
  



 
 

 األعالم العلیة 
  في مناقب ابن تیمیة

 
 

 للحافظ عمر بن علي البزار
  
 

 الدعویةالمفكرة 
com.dawahmemo.www  

 
 
 

1=PN&127=TID?asp.posts_forum/com.alislami-almaktab.www://http 
  

 



  الفصل األول
  يف ذكر منشأه وعمره ومدة عمره رضى اهللا عنه وأرضاه

  

أما مولده فكان كما اخربين به غري واحد من احلفاظ انه ولد يف حران يف عاشر ربيع األول سنة 
نني مث انتقل به والده رمحه اهللا إىل دمشق إحدى وستني وست مئة وبقي ا إىل أن بلغ سبع س

احملروسة فنشأ ا أمت إنشاء وأزكاه وأنبته اهللا احسن النبات وأوفاه وكانت خمايل النجابة عليه يف 
صغره الئحة ودالئل العناية فيه واضحة اخربين من أثق به عن من حدثه أن الشيخ رضي اهللا عنه يف 

املكتب يعترضه يهودي كان مرتله بطريقه مبسائل يسأله عنها ملا حال صغره كان إذا أراد املضي إىل 
كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة وكان جييبه عنها سريعا حىت تعجب منه مث انه صار كلما اجتاز 

به خيربه بأشياء مما يدل على بطالن ما هو عليه فلم يلبث أن اسلم وحسن إسالمه وكان ذلك بربكة 
  .الشيخ على صغر سنه

  

ومل يزل منذ أبان صغره مستغرق األوقات يف اجلهد واالجتهاد وختم القران صغريا مث اشتغل حبفظ 
  .احلديث والفقه والعربية حىت برع يف ذلك مع مالزمة جمالس الذكر ومساع األحاديث

  

واآلثار ولقد مسع غري كتاب على غري شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية أما دواوين اإلسالم 
لكبار ك مسند امحد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أيب داود السجستاين ا

والنسائي وابن ماجة والدارقطين فإنه رمحه اهللا ورضي عنهم وعنه فإنه مسع كل واحد منها عدة 
مرات وأول كتاب حفظه يف احلديث اجلمع بني الصحيحني لإلمام احلميدي وقل كتاب من فنون 

 عليه وكان اهللا قد خصه بسرعة احلفظ وإبطاء النسيان مل يكن يقف على شيء أو العلم إال وقف
يستمع لشيء غالبا إال ويبقى على خاطره أما بلفظه أو معناه وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه 

ودمه وسائره فإنه مل يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا مل يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد 
والقدم الراسخة يف الفضل لكن مجع اهللا له ما خرق مبثله العادة ووفقه يف مجيع أمره إلعالم السعادة 

وجعل مآثره إلمامته من اكرب شهادة حىت اتفق كل ذي عقل سليم انه ممن عين نبينا بقوله أن اهللا 
 كان قد درس من يبعث على رأس كل مئة سنة من جيدد هلذه األمة أمر دينها فلقد أحيا اهللا به ما

  شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أمجعني واحلمد هللا رب العاملني



  الفصل الثاين
يف غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله يف فتاويه ودروسه البديهية 

  ومنصوصاته
  

ل العلماء يف أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن ايد واستنباطه لدقائقه ونقله ألقوا
تفسريه واستشهاده بدالئله وما أودعه اهللا تعاىل فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر 

  .فصاحته وظاهر مالحته فإنه فيه من الغاية اليت ينتهي إليها والنهاية اليت يعول عليها
  

ضي الس جبملته ولقد كان إذا قريء يف جملسه آيات من القرآن العظيم يشرع يف تفسريها فينق
والدرس برمته وهو يف تفسري بعض آية منها وكان جملسه يف وقت مقدر بقدر ربع النهار يفعل ذلك 

بديهة من غري أن يكون له قارئ معني يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسريه بل كان من حضر يقرأ 
 ويفهم السامعون أنه لوال مضي ما تيسر ويأخذ هو يف القول على تفسريه وكان غالبا ال يقطع إال

الزمن املعتاد ألورد أشياء أخر يف معىن ما هو فيه من التفسري لكن يقطع نظرا يف مصاحل احلاضرين 
حنو ) الرمحن على العرش استوى(جملدا كبريا، وقوله تعاىل ) قل هو اهللا أحد(ولقد أملى يف تفسري 

  .سري لو أمته لبلغ مخسني جملدامخس وثالثني كراسة ولقد بلغين انه شرع يف مجع تف
  

أما معرفته وبصره بسنة رسول اهللا وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما 
خصه اهللا تعاىل من كراماته ومعجزاته ومعرفته بصحيح املنقول عنه وسقيمه وبقية املنقول عن 

م وفتاويهم وأحواهلم وأحوال جماهدام يف دين الصحابة رضي اهللا عنهم يف أقواهلم وأفعاهلم وقضاياه
اهللا وما خصوا به من بني األمة فإنه كان رضي اهللا عنه من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه 

وأسرعهم استحضارا ملا يريده منه فإنه قل أن ذكر حديثا يف مصنف أو فتوى أو استشهد به أو 
ن أي قسم من الصحيح أو احلسن أو غريمها استدل به إال وعزاه يف أي دواوين اإلسالم هو وم

  وذكر اسم رواية من الصحابة وقل أن يسأل عن اثر إال وبني يف احلال حاله وحال أمره وذاكره
  



ومن أعجب األشياء يف ذلك أنه يف حمنته األوىل مبصر ملا أخذ وسجن وحيل بينه وبني كتبه صنف 
ره من األحاديث واآلثار وأقوال العلماء وأمساء عدة كتب صغارا وكبارا وذكر فيها ما احتاج إىل ذك

احملدثني واملؤلفني ومؤلفام وعزا كل شئ من ذلك إىل ناقليه وقائليه بأمسائهم وذكر أمساء الكتب 
اليت ذكر فيها وأي موضع هو منها كل ذلك بديهة من حفظه ألنه مل يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه 

يها حبمد اهللا خلل وال تغري ومن مجلتها كتاب الصارم املسلول ونقبت واختربت واعتربت فلم يوجد ف
  على شامت الرسول وهذا من الفضل الذي خصه اهللا تعاىل به

  
ومنها ما منحه اهللا تعاىل من معرفة اختالف العلماء ونصوصهم وكثرة أقواهلم واجتهادهم يف املسائل 

ل زمان ومكان وبصره الصحيح وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود يف ك
الثاقب الصائب للحق مما قالوه ونقلوه وعزوه ذلك إىل األماكن اليت ا أودعوه حىت كان إذا سئل 

عن شئ من ذلك كأن مجيع املنقول عن الرسول وأصحابه والعلماء فيه من األولني واآلخرين متصور 
د اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شئ مسطور بإزائه يقول منه ما شاء اهللا ويذر ما يشاء وهذا ق

  من علمه ممن ال يغطي عقله اجلهل واهلوى
  

وأما مؤلفاته ومصنفاته فإا اكثر من أن أقدر على إحصائها أو حيضرين مجلة أمسائها بل هذا ال يقدر 
يت فيه عليه غالبا أحد ألا كثرية جدا كبارا وصغارا وهي منشورة يف البلدان فقل بلد نزلته إال ورأ

  .من تصانيفه
  

  فمنها ما يبلغ إثين عشر جملدا ك تلخيص التلبيس على أساس التقديس وغريه
  

ومنها ما يبلغ سبع جملدات ك اجلمع بني العقل والنقل ومنها ما يبلغ مخس جملدات ومنها منهاج 
ها جملدان االستقامة واالعتدال وحنوه ومنها ما يبلغ ثالث جملدات ك الرد على النصارى وشبهه ومن

ك نكاح احمللل وإبطال احليل وشرح العقيدة األصبهانية ومنها جملد ودون ذلك وهذان القسمان من 
  .مؤلفاته فهي كثرية جدا ال ميكنين استقصاؤها لكن اذكر بعضها إستئناسا

  



كتاب تفسري سورة اإلخالص جملد ، كتاب الكالم على قوله عز وجل الرمحن على العرش استوى ، 
لصارم املسلول على شامت الرسول جملد ، كتاب الفرقان املبني بني الطالق واليمني ، كتاب كتاب ا

الفرق بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ، كتاب اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ، 
ني كتاب الكلم الطيب ، كتاب إثبات الكمال ، كتاب الرد على تأسيس التقديس ، كتاب اجلمع ب

العقل والنقل ، كتاب نقض أقوال املبتدعني ، كتاب الرد على النصارى ، كتاب منهاج االستقامة ، 
كتاب إبطال احليل ونكاح احمللل ، كتاب شرح العقيدة األصبهانية ، كتاب الفتاوي ، كتاب الدر 

 رفع املالم عن امللتقط، كتاب أحكام الطالق ، كتاب الرسالة ، كتاب اعتقاد الفرقة الناجية ، كتاب
األئمة األعالم ، كتاب تقرير مسائل التوحيد ، كتاب االستغاثة والتوسل ، كتاب املسائل احلموية ، 

  كتاب املسائل اجلزرية ، كتاب املسائل املفردة ،
  

وال يليق هذا املختصر بأكثر من هذا القدر من مؤلفاته وإال فيمكن تعداد ما ينيف على املأتني لكن مل 
  الة بذكرهنر اإلط

  
وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على املسائل فهي اكثر من أن اقدر على إحصائها لكن دون مبصر 
منها على أبواب الفقه سبعة عشر جملدا وهذا ظاهر مشهور ومجع أصحابه اكثر من أربعني ألف 

 اجلواب مسألة وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إال وأجاب فيها بديهة مبا ر واشتهر وصار ذلك
  كاملصنف الذي حيتاج فيه غريه إىل زمن طويل ومطالعة كتب وقد ال يقدر مع ذلك على إبراز مثله

  
أخربين الشيخ الصاحل تاج الدين حممد املعروف بابن الدوري انه حضر جملس الشيخ رضى اهللا عنه 

