيخ أوحد العرص  اكن فقدوباجلملة 

كنه حببوحة ، وأسعنهوريض  اهللالعبارة، فرمحه  بهحتيط  أنمن  مصابه أجل   واكنالطوائف، 
 (1) .(جنته، ونفعنا بمحبته، إنه جواد كريم، انتىه

 

 ابن عبدادلائم:
)أمحد بن أمحد بن نعمة بن أمحد، اإلمام العالمة أقىض القضاة خطيب الشام، رشف ادلين 
أبو العباس انلابليس املقدي الشافيع ... اكن متني ادليانة، حسن االعتقاد، سليف انلحلة، 

أنه قال قبل موته بثالثة أيام: اشهدوا أين ىلع عقيدة أمحد   ادلين ابن تيميةالشيخ تيق ذكر نلا
  (2) .بن حنبل(

                                                           

 (122-121/  2اذليل ىلع لبقات احلنابلة البن رجب )(  1)
، وقد ذكر ابن تيمية احلادثة برواية (35ص) وخ لذلهيب(، انظر: معجم الشي721/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)

أنا ىلع  :قد سمع منه انلاس العدول أنه اكن يقول رشف ادلين بن املقدي وهذا القايض) :مقاربة، حيث قال
أنا أموت ىلع عقيدتك يا حىت قبل موته بثالث دخلت عليه فيما يرى مع لائفة فقال قدامهم:  ،عقيدة فالن

 (253/  3جمموع الفتاوى )  . (يعين اخلصوم ،عقيدة هؤالء، لست ىلع فالن
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 عماد ادلين ابلعلبِّك:
شيخنا ابن )إسماعيل بن إسماعيل بن جوَسلني، الشيخ عماد ادلين ابلعلبِّك ... وقرأت خبط 

 (1) .أنه ويل قضاء بعلبك( تيمية
 

 ابن عصفور:
 احلرضيم انلحوي ُعصفور ابن العال مة عيل، بن حممد بن ؤمنم بن ُعصفور عيل )ابن

 بإشبيلية، مائة ومخس وشسعني سبع سنة . ودل.باألندلس . العربية لواء حامل اإلشبييل،
 شسع سنة :وقيل مائة، وست وستني ثالث سنة القعدة، ذي عرشين رابع يف بتونس، ومات
يع تيمي ة بن ادلين تيق الشيخ اكن: قلت. الورع بذاك يكن ولم. مائة وست وستني  لم أنه يد 

 (2) .مات( أن إىل رشاب جملس يف بانلارنج يُرَْجمُ  يزل
 

 حممد بن عبدالوهاب احلراين:
ن )حممد بن عبدالوهاب بن منصور، العالمة شمس ادلين أبو عبداهلل احلراين احلنبيل ... اك

واكن يقرىء قصيدة ابن  حيرض حلقة شمس ادلين ابن عبد الوهاب مجاعة من املذاهب،
واكن رقيق القلب،  ،، ويرشحها، فيبِّك بكاء كثرياً "نظم السلوكـ"الفارض اتلائية امللقبة ب

 صحب الفقراء مدة، وقد ترمجه صاحبه شمس ادلين ابن أيب الفتح بهذا وأكرث.
عن نارص ادلين إمام انلارصية، أنه اكن حيرض يف حلقة ابن عبد  ابن تيمية شيخنا وحدثين

ث، م وما حد  الوهاب، فرآه يرشح يف اتلائية البن الفارض، قال: فلما رحت أخذين ما قد  
 وسمعُت  عليه، وأحط ىلع هذا الالكم. قال: فلما حرضُت  غداً  واحنرجت وقلت: ألنكرن  

                                                           

 (227-223/  15تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  1)
 (233-235/  22الوايف بالوفيات للصفدي )(  2)
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حه، ويف األبيات، فثارت نفيس، رت يف الالكم اذلي رَشَ فك   يل وحال، فلما رحُت  الرشح ذل  
 (1) اً(.أصابين ذلك مرتني أو ثالث، واستغرقين يل أيضاً  إلنكار، فلما حرضت ذل  ىلع ا وعزمُت 

 

 احلارث ادلمشيق:
،ُندة  بن ثنا عبد الوهاب :قال أبو بكر بن أىب خيثمة) ثنا  ،حدثنا حممد بن مبارك احلَْويِطُّ

 ،اكن احلارث الكذاب من أهل دمشق :عن عبد الرمحن بن حسان قال ،الويلد بن مسلم
لو  زاهداً  داً متعب   واكن رجالً  ،هل إبليس َض رَ فعَ  باحلُولَة، واكن هل أٌب  ،ساَل اجلُ  أليب اكن موىلً و

 لم يسمعِ  يف اتلحميدواكن إذا أخذ  ،هادة والعبادةعليه الز   ة من ذهب لرؤيْت ب  لبس جُ 
 أعجل ،هيا أبتا :باحلُولَةفكتب إىل أبيه واكن  ،وال أحسن من الكمه ،السامعون مثل حتميده

ىلع  اً فزاده أبوه غي   :قال ،ف أن يكون الشيطان قد عرض يلأشياء أختو   قد رأيُت  فإين ؛عيل  
  أقبْل  ؛يا بين :فكتب إيله أبوه ؛هغي  

ُ
َٰ ﴿ :فإن اهلل تعاىل يقول ،به رَت مِ ىلع ما أ يُئُكۡم لََعَ نَب 

ُ
َهۡل أ

نُي  َيَٰطي ُل ٱلشَّ فَّ  ٢٢١َمن َتََنَّ
َ
ي أ
َٰ ُك  ُل لََعَ ثييم  َتََنَّ

َ
  فامِض  ،بأفاك وال أثيم ولسَت  ﴾٢٢٢ اٍك أ

ُ
 رَت مِ ملا أ

ويأخذ عليهم العهد وامليثاق إن  ؛فيذاكرهم أمره رجالً  إىل أهل املسجد رجالً  يِّجء فاكن .به
إىل رخامة ىف  اكن يأيت ؛واكن يريهم األاعجيب :قال .وإال كتم عليه قَـِبــَل  هو يرى ما يرىض

