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ُمْعَجُم َأْصَحاِبُمْعَجُم َأْصَحاِب
َشْیِخ اإلْسالِم ابِن َتیمّیَةَشْیِخ اإلْسالِم ابِن َتیمّیَة

هبتكَ
ولیُد بُن ُحْسِني بِن َبَدِوي بِن ُمَحمٍَّد ولیُد بُن ُحْسِني بِن َبَدِوي بِن ُمَحمٍَّد 

اُألَمِويِّاُألَمِويِّ
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قَدمةُاملُ
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رور أنفـسنا   إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شـ          
ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد               

. أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
:أما بعد

فهذه تراجم موجزة ألصحاب اإلمام اهلمام وشيخ مشايخ اإلسالم أمحد          
ي احلراين، قامع املبتدعني وآخـر      رينمبن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ال        

اتهدين، اقتبستها من جمامع ترامجه رمحه اهللا وتراجم األعيان الذين عاصـروه            
ولوا من علمه، واتبعوا طريقته، وسلكوا سلوكه، وشرطي يف هـذا املعجـم             

أن أترجم للرجل، ذاكـرا     ) معجم أصحاب شيخ اإلسالم ابن تيمية     (الذي أمسيته 
عه العلم وطلبه له وثناءه على الشيخ ابن تيمية أو حكايته عن حاله             شيئًا من مسا  

على وجه خمتصر موجز، وجعلت اخليار لنفسي يف ذكر مـصنفاته وكتبـه أو              
.عدمه

:وقد اعتمدت يف ذلك على تراجم الشيخ رمحه اهللا املشتهرة وهي
االنتصار يف ذكر أحوال قامع املبتدعني وآخر اتهدين أمحد بـن          : أولًا

وقد طبـع هـذا   . تيمية، للعالمة اإلمام حممد بن أمحد ابن عبد اهلادي رمحه اهللا        
).العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية(الكتاب واشتهر حتت اسم

الرد الوافر على من زعم أن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر،             : ثانيا
.البن ناصر الدين حممد بن عبد اهللا الدمشقي

م العلية يف مناقب ابن تيمية، للحافظ سراج الدين أيب حفص           األعال: ثالثًا
.عمر بن علي البزار
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الكواكب الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، للشيخ مرعي          : رابعا
.بن يوسف الكرمي احلنبلي

القول اجللي يف ترمجة شيخ اإلسالم تقي الـدين ابـن تيميـة             : خامسا
.مد بن أمحد البخارياحلنبلي، أليب الفضل صفي الدين حم

اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، وهـو           : سادسا
كتاب مجع تراجم ابن تيمية اليت ترمجت له من عصره إىل عصرنا يف سائر كتب               

.التراجم، مجعه معاصران
:وكذلك اعتمدت على كتب التراجم العامة ومنها

:كتب احلافظ الذهيب
.متاريخ اإلسال: أولًا
.تذكرة احلفاظ: ثانيا
.العرب يف خرب من غرب: ثالثًا

وكتاب البداية والنهاية البن كثري وتفسريه، واختـصاره ملقدمـة ابـن            
.الصالح

.وكتاب الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي
كذلك إنباء  ة الثامنة البن حجر العسقالين، و     والدرر الكامنة يف أعيان املائ    

.ء العمر لهالغمر بأبنا
والوايف بالوفيات، وأعيان العصر وأعوان النـصر، كالمهـا للـصالح           

.الصفدي
.والوفيات البن رافع، وشذرات الذهب للعماد احلنبلي
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النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقـاهرة، واملنـهل الـصايف           : وكذلك
.واملستويف بعد الوايف، كالمها البن تغري بردي

كربى البن السبكي، وفوات الوفيات البـن    طبقات الشافعية ال  : وكذلك
.شاكر الكتيب

والبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن الـسابع للـشوكاين، واألعـالم            
.للزركلي، وهو متأخر

وجالء العينني يف حماكمة األمحدين، لآللوسي، وكذلك كتب ابن قـيم           
.اجلوزية عامة، وغري ذلك

طي فهـي املعروفـة     يثما ذكرت رسالة ابن شيخ احلزاميني الواسـ       وح
، وكذلك رسالة ابن مري هي رسـالة        )التذكرة واالعتبار واالنتصار لألبرار   (ب

تلميذه أمحد بن حممد بن مري احلنبلي إىل تالميذ الشيخ بعد وفاتـه ، حيـضهم      
.فيها على مجع كتبه ورسائله

مث جعلت قسما للمبهمني الذين صرح بعض أهل التراجم بصحبته البن            
.جد له ترمجة يف ما وقعت عليه من التراجمتيمية ومل أ

وقد اجتهدت يف مجع هذا الكتاب وحتقيقه ومل ألُ جهـدا يف اإلحاطـة           
مبوضوعه، وأمحد اهللا وأشكره على ذلك، وآمل أن يقابل من قارئـه محـدا هللا               
وتسديدا خلطإ كاتبه وإعذارا ونصحا واستغفارا، واحلمد هللا رب العاملني وصلى           

.على نبينا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياهللا وسلم
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أنا الفقريإىل ربياملسأنا السماواتحاالتـييف جمموعِكني
لنفسي وهي ظامليتأنا الظلومواخلريإن جاءنا من عند ،يتايه
ال أستطيعلنفسي جلباملضريف دفعِوال عن النفسِمنفعةات

ـَّإلـى ربوال شفيـعينيدبروليس يل دونه موىلً اتالربي
ا دونه أبداشيئًولست أملكذراينأنا يف بعضِوال شريك

وال ظهريله كيما أعاونالوِألربابِكما يكونُهاليات
والفقريل وصفأبداالزمٍذاتله ذايتكما الغىن أبداً وصف

له آينهم عنده عبدوكلُّمهِأمجعاخللقِلُحاوهذه احلالُ
فمن بغى مطلباً من دونخالقفهو اجلهولُهالظلومالعايتاملشرك

ملَءِهللاواحلمدالكونأمجعيتاما كان منه ، وما من بعده يه
ومن آتىمن ماضٍةالربيخريِمن مضرٍعلى املختارِمث الصالةُ

)ن تيميةشيخ اإلسالم اب(

ما يصنع أعدائي يب ؟أنا جنيت وبستاين يف صدري ؛ أين رحت فهي معـي، ال                "
"ةوإخراجي من بلدي سياح،وقتلي شهادة، أنا حبسي خلوة:تفارقين 

)شيخ اإلسالم ابن تيمية(
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وسـنة اهللابكتابأعلماأحدرأيتومانفسهمثلهورأىوالمثلهرأيتما" 
"منههلماأتبعوالرسوله

)احلافظ مجال الدين املزي(
"مل ير مثله منذ مخسمائة سنة" 

)احلافظ مجال الدين املزي( 

ومـن نابـذه وخالفـه    ،ومن خالطه وعرفه قد ينسبين إىل التقصري يف وصفه"
،كال،أعتقد فيه العصمةمع أنين ال.وليس األمر كذلك،ينسبين إىل التغايل فيه

الدين بـشر  وسيالن ذهنه وتعظيمه حلرماتفإنه مع سعة عمله وفرط شجاعته
من البشر تعتريه حدة يف البحث وغضب وشظف للخصم يزرع له عـداوة يف              

ا عنه وإال واهللا فلو الطف اخلصوم ورفق م ولزم ااملة وحسن ونفورالنفوس
كلمة إمجاع فإن كبارهم وأئمتهم خاضـعون لعلومـه وفقهـه    املكاملة لكان

"بندور خطئهائه مقرونمعترفون بشفوفه وذك
)احلافظ مشس الدين الذهيب( 

"قلميشأوهعلىهوينب،كلميتصفهنأمنعظمأهو"
)احلافظ مشس الني الذهيب(

واهللا مث واهللا مث واهللا مل أر حتت أدمي السماء مثله علما وعملًا وحالًـا وخلقًـا          " 
"اهللا عند انتهاك حرماتهواتباعا وكرما وحلما يف حق نفسه، وقياما يف حق 

)ابن شيخ احلزاميني( 
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وصفاته جلت عن احلصرماذا يقول الواصفون له
هو بيـننا أعجوبة الدهرهو حجة هللا قاهـــرة
أنوارهـا أربت على الفجرهو آية للخلق ظاهــرة

)ابن الزملكاين(

ضاقيوقدطوعاًلقولهالورىقَلبسخرمنسبحان
أبغضابالذياعتباروالحبهعلىالناسأمجعقد

)صالح الدين الصفدي(

يريدمامنهاخذأيعينيهبنيكلهاالعلومارجلًيتأرتيميةبابناجتمعتملا"

"يريدماويدع
)ابن دقيق العيد(

"؟فمناإلسالمشيختيميةابنيكنملإن" 

)مشس الدين ابن احلريري(

"نا إال على يد ابن تيميةما أسلمت معارف"
)أبو عبد اهللا حممد بن قوام(
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زمانهعلماء،اخلريدةولأو،القصيدةبيتهوذاإف،تيميةابنجمالسحضرت"
والبحر،البدرعلىالشمسزيادةعليهميزيد،قلبههووجسم،قطبههوفلك
"القطرعلى

)أبو حفص ابن الوردي(

"سعينا يف دمه ، فلما قدر علينا عفا عناما رأينا أفىت من ابن تيمية ؛ "
)ابن خملوف املالكي(

أنتروحيفالوجودعرِصـاآلكنالورىوقلبوعنيالزمان
مانثْاجلُمبرتلِاأضحومنكامجيعاعتربتإذاوالربايا

)ابن جنيح احلنبلي(

اجلوزيـة القيمابنينالدمشسالشيختلميذهإالالدينتقيللشيخيكنمللو" 
يفغايـة لكانواملخالفاملوافقاانتفعاليتالسائرةالنافعةالتصانيفصاحب
"مرتلتهعظمعلىالداللة

)ابن حجر العسقالين(

منهمأحدعلىيدعورأيتهوما،وخصومهألعدائهمثلهألصحايبأينوددت" 
عـداوة وأشدهمأعدائهكربأمبوتلهامبشرايوموجئتهلميدعووكان،قطُّ

فعـزاهم ،أهلهبيتإىلفورهمنقاممث،واسترجعيلوتنكرفنهرين،لهوأذى
إالمـساعدة إىلفيـه حتتـاجون أمرلكميكونوال،مكانهلكمإين: وقال
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احلـال هذهوعظموالهودعوابهفسرواالكالممنهذاوحنو،فيهوساعدتكم
"منه

)بعض أصحاب الشيخ(

"زنديقفهوالزندقةإىلنسبهومنحقيقكافرفهوكافرإنهالقمن"
)احلنفيالعيينبدر الدين (

يدريالفاجلاهلهوىصاحبأوجاهلإالتيميةابنيبغضمافالنياواهللا" 
".بهمعرفتهبعداحلقعنهواهيصدهاهلوىوصاحبيقولما

)ابن سوار السبكي(

رزولهمافرداهللاإىلداعٍلناالحالدينِتقيأتيناملا
رمالقَدونهنورالربيةخريوابحصاألوىلايمسمنحمياهعلى
حربتسرمنهلبدهرهحرابحبرأمواجِمنتقاذفهالدرر
رضمتصعإذمٍيتديسمقامانشرعترِصنيفتيميةَابنقام

ررالشهلَطارتإذالشروأمخدتسردهثارآإذاحلقفأظهر
اكنعنثُحندحأنتفهاجييءرٍبكانقدالذياإلمامينظَتر

)أبو حيان النحوي(
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)مِيالقَابنِتلْميذه بِتن كُممستلَّةٌ (

ـ  ةَنج لَخدي نا لَ هلْخدي ملَ نم ةًننيا ج يف الد  إنَّ" -أ اآلخراجلـواب   ".(ة
).الكايف البن القيم

).مدارج السالكني"(الدينيفاإلمامةتنالواليقنيبالصرب" -ب
فـارق إذاالسمكحاليكونفكيفللسمكاملاءمثلللقلبالذكر"-ت

.)الوابل الصيب البن القيم".(؟املاء
الراحـة بتلـك ألستعدوإراحتهانفسيإمجامبنيةإالالذكرأتركال" -ث

).الوابل الصيب"(آخرلذكر
معيفهيرحتإنصدرييفوبستاينجنيتأنا؟يبأعدائييصنعما" -ج

بلـدي مـن وإخراجـي شـهادة وقتلـي خلوةحبسيإنتفارقينال
).الوابل الصيب"(سياحة

الوابـل  "(هواهأسرهمنواملأسورعاىلتربهعنقلبهحبسمناحملبوس"-ح
).الصيب

الـدنيا خسرانبينهمافتولد،الفاجرةبالبدعةالكافرةاحلقيقةتزوجت" -خ
).مدارج السالكني"(واآلخرة

).الوابل الصيب"(املخلوقنيوشاور،اخلالقاستخارمنندمما"- د
بـدائع  "(األرضعلىالسماءكفضلخصوصهعلىالدعاءعمومفضل"- ذ

).ئدالفوا
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فالـصرب :اجلميـل واهلجـر ،اجلميلوالصفح،اجلميلالصرباهللاذكر"-ر
.معـه أذىالالـذي :اجلميـل واهلجر.معهشكوىالالذي:اجلميل

).مدارج السالكني"(معهعتابالالذي:اجلميلوالصفح
مـدارج  "(الكربيـاء تـدفع نـستعني وإياك،الرياءتدفعنعبدإياك  "-ز

).السالكني
).مدارج السالكني"(دون اهللا، والصوفية يعبدون أنفسهمالعامة يعب" - س
).مدارج السالكني"(العبوديةعتبةفليلزماألبديةالسعادةأرادمن" - ش
).مدارج السالكني"(اهللاحمارمعنحجزكما: احملموداخلوف" - ص
؛افـضلً غـريه علىلهيشهدوال،احقًأحدعلىلهيرىالالعارف "- ض

).مدارج السالكني"(يضاربوال،طالبيوال،يعاتبالولذلك
ـذا يتمثلمااكثريوكان،شيءيفَّوال،شيءمينوال،شيءيلما" - ط

:البيت
وجديأيبكانوهكذاىاملكدوابنىاملكدأنا

كـل إسـالمي أجـدد اآلنإىلإينواهللا: يقولوجههيفعليهأثىنإذاوكان
).من لسان ابن القيم يف املدارج( " اجيداإسالمبعدأسلمتوما،وقت
يفضـرره ختافماترك: والورع،اآلخرةيفينفعماالترك:الزهد" - ظ

).مدارج السالكني"(اآلخرة
تعـاىل الـرب فإنفامهاوانشراحقلبكيفحالوةللعملجتدملإذا" - ع

حـالوة منالدنيايفعملهعلىالعامليثيبأنالبدأنه:يعين،شكور
فعملـه ذلـك جيـد ملفحيث،عنيوقرةانشراحوقوةقلبهيفهاجيد

).مدارج السالكني"(مدخول
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ـ : الثقالنفليشهد***دحممصحبِحبانصبكانإن"- غ ناصـيب يأن ."
).الكافية الشافية البن القيم(

).مدارج السالكني"(االستقامةلزومالكرامةأعظم" - ف
واملشرك،تعاىلاهللاعبادةعنيتكرباملتكربفإن؛الشركمنشرالتكرب" - ق

).مدارج السالكني"(وغريهاهللايعبد
العلميفالكالمعليكمااضرالطبيبلهفقالملاألبعضلهعرضقد" -ك

قويـت إذاالـنفس انتزعمونالستمفقالوالذكروالتوجهفيهوالفكر
إنـه فالعارضدفععلىالطبيعةاتعنيقوةهلافرحهااوجبوفرحت
اشـتغلت إذافقـال بلىالطبيبلهفقالقهرتهعليهقويتفإذاعدوها
منـه عليهايشكلمباوظفرتالعلميفوالكالموالذكربالتوجهنفسي
).مفتاح دار السعادة"(هذاالعارضدفعذلكفأوجبوقويتبهفرحت

مفتـاح  "(الرسولبهجاءمباإالدليلوالالسبيلضلالدليلفارقمن" -ل
).السعادةدار

ملمنـهما بـد الأنهالعبدعلمفإذاوالربدكاحلرهيواحملنالعوارض" -م
).مدارج السالكني"(حيزنومللذلكيغتمومللورودمهايغضب

والـروح القلـب والدةوالثانيـة املعروفةهذهأحدمهانوعانالوالدة" - ن
).مدارج السالكني"(الطبعوظلمةالنفسمشيمةمنوخروجهما

).مدارج السالكني"(أوامرهإىلالعجلةيفالربرضىإن" - ه
امرىءكلقيمةتقولواخلاصة،حيسنماامرىءكلقيمةتقولالعامة" - و

).مدارج السالكني"(يطلبما
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ترجةُم
ةَيميتنِابشيخِ اِإلسالمِ 

رحماُهللاهتىالَع

منكابِت
الذيل على طبقات الحنابلة

م الحافظ بقية السلف لإلما
ابن رجب الحنبليعبد الرحمن 

رحمه اهللا تعالى
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أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أىب القاسم ابن اخلضر               
بن حممد ابن تيمية احلراين ، مث الدمشقي ، اإلمام الفقيه ، اتهـد احملـدث ،                 

لعباس ، شيخ اإلسالم وعلـم      تقي الدين أبو ا    ،احلافظ املفسر ، األصويل الزاهد    
.األعالم ، وشهرته تغىن عن اإلطناب يف ذكره ، واإلسهاب يف أمره 

.ولد يوم االثنني عاشر ربيع األول سنة إحدى ستني وستمائة حبران 
عند استيالء التتر على البالد ، سـنة       دم به والده و بإخواته إىل دمشق      وق

.سبع وستني
لدامي ، وابن أيب اليسر ، وابن عبد ، واد          فسمع الشيخ ا من ابن عبد ا      

ابن عساكر ، وحيىي بن الصرييف الفقيه ، وأمحد بن أيب اخلري احلداد ، والقاسـم                
األربلي ، والشيخ مشس الدين بن أيب عمر ، وملسلم بن عالن ، وإبـراهيم بـن    

.الدرجي ، وخلفه كثري 
ـ   " املسند  " وعين باحلديث ومسع     ، ومعجـم    ب الـستة  مرات ، والكت

وقرأ بنفـسه ، وكتـب      .  ، وما ال حيصى من الكتب واألجزاء        الطرباين الكبري 
عن  فأخذ الفقه واألصول   ،وم يف صغره  خبطه مجلة من األجزاء ، وأقبل على العل       

. املنجـا    والده ، وعن الشيخ مشس الدين بن أيب عمر ، والشيخ زين الدين بن             
.وبرع يف ذلك ، وناظر 
عبد القـوى ، مث أخـذ كتـاب          أياماً على سليمان بن   وقرأ يف العربية    

، فربز فيه ، وأحكـم       وأقبل على تفسري القرآن الكرمي    . ، فتأمله ففهمه    سيبويه
، واحلساب واجلرب واملقابلة ، وغري ذلك من العلـوم ،           رائض، والف أصول الفقه 

أهله ، ورد على رؤسـائهم      ونظر يف علم الكالم الفلسفة ، وبرز يف ذلك على           
، ومهر يف هذه الفضائل ، وتأهل للفتوى و التـدريس ، ولـه دون               أكابرهمو
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العشرين سنة ، وأفىت من قبل العشرين أيضاً ، وأمده اهللا بكثرة الكتب وسـرعة        
إنـه مل   : احلفظ ، وقوة اإلدراك والفهم ، وبطء النسيان ، حىت قال غري واحد              

.يكن حيفظ شيئاً فينساه 
فدرس بـدار   . فقام بوظائفه بعده    . سنة   مث توىف والده إحدى وعشرين    

.احلديث السكرية يف أول سنة ثالث ومثانني وستمائة 
ين وحضر عنده قاضي القضاة اء الدين بن الزكى ، والشيخ تاج الـد            

ل ، والشيخ زين الدين املنجا ، ومجاعة ، وذكر          حالغزاري ، وزين الدين بن املر     
س ، وعظمـه اجلماعـة   بـني النـا  وهو مـشهور  . درساً عظيماً يف البسملة  

.، وأثنوا عليه ثناًء كثرياً احلاضرون
وكان الشيخ تاج الدين الغزاري ، يبالغ يف تعظيمه الـشيخ    : قال الذهيب   

تقي الدين ، حبيث إنه علق خبطه درسه بالسكرية مث جلس عقب ذلك مكـان               
مـن أول    والده باجلامع على منرب أيام اجلمع ، لتفسري القرآن العظيم ، وشرع           

أو أكثر ، وبقي يفسر يف      فكان يورد من حفظه يف الس حنو كراسني         . القرآن  
.، عدة سنني أيام اجلمع سورة نوح

ذكر على الكرسي يوم مجعة شيئاً من الصفات ، فقام          : ويف سنة تسعني    
.بعض املخالفني ، وسعوا يف منعه من اجللوس ، فلم ميكنهم ذلك 

أنا على اعتقاد الشيخ تقـي       :لدين اخلوي   وقال قاضي القضاة شهاب ا    
كـثرية ، فهـو ال   ألن ذهنه صحيح ، ومواده: فقال . ، فعوقب يف ذلك  الدين

.يقول إال الصحيح
ا أرجو بركته ودعـاءه ، وهـو        أن: وقال الشيخ شرف الدين املقدسي      

.ذكر ذلك الربزايل يف تارخيه . ، وأخى صاحيب
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العـشرين ، ومل يـزل يف علـو      وشرع يف اجلمع والتصنيف ، من دون      
مسع احلديث ، وأكثر بنفسه من طلبه       . وازدياد من العلم والقدر إىل آخر عمره        

. ، وكتب وخرج ، ونظر يف الرجال والطبقات ، وحصل ما مل حيصله غـريه                
برع يف تفسري القرآن ، وغاص يف دقيقة معانيه بطبع سيال ، وخاطر إىل مواقع               

وبرع يف احلديث وحفظه ،     . منه أشياء مل يسبق إليها      اإلشكال ميال ، واستنبط     
فقل من حيفظ ما حيفظه من احلديث ، معزوا إىل أصوله و صحابته ، مع شـدة                 
استحضاره له وقت إقامة الدليل ، وفاق الناس يف معرفة الفقـه ، واخـتالف               

ـ   ل املذاهب ، وفتاوى الصحابة والتابعني ، حبيث إنه إذا أفىت مل يلتزم مبذهب ، ب
ونظر يف  . وأتقن العربية أصوالً وفروعاً ، وتعليالً واختالفاً        . يقوم مبا دليله عنده     

، ونبه على خطئهم ، وحـذر   العقليات ، وعرف أقوال املتكلمني ، ورد عليهم       
.منهم 

وأوذي يف ذات اهللا مـن       .ونصر السنة بأوضح حجج وأـر بـراهني         
ىت أعلى اهللا منارة ، ومجع قلـوب        ، وأضيف يف نصر السنة احملضة ، ح       املخالفني

أهل التقوى على حمبته والدعاء له ، وكتب أعداه ، وهدي به رجاالً من أهـل                
، وعلـى  امللل والنحل ، وجبل قلوب امللوك واألمراء على االنقياد لـه غالبـاً            

، وأحي به الشام ، بل واإلسالم ، بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أوىل األمر ملا                طاعته
التتر والبغي يف خيالئهم ، فظنت باهللا الظنون ، وزلزل املؤمنـون ،             أقبل حزب   
، وهو أكرب من أن ينبه علـى        وحماسنه كثرية . فاق وأبدى صفحته    واشرأب الن 

، أىن ما رأيت بعيين مثله    : حللفت   سريته مثلي ، فلو حلفت بني الركن واملقام ،        
.وأنه ما رأى مثل نفسه 
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خنا كما الدين ابن الزملكاين ، ما كتبه        وقد قرأت خبط الشيخ العالمة شي     
كان إذا سئل عن فن من العلم ظن        " ابن تيمية   . " سنة بضع وتسعني حتت اسم      

. أنه ال يعرف غري ذلك الفن ، وحكم أن أحداً ال يعرفه مثله            : الرائي و السامع    
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه يف مذهبهم أشـياء ،          

سـواء  -يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه ، وال تكلم يف علم من العلـوم         وال
إال فاق فيه أهله ، واجتمعت فيـه شـروط           -كان من علوم الشرع أو غريها       

. االجتهاد على وجهها 
كان إماماً متجراً يف علوم الديانـة ،        : وقال الذهيب يف معجمه املختصر      
فهم ، كثري احملاسن ، موصوفاً بفـرط        صحيح الذهن ، سريع اإلدراك ، سيال ال       

الشجاعة والكرم ، فارغاً عن شهوات املأكل وامللبس واجلماع ، ال لذة لـه يف               
.والعمل مبقتضاه . غري نشر العلم وتدوينه 

وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعني ومشيخة الـشيوخ ،           : قلت  
.قرأت ذلك خبطه . فلم يقبل شيئاً من ذلك 

-يعىن ابن سيد النـاس  -ذكره أبو الفتح اليعمري احلافظ   : قال الذهيب 
ألفيته ممن أدرك مـن     : يف جواب سؤاالت أيب العباس الدمياطي احلافظ ، فقال          

وكاد يستوعب السنن واآلثار حفظاً ، إن تكلم يف التفسري فهـو            . العلوم حظا   
ديث فهـو  حامل رأيته ، وإن أفىت يف الفقه فهو مدرك غايته ، أو ذاكـر باحلـ     

صاحب علمه ، وذو روايته ، أو حاضر بالنحل وامللل مل ير أوسع من حنلتـه ،                 
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، آه مثلهوال أرفع من درايته ، برز يف كل فن على أبناء حسنه ، ومل ترعني من ر               
.وال رأت عينه مثل نفسه

وله : وقد كتب الذهيب يف تارخيه الكبري للشيخ ترمجة مطولة ، وقال فيها             
وطبقام ، ومعرفة بفنون احلديث ،      . لرجال ، وجرحهم وتعديلهم     خربة تامة با  

وبالعايل والنازل ، والصحيح والسقيم ، مع حفظة ملتونه ، الذي أنفرد به ، فال               
يبلغ أحد يف العصر رتبته ، وال يقاربـه ،و هـو عجيـب يف استحـضاره ،                  

املـسند ،   ، و املنتهى يف عزوه إىل الكتب الـستة      واستخراج احلجج منه ، وإليه      
.ال يعرفه ابن تيمية فليس حبديث كل حديث : حبيث يصدق عليه أن يقال 

س منه صاحب سبتة أن جييز      التم: وملا كان معتقالً باإلسكندرية     : وقال  
طر ، منـها سـبعة أحاديـث        ، فكتب هلم يف ذلك حنواً من ستمائة س        ألوالده

ا إذا نظر فيه احملدث     ، والكالم على صحتها ومعانيها ، وحبث وعمل م        بأسانيدها
. ونبه على العواىل  . ه يف عدة كتب     وذكر أسانيد . خضع له من صناعة احلديث      

.ن يكون عنده ثبت أو من يراجعه عمل ذلك كله من حفظه ، من غري أ

فأما حفظه متـون الـصحاح   . ولقد كان عجيباً يف معرفة علم احلديث   
وأمـا  : قال  .انيه يف ذلك أصالً     فما رأيت من يد   : وغالب متون السنن والسند     

وقت إقامة الدليل    -التفسري فمسلم إليه ، وله من استحضار اآليات من القرآن           
ولفـرط إمامتـه يف     . وإذا رآه املقرئ حتري فيه      . قوة عجيبة    -ا على املسألة    
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ويوهي أقـوال   . يبني خطأ كثري من أقوال املفسرين       . التفسري ، وعظم إطالعه     
.عديدة 

ويكتـب يف   . نصر قوال واحداً ، موافقاً ملا دل عليه القرآن واحلديث           وي
اليوم والليلة من التفسري ، أو من الفقه ، أو من األصلني ، أو من الـرد علـى                   

" وقـد كتـب     : قلت  . حنواً من أربعة كراريس أو أزيد       : الفالسفة واألوائل   
عض األحيـان يف    وكتب يف ب  . وهي أزيد من ذلك   . يف قعدة واحدة    " احلموية  

.اليوم ما يبيض منه جملد 
وله . وكان رمحه اهللا فريد دهره يف فهم القرآن ، ومعرفة حقائق اإلميان             

يد طويل يف الكالم على املعارف واألحوال والتمييز بني صحيح ذلك الزملكاين            
. للشيخ ترمجة لكتـاب واسـم الـشيخ    " إبطال التحليل " خبطه على  كتاب   

.وأثىن عليه ثناء عظيماً . عظيمة وترجم له ترمجة
:لك وكتب أيضاً حتت ذ

رِصت عن احلَجلَّهوصفاتلهالواصفونَماذا يقولُ
رِهالدهو بيـننا أعجوبةُقاهـــرةٌِهللاهو حجةٌ

رِجعلى الفَتهـا أربأنوارظاهــرةٌللخلقِهو آيةٌ

دخل الشيخ مـصر    ملا   -وللشيخ أثري الدين أيب حيان األندلس النحوي      
:ا منها وال أفحلا خريإن أبا حيان مل يقل أبيات: ويقال-واجتمع به 

ماله وزر،داع إىل اهللا فرداً ملا رأينا تـقي الدين الح لنا
خري الربية نور دونه القمرعلى حمياه من سيما األوىل صحبوا

حبر تقاذف من أمواجه الدررخرب تسر بل منه دهره صربا
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مقام سيد تيم إذ عصت مضرقام ابن تيمية يف نصر شرعتنا
وأمخد الشرك إذ طارت له شررفأظهر الدين إذ آثاره درست

ذا اإلمام الذي قد كان ينتظرهيا من حتدث عن علم الكتاب أصخ

-أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال له          : وحكى الذهيب عن الشيخ     
ما كنت أظن أن اهللا بقي خيلق مثلك : -اعه لكالمه عند اجتماعه به ومس

ومما وجد يف كتاب كتبه العالمة قاضي القضاة أبو احلسن السبكي إىل احلـافظ              
أيب عبد اهللا الذهيب يف أمر الشيخ تقي الدين املذكور أما قول سيدي يف الـشيخ                

. يـة   و زخارة حبره وتوسعه يف الـشرعية والعقل       . فاململوك يتحقق كرب قدره     
. وبلوغه يف كل من ذلك املبلغ الذي يتجاوز الوصف          . وفرط ذكائه واجتهاده    

مع ما مجعه   . وقدره يف نفس أكرب من ذلك وأجل        . واململوك يقول ذلك دائماً     
. والقيام فيه ال نعرض سواه      . ونصرة احلق   . اهللا له من الزهاده والورع والديانة       

وغرابة مثله يف هذا    . ىف  باملأخذ األو وأخذه من ذلك    . وجريه على سنن السلف     
.بل من أزمان الزمان

شيخ والثناء عليـه ،     يبالغ يف تعظيم ال   : وكان احلافظ أبو احلجاج املزي      
.مل ير مثله منذ أربعمائة سنة : حىت كان يقول

أنه سئل عـن الـشيخ ؟       : لكاين  وبلغين من طريق صحيح عن ابن الزم      
وغالب . الشك من الفاقل    . و أربعمائة سنة      مل ير من مخسمائة سنة ، أ      : فقال
.أحفظ منه -من مخسمائة : أنه قال : ظنه 
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وكذلك كان أخوه الشيخ شرف الدين يبالغ يف تعظيمه جداً وكـذلك            
املشايخ العارفون ، كالقدوة أيب عبد اهللا حممد بن قوام وحيكي عنه أنـه كـان                

.ما أسلمت معارفنا إال على يد ابن تيمية: يقول 
والشيخ عماد الدين الواسطى كان يعظمه جداً ، وتتلمذ له ، مـع أنـه               

قد شارف مقام األئمة الكبار ، ويناسب قيامه        : وكان يقول   . كان أ سس منه     
.يف بعض األمور قيام الصديقني 

، ب الشيخ يوصيهم بتعظيمه واحترامـه     وكتب رسالة إىل خواص أصحا    
يـر فيهـا     عيان بالد اإلسالم ، ومل    أنه طاف أ  : ويعرفهم حقوقه ، ويذكر فيها      

، نفـسه ، وحاالً وخلقا واتباعا وكرما وحلما يف حـق     مثل الشيخ علماً وعمالً   
وأقسم على ذلك بـاهللا ثـالث   . وقياما يف حق اهللا تعاىل ، عند انتهاك حرماته      

.مرات 

أصدق الناس عقداً ، وأصحهم علمـا وعزمـا ، وأنقـذهم            : مث قال   
ق وقيامه ، وأسخاهم كفا ، وأكملهم اتباعا لنبيه حممـد           وأعالهم يف انتصار احل   

r .               ما رأينا يف عصرنا هذا من تستجلي النبوة احملمدية وسننها مـن أقوالـه
أن هذا هـو االتبـاع      . وأفعاله إال هذا الرجل ، حبيث يشهد القلب الصحيح          

.حقيقة 

ه ولكن كان هو ومجاعة من خواص أصحابه رمبا أنكروا من الشيخ كالم           
.يف بعض األئمة األكابر األعيان ، أو يف أهل التخلي واالنقطاع وحنو ذلك 
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االنتصار للحـق إن    وكان الشيخ رمحه اهللا ال يقصد بذلك إال اخلري ، و          
.شاء اهللا تعاىل

ن الشيخ  كانوا حيبو : وطوائف من أئمة أهل احلديث وحفاظهم وفقائهم        
هل الكالم و ال الفالسفة ، كمـا    ، ومل يكونوا حيبون له التوغل مع أ       و يعظمونه 

هو طريقة أئمة أهل احلديث املتقدمني ، كالشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيـد           
وحنوهم ، وكذلك كثري من العلماء من الفقهاء واحملدثني والصاحلني كرهوا لـه           
التفرد ببعض شذوذ املسائل اليت أنكرها السلف على من شذ ـا ، حـىت إن                

.حابنا منعه من اإلفتاء ببعض ذلك بعض قضاة العدل من أص

تزهده فبحق ، ويف بعـضه      وغالب خطه على الفضالء و امل     : قال الذهيب 
، ومذهبه توسعة العذر للخلق ، وال يكفر أحداً إال بعد قيام احلجـة              هو جمتهد 

.عليه 
ولقد نصر السنة احملضة ، والطريقة السلفية ، واحتج هلا بـرباهني            : قال  

يسبق إليها ، وأطلق عبـارات أحجـم عنـها األولـون      ، وأمور مل  تومقدما
واآلخرون وهابوا ، وجر هو عليها حىت قام عليه خلق من علماء مصر والـشام           
قياما ال مزيد عليه ، وبدعوه وناظروه وكابروه ، وهو ثابت ال يداهن وال حيايب               

يف  ، بل يقول احلق املر الذي أداه إليه اجتهاده ، وحده ذهنه ، وسـعة دائرتـه                
السنن واألقوال ، مع ما اشتهر عنه من الورع ، وكمـال الفكـر ، وسـرعة                 

.اإلدراك ، واخلوف من اهللا ، و التعظيم حلرمات اهللا 
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فجرى بينه وبينهم محالت حربية ، ووقعات شامية ومصرية ، وكم من             
فإنه دائم االبتهال ، كثري االستغاثة     . نوبة قدرموه عن قوس واحدة ، فينجيه اهللا         

راد وأذكار يدمنها بكيفيـة     ، واالستعانة به قوى التوكل ، ثابت اجلأس ، له أو          
وله من الطرف اآلخر حمبون من العلماء والـصلحاء ، ومـن اجلنـد              . ومجعية

واألمراء ومن التجار والكرباء ، وسائر العامة حتبه ؛ ألنه منتصب لنفعهم لـيالً              
.واراً ، بلسانه وقلمه 

. تضرب األمثال ، وببعضها يتشبه أكابر األبطـال         فبها  :اعتهوأما شج 
وقـام وقعـد    . والتقى أعباء األمر بنفسه     . ولقد أقامه هللا تعاىل يف نوبة قازان        

مرتني ، وبقطلوا شاه     -يعىن قازان    -وطلع ، ودخل وخرج ، واجتمع بامللك        
.وكان قيجق يتعجب من إقدامه وجرائته على املغول . ، وبوالى 

وهو أكرب من   . ية تعتريه يف البحث ، حىت كأن ليث حرب          وله حده قو  
. وفيه قلة مدارة ، وعدم تؤدة غالبا ، واهللا يغفر لـه             . أن ينبه مثلي على نعوته      

.وله إقدام و شهامة ، وقوة نفس توقعه يف أمور صعبة ، فيدفع اهللا عنه 

ال وله نظم قليل وسط ، ومل يتزوج ، وال تسرى ، وال له من املعلـوم إ                
وأخوه يقوم مبصاحله ، وال يطلب منهم غذاء وال عشاء يف غالـب        . شيء قليل   

.الوقت 
وما رأيت يف العامل أكرم منه ، وال أفرغ منه عن الدينار والـدرهم ، ال                

وفيه مروءة ، وقيام مع أصحابه ، وسعى يف         . يذكره ، وال أظنه يدور يف ذهنه        
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فَرجِيه ، ودلـق ،     : كآحاد الفقهاء   وملبوسه  . وهو فقري ال مال له      . مصاحلهم  
.وشعره مقصوص . وعمامة تكون قيمة ثالثني درمها ، ومداس ضعيف الثمن 

وهو ربع القامة ، بعيد ما بني املنكبني ، كأن عينيه لـسانان ناطقـان ،                
ورمبا قام ملن جيـئ  . ويصلي بالناس صالة ال يكون أطول من ركوعها وسجود   

وإذا جاء فرمبا يقومون له ، الكل عنده سواء ، كأنـه            من سفر أو غاب عنه ،       
. فارغ من هذه الرسوم ، ولن ينحن ألحد قط ، وإمنا يسلم ويصافح ويبتـسم                

.ه مرة ، ويهينه يف احملاورة مراتوقد يعظم جليس

وقد سافر الشيخ مرة على الربيد إىل الـديار املـصرية يـستنفر             : قلت  
إن : نني ، وتال علهم آيات اجلهاد ، وقـال          السلطان عند جمئ التترسنة من الس     

ختليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهم ، فإن اهللا تعاىل يقيم هلم من ينصرهم               
ومـاً  وإن تتولوا يستبدل ق    (وتال قوله تعاىل    . غريكم ، ويستبدل بكم سواكم      

إال تنفروا يعـذبكم  (وقوله تعاىل ، ]38:حممد[)غريكم مث ال يكونوا أمثالكم
].39:التوبة[)اذاباً أليماً و يستبدل قوماً غريكم وال تضروه شيئًع

وكان هو القاضي حينئـذ      -وبلغ ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد         
فاستحسن ذلك ، وأعجبه هذا االستنباط وتعجب مـن مواجهـة الـشيخ              -

. للسلطان مبثل هذا الكالم 
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اءماألَس
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حرف

)اهلَمزة ( فلاألَ
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·إبراهيمبنالغياينُّأمحد...)-.(....
خبادم شيخ اإلسالم، كان خيدمه ويصحبه، خدمه يف سـجنه،       امللقبهو  

وله فصل يف حكاية تكسري شيخ اإلسالم للحجارة اليت كان يزورهـا النـاس              
.واجلامع لسرية ابن تيمية،يف الكواكب الدراريبأكملهويتربكون ا، وهو

 

·إبراهيمبنالـدينِ برهـانُ ،القاضـي بدرِبنِهاللِبنِأمحد
الزرعي741–688(احلنبلي.(

،كـاين ، وابـن الزمل   اشتغل على ابـن تيميـة      ":قال احلافظ ابن حجر   
فمقتته  ،ودرس باملدرسة احلنبلية ملا سجن ابن تيمية       ،وتقدم يف الفتيا   ،والقزويين

."احلنابلة لذلك
."!الب املعتقدكان أشعريا يف غ":وقال
ومل أجد ذلك لغريه، وللحافظ ابن حجر يف هذا الـشأن نـوع             : قلت

.عرف ذلك حق املعرفة،ومن تتبع كالمه يف الدرر وغريه،!ويل

كـثرياً، تيميـة ابنالعالمةدروسحيضررأيته:"وقال الصالح الصفدي  
وال،لبحثيتكلفالمنصتاًجيلسأثرياً،أثيالًجمداًبهشادمافوائدهمنويأخذ
ولقـي تربه،وسكنحنبهقضىأنإىلويتعلم،بأهدافهيتعلقأنهويرىيتكلم،

انتهى"تعاىلاهللارمحهربه،
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وكان له قدرة على حماكاة اخلطوط، وكان يعتين بكتابة عنواين الكتـب            
عليها، يكتبه لنفسه وللناس، وتعلم اللغة التركية فلم جيد من جياريه فيها، وكان            

.فصيحا حسن العبارة يف العربية
.وكان ذكيا أملعيا عايل اهلمة مجيل الشكل واملنظر

منالناساجتلىوالنظرياً،لهزرعٍمناملوتحيصدمل :"قال الصفدي 
أصـول وجـود الشروع،منفيهاورالفروع،أتقنمنرياً،قمراًمثلهحوران

النحويفوبرعاإللباس،منحصلامفيههلموأوضحالناس،فيهاوشغلالفقه
بـه يأتملمباوحدهفيهاوأتىالفرائض،وقرأومهر،غوامضهومارسوظهر،

وكتـب االكتـساب، عنالوقادبذهنهوغيناحلساب،يفاشتغلرائض،ألف
انتهى"الطرائقأحسنفيهوسلكالفائق،املنسوب

 

الدين ابن مؤيد الدين أبو     ، جمد   القالنسيبنمحزةبنأسعدبنإبراهيم·
).765-(...إسحاق التميمي
مبـسند الوزراءستعنحدثفاضالًخرياًديناًكان :"قال ابن حجر  

".الشافعي
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قـال ،حسانواإلالربكثريالقرآنلتالوةمالزم:" وقال ابن ناصر الدين   
،مـشيخته يفخبطـه وجدتهفيمااليونيينسليمانبنحممدبنعلياحلسنبوأ

مسعـت -تعـاىل اهللارمحه-املذكورالقالنسيابنيعينالدينجمدشيخنا:لقا
:يقولتعاىلعنهاهللارضي-تيميةابنالدينتقياالسالمشيخ

لِواَأليفوجتيارويدمنشيلِلَّداملُكسريِمبثلِيلمن
انتهى"

 

 
).730–684(املنبجيخلفبنحممدبنخليفةبنإبراهيم·

وكانـت  ،بصحبته جدا  وانتفع ،وكان ال يفارقه   ،م الشيخ تقي الدين   الز
.له اليد الطوىل يف مناصحة الكرباء والرؤساء وغريهم

 

أبو إسحاق،   ،الدمشقياآلمدياهللاعبدبناآلمديداودبنإبراهيم·
).797-(...نزيل القاهرةبرهان الدين،
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،وامتحن حببـه   ،ر يف مسائله  وكان يناظ  ،أسلم على يد الشيخ ابن تيمية     
وينهى عن املنكـر بتـؤدة       ،وكان يأمر باملعروف   ،ونسخ خبطه غالب تصانيفه   

.وسكينة ورياضة
اآلمـدي إبراهيمإسحاقأبوالدينبرهانالشيخ :"قال ابن تغرى بردى   

".تيميةابنأصحابأحداحلنبليالفقيهالدمشقي

 

أبو إسحاق  ،الدمشقيمنصوربنيونسبنالقواسحممدبنإبراهيم·
).761-677(القواس

وخدمه  ،]بدر الدين احلسن بن علي    [دكان صحب ابن هو   : قال احلسين 
.والزم ابن تيمية،نقله ابن حجر،مث هجره

وحدث عن ابن البخاري وغريه، وكان من أعيان عصره، ومن الزهـاد            
.العباد رمحه اهللا
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).725-(....إبراهيم بن منري الصباح البعلبكي·
،الـشرقية باملأذنةامقيمبالصالحاورمشهكان :"قال ابن كثري يف ايته    

حافلـة جنازتهوكانت،الصغريبالبابودفن،احملرممستهلاألربعاءليلةتويف
بـن الـدين تقيالشيخلسامالزموكان،صابعاألرؤوسعلىالناسمحله
انتهى"تيمية

 

بن حمسن بن معن بن عمار، تقـي الـدين الـصاحلي            أبو بكر بن شرف     ·
).728-653(احلنبلي

الدينومجالالناصح،بنالوهابوعبداليسرأيبوابنالدائمعبدابنمنسمع
احلنبلـي، الدينمشسوالشيخالشريازي،بنالرمحنعبدوالنجمالصرييف،بن

.وغريهمالبخاريوابن
تعاىل،اهللارمحهاجلوزيةقيمبنحممددينالمشسالشيخأخربين :"قال الصفدي 

".تصانيفولهاالشتغال،يفتيميةبنالدينتقيالشيخرفيقهو: قال
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، احلزاميالواسطيعمربنمسعودبنالرمحنعبدبنإبراهيمبنأمحد·
-657(ابن شيخ احلـزاميني    ،أبو العباس  ،أو رضي الدين   عماد الدين 

711.(

خ الطائفة األمحدية، ونشأ بني أتباع تلك الطائفة، ولكنـه          كان أبوه شي  
فـاجتمع رزق حب احلق والنفور عن البدع، وأهلم طلب العلـم يف صـغره،              

.وغريهالفارويتالدينعزكالشيخبواسطبالفقهاء
ـا وصحببغداد،دخلمث،الشافعيمذهبعلىالفقهمنشيئاًوقرأ

مـدة بالقـاهرة وأقام. منهمجبماعةةمبكواجتمعوحجالفقهاء،منطوائف
الطوائفمنشيءإىلقلبهيسكنوملالفقهاء،طوائفوخالطخوانقها،ببعض
.احملدثة

حئلوامنيطلبهماعندهمفوجدالشاذلية،بالطائفةباِإلسكندريةواجتمع
طريقتـهم واقتفـى ـم، وانتفععنهم،ذلكفأخذوالسلوك،واحملبةاملعرفة،
.وهديهم

وصحبه فدله على مطالعـة      ،وقد دمشق، ورأي شيخ اإلسالم ابن تيمية      
فأقبل عليها بنهم شديد فلخص ذيب ابن هشام لـسرية ابـن             ،النبويةالسرية

،إسحاق يف كتاب مفرد، مث أقبل على مطالعة كتب احلديث والسنن واآلثـار            
للـرد علـى   ا وفروعا، مث تفرغ    لك جدا، واعتىن بأمر السنة أصولً     وحبب إليه ذ  

طريقة وكشف عورام، وألف تآليف كثرية يف ال       ،املبتدعة فهتك أستار االحتادية   
     يث واألثر، وكانـت لـه     ا كثري من متعبدة أهل احلد     النبوية يف السلوك انتفع
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عناية بالفقه فاختصر كتاب الكايف يف مؤلف مفرد أمساه البلغة، وشرع يف شرح             
، ولكـن   )مدارج السالكني (بن القيم يف    منازل السائرين للهروي الذي شرح ا     

.الواسطي مل يتمه

.وكان صاحب حال وسلوك حسن ومكاشفة 
.وكان جيله ويعظمه". وقتهجنيدهو:"قالأثىن عليه الشيخ ابن تيمية و

وانقطـاع وعبادة،نسكصاحبعارف،صاحلرجل :"وقال الربزايل 
طريقإىلداعيةوهو. الصحيحالتصوفيفمتنيكالموله. الدنياعنوعزوف

.عبارتهمنأبسطوقلمةتعاىل،اهللا
مقـدار إاليكتبوالالنسخ،منيتقوتوكان. النبويةالسريةواختصر

، "حمفوظـة وأوقاته. هلممعظماًاحلديث،ألهلحمباًوكان. الضرورةبهيدفعما
.عن معجم الربزايلهكذا ذكره ابن رجب يف ذيل الطبقات

. تعـاىل اللّـه إىلمنقطعاًالشأن،كبريعارفاًسيداًكان :"وقال الذهيب 
. النـادر يفإالشـيئاً أحدمنيقبليكادوالويتقوت،باألجرةينسخوكان
اإلحتاديـة علىالردويفتعاىل،اللّهإىلوالسريالسلوكيفعديدةأجزاءصنف

يمزهـا ات،الصفيفالصاحلالسلفومذهبهالسنة،إىلداعيةوكان. واملبتدعة
طريقتهحميبدمشقخلفأعلموالصحبوه،مجاعةبهانتفعوقدجاءت،كما
".مثله
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ومات يف أثناء غيبة شيخ اإلسالم عن دمشق حيث إنه غاب عنها سـبع              
الشيخغيبةأثناءيفتويفوقد :"قال كما ذكر ابن عبد اهلادي،     سنني وسبع مجع  

القـدوة اإلمامالشيخ:منهماموسادأصحابهكبارمنواحدغريدمشقعن
الواسطيعبدالرمحنبنابراهيمبنأمحدالعباسأبوالدينعمادالعارفالزاهد

ربيعشهرمنوالعشرينالسادسالسبتيومتويفاحلزامينيشيخبابناملعروف
.وسبعمائةعشرةإحدىسنةمناآلخر

العبـادة علىامتوفراهللاإىلامنقطعالشأنكبرياورعاصاحلًارجلًوكان
وأوصاهمالشيخأصحابمنمجاعةإىلوبعثهارسالةكتبقدوكانوالسلوك

ثنـاء الـشيخ علـى فيهاوأثىنطريقتهاتباععلىواحلثالشيخمبالزمةفيها
اعظيم."

مـن النـاس أحدثماعرفتموقد :"ومما قال يف تلك الرسالة النفيسة     
اجلهميـة مقابلةيفاليومفأنتم،والعواموالصوفيةوالفقراءالفقهاءيفاألحداث

مـا تصلحون،اهللادينمنأضاعوهماحفظيفورسولهاهللانصرمتالفقهاءمن
مـن علمهيفينفذملمنمقابلةيفاأيضوأنتم،اهللاصفاتتعطيلمنأفسدوه
اهللانـصرمت قـد فـإنكم ،األئمةتقليدجمردعلىومجداهللارسولإىلالفقهاء
اتأسياألئمةأقوالواحتاد،والسنةالكتابمنأصولهإىلالعلمتنفيذيفورسوله

.هلماتقليدالم
منواحلريريةاألمحديةمنالفقراءأنواعأحدثتهمامقابلةيفاأيضوأنتم

ديـن عنواإلعراض،والصبيانالنساءومؤاخاة،والتصدية،املكاءشعارإظهار
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يفوتقليدهم،شيوخهمإىلواستنادهم،مشاخيهمعنمكذوبةخرافاتإىلاهللا
.السماءمنأنزلهالذياهللادينعنوإعراضهم،وخطائهاحركامصائب

سـبق مـن جتاهدونكمااأيضالصنفهذاجتاهدوناهللاحبمدفأنتم
مـا الـدين مـن تقومون،جهلوهماوعرفتم،أضاعوهمااهللادينمنحفظتم
.أفسدوهمامنهنوتصلحو،عوجوه

الرسـوم مـن أحدثوهوماوالفقهاءالصوفيةرمسيةمقابلةيفاأيضوأنتم
الرزقلنيلوالسجادةواإلطراقباللباسالتصنعمناالبتداعيةواآلصارالوضعية

الكـالم وتنميـق الدرسحضرةيفالواسعةواألكمامالبقيارولبساملعلوممن
،واإلدرارللـرزق اواستجالبللمناصبافظًحراكعنياملدرسيديبنيوالعدو
الحيـث مـن قلومففسدت،سواهوتأهلواغريهاهللاعبادةيفهؤالءفخلط

.للمعلومويلبسون،للمعلومبلاهللالغريجيتمعون،يشعرون
ديـن مناكثريفضيعوااملعلوموالةيراعونحركامأغلبيفوكذلك

.عوجوهماوقومتم،ضيعوهماأنتموحفظتم،وأماتوهاهللا
مـن والـصوفية الفقراءمنالزنادقةأحدثتهمامقابلةيفأنتموكذلك

والـصدرية والعربيـة كاليونـسية املخلوقـات وتأله،واالحتادباحللولقوهلم
عـن وأعرضواوقلبوهتعاىلاهللادينبدلواهؤالءفكل،والتلمسانيةوالسبعينية

ويستهينونللحقامظهروجيعلونه،شيخهميتأهلونفاليونسية؛اهللارسولشريعة
بواطنـهم يفوقرملا؛واحملاالتوالسفاهةوالصولةبالفرعنةويظهرونبالعبادات

.اهللاورسوليونسالشيخوقبلتهمالفاسدةاخلياالتمن
.بأفعاهلمبهويكفرونبألسنتهمبهيؤمنونمبعزلعنهمايدوالقرآن
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يفمتحركالأنباعتبارللحقامظهرالوجودجيعلوناالحتاديةوكذلك
الظـاهر بنييفرقالمنوفيهم،غريهاألشخاصيفناطقوال،سواهالسكون
عـني وبـني املوجـة عنيبنييفرقفال،البحركموجاألمرفيجعل،واملظهر

مـن أرادمايفعلمث،لسانهعلىفينطق،اهللاأنهيتوهمأحدهمإنحىت؛البحر
صـار املعبـود ومنالعابدفمنالثنويةارتفاعيعتقدألنه؛واملعاصيفواحشال

.والزواياالربطيفالصنفذااجتمعنا،اواحدالكل
،ورسـوله اهللاتنـصرون اأيـض هؤالءوجهيفقائموناهللاحبمدفأنتم

فإن،عوجواماتقوميوعلىأفسدواماإصالحعلىوتعملون،دينهعنوتذبون
يفبالغوابل،عوجواوالأفسدوا:يقالفال،أثرهوقلعواالدينرسمحمواهؤالء
مبهمـا هـؤالء جبهادالقياممناهللاعندأفضلقربةوالأثرهوحموا،الدينهدم

اهللاديـن يفأحلدمنكلجهادوكذلك،والعامللخاصمذاهبهموتبينيأمكن
:قيلكماوقولفتنةمنكانماذلكيفكائناوشريعتهحدودهعنوزاغ

يلُحالردجأماحليأقامأبايلفالاحلبيبرضيإذا

.املستعانوباهللا
مـا تـصلحون واألجنـاد األمراءجبهادقائموناهللاحبمدأنتموكذلك

مبـا اهللابديناجلهلعنالناشئةالسريةوسوءواإلجحافاتاملظاملمنأفسدوا
حبمدفأنتم،سنةسبعمائةلهاليومألناهللارسولعنالعهدلبعدوذلك،أمكن

.ودثرذلكمندثرماجتددوناهللا
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تعظـيم مـن أحدثوامماالعامةوجوهيفقائموناهللاحبمدأنتموكذلك
والتوسـل واألحجارالقبوروتقبيلوالشعاننيالبيضومخيسوالقلندسامليالدة
.عندها

رسـول بعثوإمنا،واجلاهليةىالنصارشعائرمنكلهذلكأنومعلوم
تعـاىل اهللابعثـه ،خملوقاتهمنشيٌءمعههألَيوال،وحدهويعبداهللاليوحداهللا

مـا بإصـالح قائموناهللاحبمدفأنتم،واألعيادواألديانالشرائعجلميعاناسخ
.ذلكمنالناسأفسد

لكيـد اأهلالفقهاءمارقيمنالبدعهذهينصرمنوجوهيفوقائمون
احلـق نـصر عنهياليتوالقلوبالفاسدةاملقاصدأهلاهللاألولياءوالضرار

.حائدة
والنـصارى التتروجوهيفقيامكمذكرعنالضعيفهذاأعرضوإمنا

.والضالالتالبدعأهلوأصنافوالقدريةواملعتزلةوالرافضةواليهود
والدعتـهم ببـرد قائمونأميزعمونذمهمعلىمتفقونالناسألن

،اللقـاء عنوجيبنونيعلمونبل،تقومونكماعليهمالردحقبتوفيةيقومون
.أعراضهمعلىوإبقاءمناصبهمحلفظالالئمةاهللايفوتأخذهمجياهدونفال

القيـام حقهؤالءمثلوجوهيفاهللابدينيقوممننرفلمالبالدسافرنا
بنـصرة بقيـامكم -اهللاشـاء إن-هؤالءوجوهيفالقائمونفأنتم،سواكم
يقومـون أمالناسمنادعىمنخبالفالقيامحقاهللاأيدهوشيخناشيخكم

.بذلك
اعوجاجهوتقوميدينهنصرةمنفيهاهللاأقامكماعلىإخواينياافصرب

قالئلأيامهيوإمنا،الئملومةفيهتأخذكموالباهللاواستعينوا،أعدائهوخذالن
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شـاء إنأوليائهمنبهقاممنونصرةونصرهإقامتهاهللاتوىلقدمنصوروالدين
.اوباطناظاهراهللا

واألفعـال واألمـوال األنفـس منأمكنكممافيهأقمتمفيماوابذلوا
مـا عرفتمفلقداهللارسولأصحاببسلفكمبذلكتلحقواأنعسىواألقوال

:اجلذععلىصلبحنيخبيبقالكمااهللاذاتيفلقوا
عِزمملوٍشأوصالِعلىيباركيشأوإناإللهذاتيفوذلك

وما،هاشمبينشعبيفوالفاقةالضرمناهللارسوللقيماعرفتموقد
املهـاجرون لقيوما،احلبشةإىلواهلجرةالتعذيبمناألولونالسابقونلقي

،والعراقالشأمادجهويفالردةأهلقتالويفمعونةبئرويفأحديفواألنصار
.ذلكوغري

فكـذلك ،إليهاوشوقًلهاحبهللاوأمواهلمنفوسهمبذلواكيفوانظروا
وخبطـه وبقولـه بفعلهواستطاعتهإمكانهقدرعلىمنكمكلاهللارمحكمأنتم

مـن بـشيء اهللاعاملمنخييبالأنأرجوجهادذلككل،وبدعائهوبقلبه
الزيـغ ألهـل مزامحةمهمكمإالفيهيكنمللووذلكيفإالعيشالإذ؛ذلك

اجلهـاد منوذلكاهللادينيفاستقامتهموتطلبوناهللايفتبغضومهلممشوشة
.تعاىلاهللاشاءإنالباطن

واعرفـوا ،بذلكقيامكممنعليكماهللاأنعمماحقإخوايناعرفوامث
هـذا يفولنـا لكمقامأأنوهو،عليهاتعاىلاهللاواشكروا،ذلكإىلطريقكم
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عـن بـه وكـشف ،القلوبأقفالبهاهللافتحالذيالشيخسيدنامثلالعصر
ومل،الفـرق هذهبنيالعقلتاهحيثالضالالتوحريةالشبهاتعمىالبصائر

.الرسولدينحقيقةإىليهتد
اهللاكشفحىتالرسولدينعلىأنهيدعيمنهمكالأنالعجبومن

وارتـضاه السماءمنأنزلهالذيدينهحقيقةعنالرجلهذابواسطةولكملنا
.لعباده

الفـرق هـذه بنيأعمارهميعيشوناأقوامالدنياآفاقيفأنواعلموا
.هكذاإالاإلسالميعرفونفالاإلسالمحقيقةالبدعتلكأنيعتقدون

ملكبنيمناهلجرةمنالسبعمائةرأسيفلكمأقامالذياهللافاشكروا
النـور ـذا لكـم وبني،شريعتهجإىلوإيانابهاهللاوهداكمدينكمأعالم

املـستقيم مـن الزائـغ تعرفـون فصرمت،واحنرافامالعبادضالالتاحملمدي
يضرهمالالذيناملنصورةالطائفةأنتمتكونواأنوأرجو،السقيممنوالصحيح

.تعاىلاهللاشاءإنمابالشوهم،خالفهممنوال،خذهلممن

أظهـركم بـني هـو الذيالرجلهذاحقفاعرفواذلكعلمتمإذامث
فمـن وقدرهوحقهالرسولدينعرفمنإالوقدرهحقهيعرفوال،وقدره

عـرف ،يستحقهمبوقعقلبهمن-وسلموآلهعليهاهللاصلى-الرسولدينوقع
فـسادهم ويـصلح معوجهمميقواهللاعبادأظهربنيالرجلهذابهقامماحق
وجهلـت الـدين فيهاحنرفالذياملظلمالزمانيفإمكانهجهدشعثهمويلم

علـى والقابض،امعروفًواملنكرامنكراملعروفوصار،البدعوعهدت،السنن
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الظلماتهذهيفالنورهذابإظهارقاممنأجرفإن،اجلمرعلىكالقابضدينه
الـشرعي األمـر حيثيةمنأنتمعرفتموهإذاهذايعرفالوخطرهيوصفال

معرفـة إىليقودهومنالباطناألمرمنأخرىحيثيةمنعرفوهقومفهناالظاهر
مـن واالحتظاءأنوارهابأشعةقلبهواتصالذاتهوعظمةوصفاتهتعاىلاهللاأمساء

الغيبإىلالشهادةومنالباطنإىلالظاهرمنونفوذهأذواقهاوأعلىخصائصها
ميكـن المماذلكوغرياألمرعاملإىلاخللقعاملومنالشهادةإىلالغيبومن

.كتابيفشرحه
،الـشرعية اهللابأحكامعارفبذلكعارفتعاىلاهللاأيدكمفشيخكم

هـذا ومثـل ،الذاتيةوصفاتهأمسائهبأحكامعارف،القدريةبأحكامهعارف
قـال كمـا واألرضالسماءطبقاتبنياألمرترتلببصريتهيبصرقدالعارف

بيـنهن األمريترتلُمثْلَهناألرضِومنسماواتسبعخلَقالَّذياللَّه  (تعاىل
شـيءٍ بِكُـلِّ أَحـاطَ قَـد اللَّـه وأَنَّقَـدير شيٍءكُلِّعلَىاللَّهأَنَّلتعلَموا

].12:طالقال[)علْما
إىلشاخصةبصائرهموهؤالء،الشهادةعامليفجيريمباحيسونفالناس

ونـوا فال،ترتهلاعنداأحيانايشعرون،األقداربهجتريماينتظرون،الغيب
حكـى كمافإم،مأوقامواشتغال،اخللقمعانبساطهميفهؤالءمثلأمر
أنـا :فقال؟اخللقبنيتعاىلاهللاعلىتنادىكمله:قيلأنهاهللارمحهاجلنيدعن

.اهللايديبنياخللقعلىأنادي
يفحرماتـه وحفظ،ألوامرهواالنفعال،معهاألدبحفظيفاهللافاهللا

غيبتـه ورد،وتنقـصه أبغـضه منوجمانبة،أحبهمنوحب،والشهادةالغيب
.احلقيفلهواالنتصار
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سالنـا وعـرف ،األقـاليم إىلسافرمنهناأناهللارمحكمواعلموا
أدميحتـت   يرملواهللامثواهللامثفواهللا،أحواهلمغالبعلىوأشرف،وأذواقهم

حـق يفاوحلماوكرماواتباعاوخلفًاوحالًاوعملًاعلمشيخكممثلالسماء
اعلموأصحهماعقدالناسأصدق،حرماتهانتهاكعنداهللاحقيفاوقيام،نفسه
وأكملـهم اكفًوأسخاهممهةوقيامهاحلقانتصاريفوأعالهموأنفذهماوعزم
انتهى، وهي بكامها يف ترمجة ابن عبـد اهلـادي لـشيخ            ...."حممدلنبيهاتباعاً

.اإلسالم ابن تيمية
قـال الـشيخ    :" وقال ابن عبد اهلادي يف خمتصر طبقات علماء احلديث        

هو شـيخنا   : وقد ذكره  -وكان من الصاحلني العارفني    –عماد الدين الواسطي    
يد اإلمام، األمة اهلمام، حميي السنة، وقامع البدعة، ناصر احلـديث مفـىت             الس

الفرق، الفاتق عن احلقائق وموصلها باألصول الشرعية إىل الطالـب الـذائق،            
اجلامع بني الظاهر والباطن، فهو يقضي باحلق ظاهرا وقلبه بالعلى قاطن، أنوذج            

ام تقي الدين أبو العباس أمحد بن       اخللفاء الراشدين، واألئمة املهديني، الشيخ اإلم     
عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية أعاد اهللا بركته، ورفع إىل مـدارج العلـى             

.درجته
واهللا مث واهللا مث واهللا مل أر حتت أدمي السماء مثلـه            : مث قال يف أثناء كالمه    

يف حـق   علما وعملًا وحالًا وخلقًا واتباعا وكرما وحلما يف حق نفسه، وقياما            
انتهى"مث أطال يف الثناء عليه. اهللا عند انتهاك حرماته

قد شارف مقام األئمة الكبار، ويناسب قيامه يف بعض األمـور           :" وقال
".قيام الصديقني

.وكان يعظمه جدا ويتتلمذ له مع أنه أسن منه رمحه اهللا وعفا عنه
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بـن حممـد بنأمحدبنحممدبنعمربناهللاعبدبنحسنبنأمحد·
الفضلأيبالدينشرف،القضاةقاضي،حممدوأبوالعباسأبو،قدامة

عمـر أيباإلسـالم شـيخ بنالفضلأيبالدينشرفاخلطيببن
قاضـي بـابن املعـروف ،احلنبلـي الدمـشقي الصاحلياملقدسي

).771-693(اجلبل

مسع أمحد بن عبد املؤمن الصوري خامتة تالمذة املوفـق بـن قدامـة،              
عيل بن الفراء، وحممد بن علي الواسطي، ومجاعة أخر، وأجاز لـه أبـو              وإمسا

مي الذكر  عايل الكعب بعيد الصيت قد     العلم يف اكان بارع الفضل بن عساكر، و   
، صاحب نظم ، أفىت يف شبيبته بإشارة الشيخ ابـن      ذا ذهن سيال وذكاء وحفظ    

، وازدحـم   67ويل القضاء سنة  وعليه خترج يف الفقه وغريه،      تيمية وإجازته ،    
الفضالء والعامة عليه ، وكان صاحب نوادر وخط حسن، ذكـره الـذهيب يف              

.ختص وله ترمجة يف الدرر الكامنة، واملنهل الصايفاملعجم امل

القصد املفيد يف حكم التوكيد، والكالم      كتاب الفائق ، و   : ومن تصانيفه   
ن، والـرد علـى     ، ومسألة رفع اليدي   )ناس اختذوين أأنت قلت لل  (على قوله تعاىل  

الكيا اهلراسي، وتنقيح االحداث يف رفع التيمم لألحداث، وشرح املنتقى، وقطر           
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الغمام يف شرح أحاديث األحكام، ومسألة املناقلة، وجمامع أخرى يف فنون شىت            
.ال تضبط

حممـد بنيوسفالدينجاللوويل قضاء احلنابلة يف دمشق عوضا عن        
وسـتني، سـبع سـنة رمضانشهرثامنثالثاءاليوميفاملرداوياهللاعبدبن

إحـدى سـنة رجبعشرثالثتويفأنإىلاملنصبيفودامسريته،ومحدت
.املقدسيعليبنحممدبنعليالدينعالءبعدهوويلوسبعمائة،وسبعني

:وذكر ابن تغرى بردى يف النجوم الزاهرة من شعره يف ابن تيمية
طاميكالبحردأمحوشيخيإماميوكذاأمحدنبيي
رامِالكسلِالرسيدشفاعةَأرجووبذاكأمحدوامسي

.وكذلك ذكره يف املنهل الصايف
ورجاؤه شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم مبجرد االسـم رجـاء            : قلت

بأن من وافـق    ) وال أصل له  (باطل ال ينفع، ولعله يعتمد يف ذلك على ما ورد           
.ليه وسلم حقت عليه الشفاعة، واهللا أعلمامسه اسم النيب صلى اهللا ع

كـان وصفه،ميكنالالتفسري،يفطويلباعلهكان :"وقال ابن رجب  
ولهالسامي،احمللوالدنياالدينشرفويفالعايل،القدموالفروعاألصوليفله

ابـن تلميـذ وهـو ال؟وكيفاألولية،القدميةوالفنوناألدبيةبالعلوممعرفة
ىانته"تيمية
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عـشرة : فقلـت شعر؟بيتأحفظإينتقولكم: مرةيلقال :"وقال
احلديثسردإذاوكانللعرب،قصائديعددوشرعضعفها،بل: فقال. آالف

انتهى"العلماءمذاهبسردحفظيفآيةوكاناِإلنسان،يتعجب
:ومن شعره

املطلبِهلذاجهدييفتلْذفخأشقراباحصأُبأندتهِجولقد
بِرجماألنامِيفمسكلِّعنتبنكمااللئيمِعنالطباعبوتن

بِدحأَأو،أعرجٍأو،سجٍكومعوأشقراالرجاليفشناطاًفاحذر
بِبحمغريبدراج،أَزرقاًأوةهبجخارجالصدغني،غائرأو

بِرفجذاكخالفتوإنحقت،حبقيقةخربةٌمقايلهذا

 

الربكـات أيببـن حممـد بناحلسنبنالرمحنعبدأمحد بن رجب    ·
، رجـب بنالدينزيناحلافظالعالمةوالداملقرئالبغداديمسعود

...).-706(شهاب الدين أبو العباس
الشيوخمنمجاعةعنوأخذبالرواياتالقرآنقرأ:" قال ابن ناصر الدين   

وذكـر فريدةملخصةبتراجمدةمفيمشيخةلنفسهوخرجاملروياتمنكثريا
".إليهباملودةومييلحيبهوكانعليهواثىناالسالمبشيختيميةابن

 
ثابـت بـن القـاهر عبدبنحممدبناملاكسيينالغالبعبدبنأمحد·

).795–710(الدمشقياملاكسيين
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.ذكر ابن حجر أنه مسع ابن تيمية، وكان عارفًا بأيام الناس

 

 
حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسني بن إمساعيل بن وهب             أمحد بن ·

بن حمبوب، تاج الدين أبو العباس املعري احلمريي البعلي الدمـشقي           
...).-701(الشافعي

عبدالفضلأبو:منهم،غفريجممنهومسع،الكثريأسند:" قال ابن ناصر الدين   
،سندبنوحممد،البناءنبوعلي،اهليثميبكرأيببنوعلي،العراقيبنالرحيم

،مـرة غريوروى،منهومسع،الدينتقيالشيخلقي. العلماءمنواحدوغري
تيميةبنأمحدالعباسأبوالدينتقياالسالمشيخنشدناأ:قالماذلكمنعنه
".بيتنيفذكر-تعاىلاهللارمحه-

 

).728بعد-(....احلنبليالبعليمريبنحممدبنأمحد·

، وأخذ من   وتتلمذ عليه  ،مث اجتمع به وأحبه    ،منحرفًا عن ابن تيمية   كان  
.علمه وسلك طريقته
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وتكلم يف مسأليت التوسل     ،وكان شديدا على الصوفية حىت عرف بذلك      
وهـي   بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وزيارة القبور على طريقة الشيخ تقي الدين           

حضره وسجنه وقامت عليه    فأ ،وامتحن يف ذلك وطلبه األخنائي     طريقة السلف، 
فـأثىن   ،725العامة حلطه على الصوفية وعقد له جملس بني يدي السطان سنة            

وعارضهم األمـري أيـدمر      ،عليه بدر الدين بن جنكلي وبدر الدين بن مجاعة        
تكـون كادتحىتوجنكليهووتفاوضشيخهوعلىعليهفحط،احلظريي

،اجلـيش ياظرللفخرالقوللظفأغالنائبألرغوناألمرالسلطانففوض،فتنة
إىلاألمـر فآل،بالباطلعليهتعصبواوأم،علمٍبغريللصوفيةيسعىأنهوذكر
محـار علىشهرهمثأدماهحىتمربحاًضرباًحبضرتهفضربه،منهاملالكيمتكني
اهللاصلى-اهللارسولحقيفيتكلممنجزاءهذاعليهنوديمث،مقلوباًأركبه
إىلأمرهفآلفيهشفعمث،السجنإىلأعيدمثتقتلهالعامةفكادت-وسلمعليه
.دمشقإىلوترددبهوأقامبأهلهفرحلاخلليلإىلالقاهرةمنسفرأن

وهذا حال العامة والغوغاء مع دعاة احلق يف كل زمان وهللا سنة كونية يف             
حـص  خلقه أن ينصر أولياءه ويعلي كلمته فيبني احلق وترتفع الـدرجات ومت           

.الصدور، واهللا املستعان
ومـن  :"وله رسالة مهذبة رائقة بعثها إىل تالمذة شيخ اإلسالم، قال فيها          

نام، ونشر علم هذا اإلمام، الذي اختطفـه        صيحة األ أراد عظيم األجر التام، ون    
لومه املتفرقة الفائقة، مع تكرار    من بيننا حمتوم احلمام، وخيشى دروس كثري من ع        

يام، فالطريق يف حقه هو االجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاتـه           الليايل واأل مرور
الصغار والكبار على جليتها من غري تصرف فيها وال اختصار، ولو وجد فيهـا              
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كثري من التكرار، ومقابلتها تكثري النسخ ا وإشاعتها، ومجع النظائر واألشـباه            
ننا مجيعا بكمال   يف مكان واحد، واغتنام حياة من بقي من أكابر اإلخوان، فكأ          

انتهى"الفوت وقد حان، ويكفينا ما عندنا  مع ما فرطنا من عظيم األسف

حتصيل كـراريس الـرد   : وإن مما أحث مهمكم الصاحلة عليه   :" ...وقال
على الفالسفة ، ألنه ليس يف الوجود ذا املؤلف نسخة كاملة غري النسخة اليت              

شيخنا، وأخربين الشيخ شرف    خبطي وكانت يف اخلرستان الشمايل من مدرسة        
الدين رمحه اهللا أنه أودع اموع يف مكان حريز، وقد شح علي بإنفـاذ هـذه            

انتهى"الكراريس وقت الذهاب إىل الشام، وال قوة إال باهللا

ويف اجلملة هي رسالة ماتعة يوصيهم فيها بتتبع خمطوطات كتب الـشيخ            
أخذ ذلك عن كاتب الـشيخ  وكتابتها يف نسخ وإشاعتها ومقابلتها وحيضهم يف   

الشيخ مجال الدين املزي، لعلمـه       ا يف ذلك  أيب عبد اهللا ابن رشيق، وأن يراجعو      
ابـن  : مبقاصد الشيخ وسعة إطالعه وخربته، وكذلك مراجعة الشيخني اجلليلني        

قيم اجلوزية، والقاضي شرف الدين لتبحرمها يف دراية املباحث العقلية واألصولية           
.يف كتب الشيخ

 

ابـن مفرجبناحلسنبنبدربنمظفربنحممدأيببنأمحد بن مظفر   ·
).758-675(، شهاب الدين أبو العباسالنابلسيبنبكار
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بـن الـدين وتقي،بلبانوابن،مكيبنتزينبمنمسع:" قال الذهيب 
الطلـب علىوأكب.كثريوخلق،اخلالقعبدوالتاج،القواسوابن،الواسطي

عـن نفـور طباعهويف،زعارةخلقهويف،وخرجوكتب،مدةوترافقنا،ازمان
".وغريهماحملدثني

نقل ابن ناصر الدين من خطه أنه مسع كتاب جمايب الدعوة البن أيب الدنيا              
.علي الشيخ زين الدين الفارقي بقراءة الشيخ ابن تيمية

العالمـة العاملماماإلالسيدالشيخوشيخناسيدنابقراءة:" نقل من خطه  
شـيخ األنـام بركةاملسلمنيقدوةالعلماءمجالالورعالزاهدالقدوةاحلافظ

الـسالم عبدبناحلليمعبدبنمحدأالعباسأيبالدينتقيالعصرمامإاالسالم
ذكـر مث-بركتـه مـن وأعـاد مدتهيفاهللافسح-احلنبلياحلراينتيميةبن

،النوريـة احلديثبداراخللويينوقفنسخةعلىوآخرون:قالمث،السامعني
بنمظفربنمحدأالسماعهذاكاتب:منهم،هاللبنالدينجنمملكونسخة

الـسبت يوميفوثبتذلكوصح،-عنهاهللاعفا-النابلسيمظفربنحممدأيب
هللاواحلمـد بدمـشق العذراويةباملدرسةوستمائةوتسعنيثالثرجبشهر

".وحده

 

