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  الشيخ محمد الحسونسماحة : بقلم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
قلوبنــا وأنــيس الحمــد هللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم علــى حبيــب  

سـالم اهللا علـيهم   (، وعلى أهل بيته األطهار ’نفوسنا، النبي المصطفى محمد  
  .)أجمعين

، كلمـات متقاربـة فـي       <المناظرة>و< االحتجاج>و< الحوار>و< الجدال>
بيان رأي اإلنسان وإقامـة الحجـة عليـه،       :  وهو ؛ واحد ــ تقريباً   ــمعناها، ومؤداها   

  .راءآورد ما يخالفه من 
أن ينـشر مـا يعتقـده ويـراه ويقـيم عليـه الحجـة               ومن حق أي شـخص      

الصحيحة، ويدافع عنه، ويرد الشبهات الواردة عليه، ويذكر إشكاالته علـى           
  .الفكر المقابل ويدحضه ويبين بطالنه

وهذا األمر ال يختصّ بمسألة دون أخرى، وال بمطلـب دون آخـر، بـل      
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  . علوم إسالمية وغيرها من؛شامل لكلّ المسائل الخالفية وه
 لهمـا عالقـة     ــوفي مقدمتنا لهذه الموسوعة، نحاول التعرض لمصطلحين        

ثم نعرج على ذكٍر مختصٍر البن تيمية؛ ألن .. الحوار، والجدال : هماــبها 
نشير إلى  لالجزء األو هذه الموسوعة المباركةمنها مختصّ به، ثم.  

  

 

 

الصحاح تـاج  (في كتابه   )  هـ ٣٩٣(سماعيل بن حماد الجوهري     قال إ 
ه، مجادلَةً وِجـداالً، واالسـم    خاصَم: أي..وجادلَه>: )اللغة وصحاح العربية 

 فَتَلتُه فَـتالً    : أي ..جدالً وجدلتُ الحبلَ أجدلُه  . .شدة الخصومة  :هو و ؛الجدل
  .)١(<محكماً

د، المعـروف بالراغـب األصـفهاني    القاسم الحـسين بـن محمـ   أبو  وقال  
المفاوضَـةُ  : الِجـدالُ >: )المفردات في غريب القرآن   (في كتابـه    )  هـ ٥٠٢(

 أحكمـتُ فتلَـه،     : أي ؛وأصله من جـدلْتُ الحبـلَ      سبيل المنازعة والمغُالَبة،  على  
   .. الِجدالُ، فكأن المتجاِدلين يفتلُ كلُّ واحٍد اآلخَر عن رأِيِه:ومنه

                                                        
 .<جدل >١٦٥٣: ٤الصحاح ) ١(
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 ؛الصُّراع وإسقاطُ اإلنساِن صاحبه على الجدالـةِ      : ألصلُ في الِجدالِ  ا: وقيل
  .)١(< األرض الصُّلبة:وهي

 
لم يقر الدين اإلسالمي الجدال فقط، بل اتّخذه طريقاً للدعوة أيضاً، بل 

 ،كافّة األديان الـسماوية اعترفـت بـه كوسـيلة صـحيحة للتفـاهم مـع اآلخـر            
العقيدة والحجة له، وورود عدة آيـات فـي القـرآن الكـريم تـذكر       وإيصال  

  : منها؛الجدال، يدلّ على أنّه حقيقة قرآنية
ِادع إىل ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلــسنَة وجــاد {ـــ١ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ِ َِ َِ َهلم بــالتي هــي ِ ِْ ِ َّ ِ ُ ْ

ُأحسن َْ َ{)٢(.  
ِالذين جيادلون يف آيات  {ـ٢ ِ َِ ََ ِ َ ُ ََّ َاهللاَِّ بغري سلطان أتاهم كرب مقتـا عنْـد اهللاَِّ وعنْـد ُ َ ً َِ َِ ْ ََ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ ٍ ْ ِ َ ِ

َالذين آمنُوا َ َ ِ َّ{)٣(.  
َوإن جادلوك فقل اهللاَُّ أعلم بام تعملون {ـ٣ ُ َ ُْ َ َُ َ ُْ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ِ{)٤(.  
َقالوا يا نوح قد جادلتنَـا فـأكثرت جـدالنَا فأتنَـا بـام تعـدن {ـ٤ ُ َ َ َ ْ ُِ َِ ِْ ْ ََ َ َ َ ََ ْ ُِ َ ْ َ َ ُ َ إن كنْـت مـن اَ ِ َ ُ ْ ِ

َالصادقني ِ ِ َّ{)٥(. 

                                                        
  .<جدل >٩٧:  المفردات في غريب القرآن )١(
  .١٢٥): ١٦( سورة النحل )٢(
  .٣٥): ٤٠(غافر سورة ) ٣(
)٤ ( سورة الحج)٦٨): ٢٢.  
  .٣٢): ١١( سورة هود)٥(
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ًوكان اإلنسان أكثر َيشء جدال{ ـ٥ َ َ ٍَ
ْ َ ََ ُ َْ ََ{)١(. 

ُوهم جيادلون يف اهللاَِّ وه {ـ٦ َُ َِ َ ُ ِ َ ِشديد املحال وُْ َ ِ ِْ ُ َ{)٢(. 

َفل {ـ٧ ِام ذهب عن إبراهـَ َ َّْ ْ َِ َ َ ُيم الروع وجاءته البـَ ُ َ َ ُ ْْ ْ َّ َرشى جيادلنَا يف قــَ ِ ُ ِ َ ُ ِوم ــَْ ٍلوطْ ُ{)٣(. 

ِوجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلقَّ فأخذهتم فكيَف كان عقاب {ـ٨ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َُ َُ َ ِ ِْ ْ ُْ ِ{)٤(. 

ٍومن النَّاس من جيادل يف اهللاَِّ بغري علم ويتبع كل شيطان مريد {ـ٩ ِ ِ ِِ َ ْ َ ٍَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََ َُّ ْ ُِ َِّ ٍ َِ ِ ُ ِ{)٥(. 

ِومن النَّاس من جيادل يف اهللاَِّ {ـ١٠ ُ ِ َِ َُ ْ َ ٍ بغري علم وال هدى وال كتاب منريَِ ِِ ِ ُِ ٍْ َ ًَ َ َْ َُ ٍ َ ِ{)٦(. 

ُما جيادل يف آيات اهللاَِّ إال الذين كفروا {ـ١١ َ ََ َ َ َِ ِ َِّ َّ ُِ َ ِ ُ{)٧(. 

ُوال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن {ـ١٢ ْ ََ ََ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ُ َِ ِ َ ْ َ ُ{)٨(. 

 
 نبيه الحبيب المصطفى ليبشّر بالدين إن اهللا سبحانه وتعالى بعد أن أرسل

  : قومـه لإليمـان بـاهللا تعـالى، وينـذرهم مـن عـصيانه بقولـه                والحنيف، ويدع 
                                                        

  .٥٤): ١٨(سورة الكهف ) ١(
  .١٣): ١٣( سورة الرعد )٢(
  .٧٤): ١١( سورة هود )٣(
  .٥): ٤٠( سورة غافر )٤(
)٥ ( سورة الحج)٣): ٢٢.  
)٦ ( سورة الحج)٨): ٢٢.  
  .٤) : ٤٠( غافر سورة) ٧(
  .٤٦): ٢٩( سورة العنكبوت )٨(
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ًيا أهيا النَّبي إنا أرسلنَاك شاهدا ومبرشا ونذيرا { ُ َ ْ ُّ ُِّ َ ً ََّ َ َ ًَ َِّ ِ َ َ ْ َ َِ ًوداعيـا إىل اهللاَِّ بإذنـه ورساجـا * ِ َ ً َ ََ
ِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َ

ًمنريا
ِ ُ{)١(..  

الً أن يعـرض  ره أو معـالم دعوتـه وكيفيتهـا ومراحلهـا، فـأم         فقد رسم له    
عليهم الرسالة ويبلّغهم الدعوة اإللهية بالحكمة والـدليل والحجـة القاطعـة،           

 فإن لم يؤمنوا به ووقفوا أمامه؛     وأن يعظهم وينصحهم نصيحة مشفق عليهم،     
 بـالرفق واألخـالق   : أي؛فعندئٍذ يجب عليـه أن يجـادلهم بـالتي هـي أحـسن         

َادع إىل سـبيل ربـك {: العالية، ال بالسب والشتم واالعتداء عليهم، فقال تعالى     َِّ ُ َْ َِ ِ ِ

ُباحلكمة واملوعظة احلسنَة وجادهلم بالتي هي أحسن ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِْ ُِ ْ َ ْ{)٢(.  
ومن هذا يتضح أن مرتبـة الجـدال متـأخّرة عـن مرتبـة اإلبـالغ بعـرض           

. البـشر، وعـن مرتبـة الـوعظ والنـصيحة أيـضاً           الرسالة السماوية على كافّـة      
 فمـنهم   ،فالناس عموماً يختلفون في استجابتهم وإيمانهم بالرسالة الـسماوية        

     د سماعه للدعوة المحمة المباركة، ومـنهم مـن يـستجيب     من يؤمن بمجردي
لها بعد النصح والوعظ واإلرشاد، ومنهم من ال يؤمن إالّ بعد الجدال وإقامة        

اهين، ومـنهم مـن ال يعلـن إسـالمه إالّ إذا عـال الـسيف رأسـه،           الحجج والبر 
  .قتل كافراً وومنهم من لم يسلم أبداً ومات أ

 
ليس بالضرورة أن يكون الجدال بالحق دائماً، فربما يكون باطالً أيضاً؛            

                                                        
  .٤٦ و٤٥): ٣٣(األحزاب سورة ) ١(
  .١٢٥): ١٦( سورة النحل )٢(
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مـا اعتقـده ودافـع عنـه        ألن صاحب كلّ رأي يعتقد صحة ما يعتقـده، وإالّ لَ          
  :  وإليه أشار الباري عزّ وجلّ بقوله؛ل إقامة األدلّة والحجج على صحتهوحاو

َوجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلقَّ{ ُ َْ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُْ ُ َ َ َِ َ َ{)١(.  
الجـدال   >: بــ < الجدال بالباطـل > وعبر القرآن الكريم في موضع آخر عن   

َإن الذين جي{: بقوله تعالى  <بغير سلطان  ُ َ ِ َّ َّ ٍادلون يف آيات اهللاَِّ بغري سلطانِ َ َْ ُُ ِْ َ ِ ِ َِ َ ِ أتاهم إن يف ِ ْ ِ ْ ُ َ َ

ْصدورهم  ِ ِ ُ ِ كرب ما هم ببالغيهّإالُ ِ ِ َِ ِ ْ َ ٌ ُْ{)٢(.  
  .)٣(الحجة، سميت به لسيطرتها وتسلّطها على القلوب: وهوالسلطان 

، لكن  <الجدال بالحجة >: و ه ؛<الجدال بالحق >ومنه يفهم أن المراد من      
ــ ــت   الحج ــوب إذا كان ــى القل ــسلطان عل ــا ال ــي {ة إنّمــا يحــصل له ــالتي ه َب ِ ِ َّ ِ

ُأحسن َْ   .، فلذا أمر اهللا تعالى بذلك)٤(}َ
 ـ بـالتي هـي أحـسن     : أيـوذهـب بعـض المفـسرين إلـى أن المـراد منهـا        

يناسـب المواضـع   تفسير  و، وه)٥(وأقرب للنتيجة والنفع   هي أصلح    الطريقة التي 
ــه تعــالى؛يهــا الكلمــة فــي القــرآن الكــريم  اســتعملت ف التــي؛المختلفــة   :  كقول

ِوال تقربوا مال اليتيم { ِ َ ُ َْ َ ََ َ ْ ُ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدهّإالَ ْ َ َ ُ َّْ َُّ َ ََ ُ ََّ َ ِ ِ بالطريقة التي : ، أي)٦( }ِ
                                                        

  .٥٦): ١٨(سورة الكهف ) ١(
  .٥٦) : ٤٠( سورة غافر )٢(
  .<سلط >٢٤٤: المفردات في غريب القرآن ) ٣(
  .١٢٥): ١٦(سورة النحل ) ٤(
  .١٤١: ١٠، تفسير الطبري ٥٤٩: ٥، تفسير البحر المحيط ٤٣٥: ٢تفسير الكشّاف : انظر) ٥(
  .١٥٢): ٦(سورة األنعام ) ٦(
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د وأنفع لههي أعو.  
َوقــل لعبـادي يقولــوا التــي هــي أحــسن إن الــشيطان{: وقــال تعــالى َ َّ ُ ُْ ُ ْ َ َ ََّ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ينْــزغ ْ َ َ

ْبينَهم ُ ْ َ{)١(.  
موا مـع المـشركين بالطريقـة التـي ال تعـود بالفائـدة علـى            بأن يتكلّ  :أي

 من الوقيعة بـين المـؤمنين وبـين المـشركين،           ؛الشيطان في تحصيل مقاصده   
فاهللا سبحانه يريد من المؤمنين أن يكون جدالهم مقروناً بما يعينهم في إقامة   

  .الحق على الباطل وظهور ،الحجة وإفحام الخصوم

 
   الجدالَ وجعله وسيلةً للدعوة الحقّة، كمـا   لم يكتِف القرآن الكريم أن أقر

ة المسلمين  بيناه قبل قليل بذكر مجموعة من اآليات القرآنية، بل علّم نبيه وكافّ           
 اسـتطاع   ؛رينراً من الجدال مـع الكـاف       إذ ذكر له صو    ؛أسلوب الجدال الصحيح  

نذكر بعضها؛ة عليهمبها إسكات خصومه وإقامة األدلّة والحجج القوي :  
ٌمن حييي العظام وهي رميم{:إذا قال الكافر) ١( َ َ َ ْ َِ ِِ َ َْ ْ ِ   ؟}ُ

َقل حيييها الذي أنشأها أول مرة و{: نُجيبه َّ ٍَ َِّ َ َْ َّ َْ ََ َ َ ْ ِ ُ ٌبكل خلق عليمهو ُ ِ َ ٍ ْ َِّ ُ ن  إذ ِمـ ؛)٢(}ِ
  .الشيء من العدم أصعب من إعادته بعد اندراسهالواضح أن إيجاد 

ْوقالوا لن  {،إذا ادعى اليهود والنصارى بأنّه ال يدخل الجنّة غيرهم) ٢( ََ ُ َ

                                                        
  .٥٣): ١٧( سورة اإلسراء )١(
  .٧٩ و٧٨) : ٣٦( سورة يس )٢(
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َيدخل اجلنَّة  َ ْ َ ُ ْ ً من كان هودا ّإالَ ُْ َ َ َنصارىأو َ َ َ{.  
ُتلــك أمــانيهم قــل هــاتوا  {،منيــاتهمبهم بالــدليل علــى مــدعاهم وأفطــاِل َ ْ ُْ ْ َُ ُّ ِ َِ َ

َبره ْ َانكم إن كنْتم صادقنيُ ِ ِ َ ْ ُْ َُ ْ ِ ُ{)١(. 

  ..إن اآلخرة لهم، فهم في النعيم فقط: وإذا قالوا) ٣(
ُقل إن كانت لكـم  {،بهم أن يتمنّوا الموت حتّى يذهبوا للنعيم المزعوم   فطاِل ُ َ ْْ َ َ ْ ُِ

ْالدار اآلخرة عنْد اهللاَِّ خالصة من دون النَّاس فتمنَّوا املو ُ ُ ْ ََْ َْ َ َُ َ ُ ََّ ًِ َِ ِ ِ ِ ، لكنّهم ال يتمنّوه؛ ألنّهم )٢(}َتَِ
  .في شك من أمرهم

ِوقالـت  {،اؤهوعندما ادعى اليهود والنصارى بأنّهم أبنـاء اهللا وأحبـ         ) ٤( َ َ َ

ُاليهود والنَّصارى نحن أبنَاء اهللاَِّ وأحباؤه َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َُ ِ َ َُ ََ ْ{.  
ُقل فلم يعذبكم بذ{: أوحى اهللا إلى نبيه بأن يقول لهم   ِّ َ ُِ ْ َُ ُ َ ُ ِ ٌنوبكم بل أنتم برش ْ َ َ َْ ُْ ْ َُ ْ ُ ِ

ُممن خلَق يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء َ ُ َُ ََ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ِّْ َ َِ ِ ِْ َ َّ{)٣(.  
  !اءه؟ أبناءه وأحب األبأن يعذّبصح فهل ي

ًأم اختـذوا آهلـة  {،اتخذ المشركون عدة آلهة يعبدونهم في األرض      ) ٥( َُ ِ َ َ َِّ َ

َمن األرض هم ينْـرشون ُ
ِ ُِ َْ ُْ ِ َ  تعالى إلى نبيه أن يبطل عقيدتهم هـذه  فأوحى اهللا ،}ْ

ٌكان فيهام آهلة  وَل{: بقوله ََ ِ َِ َ ِ َ اهللاَُّ لفسدتاّإالَ َ َ َ َ{)٤(.  
                                                        

  .١١١) : ٢( سورة البقرة )١(
  .٩٤) : ٢(سورة البقرة ) ٢(
  .١٨) : ٥( سورة المائدة )٣(
  .٢٢ - ٢١) : ٢١(سورة األنبياء ) ٤(
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 ؛يحيي ويميت  وإن اهللا بيده الخلق وه    :  لنمرود ×حينما قال إبراهيم  ) ٦(
ُإذ قال إبراهيم ريب الذي حييي ويميت{ ُِ ُِ َ َ ِّ ِْ ِ ِْ َ ُ ََّ َِ َ ْ{.  

َقال أ {:فأجابه نمرود َ ُنا أحيي وأميتَ ِ ُ َُ ِْ َ{.  
َفـإن اهللاََّ يـأيت بالـشمس مـن {: أن يجيبـه   ×فأوحى اهللا تعالى إلبـراهيم     َِ ِ ْ َّ ِ ِْ َّ َِ

ِاملرشق فأت هبا من املغرب ِ ْ َْ ََْ ِ َِ ِ ْ َِ ِ ْ{.  
َفبهت الذي كفر واهللاَُّ ال هيـدي القـوم  {،فحم وأُ ،فعند ذلك سكت نمرود    َ َْ َ َُ َ َْ َ َِّ ِ

ْ َ َ ِ

َالظاملني ِِ َّ{)١(.  
األصنام، وعلّق الفأس برقبة كبيرهم،     × وعندما حطّم النبي إبراهيم   ) ٧(

ُأأنت فعلت هذا بآهلتنَا يا إبراهيم{: قال المشركون له َِ ْ َ َِ ِ َِ َ ِ َ ََ َ َْ ْ َ َ{.  
َبل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينْطقون {:×فأجابهم ُ ْ َ َ َِ َ ُ َ َُ َ َِ ْ ْ ُْ َ ُُ َ َْ ُِ{.  

ْفرجعوا إىل أنفسهم فقـالوا إنكـم { الحجة عليهم    ×وبهذا أقام إبراهيم   ْ َُ َّ ِْ ُِ َ َ ُ َِ ِ َ َ ُ َ

َأنتم الظاملون  َُِّ ُ ُ ْ َثم نكسوا عـىل رءوسـهم لقـد علمـت مـا هـؤالء ينْطقـون * َ ُ َ ُِ ِ َِ ِ َ َُ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ُ ُ َِّ ْ ُِ َقـال * َ َ

ْأفتعبدون من دون اهللاَِّ ما ال ينْفعكم شيئا وال يرضكم  ْ َُ َُّ ُ ًَ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َْ َُ َ َ َِ ِ ُ َ ْأفٍّ لكم * َ ُ َ ْوملا تعبـدون مـن ُ ُ ْ َِ َِ ُ َ َ

َدون اهللاَِّ أفال تعقلون َ َُ ِ ْ َُ َ ِ{)٢(.  
وبـين قومـه مـن جـدال، ذكـره القـرآن            × ما جرى بين نبي اهللا نوح     ) ٨(

ْقال يا قوم أرأيتم إن كنْت عىل بينَة من ريب وآتاين رمحة من عنْده فعميت {: الكريم بقوله َ ْ َ َُ ُ ْ َ ِّ ْ ِّ َ ْ ْ َِّ َ َ ْ ََ ً ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َُ َ ُ ِِ َ َ َ

                                                        
  .٢٥٨) : ٢(سورة البقرة ) ١(
  .٦٧ - ٦٢) : ٢١( سورة األنبياء )٢(
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َعليكم أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون َُ َِ َ َ ْ ُ ُ ُْ ْ َُ ََ ُْ ُِ ْ َ ْقالوا يا نوح قد جادلتنَا فأك... َ َ َ َ ََ ْ ُْ َُ َ ُ َثرت جدالنَاَ َ ِ َ ْ َ...{)١(.  

 
سـس وآداب خاصّـة، ذكرهـا العلمـاء فـي           للجدل والمناظرة قواعـد وأُ    

حـق ويـسعون    ال  كـانوا يطلبـون    رعايتهـا إن   يجب على المتجادلين  وكتبهم،  
  .للوصول إلى الحقيقة

 ـة         وفي أيمعاديـة  امنا هذه، ومع األسف الشديد، نرى في وسائل إعالمي 
نترنت،  على اإل  تلفاز ومواقع الكترونية، وغرف المحادثة     - لإلسالم األصيل 

، وكذلك ممن    مجموعة من الشباب   - وغيرها   وبرامج التواصل االجتماعي،  
والـدين مـنهم بـراء، قـد حـشروا أنفـسهم فـي منـاظرات           الدين  تسموا باسم   

لذلك لم تصل والفنون، ، لم يراعوا فيها أبسط قواعد هذه       وحوارات عقدية 
هذه الحوارات إلى نتائج إيجابية، بل أدت إلى التنافر والتباغض والعداء بين 

  .المسلمين عموماً
  :ن الحوار والمناظرةومن القواعد التي أقرها العلماء في علم الجدل وف

والوصول إلى الحقيقة، م      هدفال أن يكون    :الًأو ع تجنّـب   معرفة الحق
  . واإلصرار على الخطأ،العناد واللجاج

 : قاعــدةف بــه الطــرف اآلخــر، حــسببــدليل يعتــِر االســتدالل :ثانيــاً
  .<ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم>

                                                        
  .٣٢ - ٢٨) : ١١(سورة هود ) ١(
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  . ووقار، وسكينة،برة بكلّ رفق برأيه وأدلّته المعت المحاِور أن يدلي:ثالثاً
  . والعبارات الجميلة، أن يختار لمطلبه األلفاظ الواضحة:رابعاً

  .، ويتجنّب السب والشتم أن يحترم الطرف اآلخر:خامساً
 بما يـشوش    ؛ أن يجتنب األساليب الملتوية، والخروج عن البحث       :سادساً

  .على الخصم فكره
الب العلمية، وال يتصرف في كـالم   أن يكون أميناً في نقله للمط    :سابعاً

  .حجة ال يعتبرهاأو له نقصان، وال ينسب إليه شيئاً لم يقُأو الخصم بزيادة 
  .ر وال يرفع صوته عليه أن ال يقاطع كالم المحاِو:ثامناً

  

 

 

الصحاح تـاج  (في كتابه   )  هـ ٣٩٣(قال إسماعيل بن حماد الجوهري      
: ويقال. بالتجاو: اورالمجاوبةُ، والتَح : المحاورةُ>: )عربيةاللغة وصحاح ال  

كلَّمتُه فما أحار إلي جواباً، وما رجع إلي حِويراً وال ِحـويرةً وال محـورةً وال       
  .)١(< ما رد جواباً: أي؛ِحواراً

                                                        
  .<حور >٦٤٠: ٢الصحاح ) ١(
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 )هـ ٥٠٢(د، المعروف بالراغب األصفهاني القاسم حسين بن محمأبو وقال  
ةُ فـي  المـراود : اورةُ والِحوار والمح>: )المفردات في غريب القرآن   (في كتابه   

  رَواهللاَُّ يسمع حتاوركام{:  قال اهللا تعالى   ؛الكالم، ومنه التَّحاو َ َ ُْ ُ ُ َ ََ  وكلّمتُـه فمـا     ..)١(}َ
  .)٢(<محورٍةأو حِويٍر أو رجع إلي حواٍر 

 

ي آيـات القـرآن المجيـد، يقـف علـى حـوارات قرآنيـة             إن المتمعن فـ   
متعـددة، مختلفـة المعـاني، يـصعب احتواؤهـا بتعريـف يجمـع كـلّ معانيهــا         

ى والمرمـى  وأشكالها؛ ألنّها ليست على نمط واحد، لكنّها من حيـث المغـز      
من أجل طرح خبر السماء وتثبيت العقيدة الحقّة، ورد تؤدي أهدافاً مشتركة 

  .ركينإشكاالت المش
: ن جماعـات مختلفـة     في القرآن الكريم بـي      للِحوار ونجد صوراً متعددة  

بـين أهـل   وبـين أهـل النـار،     وبين أهل الجنّة أنفسهم،     وممهم،  بين األنبياء وأ  
  .بين أصحاب األعراف، وغيرهاوالجنّة وأهل النار، 

 

  :نستطيع أن نقسم الحوار القرآني إلى عدة أقسام
                                                        

  .١): ٥٨(المجادلة سورة ) ١(
  .<حور  >١٤٢: المفردات في غريب القرآن ) ٢(
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ها، تؤلّف بمجموعها برهانـاً  عبارة عن مجموعة من األسئلة وأجوبتهو  و
المخاطبين اإلقرار باألمر الـذي ِصـيغَ الحـوار مـن           أو  اً يلزم المخاطب    يمنطق

  .٣٢ - ٣١): ١٠( سورة يونس :أجل إقناعهم به وهدايتهم إليه، انظر مثالً

 
أكثر، يصف الحالة النفسية لـبعض المتحـاورين،        أو  ر بين طرفين    حواهو  و

 بقصد هدايته إلـى االقتـداء بالـصالحين، واالبتعـاد     يشِعر السامع والقارىء بها  أو  
يرين الذي أودى بهم وأوصلهم إلى هذا الندم والعذاب النفسي عن سلوك الشر

  .والجسدي
فـسهم، وبـين أهـل الجنّـة      الحوار الذي جرى بين أهل النار أن  :انظر مثالً 

  . وما بعدها١٥اآلية ) ٣٧(أيضاً، في سورة الصافات 
وانظر الحوار الذي جرى بين أهل الجنّة وأهل النار وأصحاب األعراف 

  . وما بعدها٤٠اآلية ) ٧(في سورة األعراف 

 
 ى شـكل سـؤال وجـواب بـين شخـصيات القـصّة       حوار يجري علـ   هو  و

أو تتمثل فيهم تلك األحداث والمفاجآت،      أو  مون بأهم أحداثها،    الذين يقو 
  . التي تتميز بها القصة؛ واآلالمالمآسيتجري عليهم 

 القـصّة، وإقبـال   يـة  يزيـد فـي جمال  -  القصـصي    - وهذا النوع مـن الحـوار       
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 ،ذا كانوا صادقين في وصف مشاعرهم وتأثّره بأبطالها، خصوصاً إ ، عليها القارئ
؛ ليرى ؛ ليتابع األحداث التي تدور فيها في تَتَبِع القصّة القارئرغبة  مما يزيد في    

  .أي الطرفَين سينتصر وتكون له الغلبة والعاقبة في نهاية األمر
 ؛× الحوار، بل الحوارات في القصّة الطويلة في سورة يوسف     :انظر مثالً 

  .التي تحتوي على عدة مشاهد قصصية رائعة
، فـي   ×أهل مدين ورسـولهم نبـي اهللا شـعيب        بين   الحوار   :وانظر مثالً 

  .٩٥ - ٨٤اآلية ) ١١(سورة هود 

 
إلى أو سؤال يوجهه القرآن إلى عباد اهللا،    أو  نداء،  أو  كلّ خطاب،   هو  و

اإلجابة عليه، أو غيرهم من الناس؛ ليحضّهم على تلبيته،       أو  ،  ’رسول اهللا 
ههم إلى بلينأو هم، قولهم وأفئدتهم إلى أمر يهمليلفت أنظارهم ويوجه ع  أو  

ليـذكّرهم بفـضل اهللا    وسلوك شائن يقوم به المنحرفون ليجتنبه المؤمنـون، أ    
  .ليوقظ عواطفهم ووجدانهمأو ونعمه عليهم فيشكروه، 

، وسـورة  ٦): ٦٦(انظر لصوٍر من هذا الحـوار مـثالً فـي سـورة التحـريم         
  .٢٦٤):٢(، وسورة البقرة ١١): ٤٩(، وسورة الحجرات ٩٤): ٤(النساء 

 
م أن يعلَهو الحوار الذي يطرح فيه المربي على المتعلمين سؤاالً، وهو و

 الـذي يريـد     ؛فق خبراتهم الناقـصة فـي موضـوع الجـواب         إجابتهم ستأتي وِ  
  .شرحه لهم، ثم يعرض عليهم الجواب الصحيح
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  . أيضاًالحوار التنبيهي: ن الحوارويمكن أن نطلق على هذا النوع م
فإنّهـا تمثّـل صـورة واضـحة لهـذا الحـوار       ،   سورة النبـأ مـن أولهـا       :انظر
  .التنبيهي

 هذا النوع من الحوار؛ لتعليم أصحابه ’وقد استعمل الرسول الكريم  
  ؟<سأتدرون ما المفلَّ>: األحكام الشرعية، فسألهم ذات يوم

  .ه وال متاعس فينا من ال درهم لالمفلَّ: قالوا
 مـن يـأتي يـوم القيامـة بـصالة وصـيام         أمتـي س مـن    إن المفلَّ >: ’فقال

وزكاة، ويأتي قد شتم هـذا، وقـذف هـذا، وأكـل مـال هـذا، وسـفك دم هـذا،                
نيت حسناته قبل  فإن فُ  .. هذا من حسناته، وهذا من حسناته       فيعطى ..وضرب هذا 

  .)١(<طرح في النار اُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم ي؛أن يقضي ما عليه
  ؟<يبةأتدرون ما الِغ>: ’وعندما سألهم

  .اهللا ورسوله أعلم: قالوا
  .<ذكرك أخاك بما يكره>: ’فقال لهم رسول اهللا

أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟: ’فقام أحد الصحابة وقال للنبي  
 وإن لـم يكـن   إن كان فيه ما تقول فقد اغتَ >:  قائالً ’فأجابه النبي ،بتَه

  .)٢(<ه ما تقول فقد بهتّفيه
                                                        

  .؛ إذ ذكر مصادره بشكل مفصّل٩٦: رياض الصالحين للنوري: انظر) ١(
  .؛ إذ ذكر مصادره بشكل مفصّل٦١٢: رياض الصالحين للنوري:  انظر)٢(
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ونكتفي هنا بهـذا القـدر مـن الكـالم عـن الجـدال والحـوار، وال نُطيـل                
ها العلماء في  من فوائد جمة، بحثَ    وألنّه متشعب وإن كان ال يخل      ؛البحث فيه 

  .مقاالت وكتب متعددة
  

 

  .)١(في حران) ه٦٦١ (ولد يوم العاشر من ربيع األول سنة
، وال يوجد ما يدلّ علـى عروبتـه  ، الم   أ عربيهو  ف أصله ونسبه، أ   لم يعر 

  .)٢(اًيزهرة كونه كردأبو ويرجح الدكتور محمد 
نذكر اً، وإنّما يكردأو وعلى كلّ حال، ال يهمنا أصل الرجل، عربياً كان 

  . إلصرار بعض أنصاره على عروبتهذلك
مشق، وهناك ئلته إلى د ففرت عا،أغار التتار على بلده) ه٦٦٧ (وفي سنة

  .بدأ بالدرس
    الطبع، حد ة حادج إلى كان ابن تيميالحافظة، ولم يتزو يد الذهن، قوي

  .أن مات، وبقي هذا األمر سراً من أسراره
 ة أنّه خالف علماء عصره في آرائه ونظريرف عن ابن تيمياتـه، خـصوصاً   ع

                                                        
  . ١٢٤: ١ وفوات الوفيات ١١: ٧افي بالوفيات الو) ١(
  . ١٨: آراؤه وفقهه.. حياته وعصره .. ابن تيمية) ٢(
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 علمـاء المـذاهب األربعـة    وقـام  بصفات اهللا تعالى، ومسألة التجـسيم،    ما يتعلّق 
وإذا  رد على أفكاره وعقيدته الباطلة،السنية منذ عصر ابن تيمية حتّى يومنا هذا بال

أردنا سرد كلّ كلماتهم لطال بنا المقام، وخرجنا عن المرام فـي هـذه المقدمـة                
   : إذ قال؛المختصرة، لكن نكتفي بذكر ما قاله ابن حجر العسقالني عنه

فيه، واقتضي له ذلك العجب بنفسه حتّى  وسب أصحابه إلى الغلومن ثم ن... >
 فـصار يـرد علـى صـغير العلمـاء      ،زها علـى أبنـاء جنـسه، واستـشعر أنّـه مجتهـد           

ر، فخطّأه في شيء، فبلـغ ذلـك   موجديدهم، حتّى انتهى إلى ع    وكبيرهم، قديمهم   
: وقال في حـق علـي  ي، فأنكر عليه، فذهب إليه واعتذر واستغفر، الشيخ إبراهيم الرقّ  

  ...أخطأ في سبعة عشر شيئاً
إنّـه كـان   :  لقوله في علي ما تقـدم، ولقولـه        ؛ومنهم من ينسبه إلى النفاق    

مخذوالً حيثما توجه، وإنّه حاول الخالفة مراراً فلم ينلها، وإنّما قاتل للرئاسة 
  .)١(...إنّه كان يحب الرئاسة: ال للديانة، ولقوله

كثيراً من األحاديث ] كتابه منهاج السنّة: أي [نّه رد في ردهلك... > :وقال عنه
ساعه فـي الحفـظ    ألنّه كان التّـ ؛ التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانّها   ؛يادالِج

وكم من مبالغة لتوهين كالم . ..يتّكل على ما في صدره، واإلنسان عامد للنسيان       
ته أحياناً إلى تنقيص علي٢(<هرضي اهللا عن الرافضي أد(.  

مـا   لِ ؛فمنهم من نسبه إلى التجسيم    >: وقال في مخالفة العلماء البن تيمية     
                                                        

  . ١٨١ - ١٧٩: ١الدرر الكامنة ) ١(
  . ٣١٩: ٦لسان الميزان ) ٢(
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   ذكر في العقيدة الحموي  اليـد   :  كقولـه  ؛ة وغيرهمـا مـن ذلـك      ة والواسـطي إن
  .على العرش بذاته ٍووالقدم والساق والوجه صفات حقيقة هللا، وأنّه مست

  . يلزم من ذلك التحيز واالنقسام:فقيل له
 األجسام، فأُلزم بأنّه يقول     ا ال أُسلّم أن التحيز واالنقسام من خواص       أن: فقال

  .ز في ذات اهللايبتح
] وآلـه [إن النبـي صـلّى اهللا عليـه    :  لقولـه ؛ومنهم من ينسبه إلـى الزندقـة    

سلّم ال يستغاث به، وإن في ذلك تنقيصاً ومنعاً مـن تعظـيم النبـي صـلّى اهللا          و
  . وسلّم]وآله[عليه

ا عقد له المجلس  فإنّه لم؛النور البكري: شد الناس عليه في ذلكوكان أ
 ؛ال معنى لهذا القول: ر، فقال البكري يعذَ:بسبب ذلك، قال بعض الحاضرين    

  ...فإنّه إن كان تنقيصاً يقتل، وإن لم يكن تنقيصاً ال يعذر
بكر أسلم شيخاً يدري مـا يقـول،   أبو   :لقولهومنهم من ينسبه إلى النفاق      

أسلم صبي إسالمه على قول، والصبياًوعلي ال يصح .   
ة أبـي العـاص ابـن الربيـع      وقصّ،ة خطبة بنت أبي جهل وبكالمه في قصّ  

ال : (’ فإنّه شنّع في ذلك، فألزموه بالنفاق؛ لقولـه        ؛وما يؤخذ من مفهومها   
  ). منافقيبغضك إالّ

ج بـذكر ابـن   ونسبه قوم إلى أنّه يسعى في اإلمامة الكبرى؛ فإنّه كان يله    
  .داً لطول سجنه، وله وقائع شهيرةتومرت ويطريه، فكان ذلك مؤكّ

 إنّمـا أردت كـذا، فيـذكر        ؛د هـذا   لـم أرِ   :وكان إذا حوقق وأُلزم، يقـول     
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  .)١(<احتماالً بعيداً
وقام مجموعة من أعـالم المـسلمين والبـاحثين ـ علـى اخـتالف مـذاهبهم        

ة في الرد على ابن تيمية؛ ائل خاصّـ بكتابة كتب ورس من سنّة وشيعةـ وعقائدهم 
  . بعضها إلى مؤلّف هذه الموسوعةأشار


 

 العداء  النواصب؛ الذين يتدينون بنصبيعد ابن تيمية من المخالفين، بل من
 إالّ  ^كرامـة ومنقبـة لهـم      يـدع    ألنّـه لَـم   ،  ^لعلي بن أبي طالب وأهل بيته     

  ..يتهاقلّل من أهمأو شكّك بها، أو أنكرها، 
وحالـه فـي   >: األلبـاني  الغماري في معرض رده علـى  قال الشيخ عبد اهللا   

هذا كحال ابن تيمية، تطاول على الناس، فأكفر طائفـة مـن العلمـاء، وبـدع                
  :  ال يوجد أقبح منهما،بدعتين وطائفة أُخرى، ثم اعتنق ه

  .دعة كفرية ـ والعياذ باهللا تعالىدم العالم، وهي ب قوله بِق:ماإحداه
 ؛ ولذلك وسمه علماء عـصره بالنفـاق   ،× انحرافه عن علي   :واُألخرى

 وال ،الّ مـؤمن إال يحبـك  (: سـلّم لعلـي  و] وآلـه [لقول النبـي صـلّى اهللا عليـه       
  .)٢()الّ منافقإيبغضك 

                                                        
  . ١٨٢ - ١٨٠: ١الدرر الكامنة ) ١(
  . ٢٢: إرغام المبتدع الغبي) ٢(
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 التي تدل علـى    ؛لخبيثةالطعون ا ع كتبه ورسائله يجدها مليئة ب     ومن يراج 
الرد على  ، وسيجد القارئ الكريم     ^خبث ونصب قائلها ألهل بيت النبوة     

  .كثير منها في هذه الموسوعة

 
من حق أي شخٍص صاحب فكرة معينة وعقيدة خاصّـة، أن يعـرض مـا      

 على صحة معتقده، بل مـن حقّـه      لديه من أفكار، وأن يقيم الحجج والبراهين      
 أن يبين بطالن الرأي اآلخر، وذلك -  وكدليل على صحة وكمال عقيدته -  أيضاً

 منتظراً منه الجواب عليها، وكلّ ؛بطرح عدة إشكاالت وأسئلة على المخالف له
، بعيـداً عـن المـشاحنات وأسـاليب     هـادئ  علمـي  و أن يجري في جـ ال بد ذلك  

عن دينها أكثـر ممـا     وتبعدها   ةماُأل التي تفرق    ؛التنقيص والسب والشتم ونحوها   
  .هاتجمعها وتوحد

، وطيلة قرون ماضية، بـرد الـشبهات       ^ مدرسة أهل البيت   علماءوقد قام   
التي أثارها المخـالفون، وإقامـة الحجـج والبـراهين الـساطعة علـى أحقيـة هـذا                  

 األسـئلة التـي   جميـع  ، وأجابوا علـى  ^المذهب المظلوم، مذهب أهل البيت 
 أبي علي بنالمعاندون الذين نصبوا العداء ألمير المؤمنين أو ، طرحها المخالفون

  .^طالب وأوالده المعصومين
لوحــده ال يكفــي فــي   - رد شــبهات المخــالفين:   أي-  إالّ أن هــذا العمــل

 مـن بيـان نقـصان رأي المخـالف وعـدم      ال بـد إحقاق الحق وإزهاق الباطـل، فـ   
  ..لمسائل العقديةة ا معالجة كافّتهنياتماميته، وعدم إمك
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كمال وتمام وصحة مذهب الفراغ، مبينة  فجاءت هذه الموسوعة لتسد هذا
، وأنّه المذهب الوحيد الذي يمكنـه وضـع الحلـول الـصحيحة             ^أهل البيت 

التي يعانيها مجتمعنا اإلسالمي اآلن؛ةلكافة المشاكل العقدي .  
وجههـا  ة،  إشكاالت عقدي أسئلة و على عدة   تحتوي هذه الموسوعة    

، ، بأسلوب علمي رصين^هل البيتألمذهب مؤلّفها القدير للمخالفين 
، وعمالً بالدعوة للمذهب الحـق  ^نابع من أخالق مدرسة أهل البيت     

  .بالحكمة والموعظة الحسنة
وهي مرتبةً حسب المواضـيع العلميـة المهمـة المطروحـة فـي الـساحة               

 والتـي تعتبـر مـن    ،مختلفة للطرفيناإلسالمية؛ التي تناولتها وسائل اإلعالم ال     
  .أساسيات مسائل الخالف بين المدرستين

 إذ اعتبـره بعـضهم شـيخاً لإلسـالم          ؛ عنـد المخـالفين    )ابن تيمية (وألهمية  
 ولكون أكثر الشبهات المثارة علينا اآلن نابعة من فكره الهـدام ونـصبه         ،ومجدداً

مـن موسـوعته    المجلّد األول ، خصّه المؤلّف ب   ×العداء لموالنا أمير المؤمنين   
  .المباركة هذه

الحديث،  الموسوعة المهمة، وبهذا المنهج ن إكمال هذهوال يخفى أ
كي تشمل كافة األبحاث العقديـة المطروحـة فـي الـساحة العلميـة،              

 الذي قضى   ؛يستوجب تظافر الجهود، وتقديم الدعم المناسب للمؤلّف      
 سنوات عـدة  ـ مشواره العلمي  لالزال في أوهو  وـمن عمره المبارك  

  .يعمل بمفرده في تأليفها وإخراجها
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  لهـذا    أن وفّق ولـدي العزيـز وقـرة عينـي         ختاماً أشكر اهللا سبحانه وتعالى      و
 به ويعمـل  ، وأوصيه أن يستمر^ دفاعاً عن مذهب أهل البيت؛الرصينالعمل  

جر على قـدر    على إكماله، رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهها ويواجهها، فاأل        
المشقّة، وأفضل األعمال أحمزها، والحمد هللا أوالً وآخراً، والصالة والسالم على 

 دنا وموالنا النبياُألسيوعلى أهل بيته األطهار، صلوات اهللا عليهم أجمعينيم ،.  