ليها فكر حلظة وقد سأله يهودي عن مسألة يف القدر قد نظمها شعرا يف مثانية أبيات فلما وقف ع
يسرية وانشأ يكتب جواا وجعل يكتب وحنن نظن انه يكتب نثرا فلما فرغ تأمله من حضر من 

أصحابه وإذا هو نظم يف حبر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من مائة وأربعة ومثانني بيتا وقد ابرز فيها 
ره وكم من جواب فتوى من العلوم ما لو شرح بشرح جلاء شرحه جملدين كبريين هذا من مجلة بواه

  مل يسبق إىل مثله
  



وأما ذكر دروسه فقد كنت يف حال إقاميت بدمشق ال أفوا وكان ال يهييء شيئا من العلم ليلقيه 
ويورده بل جيلس بعد أن يصلي ركعتني فيحمد اهللا ويثين عليه ويصلي على رسوله صلى اهللا عليه 

ه مث يشرع فيفتح اهللا عليه إيراد علوم وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة مل امسعها من غري
وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدالالت بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونصر بعضها 
وتبني صحته أو تزييف بعضها وإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب ورمبا ذكر اسم ناظمها وهو 

يصري منذ يتكلم إىل أن يفرغ كالغائب مع ذلك جيري كما جيري السيل ويفيض كما يفيض البحر و
عن احلاضرين مغمضا عينيه وذلك كله مع عدم فكر فيه أو روية من غري تعجرف وال توقف وال 

حلن بل فيض اهلي حىت يبهر كل سامع وناظر فال يزال كذلك إىل أن يصمت وكنت أراه حينئذ كأنه 
هابة ما يرعد القلوب وحيري األبصار قد صار حبضرة من يشغله عن غريه ويقع عليه إذ ذاك من امل

والعقول وكان ال يذكر رسول اهللا قط إال ويصلي ويسلم عليه وال واهللا ما رأيت أحدا اشد تعظيما 
لرسول اهللا وال احرص على أتباعه ونصر ما جاء به منه حىت إذا كان ورد شيئا من حديثه يف مسألة 

ويقضي ويفيت مبقتضاه وال يلتفت إىل قول غريه ويرى انه مل ينسخه شيء غريه من حديثه يعمل به 
  من املخلوقني كائنا من كان وقال رضي اهللا عنه كل قائل إمنا حيتج لقوله ال به أال اهللا ورسوله

  
وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمث كأنه قد لقيهم 

 يف املقال مع ذلك احلال ولقد كان درسه الذي يورده حينئذ ورمبا اعتذر إىل بعضهم من التقصري
حينئذ قدر عدة كراريس وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقين عليه كل حاضر 
ا وهم حبمد اهللا خلق كثري مل حيصر عددهم علماء ورؤساء وفضالء من القراء واحملدثني والفقهاء 

  واألدباء وغريهم من عوام املسلمني
  



  الثالث الفصل
يف ذكر معرفته بأنواع أجناس املذكور واملقول واملنقول واملتصور واملفهوم 

  واملعقول
  

أما معرفته بصحيح املنقول وسقيمه فإنه يف ذلك من اجلبال اليت ال ترتقي ذروا وال ينال سنامها قل 
ال وقد عرف حاله من أن ذكر له قول إال وقد أحاط علمه مببتكره وذاكره وناقله واثره أو راو إ

  جرح وتعديل بإمجال وتفصيل
  

حكى من يوثق بنقله انه كان يوما مبجلس وحمدث يقرأ عليه بعض الكتب احلديثية وكان سريع 
القراءة فعارضه الشيخ يف اسم رجل يف سند احلديث قد ذكره القاريء بسرعة فذكر الشيخ أن امسه 

الشيخ فانظر إىل هذا اإلدراك السريع والتنبيه الدقيق فالن خبالف ما قرأ فاعتربوه فوجدوه كما قال 
  .العجيب وال يقدر على مثله إال من اشتدت معرفته وقوي ضبطه

  
وأما ما وهبه اهللا تعاىل ومنحه به من استنباط املعاين من األلفاظ النبوية واألخبار املروية وإبراز 

  .يضاح املخصص للعام واملقيد للمطلقالدالئل منها على املسائل وتبني مفهوم اللفظ ومنطوقه وإ
  

والناسخ للمنسوخ وتبيني ضوابطها ولوازمها وملزوماا وما يترتب عليها وما حيتاج فيه إليها، حىت 
كان إذا ذكر آية أو حديثا وبني معانيه وما أريد به اعجب العامل الفطن من حسن استنباطه ويدهشه 

  ما مسعه أو وقف عليه منه
  

عن احلديث لعن اهللا احمللل واحمللل له فلم يزل يورد فيه وعليه حىت بلغ كالمه فيه ولقد سئل يوما 
  .جملدا كبريا

  
وقل إن كان يذكر له حديث أو حكم فيشاء أن يتكلم عليه يومه امجع إال فعل أو يقرأ حبضرته آية 

  .من كتاب اهللا تعاىل ويشرع يف تفسريها إال وقطع الس كله فيها



  
هللا تعاىل به من معارضة أهل البدع يف بدعتهم أهل األهواء يف أهوائهم وما ألفه يف وأما ما خصه ا

ذلك من دحض أقواهلم وتزييف أمثاهلم وإشكاهلم وإظهار عوارهم وانتحاهلم وتبديد مشلهم وقطع 
 أوصاهلم وأجوبته عن شبههم الشيطانية ومعارضتهم النفسانية للشريعة احلنيفية احملمدية مبا منحه اهللا

تعاىل به من البصائر الرمحانية والدالئل النقلية والتوضيحات العقلية حىت ينكشف قناع احلق وبان مبا 
مجعه يف ذلك ألفه الكذب من الصدق حىت لو أن أصحاا أحياء ووفقوا لغري الشقاء ألذعنوا له 

  .بالتصديق ودخلوا يف الدين العتيق
  

يها أن حيمد اهللا تعاىل على حسن توفيقه هذا اإلمام ولقد وجب على كل من وقف عليها وفهم ما لد
  .لنصر احلق بالرباهني الواضحة العظام

  
حدثين غري واحد من العلماء الفضالء النبالء املمعنني باخلوض يف أقاويل املتكلمني إلصابة الثواب 

الم وانه مل ومتييز القشر من اللباب أن كال منهم مل يزل حائرا يف جتاذب أقوال األصوليني ومعقو
يستقر يف قلبه منها قول ومل ينب له من مضموا حق بل رآها كلها موقعة يف احلرية والتضليل وجلها 

ممعن بتكلف األدلة والتعليل وانه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها يف التشكيك والتعطيل 
ية شيخ اإلسالم وما أورده من حىت من اهللا تعاىل عليه مبطالعته مؤلفات هذا اإلمام امحد ابن تيم

النقليات والعقليات يف هذا النظام فما هو إال أن وقف عليها وفهمها فرآها موافقة للعقل السليم 
وعلمها حىت اجنلى ما كان قد غشيه من أقوال املتكلمني من الظالم وزال عنه ما خاف أن يقع فيه 

  .من الشك وظفر باملرام
  

 فليقف بعني اإلنصاف العرية عن احلسد واالحنراف إن شاء على ومن أراد اختبار صحة ما قلته
خمتصراته يف هذا الشأن كشرح األصبهانية وحنوها وان شاء على مطوالته ك ختليص التلبيس من 
تأسيس التقديس واملوافقة بني العقل والنقل ومنهاج االستقامة واالعتدال فإنه واهللا يظفر باحلق 

  .ان ويزن حينئذ يف ذلك بأصح ميزانوالبيان ويستمسك بأوضح بره
  



ولقد اكثر رضي اهللا عنه التصنيف يف األصول فضال عن غريه من بقية العلوم فسألته عن سبب ذلك 
والتمست منه تأليف نص يف الفقه جيمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة يف اإلفتاء فقال يل ما 

 العلماء املقلدين جاز له العمل بقوله ما مل يتيقن معناه الفروع أمرها قريب ومن قلد املسلم فيها أحد
خطأه وأما األصول فإين رأيت أهل البدع والضالالت واألهواء كاملتفلسفة والباطنية واملالحدة 

والقائلني بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصريية واجلهمية واحللولية واملعطلة واسمة 
لسليمية وغريهم من أهل البدع قد جتاذبوا فيها بأزمة الضالل وبان واملشبهة والراوندية والكالبية وا

يل أن كثريا منهم إمنا قصد إبطال الشريعة املقدسة احملمدية الظاهرة العلية على كل دين وان 
مجهورهم أوقع الناس يف التشكيك يف أصول دينهم وهلذا قل أن مسعت أو رأيت معرضا عن الكتاب 

  .م إال وقد تزندق أو صار على غري يقني يف دينه واعتقادهوالسنة مقبال على مقاال
  

فلما رأيت األمر على ذلك بان يل انه جيب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع 
حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دالئلهم ذبا عن امللة احلنيفية والسنة 

  .الصحيحة اجللية
  

رأيت فيهم أحدا ممن صنف يف هذا الشأن وادعى علوم املقام إال وقد ساعد مبضمون وال واهللا ما 
كالمه يف هدم قواعد دين اإلسالم، وسبب ذلك إعراضه عن احلق الواضح املبني وعن ما جاءت به 

الرسل الكرام عن رب العاملني واتباعه طرق الفلسفة يف االصطالحات اليت مسوها بزعمهم حكميات 
منا هي جهاالت وضالالت وكونه التزمها معرضا عن غريها أصال ورأسا فغلبت عليه وعقليات وإ

حىت غطت على عقله السليم فتخبط حىت خبط فيها عشوا ومل يفرق بني احلق والباطل وإال فاهللا 
اعظم لطفا بعباده أن ال جيعل هلم عقال يقبل احلق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه لكن عدم التوفيق 