).762–701(الزرعيموسىبنأمحد·
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وكان جريئًا مقـداما     وتفقه به وخترج،   كان من كبار أصحاب الشيخ ،     
على ملوك التتر، ورفع كثريا من املظامل وانتفع الناس به وتردد علـى القـاهرة               

.مرارا، وقصده الغوغاء للتربك حىت ذاه صيته فكان نواب الشام يترددون عليه
مـن بـزرع يقيموكان،وقدمكراماتلهكان :"قال ابن تغرى بردى   

بـاع إذافكانالصوف،منبيدهالعيبعملمنيتقوتوكاندمشق،أعمال
لـه وكانبقي،ماويأخذالزيادةيتركقيمتهاعنزادتفإنمثنها،أخذالعباءة

".شيئاًأحدمنيقبلالوكانالناس،عندكبريةوشهرةمريدون

األمـري وكلم يف شـأنه      ،هرةوقدم مع الشيخ ابن تيمية ملا جاء إىل القا        
بـن حممدالناصرامللكبالسلطاناجتمعمثوأمعن،أمره،يفاجلاشنكريبيربس

.زرعألهلمظلمةرفعيفوكلمهوسبعمائة،عشرةاثنيتسنةيفقالوون
".الرجلهذامنأهيبرأيتما:"وملا خرج من عنده قال فيه السلطان

 
بـن نصربنخلفبندعجانبنجمليبناهللافضلبنحيىيبنأمحد·

أيببـن اهللاعبيدبنبكرأيببنحممدبنحيىيبناهللاعبيدبنمنصور
عمـر بـن اهللاعبـد بناهللاعبيدبنسلمةأيببناهللاعبيدابنبكر

).749-700(العمريالعدوي

.نقله احلافظ ابن حجرملى نسبه شهاب الدين بن حميي الدين ، هكذا أ
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من أن يعرف، كتب مسالك األبصار يف ممالـك األمـصار،          وهو أشهر 
والـدعوة ،وفواصل السمر يف فضائل آل عمر ، والتعريف باملصطلح الشريف         

وسـلم، عليـه اهللاصلىالنيبمدائحيفجملداملشتاقصبابةوكتاباملستجابة،
وله  ،الروضنفحةوكتابالساهر،ويقظةالباكيدمعةوكتابالسفر،وسفرة

.يف األدب والبالغة واإلنشاء والكتابة طويل وباع كثرية يف تصان
.قرأ على الشيخ ابن تيمية كتاب األحكام الصغرى

اجلرائـدي، يعقوببنوحممداحلجار،منبدمشقمسع :"قال ابن رافع  
بـن أمحدبنحيىيبنتالقضاةوستشرف،بنعثمانبنبكرأيببنوحممد

وأمحداملصري،بنيوسفابنحيىيزكرياوأيب،والدهومنبالقاهرةالشريازي
".ودمشقبالقاهرةوحدثمجاعة،لهوأجازوغريهم،احلليبعمربنحممدبن

وأخذ عن ابن الزمالكاين وابن الصائغ وعالء الدين الـوادعي وشـهاب        
.الدين أيب الثناء حممود

 

مثالتركـي، أطـس بـن الدسيبأملى  بنبكرأيببنإسحاق  ·
).720بعد -570(، جنم الدين أبو الفضلصريامل

.ترجم له احلافظ ابن رجب يف ذيل طبقاته
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مسع من األبرقوهي، والقرايف، وابن حفص ابن القواس، وإمساعيـل بـن            
.الفراء، وسنقر الزيين

.وكان شاعرا أديبا فقيها
ابـن الدينتقيالشيخمدحيفطويلةحسنةقصيدةله:" قال ابن رجب  

:منهاتيمية،
مركيبغريراكباًأراهجهولٌالعلىرتبةبغييتيفيعنفين

كوكبِكلِّعلىتسمومهةٌويلهالُّحماحلضيضِدونمهةٌله
بِكَّرمجبهلٍيلديهولكنهعذرتبسيطجهلٍذاكانفلو
مذهبِأمحدكانإذ: لهفقلت؟أمحدبهذْماخترتعالم: يقول

؟بِرضملصاحبِطعنٍمنفيهوهلقائلٍةُمقالشيبانابنِيفوهل
؟بِرِغومشرقٍبنيمااهقَوطبهذكراألرضِيفطارقدالذيأليس

:قالأنإىل-حمنتهذكرمث
وأصحابالاهلدىأهلُهيضردينهمعلىمهغيبجاهلٍامرئٍطعن

بِلُّغتذوامهيغلبمل،شرِاحلإىلبدينهمالقائمونالظاهرونهم
بِقَرممصابيحليا،العإىلهداةٌأئمةٌعصرٍكلِّيفمنهملنا

بِشعتأيالرأيفيهبتشعزمانناأنالرمحنعلموقد
يثربِهجرةبعدمتنيكسبعِسراممنملٍعاحبربٍفجاء

املتعصبِقبضةمناهوينقذُاهاعوجاجِبعدالدينِقناةَيقيم
بِجنمسالمةمنأتاناجنيبدسيرخيتيميةَفىتفذاك

النفوسِبأدواِءعليم،يسوساهحبكمتاملُالطبيبِفعلَ،هجبِر
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واألذىوالبغيالفحشاِءعنبعيدذوالتقى،أهلِإىلقريبتحبِب
بِسكْمأربحاللّهدينِهاروإظمٍنغمأكرماِإلسالمِنصرةَيرى
مكذبِورأىِ،ابِكذَّضاللةَمبطالًوالقولِبالفعلِغداقدوكم

بِكَّنمالسبيلِجِعنوآخرمنافقٍغريأعداهمنيلقومل
:ومنها، طويلةوهي

بِيِساملُوابنِالبصرياحلسنِسوىهبِشممِلْوالعالزهديفلهوليس
انتهى"الشيخأخااهللاعبدالدينشرفآخرهايفدحوم

بعـض يف)مجال الدين السرمري  (خبطهوجدت:" وقال ابن ناصر الدين   
تيميةابنالدينتقياإلسالملشيخرؤيتمناماتستةفيهاشيتهغعلىتعاليقه
مـا املذكورالدينمجالالشيخخبطصلاأليفووجدت،عنهتعاىلاهللارضي

.محدهحقهللاداحلمصورته
خبـط وجـدت :الـسرمري حممدبنمسعودبنحممدبنيوسفالفقريقال

:قـال ،التركـي أمليبنبكرأيببناإسحاقالدينجنمالعاملالفاضلاحملدث
أصحابنامنمجاعةورأيت،والدهاسمعينوذهب،اهللابعبديعرففقريأخربنا
ليلـة النوميفبدمشقرأيت:قال،واخلريبالصالحويذكرونه،دينهعلىيثنون

،حاجةلبعضبييتمنخرجتوكأنين،وسبعمائةمخسسنةرجبيفاجلمعة
فأتيـت ،املدينةيف-سلموعليهاهللاصلى-اهللارسولإن:يليقولاقائلًوكأن

أطـق فلـم ألتكلموذهبتعليهفسلمت،خبازدكانعلىاجالسفرأيتهليهإ
.عنـدك مـا قـل اهللاعبديا:-سلموعليهاهللاصلى-النيبيلفقال،الكالم
؟والفنتاالهواءوكثرةاالختالفمنفيهالناسماتنظرمااهللارسوليا:فقلت
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معاحلقاهللاعبديا:يلوقال،-سلموعليهاهللاصلى-اهللارسولفتبسم:قال
لألفـص الإجئتوما،قدميوعلىطريقيعلىسالكوهو،تيميةابنأمحد
أفهمهملبكالموتكلمغضب-سلموعليهاهللاصلى-اهللارسولإنمث،بينهم

فوالـذي ؟معراجـي ينكرواأنأيقدرونيقولوهو،آخرهيففهمتأنينالإ
،ريبورأيـت مسـاء إىلمساءومنمساءإىلمساءمنيبأسريلقدبيدهنفسي
".قالكماأويمىنالعينهحتتاليمىنأصبعه-سلموعليهاهللاصلى-ووضع

 

، عمـاد   البصرويالقيسيكثريبنضوءبنكثريبنعمربنإمساعيل·
).774–700(الدين

البارع الذي انتفع النـاس     احملدثاملؤرخ املفسر الفقيه األصويل النحوي      
يف ) تفسري القرآن العظيم  (حسبه كتابه  إىل يومنا، وهو أشهر من أن يعرف       بكتبه

يف ما يزيد على عشرة جملدات      ) البداية والنهاية ( خام، وكتابه   جملدات أربعة ض  
كبار، وله أشياء أخرى يف أسفار مطولة، وفتاوى طارت يف البلدان، ومل يقع لنا              

.منها شيء 

وله طبقات الشافعية، واألحكام الصغري والكربى مل يتمها، وشـرع يف          
عليـه ـذيب     شرح لصحيح البخاري مل يتمه، الزم املزي وصاهره، وقـرأ         
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الكمال، وكان فقيها ذا مشاركة يف احلديث وعلومه ، واختصر مقدمـة ابـن              
الصالح يف اختصار نافع له فيه فوائد مجة، شرح خمتصره الشيخ أمحد شاكر يف              

مث اشتهر كتاب ابن كـثري      ) الباعث احلثيث شرح اختصار علو ماحلديث     (كتابه
.بذلك االسم وقد نبه الشيخ شاكر على ذلك

رأ على ابن تيمية وأحبه جدا وتقلد مسائله وكان يفيت ـا وامـتحن              ق
.بسببه 

وبال واسطة أحيانا   أو الذهيب   وينقل عنه يف تفسريه بواسطة املزي أحيانا        
.وكذا يف تارخيه واختصاره ملقدمة ابن الصالح

وكذلك مسع من الذهيب، وأجاز له من مـصر أبـو موسـى القـرايف،       
.فتح الدبوسي، ويوسف اخلتين، وغري واحدواحلسيين، وأبو ال

الفقيـه اإلمـام : )املختصمعجمه(يفالذهيباهللاعبدأبواحلافظوقال
وحيفـظ واألصول،العربيةوتفهموأفىتالفقهدرسالدينعمادالبارعاحملدث

".ومعرفةحفظولهوأحواهلم،والرجالاملتونمنصاحلةمجلة
".يف غاية اجلودةتارخيه:"وقال ابن تغردى بردى

وهو شاهد على تبجيله الشديد للشيخ ابن تيمية، حىت إنه يقدمـه            : قلت
!على احلافظ املزي على قلة قراءته عليه بالنسبة للمزي صهره 
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جيد الفهم   كان كثرياالستحضار قليل النسيان   :"وقال ابن العماد احلنبلي   
مسع ومجع وصـنف   : حبيبيشارك يف العربية وينظم نظما وسطًا ، قال فيه ابن           

وأطرب األمساع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت فتاوويـه إىل الـبالد            
".واشتهر بالضبط والتحرير

:ومن شعره
متر بنا األيامتترماى وإننسإىل اآلجالِاقوالعنيتظُنر

فال عائدالذي مضىذاك الشبابوال زائدكَاملُهذا املشيبدر

أربعسنةشعبانعشرينسادساخلميسيومتويف: قال ابن تغرى بردى   
وكان قد أضر   : قال احلافظ سنة،وسبعنيأربععنبدمشق،وسبعمائةوسبعني

.يف آخر حياته

:طلبتهبعضورثاه
يرِزِغَيبيدالبدمعٍوجادواوافُتأَسومِلُالعطالَّبلفقدك

ريِثكَابنيافيكقليالًلكانلدمابااملدامعِماَءجوازمولو
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فرح

اءالب



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-59-

·براق757-(...بدمشقآخورأمري.(
احمب،والصدقةالصالةكثري،السريةمشكوركان :"قال احلافظ ابن كثري   

".-تعاىلاهللارمحه-تيميةبنالدينتقيالشيخأصحابأكربمن،وأهلهللخري

وكـان ،سـنة الثالثنيقريب]اإلمارة[فيهاأقام :"الدرر قال احلافظ يف  
مـن كـثرياً حيفـظ وكان،وأصحابهتيميةابنيفاحلبكثري،ضابطاًحازماً

".بآخرةعشرةإمرةوويل،األحاديث
بـن االـدين تقيالشيخحمبةيفيتغاىلخيراًجيداًكان:"وقال الصفدي 

انتهى"وأصحابهتيمية

 



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-60-

رحف

اءــــاحل
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أبو،الدينِعز،احلنبلياحلسنيِبنِأمحدبنِموسىبنمحزةُ·
شيخِابنالربكاتأيبابنِالدينِبِطْقُبنيعلى
الس769- 712(المية.(

زين يف زمنه، درس وتفقه وبرع، وله شرح علـى   عيان احلنابلة املرب  أحد أ 
، قالـه   على كتاب ابن حزم قطعة مفيـدة      ه  املنتقى للمجد ابن تيمية مل يتمه،ول     

.احلافظ
وكان : وفتاوى الشيخ ابن تيمية ، قال احلافظ       ،وله عناية بنصوص أمحد   

!يوايل فيها ويعادي
وليس ذلك لشيء إال ألا مستندة إىل الكتـاب والـسنة وفقـه             : قلت

.السلف الصاحلني يف األصول والفروع
االسالمشيخقالمواضععدةيفخبطهوجدت:" وقال ابن ناصر الدين   

وترجيح؟الأملالخوةمسقطهوهلاجلدمسألةحاشيةعلىومنها،تيميةابن
قطـب الزهادعلماالسالمشيختصنيفقال،-عنهاهللارضي-الصديققول
-احلـراين تيميةابنالسالمعبدبناحلليمعبدبنأمحدالعباسأيبناماألفلك
".-روحهاهللاقدس
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فرح

اخلَاء
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·املُخالداوِج741-(...ر.(
 قال الذهيب يف العرِب": صححـال، ولـه . تيميةبناالدينتقيالشيخب

انتهى"-اهللارمحه-نافذةوكلمةوكشف،
،ناصـحة موقظـة وكلمـات ،صاحلةحوالألهكانت:" قال ابن ناصر الدين  

وينهى،فيطاعباملعروفيأمراملأموريفنافذةوكلمته،أموربعضعنوكشف
تيميـة ابنالدينتقيالشيخأصحابأحدوكان،باالستماعفيقابلاملنكرعن
".سالماإلبشيخويترمجهعالماألمنكغريهويعظمه،ماماإل

 

-697(يدفَالص الدينِ صالح أبو الصفاءِ  ،اِهللاعبدبنِأيبكبنخليلُ·
764.(

،األدبإليـه حببمث،فيهافمهر،الرسمصناعةتعاىن :"قال ابن حجر  
حىتشتغالاالمنميكنهملأباهأننفسهعنوذكر،اجليداخلطوكتب،بهفولع

النظممنجداًأكثرمث،احلسنالشعروقال،بنفسهفطلب،سنةعشريناستوىف
.والتواقيعوالترسلوالنثر

ـ وابـن الناسسيدوابنحممودالشهابعنوأخذ حيـان وأيبةنبات
،ومجاعةاملزيمنوبدمشقمعهومنالدبوسييونسمنمبصرومسع،وحنوهم
الذيالكبريتارخيهفجمع،التأليفيفأخذمث،الطباقوكتبالطلبةمعوطاف

أهلمنهوأفرد،املعجمحروفعلىجملدةثالثنيحنويف)بالوفياتالوايف(مساه
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ولـه ،جملـدات ستيف)العصرأعيانيفالنصرأعوان(مساهكتابيفعصره
.جملدانواملراجعاملباديبنيالسواجعحلانأوالفوائدكثريالعجمالميةشرح

،اخليلوصفيفالذيلوجر،التشبيهعلىالتنبيه:اللطافتصانيفهومن
وغـري ،اجلنـاس وجنـان ،اخلالوصفيفاحلالوكشف،الترشيحوتوشيح

انتهى"ذلك

يفوشـارك ،العلـم طلـب الكامـل البليغالعاملإلماما :"قال الذهيب 
وكتـب تواليفله،وصنفومجع،احلديثوقرأ،الرسائليفوساد،الفضائل
انتهى"وبالغة

وأكثر عنه جدا يف كتابه      ،والزمه واستفاد منه   ،صحب الشيخ ابن تيمية   
بـن اهللادعببنالسالمعبدبناحلليمعبدبنأمحد :"وغريه، وقال فيه   )الوايف(

اتهد،الفقيهاملفسر،العالمةالعامل،اإلمامالشيختيمية،ابناحلراينالقاسمأيب
واحلافظـة والـذكاء التصانيفذوالعصرنادرة،اإلسالمشيخاحملدث،احلافظ
".العباسأبوالدينتقي،املفرطة

يكح :"عنه يف إعراضه عن مالذ النفس كالطعام والشراب فقال         وحكى
ذاقتـها فلمامرةفكانت،أوالًتذقهاوملقرعيةيوماًطبختوالدتهأنعنهيل

أنـين إالال: قالتآكل؟ماعندكهل: وقال،إليهافطلع،حاهلاعلىتركتها
،القرعيـة تلـك فيهالذياملكانفأرتههو؟أين: فقالمراً،كانقرعاًطبخت

انتهى"قيلكماأومنها،شيئاًرأنكوما،شبعأنإىلأكلهاوقعد،فأحضرها
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منأمسعهاملفوائدكالمهأثناءيفيلويقع،دروسهأحضركنت :"وقال
.تعاىلاهللارمحهكتاب،يفعليهاوقفتوال،غريه

صـدق ولقد،وحافظتهاطّالعهيفمثلهأرىوالرأيتفمااجلملةوعلى
ماكثرياًكانألنه؛الغايةإىلعليةمهمهوكانت،لِواُألاظاحلفَّعنبهمسعناما

:ينشد
متوتوملاهِبأوصابِالنفوستشكدبِمااهاعواه

اهِأحبابِغريِإىلهواهايتشتكمهجةٌتأنصفَوما

:أيضاًوينشد
ايسمخَِيقودفلناخلميسِرهجهخيشوميفسدويدقَيملمن

انتهى"
:أرثيهأيضاًأناقلت:"وقال يف أعيان العصر

الفضارحبالعلمِبأهلِضاققضىملّاتيميةَابنإنّ
دىحماهقدبدرِفأيالررىالثَّيفحبرٍوأيضاغُي

وأيفتحتشرعينهطرفُهخريٍوأيضاغُم
قُوضاقداملعمورفربعهابعدهمنالسنةشةَحويا
روضاجاءهفلماعلمالمنهشيماًكانمجلسٍكم

أضاإليهواىفإنتراهمظَّلمأفقُهحفلٍوكلُّ
أبيضايهديومأعادهليلُهدجىملّاومشكلٌ
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تدحضاأوتدحرأنفقلَّهأقوالَنهربإنتراه
انقضاوقتهيفوخصمهطافحٍمدديفحبهرو

أبللويودهووهريقهعقدباحلقضارِأج
عضضاقدكفّيهندمٍمنمطرقاًغداحىتأغصه

مربضاالنهىغابلهأضحىحادراأسداًإالكانما
الغضاجمرضمقدوخصمهبردهيفالعلميرىوهو
ضاقيوقدطوعاًلقولهالورىقَلبسخرمنسبحان

أبغضابالذياعتباروالحبهعلىسالناأمجعقد
فوضاوقدلباريهأمرالسلّمقدالصدرِسليمكان

حرضاوكمنومٍمنأيقظكرىذيوكمللخريحثّكم
أرمضاقدالزيغِوقلبحقالجلىملّااإلحلادوأمرض
أومضابارقَةٌرأىملّاظُلمةيفالباطلَوغادر

عوضاقدباجلنةواهللانفسهزوىياالدنعنوهو
استنهضاماذاكيفوعزمهرغبةٌمنصبٍيففماله

أعرضانفسهامنبزخرفعرضتلهالدنياإذاكان
القضابعضهنمنمناصبفاتهماذلكرأىولو
وارتضىشاءهقدماكلِّيفنافذذٌحكُمههذاوبعد
وانتضىالوغىيفحساماًسلَّوكمجهراًجاهدبنفسه
خفَّضاومتالقولِيفشددعندماغداغازانويوم

ملاكاملاءالطُالزاهياملُغلِسوادشقزقضامرمالع
أجهضاإنهحىتباحلقمستمِسكاجالدبلجاذل
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مضىقدكمنأشياَءخالفأنهسوىفيهيكنومل
القضافيهوهللابداالذيالدليلفيهمتبعاً
استقرضاوالهلوٍمنادانماربهإىلراحذاوبعد
انقضىماالورىبنيوذكرهالبنامنهانقضماثناؤه

الرِضىغُيوثُوسقَّتهافيهاثوىأرضاًالرمحةُفجادت

الـذين الثالثـة أحـد تيميةبنالدينتقيالشيخفكاناجلملة،وعلى
الـشيخ وهمسنة،مئةمنقبلهموالبلمثلهم،الزمانيفيكنوملعاصرم،

والشيختيمية،بنالدينتقيالدينتقيالعالّمةوشيخناالعيد،دقيقبن تقـي
:ذلكيفوقلت. السبكي

شكيفذاكمنتكنفالرابعهلمليسثالثةٌ
حيكيمنوصفعنهميقصرللتقىمنتسبوكُّلهم

يكبوالسالعيديقٍقدوابنةيميتابن:قلتاتشفإن
انتهى"

السبكي ليس بشيء بل هو أشعري حمترق فلعله غرهم بعلمـه يف            : قلت
.الفروع واألصول املختلطة بالكالم املذموم والشقشقات االعتزالية وحنو ذلك
:ونقل الصفدي يف الوايف بالوفيات عن الشيخ شعرا على لسان الفقراء

نا اختيارواِهللا ما فَقْرنا اضطراروإمنا فقر
وأكلُنا ما له عيارمجاعةٌ كلُّنا كُساىل

حقيقةً كلُّها فشارتسمع منا إذا اجتمعنا
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.وهكذا نقلها ابن شاكر الكتيب يف فوات الوفيات

 
صـالح ،  الشافعي قيالدمش الئيالع اهللاِ عبد كليكلدي بنِ  بن خليلُ·

).761-694(أبو سعيدالدينِ
،الفـزاري الدينشرفعلىمسلمصحيحمسع :"قال ابن حجر يف درره    

برهـان ألمهجدهبإفادةوذلك،أربعسنةمشرفابنعلىالبخاريومسع
وطلـب ،والعربيـة الفقهيفواشتغل،الذهيبالكرميعبدبنبراهيمإالدين

التقـي عـن فأكثرومسعوقرأدفج،إحدى عشرة سنةمنبنفسهاحلديث
عيلامسإواملطعموعيسىالدائمعبدبنأمحدبنبكروأيبوالدشيتسليمان

بـن براهيمإوعساكربنمسعيلإأيبوقريبهعساكربنوالقاسممكتومابن
تيميـة بناألحدوعبدالشريازيبننصرأيبوقريبهالشريازيالرمحنعبد

.مبعدهفمنوالطبقةالوزراءوست
مجاعةمنومبصر،الطربيالرضيمنومبكة،شكربنتزينبمنوبالقدس

فهرستومجع،سبعمائةبالسماعشيوخهعددوبلغ،النجيبأصحابمن
وصـنف ،)املسموعةالفرائديفاموعةالفوائد(مساهكتابيفمسموعاته
رائضالوحتفة،جودهااليتكالقواعدواحلديثواألصولالفقهيفالتصانيف

ذيحـديث وشـرح ،املتقنيأعماليفواألربعني،الفرائضآياتبعلوم
صـلى النيبعنجدهعنأبيهعنرويفيمناملعلموالوشي،جملديفاليدين

وكـان ،حمررةمتقنةنافعةمشهورةسائرةجداًكثريةهوكتب،وسلمعليهاهللا
،احلاجـب بـن اوخمتصر،التنبيهوحفظ،الفقهاءزيلبسمث،اجلندبزي



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-69-

ورحـل واإلملام،األرموياألربعنيوكتاب،والتصريفالنحويفومقدمته
والزم،كثرياًعنهوعلقبهوخترج،والزمه،القدسإىلالزملكاينابنصحبة
".مشيخةلهوخرجالفزاريالربهان

العـصر أهـل تراجموحيفظ،فتحبابكليفممتعاًكان :"وقال بعد ذلك  
وطالقـة ،الكـرم مـع حسنونظماألدبيفذوقلهنوكا،قبلهمومن

بـن خليلبشرطةفيهاملسؤولأجازهماإلجازاتيفيكتبوكان،الوجه
وقـال ،مشيختهيفالذهيبشيخهباحلفظووصفه،بكاتبهالعالئيكيكلدي

الذهنصحةمعالشأنهذايفوتقدموالعللالرجاليستحضر:املختصيف
.الفهموسرعة
احلديثعلوميفمفتناًواألصولوالنحوالفقهيفإماماًكان:سييناحلوقال
املتـون يفعالمـة بالرجالعارفاًاحلفاظبقيةصارحىتفيهعالمةوفنونه

بعـده خيلفوملفنكليفإمامتهعنتنيبومصنفاتهاحلفاظبقيةواألسانيد
والكـرم دينوالالعلمبنيومجعوأفىتدرسالوفياتيفشيخناوقال،مثله

.مثلهبعدهخيلفوملواملروءة
واألصـول الفقـه يفإماماًزمانهحافظكان:الطبقاتيفاألسنويوقال

القـدس يفانقطـع وحـشمة سطوةذاكرمياًفصيحاًنظاراًذكياًوغريمها
منسألالسبكيأنوذكر،وصفهيفوأطنبوالتصنيفواإلفتاءللتدريس

".العالئي:فقال،بعدكختلف
صالحالشيخروى:" ونقل ابن ناصر الدين ثناءه على الشيخ ابن تيمية فقال         

شيخوسيدناشيخناأخربنافقالالدينتقيالشيخيفاملذكورالعالئيالدين
ابـن الـسالم عبدابناحلليمعبدبنمحدأالعباسأبوالدينتقيسالماإل
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،احلـراين قاسـم بنمدحمالقاسمأبوالدينبدراالمامألمهوأخوه،تيمية
ابنالعزيزعبدبناللطيفعبدبنالعزيزعبدحممدأبوالدينعزونسيبهما

ذكـر الشريـشي بكرأيببنحممدبنمحدأالدينكمالوالعالمة،تيمية
عبـد ابنمحدأالعباسأبوأخربناالشريشيخالكلهمقالوا:قالمثغريهم
العالئيالدينصالحاحلافظانتقاهاأحاديثوذكراملقدسينعمةبنالدائم

".عرفةابنجزءمناملذكور
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حرف

السني
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·اِهللاسعدبنعبدبنِالواحدبنِاِهللاسعدبـنِ القاهرِعبد عبـد
بنِاألحداحلراينُّعمر،بابناملعروفالدينِشرفيحٍجِناحلنبلي ،

).....-(...أبو حممد
.مجةمل أجد له تر

:وهو القائل يف مدح ابن تيمية
الدينِسناك تقيى وأنورأمن مشسِوأشرقهارِالنوأشهر

وجمدك أمسى أن يقاسمبثلهمما يف النفوسِوأعظموأكرب
سناك املَوعرفنألذُّله شذايلُّدالذَّمن املسككيوأعطر

وعلمكبأسرِالعلومِأقسامأدلاهتهتوصي اخلوهموتهِبر
وصربكيف ذاتأنالَعلى األذىاإللهكما ترجو وما تتخير

وأمركطَباملعروفهرقْوتانفلم يبديف أيامكالغرمكَنر
فيا ليتعلمي واملناقبجألي سجاياك اجلَةٌميلَمةنكُشر

ي نِثْوماذا عسى يعليك مبلَىمبدحٍغٌالدإىل البحرِ، وهل يجوهر
رهطَاملُالشريفالشرعكوعاضدما بهصتعمفدم واثقًا باِهللا

ا من اآلفاتنِيف ظلِّسليمعممن اِهللاةوِصافردهكَا ال يدر
.)تذكرة النبيه(هكذا نقلها احلسن ابن حبيب يف 

:ادي وغريه عنه يف رثاء الشيخونقل ابن عبد اهل
هاأيالذياملاجدفَفاقفْرِومساراخعلىةًعاألقران

واإلحسانباللطفاهادينيــللعاملُاهللاهأقاماإماميا
والربهانبالبيناتكالِـشاإلحوضميااملثالِغريبيا

املعاينواكتمالِالفضلِبصخنمياالدينِمعىنالدتقييا
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استئذانبالأقدمواأودادــالترأكثرواإنالعوادحتلَّال
أنتروحيفالوجودعرِصـاآلكنالورىوقلبوعنيالزمان

مانثْاجلُمبرتلِاأضحومنكامجيعاعتربتإذاوالربايا
األبدانإىلالداُءىدعتبِــلْوالقَحوالرخامرالداُءوإذا

بسائرِفجديرالصإنبِحالسؤالِيفأطنبوامهللرحنِم
ثانداحلَطوارقِمناساملًعليهمالظليلَكظليدميأن

حذفت من منها أبياتا يف التوسل بالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم           : ]األموي[قلت
.وآله وصحبه

:وله رمحه اهللا: قال
نِنواملواألفضالِاملناقبِذايانِطَالفذويفاقتفطنةٌلهمنيا
نِمالزبينعناخنذايليفتلحينالعلينويفسرىيفأواليهمنيا

نِطَوالواألهلنيعناغترايبوال
ادضتعمتلْظَهواهيلِذبومنداقتعمبتهواهلدينِمنيا
منفرداأصبحتإذاتلمينوالغداعداتالنلتفالاعذيريلكن

نِكَسوالخلٍبالالوجودعن
هلَمحتىفخيوأنالوشاةعنتملْملَهىفخيأنمثليجهدكم
هلَمحتلوإنمادجالومنفيبلهقحيبأسراريدمعيمنإن

ينِلفَلٌيذْبأوجوىلذابرضوى
وإنيبِلْقَلكناقَضتمارِسحهالممنحوتهلْالبىوجارِوحه

حهارِطَأُانٌمدنرِكْالفنميولَّهحرِابيالغرامٍغرميبه
ينِويفهمأشكومافأفهميبما
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شلْغفماسواهعمنبهفيهتعلىيوألدهرٍصرفأوجاررحام
امئتلْمباألغيارِصبحأوكيفامتكَأمرالسأذاعأبالِوال

عنيبماوبعضآباييشينِلُغ
اضورِباهلوىابتهاجاإالازددتمااضغَنارالقلبِيفتمرِضأُولوهذا

لكنغدامذصربيجوهرعراضالفىتقولَأنشدتتعضامماجليلي
نِساحلَالسيدقولِمثلِومنبه

جلهولٍاخماطبيؤملُباتليسفيماويلحاهاعذلًهيعلمه
هأسأمفيهوجوديتقْوبورهأفهملستإينكمالمعين

دعبلْاألجانبرويحتزاحينِم
:-عنهورضياهللارمحه-اأيضفيهوله

يهيعانِافيمهأقرانوفاقيهاهضيضدعنجلَّعاملاًيا
هاويِنمىوهميالِاثماملُىدرميااألماثلِزينياالفضائلِذايا

إيضاحفضلالكحيتاجلكنتكملةلُمفصذاكعنهمزِجيه
وأرويهيهشوأناونثرانظمهباقنميصحأُأنرمتإذامنيا

حصسجاياهلوالرتتذِّهظَملاينبفرتمنمبعىنمعانيه
حمررديفاخلُمدحيكأرشدتهدايةًيلصإرشادتنبيه
ومغنيهوكافيهيرومفياةًعقنوماحقًاملقتديعمدةَيا

حاويهأنترٍبوخعلمٍوسيطمنةالرعايطالبِايةَويا
باريهعندمنتىأغيبٍفتوحمهحمانِالرشداملبتغنيغنيةَيا

أبديتكُعنعجزِبالفاعترفواالنظمِأهلِتعجيزنأصبحتماهتبديه
يهوِطْتاأليامكادتمابعدمنِهرشنتتنأَمٍلْعتيممكَِهللا
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وكمحصوناللٍضأنتهادماهاقهرغاوٍقولِوكمأنتموهيه
بينتهلمحللوهقدماإفسادالحترميِتبينيتبينيترتيه

يهيكافكيماهكفِّمناملسكنيهلُذُبيلَعاجلُحيثالدباثةمن
أعاديهدعوىامبطلًهنصرِيفاجمتهدالعصرِذايفباحلقتموقُ

ودانيهقاصيهبنيماوجودــالعلىالزمانهذايفاِهللاحجةَيا
يهتأَتمنبلطيفىاهلدإىلداعيةًالعرشِإلهيراهمناي

فتاويهمنمستنريٍبأبلجٍانلَالتضعاملُالتكشاملُكاشفيا
أعنيهكنتسواهمدحتولوهمدائحإالمقويلأىبمنيا

يهأناجِاليكأنىحتباملدحِهبأخاطأينإىلحداينومن
!يهفمنفيهعمافيعربيلحىدسحوذيلٍحمذيخمافةَإال

)فيهينِملتنالذيفذلكن(لهتلوتنٍغضذوضرعتوإنْ

البيت األخري ضمن فيه بعض آية من القرآن من سـورة           ): األموي(قلت
ولَقَـد يـه فلُمتننِيالَّذيفَذَلكُنقَالَت (يوسف عليه السالم وهي قوله تعاىل     

هتداورنعفِْسهنمصعتفَاسنلَئولْلَمفْعايم هـرآم ننجـسـا لَيكُونلَيو ـنم
رِيناغ32:يوسف[)الص.[

: شيء من حرمة أعلمه، أما ما يعرف باالقتبـاس وهـو           ذلكوليس يف   
تعـاىل اهللاقالفيهقاليبأالمنهأنهعلىالالقرآنبعضالنثرأوالشعرتضمني
ففي ذلك خالف معروف، واشتهر عن املالكية حترميه، ويف ذلك تفصيل           . وحنوه

.ينظر له الفصل املخصوص يف كتاب اإلتقان للجالل السيوطي، فالغنية مثت
:-اهللارمحه-اخلصومذليذكراأيضوله
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اددووتةًقَّرِاوأبدورضاهواوابتغنِجالسيفوهونافقوهلئن
ادالعهتسطوهابإنْبجعوالهلبأساخلصومذلَّإنْ:غروفال
فمنشيمالةعاملُبِضهنأَدهنيخافويرىجمغموادجمدار

:-اهللارمحه-ميدحهفيهاأيضوله

هرامغَهبمواهمنوياهراخفَهمناقبمنأيا
هراطماهِأمالبآمالِهالضفْإِبائحسمنياو

هرافظَهمقاصدحِجنبلْزتملمهةٌلهمنويا
هرسائالعالدرجاتإىلينِتالهمعزائمنويا

هراسالكَداألسلهلُّذتسطاماإذابٍرحليثَويا
هراذعيتينثامرؤعليهجىنماإذاحلمٍطورويا

هرافغَغداالفعالِوقبحِاملقالِبسوِءمنهنالَوإن
هراخالزهبأمواجِتفيضرالبحاتكادعلمٍحبرويا

هراهقَتبدألخصامهصِبالنصوهأدلتمنويا
هرسافبدتإذحىالضكشمسِهأقوالبراهنيمنويا
الزاهرهاألجنمِعلىتفوقهرفانِععوارفمنويا

هرباتهأعدائألعناقِهآرائصوارممنويا
هرالوافههدايتبنورالعارفونَيقتديقدوةًويا
هرظاههباطنيؤيدينالطالبدىقصدهمنويا

هرالباهباحلججِاحلقإىلهعصرِيفاخللقِداعيويا
هرالطاههناصرِبعزكتهأخالقمكارممنويا
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هراعشهحدمعلىتعنيهأوصافبدائعمنويا
هراصالقَنِطَبالفالقولِمنناملادحويبلغُعسىوماذا
نيــالواصفأعياقدكوجمدمروصيآذاحائهر

ولكنذلكجهمالُدجابِلهبالقبولِفكنلِّقهر
هرالعاطأثنييتوفائحئيوالمنويادعائيمنأيا

هرصادواردةترددادائمهحضرتلعلياِء
اآلخرهدارهيفاهللامنغداحظيكانإنلعمرك
هراسخكرةٌإذافتلكهذهيفعندكهوكما

وله غري ذلك الكثري، وإمنا اكتفيت مبا مضى اختصارا، وكل يف ترمجـة             
.ابن عبد اهلادي

 



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-78-

فرح

العينِ
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احلنبلـي سالمةَبنِمنصورِبنِمنصورِبنِالغينعبدبنعبادةُ·
793-671(اينُّاحلر.(

، وكان يعقد األنكحة، وفيه تواضع ومـروءة ، حـسن           الزم ابن تيمية  
.األخالق متودد، متصون ، مسح

متصوناًمتودداًاألخالقحسنمتواضعاًمتهجداًديناًكان :"وقال الذهيب 
".عقدوالشهدالكانليتهوياكانالرجلونعمحاًمس

الـدين تقيالسبكيالقاضيمنأذىلهحصلقدوكان :"وقال احلافظ 
يعدوالبهيفىتكاننهإف؛عليهاحمللوفبعملالنكاحفسخمنومنعه،الشافعي
القاضـي وكان،وكمدذلكلفتأمل،مجلةذلكمنحيصلوكان،طالقاًالفسخ

".املوتفعاجلهيعيدهأنأراددينالتقي

 

·عبد السيد املُ بنبِذَّه بنِ إسحاق    ـ الكَ حييـي الطبيـب الُح
الفاضلُاحلكيماُءالبارع ،ِ715-(...الدين.(

        تشرف باإلسالم على يدي الشيخ ابن تيمية ملا بيلـه بطـالن ديـن       ن
.كتبهماليهودية، وما بدلوه من دينهم وحرفوه من 

قومـه منكثريخلقيديهعلىوأسلمبصريةعلىأسلم:" قال ابن كثري  
فهداه،اليهودانَديذلكقبلوكان،وعليهمنفسهعلىامباركًوكان،وغريهم
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بـسفح يومـه مـن ودفن،اآلخرةمجاديسادسحداأليوموتويف،تعاىلاهللا
".قاسيون

 

·اهللاِ عبد بن أبنِاهللاعبدبنِ  أمحدبكرأيببنمحدإبنِحممدبـنِ براهيم
بح، م الصاحلياملقدسيمنصورٍبنِمساعيلَإبنِالرمحنِعبدبنِمحدأ

