
 رشخًخ االيبو اثٍ انمٛى

 سزًّ هللا رؼبنٗ  



أثٕ ػجذهللا شًس انذٍٚ دمحم ثٍ أثٙ ثكش ثٍ إٔٚة ثٍ سؼذ ثٍ زشٚض ثٍ 

سػٙ ثى انذيشمٙ انسُجهٙ انشٓٛش ثبثٍ لٛى اندٕصٚخ   .يكٙ صٚذ انذٍٚ انضُّ

 .  ٔاشزٓش ـ سزًّ هللا ـ ثإ ثٍ لٛى اندٕصٚخ 

ٔلٛى اندٕصٚخ ْٕ ٔانذِ ـ سزًّ هللا ـ فمذ كبٌ لًٛب ػهٗ انًذسسخ 

اندٕصٚخ ثذيشك يذح يٍ انضيٍ ، ٔاشزٓش ثّ رسٚزّ ٔزفذرٓى يٍ ثؼذ 

 .  انزسًٛخرنك ، ٔلذ شبسكّ ثؼض أْم انؼهى ثٓزِ 

 ْزِ انًذسسخ  ثبنجضٔسٚخ انًسًٗ لذًٚب سٕق انمًر ، ٔرمغ 

 صبسداخزهس خٛشآَب يؼظًٓب ٔثمٙ يُٓب اٌٜ ثمٛخ ثى ٔلذ 

 .  ْـ 1372سُخ يسكًخ إنٗ  



ٔنذ فٙ انٕٛو انسبثغ يٍ شٓش صفش نؼبو 

 ْـ 691

    

 ٔلٛم أَّ ٔنذ فٙ صسع            

 ... ٔلٛم فٙ ديشك                



ٔكبٌ ـ سزًّ هللا رؼبنٗ ـ را ػجبدح : لبل اثٍ سخت ـ سزًّ هللا ـ 

ٔرٓدذ ٔطٕل صالح إنٗ انغبٚخ انمصٕٖ ، ٔرأنّ ٔنٓح ثبنزكش 

ٔشغف ثبنًسجخ ، ٔاإلَبثخ ٔاالسزغفبس ٔاالفزمبس إنٗ هللا ٔاالَكسبس 

نّ ، ٔاإلطشاذ ثٍٛ ٚذّٚ ٔػهٗ ػزجخ ػجٕدٚزّ ، نى أشبْذ يثهّ فٙ 

 رنك ٔال سأٚذ أٔسغ يُّ ػهًبً ، ٔال أػشف ثًؼبَٙ 

 انمشآٌ ٔانسُخ ٔزمبئك اإلًٚبٌ يُّ ، 

 ٔنٛس ثًؼصٕو ، ٔنكٍ نى أس

 ..فٙ يؼُبِ يثهّ   ٔلذ ايزسٍ ٔأٔر٘ يشاد  



ٔزجس يغ انشٛخ رمٙ انذٍٚ فٙ انًشح األخٛشح ثبنمهؼخ 

ٔكبٌ فٙ يذح . يُفشدا ػُّ ٔنى ٚخشج إال ثؼذ يٕد انشٛخ 

زجسّ يُشغال ثزالٔح انمشآٌ ثبنزذثش ٔانزفكش ففزر ػهّٛ يٍ 

رنك خٛش كثٛش ٔزصم نّ خبَت ػظٛى يٍ األرٔاق 

انصسٛسخ ، ٔرسهظ ثسجت رنك ػهٗ انكالو فٙ  ٔانًٕاخٛذ

ٔرصبَٛفّ  غٕايضٓىػهٕو أْم انًؼبسف ٔانذخٕل فٙ 

 .  يًزهئخ ثزنك 



ال أػشف فٙ ْزا انؼبنى فٙ : ) ٔلبل اثٍ كثٛش ـ سزًّ هللا ـ 

صيبَُب أكثش ػجبدح يُّ ، ٔكبَذ نّ طشٚمخ فٙ انصالح ٚطٛهٓب خذا 

، ًٔٚذ سكٕػٓب ٔسدٕدْب ، ٔٚهٕيّ كثٛش يٍ أصسبثّ فٙ ثؼض 

 (األزٛبٌ فال ٚشخغ ٔال ُٚضع ػٍ رنك ـ سزًّ هللا رؼبنٗ ـ 
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 .يسأنخ انطالق انثالس ثهفظ ٔازذ 

ٔركش اثٍ زدش ـ سزًّ : فزٕاِ ثدٕاص انًسبثمخ ثغٛش يسهم * 

ٔيب ثًخ دنٛم ػهٗ انشخٕع ، .  هللا ـ أَّ سخغ ػٍ ْزِ انفزٕٖ 

 .  ٔهللا أػهى ثبنصٕاة ، ٔلٕنّ ْٕ انصٕاة انًٕافك نهذنٛم 

 .إَكبسِ شذ انشزبل إنٗ لجش انخهٛم * 

 .يسأنخ انشفبػخ ٔانزٕسم ثبألَجٛبء * 



اجفقث كلمة المؤرخيه على أن جاريخ اللقاء كان منذ سنة 

هـ وهي السنة الحي الحي عاد فيها شيخ اإلسالم ـ 712

رحمه هللا ـ مه مصز إلى دمشق واسحقز فيها إلى أن مات 
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هـ ولت أذان العشاء 751/7/13توفً ـ رحمه هللا ـ فً لٌلة الخمٌس