  محمد الحسون
  ه١٤٣٧ربيع األول/ ١٢
  www.alhasun.com :نترنتالموقع على اإل

  muhammad@aqaed.com: لكترونيالبريد اإل
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بسم اهللا الرحيمحمن الر  

 وال ،ون وال يحصي نعمه العـاد   ،دحته القائلون غ مِ الحمد هللا الذي ال يبلُ    
الذي ال يدركه ؛ه المجتهدوني حقّيؤد طنوص الِف وال يناله غَ،ممعد الِهب.. 

جلٌ وال أَ، معدود وال وقتٌ، موجود وال نعتٌ، محدودالذي ليس لصفته حد 
 ها،أابتـد  ٍمعـ  مـن عمـوم نِ  ؛مناء بمـا قـد     والثّ ،كر على ما ألهم    وله الشُّ  .ممدود

  .هاال أونٍن وتمام ِم،هااسد أَوسبوغ آالٍء
 وخيرته  ،هوصفي مينهأو،  زكى السالم على عبده ورسوله    أفضل الصالة و  أو

  وعلـى ..’ محمـد ،÷ أبـي الزّهـراء  ،وشفيع ذنوبنـا ،   حبيب قلوبنا  ،من خلقه 
ــه ووصــيهأ ــن ،خي ــه م ــربعــده  وخليفت ــامإو،  المــؤمنينأمي ــولى ،قــين المتّم  وم

دينالموح،ين ويعسوب الد،وقائد الغر  سد اهللا الغالبأ ،لينالمحج،بن  علي 
 ،ة العليمـة  ثَـ  المحد ،ةة المرضـي   الرضـي  ،يقة الشهيدة  والصد ..×بي طالب أ

ين  الرضـي  ،ينين التقيـ  البر ينمام واإل ..÷ فاطمة الزهراء  ،عصمة اهللا الكبرى  
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ينالزكي، سي سعة المعـصومين    والتّ ..‘الحسن والحسين  ،ةهل الجنّ أي شباب   د
 الطاهرة ×ة الحسين من ذري : بن الحسين   علي   ،  د بن عليوجعفـر بـن    ،  ومحم
،  بن محمدوعلي، ومحمد بن علي،  بن موسىعلي، ووموسى بن جعفر ،  محمد

   ردي المنتظـ  المهـ إمـام العـصر     مـر و  وصـاحب األ  ،  والحسن بن علـي؛ 
ــ ــِداألئم ــِد،نية الراش ــصوِميي المه ــر،نين المع ــريِم المك ــ المتّ،نيِبن المق  ،نيِق

  .ن بكرامتهي الفائِز،ن بإرادتهي العامِل،ن بأمرهياِم القو،ن هللاي المطيِع،نيالمصطِف
ــى    ــدة عل ــة المؤب ــة الدائم ــضيهم أواللّعن ــدائهم ومبغ ــالفيهم،ع  ، ومخ

  العـداء   وناصبي ،وغاصبي حقوقهم ،  فضائلهم ومنكري   ، وقتلتهم ،وظالميهم
  . ومن رضي بذلك إلى يوم الدين،يهمشيعتهم ومحبل

 
في هذه  ةءوالمقروسمعية وال خفى على المتتبع لوسائل اإلعالم المرئيةيال 

ه  وتوجيـ ،بهاتمـن إثـارة الـش    ؛^ مـذهب أهـل البيـت     ض لـه  ، ما يتعـر   األيام
الجـرائم البـشعة    إلى مضافاًاالفتراءات تجاه أصول مرتكزاته العقدية وفروعها،       

 وشيعتهم^ ي العترة الطاهرة  من سفك دماء محب    ؛أعداء اإلسالم رتكبها  يالتي  
سـباب   أل ؛مهمـا سـنحت لهـم الفرصـة        فـي شـتّى البلـدان، و       ،رض الواقع أعلى  

  .. على حساب العقيدة،رهابودعاة اإل  بتحريض من فقهاء التكفير،سياسية
 الناضـح   -  عالمـي المفتعـل   وقد ضـاعف هـؤالء الجنـاة مـن الـضجيج اإل           

م يرون  ألنّه ، ضد الشيعة اإلمامية وعقائدهم    -  بالحقد واللؤم والتعصب المقيت   
ونهجهم القائم علـى     ،^ل بمذهب أهل البيت   كيف أن اإلسالم الحق المتمثّ    

يزيـد تألّقـاً     ،وإمـامتهم   بعـصمتهم  قـاد واالعت ،تهمومـود  التمسك بحبل واليتهم  
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 ، ليعمـر القلـوب بالهـدى والنّـور    ؛وسطوعاً وإشراقاً فـي مختلـف أرجـاء العـالم        
  .ويغمرها بالمحبة والسالم

فقد تفنّنوا في اختراع وسـائل      ة في ذلك،     الماكر األساليب  لهم وكانت
 ،كـار  وما يطرحونه مـن أف     ،الخداع والتزوير للحق في ما يثيرونه من شبهات       

 ـة وغيرهـا مـن        فـي وسـائل إعالمهـم      أكاذيـب، جون له من    وما يروالتقليدي 
  ة، والمجـالّ  المواعظ والخطب المنبريت والمنـشورات  ة، والقنوات الفـضائي

ــة، ومواقــع ومنتــديات شــبكة      ة والمرئيــدارات الــسمعي ــة، واإلص الدعوي 
ــة  ــت(المعلومــات العالمي رات ، والــدروس والمحاضــرات والمــؤتم)اإلنترن

ــدوات ــوارات وال والن ــصطنعةالح ــسالتال و،م ــرامجهم  ،مسل ــف ب  ومختل
 أصـبح كـلّ   ، ف  فضالً عما يزعمون أنّها ثقافية     ، الترفيهية منها  حتّى ،المشبوهة

إلـى الفتقـارهم    ؛هم التـسويق للباطـل بطريقـة التجنّـي وتزويـر الحقيقـة            هم 
  .اطلة معتقداتهم البإلثبات ؛ المقنعةةواألدلّالبراهين الساطعة 

 
 بكـلّ   ،نوالمعاصـر ^ علماء مذهب أهل البيت    ىتصدوفي المقابل   

نهايما الثابتـة فـي مـض      -  على جميع شبهات المخالفين    لإلجابة ،ة وصالبة قو 
فات متكلّ  باالعتماد على مـصنّ    - رة في ظاهرها  والمتغي   لف الـصالح   مـي الـس

 اُألمـة  مـن أجـل صـيانة أبنـاء         ، لقواعـد معرفيـة متينـة       طبقـاً  ؛ وفقهائهم
 . والجهل والضياعاللض الأودية من الوقوع في اإلسالمية

س جهـود علمـاء اإلماميـة     تكرأن األخيرةوكان من الطبيعي في السنوات     
ع  توسـ  إلـى   نظـراً  ؛ة والفرقـة المحقّـة    الحقّالطائفة  في مجال الدفاع عن مذهب      
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 ،ساتسؤ المستوتأس ،فت الكتب والمقاالتلّأ ف..عء للشيعة والتشيحركة العدا
ة   وتسرـ     تلـك الجهـود    أثمرت حتّى ؛عت حركة المقاومة العلمياً المباركـة كم 
 ، حاجة الباحثين في هـذا المجـال    سدلمة   من الدراسات والبحوث القي    هائالً

 ،ف علـى الحقيقـة   التعـر سبيلفي   والباطلالتمييز بين الحقنحو  والسير بهم   
  . الفرقة الناجيةإلىنتماء واال

 
هل يكفي استمرار العاملين في مجال نشر عقائد اإلمامية على النهج            *

  ؟ الشبهات وردسئلة،األ على باإلجابة العلمية همنشاطات وتحديد ،فاعيدال
 *  خطـوة   ا ونخطـو  ، األمام في مجال العمل العقائـدي      إلىك  لماذا ال نتحر 

 والتساؤالت اإلشكاالت عرضلة بحركة    المتمثّ ؛المرحلة الجديدة  و نح أخرى
  ن؟عو والبراهين على ما يدباألدلّة ومطالبتهم ، اآلخرالرأي ألتباع

*   اإلجابـة   ب  إقناع اآلخرين  على^  أهل البيت  ة مذهب هل تقتصر قو
 استجواب قدرةأم لنا ؛   ودرء الشبهات  ، اإلشكاالت  وحلّ ، االستفسارات عن

   على مذهبه؟ العلميةاإلشكاالت وسرد ،هتناقشمو اآلخر

 
إليـه  االمـنهج الـذي دعـ      و هـ  ، مطالبتنا المخـالف بالـدليل والبرهـان       إن 
  .. في الكتاب العزيزاإلسالم

ُوقالوا لن يدخل اجلنَّة اال من كان هود{:  تعالىقال َ َ ََ َ َّ ْ َ َ ُُ ْ َ َنصأو  ًاَ ْى تلك أمانيهم َ ارَ َُ ُّ ِٰ َِ َ ْ
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ْقل هاتوا بر ُ ُ َ ْ َهانكم إن كنتم صادقني ُ ِ ِ َ ْ ُْ َُ ِ ُ َ{)١(. 

ْأم اختذوا من دونه آهلة قل هاتوا بر{ :عزّ وجلّ وقال ُ ُُ َ ْ ُ ً َُ ِ ِ ِ ِ َ َِّ ْهانكم  َ ُ َ ُذا ذكرهَٰ ْ ِ َ من معي  َ َّ َِ

ُوذكر ْ ِ َ من قبيل بل أكث َ َْ َ ْ َ ِْ َهم ال يعلمون احلقَّ ُرَ ُ ْْ َ ََ ْ َ ِ فهم معرُ ْ ُُّ َضون َ ُ{)٢(.  
ْأمن يبدأ اخللَق ثم يعيده ومن ير{ :سبحانه الوق َ َّ ََّ َ ُ ُ َ ْ َُ َِ ُ ْ ْ ُ َزقكم من السامء و َ َِ َ َّ ِّ ُ ُ ِض  َْراألُ

ْأإلـٰه مع اللـه قل هاتوا بر َُّ َ ٌُ َ ْ َّ َُ ِ ِ ِهانكم إن كنتم صادقني َ ِ َ ْ ُْ َُ ِ ُ َ{)٣(. 

َّونزعنَا من كل أم{: ال عزّ من قائلوق ُ ِّ ُ ِ ْ َ َ ِة شهيدَ َ ْ فقلنَا هاتوا برًاٍ ُ ُ َ ْ ُ ْهانكم َ ُ َ ُفعلموا َ ِ َ َ 

َّأن َاحلقَّ َ ِللـه ْ َّوضل َِّ َ ُعنْهم َ ُكانوا َّما َ ُيفَرت َ ْ   .)٤(}َون َ
: لتتكفّعلى هذا األساس انطلقت فكرة تأليف هذه الموسوعة؛ إذ و

أهـل   مذهب على المخالفين ل   شكاالتاإلئلة و ساألجمع وإعداد   >
ن ولى للتمكّ  كخطوة أُ  ،)٥(<قائد والمسائل الخالفية   في الع  ،^البيت

 ، العـصور  على مر بها وتطهيرها من الشوائب العالقة    من غربلة العقيدة اإلسالمية   
 وال يتنـازل عـن      ،ل االحتـرام المتبـاد    إطار ال يخرج عن     ، معتدل  علمي بأسلوب

  .ي اآلخرتباع الرأ أل مجاملةًقل،أأو   قيد شعرةدة الصحيحة القطعيةعقيال
                                                        

 . ١١١: سورة البقرة) ١(
 .٢٤: سورة األنبياء) ٢(
  .٦٤: سورة النمل) ٣(
 .٧٥: سورة القصص) ٤(
قـة بهـا،   ، ثـم نـأتي بالتـساؤالت المتعلّ   الًنعرض في هذا الكتـاب النـصوص واألبحـاث أو        : تنبيه) ٥(

ــ     ــواهد ومؤي ــى ش ــع إل ــض المواض ــي بع ــشير ف ــا ن ــا وربم ــئلة   - دات ونحوه ــراد األس ــد إي بع
 . للمناسبة ؛- واإلشكاالت
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  :ا العمل المتواضع في ما يليهذ نجازإل بها قمنا التي الخطوات تتلخّص
  .)١(وترتيبها حسب األهمية  اختيار مواضيع األسئلةـ١
 لجمـع   ؛ المتقدمة، والمتـأخّرة، والحديثـة      والكتب  مراجعة المصادر  ـ٢

  .الموضوع بشأنالمعلومات 
 التنبيهـات  بعض إضافةالتعليق عليها، و ، و لوماتالمع تصحيح وتحديث  ـ٣

  .)٢(بشأنهاالبحث الشامل، و الدراسة المعمقة، و التدقيق بعد   وذلك؛لها
                                                        

 التـي بلـغ    ؛األول بـين جميـع مواضـيع الموسـوعة         <ابن تيمية >:  كان موضوع  ى هذا األساس  عل) ١(
 . موضوعاً من سبعينأكثرعددها 

  .اتّبعنا في هذا الكتاب المنهج اإللزامي )٢(
  .< لمذهبناإلزام عليه، وإن كان غير موافٍق بر في مذهبه، فهوعلى الخصم بما اعتُ الحكم>: والمراد منه

  -   علـى األقـل  -  كريمتين آيتين استُعمل في الكتاب العزيز في      وال يخفى أن هذا األسلوب العقلي     
  إلـى  م، وصحة استعمالها في عامـة األبـواب شـرعاً، مـضافاً           اإللزا قاعدة  شمولية على نالّتدقد  

  ..األخبار عليها تدلّ الفقهية التي مواردال
بِّي الَِّذي  اِهيم ر بِِّه أَن آتَاه اللَّـه الْملْك ِإذْ قَالَ ِإبر اِهيم ِفي ر   ِإلَى الَِّذي حاج ِإبر     أَلَم تَر  {:تعـالى قال  

       رأُِميتُ قَالَ ِإبِيي وِميتُ قَالَ أَنَا أُحيِيي وحـشْرِ         يالْم ِس ِمنأِْتي ِبالشَّمي اللَّـه فَِإن ِق فَـأِْت   اِهيم
  .٢٥٨:سورة البقرة. } واللَّـه لَا يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمين ِب فَبِهتَ الَِّذي كَفَر ِبها ِمن الْمغِْر

ونَكُـم   رسلٌ مِّنكُم يقُصُّون علَيكُم آياِتي وينِذ  الِْجنِّ والِْإنِس أَلَم يأِْتكُم ر   يا معشَر { :ال عزّ وجل  قو
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 ، المتعلّقـة بهـا    وصـياغة األسـئلة    ، حسب المواضـيع    ترتيب األبحاث  ـ٤
  .والمصادروضبط النصوص 

                                                                                                                                   
  

   ِمكُمولَٰى أَنفُِسنَ    هذاِلقَاَء ينَا عقَالُوا شَِهد  غَرا و           ـمأَنَّه لَـٰى أَنفُـِسِهموا عشَِهدا ونْياةُ الديالْح متْه
  .. ١٣٠:سورة األنعام. }ين كَانُوا كَاِفِر

 ^أحاديث أئمة أهل البيتك ؛ بما ال يلتزم به المخالف     بعض بحوث الكتاب   نأتي في  ربما   :تنبيه
دات، أو الشـتمالها علـى البـراهين    مـن بـاب ذكـر الـشواهد والمؤيـ     وذلـك  من طرق اإلمامية،    

 .لمستقلّةالعقلية ا





 

  
  
  
  

 
مراجعـة  أو  إعـداد    في   ساهم من   شكر كلّ أ أن إالّال يسعني في الختام     

 لوالـد  ا الـشيخ  سـماحة  بالـذكر خـصّ أ ومن هذه الموسـوعة،   المجلّد األول 
 يوم ال نا، يجعل هذا العمل في ميزان حسناتأن  تعالى اهللاوأسأل ،)حفظه اهللا(

  . من أتى اهللا بقلب سليم إالّ،ينفع مال وال بنون
  . وبركاتههللاوالسالم عليكم ورحمة ا

  علي الحسون
  قم المقدسة ـ ه١٤٣٧ / األولربيع ٩

alialhassoon@gmail.com   
  





 

  

 
 

 
 
 
 
 

 





 

  

 

العباس بن عبد الحليم بن عبد الـسالم بـن عبـد اهللا بـن     أبو  ، الدين  تقي ،أحمد
  . بن عبد اهللا بن تيمية الحرانيالخضر بن محمد بن الخضر بن علي أبي القاسم
 )ه٦٦١(ل عـام     من ربيع األو   ، وقيل الثاني عشر   ، يوم االثنين العاشر   ولد

 علـى بلـده     أغـار التتـار    )ه٦٦٧ (عـام وفي   ،)١(انفي حر ،  ت عائلتـه إلـى      ففـر
  .ها وبها كان مستقر،دمشق

سجن  بـ ،)ه٧٢٨ (لـسنة  العـشرين مـن ذي القعـدة       ،ثنيناالمات في ليلة    
  .)٢(قلعة دمشق

 
 وعـدم  ، مـسلم احتـرام كـلّ  أجمع علمـاء اُألمـة اإلسـالمية علـى ضـرورة            

، )٣(نـسب أو   ،حـسب أو   ،جـنس أو   ،ونبلـ  ’ األكـرم  النبي أتباع   التفريق بين 
                                                        

 تقع حالياً فـي جنـوب   ،مدينة قديمة على طريق الموصل والشام والروم في بالد ما بين النهرين    ) ١(
   . أحد روافد نهر الفرات،شرق تركيا عند منبع نهر البليخ

 ).٣٥٨٦( ٢٣٥ :٢معجم البلدان 
الـذهب فـي    شذرات، ٤٢٨: ٢ ر الكامنة في أعيان المائة الثامنة الدر:راجع ترجمته المفصّلة في   ) ٢(

 .٣٨٧: ٢ذيل طبقات الحنابلة ، ٣٣٩: ٦ أخبار من ذهب
، ٢٣٢: ٤، تفسير القرآن العظـيم      ١٣٥: ٤  في تفسير القرآن   الميزان: راجع التصريح باإلجماع في   ) ٣(

 .}كُم ِعند اللَّـِه أَتْقَاكُمم ِإن أَكْر{ :وغيرها من كتب الفريقين؛ في تفسير قوله تعالى
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  أن تكـون التقـوى هـي   ؛ مؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخرمن البديهي عند كلِّ  و
َأهيـا َيـا{: تعـالى لقولـه    ؛ال غير المعيار في التفاضل بين المسلمين       ُّ َّإنـا ُالنَّـاس َ ِ 

ُخلقنَاكم ْ َ ٍذكر ِّمن َ َ ٰوأنثى  َ َ ُ ْوجعلنَاكم َ ُ ْ َ َ ُشعوب َ َوقبائل ًاُ ِ َ َلتعار ََ َ َ َّإنُفوا  ِ َأكر ِ ْ ْمكم َ َعنـد َُ ِاللــه ِ َّ 

ْأتقاكم ُ َ ْ َّإن َ َاللـه ِ ٌعليم َّ ِ ٌخبري َ ِ َ {)١(.  
 علـى   ’ األكـرم  النبـي وقد دلّت األحاديث الصحيحة المتـضافرة عـن         

 وجوب االلتزام بهذا الحكم اإللهي، والمبدأ الـسامي، كمقولتـه المـشهورة فـي        
 أال ،واحـد  أبـاكم  وإن ،واحـد  كمرب إن الناس هايأ يا>: خطبته يوم الحج األكبر   

 ،أسـود  علـى  ألحمـر  وال ،عربـي  على لعجمي وال ،عجمي على لعربي فضل ال
َّإن{ ،بالتقوى إالّ ،أحمر على ألسود وال َأكر ِ ْ ْمكم َ َعند َُ ِاللـه ِ ْأتقاكم َّ ُ َ ْ َ{>)٢(.  

 :’ قولـه وصح عنه في ذم العصبية والعنصرية الباطلة بشتّى أشـكالها   
ينصر أو  ،إلى عصبية ويدعأو  ، يغضب للعصبية،ة عمييةرآمن قاتل تحت  >

 .)٣(< فقتلة جاهلية،تل فقُ،عصبية
                                                        

 .١٣: الحجراتسورة ) ١(
، ١٠٦: مــسند عبــد اهللا بــن المبــارك، ٢٨٩: ٤ يمــانشــعب اإل ،٤١١: ٤  بــن حنبــلمــسند أحمــد) ٢(

 وليـاء ، حليـة األ   ٦١٢: ٣الترغيـب والترهيـب مـن الحـديث الـشريف            ،٨٦ :٥وسط  المعجم األ 
  .١٠٠: ٣ وطبقات األصفياء

حه ، وصـح <رجاله رجال الـصحيح >: ٢٦٦: ٣ ومنبع الفوائد ع الزوائد مجم قال الهيثمي في  
 . ٣٧٥: ٣لترهيب ااأللباني في صحيح الترغيب و

: ٧، سـنن النَـسائي     ١٣٠٢: ٢، سنن ابن ماجة     ٣٠٦: ٢مسند أحمد بن حنبل    ،٢٢: ٦صحيح مسلم   ) ٣(
حبان بترتيـب  ، صحيح ابن    ٣٣٩: ١١لصنعاني  لف  مصنّال،  ١٥٦: ٨، السنن الكبرى للبيهقي     ١٢٣

  .٤٤٠: ١٠ابن بلبان 
 



 ٤٣...............................................ّترمجة ابن تيمية/ ّالفصل األول

 كغيرهـا مـن     ؛خالف الكتـاب والـسنّة فـي هـذه المـسألة          قد  أما ابن تيمية فإنّه     
ى مة عند الفريقين، عندما نسب إلى اإلسالم زوراً تفـضيل العـرب علـ           اُألمور المسلَّ 

 جـنس العـرب    الذي عليه أهل السنّة والجماعة اعتقاد أن     إن>: غيرهم مطلقاً؛ إذ قال   
  .)١(<وغيرهم ،وفرسهم رومهم وسريانيهم، عبرانيهم :أفضل من جنس العجم

 هيـستحقّ  ال مـا  والمـواالة  ةالمحب من يستحق العرب جنس إن>: وقال أيضا 
  .)٢(<آدم بني أجناس سائر

 من يخالفه فـي هـذا الـرأي إلـى النفـاق واالبتـداع؛              ثم نسب ابن تيمية   
 طائفـة  قول وهذا ،األجناس هذه بين التفضيل عدم إلى طائفة تذهب>: فقال

 ذكـره  الـذي  هـو و ،وغيـره  بالطيـ  بـن ا بكر أبي كالقاضي ،الكالم أهل من
هـو  و الـشعوبية،  مـذهب  :له يقال القول وهذا،  المعتمد في يعلىأبو   القاضي

  .)٣(<البدع أهل أقوال من ضعيف قول
ةوأصرعلى معتقده في مسألة التفاضل بنقله لكالم تلميذ أحمد بن  ابن تيمي 

                                                                                                                                   
  

 األحاديـث ، سلـسلة  ٣٥١: ٢باختصار الـسند   صحيح سنن ابن ماجة: لباني في صححه األ 
 .٧٩٥: ١الصحيحة 

 .٤١٩: ١اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
  .٥٩٩: ٤منهاج السنّة ) ٢(

ه صـحيح، إِنّـ  ليس بعربي >: عند المناطقة والفالسفة  < الجنس >بشأن مصطلح ) ه ٢١٦ (األصمعيقال  
 َألن مثل هذا ليس من كالم    ؛كالم مولَّد ) األَنواع مجنُوسةٌ لَألجناسِ  ( :مينمولَّد، وقول المتكلّ  

   .<عما هو توس إِنّ؛ليس بعربي أَيضاً) تَجانَس الشيئان( :مين وقول المتكلّ..العرب
 .٤٣: ٦، لسان العرب ٤٨٦: ١معجم مقاييس اللغة 

 .٦٠٠: ٤منهاج السنّة ) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.......................٤٤  ١ج/ ّ

 مؤيداً )السنّة(: من كتابه) ه٢٨٠(حنبل، أبي محمد حرب بن إسماعيل الكرماني 
 طعنأو  ]التي تقول بالتفضيل [المذاهب هذه من شيئاً خالف فمن>: ؛ إذ قالذلك
 وسبيل السنّة منهج عن زائل الجماعة، عن خارج مبتدعهو ف ،هاقائل عابأو  ،فيها

اني معقّباً    ..<الحققال الحر مثل هـذا الكـالم   >:  ثم عـدم تفـضيل   : أي[الغالب إن
ال يصدر إالّ عن نوع نفاق، إما فـي االعتقـادات، وإمـا فـي     ] العرب على غيرهم  

  .)١(< مع شبهات اقتضت ذلك،العمل المنبعث عن هوى النفس
 النـاس  ىودفع هذا الرأي بابن تيمية إلى أن يجزم بأن العرب هـم أذكـ     

 ثم يقـال لهـذا   ...>: على اإلطالق، فوجه كالمه إلى الفيلسوف ابن سينا قائالً     
ال ريب أن كلّ أُمة فيها ذكي وبليـد بالنـسبة إليهـا،             ]: ابن سينا : أي[األحمق  

  .)٢(<العرب؟ من ىمم أُمة أذكلكن هل رأى في أجناس اُأل

 
ّالسبب احلقيقي اللتزام ابن تيمية وأتباعه بالعادات والتقاليد هو ما * 

 ّاجلاهلية املرفوضة يف اإلسالم، كتفضيل العريب عىل األعجمي؟

ّهل كانت اآلحاد املروية يف كتب أهل السنة موجبة اللتزام ابن تيمية *  ُ ّّ

التـي ؛ »ب إيامن، وبغضهم نفاقّحب العر«: هبذه العقيدة الباطلة، كمقولة

ّضـعفها  وهـي ضـعيفة عنـد الـذهبي و..استشهد هبا الكرمـاين يف كالمـه
                                                        

 .٤٢٢، ٤٢٠: ١اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
 .٣٧: ٣موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ٢(



 ٤٥...............................................ّترمجة ابن تيمية/ ّالفصل األول

 ؟)١(األلباين، كجميع األحاديث الرصحية بذكر تفضيل العرب عىل غريهم

ّ أعالم أهـل الـسنة األعـاجميقولما *  يف اخلـرب الـذي رواه إمـام  )٢(ُ

؛ إذ   عن سعيد بن املسيب- هّالذي رصح باعتبار -املذهب املالكي، بسنده 
                                                        

 ،٢٩٣: ١ سلـسلة األحاديـث الـضعيفة والموضـوعة          :انظر تضعيف األلباني لتلك األحاديث فـي      ) ١(
 . ٣٤٠، ٣٣٩: ٣و ،٢٩٨،٣٠١

، وسعيد بن جبير، والليث بـن  حنيفة، ومالك، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة    أبو :منهم) ٢(
ومكحول بن عبد اهللا، ومحمد بن سـيرين، والحـسن البـصري،         ، والبيهقي، الرأيسعد، وربيعة   

مـن  ( ، وعاصم بن علـي األصفهاني، وعبد العزيز الماجشون    )المستدرك صاحب( والحاكم
المقدمـة فـي مـصطلح       صـاحب ( ، وعبد الحق سيف الدين الـدهلوي      )شيوخ البخاري 

، وعبـد الحميـد     )فـي حاشـيته    البخـاري  شـارح (  وعبد الحكـيم القنـدهاري     ،)الحديث
، وعبـد الـرحمن   )وزاعـي صاحب اختصار المـذاهب علـى مـذهب األ       ( الخسروشاهي

، وعبـد   )فـصوص  ال صاحب( ، وعبد الرحمن الجـامي    )المواقف صاحب كتاب (اإليجي  
، )رمجمـع األنهـا    صـاحب (  وشـيخي زاده   ،)شرح التجريد  صاحب( الرحمن الكرمـاني  

حـاتم   ، ومحمـد بـن ادريـس أبـو        )إعراب القـرآن   صاحب( وسهيل بن محمد السجـستاني    
، وعبـد بـن   )التشبيه صاحب( إسحاق الـشيرازي   وأبو-  بمستوى البخاري الذي يعد  -  الرازي

 وأحمد بـن    -  والليث ، روى عنه مالك   الذي ؛عالم المدينة بالفرائض والفقه    -  الزناد ذكوان أبو 
ويعقــوب بــن إســحاق  ،)غايــة االختــصار صــاحب( صــبهاني األالحــسين شــهاب الــدين

، وأحمـد  )اجج على كتاب مسلم بن الحج    المسند الصحيح المخر   صاحب( النيسابوري
، وأحمـد بـن   )وفيات األعيان صاحب( كان، وابن خلّ)الحلية صاحب( نعيم بن عبد اهللا أبو  
  .وغيرهم كثر، المفسر محمد الثعلبي
، الكنـى  ٢١: ١، وفيـات األعيـان   ١٦ :١ق بـن أحمـد       للموفّـ  ،ب أبي حنيفـة    مناق :راجع تراجمهم في  

 الـصادق والمـذاهب   اإلمـام ، ١٩١:، فجـر اإلسـالم    ١١٥: ١٢، معجم المؤلّفين    ٢٠٧: ٣واأللقاب  
 .٩٥ :عهوية التشي، ١٧٧: ٢، ٤٨٨ :١ األربعة



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.......................٤٦  ١ج/ ّ

ًأبى عمر بن اخلطاب أن يورث أحدا من األعاجم إال أحـدا«: قال ًّ  ولـد يف ّ

إن جاءت امـرأة حامـل مـن أرض «: ، فأفتى مالك بعد ذكر اخلرب»العرب

ولـدها، يرثهـا إن ماتـت، وترثـه إن هو فوضعته يف أرض العرب، ف والعد

 ؟)١(»مات، مرياثها يف كتاب اهللا

ٍيصنع علامء أهل السنة باألخبار الواردة يف كتبهم يف ذم أجناسماذا *  ّ ُّ 

  كالسودان والزنج واحلبش والرببر؟؛ من البرش

  : منها كثيراً من هذه األخبار؛زوائدال مجمع في الهيثميى رو
) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه ( النبي إلى جلس :قال ،هريرة أبي عن )١(
 ؟أنت أين من): وسلّم] وآله[لّى اهللا عليه ص( اهللا رسول له فقال ،رجل

  .بربري :قال
 افلم ،هكذا بمرفقه قال ،يعنّ قم ):وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  ( له فقال

 إن :فقـال  ،)وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى   ( اهللا رسـول  علينـا  أقبـل  ،عنـه  قام
  .)أحمد رواه (.حناجرهم يجاوز ال اإليمان
) وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى ( اهللا رسول أن :روعم بن اهللا عبد عنو) ٢(

  .)أحمد رواه (.فليردها ،بربرياً إالّ يجد فلم صدقة أخرج من :قال
اهللا عليـه   صـلّى   ( اهللا رسـول  سـمعت  :قـال  ،عفـان  بـن  عثمـان  عنو) ٣(

 وتـسعة  واإلنس، الجن في فجزء ،جزءاً سبعون الخبث :يقول) وسلّم] وآله[
                                                        

 .١٢: ٢أ الموطّ) ١(



 ٤٧...............................................ّترمجة ابن تيمية/ ّالفصل األول

  .البربر في ونوستّ
] وآله[اهللا عليه  صلّى   (النبي عند السودان ذكر :قال ،اسعب ابن عن )٤(
  .وفرجه لبطنه األسود فإن ،السودان من دعوني :فقال ،)وسلّم
] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى   ( اهللا رسـول  سـمعت : قالـت  ،أيمن مأُ عنو) ٥(
  .وبطنه لفرجه األسود إنّما :يقول) وسلّم
 المغيـرة  بنـي  حـبش  يمنع ما :اهللا سولر يا قيل :قال ،اسعب ابن عن) ٦(

  ؟همترد أن يخشون همأنّ إالّ يأتوك أن
 جـاعوا  إذا ،الحـبش  فـي  خيـر  ال ):وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى   ( الق
  .آخر صحيحاً طريقاً له وذكر ، ...زنوا شبعوا وإن ،سرقوا
) وسـلّم ] وآله[اهللا عليه صلّى  (اهللا رسول سمعت :قالت ،عائشةعن  ) ٧(
  .زنى شبع وإذا ،سرق جاع إذا األسود إن :يقول

ن أ عائشة عن )الهعم كنز( في والهندي ،)سننه( في الدارقطني روىو) ٨(
وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى  (النبي (ال :قال م لقخَ فإنّه ،الزنج جواتزوهشو)١(.  

 
 ،ى المحاوالت الفاشلة   بشتّ اًعربيه  يجعلو أنصار ابن تيمية أن    بعض   أراد

 ا بقـولٍ  كو فتمـس  ،من منطلق تقديمهم الحسب والنسب على الدين والتقوى       
                                                        

 .٢٣٥: ٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.......................٤٨  ١ج/ ّ

 الدكتور بكر بن عبد إليه  أشار؛)٢()ه٨٤٢ ( الدمشقي  البن ناصر الدين   )١(فَرد
 ابـن  المداخل إلى آثار شيخ اإلسالم   (كتاب  لمته   في مقد  ،)٣(زيدأبو  اهللا  

من إفادات تلميذ تالمذته ابن  النُميري] ابن تيمية: أي[نسبته >: الً قائ؛)تيمية
  .)٥(<وتابعه عليها العدوي في الزيارات ،)٤(ناصر الدين

  

  ينــ إىل ب املزعومــةّملــاذا مل يــذكر ابــن نــارص الــدين نــسبة ابــن تيميــة* 
                                                        

 .ما ينفرد به صاحبه: لفردالقول ا) ١(
 بن محمد بن أحمد بـن مجاهـد القيـسي الدمـشقي     )أبي بكر( محمد بن عبد اهللا      ،شمس الدين ) ٢(

 ولـد فـي   ، أصـله مـن حمـاة   ،خ مـؤر ، حـافظ للحـديث  ،<ابن ناصر الـدين  >:ـ   الشهير ب  ،الشافعي
  .شق قتل في إحدى قرى دم،) ه٨٣٧( ولي مشيخة دار الحديث األشرفية سنة ،دمشق

الضوء الالمع ألهـل القـرن التاسـع     ،١٣٦: ١ بعد الوافي  يالمنهل الصافي والمستوف  :  ترجمته في  انظر
١٤٣: ١. 

المجمـع الفقهـي    ل المملكة العربية الـسعودية فـي مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدولي، عـضو          ممثّ) ٣(
مـن قـضاة    رة العـدل، الوكيل العام لوزا    المسجد النبوي الشريف،    إمام برابطة العالم اإلسالمي،  

 س في المسجد النبوي، لديـه نحـو عـشرين إجـازة مـن علمـاء الحـرمين             المدينة المنورة، در، 
  . وغيرها، وإفريقيا، والهند، والشام، والمغرب،والرياض

 s.sunnahway.net/bakrabozaid : على النتصفحته  ترجمته فيانظر
ثـم  ، النميـري الحرانـي  >: ـ ابـن تيميـة بـ    - ) يـان التبيـان لبديعـة الب  ( في  نناصر الدي ابن   -  وصف) ٤(

  . <الدمشقي
 .٢٩٩: ١التبيان لبديعة البيان 

أبـو  مـة بكـر بـن عبـد اهللا     مقد المداخل إلى آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وما لحقها من أعمـال،       ) ٥(
 .س: الصفحةزيد، 



 ٤٩...............................................ّترمجة ابن تيمية/ ّالفصل األول

ّ، يف كتابه الذي ألفه دفاعا عنه وسامه)١( نمري ً ّ من زعم أن مـن ّالرد الوافر عىل: (ّ

ّسمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر كتاب مشتمل عىل تراجم كثـرية هو ، و)٢()ّ

ّال يرى فيه كلمة واحـدة تـدل عـىل  ،)٣(- ة مصادر ّ مجعها من عد- ّالبن تيمية 

  ؟)٤(ّعربيته

ًبذكر مدعاه وما انفرد به، خالفا جلميع من  ملاذا اكتفى ابن نارص الدين*  ّ

ً دون الترصيح بأي كلمة أخرى تعد دليالّترجم البن تيمية، ّ ُ ّ عىل صحة رأيـه، ّ

  ِتشري إىل تأييد ذلك من قبل مرتجم آخر؟أو 

ًأنه كـان غـافال: ّهل يصح أن يقال يف مثل ابن نارص الدين*  ّ عـن أمهيـة ّ

  ّمن أشدهم؟ هو إثبات عروبة شيخه عند أتباعه، و

  دليل؟ّ ادعاء من دون أبقاهوفلامذا مل يذكر مستند رأيه 

                                                        
  ور بـن عكرمـة بـن خـصفة    نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن بـن منـص      و  بن) ١(

  .عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن قيس
 .١٩٥: ١جمهرة أنساب العرب 

 .. ه١٣٩٣ ،ولىاُأل  بيروت، الطبعة، المكتب اإلسالمي: الناشر. زهير الشاويش:تحقيق) ٢(
 .  ترجموا البن تيميةاًف فيه خمسة وثمانين شخصلّؤذكر الم) ٣(

 اإلسـالم  مجموعة مـن حيـاة شـيخ    أوراق( : الشيباني في كتابه إبراهيمد بن    محم استقصى:  تنبيه )٤(
 فـي القـديم   مـاً  مترِجوأربعـين ة سـتّ أوصل عددهم إلى  ف ،اني من ترجم للحر   أسماء) ابن تيمية 

 إالّ عربيـة،  قبيلة إلى في نسبة ابن تيمية   شيئاً  لم يذكر   جلّهم ، والملِفت أن  ين في الحديث  وستّ
من كرء ابن ناصر الدينعار اد. 



