


ٌاحلافظٌابنٌحٌ ٌتقريظٌ  ٌردٌالوافِّالرٌ »ٌ:كتابلالينٌسقٌ رٌالعٌ جٌ خبط ِّ

ٌكافرعلىٌم نٌزعمٌأن ٌمٌ  ٌ«نٌمس ىٌابنٌتيمي ةٌشيخٌاإلسالم
ٌ)نصٌٌّحمق ق(

عبدٌهللاٌاحلسيين

،ٌوبعد:رسولٌهللا،ٌوعلىٌآلهٌوصحبهٌومنٌواالهالمٌعلىٌسٌ الٌوٌوالص الةٌاحلمدٌهلل،
ٌمٌ الرٌ »:ٌلكتابيفٌغايةٌالن فاسةٌٌتقريظٌ اٌفهذ نٌمس ىٌابنٌدٌالوافِّرٌعلىٌم نٌزعمٌأن 

ٌكافر حمم دٌبنٌعبدٌهللاٌبنٌمشسٌالد ِّينٌثٌاحملد ٌِّصن ِّفهٌاحلافظٌملٌ[1]«تيمي ةٌشيخٌاإلسالم
ٌ ٌالد ِّينٌحمم د ٌانصر ٌالش افعيابن 777ٌٌ)ٌالد ِّمشقي ٌهـ(842ٌٌ-هـ ٌشيخٌٌخط تهٌ ، ي راع

الكِّن اينٌشهابٌالد ِّينٌأمحدٌبنٌعليٌبنٌحمم دٌابنٌح ج رٌالع ْسق الينٌٌف اظاحلٌإماماإلسالمٌ
ٌبه،ٌوحٌ (هـ852ٌ-هـ773ٌاملِّصريٌالش افعيٌ) يفٌأواخرٌٌي ةالش امٌلد ِّايرأثناءٌزايرتهٌلٌد ث 

ٌ.[2]هـ836ٌٌسنةٌ
ٌهذاٌالت قريظٌٌمطلعٌ ٌو ٌيتطابق  ٌخاملؤر ِّاحلافظٌٌ:هٌ تلميذٌ معٌماٌنـ ق له ٌعنهٌٌفٌ حبٌرحرًفا

يفٌٌهـ(902ٌ-هـ831ٌمحنٌبنٌحمم دٌالس خاويٌالش افعيٌ)مشسٌالد ِّينٌحمم دٌبنٌعبدٌالرٌ 
الباب،ٌ(736-2/734)ٌ«يفٌترمجةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌحجرٌرراجلواهرٌوالدٌ »كتابه:ٌ

ٌونثًرا ٌكالمهٌنظًما الفصلٌاألو لٌيفٌتقاريظهٌالبديعةٌٌ،الس ادس:ٌيفٌسياقٌشيءٌمنٌبليغ
)صٌٌ«دٌالوافرالرٌ »:ٌكتاببٌةريظٌامللحقاقالتٌ ٌجتدهٌيتصد ركذلكٌوٌٌوألفاظهٌالس هلةٌاملنيعة،

ٌٌو(246-248 ٌتتم تهٌ ، ٌمسوٌ ٌأم ا ا ٌفي حتملٌأبَّن  ٌبعدٌذلك، ٌعليها ٌزاد هناٌسيقتٌوأدة
ٌ،ٌوهللاٌأعلم.ةخمتصٌر

ٌٌوله ٌنسخة  ٌخط ِّي ة ٌوحيدة  ٌابنفيسة  ٌملحمفوظة  ٌآايٌكتبة ٌجمموعة ٌضمن السليماني ة
ثالثٌيفٌٌابجملل دٌالس ادس،ٌ،«ذكرةٌاجلديدةالتٌ »كتابٌويقعٌضمنٌٌ،ٌ(3139رقمٌ)صوفيا،ٌ

الينٌابملدادٌاألسودٌسقرٌالعجاحلافظٌابنٌحٌك ت بهٌ ،ٌٌ[أ/191]وب[ٌ-أ/192]صفحاتٌ
ٌمنٌالت نقيطٌوالت شكيلٌيفٌالغالب ٌمقروء ٌخال  ٌنسخي   .خبط  
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احملق ِّقٌمشهورٌبنٌحسنٌآلٌسلمانٌ ٌ-اجلزاءٌجزاهٌخريحفظهٌهللاٌٌو-ومعٌأن ٌشيخنٌا
ٌٌحاز حمنةٌاإلمامٌاحملد ِّثٌابنٌانصرٌ»:ٌكتابهٌٌضمنٌالت قريظقصبٌالس بقٌيفٌالعنايةٌهبذا

ٌ،ٌ(428-423)صٌٌ«الد ِّينٌالد ِّمشقي ٌأن ينٌآثرت  ٌ،ي تهٌِّأله ٌِّنظًرٌا؛ٌمستقل ةٌ ٌإفرادهٌمبقالةٌ إال 
ٌ.إذاعتهٌِّومساهةٌيفٌٌ،نفاستهٌِّمدىٌٌو

ٌ ٌبنسخ ٌقمت  ٌاملنسوخٌٌالت قريظوقد ٌقابلت  ٌمث ٌاحلديثة، ٌاإلمالئي ة ٌالط ريقة على
دٌالرٌ »ٌامللحقةٌبكتابٌريظاالت قٌوٌ«اجلواهرٌوالد رر»بينهٌوبنيٌالفروقٌٌوأثبتٌ ابملخطوط،ٌ

ٌقد مٌو،ٌ«الوافر ٌالسببٌٌبنيٌيديهت  ٌاحلافظٌابنٌحجرٌالعسقالينٌخبط ٌٌِّوغريهت قريظٌهذا
ٌابلش كلٌماٌ،ٌ[أ/171صفحةٌواحدةٌ]يفٌٌهساملخطوطٌنفٌيقعٌيفحيثٌٌأيًضا وضبطت 

ٌبعضٌالفوائدٌيفٌاهلامش ٌ.حيتاجٌإىلٌضبطٌمنٌالن ص،ٌوأضفت 
هٌالشٌ والٌيفويتٌأنٌ بنٌعبدٌهللاٌٌداحملق ِّقٌاملفيدٌحممٌ ٌيخشٌ فضيلةٌالاجلزيلٌلٌكرأوج ِّ

ٌزاء.خريٌاجلتعاىلٌجزاهٌهللاٌٌ،مالحظاتهدقيقٌٌوتهٌإثراءانفيسٌٌىلعٌالسريع
ٌ ٌهللا ٌوتعاىلأسأل  ٌٌسبحانه ٌينفع ٌأن ٌالع لى ٌوصفاته ٌاحل سىن ٌابأبمسائه ٌهذالت قريظ