 .وبه كمل من العمر ستون سنة 

وصلً علٌه فً الجامع األموي ثم بجامع جراح ولد ازدحم الناس 

 .للصالة علٌه 



 
لوجدنا أنفسنا أمام  –رحمه هللا تعالً  –لو أردنا أن نستعرض ألوال العلماء فً اإلمام المٌم 

 :  ومن ذلن , وال نستطٌع أن نستمصٌها , سٌل عظٌم من األلوال 

وبالحدٌث , وإلٌه فٌها المنتهى, وبأصول الدٌن , كان عارفا بالتفسٌر ال ٌجارى فٌه 

,  وال ٌلحك فً ذلن و وبالفمه وأصوله , ودلائك االستنباط فٌه ,ومعانٌه وفمهه 

وكالم أهل التصوف وإشاراتهم . وبعلم الكالم , وله فٌها الٌد الطولً, وبالعربٌة 

 .ودلائمهم 
ولهج , وتأله , وطول صالة إلى الغاٌة المصوى , ذا عبادة وتهجد  –وكان رحمه هللا 

واإلطراح , واالنكسار له ,واالفتمار إلى هللا تعالى , وشغف بالمحبة وباإلنابة , بالذكر 

وال رأٌت أوسع منه علما وال , لم أشاهد مثله فً ذلن , بٌن ٌدٌه على عتبة عبودٌته 

لكن لم أَر , ولٌس هو بالمعصوم , وحمائك اإلٌمان , أعرف بمعانً المرآن والسنة 

 .  فً معناه مثله 
 



 :  ولال اإلمام الحافظ الذهبً  -

 :  ولال الحافظ ابن كثٌر  -

ولما عاد ابن تٌمٌة ، ال سٌما علم التفسٌر والحدٌث واألصلٌن ، برع فً علوم متعددة 

فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من ، هـ الزمه إلى أن مات  712من مصر سنة 

وكثرة ، مع كثرة الطلب لٌال نهارا ، فصار فرٌدا فً بابه فً فنون كثٌرة ، االشتغال 

وال ، وال ٌؤذٌه ، ال ٌحسد أحدا ، وكان حسن القراءة والخلق و كثٌر التودد ، االبتهال 

 .وال أعرف فً هذا العالم فً زماننا أكثر عبادة منه ، ٌحقد على أحد 
 

،  وٌجٌد تقرٌره ، وكان ٌشتغل فً الفقه ، عنً بالحدٌث ومتونه وبعض رجاله 

 .ونشر العلم ، وتصدر لالشتغال ، وفً األصلٌن ، وبالنحو وٌدرٌه 



 :  ولال ابن ناصر الدٌن الدمشمً  -

,  وخاصة التفسٌر واألصول من المنطوق والمفهوم , وكان ذا فنون من العلوم 

ابن المٌم : للت أمام شٌخنا المزي : أبوبكر دمحم بن المحب فٌما وجد بخطه : ولال 

 .هو فً هذا الزمن كابن خزٌمة فً زمانه : فمال . فً درجة ابن خزٌمة 

 :  ولال الماضً برهان الدٌن الزرعً  -

وكتب بخطه ما ال ٌوصف , درس بالصدرٌة وأم بالجوزٌة , ما تحت أدٌم السماء أوسع علما منه 

ومطالعته , وكان شدٌد المحبة للعلم وكتابته , وصنف تصانٌف كثٌرة جدا فً أنواع العلوم , كثرة 

 .والتنى من الكتب ما ال ٌحصل لغٌره , والتناء كتبه , وتصنٌفه 

 :  ولال الحافظ ابن حجر  -

 .عارفا بالخالف ومذاهب السلف, واسع العلم , كان جرئ الجنان 

 :  ولال الشوكانً  -

, صادعا بالحك , غٌر معول على الرأي , معجبا بالعمل بها , كان متمٌدا باألدلة الصحٌحة 

 ال ٌحابً فٌه أحدا



 كتاب نفٌس لل نظٌره, بل هو فرٌد فً مٌدانه, 

 جمع فٌه المصنف ما ٌتعلك بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص من لول, أو فعل, أو تمرٌر

 فالكتاب موضوعه . 

 حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكل ما تحتوٌه هذه اللفظة من معنى, 

 لكن المصنف استخرج من هذه السٌرة العطرة 

 فمًها تارة, 

 وحالاًل وحراًما تارة, 

 وآدابًا تارة, وتوحًٌدا تارة, 

 .  وتوجٌهات وتعلٌمات تارة أخرى



 :منهجه فً التألٌف

 

وطرٌمة المصنف واضحة كل الوضوح, ومنهجه بٌن ال خفاء فٌه 

وال لبس, فمد سلن طرٌمة المحدثٌن فً التصحٌح, والتضعٌف, ثم 

 استنبط مسائل الفمه من الرواٌات الراجحة, تارًكا الضعٌف, 

وإن كان لد أخذ به جمع من األعالم, فهو ٌسٌر مع الدلٌل حٌث 

سار, ولد أودع فً كتابه هذا من المسائل الدلٌمة, والنكت العمٌمة 

 .التً ـ نادًرا ـ ما توجد فً كتاب واحد


