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 هذا الكتاب 

حتاول هذه الرواية من خالل األدلة والوثائق الكثرية إثبات 

اجلنايات التي جناها ابن تيمية عىل اإلسالم األصيل، سواء من ناحية 

تشوهيه للعقائد يف اهلل التي هي أصل أصول الدين، والتي حوهلا إىل 

تشوهيه للرسالة والرسل  عقائد جتسيم وتشبيه ووثينة.. أو من ناحية 

ومن يتعلق هبم من أولياء اهلل وأصفيائه.. أو من ناحية رصاعه مع 

 األمة بل مع البرشية، ونرشه للفتن بينها.. 

ذلك أن ابن تيمية ليس جمرد رجل عاش يف القرن السابع  

اهلجري، ثم مات بعدها مثله مثل سائر الناس.. بل هو رجل ال يزال  

ل حمل، ونسمع به يف كل مكان، وتتحدث عنه  يعيش بيننا، نراه يف ك 

 كل القنوات، وتغرد به كل األلسنة..
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 املقدمة 

والدخن  ال يمكن للصادقني الذين يريدون أن يقفوا بحزم يف مواجهة الدجل 

والتحريف الذي علق هبذا الدين، فحوله من دين سامحة إىل دين عنف، ومن دين رمحة إىل  

دين قسوة، ومن دين عقل إىل دين خرافة، ومن دين حضارة إىل دين ختلف؛ أن يقف صامتا  

 أو حياديا أو سلبيا أمام شخصية حمورية خطرية كشخصية ابن تيمية. 

القرن السابع اهلجري، ثم مات بعدها مثله مثل  فابن تيمية ليس جمرد رجل عاش يف  

سائر الناس.. بل هو رجل ال يزال يعيش بيننا، نراه يف كل حمل، ونسمع به يف كل مكان،  

 وتتحدث عنه كل القنوات، وتغرد به كل األلسنة..  

إننا نراه يف كل كنيسة حترق، أو مسجد هيدم، أو سوق تفجر، أو أعناق تقطع، أو  

 . أحرار يستعبدون

ونسمعه يف كل تلك القنوات التي حولت الدين إىل خرافة وشعوذة وبداوة..  

مرعاها إىل هبائم ال عقول هلا، ومجادات ال مشاعر    يفوحولت عقول املاليني الذين يعلفون  

هلا، وإمعات ال هم هلا إال السري خلف راعي القطيع.. وراعي القطيع ليس سوى ابن تيمية  

 وتالميذ ابن تيمية. 

ا نالحظه يف مكتباتنا وجامعاتنا ومؤمتراتنا التي تسبح بحمده آناء اهلل وأطراف  وهكذ

النهار.. فكلهم خيضعون له، ويسجدون بني يديه.. وويل ثم ويل ملن تسول له نفسه أن  

 يفكر يف االعرتاض عليه أو انتقاده أو احلط من قدره الذي ال يضاهيه أي قدر. 

ي صارت علام عىل ابن تيمية صادقة عليه  الت ولذلك فإن كلمة ]شيخ اإلسالم[

صدقا مطلقا .. فاإلسالم الذي نراه بعنفه ومهجيته وبداوته وختلفه هو إسالم ابن تيمية، ال  

.. فابن تيمية هو شيخ هذا النوع من اإلسالم، وهو منظره ورائده وله  إسالم رسول اهلل 

 وحده احلق يف احلديث عنه. 
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أولئك الصادقني من أمته الذين أخذوا الدين من   وإسالم أما إسالم رسول اهلل 

منابعه األصيلة ال من منابعه املسمومة.. فهو إسالم خمتلف متاما.. ألنه ينطلق من العقل ال  

من اخلرافة، ومن القرآن ال من اهلوى، ومن الصادقني من السابقني ال من اليهود وتالميذ  

 اليهود. 

تواجه هذا اإلسالم التيمي املزيف باإلسالم  وبناء عىل هذا حاولت هذه الرواية أن 

املحمدي األصيل.. وأن تعقد املحاكمة ألطروحات ابن تيمية من خالل ذلك اإلسالم  

املقدس الذي مثله كبار أعالم األمة، والذين وقفوا يف وجه ابن تيمية يف عرصهم، ويف كل  

 العصور. 

  ارئ حتى ال أفسد عليه التي لن أحكيها للقـ وقد حاولت عرب األحداث املختلفة 

ركز عىل ثالث هتم كربى وجهت البن تيمية، وتوجه لكل من  متعة املتابعة لألحداث ـ أن أ

 تأثر به، وهي: 

اتفق كل من انتقد ابن تيمية من العلامء  ، والتي  التجسيم والتشبيه: هتمة  التهمة األوىل 

التحريف اخلطري الذي أجراه ابن ا، وهي تتعلق بذلك املعارصين له أو غريهم عىل رميه هب

تيمية عىل عقائد اإلسالم التنزهيية، حيث عمد إىل ذلك الرتاث السلفي احلديثي الذي كاد  

يندثر يف عرصه، فأحياه، ونظر له، وطاله بكثري من الزخارف.. وذلك الرتاث الذي تركه  

ثة املزيد من احلياة..  هو الذي أعاد له ابن عبد الوهاب احلياة.. ثم أعادت له السلفية احلدي

فنسيت عقيدة التنزيه، وحتولت العقيدة اإلسالمية يف اهلل إىل عقيدة جتسيمية ممتلئة بالتشبيه  

 والوثنية. 

، وهي هتمة تتعلق بموقف ابن تيمية من رسل  هتمة النصب والعداوة:  التهمة الثانية 

صنوف الوالء هلم..   اهلل وأوليائه وأصفيائه الذين أمرنا بمحبتهم وتعظيمهم وتقديم كل

لكن ابن تيمية حارب ذلك كله.. فهون من شأن األنبياء وجوز عليهم املعايص بأنواعها،  
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  بل جوز عليهم الكفر نفسه.. ثم راح إىل تلك العالقات التي مجعت بني األمة ونبيها 

 ليقطعها، بل حيوهلا إىل بدعة وضاللة ورشك..  

التي ال نزال نعيش آثارها، وهي ما نرشه  وهي  ، هتمة الرصاع والفتنة: التهمة الثالثة 

ابن تيمية من قيم الرصاع بني مذاهب األمة ومدارسها وطوائفها وشعوهبا وأدياهنا.. والتي  

أزالت عن اإلسالم صورته السمحة اجلميلة، وحولته إىل دين عنف وقتل ومصادرة  

 للحريات. 

ترتبط بكل ما يرتبط بالدين من مجيع جوانبه.. أما األوىل، فتتعلق  مجيعا هذه التهم  و

بتشويه ابن تيمية للعقائد يف اهلل التي هي أصل أصول الدين.. وأما الثانية فتتعلق بتشوهيه  

للرسالة والرسل ومن يتعلق هبم من أولياء اهلل وأصفيائه.. وأما الثالثة، فتتعلق برصاعه مع  

 نرشه للفتن بينها..  وبل مع البرشية، األمة 

وقد حاولنا يف هذه الرواية أن نربهن عىل ثبوت كل هذه التهم بالبينات والشواهد  

واألدلة واألمثلة املختلفة من خالل كتب ابن تيمية املعتمدة واملعروفة والتي يقر تالميذه  

 . إليهعىل نسبتها 

ابن تيمية من   وقد استفدنا أيضا من كل ذلك الرتاث العريض الذي ألفه من انتقد 

علامء املذاهب املختلفة، لذلك جعلنا املدعني عىل ابن تيمية يف هذه الرواية هم أعالم تلك  

 يف حياته أو بعد مماته.   هاملذاهب الذين وقفوا يف وجه 

ومل نغفل ـ من باب املوضوعية واألمانة العلمية ـ أن نذكر املنترصين البن تيمية  

 ونسمع هبم عند كل حادث.  ، كل حملواملعظمني له، والذين نراهم يف 

وتعظيمهم له، وتعظيمهم  لذلك بدأنا الرواية هبم.. وبتعلقهم الشديد بابن تيمية 

 .. لغرضني: ألنفسهم 

بني تناقضهم يف التعامل مع الشيعة والصوفية وغريمها بحجة الغلو يف  ن: لاألول 
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 أئمتهم ومشاخيهم بينام هم يغالون يف بعضهم بعضا. 

الثناء االنتقادات التي ترد عن ذكر حجج العلامء املدعني عىل  ذلك  بني عىل  ن: لالثاين 

 ابن تيمية. 

ننا ال هيمنا جسده وال  وقد جعلنا يف الرواية حماكمة ابن تيمية حماكمة غيابية، أل

 شخصه، وإنام هتمنا أفكاره اخلطرية التي ال نزال نتجرع آثارها.
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 ما قبل املحاكمة  

يف ذلك اليوم وصلتني دعوة من بعض اجلمعيات الدينية يف قريتي تطلب مني  

قدموا من نجد ومرص    الذين  احلضور لندوة تنويرية يلقيها كبار أعالم الدعوة يف هذا العرص 

عراق واهلند وغريها.. ليزيلوا عن قريتنا األصنام التي صنعها الصوفية.. والبدع التي  وال

 وضعها الفقهاء. 

قد  فومل يكن يل بد من احلضور مع أين مل أتعاف بعد من آثار سهام القحطاين ونونيتة،  

خشيت أن تكون لدى هؤالء الدعاة اجلدد سهام أخرى خيرتقون هبا برصي أو قلبي.. لكني  

لك الرهاب الذي أصابني مل أملك إال أن ألبي الدعوة خشية من أن أصنف يف زمر  مع ذ

املبتدعة، وأحرم من كثري من املنافع التي تصيبني جراء انتامئي للدين الذي فرضته تلك  

 اجلمعية علينا طوعا أو كرها. 

يف ذلك اليوم الذي حرض فيه موعد الندوة عملت كل وسائل التسرت حتى ال يفطن  

احبي الوهايب التائب، فيطلب مني أن يصاحبني.. وأنا ال أملك أن أرد طلبه، كام ال  يل ص

أملك أن أحتكم يف ترصفاته أثناء الندوة.. وحينها لن أخرس عالقتي مع اجلمعية فقط، بل  

 قد أخرس روحي أيضا. 

لكني ما إن خطوت اخلطوات األوىل خارج البيت، وأمحد اهلل عىل أن صاحبي مل  

 حتى وجدته قد سبقني، وهو يقول: هيا أرسع.. فالندوة يوشك أن تبدأ..  يلتفت يل 

تعجبت منه، وكيف خرج، ومن أين علم.. لكني تظاهرت بأنه ال علم يل بيشء..  

 وقلت: أي ندوة تقصد؟ أنا ذاهب اآلن إىل عميل.. عد إىل غرفتك. 

ني  . أعط.. ما دمت قررت عدم الذهاب، فسأذهب أنا بدال عنك.قال: ال بأس

 الدعوة التي سلمت لك. 
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 قلت: أي دعوة؟ ال أفهم ما تقول. 

 . أدخل يدك يف جيبك، وستجدها..قال: تلك التي يف جيبك األيرس

، وأدخلت يدي من حيث ال أشعر، وأخرجت الدعوة،  مما قالأصابني العجب 

وسلمتها له.. وأنا أقول: لقد أصابني العجب منك، فكيف علمت بكل هذا مع أين مل  

 ؟أخربك

 ؟(1)تقوا فراسة املؤمن، فإنه ينظر بنور اهلل عز وجل()  :قال: أمل تسمع قوله 

. لكني مل أكن أظن أبدا أنه بقي عىل وجه األرض  .. صدق رسول اهلل .قلت: بىل 

 .   . من يكون هبذه الصفة

. إهنا  . قال: تلك لوثة من لوثات السلفية التي أصابتك كام أصابت كثريا من الناس

رمحة اهلل عن عباده، وجتعلها حمصورة يف أزمنة دون أزمنة، أو أمكنة دون أمكنة، أو  تقطع 

 أشخاص دون أشخاص مع أن رمحة اهلل وسعت كل يشء، وال يضيق هبا يشء. 

. إنك  .. ولكن هل ستذهب معي حقا إىل تلك الندوة؟. قلت: صدقت يف هذا

. أنت  . ام ما قد يصيبنا الشك ستختلف مع أصحاهبا، ولعله تكون يف جعبتهم من السه

   أدرى بام أصابنا من القحطاين ونونيته.

. هؤالء املحارضون حيرصون عىل أن يظهروا بمظهر االعتدال..  . قال: اطمئن

. وقد أحرضوا كامريات معهم.. وهم ينقلون الندوة بتفاصيلها  .ولذلك لن يفعلوا شيئا 

طيح بسمعتهم، وحيرق أوراقهم عند  عىل قناهتم الفضائية مبارشة.. وهلذا لن يفعلوا ما قد ي

 مجهورهم. 

 املؤيدون البن تيمية 

 
 (: ) رواه الطرباين، وإسناده حسن (  10/268(  قال اهليثمي يف ) املجمع ( ) 1)
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دخلنا قاعة املحارضات الكربى حيث تعقد الندوة، وقد رأينا اجلامهري العريضة من  

الناس من سكان قريتنا وغريها من القرى املجاورة.. فقد ساهم الكل يف الدعاية هلا من  

. فالكل كان طامعا يف أفضال تلك اجلمعية  .وغريها سلطات دينية وسياسية واقتصادية 

 وكرمها.. والكل كذلك كان له من الرهاب من سخط اجلمعية وغضبها ما كنت أعاين منه. 

ما هي إال حلظات حتى تقدم رئيس اجلمعية إىل املنصة، وهو يقول: معارش احلضور  

يد الذي ال خيالطه  . من أهل التوح. . لقد رشفنا اليوم دعاة من السلف الصالح. الكرام

. والعقيدة الصحيحة التي ال ختالطها أوهام املبتدعة  .. والسنة التي ال ختالطها بدعة.رشك

 من املغضوب عليهم والضالني.

لقد جاءوا إليكم من أقىص األرض ليخرجوا تلك األصنام التي يف قلوبكم أمدا  

 بعيدا..  

تسموهنا أولياء أو صاحلني..    جاءوا ليحطموا بمعاول التوحيد والسنة األصنام التي

 بينام هم يف احلقيقة ليسوا سوى أدعياء ومضللني. 

جاءوا ليحطموا بمعاول التوحيد والسنة األصنام التي تسموهنا علامء.. بينام هم يف  

سوى جهلة ضالني مضلني كافرين رويبضات زج هبم إبليس ليحرف دين   وا احلقيقة ليس 

 اهلل.

.  .ن عىل أقدام رسل اهلل عليهم الصالة والسالم لقد جاء هؤالء الدعاة يسريو

لينقذوكم من جهنم التي تنتظركم إن بقي يف قلوبكم أولئك العلامء أو األولياء أو  

 الصاحلني.. أو غريهم من األصنام التي تعبدوهنا من دون اهلل. 

. والويل ثم الويل ثم الويل  .. فاسمعوا وعوا. . سأترك هلم احلديث.لن أطيل عليكم 

حترك حركة تفسد عليهم ما جاءوا من أجله.. فنحن قوم أعزنا اهلل باإلسالم والسنة   ملن

 والسلف.. ولن نخضع أو نذل ألي نجس يريد أن يفسد علينا ديننا..  
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أصابني الرعب من هتديده، كام أصاب مجيع من كانوا بجنبي ما عدا صاحبي الوهايب  

ت أضع يدي عىل فمه، ألغلقه،  التائب الذي قهقه بصوت عال، حتى خفت عليه، ورح

.  . أو املدخليني خشية أن يلتفت لنا الربهباري أو ابن بطة أو بعض احلازميني أو احلوينيني

وما أكثرهم، فقد كان ظاهرهم وباطنهم كافيا لزرع الرعب يف أشجع الشجعان وأعظم  

 األبطال.

مع، فهمست  وقد تعجبت من صاحبي الوهايب الذي مل يكن يبايل بام يرى أو بام يس 

 له يف أذنه: أمل يصبك الرعب مما ترى وتسمع؟ 

فقال، وهو يبتسم: لقد كنت أخاف مثلك.. لكني بمجرد أن حتررت منهم صاروا  

 أهون يف عيني من بيت العنكبوب.. فال ختف وال تفزع. 

 عائض القرين:  

بعد أن جلس رئيس اجلمعية تقدم املسؤول عن التعريف باملحارضين إىل املنصة،  

. مؤلف الكتاب املشهور )عىل ساحل  . ال: سيتقدم اآلن علم من أعالم السلف الصالحوق

ابن تيمية( الذي بني فيه مكانة شيخ اإلسالم ابن تيمية من خالل علمه ومكانته بني العلامء..  

وأثبت باألدلة القاطعة أن شيخ اإلسالم هو املربى واملفرس واملحدث والفقيه واملناظر  

وهل   ، د، وأن مثله كمثل بحر جلى لكنه عذب، حميط هادر لكنه فراتواملجاهد والعاب

أو أن هيبط إىل قعر املحيط؟    ، أن يغوص ىف أعامق البحر  - ولو أجاد السباحة    -يستطيع املرء  

 ..(1) كال ال يستطيع، ولكنه يستطيع أن يطل إطاللة

بدأ حمارضته  تقدم القرين من املنصة، وبعد اخلطبة الطويلة التي تعودوا تقديمها، 

 
ص مقتبس من مقدمة كتاب )عىل ساحل ابن تيمية( لعائض القرين ببعض الترصف الذي يقتضيه املقام، وهكذا بعض (  الن1)

 النصوص التي نوردها يف هذا املقام حتى ال يقال بأننا نقوهلم ما مل يقولوا.
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فإذا قلت ابن   ؛. وما أدراك ما ابن تيمية؟ يكفي أن تعرفه هبذا االسم. : ابن تيمية(1)بقول

أهل املعرفة وأهل العلم يعرفون من هو ابن تيمية   ،وال تزد عىل ذلك أوصافا   ،تيمية فكفى 

حبي   – باملناسبة  –وإنني أعلن  ، من خالل آثارة وكتبه ورسائله وجهوده وثناء الناس عليه

أحببته    ،إليامنه وجهاده، أحببته لعلمه ويقينه  ، أحببته لصدقه وإخالصه  ؛هلذا اإلمام العظيم

 : لعمقه ورسوخه 

 يفرس   ال واهلوى  ؟ماذا أفرس   لصبوت أحبك ال تفسري عندي 

منذ ثالثني سنة وأنا أعيش مع هذا اإلمام العظيم، من خالل تراثه املبارك الذي  

ترمجت بعض دوائر املعارف للدولة العباسية بخمس   :رسى يف األمة حتى قال بعضهم

وعرشين صفحة والبن تيمية بأربعني صفحة.. فانظر إىل دولة عاشت ما يقارب الستامئة  

وقارن    ، ومع ذلك مل حتظ إال بخمس وعرشين صفحة  ، وحكمها سبع وثالثون خليفة  ،سنة

ومع   ،ومل جيمع جتارة ،ارةوال إم ،ال وزارة ؛هبا هذا الفرد  العلم الذي مل يتول أي منصب 

 ذلك ترحم له بأربعني صفحة. 

.  . . يا تالميذ شيخ اإلسالم.. لتفخروا بشيخ هذا صفته. أقول لكم أهيا اجلمهور الكرام 

ال أعلم عاملا  حظي بالرتاجم   - مع كثرة مطالعاتتي وأبحاثي يف تراث امللل والنحل –إنني 

 : حتى  إنه ليصدق عليه بيت املتنبي ، والكتابة واالهتامم واالنشغال بمثل ما حظي به

 تداول سمع املرء أنمله العرش   وتركك يف الدنيا دويا  كأنام

حتى إن بعض الباحثني ذكر أنه قد ألف يف ابن تيمية أكثر من ثالثة اآلف كتاب ما  

 بني رسالة وكتاب وبحث ورسالة دكتوراه وماجستري وبحوث جامعية. 

 !  عىل العبد إذا فتح سبحانه وتعاىل..ويا لفتح اهلل ! فيا هلذه العظمة 

. وقد شجعه ذلك.. فراح يطنب يف أوصافه، ويقرأ بني احلني  . كرب مجيع احلضور

 
 (  النص مقتبس من  كتاب )عىل ساحل ابن تيمية( بترصف.1)
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..  ا واحلني أبياتا من الشعر أو دررا من النثر جعلت أكثر احلضور يصاب بسكر ال إفاقة منه

حارضة، وقد كاد اجلميع  . إىل أن انتهت امل.وكانوا كلام زادوا يف تكبريهم زاد تعاظام وانتفاخا 

 وملن يتاجر بابن تيمية.  ، يسجدون البن تيمية

بعد أن انتهي من حمارضته، قام بعض احلارضين، وقال: شكرا جزيال سيدنا 

 الفاضل.. فقد أرشدتنا إىل علم يغنينا عن كل علم..  

 وقام آخر، يشكره ببعض األبيات من الشعر. 

ا االسم )عىل ساحل ابن تيمية(، فقال  وقام آخر، وسأله عن رس تسميه كتابه هبذ

القرين بوجد أو تواجد: لقد ظللت طول عمري أسبح يف بحر شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي  

مسح عني كل الركام الذي تراكم عىل عقيل وقلبي من اللوثات اجلاهلية والرشكية  

 ة وغريها.. والقبورية والصوفية واحللولية والرافضية واملجوسية والتعطيلية والتفويضي

. لقد غسلني ابن تيمية من كل الصبغات اجلاهلية.. وحولني  .أهيا احلضور الكريم 

 إىل مسلم سني سلفي أثري..  

لقد وضعني هبدوء كام يوضع الطفل الصغري يف رسير الفرقة التي وعدها اهلل بالنجاة 

 والنرصة والفوز يف الدنيا واآلخرة. 

السعادة.. فبصحبة ابن تيمية ننال خري الدنيا واآلخرة.. فأنا وهلذا ترونني يف قمة 

بفضل اهلل زرت كل بالد العامل مبرشا وداعية.. ونلت من بركات ذلك من حظوظ الدنيا ما  

مل ينله أهل األهواء من املبتدعة والضالني والقبوريني واخلرافيني.. ويمكنكم أن تزوروا  

قنيها اهلل بفضل نرصت لشيخ اإلسالم.. وأنا ال  اليوتيوب لتشاهدوا بعض قصوري التي رز

هتمني تلك القصور مجيعا، ألن قلبي وعقيل مع القصور التي تنتظرين يف اآلخرة يف صحبة  

 شيخ اإلسالم. 

قال ذلك.. ثم التفت يمنة ويرسة يطالع وجوه احلارضين، ثم قال: اعلموا أهيا  
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. ذلك أين رأيت أن  . عن شيخ اإلسالماحلضور الكريم أنني يف مجيع رحالت ال أحتدث إال 

التبشري به وحده كاف ليصبغ األمة مجيعا بالصابغ السني السلفي األثري.. فمن أحب ابن  

تيمية ومتسك هبديه عصم من كل ضاللة.. ومن انحرف عن ابن تيمية انحرف عن كل  

 . هداية

 . أليس هو عصمتنا من الضاللة؟ .صاح بعض احلضور: وأين رسول اهلل 

هو   . رسول اهلل .أمسك الشيخ أعصابه، ثم ابتسم ابتسامة صفراء، وقال: بىل 

. ولكن يا قوم أنتم ترون الكل يزعم أنه ينهل من هدي رسول اهلل  .عصمتنا من الضاللة

. ترون الصوفية والرافضة وغريهم كلهم يدعون حمبة رسول اهلل .   ..واتباع هديه 

ذكرت الختلط األمر عىل الناس.. فلذلك رأيت  ولو أنني رست يف البالد أبرش بام 

. ألهنم إن عرفوه عرفوا . أن املنهج السليم هو أن أعرف الناس بابن تيمية وتراثه العظيم

احلقيقي، ال الرسول املزيف الذي يعبده الصوفية والرافضة والقبورية وكل   رسول اهلل 

 أصناف املبتدعة. 

 حممد حامد الفقي: 

تقدم رئيس اجلمعية،  وأجاب عن أسئلة احلضور، ارضته، بعد أن أهنى القرين حم

. إنه احلرب البحر اإلمام املُحّدث..  .وقال: سيتقدم اآلن علم كبري من أعالم السلف الصالح 

. شيخ بالِد  . . وقمع البدعة.. والدفاع عنها ونرشها .مؤسس ُشعب األنصــار للسنة

.  .ه الكرايس.. ويتزاحم الطالب عىل كرسيه. العلم الذي إذا زار احلرم املكي تفرغ ل.الكنانة

إنه العالمة حامد الفقي املرصي الذي انتقل بفضل شيخ اإلسالم من األشعرية والتصوف  

 إىل العقيدة السنية. 

وفق    . واألمر باتباع النبي  .لقد كان للشيخ دور كبري يف نرصة الدعوة.. ونبذ البدع

. وكان  . . وأهل البدع واألهواء. كفر والزندقةنظرة السلف.. وقد أطنب يف الرد عىل أهل ال
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. كاشفا  خفاياها..  .. مبينا  انحرافاهتا .شديدا  يف فضح الصوفية املتسرتة بستاِر اإلسالم

. حتى أسس مجاعة هلذا الغرض  . . وله نشاٌط خاص يف ُنرصة السنة املحمدية.فاضحا  تقيتها 

 أسمها )مجــاعة أنصــار السنة املحمدية( 

. وفضح األكاذيب عن دعوة  . لبيان احلق - فوق ذلك  –وقد أشهر الشيخ حسامه 

. وكان  . الشيخ حممد بن عبدالوهاب أو ما يطلقون عليها املناوئون بـ )الدعوة الوهابية(

 .  .األحرى أن يسموها باسم موسسها فتسمى باسمه املحمدية 

الديني والعمراين يف جزيرة  لقد ألف كتابا  سامه )أثر الدعوة الوهابيــة يف اإلصالح 

العرب وغريها(، قال يف مقدمته: )الوهابيــة نسبة إىل اإلمام املصلح شيخ اإلسالم حممد بن  

وهي نسبة عىل غري القياس العريب والصحيح أن يقال   ،عبدالوهاب جمدد القرن الثاين عرش

 اب( ألن اسم صاحب هذه الدعوة والقائم هبا هو حممد، ال عبدالوه ، املحمدية

لقد قال عنه بحق العالمة الكبري عبد الرمحن الوكيل: )لقد ظل إمام التوحيد الشيخ  

ا يف سبيل اهلل، ظل جيالد قوى الرش الباغية يف   ا جماهد  حممد حامد الفقي أكثر من أربعني عام 

صرب، مارس الغلب عىل اخلطوب واعتاد النرص عىل األحداث، بإرادة تزلزل الدنيا حوهلا،  

ألرض من حتتها، فال متيل عن قصد، وال جتبن عن غاية، مل يكن يعرف يف دعوته  وترجف ا

ا بمجامع قلبه، كان يسمي   هذه اخلوف من الناس، أو يلوذ به، إذ كان اخلوف من اهلل آخذ 

كل يشء باسمه الذي هو له، فال ُيداهن يف القول وال يداجي وال يبايل وال يعرف املجاملة  

ا يف احلق أو اجله ا ومداهنة، ويسمي السكوت عن قول  أبد  ر به، إذ كان يسمي املجاملة نفاق 

 احلق ذال وجبنا( 

اسمحوا يل أهيا احلضور الكريم إلطالتي يف الثناء عىل شيخنا، فهو يستحق أكثر من  

ذلك.. ولوال ضيق الوقت لذكرت لكم من مآثره ما جيعلكم تدركون عظمة من ستتشنف  

 آذاننكم بسامعه. 
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ورمى ببعض الرتاب عىل رأس املقدم، وهو يقول: اسمح يل يا صديقي  تقدم الفقي،  

أن أطبق السنة يف هذا املوضع.. فمع أن كل ما ذكرته صحيح.. إال أنه من السنة أن ألقي  

عليك بعض الرتاب.. ويمكنك مسحه بسهولة.. وإياك أن تتربك به معتقدا أنه تراب  

 سني.. فتصبح مرشكا بذلك. 

بطة وغريمها من احلضور تعجبا من التزام الفقي الشديد بالسنة   كرب الربهباري وابن

 وخوفه من الرشك. 

بعد مقدمته الطويلة، بدأ بقوله: ماذا عساي أن أضيف إىل ما ذكره أخي وصديقي  

. لقد أجاد وأفاد.. ولكن مع ذلك فإن بحر ابن تيمية ال ساحل  .وتلميذي عائض القرين 

لة من خصاله الكثرية التي من اهلل هبا عليه، أو هيأه  . وهلذا سأكتفي بتحديثكم عن خص. له

 هبا ليؤدي دوره العظيم يف حفظ الدين. 

. والتي شهد له هبا كل من عرفه، لقد قال  .تلك اخلصلة هي ذاكرته العجيبة القوية 

مجال الدين الرسمري يف أماليه: )ومن عجائب زماننا يف احلفظ: ابن تيمية، كان يمّر  

وحكى بعضهم   .عة، فينقش يف ذهنه، وينقله من مصنفاته بلفظه ومعناهبالكتاب مرة مطال

عنه أنه قال: من سألني مستفيدا  حققت له، ومن سألني متعنتا  ناقضته، فال يلبث أن ينقطع  

  (1)(فُأكفى مؤنته 

وذكر احلافظ حممد بن أمحد بن عبداهلادي يف )العقود الدرية من مناقب شيخ  

عجائب ذاكرته، فقال: انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه، وسيالن  اإلسالم ابن تيمية( بعض  

ذهنه، وقوة حافظته، ورسعة إدراكه.. واتفق أن بعض مشايخ العلامء بحلب قدم إىل دمشق،  

وقال: سمعت يف البالد بصبي يقال له: أمحد بن تيمية، وأنه رسيع احلفظ، وقد جئت  

ابه، وهو إىل اآلن ما جاء. فاقعد عندنا،  قاصدا ، لعيل أراه، فقال له خياط: هذه طريق كتّ 

 
 . 1/70( البدر الطالع 1)
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الساعة جييء يعرب علينا ذاهبا  إىل الكّتاب.. فجلس الشيخ احللبي قليال ، فمر صبيان، فقال  

اخلياط: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبري: هو أمحد بن تيمية. فناداه الشيخ. فجاء إليه..  

مسح يا ولدي هذا، حتى أميل عليك شيئا   فتناول الشيخ اللوح منه، فنظر فيه ثم قال له: ا

تكتبه، ففعل، فأمىل عليه من متون األحاديث أحد عرش، أو ثالثة عرش حديثا ، وقال له:  

اقرأ هذا، فلم يزد عىل أن تأمله مرة بعد كتابته إياه. ثم دفعه إليه، وقال: اسمعه عيّل، فقرأه  

سح هذا، ففعل. فأمىل عليه عدة  عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي، ام

أسانيد انتخبها، ثم قال: اقرأ هذا، فنظر فيه، كام فعل أول مرة. ثم أسمعه إياه كاألول. فقام  

 الشيخ وهو يقول: إن عاش الصبي ليكونن له شأن عظيم. فإن هذا مل ُيَر مثله. 

واعرتف الكل له   ،(1)أرأيتم كيف صار ابن تيمية مرضب املثل عند أصدقائه وأعدائه

  ، وليس حفظا  فقط بل حفظا  بفهم   ، وعدوه من األئمة الكبار يف احلفظ  ،بأنه أحفظ من رأوا

وذكر    ،وكان يعطى الكتاب يف صغره فيقرؤه مرة فينتفش يف ذهنه  ،فكان يسابق حفظه نظره

  ، وبذلك حفظ كتاب اهلل عز وجل  ،فريسخ يف ذهنه   –بحمد اهلل    –عن نفسه أنه يقرأ املجلد  

وحفظ   ،وحفظ التفاسري ،وحفظ اآلثار ،وحفظ أقوال أهل العلم  ،وحفظ السنة املطهرة

فكان إذا  تكلم أغلق عينيه فسالت قرحيته بنهر يتدفق من العلم النافع املبارك    ،شواهد اللغة 

 : حتى قال فيه بعض الشعراء

 ! وقاد ذهن إذا سالت قرحيته    يكاد خيشى عليه من تلهبه

فقد تركت ذاكرته القوية املباركة لألمة مرياثا  مباركا  من   ؛ذا احلفظوقد نفع اهلل هب

وكان يميل عليه أحيانا  بعض املجلدات من حفظه يف السفر ويف احلبس   ،الكتب النافعة

وينقل بعض كالم األئمة بنصه وفصه   ،حيث ال توجد مكتبة لدية فيأت بالعجب العجاب 

أما القرآن   ،األحاديث من حفظه وينسبها ألصحاهبا وينقل  ،وربام استدرك ،ثم يعلق عليه 

 
 (  النص التايل من الكتاب السابق بترصف.1)
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فقد سال عىل طرف لسانه يأخذ ما شاء ويرتك ما شاء، فقد حفظه من الصغر حتى أصبح  

فليس ناقال  فحسب كام   ،مع فهم ثاقب ملا حيفظ ،كتاب اهلل عز وجل عنده كسورة الفاحتة

بل كان حيفظها ويعيها وينزهلا   ،هو شأن كثري من الناس حيفظ املعلومة ثم ال يترصف فيها 

وخيرج مها ما شاء اهلل من الكنوز والعرب    ،ويوظفها يف املكان املناسب  ،ويقدرها حق قدرها 

 فيأت بام يشده األلباب ويذهل العقول من الفوائد والدرر والنكات العلمية.  ، والعجائب

يط بكل ما كتبته  بقي املحارض يعدد الغرائب من ذاكرة ابن تيمية حتى تومهنا أنه حم

 . وأنه ال يعزب عنه منها يشء. .البرشيه 

بعد انتهائه من حمارضته سأله بعض احلضور: هل كان ابن تيمية حيفظ علم الرجال  

 . ففيه األسامء الكثرية مع تفاصيلها التي ال يمكن لعقل أن يستوعبها؟.والطبقات 

بالرجال، وجرحهم  . فلشيخ اإلسالم خربة تامة  . أجاب الفقي برسعة وبدهية: أجل

وتعديلهم، وطبقاهتم، ومعرفة بفنون احلديث، وبالعايل والنازل، والصحيح والسقيم، مع  

حفظه ملتونه، الذي انفرد به، فال يبلغ أحد يف العرص رتبته، وال يقاربه، وهو عجيب يف  

استحضاره، واستخراج احلجج منه، وإليه املنتهى يف عزوه إىل الكتب الستة، واملسند،  

 يث يصدق عليه أن يقال: كل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. بح

 قام آخر، وقال: وهل كان ابن تيمية حيفظ كتب التفسري؟

أجاب الفقي برسعة وبدهية: وأما التفسري فمسلم إليه. وله من استحضار اآليات  

حتري فيه. ولفرط  قوة عجيبة. وإذا رآه املقرئ    -وقت إقامة الدليل هبا عىل املسألة -من القرآن  

إمامته يف التفسري، وعظم اطالعه. يبني خطأ كثري من أقوال املفرسين. ويوهي أقواال   

عديدة. وينرص قوال  واحدا ، موافقا  ملا دل عليه القرآن واحلديث. ويكتب يف اليوم والليلة  

حوا  من  من التفسري، أو من الفقه، أو من األصلني، أو من الرد عىل الفالسفة واألوائل: ن

 أربعة كراريس أو أزيد. 
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 قام آخر، وقال: وهل كان ابن تيمية حيفظ كتب امللل والنحل؟

أجاب الفقي برسعة وبدهية: أما حفظ شيخ اإلسالم لكتب امللل والنحل.. فحدث  

. فقد كان حيفظ التوراة واإلنجيل والزبور.. وحيفظ الويدا واهلاهبارتا، والكيتا،  .وال حرج 

 والبوجاواسستها، والرامايانا، وغريها.. وهي أعظم الكتب املقدسة لدى اهلندوس. 

. ولوال  .وهلذا ترونه يف كتبه ورسائله يذكر إمجاع الطوائف يف أي مسألة تطرح عليه

. فهو األمني الورع التقي الذي ال يستحل أن يتكلم يف علم  . حفظه لكتبها ملا جترأ عىل ذلك

 ال حيفظه. 

 هل كان حيفظ كتب الفالسفة واملناطقة؟ سأله آخر: و

. كيف تسألني عن ذلك بعد الذي  .قهقه الفقي قهقة طويلة، ثم قال: عجبا لك 

. لقد كان حيفظ كتب أبو قراط وسقراط  .. وكيف ال حيفظها .. أجل. ذكرت لكم

كتب ألبري كامو، وبريتراند  بل حيفظ . .وأرسطوطاليس وأفالطون وأبيقور.. وغريهم

وهلذا تراه يف كتبه يذكر الفالسفة  وغريهم..    ، وسيمون دي بوفواربول سارتر   ، وجانراسل

وأقواهلم وينكر عليهم، ولوال حفظه القوي ملا استطاع ذلك.. فهو األمني الورع التقي الذي  

 ال يستحل أن يتكلم يف علم ال حيفظه. 

كتب التي  وهكذا سأله غري واحد عن كل علم من العلوم، وكان الفقي جييبهم عن ال

. إىل أن خشينا أن يسأله بعض الثقالء عن حفظ ابن تيمية للوح  . حفظها ابن تيمية فيه

 املحفوظ، فيذكر لنا أنه كان حيفظه عن ظهر قلب، وأنه كان يأخذ منه ما شاء، ويدع ما شاء. 

 عبد الرمحن الوكيل:  

د مسح  بعد أن أهنى الفقي حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، وق

الرتاب عنه، ثم قال: سيتقدم اآلن علم من أعالم السلف الصالح الذي حارب التصوف  

طول حياته.. والذي يعترب أول من قال من علامء مجاعة )أنصار السنة املحمدية( بأن 
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)التصوف كله رش(. وكان له أثر كبري يف ظهور الكتابة العلمية عن التصوف يف جملة اهلدي  

 يكتب هبا قرابة ربع قرن حماربا للصوفية القبورية املرشكة..   النبوي، التي ظل 

لقد قال فيه الشيخ سيد رزق الطويل: )لقد كان يف أخالقه نسيج وحدة سمو يف  

اخللق وعفة يف اللسان، طلق املحيَّا منبسط األسارير واسع الثقافة متنوع املعرفة أديب ا،  

ا جزل الشعر قوي العبارة(  شاعر 

يخ حممد صادق عرنوس: )إن أخانا األستاذ النابغة عبدالرمحن الوكيل  وقال عنه الش

املعروف بني قراء اهلدي النبوي هبادم الطواغيت قد أصبح أخصائي ا يف ترشيح التصوف  

ض ويشفي(   واإلحاطة بوظائف أعضائه، واألستاذ الوكيل يتعلم وينبغ لُيمرِّ

املنصة، وقد حاول املقدم أن يبتعد عنه  بعد أن انتهى من تقديمه صعد الوكيل إىل 

 خشية أن يضع عليه بعض الرتاب. 

بعد مقدمة طويلة كمن سبقه من املحارضين راح يقول: لقد حدثكم أخي العالمة  

حامد الفقي عىل حفظه بام هبرنا مجيعا.. أنا سأحدثكم عن ملكة ال تقل عن احلفظ.. بل قد  

الم دون غريه من العلامء حتى يؤدي الرسالة  تفوقه.. وقد خص اهلل هبا شيخنا شيخ اإلس

. فإذا كانت  .(1). فقد كان لشيخ اإلسالم القدح املعىل منها . التي كلف هبا.. إهنا أملعيته

  ؛فإن ابن تيمية األول يف هذا الباب عن أهل العلم   ،األملعية هي رسعة اخلاطر وجودة الذهن

. وكان ينتزع الفائدة ويستنبط من  . يقرأوكان يعي ما  ،فقد كان يفهم املسألة بقٍوة وجدارة

وكان    ،. وكان إذا حاور يفهم كالم حماوره ويرد عليه يف رسعة الربق.النص استنباطا  عجيبا  

ويرد عليها   ،إذا كتب يسبق خاطره قلمه.. ومن أملعيته أنه كان يدرك الشبهة يف أرسع وقت 

  ، ويفرق بني املختلفات  ، هباتويميز بني املتشا  ،ويثبت احلق ،ويزيف الزائف من الكالم 

فأحيانا  ينقد بعض املحدثني   ، وكان يوهم بعض األئمة يف بعض األبواب من ختصصاهتم

 
 (  النص التايل من الكتاب السابق بترصف.1)
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ويرد عليهم يف ختصصاهتم فإذا   ، وعلامء الكالم ، وبعض الفالسفة وأهل املنطق،واملؤرخني 

إال هذا   . ومن أملعيته أنه إذا دخل يف علم قلت ال جييد . هو أفهم منهم بفنهم وبتخصصهم

فيأت بالعجب للعجاب ويسهل له هذا املسلك الذي   ، وال حيسن إال هذا الباب ، العلم

فأملعيته حمل الشهود   ؛ سلكه فيكون فردا  يف بابه، ويكون وحيد عرصه فيام هنجه وفيام أختذه

 وحمل االعتبار من اجلميع حتى صار فردا  ووحيدا  يف هذا الباب. 

ة ابن تيمية وقدراته الكبرية كرب اجلميع، ثم بدأ يسألونه  بعد أن أطنب يف عجائب أملعي

 عن غرائب أملعية شيخه فأجاهبم إىل أن كادوا يسجدون هلا. 

 عبد الرزاق العفيفي: 

بعد أن أهنى الوكيل حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، ثم قال:  

.  .الرزاق بن عفيفي بن عطية النويب سيتقدم اآلن العامل اجلليل، والسلفي النبيل عبد 

 (1)صاحب البسطة يف العلم واجلسم.. وصاحب اجلامل يف املظهر واملخرب.. إنه كام سرتونه

قوي البنية جسيم مهيب طويل القامة عظيم اهلامة  مستدير الوجه قمحي اللون له عينان   

ب البياض فيها  سوداوان يعلومها حاجبان غزيران ومن دون ذلك فم واسع وحلية كثة غل

ضخم الكفني والقدمني ينم مظهره عن    ، بعيد ما بني املنكبني  ، . عريض الصدر .عيل السواد 

له سمت خاص    ،مجيل املظهر يف غري تكلف  ،. وهو مع ذلك حسن اهليئة. القوة يف غري شدة

.  .إال أنه حماك عىل السنة ،يرتدي ثوبا فضفاضا أشبه ما يكون بلباس أهل مرص ، يف لباسه

 . سلفى املظهر والشارة فهو

وهو فوق هذا املظهر صاحب بصرية نافذة وفراسة حادة يعرف ذلك عنه من خالطه  

وأخذ العلم عىل يديه ومما يدلل ويؤكد عىل فراسة الشيخ أنه كان يتأمل وجوه تالميذه  

ويتفرس فيهم فيعرف املجد من اخلامل والنابه من اجلاهل فيخص هؤالء بعلم قد ال خيص  

 
 (  هذه األوصاف منقولة من ترمجة له.1)



30 

 

 ك. به أولئ

قال ذلك، ثم تقدم العفيفي بقامته وهامته فكرب اجلميع لرؤيتهم لطلعته البهية، وبعد  

مقدمة طويلة، قال: لقد حدثكم املحارضان السابقان عن ذاكرة شيخ اإلسالم وأملعيته بام  

.. فمن  (1). إنه سعة علمه.مألنا بالعجب، وأما أنا فسأحدثكم عن أمر ال يقل عن ذلك

  ، ومنهم العالمة يف فقهه  ، فمنهم املحدث اجلهبذ يف حديثه  ،كن يف فن واحدالعلامء من برع ل

 ولكن ابن تيمية كان بحرا  ال تكدره الدالء: ،ومنهم األوحد يف أدبه ، ومنهم الفرد يف تارخيه

وهو املحدث الناقل البصري اجلهبذ يف علم   ،فهو املنظر ألهل السنة يف باب املعتقد

يف هذا   –وكفى به شاهدا   –حتى شهد له املزي  ،ويف علم الرجال ،احلديث رواية ودراية

فكان جيرح ويعدل ويميز بني   ، وشهد له الذهبي وهو فرد زمانه يف هذا التخصص ،الباب

يع أبوابه وعىل مجيع  وقد استوىل عىل مج ،الروايات ويعرف هذا الفن معرفة تامة دقيقة

 فصوله وفنونه. 

فكان يورد اآلية واحلديث ثم   ،وهو يف استنباط النص آية من آيات اهلل عز وجل 

وربام انتقد كالمهم أو   ،ثم يأت بكالم زائد عىل كالمهم ،يورد كالم أهل العلم ممن سبقه

 وافقه أو عارضة أو سكت. 

ثم    ، أكثر من مائة تفسري يف اآلية  –كام ذكر عن نفسه    –يقرأ    ، وكان أعجوبة يف التفسري

  ، يدعو اهلل ويترضع إليه فيفتح عليه سبحانه وتعاىل علام  يف اآلية مل يكن مكتوبا  من ذي قبل

إِنَّا ﴿ : ونقلوا عنه أنه بقي سنوات طويلة يف رشح ، وربام أمىل يف اآلية الواحدة كراريس

ا إىَِل َقْوِمهِ  [، وكان يأت باآلية الواحدة ربام يذكرها بعد صالة العرص  1]نوح:    ﴾ َأْرَسْلنَا ُنوح 

ثم يذكر األقوال والرتجيحات واالختالفات والنقوالت وما قيل   ،يف جملسه فيغلق عينيه 

 معرتضا  وموجها  ومصححا  ومقررا  حتى صالة املغرب. ،فيها 

 
 (  النص التايل من الكتاب السابق  )عىل ساحل ابن تيمية بترصف( بترصف.1)
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ورد   ،اقواهلم وردها إىل الوحيكام قرأ الفلسفة ورد عىل الفالسفة وزيف كثريا  من 

ورد عىل علامء الطوائف من   ، عىل املناطقة وتغلب عليهم باحلجة وعال عليهم بالربهان

رافضة ومعتزله وجهمية وأشاعرة وصوفية ودهرية وهيود ونصارى كل ذلك وهو معتصم  

 متحاكم إىل الوحي.   ،سائر مع النص  ،بالدليل

لنا من سعة علم ابن تيمية وإحاطته بكل   وهكذا بقي العفيفي مدة من الزمن حيكي 

 يشء إىل أن احتقرنا علم كل علامء الدنيا أمام علمه. 

ثم سئل أسئلة كثرية يف أصول العلم وفروعها وعالقة ابن تيمية هبا، فأجاب عنها  

 مجيعا، واعتربها جمرد نقاط يف بحر علمه الذي ال ساحل له. 

 إحسان إهلي ظهري: 

: (1)ارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، ثم قالحم العفيفيبعد أن أهنى 

سيتقدم اآلن عامل باكستاين من أولئك العلامء الذين محلوا لواء احلرب عىل أصحاب الفرق  

الضالة، وبينوا بالتحقيق والبحث األصيل مدى ماهم فيه من انحراف عن سبيل اهلل وحياد  

بني اخلافقني نفاقا  وتقية.. إنه العالمة إحسان  عن سنة نبيه، وإن ادعوا اإلسالم ومألوا ما 

 إهلي ظهري. 

ذلك املجاهد املخلص الذي سعى وراء كل الفرق يرد عىل ضالالهتا.. وجياهبها يف  

كل مكان وكل منتدى شأنه شأن كل مؤمن حقيقي اإليامن يعتقد يف قرارة نفسه أن أديانا  

ديرة بأال تصمد أمام النقاش وأن  تبنى عىل الكذب وتتسرت خلف الرتهات واألباطيل جل

 تتضعضع أمام سواطع احلق ونور احلقيقة. 

وهلذا األمر طفق يلقي املحارضات، ويعقد املناقشات واملناظرات مع أصحاب امللل  

 
ن مقال بعنوان: )نبذة خمترصة عن السرية الذاتية للشيخ إحسان إهلي ظهري( (  ما نذكره من الثناء عليه هنا منقول بترصف م1)

 خلالد بن سليامن اجلربين.
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الضالة، ويصنف الكتب املعتمدة عىل مبدأ املوضوعية يف النقل واملناقشة والتحقيق. وكثريا   

هلم.. ويسعى إىل كشف مقاصدهم واإلبانة عن انحرافهم  ما كان يرد عىل املبطلني بأقوا 

 وضالهلم ويف كل ذلك كان خيرج من املعركة منترصا  يعضده احلق، وينرصه اهلل تعاىل. 

لقد قال عنه الشيخ حممد لقامن السلفي يف جملة الدعوة )لقد عرفت هذا املجاهد  

ين سنة عندما مجعتني به  الذي أوقف حياته بل باع نفسه يف سبيل اهلل أكثر من مخس وعرش

رمحه اهلل مقاعد الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية، جلست معه جنبا  إىل جنب ملدة أربع سنوات  

فعرفته طالبا  ذكيا  يفوق أقرانه يف الدراسة، والبحث، واملناظرة! وجدته حيفظ آالف  

شامية الشيخ  األحاديث النبوية عن ظهر قلب كان خيرج من الفصل.. ويتبع مفتي الديار ال 

نارص الدين األلباين وجيلس أمامه يف فناء اجلامعة عىل احلىص يسأله يف احلديث ومصطلحه  

ورجاله ويتناقش معه، والشيخ رحب الصدر يسمع منه، وجييب عىل أسئلته وكأنه ملح يف  

عينيه ما سيكون عليه هذا الشاب النبيه من الشأن العظيم يف سبيل الدعوة إىل اهلل واجلهاد  

 يف سبيله بالقلم واللسان( 

قال ذلك، ثم تقدم إحسان إهلي ظهري إىل املنصة، فكرب اجلميع وخاصة الربهباري وابن 

بطة لرؤيته، وبعد مقدمة طويلة، قال: لقد حدثكم املحارضون السابقون عن ذاكرة شيخ  

إنه اهلمة  . .بام أرى أين تلميذ عليه فيه  كم اإلسالم وأملعيته وسعة علمه.. وأنا سأحدث

 .(1)العلية

فقد   ،فلم أر ومل أسمع طول حيات عاملا  بلغت به مهته مثل ما بلغت مهة ابن تيمية به

  ، وذروة الرشف  ، وغاية املجد ،ومصاف الكرامة  ، ىل مراقي احلمدإاتعبته ولكنها أوصلته 

 وسنام القبول يف األرض. 

ومل يقنع بتخصص   ،مهته حركته إىل طلب العلم النافع فلم يرض بعلم دون علم

 
 (  النص التايل من الكتاب السابق  )عىل ساحل ابن تيمية بترصف( بترصف.1)
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واستحوذ   ، ومهر يف الكل ،بل رسخ يف اجلميع ،ومل يشبع من فن دون فن ، دون ختصص

 عىل قصب السبق يف املعرفة. 

كثري األوراد صالة   ، فقد كان خاشعا  منيبا  خميبتا متسننا   ،تتجىل مهته يف العبادة

 وخشية هلل عز وجل  وصياما  وذكرا  ودعاء وقيام ليل وجهادا  وإخالصا  وأنابه وتواضعا  

وهم ابن اجلوزي    ، فهو من العلامء الثالثة الذين بلغوا الغاية يف التأليف   ، وغرية ويف التأليف

وقد كان أكثرهم حتقيقا  وتنقيحا  ورسوخا  وعمقا  ونفعا  وأثرا  يف   ، والسيوطي باإلضافة إليه

لف، ولو مجعت  حتى قيل إن مؤلفاته بلغت بالرسائل والكتب أكثر من ألف مؤ ،األمة

 وقد ضاع منها الكثري.   ، لكانت أكثر من مخسامئة جملد

ودعوة   ، والدعوة اجلامعية ، فقد اشتغل بالدعوة الفردية ؛ كام تتجىل مهته يف الدعوة

فدعا  ، ودعوة غري املسلمني  ، ودعوة الطوائف مجيعا   ، ودعوة العامة ، السلطان وحاشيته

ودعا   ، ودعا يف املعركة ،ودعا وهو يف احلبس ، بالكتابة واخلطابة والدروس واملراسلة

ودعا   ، واألدلة الالمعة ،ودعا بالراهني الساطعة ،باآليات البينات ودعا باحلجج القواطع

 فكانت حياته دعوة من أوهلا إىل آخرها.  ؛ ودعا كتابة،ودعا مشافهة ،باملناظر واملجاورة

كل  )ه هبذا كل فضالء عرصه وغريهم، لقد قال عنه )ابن الوردي(: وقد شهد ل

 حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث( 

)فواهلل ثم واهلل مل ير حتت أديم السامء مثل شيخكم    :وقال عنه )عامد الدين الواسطي(

 )  ابن تيمية علام  وعمال  وحاال  وخلقا  واتباعا  وكرما  وحلام 

 لعيد(: )سائر العلوم بني عينيه يأخذ ما شاء منها ويرتك ما شاء( وقال عنه )ابن دقيق ا

 وقال عنه )احلافظ املزي(: )ما رأيت مثله،؟ وال رأى هو مثل نفسه( 

وهكذا بقي إحسان مدة من الزمن حيكي لنا عن مهة ابن تيمية العالية، وإطباق  

العلامء عىل ذلك إىل أن احتقرنا كل مهة مل ترق هلمته، وأن ال يستحق أحد من الناس أن  
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 يكون أسوة وقدوة غريه. 

ثم سئل أسئلة كثرية عن اهلمم العالية وعالقة ابن تيمية هبا، فأجاب عنها مجيعا،  

 ها جمرد درجات بسيطة أمام سلم مهة ابن تيمية الذي ال يستطيع الصعود عليه غريه. واعترب

 محود بن عبد اهلل التوجيري: 

بعد أن أهنى إحسان إهلي ظهري حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، ثم  

اب  : سيتقدم اآلن عامل من بالد التوحيد تصدى لكل من حاد عن سبيل اهلل من الكت(1)قال

املعارصين، وجعل يرد عليهم بقلمه، منافحا  عن السنة، مدافعا  عن العقيدة الصحيحة؛  

عقيدة أهل السنة واجلامعة، وربام نرش ذلك يف كتابات ومقاالت يف بعض الصحف املحلية  

 واخلارجية. 

وقد بلغت مؤلفاته أكثر من مخسني مؤلفا.. منها )إثبات علو اهلل ومباينته خللقه والرد  

من زعم أن معية اهلل للخلق ذاتية(.. ومنها )إيضاح املحجة يف الرد عىل صاحب طنجة،    عىل 

ردا  عىل أمحد بن حممد الغامري(.. ومنها )الرد القوي عىل الرفاعي واملجهول وابن علوي  

وبيان أخطائهم يف املولد النبوي(.. ومنها )إعالن النكري عىل املفتونني بالتصوير(.. ومنها  

من أجاز هتذيب اللحية(.. ومنها )الصواعق الشديدة عىل أتباع اهليئة اجلديدة(..    )الرد عىل 

ومنها )عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن(.. ومنها )إقامة الدليل عىل املنع  

من األناشيد امللحنة والتمثيل(.. ومنها )الشهب املرمية ملحق املعازف واملزامري وسائر  

 لة النقلية والعقلية(.. ومنها )دالئل األثر عىل حتريم التمثيل بالشعر( املالهي باألد

إنه العالمة اجلليل محود بن عبد اهلل التوجيري الذي سيحدثنا اآلن عن بعض ملكات  

 ابن تيمية وما وهبه اهلل من فضله العظيم. 

قال ذلك، ثم تقدم التوجيري إىل املنصة، فكرب اجلميع وخاصة الربهباري وابن بطة 

 
 (  ما نذكره من الثناء عليه هنا منقول بترصف من ترمجة مفصلة له  من: موقع شبكة سحاب السلفية.1)
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وابن خزيمة لرؤيته، وبعد مقدمة طويلة، قال: لقد حدثكم املحارضون السابقون عن ذاكرة  

شيخ اإلسالم وأملعيته وسعة علمه ومهته العالية، وسأحدثكم أنا عن أهم يشء فيه، وهو  

  ، يف كالمه  ، يف معامالته  ، يف عباداته  ، تيمية مظهرا للسنة قوال  وعمال  )سنيته(.. فقد كان ابن  

يف خطبه   ، يف تأليفه ويف رسائله ، يف رضاه وغضبه ، يف سلمه وحربه ،يف أخذه وعطائه 

فكان من نظر إليه ذكر اهلل عز وجل وتذكر سنة   ، ودروسه ومواعظه وحواره وجدله

وال رأينا من الحت عليه   ،السنة من ابن تيمية، حتى قالوا ما رأينا أكثر عمال  بالرسول 

حتى إن من رآه تذكر رسول اهلدى    ، معامل السنة يف كل حركة من حركاته من شيخ اإلسالم 

 يف أكله ورشبه يف ذهابه   ، يف يقظته ، يف نومه ،يف قميصه  ، يف عاممته ،، يذكرك به يف لباسه

 نة حرفا  ومجلة وأثرا  أثرا . مستمسكا  بالس   ،يف خمالطته للناس ويف عزلته  ،وآياته 

وهكذا بقي التوجيري مدة من الزمن حيكي لنا من استئثار ابن تيمية بالسنة واحتكاره  

هلا إىل أن نفث يف روعنا أنه ال خيالفه إال مبتدع، وال يتبغ غري سبيله إال من سيصىل جهنم  

 وبئس املصري. 

ه هلا، فأجاب عنها مجيعا،  ثم سئل أسئلة كثرية حول تطبيق ابن تيمية للسنة وغرام 

 واعتربها جمرد نقاط يف بحر علمه الذي ال ساحل له. 

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز: 

بعد أن أهنى التوجيري حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، ثم قال:  

ذ شيخ  . وهو تلمي.سيتقدم اآلن العامل اجلليل سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

. وال أستطيع مهام أوتيت من قوة أن أبني عظم مآثره وما آتاه اهلل من  .(1)اإلسالم النجيب 

املواهب.. فسرية هذا اإلمام الفذ يصعب حرصها، بل يتعذر اإلتيان عليها.. ولكن حسبي  

أن أقول: إن له القدح املعىل والنصيب األوىف من كل اخلصال الكريمة.. فالشيخ صبور عىل  

 
 (  األوصاف التالية من مقال بعنوان: جوانب من سرية اإلمام ابن باز من موقعه الرسمي عىل النت.1)
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فال تراه إال مكبا عىل العلم    ، ليم والتعلم حتى بعد أن كرب وأصبح مرجع املسلمني األولالتع

متزودا من الفائدة سواء من بني طالبه أو يف سيارته وهو يف طريقه إىل العمل ونحو ذلك..  

والشيخ صبور يف تصديقه للناس وحله ملشكالهتم وإجابته عن أسئلتهم وسعيه يف  

. واالعتدال سمة ملحوظة يف سرية الشيخ: يف  .عىل الشفاعة هلم  وحرصه ، اإلصالح بينهم

فال هو بالكز الغليظ وال هو باملرسف   ، بل يف تبسمه وضحكه ،وتعامله  ، وفتاويه ، أحكامه

. والشيخ هيتم بصغار األمور  ،. بل هو معتدل يف مأكله ومرشبه ،بالضحك من القهقهة 

من   ، الوقت الذي يقوم فيه بحالئل األعاملوكبارها، وذلك من أرسار عظمته ومتيزه ففي 

واستقبال للوفود من أعىل   ،مراسالت لكبار املسؤولني ومناصحة لرؤساء الدول 

  ، املستويات وقيام بالدروس والفتوى والرد عىل األسئلة املتتابعة وترؤس االجتامعات

األمور وصغارها  جتده ال هيمل دقائق  – سواء يف الرابطة أو يف هيئة كبار العلامء أو غريها 

. وهذا رس من أرسار عظمته  .بل تراه يعطي كل ذي حق حقه ،بحجة اشتغاله بام هو أهم 

وحلوله يف سواد العني وسواد القلب عن اخلاصة والعامة، فكل له كيانه اخلاص وكل له  

 شأنه عند نفسه. 

ثم   تقدم ابن باز إىل املنصة يقوده بعضهم.. ثم قدم مقدمة طويلة كسائر من سبقه،

. ذلك  .قال: كل ما حدثكم به ممن سبقني من املتحدثني قليل جدا بجانب ما سأحدثكم عنه

أنه األساس يف عظمة شيخ اإلسالم.. بل لواله لكنا اآلن نعقد املجالس واملؤمترات يف ذمه  

. ال شك أنكم عرفتم جوهر اهتاممنا به وتعظيمنا له.. إنه سلفيته  .والتحذير منه 

ن تيمية هو إمام السلفية يف عهده والعهود التي حلقته.. لقد كان عىل منهج  . فاب.(1)اخلالصة

السلف اعتقادا  وتعبدا  وعمال  وجهادا .. فهو السلفي بمعنى الكلمة، فال يعرف يف عهده  

وال بعده من احتذى حذو السلف أو اقتدى بالسلف أو اقتدى بالسلف حذو القذة كابن  

 
 (  النص التايل من الكتاب السابق  )عىل ساحل ابن تيمية بترصف( بترصف.1)
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يف   ،يف توحيد الربوبية واأللوهية  ،يف األسامء والصفات  ؛عتقدفإنه قرر مذهبهم يف امل ، تيمية

ويف كل مسألة كبرية أو صغرية من   ،يف الوعد والوعيد ،يف القضاء والقدر ،اليوم اآلخر

  ، ومل تعرف له خمالفة، وليس معصوما  لكنه رجاع إىل احلق ،املسائل كان عىل منهج السلف 

وألف فيه ورشحه   ،ذي نظره وأظهر للناسوهو ال ،وكان مقصده أن يقرر مذهب السلف

ونفض الغبار الذي تراكم عليه يف القرون التي تلت   ، وبسطه وأوضحه وأزال الشبه عنه

  ، فأظهر هذا املنهج أيام إظهار ، قاويلهم أ ودحض  ، التابعني ورد عىل خصوم هذا املنهج

وعلمه يف دروسه ويف   ،فصار معلوما  للخاص العام  ، وخدمه أيام خدمة ،ونرصه أيام نرص 

ويف بالط   ،حتى يف جمالس امللوك، ويف ديوان السلطان ،ودعا إليه رسا  وجهرا   ، خطبه

ويرى أنه احلق   ،ويف جمامع القضاة فكان ينترص هلذا املذهب ويغضب له ، الوزراء واألمراء

إن   : فلو قلت ، كتبه تشهد بذلكوكل رسائله ومؤلفاته و ،وأنه األسلم واألعلم واألحكم

ملذهب السلف من عرص ابن تيمية إىل اآلن هو ابن تيمية ملا ابتعدت عن    –حقيقة    – النارص  

وانتفع   ، وهنج هنجه ، وكل من أت بعده يف الغالب من متبع السلف استفاد منه  ، الصواب 

تقريره ملذهب    ما أحسن  ، فرحم اهلل هذا إمام  ، فمن مقل ومستكثر  ، بكتبه، وسار عىل منواله

وما أمجل تأليفه يف هذا   ،وما أحسن مقاله ،بسط عبارته أوما  ،وما أوضح رشحه ،السلف 

بأننا استفدنا كل الفائدة من هذا اإلمام يف معرفة منهج   –واحلمد هلل  – حتى إنا نقر  ، الباب

  فجزاه اهلل  ؛ ويف كل شأن من شؤون الدين ، ويف السنن ، ويف العبادات ، السلف يف املعتقد

 عنا خري اجلزاء. 

وهكذا بقي ابن باز مدة من الزمن حيكي لنا عن علم ابن تيمية بمذاهب السلف  

وآرائهم وتطبيقه هلا ودفاعه عنها إىل أن علمنا علم اليقني أن السلف هم ابن تيمية وابن  

 تيمية هو السلف، وال يفرق بينهام إال ضال مضل. 

ثم سئل أسئلة كثرية عن كل ذلك، فأجاب عنها مجيعا، واعتربها جمرد نقاط يف بحر  
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 علمه الذي ال ساحل له. 

 حمب الدين اخلطيب: 

: (1)حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، ثم قال ابن بازبعد أن أهنى  

عبادة التي جتلت يف  سيتقدم اآلن رجل أعتربه من أشد أنصار السلفية النقية يف العقيدة وال

 كل كتاباته مع أنه عاش يف وسط مملوء بالرشك والبدع مجيع أنواع االنحراف. 

ومع ذلك فقد كان حمصنا بحصن منيع.. فقد قرأ يف شبابه يف دمشق كثريا  من  

مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية املطبوع منها واملخطوط يف املكتبة الظاهرية وذلك بواسطة  

اجلزائري، وظل مقتنعا  هبذا االجتاه، قوي اإليامن به، مدافعا  عنه بقلمه   شيخه الشيخ طاهر 

 ولسانه، متصديا  لكل من يتعرض له، مروجا  للكتب املهمة التي تدعوا إليه. 

إنه العالمة حمب الدين اخلطيب الذي وقف يف وجه مجيع فرق الضالل وخاصة  

كيدهم لإلسالم، واقفا  عىل األصول  الرافضة منهم.. فقد كان شديد العناية بتتبع مراحل 

التي يقوم عليها باطلهم، مدركا  خطرهم العظيم عىل اإلسالم يف املايض واحلارض، ودورهم  

الكبري يف حتريف العقيدة اإلسالمية الصحيحة، وتشويه التاريخ اإلسالمي املرشق.. وذلك  

 كله بفضل تلمذته عىل شيخ اإلسالم. 

ة التقريب بني املذاهب اإلسالمية، والذين عارص  وألجل هذا كان شديدا عىل دعا 

كبارهم.. لقد قال يف ذلك: )انفض املسلمون مجيعا  من حول دار التخريب التي كانت  

تسمى دار التقريب، ومىض عليها زمن طويل والرياح تصفر يف غرفها اخلالية تنعى من  

 استأجرها( 

ل السنة واجلامعة.. ونرش  باإلضافة إىل هذا فقد بذل كل جهوده يف نرش عقيدة أه

 
اخلطيب، د. خالد النجار، (  ما نذكره من الثناء عليه هنا منقول بترصف من ترمجة مفصلة له  من مقال بعنوان: حمب الدين 1)

 منشور بموقع األلوكة.
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كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية.. ودفاعه عن الصحابة ورد الشبهات عنهم ويتجىل ذلك يف  

نرشه كتاب )العواصم من القواصم( هذا الكتاب العظيم الذي دافع فيه عن أجماد هذه األمة  

 ورجاهلا الكبار ابتداء من معاوية ويزيد وغريهم من أبطال اإلسالم. 

: أهيا  (1) اخلطيب، وبعد مقدمة طويلة كالذي سبقه أخذ بصوته اجلهوري يقولقام 

وهو    ،وحب يف االطالع  ،وميل عىل العلم  ،. من الذي عنده شغف باملعرفة.احلضور الكريم 

 ؟ ال يعرف ابن تيمية

ثم ال يعرف ابن  ،ورغبة يف الصالح ، وعزيمة يف اخلري ، من الذي لديه مهة يف املجد

 ؟تيمية

هل القمر    ؟الشمس بحاجة إذا توسطت السامء يف يوم صحو أن ينبه عىل مكانتها هل  

 ؟يف ليلة اكتامله والسامء صافية بحاجة ملن يشيد بعلوه وسنائه

إن ابن تيمية بلغ من احلظوة والرفعة وسمو املنزلة إىل درجة أنه استغنى عن لقب  

 ! ابن تيمية : نهوصار أحسن اسامئه أ ،واملجدد ، واإلمام ،والعامل  ، الشيخ

ولكن هذا    ،ثم اندرست وذهبت فال اثر وال عني   ،عاشت بعض الدول مخسة قرون

قصة فريدة حمفوظة لألجيال ترددها   ، وقلب الدهر  ، اجلهبذ األعجوبة بقى يف ذاكرة الزمان

 وترتنم هبا الشفاه..   ، األلسن

فهو إمام يف   ، تلقانا ابن تيمية  ، ورضبنا يف فجاج الفنون ، كلام سلكنا سبل العلم 

موسوعة يف   ،جمتهد يف الفقه  ،جمدد يف امللة ،منظر يف املعتقد  ،حجة يف احلديث ،التفسري

 أستاذ يف العبقرية.  ،آية يف الذكاء  ،بحر يف السري واألخبار ،العلوم 

. وال نشكوا تقصريا  يف  !لقد أصبح ابن تيمية اشهر من الدولة التي عاش يف عهدها 

كيف ننسى أياديه البيضاء وكلام قلبنا سفرا  فإذا   ،إن غلونا يف التعلق بهحبه، لكنا نستغفر اهلل  

 
 (  الكالم الوارد هنا من كتاب ]عىل ساحل ابن تيمية[ بترصف.1)
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وكلام حرضنا حوارا  فإذا اسمه تتقاذفه   ،هو بني صفحاته بعلمه وحكمته وفقهه واستنباطه 

أنا أوىل به؟!.. كيف ال نعيش معه وقد   :كل فريق يقول  ، يتقاسمه املتحاورون ، األلسن

 وآنسنا بذكره الطيب؟  ، بحضورهوأمتعنا  ، فرض علينا احرتامه

وهكذا بقي اخلطيب مدة من الزمن خيطب وينفعل يف خطاباته إىل أن كادت الشمس  

تغرب.. ثم سئل أسئلة كثرية حول رس تعلقه بابن تيمية فأجاب عنها مجيعا، حتى ظنناه  

 قيسا وابن تيمية لياله. 

 عبدالرمحن عبداخلالق: 

وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم املقدم، ثم قال:  بعد أن أهنى حمب الدين خطبته، 

سيتقدم اآلن علم كبري من أعالم السلفية املعارصة.. إنه أول من بدأ الدعوة السلفية يف  

وسعى معلام يف مدارسها احلكومية   1964الكويت عندما وطئت قدماه أرضها يف عام 

ن الدعوة السلفية، فقد  وموجها ملدريس الرتبية االسالمية.. وهو من كبار املنافحني ع

فكان  ، وأجلمهم بمناظراته وبالتأليف  ، تصدى للمبتدعة من متصوفه وأشاعرة ورافضة

يستعمل منهج اللني تارة ومنهج الشدة تارة أخرى.. ولديه الكثري من املؤلفات والرسائل  

والردود يف هذا املجال، منها: فضائح الصوفية.. وملحات من حياة شيخ اإلسالم ابن  

ية.. واحلقيقة الصوفية.. والفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة.. وبني شيخ اإلسالم  تيم

 ابن تيمية وابن عريب.. وغريها من املؤلفات القيمة. 

تقدم عبد الرمحن عبد اخلالق من املنصة، وبعد مقدمة طويلة كالذي سبقه أخذ بصوته  

قليل الذين كانت حياهتم كلها  : إن شيخ اإلسالم ابن تيمية من النفر ال (1) اجلهوري يقول

هلل، والذين دعوا إىل اهلل عىل بصرية، شاهدا  هلل سبحانه وتعاىل أنه ال إله إال هو، قائام   

بالقسط، فقد كتب وألف عرشات املجلدات، بل مئات املجلدات يف هذين املعنيني: إثبات  

 
 (  النص مقتبس بترصف من كتاب الشيخ عبد الرمحن اخلالق املعنون بـ  )ملحات من حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية(1)
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ا بعد صدر اإلسالم،  وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل وحتذير األمة من الرشك الذي تفشى فيه

 ثم إثبات عدل اهلل يف ترشيعاته وقضائه وقدره. 

ولقد تعرض شيخ اإلسالم يف سبيل ذلك إىل تفنيد مزاعم قوى الرش كلها التي  

انترشت وسادت املسلمني يف عرصه يف القرن السابع اهلجري وأوائل الثامن.. فتصدى  

والباطنية وخبثهم ونفاقهم، والصوفية  بالرد عىل الفالسفة وأذناهبم، والرافضة وأكاذيبهم،  

وعقائدهم الفاسدة وترهاهتم، وللمتكلمني وخلفائهم وتأويالهتم الباطلة، وللمقلدين  

وعبادهتم لشيوخهم وتعصبهم آلرائهم املخالفة للكتاب والسنة، والنصارى وضالهلم،  

ومل  واليهود وخبثهم وأفسادهم، وألف يف كل ذلك وكتب ودرس وسافر وارحتل وناقش 

يكتف هبذا أيضا  بل جرد سيفه لقتال التتار فجمع اجلموع ملالقاهتم، ووحد صفوف  

 املسلمني حلرهبم، وخاض املعارك ونرصه اهلل عليهم.. 

وعامل هذا شأنه ال شك أن يكثر أعداءه وحساده.. فقد عادى الدنيا كلها يف اهلل  

يف احلق، بل صدع به حيث   وخاصم كل منحرف يف ذات اهلل، ومل يداهن أمريا  وال وزيرا  

كان، ولذلك كثرت ابتالءاته وحمنه فال خيلص من حمنة إال ودخل يف أخرى، وال ينتهي من  

سجن حتى يزج به يف سجن آخر، وال ينرص يف حماكمة حتى تعقد له حماكمة جديدة.. وكل  

  ذلك وهو صابر حمتسب، بل فرح مستبرش أن أكرمه اهلل بكل هذه الكرامات وهيأ له كل 

هذه األسباب لينرش علمه وتعظم حمبة أهل اخلري له، فكان قدوة للعاملني من أهل اخلري يف  

زمانه، ونموذجا  للعلامء العاملني يف وقته، بل كان من تالميذه جهابذة األمة يف كل فرع من  

فروع املعرفة الدينية فمن تالميذه ابن كثري إمام املؤرخني واملفرسين، والذهبي علم  

 واحلافظ املزي، إمام من أئمة النقل والرجال واحلديث وابن عبداهلادي علم  املحققني 

التحقيق، وابن القيم إمام األمة وفارسها، وروحاين اإلسالم.. وخلق كثريون.. ثم  

أصبحت كتبه من بعده هي اهلادي واملرشد لعقيدة أهل السنة واجلامعة، بعد أن لبس  
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الناس، ونرشوا عقائدهم الباطلة يف األمة فقام هذا   امللبسون من أهل الكالم والزندقة عىل 

املجدد الفرداين والعامل الرباين فكشف بنور القرآن والسنة أضاليل أهل الكالم والبدعة  

 والزندقة والردة. 

بقي الشيخ يردد هذا وأمثاله إىل أن نفث يف روع الكثريين أنه لوال ابن تيمية ملا بقيت  

كن ألحد أن يعرف الدين الصحيح.. وال أن يطمع يف دخول  لإلسالم قائمة.. وأنه ال يم

 اجلنة إن مل يعرف ابن تيمية ويقرأ كتبه ويكتفي هبا. 

بعدها سئل أسئلة كثرية يف هذا املعنى، فزادت أجوبته تأكيدا وترسيخا العتبار ابن 

و ممن  . وأنه املرجع الذي ال يؤخذ دين اهلل إال منه، أ.األوحد تيمية هو ويص رسول اهلل 

تبعه وسار خلفه.. وأن عالمة السنة واإلسالم هو قبول هذه الوصاية واملرجعية.. وعالمة  

 البدعة والنفاق هو خمالفته أو حسده أو عداوته. 

 حممد بن صالح العثيمني: 

بعد أن أهنى عبد الرمحن عبد اخلالق حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم  

م جليل، مأل ذكره الدنيا، وشاع علمه يف اآلفاق، وشهد  املقدم، ثم قال: سيتقدم اآلن عل

القايص والداين بفضله وعلو مكانته.. إنه ذلك العامل اجلليل واملريب الفاضل والقدوة  

الصاحلة والطود الشامخ يف العلم والزهد والصدق واإلخالص والتواضع والورع   

ألصول والنحو وسائر العلوم  والفتوى شيخ التفسري والعقيدة والفقه والسرية النبوية وا 

الرشعية الداعي إىل اهلل بصرية املشهود له بصدق العمل، ومواقف اخلري والدعوة واالرشاد  

واإلفتاء الذي انتفع بعلمه املسلمني يف شتى أنحاء العامل اإلسالمي والذي أمجعت القلوب  

ة اإلسالمية.. العالمة  عىل قبوله وحمبته وفضله وعلو مرتبته فضيلة شيخنا فقيد البالد واألم 

 حممد بن صالح العثيمني.. 
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:سأحدثكم  (1)تقدم العثيمني من املنصة، وبعد مقدمة طويلة كالذي سبقه أخذ يقول

عن اإلعداد الرباين الذي هيأ شيخ اإلسالم لتلك الرسالة العظيمة التي قام هبا يف حفظ  

م ابن تيمية هو هذا اإلعداد  . فأول ما يطالعنا يف دراسة حياة شيخ اإلسال.الدين وجتديده

والعناية الربانية التي كألت هذا اإلمام منذ أن كان صغريا  وإىل أن توفاه اهلل سبحانه وتعاىل  

وهذا ما يكاد جيمع عليه كل الذين ترمجوا له. وكتبوا عنه ممن أراهم اهلل حقيقة هذا الرجل  

املجدد.. وال شك أن   العجيب فكأن كل الظروف واألحداث كانت تتهيأ الستقبال هذا

القارئ الذي سيستمر معنا مطالعا  هذه املقتطفات واللمحات من حياة شيخنا شيخ  

 اإلسالم سيخرج هبذه النتيجة. 

فالعامل الذي أظلم ظالما  يكاد أن يكون كامال  قبل أن يبدأ هذا الرجل دعوته قد كان  

زندقة، واإلحلاد، والرشك  يتطلع وينتظر قدوم مثل هذا الرجل ليبدد ظلامت الفلسفة وال

بكل مظاهره، والباطنية بكل أعالمها واإلحتادية، وأيضا  ظالم احلكام املتجربين والعمالء  

املأجورين، وأكثر من هذا ظالم وعدوان الترت املتسرتين باإلسالم، والنصريية والرافضة  

اإلسالمي يف أمس   املعادين ألهل اإلسالم، واملوالني ألهل الكفر والطغيان لقد كان العامل

احلاجة إىل عامل جمدد جرئ شجاع يستطيع أن يقول احلق لكل أولئك وهو ال خياف يف اهلل  

لومة الئم، وال خيشى سجنا  وال تعذيبا ، وال غربة وال نفيا .. بل وال قتال .. فكان ابن تيمية  

وم وترهات  الذي جعله اهلل أوال وعاء عظيام استوعب علم الكتاب والسنة، ثم وسع كل عل

وأكاذيب أولئك الضالل وعرف بعد ذلك كيف يكر عليها ويبطلها باطال باطال، وال  

يستطيع أحد منهم أن يقف أمامه أو حياربه أو يلبس عىل الناس عنده.. واآلن تعالوا نطالع  

 عناية اهلل هبذا الرجل منذ أن كان صبيا . 

دالة عىل ذلك إىل أن نفث  بقي الشيخ يردد هذا وأمثاله ويذكر الشواهد والقصص ال

 
 خلالق املعنون بـ  )ملحات من حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية((  النص مقتبس بترصف من كتاب الشيخ عبد الرمحن ا1)



44 

 

يف روع الكثريين أن الرسالة التي كلف هبا ابن تيمية وأداها يف حياته تشكل أضعاف ما  

كلف به الرسل عليهم الصالة والسالم.. فلم جيابه الرسل عليهم الصالة والسالم ما جاهبه  

 من الرافضة والصوفية واملتكلمني وغريهم من أصناف املبتدعة.. 

بعدها سئل أسئلة كثرية يف هذا املعنى، فزادت أجوبته تأكيدا وترسيخا العتبار ابن 

األوحد فقط.. بل هو ويص مجيع الرسل واألنبياء.. وأن   تيمية ليس ويص رسول اهلل 

 املساس به مساس بجميع األنبياء.

 عثامن اخلميس: 

املقدم، ثم قال:  بعد أن أهنى العثيمني حمارضته، وأجاب عن أسئلة احلضور، تقدم 

سيتقدم اآلن علم جليل، من أعالم أهل السنة والسلف، يلقب بأسد السنة، لفتكه الشديد  

بغزالن املبتدعة وخرافهم.. إنه عثامن بن حممد بن محد بن حممد اخلميس النارصي  

. من نسل بني متيم الذين كان منهم كبار الصحابة كاألقرع بن حابس التميمي،  .التميمي

وغريهم ممن قدموا لإلسالم أكرب  التميمي ن بن بدر التميمي، وذي اخلويرصة والزبرقا 

 اخلدمات. 

وعىل إثرهم كان هذا الشبل الفقيه املحدث الدكتور الذي حاز عىل لقب أسد  

 .  .السنة.. وقد برز كأحد أهم املناظرين من السلف للرافضة خصوصا 

: سأحدثكم  (1) كالذي سبقه أخذ يقولتقدم اخلميس من املنصة، وبعد مقدمة طويلة 

عن تلك املوجة العنيفة التي قادها الشيطان وجنده من املبتدعة والكفار والضالني الذين  

 أرادوا أن يطفئوا شعلة ابن تيمية، وهم ال يعلمون أنه نور اهلل الذي ال يمكن ألحد إطفاءه..  

وجنده معروف.. وهو    إن السبب يف إرادة هدم شيخ اإلسالم ابن تيمية من الشيطان

أن كتب شيخ اإلسالم أنوار هاديات لكل زيف وهبتان، وتضليل وهذيان، ولذلك حيارهبا  

 
 (  النص مقتبس بترصف من كتاب الشيخ عبد الرمحن اخلالق املعنون بـ  )ملحات من حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية(1)
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كل من أراد أن يبني له جمدا  يف الظالم، ويطمس بعض البصائر ويتخذ جمموعة من  

اخلفافيش تعيش معه يف اجلحور.. ولذلك حياذر كل املحاذرة أن يسمع أحد منهم كلمة  

 كتابا  يفضح باطله وزوره وختليطه..  حق، أو يقرأ 

إن الكالم الذي رمى به الشيطان وجنده شيخ اإلسالم ابن تيمية كالم عظيم وهبتان  

كبري.. فتكفري املسلم يشء عظيم، فكيف بتكفري إمام من أئمة املسلمني وعلم من أعالمهم  

جل.. وحسبكم من ذلك  ال يوجد لليوم عامل قد نال من ثناء العلامء عليه مثل ما نال هذا الر

قول تلميذه احلافظ الذهبي: )لو ُحّلفت بني الركن واملقام حللفت أنني ما رأيت بعيني مثله،  

وال رأى هو مثل نفسه يف العلم(، وقول تلميذه احلافظ املزي: )ما رأيت مثله، وال رأى هو  

نه(، وقول اإلمام  مثل نفسه، وما رأيت أحدا  أعلم بكتاب اهلل وسنة رسوله، وال أتبع هلام م

ابن دقيق العيد: )ملا اجتمعت بابن تيمية رأيت رجع كل العلوم بني عينيه يأخذ ما يريد  

ويدع ما يريده(.. ومثل هذا القول أيضا  عن أيب حيان شيخ النحاة.. ومل تؤلف تراجم يف  

  اإلسالم لرجل مثله.. وهو الذي اتبع جنازته أهل دمشق كلها، وقد حرض من النساء فقط 

مخسة عرش ألف امرأة، ومائتي ألف رجل، وال يعرف جنازة مثلها يف اإلسالم إال لإلمام  

 أمحد بن حنبل. 

مة هذا العلم اهلامم سأقرأ عليكم نصا من رسالة كتبها أمحد بن إبراهيم  ي ولتعرفوا ق

الواسطي يف كتابه )التذكرة واالعتبار واالنتصار لألبرار(، والذي طبعه إخواننا من سلفية  

األردن.. وقد كتب الرسالة  إىل جمموعة من تالميذ شيخ اإلسالم، ومما جاء فيها قوله: )هذه  

رسالة إىل اإلخوان يف اهلل السادة العلامء واألئمة األتقياء وغريهم من الالئذين بحرضة  

شيخهم وشيخنا السيد اإلمام اهلامم، حميي السنة وقامع البدعة، نارص احلديث، مفتي  

ئق عن احلقائق وموصلها باألصول الرشعية للطالب الذائق، اجلامع بني الباطن  الفرق، الفا 

والظاهر.. فهو يقيض باحلق ظاهرا  وقلبه يف العال قاطن.. أنموذج اخللفاء الراشدين  
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. أعاد اهلل علينا بركته..  .واألئمة املهديني الشيخ اإلمام تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية 

إن شاء اهلل مع شيخكم وإمامكم وشيخنا    ت سنجق )راية( رسول اهلل  أصبحتم إخواين حت

وإمامنا املبدوء بذكره ريض اهلل عنه، قد متيزتم عن مجيع أهل األرض فقهائها وفقرائها  

وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح حتى كشف اهلل لنا ولكم بواسطة هذا الرجل حقيقة  

وأنتم إذا عرفتموه من حيثية األمر الرشعي الظاهر   دينه الذي أنـزله اهلل من السامء.. هذا

فهنا قوم عرفوه من حيثية األمر الباطن، ونفوذه من الظاهر إىل الباطن، ومن الشهادة إىل  

الغيب، ومن الغيب إىل الشهادة، ومن عامل اخللق إىل عامل األمر وغري ذلك مما ال يمكن  

اته الذاتية ومثل هذا العارف قد  رشحه يف كتاب.. فشيخكم عارف بأحكام أسامئه وصف

يبرص ببصريته تنـزل األمر بني طبقات السامء واألرض.. فالناس حيسون بام جيري يف عامل  

الشهادة، وهؤالء بصائرهم شاخصة إىل الغيب ينظرون ما جتري األقدار يشعرون هبا أحيانا  

ل شيخكم علام  وعمال  وحاال   عند تنـزهلا.. فواهلل ثم واهلل ثم واهلل مل ير حتت أديم السامء مث

وخلقا  واتباعا  وكرما  وصالحا  يف حق نفسه.. ما رأينا يف عرصنا هذا من تستجىل النبوة  

 املحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إال هذا الرجل(  

. بل إن الثقاة من العلامء يذكرون العجائب والغرائب من بركات شيخ  . ليس هذا فقط

من ذلك ما جاء يف كتاب )الرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ابن  اإلسالم ابن تيمية، و

وراوها البن حجي     ،تيمة شيخ االسالم كافر( يف احلادثة التي حصلت مع البطائحي املزي

قال: كنت شابا، وكانت يل بنت حصل هلا رمد، وكان لنا اعتقاد يف ابن تيمية، وكان صاحب  

لت يف نفيس: آلخذن من تراب قرب ابن تيمية فألكحلها والدي، ويأت إلينا ويزور والدي، فق

به، فإنه طال رمدها ومل يفد فيها الكحل، فجئت إىل القرب، فوجدت بغداديا قد مجع من  

الرتاب رصرا، فقلت: ما تصنع هبذا، قال: أخذته لوجع الرمد، أكحل به أوالدا يل، فقلت:  

فازددت يقينا فيام كنت قصدته، فأخذت منه،  . وذكر أنه جربه  .وهل ينفع ذلك؟ فقال: نعم 
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فكحلتها وهي نائمة، فربئت، قال: وحكيت ذلك البن قايض اجلبل أيب عمر املقديس،  

 . (1)وكان يأت الينا، فأعجبه ذلك، وكان يسألني ذلك بحرضة الناس فأحكيه، ويعجبه ذلك

مل تسمع ما  . أ.عندما قال هذه احلكاية قام بعض احلارضين، وقال: كيف تقول هذا

 ؟ يقوله مشايخ التوحيد يف اعتبار ذلك رشكا 

. أو مع  . . هو رشك عندما يكون مع الشيخ عبد القادر اجليالين.قال اخلميس: أجل 

 . أما عندما يكون مع شيخ اإلسالم، فيستحيل أن يكون رشكا. .احلسني 

 . الرشك واحد. .قال الرجل: كيف ذلك 

ال بسيطا.. هل تعرف إسامعيل بن أيب  . سأرضب لك مث.قال اخلميس: أنت ال تفهم 

 أويس املحدث؟ 

. لقد وضعه الكثري من املحدثني يف مجلة  . قال الرجل: أجل.. وكيف ال أعرفه

 الضعفاء.. وكل ما يرويه ضعيف. 

 . فال يروي عنه إال الصحيح. . قال اخلميس: إال البخاري

 بخاري. . أيكذب عىل كل املحدثني.. وال يكذب عىل ال .قال الرجل: كيف ذلك 

وأمثاله   ابن حجر . هذا ال يدركه إال.قال اخلميس: هذا علم ال تستطيع أن تدركه 

من كبار املحدثني، فقد قال عنه: )وهذا هو الذى بان للنسائى منه حتى جتنب حديثه وأطلق  

. وأما الشيخان  . لعل هذا كان من إسامعيل ىف شبيبته ثم انصلحو القول فيه بأنه ليس بثقة،

  (2)ام أهنام أخرجا عنه إال الصحيح من حديثه الذى شارك فيه الثقات(فال أظن هب

 قال الرجل: وما عالقة هذا بذاك؟

قال اخلميس: كون الربكة رشكا بالنسبة جلميع الناس ال تعني أهنا رشك بالنسبة البن  

 
 .129(  الرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ابن تيمة شيخ االسالم كافر، ص 1)

 (312/ 1(  هتذيب التهذيب )2)
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. فابن تيمية مثال التوحيد.. ويستحيل أن يتربك به مرشك أو مبتدع.. لقد ذكر ابن  . تيمية

كثري وهو من تالميذ ابن تيمية يف )البداية والنهاية( كيف تربك الناس بابن تيمية عند وفاته،  

بقلعة دمشق بالقاعة التي كان حمبوسا  هبا، وحرض مجع كثري   - أي ابن تيمية  -تويف )فقال: 

ة، وأذن هلم يف الدخول عليه وجلس مجاعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتربكوا  إىل القلع

برؤيته وتقبيله، ثم انرصفوا ثم حرض مجاعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انرصفن  

  (1) من يغسله(  واقترصوا عىل 

. وقد ذكر ذلك ابن القيم، فقال:  .بل إن بركات ابن تيمية امتدت لكل من بعده

وقد   ،حصل له الشفاء باستعامل دواء رأى من وَصَفه له يف منامه فكثري جدا وأما من)

وسأله   ،حدثني غري واحد ممن كان غري مائل إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه رآه بعد موته

  (2)عن يشء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغريها فأجابه بالصواب(

دراته العجيبة إىل أن تصورنا أنه معنا يف  بقي اخلميس حيدثنا عن بركات ابن تيمية وق

 القاعة، وأنه يمد بربكاته من ريض عنه، ويمد بغضبه وانتقامه من سخط عليه.. 

 املعارضون البن تيمية 

بعد أن انتهت تلك الندوة التي سمعنا فيها كلمة )شيخ اإلسالم( ومرادفاهتا ما ال  

املديح والثناء املبالغ فيه إىل الدرجة التي أصابنا يعد وال حيىص من املرات.. وسمعنا فيها من  

 .  .الغثاء.. عدنا إىل بيتنا مرهقني مكتئبني حمبطني 

 ومل أجد نفيس، بمجرد دخويل إىل البيت، إال وأنا ملقى عىل الرسير كاجلثة اهلامدة..  

سمعت شخصا يطلب مني أن أقوم حلضور االجتامع  وبعد فرتة قصرية ..  . .وفجأة

 
 ( 156/ 14(  البداية والنهاية )1)

 (34(  الروح )ص: 2)
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 ده أعيان علامء األمة لطلب حماكمة ابن تيمية وتفنيد تشوهياته لإلسالم. الذي يعق

فاستغربت من ذلك، والتفت برسعة إىل حمدثي، فإذا يب أجده صاحبي الوهايب..  

 .  .ولكنه بمظهر غري الذي اعتدت عليه منه، وكأنه جاء من القرون السالفة 

الوهايب التائب  فجأة سمعت دقات هادئة عىل الباب، وسمعت بعدها صاحبي 

يرسع إليه، ثم يرحب بحرارة عىل الداخلني، وهو يتكلم بلغة عربية خيتلط فيها السجع  

 باملحسنات البديعية مما مل أكن أعهده منه. 

سبعة رجال يلبسون طيالسة وعاممات  بفركت عيني، وقمت برسعة، وإذا يب أفاجأ 

 يدخلون بيتي.   يف األفالم واملسلسالت التارخييةوغريها مما نشاهده 

 فركت عيني من جديد، ألتأكد هل أنا يقظ أم نائم..  

. أيدخل بيتك كبار علامء  .قال يل صاحبي الوهايب، وهو يؤنبني: ما بالك يا رجل 

تعرف هبم.. إن بيتك قد ترشف اليوم كام مل  .. ثم ال تتقدم لتسلم عليهم.. وت (1)األمة

 .  . يترشف من قبل

لست أدري كيف فكت العقد من لساين، وقلت، وأنا ال أعلم ما أقول: مرحبا بكم  

. لقد رشفتم بيتنا املتواضع.. وأنا منذ حدثني صاحبي عنكم، وأنا يف هلفة إىل  . يا علامء األمة

 وأخالقكم العلية. التربك بطلعاتكم البهية، وأنواركم الزكية، 

. ثم  .قلت ذلك، ثم رحت أرسع إىل الفرش والوسائد أعرضها عليهم.. فجلسوا 

راح صاحبي الوهايب التائب يتحدث.. وأنا ال أصدق عيني وال أذين وال أي جارحة من  

 جوارحي.. وكأنني عىل خشبة املرسح أمثل من غري أن يوكل يل أي دور، أو أحفظ أي نص. 

 احلنفية: 

 
استفدنا الكثري من املادة العلمية املرتبطة باملنكرين من علامء املذاهب األربعة عىل ابن تيمية من كتاب ]ابن تيمية وموقف   (1)

 أهل السنة منه[، للشيخ عـادل كاظـم عـبداهلل.
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ي الوهايب التائب إىل رجل كانت تبدو عليه القوة واجلرأة، وقال: هذا  أشار صاحب

. وهو  . احلنفي..    الكوثري الرجل الذي تراه هو الفقيه املحدث الشيخ حممد زاهد بن حسن  

 ممثل احلنفية يف هذا املجلس. 

أرسعت إليه أقبل رأسه، وأقول: أهال وسهال ومرحبا بالشيخ اجلريء، لكم كنت  

رؤيتك بعدما قرأت لك، وقرأت عنك.. لقد أعجبني فيك جرأتك واقتدارك أمتنى 

. ويف سبيلها ضحيت بكل  . . فأنت مل تكن هتمك إال احلقيقة.. وال يشء غري احلقيقة.العلمي

 يشء.. وال تزال األقالم إىل اآلن تسطر فيك قصائد اهلجاء ألنك بعت عرضك هلل. 

. ولكن صدقني أنا مل  .أكون كام ذكرت  . أرجو أن.قال الكوثري: بورك فيك يا بني

. وليتهم  .أكن أكتب إال باملداد املختلط بدموعي أملا عىل ما آل إليه حال املسلمني دينا ودنيا 

إن ضاعت منهم دنياهم سلم هلم دينهم.. فأنت ترى األدعياء يشوهونه بكل صنوف  

 التشويه التي نفخ فيها الشيطان من روحه. 

تلميذك الشيخ حممد أيب زهرة كالما كثريا يف الثناء  قلت: صدقت.. وقد قرأت ل 

. كقوله: )مل يكن الكوثري من املنتحلني ملذهب جديد أو داعيا إىل مذهب مل يسبق  .عليك

إليه،هلذا كان ينفر من من يسمهم العامة وأشباه املثقفني بسمة التجديد،ومع ذلك فقد كان  

إزالة ما علق  و  إعادة رونق الدين ومجاله من املجددين باملعنى احلقيقي للتجديد والذي هو 

به من األوهام، إنه ملن التجديد أن حتي السنة ومتوت البدعة ويقوم بني الناس عمود  

 (1)الدين(

وقوله: )لقد كان عاملا حقا عرف علمه العلامء وقليل منهم من أدرك جهاده، ولقد  

نور احلق، وعرفته يف تعليقاته   عرفته سنني قبل أن ألقاه،عرفته يف كتاباته التي يرشق فيها 

وما كان واهلل عجبي من املخطوط بقدر إعجايب   عىل املخطوطات التي قام عىل نرشها،

 
 .15(  مقدمة تاريخ الكوثري، ص 1)
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 (1).بتعليق من عّلق عليه(

وقوله: )إنه مل يرض بالدنية يف دينه، وال يأخذ من يذل اإلسالم وأهله هبوادة، وال  

ال  و   أرض ال يستطيع فيها أن ينطق باحلقجيعل لغري اهلل واحلق عنده إرادة، وأنه ال يعيش يف

  (2) تعاىل فيها كلمة اإلسالم( 

 . ولو أين أقل من ذلك بكثري..  . قال الكوثري: شكرا لك وله

قلت: لقد كان من الكتب التي أعجبتني كثريا كتبك التي ناقشت فيها أطروحات  

تيمية( الذي تعّقبت فيه كتاب  ابن تيمية املختلفة، ككتابك )البحوث الوفية يف مفردات ابن  

)منهاج السنة( البن تيمية فيام أورده من مسائل منافية ألحاديث صحيحة ورصحية حول  

فضائل اإلمام عيل.. ومنها كتابك )التعّقب احلثيث ملا ينفيه ابن تيمية من احلديث(، والذي  

السنة.. ومنها   تعّقبت فيه ما نفاه من أحاديث يف كتابه منهاج السنة رغم وروده يف كتب

كتابك )حمق التقول يف مسألة التوسل( والذي رددت فيه عىل ابن تيمية والوهابية من رميهم  

وأهل بيته بالرشك.. وغريها من الكتب الكثرية.. لكن لألسف   املتوسلني برسول اهلل

 كتبك أصبحت نادرة وقل من هيتم هبا أو ينرشها. 

لم أن قرن الشيطان قد طلع عىل جبال  قال: ومل ال يكون األمر كذلك.. وأنت تع

نجد وهضاهبا، وراح ينرش كتب ابن تيمية ويمأل هبا عقول املسلمني الذين عداهم الداء  

التيمي، فأصبحوا كام تراهم بال عقول تفكر، وال قلوب متتلئ باملحبة واألشواق.. لقد  

 أصبحوا وال هم هلم إال الرصاع.

 قلت: وما تراه من حل لذلك؟ 

ذلك بسيط.. البد للمسلمني من مضادات حيوية حتمي عقوهلم وقلوهبم  قال: حل 

 
 .16مقدمة تاريخ الكوثري،  (1)

 .16(  مقدمة تاريخ الكوثري، ص2)
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 وجوارحهم من تلك اجلراثيم التي نرشها ابن تيمية وتالميذه..

 قلت: وأين تصنع تلك املضادات؟

 قال: جرأة العلامء وصدقهم مع اهلل هي التي تصنعها.. 

 قلت: وأنى ذلك؟

 قال: أنا هنا ومن ترى من العلامء ألجل ذلك..  

قلت: لقد قرأت لك يف بعض ما كتبت من ردود عىل ابن تيمية قولك: )ولو قلنا مل  

يبل اإلسالم يف األدوار األخرية بمن هو أرض من ابن تيمية يف تفريق كلمة املسلمني ملا كنا  

وهو سهل متسامح مع اليهود والنصارى يقول عن كتبهم إهنا مل حترف   ، مبالغني يف ذلك

شديد غليظ احلمالت عىل فرق   ، سب بذلك إطراء املسترشقني لهحتريفا  لفظيا ، فاكت

.. ولوال شدة ابن تيمية يف رده عىل ابن املطهر يف منهاجه إىل أن بلغ  .املسلمني ال سيام الشيعة

به األمر إىل أن يتعرض لعيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه عىل الوجه الذي تراه يف أوائل  

كثري من أقحاح اخلوارج مع توهني األحاديث اجليدة يف هذا  اجلزء الثالث منه بطريق يأباه 

 (1)   السبيل..(

وقلت يف مقالة لك: )وقد سئمت من تتبع خمازي هذا الرجل املسكني الذي ضاعت  

مواهبه يف شتى البدع، ويف تكملتنا عىل )السيف الصقيل( ما يشفي غلة كل غليل إن شاء  

 ( 2)  يذه ابن القيم( اهلل تعاىل يف تعقب خمازي ابن تيمية وتلم 

. قلت ذلك وغريه كثري.. ولكني أرى نفيس مقرصا.. فلو علمت أن  . قال: أجل

الشيطان سيستخدم أقوال ابن تيمية ليشوه اإلسالم هبذه الصورة جلعلت كل كتبي يف الرد  

 عليه. 

 
 .268(  اإلشفاق يف أحكام الطالق، حممد زاهـد الكوثري، ص 1)
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.  . قال ذلك، ثم أخرج وثيقة من حمفظته، وقدمها يل، وقال: لقد جبت الزمان واملكان

ة  أبحث عن كل عامل من مدرستنا احلنفية رد عىل ابن تيمية أو عرف مدى خطورورحت 

. لنتقدم به ملحاكمته والتحذير من  .أطروحاته عىل املسلمني، فكتبت اسمه وجئت بتوقيعه 

 أخطاره. 

 قدم يل وثيقة، وقد دهشت من كثرة األعالم الواردين فيها..  

، وقد سألت  العالء البخاري احلنفياإلمام الشيخ حممد بن حممد كان من بينهم 

الكوثري عنه، فذكر يل أنه )كان ُيسأل عن مقاالت ابن تيمية التي انفرد هبا فيجيب بام ظهر  

ثم صار   ، بتبديعه ثم تكفريهوينفر عنه قلبه إىل أن استحكم ذلك عليه فرّصح  ، له من اخلطأ

فهو هبذا اإلطـالق كافـر  ُيرصح يف جملسه أن من أطلق عىل ابن تيمية أنه شيخ اإلسالم 

   (1)  ..( .واشتهر ذلك

الشيخ محيد الدين حممد بن أمحد البغدادي الفرغاين   قال القايضوكان من بينهم 

، وقد سألت الكوثري عنه، فذكر يل أن له كتابا يف الرد عىل ابن تيمية يف  احلنفي

     (2) االعتقادات

، وقد  حلي اللكنوي احلنفي الفقيه الشيخ أبو احلسنات حممد عبداوكان من بينهم 

مسألة زيارة   : سألت الكوثري عنه، فذكر يل أنه قال يف كتابه )إبـراز الغي الواقـع(: )أقول

فإنه حيرم السفر لزيارة قرب الرسول   ،كالم ابن تيمية فيها من أفاحش الكالم خري األنام 

   غري مقدورة وغري   وجيعلها  ،وسلم وجيعله معصية وحيرم نفس زيارة القرب النبوي أيضا

وحيكم عىل األحاديث الواردة يف الرتغيب إليها كلها موضوعة من حسن    ،مرشوعة وممتنعة 

وقد شّدّد عليه   ،ونظره أكرب من فهمه  ،أو لعلمي أن علم ابن تيمية أكثر من عقله ،بعضها 

 
 .292ص  9. وكتاب الضوء الالمع، السخاوي، ج137ص  2(  البدر الطالع ، ج1)
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   (1)   ..(. وأوجبوا عليه التعزيـر ، بسبب كالمه يف هذه املسألة علامء عرصه بالنكري

مفتي الديار املرصية وشيخ فقهاء عرصه اإلمام الشيخ حممد بخيت  كان من بينهم و

، وقد سألت الكوثري عنه، فذكر يل أنه قال يف كتابه )تطهري الفؤاد من دنس  املطيـعي احلنفي 

االعتقاد(: )وملا أن تظاهر قوم يف هذا العرص بتقليد ابن تيمية يف عقائده الكاسدة وتعضيد  

واستعانوا عىل ذلك بطبع كتابه املسمى بالواسطية    ،الفاسدة وبثها بني العامة واخلاصةأقواله  

وقد اشتمل هذا الكتاب عىل كثري مما ابتدعه ابن تيمية خمالفا  يف ذلك الكتاب والسنة    ،ونرشه

 (2)ومجاعة املسلمني فأيقظوا فتنة كانت نائمة(

،  وقد  ليفة بن فتح الباب احلناوياملفرس الفقيه الشيخ عبدالرمحن خوكان من بينهم 

)هذه املسائل التي   :سألت الكوثري عنه، فذكر يل أنه قال يف كتابه )املشبهة واملجسمة(

وهم ُمقلدون   ، وفرغ العلامء من الرّد عليها  ، يثريها اليوم )مجاعة أنصار السنة( أثريت قديام  

. والعجب هلؤالء  .نابلةفيها البن القيم وشيخه تقي الدين ابن تيمية وطوائف من احل

وخالفوا   ، يقلدون نفرا  من العلامء انفردوا بمقاالت وآراء وافقوا فيها احلشوية والكرامية

ليس يف املتبوعني    ، ثم يزعمون مع هذا أهنم جمتهدون كلهم  ،فيها مجيع املسلمني سلفا  وخلفا  

قليدا  يف فروع األحكام  ألن التقليد فيام زعموا رشك سواء أكان ت  ، واألتباع منهم مقلد واحد

 ( 3) ..(.أو يف أصول الدين 

إن حبي   : )وأقول :وذكر يل أنه كتب رادا  عىل هجوم الوهابية عليه وعليه، فقال

ورأيت الكوثري   ،وهواي وميويل بحمد اهلل وتوفيقه متجهة كلها نحو حماب اهلل ومراضيه 

  ، يمية برصيح عباراتهيناضل ويكافح وينفي عن اهلل صفات احلوادث التي يثبتها ابن ت

 
 .173ص  1(  سعادة الدارين يف الرد عىل الفرقتني، ابراهيم السمنودي، ج1)

 .13تطهري الفؤاد، حممد بخيت املطيعي ، ص (   2)

 .12(   املشبهة واملجسمة، عبدالرمحن خليفة، ص 3)
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وعبارات من ينقل عنه رصيح التجسيم من احلشوية أمثال الدارمي ومن عىل شاكلته تأييدا   

ورأيتكم ومن عىل شاكلتكم تقلدون ابن تيمية تقليدا    ، ملذهبه يف التجسيم ً  لرأيه وتوثيقا 

رثاء  فمن منا أحق بال ، أعمى وال حتيدون عن آرائه وأقواله يف هذا الصدد قيد أنملة

إمامكم  و ! وأما شيخكم ؟ومن منا نصري البدعة واملبتدعني ،واإلشفاق وأوىل بالعالج

ومل يكونوا من الضعف العلمي    ،احلراين فقد ذمه كثري من كبار العلامء واألئمة قديام  وحديثـا  

  (1)يف قليل وال كثري..(

وكان من بينهم العامل الفقيه الشيخ أبواملحاسن مجال الدين يوسف بن أمحد بن نرص   

الدجوي، وقد سألت الكوثري عنه، فذكر يل أنه كان عضوا  يف مجاعـة كبار العلامء باألزهر،  

وأن له رسالة بعثها له منها قوله فيها: )وأظن أنك ذكرَت يل يوم كنا مع املرحوم الشيخ  

ر نعيم أن بعض علامء اهلند ذكر هنات ابن تيمية وزالته وأفاض يف الرّد  عبدالباقي رسو

وصادم هبا املعقول   ،. وقد ذكرَت حفظك اهلل كثريا  من هناته التي خرق هبا اإلمجاع.عليها 

وال معنى للمكابرة يف ذلك   ، وبينت مراجعها من كتبه وكتب تلميذه ابن القيم ، واملنقول

وبعد ما قرره يف مواضع من منهاج السنة   ،طبوعة يف آخر فتاويهبعد رسائله يف العقائد امل

وموافقة املعقول واملنقول ورسائله الكربى إىل غري ذلك من مؤلفاته فقد كان ساحمه اهلل  

مولعا  بنرش تلك اآلراء الشاذة والعقائد الضالة كلام سنحت فرصة لتقرير معتقده الذي  

عىل ما فيه من مجود وحجود وخلط   ، ين كلهملك عليه مشاعره حتى أصبح عنده هو الد

  ، وخبط.. وكذلك تلميذه ابن القيم كان مستهرتا  بام ُجّن به شيخه من تلك اآلراء املنحرفة

فكان دائام  يرمي إليها عن قرب أو بعد حتى إنه يف كتاب )الروح( الكثري الفوائد التي تلطف  

. إن ابن تيمية يف رأيي ال يصح أن  .األرواح مل ينس ما شغف به من تلك املقاالت احلمقاء

فإنه إذا قّدس نفسه   ، يكون إماما  ألن اإلمامة احلقة ال يناهلا من ُيقّدس نفسه هذا التقديس
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ومن اتبع هواه    ، غري منحرف عنها   ،فكان سائرا  مع أهوائها   ،غري متهم هلا   ،كان متبعا  آلرائها 

نفسه مل يتبع سبيل املؤمنني شاء    ومن قّدس  ،ضل عن سبيل اهلل من حيث يدري أوال يدري

إىل أن جيازف   –وال نقول طيشه–برسعته  ،.. وقد أدى ذلك العامل الكبري ابن تيمية.أم أبى

يف رواية من الروايات الواردة يف الصالة عىل النبي    ،)مل يرد ذكر إبراهيم وآل إبراهيم :فيقول 

لزيـارة وهو صحيح كام  .. وقد أنكـر حديث ا. ، مع أن ذلك يف البخاري وهو حيفظه

وأشهر يشء من مزاياه    ،مع أنه من احُلّفاظ  ،أوضح السبكي يف )شفاء السقام( إىل غري ذلك

واملجازفة تعمي عني البصرية وتفقأ    ، هو أنه حمدث، ولكنه الترسع ُيذهب من النفس رشدها 

 برص العقل( 

نا ما نراه اآلن  وقال فيها: )وأرجو أن تعذرين فقد أهاج حفيظتنا واستثار الكامن م

  ، من أولئك الزعانف الذين يدعون االجتهاد وقد رددوا صدى مقال إمامهم ابن تيمية

. ولو عقلوا لعلموا  . وأكثروا من ذكر الكتاب والسنة وهو أبعد الناس عنهام وأخالهم منهام

وأكربهم   ، فهم أعظم الناس جهال   ، أهنم من مقلدة ابن تيمية عىل غري هدى وال بصرية

وال غروا فقد كّفر أسالفهم من اخلوارج عيّل    ، يعادون املسلمني، ويكفرون املؤمنني  ، دعوى

 )..(1)واعرتض جدهم األعىل ذو اخلويرصة عىل النبي  ، بن أيب طالب ريض اهلل عنه

 أنه  وقد سألت الكوثري عنه، فذكر يل ، الشيخ أمحد خيـري املرصيوكان من بينهم 

)وقد عاش املرتجم   :من تالميذه، وأنه ألف كتابا عنه سامه )اإلمـام الكوثـري(، قال فيه

وهي    ،ورسد آراء األستاذ خيرج بالرتمجة عن القصد   ، طول حياته خصام  البن تيمية ومذهبه

وعىل الرغم من أن البن تيمية بعض املشايعني اآلن   ، مبسوطة يف كثري من تآليفه وتعاليقه

ولو يوم تعرض خفايا الصدور أن ابن تيمية كان   ،فإنه سيتبني إن عاجال  وإن آجال   ،بمرص

وأنه يف جّل فتاواه كان يتبع هواه وحسبك فساد رأيه يف اعتبار السفر    ، من الالعبني بديـن اهلل

 
 .88(   السلفية املعارصة إىل أين؟، حممد زكي إبراهيم، ص 1)
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   (1) سفر معصية ال تقرص فيه الصالة( لزيارة النبي 

سألت الكوثري عنه، فذكر يل أنه من   وقدالشيخ حمـمد أبو زهـرة، وكان من بينهم 

كبار علامء األزهر الذين أنكروا عىل ابن تيمية، وأنه وجـه إليه سؤال حول التجسيم،  

فأجاب بقوله: )ما يقوله الشيخ اتـّباٌع ملا قيل عن ابن تـيمية، فهو يف هذا يقلده فيام روي عنه  

  ، ومنـزه عن أن جيلس كام جيلس البرش   ،واحلـق أنه تعاىل منـزه عن املكان  ،يف الرسالة احلموية 

وال يمكن    ، وأن العلامء الصادقني من عهد الصحابة يفرسون هذا بتفسري ال يتفق مع املكان

ألن أيامنا ناشئة من دوران األرض حول الشمس إال أن   ،أن تفرس األيام الستة بأيامنا هذه

    (2) وال نرى موافقة الشيخ يف اخلوض يف هذه األمور(  ،تفرس بمقدارها ال بحقيقتها 

 الشافعية:  

أشار صاحبي الوهايب التائب إىل رجل آخر كانت تبدو عليه املالمح اهلندية، وقال:  

د بن عبدالرحيم بن حممد اهلندي األرموي  الشيخ صفي الدين حممهذا الرجل الذي تراه هو  

 . وهو ممثل الشافعية يف هذا املجلس. .الشافعي..  

. إنه من علامء اهلند الكبار.. وقد  .. وكيف ال أعرفه.قلت: أهال وسهال ومرحبا 

.  . وله مصنفات يف علم أصول الفقه وعلم الكالم  ، ثم سكن دمشق ومات هبا   ،طاف البلدان

بني ابن تيمية مناظرة دخل بسببها ابن تيمية السجن.. فهال حدثتنا  وأعلم أنه كانت بينه و

 عنه. 

)وملا وقع من ابن تيمية يف املسئلة احلموية    :قال: لقد ذكرها تاج الدين السبكي، فقال 

بدار السعادة بني يدي األمري تنكز، ومُجعت العلامء أشاروا بأن  ما وقع وعقد له املجلس 

وكان اهلندي طويل النفس يف التقرير إذا رشع يف وجه يقرره   الشيخ اهلندي حيرض فحرض، 

 
 .29(   اإلمام الكوثري، أمحد خريي، ص 1)
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إال قد أشار إليه يف التقرير بحيث ال يتم التقرير إال وقد بعد عىل   ال يدع شبهة وال اعرتاضا  

رر أخذ ابن تيمية يعجل عليه عىل عادته وخيرج من يشء إىل  فلام رشع يق املعرتض مقاومته

ما أراك يا ابن تيمية إال كالعصفور حيث أردت أن أقبضه من مكان  اهلندي:  يشء فقال له

وكان األمري تنكز يعظم اهلندي ويعتقده وكان اهلندي شيخ احلارضين   .. آخر  فر إىل مكان

تلك املسألة وهي التي تضمنت قوله   عن رأيه وحبس ابن تيمية بسبب  كلهم فكلهم صدر

 ( 1) البلد وعىل أصحابه وعزلوا من وظائفهم( باجلهة ونودي عليه يف

. وأنا أريد منك اآلن أن تذكر مجيع التفاصيل التي  . قلت: ذاك ما ذكره السبكي

 . فال فرصة كهذه. . حصلت

.  . ك. اصرب وسرتى املناظرة بعيني. . ال تكن كابن تيمية. ضحك، وقال: ال تستعجل

 . وفوق ذلك. .فنحن مل نجتمع إال ألجل ذلك 

قال ذلك، ثم قدم يل وثيقة فيها أسامء لبعض األعالم الكبار، وبجانب كل اسم منها  

توقيع وختم.. فسألته عن ذلك، فقال: لقد اشرتطت املحكمة علينا ذلك.. وهلذا فقد مجعت  

 املدعي الوحيد من  ما قدرت عليه من توقيعات أصحايب يف املذهب حتى ال أعترب بأين

 الشافعية. 

تعجبت من كالمه هذا، وأردت أن أسأله عن رس املحكمة.. لكني وجدت أن  

 كالمي معه يف ذلك لن جيديني شيئا.. فأنا يف عامل خمتلف متاما عن العامل الذي كنت فيه. 