ٌو واملسلمنيٌ، لناأنٌاإلسالٌم أم تناٌ،ٌ،وملشاخيناٌ،ولوالديناٌ،يغفٌر ٌ،وألحبابناٌ،وإلخوانناولعلماٌء
تناوألزواجنا،ٌٌ،وألهلينا ٌ.وللم سلمنيٌأمجعنيٌ،ولتالمذتناٌ،ولذر ِّاي 
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دٌالوافِّرٌعلىٌم نٌزعمٌأن ٌمنٌمس ىٌابنٌتيمي ةٌشيخٌالرٌ »كتابٌلٌيظٌراقتٌ السببٌ]
ٌكافر ٌ[الينسقٌ رٌالعٌ جٌ احلافظٌابنٌحٌ ٌخبط ٌٌِّ«اإلسالم
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ٌاحلافظٌابنٌحٌ ٌتقريظٌ ] دٌالوافِّرٌعلىٌم نٌزعمٌأن ٌمنٌالرٌ »كتابٌلٌالينسقٌ رٌالعٌ جٌ خبط ِّ
ٌكافر ٌ[«مس ىٌابنٌتيمي ةٌشيخٌاإلسالم

 
[1/3]ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ٌ
[2/3]ٌ

ٌ

 

ٌ

ٌ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ٌ
[3/3]ٌ

ٌ
ٌ

ٌنٌ ال] ٌاحلاٌريظاالت قلسببٌٌاحملق قص  ٌ[3]ٌ[فظٌابنٌحجرٌالعسقالينخبط ِّ
ٌكان ٌالش يخ ٌعالءٌالد ِّينٌالب خاريٌحمم دٌبنٌحمم دٌبنٌحمم د/171] ،ٌ[4]ٌأ[

ي سألٌعنٌمقاالتٌالش يخٌٌ،دمشقٌنٌ نزيل ٌاهلند،ٌمث ٌنزيلٌمصر،ٌمث ٌدمشق،ٌمل اٌسكٌ 
فيها،ٌوينفِّر ٌعنهٌقلب هٌ ٌتقيٌالد ِّينٌابنٌتيمي ةٌاليتٌانفردٌ  يظهرٌمنٌاخلطٌأ ٌمبٌا ٌ،هبا،ٌفي جيب 

حٌيفٌجملسهٌصر ِّصارٌيٌ ٌمثٌ ٌ،تكفريهبٌمثٌ ٌ،بتبديعهٌحٌ صرٌ ٌوٌ،أمرهٌعندهٌإىلٌأنٌاستحكمٌ 
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واشتهرٌ!ٌهبذاٌاإلطالقٌفإن هٌيكفرٌ ٌ،هٌشيخٌاإلسالمةٌأنٌ علىٌابنٌتيميٌ ٌنٌأطلقٌ مٌ ٌأبنٌ 
ٌ.ذلك

ٌذلك بنٌانصرٌالد ِّينٌامشسٌٌ،امالشٌ ٌحافظٌ ٌ،احملد ِّثٌ ٌ،اإلمامٌ ٌ،الش يخٌ ٌ:فبلغ 
هٌةٌأنٌ نٌأطلقٌعلىٌابنٌتيميٌ مٌ ٌنٌزعمٌأنٌ رٌعلىٌمٌ دٌالوافِّالرٌ »ٌ:اهمسٌ ٌكتاابًٌٌٌمعٌ جٌ ،ٌفينالد ٌِّ

ٌكافر ٌكالمٌمٌ ٌمعٌ جٌ فٌ،«شيخٌاإلسالم نٌةٌاألعالمٌمٌِّعليهٌذلكٌمنٌاألئمٌ ٌطلقٌ نٌأٌ فيه
ٌ،[5]ٌاكثريًًٌٌٌئاذلكٌشيمنٌٌمعٌ فجٌ ٌ،سوىٌاحلنابلةمنٌمجيعٌاملذاهبٌٌهٌِّرِّصٌْأهلٌعٌ 

ٌ.ةالكثريٌمنٌترمجةٌابنٌتيميٌ ٌنهٌ وضمٌ 
ٌمنٌأهلٌالعِّلمٌأنٌي قر ِّظوه،ٌٌ،إىلٌالقاهرةٌنسخةًٌٌمنهٌ ٌلٌ رسوأٌ  ٌم نٌهبا وس أل 

ٌ.[6]ٌسخٌأجوبتهمعليه،ٌوهذهٌنٌ فكتـ ب واٌ
ٌٌ

ٌنٌ ال] ٌ[خبط ِّهٌفظٌابنٌحجرٌالعسقاليناحلالتقريظٌٌاحملق قص 
ٌى:فٌ الذينٌاصطٌ ٌعلىٌعبادهٌِّالمٌ ،ٌوسٌ هللٌاحلمدٌ [ٌأ/192]

ٌعنٌمٌ س ئِّ ٌكافرٌطلقٌ نٌأٌ لت  ٌأن ه شيخٌ»ٌ:اهٌ عٌ منٌدٌ ٌرٌ فٌ كٌ أوٌٌٌ،علىٌابنٌتيمي ة
ٌةِّنٌأئمٌ ٌعليهٌمٌِّثىن ٌنٌأٌ ياقٌمٌ وسٌٌِّ،ناقبهٌِّيفٌمٌ ٌؤل فٌ مٌ ٌزءٌ يفٌجٌ ٌعٌ مج ٌٌِّؤالٌ ،ٌوالسٌ «سالماإلٌِّ
ٌ:[7]ٌبتٌ تٌ نٌبعدهم،ٌفكٌ فمٌ ٌ،رهِّصٌْعٌ 

ٌالت أليفٌِّوٌ  ٌعلىٌهذا ٌواجملمٌ عٌِّالن افٌِّقفت  ع ٌمج ٌِّيٌذللمقاصدٌالٌوٌ الذيٌهٌ ٌوعٌِّ،
نٌمٌٌِّعهٌ ،ٌوتضلٌ [9]ٌأل فهٌ الذيٌ[8ٌ]ٌس ائلالعٌالط ٌِّاعةٌسٌ ٌتٌ ق قٌْحٌ تٌ ع،ٌفٌـ جلهاٌجامٌِّألٌ 
ٌ.لماءٌوشر فهٌ بنيٌالعٌ ٌعظ مهٌ لومٌالن افعةٌمباٌالعٌ 

ٌمٌِّمامةٌالش يخٌتقيٌالد ِّينٌأٌ وش هرة ٌإِّ سالمٌيبه ٌبشيخٌاإلٌِّلقٌِّنٌالش مس،ٌوتٌ شهر 
ٌٌرهِّصٌْيفٌعٌ  ويٌ الز كي ةٌٌِّةٌِّلسنىلٌاآلنٌعلىٌاألٌ إابق  ٌكانٌ ٌ، ٌكما ٌرٌ ،ٌوالٌي نكٌِّمسٌِّابألٌ ٌستمر ٌغًدا