).737-682(أبو حممدالدينِ
.وخلق،مكيابنةوزينب،البخاريابنمنأبيهبإفادةمسع

واستفاد،اكثريوأفاد،شيخألفحنوومشيختهفأكثرلنفسههووطلب
.غفريجممنهومسعاكثريوحدث،االسنادذويمنولغريهلنفسهوخرج

:الذهيبقال.والنازلالعايلوقرأ،شيوخهعدةحتصىال:" قال ابن حجر  
الـصوت طيـب الشكلمليحامتصونخرياًوكان،مينومسعجزءاًلهانتقيت
عنـه يعـرب مـاالً وقرأ،بونوحمزبونلهاملواعيديفنافعاًالسردسريعبالقراءة

".أجزاءعدةونسخشيوخهلبعضوانتقى،كثرة
وحيـب حيبـه تيميةابنالدينتقيالشيخكان:" وقال ابن ناصر الدين   

:منهااالسالمبشيخالدينتقيالشيخترمجةمواضعيفخبطهوجدت،قراءته
اهللاجربهحممدولديوحضرصورتهماذلكمنوالدهأمساعثباتإيف

وشـيخنا سيدناالسبعةاملشايخعلىالصحيحختميومبقراءيتالثالثةالسنةيف
االعـالم األئمـة بقيةالورعالزاهدالعمدةاحلجةالقدوةاحلافظالعالمةاالمام
وأوحـد العصرفريداملذاهبحجةاملسلمنيفرقمفيتاالسالممشايخوشيخ
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عبـد بنمحدأالعباسيبأالدينيتقالبدعقامعالسننناصراهلدىعلمالدهر
بقيةوذكر،تيميةابنحممدبنالقاسمأيبابناهللاعبدبنالسالمعبدبناحلليم

وسبعمائةعشرةربعأسنةاحلجةذيمنالثالثاالثننييومكاننهأو،السماع
املـذكور الدينحمبالشيخخبطاأيضووجدت،دمشقداخلاحلنبليةباملدرسة

املـشايخ علـى بقراءيت-تعاىلاهللاوفقهما-محدأوحممدبنايامسعونصهما
احلجـة العمـدة القدوةاحلافظالعالمةاالماموسيدناشيخناوالعشريناالثنني
تقـي الطوائـف مامإاملذاهبحجةالشريعةلسانالعصرجمتهداالسالمشيخ
الـسالم عبدالدينجمدالعالمةالشيخابناحلليمعبدبنمحدأالعباسيبأالدين

...الشيوخبقيةوذكر،احلراينتيميةبنحممدبنالقاسمأيببناهللاعبدبن
جـزء مـن منتقىعلىاملذكورالدينحمبالشيخخبطاأيضووجدت

مـشايخ شـيخ لفـظ مناجلزءهذامجيعمسعالضياءانتقاءالسختياينأيوب
العبـاس أيبالدينتقياملسلمنيبركةالفرقمفيتوانواألالعصرفريدسالمإلا
ابـن حممـد بنالقاسمأيببناهللاعبدبنالسالمعبدبناحلليمعبدبنمحدأ

علـم احلـافظ الشيخالدائمعبدابنمنبسماعه-عنهتعاىلاهللارضي-تيمية
املقدسياحملببنمحدأبناهللاوعبدالربزايليوسفبنحممدبنالقاسمالدين

وسـتمائة وتسعنيتسعسنةصفرعشررابعالثالثاءيوميفوذلك،خطهوذا
".بدمشقبالقصاعنيالسكريةاحلديثبدار
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·بنِ خضرِ بنِ اهللاِ عبد الرمحنِ عبد الرومي احلريري  املعـروف
.)731-(...مِيتباملُ

الشيخنظمالقصيدةهذه:" ذكره ابن عبد اهلادي يف ترمجة الشيخ، وقال       
املعـروف احلريـري الدمشقياألصلالروميعبدالرمحنبنخضربنعبداهللا
عنـه اهللارضـي أصـحابه حدأوهوتيميةابنالدينتقيالشيخيرثيباملتيم

:وأرضاه
األحبةراقِفمنفؤاديوذاباحملبةبنارِقليبعذبوالقد

احلمىإىلاشتياقييفغراميوزادوهيولوعيتحنيينبلبايلج
ووحشيتإليهمأشواقيطولَوياعليهموووجديأحزاينعظمفيا

تولتتولواملاعيشيتومنهمبقربِتقضتاأيامأنسفلم
جرييتخريمهوقومٍعلىأنوحالوكيفنواحيمنالنواحيمألت

ومهجيتوروحيقليبسكنواوقدإليهمأحنيأنعجيبومن
وصازمانَأنسىفلمذكرتليالٍأأنسىهمليبِذَبالعقْتضت

أهليتشروقأقماريمطالعساديتمواطنأحبايبمنازلُ
أفراحيمعاهدسعاديتديارأرباحيمواسملذيتأويقات

غفلةترادفمنإالذاكومااأكنملكأنَّعينوانقضتمضت
رامةلسكانإالهاشوقُوماوبانةبالغويرِروحيأعللُ

شقويتطولَويااملسعىخيبةفيامحامهومنبارقيليلحملإذا
منييتنلتوالالدنيايفعشتفالهمخيامبنيالعمرأقضملوإن

حبسريتومتسؤيلفاتينفقدمشاهدييفهمحسنأشاهدملوإن
حرييتعظمفياقليببهيضيُءهمخبائمناهلدىنورأجدملوإن
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تلفيتحاليلمالسواهموالمطامعيمتنتمارضاهملغري
مبحنيتبليتممادعوينفقلتهوامهوسلوتالمل:يليقولون

وحرقيتونارييرضمسكموالاجلوىمنقليبذاقماذقتمووال
بسلويتيفوهأنلسانٌيلوهلبغريهميهمأنجنانٌيلفهل

القدميةالعهودحفظَينيذكرهموحبهواهمأسلوأنوحاشاي
وجيتوأنسىورحياينوروحيمناظريونورأسراريسرفهم

رؤييتومشهدقصديمنتهىوهموقاليبوقليبأعياينعنيوهم
موديتأهيلُمغانيهميفوهمحقيقةًحيايتمعاينهميفوهم
ونزهيترياضيجتنيهميفوهمابدوإذامشوسجتليهميفوهم
وبغييتمراديحلواأينماوهممقصديايةَكانواأينماوهم
خيفيتومأمنتأنيسيأنسوهمحقائقيوسرأنوارينوروهم
غليتوتربديوماًاهلنارياضِعلىبرؤيتهمقليبيشتفيترى

ةجنروضِيفالتنعيمِمسرمدةَهنيئةًحياةًروحيموحتيا
وصلةكلَّرضواممننلتفقدهممجالمننظرةًيلمسحواإذا

توحناشوقًاألطيارناحتوماباالصهبتمااِهللاسالمعليهم
رزييتأصلَللعذالِوأظهرصبابيتخفاياأبديأنآنوقد

حملةكلِّيفالرمحنِطاعةعلىنامشلَجيمعكانمنعلىوأبكي
أصابينقدمباأحزاينوأندبقصيديتبنظمِاشجاينوأنثر
الربيةمجيعفيهفجعتوقدهعصرِأوحدكاناإمامفقدت

ةسنغريإىليصغيالاهللاعلىمتوكاليزلملاإمامفقدت
بدعةكلَّاقامعاحقيقًوكانعامالبالعلمكاناإمامفقدت
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ملةكلِّعلىاحقًوارتقتعلتاليتةوالسناِهللابكتابِأتى
الصحيحةباملتونرواهاوعمناهوشرحالرسولِبأحاديثأتى

وقوةودينٍوتأييدبزهداهمجيعالعاملنيبعلومِأتى
شبهةغريِمنتفصيلَلهاوفصجممالوالفقهالدينِبأصولِأتى

سريةكلِّعلىتسموهوسريتحقيقةًالرسولِبأحوالِأتانا
املستقيمةامللةوالتابعنيهمكلِّالصحابةبأحوالِأتانا
األئمةصفاتيفاكتبفوصنهاكلِّاألئمةبأوصافأتانا

العقيدةمجيلِمنعليههموماهموحالالصاحلنيبوصفأتانا
هلجةوأصدقألفاظبأفصحِهودينالرسولِشرعمناوعلَّ

النبويةةنبالسانمتسكُوىاهلمنالنجاةَأنوأعلمنا
ةحمجعنخارجٍطاغٍكلِّوعنوبدعةزيغٍكلمنوحذرنا
وناظرأربابهمكلَّالعقائدكلِّمنضلَّقدمننوبيفرقة

الضاللِأهلِعلىوردبأوضحِهممجيعوأبلغِبرهانحجة
نوبيتكذيبوماهموخبثَاليهوديفلوابدامللةاملوسوية

ةغضبيمةأمنهلمافتعسهمكفرِأسبابِسرعنوأخربهم
العيسويةامللةيفأحدثواوماهمضاللَللنصارىاأيضوأظهر

اخلبيثةبالطباعِحيارىسكارىمأتبنيحىتهموباحثَ
كتبِعلىوردومعقولِأحكامٍمبنقولِاألوىلالفالسفةحكمة

كرةبعدكرةًعليهموجالعندهمالنبواتإثباتوقرر
جهمٍعلىورداملريسوبشرِدرهمٍبنِوجعدعمدةاجلهمية

السقيمةالنفوسِاعتقاداتبسوِءعواملٍمنأهلكواكمزنادقةٌ
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باألدلةهسيفَعليهموسلَّهممجيععتزالِاالأهلَوجادلَ
ةمحينارِقعرِيفكبكبوالقدهخلقبعضِمناِهللاقولُ:يقولون

ةيرِمالعرةبالدهميقاتلُوانثىنالروافضِأشياخوباحثَ
ةقاخلليشراألصلِيففهمواوسبحممدخواصعادواألمو

فرقةكلِّمناِهللاخلقِوأكذبالورىأجنسفهماجهلًوافتروابغوا
ثنويةعصبةمنهلماوبعدهملدينِاتباهللاخصماُءوهم

ةيرِدالقَبالفرقةامرحبفالضاللةمنديننايفأحدثوافكم
تربتقومٍعلىوردنفوسغريِمنوالتعطيلِالنفيِعلىمهحجة
قومٍعلىوردأهلُوهمهممشلَتوشتأتواتشبيهبكبرية
مورٍأيفوخاضواجتروااعندمالتناسخِأهلِعلىوردعظيمة

كلِّيفقهمومزوادسوىشيٌءاليقولونهمألنالربزخية
تحلَّالغريِويفعنانأتنفوسهمبقولاملعادأمرأنكرواوقد

أهلَوجاهداالحتادإىلهموردوأهدىاملسرىأشرفطريقة
النصيحةودينِوبرهانبنورٍىموالعاجلهلِظلمةمنهموأنقذَ

لولِاحلُأهلِعلىوردجتلييرونهمفإنكلِّيفاحلقصورة
أمرديةصورةيفسيماوالمظاهرالتجليأنزعمواوقد
قبيحةبكلِّجاءواهمرقصويفديانةًيرقصونهذاأجلفمن
فضيحةاليومخزيمنهمويلَفياقربةًوالرقصاملردشهوديرون
أتباعِعلىوردإىلمالواوقدرآهمعندماإبليساجلربية

ةويشحعلىمنهمحروريةطوائفمنهعلميفطوىقدوكم
القطيعةعراصِيفأناخواأنإىلمسرتالطريقِبنياتمطايا
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السخيفةالعقولِخياالترمتهمأغرقواالعقائدآراءحبرويف
مرةبعدمرةًاهمقدوكماهلدىسبلَهمكلَّأراهمقدوكم

بالبدليةفازقدومنسواههعصرِحالِيفالكونقطبكانفمن
شجاعمهاميفبارعصفاتهيروماملراقييفامرامالعلية

تزهكلِّيفدوغريِالوجودهبنفسٍالدنياعلىيدوردنية
ةالربيباريحبيفهبأطمارِهعسرِحالٍيفاملسكنيِعلىجيود

زكيةونفسٍاحلسىنهبأوصافوالرضابالبشرِيلقاهملنويلقى
باألذيةأتىممنينتقموملهعرضثلممننالقدملنويدعو

يفيسارعاخلرياتعنويلهووجهرةًاسركلِّيفاللذاتطرفة
الكرميِاِهللايفجياهدجبهدوعزمٍوإخالصٍبصدقٍهونية
ويأمرباملعروفاحبلربالفحشاِءعنوينهىهيامة

تقينقينشامذالذيلِطاهرذوالسجاياكرميصفاتمحيدة
العظيمةبالفتاوىالرباياوعمهذكرالكونيفشاعقدالذيأليس

محيةبغرييلقلاهلدىوشيخلوقتناالعارفنيتاجكانفمن
تاملفتكالعبريِشذاهوفاحذكرهشاعالذيوالقطباحلربهو

وروضةنعيمٍيفحللنااكأنهوصفاتهحالَذكرناماإذا
مسرةبكلترجومانلتلقدضاوالربالقربِالعباسأبانأ
مضيئةكشمسٍالحتقدبروقكهعصرِفردياالدينِتقيياأال

الغزيرةالعيونمثلَابرزتاليتكأوصافُالناسِلكلِّوبانت
بلدةكلِّيفالركباناوسارتهاوجنِسالعلومِبأنواعِظهرت
بكلِّخافياللناسِكانقدمافأظهرتمعانوالفنونالغريبة
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ليمةعبنفسٍاأسراروأبديتمبهماوبينتاإشكالًوأوضحت
يتيمةكلَّفاستخرجتوجلجتغوصةًاملعارفحبرِيفغصتوكم

فضيلةوكلِّوتوحيدودينٍمساحةوحسنِبإحسانظهرت
فسيحةرياضٍيففوزٍدارِإىلضيقاكانالذيالسجنِمنخرجت

قريرةبعنيٍاملعىنوأشهدكراجياكنتماموالكمننلتوقد
وضجةبكاٍءيفاألوفًمئنيحتتهكانذيالالنعشِعلىمحلت

قدوةشيخيافيكاعتقادحبسنمجيعهماحلاضرونعليكوصلى
فوجةبعدفوجةًحيارىخرجنفإناملؤمناتالنساُءوأما

حزينةعليكبأكبادينحنبالتقىحتجنبأبكارومعهن
ةلبلياطعماآلالمِمنوذقتوطاعةًاطوعاألحكامِعلىصربت

غربةدارِيفاألقدارِعلىاصبورهاكلِّللنوائبامحولًوكنت
خلوةكلِّيفاحلبمجالَشهدتعندماللمقاديرِاصدروأوسعت

ةجنروضِيفاألنواربهتطوفالذيباملشهداألنوارلكوالحت
البصريةبعنيِاحمبوبوشاهدتهصفاتتعالتاموجودوعاينت

اجلليلةالعلومِتلكمنكربوعخلتوالمنكالرمحنأوحشفال
اجلميلةالصفاتتلكمنكديارنأتوالالطلولُمنكأقفرتوال

بغمضةاجلفونُفيكوالاكتحلتنادموعالوداعِيومسكنتوال
بنضرةالعيونُمنكأيستوالساعةًعنكأمساعنااحتجبتوال
النفيسةللنفوسِاوأنساوقوتوراحةًلقلوبِلاروحكنتلقد

الشريعةوأصلِالوثقىوبالعروةواهلدىاحلنيفيبالدينمتسكت
روحةبأكملِاألخرىإىلورحتمظهرٍبأحسنِالدنياإىلظهرت
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بعيدةغريراوالدوفارقتناراجعٍغريِمنتوديعوودعتنا
احلقيقةعنيِسرمنتهايقُحقمدامةًالعارفنيبكأسِشربت
تابعنيعلىتكرمامنكالفضلِبكأسِوجدتالسنةاألمحدية
حبيلةينالُالاقربنلتلقدهجودفضلِمنأعطاكمنفسبحانَ

حتيينأزكىالرمحنِمنعليكمكرماومتاحمبوبعشتلقد
ورفعةبٍوقرعزيفزلتوماهأنِسأنوارتعلوكبرحتوما

بالوسيلةالورىبنيمنتفردالذيمعالنعيمِجناتومأواك
أمةكلِّيفاإلطالقِعلىشفيعاللواصاحبالورىخرياهلدىنيب

طرفةكلِّيفاألنفاسِعددعلىهسالممثاحلقصالةُعليه
احملجةوضوحِمنأراناماعلىهاكلُّاحملامدفللهوبعد

زليتوتغفرحايلترىعساكممتيعبيديربياأنااوه

اهللاوصلىالعاملنيربهللاواحلمدبيتاوعشرونوسبعةمائةوعدامتت
.وسلموصحبهوآلهحممدسيدناعلى

:أخرىمرةتيميةابناإلسالمشيخيرثياهللارمحه-اأيض–وله

صبابايتفيهميللذّجريةمعبالثنياتىتقضاعيشهللا
إرادايتفيهامبايسعىوالسعدربوعهمويفزماينأهناكانما

ويفالسرورِبأنواعِجتلىوالكأسقربسعادايتيلتبدواألحبة
روضايتوسطَنعيمٍيفينكأنحبسبهمقليبعلىجتلواإذا

ايتذيفواهلجرانُالصدخيطرِملمقترينوالوصلُهمقربِيفكنتقد
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بكيأأصبحتواليومبعدبعدهمسرايتعيننأتتناءواملام
وراحايتورحياينوروحيراحيمجاهلموعيينعنغابمذوغاب
لذايتطيبتوىلتولواومذمبنهلةعيشيبعدهمصفاوال
أويقايتيلأعادوالوهمضرمابلطفهمقليبملكواسادةًيا

وجنايتوروضايتنعيميوهمبصريهمومسعيوهممراديمهو
جلوايتالقلبِيفيزلملوذكرهمشريفوهمأنسيوهمحيايتوهم

األثيالتيومترجتىمباروحيظفرتوماويلزمنٍعلىهلفي
لوعايتعظمياحرقيمنناديتهوادجهميفوفؤاديسرواملا
رايايتاداألبعىلإرمتينحىتحمبتهميفقريبأعلمكنتما
العايتقليبياجرىقدماعلىوابكوصفاعيشنامنمضىماعلىفاندب
املنياتبكاساتالزاللِبعدشربواقدكيفقومٍمصارعواذكر

املصيباتعظمفياالترابِحتتوجوههمتبلىالثرىيففأصبحوا
جبناتأوهوانبدارِاإمكسريهمتسريبعدهممنأأنت

وطاعاترٍّبِيفالسجنبهأودىوقداملنيبالعبدقالهماأقولُ
السمواتربىلإالفقريأناشجنٍذواملسكنيأناالذليلُأنا

خطيايتعنواعفكبفضليلجدأملييااحملتاجأناالكسريأنا
ملمايتيفيلفكنالوحيدأناوطنوالأهلٌفالالغريبأنا
حااليتكلِّيفسيديياإليكمفتقرازلتماالذيالعبيداأن
وآيايتقرآينالقلبِيفذكراكمنصرفعنكيلوماسواكيلما

اخلفياتبأسراريالعليمأنتيلبوصلكجربيعلىالقديرأنت
مهمايتيفمغيثيياجابريياحزينمشتكىياسيديياأدعوك
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الربياتبارييااخلريِراحمياجسديصباوارحمعربيتىلإفانظر
باإلمتحاناتامبتليزالماهدسيبابيفامفتقرزالما

ساعاتكلِّيفهحلرمتيرعىهبشرعتيفيتهتلسنيهدي
قطبالزمانوتاجكلهمواسِالنكلَّحوىاملعاينروحالعبادات
حربالوجوديففريدمعارفأفىنهأهلِاهلدىبسيفالضالالت
واالتالنإمدادمنهوجاءهومعرفةًاعلماملصطفىمنحوى
باملداراةاوإمجبوداإمهومينحإالسائلٌجاءما
عبارايتتكلَّهأخالقوصفيفمنحصرفيهوقويلأقولُماذا
العناياتأهلَئمتناأإالهيناسبمنعلمناماعلمهيف
الكراماتأهلُمضوارجالٌإالهيشاكلُمنمسعناماهزهديف
سعاداتيفكانواالربامكغريهمياثلُمنوجدناماهجوديف

وهوجيوديفمسعناماالذيهوعجبٍذاإنفقرياحلكايات
اهلداياتنورهوجهِصفاويفهمشائليفاملعايلمشستلوح

النهاياتوأرباباملعاينهلُأهبدايتيفتاهوااملعارفرحب
يفحاروااحلقائقِقطبفضائلأهلُهأالتصوفصحابالرياضات

اآليتويفاملاضييفالوقتعالمةُهفضائليففردالدهرِأعجوبةُ
كانمنعلىقليبواهلفعلىناجيمعاملعاينفنونواإلشارات

العباداتسربدىتبدىإذبرؤيتهيرويينكانمنفارقت
الرواياتيبِطمنالكونُبرطْفيكاظمةسكانعناألحاديثَيروي

ويطنبيفالذكرهِحسنِإحسانمفريقصاشوقًالقلبحنوسادات
حتياتأزكىهربمنعليههمسكنواجلناتاِهللاىلإأفضى
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الربياتبنيمناُهللاهخصقدومناألنامِخريِعلىةُالصالمث
السمواتربلهجتلىحىتحلضرتهاسراإلليلةَاختاره

اازاةيوميفالشدائدعندهشفاعتترجىالذيالشفيعفهو
بالزياداتوجادتسحبمهعتمااهللاسالممينعليه

هللاواحلمداالامحدإهليمنبهأرجولهنقطاعزاليتحمو

.ابيتومخسونمخسةوعدامتت
ومولـدي ،التـسعني حنو:فقال،عمرهعنالقصيدةهلذهالناظموسئل

،وسـبعمائة وثالثنيإحدىسنةشعبانسادساألربعاءيوموتويف.الرومببالد
.-عنهورضي،تعاىلاهللارمحه-الصغريببابودفن

 

·اِهللاعبدبنبنِاحلليمِعبدعبدبنِالمِالسبنِاِهللاعبدخبنِرِضتيمةَي
اينُّاحلر727-(....الدينِشرف.(

من ابـن أيب     أخو شيخ اإلسالم ابن تيمية، مسع      العامل املتفنن املتقن   ووه
مسع املسند والكتب الستة وأشياء أخـرى،  وابن الدرجي، ،يب عمر وابن أ  ،اخلري

قيها فاضلًا على سبيل السلف يف األصول والفروع، استفاد من أخيـه            وكان ف 
.ونافح عنه وتقلد نصرته، ومل يعنت بالتصنيف
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أخيـه علىوالشفقةاخلوفشديداهللارمحهكان :"قال ابن عبد اهلادي   
".اإلسالمشيخ

.وكان الشيخ ابن تيمية يعظمه ويكرمه
..".ى أخيه ابن تيميةكان علماء عصره يفضلونه عل:"وقال ابن حجر

وهؤالء الذين حيكي عنهم ابن حجر ذلك هم األشاعرة احلاقدون          : قلت
وإال فإن شرف الدين كـان       ،على جهبذ وقته وما بعد وقته الشيخ أيب العباس        

يذب  لُعنه ويفضيف ترمجة ابن عبد اهلادي وغريه،       على نفسه كما هو مذكور     ه
ويسكت عليه، وهو إمنـا نقلـه عـن         ن احلافظ أن ينقل ذلك      وهذا عجيب م  

من الفضالء بـل     دعفال عجب ألنه ي   ! الصفدي الذي ذكره عن بعض الفضالء     
من أكابر الفضالء التقي السبكي الذي هو وابنه من أشد الناس على ابن تيميـة            

.رمحه اهللا

وتفقه. السننوكتب" الصحيحني" و" املسند" مسع :"قال ابن رجب  
اهليئـة، وعلـم واحلساب،الفرائضيفأيضاًوبرع. وأفىتبرعحىتاملذهبيف

.مدةباحلنبليةودرس. احلديثيفقويةمشاركةوله. والعربيةاألصلنيويف

شـجاعاً النفس،شريفباليسريقانعاًوإخالص،صدقصاحبوكان
وال،لـيالً إليهويأويليالً،بيتهمنخيرجورعاً،عابداًزاهداً،جماهداًمقداماً،

املهجـورة املـساجد إىليـأوي لكنهفيه،يقصدحبيثمعني،مكانيفجيلس
واملراقبـة والتأله،العبادةكثريوكان. والذكرللصالةفيهافيختليالبلد،خارج

انتهى"وكشوفكراماتذاتعاىل،اهللامنواخلوف
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لعل ابن رجب نقل هذا عن ابن عبد اهلادي فهذا مبعناه يف ترمجـة         : قلت
خاه الشيخ تقي الدين فقد قال ابن عبد اهلادي         ابن تيمية له، وهو يف هذا يشبه أ       

مائـة حنـو الواحدةاآليةعلىطالعترمبايقولاهللارمحهكان :"حكاية عنه 
أذهبوكنت،علمينوإبراهيمآدممعلميا:وأقول،الفهماهللاأسألمث،تفسري

تعـاىل اهللاوأسـأل ،الترابيفوجهيوأمرغ،وحنوهااملهجورةاملساجدإىل
".فهمينإبراهيممعلميا:وأقول

ووفيـام، السلفتراجممعرفةيفطوىليدلهكان :"وقال ابن رجب  
".واملتأخرةاملتقدمةالتواريخوهي

، نقل ذلك الصفدي عن الذهيب كمـا يف         وليس له يف لك كتاب    : قلت
د منها ما يف تـاريخ اإلسـالم،        احلافظ الذهيب فوائ   هونقل عن . أعيان العصر له  

وكذلك الشيخ ابن القيم يذكر أنه من شيوخه ذكر له فوائد يف كثري من كتبـه                
.منها طريق اهلجرتني وغريه

ولعله مل يؤلف كتابا اكتفاء بلسان أخيه وكتبه، وهذه عادة أهل العلـم             
هم إذا وجدوا من يكفيهم شأن دعوة اخللق والتصنيف يف العلم، ولذا كان بعض            

جهبـذ املـصريني    مها الناس وتناقلوها، وهكذا كانت حال       حيرق كتبه إذا علَّ   
ن عفيفي فإنه مل يؤلف كتابا مستقلًا يف فن ومل يعنت ـذا             الشيخ عبد الرزاق ب   

وسئل عن ذلك فأجاب مبا حاصله أن الناس قد كفـوه ذلـك مـن                ،الشأن
.معاصريه ومن قبلهم من العلماء، رمحه اهللا ونفعنا بعلمه
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فنـون يفبارعهو: فقالالزملكاين؟بنالدينكمالالشيخعنهوسئل
حـسن العلم،وتعليماخلري،ألنواعمالزمواألصول،والنحوالفقه،منعديدة

صـحيح البحـث، مليحملذهبه،مستحضرالتفقه،جيددينه،يفقويالعبارة،
.تعاىلاللّهرمحهالفهمقويالذهن،

فـصيح ورجالـه، احلـديث عللمنبكثريصرياًبكان :"وقال الذهيب 
معاملذاكرة،حلوالعلم،لفنوناملطالعةكثريللفقه،نقاالًبالعربية،عاملاًالعبارة،

والنـصح باليـسري، والقناعةالتكلفوتركاالنقطاع،وإيثاروالتقوى،الدين
".عنهاللّهرضيللمسلمني

وأصـول وأصـوله، باملـذهب عارفاًفقيهاًبارعاً،إماماًكان :"وقال
لـه احملفـوظ، واهليئـة واحلسابوبالفرائضالعربية،بدقائقعارفاًالديانات،
منكثريةقطعةويعرفواحلوادث،األئمةومشاهرياحلديث،يفجيدةمشاركة

احملاضـرة حلـو وكـان . واخلالف. وقواعدهاللمناظرةمتقناًوكان. السرية
وعرفـان، وتوجـه وإخالصصدقمنحظذاري،واخلالعبادةكثريمتواضعاً،
".اللباسبيسريقانعاًالناس،عنبالكليةوانقطاع

مادةغزيرا،فسيحالباعمديدالعبارةجزلا،فصيحلسناًكان :"وقال الصفدي 
غرائـب مـن لكثريحاوياًبالقواعد،بصرياًوالعلم،واحلياءاإلغضاءكثريالعلم

الكالمعلىحضهخصمهسكتإذاحبث،إذاإلنصافاكثرياألباعد،املسائل
املـبني، واإلخـالص املتني،الدينمعالتقشفعلىقادراًالتعففزائدوحث،
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عنمنجمعاًالناس،عنمنقبضاًاجلهد،منعندهمبامغتبطاًالزهد،قميصواسع
،لـضروره الكـثرياً فيهاويقيماملهجوره،املساجديفيتنقلاألدناس،خمالطة
الفقـه منأحكمهمامعا،دواميهجرأنعساهمااويهجرأياما،فيهاخيتفي
وأمساءالتاريخمنوكثريالسريةمعرفةمنفيهوبرع،ةاألدبيوالنكت،ةوالعربي

هـو : يقـول الفضالءمنكثرياًورأيتاال،منذلكيفيتسعوماالرجال،
العالمةأخوهوكانالفضالء،باحثمبوأقعدالعلماء،طريقإىلأخيهمنأقرب
انتهى"خيدعهأنوحيذرمعه،ويتأدبحيترمهالدينتقي

عجيبة جدا أن خترج من رجل تتلمذ على        ) حيذر أن خيدعه  (مقالته: قلت
الشيخ ابن تيمية، وعلم فضله وجهاده وما أوتيه من القوى العلمية واألحـوال             

.اإلميانية
وكـان ،الغلطنادرأخي:يقول:"يقول بلغين أنه كان  : وقال ابن احملب  

".وعربيةاوفقهاحديثًالناقدينمنحممدأبو

األوىلمجـادي منعشرالرابعاألربعاءيومتويف :"وقال ابن عبد اهلادي   
،دمشقجبامعاملذكوراليومظهرعليهوصلى،وسبعمائةوعشرينسبعسنةمن

مـن وخلـق أخوهعليهوصلى،أخرىمرةعليهفصلى،القلعةبابإىلومحل
الـساعة تلـك يفالبكاءوكثر،يبلغهمابالتكبريالصوتوكان،القلعةداخل
الـرؤوس علـى ومحـل ،ورابعةثالثةمرةعليهصليمث،امشهوداوقتوكان

،عظـيم وعاملكثريمجعجنازتهوحضرافدفن،الصوفيةمقربةإىلواألصابع
".عليهوالتأسفالثناءوكثر
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·اِهللاعبدبنِ موسىبن أمحداجلزري  نزيـلُ ، أبو حممدـ د مشق...)-
725.(

كان فاضلًا خريا ذا فهم وفطنة وبراعة، الزم الشيخ ابن تيمية، وحـدث             
.عن الفخر ابن البخاري، وجاور مبكة وتعبد

سـكينة عليـه اخـري امباركًالكبارالصاحلنيمنكان :"قال ابن كثري  
املالزمنيمنوكان،جيدوعقلجيدفهموله،كثريةمطالعةلهوكانت،ووقار
ويفهمهاكثريةأشياءكالمهمنينقلوكان،تيميةابنالدينتقيالشيخالس
عليـه يلِّوص،صفرعشرينسادساالثننييومتويف،الفقهاءكبارعنهايعجز

".مودةحمحافلةجنازتهوكانت،الصغريببابودفن، باجلامع

مطالعـة ولهوالعبادة،اخلريكثريمباركاً،شيخاًكان :"وقال الصفدي 
بكـر أيبمبـشهد سننيدمشقجبامعوأقامووقار،هيبةوعليهومعرفة،وفهم
وكـان عنـه، وحدثالبخاري،ابنمناحلديثومسع. منقطعاًمتعبداًجماوراً
مـن أشياءعنهويضبطهويسأل،تيميةبنالدينتقيالشيخعنداحلضوريالزم
انتهى"العلم
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·بنِ اهللاِ عبد بنِ يعقوب سيدم بنِ ه أردبني أبو  الدينِ ، مجالُ اإلسكندري
754-(...، املعروف بابن أرادحممد.(
، ، والـدمياطي  سـعد وابن،سليمانوالتقي،النحاسإسحاقمنمسع

وكتب،املواعيدوعمل،جزاءاألوحصل،الكثريوقرأ،الطباقوكتب.وغريهم
.تيميةابنفتاوىمنالكثري

،تيميـة ابـن أجلمنأوذي:"باحملدثنياملختصمعجمهيفالذهيبقال  
".حالهانصلحمث،عليهالتحريريفوبالغوا،رزقهوقطع

فيمـا سـالم اإلبشيخالدينتقيالشيخترجم:" وقال ابن ناصر الدين   
يفالبـاهر اجلوابعلى:منها،بضبطهكتبهمنموضعماغرييفخبطهوجدته
بـن احلليمعبدبنمحدأالعباسأبواالسالمشيخبهأجاب:قال،املقابرزيارة
عفا-االسكندرييعقوببناهللاعبدلنفسهعلقه:قالمث،تيميةابنالسالمعبد
".-عنهاهللا

 

·بنِالرمحنِعبدبنِاحلليمِعبدبنِالسالمِعبدتيمةَي،أبـو الدينِزين
).747-663(جِرالفَ

، حضر وهو ابن مخس على أمحد بن عبـد الـدائم          . أخو شيخ اإلسالم  
حاديث من جزء ابن أيوب، ومسع ابن أيب اليـسر،          ومسع جزء ابن عرفة ومثانية أ     
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وابن أيب اخلري، واد ابن عساكر يف آخرين كثري، مجع له منهم الربزايل سـتة               
.شيخاومثانني

حبس مع أخيه يف اإلسكندرية، وكان ينافح عنه، ومدحه بأشياء عظيمة           
.ويسأل عن ذلك فيجيب بأنه أقرب إليه من غريه

وكان مؤثرا ألخيه على نفسه ، يتفقده وخيدمه، ويذب عنـه، وكـان             
.حسن السرية ذا فضيلة معروفة

.747نة وكان يعاين التجارة، ويربح منها مات يف ثالث ذي القعدة س
مـن للـشيخ اتعظيمأشدكاناحدأرأيتوما:" قال البزار يف األعالم   

،الطـري رأسـه علىكأنحبضرتهجيلسوكان،بأودهالقائمأعين،  هذاأخيه
العرفمن:ونقول،ذلكيفمنهنعجبوكنا،اسلطانيهابكمايهابهوكان

افضلًمعهانبساطهميكونبل،جانبكاألحيتشمونهالالرجلهلأأنوالعادة
:فيقول،واحترامهاحتشامهيفمبالغكتلميذالشيخمعنراكوحنن،جنيباألعن
وكان،ترونكمامعهأكوننأعليأوجبتغريييراهاالشياءأمنهرىأإين

انتهى"لذلكالشيخإيثارعدممنيعلمملااشيئًمنهيذكرفالذلكعنيسأل

 

·بنِ الرمحنِ عبدبنِ حممد بنِالرمحنِ عبدبنِيوسفبـنِ نصرِبنِحممد
).732-685(الدمشقيالفخرِابن، أبو بكرٍيكِّبلَعالبالقاسمِأيب
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مـن اجـزءً تيميـة ابنالدينتقيللشيخجخر:" قال ابن ناصر الدين   
.العليةمروياته

خبطـه وجدتهفيماعالماألمنأمثالهأسوةاالسالمبشيخيترمجهوكان
".وضبطهاحلسنوتقييده

 

 
·بنِاِهللاعبدبنِحممدبنِنصرِبنِإبراهيمفهدمثالدمشقي الـصاحلي

احلنبلياملروزيـ بـابن املعـروف الدينتقيحممدأبو،العطار مِيقَ
761-669(الضيائية.(

بد الرمحن ابـن    وابن البخاري، وع   ،وابن طرخان  ،مسع من ابن أيب عمر    
وكان له حانوت يبيع    .واستفاد منه  ،وأمحد بن شيبان، وصحب ابن تيمية      الزين،

.ذكره ابن رافع يف الوفيات. فيه العطر
،بـالكثري وحـدث ،باجلامعللصالةمالزمجيدرجلٌ :"وقال الربزايل 

".بهوأنتفع،عمرهوطال

 

·املَعليبِرِغ749-(....ي.(
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يلِّصرجبثالثالسبتيوميف :"749يف حوادث سنة    قال ابن كثري    
باجلـامع تيميـة بـن الدينتقيالشيخأصحابحدأاملغريبعلىالشيخعلى
وزهـادة عبادةلهوكانت.-اهللارمحه-بالسفحودفن،قاسيونبسفحفرمياأل

كانبلماللهيكنومل،بالكليةوظيفةالدنياهذهيفيتولوملوورعوتقشف
زوجـة وتركالتصوفيعاينوكان،اقليلًاقليلًيستنفقهالفتوحمنبشيءيتيأ

انتهى"-اهللارمحه-أوالدوثالثة

 

·عليبنبنِأمحداهلاليلُّوسٍه727_(...احملافري.(
كـان ألنه؛باحملاريفويعرف،امشهوراصاحلًارجلًكان :"قال ابن كثري  

،جهـرة والـذكر التهليليكثروكان،تعاىلهللالرصفانويصلحزقةاألحيرف
وعواقـب النارمنوحتذير،ختويففيهاكالمويتكلم،ووقارهيبةعليهوكان
".تيميةابنالسامالزموكان،الردى

 

·عليالغنزيلُ،زي749_(...الصاحلية.(
وتأملٌذوقفيه،امباركًارجلًكانالسبكيخبطقرأت :"قال ابن حجر  

تسع وأربعـني وسـبعمائة،     سنةرجبثالثيفمات،الطريقأربابكالميف
".تيميةَالبنِينسبوكان:قال
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·على إبنِرِفَّظَاملُ بنبنِبراهيمبنِعمربـنِ زيد اِهللاهبـةـ الك ندي
).716-640(الدمشقيمثاإلسكندراينُّ

بناهللاعبدومن،السروريابنطالبأيبابنمنمسع :"قال ابن حجر  
خطيـب بـن وعثمان،البكريوالصدر،طايبالكفرالعزيزوعبد،اخلشوعي