وى أوقع من أوقع يف الضالل وقد جعل اهللا تعاىل العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به وغلبة اهل
  العبد الواردات فيفرق به بني ما هو من قبيل احلق

  
وما هو من قبيل الباطل ومل يبعث اهللا الرسل إال إىل ذوي العقل ومل يقع التكليف إال مع وجوده 

 الرسل الكرام عن اهللا تعاىل هذا باطل قطعا يشهد له كل فكيف يقال انه خمالف لبعض ما جاءت به
  عقل سليم لكن ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور



  
قال الشيخ اإلمام قدس اهللا روحه فهذا وحنوه هو الذي أوجب أىن صرفت جل مهي إىل األصول 

  .بة النقلية والعقليةوالزمين إن أوردت مقاالم وأجبت عنها مبا انعم اهللا تعاىل به من األجو
  

قلت وقد أبان حبمد اهللا تعاىل فيما ألف فيها لكل بصري احلق من الباطل وإعانة بتوفيقه حىت رد 
عليهم بدعهم وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدالئل النقلية بالطريقة العقلية حىت جييب عن كل 

ويشهد لصحتها كل عاقل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح 
  .رجيح

  
فاحلمد هللا الذي من علينا برؤيته وصحبته فلقد جعله اهللا حجة على أهل هذا العصر املعرض غالب 
  .أهله عن قليله وكثريه الشتغاهلم بفاين الدنيا عما حيصل به باقي اآلخرة فال حول وال قوة إال باهللا

  
ىل يوم الدين واظهره على كل دين فاحلمد هللا رب لكن اهللا ذو القوة املتني ضمن حفظ هذا الدين إ

  .العاملني
  



  الفصل الرابع
  يف ذكر تعبده

  
أما تعبده رضي اهللا عنه فإنه قل إن مسع مبثله ألنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه حىت انه مل جيعل 

  لنفسه شاغلة تشغله عن اهللا تعاىل ما يراد له ال من أهل وال من مال
  

 متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواظبا على تالوة القرآن العظيم وكان يف ليله
مكررا ألنواع التعبدات الليلية والنهارية وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصالة الفجر 

اإلحرام يأيت بسنتها قبل إتيانه إليهم وكان إذا احرم بالصالة تكاد تتخلع القلوب هليبة إتيانه بتكبرية 
فإذا دخل يف الصالة ترتعد أعضاؤه حىت مييله مينة ويسرة وكان إذا قرأ ميد قراءته مدا كما صح يف 
قراءة رسول اهللا وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من اكمل ما ورد يف صالة الفرض وكان 

فإذا . رخيفف جلوسه للتشهد األول خفة شديدة وجيهر بالتسليمة األوىل حىت يسمع كل من حض
فرغ من الصالة أثىن على اهللا عز وجل هو ومن حضر مبا ورد من قوله اللهم أنت السالم ومنك 

السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام مث يقبل على اجلماعة مث يأيت بالتهليالت الواردات حينئذ مث 
ا اجلماعة مث يدعو اهللا تعاىل يسبح اهللا وحيمده ويكربه ثالثا وثالثني وخيتم املائة بالتهليل كما ورد وكذ

  .له وهلم وللمسلمني أجناس ما ورد
  

اللهم انصرنا وال تنصر علينا وامكر لنا وال متكر علينا واهدنا ويسر اهلدى لنا : "وكان غالب دعائه
اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهني لك خمبتني إليك راغبني إليك راهبني لك مطاويع 

تنا واغسل حوباتنا وثبت حججنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا، يفتتحه وخيتمه ربنا تقبل توبا
  ".بالصالة على النيب مث يشرع يف الذكر

  

وكان قد عرفت عادته ال يكلمه أحد بغري ضرورة بعد صالة الفجر فال يزال يف الذكر يسمع نفسه 
قليب بصره حنو السماء هكذا ورمبا يسمع ذكره من إىل جانبه مع كونه يف خالل ذلك يكثر من ت

  .دأبه حىت ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصالة
  



وكنت مدة إقاميت بدمشق مالزمه جل النهار وكثريا من الليل وكان يدنيين منه حىت جيلسين إىل 
جانبه وكنت امسع ما يتلو وما يذكر حينئذ فرأيته يقرأ الفاحتة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله اعين 

  الفجر إىل ارتفاع الشمس يف تكرير تالوامن 
  

ففكرت يف ذلك مل قد لزم هذه السورة دون غريها فبان يل واهللا اعلم ان قصده بذلك ان جيمع 
بتالوا حينئذ بني ما ورد يف األحاديث وما ذكره العلماء هل يستحب حينئذ تقدمي األذكار الواردة 

 عنه ان يف الفاحتة وتكرارها حينئذ مجعا بني القولني على تالوة القرآن أو العكس فرأى رضي اهللا
  .وحتصيال للفضيلتني وهذا من قوة فطنته وثاقب بصريته

  

  .مث انه كان يركع، فإذا أراد مساع حديث يف مكان آخر سارع إليه من فوره مع من يصحبه
  

أه أرباب املعايش فقل أن يراه أحد ممن له بصرية إال وانكب على يديه يقبلهما حىت انه كان إذا ر
يتخطون من حوانيتهم للسالم عليه والتربك به وهو مع هذا يعطي كال منهم نصيبا وافرا من السالم 

  وغريه
  

وإذا رأى منكرا يف طريقه أزاله أو مسع جبنازة سارع إىل الصالة عليها أو تأسف على فواا ورمبا 
مث يعود إىل مسجده فال يزال تارة يف . هذهب إىل قرب صاحبها بعد فراغه من مساع احلديث فصلي علي

  .إفتاء الناس وتارة يف قضاء حوائجهم حىت يصلي الظهر مع اجلماعة مث كذلك بقية يومه
  

وكان جملسه عاما للكبري والصغري واجلليل واحلقري واحلر والعبد والذكر واألنثى قد وسع على كل 
  رم أحدا بقدرهمن يرد عليه من الناس يرى كل منهم يف نفسه ان مل يك

  

مث يصلي املغرب مث يتطوع مبا يسره اهللا مث اقرأ عليه من مؤلفاته أو غريي فيفيدنا بالطرائف وميدنا 
باللطائف حىت يصلي العشاء مث بعدها كما كنا وكان من اإلقبال على العلوم إىل أن يذهب هوي من 

  .ر اهللا تعاىل ويوحده ويستغفرهالليل طويل وهو يف خالل ذلك كله يف النهار والليل ال يزال يذك
  

وكان رضي اهللا عنه كثريا ما يرفع طرفه إىل السماء ال يكاد يفتر من ذلك كأنه يرى شيئا يثبته بنظره 
  .فكان هذا دابة مدة إقاميت حبضرته



  

فسبحان اهللا ما اقصر ما كانت يا ليتها كانت طالت وال واهللا ما مر على عمري إىل أالن زمان كان 
 من ذلك احلني وال رأيتين يف وقت احسن حاال مين حينئذ وما كان إال بربكة الشيخ رضي احب إىل
  .اهللا عنه

  

  وكان يف كل أسبوع يعود املرضى خصوصا الذين باملارستان
  

واخربين غري واحد ممن ال يشك يف عدالته أن مجيع زمن الشيخ ينقضي على ما رأيته فأي عبادة 
  .وفق من يشاء ملا يشاءوجهاد افضل من ذلك فسبحان امل

  



  الفصل اخلامس
  يف ذكر بعض ورعه

  
كان رضي اهللا عنه يف الغاية اليت ينتهي إليها يف الورع الن اهللا تعاىل أجراه مدة عمره كلها عليه فإنه 

ما خالط الناس يف بيع وال شراء وال معاملة وال جتارة وال مشاركة وال زراعة وال عمارة وال كان 
ملال وقف ومل يكن يقبل جراية وال صلة لنفسه من سلطان وال أمري وال تاجر وال كان ناظرا مباشرا 

مدخرا دينارا وال درمها وال متاعا وال طعاما وإمنا كانت بضاعته مدة حياته ومرياثه بعد وفاته رضى 
إن  ":اهللا عنه العلم اقتداء بسيد املرسلني وخامت النبيني حممد وعلى آله وصحبه أمجعني فإنه قال

العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن أخذ به فقد اخذ 
  ."حبظ وافر

  
وكان ينبه العاقل حبسن املالطفة ودقيق املخاطبة ليختار لنفسه طريقتهم ويسلك سبيلهم وإن كان 

  .ه عقله على طلب األعلىدوا من الطريق من اختاذ املباحان جائز لكن العاقل يدل
  

فأنظر بعني اإلنصاف إىل ما وفق له هذا اإلمام وأجرى عليه ما أقعد عنه غريه وخذل عن طلبه لكن 
لكل شئ سبب وعالمة عدم التوفيق سلب األسباب ومن أعظم األسباب لترك فضول الدنيا التخلي 

  .عن غري الضروري منها
  

وري منها انصبت عليه العواطف اإلهلية فحصل ا كل فلما وفق اهللا هذا اإلمام لرفض غري الضر
فضيلة جليلة خبالف غريه من علماء الدنيا خمتاريها وطالبيها والساعني لتحصيلها فام ملا اختاروا 

مالذها وزينتها ورئاستها انسدت عليهم غالبا طرق الرشاد فوقعوا يف شركها خيبطون خبط عشواء 
 ما يأكلون وال ما يلبسون وال ما يتأولون ما حيصل هلم أغراضهم وحيطبوا كحاطب ليل ال يبالون

الدنيئة ومقاصدهم اخلبيثة اخلسيسة فهم متعاضدون على طلبها يتحاسدون بسببها أجسامهم مليئة 
وقلوم من غريها فارغة وظواهرهم مزخرفة معمورة وقلوم خربة مأسورة، ومل يكفهم ما هم عليه 

  .ا معادين باغضهاحىت اصبحوا قالني رافضه



  
وملا رأوا هذا اإلمام عامل اآلخرة تاركا ملا هم عليه من حتصيل احلطام من الشبه احلرام رافضا الفضل 

