إضاءة من ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوتُ َّن إََِّّل
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،
﴿َي أَيُّ َها الذ َ
َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن﴾ [آل عمران.]102:
عباد هللا:
لقد قيض هللا تعاىل لدينه رجاَّل من أهل العلم يَذبُّون عنه وينافحون ،ويَدعُون إليه وجياهدون،
القبول واألجر ،لِما كابدوا من مشقة وصرب،
(رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه) ،فَ َكتَب هللا هلم َ
فكانوا هلذا الدين من ِ
اجملددين ،وكل من جاء بعدهم من علومهم من املستفيدينَ ( ،و َج َع ْلنَا
ِ ِ
ص َربُوا َوَكانُوا ِِب ََيتِنَا يُوقِنُو َن) ،ومن هؤَّلء األعَلم األئمة العظام:
مْن ُه ْم أَئ َّمة يَ ْه ُدو َن ِِب َْم ِرََن لَ َّما َ
شيخ اإلسَلم وجمدد الدين وامللة أمحد تقي الدين أبو العباس بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين
أهل
رمحه هللا تعاىل ،فَ َك ْم َكتَ َ
ب هللا على يديه من خي ،وَك ْم نَ َف َع هللاُ به من خلقَّ ،ل يَستغين ُ
علم ِه ،وَّل يَل صاحب احلق من مطالعة ما خطه من كتبه ب ِ
العلم والسنة عن ِ
قلم ِه.
نشأ من صغره على العلم ويف عائلة دين وفضل وعلم ،فمن صغره مسع مسند اإلمام أمحد
بن حنبل مرات ،ومسع الكتب الستة الكبار واألجزاء ،ومن مسموعاته معجم الطرباين الكبي،
وعين ِبحلديث وقرأ ونسخ ،وتعلم اخلط واحلساب ،وحفظ القرآن ،وأقبل على الفقه ،وقرأ
العربية ،مث فهمها ،وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حىت فهم يف النحو ،وأقبل على التفسي إقباَّل
ابن
لسبق ،وأَ ْح َك َم َ
ب ا َّ
كليا ،حىت حاز فيه قَ َ
أصول الفقه وغي ذلك ،هذا كله وهو بعد ُ
صَ
بضع عشرَة سنة ،فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه ،وسيَلن ذهنه ،وقوة حافظته ،وسرعة
َ
إدراكه.
صه بسرعة احلفظ ،وإبطاء النسيان،
وقل كتاب من فنون العلم إَّل وقف عليه ،كأن هللا قد َخ َّ
مل يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء  -غالبا  -إَّل ويبقى على خاطره ،إما بلفظه أو
معناه ،وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه.

عباد هللا:
ومل يزل رمحه هللا يف ازدَيد من العلوم ومَلزمة اَّلشتغال واإلشغال ،وبث العلم ونشره،
واَّلجتهاد يف سبل اخلي حىت انتهت إليه اإلمامة يف العلم والعمل ،والزهد والورع ،والشجاعة
والكرم ،والتواضع واحللم واإلَنبة ،واجلَللة واملهابة ،واألمر ِبملعروف والنهي عن املنكر ،وسائر
أنواع اجلهاد مع الصدق والعفة والصيانة ،وحسن القصد واإلخَلص ،واَّلبتهال إىل هللا وكثرة
اخلوف منه ،وكثرة املراقبة له وشدة التمسك ِبألثر ،والدعاء إىل هللا وحسن األخَلق ،ونفع
اخللق ،واإلحسان إليهم والصرب على من آذاه ،والصفح عنه والدعاء له ،وسائر أنواع اخلي.
وح َك َم أن
غي ذلك َّ
كان إذا سئل عن فَن من العلم ظَ َّن َّ
السامع أنه َّل يَ ُ
الفنَ ،
الرائي و ُ
عرف َ
أحدا َّل يعرفُهُ مثلُه ،وكان الفقهاءُ من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا يف مذاهبهم منه
ما مل يكونوا عرفوه قبل ذلك ،وَّل يُعرف أنه َنظر أحدا فانقطع معه ،وَّل تكلم يف علم من
العلوم ،سواء أكان من علوم الشرع أم غيها إَّل فاق فيه أهلَهُ ،واملنسوبني إليه ،وكانت له اليد
الطُّوىل يف حسن التصنيف ،وجودة العبارة والرتتيب والتقسيم والتبيني.
العلوم كلُّها بني
قال العَلمة ابن دقيق العيد رمحه هللا( :ملا اجتمعت ِببن تيمية ر ُ
أيت رجَل ُ
عينيه ،أيخذ منها ما يريد ،ويَ َدعُ ما يريد).
عباد هللا:
كان لشيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا دور عظيم رمحه هللا يف نُصرةِ الدين ِ
ِبلسنَان واللِسان
التوحيد
وعلَّمهم
َ
والبَ نَان ،فقد جاهد التتار وكان له دور ِبرز يف انتصار املسلمني عليهمَ ،
ِ
أسباب النصر ،كما أنه جاهد بقلمه وكتبه وردوده أهل الكفر
أعظم
و َ
أرشدهم إليه ،وبََّني أنَّه ُ
واإلحلاد كردوده على النصارى واليهود والزَندقة من الفَلسفة وأهل احللول من غَلة املتصوفة،
وردوده على أهل البدع وبيان ضَلهلم واَنرافهم ،فرد على اجلهمية واملعطلة واألشعرية والرافضة
سيف هللا املسلول على املبتدعة
واملتصوفة ،ونقض أِبطيلهم ،وَنظروه فأفحمهم ،فهو حقا ُ
ادوهُ رمحه هللا عند الوَّلة وكذبوا عليه وشوهوا
وعجزوا عنها َك ُ
وامللحدين ،وحني مل جيدوا حجة َ
دعوته ،وهذا حال أهل البدع حني يُفلسون من احلجج والبينات ،يلجؤون إىل الكذب والسب
ب رمحه هللا بني السجون قرابة مخس سنوات يف سبع مرات ،ما إن خيرج من
واَّلفرتاءات ،فتَ َقلَّ َ
سجن إَّل ويدخل يف غيه ،يف القاهرة ودمشق ،حسدا وبغيا وظلما وجورا ،حىت مات رمحه هللا