عبـد وابنللطرباينالصغرياملعجمبنفسهعليهقرأ،خليلبنوإبراهيم،القرافة
".بعدهمومن،الدائم

فبلغوابعدهافماأربعنيسنةمنبالسماعشيوخهمجعت :"قال الربزايل 
الدرجوكتب،فأجادالشعروقال،العربيةيففمهر،اآلدابيفواشتغل،املائتني

".شديدسعيٍبعدعمرهآخريفاإلنشاءديواندخلمث،مدةباحلصون
قـد وكان،وغريه،املزياحلافظمنهمسعرافعابنقال :"قال ابن رافع  

ـ ،األدبيفومهـر ،األصولوحصلبنفسهوقرأ،الكثريمسع اخلـط بوكت
بـأنواع اكثريشبيبتهيفاشتغل:فقال،عنهالزملكاينالكمالسألت. املنسوب

لهوكان،اللغةمناطرفًوحصل،ومسعهاحلديثوقرأ،بالسبعوقرأ،العلوممن
".مثلهاإىليسبقملاليتاحلساناملستكثرةاملعاينفيهاجلودةغايةيفشعر

.ني جملداوهو صاحب التذكرة الكندية يف مخس
ومـن ،الـدين تقيللشيخاملالزمةكثريكان:" وقال ابن ناصر الدين    

".االسالمبشيخوترمجهواالحتراملهالتعظيمكثرياملشهورينأصحابهخواص
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·عمربنِمعايلبنِبكرِأيببنبنِإبراهيمزيداحلمصي، الـدينِ زيـن
).724-664(دمشقيالالتاجرالبسطيينِيهاملُ

بـصحبته فـانتفع ،تيميةابنالدينتقيالشيخصحب :"قال ابن كثري  
يفمـات الـذكر جمالسوحضور،والصالةوالربالتالوةكثريوكان،وحدث
".اثنتني وأربعني وسبعمائةسنةشعبانأواخر

.ومسع من ابن البخاري مشيخته وعنه مسع الربزايل

 

·عمر بنِ احلسنِ بنبـنِ حبيبِر بنِ عم  عمـر  أبـو   الـدينِ  ، زيـن
.)726-663(القاسمِ

درة (قال ابنه احلسن بن عمر يف ترمجة الشيخ ابن تيميـة مـن كتابـه              
هو من مشايخ والدي يف احلـديث، تغمـده اهللا          ):" األسالك يف دولة األتراك   

انتهى"برمحته
عبـد لالكمـا بنوحممد،البخاريابنمنمسع:" قال ابن ناصر الدين   

وخلـق ،مكيابنةوزينب،شيبانبنوأمحد،الواسطيبراهيمإوالتقي،الرحيم
جـزء منهمسع،تيميةابنالدينتقيالشيخ:منهمنسانإمخسمائةعلىيزيدون

ـ الذهيباهللاعبدبوأاحلافظلهوخرج،وسبعمائةعشرسنةيفعرفةابن امعجم
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وسـتني ثالثعنوسبعمائةوعشرينستسنةمراغةببلدتويف،شيوخهعن
".سنة

 
·عمربنبنِاهللاِ سعداحلـراينُّ جنـيحٍ بـنِ اِهللاعبد، الـدينِ زيـن

749-685(احلنبلي.(

تفقه،والغـسويل يوسفمنومسع. البخاريبناحلسنأيبعلىحضر
على الشيخ ابن تيمية حىت برع وفاق األقران وصار من املشايخ الكبار،             وخترج

.الواسطي يف رسالته إىل تالمذة الشيخه ذكر
.وكان يفىت مبسائل الشيخ، وامتحن بذلك

مل:لهقالأنه،عنهالسالميةالشيخابنالدينعزأخربين:رجبابنقال
.اهللايديبنيابجاوهلاوأعددتإالقضيةأقض

ـ الوجهبشوشامتواضعاديناألخالقحسنكان:"وقال افقيه افرضـي
".اثبتمت

 عاملٌ :"يف املعجم املختص   وقال الذهيبذكيخريوفقريمتواضع ربـصي
".مطعوناًتسع وأربعني وسبعمائةسنةرجبشهرأوليفماتوالعربيةبالفقه



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-104-

بالفقـه بـصري متواضـع، وقور،خريذكي،عامل :"وقال يف املختصر  
بـابن وخترج. حمررةدروساًفألقىالضيائية،مشيخةووىلالكثري،مسع. والعربية

".وغريهتيمية

 

·عمربنبنِحيىيبنِاحلسنيِبنِالرمحنِعبداللُاحملسنِعبدخميالقبايب
املصري755-700بعد (احلنبلي.(

ومتهر به وسلك    ،والزم شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت برع       ،اشتغل بالفقه 
.وويل مشيخة املالكية، ومات ا،سوأقام بالقد،طريق الزهد والعفاف
.أثىن عليه ابن رجب: قال ابن حجر

مل أجده يف ذيل الطبقات يف ترمجة منفردة ، وإمنا أثىن عليه الشيخ             : قلت
النجمـي بنعمربنحيىيبنحسنيبنالرمحنعبدابن رجب يف ترمجة والده      

أقـران  وهو من    ،ماةحب أربع وثالثني وسبعمائة  ، وهو متوىف سنة     القبايباملصري
-: ولدهوتوىف:"قال هنالك-ابن تيمية كما قال ابن رجب

وانتفـع ،واشـتغل ،والعملالعلمبنيجامعاًوكان. بالقدسعمرالدينسراج
انتهى"تعاىلاهللارمحهمثلهالصالحيفطريقهعلىأروملتيمية،بابن

،عليـه واشتغل،ةتيميابنالدينتقيالشيخالزم:" قال ابن ناصر الدين   
ـ وكان،وفضلأقرانهعلىفربز،لديهمماحصلهمباوانتفع العلـم بـني اجامع
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يفطريقـه علىأرمل:وقال،فضلهوذكر،طبقاتهيفرجبابنذكرهوالعمل
".مثلهالصالح

 

 
·عمربنخليلٍبنِموسىبنِعلياألالبغداديزجي البـزار، سـراج

).749-688(فصٍحأبوالدينِ
،وجالس ابن تيمية   ،ورحل إىل دمشق   ،عين باحلديث فسمع على أربابه    

رمجته كتاب حسن جدا على اختصاره أمسـاه        وله يف ت   ،ومسع قراءته  ،وأخذ عنه 
.)األعالم العلية(

،أفواالبدمشقإقاميتحاليفكنتفقددروسهذكروأما:"قال فيه 
،ركعتنييصليأنبعدجيلسبل،ويوردهليلقيهالعلممناشيئًيهييءالوكان

صفةعلى-سلموعليهاهللاصلى-رسولهعلىويصليعليهويثين،اهللافيحمد
علـوم إيرادعليهاهللافيفتحيشرعمث،غريهمنمسعهاأمل،مستعذبةمستحسنة
وأقوالوأحاديثبآياتواستدالالتونقولوفنونودقائقولطائفوغوامض

حجتـه وإيـضاح ،بعـضها تزييـف أوصحتهوتبنيبعضهاونصر،العلماء
كمـا جيـري ذلكمعوهوناظمهااسمذكرورمبا،العرببأشعارواستشهاد

يفـرغ أنإىليـتكلم منـذ ويصري،البحريفيضكماويفيض،السيلجيري
منرويةأوفيهفكرعدممعكلهوذلك،عينيهامغمضاحلاضرينعنكالغائب

فـال وناظرسامعكليبهرحىتهليإفيضبلحلنوالتوقفوالتعجرفغري
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يشغلهمنحبضرةصارقدكأنهحينئذراهأوكنت،يصمتأنإىلكذلكيزال
،والعقولاألبصاروحيريالقلوبيرعدمااملهابةمنذاكإذعليهويقع،غريهعن

ويسلمويصليالإقط- لى اهللا عليه وسلمص-اهللارسوليذكرالوكان
-لى اهللا عليه وسلمص–اهللالرسولاتعظيمشدأاأحدرأيتماواهللاوال،عليه
حديثهمناشيئًوردكانإذاحىتمنهبهجاءماونصر،أتباعهعلىحرصأوال
ويفيتويقضيأيعملحديثهمنغريهشيءينسخهملنهأويرى،مسألةيف

.كانمناكائنخلوقنياملمنغريهقولىلإيلتفتوالأمبقتضاه
اهللاالإبـه اللقولـه حيـتج إمنـا قائـل كل-عنهاهللارضي-وقال

انتهى"ورسوله
وأنه لـو ألـف   ،وحكى عنه أنه سأله عن إكثاره يف التأليف يف األصول  

،قريبمرهاأالفروع :"فأجابه ،مصنفًا يف الفقه جامعا تكون عمدة الفتوى عليه       
يتـيقن ملمـا بقولهالعمللهجاز،املقلدينالعلماءحدأفيهااملسلمقلدومن

.خطأه
كاملتفلـسفة هواءواألوالضالالتالبدعهلأيتأرفإينصولاألماأو
والنـصريية والقدريـة والدهريـة الوجودبوحدةوالقائلنيواملالحدةوالباطنية
والـسليمية والكالبيةوالراونديةواملشبهةواسمةواملعطلةواحللوليةواجلهمية
منـهم اكثرينَّأيلوبان،الضاللبأزمةفيهاجتاذبواقدالبدعهلأمنوغريهم

نَّأو،ديـن كـل علىالعليةالظاهرةاحملمديةاملقدسةالشريعةبطالإقصدمناإ
وأمسعـت نإقـل وهلذا؛دينهمصولأيفالتشكيكيفالناسوقعأمجهورهم

صارو، أ  تزندقوقدالإمقاالمعلىمقبالًوالسنةالكتابعنامعرضرأيت
.واعتقادهدينهيفيقنيغريعلى
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دفععلىيقدرمنكلعلىجيبنهأيلبانذلكعلىمراألرأيتفلما
رذائلـهم ليكشفجهدهيبذلنأضاليلهمأوحجتهموقطعباطيلهمأوشبههم
.اجلليةالصحيحةوالسنةاحلنيفيةلةاملعناذبدالئلهمويزيف

علـوم عـى وادالشأنهذايفصنفممناحدأفيهمرأيتماواهللاوال
.االسالمدينقواعدهدميفكالمهمبضمونساعدوقدالإاملقام

الرسـل بهجاءتماوعناملبنيالواضحاحلقعنعراضهإذلكوسبب
مسوهـا الـيت االصطالحاتيفالفلسفةطرقواتباعه،العاملنيربعنالكرام

التزمهـا وكونـه وضالالتجهاالتهيمناإو،وعقلياتحكمياتزعمهمب
،الـسليم عقلـه علـى غطتحىتعليهفغلبتاورأساصلًأغريهاعنمعرضا
عظـم أفـاهللا الإو،والباطلاحلقبنييفرقومل،اعشوفيهاخبطحىتفتخبط

.وينفيهلالباطويبطلويثبته،احلقيقبلاعقلًهلمجيعلالنأبعبادهالطفً
اهللاجعلوقد،الضالليفوقعأمنوقعأاهلوىوغلبةالتوفيقعدملكن

مابنيبهفيفرق،الوارداتالعبدبهيزناميزانالشوائبمنالسليمالعقلتعاىل
ذويىلإالإالرسـل اهللايبعثملو،الباطلقبيلمنهووما،احلققبيلمنهو

مـا لـبعض خمـالف نهإيقالفكيف،ودهوجمعالإالتكليفيقعومل،العقل
!؟تعاىلاهللاعنالكرامالرسلبهجاءت

لَـه اللَّهيجعلِلَممنو(لكنسليمعقلكللهيشهداقطعباطلهذا
صـرفت ينأوجبأالذيهووحنوهفهذا...]40:النور[)نورٍمنلَهفَمانورا
بـه تعاىلاهللانعمأمباعنهاجبتأوممقاالوردتأنأوصولاألىلإمهيجل
انتهى"والعقليةالنقليةجوبةاألمن
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وأكثر وله جمموع للفتـاوى يف      ،وهو على ذلك قد تكلم يف الفقه      : قلت
قدر مخسة وثالين جملدا، وله الفتاوى الكربى قدر مخسة جملـدات، وشـرح             

، ومسائل منثورة   وله قواعد مفردة يف كتبه الكبار     وشرح احملرر مل يتمه،     العمدة،  
خمطوطة مل تطبع، واختياراته مجعت يف كتب مفردة ككتاب البعلي ورسالة ابن            

.الفروع وحنوها، واهللا أعلمتب ابن مفلح كعبد اهلادي، وك

ذاواحلـديث، للقرآنالقراءةحسن)أي البزار (وكان :"قال ابن رجب  و
.الرقائقوالفقهويفوعلومه،احلديثيفكثرياًوصنفوجد،عبادة

سـنة احلـج إىلتوجهمثيسرياً،افأقامبغداد،إىلعمرهآخريفوقدم
اهللارمحـه توىفمث...،والديمعأيضاًالسنةتلكأناوحججتوأربعني،تسع
ذيعـشرين حـادي الثالثاءيومصبيحةحاجر،مبرتلةمكة،إيلوصولهقبل

قبلوذلكاإلحرام،نوىانكإنه: ويقالوسبعمائة،وأربعنيتسعسنةالقعدة
.امليقاتإىلالوصول

اللّـه رمحهـم . بالطاعوننفساًمخسنيمنحنوومعهاملرتلة،بتلكودفن
".تعاىل

 

·عمربنبنِاِهللاعبدعبدبنِاألحدبـنِ خليفةَبنِسالمةَبنِاِهللاعبد
.)744-666(شقريٍابنالدينتقياحلنبلياحلراينُّشقريٍ
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.ذكره ابن شيخ اجلزاميني يف الرسالة
.مسع من القاسم اإلربلي، والفخر علي، وابن شيبان، وغريهم

فقيـه جيـد رجل :"وقال الربزايل ". وحصلواشتغلمسع :"قال الذهيب 
".جيدةكتباوحصلالكثريمسعفاضل

القاسممنومسعاملشايخ،علىوداربنفسه،الكثريمسع :"وقال الصفدي 
األجـزاء، بعـض ونسخ. وخلقوزينب،شيبان،وابنعلي،والفخري،اإلربل

.الصحيحنيوروى
أربـع سـنة ... تعاىلاهللارمحهتويف: منهومسعت: الذهيبشيخناقال

.مئةوسبعوأربعني
انتهى"مشهوراًصيناًديناًفاضالًشيخاًكان: قلت

خـرج :قال،شقريبنالدينتقيحدثين:" -رمحه اهللا –وقال ابن القيم    
وانفـرد ،الصحراءإىلانتهىفلما،خلفهفخرجتايومتيميةابناإلسالمشيخ
:الشاعربقوليتمثلمسعتهأحديراهالحبيثالناسعن

بنيمنوأخرجعنكأحدثُلعلينالبيوتالقلببالسخاليار
.انتهى من روضة احملبني"

 

·عمرهـشام بنالوليدبنباللإىلنسبةالباليلُّصدقةَبنِعمرانَبن
).754-685(البدويالدينِزينويماألمروانبنامللكعبدبن



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-110-

مث  ،وأقام بعده مخـس سـنني      ،سجن مع شيخ اإلسالم يف قلعة دمشق      
:وحكى أن الشيخ أنشده ومها يف االعتقال،أطلق

نِطَوالفاألذهانعندقتألطافلهإنباهللاوثقتفكرنال
نِكُيملكانقدالذيتظنحىتهتعرفُليسمالطفهمنيأتيك

،بذلك ملكهم  اتبة املصريني بأخبار التتر فعلم    أنه ام مبك  : ومن كراماته   
.تؤذهوملرفيقهالكالبفأكلتآخرومعه،الكالبإىلفألقاه

.وكان شديدا على الرفضة واملبتدعة، له ترمجة يف الدرر الكامنة

 

·عمربنبنِرِفَّظَمبنِعمرالفوارسِأيببنِحممداملعري،الـدينِ زين
ابنالورد749-689(ي(.

الـشافعي  يالـورد  بنا أبو حفصٍ  الناثر الشاعر الفقيه النحوي العالمةُ
املعري نسبة إىل أيب بكر الصديق    [البكري[ يف علومٍ  ، تفنن  كـثرية  يف وأجـاد

.املنثور واملنظوم
  علمـاء ذكـر ملارحلتهيفقال:" يف الشهادة الزكية   قال مرعي احلنبلي

بيـت هوذاإف،تيميةابنجمالسوحضرت،واحلميةالتعصبوتركت:دمشق
يزيـد ،قلبـه هووجسم،قطبههوفلكزمانهعلماء،اخلريدةولأو،القصيدة

ـ يديـه بـني حبثت،القطرعلىوالبحر،البدرعلىالشمسزيادةعليهم ايوم
:فقلت،اليمىنعيينبنيوقبلاينفكناملعىنصبتأف
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واحدالعلومِكلِّيفةيميتابننَّإ
محدأياهوشرعمحدأدينحييتأ

انتهى"

الوجناتمنوأىالغيد،عيونمنأسحرشعره :"بن تغرى بردى  اقال  
وهـي الطروسيفوخطهاقاعدة،معهفجاءتالتوريةبفنقام. التوريدذات
للـشبابه، الـصويف طـرب واللسماعهااللبيبيطربصاعدة،النجومفوق

ويرغـب شـبابه، التحـف مباالغواينعجبوالالنطباعهااألديبويعجب
ويـدأب . السحابةصوبيفصوحالذيالروضرغبةوالالرجتاعهااألريب
انتهى"السحابةحمبوبهبأذيالالتمسكيفباحملدأبوالاقتطاعهايفالنجيب

".نظمه جيد إىل الغاية، وفضله بلغ النهاية:"وقال الكتيب يف وفاته
يف  )البهجـة (ومساه غريك كثرت منظوماته، فنظم احلاوي الص     جل ذل وأل

وأقسم باهللا العظيم مل ينظم أحد بعده الفقه         :"مخسة آالف بيت، قال ابن حجر     
".إال قصر دونه

والكتب واألجزاء واملنثورات الكثري، قال ابن شـاكر        ه من املنظومات    ول
. " منظومةفقيهفوائد" احلاوينظميفالورديةالبهجة" مصنفاتهومن :"الكتيب
" قـصيدة " . طـي عمابنألفيةعلىالدرةضوء" . " مالكابنألفيةشرح

. " نظمـاً " باإلعـرا ملحـة " اختصار. وشرحها" اإلعرابعلميفاللباب
أبكار" . " امللقبةاملسائليفاملذهبةاملسائل. " وشرحهانظماً" الغريبمذكرة
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" . املنامـات تعبرييفأرجوزة" و" . محاةصاحبتاريختتمة" . " األفكار
انتهى"نظماً" الطريمنطق" و" األحجارخواصيفأرجوزة

:لقصيدة اليت مطلعهاوالميته مشتهرة جدا بني طلبة العلم، وهي ا
هزلْمنوجانبوقُلِ الفَصلَوالغزلْاألغاينعتزلْ ذكرا

أفَلْفأليامِ الصبا نجمالصباأليامِالذِّكرودعِ
:ويقول فيها خامتًا

وقَتلْآذىأُسخنومىتسائغٌسهلٌاملاِءمثلُأنا
انفتلْشئتمالدنٌ كيفوهو كسرهصعبأنا كاخليزور

يغرييفأنزماننماألجلّاملولَىهومالٍذافيهيكن
الورىعندواجبهوقليلُ املالِإكرامستقلْفيهمي

اجلُملتفاصيلَفاتركمنهم،وأناغمرالعصرِكلُّ أهلِ
وأفلْاراًالشمسطَلَعكُلّماريباِهللاوصالةُ
لىللذي حازهاشمٍمنالعمناملختارِأمحدلْساداألو
بطَلْإالعاجزليس فيهمسادةوصحبٍوعلى آلٍ

:وفيها قوله يذكر فيه نسبه
حصلْقدماالفَىتأصلُإمناأبداًوفَصليأصليال تقلْ

قدمناملرُءيسودأبٍدونكبوبِحسنِ السنقدغّلْيقَى الد
بصلْمنإالينبت النرجسوماالشوكمنالوردإمنا

أينغريصلْبكرِنسيب إذ بأيبعلىاَهللاأمحدات
أو  أقَلْمنهأكثر اإلنسانُيحسنهقيمةُ اإلنسان ما

لـدين  ناب يف احلكم حبلب عن الشيخ مشس ا        :"قال ابن العماد احلنبلي   و
ا بن النقيب، مث عزل نفسه، وحلف ال يلي القضاء ملنـام رآه، وكـان مالزمـ           

لألشغال واالشتغال بالتصنيف شاع ذكره، واشتهر بالفضل امسه، الزم الـشيخ           
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بتا تثخالق متواضعا بشوش الوجه م    تقي الدين وغريه، وكان دينا خريا حسن األ       
يـدي اهللا، ذكـره الـذهيب يف    ت هلا اجلواب بني     دمل أقض قضية إال أعد    : قال

عامل ذكي خير، متواضع بصري بالفقه والعربيـة، مسـع الكـثري       : فقال راملختص
انتهى".وخترج بابن تيمية وغريه

له فوائد فقهية منظومة، وأرجوزه يف تعبري املنامات،        :" وقال ابن السبكي  
ى وأغل) املكرر(واختصار ملحة اإلعراب وغري ذلك، وشعره أحلى من السكر           

".قيمة من اجلوهر

شيخ اإلسـالم   ومن بديع نظمه الميته املتداولة املشهورة، وله مراثي رثى ا         
:ابن تيمية منها قوله

التقاطُهجوهرِنثرِمنهلمسالطُقومهعرضيفعتا
الدينتقيأمحدحربٍخريخروقبهاملعضالتتاطُخ

توفمسجونٌوهوينبساطُاالدنياىلإلهوليسفريد
أحاطوابهيمِعالنمالئكةَاوأللفَقضىحنيحضروهولو

اطُمالقفلُهلنظريِوالقرينلهوليساحنبقضى
يففىتعلمفريداأضحىهلُّوحبهاملشكالتياطُن

والطوافسقوافرقةًوينهىالربايايدعوقىالتإىلوكان
السياطُهوللقلوبِبوعظسطاهسإبليخيافوكان
البالطُىغطَّماهللاوياحلدضمقدماهللافيا
وشاطوافسقوافقدهمناقبينالواململاحسدوهمهو

نشاطُهلمأذاهيفولكنساىلكُهطرائقعنوكانوا
وحبسيفرِالداألصدافاغتباطُبالسجنالشيخوعندفخر

يواطواوملاملنونَذاقوافقداقتداٌءلهاهلامشيبآل
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اباطُأدركهاالعلمِجنومفبانواكانواتيميةبنو
اطُميبهكانركالشفشكحابسيهندامةَياولكن

اخلباطُهيعجبالضدنَّإففعلتممبااليهودفرحويا
اطُشتسفياإلمامِسجنيرىرشيدرجلٌفيكمويكأمل

واليرجوكاناليةَوِالإمامرباطٌوالعليهوقف
ختالطُابكملهدهعيوملمالٍكسبِيفجاراكمووال

اشتراطُأذيتهجلزاأماظتموهوغسجنتموهففيم
لقدرِففيهمثلييرضاهالالشيخِوسجنكُمثلاحنطاطُم
باطُالرلَّالحنالشروخوفيسركتملوالواِهللاأما

ماالعلمِبأهلِولكنعنديماأقولُوكنتحساشتطاطُن
اخنراطُلههواهيفوكلٌّيدعواإلنصافإىلأحدفما

سيظهريامكُقصدحابسيهإذامكُونيتنصبراطُالص
وااطُعتأنأردمتمافعاطواواسترحتمعنكمماتهوفها

اطُسالبِذاكوانطوىعليكمردغريِمندواقواعواوحلُّ

ويف  ،وهي بنحوها يف أعيان العصر للـصفدي       ،هكذا نقلها ابن عبد اهلادي    
.غريه
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حرف
اُءالفَ
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-(...زينـبٍ ، أمحممـد بـنِ أيب الفتحِبنِ عباسِ تنبِ فاطمةُ·
714.(

فاطمـة زينبأمالناسكةالعابدةالصاحلةالشيخة:" )ايته(قال ابن كثري يف     
،كثريخلقوشهدها،القاهرةبظاهرالبغداديةحممدبنالفتحأيببنعباسبنت

علىوتقوم،املنكرعنوتنهي،باملعروفتأمر،الفاضالتالعاملاتمنوكانت
البـدع أهـل وأصول،أحواهلموتنكر،واملردانالنساءمواخاميفمحديةاأل

.الرجالعليهتقدرالماذلكمنوتفعل،وغريهم

ذلـك منـه فاستفادتتيميةبنالدينتقيالشيخجملسحتضركانتوقد
،والعلـم بالفـضيلة ويصفها،عليهايثىنالدينتقيالشيخمسعتوقد،وغريه

هلايستعدكانوأنه،أكثرهوأاملغىنمناكثريتستحضركانتأاعنهاويذكر
اكثرينساًءتمتخاليتوهي،فهمهاوسرعةسؤاالاوحسنمسائلهاكثرةمن

،املـزي الدينمجالالشيخزوجةصديقبنتعائشةزوجيتأم:منهنالقرآن
برمحتـه كرمهنأواهللارمحهنزينبالرحيممةأزوجيتابنتهاأقرأتاليتوهي

انتهى"آمنيوجنته
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فرح
القَاف
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·القاسمبنبنِحممدالبِيوسفرزال739-665(ي.(

حفظ القرآن يف صغره، مث حفظ التنبيه، ومسع صحيح مسلم من اإلربلي، مث             
.مسع سنة ثالث وسبعني من أبيه ومن عز الدين بن الصائغ

وحبب إليه احلديث فالتمس الشيوخ فسمع من ابن أيب عمر، وابن أيب اخلري،             
.خروابن عالن، واملقداد وابن الدرجي، وابن شيبان والف

فسمع من العز احلراين وأكثـر عنـه،         ،مث ارحتل إىل حلب سنة مخس وثانني      
.وخرج لنفسه ولشيوخه شيئًا كثريا

ا جيـدة وأجـزاء يف أربـع        ل كتب وورث من أبيه مجلة وحص     :"قال الذهيب 
ولـه  ،وأثبت فيه من كان مسع معـه ،اجملدوبلغ ثبته بضعة وعشرين،خزائن

ليق وعمل يف فن الرواية قل من بلغ إليه وبلـغ عـدد             وتع ،جماميع مفيدة كثرية  
،بالسماع أزيد من ألفني وباإلجازة أكثر من ألف رتب ذلـك كلـه  مشاخيه

ا يف صدق اللهجة واألمانة صـاحب  وكان رأس،وترمجهم يف مسودات متقنة
ا حسن البشر عـدمي الـشر فـصيح    متواضعاخري،سنة واتباع ولزوم للفرائض

السرد مع عدم اللحن والدمج سريع،ا باألمساء واأللفاظدربة عاملًالقراءة قوي ال
ـ  ،وروى من ذلك مجلة وافرة،قرأ ما ال يوصف كثرة اوكـان حليم ا صـبور

بل يوفيه فوق حقـه ويالطـف        ،وال ينتقص بفاضل   ،ا ال يتكثر بفضائله   متودد
.ود يف القلوب وحب يف الصدورالناس وله

وعاش مثـاين  ام حممد تال بالسبع وحفظ كتباحتسب عدة أوالد درجوا منه
وكتبت صحيح البخاري    ،ا وعشرين سنة  ومنهم فاطمة عاشت نيفً    ،عشرة سنة 

.اد وأشياءوأحكام

،عـزون وإمساعيـل بـن  ،وله إجازات عالية عام مولده من ابن عبد الـدائم 
.وحدث يف أيام شيخه ابن البخاري،وابن عالن،والنجيب
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قوي املذاكرة عارفا بالرجال والكبار ال سيما أهل زمانـه  اضرةوكان حلو احمل
خيلف يف معناه مثله وال عمل أحـد يف الطلـب   ومل،وشيوخهم يتقن ما يقوله

.عمله
:فقـال ،فإنه رأى خطي،وكان هو الذي حبب إيل طلب احلديث:" مث قال

".فأثر قوله يف ومسعت وخترجت به يف أشياء،خطك يشبه خط احملدثني
،والربزايلالثالثةهؤالء:هلمخامسالأربعةوعاصرت :"وقال ابن السبكي  

،األحيـاء ورواـا األجزاءمعرفةيفيفوقهمالربزايلوكانالربزايلأرملفإين
بتقدميـه ويعترفـون عليـه ويقـرءون لهوتذعناملزيتعظمالثالثةوكانت
".وباجلملة

:وقال الذهيب
وعوايلحوتأجزاٍءوظهورهاكلِّنِاخلزائتفتيشتمرنإ

أشياخِونعوتروواوماالوجودأوِطالعامسعمعجالبِمرزيال

محدأ:شيوخهمعجميفالربزايلالدينعلمالشيخقال:" قال ابن عبد اهلادي   
،احلراينتيميةبنحممدبنالقاسمأيببنعبداهللابنعبدالسالمبنعبداحلليمبن
الفقـه قـرأ ،ودينهونبلهفضلهعلىامعاإلمامالعباسأبوالدينتقيشيخال

الاإماموكان،واحلديثالتفسريعلمييفومهر،واألصولوالعربيةفيهوبرع
،اتهدينشروطفيهواجتمعت،االجتهادرتبةوبلغ،شيءكليفغبارهيلحق
كلوإعطائهإيرادهوحسنظهحمفوكثرةمنالناستالتفسريذكرإذاوكان
كـان ،علمكليفوخوضهواإلبطالوالتضعيفالترجيحمنيستحقهماقول

واالشـتغال والعبادةالزهدإىلانقطاعهمعهذاالعجبمنهيقضوناحلاضرون
يفجيلسوكان،تعاىلاهللاإىلاخللقودعاءالدنياأسبابمنوالتجردتعاىلباهللا



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-120-

دعائهوبركةمبجلسهفانتفع،العظيمالقرآنيفسرناسالعلىمجعةكلصبيحة
وأنـاب ،لعملهقولهوموافقةوباطنهظاهرهوصفاءنيتهوصدقأنفاسهوطهارة

الدنيامنوالتقللالفقراختيارمنواحدةطريقةعلىوجرىكثريخلقاهللاإىل
".عليهبهيفتحماوردتعاىلاهللارمحه

لشيخ للغز الشيخ الرشيد الفارقي، ومتـام       وهو الذى حكى قصة حل ا     : قلت
.اخلرب يف كتاب ابن عبد اهلادي ولوال اإلطالة لوضعناه هنا

وذكر ابن النقيب القرماين أنه أي الربزايل قرأ كتاب اجلمعة أليب بكر أمحـد              
بن علي املروذي على الشيخ ابن تيمية رمحه اهللا، نقله ابن ناصر الدين يف الـرد                

.الوافر
ويل قراءة دار احلديث سنة عشرين وسبعمائة وقـراءة         :" ظ الذهيب قال احلاف 

،بالشيخ تاج الدين عبد الرمحن وصـحبه وحضر املدارس وتفقه مدة،الظاهرية
وتفـرد بـبعض   ،دبوقـا وأكثر عنه وسافر معه وجود القرآن على الرضى بن

فعنـد ذلـك  ،وخترج به الطلبة وما أظن الزمان يسمح بوجود مثله،مروياته
،!ا رفيقه أبو احلجاج شـيخنا ولقد حزن اجلماعة خصوص  ،تسب مصابنا مبثله  حن

وكـان  ،ا يعظم اآلخر ويعرف له فـضله وكان كل منهم،مرةوبكى عليه غري
وضعف وحصل له فتـق  ،اخلري يف آخر عمرهرمحه اهللا وعفا عنه قد أقبل على

يص يف بكـرة يـوم   تعاىل خبلوانتقل إىل رضوان اهللا،وختم له خبري وهللا احلمد
أربع وسبعني سـنة  األحد الرابع من ذي احلجة سنة تسع وثالثني وسبعمائة عن

".ونصف
:وقال أمحد بن حييي فضل اهللا يرثيه

مسقَوالفيناقاسمالفاليومضوعهغريِمنقاسمٍيفكانَقد
ميالدهاقُفْأُوجادتاسروربههاحأباطمالتمكةًأتىلومن

قسموالواألرضِيفاشبهلقاسمأحدرأىمازمانمنذأقسمت
واحلرمواحللُّهيعرفُوالبيتهجرتهاملختاريشكرالذيهذا
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يستلمجاءحىتالعمرأخرلوبهاحلطيمرميهينكركانما
واألكموالبطحاُءةَمكَّجبالُاتقروفاداتإليهله
القلممضىفيماوذاذاجرىهخمؤرِبلاصدقًالشامِحمدثُ

العلماملفردنادىيوهذاذايفاجمتهدالفننييفالعلمِطالبيا

:منهاو
ققَّوحبانحىتالنقدبهرجهبهماحىتالنقلَحوصحقَسم

فوعركيفالناسإىلأمجعهاالطرقومهواوالحاروافماالنيب
علمواماأضعافلواجهماوبعضجهلواماالتاريخِيفاخللقموعلَّ

واألمماآلفاقتارخيهكأنَّبهدترأمهماهتارخيَيريك

.رمحه اهللا وعفا عنا وعنه وأدخلنا وإياه دار كرامته ومستقر أوليائه ، آمني

 

ى لَع الناصرِ مللكا نائب الدينِ املنصوري، مشس  اهللاِ عبد بن رقُنأ س رقَ·
).728-(...دمشق 

وجدتـه فيماالربزايلابنالقاسمحممدبوأاحلافظقال:" قال ابن ناصر الدين   
الـدين تقيالشيخىلإ:املنصوريسنقرقرأالدينمشسمرياألكتابمنخبطه

العالمـي العـاملي العامليمامياإلالسيديالعايلاجلناببركاتاهللاضاعف
االسالمشيخالتقوياحلافظيالعاريفاخلاشعيالعابديالزاهديدويالقالشيخ
،املسلمنيمفيتاألمةقدوةئمةاألحجةالصلحاءأوحدالعلماءسيدناماألقطب
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،والسالطنيامللوكمذكراتهدينآخر،السنةناصرالفرقإماماملذاهبشيخ
ودعواتـه بربكتـه ونفـع ،واملتقنيبراراألمنازلنالهأوعلينييفدرجتهورفع

منـه عندهاشوقًويبثالنسيممنأرقبسالمخيدماململوك،واملسلمنيسالماإل
مـن هياليتومفاكهتهالوسيماحملياذلكمشاهدةعلىويتأسف،املقيماملقعد
يردماامترقبخبارهأىلإامتطلعأوقاتهسائريفيزلملنهأوينهى،  العظيمالفوز

بيمنـه ميدهوأندعواتهمنخيليهالأنتعاىلاهللامناراجيوأوطارهسواحنهمن
كلمااململوكنإف،ذلكوغريوحياتهبقائهبطولكافةسالمواإلوميتعهوبركاته

يفوقيامـه وأوامـره اهللاطاعـة يفونواهيهوزواجرهالعايلاجلناببالغةبلغه
املباركـة دعيةباأليدهرفعادهجهحقاهللايفوجهادهواجتهادهاالسالممصاحل
اهللاضـاعف نـه إف،ومسائهصباحهيفوألطافهمبعونتهميدهنأو،بقائهبطول
اآلمـرون تعـاىل قولـه يفوصفممنوكان،امللةهذهسننأحياقدبركاته

املشارالكتاببعضوهذا،اهللاحلدودواحلافظوناملنكرعنوالناهونباملعروف
".أعلموتعاىلسبحانهواهللاتقدمفيماإليه



).747-(....قرمشي بن أقطون·

.والشاممبصراحلاجبالدينعالءاألمريابنالدينسيفهو األمري 

مـن وامتنعمتسك،اآلخرةوحببالتنسك،قدصباهيفكان :"قال الصفدي 
وأخذاحلطام،منفيهاماورفضالدنياهذهلذاتعنوأعرضاحلمام،دخول

للـشيخ وتتلمذاملرضيه،السلفبسريةواالقتفاءالنبويه،األحاديثطالعةميف
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بـاألمور التمـسك عنبالنهيعليهتردوكانت،ةتيميبنالدينتقيالعالمة
اهـ"الدنيويه

وكانصبوة،لهنعلموملوتعبد،وديانةخريعلىبصفدنشأقدكان :"وقال
وأصـحابه، تيميـة بـن الدينتقيالشيخإىلومييلوالصلحاء،الفقراءحيب

ويالزمـه عندهيسمروكانصفد،نائبأرقطايالدينسيفباألمريواختص
انتهى"واراًليالً





معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-124-

فرح
الميمِ
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·حممد بن بنِ إبراهيم حممبنِ أيب بكرِ  بنِ د بنِ إبراهيم بنِ يعقوب
إلياس األنصاري الدينِ ، مشس  اهللاِ أبو عبد اخلزرجي إمـامِ  ابن

البياينُّالصخرةاملقدسي766-686(الدمشقي.(

مسع من الفخر ابن البخاري، وابن ااور، وزينب بنت مكي، وأيب الفـضل             
.وغريهم،والطبال،ابن عساكر، وأجاز له من بغداد ابن وريدة

.وذيل عليها احلافظ العراقي،وخرج له ابن رافع مشيخة
أبـو الـدين تقياالسالمشيخخربناأ:" الرد الوافر عنه قوله   ونقل صاحب   

كتـاب جبميـع -عليهاهللارمحة-احلراينتيميةابناحلليمعبدبنمحدأالعباس
االسـناد ذاعليهقرأهفذكرهمناولةالشيطانوأولياءالرمحنأولياءبنيالفرقان
".عليهاهللارمحةلسرمرياحممدبنيوسفاملظفرأبوالفنونذوالعالمةاالمام



·حممد بن أيب نصرٍ  بنِ أمحدالدباهي البغـدادي احلنبلـي....)-
711.(

ا ارعـن املنكـر أمـ      اًءا باحلق َّ  لًهل الديانة قو  كان من كبار التجار ومن أ     
باملعروف ذا ديانة وإنابة، وأحوال نبوية وتصوف على طريقة أهـل احلـديث،             