املباح فضال عن احلرام حتققوا أن أحواله تفضح أحواهلم وتوضح خفي أفعاهلم وأخذم الغرية 
  .النفسانية على صفام الشيطانية املباينة لصفاته الروحانية

  
فحرصوا على الفتك به أين ما وجدوه ونسوا ام ثعالب وهو أسد فحماه اهللا تعاىل منهم حبراسته 

وصنع له غري مرة كما صنع خلاصته وحفظه مدة حياته ومحاه ونشر له عند وفاته علما يف األقطار مبا 
  .وااله

  



  الفصل السادس
  يف ذكر بعض زهده وجترده وتقاعده عن الدنيا وتبعده

  
هده يف الدنيا ومتاعها فإن اهللا تعاىل جعل ذلك له شعارا من صغره حدثين من أثق به عن شيخه أما ز

قال يل أبوه وهو صيب يعين الشيخ احب إليك أن توصيه وتعده بأنك : الذي علمه القرآن ايد قال
ني درمها، ودفع إيل أربع: قال. إن مل تنقطع عن القراءة والتلقني ادفع إليك كل شهر أربعني درمها

وقال أعطه إياها فإنه صغري ورمبا يفرح ا فيزداد حرصه يف االشتغال حبفظ القرآن ودرسه وقل له 
يا سيدي إين عاهدت اهللا تعاىل أن ال آخذ على : فامتنع من قبوهلا وقال. لك يف كل شهر مثلها

  . العنايةفرأيت إن هذا ال يقع من صيب إال ملا هللا فيه من. القرآن أجرا، ومل يأخذها
  

  .وصدق شيخه فإن عناية اهللا هي اليت أوصلته إىل ما وصل من كل خري من صغريه ال من كرب: قلت
  

ولقد اتفق كل من رآه خصوصا من أطال مالزمته أنه ما رأى مثله يف الزهد يف الدنيا حىت لقد صار 
ى وجهها بل لو ذلك مشهورا حبيث قد استقر يف قلب القريب والبعيد من كل من مسع بصفاته عل

سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ من كان أزهد أهل هذا العصر وأكملهم يف رفض فضول 
  الدنيا وأحرصهم على طلب اآلخرة لقال ما مسعت مبثل ابن تيمية رمحة اهللا عليه

  
 مبثل ما وما اشتهر له ذلك إال ملبالغته فيه مع تصحيح النية وإال فمن رأينا من العلماء قنع من الدنيا

قنع هو منها أو رضي مبثل حالته اليت كان عليها مل يسمع انه رغب يف زوجة حسناء وال سرية حوراء 
وال دار قوراء وال مماليك جوار وال بساتني وال عقار وال شد على دينار وال درهم وال رغب يف 

 رئي ساعيا يف دواب وال نعم وال ثياب ناعمة فاخرة وال حشم وال زاحم يف طلب الرئاسات وال
حتصيل املباحان مع أن امللوك واألمراء والتجار والكرباء كانوا طوع أمره خاضعني لقوله وفعله 

  .وادين أن يتقربوا إىل قلبه مهما أمكنهم مظهرين إلجالله أو أن يؤهل كال منهم يف بذل ماله
  



د أغراه الشيطان بالوقيعة فأين حاله هذه من أحوال بعض املنتسبني إىل العلم وليسوا من أهله ممن ق
فيه بقوله وفعله أترى ما نظروا ببصائرهم إىل صفام وصفاته ومسام ومساته وحتاسدهم يف طلب 

الدنيا وفراغه عنها وحتاشدهم يف االستكثار منها ومبالغته يف اهلرب منها وخدمتهم األمراء واختالفهم 
ربائهم وأترام ومداجام وإظهار تعبدام إىل أبوام وذل األمراء بني يديه وعدم اكتراثه بك

وصدعه إياهم باحلق وقوة جأشه يف حماورم بلى واهللا، ولكن قتلتهم أحلالقه، حالقة الدين ال حالقة 
الشعر، وغطى على أحالمهم حب الدنيا السارقة سارقة العقل ال سارقه البدن حىت أصبحوا قاطعني 

  م يف جلبهامن يأتيهم يف طلبها واصلني من وأصله
  



  الفصل السابع
  يف إيثاره مع فقره وتواضعه

  
كان رضي اهللا عنه مع شدة تركه للدنيا ورفضه هلا وفقره فيها وتقلله منها مؤثرا مبا عساه جيده منها 
قليال كان أو كثريا جليال أو حقريا ال حيتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به وال الكثري فيصرفه 

سعاف به فقد كان يتصدق حىت إذا مل جيد شيئا نزع بعض ثيابه احملتاج إليه فيصل به النظر إليه عن اإل
الفقري وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف و الرغيفني فيؤثر بذلك على نفسه ورمبا خبأمها يف 

كمه وميضي وحنن معه لسماع احلديث فرياه بعضنا وقد دفعه إيل الفقري مستخفيا حيرص أن ال يراه 
  .وكان إذا ورد عليه فقري وآثر املقام عنده يؤثره عند األكل بأكثر قوته الذي جعل برمسه. أحد

  
حدثين الشيخ الصاحل العارف زين الدين علي الو اسطي ما معناه انه أقام حبضرة الشيخ مدة طويلة 

 بالعراقي قال فكان قوتنا يف غالبها انه كان يف بكرة النهار يأتيين ومعه قرص قدره نصف رطل خبزا
فيكسره بيده لقما ونأكل منه أنا وهو مجيعا مث يرفع يده قبلي وال يرفع باقي القرص من بني يدي حىت 

اشبع حبيث أين ال أحتاج إيل الطعام إىل الليل وكنت أرى ذلك من بركة الشيخ مث يبقى إيل بعد 
م من أصناف القرب فيؤيت العشاء اآلخرة حىت يفرغ من مجيع عوائده اليت يفيد الناس ا يف كل يو

بعشائنا فيأكل هو معي لقيمات مث يؤثرين بالباقي وكنت أسأله ان يزيد على أكله فال يفعل حىت إين 
  كنت يف نفسي أتوجع له من قلة أكله

  
وكان هذا دأبنا يف غالب مدة إقاميت عنده وما رأيت نفسي أغين منها يف تلك املدة وال رأيتين أفقر 

  .مها مين فيها
  
حكى غري واحد ما اشتهر عنه من كثرة اإليثار وتفقد احملتاجني والغرباء ورقيقي احلال من الفقهاء و

والقراء واجتهاده يف مصاحلهم وصالم ومساعدته هلم بل ولكل أحد من العامة واخلاصة ممن ميكنه 
  .فعل اخلري معه وإسداء املعروف إليه بقوله وفعله ووجهه وجاهه

  



رأيت وال مسعت بأحد من أهل عصره مثله يف ذلك كان يتواضع للكبري والصغري وأما تواضعه فما 
واجلليل واحلقري والغىن الصاحل والفقري وكان يدين الفقري الصاحل ويكرمه ويؤنسه ويباسطه حبديثه 

املستحلى زيادة على مثله من األغنياء حىت أنه رمبا خدمه بنفسه وأعانه حبمل حاجته جربا لقلبه 
  .بذلك إيل ربهوتقربا 

  
وكان ال يسأم ممن يستفتيه أو يسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولني عريكة ويقف معه حىت يكون 
هو الذي يفارقه كبريا كان أو صغريا رجال أو امرأة حرا أو عبدا عاملا أو عاميا حاضرا أو باديا وال 

 اخلطأ من الصواب بلطف جيبهه وال حيرجه وال ينفره بكالم يوحشه بل جييبه ويفهمه ويعرفه
  .وانبساط

  
وكان يلزم التواضع يف حضوره من الناس ومغيبه عنهم يف قيامه وقعوده ومشيه وجملسه وجملس 

ولقد بالغ معي يف حال إقاميت حبضرته يف التواضع واإلكرام حىت إنه ال يذكرين بامسي بل . غريه
كرام والتبجيل واإلدناء منه حبيث ال يلقبين بأحسن األلقاب ويظهر يل خصوصا بني أصحايب من اإل

يتركين اجلس إال إىل جانبه قصريا كان جملسه أو طويال خاصا أو عاما والزمين يف حال قراءيت 
صحيح البخاري وكان قصدي قراءته على رواية منفردا الستصغاري نفسي عن القراءة هناك 

ا من فوات ذلك الشيخ الراوي مبحضر من الناس ولقصدي تعجيل فراغي منه انتهازا للفرصة وخوف
  .لكونه تفرد بروايته مساعا على أصحاب أىب الوقت السجزي

  
فلما مسع الشيخ بذلك ألزمين قراءته مبجمع كثري من الناس رجاال ونساء وصبيانا وقال ما ينبغي إال 

اءيت على صفة يكون نفعها متعديا إىل املسلمني فتجرد يل حبيث حصل يل مرادي وفوقه من حتصيل قر
له يف عشرين جملسا متوالية مل يتخللها سوى اجلمعة والزمين فيها وحضر القراءة كلها يضبطها 
بنسخة كانت بيده هي أصل ابن ناصر احلافظ يعارض ا نسخة القراءة وكانت اصل الشيخ 

  .املسمى
  



قصد القراءة وأظهر يل من حسن األخالق واملبالغة يف التواضع حبيث أنه كان إذا خرجنا من مرتله ب
حيمل هو بنفسه النسخة وال يدع أحدا منا حيملها عنه وكنت أعتذر إليه من ذلك خوفا من سوء 

  األدب فيقول لو محلته على رأسي لكان ينبغي، أال امحل ما فيه كالم رسول اهللا؟
  

وكان جيلس حتت الكرسي ويدع صدر االس حىت إين ألستحي من جملسه هناك وأعجب من شدة 
اضعه ومبالغته يف إكرامي مبا ال استحق ورفعي عليه يف الس ولوال قراءيت حديث رسول اهللا تو

