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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 ( منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية في التعامل مع المخالفين1)

 الشيخ/ خالد بن عثهاف السبت
 

ونن  ،ضل لوننن يهده اهلل فال  نن ررور أنفسنا ويياات أعهالنا، اغبهد هلل كبهده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهللإف 
صلى اهلل ويلم وبارؾ  ،عبده وريولو يضلل فال ىادي لو، وأرهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال رريك لو، وأرهد أف ؿبهداً 

  وعلى آلو وصحبو أصبعني، أنا بعد:  ،عليو
وذلك أف ىذه الشخصية  ،–رضبو اهلل–سأربدث عن التعانل نع اػبالؼ نن خالؿ رخصية ريخ اإليالـ ابن تيهية ف

ها ىي أقرب نا تكوف إىل األحواؿ واؼبالبسات اليت نعايشها يف ىذه عليها، واألحواؿ، واؼبالبسات اليت عايشتْ  ؾبهع
  أف ييسر، وأف يعني، وأف يوفق، وأف ينفعنا وإياكم دبا نقوؿ ونا نسهع. -عز وجل-فأيأؿ اهلل ، األياـ

األوقات فبا آلت إليو األحواؿ، أعين أحوالنا نع  إف الداعي لطرح ىذا اؼبوضوع ىو نا ال ىبفى على أحد ننا يف ىذه
 اػبالؼ.

يفري العالئق والروابط اليت بني أىل اإليباف، فأدى ذلك إىل تشتت، وتفرؽ، وتنازع، وتدابر، فصار حالنا إىل نا فاػبالؼ 
  .[ٙٗ]األنفاؿ: }َوََل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكْم{ :عنو -تبارؾ وتعاىل-هنانا اهلل 

يشهت بنا األعداء، ىذا باإلضافة إىل أف ىذا التفرؽ واالختالؼ صار يف صورة ىي األيوأ فبا أدركناه صرنا على حاؿ 
 عرب العقود السابقة.

ا اظبو وال نسبو، وإمبالذي كنا نعهده أف الناس إذا رأوا نن يتوظبوف فيو الصالح أقبلوا عليو وفرحوا بلقياه وإف مل يعرفوا 
 االيتقانة، والصالح، والدين، والسهت الظاىر. عليو ييها يكفي أف يرى نن يلوح

ومل يلبث اغباؿ حىت جرت أنور أدت إىل فنت زلت هبا أقداـ، وهتافت فيها نن هتافت، وصار الناس لردبا يشتغل بعضهم 
  ببعض حىت أصبحنا نسهع لغة نن الوقيعة يف األعراض مل نكن نعهدىا إطالقاً.

حىت صرنا إىل حاؿ آلت بأصحاهبا إىل اعبرأة بإطالؽ األحكاـ الكبار نن التكفري بعد التبديع الذي كاف يف مث مل نلبث 
اؼبرحلة اليت قبلو، بل اجًتأ نن اجًتأ على الدناء، وىانت على الكثريين تلك اغبرنات، فصار بعض نن ابتلي بذلك ال 

  ويوجو ىذه السهاـ ؼبن خالفو يف رأي أو اجتهاد. ،ري رويةيبايل حينها يطلق ىذه األحكاـ الكبار نن غ
 عنها بالتخطاة الجتهاد اتجمتهدين ونا قد يسوغ فيو اػبالؼ، ومل يعد ذلك أيضًا نقتصرًا على عرَب نا عادت القضية يُ 

 ني.أف يصلح أحوالنا وأحواؿ اؼبسله -تبارؾ وتعاىل-فنسأؿ اهلل ديع، بل صار إىل أنور أكرب وأعظم، التب
بد نن السعي يف يبيل اإلصالح، فإف ىذا نن أعظم أبواب الشر والفساد اليت هبب وىذه أنور البد نن نعاعبتها، وال

 أف وبفظنا وإياكم نن نضالت الفنت. -عز وجل-نسأؿ اهلل يف إصالحها وتقويبها،  اعبهود تضافرتأف 
طائفة بعينها، إمبا ىو بياف ونصح لكل نن أراد ىذا اغبديث ىو خطاب نوجو إىل اعبهيع، ال لباطب بو فاة أو 

أف ينتفع،  -تبارؾ وتعاىل-راء اهلل  النصيحة، ىذا الكالـ ينصح بو اؼبتكلم نفسو وينصح بو إخوانو، وينتفع بو نن
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، وأف يقصد اغبق، وأف يطلبو، وأف وبضر ؾبالس الذكر والعلم -عز وجل-وينبغي على العبد أف يتجرد، وأف يتقي اهلل 
 صد االنتفاع.بق

 صة نن العيوب، واآلفات، واألدواء.وأف يستحضر يف قلبو أف ىذا الكالـ نتوجو إليو، وأف نفسو غري ياؼبة وـبلّ 
ولكن اؼبؤنن يراجع نفسو دائهاً، ويستغفر، ويتوب، ويصلح نن حالو، ويستدرؾ نا وقع فيو نن  ،فنحن صبيعًا عرضة

  اػبطأ؛ ألننا صبيعاً نسافروف إىل اهلل.
نبغي أف يتوجو إىل ىذا اإلصالح يفإف  وىذه الساعات واألياـ اليت نقضيها نا ىي إىل نراحل تنقلنا على اآلخرة، ونن مثَّ 

إىل اؼبيادين العلهية، فإف االختالؼ يضرب جبذوره بني كثري نن اؼبنتسبني إىل العلم، أعين اػبالؼ اؼبذنـو  صبيع اؼبيادين:
 الذي يوجب التدابر والتفرؽ.

كها أف ذلك يتوجو إىل اؼبيادين الدعوية، فإهنا مل تسلم نن ىذا االختالؼ، كها يتوجو ذلك أيضاً إىل اؼبيادين يف ياحة 
ك لردبا يكوف فيو االختالؼ اؼبذنـو بأجلى صوره وأوضح أركالو نع أف الالئق أف نن يبذؿ نفسو هلل لاعبهاد، فإف ذ

صدر، وأف يتحرى، ويتأىن، ويًتوى؛ ألهنا والبحث عنو نن أي جهة  ،غبقويف اهلل يكوف أعظم الناس ذبردًا يف طلب ا
 نفس واحدة، فإذا ذىبت ليس ننها عوض.

قدوة يف ؾباالت كثرية نتنوعة، فإذا تصفحت يريتو وجدت اعبوانب اؼبشرقة يف التحقيق  –رضبو اهلل–ريخ اإليالـ و 
 لقريب والبعيد.العلهي، ويف جانب التعانل نع اؼبوافقني واؼبخالفني، نع ا

 -نع كثرة جوانب الشر والفساد يف زنانو-إىل جوانب اإلصالح  اإذا نظرت إىل ردوده وجدت الردود اؼبؤصلة، وإذا نظرنو 
–اإليالـ  مل يكن ريخُ  وإف ،اإلصالح اؼببين على نشكاة الوحي نن غري إفراط وال تفريط، ىو إناـ حبق، ؾبددرأيت 

  .عسى أف يكوف؟نن اتجمددين فهن  –رضبو اهلل
تبارؾ -و آية نن آيات اهلل ر قدره فهقادَ عليو نن ألطافو، ونن فتوحو نا ال يُ  -عز وجل-ىذا اإلناـ إناـ كبري فتح اهلل 

الء، ييجدوف ، ييجدوف حبراً ال تكدره الد  وأنا أنصح طالب العلم أف يكثروا نن القراءة يف كتب ىذا اإلناـ، -وتعاىل
 علم والتحقيق، وييجدوف تربية وأدباً، وييجدوف تأصياًل نتيناً.نعيناً ال ينضب نن ال

ناس جياًل بعد التتوارد وينتفع هبا  –رضبو اهلل– عنا خري اعبزاء، فال زالت علونو أف هبزيو -تبارؾ وتعاىل-فأيأؿ اهلل 
نو ييأيت رجاؿ إ :ها أذكرجيل، وقد قاؿ بعض نعاصريو يوصي تالنذتو باالنتفاع بكتبو واالحتفاظ هبا، وكاف فبا قاؿ في

، وصدؽ اىم يف أصالب آبائهم ينتفعوف هبذه   رضبو اهلل.-لكتب وىذه العلـو
نا كبتاج إليو إىل بياف نا عهل ىؤالء أوَؿ ي ىذا اعبانب نن حياتو يف تعانلو نع اؼبخالفني كبتاج ل  ىذا اإلناـ حينها قبُ 