رحت أنظر يف األسامء، وقد وجدت من بينها الكثري من العلامء يف خمتلف املجاالت،  

الشيخ أبو احلسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط  وكان من األسامء التي شدت انتباهي 

، فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أن احلافظ حممد بن عبدالرمحن  اخلرباوي البقاعي

ورّصح عن نفسه بأنه يبـغض ابن تيـمية ملا كان خيالف فيه من  السخاوي قال عنه: )... 
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 (1)..(. املسائل

  قايض القضاة الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد العجلوين ورأيت من بينها 

املعروف بابن خطيب عذراء، وقد سألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه كتب تعليقة  

أّيد فيها احلصني   ، عىل فتوى الشيخ أيب بكر احلصني الشافعي يف حق ابن تيمية ومعتقداته

ذلك   وقصد الشيخ املجيب من  ، وقال يف ختامها: )والكالم يف مثل ذلك ال حيىص وال يعد

وإال فهو قد انقىض وأفىض إىل ما   ،بن تيمية والتحذير من االغرتار بأقواهلم الرّد عىل أتباع ا

 (2)عليهم دليال (  وجهل أتباعه وخطأهم أظهر من أن تنصب  ، قدم

احلافظ الشيخ ويل الدين نجل اإلمام احلافظ الشيخ زين الدين  ورأيت من بينها 

نه انتقد ابن تيـمية يف كتابه   ،  فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أعبدالرحيم العراقي

 )األجوبة املرضية يف الرّد عىل األسئلة املكية(  

الفقيه الرشيف الشيخ تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصني  ورأيت من بينها  

،  فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه كان شديدا  يف نقد ابن تيمية.. وأنه  الشافعي

د قال يف بعض كتبه عنه: )احلمد هلل مستحق احلمد زيارة قرب سيد  ألف يف ذلك كتبا، وق

وكّرم وجمّد من أفضل املساعي وأنجح القرب إىل رب العاملني   األولني واآلخرين حممد  

وهي ُسنة من سنن املسلمني وجممع عليها عند املوحدين وال يطعن فيها إال من يف قلبه خبث  

ومل تزل هذه   ،مرة واليهود وأعداء الدين من املرشكنيومرض املنافقني وهو من أفراخ السا 

عىل ممر األزمان من مجيع األقطار والبلدان سواء يف   األمة املحمدية عىل شّد الرحال إليه

  ، حتى ظهر يف آخر الزمان  ،والعلامء واملشايخ والكهول والشبان  ،ذلك الزرافات والوحدان

 أتباع  الدجال ومن شاهبهم من شني األفهام  يف السنني اخلداعة مبتدع من حـران لّبـس عىل 

 
 . 107ص  1(   الضوء الالمع، السخاوي، ج1)

 .49(   الفتاوى السهمية، ص 2)
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وزخرف هلم من القول غرورا  كام صنع إمامه الشيطان فصدهم بتموهيه عن   ،واألذهان

وأغواهم عن الرصاط السوي إىل ُبنيات الطريق ومدرجة الشيطان فهم   ،سبل أهل اإليامن

فهم   ُصّم ُبكم ُعمّي  ،وعىل منوال بدعته هيرعون ، بتزويقه يف ظلمة اخلطأ واإلفك يعمهون

 (1) ال يعقلون(

وقال يف مقدمة كتابه الذي ألفه يف الرد عىل ابن تيمية، واملعنون بـ )دفع شبه من شبه  

ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد(: )قال بعض العلامء من احلنابلة يف اجلامع األموي يف  

لو اطلع احلصني عىل ما اطلعنا عليه من كالمه )أي كالم ابن تيمية(   :مأل من الناس

ألخرجه من قربه وأحرقه(.. وأكد هؤالء أن أتعرض لبعض ما وقفت عليه وما أفتى به  

وأذكر بعض ما اتفق له من املجالس   ،وما خطئ فيه وما انتقد عليه  ، خمالفا  جلميع املذاهب

. وأتعرض لبعض ما سلكه من املكائد التي  . لعالياتوما جاءت به املراسيم ا ، واملناظرات

 (2) ظن بسببها أنه خيلص من رضب السياط واحلبوس وغري ذلك من اإلهانات(

ال يستغرب    ،)إن ابن تيمية الذي كان يوصف بأنه بحر من العلم   : وقال يف كتابه هذا

كالمه فلم يقف    وسبب قوله ذلك أنه تتبع   ، فيه ما قاله بعض األئمة عنه من أنه زنديق مطلق

له عىل اعتقاد حتى أنه يف مواضع عديدة يكفر فرقة ويضللها ويف آخر يعتقد ما قالته أو  

 )(3)واإلشارة إىل االزدراء بالنبي  ، مع أن كتبه مشحونة بالتشبيه والتجسيم ،بعضه

قايض القضاة الشيخ نجم الدين عمر بن حجي بن أمحد السعدي  ورأيت من بينها 

فأجاب   ، لت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه سئل عن عن ابن تيمية،  فسأالشافعي

ولكنه ضّل يف مسائل عديدة    ، بقوله: )هذا الرجل املسئول عنه يف االستفتاء كان عاملا  متعبدا  

 
 (   الفتاوى السهمية يف ابن تيمية، أجاب عنها مجاعة من العلامء.1)

 .314(   دفع شبه من شبه ومترد، ص 2)

 .343ومترد، ص (   دفع شبه من شبه 3)
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ال جرم سجن بسجن الرشع الرشيف بعد الرتسيم   ، عن الطريق املستقيم واملنهج القويم

اليهود الذين أرشكوا بالواحد    نوح إىل التجسيم الذي ابتدعتهوأفىض به إعجابه بنفسه إىل اجل

األئمة وعىل علامء األمة،   قدموه عىل مجيع األحد املعبود، وتغاىل فيه أصحابه وأتباعه حتى 

وهجر مذهب اإلمام أمحد الذي أتباعه باإلمجاع أوىل وأمحد، ورد عليه العلامء املحققون،  

دى بدمشق أن ال ينظر أحٌد يف كالمه وكتبه وهرب  األقدمون ونو  وسجنه حكام الرشيعة 

ال حنابلة هذا  .كلٌّ من أتباعه وَمن هو عىل مذهبه واعتقاده . والعجب كل العجب من ُجهَّ

  ، الزمان يغضبون إذا قيل هلم: )أخطأ ابن تيمية(، وربام اعتقد بعضهم أن قائل ذلك ملحد

 (1) وال يغضبون إذا قيل هلم: أخطأ الشافعي وأبو حنيفة ومالك واإلمام أمحد..(

،   احلافظ الفقيه الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين ورأيت من بينها 

فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه صاحب كتاب )املواهب اللدنية باملنح  

الدين بن تيمية هنا كالم شنيع عجيب يتضمن  )وللشيخ تقي  :والذي قال فيه ،املحمدية(

ورّد عليه   ، وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك ،منع شد الرحال للزيارة النبوية املحمدية 

 (2)الشيخ تقي الدين السبكي يف )شفاء السقام( فشفى صدور املؤمنني(

ألت  ،  فسالفقيه املفتي الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي املكي الشافعيورأيت من بينها  

الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه من الشافعية الذين تشددوا مع ابن تيمية، ومن أقواله  

وبذلك رصح األئمة الذين بينوا    ، فيه: )ابن تيمية عبد خذله اهلل وأضله وأعامه وأصمه وأذله

ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كالم اإلمام املجتهد املتفق عىل   ، فساد أحواله وكذب أقواله 

مامته وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد أيب احلسن السبكي وولده التاج والشيخ اإلمام العز  إ

ومل يقرص اعرتاضه عىل   ، بن مجاعة وأهل عرصهم وغريهم من الشافعية واملالكية واحلنفية

 
 .45(   الفتاوى السهمية، ص 1)

 . 574ص  4(   املواهب اللدنية، القسطالين، ج2)
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  ،متأخري الصوفية بل اعرتض عىل مثل عمر بن اخلطاب وعيّل بن أيب طالب كام سيأت 

ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال   ،م لكالمه وزن بل يرمى يف كل وعر وحزنواحلاصل أن ال يقا 

.. وأخرب عنه  . عامله اهلل بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله  ، ومضل جاهل غال

إن عليا  أخطأ يف أكثر من   : بعض السلف أنه ذكر عيّل بن أيب طالب يف جملس آخر فقال

  (1)..(. حيصل لك الصواب إذا أخطأ عيّل بزعمكفيا ليت شعري من أين   ، ثالثامئة مكان

)فإن قلت   : وقال يف كتاب )اجلوهر املنظم يف زيارة القرب الرشيف النبوي املكرم( 

وابن تيمية من   ،كيف حتكي اإلمجاع السابق عىل مرشوعية الزيارة والسفر إليها وطلبها 

أعني ابن   –وأطال  ، هكام رآه السبكي يف خط ؟متأخري احلنابلة منكر ملرشوعية ذلك كله

بل زعم حرمة السفر هلا   ،يف االستدالل لذلك بام متجه األسامع وتنفر عنه الطباع – تيمية 

وتبعه بعض   ،وأن مجيع األحاديث الواردة فيها موضوعة  ،إمجاعا  وأنه ال تقرص فيه الصالة

من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول يف يشء من أمور    :قلت.  . من تأخر عنه من أهل مذهبه

وهل هو إال كام قال مجاعة من األئمة الذين تعقبوا كلامته الفاسدة وحججه   ، الدين عليه

عبد أضله   : الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن مجاعة

اه من قوة االفرتاء والكذب ما أعقبه اهلوان  وب ،اهلل تعاىل وأغواه وألبسه رداء اخلزي وأرداه

املجمع عىل جاللته واجتهاده    ،وقد تصدى شيخ اإلسالم وعامل األنام  ،وأوجب له احلرمان

للرد عليه يف تصنيف   ،وصالحه وإمامته التقي السبكي قدس اهلل روحه ونور رضحيه

ر اهلل تعاىل  أفاد فيه وأجاد وأصاب، وأوضح بباهر حججه طريق الصواب فشك ، مستقل

وإن كل عثرة ال تقل أبدا  ومصيبة يستمر عليه   ، .. وما وقع من ابن تيمية مما ذكر.مسعاه

وما درى   ، فإنه رضب مع املجتهدين بسهم صائب ،شؤمها  دوما  رسمدا  ليس بعجيب

وتدارك عىل أئمتهم   ، إذ خالف إمجاعهم يف مسائل كثرية ،املحروم أنه أتى بأقبح املعايب 

 
 .144(   لفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمي، ص1)
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وأتى من نحو هذه اخلرافات بام متجه   ، لفاء الراشدين باعرتاضات سخيفة شهريةسيام اخل

األسامع وتنفر عنه الطباع حتى جتاوز إىل اجلناب األقدس منزه سبحانه وتعاىل عن كل نقص  

وأخرق سياج عظمته وكربياء   ، فنسب إليه العظائم والكبائر ،واملستحق لكل كامل أنفس 

وتضليل من مل يعتقد ذلك   ،  املنابر من دعوى اجلهة والتجسيمجاللته بام أظهره للعامة عىل 

  ، من املتقدمني واملتأخرين حتى قام عليه علامء عرصه وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره 

ثم انترصت له أتباع مل يرفع    ،ومخدت تلك البدع وزالت تلك الظلامت   ، فحبسه إىل أن مات 

جاها  وال بأسا  بل رضبت عليهم الذلة واملسكنة وباءوا   ومل يظهر هلم  ، اهلل تعاىل هلم رأسا  

 (1)بغضب من اهلل ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون(

)قال ابن القيم عن شيخه ابن   : وقال يف كتابه )أرشف الوسائل إىل فهم الشامئل(

ملا رأى ربه واضعا  يده بني كتفيه أكرم ذلك املوضع   أنه ذكر شيئا بديعا  وهو أنه  : تيمية

إذ هو   ،أقول يف هذا من قبيح رأهيام وضالهلام .مل نجد لذلك أصال   : قال العراقي ،بالعذبة

واحلط عىل أهل السنة يف نفيهم له وهو إثبات    ، مبني عىل ما ذهبا إليه وأطاال يف االستدالل له 

وهلام يف هذا املقام من   ، الظاملون واجلاحدون علوا  كبريا  تعاىل عام يقول  ، اجلهة واجلسمية له

فيقيض عليه بالزور والكذب والضالل   ، القبائح وسوء االعتقاد ما تصم عنه اآلذان

واإلمام أمحد وأجالء مذهبه مربءون عن هذه   ، قبحهام اهلل وقبح من قال بقوهلام  ،والبهتان

 (2) كيف وهو كفر عند كثريين( ،الوصمة القبيحة 

ورأيت من بينها الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي،   

فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه من الذين أنكروا عىل ابن تيمية موقفه من زيارة  

فقد قال يف كتابه )نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض(: )واعلم أن   ،قربه النبي 

 
 .29(   اجلوهر املنظم، ص 1)

 .172(   أرشف الوسائل، ابن حجر اهليتمي، ص2)
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ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إىل مقالته إىل مقالته الشنيعة التي  هذا احلديث هو الذي دعا 

وشّد   وصنف فيها السبكي مصنفا  مستقال  وهي منعه من زيارة قرب النبي  ،كفـروه هبا 

فإهنا ال تصدر عن    ،الرحال إليه.. فتوهم أنه محى جانب التوحيد بخرافات ال ينبغي ذكرها 

   (1) عزوجل( عاقل فضال  عن فاضل ساحمه اهلل 

.. فإنه نزعـة  ،.ووصفه فهمه حلديث )الجتعلوا قربي عيدا (  بأنه )ال حجـة فـيه

  (2)شيطانيـة(

،  فسألت الشيخ  الشيخ رضوان العدل بيربس الشافعي املرصيورأيت من بينها 

صفي الدين عنه، فذكر يل أنه من الذين أنكروا عىل ابن تيمية وتالميذه من الوهابية، فقد  

يف كتـابه )روضة املحتـاجني ملعرفة قواعـد الدين(: )ثم ظهر بعد ابن تيمية حممد بن  قال 

وهو رئيس   ،وتبع ابن تيمية وزاد عليه سخفا  وقبحا   ،عبدالوهـاب يف القرن الثاين عرش

وتربأ منه أخوه الشيخ سليامن بن عبدالوهاب وكان من أهل   ، الطائفة الوهابية قبحهم اهلل

  (3).(.العلم

فسألت  ،الفقيه املحدث الشيخ سالمه القضاعي العزامي الشافعيأيت من بينها ور

الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه ألف كتابا بعنوان )فرقان القرآن بني صفات اخلالق  

قال فيه: )والعجب أنك ترى   ،وصفات األكوان( خصصه للرّد عىل ابن تيمية واملجسمة 

وشيخ إسالم أهل التجسيم ممن سبقه من الكرامية   ،يهإمام املدافعني عن بيضة أهل التشب

أمحد بن عبداحلليم املعروف   ، وجهلة املحدثني الذين حيفظون وليس هلم فقه فيام حيفظون

يرمي إمام احلرمني وحجة اإلسالم الغزايل بأهنام أشد كفرا  من اليهود والنصارى    ، بابن تيمية

 
 . 96ص  5(   نسيم الرياض، أمحد بن حممد اخلفاجي، ج1)

 .113ص  5(   نسيم الرياض، ج 2)
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ومها مل ينفردا به بل هو قول    ،لقوهلام بالتنـزيه   ، جهيف كتابه )املوافقة( املطبوع عىل هامش منها 

املحققني من علامء امللة اإلسالمية من الصحابة فمن بعدهم إىل زمانه وكانت وفاته يف القرن  

 (1) ..(.إىل زماننا وإىل أن يأت أمر اهلل  ،الثامن

الشيخ نجم الدين نجل شمس العارفني الشيخ حممد أمني الكردي    ورأيت من بينها 

، فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل قوله: )فقد نجمت يف القـرون املاضية  الشافعي

بني أهل اإلسالم بدع هيودية من القول بالتشبيه والتجسيم واجلهـة واملكان يف حـق اهلل  

ودخلت الغفلة عىل بعض أهل   ، مما عملته أيدي أعداء اإلسالم تنفيذا حلقدهم عليه  ، تعاىل

فقيض اهلل هلذه البدع من حيارهبا وهم السواد األعظم من علامء    ، من غر كريمواملؤ   ، اإلسالم

فصارت بفضل جهادهـم كاملتحرك حركة   ، وقد أثمر سعيهم وهلل احلمد ،هذه األمة 

حتى إذا كانت أوائل القرن الثامن أخذت هذه البدع تنتعش إىل أخوات هلا ال تقل    ،املذبوح

فقام العلامء من أهل   ، بن عبداحلليم بن تيمية احلراين عنها خطرا  عىل يد رجل يدعى أمحد

السنة واجلامعة يف دفعها حتى مل يبق يف عرصه من ينارصه إال من كان له غرض أو يف قلبه  

 (2)مرض..(

املحدث الشيخ عبد ربه بن سليامن بن حممد بن سليامن القليويب  ورأيت من بينها 

ر يل أنه من علامء األزهر الذين واجهوا  فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذك ،األزهري

انحرافات ابن تيمية وأنه صاحب كتاب )فيض الوهاب يف بيان أهل احلق ومن ضل عن  

الصواب( يف ستة أجزاء، والذي رد فيه عىل ابن تيمية وأتباعه.. ومن ترصحياته يف ذلك  

وارج وغريهم  مجع شتات أقوال اخل قوله: )قد عرفت مما قدمنا لك أن ابن تيمية هو الذي 

وتلقاها عنه تالميذه الذين فتنوا بحبه لنشأهتم عىل ذلك   ،ودوهنا رسائل  من امللحدين

 
 .61(   فرقان القرآن، سالمه القضاعي، ص 1)
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  (1)ووسعوا فيها الضالالت( ، واستعدادهم له

خرق اإلمجاع   ،أمجع عقالء املسلمني أنه ضال مضلومنها قوله: )ابن تيمية الذي 

الذي ما ترك أمرا  خمالفا  وال مبدءا  معارضا  ملا عليه إمجاع املسلمني    ،وسلك مسالك االبتداع

فكان كل من كان عىل هذا املبدأ من أهل الضاللة املقابل ألهل احلق يدعو إىل   ، إال وسلكه

ان ال ثالث  إذ األمر يف الدين اثن ، وهم حزب الشيطان املقابل حلزب الرمحن ، هذا املبدأ 

  (2)هلام(

املحدث الشيخ حممد بن عيل بن عالن البكري الصديقي املكي  ورأيت من بينها 

، فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه صاحب كتاب )املربد املبكي يف الرّد  الشافعي

  والذي انترص   ،وقد ألفه ردا  عىل كتاب ابن عبداهلادي تلميذ ابن تيمية   ، عىل الصارم املنكي(

  .(3) فيه آلراء شيخه الضالة

، فسألت الشيخ صفي الدين عنه،  احلافظ أمحد بن حجر العسقالينورأيت من بينها  

فذكر يل أنه حتدث يف كتابه )الدرر الكامنة( عن سرية ابن تيمية.. ومما جاء فيها قوله: )ثم  

ء جنسه  نسب أصحابه إىل الغلو فيه واقتىض لـه ذلك الُعجب بنفسه حتى زهى عىل أبنا 

حتى انتهى   ، فصار يرد عىل صغري العلامء وكبريهم قديمهم وحديثهم ، واستشعر أنه جمتهد

فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقى فأنكر عليه فذهب إليه واعتذر   ،إىل ُعمر فخّطأه يف يشء

. وكان لتعصبه ملذهب احلنابلة يقع  .وقال يف حق عيّل أخطأ يف سبعة عرش شيئا   ، واستغفر

عرة حتى أنه سب الغزايل فقام عليه قوم كادوا يقتلونه.. وافرتق الناس فيه شيعا   يف األشا 

فمنهم من نسبه إىل التجسيم ملا ذكر يف العقيدة احلموية والواسطية وغريمها من ذلك كقوله  

 
 .149ص  1(   فيض الوهاب، عبدربه القليويب، ج1)

 .151ص  5(   فيض الوهاب، ج2)

 .140. وكتاب السلفية الوهابية، ص 227ص  1واألثبات، ج(   فهرس الفهارس 3)
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أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية هلل وأنه مستو عىل العرش بذاته فقيل له يلزم  

ز واالنقسام فقال أنا ال أسلم أن التحيز واالنقسام من خواص األجسام  من ذلك التحي

ال يستغاث    فألزم بأنه يقول بتحيز يف ذات اهلل، ومنهم من ينسبه إىل الزندقة لقوله أن النبي  

. ومنهم من ينسبه إىل النفاق لقوله يف عيل  .به وأن يف ذلك تنقيصا  ومنعا  من تعظيم النبي  

حاول اخلالفة مرارا  فلم ينلها وإنام قاتل   أنه كان خمذوال  حيث ما توجه وأنه ما تقدم ولقوله  

)وال يبغضك   :للرياسة ال للديانة ولقوله أنه كان حيب الرياسة.. فألزموه بالنفاق لقوله 

إال منافق(..  ونسبه قوم إىل أنه يسعى يف اإلمامة الكربى فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت  

ويطريه فكان ذلك مؤكـدا  لطول سجنه وله وقائع شهرية وكان إذا حوقق وألزم يقول مل أر  

أمـور   هـذا إنام أردت كذا فيذكر احتامال  بعيـدا  قال وكان من أذكيـاء العامل وله يف ذلك

 (1) عظيمة..( 

يف كتابه )اإلنارة بطرق حديث    كام أنه رّد عىل ابن تيمية يف مسألة زيارة رسول اهلل  

 الزيارة( 

قايض القضاة الشيخ نجم الدين أمحد بن حممد بن سامل بن صرصي  ورأيت من بينها  

بن تيمية،  ، فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أنه كان من العلامء املعارصين الالتغلبي

وأنه هو الذي أصدر حكام  بسجن مجال الدين املزي تلميذ ابن تيمية، فقام ابن تيمية لنرصة  

ودخل السجن وأخرج املزي من حبسه،   ، صاحبه وأراد فك حبسه رغام  عن القايض

ووقع بينه وبني ابن تيمية   ،فغضب القايض وأرص عىل تنفيذ احلكم وإعادة املزي للسجن

 . (2)وأطلقه بعد أيام  ، فتدخل النائب احلاكم وأمر بإعادة املزي للحبس  ، شجار وكالم شديد

الفقيه الشيخ طارق بن حممد بن عبدالرمحن اجلباوي السعدي  ورأيت من بينها 

 
 وما بعدها. 153ص  1(   الدرر الكامنة،  ،ج1)

 . 2126. والبداية والنهاية، 146ص  1(   الدرر الكامنة، ج2)
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، فسألت الشيخ صفي الدين عنه، فذكر يل أن له الكثري املؤلفات يف خمتلف العلوم  الشافعي

ن تيمية وتالميذه، ككتاب )الردود الرشعية عىل  الرشعية، ومنها بعض كتبه يف الرد عىل اب

و)إحلاق املنية   ،و)كشف املني يف رشح احلراين حلديث ابن حصني(  ، الفتوى احلموية(

. وقد أوذي بسبب ذلك من  . و)الكشفني للزلل واملني(   ، بجيوش ابن قيم اجلوزية احلشوية(

 تالميذ ابن تيمية. 

  : رشح احلراين حلديث ابن حصني( قالوقد قال يف مقدمة كتابه )كشف املني يف 

هبتان ابن تيمية احلراين وافرتاءه  )فهذا كتاب أسميته )كشف املنَْي( أي: الكذب، بيَّنت فيه 

بام حشاه يف رشحه حلديث سيدنا عمران بن حصني ريض اهلل تعاىل عنه،  عىل العقل والنقل 

اطالعي املفصل عىل كتبه   ، وذلك بعدمنبها  عىل كثري من خمازيه باإلشارة أو الِعبارة

كمجموع الفتاوى، ودرء التعارض، ومنهاج السنة، والصفديَّة، وغريها مما نقلنا بعض  

الذي فصلنا فيه مذهبه ورددنا   "كشف الزلل"نصوصه فيها عىل ِقدم نوع العامل يف كتاب 

استوىف  عليه، حتى أنك لتجد الكشفني: للزلل واملني منفصلني متّممني: فكل منهام كام أنه 

 ( 1) املطلب وحقق املقصود، كان متمام  لآلخر يف مسائل مل نتعرض هلـا فيه(

فهذا آخر ما يرسه اهلل تعاىل لنا يف كشف مني   :)وبعد :وقال يف خامتة كتابه املذكور 

. ولسنا قد تعرضنا له لشخصه  . ابن تيمية عىل العقل والنقل سيام حديث عمران بن حصني

إال أنه بات رأسا  لفرقة ُترجع إليه القول، وُتوِقف العقل والنقل عىل بيانه، وروجت له بني  

لخ، ما أوجب علينا التخصيص والتنصيص..  . ا.عوام العلامء فبات بينهم علام  حمققا  بارعا  

فأسأل اهلل تعاىل كشف بصرية أتباعه فضال  عن املغبونني واملغرتين به إىل احلق، ليعرفوا  

ا انفرد فيه إال البدعة  ـمكانة هذا املبتدع عىل التحقيق، وأنه ليس إال مارق زنديق، ليس فيم

 
 (   مقدمة كتاب كشف املني، طارق السعدي1)
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  (1) (اعةـالضاللة وُفرقة اجلم

فسألت الشيخ صفي الدين   ،خ املحدث حممود سعيد ممدوحالشيورأيت من بينها 

عنه، فذكر يل أن كتبه احلديثية تطفح بالردود العلمية املفصلة عىل أطروحات ابن تيمية،  

سئل عن رأي علامء أهل السنة يف عقيدة ابن تيمية، فأجاب بقوله: )يمكن مراجعة  وقد 

يف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل(  الكتب التي تناولت عقائد ابن تيمية ومن أمهها )الس

و)ابن تيمية ليس سلفيا(، ومقدمة موالنا الكبري الشيخ نجيب املطيعي لكتاب شفاء السقام  

وبعض كتب شيخنا عبد اهلل الغامري.. وكل هذه الكتب حتكم   ، وكتاب التقي احلصني 

)منهاج البدعة(  بقي دين عىل أهل السنة أهنم مل يتناولوا  ،بضالل عقائد يف كتب ابن تيمية

البن تيمية بالنقض والنقد والتمحيص والذي أساء فيه جدا آلل البيت عليهم السالم..  

وكذلك لشيخ مشاخينا العالمة   ، نعم للسيد أمحد بن الصديق ملحات جيدة وكذا لشقيقيه 

. بل انني  .ولكنها نكت حتتاج الكامل  ،وللكوثري ،املطلع السيد علوي بن طاهر احلداد

لألسف حيتفون   . أهل السنة لربود عندهم نحو آل البيت عليهم السالم وجدت بعض 

بمنهاج البدعة وينقلون منه اغرتارا ببدعة وانتصارا لبعض أفكار النواصب كام فعل املعلق  

وبعض   ،عىل )ذب ذبابات الدراسات عىل املذاهب األربعة املتناسبات( وهو ديوبندي

 املنتسبني لندوة علامء اهلند( 

حياته كذلك قوله: )وال خيفى أن الشيخ أمحد بن تيمية احلراين الدمشقي  ومن ترص

وأحدث بعضها دويا     ،( من علامء احلنابلة كانت له آراء واختيارات انفرد هبا 728  –  664)

وانتقد انتقادات واسعة من معارصيه بل إن   ،هائال  بني العلامء ال سيام يف مرص والشام

تالميذه املقربني كاملزي والذهبي وابن كثري وأشباههم كابن رجب احلنبيل انتقدوه  

وقد أكثر العلامء فيام بعد من التحذير    ،وبانقضاء هذا العرص أفل نجم هذه الفتنة   ،وعارضوه

 
 (   كشف املني، اخلامتة، ط دار اجلنيد1)
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تاج والصالح العالئي  وكلامت التقي السبكي وابنه ال ،من شذوذات الشيخ ابن تيمية

واحلافظ العراقي وابنه ويل الدين املعروف بـ أيب زرعة العراقي واحلافظ ابن حجر والبدر  

أقول كلامت املذكورين   ، العيني والتقي احلصني وغريهم من معارصهيم ومن جاء بعدهم

وغريهم معروفة ألهل العلم يف معارضة شذوذات الشيخ ابن تيمية نصيحة للمسلمني  

ومع قيام    .عا  عن حوزة الدين وحفاظا  عىل أعراض أئمة املسلمني من التكفري والتبديع ودفا 

علامء املسلمني بالنصح التام ودرء الفتن يف مهاجعها لقرون متتالية فقد ظهر يف وسط جزيرة  

العرب يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش وأوائل القرن الثالث عرش الشيخ حممد بن  

وكان معجبا  بآراء ابن تيمية الشاذة املنتقدة وعّض عليها   ،  1206ملتوىف عبدالوهاب ا

وزاد متسكه هبا أنه نشأ يف بادية نائية فلم يتمكن من معرفة اجتاهات أهل العلم  .. بالنواجذ 

  ،يف دفع دخائل وانفرادات ابن تيمية عند أهل العلم فضال  عن فقهاء مذهب السادة احلنابلة

واملوازنة بني   ، دالوهاب العلامء مداخلة جيدة متكنه من النظر الصحيحومل يداخل ابن عب

  (1) ..(.الرأي والرأي اآلخر 

سواء كان سفرا     –)إن شّد الرحال أي السفر لزيارة القرب النبوي الرشيف    :وقال أيضا  

وهو قريب من الوجوب عند بعض   ،من أهم القربات –تقرص فيه الصالة أو ال تقرص 

وعىل كون هذا السفر قربة   .واجب عند الظاهرية وكثري من املالكية واحلنفية بل  ، العلامء

  ، فكان إمجاعا  لألمة اإلسالمية ، درج سائر الفقهاء يف املذاهب اإلسالمية العقدية والفقهية

ح بأن السفر لزيارة قرب النبي  ،وقد خالف هذا اإلمجاع الشيخ أمحد بن تيمية سفر   َفرَصّ

من أراد أن يزور القرب الرشيف فليزر املدينة املنورة ألي    :وقال  ، معصية ال تقرص فيه الصالة

وهي مقالة شنيعة مل يتجرأ   .غرض مرشوع ثم تكون زيارة القرب الرشيف تبعا  ال استقالال  

حتى   ،وأمخدت الفتنة ،تيمية بسببها  عليها أحد من علامء املسلمني وقد سجن الشيخ ابن

 
 .6د بن ممدوح، ص (   كشف الستور، حممود سعي1)
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وهلل   ، جاء من يعدون كالمه كالوحي املتلو فدافعوا عن مقالته ونرشوها وأوقدوا نار الفتنة

   (1) األمر(

ومن كالم له أيضا  يصف فيه موقف البعض من العرتة النبوية املطهرة  

فرتاهم   ، زونه البتة)وآخرون يتولون العرتة املطهرة ولكن بحد وإىل مقام ال يتجاو:فيقول 

يأتون إىل كل فضيلة لعيّل عليه السالم ثابتة باألحاديث الصحيحة فيتأولوهنا دفعا  بالصدر  

فإذا جاء يف األحاديث الصحيحة أن عليا  موىل املؤمنني وأنه ال يغادر    ، لتوافق بعض املذاهب

إىل غري ذلك   ، زماحلق وأنه أعلم وأشجع الصحابة وأسبقهم إسالما  وهو الكرار الذي مل هي

وازداد بعضهم جحـودا  بااللتجاء   ، اشتغلوا بتأويل األحاديث الصحيحة بام يوافق املذهب

وتدعيم   ،إىل منـهاج بـدعة ابن تيمـية فيعولون عليه يف نفي خصائص عيّل عليه السالم 

  (2) أسـس النّصـب(

الشيخ صفي الدين عنه،  ورأيت من بينها العالمة املتكلم الشيخ سعيد فودة، فسألت 

فذكر يل أنه من املتكلمني الذين كتبوا يف الرد عىل أطروحات ابن تيمية، وخاصة العقدية  

و)نقـض الرسـالة   ، منها، ومن كتبه يف ذلك كتابه )الكاشف الصغري عن عقائد ابن تيميـة(

 ذلك قوله  و)الفرق العظيم بني التنـزيه والتجسيم( وغريها.. ومن ترصحياته يف ،التدمرية( 

)لقد اشتهر بني الناس أن ابن تيمية هو من ألف بني ِقَطع   : يف )نقض الرسالة التدمرية( 

وكان ُيسميه بمذهب السلف جمانبة منه  ،ورّتبه ونّظمه حتى أسس أركانه ،مذهب التجسيم 

والتبس   ،وقد أّلف أكثر كتبه لنرصة هذا املذهب ،وتعصبا  لرأيه وحمض عناد ،للصواب 

ألنه اعتاد اّتباع أساليب لفظية تتيح له التهرب عند   ، كثري من اخللق والعـوام األمر عىل 

والرجل ال نظن نحن فيه إال أنه    ، وترتك ملن مل ُيتقن فهم مراده التشّكك فيام قصده  ،املساءلة 

 
 .185(   كشف الستور، ص 1)

 .119(   غاية التبجيل، حممود سعيد بن ممدوح، ص 2)
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ونص رصيح يف نرصة مذهب    ، . وأما عندنا فام كتبه واضح يف مذهب الضالل.َتقّصد ذلك

ونحن يف ردنا عليه ونقضنا لكالمـه ال يتوقف هجومنا لصّد   ،املبتدعة  املجسمة والكرامية 

نرجو   ، بل إننا نعلم أن كثريا منهم عىل عينيه غشاوة ، أفكاره وتومهاته عىل موافقة الناس لنا 

 ( 1) من اهلل تعاىل إزالتها بام نقوم به من الردود والتنبيهات(

بارة )وقد أمجعت األمة عىل  عند رشحه ع ، وقال يف كتاب )هتذيب رشح السنوسية(

وادعى أنه مل جتمع   ،)لقد نفى ابن تيمية هذا اإلمجاع :فقال ،أن اهلل تعاىل خمالف للحوادث( 

بل ادعى أنه مل يرد نفي التشبيه    ،األمة عىل أن اهلل تعاىل ال يشابه املخلوقات من مجيع الوجوه

عض السلف من نفي التشبيه  وأما ما ورد عن ب ، وأنه مل يذم أحد بالتشبيه ، يف الرشيعة

! وهذا الكالم يف غاية الشناعة وهو متمش  ؟فمرادهم فقط كون اهلل تعاىل من حلم وعظم

  (2)..(.مع مذهبه يف التجسيم واملغالطة

).. حتى برز يف أوائل القرن الثامن أمحد بن    : وقال يف كتابه )بحوث يف علم الكالم( 

وقد اشتغل يف بداية أمره بالسنة    ، وهو يظن يف نفسه الذكاء البالغ والعلم التام  ،تيمية احلراين 

وعطفوا عليه ملا أصاب عائلته مع باقي العائالت املرشدة   ، فمدحه العلامء لتظاهره بذلك

وحفاظا  عىل الذكرى اجليدة ألبيه وجده املتبعني ملذهب اإلمام أمحد يف   ،إثر مصائب التتار

استطاع أن يقوم بنفسه حتى أعلن مكنون نفسه من مذهب بطال وعقائد  وما إن  ، الفقه 

  (3)وما خيبئه من مواقف غريبة ألعالم العلامء من أهل السنة( ، التجسيم

أما كتابه الكاشف الصغري عن عقائد ابن تيمية والذي يقع يف أكثر من مخسامئة  

 . ةفكله يف كشف عقائد ابن تيمية الضال  ، صفحة من القطع الكبري

 
 .6(   نقض الرسالة التدمرية، سعيد فوده، ص 1)

 .38(   هتذيب رشح السنوسية، سعيد فوده، ص 2)

 .44(   بحوث يف علم الكالم، سعيد فوده، ص 3)
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 املالكية: 

أشار صاحبي الوهايب التائب إىل رجل منهم، كان ممتلئا سالما وصفاء ونورا، وقال،  

الشيخ  وهو خياطبني: الشك أنك سمعت هبذا الرجل، وقرأت له، وأحببته قبل أن تراه إنه 

 وهو ممثل املالكية يف هذا املجلس. ابن عطاء اهلل اإلسكندري املالكي.. 

رحا ورسورا: أهال وسهال بك سيدي، لقد استفدت من  قلت، وقد امتأل قلبي ف

. لكن املعارصين من قومك ينفرون منك بحجة أنك مل  .حكمك كثريا، بل من مجيع كتبك

  ، )رأيته باإلسكندرية فيام أرى  : . لقد قال عنك الذهبي .تكن عىل عالقة طيبة بابن تيمية

وله مشاركة يف   ،وفيه صدقوكان يتكلم عىل الناس ويقول أشياء نافعة وله عبارة عذبة 

. وقال عنك  .(1)ولكنه كان من كبار القائمني عىل الشيخ تقي الدين ابن تيمية( ،الفضائل 

فبالغ يف ذلك وكان يتكلم عىل   ، الشوكاين: )وهو ممن قام عىل الشيخ تقي الدين بن تيمية

   (2) الناس وله يف ذلك تصانيف(

 . . . لقد فعلت ذلك. قال ابن عطاء اهلل: أجل يا بني 

 قلت: احلمد هلل أنك تبت منه. 

. بل أنا أتوب إىل اهلل من تقصريي  . قال ابن عطاء اهلل: وهل يتوب املرء من حسناته

فائي بدل ذلك باملناظرة الشفاهية التي ال  يف تأليف الكتب يف الرد عليه والتحذير منه، واكت

 يستفيد منها إال من حرضها. 

قال ذلك، ثم أخرج وثيقة من حمفظته، وقدمها يل، وقال: خذ هذه الوثيقة، ففيها  

أسامء من قدرت عىل االلتقاء به من علامء املالكية يف خمتلف املجاالت، وفيها تواقيعهم،  

وجه التحريفات التي قام هبا ابن تيمية وأتباعه نحو  وهم يطالبون مجيعا بالوقوف بقوة يف 

 
 .86(   ذيل تاريخ اإلسالم، الذهبي، ص 1)

 .74ص  1(   البدر الطالع بمحاسن القرن السابع، حممد بن عيل الشوكاين، ج2)
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. ومن دين عدالة إىل  .. الذي حولوه من دين رمحة للعاملني إىل دين قسوة للعاملني. اإلسالم

 دين جور.. ومن دين حمبة وسالم إىل دين بغض ورصاع. 

ام  اإلمقدم يل الوثيقة، وقد دهشت من كثرة األعالم الواردين فيها.. وكان من بينهم  

، وقد سألت ابن عطاء  احلافظ الشيخ أيب الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغامري احلسني 

اهلل عنه، فذكر يل أنه من أكابر علامء املغرب، بل العامل اإلسالمي، وأنه كان شديدا  عىل ابن  

و)هداية   ،)قطع العروق الوردية(، و)حصول التفريج(تيمية يف مصنفاته الكثرية، ومنها 

اء(، ورسالتـه األخيـرة لعبداهلل التليدي املغريب التي طبعت بعنوان )در الغامم  الصغر

)وكتب ابن القيم كلها نافعة مباركة عليها نور وفيها  الرقيق(.. ومن أقواله يف ابن تيمية: 

إفادة وهداية بخالف كتب شيخه ابن تيمية فإهنا مظلمة بخبث طوية صاحبها وكربيائه  

من ضل عن الرصاط املستقيم إال بكتبه ويكفيك أن قرن الشيطان  بل ما ضل  ،وأنانيته

أما ابن القيم فهو وإن كان   ،النجدي وأتباعه ومذهبه الفاسد وليد أفكار ابن تيمية وأقواله 

فلذلك   ، وطيب القلب منوره من جهة ،عىل مذهب شيخه إال أنه كان معتدال  من جهة 

فلسنا نقول إن كل ما يذهب إليه ابن القيم  . وبعد .حيصل االنتفاع بكتبه دون كتب شيخه 

بل نوجب عىل مبتغي   ،يف كتبه وما يقرره من آرائه وإن كان مؤيدا  بدليله يف نظره هو احلق

ونظر    ،وأن يتبع الدليل بحسب نظره  ،احلق وطالب السالمة أن ال يقلد خملوقا  كائنا  من كان

بن القيم واحلنابلة هنات وأوهـاما   فإن ال ،أهل احلق إن عجز هو عن االستقالل بإدراكه

  (1)وطامات(

املحدث الفقيه الرشيف الشيخ عبداهلل بن حممد بن الصديق الغامري  وكان من بينهم  

، وقد سألت ابن عطاء اهلل عنه، فذكر يل أنه مثل سائر العلامء الغامريني ممن مجعوا  احلسني

بني احلديث والفقه والتصوف مع حب عظيم للعرتة الطاهرة، وأن من كتبه يف ذلك كتابه   

 
 .11(   اجلواب املفيد، أمحد الغامري، ص 1)
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(، ومن أقواله فيه قوله: )وانحراف ابن تيمية عن  )أفضل مقول يف مناقب أفضل رسول 

  (1)وحتى ُحكم عليه بالنفاق ألجل ذلك( ، عيل وأهل البيت معروف

وقال يف كتابه )سمري الصاحلني(:  )ويدّل أيضا  عىل أن عليا  ريض اهلل عنه كان ميمون  

عىل نقيض ما قال ابن تيمية يف منهاجه عنه أنه كان مشئوما  خمذوال ،   ، سعيد احلظ ، النقيبة 

وأخيـه كرم اهلل   ويّص النبي  تنبئ عمـا يف قلب قائلها من حقد عىل  ،وتلك كلمة فاجـرة 

  (2) وجهه(

وكان من بينهم احلافظ الرشيف الشيخ حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين املغريب،  

وقد سألت ابن عطاء اهلل عنه، فذكر يل أنه كان من كبار املحذرين من ابن تيمية، ومن  

يتبعها من الشناعات التي كان أول  ترصحياته يف ذلك قوله: )فإين أرى هذه الضالالت وما  

مذيع هلا وموضح لظالمها الشيخ أحـمد بن تيميـة رمحه اهلل تعاىل وعفـا عنـه قد كادت اآلن  

 (3) ..( .أن تشيع ويف كل بالد أهل السنة تذيـع

  : وقوله يف كتابه الشهري )فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملسلسالت(

نقل عنه رمحه اهلل قوله يف حديث ينزل ربنا يف الثلث األخري من الليل  ومن أبشع وأشنع ما  )

كنزوىل هذا قال الرحالة ابن بطوطة يف رحلته وشاهدته نزل درجة من املنرب الذي كان  

خيطب عليه وقال القايض أبو عبداهلل املقري الكبري يف رحلته نظم الآليل يف سلوك األمايل  

التلمساين ورحلتهام ناظرا تقي الدين ابن تيمية وظهرا عليه  حني تعرض لشيخيه ابني اإلمام  

وكان له مقاالت شنيعة من إمرار حديث النزول عىل ظاهره   ، وكان ذلك من أسباب حمنته

وقوله فيمن سافر ال ينوي إال زيارة القرب الكريم ال يقرص حلديث   ،وقوله فيه كنزويل هذا

 
 .25(   أفضل مقول، عبداهلل الغامري، ص 1)

 . 77(   سمري الصاحلني، عبداهلل الغامري، ص2)

 .14(   شواهد احلق،  ، ص 3)
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عباس املقري يف أزهار الرياض وأقره مع أن تآليفه  ونقله عنه حفيده أبو ال  ، ال تشد الرحال اه

املتداولة اآلن بالطبع ليس فيها إال التوريك يف مسألة إبقاء املتشابه عىل ظاهره مع التنزيه  

وأما مسألة الزيارة فإنه انتدب للكالم    ، والتنديد باملؤولني وهو عىل اإلمجال مصيب يف ذلك

قوا إليه فيها السهام كالشيخ تقي الدين السبكي  معه فيها مجاعة من األئمة األعالم وفو 

والكامل ابن الزملكاين وناهيك هبام وتصدى للّرد عىل ابن السبكي ابن عبد اهلادي احلنبيل  

ولكنه ينقل اجلرح ويغفل عن التعديل وسلك سبيل العنف والتشديد وقد رّد عليه وانترص  

ادي عرش الشمس حممد عيل بن عالن للسبكي مجاعة منهم اإلمام عامل احلجاز يف القرن احل

رهان إبراهيم  ـ الصديقي املكي له )املربد املبكي يف رّد الصارم املنكي( ومن أهل عرصنا الب

بن عثامن السمنودي املرصي سامه )نرصة اإلمام السبكي برّد الصارم املنكي( وكذا احلافظ  

ح الباري واملواهب اللدنية  ابن حجر له )اإلنارة بطرق حديث الزيارة( وانظر مبحثها من فت

 (1)..(.ورشوحها 

، وقد سألت ابن عطاء اهلل عنه، فذكر يل  الشيخ أحـمد زروق املالكيوكان من بينهم  

مطعون عليه يف عقائد اإليامن،   ، قوله: )ابن تيمية رجل مسلم له باب احلفظ واإلتقان

 (2)مثلوب بنقص العقل فضال  عن العرفان...(

، وقد سألت ابن عطاء اهلل  حممد الربليس الرشيدي املالكيالشيخ وكان من بينهم 

  عنه، فذكر يل قوله: )وقد جتارس ابن تيمية عامله اهلل بعدله وادعى أن السفر لزيارة النبي 

وأن سائر األحاديث الواردة يف    ، وأن الصالة ال تقرص فيه لعصيان املسافر به  ،حمرم باإلمجاع

وقد عاد شؤم   ، بام متجه األسامع وتنفر منه الطباع وأطال بذلك ، فضل الزيارة موضوعة

كالمه عليه حتى جتاوز إىل اجلناب األقدس املستحق لكل كامل أنفس وحاول ما ينايف  

 
 . 227ص  1واألثبات، ج(   فهرس الفهارس 1)

 .   453(   شواهد احلق، ص 2)
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وشاع وذاع ذكره   ،وأظهر هذا األمر عىل املنابر ،العظمة والكامل بادعائه اجلهة والتجسيم

واستدرك عىل اخللفاء الراشدين   ،يف األصاغر واألكابر وخالف األئمة يف مسائل كثرية

وصار ُمثله بني العوام فضال     ،فسقط من عني أعيان علامء األمة  ،باعرتاضات سخيفة حقرية

وتعقب العلامء كلامته الفاسدة وزيفوا حججه الداحضة الكاسدة وأظهروا   ،عن األئمة 

إن هو إال   :حتى قال يف حقه العز بن مجاعة ،وبينوا قبائح أوهامه وغلطاته  ،عوار سقطاته

 ( 1) ..(.وألبسه رداء اخلزى وأرداه  ،عبد أضله اهلل وأغواه

 احلنابلة: 

دو ذا وقار وحزم وشدة، وقال:  أشار صاحبي الوهايب التائب إىل رجل آخر كان يب

قال  رشف الدين عبدالغني بن حييى احلراين  قال القايض هذا الرجل الذي تراه هو 

 . وهو ممثل احلنابلة يف هذا املجلس. ... احلنبيل 

. إنه قايض احلنابلة املعارص البن  . . وكيف ال أعرفه.قلت: أهال وسهال ومرحبا 

إن القايض رشف  )ام وصفك ابن كثري بقوله: تيمية.. لكني إىل اآلن ال أعرف هل أنت ك

. أو أنك كام وصفك الذهبي فقال: )القايض  . (2) مزجي البضاعة( ، الدين كان قليل العلم

.. وكان . .. من كبار الرؤوس.الشيخ اإلمام قايض القضاة رشف الدين عبدالغني بن حييى

 ( 3) كثري املكارم( ،متوسطا  يف املذهب، حممود السرية

. وهيمني وصف اهلل يل ال وصف الناس.. لكني أقول لك  .احلنبيل: أنا عبد اهلل قال 

 فقط: ال تأخذ مواقفك من الناس من كالم أعدائهم.. فعني العدواة ال تبدي إال املساوئ. 

 قلت: وهل كان ابن كثري معاديا لك؟

 
 .   15(   شواهد احلق، ص 1)

 ،2126(   البداية والنهاية، ابن كثري ، ص 2)

 .92(   ذيل تاريخ اإلسالم، ص 3)
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رب كل  قال: ابن كثري وضع مقياسا طبقه عىل مجيع األعالم الذين ترجم هلم.. لقد اعت 

. واعترب من اختلف معه مزجي البضاعة يف العلم  .من أحب ابن تيمية وتبعه عاملا صاحلا 

 منحرفا..  

 قلت: ومن أين له هذا املقياس الفاسد؟

قال: لقد قاسه عىل ما ورد يف احلديث عن عيل بن أيب طالب: )والذي فلق احلبة وبرأ  

 (1)وال يبغضني إال منافق(  ،إال مؤمنإيل أن ال حيبني  ،إنه لعهد النبي األمي   ، النسمة

قلت: بئس هذا القياس الذي قاسه.. أيقاس ابن تيمية بأمري املؤمنني ويعسوب  

 الدين وباب مدينة العلم؟ 

 . األمر أخطر بكثري. .قال: ليت األمر وقف عىل ذلك

وكنت سببا مع غريك من العلامء    ،قلت: أهلذا كنت من العلامء الذين واجهوا ابن تيمية 

 . (2) ندخوله السجل

 . وأنا نادم عىل ذلك..قال: أجل 

 . فام أبشع أن يكون الشخص سببا يف سجن الناس. . قلت: احلمد هلل

 قال: أنا لست نادما عىل ما كتبته وفعلته.. نادم عىل ما مل أكتبه وما مل أفعله. 

 قلت: وما ذاك؟ 

سينفخ فيها الشيطان يف  قال: مل أكن أعلم أن تلك األفكار التي حبسناها يف القمقم 

يوم من األيام، ومتأل الدنيا بالرصاع.. وإال لو فطنا لذلك الجتمعنا وكتبنا ردودا علمية  

 مفصلة حتمي األمة من آثار ذلك الفكر التخريبي الذي دمر حياة املسلمني. 

قال ذلك، ثم قدم يل وثيقة فيها أسامء لبعض األعالم الكبار، وبجانب كل اسم منها  

 
 . 117/  8(، والنسائي 3737(، والرتمذي رقم )78(  رواه مسلم رقم )1)

 . 147ص  1العسقالين، ج(   الدرر الكامنة، أمحد بن حجر 2)
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توقيع وختم.. وقد رأيت أن احلنابلة الذين رفعوا شكواهم عىل ابن تيمية أقل بكثري من  

. فأكثر احلنابلة لألسف..  .إخواهنم من سائر املذاهب، فسألته عن ذلك، فقال: صدقت

وبسبب غلوهم يف اإلمام أمحد حتى )جعلوا حمبته دليال  عىل اإلسالم وبغضه دليال  عىل  

 (1)إليهم الكثري من الضالالت واالنحرافات التي أرضت باألمةالكفر والزندقة( رست 

كالتكفري، والظلم، والشتم، والكذب، والقسوة يف املعاملة، والذم باملحاسن، واألثر السيئ  

يف اجلرح والتعديل، والتجسيم الرصيح، أو التأويل بالبالطل، وإرهاب املتسائلني،  

قة والظلمة عىل الصاحلني، واملغالطة،  وتفضيل الكفار عىل املسلمني، وتفضيل الفس

واالنتصار باألساطري واألحالم، وجتويز قتل اخلصوم، واالرسائيليات، والتناقض،  

والتقّول عىل اخلصوم، وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق املسلم، واألثر اليسء  

ودة للقرآن الكريم  عىل العالقات االجتامعية، واستثارة العامة والغوغاء، والتزهيد من الع

. مع انتشار عقائد ردود األفعال كالنصب وذم  .مع املبالغة يف نرش أقوال العلامء الشاذة

العقل، والرتكيز عىل اجلزئيات وترك األصول، وإطالق دعاوى االمجاع، واطالق دعاوى  

االتفاق مع الكتاب والسنة والصحابة، وتعميم معتقد البعض أو بعض األفراد عىل مجيع  

ملسلمني، مع إرجاع أصول املخالفني كل فرقة أصول الفرقة األخرى ألصول غري مسلمة  ا

 هيودية أو نرصانية أو جموسية. 

.. ولذلك ال أمانع مع  هوكل هذه االنحرافات رست البن تيمية.. أو تضخمت عند 

ببا  س – باإلضافة اىل نفسه املحبة للرصاع  – كوين حنبيل املذهب أن أعترب حنبلية ابن تيمية 

 فيام نجتمع هنا ألجله. 

 قلت: ولكن مع ذلك أسمع عن بعض احلنابلة من الصوفية واملتكلمني وغريهم؟

. وكل من ترى تواقيعهم هنا منهم.. فاحلنبيل الذي يتخلص  .. ذلك صحيح. قال: أجل

 
 املذهب احلنبيل نموذجا ( للشيخ حسن بن فرحان املالكي. -(  انظر تفاصيل هذه الصفات يف كتاب )قراءة يف كتب العقائد 1)
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من رعونة نفسه بالتصوف.. ويتخلص من بالدة عقله وتعصبه بالنظر الكالمي العقيل..  

 .  (1)ويا بريئا من ذلك الغلو الذي وقع فيه الكثري من أصحابنا يصبح إنسانا س

رحت أنظر يف األسامء، وقد تعجبت إذ وجدت من بينها اسم الذهبي، فقلت له: ما  

.  . . أراك أخطأت يف هذا االسم.. فالذهبي من أصدقاء ابن تيمية املقربني. بالك يا رجل

 . .وقد سمعت البارحة أحاديث له يف فضله 

احلنبيل: صدقت يف ذلك.. فال مانع أن يثنى املرء عىل شخص معني يف بادىء  قال 

وهذا أمر مشاهد   ،األمر اعتامدا عىل حسن الظن به، ثم بعدما يتبني له حاله يقدحه ويذمه 

 ومن قال غري ذلك، فلرياجع كتب التواريخ والطبقات.  ، ومعروف

بالفركاح وابنه الربهان واجلالل    لقد كان يف مجلة املثنني عليه التاج الفزاري املعروف 

د بن احلريري األنصاري والعالء القونوي وغريهم،   القزويني والكامل الزملكاين وحممَّ

 لكن ثناء هؤالء انقلب بعد ذلك.. وختىل عنه هؤالء مجيعهم. 

. لقد طالعت أمثال ذلك.. ولكن ليس مع الذهبي.. إنه شخص خمتلف  .قلت: أجل 

 تيمية يدل عىل كونه صادقا يف ذلك.   متاما.. وثناؤه عىل ابن

. ومن قال لك غري ذلك.. لكن مل يقبل التيميون الثناء،  .قال احلنبيل: صدقت 

ويعرضون عن اهلجاء.. أليس الذي صدق يف الثناء يصدق يف اهلجاء.. لقد ذكر الذهبي  

مقت  نفسه ذلك يف رسالته )بيان زغل العلم والطلب(.. فقد ورد فيها قوله: )فواهلل ما ر

عيني أوسع علام  وال أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد يف املأكل وامللبس  

وقد تعبت يف وزنه وفتشه حتى مللت يف   ،ومع القيام يف احلق واجلهاد بكل ممكن ، والنساء

َرُه بني أهل مرص والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه    ،سنني متطاولة فام وجدت َأخَّ

فانظر كيف   ،روه إال الكرب والعجب وفرط الغرام يف رياسة املشيخة واالزدراء بالكباروكفَّ 

 
 (  سنرى يف الرسالة الكثري من األمثلة عن غلو احلنابلة وأثره يف ابن تيمية.1)
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فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه وال   ،نسأل اهلل املساحمة ، وبال الدعاوى وحمبة الظهور

وما سلَّطهم   ،أعلم منه وال أزهد منه، بل يتجاوزون عن ذنوب أصحاهبم وآثام أصدقائهم 

وما دفع اهلل عنه وعن أتباعه أكثر، وما جرى عليهم    ،واهم وجاللتهم بل بذنوبهاهلل عليه بتق 

 فال تكن يف ريب من ذلك(  ،إال بعض ما يستحّقون

وقال يف موضع آخر من رسالته: )فإن برعت يف األصول وتوابعها من املنطق  

نّة  واحلكمة والفلسفة وآراء األوائل وحمارات العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب وا  لسُّ

وأصول السلف، ولفقت بني العقل والنقل، فام أظنك يف ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية وال واهلل  

تقارهبا، وقد رأيَت ما آل أمره إليه من احلّط عليه واهلجر والتضليل والتكفري والتكذيب  

ا مضيئ ا عىل حُمَيَّاه ِسيْ  ر    ، اَم السلف بحّق وبباطل، فقد كان قبل أن يدخل يف هذه الصناعة منوَّ

ا عند أعدائه،   ،ثم صار مظلام مكسوفا عليه قتمة عند خالئق من الناس ا كافر  ودّجاال  أّفاك 

ا عند طوائف من عقالء الفضالء(  ا بارع  ا فاضال  حمّقق   ومبتدع 

 قلت: شوقتني إىل هذه الرسالة، فهال قرأت يل بعض ما فيها. 

لك حتى نتفق عىل التهم التي نقدمها  قال احلنبيل: أجل.. فام اجتمعنا هنا إال ألجل ذ 

 للقايض ملحاكمة ابن تيمية. 

:  )إىل كم ترى القذاة يف  -وهو خياطب ابن تيمية  –قوله  (1)فمام جاء يف هذه الرسالة

. إىل كم متدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم  !.عني أخيك وتنسى اجلذع يف عينك

  ، ال تذكروا موتاكم إال بخري) : العلامء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول 

 
ومعه  -مكتبة زهران  -  219 -211هامش ص  -بن زفيل( السبكي (  انظر نص الرسالة كامال يف )السيف الصقيل رد ا1)

تقديم: جلنة من علامء األزهر.. ونحن ال نعتمد عليها  -تكملة الرد عىل نونية ابن القيم بقلم: حممد زاهد بن احلسن الكوثري 

كرناها باعتبارها وثيقة قد تكون يف املحاكمة، ألن الشخص حياكم عىل أفعاله وأقواله ال عىل مواقف الناس منه.. وهلذا فقد ذ

صحيحة وقد ال تكون صحيحة.. ألن الكثري من املغرمني بابن تيمية يرتكون القضية األساسية وجيادلون يف التفاصيل.. وهلذا 

 فإن أحسن جواب ملن كذب هذه الرسالة أن نسلم له وال نجادله.. 
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بىل أعرف أنك تقول يل لتنرص نفسك: )إنام الوقيعة يف هؤالء    (فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا 

. بىل واهلل عرفوا  . وهو جهاد( الذين ما شموا رائحة اإلسالم وال عرفوا ما جاء به حممد 

من حسن إسالم  ، و خريا كثريا مما إذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيئا كثريا مما ال يعنيهم

املرء تركه ما ال يعنيه.. يا رجل باهلل عليك كف عنا فإنك حمجاج عليم اللسان ال تقر وال  

  : ا وهنى عن كثرة السؤال وقال املسائل وعاهب  إياكم والغلوطات يف الدين كره نبيك    . تنام

إن أخوف ما أخاف عىل أمتي كل منافق عليم اللسان(، وكثرة الكالم بغري زلل تقيس  )

فكيف إذا كان يف عبارات اليونسية والفالسفة وتلك   ، القلوب إذا كان يف احلالل واحلرام 

ل، ال سيام الكفريات التي تعمى القلوب.. يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واالنحال

. فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي  .إذا كان قليل العلم والدين

فإن مل تصدقني    ، كذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي املكر أو ناشف صالح عديم الفهم 

. إىل كم تصادقها وتعادي  .يا مسلم أقدم محار شهوتك ملدح نفسك  ، ففتشهم وزهنم بالعدل

إىل متى ختاللها    . . إىل كم تعظمها وتصغر العباد.إىل كم تصادقها وتزدري األبرار.  .األخيار

.  . هبا أحاديث الصحيحني - واهلل  -. إىل متى متدح كالمك بكيفية ال متدح . ومتقت الزهاد

يا ليت أحاديث الصحيحني تسلم منك بل يف كل وقت تغري عليها بالتضعيف واالهدار أو  

أما أنت يف عرش   ؟أما حان لك أن تتوب وتنيب ؟آن لك أن ترعوى أما  ،بالتأويل واإلنكار

ما أذكر أنك تذكر املوت بل تزدري بمن يذكر   - واهلل  -. بىل .السبعني وقد قرب الرحيل 

املوت فام أظنك تقبل عىل قويل وال تصغي إىل وعظي بل لك مهة كبرية يف نقض هذه الورقة  

. فإذا كان  .وألبتة سكت  : تزال تنترص حتى أقولبمجلدات وتقطع يل أذناب الكالم وال 

واهلل    -. وأعداؤك  .هذا حالك عندي وأنا الشفوق املحب الواد فكيف حالك عند أعدائك

فيهم صلحاء وعقالء وفضالء كام أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور   -

ا أهدى إيل  ؤاهلل امرفرحم )وبقر.. قد رضيت منك بأن تسبني عالنية وتنتفع بمقالتي رسا 
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 فإين كثري العيوب غزير الذنوب(  ( عيويب

 اإلمامية: 

أشار صاحبي الوهايب التائب إىل رجل آخر كان يرتدي عاممة سوداء مثل العامئم  

التي يرتدهيا علامء الشيعة، وقال: هذا الرجل الذي تراه هو آية اهلل السيد عيل احلسيني  

 ة يف هذا املجلس. .. وهو ممثل الشيعة اإلماميامليالين

. ولكن ما الذي وضعك بني علامء أهل  .توجهت إليه بربودة قائال: مرحبا بك

 السنة؟ 

 قال: أولست من علامء أهل السنة؟ 

 قلت: أنت من الشيعة الرافضة.. وشتان ما بينكم وبني أهل السنة. 

 قال: يف أي يشء ترى الفوارق بيننا؟

كأن بيننا وبينكم جباال من نار.. أو كأن   قلت: يف أمور كثرية ال تعد وال حتىص.. بل 

 لكم دينكم ولنا ديننا. 

ابتسم امليالين، ثم قال: هذا كله من تأثريات ابن تيمية فيكم.. وإال فإن املسافة بيننا  

.. أجبني عىل أسئلتي، وربام ستقتنع بام ، بل ال تبلغ دونه بكثري هذا احلدكل وبينكم ال تبلغ 

 أقول. 

 قلت: ال بأس.. ولو أين أعلم قدرتكم عىل قلب احلقائق. 

. لن أقلب احلقائق.. سأتكلم مع عقلك  . ال ختف ضحك امليالين ملء فيه، ثم قال:

 هبا؟  وفطرتك.. أخربين عن الوظيفة التي كلف رسول اهلل 

كام أرسل سائر الرسل لتعريفنا بربنا وبمصرينا  قلت: لقد أرسل رسول اهلل 

 وبوظيفتنا يف هذه احلياة.. ويعرفنا بحقائق الوجود كام هي عليه. 

قال: فنحن نتفق معكم يف كل ذلك.. بل نتفق مع من تراهم معي أكثر من اتفاقهم  
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مع من يسمون أنفسهم الفرقة الناجية أو حيتكرون لقب أهل السنة ألنفسهم دون غريهم  

 ن الناس. م

 قلت: تقصد التيميني والوهابيني والسلفيني. 

. فاملسافة التي بيننا وبني أصحاب املذاهب األربعة يف هذه املسائل أقرب  . قال: أجل

 من املسافة التي بينهم وبني التيميني والسلفيني. 

 قلت: كيف ذلك؟

ة.. والسلفيون  قال: ألننا وإياهم نتفق عىل تنزيه ربنا عن اجلسمية ومتطلباهتا املختلف

والتيميون جيسمون ويشبهون، وجيعلون رهبم جرما من األجرام الساموية العليا ال خيتلف  

 عنها إال يف كيفيته التي مل يروها بعد.. أليس هذا كافيا للتفريق؟

. وأنا أعلم أن اخلالف بني الطائفتني الكبريتني يف املسيحية من الكاثوليك  .قلت: بىل 

 أساس اخلالف بينهام يف طبيعة املسيح وعالقتها باهلل.  واألرثوذكس قائم عىل 

قال: ليس ذلك فقط هو حمل االتفاق بيننا.. نحن نتفق مع أصحاب املذاهب األربعة  

وعرتته الطاهرة واعتبارهم وسيلة إىل اهلل، وتعظيم كل ما يرتبط هبم    يف تعظيم رسول اهلل  

 . بل يعتربونه رشكا. .ن ذلك معصية .. بينام السلفيون والتيميون يعتربوم والتربك هب

 قلت: صدقت يف هذا.. ولكن املشكلة أننا نختلف معكم يف الصحابة؟

 ؟قال: هل يمكنك أن تقرأ يل اآلية التي تنص عىل وظائف رسول اهلل 

يف آيات كثرية منها   . لقد نص القرآن الكريم عىل وظائف رسول اهلل .قلت: بىل 

هللَُّ َعىَل املُْْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوال  ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه  َلَقْد َمنَّ ا ﴿ قوله تعاىل: 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبِنيٍ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ ]آل عمران:   ﴾ َوُيَزكِّ

164 ] 

 يف هذه اآلية الكريمة؟  لرسول قال: فام الوظائف التي كلف هبا ا



85 

 

 قلت: هي تالوة القرآن الكريم والتزكية وتعليم الكتاب واحلكمة. 

 قال: فأين الصحابة فيها؟

قلت: الصحابة هم الواسطة التي تصلنا هبا اآليات واحلكمة فإذا قطعناها فلن يصلنا  

 يشء؟ 

الذي نقرؤه هو    قال: أنت ترى أن الدين مجيعا قد وصلنا بأصوله وفروعه.. فالقرآن

.  . . وصالتنا هي صالتكم.. ومجيع شعائرنا التعبدية ال ختتلف عن شعائركم. نفسه قرآنكم

. ال نختلف إال يف أن راوهيا عندنا هم آل  .بل إن أكثر األحاديث التي لديكم توجد لدينا 

يث  . ورواهيا عندكم هو أبو هريرة أو ابن عمر.. فهل ترى أن املطلوب يف احلد.بيت النبي  

 نصه أم سنده؟

 قلت: الشك أن املطلوب هو نصه..  

قال: فنحن نتفق يف أكثر النصوص.. وال نختلف إال يف أسانيدها.. أتستحق  

األسانيد كل هذا اخلالف؟ أم أنك تعترب أن األسانيد الواردة عن الصحابة أعظم حرمة من  

 األسانيد الواردة عن أهل البيت؟

كثري من كتب الرواية عندكم، فوجدهتا ممتلئة  قلت: صدقت يف هذا.. وقد قرأت ال

 باألحاديث التي يف كتبنا.. وقد تعجبت لذلك عجبا شديدا. 

. فكل ما ينرشه الطائفيون املثريون للفتن يف األمة ليسوا  .قال: ال تتعجب يا بني 

سوى تالميذ ملدرسة ابن تيمية وسلفه.. وإال فإننا نحرتم الصحابة مثلام حترتموهنم..  

ف بيننا ال يعدو املصاديق.. فنحن نعظم بالال وعامرا واملقداد وأبا ذر وغريهم من  واخلال

. واهلل حيكم بيننا يوم القيامة فيام  . الذين وقفوا يف وجه الفئة الباغية، وأنتم تعظمون آخرين

 نختلف فيه. 

 قلت: فهل كتبت كتبا يف ابن تيمية؟ 
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ا كتبه ابن تيمية حول العرتة  قال: أجل.. وهلذا تراين هنا بينكم.. لقد تتبعت م

الطاهرة، وفندته من خالل املصادر املعتمدة عند أهل احلديث، وذلك يف كتايب )ابـن تيميـة  

 بـن أبـي طالـب عليـه السـالم( وإمامـة علـي 

قال ذلك، ثم قدم يل وثيقة بأسامء علامء اإلمامية الذين ردوا عىل ابن تيمية، وقد  

 وجدت من بينهم الكثري من األعالم الكبار..  

 الزيدية: 

أشار صاحبي الوهايب التائب إىل رجل آخر كان يرتدي ثيابا يامنية، وقال: هذا الرجل  

وهو ممثل الزيدية يف    ،(1)الزيدي الصنعاينالذي تراه هو السيد احلسن بن إسحق بن املهدي  

 هذا املجلس. 

. لقد سمعنا الناس يذكرون أنكم أقرب الفرق إىل  .قلت: أهال وسهال ومرحبا 

 السنة. 

ابتسم، وقال: أتريد أن أكرر لك ما قال السيد امليالين.. السنة حق األمة مجيعا.. وال  

 ء..  حيق ألحد من الناس أن يقرب من يشاء أو يبعد من يشا 

 . لقد أغرقتنا الطائفية، فرصنا ال نميز بني احلق والباطل.. .قلت: صدقت 

 قال: ال عليك.. سيأت اليوم الذي تطفأ فيه نارها.

 قلت: إن نارها لن تنطفئ حتى تأت عىل األخرض واليابس. 

قال: هذه سنة اهلل.. اهلل تعاىل وضع لعباده أنواع البالء ليخترب نفوسهم.. فمن كان 

 هدي إىل احلق، وإىل طريق مستقيم.. ومن كان غري ذلك، لن ينال غري ذلك.  صادقا 

 
شهري وشاعر أديب، بليغ، مولده بالغراس ونشأ يف حجر أبيه  ه [: عامل كبري، وحمقق 1160  1093(  احلسن بن إسحاق ] 1)

وعنه أخذ وعن أخيه، ومشاهري علامء عرصه حتى فاق األقران وبلغ الغاية يف العلم ويف اإلجتهاد. )انظر: أعالم املؤلفني 

 (. 1/308الزيدية: ج 
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 قلت: أأنتم معرش الزيدية أيضا ختتلفون مع ابن تيمية؟ 

. إننا نختلف معه يف كل ما خيتلفون  .قال: وهل هناك من العقالء من ال خيتلف معه 

حمد اهلل من  فيه إخواننا من أصحاب املذاهب.. نختلف معه يف جتسيمه هلل، فنحن ب

املنزهة.. ونختلف معه يف نصبه وعداوته آلل بيت النبوة، فنحن بحمد اهلل من املوالني هلم..  

 ونختلف معهم يف الرصاع الذي نرشه يف األمة، فنحن دعاة وحدة وسالم. 

 قلت: فهل كتبتم يف الرد عليه؟ 

تبنا التي تنترص  . كتبنا التي ترد عىل التجسيم ترد عليه.. وك . قال: كل كتبنا ترد عليه

. وهكذا يمكنك الرجوع ألي كتاب ألفه أعالمنا ستجد الردود  .آلل بيت النبوة ترد عليه 

 القوية الواضحة عليه سمته أو مل تسمه. 

 قلت: أظن أهنم اختاروك ممثال للزيدية ألن لك ردودا خاصة عىل ابن تيمية. 

تيمية يف حق األمة، وهلذا كتبت  . أنا مثل إخواين ضقت ذرعا بجرائم ابن  .قال: أجل 

 رسالة يف الرد عليه.. 

 قلت: عىل أي موضوع قرصهتا؟

قال: رددت فيها عىل منهج ابن تيمية العام، لكني حتدثت فيها بتفصيل حول خماريقه  

   (1)وأكاذيبه يف كتابه )منهاج السنة(

 اإلباضية: 

أحيانا عىل بعض  أشار صاحبي الوهايب التائب إىل رجل آخر كنت أتابع حمارضاته 

 القنوات الفضائية، وقال: هذا الرجل الذي تراه هو.. 

. وهو ممثل اإلباضية يف هذا املجلس.. وقد  .قاطعته قائال: أنا أعرفه إنه اخللييل 

 
( من 191( و)157رسالة يف الصفحات بني )(  الرسالة مطبوعة ضمن جمموع حيوي عدة رسائل زيدية يف اإلمــامة، تقع ال1)

 املجموع.
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 تعجبت لدخوله مع علامء املذاهب األربعة مع كونه إباضيا. 

فكل ما تراه من  ابتسم اخللييل، وقال: لن أكرر لك ما ذكره أخي وصديقي امليالين، 

تفريق لألمة واحتكار للسنة هو من آثار الطائفية التي نرشها ابن تيمية.. وإال فإن املسافة  

بيننا وبني أصحاب املذاهب األربعة يف القضايا الكربى للدين أقرب من املسافة التي بيننا  

 وبني ابن تيمية وأتباعه.. وهلذا تراه يضعنا مجيعا يف سلة واحدة.

. وأنا أكرب فيك ويف أصحابك حرصكم عىل الوحدة اإلسالمية وعىل  قلت: أجل.

السالم الذي جاء به الدين.. ولكني أتعجب أن يكون لكم موقف سلبي من ابن تيمية وأنتم  

 الذين يغلب عليكم السالم والسامحة. 

قال: السالم والسامحة هي التي دعتنا ملواجهة هؤالء الذين جعلوا من الدين اإلهلي  

 للعنف والفتنة التفرقة والطائفية. وسيلة 

 قلت: فهل كتبت وأصحابك ردودا عىل ابن تيمية؟ 

قال: كل كتبنا ترد عليه سواء باسمه أو بغري اسمه.. فنحن نعترب عقائد ابن تيمية يف  

اهلل عقائد ضاللة، ألن اهلل أعظم من أن حيرص يف حد أو جيري عليه ما جيري عىل األجسام..  

ومن بني أئمة احلشوية الذين ضللهم أتباع املذاهب األربعة،  )وقد قلت يف بعض كتبي: 

لزون أنفسهم هبذه املذاهب األربعة، ويلصقوهنا هبم، من بينهم جمدد  ي -كام قلت -وهم 

. من  .النحلة احلشوية ابن تيمية احلراين فقد ضلله العدد الكثري من أئمة املذاهب األربعة

بني هؤالء العالمة ابن حجر اهليثمي، فقد قال يف كتابه )الفتاوى احلديثية(: )وإياك أن  

ة وتلميذه ابن قيم اجلوزية وغريمها ممن اختذ إهله هواه، وأضله  تصغي إىل ما يف كتب ابن تيمي 

اهلل عىل علم، وختم عىل سمعه وقلبه وجعل عىل برصه غشاوة، فمن هيديه من بعد اهلل؟!  

وكيف جتاوز هؤالء امللحدون احلدود وتعدوا الرسوم، وخرقوا أسياج الرشيعة واحلقيقة،  

 ا كذلك(  فظنوا بذلك أهنم عىل هدى من رهبم، وليسو
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وقلت: )ومن بني هؤالء الذين ردوا هذه الروايات شيخا احلشوية اللذان جددا  

 .( . نحلتها ابن تيمية وابن القيم

وقلت: )ولكن ابن تيمية يرفض ذلك ألجل موافقته ملذهب أرسطو، وحياول أن  

  يلوي األدلة، ويرد بعضها بكوهنا غري متواترة، ويؤول بعضها بام يتفق مع هواه يف هذه 

 .( .القضية 

قال ذلك، ثم قدم يل وثيقة عن أعالم اإلباضية الذين وقفوا معه هذا املوقف..  

 فوجدهتم مجيعا عىل ذلك. 

 حتديد التهم 

بعد أن تعرفت عىل أعالم األمة الذين ترشفت بزيارهتم، سألتهم عن رس اجتامعهم  

أردنا من حضورنا هنا أن  يف بيتي، وعدم ذهاهبم إىل املحكمة مبارشة، فقال الكوثري: لقد 

 نسد اخللل الذي وقعنا فيه يف املحاكامت السابقة. 

قلت: أي خلل.. أرى أن املحاكامت السابقة كانت ناجحة بدليل أنه زج بابن تيمية  

 يف السجن بسببها. 

. بينام تظل أفكاره تشوه الدين وحتطم بنيان األمة  .قال: وما يفيدنا أن يسجن جسده

 كام ترى. 

 م تريدون حماكمة أفكاره إذن؟قلت: فأنت

. لكن املشكلة أننا عندما ذهبنا للقايض،  . قال: أجل.. ووددنا حماكمته هو أيضا 

وطلبنا منه إحضاره أخربنا أنه يف محاية أيب بكر البغدادي وأسامة بن الدن وأيمن  

الظواهري.. وأنه أرسل الرسل والكتب هلؤالء ليسلموه ملحاكمته، فرفضوا، بل أعلنوا  

 رب عىل من يتجرأ عىل ذلك.احل
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 قلت: وما عالقة ابن تيمية بأسامة وأيمن والبغدادي؟

قال: إنه ركن أصيل يف دولتهم.. إنه يعمل وزيرا ألوقافهم، ومفتيا لديارهم،  

 وأحيانا يستدعونه كسياف لرضب بعض الرقاب التي يتورعون عن رضهبا. 

ذهب إىل أسامة أو البغدادي  . هل تريدون أن أ.قلت: ولكن ما عالقتي أنا بكل هذا

 أو أيمن للتوسل إليهم ليعطوين ابن تيمية ألسلمه لكم. 

..  ، وتنترش صور ذبحك يف القنوات . هل تريد منا أن نضحي بك. قال امليالين: ال

 أنت تعلم أن هؤالء ال يسمعون إال لألصنام التي صاروا يعبدوهنا من دون اهلل. 

 ئنا إىل بيتك، واخرتناك حلضور املحاكمة لسببني.. ج. قال ابن عطاء اهلل: اسمع يا بني

 قلت: فام السبب األول منها؟ 

قال اخللييل: السبب األول هو قلمك.. فقد علمنا أن لديك قلام يصور كل يشء بدقة  

 . وبأمانة وورع..  .عالية

 . ال بأس. .قلت: سأعطيكم قلمي 

السيف يف اليد التي ترضب    . قيمة القلم يف اليد التي يكتب هبا.. كام أن قيمة.قال: ال 

 به.

. فإين ال يمكنني أن أترك لقلمي  .قلت: لقد ذكرت ورع قلمي.. وهلذا اعذروين 

 الفرصة ليأكل من حلوم العلامء املسمومة.. أنتم تعلمون خطورة ذلك. 

قال: أهيام أوىل بالورع.. هل الورع عن الكالم يف شخص قد نرش كل ما عنده من  

إال ومسه بلسانه، بل بسيفه؟.. أم الورع عن ترك األمة املسلمة وهي  أحقاد.. ومل يرتك أحدا  

يف غفلة من أمرها يوجهها تالميذ هذا الذي يعتربونه شيخا لإلسالم، بل ناطقا وحيدا باسم  

 اإلسالم؟

قلت: ولكن يمكننا استبدال النقض بالبناء.. فبدل أن هندم ما بناه اآلخرون نبني  
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 نحن بناء جديدا. 

. يمكنك أن تفعله متى شئت.. ولكن ال يمكن أن تبني وغريك  .ك أيضا قال: ذلك ل

هيدم.. وال يمكن أن يعرف الناس الدين الصحيح، وهم يرون كل األبواق تنادي بالدين  

 املشوه. 

 قلت: أراكم أقنعتموين هبذا.. فام السبب الثاين؟

 .  .قال امليالين: السبب الثاين هو ما ذكرته اآلن 

 ي. قلت: تقصدون قناعت

قال: أجل.. فهناك من الناس من لو أتيته ببحار من األدلة ملا ذل هلا، وال قبلها.. وال  

 سلم هلا. 

 قلت: فهل تعتربون استسالمي للدليل مكرمة.. 

. وهلذا جئناك لتحرض معنا، ولك أن تسأل ما تشاء.. وتدافع  . قال: بل أعظم مكرمة

 عن ابن تيمية كام تشاء. 

 إذن أن أكون حماميا عىل ابن تيمية؟ قلت: أنتم تريدون مني 

 قال: أجل.. 

قلت: ولكن ذلك ال يستقيم.. فلو استدعيتم اخلميس أو العثيمني أو العريفي أو  

 القرين أو العرعور لكانوا أوىل منهم. 

قال: مل نستدعهم لسببني.. األول منهام أهنام يعتقدون أن ابن تيمية هو شيخ اإلسالم  

 وأن لديه حصانة إهلية حتميه من كل املحاكامت..   األكرب.. وقاضيه األعظم..

والثاين هو أن هؤالء الذين ذكرهتم كلهم يعملون لدى أسامة وأيمن والبغدادي..  

 بل يتولون مناصب رفيعة يف دولة اخلالفة التي أقامها ابن تيمية وتالميذه. 

 قلت: لكني لست تيميا حتى أحامي عنه. 
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 قال: ولكنك قرأت كتبه مجيعا. 

 : ذلك صحيح.. قلت

. فإن رأيت أننا تقولنا عليه قوال مل يقله، فلك احلق أن ترد علينا،  .قال: وذلك يكفي 

وأال تكتبه.. وقد أحرضنا لك برناجما حيوي مجيع كتبه بأرقام صفحاهتا.. فكل نص نذكره  

 من كالم ابن تيمية يمكنك التأكد منه. 

عىل ابن تيمية ما مل يقله.. لدي  قلت: ال حاجة يل بربناجمكم.. فقد يكون قد دس فيه  

 . وهو من إصدار أتباعه املحبني له.. .برنامج فيه مجيع كتب ابن تيمية 

 . فهلم بنا إىل املحكمة.. . قال الكوثري: أظن أننا اتفقنا 

قلت: ال.. قبل أن أسري معكم البد أن حتددوا يل أوال التهم التي تريدون أن حتاكموا  

 كم تريدون أن تتهموه بام مل يقله.عىل أساسها ابن تيمية.. فلعل

لقد اجتمعنا مع مجيع الفقهاء واملحدثني واملفرسين وغريهم من مجيع  اهلندي: قال 

 . ثالثةأتباع املذاهب اإلسالمية، وقد رأينا أنه يمكن حرص التهم يف 

 قلت: وما هي؟ 

 قال: التجسيم والتشبيه.. والنصب والعداوة.. والرصاع والفتنة..  

 تمعتم مجيعا من أجل هذه التهم الثالثة فقط؟ قلت: هل اج

 قال: وهل تركت هذه التهم فتنة إال أشعلتها، وال تشوهيا يف الدين إال أحدثته. 

 قلت: مل أفهم ما تعني. 

قال: هذه التهم ترتبط بكل ما يرتبط بالدين من مجيع جوانبه.. أما األوىل، فتتعلق  

تعلق بتشوهيه  أصل أصول الدين.. وأما الثانية فتبتشويه ابن تيمية للعقائد يف اهلل التي هي 

للرسالة والرسل ومن يتعلق هبم من أولياء اهلل وأصفيائه.. وأما الثالثة، فتتعلق برصاعه مع  

   األمة ونرشه للفتن بينها.. والتي ال تزالون تعيشون آثارها إىل اليوم. 
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 هتمة التجسيم والتشبيه: 

 ؟ . هتمة التجسيم والتشبيه. األوىل فام تريدون بالتهمةوعيت هذا.. قلت: 

لقد اتفق كل من انتقد ابن تيمية من العلامء املعارصين له أو غريهم عىل  قال اهلندي:  

 رميه هبذه التهمة..  

قلت: لكني مل أفهم معنى هذه التهمة بعد.. بل قد سمعت من الكثري من جرياننا  

 سام وال مشبها. وإمام مسجدنا دفاعه عن ابن تيمية يف هذا.. وأنه ليس جم 

 قال: ستسمع األدلة بتفاصيلها يف املحكمة.. 

 قلت: فأخربوا عقيل الصغري اآلن عن املراد بالتجسيم والتشبيه. 

قال احلنبيل: سأذكر لك نصا لبعض أصحابنا من احلنابلة يوضح لك املراد من هذه  

 .. التهمة.. لقد قال ابن اجلوزي 

 ن تيمية. باجلوزي كان قبل اقاطعته قائال: مهال.. فابن 

 قال: أنت اآلن طلبت احلديث عن معنى التجسيم. 

 قلت: أجل.. 

قال: فقد رشحه ابن اجلوزي عند حديثه عن جمسمة احلنابلة، فقال: )ورأيت من  

  ، أبو عبد اهلل بن حامد  : وانتدب للتصنيف ثالثة   ، أصحابنا من تكّلم يف األُصول بام ال يصلح

ورأيتهم قد نزلوا إىل   ،فصنّفوا كتبا  شانوا هبا املذهب ،لزاغوينوابن ا ،وصاحبه القايض

فسمعوا أّن اهلل تعاىل خلق آدم عىل   ، فحملوا الصفات عىل مقتىض احلّس  ، مرتبة العوام

  ، وأرضاسا   ، وهلوات ، وفام   ،وعينني ،فاثبتوا له صورة ووجها  زائدا  عىل الذات  ،صورته 

  ، وصدرا   ، وإهباما   ، وخنرصا   ، وكّفا   ،صابعوأ ،ويدين  ، وأضواء لوجهه هي السبحات

  ، ما سمعنا بذكر الرأس.. وقالوا: جيوز أن َيمس وُيمس   : وقالوا  ، ورجلني  ، وساقني  ،وفخذا  

ال كام يعقل! وقد    : ثّم يرضون العوام بقوهلم  ، ويتنّفس  : وقال بعضهم  ، ويدين العبد من ذاته
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تسمية مبتدعة ال دليل هلم يف ذلك    فسّموها بالصفات  ، أخذوا بالظاهر يف األسامء والصفات

 من النقل وال من العقل( 

  ، . ولكن ابن اجلوزي ذكر أن هذا قوله أيب عبد اهلل بن حامد.قلت: فهمت ذلك 

 وابن الزاغوين.. وال يوجد يف هذه األسامء ابن تيمية.  ، وصاحبه القايض

سيدهم الذي  قال: سرتى يف املحكمة باألدلة القطعية أن ابن تيمية أحد هؤالء، بل 

 حفظ أقواهلم، ودعا هلا، وبدع من خالفها.  

 هتمة النصب والعداوة: 

 . هتمة النصب والعداوة. .قلت: فام تريدون بالتهمة الثانية

قال امليالين: لقد اتفق كل من انتقد ابن تيمية من العلامء املعارصين له أو غريهم عىل  

وعرتته الطاهرة إىل   رميه هبذه التهمة.. وهي عداوته للطاهرين ابتداء من رسول اهلل 

 عداوته لكل األمة. 

 قلت: دعنا منك يا سيد.. فأنتم الشيعة تترسعون يف رمي الناس بالنصب. 

. فالسيد امليالين حمقق كبري.. وهو ال يقول الكلمة  .ء اهلل: اتق اهلل يا بنيقال ابن عطا 

إال بعد أن يقتلها بحثا.. وإن مل يرقك ما يقول، فسأذكر لك كالم بعض أصحابنا من املالكية  

من الذين مجعوا بني احلديث والفقه والتصوف، وهو اإلمام احلافظ الشيخ أبو الفيض أمحد  

 الغامري احلسني.  بن حممد بن الصديق 

قلت: أعرفه إنه من أكابر علامء املغرب، بل العامل اإلسالمي، وقد كان شديدا  عىل  

 ابن تيمية يف مصنفاته الكثرية..  

قال: ومن التهم التي اهتم هبا ورد عليها هتمة النصب والعداوة، وقد قال يف يف كـتابه  

إىل درجة املكابرة وانكار املحسوس  )بل بلغت العداوة من ابن تيمية : )الربهـان اجلـيل(

فرّصح بكل جرأة ووقاحة ولؤم ونذالة ونفاق وجهالة انه مل يصح يف فضل عيل عليه السالم  
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.. بل  .وأن ما ورد منها يف الصحيحني ال يثبت له فضال  وال مزية عىل غريه  ، حديث أصال  

وما دل عىل أنه رأس   ،أضاف ابن تيمية إىل ذلك من قبيح القول يف عيل وآل بيته األطهار

يف احلديث الصحيح املخرج يف صحيح مسلم خماطبـا  املنافقني يف عرصه لقول النبي 

لعيل عليه السالم )ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق( كام ألزم ابن تيمية بذلك أهل  

ؤمن يف  . وكيف ال يلزم بالنفاق مع نطقه قبحه اهلل بام ال ينطق به م.عرصه وحكموا بنفاقه 

وسيد    حق فاطمة سيدة نساء العاملني صىل اهلل عليها وسلم وحق زوجها أخي رسول اهلل  

 املؤمنني( 

وهكذا كل أصحابنا من الشافعية متفقون عىل رمي ابن تيمية هبذه  قال اهلندي: 

التهمة، وقد قال الشيخ حممود السيد صبيح املرصي يف كتابه الضخم )أخطاء ابن تيمية يف  

وأهل بيته(: )وقد تتبعت كثريا  من أقوال مبتدعة هذا العرص فوجدت   اهلل حق رسول 

فتتبعت بحول اهلل وقوته كالم ابن تيمية فيام يقرب من أربعني   ،أكثر استدالهلم بابن تيمية 

وأهل بيته  ألف صفحة أو يزيد فوجدته قد أخطأ أخطاء شنيعة يف حق رسول اهلل 

وأهل بيته أهم عندنا أمجعني من جناب ابن  وأنت خبري أن جناب رسول اهلل    ،وصحابته

 (  1تيمية..() 

حتى خرج ابن   )... ودرج املسلمون عىل تعظيم قرابة ونسب رسول اهلل  :وقال

فام وجد من   ، وأهل بيته ثأرا   تيمية يف القرن الثامن اهلجري وكأن بينه وبني النبي 

ها أو قللها أو رصف معناها، فضال  عن سوء أدبه يف التعبري  خصيصة من خصائصهم إال نفا 

وما وجد من أمر قد خيتلط عىل العامـة إال وتكلم وزاده ختليطا ، ويف سبيل    ، والكالم عليهم 

 (1)وفضله وفضائل أهل بيته(  ذلك نفى ابن تيمية كثريا  جدا  من خصائص النبـي 

 
 هـ.1423، ط األوىل، 6( أخطاء ابن تيمية، الدكتور حممود السيد صبيح، ص 1)

 .69(  أخطـاء ابن تيمية، ص 1)
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 مية هبذه التهمة اخلطرية. قلت: ولكن هذه األقوال ال تكفي لرمي ابن تي 

قال: نحن مل نذكر لك هذه األقوال كأدلة، وإنام ذكرناها لبيان التهمة.. أما األدلة  

 فستسمعها مفصلة يف املحاكمة.

 هتمة الرصاع والفتنة: 

 قلت: وعيت هذا.. فام تريدون بالتهمة الثالثة؟ 

الوداع:)يا أهيا   يف خطبة حجة قال امليالين: ألسنا نروي مجيعا يف احلديث قوله 

الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  لعريب عىل   عجمي  وال لعجمي عىل    

إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم   ﴿عريب  وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال بالتقوى 

 (1)(13)احلجرات: ﴾

: )إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي أال إين  . ونروي معه قوله .قلت: أجل 

جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري  

:)أنسابكم  .. وقوله (2)من فالن بن فالن فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون(

كلكم بنو آدم  ليس ألحد عىل أحد فضل اال بالدين أو   هذه ليست بمسبة عىل أحدكم، 

 (3) تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال( 

قال امليالين: بورك فيك.. ولكن ابن تيمية يقول غري ذلك.. لقد كتب يف كتابه الذي  

سامه )اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم(، وهو من أهم كتبه التي أراد أن  

وضح فيها معنى الرصاط  املستقيم الذي نقرؤه كل يوم يف سورة الفاحتة عند قوله  ي

 
 (   رواه البيهقي والطرباين. 1)

وموقوفا وقال املحفوظ املوقوف، الرتغيب والرتهيب: (   قال املنذري: رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا  2)

3/375 . 

 (   رواه أمحد. 3)
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اَط املُْْسَتِقيَم ﴿تعاىل: َ  .. [ 6]الفاحتة:    ﴾اْهِدَنا الرصِّ

. أعرف هذا  الكتاب جيدا.. وللتيميني املتيمني بابن تيمية اهتامم  .: أجلقاطعته قائال 

إنجيلهم.. خاصة ما ذكر فيه من كيفية التعامل  بالغ به.. فهم يكادون يعتربونه قرآهنم أو 

 مع أهل الكتاب، ورضورة خمالفتهم يف الصغرية والكبرية. 

. لقد  .قال: وذلك من الفتنة.. ولكني ال أقصده.. أقصد فتنة أخرى ال تقل خطرا 

عقد ابن تيمية يف هذ الكتاب فصال خاصا.. بل بابا خاصا بعنوان )باب تفضيل جنس  

نفاق(، قال فيه: )إن الذي عليه أهل السنة واجلامعة اعتقاد أن جنس   العجم عىل العرب

  (1)العرب أفضل من جنس العجم: عربانيهم ورسيانيهم، رومهم وفرسهم وغريهم..(

منهم.. فهو رشف عريض ال   قلت: لعله يقصد فضل العرب لكون رسول اهلل 

 ذات. 

كام نص عىل    –. لقد ذكر ابن تيمية أن رشفهم ذات، وليس عارضا.. فالعرب  .قال: ال 

. لقد عرب عن  .أفضل األجناس بام وهبهم اهلل من طاقات مل توهب لغريهم   -ذلك يف كتابه 

منهم، وإن   هذا، فقال: )وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي 

أنه أفضل نفسا    ضل. وبذلك ثبت لرسول اهلل كان هذا من الفضل، بل هم أنفسهم أف

   (2) ونسبا ، وإال لزم الدور( 

 . وال حرج عليه يف أن يرى ما يشاء، أو يفضل ما يشاء. .قلت: لعله رأي رآه

. له أن يرى ما يشاء ويفضل ما يشاء.. لكن ليس له أن يربطه بالدين أو  . قال: أجل

 خيالف به ما نص عليه الذكر احلكيم. 

 فعل ذلك؟ قلت: وهل 

 
 (419/ 1(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )1)

 (420/ 1(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )2)
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قوله ذلك مبتدعا، لقد قال يف ذلك: )فمن   قال: أجل.. لقد اعترب أن من خالف 

خالف شيئا  من هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اجلامعة،  

   (1)   زائل عن منهج السنة وسبيل احلق(

بل إنه استدل عىل هذا بحديث يعلم ضعه الشديد، يقول يف ذلك:  )ونعرف للعرب  

)حب العرب إيامن، وبغضهم   :حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم حلديث رسول اهلل 

، ثم علق عليه بقوله: )وهذا اإلسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من  ((2)نفاق وكفر(

حديث سلامن، فإنه قد رصح يف حديث سلامن: بأن  وجه آخر، وإنام كتبته ملوافقته معنى

  (3) بغضهم نوع كفر، ومقتىض ذلك: أن حبهم نوع إيامن، فكان هذا موافقا له(

ومل يكتف هبذا، بل راح يزج بالدين يف الرصاع الذي كان قائام بني الشعوب  

مة عند اهلل  اإلسالمية املختلفة، بدل أن يذكرهم باآليات واألحاديث التي تدل عىل أن الكرا

للتقوى وليس للنسب، يقول يف ذلك: )وذهبت فرقة من الناس إىل أن ال فضل جلنس  

العرب عىل جنس العجم. وهؤالء يسمون الشعوبية النتصارهم للشعوب التي هي مغايرة  

للقبائل، كام قيل: )القبائل للعرب والشعوب للعجم(، ومن الناس من قد يفضل بعض  

والغالب أن مثل هذا الكالم ال يصدر إال عن نوع نفاق، إما يف  أنواع العجم عىل العرب. 

    (4)االعتقاد، وإما يف العمل املنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك(

بل إنه يف موضع آخر رصح بام هو أشد من ذلك مجيعا، فاعترب أن جمرد بغض العرب  

 كفر، فقال: )بغض جنس العرب ومعاداهتم كفر أو سبب لكفر( 

اعترب أن حبهم يزيد يف اإليامن، فقال: )ومقتضاه أهنم أفضل من غريهم وأن   بل

 
 (420/ 1(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )1)

 (.87/  4رواه احلاكم يف مستدركه )(  2)

 (.437/ 1(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )3)

 (421/ 1(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )4)
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 حمبتهم سبب قوة اإليامن( 

بل إنه دعا إىل تقسيم األعطيات واألموال عىل األمة بحسب أنساهبم، كام فعل السلف  

الصالح.. فيبدأ بالعرب، ويوفون نصيبهم من العطاء.. ثم بعد ذلك وبنصيب أقل يعطى  

. )هكذا كان  . قد كان ذلك ديدن الدول اإلسالمية التي كان حيكمها العربالعجم.. و 

الديوان عىل عهد اخللفاء الراشدين وسائر اخللفاء من بني أمية وولد العباس، إىل أن تغري  

  (1) األمر بعد ذلك(

. ولكني أقرأ يف كتب ابن تيمية أشياء كثرية مجيلة، ال يمكن اهتامه  .وعيت هذاقلت:  

 فيها.

قال: وهل يمكن لعاقل أن يسقيك السم الزعاف دون أن يضعه يف العسل احللو  

 اللذيذ.. وهل يأتيك الشيطان إال من أبواب اخلري ليزج بك يف نريان الرش؟ 

قلت: ذلك صحيح.. ولكن هل ينطبق ذلك عىل ابن تيمية.. وهل كان ابن تيمية  

 خيدع األمة بذلك العسل املسموم؟ 

بنيات الناس ومقاصدهم.. ولكن اعلم أن كل من قرأ ابن تيمية من   قال: اهلل أعلم 

 أعالم األمة الصادقني ذكر حيله وخداعه ومكره..  

 قلت: فهال رضبت يل مثاال عن أحدهم ليطمئن قلبي. 

قال: سأرضب لك مثال يقرب لك ذلك، وهو ما ذكره الشيخ تقي الدين أبو بكر بن  

قال يف مقدمة كتابه الذي ألفه يف الرد عىل ابن تيمية،    حممد احلسيني احلصني الشافعي،  فقد 

واملعنون بـ )دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد(: ).. فأول يشء سلكه من  

املكر واخلديعة أن انتمى إىل مذهب اإلمام أمحد، ورشع يطلب العلم ويتعبد فاملت إليه  

يه فأظهر التعفف فزادوا يف الغربة فيه  قلوب املشايخ فرشعوا يف إكرامه والتوسعة عل

 
 (446/ 1(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )1)
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. ثم رشع ينظر يف كالم العلامء ويعلق يف مسّوداته حتى ظن أنه صار له قوة  . والوقوع عليه

يف التصنيف واملناظرة، أخذ يدّون ويذكر أنه جاءه استفتاء من بلد كذا، وليس لذلك  

ويف بعضها ما يمكن أن  حقيقة، فيكتب عليها عىل صورة اجلواب، ويذكر ماال ينتقد عليه، 

ينتقد إال أنه يشري إليه عىل وجه التلبيس بحيث ال يقف عىل مراده إالّ حاذق عامل مفنن، فإذا  

ناظر أمكنه أن يقطع من ناظره إال ذلك املفنن الفطن.. ثم مع ذلك رشع يتلقى الناس  

ظ العذبة مع  باألنس وبسط الوجه ولني الكالم، ويذكر أشياء حْتلوا للنفس ال سيام األلفا 

ر الناس ففعل فطار ذكره   اشتامهلا عىل الزهد يف الدنيا والرغبة يف اآلخرة.. فطلبوا منه أن ُيذكَّ

فكان إذا جاءه أحد يسأله عن مسألة   ،بالعلم والتعبد والتعفف، ففزع الناس إليه باألسئلة

ج أقوله لك  ولكن لك عندي خمر ، قال له: عاودين فيها، فإذا جاءه قال: هذه مسألة مشكلة

فيعطيه العهود   ، فيقول: أنا أويف لك، فيقول: أن تكتم عيل  ،برشط فإين أتقلدها يف عنقي 

واملواثيق عىل ذلك فيفتيه بام فيه فرجه، حتى صار له بذلك أتباع كثرية يقومون يف نرصته أن  

فكان إذا كان يف بعض املجالس قال:    ،لو عرض له عارض.. ثم إنه علم أن ذلك ال خيلصه 

ولو كان يل حكم   ،إنا هلل وإنا إليه راجعون قد انفتق فتوق من أنواع املفاسد يبعد ارتـتاقها 

لكنت أجعل فالنا  وزيرا  وفالنا  حمتسبا  وفالنا  دويدارا  وفالنا  أمري البلد. فيسمع أولئك ويف  

ن عىل  قلوهبم من تلك املناصب فكانوا يقومون يف نرصته.. ثم اعلم أن مثل هؤالء ال يقدرو

مقاومة العلامء إذا قاموا يف نحره فجعل له خملصا  منهم بأن ينظر إىل من األمر إليه يف ذلك  

  ، املجلس، فيقول له ما عقيدة إمامك؟ فإذا قال: كذا وكذا قال: أشهد أهنا حق، وأنا خمطيء

فإذا انفض املجلس أشاع   ،واشهدوا أين عىل عقيدة إمامك وهذا كان سبب عدم إراقة دمه

حتى حصل    أال تروه كيف خرج ساملا ؟ ،وأنه قطع اجلميع  ، باعه أن احلق يف جهته ومعهأت

فلام تكرر ذلك منه علموا أنه إنام يفعل   ،ال سيام من العوام  ،بسبب ذلك افتتان خلق كثري

ومل يزل ينتقل من سجن إىل سجن حتى    ،فكانوا مع قوله ذلك يسجنونه   ،ذلك خديعة ومكرا  
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أهلكه اهلل عز وجل يف سجن الزندقة والكفر.. ومن قواعده املقررة عنده وجرى عليها  

سواء  كانت باهلل عزوجل    ،حقا  كان أو باطال  ولو باأليامن الفاجرة  ،أتباعه التوقي بكل ممكن

  (1) أو بغريه(

منه وانتقد عليه أنه يؤكد يف بعض  يف ذكر بعض ما وقع    وقال: )ثم اعلم قبل اخلوض

مصنفاته كالم رجل من أهل احلق ويدس يف غضونه شيئا  من معتقده الفاسد، فيجري عليه  

الغبي بمعرفة كالم أهل احلق فيهلك وقد هلك بسبب ذلك خلق.. وأعمق من ذلك أنه  

قصده  يذكر أن ذلك الرجل ذكر ذلك يف الكتاب الفالين وليس لذلك الكتاب حقيقة وإنام  

بذلك انفضاض املجلس، ويؤكد قوله بأن يقول ما يبعد أن هذا الكتاب عند فالن، ويسمى  

شخصا  بعيد املسافة، كل ذلك خديعة ومكرا  وتلبيسا ، ألجل خالص نفسه، وال حييق املكر  

   (2) اليسء إال بأهله(

 قلت: أرى أن الرجل يتجنى عىل ابن تيمية بكالمه هذا؟ 

 ولكن عندما تسمع األدلة ستفهم جيدا رس هذه الكلامت.   قال: لك أن تقول ذلك.. 

 
 .314(  دفع شبه من شبه ومترد، ص 1)

 .315شبه من شبه ومترد، ص (  دفع 2)
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 . التجسيم والتشبيه . التهمة األوىل

كان اليوم األول من املحاكمة خاصا بالتهمة التي حاول مجيع املدافعني عن ابن تيمية  

أن خيلصوه منها، وهي )هتمة التجسيم والتشبيه(، وقد كنت أقرأ عنها من الفريقني مجيعا،  

 ومرتددا يف إثباهتا البن تيمية مع كثرة من ادعاها عليه..  

صوم أنفسهم.. أما املدافعون عنه، فلم  وهلذا فقد كنت مشتاقا لسامع األدلة من اخل

 أكن حمتاجا إليهم لسببني: 

: أين قرأت كتبت ابن تيمية، وعرفت منهجه فيها، ورصت أستطيع التمييز  األول

 بني آرائه التي ينترص هلا بكل الطرق، وبني اآلراء التي يتوقف فيها، أو يقف يف وجهها. 

تالعبهم باأللفاظ، وخلطهم لألمور،  : أين أعرف املدافعني عن ابن تيمية، والثاين

 فال يستطيع أن جيني من يستمع هلم شيئا.. نعم يسمع جعجعة، ولكن ال يرى أي طحني. 

عقدت اجللسة، وقعد القايض عىل كريس كبري يف أعىل مكان يف املحكمة.. وبعد أن  

لتهمة  استقرت القاعة بمن فيها، قلب القايض بعض األوراق التي كانت بجانبه، ثم قال: ا

التي سنبحث فيها اليوم هي هتمة )التجسيم والتشبيه(.. وأنا أريد من املدعني عىل ابن تيمية  

 أن يوضحوا يل مرادهم منها قبل أن يذكروا األدلة املثبتة لدعاواهم. 

أن أرشح له كال املصطلحني   –سيادة القايض  –، وقال: ليسمح يل الكوثريتقدم 

باملنهج العلمي الذي اعتدنا عليه، وال يعتربين بذلك أترصف وكأنني يف املدرسة بني  

 تالميذي. 

تكلم بحرية.. فاملحاكمة التي نجرهيا حماكمة علمية.. وال يمكن أن   :قال القايض

، فأنا ال توقتكون كذلك ما مل يتحدث املدعون واملدافعون بلغة العلم.. وال تقلق عىل ال

.. أحيانا فهم احلقائق  أو خيترص   أؤمن بالقايض الذي يطلب من املدعي أو اخلصم أن يسكت 
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 . والقايض العادل ال يمكنه أن يعرف احلقيقة إال بعد سامعها مجيعا. .حيتاج إىل تفاصيل 

 –بورك فيك.. وهذا اعتقادنا فيك.. وهلذا جلأنا إليك.. التجسيم  : قال الكوثري

م( مشتقة من )اجلسم(، وهي تعني بذلك نسبة اجلسم إىل   –يض سيدي القا  كلمة )جسَّ

قته أي نسبته إىل الفسق، وكفرته إذا نسبته إىل الكفر  .(1)املفعول.. وذلك مثل: فسَّ

 هذا جيد.. فامذا تريدون باجلسم؟  :قال القايض 

ويكون    هو ما نعرفه يف واقعنا من كونه ذلك الذي حيتل حيزا حمدودا،  : قال الكوثري

مركبا، وقابال للقسمة، وغري ذلك من خصائص األجسام التي تدرس يف الفيزياء والكيمياء  

 والطب ونحوها. 

  (2)اجلسم هو املتحيز بالذات، القابل للقسمة(وقد عرفه سلفنا املتكلمون بقوهلم: )

 باملتحيز بالذات؟فام تعنون  :قال القايض 

: هو من يكون له مكان حمدد يقبل اإلشارة احلسية إليه بأنه يف هذا  : قال الكوثري

 املوضع، أو ذاك املوضع..  

 ؟ بالقابل للقسمةفام تعنون  :قال القايض 

نريد به كون اجلسم مركبا من أجزاء حقيقية، بحيث يمكن أن نأخذ   : قال الكوثري

 كل جزء عىل حدة..  

 حقيقي؟هذا يعني أن هناك تقسيام غري   :قال القايض 

. ونحن نسميه التقسيم الومهي.. والفرق بينهام أن قسمة الكل  . أجل  : قال الكوثري

إىل أجزائه إذا أوجبت انفصال هذه األجزاء فعال  فهي قسمة فعلية وتسمى انفكاكية أيضا ،  

 
(  استفدنا يف هذا املبحث ويف هذا اجلزء من الكتاب برسالة علمية رائعة بعنوان )التجسيم يف الفكر اإلسالمي( للدكتور 1)

 صهيب السقار.

 . 6/302( املواقف للجرجاين 2)
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وإذا مل توجب انفصاال ، بل كانت جمرد فرض يشء يف املنقسم يغاير شيئا  آخر منه فهي قسمة  

 .(1)سمى قسمة ومهية أيضا ذهنية وت 

. أظن أن هناك تعريفا آخر للتجسيم مل يشأ أستاذنا  .قلت: اسمح يل سيدي القايض 

 الفاضل أن يذكره.. ولست أدري مل؟ 

 . هاته. . تفضل  :قال القايض 

 (2) قلت: لقد قرأت عن بعضهم أنه عرف اجلسم بأنه )القائم بنفسه(

التعريف، فستكون كل األمة جمسمة، بل  ضحك الكوثري، وقال: لو طبقنا هذا 

يكون القرآن الكريم نفسه جمسام.. فاهلل سبحانه وتعاىل من أسامئه القيوم، وهو املستغني يف  

قيامه عن حمل أو حيز يقوم به، وعن فاعٍل يكون قيامه به.. وهو يدل عىل أن هلل الغنى املطلق  

فإن العرض حيتاج إىل حمل يقوم به   يف مقابلة االحتياج الالزم ألجسام العامل وأعراضه، 

فيكون قيامه بغريه، وحيتاج إىل فاعل أيضا ، واجلسم وإن قام بنفسه لكنه حيتاج إىل فاعل  

 يقيمه وحيز يقوم فيه. 

ال هيمنا املصطلحات ومعانيها.. ولنرتك اللفظ وهنتم باملعنى.. فام وجه    :قال القايض 

 التهمة يف التجسيم؟ 

. وهو افتقار اهلل وعدم قيوميته وشبهه بخلقه  .مة فيها واضحوجه الته   :قال الكوثري 

يف ذلك.. وهلذا فإن كل من جسم سيشبه اهلل بخلقه ال حمالة.. إذ لو كان جسام  الحتاج إىل  

مكان، فاملكان إّما أن يكون قديام  فيكون إهلا  ثانيا ، وإن كان حادثا  أحدثه سبحانه، فأين كان  

 هو قبل إحداث هذا املكان؟

 مل أفهم..   :قال القايض 

 
 اإلسالمي(..(  انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا التعريف يف )التجسيم يف الفكر 1)

 10( انظر امللل والنحل للشهرستاين2)
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. أليس هذا قصورا  .إذا قلنا بأن اهلل تعاىل حيتاج إىل مكان يكون فيه : قال الكوثري

 وضعفا وفقرا؟ 

 .  .بىل  :قال القايض 

وإذا قلنا بأن اهلل تعاىل مركب من أجزاء وأعضاء أال يكون كل جزء   : قال الكوثري

 من أجزائه مفتقرا إىل غريه.. بل يكون هو بذاته مفتقرا إىل كل جزء من أجزائه. 

 هذا صحيح.  :قال القايض 

فهذا ما ينادي به ابن تيمية ويعتربه العقيدة الصحيحة التي جاء هبا   :قال الكوثري

 .. وأن خالف ذلك بدعة. رسول اهلل 

 تقصد أنه يبدع كل من ال يقول بأن هلل مكانا وتركيبا.   :قال القايض 

أجل.. ولو طبقنا مقاييسه التي ذكرها، أو العلامء الذين رجع إليهم   :قال الكوثري 

 ئال بالتكفري ال بمجرد التبديع. وأثنى عليهم لكان قا 

 فهمت القضية.. لكني أحتاج إىل األدلة القوية املثبتة للدعوى.  :قال القايض 

لقد رجعت مع أصحايب إىل كتب ابن تيمية، وقرأناها بتفصيل   :قال الكوثري

وتدقيق ومتعن، واستخرجنا منها أربعة أدلة، كل دليل منها كاف إلدانة ابن تيمية يف هذه  

 لة.. وسيتقدم أصحايب واحدا واحدا إليرادها عليك. املسأ

 قبل ذلك أريد أن توضح يل وجه املنطقية فيها.  :قال القايض 

أرأيت لو أن شخصا أقر ورصح بني يديك بأن اهلل جسم من   :قال الكوثري 

األجسام.. ثم راح يعظم ويثني عىل كل من قال بالتجسيم.. ثم راح يبدع كل من سكت  

ة.. ثم راح يبدع من نزهوا اهلل عن التجسيم.. ثم راح يقيد اهلل باحليز  ومل يؤيد املجسم

واحلدود.. ثم راح يصف اهلل باحلركة واالنتقال.. ثم راح يضع هلل صورة بكل تفاصيلها..  

 أال يعترب من فعل كل هذا جمسام؟
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. ولو أثبتم هذا وفق املنهج العلمي تكونون قد أثبتم التهمة  .بىل  : قال القايض

 ة..  حقيق 

لك ذلك سيدي القايض.. وحمامي املتهم بني أيدينا، وهو يرد علينا   : قال الكوثري

 إن وجد أننا ننقل نصا من كتبه مل يقله..  

.  .قلت: ليس ذلك فقط.. بل حتى لو برتتم النص عن سياقه، فإنني سأتدخل

 الشهادة هلل تقتيض مني أن أكون صادقا معه، كام أكون صادقا معكم. 

 حيات ابن تيمية الدالة عىل التجسيم ترص أوال ـ  

، وقال: ليسمح يل سيدي القايض أن أذكر الدليل األول.. وهو  امليالين تقدم 

 ترصحيات ابن تيمية الدالة عىل التجسيم. 

أنت تعلم ـ سيدي القايض ـ أن هناك كتبا دست عىل ابن تيمية، وهو  قلت:  وقفت، و 

 ينقل لنا إال من الكتب املشهورة التي مل  ليس من مؤلفيها.. ولذلك أرجو من املتحدث أال 

 يشكك أحد يف نسبتها إليه. 

أنا أعلم ذلك.. ومعاذ اهلل أن أقوله ما مل يقل.. وسأورد لك النصوص   قال امليالين: 

مع أسامء الكتب التي وردت فيها، فإن رأيت أن الكتاب منسوب إليه سحبت الدليل، فيل  

 بحمد اهلل من األدلة يف هذا ما يغنيني عن اجلدل. 

رجع تعود  قلت: ما دام األمر كذلك.. فأنا يف االستامع إليك.. لكن اذكر لنا أي م

 إليه حتى أتأكد منه. 

 إن شئت ذكرت لك املرجع والصفحة وكل معلومات النرش..  قال امليالين: 

قلت: ال تتعب نفسك بذلك.. كان ذلك يف العصور السالفة.. أما اآلن فنحن يف  

عرص املعلوماتية جمرد أن تذكر مجلة واحدة أصل إىل املحل من غري حاجة إىل تعب يف  
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مج متطور أنشأه أصحاب ابن تيمية، وهو جيمع مجيع كتبه، بل جيمع  البحث.. لدي برنا 

 كتب تالميذه أيضا عىل مدار التاريخ.

أن   –سيدي القايض  –. فاسمح يل، وليسمح يل .ما دام األمر كذلك قال امليالين: 

أذكر له بأن األدلة التي يدندن حوهلا املدافعون عن ابن تيمية يف نفي التجسيم عنه هي كونه  

كر يف كتبه كثريا االختالف يف وصف اهلل باجلسم.. وأنه يرجح أنه ليس له صفة اسمها  يذ

)اجلسم(، ألن النصوص مل ترد هبا.. ولكن هذا ال ينفي أبدا أن يكون اهلل عنده متصفا  

بجميع معاين اجلسمية من احلدود واحليز والرتكيب والثقل ونحو ذلك.. وهذا هو الذي  

 فظ.. فاملهم يف اللفظ معناه وحقيقته ال حروفه. نريده، ال جمرد نفي الل

 صدقت يف هذا.. وهو ما نريده.  :قال القايض 

بناء عىل هذا.. فقد أورد ابن تيمية الكثري من النصوص الدالة عىل عدم    قال امليالين: 

   احلرج يف وصف اهلل بكونه جسام من األجسام، بناء عىل املعنى ال عىل اللفظ.. 

موافقة صحيح املنقول لرصيح املعقول(، أو ما يسمى )درء  (منها قوله يف كتابه

ِميُع اْلَبِصريُ ﴿ يف تفسري قوله تعاىل:   (1)تعارض العقل والنقل( ٌء َوُهَو السَّ   ﴾ َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

[: )فإّنه ال يدّل عىل نفي  65]مريم:  ﴾َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا ﴿[، وقوله: 11]الشورى: 

لوجوه، بل وال عىل نفي ما يسّميه أهل االصطالح جسام  بوجه من  الصفات بوجه من ا

الوجوه(.. ومراده من الصفات اليد والوجه والساق، وغريها، فهو يعتقد أّن اجلميع  

 يوصف به سبحانه من غري تأويل وال تعطيل، بل بنفس املعنى اللغوي. 

ال يعرف يف كالم  وورد يف نفس الكتاب: )وأّما ذكر التجسيم وذّم املجّسمة، فهذا 

أحد من السلف واألئّمة، كام ال يعرف يف كالمهم أيضا  القول بأّن اهلل جسم أو ليس  

 
 . 1/100(  درء تعارض العقل والنقل، 1)
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  (1) بجسم(

وذكر يف كتابه )اجلواب الصحيح( أنه مل ُينقل يف الرشع وال عن األنبياء السابقني وال  

عن الصحابة، وال عن التابعني ومن تبعهم من سلف األمة إثبات هذا اللفظ أو نفيه، فقال:  

مل يقولوا: إن اهلل   )وأما الرشع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى وحممد 

يس بجسم، وال إنه جوهر وال إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقيل  جسم، وال إنه ل

والرشعي يف هذه األسامء هو بام أحدث يف امللل الثالث بعد انقراض الصدر األول من  

 . ( 91)هؤالء وهؤالء وهؤالء(

وقال يف رشح حديث النزول: )وأما الرشع: فمعلوم أنه مل ينقل عن أحد من األنبياء  

ة وال التابعني وال سلف األمة أن اهلل جسم، أو أن اهلل ليس بجسم، بل النفي  وال الصحاب

 ( 93)واإلثبات بدعة يف الرشع(

: )وأما من ال يطلق عىل اهلل اسم اجلسم كأئمة احلديث، والتفسري،  -أيضا   -وقال 

  والتصوف، والفقه، مثل األئمة األربعة وأتباعهم، وشيوخ املسلمني املشهورين يف األمة، 

ومن قبلهم من الصحابة والتابعني هلم بإحسان فهؤالء ليس فيهم من يقول: إن اهلل جسم،  

 ( 94)وإن كان أيضا : ليس من السلف واألئمة من قال: إن اهلل ليس بجسم(

وعندما راح يبني سبب عدم إطالق السلف لفظ اجلسم ال نفيا  وال إثباتا  هلل تعاىل مل  

أنه ليس    أحدمها:)يذكر أن ذلك لتناقضه مع العقل أو مع القرآن، وإنام ذكر لذلك وجهني:  

مأثورا  ال يف كتاب وال سنة، وال أثر عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال  

أن معناه يدخل فيه حق   الثاين:املسلمني، فصار من البدع املذمومة.. غريهم من أئمة 

 
 .. 1/189(  درء تعارض العقل والنقل:1)

 . 4/432( اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 91)

 .258(  رشح حديث النزول ص93)

 . 2/105(  منهاج السنة النبوية 94)
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وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا  

 (1) فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل(

  –كام سيوضح زمالئي سيادة القايض  – ومراد ابن تيمية من التعطيل والتحريف 

 تنزيه اهلل عن لوازم اجلسمية كاحليز واحلدود ونحوها..   هو

. ولكن أصحاب ابن تيمية وخصوصا املتأخرين منهم  . قلت: كالمك واضح

 يدافعون عنه، وينفون عنه التجسيم بكل الوجوه. 

إن هؤالء يامرسون التقية هبذا، وخيالفون شيخهم وما تطفح به كتبه..   قال امليالين: 

مل ينف التجسيم عن اهلل، وإنام نفى لفظ التجسيم.. بينام   -كام ذكرت لكم  –إن ابن تيمية 

 كل كتبه تدل عىل أنه يقول بالتجسيم.. 

اسمع إىل قوله مثال يف كتابه )منهاج السنّة(: )وقد يراد باجلسم ما يشار إليه، أو ما  

ويشري إليه الناس    يرى، أو ما تقوم به الصفات، واهلل تعاىل ُيرى يف اآلخرة وتقوم به الصفات

عند الدعاء بأيدهيم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم.. فإن أراد بقوله: )ليس بجسم( هذا  

املعنى قيل له: هذا املعنى ـ الذي قصدت نفيه هبذا اللفظ ـ معنى ثابت بصحيح املنقول  

يف   ورصيح املعقول وأنت مل تقم دليال  عىل نفيه.. وأّما اللفظ فبدعة نفيا  وإثباتا ، فليس 

الكتاب وال السنّة، وال قول أحد من سلف األُّمة وأئمتها إطالق لفظ )اجلسم( يف صفات  

  (2)اهلل تعاىل، ال نفيا  وال إثباتا (

فقد عّرف اهلل يف هذا النص بأنه ُيشار إليه.. وأّنه ُيرى كام ترى األجسام.. وأّنه تقوم  

يل رفع الناس أيدهيم عند الدعاء إىل  به الصفات فيكون مرّكبا .. وأّن له مكانا  وجهة، بدل

 األعىل.. 

 
 2/225(  منهاج السنة النبوية 1)

 . 180/  1(  منهاج السنّة: 2)



110 

 

 فاإلله هبذا املعنى عنده ثابت بصحيح املنقول ورصيح املعقول.. 

وقال يف كتابه )رشح حديث النزول(: )فمن قال إّن اهلل جسم، وأراد باجلسم هذا  

  (1) املرّكب فهو خمطئ، ومن قصد نفي هذا الرتكيب عن اهلل فقد أصاب يف نفيه(

ار منه بأّن اهلل تعاىل جسم، ولكنّه ـ كام يعتقد ـ ال يامثل سائر األجسام، من  وهذا إقر

حيث إّن تركيبها حادث. فهو ال ينفي اجلسمية عن اهلل تعاىل، وإّنام ينفي عنه هذا الرتكيب  

احلادث، ويدّل عىل ذلك قوله:)ومن قصد نفي هذا الرتكيب عن اهلل، فقد أصاب يف نفيه(  

 ب!! هلذا الرتكيب، وحْس 

ن اهلل جسام  وبل إنه حياول بكل ما أوت من قوة املنطق أن يربهن عىل رضورة أن يك 

فاملثبتة يعلمون  )حتى يكون موجودا.. فالوجود عنده يقتيض اجلسمية، يقول يف ذلك: 

برصيح العقل امتناع أن يكون موجودا  معينا  خمصوصا  قائام  بنفسه ويكون مع ذلك ال داخل  

، وأنه يف اصطالحهم ال جسم وال عرض وال جسم وال متحيز، كام العامل وال خارجه

يعلمون أنه يمتنع أن يقال إنه ال قائم بنفسه وال قائم بغريه.. فإنك إذا استفرسهتم عن معنى  

التحيز ومعنى اجلسم فرسوه بام يعلم أنه املوصوف بأنه القائم بنفسه. وهلذا ال يعقل أحد ما  

. فدعوى املدعني وجود موجود ليس  . ن هو متحيز وجسمهو قائم بنفسه إال ما يقولو

بمتحيز وال جسم وال قائم بمتحيز أو جسم مثل دعواهم وجود موجود ليس قائام بنفسه  

وال قائام بغريه.. ومن قيل له هل تعقل شيئا  قائام  بنفسه ليس يف حمل وهو مع هذا ليس  

فوق غريه وال حتته وال عن   بجسم وال جوهر وال متحيز ومع هذا إنه ال جيوز أن يكون 

يمينه وال عن يساره وال أمامه وال وراءه وأنه ال يكون جمامعا له وال مفارقا له وال قريبا منه  

وال بعيدا عنه وال متصال به وال منفصال عنه وال مماسا له وال حمايثا له وأنه ال يشار إليه بأنه  

منه يشء دون يشء ونحو ذلك من   هنا أو هناك وال يشار إىل يشء منه دون يشء وال يرى

 
 . 237(  رشح حديث النزول: 1)
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األوصاف السلبية التي جيب أن يوصف هبا ما يقال إنه ليس بجسم وال متحيز لقال حاكام   

  (1)برصيح عقله هذه صفة املعدوم ال املوجود(

 هل رأيت سيدي ترصحيا أكثر من هذا؟.. وهل اجلسم غري هذا؟

اهلل، أو نقول بعدمه.. فالوجود عنده  إن ابن تيمية يضعنا بني أمرين: إما أن نجسم 

 قارص عىل األجسام. 