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.......................٥٠  ١ج/ ّ

ّأمل يعلم انفراده يف ما ذهب إليه من نسبة ابن تيمية إىل قبيلة عربية، و*  هو ّ

  ؟)ّالرد الوافر(ّالذي مجع تراجم ابن تيمية يف كتابه 

َهل كان يروم االختصار، وألجله حرم أتباع شيخ إسالمه من الـدليل  *
  ّالذي خفي عن مجيع من ترجم البن تيمية؟ 

 بل ذكـر األقـوال يف »ّحران«ر يف رشح منشأ كلمة وملاذا مل يراع االختصا

، )١(»ّتيميـة«ّ، وأتـى بـاألقوال املفـصلة واحلكايـات يف معنـى»هاران« أصلها

احـتامل أو ّوتغافل عن اإلتيان بدليل رصيح، بل إشارة خفية، بل تأييد منقول، 

  ضعيف، ينترص به لرأيه؟

ّه الشيخ حممد العـريب زيد بام أثبتأبو هل علم الدكتور بكر بن عبد اهللا * 
 مـن) ّبـراءة األشـعريني مـن عقائـد املخـالفني( يف كتابه )٢()ه١٣٩٠(اين ّالتب

 االعـتامد ّحصول التالعب يف نسخة كتاب ابن نارص الدين املخطوطة التي تم

                                                        
 .٢٩٩: ١التبيان لبديعة البيان ) ١(
 وبمدرسـة  ،فين وبمدرسـة المطـو  ، درس بالمـسجد الحـرام  .<أبي حامـد بـن مـرزوق   >: ـ اشتهر ب ) ٢(

 تتلمـذ علـى يـده أغلـب علمـاء      . ه١٣٩٠إلى عام    ه ١٣٣٨ من عام    ، وبالمسجد النبوي  ،الفالح
 والشيخ محمد نـور  ، والسيد علوي المالكي، كتبيد محمد أمين السي:مثل؛  الحرمين الشريفين 

 والـشيخ  ، والشيخ محمد أمين ميرداد، والشيخ عبد اهللا دردوم، والشيخ عبد اهللا اللحجي  ،سيف
إتحـاف ذوي  : (منها؛ له مصنفات كثيرة. وغيرهم،  والشيخ أحمد جابر جبران،إسماعيل الزين 

  . )إسعاف المسلمين( و)النجابة
ربيـع  ،  ٢٨ العـدد    ،مجلـة الحـج    ، ه١٤١٠ / ٦ / ٧ : فـي  ٩٤١١ العدد   ،جريدة الندوة :  ترجمته في  انظر

 .. ه١٣٩٤ األول
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  ؟)١(عليها يف طباعة الكتاب

 )٢()الزيـارات بدمـشق(ّهل يصح االستـشهاد بـام جـاء يف كتـاب * 

ُ التي أعتمد فيها ؛باقي الكتبأو ، )٣()ه١٠٣٢( ن العدويللقايض نور الدي

  ؟رأيه بطالن  كالم ابن نارص الدين، بعد ثبوتعىل

زهرة والدكتور أمحد خليـل يف  أيبّرأيكم بكالم الشيخ حممد هو ما  *

ّإثبات انتامء أرسة ابن تيمية إىل منطقة كردية؟ ّ ُ  

خـون القبيلـة    مؤرلم يـذكر ال   > :)٤(حمد محمود الخليل  أ الدكتور   يقول
 غالبية  فالمعروف أن، ولم يشيروا إلى أصله،سرة ابن تيميةالتي تنتمي إليها أُ

 وقـد وفـد إليهـا قليـل مـن          ،ردان منطقة جنوب شرقي تركيا هم من الكُ       سكّ
                                                        

 .٦١: ٢ين من عقائد المخالفين  براءة األشعري: كالم الشيخ التباني فيراجع) ١(
 أهـل  أكثـر كتاب الزيارات يؤرخ المزارات والقبور والمقامات التي كان يزورهـا ويتبـرك بهـا      ) ٢(

  !  تلك المزارات كابن تيميةأصحاب القرن الحادي عشر ويترجم لعدد كبير من دمشق في
 .٧: مقدمة تحقيق الكتاب بقلم صالح الدين المنجد: التعريف بالكتاب فيانظر

 العـدوي الـصالحي   ،بـن محمـد بـن محمـد بـن موسـى بـن عيـسى           القاضي نور الدين محمـود    ) ٣(
  .  وتوفي بدمشق،دمشق، وولي نيابة القضاء، ولد ب<الزوكاري>:ـ الشافعي، المعروف ب

  .١٩٩: ١٢معجم المؤلّفين 
حاصل علـى درجـة الـدكتوراه فـي األدب           ،هم وقضايا تهم وثقاف األكرادص في تأريخ    متخصّ) ٤(

لـه كتـب ومقـاالت     حـدة، درس في جامعة حلب، ثم في جامعة اإلمارات العربية المتّ          والنقد،
ات فـي التـأريخ الكُـردي القـديم فـي عهـد       سـ ودرا دسـتانية، سلسلة قضايا كُر: ؛ أشهرها كثيرة

  .ودراسات في الفكر القومي الكردستاني، اسي والعباُألمويالخالفة والعهد 
  .ahmedalkhalil.wordpress.com :موقعه على النت ترجمته في انظر
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 ثم وفد إليها بعض ،العرب مع الفتوحات اإلسالمية في القرن األول الهجري
 و مـع الغـز  )الحـادي عـشر المـيالدي   (جري التركمان في القرن الخامس اله  

  : فنحن أمام ثالثة احتماالت ألصل ابن تيمية.. وهكذا،السلجوقي
  ..أن يكون ابن تيمية عربياً: االحتمال األول

كـان عربيـاً   لو ة إشارة إلى انتمائه العربي، و نا ال نجد في سلسلة نسبه أي      لكنّ
 االنتماء إلـى قبيلـة   ما أنسي يلته، والسرته في ذكر قبأحد أفراد أُ أو  هو  لما تردد   

 .عربية كان يعد في ذلك الوقت مفخرة، وشكالً من أشكال التميز االجتماعي

 ، قديماً وحديثاً، لما تردد من كتب سيرته،كان ابن تيمية عربي النسبلو و
 لألعـالم   اإلشارة إلى األصل العربي مع العلم أن، هذا.. اإلشارة إلى ذلك   في

ان  إذا كان العلَم مـن سـكّ  حتّى أمراً معهوداً في كتب التراجم القديمة،       كان
 .بالد بعيدة جداً من بالد العرب

إســحاق بــن : األول هــو، مــين اثنــينلَوأكتفــي فــي هــذا المجــال بــذكر ع
 ، فارسـي )راهويـه ( اسمه  رغم أني،شير إلى نسبه الحنظلي التميم     فقد أُ  ؛راهويه

 صـاحب  ،ريعبـد اهللا بـن مـسلم القُـشَي    أبـو   :ثاني هـو ه كان في خراسان، وال   وأنّ
ان بالد فارس فقـد ورد اسـم قبيلتـه    ه كان من سكّ إذ رغم أنّ  ؛)الرسالة القُشيرية (

  .بني قُشَير في ترجمته
  ..أن يكون ابن تيمية تركمانياً: االحتمال الثاني

وال اً   ال من قريب وال من بعيد، وال ظنّ        ،وهذا ما لم تحصل اإلشارة إليه     
   التركمـان وفـدوا إلـى منـاطق غـرب آسـيا، ومنهـا               ترجيحاً، وعدا ذلك فإن 
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، وكـانوا   )الحـادي عـشر المـيالدي     (كردستان، في القرن الخامس الهجري      
نا ال نجد في سلسلة نـسب ابـن          ثم إنّ  ..حديثي عهد بالعلم  ورجال حرب وغزو،    

    ـشعر بتركمانية ما يسب األعـالم  معهـود فـي سلـسلة نـ    هـو  تـه، بخـالف مـا      تيمي
عبد اهللا محمـد بـن أحمـد    أبو شمس الدين   ( الحافظ الذهبي    :التركمان، ومنهم 

صالح ( وقايماز اسم تركماني صرف، وكذلك الصَّفَدي        ،)بن عثمان بن قايماز   
  .، وأَيبك اسم تركماني صرف)الدين خليل بن أيبك

  ..أن يكون ابن تيمية كردي النسب: االحتمال الثالث
 :ةجحه، معتمدين على ثالثة أدلّوهذا ما نر

تركمانياًأو ه ليس عربياً أنّ: لهاأو. 

 . منذ العهد الميتاني على أقل تقدير،سرته تنتمي إلى منطقة كردية أُأن :ثانيها

  .در طباعه هي طباع معظم علماء الكُأن: ثالثها
 محمد  كان للشيخ)م كثروه (ومن بين الباحثين الذين كتبوا سيرة ابن تيمية

   فقـد قـال فـي كتابـه    ؛ الفضل في احتمالية نـسبه الكـردي    )١()ه١٣٩٤(زهرة   يأب
                                                        

، <بـي زهـرة   أ>:ـ   المعـروف بـ    ،بن مصطفى بن أحمـد     محمد بن أحمد   خ،المؤر الفقيه، الحافظ،) ١(
د عاطف   خرة،    مناصـب القـضاء الـشرعي فـي      ى تولّ ،يج مدرسة محمودار  المحـاكم المـصري

 فـي كليـة الحقـوق،    اإلسـالمية ومـادة الـشريعة      صول الـدين،  ية أُ  درس الخطابة في كلّ    .العلوم
 فــي مجمــع البحــوث وتــرأس قــسم الــشريعة، وشــغل منــصب الوكالــة فيهــا، واختيــر عــضواً 

أبوحنيفـة،  : ة وعلمـاء أهـل الـسنّة، وهـم        ما تناول فيها أئم   أبرزها   ،مؤلفات كثيرة ه  ل .اإلسالمية
  .ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن حزم، وابن تيمية

، )تـأريخ المـذاهب اإلسـالمية   (: مـن أشـهرها    ومقاالتـه، ،ف ما يزيد عن ثالثين كتاباً غير بحوثـه     ألّ
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خـون الـذين    لـم يـذكر المؤر    : )١() آراؤه وفقهه  .. حياته وعصره  ..ابن تيمية (
ه  أنّـ  إالّةلم يذكروا له نـسب    ؛ ف سرة ابن تيمية   أُ ا القبيلة التي تنتمي إليه    ،قرأت لهم 

 ولم ينسبوه إلى قبيلة مـن  ،سرته األول موطن أُ،ان فنسبوه إلى بلدة حر    ،الحراني
 ه عربـي لـم يعـرف أنّـ   أو  ،ه لـم يكـن عربيـاً       هذا يشير إلى أنّـ      وإن ،قبائل العرب 

أن نعلـم علمـاً   أو  ، ولذلك نستطيع أن نفهم،منسوب إلى قبيلة من القبائل العربية  
 ، وبأس شديد،ة ونجدةهم  وهم قوم ذو،اًه كان كردي ولعلّ،ه لم يكن عربياًظنياً أنّ

ةوفي أخالقهم قوة وحد،ة فيه وإن٢(< تلك الصفات كانت واضحة جلي(.  

  

                                                                                                                                   
  

ــالمي  ( ــه اإلس ــي الفق ــة ف ــالمي  ال(، و)العقوب ــه اإلس ــي الفق ــة ف ــم أُ(، )جريم ــه عل ــول الفق ، )ص
  ).مقارنات األديان(، )زهرة التفاسير(، )محاضرات في النصرانية(

مـة زهـرة   مقد ،١٥٧: ٣المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصـرين          :  ترجمته في  انظر
  .١٤: فاسيرلتا

 .١٨ :آراؤه وفقهه.. حياته وعصره.. ابن تيمية )١(

 .١١٣ :مشاهير الكورد في التأريخ اإلسالمي) ٢(



 

  

 

خالف ابن تيمية جمهور علماء المـسلمين بآرائـه الـشاذّة، وتـصريحاته      
  :ح بها في مؤلفاته؛ منها التي صر؛الشنيعة، وأُحدوثاته البدعية

وتوحيـد   لوهيـة، توحيـد ربوبيـة، وتوحيـد أُ     :  إلـى   تقسيم التوحيد  :أوالً
  .)١(والقول بابتداع مثبتيه إنكار المجاز في اللغة العربية،و األسماء والصفات،

 الجسمانية، والحد، ه االعتقاد بالتجسيم، وااللتزام بالتشبيه في إثبات:ثانياً
 هللا ؛لتكلّم وا،والوزن، والجهة والمكان، والحركة والنزول، والصورة   والثقل
، وأزلية نـوع العـالم، وصـدور     اإللهية والقول بقيام الحوادث بالذات   ..تعالى

 بالقبائح،  اإللهيةوفناء النار، وتعلّق المشيئة هللا تعالى،احوادث ال أول لها عن 
اسـتناداً إلـى أوهـام الفالسـفة،         دم القـرآن، ورؤيـة البـاري؛      والجهة العدمية، وقِ  

حديث الشاب األمرد، وحديث النزول، : ؛ منهايث موضوعة على أحاد واعتماداً
  .)٢(وحديث الصورة، وحديث األطيط، وغيرها من األباطيل

                                                        
 .١١٨: ٢ بيان تلبيس الجهمية ،٣٤: ١مجموع الفتاوى :  راجع كالمه في)١(
ــي )٢( ــه ف ــة :  راجــع كالم ــيس الجهمي ــان تلب درء ، ٢٧٤، ٢٥١، ١٨٤، ١٥٤، ١١٤: ٢، ٣٧٢، ٧٢: ١ بي

: ١٢، ٢٤١: ٦لفتــاوى مجمــوع ا، ٣٤: صــبهانيةشــرح اإل، ٤٠٥، ١٤٧: ٢تعــارض العقــل والنقــل 
ــسنّة ، ٢٢٠ ــزول ، ٤٢١: ٥، ٣٦٩، ٢٩: ٣، ٦٤٢: ٢منهــاج ال شــرح ، ٢٢٥، ٢٨: شــرح حــديث الن

 .١٩٣: حديث عمران بن حصين
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 ؛ المـسلمين  ةتكفيـر عامـ   ، و ’ األكـرم  النبي القول بكفر أبوي     :ثالثاً
  .)١(، وإنكار شفاعتهم^المتوسلين باألنبياء واألولياء

بته التـشيع إلـى عبـد اهللا بـن     حامل على الشيعة وأعالمهم؛ بنـس  الت :رابعاً
يف الكتـاب،   سبأ، وتشبيههم باليهود والنواصب، وافترائه عليهم القول بتحر       

  .)٢(وترك الجمعة والجماعة
، والتقيات من أزواجه أُمهـات      ’ نصب العداء للنبي األكرم    :خامساً

  دة فاطمـة     × بن أبي طالب أميـر المـؤمنين       المؤمنين، واإلمام عليوالـسي ،
؛ بالنيل منهم، وإنكار الحقائق الجلية فـي    ^، وأئمة أهل البيت   ÷الزهراء

أمـور  مـن  ذلـك    يفهـم    حيثفضلهم، وتوجيه أنواع التهم واالفتراءات لهم؛       
  :نها؛ م صرح بها في كتبه،عديدة

ب الفائـدة  وعدم ترتّ  ،’النبياعتقاده بأشرفية بناء الكعبة على نفس       
 ’، وعدم إيمانـه ’د مرقده، وعدم استجابة الدعاء عن    ’من زيارته 
  ..÷، ونقص إيمان أُم المؤمنين خديجةقبل البعثة

 علي بن أبي  على أمير المؤمنين÷الزهراء وقوله بغضب السيدة فاطمة
  ..)والعياذ باهللا(بالمنافقين ÷ ، وتشبيهها×طالب

ــشايخ   ــضلية م ــه بأف ــس وقول ــل ال ــةنّة أه ــر    الثالث ــى أمي ــصحابة عل ــض ال وبع
 إسالمه، وعلمـه بالكتـاب والـسنّة، وجهـاده، وشـجاعته،            : في هن، وطع ×المؤمنين

                                                        
 .١٥٩: ٣، ٢٤٧: ٢منهاج السنّة :  راجع كالمه في)١(
 .٢٥٨: ٣، ٢١٥، ١٤٧: ٢، ٢٤٨، ٢١١ :١ منهاج السنّة:  راجع كالمه في)٢(
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 علـى منكـب   ×، وحديث صـعوده <أنت مني وأنا منك  >: كحديث  ؛ وخصائصه
ية، وحديث الرا’النبي..  

هامه بالفـساد وحـب الـدنيا،       ، وصحة خالفته، واتّ   ×وطعنه في عدالته  
  ..)والعياذ باهللا(وإشاعة الفتنة والنفاق 

 واعتـذاره لهـم،     ،÷يقة الـشهيدة فاطمـة الزهـراء       الـصد  لـة عن قتَ ه  ودفاع
  .<...إن اهللا يغضب لغضبها>: ، وحديث<...إن فاطمة أحصنت>: حديث وتكذيبه

ــامين الحــسنين  ، وإنكــاره لزهــدهما، ‘وتكذيبــه حــديث جهــاد اإلم
 بـل  ، مـصلحة ، وعـدم وجـود أي     ’واعتقاده بمخالفة اإلمام الحسن ألبيه    

  .× قيام اإلمام الحسينوجود المفسدة العظمى في
ر، ؛ كرؤيـة البـاري، والقـد     ^ونسبته العقائد الباطلة ألئمة أهل البيت     

، وعـدم   × علـى واليـة أميـر المـؤمنين        القرآن، وقولهم بعدم النصّ   ِقدم  و
  .)١(الرأي، والقياس، واالستحسانذهابهم إلى ، و^عصمتهم

عـصمتهم،  ، وفضائل أهل البيت، و    × نفي مناقب أمير المؤمنين    :سادساً
 والـسنّة،   فـي الكتـاب   بهـا    النـصوص الـصريحة      ت؛ بإنكار دالال  ^وإمامتهم

ــى  ــة : ـتكــذيبها، وتأويلهــا كــمــضافاً إل ــة، وآيــة اإلنفــاق، وآي   :  آيــة الوالي
                                                        

: ٣الجواب الـصحيح   ،  ٤١٠: ٢٩،  ٣٨٨: ٢٧،  ٣٥٤: ٥٧،١٥: ١١ مجموع الفتاوى :  راجع كالمه في   )١(
ــسنّة ، ٣٥١ ــاج الـ ، ٧٨، ٥٩، ٢٢، ١٤: ٢، ٢٧٩، ١٥٠، ٩٨، ٩٠، ٧٤، ٧٣، ٦٤، ٥٧، ٤٨، ٢٧: ١ منهـ

١١٧: ٤،  ٢٤٧،  ١٩٥،  ١٨٠،  ١٥٤،  ١٨: ٣،  ٣٦٩،  ٣٤٤،  ٣٤١،  ٢٧٩،  ٢٤٩،  ٢٤٧،  ١٤٥،  ٨٥،  ٧٩ ،
٢١٧: ٦، ٣٦٤، ٣١١، ٣٠١. 
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َوتعيها{ َ َِ ٌأذن َ ُ ٌواعية ُ َ ، وآية اإليثار، وآيـة التطهيـر، وآيـة المباهلـة، وآيـة             )١(}َِ
لين، وحديث الغدير، وحديث المؤاخاة،  وحديث الثق،المودة، وآية اإلنذار

  الــشمس، وحــديث ســد ــار، وحــديث الواليــة، وحــديث ردوحــديث عم
، <]×[أقـضاكم علـي   >:  وحـديث  ،األبواب، وحـديث بـاب مدينـة العلـم        

 النـاكثين والقاسـطين والمـارقين،    × أميـر المـؤمنين   اإلمـام  وحديث قتـال  
 وحـديث األشـباه،     ،<... مـع الحـق    علـي >: ، وحـديث   والـبغض  وحديث المحبة 

ــي كــلّ مــؤمن بعــدي هــو  ،...>: وحــديث هــم وال مــن  اللّ،...> :، وحــديث<ول
، وحـديث   <... هـذا فـاروق أُمتـي      ،...>: حـديث و، وحديث يوم الـدار،      <...وااله

  .)٢( وغيرها،، وحديث السفينة، وحديث الطير×معرفة المنافقين ببغضهم علياً
:  والتمجيد بقتلتهم؛ أمثال،^ة الدفاع عن أعداء أهل بيت النبو:سابعاً

ابن ملجم المرادي، ومعاوية بن أبي سفيان، وابنه يزيد، وخالـد بـن الوليـد،               
ة، وبنـي          والحجاج بن يوسف، والمنافقين، والخوارج، والنواصب، وبني أُمي

  .)٣(العباس، وغيرهم
 ،ت تحريم الصالة والدعاء جنب القبور، والبناء عليها، ورثـاء األمـوا         :ثامناً

 األكـرم، واالحتفـال   النبي واالستعاذة ب،واالستعانة والبكاء عليهم،  ،وإقامة العزاء 
                                                        

 .١٢: ة الحاقّة سور) ١(
ـاج الــسنّة :  راجـع كالمـه فــي  )٢( ، ١٤٥، ١١٦، ٩٨، ٧٤، ٢٥، ٢٤، ١٦: ٢، ٣١١، ٢١١، ١١٠، ٩٨، ٦٥: ١ منه

٢٢٠، ١٥٧، ٦٨، ٢١: ٤، ٢٢٤، ٢١١، ١٨٠، ١٤٥، ٥٨، ٤٩، ٤٧: ٣، ٢٥٨، ٢٤١، ٢١٥، ٢١٢. 
 .٩٦، ٤٢، ١٨: ٤، ١٧٨، ٤٧، ١٧: ٣، ٧٤: ٢، ٣٤، ٢٤، ١٨: ١ منهاج السنّة:  راجع كالمه في)٣(



 ٥٩...............................................ّتيمية ابن عقائد/ ّالفصل األول

  .)١(’وشد الرحال إلى زيارته والقسم به، بمولده،
وتكفيـر    الـذي لـم يـصلِّ فيـه،      ؛ قوله بوجوب قتل جار المسجد     :تاسعاً

ــصالة، ــرك صــالةً  مــؤخّر ال ــن ت ــل م ــاده بعــدم عــصمة   ،ووجــوب قت واعتق
  .)٢( في البرزخ’ األكرمالنبيقبل البعثة، ونفيه حياة ^ األنبياء

األليمـة؛ مـن   ية؛ كتفاصيل واقعـة الطـف   تأريخإنكار الضرورات ال   :عاشراً
، ونقل رأسه الـشريف  ×بقتل سيد شباب أهل الجنّة   أمر يزيد بن معاوية   

ة،  وواقعة الحر..وحرائر بيت الرسالة× ني الحسإلى الشام، وسبي عائلة اإلمام
  ..)٣(بهدم الكعبة المشرفة وقيام أهل المدينة، وأمر يزيد بن معاوية

  . والرد عليه، في البحوث اآلتية مما سيأتيك تفصيل بعضهوغير ذلك

 
ّكيف يصح تلقيب ابن تيمية ب*  ال يلتـزم هـو  و))شيخ اإلسالم(( : ـّ

ــرضورياته ــه اهللا..ب ــبحانه كتنزي ــودة  س ــنقص، ووجــوب م ــن ال أهــل ّ ع

 ؟^البيت

  

                                                        
، ٢١٤: ٢٠، ٢٩٥: ١٥، ١٤٤،  ٦٧: ١٤،  ٥٨: ١١،  ١٢: ٨،  ٤٧: ٧ مجمـوع الفتـاوى   :  راجع كالمه في   )١(

٢٨: ٣٠، ٣٤٨: ٢٨. 
 .٣٤١، ١٥٨: ١٤، ٣٩٥: ٩، ١٤٩: ٦، ٣١١: ٥ مجموع الفتاوى:  راجع كالمه في)٢(
 .١٨٤ :٤، ٢١٩ :٣، ٢٥٨، ١٤٧، ٨٥ :٢، ٢٦٥ :١ منهاج السنّة:  راجع كالمه في)٣(





 

  

 

 ة عندما أرسل إليه أهل مدينـة حمـا        )ه٦٩٨(ن ابن تيمية عام      مح بدأت
 الصفات التي وصف اهللا تعـالى نفـسه بهـا فـي القـرآن      :السورية يسألونه عن 

  ..الكريم
 ، بالتجـسيم  قـر أ و ، وفيها خالف األشاعرة   ،)الرسالة الحموية ( : فأجابهم بـ 

 . عقائدهوأبطلوا ، وناقشوه في آرائه،فتصدى له العلماء بالمناقضة

  ثمبسبب اعتقاده    )ه٧٠٥(جن في سنة    س فـوق عرشـه     وجـلّ   اهللا عزّ  أن 
  .م بصوت وحرف اهللا يتكلّنأ و،حقيقة

خـرج  أُ أن إلـى  )ه٧٠٧( في عام  ثانيةحبس حتّى ق عليهضيثم أُخرج و 
؛  أمير عرب الفضل في بادية الشام،طائيمن السجن بشفاعة مهنا بن عيسى ال

 فكتـب عليـه محـضر      ، وتباحث مـع بعـض الفقهـاء       ، قلعة دمشق  إلىحضر  فأُ
  :هه بما نصّ ووجد خطّبأخطائه،الستتابته واعترافه 

<  صفة مـن صـفات ذاتـه    هو  و، القرآن معنى قائم بذات اهللا     أنا أعتقد أن
ُمحــٰن  َّالـر{ : قولـه   وأن ، وليس بحرف وال صوت    ،غير مخلوق هو   و ،القديمة َ ْ

ْعىل العر َ ْ َ ٰش استوى َ َ َ ْ  بل ال يعلمه ، وال أعلم كنه المراد به، ليس على ظاهره)١(}ِ
                                                        

 .٥: طهسورة ) ١(
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ثـم  ، <كتبه أحمد بـن تيميـة   . والقول في النزول كالقول في االستواء  ،هللا إالّ
 وشهد عليه بـذلك جمـع      ، ينافي ذلك مختاراً   مماه تاب    عليه جماعة أنّ   دشِهأُ

  .ماء وغيرهممن العل
 ؛ مخالفـة مـنهج علمـاء عـصره        إلى  ثانية  خرج من السجن عاد    أنوبعد  

  أُكّـد ثـم اإلسكندرية،  إلى فنقل ،’األكرم النبي بحرمة االستغاثة ب فأفتى
في لعة دمشق قبواعتقل  ،  )ه٧١٩( عام   نشهر رمضا في  اإلفتاء  عليه المنع من    

 النبـي  زيـارة    إلـى ل   الرحـا   بسبب فتـواه بمنـع شـد       ؛)ه٧٢٦(شهر شعبان عام    
  .)١()ه٧٢٨( مات في الحبس سنة أن إلى فلم يزل مسجوناً ،’األكرم

  

                                                        
: ١ة الدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـ     ، ١٥: ٧ الوافي بالوفيات :  تفصيل ذلك في   انظر )١(

ذيل طبقـات   ،٤٥: ١٤البداية والنهاية البن كثير ، ٤٩٥: ١ البشر   أخبارالمختصر في   ،  ١٧١
 فـي فنـون   اإلربية نها، ٦٩ :١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع    ،  ٣٤٣ :١الحنابلة
 .٩٥: ١تحفة النظّار في غرائب األمصار ، ٨٥: ٣٢ األدب



 

  

 

نّة   كثير من    ردأتباع المنهج الـسلفي علـى       وجماعة من    ،أعالم أهل الس
 ىحتّـ  ؛ هـذه  أيامنـا  إلـى  منـذ عـصره      ،ة وناقشوا معظم آرائه الشاذّ    ،ابن تيمية 

ومخالفـة   بتـداع همـه باال  منهم من اتّ  ف ..وتفسيقه  تكفيره إلى بهم األمر وصل  
 والجهـل بـالعمى   ومـنهم مـن وصـفه       ،والتلبيس والمراوغة والمكراإلجماع  

 غيـر ذلـك    إلـى .. الخلل في العقل إليه ومنهم من نسب     ،والخذالن اللضوال
   . نأتي ببعضه نموذجاً الذي الكثيرمن الكالم

 
  .)١()ه٧٠٩( عبد الغني بن يحيي الحراني الحنبلي ، الدين شرف ـ١

ضمن العلماء الـذين عارضـوا ابـن         )ه٨٥٢( ذكره ابن حجر العسقالني   
سـجن ابـن    إلـى   ى ذلـك     فـأد  ، وكتب مع بعض العلماء المخالفين لـه       ،تيمية

  .)٢()ه٧٠٥(تيمية في عام 
                                                        

 له المجد ابن تيميـة، وعيـسى الخيـاط، وعثمـان بـن أحمـد،       أجاز: ابن حجر العسقالنيفيه قال  ) ١(
   .في معجميهما  وذكراه، وابن رافع، والبرزالي،وغيرهم، روى عنه أبوحيان
 .٢٣٦ :١امنة الدرر الكامنة في أعيان المائة الث

 .١٤٧ :١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ٢(
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  .)١()ه٧٩٥( عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ،زين الدينـ ٢
كان الشيخ زين الدين بـن     >: فيه) ه٨٢٩( صني الشافعي بكر الحِ أبو  قال  

 وكان يقول بـأعلى  ، وله عليه الرد  ، تيمية  ممن يعتقد كفر ابن    رجب الحنبلي 
  .)٢(< يعني في تكفيره،بكيمعذور الس>: صوته في بعض المجالس

  .)٣()ه١٠٦٩(مد بن عمر الخفاجي الحنبلي  بن محأحمد ، شهاب الدينـ٣
  ـة بـش   على ابـن ت  قال في الردلة زيـارة قبـر   أن مـس أيمي األكـرم النبـي ’ :

 ،نة سـ  ]مرة كلّ  [ة مستحب ،ة مأثورة نّس) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    ( هزيارة قبر >
 الـذي دعـا  هـو   هذا الحديث أن واعلم ،...وال عبرة بمن خالف فيها كابن تيمية  

ف فيهـا   وصنّ،روه بها التي كفّ؛ مقالته الشنيعةىابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إل     
منعه من زيارة قبـر  : وهي؛فاً مستقالًبكي مصنّ الس  وآلـه [اهللا عليـه  صـلّى  ( النبـي [

ينبغـي    جانب التوحيـد بخرافـات ال  ىنّه حمأم  توه،...إليه وشد الرحال    )وسلّم
                                                        

، وقـال ابـن حجـر    < الـواعظ ، الفقيـه ، المحـدث ، الحـافظ ،هـو اإلمـام  >: قال الـسيوطي فيـه   ) ١(
، < علـى معانيـه     واطالعـاً   وطرقـاً   وعلـالً  مهر في فنون الحديث أسماء ورجاالً     >: العسقالني

   .<الفرق عليهاجتمعت >: وقال ابن العماد الحنبلي
 .٢٣ الطبقة ١١٤ :طبقات الحفاظ

)٢ (ددفع شبه من شب٤٠١ :ه وتمر. 

)٣ ( ي فيه قال المحب :<             قـه  صـاحب التـصانيف الـسائرة، وأحـد أفـراد الـدنيا المجمـع علـى تفو
د فـي التقريـر    من رأيناه أو سمعنا به ممن أدرك وقتـه معترفـون لـه بـالتفر      وكلّ... وبراعته

   .<عى ذلك، وليس فيهم من يلحق شأنه وال يدإلنشاءاوالتحرير وحسن 
 .٢٧٢ :١ريحانة األدباء ،٣٣١ :١خالصة األثر 



ّأهل السنة امءعل موقف/ ّالفصل األول  ٦٥.........................ّ ابن تيميةمن ُ

  .)١(< عن فاضل فضالً،عاقلتصدر عن   الهافإنّ ،ذكرها
  ة بحديث   ا وقال في ردال >:)٢(<تجعلوا قبري عيداً   ال>: ستدالل ابن تيمي 

ةإ ف،...ة فيهحج٣(<نّه نزعة شيطاني(.  

 
  .)٤()ه٧١٠( بن إبراهيم السروجي الحنفيأحمد ،العباسأبو  ،الدين شمس ـ ٤

                                                        

 .١٧: ٥نسيم الرياض ) ١(
   .، وغيرهما٤٥٣: ١أبوداود في سننه و، ٣٦٧: ٢أخرجه أحمد في مسنده ) ٢(

صـحيح   و،٩٥:  غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحـرام  : في األلبانيحه  صح
  .٣٨٣: ١ أبي داود باختصار السند سنن

 :قال القاضـي عيـاض وابـن حجـر        >: ٥٠٢: ٣قال الخفاجي في نسيم الرياض       :أقول
، <- أي القبـور   - بل أكثروا من زيارتهـا       ،ةخذوها كالعيد في العام مر    المراد ال تتّ  

خذوا بيتي عيـداً ال تتّ>: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (د ذلك ما ورد من قوله     ويؤي، 
  .< صالتكم تبلغنيوا علي فإن وصلّ،وال تتخذوا بيوتكم قبوراً

رواه >: ٥٠٢: ٣قـال القـاري فـي شـرح الـشفا           و،  ١٣١: ١٢ في مسنده    ىأبويعلرواه  
  .<يعلى بسند حسنأبو

  .< وهو ضعيف،فيه عبد اهللا بن نافع>: ٢٤٧: ٢قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
، سـوى عبـد اهللا بـن نـافع       عنـدهم   رجاله ثقات  ن أل ؛اته حسن لذ  اإلسناد هذا   :تقل

 ،ة مدنيـة ه فقيه مدني، والحديث سنّ    ، ولكنّ يخطئهو صدوق   ف ،الصائغ المخزومي 
ـ           إليه حتاجي والفقيه ه فـي هـذا     ؤ في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه، فينتفـي خط

  .  علماء أهل السنّةبه الحديث حسب ما يلتزم
 . بشان عبد اهللا بن نافع١٩٩ : الصارم المنكي:د الهادي في ابن عبمللمزيد راجع كال

 .١١٣ : ٥نسيم الرياض ) ٣(
 صاحب التصانيف المفيدة، كان ،اإلمام األوحد القاضي، شيخ المذهب   >: قال الذهبي فيه  ) ٤(
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 وله ى،كان بارعاً في علوم شتّ>:  فيه)ه٨٧٤(  بن تغري برديقال يوسف
  .)١(< ابن تيمية في علم الكالمىاعتراضات عل

 ، ابن تيمية  ى الرد عل  :من تصنيفاته >: )ه٨٥٢( وقال ابن حجر العسقالني   
  .)٢(< صحيح البحث،ب متأد،فيه منصفهو و

 .)٣()ه٨٤١( عالء الدين البخاري الحنفي ،محمد بن محمدـ ٥

 التـي   ؛كان يسأل عن مقاالت ابـن تيميـة       >: فيه) ه١٢٥٠ (قال الشوكاني 
 أن اسـتحكم  ى إلـ ، وينفـر عنـه قلبـه   ، فيجيب بما ظهر له من الخطأ ،انفرد بها 

 مـن   ثـم صـار يـصرح فـي مجلـسه أن     ، ثم تكفيره،ذلك عليه فصرح بتبديعه   
  .)٤(<...كافربهذا اإلطالق هو نّه شيخ اإلسالم فأ  ابن تيميةىأطلق عل
  .)٥()ه١٠١٤(بن سلطان محمد القاري الهروي الحنفي ا المالّ عليـ ٦

                                                                                                                                   
  

   .<، كثير المحاسن وقوراًة على ذلك، كان نبيالًأحد الفقهاء األذكياء، وتواليفه دالّ
 .٣٧ :١ والمستوفي بعد الوافي المنهل الصافي

 .٢١٣ :٩النجوم الزاهرة ) ١(
 .٤٢ :رفع اإلصر عن قضاة مصر) ٢(
 علـى ابـن    كان إمام عـصره، لـه رسـالة فـي الـرد     : قال ابن طولون ..من كبار فقهاء الحنفية   ) ٣(

نزهة النظر في كشف حقيقة ] له[دين، و فاضحة الملحدين وناصحة الموح:اها سم؛عربي
  .  والخبراإلنشاء

شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن       ،٩:٢٥٧ القـرن التاسـع      ألهلالضوء الالمع   :  ترجمته في  انظر
 .٣٥١: ٩ ذهب

 .٢٧٥ :٩ القرن التاسع ألهلالضوء الالمع ) ٤(
ه امـتحن  لكنّـ ...  والمتضلع مـن الـسنّة النبويـة   ، الجامع للعلوم النقلية والعقلية:قال العصامي ) ٥(
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 النبي حيث حرم السفر لزيارة ؛قد فرط ابن تيمية من الحنابلةو ،...>: قال
  .)١(<...)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى(

 وقد أفرط ابن تيميـة مـن الحنابلـة حيـث حـرم الـسفر          ،...>:  أيضاً وقال
كـون  ] إن [،... كمـا أفـرط غيـره      ،)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيارة  لزي

 ولعلّ ، وجاحده محكوم عليه بالكفر،معلوم من الدين بالضرورة الزيارة قربة
ن تحـريم مـا    أل؛ الـصواب ى أقـرب إلـ  ]الحكم بكفر ابـن تيميـة     : أي [الثاني

فـق  تحريم المبـاح المتّ   ه فوق   ألنّ؛  علماء فيه باالستحباب يكون كفراً    أجمع ال 
  .)٢(<عليه في هذا الباب

 .)٣()ه١٣٠٤( اللكنوي الحنفي عبد الحي  محمد،الحسناتأبو ـ ٧

  ـة   قال في الردمـسألة زيـارة خيـر األنـام عليـه الـصالة       >:  علـى ابـن تيمي
م السفر لزيارة قبر  فانّه يحر؛ كالم ابن تيمية فيها من أفاحش الكالم،والسالم

                                                                                                                                   
  

 واعترض على اإلمام مالك فـي إرسـال     ،ما الشافعي وأصحابه  مة السي باالعتراض على األئ  
ن مـا يخـالف    المجتهد شأنه أن يبـي   نإ ف ،منزلته  هذا دليل على علو    : قال الشوكاني  ..يديه

  .  أو حقيراً سواء كان قائله عظيماً،األدلة الصحيحة ويعترضه
 .٤٤٥: ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

 .١٥٢ :٢ الشفا شرح) ١(
 .١٧٧ :شواهد الحق) ٢(
قين المنصفين، والمحدث، الفقيـه،     فخر المتأخرين، ونادرة المحقّ   : دريسيقال الكتاني اإل  ) ٣(

  . اثة، النقادةار، البحم، المؤرخ، النظّاألصولي، المنطقي، المتكلّ
 .٢١٧ :١٢الرسالة المستطرفة 
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م نفـس زيـارة     ويحر ، ويجعله معصية  ،)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (الرسول
  .)١(<اًالقبر النبوي أيض

  .)٢()ه١٣٢٠( محمد عبد الرحمن السلهتي الهندي الفاروقي الحنفيـ ٨
شـيخ  هـو    بل   ،شيخ اإلسالم  هون، وما   كبير الوهابيي هو   ابن تيمية >: قال

هم الفاسـدة، وفـي الحقيقـة    أول من تكلّم بجملة عقائدهو  و ،البدعة واآلثام 
 ىة، ثم خملت تذكرته وعقائده بين الناس إلث لهذه الفرقة الضالّحِدالمهو 

 ..سنة سبعمائة وست وأربعين من ميالد خير البشر عليه التحية والثناء

ببالد العرب  ظهر  فبعد ذلك السنة في عهد السلطان محمود خان الثاني          
وأظهر العقائد الفاسدة التي كانت قـد  ، اب بمحمد بن عبد الوه   ىرجل يدع 

بالد اإلسالم واسـتحدث     في   ماتت واندرست بموت ابن تيمية مقيداً مغلوالً      
وكان   وسموا الوهابية باسم كبيرهم محمد بن عبد الوهاب،،...اًشرعاً جديد

 ،اج قد سولت له نفسه، فكـان يقلـق الحجـ          ،ابن السعود كبير الوهابية ملحداً    
 وشـتّت  ، ومـن ذلـك الزمـان زقّـت جمعهـم         ،... ويقطع الطرق  ،ادويزعج العب 

 وسموا بأهل الحديث، وال يليق لهم ما لقبوا بـه،  ،قوا في البالد  وتفر ،شملهم
  .)٣(<...بل هم أهل البدعة والضاللة

                                                        
 .١٧٣ :سعادة الدارين في الرد علي الفرقتين) ١(
  .  بن عبد العزيز الدهلويأفضلمن تالميذ الشيخ عبد القادر محمد اسحق بن محمد ) ٢(

 .١١:  الفجارىسيف األبرار المسلول عل
 .١١ :ار الفجىسيف األبرار المسلول عل) ٣(



ّأهل السنة امءعل موقف/ ّالفصل األول  ٦٩.........................ّ ابن تيميةمن ُ

  الحنفـي  شاه فضل الرسول القادري البدايوني الهندي العثمـاني       ـ  ٩
 .)١()ه١٣٣٠(

 : ضالله وحبـسه، ونـودي     ىجمع علماء عصره عل   أ ابن تيمية،    الشقي>: قال
  .)٢(< عقيدة ابن تيمية حلّ ماله ودمهىمن كان عل

 .)٣()ه١٣٤٠(لوي الهندي الحنفي القادري أحمد رضا خان البريـ ١٠

  .)٤(< ابن تيمية كان يهذي جزافاًنإ>: قال في ابن تيمية
  .)٥(<ابن تيمية كان فاسد المذهب>:  أيضاًوقال

 .)٦()ه١٣٤٦( السهارنفوري الحنفي أحمد خليلـ ١١
                                                        

  كان رجـالً ، الرسولأعداء والسيف المسلول على ، تاج الفحول:قال محمد مجيد السعيد ) ١(
   . يقتدى بهأنموذجاً ، بالزهد والورع وموصوفاً، والتقوىباإليمان مملوء

مـة  حمد رضا خان الحنفي القادري البريلـوي فـي مـدح العالّ      أ لإلمامقصيدتان رائعتان   : راجع
 .١:فضل الرسول البدايوني

 .٤٢ : أعداء األبرارىسيف الجبار المسلول عل) ٢(
ى العلـوم والفنـون،    شـتّ ير فـ  رزق التبحـ ،ه كان عالماًإنّ>:  اللكهنوى يقال الشيخ عبد الح   ) ٣(

 الحنفـي ا علمـه بالفقـه    التأليف، أمفيال، وفكره عميق  إلى الغاية، قلمه سي االطالعواسع  
   .<... إحاطته بهفي يشبهه أو يقاربه اًفال نعرف له ند

  شـبه القـارة  فـي  مجال العقيـدة اإلسـالمية   ي وجهوده ف ياإلمام أحمد رضا خان القادر    : راجع
 .م٢٠٠٦، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، سيد محمد جالل الدين، ٧٤ :الهندية