ٌاإلٌٌِّ،قدارهٌ ل ٌمٌِّنٌج هٌٌِّمٌ ذلكٌإال ٌ ىٌعاطٌ نٌتٌ مٌ ٌغلطٌ[10]رٌثأكنصاف،ٌفماٌأوٌجتن ب 
ٌ،لستناوحصائدٌأٌ ٌ،نفسنارورٌأٌ ولٌأنٌيقيناٌشٌ ٌؤاملسٌوٌ ،ٌفاهللٌتعاىلٌهٌ ثارهٌ وأكثرٌعٌٌِّ،ذلك
ٌ.وفضلهٌٌِّمبن ِّهٌِّ

ٌالش هريٌ ٌعليهٌاحلافظٌ ٌٌماٌنب هٌ جلٌإال ٌمامةٌهذاٌالرٌ ليلٌعلىٌإِّنٌالدٌ نٌمٌِّكٌ ولوٌملٌيٌ 
ٌنٌاجتمعٌ سالمٌمٌ وجدٌيفٌاإلٌِّهٌملٌيٌ :ٌأنٌ [12]ٌ«اترخيه»يفٌٌ[11]ايلٌزٌ مٌالد ِّينٌالبٌِّْعلٌ 
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جنازةٌاإلمامٌٌإىلٌأنٌ ٌين،ٌوأشارٌ يخٌتقيٌالد ٌِّيفٌجنازةٌالشٌ ٌماٌاجتمعٌ ٌماتٌ ٌاملٌ يفٌجنازتهٌ
ٌحافلةًٌ ٌكانت اٌأمحد ٌمٌِّهٌِّشٌ ٌ،جدًّ 13ٌ]ٌئِّنيدها ٌكانٌ ل ٌأٌ [ ٌلو ٌولكن ٌمنٌٌوف، بدمشق

ٌأحدٌ ٌرٌ خٌ ملاٌأتٌ،أضعافٌذلكٌ[14]ٌأوٌ،كانٌببغدادٌٌنريٌمٌ نظٌٌِّ[ب/192]ٌاخلالئق
ٌ.هودٌجنازتهنٌشٌ عمنهمٌ

ٌكانٌمٌ ٌفجميعٌ ٌ،اوأيضًٌ اإلمامٌٌونٌإمامةٌ عتقدٌ واٌيٌ كانٌ ٌٌ-ٌٌاألقلٌ إال ٌٌ-بغدادٌبن
خبالفٌابنٌٌ،عظيمةٌلهٌوالتٌ الوقتٌإذٌذاكٌيفٌغايةٌاحملبٌ ٌبغدادٌوخليفةٌ ٌأمريٌ ٌوكانٌ ٌ،أمحد
بواٌعصٌ لبلدٌمنٌالفقهاءٌقدٌتٌ نٌابمٌ أكثرٌٌوكانٌ ٌ،اغائبًٌٌالبلدٌحنيٌماتٌ ٌأمريٌ ٌانٌ فكٌ،ةتيميٌ 

ٌ،فٌمنهمٌعنٌحضورٌجنازتهتخلٌ فلمٌيٌ ٌ،ومعٌهذاٌ،اٌابلقلعةوسًٌحمبٌ ٌٌماتٌ عليهٌحّت ٌ
إ[15]فٌأسٌ والتٌ ٌ،عليهحمٌوالّتٌ  أنفٌ ال ٌٌ، علىٌأنفسهمٌٌخشيةًٌٌ؛رواأتخٌ ٌ،[16]ٌسٌثالثٌة

ٌ.ةنٌالعامٌ مٌِّ
ٌاجلمعٌِّحٌ ٌومعٌ  ٌمامتهِّإٌٌٌِّاعتقادٌ إال ٌٌثٌ نٌلذلكٌابعٌِّكٌ فلمٌيٌ ٌ،العظيمٌٌِّضورٌهذا

ٌمٌقالىٌهللاٌعليهٌوسلٌ صلٌ ٌب ٌِّعنٌالنٌ ٌحٌ وقدٌصٌ ٌ،والٌغريهٌ،لطانٌ سٌ ٌعٌِّمٌْالٌبٌ ٌ،وبركتهٌِّ
ٌٌهللاٌٌِّ[18]ٌاءٌ دٌ هٌ مٌشٌ نتٌ أٌ »ٌ:[17] ٌ.[19]ٌ«رضٌٌِّاألٌ يفِّ

ٌكانواٌي نكٌِّنٌالعٌ ًعاٌمٌِّر ٌأن ٌمجٌ نكٌِّوحنن ٌالٌنٌ  علىٌالش يخٌتقيٌالد ِّينٌكثريًاٌٌرونٌ لماء
ٌسنةلطالقٌاألٌ نعليهٌالت كفريٌمعٌماٌاشتهرٌمنٌاٌعلىٌمنٌي طلقٌ ٌرٌ ،ٌبلٌن نكٌِّمنٌاملسائلٌِّ

ٌ،ٌوالد عاءٌِّإلسالمٌِّا،ٌونصرٌ،ٌوالش جاعةٌِّ،ٌوالس خاءٌِّوالت أل هٌِّ،ٌعٌِّ،ٌوالورٌ ابلث ناءٌعليهٌابلز هدٌِّ
ر ٌِّوالعالنية ٌ.إىلٌهللاٌتعاىلٌيفٌالس ِّ

هلاٌبعدٌالقيامٌٌتعص بٌ والٌيٌ ٌ،اٌابلت شه ِّيقوهلٌ نٌيٌ كٌ هباٌملٌيٌ ٌدٌ نفرِّاليتٌيٌ ٌومسائلهٌ 
بلٌكانٌ عليهٌعٌِّ ٌهلٌاي ٌٌناًداٌ، ٌلكونهٌٌِّ؛وإنٌكانٌقدٌخيطئٌ،ةالقواعدٌاملرضيٌ ٌعلىٌوفقستدل 

ٌ.إىلٌالت كفريٌٌِّمرٌ األٌ بهٌوالٌينتهيٌٌ،افيهٌقل دٌ ر،ٌوالٌيٌ عذٌ غريٌمعصوم،ٌفيٌ 
ٌوغريها،ٌوكانٌ ٌ،يدةقدواٌلهٌجمالسٌبسببٌالعقٌِّة،ٌوعٌ واٌعليهٌغريٌمرٌ ولقدٌقامٌ 

،ٌعلىٌقتلهٌٌِّيت فقوافلمٌٌ،والعقد،ٌومعٌذلكٌنٌأهلٌاحلل ٌِّمٌٌِّمجعٌ عليهٌٌتعص بٌ نٌيٌ ناكٌمٌ هٌ 
ٌكانٌع ٌبهبلٌغايةٌماٌانتهىٌهم،ٌمعوالد ولةٌٌ،كوتالسٌ ملاٌوسعهمٌٌارًٌفٌ مكمٌندهفلو