  .وعظم حرمتها ملا كان ينبغي يل ذلك
  

وكان هذا حاله يف التواضع والتنازل واإلكرام لكل من يرد عليه أو يصحبه أو يلقاه حىت أن كل من 
 حكيته وأكثر من ذلك فسبحان من وفقه وأعطاه لقيه حيكي عنه من املبالغة يف التواضع حنوا مما

  .وأجراه على خالل اخلري وحباه
  



  الفصل الثامن
  يف هيئته ولباسه

  
كان رضي اهللا عنه متوسطا يف لباسه وهيئته ال يلبس فاخر الثياب حبيث يرمق وميد النظر إليه وال 

 يراه الناس فيها من عامل أطمارا وال غليظة تشهر حال ال بسها ومييز من عامة الناس بصفة خاصة
وعابد بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم ومل يكن يلزم نوعا واحدا من اللباس فال 

يلبس غريه بل كان يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر وكانت بذاذة اإلميان عليه ظاهرة ال يرى 
أ ألحد يلقاه وال ملن يرد عليه من متصنعا يف عمامة وال لباس وال مشية وال قيام وال جلوس وال يتهي

  .بلد
  

ومن العجب أىن كنت قد رايته قبل لقيه مبدة فيما يرى النائم وحنن جلوس نأكل طعاما على صفة 
معينة فحال لقييت له ودخويل عليه وجدته يأكل مثل ذلك الطعام على حنو من الصفة اليت رأيت 

  .فأجلسين وأكلنا مجيعا كما رأيت يف املنام
  

ين غري واحد أنه ما رآه وال مسع أنه طلب طعاما قط وال غداء وال عشاء ولو بقي مهما بقي وأخرب
لشدة اشتغاله مبا هو فيه من العلم والعمل بل كان يؤيت بالطعام ورمبا يترك عنده زمانا حىت يلتفت 

 كان خيوض يف إليه وإذا أكل أكل شيئا يسريا، قال وما رأيناه يذكر شيئا من مالذ الدنيا ونعيمها وال
شيء من حديثها وال يسأل عن شيء من معيشتها بل جعل مهته وحديثه يف طلب اآلخرة وما يقرب 

  .إيل اهللا تعاىل
  

وهكذا كان يف لباسه مل يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه بل كان أهله يأتون بلباسه وقت علمهم 
ة حىت تتسخ وال يأمر بغسلها حىت يكون أهله باحتياجه إيل بدل ثيابه اليت عليه ورمبا بقيت عليه مد

  .هم الذين يسألونه ذلك
  



وأخرب أخوه الذي كان ينظر يف مصاحله الدنيوية أن هذا حاله يف طعامه وشرابه ولباسه وما حيتاج إليه 
مما ال بد منه من أمور الدنيا، وما رأيت أحدا كان أشد تعظيما للشيخ من أخيه هذا أعين القائم بأوده 

ن جيلس حبضرته كأن على رأسه الطري وكان يهابه كما يهاب سلطانا، وكنا نعجب منه يف ذلك وكا
من العرف والعادة أن أهل الرجل ال حيتشمونه كاألجانب بل يكون انبساطهم معه فضال : ونقول

 إين أرى منه أشياء ال: عن األجنيب وحنن نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ يف احتشامه واحترامه، فيقول
وكان يسأل عن ذلك فال يذكر منه شيئا ملا يعلم . يراها غريي أوجبت علي أن أكون معه كما ترون

  .من عدم إيثار الشيخ لذلك
  



  الفصل التاسع
  يف ذكر بعض كراماته وفراسته

  
أخربين غري واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته وأنا أذكر بعضها على سبيل االختصار 

  .بعض ما شاهدتهوأبدأ من ذلك ب
  

فمنها اثنني جرى بيين وبني بعض الفضالء منازعة يف عدة مسائل وطال كالمنا فيها وجعلنا نقطع 
  الكالم يف كل مسألة بأن نرجع إىل الشيخ وما يرجحه من القول فيها

  
مث أن الشيخ رضي اهللا عنه حضر فلما مهمنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة 

ما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه يف كل مسأله ويذكر أقوال العلماء مث يرجح منها مسألة ك
ما يرجحه الدليل حىت أتى على آخر ما أردنا أن نسأله عنه وبني لنا ما قصدنا أن نستعلمه منه فبقيت 

  .يف خواطرناأنا وصاحيب ومن حضرنا أوال مبهوتني متعجبني مما كاشفنا به وأظهره اهللا عليه مما كان 
  

وكنت يف خالل األيام اليت صحبته فيها إذا حبث مسأله حيضر يل إيراد فما يستتم خاطري به حىت 
  .يشرع فيورده ويذكر اجلواب من عدة وجوه

  
وحدثين الشيخ الصاحل املقريء أمحد بن احلرميي أنه سافر إىل دمشق قال فاتفق أىن ملا قدمتها مل يكن 

وأنا ال اعرف أحدا من أهلها فجعلت أمشي يف زقاق منها كاحلائر فإذا معي شئ من النفقة البتة 
بشيخ قد أقبل حنوي مسرعا فسلم وهش يف وجهي ووضع يف يدي صرة فيها دراهم صاحلة وقال يل 

انفق هذه اآلن وخلي خاطرك مما أنت فيه فإن اهللا ال يضيعك مث رد على أثره كأنه ما جاء إال من 
ذلك، وقلت لبعض من رأيته من الناس من هذا الشيخ؟ فقال وكأنك ال أجلي فدعوت له وفرحت ب

  .تعرفه هذا ابن تيمية يل مدة طويلة مل أره اجتاز ذا الدرب
  



وكان جل قصدي من سفري إىل دمشق لقاءه فتحققت أن اهللا أظهره علي وعلى حايل فما احتجت 
 احتسب واستدللت فيما بعد عليه بعدها إىل أحد مدة إقاميت بدمشق بل فتح اهللا علي من حيث ال

  .وقصدت زيارته والسالم عليه فكان يكرمين ويسألين عن حايل فامحد اهللا تعاىل إليه
  

وحدثين الشيخ العامل املقريء تقي الدين عبد اهللا ابن الشيخ الصاحل املقريء امحد بن سعيد قال 
 وأنا مثقل مريض فأنزلت يف بعض سافرت إىل مصر حني كان الشيخ مقيما ا فاتفق أين قدمتها ليال

األمكنة فلم ألبث أن مسعت من ينادي بامسي وكنييت فأجبته وأنا ضعيف فدخل إيل مجاعة من 
أصحاب الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم يف دمشق فقلت كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت 

رع بنقلك وما رأينا هذه الساعة فذكروا أن الشيخ أخربنا بأنك قدمت وأنت مريض وأمرنا أن نس
  .أحدا جاء وال أخربنا بشيء، فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي اهللا عنه

  
وحدثين أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتين حىت من اجللوس فلم اشعر إال 

أن والشيخ عند رأسي وأنا مثقل مشتد باحلمى واملرض فدعا يل وقال جاءت العافية، فما هو إال 
  فارقين وجاءت العافية وشفيت من وقيت

  
وحدثين قال كنت قد استكتبت شعرا لبعض من احنرف عن احلق يف الشيخ قد تنقصه فيه وكان 

سبب قول ذلك الشعر أنه نسب إيل قائلة شعر وكالم يدل على الرفض فأخذ الرجل وأثبت ذلك 
حاله بني الناس فتوهم أن الذي عليه يف وجهه عند حاكم من حكام الشرع املطهر فأمر به فشهر 

كان سبب ذلك الشيخ فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر وبقي عندي وكنت رمبا أورد 
بعضه يف بعض األحيان فوقعت يف عدة أشياء من املكروه واخلوف متواترة ولوال لطف اهللا تعاىل يب 

رادي لبعض ذلك الشعر فيها ألتت على نفسي فنظرت من أين دهيت فلم أر لذلك سببا إال إي
فعاهدت اهللا أن ال اتفوه بشيء منه فزال عين أكثر ما كنت فيه من املكاره وبقي بعضه وكان ذلك 
الشعر عندي فأخذته وحرقته وغسلته حىت مل يبق له أثر واستغفرت اهللا تعاىل من ذلك فأذهب اهللا 

مل أزل بعد ذلك يف خري وعافية، عين مجيع ما كنت فيه من املكروه واخلوف وأبدلين اهللا به عكسه و
  .ورأيت ذلك حاال من أحوال الشيخ ومن كرامته على اهللا تعاىل

  



وحدثين أيضا قال أخربين الشيخ ابن عماد الدين املقرئ املطرز قال قدمت على الشيخ ومعي حينئذ 
عد أيام نفقة فسلمت عليه فرد علي ورحب يب وأدناين ومل يسألين هل معك نفقة أم ال، فلما كان ب

ونفدت نفقيت أردت أن اخرج من جملسه بعد أن صليت مع الناس وراءه فمنعين وأجلسين دوم 
فلما خال الس دفع إيل مجلة دراهم وقال أنت اآلن بغري نفقة فارتفق ذه فعجبت من ذلك 
  .وعلمت أن اهللا كشفه على حايل أوال ملا كان معي نفقة وآخرا ملا نفدت واحتجت إىل نفقة

  
وحدثين من ال أمه أن الشيخ رضي اهللا عنه حني نزل املغل بالشام ألخذ دمشق وغريها رجف أهلها 

وخافوا خوفا شديدا، وجاء إليه مجاعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمني فتوجه إىل اهللا مث قال أبشروا 
  .ضها فوق بعضفإن اهللا يأتيكم بالنصر يف اليوم الفالين بعد ثالثة حىت ترون الرؤوس معبأة بع

  
قال الذي حدثين فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ما مضى إال ثالث مثل قوله حىت رأينا رؤوسهم 

  .كما قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض
  

وحدثين الشيخ الصاحل الورع عثمان بن امحد بن عيسى النساج أن الشيخ رضي اهللا عنه كان يعود 
دمشق يف كل أسبوع فجاء على عادته فعادهم فوصل إىل شاب منهم فدعا له املرضى بالبيمارستان ب