يف سجن القلعة يف دمشق ،وكان يقول :ما يصنع أعدائي يب أَن جنيت وبستاين يف صدري،
أين رحت فهي معي َّل تفارقين أَن حبسي خلوة ،وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة،
ِ
ذكرُهم ،فاشتُهر هو ِبلسنة
كرهُ وأعَل شأنه ،و َ
أمخل َ
ومع هذا فقد أبقى هللا ذ َ
أخزى أعداءَه و َ
والعلم ،واشتُهروا هم ِبلبدعة والظلم ،وكانت وفاته رمحه هللا عام سبعمائة ومثان وعشرين للهجرة،
وشهد جنازته مجع غفي وخلق كثي .فرمحه هللا رمحة واسعة ،وجزاه هللا عنا خيا ،فمن حقه
علينا ذكره ِبخلي واجلميل ،والدعاء له ِبألجر والثواب اجلزيل.
ول ما تَسمعو َن وأ ِ
الع ِظيم يل ولكم ،فَ ْ ِ ِ
الرِح ُيم.
ور َّ
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
استَ ْغف ُروهُ إنَّهُ ُه َو الغَ ُف ُ
َستَ ْغف ُر هللاَ َ َ

اخلطبة الثانية
ِ ِ ِ
ِ
احلم ُد َِّّلِلِ ر ِ
يل
يك لَهُ َوِ ُّ
نيَ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
نيَ ،والْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ب الْ َعالَم َ
َْ ْ
َ
ِ
َن ُُم َّمدا عب ُده ورسولُه األ َِمني ،صلَّى هللا علَي ِه وعلَى آلِِه و ِ
َّ ِِ
ني
نيَ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ َ َْ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ص ْحبِه َوالتَّابِع َ
الصاحل َ
ََ
ومن تَبِعهم ِِبحسان ،وسلَّم تَسلِيما م ِزيدا إِ َىل ي وِم ِ
الدي ِن.
ََ ْ َُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
أ ََّما بَ ْع ُد :فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َاىل؛ فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
عباد هللا:
ِ
ب إِ َىل هللاِ َعَّز َو َج َّل ِِب ْحِ َرت ِام الْعُلَ َم ِاء َوتَ ْوقِ ِيِه ِم بِ ََل غُلُو َوََّل َج َفاءَ ،وََّل انْتِ َقاص
إ َّن الْ ُم ْسل َم ليَ تَ َقَّر ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ِِبلْعلَم ِاء َذهب ِ
ف
استَ َخ َّ
استَ َخ َّ ُ َ َ َ ْ
ت آخَرتُهَُ ،وَم ِن ْ
(م ِن ْ
َوََّل ْازد َراء ،قَ َال َعْب ُد هللا بْ ُن املُبَ َارك َرمحَهُ هللاَُ :
ِِبألُمر ِاء َذهبت دنْياه) .ومن ي ع ِاد العلَماء َّ ِ
اّلِلِ تَع َاىل ،فَِفي احل ِد ِ
ِ ِ
يث
ني يُ َع ِر ْ
الرَِّبنيِ َ
ض نَ ْف َسهُ حلَْرب َّ َ
َ
ََ ََ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ي ِمن ح ِد ِ
ِ ِ
يث أَِيب ُهَريْ َرةَ َر ِض َي
[رَواهُ البُ َخا ِر ُّ ْ َ
ال ُق ْدس ِي « َم ْن َع َادى ِيل َوليا فَ َق ْد آذَنْتُهُ ِب ْحلَْرب » َ
هللاُ َعْنهُ].
وإِ َّن الْوقِيعةَ فِي ِهم ِِبَا هم ِمْنه ب راء أَمر ع ِظيم ،والتَّنَاوَل ِأل َْعر ِ
اض ِه ْم ِِب ُّلزوِر َو ِاَّلفِْ َرت ِاء َم ْرتَع َو ِخيم.
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
العلَ َماءُ ََيُولُو َن
َولْنَ ْح َذ ْر -عبَ َاد هللا -م َن الطَّاعن َ
ني ِيف العُلَ َماء م ْن أ َْه ِل األ َْه َواء َوالْبِ َد ِع؛ فَ ُ
ب ي ن هم وبني نَ ْش ِر ال َفس ِاد و ِاَّلبتِ َد ِاع ِيف ِ
الدي ِن ،والطعن يف العلماء وأهل السنة األتقياء من عَلمة
َْ َ ُ ْ َ َْ َ
َ َ ْ
أهل البدع واألهواء ،قال أبو حامت( :عَلمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر).
ومن هؤَّلء شيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا فقد كثر فيه الطاعنون وتَ َع َّد َد لدعوته املناوؤن؛
بسبب فضحه لباطلهم ونقضه لشبهاهتم ،أما أهل السنة فقد عرفوا له قدره ،واستفادوا من
علمه وكتبه ،فمن رأيتموه يذكر شيخ اإلسَلم ابن تيمية بسوء فاعلموا أنه على غي السبيل ومن

أهل البدع والتضليل.