.وصحب الشيخ ابن تيمية واستفاد منه جاور مبكة، 
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·حممدبنالتركماينُّ قاميازبنِعثمانَبنِأمحد مشس الدين أبـو     ،الذهيب
).748-673(عبد اهللا

والقطـب ،اخلريأيبوابن،الصرييفُّبنزكرياأبولهأجاز:"قال ابن السبكي  
.اإلربليبنوالقاسم،عصرونأيبابن

،القـواس بنعمرمنبدمشقفسمع،سنةعشرةمثاينولهاحلديثوطلب
.وغريهمالغسويلأمحدبنويوسف،عساكربناهللاهبةبنوأمحد

.وغريمها،كنديبنعمربنتوزينب،علوانبناخلالقعبدمنوببعلبك
ابناإلسالموشيخ،شهاببناملنعمعبدبنوعيسى،األبرقوهيمنومبصر

.وغريهم،الظاهريبنالعباسوأيبالدمياطيحممدأيب:ظنيواحلاف،يدالعدقيق

يفالتحريشديداملذكوروكان،العيددقيقابناإلسالمشيخإىلدخلوملا
.بالذهيب:قال؟تعرفمب:قال.الشاممن:قال؟جئتأينمن:لهقال،اإلمساع

أبـو من:فقال.أحسنت:فقال.املخلص:لهفقال؟الذهيبطاهرأبومن:قال
عليهالقراءةمنومكنه.اقرأ،أحسنت:قال.عينةبنسفيان:قال؟اهلاليلحممد
.باألمساءاعارفًرآهإذحينئذ

بنحيىياحلسنوأيب،الغرايفأمحدبنعلياحلسنأيبمنباإلسكندريةومسع
.وغريمها،الصوافبنأمحد

بنالعمادمنوبنابلس. هوغريالزينيسنقرمنوبحلب. وغريهالتوزريمنوبمكة
.بدران
.بتعدادهمنطيلفالكثرةشيوخهويف
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،قدمـه فيهرسختأنإىلالفنهذاخيدمزالوما،الكثرياجلمعمنهومسع
امسـه وساراألمثالبامسهوضربت،وقلمهلسانهتعبوما،والنهارالليلوتعب
انتهى"الليالأقبلذاإيدبروالاملطرنزلإذايتقلصالأنهإالالشمسمسري

وكان شديد التعظيم له والـذب      ،وصحب الشيخ ابن تيمية    ،ودخل دمشق 
وأخذ عنه وله سؤاالت يوردها يف كتبه للشيخ ومساعات منه منثـورة يف              ،عنه

.تاريخ اإلسالم وغريه
وعفـاف تامتصونيف-اهللارمحه-الدينتقيالشيخيعينشأن:"وقال فيه 

صغرهيفواحملافلاملدارسحيضروكان،واملأكلامللبسيفادواقتصوتعبدوتأله
تـسع ولهفأفىت،العلميفالبلدأعيانمنهيتحريمباويأيتالكبارويفحمويناظر
علـى وأكب،الوقتذلكمنوالتأليفاجلمعيفوشرع،أقلبلسنةعشرة

بوظائفـه هبعدفدرس،وأئمتهماحلنابلةكبارمنوكانوالدهومات،االشتغال
تفـسري يفوأخذ،العامليفصيتهوبعدأمرهواشتهر،سنةوعشرونإحدىوله

يتعلـثم والالسيوردفكان،حفظهمنكرسيعلىاجلمعيفالعزيزالكتاب
انتهى"فصيحجهوريوصوتبتؤدةالدرسكانوكذا

مث أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه واإلمجاع واالخـتالف          :"وقال
إذا ذكر مسألة من مسائل اخلـالف مث يـستدل   ،العجبحىت كان يقضى منه

فإن شروط اإلجتهاد كانت قد اجتمعـت فيـه   ؛ويرجح وجيتهد وحق له ذلك
فإنين ما رأيت أحدلآليات الدالة على املسألة اليت يوردها منـه اا أسرع انتزاع،
إىل املـسند أو إىل  إىل الصحيح أوا ملتون األحاديث وعزوهاوال أشد استحضار

لسانه بعبارة رشـقة  السنن منه كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف
التفـسري  وكان آية من آيات اهللا تعـاىل يف ،وعني مفتوحة وإفحام للمخالف

.والتوسع فيه لعله يبقى يف تفسري اآلية الس والسني
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الـروافض واملعتزلـة   ومعرفتها ومعرفة أحوال اخلوارج ووأما أصول الديانة
هذا مع ما كان عليه ،غباره وال يلحق شأوهوأنواع املبتدعة فكان ال يشق فيه

املفرطة اليت يضرب ـا املثـل   من الكرم الذي مل أشاهد مثله قط والشجاعة
والراحـة الدنيويـة   والفراغ عن مالذ النفس من اللباس اجلميل واملأكل الطيب

وفتاويه يف فنون من العلم وألوان لعل تواليفهولقد سارت بتصانيفه الركبان يف
تبلغ ثـالث    ،األصول والفروع والزهد واليقني والتوكل واإلخالص وغري ذلك       

عن املنكر ال تأخذه يف اهللا لومة الئم اًءا باحلق َّالًجملد ال بل أكثر وكان قومئة
بين إىل ومن خالطه وعرفـه قـد ينـس   ،سطوة وإقدام وعدم مداراة األغيارذا

ولـيس األمـر   ،ومن نابذه وخالفه ينسبين إىل التغايل فيـه ،التقصري يف وصفه
.كذلك

فإنه مع سعة عمله وفرط شجاعته وسيالن !!كال،أعتقد فيه العصمةمع أنين ال
الدين بشر من البشر تعتريه حدة يف البحث وغـضب  ذهنه وتعظيمه حلرمات

وإال واهللا فلو الطـف  ،ا عنهنفورووشظف للخصم يزرع له عداوة يف النفوس
فـإن  ؛كلمـة إمجـاع  لكان،ورفق م ولزم ااملة وحسن املكاملة،اخلصوم

كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه معترفون بشفوفه وذكائـه مقـرون  
بندور خطئه لست أعين بعض العلماء الذين شعارهم وهجرياهم االسـتخفاف           

ىت استجهلوه وكفروه ونالوا منه من غـري أن  بفضله واملقت له حبه واالزدراء
وال هلم حظ تام من التوسع يف املعارف ،فهموا كالمهوال،ينظروا يف تصانيفه

.بعلموالعامل منهم قد ينصفه ويرد عليه
وأنا أقل  ،  -رحم اهللا اجلميع    -وطريق العقل السكوت عما شجر بني األقران        

فأصـحابه وأعـداؤه   ،بأه قلمـي أو أن يوضح ن،على قدره كلميمن أن ينبه
وكرت ال نظري لـه  ،وأنه حبر ال ساحل له،خاضعون لعلمه مقرون بسرعة فهمه
ـ ولكن قد ينقمون،وأن جوده حامتي وشجاعته خالدية ـ عليه أخالقً ا ا وأفعالً
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وغـاليهم  ،منصفهم فيها مأجور ومقتصدهم فيها معذور وظاملهم فيها مأزور
والكمـال  ،ويتـرك  ،وكل أحد يؤخذ من قوله.وإىل اهللا ترجع األمور  ،مغرور
ا تكلم يف العلماء بعلـم أو صـمت   فرحم اهللا امرًء،واحلجة يف اإلمجاعللرسل

ووسـع نطـاق   ،وفهم مث استغفر هلم،مضايق أقاويلهم بتؤدةوأمعن يف،حبلم
.يدري أنه ال يدريوإال فهو ال يدري وال،املعذرة

،يف مفرداتـه وال تعذر ابن تيمية،ضالموإن أنت عذرت كبار األئمة يف مع
ألنه كافر   ؛فقد أقررت على نفسك باهلوى وعدم اإلنصاف وإن قلت ال أعذره          

ما علمناه واهللا إال :قال لك خلق من أهل العلم والدين،اهللا تعاىل ورسولهعدو
ـ حمافظًامؤمن ا على الصالة والوضوء وصوم رمضان معظم  ا ا للـشريعة ظـاهر
فهم بل له الذكاء املفرط وال من قلة علم فإنـه حبـر   ال يؤتى من سوءا وباطن

النظري يف ذلك وال هو مبتالعب بالدين فلـو  زخار بصري بالكتاب والسنة عدمي
وموافقتهم ومنافقتـهم وال  كان كذلك لكان أسرع شيء إىل مداهنة خصومه

حيتج هلا بـالقرآن  املفردةهو يتفرد مبسائل بالتشهي وال يفيت مبا اتفق بل مسائله
اخلالف ويطيل البحث وباحلديث أو بالقياس ويربهنها ويناظر عليها وينقل فيها

.أسوة من تقدمه من األئمة
وإن كان قد أصاب فله      ،من العلماء فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر اتهد       

ومل يبـد  ،مسألة باهلوىوإمنا الذم واملقت ألحد رجلني رجل أفىت يف.أجران
فنعوذ بـاهللا  ورجل تكلم يف مسألة بال مخرية من علم وال توسع يف نقل،جةح

.من اهلوى واجلهل
والغضب حيملهم على عدم وال ريب أنه ال اعتبار بذم أعداء العامل فإن اهلوى

احلب حيملـهم  اإلنصاف والقيام عليه وال اعتبار مبدح خواصه والغالة فيه فإن



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-130-

والتقوى مـن  له حماسن وإمنا العربة بأهل الورععلى تغطية هناته بل قد يعدوها 
.الطرفني الذين يتكلمون بالقسط ويقومون هللا ولو على أنفسهم وآبائهم

مع ا بوجه أصالًا وال جاهعلى ما قلته فيه دنيا وال مالًالرجل ال أرجوفهذا
به ولكن ال يسعين يف ديين وال عقلي أن أكـتم حماسـنه وأدفـن    خربيت التامة

مغفورة يف سعة كرم اهللا تعاىل وصفحة مغمورة يف حبـر  ا لهله وأبرز ذنوبفضائ
عنه ويرمحنا إذا صرنا إىل ما صار إليه مع أين علمه وجوده فاهللا يغفر له ويرضى

أبديت آنفا أن خطأه فيها مغفور بل قـد  خمالف له يف مسائل أصلية وفرعية قد
.واهللا املوعدهيثيبه اهللا تعاىل فيها على حسن قصده وبذل وسع

مع أين قد أوذيت لكالمي فيه من أصحابه وأضداده فحسيب اهللا بني املنكبني             
ا سريع القراءة تعتريه حدة مث يقهرها حبلم وصفح وإليهجهوري الصوت فصيح

ومل أر مثله يف ابتهالـه       ،كان املنتهى يف فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء       
فأنا عنـد حمبـه   ،وقد تعبت بني الفريقني، وجههباهللا تعاىل وكثرة تواستغاثته

انتهى من رسالة لـه يف ترمجتـه    "كال واهللا،عدوه مسرف مكثرمقصر وعند
.أخرجها بعض العصريني

،الـشيوخ علـى ودار،جـزاء األونسخباحلديثعىن:"وقال يف املعجم له  
وعلمسالماإلعلوموىفوفقههاحلديثوعللالرجاليفوبرع،وانتقىوخرج
.ذلكوغريالكالم

والـشجعان االفرادوالزهاداملعدودينذكياءاألمنوالعلمحبورمنوكان
الركبانبتصانيفهوسارت،واملخالفاملوافقعليهأثىن،جواداألوالكرماءالكبار
انتهى"جملدمائةثالثلعلها

زايلوالـرب والـذهيب املزيأعين-الرفقةهذهأنواعلم :"وقال ابن السبكي  
مأضر-أتباعهممااوكثريتيميةابنالعباسأبواإضراربيعلـى ومحلـهم ،ان
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وأوقفهممأوىلعنهالتباعدكانماإىلوجرهم،اهينليساأمراألمورعظائم
انتهى"وألصحامهلميتجاوزهاأناهللامناملرجونارمندكادكيف

ذمىفالـذهىب شيخناكالمعلىالعتماداجيوزالأنهبهأفىتوالذى :"وقال
انتهى"املستعانواهللا.حنبلىشكروال،أشعرى

املوفـق الشيخترمجةعلى-اهللارمحه-الذهىبتاريخىفوقفتولقد :"وقال
هـذه وقصرتلكأطالوقد،عساكربنالدينفخروالشيخ،احلنبلىقدامةبن

،حنبلىوذاكأشعرىهذاأنإاللكذعلىحيملهملأنهلبيبيشكالمباوأتى
انتهى"العاملنيربيدىبنيوسيقفون

:وقال يف رثاءه
عِروالوومِلُالعمسرتوحمعِدفَأوأردتمنخذموتيا

أخذتوانفصمتاإلسالمِشيخعىرالبِأولوواشتفىىقَالتعِد
بتغياحبرجبالامفسراحربجماناتقيبالشعِب

عِماللُّفصاحبيناظروإنثقةٌفمسلمثْدحيفإنْ
خمترعِالفنيفمعىنبكلِّهفُيسييوبهوحنخيضوإن

يعبالضسعيدأوكشعبةحافظةًاإلسنادعايلَوصار
وذاجمتهدافكانَفيهوالفقهاجلَمنعارٍجهادعِز
وجودهمشتهاحلامتيرهوزهدالطَيفالقادريعِب
أسكنيفاُهللاهأمجلِيفعلينازالوالاجلنانعِلَاخل

ويف اهللا   ،وكتب احلافظ الذهيب وترمجته أشهر من أن تعرف فحسبك هـذا          
.وله احلمد واملنة،غنية
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·حممدبنبنِأمحدعبدبنِياهلادعبدبنِاحلميدعبدبنِياهلاديوسف
أبو عبـد    الدينِمشس،ييلاعاجلم احلنبلياملقدسيقدامةَبنِحممدبنِ

).744–706أو 704أو 705(األذكياِءأحداهللا،

الدنيا، الفقيه البارع واحملدث الفاضل ، والنحوى الكامل، أذكياءأحد 
قاب دون إدراك األلاألقالم بالذي يعجز اللفظ عن التعبري عن براعته، وجتف 

.غايته

:تصانيفهفمن:قال ابن رجبصاحب الكتب النافعة واامع اجلامعة 
)الكربىاألحكام(،جملداناجلوزيالبن)التعليقأحاديثيفالتحقيقتنقيح(

بكرأيبعلىالرد(جملداتسبعمنهاكملالضياء،احلافظأحكامعلىاملرتبة
،جملد)األحكاميفاحملرر(،جملد)بالبسملةاجلهرمسألةيفاحلافظاخلطيب

جملد)واحملجوماحلاجمأفطر:أحاديثعلىالكالميفاخلصومبنيالرتاعفصل(
: أحاديثعلىالكالم(،كبريجزء)الذكرمسأحاديثعلىالكالم(،لطيف
،جزء)القلتنيأحاديثعلىالكالم(،كبريجزء)ماؤهالطهورهوالبحر

:حديثعلىالكالم(كبري،جزء)بالرأياحلكميفمعاذحديثىعلالكالم(
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ياأعطينهنثالث:سفيانأيبحديثعلىالكالم(جزء،)كالنجومأصحايب
.)موضوعإنه: قولهيفحزمابنعلىوالرداهللارسول

)الثقاتيفتعليقة(،جملدانمنهكملاحلفاظ،يف)العمدة(كتاب
ومطول،خمتصر)احلاجبابنخمتصر:أحاديثعلىالكالم(جملدان،منهكمل

أحاديث(،)للحاكماملستدركمنضعففيهاكثريةأحاديثعلىالكالم(
املختصرخمتصرمنمنتقىجزء(،)-وسلمعليهاهللاصلى-النيبعلىالصالة

الكالم(جملد،)مقالفيهافيه،أخرجهاأحاديثعلىومناقشتهخزمية،البن
أحاديثعلىالكالم(جملد،)الزيارةيفمصنف(جزء،)الزيارةأحاديثعلى
لَمسجِد:تعاىلقولهيفجزء(،)القصرمسافة(يفجزءجزء،)السباقحملل

سلَىأُسىعقْويفالصالتنيبنياجلمع:أحاديثيفجزء(،]108:التوبة[)الت
)الستةالكتبصحابأ(،)األعالماألئمةمشايخذكريفاإلعالم(،)احلضر

مولديفكبريجزء(،)صالةبالبيتالطواف:حديثعلىالكالم(أجزاء،عدة
منهاكمل)الكربىالبيهقيسننعلىتعليقة(،)- وسلمعليهاهللاصلى-النيب

يفجزء(،)الرباحترمييفجزء(،)والكراماتاملعجزاتيفكبريجزء(جملدان،
مناألكليفجزء(،)العقيقةيفجزء(،)شاءماولدهمالمناألبمتلك
ترمجةيف(، كبريجزء)اهلراسيألْكياعلىالرد(،)عليهاحائطالاليتالثمار
كمل)للمزيالكمالذيبمنمنتقى(،جملد)تيميةابنالدينتقيالشيخ

منالثالثنييومصوموجوبعدمعلىالربهانإقامة(،أجزاءمخسةمنه
يفجزء(،)- عنهاهللارضي-البصرياحلسنفضائليفجزء(ء،جز)شعبان
يفجزء(،)الصربيفجزء(،)ثالثةبدونحتجبوأاباإلخوة،األمحجب
اخلفنيلبس:أحاديثعلىالكالم(كبري،جزء)التراويحصالة(،)الشامفضائل
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مسألةيفجزء(،)املراسيليفجزء(،)اجلنةصفةيفجزء(كبري،جزء)للحرم
سننمنمنتخب(،جملدان)أمحداِإلماممسندمنمنتخب(،)واألخوةاجلد

التسهيلعلىتعليقه(،لطيفجملد)داودأيبسننمنمنتخب(،جملد)البيهقي
،)زيدأَفرضكم:حديثعلىالكالميفجزء(جملدان،منهاكمل)النحويف
)حامتأيبالبنالعللعلىيقةتعل(،جزء)قبورهميفاألنبياءحياة:أحاديث(

،تكململ)تيميةابنالربكاتأليباألحكامعلىتعليقة(. جملدانمنهاكمل
، )املنكرعنوالنهيباملعروفاألمريفجزء(جملد،،)الدارقطينعللمنمنتقى(
الذهيباللّهعبدأيبتصانيفعلىأخذما(،جزء)مالكابنأللفيةشرح(

أيبعلىالرديفجزء(،)اإلملامكتابعلىحواشي(،أجزاءةعدشيخه)احلافظ
اجتماعيفجزء(،)فيهوأخطأمالكابنعلىهدرفيماالنحويحيان

ابنعلىرد(وله، )القراءاتيفواِإلبدالاهلمزحتقيقيفجزء(، )الضمريين
واحلديث،وأصوله،الفقهيفكثريةوتعاليقوغريمها،)دحيةوابنطاهر،

انتهى"العلمأنواعيفكثريةنتخباتوم

الفنونذىاحلافظوحدألاماماإلمنومسعت:"تذكرتهقال الذهيب يف و
،مائةوسبعستأومخسسنةولداهلادى،عبدبنمحدأبنحممدالدينمشس
ومجعوبرعوالعللبالرجالواعتىن،واملطعمالدائمعبدوابنالقاضىمنومسع

ولهوالنحو،صولواألوالفقهواحلديثالقراءاتيفشتغالوااللالفادةوتصدى
ربعنيأوأربعسنةوىلاألمجادىشهريفتوىفسيال،وذهنالعلوميفتوسع
".مجعنيأعليهماهللارمحةمائة،وسبع

.تذكرة احلفاظوهو آخر من ترجم هلم يف : قلت
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وبرع.والعللالرجالومعرفةوفنونه،باحلديثوعىن:"وقال ابن رجب
والزم. فيهاوبرعوالعربية،األصلنيوقرأ. وأفىتاملذهبيفوتفقه. ذلكيف

الدينأصوليفاألربعنيمنقطعةعليهوقرأ. مدةتيميةابنالدينتقيالشيخ
.للرازي

احلافظ،املزياحلجاجأباوالزماحلراين،الدينجمدالشيخعلىالفقهقرأ
".وغريهالذهيبعنوأخذالرجال،يفعليهبرعحىت

واالشتغاللإلفادةوتصدىومجع،وبرعوالعلل،بالرجالواعتىن:"وقال
وذهنالعلوميفتوسعوله. والنحوواألصلني،والفقهواحلديث،القراءةيف

".سيال
وتتلمذ عليه مجع من الفضالء يف حياة ابن تيمية، شأنه شأن ابن القيم 

.رمحه اهللا
صدرالقضاةقاضيإىلايومجلستكنت:" يميةقال يف ترمجته ابن ت

ابنالدينتقيالشيخحتب:"-يضحكوهو-يلفقال،احلنفيةقاضيالدين
".امليحاشيئًحتبواهللافقال.نعم:فقلت؟تيمية
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·حممدبنِبكرِأيببنبنِأيوببنِسعدريزٍحالزرعيمشس،الدمشقي
).751-691(احلنبلياجلوزيةمقيابنهللا أبو عبد االدين

واألصويل الفقيه النحوي ،واجلبل الراسخ،هو اإلمام املتضلع  اجلهبذ
مدافعة اللهم وأجل أصحابه بال،- رمحه اهللا- أكرب تالمذة الشيخ ،البياين املربز

ذئدنع وقَّفتإال املزي في.

وفاطمةسليمان،الدينتقييوالقاضالعابر،النابلسيالشهابمنمسع
.ومجاعةالدامي،عبدبنبكروأيباملطعم،وعيسىجوهر،بنت

الكتب واامع، وحصل ،وأفىت وصنف وبرعوغريه، وتفقه يف املذهب 
من سنة اثنيت عشرة،وحاز العلوم وتقدم، الزم الشيخ تقي الدين ابن تيمية
ورتب ،ودافع عنه،لهوأخذ عنه واكتسب مسته وشرح مذهبه وتقلد مسائ

.وأكثر النقل عنه يف كتبه،أقواله

الدين،وبأصولفيه،جيارىالبالتفسريعارفاًكان:"قال ابن رجب
يلحقالمنه،االستنباطودقائقوفقهه،ومعانيهواحلديث. املنتهىفيهماوإليه

والنحومالكالوتعلمالطوىل،اليدفيهاولهوبالعربية،وأصولهوبالفقهذلك،يف
وإشارام،التصوف،أهلوكالمالسلوك،بعلمعاملاًوكانذلك،وغري

".الطوىلاليدالفنونهذهمنفنكليفله. ودقائقهم
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يفيشتغلوكان. رجالهوبعضومتونه،باحلديثعىن:"وقال الذهيب
شدِإلنكارهمدة،حبسوقد. األصلنيويفوتدريسه،تقريرهوجييدالفقه،
".ونشرهالعلموإقراءلألشغال،وتصدىاخليل،قربإىلالالرح

صالةوطولوجد،عبادةذااهللارمحهكان:"وقال ابن رجب تلميذه
واالستغفار،واِإلنابةباحملبة،وشففبالذكر،وهلجوتألهالقصوى،الغايةإىل

مليته،عبودعتبةعلىيديهبنيواإلطراحله،واإلنكساراهللا،إىلواالفتقار
القرآنمبعاينأعرفوالعلماً،منهأوسعرأيتوالذلك،يفمثلهأشاهد
وقد. مثلهمعناهيفأرملولكناملعصوم،هووليسمنه،اإلميانوحقائقوالسنة
بالقلعة،األخريةاملرةيفالدينتقيالشيخمعوحبسمرات،وأويفامتحن
.الشيخموتبعدإالعنهيفرجوملعنه،منفرداً

عليهففتحوالتفكر،بالتدبرالقراَنبتالوةمشتغالًحبسهمدةيفوكان
الصحيحة،واملواجيداألذواقمنعظيمجانبلهوحصلكثري،خريذلكمن

يفوالدخولاملعارف،أهلعلوميفالكالمعلىذلكبسببوتسلط
أهلوكان.مبكةوجاوركثرية،مراتوحجبذلك،ممتلئةوتصانيفهغوامضهم،

والزمت. منهيتعجبأمراًالطوافوكثرةالعبادة،شدةمنعنهيذكرونمكة
السنة،يف)الطويلةالنونيةقصيدته(عليهومسعتسنة،منأزيدموتهقبلجمالسه
.وغريهاتصانيفه،منوأشياء

به،وانتفعوامات،أنوإىلشيخهحياةمنكثريخلقالعلمعنهوأخذ
".وغريهاهلاديعبدكابنله،ويتتلمذونيعظمونه،الفضالءوكان
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المتعددةعلوميفوبرع،بالعلمواشتغل،احلديثمسع:"وقال ابن كثري
منتيميةابنالدينتقيالشيخعادوملاصلنيواألواحلديثالتفسريعلمسيما
عنهفأخذ،الشيخماتأنإىلهالزموسبعمائةعشرةثنيتسنةيفاملصريةالديار
اعلمفصار،االشتغالمنلهسلفمامعامجمعكثريةفنونيفبابهيفافريد

كثري،واخللقالقراءةحسنوكان،االبتهالوكثرةاواراليلًالطلبكثرة
منوكنت،أحدعلىحيقدوال،يستعيبهوالواليؤذيهاأحدحيسدالالتودد

أكثرزماننايفالعاملهذايفعرفأوال،إليهالناسوأحب،لهالناسأصحب
،وسجودهاركوعهاوميد،اجديطيلهاالصالةيفطريقةلهوكانت،منهعبادة

رمحه-ذلكعنيرتعواليرجعفال،األحيانبعضيفأصحابهمنكثريويلومه
".-اهللا

باخلالفاعارفًالعلمواسعاجلنانجرئكان:"وقال ابن حجر
منشيءعنخيرجالكانحىتتيميةابنحبعليهوغلب،السلفومذاهب

لهوكان،علمهونشر،كتبههذبالذيوهو،ذلكمجيعيفلهينتصربلأقواله
".املصرينياألمراءعندحظ

بل كان خيالفه أحيانا، ولكنها قليلة، وهي بإسهاب يف ما سطره : قلت
-بكر بن عبد اهللا أيب زيداملعاصرون يف دريام حياة اإلمام ابن القيم، كدراسة 

.-رمحه اهللا



معجمأصابنِابِحتيمــــــــــــةَي/

-139-

تلميذهإالالدينتقيللشيخيكنمللو:" وقال يف تقريظ الرد الوافر
انتفعاليتالسائرةالنافعةالتصانيفصاحباجلوزيةالقيمابنالدينمشسالشيخ

انتهى"مرتلتهعظمعلىالداللةيفغايةلكانواملخالفاملوافقا
درجةيفالقيمابن:املزياحلافظلشيخناقلت: حملبوقال أبو بكر بن ا

.زمانهيفخزميةكابنالزمانهذايفهو:فقال؟خزميةابن

علماًأوسعالسماءأدميحتتما: عنهالزرعيالدينبرهانالقاضيوقال
.منه

وله يف الشيخ ابن تيمية ما ال حيصى من املدائح النثرية والنظمية، ومنها 
:دته النونيةقوله يف قصي

انرفْوالكُيلِطالتعةمأُنمالَخمنمصارعترىأردتوإذا
أسرىوتراهمحقريشأنمهأيديهلَّغُمقَذْاَألىلإتان
وتراهمتحتماحِالرطَفارسٍمنفيهمماةًيئرِدعان
وتراهمحتتالسعنمنوشهمتنيوفمشائميأوعنهملان
القرآنومقتضىالصحيحِـقلِوالعـالوحينيِمنانسلخواوتراهم

وتراهواِهللامضولطاملاساخرٍةَكَحساإلمنرواخميان
األزمانمدىاحياشإاراجلبـهازادهـربوعمنهمأوحشتقد

جمتمعانرجالنفيهممامهمشلُتتوشمهدياروخلت
إميانومنمعرفةكلِّمنهلمأفئدةًالرمحنلعطَّقد
الرمحنِمنهأخلووالعرشهأوصافمنالرمحنلواعطَّإذ
والبهتانباجلهلِهكمالتصفاوعنالكالمِعنعطلوهبل
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يانِبالرالعاملِالوجودشيخِحقيقةًاالمامِتصانيففاقرأ
انجلْاخلبسائرِاحمليطُالبحركـذلـأمحدالعباسِأباأعين

ثاننظريلهالوجوديفماالذيوالنقلِالعقلِكتابواقرأ
الشيطانشيعةالروافضِقولَهرديفلهمنهاجوكذاك
اناجلبةرفْحيفمأرداهفإنهاالعتزالِأهلُوكذاك
يانِبالرللعاملِعجوبةًأهنقضأصبحالتأسيسوكذلك

مساننبتكُأسفارٍستيفمصريةٌلهأجوبةٌوكذاك
انرفْسهنإوالصدوريشفيمافيهللنصارىجوابوكذا

بيانشرحاحملصولِشارحِينلألصبهاعقيدةشرحوكذاك
انيبوالتالتقريرِغايةيفاهإثباتاليتالنبواتفيها
انكَمبكلِّمهبتوكُاأبدهنظريالكالمِألويلماواِهللا

بيانأمتِّيففيهفليوالسـويِّالعلـالعاملِحدوثُوكذا
ضخمانبيننافيماسفرانهانإاالستقامةقواعدوكذا

وقرأتأكثرويفعلمٍيفواِهللافزادينعليهاهإميان
الشانهذالكانَوتميقبليهأننفسيحدثتولوهذا

انرفْالكُغايةُهومهتوحيداألىلالفالسفةتوحيدوكذاك
سفرفيهلطيفنقضمهِأصولاملعقولِحبقيقةوالربهان

يبالنفسانِقالمنىعلردلهفيهاتسعينيةٌوكذاك
الوحدانذاالنفسِكالمأعينهبطالنبينتاوجهتسعونَ
بانساحلُيفاملائتنيِمنأوىفاإوالكبارهواعدقوكذا

انلبيشارةإبعضفأشرتهافأسوقَهلانظمييتسعمل
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خوانواإلواألصحابِطرافواألالبلدانىلإهلُرسائوكذا
األمثانمنبالغايلتبتاعمعلومةٌمبثوثةٌالورىيفهي

انفَوالطَدائمليهاعأضحىالذيفأخربينفتاواهوكذا
انصقْنبالرٍهشمنيامِاألعدةًمنهاألفاهالذيبلغ

بالمنهافاتينقدوالذييومٍكلَّيقابلُسفرحسبان
نقصانذاليسبارٍكعشرٍعنالتفسريريقصوليسهذا
التبيانواضحفسفرـألةمسـكليفاليتاملفاريدوكذا

انريحلسالككالنجومِهياهبضعفتزيدأوعشرٍبنيام
جبانغريِهللاقامهاقدالورىيفالشهريةُاملقاماتوله

والربهانبالسيفهورسولَهوكتابهدينولهاإلنصر
انمزبكلِّمهتناقضوأرىمهجهلَوبينهمحفضائأبدى

التيجانمالبسِبعداحلقـلِأهـعالِنحتتواِهللاوأصارهم
اندلْللباألعالمهمكانواوطاملااحلضيضِحتتوأصارهم

يانِالداحلضيضِحتتمأرداهمهِبسالحهأنالعجائبِومن
انعأسريالإهلمامنفمابأيديهمنواصيناكانت
انأمحببلِالإيلقوننافمابأيدينانواصيهمفغدت
الرمحنِمبنةالرسولِـارِألنصـاماليكًملوكهموغدت
مياناإللعساكرِمنقادةًاصالوااليتمهجنودوأتت

الفئتانهربيفقالهقدمباخربلهمنذايدري
انيسهومغيبهفحضورمهناكُيسولنايوحشمدوالفَ

:- أيضا–ومن ذلك قوله 
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وانعمملكُخٍأومشفقٍمننصيحةٌالعظيمِواِهللاقوميا
جرهكلَّهذابتووقعتلكيفتالشذاوكنباكطريان

ولساينيديجتزيهليسمنهبفضللهاإليلأتاححىت
أرضِمنأتىحربمنجاَءقد مبناأهلًفياحرانحران

وانضالرمعاملأوىةنجمنههلُأهوالذيجيزيهفاهللا
مياناإلمطلعأراينحىتمريفلموساريدييداهأخذت

أورأيتعالماملدينةحلَواهناهلدىلُزوعساكرالقرآن
يانمالعةرمزعنحمجوبةًاهشأناعظيماآثارورأيت
نالتيجاكآللئحصباؤهاصافيأبيضاملاِءرأسووردت

آنمظَلواردالنجومِمثلَكثريةًهناكاأكوازورأيت
ورأيتزالالالذيالصايفالكوثرِحوضيشخفيهبميزابان

ميزابسنتإوقولِههلالاأليامِمدىومهاهينيان
اآلمنالإيردونهالوالناسالفإذوياأفرادميان

فمن:"ما ذكره ابن رجب فقالف وأكثرهوله من التصانيف ما ال يوص
ماعلىوالكالممشكالته،وإيضاح" داودأيبسننذيب" كتاب: تصانيفه

جملد" السعادتنيوباباهلجرتنيسفر" كتابجملد،املعلولةاألحاديثمنفيه
" نستعنيوإياكنعبدإياك" منازلبنيالسائرينمراحل" كتابضخم،

جليلكتاباألنصاري،اِإلسالملشيخ" السائرينمنازل" شرحوهون،جملدا
املرفوعالصاحلوالعملالطيبالكلمبنياألحباء،حمكمعقد" كتابالقمر،

جملد،" العزيزالكتابأمساءشرح" كتابضخم،جملد" السماءربإىل
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كتابجملد،" اءاألنبيخامتهدىيفالسعداءمنازلإىلاملسافرينزاد" كتاب
كتابجداً،عظيمكتابوهوجملدات،أربع" العبادخريهدىيفاملعادزاد" 
أحاديثهاوبيان" األنامخريعلىوالسالمالصالةذكريفاألفهامجالء" 

جملد،" التحليلعناملسابقةاستغناءعلىالدليلبيان" كتابجملد،وعللها
إعالم" كتابجملد،" واملقبولاملردودبنيميزاملواحملكاملنقولنقد" كتاب

" جملدان" الفوائدبدائع" كتابجملدات،ثالث" العاملنيربعناملوقعني
" السنةيفالنونيةالقصيدة" وهي" الناجيةللفرقةإالنتصاريفالكافيةالشافية
" كتابلدات،جميفملاواملعطلةاجلهميةعلىاملرتلةالصواعق" كتابجملدان،
" كتابجملد،" اجلنةصفة" كتابوهو" األفراحبالدإىلاألرواححادي
" كتابجملد،" والدواءالداء" كتابجملد،" احملبنيوروضةاملشتاقنينزهة
جملد" السعادةدارمفتاح" كتابلطيف،جملد" املولودأحكاميفالودودحتفة

جملد،" اجلهميةالفرقةغزوعلىإلسالميةااجليوشاجتماع" كتابضخم،
اليدينرفع" جملد" احلكميةالفرق" كتابجملد،" الشيطانمصائد" كتاب

جملد" املدينةعلىمكةتفضيل" جملد" احملرمنكاح" كتاب. جملد" الصالةيف
حكم" جملد" الكبائر" كتابجملد" الصابرينعدة" جملد" العلماءفضل" 

إغمامحكم" كتابجملد،" وحياتهاملؤمننور" كتابجملد،" الصالةتارك
جوابات" ،" احلريرلباسمنوحيرمحيل،فيماالتحرير" ،" رمضانهالل

أربعنيمنالكيمياءبطالن" ،" الشيطاندينعليههمماوأنالصلبان،عابدي
الكلم" جملد" لقومهاخلليلظرةومناواحملبة،اخللةبنيالفرق" جملد" وجهاً
" املكيةالتحفة" ،" القدسيالفتح" لطيفجملد" الصاحلوالعملالطيب
املسائل" ،" القرآنأميان" ،"احلسىناألمساءشرح" "القرآنأمثال" كتاب
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جملدان،" اجلحيمأهلأحكاميفاملستقيمالصراط" جملداتثالث" الطرابلسية
انتهى"لطيفجملد" طاعونال" كتاب

رمحه- الدينتقيالشيخمبدةموتهقبلرأىقدوكان:"وقال ابن رجب
قالمث. األكابربعضفوقعلوهاإىلفأشارمرتلته؟عنوسألهالنوم،يف-اهللا
- اللّهرمحه- خزميةابنطبقةيفاآلنأنتولكنبنا،تلحقكدتوأنت: له
انتهى"

.كالم احلافظ املزيوحنو هذا سبق من : قلت
وله من املنظوم الشيء الكثري منه قصيدته النونية وهي أكرب جممع منظوم 
لعقيدة السلف فيما أعلم أبياا تتقرب من ستة آالف، وله كذلك القصيدة 

:امليمية وفيها حكم نافعة ومواعظ جامعة ومن عذب أبياا قوله

وللَّهفالجهرةًاهللاترىأبصارهيوالشاها،يغالضيمتسأم
ماملتياحملبيسلوهابعدنأمنضرةًالوجهإيلأهدتنظرةًفيا

ريةمنكموللَّههلاأضاءتبسمتإنخالفجرِمننورأعظم
تكلمحنياألمساعِلذةَوياأقبلتهيإذاألبصارِلذةَفيا

تبسمحنيحرينِالبخجلةَوياانثنتإذاالرطيبِالغصنِخجلةَويا
مهرملكهاوصلُإاليبقفلماهحببعليلٍقلبٍذاكنتفإن

علىفحيجناتا،عدنمنازلُفإوفيهااألوىل،كاملخيم
؟ملَّسونانِأوطانِإىلنعودرىتفهل،العدوِسيبولكننا

مرمغفهوهأوطانبهتوشطَّنأىإذاالغريبأنزعمواوقد
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؟مكَّحتَفينااألعداُءأضحتهلااليتناغربتفوقاغترابٍوأي
يلتقيفيهالذيالسوقِعلىوحيذاك،احملبوبللقومِالسوقمعلم
وأسلموافيهالتجارأسلففقدلهمثنٍبالمنهخذشئتفما

علىوحييومَزيارةبهالذياملزيدفاليوم،العرشِربموسم
علىوحيهنالكوادأفيحوتربتأذفَرِمنهاملسكأعظم
خالصِومنوفضةٌهناكنورٍمنمنابرتتالالعقيانفصم
وكُثباناملنابرِأصحابِدونملنمقاعداًجعلنقدمسكيعلم
مسقْوتعليهمجتريهموأرزاقُهموسرورِهمعيشيففبيناهم