 .١٩٨ :الفتاوى الرضوية) ٤(
 .١٩٩ :المصدر السابق) ٥(
أخـذ عـن يعقـوب النـانوتوي، ومحمـد مظهـر النـانوتوي، والحـسن          ..عالم من أهل الهند  ) ٦(

 البرهـانوي، وأحمـد     ومالسهارنفوري، ورشيد الكنكـوهي، وأحمـد دحـالن، وعبـد القيـ           
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د الكائنـات عليـه أفـضل        سـي  ى ما قولكم في شد الرحال إلـ       : عنه سئل
  ؟ آله وأصحابهى وعل،الصلوات والتحيات

هـل ينـوي     .. أكـابركم وللزائـر    ىأي األمرين أحب إليكم وأفضل لـد      
، وقـد  ينوي المسجد أيضاًأو  ،-عليه السالم -وقت االرتحال للزيارة زيارته    

  ؟ المدينة ال ينوي إالّ المسجد النبويى المسافر إلنإ :قال الوهابية
 - روحي فداه -د المرسلين عندنا وعند مشايخنا زيارة قبر سي    :فأجاب
نجح لنيل الـدرجات، بـل قريبـة مـن        أو،  ثوبات وأهم الم  ،باترمن أعظم القُ  
مـوال، وينـوي     وبذل المهـج واأل    ،ن كان حصوله بشد الرحال    إالواجبات، و 

 .. زيارته عليه ألف ألف تحية وسالماالرتحالوقت 

 وغيره من البقاع    ،)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (ينوي معها زيارة مسجده   و
 أن ])ه٨٦١( [مـة الهمـام ابـن الهمـام    الّ ما قـال الع   ى بل األول  ،والمشاهد الشريفة 

صل لـه إذا قـدم زيـارة       يحـ   ثـم  ،يجرد النية لزيـارة قبـره عليـه الـصالة والـسالم           
 ..)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (إجاللهو ظيمهن في ذلك زيادة تعالمسجد أل

 زائراً ال تحمله    جاءنيمن  (): وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (ويوافقه قوله 
                                                                                                                                   

  
عبـد اهللا   و محمد يحيى الكاندهلوي،   :وممن أخذ عنه  .. البرزنجي، وعبد الغني المجددي   

محمـد إليـاس الكانـدهلوي،    وفخر الـدين غـازي،   وعاشق إلهي الميرتهي،  و الكنكوهي،
 ..ودفن في البقيع ي في المدينة،توفّ.. محمد حسين الحبشيوفيض الحسن الكنكوهي، و
  ).المجهود في حل أبي داودبذل  (:له

 .٢١: الديوبندية:  ترجمته فيانظر
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     وكـذا نقـل    ،) أن أكون شفيعاً له يوم القيامة حاجة إالّ زيارتي كان حقاً علي
هو فرز الزيارة عن الحج، و    أنّه  أ ])ه٨٩٨( [ الجامي عن العارف السامي المالّ   

  .)١(<... مذهب المحبينىقرب إلأ
عنـدنا وعنـد مـشايخنا يجـوز        >:  ابـن تيميـة     فـي رد   قال الـسهارنفوري  و
ل في الدعوات باألنبياء والصالحينالتوس،يقين  من األولياء والشهداء والصد

ل إليك بفـالن  للّهم إنّي أتوسا :ن يقول في دعائه أ ب ؛في حياتهم وبعد وفاتهم   
 كمـا صـرح بـه شـيخنا     ، غيـر ذلـك  ى إل، وتقضي حاجتي  ،أن تجيب دعوتي  

 .)٢(<...])ه١٢٦٢([ وموالنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي

] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى  (عندنا وعند مـشايخنا، حـضرة الرسـالة       >: وقال
يف، وهي مختصة  وحياته دنيوية من غير تكل   ، في قبره الشريف   حي) وسلّم

ــه ــه  صــلّى (ب ــه[اهللا علي ــيهم   ،)وســلّم] وآل ــاء صــلوات اهللا عل ــع األنبي وبجمي
 ال برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين، بل جميع الناس، كما  ،والشهداء

أنبـاء األذكيـاء بحيـاة       (:فـي رسـالته   ] )ه٩١١([نصّ عليـه العالمـة الـسيوطي        
 حياة األنبيـاء  ]:)ه٧٥٦( [بكين السقال الشيخ تقي الدي   (: ، حيث قال  )األنبياء

م  عليـه الـسال  ىهم في الدنيا، ويشهد له صالة موس    الشهداء في القبر كحيات   و
 .)٣(<...)ن الصالة تستدعي جسداً حياًإفي قبره؛ ف

                                                        
  .٨٢ :عقائد أهل السنّة والجماعة) ١(
  .٨٦ :المصدر السابق) ٢(
  .٨٩ :المصدر السابق) ٣(
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اهللا عليـه   صـلّى  ( ذكر الوالدة الشريفة لسيدنا رسول اهللا  إن>:  أيضاً وقال
ات خاليـة عـن وظـائف العبـادات      في أوقـ  ،بروايات صحيحة ) وسلّم] وآله[

ات لم تكن مخالفة عـن طريقـة الـصحابة وأهـل القـرون              يفيكب و ،الواجبات
 التـي لـم تكـن موهمـة بالـشرك           ؛ المشهود لها بالخير وباالعتقـادات     ؛الثالثة

 التـي هـي   ؛ وباآلداب التـي لـم تكـن مخالفـة عـن سـيرة الـصحابة             ،والبدعة
 وفـي   ،)١(<أنـا عليـه وأصـحابي     >: )موسلّ] وآله[اهللا عليه    صلّى (مصداق قوله 

 .)٢(<...مجالس خالية عن المنكرات الشرعية، موجب للخير والبركة

 ،...>: ابوقال في إجابته على سؤال بشـأن أتباع محمـد بـن عبـد الوهـ            
    د بن عبد الوهالحـرمين ىوتغلبوا علـ  اب الذين خرجوا من نجد أتباع محم ، 

  وأن ،هـم هـم المـسلمون     نّهم اعتقدوا أنّ  وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لك    
                                                        

 علــى مــستدركال، ٦١: ١، مــشكاة المــصابيح ٢١٣: ١، شــرح الــسنّة ٢٦: ٥ســنن الترمــذي ) ١(
  .١٢٨: ١ الصحيحين

 ـ   في باب تعيين الفرقة الناجيـة ستدلّون بهالذي ي ـ  ذا الحديثالظاهر كون ه: أقول
 الوثـوق   إمكانيـة ويزيل    يمنع تواتره المعنوي    الضطراب مضامينه بحد   ؛موضوعاً

   .ة المعتبرة الكثيرة من الكتاب والسنّة المعارضة لهدلّبه، مع وجود األ
 يوجـب  ألنّـه ، داقاًموم مص بهذا العال يصح اإللزام :نقولف ،ة تنزالً  الصح ترض فُ وإن

 الشرعية  األحكامفي   لوضوح اختالف الصحابة     ، باالختالف عمالً  لألمر ؛التناقض
ـ إ حال ف صغيرة وكبيرة، وعلى أي   في كلّ ا   وبعده ،’ النبي أيامفي    يـدل ه ال نّ

ا يعتقده القوم  غير ذلك مم  أو   ،تهم بشكل مطلق  حجية سنّ ، أو   جميعهم على عدالة 
 .إجماعاً ’النجاة باتّباعه الختصاص ؛فيهم

 .١٢٥: عقائد أهل السنّة والجماعة) ٢(
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 وقتـل  ، واسـتباحوا بـذلك قتـل أهـل الـسنّة     ،من خالف اعتقـادهم مـشركون    
  .)١(<... كسر اهللا شوكتهمحتّى ،همائعلم

  .)٢()ه١٣٥٤(خيت المطيعي الحنفي محمد بـ ١٢
 ولما أن تظاهر قوم في هذا العصر بتقليد ابن تيمية في عقائده    ،...>: قال

ة، واستعانوا على ة والخاصّ  وبثّها بين العام   ، وتعضيد أقواله الفاسدة   ،سدةالكا
   ة ىذلك بطبع كتابه المسمى ونشره، وقد اشـتمل هـذا الكتـاب علـ          بالواسطي 

 مخالفــاً فــي ذلــك الكتــاب والــسنّة وجماعــة ،كثيـر ممــا ابتدعــه ابــن تيميــة 
  .)٣(<المسلمين، فأيقظوا فتنة كانت نائمة

قد ابتـدع   و ؛ بالواسطية ى كتابه المسم  ]ابن تيمية  [فألّ>:  أيضاً قالو
 ، والـسنّة الـصريحة   ، وخـالف فيـه الكتـاب      ،ما خرق به إجماع المسلمين    

 علم، فكان   ى اهللا عل  ه وأضلّ والسلف الصالح، واسترسل مع عقله الفاسد،     
منكـر مـن   هـو  مـا  ، وإنّبـالحق هـو   وما   ، ما قاله حق   أن هواه، ظنّاً منه     إلهه
 .)٤(<زورالل القو

                                                        
 . ٩٩ :المصدر السابق) ١(
تتلمـذ علـى كبـار الـشيوخ فـي        .. ، ومـن كبـار فقهائهـا       ه١٣٣٣مفتي الديار المصرية عام     ) ٢(

 وجمال ،الدمنهوري، والمهدي، والشربيني، والملواني، والرفاعي: األزهر وخارجه، أمثال
   ).ةإرشاد اُألمة إلى أحكام أهل الذم(: له..  وحسن الطويل،فغانيالدين األ

 .١٢: محمد بخيت المطيعي الفقيه األصولي المفتي:  ترجمته فيانظر
 .١٣ :تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد) ٣(
 .٩ :المصدر السابق) ٤(
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عوه، بـل    ففـسقوه وبـد    ، عليه أهل عصره    تماال ،...>: قال في ابن تيمية   و
  .)١(<...كفّره كثير منهم

 .)٢()ه١٣٦٧(نعيم الدين المرادآبادي البريلوي الحنفي ـ ١٣

 .)٣(<فسد نظم الشريعةأتيمية   ابن إن>: قال في ابن تيمية

قول ابـن حجـر الهيتمـي       أر و وكر ـة     ])ه٩٧٤( [قرفـي الفتـاوى الحديثي 
 ،صـمه أ و، وأعماه،ه وأضلّ،ابن تيمية عبد خذله اهللا    >:  قال إذ ؛بشأن ابن تيمية  

  .)٤(< وجاهل غال، ضالّ ومضلّ،ه مبتدعنّإ و،هوأذلّ
 .)٥()ه١٣٧١(محمد زاهد الكوثري الحنفي ـ ١٤

                                                        
 .١٠ :المصدر السابق) ١(
)٢ ( ة،صــاحب المدرســة التــي ســمــة:ااهمــن كبــار البريلويب بــصدر  ويلقّــ، الجامعــة النعيمي

  .  الكلمة العليا في عقيدة علم الغيب:األفاضل، ومن كتبه
 dawateislami.net.: ترجمته فيانظر

  .٦١١ :٢ دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٣(
 .٦١١ :٢ المصدر السابق) ٤(
 ،دار الخالفـة العثمانيـة   للمشيخة اإلسالمية فـي   وعيِّن وكيالً، جامع الفاتح باآلستانة ترأس) ٥(

 ألهـل  كان مرِجعاً.. اسطنبول م في ١٩٠٨كان من مؤسِّسي جمعية التعاون الشركسية عام   
     ة في المراجع والمكتبات العامجنّة في الحديث الشريف وِرجاله، وحفي ،ةة والخاصّالس 

 جمـع  ؛)ريمقـاالت الكـوث  : (طبعـت باسـم   له نحـو مائـة مقالـة   .. العالم العربي واإلسالمي 
جمعهـا  >: قال الزركلـي : أقول( .بعضها الشيخ عبد اهللا بن عثمان الحمصي الجركـسي      

غير صحيحكالمه و.. <د أحمد خيريالسي(.  
 .٢٠٥: ، وتشنيف األسماع١٢٩: ٦األعالم : ترجمته فيانظر
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 ابـن   ضر مـن  أهو  قلنا لم يبل اإلسالم في األدوار األخيرة بمن          ول ،...>: قال
سهل متسامح مع هو  لَما كنّا مبالغين في ذلك، و،تيمية في تفريق كلمة المسلمين

 فاكتسب بذلك ،ف تحريفاً لفظياًها لم تحرنّإ : يقول عن كتبهم،اليهود والنصارى
ما سي  فرق المسلمين ال   ىشديد غليظ الحمالت عل   إنّه   ،...إطراء المستشرقين له  

 بلغ أن إلى -  منهاجه في رالمطه ابن على هرد في يميةت ابن ةشد ولوال ،...الشيعة
 في تراه الذي الوجه على وجهه اهللا مكر طالب أبي بن لعلي يتعرض أن األمر به

 تـوهين  مـع  ،الخـوارج  أقحـاح  مـن  كثيـر  يأبـاه  بطريـق  منه، الثالث الجزء لأوائ
 .)١(<...الغالة دولة قامت لما -  السبيل هذا في دةالجي األحاديث

 .)٢(< وزندقته، وتبديعه، تضليلهى علفاقاالتّوقع >:  ابن تيمية بشأنوقال

 .)٣(< اإلسالم سالمى فعل،إن كان ابن تيمية ال يزال شيخ اإلسالم>: وقال

 وعلـى  ، واستمر علـى مـشايعته  ،... ومن أحاط علماً بما نقلناه  ،...>: وقال
 .)٤(< فعليه مقت اهللا وغضبه،عده شيخ اإلسالم

 أن ابتدع إنكـار  ى إل،ل والزيارة التوسى عمل اُألمة عل ىقد جر > :وقال
  .)٥(<...ذلك الحراني

                                                        
 .٢٦٨ :اإلشفاق) ١(
 .٨١ :تبديد الظالم) ٢(
 .٨٩ :اإلشفاق) ٣(
 .١١٨ :تبديد الظالم) ٤(
 .٤٦٨ :كوثريالمقاالت ) ٥(
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اني الشيخ محمد العربي التب    ( الحنفي بن مرزوق احامد  أبو  ـ  ١٥
 .)١())ه١٣٩٠(

 سواء أقـام الـدليل   ،نّه مسارع في تكفير من خالفه   إ>: الحراني بشأن   قال
 رأيـه  ىأن كلّ من خالفـه ولـم ينقـد إلـ      و ، التكفير أم لم يقم عليه دليل      ىعل

  .)٢(< التكفير والتشهير والتحقيرىوقوله ماله إل
اهللا عليـه    صـلّى  ( كـلّ مـا فيـه إجاللـه        قد اعتقـدوا أن   >: هوقال في أتباع  

 فـسجلوه  ، وعبادة لـه مـن قائلـه     ، شرك : فهو ،فعلأو   ، من قول  )وسلّم] وآله[
] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (منـه هـم موتـورون    أنفسهم للعالم اإلسـالمي أنّ    ىعل

اهللا عليه  صلّى (هم ما فيه انتهاك حرمته     ويسر ، يسوءهم ما فيه توقيره    ،)وسلّم
  .)٣(<)وسلّم] وآله[

 
 اهللا االسـكندري المـالكي        محمد بن عطـاء      بن  حمدأ ، الدين  تاجـ  ١٦

 .)٤()ه٧٠٩(
                                                        

)١ (من هذا المجلّد٥٢: ت ترجمته في الصفحةمر . 
 .١٣٣ :المقاالت السنية ،١٣٢ :شفاء السقام ،٢٥٤: براءة األشعريين من عقائد المخالفين) ٢(
)٣ (التوس١١٣: ’ل بالنبي. 
)٤ ( ابن المبلق السكندري:ه فقيهاً، أخذ عنه الكثير مثل   نشأ كجد ،قال أحمد . لسبكي الدين ا وتقي

 وقال .. وغير ذلك، وأصول، ونحو، وفقه، وحديث، تفسير: من؛ كان جامعاً ألنواع العلوم:زروق
  .  كانت له جاللة عظيمة، ووقع في النفوس، ومشاركة في الفضائل:الذهبي

 .٢٠: ٦شذرات الذهب في أخبار من ذهب :  ترجمته فيانظر
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 الدين  الشيخ تقيىكان من كبار القائمين عل>:  فيه)ه٧٤٨( قال الذهبي
  .)١(<ابن تيمية
 .)٢()ه٧٣٤(اليمن اللخمي الفاكهي المالكي  بن أبي اعمر ـ ١٧

 علـى    فـي الـرد    ) منكر الزيارة  ىالتحفة المختارة في الرد عل     (:له كتاب 
  .)٣(ابن تيمية
خنـائي  ي اإل بكر بن عيـسي الـسعد   أبيبن ا محمد ،الدين    تقي ـ١٨

 .)٤()ه٧٥٠(المالكي 

                                                        
 .١٢٧: معجم الشيوخ) ١(
وقـال  ..  الـشيخ، اإلمـام، ذوالفنـون    :وقـال ابـن كثيـر     .. اإلمام، النحوي،المتقن  :قال الذهبي ) ٢(

وقـال ابـن الجـزري مثـل     ..  كان شيخاً، فقيهاً، مالكياً، نحوياً، لـه ديانـة وتـصون     :الصفدي
نـاً فـي الحـديث، والفقـه،      كـان فقيهـاً، فاضـالً، متفنّ      :وقـال ابـن فرحـون     .. كالم الصفدي 

  . واألدب والعربية، واألصول،
 :٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،٦٤٤ :٣أعيان العصر وأعوان النصر    : ترجمته في  انظر

 .٩٦ :٦شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ،٢٠٩
 .١٣٦ :السلفية الوهابية) ٣(
الرد على  (:ة تصانيف، انتقد ابن تيمية أحدها في كتابهله عد.. قاضي قضاة المالكية بمصر) ٤(

 سـليم  ، صـادقاً ،راً خي ، صالحاً ، فاضالً ،كان فقيهاً أنّه  : قيل فيه ..  في زيارة القبور   )نائياألخ
  .سمع من ابن عساكر بمكة الصدر،

 يكون ابن عساكر هذا هو صاحب تأريخ دمشق كما زعم البعض،            أن  لم يصح  :أقول
   .. وسبع سنواتبمائةم الوفاة عن والدة صاحب الترجمة ه متقدألنّ
اشتغل بالفقه على مذهب   : خيارهم، وقال ابن حجر   أكان من عدول القضاة و    :  فرحون قال ابن 

  . زم وتميوتقد... مالك
 .٢٧: ٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،٢٤٧: ١٠ النجوم الزاهرة : ترجمته فيانظر
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  مـن ينكـر الزيـارة   ى فـي الـرد علـ   ..المقالة المرضـية ( : باسم كتاباً فألّ
  .)١( فيه على ابن تيمية  رد؛)المحمدية

 الشيخ ابـن    ىكان كثير الحطّ عل   >: فيه )ه٨٥٢(قال ابن حجر العسقالني   
 طريقة الـشيخ    ى وكان عل  ؛الذي عزّر الشهاب ابن مري    هو   و ،وأتباعه ،تيمية
٢(< الدينتقي(. 

حدث في أحدث ابن تيمية ما أ لما  ،...> : ابن تيمية  خنائي في رد  قال اإل 
 كـان   أن ونقض من دعائم اإلسالم األركـان والمعاقـد، بعـد            ، العقائد أصول

 الجنة، فخرج ى إل الحق هاٍدى إلنّه داٍعأتبعية الكتاب والسنّة، مظهراً مستتراً ب
  .)٣(<، وشذّ عن جماعة المسلمين بمخالفة اإلجماعاالبتداعإلى عن اإلتّباع 

  .)٤()ه٧٧٦( المالكي إسحاق خليل بن ،ضياء الدينـ ١٩

   ـة    قال فـي ردـ  ،...>:  ابـن تيمياهللا عليـه  صـلّى  (لى بجاهـه اسأل اهللا تعـ    وي 
                                                        

 .١٣٦ :السلفية الوهابية) ١(
 .٣٥٣: عن قضاة مصر رفع اإلصر) ٢(
)٣ (ةة الالدر٣: مضي. 
 سمع من ابـن عبـد الهـادي،     ..ضياء الدين بب  ، ويلقّ ى محمداً  وكان يسم  ، بالجندي يعرف) ٤(

وقرأ على الرشيدي في العربية واألصول، وعلى الشيخ عبد اهللا المنوفي في فقه المالكيـة،   
     وشرع في اإلشغال بعد شيخه وتخر    در ة ج به جماعة، ثموأفتى وأفاد ولـم   ،س بالشيخوني 

 ــةيغيـر زيشــرح مختــصر ابــن الحاجــب فــي ســت  نزهــاً، عفيفــاً،كــان صــيناً، و الجندي ،
   .مجلدات، وله مختصر في الفقه مفيد، نسج فيه على منوال الحاوي

تأريخ  ،٩٢: ١١النجوم الزاهرة  ،١٧٥ :٢ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  ترجمته فيانظر
 .٢٨١ :٣ابن قاضي شهبة 
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 ؛ الـذنوب  وأثقـال  ،محطّ جبـال األوزار   هو  ل به؛ إذ     في التوس  )وسلّم] وآله[
يتعاظمهـا ذنـب، ومـن اعتقـد خـالف         شفاعته وعظمها عند ربه ال    ن بركة   أل

ألم يسمع قوله  .. سريرتهوأضلّ ،المحروم الذي طمس اهللا بصيرته    هو  ذلك ف 
ْوما أر{: ىتعال ََ َّسلنَا من ر َ َِ َسول اال ليطاع بإذن اللـه و ْ َ ُِ َِّ ِّ ْ َِ ِ ٍ َأهنـم إذ ظلمـوا أنفـسلـو ُ ُ ْ َُّ ََّ ََ ِ ْهم ُ ُ

َجاءوك فاستغف َْ َ ْ َُ َوا اللـه واستغفر ُرَ َْ ْ َ َ َ َّ هلم الر َّ ُ ُ َّسول لوجدوا اللـه تواب َ َ َ ََ َُّ َ ُ ًحيام َّ رًاُ   .)٢(<)١(؟}ِ
 .)٣()ه٨٩٩( زروق البرلسي الرشيدي المالكي أحمد ـ٢٠

 السفر لزيـارة  أن ى وقد تجاسر ابن تيمية وادع،...>: ابن تيميةبشأن قال  
م باإلجمـاع   )موسلّ] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيأ و ، محرتقـصر    الـصالة ال   ن

ن سـائر األحاديـث الــواردة فـي فـضل الزيــارة     أفيـه لعـصيان المـسافر بــه، و   
 وتنفر منه الطباع، وقد عاد شـؤم  ، بذلك بما تمجه األسماع   وأطالموضوعة،  

                                                        
 .٦٤ :لنساءا سورة )١(
 .٢١٩ :١٢ شرح المواهب اللدنية) ٢(
، البرنوسـي (  أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى البرنـسي                ، شهاب الدين  ،أبوالفضل) ٣(

 ، الفقيــه، الخالصــة الــصفي، صــاحبنا األود:قــال فيــه ابــن غــازي.. )البرلــسي، البرنوصــي
الفقيه، العالم، اإلمام:قال عنه في نيل االبتهاج و ..ثالمحد ،وقال فـي توشـيح   ..ث المحد 

ــين الــشريعة واألخبــار، صــاحب التــصانيف  ، الــصالح، العــالم، اإلمــام:الــديباج  الجــامع ب
 ، الـولي ،مـة  العالّ،ث المحد، الفقيه، العالم، اإلمام، الشيخ :قال صاحب البستان  و.. المفيدة
 :لوة األنفـاس وقـال عنـه فـي سـ    ..  المحقق، العالم، الشيخ :وقال في دوحة الناشر   .. الصالح
  .  والقطب األكبر، األشهر، العارف، اإلمام،الشيخ

البـستان فـي ذكـر األوليـاء والعلمـاء       ،١٣٨ :١نيل االبتهـاج بتطريـز الـديباج       :  ترجمته في  انظر
سلوة األنفاس ومحادثة األكيـاس بمـن     ،٣٨:توشيح الديباج وحلية االبتهاج    ،٥٥ :بتلمسان

 .١٨٤: ١الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،٢٢٥ :٣قبر من العلماء والصلحاء بفاس أُ
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 أنفـس،  لكلّ كمـال     الجناب األقدس المستحق   ى تجاوز إل  حتّىكالمه عليه   
هة والتجسيم، وأظهر هذا األمر عائه الج مة والكمال باد  وحاول ما ينافي العظ   

ة فـي   وخـالف األئمـ  ، وشاع وذاع ذكره في األصاغر واألكـابر       ، المنابر ىعل
 ، الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة حقيـرة ى واستدرك عل ،مسائل كثيرة 

ة،  علماء اُألمة، وصـار مثلـة بـين العـوام فـضال عـن األئمـ            أعيانفسقط من عين    
ظهــروا عــوار أ و، وزيفــوا حججــه الكاســدة،تعقّــب العلمــاء كلماتــه الفاســدةو

 ماعـة  قـال فـي حقّـه العـز بـن ج           حتّـى  وبينوا قبـائح أوهامـه وغلطاتـه،         ،سقطاته
 .)١(<... وألبسه رداء الخزي وأرداه وأغواه، اهللاهأضلّ إالّ عبدهو  إن: )]ه٧٦٧([

يمـان، مثلـوب بـنقص       مطعون عليـه فـي عقائـد اإل        ،...>: فيه أيضاً وقال  
  .)٢(<... عن العرفانالعقل فضالً

 .)٣()ه١٣٨٠(يق الغماري المالكي  بن محمد الصدأحمد ـ٢١

 ، درجـة المكـابرة   ى بلغت العداوة من ابن تيميـة إلـ        ،...>: قال في ابن تيمية   
                                                        

 .١٥: شواهد الحق) ١(
 .٤٥٣: المصدر السابق) ٢(
مـة، لـه تخـصص وتبريـز وتفـوق فـي حلبـة علـوم         الّفقيـه، ع >:  فيهقال ابن الحاج السلمي ) ٣(

، ومعرفة تراجم الرواة، وطرق الجـرح   وسنداًاظ األقدمين، متناًالحديث على طريقة الحفّ   
 مـن أكبـر المحـدثين    يعـد >:  وقال الشيخ عبد السالم بن عبد القادر بن سـودة          ..يلوالتعد

ه بلغ نّإ>: وقال الشيخ أحمد بن محمد مرسي النقشبندي المصري     .. <اليوم بالديار المغربية  
   .<درجة إمارة المؤمنين في علم الحديث

إسعاف اإلخوان الـراغبين   ،٥٥:سبيل التوفيق في ترجمة عبد اهللا بن الصديق       :  ترجمته في  انظر
 .٣٤: بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين
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 : وجهالة ، ونفاق ، ونذالة ، ولؤم ، ووقاحة ،ح بكلّ جرأة   المحسوس، فصر  وإنكار
 ابـن تيميـة   أضـاف  بـل  ،...أصالً عليه السالم حديث  في فضل علي   نّه لم يصح  أ
نّـه رأس  أ ى ما دلّ عل]^ [ وآل بيته األطهار ذلك من قبيح القول في علي    ىإل

فـي الحـديث    ) وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه     صلّى (النبي لقول   ؛المنافقين في عصره  
 الصحيح المخر       ـ  ال(:  عليـه الـسالم    ج في صحيح مسلم مخاطبـاً لعلـيك إالّ  يحب

 ابن تيمية بذلك أهل عـصره وحكمـوا         ألزمكما  ..) وال يبغضك إالّ منافق    ،مؤمن
من فـي  ؤينطـق بـه مـ    يلزم بالنفاق مع نطقه ـ قبحه اهللا ـ بما ال    وكيف ال،...بنفاقه
حق  العالمين دة نساء  فاطمة سي ] ÷[، اهللا  صـلّى  ( زوجها أخي رسـول اهللا   وحق

: ]÷ [د المؤمنين، فقد قال فـي الـسيدة فاطمـة البتـول           وسي) وسلّم] وآله[عليه  
)ها من المنافقين   فيها ش  إنِومـنْهم مـن يلمـزك يف {:  الـذين وصـفهم اهللا بقولـه       ؛ب َ ُ ِ ِْ َ ُ ََّ

َالصدقات فإن أعطوا منْها ر َ َِّ ُِ ْ َ َْ ُ ِ َضوا وإن مل يعطوا منْهـا إذا هـم يـ َ َ ْ ْ ُ َْ ُ َ َِ ِِ
ْ َّ َسخطونُ ُ َ  ال قـ ..)١(}ْ

  ..)...بكر من ميراث والدهاأبو  إذ لم يعطها ؛فكذلك فعلت هي  : ه ــ لعنة اهللا علي
 عـن    فـضالً  ،هم بهـا مطلـق المـؤمنين       يـتّ  أنيجـوز     هذه المثالـب ال    أمثالو

] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (ة بعد رسول اهللام عن أفضل األُ سادات الصحابة، فضالً  
؛ إذ والحمد هللا ، وقد فعل    يستحق  وجزاه بما  ،، فقبح اهللا ابن تيمية وأخزاه     )وسلّم
قبل عليها أ الضالل، فما    ى بعده، وجعل كتبه هادية إل      مضلّ  كلّ ضالّ  إمامجعله  

  .)٢(<... ضاللة في عصرهإمام بشأنها إالّ وصار ىواعتن حدأ
                                                        

 .٥٨: التوبةسورة ) ١(
)٢ (٥٣ :البرهان الجلي. 
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 .)١()ه١٤١٣(يق الغماري المالكي  بن محمد الصدعبد اهللا ـ٢٢

 كان ميمون النقيبة، سعيد × علياًإن ،...>:  ابن تيمية   الرد على  قال في 
 ،كـان مـشئوماً   نّـه إ :تيميـة فـي منهاجـه عنـه      نقيض مـا قـال ابـن        ىعل،  الحظّ

  وصـي ى علنبئ عما في قلب قائلها من حقدٍ      وتلك كلمة فاجرة، تُ    ..مخذوالً
٢(<وأخيه )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (النبي(.  

 

 .)٣()ه٧١٠( الشافعي ييعقوبالسمح أ بن عالء الدين عليـ ٢٣

  .)٤(< ابن تيميةى عل يحطّ،اًكان شديد>:  فيه)ه٨٥٢( العسقالني قال ابن حجر
                                                        

التحـق بجامعـة   و ،يق الغماري الطنجي، حفظ القرآن والمتـون   محمد الصد  شيخابن ال : هو) ١(
شـرح  ، وطشرح الخرشي، وحاشـية أحمـد بـن الخيـا    : ة شروح منها  عد  وحضر ،القرويين

وأجـازه  ،  من أولـه إلـى كتـاب الـسنّة    ى وجمع الجوامع شرح المحلّ ،البخاري للقسطالني 
   .السيد مهدي العزوزي

 .٩٨: إسعاف اإلخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين
 .٧٧ :سمير الصالحين) ٢(

  ولـف ،د ولـبس دلفـاً  زه ثم ت، وولي مشيخة الحديث بها،سكن الروم>:  فيهقال ابن حجر  ) ٣(
ى  وتـصد ،سخ فاقتـات مـن النَـ   ، وقصد دمشق مـن سـنة بـضع وثمـانين    ،رأسه بمئزر صغير 

 فمـات   وخرج قاصدا للحج  ،راً خي ناً وكان دي  ، على ابن تيمية    يحطّ اً وكان شديد  ،لإلفادة
  . <باللجون

 .٣:٢٩الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
  .٢٩ :٣يان المائة الثامنة الدرر الكامنة في أع) ٤(
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 محمد بن عبد الرحيم األرموي الهندي الـشافعي         ،صفي الدين ـ  ٢٤
  .)١()ه٧١٥(

  .)٢(يةمناظرته مع ابن تيم طبقاته في )ه٧٧١( بكيالستاج الدين ذكر 
  .)٣()ه٧١٦(ي الشافعي  محمد بن عمر بن مكّ،صدر الدينـ ٢٥
 وبهـا  ،له مع ابن تيمية المناظرات الحـسنة      >:  فيه بكي الس  تاج الدين  قال

  .)٤(<...ب من أتباع ابن تيميةحصل عليه التعصّ
كان ينـصب العـداوة للـشيخ تقـي الـدين ابـن             >: )ه٧٧٤(ابن كثير  وقال

  .)٥(<ر من المحافل والمجالستيمية ويناظره في كثي
                                                        

 الكالم، عارفـاً بغوامـضه التـي خفيـت عـن الـسيف         ماً لفن كان قي >:  فيه قال الصفدي ) ١(
ني لقال معرفته ووقع معه في الدرك، أو الّرآه ابن فُورك النفرك، أو الباق    واإلمام، لو 

 قرأ ...، منوالهإمام الحرمين لتأخّر عن مقاِمه، أو الغزالي لما نسج المستصفى إال على  
ل، وقـال   والمحـصّ ،في أصول الديِن على الشيخ صفي الديِن الهندي أكثر األربعين         

  . <كان فاضالً>: ابن كثير
 .٥٠٢: ٤أعيان العصر وأعوان النصر 

 .٩٢ :٥طبقات الشافعية الكبرى ) ٢(
ي المــذهب  فــ بارعــاً، كبيــراً،مــام، كــان إمامــاًالــشيخ اإل>:  فيــهقـال تــاج الــدين الــسبكي ) ٣(

 ،جيب الحافظةع ، مفرط الذكاء، نظاراً، في البحث فارساً،ضرب المثل باسمهين، يواألصلَ
  .  حسن العقيدة،شتغالكثير اال

 .١٤١ :٥طبقات الشافعية الكبرى 
 .١٤١ :٥ المصدر السابق) ٤(
 .٢١٤٦ :٢البداية والنهاية البن كثير ) ٥(
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 .)١()ه٧٢٤( بن يعقوب البكري الشافعي  علي،نور الدينـ ٢٦

لما دخل ابن وس، اشتغل وأفتى ودر>:  فيه)ه٨٥١( قال ابن قاضي شهبة 
  .)٢(< مصر قام عليه وأنكر ما يقوله وآذاهىتيمية إل

 علـي  ، نور الـدين  ، الزاهد ، المفتي ،اإلمام>: )ه٧٤٨( الذهبيبشأنه  وقال  
فـاً، مطرحـاً للتجمـل، نهـاء عـن         كـان دينـاً متعفّ     ،...بن يعقوب بـن جبرائيـل     ا

 ى نفاه السلطان بعد أن هم بقطع لسانه، وكان قد وثب مـرة علـ     حتّى ؛المنكر
  .)٣(< ونال منه،الشيخ تقي الدين

  عبد الواحد الزملكاني األنـصاري   بن علي    بن   محمد ، الدين  كمالـ  ٢٧
 .)٤()ه٧٢٧( الشافعي

العمـل المقبـول فـي زيـارة     ( : على ابـن تيميـة باسـم    في الردف كتاباً ألّ
  .)٥()]’ [الرسول

                                                        
ي في  توفّ، عن المنكر ناهياً، آمرا بالمعروف، خيراًكان رجالً>:  فيهقال تاج الدين السبكي) ١(

  .<مولده
 .٣٧٠ :١٠طبقات الشافعية الكبرى 

 .١٢٧ :٣طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٢(
 .٢١٦: ٥ذيل تأريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ) ٣(
ا الذهبي في المعجـم   قاضي القضاة، اإلمام العالمة المناظر، ذكره شيخن      >:  فيه قال السبكي ) ٤(

 ، ومن أذكياء أهل زمانـه ، وكان من بقايا المجتهدين، عالم العصر: فقال شيخنا ؛المختص
ف وصنّ، وأفتى،سدر،ج به األصحاب وتخر>.   

 .١٩٠ :٩طبقات الشافعية الكبرى 
 .١٠٦ :٥ المصدر السابق) ٥(
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 المحجـي   إبـراهيم   بـن      يوسـف  ، الـدين    جمال ،المحاسنأبو  ـ  ٢٨
  .)١()ه٧٣٨(الشافعي 

  .)٢(< ابن تيمية وجماعتهىكان يبالغ في أذ>:  فيهقال الذهبي
 بن عثمان الـذهبي     أحمد بن    محمد ، شمس الدين  ،عبد اهللا أبو   ـ٢٩

  .)٣()ه٧٤٨(
 مللـت فـي   حتّـى  وقد تعبت فـي وزنـه وفتـشه    ،...>: ابن تيميةبشأن  قال  

ومقتته نفوسهم  ره بين أهل مصر والشامأخّ ما قد فما وجدت، سنين متطاولة 
 وفـرط العـزام فـي رئاسـة     ، والعجـب ،وازدروا به وكذّبوه وكفّروه إالّ الكبر     

  .)٤(<...لكباراالزدراء باو ،المشيخة
                                                        

  النحوي،، الفقيه، األصولي،مةالّ الع، العالم، الفاضل، اإلمام،قاضي قضاة الشام>:  فيهقال الصفدي) ١(
 إلـى أن   بالغاًالً وعمل عم،لة الزيارةأ في توبة الشيخ تقي الدين بن تيمية في مس عظيماًقام قياماً 

بسح،شديد العارضة في البحث،لسناً،  وكان فصيحاً، عليها مات لم يصلّ ولم >.  
 .٣٨: ٢٩الوافي بالوفيات 

 .٣٤٢ :ات المشاهير واألعالمذيل تأريخ اإلسالم ووفي) ٢(
 ، وأسـتاذنا ، شـيخنا :قـال التـاج الـسبكي فـي طبقاتـه الكبـرى      >: قال ابن العماد الحنبلي فيه  ) ٣(

ي المـزّ ،اظ وبينهم عمـوم وخـصوص    اشتمل عصرنا على أربعة من الحفّ      ،ث العصر محد، 
  عبد اهللا  أبوا أستاذنافأم،  ال خامس لهم في عصرهم     .. والشيخ الوالد  ، والذهبي ،والبرزالي

 وذهـب العـصر   ، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة أمام الوجود حفظـاً         ،فبصر ال نظير له   
جنا في هو الذي خر...  سبيل ورجل الرجال في كلّ، وشيخ الجرح والتعديل،معنى ولفظاً

  . <... وأدخلنا في عداد الجماعة،هذه الصناعة
 .١٥٣: ٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

 .١٧: بيان زغل العلم والطلب) ٤(
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: ه قـال فـي ابـن تيميـة       نّأ عن الذهبي    )ه٨٥٢( العسقالني ونقل ابن حجر  
  .)١(<فرعية و،بل أنا مخالف له في مسائل أصلية أنا ال اعتقد فيه عصمة،، و...>

: باسـم تعـرف    علـى ابـن تيميـة         رسـالة فـي الـرد       الـذهبي  ألّـف  :أقول
 :يهاقال ف؛ )٢()النصيحة الذهبية إلى ابن تيمية(

                                                        
 . ١:١٥١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ١(
  :  الذهبيةنصيحةكلمات العلماء في ثوثيق ال) ٢(
 ،)ه٧٦١( خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد اهللا الدمــشقي العالئــي  ، أبوســعيد، صــالح الــدينـــ١

ـ   المحدلـه  الرحالـة،  اث،ث، الفاضل، البح) :   ـ   ب فـي  المجمـوع المـذهذهب قواعـد الم(، 
  ).ا روى الشيخان لألصحابكشف النقاب عم(و

  . < عفا اهللا عنهما،رسالة نصيحة من الذهبي البن تيمية>: بشأن النصيحة الذهبيةقال 
  .١٣٩هامش : تنزيه الحق المعبود

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الـسخاوي  ، شمس الدين ـ٢
 الفقـه، والنحـو، والحـديث،    : بـرع فـي علـوم كثيـرة، مثـل       ..خالمؤر  المحدث، ،)ه ٩٠٢(

 من مئـة  اًسمى صاحب هدية العارفين نحو    وقد  أخذ من ابن حجر العسقالني،      .. والتأريخ
مـن    مـن مئتـي كتـاب،   اً مؤلفاتـه تبلـغ نحـو   فاته، وذكر الزركلي أنوثالثين كتاباً من مؤلّ  

  . )يان القرن التاسعالضوء الالمع في أع( :أهمها
  .١٢: مقدمة الضوء الالمع: انظر

 ورسـالة كتبهـا   ، عقيـدة مجيـدة  ] للذهبي:أي[وقد رأيت له  >: قال في ثوثيق النصيحة الذهبية    
  . < مفيدة،ه لمزيد تعصب، هي لدفع نسبته،البن تيمية

  .١٣٦: اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التأريخ
 النصيحة الذهبية البن تيميـة  إن>:  في الهامش) روزنثال المستشرق فرانز  (اإلعالنوقال محقق   

  . <التي نشرها مع بيان زغل العلم، هي نفس الرسالة التي أشار إليها السخاوي
  .١٣٦هامش : اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التأريخ

  . ورئيس قسم التأريخ بكلية اآلداب في جامعة بغداد،ق ومحقّ،ستاذ أاد،ار عو المحقق بشّـ٣
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اس ابن هي رسالة بعث بها الذهبي إلى شيخه ورفيقه أبي العب>: قال في ثوثيق النصيحة الذهبية
فاته، وهـي رسـالة مفيـدة فـي تبيـان       ويعاتبه في بعـض تـصر      ، ينصحه فيها  ؛تيمية الحراني 
وذهـب بعـضهم إلـى القـول بأنهـا          ... عـالن  وقد ذكرها الـسخاوي فـي اإل       ،عقيدة الذهبي 

بذلك وال عبرة،رةمزو > .  
  .١٤٦: اإلسالمالذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ 

 ، في مسائل أصـلية وفرعيـة   ،]ابن تيمية [وشيخه    الذهبي قد خالف رفيقه    ومع أن >: وقال أيضاً 
ه بـال   أنّالّوينتقد بعض آرائه وآراء أصحابه بها، إ  وأرسل إليه نصيحته الذهبية التي يلومه     

  .<ر به تأثراً عظيماًريب قد تأثّ
  .٣٨ :١سير أعالم النبالء مقدمة 

 الـدين ابـن    تقـي منها نسخة فـي دار الكتـب المـصرية بخـطّ    >: سخ الرسالة قائالً نُإلىثم أشار  
 ومنهـا نـسخة بـدار الكتـب       ،)١٨٨٢٣(رقـم   )  ه٨٥١( سـنة    المتـوفى سدي  قاضي شهبة األ  
مع كتـاب  )  ه١٣٤٧( وقد نشرها حسام الدين القدسي بمصر سنة        ،)١٣٤٧(الظاهرية برقم   

  . <زغل العلم
  .١٤٦: اإلسالمالذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ 

 القـانون الـدولي والتــأريخ، عمـل مـديراً لمعهــد      أســتاذ الـدكتور صــالح الـدين المنجـد،   ــ ٤
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، ثم مستشاراً به، حاضر في كثيـر مـن المعاهـد            

  .سات العربية العليا، وجامعة فرانكفورت، وجامعة برنستون معهد الدرا:والجامعات، مثل
 عنـدنا   بعضهم في نسبة هذه النصيحة للذهبي، وال شك    شك>: قال في ثوثيق النصيحة الذهبية    

 من العلماء الذين نقلوها  الذهبي، ولم ينكرها أحدها له، فقد نقلت مخطوطاتها من خطّأنّ
الدين بن قاضي شهبة وغيرهكتقي > .  