ٌحيٌ معهٌأمرهٌ  ٌأن ٌفوقعٌ سبٌ م ،ٌٌ ٌذلك ٌوأٌ [20]ٌابلقاهرةٌاترةًٌله ٌابإلسكندري ة، ٌخرى
ٌ.ماتٌ ٌ،ٌوهبا[22]ٌدمشقٌبقلعةٌ،ٌومر ةًٌ[21]
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ٌعلىٌأهلٌالبِّالن اسٌقٌِّأعظمٌ ٌهٌِّرِّصٌْعٌ يفٌٌوٌ هٌ ٌكانٌ ولقدٌٌ ٌ،منٌالر وافضٌعٌِّدٌ ياًما
ادي ةٌ،لولي ةواحلٌ  عندٌٌتداولةٌ مٌ ٌهٌوفتاويهٌيفٌذلكٌمشهورةٌ وغريٌذلك،ٌوتصانيفٌ ٌ،واالّت ِّ

ٌ.نٌأهلٌالعلممٌٌِّه ٌٌرف ٌِّكٌ يٌ نٌنهم،ٌوايٌسرورهمٌإذاٌرأواٌمٌ ر ةٌأعيٌ أتباعهٌوغريهم،ٌفياٌقٌـ 
نٌالط رقٌالر جلٌمٌٌِّكالمٌٌتأم لٌ ني،ٌويٌ تٌ املصلحٌاعيٌ ٌريٌ نٌأٌللعاقلٌٌِّينبغيٌكانٌ فلقدٌٌ

ٌنقلٌ  ٌي نكٌ ٌدٌ فرِّي ٌٌو،ٌهاٌعنهٌ اليتٌيصح  م ة،ٌاٌللٌ صحًٌنٌ [ٌأ/191]ٌ؛ذرٌمنهٌ حي،ٌٌوعليهٌرٌ ما
ٌ.نٌاألئم ةمٌٌِّغريهٌِّأبٌِّكدٌ ،ٌٌفيهٌٌِّثينٌعليهٌفيماٌأصابٌ ي ٌٌو

ٌتلميذهٌ ٌنٌاملناقبٌِّيخٌمٌِّللشٌ ٌنكٌ ولوٌملٌيٌ  ،ٌصاحبٌ[23]ٌةابنٌقي ِّمٌاجلوزيٌ ٌإال 
املوافقٌواملخالفٌانيفٌالس ائرةٌاليتٌانتفعٌ الت ص وقدٌٌ،ٌفكيفٌ غايةًٌيفٌفضلهٌٌِّانٌ ،ٌلكهبٌا

ٌز ايلينٌالبٌِّْالد ٌِّاحلافظٌعل مٌٌهٌ ،ٌعلىٌماٌنقلٌ ةٌوغريهمافعيٌ نٌالشٌ مٌٌِّهِّصرِّعٌ ٌٌعليهٌأئم ةٌ ثىن ٌأٌ 
[24].ٌ

ٌإِّ،ٌالٌي لتٌ فرالكٌ عليهٌٌقٌ طلٌ نٌالٌيٌ مٌ ٌىلٌ وٌعٌ عليهٌالت كفري،ٌأٌ ٌقٌ فالذيٌي طلِّ ،ٌليهٌِّفت 
ٌ.عليهٌٌِّلٌ عوٌ والٌيٌ 

ٌمٌ إىلٌنٌيشاءٌ يٌمٌ هدٌِّي ٌٌوهللاٌ  ٌ.ستقيمٌ ٌصراط 

______ٌ

(1)ٌٌ ٌبتحقيقٌشيخنا ٌببريوت، ٌمر اتٌابملكتبٌاإلسالمي، ٌط بعٌعد ة ٌزهريٌاجمليز مة العال 
ٌتعاىل ٌهللا ٌرمحه ٌالشاويش ٌٌوّتد ث، ٌيف ٌالس خاوي ٌالقرنٌ»احلافظ ٌألهل مع ٌالال  الض وء

ٌالد ِّينٌالدمشقيٌأثناء(104ٌ-8/103)ٌ«الت اسع ٌكتابهٌٌترمجتهٌللحافظٌابنٌانصر عن
والعلمٌٌ،هموهوٌأحسنٌ ،ٌ-يعين:ٌابنٌحجر-ٌكشيخناٌٌ،ةلهٌاألئمٌ ٌظهٌ قرٌ »ٌ:،ٌفقالاملذكور

ة،ٌبهٌغريٌمرٌ ٌثٌ وحدٌ ٌ،وخلقٌ ٌ،واحملبٌبنٌنصرٌهللاٌ،والبساطيٌ،يينوالعٌ ٌ،ينهٌْفٌ والتـٌ ٌ،ينيٌْقٌ لٌْالبٌـ 
ٌ،سكنٌدمشقٌهٌملافإنٌ ٌ،بهٌعليهٌصنيفٌيفٌاحلقيقةٌردٌّلكونٌالتٌ ٌ؛البخاريوقامٌعليهٌالعالءٌ

وينفرٌٌ،مباٌيظهرٌمنٌاخلطأٌفيهاٌفيجيبٌ ٌ،ةٌاليتٌانفردٌهباعنٌمقاالتٌابنٌتيميٌ ٌكانٌيسألٌ 
حٌيفٌجملسهٌصارٌيصر ٌِّمثٌ ٌ،بتكفريهٌمثٌ ٌ،حٌبتبديعهوصرٌ ٌ،عنهٌقلبهٌإىلٌأنٌاستحكمٌأمرهٌعنه

ٌمعٌ فجٌ ٌ،واشتهرٌذلكٌ،هٌشيخٌاإلسالمٌيكفرٌهبذاٌاإلطالقةٌأنٌ منٌأطلقٌعلىٌابنٌتيميٌ ٌأبنٌ 
ٌكالمٌمنٌأطلقٌعليهٌذلكٌمنٌاألئمٌ صاحبٌالّتٌ  ةٌاألعالمٌمنٌأهلٌمجةٌيفٌكتابهٌاملشارٌإليه
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ٌكتبٌالعالءٌٌ،كثريٌٌعصرهٌمنٌمجيعٌاملذاهبٌسوىٌاحلنابلةٌحبيثٌاجتمعٌلهٌشيءٌ  وحينئذ
ملٌ،ٌٌوا.هـٌ«هٌملٌيصلٌحبمدٌهللاٌإىلٌمتامٌغرضهولكنٌ ٌ،فيهٌيفٌاحلط ٌٌٌِّابلغٌ كتاابًٌٌٌلطانإىلٌالسٌ  جم 

ٌكماٌسيأيتهذاٌٌهالمك ٌ.منقولٌحبروفهٌعنٌشيخه
ٌ«يفٌترمجةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌحجراجلواهرٌوالد ررٌ»الس خاويٌيفٌقالٌتلميذهٌاحلافظٌٌ(2)
ٌكٌ ٌو»(:2/734ٌ) ةٌشيخٌرٌعلىٌمنٌزعمٌأنٌابنٌتيميٌ دٌالوافِّبهٌعلىٌالرٌ ٌتبٌ منٌذلكٌما