فشفي سريعا وجاء إىل الشيخ يقصد السالم عليه فلما رآه هش له وأدناه مث دفع إليه نفقة وقال قد 
شفاك اهللا فعاهد اهللا أن تعجل الرجوع إىل بلدك أجيوز أن تترك زوجتك وبناتك أربعا ضيعة وتقيم 

يده وقال يا سيدي أنا تائب إىل اهللا على يدك وقال الفىت وعجبت مما كاشفين به وكنت هاهنا؟ فقبل 
  .قد تركتهم بال نفقة ومل يكن قد عرف حبايل أحد من أهل دمشق

  
وحدثين من أثق به أن الشيخ رضي اهللا عنه أخرب عن بعض القضاة انه قد مضى متوجها إىل مصر 

ل حال ما اصل إىل البلد قاضيا احكم بقتل فالن رجل معني من احملروسة ليقلد القضاء وأنه مسعه يقو
فضالء أهل العلم والدين قد أمجع الناس على علمه وزهده وورعه ولكن حصل يف قلب القاضي منه 

من الشحناء والعداوة ما صوب له احلكم بقتله فعظم ذلك على من مسعه خوفا من وقوع ما عزم 
احل وحذرا على القاضي أن يوقعه اهلوى والشيطان يف ذلك فيلقى عليه من القتل ملثل هذا الرجل الص

اهللا متلبسا بدم حرام وفتك مبسلم معصوم الدم بيقني وكرهوا وقوع مثل ذلك ملا فيه من عظيم 



املفاسد فأبلغ الشيخ رضي اهللا عنه هذا اخلرب بصفته، فقال إن اهللا ال ميكنه مما قصد وال يصل إىل 
ضي وبني مصر قدر يسري وأدركه املوت فمات قبل وصوهلا كما أجرى اهللا مصر حيا فبقى بني القا

  .تعاىل على لسان الشيخ رضي اهللا عنه
  

قلت وكرامات الشيخ رضي اهللا عنه كثرية جدا ال يليق ذا املختصر اكثر من ذكر هذا القدر منها 
يا غالبها يف دينه وهذا ومن اظهر كراماته أنه ما مسع بأحد عاداه أو غض منه إال وابتلي بعدة بال

  ظاهر مشهور ال حيتاج فيه إىل شرح صفته
  



  الفصل العاشر
  يف ذكر كرمه رضي اهللا عنه

  
كان رضي اهللا عنه جمبوال على الكرم ال يتطبعه وال يتصنعه بل هو له سجيةوقد ذكرت فيما تقدم أنه 

 به كله وكان ال يرد من ما شد على دينار وال درهم قط بل كان مهما قدر على شيء من ذلك جيود
  يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم وال دنانري وال ثياب وال كتب وال غري ذلك

  
بل رمبا كان يسأله بعض الفقراء شيئا من النفقة فإن كان حينئذ متعذرا ال يدعه يذهب بال شئ بل 

  كان يعمد إىل شئ من لباسه فيدفعه إليه وكان ذلك املشهور عند الناس من حاله
  

حدثين الشيخ العامل الفاضل املقرئ أبو حممد عبد اهللا ابن الشيخ الصاحل املقرئ امحد بن سعيد قال 
كنت يوما جالسا حبضرة شيخ اإلسالم ابن تيمية رضي اهللا عنه فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ 

ني واعتم حمتاجا إىل ما يعتم به فرتع الشيخ عمامته من غري أن يسأله الرجل ذلك فقطعها نصف
  .بنصفها ودفع النصف اآلخر إىل ذلك الرجلومل حيتشم للحاضرين عنده

  
قلت ورمبا توهم بعض من حيتاج إىل التفهيم ان هذا الفعل من الشيخ فيه إضاعة املال أو نوع من 

التبذل الذي يشني املروءة وليس األمر كذلك فإنه مل يكن عنده حينئذ معلوم غري ثيابه ورأى أن قطع 
العمامة من بقية لباسه مما يفسده وال حيصل به املقصود ومل يكن عليه وال عنده حينئذ ثوب غري 

صحيح ال حيتاج إليه حىت يدفعه إليه فسارع إىل قطع ما يستغىن ببعضه عن كله فيما وضع له وهو 
ف العمامة فنفع أخاه املسلم وسد حاجته حينئذ ببعضها واستغىن هو بباقيها وهذا هو أكمل التصر

  الصاحل والرشد التام
  

واجلود املذكور املشهور واإليثار بامليسور وأما التبذل الذي فيه نوع إسقاط املروءة فليس من هذا 
القبيل يف شيء بل هذا من املبالغة يف التواضع وعدم رؤية النفس يف حمل االحتشام ورفض إرادة املرء 

  ة شرعا وعقالتعظيم نفسه حبضرة احلاضرين وهذه خصال حممودة مطلوب



  
وقد روي مثل ذلك عن سيد األنام وأكمل اخللق مروءة وعقال وعلما حممد املصطفى انه لبس يوما 

مشلة سوداء هلا حواش بيض وخرج إىل املسجد ومجاعة من املسلمني حضور فرآه إنسان فقال يا 
سدة املكرم ودفعها رسول اهللا أعطين هذه الشملة وكان ال مينع سائال يسأله فرتعها رسول اهللا عن ج

  إىل ذلك
  

الرجل وطفق الناس يلومون ذلك الرجل على ما فعل وكونه سأل النيب وكان حمتاجا إىل ما لبسه 
وقد علم انه ال مينع شيئا يسأله فقال الرجل معتذرا إليهم إين مل أطلبها أللبسها لكن ألجعلها يل كفنا 

  .عند مويت
  

  .هقال الراوي فامسكها عنده حىت كانت كفن
  

وهذا حديث مشهور قد رواه غري واحد من احلفاظ النقلة الثقات وهو من أوضح الدالئل على ما 
  .قلناه بل أبلغ يف اجلود والتواضع وكسر النفس وكرم األخالق

  
وحدثين من أثق به أن الشيخ رضي اهللا عنه كان مارا يوما يف بعض األزقة فدعا له بعض الفقراء 

ن مع الشيخ ما يعطيه فرتع ثوبا على جلده ودفعه إليه وقال بعه مبا وعرف الشيخ حاجته ومل يك
  .تيسر وأنفقه واعتذر إليه من كونه مل حيضر عنده شئ من النفقة

  
وهذا أيضا من املبالغة يف عدم اكتراثه يف غري ما يقرب إىل اهللا تعاىل وجوده بامليسور كائنا ما كان 

  .بحان املوفق من شاء ملا شاءوهذا من أبلغ إخالص العمل هللا عز وجل فس
  

وحدثين من أثق به أن الشيخ رضي اهللا عنه كان ال يرد أحدا يسأله شيئا كتبه بل يأمره أن يأخذ هو 
  .بنفسه ما يشاء منها

  



وأخربين أنه جاءه يوما إنسان يسأله كتابا ينتفع به فأمره أن يأخذ كتابا خيتاره فرأى ذلك الرجل بني 
  شترى بدراهم كثرية فأخذه ومضىكتب الشيخ مصحفا قد ا

  
  .فالم بعض اجلماعة الشيخ يف ذلك فقال أحيسن يب أن امنعه بعد ما سأله دعه فلينتفع به

  
وكان الشيخ رضي اهللا عنه ينكر إنكارا شديدا على من يسأل شيئا من كتب العلم اليت ميلكها 

  .ومينعها من السائل ويقول ما ينبغي أن مينع العلم ممن يطلبه
  
  .من كرمه انه كان ال ينظر مع ذلك إىل جهة امللك والتمول وهذا القدر من كرمه يغىن املقتدي بهو
  



  الفصل احلادي عشر
  يف ذكر قوة قلبه وشجاعته

  
كان رضي اهللا عنه من أشجع الناس وأقواهم قلبا ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه وال أعظم عناء يف 

   بقلبه ولسانه ويده وال خياف يف اهللا لومة الئمجهاد العدو منه كان جياهد يف سبيل اهللا
  

وأخرب غري واحد أن الشيخ رضي اهللا عنه كان إذا حضر مع عسكر املسلمني يف جهاد يكون بينهم 
واقيتهم وقطب ثبام إن رأى من بعضهم هلعا أو رقة أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر 

  وااهدين وإنزال اهللا عليهم السكينةوالظفر والغنيمة وبني له فضل اجلهاد 
  

وكان إذا ركب اخليل يتحنك وجيول يف العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان ويكرب 
  .تكبريا انكى يف العدو من كثري من الفتك م وخيوض فيهم خوض رجل ال خياف املوت

  
عن وصفها، قالوا ولقد كان وحدثوا أم رأوا منه يف فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف 

  .السبب يف متلك املسلمني إياها بفعله ومشورته وحسن نظره
  

وملا ظهر السلطان غازان على دمشق احملروسة جاءه ملك الكرج وبذل له أمواال كثرية جزيلة على 
ان ميكنه من الفتك باملسلمني من أهل دمشق ووصل اخلرب إىل الشيخ فقام من فوره وشجع املسلمني 

  رغبهم يف الشهادة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر واألمن وزوال اخلوفو
  

فانتدب منهم رجال من وجوههم وكربائهم وذوي األحالم منهم فخرجوا معه إىل حضرة السلطان 
فتقدم . غازان فلما رآهم السلطان قال من هؤالء فقيل هم رؤساء دمشق فأذن هلم فحضروا بني يديه

ه أوال فلما أن رآه أوقع اهللا له يف قلبه هيبة عظيمة حىت أدناه وأجلسه، وأخذ الشيخ رضي اهللا عن
الشيخ يف الكالم معه أوال يف عكس رأيه عن تسليط املخزول ملك الكرج على املسلمني وضمن له 