  .١٤ :شيخ اإلسالم ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين
.. <الوجـادة >:  رويت بطريق  ألنّها ينفي بعض أتباع ابن تيمية وثاقة هذه الرسالة          :أقول

  ..أعالمهممتغافلين عن اعتبار هذا الطريق عند 
  يجـوز لـه العمـل    : الفائدة التاسعة والستون..  المفتي وما يشبه ذلك  العمل بخطّ >: مقال ابن القي

 أو أعلمه به مـن يـسكن   ،ه إذا عرف أنه خطّ  ، المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه       بخطّ
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 أو ،اً أو صبي، أو امرأة،ه وإن كان عبداً هذا خطّ ويجوز له قبول قول الرسول إن،إلى قوله
  ..فاسقاً

والعرف، وكذا يجوز  واإلذن في دخول الدار اعتماداً على القرائن    ،كما يقبل قوله في الهدية    
 ، أو نحـوه ،اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف علـى كتـاب أو ربـاط، أو خـان           

 لـه   أبيه فـي برنامجـه أن  فيدخله وينتفع به، وكذلك يجوز له االعتماد على ما يجده بخطّ      
  ..على فالن كذا وكذا، فيحلف على االستحقاق

، وكـذا   فلها أن تتزوج بناء على الخـطّ ،ه أبانهانّ الزوج أوكذا يجوز للمرأة االعتماد على خطّ    
الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، وكذا إذا         والوارث يعتمد على خطّ    الوصي 

 إذا  جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به، ويرويه بناء على الخطّكتب الراوي إلى غيره حديثاً
 )م وسلّ]وآله [ صلى اهللا عليه(ن عهد نبينا م وحديثاًن ذلك كله، هذا عمل اُألمة قديماًتيقّ

  . <وإلى اآلن، وإن أنكره من أنكره
  .١١٢: ٣عالم الموقعين عن رب العالمين إ

 ؛ثوا بهذا الطريـق  وحد، إلى جواز الرواية بالوجادة أعالم أهل السنّةذهب الكثير من  هذا وقد   
ير المكـي، وأبوسـفيان    الحسن البصري، والشعبي، وعطـاء بـن أبـي ربـاح، وأبـوالزب       :منهم

  . طلحة بن نافع، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحكم بن عتيبة، والليث بن سعد، وغيرهم
  .١١٥: ٣ة الحديث لفيأشرح فتح المغيث بشرح :  كلماتهم فيانظر

 بعـض أخبـار مـن كـان مـن المتقـدمين         ذكر>:  باباً بعنوان   في كفايته  عقد الخطيب البغدادي  و
  . < وال إجازة، ما ليس بسماع له،جادةًحف ويروي عن الصّ

  .٣٩١: الكفاية في علم الرواية
ه ال يجـوز،  أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنّ >: وقال النووي 

وقطع بعض المحقيقين الشافعيين بوجوب العمل بها       وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه،    
   .< غيره األزمانجه هذه يتّ  الذي ال وهذا الصحيح،عند حصول الثقة

  .٦٢: ٢تدريب الراوي 
  بـاب العمـل بـالمنقول لتعـذر    ف العمل فيها على الرواية النـسد   ه لوتوقّ فإنّ>: وقال ابن الصالح  
   .<شرط الرواية

 .١١٩: مقدمة ابن الصالح
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 ارحمني وأقلني تي، يا ربالحمد هللا على ذلّ ..بسم اهللا الرحمن الرحيم>
ة حزني، واأسـفاه علـى الـسنّة         إيماني، واحزناه على قلّ    يحفظ علَ اوعثرتي،  

وذهاب أهلها، واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكـاء، واحزنـاه            
 وكنوز الخيرات، آه على ، وأهل التقوى،على فقد أناس كانوا مصابيح العلم

 . مؤنسخ وأ،وجود درهم حالل

 لمن شـغله عيـوب النـاس    اًشغله عيبه عن عيوب الناس، وتَب   طوبى لمن   
   ..عن عيبه

   وتنسى الجذع في عينك؟،إلى كم ترى القذاة في عين أخيك
بـع   وتتّ،وتـذم العلمـاء   ، وعباراتـك ، وشقاشـقك ،إلى كم تمدح نفـسك   

ال  :)وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  (ي الرسول  مع علمك بنه   ،عورات الناس 
  ؟مواهم قد أفضوا إلى ما قد بخير فإنّتذكروا موتاكم إالّ
ما الوقيعة في هؤالء الذين ما  إنّ: نفسكك تقول لي لتنصر بلى أعرف إنّ  

] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى  ( وال عرفوا ما جـاء بـه محمـد         ،شموا رائحة اإلسالم  
  .جهادهو ، و)وسلّم

 اً كثيراًمل به العبد فقد فاز، وجهلوا شيئا إذا ع مماّ عرفوا خير .. واهللا بلى
ومن حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه،ا ال يعنيهممم . 

 ال تقـر وال  ،ا فإنـك ِمحجـاج علـيم اللـسان       باهللا عليك كف عنّ    ،يا رجل 
] لـه وآ[اهللا عليـه   صـلّى  ( كـره نبيـك  ..اكم واألغلوطـات فـي الـدين   تنام، إيـ  

 أخوف ما أخاف إن:  وقال؛ ونهى عن كثرة السؤال ، وعابها ، المسائل )وسلّم
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 منافق عليم اللسان، وكثرة الكالم بغير دليل تقسي القلـب إذا      على أمتي كلّ  
 ، والفالسفة، فكيف إذا كان في العبارات اليونسية   ،كان في الحالل والحرام   

  ؟وتلك الكفريات التي تعمي القلوب
ات ا ضحكة في الوجود، فـإلى كـم تنـبش دقـائق الكفريـ        واهللا قد صرن  

  ؟ عليها بعقولنا لنردالفلسفية
 ات، وبكثـرة اسـتعمال   يا رجل قد بلعتَ سموم الفالسفة ومصنفاتهم مر

  . وتكمن واهللا في البدن،السموم يدمن عليها الجسم
     ر، ر، وصـمت بتفكّـ    ر، وخشية بتـذكّ   واشوقاه إلى مجلس فيه تالوة بتدب

 فعند ذكر الصالحين تنـزل الرحمـة، ال عنـد     ،لمجلس يذكر فيه األبرار    واهاً
  ..ذكر الصالحين يذكرون باالزدراء واللعنة

 باهللا خلُّونا مـن  ..كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخَيتَهما 
     اًا نعـدها رأسـ    وا في ذكر بدع كنّـ     ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب، وجد 

 وأساس التوحيد، ومن لم يعرفهـا   ، محض السنّة   قد صارت هي   ؛من الضالل 
 النـصارى   وتعـد ..أكفـر مـن فرعـون   هـو  حمار، ومن لم يكفّر فأو كافر  هو  ف

 .مثلنا، واهللا في القلوب شكوك إن سِلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد

ما إذا كـان  ه معـرضٌ للزندقـة واالنحـالل، والسـي    بعك فإنّيا خيبة من اتّ   
 ،ه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولـسانه     لكنّ ،اً شهواني اً باطولي ،علم والدين قليل ال 

مربوط خفيف  قلبه، فهل معظم أتباعك إال قعيدلك بحاله و ووفي الباطن عد  
ناشـف  أو  المكر، غريب واجم قويأو عامي كذّاب بليد الذهن،   أو  العقل،  
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نهم بالعدلشهم وِزقني ففتّصالح عديم الفهم، فإن لم تصد. 

 إلى كم تـصادقها وتعـادي       ..يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك      
  األخيار؟ 

  ر العباد، إلـى  مها وتصغّقها وتزدري باألبرار، إلى كم تعظّ    إلى كم تصد
   ـة ال تمـدح بهـا         متى تُخاللها وتمقت الزهاد، إلى متى تمـدح كالمـك بكيفي
  ؟واهللا أحاديث الصحيحين

 بل في كـلّ وقـت تُغيـر عليهـا           ،يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك     
 .بالتأويل واإلنكارأو بالتضعيف واإلهدار، 

  ؟أما آن لك أن ترعوي
  ؟أما حان لك أن تتوب وتنيب

  ؟أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل
 بل تزدري بمن يذكر الموت، فما ،ك تذكر الموتبلى واهللا ما أذكر أنّ

ة كبيرة فـي نقـض    بل لك هم،يك تقبل على قولي وال تُصغي إلى وعظ أظنّ
 أقول حتّى وتقطع لي أذناب الكالم، وال تزال تنتصر   ،داتهذه الورقة بمجلّ  

 .ة سكتت والبتّ:لك

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الـواد، فكيـف يكـون              
  كما أن، وفضالء، وعقالء،حالك عند أعدائك، وأعداؤك واهللا فيهم صلحاء 

 . وعور وبقر، وبطلة، وجهلة، وكذبة،ةأولياءك فيهم فجر

قد رضيتُ منك بأن تسباًني عالنية وتنتفع بمقالتي سر..  
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 عيوبي، فإني كثيـر العيـوب غزيـر الـذنوب،         أهدى إلي  امرئرحم اهللا   
اهللا  والويل لي إن أنا ال أتوب، ووافضيحتي من عالّم الغيـوب، ودوائـي عفـ              

 العالمين، وصلى اهللا على سيدنا ومسامحته وتوفيقه وهدايته، والحمد هللا رب     
  .)١(< وصحبه أجمعين،]^ [ين، وعلى آلهالنبي خاتم ]’ [محمد

  .)٢()ه٧٥٦(بكي الشافعي  الدين الس تقيـ٣٠
ــةقــال فــي الــردــأعلــم ا>:  علــى ابــن تيميلنّــه يجــوز ويحــسن التوس، 

ه سـبحانه    ربـ  ى إلـ  )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيع ب  والتشفّ ،واالستغاثة
ديـن، المعروفـة    وجواز ذلك وحسنه من األمور المعلومة لكـلّ ذي         ى،وتعال

 والعـوام مـن   ، والعلمـاء ، وسير سلف الـصالحين ،المرسلينمن فعل األنبياء و 
   المسلمين، ولم ينكر أحدمع بـه فـي زمـن مـن      ذلك من أهل األديان، وال س

 الـضعفاء  ىس فيه علم يلبتكلّم في ذلك بكال ف، جاء ابن تيمية حتّىاألزمان،  
 ابن  إنكار أن وحسبك   ،... في سائر األعصار   إليهلم يسبق     وابتدع ما  ،األغمار

                                                        
 .٥٢: بيان زغل العلم والطلب ،١٩٠ : خاتمة السيف الصقيل:راجع) ١(
 تقي الـدين  ،العلماء  فخر، الحافظ، المحدث، الفقيه،العالّمة،  اإلمام، القاضي :يقال الذهب ) ٢(

، حسن السمت، من أوعيـة   متواضعاً ، ديناً ، خيراً ، متثبتاً ، كان صادقاً  ...بكيالحسن الس  أبو
 ره،العلــم، يــدري الفقــه ويقــرــة  ره، وِعلــم الحــديث ويحــرواألصــول ويقرئهــا، والعربي

ــه الملحــوظ إليــه بــالتحقيق  و... ويحققهــا صــنَّف التــصانيف المتقنــة، وقــد بقــي فــي زمان
  ..والفضل، سمعت منه وسمع مني، وحكم بالشام وحِمدت أحكامه، واهللا يؤيده ويسدده

هـم يظلمونـه    مثلـه، وعنـدي أنّ   ما جاء بعد الغزالـي   : الناس يقولون  :وقال صالح الدين العالئي   
   . الثوري مثل سفيانبهذا، ما هو عندي إالّ

 .١١٦:المعجم المختص بمحدثي أهل العصر:  ترجمته فيانظر
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 وصار به بين أهل اإلسـالم  ، قول لم يقله عالم قبله     ،توسلتيمية لالستغاثة وال  
  .)١(<...مثلة

 ال تنتهـي  ، والتعظيم، الزيارة بقصد التبركأنومن المعلوم >: أيضاًوقال  
 ،صّ عليـه فـي القـرآن      مـا نُـ    ى وال تزيـد علـ     ،ة درجة الربوبي  لىي التعظيم إ  ف

 وبعد وفاتـه، فكيـف      ، في حياته  ]’ [ من تعظيمه  ، وفعل الصحابة  ،والسنّة
  .)٢(<؟ امتناعها]ابن تيمية [يتخيل

  .)٣()ه٧٦٤(الصَفَدي  بن أيبك  خليل،صالح الدينـ ٣١
 ضـعيفة، عنـد     ح فيهـا أقـواالً     ورج ،انفرد ابن تيمية بمسائل غريبة    >: قال

  .)٤(<...الجمهور معيبة كاد منها يقع في هوة
 ،اليـافعي  بن سـليمان   بن علي  سعدأبن    عبد اهللا  ، عفيف الدين  ـ٣٢

  .)٥()ه٧٦٨(الشافعي 
                                                        

 .١٧١:شفاء السقام) ١(
 .١٣٢:المصدر السابق) ٢(
، قرأ على الزمخشري، وله ، شاعراً، أديباً، فاضالًكان متمكنا في العربية، غزير العلم، فقيهاً      ) ٣(

 .٣٢: ١٠ طبقات الشافعية الكبرى . ومناقب، وشعر،طبخُ
 . ١:٦٦ النصر وأعوان العصر عيانأ) ٤(
واللغـة،    عارفـاً بالعربيـة،  ، فقيهـاً ، كـان الـشيخ عبـد اهللا اليـافعي إمامـاً      :قال ابن تغري بردي   ) ٥(

 ،ف، والتـسليك، وغيـر ذلـك مـن فنـون العلـم       والفرائض، والحساب، والتـصو    واألصلين،
  . اإليثار للفقراءفر الصالح والبركة، واوكان كبير الشأن، كثير العبادة والورع، و

 .٧٤: ٧المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
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 ابـن تيميـة، ولـذلك غمـزه     له كـالم فـي ذم  >:  فيه )ه٧٧٤( قال ابن رافع  
   .)١(<م وغيره،ب البن تيمية من الحنابلةبعض من تعصّ

 ،نكـر عليـه فيهـا     ولـه مـسائل غريبـة أُ       ،...>: ابن تيميـة  بشأن    اليافعي قال
نّة، ومن أقبحها     ،بس بسببها وحنهيه عن زيارة : مباينة لمذهب أهل الس  النبـي 

  .)٢(<... الصالة والسالم]وآله [عليه
 .)٣()ه٧٧٩( محمد بن عبد اهللا ابن بطوطة الشافعي ،عبد اهللاأبو  ـ٣٣

 كبير ، الدين بن تيمية وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي   ،...>: قال
 وكنــت إذ ذاك بدمــشق، ،... فــي عقلــه شــيئاًأنم فــي الفنــون؛ إالّ الــشام، يــتكلّ

رهم، فكـان مـن    منبر الجامع ويـذكّ ىيعظ الناس علهو  و ،فحضرته يوم الجمعة  
 ونزل درجة مـن  ،زولي هذا سماء الدنيا كنىإن اهللا ينزل إل: جملة كالمه أن قال  

    م به، فقامـت   وأنكر ما تكلّ، يعرف بابن الزهراء  درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي
سـقطت  حتّـى  وضـربوه باأليـدي والنعـال ضـرباً كثيـراً          ، هـذا الفقيـه    ىة إل العام 

 دار  ى عليه لباسها واحتملـوه إلـ      فأنكروا رأسه شاشية حرير،     ىعمامته، وظهر عل  
  .)٤(<...ره بعد ذلك وعزّ، قاضي الحنابلة، فأمر بسجنهالدين بن مسلم عزّ

                                                        
 .٢٤٦ :٣طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
 .٢٤: ٤مرآة الجنان ) ٢(
   .ب بأمير الرحالين المسلمينلقّو اً، وفقيهاً، وقاضياً،خمؤر، كان مشهورالالة رحال) ٣(

 .تحقيق عبد الهادي التازي.١ :مقدمة تحفة النظار في غرائب األمصار : ترجمته فيانظر
 .٥٢: تحفة النظار في غرائب األمصار) ٤(
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ن محمـد الحـسيني الحـصني الـشافعي         بابكر  أبو   ، الدين تقيـ  ٣٤
  .)١()ه٨٢٩(

 بحـر مـن     هبأنّـ الذي كان يوصف     - ابن تيمية    إن>:  ابن تيمية   بشأن قال
  وسبب، زنديق مطلق:نّهأة عنه من يستغرب فيه ما قاله بعض األئم      ال - العلم

نّـه فـي مواضـع    أ حتّـى  ، اعتقـاد ىع كالمه فلم يقـف لـه علـ   نّه تتبأقوله ذلك  
 كتبـه  أنبعـضه، مـع   أو ر فرقة ويضلّلها، وفي آخر يعتقد ما قالته    عديدة يكفّ 

اهللا عليـه   صـلّى  (النبي االزدراء بـ ى والتجسيم، واإلشارة إلـ ،مشحونة بالتشبيه 
نّـه مـن الملحـدين،    أ و،اس عباهللا بن   وتكفير عبد  ، والشيخين ،)وسلّم] وآله[

  .)٢(<...نّه ضالّ مبتدعأ و، بن عمر من المجرمينعبد اهللاوجعل 
 ، والتجسيم، من الغالة في التشبيهوأتباعهنّه أ والحاصل   ،...>:  أيضاً وقال

ض الـشيخين، وبإنكـار     وبغـ  ،)وسـلّم ] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيواالزدراء ب 
نطقـوا بهـا ألحـرقهم    لـو  خر ياء، ولهم دواهي أُ األبدال الذين هم خلفوا األنب    

 .)٣(<...الناس في لحظة واحدة
                                                        

.. والـصَّدر الياسـوفي    الزُّهري، وابن الجابي، والصَّرخَدي، والغَزّي، وابـن غَنُّـوم،  :خذ عن أ) ١(
 ، بـالمعروف األمـر كـان يبـالغ فـي    .. ى ذلك عنه الطلبـة بدمـشق  وتلقّ حطّ على ابن تيمية،  

  . وكان للناس فيه اعتقاد ،والنَّهي عن المنكر
، درر العقـود  ٨١: ١الـضوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع       ،١١٠: ٨ إنباء الغمـر    : ترجمته في  انظر

 .١٩٠: ١الفريدة 
 .٣٤٣ :ده وتمر من شبةدفع شبه) ٢(
 .٤٠١ :المصدر السابق) ٣(
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  ة وقال في رداهللا  صـلّى  (ال أحد من الخلق أعظـم بركـة منـه   >:  ابن تيمي
 الذي في زيارة قبـره   ى، وال أوجب حقاً علينا منه، فالمعن      )وسلّم] وآله[عليه  

يقـوم   مـسجد الحـرام ال     ال أنال يوجد في غيره، وال يقوم غيره مقامه، كمـا           
ن، بخـالف غيـره مـن    ع قـصده بخـصوصه، ويتعـي   رغيره مقامه، ومن ههنا شُ   

  .)١(<القبور
ة  مـستحب  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  (فزيـارة قبـره   ،...>:  أيضاً وقال

  .)٢(<ةة الخاصّ لما ثبت فيها من األدلّ،بعينها
 ،له يجوز ويحسن التوسـ    نّأعلم  ا>: ؛ قائالً السبكي التقي   كالمقد أكّد   و

 ولـم  ،... إلـى ربـه   )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (النبيع ب  والتشفّ ،واالستغاثة
 ذلك من أهل األديان    ينكر أحد ،  حتّـى  ،مع به فـي زمـن مـن األزمـان          وال س 

ة فتكلّم في ذلك بكالم يلب٣(< الضعفاءىس فيه علجاء ابن تيمي(.   
 عليـه فـي حياتـه    دتُ كنـت رد   ،] ابن تيمية  :يعني[هذا الرجل   >:  أيضاً وقال

 إنكـاره  وفـي  ،)وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   صلّى (ى السفر لزيارة المصطف   إنكارهفي  
نّه ليس ممن يعتمـد  أيقتضي ا وقوع الطالق إذا حلف به، ثم ظهر لي من حاله م    

  .)٤(< النقلى لمسارعته إل،عليه في نقل ينفرد به
                                                        

 .٨٧ :شفاء السقام) ١(
 .٨٨ :المصدر السابق) ٢(
 .١٥٣ :المصدر السابق) ٣(
 .٢١٠ :٢ فتاوى السبكي )٤(



ّأهل السنة امءعل موقف/ ّالفصل األول  ٩٧.........................ّ ابن تيميةمن ُ

حـدث ابـن تيميـة مـا        ألمـا   >:  إذ قال  ؛)ه٧٥٠(كرر كالم اإلخنائي    قد  و
 ونقض من دعـائم اإلسـالم واألركـان والمعاقـد،     ، العقائدأصولحدث في  أ

نّه داع إلى الحق هـاد إلـى   أ  بتبعية الكتاب والسنّة، مظهراً   كان مستتراً  أنبعد  
شذّ عن جماعة المسلمين بمخالفـة  و إلى االبتداع، اإلتّباعة، فخرج عن    الجنّ

  .)١(<...اإلجماع
والـرأي الـسخيف الـذي أخـذ بـه هـؤالء            >: وقال في أتبـاع ابـن تيميـة       

 بالعدم، حاشاه من ذلـك،     )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (المبتدعة من التحاقه  
  .)٢(<اليوم نّه ليس رسول اهللاإ:  يقالأنيلزمه 

 ]هوآلـ  [ روحه عليهنإ : بيان زندقة من قال،...>: ابن تيمية  آراء ردوقال في 
  .)٣(<... وحزبه،الصالة والسالم فنيت، وان جسده صار تراباً، وبيان زيغ ابن تيمية

مساس فيه لمـا ابتدعـه قـال بـه       هذا شأنه إذا وجد شيئاً ال   إن>:  فيه وقال
 ىفق علـ ن اتّإ خالف بدعته طعن فيه وىوقبله ولم يطعن، وإذا وجد شيئاً عل   

ىفق علن اتّإ خالف هواه وىته، وال يذكر شيئاً علصح٤(<...ته صح(. 

وهذا شأنه إن وجـد شـيئاً يوافـق هـواه وخبـث طويتـه         ،...>:  أيضاً وقال
 ىحملـه علـ  أو  ،ن وجد شيئاً عليه أهمله  إع الكالم فيه وزخرفه، و    ذكره ووس 

                                                        
)١ (١:ة المضيئةمقدمه الدر. 
 .٦٥ :ده وتمر من شبةدفع شبه) ٢(
 .٦٧ :المصدر السابق) ٣(
 .٧٤ :المصدر السابق) ٤(
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١(<...لهمحمل يعرف به أهل النقل حمله وتدليسه عند تأم(.  
افعي  الـسعدي الـش    أحمـد  عمر بـن حجـي بـن         ،نجم الدين ـ  ٣٥

  .)٢()ه٨٣٠(
هذا الرجل المـسؤول عنـه   >:  على سؤال بشـأن ابن تيمية   تهقال في إجاب  

 في مـسائل عديـدة عـن الطريـق     في االستفتاء كان عالماً متعبداً، ولكنّه ضلّ   
   .)٣(<... والمنهج القويم،المستقيم
  .)٤()ه٨٥٢(ابن حجر العسقالني الشافعي  ـ٣٦

                                                        
 .١١٣ :المصدر السابق) ١(
 والبـدر  ، وابـن جماعـة  ،ن وابـن الملقّـ   ، والزهـري  ، وابـن الشريـشي    ،أخذ العلم عـن أخيـه     ) ٢(

تاء دار العدل سنة اثنتين وتسعين، وولي قضاء حماة مـرتين،        الزركشي األنطاكي، ولي إف   
  . ثم ولي قضاء الشام في ربيع اآلخر سنة تسع وثمانمائة

 . ٤٩ :٢إنباء الغمر بأبناء العمر 
 .٤٥ : السهميةىالفتاو) ٣(
 ،د من بين أهـل عـصره فـي علـم الحـديث مطالعـة           ب بأمير المؤمنين في الحديث، تفر     لقّ) ٤(

  والعــدو،واإلتقــان القريــب والبعيــد لــه بــالحفظ شــهد  حتّــى، وإفتــاء،صنيفاً وتــ،وقــراءة
  ..عليه كلمة إجماع بين العلماء< الحافظ >والصديق، حتّى كان إطالق لفظ

 إمـام هـذا   : وقال السيوطي  ..ه أعلم أصحابه بالحديث    بأنّ  شهد له شيخه العراقي    :قال السخاوي 
وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، وأعظم م عساكر المحدثينالفن للمقتدين، ومقد ،

 انتهى إليه معرفة : العكبري وقال عبد الحي  ..ي التعديل والتجريح  ام في باب  الشهود والحكّ 
 وصـار هـو   ، وغير ذلك، وعلل األحاديث، ومعرفة العالي والنازل   ، واستحضارهم ،الرجال

ل عليه في هذا الشأن في سائر األقطارالمعو. 
شـذرات   ،٣٦٣: ١حسن المحاضـرة   ،٣٦: ٢ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع      :ه في  ترجمت انظر

 .٢٧٠: ٧الذهب في أخبار من ذهب 
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 ى واقتض،فيهلو  الغإلىثم نسب أصحابه  ،...>: قال في ترجمة ابن تيمية    
نّـه مجتهـد،    أ واستـشعر    ، أبنـاء جنـسه    ى عل ى زه حتّى ،له ذلك العجب بنفسه   

 إلى ى انتهحتّى صغير العلماء وكبيرهم، قديمهم وجديدهم،  ى عل فصار يرد 
فـأنكر   ،])ه٧٠٣( [ي الرقّـ إبـراهيم ه في شيء، فبلـغ ذلـك الـشيخ          أر فخطّ عم

  .. واستغفر،ذر فذهب إليه واعت،عليه
   علي ومـنهم مـن    ،...< في سبعة عـشر شـيئاً    أخطأ>: ]× [وقال في حق

  ينسبه إلى النفاق لقوله في علـي] ×[   نّـه أ :م، ولقولـه مـا تقـد] ×[   كـان
ما قاتل للرياسة  وإنّ،نّه حاول الخالفة مراراً فلم ينلهاأ و،ه حيثما توجمخذوالً

  .)١( ...الرياسة كان يحب ]× [نّهأ :ال للديانة، ولقوله
لم يستحـضر   التي  ،ياده كثيراً من األحاديث الجِ    في رد  رد>:  بشأنه وقال

 مـا فـي   ىكـل علـ  ساعه فـي الحفـظ يتّ   كـان التّـ  هألنّـ ؛ حالة التصنيف مظانّها 
 أدتـه  وكم من مبالغة لتوهين كالم الرافضي     ، واإلنسان عامد للنسيان   ،صدره
 .)٢(<]×[  إلى تنقيص عليأحياناً

 فمنهم من نسبه إلى التجـسيم لمـا   ،...>: في مخالفة العلماء البن تيمية   وقال  
 ، اليـد نإ : كقولـه ،وغيرهمـا مـن ذلـك   ،  والواسـطية ،ذكر في العقيـدة الحمويـة   

علـى العـرش     ٍوه مست  وأنّ ،]سبحانه [ صفات حقيقية هللا   ، والوجه ، والساق ،والقدم
 التحيـز  م أنسـلّ أنـا ال أُ  :  فقـال  ..ز واالنقـسام   يلزم من ذلك التحيـ     : فقيل له  ..بذاته

                                                        
 .١٤٤: ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ١(
 .٣١٩: ٦لسان الميزان ) ٢(
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  ..]تعالى [ز في ذات اهللاه يقول بتحي بأنّمفذُ، واالنقسام من خواص األجسام
 )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه  صلّى (النبي نإ :ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله  

اهللا عليـه   صـلّى  (النبـي  فـي ذلـك تنقيـصاً ومنعـاً مـن تعظـيم           نإ و ،ال يستغاث به  
ه  فإنّـ ،])ه٧٢٤( [ الناس عليه في ذلـك النـور البكـري        وكان أشد  ،)وسلّم] وآله[

 ال : فقـال البكـري    ، يعـذر  :لما عقد المجلس بسبب ذلك قال بعـض الحاضـرين         
  ... وإن لم يكن تنقيصاً ال يعذر،ه إن كان تنقيصاً يقتل فإنّ،معنى لهذا القول

 ، أسـلم صـبياً  ]×[  وعلي،بكر أسلم شيخاً يدري ما يقولأبو   :ولقوله
إسالمه على قولوالصبي ال يصح ..  

ة أبي العاص ابن الربيع   وقصّ ،...ة خطبة بنت أبي جهل    وبكالمه في قصّ  
اهللا  صـلّى  ( فألزموه بالنفاق لقولـه ،ع في ذلك ه شنّ  فإنّ ،وما يؤخذ من مفهومها   

  ..<وال يبغضك إال منافق>: )وسلّم] وآله[عليه 
ه كان يلهج بذكر ابـن   فإنّ،اإلمامة الكبرىه يسعى في    ونسبه قوم إلى أنّ   

 ولـه وقــائع  ،داً لطـول سـجنه   فكـان ذلـك مؤكّـ   ، ويطريـه ])ه٥٢٢( [رتتـومِ 
 فيـذكر  ،مـا أردت كـذا   لـم أر هـذا إنّ      :وكان إذا حوقق وألزم يقـول     ،  شهيرة

  .)١(<احتماالً بعيداً
 .)٢()ه٨٦٨( بن عمر بن عثمان الخوارزمي الدمشقي الشافعي أحمدـ ٣٧

                                                        
 .١٥٥ :١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ١(
  . اء الشافعية، له اشتغال بالتراجم، من أهل دمشقالمعروف بابن قَرا، من صلح) ٢(

 .١٨٧: ١األعالم 
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 ، دينـاً ، صـالحاً ،كـان عالمـاً  >: فيـه ) ه٩٠٢( الـسخاوي س الدين شمقال  
نّـه قـال   أ بحيـث    ، ابـن تيميـة    وأتباع بل   ، الطائفية العربية  ىمصرحاً بالحطّ عل  

  اعتقـادي زيتونـة مباركـة ال       :مجيباً لمن سأله عن اعتقاده من المخـالفين لـه         
غربيةة ابن عربي، وال شرقي١(<...ة ابن تيمي(.  

  .)٢()ه٩٢٣ ( الشافعي بن محمد القسطالنيأحمد ،الدين شهاب ـ٣٨
بن تيمية هنا كالم شنيع عجيـب يتـضمن       ا الدين    وللشيخ تقي  ،...>: قال

نّه لـيس مـن القـرب بـل بـضد          أو ،منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية     
    عليه الشيخ تقي ذلك، ورد  فـشفي صـدور     )شفاء السقام (بكي في    الدين الس 

  .)٣(<مؤمنينال
  ـة   وقال في ردوقـد روي     ،...>:  ابن تيمي ـا سـأله     أنرجعفـ أبـو   مالكـاً لم 
] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (اهللا أأستقبل رسـول اهللا   عبدأبا   يا   :المنصور العباسي 

  ؟أم استقبل القبلة وأدعو ووأدع )وسلّم
                                                        

 .٥٤ :٢الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) ١(

 والشيخ خالد األزهري، وفخـر الـدين المقدسـي، وجـالل     ،تلميذ شمس الدين السخاوي   ) ٢(
  ونجم الدين ابن فهد المكي، وِلـي مـشيخة مقـام الـشيخ أحمـد بـن أبـي                ،الدين البكري 

 ولـه  ،مـة فـي الحـديث   الّ كـان ع :قال ابـن إيـاس  .. العباس الحرار بالقرافة الصغرى بمصر    
إرشـاد الـساري لـشرح     (:فـات منهـا  شهرة طائلة بين النـاس، تـرك عـدداً كبيـراً مـن المؤلّ      

  ). اإلسعاد في تلخيص اإلرشاد(، و)صحيح للبخاري
 .٣٧٧ :٣الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  البدر

 .٥٧٤ :٤مواهب اللدنية ال) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٠٢  ١ج/ ّ

 آدم أبيكوسيلة  و،وسيلتكهو ولم تصرف وجهك عنه و: فقال له مالك
  .)١(<؟وم القيامة يوجلّ السالم إلى اهللا عزّعليه 

هـو   ابتـدع لـه مـذهباً و       ]ابن تيميـة  : يعني[ ولكن هذا الرجل     ،...>: قالو
يشد إليهـا    الأن بشرط   ،عتبارم واال  تزار للترح  ماإنّ أنّهاوعدم تعظيم القبور،    

ه يبالي بما يدفعه، فإذا لم يجد ل رحل، فصار كلّ ما خالفه عنده كالصائل ال    
نّه كذب على من نُسب إليـه       أ ىشبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعو       

  .)٣(<...)٢(<علمه أكبر من عقله>:  من قال فيهأنصفوقد  ،مجازفة
  .)٤()ه٩٧٤(ابن حجر الهيتمي الشافعي ـ ٣٩

                                                        
 .١٩٤ :١٢شرح المواهب اللدنية ) ١(
 مـن   أرجحعلمه  >: أو< علمه أكبر من عقله   >:  من قال بشأن ابن تيمية     أول ن أ يبدو )٢(

 تقـي الـدين   : مـن ، ثم تبعه كلٌّ)ه ٧٣٨(ركن الدين محمد بن القويع    :هو< عقله
، )ه ٨٢٦(بـن العراقـي     ان   الـدي  ، وولي )ه ٧٧٩ (ة، وابن بطوط  )ه ٧٥٦(السبكي  

 ١٣٨٠(، وأحمـد الغمـاري      )ه ٩٧٤(، وابن حجر الهيتمي     )ه ٨٣٣(وابن الجزري   
  .  وغيرهم،)ه١٤١٣(، وعبد اهللا الغماري )ه ١٣٨٨(، وسليمان القليوبي )ه

، ذيـل طبقـات   ٢١:، الـسيف الـصقيل  ١١٢:  تحفة النظار في غرائب األمصار   : كلماتهم في  انظر
، ٥٠ :، الـرد المحكـم المبـين   ١٢٠ :٤، فيض الوهـاب  ٢٨:وهر المنظم، الج٣٩٢ :٢الحنابلة  

 .٣٤١: ١ الجامع في سيرة ابن تيمية ،٥٦:البرهان الجلي
 .١٩٤: ١٢شرح المواهب اللدنية ) ٣(
 ، عـن المنكـر   ناهيـاً ، بـالمعروف  آمـراً ، على طريقـة الـسلف   الً متقلّ ،كان زاهداً >: قال الشوكاني ) ٤(

 ، كـان شـيخنا عالمـة الـدهر    : قال فيه تلميذه الشهاب الخفـاجي   ..اتواستمر على ذلك حتّى م    
هت وجوه الطلب إلـى قبلتـه،     ت وفود الفضالء لكعبته، وتوج     في الحجاز، فكم حج    خصوصاً

ث عن الفقه والحديث لم تتقرط اآلذان بمثل أخباره في القديم والحديثإن حد.   
 .١٦٩: ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
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، وبذلك  هوأذلّ ،هصمأ و وأعماه، ه،وأضلّ ، خذله اهللا  ابن تيمية عبد  >: قال
ومن أراد ذلك فعليه ،...أقواله وكذب ،أحوالهن بينوا فساد ح األئمة الذيصر 

 وبلوغـه مرتبـة     ، وجاللتـه  إمامته ى المتفق عل  ، المجتهد ،بمطالعة كالم اإلمام  
عبـد   والـشيخ اإلمـام العـزّ بـن       ، وولده التـاج   ،بكي أبي الحسن الس   ،االجتهاد

  ...ماعة بن جمالسال
 بـل اعتـرض   ،ي الـصوفية ر متـأخّ ى اعتراضه علـ   ]ابن تيمية  [ولم يقصر 

  الأن والحاصـل  ،]× [طالـب   بـن أبـي     وعلي ، مثل عمر بن الخطاب    ىعل
كلّ في   ىبل يرم ،  قام لكالمه وزن  ي  نّه مبتدع ضـال  أعتقد فيه وعر وحزن، وي

  ... وفعله، وعقيدته، مثل طريقتهأجارنا و،مضل جاهل غال، عامله اهللا بعدله
 في مجلس ]× [ طالب بن أبي نّه ذكر عليأخبر عنه بعض السلف أو

 شعري من أين تفيا لي من ثالثمائة مكان، أكثرخطأ في أ علياً إن: آخر فقال
 .)١(<... بزعمك]× [ عليأخطأيحصل لك الصواب إذا 

 بشأن الحرانـي، وتلميـذه ابـن قـيم، وغيرهمـا مـن أتبـاع المـنهج                   وقال
 وتلميـذه ابـن قـيم    ، تصغي إلـى مـا كتـب ابـن تيميـة      أن اك إي ،...>: التيموي
َمن اختذ إهله هواه وأضله اهللاَُّ عىل{  وغيرهما ِمـ  ،الجوزية َُ َ ُ َُّ َ َ َ ِ َ َ َّ َ علم وختم عىلَ َ َ َ ٍَ ْ ِ سـمعه ِ ِ ْ َ

َوقلبه وجعل عىل َ َْ َ َ َِ ِ ِ برصه غشاوة فمن هيديه من بعد اهللاََِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ َ َ ََ ً ِ{)٢(..  
 ،]’ [ل وتعـدوا الرسـو    ،وكيف تجاوز هـؤالء الملحـدون الحـدود       

                                                        
 .١٤٤:  الحديثيةالفتاوى) ١(
 .٢٣: الجاثيةسورة ) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٠٤  ١ج/ ّ

 ، مـن ربهـم  ى هـد ى علـ هـم أنّوخرقوا سياج الشريعة والحقيقة، فظنوا بذلك       
  .)١(<وليسوا كذلك

 صـلّى  ( ابن تيمية لسن زيارتهبإنكار  وال يغتر،...>:  بشأن ابن تيمية وقال
 أطـال  و ،ماعة كما قال العز بن ج     ، اهللا هأضلّنّه عبد   إ ف ،)وسلّم] وآله[اهللا عليه   
عليه افي الرد لتقي٢(<...بكي في تصنيف مستقل الس(.  