وهو يطبق مجيع أوصاف األجسام عىل كل املوجودات، ال يفرق يف ذلك بني اهلل  

سبحانه وتعاىل واجب الوجوب، وبني املمكنات التي خلقها، فيقول: )الوجه السادس أن  

ام أو عرضا أو ال يكون إال  يقال ما ُعلم به أن املوجود املمكن واملحدث ال يكون إال جس

جوهرا أو جسام أو عرضا أو ال يكون إال متحيزا  أو قائام بمتحيز أو ال يكون إال موصوفا 

أو ال يكون إال قائام بنفسه أو بغريه ُيعلم به أن املوجود ال يكون إال كذلك.. فإن الفطرة  

اعتقدت أن املوجود  العقلية التي حكمت بذلك مل تفرق فيه بني موجود وموجود ولكن ملا 

الواجب القديم يمتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم ال ألن الفطرة السليمة والعقل الرصيح  

مما خيرج ذلك ونحن مل نتكلم فيام دل عىل نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب املعارض 

حدث هو  وسنتكلم عليه وإنام املقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم يف املمكن وامل

 (2)بعينه يعلم به التقسيم يف املوجود مطلقا(

وهو ال يكتفي هبذه الترصحيات فقط، بل إنه يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية( يكاد  

يدافع عن لفظ )اجلسم( بعينه، فيقول: )وليس يف كتاب اهلل، وال سنّة رسوله، وال قول أحد  

  (3)ليست أجساما  وأعراضا (  من سلف األُّمة وأئمتها أّنه ليس بجسم، وأّن صفاته

 
 (364/ 2(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)

 (370/ 2(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )2)

 . 1/101(  بيان تلبيس اجلهمية:3)
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 انتظر لدي شبهة  أريد عرضها عليك.. قلت: أراد امليالين أن جيلس، ف

 هلم هبا..  قال امليالين: 

لقد سمعت بعض أصحاب ابن تيمية يعرتض عليكم أنكم تقولون ما ال  قلت: 

  تفعلون.. فبينام تنكرون كون الباري سبحانه جسام  ال كاألجسام، تثبتون أنه يشء ال 

 كاألشياء؟

لعلم كبري من أعالم التنزيه هو القايض    اابتسم امليالين، وقال: سأورد لك يف هذا رد

أبو بكر الباقالين، فقد أورد السؤال الذي ذكرته، ثم أجاب عليه بقوله: )إّن قولنا )يشء( مل  

يبن جلنس دون جنس، وال إلفادة التأليف، فجاز وجود يشء ليس بجنس من أجناس  

، ومل يكن ذلك نقضا  ملعنى تسميته بأّنه يشء. وقولنا )جسم( موضوع  ا ليس مؤلَّفاحلوادث و

يف اللغة للمؤلَّف دون ما ليس بمؤلَّف، كام أّن قولنا: )إنسان( و)حُمَدث( اسم ملا ُوجد من  

عدم، وملا له هذه الصورة دون غريها، فكام مل جيز أن نثبت القديم سبحانه حمَدثا  ال  

نا  ال كالناس، قياسا  عىل أن ال يشء كاألشياء، مل جيز أن نثبته جسام  ال  كاملحدثات وإنسا 

  (1)كاألجسام، ألّنه نقض ملعنى الكالم، وإخراج له عن موضوعه وفائدته(

 لمشبهة واملجسمة ابن تيمية ل  تعظيم ثانيا ـ  

بعد أن ساق امليالين من األدلة ما ساق مما ذكرته لكم قام اخللييل، وقال: بعد أن  

ما ذكره ابن تيمية ترصحيا أو تلميحا حول موقفه من   –سيدي القايض  –اتضح لكم 

 التجسيم.. أريد أن أسوق لك الدليل الثاين إن إذنت يل يف ذلك.

 قبل أن تسوقه اذكر يل وجه االستدالل به..   :قال القايض 

واضح، وأنتم معرش القضاة أعرف   –سيدي  –وجه االستدالل به  قال اخللييل: 

 
 ـ113(  متهيد األوائل وتلخيص الدالئل:1)
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 . ألست تعتربون من يزكي املجرمني ويثني عليهم ويكتم جرائمهم جمرما؟. الناس به

. وهو ما يقتضيه العقل.. بل ما يقتضيه النقل، فقد قال تعاىل:  .بىل  : قال القايض

ُه آثٌِم َقْلُبُه  ﴿ َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ [، فكاتم الشهادة مل يكتمها  283]البقرة:    ﴾َواَل َتْكُتُموا الشَّ

 إال ليحمي جهة ما. 

بورك فيك سيدي القايض، وانطالقا من هذا سأنتدب شاهدين عدلني    قال اخللييل:

يدالن عىل أن ابن تيمية حيرص الصاحلني والربانيني بل واملهتدين من األمة يف املجسمة  

 فكلهم يعتربه مبتدعا ضاال إن مل يكن زنديقا كافرا.  ، فحسب.. أما من عداهم

دعوات ابن تيمية الرصحية لقراءة كتب   –سيدي القايض  –أما أوهلام، فيبني لكم 

التجسيم، بل حرصه العقيدة الصحيحة فيها.. وهو ما دعا األجيال بعده إىل إحيائها  

 وحتقيقها، بل وتدريسها لطلبة العلم. 

ستميت عن املجسمة يف وجه الذين ينتقدوهنم أو يبدعوهنم،  وأما الثاين، فدفاعه امل

 وسكوته عن التشوهيات اخلطرية التي شوهوا هبا الدين والعقيدة. 

 : إىل مطالعة الكتب املشحونة بالتجسيم والتشبيه ـ دعوة ابن تيمية    1

 هات الشاهد األول.  :قال القايض 

يالحظ أنه مع حتذيراته   –سيدي القايض  –الدارس لكتب ابن تيمية  قال اخللييل:

الكثرية من كتب املنزهة يف العقائد ككتب األشاعرة واملعتزلة واإلباضية واإلمامية وتشنيعه  

نراه يدعو إىل مطالعة الكتب   –كام سنربهن لكم عىل ذلك يف األدلة التالية  –عليها 

تربها وحدها كتب التوحيد والسنة.. لقد قال يف )جمموع  املشحونة بالتجسيم والتشبيه، ويع

الفتاوى( عند حديثه عن مذهب السلف يف األسامء والصفات: )وكالم السلف يف هذا  

الباب موجود يف كتب كثرية ال يمكن أن نذكر هاهنا إال قليال  منه مثل كتاب )السنن(  

)األصول( أليب عمرو  و  ي،)السنة( أليب ذر اهلرو و )اإلبانة( البن بطة، و لاللكائي، 
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)األسامء والصفات( للبيهقي، وقبل ذلك )السنة(  و  الطلمنكي، وكالم أيب عمر بن عبدالرب، 

للطرباين، وأليب الشيخ األصبهاين وأليب عبداهلل بن منده وأليب أمحد العّسال األصبهانيني،  

  بن رسيج، )التوحيد( البن خزيمة، وكالم أيب العباس و وقبل ذلك )السنة( للخاّلل، 

)الرد عىل اجلهمية( جلامعة مثل: البخاري، وشيخه عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اجلعفي،  و

)السنة( حلنبل،  و  )السنة( أليب بكر بن األثرم،و  وقبل ذلك )السنة( لعبداهلل بن أمحد،

)السنة( أليب بكر بن أيب عاصم،  و وللمروزي وأليب داود السجستاين، والبن أيب شيبة،

خلق أفعال العباد( للبخاري، وكتاب )الرد عىل اجلهمية( لعثامن بن سعيد الدارمي  وكتاب )

  (1)وغريهم(

هل يمكنك أن تورد لنا بعض ما يف هذه الكتب حتى نتبني صحة ما   :قال القايض 

 قلت. 

 توضح لك هذا أتم توضيح.  أمثلة ة سأورد لك سبع قال اخللييل:

 : املثال األول 

 . املثال األولفهات  :قال القايض 

كتابان لعثامن بن سعيد الدارمي.. يعتربمها ابن تيمية من   املثال األول قال اخللييل: 

كتب السنة، وقد أكثر من النقل عنها يف كتبه.. ومها كتاب )الرد عىل اجلهمية( وكتاب  

)نقض عثامن بن سعيد عىل املرييس العنيد(.. وقد قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية خيرب عن  

اهتامم ابن تيمية هبام: )وكتاباه من أجل الكتب املصنفة يف السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب  

سنة مراده الوقوف عىل ما كان عليه الصحابة والتابعون واألئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ  

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يويص هبذين الكتابني أشد الوصية ويعظمهام جدا . وفيهام من  

 
 (.24/ 5)جمموع الفتاوى( )(  1)
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    (1)قرير التوحيد واألسامء والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها(ت

من أهم كتب التجسيم.. فقد احتج فيهام بكثري    - سيدي القايض  – إن هذين الكتابني  

من األسانيد الواهية واملتون املنكرة التي ختالف التنزيه، وأثبت فيهام أن العرش يئط من ثقل  

لليل إىل جنة عدن وهي مسكنه يسكن معه فيها النبيون  اجلبار فوقه، وأنه ينزل يف ا

والصديقون والشهداء، وأنه هيبط من عرشه إىل كرسيه، ثم يرتفع عن كرسيه إىل عرشه،  

وفيهام إثباَت احلركة هلل عز وجل، وإثباُت احلد، وأنه مس آدم مسيسا  بيده، وأنه يقعد عىل  

قادر عىل االستقرار عىل ظهر بعوضة، وأنه    العرش فام يفضل منه إال قدر أربعة أصابع، وأنه

إذا غضب ثقل عىل محلة العرش، وأن رأس املنارة أقرب إليه من أسفلها، وغري ذلك مما هو  

 .(2)مبسوط يف موضعه 

وفوق ذلك كله عقد فيه بابا  يف تكفري اجلهمية، وبابا  يف قتلهم واستتابتهم من الكفر..  

اجلهمية مصطلح تشنيع ال يراد به فرقة انتسبت إىل  أن  - سيدي القايض –وال خيفى عليك 

اجلهم بن صفوان ألن اجلهم مات، وماتت معه أفكاره إال أن الدارمي ومن تابعه يعنون  

باجلهمية من خالفهم يف صفات اهلل عز وجل فيدخل يف هذا الوصف املعتزلة وأهل السنة  

 من األشاعرة واملاتريدية. 

 حثت فيام قال؟ إيل، وقال: هل ب  القايض التفت 

والكتابان بني يدي يف الربنامج الذي ذكرت لكم،   - سيدي القايض  –قلت: أجل 

وهو من املصادر التي يعتمد عليها التيميون.. وفيه كل ما ذكره اخللييل.. ولكن الذي ساءين  

منه أنه بعد أن ذكر كل تلك التجسيامت هلل طالب بقتل كل من ينكرها باعتباره جهميا، فقد  

تلهم بكل صنوف القتل.. ومما جاء فيه قوله: )ولو مل  عقد فصال مطوال لذلك حرض عىل ق

 
 143( اجتامع اجليوش 1)

 (  انظر: الفكر التجسيمي.2)
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يكن عندنا حجة يف قتلهم وإكفارهم إال قول محاد بن زيد، وسالم بن أيب مطيع، وابن  

املبارك، ووكيع، ويزيد بن هارون، وأيب توبة، وحييى بن حييى، وأمحد بن حنبل، ونظرائهم،  

بقول هؤالء، حتى نستربئ ذلك عمن   رمحة اهلل عليهم أمجعني، جلبنا عن قتلهم وإكفارهم

هو أعلم منه وأقدم، ولكنا نكفرهم بام تأولنا فيهم من كتاب اهلل عز وجل، وروينا فيهم من  

السنة، وبام حكينا عنهم من الكفر الواضح املشهور، الذي يعقله أكثر العوام، وبام ضاهوا  

اهلل ورسوله من تعطيل  مرشكي األمم قبلهم بقوهلم يف القرآن، فضال عىل ما ردوا عىل 

صفاته، وإنكار وحدانيته، ومعرفة مكانه، واستوائه عىل عرشه بتأويل ضالل، به هتك اهلل  

سرتهم، وأبد سوءهتم، وعرب عن ضامئرهم، كلام أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم  

اعوجاجا، وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا، وملا خيفون من خفايا زندقتهم  

  (1)جا(استخرا

 الثاين: املثال  

 . املثال الثاينإىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

سيدي   –)كتاب السنة( البن أيب عاصم.. تأمل يف التسمية املثال الثاين  قال اخللييل:

بكر بن أيب  أبو  لقد صارت السنة تساوي التجسيم.. هذا الكتاب التجسيمي ألفه    -القايض 

 . (2)  عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين من أهل البرصةعاصم أمحد بن 

وقد أثبت يف كتابه هذا الكثري من األخبار املنكرة، واعتربها ظواهر ال جيوز تأويلها،  

ومنها أن اهلل خلق آدم عىل صورة وجهه، وعىل صورة الرمحن، وأنه جتىل للجبل منه مثل  

معه عىل العرش، وأن املؤمنني   حممدا  اخلنرص، وأن العرش يئط به من ثقله، وأنه يقعد 

 جيالسون اهلل عز وجل يف اجلنة وغري ذلك. 

 
 (.213(  الرد عىل اجلهمية للدارمي )ص: 1)

 13/430( انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 2)
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 إيل، وقال: هل حقا ما ذكر؟  القايض التفت 

وفيه أمور ال يستطيع لساين أن يذكرها.. إنه يتعامل   - سيدي القايض -أجل  قلت: 

يمكن أن يسمى  مع اهلل، وكأنه شخص كسائر األشخاص.. تصور أنه عقد بابا عىل أن اهلل 

شخصا أورد فيه هذا احلديث: )ال شخص أغري من اهلل تعاىل، وال شخص أحب إليه العذر  

من اهلل عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبرشين ومنذرين، وال شخص أحب إليه  

  (1) املدح من اهلل تعاىل، ومن أجل ذلك وعد اجلنة(

حلديث: )إن عرشه فوق سبع  وعقد بابا ذكر فيه ثقل اهلل تعاىل أورد فيه هذا ا

  (2) ساموات، وإن له ألطيطا كأطيط الرحل اجلديد إذا ركب من ثقله(

 الثالث: املثال  

 . املثال الثالثإىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايضالتفت 

الثالث )كتاب السنة( املنسوب إىل عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن   املثال  قال اخللييل: 

. فلهذا الكتاب أمهية كربى عند ابن تيمية وتالميذه حتى أهنم بذلوا كل جهودهم يف  .حنبل 

نسبة الكتاب إىل مؤلفه، ويف الرد عىل من ينزه اإلمام أمحد وولده عن أن خيوض يف مثل هذه  

 املسائل. 

: وصُفه اهلل تعاىل باجللوس عىل  (3)ذا الكتاب من التجسيمومما اشتمل عليه ه    

العرش، وإثبات صدر له وذراعني، وإثبات الثقل والصورة التي صور عليها آدم، وأنه عىل  

كريس من ذهب حتمله أربعة من املالئكة، وأنه واضع رجليه عىل الكريس، وأن الكريس قد  

 
 ( 230/ 1(  السنة البن أيب عاصم )1)

 (. 252/ 1(  السنة البن أيب عاصم )2)

 التجسيمي.(  انظر: الفكر 3)



118 

 

ب  عاد كالنعل يف قدميه، وأنه إذا أراد أن  خيوف أحدا  من عباده أبدى عن بعضه، وأنه قرَّ

 داوَد عليه السالم حتى مس بعضه وأخذ بقدمه وغري ذلك مما سيكشف عنه البحث. 

ومما اشتمل عليه يف حق اإلمام أمحد أنه نقل عنه تصحيح األخبار التي تثبت      

يه عىل  جلوَسه عز وجل عىل العرش وحصوَل األطيط من هذا اجللوس، وأنه واضع رجل

الكريس وأن الكريس  موضع قدميه، وأنه يقعد عىل العرش فام يفضل منه إال قيد أربعة  

 أصابع. وغري ذلك. 

 إيل، وقال: هل حقا ما ذكر؟  القايض التفت 

وفيه أخطر من ذلك، وهو تكفري كل من ينكر أمثال    - سيدي القايض   -قلت: أجل  

عة كبرية من االهتامات والشتائم التي  تلك العقائد.. ومن أمثلة ذلك أنه اشتمل عىل جممو

وجهها السلف أليب حنيفة من أمثال: )كافر، زنديق، مات جهميا ، ينقض اإلسالم عروة  

عروة، ما ولد يف اإلسالم أشأم وال أرض عىل األمة منه، وأنه أبو اخلطايا، وأنه يكيد الدين،  

املسلمني من اللصوص، وأن   وأن اخلامرين خري من أتباع أيب حنيفة، وأن احلنفية أشد عىل 

أصحاب أيب حنيفة مثل الذين يكشفون عوراهتم يف املساجد،  وأن أباحنيفة سيكبه اهلل يف  

النار، وأنه أبو جيفة، وأن املسلم يؤجر عىل بغض أيب حنيفة وأصحابه، وأنه ال يسكن البلد  

من ظهور الدجال،    الذي يذكر فيه أبو حنيفة، وأن استقضاء احلنفية عىل بلد أشد عىل األمة

وأنه من املرجئة، ويرى السيف عىل األمة، وأنه أول من قال القرآن خملوق، وأنه ضيع  

األصول، ولو كان خطؤه موزعا  عىل األمة لوسعهم خطأ ، وأنه يرتك احلديث إىل الرأي،  

وأنه جيب اعتزاله كاألجرب املعدي بجربه، وأنه ترك الدين، وأن أبا حنيفة وأصحابه رش  

طوائف مجيعا ، وأنه مل يؤت الرفق يف دينه، وأنه ما أصاب قط، وأنه استتيب من الكفر  ال

مرتني أو ثالثا ، واستتيب من كالم الزنادقة مرارا ، وأن بعض فتاواه تشبه فتاوى اليهود،  

وأنه ما ولد أرض عىل اإلسالم من أيب حنيفة، وأن اهلل رضب عىل قرب أيب حنيفة طاقا  من  
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بعض العلامء محدوا اهلل عندما سمعوا بوفاة أيب حنيفة، وأنه من الداء العضال،  النار، وأن 

 (1) وأن كثريا  من العلامء عىل جواز لعن أيب حنيفة، وأنه كان أجرأ الناس عىل دين اهلل(

 الرابع: املثال  

 .املثال الرابعإىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد  السنة(  )كتاب لرابعاملثال ا قال اخللييل:

مع الباري سبحانه عىل الفضلة التي تفضل    البغدادي اخلالل، والذي قرر فيه قعود النبي  

من العرش. وحرش مع ذلك نقوال  عن بعض املحدثني يف تكفري منكره ورميه بالبدعة  

. وفيه أن اهلل عز وجل ينادي: يا داود ُادن مني فال يزال يدنيه حتى  .والتجهم وغري ذلك

 خلفي خذ بقدمي.    يمس بعضه ويقول: كن أمامي فيقول رب ذنبي ذنبي، فيقول اهلل له كن

 إيل، وقال: هل حقا ما ذكر؟  القايض التفت 

بل إنه بعد كل ذلك اإلطناب يف التكفري والتبديع   -سيدي القايض  - قلت: أجل 

للمخالفني قال يف آخر كتابه: )وبعد هذا أسعدكم اهلل فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ  

 عز وجل أن يكون يف بعض ما  واألسانيد والروايات لطال الكتاب غري أنا نؤمل من اهلل

كتبنا بلغٌة ملن أراد اهلل به فثقوا باهلل وبالنرص من عنده عىل خمالفيكم فإنكم بعني اهلل بقربه  

  (2) وحتت كنفه(

 اخلامس: املثال  

 . اخلامساملثال إىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

يب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة  أل )كتاب التوحيد(  اخلامس املثال  قال اخللييل:

النيسابورى.. والذي عقد فيه بابا بعنوان إثبات األصابع هلل عز وجل، وبابا يف إثبات القدم،  

 
 . 120ص-  180(  السنة، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد من ص 1)

 1/265( السنة 2)
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، منها ما جاء يف أن الكريس موضع   ونحو ذلك.. وقد أخرج فيه متونا  منكرة وأسانيَد واهية 

وأنه هيبط ثم يرتفع، وأنه ينزل  قدميه، وأن العرش يئط به، وأنه جتىل منه مثل طرف اخلنرص،  

إىل سامء الدنيا بروحه ومالئكته فينتفض تعاىل عن ذلك علوا  كبريا ، وأن جنة عدن مسكنه،  

رآه يف روضة خرضاء دونه فراش من ذهب حيمله أربعة من املالئكة، وغري   وأن حممدا  

 ذلك. 

 إيل، وقال: هل حقا ما ذكر؟  القايض التفت 

وهو مملوء بالتجسيامت والتشبيهات.. وهو عندما   -سيدي القايض  -أجل قلت: 

يريد أن ينزه اهلل تعاىل يأت بالغرائب.. وهذا مثال عىل باب من أبواب الكتاب هذا عنوانه:  

م  )باب من صفة تكلم اهلل عز وجل بالوحي والبيان أن كالم ربنا عز وجل ال يشبه كال

املخلوقني، ألن كالم اهلل كالم متواصل، ال سكت بينه، وال سمت، ال ككالم اآلدميني  

الذي يكون بني كالمهم سكت وسمت، النقطاع النفس أو التذاكر، أو العي، منزه اهلل  

، فالتنزيه عنده هو تنزيه اهلل عن السكوت بني   (1)مقدس من ذلك أمجع تبارك وتعاىل(

 الكلامت واجلمل.. 

عنون بابا آخر بقوله: )باب ذكر سنة ثامنة تبني وتوضح: أن خلالقنا جل   وهكذا

وعال يدين كلتامها يمينان، وال يسار خلالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة املخلوقني، فجل  

  ﴾ بل يداه مبسوطتان﴿ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل عىل أن قوله عز وجل: 

  (2)ال النعمتني كام ادعت اجلهمية املعطلة( ،يدين، اليدين  أراد عز ذكره بال ،[  64]املائدة:  

 السادس: املثال  

 . املثال السادسإىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

 
 (349/ 1(  التوحيد البن خزيمة )1)

 (.159/ 1(  التوحيد البن خزيمة )2)
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ملحمد بن عثامن بن أيب  )كتاب العرش وماروي فيه( املثال السادس  قال اخللييل:

. وقد ذكر يف هذا الكتاب أن أقرب اخللق إىل اهلل جربيل وميكائيل وإرسافيل، بينهم  .شيبة

رأى ربه يف   وبني رهبم مسرية مخسامئة عام، وأن السامء منفطرة من ثقل اهلل، وأن حممدا  

 روضة خرضاء وغري ذلك. 

 إيل، وقال: هل حقا ما ذكر؟  القايض التفت 

ر مشحون بأدلة التجسيم والتشبيه..  وهو كام ذك  -سيدي القايض  - قلت: أجل 

والذي آملني هو ما قاله حمقق الكتاب يف مقدمته تعظيام لشأنه.. لقد قال: )ولقد صنف كثري  

من السلف وبخاصة يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني مؤلفات ورسائل كثرية يف مسائل  

ألمر العظيم، وقد اعتمدوا يف  أسامء اهلل وصفاته، فبينوا فيها ما جيب عىل املسلم جتاه هذا ا 

تصانيفهم تلك عىل نصوص القرآن والسنة، وقد كان من ضمن تلك املؤلفات كتاب  

يف هذا   - رمحه اهلل  - )العرش( للحافظ حممد بن عثامن بن أيب شيبة، وقد عالج املصنف 

الكتاب مسألة تعد من أهم مسائل األسامء والصفات، بل ومن أهم مسائل العقيدة  

  (1) أال وهي: مسألة علو اهلل عز وجل عىل خلقه، واستوائه عىل عرشه(وأخطرها، 

 السابع: املثال  

 .املثال السابعإىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

أليب إسامعيل عبد اهلل    )كتاب األربعني يف دالئل التوحيد(  املثال السابع  قال اخللييل: 

رأى ربه يف صورة شاب أمرد يف   وفيه من أمثلة التجسيم أن حممدا   بن حممد اهلروي..

قدميه خرضة.. وفيه باب ذكر فيه أن اهلل عز وجل وضع قدمه عىل الكريس، وباب يف إثبات  

صورة،  اجلهات هلل عز وجل، وباب يف إثبات احلد، وباب يف إثبات اخلط، وباب يف إثبات ال 

 وباب يف إثبات العينني، وباب يف إثبات اهلرولة.. 

 
 (.6(  العرش وما ُرِوي فيه، أبو جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة العبيس، )ص: 1)
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 إيل، وقال: هل حقا ما ذكر؟  القايض التفت 

. وأنا أعرف الرجل.. والذي آملني هو  . هو كام ذكر - سيدي القايض  - قلت: أجل 

شدته عىل املخالفني.. وقد رأيت الكثري من السلفيني من املعارصين يستدلون بكالمه يف  

 تكفري غريهم وتبديعه..  

 ـ تساهل ابن تيمية مع املجسمة واملشبهة:   2

 وعينا الشاهد األول.. فهات الشاهد الثاين.  :قال القايض 

تيمية عىل املخالفني تكفريا وتبديعا وتضليال.. بل ونبزهم  مع شدة ابن  قال اخللييل: 

ـ  حتى لو اختلف معهم يف بعض األمور ـ إال أننا نجده مع املجسمة  مباأللقاب والتهكم هب 

هينا لينا يدافع عنهم، وحياول أن يرد التهم التي يتهمون هبا، ولو أنه فعل ذلك مع غريهم  

تظاهر بالورع يف حق املجسمة والنواصب فقط.. أما  لكان ابن تيمية غري ابن تيمية.. هو ي

 من عداهم فيشهر عليهم كل سيوف حقده. 

.  .ال مناص لك من أن تنظر لنا بينات تدل عىل ذلك.. ويكفينا القليل  : قال القايض

 ففيام ذكرت سابقا ما يمكن االستدالل به هنا. 

كان.. ولذلك  سأحاول االختصار قدر اإلم –سيدي القايض  –أجل  قال اخللييل:

تبني شدته يف القضايا الفرعية البسيطة، والتي ختتلف فيها األنظار، أو   ة أمثلة سأكتفي بسبع

قد يكون لكل جهة رواياته اخلاصة هبا، أو لكوهنا ال عالقة هلا بأصول الدين وال فروعه  

تعلق  مثل اخلالف يف الصحابة ونحو ذلك.. مع لينه الشديد يف أمور خطرية جدا، مع كوهنا ت

 بأصل أصول الدين. 

 : املثال األول 

 ؟املثال األولفهات  :قال القايض 

احلسن بن عيل بن موقف ابن تيمية من رجل يقال له و ه املثال األول  قال اخللييل: 
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، وقد ألف كتابا  طويال  يف الصفات أورد فيه أحاديث باطلة، ومنها  إبراهيم األهوازي

اهلل ملا أراد أن خيلق نفسه خلق اخليل فأجراها حتى  حديث عرق اخليل الذي نصه: )إن 

 تعاىل اهلل عن ذلك علوا  كبريا .  (1)عرقت، ثم خلق نفسه من ذلك العرق(

مع هذه الطامة الكربى التي ذكرها الرجل إال أن ابن تيمية    - سيدي القايض  –انظر  

 الذي يغضب ألتفه األمور مل ينبض له عرق بسبب هذا الكفر البواح.. 

من أهل السنة يف   - مع ذلك االنحراف العظيم – اعترب ابن تيمية هذا الرجل  لقد 

اجلملة.. ومل يستطع أن يتحمل دخول املعتزلة واجلهمية والشيعة.. وهذه مفارقة عجيبة..  

فكيف يكفر من يقول بخلق القرآن، أو يسب أحد الصحابة،  وال يكفر من من يزعم أن  

 يتوج عىل قوله هذا بتاج السنة؟   اهلل خلق نفسه من عرق اخليل.. بل

عجبا  ملن يكفر من يقول: إن القرآن خملوق، وال يكفر من يقول: إن نفس اهلل  

 خملوقة.. أليس هذا تناقضا صارخا؟

. فقد أورد هذا احلديث العجيب: )رأيت ريب  .ليس ذلك فقط ما ذكره ذلك الرجل 

رصيح.. ولكن بام أنه ليس  بمنى عىل مجل أورق عليه جبة!!( وهو تشبيه واضح وجتسيم 

 .(2)عن معاوية وال عن يزيد مل حيزن ابن تيمية له، ومل يرد عليه

 إيل، وقال: هل حقا ما يقول؟  القايض التفت 

. فاحلديث الذي ذكره أوردوه، وأنكروا عليه، لكن  . أجل سيدي القايضقلت: 

املنزهة، بل عىل قضايا بسيطة  إنكارهم عليه كان حمدودا وبسيطا مقارنة بإنكاراهتم عىل 

 تتعلق بفروع الدين أو بالتاريخ ونحوه. 

وقد ترجم الذهبي للرجل، وذكر أنه )ألف كتابا طويال يف الصفات؛ فيه كذب، ومما  

 
 (،18/17النبالء )( سري أعالم 1)

 (  انظر احلنابلة نموذجا حسن بن فرحان املالكي.2)
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فيه حديث عرق اخليل، وتلك الفضائح فسبه علامء الكالم وغريهم.. وكان ينال من ابن 

كان عىل مذهب الساملية؛ يقول بالظاهر ويتمسك  أيب برش وعلق يف ثلبه واهلل يغفر هلام.. و

    (1)باألحاديث الضعيفة التي تقوي رأيه(

 ولكني مل أرك تذكر ابن تيمية.  :قال القايض 

قلت: لقد رأيت ابن تيمية يذكر الساملية، وال يتشدد معهم تشدده مع األشاعرة  

كتبه، ومنها قوله:  وغريهم، بل يعتربهم من أهل السنة، وذلك يف مواضع كثرية من 

)والساملية وغريهم أقرب إىل موافقة املعقول الرصيح واملنقول الصحيح وإن كان لكل  

  (2) منهم من اخلطأ ما ال يوافقه اآلخر عليه(

 : املثال الثاين 

 ؟ املثال الثاينوعيت هذا.. فهات  :قال القايض 

عبد اهلل بن حممد  موقف ابن تيمية من أيب إسامعيل  و ه املثال الثاين  قال اخللييل:

اهلروي.. والذي سبق أن حدثتك عن كتابه )األربعون(، والذي يمتلئ بأحاديث باطلة  

 .. ومع ذلك نرى ابن تيمية يوثقه، ويتوجه بتاج أهل السنة. (3)وواهية يف التجسيم 

بل نراهم يطلقون عليه لقب )شيخ اإلسالم(، وكأن هذا اللقب العظيم ال يناله إال  

املجسمة.. وكل ذلك نكاية بمن سمى به احلافظ أبا عثامن الصابوين، قال ابن السبكي:  

)وأما املجسمة بمدينة هراة فلام ثارت نفوسهم من هذا اللقب عمدوا إىل أيب إسامعيل عبد  

اهلل األنصاري صاحب كتاب ذم الكالم فلقبوه بشيخ اإلسالم. وكان األنصاري املشار إليه  

ادة حمدثا  إال أنه يتظاهر بالتجسيم والتشبيه وينال من أهل السنة وقد بالغ يف  رجال  كثري العب

 
 ( بترصف.287/ 13(  سري أعالم النبالء )1)

 (.161/ 1(  الصفدية )2)

 (.18/508( سري أعالم النبالء )3)
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كتابه ذم الكالم حتى ذكر أن ذبائح األشعرية ال حتل..وكان أهل هراة يف عرصه فئتني فئة  

 تعتقده وتبالغ فيه ملا عنده من التقشف والتعبد وفئة تكفره ملا يظهره من التشبيه( 

له وعظمه إال ملواقفه املتشددة من املنزهة، وهلذا ينقل عنه   ولعل ابن تيمية ما أنس

معظام له، ومن ذلك قوله: )وقال شيخ االسالم أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري  

يف كتاب ذم الكالم يف آخره ملا عقد بابا  يف ذكر هؤالء األشعرية املتأخرين فقال باب يف ذكر  

ن من علامء األمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كالم  كالم األشعري، وملا نظر املربزو

اجلهمية وما أودعته من رموز الفالسفة ومل يقع منهم إال عىل التعطيل البحت وأن قطب  

مذهبهم ومنتهى عقيدهتم ما رصحت به رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار والسامء  

.فقد شحنت كتاب  .  صورة،خالية..وأن قوهلم سميع بال سمع.. بال نفس وال شخص وال 

تكفري اجلهمية من مقاالت علامء اإلسالم ورن اخللفاء فيهم ودق عامة أهل السنة عليهم  

وإمجاع املسلمني عىل إخراجهم من امللة..يردون عىل اليهود قوهلم يد اهلل مغلولة فينكرون  

لصفة ونفى العيب  الغل وينكرون اليد فيكونوا أسوأ حاال  من اليهود ألن اهلل سبحانه أثبت ا 

واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب، وهؤالء نفوا الصفة كام نفوا العيب..وإنام اعتقادهم  

أن القرآن غري موجود، لفظية اجلهمية الذكور بمرة واجلهمية اإلناث بعرش مرات.. قالوا  

وال  وقد شاع يف املسلمني أن رأسهم عيل بن إسامعيل األشعري كان ال يستنجي وال يتوضأ  

  (1)يصيل(

لقد نقل ابن تيمية ذلك مستشهدا  به عىل ذم من سامهم )املتأخرين من أصحاب  

منهم أحدا ، بل حكى اإلمجاع عىل   يرتكاألشعري( مع أن من سامه شيخ اإلسالم مل 

تكفريهم، وشحن كتبه يف ذلك وسعى بني السالطني يف فتنتهم، ونضح بام فيه من وصفهم  

 
 . 478/ 16وانظر هذه احلكاية يف سري أعالم النبالء  404 -400/ 2( بيان تلبيس اجلهمية 1)
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 .(1)عن حدود األدب  ذلك الوصف الذي خرج به 

 إيل، وقال: هل حقا ما يقول؟  القايض التفت 

. فكتب ابن تيمية مشحونة بالثناء عليه، وال أحتاج لذكر  .قلت: أجل سيدي القايض 

 شواهد عىل ذلك.. بل إنه حيرص دائام عىل أن يسميه )شيخ اإلسالم( 

 : املثال الثالث 

 ؟الثالثاملثال وعيت هذا.. فهات  : قال القايض 

يف موقف ابن تيمية من علم من كبار أعالم املجسمة   و ه املثال الثالث  قال اخللييل:

يقال له )أبو يعىل الفراء(.. وهو رجل قد نال سخط احلنابلة بسبب كتاب كتبه مشحون  

 بكل ألوان التجسيم والتشبيه، ومع ذلك مل ينل من ابن تيمية ما يستحقه من الذم والعتاب. 

هل لك أن تفصل أكثر.. فنحن يف جملس قضاء.. وال نقبل إال البينات    :قال القايض 

 الواضحة. 

لقد ألف أبو يعىل كتابه )إبطال التأويالت( يف أوائل القرن اخلامس   قال اخللييل: 

اهلجري، لكن الكتاب بحكم ما فيه من جتسيامت وتشبيهات بقي مغمورا إىل أن ذاع خربه  

. وقد  .ظهور هذا الكتاب والفتتان بعض العوام بام فيه حينها ضج العلامء ل ( هـ429)سنة 

حصلت بسبب ذلك فتنة اقتضت تدخل اخلليفة القائم بأمر اهلل العبايس لتسكينها بمساعدة  

وقد أخرج القائم بأمر اهلل   ، أيب احلسن القزويني الزاهد الشافعي املقبول من مجيع الطوائف

 .(2) عليها العلامء وسكنت الفتنة عقيدة والده اخلليفة القادر باهلل، وَوقَّعَ 

دعنا من كل هذه التفاصيل التارخيية، وحدثنا عن حمتوى الكتاب   :قال القايض 

 وموقف ابن تيمية منه. 

 
 انظر: التجسيم يف الفكر االسالمي.(  1)

 . 2/197(  انظر:طبقات احلنابلة: 2)
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وأنا ما ذكرت لك ذلك إال لتعلم أن موقف    – سيدي القايض    – حارض    قال اخللييل:

د يف هذه األزمنة من املغفلني  ابن تيمية يف التجسيم خمالف ألكثر علامء األمة.. ولوال أنه وج 

 من ينرش مذهبه ملا كان هناك عاقل يقبله. 

أما الكتاب، وما حيويه من جتسيم حمض، فال خالف فيه، وقد قال ابن األثري يف  

: )ويف شهر رمضان منها تويف أبو يعىل حممد بن احلسني بن الفراء  ( )الكامل يف التاريخ

وكان إليه قضاء احلريم   ،وعنه انترش مذهب أمحد ، ومولده سنة ثامنني وثالثامئة ،احلنبيل 

وترتيب أبوابه يدل   ، وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة ، ببغداد بدار اخلالفة

 (1)(. .تعاىل اهلل عن ذلك  ، عىل التجسيم املحض

وقال فيه أبو حممد رزق اهلل احلنبيل، وهو من املعارصين أليب يعىل: )لقد شان املذهب  

  (2)(حا ال يغسل إىل يوم القيامةشينا قبي

 التفت القايض إيل، وقال: هل صحيح ما يذكره اخللييل؟ 

أجل سيدي.. وقد سمعت من مصادر موثوقة عن القايض أيب بكر بن العريب  قلت:  

رئيس احلنابلة    - أنه قال: )أخربين من أثق به من مشيختي أن أبا يعىل حممد بن احلسني الفراء  

إذا ذكر اهلل تعاىل، وما ورد من هذه الظواهر يف صفاته يقول: ألزموين  كان يقول  -ببغداد 

  (3) ما شئتم فإين ألتزمه، إال اللحية والعورة...(

 (4)لكن رأيت ابن تيمية يشكك يف صحة هذه القصة ويكذهبا 

وهذا من أدلة انحيازه للرجل.. وإال فلو أهنا كانت عن الصوفية أو   قال اخللييل: 

 الشيعة أو اإلباضية لقبلها، ومل حيتج هلا أي سند جمهول أو معلوم. 

 
 (209/ 8(  الكامل يف التاريخ )1)

 .10(  انظر: دفع شبه التشبيه، البن اجلوزي ص2)

 (2/306(  العواصم من القواصم: 3)

 . 5/238(  انظر: درء تعارض العقل والنقل 4)
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 أال يمكن أن يكون كل ما قالوه جمرد ادعاءات باطلة عن الكتاب؟  :قال القايض 

عف اللسان  كيف يكون ذلك، والكتاب مشحون بأوصاف كثرية هلل ي قال اخللييل:

: )شاب، أمرد، أجعد، يف حلة محراء، عليه تاج، ونعالن من ذهب،  (1)عن قوهلا، من أمثال

 وعىل وجهه َفَراش من ذهب( 

وقد شحنه بالروايات املوضوعة، وينص عىل أن من مل  يؤمن هبذه الصفات العظيمة  

يعاد(، ثم   ال)ال يسلم عليه(، )ال تقبل شهادته(، )جهمي(، ) معتزيل(، ) زنديق(، )فهو 

وليس يف قوله: شاب وأمرد وجعد وقطط وموفور إثبات تشبيه، ألننا نثبت ذلك  )يقول: 

تسمية كام جاء اخلرب ال نعقل معناها، كام أثبتنا ذاتا ونفسا، وألنه ليس يف إثبات الَفَراش  

والنعلني والتاج وأخرض أكثر من تقريب املحدث من القديم، وهذا غري ممتنع كام مل يمتنع  

  (2)صفه باجللوس عىل العرش..(و

إن اهلل خلق آدم عىل صورته(، يصف اهلل تعاىل كام يصف  ) :وهو ينطلق من قوله 

 أي برش من البرش. 

إن اهلل تعاىل نظر  )ويرجع إىل أهل الكتاب يف ذلك، فينقل عن كعب األحبار أنه قال: 

فتضعضعت الصخرة فشكر  إىل األرض فقال: إين واط عىل بعضك، فانتسفت إليه اجلبال 

، ثم يعترب هذا إلفك حقيقة عقدية، يدلل هلا بالرواية  (3)اهلل هلا ذلك فوضع عليها قدمه(

َوّج  )آخر وطأة وطئها رب العاملني بَوّج(، ثم   يذكر قول كعب األحبار:) الواهية التالية:

 مقدس، منه َعَرَج الرب إىل السامء يوم قىض خلق األرض(  

اعلم أنه غري ممتنع عىل أصولنا محل هذا اخلرب عىل  )رتهات بقوله:ويعلق عىل هذه ال

 
 . 1/133(   إبطال التأويالت: 1)

 . 1/146إبطال التأويالت: (  2)

 . 1/202(  إبطال التأويالت:  3)
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 ظاهره، وأن ذلك عىل معنى يليق بالذات دون الفعل(  

هو عىل العرش العظيم متكئ واضع  )وينقل عنه هذه أنه قال ملن سأله أين ربنا:

نها  اعلم أن هذا اخلرب يفيد أشياء: م)إحدى رجليه عىل األخرى(، ثم يعلق عليها بقوله:

جواز إطالق االستلقاء عليه، ال عىل وجه االسرتاحة بل عىل صفة ال نعقل معناها، وأن له  

رجلني كام له يدان، وأنه   يضع إحدامها عىل األخرى عىل صفة ال نعقلها(، ويدلل عىل هذا  

إن اهلل ملا فرغ من خلقه استوى عىل عرشه واستلقى ووضع إحدى  )هبذه الرواية املوضوعة: 

 ىل األخرى وقال: إهنا ال تصلح لبرش( رجليه ع

 ، وقال: هل حقا ما يقول اخللييل.. هل يف الكتاب كل هذا؟قال القايضالتفت إيل 

قلت: أجل.. والكتاب بني يدي، وقد طبع ونرش عىل نطاق واسع.. بل هو اآلن بني  

هم  العوام واخلواص، وحيمل جمانا عىل النت.. ويوضع يف املكتبات العقدية ككتاب من أ 

فإن كتاب    ،كتب العقيدة السنية السلفية.. وقد قال حمقق الكتاب يف خطبته مشيدا به: )وبعد

للقايض أيب يعىل الفراء كان يعد إىل زمن قريب من   ( إبطال التأويالت ألخبار الصفات)

الكتب املفقودة، وهو كتاب فريد يف بابه، إذ تضمن الرد عىل تأويالت األشاعرة واملعتزلة  

وبيان  ، وأعلم اخللق به الواردة عىل لسان رسوله  ،واجلهمية ألخبار الصفات اإلهلية

فهذا هو   ، التكييف عنها والتمثيل هلا  ونفي  ، مذهب السلف فيها وهو إثباهتا واإليامن هبا 

  (1)التوحيد الذي بينه اهلل تعاىل..( 

 وعيت هذا.. لكن مل حتدثوين عن موقف ابن تيمية منه.  :قال القايض 

مع ما ذكرته لك من الفتن التي وقعت بسبب الكتاب، وردود العلامء   قال اخللييل:

ليه، بل ويعترب صاحبه من علامء السنة..  عليه إال أنا نجد ابن تيمية حيييه وهيتم به ويرجع إ

 وفوق ذلك يتشدد مع املنكرين عليه أو الناقدين له. 

 
 .4(  إبطال التأويالت، ص1)
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لقد ذكر الفتنة التي حصلت بسبب الكتاب، فقال: )وصنف القايض أبو يعىل كتابه  

يف )إبطال التأويل( رد فيه عىل ابن فورك شيخ القشريي وكان اخلليفة وغريه مائلني إليه؛  

ية دولة بسبب السالجقة جرت تلك الفتنة وأكثر احلق فيها كان مع الفرائية  فلام صار للقشري 

  (1)مع نوع من الباطل، وكان مع القشريية فيها نوع من احلق مع كثري من الباطل(

والباطل الذي يقصده ابن تيمية ليس التجسيم، وإنام اهتامه أليب يعىل بالتفويض أي  

من الذين )سمعوا   -عنده  –وقفه من التجسيم.. فهو أنه مل يكن رصحيا بالقدر الكايف يف م 

األحاديث واآلثار، وعظموا مذهب السلف، وشاركوا املتكلمني اجلهمية يف بعض أصوهلم  

الباقية، ومل يكن هلم من اخلربة بالقرآن واحلديث واآلثار ما ألئمة السنة واحلديث، ال من  

جهة الفهم ملعانيها، وقد ظنوا صحة    جهة املعرفة والتمييز بني صحيحها وضعيفها، وال من

 (2)بعض األصول العقلية للنفاة اجلهمية، ورأوا ما بينهام من التعارض(

. أما موقفه من املنكر عليه، والذي كتب كتابا . هذا هو موقف ابن تيمية من أيب يعىل 

والذي ألف كتابه )دفع شبه التشبيه( أو ما يرتيض    ،يف الرد عليه، وهو أبو الفرج ابن اجلوزي

فقد أنكر عليه، وذكر أنه يميل إىل مذهب املعتزلة  (3) ابن تيمية أن يسميه )كف التشبيه(

 . وكونه كذلك أعظم بدعة عند ابن تيمية. .(4)كثريا  

إيل، وقال: هل تعرف الكتاب الذي ألفه ابن اجلوزي؟ وهل حقا فيه    القايض  التفت 

 اخللييل؟ ما ذكر 

 قلت: أجل.. وهو اآلن بني يديه، وإن شئت قرأت لك منه ما يدلك عىل ما فيه؟ 

 اقرأ.. فنحن نحتاج إىل التأكد من كل يشء.  :قال القايض 

 
 (.54/ 6(  جمموع الفتاوى )1)

 7/34(  درء تعارض العقل والنقل 2)

 9/160، 8/60(  انظر: درء تعارض العقل والنقل 3)

 . 1/270(  انظر: درء تعارض العقل والنقل 4)
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سأقرأ لك بعضا مما يف مقدمته، وبعضا مما يف خامتته، ومها كفيالن بتوضيح  قلت: 

 أغراضه. 

  ، لم يف األصول بام ال يصلحلقد قال يف مقدمته: )ورأيت من أصحابنا من تك

  ، وابن الزاغوين ، وصاحبه القايض أبو يعىل  ،أبو عبداهلل بن حامد : وانتدب للتصنيف ثالثة

فحملوا الصفات عىل   ، ورأيتهم قد نزلوا إىل مرتبة العوام ،فصنفوا كتبا شانوا هبا املذهب 

الم عىل صورته  مقتىض احلس، فسمعوا أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق آدم عليه الصالة والس

وأضواء لوجهه    ،وفام وهلوات وأرضاسا   ، وعينني  ، فأثبتوا له صورة ووجها زائدا عىل الذات

ويدين وأصابع وكفا وخنرصا وإهباما وصدرا وفخذا وساقني ورجلني   ،هي السبحات

وقال  ! ويدين العبد من ذاته  !جيوز أن َيَمسَّ وُيَمسَّ   : ! وقالوا! ما سمعنا بذكر الرأس  : وقالوا

    (1).(!. ال كام ُيعقل : ثم إهنم يرضون العوام بقوهلم ، ويتنفس :بعضهم

مل يعجبهم ألهنم َألُِفوا كالم    ،وقال يف خامتته: )وملا علم بكتايب هذا مجاعة من اجلهال

ليس مذهبكم وال مذهب من قلدتم   : قلت .ليس هذا املذهب  : رؤسائهم املجسمة فقالوا

وهذيان   ،ونفيت عنه كذب املنقوالت  ، إلمام أمحدفقد نزهت مذهب ا ، من أشياخكم

 (2)غري مقلد فيام أعتقده( ، املقوالت

 : املثال الرابع 

 ؟املثال الرابعوعيت هذا.. فهات  : قال القايض 

يف موقف ابن تيمية من شخص من كبار املجسمة، بل   وه املثال الرابع قال اخللييل:

لعله من أوائل من نرش مفاهيم التجسيم يف هذه األمة، فقد كانت له عالقة بالسالطني،  

 وكان مقربا منهم، وقد أتيح له أن ينرش أفكاره بكل حرية. 

 
 .7التشبيه: ص(  دفع شبه 1)

 .67(  دفع شبه التشبيه:  ص2)
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 من تقصد؟ :قال القايض 

الكبرية من ابن   أقصد كعب األحبار اليهودي، والذي لقي العناية قال اخللييل: 

 . تيمية، وقبله من أهل احلديث، حتى أعطوه احلصانة املطلقة التي حتميه من النقد والتجريح

. وأعرف أن بعض العلامء املتأخرين فطنوا ملا فعله باإلسالم،  . أعرفه :قال القايض 

 وما رسبه من اليهودية إليها. 

لكن أولئك ال يزالون يعانون من التهميش واالحتقار بسبب موقفهم   قال اخللييل: 

ذلك.. ألن اهنيار كعب األحبار يعني اهنيار جدران كبرية من التجسيم الذي يقوم عليه دين  

 ابن تيمية وأتباعه من السلفية. 

 لقد عظمت األمر.. فهل ذكرت لنا بعض ما يدل عليه.  :قال القايض 

تلئ هبا كتب التفسري وكتب السنة وكتب ابن تيمية..  رواياته مت قال اخللييل:

 وسأعرض لك أربعة نامذج منها لتتأكد مما قلت..  

 فهات النموذج األول.  :قال القايض 

لقد روى أبو الشيخ األصبهاين بسنده عن كعب األحبار أنه قال: )قال    قال اخللييل:

ا عىل العرش أدبر أمر عبادي،  اهلل عز وجل أنا اهلل فوق عبادي وعريش فوق مجيع خلقي، وأن

ال خيفى عيل يشء من أمر عبادي يف سامئي وأريض، وإن ُحجبوا عني فال يغيب عنهم  

علمي، وإيل مرجع كل خلقي فأنبئهم بام خفي عليهم من علمي، أغفر ملن شئت منهم  

  (1) بمغفرت، وأعذب من شئت منهم بعقايب(

إىل هذه الرواية وما حتمله من كل معاين التجسيم، والتي   –سيدي القايض  –انظر 

 .(2)القت قبوال كبريا من طرف التيميني، حيتجون هبا، وكأهنا قرآن منزل

 
 .  2/626( العظمة 1)

 .  2/148( العرش للذهبي 2)
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إن هذه الرواية تنبه احلس عىل أن يقدر هلل وجودا  جسميا  يف أعىل نقطة من الكون..  

بينه وبني خلقه.. وتربز احلاجة   فوق العرش.. ويلتزم احلُس َبعد ذلك غايَة البعد يف املسافة

مع هذا البعد الذي قدره إىل التأكيد عىل أن هذا البعد ال ينِقص من كامل علمه وإحاطته،  

وإن كان العلم املبارش يف الشاهد يتأثر ببعد املسافة ألنه يستلزم نوَع قرٍب من املعلوم لتتصل  

احليس عىل كامل العلم مع غاية   به طرق العلم احلسية. وهلذا يؤكد من أذعن هلذا التقدير

 . (1)العلو. وهذا واضح يف خرب كعب

انظر كيف تأثر عثامن الدارمي هبذه املقولة، فقال:)وإنام يعرف فضُل الربوبية وِعظُم  

القدرة بأن اهلل تعاىل من فوق عرشه وبعد مسافة السموات واألرض يعلم ما يف األرض  

َهاَدِة ﴿لك قال: وما حتت الثرى وهو مع كل ذي نجوى، ولذ  ]األنعام:    ﴾َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ

[، ولو كان يف األرض كام ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجٍب أن ينبئهم بام 73

    (2)عملوا يوم القيامة فلو كنا نحن بتلك املنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بام عمل(

 وعيت هذا.. فهات النموذج الثاين.  :قال القايض 

روى الطربي يف تفسريه هذه الرواية: جاء رجل إىل كعب فقال: يا  لقد  قال اخللييل: 

كعب أين ربنا؟ فقال له الناس: دّق اهلل تعاىل، أفتسأل عن هذا؟ فقال كعب: دعوه، فإن يك  

عاملا ازداد، وإن يك جاهال تعلم. سألت أين ربنا، وهو عىل العرش العظيم متكئ، واضع  

خرى، ومسافة هذه األرض التي أنت عليها مخسامئة سنة ومن األرض  إحدى رجليه عىل األ

إىل األرض مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها مخس مئة سنة، حتى تّم سبع أرضني، ثم من  

األرض إىل السامء مسرية مخس مئة سنة، وكثافتها مخس مئة سنة، واهلل عىل العرم متكئ، ثم  

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ ﴿  : إقرؤوا إن شئتم :تفطر السموات.. ثم قال    ﴾ َتَكاُد السَّ

 
 (  انظر: الفكر التجسيمي.1)

 .  443( نقض عثامن بن سعيد 2)
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  (1)[(5]الشورى:  

أبلغ من هذا التجسيم.. وأبشع من هذه اخلرافة.. إننا   –سيدي القايض  –هل رأيت 

. لكن كعبا يقول لنا: إننا  .لو حسبنا هذه املسافة لربام مل نصل إىل نجم من النجوم التي نراها 

 . تعاىل اهلل عن قوله علوا كبريا؟.إذا قطعنا هذه املسافة، فسنصل إىل اهلل

ه ينكرون االكتشافات العلمية، وخاصة  وهلذا جتد املتبعني البن تيمية واملتأثرين بسلف

 الفلكية منها، ألهنا تقيض عىل كل تصوراهتم لرهبم وللكون. 

واخلطر ليس يف ذلك فقط.. بل باخلطري يف أنه حيرف املعاين القرآنية، ويغريها عن  

 سياقها ومدلوهلا املقدسة لتتحول إىل معاين جتسيمية وثنية. 

 ج الثالث. وعيت هذا.. فهات النموذ :قال القايض 

ل يشء ابتدأه اهلل   قال اخللييل: لقد روى الطربي يف تفسريه أن عمر سأل كعبا: ما أوَّ

ا مل يكتبه بقلم وال مداد، ولكنه كتب بأصبعه يتلوها   من خلقه؟ فقال كعب: كتب اهلل كتاب 

  (2) الزبرجد واللؤلؤ والياقوت )أنا اهلل ال إله إال أنا، سبقت رمحتي غضبي(

أبلغ من هذا التجسيم.. وانظر إىل غرامه بالزبرجد   - يدي القايضس – هل رأيت 

 واللؤلؤ والياقوت كشأن اليهود الذين عبدوا العجل الذهبي. 

 وعيت هذا.. فهات النموذج الرابع.  :قال القايض 

لقد روى السيوطي يف )الدر املنثور يف التفسري باملأثور( رواية طويلة   قال اخللييل:

عن كثري من املحدثني، ومما ورد فيها: فقال عمر بن اخلطاب عند ذلك: أال تسمع يا كعب  

ما حيدثنا به ابن أم عبد عن أدنى أهل اجلنة ما له فكيف بأعالهم؟ قال: يا أمري املؤمنني ما  

، إن اهلل كان فوق العرش واملاء، فخلق لنفسه دارا بيده، فزينها  ال عني رأت وال أذن سمعت

 
 (. 501/ 21(  تفسري الطربي )1)

 (. 277/ 11(  تفسري الطربي )2)
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بام شاء وجعل فيها ما شاء من الثمرات والرشاب، ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه منذ  

ِة  ﴿خلقها جربيل وال غريه من املالئكة ثم قرأ كعب:  َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

  (1)[17]السجدة:   ﴾ ء  باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ َأْعنُيٍ َجَزا

 أبلغ من هذا التجسيم؟   –سيدي القايض  –هل رأيت 

ومع ذلك نرى ابن تيمية يثني عليه، ويقبله، ويستدل بمروياته، وكأهنا آيات منزلة،  

 أو أحاديث من ال ينطق عن اهلوى. 

 إيل، وقال: هل صحيح ما يذكره اخللييل؟  القايض التفت 

جل.. وقد وجدته يذكره يف مواضع كثرية، ويعتربه من علامء أهل الكتاب،  قلت: أ

بل إنه ذكر ما يدل عىل أن مرجعه فيام يذكره من إرسائيليات هي التوراة الصحيحة، فقد 

قال يف دقائق التفسري: )وعمر بن اخلطاب ملا رأى بيد كعب األحبار نسخة من التوراة قال  

التوراة التي أنزهلا اهلل عىل موسى بن عمران فاقرأها،   يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي 

فعلق األمر عىل ما يمتنع العلم به، ومل جيزم عمر بأن ألفاظ تلك مبدلة ملا مل يتأمل كل ما  

  فيها، والقرآن والسنة املتواترة يدالن عىل أن التوراة واإلنجيل املوجودين يف زمن النبي 

زم بتبديل ذلك يف مجيع النسخ التي يف العامل متعذر، وال  فيهام ما أنزله اهلل عز وجل، واجل

حاجة بنا إىل ذكره، وال علم لنا بذلك، وال يمكن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل  

نسخة يف العامل بجميع األلسنة من الكتب متفقة عىل لفظ واحد، فإن هذا مما ال يمكن أحدا  

    (2)من البرش أن يعرفه باختياره(

 : املثال اخلامس   

 . املثال اخلامس وعيت هذا.. فهات  :قال القايض 

 
 (.259/ 8(  الدر املنثور يف التفسري باملأثور:  )1)

 (58/ 2دقائق التفسري )(  2)
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يف دعوة ابن تيمية لقراءة كتب رجل مملوءة بالتجسيم    وه   املثال اخلامس  قال اخللييل:

والتشبيه ومجيع أنواع اخلرافات.. إنه أبو الشيخ األصفهاين، صاحب أكرب كتاب يف اخلرافة،  

يفرس مفهوم ابن تيمية وأتباعه من السلفية لعظمة  والذي يطلق عليه كتاب )العظمة(، وهو  

   .(1)اهلل

إال أهنم ال هيتمون بذلك، ألهنم     ومع أن الكتاب من أهم مصادر احلديث املوضوع

 حيثام شموا رائحة التجسيم هرعوا ال يلوون عىل يشء. 

 هل لك أن تقرأ لنا بعض ما فيه حتى نتبني.  :قال القايض 

سأقتبس لك منه أربعة نصوص لتعرف من   - لقايضسيدي ا –أجل  قال اخللييل:

 خالهلا الشخصيات التي يدعو ابن تيمية إىل التامس العلم منها.

 فهات النص األول.  :قال القايض 

ْبنَاُه َنِجيًّا  ﴿لقد فرس قوله عز وجل:  قال اخللييل: [، بقوله: )بني  52]مريم:  ﴾َوَقرَّ

السامء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب، فام زال يقرب موسى حتى صار بينه  

  (2)وبينه حجاب، فلام رأى مكانه وسمع رصيف القلم قال رب أرين أنظر إليك(

وهو واضح يف الداللة عىل املكان، وعىل مفهوم القرب عنده وعند أتباع ابن تيمية،  

 قرب حيس متعلق باملسافة، ال بعبادة اهلل أو حمبته واألنس به.  فالقرب عندهم 

 فهات النص الثاين.  :قال القايض 

لقد روى يف كتاب العظمة هذا احلديث العجيب الذي يفرس به تفسرييا    قال اخللييل: 

  [: )إن ربكم تبارك وتعاىل ليس 29]الرمحن:  ﴾ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأٍن ﴿جتسيميا قوله تعاىل: 

 
(  ذكر د.  صهيب السقار يف كتابه )التجسيم يف الفكر اإلسالمي( اهتامم السلفية احلديثة بكتاب العظمة، ومن ذلك ما ورد 1)

. للكتاب، وجواب أهل السنة لعبد اهلل بن حممد بن 85و 83و40و 1/12يف مقدمة املحقق رضاء اهلل بن حممد املباركفوري 

 فقد عده من كتب السنة مع كتايب الدارمي وكتاب ابن بطة واهلروي وسنة اخلالل ونحوها..عبد الوهاب، 

 (  301)2/714( العظمة2)
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عنده ليل وال هنار، نور الساموات واألرض من نور وجهه، وإن مقدار كل يوم عنده ثنتي  

عرشة ساعة، فيعرض عليه أعاملكم باألمس أول النهار واليوم، فيها ثالث ساعات، فيطلع  

فيها عىل ما يكره فيغضب كذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين حيملون العرش، واملالئكة  

الئكة، فينفخ جربيل يف القرن فال يبقى يشء إال يسبحه غري الثقلني،  املقربون، وسائر امل

فيسبحونه ثالث ساعات حتى يمتلئ الرمحن عز وجل رمحة، فتلك ست ساعات، ثم يؤتى  

بام يف األرحام فينظر فيها ثالث ساعات، فيصوركم يف األرحام كيف يشاء، ال إله إال هو  

اء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فتلك تسع  العزيز احلكيم خيلق ما يشاء، هيب ملن يش

ساعات، ثم ينظر يف أرزاق اخللق ثالث ساعات، فيبسط الرزق ملن يشاء ويقدر وهو بكل  

[ هذا من  29]الرمحن:    ﴾ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأٍن  ﴿يشء عليم، فتلك ثنتا عرشة ساعة، ثم قال:  

  (1)شأنكم وشأن ربكم عز وجل( 

كيف حتول اهلل عندهم إىل حاكم أو امرباطور ال خيتلف    -القايض سيدي    –هل رأيت  

 عن أي حاكم أو امرباطور يف الدنيا.

 فهات النص الثالث.  :قال القايض 

لقد روى يف كتابه نصا يدل عىل أن هلل وزنا حمددا، وأنه ثقيل، يقول فيه:    قال اخللييل: 

)وحيك، تدري ما اهلل؟، إن عرشه عىل سامواته وأرضيه هكذا مثل القبة، وإنه يئط به أطيط  

  (2)الرحل بالراكب(

 فهات النص الرابع. :قال القايض 

بات بسيطة أن نصل إىل  لقد روى يف كتابه نصا يدل عىل أنه يمكن بحسا   قال اخللييل:

ما بني السامء واألرض مسرية مخسامئة عام، وما بني السامء إىل التي  ) مكان اهلل، يقول فيه:

 
 (.477/ 2(  العظمة أليب الشيخ األصبهاين )1)

 (.556/ 2(  العظمة أليب الشيخ األصبهاين )2)
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تليها مسرية مخسامئة عام، كذلك إىل السامء السابعة، واألرضني مثل ذلك، وما بني السامء  

  (1) السابعة إىل العرش مثل مجيع ذلك، ولو حفرتم لصاحبكم فيها لوجدمتوه(

 التفت القايض إيل، وقال: هل حقا يوجد يف الكتاب ما ذكر؟ 

قلت: أجل.. الكتاب بني يدي، وهو مملوء باخلرافات، ولو ذكرت لكم ما فيه ملا  

 انتهى املجلس.. 

فكيف تثبتون أن ابن تيمية دعا إىل اعتباره من علامء السلف الذين   :قال القايض

 يؤخذ عنهم؟ 

كره يف رشح العقيدة األصفهانية، فقد جاء فيها قوله:  قلت: من األمثلة عىل ذلك ما ذ 

)وأما أقوال السلف وعلامء اإلسالم يف هذا األصل، وما يف ذلك من نصوص الكتاب  

والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الرشح، ومن كتب التفسري املنقولة عن السلف مثل  

راهويه، وبقي بن خملد،   تفسري عبد الرزاق، وعبد بن محيد، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن

وعبد الرمحن بن إبراهيم، وعبد الرمحن بن أيب حاتم، وحممد بن جرير الطربي، وأيب بكر  

بن املنذر، وأيب بكر بن عبد العزيز، وأيب الشيخ األصفهاين، وأيب بكر بن مردويه  

ذكره    ، فقد ذكره مع هؤالء األعالم، وكلهم ذكروا يف تفاسريهم ما ال يقل عام   (2)وغريهم(

 أبو الشيخ.  

 : املثال السادس 

 ؟املثال السادسوعيت هذا.. فهات  :قال القايض 

يف موقف ابن تيمية من فرقة يقال هلا  الكرامية، وهي    و ه  املثال السادس   قال اخللييل: 

فرقة كان هلا تاريخ مشهور يف التجسيم، بل متكنت بتلبسها لباس الزهد والتقشف أن ختدع  

 
 (.558/ 2(  العظمة أليب الشيخ األصبهاين )1)

 (.65األصفهانية )ص: (  رشح العقيدة 2)
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السلطان وتقنعه بمقاالهتا، وتفوز بتأييده هلا، وقمعه ملخالفيها.. واألخطر من ذلك هو  

 .(1) ىل العقيدة السلفيةترسب بعض مقاالهتا إىل املصنفات التي تنتسب إ

وقد أسسها أبو عبد اهلل حممد بن كرام السجزي الذي قال فيه الشهرستاين: )نبغ  

قليل العلم قد قمش من كل مذهب ضعثا  وأثبته يف  …رجل متنمس بالزهد من سجستان 

.. وقال عنه  (2)كتابه وروجه عىل سواد بالد خراسان. فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهبا (

كي: )وكان من خرب ابن كرام هذا وهو شيخ سجستاين جمسم أنه سمع يسريا  من  ابن السب

احلديث ونشأ بسجستان ثم دخل خراسان...وعاد إىل نيسابور وباح بالتجسيم. وكان من  

 (3)إظهار التنسك والتأله والتعبد والتقشف عىل جانب عظيم..( 

 سجنه وقتله.. لكن  وعندما أظهر بدعته يف التجسيم أنكر عليه العلامء وسعوا يف

 .(4) احلاكم اكتفى بنفيه، وهاب قتله ملا رأى فيه من خمايل العبادة والتقشف

وقد كان أتباع الكرامية ال يكتفون بمعتقدهم التجسيمي، وإنام كانوا يؤذون  

املخالفني هلم شأهنم شأن أتباع ابن تيمية.. وقد تسببوا يف مقتل العالمة املنزه أيب بكر حممد  

احلسن بن فورك بسبب شدته عليهم، قال ابن السبكي: )وكان ابن فورك شديدا  عىل  بن 

الكرامية، وأذكر أن ما حصل له من املحنة من شغب أصحاب ابن كرام وشيعتهم من  

فتحزبوا عليه ونموا عليه غري مرة وهو ينترص عليهم فلام أيست الكرامية من  …املجسمة

يف موته والراحة من تعبه فسلطوا عليه من سمه فمىض  الوشاية واملكايدة عدلت إىل السعي  

  (5) محيدا  شهيدا (

 
 (  انظر: الفكر التجسيمي.1)

 107( امللل والنحل2)

 .2/35( طبقات الشافعية البن السبكي 3)

 . 2/53( طبقات الشافعية 4)

 . 4/131( طبقات الشافعية الكربى 5)



140 

 

ومثل ذلك حصل أليب إسحاق االسفرائيني، ولوال وقوف السلطان إىل جنبه لكانوا  

قتلوه، وقد حكى أبو املظفر بعض مناظرات االسفرائيني هلم، فقال: )سأل بعض أتباع  

الكرامية يف جملس السلطان حممد بن سبكتكني إماَم زمانه أبا إسحاق اإلسفراييني رمحه اهلل  

فقال:هل جيوز أن يقال: إن اهلل تعاىل عىل   – ء عىل العرش االستوا –عن هذه املسألة 

العرش؟ وأن العرش مكان له؟ فقال: ال. وأخرج يديه ووضع إحدى كفيه عىل األخرى،  

وقال: كون اليشء عىل اليشء يكون هكذا، ثم الخيلو إما أن يكون أكرب منه أو أصغر منه  

فلم يمكنهم أن  …يكون إهلا  فال بد من خمصص خصه وكل خمصوص يتناهى واملتناهي ال

وملا ورد عليهم هذا اإللزام  …جييبوا عنه فأغروا به رعاعهم حتى دفعهم عنه السلطان بنفسه

حتريوا فقال قوم إنه أكرب من العرش وقال قوم إنه مثل العرش. وارتكب ابن املهاجر منهم  

لك علم  قوله إن عرضه عرض العرش. وهذه األقوال كلها متضمنة إلثبات النهاية وذ 

  (1)احلدوث الجيوز أن يوصف به الصانع(

 وهكذا حصل مع الفخر الرازي، حيث..  

قاطعه القايض، وقال: دعنا من كل هذه التفاصيل التارخيية.. حدثنا عن مقولتهم يف  

 التجسيم، وعالقة ابن تيمية هبا.

ة  : من مقوالهتم يف التجسيم زعمهم أن معبودهم جسم له حد وهناي (2)اخللييل قال 

من حتته وهي اجلهة التي يالقي منها العرش.. ثم اختلفوا يف النهاية فمنهم من أثبت النهاية  

 له من ست جهات، ومنهم من أنكر النهاية له، وقال هو عظيم. 

وهلم يف معنى العظمة خالف.. فذهب بعضهم إىل أن معناها أنه مع وحدته عىل  

عىل الوجه الذي هو فوق جزء منه..  مجيع أجزاء العرش والعرش حتته، وهو فوق ذلك 

 
 66( التبصري يف الدين 1)

  203( انظر الفرق بني الفرق للبغدادي 2)
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وذهب بعضهم إىل أنه يالقي مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد وهو يالقي مجيع  

   أجزاء العرش وهو العيل العظيم.

واختلفوا يف االستواء عىل العرش فنص ابن كرام عىل أن معبوده عىل العرش استقر،  

ز عليه االنتقال والنزول.. وزاد بعض  وأنه بجهة فوق ذاتا ، وأن العرش مكان له، وجو

أصحابه فزعم أن العرش مكان له، وأنه لو خلق بإزاء العرش عروشا  موازية لعرشه  

لصارت العروش كلها مكانا  له ألنه أكرب منها كلها. قال البغدادي: )وأعجب من هذا كله  

فسري قوله تعاىل:  أن ابن كرام وصف معبوده بالثقل وذلك أنه قال يف كتاب عذاب القرب يف ت

اَمُء اْنَفَطَرْت ﴿   (1)[(1]االنفطار:   ﴾إَِذا السَّ

وقد عدوا من صفات اهلل تعاىل اليدين والوجه فأثبتوها صفاٍت قديمة  قائمة بذاته،  

 وقالوا: له يد ال كاأليدي ووجه ال كالوجوه.. وقالوا.. 

.. حدثنا عن  قاطعه القايض، وقال: لقد وضح األمر، وال حاجة ملزيد من التفصيل 

 موقف ابن تيمية منهم.. فهذا الذي هيمنا هنا. 

لقد اهتم ابن تيمية يف عرصه ويف كل العصور بأنه يقول قول الكرامية   قال اخللييل: 

يف التجسيم، وقد أجاب عن هذا، ال بنفي العالقة بينه وبني الكرامية، وإنام بإثبات أن  

ن ما طرحوه من املسائل كان قبل أن ختلق  الكرامية هم الذين أخذوا من السلف مذهبهم، أل

الكرامية وتوجد، لقد قال يف مناقشته للجويني يف بعض جزئيات مذهب الكرامية يف كالم  

اهلل عّز وجل: )إن السلف وأئمة السنة واحلديث، بل من قبل الكرامية من الطوائف مل يكن  

الكرامية، فإن ابن كرام كان يلتفت إىل الكرامية وأمثاهلم، بل تكلموا بذلك قبل أن خُيلق 

متأخرا  بعد أمحد بن حنبل، يف زمن مسلم بن احلجاج وطبقته، وأئمة السنة واملتكلمون  

 
 207( الفرق بني الفرق 1)
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 (1) تكلموا هبذه قبل هؤالء(

وقد ذكر يف جمموع الفتاوى أن )الكرامية فيهم قرب إىل أهل السنة واحلديث وإن  

  (2)ديث(كان يف مقالة كل من األقوال ما خيالف أهل السنة واحل

وقال مثنيا عليهم: )وكذلك متكلمة أهل اإلثبات، مثل الكالبية، والكرامية،  

واألشعرية، إنام قبلوا واتبعوا واستحمدوا إىل عموم األمة، بام أثبتوه من أصول اإليامن، من  

إثبات الصانع وصفاته، وإثبات النبوة، والرد عىل الكفار من املرشكني وأهل الكتاب، وبيان  

تناقض حججهم، وكذلك استحمدوا بام ردوه عىل اجلهمية واملعتزلة والرافضة والقدرية،  

من أنواع املقاالت التي خيالفون فيها أهل السنة واجلامعة، فحسناهتم نوعان: إما موافقة  

 (3)أهل السنة واحلديث، وإما الرد عىل من خالف السنة واحلديث بيان تناقض حججهم(

 هم املتشدد مع املخالفني، والذي بسبب قتل ابن فورك.. وكأنه بذلك يقر منهج

التفت القايض إيل، وقال: هل صحيح ما ذكر اخللييل عن موقف ابن تيمية من هذه  

 الطائفة؟ 

هي ذي كتب ابن تيمية بني يدي، وفيها نرى الفرق يف تعامله    -سيدي   -أجل  قلت:  

 شم منه رائحة التجسيم. املتشدد مع املنزهة يف احلني الذي يلني فيه مع كل من ي 

يف الوقت الذي يعترب فيه   (4) وقد الحظت أنه يسميهم )متكلمة أهل اإلثبات( 

 لمة التعطيل. كاملنزهة مت

عجاب ابن تيمية هبم هو يف مسألة اإلمامة، حيث أهنم يرون أن  إولعل ما زاد من 

احد عند  عليا  ومعاوية كالمها مصيب، وعليه: فيجوز عقد البيعة إلمامني يف وقت و

 
 ( 2/10(  الصفات االختيارية )ضمن جامع الرسائل 1)

 (55/ 6(  جمموع الفتاوى )2)

 . 4/12(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 3)

 . 1/154(  انظر: درء تعارض العقل والنقل 4)
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 (1)احلاجة

 : املثال السابع 

 .املثال السابعوعيت هذا.. فهات  :قال القايض 

يف موقف ابن تيمية من فرقة يقال هلا  املقاتلية، وهي   وه املثال السابع قال اخللييل:

السلف مع كونه جمسام  من احلسن مقاتل بن سليامن البلخي الذي اعتربه فرقة تنتسب أليب 

   (2)(املفرسين، وقد قال عنه ابن املبارك: )ما أحسن تفسري مقاتل لو كان ثقة من 

وقد ذكر األشعري مقولته يف التجسيم، فقال: )حكي عن أصحاب مقاتل أن اهلل  

، وأنه عىل صورة اإلنسان حلم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من   جسم، وأن له جثة 

   (3)يشبه غريه وال يشبهه غريه(يد ورجل ورأس وعينني مصمت وهو مع ذلك ال  

وحكى عنه الشهرستاين أنه قال: )قد ورد يف اخلرب أن اهلل خلق آدم عىل صورة الرمحن  

 . فكلهم اتفقوا عىل رميه بالتجسيم. .  (4)فال بد من تصديقه(

 التفت القايض إيل، وقال: هل حقا ما يقول اخللييل؟

التجسيم: )إذا كان يوم القيامة ينادي مناد  . وقد رأيت من مروياته يف .قلت: أجل

فيتخطى صفوف املالئكة حتى يصري إىل العرش حتى جيلسه معه عىل   ؟ أين حبيب اهلل

   (5) العرش حتى يمس ركبته(

 التفت القايض إىل اخللييل، وقال: فام موقف ابن تيمية منه؟ 

كل من يشم فيه  لقد عرفنا أن موقف ابن تيمية هو اللني الشديد مع  قال اخللييل: 

 
 . 1/537(  انظر: منهاج السنة النبوية 1)

   163/ 13( انظر تاريخ بغداد للخطيب 2)

 . 209و152( مقاالت اإلسالميني 3)

 178( امللل والنحل4)

 .  4/174( ميزان االعتدال 5)
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رائحة التجسيم، فتجده يدافع عنه، أو يظهر الورع يف املوقف منه، بينام إذا رآه منزها صدق  

عنه كل مقولة، ونرش عنه كل إشاعة، لقد قال عنه: )وأما مقاتل فاهلل أعلم بحقيقة حاله  

واألشعري ينقل هذه املقاالت من كتب املعتزلة وفيهم انحراف عن مقاتل بن سليامن  

ومقاتل  .. لعلهم زادوا يف النقل عنه أو نقلوا عن غري ثقة وإال فام أظنه يصل إىل هذا احلدف

   (1)بن سليامن وإن مل يكن حيتج به يف احلديث لكن ال ريب يف علمه بالتفسري وغريه(

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول يف هذا؟ 

ي نقل ما نقل من كتب  قلت: صدق يف هذا.. أما ما قاله ابن تيمية عن أن األشعر

املعتزلة املنحرفني عن مقاتل غري صحيح، فقد روى اخلطيب البغدادي عن أمحد بن سيار،  

وهو إمام املحدثني يف بلده أنه قال: )مقاتل مرتوك احلديث كان يتكلم يف الصفات بام ال  

   (2)حتل الرواية عنه(

بالتفسري مع أن ابن حبان قال: )كان  واألخطر من ذلك ثناء ابن تيمية عىل علمه 

يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان مشبها  يشبه الرب  

. وقال الذهبي: )ظهر بخراسان اجلهم  . (3) باملخلوقني وكان يكذب مع ذلك يف احلديث(

تل بن  بن صفوان ودعا إىل تعطيل صفات اهلل عز وجل.. وظهر يف خراسان يف قبالته مقا 

سليامن املفرس وبالغ يف إثبات الصفات حتى جسم وقام عىل هؤالء علامء التابعني وأئمة  

   (4)السلف وحذروا من بدعهم(

 لمنزهة ابن تيمية ل تبديع  ثالثا ـ  

 
 2/618( منهاج السنة 1)

 . 13/162( تاريخ بغداد 2)

 . 2/15( املجروحون 3)

 1/159( طبقات احلفاظ 4)
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بعد أن ساق اخللييل ما ساق من الشواهد والبينات كام ذكرته لكم قام الصنعاين،  

تأييد ابن تيمية ونرصته لكل من يشم فيه   –سيدي القايض  –وقال: بعد أن اتضح لكم 

رائحة التشبيه والتجسيم، بل اختصاره السنة يف املشبهة واملجسمة.. أريد أن أسوق لك  

 الدليل الثاين إن إذنت يل يف ذلك.

 أنت تعرف أين ال أسمع الدليل قبل أن أعرف وجه االستدالل به..  :قال القايض 

واضح، وأنتم معرش القضاة أعرف   –سيدي  –الصنعاين: وجه االستدالل به قال 

 . أليس الذي يربئ املتهم ويتهم الربيء متهام عندكم؟. الناس به

. وهو ما يقتضيه العقل.. بل ما يقتضيه النقل، فقد قال تعاىل:  .بىل  : قال القايض

َتان ا َوإِْثام  ُمبِين ا ﴿ يَئة  َأْو إِْثام  ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريئ ا َفَقِد اْحَتَمَل هُبْ
 [ 112]النساء:   ﴾َوَمْن َيْكِسْب َخطِ

بورك فيك سيدي القايض، وهذه اآلية ال تنطبق عىل أحد يف هذا   :الصنعاين قال 

ة وحيرتموهنم ويعظمون،  املجال انطباقها عىل ابن تيمية ومدرسته، فهم ينزهون املجسم

بينهام ينهالون عىل من ينزه اهلل ويقدسه بصنوف التضليالت والتبديعات والتكفريات..  

وسأنتدب لك شاهدين عدلني يدالن عىل موقف ابن تيمية من كل من يشم منه رائحة  

 التنزيه. 

وا  موقف ابن تيمية من العلامء الذين تورع  – سيدي القايض  –أما أوهلام، فيبني لكم 

أن يتكلموا يف اهلل بغري علم، فلذلك فوضوا علم ما تشابه إىل اهلل، ومل يدلوا فيها بآرائهم،  

 وهم من يطلق عليهم لقب )املفوضة( 

وأما الثاين، فيبني لك موقف ابن تيمية من العلامء املتكلمني الذي خافوا عىل عقول  

بقراءة كتبهم واتباعهم..   العوام من التجسيم والتشبيه الذي ينرشه من أوىص ابن تيمية

فلذلك راحوا يفرسون املتشاهبات بام ورد يف اللغة العربية، وبام له نظري يف الرتاث العريب  

 الشعري والنثري. 
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 موقف ابن تيمية املتشدد من املفوضة: ـ    1

 هات الشاهد األول.  :قال القايض 

وضة.. بل اعتربهم  الصنعاين: الشاهد األول هو موقف ابن تيمية املتشدد من املفقال  

من كبار العلامء والصاحلني، بل نسبه بعضهم   ذلكمن أهل البدع واإلحلاد مع أن القائلني ب

إىل السلف الصالح، ومع ذلك فإن ابن تيمية وبناء عىل موقفه من املخالف مل يرعو يف رميهم  

بكل أصناف التضليل، ومن ذلك قوله فيهم: )..فتبني أن قول أهل التفويض الذين  

  (1) حلاد(يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف من رش أقوال أهل البدع واإل

 التفت القايض إيل، وقال: هل حقا ما يقول؟ 

. سيدي.. وقد رأيته يف جمموع الفتاوى كعادته يف التنابز باأللقاب يطلق  . قلت: بىل 

عليهم )أهل التجهيل(، لقد قال فيهم: )..أما أهل التجهيل فهم كثري من املنتسبني إىل السنة  

 ما أنزل اهلل إليه من آيات الصفات..وال  واتباع السلف يقولون إن الرسول مل يعرف معاينَ 

  (2)السابقون األولون عرفوا ذلك...(

وقد سمعت من املعارصين يف زماين من ال يزال يردد قول ابن تيمية فيهم، ومن  

ذلك قول ابن عثيمني: )التفويض من رش أقوال أهل البدع.. وإذا تأملته وجدته تكذيبا   

  (3)للقرآن وجتهيال  للرسول(

أنا إىل اآلن مل أفهم السبب الذي جعلهم يتوقفون، كان يمكنهم أن   :قال القايض

 يفهموا املتشاهبات عىل ضوء املحكامت، ويفرسوا ذلك وفق ما تقضيه لغة العرب. 

الصنعاين: ليس األمر بتلك السهولة سيدي القايض.. فاللفظ الواحد قد حيتمل  قال  

 
 1/205( درء التعارض 1)

 5/34( جمموع الفتاوى 2)

 1/67املحارضات السنية  (3)
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معاين متعددة، فلذلك رأوا أن األسلم التوقف فيه    من حيث املجاز أو االستعارة أو الكناية 

 وإرجاء علمه إىل اهلل. 

وهم يف ذلك يستندون إىل ما ورد يف النصوص من احلذر من الكالم يف اهلل ويف كتابه  

سمع قوما  يتدارؤون فقال: هلك من كان قبلكم هبذا   بغري علم، ففي احلديث أن النبي 

 نزل كتاب اهلل يصدق بعضه بعضا ، فال ترضبوا بعضه  رضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض، وإنام 

  (1)بعضا ، ما علمتم منه فقولوا وما ال فكلوه إىل عامله(

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب   ﴿ تال قوله تعاىل:  ويف حديث آخر أن رسول اهلل 

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبِعُ  ا الَّ وَن َما  ِمنُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن   َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلمُ  َتْأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ نَا َوَما َيذَّ [، ثم قال: )فإذا رأيتم  7]آل عمران:  ﴾ آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ

  (2)الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عنى اهلل فاحذروهم(

م القايض، وقال: احلديثان واضحان جدا.. بل اآلية واضحة يف الداللة عىل  ابتس

 هذا املسلك.. فكيف غاب عليهم؟

الصنعاين: ستعرف ذلك عندما تسمع املحاكمة مجيعا.. فابن تيمية ومدرسته ال  قال 

مكان عندهم ملن خيالفهم.. فاملرء إما أن يكون معهم، وإما أن يشنوا عليه كل ألوان  

 احلروب. 

 لقد أعجبني هذا املسلك، فهال وضحت يل األسس التي يقوم عليها؟ : قال القايض

الصنعاين: لقد ذكر العلامء يف ذلك أسسا مجعها الغزايل يف كتابه )إجلام العوام  قال 

 عن علم الكالم(.. 

 
 . 46( خلق أفعال العباد 1)

 ( رواه البخاري ومسلم وغريمها.2)
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 أليس الغزايل من املتكلمني الذين يقولون بالتأويل؟ :قال القايض 

سواء كانوا من األشاعرة أو املاتريدية أو اإلمامية مل  الصنعاين: إن املتكلمني قال 

 يفرضوا عىل أتباعهم تأويالهتم، بل إهنم خيريوهنم بني التفويض أو التأويل. 

هذا هو العلم.. وهذه هي احلكمة.. فحدثني عن األسس التي يقوم   : قال القايض

 عليها التفويض. 

اليقني بتنزيه اهلل عز    (1)  تفويضالصنعاين: من األسس التي يقوم عليها القول بالقال  

ٌء َوُهَو   ﴿وجل وتعظيمه تصديقا  لقوله تعاىل يف اآلية الكريمة:   قال تعاىل:  َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ِميُع الَبِصري  [ 11]سورة الشورى: ﴾ السَّ

ومنها التصديق بام جاء يف القرآن الكريم وما وافقه من السنة الصحيحة، وأنه حق  

 عىل املعنى الذي أراده اهلل ورسوله.  

 ومنها االعرتاف بالعجز عن معرفة ذات اهلل عز وجل واإلحاطة بوصفه.  

ومنها السكوت عام سكت عليه الصاحلون، والكف عن السؤال عنه كام كفوا، وأن  

 .  ال نخوض فيه

ومنها اإلمساك عن الترصف يف تلك األلفاظ. فنمسك عن تفسريها بلغة أخرى،  

ألن من األلفاظ العربية ما ال يطابقها يف غري العربية، ويف اللغة العربية تراكيُب لغويٌة تدل  

 عىل معان ال تدل عليها برتمجة ألفاظها..  

مْحَ ﴿وهكذا نمسك عن ترصيفها فال نقول يف قوله تعاىل:     ﴾ُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوىالرَّ

[، هو املستوي عىل العرش ألن الفعل يدل عىل استواء مرتبط بزمان، واسم  5]سورة طه: 

الفاعل ليس كذلك ففي مثل هذا الترصيف زيادُة معنى ربام ال يكون مرادا  يف اللفظ  

 الوارد..  

 
 84-64( انظر إجلام العوام حلجة اإلسالم الغزايل 1)
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تشابه حني  ونمسك عن جتميع ماتفرق من هذه األلفاظ، كام يفعل زعامء مدرسة امل

جيمعون يف كتاب واحد أخبارا  حتت باب خصوه إلثبات اليد، وخصوا بابا  إلثبات الرجل،  

 وبابا  إلثبات الوجه، فقوي بذلك اإلهيام وغَلب احلس.  

ونمسك عن جتريد اللفظ عن سياقه وسباقه ألن كل كلمة سابقة والحقة تؤثر يف  

[،  18]سورة األنعام:  ﴾ُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدهِ وَ ﴿إفهام املراد فإذا بلغنا قول اهلل عز وجل:  

فال جيوز أن نقول: )هو فوق عباده(، ألن لفظ القاهر قبله يشري إىل فوقية الرتبة والقهر، كام  

[، ونزُع لفِظ  127]سورة األعراف: ﴾َوإِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُرون ﴿ قال تعاىل عىل لسان فرعون: 

لذي حيتمله السياق احتامال  قويا  ويوهم فوقية  غرَيها مل يكن لُيفطن  القاهر يعطل هذا املعنى ا

َوُهَو  ﴿إليها لوال هذا التجريد عن السياق، بل قولنا: )القاهر فوق غريه( ليس كقولنا: 

، ألن ذكر العبودية مع كونه موصوفا  بأن القاهَر فوقه يؤكد فوقية  ﴾ اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدهِ 

 السيادة والقهر. 

 التفت القايض إيل، وقال: هل لديك ما تقول؟ 

. سيدي القايض.. فقد رأيت بعض أصحاب ابن تيمية من املدرسة  .: أجل قلت

 السلفية يذكر يل أهنم يفوضون.. فام أدري ما وجه صحة هذا؟

. هم يذكرون عن أنفسهم هذا.. ولكنهم ال يعنون به تفويض  .الصنعاين: أجل قال 

 ويض التجسيم والتشبيه. التنزيه، بل يريدون به تف 

 وما الفرق بينهام؟  :قال القايض 

الصنعاين: املنزه ينطلق من تقديس اهلل عن احليز واحلدود وكل ما له عالقة  قال 

باألجسام، ويفوض حتديد املراد باملتشاهبات إىل اهلل.. أما املجسم، فهو يفوض يف الكيفية  

 مقوالت غريبة عجيبة. واحلجم واملقدار.. وقد أدى هبم ذلك إىل 

سأرضب لك مثال عن رجل من معارصيك هو من أشهر تالميذ ابن تيمية  
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واملخلصني له.. إنه ابن عثيمني الذي قال: )نصوص الصفات جتري عىل ظاهرها الالئق  

باهلل تعاىل بال كيف، وهذه القاعدة جتري عىل كل فرد من أفراد النصوص وإن مل ينصوا عليه  

ا أن نخرج عنها نصا  واحدا  إال بدليل عن السلف أنفسهم. ولو قلنا إنه  بعينه، وال يمكنن

 .(1)البد أن ينصوا عىل كل نص بعينه مل يكن هلذه القاعدة فائدة(

لقد طبق هذه القاعدة عىل ما ورد يف النصوص من وصف اهلل بامللل، فقال: )إذا كان  

كمثل مللنا، بل هو ملل ليس فيه يشء  هذا احلديث يدل عىل أن هلل ملال  فإن ملل اهلل ليس 

   (2)من النقص... فإنه ملل يليق به عز وجل(

وطبقها عىل ما ورد يف النصوص من وصف اهلل باهلرولة، فقال: )صفة اهلرولة.. فال  

تستوحش يا أخي من يشء أثبته اهلل تعاىل لنفسه، واعلم أنك إذا نفيت أن يأت هرولة  

  (3)أن يقال إن اهلل ال يأت هرولة ويف هذا ما فيه( فسيكون مضمون هذا النفي صحةَ 

بل إهنم جتاوزوا ذلك، وإمعانا يف اإلثبات يف تصورهم راحوا يرصحون بإثبات  

الكيفية، يقول ابن عثيمني: )السلف ال ينفون الكيف مطلقا  ألن نفي الكيف مطلقا  نفي  

وقد تكون جمهولة، وكيفية   للوجود، وما من موجود إال وله كيفية لكنها قد تكون معلومة

ذات اهلل تعاىل وصفاته جمهولة لنا.. وعىل هذا فنثبت له كيفية ال نعلمها.. ونفي الكيفية عن  

االستواء مطلقا  هو تعطيل حمض هلذه الصفة ألنا إذا أثبتنا االستواء حقيقة لزم أن يكون له  

  (4)كيفية وهكذا يف بقية الصفات( 

يدركون أن إثباب الكيفية يستلزم بالرضورة الكمية والشكل  فهل كانو    :قال القايض 

 واحلجم ونحو ذلك؟

 
 1/185( جمموع فتاوى ابن عثيمني 1)

 2/370وانظر صفة امللل يف إبطال التأويالت  1/174جمموع فتاوى ابن عثيمني   (2)

 172/ 1فتاوى ابن عثيمني ( جمموع 3)

 1/232وانظر املحارضات السنية البن عثيمني  1/194( جمموع فتاوى ابن عثيمني 4)
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الصنعاين: أجل.. وقد رصح ابن تيمية بذلك، فقال جوابا للمعرتضني عىل نفي  

الكيفية: )..وأما قوله )الكيفية تقتيض الكمية والشكل(، فإنه إن أراد أهنا تستلزم ذلك  

 أرادوا الصفات التي ختصه كام تقدم، وإذا كان هذا  فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إنام

مستلزما  للكمية فهو الذي يذكره املنازعون أنه ما من موصوف بصفة إال وله قْدر خيصه،  

وأكثر أهل احلديث والسنة من أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهلل وغريهم ال ينفون ثبوت  

معلوم أن املوجود ُينظر يف نفسه ويف  الكيفية يف نفس األمر بل يقولون ال نعلم الكيفية.. و

صفته ويف قدْره، وإن كان اسم الصفة يتناول قْدره ويستلزم ذاته أيضا ، فإذا ُعلم برصيح  

العقل أنه ال بد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز هبا وال بد له من صفات ختتص به ال  

  (1) يرشكه فيها أحد فيقال وكذلك قدره(

 تشدد من املؤولة: ـ موقف ابن تيمية امل   2

 عرفنا الشاهد األول.. فهات الشاهد الثاين.  :قال القايض 

الشاهد الثاين هو موقف ابن تيمية املتشدد من املؤولة الذين حيملون   قال الصنعاين: 

 األلفاظ عىل املعاين التي تقصدها العرب يف كالمها إذا قبول ظاهر اللفظ. 

 ما الذي تقصد بذلك؟ :قال القايض 

[، فإننا  67]التوبة:    ﴾َنُسوا اهللََّ َفنَِسَيُهمْ   ﴿عاين: عندما نقرأ قوله تعاىل مثال:  الصنقال  

لو أخذنا بظاهر اللفظ نكون قد اهتمنا اهلل بصفة من صفات النقص، وهي النسيان، واهلل  

]مريم:    ﴾َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا  ﴿ تعاىل أخربنا يف القرآن الكريم أن اهلل ليس نسيا، قال تعاىل: 

[، ولذلك اعتربنا اآلية األخرية حمكمة ألهنا تصف اهلل بوصف كامل، واعتربنا األخرى  64

 متشاهبة، ألن ظاهرها يدل عىل نقص، ولذلك نحتاج إىل تأويلها لتتناسب مع املحكم. 

 فهمت ذلك.. ولكن بأي حجة خيرجون باللفظ عن ظاهره؟ :قال القايض 

 
 1/347( بيان تلبيس اجلهمية1)
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َساٍن َعَريِبٍّ ُمبنٍِي ﴿ القرآن الصنعاين: لقد أنزل اهلل تعاىلقال 
[،  195]الشعراء:  ﴾بِلِ

وهذا يقتيض أن يستعمل القرآن الكريم كل األساليب التي تستعملها العرب يف كالمها..  

 ومنها هذا األسلوب املعرب عنه باملجاز والكناية ونحوها. 

 فهال وضحت يل اآلية بحسب الرؤية التأويلية.  :قال القايض 

الصنعاين: من األمثلة عىل ذلك قول ابن عاشور يف اآلية: )والنسيان منهم  قال 

مستعار لإلرشاك باهلل، أو لإلعراض عن ابتغاء مرضاته وامتثال ما أمر به، ألن اإلمهال  

واإلعراض يشبه نسيان املعرض عنه.. ونسيان اهلل إياهم مشاكلة أي حرمانه إياهم مما أعد 

  (1)نسيان عند قسمة احلظوظ(للمؤمنني، ألن ذلك يشبه ال

 هذا واضح ومنطقي.. فهل اعرتض ابن تيمية عىل هذا املسلك؟  :قال القايض 

الصنعاين: ليته اعرتض فقط.. لقد محل املؤولة الويالت.. بل رماهم بكل ما  قال 

  -سولت له نفسه من صنوف التبديع والتضليل.. وهو إمعانا يف التقية يسب اجلهمية 

فيتصور املغفل أنه يقصد تلك الفرقة التي اندثرت، مع أنه يقصد جمموع  بدهلم،  -أحيانا 

 األمة من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وزيدية وإمامية..  

 هال رضبت يل أمثلة عىل ذلك.  :قال القايض 

من ذلك قوله: )ثم عامة هذه الشبهات التي يسموهنا دالئل إنام   الصنعاين: قال 

واغيت املرشكني أو الصابئني، أو بعض ورثتهم الذين  تقلدوا أكثرها عن طواغيت من ط

َفاَل َوَربَِّك  ﴿ُأمروا أن يكفروا هبم، مثل فالن وفالن، أو عن من قال كقوهلم لتشابه قلوهبم 

َّا َقَضْيَت  ا ممِّ ياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف َأنُفِسِهْم َحَرج 
ُموَك فِ  َوُيَسلُِّموا  اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ

يام  
  (2)[(65]النساء:  ﴾ َتْسلِ

 
 (.255/ 10(  التحرير والتنوير )1)

 (228(  الفتوى احلموية الكربى )ص: 2)
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فهو يرجع كل ما كتبه العلامء يف فهم النصوص وفق اللغة العربية، هربا من  

 مقتضياهتا التي تنسب النقص إىل اهلل إىل كوهنم أخذوها من املرشكني. 

التعطيل يف  مقالة  -ويف نص آخر يرجع ذلك إىل اليهود، فيقول: )وأصل هذه املقالة 

إنام هو مأخوذ عن تالمذة اليهود.. فإن أول من حفظ عنه أنه قال: ليس اهلل عىل    -الصفات  

وأخذها    هو اجلعد بن درهم -ونحو ذلك  -العرش حقيقة، وأن)استوى( بمعنى استوىل 

  (1)عنه اجلهم وأظهرها فُنسبت مقالة اجلهمية إليه(

طلوها ليس هي قدرة اهلل أو علمه أو  والصفات التي يزعم ابن تيمية أن هؤالء ع

 . وإنام يقصد صفات التجسيم كاليد والساق والرجل والقعود واجلري واهلرولة..  . حياته

ولكن كيف تعامل مع املحكم الذي يتناقض مع املتشابه الذي حذر   :قال القايض

َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن  ﴿من تأويله.. ما موقفه مثال من اآليات التي تفيد املعية، كقوله تعاىل مثال: 

 [ 4]احلديد:   ﴾ َما ُكنُْتْم 

الصنعاين: هو يف هذه احلالة يؤولة كل املحكامت التي تتناقض مع مقتضيات  قال 

التجسيم.. ولكنه من باب االحتيال يسميه تفسريا ال تأويال.. يقول يف ذلك مثال: )ذلك  

كلمة )مع( يف اللغة إذا أطلقت  . وذلك أن .أن اهلل معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة 

فليس ظاهرها يف اللغة إال املقارنة املطلقة؛ من غري وجوب مماسة أو حماذاة عن يمني أو  

شامل؛ فإذا قيدت بمعنى من املعاين دلت عىل املقارنة يف ذلك املعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسري  

ته لك؛ وإن كان فوق رأسك.  والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا املتاع معي ملجامع

 (2)فاهلل مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة(

 ولكن هذا هو عني التأويل.  :قال القايض 

 
 .    2/17( األسامء والصفات 1)

 (. 103/ 5(  جمموع الفتاوى )2)
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الصنعاين: أجل.. فالنتيجة نفسها.. ولو أن ابن تيمية ريض من خصومه الذي  قال 

 يبيح لغريه. كفرهم ما ريض لنفسه النتفى اخلالف بينهام، ولكنه يبيح لنفسه ولطائفته ما ال 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت؟

. ومن األمثلة التي هي اآلن أمامي قوله يف تفسري قوله تعاىل:  .أجل سيدي قلت: 

[: )هو قرب ذوات املالئكة وقرب علم اهلل؛  16]ق:    ﴾ َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ ﴿

ريد؛ فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إىل بعضه من  فذاهتم أقرب إىل قلب العبد من حبل الو

. وقال: )وأما من ظن أن املراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد إذ أن  .(1)بعض(

  (2) ذاته أقرب فهذا يف غاية الضعف(

وهذا هو التأويل بعينه، ألن ظاهر اللفظ يدل عىل إسناد القرب إىل اهلل عز وجل،  

فظ عن ظاهره. فلم ال يقال يف هذا الرصف إنه تعطيل ملا  وتفسريه بقرب املالئكة رصٌف لل

وصف اهلل تعاىل به نفسه؟ ومل ال يقال: التقرب معلوم والكيف جمهول واإليامن به واجب؟  

[ أي مالئكته أو  22]الفجر:  ﴾َوَجاَء َربَُّك ﴿وما الفرق بني هذا وبني تأويلنا لقوله تعاىل: 

 ؟(3)أمره

 حتديد الذات واألفعال ابن تيمية و رابعا ـ  

بعد أن ساق الصنعاين من األدلة ما ساق مما ذكرته لكم قام اهلندي، وقال: بعد أن  

ما ذكره ابن تيمية يف حكم املخالفني له من املنزهة سواء   –سيدي القايض  – اتضح لكم 

كانوا من املفوضة أو املؤولة اسمح يل أن أحدثك عن بعض الشواهد التي تدل عىل جتسيمه  

 لربه، وحتديده له ذاتا وصفات وأفعاال.

 
 ( 129/ 5(  جمموع الفتاوى )1)

 . 2/349(  جمموع الفتاوى 2)

 (  انظر: الفكر التجسيمي.3)
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 قبل أن تسوق ذلك يل اذكر يل وجه االستدالل به..   :قال القايض 

واضح، وهو أن ابن تيمية مل يكتف   –سيدي  –وجه االستدالل به قال اهلندي: 

بنرصه املجسمة واملشبهة، ومل يكتف بالطعن يف املخالفني له، بل راح هو أيضا بكل ما أوت  

نظر للتجسيم والتشبيه، وحياول أن يضفي عليهام صفة القبول.. وأحسب أنه لوال  من قوة ي

جهود ابن تيمية يف ذلك النطمس التجسيم والتشبيه، وملا بقي له وجود، ألن كل الكتب  

التي سبقته كانت تورد الروايات املتهافتة يف ذلك، وكان جمرد قراءهتا يكفي للنفور منها..  

يلمعها ويقدمها للمسلمني بصفة تبدو يف ظاهرها مقبولة، ولكن   لكن ابن تيمية حاول أن

 باطنها تفوح منه روائح الوثنية املقيتة. 

 فهلم بام تريد أن تديل به من أدلة عىل ذلك.  :قال القايض 

بناء عىل تقسيمهم ما يسمونه صفات اهلل إىل قسمني: قسم مرتبط  قال اهلندي: 

شاهدين لكل قسم منهام، لرتى بعينك مبلغ   بالذات، وقسم مرتبط باألفعال، فسأجلب

 التجسيم والتشبيه فيهام مجيعا. 

 موقف ابن تيمية مما يسمونه صفات الذات: ـ    1

 هات الشاهد األول.  :قال القايض 

الشاهد األول هو موقف ابن تيمية مما يسمونه صفات الذات..  قال اهلندي: 

هلل من اليد والساق والرضس واحلقو  ويقصدون هبا ما ورد يف األخبار من إضافات ترتبط با 

 وغريها.. 

هل يمكنك أن تورد لنا بعض ما يف كتب ابن تيمية من هذا حتى نتبني    :قال القايض

 صحة ما قلت. 

 توضح لك هذا أتم توضيح.  ة أمثلة سبع –سيدي  –سأورد لك قال اهلندي: 

 : املثال األول 



156 

 

 . املثال األولفهات  :قال القايض 

املنطلق الفكري الذي ينطلق منه ابن تيميه يف جتسيمه    و هو ،  املثال األول قال اهلندي:  

وتشبيهه، فهو يرى أن اهلل سبحانه وتعاىل ما دام قد أعطى لعباده بعض الكامالت احلسية،  

فهو أوىل أن يتصف هبا، لقد قال يوضح ذلك: )كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكامل  

وأحرى به منه ألنه أكمل منه وألنه هو الذي أعطاه ذلك الكامل،   فاخلالق أحق به وأوىل

فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه...وعىل هذا فجميع األمور الوجودية املحضة يكون  

 (1)الرب أحق هبا ألن وجوده أكمل وألنه هو الواهب هلا فهو أحق باتصافه هبا(

املسلمني، فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل بصفات  وإىل هنا فإن املعنى مقبول عند مجيع 

الكامل من عباده، ولكن ابن تيمية ال يقصد ذلك فقط، بل يقصد التجسيم وما يقتضيه  

التجسيم، فقد قال بعد ذلك الكالم املقبول بانيا عليه: )وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن  

الصفة والقدر ما استحق به إال  كون املوجود قائام  بنفسه أو موصوفا  أو أن له من احلقيقة و

يكون بحيِث غريه وأن ال يكون معدوما  بل ما أوجب أن يكون قائام  بنفسه مبايبا  لغريه  

وأمثال ذلك هو من األمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار عىل هذا الرصاط  

إىل املعدوم فهو   املستقيم، فكل ما كان أقرب إىل الوجود كان إليه أقرب وكلام كان أقرب

 (2) عنه أبعد(

وبذلك فإن ابن تيمية يقع يف التشبيه املحض، ألنه يتصور أن الكامل يف احتياج  

 الذات إىل حيز ومقدار وأعضاء وغري ذلك مع أن الكامل احلقيقي ال يقتيض ذلك.. 

 إيل، وقال: ما تقول فيام أورد؟  القايضالتفت 

كالمه واضح يف ذلك، وقد أورد بعض الباحثني   - سيدي القايض  – أجل قلت: 

 
 (350/ 2(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)

 328-327(  بيان تلبيس اجلهمية 2)
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املعارصين قول ابن تيمية: )يقال أما احلدوث أو ما يستلزم احلدوث فال جيوز أن يكون هو  

علة لألمر الوجودي ألن ذلك مستلزم للعدم، وما يستلزم العدم ال جيوز أن يكون علة  

خيتص باملوجودات دون املعدومات إال  لألمر الوجودي فال يعلل األمر الوجودي الذي 

 (1) بأمر وجودي خيتص باملوجودات(

ثم علق عليه بقوله: وبذلك يكون قد أثبت أحقيته بكل صفة وجودية يوصف هبا  

املخلوق ومن بني هذه الصفات الوجودية التي أثبتها ما نص عليه، فنص عىل وصفه بام 

ي استحق به أن ال يكون بحيث غريه..  للموجود من القيام باملحل واتصافه باملقدار الذ

ونص عىل اعتبار الغائب بالشاهد ووصف هذا بالرصاط املستقيم.. ونص عىل أن كل ما  

ِميُع   ﴿ كان أقرب إىل الوجود كان إليه أقرب أما قوله تعاىل:  ٌء َوُهَو السَّ َليَْس َكِمْثلِِه يَشْ

وبني كل موجود فقد غدا مما ال   [ الذي يبعد أدنى مشاهبة بينه11]الشورى:  ﴾ اْلَبِصرُي 

 .(2)نعلمه من الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون

 :  املثال الثاين 

 . املثال الثاينإىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

أن ابن تيمية رأى أنه ال يمكن أن يمرر التجسيم   وه  املثال الثاينقال اهلندي: 

واجلوارح التي يطلق عليها صفات إال بإقناع أتباعه بأن اهلل تعاىل  ومقتضياته من األعضاء 

يمكن أن يكون مركبا، وذلك ردا عىل املنزهة الذين يستدلون عىل كون اهلل واحدا من مجيع  

 الوجوه، فينفون عنه الكم املنفصل والكم املتصل. 

ه.. فام الذي  لقد ذكرت يف البينات السابقة أن هذا قول املجسمة من قبل  :قال القايض 

 أضافه ابن تيمية؟

 
 374- 2/373( املصدر السابق 1)

 (  انظر: الفكر التجسيمي.2)
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صدقت سيدي.. ولكن ابن تيمية مل يكتف باآلثار الواردة يف ذلك، بل  قال اهلندي: 

يطعمها باجلدل العقيل الذي خيتلط فيه احلق بالباطل، وخاصة عىل من مل   -كعادته  –راح 

 يتمرس يف صناعة الكالم. 

طالق القول بأن الصفة بعض  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عند بيان اخلالف يف إ

املوصوف وليست غريه، فقد قال: )وأما إطالق القول بأن الصفة بعض املوصوف وأهنا  

ليست غريه فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكالم وفرساهُنم. وإذا ُحقق األمر يف كثري  

بل   من هذه املنازعات مل جيد العاقل السليم العقل ما خيالف رضورة العقل لغري غرض، 

كثري من املنازعات يكون لفظيا  أو اعتباريا  فمن قال إن األعراض بعض اجلسم أو أهنا  

ليست غريه، ومن قال إهنا غريه يعود النزاع بني حمققيهم إىل لفٍظ واعتبار واختالِف  

، كام قد أوضحنا ذلك يف بيان تلبيس اجلهمية الذي  ( اصطالٍح يف مسمى )بعض( و)غري

الرازي يف نفي الصفات اخلربية، وبنى ذلك عىل أن ثبوهتا يستلزم افتقار  وضعه أبو عبد اهلل 

الرب تعاىل إىل غريه وتركيبه من األبعاض وبينا ما يف ذلك من األلفاظ املشرتكة املجملة..   

فهذا إن كان أحد أطلق البعض عىل الذات وغريه من الصفات وقال إنه بعض اهلل وأنكر  

 (1) املوصوف مطلقا(ذلك عليه ألن الصفة ليست غري

ومل يكتف هبذا، بل راح ينقل عن سلفه ما يبني أنه يمكن أن يطلق عىل صفات اهلل  

لفظ البعض.. ولفظ الصفات عنده وعند مدرسته ال يعني ما نعرفه من صفات كالكرم  

والرمحة والقدرة ونحوها.. بل تعني أيضا الرجل والساق واليد والوجه ونحوها.. وهو ال  

عليها تسمية )أعضاء أو جوارح( لعدم ورود النص يف ذلك فقط، وإال فإن كالمه يف  يطلق  

 الصفات يقتضيها.. 

ومن اآلثار التي استدل هبا عىل ذلك قوله: )وقد ذكر القايض أبو يعىل يف كتاب  

 
 . 92-5/85( الفتاوى الكربى 1)
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إبطال التأويالت ألخبار الصفات ما رواه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل..عن عكرمة قال: )إن  

: أما قوله  -أي أبو يعىل   –راد أن خيوف عبادة أبدى عن بعضه إىل األرض(.. ثم قال  اهلل إذا أ

أبدى عن بعضه فهو عىل ظاهره وأنه راجع إىل الذات إذ ليس يف محله عىل ظاهره ما حييل  

 (1)صفاته وال خيرجها عام تستحق(

بقا،  أليس هذا الذي نقل عنه هو نفسه أبو يعىل الذي ذكرمتوه يل سا  :قال القايض 

 وذكرتم حتذير العلامء من كتابه؟

. سيدي.. وابن تيمية يقرر ما يقول.. بل إنه يتجاوزه أحيانا، فيعترب  .بىل قال اهلندي:  

 أبا يعىل مقرصا يف التجسيم الكامل، بل يعتربه من املفوضة. 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت يف هذا؟

  مل  يف الصفات يقتيض هذا حتى ولو قلت: ليس لدي ما أقول.. فكالم ابن تيمية 

 يرصح به.. لكنه بسبب جدله مع املتكلمني رصح به، وحاول أن يربهن عليه. 

 :  املثال الثالث 

 . املثال الثالثإىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

بني لك سيدي كيفية فهمه للنصوص، فهو دائام ينظر إليها  ي  املثال الثالث قال اهلندي:  

 ظرة جتسيمية، ويغلب التجسيم فيها عىل التنزيه إذا تنازعا.. ن

ومن األمثلة عىل ذلك أنه يف مواضع كثرية من كتبه وضع صفة هلل اسمها اإلصبع،  

وجعلها من مقتضيات العقيدة يقول يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم  

القلوب بني أصبعني من أصابع   الكالمية(: )وندين اهلل عز وجل بأنه يقلب القلوب، وأن 

  (2)اهلل عز وجل، وأنه عز وجل يضع السموات عىل إصبع، واألرضني عىل إصبع(

 
 . 92-5/85( الفتاوى الكربى 1)

 (112/ 1(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )2)
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من أين استنبط أن اهلل عز وجل يضع السموات عىل إصبع،   –سيدي  –هل تعلم 

 واألرضني عىل إصبع؟ 

 أجبني من أين استنبطه؟  :قال القايض 

صحيح البخاري سأقرأه عليك لرتى هل  استنبطه من حديث ورد يف قال اهلندي: 

 حقا يدل عىل ما فهمه منه أم ال؟

فقال: )يا حممد إن اهلل يمسك السموات    ينص احلديث عىل أن هيوديا  جاء إىل النبي  

عىل إصبع، واألرضني عىل إصبع، واجلبال عىل إصبع، والشجر عىل إصبع، واخلالئق عىل  

َوَما َقَدُروا  ﴿حتى بدت نواجذه، ثم قرأ:    هلل  أنا امللك، فضحك رسول ا  : إصبع، ثم يقول

اٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحانَ  اَمَواُت َمْطِويَّ ا َقبَْضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ ُه َوَتَعاىَل  اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَْرُض مَجِيع 

ُكوَن   (1) [(67]الزمر:    ﴾َعامَّ ُيرْشِ

ذا احلديث، وبنوا عليه أصوهلم الكثرية،  فابن تيمية ومدرسته الذين افتتنوا هب

 ضحك تصديقا لليهودي، فهل ترى ذلك سيدي؟  تصوروا أن رسول اهلل 

ضحك استخفافا  من هذا   . ال أرى ذلك.. بل أرى أن النبي . ال : قال القايض 

، فإذا كانت األرضون  أي عقل القول الذي متجه األسامع، وال ختفى ركاكته وهتافته عىل 

عىل إصبع، فكيف تكون اجلبال عىل إصبع غريه، ثم يكون الشجر عىل إصبع آخر، واملاء  

 ؟ (2)عىل إصبع، وكل ذلك من األرض

روا اهلل حق قدره بعد هذا  قلت: باإلضافة إىل ذلك فاآلية ترصح بأهنم مل يقد

الوصف، وأنه تعاىل عام يرشكون.. واآلية فوق ذلك ختالف ظاهر خرب اليهودي، فأين طوي  

السموات بيمينه من جعلها عىل أحد األصابع؟ وكذلك األرض مجيعها بام فيها من جبال  

 
 (  رواه البخاري.1)

 (  انظر: الفكر التجسيمي.2)
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ا َقبَْضتُ ﴿وشجر وماء أين جعُلها عىل أصابع من قوله تعاىل:    ﴾ُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ َواأْلَْرُض مَجِيع 

 [؟  67]الزمر:  

 ما يقول املنزهة يف هذه اآلية؟  :قال القايض 

لقد قال ابن عاشور يف اآلية الكريمة: )القبضة مستعارة للتناول  قال اهلندي: 

استعارة ترصحيية، والقبضة تدل عىل متام التمكن من املقبوض، وأن املقبوض ال ترصف له  

ىل تعطيل حركة األرض وانقامع مظاهرها إذ تصبح يف عامل اآلخرة  وال حترك.. وهذا إيامء إ 

شيئا موجودا ال عمل له وذلك بزوال نظام اجلاذبية وانقراض أسباب احلياة التي كانت متد  

املوجودات احلية عىل سطح األرض من حيوان ونبات.. واليمني: وصف لليد وال يد هنا  

 (1)باليد اليمني( وإنام هي كناية عن القدرة ألن العمل يكون

 هال وضحت يل أكثر.  :قال القايض 

ألسنا نقول يف أحاديثنا: زمام األمور بيدي.. وأن فالن يمسك بجميع  قال اهلندي: 

 القضايا.. ونحو ذلك؟ 

 . وخاصة نحن يف القضاء نقوله كثريا. .بىل  :قال القايض 

مهم.. فقد  فاآلية جاءت بلسان عرب.. وهم يذكرون هذا كثريا يف كالقال اهلندي: 

 قال شاعرهم مثال: 

 يتناولت منها حاجتي بيمين        وملا رأيت الشمس أرشق نورها 

 فهمت املعنى.. فعد بنا إىل ابن تيمية وحزبه ما فهموا من احلديث؟  :قال القايض 

لقد افتتن ابن تيمية وسلفه وخلفه بذاك احلديث افتتانا عظيام حتى  قال اهلندي: 

أصول الدين.. ولذلك اعتربوه من األحاديث الدالة عىل صفات اهلل عز  اعتربوه أصال من 

 وجل مع أن ظاهره إثبات اجلوارح واألعضاء هلل تعاىل. 

 
 (.62/ 24(  التحرير والتنوير )1)
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كان   فهذا ابن تيمية يقول كالما خطريا ليس يف التجسيم فقط، بل يف كون النبي 

ا، لقد قال:  يستمع ألحاديث اليهود، ويصدقها، ثم يأتيهم باآليات التي تدل عىل ما قالو

)وكان اليهود إذا ذكروا بني يديه أحاديث يف ذلك يقرأ من القرآن ما يصدقها كام يف  

)إن اهلل يوم القيامة يمسك   :الصحيحني عن عبد اهلل بن مسعود أن هيوديا  قال للنبي 

 (1) السموات عىل إصبع..(

أكرب شبهة   اخلطورة التي يؤدي إليها هذا الكالم؟ إنه   – سيدي القايض  –هل رأيت 

 أخذ دينه من أهل الكتاب من قبلنا.  يستند إليها من يزعم أن رسول اهلل 

 فهل فهموا من اإلصبع أهنا اإلصبع احلقيقة؟  :قال القايض 

أجل سيدي.. بل اعتربوا هذا الفهم هو السنة، وأن ما عداه تعطيل  قال اهلندي: 

: )اعلم أنه غري  - ه النصوصكعادته مع أمثال هذ – وضالل وكفر.. فهذا أبو يعىل يقول 

ممتنع محُل اخلرب عىل ظاهره وأن اإلصبع صفة ترجع إىل الذات وأنه جتوز اإلشارة فيها  

، بل إنه نقل روايتني عن اإلمام أمحد األوىل أنه أشار بأصابعه وهو حيدث هبذا   (2)بيده(

يث به وقال:  احلديث، وذلك تشبيه حمض، والثانية أنه أنكر عىل من أشار بيده عند التحد

قطعها اهلل ثم ترك جملسه، ومجع القايض بني الروايتني فقال: )وهذا حممول عىل أنه قصد  

  (3) التشبيه، واملوضع الذي أجازه مل يقصد ذلك(

وهذا حممد بن عبد الوهاب يقول معلقا عىل احلديث:)هذا احلديث فيه مسائل منها  

 (4) تأولوها( أن هذه العلوم وأمثاهُلا باقية عند اليهود مل ي 

وقد علق عليه ابن عثيمني بقوله: )كأنه يقول إن اليهود خري من أولئك املحرفني هلا  

 
 7/96( درء التعارض 1)

 . 1/322( إبطال التأويالت 2)

 324- 1/323( إبطال التأويالت  3)

 .392( انظر القول املفيد عىل كتاب التوحيد 4)
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ألهنم مل يكذبوها ومل يتأولوها، وجاء قوم من هذه األمة، فقالوا ليس هلل أصابع، وأن املراد  

  (1)هبا القدرة، فكأنه يقول اليهود خري منهم يف هذا وأعرُف باهلل منهم(

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

قلت: صدق سيدي.. وقد تأملت كالمهم يف هذا، وهو ال يدل إال عىل التجسيم  

املحض، وقد قرأت لبعض املتأخرين قوله: )ومن أثبت األصابع هلل فكيف ينفي عنه اليَد  

   (2)واألصابُع جزء من اليد(

هود، وذكرهم أن رسول اهلل  والعجب ليس يف هذا فقط سيدي، وإنام يف تعظيمهم للي

   كان جيلس إليهم، ويستفيد منهم، وهو الذي ورد عنه التحذير من سامعهم.. اسمع ما

، وكأنه يشك فيام أنزل اهلل إليه  يقول ابن العثيمني سيدي لتدرك تصورهم لرسول اهلل 

: )سبب الضحك  حتى يأت اليهود ويطمئنوه، لقد قال مفرسا سبب ضحك رسول اهلل 

رسوره حيث جاء يف القرآن ما يصدق ما وجد هذا احلرب يف كتابه ألنه ال شك أنه إذا   هو

يعلم علم اليقني   وإن كان الرسول  ،سوف يرس به جاء ما يصدق القرآن فإن الرسول 

 (3)أن القرآن من عند اهلل لكن تضافر البينات مما يقوي اليشء( 

 :  املثال الرابع 

املثال  إىل اهلندي، وقال: وعيت هذا، وأدركت خطورته.. فهات  القايض التفت 

 . الرابع

بني لك سيدي كيف حول ابن تيمية اآليات التي تتحدث  ي  املثال الرابعقال اهلندي:  

عن املرشكني وضعف أصنامهم إىل آيات تقرر صفات اهلل سبحانه وتعاىل، وهي آيات  

 
 .392( انظر القول املفيد عىل كتاب التوحيد 1)

 89( انظر تعليق حممد اهلراس عىل هامش التوحيد 2)

 . 363( القول املفيد عىل كتاب التوحيد البن عثيمني 3)
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ا َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ   ﴿كثرية، أكتفي لك بقوله تعاىل:  ُشوَن هِبَ
ا َأْم هَلُْم َأْيٍد َيْبطِ َأهَلُْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن هِبَ

وَن  َكاَءُكْم ُثمَّ كِيُدوِن َفاَل ُتنْظُِرونِ ُيْبرِصُ ا َأْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا ُقِل اْدُعوا رُشَ   ﴾ هِبَ

 [، فقد حوهلا ابن تيمية إىل آية تفيد التجسيم والتشبيه. 195]األعراف:  

 كيف ذلك، واآلية تتحدث عن األصنام؟  :قال القايض 

ها أهنا تشري إىل أوصاف اهلل تعاىل، فقد  أجل.. ولكن ابن تيمية فهم منقال اهلندي: 

قال تعليقا عليها: )وللناس يف هذه اآلية قوالن: أحدمها: أنه وصفهم هبذه النقائص ليبني  

أن العابد أكمل من املعبود.. الثاين: أنه ذكر ذلك ألن املعبود جيب أن يكون موصوفا بنقيض  

ه يف آية العجل. فال يكون فيه  هذه الصفات فإن قيل بالقول األول أمكن أن يقال بمثل

تعرض لصفات اإلله؛ وإن قيل بالثاين: وجب أن يتصف الرب تعاىل بام نفاه عن األصنام..  