ٌكافر،ٌ بهٌيفٌأواخرٌٌد ثٌ ين،ٌيفٌسنةٌمخسٌوثالثني،ٌوحٌ امٌابنٌانصرٌالد ٌِّحلافظٌالشٌ اإلسالم
ٌابلشٌ السٌ  ٌتليها ٌاليت ٌالنٌ نة ٌصاحبنا ٌبقراءة ٌاهلامشيام، ٌيفٌٌ«جم ٌوقال ٌحبروفه، ٌفساقه ا.هـ

مع» ٌكانٌشيخٌ »:ٌ(8/104)ٌ«الض وءٌالال  فٌاملشارٌهٌللمصنٌ ظبتقريٌثٌ حدٌ ٌ،ناٌبدمشقملا
ٌا.هـ.ٌ«بنيوملٌيلتفتٌإىلٌاملتعص ٌٌِّ،إليه

(3)ٌٌ ٌيف ٌحبرف ٌحرًفا ٌالن ص ٌهذا ٌالس خاوي ٌاحلافظ ٌتلميذه مع»ساق ٌالال  ٌ«الض وء
ينسبهٌإىلٌشيخه،ٌوقالٌاحلافظٌٌوملٌ،(293-9/292وخمتصًراٌيفٌ)ٌ،(8/103-104)

يفٌحوادثٌشهرٌشوالٌسنةٌٌ(477-3/476)ٌ«إنباءٌالغمر»ٌيفالعسقالينٌابنٌحجرٌ
بنيٌاحلنابلةٌواألشاعرةٌبدمشق،ٌٌعظيمةٌ ٌنةٌاثرتٌفتنةٌ ويفٌهذهٌالسٌ »ماٌنص ه:ٌٌهـ835ٌ
علىٌابنٌٌوابلغٌيفٌاحلط ٌٌِّ،نزيلٌدمشقٌعلىٌاحلنابلةٌيينٌالبخاٌرعالءٌالد ٌٌِّيخبٌالشٌ وتعصٌ 
فٌصاحبناٌاحلافظٌة،ٌوصنٌ البنٌتيميٌ ٌماشقةبٌمجاعةٌمنٌالدٌ ريه،ٌفتعصٌ فحٌبتكوصرٌ ٌ،ةتيميٌ 

وعظ مهٌثىنٌعليهٌأمساءٌمنٌأٌ ٌوسردٌ ٌ،ةاٌيفٌفضلٌابنٌتيميٌ ينٌجزءًٌينٌابنٌانصرٌالد ٌِّمشسٌالد ٌِّ
ٌفمٌ  ٌنٌبعدهمٌعلىٌحروفٌاملعجممنٌأهلٌعصره ٌلكالمهمنًٌمبي ِّ، إىلٌالقاهرة،ٌٌوأرسلهٌ ٌ،ا

يفٌإطالقهٌٌيعالءٌالدينٌالبخاٌرٌخالفوابلٌ،ٌبصوينيٌابلتٌ لهٌعليهٌغالبٌاملصري ٌِّتبٌ فكٌ 
:لطانٌمرسومٌالسٌ ٌرجٌ شيخٌاإلسالم،ٌوخٌ ٌ:ريٌمنٌأطلقٌعليهٌأنهفريهٌوتكفكتالقولٌب ٌإىلٌكل  

ٌ«األمرٌنٌ كٌ عٌمنه،ٌوسٌ اٌعليهٌمسٌ معًٌجمٌ اٌشيئًٌٌومنٌأظهرٌ ٌ،علىٌمذهبٌغريهٌالٌيعّتضٌ ٌاأحدًٌٌأنٌ 
ٌ..هـا
هـ(:ٌحممدٌبنٌحممدٌبنٌحممد،ٌالبخاري،ٌالعجمي،841ٌٌ-هـ769ٌالعالءٌالبخاريٌ)ٌ(4)

،ٌانظر:ٌابرعٌيفٌعلم يٌاملعاينٌوالبيانٌويفٌالعربية،ٌفقيه،ٌعبدٌهللااحلنفي،ٌعالءٌالد ِّين،ٌأبوٌ
ٌ«الضوءٌالالمع»(،ٌو4/87)ٌ«إنباءٌالغمر»،ٌو(127-3/126)ٌ«دررٌالعقودٌالفريدة»
(9/291-294.)ٌ
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هٌ،ٌولق بٌوصرواٌابنٌتيمي ة،ٌأوٌجاؤواٌبعدهعاالذينٌنٌمٌعاملًا87ٌٌمنٌذكرهمٌبلغٌعددٌ(5)
ٌ.بشيخٌاإلسالم

(6)ٌٌ ٌلكتاب ٌابلقاهرة ٌالعلم ٌأهل ٌمن ٌمجاعة ٌتقاريظ ٌالوافر»فساق ٌ«الرد كالبلقيين،ٌ:
ٌأحدٌتالمذتهيينوالعٌ ٌ،ينهٌْفٌ والتـٌ والبساطي،ٌ نقاًلٌعنٌخطوطهم،ٌمنٌٌ-فيماٌيظهرٌٌ-ٌ،ٌخبط ِّ

ٌ[.ب/180ب[ٌإىلٌ]/171]
ٌكماٌيف835ٌٌبه ٌيفٌيومٌاجلمعةٌالتاسعٌمنٌشهرٌربيعٌاألو لٌسنةٌك تٌ ٌٌ(7) ٌ«الردٌالوافر»هـ،

ٌسنةٌتقريًبا.61ٌ(،ٌوعمرهٌيومها2/734ٌ)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»(،ٌو248)صٌ
ٌوالد رر»يفٌٌ(8) ٌو2/734)ٌ«اجلواهر ٌالوافر»(، ٌ«اإلمام»(:246ٌ)صٌٌ«الرد وهوٌ،

ٌالدمشقي.احلافظٌابنٌانصرٌالد ِّينٌ
ٌ.«صن فه»(:246ٌ)صٌٌ«الردٌالوافر»(،ٌو2/734)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌٌ(9)
(:246ٌ)صٌٌ«الردٌالوافر»يفٌ،ٌٌو«م اٌأكثر»ٌ:(2/734)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌٌ(10)
ٌ.«فماٌأغلط»
زايلٌ)ٌ(11) علمٌهـ(:ٌالقاسمٌبن739ٌٌ-هـ665ٌالبِّ حممدٌبنٌيوسفٌالد ِّمشقيٌالش افعيٌ،

ٌ ٌإمام، ٌحمم د، ٌأبو ٌٌحافظ،الد ِّين، ٌانظر:مؤر ِّحمد ِّث، ٌاحلفاظ»ٌخ، -4/195)ٌ«تذكرة
ٌ«معجمٌشيوخٌالذهبٌالكبري»(،ٌو78-77)صٌٌ«عجمٌاملختصٌابحملدثنيامل»،ٌو(196