وقد  :قلت .من ذلك احلارضون ج  ِض حىت يَ  بليغاً  ح شسبيحاً فتسب   ،ها بيدهرُ املسجد فينقُ 
 خامة احلمراء اليتهذه الرُّ  راكن ينق :يقول شيخنا العالمة أبا العباس بن تيمية  سمعت

  (2) .(واكن زنديقاً ، حاملقصورة فتسب   يف
 

 ابن عريب:
الطايئُّ احلاتيمُّ  و بكرب، أالشيخ حميي ادلين بن حممد بن أمحد بن عبداهلل،)حممد بن عيل 

فه، صاحب املصنفات القشرييويعرف أيًضا ب ريب،املعروف بابن الع ،األندليُس    ،تلصو 
                                                           

 (213/  15)لذلهيب تاريخ اإلسالم (  1)
 ( ط. هجر223/  12ابلداية وانلهاية البن كثري )(  2)
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سوٍء،  شيخ"ابن العريب هذا:  يفالسالم عبدبن  ادلينعز  الشيخ قال وقدوة أهل الوحدة،
ُم فر يقول، كذاب به عن  حلراينشيخنا ابن تيمية احدثين  هكذا ،"اً جبقدم العالم وال حُيَري

وحدثين  ذلك، يقولادلين  عز الشيخ سمع نهدقيق العيد أ ثوه عن شيخنا ابنمجاعة حد  
، َسِمَعه من ابِن دقيق العيد أنهالفتح ابن َسييد انلاس  خط أيب، ونقلُته من املقاتيلبذلك 

م، حلكَم بكفره، إال أن يكون ابن العريب رجع عن هذا الالك (1)الكمه هذا رأىقلت: ولو 
 (2).)السالماهلل ، فعليه من اإلسالمدين  وراجعَ 

 

 افرتاء ىلع ابن تيمية يف الكمه عن الصحابة:
أيب  ؛)كتبت من خط صاحبنا وأخينا الشيخ الفقيه الصالح املفيت قايض اجلماعة بتونس

ُ  -أكرمه اهلل  -مهدي عيىس الغربيين  و ب الشيخ الصالح العارف الكبري أبتَ ه: كَ تُ خَ سْ كتاباً ن
سنة مخس  الشيخ تيق ادلين بن تيميةعبداهلل حممد ابن الشيخ إبراهيم األرموي إىل 

 وسبعمائة "من الفقيه حممد بن إبراهيم إىل الشيخ الكبري العالم إمام العرص بزعمه ... وكنُت 
بالصاحلية وقد ذكر عمر بن اخلطاب فقال: إن  (3)فيمن سمعه وهو ىلع منرب جامع اجلميل

يف جملس آخر فقال:  وأنه ذكر عيل بن أيب لالب  (2)،وبلي ات وأي بلي ات عمر هل غلطات
 (5) ."(... اً أخطأ يف أكرث من ثالث مائة ماكنإن علي  

                                                           

 . احلكم"أي: الكم ابن عريب يف "فصوص (  1)
 (272-273/  12تاريخ اإلسالم لذلهيب )(  2)
لم أقف ىلع جامع بهذا االسم يف املصادر اليت اعتنت بذكر جوامع الصاحلية، كـ"ادلارس يف تاريخ املدارس" (  3)

 .)تهذيبه املطبوع(، و"القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية" البن لولون للنعييم
 واضحتني يف األصول. قال املحقق: لكمتان غري(  2)
واختالق مثل هذه  (205-202/  3فتاوى الربزيل جامع مسائل األحاكم ملا نزل من القضايا باملفتني واحلاكم ) ( 5)

: اجلامع لسرية شيخ األخبار عن اإلمام ابن تيمية ليس جبديد، فقد ذكر اآلقشهري يف رحلته شيئاً من ذلك، انظر
 (31ص)، مقدمة اجلامع (522اإلسالم )ص

ىلع وجه اخلصوص  -ريض اهلل عنهما  -وانلصوص عن ابن تيمية يف مزنلة الصحابة ىلع وجه العموم، وعمر وعيل 
 . أكرث من أن تذكر
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 عم أن ابن تيمية خالف فيها انلاس يف الفروع واألصول:املسائل اليت زُ 
أشغله حنبلياً  )عبدانلافع بن حممد بن عيل بن عراق ادلمشيق األصل املدين ... اكن وادله

املسائل اليت  ذكرُ فتحول بعده شافعياً، خصوصاً ملا رأى ما قال احلافظ صالح ادلين العاليئ "
، ومنها ما (1)يها اإِلمجاعانلاس يف األصول والفروع، فمنها ما خالف ف ابن تيميةخالف فيها 
ند وقوع بأنه ال يقع ع :الراجح من املذاهب، فمن ذلك: يمني الطالق، قال خالف فيه

ارة يمني، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من املسلمني ابلتة،  ؛عليه (2)املحلوف بل عليه فيها كف 
وعم   ،غفري من العوام   ب، ووقع يف تقليده جمٌّ طْ م اخلظُ ودام إفتاؤه بذلك زماناً لوياًل وعَ 

أن  الطالق وكذلك الطالق يف لهر جامع فيه زوجته، و ؛وأن  لالق احلائض ال يقع، ابلالء
واحدة، واكن قبل ذلك قد نقل إمجاع املسلمني يف هذه املسألة ىلع خالف ذلك لاثلالث يرد  

، وأن الصالة إذا وأن  من خالفه فقد كفر، ثم أفىت خبالفه وأوقع خلقاً كثرياً من انلاس فيه
هلا. وأن احلائض تطوف يف ابليت من غري كفارة وهو ُمباح  عمداً ال يرشع قضاؤها، تركْت 

                                                                                                                                                                             

ومع هذا فلكهم يصفون  ... وغرباً  ومعلوم أن رعية عمر انترشت رشقاً ): (17/ 3يف منهاج السنة )قال شيخ اإلسالم 
لعن يف  وال يعرف أن أحداً  ،بعد قرن تصف عدهل وزهده وسياسته ألمة قرناً وا ،عدهل وزهده وسياسته ويعظمونه