 (1)ووجب أن يوصف اهلل عز وجل بام جاء به الكتاب والسنة من األيدي وغريها(

 ما يعني بقوله هذا؟ :قال القايض 

هلا أرجل متيش هبا، فاهلل البد أن  هو يعني أنه ما دامت األصنام ليست قال اهلندي: 

تكون له هذه األرجل.. وما دامت ليست هلا آذان تسمع هبا.. فاهلل البد أن تكون له آذان..  

 وهكذا.

 إن هذا جتسيم حمض.  :قال القايض 

لقد ورث ابن تيمية هذا من أسالفه ممن يسميهم أهل احلديث، فقد قال  قال اهلندي:  

هلل عز وجل وإن رغمت أنوف املعطلة الذين يكفرون   ابن خزيمة: )باب إثبات الرجل

قال اهلل عز   بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه يف حمكم تنزيله وعىل لسان نبيه 

ا َأْم هَلُْم َأْيٍد َيْبطُِشوَن    ﴿وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون اهلل:   َأهَلُْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن هِبَ

َكاَءُكْم ُثمَّ كِيُدوِن فَ  ا َأْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا ُقِل اْدُعوا رُشَ وَن هِبَ ا َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ ُيْبرِصُ اَل  هِبَ

 
 (. 223/ 5(  جمموع الفتاوى )1)
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جل له، وال يد، وال عني،  [، فأعلمنا ربنا جل وعال أن من ال ر195]األعراف:    ﴾ ُتنْظُِرونِ 

فاملعطلة اجلهمية: الذين هم رش من اليهود والنصارى    ،وال سمع فهو كاألنعام بل هو أضل  

  (1) واملجوس: كاألنعام بل أضل؛ فاملعطلة اجلهمية عندهم كاألنعام بل هم أضل(

أرأيت سيدي القايض هذه التهم التي يكيلها للجهمية، واعتبارهم رش من اليهود  

ار واملجوس هي يف احلقيقة موجهة لكل املنزهة من األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة  والنص

 والشيعة وغريهم.. فكلهم يقولون بتنزيه اهلل عن تلك املقوالت. 

 التفت القايض إيل، وقال: هل حقا ما يقول؟ 

قلت: أجل.. وهنا بني يدي كتاب البن القيم يقرر فيه نفس ما قرره شيخه، فهو  

ا َأْم هَلُْم َأْيٍد َيْبطُِشوَن    ﴿ )وقال تعاىل يف آهلة املرشكني املعطلني  يقول فيه:  َأهَلُْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن هِبَ

َكاَءُكْم ُثمَّ كِيُدوِن فَ  ا َأْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا ُقِل اْدُعوا رُشَ وَن هِبَ ا َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ ُيْبرِصُ اَل  هِبَ

فجعل سبحانه عدم البطش وامليش والسمع والبرص دليال    ،[، 195: ]األعراف ﴾ ُتنْظُِرونِ 

عىل عدم إهلية من عدمت فيه هذه الصفات فالبطش وامليش من أنواع األفعال والسمع 

والبرص من أنواع الصفات. وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أرباهبم وبضد ما وصفه  

ل باليدين واملجيء واإلتيان وذلك  به املعطلة واجلهمية فوصف نفسه بالسمع والبرص والفع

  (2)ضد صفات األصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيا  إلالهيتها(

عىل حسب ما ذكرمتا فإن الصفات عندهم تعني اجلوارح، ألن اهلل   :قال القايض

 سبحانه وتعاىل عاب هذه األصنام بكوهنا ليست هلا جوارح تستعملها. 

، ومما يزيدك توضيحا يف هذا أن ابن مندة الذي أوىص ابن  أجل سيديقال اهلندي: 

: )ُيقبل اجلبار عز وجل فيثنى رجله عىل  تيمية بكتبه روى هذه الروية يرفعها لرسول اهلل 

 
 (202/ 1(  التوحيد البن خزيمة )1)
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  (1) اجلرس فيقول: وعزت وجاليل ال جياوزين اليوم ظامل فينصف اخللق بعضهم من بعض..(

تي تقبل الثنَي صفة  من الصفات، ليست  فهل ُيقبل يف هذا اخلرب أن تكون الرجل ال

 ؟ (2)جارحة وال عضوا 

 وعيت هذا، فام الذي فهمه املنزهة من اآلية الكريمة؟  :قال القايض 

لقد ذكر الرازي، وهو من أئمة املنزهة أن املقصود من اآلية الكريمة هو  قال اهلندي:  

اإلنسان له رجل ماشية ويد باطشة  بيان أن االنساَن أفضُل حاال  من الصنم، فقال: )ألن 

وعني بارصة وأذن سامعة والصنم رجله غري ماشية ويده غري باطشة وعينه غري مبرصة  

وأذنه غري سامعة فإذا كان كذلك كان اإلنسان أفضل وأكمل حال من الصنم واشتغال  

  (3)األفضل بعبادة األخس األدون جهل(

 :  املثال اخلامس 

 . املثال اخلامسدركت خطورته.. فهات وعيت هذا، وأ :قال القايض 

بني لك سيدي أن ابن تيمية ومدرسته يلتزمون بكل  ي املثال اخلامس قال اهلندي: 

معاين التشبيه يف جتسيمهم، ولذلك يلتزمون أن تكون هلل يدان، ويؤولون كلمة األيدي  

ولو أهنم    ويلتزمون أن هلل ساقني، ويؤولون ما أثبتوه ألجل ذلك.. وهكذا..  ،(4)ألجل ذلك

كانوا صادقني يف أن املراد هبا صفات ملا احتاجوا إىل العدد، فالقدرة واإلرادة وغريها مل  

 يلتزموا فيها بالتعدد أو بالتثنية. 

 هال رضبت يل مثاال يوضح يل ذلك.  :قال القايض 

سأرضب لك مثاال عىل ذلك بام ورد عنهم يف الساق يف تفسري قوله  قال اهلندي: 

 
 (  5)1/19( الرد عىل اجلهمية 1)

 (  الفكر التجسيمي.2)

   15/97( تفسري الرازي 3)

 (342/ 3(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )4)
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ُجوِد َفاَل َيْسَتطِيُعونَ َيوْ  ﴿ تعاىل:  [، فقد 42]القلم:  ﴾ َم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِىَل السُّ

 . (1)رووا يف ذلك رواية طويلة تفيد بأن اهلل يكشف عن ساقه يوم القيامة خللقه

لكن املشكلة التي واجهتهم هي أن اهلل تعاىل ذكر ساقا واحدة، واألصل أن يكون له  

 فامذا فعلوا؟ ساقان.. 

أما أبو يعىل الفراء، فاستنجد باملجسم الكبري مقاتل بن سليامن الذي ذكرته لك  

  (2)سابقا، فروى له هذه الرواية: )يعني عن ساقه اليمني فييضء من نور ساقه األرض(

وأما ابن تيمية فراح يستعمل أساليبه يف اجلدال، فقد قال يف )بيان تلبيس اجلهمية يف  

الكالمية(: )من أين يف ظاهر القرآن أنه ليس هلل إال ساق واحد وجنب   تأسيس بدعهم

ْطُت يِف َجنِْب اهللَِّ  ﴿ :  واحد فإنه قال َتا َعىَل َما َفرَّ :  وقال   ،[56]الزمر    ﴾َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحرْسَ

يف  [ وعىل تقدير أن يكون هذا من صفات اهلل فليس 42]القلم  ﴾َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق  ﴿

القرآن ما ُيوِجب أن اليكون هلل إال ساق واحد وجنب واحد، فإنه لو دل عىل إثبات جنب  

واحد وساق واحد وسكت عن نفي الزيادة مل يكن ذلك دليال  عىل النفي إال عند القائلني  

بمفهوم االسم واللقب، ألنه متى كن للتخصيص بالذكر سبب غري االختصاص باحلكم مل  

بال نزاع ومل يكن املقصود باخلطاب يف اآليتني إثبات الصفة حتى يكون   يكن املفهوم مرادا  

املقصود ختصيص أحد األمرين بالذكر، بل قد يكون املقصود حكام  آخر مثل بيان تفريط  

العبد وبيان سجود العباد إذا كشف عن ساق، وهذا احلكم قد خيتص باملذكور دون  

  (3)غريه(

 ل؟ التفت القايض إيل، وقال: ما تقو

 
 (  رواه البخاري ومسلم.1)

 1/161( إبطال التأويالت 2)

 (464/ 5بدعهم الكالمية )(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس 3)
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قلت: األمر واضح.. ولكني فقط أورد لك رواية قرأهتا عن شيخ من املحدثني،  

وهو احلافظ أبو عامر العبدري، شيخ ابن عساكر، وهي تدلك عىل أن القوم مشبهة، وإهنم  

إنام يتقون حني يعتربون هذه اجلوارح صفات، لقد قال ابن عساكر يذكر شيخه: )كان يسء  

َيْوَم ُيْكَشُف َعْن   ﴿ لصفات ظاهرها بلغني أنه قال يوما: االعتقاد يعتقد من أحاديث ا 

[، فرضب عىل ساقه وقال: ساق كساقي هذه. وبلغني عنه أنه قال أهل  42]القلم:   ﴾َساٍق 

ءٌ  ﴿ البدع حيتجون بقوله:  [ أي يف اإلهلية، أما يف الصورة  11]الشورى:  ﴾َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 (1) فهو مثيل ومثلك(

 :  املثال السادس 

املثال  إىل اهلندي، وقال: وعيت هذا، وأدركت خطورته.. فهات  القايض التفت 

 . السادس

من   –بني أن ابن تيمية و ي، وه األمثلة سيدي أخطر  املثال السادس قال اهلندي: 

قد وصف ربه وصفا دقيقا حمددا.. ولكنه من باب التقية مارس   – خالل كتبه يف التجسيم 

 كل أساليب التمويه حتى ال يفطن لذلك. 

 عجبا كيف ذلك.  :قال القايض 

من خالل تدبر ما كتبه ابن تيمية حول صفة اهلل جتده يلتمس كل السبل  قال اهلندي:  

 شاب أمرد.. ليقنع القارئ أن اهلل تعاىل عىل هيئة 

ال تقل هذا.. فقد رأيت الكثري من السلفيني ينكرونه عن ابن تيمية،  قلت:  هنضت، و

 ويتهمون الروافض بأهنم نارشو هذه التهمة. 

ال تستعجل عيل.. فلو رجعت إىل كتابه )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس  قال اهلندي:  

ال ختفى عىل  بدعهم الكالمية( لوجدته يكاد يرصح بذلك، ولكن بطريقته املعروفة، والتي 

 
 19/579وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  53/60( تاريخ دمشق البن عساكر 1)
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 أساليب ابن تيمية يف اجلدل واخلصومة. من يعرف 

 هال وضحت يل بعض ذلك.  :قال القايض 

يقظة لربه،    ني الصحابة يف مسألة رؤية النبي هو يبدأ بإيراد اخلالف بقال اهلندي: 

 حتى يبني أن القضية حمتملة، وأنه ليس فيها يشء. 

ثم يعقب عىل ذلك بذكر الروايات الكثرية التي تبني أن هناك سلفا كثريا يذكرون  

رأى ربه، قال يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية(:   بأن حممدا 

ر املطلقة عن ابن عباس وأنس وغريمها من الصحابة والتابعني فكثرية  )وأما األخبا 

ا(   (1)أيض 

ثم ساق عىل سبيل القطع من هذه النصوص قول ابن عباس: )إن اهلل اصطفى  

ا بالرؤية(  ربه(   ، وقوله: )رأى حممد    (2) إبراهيم باخللة، واصطفى موسى بالكالم، وحممد 

  (3)ن احلسن حيلف باهلل لقد رأى حممد ربه(وروى عن املبارك بن فضالة قوله: )كا 

ثم يذكر الروايات الدالة عىل كيفية رؤيته له، ومنها ما رواه عن عن عكرمة عن ابن 

ا قططا يف حلة خرضاء(  :عباس عن النبي  ا أمرد جعد     (4))أنه رأى ربه عز وجل شابًّ

سيدي   –ئذن يل وقد دافع عن هذا احلديث والروايات الواردة فيها أيام دفاع، وا

أن أسوق لك بعض كالمه يف ذلك، وكيف دافع عن رواة احلديث، فقال: )قال   -القايض 

اخلالل أبوبكر املروذي قال قرئ عىل أيب عبد اهلل شاذان حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن  

ا رأى ربه، فذكر احلديث، قلت إهنم يطعنون يف شاذان   عكرمة عن ابن عباس أن حممد 

 شاذان، قال بىل قد كتبته عن عفان عن رجل عن محاد عن سلمة عن  يقولون ما رواه غري

 
 (.188/ 7(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)

 (.189/ 7(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )2)

 (.191/ 7الكالمية )(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم 3)
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: رأيت ريب، وقال املروذي يف موضع آخر قلت أليب  رسول اهلل قال قتادة عن ابن عباس  

قلت:  عبد اهلل: فشاذان كيف هو؟ قال: ثقة، وجعل يثبته، وقال: يف هذا يشنع به علينا، 

قلت إهنم يقولون إن قتادة مل يسمع من عكرمة قال  أفليس العلامء تلقته بالقبول، قال بىل 

هذا اليدري الذي قال وغضب وأخرج إيلَّ كتابه فيه أحاديث بام سمع قتادة من عكرمة،  

فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة حدثنا هبذا املروذي عن أيب عبد اهلل قال أبو عبد اهلل: قد  

بحان اهلل هو قدم البرصة  ذهب من حيسن هذا وعجب من قول من قال مل يسمع وقال س

  (1)فاجتمع عليه اخللق(

وقال يف موضع آخر: )شاذان يقول أرسلت إىل أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل أستأذنه  

يف أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت ريب، قال حدث به فقد  

بن عامر شاذان ثنا   حدث به العلامء، قال اخلالل أبنا احلسن بن ناصح قال حدثنا األسود 

ا قططا أمرد   محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي  رأى ربه جعد 

  (2)يف حلة محراء والصواب حلة خرضاء(

ثم يروي أحاديث الرؤية املنامية، ويبني انطباقها عىل األحاديث الدالة عىل الرؤية يف  

يقول رأيت ريب يف املنام    معت رسول اهلل  اليقظة، فقد روى عن امرأة أيب بن كعب أهنا س

   (3) يف خرض من الفردوس إىل أنصاف ساقيه يف رجليه نعالن من ذهب(

ثم علق عليه بقوله: )وهذا احلديث الذي أمر أمحد بتحديثه قد رصح فيه بأنه رأى  

 (4) ذلك يف املنام، وهذه األلفاظ نظري األلفاظ التي يف حديث ابن عباس(

وحتى يبني إمكانية االستدالل بحديث الرؤية املنامية   –سيدي  –لك بل إنه فوق ذ 

 
 (.194/ 7(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)

 (.196/ 7(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )2)

 (.194/ 7(  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )3)

 (.194/ 7بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ) ( 4)
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وإذا كان كذلك فاإلنسان قد يرى ربه يف املنام وخياطبه فهذا حق يف  )عىل صفة اهلل، قال: 

الرؤيا وال جيوز أن يعتقد أن اهلل يف نفسه مثل ما رأى يف املنام فإن سائر ما يرى يف املنام ال  

ولكن ال بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشاهبة العتقاده  جيب أن يكون مماثال،  

يف ربه، فإن كان إيامنه واعتقاده مطابقا أت من الصور وسمع من الكالم ما يناسب ذلك،  

. وحكوا عن طائفة من املعتزلة وغريهم إنكار رؤية اهلل والنقل بذلك  .وإال كان بالعكس

كن لعلهم قالوا ال جيوز أن يعتقد أنه رأى ربه يف املنام  متواتر عمن رأى ربه يف املنام ول

فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث األحالم ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا  

أن تكون رؤية اهلل يف املنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى يف املنام فهذا مما يقوله املتجهمة وهو  

ئمتها بل وملا اتفق عليه عامة عقالء بني آدم. وليس  باطل خمالف ملا اتفق عليه سلف األمة وأ

يف رؤية اهلل يف املنام نقص وال عيب يتعلق به سبحانه وتعاىل وإنام ذلك بحسب حال الرائي  

  (1)وصحة إيامنه وفساده واستقامة حاله وانحرافه(

وما يريده من هذا الكالم واضح، ذلك أنه يعرف أن املسلمني مجيعا يعرفون أن  

أعرف اخللق بربه، ولذلك رؤيته مقاربة أو مطابقة هلل نفسه.. خاصة إذا انضم   حممدا 

 إليها ما صححه من األحاديث املتعلقة بالرؤية احلسية. 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول يف هذا؟ 

موع الفتاوى( اآلن بني يدي، وأنا أطالع فيه قوله: )وقد يرى  صدق.. و)جمقلت: 

املؤمن ربه يف املنام يف صور متنوعة عىل قدر إيامنه ويقينه؛ فإذا كان إيامنه صحيحا مل يره إال  

يف صورة حسنة وإذا كان يف إيامنه نقص رأى ما يشبه إيامنه ورؤيا املنام هلا حكم غري رؤيا  

)تعبري وتأويل( ملا فيها من األمثال املرضوبة للحقائق. وقد حيصل  احلقيقة يف اليقظة وهلا 

لبعض الناس يف اليقظة أيضا من الرؤيا نظري ما حيصل للنائم يف املنام: فريى بقلبه مثل ما  

 
 ( 1/73(  )بيان تلبيس اجلهمية 1)
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يرى النائم. وقد يتجىل له من احلقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع يف الدنيا. وربام غلب  

عه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم  أحدهم ما يشهده قلبه وجتم

  (1)أنه منام وربام علم يف املنام أنه منام(

ويف كتابه )منهاج السنة( يقول: )ومما يشبه املثال العلمي رؤية الرب تعاىل يف املنام،  

نا من  أعظم إيام فإنه يرى يف صور خمتلفة، يراه كل عبد عىل حسب إيامنه، وملا كان النبي 

غريه رآه يف أحسن صورة، وهي رؤية منام باملدينة، كام نطقت بذلك األحاديث املأثورة  

  (2)عنه(

 :  املثال السابع 

املثال  إىل اهلندي، وقال: وعيت هذا، وأدركت خطورته.. فهات  القايض التفت 

 .السابع

هلل، أي   ةدفاع ابن تيمية عن الرؤية احلسي و ه -سيدي - املثال السابعقال اهلندي: 

 رؤيته رؤية حسية كرؤية أي جسم من األجسام.. وذلك يقتيض التجسيم املحض. 

قبل أن حتدثني عن رأي ابن تيمية ومدرسته يف املسألة.. حدثني عن   : قال القايض

 موقف املنزهة من الرؤية. 

متفقون عىل استحالة الرؤية احلسية هلل، ألن    –سيدي القايض    –املنزهة  قال اهلندي:  

الرؤية احلسية ال تكون إال لألجسام، وتعاىل اهلل أن يكون كذلك.. وهو ما ينص عليه  

  ﴾ اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبرُِي ﴿ىل: رصاحه قوله تعا 

 [ 103]األنعام:  

ولكن سمعت عن اختالفهم يف ذلك.. وأن بعضهم يقول بإمكانية   :قال القايض 

 
 ( 390/ 3(  جمموع الفتاوى )1)

 ( 384/ 5(  منهاج السنة النبوية )2)
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 الرؤية. 

ولكن الرؤية التي يقصدها هؤالء ختتلف متاما    –سيدي القايض    –أجلقال اهلندي:  

عن الرؤية التي يقصدها ابن تيمية.. بل إين بحثت يف املسألة، فوجدت أن اخلالف فيها بني  

املنزهة ال يعدو أن يكون خالفا لفظيا.. ألن الرؤية القلبية أو العرفانية التي يقصدها املنزهة  

 يتفق فيها اجلميع. 

)إنام أنكر اخلصم  يوضح املراد هبذه الرؤية:    –وهو من أئمة املنزهة    –وقد قال الغزايل  

الرؤية ألنه مل يفهم ما تريده بالرؤية ومل حيصل معناها عىل التحقيق، وظن أنا نريد هبا حالة  

تساوي احلالة التي يدركها الرأي عند النظر إىل األجسام واأللوان وهيهات! فنحن نعرتف  

ملوضع  باستحالة ذلك يف حق اهلل سبحانه، ولكن ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ يف ا

املتفق، ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل يف حق اهلل سبحانه وتعاىل، فإن نفي من معانيه  

معنى مل يستحل يف حق اهلل سبحانه وتعاىل وأمكن أن يسمى ذلك املعنى رؤية حقيقة، أثبتناه  

ز يف حق اهلل سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة، وإن مل يكى إطالق اسم الرؤية عليه إال باملجا 

  (1) أطلقنا اللفظ عليه بإذن الرشع واعتقدنا املعنى كام دل عليه العقل(

ثم بني أن املراد بالرؤية يف أصلها أعم من أن تنحرص يف العني أو أن تكون رؤية  

حسية، فقال: )وحتصيله، أن الرؤية تدل عىل معنى له حمل وهو العني، وله متعلق وهو اللون  

، فلننظر إىل حقيقة معناه وحمله، وإىل متعلقه ولنتأمل أن  والقدر واجلسم وسائر املرئيات

الركن من مجلتها يف إطالق هذا االسم ما هو، فنقول: أما املحل فليس بركن يف صحة هذه  

التسمية، فإن احلالة التي ندركها بالعني من املرئي لو أدركناها بالقلب أو باجلبهة مثال  لكنا  

دق كالمنا، فإن العني حمل وآلة ال تراد لعينها بل لتحل  نقول قد رأينا اليشء وأبرصناه وص

فيه هذه احلالة، فحيث حلت احلالة متت احلقيقة وصح االسم.. ولنا أن نقول علمنا بقلبنا  

 
 (.44(  االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )ص: 1)
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أو بدماغنا إن أدركنا اليشء بالقلب، أو بالدماغ إن أدركنا اليشء بالدماغ، وكذلك إن  

املتعلق بعينه فليس ركنا  يف إطالق هذا االسم   أبرصنا بالقلب أو باجلبهة أو بالعني.. وأما 

وثبوت هذه احلقيقة. فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها بالسواد ملا كان املتعلق بالبياض  

رؤية، ولو كان لتعلقها باللون ملا كان املتعلق باحلركة رؤية، ولو كان لتعلقها بالعرض ملا  

املتعلق ليس ركنا  لوجود هذه احلقيقة،  كان املتعلق باجلسم رؤية، فدل أن خصوص صفات  

وإطالق هذا االسم، بل الركن فيه من حيث أنه صفة متعلقة أن يكون هلا متعلق موجود؛  

  (1)أي موجود كان وأي ذات كان(

وبعد أن بني بطالن انحصار الرؤية يف احلس بني املتعلق احلقيقي للرؤية، فقال: )فإذا   

األمر الثالث وهو حقيقة املعنى من غري التفات إىل حمله  الركن الذي االسم مطلق عليه هو 

ومتعلقه، فلنبحث عن احلقيقة ما هي، وال حقيقة هلا إال أهنا نوع إدراك هو كامل ومزيد  

كشف باالضافة إىل التخيل، فإنا نرى الصديق مثال  ثم نغمض العني فتكون صورة الصديق  

كنا لو فتحنا البرص أدركنا تفرقته وال  حارضة يف دماغنا عىل سبيل التخيل والتصور، ول

ترجع تلك التفرقة إىل إدراك صورة أخرى خمالفة ملا كانت يف اخليال بل الصورة املبرصة  

مطابقة للمتخيلة من غري فرق وليس بينهام افرتاق، إال أن هذه احلالة الثانية كاالستكامل  

فتح البرص حدوثا  أوضح  حلالة التخيل، وكالكشف هلا، فتحدث فيها صورة الصديق عند 

وأتم وأكمل من الصورة اجلارية يف اخليال. واحلادثة يف البرص بعينها تطابق بيان الصورة  

احلادثة يف اخليال، فإذا  التخيل نوع إدراك عىل رتبة، ووراءه رتبة أخرى هي أتم منه يف  

خليال رؤية  الوضوح والكشف، بل هي كالتكميل له، فنسمي هذا االستكامل باالضافة إىل ا

  (2)وإبصارا (

 
 (44(  االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )ص: 1)

 (45اد للغزايل )ص: (  االقتصاد يف االعتق2)
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وبناء عىل هذا بني أن املراد برؤية اهلل تعاىل عند املنزهة هي هذا النوع من الرؤية، قال:  

)وكذا من األشياء ما نعلمه وال نتخيله وهو ذات اهلل سبحانه وتعاىل وصفاته، وكل ما ال  

واإلبصار واخليال؛ فإن هذه  صورة له، أي ال لون له وال قدر مثل القدرة والعلم والعشق 

أمور نعلمها وال نتخيلها والعلم هبا نوع إدراك فلننظر هل حييل العقل أن يكون هلذا االدراك  

مزيد استكامل نسبته إليه نسبة اإلبصار إىل التخيل؛ فإن كان ذلك ممكنا  سمينا ذلك الكشف  

التخيل رؤية. ومعلوم أن   واالستكامل باالضافة إىل العلم رؤية، كام سميناه باالضافة إىل

تقدير هذا االستكامل يف االستيضاح واالستكشاف غري حمال يف املوجودات املعلومة التي  

ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغريمها، وكذا يف ذات اهلل سبحانه وصفاته، بل نكاد ندرك  

هذه  رضورة من الطبع أنه يتقاىض طلب مزيد استيضاح يف ذات اهلل وصفاته ويف ذوات 

املعاين املعلومة كلها.. فنحن نقول إن ذلك غري حمال فإنه ال حميل له بل العقل دليل عىل  

 (1)إمكانه بل عىل استدعاء الطبع له(

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول فيام ذكره؟ 

أرى سيدي القايض أن تسأل امليالين، فهو من الشيعة اإلمامية، وهم من  قلت: 

 مني يف الفرق من املنكرين للرؤية.. فأهل مكة أدرى بشعاهبا. املعدودين عند املتكل

طلب القايض من امليالين أن يقوم وحيدثه عن موقف اإلمامية من الرؤية، ووجه  

اخلالف بينهم وبني غريهم يف ذلك، فقام، وقال: إن ما ذكره الغزايل هو نفسه ما ذكره  

، فيقول: )ومعنى الرؤية الواردة يف  علامؤنا وأئمتنا.. فهذا الصدوق يفرس الرؤية القلبية 

فإذا كان يوم القيامة كشف    ،وذلك أن الدنيا دار شكوك وارتياب وخطرات  ،العلم  :األخبار

وتعلم حقيقة قدرة اهلل   ،ما يزول به الشكوك ،للعباد من آيات اهلل وأموره يف ثوابه وعقابه

 َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك  َلَقْد ُكنَْت يِف ﴿  : وتصديق ذلك يف كتاب اهلل عز وجل   ، عز وجل

 
 (45(  االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )ص: 1)
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َك اْلَيْوَم َحِديدٌ  [، فمعنى ما روى يف احلديث أنه عز وجل يرى أي  22]ق:  ﴾ِغَطاَءَك َفَبرَصُ

  : [، وقوله45]الفرقان:    ﴾َأمَلْ َتَر إِىَل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ    ﴿  :يعلم علام يقينيا كقوله عز وجل 

ْ َتَر إِىَل  ﴿ ِه  َأمَل ْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك  ﴿  :[ وقوله 258]البقرة:  ﴾ الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِّ َأمَل

  (1) [، وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست من رؤية العني(1]الفيل:   ﴾ بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ 

)إنه تعاىل يثبت يف كالمه قسام من الرؤية واملشاهدة وراء    : ويقول العالمة الطباطبائي

يشعر باليشء بنفسه من غري استعامل   ،وهي نوع شعور يف اإلنسان ،الرؤية البرصية احلسية

آلة حسية أو فكرية، ويف ضوء ذلك إن لإلنسان شعورا بربه غري ما يعتقد بوجوده من طريق  

ن غري أن حيجبه عنه حاجب وال جيره إىل الغفلة  بل جيد وجدانا م ،الفكر واستخدام الدليل 

والذي يتجىل من كالمه سبحانه إن هذا العلم   ،عنه اشتغاله بنفسه ومعاصيه التي اكتسبها 

فهناك مواطن الترشف هبذا   ،املسمى بالرؤية واللقاء يتم للصاحلني من عباد اهلل يوم القيامة

دنه ومنغمر يف غمرات حوائجه الطبيعية  وأما يف هذه الدنيا واإلنسان مشتغل بب ، الترشيف

قال تعاىل:   ، وهو سالك لطريق اللقاء فهو بعد يف طريق هذا العلم مل يتم له حتى يلقى ربه

ا َفُماَلِقيِه ﴿ ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إىَِل َربَِّك َكْدح  َا اإْلِ [، فهذا هو العلم  6]االنشقاق:  ﴾َياَأهيُّ

وال هيمنا البحث عن أهنا   ،تعاىل لنفسه وسامه رؤية ولقاء الرضوري اخلاص الذي أثبته اهلل

  ، والقرآن أول كاشف عن هذه احلقيقة عىل هذا الوجه البديع  ،عىل نحو احلقيقة أو املجاز

فالكتب الساموية السابقة عىل ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم باهلل وختلو  

فإن العلم احلضوري عندهم    ، احثني عن هذه املسائل عن األبحاث املأثورة عن الفالسفة الب

فللقرآن املنة يف تنقيح   ،كان منحرصا يف علم الشئ بنفسه حتى يكشف عنه يف اإلسالم

 (2) املعارف اإلهلية(

 
 .120(  الصدوق، كتاب التوحيد: 1)

 . 253 - 252: 8(  الطباطبائي، امليزان 2)
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وهكذا نجد أن ما ورد عن أئمتنا يف نفي الرؤية هو نفي الرؤية احلسية، أما الرؤية  

 ا. القلبية، فال أحد منهم خيالف يف إمكاهن

فنحن نروي أن ذعلب اليامين سأل أمري املؤمنني عليه السالم، فقال: هل رأيت رّبك يا  

قال: وكيف تراه؟ فقال: ال تدركه العيون   !أمري املؤمنني؟ فقال: أفأعبد ما ال أرى؟

  (1) ولكن تدركه القلوب بحقائق اإليامن( ،بمشاهدة العيان

هل رأى رسول   ع: سألت أبا احلسن  : وأخرج الصدوق عن حممد بن الفضيل قال

َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما  ﴿ أما سمعت اهلل عز وجل يقول:  ،رآه بقلبه  : فقال  ، ربه عز وجل اهلل 

 [، أي مل يره بالبرص، ولكن رآه بالفؤاد. 11]النجم:   ﴾َرَأى 

التفت القايض إىل اهلندي، وقال: اآلن، وبعد أن استوعبنا املوضوع جيدا حدثنا عن  

 وقف ابن تيمية.. وما وجه التهمة له يف ذلك؟ م

املتأمل يف كالم ابن تيمية وتوسعه يف الرؤية يدل عىل أن اهلل تعاىل عنده  قال اهلندي: 

يرى كام ترى األجسام، بل يرى بصورته التي ال ختتلف عن صورة اإلنسان، وقد أورد يف  

فقط، بل تكمن يف موقفه ممن  ذلك اآلثار الكثرية عن سلفه.. ولكن املشكلة ال تكمن هنا 

أنكر هذا النوع من الرؤية، فقد حكم عليهم بالكفر، مع أهنم يشكلون مجيع املسلمني ما  

 عدا املدرسة التي ينتمي إليها ابن تيمية. 

وقد قال يف رسالة له إىل أهل البحرين: )وإنام املهم الذي جيب عىل كل مسلم  

اآلخرة يف عرصة القيامة وبعد ما يدخلون اجلنة   اعتقاده: أن املؤمنني يرون رهبم يف الدار 

عىل ما تواترت به األحاديث.. والذي عليه مجهور السلف أن من جحد رؤية اهلل يف الدار  

اآلخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن مل يبلغه العلم يف ذلك عرف ذلك كام يعرف من مل تبلغه  

 
 .2( باب نفي الرؤية وتأويل اآليات فيها ح 5(  كتاب التوحيد باب )1)
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  (1)فهو كافر(رشائع اإلسالم فإن أرص عىل اجلحود بعد بلوغ العلم له 

ثم أحال إىل الكتب التي تذكر الرؤية بتفاصيل حسية كثرية، فقال: )واألحاديث   

واآلثار يف هذا كثرية مشهورة قد دون العلامء فيها كتبا مثل: كتاب الرؤية للدارقطني وأليب  

نعيم ولآلجري؛ وذكرها املصنفون يف السنة كابن بطة والاللكائي وابن شاهني وقبلهم عبد  

 (2)  بن أمحد بن حنبل وحنبل بن إسحاق واخلالل والطرباين وغريهم(اهلل

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

صدق اهلندي سيدي، فكتب ابن تيمية مملوءة بالروايات التي جتعل الرؤية  قلت: 

رؤية حسية، ومنها هذه الرواية املشحونة بالتجسيم ولوازمه: )وتبقى هذه األمة فيها  

منافقوها فيأتيهم اهلل فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا  

عرفناه؛ فيأتيهم اهلل يف صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا  

  (3)فيعرفونه(

ليست يف هذا، إنام يف تكفري من ينكر هذا أو يوجهه    -كام أرى سيدي  –لكن املشكلة  

 توجيه املناسب تعظيام وتنزهيا هلل.. فابن تيمية ومدرسته يشنون عليهم حربا شعواء. ال

وقد أفتى عبد العزيز بن باز من سأله عن جواز االقتداء واالئتامم بمن ال يعتقد  

فقال: )من ينكر رؤية اهلل سبحانه وتعاىل يف اآلخرة ال يصىل   ،بمسألة الرؤية يف يوم القيامة 

إن   :، ونقل عن الطربي وغريه أنه قيل ملالك  (4) ند أهل السنة واجلامعة(وهو كافر ع  ،خلفه

 . فقال مالك: السيف السيف ، قوما يزعمون أن اهلل ال يرى يوم القيامة

وهكذا نجد أئمة السلفية يف كل العصور يكفرون منكر الرؤية احلسية، وهم يذلك  

 
 (. 485/ 6(  جمموع الفتاوى )1)

 (. 485/ 6(  جمموع الفتاوى )2)

 (. 491/ 6(  جمموع الفتاوى )3)

 . 2/  717املرقم  ه  0741/  8(  الفتوى الصادرة يف 4)
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 يكفرون األمة مجيعا ما عداهم. 

  : وقال ، من زعم أن اهلل ال يرى يف اآلخرة فقد كفر :املروزي فقد رووا عن أيب بكر 

 واجلهمي كافر.  ،من مل يؤمن بالرؤية فهو جهمي 

ورووا عن أمحد بن حنبل: الرؤية من كذب هبا فهو زنديق، وقال: من زعم أن اهلل  

 . يستتاب فإن تاب وإال قتل  ،ورد عىل اهلل أمره  ، وكذب بالقرآن ،ال يرى فقد كفر باهلل

 صفات الفعل ـ    2

 وعينا الشاهد األول.. فهات الشاهد الثاين.  :قال القايض 

مل يكتف ابن تيمية بتجسيمه وتشبيهه هلل بخلقه يف ذاته، وإنام أضاف إىل  قال اهلندي:  

ذلك أنه جعله يترصف كترصف عباده املمتلئني بالعجز والقصور.. فهو ينزل ويصعد،  

رجع، ويميش وهيرول، ويضحك حتى تبدو أرضاسه.. وغري ذلك مما امتألت  وجييء وي 

 بأمثاله كتب ابن تيمية وسلفه الذين يعتمد عليهم. 

 إن ما تقوله خطري.. وحيتاج إىل إثبات.  :قال القايض 

، لعلها تكون كايف  ة أمثلةأدرك ذلك سيدي، ولذلك سأذكر لك سبعقال اهلندي: 

 يف الداللة عىل ما ذكرت. 

 : ثال األول امل 

 . املثال األولفهات  :قال القايض 

كشأن سلفه الذين يعتمد    –اهتامم ابن تيمية املبالغ فيه    و، ه املثال األولقال اهلندي:  

بنزول اهلل وصعوده، ونحو ذلك.. وقد كتب يف ذلك رسالة مطولة أطنب فيها   –عليهم 

 عىل التجسيم املحض.   بذكر الروايات والردود العقلية عىل املخالفني.. وكلها مبنية

وقد حكى مناظرة إلسحاق بن راهويه يف مواضع خمتلفة من كتبه تبني تصوره  

ألفعال اهلل، فقد سئل إسحق عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال نعم فقيل له: يا أبا  
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قال: أثبته فوق حتى   ؟يعقوب أتزعم أن اهلل ينزل كل ليلة؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل

َوَجاَء   ﴿ فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال اهلل تعاىل: أصف لك النزول؟ 

ا  ا َصفًّ [، فقيل له: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، فقال  22]الفجر:  ﴾ َربَُّك َواملََْلُك َصفًّ

  ؟ إسحاق: ومن جيىء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وأنه قيل له أيضا : أينزل ويدع عرشه

فقال: يقدر أن ينزل من غري أن خيلو من العرش؟  فقيل: نعم، فقال إسحاق: فلم تتكلم يف  

 .(1)هذا

إن وصفه ـ سبحانه وتعاىل ـ يف هذا احلديث  وقال يف )رشح حديث النزول(: )ف

بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات؛ كوصفه باالستواء إىل السامء وهي دخان، ووصفه بأنه  

خلق السموات واألرض يف ستة أيام ثم استوى عىل العرش، ووصفه باإلتيان واملجىء يف  

]البقرة:   ﴾اهللَُّ يِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَمِم َواملاََْلئَِكُة َهْل َينُْظُروَن إِالَّ َأْن َيْأتَِيُهُم  ﴿مثل قوله تعاىل: 

[، وأمثال ذلك من األفعال التي وصف اهللـ  تعاىلـ  هبا نفسه التي تسميها النحاة أفعاال   210

متعدية، وهي غالب ما ذكر يف القرآن، أو يسموهنا الزمة لكوهنا ال تنصب املفعول به، بل  

اجلر، كاالستواء إىل السامء وعىل العرش، والنزول إىل السامء  ال تتعدى إليه إال بحرف 

 (2)الدنيا، ونحو ذلك(

 هو يستند يف هذا إىل حديث سامه حديث النزول، فهال حدثتني به.  :قال القايض 

لقد ورد احلديث بصيغ كثرية متعددة، منها ما يفيد التنزيه، ومنها ما  قال اهلندي: 

 وأتباعه مل يشهروا إال الصيغ التي تفيد التشبيه. يفيد التشبيه.. لكن ابن تيميه 

 فحدثني أوال عىل الرواية التي تفيد التنزيه.  :قال القايض 

من الروايات الورادة يف ذلك ما حدث به النسائي بسنده عن رسول   قال اهلندي: 

 
 (78/ 1االستقامة ) (1)

 (5( رشح حديث النزول )ص: 2)
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قال: )إن اهلل عز وجل يمهل حتى يميض شطر الليل األول، ثم يأمر مناديا ينادي،   اهلل 

  (1) قول: هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى(ي

قال:  )ينادي كل ليلة ساعة   ويف رواية أخرى عن اإلمام أمحد بسنده عن النبي 

 (2)فيها مناد، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له(

 هذه رواية التنزيه.. فام رواية التشبيه؟  :قال القايض 

 هي روايات كثرية جدا.. قال اهلندي: 

 مل كانت أكثر من روايات التنزيه؟   :قال القايض 

ألن أكثر املحدثني كانوا إما جمسمة، أو هلم ميول إىل املجسمة، وهلذا  قال اهلندي: 

 غلبت رواياهتم عىل روايات التنزيه. 

 بعضها. فهال حدثتني عن  :قال القايض 

سأقترص لك عىل ثالث روايات منها زكاها ابن القيم تلميذ ابن تيمية  قال اهلندي: 

 النجيب لتعلم غرام القوم بالتجسيم والتشبيه: 

أما أوالها، فهي: )ينزل الرب عز وجل شطر الليل إىل السامء، فيقول: من يسألني  

  (3)الرب عز وجل(فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد 

وأما الثانية، فهي: )ينزل ربنا تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل  

فيقول أال عبٌد من عبادي يدعوين فأستجيب له. أال ظاملٌ  لنفسه يدعوين فأغفر له أال مقرٌت  

ح ثم  رزَقه أال مظلوم يدعوين فأنرصه أال عاٍن فأفك عنه، فيكون كذلك حتى يصبح الصب

  (4) يعلو جل وعز عىل كرسيه(

 
 (. 10316)6/124( السنن الكربى1)

 .  218-4/217( مسند أمحد 2)

 .  170و 163( اجتامع اجليوش  3)

 .54( اجتامع اجليوش 4)
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فإذا  وأما الثالثة، فهي: )إن اهلل جل وعز ينزل إىل سامء الدنيا، وله يف كل سامء كريس،  

، فيقول من ذا الذي يقرض غرَي عادم  نزل إىل سامء الدنيا، جلس عىل كرسيه، ثم مد ساعديه

فإذا كان عند  وب عليه، وال ظلوم، من ذا الذي يستغفرين فأغفر له، من ذا الذي يتوب فأت 

  (1)(الصبح ارتفع فجلس عىل كرسيه

وقد احتج به ابن القيم، ودافع عنه، فقال: )رواه أبو عبد اهلل يف مسنده وروي عن  

  (2) سعيد مرسال  وموصوال  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل مرسل سعيد عندنا حسن(

فسأذكر له رواية عن أئمتنا من أهل  قام امليالين، وقال: إن أذن يل حرضة القايض، 

 البيت عليهم السالم الذي أنكروا هذه الروايات وبينوا املراد الصحيح منها. 

القايض باحلديث، فقال: لقد حدث إبراهيم بن أيب حممود قال: قلت   يهأشار إل

  للرضا عليه السالم: يا ابن رسول اهلل ما تقول يف احلديث الذي يرويه الناس عن رسول اهلل 

  أن اهلل تبارك وتعاىل ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا؟ فقال عليه السالم: لعن اهلل املحرفني :

: )أن اهلل تبارك وتعاىل ينزل ملكا إىل  كذلك إنام قال  الكلم عن مواضعه، واهلل ما قال 

من سائل  السامء كل ليلة يف الثلث األخري، وليلة اجلمعة يف أول الليل. فيأمره فينادي أهل 

فاعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يا طالب اخلري فأقبل، يا  

طالب الرش أقرص، فال يزال ينادي هبذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إىل حمله من  

  )(3)ملكوت السامء( حدثني بذلك أيب عن جدي عن آبائه عن رسول اهلل 

 : ما تقول؟ التفت القايض إيل، وقال 

قلت: صدق سيدي القايض، وقد وجدت يف كتب ابن تيمية من غرائب حديث  

 
 (  56)1/42( الرد عىل اجلهمية1)

 .55( اجتامع اجليوش 2)

 (194/ 1( اإلحتجاج )3)
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النزول هذه الرواية التي تطفح بالتجسيم والتشبيه:  )ثم تبعث الصيحة فَلَعْمر إهلك ما تدُع  

عىل ظهرها من يشء إال مات واملالئكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف يف  

فأرسل ربك عز وجل السامء.. قلت يا رسول اهلل فام يعمل بنا  األرض وخلت عليه البالد 

قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ال ختفى عليه منكم خافية    ؟ربنا جل وعز إذا لقيناه

فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من املاء فينضح ِقَبلكم هبا فلعمر إهلك ما خيطىء وجه  

  (1) أحدكم منها قطرة(

علون اهلل العيل العظيم يطوف يف األرض، ثم كيف يأخذ  هل رأيت سيدي كيف جي

 بيده غرفة من املاء فينضح هبا.. هل هذا هو اهلل العيل العظيم الذي نعرفه؟

 لعلهم يروون الرواية.. وال يقصدوهنا.  :قال القايض 

بل يرووهنا، ويقصدوهنا، ويفرحون هبا.. لقد قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية  قلت: 

النجيب بعد إيراده الرواية: )هذا حديث كبري جليل تنادي جاللته وفخامته وعظمته عىل  

أنه قد خرج من مشكاة النبوة ال يعرف إال من حديث عبد الرمحن بن املغرية بن عبد الرمحن  

املدين رواه عنه إبراهيم بن محزة الزبريي، ومها من كبار علامء املدينة ثقتان حمتج هبام يف  

احتج هبام إمام أهل احلديث حممد بن إسامعيل البخاري. ورواه أئمة أهل السنة   الصحيح،

يف كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم واالنقياد ومل يطعن أحد منهم فيه وال يف أحد من  

رواته. فممن رواه اإلمام ابن اإلمام أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف مسند أبيه  

السنة.. ومنهم احلافظ اجلليل أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل يف   ويف كتاب

كتاب السنة له، ومنهم احلافظ أبو أمحد حممد بن أمحد بن إبراهيم بن سليامن العسال يف  

كتاب املعرفة، ومنهم احلافظ أبو حممد عبداهلل بن حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين يف  

افظ أبو عبداهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن مندة حافظ  كتاب السنة، ومنهم احل

 
 ( 184/ 4( جمموع الفتاوى )1)
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  (1) .ومجاعة من احلفاظ سواهم يطول ذكرهم( .أصبهان،

بل إنه يرتب عىل منكر هذا حكام خطريا، فينقل عن سلفه أيب عبد اهلل بن مندة مقرا  

  (2)له: )وال ينكر هذا احلديث إال جاحد أو جاهل أو خمالف للكتاب والسنة(

ثم ال يكتفي بذلك.. بل يذهب يفرس احلديث حرفا حرفا يستنبط منه كل صنوف  

سبحانه وتعاىل التي  فيظل يضحك هو من صفات أفعاله  التجسيم والتشبيه، فيقول: )وقوله  

ال يشبهه فيها يشء من خملوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة يف أحاديث كثرية ال  

فأصبح ربك يطوف يف األرض  تشبيهها وحتريفها.. وكذلك    سبيل إىل ردها كام ال سبيل إىل 

هو من صفات فعله..والكالم يف اجلميع رصاط واحد مستقيم إثبات بال متثيل بال حتريف  

فيه إثبات صفة اليد     فيأخذ ربك بيده غرفة من املاء فينضح هبا قبلكم وال تعطيل.. وقوله:   

  (3)له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح(

: ولكن أال ترى تناقضا بني هذا الذي ذكرته عنهم، وبني ما يذكرونه من  قال القايض

عظمة اهلل، وأن السموات واألرض ال تساوي شيئا أمام يمينه.. فكيف يطوف اإلله يف  

 األرض.. وهل األرض تطيق أن حتمله؟ 

ه: )يقال  قلت: لقد أورد بعض خصوم ابن تيمية عليه مثل هذا التساؤل، فأجابه بقول

هلذا الَبْقَباق النفاخ إن اهلل أعظم من كل يشء وأكرب من كل خلق ومل حيمله العرش ِعَظام   

والقوة وال محلة العرش محلوه بقوهتم وال استقلوا بعرشه ولكنهم محلوه بقدرته وقد بلغنا  

وا عىل  أهنم حني محلوا العرش وفوقه اجلبار يف عزته وهبائه َضعفوا عن محله واستكانوا وَجَث 

ُرَكبِهم حتى ُلّقنوا ال حول وال قوة إال باهلل فاستقلوا به بقدرة اهلل وإرادته ولوال ذلك ما  

 
 . 682-3/677( زاد املعاد 1)

 . 682-3/677( زاد املعاد 2)

 . 682-3/677( زاد املعاد 3)
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استقّل به العرش وال احلملة وال السموات واألرض وال من فيهن ولو قد شاء الستقر عىل  

يف  . هل رأيت سيدي مثل هذه اجلرأة عىل اهلل.. وهل رأيت .(1) ظهر بعوضة فاستقلت به(

 تاريخ األديان من جيوز أن حتمل اهلل بعوضة؟

: إن هذا القول من ابن تيمية يدل عىل أنه يقول بأن اهلل يتشكل كام  قال القايض 

 تتشكل املالئكة واجلن؟

قلت: هم يقولون بذلك، وإن مل يرصحوا به.. ولذلك يذكرون أن الناس سواء كانوا  

يدة، وذلك ال يعني سوى القدرة عىل  مؤمنني أو غري مؤمنني يرونه كل مرة بصورة جد

 التشكل. 

 :  املثال الثاين 

 . املثال الثاينإىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

ما ساقه ابن تيمة وسلفه الذين يعتمد عليهم يف تفسري   وه  املثال الثاينقال اهلندي: 

 يِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَمِم َواملاََْلئَِكُة َوُقيِضَ اأْلَْمُر َوإِىَل  َهْل َينُْظُروَن إِالَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اهللَُّ ﴿ قوله تعاىل: 

تناسب مع عظمة اهلل  ي[، فمع أنه يمكن محل اآلية عىل ما 210]البقرة:  ﴾اهللَِّ ُتْرَجُع اأْلُُمورُ 

 وقدسيته إال أهنم سوقوا من خالهلا كل ما يريدون من معاين التشبيه. 

 ة كثريا، فأوردها يف مواضع كثرية من كتبه.. وقد اهتم هبا ابن تيمي

 هال سقت يل واحدا منها، ألرى رأيه فيها.  :قال القايض 

سأسوق لك نصا طويال اقتبسه ابن تيمية من سلفه الدارمي يف نقضه  قال اهلندي: 

عىل املرييس، وقد ذكره ابن تيمية يف كتابه )درء تعارض العقل والنقل(، وأراد من خالله  

الل من ينكر التجسيم والتشبيه يف هذا املوضع، قال فيه: )وادعيت أهيا املرييس  أن يبني ض

  ﴾ هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل يف ظلل من الغامم واملالئكة﴿يف قول اهلل عز وجل: 

 
 (.242/ 3( بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)
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  ﴾ َواملاََْلئَِكةُ َهْل َينُْظُروَن إِالَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اهللَُّ يِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَمِم  ﴿( ويف قوله: 210)األنعام: 

[ فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان، ملا أنه غري متحرك عندك، ولكن يأت  210]البقرة: 

يأت اهلل بأمره يف ظلل من الغامم،    : ﴾َيْأتِيَُهُم اهللَُّ يِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَممِ   ﴿ بالقيامة بزعمك، وقوله:  

  ﴾ َأَتى اهللَُّ ُبنَْياهَنُْم ِمَن اْلَقَواِعدِ فَ ﴿وال يأت هو بنفسه.. ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله: 

[، فيقال هلذا املرييس: قاتلك  2]احلرش:  ﴾ َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ حَيَْتِسُبوا ﴿[ 26]النحل: 

اهلل! ما أجراك عىل اهلل وعىل كتابه بال علم وال برص! أنبأك اهلل أنه إتيان، وتقول: ليس  

بإتيان.. لقد ميزت بني ما مجع اهلل، ومجعت بني ما ميز اهلل، وال جيمع بني هذين التأويلني إال  

منهام مقرون به يف سياق القراءة، ال جيهلة  كل جاهل بالكتاب والسنة، ألن تأويل كل واحد  

إال مثلك.. وقد اتفقت الكلمة من املسلمني أن اهلل فوق عرشه، فوق سامواته، وأنه ال ينزل  

قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ومل يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بني عباده  

تنزل املالئكة تنزيال ، وحيمل عرش  وحياسبهم ويثيبهم، وتشقق الساموات يومئذ لنزوله، و 

ربك فوقهم يومئذ ثامنية، كام قال اهلل ورسوله.. فلام مل يشك املسلمون أن اهلل ال ينزل إىل  

األرض قبل يوم القيامة ليشء من أمور الدنيا، علموا يقينا  أن ما يأت الناس من العقوبات  

  (1) إنام هو من أمره وعذابه(

 ما تقول؟   التفت القايض إيل، وقال:

قلت: صدق سيدي القايض، فابن تيمية يذكر هذه اآلية كثريا، ويعتربها من آيات  

 الصفات، ويشدد عىل من يتوقف يف معناها أو يؤوله بحسب اللغة. 

وهو يدعو إىل مطالعة ما أورده السلف من روايات يف ذلك، وكلها مشحونة  

 باألساطري التي ال تتناسب مع جالل اهلل.. 

 فهال أوردت يل بعضها ألتأكد.  :القايض قال 

 
 (66/ 2العقل والنقل )( درء تعارض 1)
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قلت: من ذلك هذه الرواية التي أوردها الدارمي، والذي يرجع ابن تيمية إليه كثريا  

يف هذا الباب: )إذا فرغ اهلل عز وجل من أهل اجلنة والنار، أقبل اهلل عز وجل يف ظلل من  

ه السال.. فيقول: سلوين،  الغامم واملالئكة، فسلم عىل أهل اجلنة يف أول درجة، فريدون علي

ففعل ذلك هبم يف درجهم حتى يستوي يف جملسه، ثم يأتيهم التحف من اهلل حتملها املالئكة  

إليهم(، وقد علق الدارمي عىل هذه الرواية املتهافتة بقوله: )فهذه األحاديث قد جاءت كلها  

واإليامن هبا أدركنا   وأكثر منها يف نزول الرب تبارك وتعاىل يف هذه املواطن، وعىل تصديقها 

أهل الفقه والبرص من مشاخينا ال ينكرها منهم أحد، وال يمتنع من روايتها، حتى ظهرت  

  (1)برد وتشمروا لدفعها بجد( فعارضت آثار رسول اهلل  -أي املنزهة  –هذه العصابة 

ويقول يف موضع آخر مبينا أصله يف ذلك، وهو الذي اعتمد عليه ابن تيمية وكل  

: )ألن احلي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء وهيبط ويرتفع إذا شاء ويقبض  املجسمة 

كل حي متحرك ال  و ويبسط ويقوم وجيلس إذا شاء ألن أمارة ما بني احلي وامليت التحرك

 (2) حمالة، وكل ميت غري متحرك ال حمالة(

 التفت القايض إىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فكيف فرس املنزهة اآلية؟ 

لقد وضع املنزهة قارئ القرآن الكريم بني احتاملني نص عىل أوهلام  قال اهلندي: 

الفخر الرازي، فقال: )الوجه األول: وهو مذهب السلف الصالح أنه ملا ثبت بالدالئل  

القاطعة أن املجيء والذهاب عىل اهلل تعاىل حمال، علمنا قطعا أنه ليس مراد اهلل تعاىل من  

والذهاب، وأن مراده بعد ذلك يشء آخر فإن عينا ذلك املراد مل نأمن  هذه اآلية هو املجيء 

اخلطأ، فاألوىل السكوت عن التأويل، وتفويض معنى اآلية عىل سبيل التفصيل إىل اهلل  

تعاىل، وهذا هو املراد بام روي عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن عىل أربعة أوجه: وجه ال  

 
 (.146)1/92( الرد عىل اجلهمية1)

 . 1/215( نقض اإلمام عثامن بن سعيد 2)
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العلامء ويفرسونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط، ووجه  يعرفه أحد جلهالته، ووجه يعرفه  

  (1)ال يعلمه إال اهلل(

ونص عىل الوجه الثاين، واعتربه قول مجهور املتكلمني من الفرق اإلسالمية املختلفة  

ما عدا ابن تيمية وسلفه، وهو )أنه ال بد من التأويل عىل سبيل التفصيل(، وقد أورد لذلك  

 :(2)وجوها من التأويل

منها أن املراد هل ينظرون إال أن تأتيهم آيات اهلل، فجعل جميء اآليات جميئا له عىل  

 التفخيم لشأن اآليات، كام يقال: جاء امللك إذا جاء جيش عظيم من جهته. 

ومنها أن يكون املراد هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل أي أمر اهلل، ومدار الكالم يف هذا  

فعال وأضافه إىل يشء، فإن كان ذلك حماال فالواجب رصفه إىل  الباب أنه تعاىل إذا ذكر 

ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللََّ﴿التأويل، كام قاله العلامء يف قوله:  [، واملراد حياربون  33]املائدة:  ﴾الَّ

[، واملراد: واسأل أهل القرية، وليس فيه إال  82]يوسف:    ﴾َواْسَأِل اْلَقْرَيةَ ﴿أولياءه، وقال:  

، وإقامة املضاف إليه مقامه، وهو جماز مشهور، يقال: رضب األمري فالنا،  حذف املضاف

 وصلبه، وأعطاه، واملراد أنه أمر بذلك، ال أنه توىل ذلك العمل بنفسه. 

 :  املثال الثالث 

 . املثال الثالثإىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

فهم ابن تيمية لقرب اهلل من عباده،   بني لك سيدي كيفية ي املثال الثالث قال اهلندي: 

َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِِب الطُّوِر اأْلَْيَمِن  ﴿فقد قال يف تفسريه لقوله تعاىل عن موسى عليه السالم:  

ْبنَاُه َنِجيًّا  ).. وقد ناداه من موضع معني وقربه إليه دل ذلك عىل ما قاله    : [:52]مريم:    ﴾َوَقرَّ

السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السالم مع أن هذا قرب مما دون السامء. وقد جاء  

 
 (358/ 5( مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )1)
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أيضا  من حديث وهب بن منبه وغريه من االرسائيليات قربه من أيوب عليه السالم وغريه  

البغوى أنه أظله غامم ثم نودى يا أيوب أنا  من األنبياء عليهم السالم. ولفظه الذي ساقه

اهلل، يقول أنا قد دنوت منك أنزل منك قريبا، لكن االرسائيليات إنام تذكر عىل وجه املتابعة  

  (1)ال عىل وجه االعتامد عليها وحدها(

انظر سيدي القايض هل رأيت جتسيام أعظم من هذا التجسيم، أال ترى كيف يرتك  

 عظمة اهلل وتنزهيه، ويذهب إىل كالم اليهود، ويبني عليه العقائد  املحكامت التي تدل عىل 

 التي يتكرب هبا عىل غريه من الطوائف. 

بل هو يعترب هذا املذهب التجسيمي مذهب سلف األمة وأئمتها، فيقول: )وأما دنوه  

ُبه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام األفعال االختيارية بنفسه وجميئ ه يوم  نفُسه وتقرُّ

القيامة ونزوله واستوائه عىل العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة االسالم املشهورين  

  (2) وأهل احلديث والنقل عنهم بذلك متواتر(

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟  

قلت: صدق سيدي القايض، وبني يدي كالم للدارمي الذي يرجع إليه ابن تيمية كثريا  

ا املعارض املدعي ما ال علم له من أنبأك أن رأس اجلبل ليس بأقرب  يقول فيه: )فيقال هلذ

إىل اهلل تعاىل من أسفله؟ ألنه من آمن بأن اهلل فوق عرشه فوق سمواته علم يقينا  أن رأس  

اجلبل أقرب إىل اهلل من أسفله، وأن السامء السابعة أقرب إىل عرش اهلل تعاىل من السادسة  

 (3)مسة ثم كذلك إىل األرض( والسادسة أقرب إليه من اخلا 

لقد أوردوا سيدي القايض إلثبات هذا الروايات الكثرية املشحونة  قال اهلندي: 

 
 .  5/464( كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة 1)

 5/466( كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة 2)

 .  1/504( نقض عثامن بن سعيد3)
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بالتجسيم، وهم ال هيتمون بمصدرها.. ألن تصحيح احلديث عندهم مرتبط بأهوائهم، ال  

 باملوازين التي وضعوها، ويتحكمون فيها كام يشاءون. 

بن القيم تلميذ ابن تيمية النجيب: )ليس يشء  ومن ذلك هذه الرواية التي نقلها ا

عند ربك من اخللق أقرب إليه من إرسافيل، وبينه وبني ربه سبعة حجب، كل حجاب  

مسرية مخسامئة عام، وإرسافيل دون هؤالء، ورأسه حتت العرش، ورجاله يف ختوم  

  (1)السابعة(

ألهل اجلنة كل مجعة يف كثيب  ومنها )سارعوا إىل اجلمع يف الدنيا فإن اهلل تعاىل ينزل 

 (2)من كافور أبيض فيكونون يف القرب منه عىل قدر تسارعهم إىل اجلمع يف الدنيا(

ومنها )بني السامء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب فام زال يقرب موسى  

حتى صار بينه وبينه حجاب فلام رأى مكانه وسمع رصيف القلم قال رب أرين أنظر  

 (3)إليك(

 :  ثال الرابع امل 

 . املثال الرابعوعيت هذا.. فهات  :القايض قال 

ا َقْبَضُتُه  ﴿ ما فرس به ابن تيمية قوله تعاىل:    وه   املثال الرابعقال اهلندي:   َواأْلَْرُض مَجِيع 

ما يمأل   - بحسبه  - [، فقد أورد يف تفسريها من ترصفات اهلل 67]الزمر:  ﴾َيْوَم اْلِقَياَمِة 

بالعجب.. لقد حول اآلية الكريمة من آية تبني عظمة اهلل وقدوسيته، إىل مشاهد ساخرة  

 عابثة إلله متجرب متسلط، وكأنه ال يتحدث عن إله، وإنام عن ملك من ملوك زمانه. 

 . فهال ذكرت لنا شيئا منها  :قال القايض 

 
 . 163و 69( اجتامع اجليوش 1)

(  120( والدارقطني يف ) الرؤية ( )  476( ، ومن طريقه عبداهلل بن أمحد يف ) السنة ( )  436( ابن املبارك يف ) الزهد ( ) 2)

 وغريهم.

 (  301)2/714( العظمة3)
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من ذلك قوله: )واحلديث مروي ىف الصحيح واملسانيد وغريها بألفاظ  قال اهلندي:  

ا َقْبَضُتُه َيْوَم  ﴿عىل املنرب:  يصدق بعضها بعضا وىف بعض ألفاظه قال: قرأ  َواأْلَْرُض مَجِيع 

  [، ثم قال: )مطوية ىف كفه يرمى هبا كام يرمى الغالم بالكرة(.. وىف 67]الزمر:  ﴾ اْلِقَياَمِة 

لفظ )يأخذ اجلبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها ىف كفه ثم يقول هبام هكذا كام تقول الصبيان  

  (1)بالكرة: أنا اهلل الواحد(، وقال ابن عباس: يقبض اهلل عليهام، فام ترى طرفامها بيده(

هل ترى سيدي القايض هذا الترصف الذي نسبه ابن تيمية إىل اهلل، وزعم أنه يف  

ب مع عظمة اهلل.. هل أصبح اهلل مثل غالم يلعب بالكرة، يرميها ذات  الصحيح يتناس

 اليمني وذات الشامل؟ 

 . فهل من مثال ثان؟. أجل :قال القايض 

من األمثلة اخلطرية التي ذكرها، وهو ال يقصد هبا إال التشبيه املحض،  قال اهلندي: 

أخذ اجلبار سمواته  عىل املنرب وهو يقول: )ي قوله: )ويف لفظ قال: رأيت رسول اهلل 

وأرضه، وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرمحن، أنا امللك، أنا القدوس،  

أنا السالم، أنا املؤمن، أنا املهيمن، أنا العزيز، أنا اجلبار، أنا املتكرب، أنا الذي بدأت الدنيا ومل  

  (2)تكن شيئا، أنا الذي أعدهتا، أين املتكربون؟ أين اجلبارون؟(

هل ترى سيدي تشبيها أكرب من هذا التشبيه، ثم يقولون: إن ابن تيمية بريء من  

 التجسيم والتشبيه؟ 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

صدق سيدي.. كل ما ذكره من نصوص موجود يف كتب ابن تيمية، وخاصة  قلت: 

خالهلا أن عظمة اهلل  يف الرسالة العرشية التي خصصها هلذا الغرض، وقد أراد أن يبني من 

 
 (18( الرسالة العرشية )ص: 1)

 (17( الرسالة العرشية )ص: 2)
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يف كرب حجمه بالنسبة ملخلوقاته.. لقد قال فيها مقدما للكثري من الروايات التشبيهية  

والتجسيمية: )املقام الثاين: أن يقال: العرش سواء كان هو الفلك التاسع، أو جسام حميطا  

لك،  بالفلك التاسع، أو كان فوقه من جهة وجه األرض غري حميط به، أو قيل فيه غري ذ

  (1) فيجب أن يعلم أن العامل العلوي والسفيل بالنسبة إىل اخلالق تعاىل يف غاية الصغر(

وقد أدى به ذلك، وبأهل مدرسته أن يرووا العجائب والغرائب، ومن ذلك ما رواه  

أبو الشيخ يف العظمة: )يطوي اهلل عز وجل السموات السبع بام فيهن من اخلالئق واألرضني  

فال ُيرى من عند اإلهبام يشء وال يرى من عند  ئق يطوي كل ذلك بيمينه بام فيهن من اخلال

  (2)فيكون ذلك كله يف كفه بمنزلة خردلة(اخلنرص يشء 

صاروا    –بام يروونه من خرافات وأساطري    –والعجب سيدي هو أهنم  قال اهلندي:  

ات  يعتقدون أن األرض تساوي الساموات يف ضخامتها، وهلذا جتدهم يصححون الرواي

التي تصور أن اهلل يضع األرض يف يد والسموات بام فيها من نجوم وكواكب وغريها يف يد 

أخرى، لقد قال ابن القيم يرشح ذلك، أو يصوره: )إذا كانت السموات السبع يف يده  

كاخلردلة يف يد أحدنا، واألرضون السبع يف يده األخرى كذل،ك فكيف يقدره حق قدره  

ن فضال  عن أن يقبض هبام شيئا ، فال يد عند املعطلة وال قبض يف  من أنكر أن يكون له يدا

 (3)احلقيقة وإنام ذلك جماز ال حقيقة له، وللجهمية واملعطلة من هذا الذم أوفر نصيب(

ترى تالميذ ابن تيمية املعارصين ينكرون ما اكتشفه    -سيدي القايض   –قلت: وهلذا  

يف ذلك تآليف وفتاوى خطرية ال تقل عن    العلم من ضخامة الكون مقارنة باألرض.. وهلم

 فتاواهم يف التجسيم. 

 
 (16( الرسالة العرشية )ص: 1)

 ( 136)2/445( العظمة 2)

   4/1364( الصواعق املرسلة 3)
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 :  املثال اخلامس 

 . املثال اخلامسإىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فهات  القايض التفت 

ما ساقه ابن تيمة وسلفه الذين يعتمد عليهم من   وه  املثال اخلامس قال اهلندي: 

روايات حاولوا من خالهلا أن يبينوا أن اهلل جتري عليه االنفعاالت التي جتري عىل البرش من  

 العجب والضحك ونحوها، وقد صوروها تصويرا تشبيهيا جتسيميا حمضا. 

الضحك  ومن ذلك ما ورد يف )الرسالة األكملية(، حيث قال: )وقول القائل: إن 

خفة روح، ليس بصحيح، وإن كان ذلك قد يقارنه.. ثم قول القائل: )خفة الروح( إن أراد  

ا فهذا يكون ملا ال ينبغي أن يضحك منه، وإال فالضحك يف موضعه املناسب   ا مذموم  به وصف 

له صفة مدح وكامل، وإذا قدر حيان؛ أحدمها: يْضَحك مما ُيْضَحك منه، واآلخر: ال  

  (1) األول أكمل من الثاين(يضحك قط، كان 

وهبذا املنطق حاول ابن تيمية أن يثبت ضحك اهلل، بل ومجيع االنفعاالت التي جتري  

 عىل اإلنسان.

ومن الروايات التي أوردها يف ذلك: )ينظر إليكم الرب َقنِطِني، فيظل يضحك،  

قال:    ! أو يضحك الرب؟  فقال له أبو َرِزين الُعَقْييِل: يا رسول اهلل،  ، يعلم أن َفَرَجُكم قريب(

ا(   نعم، قال: )لن نعدم من رب يضحك خري 

وقد علق ابن تيمية عىل الرواية بقوله: )فجعل األعرايب العاقل بصحة فطرته ضحكه  

دليال  عىل إحسانه وإنعامه؛ فدل عىل أن هذا الوصف مقرون باإلحسان املحمود، وأنه من  

ط هو مذموم بذلك، وقد قيل يف  صفات الكامل، والشخص الَعُبوس الذي ال يضحك ف 

ا﴿ اليوم الشديد العذاب إنه  ا َقْمَطِرير  ا َعُبوس     (2) [(10]اإلنسان:   ﴾ َيْوم 

 
 (55( الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل )ص: 1)

 (55جيب هلل من صفات الكامل )ص: ( الرسالة األكملية يف ما 2)
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هل رأيت سيدي القايض ذلك املشهد الذي يصور اهلل، وهو يضحك عىل معاناة 

خلقه واكتئاهبم؟.. أال ترى أن ابن تيمية يصور أرحم الرامحني بصورة أولئك امللوك  

 اجلبارين الظلمة؟

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

قلت: صدق سيدي.. والرسالة بني يدي، وهي مشحونة بأمثال هذه النصوص  

والروايات.. لقد قال يف تلك الرسالة مربهنا عىل ما يسميه صفة الضحك هلل تعاىل:  

ام أن النطق  )واإلنسان حيوان ناطق ضاحك، وما يميز اإلنسان عن البهيمة صفة كامل، فك

صفة كامل، فكذلك الضحك صفة كامل، فمن يتكلم أكمل ممن ال يتكلم، ومن يضحك  

ا لشىء من النقص فاهلل منزه عن   أكمل ممن ال يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزم 

ا مقرونة بالنقص، كام أن   ذلك، وذلك األكثر خمتص ال عام، فليس حقيقة الضحك مطلق 

النقص، ووجودنا مقرون بالنقص، وال يلزم أن يكون الرب  ذواتنا وصفاتنا مقرونة ب

ا وأال تكون له ذات(   (1) موجد 

ينا اهلل بعباده، وجلعلنا  ولو طبقنا هذا املقياس الذي ذكره ابن تيمية عىل اهلل، لسو 

 الومهية كامالت له. نا كامالت

 :  املثال السادس 

 املثال السادس. التفت القايض إىل اهلندي، وقال: وعيت هذا.. فهات 

تيمية من ترصحيات كثرية تدل عىل قوله  ما ساقه ابن    و  ه   املثال السادس قال اهلندي:  

اىل الكون ليفعل كل هذه  حمتاج ن اهلل عنده أل أزال وأبدا،وجود الكون بافتقار اهلل تعاىل إىل 

    .األفعال

مل يتقدم جنس احلوادث، وإنام تقدم أفراده املعينة  وهو بقوله هذا يرى أن اهلل تعاىل 

 
 (.56( الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل )ص: 1)
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س احلوادث فهو أزيل كام أن  أي أن كل فرٍد من أفراِد احلوادث بعينه حادث خملوق، وأما جن

 اهلل أزيل، أي مل يسبقه اهلل تعاىل بالوجود. 

يف سبعة من كتبه: موافقة رصيح املعقول لصحيح  اخلطرية ذكر هذه العقيدة وقد 

املنقول، ومنهاج السنّة النبوية، وكتاب رشح حديث النزول، وكتاب رشح حديث عمران  

ة تفسري من ست سور، وكتابه الفتاوى،  بن حصني، وكتاب نقد مراتب اإلمجاع، وجمموع 

 وكل هذه الكتب مطبوعة. 

 قال القايض: فهال نقلت يل بعض ما ذكره. 

وأما أكثر  [: )موافقة رصيح املعقول لصحيح املنقول من ذلك قوله يف ] قال اهلندي:  

، ويفرقون بني حدوث   أهل احلديث ومن وافقهم فإهنم ال جيعلون النوع حادثا بل قديام 

دوث الفرد من أفراده كام يفرق مجهور العقالء بني دوام النوع ودوام الواحد من  النوع وح

  (1)(أعيانه

ألنه   ، يف رّد قاعدة ما ال خيلو من احلادث حادثمن كتابه هذا خر آوقال يف موضع 

قلت هذا من نمط الذي قبله فإن األزيل الالزم هو  : ) لو مل يكن كذلك لكان احلادث أزلي ا 

عني احلادث، قوله لو كانت حادثة يف األزل لكان احلادث اليومي موقوفا   نوع احلادث ال 

ا بحوادث ال أول   عىل انقضاء ما ال هناية له، قلنا: ال نسلم بل يكون احلادث اليومي مسبوق 

  (2)(هلا 

  أو حمدث  متحرك  كل أن  عىل  ظاهرة  داللة  يدل  ما  القرآن يف  أين  )فمنويقول فيه: 

  وأن   منها،  خيل  مل  احلوادث  به  قامت   ما   وأن  ممكن،  أو  بحادث  إال   تقوم   ال  احلركة   وأن  ممكن،

 
 ( 148/ 2( درء تعارض العقل والنقل )1)

 ( 388/ 1( درء تعارض العقل والنقل )2)
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  (1)(هلا   أول ال  حوادث امتناع القرآن يف وأين  حادث،   فهو احلوادث  من  خيلو ال ما 

فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام احلوادث بالرّب، قلنا لكـم:  ): [منهاج السنّة]يف  وقال

  (2)(الرشع والعقل نعم، وهذا قولنا الذي دّل عليه 

وقال فيه: )ولكن االستدالل عىل ذلك بالطريقة اجلهمية املعتزلية طريقة األعراض  

واحلركة والسكون التي مبناها عىل أن األجسام حمدثة لكوهنا ال ختلو عن احلوادث، وامتناع  

وفة  حوادث ال أول هلا طريقة مبتَدعة يف الرشع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة خمطرة خم

 يف العقل بل مذمومة عند طوائف كثرية( 

وحينئٍذ فيمتنع كون شىء من العامل أزلي ا وان جاز أن  ): آخر منه وقال يف موضع

يكون نوع احلوادث دائام  مل يزل، فإن األزل ليس هو عبارة عن شىء حمدد بل ما من وقت  

  (3) (، فال يلزم من دوام النوع قدم شىء بعينهآخر  يقدر إال وقبله وقت 

أي أن فعل اهلل بمشيئته    -ومنهم من يقول بمشيئته وقدرتهآخر منه: )  وقال يف موضع

شيئا فشيئا، لكنه مل يزل متصفا به فهو حادث اآلحاد قديم النوع كام يقول ذلك   -وقدرته 

من يقوله من أئمة أصحاب احلديث وغريهم من أصحاب الشافعي وأمحد وسائر  

  (4) (الطوائف

الفقهاء من أصحاب الشافعي وأمحد  له هذا، بل راح ينسبه إىل فهو مل يكتف بقو

 . وغريهم وافرتى عليهم

وقد رّد عىل ابن حزم يف نقد مراتب اإلمجاع لنقله اإلمجاع عىل أن اهلل لـم يزل وحده  

وأعجب  )وال شىء غريه معه، وأن املخالف بذلك كافر باتفاق املسلمني، فقال ابن تيمية: 

 
 ( 118/ 1( درء تعارض العقل والنقل )1)

 ( 380/ 2( منهاج السنة النبوية )2)

 ( 389/ 1النبوية )( منهاج السنة 3)

 ( 379/ 2( منهاج السنة النبوية )4)
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  (1)(اع عىل كفر من نازع أنه سبحانه مل يزل وحده وال شىء غريه معه من ذلك حكايته اإلمج

وقد رأيت يف  ): هذا عنه، فقال اجلالل الدواين يف كتاب رشح العضديةوقد ذكر 

، أي أنه كان يعتقد  (2) (يف العرش - أي بالقدم اجلنيس - بعض تصانيف ابن تيمية القول به

عرش إىل غري بداية وأنه يوجد ثم ينعدم  أن جنس العرش أزيل أي ما من عرش إال وقبله 

ولكن عينه القائم اآلن    ، ثم يوجد ثم ينعدم وهكذا، أي أن العرش جنسه أزيل مل يزل مع اهلل

 حادث. 

هذه نامذج عن ترصحياته يف ذلك ـ سيدي القايض ـ وهي من املعلوم من أقواله  

 بالرضورة.

 : املثال السابع 

 .املثال السابعوعيت هذا.. فهات  :قال القايض 

.. فقد فتح هبا ابن تيمية بابا من التجسيم  األمثلةأخطر  املثال السابعقال اهلندي: 

والتشبيه ال يمكن غلقه.. فهو مل يكتف بالنصيحة بالعودة إىل كتب السنة والسلف لينهل  

د، ليتعرفوا أكثر  منها أتباعه كل صنوف التجسيم والتشبيه، بل راح يرشدهم إىل كتب اليهو

 عىل صورة إهلهم وأنواع ترصفاته. 

 . فهل حقا قاله؟.إن ما تقوله خطري  :قال القايض 

أقر اليهود عىل ما   فقد اعترب أن الرسول  –سيدي القايض  –أجل قال اهلندي: 

قد ظهر وانترش ما   وصفوا به رهبم يف كتبهم، فقال: )ومما يوضح األمر يف ذلك أن النبي 

ن تبديل أهل الكتاب وحتريفهم وما أظهر من عيوهبم وذنوهبم وتنزهيه هلل عام  أخرب به م

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي  ﴿وصفوه به من النقائص والعيوب كقوله تعاىل:   َلَقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

 
 (168( نقد مراتب اإلمجاع )ص/ 1)

 (13( رشح العضدية )ص/ 2)
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[،  64]املائدة:    ﴾  َمْغُلوَلٌة  َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ﴿[ وقوله:  181]آل عمران:    ﴾َوَنْحُن َأْغنَِياءُ 

فإن فيها من ذلك   -فلو كان ما يف التوراة من الصفات التي تقول النفاة إهنا تشبيه وجتسيم 

ما تنكره النفاة وتسميه تشبيها  وجتسيام  بل فيها إثبات اجلهة وتكلم اهلل بالصوت وخلق آدم  

  بته اليهود وبدلته كان إنكار النبي فإن كان هذا مما كذ   -عىل صورته وأمثال هذه األمور

لذلك وبيان ذلك أوىل من ذكر ما هو دون ذلك، فكيف واملنصوص عنه موافق للمنصوص  

يف التوراة، فإنك جتد عامة ما جاء به الكتاب واألحاديث يف الصفات موافقا  مطابقا  ملا ذكر  

واليهود تشبه اخلالق   يف التوراة.. والنصارى يشبهون املخلوق باخلالق يف صفات الكامل

باملخلوق يف صفات النقص وهلذا أنكر القرآن عىل كل من الطائفتني ما وقعت فيه من ذلك.  

فلو كان ما يف التوراة من هذا الباب لكان إنكار ذلك للهدى من أعظم األسباب، وكان  

ينكر ذلك   والصحابِة والتابعني لذلك من أعظم الصواب، ولكان النبي  فعل النبي 

من جنس إنكار النفاة، فيقول إثبات هذه الصفات يقتيض التجسيم والتجسيد والتشبيه  

والتكييف واهلل منزه عن ذلك. فإن عامة النفاة إنام يردون هذه الصفات بأهنا تستلزم  

فلو كان هذا جتسيام  وجتسيدا     - ومن املسلمني وأهل الكتاب من يقول بالتجسيد    - التجسيم  

رسول إىل إنكار ذلك أسبق وهو به أحق. وإن كان الطريق إىل نفي  جيب إنكاره لكان ال 

العيوب والنقائص ومماثلة اخلالق خللقه هو ما يف ذلك من التجسيد والتجسيم كان إنكار  

  (1)ذلك هبذا الطريق املستقيم كام فعله من أنكر ذلك هبذا الطريق هو الرصاط املستقيم(

يعنيها هذا الكالم.. إنه يقول برصاحة بأن القرآن  هل تدرك سيدي اخلطورة التي 

الكريم مل ينكر عىل أهل الكتاب إال يف ذينك املوضعني فقط.. أما ما عدامها فلم ينكر  

 عليهم.. واعترب عدم اإلنكار دليال عىل صحة ما يف كتبهم من وصف اهلل تعاىل. 

 تأكد من ذلك. هذا يستدعي التعرف عىل ما يف كتب أهل الكتاب لل  :قال القايض 

 
 . 90 -7/86( درء التعارض 1)



199 

 

لو اطلعت عليها سيدي لوجدهتا مملوءة بالتشبيهات والتجسيامت التي  قال اهلندي:  

 يعشقها ابن تيمية وسلفه: 

( نبأ مصارعة يعقوب هلل:  28-24/ 32. ففي )تكوين.بالعجزففيها وصف اهلل 

. وقال: اطلقني ألنه قد طلع  . )فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر

 ، فقال: ال اطلقك إن مل تباركني(الفجر 

(: )فاستيقظ الرب كنائم كجبار  65/  78. ففي )املزمور . بالسكروفيها وصف اهلل 

(: )ألن يف يد الرب كاسا ومخرها خمتمرة مآلنة رشابا 8/  75مّعيط من اخلمر(، ويف )مزمور 

 ممزوجا وهو يسكب منها لكن عكرها يمصه يرشبه كل ارشار االرض(  

(: )فقال له مالك  23-20/ 6، ففي )قضاةيميش عىل عكازهلل بأنه وفيها وصف ا

اهلل خذ اللحم والفطري وضعهام عىل تلك الصخرة واسكب املرق.ففعل كذلك. فمّد مالك  

الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطري فصعدت نار من الصخرة واكلت  

نه مالك الرب فقال جدعون  اللحم والفطري.وذهب مالك الرب عن عينيه. فرأى جدعون ا 

آه يا سيدي الرب الين قد رأيت مالك الرب وجها لوجه. فقال له الرب السالم لك.ال  

 ختف.ال متوت( 

(: )فاخذت عصاي نعمة  10/  11. ففي )زكريا .بنقض العهدوفيها وصف اهلل 

وقصفتها النقض عهدي الذي قطعته مع كل االسباط فنقض يف ذلك اليوم وهكذا علم  

 نم املنتظرون يل اهنا كلمة الرب( اذل الغ

-13/ 42)إشعياء  . ففي . يصيح كالوالدة وينخر وخيربوفيها وصف اهلل بأنه 

(: )الرب كاجلبار خيرج.كرجل حروب ينهض غريته.هيتف ويرصخ ويقوى عىل اعدائه  16

قد صمت منذ الدهر سكت جتلدت.كالوالدة اصيح.انفخ وانخر معا اخرب اجلبال  

عشبها واجعل االهنار يبسا وانشف اآلجام واسري العمي يف طريق مل   واآلكام واجفف كل 
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يعرفوها.يف مسالك مل يدروها امشيهم.اجعل الظلمة امامهم نورا واملعوجات مستقيمة  

 هذه االمور افعلها وال اتركهم(

(: )اىل متى يا رب تنساين كل  1/  13. ففي )مزمور . ينسىوفيها وصف اهلل بأنه 

 جب وجهك عني( النسيان.اىل متى حت

(: )من  8/  1. ففي )ميخا .يولول ويبكي ويرصخ ويصِوت وفيها وصف اهلل بأنه 

أجل ذلك أنوح وأولول. أميش حافيا وعريانا. أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال  

 النعام( 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

رد يف القرآن  قلت: ما يقوله صحيح.. وابن تيمية كان يف إمكانه أن يكتفي بام و

الكريم من اإلخبار عن حتريف أهل الكتاب لكتبهم، وال ينتظر أن يتنزل القرآن الكريم  

 ناقدا لكل ما ورد فيها. 

من الرجوع إليهم، وأنه جاء بالدين    وكان يف إمكانه أن يكتفي بتحذير رسول اهلل  

 نقيا صافيا..

 مصدر، ويقويه بكل وهم. لكنه لغرامه بالتجسيم والتشبيه راح يلتمس له كل 
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 . النصب والعداوة . التهمة الثانية

كان اليوم الثاين من املحاكمة خاصا بالتهمة التي اتفق عليها كل من انتقد ابن تيمية  

وخاصة من الصوفية واإلمامية والزيدية، بل وأتباع املذاهب األربعة الذين مال أكثر  

 متأخرهيم إىل التصوف. 

نصب والعداوة(، وقد جرى له بسببها يف عرصه بعض  وهذه التهمة هي )هتمة ال

بسببها   –كام يذكر ابن حجر  –املحاكامت، وسجن بسبب بعض ما يرتبط هبا، بل اهتم 

 . (1)بالكفر والنفاق

ومع ذلك، فقد رأيت من أصحاب ابن تيمية من يدافع عنه بشأهنا، ويبني أنه بريء  

وعرتته   ن عالقة ابن تيمية برسول اهلل منها، وأن كل ما ذكره املخالفون كذب عليه، وأ

وأنه مل يشهر سيف حقده عىل أحد من الناس إال عىل من ظهرت    ، الطاهرة عالقة حمبة ومودة

 بدعتهم. 

 وقد كان هذا االختالف سببا يف شوقي لسامع األدلة عن كثب ومناقشتها. 

وبعد أن   عقدت اجللسة، وقعد القايض عىل كريس كبري يف أعىل مكان يف املحكمة..

استقرت القاعة بمن فيها، قلب القايض بعض األوراق التي كانت بجانبه، ثم قال: التهمة  

التي سنبحث فيها اليوم هي هتمة )النصب والعداوة(.. وأنا أريد من املدعني عىل ابن تيمية  

 أن يوضحوا يل مرادهم منها قبل أن يذكروا األدلة املثبتة لدعاواهم. 

ما شوه به ابن تيمية   – سيدي القايض  –تقدم اإلسكندري، وقال: بعد أن عرفت 

العقيدة يف اهلل بخلطها بالتشبيه والتجسيم، ونرصته لكل من شبه وجسم، وإعراضه عام  

ورد من تنزيه اهلل وتقديسه يف القرآن الكريم، ويف السنة الصحيحة، ويف اآلثار الواردة عن  

 
 . 156 -  153: 1( الدرر الكامنة 1)
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ما شوه به  ارثي النبوة من أئمة اهلدى، فإنا نريد أن نعرض عليك اليوم ويف هذا املجلس و

 النبوة، وكل ما يرتبط هبا. 

 : أتريدون بالنصب والعداوة النصب والعداوة للنبوة؟قال القايض 

فابن تيمية مل يكتف بتلك األطروحات   –سيدي  – اإلسكندري: أجل قال 

التشوهيية جلالل اهلل وقدسه، بل راح يعمل بكل ما أوت من حيلة ليشوه النبوة، وكل ما  

 يرتبط هبا. 

 فهمت القضية.. لكني أحتاج إىل األدلة القوية املثبتة للدعوى.  :ايض قال الق

لقد رجعت مع أصحايب إىل كتب ابن تيمية، وقرأناها بتفصيل  قال اإلسكندري: 

وتدقيق ومتعن، واستخرجنا منها أربعة أدلة، كل دليل منها كاف إلدانة ابن تيمية يف هذه  

 ادها عليك. املسألة.. وسيتقدم أصحايب واحدا واحدا إلير

 قبل ذلك أريد أن توضح يل وجه املنطقية فيها.  :قال القايض 

أرأيت لو أن شخصا راح يذم ويشنع عىل كل من يقول بعصمة   قال اإلسكندري: 

األنبياء وتنزهيهم من اخلطايا.. بل ويرميهم بالبدعة بسبب ذلك، وحيذر كل من يتبعهم يف  

ه، ويشوه النصوص ليربهن عىل أقواهلم، ومل  هذا بالبدعة.. ومل يكتف بذلك، بل راح يؤيد

 يكتف بذلك، بل راح يتهم األنبياء بالعظائم، بل بالكفر ذاته.. أال يكفي هذا إلدانته؟ 

 : إن ما تقوله خطري.. فهل لديكم أدلة تثبته؟ قال القايض 

 أجل.. ومعاذ اهلل أن نتكلم بغري علم. قال اإلسكندري: 

 ل؟أهذا هو الدليل األو :قال القايض 

 أجل. قال اإلسكندري: 

 فام الدليل الثاين؟  :قال القايض 

الدليل الثاين هو أن ابن تيمية مل يكتف بتشويه مقام النبوة، وحتقري  قال اإلسكندري:  
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سيد األنبياء، وخامتهم، يكذب عليه،   األنبياء، وتشويه سريهم.. بل راح إىل النبي 

ه، ويلتمس لذلك بتصحيح كل  ويكذبه، ويرسم له صورة تتناسب مع مزاجه وأهوائ 

ضعيف، وتكذيب كل صحيح ليفصل نبيا يتناسب مع فهمه للنبوة، كام فصل هلل لباسا  

 يتناسب مع جتسيمه وتشبيهه. 

 إن أثبتم هذا فقد أدنتموه إدانة عظمى.  :قال القايض 

ليس ذلك فقط سيدي ما فعله ابن تيميه.. لقد راح إىل تلك  قال اإلسكندري: 

ية العميقة التي تصل األمة بنبيها حياول بكل الوسائل، وكل األسلحة  العالقة الروحان

 لقطعها.. بل ويعترب من مل يقطعها مبتدعا ضاال مرشكا. 

 إن أثبتم هذا، فقد أثبتم التهمة بكل وجوهها.  :قال القايض 

فإذا ذهب هذا الرجل إىل عرتة النبي وآله الذين أوىص هبم، وحث  قال اإلسكندري:  

م، فراح يكذب عليهم، ويكذب ما ورد يف فضلهم، ويشوه سريهتم، ويقدم  عىل املودة هل

 غريهم عليهم، ويسوهيم مع أعدائهم.. 

 حينذاك يكون قد بلغ القمة يف نصبه وعداوته، ومل يذر شيئا.   :قال القايض 

فهذه أدلتنا عىل ما نقول.. فهل تأذن لنا سيدي القايض يف البدء يف  قال اإلسكندري:  

 إيرادها واحدا واحدا. 

أجل.. ولو أثبتم هذا وفق املنهج العلمي تكونون قد أثبتم التهمة   : قال القايض

 حقيقة..  

لك ذلك سيدي القايض.. وحمامي املتهم بني أيدينا، وهو يرد  قال اإلسكندري: 

 علينا إن وجد أننا ننقل نصا من كتبه مل يقله..  

.  .نص عن سياقه، فإنني سأتدخلقلت: ليس ذلك فقط.. بل حتى لو برتتم ال

 الشهادة هلل تقتيض مني أن أكون صادقا معه، كام أكون صادقا معكم. 
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 االنتصار لعدم عصمة األنبياء عليهم السالم   أوال ـ

تقدم الصنعاين، وقال: ليسمح يل سيدي القايض أن أذكر الدليل األول.. وهو  

 . ويل عىل ذلك أربعة شهود. انتصار ابن تيمية لعدم عصمة األنبياء عليهم السالم.

 : فام الشاهد األول منها؟قال القايض 

الشاهد األول هو إنكار ابن تيمية الشديد عىل من يقول بالعصمة  قال الصنعاين: 

املطلقة لألنبياء عليهم الصالة والسالم، وكان يف إمكانه ان يتجاوز عن ذلك حتى لو  

 أخطأوا انطالقا من حسن نيتهم. 

 : وما الشاهد الثاين؟القايض قال 

يف مقابل تشدده مع املنزهة نجده يبالغ يف الثناء عىل املشوهني لألنبياء  قال الصنعاين:  

 املوردين للطامات حوهلم. 

 : أنت تذكرين بموقف ابن تيمية من أهل التنزيه والتجسيم.  قال القايض 

زه اهلل ورسله،  فقاعدته الرمي بالبدعة لكل من ن –سيدي  –أجل قال الصنعاين: 

 والثناء بالسنة عىل كل من جسم اهلل أو شوه أنبياءه. 

 : فام الشاهد الثالث؟قال القايض 

هو رمي ابن تيمية لألنبياء عليهم الصالة    –سيدي    –الشاهد الثالث  قال الصنعاين:  

 والسالم بصنوف املعايص، ودفاعه عن ذلك. 

 : إن ما تقوله خطري. قال القايض 

وهناك ما هو أخطر منه، وهو الشاهد الرابع، واملتمثل يف تقريرات  قال الصنعاين: 

 وترصحيات ابن تيمية عىل إمكانية كفر األنبياء وارتكاهبم الكبائر. 

: إن أثبتم هذا تكون قد أثبتم أن ابن تيمية يقف من األنبياء وطهارهتم  قال القايض

 ه من اهلل وتنزهيه. وعصمتهم، ومن النبوة ومقامها الرفيع موقفا ال يقل عن موقف
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من خالل كتبه وترصحياته، وأمامك   –سيدي  –سنثبت لك ذلك قال الصنعاين: 

 حماميه الذي يفتح كل كتاب نذكره ليتأكد من صحة نقلنا. 

 لمنزهة  ابن تيمية ل   تبديع   ـ   1

 هات الشاهد األول.  :قال القايض 

نه مع ثنائه  يالحظ أ –سيدي القايض  –الدارس لكتب ابن تيمية  الصنعاين: قال 

كام   –املبالغ فيه عىل الكتب التي تشوه األنبياء، وتنقل ما ورد يف اإلرسائيليات حوهلم 

نراه يبدع كل من يقول بالعصمة املطلقة لألنبياء،    –سنربهن لكم عىل ذلك يف الشاهد الثاين

 ويؤول ما ورد يف النصوص من ذلك ليتناسب مع مقامهم الرفيع، ومنزلتهم العالية. 

 : هذه دعوى.. فام دليلها؟القايض  قال

إىل ما قاله ابن تيمية يف  )جمموع الفتاوى(..    -سيدي القايض   –اسمع  قال الصنعاين:  

لقد قال: )إن القول بأن األنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علامء  

اإلسالم ومجيع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكالم كام ذكر أبو احلسن اآلمدي أن هذا  

ر أهل التفسري واحلديث والفقهاء، بل هو مل ينقل  قول أكثر األشعرية، وهو أيضا قول أكث

عن السلف واألئمة والصحابة والتابعني وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول ومل ينقل عنهم  

ما يوافق القول وإنام نقل ذلك القول يف العرص املتقدم عن الرافضة ثم عن بعض املعتزلة  

قل عن مجهور العلامء أهنم غري معصومني  ثم وافقهم عليه طائفة من املتأخرين. وعامة ما ين

عن اإلقرار عىل الصغائر وال يقرون عليها وال يقولون إهنا ال تقع بحال وأول من نقل عنهم  

من طوائف األمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قوال لذلك: الرافضة فإهنم يقولون  

وأمثاهلم من الغالة   بالعصمة حتى ما يقع عىل سبيل النسيان والسهو والتأويل.. فهؤالء 

القائلني بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول هبا، وهؤالء الغالية هم كفار باتفاق  

املسلمني، فمن كفر القائلني بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا هلؤالء اإلسامعيلية  
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  (1) والنصريية والرافضة واالثني عرشية(

نع هبذا القول باخلروج عن السنة، يقول  بل إنه مل يكتف هبذا، بل راح يتهم كل من اقت

يف ذلك: )ليس هو قول أحد من أصحاب أيب حنيفة وال مالك وال الشافعي وال املتكلمني  

كأصحاب أيب حممد عبد اهلل بن سعيد بن كالب وأيب   –املنتسبني إىل السنة املشهورين  -

هؤالء. وال أئمة التفسري  احلسن عيل بن إسامعيل األشعري وأيب عبد اهلل حممد بن كرام وغري  

وال احلديث وال التصوف. ليس التكفري هبذه املسألة قول هؤالء فاملكفر بمثل ذلك يستتاب  

فإن تاب وإال عوقب عىل ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا إال أن يظهر منه ما يقتيض  

أن يعزر  كفره وزندقته فيكون حكمه حكم أمثاله. وكذلك املفسق بمثل هذا القول جيب 

بعد إقامة احلجة عليه؛ فإن هذا تفسيق جلمهور أئمة اإلسالم. وأما التصويب والتخطئة يف  

  (2) ذلك فهو من كالم العلامء احلافظني من علامء املسلمني املنتسبني إىل السنة واجلامعة(

(:  بل إنه اعترب ما قاله املنزهة من تنزيه األنبياء حتريفا للدين، يقول يف )منهاج السنة

)تبعهم يف هذا الباب، بل كتب التفسري واحلديث واآلثار والزهد وأخبار السلف مشحونة  

عن الصحابة والتابعني بمثل ما دل عليه القرآن، وليس فيهم من حرف اآليات كتحريف  

هؤالء، وال من كذب بام يف األحاديث كتكذيب هؤالء، وال من قال هذا يمنع الوثوق، أو  

لك كام قال هؤالء، بل أقوال هؤالء الذين غلوا بجهل من األقوال  يوجب التنفري ونحو ذ

املبتدعة يف اإلسالم.. وهم قصدوا تعظيم األنبياء بجهل كام قصدت النصارى تعظيم  

املسيح وأحبارهم ورهباهنم بجهل، فأرشكوا هبم واختذوهم أربابا من دون اهلل وأعرضوا  

  (3)عن اتباعهم فيام أمروهم به وهنوهم عنه(

 
 ( 319/ 4( جمموع الفتاوى )1)
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 القايض: الكالم الذي ذكرته واضح.. لكن ما دافعه إىل ذلك؟

ابن تيمية ينطلق من السنة املذهبية يف مواقفه مجيعا، وهلذا تراه يعظم  قال الصنعاين: 

الصحابة أكثر من تعظيمه لألنبياء عليهم الصالة والسالم، بل إنه يتهم الشيعة بكوهنم  

 الصحابة. يقولون بالعصمة املطلقة لألنبياء قدحا يف 

يقول يف )منهاج السنة(: )وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها ال يقع  

منه خطأ وال ذنب صغري، وكذلك األئمة، فهذا مما انفردوا به عن فرق األمة كلها، وهو  

خمالف للكتاب والسنة وإمجاع السلف.. ومن مقصودهم بذلك القدح يف إمامة أيب بكر  

ام أسلام بعد الكفر، ويدعون أن عليا مل يزل مؤمنا، وأنه مل خيط قط ومل يذنب  وعمر لكوهن

قط، وكذلك متام االثني عرش. وهذا مما يظهر كذهبم وضالهلم فيه لكل ذي عقل يعرف  

أحواهلم، وهلذا كانوا هم أغىل الطوائف يف ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع. ونكتة أمرهم  

ياء واألئمة نقصا، وأن ذلك جيب تنزهيهم عنه، وهم خمطئون  أهنم ظنوا وقوع ذلك من األنب

  (1)إما يف هذه املقدمة، وإما يف هذه املقدمة(

 عىل املخطئة  ثناء ابن تيمية الشديد  ـ    2

 : وعيت هذا.. فهلم بالشاهد الثاين. قال القايض 

هو ثناء ابن تيمية الشديد عىل   – سيدي القايض  – ، وقال: الشاهد الثاين احلنبيل قام 

كل الكتب التي متتلئ بالقصص واألساطري التي تشوه األنبياء عليهم الصالة والسالم  

وترميهم بالعظائم، بل هو فوق ذلك يعتربها من كتب السنة، وأهنا يف هذا املوضوع بالذات  

 أعرف باألنبياء من كتب املنزهة. 

 ته ما يفيد هذا. : فهال أوردت لنا من ترصحيا قال القايض 

: أجل سيدي القايض.. فقد رصح بذلك يف مواضع كثرية من كتبه..  قال احلنبيل 
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ومن ذلك قوله:  ).. من أئمة أهل التفسري، الذين ينقلوهنا باألسانيد املعروفة، كتفسري ابن  

جريج، وسعيد بن أيب عروبة، وعبد الرزاق، وعبد بن محيد، وأمحد، وإسحاق وتفسري بقي  

وابن جرير الطربي، وحممد بن أسلم الطويس، وابن أيب حاتم، وأيب بكر بن املنذر،    بن خملد

وغريهم من العلامء األكابر، الذين هلم يف اإلسالم لسان صدق، وتفاسريهم متضمنة  

  (1)للمنقوالت التي يعتمد عليها يف التفسري(

ي شوهت  وقوله دفاعا عن اإلرسائيليات الكثرية الواردة يف تلك الكتب، والت

األنبياء عليهم الصالة والسالم أيام تشويه: )وهلذا كان السلف من الصحابة والتابعني هلم  

بإحسان وغريهم من أئمة املسلمني متفقني عىل ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال  

األنبياء، ال يعرف عن أحد منهم القول بام أحدثته املعتزلة والرافضة ومن تبعهم يف هذا  

بل كتب التفسري واحلديث واآلثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة  الباب، 

والتابعني بمثل ما دل عليه القرآن، وليس فيهم من حرف اآليات كتحريف هؤالء، وال من  

كذب بام يف األحاديث كتكذيب هؤالء، وال من قال هذا يمنع الوثوق، أو يوجب التنفري  

ال هؤالء الذين غلوا بجهل من األقوال املبتدعة يف  ونحو ذلك كام قال هؤالء، بل أقو

  (2)اإلسالم.(

أرأيت سيدي القايض كيف يعترب الروايات املشوهة جلامل وعصمة األنبياء سنة،  

 وكيف يعترب تنزيه األنبياء والقول بطهارهتم حتريفا؟  

  أمثلة : هذا كالم جممل.. ومن الصعب احلكم من خالله، فهال ذكرت يل  قال القايض

 تؤكد أن هذه التفاسري التي أثنى عليها تتضمن أي إساءة لألنبياء عليهم الصالة والسالم. 

تؤكد لك ما أقول.. وإن  ة أمثلة  أجل سيدي القايض.. سأذكر لك أربع: قال احلنبيل 
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 شئت الزيادة زدتك. 

 املزيد.. : اذكر يل هذه األربع، فإن رأيتها كافية اكتفيت هبا، وإال طلبت قال القايض 

 : املثال األول 

تعلق بتفسري من التفاسري التي لقيت  ي  – سيدي القايض  –  املثال األول: قال احلنبيل 

عناية كبرية من ابن تيمية، فهو يذكره كل حني، ويثني عليه وعىل صاحبه، وهو تفسري ابن  

ارض  جرير الطربي، فال يوجد جملد من )جمموع الفتاوى( أو )منهاج السنة(،  أو )درء تع

العقل والنقل(،  أو )الصارم املسلول(، أو )اقتضاء الرصاط املستقيم  وغريها، إال وفيه ذكر  

 لتفسري ابن جرير الطربي. 

وقد أجاب يف )جمموع الفتاوى( من سأله    ،  (1)بل إنه يعتربه من )أهل العلم والسنة(

فسري حممد بن جرير  أما التفاسري التي يف أيدي الناس فأصحها ت)عن أحسن التفاسري بقوله:  

وال ينقل عن   ، وليس فيه بدعة ، الطربي،  فإنه يذكر مقاالت السلف باألسانيد الثابتة

  (2)والكلبي( ،املتهمني كمقاتل بن بكري

وأعظمها    ، وهو من أجل التفاسري املأثورة  ، تفسري حممد بن جرير الطربي)وقال عنه:  

  (3)قدرا (

بيان موقف ابن تيمية من ابن جرير الطربي  : تكفي هذه النصوص يف قال القايض 

 وتفسريه.. ولكن هل حقا تفسري ابن جرير فيه ما يسيئ لألنبياء عليهم الصالة والسالم؟ 

فقد أرسف الطربي يف تفسريه يف نقل الروايات    - سيدي القايض  –: أجل  قال احلنبيل 

به أو عبد اهلل بن  املأخوذة من القصص اإلرسائييل يروهيا عن كعب األحبار أو وهب بن من

 
 (.  3/382( جمموع الفتاوى ) 1)
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سالم أو عبد امللك ابن جريج وغريهم حتى أن بعضهم أحصاها فوجدها قد بلغت ما  

يقرب من ألفني ومخسامئة رواية يف تفسريه من اإٍلرسائيليات واخلرافات واألساطري  

 .(1) اليهودية األوىل 

لقى  وهو مع رسده هلا ال يميز صحيحها أو ضعيفها.. بل يرتك ذلك كله للقارئ ليت

منه كل أنواع التشوهيات والتحريفات سواء املتعلقة باهلل وجتسيمه وتشبيهه، أو املتعلقة  

 باألنبياء عليهم الصالة والسالم ورميهم باملوبقات. 

 : فهال رضبت يل مثاال منها ألطمئن. قال القايض 

: أجل سيدي القايض.. سأرضب لك مثاال يتعلق بتفسريه لقوله تعاىل:  قال احلنبيل 

تِي ُهَو يِف َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اهللَِّ إِنَّ وَ ﴿ ُه  َراَوَدْتُه الَّ

ْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َأْن َرَأى ُبْرَهانَ  ُوَن َوَلَقْد مَهَّ
ِه َكَذلَِك    َريبِّ َأْحَسَن َمْثَواَي إِنَُّه اَل ُيْفلُِح الظَّاملِ َربِّ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا املُْْخَلِصنَي  وَء َواْلَفْحَشاَء إِنَّ َف َعنُْه السُّ [، فمع أن  24، 23]يوسف:  ﴾ لِنَرْصِ

املنزهة أوردوا الكثري من األدلة التي تدل عىل املراد منها، وأنه يتناسب مع عظمة النبي  

رسين الذين أثنى عليهم ابن تيمية  وعفافه وأخالقه الرفيعة.. لكن الطربي وغريه من املف

 استغلوا هذه اآلية لريموا هذا النبي الكريم بالعظائم. 

فمام رواه الطربي يف تفسري اآلية الكريمة هذه الرواية: )استلقت له وجلس بني  

  (2) رجليها وحل ثيابه أو ثياهبا(

بلغني أن   :قال  - وهو من سلفهم الصالح  –ومنها هذه الرواية عن ابن أيب مليكة 

يا يوسف بن يعقوب ال   :نودي - ثيابه  – يوسف ملا جلس بني رجيل املرأة، فهو حيل مهيانه 

فتمثل له يعقوب عاضا    ،ثم نودي فأعرض ، فأعرض ،فإن الطري إذا زنى تناثر ريشه  ، تزنِ 

 
 اإلرسائيليات.( انظر: مقال للباحثة هدى بنت فهد املعجل، بعنوان: بال تردد 1)

 . 6/4502( تفسري الطربي ، 2)
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  (1)فقام(  ، عىل أصبعه

[ )رأى  24]يوسف:  ﴾ اَل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّهِ َلوْ  ﴿  :ومنها هذه الرواية يف املراد من 

  (2)فخرجت شهوته من أنامله( ،وجه يعقوب عاضا  عىل إصبعه  - أو متثال –صورة 

يعقوب عاضا  عىل    :ومنها )الربهان الذي رأى يوسف فرصف عنه السوء والفحشاء

ه حني دنا من الباب  ويقول بعضهم: إنام هو خيال إطفري سيد  ،فام رآه انكشف هاربا    ،إصبعه

  (3) وذلك أنه ملا هرب منها وأتبعته ألفياه لدى الباب(

وهكذا حولوا من قصة هذا النبي العفيف الذي رضب اهلل به املثل يف اإلحسان  

 والصديقية إىل رجل شهواين ال يرتدع إال بعد أن حتصل املعجزات التي تثنيه عن مهه. 

الروايات والقائلني هبا سنة، واملنزهني ليوسف عليه  ومع ذلك يعترب ابن تيمية هذه 

 السالم واملبينني سمو أخالقه مبتدعة. 

 : املثال الثاين 

 . املثال الثاين : وعيت هذا، فهات قال القايض 

تعلق بتفسري أثنى عليه ابن تيمية كثريا،  يسيدي القايض  املثال الثاين: قال احلنبيل 

تفسري ابن أيب حاتم، فقد عده يف جمموع الفتاوى )من أهل  واعتربه من تفاسري السنة، وهو 

و)من أهل العلم   ، (5) (وعده يف منهاج السنة من )من أئمة التفسري ، (4) العلم والسنة(

  (6)الكبار(

 
 . 6/4505( تفسري الطربي ، 1)
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وقال عنه يف جمموع الفتاوى: ).. وابن أيب حاتم قد ذكر يف أو كتابه يف التفسري أنه  

وأنه حترى إخراجه بأصح األخبار    ،ا  بأصح األسانيدطلب منه إخراج تفسري القرآن خمترص

  (1)وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئا (  ، أشبعها متنا  ، وإسنادا  

 : يكفيني هذا.. فهال رضبت يل مثاال من كتابه ألطمئن. قال القايض 

: أجل سيدي القايض.. فمن ذلك قوله يف تشويه نبي اهلل آدم عليه  قال احلنبيل 

ا  ﴿السالم، وزوجه حواء، وأهنام وقعا يف الرشك، وذلك يف تفسري قوله تعاىل:  َفَلامَّ آَتامُهَ

ُكونَ  ا َفَتَعاىَل اهللَُّ َعامَّ ُيرْشِ ياَم آَتامُهَ
َكاَء فِ قال:  [، فقد 190]األعراف:  ﴾ َصاحِل ا َجَعاَل َلُه رُشَ

)اهلل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلام تغشاها آدم  

محلت آتامها إبليس فقال: إين صاحبكام الذي أخرجتكام من اجلنة لتطيعنني أو ألجعلن هلا  

قرين إبل فيخرج من بطنك فيشقه وألفعلن وألفعلن خيوفهام سمياه عبد احلارث فأبيا أن 

ميتا، ثم محلت يعني الثانية فأتامها أيضا فقال: أنا صاحبكام الذي فعلت ما   يطيعاه فخرج 

فعلت لتفعلن أو ألفعلن وألفعلن خيوفهام فأبيا أن يطيعانه فخرج ميتا، ثم محلت الثالثة  

  (2) فأتامها أيضا فذكر هلام فأدركهام حب الولد فسمياه عبد احلارث(

 : املثال الثالث 

 . املثال الثالثهات : وعيت هذا، فقال القايض 

تعلق بتفسري أثنى عليه ابن تيمية كثريا،  يسيدي القايض  املثال الثالث: قال احلنبيل 

وتفسري  )واعتربه من تفاسري السنة، وهو تفسري ابن عطية، وقد قال عنه يف جمموع الفتاوى:

و ذكر  ول ،واسلم من البدعة من تفسري الزخمرشي  ،أتبع للسنة واجلامعة : ابن عطية وأمثاله

 
 . 15/201( جمموع الفتاوى ) 1)
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فإنه كثريا    ، كالم السلف املوجود يف التفاسري املأثورة عنهم عىل وجهه لكان أحسن وأمجل 

ثم   . وأعظمها قدرا   ، وهو من أجل التفاسري املأثورة ، ما ينقل تفسري حممد بن جرير الطربي

  ، ويذكر ما يزعم أنه قول املحققني ، وال حيكيه بحال ، إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف 

الذين قرروا اصوهلم بطرق من جنس ما قررت به   ،من أهل الكالم ،وإنام يعني هبم طائفة 

لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق   ،وإن كانوا أقرب إىل السنة من املعتزلة  ، املعتزلة أصوهلم

واألئمة إذا   ،ابعنيوالت ،ويعرف أن هذا من مجلة التفسري عىل املذهب فإن الصحابة ،حقه

وذلك    ، وجاء قم فرسوا اآلية بقول آخر ألجل مذهب اعتقدوه  ، كان هلم يف تفسري اآلية قول

  ، والتابعني هلم بإحسان صاروا مشاركني للمعتزلة ،املذهب ليس من مذاهب الصحابة

  (1)وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا(

من إرسائيليات، بل يرد عىل ما   كيف أنه ال يرد عىل ما فيه –سيدي القايض  –انظر 

فيه من كالم عقيل ومنطقي استفاده من املتكلمني.. بل هو يدعوه إىل أن يكون كابن جرير  

 الطربي يأخذ الغث والسمني من غري حتقيق وال بيان. 

ويقول يف جمموع الفتاوى عندما سئل عن جمموعة من التفاسري: )وتفسري ابن عطية  

  ، بل هو خري منه بكثري  ،وإن اشتمل عىل بعضها   ، بعد عن البدعخري من تفسري الزخمرشي وأ

  (2)لكن تفسري ابن جرير أصح من هذه كلها(  ،بل لعله أرجح هذه التفاسري

والبدع املشار إليها ليس تشويه األنبياء، وإنام ما فيه من رؤى علمية منطقية تستند  

 إىل أقوال املتكلمني. 

 رضبت يل مثاال من كتابه ألطمئن. : يكفيني هذا.. فهال قال القايض 

: أجل سيدي القايض.. فمن ذلك قوله عن داود عليه السالم يف تفسري  قال احلنبيل 
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ُروا املِْْحَراَب ﴿قوله تعاىل:  [: )أخذ داود يوما يف  21]ص:  ﴾ َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اخْلَْصِم إِْذ َتَسوَّ

ئر من كوة، فوقع بني يديه، فروي أنه  عبادته وانفرد يف حمرابه يصيل ويسبح إذ دخل عليه طا 

كان طائرا حسن اهليئة: محامة، فمد داود يده ليأخذه فزال مطمعا له فام زال يتبعه حتى صعد  

الكوة التي دخل منها فصعد داود ليأخذه، فتنحى له الطائر، فتطلع داود عليه السالم، فإذا  

ا شعرت به، فأسبلت شعرها عىل  هو بامرأة تغتسل عريانة، فرأى منظرا مجيال فتنه، ثم إهن

بدهنا فتجللت به، فزاده ولوعا هبا، ثم إنه انرصف وسأل عنها، فأخرب أهنا امرأة رجل من  

جنده يقال له: أوريا وإنه يف بعث كذا وكذا، فريوى أنه كتب إىل أمري تلك احلرب أن قدم  

، فقدم ذلك الرجل  فالنا يقاتل عند التابوت، وهو موضع بركاء احلرب قلام خيلص منه أحد 

حتى استشهد هنالك.. ويروى أن داود كتب أن يؤمر ذلك الرجل عىل مجلة من الرجال،  

وترمى به الغارة والوجوه الصعبة من احلرب، حتى قتل يف الثالثة من هنضاته، وكان لداود  

فيام روي تسع وتسعون امرأة، فلام جاءه الكتاب بقتل من قتل يف حربه، جعل كلام سمي  

يسرتجع ويتفجع، فلام سمي الرجل قال: كتب املوت عىل كل نفس، ثم إنه خطب  رجل 

املرأة وتزوجها، فكانت أم سليامن فيام روي عن قتادة فبعث اهلل تعاىل إليه اخلصم ليفتي بأن  

هذا ظلم. وقالت فرقة: إن هذا كله هم به داود ومل يفعله، وإنام وقعت املعاتبة عىل مهه  

نام اخلطأ يف أن مل جيزع عليه كام جزع عىل غريه من جنده، إذ كان عنده  بذلك. وقال آخرون: إ

  (1) أمر املرأة(

 : املثال الرابع 

 . املثال الرابع: وعيت هذا، فهات قال القايض 

تعلق بتفسري أثنى عليه ابن تيمية كثريا،  ي سيدي القايض  املثال الرابع: قال احلنبيل 

تفسري البغوي، فقد سئل عنه يف جمموع الفتاوى السؤال  واعتربه من تفاسري السنة، وهو 
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أم غري   ، أم القرطبي أم البغوي ،أي التفاسري أقرب إىل الكتاب والسنة الزخمرشي :التايل

واألحاديث    ، هؤالء؟ فأجاب بقوله: )أما التفاسري الثالثة املسؤول عنها فأسلمها من البدعة

واألحاديث   ،وحدث منه األسانيد ،لبيلكنه خمترص من تفسري الثع ،الضعيفة البغوي 

  (1)وحذف أشياء غري ذلك( ، والبدع التي فيه ،املوضوعة 

  ، وقال عنه يف )منهاج السنة(: )وهلذا ملا اخترصه أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي

وقصص   ، والنحاة ، والثعلبي أعلم بأقوال املفرسين : وكان أعلم باحلديث والفقه منه

وأما األحاديث فلم يذكر يف تفسريه شيئا    ،مور نقلها البغوي عن الثعلبي فهذه األ ،األنبياء

  ، ويعزوه إىل البخاري وغريه ، بل يذكر الصحيح منها  ،من املوضوعات التي رواها الثعلبي

ومل    ، فإنه مصنف كتاب )رشح السنة(، وكتاب )املصابيح(، وذكر ما يف الصحيحني والسنن

احلديث أهنا موضوعة كام يفعله غريه من املفرسين    يذكر األحاديث التي تظهر لعلامء

وكالزخمرشي وغريهم من املفرسين   ،وهو أعلم بالعربية منه  ، كالواحدي صاحب الثعلبي

  (2)الذين يذكرون من األحاديث ما يعلم أهل احلديث أنه موضوع(

 : يكفيني هذا.. فهال رضبت يل مثاال من كتابه ألطمئن. قال القايض 

أجل سيدي القايض.. فمن ذلك قوله عن يوسف عليه السالم يف تفسري    : قال احلنبيل 

ِه    ﴿قوله تعاىل:   ْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ [: )ولقد مهت  24]يوسف:    ﴾ َوَلَقْد مَهَّ

به وهم هبا، واهلم هو املقاربة من اليشء من غري دخول فيه، فهمها: عزمها عىل املعصية  

زنا، وأما مهه: فروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: حل اهلميان وجلس منها  وال

جملس اخلاتن، وعن جماهد قال: حل رساويله وجعل يعالج ثيابه. وهذا قول أكثر املتقدمني  

مثل سعيد بن جبري واحلسن. وقال الضحاك: جرى الشيطان فيام بينهام فرضب بإحدى يديه  
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  (1)األخرى إىل جيد املرأة حتى مجع بينهام(إىل جيد يوسف وباليد 

واخلطر ليس يف هذه الرواية، فقد أوردها كل من امتدحهم ابن تيمية من السلف  

وأثنى عليهم، ولكن اخلطر يف تعقيبه عىل هذه الرواية بقوله: )قال أبو عبيد القاسم بن  

األمة، وهم كانوا أعلم باهلل أن  سالم: قد أنكر قوم هذا القول، والقول ما قال متقدمو هذه 

 (2) يقولوا يف األنبياء من غري علم( 

ثم أورد ردودا أخرى عىل تلك الروايات، تنزهيا ملقام األنبياء عليهم الصالة  

والسالم، لكنه رد عليها بقوله: )وزعم بعض املتأخرين: أن هذا ال يليق بحال األنبياء  

: ولقد مهت به، ثم ابتدأ اخلرب عن يوسف عليه  عليهم السالم، وقال: تم الكالم عند قوله 

السالم فقال: وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه، عىل التقديم والتأخري، أي: لوال أن رأى  

برهان ربه هلم هبا، ولكنه رأى الربهان فلم هيم.. وقيل: مهت بيوسف أن يفرتشها، وهم هبا  

اله غري مرضية ملخالفتها أقاويل  يوسف أي: متنى أن تكون له زوجة. وهذا التأويل وأمث

  (3)القدماء من العلامء الذين أخذ عنهم الدين والعلم(

هل رأيت سيدي القايض كيف أصبحت مقوالت املتقدمني من سلفهم دينا يتعبد  

 اهلل به حتى لو كان فيه مساس باألنبياء عليهم الصالة والسالم، وحتريف للقرآن الكريم. 

 حق األنبياء عليهم الصالة والسالم من أمثال هذه  ثم إنه راح يربر ما ورد يف

العظائم، ومن ذلك هذا التربير البارد: )إن القدر الذي فعله يوسف عليه السالم كان من  

 الصغائر، والصغائر جتوز عىل األنبياء عليهم السالم( 

ومنها ما نقله عن احلسن البرصي من قوله: )إن اهلل تعاىل مل يذكر ذنوب األنبياء  
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ليهم السالم يف القرآن ليعريهم، ولكن ذكرها ليبني موضع النعمة عليهم، ولئال ييأس  ع

 أحد من رمحته( 

ومنها )إنه ابتالهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة، ويلقاه مجيع اخللق يوم القيامة  

 عىل انكسار املعصية( 

ملغفرة  ومنها )ليجعلهم أئمة ألهل الذنوب يف رجاء الرمحة وترك اإلياس من ا

 والعفو( 

وقد استفاد ابن تيمية من كل هذه التربيرات يف تقريره لعدم عصمة األنبياء يف غري  

 شؤون التبليغ، ودفاعه املستميت عن ذلك. 

 ملخطئة  عن ا دفاع ابن تيمية  ـ    3

 : وعيت هذا.. فهلم بالشاهد الثالث. قال القايض 

هو دفاع ابن تيمية املستميت   – سيدي القايض  – ، وقال: الشاهد الثاين امليالين قام 

عىل ما أورده سلفه من املخطئة يف تفاسريهم وكتبهم حول األنبياء عليهم الصالة والسالم،  

 وقد جعله ذلك يدافع عن رمي األنبياء بأنواع اخلطايا، بل حياول أن يبني أهنا كامل يف حقهم. 