 وصـار  ،من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبلـه       ،  ...>:  أيضاً وقال
اهللا عليـه    صـلّى  (ل بـه   والتوسـ  ،االستغاثة أنكر :نّهأبها بين أهل اإلسالم مثله،      

  .)٣(<)وسلّم] وآله[
 هــاأنّ ،سفر وجــه شــمول الزيــارة للــ،...>:  ابــن تيميــة آراءوقــال فــي رد

 مكان المزور، كلفـظ المجـيء الـذي    ى من مكان الزائر إل   االنتقالتستدعي  
 كان كلّ سفر إليها     ،زيارة قربة  كلّ وإذا كانت    ،...نصّت عليه اآلية الكريمة   

  .)٤(< قربة، وسيلة القربة المتوقفة عليهاأن :فق عليهاوالقاعدة المتّ ،...قربة
 الخلـوتي الـشاذلي الـشافعي        بيبرس ، رضوان العدل  ،نعيمأبو  ـ  ٤٠

 .)٥()ه١٣٠٣(
                                                        

 .٢٠٣:  الحديثيةالفتاوى) ١(
 .٤٤٣:اإليضاححاشية ) ٢(
 .١٤٨ :الجوهر المنظم) ٣(
 .٢٣:مصدر السابقال) ٤(
   ).روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين: (كبار علماء الشافعية بمصر، صاحب كتاب من) ٥(

 .٢١٠:طبقات الصوفية
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الوهـاب فـي القـرن الثـاني      ثم ظهر بعد ابن تيمية محمد بن عبـد      ،...>: قال
رئيس الطائفة الوهابية قبحهم هو  وزاد عليه سخفاً وقبحاً، و،عشر، وتبع ابن تيمية

١(<... وكان من أهل العلم،الوهاب  الشيخ سليمان بن عبدأخوهأ منه اهللا، وتبر(.  
  .)٢()ه١٣٥٠( النبهاني الشافعي إسماعيليوسف بن  ـ٤١
 ،الهـادي   وابـن عبـد    ،م وتلميذه ابن القي   ،عتقد في ابن تيمية   أإنّي  >: قال

 وأكابر علماء المسلمين، وقـد نفعـوا اُألمـة المحمديـة       ، الدين أئمة من   أنّهم
ــاً عظيمــاً  ــاؤأن إ و،بعلمهــم نفع ــة وس ــاءةا غاي ــع ا اإلس ــة من ــي بدع ــارة  ف لزي

  .. عظيمةأضراراًضروا بها اإلسالم والمسلمين أ، وواالستغاثة
 في شئون ، كالمهم في هذا البابى قبل اإلطالع علأنّيقسم باهللا العظيم أو

لم أكن اعتقد ،)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبي ذلكىئ عل مسلماً يجترأن ، 
 ، عليهادللرلو  و، ذكرهاى علاسرأتجر في ذكر عباراتهم فال تفكّأنّي منذ أشهر أو

  .)٣(<... يكون سبباً في زيادة نشرها لشدة فظاعتهاأنخوفاً من 
 .)٤()ه١٣٧٦( سالمة القضاعي العزامي الشافعي شيخال ـ٤٢

                                                        
 .٤١ :السلفية الوهابية) ١(
هذا اإلمام، والشهم األديب الهمام، قد طلعت فضائل محاسنه طلوع النجـوم       >: قال البيطار ) ٢(

الزواهر، وسعدت مطالع شمائله بآدابه المعجبة البـواهر، فهـو األلمعـي المـشهود لـه بقـوة            
 الـسيف إذا  اإلدراك، واللوذعي المستوي مقامه على ذروة األفالك، وله ذكـاء أحـد مـن            

قرابةد من تجر...  
 .٥٢: ٢جامع كرامات األولياء  ،١٦١٣:  تأريخ القرن الثالث عشرفيحلية البشر 

 .٦٢: شواهد الحق) ٣(
)٤ (مؤر لـه كتـاب  .. التـصوف أهـل ر، من كبار خ، مفس ) :      فرقـان القـرآن بـين صـفات الخـالق
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 المدافعين عـن بيـضة     إمام ىنّك تر أ والعجب   ،...> :ابن تيمية بشأن  قال  
مـن الكراميـة وجهلـة       ممـن سـبقه      ، وشيخ إسالم أهل التجسيم    ،أهل التشبيه 

  الذين يحفظون وليس لهم فقه في ما يحفظون، أحمـد بـن عبـد              ،المحدثين
ة اإلسـالم الغزالـي    وحجـ ،الحليم المعروف بابن تيمية، يرمي إمام الحـرمين  

  .)١(<...ى كفراً من اليهود والنصار أشدهمابأنّ
  .)٢()ه١٤٠٠(  محمد أمين الكردي الشافعي،نجم الدين ـ٤٣
 مـن   ،جمت في القرون الماضية بين أهل اإلسـالم بـدع يهوديـة           ن>: قال

، ممـا عملتـه   ى اهللا تعال في حق، والمكان ، والجهة ، والتجسيم ،القول بالتشبيه 
 بعـض أهـل   ىأيدي أعداء اإلسالم تنفيذاً لحقدهم عليه، ودخلت الغفلة علـ     

ش إلـى   أخذت هذه البدع تنتع، إذا كان أوائل القرن الثامن  حتّى ،...اإلسالم
الحلـيم    أحمد بـن عبـد    ى يد رجل يدع   ى عل ، عنها خطراً  تقلّ أخوات لها ال  

 لم  حتّى ،بن تيمية الحراني، فقام العلماء من أهل السنّة والجماعة في دفعها          ا
                                                                                                                                   

  
  . م له وامتدحه الكوثري فيه، قد قد)وصفات األكوان

 .٣:قان القرآنمقدمة فر
  .٦١ :فرقان القرآن) ١(
)٢ (والـشيخ يوسـف   ،القـضاعي   على يديه كبار علماء عـصره كالـشيخ سـالمة العزامـي       ىترب 

خـذ منـه الـشيخ      أ و ، محمد عطية الشافعي   والعالّمة ، محمد راضي الحنفي   والعالّمة ،االسقّ
ي  المـذهب الـسنّ  فـي يهم لـ إ السنّة الذين يرجـع  أهل من أئمة    إماماً ويعتبر   ،سليم البشري 

  . فات ما ترك من مؤلّأهم) وبي معاملة عالم الغفيتنوير القلوب : (ه كتاب ويعد،هكلّ
 .٣١١ :٣ الشافعية في ايران أعالم:  ترجمته فيانظر
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  .)١(<...في قلبه مرضأو  ،يبق في عصره من يناصره إالّ من كان له غرض
 .)٢()معاصر ( السقاف الشافعيحسن بن علي ـ٤٤

: ÷ فاطمـة الزهـراء   على طعن ابن تيمية بسيدة نساء العـالمين ال في الرد ق
 وذكره بطريقة ملتوية عرجاء، وتظاهر    ،)٣( بعض ذلك ذكره في منهاج سنته      ،...>

   ولـيس وراء قولـه       سـيدة نـساء العـالمين،      وأنّهـا  ،مل بمدحها في بعض تلك الج   
 لـه مخـرج عنـدنا مـن هـذه            ولـيس  ، والذم ، إالّ الطعن  -  يستحق عامله اهللا بما   - 

         ناصبي هو  ف، وجه الورطة، وال نقبل الدفاع عنه، وتأويل بعض كلماته هناك بأي
  .)٤(< ومجسم بغيض، شاء المخالفون أم أبوا،خبيث

  طارق بن محمد بن عبد الرحمن الجباوي الـسعدي الـشافعي           ـ٤٥
  .)٥()معاصر(

                                                        
 .٢: مقدمه كتاب فرقان القرآن) ١(
 ، م١٩٧٨رحـل إلـى دمـشق سـنة         ..عالم أردني يعود أصله إلى محافظة حضرموت باليمن       ) ٢(

والـشيخ محمـد سـعيد رمـضان البـوطي، والـشيخ           ،  فحضر على الشيخ هاشـم المجـذوب      
 وقـرأ فـي األردن علـى الـشيخ القاضـي مطيـع           ، والشيخ أسعد الصاغرجي   ،حسين خطاب 

ى  ثم رحل إلـى المغـرب وتلقّـ        ، والشيخ أحمد الخضري   ، والشيخ محمد هليِّل   ،الحمامي
له نحو ثمانين مؤلّ..ث عبد اهللا بن الصديق الغماريعن المحد والمناقشة فاً غالبها في الرد 

  .  وغيرها، والتوحيد، والفقه،ألفكار السلفيين والوهابيين، وبعضها في الحديث
 hasan-alsaqqaf.tripod.com :راجع موقعه على النت

  . ٢٥٦ - ٢٤٤: ٤منهاج السنّة ) ٣(
  .٧٣٧ :مجموع رسائل السقاف) ٤(
  . صرينمن علماء فلسطين المعا) ٥(

  tarek-alsaadi.info: راجع موقعه على النت
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  أي  ،)شف المـين  ك (:أسميتهفهذا كتاب   >:  أحد مؤلّفاته  مةقال في مقد 
 ،... العقـل والنقـل  ىه علـ ء وافترا ، بينت فيه بهتان ابن تيمية الحراني      ،الكذب

، ودرء التعـارض،  ى كتبـه كمجمـوع الفتـاو      ىوذلك بعد اطالعي المفـصّل علـ      
 قـدم نـوع   ى مما نقلنا بعض نصوصه فيها علـ       ، وغيرها ،ومنهاج السنّة، والصفدية  

  .)١(<... ورددنا عليه،ي فصّلنا فيه مذهبه الذ،)كشف الزلل( في كتاب ،العالم
 كـشف بـصيرة   ىسـأل اهللا تعـال   أ ف ،...>: ة وأتباعـه   بـشأن ابـن تيميـ      وقال

، ليعرفـوا مكانـة هـذا     الحـق  ى إلـ  ،ين بـه   عن المغبونين والمغتر    فضالً ،أتباعه
نّه ليس إالّ مارق زنديق، ليس في ما انفـرد فيـه إالّ        أ التحقيق، و  ىالمبتدع عل 

  .)٢(< وفُرقة الجماعة،لةبدعة الضال
  .)٣()معاصر (سعيد ممدوح الشافعي محمود ـ٤٦

  ة  قال في ردة الشطط في فـضائل آل  ،...>: ه على ابن تيميوقد بلغ بابن تيمي 
: وقال عن حديث   متواتر،هو  و،  )المواالة( ف حديث  ضع أن إلى   ]^ [البيت

) أحمد بـن  امهإم شرط مسلم، وأخرجه ىعلهو و كذب، :) كلّ مؤمنأنت ولي 
 .. والحاكم،حبان وصححه ابن ، والترمذي، والطيالسي،حنبل في مسنده

                                                        
)١ (٣: مه كشف المينمقد. 

 .٣٩٢: خاتمة كشف المين) ٢(

  . من علماء مصر المعاصرين) ٣(
ممـدوح   محمـد  سـعيد  محمود الدكتور المحدث العالمة: راجع صفحته الشخصية على النت    

13499/facebook.com/Mahmood-Said. 
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  عهد رسول اهللاىما كنّا نعرف المنافقين عل(: وقال عن حديث ابن عمر
يـستريب   هذا الحـديث ال   (: ) إالّ ببغضهم علياً   )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى(

  ..)نّه موضوع مكذوبأأهل المعرفة بالحديث 
  األمـي النبـي نّه لعهد أ(:  ففي صحيح مسلم وغيره؛حديث صحيح هو  و

 ،) وال يبغـضني إالّ منـافق      ،يحبني إالّ مـؤمن    ال )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى(
 شـرط البخـاري عـن    ى عل بإسناد  أحمد بن حنبل في الفضائل     إمامهوأخرج  

 وفي ،)لياً األنصار ببغضهم ع كنّا نعرف منافقيإنّما(:  قال؛سعيد الخدري أبي
ما كنّا نعرف منافقينا معشر األنصار (:  قال، حسن عن جابربإسنادمسند البزار 

  ..؟شد حبك لعليأ ما :وقال رجل لسلمان، )إالّ ببغضهم لعلي
 فقـد   أحبـه ن  مـ (:  يقـول  )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (سمعت نبي اهللا  : قال

  ...)أحبني
غيـره، فلـه طريـق حـسن فـي       بل صـحيح ل :قلت .. كذب:قال ابن تيمية  

 سـلمة، قـال عنـه      أم عـن    ،المستدرك، وآخر فـي المعجـم الكبيـر للطبرانـي         
 .. حسنإسناده و:الهيثمي في المجمع

هذا (: قال ابن تيمية  ،  ) وسلمي سلمك  ،يا علي حربي حربك   (: وحديث
 ولـيس فـي     )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  ( رسول اهللا  ىكذب موضوع عل  

 هـذه  :قلـت  ..) معروفبإسناد المعروفة، وال روي     شيء من كتب الحديث   
وأخرجـه الحـاكم مـن       ، أحمـد فـي فـضائل الـصحابة        إمامه وأخرجه   ،جرأة

 ..والطبراني حمد، وله شاهد حسن أخرجه الترمذي، والحاكمأطريق اإلمام 
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 وأمرنـي   ،نّـه يحـب أربعـة مـن أصـحابي         أ  إلي ىإن اهللا أوح  (: وحديث
  ..؟ اهللا من هم يا رسول: فقيل،بحبهم

:  قــال ابــن تيميــة..)ذرأبــو  ســيدهم، وســلمان، والمقــداد، وعلــي: قــال
 أحمـد   إمامـه  أخرجـه    :قلت .) يقوم به  إسنادضعيف بل موضوع، وليس له      (
ــه  وبــن حنبــل فــي المــسند، والترمــذي،  ا ابــن ماجــه، وحــسنه الترمــذي، ول

  .)١(...شاهد


 

  .)٢(الدكتور محمود السيد صبيحـ ٤٧
 ، وقد تتبعت كثيراً من أقوال مبتدعة هذا العصر،...>:  بشأن الحرانيقال

عت بحول اهللا وقوته كالم ابن تيمية  بابن تيمية، فتتباستداللهمفوجدت أكثر 
 خطـاء أخطـأ  أتـه قـد    فوجد،يزيـد أو  ، صـفحة ألففي ما يقرب من أربعين    

ــه  صــلّى ( رســول اهللاشــنيعة فــي حــق ــه[اهللا علي ــه،)وســلّم] وآل  ، وأهــل بيت
 )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  ( جناب رسـول اهللا أنوصحابته، وأنت خبير    

  .)٣(<... عندنا أجمعين من جناب ابن تيميةأهموأهل بيته 
                                                        

 .٢٠ :ل والزيارةيج أحاديث التوسرفع المنارة لتخر) ١(
  . من علماء مصر المعاصرين) ٢(

  msobieh.com :راجع موقعه على النت
 .٦ :^بيته وأهل اهللا رسول حق في  ابن تيميةأخطاء) ٣(



ّأهل السنة امءعل موقف/ ّالفصل األول  ١١١.......................ّ ابن تيميةمن ُ

هللا ا صـلّى  (بة ونـسب رسـول اهللا  ا تعظيم قرى درج المسلمون عل ،...>: وقال
 بينـه  نأ وكـ ؛ خرج ابن تيمية في القرن الثامن الهجري   حتّى ،)وسلّم] وآله[عليه  
 وأهل بيته ثأراً، فما وجد من خصيـصة     )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيوبين  

 عـن سـوء أدبـه فـي         فـضالً  ،صرف معناها أو   ،قلّلهاأو   ،من خصائصهم إالّ نفاها   
ة إالّ وتكلّـم   العامـ ىوجد من أمر قـد يخـتلط علـ    وما   ،... والكالم عليهم  ،التعبير

 النبـي  ابن تيمية كثيـراً جـداً مـن خـصائص        ى وفي سبيل ذلك نف    ،وزاده تخليطاً 
 .)١(<]^ [ وفضائل أهل بيته، وفضله،)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى(

 ،] [حد جنـود يزيـد بـن معاويـة      أ وكان ابن تيمية     ،...>:  أيضاً وقال
 وقتلــوا اإلمــام ،وانتقــصوهم ،]^ [ بفــضيلة أهــل البيــتالــذين اســتهتروا

د شباب أهل الجنة أمام عينيه، وكـم مـن مـبغض ألهـل           سي ،]× [الحسين
 وأهـل بيتـه حيـاً وبعـد شـهادته، وال            ]× [يريد قتل الحسين  ] ^ [البيت

  .)٢(<..بالكم بفضيلتهما  أسمائهم، فمحتّىيطيق سماع 
 .)٣( الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيـ٤٨

 ، يخالف الـسلف كلّهـم  أن ابن تيمية لم يبال     أن وها قد رأينا     ،...>: قال
  .)٤(<...حنيفة   وأبي، والشافعي، وأحمد، أصحاب مالك:ممثّلين في

                                                        
 .٦٩ :المصدر السابق) ١(
  .١٢٣ :المصدر السابق) ٢(
   .ه١٤٣٤، اغتيل عام معاصرينمن علماء سوريا ال) ٣(

  .bouti.net :راجع موقعه على النت
  .١٨٦: السلفية) ٤(
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 ،...>: ’ في الرد على رأي ابن تيمية بشأن زيارة النبـي األكـرم         وقال
 أعظـم  مـن  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (قبـره و زيارة مـسجده     أنواعلم  

جماهير المسلمين في كلّ عصر ك ذلىجمع علأ،  وجلّ بات إلى اهللا عزّ   القر 
اهللا له، فقـد ذهـب     إالّ ابن تيمية غفركلم يخالف في ذل] و[إلى يومنا هذا،   

  .)١(<... غير مشروعة)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى ( زيارة قبرهأن ىإل
 .)٢(الدكتور عمر عبد اهللا كاملـ ٤٩

 قالوا ممن  السلف أقوالنقض قواعد التشبيه من     : (في مقدمة كتابه   قال
 أهم ما ورد مـن     ىهذا الكتاب رد مختصر عل    >: )والتنزيه والتفويض باإلمرار

فـي الكتـاب الموسـوم بالعقيـدة          وكذا المنطلقات التـي بنيـت عليهـا        ،كارأف
ةالتدمة، وكلّ يؤخذ من كالمه وي    ،ريخاصّـ  والمنسوب للشيخ ابن تيمي ،ة رد

ة المعـصومة، وهنـا   مـ فكار واآلراء تعارض ما يعتقده جمهور األُ   ن هذه األ  أو
  .)٣(<مكمن الخطر

اهللا  صلّى ( والزم استحباب زيارة قبره،...>:  ابن تيمية علىردالوقال في 
 بعد حجه ن زيارته للحاجأل؛ إليها استحباب شد الرحال ،)وسلّم] وآله[عليه 

 شد الرحل، فهذا كالتصريح باستحباب شـد الرحـل لزيارتـه   تمكن بدون   ال
                                                        

  .٥٦٠: فقه السيرة النبوية) ١(
  . من علماء مكة المكرمة المعاصرين) ٢(

  .okamel.com :راجع موقعه على النت
  .٨:  السلفأقوالنقض قواعد التشبيه من ) ٣(
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  ..)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى(
 ، هــذا الفهــمىوقــد درج علمــاء اإلســالم وفــي مقــدمتهم الحنابلــة علــ

اهللا عليـه    صـلّى  (النبـي  واستحباب زيارة قبر     ، جواز شد الرحال   ىفقوا عل واتّ
 وخـالف عامـة   ،قـرن الثـامن   جـاء ابـن تيميـة فـي ال    أن إلـى   ،)وسـلّم ] وآله[

  ...)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (النبيتستحب زيارة قبر  ال: المسلمين وقال
اهللا  صـلّى  (النبـي  مـشروعية زيـارة قبـر    ى المسلمين علإجماعوقد نقلنا  

نّه لم يخالف في ذلـك غيـر ابـن          أ و ، في مختلف األزمنة   )وسلّم] وآله[عليه  
 ونـدع  ،ن نأخـذ بقولـه وفهمـه للمـسألة    ألحكمـة   ومن تبعه، فهل من ا   ،تيمية

  ..؟بن تيميةاجماع أئمة المسلمين في عصور ما قبل إ
 عـن أقـوال أكثـر       ة ملزمة، فـضالً   جماعهم في عصر واحد حج    إ نأمع  

ةأئم١(<ة المسلمين بعد عصر ابن تيمي(.  
  .)٢( حسين بن يوسف اإلسنوي، محيي الدين،محمدأبو ـ ٥٠
] وآله[اهللا عليه    صلّى (لمية في مسألة زيارة قبر الرسو      البن تي  إن>: قال

 ، وتهويـل ، وتعمـيم ، وتنـاقض ، فيـه تـضارب  ، وكالم كثير، رأي شاذّ  )وسلّم
أو  ،)خنـائي  اإلى علـ  الـرد (أو   ،)ار المقابر الجواب الباهر في زو   (ومن قرأ له    
صارم الـ (الهـادي فـي     كابن عبـد ،ما نقله بعض تالميذه عنه    أو   ،قرأ له فتاواه  

                                                        
 .٤٤ :لمة هادئة في الزيارة وشد الرحالك) ١(
  . األزهر ومن خريجي ،من علماء مصر المعاصرين، تلميذ محمد زكي إبراهيم) ٢(

 .١:  مقدمة ترجمة وسيرة اإلمام محمد زكي إبراهيم: ترجمته فيانظر
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ت الموجود في كالم الرجل    التشتّ ى من قرأ ذلك كلّه يعرف مد      ..)نكيالم، 
  .)١(<...ردوا عليه و، وغيرها،وقد قام عليه علماء عصره في هذه المسألة

 .)٢(طيف فوده سعيد عبد اللّ،الفداءأبو ـ ٥١

بـه واضـح فـي مـذهب         عنـدنا فمـا كتَ     اوأمـ  ،...>:  ابـن تيميـة    بـشأن قال  
 والكراميـة المبتدعـة،     ،مة صريح في نـصرة مـذهب المجـس         ونصّ ،الضالل

فكــاره أيتوقــف هجومنــا لــصد   ال، ونقــضنا لكالمــه،ونحــن فــي ردنــا عليــه
 عينيـه  ىن كثيـراً مـنهم علـ   إنّنـا نعلـم    أ موافقة الناس لنـا، بـل        ىوتوهماته عل 

  .)٣(< والتنبيهات،قوم به من الردودن  بما،زالتهاإ ىغشاوة، نرجو من اهللا تعال
  .)٤(عبد الغني حمادةـ ٥٢
مـة   شيخهم ابن تيميـة قـال عنـه عالّ   أن>:  بشأن أتباع الفرقة الوهابية  قال

 ابن تيمية كـافر، كمـا قالـه عالمـة          إن ]:)ه٨٤١( [زمانه عالء الدين البخاري   
 اإلمام إن: قالنّه يعتقد كفر ابن تيمية، وأ ])ه٧٩٥( [زمانه زين الدين الحنبلي

ة؛ ])ه٧٥٦( [بكيالسكفّر اُألألنه معذور بتكفير ابن تيمي هها مة وشبة اإلسالمي
ًاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا { :لىا في تفسيره عند قوله تعوالنصارىباليهود  ُْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ َُ ْ َ َّ

                                                        
  .١٥٠ :اإلفهام واإلفحام) ١(
  . لماء مكة المكرمة المعاصرينمن ع) ٢(

  al-razi.net :راجع موقعه على النت
  .٦ :نقض الرسالة التدمرية) ٣(
  . ة المكرمة المعاصرينمن علماء مكّ) ٤(

  .١:  المنكرينىمقدمة فضل الذاكرين والرد عل: ترجمته فيانظر 
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ِمن دون اهللا ُ ْ والتجسيم هللا   كتبه مشحونة بالتشبيهإن : وقال علماء المذهب،)١(}ِ
  .)٢(<ىتعال

  .)٣(يوسف حسن الشراح لشيخا ـ٥٣
فين المخـالفين ألهـل    كثيـر مـن المتطـر     ال يـراه    ،...>: الحراني  بشأن قال

   نّة والجماعة بمثابة المرجع الدينيالذي عصم اهللا كالمه من الخطأ، مع الس ،
 حتّـى ة جميعـاً،  مـ رأي علماء اُألهو  رأيه ليس   أن كما   ،نّه ليس نبياً معصوماً   أ

  .)٤(<...ة شرعية وحج،إجماعاًنعتبره 
  .)٥(الشيخ شعيب األرنؤوطـ ٥٤

قـصد  >: ’ األكـرم النبـي  على قول الذهبي حول زيارة قبر قال معلقاً 
 الذي يقول بعـدم جـواز     ؛ شيخه ابن تيمية   ىالمؤلّف بهذا االستطراد الرد عل    

                                                        
 .٣١: التوبة سورة )١(
 .٢٣ :فضل الذاكرين والرد علي المنكرين) ٢(
 لـه مقـال  .. أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة الكويـت      ) ٣(

   .)فكل بدعة ضاللة عذراً شيخ اإلسالم (:عنوانه
 .م٢٠٠٤ أغسطس ٢٩صحيفة الوطن الكويتية، :  ترجمته فيانظر

 .م٢٠٠٤سطس  أغ٢٩صحيفة الوطن الكويتية، ) ٤(
)٥ (فاً وأربعين   بلغ ما حقَّقه أو أشرف على تحقيقه      ، مشهور ، معاصر ،قمحقّ،  ثمحدومئتـي ني 

مجلد، شملت كتب السنّة النَّبوية، والفقه، وتفسير القرآن، والتَّراجم، والعقيدة، ومصطلح 
مي  قسم التحقيق والتصحيح في المكتب اإلسـال ترأس.. الحديث، واألدب وما إلى ذلك   

 قسم تحقيق التُّراث في مؤسـسة الرسـالة   ترأسمدة عشرين عاماً، ثم     م١٩٥٨بدمشق سنة   
  . م١٩٨٢بعمان سنة 

  alukah.net/culture/0/893:.للمزيد راجع
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 علـى  أن ويـرى  ،)وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (النبيشد الرحل لزيارة قبر     
  .)١(<....همحلّ في نمبي هو كما النبوي المسجد زيارة ينوي أن اجالح

  .)٢(إبراهيمي كمحمد زـ ٥٥
 ولم  ،ل بالميت الصالح  على التوس هو  الخالف  >:  مسألة التوسل  قال في 

يكن يختلف على جوازه أحدلف إلى القرن السابع، حيث ابتدع ابن  من الس
  .)٣(<انتيمية هذا الخالف الفتّ

  .)٤(اهللا الهروي الحبشي لشيخ عبداـ ٥٦
 ، بالحديث الموضوع الذي يوافق هـواه      نّه يحتج إ>:  ابن تيمية  بشأنقال  
 يصححه، ويضعف األحاديـث واألخبـار الثابتـة المتـواترة التـي        أنويحاول  

يـستغرب صـدوره مـن رجـل بلـغ سـموم         وهـذا ال ،...تخالف رأيه وعقيدته  
  .)٥(<فاتهم ومصنّ،الفالسفة

                                                        
  .٤٨٥: ٤ النبالء أعالمهامش سير ) ١(
، )فاسـير بـدع الت ( و ،)سـبيل التوفيـق    (:أثنى عليه الشيخ عبد اهللا بن الـصديق الغمـاري فـي           ) ٢(

 وكـان الـشيخ   ،)مـذكرات سـائح فـي الـشرق      (:يوأثنى عليه الشيخ أبوالحسن الندوي فـ      
 )..الجانب العاطفي فـي اإلسـالم   (: سجل ذلك في كتابه    إذ محمد الغزالي دائم الثناء عليه    

  . ترك أكثر من مائة كتاب ورسالة في العلوم الدينية
 .٢٤١: ٤  الصوفيةاإلسالميةالموسوعة :  ترجمته فيانظر

  .٧:  واإلفحاماإلفهام) ٣(
  .  المعاصرين)الحبشة (أثيوبيامن علماء ) ٤(

  harariyy.com :راجع موقعه على النت
  .٢٠٦: المقاالت السنية) ٥(
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  .)١( بن مانع الحميري السلفيىالدكتور عيسـ ٥٧

 مـن ابـن تيميـة لمـذهب         ك وهـذا تـر    ،...>: في رد آراء ابـن تيميـة      قال  
 ودخـول فـي مـضايق       ،السلف بالكلية، وادعاء عليهم بمذهب غير مـذهبهم       

وقد رأينا لهذا المخـالف      عدوها، وشنائع أمور استبشعها العلماء واستب     ة،وعر
نطق بها أحد مـن    ي ولم   ، لم ترد في الكتاب والسنّة     ،لفاظاً شنيعة أومن شايعه   

 ، والحركة، والتحيز، والحد،ثبتوا الجهةأ و،السلف، فأثبتوا الجسمية صراحة
  .)٢(< من التجسيم الصريحك وغير ذل، والكيفواالنتقال، ،والصوت
 ابن تيميـة عـشوائي   أن كنّه يتبين ل أصل من هذا     فالحا ،...>:  أيضاً وقال
 إذا اسـتطاع  ،لـه  ويبـد  بع مـا  بل يتّ، قاعدة مستقيمةى وال يمشي عل ،في فهمه 

  .)٣(< أن ينصر مذهبهكبذل
  .)٤(حسن بن فرحان المالكي السلفي الشيخ ـ٥٨

                                                        
ئون متخصص في علم الحديث، المدير العام لدائرة األوقـاف والش      ،  داعية إسالمي سلفي  ) ١(

معـراج الوصـول إلـى     ديوان( :منها؛  لديه مجموعة من الكتب المطبوعة  ..اإلسالمية بدبى 
  : راجع صفحته الشخصية.)باب الرسول

facebook.com/pages/300612233390204  ،الحميري -عيسى.  
  .١٣١:تصحيح المفاهيم العقدية) ٢(
 .١٣٥: المصدر السابق) ٣(
ي علم الحديث، لديه مجموعـة مـن الكتـب المطبوعـة     متخصص ف  داعية إسالمي سلفي،  ) ٤(

ــاً (: منهــا ــيس نبي ــة ول ــين  (، و)داعي ــصحابة ب ــصحبة وال  اللغــوي والتخــصيص اإلطــالقال
بيعة علي بن أبي طالب فـي ضـوء الروايـات الـصحيحة مـع نقـد الدراسـات               (، و )الشرعي
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  أمـا مـا،   حدىابن كثير كان فيه نصب إلى حد كبير، والذهبي إل     >: قال
 ال ينكره باحث منصف، فاشتهر عنه النصب وكتبه تشهد           ىة إل ابن تيمي حد 

، ]× [ جملة أمور منها بغض عليى حاكمه علماء عصره علك، ولذلكبذل
 وابـن  ،ةبطّـ   ن فيهم نصباً ورثوه عن ابنأولم يحاكموا غيره من الحنابلة، مع    

اني له أثـر    ار الشامي العثم   وغيرهم، والتي  ى،يعل   ابن أبي و ، والبربهاري ،حامد
 الحياة العلمية عندنا في الخليج، وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء ىبالغ عل

  ...، فتنبه] [ميةأُ ، وميلنا الشديد لبني]‘ [الحسين و أ اإلمام عليىعل
 ةثموابن كثير،تتابع علماء الشام كابن تيمي ،  ـ  ،م وابـن القـي  ابـن  هموأشـد 

، وتـضعيف األحاديـث   ]^ [ بيته وأهليضائل علس من ف التوجىتيمية ـ عل 
مع فـضلهم   -  وعلماء الشام ،الصحيحة في فضلهم، مع المبالغة في مدح غيرهم     

 هـم  -  وإجاللهم ورفعة منزلتهم وما ورد فيهم مـن أحاديـث ترفـع مـن قـدرهم        
 من محاوالت اإلنصاف، أقوىبشر ال ينجون من تأثير البيئة الشامية الّتي كانت          

  .)١(<... استئناس هؤالء بالتراث الحنبليخاصّة مع
 ،]× [ بغـض علـي  ىحوكم ابن تيمية في عصره علـ    >:  المالكي وقال

 واتّهمـوه  ،ك فـي ذلـ  هئـو طّخ و،واتّهمه مخـالفوه مـن علمـاء عـصره بالنفـاق      
                                                                                                                                   

  
دكتور سـليمان  مع الـ (، و) المذهب الحنبلي نموذجا  :قراءة في كتب العقائد   (، و )الجامعية

مـع  (، و)مع الشيخ عبد اهللا السعد في الـصحبة والـصحابة   (، و )العودة حول عبد اهللا بن سبأ     
   ).اإلسالمينحو إنقاذ التأريخ (، و)سليمان العلوان في كتابه االستنفار

 al-maliky.com:راجع موقعه على النت
 .١٧٦ :ياًداعية وليس نب) ١(
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 قاتـل للرئاسـة ال   ]× [ علياًإن :، لقولهك في كثير من ذل وأصابوا ،بالنصب
ن تـواتر  أ و، فيـه لـصغر سـنه   ككّ مـش ]× [لـي  عإسالم أنللديانة، وزعمه  

نّـه  أ و ،]× [ أعظم من تـواتر إسـالم علـي        ،إسالم معاوية ويزيد بن معاوية    
بقي في كتابه منهاج   من الشناعات التي بقي منها ماكوغير ذل ،كان مخذوالً

  .)١(<ن لم تكن هذه األقوال نصباً فليس في الدنيا نصبإو السنّة،
  .)٢(مالكي الحسني السلفيمحمد بن علوي الـ ٥٩

صت فـي توزيـع   لقد ابتلينا بجماعة تخصّـ >: وأتباعه ابن تيمية بشأنقال  
ن ألقـاب وأوصـاف ال يـصح وال يليـق     أ األحكام بوإصدار ،ك والشر ،فركال

رســول اهللا، ] ’[هللا وأن محمــداً ا ال إلــه إالّ  مــسلم يــشهد أنىتُطلـق علــ 
 .. دجـال ..ف محـر :ذهب معـه كقول بعضهم فيمن يختلف فـي الـرأي والمـ        

ولقـد سـمعنا كثيـراً مـن       ،  .. وكـافر  .. مـشرك  : وفـي النهايـة    .. مبتـدع  ..مشعوذ
يلون مثل هذه األلفاظ جزافـاً،  ك إلى العقيدة ي أنفسهمالسفهاء الذين ينسبون    

 والضالل في هذه األزمان، ومجدد ك داعية الشر:ويزيد بعض جهلتهم بقوله
                                                        

 .١٧٦ : في كتب العقائدقراءة) ١(
من أهم فقهاء الحجاز على المذهب المالكي، كانت له حلقة شهيرة في المسجد الحـرام            ) ٢(

 سنة من تدريس أجداده، ويعتقد البعض أن     ٦٠٠ ألكثر من     تعتبر امتداداً  ؛ة المكرمة بمكّ
فـق مـع    لكونـه ال يتّ ،ميةسبب توقفها يرجع إلى إقصائه من قبـل المؤسـسة الدينيـة الرسـ             

  منهجهم، وقد تعر   بل هذه الجهـة، وربمـا يؤكـد    ة من ِقض للتحقيق والمتابعة أكثر من مر
 ة   أغلب مؤلّ  هذا أني عليـه صـالة   لّصُـ و . ه١٤٢٥تـوفي سـنة   .. فاته طبعت خارج السعودي

   . ودفن في مقبرة المعالة في جنازة مهيبة،الجنازة في المسجد الحرام
 .٣: مقدمة الزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية: ه في ترجمتانظر
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يـل مثـل   ك هكذا نسمع بعض الـسفهاء ي      ،...بفالن وبن لحي المدع   وملّة عمر 
 عـن  الّ التـي ال تـصدر إ  ، وبمثـل هـذه األلفـاظ القبيحـة     ، والشتم ،بهذا الس 

١(<... وطريقة األدب في النقاش، الدعوةأسلوب الذين لم يجيدوا ،قةالسو(.  
  ة(مة كتابه وقال في مقدة والبدعية بين الشرعيي نّه قد ظهـر فـ  أ>: )الزيارة النبوي

ـيهم صـفوهم    ك و ، المسلمين ىكتاب أساء إل  ) ١٤١٩(موسم الحج هذا العام       ؛در عل
 لهـم  إيـذاء ، فكـان أكبـر   )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (وهم في زيارة رسول اهللا   

    ؛ إذ يقـول  ىار قاصـدون وجـه اهللا سـبحانه وتعـال     وجرح لشعورهم، وهم حجاج زو
 إ :يهذا المتعدبعـد موتـه مفـسدة    )وسـلّم ] وآله[هللا عليه   ا صلّى ( زيارة رسول اهللا   ن 

 مقـام  ى علـ ، وسـوء األدب ،ي والتعـد ،االفتـراء راجحة ال خير فيهـا، فأزعجنـا هـذا         
ك بهــذه أشــار أن أحببــتلــذلك ] و [..)وســلّم] وآلــه[اهللا عليــه  صــلّى (رســول اهللا

ه،  والـذب عنـ  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه  صلّى (الرسالة في الدفاع عن مقام رسول اهللا    
  .)٢(<...اً ممقوتاًليس غلوهو ه، و والمؤمن لنبي،مه الحبيب لحبيبه ما يقدقلّأهو و

  

ّ وقد ثبت أن أكابر علـامء ؛ّ تلقيب ابن تيمية بشيخ اإلسالمّكيف يصح* 

ّأهل السنة يف عرصه كانوا خيالفونه  ،كثـري مـن أصـدقائه عنـه انحـرف ّحتى ؛ُ

   إىل أن مات يف السجن؟،عتقاله، واستتابته إىل تكفريه، وا األمرووصل هبم

                                                        
 .٨ :التحذير من المجازفة بالتكفير) ١(
 .٢ :الزيارة النبوية) ٢(
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لقد >: )ابن تيمية ذلك الوهم الكبير    ( كتابه  في )١(هشام الشريف أبو  قال  
 في شـخص ابـن تيميـة، ومـن     سالم الوهابية واختزلوا دين اإل اختصر التيمية 

 ،مسـمعت دروسـه  أو  ، أنّـك إذا طالعـت كتـبهم      حتّىبعده ابن عبد الوهاب     
، وكأن <قال ابن تيمية> ،<قال شيخ اإلسالم>: أ وال تسمع إالّ   ال تقر  ،وخطبهم

 وال  ، منـه  إالّ ال يؤخـذ الـدين       ، آخـر للمـسلمين    ابن تيمية هذا صـار رسـوالً      
والكالم على معتقد ابن تيمية ومخالفاته ليس        ،... بتقريره إالّ األحكام   دتعتم

 ،نتقده الكثيرون فـي عـصره  ، بل إنّه قد رد عليه وا   ثاً وال مستحد  ،أمراً مبتدعاً 
  .. يوم الناس هذاحتّىو

ين الذهبي، وابن جهبـل الحلبـي،     الحافظ شمس الد   :ومن هؤالء نذكر  
وتقي  كال ركين، وابن شا  بكي، وابنه تاج الد    الدين الس    تبي، والقاضي صـفي

الدين الهندي، وجالل الـدين القزوينـي، وعـالء الـدين البخـاري، وكمـال               
حـافظ ابـن رجـب    ين العالئي، وال  ، والحافظ صالح الد   لكانيين ابن الزم  الد

ين ان األندلسي المفـسر، وعفيـف الـد       حي اأبماعة، و ين بن ج  الحنبلي، وبدر الد  
اليافعي، والفرغاني الحنفي، والحافظ ابن حجر العسقالني، والحافظ ابـن حجـر     

ن ي وزيـد الـد  الهيتمي، واإلمام الحصني، والحافظ العراقي، والحافظ السخاوي، 
 علـي   الّن الـصديقي، ومـ    الّ بن علي بـن عـ      اني، ومحمد اوي، والجالل الدو  المنّ

ــاجي، والع ا ــشهاب الخف ــاري، وال ــاني، والع الّلق ــة الزرق ــالّم ــد  م ــد زاه ة محم
                                                        

  . من علماء مصر المعاصرين) ١(
  noornabi.com.:راجع موقعه على النت
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  .)١(<وبعد، فإنّه ال عداوة بيننا وبين ابن تيمية ..، وغيرهمالكوثري
ّهل يعتقد أتباع ابن تيمية بكفر كل من كفر شـيخهم، * ّ  أم حيرتمـون ّ

ّالكافر واملكفر، أم يطبقون قاعدة عدم اخلوض يف ما شجر بني الصحابة يف 

 ؟ًلة أيضاأهذه املس

  
  

                                                        
 .١٣٩  تيمية ابناإلسالمدعاوي المناوئين لشيخ ) ١(



 

  

 

 علـى آراء ابـن   فـي الـرد   ة كتاب ورسال  ألفي من   أكثر ألّف علماء الفريقين  
 ، الـى أكثـر مـن ذلـك    لّفـات  تلـك المؤ عـدد يـصل   وربما ، -  حسب تتبعي    -  تيمية

 ـة العـارفين،     : ـ وكتـب التـراجم كـ     ، للمعـاجم  بمراجعة أدقكـشف الظنـون، وهدي 
فين، والوافي بالوفيات، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، والضوء ومعجم المؤلّ

الالمع ألهل القرن التاسع، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع، وشـذرات           
  .، وغيرها من المصادري أخبار من ذهب، وطبقات الشافعية الكبرىالذهب ف

   :، حسب الترتيب الزمني نموذجاً تلك المؤلّفاتاليسير منواليك التعريف ب
الـسروجي   شمس الدين ،  اعتراضات على ابن تيمية في علم الكالم      ـ  ١

  .)١()ه٧١٠(الحنفي 
محمـد بـن علـي     ،رسالة في الرد على ابن تيمية فـي مـسألة الطـالق    ـ  ٢

 .)٢()ه٧٢١(المازني 
                                                        

  .٩١: ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،٥٢: ١٤ البداية والنهاية البن كثير) ١(
  نقـالً ١٥٥ :٥ وفي موسـوعة الغـدير   ١٤٠ :١معجم المؤلّفين  : في< السروطي >ذكر بلقب  :أقول

بعن الديباج المذه . 
 .١١:٣١معجم المؤلّفين ) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٢٤  ١ج/ ّ

 .)١( محمد بن علي المازني،رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الزيارةـ ٣

المعروف القرشي المصري   فخر الدين،نجم المهتدي ورجم المعتدي   ـ  ٤
  .)٢()ه٧٢٥(م ابن المعلّ :ـ ب

  .)٣()ه٧٣٣ (كمال الدين أحمد بن محمد الشيرازي، رد على ابن تيميةـ ٥
 .)٤()ه٧٣٣(ابن جبريل  :ـ المعروف ب البيكشهاب الدين ال ،خبر الجهةـ ٦

شهاب الـدين   ، على ابن تيمية في التجسيم واالستواء  رسالة في الرد  ـ  ٧
 .)٥(ابن جبريل :ـ المعروف ب الكالبي

 تاج الدين الفاكهاني ، الزيارةأنكر على من التحفة المختارة في الردـ ٨
  .)٦()ه٧٣٤(

 شـرف الـدين المنجالتـي     ، على ابن تيميـة فـي مـسألة الطـالق          الردـ  ٩
  .)٧()ه٧٤٣ (الحميري المالكي

                                                        
  .٣١: ١١ المصدر السابق) ١(
 .١٩٧ :٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ٢(
 .١٥٠: ٢معجم المؤلّفين ) ٣(
  .١:١٠٨هدية العارفين ) ٤(
، معجـم  ١٨١ :٥، طبقـات الـشافعية الكبـرى       ١٠٤ :٦شذرات الذهب في أخبار من ذهـب        ) ٥(

 .٢٠١ :٢المؤلّفين 
 .٢٥٤: ٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ٦(
   . ايضاً والمنكالتي،نكالنيالم يلقب ب)٧(

 .٤١٤: ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 



 ١٢٥.........................ّتيمية ابن آراء عىل ّالرد يف اتفّمؤل/ ّالفصل األول

عبد أبو  ، على من ينكر الزيارة المحمدية  المقالة المرضية في الرد   ـ  ١٠
 .)١()ه٧٥٠( اهللا اإلخنائي المالكي

الـسبكي المـصري     الـدين  تقـي ،شفاء السقام في زيارة خير األنـام     ـ  ١١
 .)٢()ه٧٥٦(افعي الش

السبكي المصري   الدينتقي،  على ابن تيميةالدرة المضية في الردـ ١٢
 .)٣(الشافعي

الـسبكي    الـدين   تقـي  ، علـى ابـن زفيـل      السيف الـصقيل فـي الـرد      ـ  ١٣
 .)٤(المصري الشافعي

 بهـاء الـدين االخميمـي الـشافعي      ، علـى ابـن تيميـة      رسالة في الرد  ـ  ١٤
 .)٥()ه٧٦٤ (المصري:ـ بالمعروف 

 ألحـد   اإلسـراف،  مـن أهـل       في االنتصاف ألهـل الحـق      اإلنصافـ  ١٥
 .)٦( اإلمامية في القرن الثامنأعالم

                                                        
 .٢٤٧ :٤ المصدر السابق) ١(
 .١٦٨ :١٠طبقات الشافعية الكبرى ) ٢(
 .١٦٨ :١٠المصدر السابق ) ٣(
)٤ (ة ابن القيمردفيه على نوني  .  