 . (ذلك
 . )ال يُعرف يف سري انلاس كسريته( :(52/  3) وقال يف املنهاج أيضاً 
: )فضل عيل وواليته هلل وعلو مزنتله عند اهلل معلوم وهلل احلمد من لرق ثابتة (135/  2) وقال يف املنهاج أيضاً 

 . لم ايلقيين(أفادتنا الع

 ،وممن نرص اهلل اإلسالم جبهاده ،اكن من شجعان الصحابة: )ال ريب أن علياً (73/  2وقال يف املنهاج أيضاً )
ومن سادات من آمن باهلل وايلوم اآلخر وجاهد يف سبيل  ،ومن كبار السابقني األولني من املهاجرين واألنصار

 . اهلل(
داعوى املناوئني  (،21ص)د.عبدالقادر الغامدي  خ اإلسالم ابن تيميةثارة حول شيانظر: جواب الشبهات امل

 (523،522ص)لشيخ اإلسالم ابن تيمية عرض ونقد، د.عبداهلل الغصن 
ىع ذلك فهو إما جاهل وإما ومن اد   نعرف هل مسألة خرق فيها اإلمجاع، القال الربهان ابن قيم اجلوزية: )(  1)

 (121ص) اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية ...( اد به ينقسم إىل أربعة أقسامب إيله االنفرنُسِ  ولكن ما اكذب؛
فت يف املطبوع إىل )املخلوق(.(  2)  تصح 
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من اتلجار أجزأتهم عن الزاكة وإن لم تكن  ملن أقطعها، وإذا أخذْت  وأن  املكوس حالٌل 
ب نُ وأن  اجلُ ، وأن  املائعات ال تنجس بموت الفأرة وحنوها فيها ،(1)باسم الزاكة وال ىلع رسمها

أيت يصيل تطوعه بالليل باتليمم وال يؤخره إىل أن يغتسل عند الفجر وإن اكن بابلدل، وقد ر
ه فمنعته منه ن قدل  م فراشاً ألمري فتجن  سمعته حني و، من يفعل ذلك مم  ب سئل عن رجل قد 

فأفتاه بصالة  ؛بالليل يف السفر، وخياف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه
بل  ،وسئل عن رشط الواقف فقال: غري معترب باللكية ،الصبح باتليمم وهو قادر ىلع الغسل

وىلع الفقهاء يرصف إىل الصوفية وبالعكس، واكن  ؛ الشافعية يرصف إىل احلنفيةالوقف ىلع
يفعل هكذا يف مدرسته فيعطي منها اجلند والعوام، وال حيرض درساً ىلع اصطالح الفقهاء 

 ،بل حيرض فيه ميعاداً يوم اثلالثاء وحيرضه العوام ويستغين بذلك عن ادلرس ،ورشط الواقف
 .حه وأفىت بهات األوالد فرج  وسئل عن جواز بيع أمه

فقال بها  ،ول بها املعزتلةقمسألة احلسن والقبح اليت ي :ومن املسائل املنفرد بها يف األصول
وأما  ،بل ألزم لك ما يبىن عليه اكملوازنة يف األعمال ،وجعلها دين اهلل ،ف فيهاونرصها وصن  

تعاىل اهلل عما يقول  ،لحوادثلإن اهلل سبحانه حمل  :فمنها قوهل :مقاالته يف أصول ادلين
ن القرآن حمدث يف ذاته أو ،ه مركب مفتقر إىل ذاته افتقار اللك إىل اجلزءأنو ،كبرياً  علواً 
 باذلات ال فاعالً  فجعله موجباً  ،ولم يزل مع اهلل خملوق دائماً  ،ن العالم قديم بانلوعأو ،تعاىل

ح يف ورص   ،هة واالنتقال وهو مردودومنها قوهل باجلسمية واجل ،باالختيار سبحانه ما أحلمه
 ،تعاىل اهلل عن ذلك ،بعض تصانيفه بأن اهلل تعاىل بقدر العرش ال أكرب منه وال أصغر

 ؛حييط باألشياء يه كنعيم أهل اجلنة، وأنه ال حييط باتلنايهيف أن علم اهلل ال  اً وصنف جزء
وأن نبينا عليه وعليهم  ،ومنها أن األنبياء غري معصومني ،(2)ويه اليت زلق فيها اإلمام

ف يف ذلك عدة وصن   ،وال يتوسل به أحد إال ويكون خمطئاً  ،الصالة والسالم ليس هل جاه
وبالغ يف ذلك ولم يقل  ،معصية ال يقرص فيها الصالة ن إنشاء السفر لزيارة نبينا أو ،أوراق

                                                           

: )وسئل: هل جيزئ الرجل عن زاكته ما يغرمه والة األمور يف الطرقات أم ال؟ (13/  25يف جمموع الفتاوى )(  1)
 .  يعتد به من الزاكة، واهلل تعاىل أعلم(فأجاب: ما يأخذه والة األمور بغري اسم الزاكة ال

 . أبو املعايل اجلويينأي: (  2)
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بعض الفقهاء عن حاكه  ،ن عذاب أهل انلار ينقطع وال يتأبدأو ،به أحد من املسلمني قبله
 ،ل ألفاظهما بل يه باقية ىلع ما أنزلتتبد   لمفراده أيضا أن اتلوراة واإلُنيل أومن  ،تصانيفه

ستغفر اهلل من كتابة هذا أ، وهوهل فيه مصنف آخر ما رأيت ،وإنما وقع اتلحريف يف تأويلها
  (1) ." انتىه(عن اعتقاده فضالً 

                                                           

وانظر مناقشة هلذه ادلاعوى ىلع ابن  ،(205/  3(، انظر: فتاوى الربزيل )211-212/  2ذخائر القرص البن لولون )(  1)
مية رد مفرتيات ومناقشة ابن تي ( وما بعدها،252( وما بعدها وأيضاً )ص227)ص تيمية: جالء العييني لأللوي

 (322، 221، 271، 231، 251، 233، 132، 135، 131، 130، 127، 101ص)شبهات، د. خادل عبدالقادر 
ابق ومن املفارقة العجيبة أن احلافظ العاليئ هل ثناء اعلر ىلع شيخ اإلسالم، يتعارض مع ما يف سياق انلقل الس