رص العصمة يف التبليغ  انظر إىل هذا النص من كتابه النبوات، والذي حياول فيه أن خيت 

عن اهلل فقط، يقول فيه: )وما أنبأ به النبي عن اهلل ال يطابق كذبا ؛ ال خطأ ، وال عمدا ، فال ُبّد 

ُه، ال تكون فيه خمالفة؛ ال عمدا ، وال   ُه خَمرَْبَ أن يكون صادقا  فيام خيرب به عن اهلل؛ ُيطابق َخرَبَ

ام يبلغونه عن اهلل، لكن لفظ الصادق،  خطأ ، وهذا معنى قول من قال: هم معصومون في

وأّن النبّي صادق مصدوق: نطق به القرآن، وهو مدلول اآليات والرباهني، ولفظ العصمة  

[؛ أي من أذاهم، فمعنى  67]املائدة:    ﴾َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ ﴿يف القرآن، جاء يف قوله:  

ذب خطأ  وعمدا . وقد يكون معصوما   هذا اللفظ يف القرآن: هو الذي حيفظه اهلل عن الك

عىل لغة القرآن: بمعنى أن اهلل عصمه من الشياطني؛ شياطني اإلنس واجلن، وأن ُيغرّيوا ما  
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َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر  ﴿ُبعث به، أو يمنعوه عن تبليغه؛ فال يكتم، وال يكذب؛ كام قال تعاىل:  

ا إاِلَّ َمِن اْرتَ  ا لَِيْعَلَم  َعىَل َغْيبِِه َأَحد  ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصد  ىَض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ

ا    َعَدد 
ٍ
ء ِْم َوَأَحاَط باَِم َلَدهْيِْم َوَأْحىَص ُكلَّ يَشْ   ؛ [ 28  -   26]اجلن:    ﴾َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَسااَلِت َرهبِّ

ذا يف معنى عصمته من الناس؛ فهو  فهو يسلك الوحي من بني يدي الرسول ومن خلفه. وه

املؤّيد، املعصوم بام حيفظه اهلل من اإلنس واجلن، حتى يبلغ رساالت رّبه كام أمر، فال يكون  

  (1)فيها كذب وال كتامن(

ال يكتفي ابن تيمية هبذا التمليح.. بل يامرس الترصيح بكل أنواعه ليبني ألتباعه أهنم  

 األنبياء بام رماهم به سلفه من اخلطايا. لن يظفروا بلقب )السنة( حتى يرموا 

)ونكتة أمرهم أهنم ظنوا وقوع ذلك من   : - أثناء رده عىل املنزهة  –يقول يف ذلك 

األنبياء واألئمة نقصا، وأن ذلك جيب تنزهيهم عنه، وهم خمطئون إما يف هذه املقدمة، وإما  

اىل وأناب إليه بحيث صار بعد يف هذه املقدمة.. أما املقدمة األوىل فليس من تاب إىل اهلل تع

التوبة أعىل درجة مما كان قبلها منقوصا وال مغضوضا منه، بل هذا مفضل عظيم مكرم،  

وهبذا ينحل مجيع ما يوردونه من الشبه، وإذا عرف أن أولياء اهلل يكون الرجل منهم قد أسلم  

  - من هذه األمة  بعد كفره وآمن بعد نفاقه وأطاع بعد معصيته، كام كان أفضل أولياء اهلل 

  (2) يبني صحة هذا األصل( - وهم السابقون األولون 

هل رأيت سيدي الدافع الذي جعل ابن تيمية حيطم كل تلك املكانة الرفيعة التي  

 ناهلا األنبياء عليهم الصالة والسالم يف قلوب الناس بسبب طهارهتم وعصمتهم؟ 

يتهمهم الناس بالنقص لكوهنم  إنه فقط مبالغته يف شأن الصحابة.. هو ال يريد أن 

أسلموا بعد كفر، وأطاعوا بعد معصية، فلم جيد إال أن يلحق األنبياء هبم، بل جعله يامري  
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 يف القطعيات، فيحاول بكل الوسائل أن يقنع أتباعه بدور املعصية يف حتقيق الكامل. 

ة، ولكن  يقول يف ذلك: )واإلنسان ينتقل من نقص إىل كامل، فال ينظر إىل نقص البداي 

ينظر إىل كامل النهاية، فال يعاب اإلنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة، إذا  

كان اهلل بعد ذلك خلقه يف أحسن تقويم.. فمن جيعل التائب الذي اجتباه اهلل وهداه منقوصا  

اهل  بام كان من الذنب الذي تاب منه، وقد صار بعد التوبة خريا مما كان قبل التوبة، فهو ج

بدين اهلل تعاىل وما بعث اهلل به رسوله، وإذا مل يكن يف ذلك نقص مع وجود ما ذكر فجميع  

ما يذكرونه هو مبني عىل أن ذلك نقص، وهو نقص إذا مل يتب منه، أو هو نقص عمن ساواه  

إذا مل يرص بعد التوبة مثله، فأما إذا تاب توبة حمت أثره بالكلية وبدلت سيئاته حسنات فال  

فيه بالنسبة إىل حاله، وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن يساويه أو مثله مل يكن ناقصا  نقص 

  (1)عنه(

بل إنه فوق ذلك كله يعترب تنزيه األنبياء عن املعايص غضا من مرتبتهم، وسلبا  

للدرجة التي أعطاهم اهلل، يقول يف ذلك: )وجوب كون النبي ال يتوب إىل اهلل فينال حمبة  

وبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي حيبه اهلل منه خريا مما كان قبلها  اهلل وفرحه بت

فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب األنبياء وسلبهم هذه الدرجة  

  (2)ومنع إحسان اهلل إليهم وتفضله عليهم بالرمحة واملغفرة(

  ه األنبياء، بل شوه رسول اهلل وهو يعود ليستدل بالصحابة الذين من أجلهم شو

نفسه ليحفظ مكانتهم التي يتصورها هلم، يقول يف ذلك: )ومن اعتقد أن كل من مل يكفر  

ومل يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه، فهو خمالف ما علم باإلضطرار  

عد كفرهم  ب من دين اإلسالم! فإنه من املعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول اهلل 
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وهداهم اهلل به بعد ضالهلم، وتابوا إىل اهلل بعد ذنوهبم أفضل من أوالدهم الذين ولدوا عىل  

وهل يشبه بني األنصار باألنصار، أو بني املهاجرين باملهاجرين إال من ال علم   !اإلسالم

  (1) له(

 لكفر األنبياء ابن تيمية    جتويز ـ    4

 بالشاهد الرابع. : وعيت هذا.. فهلم قال القايض 

هو ترصحيات ابن تيمية   –سيدي القايض  –، وقال: الشاهد الرابع اخللييل قام 

اخلطرية بإمكانية كفر األنبياء، بل بكوهنم كانوا قبل نبوهتم يامرسون ما يامرسه قومهم من  

 أنواع الكفر. 

لتايل  وقد قدم لذلك بمقدمة عقدية تصور أهنا كافية، وهي أن اهلل يفعل ما يشاء، وبا 

ومما يبني  )يمكنه أن خيتار أي كافر، بل أي جمرم ليتوىل هذا املنصب اخلطري، يقول يف ذلك: 

الكالم يف مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها ورشوطها، فإن الناس تكلموا يف ذلك  

بحسب أصوهلم يف أفعال اهلل تعاىل إذا كان جعل الشخص نبيا  رسوال  من أفعال اهلل تعاىل  

ز عليه فعل كل  فم ن نفى احِلَكم واألسباب يف أفعاله وجعلها معلقة  بمحض املشيئة، وجوَّ

ممكن، ومل ينزهه عن فعل من األفعال، كام هو قول اجلهم بن صفوان وكثري من الناس  

كاألشعري ومن وافقه من أهل الكالم من أتباع مالك والشافعي وأمحد وغريهم من مثبتة  

  ! عثة كل مكلف! والنبوة عندهم جمرد إعالمه بام أوحاه إليهالقدر، فهؤالء جيوزون ب

والنبوة عندهم صفة ثبوتية والمستلزمة لصفة   !والرسالة جمرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه 

  (2)خيتص هبا، بل هي من الصفات اإلضافية كام يقولون، مثل ذلك يف األحكام الرشعية(

مذهبه هذا، ويدافع عنه ال بقوله هو،    حياول أن حيكي  –كعادته يف االحتيال  –وهو 

 
 ( 398/ 2( منهاج السنة النبوية )1)

 . 2/413( منهاج السنة:2)



221 

 

بل بقول من يراهم ألد أعدائه، فهو يعادهيم إن خالفوه يف جتسيم اهلل وتشبيهه، ويصادقهم  

يقول يف ذلك: )وهذا قول طوائف من    ، إن وافقوه يف تشويه األنبياء والقول بعدم عصمتهم

قول هبا كالقايض أيب بكر  أهل الكالم كاجلهم بن صفوان واألشعري وأتباعهام، وهلذا من ي 

وأيب املعايل وغريمها يقول إن العقل اليوجب عصمة النبي إال يف التبليغ خاصة، فإن هذا  

وما سوى ذلك إن دل السمع عليه، وإال مل جتب عصمته منه.. وقال   !هو مدلول املعجزة 

هر تدل  حمققوا هؤالء كأيب املعاىل وغريه إنه ليس يف السمع قاطع يوجب العصمة، والظوا

وكذلك كالقايض أيب بكر إنام يثبت مايثبته من العصمة يف غري   ! عىل وقوع الذنوب منهم

التبليغ إذا كان من موارد اإلمجاع، ألن اإلمجاع حجة وما سوى ذلك فيقول مل يدل عليه  

عقل وال سمع، وإذا احتج املعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفري  

جب من حكمة اهلل منعهم منه، قالوا هذا مبني عىل مسألة التحسني والتقبيح  ونحو ذلك في

وإنام ننفي ما ننفيه باخلرب   !العقليني ونحن نقول الجيب عىل اهلل شئ وحيسن منه كل شئ

السمعي، ونوجب وقوع ما يقع باخلرب السمعي أيضا ، كام أوجبنا ثواب املطيعني وعقوبة  

لك، ونفينا أن يغفر ملرشك إلخباره أنه اليفعل ذلك، ونحو  الكافرين إلخباره أنه يفعل ذ

ذلك، وكثري من القدرية املعتزلة والشيعة وغريهم ممن يقول بأصله يف التعديل والتجوير  

وأن اهلل اليفضل شخصا  عىل شخص إال بعمله، يقول إن النبوة أو الرسالة جزاٌء عىل عمل  

استحق به أن جيزيه اهلل بالنبوة، وهؤالء القدرية   متقدم فالنبي َفَعل من األعامل الصاحلة ما 

  (1)يف شق، وأؤلئك اجلهمية اجلربية يف شق(

ويقول يف موضع آخر: )أما العصمة يف غري ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع،  

هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون يف العصمة من الكبائر والصغائر أو من  

العصمة إنام هي يف اإلقرار عليها ال يف فعلها؟ أم ال جيب القول بالعصمة  بعضها، أم هل 
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إال يف التبليغ فقط؟ وهل جتب العصمة من الكفر والذنوب قبل املبعث أم ال: والكالم عىل  

هذا مبسوط يف غري هذا املوضع.. والقول الذي عليه مجهور الناس، وهو املوافق لآلثار  

عصمة من اإلقرار عىل الذنوب مطلقا، والرد عىل من يقول إنه  املنقولة عن السلف إثبات ال

  (1) جيوز إقرارهم عليها، وحجج القائلني بالعصمة إذا حررت إنام تدل عىل هذا القول(

. إنه جيوز عليهم كل أنواع الذنوب.. وهي  . أرأيت سيدي أبلغ من هذا الترصيح

 تشمل الصغائر والكبائر حتى الكفر نفسه. 

: أنا معك يف كون الذنوب تشمل الصغائر والكبائر.. لكني أريد دليال  القايضقال 

 أرصح يف رميه األنبياء بالكفر قبل نزول الوحي عليهم. 

: لقد رصح بذلك يف مواضع من كتبه، منها ما ورد يف جمموع الفتاوى،  اخللييل قال 

فة من كتب التفسري  والتي قدم هلا بقوله: )هذا تفسري آيات أشكلت حتى ال يوجد يف طائ

َلنُْخِرَجنََّك َياُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو  ﴿إال ما هو خطأ فيها، ومنها قوله: 

تِنَا    (2)[ اآلية وما يف معناها(88]األعراف:   ﴾َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ

: أن اهلل سبحانه إنام  ثم راح يربز قدراته االستنباطية يف هذا اجلانب، فقال: )التحقيق

يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى يف النسب كام يف حديث هرقل. ومن نشأ بني قوم  

مرشكني جهال مل يكن عليه نقص إذا كان عىل مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق واألمانة  

بِ ﴿وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه، قال تعاىل:  نَي َحتَّى َنْبَعَث  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

[، فلم يكن هؤالء مستوجبني العذاب، وليس يف هذا ما ينفر عن  15]اإلرساء:  ﴾ َرُسوال  

القبول منهم؛ وهلذا مل يذكره أحد من املرشكني قادحا. وقد اتفقوا عىل جواز بعثة رسول ال  

رسالة فهو  يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والرشائع، وأن من مل يقر بذلك بعد ال
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وَح ِمْن  ﴿كافر، والرسل قبل الوحي ال تعلمه فضال عن أن تقر به.. قال تعاىل:  ُيْلِقي الرُّ

 (1)  [(15]غافر:  ﴾ َأْمِرِه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِْذَر َيْوَم التَّاَلِق 

كفرهم، مبينا  ومثلام دافع عن املعصية، وكوهنا كامل يف حق األنبياء، راح يدافع عن 

أن ذلك أيضا كامل يف حقهم، فقال: )والرسول الذي ينشأ بني أهل الكفر الذين ال نبوة هلم  

يكون أكمل من غريه من جهة تأييد اهلل له بالعلم واهلدى وبالنرص والقهر كام كان نوح  

  (2) وإبراهيم(

إيل، وقال: إن ما يقوله خطري.. فهل تأكدت من مجيع النصوص التي    القايض  التفت

 أوردها؟

: أجل سيدي القايض.. بل إن هذا مشهور عندهم، وأمامي كتاب رشح  قلت

الطحاوية لصالح آل الشيخ، املسمى بـ )إحتاف السائل بام يف الطحاوية من مسائل(، وهو  

ب أقسام: فمنها الكفر وجائز يف حق  يقول فيه: )القسم الثاين، من جهة الذنوب: الذنو 

األنبياء والرسل أْن يكونوا عىل غري التوحيد قبل الرسالة والنبوة.. والثاين من جهة  

الذنوب، فالذنوب قسامن كبائر وصغائر: والكبائر جائزة فيام قبل النبوة، ممنوعة فيام بعد  

َمها عليهم  النبوة والرسالة؛ فليس يف الرسل من اقرتف كبرية بعد النبوة وا لرسالة أو َتَقحَّ

  (3)الصالة والسالم بخالف من أجاز ذلك من أهل البدع(

وسئل هذا السؤال: )أشكل عيلَّ قولك: النبي قد يكون عىل غري التوحيد قبل  

  - عز وجل   -الرسالة؟(، فأجاب بقوله: )نعم النبي قد يكون عىل غري ذلك، فيصطفيه اهلل  

  (4) ذلك، قد يكون غافال(وينبهه؛ يعني ما فيه مشكل يف  
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 ؟إىل اخللييل، وقال: وعيت هذا.. فهل طبقه عىل رسول اهلل  القايض التفت 

أنت تعرف الصعوبة التي سيلقاها ابن تيمية لو رصح بذلك يف حق  قال اخللييل: 

،  . ولكن لو تأملت كالمه ونقوله يف هذا لوجدته ال يستثني رسول اهلل .رسول اهلل 

 لذلك بكون الكامل فيه. خاصة وأنه مهد 

 القايض: هال أوردت يل أمثلة عىل ذلك. قال 

من األمثلة عىل ذلك أنه يردد كثريا حديثا يدل بظاهره عىل أن زيدا بن  قال اخللييل: 

  ، عمرو بن نفيل عم عمر بن اخلطاب كان أكثر ورعا عن الرشك وأسبابه من رسول اهلل 

الفة أصحاب اجلحيم( وغريه من كتبه أن رسول  فقد روى يف )اقتضاء الرصاط املستقيم ملخ

  لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل عىل رسول اهلل  اهلل 

سفرة يف حلم. فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إين ال آكل   الوحي، فقدم إليه رسول اهلل 

   (1)ه(مما تذبحون عىل أنصابكم وال آكل إال مما ذكر اسم اهلل علي

بل ويضيف إليها كل الروايات التي ورد هبا احلديث ليؤكد املعنى، فيقول: )ويف  

رواية له: وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب عىل قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها  

اهلل، وأنزل هلا من السامء املاء، وأنبت هلا من األرض الكأل، ثم أنتم تذبحوهنا عىل غري اسم  

 (2) إنكارا لذلك وإعظاما له(اهلل؟!( 

 . هل صحيح ما ذكره؟. التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟

قلت: أجل سيدي القايض.. وقد ذكره يف مواضع كثرية من كتبه، وفصل فيه تفصيال  

  طويال.. بل إين رأيت يف كتابه )الفتاوى الكربى( دفاعه عن وقوع الرشك من رسول اهلل  

بعد البعثة، فقد قال: )وهذه العصمة الثابتة لألنبياء هي التي حيصل هبا مقصود النبوة  
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املنبئ عن اهلل، والرسول هو الذي أرسله اهلل تعاىل، وكل رسول   والرسالة؛ فإن النبي هو

نبي وليس كل نبي رسوال، والعصمة فيام يبلغونه عن اهلل ثابتة فال يستقر يف ذلك خطأ  

باتفاق املسلمني.. ولكن هل يصدر ما يستدركه اهلل فينسخ ما يلقي الشيطان وحيكم اهلل  

لف يوافق القرآن بذلك. والذين منعوا ذلك من  آياته؟ هذا فيه قوالن. واملأثور عن الس

املتأخرين طعنوا فيام ينقل من الزيادة يف سورة النجم بقوله: تلك الغرانيق العىل، وإن  

شفاعتهن لرتجتى، وقالوا: إن هذا مل يثبت، ومن علم أنه ثبت: قال هذا ألقاه الشيطان يف  

ذا التقدير أيضا. وقالوا يف قوله:  مسامعهم ومل يلفظ به الرسول. ولكن السؤال وارد عىل ه

[ هو حديث النفس. وأما الذين قرروا  52]احلج:  ﴾ إال إذا متنى ألقى الشيطان يف أمنيته﴿

ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقال ثابتا ال يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله:  

شيطان يف أمنيته فينسخ اهلل ما  وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا متنى ألقى ال ﴿

ليجعل ما يلقي الشيطان  ﴿ [  52]احلج:    ﴾ يلقي الشيطان ثم حيكم اهلل آياته واهلل عليم حكيم

وليعلم الذين    -فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم وإن الظاملني لفي شقاق بعيد  

هلل هلاد الذين آمنوا إىل  أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم وإن ا

فقالوا اآلثار يف تفسري هذه اآلية معروفة ثابتة يف كتب    .[54  -   53]احلج:    ﴾رصاط مستقيم

التفسري، واحلديث، والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ اهلل ملا يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنام  

ياته بغريها. وجعل ما  يكون لرفع ما وقع يف آياته، ومتييز احلق من الباطل حتى ال ختتلط آ 

ألقى الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض، والقاسية قلوهبم إنام يكون إذا كان ذلك ظاهرا  

يسمعه الناس ال باطنا يف النفس والفتنة التي حتصل هبذا النوع من النسخ من جنس الفتنة  

  (1)التي حتصل بالنوع اآلخر من النسخ(

بالرشك قول السلف وأنه السنة،   لرسول أرأيت سيدي القايض كيف يعترب نطق ا
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ومن أدلة صدقه، فيقول معقبا عىل كالمه السابق: )وهذا   بل إنه يراه من كامل الرسول 

وبعده عن اهلوى من ذلك النوع، فإنه إذا كان يأمر بأمر   النوع أدل عىل صدق الرسول 

عن نفسه إن الثاين هو   ثم يأمر بخالفه وكالمها من عند اهلل وهو مصدق يف ذلك، فإذا قال 

الذي من عند اهلل وهو الناسخ وإن ذلك املرفوع الذي نسخه اهلل ليس كذلك كان أدل عىل  

  (1) اعتامده للصدق وقوله احلق(

 التعامل املزاجي مع البالغ النبوي  ثانيا ـ  

بعد أن ساق العلامء ما ساقوا من البينات والشواهد عىل انتصار ابن تيمية للمخطئة،  

وتأييده الكامل هلم، بل تأييده لصدور اجلرائم والكبائر وأنواع الكفر من األنبياء عليهم  

من خالل   –سيدي القايض  –الصالة والسالم، تقدم اهلندي، وقال: بعد أن تبني لكم 

بن تيمية ملقام النبوة، واختصاره هلا يف العصمة يف التبليغ، سنبني لك  الدليل األول تصور ا

يف هذا الدليل تالعب ابن تيمية بالتبليغ نفسه.. فهو يؤيد ما يتناسب مع مزاجه، ويرفض  

 ما ال يتناسب معه. 

إنه باختصار يفصل رسوال عىل مزاجه من خالله تالعبه بقبول األحاديث ورفضها،  

 أخذه بظاهرها.  وتأويله للنصوص أو 

 : إن ما تقوله خطري جدا.. فام شهودكم عليه. قال القايض 

شهودنا عليه كل تراث ابن تيمية وكتبه.. فهو يامرس من خالهلا أدواره  قال اهلندي:  

  التضليلة ليفصل نبيا يتناسب مع بني أمية والطلقاء والبغاة وكل من ناصب رسول اهلل 

 العداء. 

 أكثر.   : هال وضحت لنا قال القايض 
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لقد نذر ابن تيمية حياته مجيعا للتنظري لإلسالم األموي، وهو إسالم  قال اهلندي: 

. أوهلا: تشبيه اهلل وجتسيمه حتى يكون رب املسلمني قريبا من الرب  . يقوم عىل أربعة أسس

ألن بني أمية مل يكونوا   ، الذي كانت تعبده قريش.. وثانيها: العداء آلل بيت رسول اهلل 

هلم.. وثالثها: إحداث الرصاع يف األمة، وإثارة الفتن بينها، ألن سوق بني أمية ال  يرتاحون  

تقوم إال يف ظالل الرصاع والفتن.. ورابعها: تعليم األتباع املنهج الذي من خالله يامرسون  

 أدوار التضليل والتحريف والتالعب بالدين حتى ال يموت بموت ابن تيمية. 

 ري جدا.. إن هذا دور الشيطان ال دور اإلنسان.: إن ما تقوله خط قال القايض 

 هذا هو الواقع.. قال اهلندي: 

 برهنت لنا عليه؟ ل : فهقال القايض 

 كل حمكاماتنا البن تيمية برهان عليه. قال اهلندي: 

 : لكن البد لكم من بينات وشهود، وإال رفضت اعتبار دليلكم هذا..  قال القايض 

سأذكر لك شاهدين خمترصين، وإن أردت تفصيلهام يمكنك العودة إىل  قال اهلندي:  

 مجيع األدلة األخرى. 

 . فام مها؟.: ال بأسقال القايض 

أوهلام: التساهل يف تصحيح الضعيف بل املوضوع إذا توافق مع فهم  قال اهلندي: 

 ابن تيمية للدين.. وثانيهام: تضعيف الصحيح إذا تعارض مع فهمه له. 

 مع الضعيف واملوضوع ابن تيمية  تساهل  ـ    1

 هات الشاهد األول.  :قال القايض 

يالحظ أنه يتعامل مع    –سيدي القايض  –الدارس لكتب ابن تيمية  الصنعاين:قال 

يه التحقيق والبحث.. وهلذا  احلديث برؤية مزاجية مفصلة بحسب رغبته، ال بحسب ما يمل

حيتج بروايات من غري   - إذا ما تعلق األمر بام يريده هو من تشبيه وجتسيم ونحوه  –جتده 



228 

 

  ، كتايب البخاري ومسلم، بل من غري الكتب الستة، بل ربام حيتج بروايات كتب غري مشهورة 

ذكرناه لكم يف التهمة األوىل،  اإلبانة( البن بطة، وغريها مما  )أليب حاتم، و   ( كتاب الزينة )كـ  

وهي مجيع النصوص التي تفيد الشبيه ونحوه.. لكنه إن اعرتض عليه بأحاديث أصح  

وأقوى جتده يرد عىل املعرتض بقوله: )ليس يف الصحيحني(، فال يرتيض )السنن األربعة(  

 وال )مسند أمحد( وأمثاهلا من الكتب املشهورة املعتربة.. 

مع الكتب واملصنفات، فهو يقف من كتب الصوفية وخاصة  وهكذا جتده يف التعامل  

اإلحياء موقفا سلبيا ويرميها بكوهنا ممتلئة باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، بينام يغض  

الطرف عن كتب العقيدة اململوءة بأصناف التجسيامت والتشبيهات، بل يعتربها كتب سنة،  

 ويدعو إىل قراءهتا. 

أقل بكثري من اخلطورة من كتب العقيدة، ألن   مع أن اخلطورة يف كتب الصوفية

 األوىل هتتم بفضائل األعامل، والثانية هتتم بحقائق الوجود، وتصف اهلل بام ينزه عنه. 

اسمع إليه، وهو يتحدث عن كتب الصوفية: )فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس  

ة، ومقاالت  ما يف كتب الفقه والرأي ويف كالمها منقوالت صحيحة وضعيفة بل وموضوع

صحيحة وضعيفة بل وباطلة، وأما كتب الكالم ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثري بل  

فيها أنواع من الزندقة والنفاق. وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها بل الكفر الرصيح  

كثري فيها وكتاب اإلحياء له حكم نظائره ففيه أحاديث كثرية صحيحة وأحاديث كثرية  

موضوعة، فإن مادة املصنف يف احلديث واآلثار وكالم السلف وتفسريهم  ضعيفة أو 

  (1) للقرآن مادة ضعيفة(

 أما كتب العقيدة، فقد ذكرنا لك سيدي يف الدليل األول ما يشفي ويغني. 

: وعيت هذا.. لكني ال أكتفي به.. أنا أريد بينات واضحات عىل ما  قال القايض

 
 (200( رشح العقيدة األصفهانية )ص: 1)
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 تقول؟ 

عىل ما أقول،    ة أمثلةوقد أحرضت أربع  -القايض  سيدي  –لك ذلك  قال الصنعاين:  

عساها تكون كافية، وإال زدتك ما تشاء، وقد ذكرت لك أننا سنتحدث عن أمثال هذا طيلة  

 هذه املحاكامت. 

 :  املثال األول 

.. وننتظر الباقي.. فهات  بام ستذكر من أمثلة . سنكتفي حاليا .: ال بأسقال القايض

 . املثال األول 

هي تصحيحه لكل حديث يرتبط بالتجسيم والتشبيه   املثال األول قال الصنعاين: 

 مهام كانت غرابته وضعفه..  

 : فهال رضبت لنا مثاال عىل ذلك. قال القايض 

من األمثلة عىل ذلك حديث اهتم به املجسمة كثريا، وألفوا فيه  قال الصنعاين: 

فة تعطي للكون صورة عجيبة  الرسائل، ويسمونه حديث األوعال، وهو عبارة عن خرا

 غري الصورة التي نستفيدها من القرآن الكريم. 

وهي تتلخص يف أنه يوجد فوق السامء السابعة بحر بني أعاله وأسفله مثل ما بني  

وفوق ذلك البحر يوجد ثامنية مالئكة من األوعال أي من التيوس وهم يف   ، سامء وسامء 

والعرش يقع فوق ظهور    ،مثل ما بني سامء إىل سامءغاية الضخامة ما بني أظالفهم إىل ركبهم  

والباري عز وجل حسب ادعائهم واهلل عز وجل تعاىل عام    ،التيوس( الثامنية )هذه األوعال  

 . يصفون وعام يقولون علوا كبريا فوق ذلك العرش الذي حتمله التيوس )األوعال( الثامنية 

 القايض: هال ذكرت لنا نص احلديث لنتبني أكثر. 

كنت يف البطحاء يف  )أجل سيدي.. فقد رووا عن العباس أنه قال: الصنعاين: قال 

  : قالوا ؟ما تسمون هذه :فنظر إليها فقال ،، فمرت هبم سحابةعصابة فيهم رسول اهلل 
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هل تدرون ما   :قال  ،والعنان :قالوا  ،والعنان : قال ،واملزن : واملزن، قالوا  :قال  .السحاب 

إن بعد ما بينهام إما واحدة أو اثنتان أو   : قال .ال ندري :الواق ؟بعد ما بني السامء واألرض

ثم فوق السابعة   -حتى عد سبع سموات  -ثم السامء فوقها كذلك  ،ثالث وسبعون سنة

أي تيوس   –ثم فوق ذلك ثامنية أوعال  ، بحر بني أسفله وأعاله مثل ما بني سامء إىل سامء

ما بني   ،ثم عىل ظهورهم العرش  ، ، بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني سامء إىل سامء - جبلية

  (1)أسفله وأعاله مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم اهلل تبارك وتعاىل فوق ذلك(

وعبد اهلل فيه   ، فمع أن الذهبي قال يف هذا احلديث: )تفرد به سامك عن عبد اهلل

هو   – واهلل أعلم  –ه األلباين يف السلسلة الضعيفة: )والذي يرتجح ، وقال في (2)جهالة(

فإن تفرد سامك بن حرب بمثل هذا احلديث املتعلق بالغيبيات تفرد غري   ، ضعف احلديث 

ثم ثمة انقطاع بينه وبني   ،وجهالة عبد اهلل بن عمرية ترض يف مثل هذا املوضع أيضا  ، مقبول

  (3) األحنف بن قيس(

نرى ابن تيمية يستميت يف الدفاع عنه، وحماولة تصحيحه، وقد ذكر  لكن مع ذلك 

املناظرة التي جرت بينه وبني خصومه حول العقيدة الواسطية وكان من مجلة ما اعرتضوا  

)وطلب بعضهم إعادة   :يقول متحدثا عام جرى له معهم ،عليه القول بأسطورة األوعال 

كأنك قد   :فقلت  . فعرفت مقصوده ،  بعضها قراءة األحاديث املذكورة يف العقيدة ليطعن يف 

استعددت للطعن يف حديث األوعـال.. وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بام تكلم به زكي  

عبد اهلل بن عمرية ال يعرف له سامع من   :الدين عبد العظيم من قول البخاري يف تأرخيه

  ، والرتمذي ،ماجة وابن  ،هذا احلديث مع أنه رواه أهل السنن كأيب داود :فقلت  .األحنف 

 
 . 320  - 4/319( سنن أيب داود 1)

 (.1/60)( يف العلو 2)

 (1247( السلسلة الضعيفة )3)
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فهو مروي من طريقني مشهورين فالقدح يف أحدمها ال يقدح يف اآلخر، فقال:   ،وغريهم 

فقلت: قد    .أليس مداره عىل ابن عمرية وقد قال البخاري: ال يعرف له سامع من األحنف؟ 

ه  رواه إمام األئمة ابن خزيمة يف كتاب التوحيد الذي اشرتط فيه أنه ال حيتج فيه إال بام نقل

قلت: واإلثبات مقدم عىل النفي، والبخاري إنام نفى    العدل عن العدل موصوال إىل النبي  

كإمام األئمة ابن   - معرفة سامعه من األحنف مل ينف معرفة الناس هبذا فإذا عرف غريه 

ما ثبت به اإلسناد: كانت معرفته وإثباته مقدما عىل نفي غريه وعدم معرفته.   -خزيمة 

  (1)دح ما ال يليق أن أحكيه(ووافق اجلامعة عىل ذلك وأخذ بعض اجلامعة يذكر من امل

هل رأيت سيدي كيف يصبح البخاري وغريه ال أمهية هلم إذا ما تعلق احلديث  

 بالتشبيه والتجسيم واخلرافة؟

 :  املثال الثاين 

القايض: وعيت هذا.. وقد رضبتم يل أمثلة كثرية عنه يف التهمة السابقة.. فهات  

 . املثال الثاين 

تعلق بحديث خطري يربأ لساين عن ذكره تعظيام لرسول  ي  املثال الثاينقال الصنعاين: 

 .. اهلل 

القايض: نحن يف جملس القضاء، والبد من وضوح البينات، ولو استدعت ما  

 استدعت. 

مل تقف عند رميه بام رماه به مما   إن جرأة ابن تيمية عىل رسول اهلل قال الصنعاين: 

 أخالقه برواية ما أنزل اهلل هبا من سلطان.  ذكرناه لكم يف الدليل السابق، بل راح يتهمه يف

 : أفصح أكثر. قال القايض 

لقد كرر ابن تيمية مرارا عند حتذيره من صحبة األحداث واملردان  قال الصنعاين: 

 
 (3/191( جمموع الفتاوى )1)
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وكان   : أن وفد عبد القيس ملا قدموا عىل النبي قوله: )وقد روى الشعبي عن النبي 

عليه السالم    -وقال: إنام كانت خطيئة داود  فيهم غالم ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛  

 (1) النظر( –

وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم   ثم علق عليه بقوله: )هذا وهو رسول اهلل 

  (2)صاحلون، ومل تكن الفاحشة معروفة يف العرب؟(

 . .لقد رواه وكأنه حديث صحيح ال جمال لرفضه مع أن احلديث مكذوب موضوع

األلباين، وهو تلميذ من تالميذ ابن تيمية، ومع ذلك رفض  وسأورد لك قول 

، ثم نقل    (3) احلديث مجلة وتفصيال، وقد عقب عليه يف سلسلته الضعيفة بقوله: )موضوع(

عن ابن الصالح قوله يف )مشكل الوسيط(: ال أصل هلذا احلديث، وقول الزركيش يف  

 )ختريج أحاديث الرشح(: هذا حديث منكر. 

يث طريق أخرى رواه أبو نعيم يف )نسخة أمحد بن نبيط( وهي  ثم قال: )وللحد

ولعل احلديث أصله من اإلرسائيليات التي كان يروهيا   ، (562برقم )موضوعة كام سيأت 

..  فوهم بعض الرواة فرفعه إىل النبي  ،تلقاها عنه بعض املسلمني ،بعض أهل الكتاب 

ندي أوريا مشهورة مبثوثة يف كتب قصص  وقصة افتتان داود عليه السالم بنظره إىل امرأة اجل 

وال يشك مسلم عاقل يف بطالهنا ملا فيها من نسبة ما ال يليق   ، األنبياء وبعض كتب التفسري

ليتزوجها من   ،بمقام األنبياء عليهم الصالة والسالم مثل حماولته تعريض زوجها للقتل

فوجب ذكرها والتحذير منها وبيان   وقد رويت هذه القصة خمترصة عن النبي  !بعده

  (4)بطالهنا(

 
 (203/ 3( الفتاوى الكربى البن تيمية )1)

 (203/ 3( الفتاوى الكربى البن تيمية )2)

 ( 484/ 1( سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة )3)

 ( 484/ 1يف األمة ) ( سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ4)
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وعىل رواية املوضوع   أرأيت سيدي القايض جرأة ابن تيمية عىل رسول اهلل 

يف الوقت الذي يكذب فيه األحاديث الصحيحة املتواترة   املكذوب عىل رسول اهلل 

 الختالفها مع مزاجه وهواه والدين الذي ارتضاه لنفسه وألتباعه؟

 :  ثالث املثال ال 

 . املثال الثالث : وعيت هذا.. فحدثنا عن قال القايض 

تعلق بام ألجله شوه ابن تيمية األنبياء مجيعا ورسول اهلل  ي  املثال الثالث قال الصنعاين:  

.  وهو تفانيه يف احلرص عىل إضفاء مزية للصحابة عىل غريهم من الناس، وخصوصا .

حقهم ألجل سواد عيوهنم، وإنام   .. فهو مل يصحح كل ضعيف يف آل بيت رسول اهلل 

 وآله الطاهرين..  ألجل أن يرضب هبم رسول اهلل 

 

وسأورد لك نصا قاله يف كتابه )الفتاوى الكربى(، وأحتدى بمن يأتيني بمصداقه  

أنه قال:   من كتب احلديث، لقد قال فيه: )وقد ثبت بالنقل املتواتر الصحيح عن النبي 

  (1) بكر، ثم عمر( روي ذلك عنه من نحو ثامنني وجها( )خري هذه األمة بعد نبيها أبو

أبلغ من هذا الكذب الذي اقرتفه ألجل أن يرد عىل   –سيدي القايض  –أرأيت 

املخالفني.. وهو مل يكتف بالكذب يف رفع احلديث، وإنام أضاف إليه كونه متواترا مع أن  

بأي سند!.. فهو حديث موضوع مكذوب عىل رسول اهلل،   احلديث مل يرو عن النبي 

وال من بعده أنه حديث!    وأول من وضعه وآخرهم هو ابن تيمية فقط! مل يقل أحد من قبله

وهو من اخرتع نسبته، فأين النقل والصحة والتواتر والثامنني وجها؟! كل هذه أكاذيب  

 يف سطر واحد!   كبار وعىل رسول اهلل 

إىل الغاله فسيجيبونك بأيقونتهم املعروفة: السنة   -سيدي القايض  – وإن رجعت 

 
 (490/ 3( الفتاوى الكربى البن تيمية )1)
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أنه دقيق جدا يف نسبة األحاديث  بني عيني ابن تيمية، ياخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، و

وتصحيها وطرقها.. سيخرجونك إىل جدليات التفضيل، وينسون املوضوع األصيل، وهو  

 .  (1)الصحيح! املتواتر! املنقول من ثامنني وجها! ال وجود له ! أن هذا احلديث

 :  املثال الرابع 

 . املثال الرابع: وعيت هذا.. فحدثنا عن قال القايض 

تتعلق بتصحيح ابن تيمية لكل ضعيف إذا تعلق بمثالب    ثال الرابعاملقال الصنعاين:  

. وهي أكثر من أن أعدها أو أحصيها، ولذلك سأقترص لك عىل مثال  . ترتبط بآل بيت النبوة

 منها. 

ِذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا    ﴿لقد قال يف )منهاج السنة(: )وقد أنزل اهلل تعاىل يف عيل:   َا الَّ َياَأهيُّ

اَل    (2) [ ملا صىل فقرأ وخلط(43]النساء:   ﴾َة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن  الصَّ

كيف يرمي بسيف حقده عىل عيل بن أيب طالب، ويتهمه برشب   –سيدي  –أرأيت 

 اخلمر، ويف الصالة، وجيزم بذلك، وكأنه ال جمال للشك فيه؟  

 : وما حجته يف ذلك؟قال القايض 

حجته يف ذلك حقده وبغضه لعيل.. وإال فإن احلديث الذي ورد يف  قال الصنعاين: 

 ذا اجلزم.. املسألة حديث مضطرب ضعيف ال يصح االستدالل به هب

فهناك رواية تقول: إّن صاحب الدعوة هو عبد الرمحن بن عوف، وإّن عليا  كان هو  

اإلمام.. ورواية تقول: إّن صاحب الدعوة رجل من األنصار.. ورواية تقول: إّن إمام  

 اجلامعة كان عبد الرمحن بن عوف.. ورواية تقول: أهّنم قّدموا فالنا  )يعني للصالة( 

أّن ابن تيمية قد تعّلق، لغرض أو مرض يف قلبه،   -القايض  سيدي – وأنت ترى 

 
 ( هذا الكالم مقتبس من كالم للشيخ حسن بن فرحان يف بعض تغريداته.1)

 (237/ 7( منهاج السنة )2)



235 

 

بالرواية التي تزعم أّن علّيا  كان هو إمام اجلامعة، وأغمض عينيه عن سائر الروايات التي  

تذكر غريه، كام أّنه مل ُيرش ـ للغرض نفسه ـ إىل اختالف الروايات واضطراهبا يف املوضوع،  

 لت يف عيّل!! وحكم ُحكام  قاطعا  بأّن اآلية نز

ثّم إّن هذه الروايات معارضة برواية صحيحة اإلسناد، مروّية عن أيب عبد الرمحن  

السلمّي، أيضا ، وقد رواها احلاكم النيسابوري بإسناده عن أيب عبد الرمحن عن عيّل، قال:  

)دعانا رجل من األنصار، قبل حتريم اخلمر، فحرضت صالة املغرب، فتقّدم رجل فقرأ:  

َا اْلَكافُِروَن ُقْل يَ ﴿ اَلَة َوَأْنُتْم  ﴿[، فالتبس عليه، فنزلت 1]الكافرون:  ﴾اَأهيُّ اَل َتْقَرُبوا الصَّ

  (1)[(43]النساء:   ﴾ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن 

ومن املالحظ أّن هذه الرواية مل تتحّدث عن جملس للخمر حرضه عيّل، وإّنام عن  

 قّدم إلمامة اجلامعة، فالتبست عليه اآلية بسبب ُسكره. رجل )مل ُيسّم( كان قد ت

فأين هذا ممّا ُزعم من تقّدم عيّل إلمامة اجلامعة ونزول اآلية فيه؟ ولكن ابن تيمية أبى  

أن يأخذ هبذه الرواية وأمثاهلا، وآثر االقتداء باملارقني الذين كانوا يذهبون إىل أّن اآلية  

 املذكورة نزلت يف عيل. 

احلاكم، بعد أن أورد تلك الرواية: )ويف هذا احلديث فائدة كثرية، وهي أّن  وقد قال 

اخلوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب دون غريه وقد  

 (2) (بّرأه اهلل منها، فإّنه راوي هذا احلديث

 : مع احلسن والصحيح ابن تيمية  تشدد  ـ    2

 فهات الشاهد الثاين. وعيت هذا..  :قال القايض 

مل يكتف ابن تيمية بتصحيح الضعيف واملوضوع ألجل خدمة  :  ، وقال الكوثريقام  

 
 . صّححها احلاكم، ووافقه الذهبّي..2/307( املستدرك عىل الصحيحني:1)

 اكم، ووافقه الذهبّي... صّححها احل2/307( املستدرك عىل الصحيحني:2)
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. بل راح يرفض كل حديث ال يتناسب مع مزاجه، أو خيشى  . تصوره للدين ولرسول اهلل  

 أن يقيض عىل الدين األموي الذي ارتضاه. 

هاته وتناقضاته هو عيل بن  وبام أن العدو األكرب للدين األموي بكل جتسيامته وتشبي

أيب طالب، فقد راح يكذب كل حديث ورد يف شأنه أو يؤوله حتى ال تبقى يف عيل أي مزية  

 جتعل األمة حتتمي به من التحريفات اجلاهلية التي دخلت الدين. 

 : ال بد أن تذكر لنا بينات واضحة عىل ذلك.. وإال فلن نقبل دعواك. قال القايض 

: لدي بينتان واضحتان عىل ذلك.. أوالمها يف تكذيبه لألحاديث  قال الكوثري

 يف حق عيل وآل بيته.. والثانية يف تأويله ما ال يقدر عىل تكذيبه.  الواردة عن رسول اهلل 

 : البينة األوىل 

 . البينة األوىل: فهات قال القايض 

كثرية  هي يف جرأة ابن تيمية عىل تكذيب أحاديث  البينة األوىل : قال الكوثري 

 مع أنه يقبل ما هو أقل منها.  لرسول اهلل 

 : هال رضبت لنا أمثلة عىل ذلك. قال القايض 

: األمثلة أكثر من أن تعد.. ولكني سأكتفي لك بعرشة منها أخذهتا  قال الكوثري

 .(1)مجيعا من كتابه )منهاج السنة( لتكون دليال لك عىل غريها 

 املثال األول: 

 املثال األول.: هات قال القايض 

: )من كنت مواله  : املثال األول هو )حديث املواالة(، وهو قوله قال الكوثري

( عنه:  86/ 4فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه(، فقد قال ابن تيمية يف كتابه ) 

 
ث العالمة حممود سعيد حممد 1) ( انظر: ابن تيمية وأحاديث فضائل أهل البيت من خالل كتابه منهاج السنة، الدكتور املحدِّ

 ممدوح، وقد اكتفينا هبذا التوثيق عن توثيق كل نص من النصوص لكثرهتا.
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(:  319/ 7)وأما من كنت مواله فعيل مواله فال يصح من طرق الثقات أصال(، وقال يف ) 

فال ريب أهنا   –.الخ …ـ اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : زيادة وهي قولهوأما ال)

 ( 418- 417/ 4كذب(، وهو ما ذهب اليه يف الفتاوي ) 

مع أن الشطر األول من احلديث: متواتر، نص عىل تواتره عدد من احلفاظ، ورواه  

 أكثر من مخسة وعرشين صحابيا.

فهي زيادة غاية يف الصحة،   :( وعاد من عاداهاللهم وال من وااله، ): وأما قوله 

وقد وردت عن عدد من الصحابة، وصححها عدد من األئمة احلفاظ من حديث أنس بن  

مالك، وأيب سعيد اخلدري، وزيد بن أرقم، وسعد بن أيب وقاص، واستوعب طرق حديث  

اإلعالم  ) املواالة احلافظ ابن عقدة يف مصنف مستقل، والسيد أمحد بن الصديق الغامري يف 

 بطرق املتواتر من حديثه عليه السالم( 

،  (املناقب )، وابن اجلزري يف ( اخلصائص)، والنسائي يف (الفضائل )وذكر أمحد يف 

ف.  : (املجمع )واهليثمي يف   ف ال يعرَّ  مجلة صاحلة منه، واملعرَّ

ومن األدلة عىل كذب ابن تيمية يف هذا أن نارص الدين األلباين، ورغم كونه تلميذا  

من العجيب  )البن تيميه إال أنه تكلم فيه واستنكر من ابن تيمية إنكاره له، وقد قال يف ذلك:  

حقا  أن يتجرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل إنكار هذا احلديث وتكذيبه يف منهاج السنة كام  

فعل باحلديث املتقدم هناك، مع تقريره رمحه اهلل أحسن تقرير أن املواالة هنا ضد املعاداة  

وهو حكم ثابت لكل مؤمن وعيّل ريض اهلل عنه من كبـارهم يتوالهم ويتولونه، ففيه رد  

  (1)عىل اخلـوارج والنواصب(

وقال مبينا سبب إطالته يف بيان صحة احلديث: )فقد كان الدافع لتحرير الكالم عىل  

احلديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية، قد ضّعف الشطر األول من  

 
 ( 264/ 5( سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )1)
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وهذا من مبالغاته الناجتة يف تقديري من   !حلديث، وأما الشطر اآلخر فزعم أنه كذبا

  (1)ترسعه يف تضعيف األحاديث قبل أن جيمع طرقها ويدقق النظر فيها، واهلل املستعان(

 املثال الثاين: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال الثاين. قال القايض 

: )أنت ويّل يف كل مؤمن بعدي(، فقد قال ابن  : املثال الثاين هو قوله  قال الكوثري

 (( من كتابه: )كذب عىل رسول اهلل 4/104) تيمية يف 

(، وابن أيب شيبة  829)مع أنه صحيح عىل رشط مسلم، فقد أخرجه الطياليس 

(،  269/ 5(،والرتمذي ) 1035(، ويف الفضائل ) 437/ 4(. وأمحد يف املسند ) 79/ 12)

( مجيعهم من  110/ 3(، واحلاكم ) 6929(، وابن حبان )88نسائي يف اخلصائص ) وال

حديث جعفر بن سليامن الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اهلل عن عمران بن  

)ما تريدون من    : والغضب ُيعَرُف يف وجهه فقال  احلصني، وفيه: )فأقبل إليهم رسول اهلل  

حه ابن  إن عليا مني، وأنا منه وهو و   ؟عيل  نه الرتمذي، وصحَّ يل كل مؤمن بعدي(، وقد حسَّ

 حبان، واحلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي. 

 املثال الثالث: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال الثالث. قال القايض 

ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد النبي  ): املثال الثالث هو قول ابن عمر:  قال الكوثري

    هذا احلديث ال يسرتيب  )( من كتابه:  228/ 3قال ابن تيمية يف ) إال ببغضهم عليا  (، فقد

 (  أهل املعرفة باحلديث أنه حديث موضوع مكذوب عىل النبي 

ــة، فقد أخرج   مع أنه ال يسرتيب أهل املعرفة باحلديث أن متنــَــه غاية يف الصحَّ

(  114( وقال حسن صحيح، وابن ماجه ) 306/ 5(، والرتمذي )78مسلم يف صحيحه )

 
 ( 344/ 4( سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )1)
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(، وعبد اهلل بن أمحد يف زياداته عىل  102- 100( ويف خصائص عيل )117/ 8والنسائي )

حه، وغريهم من حديث عيل  4/185( وأبو نعيم يف احللية ) 1102الفضائل ) ( وصحَّ

أال حيبني إال مؤمن وال   قوله: )والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي 

 نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه.   ، وقال أبو(يبغضني إال منافق

(  1086(، وعبد اهلل يف زيادات الفضائل ) 3/169كشف األستار )وأخرج البزار 

من حديث عبيد اهلل بن موسى، أن حممد بن عيل السلمي، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل،  

( وهذا  عن جابر بن عبد اهلل قال: )ما كنا نعرف منافقينا معرش األنصار إال ببغضهم لعيل 

 إسناده حسن. 

وأحسن منه ما أخرجه أمحد يف الفضائل بإسناد عىل رشط البخاري عن أيب سعيد  

 ( إنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم عليا )  : اخلدري قال

 املثال الرابع: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال الرابع. قال القايض 

أسهَب ابن تيمية يف   : املثال الرابع هو حديث رّد الشمس لعيل، وقد قال الكوثري 

 ( 195- 185/ 4تكذيبه ) 

وقد أخطأ ابن اجلوزي   :(، فقال6/222وقد رد عليه احلافظ ابن حجر يف الفتح ) 

 بإيراده يف املوضوعات، وكذا ابن تيمية يف الرد عىل الروافض يف زعم وضعه، واهلل أعلم. 

حه عدد من احلفاظ من أجلهم احلافظان أمحد بن صالح والطحاوي   وصحَّ

املرصيان، وأفرده بالتصنيف احلافظ احلسكاين، واحلافظ حممد بن يوسف الصاحلي يف جزء  

 )مزيل اللبس عن حديث رد الشمس(.   :كتبة احلرم املكي اسمه وقفت عليه بم

 املثال اخلامس: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال اخلامس. قال القايض 
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ما أشد   :: املثال اخلامس هو ما ورد يف احلديث أن رجال قال لسلامنقال الكوثري

تيمية  )من أحبه فقد أحبني(، فقد قال ابن  :يقول سمعت نبي اهلل  :حبك لعيل، قال

 ( عنه: كذب. 3/9)

( عن أيب عثامن النهدي،  130/ 3مع أنه صحيح، فقد أخرجه احلاكم يف املستدرك ) 

من أحب  ) :يقول قال سمعت رسول اهلل  ؟ما أشد حبك لعيل  :قال رجل لسلامن :قال

عليا   فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهلل عز وجل، ومن أبغض عليا   فقد أبغضني، ومن  

صحيح عىل رشط الشيخني، وسلــَّمه   : قال احلاكم ( أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل

 الذهبي. 

( عن أم سلمة، وقال اهليثمي  380/901/ 23وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري) 

 . (وإسناده حسن ) : (132/ 9يف املجمع ) 

 فهذا طريقان للحديث كالمها حسن لذاته، فاحلديث: صحيح هبام. 

 املثال السادس: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال السادس. قال القايض 

  : أت بطائر فقال  : املثال السادس هو حديث الطري، ونصه أن النبي قال الكوثري

)اللهم ائتني بأحب اخللق إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء عيل(، وقد قال ابن تيمية  

علم واملعرفة بحقائق  ( فيه: )حديث الطائر من املكذوبات املوضوعة عند أهل ال4/99)

 النقل( 

مع أن احلديث صحيح، فقد رواه من الصحابة: أنس بن مالك، وعيل، وابن عباس،  

 وجابر بن عبد اهلل، وأيب رافع، ويعىل بن مرة، وسفينة. وهو متواتر عن أنس. 

ح ابن كثري يف البداية والنهاية )  (: أّن احلافظ الذهبي ألف جزءا يف  416/ 4ورصَّ

أقرب هذه الطرق    : بضعة وتسعني نفسا  ، وقال  :احلديث، فبلغ عدد من رواه عن أنسطرق  
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 غرائب ضعيفة.  

وهذا العدد يستحيل اجتامعهم عىل الكذب، فيجب عدم النظر يف أحواهلم عىل ما  

ر يف علوم احلديث.   هو مقرَّ

ـُه) : (1043/ 3وقد قال الذهبي يف تذكرة احلفاظ ) ا  له طرق كثرية جدا قد أفردتـ

 بمصنــَّف، وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصل(  

حديث الطري وله طرق   : (179/ 2وأكثر من هذا قول الذهبي يف تاريخ اإلسالم ) 

كثرية عن أنس متكلم فيها، وبعضها عىل رشط السنن(، واعرتض احلافظ صالح الدين  

 ( عىل من حكم بوضعه. 75)ص   ( النقد الصحيح)العالئي يف 

( يكفيان  77- 75)ص ( النقد الصحيح)فظ العالئي طريقني له يف وقد ذكر احلا 

 للحكم عىل احلديث باحلسن بالنظر هلام فقط. 

واخلالصة: أن احلكم عىل احلديث بالوضع مع وجود هذه الطرق تقصري يف البحث  

 وتغافل يف النظر، وتشديد ال يالئم أصول احلديث الرشيف وقواعد الصناعة. 

 املثال السابع: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال السابع.ايض قال الق

، فقد  (: )سدوا األبواب كلها إال باب عيل : املثال السابع هو قوله قال الكوثري

 ( 415/ 4( وبالكذب يف الفتاوى ) 9/ 3حكم ابن تيمية عليه بالوضع ) 

( من طريق حممد بن فضيل،  232مع أن احلديث صحيح، وهو عند الرتمذي )حتفة/ 

قال ذلك لعيل،    ة، عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدري أن النبي  عن سامل بن أيب حفص

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وقد سمع مني    : وقال الرتمذي عقيبه

 حممد بن إسامعيل يعني البخاري هذا احلديث. 

أما عطية العويف فقد وثقه حيي بن معني، وابن سعد، وابن شاهني، وحّسن له  
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 ي مرات عديدة، وسكت عن حديثه أبو داود. الرتمذ

 (: صدوق يف احلديث.  226وسامل بن أيب حفصة قال عنه احلافظ يف التقريب )ص

 املثال الثامن: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال الثامن. قال القايض 

: )يا عيل حريب حربك، وسلمي سلمك(،  : املثال الثامن هو قوله قال الكوثري

وليس يف يشء من   ،هذا كذب موضوع عىل النبي )( عنه: 300/ 2وقد قال ابن تيمية ) 

 ( كتب احلديث املعروفة، وال روي بإسناد معروف

(  1350وهذه جرأة عظيمة، فقد أخرجه إمامه أمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة ) 

  نظر النبي  : ثنا تليد بن سليامن، ثنا أبو اجلحاف، عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال : قال

أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن  ) :إىل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم فقال 

 ساملكم( 

وهذا اإلسناد رجاله ثقات، ما خال شيخ أمحد تليد بن سليامن وقد اختلف فيه ومن  

 فإنه كان غال. تكلم فيه فلتشيعه

هذا حديث حسن من    :( من هذا الوجه قال149/ 3وأخرجه احلاكم يف املستدرك ) 

 حديث أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل، عن تليد بن سليامن فإين مل أجد له رواية غريها. 

  (، 52/ 1(، وابن ماجه) 5/699وله شاهد حسن لذاته أخرجه الرتمذي ) 

( من حديث أسباط، عن  149/ 3يف املستدرك )  (، واحلاكم 149/ 3الطرباين يف الكبري ) و

 السدي، عن صبيح موىل أم سلمة، عن زيد بن أرقم به مرفوعا  . 

ـُـه كفاية، وكان البد أن يضعف ابن تيمية هذا   وللحديث طرق أخرى، وفيام ذكرتـ

احلديث ألن إثبات صحته أو حسنه فيه نسف ملوضع كتابه متاما، واحلديث يتحدث عن  

 نفسه. 
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 املثال التاسع: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال التاسع. قال القايض 

: )إن اهلل أوحى إيل أنه حيب أربعة من  : املثال التاسع هو قوله قال الكوثري 

قال: عيل سيدهم، وسلامن،   ؟ أصحايب، وأمرين بحبهم، فقيل له من هم يا رسول اهلل

ضعيف بل موضوع وليس له إسناد  )( فيه:  173/ 3واملقداد، وأبو ذر(، وقد قال ابن تيمية ) 

   (يقوم به 

(، والرتمذي  351/ 5مع أن احلديث أخرجه إمامه أمحد بن حنبل يف املسند ) 

( من حديث رشيك، عن أيب ربيعة األيادي،  149(، وابن ماجه يف مقدمة سننه ) 3718)

حسن ال نعرفه إال من حديث   : عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه مرفوعا ، وقال الرتمذي

 رشيك.  

 وله شاهد، ومتنه معروف، ويكفي حتسني الرتمذي له يف هذا البــاب. 

 املثال العارش: 

 : وعيت هذا.. فهات املثال العارش. قال القايض 

: )أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمة، وأحبوين  : املثال العارش هو قوله  قال الكوثري

 إسناده ضعيف( )( فيه: 99ية )/ حلب اهلل، وأحبوا أهل بيتي حلبي(، فقد قال ابن تيم

(، وأمحد يف فضائل الصحابة  5/664مع أنه حسن اإلسناد، فقد أخرجه الرتمذي ) 

(، ويف  45/ 1(، والبيهقي يف مناقب الشافعي )3/150(، واحلاكم يف املستدرك )1952)

( من حديث عبد اهلل بن سليامن النوفيل، عن حممد بن عيل بن عباس  288/ 1شعب اإليامن )

 أبيه، عن أبن عباس مرفوعا  . عن 

حه   نه لذاته الرتمذي، وصحَّ ورجاله ثقات ما خال النوفيل وهو حسن احلديث، وحسَّ

 احلاكم ووافقه الذهبي. 
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معناه أن النوفيل صدوق عىل األقل، فال يلتفت لقول من قال   : وحتسني الرتمذي

 اليعرف. 

 : ة الثاني   البينة 

 . ثانيةالبينة ال: وعيت هذا.. فهات قال القايض 

: مل يكتف ابن تيمية بتكذيب األحاديث الصحيحة واحلسنة بل  قال الكوثري 

املتواترة الواردة يف حق عيل كام رأينا يف البينة السابقة، بل راح يسلك مسلكا آخر فيام مل  

يستطع تكذيبه من فضائله، حيث أخذ يلوي عنق النصوص ليرصفها عن إثبات فضائل أو  

 خصائص لعيل. 

 : فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك. قال القايض 

أنت مني بمنزلة هارون من  )  :لعيل   موقفه من قوله : من أمثلة ذلك قال الكوثري

 ( إىل أنه ال يثبت أي مزيــَّــة لعيل، وأن النبي  88-4/78ابن تيمية )حيث أشار      (موسى

 لك. مل يقل هذا إال من باب تطييب خاطر عيل، وأنه ليس فيه أي معنى زائد عىل ذ

)أنت مني وأنا منك(، رأى ابن تيمية يف منهاجه   : لعيل  إذا قال النبي هكذا و

ــة خاصة بعيل، وأن هذا يمكن أن يقوله ألي شخص آخر، ألن  3/8) ( أنه ليس فيه مزيَّ

 املراد منه األخوة يف الدين فقط، وهذه األخوة يشاركه فيها غريه من املسلمني! 

الرتمذي  و (2408لني املخرج يف صحيح مسلم )يف حديث الثق وإذا قال النبي 

: )إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أحدمها  ( وغريمها. وهو قوله  3788)

أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتت أهل بيتي ولن يفرتقا  

إين تارك فيكن  )وايات أخرى حتى يردا عيّل احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهام(، ويف ر 

( أن احلديث الذي يف صحيح مسلم إذا كان النبي  85/ 4ثقلني( رأى ابن تيمية يف منهاجه ) 

   أذكركم    :قد قاله فليس فيه إالّ الوصية باتباع الكتاب، وهو مل يأمر باتباع العرتة ولكن قال
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ذكر ثقلني، ومل يذكر ثقال واحدا.. ولو أن الثقل الثاين كان    اهلل يف أهل بيتي.. مع أن النبي  

 فيمن يقدسهم من الصحابة لطار باحلديث، وجعله أصال من أصول الدين.. 

تالعب بالسنة التي يدعي أنه يمثلها أكثر من هذا.. ألسنا    –لقايض  سيدي ا  –أهناك  

مطالبني بأال نقدم بني يدي اهلل ورسوله، وأال ندخل أهواءنا وعقولنا فيها؟ ومع ذلك نرى  

 ابن تيمية يرفض احلديث، وحيتج لرفضه بام يتومهه من عقل ومنطق. 

تناقضت مع األهواء  سأرضب لك سيدي مثاال لتالعب ابن تيمية بالسنة إذا ما 

 األموية التي يتبناها.. 

. فلو أن  . البن عّمه عيل بن أيب طالب إنه حول حديث املؤاخاة.. مؤاخاة النبي 

هذه املؤاخاة كانت لغريه لطار هبا فرحا، واستنتج منها مئات الفوائد، ولكنها ملا تعلقت  

 كارها.بعيل راح ينكرها، ويستعمل كل ما آتاه اهلل من دهاء وحيلة إلن

وقد ذكر من وجوه إنكاره هلا )أن أحاديث املؤاخاة بني املهاجرين بعضهم مع بعض،  

مل يؤاخ عليا، وال آخى بني أيب بكر   واألنصار بعضهم مع بعض، كلها كذب. والنبي 

وعمر، وال بني مهاجري ومهاجري، لكن آخى بني املهاجرين واألنصار، كام آخى بني عبد  

الرمحن بن عوف، وسعد بن الربيع، وبني سلامن الفاريس، وأيب الدرداء، وبني عيل، وسهل  

  (1)بن حنيف(

 مجيعا.    وأطال الكالم يف ذلك مما ال يتسع هذا املقام إليراده

انظر سيدي القايض كيف َرّد النّص معتمدا  عىل هواه، مع أن هناك أحاديث  

 وعيل، أو بني املهاجرين واملهاجرين..  صحيحة كثرية تثبت املؤاخاة بني رسول اهلل 

لن أرشح لك أنا ذلك، بل سأعتمد عىل عامل يعتمده تالميذ ابن تيمية، بل يلقبونه  

لبخاري، فقد قال: )وأنكر بن تيمية يف كتاب الرد عىل بن  احلافظ، وهو ابن حجر شارح ا

 
 ( 279/ 7( منهاج السنة النبوية )1)
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لعيل قال: ألن املؤاخاة   املطهر الرافيض املؤاخاة بني املهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي 

رشعت إلرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم عىل بعض فال معنى ملؤاخاة النبي  

، وإغفال عن حكمة  للنص بالقياسوهذا رد ألحد منهم، وال ملؤاخاة مهاجري ملهاجري، 

املؤاخاة، ألن بعض املهاجرين كان أقوى من بعض باملال والعشرية والقوى، فآخى بني  

  األعىل واألدنى لريتفق األدنى باألعىل، ويستعني األعىل باألدنى، وهبذا تظهر مؤاخاته 

  (1) لعيل ألنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر(

ثم أورد النصوص الكثرية التي تدل عىل وقوع األخوة بني املهاجرين، مثل مؤاخاة  

محزة وزيد بن حارثة ومها من املهاجرين، واملؤاخاة بني الزبري وبن مسعود ومها كذلك من  

 . (2)املهاجرين

آخى بني   إن رسول اهلل  :وقد روى احلاكم يف املستدرك بسنده عن ابن عمر قال 

خى بني أيب بكر وعمر، وبني طلحة والزبري، وبني عثامن بن عفان وعبد الرمحن  فآ  ،أصحابه

، قال رسول  ؟فمن أخي ،بن عوف، فقال عيل: يا رسول اهلل: إنك قد آخيَت بني أصحابك

: )أنت أخي يف الدنيا  (، فقال رسول اهلل ؟أما ترىض يا عيل أن أكون أخاك): اهلل 

  (3) واآلخرة(

  ،فجاء عيل تدمع عيناه ،بني أصحابه آخى رسول اهلل  : الوروى الرتمذي عنه ق

:  فقال رسول اهلل  ،آخيت بني أصحابك، ومل تواخ بيني وبني أحد : يا رسول اهلل :فقال

  (4))أنت أخي يف الدنيا واآلخرة(

هل رأيت سيدي جرأة مثل إنكار الكثري من األحاديث يف سبيل أن ينفي وقوع  

 
 (. 271/ 7( فتح الباري البن حجر )1)

 ( الضياء يف املختارة من املعجم الكبري للطرباين وبن تيمية يرصح بأن أحاديث املختارة أصح وأقوى من أحاديث املستدرك.2)

 . 14/  3للحاكم ( املستدرك 3)

 (80/ 6( سنن الرتمذي )4)
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وعيل، خشية أن يستغلها الشيعة يف بيان منزلة عيل من رسول اهلل   األخوة بني رسول اهلل 

؟ 

وهل رأيت سيدي إنصاف ابن حجر مع كونه مقربا لدى تالميذ ابن تيمية، فقد ذكر  

عليا.. ذلك أنه احتضنه منذ صباه الباكر،   سول اهلل أن الوضع الطبيعي هو أن يؤاخي ر

،  وبقي معه إىل آخر يوم من حياته.. حتى أنه بجدارة يعترب أكثر الناس صحبة لرسول اهلل  

 وأكثرهم قربا منه. 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

أجل سيدي القايض.. واسمح يل أن أرصح لك باحلقيقة التي عشت طول   :(1)قلت 

ي أسمع عكسها، لكن األيام مل تزدها يل إال إثباتا.. لقد رأيت األخبار املتواترة الكثرية  عمر

يف كتب احلديث والتاريخ والسرية، باإلضافة للشهادات الكثرية التي تعترب كاإلمجاع الذي  

من قبل بدء   عىل يد النبي  - حقيقة وليس دعوى   -مل خيرق، بأن عيل بن أيب طالب تربى 

نني، واستمر بعد اإلسالم، وهذا ما مل يتوفر لغريه، حتى زيد بن حارثة موىل النبي  الوحي بس

  إنام أتى إىل النبي  .شابا  مراهقا  هدية له من خدجية بنت خويلد 

من خصائصه الكربى التي حياول ابن    فهذه اخلصيصة من الرتبية وملالصقة للنبي  

 قيمة الشخص ومكانته.تيمية وشيعته دفنها، مع أهنا هي التي حتدد  

كان يكفله   ، ألن النبي لقد كان اإلمام عيل من يوم مولد، وهو حتت نظر النبي 

 أبو طالب، وبقي مع أيب طالب يف بيته إىل أن تزوج خدجية. 

وليس سبع   - -وكان مولد اإلمام عيل قبل بدء الوحي بنحو ثالثة عرش عاما  

له قبل سبع سنوات من بدء الوحي،   ي وكان ضم النب -سنوات كام يشهره النواصب 

 
( استفدت النص الوارد هنا من مقال رائع للشيخ حسن بن فرحان املالكي بعنوان: )ما مل يدونه التاريخ عن اإلمام عيل بن 1)

 أيب طالب(
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ومن الطبيعي أن الست السنوات األوىل التي كان فيها اإلمام يف بيت أبيه أيب طالب كان  

 وحبه واهتاممه فالعائلة واحدة أصال .  حتت نظر النبي 

وكان موطن العائلتني يف شعب بني هاشم، وهو الشعب الذي حورص فيها بني  

عند الصفا حاليا ( وبيت أيب  )قد ورث بيت أبيه عبد اهلل  هاشم فيام بعد.. وكان النبي 

  ، طالب يف اخللف قليال  جهة الرشق، والشعب صغري أصال ، وعائلة أيب طالب عائلته

وبيت أيب طالب فسيكون كبريا ،   ب بني النبي ولذلك عندما تتصور هذا التالحم واحل 

 لدرجة ذوبان العائلتني يف عائلة واحدة. 

وأما ما بعد الست سنوات األوىل من عمر اإلمام عيل، فقد تم انضامم اإلمام عيل  

ومن هنا تأثر اإلمام عيل تأثرا  كبريا     ،قبل البعثة بحوايل سبع سنوات   بالكلية إىل بيت النبي  

ي الكريم العام، وتعبده اخلاص، وخاصة يف غار حراء، فقد كان يوصل له الطعام  بخلق النب

 هناك ويلبث معه. 

( ألنه فعال  تربيته  ومن هنا فاإلمام عيل هو الذي ينطبق عليه حقيقة )تربية النبي 

جاذبية كبرية نتيجة للخلق    من قبل الوحي وبعده، فقد كان له بمنزلة االبن وكان يف النبي  

 يم، فلذلك رفض مواله زيد بن حارثة العودة مع أبيه وعمه تأثرا  هبذا السمو. الكر

فإذا كان هذا األثر قد حصل يف زيد بن حارثة فكيف هبذا الشاب الذي كان حتت عني  

وكان اإلمام عيل يتلو النبي   ،النبي ورعايته وتربيته منذ الصغر؟ ال شك سيكون يف الذروة

بع سنوات عىل األقل، قبل بدء الوحي، ولذلك كان يقول:  ويتأثر به يف كل يشء، منذ س

  (1) عبدت اهلل وصليت قبل الناس بسبع()

حيمل عىل هذه الفرتة قبل   -وهو صحيح رواه أمحد وغريه  - فهذا القول لإلمام عيل 

 
األكرب، ال يقوهلا بعدي االّ كاذب، ( روى احلاكم النيسابوري باسناده عن عيل قال: »اين عبداهلل واخو رسوله وأنا الصديق 1)

 .112ص 3صّليت قبل الناس بسبع سنني قبل أن يعبده احٌد من هذه األمة«، املستدرك عىل الّصحيحني ج
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عظيم   يف غار حراء، فقد كان تام االتباع لرسول اهلل  الوحي وأنه كان يتعبد مع النبي 

 العشق له.. 

وهكذا بعد البعثة الرشيفة، فقد حتمل عيل كل أنواع األذى التي حتملها رسول اهلل   

. ففي حصار الشعب الذي دام ثالث سنوات مل يشارك الصحابة اآلخرون يف املعاناة .

من هذا احلصار.. وهذه املعاناة رغم أهنا استمرت ثالث سنوات إال أن قريشا  وثقافتها قد  

.  .الوجدان، وكأن الصحابة كلهم حورصوا يف شعب بني هاشم! عملت عىل إمهاهلا من 

وبني هاشم ومل   هذا احلصار وفضل البالء فيه من اجلوع واخلوف كان خاصا  بالنبي 

.. هذه الثالث  . يشرتك من الصحابة معهم يف هذا احلصار إال أبو سلمة وزوجه أم سلمة

صحابة هي صحبة مالزمة يف البأساء  سنوات فقط كافية بزيادة صحبة اإلمام عيل عىل بقية ال

والرضاء، ولن يكون النبي ساكتا  طول هذه املدة، وطول هذه املدة والقرآن ينزل وحكمة  

النبي تتدفق لسانا  وحاال ، يف الصرب وفهم أرسار اهلل يف خلقه وابتالئهم، وعيل يتلقى هذه  

 الثقافة واإليامن. 

هذا احلصار الطويل ولو من حيث تلقي  هذه وحدها كفيلة بتفضيله عىل من مل يكابد  

 العلم علام  وعمال  ال سيام وأن القرآن يتكثف نزوله ساعات املحن.

وهي   ، : )حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله(لقد كان اإلمام عيل بشهادة النبي 

 شهادة عظيمة خترب بحقيقة الرجل مهام حاول ابن تيمية وشيعته التخفيض منها..  

، وقال: ولكن كيف آل األمر إىل ما آل إليه من  قال الكوثريالتفت القايض إىل 

 ختفيض ابن تيمية من شأنه؟

.  . : ابن تيمية مل يأخذ دينه من القرآن الكريم، وال من رسول اهلل (1)قال الكوثري

 
( استفدت النص الوارد هنا من مقال رائع للشيخ حسن بن فرحان املالكي بعنوان: )ما مل يدونه التاريخ عن اإلمام عيل بن 1)

 أيب طالب(
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وإنام أخذه من قريش وطلقاء قريش.. وقد استطاعت قريش أن تلتف عىل النبوة وأهل  

الذي آذته وأخرجته من مكة وحاربته ثم حكمت   البيت، فافتخرت عىل العرب بالنبي 

وعىل رأسهم اإلمام عيل، فزعمت أهنم   كام التّفت قريش عىل أهل البيت،  ، الناس باسمه

 عشرية النبي األقربون وأوىل الناس به! فحاربت عليا  ولعنته وقتلت أبناءه. 

كام استطاعت قريش أن تلتف عىل تربية النبي لإلمام عيل، فزعمت أن كل الصحابة  

تربية حممد حتى من حارب النبي، ولعن عليا  عىل املنرب! واستطاعت قريش بقيادة  

فجرين )خمزوم وأمية( أن يعملوا التفافات ثقافية عىل كل خصائص أهل البيت فيفرقوها  األ

 يف القبائل وينتجوا ثقافة مضادة.

هذه الثقافة القرشية األموية املضادة ال جتد فضيلة ألهل البيت إال أرشكت اجلميع  

وممثلهم ابن   -فيها، وال خطيئة لغريهم إال أدخلوا أهل البيت فيها. ولذلك ال تكاد قريش  

جيدون فضيلة لإلمام عيل إال وقد أوجدوا حوهلا تشويشا  كثريا  من أحاديث   –تيمية 

 معارضة أو تفريغ الفضيلة من الداخل. 

ال يقر لإلمام عيل بأي فضيلة ينفرد   - كابن تيمية  - ولذلك جتد أعالم هذه الثقافة 

 فيه.  هبا، فالبد أن ُيشارك فيها، وكل ذم آلخرين البد أن يدخل

وهذه ثقافة العصبية التي توعد الشيطان أن يغوي هبا الناس فالعصبية من فروع  

بل وصل األمر   ،الكرب، والكرب اإلبلييس يعرتض عىل اهلل وال يرىض بأوامره حسدا  وبغيا 

هبؤالء أن قال بعض املعارصين من تالميذ ابن تيمية، كسليامن اخلرايش )ما من ذنب ارتكبه  

 يف عيل( وأقره الشيخ صالح الفوزان إىل هذا احلد! معاوية إال وهو

ثقافة قريش( التي أنكرت النبوة  )والغريب أن الغالة من القبائل املختلفة يتبعون 

 نفسها حسدا ، وأنكرت خصائص اإلمام عيل وأهل البيت حسدا  أيضا . 

كاة وال  واألغرب أن اإلمام عيل ليس له أية إساءة هلذه القبائل، ال يف قتال مانعي ز
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 غريها، وإنام حربه لقريش يف بدر وأحد واخلندق وصفني! 

فأخذت بعض الغالة من املنتسبني إىل هذه القبائل، أخذوا ثقافة قريش التي حتدرت  

بل مل يرتضوا أن ينجوا   ، إىل بني أمية ثم إىل ابن تيمية وحسدوا اإلمام عيل أن ينفرد بيشء

تلك الفرية التي سطرها اخلرايش   - ا  البن تيمية تبع - من أي جريمة فعلها معاوية فزعموا  

 .. هذا نصب بالشك.. وقدم هلا الفوزان

بل إن هذا التضييق عىل فضل حممد وآل حممد بدت بوادره من أيام النبوة نفسها،  

للدفاع عن أهل بيته وهو حي، فقد ورد يف احلديث الذي صححه   حت اضطر النبي 

  (1) هو ويل كل مؤمن بعدي(و أنا منهو إن عليا مني   ؟األلباين: )ما تريدون من عيل 

فقوله: )ما تريدون من عيل( دليل عىل كثرة إزعاجهم له بمحاوالهتم تنقص عيل  

ة قرشية.. وكأن القصة  وذمه وحرصهم عىل استخراج أي نقد من النبي له، وهذه عصبي

بقوله )أنت مني وأنا منك( كام يف   تكررت وتأذى اإلمام عيل من ذلك، فطمأنه النبي 

: )ال حيب عليا  إال مؤمن وال يبغضه إال  . ومن هذا الباب قوله .صحيح البخاري

، والسبب واضح، وهو أن عليا )بمنزلة هارون من موسى إال النبوة( كام تواتر   (2)منافق(

الصحيحني وغريمها، فمن زعم أنه حيب موسى عليه السالم لكنه يتقص هارون فقد   يف

 كذب ونافق.

  

 
 (222/  5سلة الصحيحة )( السل1)

 ( رواه مسلم وأمحد وغريمها.2)
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 قطع صلة األمة عن نبيها ثالثا ـ دعوة ابن تيمية إىل  

بعد أن ساق العلامء ما ساقوا من البينات والشواهد عىل تالعب ابن تيمية بالسنة  

إرضاء للثقافة القرشية التي ورثها من الطلقاء الذين يعتربهم سلفه الصالح، والذين من  

بالعظائم، تقدم اإلسكندري،   أجلهم حقر األنبياء ووهن من شأهنم، ورمى رسول اهلل 

من خالل الدليل الثاين تالعب ابن تيمية بالسنة    –سيدي القايض    –وقال: بعد أن تبني لكم  

املطهرة، واستعامهلا فيام ما يتناسب مع مزاجه، قبوال ورفضا.. سنبني لك يف هذا الدليل  

كيف استعمل ابن تيمية كل الوسائل ليقطع األمة عن نبيها، فال تبقى من صلة بينه وبينها  

 وتالعب هبا. إال تلك األحاديث التي حتكم فيها 

 القايض: هال وضحت أكثر..  قال 

وأمته ال    أن العالقة املفرتضة بني النبي    –سيدي القايض    –اعلم  قال اإلسكندري:  

تقترص فقط عىل الطاعة واالتباع، فكالمها حسنان، ولكن هناك عالقة أخرى وردت هبا  

هدمها أن هيونا هذا  النصوص املقدسة، لكن التيار األموي وزعيمه ابن تيمية حاوال بكل ج

النوع من العالقة، بل يبدعا الكثري من مظاهرها، وينرشا بني الناس أن العالقة مع رسول  

 تقترص فقط عىل االتباع املجرد.  اهلل 

 القايض: وما هذا النوع من العالقة؟ قال 

والتواصل   هو يشمل أمورا كثرية مبناها عىل حب رسول اهلل قال اإلسكندري: 

 إليه، والشعور وكأننا نصاحبه، وأنه حي بيننا يمكننا أن نلجأ إليه كلام احتجنا،  معه واحلنني

 ونستشفع به إىل ربنا كام كان من معه يف حياته يفعلون. 

 القايض: وهل لكم أدلة عىل كل ذلك؟قال 

أجل سيدي القايض.. وقد حاول ابن تيمية وفريقه من األمويني  قال اإلسكندري: 

نستدل به عىل هذا النوع من العالقة، حتى ولو اضطروا لتكذيب  أن يفندوا كل دليل 
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النصوص وتأويلها.. وقد أنشأ ذلك يف واقعنا، ويف البيئة التي يتحكم فيها هذا النوع من  

 وبرودا يف العالقة معه.  الفكر جفاء لرسول اهلل 

هبواه.. بل  القايض: أنت تعلم أننا يف جملس قضاء.. وليس للقايض أن يتكلم قال 

 حيتاج إىل شواهد وبينات، وإال فال حيق له أن حيكم بيشء. 

الشواهد والبينات أكثر من أن تعد أو حتىص.. ولكني سأقترص  قال اإلسكندري: 

 لك عىل أربعة منها. 

 : فام هي.. وما وجه االستدالل هبا. قال القايض 

الشاهد األول هو موقف ابن تيمية ومدرسته املتشدد من كل  قال اإلسكندري: 

من احلزن عليه واملحبة له واحلنني إليه، ونحو   مظاهر االرتباط الشعوري برسول اهلل 

 ذلك. 

 : هذا الشاهد األول.. فام الثاين؟ قال القايض 

، والتي  الشاهد الثاين هو موقف ابن تيمة من زيارة رسول اهلل قال اإلسكندري: 

، وتعلقه بكل أثر من آثاره..  ي تعبري عن مدى الشوق الذي يشعر به املشتاق نحو حبيبه  ه

 وقد اعترب ابن تيمية كل ذلك بدعة. 

 : هذا الشاهد الثاين.. فام الثالث؟ قال القايض 

الشاهد الثالث هو موقف ابن تيمة من استشفاع األمة برسوهلا  قال اإلسكندري: 

 اعتقادا منها بحياته وبقاء عالقتها معه مثلام كانت يف حياته   ، وجلوئها إليه كلام احتاجت

 مع أصحابه سواء بسواء. 

 : هذا الشاهد الثالث.. فام الرابع؟ قال القايض 

الشاهد الرابع هو موقف ابن تيمة من إحياء األمة للمناسبات  قال اإلسكندري: 

 فتفرح لفرحه، وحتزن حلزنه.   لتبقى حياته ممتدة يف حياته..   املختلفة التي عاشها رسول اهلل  
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: وعيت هذا.. ووعيت عالقتة بالدليل الذي ذكرتم.. ولكني أحتاج أن  قال القايض 

 تربهنوا يل عىل كل ذلك من خالل كتبه أو كتب املدرسة التي أسسها. 

لك ذلك سيدي.. ونعوذ باهلل أن نقوله ما مل يقل، أو ندعي عليه  قال اإلسكندري: 

 بام مل يفعل. 

 مظاهر االرتباط الشعوري برسول اهلل  ابن تيمية من    ـ موقف   1

 : فهات الشاهد األول. قال القايض 

الشاهد األول هو موقف ابن تيمية ومدرسته من مجيع املشاعر  قال اإلسكندري: 

من املحبة له واحلنني إليه واحلزن عىل    والعواطف التي تتوجه هبا القلوب نحو رسول اهلل  

عىل التبليغ، ويقرص دور األمة عىل   ألنه يقرص دور رسول اهلل فقده، ونحو ذلك، وذلك 

االتباع.. ولذلك تراه يبدع كل الصوفية أو الشيعة الذي يدعون إىل إقامة هذا النوع من  

، ويرون أن العالقة به ال ينبغي أن حتد يف االتباع املجرد عن  العالقة مع رسول اهلل 

 العاطفة. 

موقف ابن تيمية من هذا، أخربين عن حججكم يف هذا    : قبل أن تذكر يلقال القايض 

 االرتباط العاطفي، فقد يكون ابن تيمية صادقا فيام ذهب إليه. 

أن النصوص الصحيحة الرصحية   –سيدي القايض  –اعلم قال اإلسكندري: 

ال تقترص عىل االتباع املجرد.. بل   الكثرية تطفح باألدلة عىل أن العالقة مع رسول اهلل 

. وبعدها يكون االتباع نتيجة  .تدل عىل أن العالقة تبدأ باحلب والشوق والعاطفة اجلياشة 

 ياشة. لذلك.. بل هي تدل عىل أن كامل الدين ال يتحقق إال بتلك العواطف اجل

 : هال رضبت يل أمثلة تدل عىل ذلك. قال القايض 

 األمثلة كثرية سأكتفي لك بأربعة منها. قال اإلسكندري: 

 : فهات املثال األول. قال القايض 



255 

 

لقد ورد يف األحاديث الكثرية ما يدل عىل العالقة العاطفية  قال اإلسكندري: 

ك ما رواه املحدثون أن رجال  واملنتجبني من أصحابه، ومن ذل  العميقة بني رسول اهلل 

فقال: يا رسول اهلل: إنك ألحبُّ إيل من نفيس، وإنك ألحب إيل من   جاء رجل إىل النبي 

ولدي، وإين ألكون يف البيت فأذكرك، فام أصرب حتى آت فأنظر إليك، وإذا ذكرُت موت  

جلنة خشيت أن  وموتك وعرفُت أنك إذا دخلَت اجلنة ُرفعَت مع النبيئني، وإين إذا دخلُت ا

ُسوَل َفُأوَلئَِك  ﴿حتى نزل جربيل هبذه اآلية:  ال أراك، فلم يردَّ النبي  َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئِ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ َك  َمَع الَّ

ا    (1)[69نساء: ]ال ﴾َرفِيق 

خارجان من املسجد فلقينا رجل عند سدة   بينا أنا ورسول اهلل )وعن أنس قال: 

وال  )( قال: ؟ما أعددت هلا  ): املسجد فقال: يا رسول اهلل، متى الساعة؟ قال رسول اهلل 

    (2)(فأنت مع من أحببت)، قال:(صدقة، ولكني أحب اهلل ورسوله 

وروي  أن امرأة من األنصار، ُقتِل أبوها وأخوها وزوجها يوم ُأُحٍد، مع رسول اهلل  

،   ا، هو بحمد اهلل كام حتّبني، قالت: أُرِونيِه حتى فقالت: ما فعل رسول اهلل؟ قالوا: خري 

 .(3)أنظر إليه، فلام رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. أي: هينة

 ال الثاين. : وعيت هذا.. فهات املثقال القايض 

لقد ورد يف األحاديث الكثرية ما يدل عىل أن هذه العالقة غري  قال اإلسكندري: 

وبعد وفاته،   فقط، بل إن هذه األشواق تشمل املؤمنني يف حياته  ة النبي مرتبطة بحيا 

فقد روي   ، وقد روي من ذلك الروايات الكثرية عن املنتجبني من أصحاب رسول اهلل 

 
( حديث حسن أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد وقال رواه الطرباين يف األوسط والصغري وحسنه ورجاله رجال الصحيح 1)

 .. 128غري عبد اهلل بن عمران العابدي وهو ثقة. انظر أسباب النزول لإلمام السيوطي ص 

 الطرباين يف الكبري.( رواه 2)

 ( ابن هشام يف السرية.3)



256 

 

نه ملا احُترض ناَدت امرأُته: وا وياله، وا حزناه، فنادى هو قائال : )وا َفرحاه،  يف ترمجِة بالل أ

ا وِحزبه( ا نلقى األحّبة، حمّمد    (1)واطرباه، غد 

 : وعيت هذا.. فهات املثال الثالث. قال القايض 

لقد ورد يف األحاديث الكثرية ما يدل عىل أن هذه العالقة ليست  قال اإلسكندري: 

، بل هي تشمل مجيع املؤمنني به، بل هي تدل عىل مدى  مع رسول اهلل خاصة بمن عاش 

 صدقهم يف اتباعه، وأن االتباع الصحيح ال يكون إال عن هذه العالقة. 

قال: )من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي،   فقد ورد يف احلديث عن النبي 

  (2)يودُّ أحدهم لو رآين بأهله وماله(

قال: )إن أشدَّ أمتي يل حبا قوم يكونون أو جييئون، ويف    ويف حديث آخر أن النبي 

  (3)يود ّأحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآين( - خيرجون بعدي -رواية  

قال: )ليأتني عىل أحدكم زمان ألن يراين أحبُّ إليه من    ويف حديث آخر أن النبي 

  (4)مثل أهله وماله(

 بع. : وعيت هذا.. فهات املثال الراقال القايض 

لقد ورد يف األحاديث الكثرية ما يدل عىل أن هذه العالقة عالقة  قال اإلسكندري: 

وأمته.. فهو حيبها، ويشتاق إليها، ويبادهلا مشاعرها يف مجيع   متبادلة بني رسول اهلل 

قال: )وددت أين لقيت إخواين(، فقال أصحاب   األزمنة، ففي احلديث أن رسول اهلل 

خوانك؟ قال: )أنتم أصحايب، ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل  : أوليس نحن إالنبي 

 
 (.359. 1( سري أعالم النبالء )1)

 ( رواه مسلم.2)

 ( رواه أمحد.3)

 ( رواه البخاري.4)
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  (1)يروين(

ويف رواية ألمحد، وأيب يعىل: )ومتى ألقى إخواين؟(، قالوا: يا رسول اهلل، ألسنا  

 إخوانك؟ قال: )بل أنتم أصحايب، وإخواين الذين آمنوا يب ومل يروين( 

 ناحية؟ القايض: وعيت هذا.. فام فعل ابن تيمية هبذه ال قال 

لقد حاول ابن تيمية بكل أنواع احليلة أن يزيح هذا النوع من  قال اإلسكندري: 

وإن مل جيرؤ عىل الترصيح به، وهلذا فإن كل ما سنذكره يف هذا   العالقة مع رسول اهلل 

ومنعه من زيارته، ومنعه من   الدليل شاهد عىل هذا، فمنع ابن تيمية للتوسل بالنبي 

االستغاثة به واللجوء إليه، ومنعه من الفرح لفرحه أو احلزن حلزنه كل ذلك دليل عىل   

ملشاعر الود الذي أبدته األمة نحو نبيها   موقفه هذا، ألن كل تلك السلوكات هي مظاهر 

. 

 : هال ذكرت يل مثاال خيص هذا الذين نحن فيه. قال القايض 

بعد   من أقرب األمثلة عىل هذا موقفه من احلزن عىل رسول اهلل  قال اإلسكندري:  

وفاته، فقد جره بغضه للشيعة وحقده عليهم أن يعترب هذا احلزن قصورا وضعفا، وأن  

قال يف احلديث: )إذا أصيب أحدكم بمصيبة   دم احلزن، مع أن رسول اهلل الكامل يف ع

  (2) فليذكر مصيبته يب فإهنا من أعظم املصائب(

ويف حديث آخر: )يا أهيا الناس أيام أحد من الناس أو من املؤمنني أصيب بمصيبة  

بمصيبة   فليتعّز بمصيبته يب عن املصيبة التي تصيبه بغريي؛ فإن أحدا من أمتي لن يصاب 

 (3) بعدي أشد عليه من مصيبتي(

 
 (.66/ 10( جممع الزوائد ومنبع الفوائد )1)

 ( 40/  1( والدارمي )  275/  2( رواه ابن سعد ) 2)

 ( رواه ابن ماجة.3)
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 : هال ذكرت يل ما قال ابن تيمية بالضبط؟قال القايض 

لقد قال يف كتابه اململوء بالعدواة والنصب، والذي سامه منهاج  قال اإلسكندري: 

  - السنة النبوية، وكان األحرى به أن يسميه منهاج السنة األموية: )ثم إن هؤالء الشيعة 

ما ال يوصف، وأهنا بنت بيت   عن فاطمة من حزهنا عىل النبي حيكون  - وغريهم 

األحزان، وال جيعلون ذلك ذما هلا مع أنه حزن عىل أمر فائت ال يعود، وأبو بكر إنام حزن  

عليه يف حياته خوف أن يقتل وهو حزن يتضمن االحرتاس، وهلذا ملا مات مل حيزن هذا  

  (1)احلزن ألنه ال فائدة فيه(

.. وهل يمكن ملؤمن  لقايض أشد من هذه الربودة جتاه رسول اهلل أرأيت سيدي ا 

 ال فائدة فيه؟  يف الدنيا أن يتخيل أن احلزن عىل رسول اهلل 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ 

قلت: صدق سيدي القايض.. بل إين من خالل جتربتي مع ابن تيمية ومدرسته رأيته  

يف الصحابة فقط، أما سائر األمة، فعالقتها   اهلل  يكاد يقرص العالقة العاطفية مع رسول

وإنام حتتاج إىل املرور عرب املعابر الكثرية من التابعني   ليست عالقة مبارشة برسول اهلل 

والصحابة وهكذا.. وبالتايل فإنه يرصح يف كل كتبه هو ومدرسته بأن أقرب الناس إىل  

هم الصحابة بالرتتيب الذي اخرتعه هو وسلفه، أما من بعدهم فال حظ هلم   رسول اهلل 

 إال أن يكونوا يف آخر القافلة.

عىل  والطاعنني يف آل بيته، واملغريين لسنته  حاربني لرسول اهلل حتى أنه يفضل امل

)وهلذا يقول من يقول من السلف: غبار   :الصاحلني من هذه األمة، يقول يف منهاج السنة 

  (2)أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز( دخل أنف معاوية مع رسول اهلل 

 
 ( 459/ 8النبوية )( منهاج السنة 1)

 (. 227/ 6( منهاج السنة النبوية )2)
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بن عبد العزيز الذي  ولست أدري أي غبار هذا الذي فضل به معاوية عىل عمر 

 ؟حاول بكل جهده أن يرد بعض البدع التي طمس هبا معاوية سنة رسول اهلل 

وقد تناسى ابن تيمية بذلك األحاديث الكثرية التي تتناسب مع العدالة اإلهلية مع  

 . اخللق مجيعا، والتي جتعل التفضيل مرتبطا بالعمل، ال بمجرد رؤية رسول اهلل 

 وردت أحاديث تدل عىل هذا؟ القايض: هل حقا قال 

قلت: أجل.. ولكن ابن تيمية يريد رسوال عىل هواه.. فلذلك مل يلتفت هلذه  

 . األحاديث، ومل هيتم هبا، ومل يبن عليها رؤيته حول األمة وعالقتها برسول اهلل 

 فهال أوردت يل بعضها.قال القايض: 

جالسا فقال:    النبي  قلت: أجل سيدي القايض، منها ما حدث به عمر قال: كنت مع  

)أنبئوين بأفضل أهل اإليامن إيامنا؟( قالوا: يا رسول اهلل، املالئكة، قال: )هم كذلك، حيق  

هلم ذلك، وما يمنعهم من ذلك وقد أنزهلم اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا، بل غريهم؟(، قالوا:  

)هم كذلك، وحيق هلم، وما  يا رسول اهلل، األنبياء الذين أكرمهم اهلل برسالته والنبوة. قال: 

يمنعهم من ذلك وقد أنزهلم اهلل باملنزلة التي أنزهلم هبا(، قالوا: يا رسول اهلل، الشهداء الذين  

استشهدوا مع األنبياء، قال: )هم كذلك، وحيق هلم، وما يمنعهم وقد أكرمهم اهلل بالشهادة،  

ب الرجال، يأتون من بعدي،  بل غريهم(، قالوا: فمن يا رسول اهلل؟! قال: )أقوام يف أصال 

يؤمنون يب ومل يروين، ويصدقوين ومل يروين، جيدون الورق املعلق فيعملون بام فيه، فهؤالء  

  (1)أفضل أهل اإليامن إيامنا(

ويف رواية: )أخربوين بأعظم اخللق عند اهلل منزلة يوم القيامة(، قالوا: املالئكة، قال:  

وما يمنعهم والوحي  ). قالوا: األنبياء، قال:  ( هم؟وما يمنعهم مع قرهبم من رهبم، بل غري )

قوم يأتون بعدكم، يؤمنون يب  ) . قالوا: فأخربنا يا رسول اهلل! قال:  ( ينزل عليهم، بل غريهم

 
 ( رواه أبو يعىل والبزار.1)
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أو أعظم   - ومل يروين، جيدون الورق املعلق فيؤمنون به، أولئك أعظم اخللق عند اهلل منزلة 

 . (القيامة( عند اهلل يوم  - اخللق إيامنا 

ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح   ويف رواية عن أيب مجعة قال: تغدينا مع رسول اهلل 

فقال: يا رسول اهلل، أحد خري منا؟ أسلمنا معك، وجاهدنا معك؟ قال: )نعم. قوم يكونون  

  (1)من بعدي، يؤمنون يب ومل يروين(

  (2) : )طوبى ملن رآين وآمن يب، وطوبى ملن آمن يب ومل يرين سبع مرات(وقال 

، طوبى ملن رآك وآمن بك، قال:  : يا رسول اهللوروي أن رجال قال لرسول اهلل 

)طوبى ملن رآين وآمن يب، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى ملن آمن يب ومل يرين(، قال له رجل:  

  (3)شجرة يف اجلنة مسرية مائة عام، ثياب أهل اجلنة خترج من أكاممها()وما طوبى؟ قال:  

  (4)سبع مرات( ويف رواية: )طوبى ملن رآين وآمن يب، وطوبى ملن آمن يب ومل يرين.

بل ورد يف احلديث ما يشري إىل حتقق املعية جلميع الصادقني مع األمة مع رسول اهلل  

  وعدم اقتصاردها عىل من عارصه، ففي احلديث أن بعض الصحابة قال لرسول اهلل  :

)أرأيت من آمن بك ومل يرك وصدقك ومل يرك؟ قال: )طوبى هلم، ثم طوبى هلم، أولئك  

  (5)نا(منا، أولئك مع

إن هذا احلديث يفرس سيدي القايض تلك اآلية الكريمة التي يستعملها ابن تيمية  

ِذيَن َمَعُه  ﴿وأتباعه ليحارب من خالفهم من املسلمني، وهي قوله تعاىل:   ٌد َرُسوُل اهللَِّ َوالَّ حُمَمَّ

اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم َتَراُهْم   اُء َعىَل اْلُكفَّ ا َيْبَتُغوَن َفْضال  ِمَن اهللَِّ َوِرْضَوان ا َأِشدَّ د  ا ُسجَّ ع  ]الفتح:    ﴾ُركَّ

 
 ( رواه أمحد، وأبو يعىل، والطرباين بأسانيد، وأحد أسانيد أمحد رجاله ثقات.1)

 ( رواه أمحد، وأبو يعىل.2)

 ( رواه أمحد، وأبو يعىل.3)

 ح غري أيمن بن مالك األشعري، وهو ثقة.( رواه أمحد، والطرباين بأسانيد، ورجاهلا رجال الصحي4)

 ( 67/ 10( رواه الطرباين يف األوسط والكبري بنحوه، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5)
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سواء كان من الذين عارصوه   [، فكل من اتصف هبذه الصفات فهو مع رسول اهلل 29

 أو من غريهم. 

 : ولكن كيف غابت كل هذه املفاهيم عن األمة؟قال القايض 

ع األمة وإثارة الفتن فيها  : عندما دخلت املتاجرة باسم الصحابة يف تصديقلت

أبدعوا يف الدين هذا األصل اجلديد ليفرقوا بني الناس عىل أساس مواقفهم من أعيان  

 الصحابة، ال من مواقفهم من أصول الدين وفروعه. 

لكن الصحابة املنتجبني كانوا واعني هبذا، وهلذا كانوا يبرشون التابعني بمثل هذه  

جبري قال: قدم علينا أبو مجعة األنصاري صاحب   األحاديث، ففي احلديث عن صالح بن

بيت املقدس ليصيل فيه، ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ، فلام انرصف خرجنا معه    رسول اهلل  

لنشيعه، فلام أردنا االنرصاف قال: إن لكم عيل جائزة، وحقا أن أحدثكم بحديث سمعته  

معنا معاذ بن جبل   سول اهلل فقال: كنا مع ر - رمحك اهلل  - قلنا: هات  من رسول اهلل 

عارش عرشة، قلنا: يا رسول اهلل، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: )ما  

بني أظهركم؟! يأتيكم الوحي من السامء. بىل قوم يأتون   يمنعكم من ذلك ورسول اهلل 

أعظم منكم   من بعدكم، يأتيهم كتاب بني لوحني، فيؤمنون به، ويعملون بام فيه، أولئك

 .(1) أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا(

ويف حديث آخر عن عامر بن يارس أنه قال خياطب بعض التابعني: )واهلل ألنتم أشد  

  (2)ممن رآه، أو من عامة من رآه(  حبا لرسول اهلل 

  قارن سيدي هذه األحاديث الكثرية مع ما يوافقها من القرآن الكريم والعقل 

 واملنطق بام يقوله ابن تيمية وأهل مدرسته. 

 
 ( رواه الطرباين.1)

 ( رواه البزار، والطرباين.2)
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إن القرآن الكريم خيربنا أن أساس التفاضل هو العمل والتقوى واملشاعر القلبية،  

والتي يمكن أن حتصل من أي إنسان يف أي عرص ويف أي بيئة.. لكن ابن تيمية وأتباعه  

الرؤية، حتى لو فعل ما  يأبون إال أن حياربوا عدالة اهلل، فيجعلون التفاضل مرتبطا بمجرد 

فعل الرائي من الكبائر واآلثام والتشويه للدين، وحتى لو خال قلبه من أي مشاعر جتاه  

 .. رسول اهلل 

انظر محاستهم يف الدفاع عن الطلقاء الذين شوهوا الدين يف نفس الوقت حرهبم  

  - خيرجون أو  -فقال: )أشد أمتي يل حبا قوم يكونون  الشديدة ملن ذكرهم رسول اهلل 

وقال: )إن قوما يأتون من بعدي  ، (1)بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه يراين(

 (2)يود أحدهم أن يفتدي برؤيتي أهله وماله(

ولكني سمعتهم يذكرون حديثا يف هذا يبنون عليه مقولتهم تلك، وهو  قال القايض:  

)ال تسبوا أصحايب، ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل    :قوله  

  (3)أحد ذهبا ما أدرك ُمّد أحدهم وال نصيفه(

م  .. ومورد هذا احلديث يدل عىل املراد منه، وهو مراد عا قلت: صدق رسول اهلل 

اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل  ﴿يشمل األمة مجيعا ويفرسه قوله تعاىل: 

ِذيَن َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا َن الَّ :  [، ويفرسه قوله 10]احلديد:  ﴾ُأْوَلئَِك َأْعَظُم َدَرَجة  مِّ

للعامل فيهن مثل أجر مخسني   ، عىل اجلمر إن من ورائكم أياما الصرب فيهن مثل القبض )

! قال بل أجر  ؟رجال يعملون مثل عملكم، قيل: يا رسول اهلل أجر مخسني منا أو منهم

 
 ( رواه أمحد.1)

 ( رواه البزار.2)

 ( رواه البخاري ومسلم.3)
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  (1)مخسني منكم(

 ما تعني؟ قال القايض: 

قلت: إن سنة اهلل تعاىل يف االبتالء تقتيض أن يضاعف األجر بقدر مضاعفة البالء..  

مورد  يف بالء من األجر بقدره نصبه فيها.. وقد ورد ولذلك كان لكل من عاش فرتة ال

احلديث ما يدل عىل هذا، فقد حصل خالف بني عبد الرمحن بن عوف وهو من السابقني  

قال: )ال   من الصحابة، وخالد بن الوليد وهو ممن تأخر إسالمه، فلام بلغ ذلك النبي 

تسبوا أصحايب، ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما  

أدرك ُمّد أحدهم وال نصيفه(، أي أن إنفاق خالد ومن أسلم معه يف وقت الرخاء، ال يعادل  

إنفاق من أسلم وقت البالء.. وهو يشمل كل العصور.. وبذلك تستقيم األحاديث مجيعا  

ية القرآنية والعدالة اإلهلية التي ال تفرق بني زمن وزمن، وال شعب وشعب، وال  مع الرؤ

 بلد وبلد. 

 التفت القايض إىل اإلسكندري، وقال: ما تقول؟ 

)من زارين بعد موت   :لقد ذكرتني بموقف البن تيمية رد به قوله  قال اإلسكندري: 

مستعمال   (2)آلمنني يوم القيامة(ومن مات بأحد احلرمني بعث من ا  ،فكأنام زارين يف حيات 

مزاجه كالعادة فيام خيالف هواه، فقد قال يف كتابه )التوسل والوسيلة(: )هذا كذب ظاهر  

وال سيام إن   ، فإن من زاره يف حياته وكان مؤمنا  به كان من أصحابه ، خمالف لدين املسلمني

)ال تسبوا أصحايب فو  أنه قال:  كان من املهاجرين إليه املجاهدين معه، وقد ثبت عنه 

 
ال األلباين عن إسناد الطرباين: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. ( رواه البزار والطرباين وغريمها، وق1)

 (494)السلسلة الصحيحة املجلد األول حديث رقم 

( واملحاميل والساجي كام يف امليزان، وعلقه بن عبد الرب 3/488(، البيهقي يف شعب اإليامن )2/278( الدارقطني يف سننه )2)

االستذكار.قال ممدوح: وليكن الضعف يف هذا احلديث غري شديد، بل ضعفه قريب وحيتج   الفقهاء بمثله يف إثبات مرشوعية يف  

 أمر ما، ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقولتي، فكيف وألحاديث الزيارة طرق بعضها من رشط   احلسن.
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أخرجاه يف   ( الذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا  ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

الصحيحني، والواحد من بعد الصحابة ال يكون مثل الصحابة بأعامل مأمور هبا واجبة  

كاحلج، واجلهاد، والصلوات اخلمس، والصالة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق  

  (1)(؟ املسلمني

 زيارة رسول اهلل  ـ موقف ابن تيمية من    2

 وعيت هذا.. فهات الشاهد الثاين.  :قال القايض 

مل يكتف ابن تيمية بقطع تلك العالقة العاطفية اجلميلة لألمة عن  :  ، وقال اهلنديقام  

، بل راح يمنع بكل ما أوت من وسائل من أمر فطري تعارفت عليه البرشية، ودلت  نبيها  

 عليه النصوص الكثرية. 

 وما هو؟ قال القايض: 

.. فقد حاول ابن تيمية بكل ما أوت من أسلحة  زيارة قرب رسول اهلل قال اهلندي: 

التبديع والتضليل أن حيول من زيارته التي حتن هلا القلوب، إىل معصية من املعايص، بل  

اإلسالمية سلفها وخلفها، بل ما  بدعة من البدع، مع أن ذلك مما تعارفت عليه األمة 

تعارفت عليه األمم من قبلها حتى ال تنقطع صلتها بمن ترجع إليهم يف شؤون دينها  

 ودنياها، وحتى ال تزول آثارهم التي تدل عليهم. 

باإلضافة إىل ما يف ذلك من املعاين الرتبوية العظيمة، والصلة الوجدانية العميقة،  

 ارة تلك املقامات الرشيفة. وهي مما جيدها كل من ترشف بزي

 . فهل أنكر ابن تيمية هذا؟ .: كالمك صحيح.. والواقع يدل عليه قال القايض 

أجل سيدي القايض.. فمن املعروف لكل من درس تراث السابقني أن  قال اهلندي:  

، وقد وردت عنه  ابن تيمية انفرد يف القرن السابع اهلجري بمنع إنشاء السفر لزيارة النبي  

 
 .74( التوسل والوسيلة ص 1)
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الفتاوى الكثرية، وقد أحدث ذلك لغرابته ردة فعل شديدة يف املجتمع اإلسالمي  يف هذا 

 . ويعترب اجلدل فيها سوء أدب معه  الذي كان يقدس زيارة رسول اهلل 

لقد قال احلافظ ابن حجر يشري إىل الفتنة التي حصلت بسبب فتاوى ابن تيمية يف  

 الرحل إىل زيارة قرب سيدنا رسول اهلل  ذلك: )واحلاصل أهنم ألزموا ابن تيمية بتحريم شدِّ 

)(1) .. وهي من أبشع املسائل املنقولة عن ابن تيمية  

األجوبة املرضية عن  )وقال احلافظ أبو زرعة العراقي يف بعض أجوبته املسامة 

األسئلة املكية( عند الكالم عىل املسائل التي انفرد ابن تيمية هبا: )وما أبشع مسألتي ابن  

لطالق والزيارة، وقد رد عليه فيهام معا  الشيخ تقي الدين السبكي، وأفرد ذلك  تيمية يف ا

  (2)بالتصنيف فأجاد وأحسن(

وقال يف )طرح التثريب(: )وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كالم بشع عجيب  

وأنه ليس من القرب، بل بضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي    ،يتضمن منع شد الرحل للزيارة

قام فشفى صدور قوم مؤمنني(   (3)الدين السبكي يف شفاء السِّ

وذكر احلافظ العالئي املسائل التي انفرد هبا ابن تيمية، ومنها هذه املسألة، فقال:  

غ يف ذلك ومل يقل  معصية ال تقرص فيها الصالة، وبال )ومنها أنَّ إنشاء السفر لزيارة نبينا 

 به أحد من املسلمني قبله( 

: أنت تعلم أننا يف جملس قضاء، وأنه ال يكفي فيه شهادات املخالفني  قال القايض

 واخلصوم.. بل نحتاج إىل أدلة أكثر قوة وثبوتا وداللة. 

أجل سيدي القايض.. أردت فقط أن أذكر لك استبشاع العلامء لتلك  قال اهلندي: 

 
 (.5/66( الفتح )1)

 . 98–96األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص( 2)

 ( 43/  6( طرح التثريب ) 3)
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ها، وكيف صدمت األمة هبا، ألهنا مل تكن تتصور أن هناك من يتجرأ  الفتاوى التي أصدر

 عىل مثل ذلك. 

: لكن مع ذلك ال مناص لنا من أن نستمع البن تيمية نفسه.. هكذا  قال القايض 

 تقتيض العدالة. 

لقد ذكر ابن تيمية هذه املسألة يف مواضع كثرية من كتبه، ومنها فتواه  قال اهلندي: 

)َمن زار قربي وجبت له شفاعتي(، و)من زار البيت ومل يزرين فقد    :ملن سأله عن قوله 

 عىل وجه االستحباب أو ال؟  جفاين(، وهل زيارة النبي 

فأجاب: )أّما قوله: )َمن زار قربي وجبت له شفاعتي( فهذا احلديث رواه  

أحد    الدارقطني ـ فيام قيل ـ بإسناد ضعيف، وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات، ومل يروه 

من أهل الكتب املعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن واملسانيد، وأّما احلديث اآلخر  

قوله: )َمن حج البيت ومل يزرين فقد جفاين(، فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث، بل  

من الكبائر..    ومعناه خمالف لإلمجاع، فإّن جفاء الرسول    هو موضوع عىل رسول اهلل  

ته فليست واجبة باّتفاق املسلمني، بل ليس فيها أمر يف الكتاب وال يف السنّة، وإّنام  وأّما زيار

األمر املوجود يف الكتاب والسنّة بالصالة عليه والتسليم. وأكثر ما اعتمده العلامء يف الزيارة  

ى  قوله يف احلديث الذي رواه أبو داود: )ما من مسلم يسّلم عيّل، إالّ رّد اهلل عيّل روحي حت

  (1)أرّد عليه السالم(

أن إتيان مسجد رسول  )بل إن األمر وصل به إىل هذا اجلفاء الذي عرب عنه بقوله: 

وقصد ذلك والسفر لذلك أوىل من إتيان قربه لو كانت احلجرة مفتوحة والسفر إليه   اهلل 

جرة  بإمجاع املسلمني. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده يف اليوم والليلة مخس مرات واحل

إىل جانب املسجد مل يدخلها أحد منهم ألهنم قد علموا أنه هناهم أن يتخذوا القبور مساجد  

 
 . 27/25( جمموع الفتاوى: 1)
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وأن يتخذوا قربه عيدا أو وثنا.. وكذلك قد علموا أن صالهتم وسالمهم عليه يف املسجد  

أوىل من عند قربه. وكل من يسافر للزيارة فسفره إنام يكون إىل املسجد سواء قصد ذلك أو  

  (1)والسفر إىل املسجد مستحب بالنص واإلمجاع( مل يقصده

وقال: )لو كان قرب نبينا يزار كام تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك كام  

أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصاحلني فلام اتفق السلف وأئمة الدين عىل  

م إذا دخلوا املسجد وخرجوا وإن  أن أهل مدينته ال يزورون قربه بل وال يقفون عنده للسال 

بل يكره هلم ذلك عند غري السفر!! كام ذكر ذلك مالك وبني أن ذلك   ،مل يسمى هذا زيارة 

من البدع التي مل يكن صدر هذه األمة يفعلونه علم أن من جعل زيارة قربه مرشوعة كزيارة  

  (2) قرب غريه فقد خالف إمجاع املسلمني(

األخنائي(: )وهلذا كان الصحابة يف عهد اخللفاء الراشدين إذا  وقال يف )الرد عىل 

دخلوا املسجد.. مل يكونوا يذهبون إىل ناحية القرب فيزورونه هناك وال يقفون خارج احلجرة  

. وال كانوا أيضا يأتون من بيوهتم ملجرد  .كام مل يكونوا يدخلون احلجرة أيضا لزيارة قربه 

لتي أنكرها األئمة والعلامء وإن كان الزائر ليس مقصوده  بل هذا من البدع ا زيارة قربه 

 (3) إال الصالة والسالم عليه وبينوا أن السلف مل يفعلوها(

وقال يف نفس الكتاب: )ومعلوم أن أهل املدينة ال يكره هلم زيارة قبور أهل البقيع  

جرة  خص باملنع رشعا وحسا كام دفن يف احل .. ولكن قرب النبي .وشهداء أحد وغريهم 

وقرب    ، ومنع الناس من زيارة قربه من احلجرة كام تزار سائر القبور فيصل الزائر إىل عند القرب  

 (4) ليس كذلك فال تستحب هذه الزيارة يف حقه وال متكن( النبي 

 
 (. 309/ 27( جمموع الفتاوى )1)

 . 243/ 27( جمموع الفتاوى 2)

 .385( الرد عىل األخنائي ص 3)

 .386( الرد عىل األخنائي ص 4)
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 أرأيت سيدي القايض أكثر من هذا اجلفاء؟ 

ه بدعة، وحيرم  ، ويعترببل إنه مل يكتف هبذا، بل راح حيرم السفر لزيارة رسول اهلل  

 يريد أن يفعل معصية.  قرص الصالة ملن فعل هذا، وكأن الذي يريد أن يزور رسول اهلل 

لقد أفتى الفتاوى الكثرية يف ذلك، منها قوله: )وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قرب  

  النبي دون الصالة يف مسجده، فهذه املسألة فيها خالف، فالذي عليه األئمة وأكثر العلامء 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد   : أن هذا غري مرشوع وال مأمور به، لقوله 

   (1) احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص(

ومنها قوله يف )جمموع الفتاوى(: )السفر إىل زيارة قبور األنبياء والصاحلني بدعة مل  

، وال استحب ذلك أحد من  يفعلها أحد من الصحابة وال التابعني وال أمر هبا رسول اهلل

  (2)أئمة املسلمني فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خمالف للسنة وإلمجاع األئمة(

عند اهلم باحلج: )حتى أن    ومنها قوله يف تبديع أشواق املسلمني لزيارة رسول اهلل  

أحدهم إذا أراد احلج مل يكن أكثر مهه الفرض الذي فرضه اهلل عليه وهو حج بيت اهلل  

احلرام، وهو شعار احلنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اهلل بل يقصد املدينة. وال يقصد ما  

ه ما مل يأمر  . بل يقصد من زيارة قربه أو قرب غري. من الصالة يف مسجده رغب فيه النبي 

اهلل به ورسوله وال فعله أصحابه وال استحسنه أئمة الدين. وربام كان مقصوده باحلج من  

زيارة قربه أكثر من مقصوده باحلج وربام سوى بني القصدين وكل هذا ضالل عن الدين  

منهي عنه عند   - قرب نبي أو غريه  -باتفاق املسلمني بل نفس السفر لزيارة قرب من القبور 

هور العلامء حتى أهنم ال جيوزون قصد الصالة فيه بناء عىل أنه سفر معصية.. وكل حديث  مج

 
 . 146/ 5( الفتاوى الكربى 1)

 . 220 /27( جمموع الفتاوى 2)
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  (1) يروى يف زيارة القرب فهو ضعيف بل موضوع(

يكفي ما ذكرت من النصوص.. لكني أرى ابن تيمية يستدل بضعف  قال القايض: 

يف تردون عليه  األحاديث الواردة يف هذا أو كذهبا، ويستدل بمواقف مجهور العلامء.. فك

 يف هذا؟

من خالل تتبعنا لكالم ابن تيمية يف املسألة وجدناه حيرم أربعة أمور،  قال اهلندي: 

هي: زيارة القرب الرشيف، والدعاء عنده، والتمسح به، وشد الرحال إليه، وهو يعترب ذلك  

ك  بدعة وخمالفة جلمهور العلامء، ويكذب كل ما ورد فيها من النصوص، ونحن هنا سنجيب

عن ذلك، مستعينني بام قال املحدثون الكبار الذين تعتمدهم األمة، وسرتى من خالل ذلك  

سيدي القايض ما أرشنا إليه سابقا من مزاجية ابن تيمية يف التعامل مع احلديث، فهو يقبل  

 منه ما يوافق هواه، ويرفض ما خيالفه. 

 الزيارة:  

هناك ما يثبتها، فقد ذكرت من كالم  : فحدثنا عن نفس الزيارة، وهل قال القايض

 ابن تيمية ما يدل عىل أن األحاديث الواردة يف ذلك ترتاوح بني الضعف والوضع. 

  - بام فيهم ابن تيمية    –لو مل يكن يف أحاديث الزيارة إال ما اتفقت األمة  قال اهلندي:  

هنيتكم عن زيارة  : )قد كنت عىل قبوله لكفى، فقد ورد يف احلديث بصيغ خمتلفة قوله 

 (2)القبور، فزوروها(

فهذا احلديث يرغب ترغيبا عاما يف زيارة القبور من غري حتديد لقرب منها، ومن  

، أو نخصص ما عممه، كام فعل ابن تيمية حني  املستغرب أن نقيد ما أطلقه رسول اهلل 

 .اشرتط نصا خاصا بزيارة رسول اهلل 

 
 ( 519/ 4( جمموع الفتاوى )1)

 ،.977( صحيح مسلم:2)



270 

 

خاص بالزيارة، أو أن ما قاله ابن تيمية فيها  : أتعني أنه ليس هناك نص قال القايض 

 صحيح؟

مدى تالعب ابن تيمية باألحاديث   –سيدي القايض  –لقد ذكرنا لك قال اهلندي:  

ألهنا    النبوية، وال يستغرب منه هنا موقفه من األحاديث التي وردت يف فضل زيارة قربه  

لعربة عنده بام يضعه من املعاين،  . وقد ذكرنا لك سابقا أن ا.(1) ال تتناسب مع مزاجه األموي

 . وهلذا فهو ينكر كل حديث ال يتقبله هواه. .ال باستسالمه ملا يقوله 

 : هل من دليل من كالم ابن تيمية عىل ما تقول؟قال القايض 

أجل.. فاألمثلة عن ذلك أكثر من أن حترص، سأقترص لك منها عىل ما  قال اهلندي: 

اء فيها: )وأما قوله: )من زار قربي وجبت له شفاعتي(،  قاله يف )الفتاوى الكربى(، فقد ج

فهذا احلديث رواه الدارقطني فيام قيل بإسناد ضعيف، وهلذا ذكره غري واحد من  

املوضوعات، ومل يروه أحد من أهل الكتب املعتمد عليها من كتب الصحاح، والسنن،  

فقد جفاين(، فهذا مل يروه  واملسانيد. وأما احلديث اآلخر: قوله: )من حج البيت ومل يزرين 

أحد من أهل العلم باحلديث، بل هو موضوع عىل رسول اهلل ومعناه خمالف اإلمجاع فإن  

  (2)من الكبائر، بل هو كفر ونفاق(  جفاء الرسول 

عىل ترسع ابن تيمية يف تكذيبه للحديث، مع    – سيدي القايض    –هذان مثاالن فقط   

 أن كالم املحدثني يف هذا خيتلف عنه متاما. 

 : أحتاج إىل إثبات ملا تقول. قال القايض 

ال يكفي هذا املقام لبسط التفاصيل الكثرية املرتبطة باملحدثني والرواة،  قال اهلندي:  

 
( استفدنا ما يتعلق بتخريج احلديث والكالم عليها من كتاب )رفع املنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة(، للعالمة 1)

ملسائل التخصصية كالكالم املحدث حممود سعيد ممدوح، وقد اقترصنا يف اقتباساتنا عىل ما يمكن أن يفهمه القارئ العادي، أما ا

 يف الرجال وغريه، فيمكن الرجوع للكتاب، ففيه تفاصيل كثرية، وإجابات عىل كل ما أورده ابن تيمية ومدرسته.