نا الذي تورعوا ننو ومل يفعلوه نع ىذا اإلناـ؟ نا  أبقوا؟ ونا تركوا؟أف تقوؿ: ناذا وإف رات  ؟،علوااػبصـو بو، ناذا ف
الييها بعد أف نكنو  ، مث ناذا كاف حالو نعهم بعد ذلكتركوا رياًا وال حيلة يوصلوف هبا اؼبكروه ؽبذا اإلناـ إال فعلوىا

  .؟ننهم -تبارؾ وتعاىل-اهلل 
النظري إىل  العتبار، والتذكر بعد أف ُيضميف التبصر، واليكوف ذلك أيهل  ؛ب ؿبددةنفأعرض ذلك على قضايا وجوا

 ريه.نظ
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رنى اإلنساف بالبدعة بل بالكفر، ىؤالء اػبصـو كفروه، وبدعوه، وىو األرد، واألنكى، واألعظم حينها يُ : فأوؿ ذلك
، ونِ ويًتوف بعض األظباء تتكرر، وىم رء، ائمظوضللوه، ورنوه بالع   أو أرباه رجاؿرائهم أقواـ ورجاؿ ن و وس اػبصـو

 .ـكانوا يعهلوف نعهم على اإليقاع هبذا اإلنا
 
َ
 نْ كاف نن أكرب خصونو رجل مل نعرفو إال نن خالؿ تسلقو على ىذه القهة وىو نصر اؼب

َ
بجي نستطيع أف نْ بجي، نصر اؼب

وال نن أىل الدراية بو، وإمبا ىو رجل كاف لو يعي  ،ف ىذا الرجل ليس نن أىل التحقيق يف العلمإ :نقوؿ بكل ذبرد
 ىذا الذي يظهر نن ؾبهوع السرية.  ، يبحث عن نوطئ قدـ،يف الوراياتحثيث نن خالؿ يريتو اؼبتفرقة ىنا وىناؾ 

د نثل ورَ حينها يقرر ريخ اإليالـ بعض القضايا ويُ  ،يف نواضع أخرى غري اػبصونة –رضبو اهلل–ونن كالـ ريخ اإليالـ 
 يبني ريخ اإليالـ أف ىذا الرجل ليس نن أىل العلم أصاًل. الكالـىذا 

  ناذا فعل
َ
 ؟بجينْ نصر اؼب

 ،ويقوؿ: ىذا رجل نبتدع -رضبو اهلل-يف أنر ريخ اإليالـ  ىذا كاف يتكلم نع القضاة يف نصر والشاـ
 ىذه الكلهة مل وبقق لو اؼبراد. عُ وقْ ، كثرياً نعو  ية اآلف: نبتدع، ولكن ذلك مل هبدِ ىذا يف البدا

وليس -شاـ، يذكر عن حاؿ ىؤالء ونا فعلوا نع ىذا اإلناـ، وأنو قاـ عليو خلق نن علهاء نصر وال -رضبو اهلل-الذىيب 
 عوه، وناظروه، وكابروه، وىو ثابت ال يداىن وال وبايب.قانوا عليو قياناً ال نزيد عليو، وبدّ  -الرؤوسبواحد، لكن ىذا نن 

وواقعات رانية ونصرية، وكم نن نوبة  ،ضبالت حربية مجرى بينو وبينه"فالطاحنة، يقوؿ: الذىيب تلك اؼبعارؾ  ويصف
 فكل ىذا نا نفع، ناذا ،  (ٔ)"رنوه عن قوس واحدة

َ
 -كها ييأيت-رأوا أف اؼبناظرات واتجمالس  نبجي ونن حولو؟عل نصر اؼب

عليهم -ؿ إىل قبور الصاغبني واألنبياء ذبدي فدبروا عليو اغبيلة يف كالنو على نسألة اؼبنع نن السفر ورد الرحا ال
اللواـز ورتبوا على ذلك نن  ،وىي نسألة نعروفة وال تستدعي الثورة، ولكن ىؤالء أرادوا أنراً يف نفويهم -الصالة والسالـ
وقبور الصاغبني، قالوا: ىذا  -صلى اهلل عليو ويلم-رحاؿ إىل زيارة قرب النيب رد الىذا يبنع نن  قالوا:أنورًا عظيهة، 

 يقتضي أنو يتنقص األنبياء والصاغبني، والتنقص نن األنبياء والصاغبني يقتضي الكفر، واؼبروؽ نن اؼبلة.

وىم نا وجدوا غري ىذا، وأفىت بذلك طائفة نن ىؤالء رجل يتنقص األنبياء إذف ىو كافر، وا: ىذا اللنا وجدوا ريااً، قا
ن أىل اػبرافة والتصوؼ والدجل نن أتباع نبعض ىؤالء اػبصـو نن أىل الكالـ، وبعض ىؤالء اػبصـو ، نن أىل البدع

ؼ يعين التصو فلسفي الذي ىو أيوأ أنواع التصوؼ، ابن عريب اؼبلحد، وابن يبعني، وأنثاؿ ىؤالء فبن جاءوا بالتصوؼ ال
تعاىل اهلل -مبا ىو هبسد الذات اإلؽبية إ، أف كل نا نشاىده ونراه خبلقو لوؿ واالرباد، أف اهلل حاؿ  الذي يؤنن أصحابو باغب

 كبرياً.  يقولوف علوًّا هاع
ىؤالء ىم اػبصـو فأفىت شبانية عشر رجاًل ننهم بأنو كافر، وعلى رأس ىؤالء اإلخنائي الذي رد عليو ريخ اإليالـ يف  

 و اؼبعروؼ، وكذلك أيضاً أفىت قضاة نصر األربعة حببسو.كتاب
 ىذا التكفري اآلف، والتبديع، والتضليل ؽبذا اإلناـ، وىل وقف األنر عند ىذا؟

 اعبواب: ال، بقي األنر الثاين، التحريض واإلغراء بو.

                                                           

 (.ٖٖٔبن تيهية )ص: ادرية نن نناقب ريخ اإليالـ أضبد العقود ال - ٔ
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 وبرضوف عليو، وبرضوف نن؟ وبرضوف كل نن ايتطاعوا نن العانة واػباصة.
، وصاروا وبرضوف (ٕ)رنع هبا صباعة عليو " يف الصفاتريالتو اؼبعروفة "اغبهوية –رضبو اهلل–اإليالـ ؼبا صنف ريخ 

ىذا فعلو وال يستفىت، العانة، وضبلوىا على قصبة يف األيواؽ يدوروف هبا ويطالبوف أف نثل ىذا ينبغي أف ال يُلتفت إليو 
 بل بعض القضاة نن اغبنفية، وليس ذلك فحسب 

َ
نبجي، وحصل لو يف ذلك الوقت نوع رئاية وسبكن على جاء نصر اؼب

 ؼبصر، وأف اغباكم كاف يف القاىرة، ونعلـو أف الشاـ كانت تابعة  القاىرة، أرباب الدولة يف
َ
نبجي ؼبا صارت لو فهذا اؼب

ات يقوؿ: ىذا فكاف يف البداي، -رضبو اهلل-ىذه الصولة والرئاية بدأ يغري القضاة ىناؾ يف أنر ريخ اإليالـ ابن تيهية 
 كافية، فهاذا فعل؟  ، فلم ذبد تلك الكلهة أصداءً نبتدع

ن القضاة لألنراء يف القاىرة أف نفوس القضاة على ريخ اإليالـ، فحسّ  فهألصار يقوؿ: أخاؼ على الناس نن رره، 
 ريء.فعقد لو ؾبلس بدنشق، ومل يثبت عليو اىرة، وأف يعقد لو ؾبلس للهحاكهة، يطلبوه نن الشاـ إىل الق

بذلك نصر اؼبنبجي، وقاؿ لعدوه اآلخر، لعدو ريخ اإليالـ "ابن ـبلوؼ" وىو نن أرد أعداء ريخ اإليالـ،  فلم يرضَ 
 ىذا رجل ىبطط نع وايل الشاـ، وهبهع لو البيعة. :قلشى على الدولة ننو، إف ىذا ىبُ  :نراءقاؿ لو: قل لأل

 كذب أصلع ال يتورع ننو نثل ىذا الرجل.
"، فعقد لو ؾبلسً  :لب نن نائب الشاـ يف ذلك الوقت، يقاؿ لوىذا ىُبشى على الدولة ننو، فطُ  فبدأ وبركهم،  ا"األفـر

ىدأت القضية  قد لو ؾبلس ثالث بسبب العقيدة اغبهوية، مثآخر، فلم يثبت عليو ريء، فحركوا اؼبوضوع نرة أخرى، فعُ 
  فهذا حصلت لو بعد ذلك السلطة، وكاف نعإىل أياـ اعبارنكري، 