فظ صالح ادلين العاليئ يف ثبت شيخ شيوخنا احلافظ بهاء ادلين خبط احلا وقرأُت : )من ذم وششييع، قال ابن حجر
نا وإمامنا فيما بيننا دوسمع بهاء ادلين املذكور ىلع الشيخني شيخنا وسي :هعبد اهلل بن حممد بن خليل ما نص  

اليت  ،واحلجج القاهرة ،ذي الفضائل املتاكثرة ،السالك بمن أتبعه وأحسن لريق ،شيخ اتلحقيق ؛وبني اهلل تعاىل
وهو  ،ونفعنا به يف ادلنيا واآلخرة ،ومتعنا اهلل بعلومه الفاخرة ،أقرت األمم اكفة أن هممها عن حرصها قارصة

 ،وارث األنبياء ،عالمة العلماء ،بركة األمة ،إمام األئمة ،واحلرب ابلحر القطب انلوراين ،الشيخ اإلمام العالم الرباين
 ،قامع املبتدعني ،برهان املتعلمني ،قدوة األنام ،حجة األعالم ،خ اإلسالمشي ،أوحد علماء ادلين ،آخر املجتهدين

 ،تيق ادلين واألوان:فريد العرص ، أعجوبة الزمان ،ترمجان القرآن ،كزن املستفيدين ،حبر العلوم ،سيف املناظرين
عالمة  ،نارص احلق ،فرقمفيت ال ،ه باملاضنيواملشب   ،الالحق بالصاحلني ،حجة اهلل ىلع العاملني ،إمام املسلمني

ادلرر  (أبو العباس ابن تيمية ،ذو الفنون ابلديعة ،ركن الرشيعة ،فارس املعاين واأللفاظ ،عمدة احلفاظ ،اهلدى
(، وقال ابن نارص ادلين: )روى الشيخ صالح ادلين العاليئ املذكور عن الشيخ تيق ادلين، فقال: 131/ 1الاكمنة )

الم تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية ...( الرد أخربنا شيخنا وسيدنا شيخ اإلس
 (33/  10)لبقات الشافعية الكربى  (،55ص)بيان زغل العلم لذلهيب" انظر: مقدمة حتقيق "  ( .172ص)الوافر 
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  ـه1221آراؤه وفقهه، الشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب،  -ابن تيمية حياته وعرصه . 

  ،ـه1232ابن تيمية رد مفرتيات ومناقشة شبهات، د. خادل عبدالقادر، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل . 
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 . م1117الطبعة األوىل، اإلساليم، 

  ،آثار الشيخ العالمة عبدالرمحن بن حيىي املعل يم، جمموعة من املحققني، دار اعلم الفوائد، الطبعة األوىل
 . ـه1232

 تللميذه احلافظ ابن عبداهلادي؛ للربهان ابن قيم اجلوزية؛ دلى  اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . ـه1222، دار اعلم الفوائد، الطبعة األوىل، ترمجيه، حتقيق: سايم بن حممد جاد اهلل

  ،شمس ادلين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، املقدي ثم الصاليح اآلداب الرشعية واملنح املرعية
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 حتقيق: د. أمحد بن حجر العسقالينأمحد بن عيل بن حممد بن  إنباء الغمر بأبناء العمر، شهاب ادلين ،
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  ،د. لارق  ، حتقيق:كمال ادلين أيب الفضل جعفر بن ثعلب األدفويابلدر السافر عن أنس املسافر
 . ـه1233الرابطة املحمدية للعلماء، د. لارق لاليم،  -السامرايئ 
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  شيخ ، يف الرد ىلع املتفلسفة والقرامطة وابلالنية أهل اإلحلاد من القائلني باحللول واإلحتادبغية املرتاد

، حتقيق: د. موىس بن سليمان اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية احلراين
  ـه.1222ويش، مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة اثلاثلة، ادل

  حممد بن عبد اهلل أبو الفضل ، حتقيق: حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيببيان زغل العلم، شمس ادلين
 . ه1231، دار املأمون للرتاث، الطبعة األوىل، القونوي

  ،ي، دار الكتب الفوارس، ابن الورد زين ادلين عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيبتاريخ ابن الوردي
 . ه1217العلمية، الطبعة األوىل، 

  ،أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب ادلمشيق، تيق ادلين ابن تاريخ ابن قايض شهبة
 ، الطبعة األوىل،العليم الفرنيس لدلراسات العربية بدمشق املعهد، حتقيق: عدنان درويش، قايض شهبة

 . م1112
 اذلهيب قايمازشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان بن ، األعالموفيات املشاهري ووريخ اإلسالم تا ،

 . ه1210حتقيق: د. عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، 
  اذلهيب قايمازشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان بن ، األعالموفيات املشاهري ووتاريخ اإلسالم ،

 . ه1222ق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، الطبعة األوىل، حتقي
  بريوت. -تاريخ ادلعوة اإلسالمية يف اهلند، مسعود اعلم انلدوي، دار العربية 
 حممد بن إبراهيم بن أيب ، أبو عبداهلل حوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر واألعيان من أبنائه تاريخ

 . ـه1211حتقيق: د. عمر عبدالسالم تدمري، املكتبة العرصية، الطبعة األوىل، ، بكر اجلزري القريش
  ،اتلاريخ املعترب يف أنباء من غرب، جمري ادلين أبو ايلمن عبدالرمحن بن حممد العلييم املقدي احلنبيل

 . ـه1232جمموعة من املحققني بإرشاف نور ادلين لالب، دار انلوادر، الطبعة األوىل، 

  بلديعة الزمان، احلافظ ابن نارص ادلين ادلمشيق، حتقيق: حسني بن عاكشة، وزارة األوقاف اتلبيان
 . ـه1221والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، الطبعة األوىل، 

 جمموعة من ، شمس ادلين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، اتلحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة
 . ـه1230، الطبعة األوىل، نة املنورةمركز حبوث ودراسات املدياملحققني، 

  حتقيق نسبة )انلصيحة اذلهبية البن تيمية( للقايض حممد بن الَّساج ادلمشيق وهل يه للحافظ
 . ـه1235، مركز الفكر املعارص، الطبعة األوىل، حممد بن عبد اهلل أبو الفضل القونوياذلهيب؟، 