 (147/ 5( الفتاوى الكربى البن تيمية )2)
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ح ينتقد رجال من مدرسة  ولكني سأحكي لك كالم علم من أعالم املحدثني املتأخرين، را

.. وستعرف من  ابن تيمية ألف كتابا يدافع به عن موقف ابن تيمية من زيارة رسول اهلل 

خالله أنواع املغالطات التي مارسها ابن تيمية، وعلمها لتالميذه.. فهم يقبلون من احلديث  

 ما شاءوا، وشاءت هلم أهواؤهم، ويرفضون ما شاءوا، وشاءت هلم أهواؤهم. 

قال العالمة املحدث حممود سعيد ممدوح يف كتابه )رفع املنارة لتخريج أحاديث  لقد  

التوسل والزيارة(: )شاع  بني كثري من الناس أن أحاديث الزيارة كلها ضعيفة، بل موضوعة  

وهو خطأ بال ريب، ومصادمة لقواعد احلديث بال مني، ويكفى اللبيب قول الذهبى احلافظ  

طرقه كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض ألن ما ىف روايتها متهم    الناقد عن حديث الزيارة: 

عتامد عىل  االوأقره ىف املقاصد احلسنة، ومنشأ هذا اخلطأ هو  ، بالكذب، نقله عنه السخاوى

كتاب )الصارم املنكى ىف الرد عىل السبكى( للحافظ أبى عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد  

الكتاب من كثري من الكتاب سواء من املشتغلني   اهلادى.. وكنت أرى اإلحالة عىل هذا

باحلديث أو غريهم فأكتفى بالسكوت رغبة ىف اغتنام فرصٍة لتحقيق مدى صحة هذه  

رأيت اهلول يف هذا   ، املقولة..  وبعد النظر ىف )الصارم املنكي( وحتقيق أحاديث الزيارة

 الرجال، ويطول الكالم  فرتاه يتعنت أشد التعنت ىف رد األحاديث عند كالمه عىل   ،الكتاب

وال يذكرمن التعديل إال ما يوافقه كام    ،جدا  عىل الرجال ناقال  ما يراه يؤيد رأيه وهو اجلرح

وتطويله للكالم خيرجه عن املقصود إىل اللغو واحلشو   ،فعل مع عبد اهلل بن عمر العمري

علق باملرسل وطرق  مع التكرار اململ.. وهو يذكر أبحاثا  خارجة عن املقصود كالبحث املت

احلديث الذى فيه حفص بن سليامن القاري.. ويطيل الكتاب جدا  بذكر فتوى ىف الزيارة  

البن تيمية عقب كل حديث ىف الزيارة، وحاصلها مكرر ومعروف.. وأحيانا  يأتى  

كقوله عند حماولة تضعيف بعض   ، بتعليالت لألحاديث خارجة عن قواعد احلديث

  ، إلخ  … د من أصحاب الكتب الستة وال رواه اإلمام أمحد ىف مسنده  مل خيّرجه أح  : األحاديث
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وغري خفي أّن هذا التعليل فيه نظر فالعربة باإلسناد ولو كان احلديث ىف جزء غري  

  (1)مشهور(

: هال أوردت يل بعض األحاديث، وكالم العلامء فيها حتى أتأكد من  قال القايض

 مدى صدقكم. 

سة أحاديث.. يقوي بعضها بعضا تدل عىل فضل  سأذكر لك سيدي مخقال اهلندي:  

الزيارة، وأهنا من املناسك التي جاءت هبا الرشيعة، وأهنا تتوافق مع ما يستدعيه جناب  

 ملا يقوله ابن تيمية يف ذلك.  ا من التعظيم.. خالف الرسول 

 : فهات احلديث األول. قال القايض 

احلديث األول وهو أول ما رده ابن تيمية من أحاديث الزيارة، وهو  قال اهلندي: 

: )من زار قربي وجبت له شفاعتي(، فقد روى هذا احلديث الدارقطني يف سننه،  قوله 

واحلكيم والرتمذي يف النوادر، وغريمها، وأقل ما يقال يف هذا احلديث أنه حسن، وقد قال  

نه ألجلها الذهبي، وقال  (: )له 208احلافظ السيوطي يف املناهل )  طرق وشواهد حسَّ

لكن يقوي بعضه بعضا (،   ،(: )قال الذهبي: طرقه لينة140/ 6املناوي يف )فيض القدير( ) 

(: )حديث ابن عمر له طرق وشواهد  842/ 3وقال املال عيل القاري يف )رشحه عىل الشفا  

 حسنه الذهبي ألجلها، وصححه مجاعة من أئمة احلديث( 

يث فقد تكّلم فيه تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي الشافعي يف  وأّما سند احلد

)شفاء السقام( ردا عىل ابن تيمية، فقال: )إّن األحاديث التي مجعناها يف الزيارة بضعة عرش  

حديثا  ممّا فيه لفظ الزيارة غري ما يستدّل به هلا من أحاديث ُأخر، وتضافر األحاديث يزيدها  

قد يرتقي بذلك إىل درجة الصحيح.. وهبذا بل بأقّل منه، يتبنّي افرتاء  قوة، حتى أّن احلسن 

َمن اّدعى أّن مجيع األحاديث الواردة يف الزيارة، موضوعة، فسبحان اهلل!! أما استحيا من  

 
 . 11 - 10( رفع املنارة يف ختريج أحاديث التوسل والزيارة ص 1)
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اهلل ومن رسوله يف هذه املقالة التي مل يسبقه إليها عامل وال جاهل؟ ال من أهل احلديث، وال  

حٌد موسى بن هالل وال غريه من رواة حديثه هذا بالوضع، وال اهّتمه  من غريهم؟ وال ذكر أ 

به فيام علمنا! فكيف يستجيز مسلم أن يطلق عىل كّل األحاديث التي هو واحد منها: )أهّنا  

موضوعة(، ومل ُينقل ذلك عن عامل قبله، وال ظهر عىل هذا احلديث يشء من األسباب  

 ُحكم متنه ممّا خيالف الرشيعة، فمن أي وجه حيكم  املقتضية للمحّدثني للحكم بالوضع، وال

  (1)بالوضع عليه لو كان ضعيفا ؟ فكيف وهو حسن أو صحيح؟( 

. لو أن هذا احلديث كان يف  .جرأة ابن تيمية عىل احلديث   –سيدي القايض    –أرأيت  

التجسيم أو يف تشويه األنبياء لسارع لتصحيحه وقبوله، بل جعله أصال من أصول الدين،  

 كنه ملا خالف مزاجه سارع إىل تكذيبه. ل

 : وعيت هذا، فهات احلديث الثاين. قال القايض 

  ، : )من زارين يف ممات كان كمن زارين يف حياتاحلديث الثاين هو قوله  قال اهلندي:  

 ومن زارين حتى ينتهي إىل قربي كنت له شهيدا  يوم القيامة( 

د أن تكلم عىل رواته: )فاحلاصل  وقد قال العالمة املحدث حممود سعيد ممدوح بع

وآخر اختلف   ،مما تقدم أن هذا اإلسناد فيه راٍو غاية ما فيه أنه جمهول وتفرد هبذا احلديث 

وثقة الدارقطني وصحح له ابن حبان، ووثقه وأخرج له أصحاب السنن: النسائي،   :فيه

فإذا كان األمر   وقال الذهبي: وثق.. .لني الديث  : وأبو داود، والرتمذي، وقال عنه احلافظ

ويمكن أن   ،كذلك فهذا اإلسناد ضعيف فقط بسبب فضالة بن سعيد بن زميل املأريب فقط

وهو وحده   ، بغريه بل يمكن أن يكون مشبه باحلسن عىل رأي مجاعة من احلفاظ ،ينجرب 

أحاديث الزيارة كلها ضعيفة بل موضوعة، فكيف وهلذا   :يقيض عىل قوهلم املتهافت

 
 .79األنام: ( شفاء السقام يف زيارة خري 1)
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  (1)احلديث نظائر أقوى منه(

 : وعيت هذا، فهات احلديث الثالث. قال القايض 

: )من زارين باملدينة حمتسبا  كنت له شفيعا   احلديث الثالث هو قوله قال اهلندي: 

ومحزة بن يوسف   ،(488/ 3وشهيدا  يوم القيامة(، وقد أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ) 

وابن   ،(35( ومن طريقه السبكي يف شفاء السقام )ص 434السهمي يف تاريخ جرجان )ص

 أيب الدنيا يف )كتاب القبور( 

 : وعيت هذا، فهات احلديث الرابع. قال القايض 

كنت   -قال من زارين  -: )من زار قربي أو احلديث الرابع هو قوله قال اهلندي: 

وقد أخرجه أبو داود الطياليس، والبيهقي يف السنن الكربى   له شفيعا  أو شهيدا (،

 . (488/ 3ويف شعب اإليامن )  ،( 5/245)

 : وعيت هذا، فهات احلديث اخلامس. قال القايض 

: )ليهبطن عيسى بن مريم حكام  عدال ،  احلديث اخلامس هو قوله قال اهلندي: 

وليأتني قربي حتى يسلم عيل   ،بنيتيهاموإماما  مقسطا ، وليسلكن فجا  حاجا  أو معتمرا  أو 

(، وقال: هذا حديث صحيح  595/ 2وألردن عليه(، وقد رواه احلاكم يف املستدرك ) 

 وسلمه الذهبي.  ،اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة

: )والذي نفس أيب  ( قوله  6584وروى أبو يعىل املوصيل يف مسنده )حديث رقم  

  ، فليكرسن الصليب ،إماما  مقسط ا، وحكام  عدال   ،القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم

  ، وليذهبن الشحناء، وليعرضن عليه املال فال يقبله   ، وليصلحن ذات البني  ، وليقتلن اخلنزير

يا حممد ألجبته(، ورجاله ثقات، وقد قال اهليثمي يف خترجيه يف   : ثم لئن قام عىل قربي فقال 

)رجاله رجال الصحيح(، وقد بحثت يف احلديث فوجدت أنه   : (8/211)جممع الزوائد: 

 
 ( رفع املنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة.1)
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ومل يقف عليه   ، خاصة مع وجود الطريق الذي يف مسند أيب يعىل املوصيل  . حسن عىل األقل

 . إسناد احلاكم فقط فأخطأ األلباين فقرص كالمه عىل احلديث يف ضعيفته عىل 

بل إن األلباين مع سعيه املستميت يف إنكار أحاديث الزيارة ولو بالتحاكم إىل تشدد  

رأيته تنازل، فأورد احلديث من رواية أيب يعىل املوصيل يف صحيحته    ،وشذوذ ابن عبد اهلادي

 وهذا إسناد جيد.  : ( وقال عنه2733)

ا طريق أخرى عنه بلفظ: وليأتني قربي حتى  )واجلملة األخرية هل : ثم قال بعد كالم

وفيه   ، يسلم عيل، وألردن عليه.. أخرجه احلاكم وصححه الذهبي وغريمها من املتأخرين

لكن لعله يصلح شاهدا  للطريق األوىل(،    ،(5540علتان بينتهام يف الضعيفة حتت احلديث )

 . ج هذا القوي من ضعيفتهفعليه أن خير  ،وإذا كان كذلك فهذا مصري منه إىل تقوية ما ضعفه 

وهذا احلديث وحده كاٍف لرد دعوى ابن تيمية ومن شايعه كابن عبد اهلادي يف زعم  

فام بالك إذ ضم   –وهو بعيد جدا   – وضع أحاديث الزيارة، حتى وإن سلمنا بضعفه 

 لألحاديث املتقدمة. 

 : لقد ذكر ابن تيمية مجهور العلامء، وأهنم متفقون عىل هذا. قال القايض 

وهذا من ترسعه يف األحكام ويف ادعاء اإلمجاع ونحوه.. ولو أنك  قال اهلندي: 

سيدي رحت إىل كتب املذاهب اإلسالمية املختلفة لوجدت األمر خمتلفا متاما، فكلهم  

، بل فيهم من يرى وجوهبا، وقد قال القايض  ينصون عىل استحباب زيارة قرب رسول اهلل  

سنَّة من سنن املسلمني جممع   صطفى(: )زيارة قربه عياض يف )الشفا بتعريف حقوق امل

 (1)عليها وفضيلة مرغب فيها(

وقال العالمة أبو احلسنات حممد عبد احلي بن عبد احلليم اللكنوي يف )إبراز الغي  

الواقع يف شفاء العّي(: )وأما نفس زيارة القرب النبوي فلم يذهب أحد من األئمة وعلامء  

 
 ( 74/  2( الشفا بتعريف حقوق املصطفى( ) 1)
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إىل عدم رشعيته، بل اتفقوا عىل أهنا من أفضل العبادات وأرفع  امللة إىل عرص بن تيمية 

فقال كثري منهم بأهنا مندوبة، وقال بعض املالكية   ، واختلفوا يف ندهبا ووجوهبا  ،الطاعات

إهنا واجبة وقال أكثر احلنفية أهنا قريبة من الواجب، وقريب الواجب عندهم   :والظاهرية 

وأول من خرق اإلمجاع فيه وأتى بشئ مل يسبق إليه عامل قبله هو ابن   ، يف حكم الواجب

 تيمية( 

أما الشوكاين، وهو من العلامء املعتمدين لدى مدرسة ابن تيمية، فقد قال يف كتابه  

)نيل األوطار(، وهو من الكتب التي يرجعون إليها كثريا: )واحتج أيضا  من قال  

  ، القاصدين للحج يف مجيع األزمان عىل تباين الديار باملرشوعية بأنه مل يزل دأب املسلمني 

ويعدون ذلك من أفضل   ،واختالف املذاهب الوصول إىل املدينة املرشفة لقصد زيارته

  (1)األعامل فكان إمجاعا (

ا إِىَل اهللَِّ  ﴿وقد استدل الشوكاين للزيارة بقوله تعاىل:  ِه ُمَهاِجر 
َوَمْن خَيُْرْج ِمْن َبْيتِ

ا َرِحيام  َوَرُسولِهِ  [،  100]النساء:   ﴾  ُثمَّ ُيْدِرْكُه املَْْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعىَل اهللَِّ َوَكاَن اهللَُّ َغُفور 

  (2)يف حياته الوصول إىل حرضته وكذلك الوصول بعد موته( فقال: )واهلجرة إليه 

ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَس ﴿واستدل هلا بقوله تعاىل:  ُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ  َوَلْو َأهنَّ

ا َرِحيام   اب  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ [، فقال: )ووجه االستدالل  64]النساء:  ﴾ َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَّ

وقد صححه   ،حي يف قربه بعد موته كام يف حديث: األنبياء أحياء يف قبورهم  هبا أنه 

 (3) البيهقي وألف يف ذلك جزءا(

إن هذه اآلية استدل هبا فقهاء الصحابة، فقد روي عن عبد اهلل بن مسعود قال:  بل 

 
 (  110/ 5( نيل األوطار ) 1)

 . 105/ 3( نيل األوطار 2)

 . 105/ 3( نيل األوطار 3)
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وقد علمت أن العلامء إذا مروا هبا    ، )إن يف النساء خلمس آيات ما يرسين هبن الدنيا وما فيها  

ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ ﴿يعرفوهنا وذكر منها:   َواْسَتْغَفَر هَلُُم  َوَلْو َأهنَّ

ا َرِحيام   اب  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ ففرح ابن مسعود هبذه اآلية ظاهر يف   ،(1)([ 64]النساء: ﴾الرَّ

 أهنا عامة. 

 الدعاء: 

: حدثتنا عن النصوص الواردة يف نفس الزيارة، فحدثنا عن الدعاء عند  قال القايض

 بدعة. القرب، والذي اعتربه ابن تيمية 

لقد ذكرنا لك سابقا سيدي القايض تقسيم ابن تيمية الزيارة إىل زيارة  اهلندي: قال 

رشعية وزيارة بدعّية، واعتباره الدعاء عند القرب من الزيارة البدعية، وقوله: )إّن هذا ليس  

 مرشوعا  باّتفاق أئمة املسلمني( 

 : أجل.. فكيف تردون عىل هذا؟قال القايض 

يف األحاديث الصحيحة التي ال يمكنه أن   ليه بفعل رسول اهلل نرد عاهلندي: قال 

إذا خرج إىل املقابر يعلمهم    يرفضها، ومنها ما رواه مسلم عن بريدة قال: كان رسول اهلل  

أن يقولوا: )السالم عىل أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإّنا إن شاء اهلل بكم الحقون،  

 َبع، نسأل اهلل لنا ولكم العافية( أنتم لنا َفَرط، ونحن لكم تَ 

 : )نسأل اهلل لنا ولكم العافية(، دعاء  للنفس عند قبور املؤمنني. أو ليس قوله 

ومثله ما ورد يف احلديث الذي رواه مسلم: )السالم عىل أهل الديار من املؤمنني  

 واملسلمني، ويرحم اهلل املستقدمني واملستأخرين( 

بالدعاء يف الكتاب والسنّة مطلق يعّم كّل األمكنة، وهو   باإلضافة إىل هذا، فإن األمر

إىل   من مقتضيات التوحيد، فكيف يتحول عند قرب رسول اهلل  –كام يرى ابن تيمية  –

 
 : )رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح(.71/ 7، قال اهليثمي 220/ 9( معجم الطرباين 1)
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 رشك؟

باإلضافة إىل هذا، فقد ورد األمر اإلهلي باختاذ مقام إبراهيم مصىل، أي يصىل فيه،  

ويدعى عنده، كام قال املفرسون، وما ذلك إال ألجل الترّبك باملقام، الذي بورك بموطئ  

قدم إبراهيم عليه السالم، فإذا جاز الترّبك بالقيام )أو الدعاء( يف مقام إبراهيم عليه السالم،  

؟ أفال يكون الدعاء عنده  جيوز التربك بالقيام والدعاء يف مكان دفن فيه النبي  فكيف ال

 أرجى لإلجابة؟

باإلضافة إىل هذا، ما ورد عن السلف الذين يعظمهم ابن تيمية، وحيارب هبم من  

، ويعتربونه حمال مباركا تتحقق  خيالفه، من األدلة الكثرية عىل أهنم كانوا يدعون عند قربه  

 جابة. فيه اإل

فقد روى الدارمي عن أوس بن عبد اهلل، قال: ُقحط أهل املدينة قحطا  شديدا  فشكوا  

فاجعلوا منه ُكّوا  إىل السامء، حتى ال يكون بينه وبني    إىل عائشة فقالت: انظروا قرب النبي  

السامء سقف، قال: ففعلوا فُمطرنا مطرا ، حتى نبت العشب، وسمنت اإلبل حتى تفتقت  

 .(1)، فسّمي عام الفتقمن الشحم

وروى ابن حّبان والطرباين بإسناد صحيح عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، قال:  

فخرج مروان بن احلكم، فقال: تصيّل   . ورأيته يصيّل عند قرب رسول اهلل .رأيت ُأسامة

عند قربه؟ قال: إيّن ُأحّبه. فقال له قوال  قبيحا ، ثم أدبر. فانرصف ُأسامة فقال ملروان: إّنك  

يقول: )إّن اهلل يبغض الفاحش املتفّحش، وإّنك فاحش    آذيتني، وإيّن سمعت رسول اهلل  

  (2)متفّحش(

بصفاء قلوهبم كانوا يقصدون قرب النبي  كيف أّن املسلمني    –سيدي القايض    –أرأيت  

 
 .1/56( سنن الدارمي:1)

 .1/166املعجم الكبري: ;5694، برقم 12/506( صحيح ابن حبان:2)
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 مروان بن احلكم كانوا   مبالصالة والدعاء لديه، وأّن الظلمة من األمويني وعىل رأسه

صدق ما ذكرناه لك عن عالقة ابن   – سيدي القايض    –يمنعون من هذا العمل.. هل رأيت  

اء عىل النعرات  ، بنتيمية بالفهم األموي للدين، واملؤسس عىل احلقد عىل رسول اهلل 

 اجلاهلية. 

ليس ذلك فقط ما ورد من اآلثار، فقد روى احلاكم يف مستدركه وصّححه )ووافقه  

الذهبي(، عن داود بن أيب صالح قال: أقبل مروان يوما  فوجد رجال  واضعا  وجهه عىل  

القرب، فأخذ برقبته، فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب  

يقول: )ال تبكوا   نصاري، فقال: جئت رسول اهلل ومل آت احلجر. سمعت رسول اهلل األ

 عىل الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله( 

وروى احلاكم والبيهقي عن ُأّم علقمة أّن امرأة دخلت بيت عائشة، فصّلت عند بيت  

وهي صحيحة، فسجدت فلم ترفع رأسها حتى ماتت. فقالت عائشة: احلمد هلل   النبي 

الذي حييي ويميت. إّن يف هذه لعربة يل يف عبد الرمحن بن أيب بكر رقد يف مقيل له قاله،  

 .(1)فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد مات

إن هذه النصوص وغريها تدّل داللة واضحة عىل أّن ما نسبه ابن تيمية إىل السلف  

الصالح ال يستند إال إىل حمض اهلوى واملزاجية األموية التي ورثها من مروان بن  احلكم  

 وإخوانه من بني أمية. 

وهلذا فإن عامة من ردوا عىل ابن تيمية يف هذه املسألة يستدلون له بام ورد عن السلف  

ن تشّبه  فيها، ومنهم احلصني الذي قال يف كتابه الذي رد فيه عىل ابن تيمية )دفع شبه مَ 

ومتّرد(: )أّما الدعاء عند القرب فقد ذكره خلق، ومنهم اإلمام مالك وقد نّص عىل أّنه يقف  

عند القرب، ويقف كام يقف احلاج عند البيت للوداع ويدعو، وفيه املبالغة يف طول الوقوف  

 
 .. 10222، برقم 256/  7شعب اإليامن:  ; 476ـ  475/  4( املستدرك: 1)
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ف عنده  والوقو  والدعاء، وقد ذكره ابن املواز يف املوازية، فأفاد ذلك أّن إتيان قرب النبي 

والدعاء عنده من األُمور املعلومة عند مالك، وأّن عمل الناس عىل ذلك قبله ويف زمنه، ولو  

كان األمر عىل خالف ذلك ألنكره، فضال  عن أن يفتي به، أويقّر عليه.. وقال مالك يف  

ودعا يقف ووجهه إىل القرب، ال إىل القبلة، ويدعو   رواية ابن وهب: إذا سّلم عىل النبي 

سّلم،وال يمّس القرب بيده.. وقال أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل السامري يف كتاب  وي

يستحب له أن   : )وإذا قدم مدينة رسول اهلل )املستوعب( يف باب زيارة قرب النبي 

ويقّدم رجله اليمنى يف الدخول... إىل أن   يغتسل لدخوله، ثم يأت مسجد رسول اهلل 

م والدعاء وأطال، ومنه: اللهم إّنك قلت يف كتابك... وذكر دعاء  يقول: ثم ذكر كيفية السال 

  (1)طويال ، ثم قال: وإذا أراد اخلروج عاد إىل القرب فوّدع(

، قال فيه: )فإذا صىّل  وعقد النووي يف مناسكه وغريه فصال يف زيارة قرب النبي 

أذرع من جدار القرب، وسّلم  حتّية املسجد أتى القرب، فاستقبله واستدبر القبلة عىل نحو أربعة  

مقتصدا  ال يرفع صوته(، وذكر كيفّية السالم، ثم قال: )وجيتهد يف إكثار الدعاء، ويغتنم هذا  

 املوقف الرشيف( 

بل قد ورد عن أهل احلديث الذين يعظمهم ابن تيمية، ويقرص السنة عليهم ما يدل  

لصاحلني وأهل البيت الطاهرين  عىل ما هو أكرب من ذلك، فقد كانوا يأتون قبور األولياء وا 

 ويدعون عندهم. 

ومنها ما رواه احلافظ ابن حجر يف ترمجة اإلمام الرضا عن احلاكم يف تاريخ نيسابور  

قال: وسمعت أبا بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل  

خينا وهم إذ ذاك  احلديث أيب بكر بن خزيمة وعديله أيب عيل الثقفي مع مجاعة من مشا 

متوافرون إىل زيارة قرب عيل بن موسى الرضا)عليه السالم( بطوس، قال: فرأيت من  
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  (1)تعظيمه ـ يعني ابن خزيمة ـ لتلك البقعة وتواضعه هلا وترّضعه عندها ما حترّينا(

  ، وقال ابن حّبان، وهو يتحّدث عن زياراته لقرب اإلمام الرضا: قد زرُته مرارا  كثرية 

ّلت يب شّدة يف وقت مقامي بطوس فزرت قرب عيل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل  وما ح

جّده وعليه، ودعوت اهلل إزالتها عنّي، إالّ استجيب يل، وزالت عني تلك الشّدة، وهذا يشء  

 .(2)جربته مرارا  فوجدته كذلك

 شد الرحال: 

: وعيت هذا، فحدثنا عن املسألة الثالثة التي أنكرها ابن تيمية، وهي شد  قال القايض 

 . الرحال لزيارة رسول اهلل 

لقد ذكرنا لك سابقا سيدي القايض أن هذه املسألة من املسائل التي بالغ  قال اهلندي:  

رد  ، مل يكن جمفيها ابن تيمية يف الرد عىل الزيارة، ألن شد الرحال لزيارة قرب رسول اهلل 

باملعاين اإليامنية العميقة التي تربط األمة بنبيها، فقد كانوا   ةممتلئ رحلة سفر فقط، وإنام كان 

ويمدحونه، وهييجون   أثناء شد الرحال إىل ذلك املقام الرشيف يذكرون رسول اهلل 

 األشواق إىل لقائه، وقد روي عنهم يف ذلك األشعار الطويلة الكثرية التي ال تزال تنشد. 

واقع املسلمني يف ذلك، فقال: )هكذا   - أثناء رده عىل ابن تيمية  – ذكر السبكي   وقد

شاهدناه وشاهده من قبلنا، وحكاه العلامء عن األعصار القديمة، وكلُّهم يقصدون ذلك  

ويعرجون إليه وإن مل يكن طريقهم، ويقطعون فيه مسافة  بعيدة وينفقون فيه األموال،  

أّن ذلك قربٌة وطاعٌة، وإطباق هذا اجلمع العظيم من مشارق   ويبذلون فيه املهج، معتقدين

األرض ومغارهبا عىل مّر السنني وفيهم العلامء والصلحاء وغريهم يستحيل أن يكون خطأ،  

وكلُّهم يفعلون ذلك عىل وجه التقّرب به إىل اهلل عّز وجّل، وَمن تأّخر فإّنام يتأخر بعجز أو  
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فه عليه  ووّده لو تيرّس له، ومن اّدعى أّن هذا اجلمع العظيم جممعون  تعويق املقادير مع تأسُّ

وما رّبام يقال من أّن سفرهم إىل املدينة ألجل قصد عبادة ُأخرى   عىل خطأ، فهو املخطئ. 

وهو الصالة يف املسجد، باطٌل جدا ، فإّن املنازعة فيام يقصُده الناس مكابرٌة يف أمر البدهية،  

صدون بسفرهم الزيارة يعّرجون إىل طريق املدينة، وال خيطر  فمن َعرف الناس عرف أهّنم يق 

س مع تيرّس   غري الزيارة من الُقُربات إالّ ببال قليل منهم، وهلذا قلَّ القاصدون إىل البيت املقدَّ

إتيانه، وإن كان يف الصالة فيه من الفضل ما قد ُعرف، فاملقصود األعظم يف املدينة الزيارة،  

ظم يف مّكة احلّج أو العمرة، وصاحب هذا السؤال إن شّك يف نفسه  كام أّن املقصود األع

  (1)فليسأل كّل من توّجه إىل املدينة ما َقَصد بذلك؟(

ومثله ذكر النووي رشف الزيارة وأحوال الزائرين وما يستشعرونه، فقال: )واعلم  

ّجاج  من أهّم القربات وأنجح املساعي، فإذا انرصف احل أّن زيارة قرب رسول اهلل 

وينوي    واملعتمرون من مكة استحّب هلم استحبابا  متأكدا  أن يتوّجهوا إىل املدينة لزيارته  

خري   الزائر من الزيارة التقّرب وشّد الرحل إليه والصالة فيه، وأّن الذي رشفت به 

اخلالئق، وليكن من أّول قدومه إىل أن يرجع مستشعرا  لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأّنه  

ثم يأت القرب الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القرب   يراه، فإذا وصل باب مسجده 

  (2) ويبعد من رأس القرب نحو أربع أذرع(

وقد روي يف اآلثار ما يدل عىل أن هذا الذي ذكره السبكي والنووي كان من الزمن  

وهو يقول له: ما هذه    األول، فقد روى ابن عساكر يف ترمجة بالل أنه رأى يف منامه النبّي  

اجلَْفوة يا بالل، أما آن لك أن تزورين يا بالل؟ فانتبه حزينا ، وِجال  خائفا ، فركب راحلته  

فجعل يبكي عنده ويمّرغ وجهه عليه، فأقبل احلسُن   دينة فأتى قرب النبّي وقصد امل
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هام ويقّبلهام فقاال له: يا بالل نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤّذن به   واحلسني فجعل يضمُّ

، ففعل، فعال سطح املسجد، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلاّم أن قال:  لرسول اهلل  

( ارجّتت املدينة، فلام أن قال: )أشهد أن ال إله إالّ اهلل( ازدادت رّجتها،  )اهلل أكرب ـ اهلل أكرب 

فلام أن قال: )أشهد أّن حمّمدا  رسول اهلل( خرجت العواتق من خدورهن فقالوا: أُبِعث  

 .(1)من ذلك اليوم رسول اهلل!؟ فام ُرئي يوم أكثر باكيا  وال باكية باملدينة بعد رسول اهلل 

عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالرسول قاصدا  من الشام إىل املدينة  ومثله روي أّن 

 السالم ثّم يرجع. ليقرئ النبّي 

وقد قال السبكي معلقا عىل هذا: )إّن سفر بالل يف زمن صدر الصحابة، ورسول  

عمر بن عبد العزيز يف زمن صدر التابعني من الشام إىل املدينة، مل يكن إالّ للزيارة والسالم  

ومل يكن الباعُث عىل السفر ذلك من أمر الدنيا وال من أمر الدين وال من قصد    النبّي    عىل 

  (2) املسجد وال من غريه(

 : أنا أريد منكم ردودا علمية عليه، فال يكفي ما ذكرته. قال القايض 

لك ذلك سيدي القايض، وأول ما نرد به عليه هو ما ذكرناه لك سابقا  قال اهلندي: 

من النصوص الدالة عىل رشعية الزيارة، فإنه إذا دّلت الروايات عىل استحباب زيارة النبي  

تكون زيارته من القربات التي يثاب اإلنسان عليها إذا فعلها، ويكون السفر إىل    األكرم  

نفسها، ألنه يستحيل عقال أن تكون الزيارة مستحبة أو   ذلك قربة ال خيتلف عن الزيارة

 واجبة، ويكون السفر الذي هو الوسيلة لتحقيقها حراما. 

: وما تقولون يف احلديث الذي استدل به ابن تيمية عىل حرمة السفر  قال القايض 

بحديث: )ال تشّد الرحال إالّ إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا،   للزيارة، وهو قوله 
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 (1)احلرام، ومسجد األقىص(ومسجد 

لو نظرنا إىل نص احلديث نفسه من حيث اللغة، فإنا نجده ال يساعد  قال اهلندي: 

، وقد قال الفقيه اللغوي جمد  ابن تيمية عىل االستدالل به عىل حرمة زيارة رسول اهلل 

ل  الدين الفريوز آبادي يف كتابه )الصالت والبرش( يوضح هذا: )أما حديث ال تشد الرحا 

إال إىل ثالثة مساجد فال داللة فيه عىل النهي عن الزيارة، بل هو حجة يف ذلك، ومن جعله  

دليال  عىل حرمة الزيارة فقد أعظم اجلراءة عىل اهلل ورسوله وفيه برهان قاطع عىل غباوة   

  (2)وقصوره عن نيل درجة كيفية االستنباط واالستدالل( ، قائله

ون بعامل لغوي آخر، ويقول عكس  تالقضاء.. فقد يأ: هذا ال يكفي يف قال القايض

 ما ذكر الفريوز آبادي.

صدقت سيدي القايض، ولذلك سأرشح لك ما اتفق عليه كل  قال اهلندي: 

اللغويون يف هذا، فاملستثنى منه يف احلديث كام تعلم حمذوف، واملقصود منه ال خيلو من أحد  

 أمرين: 

 إىل مسجد من املساجد إالّ إىل ثالثة مساجد(   إما أن يكون املقصود: )ال تشّد الرحال

وإما أن يكون املقصود: )ال ُتشّد الرحال إىل مكان من األمكنة إالّ إىل ثالثة مساجد(،  

 ويف كلتا احلالتني ال يمكنه االستدالل باحلديث عىل حرمة الزيارة. 

 أّي  ألنه إن كان املقصود هو األول، كان معنى احلديث النهي عن شّد الرحال إىل 

مسجد من املساجد سوى املساجد الثالثة، وال يعني عدم جواز شّد الرحال إىل أّي مكان  

من األمكنة إذا مل يكن املقصود مسجدا ، فاحلديث يكون غري متعرض لشّد الرحال لزيارة  

األنبياء والصاحلني، ألّن موضوع احلديث إثباتا  ونفيا  هو املساجد، وأّما غري ذلك فليس  

 
 . 27/199( جمموع الفتاوى:1)
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 فيه، فاالستدالل به عىل حتريم شّد الرحال إىل غري املساجد باطل. داخال  

وأّما إن كان املقصود هو الثاين، فإن ذلك يؤدي إىل حمال مل يأت به الرشع، ذلك أنه  

يلزم منه كون مجيع األسفار حمّرمة، سواء كان السفر ألجل زيارة املسجد أو غريه من  

 الفقهاء.  األمكنة، وهذا ممّا ال يلتزم به أحد من

 : فكيف غاب هذا املعنى عن ابن تيمية مع وضوحه ودالله اللغة عليه؟ قال القايض

هو مل يغب عىل ابن تيمية، بل أقر به، ولكنه حاول الفرار منه بام هو  قال اهلندي: 

أخطر من قوله ذلك.. فقد قال يف جمموع الفتاوى: )فإن هذا استثناء مفرغ، والتقدير فيه  

فيكون هنيا    ﴾ إال املساجد الثالثة﴿إىل مسجد    ﴾ ال تشد الرحال﴿أن يقال:  أحد أمرين: إما  

عنها باللفظ، وهنيا عن سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق األوىل؛  

فإن املساجد والعبادة فيها أحب إىل اهلل من العبادة يف تلك البقاع بالنص واإلمجاع، فإذا كان  

  (1) الفاضلة قد هني عنه فالسفر إىل املفضولة أوىل وأحرى( السفر إىل البقاع

أفضل من   وهذا كالم خطري جدا، ذلك أن البقعة الرشيفة التي ضمت جسده 

وال يقارن مسلم عاقل بني أي مكان يف العامل وبني بقعة ضمت جسد النبي     ، املساجد الثالثة

    الذي هو أرشف خلق اهلل، وعىل هذا مجاهري العلامء حتى من احلنابلة الذين يعظمهم ابن

تيمية، فقد روى ابن القيِّم تلميذ ابن تيمية عن اإلمام ابن عقيل احلنبيل حتت عنوان: )هل  

أم    كعبة( قول ابن عقيل: )سألني سائل أيام أفضل حجرة النبيحجرة النبي أفضل أم ال

وإن أردت وهو فيها فال واهلل وال   ، الكعبة؟ فقلت: إن أردت جمرد احلجرة فالكعبة أفضل

ألن باحلجرة جسدا لو وزن بالكونني   ،العرش ومحلته وال جنه عدن وال األفالك الدائرة

  (2) لرجح(
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اجي  وقد حكى الكثري من العلامء اإل مجاع عىل هذا، ومن ذلك ما نقله الشيخ اخلفَّ

عن اإلمام السبكي والعز بن عبد السالم ويقرهم عىل قوهلم. )قال القايض عياض  

أفضل بقاع األرض(، فعلَّق عليه   اليحصبي يف كتابه الشفا: وال خالف أن موضع قربه 

اجي بقوله: )بل أفضل من السموات والعرش والكعبة كام  نقله السبكي رمحة  الشيخ اخلفَّ

  (1)اهلل(

وقال اإلمام احلصفكي احلنفي يف الدر املختار، وهو من أشهر كتب احلنفية: )ال حرم  

للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها عىل الراجح، إال ما ضم أعضاءه عليه الصالة والسالم  

  (2) فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكريس(

د عليش املالكي يف رشحه عىل خمترص اخلليل: )وحمل  وقال الشيخ حممد بن أمح

فإنه أفضل من الكعبة والسامء والعرش والكريس   اخلالف يف غري املوضع الذي ضمه 

  (3)واللوح والقلم والبيت املعمور(

وقال اإلمام السخاوي يف التحفة اللطيفة: )مع اإلمجاع عىل أفضلية البقعة التي  

فضلة عىل أصل املدينة، بل عىل العرش، فيام رصح به ابن  ، حتى عىل الكعبة امل ضمته 

عقيل من احلنابلة، وال شك أن مواضع األنبياء وأرواحهم أرشف مما سواها من األرض  

والسامء، والقرب الرشيف أفضلها، ملا تتنزل عليه من الرمحة والرضوان واملالئكة، التي ال  

  (4) بة واالصطفاء ما تقرص العقول عن إدراكه(يعملها إال مانحها، ولساكنه عند اهلل من املح

وقال اإلمام البهوت يف )رشح منتهى اإلرادات(: )الكعبة أفضل من جمرد احلجرة  

فيها فال واهلل وال العرش ومحلته واجلنة، ألن باحلجرة جسدا لو وزن به   فأما والنبي 
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  (1) لرجح(

 وغريها من األقوال الكثرية التي ختالف ابن تيمية يف قوله هذا. 

 : وعيت هذا، ولكن مل خص هذه املساجد بالذكر؟قال القايض 

احلديث واضح يف الداللة عىل ذلك، ذلك ألّن املساجد األُخرى ال  قال اهلندي: 

لعبث ترك  ختتلف من حيث الفضيلة، فاملساجد اجلامعة كّلها متساوية يف الفضيلة، فمن ا

 الصالة يف جامع هذا البلد والسفر إىل جامع بلد آخر مع أهّنام متامثالن. 

وقد قال الغزايل يشري إىل هذا املعنى، وهو يتحدث عن أغراض السفر الرشعي: )..  

أن يسافر ألجل العبادة إّما حلّج أو جهاد... ويدخل يف مجلته زيارة قبور األنبياء )عليهم  

ر الصحابة والتابعني وسائر العلامء واألولياء. وكّل من ُيترّبك  السالم(، وزيارة قبو

بمشاهدته يف حياته ُيترّبك بزيارته بعد وفاته، وجيوز شّد الرحال هلذا الغرض، وال يمنع من  

: )ال تشّد الرحال إالّ إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد احلرام،  هذا قوله 

  (2)فإهّنا متامثلة )يف الفضيلة( بعد هذه املساجد( ;اجدواملسجد األقىص( ألّن ذلك يف املس

باإلضافة إىل هذا، فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن النهي عن السفر لغري هذه  

املساجد الثالثة ليس أمرا  حمّرما ، بل هو إخبار ملن يرهق نفسه ابتغاء املزيد من األجر من أن  

 املساجد كلها متشاهبة يف هذا. 

ص الواردة يف ذلك ما رواه أصحاب الصحاح والسنن: )كان رسول  ومن النصو

وهذا يعني أّن النهي عن شّد   ، (3)يأت مسجد ُقبا، راكبا  وماشيا ، فيصيّل فيه ركعتني( اهلل 

 كان يأت مسجد قباء راكبا .   الّرحال لغري املساجد الثالثة ليس عىل التحريم، لكون النبّي  

 
 (2/525( رشح منتهى اإلرادات )1)

 . 2/247إحياء علوم الدين:( 2)

 ..3/69( فتح الباري:3)
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)ومن فضائل مسجد ُقباء، ما رواه عمر بن َشّبة يف )أخبار    وقد قال ابن حجر يف هذا:

املدينة( بإسناد صحيح عن سعد بن أيب وّقاص، قال: ألن أصيّل يف مسجد قباء ركعتني  

 (1)أحّب إيّل من أن آت بيت املقدس مّرتني، لو يعلمون ما يف قباء لرضبوا إليه أكباد اإلبل(

 التمسح بالقرب: 

فحدثنا عن املسألة الرابعة التي أنكرها ابن تيمية، وهي   : وعيت هذا،قال القايض

 .التمسح بقربه 

أّن من السنن اجلارية بني العقالء، االعتزاز    -سيدي القايض    –: اعلم  (2) اهلنديقال  

بام يرتكه أحباؤهم من أشياء.. ومن مظاهر ذلك االعتزاز، االحتفاظ هبا، وإدامة النظر إليها  

الستذكار أصحاهبا، وغري ذلك من وجوه التعبري عن مشاعر احلّب والوفاء هلم، كتقبيل  

 ه. الولد لصورة والده، أو ملا كتبه بخطّ 

هو أحّب اخللق إىل املسلمني، ففي حال حياته كانوا يترّبكون    وبام أّن النبي األكرم  

بامء وضوئه وشعره وكّل ما له صلة به، وبعد رحيله صاروا يترّبكون بمنربه وقربه وآثاره،  

، أو الرغبة يف الترّبك بآثاره، من دون  والباعث عىل كّل ذلك هو احلّب والوالء لرسوهلم 

كون فيه أي رائحة للرشك، ألن التربك بآثاره يف حال حياته، هو نفس التربك بآثاره بعد  أن ي

رحيله، فإّن الداعي إذا كان هو احلب فهو مشرتك بني احلالني، وإن كان الداعي هو التربك  

، فهو أيضا  كذلك. وعىل كال األمرين،  أي ترّقب رمحة اهلل سبحانه عن طريق آثاره 

ك بالسبب.  فاملؤثر هو اهلل  سبحانه، والترّبك باآلثار متسُّ

: كالمك مجيل وواقعي.. ولكنك تعلم أننا يف جملس قضاء، والقضية  قال القايض

 خطرية، ولذلك نحتاج إىل أدلة أكثر قوة. 

 
 ..3/69( فتح الباري:1)

 ( الكالم الوارد هنا يف تعليل التمسح مقتبس بترصف من كتاب )ابن تيمية فكرا ومنهجا( للعالمة جعفر السبحاين، بترصف.2)
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أول من يرد عىل ابن تيمية يف هذه املسألة هو اإلمام الذي يعتز به ابن  قال اهلندي: 

إمام السنة، وممثل السلف، وهو إمام احلنابلة أمحد بن حنبل، فإنه إن  تيمية كثريا، بل يعتربه 

كان الذي يتمسح بالقرب مرشكا، فإن إمام مجيع من يزعم لنفسه أنه السنة والسلف مرشك  

 عىل حسب قوهلم.. يلزمون بذلك إلزاما ال يستطيعون الفرار منه. 

الرجل يمسُّ منرب النبي   فقد ذكر ولده عبد اهلل بن أمحد ذلك عنه، فقال: سألته عن

   ه، وُيَقّبله، ويفعل بالقرب مثل ذلك، يريد بذلك التقرب إىل اهلل عّز وجّل؟ ويترّبك بمسِّ

 .(1)فقال: ال بأس بذلك

ونقل ذلك الذهبي عن عبد اهلل بن أمحد قوله: رأيت أيب يأخذ شعرة من شعر النبي  

   ،فيضعها عىل فيِه ُيقبِّلها، وأحسب أين رأيته يضعها عىل عينه، ويغمسها يف املاء ويرشبه

 يستشفي به. 

وعّلق عليه بقوله: )أين املتنطِّع املنكر عىل أمحد، وقد ثبت أّن عبد اهلل سأل أباه عّمن 

ويمّس احلجرة النبوية، فقال: ال أرى بذلك بأسا . أعاذنا اهلل   يلمس ُرّمانة منرب النبي 

  (2)وإياكم من رأي اخلوارج ومن البدع(

وقد أخرب احلافظ أبو سعيد بن العال، قال: رأيت يف كالم أمحد بن حنبل يف جزء  

  عن تقبيل قرب النبي قديم عليه خط ابن نارص وغريه من احلّفاظ: أّن اإلمام أمحد ُسئل 

وتقبيل منربه؟ فقال: ال بأس بذلك. قال: فأريناه التقي ابن تيمية فصار يتعّجب من ذلك،  

ويقول: عجبت من أمحد عندي جليل، هذا كالمه أو معنى كالمه. وقال: وأي عجب يف  

 .(3) ذلك وقد روينا عن اإلمام أمحد أّنه غسل قميصا  للشافعي ورشب املاء الذي غسله به

 
 . 3243، برقم 2/492( العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل:1)

 .78، الرتمجة 11/212ء:( سري أعالم النبال2)

 .. 10/331، وابن كثري يف تارخيه:455( ذكره ابن اجلوزي يف مناقب أمحد:3)
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ومع هذا نجد ابن تيمية يدعي ادعاء عريضا حني خيرب عن اتفاق األئمة عىل أن قرب  

ال يمس خوفا من الرشك، فقد قال يف )جمموع الفتاوى(: )واتفق األئمة عىل أنه ال    النبي  

وال يقبله. وهذا كله حمافظة عىل التوحيد. فإن من أصول الرشك باهلل   يمس قرب النبي 

   (1) د(اختاذ القبور مساج

: وعيت هذا.. ولكن مع ذلك ال يمكن اعتبار اإلمام أمحد وحده ممثال  قال القايض 

 للسلف.. أنت حتتاج إىل أدلة أخرى. 

لقد رويت آثار كثرية عمن هم أجل من أمحد وغريه من الفقهاء ما يدل  قال اهلندي:  

 عىل مرشوعية ذلك: 

وسيدة نساء العاملني  ، ومن ذلك ما روي أّن فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل 

 حرضت عند قرب أبيها، وأخذت قبضة من تراب القرب، وراحت تشّمها وتبكي وتقول: 

 (2)ماذا عىل َمْن شّم تربة أمحد    أالّ يشّم مدى الزمان غواليا 

فرأى   أقام يف الشام بعد وفاة النبي  ومنها ما روي أّن بالال  مؤّذن رسول اهلل 

وهو يقول: )ما هذه اجلفوة يا بالل؟ أما آن لك أن تزورين يا بالل(، فانتبه    يف منامه النبي  

فجعل يبكي عنده   حزينا  وجال  خائفا ، فركب راحلته وقصد املدينة، فأتى قرب النبي 

 .(3) ويمّرغ وجهه عليه

 . (4)وكان عبداهلل بن عمر يضع يده اليمنى عىل قرب النبي  

أمحد واحلاكم عن داود بن أيب صالح قال: أقبل مروان يوما  فوجد رجال   وروى 

واضعا  وجهه عىل القرب، فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب،  

 
 . 223/ 27( جمموع الفتاوى )1)

 . 1405/  4( وفاء الوفا: 2)

 . 208/  1( ُأسد الغابة: 3)

 . 4/1405( وفاء الوفا:4)
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يقول: )ال تبكوا عىل    ومل آت احلجر، سمعت رسول اهلل    فقال: نعم جئت رسول اهلل  

  (1)ا عليه إذا وليه غري أهله(الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكو

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول، فإن القضية خطرية؟ 

قلت: صدق اهلندي سيدي القايض.. وبني يدي كتاب )العلل ومعرفة الرجال(، وفيه  

، وقد تعجبت من حماولة املحقق الفرار منها فتوى أمحد بن حنبل بجواز مّس منرب النبي  

بقوله: )هذا ملّا كان منربه الذي المس   - بحسب األساليب التي تعلمها من ابن تيمية  –

 بعد ما تغرّي ال يقال بمرشوعية مّسه تربكا  به(  جسمه الرشيف، وأّما اآلن 

وأنا أعجب من هذا، فلو كان جواز املّس خمتّصا  باملنرب الذي المسه جسم النبي  

الرشيف دون ما مل يالمسه كان عىل اإلمام املفتي أن يذكر القيد، وال يطلق كالمه، حتى ولو  

ه كان نفس املنرب الذي المسه جسم  افرتضنا أّن املنرب املوجود يف املسجد النبوي يف عرص

النبي األكرم، وهذا ال يغيب عن ذهن املفتي، إذ لو كان تقبيل أحد املنربين نفس التوحيد،  

 وتقبيل املنرب اآلخر عني الرشك، ملا جاز للمفتي أن َيغفل عن التقسيم والتصنيف. 

معناه أّن جلسمه    باإلضافة إىل أّن ما يفسده هذا التحليل أكثر ممّا يصلحه، وذلك ألنّ 

الرشيف تأثريا  عىل املنرب ومن ترّبك به، وهذا يناقض التوحيد الربويب من أّنه ال مؤثر يف  

الكون إالّاهلل سبحانه، فكيف يعرتف بأّن جلسمه الرشيف تأثريا  يف اجلسم اجلامد، وأّنه جيوز  

 للمسلمني أن يترّبكوا به عرب القرون؟  

 بالنبي    التوسل ـ موقف ابن تيمية من    3

 وعيت هذا.. فهات الشاهد الثالث.  :قال القايض 

مل يكتف ابن تيمية بقطع تلك العالقة العاطفية اجلميلة لألمة عن  :  ، وقالامليالينقام  

  ، ومل يكتف بمنعها من زيارة نبيها والتربك به وبآثاره، بل راح يمنع استفادهتا منه  نبيها  

 
 . 560/  4، مستدرك احلاكم: 422/  5( مسند أمحد: 1)
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ُقوا اهللََّ  ﴿يف شؤون حياهتا بجعله وسيلتها إىل اهلل تطبيقا لقوله تعاىل:  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َياَأهيُّ

[، علام منها أنه  35]املائدة:  ﴾ ْم ُتْفلُِحوَن َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا يِف َسبِيلِِه َلَعلَّكُ 

أقرب اخللق إىل اهلل، وأنه كام كان يف حياته وبني أصحابه يغيث كل من يلتجئ إليه، فهو  

كذلك يف حياته الربزخية التي ال تقل عن حياته الدنيا إن مل تكن أكمل منها، يشفع فيمن  

عد جسده الرشيف، أما روحه فهي حية  استشفع به، ويغيث من استغاث به، ألن وفاته مل تت

 باقية ال أثر للموت فيها. 

لكن ابن تيمية وبدعوى الرشك راح حيرم كل ذلك، ويبدع فاعله، بل يرميه بالرشك،  

يف أذهان أتباعه صنام من األصنام حيذر منه، ال نبي كريم له جاه عند   فصار رسول اهلل 

 اهلل، ومقام حممود، ومنزلة رفيعة. 

عن أن كون اهلل هو املؤثر واملجيب، وأّنه ال تأثري يف عامل الوجود    (1)بن تيميةلقد غفل ا

مل يضع أسبابا حتمل رمحته، وجتري نعمته   - من باب حكمته ولطفه  - إالّ له، ال يعني أنه 

 وكرمه وإحسانه عن طريق تلك العلل. 

ألسباب  وقد تعّلقت إرادته سبحانه ومشيئته عىل نزول الرمحة عن طريق العلل وا

 التي جعلها علال  إعدادية للمسببات. 

وقداسته التي تنزل رمحُته   ومن تلك األساب العظمى لرمحته مكانة الرسول 

سبحانه من خالهلا، وال ُبعد يف ذلك، كام هو احلال يف طلب الدعاء واالستغفار من النبي  

 أحد أسباب استجابة الدعاء.  يف حال حياته، فإّن دعاء النبي  

رأ القرآن الكريم وتدبره وجد هذا املعنى واضحا فيه.. فهذه األرض  ومن ق 

والنباتات تعيش بسبب املاء النازل من السامء، فللامء تأثري يف حياة األرض والنبات، كام يف  

ا ِمْن َنَباٍت َشتَّى﴿قوله تعاىل:   َماء  َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواج 
ِ
اَمء [، وبناء  53]طه:  ﴾ َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

 
 ارد هنا يف تعليل التوسل مقتبس بترصف من كتاب )ابن تيمية فكرا ومنهجا( للعالمة جعفر السبحاين، بترصف.( الكالم الو 1)



293 

 

وسيلة إىل اهلل سبحانه حتى جتري رمحته من خالل   عليه ال مانع من اخّتاذ ذات النبي 

دعائه أو ألجل قداسته وقربه من اهلل.. فالتوّسل بنبّي التوحيد هو عني التوحيد، والتعّلق  

 به هو تعّلق باهلل سبحانه. 

ي، وهو: ملاذا ال ندعو اهلل  : وعيت هذا.. ولكن سؤاال يتبادر إىل ذهنقال القايض

 سبحانه مبارشة فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد.. فلامذا نحتاج الوسائط لندعوه. 

: مل يقل أحد بأننا نحتاج الوسائط لندعو اهلل.. فاهلل يمكن دعاؤه مبارشة،  قال امليالين 

رآن الكريم  ويمكن التوسل إليه باملقربني من عباده.. وال يمكننا أن نجمع بني حقائق الق

[، وقوله:  60]غافر:  ﴾َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم ﴿إال أذا مجعنا بني قوله تعاىل: 

ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ ﴿ ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَّ ا َوَلْو َأهنَّ اب   َتوَّ

 [، وإال كنا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض. 64]النساء:   ﴾َرِحيام  

 : هال وضحت أكثر. قال القايض 

: اعلم سيدي القايض أن من مقاصد الدعاء احلضور مع اهلل،  (1)قال امليالين

والتحقق بحقائق اإليامن، زيادة عىل ما يطلبه الداعي من حتقيق أغراضه، وهلذا سن لنا النبي  

  م محد اهلل والصالة عليه عىل ما نطلبه من حاجات، فقد قال  تقدي    ملن رآه يصىل ويدعو

إذا صىل أحدكم فليبدأ  )عجل هذا(، ثم دعاه، فقال:):ومل حيمد ربه ومل يصل عىل نبيه 

 (2)  بحمد اهلل والثناء عليه، وليصل عىل النبي، وليدع بعد بام شاء(

، تدعو إىل حمبته وإيثاره والثقة فيه، ويف الصالة  ففي تقديم الثناء عىل اهلل معرفة باهلل

تقرب منه وحمبة له تصفي القلب وتطهره، فإذا ما صفا القلب هبذه   عىل رسول اهلل 

 الصورة كان أهال لقضاء حاجته. 

 
 ( اقتبسنا بعض املعاين الواردة هنا من كتابنا )أرسار األقدار(1)

 ( رواه أبو داود الرتمذي وصححه.2)
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املقدمات الطويلة لبعض األدعية لتناسبها مع نوع الدعاء، فذكر    وهلذا سن لنا النبي  

 :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عىل  )أن سيد االستغفار أن نقول

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عيل وأبوء لك  

  (1) أنت(بذنبي، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال 

فإن مقدمات هذا الدعاء تتناسب متاما مع نوعه، فقد قدم الدعاء بمخاطبة اهلل التي  

تستدعي حضور القلب معه، ثم اإلقرار بالوحدانية، والتي تدل عىل تصحيح اإليامن، أو  

تشري إىل أن الذنب ال يتعلق بالتوحيد، ألن اهلل وعد أن يغفر غري الرشك، ثم جتديد العبد  

ع اهلل بحسب االستطاعة، ثم االستعاذة باهلل من الذنب ورشه، مع اإلقرار بنعمة  العهد م

 اهلل، ويف األخري طلب املغفرة املشفوع بمعرفة أن املتفرد بمغفرة الذنب هو اهلل تعاىل. 

إذا  ):وهكذا يف كل األدعية نجد احلقائق اإليامنية التي تناسبها، ومن ذلك قوله 

: ال إله إال اهلل احلليم الكريم، سبحان اهلل رب السموات السبع  خفت سلطانا أو غريه، فقل

، فهذه  (2) ورب العرش العظيم، ال إله إال أنت، عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك( 

 الصيغة تتناسب متاما مع نوع احلاجة. 

وهو نوع من احلضور معه، والشعور   ،ومن هذا الباب كان التوسل برسول اهلل 

 ثري كبري يف ربط القلب بمحبته، وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته. بمعيته، وله تأ 

، ثم يستشفع به إىل  فالتوسل بذلك، والذي يستحرض فيه قلب السائل رسول اهلل  

اهلل، مع اخللو من اعتقاد الوساطة الرشكية، واالمتالء بالشعور باملنة، يمأل القلب شعورا  

 حتقيقه ما أراده، بل يزيده قربا من رسول اهلل  ، وذلك ال يفيد السائل فقط يف برسول اهلل 

. 

 
 ( رواه الرتمذي.1)

 ( رواه ابن السني عن ابن عمر.2)
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والقول بذلك حيرم األمة مجيعا من هذا اخلري اجلزيل، فال يتمتع به عىل مقتىض هذا  

 .  القول إال املصاحبون لرسول اهلل 

يف كل األحكام الرشعية، فنرجع إليه   زيادة عىل ذلك، فإنا نتوسل برسول اهلل 

لنعلم أحكام اهلل، بل اهلل تعاىل هو الذي أمرنا بالرجوع إليه مطلقا حيا أو ميتا، كام قال  

ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف   ﴿ تعاىل: يُعوا الرَّ
ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِ َا الَّ َيا َأهيُّ

اهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن  يَشْ 
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُنوَن بِ  َفُردُّوُه إِىَل اهللَِّ َوالرَّ

ٍ
  ﴾ َتْأِويال  ء

 .  [، وليس هناك من يقول بأن هذا خاص بحياته  59]النساء:

دنى بآالف  يغاير حياته، فإن كان الشهداء، وهم أ  ثم من قال بأن موت رسول اهلل  

  ﴿ قد نفى اهلل موهتم، وهنى عن اعتقاد ذلك، فقال تعاىل:  آالف الدرجات من رسول اهلل  

ِْم ُيْرَزُقونَ  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواتا  َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ َسَبنَّ الَّ (،  169)آل عمران:   ﴾ َوال حَتْ

 ارفني والنبيني؟وهو سيد الشهداء والع فكيف برسول اهلل 

أخرب بأن أعامل أمته تعرض عليه، وأنه يدعو هلم، فقال   ثم إن رسول اهلل 

:(  حيات خري لكم حتدثون وحيدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفات خريا لكم، تعرض عيل

  (1) أعاملكم فإن رأيت خريا محدت اهلل تعاىل وإن رأيت رشا استغفرت لكم(

ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه    ﴿ قال تعاىل:  فإن شك يف هذا احلديث، فقد  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  دُّوَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ  ( 105)التوبة: ﴾ َواملُْْؤِمنُوَن َوَسرُتَ

اهلل تعاىل أخرب  فإن قيل: بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة، فنقول: إن كان 

ِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن   ﴿ بدعوة املالئكة ـ عليهم السالم ـ للمؤمنني، كام قال تعاىل: الَّ

نَا َوِسْعَت ُكلَّ يَشْ  ِْم َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّ  َرمْحَة   َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ
ٍ
ء

َبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب  (، فإن كان هذا  7)غافر: ﴾اجْلَِحيمِ َوِعْلام  َفاْغِفْر لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتَّ

 
 ابن سعد عن بكر بن عبد اهلل مرسال.( رواه 1)
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، ومع أمته التي كلف هبا، وهو أحرص اخللق  مع محلة العرش، فكيف برسول اهلل 

 عليها؟

أن أعامل األحياء تعرض عىل األموات من األقرباء والعشائر يف الربزخ،    وقد أخرب  

إن أعاملكم تعرض عىل أقاربكم وعشائركم من األموات، فإن كان خريا  ): فقال 

 (1) استبرشوا به، وإن كان غري ذلك قالوا: اللهم ال متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا(

من األمة، فكيف ال جيوز لرسول اهلل  فإن جاز هذا للعشائر واألقارب، وهم أفراد 

:النَّبِيُّ َأْوىَل بِاملُْْؤِمننَِي ِمْن   ﴿، وهو أحن عىل أمته من آبائهم، وأمهاهتم، وقد قال تعاىل

َهاهُتُمْ   ( 6)األحزاب:   ﴾ َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

 : فكيف غابت كل هذه النصوص واملعاين عىل ابن تيمية؟ قال القايض 

: هي مل تغب سيدي القايض عنه، وإنام هو الذي أراد أن يغيبها، ألنه  الينقال املي

يتصور أنه هو الذي يقرر ما يكون الدين، ال النصوص املقدسة التي تقرر ذلك، ولذلك  

راح يطلق أيقونته املعهودة يف تكذيب النصوص التي ال تتناسب مع هواه األموي، فقال يف  

عدة جليلة يف التوسل والوسيلة(: )السؤال به، فهذا  كتابه الذي خصصه هلذا الغرض )قا 

جيّوزه طائفة من الناس، ونقل يف ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود يف دعاء كثري  

يف ذلك كله ضعيٌف بل موضوع، وليس عنه حديث   من الناس، لكنَّ ما روي عن النبي 

ثابت قد يظن أن هلم فيه حجة، إال حديث األعمى الذي علَّمه أن يقول: )أسألك وأتوجه  

إليك بنبيك حممد نبي الرمحة(، وحديث األعمى ال حجة هلم فيه، فإنه رصيح يف أنه إنام  

أن يقول:    قد أمره النبي  الدعاء، و  وشفاعته، وهو طلب من النبي    توسل بدعاء النبي  

( وهلذا رد اهلل عليه برصه ملا دعا له النبي  ْعه يفَّ ، وكان ذلك مما يعد من آيات  )اللهم َشفِّ

بالسؤال به مل تكن حاهلم   ولو توسل غريه من العميان الذين مل يْدُع هلم النبي  النبي 

 
 ( رواه أمحد والطياليس.1)
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  (1)كحاله(

ص، فهو يترسع يف تكذيبها،  أرأيت سيدي القايض كيف يتالعب ابن تيمية بالنصو

 كام يترسع يف تأويلها ورصفها عن معانيها؟

 : كالمك هذا حيتاج إىل بينات توضحه. قال القايض 

: بام أن ابن تيمية أنكر النصوص الدالة عىل التوسل، وأول حديث  قال امليالين 

اديث  األعمى، فسنذكر لك سيدي القايض جوابا له بينتني، نوضح لك يف األوىل ورود األح

 الكثرية بالتوسل، ونوضح لك يف الثانية هتافت التأويالت التي أول هبا حديث األعمى. 

 :  البينة األوىل 

 . البينة األوىل: فهات قال القايض 

سيدي القايض تتعلق بتكذيب ابن تيمية للنصوص الواردة  البينة األوىل  :  قال امليالين 

 هذا الباب ترد عليه.  يف التوسل، وسنورد لك سبعة أمثلة عن األحاديث يف 

 : فهات احلديث األول. قال القايض 

: احلديث األول هو حديث األعمى الذي مل يستطع ابن تيمية الفرار منه،  قال امليالين

ولذلك راح يتالعب به بصنوف التأويل، ونص هذا احلديث هو أن رجال  رضيرا  أتى إىل  

ت دعوُت، وإن شئَت صربَت وهو  : إن شئفقال: ادُع اهلل أن يعافيني، فقال  النبي 

أن يتوّضأ فُيحسن وضوءه وُيصيّل ركعتني ويدعو هبذا الدعاء:    خري؟ قال: فادُعُه، فأمره  

)اللهم إيّن أسألك وأتوّجه إليك بنبّيك نبي الرمحة يا حمّمد إيّن أتوّجه بك إىل ريّب يف حاجتي  

نا وطال بنا احلديث حتى دخل علينا  لُتقىض، اللهّم شّفعه يّف(، قال الراوي: فواهلل ماتفّرق

 
 (122/ 1( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )1)
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 .(1)كأن مل يكن به رُضّ 

أرشد األعمى إىل التوّسل به يف   فنص احلديث واضح يف الداللة عىل أّن النبي 

 دعائه الذي عّلمه إّياه: 

ففي قوله: )بنبّيك( متعّلق بفعلني: أسألك بنبّيك.. وأتوّجه إليك بنبّيك.. واملسؤول  

وإالّ   -كام يذكر ابن تيمية  –، ال دعاؤه به وما يتوّجه به إىل اهلل هو نفس النبي األطهر 

 كان عليه أن يقول: اللهم إيّن أسألك وأتوّجه إليك بدعاء نبيّك.

 ال دعاؤه.   داللة عىل أّن املسؤول به نفس النبي ويف قوله: )حممد نبي الرمحة(  

ويف قوله )يا حممد إيّن أتوجه بك إىل ريب( دليل عىل أن األعمى بحكم هذا الدعاء  

ومنزلته ونفسه الطّيبة وسيلة الستجابة دعائه، وأين هو من توّسله   اخّتذ قداسة النبي 

 بدعائه؟!

كريمة، هو حمور الدعاء كّله،  بشخصه ونفسه ال وبذلك يّتضح أّن رسول اهلل 

 أصال .  وليس فيه أي دليل عىل التوّسل بدعائه 

ال بشخصه   وكّل من يزعم أّن ذلك الرجل الرضير قد توّسل بدعاء النبي 

 وشخصّيته، فإّنام تغافل عن نصوص الرواية وجتاهلها.

..  املثال الثاين: وعيت هذا.. وستحدثني عنه كام وعدت بتفصيل يف قال القايض

 فهات احلديث الثاين. 

: احلديث الثاين هو ما رواه  املحدثون أنه: ملا ماتت فاطمة بنت أسد أم  قال امليالين 

، فجلس عند رأسها فقال: )رمحك اهلل يا أمي  عيل بن أيب طالب دخل عليها رسول اهلل 

 
(، 417(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )ص 133، 132/  10(،  والرتمذي )حتفة  138/  4( رواه  أمحد يف املسند )1)

(، ويف  19/ 9(. والطرباين يف املعجم الكبري )  210/  6تاريخ الكبري ) ( والبخاري يف ال 441/  1وابن ماجة يف السنن ) 

 6( وصححه وسلمه الذهبي والبيهقي يف دالئل النبوة )  519، 313/  1( واحلاكم يف املستدرك )  1289/  2الدعاء أيضا  )

 (، ويف الدعوات الكبري. 166 /
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ني،  كنت أمي بعد أمي، جتوعني وتشبعيني، وتعرين وتكسيني، ومتنعني نفسك طيبا  وتطعمي

قربها، فاضطجع فيه ثم    تريدين بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة(.. ثم دخل رسول اهلل  

)اهلل الذي حييي ويميت وهو حي ال يموت اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ولقنها   :قال

 (1) حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك واألنبياء الذين من قبيل فإنك أرحم الرامحني(

بنفسه وباألنبياء من قبله:   وهو حديث حسن، والشاهد فيه واضح عىل توسله 

 )بحق نبيك واألنبياء الذين من قبيل(  

 : وعيت هذا.. فهات احلديث الثالث. ال القايض ق

: )حيات خري لكم، حتدثون وحيدث لكم،  : احلديث الثالث هو قوله قال امليالين

ووفات خري لكم تعرض عىل أعاملكم، فام رأيت من خري محدت اهلل عليه، وما رأيت من رش  

 استغفرت لكم(  

فقد قال احلافظ   -خالفا البن تيمية –وهو حديث قبله املحدثون واستدلوا به 

جممع الزوائد(: )رواه البزار  )وقال اهليثمي يف    ،(2) : إسناده جيد  (العراقي يف )طرح التثريب 

  (3)ورجاله رجال الصحيح(

دا  وقد ألف فيه العالمة املحقق السيد عبد اهلل بن الصديق الغامري احلسني جزءا مفي

 سامه )هناية اآلمال، يف رشح وتصحيح حديث عرض األعامل(

يطلع عىل أعامل   والداللة فيه عىل رشعية التوسل واضحة، وهي أن رسول اهلل 

أمته بعد وفاته، ويدعو هلم، عىل عكس ما ذهب إليه منكرو التوسل من انقطاع صلة  

 
(، وابن   121/    3(، ومن طريقه أبونعيم يف احللية )  152/    1ألوسط )  ( ويف ا24/352( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )1)

(: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وفيه  257/  9(، قال اهليثمي يف جممع الزوائد )  268/  1اجلوزي يف العلل املتناهية ) 

 روح بن صالح وثقة ابن حبان، واحلاكم، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

 (297/  3طرح التثريب ( ) ( 2)

 . 9/24( جممع الزوائد( )3)



300 

 

ن أن األمة مجيعا تستفيد  بأمته.. وهذا يدل عىل ما ذكرناه لك سيدي القايض م الرسول 

سواء عايشته يف حياته أو مل تعايشه، ألن عالقته هبا ممتدة، وليست مرتبطة    من رسول اهلل  

 بحياته الدنيوية. 

 : وعيت هذا.. فهات احلديث الرابع. قال القايض 

اللهم   :: )من خرج من بيته إىل الصالة فقال: احلديث الرابع هو قوله قال امليالين 

إين أسألك بحق السائلني عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا فإين مل أخرج أرشا  وال بطرا  وال  

رياء  وال سمع وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذين من النار وأن  

تغفر يل ذنويب، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت أقبل اهلل عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف  

 ( ملك

وإسناد هذا احلديث من رشط احلسن، وقد حسنه مجع من احلفاظ منهم احلافظ  

، واحلافظ أبو احلسن املقديس شيخ    (1)الدمياطي يف )املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح(

 .(3)وغريمها  ،(2)احلافظ املنذري

فهؤالء احلفاظ كلهم صححوا أو حسنوا احلديث وقوهلم حقيق بالقبول، والوقوف  

 ، واإلذعان إليه. عنده

توسل فيه بحق السائلني   وداللة احلديث عىل التوسل واضحة، فإن رسول اهلل 

 عىل اهلل، وهو عني التوسل. 

 : فهات احلديث اخلامس. قال القايض 

 
 (. 472_471( املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح( )ص1)

 (3/273( الرتغيب والرتهيب )2)

(، 1/272(، واحلافظ بن حجر العسقالين يف أمايل األذكار )1/291( ومنهم احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث احلياء )3)

(: رواه  ابن خزيمة يف صحيحه، من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح 1/99البوصريي يف مصباح الزجاجة )وقال احلافظ  

 عنده..
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كان رسول  ): احلديث اخلامس هو ما رواه الطرباين يف معجمه الكبري: قال امليالين 

  (1) يستفتح بصعاليك املهاجرين(  اهلل 

وقد قال احلافظ اهليثمي يف سنده: )رواه الطرباين ورجال الرواية األوىل رجال  

  (2)الصحيح(

والداللة فيه عىل التوسل واضحة، ألن معنى االستفتاح هو التوسل.. فإن كان  

 .التوسل بصعاليك املهاجرين رشعيا، فكيف بالتوسل برسول اهلل 

 دس. : وعيت هذا.. فهات احلديث السا قال القايض 

: احلديث السادس هو ما رواه الطرباين وأبو يعىل يف مسنده وابن السني  قال امليالين

يف )عمل اليوم والليلة(، ورواه من بعدهم الكثري من املحدثني مقرين له، داعني إىل العمل  

يا عباد اهلل   : قال: )إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد به، وهو أن رسول اهلل 

 فإن هلل يف األرض حارضا سيحبسه عليكم(  ، يل، يا عباد اهلل احبسوا عيل احبسوا ع

وهو   ،أو أراد أحدكم غوثا  ، ويف رواية أخرى للحديث: )إذا ضل أحدكم شيئا  

فان هلل عبادا ال   ،يا عباد اهلل أغيثوين ،يا عباد اهلل أغيثوين : فليقل ،بأرض ليس هبا أنيس

 نراهم( 

ظ: )إن هلل تعاىل مالئكة يف األرض سوى احلفظة  ورواه البزار عن ابن عباس بلف

فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فالة فليناد: يا عباد   ،يكتبون ما يسقط من ورق الشجر

اهلل أعينوين(، وقد قال احلافظ تعليقا عىل احلديث: )هذا حديث حسن اإلسناد غريب جدا،  

إال من هذا الوجه هبذا   هبذا اللفظ أخرجه البزار، وقال: ال نعلم يروى عن النبي 

 
 (1/292( الطرباين يف معجمه الكبري )1)

 (. 10/262( جممع الزوائد )2)



302 

 

  (1)اإلسناد(

نسف لكل ما يدعيه ابن تيمية وأتباعه من   -برواياته املختلفة  –ويف هذا احلديث 

يدعونا يف هذا احلديث إىل   اعتبار االستغاثة بغري اهلل رشك.. وإال اعتربنا رسول اهلل 

 الرشك. 

: لقد ذكرت أن املحدثني أقروا باحلديث، ودعوا إىل العمل به.. فهال  قال القايض

 ذكرت دليل ذلك. 

فقد روي العمل به عن كثري من كبار   –سيدي القايض  –: أجل قال امليالين 

املحدثني، ومنهم اإلمام أمحد الذي يزعم ابن تيمية أنه ممثل السنة ونارصها، ففي املسائل،  

سمعت أيب يقول: حججت مخس   :قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد  :وشعب اإليامن للبيهقي 

ماشيا  وثالثة راكبا ، فضللت الطريق يف   حجج منها اثنتني راكبا ، وثالثة ماشيا ، أو ثنتني

يا عباد اهلل دلونا عىل الطريق، فلم أزل أقل ذلك حتى   :حجة وكنت ماشيا  فجعلت أقول

 .(2)وقعت عىل الطريق، أو كام قال أيب

ومثله أبو القاسم الطرباين، فقد قال بعد أن روى احلديث يف معجمه الكبري: وقد  

 .(3) جرب ذلك

ألذكار بعد أن ذكر احلديث:حكى يل بعض شيوخنا الكبار يف العلم  وقال النووي يف ا

أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا احلديث فقاله، فحسبها اهلل عليهم يف احلال،  

وكنت أنا مرة  مع مجاعة فانفلتت منا هبيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت يف احلال يغري سوى  

 .(4) هذا الكالم

 
 (.  151/  5( كام يف  رشح ابن عالن  ) 1)

 (. 1/  72/  3)  ( وابن عساكر 2/   455/  2( رواه البيهقي يف  الشعب  ) 2)

 (17/117( معجمه الكبري )3)

 (133( األذكار )ص4)
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 إيل، وقال: ما تقول، فإن احلديث خطري؟  القايض التفت 

وقد رأيت أتباع ابن تيمية املعارصين يل يتخبطون   –سيدي القايض  – : أجل قلت

بلة ما روي   م عند ذكره، ويتمنون لو حموه وحموا أثره من داودين اإلسالم.. وقد زاد طينته

عن اإلمام أمحد حوله، ألن ذلك سيزيد احلديث قوة، وقد قرأت عن بعضهم قوله يف بعض  

املنتديات مغتاظا حانقا: )ال يوجد فيه أي نوع من االستغاثة التي يذكرها الوثنيون  

فاحلديث يتضمن نداء   -من ضمن ما حيتجون به هذا احلديث-املعارصون وحيتجون 

يف أمر مقدور عليه عندهم..   -إن صح-وجييبون بنص احلديث  مالئكة أحياء يسمعون

باإلضافة إىل أنه أمر مأذون به بنص احلديث.. وليس يف احلديث نداء من يف القبور وال  

االستشفاع هبم عند اهلل تعاىل وال جعلهم واسطات.. وإال فام عالقة دل الطريق أو إعادة  

تعاىل وعباده؟! ومن الذي أذن هلم باختاذ الشفعاء  الدابة باالستغاثة وجعل الوسائط بني اهلل  

إىل اهلل تعاىل؟! وأين يف احلديث الذبح والنذر هلم أو السجود والتمسح هبم؟! فاحلديث ال  

يؤيد الوثنيني الذين يدعون من دون اهلل ما ال يرضهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا  

  (1)عند اهلل!!(

يتخبطون، ويتالعبون بتأويل النصوص بدل  كيف  –سيدي القايض  –أرأيت 

 التسليم هلا، ومراجعة األخطاء من خالهلا؟

 . فهات احلديث السابع. .: وعيت هذا قال القايض 

: احلديث السابع هو ما ورد من اآلثار الكثرية عىل أن الصحابة كانوا  قال امليالين

ا أو بدعة أو رشكا ما  يف حياته، وبعد مماته، ولو كان ذلك حمرم يتوسلون برسول اهلل 

 فعلوه، وابن تيمية يقر بذلك، بل إنه يبدع ويكفر من يتهمهم بذلك.

يف حياته احلديث الذي رواه البخاري   ومن األحاديث الدالة عىل توسلهم به 

 
 ( انظر هذا التعليق يف ملتقى أهل احلديث، وهو أكرب منتدى للسلفيني.1)
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وغريه، وهو أن عمر بن اخلطاب كان إذا ُقحُطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب، فقال:  

 . الّلهم إّنا كنّا نتوّسل إليك بنبينا فتسقينا، وإّنا نتوّسل إليك بعّم نبينا فاسقنا، فيسقون 

عمر بن اخلطاب(كان نفسه  فاحلديث يدّل عىل أّن إمام الناس يف صالة االستسقاء )

هو الداعي، وأّنه كان يقول يف دعائه ذلك القول: )إّنا كنّا نتوّسل إليك بنبّينا فتسقينا وإّنا  

 نتوّسل إليك بعم نبينا فاسقنا( 

نفسه   أهّنم كانوا يتوّسلون بالنبّي  -برصاحة ووضوح  –فاإلمام الداعي يذكر 

م يتوّسلـون اآلن بشخـص العبـاس ال بدعائه  ، وأهّن وبذاته وكرامته وقداسته ال بدعائه 

 رمحه اهلل، وعىل ذلك فتقدير كلمة )بدعائه( ختّرص عىل الغيب. 

ويؤيد هذا أّن ابن حجر قال ضمن تفسريه هلذا احلديث: )إّن بالل بن احلارث املزين  

فقال: يا رسول اهلل استسق ألُّمتك فإهّنم قد هلكوا،   أحد الصحابة جاء إىل قرب النبي 

  (1)فأتى الرجل يف املنام فقيل له: )ائت عمـر(، احلديث(

فوجهه واضح، وهو أّنه أراد أن   وأّما توّسل عمر بشخص العباس دون النبي 

نكن   يتوّسل بشخص يشارك القوم يف احلياة ومشاكلها من الشّدة والرّضاء، قائال  بأّنا إذا مل

 مستحّق لذلك، فليشملنا أيضا .  مستحقني لنزول الرمحة، لكن عّم الرسول 

بعد موته ما رواه ابن عساكر، قال: روى ابن    ومن األحاديث الدالة عىل توسلهم به  

ُعيينة عن إسامعيل بن أيب خالد، قال: خطب عمر بن اخلطاب ُأّم كلثوم بنت أيب بكر إىل  

املذهب هبا عنك؟ فلاّم ذهبت قالت اجلارية: تزوجيني عمر   عائشة فأطمعته، وقالت: أين

  وقد عرفت غريته وخشونة عيشه، واهلل لئن فعلت ألخرجّن إىل قرب رسول اهلل 

.. وواضح أّن الضمري يف  (2)وألصيحّن به، إّنام ُأريد فتى من قريش يصّب عيّل الدنيا صّبا  

 
 .2/496( فتح الباري:1)

 .25/96( تاريخ دمشق:2)
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 . )به( راجع إىل رسول اهلل 

ي وابن كثري عن قّرة بن قيس التميمي، قال: )ال أنس قول زينب  ومنها ما رواه الطرب

ابنة فاطمة حني مّرت بأخيها احلسني رصيعا  وهي تقول: يا حممداه، يا حممداه، صىّل عليك  

 مالئكة السامء، هذا احلسني بالعراء، مرّمل بالدماء، مقطع األعضاء..( 

 :  البينة الثانية 

 . البينة الثانية، ووعيتها.. فهات األوىلالبينة : عرفت قال القايض 

سيدي القايض تتعلق بمحاوالت ابن تيمية املستميتة من   البينة الثانية: قال امليالين

 أجل تأويل حديث األعمى الرصيح يف التوسل ورصفه عن املقصد منه..  

أّن   ذكرهومن التأويالت التي ذكرها للحديث حتى حيرم األمة من االستفادة منه 

يف حال   وّسل كان يف حضور النبي ال يف غيابه، وبذلك فإنه ال يصح التوسل بالنبي الت

يف غيابه، بشهادة ذيل احلديث   غيابه، مع أن احلديث نّص عىل أّن الرضير توّسل بالنبي 

حيث يقول الراوي وهو ابن حنيف:)فواهلل ما تفّرقنا وطال بنا احلديث، حتى دخل علينا  

(، فإّن قوله: قد دخل علينا، دال عن أّن األعمى قد ذهب إىل التوّضؤ  كأن مل يكن به رضٌّ 

ثم جاء إليه وقد ذهب    وعمل بام أمر به النبي    والصالة يف مكان بعيد عن حمرض النبي  

 رّضه. 

وإن مل يكن    ومن تأويالت ابن تيمية للحديث ذكره أّن التوّسل كان يف حياة النبي  

بعد وفاته، وهذا خمالف للواقع فقد    التوسل برسول اهلل    ، وبذلك ال يصح عندهيف حمرضه

  ورد من الروايات ما يدل عىل أن الراوي للحديث فهم منه شموله لفرتة حياة رسول اهلل  

وبعد وفاته، فقد روى الطرباين عن عثامن بن حنيف أّن رجال  كان خيتلف عىل عثامن بن  

 ينظر يف حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا  عفان يف حاجته، وكان عثامن ال يلتفت إليه وال 

ذلك إليه، فقال له عثامن بن حنيف: ائت امليضأة ثم ائت املسجد فصّل فيه ركعتني وقل:  
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نبي الرمحة، يا حممد إيّن أتوّجه بك إىل ريّب   اللهم إيّن أسألك وأتوجه إليك بنبّيك حممد 

الرجل فصنع ما قال   فتقيض يل حاجتي. وتذكر حاجتك وُرح حتى أروح معك، فانطلق

له، ثم أتى باب عثامن بن عفان فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله عىل عثامن بن عفان،  

فأجلسه معه عىل الطنفسة، فقال: حاجتك، فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت  

حاجتك حتى كان الساعة، وقال:ما كانت لك من حاّجة، فاذكرها، ثم إّن الرجل خرج من  

نده فلقي عثامن بن حنيف فقال له: جزاك اهلل خريا ، ما كان ينظر يف حاجتي وال يلتفت إيّل  ع

  حتى كّلمَته يّف، فقال عثامن بن حنيف: واهلل ما كّلمُته فيك، ولكنّي شهدت رسول اهلل 

 .(1) ... إىل آخر احلديثوأتاه رضير فشكا إليه ذهاب برصه فقال له النبي 

يف كتبهم يروونه يف األبواب املرتبطة بالدعاء وصالة احلاجة،  وهلذا نجد املحدثني 

ني يف عمل اليوم والليلة، والرتمذي يف الدعوات، والطرباين   فهكذا ذكره النسائي، وابن السُّ

يف الدعاء، واحلاكم يف املستدرك، واملنذري يف الرتغيب والرتهيب، واهليثمي يف جممع  

يف باب   (النووي يف األذكار، وابن اجلزري يف )العدةالزوائد يف صالة احلاجة ودعائها، و

صالة الرضِّ واحلاجة، وقد قال الشوكاين ىف )حتفة الذاكرين(: )ويف هذا احلديث دليل عىل  

إىل اهلل عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو اهلل سبحانه وتعاىل،    جواز التوسل برسول اهلل  

  (2) مل يشأ مل يكن(وأنه املعطى املانع ما شاء اهلل كان، وما  

ووفاته عني    فإن التفريق بني حياة رسول اهلل    –سيدي القايض    –باإلضافة إىل هذا  

جمرد واسطة، فالتفريق بني احلياة    الرشك، ذلك أن اهلل هو الفاعل يف اجلميع، ورسول اهلل  

املامة، مع أن األمر  واملوت يدل عىل أن الشخص له من القدرة والتأثري يف احلياة ما ليس له يف  

 هلل مجيعا. 

 
 . 31و 9/30( املعجم الكبري للطرباين:1)

 (.162( حتفة الذاكرين )ص 2)
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ما ورد من األدلة الكثرية عىل حياة األنبياء   –سيدي القايض  –باإلضافة إىل ذلك 

)األنبياء أحياء يف قبورهم   :عليهم الصالة والسالم يف قبورهم، ومن ذلك قوله 

يف احلديث الذي رواه مسلم: )مررت عىل موسى وهو قائم يصيل   ، وقوله  (1) يصلون(

 (2)(يف قربه

يتاح ملوسى عليه السالم من الكرامة والفضل ما ال يتاح   – سيدي القايض  – أفرتى 

 . لرسول اهلل 

يف نونيته عند الكالم عىل حياة    -وهو تلميذ ابن تيمية النجيب    –وقد قال ابن القيم  

 :(3) الرسول بعد مماهتم

   والرسل أكمل حالة منه بال

   من أحق باحلياة كانوا فذلك

   ينفسخ مل نكاحه عقد وبأن

   لغـريه حيل  مل  هذا وألجل 

 أنـــــــــه  دليل هذا  يف أفليس

 التبيان ظاهر وهذا شك  

 والربهان بالعقل  شهدائنا   

 وصيان عصمة  يف فنساؤه  

 األزمان مدى واحدة منهن  

 أذنـــــان له كانت ملن حــي   

  باإلضافة إىل هذا، فقد ورد يف الروايات الكثرية التي يقر هبا ابن تيمية أن النبي 

قد صىل إماما  باألنبياء عليهم السالم يف اإلرساء، وهذا متواتر، وكانوا قد ماتوا مجيعا ،  

وراجعه موسى عليه السالم يف الصلوات ورأى غريه يف الساموات، فمن كان هذا حاله  

يف احلديث الذي سقناه لك سابقا:   ريق بني حياته وموته، وقد قال فكيف يقال بالتف 

)حياتى خري لكم حُتدثون وحُيَْدُث لكم، ووفات خري لكم تعرض عىلَّ أعاملكم فام رأيت من  

 
(، وابن عدي 2/44(، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )6/147(. وأبو يعىل يف مسنده )15حياة األنبياء )ص  ( رواه البيهقي يف 1)

 (: )ورجال أيب يعىل ثقات(.211/ 8(،  وقال اهليثمي يف املجمع ) 739/  2يف الكامل ) 

 ( وغريهم. 351/  13( والبغوي يف رشح السنة )  120/ 3(، وأمحد )4/1845( مسلم )2)

 (  160/  2النونية مع رشح ابن عيسى  ( )3)
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خري محدت اهلل عليه وما وجدت من غري رٍش استغفرت لكم(، وهو حديث صحيح، وقد  

 ذكرنا لك سابقا ما قال احلفاظ عنه. 

 ت القايض إيل، وقال: ما تقول؟ التف

فقد استعمل ابن تيمية وأتباعه كل الوسائل   – سيدي القايض  –قلت: صدق 

ليخرجوا باحلديث عن داللته الواضحة الرصحية، ومن أعجب ما قرأت يف ذلك قوله ابن 

تيمية يف كتابه )قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة(: )ولو توسل غريه من العميان الذين مل  

وقد علق عىل هذا حمقق الكتاب   ، (1)بالسؤال به مل تكن حاهلم كحاله( ُع هلم النبي يد

منهم ابن عباس وجابر وكان ابن عباس   بقوله: )وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي 

ولشفي وهو أوىل    مرشوعا  لتوسل بذاته    راغبا  يف الشفاء، فلو كان التوسل بذات النبي  

وكذلك     بأن جياب من هذا الصحايب املجهول بل عمي عتبان بن مالك يف حياة رسول اهلل  

  (2)ابن أم مكتوم(

  وكذلك لو كان كل أعمى توسل به، ومل يدع له الرسول )وقال يف موضع آخر: 

بمنزلة ذلك األعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل األعمى،  

عدوهلم عن هذا إىل هذا مع أهنم السابقون األولون املهاجرون واألنصار والذين اتبعوهم  ف

بإحسان، فإهنم أعلم منا باهلل ورسوله وبحقوق اهلل ورسوله، وما يرشع من الدعاء وينفع  

وما مل يرشع وال ينفع، وما يكون أنفع من غريه وهم يف وقت رضورة وخممصة وجدب  

وتيسري العسري وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل عىل أن  يطلبون تفريج الكربات 

  (3)  املرشوع ما سلكوه دون ما تركوه(

 
 (123/ 1( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )1)

 (.123/ 1( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )2)

 . 1/268( الرد عىل البكري، ابن تيمية، 3)
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وقدره   ومثله قال األلباين: )لو كان الرس يف شفاء األعمى أنه توسل بجاه النبي 

وحقه كام يفهم عامة املتأخرين لكان املفروض أن حيصل هذا الشفاء لغريه من العميان 

بل ويضمون إليه أحيانا  جاه مجيع األنبياء املرسلني وكل األولياء    بجاهه    الذين يتوسلون 

والشهداء والصاحلني وجاه كل من له جاه عند اهلل من املالئكة واإلنس واجلن أمجعني، ومل  

إىل   نعلم وال نظن أحدا  قد علم حصول مثل هذا خالل هذه القرون الطويلة بعد وفاته 

  (1)اليوم(

هذا عجيب، وهو دليل عىل التالعب بالنصوص واالحتيال عليها،  وإيراد مثل 

 واجلواب عن هذا من جهتني: 

هي أن من الصحابة من ريض بحاله، ومل يسأل اهلل تغيريه رىض بقسمة اهلل،  األوىل 

بل يف حديث األعمى دليل عىل استحباب ذلك، وقد ورد يف احلديث أن امرأة جاءت إىل  

يا رسول اهللّ إين أرصع، وأتكشف، فادع اهللّ أن يشفيني(،  )فقالت: ، وهبا طيف، النبي 

بل أصرب  )إن شئت دعوت لك أن يشفيك، وإن شئت صربت ولك اجلنة(، فقالت: )فقال:

 .(2)ويل اجلنة، ولكن ادع اهللّ يل أن ال أتكشف(، فدعا هلا فكانت ال تتكشف

  ية أو الفعلية لرسول اهلل  أن اشرتاط تأييد كل ما ورد من األحاديث القول  والثانية 

باآلثار الدالة عىل الفعل به من الصحابة، يكلفنا شططا، بل يلغي أكثر السنن، فلذلك  

يكتفي العلامء كلهم ـ بام فيهم ابن تيمية ـ بام ورد من األحاديث، بل يرون أن يف خالف  

يث أو  الصحابة لألحاديث دليل عىل عدم بلوغ احلديث هلم، ال دليال عىل ضعف احلد

رصفه عن حقيقة معناه، وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا املعنىـ  من أسباب اخلالف الفقهي  

السبب األول أن  )يف كتابه )رفع املالم عن األئمة األعالم(، بل اعتربه أول األسباب، فقال:

 
 (. 76( يف توسله )ص 1)

 عىل رشط مسلم.( رواه ابن مردويه وغري واحد من أهل السنن وأخرجه احلاكم وقال: صحيح 2)
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اليكون احلديث قد بلغه، ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون عاملا بموجبه، وإذا مل  

ن قد بلغه وقد قال يف تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس  يك

أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك احلديث تارة وخيالفه أخرى وهذا السبب هو  

الغالب عىل أكثر ما يوجد من أقوال السلف خمالفا لبعض األحاديث فان االحاطة بحديث  

   (1) مل تكن ألحد من األمة( رسول هلل 

 إحياء املناسبات النبوية موقف ابن تيمية من  ـ    4

 وعيت هذا.. فهات الشاهد الرابع.  :قال القايض 

من   –سيدي القايض  –مل يكتف ابن تيمية بكل ما ذكرناه لك : ، وقال احلنبيل قام 

بحجة اخلوف عليها من الرشك، وإنام أضاف إىل ذلك حتريمه   قطع لألمة عن نبيها 

وتبديعه ملا رآه يف عهده، وملا سمع به يف العهود السابقة من إحياء األمة للمناسبات التي  

 ابتداء من مولده الرشيف.  تربطها بكل األحداث التي عاشها رسول اهلل 

هتا حاولت أن ترتبط به  قدوة هلا يف حيا  ذلك أن األمة التي اختذت من رسوهلا 

بمشاعرها كام ارتبطت به بسلوكها، وكان من أساليبها يف ذلك تتبع األحداث الكربى التي  

 وإحيائها والفرح هبا.  مر هبا النبي 

، والذي  ومن بني تلك املناسبات التي كانت هتتم هبا اهتامما شديدا يوم مولد 

َوَرَفْعنَا َلَك   ﴿ ق بذلك يف الواقع قوله تعاىل: كانت تتهيأ له، وتقيم فيه أنواع األفراح، لتحق

 [ 4]الرشح:  ﴾ِذْكَركَ 

وقد وصف العلامء ما كانت تظهره األمة يف شهر ربيع األول من أفراح وأعامل  

صاحلة، ومنهم القسطالين الذي قال يف كتابه )املواهب اللدنية(: )والزال أهل اإلسالم  

ويتصدقون يف لياليه بأنواع الصدقات،   ويعملون الوالئم،  حيتفلون بشهر مولده 

 
 . 20/233( جمموع الفتاوى:1)
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ويظهرون الرسور ويزيدون يف املرّبات ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من  

 (1)امرئ  اخّتذ ليايل شهر مولده املبارك أعيادا ( بركاته كّل فضل عميم.. فرحم اهللّ 

واملدن الكبار يعملون  وقال السخاوي: )ال زال أهل اإلسالم من سائر األقطار 

املولد، ويتصدّقون يف لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم  

 (2)من بركاته كل فضل عميم(

وقال ابن عباد يف رسائله الكربي: )وأّما املولد فالذي يظهر يل أّنه عيد من أعياد  

يقتضيه وجود الفرح والرسور بذلك   املسلمني وموسم من مواسمهم وكّل ما يفعل فيه ممّا 

املولد املبارك، من إيقاد الشمع، وإمتاع البرص والسمع، والتزّين بلباس فاخر الثياب،  

 (3) وركوب فاره الدواب، أمر مباحال ينكر عليه أحد(

وقال أبو شامة: )من أحسن ما ُأبتدع يف زماننا، ما ُيفعل كّل عام يف اليوم املوافق ليوم  

الصدقات، واملعروف، وإظهار الزينة، والرسور، فإّن ذلك مع ما فيه من  من  مولده 

عيل ما منَّ به   وتعظيمه يف قلب فاعل ذلك، وشكر اهللّ   اإلحسان للفقراء ُمشعر بمحّبته 

 (4)الذي أرسله رمحة  للعاملني(  من إجياد رسوله 

وقال السيوطي يف رسالته )حسن املقصد يف عمل املولد(: )عندي أّن أصل عمل  

املولد، الذي هو اجتامع النّاس، وقراءة ما تيرّس من القرآن، ورواية األخبار الواردة يف مبدأ  

وما وقع يف مولده من اآليات، ثم يمّد هلم سامطا  يأكلونه وينرصفون من غري   ،أمر النبّي 

، هو من البدع احلسنة التي ُيثاب عليها صاحبها، ملا فيه من تعظيم قدر النبّي  زيادة عىل ذلك

 
 . 27: 1( املواهب اللدنية 1)

 . 137: 1( السرية احللبية 2)

 .319: 3( عنه يف: مواهب اجلليل للرعيني 3)

 . 137: 1( السرية احللبية 4)
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)(1)، وإظهار الفرح واالستبشار بمولده الرشيف 

وهكذا وصف اجلميع ما كان جيري يف األمة من أفراح وأعامل صاحلة احتفاال  

 ، وعرفانا لفضله، وارتباطا شعوريا به. برسول اهلل 

 ابن تيمية هذا؟  : فهل أنكرقال القايض 

: أجل سيدي القايض.. وقد حاول أن جيد له قشة يتمسك هبا يف هذا  قال احلنبيل 

 التحريم والتبديع، كام وجد له قشة يف حتريم الزيارة والتوسل وغريها. 

: ال مناص لنا، ونحن يف جملس القضاء أن نسمع كالمه وأدلته.. هذا ما  قال القايض 

 تقتضيه العدالة. 

فقد ذكر قوله يف هذا، والقشة التي متسك    –سيدي القايض    –لك ذلك    : قال احلنبيل 

هبا فيه يف كتابه اخلطري الذي سامه )اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم(،  

)التنبيه عىل قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وأصوله،    –كام يذكر    –والذي أراد من خالله  

وهي: النهي عن التشبه بالكفار، واألمر بمجانبة هدهيم عىل العموم، وأعيادهم عىل  

اخلصوص، وبيان حكمة ذلك، وما جاءت به الرشيعة من خمالفة أهل الكتاب واألعاجم  

  (2) ونحوهم(

ري املسلمني إىل حماربة كل ما  أي أنه هيدف من خالل قاعدة وضعها يف خمالفة غ

 تقتضيه الفطرة يف هذا، بقشة سامها خمالفة أصحاب اجلحيم. 

أن الذي يقول هذا هو نفسه الذي يرى جواز أخذ   – سيدي القايض  –مع العلم 

 العقائد املرتبطة باهلل من كتب أهل الكتاب كام ذكرنا لك ذلك يف التهمة السابقة. 

نزول( استدل باتفاق األمم عىل ما يراه من املكان  بل إنه يف كتابه )رشح حديث ال

 
 .367: 1( . ُسبل اهلدي والرشاد 1)

 (.34/ 1( اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )2)
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والتجسيم هلل تعاىل، فقال: )واألمم كلها ـ عجمها وعرهبا ـ تقول: إن اهلل ـ عز وجل ـ يف  

  (1)السامء، ما تركت عىل فطرهتا، ومل تنقل عن ذلك بالتعليم(

واهد  ومل يكتف بذلك، بل راح ينقل نصا من اإلنجيل يستدل به، ويذكر أن هناك ش

أن املسيحـ  عليه السالمـ  قال: )ال حتلفوا بالسامء فإهنا كريس    :غريه فيه، فقال: )ويف اإلنجيل 

اهلل. وقال للحواريني: إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم ـ الذي يف السامء ـ يغفر لكم كلكم،  

بوكم الذي  انظروا إىل طري السامء، فإهنن ال يزرعن، وال حيصدن، وال جيمعن يف األهواء، وأ

يف السامء هو الذي يرزقهم، أفلستم أفضل منهن؟( ومثل هذا من الشواهد كثري يطول به  

  (2)الكتاب(

:  وعيت هذا.. وقد استوعبتموه رشحا يف التهمة السابقة.. فاذكر لنا  قال القايض

 قوله يف هذه املسألة عىل اخلصوص. 

امه )األعياد الزمانية املبتدعة(  : لقد عقد ابن تيمية يف كتابه ذلك فصال سقال احلنبيل 

خطب وعهود ووقائع يف أيام متعددة: مثل يوم بدر، وحنني، واخلندق،    قال فيه: )وللنبي  

وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله املدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين. ثم  

ا. وإنام يفعل مثل هذا النصارى الذين   مل يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك األيام أعياد 

ا، أو اليهود، وإنام العيد رشيعة، فام  يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه ا لسالم أعياد 

  (3) رشعه اهلل اتبع. وإال مل حيدث يف الدين ما ليس منه(

أن يذكر هنا االستدالل الذي ذكره عندما راح   –سيدي القايض  – كان يف إمكانه 

يرشد املسلمني إىل كتب اليهود، ليتعرفوا أكثر عىل صورة إهلهم وأنواع ترصفاته، فقال:  

 
 (.60رشح حديث النزول )ص:  (1)

 (.60( رشح حديث النزول )ص: 2)

 (.123/ 2( اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )3)
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قد ظهر وانترش ما أخرب به من تبديل أهل الكتاب   )ومما يوضح األمر يف ذلك أن النبي 

وحتريفهم وما أظهر من عيوهبم وذنوهبم وتنزهيه هلل عام وصفوه به من النقائص والعيوب  

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحُن َأغْ ﴿ كقوله تعاىل:   [  181]آل عمران:    ﴾ نَِياءُ َلَقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

[، فلو كان ما يف التوراة من الصفات  64]املائدة:   ﴾ َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ﴿وقوله: 

فإن فيها من ذلك ما تنكره النفاة وتسميه تشبيها    - التي تقول النفاة إهنا تشبيه وجتسيم 

وت وخلق آدم عىل صورته وأمثال هذه  وجتسيام  بل فيها إثبات اجلهة وتكلم اهلل بالص

لذلك وبيان ذلك أوىل   فإن كان هذا مما كذبته اليهود وبدلته كان إنكار النبي    -األمور 

من ذكر ما هو دون ذلك، فكيف واملنصوص عنه موافق للمنصوص يف التوراة، فإنك جتد 

  (1) ر يف التوراة..(عامة ما جاء به الكتاب واألحاديث يف الصفات موافقا  مطابقا  ملا ذك

كان يف إمكانه أن يقول هنا أيضا: لو أن هذه األعياد حمرمة ومبتدعة لنبه القرآن  

عليها، وحذر منها.. لكن بام أنه مل يفعل، فال حرج فيها.. لكنه مل يفعل، ألن دينه يبنيه عىل  

 مزاجه ال عىل ما تقتضيه احلقائق التي تنطق هبا النصوص املقدسة.

 فهل استدل بغري هذا؟ :قال القايض 

: من أراد أن يتالعب بالنصوص يمكنه أن جيد ما يشاء من األهواء التي  قال احلنبيل 

يسميها أدلة.. وقد كان ابن تيمية يستعمل الكثري منها كلام أعوزته احلاجة، ومن ذلك  

ال    اعتباره للسلف، وأهنم هم املمثلون الوحيدون للدين، فام فعلوه هو الرشيعة، وما تركوه 

حظ له من الرشيعة حتى لو دلت عليه كل األدلة، وقد قال يبني ذلك: )ما حيدثه بعض  

.  .، وتعظيام  وإما حمبة للنبي  ،الناس ـ إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم 

فإن هذا مل يفعله السلف، مع قيام املقتيض له وعدم املانع منه لو كان خريا . ولو كان هذا  

ا، أو راجحا  لكان السلف أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول اهلل   وتعظيام     خريا  حمض 

 
 . 90 -7/86( درء التعارض 1)
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 (1) له منا، وهم عىل اخلري أحرص(

لسلف أكثر تعظيام للرسول  من أخرب ابن تيمية أن ا  – سيدي القايض    – ولست أدري  

   من اخللف، مع قيام النصوص الكثرية التي ذكرناها لك، والتي جتعل ذلك لألمة مجيعا

 وليس لزمن دون زمن. 

تقترص عىل   – كام يمثلها السلف يف تصوره  -  ثم راح يبني أن العالقة برسول اهلل 

وطاعته واتباع أمره، وإحياء   العمل بالرشيعة، فقال: )وإنام كامل حمبته وتعظيمه يف متابعته

سنته باطنا  وظاهرا ، ونرش ما ُبِعث به، واجلهاد عىل ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه  

  (2)طريقة السابقني األولني، من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان(

ينا  وأحي ولسنا ندري العالقة بني هذا وذاك.. وهل أننا إذا عظمنا رسول اهلل 

املناسبات املختلفة املرتبطة به نكون قد قرصنا يف العمل بسنته، أم أن الكامل هو اجلمع بينها  

 مجيعا؟

وحتى لو فرضنا أن األمة قرصت يف سنته، فام املانع أن تكون هذه املناسبات وسيلة  

 لربطها بنبيها، ومن ثم ربطها بدينها؟

أدلتكم عىل مرشوعية إحياء هذه  : وعيت هذا.. ولكني أريد قال القايض 

 املناسبات.. 

تدخل يف صميم الفطرة اإلنسانية،   – سيدي القايض  –: هذه املناسبات قال احلنبيل 

واإلسالم دين الفطرة، ومل تأت أي رشيعة منه تناقضها، وهلذا نجد النصوص القرآنية تعطي  

بركة وفضل شهر   قيمة للزمن الذي حدثت فيه األحداث العظيمة، ومن ذلك ما ورد يف

ى لِلنَّاِس  ﴿رمضان، والتي عرب عنها قوله تعاىل:  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهد 

 
 (123/ 2( اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )1)

 (124/ 2( اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )2)
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ْهَر َفْلَيُصْمهُ   [ 185]البقرة:   ﴾ َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

ة القدر، وارتباطها بزمن نزول القرآن الكريم،  ومنه ما ورد يف الربكة النازلة يف ليل 

ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر ) ﴿فقد قال تعاىل:  ( َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ  2( َوَما َأْدَراَك َما َليَْلُة اْلَقْدِر ) 1إِنَّ

 [ 3  -   1]القدر:   ﴾ ِمْن َأْلِف َشْهرٍ 

وهكذا نجد يف السنة النبوية الرشيفة تعظيمها لأليام التي حصلت فيها األحداث  

قال: )خري يوم   العظيمة، ومن ذلك ما رواه مسلم يف فضل يوم اجلمعة عن رسول اهلل 

 طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه ُخلِق آدم وفيه ُأدخل اجلنّة( 

هلي املبارك الذي حصل فيها؛ فلامذا  فإذا كان املنشأ يف تقديس األّيام يعود للحدث اإل 

يوما  مباركا  يستحق التقديس ويكون اإلحتفال به من هذا   ،ال يكون يوم مولد النبّي 

 القبيل؟  

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى  ﴿خاصة وقد ورد األمر اإلهلي بالتذكري بأيام اهلل، قال تعاىل: 

اِم اهللَِّ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر  بِآَياتِنَا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُّ  ْرُهْم بَِأيَّ ُلاَمِت إِىَل النُّوِر َوَذكِّ

 [ 5]إبراهيم:  ﴾ َشُكوٍر 

( قد ُأطلقت يف اآلية الكريمة  إالّ أّن )أّيام اهللّ  أّن كّل األّيام هي أّيام اهللّ  (1)ومن املتيّقن 

هي مجيع األّيام العظيمة يف تاريخ   ا وأمهيتها، فأّيام اهللّ عيل أّيام خاّصة، للداللة عيل عظمته

اإلنسانية. فكّل يوم سطعت فيه األوامر اإلهلّية وجعلت بقية األُمور تابعة هلا، هي من أّيام  

، وكّل يوم يفتح فيه فصل جديد من حياة النّاس فيه درس وعربة، أو ظهور نبّي فيه، أو  اهللّ

 كّل طاٍغ ـ وحموه من املوجود فهو من أّيام اهللّ. سقوط جّبار وفرعون ـ أو 

، إذ ال خيتّص ذلك  أمر مطلوب وحمبوب عند اهللّ ومعني ذلك أّن التذكري بأّيام اهللّ

 
بدعة أم من صميم الدين؟[ للشيخ حسني أنصاريان،   ( اقتبسنا الكالم الوارد هنا من مقال بعنوان ]اإلحتفال بمولد النبي1)

 بترصف.
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يف املجتمعات    ألن احلوادث الكربي )أّيام اهللّ( هي مصاديق لفاعلية سنن اهللّ   ،بمويس وُأّمته

 ، وجانبا  من تبليغه وتربيته ألُّمته.  البرشية، لذا يكون التذكري هبا من مهامت الرسول 

العظيمة كيفام اّتفق، وإّنام التذكري كان مطلوبا    ومل يكن التذكري والوعظ هنا بأّيام اهللّ 

بالرتغيب والرتهيب،   معروفة يف حوادثها. ومعني اآلية: ِعظهم يا رسول اهللّ  بأّيام

عليهم، وعيل َمن كان قبلهم ممّن آمن بالرسل فيام سلف   فالرتغيب أن يذّكرهم بام أنعم اهللّ

يف حّق    من األّيام املقرونة باحلوادث العظيمة مثل ما نزل بعاد وثمود وغريهم. وأن أّيام اهللّ 

منها أّيام حمنة وبالء، ومنها أيام نعمة وانتصار. وقد ذكر القرآن الكريم بأّن العّلة من  مويس  

وراء التذكري هبذه األيام لغرض كوهنا دروسا  وآيات لكل صبار شكور.. فهي ذات نتائج 

إجيابية وتربوية يف طريق إجياد أناس صابرين وشكورين، فبهم تنجح االُمة وتنترص عيل  

 بتطبيق الرسالة اإلهلية بشكل صحيح.  أعدائها وتفوز

واألُمة اإلسالمية يف تارخيها، قد مّرت بحوادث ووقائع كربي، كانت حمالًّ للعربة  

يف حياة املسلمني   واإلّتعاظ، فمنها أّيام نعمة، ومنها أّيام حمنة وبالء، ويوم والدة النبّي 

عيل املسلمني فقط، وإّنام عيل اإلنسانية  هبا ال  ُيعد حدثا  عظيام  ومن األّيام التي أنعم اهللّ 

مجعاء، كباقي األّيام التي تكون موردا  للتذكري، فيأت اإلحتفال كمامرسة عبادية ومصداقا   

 هبا علينا وتطبيقا  ملضمون اآلية الكريمة.  لذكر النعم التي منَّ اهللّ 

عىل    – ما  مهاّم  ومباركا   وقد أشار القرآن الكريم إىل كون يوم الوالدة يف حياة األنبياء يو

عكس ما يورد ابن تيمية وأتباعه الذين يقللون من شأنه، ويعتربون انتصارات املسلمني يف  

َوَساَلٌم َعَلْيِه َيْوَم  ﴿عيل نبّيه حييي يف هذا اليوم، فقال:  فقد سّلم اهللّ   -غزواهتم أفضل منه 

[، ونبّينا أفضل األنبياء، فالبّد أن يكون يوم  15]مريم:    ﴾ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا 

والدته أرشف من يوم والدة غريه من األنبياء، والتذكري به يكون أكرب حجام  وعطاء  من  

 به عيل البرشية بخاتم األنبياء عيل اإلطالق.  التذكري بوالدة غريه، فإّنه اليوم الذي أنعم اهللّ 
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ففي    ،أمهية وعظمة اليوم الذي ولد فيه رسول اهلل  بل قد ورد يف النصوص ما يبني  

سئل   :احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه يف باب الصيام عن أيب قتادة األنصاري قال 

عن صوم يوم االثنني فقال: )ذلك يوم ولدت فيه، وأنزل عيّل فيه(، فهذا   رسول اهلل 

 ونبئ فيه.   كان يصوم يوم االثنني ألنه ولد فيه  احلديث يدل عىل أنه 

رأى أخاه أبا هلب بعد موته يف النوم،   أن العباس عم النبي  (1)وقد روى املحدثون

فقال له: ما حالك؟ فقال: يف النار إال أنه خفف عني كل ليلة اثنني، وأسقى من بني إصبعّي  

وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عند ما برّشتني   -وأشار لرأيس إصبعيه  - هاتني ماء  بقدر هذا

 وبإرضاعها له. ة حممد بوالد

فإذا كان أبو هلب الكافر الذي نزل القرآن بذّمه جوزي يف النار لفرحه ليلة مولد   

ببرشه بمولده وبذل ما تصل إليه قدرته يف   فام حال املسلم املوّحد من أمة حممد  حممد 

 حمبته؟ لعمري إنام يكون جزاؤه من اهلل الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. 

 وقد أنشد احلافظ شمس الدين حممد بن نارص الدين الدمشقي:

   إذا كان هذا كافٌر جاء ذّمه

   دائام   االثنني  يوم  يف  أّنه أتى

 عمره كان الذي بالعبد الّظنّ  فام

 خمّلدا  اجلحيم  يف يداه  وتّبت   

 بأمحدا  بالرّسور عنه خيّفف  

 ا موحد ومات مرسورا   بأمحد  

وقال العالمة احلافظ شمس الدين بن اجلزري يف )عرف التعريف باملولد الرشيف(  

بعد ذكره قصة أيب هلب مع ثويبة: )فإذا كان هذا أبو هلب الكافر الذي نزل القرآن بذمه  

يرس    ،فام حال املسلم املوحد من أمته عليه السالم  جوزي يف النار بفرحه ليلة مولد النبي 

؟ لعمري إنام يكون جزاؤه من اهلل  ما تصل إليه قدرته يف حمبته  ويفرح بمولده ويبذل

 
 ( واحلافظ البيهقي يف )الدالئل(478/  7( ورواه عبد الرزاق الصنعاين يف )املصنف 1)
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  (1)الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم(

فلم نسمع بأحد منهم   ،كانت يف زمن كله صحابة -سيدي القايض  –وهذه الرؤيا 

ومل ينكرها أحد   ،بل يعترب هذا إمجاعا سكوتيا عىل كل ما فيها  ، قال: إهنا أضغاث أحالم

منهم بعد وفاته، وقد تداوهلا التابعون بالقبول واالستحسان ومل نسمع بأحد منهم اعرتض  

 . عليها إىل يومنا هذا

وأما من قال: إن الرائي واملخرب هو العباس يف حال الكفر، والكفار ال تسمع  

فإن هذا قول مردود، ذلك ألنه مل يقل أحد إن الرؤيا من باب    ،شهادهتم وال تقبل أخبارهم 

بل ذكر اهلل تعاىل يف   ، وإنام هي بشارة ال غري فال يشرتط فيها دين وال إيامن ،الشهادة مطلقا 

القرآن معجزة يوسف عليه السالم عن رؤيا ملك مرص وهو وثني ال يعرف دينا سامويا  

املنامية من دالئل نبوة يوسف عليه السالم وفضله   ومع ذلك جعل اهلل تعاىل رؤيته  ،مطلقا 

وقرهنا بقصته، ولو كان ذلك ال يدل عىل يشء ملا ذكرها اهلل تعاىل ألهنا رؤيا مرشك وثني ال  

 فائدة فيها ال يف التأييد وال يف اإلنكار.

باإلضافة إىل هذا، فإن هذا القول يدل عىل عدم املعرفة بعلم احلديث إذا املقرر يف  

  ، طلح أن الصحايب أو غريه إذا حتمل احلديث يف حال كفره ثم روى ذلك بعد إسالمهاملص

وانظر أمثلة ذلك يف كتب املصطلح لتعرف بعد صاحب هذا   ،وعمل به ،أخذ ذلك عنه

 .(2) وإنام اهلوى هو الذي محل املعرتض عىل الدخول فيام ال يتقنه ، القول عن العلم

 إيل، وقال: ما تقول؟  القايض التفت 

: ال أجد ما أقول لك سيدي القايض إال أن ابن تيمية استعمل كل الوسائل التي  قلت

حيرم هبا األمة من إحياء مثل هذه املناسبات العظيمة والفرح فيها بفضل اهلل تعاىل، كام قال  

 
 ( 366/ 1( انظر: سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)

 .43( النجوم الزاهرة يف جواز االحتفال بمولد سيد الدنيا واآلخرة لفضيلة الشيخ أمحد عبد الباقي، 2)
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[، فاهلل تعاىل أمرنا أن   58 :] يونس  ﴾ ُقْل بَِفْضِل اهلل َوبَِرمْحَتِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرُحوْا  ﴿ تعاىل: 

  ﴾ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحَة  لِْلَعاملَنَِي ﴿كام قال تعاىل:  ، أعظم رمحة  نفرح بالرمحة، والنبي 

  ، ([، ويؤيد هذا تفسري ابن عباس لآلية، فقد قال فيها: )فضل اهلل العلم 107]األنبياء )

ولكنه    ،وعند كل فضل   ، ويف كل نعمةمطلوب يف كل وقت    (، فالفرح به  ورمحته حممد  

 يتأكد يف كل يوم اثنني، ويف كل عام يف شهر ربيع األول لقوة املناسبة ومالحظة الوقت. 

وقد عجبت البن تيمية إذ يعترب اختالف الناس يف يوم مولده من مربرات عدم  

قد تالفت  مع أن هذا ال قيمة له، فلكل قوم أن حيتفلوا باليوم الذي يرونه، و (1) االحتفال

 . هذا حني جعلت من كل شهر ربيع األول عيدا لرسوهلا  - بحمد اهلل  – األمة 

 

 نصب العداوة آلل رسول اهلل  رابعا ـ  

بعد أن ساق العلامء ما ساقوا من البينات والشواهد عىل حماولة ابن تيمية قطع كل  

حتى لو   ما متارسه األمة من ممارسات يقتضيها ارتباطها الروحي والوجداين مع رسوهلا 

، وقال: بعد أن تبني  امليالين  تقدم  دلت عليها الفطرة الصافية، والرشيعة النقية اخلالصة، 

من خالل الدليل الثالث موقف ابن تيمية املتشدد من كل ما اتفق    –يض  سيدي القا   –لكم  

عليه العقالء وأصحاب املواجيد الرفيعة من سلوكات وممارسات دلت عليها النصوص  

املقدسة، ودلت عليها قبل ذلك العقول السليمة والفطر الطاهرة.. سنبني لك يف هذا الدليل  

، حتى ال   يلة ليقطع األمة عن آل بيت نبيها كيف استعمل ابن تيمية كل ما أوت من ح

تبقى صلة بينهام إال تلك املودة الفارغة اململوءة باملشاعر اجلوفاء التي هي أقرب إىل البغض  

 منها إىل املودة. 

 
 (: مع اختالف الناس يف مولده..123/ 2( يقول ابن تيمية يف: اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )1)
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 : هال وضحت أكثر..  قال القايض 

أننا لو تدبرنا القرآن الكريم، وتدبرنا حديثه   –سيدي القايض  –: اعلم قال امليالين

ن األنبياء عليهم الصالة والسالم، لوجدنا أن اهلل سبحانه وتعاىل يعطي أمهية خاصة لذرية  ع

األنبياء عليهم الصالة والسالم، ويبني أن هلم مكانة كبرية ال من اجلانب العاطفي فقط،  

وإنام من جانب العميل أيضا، باعتبار أن هلم اصطفاء خاصا، ودورا مهام يف الرسالة وحفظها  

 ء بمقتضياهتا. والوفا 

ا َوآَل   ﴿وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل سنته يف ذلك، فقال:  إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوح 

ة  َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ 33إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملَنَِي ) يَّ ]آل   ﴾ ( ُذرِّ

 [ 34، 33عمران: 

 عند تسميته لألنبياء عليهم الصالة والسالم املذكورين يف القرآن  ومثلها قوهلا تعاىل

ُتنَا آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك َحكِيٌم  ﴿الكريم:  َوتِْلَك ُحجَّ

تِِه َداُووَد  ( َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكالًّ َهَدْينَا وَ 83َعلِيٌم )  يَّ ا َهَدْينَا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ ُنوح 

ا َوحَيَْيى  84َوُسَلْياَمَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننَِي ) ( َوَزَكِريَّ

نَي ) احِلِ ْلنَا َعىَل  ( َوإِْساَمِعيَل َواْلَيَسَع وَ 85َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّ ُيوُنَس َوُلوط ا َوُكالًّ َفضَّ

اٍط ُمْسَتِقيٍم  86اْلَعاملَنَِي )  اهِتِْم َوإِْخَواهِنِْم َواْجَتَبْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إىَِل رِصَ يَّ ( َوِمْن آَبائِِهْم َوُذرِّ

 [  87  -  83]األنعام:   ﴾ (87)

يعا، وتبني أن االجتباء  فهذه اآليات الكريمة توضح الصالت النبسية بني األنبياء مج 

 اإلهلي شملهم هبذا الشكل، وال راد الجتباء اهلل. 