 .١٦٨: ١٠طبقات الشافعية الكبرى 
، شذرات الـذهب  ٤٢٥ :٢ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة        ،١٢٣ :١٠ المصدر السابق ) ٥(

 .٢٠١ :٦في أخبار من ذهب 
  . ١٢٢ :١١الذريعة ) ٦(

 التحقيـق والتـراجم علـى مجهوليـة اسـم      أهلأجمع : قال محقق الكتاب الشيخ طاهر السالمي     
 



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٢٦  ١ج/ ّ

 القـسنطيني  العبـاس أبـو    ، عليـه الـصالة والـسالم      النبيوسيلة اإلسالم ب  ـ  ١٦
 .)١()ه٨١٠(

 .)٢()ه٨٢٩ (بن أبي بكر الحصنيا الدين  تقي،دفع شبهة من شبه وتمردـ ١٧

 حميد الدين الفرغـاني الدمـشقي       ، على ابن تيمية في االعتقادات     لرداـ  ١٨
 .)٣()ه٨٦٧(الحنفي 

 .)٤()ه٩١٨(يقي الدواني جالل الدين الصد،شرح العقائد العضديةـ ١٩

 شمس الدين الدمشقي الصالحي ،ذخائر القصر في تراجم نبالء العصرـ ٢٠
 .)٥()ه٩٥٣(الحنفي 

 أحمـد بـن حجـر الهيتمـي     ،مالقبر المعظّالجوهر المنظّم في زيارة   ـ  ٢١
 .)٦()ه٩٧٤ (يالمكّ

 : ـبـ  شمس الدين المعروف ،األجوبة النجدية عن األسئلة النجدية  ـ  ٢٢
                                                                                                                                   

  
  .  ذلك علىإشارة  أيإعطاءف اسمه فيه، وعدم ف هذا الكتاب بسبب عدم ذكر المؤلّمؤلّ

 .١٧: اإلنصاف في االنتصافمقدمة تحقيق
 .٩٧٥: ٢فهرس الفهارس ) ١(
 .١٥٦ :١، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ١٨٨: ٧شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ٢(
 .٦٦٢: ١ المكنون  إيضاح،٧٤٤: ١كشف الظنون ) ٣(
، البدر ١٣٣:  عن أخبار القرن العاشر، النور السافر١٣٣: ٧الضوء الالمع ألهل القرن التاسع      ) ٤(

 .١٣٠: ٢الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
 .٤٧٣: ١فهرس الفهارس ) ٥(
 .٥:١٤٦، هدية العارفين ١:٦٢٠كشف الظنون ) ٦(



 ١٢٧.........................ّتيمية ابن آراء عىل ّالرد يف اتفّمؤل/ ّالفصل األول

 .)١()ه١١٨٨( النابلسي ابن السفاريني

 علي بن   ، القائلين بالجهة والجسمية   أعناقالسيوف المشرفية لقطع    ـ  ٢٣
 .)٢()ه١٢٤٨(محمد الميلي الجمالي 

 أحمـد بـن   ، األمـان عهـد ل الزمان بأخبار ملوك تونس وهإتحاف أ ـ  ٢٤
 .)٣()ه١٢٩١(أبي الضياف 

وبيان الدين القيم في تبرئة ابـن تيميـة    صلح اإلخوان من أهل اإليمان    ـ  ٢٥
 .)٤()ه١٢٩٩(الخالدي   داود بن سليمان بن جرجيس البغدادي،وابن القيم

 .)٥(الخالدي بغداديــجيس الرــن جـ داود بن سليمان ب،ةالمنحة الوهبيـ ٢٦

األلوسـي البغـدادي      خير الدين  ،جالء العينين في محاكمة األحمدين    ـ  ٢٧
  .)٦()ه١٣١٧(

  خيـر الـدين   ،ديـة فـي العقائـد     هناألجوبة النعمانيـة عـن األسـئلة ال       ـ  ٢٨
 .)٧(األلوسي البغدادي

                                                        
 . ١٠٢٢ :٢فهرس الفهارس ) ١(
 .٣٧: ٢، إيضاح المكنون ٧٧٤: ١هدية العارفين ) ٢(
 حياتـه ومنزلتـه ومنتخبـات مـن آثـاره، الـدار العربـي        :ابن أبي الضياف   أحمد عبد السالم ) ٣(

  .١٩٨٤ليبيا  -للكتاب، تونس
 .٢٣٦: ٤، معجم المؤلّفين ٣٣٢ :٢األعالم ) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 .٢٣٣: البغداديون أخبارهم ومجالسهم) ٦(
 .٢٩ :٣ المكنون إيضاح) ٧(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٢٨  ١ج/ ّ

  ناصـر الـدين النبهـانى      ،يد الخلـق  ــشواهد الحق في االسـتغاثة بـس      ـ  ٢٩
 .)١()ه١٣٥٠( عيالشاف

 .)٢( الشافعي ناصر الدين النبهانى،األنوار المحمديةـ ٣٠

 ناصـر  ، ذم البدعة ومدح السنّة الغـراء   يالقصيدة الرائية الصغرى ف   ـ  ٣١
  .)٣( الشافعيالدين النبهانى

الشهير   سراج الدين اللكهنوي،إكمال المنة في نقض منهاج السنّة ـ  ٣٢
 .)٤()ه١٣٥٣(الشيخ فدا حسين  :ـ ب

  محمـد بخيـت المطيعـي الحنفـي    ،تطهير الفؤاد من دنس االعتقـاد ـ  ٣٣
 .)٥()ه١٣٥٤(

 الـسيد محمـد مهـدي       ،ن تيميـة  ـــ  على اب  ردــمنهاج الشريعة في ال   ـ  ٣٤
 .)٦()ه١٣٥٨(الكشوان الكاظمي القزويني 

                                                        
 جامع كرامـات  ،٦٠٠ :عشرة الهجرية المائة الرابعة في، األعالم الشرقية  ١٦١٣: حلية البشر ) ١(

 .٥٢: ٢األولياء 
  .المصدر السابق.  للقسطالنى<المواهب اللدنية>اختصر به ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .١١٤٨برقم  ٢٨٣: ٢الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) ٤(
)٥ ( ـة،        ..  لتقـي الـدين الـسبكي      <شفاء الـسقام  >مة على   كتبه كالمقدطبـع فـي المطبعـة األميري

  .. ه١٣١٨، بوالق
 :٤ لمحمد بن الحـسن الحجـوي   اإلسالميالفكر السامي في تأريخ الفقه  : انظر التعريف به في   

 .٧٣ :٧، مجلة األزهر ٣٨
 .٣٤٩ :معجم المطبوعات النجفية) ٦(



 ١٢٩.........................ّتيمية ابن آراء عىل ّالرد يف اتفّمؤل/ ّالفصل األول

 القاضي سالمة ،فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات األكوان     ـ  ٣٥
 .)١()ه١٣٧٦(القضاعي 

 القاضـي سـالمة   ،ض البـدع الـشائعة    ـــ البراهين الساطعة فـي رد بع     ـ  ٣٦
 .)٢(القضاعي

  آغـا ميـر   الـسيد محمـد حـسن   ،اإلمامة الكبرى والخالفة العظمـى ـ  ٣٧
 .)٣()ه١٣٨٠ (القزويني

ة اسـتحباب بنـاء المـساجد والقبـاب علـى           إحياء المقبـور مـن أدلّـ      ـ  ٣٨
 .)٤()ه١٣٨٠( أحمد الصديق الغماري ،القبور

 حمد اهللا الداجوي الحنفـي  ، بأهل المقابرتوسلالبصائر لمنكري ال ـ  ٣٩
 .)٥(الهندي

 .)٦( نجم الدين بن أبي الدر البغدادي، على الشيخ ابن تيميةردـ ٤٠
                                                        

)١ (التوسة٢٥٣: ’ل بالنبي٤٩٣: ، المقاالت السني.  
 .المصدر السابق) ٢(
 .٢٩٨:تراث كربالء) ٣(
 .٥٧٤:ع المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابإتحاف ) ٤(
 وهـو رد ،  ه١٣٨١ في غرة ربيـع الثـاني يـوم الثالثـاء     تأليفهفرغ من  .. عثر على ترجمته  ألم  ) ٥(

ة في بـالد الهنـد،   ابي رئيس الفرقة الوه ،على كتاب طاهر البنجشيري المرداني الباكستاني     
بتركيـا، وأعـاد نـشره     )  م ١٩٧٨(باألوفـست عـام     نشره األستاذ حسين حلمي االسـطنبولي       

 .٢٥٦: مقدمة الكتاب: انظر.  تركيا-باسطنبول )  م١٩٨٤( للمرة الثانية عام

  .  الكيمياءإثبات على ابن تيمية في ه ردنّإ :قيل) ٦(
 .١٥٢٧: ٢كشف الظنون 



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٣٠  ١ج/ ّ

 مجموعـة مـن   ، علـى ابـن تيميـة الحرانـي      التوفيق الرباني في الـرد    ـ  ٤١
 .)١(العلماء

 أحمـد   ،غوايةـــ اللة وال ـلـض لى أهـل ا   ـشمس الحقيقة والبدايـة عـ     ـ  ٤٢
 .)٢(البلصفوري المالكي األشعري الخلوتي

 .)٣(المنىأبو  كمال ،مقدمة الرسائل السبكيةـ ٤٣

 .)٤( منصور محمد محمد عويس،ابن تيمية ليس سلفياًـ ٤٤

 الـسيد علـي الحـسيني       ،دراسات في منهاج الـسنّة لمعرفـة ابـن تيميـة          ـ  ٤٥
 .)٥(الميالني

                                                        
أربـع منهـا للتقـي    ،  رسائل في الرد على ابن تيمية      ستّ  على انيالتوفيق الرب يحتوي كتاب   ) ١(

نقـد االجتمـاع واالفتـراق فـي     (، و) على ابـن تيميـة  ة المضية في الرد  الدر: (السبكي وهي 
االعتبـار ببقـاء   (، و)النظر المحقق في الحلف بالطالق المعلّق   (، و )مسائل األيمان والطالق  

صيحة النّـ (، ولشهاب الـدين أحمـد الكالبـي   ، )رسالة في نفي الجهة : (، وفيه )رة والنا الجنّ
 .للذهبي، )الذهبية

  .بمطبعة السماح بمصر  ه١٣٤٦وطبع عام  ، ه١٣٢٨ عام تأليفهتم ) ٢(
  .والهداية الحقيقة شمس رسالة nooonbooks.com:  التعريف به فيانظر

 علــى ابــن تيميــة اني فــي الــردالتوفيــق الربــ>: طبعــت الرســائل الــسبكية ضــمن مجموعــة) ٣(
 رئـيس جمعيـة الـسادة    ، كمال يوسف الحوت الحسيني:هومة ، وصاحب المقد <الحراني

  . األشراف في لبنان
 .٢ : القرشيين في البالد الشاميةألنسابمقدمة جامع الدرر البهية :  التعريف بها فيانظر

)٤ (تـأريخ   .. ومدير معهد التوغار الثانوي فـي طـرابلس  ، ليبيا إلى ومبعوثه   األزهر،ج من   متخر
  . م١٩٧١طبع في دار النهظة العربية،،  ه ١٣٨٢: التأليف

 وقـد طبـع ضـمن    al-milani.com . :موقع سماحة العالمة السيد علي الميالنـي : راجع) ٥(
  .موسوعة نفحات األزهار



 ١٣١.........................ّتيمية ابن آراء عىل ّالرد يف اتفّمؤل/ ّالفصل األول

 .)١( صائب عبد الحميد، عقائده.. حياتهابن تيميةـ ٤٦

 السيد محمد الرضي ،من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحرانيـ ٤٧
 .)٢(الرضوي

عبـد  أبـو   ،المقاالت السنية في كشف ضـالالت أحمـد بـن تيميـة        ـ  ٤٨
 .)٣(الحبشي :ـ  المعروف بالرحمن الهرري

 الشيخ ،ألنبياء الكراماالستغاثة با وتوسلإتحاف الكرام في جواز ال  ـ  ٤٩
 .)٤(محمد بن الشدي

  .)٥( الشيخ العيدروس،أجوبة في زيارة القبورـ ٥٠
 

بق آراء اطـت من ؛ّج له أتباع الفرقة الوهابيةّكيف يمكن تصديق ما يرو* 

ّ احلراين يمثل ّنوأ -  عقيدة مجهور علامء اإلسالم، معّابن تيمية   -  هـؤالءمجيع ّ

ّ اإلسالمية بالكتب والرسائل يف الردمع امتالء املكتبات   ؟ةّذ الشا عىل معتقداتهّ

  

                                                        
  :انظر ترجمته في موقع مركز األبحاث العقائدية) ١(

.aqaed.info/mostabser/biography/115 
  .<لماذا نحن شيعة>: مؤلف كتاب) ٢(
)٣ (١٤١٩ بيروت ،طبع في دار المشاريع .٦٨:، سبائك الذهب٤:مة التحقيقمقد. 
 . ك مجموعة١١٤٣ :مخطوط في الخزانة الكتانية بالرباط برقم) ٤(
 .د مجموعة ٢٥٧٧: ٤لرباط برقم مخطوط في الخزانة العامة با) ٥(





 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

 

: إلـى بتقـسيم مفهـوم التوحيـد      كثير من مؤلّفاته  صرح ابن تيمية في     
  .)٢(ء والصفات وتوحيد األسما،)١( وتوحيد اُأللوهية،توحيد الربوبية

توحيـد الربوبيـة،    : اُألصـول الثالثـة   >: )العقيدة الواسـطية  ( في   قال
 هذه اُألصول الثالثة تدور ..وتوحيد اُأللوهية، وتوحيد األسماء والصفات

عليها أديان الرسل وما أُنزل إليهم، وهي اُألصول الكبار التي دلّت عليها            
  .)٣(<وشهدت بها العقول والفطر

 ثالثـة  نيتـضم  التوحيـد  فـي  الكالم>: )ح األصبهانية شر(وقال في   
 اهللا أن وبيان، الربوبية توحيد: يوالثان ..الصفات في الكالم: أحدها ،أنواع
 ال وحـده  اهللا عبـادة  :وهـو  ،اُأللوهيـة  توحيـد : والثالـث  ..شيء كلّ خالق

  .)٤(<له شريك
                                                        

 . كما سيتّضح الحقاً)اإللوهية(: الصحيح هو )١(

: ١٥، مجمـوع الفتـاوى   ٤٧٩: ١بيـان تلبـيس الجهميـة     ،٢٢٨: ٢الصفدية  : راجع كالمه في  ) ٢(
: ، شـرح األصـبهانية  ٩: ، العقيدة الواسـطية ٣١: ٢، االستقامة ٢٥٠: ٥، الفتاوى الكبرى  ١٦٤
 .٢٨٩: ٣، منهاج السنّة ٧: تدمرية، الرسالة ال١٠٧

 . ٩: العقيدة الواسطية) ٣(
 .١٠٧: شرح األصبهانية) ٤(
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 حديثـه  فـي  ’ األكـرم النبيوال ، كتابهآيات  اهللا تعالى في  ذكرلم ي 

 من علماء أهـل   وتابعيهم، وال أحدالتابعين و من الصحابةأحدالشريف، وال   
  ..)١(السنّة قبل ابن تيمية أن التوحيد ينقسم إلى هذه األقسام

                                                        
التحـذير  (زيد في ي بأ بكر بن عبد اهللا   :؛ مثل نصار ابن تيمية  أحاول بعض   :  أقول )١(

ة هذا التقـسيم    ن ينفوا حادثي  أ ،، وغيره ٣٠: )من مختصرات الصابوني في التفسير    
 اً فذكروا كالم  ..قبل ابن تيمية  ) الربوبية(و) لوهيةاُأل(لفاظ  أمل  بنقل كالم من استع   

دعى من أعلى واهللا تعالى ي... >:  اذ قال؛لوهية والربوبيةبي حنيفة استعمل فيه اإل   أل
  .<لوهية في شيءسفل ليس من وصف الربوبية واإل األن أل؛سفلأال من 

  .٥١: بسطالفقه األ
أو ن عدم وقوع النزاع في مجرد استعمال التعـابير الثالثـة         تغافلوا ع أو  وبذلك غفلوا   

  .استخدامها على سبيل التقسيم والحصر  فيبل النزاعمعانيها في نفسها، 
 وهو ليس منه بل مـن  ،)ه٣٢١(لى الطحاوي إ في التقسيم نسبوه  كالماً وذكروا كذلك 

ـ  .. تلميذ ابن تيميـة    ،)ه٧٩٢ (بي العزّ أابن  ك ،شراح عقيدته  ـ  الّ والم  القـاري   ي عل
 اهللا واحد   نإ>:  الطحاوي  فيها يقول؛ إذ    كما يظهر من مخطوطة الكتاب     ،)ه١٠١٤(

لى إشارة  إ دون أي .. <له غيره إ وال   ، وال شيء يعجزه   ، وال شيء مثله   ،ال شريك له  
  ..تي كالمه في المتنأ وسي،افمة السقّالّلى ذلك العإشار أالتقسيم، وقد 

 البـن   وكالمـاً .. <الربانية>و< الوحدانية>:  وفيه لفظي  ،كبرية الع  البن بطّ  وذكروا كالماً 
 البـن    وكالمـاً  ..<عظمة الربوبية >و< لوهيةوحدانية اإل >: ير وفيه تعبي  ،حبان البستي 

ر لحركـاتهم   عمـالهم والمقـد   أ  العبـاد ورب   رب >: قال فيـه   ،بي زيد القيرواني  أ
   ..<وآجالهم
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مـن عـدد    التنديد ب ( في كتابـه   )١(اف السقّ يمة حسن بن عل   لعالّقال ا 
هذا التقسيم ال يعرف عند السلف البتّـة، وإنّمـا اختُـرع هـذا            ،...>: )التوحيد

  ...]بعد ابن تيمية: أي[م وانتشر بعد القرن السابع الهجري يالتقس
 )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (النبيولم يذكر اهللا تعالى في كتابه وال        

 ،لوهية وتوحيد أُ،توحيد ربوبية: مفي سنّته أن التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسا      
من الصحابة، بل وال وتوحيد أسماء وصفات، بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد 

أحدمن السلف الصالح من التابعين، بل وال أحد ...  
 حدثت في القـرن الثـامن الهجـري؛         ،مذمومة خَلَفية هذا التقسيم بدعة  

ثمانمائـة سـنة، ولـم    نحـو  ب)  وسلّم]وآله[اهللا عليه   صلّى (النبي بعد زمن    :أي
ة الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ،... من قبليقل بهذا التقسيم أحدابن تيمي 

  .)٢(<...لوهية وربوبيةأُ
أن تقسيم التوحيد إلى هذه األقسام الثالثـة تقـسيم          : فاعلم>: وقال أيضاً 

لعقيـدة   صاحب شرح ا:فين منهم غير صحيح، تكلّم به بعض متأخّري المصنّ      
                                                                                                                                   

  
شكال الذي  لنفس اإلصحة رأيهم في التقسيم؛ ومن الواضح عدم داللة ما ذكروه على    

لفـاظ  أعالمهـم ب أ ولعـدم تـصريح   ،بـي حنيفـة  أ كـالم   على ما نقلوه من   ذكرناه
 ال داللـة  :قلنـا .. لفاظ بل في المفاهيمليست المشاحنة في األ: ن قالوا فإ ..التقسيم

 . في المفاهيم الثالثة،والتقسيم ما نقلتم على الحصر في
 .من هذا المجلّد ١١٠: ي الصفحةذكرت ترجمته ف) ١(
)٢ (٦:  التوحيددالتنديد بمن عد. 
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 الـذي رد علـى   ؛ المنـسوب للحنفيـة خطـأً   ])ه٧٩٢( [الطحاوية ابن أبي العـزّ   
أثنـاء  )] ه٣٢١[( صاحب الكتاب األصلي اإلمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي      

شرحه على كتابه متن الطحاوية في التوحيد، فزيف ابن أبي العزّ بعض كالم 
 مذهب السلف الصالح، اإلمام أبي جعفر الطحاوي، وظهر بثوب الدعوة إلى

فخالف صريح الكتـاب والـسنّة واإلجمـاع وعقيـدة أهـل الـسنّة والجماعـة                
  ...الوارد في كالم اإلمام أبي جعفر الطحاوي

 ينفي الحد عـن اهللا سـبحانه، والـشارح    - الطحاوي - صاحب المتن   إن
  أن صـاحب المـتن ينفـي الجهـة وينـزّه اهللا            :ومنهـا  .. فيثبـت الحـد    ،يرد عليه 

مـة علـي    قـال العالّ حتّـى .. فيثبتهـا ،سبحانه أن يوصف بها، والشارح يرد عليه 
 : بأنّـه )١( عن شارحها ابن أبي العزّ في شرح الفقـه األكبـر         ])ه١٠١٤( [القاري

  .)٢(<) من المبتدعةهصاحب مذهب باطل، تابع لطائف(
 يظهر عدم جواز التعامـل مـع هـذا التقـسيم كمـصطلح         ،وبناًء على ما ذكر   

 ابتعاداً عن االبتداع في الدين، بل يصح أن يعـد مـن اُألمـور االعتباريـة           ،يشرع
  .حسب مدعى قائلها  في األدلّة)٣( المستنتجة من االستقراء،الوضعية النظرية

                                                        
 .١٧٢: شرح الفقه األكبر) ١(
)٢ (٦:  التوحيددالتنديد بمن عد. 
)٣( مثل يوعالم المنهج التيم  أح كثير من    صر ،:    ٤٤٩: ٣ مـدارج الـسالكين    : فـي  ،م ابـن القـي ،

 ،٤١٠: ٣ أضـواء البيـان     : في ،يطيمين الشنق أ، ومحمد   ٢٢٦:  معارج األلباب  : في ،والنعمي
ي ، وأبـ ٣٠:  التحذير من مختصرات الصابوني في التفـسير : في،زيدي بأ  وبكر بن عبد اهللا  

 هـذا التقـسيم قـد بنـي      نأ ،وغيرهم ،٣٧: باطيل وافتراءات أ كلمات في كشف     : في ،غدة
 .على االستقراء لعدم وجوده في النصوص الشرعية
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 وإن  ،وبهذا ينتفي الحصر في التقسيم؛ لعدم حجية االستقراء في نفـسه          
اده في التقسيم من جهـة،      ادِعي تمامه؛ بسبب مدخلية فهم المستقرئ واجته      

  .وعدم صحة األخذ بخصوص اجتهاده في مسائل العقيدة من جهة أخرى
هذا وقد ذكر علماء الفـريقين أقـساماً كثيـرة لمفهـوم التوحيـد حـسب            

  :فهمهم لظاهر نصوص الكتاب والسنّة؛ منها

 
 يمتنـع  بـل  له، مثيل ال فرد له، نظير ال واحد سبحانهأن اهللا   : منه والمراد

  .مثيلأو  ،نظير له يكون أن
َليس{: تعالى قال ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ُالسميعهو َو ْ ِ ُالبصري َّ

ِ َ ْ {)١(.  
ْقل{:  عزّ وجلّ  وقال ُاللـههو  ُ ٌأحد َّ َ ُاللـه * َ ُالصمد َّ َ ْمل * َّ ْيلـد َ ِ ْومل َ َ ْيولـد َ َ ْومل * ُ َ َ 

ُيكن ُله َ ُكفو َّ ٌأحد ًاُ َ َ{)٢(.  

 
  مستقلرثّؤم وال ، تعالى اللّه غير خالق الوجود في ليس هنّأ:  منه والمراد

ــا نأو ســواه، ــال ،واألرض ،الــسماوات مــن الكــون فــي م  ،والبحــار ،والجب
 سـبحانه،  اهللا اتخلوقن م  م هاكلّ واألشجار، ات،والنبات ،والمعادن ،والعناصر
  .وتعالى تبارك لّهل مخلوقة كلّها ،وآثارها ،وأفعالها ،فوجودها

                                                        
 .١١: الشورى سورة )١(
 .خالصاإلورة  س)٢(
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 مـن  ذلـك  وغيـر  ا،وإحراقهـ  والنار وإنارته، والقمر وحرارتها، فالشمس
  .باتهاومسب ،آثارها مع ،وتعالى تبارك للّه مخلوقة كلّها ،واألسباب الفواعل
ِقل{: تعالى قال ُاللـه ُ ِخالُق َّ ِّكل َ ٍَيشء ُ

ُالواحدهو َو ْ ِ َ ُالقهار ْ َّ َ ْ {)١(.  
ُاللـه{: عز وجل وقال ِخالُق َّ ِّكل َ ٍَيشء ُ

ٰعىلهو َو ْ َ ِّكل َ ٍَيشء ُ
ٌوكيل ْ ِ َ{)٢(.  

ُذلكم{: سبحانه وقال ُ ِ ُاللـه َٰ ْبكم َر َّ ُ َإلـٰه َال ُّ َ ِخالُقهو  ّإال ِ ِّكل َ ٍَيشء ُ
ُفاعبدوه ْ ُُ ْ هو َو َ

ٰعىل َ ِّكل َ ٍَيشء ُ
ٌوكيل ْ ِ َ{)٣(.  

 
 التـدبير  فـي  يـشاركه  ال،  فاًمتـصر  واحـداً  راًمـدب  للكون أن :منه والمراد

  .اإلطالق على ،للكون الوحيد رالمدب سبحانههو ف ،شيء
َّإن{: تعالى قال ُبكم َر ِ ُ ُاللـه َّ ِالذي َّ َخلَق َّ ِالساموات َ َ َ ْواألر َّ َ ْ ِسـتة ِيف َض َ ٍأيـام َِّ َّ َّثـم َ ُ 

ٰاستوى َ َ َعىل ْ ْالعر َ َ ُيدبر ِش ْ ِّ َاألمر  َُ ْ َ ٍشـفيع ِمـن َما  ْ ِ ِبعـد ِمـن ّالإ َ ْ ِإذنـه َ ِ ْ ُذلكـم ِ ُ ِ ُاللــه َٰ ْبكـم َر َّ ُ ُّ 

ُفاعبدوه ُُ ْ َأفال َ َ ُتذكر َ َّ َ   .)٤(}َون َ
ُللـها{:  وجلّعزّ وقال ِالذي َّ َفع َر َّ ِالساموات َ َ َ ِبغري َّ ْ َ ٍعمد  ِ َ َتر َ َوهنا َ َ َّثم ْ ٰاستوى ُ َ َ َعىل ْ َ 

ْالعر َ َوسخر ِش ْ ََّ َالشمس  َ ْ َوالقمر َّ َ َ ْ ٌّكل  َ ٍألجل ي ِرَْجي ُ َ َ َمسمى ِ ُيدبر ُّ ِّ َاألمر  َُ ْ َ ُيفصل  ْ ِّ ِاآليـات َُ َ ْ 

                                                        
 .١٦: الرعد سورة )١(
 .٦٢: الزمر سورة )٢(
 .١٠٢: نعاماأل سورة )٣(
 .٣: يونس سورة )٤(
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ُلعلكم َّ ِبلقاء ََ َ ِ ْبكم َر ِ ُ َتوقنُون ِّ ِ ُ{)١(.  

 
هو ف ،وتعالى تبارك باللّه مختصّ حق ،والتقنين ،التشريع أن :منه والمراد

  .التقنين ألحد قيح وال ،اإلنساني للمجتمع الوحيد المشرع
ِإن{: تعالى قال ُاحلكم ِ ُْ ِللـه ّإال ْ َأمر َِّ َ َّأال  َ ُتعبدوا َ َُ ُإياهّ إال ْ َّ َذلك ِ ِ ُالدين َٰ ُالقيم ِّ ِّ َ َّولـٰكن ْ َِ َ 

َأكثر َ ْ َيعلمون َال ِالنَّاس  َ ُ َ ْ َ{)٢(.  
 فاآليـة  التـشريعية،  الحاكميـة  حـصر  :هو باللّه الحاكمية حصر من والمراد

  .سبحانه اللّه سوى ،ويحلِّل ويحرم ،وينهى يأمر أن ألحد يحق ال أنّه إلى تهدف
َأفحكم{:  وجلّ عزّ قال ْ ُ َ ِاجلاهلية َ َّ ِ ِ َ َيبغون ْ ُ ْ ْومن َ ُأحـسن ََ َْ َمـن َ ِاللــه ِ ًحكـام َّ ْ ٍلقـوم ُ ْ َ ِّ 

َيوقنُون ِ ُ{)٣(.  

 مـن  كـان  مـا  أن وبمـا  وجاهلية، إلهية: إلى القوانين تقسم اآليةإن هذه   
  .ةالبتّ اًجاهلي حكماً فيكون ؛اًإلهي لم يكن  المستقلالبشري الفكر نعص

 
 أن يجـب  وحـده هـو   ف تعالى، اللّه سوى طاعة جبي ال نّهأ : منه والمراد

 إالّو ،وأمـره  بإذنـه  فتجب غيره طاعة وأما ونواهيه، أوامره متثلتُ وأن ،يطاع
                                                        

 .٢: الرعد سورة )١(
 .٤٠: يوسف سورة )٢(
 .٥٠: المائدة سورة )٣(
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  .اعةالط في للشرك موجبة ،مةمحر كانت
ُأمر َما{: تعالى قال ِ ُليعبدوا ّإال وا ُ ُ ْ َ َاللــه ِ َخملـصني َّ ِْ ِ ُلـه ُ َالـدين َ َحنَفـاء ِّ َ ُويقيمـوا ُ ِ ُ َ 

َالصالة َ ُويؤتوا َّ ْ ُ َالزكاة َ َ َوذلك َّ ِ َٰ ُدين َ ِالقيمة ِ َ ِّ َ ْ{)١(.  
  .غيره يطيعون وال ،له الطاعة مخلصين :أي ،الطاعة بمعنى اآلية في ينوالِد

 
 وتعـالى،  تبـارك  باللّـه  مخـتص  حق الناس على الحكمأن    :منه والمراد

 فـي  والحاكميـة  الحكومة نَأل وذلك ،تعالى يهإل تنتهي أن يجب هغير وحكومة
 ،الحريـات  وتحديـد  واألمـوال،  النفـوس  فـي  التـصرف  عـن  تنفك ال المجتمع

  .عدواناً صرفالت دلع ولوالها ،المحكوم على حاكم الوالية فرع وذلك
 الخـالق و ،لإلنـسان  الحقيقي المالك تعالى، للّه الوالية أن فيه شك ال ومما

  .سبحانهه بإذن إالّ العباد على اإلمرة ألحد يحق فال له، روالمدب له،
ِإن{: تعالى قال ُاحلكم ِ ُْ ِللـه ّإال ْ ُّيقص َِّ َاحلقَّ َُ ُخريهو َو ْ ْ َالفاصلني  َ ِ ِ َ ْ{)٢(.  

َأال{:  وجلّعزّ وقال ُله َ ُاحلكم َ ُْ َأرسهو َو ْ ْ َاحلاسبني ُع َ ِ ِ َ ْ{)٣(.  

 فيكون إالّو ،بإذنه يمارسها وغيره ،تعالى للّه حق الناس على فالحكومة
  .الطواغيت من

                                                        
 .٥: نةالبي سورة )١(
 .٥٧: األنعام سورة )٢(
 .٦٢: األنعام سورة )٣(
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 بـين  عليـه  فـق المتّ األصلهو   وهذا ،سبحانه باللّه العبادة حصر :منه والمراد

  .األصل بهذا االعتراف بعد إالّ مسلماً المسلم يكون فال ،المسلمين طوائف جميع
: سـبحانه  قولـه و  هـ و ،يـوم  كلّ يرددونه الذي المسلمين شعارهو   هذاو

َإياك{ َّ ُنعبد ِ َُ ْ{)١(.  

   العبـادة،  فـي   عزّ وجلّاللّه مع للغير إشراك غيره عبادةومن الواضح أن 
  .)٢(اإلسالم ربقة عن خروجلل موجبو

 أن: لـم يقـل أحمـد بـن حنبـل ألصـحابه       > :)٣(ق  حامد بن مرزو  أبو  قال  
 مـن يعـرف توحيـد     وتوحيد اُأللوهية، وإن،توحيد الربوبية : التوحيد قسمان 

  .. هذا كان يعرفه المشركون ألن؛اُأللوهية ال تعتبر معرفته لتوحيد الربوبية
    البـن فات أتباعـه، فـي مناقبـه        نة في مـصنّ   هذه عقيدة اإلمام أحمد مدو 

  .. وفي غيره، ليس فيه هذا الهذيان،الجوزي
واحد من أتباع التابعين ألصحابه، وال أوكذا لم يقل أي صحابي من ي 

 التوحيـد ينقـسم إلـى        أن ،...)وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  (النبيأصحاب  
  من لم يعرف توحيد اُأللوهية ال يعتدنأ وتوحيد اُأللوهية، و،توحيد الربوبية

  .. هذا يعرفه المشركون ألن؛حيد الربوبيةبمعرفته لتو
                                                        

 .٥: الفاتحةسورة ) ١(
 .٢٣:  للشيخ جعفر السبحاني بحوث قرآنية في التوحيد والشرك:للمزيد راجع) ٢(
 . من هذا المجلّد٥٢: ذكرت ترجمته في الصفحة) ٣(
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 واحـد  اجتمع الثقالن مع ابن تيمية على إثبات هذا التقسيم عند أي  وفل
 من له إلمـام بـالعلم أن ينقـل لنـا هـذا      ى كلّي أتحدمنهم ال يستطيعون، وإنّ   

   .)١(<برواية واهيةلو  و،التقسيم المخترع

  

دليل واحد من الكتاب  بمن االستداللّنصار ابن تيمية أن ّمكتهل ي *

ّالسنةأو  ّكلامت الصحابة والتابعني، بل تـابعي التـابعني، عـىل صـحة أو  ،ُ
 ي يف التوحيد؟والتثليث التيم

ُة التقليد يف أساسيات أصول العقيدة،ّكيف جيتمع القول بعدم صح * ّ 

 التوحيد؟مفهوم  أقسام بشأنه عىل رأيمع مجود أتباع ابن تيمية 

ُ التأسيس ملباين األصول  يف االعتامد عىل دعوى االستقراء،ّ يصحهل *

 ّالعقدية؟

  

 
 بمثل ما حكم به علـى   بالكفر،م ابن تيمية على كثير من المسلمين      حكَ

  ة   توحيد    العتقاده باجتماع  ؛تهمالمشركين في جاهليمـع الـشرك فـي      الربوبي
                                                        

  .٩٦: ١براءة األشعريين من عقائد المخالفين  )١(
  .٥٦١: مامية، السلفية بين أهل السنّة واإل٢٤٠: ردود على شبهات السلفية: وللمزيد راجع 
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دون اهللا تعـالى توحيـد    المشركين كـانوا فـي جـاهليتهم يوحـ         أنُأللوهية، و ا
  .)١(ألوهيةدونه توحيد هم لم يكونوا يوحولكنّ ،ربوبية

لوهيـة  ابـن تيميـة الـذي اختـرع تقـسيم التوحيـد إلـى أُ              >: افقال الـسقّ  
ربوبيـة دون توحيـد     ال إن المـشركين كـانوا يقـرون بتوحيـد           :وربوبية يقـول  

لوهية، وأن المسلمين الذين يخالفونه في آرائه كذلك وحدوا ربوبية ولم   اُأل
  ...يكفّرهم بذلك، وهذا مراده من هذا التقسيمهو لوهية، فيوحدوا أُ

 تـشبيه المـؤمنين الـذين ال     :الهدف من هذا التقسيم عند من قال به هـو         
هـم وحـدوا   يسيرون على منهج هذا التقسيم بالكفّار، بل تكفيرهم بدعوى أن  

هـو   و،لوهيـة ولـم يوحـدوا توحيـد أُ   ، توحيد ربوبية كسائر الكفّـار بـزعمهم   
 وبذلك كفّروا المتوسلين باألنبياء عليهم الصالة ،توحيد العبادة الذي يدعونه

ن يخـالفهم فـي أمـور كثيـرة         باألولياء، وكفّروا أيضاً كثيـراً ممـ      أو   ،والسالم
  .)٢( <ي، وكلّ ذلك سببه الحرانالحق على خالفهاأو يرون الصواب 

     ـة      في كلمات    وقد ظهرت هذه النتيجة بشكل جليابيمؤسس الفرقـة الوه
                                                        

، ٩٢، ٩١، ٨٨: ١مجمـوع الفتـاوى    : التكفيرية بـشأن هـذه المـسألة فـي        راجع بعض فتاويه    ) ١(
التأســيس ، ٣٣٨، ٩٦، ٧٢: ٢٧، ٤٧١: ١٧، ٥٠١، ٤٣٧: ١١، ٣٩٥ :٣، ٣٥٩، ٣٥٧، ٣٣٦، ١٢٦

، ٢: ، الرد على البكري٢١١، ٦٠، ٦: ، الرد على األخنائي ٦: في الرد على أساس التقديس    
  .٦٧٢: ، اقتضاء الصراط المستقيم٣٢٦

الدكتور عبد المجيد بن سـالم بـن   : ، تأليف)منهج ابن تيمية في مسألة التكفير : (لمزيد انظر ول
 .عبد اهللا المشعبي

)٢ (١٠: التوحيددالتتنديد بمن عد. 
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<   د بن عبد الوهإذ ؛<ابمحم   لين قال في المتوس :<مـن كفـر    أشـنع  كفرهم   إن 
و [،...األوثاناد عب [ة لم يدخلهم في اإلسالمإن١(< إقرارهم بتوحيد الربوبي(.  