  ،ن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي يوسف ب ،مجال ادلينتذكرة احلفاظ وتبرصة األيقاظ
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 . ه1232، بعناية: نور ادلين لالب، دار انلوادر، الطبعة األوىل، احلنبيل املربدابن  الصاليح

  تذكرة احلفاظ، لإلمام أبو عبداهلل شمس ادلين بن حممد اذلهيب، حتقيق: الشيخ عبدالرمحن بن حيىي
 . املعل يم، تصوير مكتبة ابن تيمية

 اهر اجلزائري، للشيخ العالمة لاهر بن صالح السمعوين اجلزائري، حتقيق: د. حممد خري رمضان تذكرة ل
 . ه1233يوسف، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

  ترتيب املدارك وتقريب املسالك، أبو الفضل القايض عياض بن موىس ايلحصيب، حتقيق: ابن تاويت
 . م1135، املحمدية، الطبعة األوىل-الطنِّج، مطبعة فضالة

 مجع لرتاجم اذلهيب البن تيمية،  :ومعه ،ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية ملؤرخ اإلسالم احلافظ اذلهيب
 . ه1232بعناية: د. خادل بن سليمان الربيع، الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، 

 ه1213ة، شسمية املولود آداب وأحاكم، بكر بن عبداهلل أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة اثلاثل . 
  ،اتلعريف ببطالن ما نُسب إىل اإلمام أمحد جبواز اتلمًسح وتقبيل القرب الرشيف، د. صادق سليم صادق

 . ه1232الطبعة األوىل، 

  تغريب األلقاب العلمية )ضمن املجموعة العلمية(، بكر بن عبداهلل أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة
 . ه1213األوىل، 

 زيادات لشمس  :ويليه ،يخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيميةلش تفسري سورة املسد
ادلين حممد بن أمحد ابن املحب املقدي، حتقيق: عبدالرمحن بن حسن قائد، مركز تفسري لدلراسات 

 . ـه1233القرآنية، الطبعة األوىل، 

  ،جمموعة من املحققني، دلمشيقإسماعيل بن عمر بن كثري القريش ابلرصي ثم اتفسري القرآن العظيم ،
 . ه1225دار اعلم الكتب، الطبعة األوىل، 

 عيل بن حممد العمران، دار اعلم تكملة اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون ،
 . ه1232الفوائد، الطبعة األوىل، 

 نسخة مصورة  رصي احلنيف،اتللويح رشح اجلامع الصحيح، عالء ادلين أبو عبداهلل مغلطاي بن قليج امل
 (، تبدأ من أواخر الصلح وتيتيه يف كتاب األنبياء.2252يف اجلامعة اإلسالمية برقم )

  توثيق انلصوص وضبطها عند املحدثني، د. موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر، املكتبة املكية، الطبعة
 . ـه1212األوىل، 

  ،أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزريج القرليب شمس ادلين حممد بن أمحد بناجلامع ألحاكم القرآن ،
 . ه1322إبراهيم ألفيش، دار الكتب املرصية، الطبعة اثلانية،  -حتقيق: أمحد الربدوين 
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 عيل بن حممد العمران -حممد عزير شمس ، اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون ،
 . ه1222دار اعلم الفوائد، الطبعة اثلانية، 

 مطبعة املدين، لوياأل خري ادلين نعمان بن حممود بن عبد اهللالء العييني يف حماكمة األمحدين، ج ،
 . ه1201

  جواب االعرتاضات املرصية ىلع الفتيا احلموية، شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن
 . ه1221الطبعة األوىل،  عبدالسالم ابن تيمية احلراين، حتقيق: حممد عزير شمس، دار اعلم الفوائد،

  ،جواب الشبهات املثارة حول شيخ اإلسالم ابن تيمية، د. عبدالقادر بن حممد الغامدي، دار املأثور
 . ه1235الطبعة األوىل، 

  ،يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن  ،مجال ادليناجلوهر املنضد يف لبقات متأخري اإلمام أمحد
، حتقيق: د. عبدالرمحن العثيمني، مكتبة العبياكن، الطبعة األوىل، احلنبيل املربدابن  عبد اهلادي الصاليح

 . ـه1221
 رسالة دكتوراه مقدمة إىل قسم احلافظ مغلطاي وجهوده يف علم احلديث، أمحد حاج عبدالرمحن حممد ،

  ـه.1211الكتاب والسنة نليل درجة ادلكتوراه، جامعة أم القرى، 
 حممد بهجة ابليطار، املكتب اإلساليم .ارضات ومقاالت ودراساتحياة شيخ اإلسالم ابن تيمية حم ، 
  ،ـه1232خطط الشام، حممد كردعيل، تصوير دار انلوادر، الطبعة األوىل . 

  ،ادلارس يف تاريخ املدارس، عبدالقادر بن حممد انلعييم ادلمشيق، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل
  ـه.1210

 يخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية درء تعارض العقل وانلقل، ش
 . ه1211احلراين، حتقيق: د. حممد رشاد سالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة اثلانية، 

  درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، تيق ادلين أمحد بن عيل املقريزي، حتقيق: د. حممود
 . ـه1223ييل، دار الغرب اإلساليم، الطبعة األوىل، اجلل

  أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالينادلرر الاكمنة يف أعيان املئة اثلامنة، شهاب ادلين ،
 . حتقيق: حممد سيد جاد احلق، أم القرى للطباعة واليرش

  بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين أمحد بن عيلادلرر الاكمنة يف أعيان املئة اثلامنة، شهاب ادلين ،
 . تصحيح: د. سالم الكرنكوي، دار املعارف العثمانية

  ،داعوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية عرض ونقد، عبداهلل بن صالح الغصن، دار ابن اجلوزي
 . ـه1222الطبعة األوىل، 
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 ارصة وموقف اخلصوم منها، صالح وأثرها ىلع احلراكت اإلسالمية املع دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . ه1213ادلين مقبول أمحد، دار ابن األثري، الطبعة اثلانية، 