َ
نبجي وابن ـبلوؼ وأنثاؿ ىؤالء، فأونبو نصر نصر اؼب

فطلبوه على دولتهم، وأنو ييقيم غريىم،  ااؼبنبجي أف ابن تيهية ييخرجهم نن اؼبلك، وأف ىذا الرجل يبثل خطرًا حقيقيًّ 
 و ريء.إىل الديار اؼبصرية، ربقق ىدؼ نصر اؼبنبجي، ىو وباوؿ ننذ ندة فكانت تعقد اتجمالس ويقاؿ: مل يثبت علي

 وايل الشاـ األفـر قاؿ: ىذا مل يثبت عليو ريء، عقدنا لو ثالثة ؾبالس، فلهاذا يريل إىل القاىرة؟ 
فهاذا قاؿ لو اؼبندوب الذي لس ثالث حضره القضاة والفقهاء، اتجمو  نن ىذه اتجمالس بنفسي، وقاؿ: حضرت ؾبلسنْي 

 قاؿ لنائب دنشق: أنا لك ناصح. ريل نن القاىرة؟أُ 
يقوؿ: ليس نن نصلحتك! أنا ؿبب ، ع الناس عليك وعقد ؽبم بيعة، فجزع وايل الشاـ نن ىذا الكالـه  إنو هبُ  :وقد قيل

 ؽ التههة اؼبنسوبة لك أف الرجل هبهع لك بيعة.صدَ تُ ألنو ي ؛وناصح، ال سبنع إريالو إىل القاىرة
قد لو إىل البالد اؼبصرية، وعُ  –رضبو اهلل–اإليالـ يربئ ياحتو، فأريل ريخ الرجل ؼبا ظبع ىذا الكالـ خاؼ، وأراد أف 

آلف ىم أرادوا هبذه الدعوى أهنم يدعوف عليو أنراً يوجب كفره، مث بعد ذلك وبكهوف ، اىناؾ ؾبلس، وجاء اؼبدعي العاـ
 ألف اؼبناظرات نا عادت ذبدي؛ ألنو كاف وبطم حججهم وال يقف لو ؛عليو بالقتل، ويتخلصوف ننو نن غري نناظرة

 أحد. 
قاؿ: أطلب  ناذا قاؿ اؼبدعي العاـ؟يو دبقتضاىا، فقالوا: تقاـ عليو دعوى نن قبل اؼبدعي العاـ، مث بعد ذلك وبكم عل

 تعزيره على ذلك التعزير البليغ.

                                                           

 (.ٕٔٔ)ص:  اؼبصدر السابقانظر:  - ٕ
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يراً، ست حبد، ىي أف يقتل تعز يعين أقصى عقوبة تعزيرية، ليقتل، الر البليغ عند اؼبالكية يعين طبعاً القاضي نالكي، والتعزي
  ىذا اآلف طلب اؼبدعي العاـ، اآلف ىذا اإلغراء بو.

دعي إىل نصر ايتُ هو أفعاؽبم اؼبشينة نع ريخ اإليالـ قبد جانبًا ثالثًا وىو كثرة االيتدعاء، آذوه، فإىل لو نظرنا أيضًا 
 بتحريض نن ابن ـبلوؼ ون

َ
 وكاف ىذا يف ينة طبس ويبعهائة.نبجي، وتواطؤ نع اعبارنكري، صر اؼب

وؼبا جلسوا نعو وحاققوه، مث بعد ذلك ركب راجعًا إىل الشاـ نن القاىرة، أريلوا إليو نن الغد على الربيد، يعين يف أيرع 
الرابع،  ونن ىنا بدأت يلسلة يف عقد اتجمالس، وىذا ىو اعبانبن الطريق، وأرجعوه إىل ابن صباعة، نا يكوف، فأعادوه ن

بتحريض نن نصر اؼبنبجي لقضاة نصر، فعقدت لو ثالثة  –كها يبق–هوية ؾبالس تعقد ؽبذا اإلناـ، ؾبلس يف اغب
اكتب عقيدتك! ناذا  ة، يال عن نعتقده بأنر السلطافؾبالس بدنشق، مث بعد ذلك عقد لو ؾبلس آخر يف الوايطي

 تعتقد؟ أنت نتهم يف العقيدة.
والعلهاء يف القصر وأحضر الشيخ، وقاؿ لو:  فنائب السلطاف يف الشاـ صبع القضاة ريخ اإليالـ يقوؿ ؽبم: ناذا أكتب؟

قاؿ ؽبم ريخ اإليالـ: أنا نا عندي عقيدة أكتبها جديدة، لكن كنت كتبت ننذ زنن العقيدة عقيدتك اآلف، اكتب لنا 
أنهلهم ثالث ينوات إذا ، كبضر ىذه العقيدة فانظروا فيها، قيةغرّي، وبدؿ، وكتب، وىذه تُ  :الوايطية حىت ال تقولوا

ثالث ينوات ونا وجدوا  -رضي اهلل عنهم-ا فيها ريااً ىبالف الكتاب، أو السنة، أو نا كاف عليو السلف الصاحل وجدو 
  وىم يدركوف جيداً أف ىذا اإلناـ جبل، وأنو مل يأِت بشيء نن عند نفسو.ريااً، 

وأيقنوا أف ؾبرد اؼبناظرات ال ئل، ثوا نعو، ومل ىبرجوا بكبري طاوا ىذه العقيدة يف ثالثة ؾبالس، والشيخ حاضر، وحبءفقر 
، عليو ، وادعواىذا اتجملسقد لو فعُ تجملس الذي يف القاىرة، امث بعد ذلك دبروا لو ذلك ذبدي نع ىذا اإلناـ الفحل، 

طبس أقانوا عليو الشهادات، وكاف ذلك يف اليـو الثاين لوصولو إىل القاىرة، ونىت؟ يف الثاين والعشرين نن رنضاف ينة 
 ئة.يبعهاو 

األولياء،  يعين الناس يف العشر األواخر وىؤالء ؾبالس ؿباكهات لشيخ اإليالـ، يقولوف لو: أنت نبتدع، وأنت تعادي
 ىي الدعوى؟  اعي عليو عند ىذا القاضي اؼببتدع "ابن ـبلوؼ" نفعقد ىذا اتجملس يف القلعة، واد  وأنت تقوؿ كذا وكذا، 

  .(ٖ)بالقرآف حبرؼ وصوت، وأف اهلل على العرش بذاتو، وأنو يشار إليو باإلرارة اغبسيةيقولوف: أنت تقوؿ بأف اهلل تكلم 
عتقها فإهنا ))اوأرارت بإصبعها، فقاؿ: ، قالت: يف السهاء، ((أين اهلل؟))قاؿ للجارية:  –صلى اهلل عليو ويلم  –النيب 
 .(ٗ)((نؤننة

رين نن رهر رنضاف، ىذه الدعاوى اآلف يف الثاين والعشنن عنده، فقالوا: أنت تقوؿ هبذا،  ريخ اإليالـ نا جاء بشيء
بأقواـٍ  –رضبو اهلل–حيلة ريخ اإليالـ  ولكن نا ىذه العبادة، وىذا االجتهاد يف الصياـ، والقياـ، والذكر!العشر األواخر، 

هبذه األدواء فإنو ال يهنأ بعبادة وال يستشعر لذة للهناجاة، ، الغيظ، الكهد، اغبسد، فهن انتأل قلبو قد قطع الغل قلوهبم
  وىذا اؼبدعي عرفنا أنو كاف يطلب التعزير البليغ.راض الناس، بأع فتجده يف ليلو وهناره نشتغال

                                                           

 (.ٕٕٔ)ص:  اؼبصدر السابقانظر:  - ٖ
 (.ٖٚ٘أخرجو نسلم، كتاب اؼبساجد ونواضع الصالة، باب ربرًن الكالـ يف الصالة، ونسخ نا كاف نن إباحتو، برقم ) - ٗ



6 
 

 القاضي أحدل أف يدعى عليو مث وبكم عليو دبقتضاه، و جن أناحملاكهة اآلف صورية؛ ألهنم رتبوىا ودبروىا هبذه الطريقة 
، ىو ابن ـبلوؼ،    فقاؿ لو القاضي نظهراً للتجرد: نا تقوؿ يا فقيو؟اػبصـو

فشيخ اإليالـ بدأ وبهد اهلل ويثين عليو، ايتفتح خبطبة اغباجة، ىم يريدوف أف ينتهي اؼبوضوع بأيرع نا يكوف، نا وبتهل 
فقاؿ: أأننع نن الثناء على ات لتخطب، طعوه، قالوا: أيرع، نا ج، فقا-تبارؾ وتعاىل-على اهلل حىت ظباع اغبهد والثناء 