ٌ.(279-4/277)ٌ«الدررٌالكامنة»،ٌو(2/115-117)
ٌكثرياحلافظٌاملؤرخٌٌنقلٌ(12) ٌ(213-16/212)ٌ«بدايةٌوالنهايةال»الد ِّمشقيٌيفٌٌابن

ٌكرٌ ذٌ ٌمثٌ »:ٌالبزايلٌحولٌوفاةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌتيمي ة،ٌفقالنٌيعلمٌالد ٌِّعنٌاتريخٌاحلافظٌ
مها،ٌوجنازةٌوعظٌ ٌ،مجةٌجنازةٌأيبٌبكرٌبنٌأيبٌداودينٌبعدٌإيرادٌهذهٌالّتٌ يخٌعلمٌالد ٌِّالشٌ 

ٌأابٌعبدٌالرمحنٌوقالٌاإلمامٌأبوٌعثمانٌالصٌ ا،ٌهرتٌ وشٌ ٌ،اإلمامٌأمحدٌببغداد ابوين:ٌمسعت 
ارقطين،ٌ ٌجنازةٌأيبٌالفتحٌالقو اسٌالزاهدٌمعٌالشيخٌأيبٌاحلسنٌالد  السيويفٌيقول:ٌحضرت 
ٌأابٌسهلٌبنٌزايدٌالقط انٌيقول:ٌ بلغٌإىلٌذلكٌاجلمعٌالعظيم،ٌأقبلٌعلينا،ٌوقال:ٌمسعت  فلمٌا

ٌأيبٌيقول:ٌقولواٌألهلٌالبدع،ٌ ٌعبدٌهللاٌبنٌأمحدٌبنٌحنبلٌيقول:ٌمسعت  كمٌبينناٌوبينمسعت 
ٌكانتٌهائلةٌعظيمةٌوالٌشكٌ ٌ،ٌقال:اجلنائز ٌكثرةٌٌ،أنٌجنازةٌاإلمامٌأمحدٌبنٌحنبل بسبب

ٌكانتٌّتب ه،ٌواجتماعهمٌلذلك،ٌٌ،أهلٌبلده ٌالد ولة ينٌيخٌتقيٌالد ٌِّوالشٌ وتعظيمهمٌله،ٌوأن 
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ٌكثرة،ٌولكنهمٌٌ-رمحهٌهللاٌٌ-ةٌتيميٌ ابنٌ تويفٌببلدهٌدمشق،ٌوأهلهاٌالٌيعشرونٌأهلٌبغداد
جلنازتهٌاجتماعًٌ لوٌمجعهمٌسلطانٌقاهراجتمعوٌا هذهٌالكثرةٌاليتٌٌ،وديوانٌحاصرٌ،ٌا بلغوٌا ملٌا

ٌجنازتهٌهاجتمعٌوا ٌإليها،ٌ،يف ٌأنٌ ٌوانتهوا ٌمع ٌهذا ٌحمبوسًٌٌالر جل ٌابلقلعة ٌجهةٌمات ٌمن ا
ٌكثريةللن اسٌيذكرونٌعنهٌوالفقراءٌالسلطان،ٌوكثريٌمنٌالفقهاءٌ رٌمنهاٌأهلٌاٌينف ٌِّمٌ ٌ،أشياء

ٌكانتٌجنازتهٌاألداين، ٌا.هـ.ٌ«فضاًلٌعنٌأهلٌاإلسالم،ٌوهذه
(13)ٌٌ ٌوالد رر»يف ٌ(2/734)ٌ«اجلواهر ٌٌو«مئو»: ،ٌ ٌالوافر»يف ٌٌ«الرد (:246ٌ)ص
ٌكماٌيفٌاملثبتٌأعاله،ٌوهيٌيفٌالن سخٌ«مئات» ٌ.اخلط ِّي ة
ٌ.«بلٌأضعاف»:ٌ(2/734)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌٌ(14)
و(2/735)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌٌ(15) ٌ.«والت أسفٌعليه»(ٌ:246)صٌٌ«الردٌالوافر»ٌ،
(16)ٌٌ ٌاملؤرخ ٌاحلافظ ٌكثريقال ٌٌابن ٌيف ٌوالنهايةال»الد ِّمشقي :ٌ(16/214)ٌ«بداية
ةٌٌأنٌيكونٌيفٌزمنٌبينٌأميٌ إال ٌالل همٌملٌيعهدٌمثلهٌبدمشق،ٌٌ،ااٌمشهودًٌكانٌيومًٌٌٌ،وابجلملة»

علىٌٌاٌمنٌأذانٌالعصرمثٌدفنٌعندٌأخيهٌقريبًٌٌوكانتٌدارٌاخلالفة،ٌ،يناسٌكثرٌيحنيٌكانٌالنٌ 
ٌالت حديد نٌأمكنهٌوالٌميكنٌأحدٌحصرٌمنٌحضرٌاجلنازة،ٌوتقريبٌذلكٌأنهٌعبارةٌعمٌ ،

غارٌالقليلٌمنٌالاسٌإال ٌفٌمنٌالنٌ وملٌيتخلٌ لبلدٌوحواضره،ٌاحلضورٌمنٌأهلٌا رات،ٌواملخدٌ ٌص ِّ
،ٌوهمٌثالثةٌفٌعنٌاحلضورٌيفٌجنازتهختلٌ ٌفرٌاليسرياٌمنٌأهلٌالعلمٌإالٌالنٌ أحدًٌٌوماٌعلمتٌ 

ٌكانواٌقدٌاشتهرواٌمبعاداته،ٌفاختفواٌوهم:ٌابنٌمجلة،ٌوالصٌ ٌ،أنفس در،ٌوالقحفازي،ٌوهؤالء
ٌا.هـ.ٌ«اسمٌعلمواٌمّتٌخرجواٌق تلواٌوأهلكهمٌالنٌ خوًفاٌعلىٌأنفسهمٌحبيثٌإَّنٌ ٌاسمنٌالنٌ 

ٌ.«أن هٌقال»(:247ٌ)صٌٌ«الردٌالوافر»،ٌو(2/735)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌٌ(17)
ٌ.«هودشٌ »(:247ٌ)صٌٌ«الردٌالوافر»،ٌو(2/735)ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌٌ(18)
ٌيفٌ(19) ٌالبخاري 2642ٌو)ٌ(1367)ٌ«صحيحال»ٌرواه ٌومسلم ،)ٌ ٌ«صحيحال»يف
منٌحديثٌأنسٌبنٌمالكٌرضيٌهللاٌعنهٌمرفوًعا،ٌوقدٌاختصرٌاحلافظٌابنٌحجرٌٌ(949)