  ديوان ابن الرويم أيب احلسن عيل بن العباس بن جريج، حتقيق: د. حسني نصار، دار الكتب والوثائق
  ـه.1222القومية بالقاهرة، الطبعة اثلاثلة، 

 حتقيق: د. حممد بن عبدالرمحن الربيع، مكتبة املعارف، الطبعة ديوان أيب احلسن عيل بن حممد اتلهايم ،
 . ه1202األوىل، 

 دار صادر للطباعة واليرش ،  . ديوان صيف ادلين احليل، عبدالعزيز بن رسايا احليلي
  ،شمس ادلين حممد بن عيل بن مخارويه بن لولون ادلمشيق ذخائر القرص، يف تراجم نبالء العرص

 . ه1235قيق: ندى عبدالرزاق اجليالوي، دار زهران لليرش واتلوزيع، الطبعة األوىل، ، حتالصاليح احلنيف
  ذهبية العرص، شهاب ادلين أبو العباس أمحد بن حيىي بن فضل اهلل الُعَمري، حتقيق: إبراهيم صالح، دار

 . ـه1232البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

  ،بعناية: مازن بن سالم اذلهيب قايمازمحد بن عثمان بن شمس ادلين حممد بن أذيل تاريخ اإلسالم ،
 . واتلوزيعباوزير، دار املغين لليرش 

  ،اليم، ابلغدادي، ثم سزين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الاذليل ىلع لبقات احلنابلة
 . ه1372، حتقيق: الشيخ حممد حامد الفيق، مطبعة السنة املحمدية، ادلمشيق، احلنبيل

  ،اليم، ابلغدادي، ثم سزين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الاذليل ىلع لبقات احلنابلة
 . ه1225، حتقيق: د. عبدالرمحن العثيمني، مكتبة العبياكن، الطبعة األوىل، ادلمشيق، احلنبيل

 دوي، دار ابن كثري، الطبعة رجال الفكر وادلعوة يف اإلسالم، العالمة السيد أبو احلسن عيل احلسين انل
 . ـه1222اثلاثلة، 

  حممد بن عبد اهلل )أيب  شمس ادلين ،بن تيمية شيخ اإلسالم اكفر امن سىم زعم أن من ىلعالرد الوافر
، حتقيق: زهري بكر( بن حممد ابن أمحد بن جماهد القييس ادلمشيق الشافيع، الشهري بابن نارص ادلين

 . ه 1313طبعة األوىل، الشاويش، املكتب اإلساليم، ال
  ،شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم الرد ىلع السبِّك يف مسألة تعليق الطالق

 . ـه1235، حتقيق: عبداهلل بن حممد املزروع، دار اعلم الفوائد، الطبعة األوىل، ابن تيمية احلراين

 بداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية احلراين، حتقيق: ، شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عالرسالة الصفدية
 . ه1223، األوىل، الطبعة مكتبة أضواء السلف، أيمن ادلمشيق  -سيد احللييم 

  رفع املالم عن األئمة األعالم، شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية
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  . ه1235املِّك، دار املقتبس، الطبعة األوىل،  احلراين، حققه العالمة أبو بكر بن حممد خوقري
 ،اإلمام شمس ادلين حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق:  زاد املعاد يف هدي خري العباد

 . ـه1212، مؤسسة الرسالة، الطبعة اثلاثلة، عبد القادر األرناؤوط -شعيب األرناؤوط 
 مد بن حنبل، وضع حواشيه: حممد عبدالسالم شاهني، دار الكتب الزهد، اإلمام أبو عبداهلل أمحد بن حم

 . ـه1220العلمية، الطبعة األوىل، 
  ،ـه.1373سقط الزند، أبو العالء املعريي، دار صادر، الطبعة األوىل  
  ،جمموعة من املحققني، اذلهيب قايمازشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان بن سري أعالم انلبالء ،

 . ه1205ة، الطبعة اثلاثل

  ،م2007السرية اذلاتية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، د. يوسف بن أمحد ابلدوي، دار احلامد لليرش واتلوزيع. 
  ،سرية شيخ اإلسالم ابن تيمية وحاكياته مع أبناء زمانه، إسالم بن عيىس احلسايم العبادي، دار ابن كثري

 . ه1227الطبعة األوىل، 

  ،تصوير دار الكتب ر ادلين عيل بن )سلطان حممد(، املال اهلروي القارينورشح الشفا للقايض عياض ،
 .العلمية

  رشح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، اعتىن به: سعد بن
  ـه.1221فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، الطبعة السادسة، 

  حممد بن عبد اهلل أبو الفضل القونوي، اإلسالم ابن تيمية فيهاالصوفية القلندرية تارخيها وفتوى شيخ ،
 . ـه1223الطبعة األوىل، 

  ،كمال ادلين أيب الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر األدفوي الطالع السعيد اجلامع أسماء ُنباء الصعيد
 . ه1322، دلار املرصية للتأيلف واليرش، اسعد حممد حسن ، حتقيق:الشافيع

  احلليب، ، لبعة مصطىف ابلايباذلهيب قايمازشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان بن  انلبوي،الطب 
 . ه1320الطبعة األوىل، 

  الطبقات السيية يف تراجم احلنفية، حميي ادلين عبدالقادر بن حممد القريش احلنيف، حتقيق: عبدالفتاح
 . ه1213احللو، دار هجر، الطبعة اثلانية، 

 وعبدالفتاح  -ى، تاج ادلين عبدالوهاب بن عيل السبِّك، حتقيق: حممود الطنايح لبقات الشافعية الكرب
 . احللو

  ُّاإلمام احلافظ حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ي  ري العقود ادل، 
حتقيق:  بن عيل الزبار،اإلمام أبو حفص عمر  ويليه: األعالم الَعلي ة يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية،
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 . ه1231د. عيل العمران، دار اعلم الفوائد، الطبعة األوىل، 

  العلل ومعرفة الرجال، عبداهلل بن أمحد بن حنبل، حتقيق: د. ويص اهلل عباس، دار اخلاين، الطبعة
 . ه1222اثلانية، 