موهتيالاجلناتهابأقطارِلهأشرقتساطعٍنورٍبهمإذا
يكلممثالعرشِفوقفيضحكجهرةًالسمواتربهلمجتلى
مجيعهميسمعونعليكم،سالممبآذاتسليمإذْهلّمسي
أرحمأناإنينعندي،تريدونمافكلُّاشتهيتم،ماسلوين: يقول

وترحماجلميلَتوىلالذيفأنتالرضانسألكحنن: مجيعاًفقالوا
كرمأفاللّهاهللا،تعاىلعليه،مهمجعويشهدهذافيعطيهم

تعلمسوفبلى،تدري،الكأنكلٍجعمببخسٍهذابائعاًفيا
أعظمفاملصيبةُتدري،كنتوإنمصيبةٌفتلكتدريالكنتفإن

:ونقل ابن حجر يف درره عنه يف ذم نفسه

إمثُهعرضمننالمنعلىفليسهذنوبكثريبكرٍأيبينب
يعلممتصدراغدابكرٍأيببينلهليسوهواعلمعلم
بنفِسجهولٌبكرٍأيببيناِهللابأمرِجهولٌهلهىأنالعلم
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بكرٍأيببينإىلترقيايروماملأوىجنةلهوليسعزم
يفيكنملإذايهعسابخلقدبكرٍأيببينلهالصاحلاتسهم

قالكمابكرٍأيببينهربهلوعوصفُكنوداجلهلُهوالظلم
تأمثُاخلليقةُهذيبفتواهمغدتهوآمالُبكرٍأيببين
اهلمهيلديهموالدنياالزهدوالالتقىوالباعالعلمِيفلهوليس

غدابكرٍأيببيناملعايلوصالامتمنيلهوالذنوبهم
واستبعد أن يكون هذا له، ألنه ليس من طريقته وال عادته ذم : قلت

.واهللا أعلم.نفسه ذا النحو
وكانت، 751سنةرجبشهرعشرثالثيفومات:"وقال ابن حجر

".حسنةمناماتلهورئيت،اجدحافلةًجنازته



·حممدبنِمعايلبنِبكرِأيببنزيداألنصاري مثاهليثمـي الدمـشقي
755-(...احلنبلي.(

."التوددكثريالوجهبشوشالشكلحسنكان:"رافعابنقال
احملرميفومات،تيميةابنالدينتقيالشيخصحب:"قال ابن رجب

".مخس ومخسني وسبعمائةسنة
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.حممد بن التدمري·
،بالنريبايناملعروفالتدمريبنحممدالدينمشسالشيخ:"قال ابن كثري

االسالمشيخأصحابمنوهو،والزهادةالعبادةذويالصاحلنيكبارمنوهو
انتهى"تيميةابن



·حممدبنمتامٍبنِأمحدالصاحلي741-(...احلنبلي.(
كان شيخا صاحلًا قدوة ناسكًا، وهو الذي توىل الصالة على شيخ اإلسالم ملا 

.ات يف القلعةم
.وهو أخو الشيخ أيب حممد عبد اهللا بن متام

توىف بالصاحلية الناس إىل جنازته يف اجلامع املظفري، وازدمحت الطرقاتوكانت 
.جنازة حافلة
الشيخجنازةبعدجنازةالناسيشهدملاجداكثرياجلمعكان:"قال ابن كثري

وفيهمونساءارجالًالناسمنحضرهامنلكثرةمثلهاتيميةبنالدينتقي
".فًاألعشرينيقاربونالناسومجهورواألمراءعيانواألالقضاة
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·حممد بن بنِعثمانَبنِا  املنجبنِأسعدااملنج التنـوخي، الدمـشقي،
أبوالدينِشرف724-675(ِهللاعبد.(

املسند والكتب مسع من مسلم بن عالن، وابن أيب عمر، ومجاعة، مسع 
الكبار ودرس باملسمارية، وتفقه وأفىت وكان مالزما للشيخ ابن تيمية ومن جلة 

.أصحابه وخواصهم، ذكره الواسطي يف الرسالة
كيسمتواضعاً،صاحلاًالفهمحسنإماماً،فقيهاًكان:"وقال الذهيب

".اجلملة
أصحابخواصمنوديانةوتقوىصيانةذاكان:"قال ابن ناصر الدين

".اوسفراحضرومالزميهتيميةابنالدينتقيالشيخ



·حممدبنبنِمحدبنِاملنعمِعبداحلـراينُّ الفـتحِ أيببـنِ منيعِبنِمحد
التاجربابناملعروف772-681(عِالبي.(

ستعمتهعلىتيميةابنالدينتقيالشيخبقراءةالبانياسيجزءمسع
.تيميةابنالديندجمبنتالدار
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·حممدبنِهجرسِبنِرافعِبنبنِشافعِبنِحممدحممبنِنعمةَبنِد
الدمشقيمثاملصريمثالميالسالصميديسعدبنِمنريِبنِفتيانَ

774-704(الشافعي.(

ربع مسع من احلسن سبط زيادة وابن القيم ومجاعة، وارحتل به والده سنة أ
عشرة، فأمسع من القاضي سليمان بن محزة، وابن عبد الدائم، ومسع ذيب 

.الكمال من احلافظ أيب احلجاج املزي
مث رحل إىل دمشق سنة تسع ،وذهب إىل محاة فسمع من أيب حيان قصيدة

.فاستوطنها وحصل له وظائف،وثالثني
احلديث، نقله وكان تقي الدين السبكي يفضله على ابن كثري يف معرفة مصطلح

.احلافظ عن شيخه العراقي
وخرج لنفسه معجما حافلًا، وصنع كتابا مساه الوفيات ذيل به على تاريخ 

.الربزايل
خمتصرأحاديثختريجنسخأنالطلبعلىحرصهمنورأيت:"قال ابن حجر

".كثريالبناحلاجبابن
احملببينبيتيفالسماعطبقةخبطهووجدت:" وقال ابن ناصر الدين يف رده

الشيخعلىحممدوأخوهأمحدالفتحأبوالسعيدالولدصاحبهومسع،صورا
القدوةاملستفيدينكرتاألنامبركةالعلماءشيخالكبرياحلرباألوحدالعاملماماإل
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عبدبنالسالمعبدبناحلليمعبدبنمحدأالعباسيبأالدينتقياحلافظالعمدة
خرجهامروياتهمناحديثًأربعونفيهاجزًءاحلراينتيميةابنسمالقاأيبابناهللا
الذينمشاخيهكبارعنالواينحممدبنإبراهيمبنحممدالدينمنيأاالمامله

منبالقصاعنيالسكريةاحلديثبداركاننهأوالسماعبقيةوذكر،منهممسع
بقراءةفالسماع،طبقةالهذهقبلاملذكورينوالتاريخالقراءةعلىحالأودمشق

احملببنأمحدبناهللاعبدحممدأيباإلمامولديواخيهأمحدالفتحأيبوالد
اآلخرةمجادىعشررابعالصالةبعداجلمعةيوميفوالتاريخاملقدسياهللاعبد
ماإليهااملشارالطبقةآخررافعابنكتبمث،وسبعمائةوعشرينأربعسنة

".انتهىمعهماومسعحممدأيبابنرافعبنمدحمكاتبهجازأوصورته



·حممدبنبنِاِهللاسعدعبدبنِاألحدبنِاِهللاسعدعبدبنِرالقاه
عبدبنِاألحدمث،احلراينُّجنيحِبنِعمرالدمشقي،الفقيهاإلمام،

أبوالدينِشرفبنِاِهللاعبد723- (...الدينِسعد.(

وقـرأ . احلـديث وطلب. وغريهالبخاريبنالفخرمنمسع :"ابن رجب قال  
وكـان . والزمـه تيمية،ابنالدينتقيالشيخوصحب. وأفىتوتفقه. بنفسه

.وعلمائهموعقالئهمالناسخيارمنالعلوم،يفاملشاركةجيدالذهن،صحيح
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وعـه رجيفساملبينبواديوسبعمائةوعشرينثالثسنةاحلجةذييفتويف
وكـان . بـالبقيع ودفن. الرجالأعناقعلىالنبويةاملدينةإىلومحلاحلج،من

انتهى"تعاىلاهللارمحهكهالً
العـالم شيخناصحبقدهذاجنيحبنالدينشرفكانوقد:" وقال ابن كثري  

عليهاقداماإليستطيعالصعبةكبارمواطنيفمعهوكان،تيميةبنالدينتقي
وخـواص خدامـه أكـرب منوكانمعهوسجن،اخلواصلصاخلاألبطالإال

اوصربفيهحمبةزديادايفلهوكلمامراتبسببهوأوذىاالذىفيهينالأصحابه
مـشكور اجيـد الناسوعندنفسهيفالرجلهذاكانوقد،أعدائهذىأعلى

ـ هذهعاقبتهكانتوهلذا،والزهدالديانةعظيموالفهمالعقلجيدالسرية ةاملوت
،)لى اهللا عليـه وسـلم    ص( اهللارسولمسجدبروضةعليهوصلىاحلجعقيب
كـثري كانوقد،عملهبصاحللهفختم،النبويةباملدينةالفرقدبقيعبالبقيعودفن

-حافلةجنازةلهوكانت،يعملهصاحلعملعقيبميوتنأيتمىنالسلفمن
انتهى"علمأسبحانهواهللا-تعاىلاهللارمحه



·حممد بنِشاكرِ بن بـنِ أمحـد الكَالـرمحنِ عبـدـ ت ح، صـال  يبِ
).764_(...الدينِ
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األديباملؤرخالكتيبالشهريفَ(صاحبواتعيونُ(و)الوفيات
.، نشأ يف دمشق فقريا ممحلًا حىت اجتر يف الكتب فحصل أموالًا طائلة)التواريخِ

،وادعيت عليه أمور شنيعة،بسببهصحب الشيخ ابن تيمية وأؤذي يف اهللا
.فضرب بالدرة وأشهر يف بلده

بناحلليمعبدبنأمحدتيميةبنالدينتقيالشيخ:"قال يف ترمجة الشيخ
املفسرالفقيهالعالمةاإلمامالشيخاحلراينالقاسمأيببناهللاعبدبنالسالمعبد

الدينتقيوالذكاء،انيفالتصذوالعصر،نادرةاإلسالمشيخاحملدث،احلافظ
أيبالدينجمداإلسالمشيخاإلمامابنالدين،شهاباملفيتالعاملابنالعباسأبو

.مث ساق ترمجته الشهري بنحو سياق الصفدي يف الوايف...". الربكات



·حممدبنِطغريلِبناِهللاعبداخلوارزميالدينِ، ناصرأبو املعايل ابن
).737-693(ِالصرييفّ

.مسع من أيب بكر ابن عبد الدائم، وعيسى املطعم، واحلجار، ومجاعة
محدأمسعودأيبجلزءمساعتقييدخبطهوجدت:" وقال ابن ناصر الدين

الدينتقيالشيخ:منهم،ذكرهاشيخوأربعنيأربعةعلىالرازيالفراتبن
:- خبطهوجدتهفيما- فقال

الزاهداحلافظالقدوةالكاملالكبريالصدرمةالعالاإلمامالشيخوسيدنا
لسانالطوائفمقتدىاملذهبحجةالفرقمفيتاالسالمشيخالورعالعابد
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بنأمحدالعباسأيبالدينتقيئمةألاإمامالدهروحيدالعصرجمتهدالشريعة
الماماالشيخابناحلليمعبداحملاسنأيبالدينشهاباملفيتالعالمةاالمامالشيخ
أيببناهللاعبدبنالسالمعبدالربكاتأيبالدينجمداالسالمشيخالعالمة
اإلماموشيخنا،- بركتهمنعلينااهللاأعاد- احلراينتيميةابنحممدبنالقاسم
مجالالعصرحمدثالكبرياحلافظاحلجةالعمدةاحملدثالورعالزاهدالعامل
.املزييوسفبنالرمحنبدعالزكيابنيوسفاحلجاجأيبالدين

وصح:قالمث،السامعنيوبعضوالقارئسانيدهمأواملشايخبقيةوذكر
سنةاملباركرمضانشهرمنعشرالثاينالصالةبعداجلمعةيوميفوثبتذلك
مثبتةمنهممجاعةمعهومسعدمشقجبامععثمانمبشهدوسبعمائةعشرةسبع

اهللاعبدبنطغريلبنحممدالنبوياحلديثخادمالسامعنيأمساءضابط
الذينالسامعنيوعدة- وساحمهبهولطفعنهاهللاعفا-الصرييفبابناملعروف

تسعةيفرقلهمسعواالذينوعدةعشرومخسةثالمثائةاجلزءمساعهلمكمل
انتهى"انفسوعشرين



·حممدبنعبدبنِاألحديوسفالرزيزِبابناملعروف،اآلمدياحلنبلي
743-660(الدينِمشس.(

.ذكره ابن شيخ احلزاميني يف الرسالة
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يفوالقراءةاخلطابةحسنوكان،الرجالعقالءمنكان:"قال الذهيب
انتهى"احملراب

انتهى"اعابدافاضلًكانالكرميياجلامعخطيب:"وقال ابن حجر



·حممدبنبنِالعزيزِعبدعبدحيمِالراملارديينالصفار،الدينِبدر ابـن
الدينِعز.

".تيميةابنخواصمنكان:"قال ابن حجر
الشيخأصحابخواصمنالدينعزوالدهكان:" قال ابن ناصر الدين

الرافضيعلىالرديفالشيخمصنفاملذكورالدينبدرابنهوكتب،الدينتقي
بترمجةجزءكلأوائليفالشيخميترج،خبطهعنديهيجملداتستيف

شيختأليف:- خبطهوجدتهفيما- ولاألاجلزءحاشيةيفقوله:ذلكمن،بليغة
ااهدورسولهاهللاىلإالداعيالدينونصراحلقببيانالقائمواملسلمنيسالماإل
كانماالسنةمنوأحيااعابسكانماالدينمنبهاهللاضحكأالذيسبيلهيف

الظلماتغياهببهفكشف،الشبهاتليليفاهللاأطلعهالذيوالنورادارس،
الزائغنيزيغبهفقمع،عللهاالنفوسعنبهوأزاح،مقفلهاالقلوبمنبهوفتح

العاملنيربرسولبشارةبهوصدقت،املبطلنيوانتحالالشاكنيوشك
مائةكلرأسعلىاألمةهلذهيبعثاهللاإن:"ـسلموعليهاهللاصلى- بقوله
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منالعلمهذاحيمل:"-سلموعليهاهللاصلى-وبقوله،"دينهاهلاجيددمنسنة
".املبطلنيوانتحالالغالنيحتريفعنهينفونعدولهخلفكل

املتبعاحلافظالناسكاخلاشعالعابدالزاهدالعالمةماماإلالشيخوهو
احملاسنأيباالسالمشيخالمةالعماماإلالشيخابنمحدأالعباسبوأالدينتقي
ابنالسالمعبدالدينجمدالدنياعالمةالفرقمفيتاالسالمشيخابناحلليمعبد

بنالقاسمأيبابناهللاعبدالدينفخراالسالمشيخالكبريالعالمةماماإلالشيخ
الدينعزابنكتبمث،-ضرحيهونورروحهاهللاقدس-احلراينتيميةابنحممد

انتهىاجلوزيةقيمابنحممدخطمنالترمجةهذهنقلتالترمجةمقابلذكورامل
:مطلعهاالشيخقصيدة يف رثاءونسب إليه ابن ناصر الدين 

لهفبكىدناخطباالسالملعظمِوبكتبكائاألهيام
:ومنها

وكَالعلومِحبرنكلِّزالدهرِيففصيلةالزمانيففردإمام
امموزِةٌمرحعليهافغدتاهميتأحياالبيضاُءوالسنةُ

امصمالصاهلدفعيستطيعالعوائداالضاللِبدعِمنوأمات
أمامالعلومِيفتقدمفلقدلثامنٍالقرونيفتأخرفلئن

املغيثيالدينعزابنالدينبدرلهيقالالقصيدةهذهوناظم:"مث قال
املارديينالرحيمعبدالدينكمالبنالعزيزعبدبنحممدأراهو،تعاىلاهللارمحه

".الصفار
منقصيدة:" والظاهر أا ليست له، قال ابن عبد اهلادي يف ترمجته

جنديلرجلوهي، تيميةبنالدينتقياإلسالمشيخارثياليتالقصائد
فاضلرجلملغيثياأندمنالدينعزبنحممدالدينبدر:لهيقالاملصريةبالديار
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علىعرضهاأنهوذكر،أرسلهادينهيفوصالبةديانةوفيه،متنوعةحمفوظاتله
.مث ذكر القصيدة بكماهلا".حيانأيباإلمام



·حممدبنبنِاِهللاعبدابنِأمحداحملبأبنِاِهللاعبدبنِمحدحممبنِد
محنِالرعبدبنِمنصورِبنِمساعيلَأبنِمحنِالرعبدبنِمحدأبنِبراهيمإ

السعدياملقدسيالصاحلياحلنبليأبو بكرٍالدينِ، مشساملشهور
789أو788-713أو 712(بالصامت.(

لقب بذلك لكثرة سكوته عن فضول الكالم، وكان يكره أن يلقب به 
.بني العامة

بنيوسفبنوحممد،انسليمالتقيعلىأبوهحضرهأ:"قال ابن حجر
.وغريهم،الوزراءوست،املهتار

ابنالفتحوأيب،الدائمعبدبنبكروأيب،املطعمعيسىمنالكثريمسعهأو
،مشرفبنبكروأيب،الشريازيابننصروأيب،عساكربنوالقاسم،النشور
.وآخرون،مزيزوابن،الزرادوابن،اآلمديوإسحاق،سعدبنوحيىي

،املعلمبنوالرشيد،شكربنتوزينب،الطربيالرضىلهوأجاز
عبدبنوحممد،درادةوابن،والدشيت،املوسويوالشريف،الكرديوحسن
.وغريهم،الدوالييباحملسن
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وخرجفأجادالكثريفقرأبنفسهوطلب،اومساعاشيوخامكثروكان
".اردهوحدثالقرينمنقطعامتقشفًامتفنناعاملًوكان،وأفاد

.وهو الذي رتب مسند اإلمام أمحد، وصنع تذكرة حسنة يف الضعفاء
وأماكنكثريةمواضعيفخبطهوجدتولقد:"قال ابن ناصر الدين

شيوخهأجلوهو،االسالمبشيخالدينتقيالشيخترمجةمسطورهخبطهمتباينة
علىمساعطبقةخبطهوجدت،النظاممنبقصائدومدحه،األعالماألئمةمن

شيخالربايناالمامشيخناعلىومسعتها:أوهلاأسامةأيببناحلارثمسندعوايل
احلليمعبدبنمحدأالعباسأيبواملعارفالعلومحبراألعالماألئمةإماماإلسالم

بسندهاخلريأيبابنمحدأمنبسماعه- اجلنةاهللاثابهأ- تيميةبنالسالمعبدبن
ابنالطاهرحممدبنمحدأواحلراينالعنيقةابنالرمحنعبدبنمحدأووالدهومن

محدأبناهللاعبدحممدأيبوالديبقراءةخليلبنيوسفمنبسماعهماحملدث
يومكانالسماعوأنالسامعنيبقيةوذكر. خطهوهذا،حممدابناحملببن

:وقال،املزةبقريةوسبعمائةعشرةمثاينسنةاآلخرةمجادىعشرسادساالثنني
تكملةكتابهيفإليهاملشاراحملبابنشيخناقال،ومؤلفاتهمروياتههلموأجاز

االسالمشيخأخربنا:خبطهوجدتهفيمااملقدسيالدينضياءألفهااليتاملختارة
،املزياحلجاجأبوعصرهوحافظتيميةابناحلليمعبدبنمحدأالعباسأبو
:فقال،العباسبوأزادالرجاأيبابنخليلنبأناأ،اخلريأيبابنمحدأخربناأ:قاال

خربناأوالظاهريابنمحدأوالعنيقةبنمحدأواحملاسنبوأوالديوأخربنا
خليلأخربنا:قال،خليلابنيوسفأخربنا:قالوا،هاشمبنصاحلبنبراهيمإ

وقعتيسريةأوهاممنذكرهفيمااأيضشيخناوقال،احديثًفذكر،الداراين
كليفاتساعهمعشيخناوحسبخبطهوجدتهفيماقال،الدينتقيللشيخ
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كانكماالغلطنادريكونانوحبثانقالوعقالمسعاوالنهايةالغايةإىلالعلوم
أبووكان،الغلطنادرأخي:يقولعنهبلغينفيماتيميةابنحممدأبوأخوه
".هىانتوعربيةاوفقهاحديثًالناقدينمنحممد



·حممد بن بنِ اهللاِ عبد شيقٍ  سبطابن ر املغريب املالكي    اهللاِ ، أبـو عبـد
...)-749.(

وأعرف الناس خبط الشيخ حىت      ،كاتب مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية     
،تيميـة ابـن العالمةشيخنامصنفاتكاتب :"، قال ابن كثري   نفسه من الشيخ 

اهللاعبدأبواستخرجهالشيخعلىمنهشيءعزباإذمنهالشيخخبطأبصركان
لـه الـصالة حسنالتالوةكثرياعابدادينبهبأسالالكتابةسريعوكان،هذا

انتهى"عيال
".صاحبنا الفقيه:"وقال الذهيب يف املشتبه

كتابةوأكثرهمشيخناأصحابأخصمنكان :"وقال ابن عبد اهلادي   
انتهى"اهللارمحهلشيخاكتبمجعهعلىاوحرصلكالمه

الة املنسوبة إىل ابـن القـيم       سربني غري واحد من أهل البحث أن ال       وقد  
رمحه اهللا يف مصنفات الشيخ ابن تيمية هي البن رشيق حقيقـة، وهـو قـول                

.متوجه
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وقال ابن مري يف رسالته إىل تالمـذة الـشيخ الـيت تقـدم الكـالم                
عنده مـن الـذخائر والنفـائس،       ومبا   ،فاحتفظوا بالشيخ أيب عبد اهللا    :"..عنها

وأقيموه هلذا املهم اجلليل بأكثر ما تقدرون عليه ولو تأملتم أحيانا من مطالبتـه،              
ألنه قد بقي يف فنه فريدا، وال يقوم يف مقامه غريه من سـائر اجلماعـة علـى                  
اإلطالق، وكل أحوال الوجود ال بد فيها من العوارض واألنكـاد، فاحتـسبوا             

تعاىل، واضوا مبجموع كلفتـه،  فـإن الـشدائذ تـزول،             مساعدته عند اهللا  
واخلريات تغتنم ، فاكتبوا ما عنده، وليكتب ما عندكم، وأنا أستودع اهللا دينـه              
وما عنده، وأوصيه بالصرب أيضا ومبعاملة اهللا تعايل مبا هو فيه، وإن قصر اإلخوان              

املضمون، وجمملًـا يف  يف حقه، وليطلب نصيبه من اهللا تعاىل متكلًا عليه يف رزقه        
والشيخ أبـو عبـد اهللا      ]..حىت قال ...[الطلب ألن ما قسم اهللا ال بد أن يكون        

سلمه اهللا بال تردد هو واسطة نظام هذا األمر العظـيم، فـساعدوه وأزيلـوا               
انتهى"ضرورته، وأمجعوا مهته، واغتمنوا بقية حياته

أنه كان ذا يعال ويظهر أنه كان فقريا معدما، ألن ابن كثري أخرب : قلت
.ومات وعليه دين، فاهللا املستعان



·حممدبنحممبنِدبنِالكرميِعبدبنِرضوانالعزيزِعبداملوصلي
774- 699(البعلي.(
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،اليونيينالقطبمنومسع،اليونيينخادمالرمحنعبدالشجاععلىقرأ
وتفقه. آخرينيف،جهبلنواب،واملزي،إسحاقوالعفيف،الفتحأيبوابن
.بعلبكقاضيالتربيزيوالبدر،البارزيالشرفعلىحبماة

األنوارمطالعونظم،التصانيفوصنف،الشعرقال:"قال ابن حجر
اخلطوكتب،اخلطبجييدوكان،الفقهيفاملنهاجونظم،قرقولالبن

يف-فدصقاضي-الصفديقال.اخلطابةاألمويباجلامعوتصدر،املنسوب
فيهاوحصلدمشقاستوطنوكان،دمشقإىلطرابلسمنرافقته:طبقاته

".فيهافربحالكتبيفوأجتر،عنهافأعرض،فيهاعوندمثوظائف
الشيخأنشدنا:حجيبنالعباسأبواالمامقال:" وقال ابن ناصر الدين

اهللاعبدأبوالدينمشسالسلفبقيةوحداألديباألاحلافظالبارعالعاملماماإل
:هلنفِسهلفظمنالشافعياملوصليِّابنالطرابلسيالكرميعبدبنحممدبنحممد

وميلاموجبكيفغريِمناهمجيعالصفاتإثباتكاننإ
يميتمهمجيعنَفاملسلموعندكمبذلكاتيميريوأص

- تيميةابنالدينتقيالشيخىلإالرافضياملطهرابنكتب:اأيضوقال
:- عليهاهللارمحة
العاملِكلِّصديقلصرتاطرالورىعلممالَّكتعلمكنتلو

لكنلَهِجنَّإ:فقلتتيهوىمنمجيعهواكخالفبعاملِليس
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يوميفلفظهمنومسعتهاملوصليالدينمشسشيخناجابهأف:قال
احلديثداربقاعةوسبعمائةبعنيسسنةالقعدةذيعشرخامساخلميس

:قال،شرفيةاأل
بالزمِليسألزمتالذيإنَّمسفسطاالسؤالِيفميوهمنيا

العاملِجلُّعاداهوقدعلمواماكلَّيعلماِهللارسولُهذا
.انتهى"



·حممدبنحممبنِدحممبنِدبنِأمحدبنِاِهللاعبدحممحيـىي بنِد
عبـد بنِاِهللاعبدبنِدحممبنِالقاسمِأيببنِدحممبنِدحممبنِ

بنِاجلبارِعبدبنِمنذرِابنِالوليدأيببنِالناسِدسيبنِالعزيزِ
ـ عاليالـدينِ فتحالفتحأبو،سليمانَ رِمي 671(الـشافعي-
734.(

منعه كان ابن عمه قائدا  ولد يف ذي القعدة، وكان من بيت ذي رياسة و
حاجبصا بإشبيلية، وملا دخل أبوه الديار املصرية أتى بأمهات من الكتب معه 
مصنف ايب أيب شيبة، ومسنده، ومصنف عبد الرزاق، واحمللى، واالستذكار 

.وغريها من اامع 
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القطبعلىومسع،املقدسيالدينمشسوأحضره أبوه يف الرابعة على 
بنتوشاميةاخليميوابنوغازياألمناطيوابناحلراينوالعزالقسطالين

.البكري
،طربزذوابنالكنديأصحابعنوأكثر،خبطهوكتب،بنفسهوطلب

لذلكفتأمل،البخاريابنالفخرموتعندوصولهفاتفقدمشقإىلورحل
حداه الشيخ املزي إىل السماع وااوروابنعساكروابنالصوريعنوأكثر

منأدركممنفألفيته:"وقال فيه،فلقيه وأخذ عنه،عن الشيخ ابن تيميةواألخذ
فهوالتفسرييفتكلمإن،احفظًواآلثارالسننيستوعبوكاد،احظًالعلوم
صاحبفهو،باحلديثذاكرأوغايتهمدركفهوالفقهيفأفىتأورايتهحامل
والذلكيفحنلتهنمأوسعيرملواملللبالنحلحاضرأوروايتهوذوعلمه
وال، مثلهرآهمنعنيترومل،جنسهأبناءعلىفنكليفبرزدرايتهمنأرفع
ويردونالغفرياجلمجملسهفيحضرالتفسرييفيتكلمكاننفسهمثلعينهرأت
أنإىلوغديرروضةيففضلهربيعمنويرتعون،النمريالعذبعلمهحبرمن

يفعليهينتقدماعلىمنهمالنظرأهلوألباحلسدداءبلدهأهلمنإليهدب
امالمبسببهسعوهأواكالمذلكيفعنهفحفظوااملعتقدأمورمنحنبليته
فنازعهمفريقهموفرقطريقهمخالفأنهوزعموااسهاملتبديعهوفوفوا

إىلالفقرمنينتسبونأخرىطائفةنازعمثوقاطعوهبعضهموقاطعونازعوه
تلكفكشف،حقيقةوأجلىمنهاباطنأدقعلىأمويزعمون،طريقة

منازعيهمناألوىلالطائفةإىلفآضت،بوائقزعمماعلىهلاوذكرالطرائق
كلوأعملأمرهباألمراءفوصلوامقاطعيهمنعليهالضغنبذويواستعانت

براألكابنياللسعيالرويبضةوألبواحماضرفكتبوافكرهكفرهيفمنهم
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ساعةالسجنوأودعفنقل،املصريةبالدياراململكةحضرةإىلنقلهيفوسعوا
عمارمناقوملذلكوحشدواجمالسدمهإلراقةوعقدواواعتقلحضوره

جماهرومنباملخادعةخماتلاملنازعةيفحماملمناملدارسوسكانالزوايا
صدورهمتكنماعلميوربك،املنونريبيسومونهباملقاطعةمبارزبالتكفري

عقاربإليهدبتوقداملخاتلمناحالًبأسوأبكفرهااهروليسيعلنونوما
علىغالبواهللاصطفاهمنيدعلىفنجاه،حنرهيفكلكيداهللافردمكره
إىلإالحمنةمنعمرهطولينتقلومل،فتنةبعدفتنةمنذلكبعدخيلملمثأمره
مبحبسهيزلوملاعتقالهمنتقلدمافقلد،القضاةلبعضأمرهفوضأنإىلحمنة

وهواألمورترجعاهللاوإىل،وانتقالهتعاىلاهللارمحةإىلذهابهحنيإىلذلك
جبنازتهضاقتامشهوديومهوكان،الصدورختفيومااألعنيخائنةعلىاملطلع

األشهاديقوميوممبشهدهيتربكونعميقفجكلمناملسلمونوانتااالطريق
ذيمنالعشرينليلةيفوذلكاألعوادتلككسرواحىتبشرجعهويتمسكون

حبرانمولدهوكان،احملروسةدمشقبقلعةوسبعمائةوعشرينمثانسنةالقعدة
انتهى"وإيانااهللارمحهوستمايةوستنيإحدىسنةمناألولربيعشهرعاشريف

.أخذ عنه شيئًا من جزء ابن عرفة
يقاربونمشيختهولعلبليلتنيففاتهالفخريدرككاد:"الذهيبوقال

بساماًاألخالقطيبوكانمدةالشهادةوالزموانتقىخبطهونسخاأللف
الفنيفنافذبصرلهينقلهفيماحجةاحلديثيفصدوقاًولعبدعابةصاحب
،ةمجوحماسنهاللسانعلميفطوىلويدباالختالفومعرفةبالرجالوخربة

عنيتلهىكانولكنهالرحالإليهلشدتينبغيكماالعلمعلىأكبولو:قال
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المعاشراًكيساًبساماًوكانكلفةبالعليهالنظموكانالكتبةمبباشرةذلك
انتهى"امهحيمل

وتفهماًللحديثوحفظاًوإتقاناًمعرفةاألعيانأحدكان:"وقال الربزايل
العربيةمنحظلهللسريةمستحضراًوسقيمهصحيحهبعاملاًوأسانيدهعللهيف

طيبالتواضعكثرياهليئةمجيلالقراءةسريعالعقيدةصحيحالتصنيفحسن
لطلبةحمباًوكانالفائقوالنثرالرائقالشعرلهكيساًظريفاًالروحخفيفاالسة
انتهى"مثلهجمموعهيفخيلفوملاحلديث

ابنوالزماأللفيقاربونمشيختهولعلالتنبيهحفظ:"وقال ابن حجر
ويسمعويؤثرهحيبهوكانعندهوأعادالفقهأصوليفعليهوخترجالعيددقيق

املغريباخلطوكتبالنحاسابنالديناءعنالعربيةوأخذعليهويثينكالمه
السريةيفوصنفالفقهيفالتنبيهحفظاالدفويالكمالقالفأتقنهماواملصري

ولوالترمذيلشرحوشرعبابهيفجيدكتابوهواألثرعيوناملسمىهكتاب
يتبعأنقصدلكنهلكملاألسانيدعلىالكالممناحلديثفنعلىفيهاقتصر
انتهى"يريدمادونفوقفالعيددقيقابنشيخه

بذكرىاللبيبوبشرىالعيوننور: وله من الكتب النافعة ما ر واشتهر
صر يف السرية أثىن عليه ابن حجر، وله قصائد نبوية شرحها يف ، وهو خمتاحلبيب

.جملد، ومنثورات من القصائد املطولة ، وغري ذلك
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·حممد بن حممد بن حممبنِ د الصايغِ ابنِ القادرِ عبد الـدينِ  ، فخر...)-
748.(

ويفتمنهااحملرمعشرسابعاألحديومويف:"قال ابن رافع يف الوفيات
القادرعبدبنحممدبنحممدبنحممدالدينفخراألصيلالصاحلالشيخ

،يومهمنعليهيلِّوص،قاسيونبسفحالعادليةبالتربةالصائغابناألنصاري
.اجلوعمغارةعندبتربتهمودفن

املقدادلهوأجاز،حممدالدينعزالقضاةقاضيوالدهعممنمسع
وابن،شيبانوابن، عمرأيببنوالشمس،رجيالدابنوإبراهيم،القيسي

".وغريهم،البخاري
خ العامل التقي، السيد األ:" يني يف الرسالة بقولهوذكره ابن شيخ احلزام

الصاحل اخلري الدين، العامل الثقة األمني الراجح، ذي السمت احلسن والدين 
".املتني، يف اتباع السنن، فخر الدين حممد

تقلد قضاء العساكر سنة سبعمائة وأربعني واثنني ونقل ابن كثري أنه 
والعشرينالسادسالسبتيومويف:"عن القاضي احلنفي، قال يف النهايةعوضا 

عناعوضالصائغبنالدينفخرالشيخاملنصورةالعساكرقضاءقلدمنه
إفتاءهعليهنقمواأموذلك،املنفصلالنائبمعكانالذياحلنفيالقاضي

-تيميةبنالدينتقيالشيخأصحاببواليتهوفرح،الفخريبقتالغاالطنب
كثريةفوائدعنهوأخذ،اقدميصحبهمنأخصمنألنهوذلك- اهللارمحه

انتهى"اوعلوم
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·حممدبنحممبنِدحممبنِدالقادرِعبد،الصائغِابن،أخـو   الدينِنور
).749-696(حممد السابقِ

ع من أمحد بن عساكر مشيخته يف أربعة أجزاء، ومن حممد بن مس
القواس، وويل قضاء العسكر بدمشق، مث ويل قضاء حلب، فأحبه أهلها حلسن 

.سريته، ومات يف الطاعون ا يف شوال
لقي ابن تيمية ومسع منه وقام معه وذكره ابن شيخ احلزاميني يف رسالته، 

السالك الناسك، ذي اللب الراجح والعمل والسيد األخ العامل الفاضل،:" فقال
الصاحل، والسكينة الوافرة والفضيلة الغامرة، نور الدين حممد بن حممد بن حممد 

".ابن الصايغ



·حممبنِ مفلحِ بنِ د حمممفرجِ بنِ د الراميين املقدسي، الصاحلي ، مشس ،
).763_712(احلنبلياِهللاأبو عبدالدينِ

وتفقه وبلغ الغاية يف ،ببيت املقدس وبه نشأ، مسع من عيسى املطعمولد
واشتهر بصحبته احلكميفعنهوناباملرداويالدينمجالالفقه، وصاهر الشيخ 

".كان ابن مفلح عني تالمذته:" حىت قال ابن حجي
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ودرس وصنف وناظر وبز وذاع صيته وانتشر علمه، وأثىن عليه أهل 
وعلو الكعب يف درايته بال بسعة االطالع على مذهب أمحد زمانه واعترفوا له 

منازعة حىت إن ابن القيم على جاللته كان يسأله يف مسائل أمحد وفروع 
.املذهب

صحب الشيخ ابن تيمية واستفاد منه ونشر اختياراته وأكثر من ذكرها 
".مفلحأنتبل،مفلحابنأنتما:"يف كتبه، وأثىن عليه الشيخ فقال

. السننرجاليفونظرعملله،عاملشاب:"ل الذهيب يف معجمهوقا
حمفوظاتلهمناألربعةاملذاهبيفزمانهيفيروملوتقدموكتبومسعناظر
".األحكاميفاملنتقى: حمفوظاتهفمنمنهأكثر

محوهعناحلكميفونابوأفاد،وصنف،وناظر،ودرس،أفىت،:"وقال
حظذاوكان. وأحكامهسريتهفشكرتاملرداوي،ينالدمجالالقضاةقاضي

انتهى"متنيودينثخني،وورعوصيانة،وتعفف،زهد،من

".مفلحابنأمحداإلماممبذهبأعلمالفلكقبةحتتما:"وقال ابن القيم
حفـظ ذاوكانمنهأفقهأحداًعينايرأتما :"وقال أبو البقاء السبكي   

".نيومتودينوورعوتعففزهدمن

دهـره وحيدالعالمةالعاملاإلمامالشيخهو :"وقال ابن العماد احلنبلي   
وناظروأفىتودرسوبرعتفقهاألعالماألئمةوأحداإلسالمشيخعصرهوفريد
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وكـان ابنتهوتزوجاملرداويالقضاةقاضيعناحلكميفونابوأفادوحدث
".أمحداإلماممذهبنقليفوغايةآية

علمسيماوال،كثريةعلوميفامتفننافاضلًابارعكان :"ثريوقال ابن ك  
كتابمنهاكثريةمصنفاتومجعأمحداالماممذهبنقليفغايةكانالفروع