ٌ«اجلواهرٌوالد رر»يفٌكماٌ-،ٌومتامهٌةدمسوٌ هٌأنٌ أوٌٌبعدٌهذاٌاحلديثمنٌتقريظهٌالعسقالينٌ
يخٌتقيٌعلىٌالشٌ ٌولقدٌقامٌ »ٌ:-(248-247)صٌٌ«الردٌالوافر»(،ٌو2/735-736)

مِّنٌالع لماءٌمرارًا،ٌبسببٌأشياءٌأنكروهاٌعليهٌمِّنٌاألصولٌوالفروع،ٌوع قِّد تٌالدينٌ مجاعةٌ 
جمالس فظٌعنٌأحدٌمنهمٌأن هٌأفّتٌبزندقته،ٌٌ،ابلقاهرةٌ،لهٌبسببٌذلكٌعد ةٌ  ودمشق،ٌوالٌحي 
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معٌشدٌ  املتعص ٌِّوالٌح ك م ٌبسفكٌدمهٌ، حينئذ ٌمنٌأهلٌالدٌ ٌة حّتٌح بسٌابلقاهرةبنيٌعليٌه ٌ،ولةٌ،
ٌبسٌ مثٌابإلسكندريٌ  ٌفكل همٌمعّتف  ٌومعٌذلك، ٌورعهة، ٌوكثرة ٌعلمه، وز هده،ٌووصفهٌٌ،عة

ٌتعاىلٌيفٌوالشٌ ٌ،ابلس خاء جاعة،ٌوغريٌذلكٌمِّنٌقيامهٌيفٌن صرةٌاإلسالم،ٌوالد عاءٌإىلٌاَّلل 
ر ٌِّوالعالنية ٌكافر،ٌبلٌم نٌأطلقٌعلىٌم نٌمسٌ فكيفٌالٌيٌ ٌ،الس ِّ ٌاهٌشيخنكرٌعلىٌمنٌأطلقٌأنه

فر،ٌوليسٌيفٌتسميتهٌبذلكٌماٌيقتضيٌذلك،ٌفإن هٌشيخ ٌيفٌاإلسالمٌيفٌعصرهٌاإلسالمٌالكٌ 
ٌعلىٌالقولٌهباٌبعدٌواملسائلٌاليتٌأٌ ،ٌبالٌريب ر  ٌكانٌيقوهل اٌابلت شهي،ٌوالٌي صِّ نكرتٌعليهٌما

ٌابلت جسيمٌوال منه،ٌٌيٌبتٌ قيامٌالدليلٌعليهٌعناًدا،ٌوهذهٌتصانيف هٌطافحةٌابلر د ٌِّعلىٌم نٌيقول 
،ٌفالذيٌأصابٌفيهٌٌ،خيطىءٌ ٌ،فهوٌبشرٌ ٌ،ومعٌذلك ي ستفادٌمنه،ٌٌ-وهوٌاألكثرٌ -وي صيب 

ةٌعصرهٌشهدواٌأئمٌ ٌوي ّتح م ٌعليهٌبسببه،ٌوالذيٌأخطأٌفيهٌالٌي قل د ٌفيه،ٌبلٌهوٌمعذور ؛ٌألنٌ 
ٌاملتشغ ِّبنيٌعليه،ٌالقائمنيٌيفٌإيصالٌ ٌكانٌأشد  ٌاالجتهادٌاجتمعتٌفيه،ٌحّت لهٌأبنٌأدواتِّ

ٌإليهٌ ٌلهٌبذلك،ٌوكذلكٌ-ملكاينينٌالزٌ كمالٌالد ٌِّيخٌٌوهوٌالشٌ -الش ر ِّ يخ ٌصدرٌالشٌ ٌيشهد 
ٌكانٌومنٌأعجبٌالعٌ ،ٌينٌابنٌالوكيل،ٌالذيٌملٌيثب تٌملناظرتهٌغري هالد ٌِّ جبٌأن ٌهذاٌالرجل

ٌالبدعٌمِّنٌالر وافض ادي ة،ٌوتصانيف هٌيفٌذلكٌواالّت ٌٌِّ،واحل لولي ةٌ،أعظم ٌالن اسٌقياًماٌعلىٌأهلِّ
نهمٌإذاٌمسعواٌتكفريه،ٌوايٌفتاويهٌفيهمٌالٌتدخ لٌّتتٌاحلصر،ٌفياٌقـ ر ةٌأعيٌ كثريةٌشهرية،ٌٌو

علىٌم نٌتلب سٌابلعلم،ٌوكانٌلهٌعقل ٌٌفالواجبٌ ،ٌس رورهمٌإذاٌرأواٌم نٌيكف ِّرهٌمنٌأهلٌالعلم
ٌمنٌي وث قٌبهٌمنٌأهلٌالن قل،ٌ ن ةِّ ٌمِّْنٌتصانيفهٌاملشهورة،ٌأوٌمنٌألسِّ ٌكالمٌالر ج لِّ أنٌيتأم ل

رٌمنهٌعلىٌقصدٌالن صح،ٌويثينٌعليهٌبفضائلهٌفيماٌأصابٌحذ ٌِّر،ٌفيٌ نكٌ في فردٌمِّنٌذلكٌماٌيٌ 
ٌكدأبٌغريهٌمنٌالعلماءٌاألجناب ٌينٌمنٌاملناقبٌإال ٌيخٌتقيٌالد ٌِّملٌيكنٌللشٌ ٌولو،ٌمنٌذلك،

ائرةٌافعةٌالسٌ صانيفٌالنٌ ة،ٌصاحبٌالتٌ مٌاجلوزيٌ بنٌقي ِّاينٌيخٌمشسٌالد ٌِّهريٌالشٌ تلميذهٌالشٌ 
املوافقٌواملخالف،ٌلكانٌغايةٌيفٌالدٌ  اللةٌعلىٌعظيمٌمنزلته،ٌفكيفٌوقدٌشهدٌاليتٌانتفعٌهبٌا

ةٌعصرهٌمِّن ٌالش افعيةٌوغريهم،ٌفضاًلٌزٌيفٌاملنطوقٌواملفهومٌأئمٌ ميٌ لهٌابلتقد مٌيفٌالعلوم،ٌوالتٌ 
األشياء-فالذيٌي طلِّق ٌعليٌهٌ،ع نٌِّاحلنابلة شيخٌاإلسالم،ٌٌ-معٌهذٌه ْاوٌعلىٌم نٌمس اٌه الكفرٌ،

ٌيفٌهذاٌاملقامٌعليه،ٌبلٌجيبٌردع هٌ  ع نٌذلك،ٌإىلٌأنٌي راجعٌاحلق ،ٌٌالٌي لتفتٌإليه،ٌوالٌي عو ل 
ٌ،ٌقالهٌ ونعمٌالوكيلٌبيل،ٌوحسب ناٌهللايقولٌاحلق ،ٌوهوٌيهديٌالسٌ ٌللص واب،ٌوهللاذعنٌويٌ 