أمواال واخربه حبرمه دماء املسلمني وذكره ووعظه فأجابه إىل ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء 
  .ت ذراريهم وصني حرميهماملسلمني ومحي

  
وحدثين من أثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن املنجا قدس اهللا روحه قال كنت حاضرا مع الشيخ 

حينئذ فجعل يعين الشيخ حيدث السلطان بقول اهللا ورسوله يف العدل وغريه ويرفع صوته على 
حديثه حىت لقد قرب أن السلطان يف أثناء حديثه حىت جثا على ركبتيه وجعل يقرب منه يف أثناء 

تالصق ركبته ركبة السلطان والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ ملا يقول شاخص إليه ال 
يعرض عنه وأن السلطان من شدة ما أوقع اهللا ما يف قلبه من احملبة واهليبة سأل من خيصه من أهل 

منه وال أوقع من حديثه يف قليب حضرته من هذا الشيخ وقال ما معناه إين مل أر مثله وال أثبت قلبا 
وال رأيتين أعظم انقيادا مين ألحد منه فأخرب حباله وما هو عليه من العلم والعمل، فقال الشيخ 

للترمجان قل لغازان انت تزعم انك مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا 
فيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وأبوك وجدك كانا كافرين وما عمال الذي عملت عاهدا فو

  .وفيت وجرت
  

وسأله إن أحببت أن اعمر لك بلد آبائك حران وتنتقل اليه ويكون برمسك فقال ال واهللا ال أرغب 
  .عن مهاجر إبراهيم استبدل به غريه

  
فخرج من بني يديه مكرما معززا قد صنع له اهللا مبا طوى عليه نيته الصاحلة من بذله نفسه يف طلب 

 دماء املسلمني فبلغه ما أراده، وكان ذلك ايضا سببا لتخليص غالب أسارى املسلمني من حقن
  أيديهم وردهم على أهلهم وحفظ حرميهم

  
  .وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة اجلأش

  
وكان يقول لن خياف الرجل غري اهللا إال ملرض يف قلبه فان رجال شكى إىل أمحد بن حنبل خوفه من 

  . فقال لو صححت مل ختف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبكبعض الوالة
  



وأخربين من ال أمه أن الشيخ رضي اهللا عنه حني وشي به إىل السلطان املعظم امللك الناصر حممد 
  :أحضره بني يديه قال فكان من مجلة كالمه

  
به بل قال له بنفس إنين أخربت انك قد أطاعك الناس وأن يف نفسك اخذ امللك، فلم يكترث 

مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال مسعه كثري ممن حضر أنا أفعل ذلك واهللا إن ملكك وملك املغل ال 
فتبسم السلطان لذلك وأجابة يف مقابلته مبا اوقع اهللا له يف قلبه من اهليبة . يساوي عندي فلسني

قلبه من احملبة الدينية ما العظيمة إنك واهللا لصادق وإن الذي وشيء بك إيل كاذب واستقر له يف 
لواله لكان قد فتك به منذ دهر طويل من كثرة ما يلقى إليه يف حقه من األقاويل الزور والبهتان ممن 

  .ظاهر حاله للطغام العدالة وباطنه مشحون بالفسق واجلهالة
  

لني وسعهم ومل يزل املبتدعون أهل األهواء وآكلو الدنيا بالدين متعاضدين متناصرين يف عدوانه باذ
بالسعي يف الفتك به متخرصني عليه بالكذب الصراح خمتلقني عليه وناسبني إليه ما مل يقله ومل ينقله 

  ومل يوجد له به خط وال وجد له يف تصنيف وال فتوى وال مسع منه يف جملس
  

خلقنا ولقد (أتراهم ما علموا أن اهللا سائلهم عن ذلك وحماسبهم عليه أو ما مسعوا قول اهللا تعاىل 
اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني 

  ).وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
  

بلى واهللا ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إيثار الدنيا على اآلخرة والعمل للعاجلة دون اآلجلة 
لكونه مباينهم وخمالفهم لبغضه ورفضه ما احبوا وطلبوا وحمبته ما باينوا فلهذا حسدوه وابغضوه 

ورفضوا، وملا علم اهللا نياته ونيام أىب أن يظفرهم فيه مبا راموا حىت أنه مل حيضر معه منهم أحد يف 
عقد جملس إال وصنع اهللا له ونصره عليهم مبا يظهره على لسانه من دحض حججهم الواهية وكشف 

  .الداهية للخاصة والعامةمكيدم 
  



  الفصل الثاين عشر
من ذكر قوته يف مرضاة اهللا وصربه على الشدائد واحتماله إياها وثبوته 
  على احلق إىل أن توفاه اهللا تعاىل على ذلك صابرا حمتسبا راضيا شاكرا

  
د احلق ال كان رضي اهللا عنه من أعظم أهل عصره قوة ومقاما وثبوتا على احلق وتقريرا لتحقيق توحي

يصده عن ذلك لوم الئم وال قول قائل وال يرجع عنه حلجة حمتج بل كان إذا وضح له احلق يعض 
عليه بالنواجذ وال يلتفت إىل مباين معاند فاتفق غالب الناس على معاداته وجعل من عاداه قد 

  .عراض عن اآلخرةتستروا باسم العلماء والزمرة الفاخرة وهم أبلغ الناس يف اإلقبال على الدنيا واإل
  

وسبب عدوام له أن مقصودهم األكرب طلب اجلاه والرئاسة وإقبال اخللق ورأوه قد رقاه اهللا إىل 
ذروة السنام من ذلك مبا أوقع له يف قلوب اخلاصة والعامة من املواهب اليت منحه ا وهم عنها 

ن الناس حىت ال يفطن م مبعزل فنصبوا عداوته وامتألت قلوم مبحاسدته وأرادوا ستر ذلك ع
فعمدوا إىل اختالق الباطل والبهتان عليه والوقوع فيه خصوصا عند األمراء واحلكام وإظهارهم 

اإلنكار عليه ما يفيت به من احلالل واحلرام فشققوا قلوب الطغام مبا إجترحوه من زور الكالم ونسوا 
 قلته حبق أو بذام فيجازي احملق دار ان لكل قول مقاما أي مقام بني يدي أحكم احلكام يسأله هل

فبعضهم صبا إىل أقواهلم تقليدا وصار يف حق هذا اإلمام جبارا عنيدا . السالم واملبطل دار االنتقام
أحس بذلك من العامة قوم قد أصبحوا للحكام عبيدا وتصوروا أن أخذهم بزمام حصول املال يكون 

  .بقنيشديدا فأصبحوا وهم هلم مصدقني ويف طاعتهم مست
  

  .فاجتمع من هذا التركيب العتديد حبيث عاداه اكثر السادات والعبيد كل حبسب غرضه الفاسد
  

وهو مع ذلك كلما رأى حتاشدهم يف مباينته وتعاضدهم يف مناقضته ال يزداد إال للحق انتصارا 
  .ولكثرة حججه وبراهينه إال إظهارا

  



 دبره فرارا ولقد قصد أعداؤه الفتك به مرارا ولقد سجن أزمانا وأعصارا وسنني وشهورا ومل يوهلم
وأوسعوا حيلهم عليه إعالنا وإسرارا فجعل اهللا حفظه منهم له شعارا ودثارا ولقد ظنوا أن يف حبسه 
مشينة فجعله اهللا له فضيلة وزينة وظهر له يوم موته ما لو رآه واده أقر به عينيه فإن اهللا تعاىل لعلمه 

ن اخللق للقدوم على احلق امجل حلله كونه حبس على غري جريرة وال بقرب اجله ألبسه الفراغ ع
  .جرمية بل على قوة يف احلق وعزمية

  
هذا مع ما نشر اهللا له من علومه يف اآلفاق ور بفنونه البصائر واألحداق ومأل مبحاسن مؤلفاته 

 من رب السماء الصحف واألوراق كبتا ورغما لألعداء أهل البدع املضلة واألهواء وصنعا عظيمة
  .لعوائده خلاصة األولياء أهل احملبة والوالء

  



  الفصل الثالث عشر
يف أن اهللا جعله حجة يف عصره ومعيارا للحق والباطل ومريد االجل وغري 

  مؤثر العاجل
  

وهذا امر قد اشتهر وظهر فإنه رضي اهللا عنه ليس له مصنف وال نص يف مسألة وال فتوى إال وقد 
حه الدليل النقلي والعقلي على غريه وحترى قول احلق احملض فربهن عليه بالرباهني اختار فيه ما رج

القاطعة الواضحة الظاهرة حبيث إذا مسع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه ا وجيزم بأا احلق املبني 
ئل من وتراه يف مجيع مؤلفاته إذا صح احلديث عنده يأخذ به ويعمل مبقتضاه ويقدمه على قول كل قا

  عامل وجمتهد
  

وإذا نظر املنصف اليه بعني العدل يراه واقفا مع الكتاب والسنة ال مييله عنهما قول أحد كائنا من 
كان وال يراقب يف االخذ بعلومهما أحدا وال خياف يف ذلك امريا وال سلطانا وال سوطا وال سيفا وال 

طوىل وعامل بقوله تعاىل فإن تنازعتم يف يرجع عنهما لقول أحد وهو متمسك بالعروة الوثقى واليد ال
  شئ فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم االخر ذلك خري وأحسن

  
  .تأويال وبقوله تعاىل وما اختلفتم فيه من شئ فحكمة إىل اهللا

  
اإلمعان وما مسعنا انه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما أشتهر عنه من كثرة متابعته للكتاب والسنة و

يف تتبع معانيهما والعمل مبقتضامها وهلذا ال يرى يف مسألة اقواال للعلماء إال وقد أفىت بأبلغها موافقة 
  للكتاب والسنة وحترى األخذ بأقومها من جهة املنقول واملعقول

  
ه وملا من اهللا عليه بذلك جعله حجة يف عصره ألهله حىت إن أهل البلد البعيد عنه كانوا يرسلون إلي