 !.اهلل تعاىل؟
فقاؿ لو القاضي:  –رضبو اهلل–ز، فسكت ريخ اإليالـ ىات، اغبكم جاىالقاضي: أجب فقد ضبدت اهلل تعاىل، فقاؿ 
  !؟ي ييحكم عليّ يعين: نن الذفقاؿ ريخ اإليالـ: نن ىو اغباكم يّف؟  ،أجب

، فأراروا  إىل القاضي، أراروا إىل ابن ـبلوؼ، فقاؿ ريخ اإليالـ البن ـبلوؼ: أنت اآلف ىو ال يرى إال اػبصـو
؟  !؟خصهي، كيف ربكم يفّ   كيف ربكم علي وأنت أحد اػبصـو

مث قاؿ الشيخ: رضيت أف ربكم  القاضي اآلف ىو اػبصم، وىذا ال وبق، اغباصل أهنم أقانوا ريخ اإليالـ ونعو أخواه،
دين يبتهل يدعو وىم خارجوف، فقاـ أخوه ررؼ ال ،–كها ييأيت–بو إىل اغببس  فها نكنوه نن اعبلوس، وأنروايّف، 
 .(٘)"اللهم ىب ؽبم نوراً يهتدوف بو إىل اغبق :بل قل"عليهم، فهنعو الشيخ وقاؿ:  يدعو

يف هم نا قاؿ: اللهم صبد الدناء يف عروقهم، ورل أركاهنم، ويتم أطفاؽبم، واجعل الدائرة عليهم، والعنهم لعنًا يدخل نع
 قاؿ: اللهم ىب ؽبم نوراً يهتدوف بو إىل اغبق.ننهم أحداً، نا قاؿ ىذا،  قبورىم، وال تبقِ 

قاؽبا يف غبظة احتداـ النفوس، اللحظة اليت ذبرى فيها ىذه التهثيلية، ويؤنر بو إىل اغببس، وىذه ال يبكن أف تسهى 
 ؿباكهة أصاًل، ويقوؿ: اللهم ىب ؽبم نن أنرىم ررداً.

 (ٙ)يف حاؿ الغضب يف حاؿ الرضا *** إمبا األحالـُ  األحالـُ  تليس
 اؿج وال يفيق نن يكرتو، فهو يف حعر  كالناً حسناً، ونن الناس نن ال يُ   اس بعدنا هتدأ النفس لردبا يقوؿيعين كثري نن الن
، أو يونني، ب الناس نن يفيق بعد ىدوء النفس، كن ننالنفس والتحانل على كل نن خالفو، ل دائهة نن احتداـ عد يـو

 .أو ثالثة، ريخ اإليالـ يف نفس اللحظة
  إمبا األحالـُ يف حاؿ الغضب                                         

 ىذه ىي األخالؽ اغبقيقية.
يف ربيع األوؿ ينة يبعهائة ويبع، الكالـ نن ينة يبعهائة  -رضبو اهلل-ييأيت الكالـ على حبسو و -أودعوه السجن 

  خرج نن السجن، وىل انتهت القضية؟، أُ وطبس
 وىل انتهى األنر بذلك؟  ال، الزالت اتجمالس، عقد لو ؾبالس حضرىا كبار الفقهاء يف البالد اؼبصرية، 

ابن عريب غري الفقيو وباكهونو ألنو تكلم يف ابن عريب،  قد لو ؾبلسبل حصل بينو وبني بعض الصوفية تنازع، فعُ  مل ينتوِ 
ابن عريب ىذا رجل نن أىل التصوؼ اؼبهزوج بالفلسفة، يعين ىؤالء يتبنوف "، أحكاـ القرآف"بن العريب صاحب اؼبالكي ا

 عقائد فلسفية فبزوجة نع التصوؼ، ىي عقائد إغبادية، يقوؿ: 
                                                           

 (.ٕٔ٘/ ٗذيل طبقات اغبنابلة ) - ٘
 (.ٖٕ٘/ ٕ(، وتفسري ابن رجب اغبنبلي )ٛ٘/ ٜ(، والدر الفريد وبيت القصيد )ٕٕ٘/ ٕانظر: ربيع األبرار ونصوص األخيار ) - ٙ
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 .(ٚ)فلن اؼبكرعري نَ  *** فيا ليتَ  رب   دُ عبٌد، والعب الرب  
 كلباً فيقوؿ لصاحبو: ىذا ريب وربك.  –أعزكم اهلل– يرى –إف كانوا علهاء ؾبازاً –أحد علهاء ىؤالء 

يعين أف ؼ "اعبّبة" نا يف اعببة إال اهلل، يعين نا ربت اللباس، ىذا اللباس اؼبعرو ، (ٛ)دىم يقوؿ: "نا يف اعبّبة إال اهلل"أح
 اهلل ذبسد بو.

وبتاج إىل ؿباكهة! ولكن حىت تدرؾ اغباؿ اليت  وابن عريب نن تكلم في، م ويقاؿ لو: أنت تكلهت يف ابن عريبووُباكَ 
 رضبو اهلل.-وصل إليها الناس يف عصر ريخ اإليالـ 

وىكذا حينها أرجعوه نن دنشق فيها ذكرنا يابقاً، أرجعوه نن الطريق إىل دنشق، وعقدوا لو ؾبلسًا وذلك يف رنضاف، 
 فاجتهع الفقهاء، وناذا قالوا ؼبا أعادوه نن الطريق؟ 

 إال باغببس. بعضهم: نا ترضى الدولةُ قاؿ 
هذا يورد والثاين يؤيد، اآلف القاضي واؼبدعوف كلهم يتواردوف على حاؿ واحدة، ىذا فوفيو نصلحة لو،  :فقاؿ ابن صباعة

 ابن صباعة يقوؿ: وفيو نصلحة لو. ، و ى الدولة إال باغببسضيقوؿ: نا تر 
 .!-رضبو اهلل-نا ىذه اؼبصلحة لشيخ اإليالـ وال أدري 

"مشس الذين التونسي اؼبالكي" وأذف لو أف وبكم على ريخ اإليالـ باغببس، فانتنع  :ابن صباعة ايتناب قاضياً يقاؿ لو
"نور الدين الزواوي اؼبالكي" فتحري الرجل  :ؿ لوافأذف ابن صباعة لقاٍض آخر يقريء، ىذا القاضي، وقاؿ: نا ثبت عليو 

اغببس ونا ثبت عليو ريء، كها تروف ىذا اتجملس، قالوا: تكلهت يف حق ابن وربرج نن أف وبكم على ريخ اإليالـ ب
 عريب.

 فلها رأى ريخ اإليالـ ىذا التوقف والتحري، قاؿ: أنا أنضي إىل اغببس.
 لينهي ىذه اؼبشكلة، وىذه اغبرية اليت وقعوا فيها.

أف يوضع يف نكاف إقانة  :يالـ، يعين نثلىذا القاضي الزواوي اقًتح أف يكوف ذلك يف نقاـ يليق دبثلو، دبثل ريخ اإل
 جربية أو كبو ذلك، أف يوضع يف دار، وال يودع يف اغببس نع اتجمرنني.

 ريل إىل حبس القاضي.فأُ ، فقيل لو: نا ترضى الدولة إال باغببس
ناذا يقوؿ ريخ اإليالـ عن نصر  -إف راء اهلل-، ويًتوف الحقاً "نصر اؼبنبجي"وكل ىذا كاف الذي نن ورائو ونن ربتو 

 اؼبنبجي، وناذا فعل نع ابن ـبلوؼ نن وجوه اإلحساف.
انظروا اآلف إىل ىذه اؼبكايد حىت نًتىب فنحن أحوج نا نكوف إىل الًتبية، وأنا أحوج اؼبوجودين إىل ىذا، ىذه ليست 

تاج إىل نثل ىذه اؼبذاكرة، وأنا واهلل يا اً كبيعكبن صب، ال ،أرياء أقوؽبا نن برج عاجي أف الناس حباجة إىل إصالح نفويهم
كلها قرأت يف نثل ىذه اؼبواقف نن يرية ريخ اإليالـ أتقاصر نفسي وأدرؾ ندى الضعف الذي نعاين ننو، إخواف  

ىذه حينها تسهع ياؾ أف تفكر ، واالرتقاء هبذه النفوس، ولذلك إفهذا يدفعنا إىل نزيد نن اتجماىدات، والتصحيح

                                                           

 (.ٖٜ/ٔ(، وجالء العينني يف ؿباكهة األضبدين )ٜٔٛ/ٖانظر: فرؽ نعاصرة تنتسب إىل اإليالـ ) - ٚ
 (.ٓٓٔ/  ٔ(، وجالء العينني يف ؿباكهة األضبدين )٘٘ٔ/  ٔانظر: ندارج السالكني ) - ٛ
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فإف ىذا ىو اؽبدؼ، ىذا ىو  ،ال، فكر بنفسك، واطلب خالصك، اطلب نا ترتقي بو وترتفع ،ويد وعهر اؼبواقف بز 
   ال، ىذا الكالـ يصلح لنا. ـ يصلح ؼبثلو،ىذا الكال افالنً أف فكر بأف فالناً يعاين نن كذا، أو تاؼبقصود، ال 