افعي،ٌعفاٌهللاٌعنه،ٌوذلكٌيفٌيومٌاجلمعةٌرٌالشٌ جٌ دٌبنٌحٌ :ٌأمحدٌبنٌعليٌبنٌحممٌ وكتبهٌ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





لٌعامٌمخسةٌوثالثنيٌومثامنائة،ٌحامًداٌهلل،ٌومصل ًِّياٌعلىٌرسولهٌاسعٌمنٌشهرٌربيعٌاألوٌ التٌ 
ٌا.هـ.ٌ«احمم د،ٌوآله،ٌومسل ِّمًٌ

إىل705ٌٌرمضانٌسنة26ٌٌس جنٌفيهاٌثالثٌمر ات:ٌاألوىلٌمنٌٌ(20) لٌربيعٌاألوٌ 23ٌهٌـ
18ٌهـٌإىل707ٌٌشوالٌسنة3ٌٌانيةٌمنٌةٌمسائلٌيفٌاملعتقد،ٌوالثٌ هـٌبسببٌعدٌ 707ٌسنةٌ

ٌكتابٌاالستغاثة،ٌوالثٌ ٌنةٌنفسهاشوالٌمنٌالسٌ  هـ707ٌٌالثةٌمنٌآخرٌشوالٌبسببٌأتليفه
ٌهـٌبسببٌنصرٌاملنبجي.708ٌإىلٌأولٌسنةٌ

ٌإىل709ٌٌلٌسنةٌربيعٌاألوٌ 1ٌةٌواحدةٌمنٌفيهاٌمرٌ ٌس جنٌ(21) نةٌشوالٌمنٌالسٌ 8ٌهـ
ٌنفسهاٌبسببٌمكيدةٌمنٌنصرٌاملنبجيٌواجلاشنكري.

ثالثٌمر ات:ٌاألوىلٌسنةٌٌ(22) بسببٌعسافٌالنٌ 693ٌس جنٌفيهٌا انيةٌمنٌصراين،ٌوالثٌ هٌـ
الثةٌمنٌالق،ٌوالثٌ هـٌبسببٌاحللفٌابلطٌ 721ٌمٌسنةٌحمرٌ 10ٌهـٌإىل720ٌٌرجبٌسنة12ٌٌ

،ٌفكانٌايرةهـٌبسببٌمسألةٌالز 728ٌِّذيٌالقعدةٌسنة20ٌٌهـٌإىل726ٌٌشعبانٌسنة6ٌٌ
ٌرمحهٌهللاٌتعاىل ٌواسعةٌسجنه ٌٌوٌرمحة ٌمدٌ سبعٌمر ات، ٌوسببهاٌة ٌحنوٌمخسٌسنني، مجيعها
ةٌابلعلمٌابنيٌ ه،ٌوفيهاٌحصلٌلهٌمنٌالفتوحاتٌالرٌ عيٌابلباطلٌيفٌحق ٌِّاحلقيقيٌالوشايةٌوالسٌ 

سائلٌوالفتاوىٌالعجبٌالعجاب،ٌمعٌبهرٌالعقول،ٌوصدرٌمنهٌمنٌالكتبٌوالرٌ والعبادةٌماٌيٌ 
مةٌبكرٌأبوٌزيدٌمقد ِّمةوالدواةٌوالكتبٌوالرقاق،ٌانظر:ٌٌهٌيفٌآخرٌوقتهٌم نعٌالقلمأنٌ  ٌالعال 

)صٌٌ«خاللٌسبعةٌقرونٌةسريةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌتيميٌ لامعٌاجل»لكتاب:ٌرمحهٌهللاٌتعاىلٌ
28-33).ٌ

الد ِّمشقيٌعيٌرٌٌزالٌحممدٌبنٌأيبٌبكرٌبنٌأيوبهـ(:751ٌٌ-هـ691ٌ)ٌةيٌ ابنٌقيمٌاجلوٌزٌ(23)
عجمٌامل»ٌ،ٌانظر:نتفن ِّمٌحافظ،،ٌإمام،ٌعبدٌهللاالد ِّين،ٌأبوٌٌمشسة،ٌيمٌاجلوٌزابنٌقي ِّ،ٌاحلنبلي

ٌابحملدثني ٌٌ«املختص ٌو269)ص ٌوالنهاية»(، ذيلٌ»وٌ،(354-16/353)ٌ«البداية
ٌ.(140-5/137)ٌ«الدررٌالكامنة»و،ٌ(179-5/170)ٌ«طبقاتٌاحلنابلة

ٌابنٌكثرياحلافظٌلفظهٌبعنهٌٌهنقلكماٌٌ-ٌ«اترخيه»يفٌزايلٌالبٌِّينٌمٌالد ٌِّعلٌ احلافظٌقالٌٌ(24)
ٌعليهٌوعلىٌعلومهٌوفضائلهٌمجاعةٌأثىن ٌ»:ٌ-(16/212)ٌ«بدايةٌوالنهايةال»الد ِّمشقيٌيفٌ

حاس،ٌوالقاضيٌاحلنفيٌ،ٌوابنٌدقيقٌالعيد،ٌوابنٌالنٌ وييمنٌعلماءٌعصره،ٌمثلٌالقاضيٌاخلٌ 
هٌقال:ٌملكاينٌأنٌ ابنٌالزٌ ٌخبط ٌٌِّوغريهم،ٌووجدتٌ ٌ،ملكاينوابنٌالزٌ ٌ،مصرٌابنٌاحلريرييٌقاض
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وأنٌ االجتهٌفيهٌشروطٌ ٌاجتمعتٌْ وجودةٌٌ،صنيفوىلٌيفٌحسنٌالتٌ لهٌاليدٌالطٌ ٌادٌعلىٌوجههاٌ،
ٌلهٌهذهٌاألبيات:ٌعلىٌتصنيفٌ ٌتبٌ ،ٌوكٌ بينيوالتٌ ٌ،قسيموالتٌ ٌ،تيبوالّتٌ ٌ،العبارة

ٌتٌعنٌاحلصرٌِّجلٌ ٌهٌ وصفاتٌ ٌ***ٌلهٌ ٌالواصفونٌ ٌماذاٌيقولٌ 
ٌهرٌِّالدٌ ٌوبةٌ عجٌ ناٌأٌ هوٌبينٌ ٌ***ٌهللٌقاهرةٌ ٌةٌ هوٌحجٌ 

ٌجرٌِّبتٌعلىٌالفٌ هاٌأرٌ أنوارٌ ٌ***ٌظاهرةٌ ٌلقٌِّيفٌاخلٌ ٌهوٌآيةٌ 
ٌا.هـ.ٌ«الثنيٌسنةعليه،ٌوكانٌعمرهٌيومئذٌحنوٌالثٌ ٌناءٌ وهذاٌالثٌ 
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