باالستفتاء عن وقائعهم ويعولون عليه يف كشف ما التبس عليهم حكمه فيشفى غلتهم بأجوبته 
املسددة ويربهن على احلق من أقوال العلماء املقيدة حىت إذا وقف عليها كل حمق ذو بصرية وتقوى 

الفته يف ممن قد وفق لترك اهلوى أذعن بقبوهلا وبان له حق مدلوهلا وإن مسع عن أحد من أهل وقته خم



حقه املشهور يكون ممن قد ظهر عليه للخاصة وللعامة فعل الشرور واالشتغال بترهات الغرور ومن 
أراد حتقيق ما ذكرته فليمعن النظر ببصريته فإنه حينئذ ال يرى عاملا من أي أهل بلد شاء موافقا هلذا 

  ل حمفل ومقام إال وراءه مناإلمام معترفا مبا منحه اهللا تعاىل من صنوف االهلام مثنيا عليه يف ك
  

اتبع علماء بلده للكتاب والسنة وأشغلهم بطلب اآلخرة وأرغبهم فيها وابلغهم يف اإلعراض عنها 
وأمهلهم هلا وال يرى عاملا خمالفا له منحرفا عنه ملتبسا بالشحناء له إال وهو من أكربهم مة يف مجع 

طلبهم مسعة وأشهرهم عند ذي اللب أحواال ردية الدنيا وأوسعهم حيال يف حتصيلها وأكثرهم رياء وأ
  وأشدهم على ذوي احلكم والظلم دهاء ومكرا وابسطهم يف الكذب لسانا

  
وإن نظر إىل حمبيه ومبغضيه من العوام رآهم كما وصفت من اختالف القبيلني االولني ولقد أمعنت 

د منهما ومن ارتاب يف ذلك فكري ونظري فيما ذكرته فرأيته كما وصفته ال واهللا ما أحترج يف أح
فليعترب هو بنفسه فإنه يراه كذلك إن أزاح عنه غطاء اهلوى وما كان ذلك كذلك إال ملا علم اهللا 
سبحانه من حسن طوية هذا اإلمام وإخالص قصده وبذل وسعه يف طلب مرضاة ربه ومتابعة سنة 

  .نبيه صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه
  



  رالفصل الرابع عش
  يف ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه

  
  أخربين غري واحد ممن كان حاضرا بدمشق حني وفاته رضي اهللا عنه

  

قالوا إن الشيخ قدس اهللا روحه مرض أياما يسرية وكان إذ ذاك الكاتب مشس الدين الوزير بدمشق 
 ذلك فلما جلس عنده احملروسة فلما علم مبرضه استأذن يف الدخول عليه لعيادته فأذن الشيخ له يف

اخذ يعتذر له عن نفسه ويلتمس منه أن حيله مما عساه أن يكون قد وقع منه يف حقه من تقصريأو 
. غريه، فأجابه الشيخ رضي اهللا عنه بأين قد أحللتك ومجيع من عاداين وهو ال يعلم أين على احلق

لكونه فعل ذلك مقلدا غريه وقال ما معناه إين قد أحللت السلطان امللك الناصر من حبسه إياي 
وقد أحللت كل . معذورا ومل يفعله حلظ نفسه بل ملا بلغه مما ظنه حقا من مبلغة واهللا يعلم انه خبالفه

  .واحد مما كان بيين وبينه إال من كان عدوا هللا ورسوله
  

يف إىل رمحة قالوا مث إن الشيخ رضي اهللا عنه بقي إىل ليلة االثنني العشرين من ذي القعدة احلرام وتو
اهللا تعاىل ورضوانه يف بكرة ذلك اليوم وذلك من سنة مثان وعشرين وسبع مئة وهو على حاله جماهدا 
يف ذات اهللا تعاىل صابرا حمتسبا مل جينب ومل يهلع ومل يضعف ومل يتتعتع بل كان رضي اهللا عنه إىل حني 

  .وفاته مشتغال باهللا عن مجيع ما سواه
  

ع الناس مبوته فلم يبق يف دمشق من يستطيع ائ للصالة عليه وأرادة إال قالوا فما هو إال أن مس
حضر لذلك وتفرغ له حىت غلقت األسواق بدمشق وعطلت معايشها حينئذ وحصل للناس مبصابه 

أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبام وخرج األمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء واألتراك 
  . والصبيان من اخلواص والعوامواألجناد والرجال والنساء

  

قالوا ومل يتخلف أحد من غالب الناس فيما اعلم إال ثالثة انفس كانوا قد اشتهروا مبعاندته فاختفوا 
  .من الناس خوفا على أنفسهم حبيث غلب على ظنهم ام مىت خرجوا رمجهم الناس فاهلكوهم

  

  .فغسل رضي اهللا عنه وكفن
  



 اخلاصة والعامة على املاء املنفصل عن غسله حىت حصل لكل قالوا وازدحم من حضر غسله من
  .واحد منهم شيء قليل

  

مث أخرجت جنازته فما هو إال أن رآها الناس فأكبوا عليها من كل جانب كال منهم يقصد التربك ا 
حىت خشي على النعش أن حيطم قبل وصوله إىل إىل القرب فأحدق ا األمراء واألجناد واجتمع 

 فمنعوا الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها وعليهم من اختناق بعضهم وجعلوا األتراك
يردوم عن اجلنازة بكل ما ميكنهم وهم ال يزدادون إال إزدحاما وكثرة حىت أدخلت جامع بين أمية 

احملروس ظنا منهم أنه يسع الناس فبقي كثري من الناس خارج اجلامع وصلي عليه رضي اهللا عنه يف 
امع مث محل على أيدي الكرباء واألشراف ومن حصل له ذلك من مجيع الناس إىل ظاهر دمشق اجل

  .ووضع بأرض فسحة متسعة األطراف وصلى عليه الناس
  

قال أحدهم وكنت أنا قد صليت عليه يف اجلامع وكان يل مستشرف على املكان الذي صلى فيه 
 فأشرفت عليهم حال الصالة وجعلت انظر عليه بظاهر دمشق فأحببت أن أنظر إىل الناس وكثرم

  .ميينا ومشاال وال أرى أواخرهم بل رأيت الناس قد طبقوا تلك األرض كلها
  

. واتفق مجاعة من حضر حينئذ وشاهد الناس واملصلني عليه على ام يزيدون على مخسمائة ألف
زة االمام امحد بن حنبل رضي وقال العارفون بالنقل والتاريخ مل يسمع جبنازة مبثل هذا اجلمع إال جنا

  .اهللا عنه
  

مث محل بعد ذلك إىل قربه فوضع وقد جاء الكاتب مشس الدين الوزير ومل يكن حاضرا قبل ذلك 
  .فصلى عليه أيضا ومن معه من األمراء والكرباء ومن شاء اهللا من الناس

  

وتعظيم الناس هلا وتوقريهم إياها ومل ير جلنازة أحد ما رئي جلنازته من الوقار واهليبة والعظمة واجلاللة 
وتفخيمهم أمر صاحبها وثنائهم عليه مبا كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة واإلعراض 

عن الدنيا واالشتغال باآلخرة والفقر واإليثار والكرم واملروءة والصرب والثبات والشجاعة والفراسة 
هللا وأعداء رسوله واملنحرفني عن دينه والنصر هللا واإلقدام والصدع باحلق واإلغالظ على أعداء ا

ولرسوله ولدينه وألهله والتواضع ألولياء اهللا والتذلل هلم واإلكرام واإلعزاز واالحترام جلنام وعدم 



االكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاا وشدة الرغبة يف اآلخر واملواظبة على طلبها حىت لتسمع 
  .والنساء والصبيان، وكل منهم يثىن عليه مبا يعلمه من ذلكذلك وحنوه من الرجال 

  

  .ودفن يف ذلك اليوم رضي اهللا عنه أعاد علينا من بركاته
  

  .مث جعل الناس يتناوبون قربه للصالة عليه من القرى واألطراف واألماكن والبالد مشاة وركبانا
  

جوامعه وجمامعه خصوصا ارض مصر وما وصل خرب موته إىل بلد فيما نعلم إال وصلي عليه يف مجيع 
  .والشام والعراق وتربيز والبصرة وقراها وغريها

  

وختمت له اخلتمات الكثرية يف الليايل واأليام يف أماكن كثرية مل يضبط عددها خصوصا بدمشق 
احملروسة ومصر والعراق وتربيز والبصرة وغريها حىت جعل كثري من الناس القراءة له ديدنا هلم 

  بعة الشريفة على الناس لقراءة القران ايد وإهدائه له وظيفة معتادةأديرت الر
  

  وقد رثاه كثري من الفضالء بقصائد متعددة وال يسع هذا املختصر ذكرها
  

وذلك ملا وجب للشيخ رضي اهللا عنه عليهم من احلق يف إرشادهم إىل احلق واملنهج املستقيم باألدلة 
 خصوصا يف أصول الدين فإن اهللا انعم على الناس يف هذا الزمان الواضحة اجللية النقلية والعقلية

الذي قد ظهرت فيه البدع فأميتت السنن وصار أغلب أهله ممرجني يف البدع واحلرام من حيث ال 
  .يشعرون ومن حيث ال يعلمون

  

اده عن ومن اهللا عليهم مبا وفقه له من إيضاح أصول الدين وتبيني احلق احملض واالعتقاد العدل وإفر
غريه من البدع والضالالت بأمور مل يسبق إىل مثلها وإظهارها على لسانه مبا أورده من ذلك يف 

مؤلفاته ومصنفاته وقواعده املطابقة للحق وتقريراته وما أبرزه من احلجج والرباهني الظاهرة املوافقة 
ثله وما أظهره وأورده من كثرة للمعقول واملنقول مما مل يتمكن أحد من املتكلمني واملناظرين اإلتيان مب

  .الدالئل العقلية بعد النقلية حىت قطع به مجيع املبتدعني وكشف به عوار حجج الشاكني املشككني