ومل يكتف القرآن الكريم هبذا التعميم، بل ذكر تفاصيل كثرية تدل عليه، حتى  

يرتسخ يف األذهان أن اصطفاء األنبياء فضل إهلي باعتباره استمرارا للنهج الرسايل وتوحيدا  

 واملناهج. ملسريته حتى ال تنحرف به الطرق 
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ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل إبراهيم عليهم السالم يف  

َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجَعْلنَا    ﴿ آيات متعددة، كقوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:  

َة َواْلكَِتاَب َوآَتْينَاُه َأْجَرُه يِف   ِه النُُّبوَّ
تِ يَّ نَي  يِف ُذرِّ احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ ]العنكبوت:    ﴾ الدُّ

27 ] 

بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السالم نفسه دعا اهلل أن يكون اخلط  

َُّهنَّ َقاَل إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس  ﴿ الرسايل ممتدا يف ذريته، فقال:   ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُّ

تِي َقاَل اَل َينَاُل عَ  يَّ ا َقاَل َوِمْن ُذرِّ  [  124]البقرة:   ﴾ ْهِدي الظَّاملنَِِي إَِمام 

َناُه ﴿وقد رصح  القرآن الكريم بانقسام ذريته إىل حمسن وظامل يف قوله تعاىل:  ْ َوَبرشَّ

نَي )  احِلِ تِِهاَم حُمِْسٌن 112بِإِْسَحاَق َنبِيًّا ِمَن الصَّ يَّ َوَظامِلٌ  ( َوَباَرْكنَا َعَلْيِه َوَعىَل إِْسَحاَق َوِمْن ُذرِّ

 [ 113، 112]الصافات:   ﴾لِنَْفِسِه ُمبِنيٌ 

َوَجَعَلَها َكلَِمة  َباِقَية  يِف َعِقبِِه   ﴿بل إن اهلل تعاىل رصح بأن األمر باق يف عقبه، فقال: 

 [ 28]الزخرف:   ﴾ َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 

أئمة  كام سأل ربه أن جيعل ذريته  –بل إن اهلل تعاىل ذكر أن إبراهيم عليه السالم 

عىل لسان إبراهيم عليه   –سأله أيضا أن يوفق الناس ملودهتم واالقتداء هبم، فقال  - للناس 

نَا لُِيِقيُموا  ﴿: - السالم  ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك املَُْحرَّ يَّ نَا إِينِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ َربَّ

اَلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدة  ِمنَ    ﴾ النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  الصَّ

 [  37]إبراهيم:  

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل موسى وآل هارون عليهم  

 آَيَة ُمْلكِِه َأْن  َوَقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ  ﴿السالم، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف قصة طالوت: 

ِمُلُه املاََْل  ينٌَة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة مِمَّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتْ
ئَِكُة إِنَّ  َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِ

 [ 248]البقرة:   ﴾يِف َذلَِك آَلَية  َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 
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ختار هارون أخا موسى عليه السالم ليكون معينا له ووزيرا  بل إننا نجد أن اهلل تعاىل ا

ا   ﴿بناء عىل طلب موسى، فقال:  َتاَب َوَجَعْلنَا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزير 
َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكِ

 [ 35]الفرقان:   ﴾

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل يعقوب عليهم السالم، وهم  

كانوا جزءا من آل إبراهيم، لكن القرآن خصهم بالذكر عند احلديث عن يوسف بن  وإن 

َوَكَذلَِك جَيَْتبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث  ﴿يعقوب عليهام السالم يف قوله تعاىل:  

ََّها َعىَل  مُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعىَل آِل َيْعُقوَب َكاَم َأمَت
َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك  َوُيتِ

 [  6]يوسف:  ﴾ َعلِيٌم َحكِيمٌ 

وذكرهم عند احلديث عن زكريا عليه السالم حينام دعا اهلل عز وجل وطلب الذرية  

اْجَعْلُه َربِّ  ( َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب وَ 5َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا ) ﴿الصاحلة، فقال: 

 [ 6، 5]مريم:   ﴾َرِضيًّا 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل داود عليهم السالم، والذين   

ُكوُر  ﴿ورد ذكرهم يف قوله تعاىل:  ا َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ ]سبأ:   ﴾اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكر 

  ﴾ َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُوودَ ﴿ن ورث داود، فقال: [، وقد بني القرآن الكريم أن سليام13

 [  16]النمل: 

وهكذا نجد حديث اهلل عن اصطفائه آلل بيت أنبيائه، وإعطائهم مكانة خاصة،  

أوىل بذلك منهم، إن مل يكن نظريا هلم فيه، وقد قال تعاىل   وهي سنته فيهم، ورسول اهلل 

ُس ﴿ عنه:  ا ِمَن الرُّ بُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِيَلَّ  ُقْل َما ُكنُْت بِْدع  ِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َواَل بُِكْم إِْن َأتَّ

 [ 9]األحقاف:  ﴾ َوَما َأَنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبِنيٌ 

. فنحن  .: اآليات واضحة فيام ذكرت.. لكن ما عالقة هذا بام نحن فيهقال القايض 

 . نتحدث عن ابن تيمية واهتامكم له بنصب العداوة آلل بيت النبي 
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. فقد راح ابن تيمية بسبب نصبه  .: ما ذكرته لك يصب فيام نحن فيه قال امليالين

أن كل ما ذكره القرآن الكريم من ذلك    - قصد أو مل يقصد  –يعترب    العداء آلل بيت النبي  

سول عىل غريهم أثر من آثار اجلاهلية يف تقديم أهل  غري صحيح، فقد ذكر أن تقديم آل الر

بطريقته اخلاصة يف   – بيت الرؤساء، وقد نص عىل ذلك بقوله يف )منهاج السنة( بقوله 

)وإنام قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحق بالوالية.   : -التحايل  

اء، وكذلك الفرس يقدمون أهل  لكون العرب كانت يف جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤس

بيت امللك، فنقل عمن نقل عنه كالم يشري به إىل هذا، كام نقل عن أيب سفيان، وصاحب  

هذا الرأي مل يكن له غرض يف عيل، بل كان العباس عنده بحكم رأيه أوىل من عيل، وإن قدر  

د أن جيمع بني  أنه رجح عليا، فلعلمه بأن اإلسالم يقدم اإليامن والتقوى عىل النسب، فأرا

  (1) حكم اجلاهلية واإلسالم(

وهذا نص واضح يف اعتقاد ابن تيمية يف كون تقديم آل بيت النبوة عىل غريهم أثر  

 من آثار اجلاهلية. 

: بغض النظر عام ذكره ابن تيمية يف هذا، هل يمكنك أن تفرس لعقيل رس  قال القايض

 تقديم اهلل لذرية من اصطفاهم من أنبيائه ورسله؟  

 : لذلك سببان كالمها يدل عليه العقل والنقل. ال امليالينق

 : فهات السبب األول. قال القايض 

: السبب األول سيدي القايض هو نفس الرس الذي بسببه رفض إبليس  قال امليالين

السجود آلدم عليه السالم، وهو أن األمم قد ختضع ألنبيائها بدافع املعجزات التي ظهرت  

رفض أن ختضع لقرابتهم من بعدهم حسدا وبغيا، كام ذكر القرآن  عىل أيدهيم، ولكنها ت 

َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعىَل َما آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَتْينَا آَل إِْبَراِهيَم   ﴿الكريم ذلك، فقال: 

 
 ( 455/ 6( منهاج السنة النبوية )1)
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يام  )
ا َعظِ ْكَمَة َوآَتْينَاُهْم ُمْلك  َمَن بِِه َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكَفى  ( َفِمنُْهْم َمْن آ 54اْلكَِتاَب َواحْلِ

ا )   [ 55، 54]النساء:  ﴾ (55بَِجَهنََّم َسِعري 

 : وعيت هذا.. فام السبب الثاين؟ قال القايض 

: السبب الثاين تدل عليه الفطرة، فإنه ال شك أن أقرب الناس متثيال  قال امليالين

لألنبياء واقتداء هبم وعلام بأحواهلم هم أهلوهم الذين عاشوا معهم، وهذا متوفر ألهل  

ومن ثم األخذ عنهم بصفة مبارشة، ومن ثم   ،  بيت النبوة بحكم تربيتهم يف بيت النبي 

 صدر متاما . انتقال العلم بينهم بالتوايل من امل

وأنت ترى سيدي القايض أن الصانع احلريف اليدوي املاهر ينقل رس صنعته ومهارته  

تلك إلی ابنه وحفيده.. والريايض البارع هو يف الغالب ابن ريايض بارع.. والسيايس  

احلاذق نجده قد تربی ونقل عن والدة نفس املهارة.. حتى الساحر واحلاوي ينقل رس مهنته  

، وباملثل الطبيب احلاذق واملوسقي املبدع والعامل الباحث...فهل هناك شك  تلك عن أبيه

إذن يف منطقية انتقال العلم بكاملة ومتامه من األجداد إلی األبناء وإلی األحفاد.. هل هناك  

شك بعد هذا يف توفر هذا الرشط وتلك الصفة فيهم، وأهنم األولی هبا بتاممها عقليا  ومنطقيا   

 من غريهم ممن مل يرتبی يف بيت النبوة والرسالة والعلم.    وبدهييا  أكثر 

وهو جدهم األعظم فأصله    أال يكفی آل البيت رشفا وفضال أهنم من أرسة النبي  

  ، رسهتم ومنبته منبتهم.. فهم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامءأأصلهم وأرسته 

ق ويعقوب واألسباط ويوسف  وهم ُذرية بعضها من بعض كام كان نوح وإبراهيم وإسحا 

 وموسی وهارون وعيسی عليهم السالم... 

. ولكنه ال يكفي الهتام ابن تيمية بالنصب.. أريد أدلة  . : وعيت هذاقال القايض

 أقوى. 

: لك ذلك سيدي القايض.. وقد حرضنا لك أربعة شواهد تبني لك مدى  قال امليالين
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 . ت النبي النصب والعداوة التي يكنها ابن تيمية جتاه آل بي

 : فام أوهلا، وما وجه االستدالل به؟ قال القايض 

: أوهلا هو نرصة ابن تيمية للنواصب، ودفاعه عنهم، وحرصه عىل  قال امليالين

تربئتهم، وبيان فضلهم.. وال يمكن أن يفعل ذلك إال من حيمل نصبا وعداوة.. فصديق  

 العدو عدو باتفاق العقالء. 

 لثاين؟: صحيح ذلك.. فام اقال القايض 

:  الثاين هو تلقني ابن تيمية للنواصب كيفية مواجهة املوالني آلل البيت،  قال امليالين 

ومناظرهتم.. فهو مل يكتف بمواالة النواصب، بل راح يلقنهم احلجج التي يواجهون هبا  

 خصومهم. 

 : فام الثالث؟قال القايض 

 فضلهم من أحاديث. : الثالث هو إنكاره ومتييعه ملا ورد يف قال امليالين

 : فام الرابع؟قال القايض 

 : الرابع هو استعامله كل الوسائل للتنقيص منهم وجترحيهم. قال امليالين

: وعيت هذا.. وما ذكرته من الشواهد قوي.. ولكني أريد إثباتات  قال القايض 

 يفعل. وبينات تؤكد يل صدق ما تدعونه، وإياكم أن تقولوه ما مل يقل، أو تدعوا عليه بام مل  

: لك ذلك سيدي.. ونعوذ باهلل أن نقوله ما مل يقل، أو ندعي عليه بام مل  قال امليالين

 يفعل. 

 نرصة النواصب ـ    1

 : فهات الشاهد األول. قال القايض 

، وقال: الشاهد األول هو موقف ابن تيمية ومدرسته من النواصب الذين  احلنبيل قام  

، فقد كان يستعمل يف الدفاع عنهم كل ما يمتلك من قدرة  أعلنوا عداوهتم آلل بيت النبي  
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عىل اجلدل، يكافح عنهم، وخيتلق هلم األعذار، ويربر عداءهم ألهل البيت، ويكذب  

ن الصحابة والتابعني، ويكذب ألجلهم  وأئمة السلف م ألجلهم أحاديث الرسول 

حقائق التاريخ التي تواتر نقلها وأمجع عليها أهل العلم قاطبة، ويزور ألجلهم حقائق  

 أخرى بأسلوب يتنزه عنه العلامء، بل حتى العوام والبسطاء.. 

 : كل ما ذكرت دعاوى حتتاج إىل بينات. قال القايض 

 منها.  بثالثة عد، ولكني سأكتفي : البينات عىل هذا أكثر من أن تقال احلنبيل 

 : األوىل   البينة 

 . البينة األوىل: فهات قال القايض 

سيدي القايض هي أن ابن تيمية مع كونه ينتمي إىل مذهب  البينة األوىل    :قال احلنبيل 

اإلمام أمحد بن حنبل، ويعتربه إماما للسنة، ويثني عليه كثريا، إال أنه خيالفه يف موقفه من  

شديدا، فقد كان اإلمام أمحد جماهرا  بفضائل أهل البيت، وخصوصا النواصب خالفا 

 إمامهم عيل بن أيب طالب، ويدل عىل ذلك نقله من فضائل عيل يف كتابه )فضائل الصحابة( 

وقد حدث حممد بن منصور الطويس قال: كنّا عند أمحد بن حنبل فقال له رجل: يا  

ى أّن عليا  قال: )أنا قسيم النار(؟ فقال: وما  أبا عبد اهلل، ما تقول يف هذا احلديث الذي يرو

قال لعيل: )الحيبّك إالّ مؤمن وال يبغضك إالّ   تنكرون من ذا؟ أليس روينا أّن النبي 

منافق(؟ قلنا: بىل. قال: فأين املؤمن؟ قلنا: يف اجلنة. قال: وأين املنافق؟ قلنا: يف النار، قال:  

فعيلٌّ قسيم النار 
(1). 

وقال أيضا : سمعت أمحد بن حنبل يقول: )ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل  

 )(2)  من الفضائل ما جاء لعيل 

 
 . 1/320( طبقات احلنابلة:1)
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وكان موقف اإلمام أمحد واضحا من النواصب الذين بارزوا اإلمام عليا املحاربة،  

وقد حدث عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال: سألت أيب فقلت: ما تقول يف عيل ومعاوية؟  

م قال:إيش أقول فيهام؟إّن عليا  كان كثري األعداء، ففتش أعداؤه له عيبا  فلم جيدوا،  فأطرق ث

 .(1)فجاءوا إىل رجل قد حاربه وقاتله فأطَروه كيادا  منهم له

وقد علق ابن حجر عىل هذه الرواية بقوله: )فأشار هبذا إىل ما اختلقوه ملعاوية من  

معاوية أحاديث كثرية لكن ليس فيها ما يصّح   الفضائل ممّا ال أصل له، وقد ورد يف فضائل

  (2)من طريق اإلسناد، وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغريمها(

: مل أفهم ما تقول.. هل تعني أن البن تيمية سلفا آخر يف هذا غري اإلمام  قال القايض

 أمحد؟

هتمة التجسيم  مثلام ذكرنا يف  –: أجل سيدي القايض، فقد كان احلنابلة قال احلنبيل 

. وهم الذين يمثلهم  .عىل صنفني: أحدمها يميل إىل التجسيم والنصب والرصاع والفتنة  –

ابن تيمية، ويدافع عنهم.. والثاين: هم من ينتمي إليهم الكثري من احلنابلة، وأزعم أين واحد  

ن معه  منهم، ولدينا من الروايات عن اإلمام أمحد عىل أنه كان يف صفنا، وأن ابن تيمية وم

 من النواصب انشقوا عن املنهج الصحيح الذي سنه اإلمام أمحد. 

وكدليل عىل ذلك سيدي ما رواه ابن أيب يعىل عن دويزة احلميص قال: دخلت عىل  

أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل حني أظهر الرتبيع لعيل، فقلت: يا أبا عبد اهلل إّن هذا لطعن عىل  

نحن وحرب القوم وذكرها. فقلت: أصلحك اهلل إّنام   طلحة والزبري. فقال: بئسام قلت، وما 

ذكرناها حني رّبعت بعيل، وأوجبت له اخلالفة، وما جيب لألئمة قبله، فقال يل: وما يمنعني  

من ذلك؟ قال: قلت: حديث ابن عمر؟ فقال يل: عمر خري من ابنه. قد ريض عليا  للخالفة  

 
 .. 2/24( املوضوعات البن اجلوزي: 1)
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لب قد سّمى نفسه أمري املؤمنني، فأقول  عىل املسلمني، وأدخله يف الشورى، وعيل بن أيب طا 

 .(1) أنا: ليس للمؤمنني بأمري؟! فانرصفت عنه

انظر سيدي القايض كيف استغرب هذا الراوية أن يعترب أمحد اإلمام عليا خليفة من  

خلفاء املسلمني.. وهو ليس وحيدا يف ذلك، فقد كان للكثري من احلنابلة هذه الرؤية التي  

د طينها بلة، وقد قال ابن اجلوزي احلنبيل منكرا عىل احلنابلة هذا  شجعها ابن تيمية، وزا

االنشقاق الذي قاموا به عىل اإلمام أمحد: )إياكم أن تبتدعوا يف مذهبه ما ليس منه، ثم قلتم  

يف االحاديث، حتمل عىل ظاهرها وظاهر القدم اجلارحة، فإنه ملا قيل يف عيسى قرأ  

حد، إنام محلكم إياها عىل الظاهر قبيح، فال تدخلوا  االحاديث ونسكت، ما أنكر عليكم أ 

يف مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه. ولقد كسيتم هذا املذهب شينا قبيحا  

حتى صار ال يقال حنبيل إال جمسم، ثم زينتم مذهبكم أيضا بالعصبية ليزيد بن معاوية، ولقد  

مد التميمي يقول يف بعض أئمتكم:  علمتم أن صاحب املذهب أجاز لعنته، وقد كان أبو حم

  (2)لقد شان املذهب شينا قبيحا ال يغسل إىل يوم القيامة(

 : إن استيعاب هذه القضية من الناحية القضائية يستدعي توضيحا أكثر. قال القايض 

. أنت تعلم أن العادة فيمن ينتمي إىل جهة أو يعظمها  . : ال بأس سيديقال احلنبيل 

 آراءها وحيرتمها حتى لو خرج عنها يف بعض املسائل.أن يلتزم 

 : ذلك صحيح. قال القايض 

: لكن ابن تيمية مل يفعل هذا.. فقد انحاز انحيازا كليا للمنحرفني عن  قال احلنبيل 

إمامه، بل لو طبقنا عليه املقاييس التي يطبقها عىل أعدائه جلعلنا إمامه يف زمرهتم.. ذلك أنه  

 شديدا إىل النواصب من احلنابلة وأهل احلديث، كام يميل إىل املجسمة منهم.كان يميل ميال  

 
 . 1/393( طبقات احلنابلة:1)
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وإن أذنت يل سيدي القايض سأرضب لك مثالني عىل ذلك.. يعتربمها ابن تيمية أئمة  

 من أئمة الدين.. 

 : هات األول. قال القايض 

ان  هو الربهباري، وهو رجل من كبار احلنابلة وقد ك (1) : املثال األولقال احلنبيل 

موقفا سلبيا من آل البيت، حتى أنه مل يكن يعترب اإلمام عليا خليفة من خلفاء  يقف 

املسلمني، وقد قال يف كتابه املسمى زورا وهبتانا )السنة(: )واجلامعة ما اجتمع عليه أصحاب  

، ومعنى هذا أن عيل بن أيب طالب ومن  (2) يف خالفة أيب بكر وعمر وعثامن( رسول اهلل 

دريني واملهاجرين واألنصار ليسوا عىل اجلامعة، بينام عد معاوية وفئته الباغية من  معه من الب

 أعاريب خلم وجذام هم اجلامعة بعد صلح احلسن. 

إىل قتل عثامن بن   وقال أيضا: )واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول اهلل  

رقت واتبعت الطمع  عفان وكان قتله أول الفرقة وأول االختالف فتحاربت األمة وتف 

كيف مل يستثن عليا  ومن معه من   –سيدي القايض  –انظر  (3) واألهواء وامليل للدنيا( 

البدريني واملهاجرين واألنصار!! وكانت األغلبية الساحقة من هؤالء مع عيل وهم اجلامعة  

 يومئٍذ وهم الفئة العادلة ال الباغية كام مل يستثن الربهباري املعتزلني من الصحابة أيضا .  

ر ونحوه وعندما  ثم نجد الربهباري بعد هذا يويص باآلثار وينسى مثل حديث عام

أحس بأن الناس سيتهمونه بالنصب إليراده من هذا التعصب ضد اإلمام عيل جاء بقاعدة  

،  (4)تسكت هؤالء، فقال: )واعلم إذا سمعت الرجل يقول: فالن ناصبي فاعلم أنه رافيض(

وهبذا يكون قد قطع الطريق عىل من تسول له نفسه أن يتهمه بالنصب.. وليته أخربنا عن  

 
 .املذهب احلنبيل نموذجا   -( هذا املثال والتعليقات عليه مقتبسة بترصف من كتاب: قراءة يف كتب العقائد 1)
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 سمعه يقول عن الرجل من أهل السنة: فالن رافيض، هل يكون القائل ناصبيا ؟الذي ن

وقال: )من وقف يف عثامن وعيل ومن قدم عليا  عىل عثامن فهو رافيض قد رفض  

  )!! (1)أصحاب رسول اهلل 

وهو هبذا يتهم عامر بن يارس وأبا ذر واملقداد وغريهم من الصحابة بأهنم روافض  

 ضيل عيل عىل أيب بكر وعمر فضال  عن عثامن.ألهنم كانوا يرون تف

 : وعيت هذا، فهات املثال الثاين. قال القايض 

، وهو أستاذ  (3)هو اخلالل احلنبيل صاحب كتاب السنة (2):  املثال الثاينقال احلنبيل 

ابن تيمية يف نرصه معاوية، فقد كان يروي املوضوعات واملناكري يف فضل معاوية، حتى أنه  

قوله: كنا عند األعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال   روى عن أحدهم

األعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يف حلمه، قال: ال واهلل بل يف عدله!!( مع أن  

هذه رواية مكذوبة، فاألعمش من شيعة الكوفة الذين كانوا يذمون معاوية ـ بل بعضهم  

الم، باإلضافة إىل أنه مل يدرك معاوية فقد ولد  يكفره ـ ولذلك، فإنه لن يقول مثل هذا الك

 بعد موت معاوية بسنة فكيف أدركه؟

كثريا  من اآلثار يف فضل معاوية، والتي تأثر هبا    - سيدي القايض    – لقد رسد اخلالل  

ابن تيمية بعد ذلك، كقوهلم: إن معاوية يشبه املهدي.. وأنه أفضل من عمر بن عبد العزيز..  

وأنه خال املؤمنني، وكاتب الوحي، وأنه أفضل من ستامئة من أمثال عمر بن عبد العزيز،  

يف اجلنة، وأنه يزاحم   ث سفرجالت ليلقى هبن النبي وأنه أحلم الناس، وأنه أعطى ثال

 عىل باب اجلنة...  النبي 

 
 .134( املصدر السابق ص1)
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وهكذا سيدي القايض نجد يف احلنابلة أمثال حممد بن عبد الواحد احلنبيل املعروف  

بغالم ثعلب الذي كان ال يبدأ درسه إال بعد قراءة جزء فيه األحاديث املوضوعة يف فضل  

 .(1) ن طالبه بقراءة ذلك اجلزء أوال  معاوية، فكان يلزم كل طالب م

 :  الثانية البينة  

 . البينة الثانية: وعيت هذا.. فهات قال القايض 

دفاعه الشديد عن النواصب الذين   –سيدي القايض  – البينة الثانية: قال احلنبيل 

بارزوا أهل البيت باملحاربة وخصوصا معاوية، بل حماولة إضفاء رشعية له ولترصفاته من  

األحاديث النبوية املطهرة مع أنه ال يصح يف فضائله وال حديث واحد، بل األحاديث  خالل  

 الصحيحة عىل ذمه، وبيان خطورته عىل اإلسالم املحمدي األصيل. 

وقد نقل ذلك احلافظ الذهبي عن إسامعيل بن راهويه الذي كان يقرن باإلمام  

 .  (2)أمحد

وثبت عن النسائي صاحب السنن، الذي طلب منه أهل دمشق أن يكتب يف فضائل  

 (3): )ال أشبع اهلل بطنه(معاوية فقال: ما أعرف له فضيلة إال قوله 

بل ثبت عن احلسن البرصي ما هو أكثر من ذلك، فقد قال: )أربع خصال كن يف  

هذه األمة بالسيف حتى أخذ   معاوية، لو مل يكن فيه إال واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه عىل 

يزيد   - األمر من غري مشورة، وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخدامه بعده ابنه 

  : سكريا مخريا يلبس احلرير ويرضب بالطنابري، وادعاؤه زيادا وقد قال رسول اهلل  -

من  )الولد للفراش وللعاهر احلجر(، وقتله حجر بن عدي وأصحاب حجر، فيا ويال له 

 
 (2/68( طبقات احلنابلة )1)
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 (1)حجر، ويا ويال له من حجر!!(

بل ثبت يف اآلثار الكثرية عن عيل وسائر أئمة أهل البيت وابن عباس وأيب ذر وعامر  

 وعبادة بن الصامت وغريهم يف طعن معاوية ما هو أكثر من ذلك بكثري.. 

ولكن ابن تيمية مل هيتم بذلك كله.. ومل يراعه.. مع أنه يزعم أنه يعظم السلف وأهل  

 يث، ويأخذ عنهم.. ولكنه ال يأخذ عنهم إال ما يشتهيه.. احلد

انظر إىل هذا الثناء الذي يثني به عىل معاوية وقارنه بام يقوله عن اإلمام عيل، لقد  

ال بيد وال بلسان، فإذا كان من هو   قال: )ومعاوية مل يعرف عنه قبل اإلسالم أذى للنبي 

، وصار ممن حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل  أعظم معاداة للنبي من معاوية قد حسن إسالمه 

. وكان من أحسن الناس سرية يف واليته، وهو  .ورسوله، فام املانع أن يكون معاوية كذلك؟

ممن حسن إسالمه، ولوال حماربته لعيل وتوليه امللك، مل يذكره أحد إال بخري، كام مل يذكر  

قد شهدوا مع النبي عدة غزوات،    - معاوية ونحوه    -أمثاله إال بخري. وهؤالء مسلمة الفتح  

كغزاة حنني والطائف وتبوك، فله من اإليامن باهلل ورسوله واجلهاد يف سبيله ما ألمثاله،  

فكيف يكون هؤالء كفارا وقد صاروا مؤمنني جماهدين متام سنة ثامن وتسع وعرش، وبعض  

  (2)سنة إحدى عرشة؟(

سلمني ملك خري من معاوية،  ويقول عن اغتصابه للخالفة: )فلم يكن من ملوك امل 

وال كان الناس يف زمان ملك من امللوك خريا منهم يف زمن معاوية إذا نسبت أيامه إىل أيام  

. عن قتادة قال لو أصبحتم يف مثل عمل  . من بعده.. وقد روى أبو بكر األثرم ورواه ابن بطة

قلتم هذا املهدي..  معاوية لقال أكثركم هذا املهدي.. وعن جماهد قال لو أدركتم معاوية ل

أبو هريرة املكتب قال: كنا عند األعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال األعمش:  

 
 . 384: 2، هتذيب تاريخ دمشق 487: 3( الكامل يف التاريخ 1)
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فكيف لو أدركتم معاوية قالوا: يف حلمة قال: ال واهلل بل يف عدله.. وقال عبد اهلل بن أمحد  

فرض   بن حنبل حدثني أيب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق قال ملا قدم معاوية

  (1)للناس عىل أعطيه آبائهم حتى انتهى اىل فأعطاين ثلثامئة درهم( 

ثم أخذ يسوق النصوص الكثرية عن سلفه وذكرهم لفضائل معاوية حماوال كل  

جهده تصحيح روايتها عنهم، ثم يقول بعدها: )وفضائل معاوية يف حسن السرية والعدل  

س هل لك يف أمري املؤمنني معاوية  واإلحسان كثرية ويف الصحيح أن رجال قال البن عبا 

أصاب إنه فقيه.. وروى البغوي يف معجمه بإسناده ورواه ابن بطة من   : إنه أوتر بركعة قال

وجه آخر كالمها عن سعيد بن عبد العزيز عن إسامعيل بن عبد اهلل بن أيب املهاجر عن قيس  

صالة بصالة رسول  بن احلارث عن الصنابحي عن أيب الدرداء قال: ما رأيت أحدا أشبه 

. فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه  .من إمامكم هذا يعني معاوية اهلل 

  (2)ابن عباس وبحسن الصالة أبو الدرداء ومها مها واآلثار املوافقة هلذا كثرية(

انظر سيدي القايض كيف جيمع الروايات املختلفة، وكيف يلفق بينها مع أهنا ليست  

يف حق عيل،   واردة عن املعصوم، بينام يرد األحاديث الصحيحة الواردة عن رسول اهلل 

ويؤوهلا تأويال بعيدا ليسلم له هذا الصنم الذي راح يعبده من دون اهلل، يقول: )وقوله:  

واخذل من خذله( خالف الواقع؛ فإن الواقع ليس كذلك، بل قاتل    )اللهم انرُص من نرصه،

معه أقوام يوم صفني فام انترصوا، وأقوام مل يقاتلوا معه فام خذلوا كسعد ابن أيب وقاص  

الذي فتح العراق مل يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا  

.. وكذلك قوله: )واِل من وااله، وعاِد من عاداه(  كثريا من بالد الكفار ونرصهم اهلل تعاىل

خمالف ألصول اإلسالم؛ فإن القرآن قد بني أن املؤمنني مع اقتتاهلم وبغي بعضهم عىل بعض  
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للواحد من أمته: )اللهم وال من وااله   هم إخوة مؤمنون.. فكيف جيوز أن يقول النبي 

منني واملؤمنون أولياؤه وأن بعضهم أولياء  وعاِد من عاداه( واهلل تعاىل قد أخرب أنه ويل املؤ

  (1) بعض، وأهنم إخوة وإن اقتتلوا وبغى بعضهم عىل بعض(

ومل يكتف بذلك، بل راح يشكك يف خالفة أمري املؤمنني عيل، فقال: )إن النزاع يف  

وأما عىل عهد اخللفاء الثالثة فلم يظهر نزاع إال ما جرى   ،اإلمامة مل يظهر إال يف خالفة عيل 

  (2) وم السقيفة(ي

ويقول مشككا يف صحة خالفته: )أهل العلم باحلديث يروون يف صحة خالفة  

الثالثة نصوصا كثرية بخالف خالفة عيل فإن نصوصها قليلة، فإن الثالثة اجتمعت األمة  

عليهم فحصل هبم مقصود اإلمامة وقوتل هبم الكفار، وفتحت هبم األمصار، وخالفة عيل  

  (3)وال فتح مرص، وإنام كان السيف بني أهل القبلة( مل يقاتل فيها كفار، 

ويقول: )ومن املعلوم بالرضورة أن حال اللطف واملصلحة التي كان املؤمنون فيها  

زمن اخللفاء الثالثة أعظم من اللطف واملصلحة الذي كان يف خالفة عيل زمن القتال والفتنة  

  (4)واالفرتاق(

منني الرمحة التي كانت يف زمن عمر وعثامن،  ويقول: )ومل يكن يف خالفة عيل للمؤ

بل كانوا يقتتلون ويتالعنون، ومل يكن هلم عىل الكفار سيف بل الكفار كانوا قد طمعوا فيهم  

  (5) وأخذوا منهم أمواال وبالدا(

بل إنه عند مقارنته بني خالفة عيل ومعاوية يفضل خالفة معاوية، فيقول: )فقد  
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 تنتظم لعيّل؛ فيلزم أن تكون رعية معاوية خريا  من رعية عيّل،  انتظمت السياسة ملعاوية ما مل

ورعية معاوية شيعة عثامن وفيهم النواصب املبغضون لعيّل، فتكون شيعة عثامن والنواصب  

 .(1)أفضل من شيعة عيّل(

بل إنه جتاوز ذلك، فراح يرمي بالتشيع كل من تكلم يف معاوية، وأنت تعلم أن  

ر، بل هو أشد عنده من الكفر، لقد قال عن احلاكم: )هذا مع أن  التشيع عنده مساو للكف 

احلاكم منسوب إىل التشيع، وقد طلب منه أن يروي حديثا يف فضل معاوية، فقال: ما جييء  

من قلبي ما جييء من قلبي، وقد رضبوه عىل ذلك فلم يفعل، وهو يروي يف األربعني  

  (2) له بقتال الناكثني، والقاسطني(أحاديث ضعيفة، بل موضوعة عند أئمة احلديث، كقو

مع أن احلاكم من كبار املحدثني الذين شهدت هلم األمة بذلك، وقد وصفه الذهبي  

مع تشدده مع الرجال، فقال: )وكان من بحور العلم، مع الفهم، واإلتقان، والبرص، ونقد  

والعراق،  الرجال، وحسن التأليف. جال يف طلب العلم يف خراسان، واحلجاز، ومرص، 

واجلزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطن مرص، ورحل احلّفاظ إليه، ومل يبَق له نظري يف هذا  

 الشأن( 

ونقل كلامت احلّفاظ وأئّمة اجلرح والتعديل يف حّقه، فكان مما نقله عن احلافظ أيب عيل  

ر عن سعد  النيسابوري أنه وصفه بـ: )اإلمام يف احلديث بال مدافعة(، وعن احلافظ ابن طاه

بن عيل الزنجاين أنه قال عنه: )إن أليب عبد الرمحن رشطا  يف الرجال أشّد من رشط البخاري  

ومسلم(، وعن أيب عبد اهلل بن مندة أنه قال: )الذين أخرجوا الصحيح وميَّزوا الثابت من  

املعلول، واخلطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو عبد الرمحن  

ائي(، بل إن الذهبي نفسه قال عنه: )ومل يكن أحد يف رأس الثالثمئة أحفظ من  النس
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النسائي، هو أحذق باحلديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أيب داود، ومن أيب عيسى،  

 وهو جاٍر يف مضامر البخاري وأيب زرعة(  

لكن كل هذه الشهادات مل تنفعه عند ابن تيمية ما دام حيمل ذلك املوقف من  

وية.. وكأن معاوية هو قسيم اجلنة والنار.. وكأن ما ورد يف األحاديث من رمي من  معا 

 يف معاوية ومل يقلها يف عيل. يبغض عليا بالنفاق قاهلا رسول اهلل 

 : البينة الثالثة 

 . البينة الثالثة: وعيت هذا.. فهات قال القايض 

تيمية الشديدة يف تعظيم    هي مبالغة ابن  - سيدي القايض    - البينة الثالثة    :قال احلنبيل 

من أمثال يزيد وغريه من األمويني حتى أنه يذكر أن رسول اهلل    املحاربني آلل بيت النبي  

   .برش هبم.. بل برشت هبم الكتب املقدسة 

ففي سياق حديثه عن مآثر بني أمية وظهور اإلسالم ورشائعه يف زمن دولتهم ومنَعة  

حيث قال: )ال يزال   )وهذا تصديق بام أخرب به النبي  املسلمني وهيبَتهم يف ظالهلا يقول: 

هذا الدين عزيزا  ما توىّل اثنا عرش خليفة كّلهم من قريش(، وهؤالء االثنا عرش خليفة هم  

املذكورون يف التوراة، حيث قال يف بشارته إسامعيل: )وسيلد اثني عرش عظيام (، ومن ظّن  

 (1) فضة إمامتهم فهو يف غاية اجلهل(أن هؤالء االثني عرش هم الذين تعتقد الرا

بل إنه رصح بأسامئهم، فقال تعليقا عىل احلديث السابق: )وهكذا كان، فكان 

اخللفاء: أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعيل، ثم توىل من اجتمع الناس عليه وصار له عّز ومنعة:  

العزيز، وبعد ذلك  معاوية، وابنه يزيد، ثم عبد امللك وأوالده األربعة، وبينهم عمر بن عبد  

حصل يف دولة اإلسالم من النقص ما هو باٍق إىل اآلن؛ فإّن بني أمية توّلوا عىل مجيع أرض  
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 (1)اإلسالم، وكانت الدولة يف زمنهم عزيزة(

وهو يعترب بيعة يزيد بيعة رشعية، وخالفته رشعية مع أن كبار الصاحلني قاموا يف  

وجهه وعارضوه، وعىل رأسهم سيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني، لكن ابن تيمية مل يبال  

إىل أن كون يزيد ملك مجهور   -كعادته يف تلفيق اإلمجاعات  –بذلك كله، بل يذهب 

أمر معلوم لكّل أحد، ومن نازع يف ذلك فهو مكابر، قائال :   املسلمني وخليفتهم يف زمانه

)إن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية، وصار متوّليا   عىل الشام ومرص والعراق وخراسان 

 (2)وغري ذلك من بالد املسلمني(

والعجيب أنه يقول هذا يف شأن يزيد يف احلني الذي يغمز فيه يف خالفة اإلمام عيل  

فته كانت يف زمن فتنة واختالف بني األّمة، مل تتفق األمة فيه ال عليه وال عىل  بالقول إن خال

 .(3)غريه كام ذكرنا ذلك سابقا 

وهو ال يكتفي بتصحيح ملكه عىل الناس عنوة وظلام واستبدادا، بل حياول أن يرد  

عند  كل ما تواتر من األدلة عىل فسوقه وفجوره وانحالله وبعده عن الدين بل حماربته له، ف

عن إثبات إيامن عيّل وعدالته إال إذا صاروا من أهل   -كام يّدعي - حديثه عن عجز الشيعة 

وا بام تواتر من إسالمه وهجرته وجهاده، فقد تواتر ذلك عن هؤالء   السنَّة يقول: )فإن احتجُّ

]اخللفاء الثالثة[، بل تواتر إسالم معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس، وصالهتم  

 (4)وصيامهم وجهادهم للكفار(

  بل إنه يذهب إىل أبعد من ذلك حني يقّرر أن يزيد مغفور له بدعوة من رسول اهلل  

يقول: )وقد استفاضت السنن النبوية بأنه خيرج من النار قوم بالشفاعة، وخيرج منها من  
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)أّول  قال:  كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن.. وقد ثبت يف صحيح البخاري عن النبي 

 (1)  جيش يغزو القسطنطينية مغفور هلم(، وأّول جيش غزاهم كان أمريهم يزيد(

بل إنه ألجل نرصة يزيد راح يدافع عن جريمة من اجلرائم الكربى التي فعلها يزيد،  

وهو يف سياق الرّد عىل استدالل ابن املطهر احليّل بقوله   - وهي وقعة احلرة، فقد قال عنها 

 إنام  -: )من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية( عىل أمهية مسألة اإلمامة( :

مثل ما روى مسلم يف صحيحه عن نافع قال: جاء عبد اهلل بن عمر إىل   احلديث املعروف

عبد اهلل بن مطيع حني كان من أمر احلرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال: أطرحوا أليب  

عبد الرمحن وسادة، فقال: إين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحّدثك حديثا ، سمعت رسول اهلل  

  ا  من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له، ومن مات  يقوله: سمعت يقول: )من خلع يد

وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(، وهذا حّدث به عبد اهلل بن عمر لعبد اهلل بن مطيع  

بن األسود ملا خلعوا طاعة أمري وقتهم يزيٌد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إّنه اقتتل  

نكرة، فعلم أن احلديث دّل عىل ما دّل عليه سائر  هو وهم، وفعل بأهل احلّرة أمورا  م

األحاديث اآلتية من أنه ال خيرج عىل والة أمور املسلمني بالسيف، وإن من مل يكن مطيعا   

 (2)لوالة األمور مات ميتة جاهلية(

مع العلم أن الذين وصفهم ابن تيمية بأن )من قتلهم يزيد يف تلك الواقعة ماتوا ميتة  

كانوا من الصحابة وأوالد الصحابة الذين يتاجر هبم ابن تيمية متى شاء، ويبيعهم  جاهلية(  

 متى شاء. 

وليته وقف عند ذلك احلد، بل إنه راح يطبق موقفه هذا عىل أعظم جريمة فعلها يزيد،  

بل أعظم جريمة وقعت يف هذه األمة، وهي قتل اإلمام احلسني وأهل بيته الطاهرين، يقول  
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راد ]ابن املطهر[ باعتقادهم ]أهل السنّة[ إمامة يزيد، أهنم يعتقدون أنه كان  يف ذلك: )وإْن أ

ملك املسلمني وخليفتهم يف زمانه وصاحب السيف، كام كان أمثاله من خلفاء بني أمية  

وبني العباس، فهذا أمر معلوم لكل أحد، ومن نازع يف هذا كان مكابرا ، فإن يزيد بويع بعد  

متوّليا  عىل أهل الشام ومرص والعراق وخراسان وغري ذلك من  موت أبيه معاوية، وصار 

بالد املسلمني، واحلسني )ريض اهلل عنه( استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وسّتني، وهي  

 (1) أّول سنة يف ملك يزيد، واحلسني استشهد قبل أن يتوىّل عىل يشء من البالد(

ك احليلة وذلك الدهاء،  انظر سيدي القايض كيف يسوق هتمته لإلمام احلسني بتل

لقد ذكر أن )احلسني استشهد قبل أن يتوىّل عىل يشء من البالد(، فإذا ضممنا إليها ادعاءه  

أن )املتويّل عىل مجيع بالد املسلمني حني استشهد احلسني هو يزيد( نستنتج نتيجة واضحة،  

 وهي: )أن احلسني خرج عىل ويّل األمر واخلليفة الرشعي يف زمانه(

كم الرشعي ملن يفعل ذلك فهذا يمكن معرفته من النصوص الكثرية التي  أما احل

حاول فيها ابن تيمية أن يؤّسس فكريا  إىل أن اخلارج عىل ويّل األمر هو صاحب فتنٍة يشّق  

ق مجاعتهم، وموته يف هذا الطريق هو ميتة جاهلية.   بفعله عصا املسلمني ويفرِّ

أّنه قد حصل من الفساد يف خروج اإلمام    وهو يرّصح يف مواضع كثرية من كتبه عىل 

احلسني ما مل يكن ممكنا  أن حيصل لو قعد يف بلده وجنَّب املسلمني ما حيصل هلم بخروجه  

 من نقص اخلري، والرّش العظيم.

ومن ذلك قوله: )وهلذا ملا أراد احلسني أن خيرج إىل أهل العراق، ملّا كاتبوه كتبا  كثرية،  

لعلم والدين كابن عمر وابن عباس وأيب بكر بن عبد الرمحن بن  أشار عليه أفاضل أهل ا

احلارث بن هشام أن ال خيرج، وغلب عىل ظنَّهم أنه ُيقتل، حتى أن بعضهم قال: أستودعك  

اهلل من قتيل، وقال بعضهم: لوال الشفاعة ألمسكتك ومنعتك عن اخلروج. وهم يف ذلك  
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. واهلل ورسوله إنام يأمر بالصالح ال  قاصدون نصيحته طالبون ملصلحته ومصلحة املسلمني

بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة وخيطئ تارة، فتبنيَّ أن األمر عىل ما قاله أولئك، ومل يكن  

يف اخلروج ال مصلحة دين وال مصلحة دنيا.. وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل حيصل  

مل حيصل منه يشء، بل زاد الرّش  لو قعد يف بلده، فإن ما قصده من حتصيل اخلري ودفع الرش 

بخروجه وقتله، ونقص اخلري بذلك، وصار ذلك سببا  لرّش عظيم. وكان قتل احلسني مما  

  (1) أوجب الفتن(

 : للعرتة لنواصب كيفية مواجهة املوالني  ا تلقني  ـ    2

 . ين وعيت هذا.. فهات الشاهد الثا  قال القايض:

مل  ابن تيمية ومدرسته أن هو الثاين ـ سيدي القايض ـ وقال: الشاهد ، امليالين قام 

. بل ضموا إليه ذكر مقوالهتم واالستشهاد  .يكتفوا بذلك الدفاع املستميت عن النواصب 

هبا والدفاع عنها.. بل وإضافة املزيد من الدعم هلا.. وهو ما مل جيرأ عىل تسطريه كل األمة  

 حقني. ما عدا ابن تيمية ومدرسته من السابقني والال

 هذه دعوى فام البينات الدالة عليها؟  قال القايض:

: البينات الدالة عىل ذلك كثرية جدا سيدي القايض، فكل كتابه ]منهاج  قال امليالين 

السنة[ تنظري للنصب، وذكر ملقوالت النواصب، بل إضافة املزيد من التنظري والتأكيد هلا..  

 نه ـ هبذا.. وقد أقر املتأخرون من أتباعه ـ عند دفاعهم ع

إن املتأمل هلذه الظروف التي عاشها شيخ اإلسالم  )فهذا أحدهم يربر ذلك بقوله: 

وهو املشهور عند العلامء وأصحاب   : اخليار األول .. أمام هذا الكتاب جيد أن له خيارين

  ، هو أن يقوم شيخ اإلسالم بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذهبا وأهنا خمتلقة :التآليف 

فكلام رمى الرافيض بشبهة أو طعن عىل صحايب قام شيخ اإلسالم بردها أو برده بكل اقتدار  
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وهو يف ظني اخليار الذي كان احلافظ  ابن  ،هذا هو اخليار األول  . لينفيه عن هذا الصحايب

وهو خيار جيد ومقبول لو كان اخلصم  ، حجر يريد لشيخ اإلسالم أن يسلكه مع الرافيض

وهو الذي اختاره شيخ اإلسالم ألنه يراه ذا مفعول فعال يف   : اخليار الثاين.. غري الرافيض

مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم املستطري وهذا اخليار يرى أن أجدى طريقة لكف بأس  

أي مقابلة هذا   ،الروافض هو مقابلة شبهاهتم بشبهات خصومهم من اخلوارج والنواصب 

فكلام قال  ، من بينهام الرأي الصحيح الوسط ليخرج  ، الطرف بذاك الطرف املقابل له

 اإلسالم  شيخ  قابلها –  وعثامن  وعمر  بكر  أيب  –الرافيض شبهة أو طعنا  يف أحد اخللفاء الثالثة  

ذكية من شيخ اإلسالم رضب   (حيلة)فهذه .. عيل  يف واخلوارج للنواصب مشاهبة بشبهة

يفهمه أو جتاهل عنه من بادر  وهذا ما مل  ، هبا النواصب بالروافض ليسلم من رشهم مجيعا  

  (1) (باهتامه بتلك التهمة الظاملة

 : وعيت هذا، فهال رضبت يل أمثلة عن هذا. قال القايض 

: سأرضب لك أربعة أمثلة عىل ذلك، وهي كافية لبيان مدى حقده عىل  قال امليالين

 اإلمام عيل، ونرصته للنواصب يف ذلك. 

 : املثال األول 

 . املثال األول: فهات قال القايض 

إذا قالت لـه اخلوارج الذين يكفرون عليا  أو  : املثال األول هو قوله: )فقال امليالين

وإنه طلب اخلالفة لنفسه وقاتل عليها    ،إنه كان ظاملا  طالبا  للدنيا   :النواصب الذين يفسقونه

عليه  وتفرق  ، وقتل عىل ذلك ألوفا  من املسلمني حتى عجز عن انفراده باألمر  ، بالسيف

فهذا الكالم  إن كان فاسدا  ففساد كالم الرافيض يف  أيب بكر    ، أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه

وإن كان ما قاله يف أيب بكر وعمر متوجها  مقبوال  فهذا أوىل بالتوجه   ،وعمر أعظم 
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 (1) (والقبول

وبعد أن نقل هذه التهم اخلطرية يف حق اإلمام عيل راح ينترص هلا بكل ما أوت من  

ومن    ، ألنه من املعلوم للخاصة والعامة أن من واله الناس باختيارهم ورضاهم قوة، فقال: )

واجتمعوا عليه   ، وال أعطى أحدا  ممن واله ماال   ،غري أن يرضب أحدا  ال بسيف وال عصا 

وكان لـه مال    ، وال خلف لورثته ماال  من مال املسلمني ، فلم يول أحدا  من أقاربه وعرتته

ثم  .. وأوىص أن يرد إىل بيت ماهلم ما كان عنده هلم ،  سبيل اهلل فلم يأخذ بدلهقد أنفقه يف

بل قاتل هبم املرتدين عن دينهم   ،وال قاتل مسلام  بمسلم  ،مع هذا مل يقتل مسلام  عىل وال يته

واستخلف القوي األمني العبقري الذي فتح   ،حتى رشع هبم يف فتح األمصار ،والكفار

إن هذا   :فإن جاز للرافيض أن يقول ن، ان وعمر بالعدل واإلحسا نصب الديواألمصار و

  ، كان عيل ظاملا  طالبا  للامل والرياسة : أمكن الناصبي أن يقول  ،كان طالبُا للامل والرياسة 

ومل حيصل   ، قاتـل عىل الـوالية حتى قتـل املسلمون بـعـضـهم بـعـضـا  ولـم يـقاتل كافراَ 

عيل كان مريدا    : فإن جاز أن يقال..  إال رش وفتنة يف دينهم ودنياهم   للمسلمني يف مدة واليته 

كان جمتهدا  مصيبا  وغريه خمطئا  مع   : أو يقال  ،والتقصري من غريه من الصحابة ، لوجه اهلل

والرافضة مقرصون يف    ، كان أبو بكر وعمر مريدين وجه اهلل مصيبني  : فأن يقال  ،هذه احلال

فإن أبا بكر وعمر كان بعدمها عن    ، خمطئون يف ذمهم بطريق األوىل واألحرى  ،معرفة حقهم 

وشبهة اخلوارج الذين ذموا عليا    ،شبهة طلب الرياسة واملال أشد من بعد عيل عن ذلك

  ، قرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وعثامن وكفروهموعثامن وكفرومها أ 

فشبهتهم أقوى من شبهة    ؟فكيف بحال الصحابة والتابعني الذين ختلفوا عن بيعته أو قاتلوه

ما يمكننا أن نبايع إال من يعدل علينا   : فإن أولئك قالوا ،من قدح يف أيب بكر وعمر وعثامن

وليس   ، فإذا مل يفعل هذا كان عاجزا  أو ظاملا   ، ممن ظلمناه ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا 
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 (1) (علينا أن نبايع عاجزا  أو ظاملا  

 املثال الثاين: 

 . فهات املثال الثاين. .: وعيت هذا قال القايض 

: مل يكتف ابن تيمية بكل تلك التهم التي صاغها عىل لسان النواصب،  قال امليالين 

توليه اخلالفة، والتي تعرض فيها لكل صنوف األذى حلامية الدين  والتي تتهم عليا يف فرتة 

. وهو ما يتعلق  . من التحريف والتبديل.. بل راح يتهمهـ  عىل لساهنمـ  بام هو أخطر من ذلك

ومما يبني هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيامن  بثبوت إيامنه وعدالته.. فقد قال يف ذلك: )

وال يمكنهم ذلك إال إذا صاروا من أهل   ، ب الرافضةعىل وعدالته مع كوهنم عىل مذه

ال نسلم أنه كان مؤمنا  بل كان    : فإذا قالت هلم اخلوارج وغريهم ممن تكفره أو تفسقه  ،السنة 

  إال  وعدله  إيامنه عىل  دليل  هلم  يكن  مل  –  وعمر بكر  أيب  يف  هم يقولون  كام  –كافرا  أو ظاملا  

فإن احتجوا بام تواتر من إسالمه  ، أدل وعثامن وعمر  بكر أيب إيامن عىل  الدليل  وذلك

بل تواتر إسالم معاوية ويزيد وخلفاء بني   ،فقد تواتر ذلك عن هؤالء ، وهجرته وجهاده

فإن ادعوا يف واحد من هؤالء   ،وصالهتم وصيامهم وجهادهم للكفار ،أمية وبني العباس 

وإذا قالوا  ،  هو أعظم منها   وإذا ذكروا شبهة ذكر ما   ، النفاق أمكن اخلارجي أن يدعي النفاق

أفسدا   ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقني يف الباطن عدوين للنبي 

كان   : أمكن اخلارجي أن يقول ذلك يف عيل ويوجه ذلك بأن يقول ، دينه بحسب اإلمكان

حيسد ابن عمه والعداوة يف األهل وأنه كان يريد فساد بينه فلم يتمكن من ذلك يف حياته  

يف قتل اخلليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى متكن من قتل   ىحتى سع ، وحياة اخللفاء الثالثة

وأنه كان مباطنا  للمنافقني الذين ادعوا فيه اإلهلية   ،أصحاب حممد وأمته بغضا  له وعداوة

  ، فلام أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك  ، وكان يظهر خالف ما يبطن ألن دينه التقية ، نبوةوال
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وهم ينقلون   ،وعندهم رسه ، وهلذا كانت الباطنية من أتباعه ،وإال فكان يف الباطن معهم 

 (1) (عنه الباطن الذين ينتحلونه 

وله:  وهو يؤكد هذا الكالم اخلطري بكل صنوف التأكيد حتى أنه يعقب عليه بق 

ويقول اخلارجي مثل هذا الكالم الذي يروج عىل كثري من الناس أعظم مما يروج كالم  )

  ، ألن شبه الرافضة أظهر فسادا  من شبه اخلوارج  والنواصب ، الرافضة يف اخللفاء الثالثة 

 (2) (والرافضة أكذب وأفسد دينا   ،واخلوارج أصح منهم عقال  وقصدا  

 املثال الثالث: 

 . فهات املثال الثالث. .يت هذا : وعقال القايض 

هو انتصار ابن تيمية للناكثني لبيعة اإلمام   املثال الثالث سيدي القايض : قال امليالين

رافيض  لفإن جاز ل):  عيل، عىل الرغم مما ورد يف األحاديث النبوية من التحذير منها، فقد قال

مع أن الواحد   بأي وجه تلقون رسول اهلل  :يقولـ أي يف طلحة والزبري ـ أن يقدح فيهام 

مع أن ذلك إنام جعلها   ، ا وسافر هبا منا لو حتدث مع امرأة غريه حتى أخرجها من منزهل

لناصبي  لكان  ،ومل يكن إخراجها ملظان الفاحشة  ،بمنزلة امللكة التي يأمتر بأمرها ويطيعها 

من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا هبا   بأي وجه يلقى رسول اهلل  :أن يقول 

ية التي أحاط هبا من  وسقطت من هودجها، وأعداؤها حوهلا يطوفون هبا كاملسب ،بعريها 

يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هذا مظنة اإلهانة ألهل الرجل وهتكها وسبائها وتسليط  

أعظم من إخراجها من منزهلا بمنزلة امللكة   ،األجانب عىل قهرها وإذالهلا وسبها وامتهاهنا 

يف   وال ينظر  ، أحد سرتها وال هيتك  ،العظيمة املبجلة التي ال يأت إليها أحد إال بإذهنا 
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  (1)(خدرها 

وهكذا راح يدافع عن خروجها، وعمن أخرجها يف نفس الوقت الذي يكيل فيه  

التهم لإلمام عيل وأصحابه الذين راحوا حيافظون عىل وحدة األمة ويواجهون الناكثني  

واملارقني والقاسطني الذين ورد النص بحرهبم لإلمام عيل، وبأن عليا يؤدي ما أخربه  

 ل له. أنه حيص رسول اهلل 

فخرج  ، كنا جلوسا ننتظر رسول اهلل  : عن أيب سعيد اخلدري قالففي احلديث 

إن منكم رجال يقاتل الناس عىل تأويل  )  : فرمى به إىل عيل، فقال ، إلينا قد انقطع شسع نعله

ولكن   ،ال :قال ،أنا  :قال عمر ،ال :قال ،أنا  :قال أبو بكر ، كام قاتلت عىل تنزيله ،القرآن 

  (2) خاصف النعل(

ويف نفس الوقت ورد من النصوص ما يدل عىل االنحراف اخلطري الذي وقع فيه من  

حارب اإلمام عيل، ومل يقف بجانبه يف مواجهة البغي الذي تعرض له من الطلقاء وأبناء  

 الطلقاء. 

وهي  لعائشة من اخلروج عىل اجلمل    حتذير النبي  ومن تلك األحاديث ما ورد من  

حقيقة تارخيية ثابتة ال يمكن إنكارها،  وهي ة جدا ، وقد صححها الكثري من العلامء، كثري

، (3) تلميذ ابن تيمية النجيب صحح ما ورد يف ذلك من األحاديثالشيخ األلباين حتى أن 

وحمققيهم، فقال: )وعىل هذا، فاحلديث من  احلديث  مخسة من علامء  نفس املوقف عن  ونقل  

األول: ابن حبان، فقد   تابع األئمة عىل تصحيحه قديام  وحديثا :أصح األحاديث ولذلك ت

كم، بإخراجه إياه يف )املستدرك( كام تقدم، ومل  ا الثاين: احل. أخرجه يف )صحيحه( كام سبق.
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يقع يف املطبوع منه الترصيح بالتصحيح منه وال من الذهبي، فالظاهر أنه سقط من الطابع  

عن احلاكم أنه صححه، وهو الالئق به، لوضوح  الفتح نقل احلافظ فريد  أو الناسخ، فقد

الثالث: الذهبي، فقد قال يف ترمجة السيدة عائشة من كتابه العظيم: )سري أعالم  . صحته.

افظ ابن كثري، فقال يف  الرابع: احل.. حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجوه(النبالء(: )هذا 

)املسند(: )وهذا إسناد عىل رشط الشيخني ومل  كالذهبي ألمحد يف  بعد أن عزاه ()البداية 

اخلامس: احلافظ ابن حجر، فقد قال يف )الفتح( بعد أن عزاه ألمحد وأيب يعىل  .. خيرجوه(

  (1)والبزار: )وصححه ابن حبان واحلاكم، وسنده عىل رشط الصحيح(

فهؤالء مخسة من كبار أئمة احلديث  ): عىل هذه املواقف بقوله األلباين وقد علق 

النقد العلمي احلديثي كام سبق حتقيقه،   رصحوا بصحة هذا احلديث، وذلك ما يدل عليه

ومعرفتهم يف هذا امليدان سوى حييى بن سعيد   وال أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم 

عرفت جواب احلافظني الذهبي والعسقالين عليه، فال   القطان يف كلمته املتقدمة، وقد

  (2)(نعيده

ومجلة القول: أن احلديث صحيح اإلسناد  ): رد عىل شبه من أنكره بعد أنثم قال 

وال إشكال يف متنه، خالفا  لظن األستاذ األفغاين، فإّن غاية ما فيه أن عائشة ملا علمت  

ال يليق أن ينسب ألمِّ   باحلوأب، كان عليها أن ترجع، واحلديث يدل أهنا مل ترجع! وهذا ممّا 

نه ليس كل ما يقع من الكّمل يكون الئقا  هبم، إذ املعصوم من  وجوابنا عىل ذلك: أ،  املؤمنني

عصمة اهلل، والسني ال ينبغي له أن يغايل فيمن حيرتمه حتى يرفعه إىل مصاف األئمة الشيعة  

وال نشك أّن خروج أم املؤمنني كان خطا  من أصله ولذلك مهَّت  . .املعصومني عندهم! 

عند احلوأب، ولكن الزبري أقنعها برتك الرجوع    بالرجوع حني علمت بتحقق نبوءة النبي  
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عسى اهلل أن يصلح بك بني الناس(، وال نشك أنه كان خمطئا  يف ذلك أيضا ، والعقل  )بقوله:  

يقطع بأنه ال مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتني للمتقاتلني اللتني وقع فيهام مئات  

رية وأدلة واضحة ومنها ندمها عىل  القتىل، وال شكَّ ان عائشة هي املخطئة، ألسباب كث 

خروجها، وذلك هو الالئق بفضلها وكامهلا، وذلك مما يدلُّ عىل أن خطأها من اخلطأ املغفور  

  (1)(بل املأجور 

ثم ذكر األخبار التي تدل عىل ندمها، وذكر بعد ذلك قول قيس بن أيب حازم عن  

فن يف بيتها فقالت: إين  قالت عائشة وكانت حتّدث نفسها أن تد) خروج عائشة بقوله: 

حدثا  أدفنوين مع أزواجه، فدفنت بالبقيع قلت: تعني باحلدث   أحدثت بعد رسول اهلل 

  (2)(مسريها يوم اجلمل، فإهنا ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك 

 املثال الرابع: 

 . فهات املثال الرابع. .: وعيت هذا قال القايض 

القايض أخطر من السابق، فهو يتعلق بانتصار ابن : املثال الرابع سيدي قال امليالين 

تيمية للبغاة من الطلقاء الذين حاربوا اإلمام عيل، بل استعملوا كل جهودهم لتحريف  

 الدين والقيم التي جاء هبا، والتي كان اإلمام عيل ممثلها األكرب.

يضا  كان  قالوا ومعاوية أ ) :فقد قال ابن تيمية ينترص ملعاوية ـ عىل لسان النواصب ـ 

  ، فلم يكن يستحق أن يعزل ويوىل من هو دونه يف السياسة  ، خريا  من كثري ممن استنابه عيل 

يا أمري املؤمنني   : قالوا .وقد أشاروا عىل عيل بتولية معاوية ،فإن عليا  استـناب زيـاد بـن أبيه

وإما لتأليفه  إما ال ستحقاقه   ، وال ريب أن هذا كان هو املصلحة . توليه شهرا  واعزله دهرا  

وأين  ،  وعثامن كان جمتهدا  فيام فعل  : قيل،  إن عليا  كان جمتهدا  يف ذلك  : فإذا قيل.  .واستعطافه

 
 ( 854/ 1( سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )1)

 ( 855/ 1( سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )2)
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من االجتهاد يف سفك املسلمني    ، االجتهاد يف ختصيص بعض الناس بوالية أو إمارة أو مال

يف  حتى طمعوا فيهم و ،حتى ذل املؤمنني وعجزوا عن مقاومة الكفار ، بعضهم دماء بعض

بل كان معاوية مقيام  عىل سياسة   ،وال  ريب أنه لو مل يكن قتال  ؟ االستيالء عليهم

  ، مل يكن يف ذلك من الرش أعظم مما حصل باالقتتال  ، وعيل مقيام  عىل سياسة رعيته،رعيته

وقويت العداوة   ،بل سفكت الدماء  ،فإنه باالقتتال مل تزل هذه الفرقة ومل جيتمعوا عىل إمام 

وصاروا يطلبون    ، وهي طائفة عيل   ، وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إىل احلق  ، والبغضاء

ومعلوم أن الفعل الذي تكون  ، من الطائفة األخرى من املساملة ما كانت تطلبه ابتداء

وهنا مل حيصل   ، حيصل به من اخلري أعظم مما حيصل بعدمه ، مصلحته راجحة عىل مفسدته 

وكان عيل   ،عدم القتال خريا  وأصلح منه بعد التقال بل كان أالمر مع  ، باالقتتال مصلحة

فإذا كان  ،ومعاوية وأصحابه أقرب إىل موافقته ومساملته ومصاحلته  ، وعسكره أكثر وأقوى

  (1) (فاجتهاد عثامن أن يكون مغفورا   أوىل وأحرى ، مثل هذا االجتهاد مغفورا  لصاحبه

م عيل ومن معه من كبار  ومل يكتف ابن تيمية هبذه النصائح التي وجهها لإلما 

الصحابة، والذين وردت األحاديث الكثرية الدالة عىل فضلهم، وعىل فضل جهادهم يف  

وأما معاوية وأعوانه  ذلك العرص بالذات.. بل راح يدافع عن معاوية، وينترص له، ويقول: ) 

عناه بالقتال ومل  فإنه بدأنا بالقتال فدف ،إنام قاتلنا عليا  قتال دفع عن أنفسنا وبالدنا  :فيقولون

هو اإلمام الذي كانت جتب طاعته عليكم   : فإذا قيل هلم .نبتدئه بذلك وال اعتدينا عليه 

ألن ذلك عند   ، قالوا ما نعلم أنه إمام جتب طاعته . ومبايعته وأن ال تشقوا عصا املسلمني 

أن   وال ريب . نص بإمامته ووجوب طاعته  ومل يبلغنا عن النبي  ، الشيعة إنام يعلم بالنص

فإن هذا قد   ، فإنه لو قدر أن النص اجليل الذي تدعيه اإلمامية حق ، عذرهم يف هذا ظاهر
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  (1)فكيف إذا كان باطال ؟(  ، كتم وأخفى يف زمن أيب بكر وأصحابه مثل ذلك لو كان حقا 

)اجتامع الناس عىل مبايعة أيب بكر كانت  بل راح يقرنه بمعاوية، ويقيسه به، فيقول:  

فيلزم عىل قولكم أن   .إن عليا  ختلف عنها مدة : وأنتم وغريكم تقولون ،عىل قولكم أكمل 

فيلزم حينئذ كفر عيل بمقتىض    ، يكون عيل مستكربا  عن طاعة اهلل يف نصب أيب بكر عليه إماما  

  (2)فلزم بطالهنا( ، وكفر عيل باطل . أو بطالهنا يف نفسها  ، حجتكم

 : من أحاديث   العرتة   ما ورد يف فضل   إنكار ـ    3

 . لثوعيت هذا.. فهات الشاهد الثا : ل القايض قا 

مل يكتفوا  ابن تيمية ومدرسته أن هو الثالث ـ سيدي القايض ـ : الشاهد امليالين قال

. وال بذكر مقوالهتم واالستشهاد هبا والدفاع عنها..  .بذلك الدفاع املستميت عن النواصب

األحاديث يف فضل العرتة الطاهرة، وخصوصا يف يعسوب  بل راحوا يكذبون كل ما ورد يف  

بام فيهم   الدين أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، والذي استأثر ـ بشهادة املحدثني الكبار

ىل فضله وإمامته ومرجعيته لألمة، باعتباره  ـ بأكرب نصيب من األحاديث الدالة عاإلمام أمحد  

 ، واملمثل األعظم للشخصية املسلمة بكل جوانبها. التلميذ األكرب لرسول اهلل 

 فام البينات الدالة عىل ذلك؟: قال القايض 

كثرية هي سيدي القايض.. فابن تيمية يتجرأ عىل تكذيب كل حديث   : امليالين قال

 يستطع تكذيبه، فإنه يتالعب بمعناه ليرصفه عن ظاهره  ال يستسيغه عقله ومزاجه.. وإن مل 

 بكل صنوف التأويل. 

 لقد سبق أن ذكرت يل أمثلة عىل ذلك..  : قال القايض 

كل عاقل يف الداللة  مثالني يكفيان  سأذكر لك  أجل.. وزيادة عىل ذلك    :امليالين   قال
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 ونصبه آلل بيت النبوة. ابن تيمية  مدى حقدعىل 

 ملثال األول. فهات ا : قال القايض 

  ﴾ َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ ﴿املثال األول تكذيبه ما ورد يف نزول قوله تعاىل:  :امليالين قال

، مع    (1) إنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم()  : يف ذلك  ابن تيمية، فقد قال  [12]احلاقة:  

ابن تيمية يف العقائد  أن احلديث رواه مجلة  من أعالم املفرسين من السلف الذين يرجع إليهم  

 وقصص األنبياء وغريها.. 

ثم التفت  قرأ اآلية الكريمة،  رسول اهلل أن  (2)فقد روى الطربي يف تفسري اآلية 

  فام سمعت شيئا من رسول اهلل )، قال عيل: (سألت اهلل أن جيعلها أذنك)إىل عيل، فقال: 

 ( فنسيته 

يا عيل؛ إن اهلل أمرين أن  ) : يقول لعيل  : سمعت رسول اهلل قولهبريدة وروى عن 

َوَتِعَيَها  ﴿ ، قال: فنزلت (أدنيك وال أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق عىل اهلل أن تعي

 [ 12]احلاقة:  ﴾ ُأُذٌن َواِعَيةٌ 

إن اهلل أمرين أن أعلمك، وأن أدنيك، وال  )لعيل: قال  وروى عنه أن رسول اهلل 

 ، ثم ذكر مثله. (أجفوك وال أقصيك

حمد بن جرير الطربي أبو بكر البزار يف  مثال هذه النصوص باإلضافة ملوقد ورى أ

..  مسنده، وسعيد بن منصور يف سننه، وابن أيب حاتم يف تفسريه، وابن املنذر، وابن مردويه

أبو نعيم يف حليته، والضياء املقديس يف املختارة، وابن عساكر،   ورواه من املحدثني:

ابن تيمية كل هؤالء أدنى اهتامم، ولو كان احلديث يف غريه  . ومع ذلك مل يعر .(3) وغريهم

 
 . 522/  7السنة ( منهاج 1)

 (579/ 23( هذه الروايات يف تفسري الطربي )2)
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 العتربه متواترا، ولرمى بالبدعة والضالل كل من تكلم فيه. 

 . فهات املثال الثاين. .وعيت هذا : قال القايض 

والذي قال   ، (أنا مدينة العلم وعيل باهبا ) : املثال الثاين تكذيبه لقوله  : امليالين قال

دينة العلم وعيل باهبا« أضعف وأوهى، وهلذا إنام يعد يف املوضوعات،  وحديث: »أنا مفيه: )

وإن رواه الرتمذي، وذكره ابن اجلوزي، وبني أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من  

إذا كان مدينة العلم، ومل يكن هلا إال باب واحد، ومل يبلغ عنه العلم    نفس متنه، فإن النبي  

وهلذا اتفق املسلمون عىل أنه ال جيوز أن يكون املبلغ عنه العلم  إال واحد، فسد أمر اإلسالم،  

  (1) (واحدا، بل جيب أن يكون املبلغون أهل التواتر الذين حيصل العلم بخربهم للغائب

يف قوله له يف   وهذه جرأة عظيمة عىل هذا احلديث، بل وتعقيب عىل رسول اهلل 

حق اإلمام عيل، ولو أنه قاله يف حق غريه، لكتب فيه الرسائل املدافعة عنه، واملبينة لتواتره  

 وصحته. 

الرتمذي  مع أن احلديث قال بحسنه ولو يف بعض طرقه الكثري من األعالم من أمثال  

ريازي،  املجد الشوالزركيش، والعالئي، و -عىل ما نقل عنه الدهلوي يف رشح املشكاة  -

ابن  والصاحلي الشامي، والسمهودي، والسيوطي، والسخاوي، وابن حجر العسقالين، و

الشوكاين،  والزرقاين، والعزيزي، واملناوي، وعىل القاري، وابن حجر املكي، وعراق، 

 .  وغريهم.

مل يكتف بتحسينه، بل ذهب إىل القول   حييى بن معني بل إن إمام اجلرح والتعديل 

 .  .(2)بصحته 

 
 (. 515/ 7( منهاج السنة النبوية )1)
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 تنقيص العرتة وجترحيهم:   ـ   4

 : وعيت هذا.. فهات الشاهد الرابع. قال القايض 

: الشاهد الرابع ـ سيدي القايض ـ هو أن ابن تيمية ومدرسته من بعده مل  قال امليالين 

يكتفوا بكل ما سبق، بل راحوا يستعملون كل ما أوتوا من مكر وحيلة لالستنقاص من  

 نصوص.  العرتة الطاهرة مع ما ورد يف فضها من

: مع ما يقيني بام ذكرت بسبب ما طرحته من آرائه يف هذا، إال أن وظيفتي  قال القايض

 . فام البينة عىل ما تقول؟ . تتطلب مني أال أقبل منك قوال عاريا عن البينة

: البينات عىل ذلك سيدي أكثر من أن حتىص أو تستقىص.. وهلذا سأكتفي  قال امليالين

شافية كافية تتعلق بموقفه من اإلمام عيل، والذي مل يدع مناسبة للتحقري   بأربعة أمثلةلك 

 .(1)من شأنه إال استغلها 

 : املثال األول 

 : فهات املثال األول. قال القايض 

:  املثال األول سيدي القايض يتعلق بموقفه من إسالم اإلمام عيل وما  قال امليالين 

ورد من النصوص الدالة عىل صالته قبل الناس.. فمع أن النصوص الكثرية تدل عىل أن  

هو كافله   .. وكان رسول اهلل عليا هو أول من أسلم، لكونه كان يف بيت رسول اهلل 

ا اعرتف به كبار األئمة املتقدمني عىل ابن تيمية  . ومع كون هذا مم. ومربيه من صغره الباكر

إال أن ابن تيمية جيتهد بكل ما أوت من حيلة لينكر هذه الفضيلة العظيمة،    (2) واملتأخرين عنه

 ويضطرب يف ذلك اضطرابا شديدا..  

 
( استفدنا بعض الردود هنا من كتاب: دراسات يف منهاج السنة ملعرفة ابن تيمية، مدخل لرشح منهاج الكرامة، للسيد عيل 1)

 امليالين.

 . 155/  1( انظر: الدرر الكامنة 2)
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فقد قال تعليقا عىل قول اإلمام عيل: )صليت ستة أشهر قبل الناس(: )فهذا مما يعلم  

ورة، فإن بني إسالمه وإسالم زيد وأيب بكر وخدجية يوما أو نحوه، فكيف  بطالنه بالرض

، فهو يف هذا النص يعرتف بإسالمه قبل أيب بكر، وال ينقل    (1) يصيل قبل الناس بستة أشهر(

 قوال عىل اخلالف. 

ويف موضع آخر يشكك يف ذلك ويقول: )وتنازعوا يف أول من نطق باإلسالم بعد  

بكر أسلم قبل عيل، فقد ثبت أنه أسبق صحبة كام كان أسبق إيامنا، وإن  خدجية، فإن كان أبو  

كان عيل أسلم قبله فال ريب أن صحبة أيب بكر للنبي كانت أكمل وأنفع من صحبة عيل  

ثم يفضل   - مع الترصيح بدعوى كون إسالمه بعد خدجية  -فريدد األمر  ، (2)ونحوه(

 إسالم أيب بكر عىل كل تقدير. 

قول  ) ينسب القول بتقدم إسالم أيب بكر إىل أكثر الناس، فيقول: ويف موضع ثالث 

عيل أول من صىل مع النبي، ممنوع، بل أكثر الناس عىل خالف ذلك، وأن أبا بكر   القائل: 

 (3) ( صىل قبله

)..   :ه، فيقول يف أصل قبول إسالمبل إنه باإلضافة لكل هذا االضطراب يشكك 

ممنوع، فإن الناس متنازعون يف أول من أسلم،   الصحابةلفضيلة مل تثبت لغريه من وهذه ا

إن عليا أسلم قبله، لكن   أبو بكر أول من أسلم، فهو أسبق إسالما من عيل، وقيل:  قيل: ف

عيل كان صغريا وإسالم الصبي فيه نزاع بني العلامء، وال نزاع يف أن إسالم أيب بكر أكمل  

فكيف  ، ىل اإلطالق عىل القول اآلخرسبق عباالتفاق، وأ وأنفع، فيكون هو أكمل سبقا 

  (4) يقال:عيل أسبق منه بال حجة تدل عىل ذلك(
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اإلمام  كفر  يستعمل كل ما أوت من حيلة إلثبات  هبذا، بل  بكل  وال يكتفي ابن تيمية  

غافال عن كون اإلمام عيل ريب يف حجر  ،  قبل بلوغهعيل قبل إسالمه، والتشكيك يف إسالمه  

قبل أن  نفسها، فيقول: )  اءة له هي إساءة لرتبية رسول اهلل وأن كل إس رسول اهلل 

يبعث اهلل حممدا مل يكن أحد مؤمنا من قريش، ال رجل وال صبي وال امرأة، وال الثالثة وال  

وإن  ،  فالصبيان كذلك، عيل وغريه  إهنم كانوا يعبدون األصنام.   عيل! وإذا قيل عن الرجال:

فأولئك يثبت    وال إيامن الصبي مثل إيامن البالغ.   يل: ق  . كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ  قيل:

  هلم حكم اإليامن والكفر وهم بالغون، وعيل يثبت له حكم الكفر واإليامن وهو دون البلوغ. 

والصبي املولود بني أبوين كافرين جيري عليه حكم الكفر يف الدنيا باتفاق املسلمني، وإذا  

بخالف   اإلسالم قبل البلوغ؟ عىل قولني للعلامء. أسلم قبل البلوغ فهل جيري عليه حكم 

فكان إسالم الثالثة خمرجا هلم من الكفر باتفاق   البالغ فإنه يصري مسلام باتفاق املسلمني. 

وأما إسالم عيل فهل يكون خمرجا له من الكفر؟ عىل قولني مشهورين، ومذهب   املسلمني.

  (1)  الشافعي أن إسالم الصبي غري خمرج له من الكفر(

 : املثال الثاين 

 . فهات املثال الثاين. .: وعيت هذا قال القايض 

يتعلق بام تواتر من النصوص واألدلة عىل تلك الشجاعة   :  املثال الثاينقال امليالين 

له.. والتي جعلته   العظيمة التي كان عليها اإلمام عيل، والتي هي ثمرة تربية رسول اهلل 

 حتى أن كبار املرشكني قتلوا عىل يديه.  رسول اهلل بطال يف كل املعارك التي خاضها مع 

 . هذا من املعلوم بالرضورة.. وال تزال جمتمعاتنا تردد هذا، وتعرتف به:  قال القايض

: وقد آمل هذا ابن تيمية كثريا، فراح يدفعه بكل الوسائل.. فقد قال تعليقا  قال امليالين

إنه كان  ) : ـ عند ذكره لفضائل اإلمام عيل، والتي أهلته لإلمامة ـ  العالمة احليل عىل قول 
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أشجع الناس، وبسيفه ثبتت قواعد اإلسالم، وتشيدت أركان اإليامن، ما اهنزم يف موطن  

  ) (1)أشجع الناس، فهذا كذب، بل كان أشجع الناس رسول اهلل  إنه كان  أما قوله:(: ) قط 

. وكيف  .  أشجع من النبي وهذه إجابة عجيبة.. فاحليل مل يكن يقصد أن اإلمام عيل  

يقصد ذلك.. وهو يردد كل حني أن عليا ليس سوى ثمرة طيبة من ثامر الرتبية النبوية..  

اإلمام عيل يف نفوس املسلمني باعتباره    لكن ابن تيمية يغالط بمثل هذه األغلوطات، ليشوه 

 . ال ثمرة من ثامره الطيبة. . منافسا لرسول اهلل 

ومل يكتف هبذا، بل راح يغري مفهوم الشجاعة املرتبط باملعارك، ألنه مل جيد يف تاريخ  

وإذا كانت الشجاعة املطلوبة  أحد من الصحابة من يعدل عليا يف شجاعته وجهاده.. فقال: ) 

شجاعة القلب، فال ريب أن أبا بكر كان أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثامن  من األئمة  

  (2)(وكان يوم بدر مع النبي يف العريش  وعيل وطلحة والزبري..

ومل يكتف هبذا، بل راح يكذب كل األدلة التارخيية التي تثبت األدوار الكربى التي  

يف )غزاة بدر( و)أحد(   واء قام هبا اإلمام عيل يف مواجهة املعتدين عىل املسلمني، س 

. ويف املقابل أنكر كل ما ورد من األدلة  .(3) و)األحزاب( و)خيرب( و)حنني( وغريها 

 . . الكثري من الصحابة بل كبارهم يف الغزوات املختلفةفرار التارخيية عىل 

وهكذا يتعامل ابن تيمية مع التاريخ بمثل ما تعامل مع السنة بمزاجيته التي جتعله  

 يشاء له هواه، ويرفض ما يشاء. يقبل ما  

 لث: املثال الثا 

 . لث. فهات املثال الثا .: وعيت هذا قال القايض 

 
 . 76/  8( منهاج السنة 1)

 . 79/  8( منهاج السنة 2)

 . 127 - 94/  8( منهاج السنة 3)
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لث موقفه من خالفة عيل، ورده كل ما حصل فيها من فتن  :  املثال الثا قال امليالين 

إليه، وكأنه هو من أشعل نريان الفتن، ال من سعى إلطفائها، واحلفاظ عىل الدين الذي راح  

بناء الطلقاء يتالعبون به، فقد قال مقارنا بني الفرتة التي توالها اإلمام عيل والفرتة  الطلقاء وأ

)..من املعلوم لكل من عرف سرية القوم أن اتفاق اخللق ومبايعتهم أليب بكر   التي سبقته: 

. وكل أحد يعلم أهنم اتفقوا عىل بيعة عثامن  . أعظم من اتفاقهم عيل بيعة عيل   ، وعمر وعثامن

والذين بايعوا عثامن يف أول األمر أفضل من الذين بايعوا   . ا اتفقوا عىل بيعة عيل أعظم مم

عبدالرمحن بن عوف وطلحة والزبري وعبداهلل بن مسعود والعباس بن  و  فإنه بايعه عيل   ،عليا  

مع سكينة وطمأنينة بعد مشاورة املسلمني ثالثة أيام،    ،وأمثاهلم  ،عبد املطلب وأيب بن كعب

وأكابر الصحابة   ،ه بويع عقيب قتل عثامن والقلوب مضطربة خمتلفة وأما عيل فإن

 (1)متفرقون(

. وبعد أن شكك يف البيعة التي حصلت له راح يعتربه سببا يف كل ما حصل  .وهكذا

من املعلوم بالرضورة أن حال اللطف واملصلحة التي  لألمة يف عهده من اضطراب، فقال: )

أعظم من اللطف واملصلحة الذي كان يف خالفة   ، اخللفاء الثالثةكان املؤمنون فيها زمن 

وحصل    ،فإذا مل يوجد من يدعي اإلمامية فيه أنه معصوم  ،عيل زمن القتال والفتنة واالفرتاق

وكان مصلحة املكلفني واللطف الذي   ، لــه سلطان بمبايعة ذي الشوكة إال عيل وحده

علم بالرضورة    ، أقل منه يف زمن اخللفاء الثالثةحصل هلم يف دينهم ودنياهم يف ذلك الزمان  

  (2)أن ما يدعونه من اللطف واملصلحة احلاصلة باألئمة املعصومني باطل قطعا (

 الرابع: املثال  

 . الرابع. فهات املثال .: وعيت هذا قال القايض 

 
 ( 534/ 1( منهاج السنة النبوية )1)

 ( 379/ 3( منهاج السنة النبوية )2)
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بقوله:  عنه الذي عرب الرابع هو حقده عىل عيل وأهل بيت النبوة :  املثال قال امليالين 

وهم أفضل من   ،بل القادحون يف  عيل طوائف متعددة  ،إن عليا  مل ينزهه املخالفون).. 

فإن اخلوارج   ،والقادحون فيه أفضل من الغالة فيه  ،القادحني يف أيب بكر وعمر وعثامن

وهم عند املسلمني كلهم خري من الغالة الذين يعتقدون إالهيته أو نبوته،    ، متفقون عىل كفره 

خري عند مجاهري املسلمني من الرافضة   – والذين قاتلوه من الصحابة والتابعني  – بل هم 

وأبو بكر وعمر وعثامن ليس يف  األمة من  ، الذين اعتقدوه إماما  معصوما   ، ثنى عرشيةاال

  ، خلوارج  املكفرون لعيل يوالون أبا بكر وعمر ويرتضون عنهاميقدح فيهم إال الرافضة، وا

إنه مل يكن خليفة يوالون أبا بكر وعمر   :ويقولون ،واملروانية الذين ينسبون عليا  إىل الظلم

إن عليا  نزهه املؤالف واملخالف بخالف   : فكيف يقال مع هذا، مع أهنام ليسا من أقارهبم 

وأن القادحني يف  عيل    ،ن املنزهني هلؤالء أعظم وأكثر وأفضلومن املعلوم أ ..  اخللفاء الثالثة

  ،وهم أعلم من الرافضة وأدين ، حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة

  ، فال يمكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم هبا  ،والرافضة عاجزون معهم علام  ويدا  

حوا يف عيل وجعلوه كافرا  وظاملا   والذين قد، وال كانوا معهم يف القتال منصورين عليهم 

بخالف الذين يمدحونه ويقدحون يف   ،ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن اإلسالم 

وممن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية    ،بخالف من يكفر عليا  ويلعنه من اخلوارج..  الثالثة 

ن كانوا يبغضونه  بل إذا اعترب الذي.  .فإن هؤالء كانوا مقرين باإلسالم  ، وبني مروان وغريهم

وجد هؤالء خريا  من أولئك من    ،ويوالون عثامن والذين كانوا يبغضون عثامن وحيبون عليا  

فاملنزهون لعثامن القادحون يف عيل أعظم وأدين وأفضل من املنزهني لعيل   ،وجوه متعددة

بة  فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحا ، القادحني يف عثامن كالزيدية مثال  

ولو ختىل أهل السنة   ، والتابعني وغريهم هم أعلم وأدين من الذين يتولونه ويلعنون عثامن

مل يكن يف املتولني لــه من يقدر أن يقاوم   ، عن مواالة عيل وحتقيق إيامنه ووجوب مواالته 
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  (1) فإن هؤالء طوائف كثرية( ، املبغضني لــه من اخلوارج واألموية واملروانية

. وال حيتاج مني  .ده كاف للداللة عىل مدى حقده عىل اإلمام عيل وهذا الكالم وح

 أي توضيح. 

والذي فلق قال القايض: ولكن كيف يقول هذا، وقد ورد يف احلديث عن عيل: )

احلبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي األمي إيل: أنه ال حيبني إال مؤمن، وال يبغضني إال  

 ؟ (2)(منافق

يف إمكان ابن تيمية أن حيذف هذا احلديث الصحيح من دواوين  قال امليالين: لو كان  

السنة لفعل لكنه ـ عند عجزه عن ذلك ـ راح يتالعب بمعناه ليفرغه من حمتواه، فقد قال  

املقصود هنا أنه يمتنع أن يقال: ال عالمة للنفاق إال بغض عيل، وال يقول هذا أحد  فيه: )

من عالمات النفاق، كام يف احلديث املرفوع:  من الصحابة، لكن الذي قد يقال: إن بغضه 

»ال يبغضني إال منافق«، فهذا يمكن توجيهه، فإنه من علم ما قام به عيل من اإليامن باهلل  

ونفاق من يبغض األنصار  ، له، ثم أبغضه عىل ذلك، فهو منافقورسوله واجلهاد يف سبي

وا الدار واإليامن من قبل  ؤفإن األنصار قبيلة عظيمة هلم مدينة، وهم الذين تبو ;أظهر 

املهاجرين، وباهلجرة إىل دارهم عز اإليامن، واستظهر أهله، وكان هلم من نرص اهلل ورسوله  

ما مل يكن ألهل مدينة غريهم، وال لقبيلة سواهم، فال يبغضهم إال منافق. ومع هذا فليسوا  

كون بغض   فعلم أنه ال يلزم من  بأفضل من املهاجرين، بل املهاجرون أفضل منهم. 

الشخص من عالمات النفاق أن يكون أفضل من غريه. وال يشك من عرف أحوال  

الصحابة أن عمر كان أشد عداوة للكفار واملنافقني من عيل، وأن تأثريه يف نرص اإلسالم  

وإذالل الكفار واملنافقني أعظم من تأثري عيل، وأن الكفار واملنافقني أعداء الرسول    وإعزازه

 
 (7/ 5النبوية )( منهاج السنة 1)

 . 117/   8(، والنسائي 3737(، والرتمذي رقم )78( رواه مسلم رقم )2)
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وهلذا كان الذي قتل عمر كافرا يبغض دين اإلسالم،   مما يبغضون عليا.يبغضونه أعظم 

ويبغض الرسول وأمته فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته. والذي قتل عليا كان يصيل  

ويصوم ويقرأ القرآن، وقتله معتقدا أن اهلل ورسوله حيب قتل عيل، وفعل ذلك حمبة هلل  

واملقصود أن النفاق يف بغض عمر   مبتدعا.وإن كان يف ذلك ضاال  -يف زعمه  -ورسوله 

  (1) (أظهر منه يف بغض عيل 

وهكذا أصبح احلديث يف نظر ابن تيمية منطبقا عىل عمر ال عىل عيل.. أو أن الشيعة  

 هم الذين حذفوا اسم عمر واستبدلوه باسم عيل. 

 
 ( 152/ 7( منهاج السنة النبوية )1)
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 . الرصاع والفتنة . التهمة الثالثة

التي ال نزال نعيش آثارها، وهي ما  من املحاكمة خاصا بالتهمة  لث كان اليوم الثا 

وطوائفها وشعوهبا وأدياهنا..   ا نرشه ابن تيمية من قيم الرصاع بني مذاهب األمة ومدارسه

والتي أزالت عن اإلسالم صورته السمحة اجلميلة، وحولته إىل دين عنف وقتل ومصادرة  

 للحريات. 

يمية، فقد كان تالميذه  وقد كنت متأكدا متاما من مدى انطباق هذه التهمة عىل ابن ت

يف قريتي الصغرية، نامذج مثالية هلذه النار املشتعلة، وكانوا يصدعون رؤوسنا كل حني  

ال   كانوا لكربيائهم وغرورهم بمقاالت ابن تيمية يف كل قضية أو مسألة نطرحها.. و

يعتقدون أنه  . بل يعتربون الناقد أو الراد جريئا عىل الصنم الذي .يسمعون ألي رد أو نقد

 يمثل اإلسالم. 

كعادته يف   عقدت اجللسة، وقعد القايض عىل كريس كبري يف أعىل مكان يف املحكمة

.. وبعد أن استقرت القاعة بمن فيها، قلب القايض بعض األوراق التي  اليومني السابقني

أنا (.. والرصاع والفتنةكانت بجانبه، ثم قال: التهمة التي سنبحث فيها اليوم هي هتمة )

أريد من املدعني عىل ابن تيمية أن يوضحوا يل مرادهم منها قبل أن يذكروا األدلة املثبتة  

 لدعاواهم. 

ليس هناك سيدي القايض هتمة ندعيها عىل ابن تيمية أخطر من  ، وقال:  اخللييل تقدم  

هذه التهمة، وال أكثر جرما منها.. ذلك أن كل ما ذكرناه سابقا من هتم قد يبقى حبيس  

ول التي تفكر بالطريقة التي يفكر هبا ابن تيمية وسلفه.. وكل ذلك يدخل ضمن ما  العق

أتاح اهلل لإلنسان من حريات يف التفكري واختاذ القرارات املتناسبة مع اختياره.. لكن مشكلة  

ابن تيمية وسلفه واخللف الذي تتلمذوا عىل يديه هو أهنم مل يكتفوا بام اعتقدوه من عقائد،  
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وه من سلوك، بل راحوا يفرضون عقائدهم وفقههم فرضا، ويبدعون  أو ما ارتض

ويكفرون.. بل ويفتون بقتل كل من خالفهم.. حتى صار الدين مساويا للجريمة..  

وصارت العقيدة وسيلة لسفك الدماء.. وصارت األمة شطرين: شطرا يمثلوهنم هم  

 ئفها. بعنجهيتهم وكربيائهم.. وشطرا متثله سائر األمة بمذاهبها وطوا

قال القايض: ما ذكرته قد يكون صحيحا بحكم ما سبق أن سمعت من نصوص من  

 . ولكن ذلك ال يكفيني كقاض لتصديق هذه التهمة اخلطرية. .كالم ابن تيمية

قال اخللييل: لك ذلك سيدي القايض.. ولذلك اجتمعنا لنذكر لك من األدلة ما يبني  

في كل عاقل يف بيان خطورة طروحات ابن  تك  بأربعة. وقد اكتفينا منها صدق ما ندعيه.

 تيمية وأثرها يف حصول الفتنة بني املسلمني.. ولذلك سجنه فقهاء عرصه.. 

 قال القايض: لقد سمعت أهنم سجنوه ألجل فتاواه يف الطالق ونحوها.. 

. وما كان لفقهاء األمة أن يسجنوه ألجل ذلك فقط..  .قال اخللييل: ذلك ما أشاعوه 

يف كل زمان يفتون، بل يشذون يف بعض الفتاوى، وال يتعرض هلم أحد..   فقد كان الفقهاء

ولكن ابن تيمية مل يكن يكتفي بالكالم بل كان يضم إليه بيانات الرصاع الشديدة، والتي  

 كان يتبعه فيها بعض تالميذه.. وسنذكر لك يف األدلة ما يثبت لك ذلك. 

 جمملة قبل تفصيلها. قال القايض: لقد تعودت أن أسمع منكم رسد األدلة 

قال اخللييل: أجل سيدي القايض.. وقد رأينا أننا ال يمكن استقراء كل ما يتعلق هبذه  

أدلة تثبت لك سيدي أن   بأربعةالتهمة.. ألن كتب ابن تيمية كلها رصاع.. وهلذا اكتفينا 

 منهج ابن تيمية كمنهج سلفه وتالميذه قائم عىل الرصاع والفتنة. 

 لدليل األول منها؟قال القايض: فام ا

قال اخللييل: الدليل األول هو رصاع ابن تيمية مع املدارس العقدية املختلفة التي  

كانت يف زمانه وغريها، بل وتكفريه هلا، وقد ورث ذلك التكفري كل من تبعه من الذين  
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 أثاروا الفتن بني املسلمني واستحلوا دماءهم. 

 . فهل تستطيعون إثباته؟ نته.. وهو وحده كاف إلدا.قال القايض: هذا خطري 

 أجل سيدي القايض.. بل ما أسهل إثباته.  قال اخللييل:

 قال القايض: فام الدليل الثاين؟ 

. والذي أورث بعد ذلك ما نراه  . قال اخللييل: رصاعه مع الفقهاء واملدارس الفقهية

 وكربيائهم. من متيز السلفية عن سائر املسلمني يف مظاهرهم وسلوكاهتم  

 قال القايض: فام الدليل الثالث؟

. والذي أورث بعد ذلك ما نراه من تكفري  .قال اخللييل: رصاعه مع الصوفية

 الصوفية واستحالل دمائهم. 

 قال القايض: ولكني سمعت أن له موقفا طيبا من الصوفية. 

. يرى أهنا تتفق معه  .هو موقف حمدود بزمن حمدود.. وبطائفة حمدودة  قال اخللييل: 

مالحدة  ويف التجسيم والتشبيه.. أما من عداهم وهم كل صوفية األمة، فهم عنده حلولية 

 كفرة..  و

 قال القايض: فام الدليل الرابع؟

رصاعه مع غري املسلمني الذين يعيشون بيننا كإخوة لنا يف اإلنسانية..   قال اخللييل:

م، ونؤلف قلوهبم.. لكن ابن تيمية مأل القلوب  والذين أمرنا بأن نتسامح معهم، ونلني هل 

 حقدا عليهم، ورصاعا معهم. 

 قال القايض: أهذه هي أدلتكم عىل هذه التهمة؟

قال اخللييل: أجل سيدي القايض.. وإن شئتم املزيد زدنا.. فقد ذكرت لك أن إثبات  

ره إال  هذه التهمة من أسهل األمور علينا ألننا مل نختلف معه ومل نطالب بحبس أفكا 

 ألجلها.
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. بل لعله يكفيني ما هو أدنى منها.. فال ينبغي للعدالة  . . هي كافية. قال القايض: ال

 املحرضني عىل الفتنة والرصاع.  معأن تتساهل  

قال اخللييل: فأذن لنا سيدي القايض يف أن نبدأ يف رسد البينات والشواهد عىل كل  

 ما ذكرنا من قضايا. 

 قال القايض: لكم ذلك. 

 ـ الرصاع مع املدارس العقدية   أوال 

رصاع  ليسمح يل سيدي القايض أن أذكر الدليل األول.. وهو قام الكوثري، وقال: 

 كثريون، أكتفي باثنني منهم.  .. ويل عىل ذلك شهودمع املدارس العقدية ابن تيمية 

 قال القايض: فام الشاهد األول؟

دية، ورميها مجيعا بالضاللة  قال الكوثري: هو حتقري ابن تيمية جلميع املدارس العق

 والبدعة والكفر. 

 ما الشاهد الثاين؟و قال القايض: 

قال الكوثري: دعوته لنرش الفتنة والفرقة والرصاع بني املسلمني بسبب مواقفهم  

العقدية، فقد نقل الفتاوى الكثرية التي تدعو إىل هجر املخالفني واإلساء هلم، بل تدعو إىل  

 ا هلا، وهو ما أورث بعد ذلك كل ما نراه من فتن. استحالل دمائهم، وإقراره

 قال القايض: إن ما تقوله خطري..  

 قال الكوثري: ولدينا بحمد اهلل كل األدلة املثبتة له. 

 ـ حتقري ابن تيمية للمدارس العقدية:   1

 قال القايض: فهات الشاهد األول. 

قال الكوثري: الشاهد األول ـ سيدي القايض ـ هو حتقري ابن تيمية للمدارس  
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العقدية املخالفة له ولسلفه.. وقد سبق أن ذكرنا بعض ما يدل عىل ذلك أثناء ذكرنا للتهمة  

 ذلك. بينات عىل  ثالثاألوىل حني ذكرنا موقفه من املفوضة واملؤولة.. ونضيف إليه هنا 

 : البينة األوىل 

 ؟ البينة األوىليض: فام قال القا 

هو اعتبار ابن تيمية احلق املجرد يف طائفته السلفية، وكل من عداهم  قال الكوثري: 

بل يتعامل معهم باستعالء، كام يتعامل مع أهل  يف اخلالف،    م عىل ضاللة، فلذلك ال يعتربه 

 ويف ذلك أكرب إهانة جلميع األمة..  امللل املختلفة.. 

 هذه دعوى خطرية. قال القايض: 

قال الكوثري: ولدي األدلة الكثرية عليها.. فقد رصح ابن تيمية يف مواضع كثرية  

وهم   ، اهلل  من كتبه عىل أن سلفه ممن يسميهم أهل احلديث هم أخص الناس برسول 

  أخص  والسنة  احلديث  أهل  أن :املعلوم  ومن ): املمثلون الوحيدون له، ومن ذلك قوله

  ما  األجر  وتضعيف  واحللم  بالعلم إياهم وختصيصه  اهلل  فضل من فلهم  . وأتباعه بالرسول 

  فهذا   (،امللل  يف   اإلسالم  كأهل  اإلسالم  يف  السنة  )أهل   :السلف  بعض  قال  كام  لغريهم   ليس

ما يظنه أهل اجلهالة والضاللة من نقص الصحابة يف العلم والبيان أو اليد  عىل  تنبيه  الكالم 

التنبيه عىل أن كل من زعم بلسان   : واملقصود .وبسط هذا ال يتحمله هذا املقام .والسنان

أن طائفة غري أهل احلديث أدركوا من حقائق األمور الباطنة الغيبية يف أمر   : حاله أو مقاله

ق والبعث واملبدأ واملعاد وأمر اإليامن باهلل واليوم اآلخر وتعرف واجب الوجود  اخلل

والنفس الناطقة والعلوم واألخالق التي تزكو هبا النفوس وتصلح وتكمل دون أهل  

فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق   - إن كان من املؤمنني بالرسل  - احلديث فهو 

إَِذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكاَم آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكاَم آَمَن  ﴿وإال فهو منافق خالص من الذين 

َفَهاُء َوَلكِْن اَل َيْعَلُمونَ  ُْم ُهُم السُّ َفَهاُء َأاَل إهِنَّ ِذيَن  ﴿وقد يكون من  ، [13]البقرة:  ﴾ السُّ الَّ
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وَن يِف اهللَِّ ِمْن  ﴿ومن  ، [35]غافر:  ﴾ جُيَاِدُلوَن يِف آَياِت اهللَِّ بَِغرْيِ ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم  ِذيَن حُيَاجُّ الَّ

ِْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوهَلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ  ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَْد َرهبِّ   ﴾ َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ

وإن كان ذلك    -د يبني ذلك بالقياس العقيل الصحيح الذي ال ريب فيه  [ وق16]الشورى:  

فإنه متى كان الرسول أكمل اخللق وأعلمهم  باحلقائق   - ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة 

لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم اخللق بذلك وأن يكون أعظمهم   : وأقومهم قوال وحاال

 (1)(موافقة له واقتداء به أفضل اخللق

هذا الكالم اخلطري من ابن تيمية، والذي ادعى فيه احتكار أهل احلديث للسنة  ف

  النبوية، بل اعتربهم الفرقة الناجية الوحيدة، هو نص يف تكفري كل املخالفني.. وقوله )أهل 

امللل( وحده كاف يف بيان تكفري ابن تيمية اجلامعي لألمة    يف   اإلسالم  كأهل   اإلسالم   يف   السنة 

 دا سلفه. مجيعا ما ع

وابن تيمية هبذا النص حيمل أتباعه عىل مراجعة تراث السلف ممن يسمون أنفسهم  

 أهل احلديث، وهو تراث ممتلئ بتزكية الطائفة واحتقار من عداها، بل تكفريه وتضليله. 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت يف هذا؟

بالكثري من أعالم السلف الذين  قلت: صدق سيدي القايض، فإن ابن تيمية يشيد 

يعتربون أنفسهم املمثلني الوحيدين للدين، وال يقبلون أي خمالف هلم.. وهلذا ورث كل  

  : بطة  ابن، فهم يرددون كل حني ما ذكره سلفهم  تالميذه هذه اخلصلة من الغرور والكربياء

  (2) (علينا  فهو معنا  يكن  مل  من)

لم من غريه، مل يرد هبا الدليل ال من الكتاب  وهم هلذا وضعوا قيودا كثرية متيز املس

أبو حممد احلسن الربهباري، وهو من كبار  وال من السنة املطهرة.. وكمثال عىل ذلك ما قاله  

 
 ( 4/140( الفتاوى )1)

 .474، ص 2( اإلبانة الكربى، ج2)
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ألف رسالة يف )رشح السنة(، قال يف  من تأثر هبم ابن تيمية ودعا إىل التزام منهجهم.. فقد 

اختذه إماما، ومل يشك يف حرف منه، ومل  خامتتها: )فمن أقر بام يف هذا الكتاب وآمن به و

جيحد حرفا واحدا، فهو صاحب سنة ومجاعة، كامل، قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا  

مما يف هذا الكتاب، أو شك يف حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن  

مكذبا،    ، لقي اهلل تعاىل جحد أو شك يف حرف من القرآن، أو يف يشء جاء عن رسول اهلل  

  (1)فاتق اهلل واحذر وتعاهد إيامنك(

ومجيع ما وصفت لك يف هذا الكتاب، فهو عن  )وقال يف موضع آخر من الكتاب: 

، وعن أصحابه وعن التابعني، والقرن الثالث إىل القرن الرابع، فاتق  اهلل، وعن رسول اهلل  

ا يف هذا الكتاب، وال تكتم  اهلل يا عبد اهلل، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرىض مل

هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد اهلل به حريانا عن حريته، أو صاحب بدعة من  

بدعته، أو ضاال عن ضاللته، فينجو به.. فاتق اهلل، وعليك باألمر األول العتيق، وهو ما  

وبثه وعمل  وصفت لك يف هذا الكتاب، فرحم اهلل عبدا، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، 

، فإنه من انتحل شيئا خالف ما يف  به ودعا إليه، واحتج به، فإنه دين اهلل ودين رسول اهلل  

هذا الكتاب، فإنه ليس يدين هلل بدين، وقد رده كله، كام لو أن عبدا آمن بجميع ما قال اهلل  

ام أن شهادة  تبارك وتعاىل، إال أنه شك يف حرف فقد رد مجيع ما قال اهلل تعاىل، وهو كافر، ك

أن ال إله إال اهلل ال تقبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقني، كذلك ال يقبل اهلل  

  (2)شيئا(

  وهكذا ذكر كل من أشاد هبم ابن تيمية ممن يسميهم أهل احلديث أو السلف، وقد 

  اهلل   عبد  أليب   قلت :  قال  حرب   بن  شعيبعن    الاللكائي   احلسن  بن  اهلل  هبة   القاسم  روى أبو

 
 . 132( رشح السنة، ص: 1)

 .103( رشح السنة، ص: 2)
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  بني   وقفت  فإذا،  به  وجل   عز   اهلل  ينفعني  السنة   من  بحديث  حدثني:  الثوري  سعيد  بن  سفيان

  حدثني   رب   يا : »قلت   «هذا؟  أخذت  أين   من : »يل  فقال.  عنه  وسألني   وتعاىل  تبارك  اهلل  يدي

  هذا  شعيب  يا : فقال . « أنت وتؤاخذ  أنا  فأنجو  عنه وأخذته ، الثوري سفيان  احلديث  هبذا

  وإليه   بدأ   منه،  خملوق   غري   اهلل  كالم   القرآن  الرحيم  الرمحن   اهلل  بسم :  اكتب،  توكيد  وأي   توكيد 

  بالطاعة  يزيد، وينقص يزيد، ونية وعمل  قول  واإليامن، كافر فهو هذا  غري قال  من ، يعود

  جيوز   وال ،  بالنية  إال  والعمل  القول  جيوز  وال،  بالعمل  إال   القول  جيوز  وال،  باملعصية   وينقص

  موافقة  وما  اهلل  عبد أبا  يا : له فقلت : شعيب قال . السنة  بموافقة إال والنية والعمل  القول

  عثامن  تقدم  حتى  كتبت ما  ينفعك ال شعيب  يا ،  وعمر بكر أيب الشيخني تقدمة: قال  السنة؟

  بجنة  ألحد  تشهد  ال   حتى  لك  كتبت  ما   ينفعك  ال   حرب  بن  شعيب  يا ،  بعدمها   من  عىل   وعليا 

  ال  حرب بن شعيب يا ، قريش من وكلهم  اهلل رسول  هلم شهد الذين للعرشة إال نار وال

  غسل  من عندك أعدل  خلعهام دون  اخلفني  عىل  املسح  ترى حتى لك  كتبت  ما  ينفعك 

  الرحيم   الرمحن  اهلل  بسم  إخفاء  يكون  حتى  كتبت  ما   ينفعك  وال  حرب  بن  شعيب  يا ،  قدميك

  الصالة  ترى  حتى  كتبت  ما  ينفعك ال  شعيب  هبام.. يا  جتهر  أن  من  عندك  أفضل  الصالة  يف

  أم  جار  السلطان لواء  حتت  والصرب ، القيامة يوم  إىل  ماضيا  واجلهاد، وفاجر بر  كل  خلف 

  صالة  ولكن، ال: قال «كلها؟ الصالة: »اهلل عبد أبا  يا : لسفيان فقلت: شعيب قال. عدل

  خلف  إال  تصل  ال ، خمري  فأنت ذلك سائر  وأما ، أدركت من خلف صل ، والعيدين اجلمعة 

  اهلل  يدي  بني  وقفت  إذا  حرب  بن  شعيب  يا ، واجلامعة السنة  أهل  من أنه  وتعلم ، به تثق  من

  سعيد  بن سفيان  احلديث  هبذا حدثني رب  يا : فقل احلديث هذا عن  فسألك وجل  عز

  (1) وجل( عز  ريب وبني بيني  خل ثم   الثوري

وهكذا نالحظ يف كل الكتابات السلفية سواء من املتقدمني أو املتأخرين، فهم يرون  

 
 . 170، ص1( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، ج1)
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أهنم يف األصول والفروع من أصحاب احلق املطلق، ومن خالفهم فهو ضال مبتدع، أو كافر  

 . الكثري من األحكام اخلطريةمرتد، ويبنون عىل هذا 

 : البينة الثانية 

 ؟  البينة الثانية. فام .قال القايض: وعيت هذا 

مل يكتف ابن تيمية باعتبار نفسه وطائفته أصحاب احلق املجرد، بل  قال الكوثري: 

راح يفتي ويكتب الكتب الكثرية التي جتعل من األمة مجيعا ـ ما عدا طائفته ـ كفرة ومبتدعة  

 ومنحرفني، وهو ما ال نزال نرى آثاره اخلطرية إىل اليوم. 

 من أدلة عليه؟  قال القايض: هذا خطري.. فهل 

قال الكوثري: كل كتب ابن تيمية مشحونة به.. فيستحيل عىل من قرأ كتب ابن تيمية  

وتأثر هبا أن يبقى سليم الصدر عىل املسلمني.. كيف هو يراهم مجيعا جهمية ومعطلة  

 وحلولية ومالحدة.. 

،  وهو يتحدث عن العالقة بني اجلهمية واملعتزلة واألشاعرةومن أقواله يف ذلك ـ 

من رزقه اهلل معرفة ما جاءت به الرسل وبرصا نافذا ويدخل معهم طبعا املاتريدية ـ: ) 

وعرف حقيقة مأخذ هؤالء علم قطعا أهنم يلحدون ىف أسامئه وآياته وأهنم كذبوا بالرسل  

وهلذا كانوا يقولون ان البدع مشتقة من الكفر وآيلة اليه   ،وبالكتاب وبام أرسل به رسله 

وكان حييى بن عامر   ، شعرية خمانيث املعتزلة عتزلة خمانيث الفالسفة واألن املإ : ويقولون

الذين ينفون  شعرية األاجلهمية االناث ومرادهم شعرية واأليقول املعتزلة اجلهمية الذكور 

وأما من قال منهم بكتاب االبانة الذى صنفه االشعرى ىف آخر عمره ومل   ،الصفات اخلربية

شعرى  السنة لكن جمرد االنتساب اىل األ ا يعد من أهل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذ 

 ( 1)(بدعة
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  ،فاملعتزلة ىف الصفات خمانيث اجلهمية : )ببذاءته وصلفه   يف موضع آخر يقول  هكذا  و

كذلك األشعرية ولكنهم كام قال أبو إسامعيل األنصارى  و وأما الكالبية يف الصفات

الناس من يقول املعتزلة خمانيث الفالسفة ألنه مل  األشعرية اإلناث هم خمانيث املعتزلة ومن 

  (1) (يعلم أن جهام سبقهم اىل هذا األصل أو ألهنم خمانيثهم من بعض الوجوه 

وقد ذكر ابن تيمية أثناء ذمه لألشاعرة أن أمر املعتزلة واضح، وأن العلامء من سلفه  

زلة خمانيث الفالسفة لكن ملا  كام يقال األشعرية خمانيث املعتزلة واملعت كفوه شأهنم، فقال: )

شاع بني األمة فساد مذهب املعتزلة ونفرت القلوب عنهم رصتم تظهرون الرد عليهم يف  

بعض املواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم هلم يف احلقيقة وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد  

  وأنتم وافقتموهم عىل تسمية أنفسكم أهل  ،العتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات 

التوحيد وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد وسموا ما ابتدعوه من الكالم الفاسد إما  

يف احلكم وإما يف الدليل أصول الدين وأنتم شاركتموهم يف ذلك وقد علمتم ذم السلف  

واألئمة هلذا الكالم بل علم من يعرف دين اإلسالم وما بعث اهلل به نبيه عليه أفضل الصالة  

من املخالفة لكتب اهلل وأنبيائه ورسله وقد بسطنا الكالم عىل فساد هذه   والسالم ما فيه

   (2) (األصول يف غري هذا املوضع

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت؟

قلت: صدق سيدي القايض، وأحب أن أذكر لك فقط بأن ذلك الكالم الذي قاله  

فكيف  كتبه األخرى، فقال: )فيه قذف عظيم، وسب شنيع، فقد ذكر املخانيث يف  ابن تيمية  

بام هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إىل البغي واملبارشة هلا فكيف بالنظر إىل املردان  

الصباح املخانيث وغري املخانيث واملبارشة هلن ثم هذا قد يفعل ملجرد شهوة النظر فيكون  

 
 (8/227( جمموع الفتاوى )1)

 (5/325( الفتاوى الكربى )2)



371 

 

  (1) (قبيحا مكروها خارج العبادة فكيف يف حال العبادة

الوجه اخلامس تشبيه الرجال بالنساء فإن املغاين كان  ) :ملخنثنيوقال يف تعريف ا

يغني يف   السلف يسموهنم خمانيث ألن الغناء من عمل النساء ومل يكن عىل عهد النبي 

األعراس إال النساء كاإلماء واجلواري احلديثات السن فإذا تشبه هبم الرجل كان خمنثا وقد  

وهكذا فيمن حيرضون يف   ،املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء لعن رسول اهلل 

السامع من املردان الذين يسموهنم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم  

أنه أمر بنفي املخنثني وقال أخرجوهم من   اللعنة بقدر ذلك وقد ثبت عن النبي  من

    (2)(بيوتكم 

وأحدث بعد أولئك أيضا االستامع من املخانيث املعروفني بالغناء ألهل  )وقال: 

الفسوق والزنا وربام استمعوه من الصبيان الـُمْردان أو من النسوان املالح كام يفعل أهل  

   (3)(الدساكر واملواخري وقد جيمعون يف السامع أنواع الفساق والفجار

وقد رصح ابن القيم هبذا املعنى الذي استفاده من شيخه ابن تيمية، فقال يف نونيته  

 : (4)التي ال تزال حتفظ

   أهون بذا الطاغوت ال عز اسمه

   قتيل بل جريح  بل  أسري  من كم

   قلبه خيلع يكاد اجلبان وترى

   سمعه يقرع  حني  املخنث وترى 

 ل ـــــمعط لكل منكوحا   ويظل 

 والكفران التعطيل  ذي طاغوت   

 األزمان يف الطاغوت ذا  حتت  

 جبان لكل تبا  لفظه  من  

 النسوان شامئل  عليه  تبدو   

 فرانــــــك يــــأخ زنديق ولكل   

 
 (.1/316( االستقامة )1)

 (.1/319( االستقامة )2)

 (.1/306( االستقامة )3)

 . 2/320( رشح قصيدة ابن القيم  4)
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 : البينة الثالثة 

 ؟البينة الثالثة. فام .قال القايض: وعيت هذا 

، بل كان  مل يكتف ابن تيمية بتلك التلميحات، وال بذلك السباب قال الكوثري: 

ان  )ك: ومن ذلك قوله  يرصح بتكفري املخالفني إما بلسانه أو بلسان من يعتمده من سلفه، 

الشيخ أبو حامد أمحد بن أيب طاهر اإلسفرايني إمام األئمة الذي طبق األرض علام وأصحابا 

عى اىل اجلمعة من قطعية الكرج اىل جامع املنصور يدخل الرباط املعروف بالزوزي  اذا س

املحاذي للجامع ويقبل عىل من حرض ويقول اشهدوا عىل بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق  

  (1)(كام قاله اإلمام ابن حنبل ال كام يقوله الباقالين وتكرر ذلك منه مجعات 

يقول بخلق  ـ وهو إمام من أئمة األشاعرة الكبار ـ الباقالين وهو يشري هبذا إىل أن 

   .إمجاعات يف تكفري من يقول بخلق القرآن. وهو ينقل مع هذا القول ما يدعيه من القرآن.

فقال الشيخ كامل الدين لصدر الدين ابن  ): [ يقول فتاوىالجمموع وهكذا نراه يف ]

املجلس للشيخ تقى الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن خملوق  قد قلت ىف ذلك   :الوكيل 

وقال   ، فغضب هنا الشيخ كامل الدين غضبا شديدا ورفع صوته ، فأعاده مرارا ، فهو كافر

ن حروف القرآن خملوقة مثل امام  إ : صحابنا املتكلمني األشعرية الذين يقولونأهذا يكفر 

  (2)(ا وما نصرب عىل تكفري أصحابن ،احلرمني وغريه

ابن  وهكذا نراه يف مسألة الرؤية، والتي اتفق السلفية عىل تكفري جاحدها، فقد قال 

أئمة أصحاب األشعري ملا تأملوا ذلك عادوا يف الرؤية إىل قول املعتزلة وفرسوها  ) : تيمية

 (3)بزيادة العلم كام يفرسها اجلهمية وهذا يف احلقيقة تعطيل للرؤية(

 
 (2/96( درء تعارض العقل والنقل )1)

 ( 173/ 3( جمموع الفتاوى )2)

 . 2/434تلبيس اجلهمية ( بيان 3)
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ومن كتابه   هـ(481إسامعيل اهلروي )املتوىف:  الشيخ أيب  وهكذا نراه ينقل كثريا عن 

[، وهو كتاب مشحون بتكفري األشاعرة، وقد نقل ابن تيمية الكثري منه  ذم الكالم وأهلهيف ]

وقال  [: )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةمستحسنا له، ومن ذلك قوله يف ]

األنصاري يف كتاب ذم الكالم يف آخره ملا عقد   بو اسامعيل عبد اهلل بن حممدأشيخ االسالم 

وملا نظر املربزون  : )باب يف ذكر كالم األشعري  : بابا يف ذكر هؤالء األشعرية املتأخرين فقال

ودعته من رموز  أهل السنة طوايا كالم اجلهمية وما أمن علامء األمة وأهل الفهم من 

ن قطب مذهبهم ومنتهى عقدهتم ما أو ، الفالسفة ومل يقع منهم اال عىل التعطيل البحت

نه تعاىل يف كل  إن قوهلم  أو  ،والفلك دوار والسامء خالية،  رصحت به رؤوس الزنادقة قبلهم

ثبات  موضع ويف كل يشء ما استثنوا جوف كلب وال جوف خنزير وال حشا فرارا من اإل

ن تكلم مرة  نام خلق كالما وهؤالء يقولوإولئك ليس له كالم أوقال  ..وذهابا عن التحقيق

ثم يقولون    ،وال يوجد كالمه يف موضع ليس هو به  ،فهو متكلم به منذ تكلم مل ينقطع الكالم

وقالوا هذا زاج وورق وهذا صوف    ،ثم قالوا ليس له صوت وال حروف  ،ليس هو يف مكان

ما يرى حسن وغري  إوهذا صوت القاري    ، ريد به التفسريأنام قصد النفس وإوخشب وهذا  

و يكون قرآن من لبد  أ :و ما تراه جمازا به حتى قال رأس من رؤوسهمأظه حسن وهذا لف

فقالوا هذا حكاية عرب هبا عن القرآن واهلل تكلم مرة وال   ،فراوغوا ، وقال آخر من خشب

وهذا من فخوخهم يصطادون    ، ومن قال خملوق كافر،  ثم قالوا غري خملوق  ،يتكلم بعد ذلك 

ن القرآن غري موجود لفظية اجلهمية الذكور بمرة  أتقادهم  نام اعإو  ،هل السنة أبه قلوب عوام  

  (1)( ناث بعرش مراتواجلهمية اإل

وأهنم   ، جهمية يف باب صفة الكالمكالم اهلروي، وأن األشاعرة أقر ابن تيمية قد و

   هذه البدعة املكفرة بإمجاعهم.وقعوا يف بذلك 

 
 (4/405( بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)
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)ورأيت حييى بن عامر ما ال أحيص من  سلفه يف هذا، فقال: اهلروي وقد ذكر الشيخ 

مرة عىل منربه يكفرهم ويلعنهم، ويشهد عىل أيب احلسن األشعري بالزندقة، وكذلك رأيت  

  (1)عمر بن إبراهيم ومشائخنا(

قال القايض: بمناسبة ذكرك لألشاعرة.. لقد سمعت من بعض املصادر أن ابن تيمية  

 . أقرب إىل أهل السنة ثني عليهم، بل يذكر أهنم أثنى عليهم، وذكر أنه ي

ابتسم الكوثري، وقال: ذلك من خدعه الكربى سيدي القايض، ألن األشاعرة يف  

 زمنه كانت هلم الغلبة والسلطة، فلذلك خيش منهم، فاستبدل الترصيح بكفرهم بالتلميح..  