 كثرة نا نقرأ.و  ،كبن عندنا قصور، وعندنا ضعف، وعندنا خلل كبري على كثرة نا نسهع
اغباصل أف ريخ اإليالـ بعد ىذا خرج نن اغببس إىل دار النيابة بالقلعة، ىذا يف السنة التايعة يف ربيع األوؿ ويف 

وبينهم حبث طويل إىل وقت  قد لو ؾبلس، وحصل بينوالثالث عشر نن نفس الشهر قبل أف ينتصف حضر الفقهاء، وعُ 
مث اجتهعوا دبريـو السلطاف يـو األحد اػبانس  نا انتهوا! ألنر،ا الليل، ومل ينقضِ مث عادوا إىل اتجملس حىت دخل الصالة، 

تعذيب ؽبؤالء الفقهاء هبذه اتجمالس الطويلة اليت يطالبونو عانة النهار، وحضر أكثر الفقهاء،  عشر، يعين بعد يونني، بقوا
 فيها بأنور ال حقيقة ؽبا.

 صرين.الصاغبية بني الق قد لو ؾبلس آخر باؼبدريةانقضى اتجملس فعُ 
–رة يف الشاـ اجتهع قاضي القضاة وىكذا يف ننتصف رهر ربيع اآلخر نن السنة الثاننة عشرة بعد السبعهائة نن اؽبج

 نع ريخ اإليالـ، وأرار إليو بًتؾ اإلفتاء يف نسألة اغبلف بالطالؽ. "مشس الدين اغبنبلي" –كها يسهونو
 تريدوف؟ريخ اإليالـ قاؿ: أنا نوافق، ناذا 

 نا انتهى األنر، اآلف ىذه نسألة فقهية، الطالؽ بالثالث ىل ىو واحدة أو ثالث؟
 طالؽ بالثالث واحدة.الريخ اإليالـ يقوؿ: 

ع الفقهاء والقضاة عند األنري مث بعد ذلك يف يـو الثالثاء التايع عشر نن رهر رنضاف ينة تسع عشرة ويبعهائة صبُ 
 وقرئ عليهم كتاب السلطاف، وفيو فصل يتعلق بالشيخ تقي الدين بسبب فتياه يف نسألة الطالؽ. ،نائب الشاـ

 فعوتب على فتياه بعد اؼبنع، وانفض اتجملس على توكيد اؼبنع.
مث ُعقد لو ؾبلس يف يـو اػبهيس يف الثاين عشر نن رهر رجب ينة عشرين ويبعهائة، وعاودوه يف فتيا الطالؽ، 

  وعاتبوه بسببها.وحاققوه فيها، 
أنت  ،اهلل يتلكم :أنت تقوؿ ،اهلل على العرش ايتوى :أنت تقوؿ ،اآلف كلها ؾبالس على ناذا؟ تكلهت يف ابن عريبف

ىذه ىي  ور، السفر نن أجل زيارة القبور،تفيت بأف الطالؽ بالثالث يكوف واحدة، وأنت سبنع نن رد الرحاؿ إىل القب
الدين اغبنبلي قد  سمشل آؿ إىل السعي يف ننعو نن الفتيا، وعرفنا أف قاضي القضاة ومل يقف األنر عند ىذا ب التهم!

اإليالـ نن بعض وأنو حصل تشنيع على ريخ ، وافق لكن يف نسألة الطالؽأرار عليو بًتؾ الفتيا، وأف ريخ اإليالـ 
 ستفىت.وطافوا هبا يف األيواؽ على قصبة، يقولوف: ال يُ  "الريالة اغبهوية" :قضاة اغبنفية يف نسألة

األوىل نن ينة شباين عشرة ويبعهائة جاء كتاب نن السلطاف نن نصر فيو ننع الشيخ تقي  ىوكذلك يف نستهل صباد
 الدين نن اإلفتاء يف نسألة اغبلف بالطالؽ.

وجاء ذلك يف خطاب السلطاف أنو إف  ،عدوهىذا اآلف نريـو نن السلطاف، ونودي بذلك يف البلد، وكذلك أيضًا تو 
  ىذا كلو فعلوه نعو. أفىت بذلك فإنو يعزر وينكل بو،
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كاف ذلك   –رضبو اهلل–الكالـ السابق ، فأوؿ نا ُحبس  وقد نضى بعض ذلك يف نضانني وىو اغببس: بقي أنر يادس
 -صلى اهلل عليو ويلم-النيب يف الشاـ نن بعض نواب السلطاف، نا ىو السبب؟ أنو قاـ على رجل نصراين يب 

 فحبس، مث بعد ذلك أطلق.
نبجي مث حينها ايتدعي إىل القاىرة نع أخيو ررؼ الدين حبس يف برج أيانًا بعد التحريض نن نصر

َ
، وابن ـبلوؼ، اؼب

  واعبارنكري.
 باغببس.مث بعد ذلك ؼبا حصل نزاع بينو وبني أحد الصوفية وعقد لو ذلك اتجملس الصوري فحكم عليو 

ألنو مل  ؛ف ريخ اإليالـ ذىب إىل اغببس بإرادتو ألف القاضي الذي ايتنيب بذلك ربرج نن اغبكم عليو بوإ :وقلنا
 كل ىذا بسبب يعي نصر اؼبنبجي.  ،يثبت عليو ريء

على وجو  بالربيد يعين :قاؿمث أخرجوه يف يلطنة اعبارنكري اؼبلقب باؼبظفر، أخرجوه إىل اإليكندرية بالربيد، وحينها ي
 .(ٜ)السرعة، بال توقف

فهذا يصل  يلو ؿبطة فيها خيوؿ،كل نثالً عشرة  كوف ىناؾ ؿبطات يف الطريق، كتيعين الربيد كيف كاف؟ بريد على اػبيل 
 ،والفارس اآلخر ينتظر فينطلق على فرس جديدة نشيطة، مث الثالث، مث الرابع، حىت يصل بوقت قيايي ،إىل اغبطة ىذه

 بال توقف، أريلوه إىل اإليكندرية.أي  ،أريلوه على الربيد :حينها يقاؿاؼبراد ذا ى
تكلم على ابن عريب، وتكلم على ابن يبعني، وأنثاؿ ىؤالء كابن الفارض، وىؤالء ؽبم أتباع  ؼباذا اإليكندرية؟، ىو قد 

  كثر يف ذلك اغبني يف اإليكندرية.
ويبكن أف تنسب  ،ىب دنو نن غري تطلب، فيتخلصوف ننووىناؾ نن يبكن أف هبًتئ على ريخ اإليالـ فيقتل ويذ

  وانتهى األنر. -رضبو اهلل-واحد نن ىؤالء الشبيحة قتل ريخ اإليالـ ، القضية إىل ؾبهوؿ
 وبقي يف برج يف اإليكندرية أحد عشر رهراً. –رضبو اهلل–ىناؾ وحبسوه  فأريلوه

نن اؼبالحدة غالة الصوفية نن أىل اغبلوؿ واالرباد يأتوف وس ىؤالء إىل ريء آخر، إىل ندرية، وصار رء ربوؿ السجنو 
يعين نن كتب ىؤالء الذين يعظهوهنم كابن عريب، وابن يبعني، وابن ريد أف نقرأ عليك الكتاب الفالين، ويقولوف: نإليو 

 الفارض.
 يقولوف: نريد أف نقف نع كل صبلة يف الكتاب.