 ة لليرش واتلوزيع، الطبعة علماء ُند خالل ثمانية قرون، عبداهلل بن عبدالرمحن آل بسام، دار العاصم
 . ـه1211اثلانية، 

  ،تايبييعبدر ادلين حممود بن أمحد بن موىس بن أمحد بن حسني العمدة القاري رشح صحيح ابلخاري 
 . ه1312، لبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة األوىل، العيين احلنيف

  ،بن يوسف بن حممد اجلويين، امللقب ركن ادلين عبد امللك بن عبد اهلل غياث األمم يف اتلياث الظلم
 . ه1232، حتقيق: د. عبدالعظيم ادليب، دار املنهاج، الطبعة اثلاثلة، بإمام احلرمني

  ،ه1222خليل بن أيبك الصفدي، دار الكتب العلمية، الطبعة اثلاثلة، الغيث املسجم رشح المية العجم  

  ،أيب القاسم بن أمحد ابللوي ، يا باملفتني واحلاكمجامع مسائل األحاكم ملا نزل من القضافتاوى الربزيل
 . م2002، حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلساليم، الطبعة األوىل، اتلونيس املعروف بالربزيل

  ،شمس ادلين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن فتح املغيث برشح ألفية احلديث
 . ه1232د. حممد آل فهيد، دار املنهاج، الطبعة اثلانية،  -د. عبدالكريم اخلضري  ، حتقيق:حممد السخاوي

  ،أبو عبد اهلل، شمس ادلين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، املقدي ثم الصاليح احلنبيلالفروع ،
 . ـه1222حتقيق: د. عبداهلل الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

  ملخطولات والكتب انلادرة، د. حممد خري رمضان يوسف، دار البشائر ا رِ رَ فوائد حارضة من ُل
 . ه1235اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

  :قواعد يف السلوك إىل اهلل تعاىل أو السري ىلع املنهاج من الكم اإلمام العالم عماد ادلين الواسطي، حتقيق
 . ـه1235الطبعة األوىل، ، دار البشائر اإلسالمية، حممد بن عبد اهلل أبو الفضل القونوي

  ،الالكم ىلع مسألة السماع، اإلمام شمس ادلين حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية وآخرين
 . ـه1237حتقيق: عبداملنعم السيويط، مدار الولن لليرش، الطبعة األوىل، 

  دار اتلدمرية، الطبعة  يف سؤاالت ابن سييد البن عثيمني، إعداد: فهد بن عبداهلل السييد،الكزن اثلمني
 . ه1221األوىل، 

 كنوز األجداد، حممد كرد عيل، تصوير دار أضواء السلف . 

  ،لسان العرب، أبو الفضل مجال ادلين حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور األنصاري الرويفيع األفرييق
 . ـه1212دار صادر للطباعة واليرش، الطبعة اثلاثلة، 
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 حتقيق: د. عبدالفتاح أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ينلسان املزيان، ، شهاب ادل ،
 . ه1223أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

  ،اللمع يف احلوادث وابلدع، ويف آخر: رسالة يف الفتوة، إدريس بن بيدكني بن عبداهلل الرتكماين احلنيف
  ـه.1232حزم، الطبعة األوىل، مراجعة: عبداحلق الرتكماين، دار ابن 

 جممع امللك فهد لطباعة  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع: عبدالرمحن بن حممد ابن قاسم، جمموع
 . ه1213الطبعة اثلانية،  ،املصحف الرشيف

  خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية، الشيخ بدر ادلين أبو عبداهلل حممد بن عيل احلنبيل ابلعيل، أرشف
 ه1205 تصحيحه شيخ األزهر عبداملجيد سليم، مطبعة السنة املحمدية، تصوير دار الكتب العلمية، ىلع

  ،دار اعلم املداخل إىل آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وما حلقها من أعمال، بكر بن أبو عبداهلل أبو زيد
 . ه1222الفوائد، الطبعة األوىل، 

  ،دار الرتاث، حممد العبدري الفاي املالِّك الشهري بابن احلاجأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن املدخل ،
 . بدون تاريخ لبع

 شهاب ، وقعة اإلسكندرية املقتضية يف واألمور األحاكم جرت به فيما مرآة العجائب أو اإلملام باإلعالم
اب بن حممد  . ه1215، دار املعارف العثمانية، انلويري ادلين أمحد بن عبد الوه 

 أمحد بن حيىي بن فضل اهلل القريش ، شهاب ادلين اخلامس( اجلزء) صار يف ممالك األمصارمسالك األب
 . ه1222، أبو ظيباملجمع اثلقايف، جمموعة من املحققني، ، العدوي العمري

  أمحد بن حيىي بن فضل اهلل القريش مسالك األبصار يف ممالك األمصار )اجلزء اثلامن(، شهاب ادلين
  ـه.1221، املجمع اثلقايف، أبو ظيبقيق: بسام حممد بارود، ، حتالعدوي العمري

 ( شهاب ادلين  اجلزءمسالك األبصار يف ممالك األمصار ،)أمحد بن حيىي بن فضل اهلل القريش اتلاسع
 . ه1225، املجمع اثلقايف، أبو ظيب حتقيق: بسام حممد بارود، ،العدوي العمري

 عبد ، اإلمام ونسبه إىل تكفري أهل اإليمان واإلسالم مصباح الظالم يف الرد ىلع من كذب الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم ، حتقيق: اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب

 . ه1222، وزارة الشؤون اإلسالمية، الطبعة األوىل، الزير آل محد
  ياسني حممد السواس  -ستيفن يلدر ، ه 750اىل  550معجم السمااعت ادلمشقية املنتخبة من سنة- 

 . م1113 ،ميشورات املعهد الفرنيس لدلراسات العربية بدمشق، مأمون الصاغريج
  ،حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة، اذلهيب قايمازشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان بن معجم الشيوخ ،

 . ه1202مكتبة الصديق، الطبعة األوىل، 
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 حتقيق: د. حممد اذلهيب قايمازشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان بن حدثني، املعجم املختص بامل ،
 . ه1202احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق، الطبعة األوىل، 

  ،ه1217معجم املنايه اللفظية، بكر بن عبداهلل أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة اثلاثلة . 