،الـدين مجالالقضاةقاضيعنهبذلكأخربينكمااجملدثالثنيمناحنواملقنع
منذلكغريوله،جملدينتيميةبنالدينجمدالشيخأحكامحمفوظةعلىوعلق

بعـد عليـه وصلى،سنةمخسنيحنوعنتويف-اهللارمحه-والتعليقاتالفوائد
،املوفقالشيخمبقربهودفن،املظفريباجلامعالشهرثايناخلميسيوممنالظهر

اهللارمحـه -عيـان األمنوخلقكلهمالقضاةحضرهاحافلةجنازلهوكانت
".-مثواهوأكرم



·حممبنِ د  حييي أو أسعدحممبنِدبنِسعدبنِاِهللاعبدمفلـحِ بنِسعد
الـصاحلي الدمشقيمثصلِاألاملقدسينصارياألريٍمنبنِاِهللاهبةابنِ

بابنِالشهري703(سعد-.(...
معجمـه يفالـذهيب ذكرهفأكثربنفسهوطلبأبيهبواسطةالكثريمسع

...".الدينمشساملفيدالفاضلاحملدث":فقالباحملدثنياملختص
.مسع من ابن عبد الدائم، ومن والده ، ومجاعة
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ذكره ابن ناصر الدين يف من مسع جزء ابن عرفة على الشيخ ابن تيميـة               
. بقراءة علم الدين الربزايل



·حممود بن بنِأمحدمسعودبابنِالشهريراجِالسالقونويقبـل  (احلنفي
).771أو700-770

يرتـل سـاكناً وقـوراً والفقهاألصوليففاضالًكان :"قال ابن حجر  
احلنفيـة قضاءويلمث،وغريمهاوالرحيانيةباخلاتونيةودرسمؤلفاتوله،عبارته

".حنيفةأيبومسندوالعمدةاملغىنوشرحاهلدايةشرحواختصر،مرتنيبدمشق
رأساًكان:حبيبابنوقال،باجلامعمدةبالعلمشغل :"وقال ابن رافع  

".سنةوسبعنيستعنوماتمذهبهيف
تفـصح ومؤلفاتوفهمهبتقدمهتشهددروسله:" قال ابن ناصر الدين   

،سـنة وسبعنيستعنبدمشقوسبعمائةسبعنيسنةتويف،وعلمهحتقيقهعن
بعـد الـسراج ابـن كتبمث،الدينتقيالشيخخطبمنخطبةخبطهكتب
تيميةابنالعباسبوأالدينتقياإلسالمشيخاخطباخلطبةهذهمنها:فراغه
منكثريمجعيفالقاهرةيفالكامليةباملدرسةسكندريةاإلحبسمنخرجحني

".كتبهماانتهىوغريهمواألمراءالعلماء
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·حممود بن بنِ علي خوالنَ بنِ الويلِّ عبد ـاءُ  البعلي ،  ـ  نِالـدي و أب
).744-700(اِءالثن

وتفقه  ،جزاءنهم احلافظ الذهيب مسع عليه عدة أ      مسع احلديث من مجاعة، م    
على جمد الدين احلراين، والزم الشيخ ابن تيمية وبرع يف الفـرائض والوصـايا              

.واجلربواملقابلة

املـسائل، أكثرواستحضاراملذهب،بنقلقيماًكان :"وقال ابن رجب  
وكـان . كثرياًوكتب. حسنوخطه. بالنحومعرفةوله. ديناًخرياًمفتياَ،فقيهاً

حمـسناً ـم، باراًالطلبة،إفادةعلىحمصاًلألشغال،مالزماًمتودداً،متواضعاً
أنه: أصحابهبعضوحدثين .....منهموبرعبه،وانتفعوامجاعة،بهتقه. إليهم
. الفـردوس إىلهبطتأياميل: قالأنت؟أين: لهفقالوفاتهبعدالنوميفرآه
".الضيافةلْي: قالقبلها؟كنتفأين: لهفقلت: قال



-689(احلكـري احلنفـي البكجـري اِهللاعبدبنِقليجِبنمغلطاي·
762.(

مسع من التاج أمحد بن علي ابن دقيق العيد أخي الشيخ تقـي الـدين،               
امشي، وحممد  واحلسني بن عمر الكردي، واخلتين، والواين، وأمحد بن شجاع اهل         

.بن عيسى الطباخ، وغريهم
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الطبـاق وكتبوالسماعبنفسهالقراءةمنجداًأكثر :"قال ابن حجر  
الـسلطان معلهتكلمالناسسيدابنماتفلماالقزوييناجلاللالزمقدوكان
انتهى"بالظاهريةاحلديثتدريسفواله

نـه، قـال يف     ولقي شيخ اإلسالم ابن تيمية بالقاهرة وصحبه واستفاد م        
شيخنا اإلمام بغري مراء    :" كتابه اإليصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة واإلكمال       

تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، الذي طبق ذكـره مجيـع األقطـار،           
.وشاع علمه يف مجيع األمصار، ولذلك استغنينا عن التعريف حباله

ودعـه وسـألته الوصـية    رأيته بالقاهرة، وأجازين مشافهة ا، وجئته أل 
يا غالم، روينا يف كتاب الترمذي بإسناد ثابت أن النيب صلى           : والدعء فقال يل  

أحفـظ اهللا   : يا غالم، إين أعلمك كلمـات     :( اهللا عليه وسلم قال البن عباس     
، وإذا استعنت فاسـتعن  حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، وإذا سألت فسل اهللا     

معت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بـشيء          باهللا، واعلم أن األمة لو اجت     
قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قـد     

هكذا ذكره من غري إسناد،     ).رفعت األقالم، وجفت الصحف   . كتبه اهللا عليك  
انتهى"ومل أرو عنه حديثًا علق إسناده غري هذا

ومـن املـتحفظ وكفايـة لبلثعالفصيححيفظكان :"وقال ابن حجر  
النبويةالسريةيفالباسموالزهرواملختلفاملؤتلفوذيلالبخاريشرحتصانيفه
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والكتابةاملطالعةكثرياحلركةجامدساكناًوكانمدةالقلعةجبامعأيضاًودرس
انتهى"الصفديقالهجداًكثريةكتبوعندهوالدأب

والكتـاب املطالعـة زميالاحلركةجامدساكناًكان :"وقال الصفدي 
انتهى"صحيحةوأصولكثريةكُتبوعندهوالدأب،

جمـاميع مجـع والركون،املوادعةاىلوامليلالسكون،كثريكان :"وقال
انتهى!!"الوسنةأجفانهوكدأنامله،فيهاأتعبتواليفوألّفحسنة،



فرح
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الياِء
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ابـنِ امللكعبدبنِعليبنِوسفيبنِالرمحنِعبدكيِالزبنوسفي·
أيببنِعليهرِالزالكليبالقضاعي742-654(الدمشقي.(

مائةوستومخسنيأربعسنةحلببظاهرولد :"قال الذهيب يف معجمه   
أولمـن مسـع الشأن،هذاعلىأقبلمثقليالوتفقهالقرآنوحفظباملزةونشأ
ومسععنه،اكثرمثوسبعنيمخسسنةاخلرياىبابنعلىكلهاحلليةكتابشئ

ومسـع والكنديـة، الطربزذيةواالجزاءالطرباينومعجمالستةوالكتباملسند
احلـراىن العـز منفسمع،ومثاننيثالثسنةورحلربلياألمنمسلمصحيح

ومحـاة وحلـب بـاحلرمني ومسعالطبقةوهذهوغازياالمناطىابنبكرىبأو
.لكذوغريوبعلبك

فيهـا ومهراللغةيفونظرولغريهلنفسهكثريااملتقناملليحخبطهونسخ
والقائملوائهاحاملفهوالرجالمعرفةوأماالعربية،وقرأالتصريفوىف

انتهى"مثلهالعيونترملبأعبائها

وأنهمنهأحفظرأيتمايقولالذهيبشيخنامسعت:"وقال ابن السبكي  
وابـن والـدمياطي العيددقيقابنأربعةمنأحفظرأيتماقالأنهعنهبلغين
انتهى"واملزيتيمية

أبواحلافظشيخناكان :"وقال ابن كثري يف اختصاره ملقدمة ابن الصالح       
بعـض يفوينعسالسماع،جملسيفيكتببرمحته،اهللاتغمدهاملزي،احلجاج
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مـن القارئيتعجبيثحبواضحاً،بيناًجيداًرداًالقارئعلىويرداألحيان،
ذلـك ! منهأنبهوهوناعسوالشيخمستيقظ،وهويدهيففيمايغلطأنهنفسه،
انتهى"يشاءمنيؤتيهاهللافضل

.ونقل ذلك عنه غري واحد كذلك: قلت

ومسع :" وقال الذهيب يف رسالة له ترجم فيها البن تيمية والربزايل واملزي          
املعجم الكبري والسرية واملوطأ من طرقالكتب األمهات املسند والكتب الستة و

والزهد واملستخرج على مسلم واحللية والسنن للبيهقي ودالئل النبوة وتـاريخ           
ا ومشيخته حنـو  والنسب للزبري وأشياء يطول ذكرها ومن األجزاء ألوفًاخلطيب
.األلف

العباس ابن سالمة وابن أيب عمر وابن عالن واملقداد والعز احلراين مسع أبا
والنواوي والزواوي والكمال عبد الرحيم وابن الـنب والقاسـم   ابن الدرجيو

والرشيد العامري وحممد بن القواس والفخر ابن البخاري اإلربلي وابن الصابوين
حممد بن مناقب وإمساعيل بن العسقالين واـد  وزينب وابن شيبان وحممد بن

ن وأبا بكر بـن األمنـاطي   واحمليي ابن عصروابن اخلليل والعماد ابن الشريازي
القسطالين وطبقتهم والـدمياطي  والصفي خليال وغازيا احلالوي والقطب بن

العيـد وابـن الظـاهري    والفاروثي واليونيين وابن بلبان والشريشي وابن دقيق
نفـيس  والتقي األسعردي وطبقتهم وترتل إىل طبقة سعد الدين احلارثي وابـن 

من ابن عبد الدائم وال الكرماين وال ابـن أيب وابن تيمية ومل يتهيأ له السماع 
اليسر وحنوهم وال أجازوا له مع إمكان أن يكون له إجازة املرسـي واملنـذري        

.واليلداين وتلك احللبةوخطيب مردا
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النحـو  حفظ القرآن وتفقه للشافعي مدة وعين باللغة فربع فيها وأتقن
ومعرفة بشيء من األصولوالصرف وله عمل يف املعقول وباع مديد يف املنقول

وكتابته حلوة منسوبة وفيه حياء وحلم وسكينة واحتمال كثري وقناعة وإطـراح           
للتجمل والتودد واجنماع عن الناس وصرب على مـن يغتابـه أو   للتكلف وترك

وكان معتدل القامة أبـيض  يسأل فيفيد وجييب وجييديؤذيه وقلة كالم إال أن
تع حبواسه وذهنه وكان قنوعا بـالقوت غـري   ومبلحية سوداء أبطأ عنه الشيب

بل يصعد إىل الصاحلية وغريهـا  متأنق يف مأكل وال ثوب وال نعل وال مركب
.ماشيا مة وجالدة وهو يف عشر التسعني

ريض األخالق جدا ال يرد بعنف وال يتكثر بفضائله وكان طويل الروح
د ال ينمقـه وال يزوقـه   النادر كتابا إىل أحوال يكاد يغتاب أحدا وإذا كتب يف

وأما معرفة الرجال فإليه فيه املنتـهى مل  وكان يستحم باملاء البارد يف الشيخوخة
وقال يل مل أر أحفظ من الـدمياطي  أعاين مثله وال هو رأى يف ذلك مثل نفسه

وملا أملى علي شيخنا وكان ملحوظا بالتقدم يف ذلك من وقت ارحتاله إىل مصر
كتـاب  ألين عن أحد إال عن املزي فقال كيف هو صنفابن دقيق العيد مل يس

ذيب الكمال يف أربعة عشر جملدا أرىب فيه على الكبار وألف أطراف الكتـب             
يف ستة أسفار وخرج جلماعة وما علمته خـرج لنفـسه ال عـوايل وال    الستة

كل وقت ألومه يف ذلك فيسكت وقـد حـدث   موافقات وال معجما وكنت
بالصحيحني مـرات وباملـسند   أنا ثالث مرات وحدثبتهذيبه الذي اختصرته

أجزائه العاليـة بـل   ومبعجم الطرباين ودالئل النبوة وبكتب مجة وحدث بسائر
بقراءتـه  وبكثري من النازلة ولو كان يل رأي للزمته أضعاف ما جالسته مسعت

شيئا وافرا وأخذت عنه هذا الشأن حبسيب ال حبسبه ولن خيلفه الزمان أبـدا يف 
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فته مع أن عند غريه يف معرفة الرجال واألمراء واخللفاء والنسب مـا لـيس            معر
إمنا يعتين بالرواة الذين جييئون يف مساعاته وجييد الكـالم يف طبقـام   عنده فإنه

وهذا الشأن حبر ال ساحل له وإمنا احملثون بـني مـستكثر منـه    وقوم ولينهم
إال بكثرة جمالسته أو ينظـر  يعرف قدره الطالب ومستقل وكان شيخنا ال يكاد

ذا إتقان قل أن يوجد له غلطـة أو  يف ذيبه لقلة كالمه وكان مع حسن خطه
وطهارة مـن الـصغر   توجد عليه حلنة بل ذلك معدوم وكان ذا ديانة وتصون

ترقيـق  وسالمة باطن وعدم دهاء وانزواء عن العقل العريف املعيشي وكان حيكم
كثريا إىل الغاية ويفيد الطلبة وحيسن بـذلك إىل األجزاء وترميمها وينقل عليها

سائر أوقاف اخلزائن بسعة نفس ومساحة خاطر ال خيلف يف ذلك وكـان فيـه               
من يربطه على أمر فيأكله ومستأكله حىت ال يزال يف إفـالس  سذاجة توقعه مع

مأمون الصحبة حسن املذاكرة والبشر خري الطوية وذلك لكرمه وسالمته وكان
املعتقد ورمبا حبث بالعقل املالئم للنقـل  ار معظما لطريقة السلف جيدحمبا لآلث

وكان الكف مبثله أوىل عـن  فيصيب وحيسن غالبا حبسب ما ميكن ورمبا غلط
نظـره فمـذهب   اجلدل فإن املخالف ينتقد عليه ذلك ويلزمه بالتناقض حبسب

انتهى"السلف يف غاية الصلف والسكوت أسلم واهللا أعلم

بن السبكي على عبارة الذهيب اليت نقلها يف معجمـه عـن   عقب ا : قلت
املـزي شيخناأحسبوال :"،فقال)املعقولمضايقيفوخيوض(املزي وهي قوله  

انتهى"الذهيبشيخنااهللافسامحمضايقهايفاخلوضعنفضالاملعقوالتيدري
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أما انه خيوض يف املعقول فيخطأ فهذا ال عيب عليه فيه إمنا العيـب   : قلت
ن خيطأ يف احلق ويعاب املرء جبهله للحق ال جبهله للباطل ولذا قال الشيخ ابـن                أ

عرفـوا ومـا ماتوا–عنهماهللارضي–الصحابةإن: ( القائلقول :"تيمية
مثـل فهـو الباطلفأماوباطلحقفيهالكالمهذاأنوذلكتفصيلفيه) ذلك

فهـذا ذلكوحنوزماننيالعرضبقاءوامتناعامالنظََّوطفرةالفرداجلوهرإثبات
أحـدهم ببالخطروإنوغريهمالصحابةمنواألولياءنبياءاألببالخيطرالقد

الوضـوء ينقضالمابابمنهوالكذبالباطلالقولفإنكذبأنهلهتبني
أنـه عرفالباطلوقعوإذابهوالعملاحلقمعرفةاملطلوبوإمناضابطلهليس
انتهى"ودفعباطل

.ذا كانت حال احلافظ املزي واهللا أعلموهك

وكان املزي من أصحاب الشيخ القدامى طلب معه العلم ومسـع معـه             
احلديث ويتأثر بطريقته السلفية وكان سائرا عليه مناصرا له يف كل األحيان ذابا             

رأيـت ومانفسهمثلهورأىوالمثلهرأيتما :"عنه مادحا له حىت إنه قال     
.، نقله ابن عبد اهلادي"منههلماأتبعوالرسولهوسنةاهللااببكتأعلمأحدا

ولقد كان بـني    :" ترمجة املزي  أبو الفتح ابن سيد الناس يف سياق      وقال  
وود ،ومباحثة واجتمـاع ،ومرافقة يف السماع،املزي وابن تيمية صحبة أكيدة

.وصفاء
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توليـة  ويل يف، والشيخ هو الذي سعى للمزي يف توليته دار احلـديث 
وسـئلنا عـن  ،وجرت يف ذلك أمور ونكد من أضداد الشيخ،التربة الصاحلية

ومردنا الكـل إىل اهللا      ،وأعفيت أنا من الكتابة    ،فكتب هلم املزي جبمل    ،العقيدة
انتهى"قوة إال باهللاتعاىل وال

، يف أمسـاء الرجـال     ـذيب الكمـال   : ومما خطه بيده كتبـاه العظيمـان      
.هللا يؤتيه من يشاءوذلك فضل ا.واألطراف



·يوسفبنأيببنِماجددبنِااخلالقِعبداملرداوياملقدسياحلنبلي
أبوالدينِمجالُ،املفيتالفقيه783-(...اسِالعب.(

ـ مـن مسعاحملررشرح،تيميةابنأصحابمن :"قال ابن حجر   اراحلج
".وغريه
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المبهونَم
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كتب له الشيخ وصية نبه عليها ابن عبـد اهلـادي يف            : املهاجريابن  ·
.ترمجته

أخو العالمة حممد بن رافع صاحب الوفيات الذي ترمجنا         : أمحد بن رافع  ·
له ، ذكره أخوه يف إجازته اليت نقلها ابن ناصر الدين، ولكىن مل أعثر له               

.على ترمجة

.أمحد بن حممد البغدادي املعروف بابن اإلبرادي·
.ذكره الصفدي وغريه

.يف رسالة ابن مري: الطويسي·

كتب له شيخ اإلسالم ابن تيمية وصية، نبه عليها ابـن عبـد             : التجييب·
.اهلادي يف ترمجته

.ذكره البزار يف األعالم العلية: تاج الدين حممد ابن الدوري·

ذكره النويري يف اية األرب، ومل أقف له علـى          . تقي الدين ابن سنقر   ·
.ةترمج
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ذكره النويري ومل أقع لـه علـى        : زين الدين بن زين الدين بن منجى      ·
.ترمجة

.زين الدين علي الواسطي·

زيـن العـارف الصاحلالشيخحدثين:" نقل عنه البزار يف األعالم فقال     
قوتنـا فكانقالطويلةمدةالشيخحبضرةأقامنهأمعناهماالواسطيعليالدين

اخبـز رطـل نصفقدرهقرصومعه،يأتيينالنهارةبكريفكاننهأغالبهايف
والقبلـي يدهيرفعمث،امجيعوهوأنامنهونأكل،القمبيدهفيكسره،بالعراقي

إىلالطعـام ىلإأحتاجالأينحبيثشبعأحىتيديبنيمنالقرصباقييرفع
ـ خرةاآلالعشاءبعدىلإيبقىمث،الشيخبركةمنذلكرىأوكنت،الليل ىتح
،القـرب صـناف أمنيومكليفاالناسيفيداليتعوائدهمجيعمنيفرغ
نأأسـأله وكنـت ،بالباقييؤثرينمث،لقيماتمعيهوفيأكل،بعشائنافيؤتىي
،كلـه أقلـة منلهتوجعأنفسييفكنتإينحىتيفعلفال،أكلهعلىيزيد

.عندهإقاميتمدةغالبيفدأبناهذاوكان
.فيهامينفقرمهاأرأيتينوالاملدةتلكيفمنهاأغينسينفرأيتوما

شرف الدين بن عبد اهللا بن شرف الدين بن حسن بـن احلـافظ أيب               ·
.، يف رسالة ابن مري)731-(...موسى
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.عبد اهللا بن أمحد بن سعيد املقرئ·

املقرئالفاضلالعاملالشيخحدثين:" ذكره البزار يف األعالم العلية، قال     
ـ كنـت :قال،سعيدبنمحدأاملقرئالصاحلالشيخابناهللاعبدحممدبوأ ايوم

فـسلم ،نـسان إفجاء-عنهاهللارضي-تيميةابناالسالمشيخحبضرةاجالس
يـسأله نأغريمنعمامتهالشيخفرتع،بهيعتمماىلإاحمتاجالشيخفرآهعليه

ذلـك ىلإخـر اآلالنصفودفع،بنصفهاواعتمنصفنيفقطعها،ذلكالرجل
.عندهللحاضرينحيتشمومل،الرجل

الـشيخ منالفعلهذانأالتفهيمىلإحيتاجمنبعضتوهمورمبا:قلت
؛كـذلك مراألوليس،املروءةيشنيالذيالتبذلمننوعوأ،املالإضاعةفيه
بقيـة منالعمامةغريقطعأنورأى،ثيابهغريمعلومحينئذعندهيكنملفإنه
ثـوب حينئذعندهوالعليهيكنومل،املقصودبهحيصلوال،يفسدهمماسهلبا

عـن ببعـضه يستغىنماقطعىلإفسارع،ليهإيدفعهحىتليهإحيتاجالصحيح
،ببعضهاحينئذحاجتهوسد،املسلمأخاهفنفع،العمامةوهولهوضعفيماكله

انتهى"التامرشدوالالصاحلالتصرفأكملهووهذا،بباقيهاهوواستغىن
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إىل أحدحامدبنِاِهللاعبدالشيخِرسالةُ
يسألُالشيخِطلبةعن كُهبِتوكانَيخِالش

قد عزمإىل دمشق سنةَرِفَعلى السمثان
وعشرين ملالقةالشخِيفوافاهخبر وفاته

رحمفَوغَاُهللاهلَره
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الرحيمالرحمناهللابسم
قـدوة ،العاملالعاملاإلمامالشيخإىلحامدبنعبداهللالعبادرأصغمن

سنةعنوالذاب،اهللادينعناحملامي،واحملافلاالسجممل،واألماثلاألفاضل
عليـه اهللاأسبغ،عبداهللاأيباملكرماملبجلالشيخ،اهللاحببلواملعتصم،اهللارسول
درجتهورفع،السعادتنيبنيلهمجعو،وقلمهلسانهالصواببإصابةوأيد،نعمه

:ورمحتهمبنهالدارينيف

وبركاتهاهللاورحمةعليكمسالم
وأنا،كتابكوافاينمث،هوإالإلهالالذياهللاإليكمحدأفإين)بعدأما(

طـاب ،األنبـاء عنوالواردالصادراومستخربامسائلًأزلوملباألشواقإليك
ـ املدةهذهعنككتايبتأخروما،منهايسرماوسرمسموعها ـ والامللً اخللً

،جفاءاهللايفاألخوةيشوبأنهللاحاشىاإلخاءحبقوقااونوالباملودة
سترواحباال-عنهاهللارضي-الدنياإماماإلمامالشيخوفاةبعدأتعللأزالوال
مـن نفـسي يفاملبهواخلصيصنيوعشريتهوأقاربهخوانهإوتالمذتهأخبارإىل

مباحثـه علـى اطلعتملااخلصوصعلىشيءيدفعهاالاليتالضروريةاحملبة
سفـسطة ميادينـها يفيثبـت وال،املـبطلني أركانتزلزلاليتواستدالالته
.املتكلمنيمناملبتدعنيأقدامحلباايفيقفوال،املتفلسفني

طالعـت قـد -اهللارمحه-الدنياإماممباحثعلىوقويفقبلوكنت
ونظـار الفلـسفة أهلمناملتأخرينمقاالتعلىووقفت،املتقدمنيمصنفات

املـسلم يأنفاليتوالشكوكاتواألباطيلالزخارفمنهافرأيت،اإلسالمأهل
يتعـب فكان،الدينيفالقويعنافضلًببالهخيطرهاأناإلسالميفالضعيف
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الـيت الضعيفةواآلراءالسخيفةاالتاملقمناألعاظمإليهيصريماوحيزنين،قليب
.العامةآحادجوازهايعتقدال

أصـحاب مـن املتكلمنيمصنفاتيفاحملضةالسنةعلىأفتشوكنت
مبنـصوصات بالتمـسك الشتهارهماخلصوصعلى-اهللارمحه-أمحدماماإل

إذيتناقضونأراهموكنت،يكفيماعندهمأجدفال،العقائدأصوليفإمامهم
،أدلتـهم مقتضىخالفويعتقدون،يعتقدونهماضدفيهايلزا؟أصولًلونيؤص

أرىخراسـان وكراميةبغدادوحنابلةواألشعريةاملعتزلةأقاويلبنيمجعتذاإف
العقلـي الـدليل خيالفماعلىالواحدةاملسألةيفاملتكلمنيهؤالءإمجاعأن

منقاسيتحىتاهللاإالههكنيعلمالاحزنأحزنوأظل،ذلكفيسؤين،والنقلي
.أيسرهشرحأستطيعالاعظيماشيئًاألمورهذهمكابدة

ظواهرإىلوأهربإليهوأتضرع،وتعاىلسبحانهاهللاإىلألتجىءوكنت
،قبوهلاعنالفطرةلنبواملصنوعةوالتأويالتاملتباينةاملعقوالتوألقى،النصوص

علـى متجاسـرة غـري املسائلأمهاتيفالصريحباحلقفطريتتشبثتقدمث
األئمـة عـن امأثورأراهالحيثعليهللعقداوتصميماقولًبااهرةالتصريح
الـدنيا إماماالمامالشيخمصنفوقوعسبحانهاهللاقدرأنإىلالسلفوقدماء

فطريتموافقةمنرينمافوجدت،بقليلاألخريةواقعتهقبيليدييفاهللارمحه
،واملنقـول املعقـول مطابقةمعاألمةوسلفالسنةأئمةإىلاحلقوعزواهفيملا

،عـوض لفقـدها لـيس اليتالضالةبوجودوفرحاًباحلقاسرورلذلكفبهت
أقلـها شـرح عـن يقصرضروريةحمبة-اهللارمحه-الرجلهذاحمبةفصارت
.أطنبتولوالعبارة
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لـذلك وأصابين،عتقالهاخربوصلين،لقيهاىلاملهاجرةعلىعزمتوملا
.املقعداملقيم

الـسفر علىالعزمصممتوسبعمائةوعشرينمثانسنةحججتوملا
، عنهللتفريجواملالالنفسمنأمكنمهماببذلمالقاتهإىلألتوصلدمشقإىل

وصـول قبيـل العـراق إىلالرجوعمع-تعاىلاهللارمحه-وفاتهخربفوافاين
الوالـد والبلاهللاواستغفرشقيقهعلىاألخجيدهالماعليهفوجدت،الكوفة
واألقاربالولدمنأحدملوتاحلزنمنقليبعلىدخلوما،ولدهعلىالثاكل

والنفـسي يفقـط ختيلتهوال،-تعاىلاهللارمحه-عليهوجدتهكماواألخوان
وأدمعيإالاكتبتهماوواهللا،حمدثهكأنهقدميهحزنيلويتجددإالقليبيفمتثلته

والراجعونإليهوإناهللافإنا،مالقاتهوعدمفراقهعلىأسفاًذكرهعندتتساقط
.العظيمالعليباهللاإالقوةوالحول

إال-عليـه تعـاىل اهللارمحة-الشيخحمبةمنالنبذةهذهشرحتوما
.املوهومامللكعنبعديليتحقق

-الـشيخ مـصنفات فهرستبانفاذمنكمالكرميالوعدسبقملالكن
أوتقيةنوعذلكعنضراباإلأناعتقدتعينذلكوتأخر،-عنهاهللارضي
ضـرر اأحـد يلحقأنخشيةالطلبعنفسكت،عنهالسؤاليسعيناللعذر

مـن بشيءأنعمتمنإف،األحوالتلكمناشتهرقدكانملابسبيبباهللاوالعياذ
علينـا تعـاىل اهللاعنداحلسنةلكمكانت-تعاىلاهللارمحه-الشيخمصنفات

.بذلك
غريهكالميفيقعوقد،املصفىاخلالصبالتربالرجلهذاكالمأشبهفما

.هوىوعدمحلرصاحلقطالبعلىخيفىالمابالترباملدلسوالشبهالغشمن
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املـزرين البحـث يفاالنصافحبإىلاملنتسبنيمنأتعجبأزالوال
منـها الـصريح األعظممستندهمأنيزعموناليتعقوالتاملالتقليدأهلعلى

علىالواجبكانوقد،قناعهعنوكشف،احلقمنأوضحهمايباينونكيف
.العجبلريواآلفاقمنإليهالرحالشدالطلبة

الصريحللحقالطالبنيالعلمإىلاملنتسبنيمنلهاملبايننيحالأشبهوما
فحـني املفازاتبعضيفوالظمأالعطشذحبهممقوحبالوجدانهأعياهمالذي

معاينتـهم فعنـد كالنيلأودجلةأوكالفراتشطهلمملعالتلفعلىأشرفوا
اعطـش أعنـاقهم فتقطعت،مدبرينعنهفتولوا،اشرابالاسراباعتقدوهلذلك
،الطرفنيإحدىمناملقابلةالكتبأرسلناوما،الكبريالعليهللافاحلكم،وظمأ

الشيخمعحايلمنذكرتهالذيفهذا،طناباإليفالعذرومتهدونتعسففيهف
كـبريهم وأقاربـه الـشيخ أصحابعلىبالسالمأنعمتموإنحبرمنكالقطر

.إنعامكمسابقإىلامضافًذلككانوصغريهم
هللاواحلمدورعايتهاهللاأمانيفوأنتموبركاتهاهللاورمحةعليكموالسالم

انتهى) تسليماوسلموصحبهوآلهحممدسيدناعلىهللاوصلىوحده
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ترِسهالف
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مقَدمةٌ- 
 -لَحوم اتثُورنم
 -ترجةُم
اَألسماُء- 
 -حراَألفلف ) ةزاهلَم(
.إبراهيم بن أمحد الغياين- 
.القاضيبدربنهاللبنأمحدبنإبراهيم- 
.القالنسيبنمحزةبنأسعدبنإبراهيم- 
.املنبجيخلفبنحممدبنخليفةبنبراهيمإ- 
.الدمشقياآلمدياهللاعبدبناآلمديداودبنإبراهيم- 
.الدمشقيمنصوربنيونسبنالقواسحممدبنإبراهيم- 
.إبراهيم بن منري الصباح البعلبكي- 
.أبو بكر بن شرف بن حمسن بن معن بن عمار، تقي الدين الصاحلي- 
.الواسطيعمربنمسعودبنرمحنالعبدبنإبراهيمبنأمحد- 
بـن حممـد بـن أمحدبنحممدبنعمربناهللاعبدبنحسنبنأمحد- 

.قدامة
مسعودالربكاتأيببنحممدبناحلسنبنالرمحنعبدأمحد بن رجب    - 

.البغدادي
.املاكسيينالغالبعبدبنأمحد- 
ب بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسني بن إمساعيل بن وه             - 

.احلمريي البعليحمبوب
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.احلنبليالبعليمريبنحممدبنأمحد- 

ابـن مفرجبناحلسنبنبدربنمظفربنحممدأيببنأمحد بن مظفر    - 

.النابلسيبنبكار
.الزرعيموسىبنأمحد- 
بـن نـصر بنخلفبندعجانبنجمليبناهللافضلبنحيىيبنأمحد- 

أيببـن اهللاعبيـد بنبكرأيببنحممدبنحيىيبناهللاعبيدبنمنصور
العدويعمربناهللاعبدبناهللاعبيدبنسلمةأيببناهللاعبيدابنبكر

.العمري
.التركيأطسبنالدسيببنبكرأيببنإسحاق - 
.البصرويالقيسيكثريبنضوءبنكثريبنعمربنإمساعيل- 
.حرف الباء- 
.بدمشقآخورأمريبراق- 
.حرف احلاء- 
.احلنبلياحلسنيبنأمحدبنموسىبنمحزة- 
.حرف اخلاء- 
.خالد ااور- 
.أبو الصفاء صالح الدين الصفدياهللاعبدبنأيبكبنخليل- 
.حرف السني- 
بـن األحدعبدبنالقاهرعبدبناهللاسعدبنالواحدعبدبناهللاسعد- 

.احلراينعمر
.حرف العني- 
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.احلرايناحلنبليمةسالبنمنصوربنمنصوربنالغينعبدبنعبادة- 
.عبد السيد بن املهذب إسحاق بن حييي الطبيب- 
محدأبنبراهيمإبنحممدبكرأيببنمحدأبناهللاعبدعبد اهللا بن أمحد     - 

.الصاحلياملقدسيمنصوربنمساعيلإبنالرمحنعبدبن
 -يباملُت املعروف احلريري الرمحنِ الرومي اِهللا بنِ خضرِ بنِ عبد مِعبد.
تيميـة بـن خضربناهللاعبدبنالسالمعبدبناحلليمعبدبناهللاعبد- 

.احلراين
.اجلزريبن أمحدموسىبناهللاعبد- 
.عبد اهللا بن يعقوب بن سيدهم بن أردبني اإلسكندري- 
.تيميةبنالسالمعبدبناحلليمعبدبنالرمحنعبد- 
.قيالدمشفهدبننصربنإبراهيمبنحممدبناهللاعبد- 
.علي املغريب- 
.احملافرياهلاليلهوسبنأمحدبنعلي- 
.الصاحليةنزيلالغزيعلي- 

الكنـدي اهللاهبـة بـن زيـد بنعمربنبراهيمإبنعلى بن املظفر    - 
.الدمشقيمثاإلسكندراين

.احلمصيزيدبنإبراهيمبنمعايلبنبكرأيببنعمر- 
.عمر بن احلسن بن حبيب- 
.احلراينجنيحبناهللاعبدبنسعدبنعمر- 
.القبايباللخمياحملسنعبدبنحيىيبناحلسنيبنالرمحنعبدبنعمر- 
.البزارزجياألالبغداديخليلبنموسىبنعليبنعمر- 
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شقريبنخليفةبنسالمةبناهللاعبدبناألحدعبدبناهللاعبدبنعمر- 
.شقريابنالدينتقياحلنبلياحلراين

.الباليلةصدقبنعمرانبنعمر- 
.الورديابنالفوارسأيببنحممدبنعمربنمظفربنعمر- 
.حرف الفاء- 
.فاطمة بنت عباس بن أيب الفتح بن حممد- 
.حرف القاف- 
.الربزايليوسفبنحممدبنالقاسم - 
.قرأ سنقر بن عبد اهللا املنصوري- 
.قرمشي بن أقطون- 
.حرف امليم- 
اهيم بن يعقوب بن إليـاس      حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن إبر         - 

.األنصاري
احلنبليالبغداديالدباهيحممد بن أمحد بن أيب نصر - 
.التركماين الذهيبقاميازبنعثمانبنأمحدبنحممد- 
يوسـف بناهلاديعبدبناحلميدعبدبناهلاديعبدبنأمحدبنحممد- 

.املقدسيقدامةبنحممدبن
.الزرعيريزحبنسعدبنأيوببنبكرأيببنحممد- 
.األنصاريزيدبنمعايلبنبكرأيببنحممد- 
.حممد بن التدمري- 
.حممد بن أمحد بن متام الصاحلي احلنبلي- 
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.التنوخياملنجابنأسعدبنعثمانبنحممد بن املنجا - 
.احلراينالفتحأيببنمنيعبنمحدبناملنعمعبدبنمحدبنحممد- 
فتيـان بنافع بن حممد بن نعمة حممد بن رافع بن هجرس بن حممد بن ش  - 

.الشافعيالدمشقيمثاملصريمثالسالميالصميديسعدبنمنريبن
عبدبنالقاهرعبدبناهللاسعدبناألحدعبدبنحممد بن سعد اهللا بن      - 

.احلراينجنيحبنعمربناألحد
.الكتيبالرمحنعبدبنأمحدبنحممد بن شاكر - 
خلوارزمي، ناصر الدين أبو املعـايل ابـن        حممد بن طغريل بن عبد اهللا ا      - 

.الصرييف
.اآلمدييوسفبناألحدعبدبنحممد- 
.املارديينالرحيمعبدبنالعزيزعبدبنحممد- 
بـن حممـد بـن محدأبناهللاعبداحملبابنأمحدبنحممد بن عبد اهللا     - 

الـرمحن عبدبنمنصوربنمساعيلأبنالرمحنعبدبنمحدأبنبراهيمإ
.الصاحلي احلنبلياملقدسيديالسع

.حممد بن عبد اهللا بن سبط ابن رشيق املغريب املالكي- 
حممـد بنحيىيبنحممدبناهللاعبدبنأمحدبنحممدبنحممدبنحممد- 

سـيد بـن العزيزعبدبناهللاعبدبنحممدبنالقاسمأيببنحممدبن
.الناس

.ايغ، فخر الدينحممد بن حممد بن حممد بن عبد القادر ابن الص- 
.الديننور،الصائغابن،القادرعبدبنحممدبنحممدبنحممد- 
.حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج الراميين املقدسي- 
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ابنمفلحبنسعدبناهللاعبدبنسعدبنحممدحممد بن حييي أو أسعد      - 
.الصاحليالدمشقيمثصلاألاملقدسينصارياألمنريبناهللاهبة

.احلنفيالقونويراجالسبابنالشهريمسعودبنمحد حممود بن أ- 
.حممود بن علي بن عبد الويل بن خوالن البعلي- 
.البكجرياهللاعبدبنقليجبنمغلطاي- 
.حرف الياء- 
عليابنامللكعبدبنعليبنيوسفبنالرمحنعبدالزكيبنوسفي- 

.القضاعيالكليبالزهرأيببن
.املرداوياخلالقعبدبنادأيببنماجدبنيوسف- 
.املبهمون- 
.رسالة الشيخ عبد اهللا بن حامد إىل بعض تالميذ الشيخ- 
.الفهرست- 

تم بحمد اهللا
)1430الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة (
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