بو، وصار  -عز وجل-ويهم، وىداىم اهلل نا فيها، فتاب عدد نن رءيبني ؽبم وف عليو، وريخ اإليالـ فكانوا يقرء
لشيخ اإليالـ تالنيذ يف اإليكندرية، وصار لو أتباع، عم النفع بو، صار لو أصحاب اآلف يف اإليكندرية نن ىؤالء 

 بو. -عز وجل-ا ىداىم اهلل اؼبنحرفني ؼبّ 
}َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا  -رضبو اهلل-عونو، ويتأيفوف على فراقو خرجوا نعو يشيعونو، ويود –كها ييأيت–مث بعد ذلك ؼبا رجع 

 فهذا نن الربكة بال رك.، [ٖٔ]نرًن: َأْيَن َما ُكْنُت{

                                                           

 (.٘ٚٙاعبانع لسرية ريخ اإليالـ ابن تيهية خالؿ يبعة قروف )ص:  - ٜ
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ثنني يـو عاروراء ينة إحدى وعشرين، ىذا بعد ندة طويلة، بس بدنشق وبقي إىل يـو اإلبعد ذلك أيضًا حُ  الشاىد أنو
لعة طبسة أرهر وشبانية عشر جو إىل ننزلو، فكانت ندة السجن اليت قضاىا بالقخرج بعد العصر بأنر نن السلطاف، فتو فأُ 

 يف نسألة رد الرحاؿ إىل القبور وفتوى الطالؽ.يوناً، 
، يف بياة نظلهة بالعلـو الكالنية -رضبو اهلل-طبسة أرهر وشبانية عشر يوناً، والناس أحوج نا يكونوف إىل علهو 

 والتصوؼ.
العصر السادس نن رعباف ينة يت وعشرين اعتقل بقلعة دنشق نرة أخرى بأنر نن السلطاف، وأقاـ ثنني بعد يف يـو اال

رد الرحاؿ إىل  !بعد كل ىذه السنوات ال زالوا هبا! ا ىو السبب؟ السبب نسألة السفرنعو أخوه زين الدين ىبدنو، ن
 القبور وفتوى الطالؽ.

 واؼبالكي، والشافعي، واغبنبلي.يعين اغبنفي، ، وأفىت بذلك قضاة نصر األربعة
 .ا وأرهرً كانت ينتنيأفتوا حببسو، وبقي يف السجن حىت تويف، وكانت ندة ىذا اغببس ىي األطوؿ،  

يف ؾبهوعها تقارب أربع ينوات، على ناذا؟ على نثل ، فيها وببس ،نن ىذه اؼبدد أهنا بلغت يت نرات الذي أحصيتو
  ىذه القضايا.

 ر ننعوه نن الكتابة؛ ألنو كاف يؤلف، ألف كثرياً نن كتبو يف يجنو األخري.خر األناغبد، بل يف آومل يقف األنر عند ىذا 
يت حطم فيها أصوؿ أىل البدع نن أىل اؼبذاىب الكالنية والرافضة وغري ىؤالء، ذبد لو تنظروف يف تاريخ ىذه اؼبؤلفات ال

 أف ىذه الريائل كتبت يف السجن وتبلغ ؾبلدات.
خرج نا كاف عنده نن الكتب، والكراريس، ينة شباف وعشرين ويبعهائة أُ  ةاآلخر  ىني التايع عشر نن صبادثنففي يـو اال

 رضبو اهلل.-واألوراؽ، والدواة، واألقالـ، وننع نن الكتابة، وقراءة الكتب، والتصنيف، وصار يكتب بالفحم 
 أصحابو.وىل وقف األنر عند ىذا؟ ال، بل بقي أنر ثانن: وىو أف األذى طاؿ 

حبس نعو الشيخ زين  –صلى اهلل عليو ويلم–ي يب النيب يف اؼبرة األوىل اليت حبس فيها بسبب ذلك النصراين الذ
 رضبو اهلل.-زؿ بعض العلهاء نن بعض الواليات الشرعية بسبب صلتهم بشيخ اإليالـ ، وقد عُ (ٓٔ)الدين الفارقي

اف، اؼباريتاف يعين اؼبستشفى، يعين ىذه نستشفيات كانت وقفية، الشيخ كهاؿ الدين بن الزنلكاين كاف ناظراً للهاريت
 رضبو اهلل.-فعزؿ بسبب صلتو بشيخ اإليالـ  ،فكاف ناظراً عليو

دعي إىل القاىرة بتحريض نن نصر اؼبنبجي هذا االيم يدور ويتكرر، وؼبا ايتُ نصر اؼبنبجي، فوىذا العزؿ كاف بإيعاز نن 
 كثري للحنابلة يف القاىرة.  وابن ـبلوؼ وحبس يف برج حصل أذى

ويف ينة يت وعشرين ويبعهائة ؼبا حبس يف الشاـ أنر القاضي جالؿ الدين القزويين حببس صباعة نن أصحابو بسجن 
 زر صباعة على دواب، ونودي عليهم.كم، وعُ اغبُ 

                                                           

 (.٘ٓٙ)ص:  اؼبصدر السابق - ٓٔ
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، العانة، وينادى عليو، أو يضربزروا على دواب يعين أنو يطاؼ بو على ضبار نثاًل يف البلد، ويف األيواؽ، ويف اتجمانع عُ 
تشهري، فقهاء، علهاء، أصحاب ينة،  :يأ ،فعل يف ذلك الوقتير الذي كاف يُ ىذا التعز  أو يسود وجهو، أو ربلق غبيتو،

 ، كاف نعو يف اغببس.-رضبو اهلل-بن القيم ااغبافظ  وىو، اطلقوا إال واحدً مث أُ 
 و اهلل.رضب-فبقي نعو يف اغببس إىل أف تويف ريخ اإليالـ 

ستفىت والناس يريلوف إليو نن األنراء، واألعياف، والكرباء يستفتونو ويسألونو، ويقوؿ الواحد ننهم: يُ طبعًا بقي يف اغببس 
 ال أقبل إال نا ذبيب بو أنت.

 رضبو اهلل.-يثقوف بو ويعرفوف قدره 
الدين، فعثروا على زين الدين ومل يعثروا على لب أخواه زين الدين وررؼ يف ليلة األربعاء يف العشرين نن رهر رواؿ طُ 

 رضبو اهلل.-يم عليو ترييم، وحبس عند الشيخ ررؼ الدين، ورُ 
  ىذا وقع ؼبن حولو، وىل انتهى األنر هبذا؟

 رضبو اهلل.-تايع، بقي ند اليد، والضرب، واالجًتاء على ريخ اإليالـ ابن تيهية  ال، بقي أنر
ل األنر بو إىل ا يتحانل عليهم، وصدبنع نن ىبالفهم ولر  -عز وجل-ن الدعاة إىل اهلل َنن ِنن طالب العلم اليـو أو ن

اختالؼ يف االجتهادات، فقس على ىذه اغباؿ، وانظر، وقارف حالنا نع حاؿ ريخ اإليالـ ىو  اإمبأهنم آذوه بالضرب، 
 .-رضبو اهلل-

جانع دبصر، وتعصبوا عليو، وضربوه، ىؤالء ؾبهوعة يف الرابع نن رجب ينة إحدى عشرة ويبعهائة تفرد بو صباعة يف 
 نن اؼبنحرفني نن الصوفية الغالة.

 رضبو اهلل.- ، وتطاوؿ عليووأياء عليو األدب ،ويف ننتصف رهر رجب ظفر بو بعض اؼببغضني لو يف نكاف خاؿٍ 
، تفرد بو دبصر، -البكريريخ اإليالـ لو رد على - البكرييف رهر رعباف ينة إحدى عشرة ويبعهائة ايتفرد بو 

 .(ٔٔ)ش بأطواقو، وقاؿ: احضر نعي إىل الشرع فلي عليك دعوىووثب عليو، ونتّ 
 .!رضبو اهلل-وتطاوؿ على الشيخ  جرأة

جت لنا ىذه احملن نفسية كل ىذا حصل، ىذه تسعة أبواب نن األذى، بعد ىذا كلو ناذا كانت ردود األفعاؿ؟ ىل خرّ 
 نتحانلة على أىل العلم؟ نتحانلة على اتجمتهع؟ نشحونة نتحانلة على اآلخرين؟

أو فتحو بعض أصحابو، وقالوا: كل نن مل يكتب فيو فإنو يكوف  "ىارتاج" –رضبو اهلل–خ اإليالـ ابن تيهية ىل فتح ري
 قد خذؿ الشيخ وال يقبل ننو صرؼ وال عدؿ؟

 ىل كانوا يتعانلوف دبثل ىذه النفوس؟
ألذى الطويل نن ينة يبعهائة وطبس إىل جبرد حسابات وتصفية اػبصـو بعد ىذا ابدأ  -رضبو اهلل-ىل ريخ اإليالـ 

بني حبس، ف ينة و كل ىذه اؼبدة الطويلة، ثالث وعشر   وعشرين، إىل أف نات يف السجن، ينة يبعهائة وشباف
 وايتدعاء، وضرب، وتبديع، وتكفري، وهتم.