 لترصحيات. قال القايض: نحن ال يمكننا احلكم من خالل التلميحات.. بل نحتاج ل

قال الكوثري: صدقت سيدي القايض.. وسأذكر لك قول بعض تالميذ ابن تيمية  

ليس معنى هذا تزكيتهم  املتأخرين يف بيان معنى ما ذكرته من قول ابن تيمية.. فقد قال: )

بل معناه أهنم خري من اجلهمية واملعتزلة عىل سوئهم الشديد كالقول   ، وأهنم من أهل السنة

فليس معنى هذا أن النصارى مسلمون فاهلل   ، إن النصارى أقرب إىل اإلسالم من اليهود

ُكوا  ﴿   : الذي قال ِذيَن َأرْشَ   [ 82]املائدة:    ﴾ َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوة  لِلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَّ

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َثالُِث َثاَلَثٍة ﴿ :قد نص عىل أن النصارى كفار كام قال تعاىل   ﴾ َلَقْد َكَفَر الَّ

   (2) ([73]املائدة:  

شاع يف هذا الزمن عند كثريين إدخال األشاعرة يف أهل السنة  ورد كذلك عىل ما )

إطالقا  عاما  وهو ما   : ة اطالقنيمعتمدين يف هذا عىل كالم البن تيمية وهو أن ألهل السن 

فعىل اإلطالق األول تكون   ، وإطالقا  خاصا  واملراد هبم أهل احلديث  ، يقابل الرافضة

هم أهل   : وإذا أرادوا تعليل إدخال األشاعرة يف أهل السنة قالوا ، األشاعرة من أهل السنة

 
 . 1315( ذم الكالم 1)

 .19( تأكيد املسلامت السلفية، ص2)
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 (1)(السنة فيام وافقوا فيه أهل السنة 

 :(2) وقع يف خطئني وبني أن من فعل هذا من أصحاب املنهج التكفريي اخلفي 

ال يف   ، يف فهم كالم ابن تيمية فإنه ملا ذكره أراد يف استعامل عامة الناس :األول 

خبار ببغض  وإنام  يذكر من باب اإل  ،وكالم العامة الينبني عليه رشع) ،استعامل الرشع

 ( ثم عىل فهم هؤالء لكالم ابن تيمية تكون املعتزلة من أهل السنة  ،الناس للرافضة 

،  يام وافقوا فيه أهل السنةفأنه يلزم عىل تعليلهم إدخال الرافضة يف أهل السنة    : الثاين 

  ، منها قوله: مراده هبا وضح ي ابن تيمية ا من كالم نصوصوقد أورد للداللة عىل هذا 

العامة بالبدعة ليسوا   واجلامعةأهل السنة  بني  الطوائفهنا أن املشهورين من  فاملقصود )

تعرف من شعائر    الإن العامة    حتى  ،الرافضة  بالبدعة  الطوائفبل أشهر    ، منتحلني للسلف

خمالفة   أكثروذلك ألهنم  ،والسنى يف اصطالحهم من ال يكون رافضيا  ، البدع إال الرفض

يف مجهور األمة    وطعنا لألحاديث النبوية وملعاين القرآن وأكثر قدحا يف سلف األمة وأئمتها  

 (3) (السلف كانوا أشهر بالبدعة متابعةكانوا أبعد عن  فلام ، الطوائفمن مجيع 

  الثالثة  اخللفاء أهل السنة يراد به من أثبت خالفة  فلفظ ) يف موضع آخر:وقال 

يراد به أهل احلديث والسنة املحضة فال   وقد ،الرافضة  إال لطوائف ا يف ذلك مجيع  فيدخل

يثبت الصفات هلل تعاىل ويقول إن القرآن غري خملوق وإن اهلل يرى يف   منيدخل فيه إال 

  وهذا.وغري ذلك من األصول املعروفة عند أهل احلديث والسنة  القدراآلخرة ويثبت 

وهو اصطالح العامة كل   ،األولصطالح جعل أهل السنة باإلـ يعنى املصنف ـ الرافيض 

ال يقوهلا إال بعضهم    مقاالتثم أخذ ينقل عنهم    ،من ليس برافيض قالوا هو من أهل السنة

 
 .20( تأكيد املسلامت السلفية، ص1)

 .20( تأكيد املسلامت السلفية، ص2)

 ( 155/ 4( جمموع الفتاوى )3)
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  وإذا عىل ذوي األلباب  خيفىمع حتريفه هلا فكان يف نقله من الكذب واإلضطراب ما ال 

  (1)(عرف أن مراده بأهل السنة السنة العامة 

ابن تيمية عىل الذين ينقلون من كالمه ما خيدم التقية التي  وهذا رد قوي من  

 يامرسوهنا، ويقتدون بابن تيمية يف ممارستها.

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت؟

قلت: صدق سيدي القايض.. فكتب ابن تيمية مشحونة بتكفري من يقول بام تقول  

 ة، وذلك وحده كاف لتكفريهم.. به األشاعرة واملاتريدية وغريمها من املدارس اإلسالمي

 قال القايض: فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك. 

وأنه عىل    ، من مل يقل بأن اهلل فوق سمواتهقوله: )ابن خزيمة  قلت: من ذلك نقله عن  

لقي عىل مزبلة  أ ثم  ، فإن تاب وإال رضبت عنقه ، وجب أن يستتاب  ، بائن من خلقه ، عرشه

من مل يقر بأن اهلل عىل عرشه قد  : ) قال (، و أهل الذمة لئال يتأذى بنتن رحيه أهل القبلة وال

 (2)(ا وكان ماله فيئ، استوى، فوق سبع سمواته فهو كافر حالل الدم

درء تعارض العقل  وقد نقل ابن تيمية اإلمجاع عىل ما قاله ابن خزيمة، حيث قال يف )

باالضطرار من  وجواب هذا أن يقال القول بأن اهلل تعاىل فوق العامل معلوم )والنقل(: 

  ، وهلذا كان السلف مطبقني عىل تكفري من أنكر ذلك.. الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة

 (3)(ألنه عندهم معلوم باالضطرار من الدين

وقد اجتمع أهل  )  : كعادته يف نقل إمجاع أهل امللل والنحل  ( الفتاوىجمموع  )وقال يف  

وقالوا هم ليس عىل العرش شىء وقال   ،العرش األديان مع املسلمني عىل أن اهلل تعاىل عىل 

 
 (2/221( منهاج السنة )1)

 . 264/ 6انظر: درء تعارض العقل والنقل   ( 2)

 (7/27درء تعارض العقل والنقل، )  ( 3)
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ن اهلل فوق سمواته عىل عرشه بائن من  إ : حممد بن اسحاق بن خزيمة امام األئمة من مل يقل

خلقه وجب أن يستتاب فان تاب واال رضبت عنقه ثم ألقى عىل مزبلة لئال يتأذى به اهل  

  (1)(.. .القبلة وال أهل الذمة 

 دارس العقدية: ـ حتريض ابن تيمية عىل امل   2

 . فهات الشاهد الثاين. .قال القايض: وعيت هذا 

قال الكوثري: الشاهد الثاين ـ سيدي القايض ـ هو حتريض ابن تيمية عىل أتباع 

املدارس العقدية املخالفة له ولسلفه، بكل أنواع التحريض، ابتداء من اهلجر والقطيعة،  

 وانتهاء باالستتابة والقتل. 

 ذكره خطري. قال القايض: إن ما ت

 قال الكوثري: وأنا مسؤول عنه.. ويل األدلة الوافية عليه. 

 قال القايض: يكفيني أن تذكر ترصحيا واحدا يدل عىل هذا..  

حامد  قال الكوثري: ترصحياته يف هذا كثرية جدا.. منها قوله ـ عند ذكره للشيخ أيب 

سفرايني شديد اإلنكار  الشيخ أبو حامد اإل وكانقال الشيخ أبو احلسن: )  : ـ  اإلسفرائني 

األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا    يزل قال ومل    ، عىل الباقالين وأصحاب الكالم

وينهون أصحاهبم وأحباهبم عن   ، مذهبه عليه األشعرين مما بنى وويتربؤ ،إىل األشعري 

واألئمة منهم احلافظ املؤمتن بن أمحد بن عىل   املشايخاحلوم حواليه عىل ما سمعت عدة من 

الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أمحد بن أيب   املشايخسمعنا مجاعة من  :الساجي يقولون 

ى إىل اجلمعة من  طبق األرض علام  وأصحابا إذا سع الذيطاهر اإلسفرايني إمام األئمة 

الرباط املعروف بالزوزي املحاذي للجامع ويقبل   يدخلقطعية الكرج إىل جامع املنصور 

  ، كالم اهلل غري خملوق كام قاله اإلمام ابن حنبل  القرآن عىل من حرض ويقول اشهدوا عىل بأن  

 
 ( 5/138جمموع الفتاوى، )  ( 1)
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الناس   حتى ينترش يف  :فقال ،منه مجعات فقيل له يف ذلك  ذلكال كام يقوله الباقالين وتكرر 

  وبريء ـ    األشعرية يعني  ـ  الصالح ويشيع اخلرب يف أهل البالد  أين بريء مما هم عليه    أهل ويف  

الغرباء يدخلون عىل الباقالين خفية   املتفقهة يب بكر بن الباقالين فإن مجاعة من أمن مذهب 

ن ظان فإذا رجعوا إىل بالدهم أظهروا بدعتهم ال حمالة فيظ  ،ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه 

 (1)(بريء من مذهب البالقالين وعقيدته  وأنا وأنا ما قلته   ،أهنم منى تعلموه قبله

وقد ذكر ابن تيمية مستحسنا املعاناة الشديدة التي كان يعانيها الباقالين من طرف  

اإلمام   الفقيهالشيخ أبو احلسن وسمعت  قال )..وتالميذه من السلفية، فقال:  ي نياإلسفرا

أظن الشيخ    ببغداد أبا منصور سعد بن عيل العجيل يقول: سمعت عدة من املشايخ واألئمة  

متربقعا  خوفا  من    احلاممكان أبو بكر الباقالنى خيرج إىل    :أبا إسحاق الشريازي أحدهم قالوا

 (2)(الشيخ أيب حامد اإلسفرايني 

ملون عنده وعند أصحاب  وهكذا نراه يضع قواعد التعامل مع املبتدعة، والذين يش

فإن الدعاة إىل البدع ال ُتقبل  مدرسته كل املسلمني املخالفني هلم، ومن ذلك قوله:  )

شهادهتم، وال ُيصىل خلفهم، وال يؤخذ عنهم العلم، وال ُيناَكحون، فهذه عقوبة هلم حتى  

فاستحق  ينتهوا، وهلذا يفّرقون بني الداعية وغري الداعية، ألن الداعية أظهر املنكرات 

  (3) العقوبة، بخــالف الكــاتم(

 قال القايض: مع خطورة ما ذكرته إال أن الذي يعنيني هو سفك الدماء والقتل.. 

قال الكوثري: ترصحياته وتلميحاته يف ذلك أكثر من أن تعد أو حتىص.. ومن ذلك  

،  والداعي إىل البدعة مستحق العقوبة باتفاق املسلمني[: )الفتاوى الكربىقوله يف ]
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وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بام دونه، كام قتل السلف جهم بن صفوان، واجلعد بن  

درهم، وغيالن القدري، وغريهم، ولو قدر أنه ال يستحق العقوبة أو ال يمكن عقوبته فال  

بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من مجلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي  

  (1) (به ورسوله أمر اهلل

والبدعة التي  ثم بني نوع البدع التي يقتل عىل أساسها هذا النوع من الناس، فقال: )

يعد هبا الرجل من أهل األهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة خمالفتها للكتاب والسنة:  

كبدعة اخلوارج، والروافض، والقدرية، واملرجئة، فإن عبد اهلل بن املبارك، ويوسف بن  

أسباط، وغريمها قالوا: أصول اثنتني وسبعني فرقة هي أربع. اخلوارج، والروافض،  

قال: ليست اجلهمية من أمة حممد.   قيل البن املبارك: فاجلهمية؟  والقدرية، واملرجئة. 

واجلهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن خملوق، وأن اهلل ال يرى يف اآلخرة، وأن حممدا  

اهلل، وأن اهلل ال علم له وال قدرة وال حياة، ونحو ذلك كام يقوله املعتزلة  مل يعرج به إىل 

 (2) (واملتفلسفة ومن اتبعهم 

وهذا الوصف ينطبق عىل مجيع املدارس العقدية ما عدا املدرسة التي ينتمي إليها ابن  

 تيمية. 

ع  وهكذا أفتى بقتل كل من يقول بخلق القرآن أو بخلق لفظه.. وهو ما تقول به مجي

إن اهلل مل يكلم موسى  )يف رجل قال: املدارس العقدية ما عدا املدرسة السلفية، فقد سئل 

تكليام. وإنام خلق الكالم والصوت يف الشجرة، وموسى عليه السالم سمع من الشجرة،  

ال من اهلل، وإن اهلل عز وجل مل يكلم جربيل بالقرآن، وإنام أخذه من اللوح املحفوظ، فهل  

 
 (.194/ 4( الفتاوى الكربى البن تيمية )1)

 (.194/ 4تيمية )( الفتاوى الكربى البن 2)



380 

 

  (1)(ب أم ال؟هو عىل الصوا 

  ليس هذا الصواب، بل هو ضال مفرت كاذب باتفاق األمة وأئمتها. فأجاب بقوله: )

بل هو كافر جيب أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل، وإذا قال: ال أكذب بلفظ القرآن وهو  

يام  ﴿قوله: 
أنفي  [ بل أقر بأن هذا اللفظ حق، لكن 164]النساء:  ﴾َوَكلََّم اهللَُّ ُموَسى َتْكلِ

معناه وحقيقته، فإن هؤالء هم اجلهمية الذين اتفق السلف واألئمة عىل أهنم من رش أهل  

وأول من قال  ، األهواء والبدع، حتى أخرجهم كثري من األئمة عن االثنني وسبعني فرقة

هذه املقالة يف اإلسالم كان يقال له: جعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد اهلل القرسي  

نه خطب الناس فقال يف خطبته: ضحوا أهيا الناس يقبل اهلل ضحاياكم، فإين  يوم أضحى، فإ

مضح باجلعد بن درهم، إنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم موسى تكليام،  

تعاىل اهلل عام يقول اجلعد علوا كبريا ثم نزل فذبحه وكان ذلك يف زمن التابعني، فشكروا  

 (2) (ذلك

الذي أمجعت فرق األمة   - وقال عبد اهلل بن املبارك [: ).. الفتاوىجمموع وقال يف ]

عىل إمامته وجاللته حتى قيل: إنه أمري املؤمنني يف كل يشء. وقيل: ما أخرجت خراسان  

مثل ابن املبارك وقد أخذ عن عامة علامء وقته: مثل الثوري ومالك وأيب حنيفة واألوزاعي  

ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته عىل عرشه بائن من خلقه.  قيل له: بامذا نعرف  - وطبقتهم 

امللقب إمام األئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي   - وقال حممد بن إسحاق بن خزيمة 

: من مل يقل: إن اهلل فوق  - بام ينرصه من مذهبه ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه 

ب وإال رضبت عنقه وألقي  سمواته عىل عرشه باين من خلقه: وجب أن يستتاب فإن تا 
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  (1)(عىل مزبلة؛ لئال يتأذى بنتن رحيه أهل امللة وال أهل الذمة وكان ماله فيئا 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت؟

قلت: صدق سيدي القايض، وبني يدي كتب ابن تيمية، وهو يرصح فيها يف مواضع  

واملعتزلة وغريهم.. بل إنه عقد   كثرية جدا بقتل كل من يقول بقول األشاعرة واملاتريدية 

 فصال طويال يف كتابه ]الفتاوى الكربى[ جيمع فيه كل ما روي يف تكفريهم وقتلهم. 

اجلائرة التي قام هبا اخللفاء  عقوبات من الالاللكائي وقد نقل فيه مستحسنا ما ذكره 

املؤمنني   واستتاب أمري املوالني ألهل احلديث من التنكيل باملخالفني، وقتلهم، فقال: )

القادر باهلل، حرس اهلل مهجته وأمد بالتوفيق أموره ووفقه من القول والعمل ملا يرىض  

مليكته فقهاء املعتزلة احلنفية يف سنة ثامن وأربعامئة فأظهروا الرجوع وتربوا من االعتزال،  

سالم  واملقاالت املخالفة لإل  والرفض ثم هناهم عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتزال  

والسنة وأخذ خطوطهم بذلك، وأهنم مهام خالفوه حل هبم من النكال والعقوبة ما يتعظ  

وامتثل يمني الدولة وأمني امللة أبو القاسم حممود يعني ابن سبكتكني، أعز اهلل نرصه أمر    به.

  أمري املؤمنني القادر باهلل واستن بسننه يف أعامله التي استخلفه عليها من خراسان وغريها يف 

قتل املعتزلة والرافضة واإلسامعيلية والقرامطة واجلهمية واملشبهة وصلبهم وحبسهم  

ونفاهم، وأمر باللعن عليهم عىل منابر املسلمني، وإبعاد كل طائفة من أهل البدع، وطردهم  

  عن ديارهم، وصار ذلك يف اإلسالم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني. 

يد احلاجب أيب احلسن عيل بن عبد الصمد يف مجادى األوىل سنة ثالث  وجرى ذلك عىل 

عرشة وأربعامئة عمم اهلل ذلك وثبته إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري  

  (2) (الوارثني
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وهكذا نقل عن آخر قوله ـ حيكي فرتة من الفرتات التي توىل فيها املوالني للسلفية ـ:  

هل اإلسالم بزمام امللك املعظم املحكم بالقوة الساموية يف رقاب  وملا من اهلل الكريم عىل أ)

األمم امللك األجل شاهنشاه يمني خليفة اهلل وغياث عباد اهلل ظفرلنك أيب طالب حممد بن  

ميكائيل وقام بإحياء السنة واملناضلة عن امللة حتى مل يبق من أصناف املبتدعة إال سل  

 وخسفا، وعقب آلرائهم نسفا، حرجت صدور أهل  الستئصاهلم سيفا عضبا وإذاقتهم ذال 

البدع عن حتمل هذه النقم وضاق صربهم عن مقاساة هذا األمل، وغموا بلعن أنفسهم عىل  

وس األشهاد بألسنتهم وضاقت عليهم األرض بام رحبت بانفرادهم بالوقوع يف مهواة  ؤر

  (1) (حمبتهم

 ثانيا ـ الرصاع مع املدارس الفقهية 

وثري ما ساقه من األدلة عىل تكفري ابن تيمية للمدارس العقدية  بعد أن ساق الك

وحتريضه عليها، قام اهلندي، وقال: أظن أن ما ذكرناه من أدلة عىل تكفري ابن تيمية  

للمدارس العقدية، وحتريضه عليها، كاف يف إقناع سيدنا القايض بذلك.. وإن مل يكن كافيا  

 ية من الفتاوى والكتب ما جيعلنا يف فسحة من شأننا.ذكرنا له املزيد.. فقد ترك لنا ابن تيم 

قال القايض: أنا مقتنع بكل ما ذكرمتوه.. فيكفينا يف القضاء الترصيح الواحد..  

باإلضافة إىل أين اطلعت عىل بعض ما ذكره، فوجدته يؤكد ما تقولون.. فهلم بالدليل  

 الثاين، واملتعلق برصاعه مع الفقهاء. 

كام حول ابن تيمية ـ هو وسلفه وخلفه ـ العقيدة اإلسالمية إىل ساحة  قال اهلندي: 

. فقد حول الفقه املتعلق باألمور العملية حتى يف فروعه البسيطة إىل ساحة  .للرصاع

للرصاع.. وهو ما ورثه أتباعه من بعده، والذين كفروا املسلمني وقتلوهم من أجل فروع  
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 ء أو زيارة القبور ونحوها. فقهية بسيطة تتعلق بالدعا 

 . ونحتاج إىل ما يثبتها. . قال القايض: هذه دعوى

البينات الدالة عىل ذلك كثرية جدا، ولعل أمهها وأكثرها خطورة  قال اهلندي: 

مسارعة ابن تيمية للحكم بالقتل عىل الواقعني يف اخلالفات أو القضايا الفرعية البسيطة،  

 (1) (استتيب فإن تاب وإال قتل كثريا قوله: ) وهلذا نجده يردد يف كتبه وفتاواه

 قال القايض: فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك تؤكد ما تقول. 

 . ولكني سأكتفي بعرشة منها. .األمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص قال اهلندي: 

 املثال األول: 

 قال القايض: فهات املثال األول. 

اَلِة   ﴿ تعاىل:  من ذلك مثال قوله تعقيبا عىل قوله قال اهلندي:  إَذا ُقْمُتْم إىَل الصَّ

فهو يقتيض التكرار وهذا  ،  يقتيض وجوب الوضوء عىل كل مصل مرة بعد مرة: ) ﴾َفاْغِسُلوا

وأراد أن يصيل سائر   ، ولو صىل صالة بوضوء.. متفق عليه بني املسلمني يف الطهارة

 (2) (الصلوات بغري وضوء: استتيب فإن تاب وإال قتل

إمكانه أن يذكر احلكم الرشعي، ويكتفي به، أو يبني احلكمة منه، ولكنه  فقد كان يف 

حلبه للرصاع، راح هيدد ويتوعد مع أن القرآن الكريم يف آية الوضوء نفسها ربط احلكم  

 الرشعي برفع احلرج، ومل يربطه بأي هتديد. 

 املثال الثاين: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال الثاين. 

عمن يبوس األرض دائام هل يأثم؟ وعمن  ن أمثلة ذلك أنه سئل: )مقال اهلندي: 
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(، وهي عادة يف بعض البالد، ولدى بعض  يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك؟

األعراف، وقد يقصد منها احرتام حمل معني، أو شخص معني، مثلام ذكر القرآن الكريم  

 عن سجود إخوة يوسف عليه السالم ألخيهم تعظيام له. 

ن ابن تيمية مل يلتفت هلذا، بل راح جيرم هذا الترصف، وحيكم بالقتل عىل فاعله  لك

أما تقبيل األرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه  )من غري التامس أي عذر له، حيث قال: 

السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض امللوك: فال جيوز؛ بل ال جيوز االنحناء  

وأما فعل ذلك  ..  الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: ال    كالركوع أيضا كام قالوا للنبي

ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفرت بل   ، تدينا وتقربا فهذا من أعظم املنكرات

  (1)(يبني له أن هذا ليس بدين وال قربة فإن أرص عىل ذلك استتيب فإن تاب وإال قتل 

 املثال الثالث: 

 هات املثال الثالث. قال القايض: وعيت هذا.. ف

من أمثلة ذلك قوله ـ وهو يشري إىل الصوفية والشيعة وغريهم ممن  قال اهلندي: 

فمن اعتقد يف برش أنه إله؛  ) :يعظمون األولياء، ويتوسلون هبم إىل اهلل يف قضاء حوائجهم ـ

فإن  أو دعا ميتا؛ أو طلب منه الرزق والنرص واهلداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب.  

أو اعتقد أن أحدا يستغني    تاب وإال رضبت عنقه. ومن فضل أحدا من املشايخ عىل النبي  

استتيب. فإن تاب وإال رضبت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا   عن طاعة رسول اهلل 

كام كان اخلرض مع موسى عليه السالم فإنه يستتاب فإن   من أولياء اهلل يكون مع حممد 

فمن اعتقد أنه يسوغ ألحد اخلروج عن رشيعته وطاعته فهو كافر  ..  هتاب وإال رضبت عنق 

  (2) (جيب قتله

 
 (. 372/ 1( جمموع الفتاوى )1)

 (422/ 3( )جمموع الفتاوى )2)



385 

 

وقد كانت هذه الفتاوى وغريها أداة بعد ذلك البن عبد الوهاب وتالميذه ليكفروا  

 املسلمني، ويرضبوا أعناقهم، مستشهدين لكل ذلك بأمثال هذه الفتاوى. 

 املثال الرابع: 

 فهات املثال الرابع. قال القايض: وعيت هذا.. 

من أمثلة ذلك تشدد ابن تيمية مع الغناء، وخصوصا ما كان يامرسه  قال اهلندي: 

ونحو ذلك   ،الصوفية من الغناء واإلنشاد املهيج للمحبة اإلهلية أو للشوق لرسول اهلل 

من املعاين التي ال تزال تردد يف املجالس الصوفية.. فلم يكتف ببيان موقف من حرمها  

 نتصار له، بل راح يفتي بقتل من يفعل ذلك.. واال

فأما السامع  املشتمل عىل منكرات الدين فمن عده  [: )جمموع الفتاوىفقد قال يف ]

من القربات استتيب فإن تاب وإال قتل. وإن كان متأوال جاهال بني له خطأ تأويله وبني له  

ونه حمرما عىل من يفعله عىل  العلم الذي يزيل اجلهل. هذا من كونه طريقا إىل اهلل. وأما ك 

وجه اللهو واللعب ال عىل وجه القربة إىل اهلل فهذا فيه تفصيل فأما املشتمل عىل الشبابات  

  (1) ..(والدفوف املصلصلة فمذهب األئمة األربعة حتريمه

وهو بفتواه اخلطرية هذه حيكم بقتل كل الصوفية الذين يعتمدون يف هذا عىل ما ذكره  

ء كأيب حامد الغزايل والسيوطي وغريهم، والذين يرون إباحة هذا، بل  سلفهم من العلام

استحبابه، باعتباره نوعا من أنواع ذكر اهلل، ووسيلة من وسائل الدعوة إىل حمبة اهلل والقرب  

 منه. 

وقد كان يف إمكان ابن تيمية أن يراجع ما ذكره الغزايل الذي كتب كتابا كامال يف  

ه، وذكر األدلة الكثرية عىل مرشوعيته.. لكن ابن تيمية ال هيتم  السامع الصويف، وبني أمهيت

 باخلالف، وال يراعيه.. ألن الغزايل عنده مبتدع، واملبتدع ال عربة بخالفه.  
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 املثال اخلامس: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال اخلامس. 

اتفاق  وال فرق بمن أمثلة ذلك قوله يف بيان بعض أحكام الرضاع: )قال اهلندي: 

املسلمني بني أوالد املرأة الذين رضعوا مع الطفل وبني من ولد هلا قبل الرضاعة وبعد  

الرضاعة: باتفاق املسلمني. وما يظنه كثري من اجلهال أنه إنام حيرم من رضع معه: هو ضالل  

فإن أرص عىل استحالل ذلك استتيب كام يستتاب سائر من   ،عىل صاحبه إن مل يرجع عنه

  (1) (ة من الرضاعة فإن تاب وإال قتلأباح اإلخو

 املثال السادس: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال السادس. 

من أمثلة ذلك فتواه حول سؤال بسيط عن أثر متداول بني عامة الناس  قال اهلندي:  

وقد    (،من علمك آية من كتاب اهلل فكأنام ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك):  يقول

إمكانه أن يذكر املعنى املراد من النص، وأنه قصد به املبالغة، ويبني من خالله قيمة  كان يف 

ليس هذا يف  التعليم وأمهيته.. لكن ابن تيمية، وللرصاع الذي تعلمه من سلفه راح يقول: )

يشء من كتب املسلمني؛ ال يف الستة وال يف غريها؛ بل خمالف إلمجاع املسلمني؛ فإن من علم  

ري به مالكا إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب  غريه ال يص 

  (2) (وإال قتل

 املثال السابع: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال السابع.

من أمثلة ذلك قوله يف حكم فرعي بسيط يتعلق ببعض مسائل السفر:  قال اهلندي: 
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عا فهو بمنزلة من قال: إنه جيب عىل املسافر  ومن قال إنه جيب عىل كل مسافر أن يصيل أرب)

أن يصوم شهر رمضان، وكالمها ضالل، خمالف إلمجاع املسلمني، يستتاب قائله، فإن تاب  

  (1) (وإال قتل

وقد كان يف إمكانه أن يرشح احلكمة الرشعية من هذا، ويبني من خالهلا رمحة اهلل  

 ة وسيلة لسفك الدماء. بعباده، ولكنه ـ حلبه للرصاع ـ صار حيول من الرخص 

 املثال الثامن: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال الثامن. 

:  عن الفرق بني الطالق واحللفمن أمثلة ذلك قوله جوابا ملن سأله قال اهلندي: 

  :  الصيغ التي يتكلم هبا الناس يف الطالق والعتاق والنذر والظهار واحلرام ثالثة أنواع)

تنجيز مثل أن يقول: امرأت طالق. أو: أنت طالق. أو: فالنة طالق.  صيغة ال  : النوع األول

أو هي مطلقة. ونحو ذلك: فهذا يقع به الطالق وال تنفع فيه الكفارة بإمجاع املسلمني. ومن  

قال: إن هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل. وكذلك إذا قال: عبدي حر. أو عيل  

احلل عيل حرام. أو: أنت عيل كظهر أمي: فهذه كلها إيقاعات    صيام شهر. أو: عتق رقبة. أو: 

  (2)(هلذه العقود بصيغ التنجيز واإلطالق

 املثال التاسع: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال التاسع. 

من أمثلة ذلك قوله يف حكم الرضعات اخلمس، وهي مسألة خالفية،  قال اهلندي: 

إذا أرضعتها الداية مخس رضعات يف  بعرش رضعات: )ألن هناك من يقول بالتحريم 

احلولني صارت بنتا هلا؛ فجميع أوالد املرضعة حرام عىل هذه املرضعة؛ وإن ولد قبل  
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الرضاع أو بعده. وهذا باتفاق املسلمني. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإال  

  (1)(قتل 

األعامل كاآلذان وتعليم  وهكذا قال فيمن يرى وجوب أخذ أخذ األجرة عىل بعض  

فلم يقل أحد من املسلمني أن عمل هذه األعامل بغري أجر ال جيوز. ومن  القرآن ونحوه: )

 (2) (قال: إن ذلك ال جيوز؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل

 املثال العارش: 

 قال القايض: وعيت هذا.. فهات املثال العارش. 

قيل له: ال جيوز اجلهر بالنية يف  عن رجل من أمثلة ذلك أنه سئل )قال اهلندي: 

وال أمر به لكن ما هنى عنه   فقال: صحيح أنه ما فعله النبي  الصالة وال أمر به النبي 

وال تبطل صالة من جهر هبا. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة واحتج  

  (3)..(بالرتاويح

وهذا    ،س من البدع احلسنةاجلهر بالنية يف الصالة من البدع السيئة ليبقوله: )  فأجاب

فمن    ،متفق عليه بني املسلمني مل يقل أحد منهم إن اجلهر بالنية مستحب وال هو بدعة حسنة

وإمجاع األئمة األربعة وغريهم. وقائل هذا يستتاب   قال ذلك فقد خالف سنة الرسول 

 (4)  (فإن تاب وإال عوقب بام يستحقه

]الفتاوى الكربى[ عندما سئل عن مثل هذه  وقد وضح نوع هذه العقوبة، فقال يف 

اجلهر بلفظ النية ليس مرشوعا عند أحد من علامء املسلمني، وال فعله رسول اهلل  املسألة: )

    ،وال فعله أحد من خلفائه وأصحابه، وسلف األمة وأئمتها، ومن ادعى أن ذلك دين اهلل
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لقول، فإن أرص عىل ذلك  واستتابته من هذا ا وأنه واجب، فإنه جيب تعريفه الرشيعة، 

  (1)(قتل 

وخطورة هذه الفتوى ال تكمن فقط يف هذا احلكم الفرعي البسيط الذي وقع فيه  

 اخلالف بني املسلمني، بل يف ترشيعه قتل كل جمتهد بام ال جيوز السلفية االجتهاد فيه.. 

ل  وتطبيق هذه الفتوى عىل أتباع املذاهب األربعة وحدهم كفيل بقتل مجيعهم، أو قت

 والستحالل الدماء.  ، أكثرهم، لتصبح املساجد حمال لقطع الرؤوس

 التفت القايض إيل، وقال: أحقا ما يقول؟ 

الكثري من الفقهاء من املذاهب األربعة  استحسن قلت: أجل ـ سيدي القايض ـ فقد 

ها، وأقلهم من مل ير يف ذلك بأسا.. وابن تيمية يصارع بذلك  لتأكيدبالنية تلفظ وغريهم ال

 من يقول بذلك، ويعتربه خمالفا للرشع، وجيب تعريفه به، ثم قتله بعد ذلك.  كل

 قال القايض: فهال ذكرت يل من أقوال الفقهاء ما يدل عىل ذلك.

احلصكفي يف الدر  قلت: أجل سيدي القايض.. فمن أقوال احلنفية يف ذلك ما ذكره 

ة القلب وفعل اللسان هذه  واجلمع بني ني): ، فقد قال املختار عند كالمه عن نية الوضوء

 رتبة وسطى بني من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف( 

يعني الطريقة التي   (هذه ) :قوله ) وقال ابن عابدين يف حاشيته تعليقا عىل ذلك: 

 ( مشى عليها املصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبا  ال ُسنة وال مكروها 

  : [تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق]نفي يف كتابه قال اإلمام عثامن الزيلعي احلو

وأدناه أن يصري بحيث لو ُسئل عنها أمكنه أن   (والرشط أن يعلم بقلبه أي صالة يصيل )

 ( عزيمته وأما التلفظ هبا فليس برشط ولكن حيسن الجتامع ، جييب من غري فكرة

  : [الرشح الكبري]العالمة الدردير يف ومن أقوال املالكية حول املسألة ما قاله 
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  ( واسع)الظهر مثال  أي تلفظ املصيل بام يفيد النية كأن يقول نويت صالة فرض :ولفظه)

أن ال يتلفظ ألن النية حملها القلب وال مدخل   واألوىل  .أي جائز بمعنى خالف األوىل 

 ( للسان فيها 

لكن يستثنى منه املوسوس فإنه  ) :يف حاشيته عىل الرشح الكبري قال الدسوقيو

   (يستحب له التلفظ بام يفيد النية ليذهب عنه اللبس 

النية الواجبة  ) :[ املجموع]يف بقوله النووي فيها ما نص عليه الشافعية ومن أقوال 

مجعهام  وال جيزئ وحده وإن  ، يف الوضوء هي النية بالقلب وال جيب اللفظ باللسان معها 

 ( هكذا قاله األصحاب واتفقوا عليه  ، فهو آكد وأفضل

  وهو يعدد سنن ومستحبات الوضوء:  [ أسنى املطالب ]وقال زكريا األنصاري يف 

 ( رسا )وللخروج من خالف من أوجبه  ، ليساعد اللسان القلب  :)والتلفظ هبا 

  : [النووية  الفتوحات الربانية عىل اإلذكار]قال ابن عالن الصديقي الشافعي يف كتابه  

  ، نطق هبا يف احلج فقسنا عليه سائر العبادات   يسن النطق هبا ليساعد اللسان القلب وألنه  )

وهو أفضل من   ،ال يأت إال باألكمل  وأيضا فهو  ، وعدم وروده ال يدل عىل عدم وقوعه 

فثبت أنه   ، مل يواظب عىل ترك األفضل طول عمره تركه والنقل الرضوري حاصل بأنه 

  ، أتى يف نحو الوضوء والصالة بالنية مع النطق ومل يثبت أنه تركه والشك ال يعارض اليقني

 ( ومن ثم أمجع عليه األمة يف سائر األزمنة

ال يستحب  ):  [ من قولهاإلنصاف]املرداوي يف  فيها ما نص عليه  احلنابلة  ومن أقوال  

  ، وهو املذهب ،ستحب التلفظ هبا رسا ي :الوجه الثاين .. التلفظ بالنية عىل أحد الوجهني

قال الزركيش:   .وابن رزين ،وابن متيم  ،والتلخيص  ،وجزم به ابن عبيدان ،قدمه يف الفروع

 (هو األوىل عند كثري من املتأخرين

رسا مع القلب كثري  )أي التلفظ بالنية  ( )واستحبه : [كشاف القناع]وقال البهوت يف 
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والوجه الثاين يستحب التلفظ هبا   : ب قال يف اإلنصافليوافق اللسان القل ( من املتأخرين

 ( رسا وهو املذهب 

. وهم أعالم املذاهب اإلسالمية الكربى..  . وهكذا ترى سيدي القايض كل هؤالء

من فعل ذلك بالقتل إال ابن تيمية.. فهو مل يكتف  عىل مل يتجرأ أحد منهم عىل احلكم 

 رصاع.   سلفه من ام ورثه من بتخطئتهم يف املسألة، وإنام راح حيكم عليهم ب

 ثالثا ـ الرصاع مع الصوفية 

بعد أن ساق اهلندي ما ساقه من األدلة عىل تكفري ابن تيمية للمدارس العقدية  

وحتريضه عليها، قام اإلسكندري، وقال: أظن أن ما ذكرناه من أدلة عىل مواقف ابن تيمية  

للتهديد وسفك الدماء كافية يف  من الفقه والفقهاء، وحتويله الرشيعة السمحة إىل وسيلة 

إقناع سيدنا القايض بذلك.. وإن مل تكن كافية ذكرنا له املزيد.. فام أكثر فتاوى ابن تيمية  

 الداعية هلدر الدماء ألجل أبسط األمور، وأقل الشؤون..  

 قال القايض: بل أنا مقتنع بام ذكرتكم.. فانتقلوا بنا إىل الدليل الثالث. 

اإلسكندري: الدليل الثالث ـ سيدي القايض ـ مرتبط بنا معرش الصوفية.. فقد  قال 

نفث فينا كل أحقاده، ونرش بني أتباعه ما يشوهنا وحيولنا إىل حلولية ومالحدة.. بل ترك  

من الرتاث ما حتول من بعده ـ وخصوصا يف عهد تلميذه النجيب ابن عبد الوهاب ـ إىل  

 سيوف ورماح تقطع أوصالنا. 

ل القايض: لكني سمعت أن ابن تيمية كان متساحما مع الصوفية.. بل كان يثني  قا 

 عىل كبارهم. 

. ذلك صحيح.. ونحن ال نشكك فيه، ولكن ذلك كان  .قال اإلسكندري: أجل 

 جمرد طالء وزخرف ال أثر له يف عالقته بنا. 
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 . ما تقصد بذلك؟.قال القايض: مل أفهم

و أن جيشا من اجليوش هم باقتحام بلدة،  قال اإلسكندري: أرأيت سيدي القايض ل

فجاء شيخ من الشيوخ ليتوسط ألهلها، فقال خماطبا قائد اجليش: انتظروا قبل أن تقتحموا  

هذه البلدة، فإن أسالفهم وأجدادهم كانوا من الصاحلني، وكانوا متمسكني بالسنة، وكانوا  

. فقال له  .نا بعدم اقتحامها؟يقولون بأقوالنا يف كل يشء.. فقال له قائد اجليش: فهل تنصح 

الشيخ: أنا مل أطلب منكم ذلك.. بل ذكرت لكم أن أسالفهم كانوا كام وصفت.. أما هؤالء  

. وهم يستحقون كل ما تفعلون هبم.. بل إنكم تتقربون إىل اهلل  .فقد بدلوا وغريوا وحرفوا 

 بالتنكيل هبم جزاء عىل تغيريهم وحتريفهم وتبديلهم. 

ي القايض شافعا وناصحا ألهل تلك البلدة، أم تراه عدوا من  فهل تعترب هذا سيد

 أعدائها.

 قال القايض: بل هو عدو من أعدائها.. بل هو ال يقل عن قائد اجليش نفسه. 

. وما ذكرته لك من املثال هو  . قال اإلسكندري: فهكذا فعل ابن تيمية مع الصوفية

استعمل ابن عبد الوهاب تلميذ ابن  الواقع الذي حصل للصوفية بسبب ابن تيمية.. فقد 

تيمية النجيب كل ما يف تراث ابن تيمية من تكفري ليقتلنا ـ معرش الصوفية ـ وينكل بنا،  

 ويتهمنا بكل أنواع التهم. 

 قال القايض: إن ما ذكرته خطري.. وهو حيتاج شهودا يدلون عليه. 

لني  قال اإلسكندري: لك ذلك سيدي القايض.. وقد أحرضت لك شاهدين عد

 يدالن عليه. 

 قال القايض: فام أوهلام؟  

قال اإلسكندري: أوهلام موقف ابن تيمية من ممارسات الصوفية وسلوكاهتم   

ومناهجهم التي اجتهدوا فيها بناء عىل فهمهم للرشيعة وقراءهتم هلا.. وهي مواقف عدائية  
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 تبدأ بالتبديع والتضليل، وتنتهي بالتكفري والتقتيل. 

 الثاين؟ قال القايض: فام 

قال اإلسكندري: الثاين هو موقفه من املعارف الصوفية، والفتوح التي فتح اهلل هبا  

   عليهم.. وهي مواقف تنتهي بالتكفري الذي يشمل الصوفية بجميع أعالمها ومدارسها. 

 الصوفية:   واملامرسات ـ ابن تيمية    1

 قال القايض: فهات الشاهد األول. 

سيدي القايض ـ هو موقف ابن تيمية املتشدد من  قال اإلسكندري: الشاهد األول ـ 

املامرسات التي ارتضاها الصوفية ألنفسهم، بناء عىل فهمهم للرشيعة السمحة وقراءهتم  

 هلا.

قال القايض: هال وضحت يل هذا الفهم، وبينت يل حقيقة هذه القراءة حتى أفهم  

 فه. ، فلعله يكون له بعض الصواب يف موقبعدها موقف ابن تيمية منها 

قال اإلسكندري: اعلم ـ سيدي القايض ـ أن أصحابنا من الصوفية يفرقون بني  

: الرشيعة  يف فهمهم لإلسالم، وتعاملهم معه، يعربان عنهام بمصطلحني أمرين مهمني

 . أو األحكام الرشعية، وكيفية تنزيلها وتطبيقها يف الواقع بحسب كل شخص. . والطريقة

وأنه ال  الرشيعة حتتاج إىل نبي مرسل معصوم،    وهم يقرون، بل يذكرون كل حني أن

، وأن البدعة يف أحداث يشء يف الدين مل يأذن  جيوز أن يضاف إليها يشء أو حيذف منها يشء 

 . به اهلل وال رسوله 

، وهي املنهج العميل الذي تطبق به الرشيعة، وخاصة يف أحكامها  الطريقةأما 

لالجتهاد والنظر والتجربة.. فام يصلح لرتبية شخص، قد ال  الروحية والرتبوية،  فهي حمل 

 يصلح لغريه. 

الرشيعة واحدة بينام الطرق ال حد هلا، كام ال حد  ينص الصوفية عىل أن  ولذلك
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: )الطرق إىل اهلل عدد أنفاس  للطبائع اإلنسانية، أو كام قال الشيخ حمي الدين بن عريب

  (1)اخلالئق(

وبذلك فإن الطرق الصوفية مع مرشهبا الواحد، وهو الرشيعة إال أهنا ختتلف يف تطبيقها  

 باعتبارين:

: هو رؤية الشيخ لكيفية الرتبية، فالبعض يغلب يف تسليكه للمريدين  االعتبار األول 

طريقة املجاهدة، وآخرون يستعملون طرقا أخرى، ومن هنا نجد يف الطرق الصوفية  

 رق بكوهنا طريقة جماهدة، أو طريقة شكر، أو غري ذلك. وصف بعض الط

: هو اختالف طبائع املريدين وحاجاهتم، وهذا من جيعل الشيخ يبحث  االعتبار الثاين 

  يف الرشيعة عام يتناسب مع حاجة هذا املريد أو ذاك، كام عرب عن ذلك الشيخ عبد القادر 

وبام أن صيغ األذكار كثرية متنوعة،  ) عيسى، فقال عند حديثه عند تعدد األوراد يف الطرق:  

أطباء   - ولكل صيغة تأثري قلبي خاص ومفعول نفيس معني، فإن مرشدي السادة الصوفية  

اث الرسول األعظم   يأذنون ملريدهيم بأذكار   -يف الدعوة والتوجيه والرتبية    القلوب وورَّ

معينة تتناسب مع أحواهلم وحاجاهتم، وترقيهم يف السري إىل رضوان اهلل تعاىل، وذلك كام  

يعطي الطبيب اجلسامين للمريض أنواعا  من األدوية والعالجات تتالءم مع علله وأسقامه،  

كون عىل صلة  ثم يبدل له الدواء حسب تقدمه نحو الشفاء، وهلذا ال بد للمريد السالك أن ي

باملرشد، يستشريه ويذاكره، ويعرض عليه ما جيده يف الذكر من فوائد روحية، وأحوال  

قلبية، وحظوظ نفسية، وبذلك يرتقى يف السري، ويتدرج يف السمو اخلُلقي واملعارف  

 (2) (اإلهلية

املربني، وانتهجوا املناهج املختلفة التي جيذبون هبا قلوب   قوبناء عىل هذا تعددت طرائ

 
 . 2/317( ابن عريب، الفتوحات املكية، 1)

 .92( الشيخ عبد القادري عيسى، حقائق عن التصوف، ص2)
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 املريدين للحرضة اإلهلية واحلرضة النبوية.. وعىل أساسها يقومون سلوكهم وأخالقهم. 

كان  .. إن  : ) إىل هذا، فقال   بيان رضورة الشيخ للسلوكعند    حامد الغزايلوقد أشار أبو  

مبتدئا جاهال بحدود الرشع، فيعلمه أوال الطهارة والصالة وظواهر العبادات، وإن  املريد 

كان مشغوال بامل حرام أو مقارفا ملعصية، فيأمره أوال برتكها، فإذا تزين ظاهره بالعبادات  

وطهر عن املعايص الظاهرة جوارحه نظر بقرائن األحوال إىل باطنه ليتفطن ألخالقه  

معه ماال فاضال عن قدر رضورته أخذه منه ورصفه إىل اخلريات  وأمراض قلبه، فإن رأى 

وفرغ قلبه منه حتى ال يلتفت إليه، وإن رأى الرعونة والكرب وعزة النفس غالبة عليه فيأمره  

أن خيرج إىل األسواق للكدية والسؤال فإن عزة النفس والرياسة ال تنكرس إال بالذل وال  

بة عىل ذلك مدة حتى ينكرس كربه وعز نفسه.. وإن  ذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه املواظ

رأى الغالب عليه النظافة يف البدن والثياب ورأى قلبه مائال إىل ذلك فرحا به ملتفتا إليه  

استخدمه يف تعهد بيت املاء وتنظيفه وكنس املواضع القذرة ومالزمة املطبخ ومواضع  

ينظفون ثياهبم ويزينوهنا ويطلبون    الدخان حتى تتشوش عليه رعونته يف النظافة، فإن الذين

املرقعات النظيفة والسجادات امللونة ال فرق بينهم وبني العروس التي تزين نفسها طول  

النهار، فال فرق بني أن يعبد اإلنسان نفسه أو يعبد صنام، فمهام عبد غري اهلل تعاىل فقد حجب  

عاة يلتفت إليها قلبه فهو  عن اهلل ومن راعى يف ثوبه شيئا سوى كونه حالال وطاهرا مرا

 (1)مشغول بنفسه(

أن للشيخ املريب أن يستعمل أحيانا  – كام يذكر الصوفية مجيعا  –  يذكر أبو حامد وهكذا

)ال يسخو برتك الرعونة    –مثال    –من احليل ما يستطيع أن هيذب به مريديه، فإذا كان املريد  

رأسا أو برتك صفة أخرى ومل يسمح بضدها.. فينبغي أن ينقله من اخللق املذموم إىل خلق  

باملاء إذا كان املاء ال يزيل  مذموم آخر أخف منه، كالذي يغسل الدم بالبول، ثم يغسل البول  
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الدم، كام يرغب الصبي يف املكتب باللعب بالكرة والصوجلان وما أشبهه، ثم ينقل من  

اللعب إىل الزينة وفاخر الثياب، ثم ينقل من ذلك بالرتغيب يف الرياسة وطلب اجلاه، ثم  

عة، فلينقل إىل  ينقل من اجلاه بالرتغيب يف اآلخرة، فكذلك من مل تسمح نفسه برتك اجلاه دف

جاه أخف منه، وكذلك سائر الصفات وكذلك إذا رأى رشه الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم  

وتقليل الطعام، ثم يكلفه أن هييءاألطعمة اللذيذة ويقدمها إىل غريه وهو ال يأكل منها حتى  

 (1) يقوى بذلك نفسه فيتعود الصرب وينكرس رشهه(

وهو الفقيه األصويل أن للشيخ أن يمنع بعض املباحات   وهكذا يذكر الشيخ أبو حامد

عن املريد أو يكلفه ببعض ما مل يوجبه الرشع لتستقيم نفسه بذلك، ولعل ما ذكره القرآن  

الكريم من هني طالوت جلنده من رشب املاء مع توفره، بل مع كثرته إشارة إىل هذا، قال  

َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن    َطاُلوُت بِاجْلُُنوِد َقاَل إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِيُكْم بِنََهرٍ   َفَلامَّ َفَصَل ﴿تعاىل:   َفَمْن رَشِ

ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن   َف ُغْرَفة  بَِيِدِه  مَلْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ [، وذلك ألن اجلندي الذي ال  249]البقرة:    ﴾اْغرَتَ

يطيق أن يصرب عىل املاء ال يمكنه أن يصرب عىل مواجهة جالوت، وكم يف النفس من  

 )جالوت( 

 . وهو واضح ال حرج فيه، فهل أنكر ابن تيمية مثل هذا؟.قال القايض: وعيت هذا 

امرسه الصوفية  قال اإلسكندري: ليته اكتفى باإلنكار.. بل ليته اكتفى بتحريم ما ي

لتهذيب املريدين ونرش القيم الروحية واألخالقية يف املجتمع.. بل ليته اكتفى بتبديعهم يف  

 ذلك. 

 قال القايض: فهل هناك أكثر من هذا؟

. فقد أفتى الفتاوى الكثرية التي جترم ما  . . سيدي القايض.قال اإلسكندري: أجل 

الفروع الفقهية البسيطة.. فام أسهل أن  يفعلونه، وتبيح دماءهم لذلك، مثلام فعل مع تلك 
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 يفتي ابن تيمية بقطع الرقاب..  

وقد كان ذلك ذريعة لكل من حارب الصوفية.. فقد جعلوا من كلامت ابن تيمية بيانات 

وفتاوى تبيح هلم ذلك.. ولعلك تعرف سيدي ما فعله ابن عبد الوهاب بصوفية زمانه، بل  

 حكم بردهتم.. وكل ذلك حتت مظلة ابن تيمية.  وعوامهم.. فقد قتلهم ورشدهم وسباهم و 

 قال القايض: فهال ذكرت يل بينات تثبت ذلك. 

 قال اإلسكندري: ما أكثر البينات الدالة عىل ذلك.. ولكني سأقترص لك منها عىل ثالثة. 

 : البينة األوىل 

 . البينة األوىلقال القايض: فهات 

موقفه من كل الوسائل التي  سيدي القايض هي  البينة األوىل قال اإلسكندري:

استعملها الصوفية جلذب املريدين، وخاصة العوام منهم للتدين، وللتعلق باهلل ورسوله..  

 فقد حارب كل تلك الوسائل واعتربها بدعا.

 قال القايض: فهل رضبت يل مثاال عىل ذلك ييرس يل فهم قصدك.

 أو اإلنشاد أو  قال اإلسكندري: من األمثلة عىل ذلك موقفه من السامع الصويف 

الغناء الروحي، وهو ما استعمله الصوفية لرتغيب املريدين وعامة الناس يف التعلق باهلل  

 ورسوله واألولياء والصاحلني وكل املعاين اإليامنية. 

 . هل أنكر ابن تيمية هذا؟ . قال القايض: عجبا 

ن  قال اإلسكندري: أجل.. هو وكل مدرسته راحوا يشنعون عىل هذا، ويسخرون م

فاعليه، بل يكفروهنم ألجل أي بيت أو قصيدة يتغنون فيها باملعاين اإليامنية والقيم  

 الروحية. 

أجاب فيها عىل سؤال    (1) فتوى طويلة البن تيمية بوسأرضب لك مثال عىل ذلك 

 
(وقد أفردت يف كتيب صغري بعنوان: الطرق الرشعية والطرق 635- 11/620( طبعت هذه الفتوى ضمن جمموع الفتاوى )1)
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مهم  حول رجل من الصاحلني أراد أن يدعو مجاعة من املنحرفني إىل اهلل، ومل ير حال لذلك  

وغناء    وهو بدف بال صالصل،   جيتمعون فيه هبذه النية،ـ أي غناءـ   أن يقيم هلم سامعا   سوى )

وأصبح من ال يصيل ويرسق    فلام فعل هذا تاب منهم مجاعة،   املغني بشعر مباح  بغري شبابة،

فهل يباح فعل   وجيتنب املحرمات، ويؤدي املفروضات، وال يزكي  يتورع عن الشبهات، 

ا يرتتب عليه من املصالح مع أنه ال يمكنه دعوهتم  مليخ عىل هذا الوجه هذا السامع هلذا الش

   (1) (إال هبذا؟

كانوا مرتكبني لذنوب    ، وأهنم سوء حال املدعوين قبل هدايتهم فمع أن السائل ذكر  

الذي قام بذلك ـ كام ذكر  الداعية .. ومع أن كبائر متعدية كالقتل ورسقة املال وقطع الطرق 

مل  . ومع أنه .قصد من فعله اخلري .. ومع أنه ا  معروفا  باخلري واتباع السنة كان شيخالسائل ـ 

وإنام دف بال    ،مل يقع معهم يف حمرمات كبائر .. ومع أنه  يمكنه إال اختاذ هذه الطريقة هلدايتهم

ترتب عىل هذه الطريقة مصلحة كبرية  ومع أنه . .صالصل وغناء بشعر مباح بغري شبابة

  بنى فتواه عىل بل  ،مل تغلب ابن تيمية عاطفته ومل ينكرس هلا  هذا كله ومع ) .وخري عظيم

 السنة.   وهو التشدد مع هذا ملخالفته ،  كام يذكر السلفية  (2)(األدلة الرشعية والقواعد املرعية

ولطول جواب ابن تيمية عىل املسألة، وإيراده النصوص الكثرية عىل ذلك،  

إن الشيخ املذكور قصد أن    :إذا تبني هذا فنقول للسائلفقد قال: )..  ،  خترص جوابه هنا أفس

فلم يمكنه ذلك إال بام ذكره من الطريق البدعي يدل أن الشيخ    ،يتوب املجتمعني عىل الكبائر 

والصحابة   فإن الرسول  ،أو عاجز عنها  جاهل بالطرق الرشعية التي هبا تتوب العصاة، 

 من هؤالء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق  والتابعني كانوا يدعون من هو رش

 
 البدعية يف املسائل الدعوية.

 ( 620/ 11( جمموع الفتاوى )1)
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إنه ليس يف الطرق   فال جيوز أن يقال: ، التي أغناهم اهلل هبا عن الطرق البدعية ،الرشعية

فإنه قد علم باإلضطرار والنقل املتواتر   الرشعية التي بعث اهلل هبا نبيه ما يتوب به العصاة،

من ال حيصيه إال اهلل تعاىل من األمم بالطرق  أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان 

بل السابقون األولون من املهاجرين  ؛ التي ليس فيها ما ذكر من االجتامع البدعي ، الرشعية

  إىل تابوا – األمة هذه من املتقني اهلل أولياء خري وهم–واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

وأمصار املسلمني وقراهم قديام  وحديثا     . البدعيةال هبذه الطرق    ،الرشعية   بالطرق  تعاىل   اهلل

وفعل ما حيبه اهلل ويرضاه بالطرق الرشعية ال هبذه الطرق   ، مملوءة ممن تاب إىل اهلل واتقاه

بل قد   إن العصاة ال متكن توبتهم إال هبذه الطرق البدعية،  فال يمكن أن يقال:  . البدعية

ليس عنده علم   عاجزا  عنها،  الرشعية، إن يف الشيوخ من يكون جاهال  بالطرق  يقال: 

فيعدل هذا   ، مما يتوب اهلل عليهم ، ويسمعهم إياه ، وما خياطب به الناس ،بالكتاب والسنة 

إن كان له دين وإما أن    الشيخ عن الطرق الرشعية إىل الطرق البدعية. إما مع حسن القصد.

أحد عن الطرق الرشعية  فال يعدل .. يكون غرضه الرتأس عليهم وأخذ أمواهلم بالباطل

  (1)(أو عجز، أو غرض فاسد،إىل البدعية إال جلهل

وهكذا حول ابن تيمية هذا الشيخ الصالح الذي استطاع أن خيلص املجرمني من  

.. ألن كل مبتدع  مبتدع ضالإجرامهم بتلك الوسائل الرشعية املباحة التي استعملها، إىل 

 عندهم ضال، وكل ضال يف النار.

أ إىل اهتامه يف نيته نفسها بأن يكون قصده الرئاسة عليهم، وقد استدل  بل إنه أوم

ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس  ﴿لذلك بقوله تعاىل:   ا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثرِي  َا الَّ َياَأهيُّ

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ    [34]التوبة:   ﴾بِاْلَباطِِل َوَيُصدُّ

ومل يستند يف هذا إىل حجة عقلية أو نقلية، وإنام كل حججه هي أولئك السلف  
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ومل يكن  املعصومني الذين أحل هبم ما حرم اهلل، وحرم هبم ما أحل اهلل، يقول ابن تيمية: )

وال بالشام   وال باليمن،  ال باحلجاز، يف السلف األول سامع جيتمع عليه أهل اخلري إال هذا.

 (1) (وإنام حدث السامع املبتدع بعد ذلك، ق وخراسان واملغرب وال بمرص والعرا

أباح السامع والغناء  إن ابن تيمية وإمعانا منه يف بغض الصوفية واحلقد عليهم وبام 

  إذا كان يف األعراس ونحوها من باب اللهو واللعب، أما أن يتحول إىل وسيلة للتعبد، 

فلم ير صحة ذلك، بل وقف يف وجهه، كام يقف السلفية كل حني يف وجه    والدعوة إىل اهلل،

 كل مرشوع خلدمة األمة ورقيها.

لفظ جممل فيه   ؟ أو حرام ؟ هل هو حالل وقول السائل وغريه:يقول ابن تيمية: )

وذلك أن الكالم    حتى ال حيسن كثري من املفتني حترير اجلواب فيه؛  يشتبه احلكم فيه،   تلبيس. 

بل   ؟ أو غري حمرم ؟ )أحدمها( أنه هل هو حمرم : وغريه من األفعال عىل رضبني  يف السامع

وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب   يفعل كام يفعل سائر األفعال التي تلتذ هبا النفوس.

كسامع األعراس وغريها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو ال لقصد العبادة والتقرب إىل  

( أن يفعل عىل وجه الديانة والعبادة وصالح القلوب وجتريد حب العباد  و)النوع الثاين،  اهلل

لرهبم وتزكية نفوسهم وتطهري قلوهبم وأن حترك من القلوب اخلشية واإلنابة واحلب ورقة  

..  وغري ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعات ال من جنس اللعب وامللهياتالقلوب 

وبني السامع الذي يفعله الناس يف   املتلعبني،  فيجب الفرق بني سامع املتقربني،وسامع

وبني السامع الذي يفعل لصالح القلوب   األعراس واألفراح ونحو ذلك من العادات، 

وهل هو طريق إىل  ؟هل هو قربة وطاعة فإن هذا يسأل عنه:  ، والتقرب إىل رب السموات

وجدهم ملحبوهبم وتزكية  وهل هلم بد من أن يفعلوه ملا فيه من رقة قلوهبم وحتريك ؟اهلل

نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوهبم ونحو ذلك من املقاصد التي تقصد بالسامع كام أن  
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النصارى يفعلون مثل هذا السامع يف كنائسهم عىل وجه العبادة والطاعة ال عىل  وجه اللهو  

 (1)(واللعب

من صالح   من حرض السامع للعب واللهو ال يعده عىل هذا كله، فقد ذكر أن ) وبناء 

وإذا   وأما من فعله عىل أنه طريق إىل اهلل تعاىل فإنه يتخذه دينا ،  وال يرجو به الثواب، عمله، 

ورأى أنه قد انقطع عن اهلل وحرم نصيبه من اهلل تعاىل إذا   هنى عنه كان كمن هنى عن دينه،

ن اختاذ هذا  إ  وال يقول أحد من أئمة املسلمني:   فهؤالء ضالل باتفاق علامء املسلمني،   تركه. 

  بل من جعل هذا دينا  وطريقا  إىل اهلل تعاىل فهو ضال، ؛ أمر مباح دينا  وطريقا  إىل اهلل تعاىل 

ومل ينظر إىل فعل   ومن نظر إىل ظاهر العمل وتكلم عليه،  . خمالف إلمجاع املسلمني  مفرت،

 (2)(العامل ونيته كان جاهال  متكلام  يف الدين بال علم 

يكتف بذلك، بل راح يصعد يف موقفه من هذا الشيخ الطيب الذي  بل إن تيمية مل 

فمن فعل ما ليس بواجب وال  استعمل هذه الوسيلة املباحة هلداية املنحرفني، فقال: )

وفعله عىل هذا الوجه   ،مستحب عىل أنه من جنس الواجب أو املستحب فهو ضال مبتدع

 ( حرام بال ريب

كام يستعملون النصوص    تالميذهيستعملها    هذه هي قاعدته يف هذا املوضوع، والتي

املقدسة لتحريم كل عمل إسالمي ال يتوافق مع ما فعله السلف.. الذين هم أعلم الناس  

وأطهر الناس وأبر الناس قلوبا وأصدقهم حديثا.. وال خيالفهم ـ حسب تصورهم ـ إال  

 هالك.

قد  ف، عىل الصوفية بسبب هذا محلة شديدة جداومل يكتف ابن تيمية هبذا، بل محل 

وهم يظنون أهنم من   وأعداء الرمحن،،فهؤالء جند الشيطانوصفهم يف فتواه هذه بقوله: ) 
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  فإن املؤمن حيب ما أحبه اهلل تعاىل،   وحاهلم أشبه بحال أعداء اهلل املنافقني؛   أولياء اهلل املتقني، 

ويعادي أعداء اهلل، وهؤالء حيبون ما أبغض    ،ويوايل أولياء اهلل  أبغضه اهلل تعاىل، ويبغض ما  

وهلذا حيصل هلم تنزالت    ويعادون أولياءه؛  ويوالون أعداء اهلل،   ويبغضون ما أحب اهلل،  اهلل،

وكلام بعدوا عن اهلل ورسوله وطريق املؤمنني    شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامري الشيطان، 

  (1)(أعداء اهلل ورسوله وجند الشيطانقربوا من 

 التفت القايض إيل، وقال: ما تقول أنت؟

قلت: صدق سيدي القايض.. وقد كانت فتاواه هذه سببا استعمله من بعده من  

تالميذه يف تكفري الصوفية وإباحة دمائهم.. ومن أبسط األمثلة عىل ذلك موقفهم من الربدة  

والشوق إليه.. فقد كفر تالميذ ابن  التي ينشدها الصوفية، واملمتلئة بمدح رسول اهلل 

وحكموا عليه بالرشك اجليل.. بل كفروا منشدها وسامعها  تيمية من السلفية قائلها، 

 والرايض عنها والساكت عن تكفري اجلميع. 

فمن  : )فمن ترصحيات تلميذ ابن تيمية النجيب الشيخ حممد بن عبد الوهاب قوله

عرف هذه املسألة، وعرف الربدة ومن فتن هبا، عرف غربة اإلسالم، وعرف أن العداوة،  

والنا ونسائنا، ليس عند التكفري والقتال؛ بل هم الذين بدؤونا واستحالل دمائنا وأم 

وعند قوله:   ، [18]اجلن:  ﴾َفال َتْدُعو َمَع اهللَِّ َأَحدا  ﴿بالتكفري والقتال، بل عند قوله: 

ُْم َأْقَرُب ﴿ ُم اْلَوِسيَلَة َأهيُّ
ِ ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إِىَل َرهبِّ َلُه  ﴿ وقوله:    ،[57]اإلرساء:    ﴾ ُأوَلئَِك الَّ

 
ٍ
ء ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم بيَِشْ     (2)([14]الرعد:   ﴾َدْعَوُة احْلَقِّ َوالَّ

وأعجب من ذلك: ما رأيت، وسمعت، ممن  )رسائلِه الشخصية: يف بعض يقول و

الربدة،  يرشح  يدعى أنه أعلم الناس، ويفرس القرآن ويرشح احلديث بمجلدات، ثم 
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ويستحسنها، ويذكر يف تفسريه ورشحه للحديث أنه رشك! ويموت ما عرف ما خرج من  

رأسه! هذا هو العجب العجاب، أعجب بكثري من ناس ال كتاب هلم، وال يعرفون جنة،  

وأما كون ال إله إال اهلل، جتمع الدين كله، وإخراج من قاهلا   ؛ وال نارا، وال رسوال، وال إهلا 

  (1)(كان يف قلبه أدنى مثقال ذرة، فال إشكال يف ذلك  من النار، إذا

وهذا النص واضح يف تكفريه للعلامء الذين قبلوا الربدة أو رشحوها.. وكأنه يقول  

 هلم: لن تغني عنكم كل علومكم وتصانيفكم ما دمتم استحسنتم الربدة أو رشحتموها. 

 ريي:  يف قول البوص الرمحن بن حسن املجدد عبدوهكذا قال عالمتهم 

 يا أكَرَم اخللِق ما يل َمن ألوُذ به 

  
 ِسَواَك ِعنَد ُحلوِل احلاِدِث الَعِممِ 

   
 وَلن َيِضيَق رسوَل اهللِ جاُهَك يب 

  
 اذا الكريُم جَتَىلَّ باسِم ُمنَتِقمِ 

   
يف ارتكاب ما هنى عنه   فناقضوا الرسول فقد علق عىل هذه األبيات بقوله: )

وذلك أن الشيطان أظهر هلم هذا الرشك  ، وشاقوا اهلل ورسوله أعظم مشاقة  ، أعظم مناقشة

الذي بعثه اهلل   ،وأظهر هلم التوحيد واإلخالص . وتعظيمه يف قالب حمبة النبي  ، العظيم

هناهم    أفرطوا ىف تعظيمه بام  ،وهؤالء املرشكون هم املتنقصون الناقصون  .به يف قالب تنقصه 

والرضوا بحكمه   ،فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله .وفرطوا يف متابعته ، عنه أشد النهي

وهؤالء املرشكون عكسوا    . بتعظيم أمره وهنيه  وأنام حيصل تعظيم الرسول    ، والسلموا له

من الرشك   : فعاملوه بام هناهم عنه  وأخرب به عن نفسه  ، األمر فخالفوا ما بلَّغ به األمة 

  (2)(والتعلق عىل غري اهلل  ،باهلل

، والذي علق عىل األبيات السابقة  املحدث سليامن بن عبداهللوهكذا قال عالمتهم 

أنه نفى أن يكون له مالٌذ إذا   : . منها .فتأمل ما يف هذه األبيات من الرشك): وغريها بقوله 
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فهو الذي ليس   ،، وليس ذلك إال هلل وحده ال رشيك له إال النبي  ،حلت به احلوادث 

وسأل    ، أنه دعاه وناداه بالترضع وإظهار الفاقة واالضطرار إليه  : الثاين.  . للعباد مالذ إال هو

سؤاله منه    : الثالث  .. وذلك هو الرشك يف اإلهلية  ، منه هذه املطالب التي ال تطلب إال من اهلل

  ، عة عند اهللوهو اجلاه والشفا  ،وهذا هو الذي أراده املرشكون ممن عبدوه، أن يشفع له

  ، وأيضا  فإن الشفاعة ال تكون إال بعد إذن اهلل فال معنى لطلبها من غريه ، وذلك هو الرشك

تناقض عظيم   .. فإن اهلل تعاىل هو الذي يأذن للشافع أن يشفع ال أن الشافع يشفع ابتداء

ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضال    ،فإنه طلب أوال  أن ال يضيق به جاهه  ،ورشك ظاهر

عة ثم طلبت منه أن يتفضل  ا كيف طلبت منه أوال  الشف : فيقال . وإال فيا هالكه ،حسانا  وإ

  فكيف تدعو النبي  ،إن الشفاعة ال تكون إال بعد إذن اهلل : فإن كنت تقول ،عليك

الذي له ملك السموات   ،فهال سألتها من له الشفاعة جيمعا   ؟ وترجوه وتسأله الشفاعة

فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من   ، الذي ال تكون الشفاعة إال من بعد إذنه ،واألرض

   (1) (غري اهلل

 :  البينة الثانية 

 . البينة الثانية. فهات .قال القايض: وعيت هذا 

الكثرية  ـ سيدي القايض ـ هي إعالنه احلرب يف كتبه  البينة الثانية  قال اإلسكندري: 

عىل األرضحة واملقامات املبنية عىل األولياء والصاحلني، والتي جرى عرف األمة عىل  

 احرتامها وتعظيمها، لنرش قيم الصالح، وحفظ تاريخ الصاحلني، والتربك هبم وبآثارهم.. 

وتبديعه لزائريه، بل اعتبار   وقد علمت سيدي القايض موقفه من قرب رسول اهلل 

 ال تقرص هلا الصالة.  السفر ألجله معصية 

 . علمت ذلك منكم يف التهمة الثانية. . قال القايض: أجل
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قال اإلسكندري: وهكذا تعامل مع اآلثار التي يعظمها املؤمنون، والتي تربطهم  

بالصاحلني، والتي وردت األدلة الكثرية عىل جوازها، بل عىل الرتغيب فيها، وقد كتب  

ئل والكتب الدالة عىل ذلك.. لكن ابن تيمية مل يأبه  فقهاؤنا من الصوفية الكثري من الرسا 

 لذلك كله.. فراح جيرم ذلك، ويفتي فتاواه املتشددة يف شأهنا.

وأما بناء املشاهد عىل القبور والوقف عليها  [: )جمموع الفتاوىومن ذلك قوله يف ]

األربعة.  فبدعة؛ مل يكن عىل عهد الصحابة؛ وال التابعني؛ وال تابعيهم؛ بل وال عىل عهد 

وقد اتفق األئمة عىل أنه ال يرشع بناء هذه املشاهد عىل القبور؛ وال اإلعانة عىل ذلك بوقف  

وال غريه؛ وال النذر هلا؛ وال العكوف عليها؛ وال فضيلة للصالة والدعاء فيها عىل املساجد  

ق عليه  اخلالية عن القبور؛ فإنه يعرف أن هذا خالف دين اإلسالم املعلوم باالضطرار املتف

  (1)(بني األئمة؛ فإنه إن مل يرجع فإنه يستتاب 

 واالستتابة عنده يعقبها القتل.. كام رأينا ذلك سيدي القايض يف مواقفه املختلفة.. 

وقد كان هذا املوقف مددا للوهابية ابتداء من شيخهم ابن عبد الوهاب يف إعالن  

ميذه كلهم ينقلون من كالم  حرهبم عىل املسلمني، حيث نجد ابن عبد الوهاب وحفدته وتال

 ابن تيمية ما يؤيدون به جرائمهم يف حق األمة. 

ومن ذلك ما أورده يف بعض رسائله من كالم ابن تيمية ليثبت هلم أن ما يقوم به  

فقد  رشك أكرب خيرج عن دين اإلسالم، يف املوالد واملناسبات املختلفة الذبح الصوفية من 

َوَما  ﴿عىل قوله تعاىل: تعليقا  [اقتضاء الرصاط املستقيم ]يف كتابه نقل عن ابن تيمية قوله 

ظاهره: أنه ما ذبح لغري اهلل، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا،  : )[ 3]املائدة:    ﴾ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِِه  

وإذا كان هذا هو املقصود: فسواء لفظ به أو مل يلفظ. وحتريم هذا أظهر من حتريم ما ذبحه  

ه: باسم املسيح، ونحوه، كام أن ما ذبحناه نحن متقربني به إىل اهلل سبحانه  للحم، وقال في
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كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: باسم اهلل، فإن عبادة اهلل سبحانه بالصالة  

له والنسك له أعظم من االستعانة باسمه يف فواتح األمور، فكذلك الرشك بالصالة لغريه  

باسمه يف فواتح األمور. فإذا حرم ما قيل فيه:   من االستعانةكا رشوالنسك لغريه أعظم 

باسم املسيح، أو الزهرة؛ فألن حيرم ما قيل فيه: ألجل املسيح والزهرة أو قصد به ذلك،  

وهذا يبني لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غري اهلل، ومل حيرم ما ذبح لغري اهلل،   أوىل. 

وغريهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغري اهلل  كام قاله طائفة من أصحابنا 

وعىل هذا: فلو ذبح لغري اهلل متقربا به إليه حلرم وإن قال    أعظم كفرا من االستعانة بغري اهلل.

والكواكب  األولياء فيه: بسم اهلل، كام يفعله طائفة من منافقي هذه األمة الذين يتقربون إىل 

لك، وإن كان هؤالء مرتدين ال تباح ذبيحتهم بحال، لكن جيتمع  بالذبح والبخور ونحو ذ 

  (1)(يف الذبيحة مانعان

وهو الذي ينسب إليه بعض  وقد علق عىل هذا النص الرصيح بالتكفري بقوله: )

أعداء الدين أنه ال يكفر املعني، فانظر أرشدك اهلل إىل تكفريه من ذبح لغري اهلل من هذه األمة،  

ق يصري مرتدا  بذلك، وهذا يف املعني، إذ ال يتصور أن حترم إال ذبيحة  وترصحيه أن املناف

 . (2)  املعني(

ما ذكره  أن فيه عىل يؤكد ـ تلميذ ابن تيمية النجيب ـ يورد نصا  البن القيم هكذا و

ابن تيمية من احلكم بالرشك عىل الصوفية الذين حيرتمون األولياء، ويعظمون ما يرتبط هبم  

)وقال ابن القيم يف )إغاثة اللهــفان( يف إنكار تعظيم القبور:  من آثار، فقد قال يف ذلك: 

)وقد آل األمر هبؤالء املرشكني إىل أن صنف بعض غالهتم يف ذلك كتابا  سامه )مناسك  

وهذا   ..شاهد( وال خيفى أن هذا مفارقة لدين اإلسالم ودخول يف دين عباد األصنام( امل

 
 (64/ 2( اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )1)

 . 1/285( جمموعة مؤلفات الشيخ 2)



407 

 

الذي ذكره ابن القيم رجل من املصنفني يقال له: ابن املفيد: فقد رأيت ما قال فيه بعينه،  

 (1) فكيف ينكر تكفري املعني( 

، وعقب  بعد نقله نصوصا البن تيمية وابن القيمحممد بن نارص التهامي    وهكذا قال 

)فهذه نصوص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قاضية بكفر من اعتقد النفع  عليها بقوله: 

والرض يف خملوق ونذر له، أو دعا له، أو استغاث به، وهو رصيح يف ذلك كفر أكرب حيل الدم  

واملال، إذا عرفت هذا فقد انتفض عىل صاحب الرسالة ما طول به، وبذل فيه جمهوده أن  

ء من الرشك األصغر، زاعام  أن ذلك رصيح قول ابن القيم وشيخه ابن تيمية  أفعال هؤال 

الذين قصد الذب عنهم بام هم فيه مرصحون بأنه رشك أكرب، واألدلة القرآنية قاضية بام  

رصحا به، ولو أراد إنسان أن جيمع ما ورد يف هذا املعنى من الكتاب والسنة لكان جملدا   

   (…ضخام  

 ، وقال: ما تقول أنت؟التفت القايض إيل

قلت: صدق سيدي القايض.. فابن عبد الوهاب وتالميذه وحفدته من بعده ليسوا  

سوى تالميذ لكتب ابن تيمية، ولوال تلمذهتم عىل ما فيها من تكفري وتضليل وتبديع لألمة،  

 ملا أقدموا عىل ذلك.. 

 : ة الصوفي   واملعارف ـ ابن تيمية    2

 فهات الشاهد الثاين. . .قال القايض: وعيت هذا 

قال اإلسكندري: الشاهد الثاين ـ سيدي القايض ـ هو موقف ابن تيمية املتشدد من  

املعارف الصوفية املمتلئة بالتنزيه والتعظيم هلل ورسوله.. ولذلك كفر أصحاهبا، وكفر كل  

من يقول بقوهلم.. وقد أعطى ذلك الذريعة لتالميذه من بعده ليكفروا مجيع الصوفية  

 دميهم ومتأخرهيم.. ويستحلوا دماءهم. متق
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وسبب ذلك بسيط جدا، وهو أن الصوفية مل يعتمدوا عىل ما اعتمد عليه ابن تيمية  

يف املعارف اإلهلية من سلفه الذين تتلمذوا عىل اليهود وتالميذ اليهود، والتي أدت به إىل  

 التجسيم والتشبيه..  

فيها ألي كان ما عدا املصدر املقدس..  بل إهنم رأوا أن معرفة اهلل أخطر من أن نسلم  

فذلك املصدر هو وحده الكفيل بتعريف اهلل إذا ما هذبت النفس وطهر القلب ليصبح حمال  

 للمعرفة اإلهلية. 

قال القايض: هال وضحت يل ـ قبل عرضك ملوقف ابن تيمية ـ هذا.. فال يمكن  

 معرفة موقف ابن تيمية إال بعد معرفته. 

حيرصون يف كل تراثهم الذي  الصوفية سيدي القايض أن  قال اإلسكندري: اعلم

يف  عىل أن ينبهوا عىل أن عقائدهم ومعارفهم اإليامنية هي نفس العقائد املوجودة بني أيدينا 

لكن اهلل فتح عليهم بمزيد من الفهم والتفصيل والعمق مل يتح للعوام  القرآن الكريم، 

 الوصول إليها.ني باحلصول عليه بسبب احلجب احلائلة بينهم و

ت عن  ، أو كام عربلتحصيل املعرفة( السلوكوهلذا ينبهون إىل رضورة ما يسمونه )

: )كيف يرشق قلب صور األكوان منطبعة يف مرآته؟ أم كيف  ذلك بقويل يف بعض حكمي 

أم كيف يطمع أن يدخل حرضة اهلل وهو مل يتطهر من   ؟يرحل إىل اهلل وهو مكبل بشهواته

 (1)(؟يف يرجو أن يفهم دقائق األرسار وهو مل يتب من هفواتهأم ك  ؟جنابة غفالته

ستشهد له بمثال يتعلق بمعارف البرشية عن الكون قبل  أهذا املعنى لك قرب  أوحتى 

اخرتاع التلسكوب، وبعده، فقبل اخرتاع التلسكوب كانت املعارف بسيطة حمدودة،  

األجهزة املتطورة تغريت النظرة  وأحيانا خاطئة، لكنه باخرتاع التلسكوب وغريه من 

 للكون، وتعمقت، وهكذا كلام زاد تطور األجهزة كلام زادت صورة الكون عمقا ودقة. 

 
 (26( رشح احلكم العطائية )ص: 1)



409 

 

السلوك  ، فدور السلوك وعالقته باملعرفة اإلهليةوهكذا األمر بالنسبة للمقصود من 

 . العميل هو تطوير األجهزة االستكشافية يف اإلنسان للتوصل إىل احلقائق بدقة وعمق

فاحلقائق موجودة، ولكن احلوائل النفسية حتول بني اإلنسان والوصول إليها، وهلذا  

املتمثل  السلوك عند حديثه عن علوم املكاشفات التي توصل إليها بعد ممارسة  ذكر الغزايل 

يقية بعد أن  يف اخللوات وأنواع املجاهدات والرياضات، كيف عرف احلقائق بصورهتا احلق

كانت جمرد ألفاظ وحروف، فقال: )علم املكاشفة هو عبارة عن نور يظهر يف القلب عند  

تطهريه وتزكيته من صفاته املذمومة وينكشف من ذلك النور أمور كثرية كان يسمع من قبل  

أسامءها فيتوهم هلا معاين جمملة غري متضحة فتتضح إذ ذاك حتى حتصل املعرفة احلقيقية  

 (1) سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه يف خلق الدنيا(بذات اهلل

ثم بني العالقة بني املعارف العمومية السابقة، وهذه املعارف التي ال تتجىل إال بعد  

تطهري القلب الذي هو تلسكوب احلقائق، فقال: )إذ للناس يف معاين هذه األمور بعد  

هم يرى أن مجيع ذلك أمثلة وأن الذي أعده اهلل لعباده  التصديق بأصوهلا مقامات شتى فبعض

الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش وأنه ليس مع اخللق من  

اجلنة إال الصفات واألسامء، وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها  

عز وجل االعرتاف بالعجز عن    املفهومة من ألفاظها وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة اهلل

معرفته، وبعضهم يدعي أمورا عظيمة يف املعرفة باهلل عز وجل وبعضهم يقول حد معرفة  

اهلل عز وجل ما انتهى إليه اعتقاد مجيع العوام وهو أنه موجود عامل قادر سميع بصري  

 (2) متكلم(

ادل الصوفية يف  بناء عىل هذا املعنى املتفق عليه عند الصوفية، فإن الذي يريد أن جي
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احلقائق التي يوردوهنا ويتفقون عليها ينبغي أوال أن يتحصل عىل اجلهاز الذي حصلوه،  

 وإال فإنه من خمالفة املنهج العلمي أن جيادل العامي الفلكي يف حقائق الكواكب واملجرات. 

قد يقال بأن حقائق الدين واضحة، وقد تكفل القرآن الكريم ببياهنا، وهكذا يقال  

ك بأن السامء واضحة، ولكن الفلكي يرى يف السامء ما ال يرى فيها العامي، وهكذا  كذل

 القرآن الكريم يرى فيه الصويف العارف املحقق ما ال يرى فيه العامي البسيط. 

ولذلك فإن الباحث الذي حيرتم نفسه يقع بني خيارين إما أن يسلم للصوفية بام ذكروه  

معارف الظاهر، وإنام هي عمق من أعامقها، ولذلك   من أن معارف الباطن ال تتناقض مع 

 حيكم هلم بام حيكم لسائر املسلمني من اإليامن. 

وإما أن ال يكتفي هبذه املرتبة، وهو يف هذه احلالة بني خيارين كذلك: إما أن يستعمل  

األجهزة التي استعملوها، ليصل إىل احلقائق التي وصلوا إليها، وذلك يقتيض منه السلوك  

ري إىل اهلل واملجاهدة يف ذلك، وإما أن يسلم ألمر اتفق عليه اآلالف املؤلفة من  والس

 الصاحلني يف كل  زمان ومكان.

وهناك خيار ثالث بعد هذا، وهو أن يتوقف فال حيكم هلم بإسالم، وال حيكم هلم  

 بالكفر. 

ر األمة  أما اخليار األخطر فهو أن يتجرأ فيحكم عليهم باإلحلاد واحللول والكفر، ليطه

وهذا ما فعلته   ،من كل الذاكرين والصاحلني، وال يبقى يف اجلبة إال السطحيون والسلفيون

 . ابن تيمية حني أعلن حربه عىل الصوفية

قال القايض: وعيت هذا.. فهال ذكرت يل من البينات ما يثبت موقف ابن تيمية من  

 املعارف الصوفية. 

األدلة، فسأذكر لك ـ سيدي القايض ـ أربع  قال اإلسكندري: بام أن اإلقرار سيد 

ترصحيات مما ذكره يف صوفية زمانه، والذين ينطبق عليهم ما ينطبق عىل غريهم من صوفية  
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كل األزمنة، وأبني لك ـ سيدي ـ أن من حيل ابن تيمية اخلطرية يف هذا أنه مثلام رضب آل  

املنحلني واملنحرفني   البيت بالنواصب، فهو كذلك راح يرضب الصوفية الصادقني ببعض

 الذين مل يورد أسامءهم.. ولكن راح يعمم أحواهلم عىل كل الصوفية. 

 قال القايض: فهات الترصيح األول. 

قال اإلسكندري: الترصيح األول هو قولهـ  بعد ذكره لبعض املنحرفني ممن ينتسبون  

ق التي ال يطلع  ومن قال: إن لقول هؤالء رسا خفيا وباطن حق وإنه من احلقائ)  : للتصوف ـ

إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل   -عليها إال خواص خواص اخللق: فهو أحد رجلني 

اإلحلاد واملحال وإما أن يكون من كبار أهل اجلهل والضالل. فالزنديق جيب قتله؛ واجلاهل  

يعرف حقيقة األمر فإن أرص عىل هذا االعتقاد الباطل بعد قيام احلجة عليه وجب قتله.  

ن لقوهلم رس خفي وحقيقة باطنة ال يعرفها إال خواص اخللق. وهذا الرس هو أشد كفرا  ولك

وإحلادا من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد ال يفهمه كثري من الناس.  

وهلذا جتد كثريا من عوام أهل الدين واخلري والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد  

من كالم أهل التوحيد واملعرفة وهو ال يفهمها وال يفهم مراد   عليها ويعظمها ظانا أهنا 

قائلها؛ وكذلك كالم هؤالء يسمعه طوائف من املشهورين بالعلم والدين فال يفهمون  

حقيقته فإما أن يتوقفوا عنه أو يعربوا عن مذهبهم بعبارة من مل يفهم حقيقة؛ وإما أن ينكروه  

حو ذلك وهذا حال أكثر اخللق معهم. وأئمتهم إذا  إنكارا جممال من غري معرفة بحقيقته ون

رأوا من مل يفهم حقيقة قوهلم طمعوا فيه وقالوا: هذا من علامء الرسوم وأهل الظاهر وأهل  

القرش وقالوا: علمنا هذا ال يعرف إال بالكشف واملشاهدة وهذا حيتاج إىل رشوط وقالوا:  

وتشويق إليه وجتهيل ملن مل يصل   ليس هذا عشك فادرج عنه ونحو ذلك مما فيه تعظيم له

وإذا أظهر   إليه. وإن رأوه عارفا بقوهلم نسبوه إىل أنه منهم وقالوا: هو من كبار العارفني.
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  (1) (اإلنكار عليهم والتكفري قالوا: هذا قام بوصف اإلنكار لتكميل املراتب واملجايل

صوفية التي ال  فهذا الترصيح ـ سيدي القايض ـ كاف منه يف تكفريه لكل الطرق ال

 ، وتتواجد للمعاين السامية التي تشري إليها.. زال تنشد قصائد ابن الفارض وغريهت

وهو كاف كذلك يف حكمه عليهم بالقتل، كعادته يف اجلمع بني التكفري والتقتيل،  

 وهو ما ورثه خلفه من بعده من الذين استباحوا دماء الصوفية. 

لداللة عىل حكمه عليهم بالكفر  . وهو واضح يف ا.قال القايض: وعيت هذا 

 والقتل.. فهات الترصيح الثاين.

فإن إنكار هذا املنكر الساري  )  :قال اإلسكندري: الترصيح الثاين هو قوله ـ سيدي ـ 

يف كثري من املسلمني أوىل من إنكار دين اليهود والنصارى الذي ال يضل به املسلمون ال  

معناها واعتقدها   لنصارى وفرعون ومن عرف سيام وأقوال هؤالء رش من أقوال اليهود وا

اَر َواملُْنَافِِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ كان من املنافقني الذين أمر اهلل بجهادهم بقوله تعاىل:     َجاِهِد اْلُكفَّ

وكان يف الدرك األسفل من النار.    ،والنفاق إذا عظم كان صاحبه رشا من كفار أهل الكتاب

ولو قدر أن بعضها حيتمل يف اللغة معنى صحيحا فإنام  ،وليس هلذه املقاالت وجه سائغ

وهؤالء قد عرف مقصودهم كام عرف دين   ، حيمل عليها إذا مل يعرف مقصود صاحبها 

ه  وهلم يف ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكالم يفرس بعض ، اليهود والنصارى والرافضة 

وجيب   ، وقد علم مقصودهم بالرضورة فال ينازع يف ذلك إال جاهل ال يلفت إليه ،بعضا 

بيان معناها وكشف مغزاها ملن أحسن الظن هبا وخيف عليه أن حيسن الظن هبا أو أن يضل  

  ، فإن رضرها عىل املسلمني أعظم من رضر السموم التي يأكلوهنا وال يعرفون أهنا سموم

اخلونة الذين ال يعرفون أهنم رساق وخونة. فإن هؤالء: غاية  وأعظم من رضر الرساق و

رضرهم موت اإلنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة يف دنياه قد تكون سببا لرمحته يف اآلخرة  
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وأما هؤالء: فيسقون الناس رشاب الكفر واإلحلاد يف آنية أنبياء اهلل وأوليائه ويلبسون ثياب  

باطن من املحاربني هلل ورسوله ويظهرون كالم الكفار  املجاهدين يف سبيل اهلل وهم يف ال

وليا    واملنافقني يف قوالب ألفاظ أولياء اهلل املحققني فيدخل الرجل معهم عىل أن يصري مؤمنا 

  (1)(هلل فيصري منافقا عدوا هلل 

. وهو واضح يف الداللة عىل حكمه عليهم بالكفر  .قال القايض: وعيت هذا 

 ثالث. والقتل.. فهات الترصيح ال

وأقوال هؤالء رش  ) :قال اإلسكندري: الترصيح الثالث هو قوله ـ سيدي القايض ـ

من أقوال النصارى وفيها من التناقض من جنس ما يف أقوال النصارى؛ وهلذا يقولون  

باحللول تارة وباالحتاد أخرى وبالوحدة تارة فإنه مذهب متناقض يف نفسه؛ وهلذا يلبسون  

كله كفر باطنا وظاهرا بإمجاع كل مسلم ومن شك يف كفر هؤالء بعد  عىل من مل يفهمه. فهذا  

معرفة قوهلم ومعرفة دين اإلسالم فهو كافر كمن يشك يف كفر اليهود والنصارى 

  (2) (واملرشكني

فأنت ترى ـ سيدي القايض ـ أنه مل يكتف بتكفريهم، بل راح يكفر من توقف يف  

 ري. تكفريهم، أو شك يف ذلك.. وليس بعد ذلك تكف

 . فهات الترصيح الرابع. .قال القايض: وعيت هذا 

قال اإلسكندري: الترصيح الرابع سيدي القايض هو قوله ـ بعد ذكره لبعض  

وال يتصور أن يثني عىل هؤالء إال كافر  ) :الصوفية ومقوالهتم التي مل يفهم مقاصدها ـ

بذاته حال يف كل  ملحد أو جاهل ضال. وهؤالء من جنس اجلهمية الذين يقولون: إن اهلل 

مكان ولكن أهل وحدة الوجود: حققوا هذا املذهب أعظم من حتقيق غريهم من  
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  (1)(اجلهمية 

وهذا القول ـ سيدي ـ يدلك عىل رس إنكاره عىل املعارف الصوفية.. فهو يعتقد ـ  

اهلل يف تصوره ليس سوى جرم من األجرام   بينونة اهلل عن خلقه باملكان، وأنكسلفه ـ 

ولذلك فهو يعترب كل منزه هلل عن احلد واملقدار واملكان واجلسمية حلوليا  العلوية،  الساموية  

 واحتاديا.

 غري املسلمني رابعا ـ الرصاع مع  

من الصوفية  ابن تيمية موقف ما ساقه من األدلة عىل  اإلسكندري بعد أن ساق 

، وقال: أظن أن ما ذكرناه من أدلة عىل مواقف  اخللييل ، قام م حتريضه عليه وتكفريه هلم، و

كاف يف إقناع سيدنا  تكفريه هلم وحتريضه عليهم ، والتصوف والصوفيةابن تيمية من 

القايض بذلك.. وإن مل تكن كافية ذكرنا له املزيد.. فام أكثر فتاوى ابن تيمية الداعية هلدر  

 الدماء ألجل أبسط األمور، وأقل الشؤون..  

 . الرابعبل أنا مقتنع بام ذكرتكم.. فانتقلوا بنا إىل الدليل  قال القايض:

الدليل الرابع ـ سيدي القايض ـ مرتبط بمن أمرنا بأن نحسن إليهم  قال اخللييل:  

ونؤلف قلوهبم، ونحببهم يف ديننا ويف نبينا، حتى ال نكون حجابا بينهم وبني التعرف عىل  

 احلقيقة أو سلوك سبيلها. 

 د غري املسلمني الذين يعيشون معنا. قال القايض: أتقص

قال اخللييل: أجل.. وأقصد غريهم أيضا من الذين ال يعيشون معنا.. فكل إساءة  

 نواجه هبا من يعيشون معنا ترتد سلبا عىل البعيدين عنا..  

قال القايض: فام كان موقف ابن تيمية من هؤالء الذين أوىص القرآن الكريم بتأليف  

 
 ( 367/ 2( جمموع الفتاوى )1)
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 قلوهبم والرب هبم. 

ال اخللييل: مل يدع ابن تيمية وسيلة من التضييق عليهم واحتقارهم وإذالهلم إال قال  ق

 هبا ودعا إليها، وأثنى عىل الفاعلني هلا. 

 قال القايض: أنت تعلم أين قاض.. وال يكفيني الكالم املجرد. 

رسالة تنترش يف  ولدي البينات الكثرية عىل ذلك.. فقد ألف ابن تيمية قال اخللييل: 

وهي عند تالميذه من املسلحني وغريهم أكرب وسيلة لقمع  معاتنا كالنار يف اهلشيم، جمت

هدم تالميذ ابن تيمية كنائس  األقليات وقهرها وإذالهلا.. وهي الرسالة التي بسببها 

 املسييحيني وأحرقوها. 

 قال القايض: هل وصل به الرصاع إىل هذا احلد؟ 

. حتى اجلن كان  .القايض.. فهو مل يرتك أحدا إال صارعه. سيدي  . قال اخللييل: أجل

 ، وحدث عنه أصحابه. (1)يصارعهم ويرضهبم كام حدث بذلك عن نفسه

 
وإحلاق خمتلف العقوبات هبم، ( فقد كان ابن تيمية يدعو ـ عند الرقية التي ابتدعها أو نقلها عن سلفه ـ إىل رضب اجلن، 1)

فيقول: )وهلذا قد حيتاج يف إبراء املرصوع ودفع اجلن عنه إىل الرضب، فيرضب رضبا كثريا جدا، والرضب إنام يقع عىل اجلني، 

وال حيس به املرصوع حتى يفيق املرصوع، وخيرب أنه مل حيس بيشء من ذلك، وال يؤثر يف بدنه، ويكون قد رضب بعصا قوية عىل 

يه نحو ثالثامئة أو أربعامئة رضبة وأكثر وأقل، بحيث لو كان عىل اإلنيس لقتله، وإنام هو عىل اجلني واجلني يصيح ويرصخ، رجل

وحيدث احلارضين بأمور متعددة كام قد فعلنا نحن هذا وجربنا مرات كثرية يطول وصفها بحرضة خلق كثريين( ]جمموع 

 [ 60/  19الفتاوى 

نيس؛ فإن اجلني يتأمل بالرضب ويصيح ويرصخ وخيرج منه أمل الرضب، كام قد جرب الناس من ذلك وقال: )وإذا رضب بدن اإل

 [ 349/  10ما ال حيىص، ونحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه( ]جمموع الفتاوى  

، وقال: )فإنه يرصع الرجل؛ فيتكلم بلسان ال يعرف معناه، ويرضب عىل بدنه رضبا  عظيام  لو رضب به مجل ألثَّ  ر به أثرا  عظيام 

 [ 277/  24واملرصوع مع هذا ال حيس بالرضب، وال بالكالم الذي يقوله(] جمموع الفتاوى 

فقال: )كان شيخنا  –وهو تلميذ البن تيمية –بل إن ابن تيمية نفسه استعمل هذه الوسيلة يف عقاب اجلن، فقد حكى ابن مفلح 

وع وعظ من رصعه وأمره وهناه، فإذا انتهى وفارق املرصوع أخذ عليه العهد إذا أت باملرص –يعني شيخ اإلسالم ابن تيمية  –

 [ 607/  1أن ال يعود، وإن مل يأمتر ومل ينته ومل يفارق؛ رضبه حتى يفارقه(] الفروع  
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البينات التي تستنبطها من هذه الرسالة، والتي تدل عىل   قال القايض: فحدثني عن

 ما ذكرت. 

اإلرهاب، وكل  الرسالة كام ذكرت لك سيدي مصدر من أكرب مصادر  قال اخللييل:   

ما فيها حتريض عىل األقليات املسيحية.. ويقاس عليهم غريهم.. لكن لرضورة االختصار،  

 فسأذكر لك أربعة أمثلة من ذلك التحريض. 

 املثال األول: 

 قال القايض: فهات املثال األول. 

قال اخللييل: املثال األول هو فتوى ابن تيمية املوجهة للسلطات احلاكمة بعدم إعطاء  

سيحيني املطالبني بأبسط حقوقهم الدينية احلق يف تلك املطالبة، فقد كان السؤال يف  امل

الكنائس التي بالقاهرة وغريها التي أغلقت بأمر والة األمور، إذا ادعى أهل  )الرسالة حول  

، وأهنم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ويل األمر فهل تقبل   ، الذمة: أهنا ُغلِّقت ظلام 

 (1)(جتب إجابتهم أم ال؟!  دعواهم؟ وهل 

هذا ملخص خمترص للسؤال املطول.. وكان األجدى بابن تيمية أن يراجع ما ورد يف  

القرآن الكريم فيام يرتبط باحلرية الدينية، بل فيام يرتبط بالكنائس نفسها، والتي قال اهلل تعاىل  

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر  َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض هَلُ ﴿فيها:   دِّ

ا ري 
 [ 40]احلج:   ﴾ فِيَها اْسُم اهللَِّ َكثِ

أما  لكن ابن تيمية مل يفعل ذلك.. بل راح جييب بعنرصيته وكربيائه ورصاعه قائال: )

فإن علامء   . دعواهم أن املسلمني ظلموهم يف إغالقها فهذا كذٌب خمالٌف ألهل العلم.

متفقون عىل أن اإلمام لو هدم كل كنيسٍة بأرض العنوة  .  .املسلمني من أهل املذاهب األربعة

ا يف ذلك ملن   ا يف ذلك، ومتبع  كأرض مرص والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، جمتهد 

 
 .99( مسألة يف الكنائس، ص: 1)
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يرى ذلك، مل يكن ذلك ظلام  منه؛ بل جتب طاعته يف ذلك. وإن امتنعوا عن حكم املسلمني  

  (1)(لعهد، وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم ناقضني اهلم، كانوا 

وهذا أكرب ترشيع للقمع والظلم الذي ال عالقه له بدين اهلل، وال بالسامحة التي جاء  

هبا، بل إن نرش هذه الفتوى وحدها كاف يف الصد عن دين اهلل، ويف منع العقول من التفكري  

 يف الدخول فيه. 

ليله يف ذلك مع رصاحة النص القرآين الذي  قال القايض: صدقت يف هذا.. لكن ما د 

 قرأته؟ 

قال اخللييل: أنت تعلم ـ سيدي القايض ـ من خالل ما ذكرناه لك سابقا أن ابن تيمية  

يتعامل مع الرشيعة بام يقتضيه مزاجه.. فهو يف املسائل املتعلقة بالتوسل والقبور والطالق  

الفقهاء، بل راح يدعو إىل حتكيم الكتاب  مل يبال بكل اخلالفات التي خالف هبا مجاهري 

والسنة واعتبارمها املرجع األكرب لألحكام، من دون النظر ألي خمالف هلام.. لكنه يف هذه  

املسألة أو يف أي مسألة تلبي نواحي الرغبة يف الرصاع جتده يتهافت ألي قول، ويستند ألي  

 جدار. 

 املثال الثاين: 

 ثال الثاين. . فهات امل.قال القايض: وعيت هذا 

قال اخللييل: املثال الثاين سيدي القايض مرتبط بتحريضه عىل مصادرة الكنائس التي  

بل إذا كان هلم كنيسة بأرض العنوة،  يف ذلك: )بنيت يف األرض التي فتحت عنوة.. فقد قال  

كالعراق ومرص ونحو ذلك فبنى املسلمون مدينة عليها، فإن هلم أخذ تلك الكنيسة؛ لئال  

والقرية التي   ،واملدينة التي يسكنها املسلمون . . مدائن املسلمني كنيسٌة بعد عهدترتك يف

ال جيوز أن يظهر فيها يشء من شعائر الكفر: ال    ،وفيها مساجد املسلمني   ،يسكنها املسلمون 

 
 . 102( مسألة يف الكنائس، ص: 1)
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 (1) (كنائس وال غريها 

 قال القايض: فهل اكتفى بالتنظري.. أم ترك للحكام احلرية يف التنفيذ؟ 

يل: ليته اكتفى بذكر املسألة دون الكالم يف تفاصيلها.. بل إنه راح يضع  قال اخللي

خارطة للكنائس املوجودة يف البالد اإلسالمية، وحيرض عىل هدمها.. وهو ما استعمله  

تالميذه من بعده يف هدم الكنائس وحرقها مستندين هلذه الرسالة التي حتول فيها ابن تيمية  

 ئد يرسم جلنوده أهداف العدو، ويشري إليهم برضهبا. إىل مؤرخ وجغرايف، بل إىل قا 

 املثال الثالث: 

 وعيت هذا، فهات املثال الثالث. قال القايض: 

مل يكتف ابن تيمية بالدعوة ملصادرة وإغالق الكنائس التي بنيت يف  قال اخللييل: 

حيرض عىل هدم الكنائس التي بنيت يف عهد الدولة  األرض التي فتحت عنوة، بل راح 

فاطمية باعتبارها عنده دولة غري رشعية، ولذلك ال عربة بالرخص التي أعطتها لبناء  ال

نا  بريا للظلم والعدوان عىل من ائتمنالكنائس يف القاهرة ونحوها، وذلك ما يفتح جماال ك

 عليهم.  رسول اهلل 

يف رسالته يعرب عن ذلك، ويشكو من سامحة الفاطميني مع   ابن تيمية لقد قال

فلو كان بأرض القاهرة  وغريهم من األقليات املتواجدة يف املجتمع املرصي: ) املسيحيني

لكان للمسلمني أخذها، ألن األرض عنوة  فكيف وهذه   ،(2)ونحوها كنيسٌة قبل بنائها 

الكنائس حمدثة، أحدثها النصارى؟! فإن القاهرة بقي والة أمورها نحو مائتي سنٍة، عىل غري  

  ، وهم يف الباطن إسامعيلية، ونصريية ،وكانوا يظهرون أهنم رافضة  ،(3)رشيعة اإلسالم

 
 . 103( مسألة يف الكنائس، ص: 1)

 هم الفاطميون كام هو معلوم. ( ألن الذي بناها 2)

( يقصد الفرتة التي توىل فيها الفاطميون، ويف هذا دليل عىل كون ابن تيمية من أوائل من سن تكفري األنظمة والدول، وتبعه 3)

 عىل ذلك ابن عبد الوهاب وغريه من السلفية، وأخذته عنهم بعد ذلك بعض احلركات اإلسالمية.
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متيل مع أعداء الدين.وملا كانوا ملوك    وقد عرف العارفون باإلسالم أن الرافضة ..  وقرامطة

القاهرة، كان وزيرهم مرة هيوديا ، ومرة نرصانيا  أرمنيا  وقويت النصارى بسبب ذلك  

 ( 1)(النرصاين األرمني، وبنوا كنائس كثرية  بأرض مرص، يف دولة أولئك الرافضة واملنافقني

 املثال الرابع: 

 قال القايض: وعيت هذا، فهات املثال الرابع. 

بالتحريض عىل تلك الكنائس التي بنيت يف عهد  ابن تيمية مل يكتف قال اخللييل: 

، والتي توجد يف  الدولة الفاطمية، وإنام راح إىل غريها من الكنائس التي بنيت قبل ذلك

حيتال هلدمها أيضا، ويقدم لذلك املقدمات الطويلة، ولذلك نخترص   صعيد مرص وأريافها 

وقد كان يف بر مرص كنائس قديمة، لكن تلك الكنائس  لك: )كالمه اختصارا، يقول يف ذ 

أقرهم املسلمون عليها حني فتحوا البالد؛ ألن الفالحني كلهم كانوا نصارى، ومل يكونوا  

اليهود عىل خيرب ملا   مسلمني، وإنام كان املسلمون اجلنَد خاصة، فأقرهم كام أقر النبي 

سلمون مشتغلني باجلهاد. ثم إنه بعد هذا يف  فتحها؛ ألن اليهود كانوا فالحني، وكان امل 

خالفة عمر بن اخلطاب ملا كثر املسلمون واستغنوا عن اليهود، أجالهم أمري املؤمنني عن  

حتى مل يبق يف خيرب هيودي. وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم  .. خيرب

ئسهم التي فيها، جاز ذلك،  مسلمون، وال مسجٌد للمسلمني، فإذا أقرهم املسلمون عىل كنا 

ال  ): وأما إذا سكنها املسلمون وبنوا هبا مساجدهم، فقد قال النبي ، كام فعله املسلمون

واملسلمون قد كثروا بالديار املرصية، وعمرت يف هذه األوقات؛  (.. تصلح قبلتان بأرض

 (2)(حتى صار أهلها بقْدر ما كانوا يف زمن صالح الدين مراٍت متعددة

هبذا يشري إىل هدم هذه الكنائس أيضا.. وبذلك لن تبقى كنيسة يف مرص، ألنه  وهو 

 
 . 116( مسألة يف الكنائس، ص: 1)
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 بمسيحييها.  ها ال توجد بلدة فيها إال وخيتلط مسلمو

 املثال اخلامس: 

 قال القايض: وعيت هذا، فهات املثال اخلامس. 

قال اخللييل: مل يكتف ابن تيمية بالتحريض عىل هدم الكنائس، بل راح حيرض عىل  

املسيحيني أنفسهم، ويستعمل كل الطرق لدعوة احلكام واملجتمع إلذالهلم، بل وإخراجهم  

وصالح الدين  ويستشهد لذلك بام فعله صالح الدين واأليوبيون، فيقول: )من أرضهم.. 

ى، ومل يكونوا يستعملون منهم أحدا  من أمٍر من أمور  وأهل بيته كانوا يذلون النصار

وهلذا كانوا مؤيدين منصورين عىل األعداء مع قلة املال والعدد. فيام قويت    املسلمني أصال . 

أخي صالح الدين، حتى إن بعض امللوك   ، شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل

 (1) (أعطاهم بعض مدائن املسلمني 

لتاريخ قاعدة عامة وسنة من السنن الكربى اخلطرية، فيقول:  بل إنه يستنبط من ا 

فكان والة األمور الذين هيدمون كنائسهم ويقيمون أمر اهلل فيهم كعمر بن عبد العزيز  )

وهارون الرشيد ونحومها مؤيدين منصورين، وكان الذين هم بخالف ذلك مغلوبني  

ملوكهم من حني دخل النصارى   وإنام كثرت الفتن بني املسلمني، وتفرقوا عىل  مقهورين.

ووزارة الفائز، وتفرق البحرية، وغري   ، يف دولة املعز  ،مع والة األمر بالديار املرصية

 (2)(ذلك

وهو يعترب أمثال هؤالء احلكام الذين يذلون املسيحيني واألقليات ويضطهدوهم  

ال  ) نه قال:  أ  وقد صح عن النبي  هم الطائفة املنصورة التي نص عليها احلديث، فيقول: )

تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق، ال يرضهم من خالفهم، وال من خذهلم حتى تقوم  

 
 . 120( مسألة يف الكنائس، ص: 1)

 . 121( مسألة يف الكنائس، ص: 2)



421 

 

وكل من عرف سري الناس وملوكهم رأى كل من كان أنرص لدين اإلسالم،   (، الساعة

وأعظم جهادا  ألعدائه، وأقوم بطاعة اهلل ورسوله، أعظم نرصة وطاعة وحرمة، من عهد  

وقد أخذ املسلمون منهم كنائس كثرية  من   بن اخلطاب وإىل هذا الزمان.أمري املؤمنني عمر 

وليس   ،أرض العنوة، بعد أن ُأقروا عليها يف خالفة عمر بن عبد العزيز، وغريه من اخللفاء

 (1)(يف املسلمني من أنكر ذلك 

 املثال السادس: 

 قال القايض: وعيت هذا، فهات املثال السادس. 

يكتف ابن تيمية بكل ذلك.. بل راح يشجع احلكام عىل تلك املواجهة  قال اخللييل: مل  

ومن قال إن املسلمني  مع األقليات، وخيربهم أنه لن حيصل هلم رضر بسببها، فيقول: )

فإن املسلمني قد فتحوا   ،إن مل جيابوا إىل ذلك؛ مل يكن عارفا  بحقيقة احلال ،حيصل هلم رضرٌ 

  - وكان نوروز  .وهدم كنائسهم  ، ليهم؛ أخُذ أمواهلموكان أعظم املصائب ع  ،ساحل الشام

قد رشط عليهم الرشوط، ووضع اجلزية، وكان ذلك أعظم املصائب عليهم،   - رمحه اهلل 

ومع هذا مل يدخل عىل املسلمني بذلك إال كل خري، فإن املسلمني مستغنون عنهم، وهم إىل  

، بل مصلحة دينهم ودنياهم ال  ما يف بالد املسلمني أحوج من املسلمني إىل ما يف بالدهم 

أغنياء عنهم يف دينهم   - وهلل احلمد واملنة-تقوم إال بام يف بالد املسلمني، واملسلمون 

ودنياهم. فأما نصارى األندلس فهم ال يرتكون املسلمني يف بالدهم إال حلاجتهم إليهم،  

و قدروا، وإهنم  وخوفهم من التتار، فإن املسلمني عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ول

  ، والنصارى الذين يف ذمة املسلمني فيهم من البتاركة  .قادرون عىل من عندهم من النصارى

وغريهم من علامء النصارى ورهباهنم، وليس عند النصارى مسلٌم حيتاج إليه املسلمون وهلل  

احلمد، مع أن إفكاك األسارى من أعظم الواجبات، وبذل ذلك املوقوف وغريه يف ذلك  
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أعظم القربات. وكل مسلٍم يعلم أهنم ال يتجرون إىل بالد املسلمني، إال ألغراضهم، ال  من  

لنفع املسلمني؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم عىل املال يمنعهم من الطاعة.  

خمتلفون، وكل  وهم طوائف  . وهلذا يتقامرون يف الكنائس  ،فإهنم أرغب الناس يف املال 

 (1) (طائفة تضاد األخرى

وهكذا راح يدعوهم إىل إحياء تلك الرشوط اجلائرة التي ال تتناسب مع العدالة  

اإلهلية، مع أنه مل يدل عليها دليل نيص، بل هي يف أحسن أحواهلا اجتهاد مرتبط بواقع معني،  

 ويف زمان معني. 

أن ال يتخذوا من مدائن اإلسالم ديرا  وال كنيسة وال ُقلّية وال  فمن تلك الرشوط ) 

وال يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن  . وال جيددوا ما خرب منها.  ،لراهب  صومعة 

وال يظهروا رِشكا  وال ريبة ألهل  . ويؤووهم.  ،ينزهلا املسلمون ثالثة أيام، ُيطعموهم

وال يركبوا  .  وال يعلموا أوالدهم القرآن..  وال يعلوا عىل املسلمني يف البنيان.  -4.  اإلسالم. 

بل يركبوا احلمري باألكف عرضا  من غري زينة هلا وال قيمة. ويركبوا   ،لاخليل وال البغا 

ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة  . وال يظهروا عىل عورات املسلمني. . وأفخاذهم مثنية.

م  . وأن جيّذوا مقادم رؤوسهم.. وال ينقشوا خوامتهم بالعربية.. للمسلمني.  وأن يلزموا زهيَّ

وال يتسموا بأسامء  . وال يف أعامهلم الباقية. ، مسلام  يف احلامم وال يستخدموا. .حيث ما كانوا

وال  . وال يركبون سفينة نوتيها مسلٌم.. وال يتلقبوا بألقاهبم.  ، وال يتكنوا بكناهم ، املسلمني 

وال  . وال يشرتون شيئا  مما خرجت عليه سهام املسلمني. . يشرتون رقيقا  مما سباه مسلم. 

من غري زينة هلا وال   ، بل يلبس النرصاين العاممة الزرقاء عرشة أذرع ، يلبسون عاممة صافية

وال   ، وال خيدمون امللوك. وال رشاء. ، وال بيع ،وال يشرتكون مع املسلمني يف جتارة. قيمة.

. فإن  . أو غري ذلك ، أو وكالة ، أو أمانة ،األمراء فيام جُيري أمريهم عىل املسلمني من كتابة
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ما حيل من أهل املعاندة  وقد حل للمسلمني منهم  ، عليهم فال ذمة هلمخالفوا شيئا  مما أخذ 

 (1) (والشقاق

 املثال السابع: 

 قال القايض: وعيت هذا، فهات املثال السابع.

قال اخللييل: مل يكتف ابن تيمية بكل ذلك.. بل راح حيرض احلكام عىل املستشارين  

وال  ام إياهم بالنفاق والكفر، فقال: )الذين يدعوهنم إىل رعاية العدل وحقوق األقليات، مته

يشري عىل ويل املسلمني بام فيه إظهار شعائرهم يف بالد اإلسالم، أو تقوية أمرهم بوجه من  

وهو منهم يف الباطن، أو رجٌل له غرٌض فاسٌد،   ،الوجوه، إال رجل منافٌق، يظهر اإلسالم 

رجٌل جاهٌل يف غاية اجلهل، ال  ودخلوا عليه برغبٍة، أو رهبٍة، أو  ،مثل أن يكونوا برطلوه

يعرف السياسة الرشعية اإلهلية التي تنرص سلطان املسلمني عىل أعدائه، وأعداء الدين. وإال  

فمن كان عارفا  ناصحا  له أشار عليه بام يوجب نرصه، وثباته، وتأييده، واجتامع قلوب  

ا. وهذا كله إنام  املسلمني عليه، وفتحهم له، ودعاء الناس له يف مشارق األرض ومغارهب

يكون بإعزاز دين اهلل، وإظهار كلمة اهلل، وإذالل أعداء اهلل تعاىل. وليعترب املعترب بسرية نور  

الدين، وصالح الدين، ثم العادل، كيف مكنهم اهلل، وأيدهم، وفتح هلم البالد، وأذل هلم  

صارى؛ كيف أذله اهلل،  األعداء، ملا قاموا من ذلك بام قاموا به؟! وليعترب بسرية من واىل الن 

 (2) (وكبته؟!
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 اخلامتة 

بعد أن ذكر العلامء من املذاهب املختلفة ما لدهيم من حجج وبينات عىل التهم التي  

اهتموا هبا ابن تيمية، وقف القايض، وقال: يكفيني ما أوردتم من األدلة، وقد سجلتها  

تاج إىل تريث وهدوء، وحيتاج  مجيعا، وأنا مقتنع هبا متاما، لكن احلكم يف مثل هذه املسائل حي 

إىل بعض االستشارات.. فلذلك موعدنا غدا.. فأحرضوا من شئتم من العلامء أو غريهم  

 ليستمع للحكم، ولعله يورد علينا من االعرتاض ما نحتاج فيه إىل املراجعة واالستئناف. 

ويف الغد اجتمع مجع كبري جدا من العلامء    .. قال ذلك، ثم انرصف، وانرصف العلامء

 .  واملستشارين   بمختلف مذاهبهم، ودخل القايض قاعة املحكمة، ومعه مجع كبري من القضاة

وفوق منصة املحكمة، وقف القايض، وطلب من اجلميع اهلدوء، ثم راح يقول: بعد  

تقي الدين  ملسمى ] استامعي لألدلة والبينات عىل التهم اخلطرية التي اهتمتم هبا الشخص ا

[.. وبعد استشارت  العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين  ا أب

للمختصني يف املجاالت العلمية املرتبطة به.. وبعد اطالعي عن كثب عىل كتبه، وتأثريها  

يع  يف املجتمعات اإلسالمية عىل مدار التاريخ.. وبعد إدراكي خلطورهتا وآثارها يف تشويه مج

.. فإنني ومن مكاين هذا أنطق باحلكم الذي تقتضيه العدالة،  الكريمة القيم اإلسالمية 

 ويقتضيه احلزم املرتبط هبا..  

ارشأبت األعناق لسامع احلكم، وساد صمت عميق أرجاء القاعة.. لكن فجأة 

سمعنا ضجة كبرية خارج القاعة.. وبعدها سمعنا من خالل مكربات الصوت هذا النداء:  

كلها مفخخة، وبإشارة واحدة من شيخنا شيخ اإلسالم ابن   تم حمارصون.. والقاعة أن

تيمية، ومن قائدنا خليفة املسلمني البغدادي، ستختلط حلومكم ودماؤكم باخلرسانة  

املسلحة.. فأعلنوا توبتكم ووالءكم لشيخ اإلسالم، وخلليفة املسلمني، وإال فالقتل  
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 نصيبكم، وجهنم موعدكم.. 

ثالثة.. فمن بقي منكم يف القاعة، فسيفجر معها، ومن خرج إلينا، فقد  سأعد إىل 

 وترد عىل خصومه..    ،برشط واحد، وهو أن يكتب كتبا متجد شيخ اإلسالم ،أمن

 قال ذلك، ثم صاح بعد ثوان معدودة: واحد.. 

فرأيت مجعا كثريا من القاعة من العلامء وغريهم يرسع خارجها، وهو يرفع صوته  

 ن تيمية، وعىل خليفته البغدادي.. ومل يبق يف القاعة إال القليل..  ثناء عىل اب

ثم صاح الصوت: اثنان.. فخرج مجع آخر.. وبقيت مرتددا بني اخلروج والبقاء..  

فقد كنت مقتنعا بكل ما ذكروا، لكني كنت أيضا جبانا وخائفا من أن ينزل يب املوت قبل  

 أن أهيئ نفيس ملا بعده..  

هيد ـ استطعت أن أسيطر عىل نفيس، وأن أقنعها بأن هذه فرصة  لكني ـ بعد جهد ج

 عظيمة للشهادة يف سبيل اهلل.. وأن اهلل سيكافئني عليها، وسيعفو عن تقصريي..  

وأخربهتا أنني إن خرجت مع الذين خرجوا فإن حايل لن خيتلف عن حال القرين  

كل حي، ويقيض  واخلطيب والعفيف والتوجيري، وسيصبح قلمي حينها صاروخا يدمر 

 عىل كل يشء. 

. فرحت وكل من معي ننطق  . بعد أن خرج اجلمع.. صاح الصوت: ثالثة

. لكنيـ  لألسفـ  مل أمت ومل أستشهد،  . بالشهادتني.. وبعدها سمعت صوت انفجار عظيم

بل فتحت عيني، فرأيتني يف فرايش، ويف بيتي.. وكان جيلس بجانبي صاحبي الوهايب  

لقد اخرتت اخليار الصحيح.. وقد أمد اهلل يف عمرك.. لتكتب كل   التائب، فابتسم، وقال: 

 ما رأيت وسمعت لينتفع به كل من غرقوا يف أوحال ابن تيمية، أو سجنوا يف سجونه. 

 أكنت معي يف حلمي؟ قلت: 

ِذيَن آَمُنوا اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم  }قال:  َا الَّ  [ 101]املائدة:    {َتُسْؤُكْم َياَأهيُّ
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 أأكتب كل يشء؟قلت: ال بأس.. 

   قال: أجل.. 

 قلت: فام أسميه؟

 قال: سمه ]شيخ اإلسالم يف قفص االهتام[ 

 قلت: لكن ابن تيمية مل يكن يف قفص االهتام.. بل كان كرسيه فارغا..

تي  . ابن تيمية هو تلك السموم ال.قال: ابن تيمية ليس جسدا وال حلام وال عظام

جترعتها األمة، فشوهتها وانحرفت هبا كام انحرف السامري باليهود، وانحرف بولس  

 بالنصارى.. وانحرف بكل دين دجال من الدجالني. 

 لكني مل أسمع حكم القايض فيه. قلت: 

قال: لقد جعل اهلل يف عقل كل إنسان قاضيا يقيض باحلق، فاكتب التهم واكتب أدلتها  

للقضاة الذين جعلهم اهلل يف عقول خلقه ليتولوا احلكم بأنفسهم..  كام سمعتها، واترك 

 فحقيقة كل إنسان تنبع من األحكام التي حيكم هبا قضاة عقله. 
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 هذا الكتاب 

حتاول هذه الرواية من خالل األدلة والوثائق الكثرية إثبات اجلنايات التي جناها ابن 

للعقائد يف اهلل التي هي أصل أصول  تيمية عىل اإلسالم األصيل، سواء من ناحية تشوهيه 

الدين، والتي حوهلا إىل عقائد جتسيم وتشبيه ووثينة.. أو من ناحية تشوهيه للرسالة والرسل  

ومن يتعلق هبم من أولياء اهلل وأصفيائه.. أو من ناحية رصاعه مع األمة بل مع البرشية،  

 ونرشه للفتن بينها.. 

القرن السابع اهلجري، ثم مات بعدها  ذلك أن ابن تيمية ليس جمرد رجل عاش يف

مثله مثل سائر الناس.. بل هو رجل ال يزال يعيش بيننا، نراه يف كل حمل، ونسمع به يف كل  

 مكان، وتتحدث عنه كل القنوات، وتغرد به كل األلسنة.. 
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