  ،اذلهيب قايماز عثمان بندلين حممد بن أمحد بن شمس امعرفة القراء الكبار ىلع الطبقات واألعصار ،
 . ه1213، الطبعة األوىل، استانبول -، مركز ابلحوث اإلسالمية ليار آليت قوالجحتقيق: 

  ،علم ادلين، القاسم بن حُممد بن يوسف الربزايل املقتيف ىلع كتاب الروضتني املعروف بتاريخ الربزايل
 . ه1227دالسالم تدمري، املكتبة العرصية، الطبعة األوىل، ، حتقيق: د. عمر عباالشبييل ادلمشيق

  ،مقدمة ابن خدلون، تأيلف العالمة عبدالرمحن بن حممد بن خدلون، حتقيق: د. عيل عبدالواحد وايف
 . م2002نهضة مرص للطباعة واليرش واتلوزيع، 

 بن عبد اهلل بن حممد ابن إبراهيم بن حممد  نبرهان ادلي ، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد
 . ه 1210، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمنيد.  ، حتقيق:مفلح

  ،ابن بدران ادلويم احلنبيل، إرشاف:  عبد القادر بن أمحد بن مصطىفمنادمة األلالل ومسامرة اخليال
 . ه1205زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، الطبعة اثلانية، 

  املنتىق من معجم شيوخ شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن رجب احلنبيل، انتقاها ودله اإلمام زين ادلين
، حتقيق: عبداهلل الكندري، غراس لليرش واتلوزيع، (1)أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل

 . ـه1223الطبعة األوىل، 

 مة شيخ الرواية عبداليح بن عبدالكبري الكتاين، منح املن ة يف سلسلة بعض كتب السنة، تأيلف العال
ويليه: نيل األماين بفهرسة مسند العرص عبدالرمحن بن عبداليح الكتاين، مع لائفة من صور إجازات 

                                                           

 نتيق للكتاب، فقال: وقد نبه أحد الفضالء يف ملتىق أهل احلديث إىل وهم وقع فيه املحقق، وهو تعيني امل(  1)
البن قايض شهبة ، وقد ظن  حمقق الكتاب أن املنتيق للكتاب هو « املنتىق من معجم شيوخ ابن رجب»ُلبع )

احلافظ زين ادلين ابن رجب ودل املصنف؛ فأخطأ، فقد نقل املنتيق عن احلافظ ابن رجب من حواشيه ىلع 
رجب بن احلسن بن حممد بن »( فقال : 21ح باسمه يف )ص الكتاب، مرصًحا بأنه ينقل من خط ابن املصنيف، ورص

وقال « . أيب الرباكت مسعود ابلغدادي املقري احلنبيل أبو اتليق، وادل الشيخ شهاب ادلين، وجد احلافظ زين ادلين
تويف سنة مخس وستني وسبع مئة، كذا هو ملحق يف آخر الرتمجة خبط »( يف ترمجة أيب حفص الفايم : 125يف )ص 

يخ زين ادلين ابن رجب. قال شيخنا حافظ الوقت مد اهلل يف حياته: الصواب أنه تويف سنة أربع وستني يف الش
واليسخة خبط اإلمام ابن قايض شهبة املعروف ، وقد وضع املحقق صورتني منه يف آخر مقدمة « . شوال

  =http://ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?t        (.اتلحقيق

 

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=339115
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 . ـه1231الشيخني، باعتناء وختريج: حممد زياد بن عمر اتللكة، دار احلديث الكتانية، الطبعة األوىل، 

 ض الكم الشيعة القدرية، شيخ اإلسالم تيق ادلين أمحد بن عبداحلليم بن منهاج السنة انلبوية يف نق
عبدالسالم ابن تيمية احلراين، حتقيق: د. حممد رشاد سالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 . ه1203الطبعة األوىل، 
 ن حممد العلييم املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد، جمري ادلين أبو ايلمن عبدالرمحن ب

املقدي احلنبيل، جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ عبدالقادر األرناؤوط، دار صادر للطباعة 
 . ـه1217واليرش، الطبعة األوىل، 

  املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األويلاء انلووي، احلافظ شمس ادلين حممد بن عبدالرمحن
 . ـه1223ب العلمية، الطبعة األوىل، السخاوي، حتقيق: أمحد املزيدي، دار الكت

  ،املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار، تيق ادلين أمحد بن عيل املقريزي، حتقيق: أيمن فؤاد سيد
 . ـه1232مؤسسة الفرقان للرتاث اإلساليم، الطبعة اثلانية، 

  ،تىن به: د. عمر بن عبدالرمحن بن نارص السعدي، اعالشيخ املواهب الربانية من اآليات القرآنية
 . ـه1232عبداهلل املقبل، دار احلضارة لليرش واتلوزيع، الطبعة األوىل، 

 ـه1235ار الفكر، الطبعة األوىل، موسوعة ابليوتات العلمية بدمشق، د. حممد مطيع احلافظ، د . 
  ،بن  حممدموقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية

 . ه1223، دار أضواء السلف، الطبعة األوىل، عبد اهلل أبو الفضل القونوي

  ،ه1231عبداهلل بن عبدالعزيز اهلدلق، الطبعة األوىل، مرياث الصمت وامللكوت . 

  ،عبد العزيز اهلبدان ، حتقيق: حممد بن أمحد السفارييننتائج األفاكر يف رشح حديث سيد االستغفار- 
 . ه1213، دار الصمييع، الطبعة األوىل، يلعبد العزيز ادلخ

  ،حتقيق: زين بدر ادلين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزركيش الشافيعانلكت ىلع مقدمة ابن الصالح ،
 . ه1211العابدين بن حممد بال فريج، دار أضواء السلف، الطبعة األوىل، 

 بن عبدالعزيز اهلدلق، الطبعة األوىل، اهلادي واهلاذي .. ابن تيمية جالد احلكمة املصلوبة، عبداهلل 
 . ه1221

  ،الوافيات بالوفيات، خليل بن أيبك الصفدي، جمموعة من املحققني، املعهد األملاين لألحباث الرشقية
 . توزيع مؤسسة الريان
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