                                                           

 (.ٕٛٚبن تيهية )ص: االعقود الدرية نن نناقب ريخ اإليالـ أضبد  - ٔٔ
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 ستدعى نن الشاـ، ونرة يسري إىل اإليكندرية، فبهاذا خرج يف ىذه اؼبدة الطويلة؟ نرة يُ 
؟   نا ىو القلب الذي كاف وبهلو؟ وكيف صار يتعانل نع ىؤالء اػبصـو

 وكيف كاف إحسانو إليهم وكل نن كاف على راكلتهم؟
 :يبكن أف أصبل ذلك يف أبواب كها أصبلت أنواع األذى يف أبواب

 :العفو، الصفح، سالمة الصدر، ترك اَلنتصار للنفس :ة البارزةفأول ذلك: السم
لو قلب  كافف كبرياً،  على ىؤالء الناس، بل كا نشحونة، نا كاف وبهل حقداً، وغالى رّ نا كانت نفسو حَ  ،ىذه أبرز ظبة

 كبري.كبري وبوي ىؤالء اػبصـو كها وبوي أيضاً األصحاب والتالنيذ على حد يواء، قلبو    –رضبو اهلل–
 حبراً ال تكدره نثل تلك األدناس، وال تؤثر فيو، وىكذا الكبري. -رضبو اهلل–كاف 
 .؟كثرياً فكيف كاف يتعانل نع ىؤالء الذين آذوه  ىو األيوة الكانلة، أوذي أذىً  –صلى اهلل عليو ويلم–النيب 

وإخوانو يوصيهم فيها بوصية طويلة  ،أريل ريالة نن السجن إىل أصحابو، وؿببيو، وتالنذتو –رضبو اهلل–ريخ اإليالـ 
وكبن أحوج نا نكوف إىل نثل ىذه األخالؽ، اآلف ىو يف اغببس والذين أغروا بو يعرفهم وىم  ،صبيلة أذكر صباًل ننها

 يعرفوهنم.
ى أحد نن عهـو ؤذَ أين ال أحب أف يُ  -رضي اهلل عنكم-أوؿ نا أبدأ بو نن ىذا األصل نا يتعلق يب، فتعلهوف "يقوؿ: 

، وال لـو -حىت اؼبعاتبة-اؼبسلهني فضاًل عن أصحابنا بشيء أصاًل ال باطنًا وال ظاىراً، وال عندي عتب على أحد ننهم 
حبسبو، وال ىبلو الرجل إنا  أصاًل، بل ؽبم عندي نن الكرانة، واإلجالؿ، واحملبة، والتعظيم أضعاؼ أضعاؼ نا كاف كل  

فهعفو  عنو نغفوٌر  أو نذنباً، فاألوؿ نأجور، نشكور، والثاين نع أجره على االجتهاد ،أو ـبطااً  ،أف يكوف ؾبتهداً نصيباً 
 .(ٕٔ)"والثالث فاهلل يغفر لنا ولو ولسائر اؼبؤننني ،–ي اجتهد وأخطأ يف حق الشيخىذا الذ -لو 

، بقي نن كاف نعتدياً ظاؼباً نن غري عنو اػبطأ كور، اتجمتهد اؼبخطئ نأجور ونعفو  اؼبصيب ىذا نشاتجمتهد نن بقي؟ يعين 
 اجتهاد، فهثل ىذا يقوؿ: فاهلل يغفر لنا، ولو، ولسائر اؼبؤننني.

  ."فنطوي بساط الكالـ اؼبخالف ؽبذا األصل"
نا ىو بساط الكالـ اؼبخالف ؽبذا األصل؟ كقوؿ القائل: فالٌف قصر، فالٌف نا عهل، فالٌف أوذي الشيخ بسببو، فالف  

وكبو ىذه الكلهات اليت فيها نذنة لبعض األصحاب  ،قضية، فالٌف كاف يتكلم يف كيد فالفكاف يبب ىذه ال
 واإلخواف.

ا يعود على قائلو باؼبالـ، إال أف يكوف ذفإين ال أيانح نن آذاىم نن ىذا الباب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل، بل نثل ى"
زبشني  وأيضًا أف نا هبري نن نوع تغليظ أوتعلهوف  ،يلف اهلل لو إف راء، وقد عفا اهلل عهانن حسنة وفبن يغفر لو 

على بعض األصحاب واإلخواف نا كاف هبري بدنشق، ونا جرى اآلف دبصر، فليس ذلك غضاضة وال نقصًا يف حق 
هل بو نن التغليظ والتخشني أرفع قدراً، وأنبو ذكراً، صاحبو، وال حصل بسبب ذلك تغرّي ننا وال بغض، بل ىو بعدنا عُ 

 أحب وأعظم، وإمبا ىذه األنور ىي نن نصاحل اؼبؤننني اليت يصلح اهلل هبا بعضهم ببعض.و 

                                                           

 اؼبصدر السابق. - ٕٔ
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ينقلع الويخ إال بنوع نن اػبشونة، لكن ذلك يوجب نن ال وقد  ،فإف اؼبؤنن للهؤنن كاليدين تغسل إحدانبا األخرى
 النظافة والنعونة نا كبهد نعو ذلك التخشني.

 ،ا أعظم فبا كاف وأردعلى الرب والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضً وتعلهوف أنّا صبيعًا نتعاونوف 
هل بو بدنشق أو دبصر الساعة أو غري فهن راـ أف يؤذي بعض األصحاب أو اإلخواف ؼبا قد يظنو نن نوع زبشني عُ 

لسوء، وإف الظن ذلك فهو الغالط، وكذلك نن ظن أف اؼبؤننني يبخلوف عها أنروا بو نن التعاوف والتناصر  فقد ظن ظن ا
أو قبل الساعة إال وننزلتو عندنا اليـو أعظم  ،ال يغين نن اغبق ريااً، ونا غاب عّنا أحد نن اعبهاعة أو قدـ إلينا الساعة

 ."فبا كانت، وأجل، وأرفع
 .ف نا جاء، فالف كاف نوقفو يلبيًّانا جلس يصفي نع ىؤالء، فال

أف نا دوف ىذه القضية نن اغبوادث يقع فيها نن اجتهاد اآلراء واختالؼ األىواء،  -رضي اهلل عنكم-وتعلهوف "يقوؿ: 
 رى عنو نوع اإلنساف.عْ تصور أف يػَ وتنوع أحواؿ أىل اإليباف، ونا البد ننو نن نزغات الشيطاف نا ال يُ 

ْنَساُن ِإنَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهوًَل{قاؿ اهلل تعاىل:   ."[ٕٚ]األحزاب: }َوَحَمَلَها اإْلِ
}ِإنَّ وكل نا قيل نن كذب وزور فهو يف حقنا خري ونعهة، قاؿ اهلل تعاىل: "، يقوؿ: -يلتهس األعذار اآلف ؽبؤالء صبيعاً -

ٌر َلُكْم{ ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ََل َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُىَو َخي ْ  نتصر نن أحدفال أحب أف يُ ، [ٔٔ]النور: الَِّذيَن َجاُءوا بِاإْلِ
وأنا أحب اػبري للهسلهني، وأريد لكل نؤنن نن اػبري  ،بسبب كذبو علّي أو ظلهو وعدوانو فإين قد أحللت كل نسلم

 نا أحبو لنفسي، والذين كذبوا وظلهوا فهم يف حل نن جهيت.
 تاب اهلل عليهم وإال فحكم اهلل نافذ فيهم.وأنا نا يتعلق حبقوؽ اهلل فإف تابوا 

على يوء عهلو لكنت أركر كل نن كاف يبباً يف ىذه القضية، ؼبا يًتتب عليو نن خري الدنيا لو كاف الرجل نشكوراً ف
ل وأىياديو اليت ال يقضي للهؤنن قضاء إال كاف خريًا لو، واآلخرة، لكن اهلل ىو اؼبشكور على حسن نعهو، وآالئو، وأ

هل الصاحل يشكروف على عهلهم، وأىل وأىل الع ،-إف أخطاوا يف حقويعين و -شكروف على قصدىم، القصد الصاحل يُ 
 السياات نسأؿ اهلل أف يتوب عليهم.

وحقوؽ اهلل عليهم ىم  ،لقي واألنر أزيد فبا كاف وأوكد، لكن حقوؽ الناس بعضهم نع بعضوأنتم تعلهوف ىذا نن خُ 
 فيها ربت حكم اهلل.

ألنو كاف  ؛ثاثةرآف حلف أف ال يصل نسطح بن أُ يق األكرب يف قضية اإلفك اليت أنزؿ اهلل فيها القوأنتم تعلهوف أف الصد  
 .(ٖٔ)اآلية [ٕٕ]النور: }َوََل يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم...{نن اػبائضني يف اإلفك، فأنزؿ اهلل تعاىل: 

 يعين يقوؿ: أنا باذؿ للعفو والصفح ؽبؤالء صبيعاً.
ـو ويبعهائة وصل النبأ أف الفقيو البكري وىو أحد خص ةاؼبشرقة: يف ينة إحدى عشر مث أيضًا انظر إىل ىذه اؼبواقف 
 إىل آخره. : احضر نعي...ش بأطواقو، وقاؿوآذاه، ونتّ  –كها ذكرنا–ريخ اإليالـ ايتفرد بو دبصر 

                                                           

(، ونسلم، كتاب التوبة، باب يف حديث اإلفك وقبوؿ توبة ٕٔٙٙا، برقم )أخرجو البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضً  - ٖٔ
 (.ٕٓٚٚالقاذؼ، برقم )
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فتكاثر الناس يريدوف االنتصار لشيخ اإليالـ، وذبهعوا، وذبههر خلق عظيم، فهل ايتغل ريخ اإليالـ ىذا التجههر 
 فاؾ األثيم؟حىت تظهروا قدر العلهاء وننزلة العلهاء وتبطشوا هبذا األ ،منعوالتجهع وقاؿ: 

وأراد صباعة أف ، لب نن جهة الدولة فهرب واختفىفطُ  –أعين ىذا البكري–أبدًا نا قاؿ ىذا، الرجل خاؼ وامبلص 
بسبب االنتصار نن ذلك، رفض أف يسيء إليو أحد  -رضبو اهلل-نهم ريخ اإليالـ لشيخ اإليالـ ننو فلم يبك  ينتصروا 

  لشيخ اإليالـ.
جاء رجل إىل أخيو الشيخ ررؼ الدين، فقاؿ لو: إف صباعة  -كل ىذا يف نصر- ينة إحدى عشرة ويبعهائة أيضاً  ويف

 وضربوه، فقاؿ: حسبنا اهلل ونعم الوكيل. قد تعصبوا على الشيخ، وتفردوا بو،جبانع نصر 
ريخ اإليالـ وكاف جالسًا عند أخيو ررؼ الدين، وذىب إىل اؼبكاف اؼبشار إليو، فوجد خلقًا كثرياً فقاـ أحد أصحاب 

 .نن الرجاؿ، نن اؼبشاة، والفرياف، يسألوف عن الشيخ
واجتهع عنده صباعة وتتابع الناس، وقاؿ بعضهم لو: يا  ،يقوؿ: فجات فوجدتو دبسجد الفخر كاتب اؼبهاليك على البحر

 خلق نن اغبسينية لو أنرهتم أف يهدنوا نصر كلها لفعلوا. ييدي قد جاء
 ، نا قاؿ: نعم، ىكذا ينبغي أف يكوف أىل اإليباف.-رضبو اهلل-غاضبني يريدوف االنتصار لشيخ اإليالـ  واجاء

  قاؿ ؽبم الشيخ: ألي ريء؟ 
 قالوا: ألجلك.

 قاؿ ؽبم: ىذا نا وبق.
 فقالوا: كبن نذىب إىل بيوت ىؤالء.

 هندـ نصر بكانلها، نذىب إىل بيوت ىؤالء الذي آذوؾ فنقتلهم ولبرب دورىم.يعين نا 
الحظ اآلف اؼبنحى واغبجة، عرفوا أنو ال يريد االنتصار لنفسو، قالوا: فإهنم روروا على اػبلق وأثاروا ىذه الفتنة على 

 الناس.
  وبل.الفقاؿ ؽبم: ىذا 

 قالوا: فهذا الذي فعلوه نعك وبل؟
 ونقاتلهم على نا فعلوا. نذىب إليهمىذا ريء ال نصرب عليو والبد أف 

إنا أف يكوف اغبق يل، أو لكم، أو هلل، فإف كاف اغبق يل فهم يف "فكاف الشيخ ينهاىم ويزجرىم، فلها أكثروا عليو قاؿ: 
 ."حل ننو

 ىذا الرجل اآلف نضروب.
سهعوا نين وال تستفتوين فافعلوا نا راتم، وإف كاف اغبق هلل إف كاف اغبق يل فهم يف حل ننو، وإف كاف لكم فإف مل ت"

 فاهلل يأخذ حقو إف راء كها يشاء.
 قالوا: فهذا الذي فعلوه نعك ىو حالؿ ؽبم؟

 : ىذا الذي فعلوه قد يكونوف نثابني عليو نأجورين فيو.قاؿ
 يضربونو ويقوؿ: قد يكونوف نأجورين فيو!
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 ف فاظبع ننهم ووافقهم على قوؽبم.و إهنم نأجور  :على اغبق؟ فإذا كنت تقوؿكوف أنت على الباطل وىم قالوا: فت
  فإهنم قد يكونوف ؾبتهدين ـبطاني، ففعلوا ذلك باجتهادىم، واتجمتهد اؼبخطئ لو أجر. ،فقاؿ ؽبم: نا األنر كها تزعهوف

 !نن يصل إىل ىذه الدرجات العالية يف الًتبية واألخالؽ؟ !نن يفعل ىذا؟
 بية اإليبانية، ىذه ىي الًتبية اغبقيقية، ىذه التزكية الصحيحة للنفوس.ىذه ىي الًت 

 فلها قاؿ ؽبم ذلك قالوا: فقم واركب نعنا حىت قبيء إىل القاىرة.
 ريخ اإليالـ يف نفويهم، فقاؿ: ال،أرادوا أف يدخلوا القاىرة هبذا اغبشد اؽبائل ليبينوا غضبتهم وننزلة 

نو قريب، فقاـ قاصدًا إىل اعبانع لصالة العصر، قالوا: يا ييدي قد تواصوا عليك إ :ويأؿ عن وقت العصر، فقيل لو
 حيث كاف. ليقتلوؾ ويف اعبانع قد يتهكنوف ننك خبالؼ غريه فصل  

يق بالناس، فقاؿ لو بعض فأىب إال اؼبضي إىل اعبانع والصالة فيو، فخرج وتبعو خلق كثري ال يرجعوف عنو، فضاقت الطر 
 يبوت أحد نن الزحاـ. اقعد فيو حىت ىبف الناس لاال –نسجد يف الطريق–ىل ىذا اؼبسجد دخل إنن حضر: ا

فدخل ومل هبلس، وقف، ؼبا خف الناس خرج يطلب اعبانع العتيق، مث نشى قاصدًا للجانع، والناس يقولوف: ىنا 
 يقتلونو، اآلف يقتلونو.

 أصحابو ويقتلوف.فلها وصل إىل اعبانع قيل: الساعة يغلقوف اعبانع عليو وعلى 
اغبهد  :فدخل اعبانع، يقوؿ: فدخلنا نعو فصلى ركعتني فلها يلم ننها أذف اؼبؤذف بالعصر فصلى العصر، مث افتتح بقراءة

 هلل رب العاؼبني، مث تكلم يف اؼبسألة اليت كانت الفتنة بسببها إىل أذاف اؼبغرب.
 يف ىذا الرجل لقياننا عليو. فخرج أتباع خصونو وىم يقولوف: واهلل لقد كنا غالطني

مل  -يعين لو تكلم ىذا بغري اغبق-انقلبت الصورة سباناً، قالوا: واهلل إف الذي يقولو ىذا ىو اغبق، ولو تكلم بغري ىذا 
 علينا. مبهلو إىل أف يسكت بل كنا نبادر إىل قتلو ولو كاف ىذا يبطن خالؼ نا يظهر مل ىبفَ 

 .(ٗٔ)، ورجع الشيخ إىل نوضعو، وبات عند ابن عم لووصاروا فرقتني ىباصم بعضهم بعضاً 
الناس يبيزوف ويدركوف، لو أنو قاـ يتهدد، ويتوعد، وينتصر لنفسو نا آلت األنور إىل نا  هذا القلب الكبري حينها يتكلمف

أنصار، وإىل  ربولوا إىل نفسو بل يف ذلك اؼبساء ،نفسو آلت إليو، فصار ىؤالء اػبصـو الذين ضربوه وآذوه يف ذلك اليـو
 نؤيدين، وإىل أتباع.

 ىذا وبتاج إىل قلوب كبرية، وبتاج إىل أخالؽ الكبار.
نن ينفر زوجتو وأوالده، وأصحابو، وال يبكن أف يقبل ننو أحد؛  ؿأنا صاحب النفس الصغرية فينفر ننو كل نن حولو، أو 

ىذا نا زاره، وىذا قصر يف حقو، وىذا  ألنو يتحانل على اآلخرين، ؛مألنو يتعانل نعهم دائهًا حبسابات يصفيها نعه
 واهلل اؼبستعاف. ،نفوس الصغار ىذا رأهنافقاؿ كلهة، وىذا نا قاـ حينها يلم عليو، 

                                                           

 (.ٖ٘ٓ-ٕٔٔبن تيهية )ص:ااؼبرجع: العقود الدرية نن نناقب ريخ اإليالـ أضبد  - ٗٔ