 فـي وحدانيـة اُأللوهيـة       رأيـه د بنـى ابـن تيميـة علـى          قـ >: زهرةأبو  قال  
أمور فمنع على هذا ثالثة ،ل والوسيلةوالعبادة كالمه في التوس:  

لهاأو :اهللا بالصالحينإلىب التقر ..  
  ..ل بالموتىاالستعانة والتوس: وثانيها
 نـا  ونحوه، وزيـارة قبـر نبي      تيمن لل واألنبياءزيارة قبور الصالحين    : وثالثها

  ..)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى(
 ، عـصره أهـل  الثالثـة وخـالف فيهـا    األمـور قد خاض ابن تيمية في هذه      و

  .)٢(<د عليه في معتقله بسببهاد، وشُ عنيفاً اصطداماًبأفكارهم أفكارهواصطدمت 
 الوثنيـة  إلـى ي ذلـك   يـؤد أن كان خوف ابن تيمية من   إذا>: وقال أيضاً 

أل؛ه خـوف مـن غيـر مخـاف    نّـ إ، ف عصار والدهور  األ بمضي النـاس كـانوا   ن 
 يومنـا  إلـى  ثـم بـالتوالي      ، القرن الثامن  أول إلى] ’ [يزورون قبر الرسول  

  ...وثنيةأو  نظرة عبادة إليههذا، ومع ذلك لم ينظر 
 عبـارات مـن العـوام يحـسن         ألجـل منع تلك الـذكريات العطـرة       ولم تُ 
 اهللا قـد صـان    نإ تكفيـرهم، و    ال منعهم مـن الزيـارة، وتفهـيمهم ال         إرشادهم

                                                        
 .٤:كشف الشبهات) ١(
 .٢٦٧:  آراؤه وفقهه.. حياته وعصره..ابن تيمية )٢(
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  .)١(< يوم القيامةإلىالتوحيد 

 
، وعدم تحقّق توحيد اُأللوهية عند وبيةلرباعتقاد المشركين با  إن مسألة   

 تعـد مـن األركـان األساسـية لنظريـة التكفيـر            ،أهل التوسـل مـن المـسلمين      
: يبد من تسليط الـضوء علـى التفـسير المغلـوط لمفهـوم            ية، ولهذا ال  والتيم

 أدى إلى هـذه الرؤيـة       رئيسي كسبب   ،عند ابن تيمية   <اُأللوهية>و <الربوبية>
   .الخاطئة

نزل بـه  أ و،التوحيد الذي بعث اهللا به رسله >: )االستقامة(قال ابن تيمية في     
مـستلزم  هـو   و،ُأللوهيـة توحيـد ا هـو   ف، أن يعبد اهللا وحده ال شريك لـه      :كتبه هو 

 ،د توحيد الربوبية شيء، فأما مجر    كلّ  رب  يعبد الحق  أن : وهو ،لتوحيد الربوبية 
  .)٢(< فهذا التوحيد كان في المشركين، شيء لكلّ شهود ربوبية الحق:وهو

 خـالق  اهللا أن بيـان >:  بأنّـه الربوبية توحيدفسر ) شرح األصبهانية(وفي  
  .)٣(<له شريك ال وحده اهللا عبادة>:  بأنّهاُأللوهية حيدتوفسر و، <شيء كلّ

 صـاحبه  بـه  يكفر شركاً كان إن الشرك>: )الفتاوى مجموع( وقال في 
هو ف اإللهية في الشرك فأما ..الربوبية في وشرك ،اإللهية في شرك :نوعانهو 
أو  ،رجائـه أو   ،خوفـه أو   ،تـه محبأو   ،عبادتـه  فـي  مـثالً  :أي ،اًند هللا يجعل أن

                                                        
 .٢٧٥:  المصدر السابق)١(
 .٣١: ٢االستقامة  )٢(
 .١٠٧: ح األصبهانيةشر) ٣(
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  ...منه بالتوبة إالّ اهللا يغفره ال الذي الشركهو  فهذا ،إنابته
ة اوأمفكانوا الربوبي ِولئن{ :تعالى اهللا قال؛  بها ينمقر َ ُسـألتهم َ َ ْ َ ْمـن َ َخلـَق َّ َ 

ِالساموات َ َ ْواألر َّ َ ْ َّليقولن َض َ َُ ُاللـه َُ َّ{)١(..  
ِملن ُقل{ :وقال ْاألر َِّ َ َومن ُض ْ َفيها َ ْتمُكن ِإن ِ َتعلمون ُ ُ َ ْ َسيقولون  *َ ُُ َ ِللـه َ  إلـى  ،}َِّ

ٰفأنى{ :قوله َّ َ ُتسحر َ َْ   ..)٢(}َون ُ
 وتـرزق ،  الغيـث  تنـزل  التـي  هـي  األصـنام  أن قـطّ  منهم أحد اعتقد وما

ِدون نِمـ{ خذوااتّ: هما أنّ ذكرن كما شركهم كان ماوإنّ،  رهوتدب ،العالم ِاللــه ُ َّ 

َأنداد ْحيبوهنم ًاَ َُ ُّ ِ ِّكحب ُ ُ   .)٤(<)٣(}َّاللـه َ

                                                        
 .٢٥: سورة لقمان) ١(
 .٨٩- ٨٤: سورة المؤمنون) ٢(
 .١٦٥: سورة البقرة) ٣(
 .١١٧: ١مجموع الفتاوى  )٤(
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عرف ابن تيمية في كثير مـن مؤلّفاتـه مفهـوم الربوبيـة بـبعض لوازمـه،         

وازم، فحكم بتلك اللّ المشركين إقرار كالخالقية، ثم استدل بآيات يظهر منها
تغافله أو ن توحيد ربوبية بشكل كامل، وبذلك بين غفلته        أنّهم كانوا يوحدو  

 ممـا  ؛عن اشتمال مفهوم الربوبية على غير ما ذكره من المفـاهيم التوحيديـة        
ثبت في الكتاب والسنّة عدم اعتقاد المشركين بها بالنسبة هللا تعالى، وبـذلك         

مـانهم   علـى الـنقص فـي إي    إالّ ال يدل    -إن صح -كان استظهاره من اآليات     
  . وشركهم فيها،بالربوبية

 
أو  المعطـي  أن شـهد  مـن >:  في تعريف الـشرك بالربوبيـة     تيمية ابن الق
  .)١(<بربوبيته أشرك فقد ،غيره ،المذلّأو  المعزّأو  ،النافعأو  الضارأو  ،المانع

ــد الربوبيــة عنــد المــشركين   ؛ إذ وبهــذا الكــالم نقــض رأيــه فــي توحي
صرحت آيـات كثيـرة فـي الكتـاب العزيـز بـأن المـشركين كـانوا ال يـرون           

  :  كقولـه تعـالى حكايـة عـن كالمهـم     ..اختصاص اهللا تعـالى بتلـك المفـاهيم    
                                                        

 .٩٢: ١  المصدر السابق)١(
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ُنقول ِإن{ ُ َّإال َّ َاعَرت ِ ُبعض َاك ْ ْ ِآهلتنَا َ ُبسوء َِ  علـى  الداللـة  صريحة اآلية فهذه ،)١(}ِ
  .×هوداً اهللا نبي تضر آلهتهم بأن المشركين اعتقاد

ُواختذوا{ :وقال تعالى َ َّ ِدون ِمن َ ِاللـه ُ ًآهلة َّ َ ُليكونوا ِ ُ َ ْهلم ِّ ُ ّعز َ  ظاهرة اآليةو ،)٢(ً}اِ
 آلهـتهم  هم كانوا يزعمـون أن     ألنّ ؛اهللا غير عبدوا المشركين أن على الداللة

 وفق ،خارقة قدرة من تملك لما وذلك ،بنفسها ،والنصر العزّ قتحقّ المعبودة
  .الباطلة عقيدتهم

َإنام{: وقال تعالى  َّ َتعبـدون ِ ُ َُ ِدون ِمـن ْ ِاللــه ُ َأوثانـ َّ ْ َوختلقـون ًاَ ُ ُ ْ َ ْإفكـ َ َّإن ًاِ َالـذين ِ ِ َّ 

َتعبدون ُ َُ ِدون ِمن ْ ِاللـه ُ َيملكون َال َّ ُ ِ ْ ْلكـم َ ُ ُفـابتغوا ًاْزقـ ِر َ َ ْ َعنـد َ ِاللــه ِ َزق ِّالـر َّ ُواعبـدوه ْ ُ َُ ْ 

ُواشكر ُ ْ ُله وا َ َإل َ ِيهِ ْتر ْ َجعون ُ ُ  أن يعتقـدون كـانوا    همأنّ إلى تشير اآلية وهذه ،)٣(}َ
 وأن ،اهللا بيد الرزق أن يعتقد لمن يقال أن المعقول غير من إذ ؛ترزق آلهتهم
َّإن{ :اهللا رزق فــي وســيطاً إالّ ليــست اآللهـة  َالــذين ِ ِ َتعبــدون َّ ُ َُ ِدون ِمــن ْ ِاللـــه ُ  َال َّ

َيملكون ُ ِ ْ ْلكم َ ُ ُفابتغوا ًاْزق ِر َ َ ْ َعند َ ِاللـه ِ َزق ِّالر َّ  إذ ؛واضـحاً سيكون    ذلك رد ألن ؛}ْ
 مـن  الرزق ونبتغي ،اهللاهو   يرزق والذي،  ترزق ال هاأنّ نعرف نحن: سيقولون

  . واسطة في الرزقإالّ ليست اآللهة وهذه ،اهللا
َأليس{ :وقال تعالى ْ َ ُاللـه َ ٍبكاف َّ َ ُعبده ِ َْ َوَخيوفونك َ َ ُ ِّ َّبال َُ َذينِ ِدونه ِمن ِ ِ َومن ُ ِيضلل َ ِ ْ ُ 

ُاللـه َفام َّ ُله َ ْمن َ ٍهاد ِ َومن  *َ ِهيد َ
ْ ُاللـه َ َفام َّ ُله َ ٍّمضل ِمن َ ِ َأليس ُّ ْ َ ُاللـه َ ٍبعزيز َّ ِ َ ٍانتقـام ِذي ِ َ ِ * 

                                                        
 .٥٤: هود سورة )١(
 .٨١: مريم سورة )٢(
 .١٧: العنكبوت سورة )٣(
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ِولئن َ ُسألتهم َ َ ْ َ ْمن َ َخلَق َّ ِالساموات َ َ َ ْواألر َّ َ ْ َّليقولن َض َ َُ ُاللـه َُ ْقل َّ َأفر ُ َ ُأيت َ ْ َتدعون َّما مَ ُ ْ  ِمن َ

ِدون ِاللـه ُ ْإن َّ َأر ِ َادين َ ِ ُاللـه َ ٍّبـرض َّ ُ ْهـل  ِ َّهـن َ ُكاشـفات ُ َ ِ ِّرض َ َأرأو  ِه ُ ِادين َ َبـر َ ٍمحـة ِ َ ْهـل ْ َّهـن َ ُ 

ُممسكات َُ ِ ِمحته َر ْ ِ َ ْقل ْ َحسبي ُ ِْ ُاللـه َ ِعليه َّ ْ َ ُيتوكل َ َّ َ َاملتوكلون ََ ُ ُِّْ َ َ{)١(.  
 فـون يخوكـانوا    المـشركين  بـأن  حتـصر  هـا أنّ باآليـة  االسـتدالل  ووجه

  .بآلهتهم ’الرسول
َوَخيوفونك{ :اآلية تفسير في) ه٥١٦( البغوي قال َ ُ ِّ َبالذين َُ ِ َّ ِدونـه ِمن ِ ِ ُ...{ :

، األوثان معاداة ةمعر) وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبي فواخو أنهم وذلك>
  .)٢(<جنونأو  ،خبل نهمم كليصيبنّأو  ،آلهتنا شتم عن نلتكفّ: وقالوا
  .آلهتهم إلى اإلضرار بنسبة صريح  هذاكالمهمو

 وعمـر  أن العلم أهل بعض ثنيحد>: سيرته في) ه٢١٣( هشام ابن وقال
 أرض من مآب قدم فلما،  أموره بعض في الشام إلى ةمكّ من خرج يلح بنا

 هـذه  امـ : لهـم  فقـال ،  األصـنام  يعبـدون  رآهـم  ،...العماليق يومئذ وبها البلقاء
  ؟تعبدون أراكم التي األصنام

  .فتنصرنا ونستنصرها، فتمطرنا فنستمطرها، نعبدها أصنام هذه: له قالوا
 فـأعطوه  ،فيعبدونه العرب أرض إلى به فأسير صنماً منها تعطوني أال: لهم فقال

  .)٣(<وتعظيمه بعبادته الناس وأمر، فنصبه ةمكّ به فقدم، لبه له يقال صنماً
                                                        

 .٣٨ - ٣٦: الزمر سورة )١(
 .٦٩: ٤تفسير البغوي  )٢(

  .٩٤: ١بن هشام  النبوية اليرةس ال)٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٥٢  ١ج/ ّ

 فــي صــريح، <فتنــصرنا ونستنــصرها ،فنــستمطرها فتمطرنــا>: قــولهمإن 
 هـم ألنّ إالّ ذلـك  ولـيس ،  آلهـتهم  إلى األفعال تلك ينسبون همأنّ على الداللة

  .ذلك على لها ذاتية قدرة بوجود اعتقدوا

َوَخيوفونـك{ تعـالى  قولـه  تفـسير  فـي  عن قتادة    )ه٣١٠( الطبري روىو َ ُ ِّ َُ 

َبالذين ِ َّ ِدونـه ِمن ِ ِ ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى (اهللا رسول بعث>: قال هأنّ،  }...ُ
 يـا : مهـا قيهو  و ،سادنها فقال،  ىالعزّ ليكسر بسقام شعب إلى الوليد بن خالد
 بالفأس خالد إليها فمشى، شيء إليها يقوم ال ةشد لها إن ،ركهاحذّأُ أنا خالد
  .)١(<أنفها فهشم

 ةبقـو  االسـتعانة  خـالل  من ال ،بنفسها شدة لها أن في صريحة فعبارتهم
  .أخرى
 قـوم  فـي  األوثـان  ةقـصّ  مبـدأ  عن الحديث عند )ه٥٨١ (السهيلي قالو

 سـواعاً  أن وزاد المعنـى  هـذا  الطبـري  وذكـر >: لذلك البخاري ورواية ،نوح
 هلك ماكلّ ،ونسر يعوق وكذلك ،سواع ابن كان يغوث وأن ،شيث ابن كان

 دعائـه  في عهدوا ماوِل ،لدينا من لموضعه ،متظّوع صورته رتوصُ األول
 هـؤالء  مظّـ ع مـا : وقـالوا  لوفالخُ فتلَخَ حتّى هكذا يزالوا فلم ،اإلجابة من

  .)٢(<آلهة واتخذوها ،وتضر ،وتنفع ،زقرت هاألنّ إالّ آباؤنا
                                                        

 .٩: ١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(

 .١٦٨: ١الروض األنف  )٢(
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 الربوبيـة  فـي  المـشركين  توحيـد  مـع  النـصوص  هـذه  تنـافي  إن: أقول
 ،تضر آلهتهم بأن اعتقدوا مالَ ةالربوبي في دينموح كانوا ول همأنّ؛ إذ   واضح
 رالمـدب  وحـدة  مـع  يتنـافى  ، والضُر، في النفع مستقلة آلهة وجود؛ فإن   وتنفع

  ..العالم لهذا
ُوقالوا{ :قال تعالى  َ َاختذ َ َ ُاللـه َّ َولد َّ ُسبحانه ًاَ َ َْ ُله َبل ُ ِالساموات ِيف َما َّ َ َ ْواألر َّ َ ْ  ِض َ

ٌّكل ُله ُ َقانتون َّ َُ ِ{)١(..  
َوينذر{ :وجلّ عزّ لاوق ِ ُ َالذين  َ ِ ُقالوا َّ َاختذ َ َ ُاللـه َّ َولد َّ   .)٢(}ًاَ

 عـزّ  ي قولـه  فـ  المـشركين  مقاالت أقبح هللا الولد عاءاد القرآن يعتبر ألم
ُوقالوا{ :وجلّ َ َاختذ َ َ ُمحـٰن َّالر َّ َ َولد ْ ْلقد * ًاَ َ ْجئتم َّ ُ ْ ْشيئ ِ ّإد ًاَ ُتكاد * ًاِ َ ُالساموات َ َ َ َّيتفط َّ َ َ  َن ْرَ

ُمنْه َوتنشقُّ ِ َ ْاألر َ َ ُّوختر ُض ْ ِ َ ُاجلبال  َ َْ ّهد ِ ْدعوا َأن * ًاَ َّللر ََ ِمحـٰن ِ َ َولد ْ َوما * ًاَ ِينبغي َ َ َّللر َ ِمحـٰن ِ َ ْ 

َيتخذ َأن ِ َّ َولد َ ُّكل ِإن * ًاَ ِالساموات ِيف َمن ُ َ َ ْواألر َّ َ ْ ِمحـٰن َّالر ِآيت ّإال ِض َ َ ْعبد ْ   ؟)٣(}ًاَ
 واألرض الـسماوات  في هناك بأن اعتقدوا همأنّ األخيرة اآلية تعني أال

  ؟له عبيداً ليسوا هللا أبناء
 بنـات  هـا أنّ اعتقـدوا  التي آلهتهم أسماء النجم سورة آيات دتحدلقد  

َأفر{ :تعالى قال؛ ف اهللا َ ُأيتم َ ُ ْ َالالت َ ٰوالعزى َّ ُ ََّ َومنَاة * ْ َ َالثالثة َ َ َاألخر َِّ ْ ُ ُألكم * ٰى ْ ُ َ ُالذكر َ َ َّ  

ُوله ٰاألنثى ََ َ ُ َتلك * ْ ْ ٌقسمة ًاِإذ ِ َ ْ ٰضيزى ِ َ ْإن * ِ َهي ِ ٌأسامء ّإال ِ َ ْ َسميتموها َ ُ َّ َُ ْأنتم ْ ُ ُوآباؤكم َ ُ َ  َّما َ

                                                        
 .١١٦: البقرة سورة )١(
 .٤: الكهف سورة )٢(
 .٩٣ - ٨٨: مريم سورة )٣(
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َأنزل َ ُاللـه َ ٍسلطان ِمن َِهبا َّ َ ْ َيتبعون ِإن ُ ُ َِ َّالظن ّإال َّ َوما َّ َهتوى َ ْ ُاألنفس َ ُ َ ْولقد ْ َ َ ُجاءهم َ َ  ِّمـن َ

ُهبم َّر َاهلد ِِّ ُ   .)١(}ٰىْ
  ؟الكون في تأثير أي لهم يكن ولم شفعاء دمجر األوالد هؤالء فهل

  ؟وبناته اهللا أبناء بعنوان نونواع فلماذا ،المرادهو  هذا كان إن
 األب بـين  وتجـانس  اتحـاد  نـوع  بوجـود  اعتقـادهم  على ذلك يدل أال

  ؟اآللهة واألبناء ،اإلله
  و،  األب قـدرات  بعـض  له االبنإنيعنـي  هللا أبنـاء  بوجـود  االعتقـاد  إن 

 معنـى  وال،  رب األب اإلله أن كما أرباب هم األوالد فاآللهة،  الربوبية شرك
  .ذلك إالّ واألب االبن بين للتجانس

 المالئكـة  تكـون  أن أجـاز  ومن>: بقوله) ه٦٧١( القرطبي به حصر ما وهذا
  .)٢(<وشبهه الوالد جنس من الولد ألن ؛هللا شبهاً المالئكة جعل فقد اهللا بنات

المشركين عقيدة  واجه القرآن وإن مـوارد  فـي  التمـانع  بدليل اآللهة دبتعد 
؛ وفسدتا لبطلتا اهللا غير آلهة واألرض واتاالسم في كان ولأنّه  : ، ومفاده دةمتعد

َكـانلـو {: تعـالى  قولـه  :منها، و والتمانع ،والتضاد ،االختالف من بينهم سيقع ماِل َ 

َفيهام ِ ٌآهلة ِ َ ُاللـهّ إال ِ َلفسدتا َّ َ َ َ َفسبحان َ ََ ْ ِاللـه ُ ْالعر ِّب َر َّ َ َّعام ِش ْ َيصفون َ ُ ِ َ{)٣(.  
                                                        

 .٢٣ - ١٩: النجم سورة )١(
 .٦٦: ١٦تفسير القرطبي  )٢(

 .٢٢: األنبياء سورة )٣(
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َاختذ َما{: تعالى وقوله َ ُاللـه َّ ٍولد ِمن َّ َ َوما َ َكان َ ُمعه َ َ ْمن َ ٍإلـٰه ِ َ َلذهب ًاِإذ ِ َ َ ُّكل َّ ٍإلـٰه ُ َ ِ 

َبام َخلَق ِ َولعال َ َ ْبعضهم ََ ُ ْ ٰعىل َُ َ ٍبعض َ ْ َسبحان َ َ ْ َّعام ِـهَّالل ُ َيصفون َ ُ ِ ِعامل * َ ِ ِالغيب َ ْ َ ِوالشهادة ْ َ َ ََّ 

ٰفتعاىل َ َ َ َّعام َ ِيرش َ ْ َكون ُ ُ{)١(.  

 ينرمؤثّ بوجود يعتقدون كانوا المشركين أن :واضح بشكل يعني وهذا
 رانيؤثّ موجودان هناك كانلو   :هأنّ صريحاً القرآني الرد كان ؛ إذ الكون في
 نظـام  والنهـار  ،واألرض واتاالـسم  فـسدت ل ،إلـه  منهمـا  وكـلّ  ،الكون في

  ..سقالمتّ الكون
 نمـ  علـى  اًرد ؛المشركين لعقيدة القرآني الرد هذا يكون أن يعقل فهل

  واحد؟ رالمدب المالك الخالق أن يعتقد
 ال نحن :سهولة وبكلّ ألجابوا الربوبية في دينموح المشركون كانلو  

 واآلخر ،واحد رالمؤثّ بأن نعتقد بل ،الكون في تأثير لهما إلهين بوجود نقول
والشفاعة ،للعبادة إله دمجر.  

 أضـافت  لكنهـا  التمـانع  دليـل  المؤمنـون  سـورة  قد ذكرت آيات  وهذا  
 وزعمهـم   تعـالى،  اهللا بخالقيـة  إقـرارهم  :همـا  ؛آخـرين  أمـرين  عن الحديث

 هـو  اهللا بـأن  ينالمقر المشركين هؤالء عقيدة أن يكشف بما ،له أبناء وجود
 فـي  ينمـستقلّ   لـه  أبنـاء  بوجـود  االعتقـاد  مع وتترافق نتتضم،  رالمدب الخالق
 ..الكون جوانب ببعض التأثير

                                                        
   . ٩٢و ٩١: المؤمنون سورة )١(
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ِملن ُقل{: المؤمنون سورة في تعالى قال ْاألر َِّ َ َومن ُض ْ َفيها َ ْكنتم ِإن ِ ُ َتعلمون ُ ُ َ ْ َ 

َسيقولون * ُُ َ ِللـه َ ْقل َِّ َأفال ُ َ ُتذكر َ َّ َ ْقل * َون َ ِالـساموات ُّب َّر َمـن ُ َ َ ِالـسبع َّ ْ َور َّ ْالعـر ُّب َ َ  ِش ْ

ِالعظيم ِ َ َسيقولون * ْ ُُ َ ِللـه َ ْقل َِّ َأفال ُ َ َتتقون َ ُ َّ ْقل * َ ِبيده َمن ُ ِ َ ُملكوت ِ ُ َ ِّكل َ ٍَيشء ُ
ُجيريهو َو ْ ِ ُ  

َوال ُجيار َ َ ِعليه  ُ ْ َ ْكنتم ِإن َ ُ َتعلمون ُ ُ َ ْ َسيقولون * َ ُُ َ ِللـه َ ْقل َِّ ٰفأنى ُ َّ َ ُتسحر َ َْ ْبـل*  َون ُ ُأتينَـاهم َ ْ َ َ 

َباحلقِّ ْ ْوإهنم ِ َُّ ِ َلكاذبون َ ُ ِ َ َاختذ َما * َ َ ُاللـه َّ ٍولد ِمن َّ َ َوما َ َكان َ ُمعه َ َ ْمن َ ٍإلـٰه ِ َ َلذهبً اِإذ ِ َ َ ُّكل َّ ٍإلـٰه ُ َ ِ 

َبام َخلَق ِ َولعال َ َ ْبعضهم ََ ُ ْ ٰعىل َُ َ ٍبعض َ ْ َسبحان َ َ ْ ِاللـه ُ َّعام َّ َيصفون َ ُ ِ ِعامل َ ِ َالغ َ ِيـبْ ِوالـشهادة ْ َ َ ََّ 

ٰفتعاىل َ َ َ َّعام َ ِيرش َ ْ َكون ُ ُ{)١(.  
 كـشفت  ثـم ،  تـه وخالقي باهللا إقرارهم بذكر اآليات بدأتقد   ترى فكما

 :مقتـضاه  والـذي  ،لـه  الولـد  عاءاد وبين اهللا بربوبية عائهماد بين التناقض عن
لـذا ،  وإدارتـه  الكـون  ونؤشـ  تسيير في رينالمؤثّ دتعد دليلبـ  علـيهم  ترد 

 ةمعتبــر، التــأثير فــي مــستقلتين قــدرتين وجــود فرضــية علــى القــائم التمــانع
  .التأثير في المستقلة اآللهة دبتعد القول عين ،هللا ولد بوجود اعتقادهم

 إذ ؛هنـا  نقوله ما دتؤكّ ،المقام هذا في )ه٧٧٤( كثير البن كلمة وهناك
َلذهب ًاِإذ{ :تعالى قوله تفسير في قال َ َ ُّكل َّ ٍلـٰهِإ ُ َبام َ َخلَق ِ  عن نفسه تعالى هينزّ>: }َ
َاختـذ َمـا{ :فقال،  والعبادة ،فوالتصر ،الملك في شريكأو   ولد له يكون أن َ َّ 

ُاللـه ٍولد ِمن َّ َ َوما َ َكان َ ُمعه َ َ ْمن َ ٍإلـٰه ِ َ َلذهب ًاِإذ ِ َ َ ُّكل َّ ٍإلـٰه ُ َ َبام ِ َخلَق ِ َولعال َ َ ْبعـضهم ََ ُ ْ ٰعـىل َُ َ َ 

ٍبعض ْ َ{...  
                                                        

 .٩٢ - ٨٤: المؤمنون سورة )١(
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 ينـتظم  كـان  فمـا  ،خلـق  بمـا  مـنهم  كـلٌّ  النفرد اآللهة تعدد قُدرلو   :أي
 العلــوي العــالم مــن كــلٌّو ،سقمتّــ منــتظم الوجــود أن دوالمــشاه، الوجــود
َتر ما{ ،الكمال غاية في ،ببعض بعضه مرتبط والسفلي ِخلق ِيف ٰى َ ْ ِمحـٰن َّالر َ َ  ِمـن ْ

ٍتفاوت ُ َ َ{)١(، على بعضهملو فيع، وخالفه راآلخ قهر يطلب منهم كلّ لكان ثم 
  ..بعض

لو  :هأنّهو  و،  التمانع بدليل عنه رواوعب،  المعنى هذا ذكروا مونوالمتكلّ
 فـإن ،  سكونه أراد واآلخر جسم تحريك واحد فأراد ،فصاعداً صانعان فرض

 ويمتنع ،عاجزاً يكون ال والواجب،   عاجزين كانا منهما كلّ مراد يحصل لم
  .للتضاد مراديهما اجتماع

   ..محاالً فيكون، دالتعد فرض من إال المحال هذا جاء وما
الواجـب هـو    الغالـب  كـان ،  اآلخـر  دون أحـدهما  مـراد  حصل إن افأم 
  .مقهوراً يكون أن الواجب بصفة يليق ال ألنّه ؛ممكناً المغلوب واآلخر

َولعال{: تعالى قال ولهذا َ ْبعضهم ََ ُ ْ ٰعىل َُ َ ٍبعض َ ْ َسبحان َ َ ْ ِاللــه ُ َّعـام َّ َيـصفون َ ُ ِ َ{ ،
  .كبيرا اًعلو الشريكأو  الولد دعواهم في الظالمون يقول اعم :أي

ِعــامل{ ِالغيــب ِ ْ َ ِوالــشهادة ْ َ ــا يعلــم :أي، }ََّ ــا المخلوقــات عــن يغيــب م  وم
  ..يشاهدونه

َفتعاىل{ َّعام َ َيرشكون َ ُ ِ ْ  يقـول  اعمـ  وجلّ وعزّ وتعالى هوتنزّ ستقد :أي ،}ُ
                                                        

 .٣: سورة الملك) ١(
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   .)١(<والجاحدون الظالمون
ألنّهم قـد   ؛  لم يعتقدوا بتوحيد الربوبية   ن المشركين   أضف إلى ذلك أ   و

خـاذهم  نقضوا ذلـك بإنكـارهم البعـث، والنـشور، واآلخـرة، والـرحمن، واتّ             
ح بذلك القرآن الكريماآللهة، كما صر.. 

ُوقالوا{: قال تعالى َ َأإذا َ ِ َعظام ُكنَّا َ ُور ًاِ َّأإنا ًاَفات َ ِ َملبعوثون َ ُ ُ ْ ْخلق ََ ِجديد ًاَ  .)٢(}ًاَ

ُوقالوا{ :وقال تعالى  َ َهي َما َ ُحياتنَا ّإال ِ َ َالدنيا َ ْ ُنمـوت ُّ ُ َونحيـا َ ْ َومـا ََ ُهيلكنَـا َ ِ ْ ّ إال ُ

ُالدهر ْ َوما  َّ ُهلم َ َبذلك َ ِ َٰ ْمن ِ ٍعلم ِ ْ ْإن ِ ْهم ِ َيظنُّونّ إال ُ ُ َ{)٣(.  

َوإذا{: قال تعالى و ِ َقيل َ ُهلم ِ ُ ُاسجدوا َ ُ َّللر ْ ِمحـٰن ِ َ ُقالو ْ َوما اَ ُمحــٰن َّالر َ َ ُأنـسجد ْ َُ ْ  َِملـا َ

ُتأمر ُ ْ ْوزادهم َنا َ ُ َ ُنفور ََ   .)٤(}ًاُ

ــن كثيــر  ــال اب َوإذا{>: )ه٧٧٤(ق ِ ــل َ َقي ُهلــم ِ ُ ُاســجدوا َ ُ َّللــر ْ ِمحـــٰن ِ َ ُقــالوا ْ ــا َ َوم َ 

ُمحـٰن َّالر َ ى اهللا باسمه الرحمن،  ال نعرف الرحمن، وكانوا ينكرون أن يسم:أي ،}ْ
) وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى  (النبـي ك يوم الحديبية حين قال      كما أنكروا ذل  

ال نعــرف الــرحمن وال : فقــالوا؛ )كتــب بــسم اهللا الــرحمن الــرحيمأُ(: للكاتــب
  .)همباسمك اللّ(: الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب

                                                        
 .٢٦٤: ٣تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٩٨ ،٤٩: اإلسراءسورة ) ٢(
 .٢٤: الجاثيةسورة ) ٣(
 .٦٠: الفرقان سورة ) ٤(
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ُادعوا ِلُق{: ولهذا أنزل اهللا تعالى    َاللـه ْ ُادعواأو  َّ َمحـٰن َّالر ْ َ ّأي ْ ُتـدعوا اَّمـ ًاَ ْ ُفلـه َ َ َ 

ُاألسامء َ ْ َ ٰاحلسنَى ْ ْ ُ   .الرحمنهو اهللا وهو  : أي،)١(}ْ
َوإذا{: اآليةوقال في هذه   ِ َقيل َ ُهلم ِ ُ ُاسجدوا َ ُ َّللر ْ ِمحـٰن ِ َ ُقالوا ْ َوما َ ُمحــٰن َّالـر َ َ ْ{ ،

  .. وال نقر به، ال نعرفه:أي
ُأنسجد{ َُ ْ ُتأمر َِملا َ ُ ْ َوزاد{،  لمجرد قولك:أي ،}اَن َ ْهمََ ُنفور ُ   ..}ًاُ

الرحمن الـرحيم، ويفردونـه   هو هم يعبدون اهللا الذي   فإنّ ،ا المؤمنون فأم
 هـذه الـسجدة   فق العلماء رحمهم اهللا على أن     باإللهية، ويسجدون له، وقد اتّ    

ر في  مقرهو  التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها، كما          
  .)٢(<موضعه، واهللا سبحانه وتعالى أعلم

، الـرب الحـق   هـو     اإللـه الحـق    إن>: )٣(قال الدكتور عمر بن عبد اهللا كامل      
، وال اً من كـان ربـ     إالّ العبادة والتأليه    الرب الباطل، وال يستحق   هو  واإلله الباطل   

 .ب على ذلك، فهذا مرتّ ينفع ويضره ربمعنى ألن نعبد من ال نعتقد فيه أنّ

 منهمـا   يقـع كـلٌّ  ، فهما متالزمان  ،اإلله هو والرب   ،الربهو  واهللا تعالى   
  .. وكالم علماء اإلسالم،موضع اآلخر في الكتاب والسنّة

وقد أومأ القرآن الكريم والسنّة المستفيضة إلى تالزم توحيـد الربوبيـة      
                                                        

 .١١٠: اإلسراء سورة )١(
 .٣٣٦: ٣تفسير القرآن العظيم  )٢(
  .فات في الدراسات اإلسالميةة مؤلّر إسالمي سعودي معاصر، له عدكاتب ومفكّ) ٣(

  okamel.com.: راجع موقعه على النت
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َّأال{: قــال تعــالى؛ واُأللوهيــة ُيــسجدوا َ ُ ِللـــه َْ ِالــذي َِّ ِْخيــر َّ َاخلــبء ُج ُ ْ َ ِالــساموات ِيف ْ َ َ َّ 

ْواألر َ ْ ُويعلم ِض َ َ ْ َ َختفون َما َ ُ ْ َوما ُ َتعلنُون َ ِ ْ ُ{ )١(..  

 وال معنى ، لمن ثبت اقتداره التامإالّه ال ينبغي السجود     نّأيشير إلى    وفه
  ..ألن نسجد لغيره

َوال{ :وقال تعالى َيأمر َ ُ ْ ْكم َ ُتتخذوا َأن ُ ِ َّ َاملالئكة َ ََ ِ ْأر َّنيالنبيَو َْ ُأيأمر ًاَباب َ ُ ْ َ ِالكفرِب ُكم َ ْ ُ ْ  

َبعد ْ ْإذ َ ُأنتم ِ َمسلمون َ ُ ْ   .د األرباب عند المشركينح بتعدفصر ؛)٢( }ُِّ
 نإ فـ ،هم جعلـوا المالئكـة أربابـاً   وعلى الرغم مـن تـصريح القـرآن بـأنّ        

دون توحيـد    المـشركين موحـ    إن: أصحاب بدعـة تقـسيم التوحيـد يقولـون        
  ..وا في توحيد اُأللوهيةما أشرك وإنّ، واحد ربإالّ وليس عندهم ،الربوبية

ِتاللـه{: ار يوم القيامةوانظر إلى قول الكفّ  َّ ِلفـي ُكنَّـا ِإن َ ٍضـالل َ َ ٍمبـني َ ِ ْإذ  *ُّ ِ 

ُنسويكم ِّ َ َبر ُ َالعاملني ِّب ِ ِ َ   .)٤(<ظاهرهو  كما ،في جعلكم أرباباً: أي، )٣(}َْ

                                                        
 .٢٥:النملسورة ) ١(
 .٨٠: آل عمران سورة ) ٢(
 .٩٨ و٩٧: الشعراء سورة ) ٣(
 .٨: التقسيم الثالثي للتوحيدأبيان خط) ٤(
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 اعتقـاداً  لـيس  اآليـة  فـي  المـذكور  اإلقرار أن :الرأي هذا أصحاب يرى
 ال وضـوحاً  للعقـل  لوضـوحه أو   ،الفطـرة  بلـسان  إقـرار هو   ماوإنّ ،للمشركين

  .اإلنصاف على قمعلّهو أو ، اإلنكار معه يمكن

ْقل{ : قوله تعالىتفسير في) ه٦٧١( القرطبي قال * ْير َمن ُ ُزقكم َ ُ َمن ُ ِالسامء ِّ َ َّ 

ْاألرَو َ َّأمن ِض ْ ُيملك َ ِ ْ َالسمع َ ْ َواألبصار َّ َ ْ ََ َومن  ْ ِْخير َ َّاحلي ُج ُ َ َمن ْ ِامليت ِ ِّ ِوْخير َْ ُ َامليت ُج َ ِّ َمن َْ ِ 

ِّاحلي َ َومن ْ ُيدبر َ ِّ َاألمر  َُ ْ َ َفسيقولون  ْ ُ َُ َ ُاللـه َ ْفقل َّ ُ َأفال َ َ َتتقون َ ُ َّ  اهللاهو  :فسيقولون ،...>: )١(}َ
 .)٢(<وأنصفوا ،روافكّ إن

 همتمكـنُ  وال ،ذلـك  عـن  لهـم  مندوحـة  ال>: )ه٥٤٢( ةعطيـ  ابن قالو* 
 .)٣(<بسواه المباهتة

 فـي  والعنـاد  المكـابرة  علـى  يقـدرون  ال إذ>: )ه٦٩١ (البيضاوي قالو* 
 ..<وضوحه لفرط ؛ذلك

                                                        
 .٣١: سورة يونس) ١(
 .٢٤٧: ٨تفسير القرطبي  )٢(
 .٣٨: ٩المحرر الوجيز  )٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................١٦٢  ١ج/ ّ

َسـيقولون{ :المؤمنـون  سورة في تعالى قوله تفسير في وقال ُُ َ ْقـل هللاَِِّ َ َأفـال ُ َ 

َتذكرون َُ َّ َسيقولون ،... *َ ُُ َ ْقل هللاَِِّ َ َأفال ُ َتتقون َ ُ َّ َسيقولون ،... *َ ُُ َ ْقل هللاَِِّ َ َّفأنى ُ َ َتسحرون َ ُ َْ ُ{ :
<قد الصريح العقل ألن ١(<خالقها هبأنّ اإلقرار إلى نظر بأدنى هماضطر(.  

 سـورة  بـشأن قولـه تعـالى فـي       قول ابن عطيـة     ) ه٨٧٦ (الثعالبي كررو* 
ُفسيقولو{ يونس ُ ََ  تمكـنهم  وال ،ذلـك  عـن  لهم مندوحةال :أي>:  قائالً }اهللاُّ َنَ

  ..<بسواه المباهتة
اهللا  صـلّى  (هنبيـ  تعـالى  اهللا أمـر >: المؤمنون سورةتفسير آيات    في وقال

 اإلقـرار  إالّ يمكـنهم  ال التـي  األشـياء  هذه على بتوقيفهم) وسلّم] وآله[عليه  
    .)٢(<اهللا توحيد بها اإلقرار من ويلزم ،بها

َفسيقولون{: في تفسير قوله تعالى )ه١٢٥٠ (الشوكاني قالو*  ُ َُ َ  ، في}اهللاُ َ
 الفاعـل  إن :االستفهام اهذ جواب في قولهم سيكون :أي>: يونس سورة
ــصفوا إن ،ســبحانه اهللاهــو  األمــور لهــذه ــوا ،أن ــا وعمل ــه م  الفكــر يوجب

  ..<السليم والعقل ،الصحيح
 ألنّه ؛ذلك يقولوا أن لهم بد ال :أي>: المؤمنون سورة بشأن آيات   وقال

  .)٣(<العقل ببديهة معلوم
                                                        

 .١١٠: ٢ ،٤٣٤ : ١  التنزيلأنوار )١(
 .٤٣١ ،٩٦: ٢  في تفسير القرآنالجواهر الحسان )٢(
 .٥٨٦: ٣، ٥٠٤ :٢فتح القدير  )٣(
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 عد حينما ،يونس سورة آليات تفسيره في &الطباطبائي رهقر ما وهذا

 مـع  نظـرهم  فـي  تنافيه عدم باعتبار حقيقياً إقراراً ،رالمدبهو   اهللا بأن إقرارهم
  ..الكون ونؤش لبعض الصغيرة لهةاآل تدبير

 يعتبـره  الـذي  الطريـق  مـن  تـسلك  ولـى اُأل ةفالحج>: الطباطبائي قال
 من بأصنامهم األصنام أرباب يعبدون ماإنّ همفإنّ ،األصنام وعبدة الوثنيون

 توحيـده  على ةالحج ’نبيه نيلقّ سبحانه فاهللا ،...للكون تدبيرهم جهة
َمـن  { :االسـتفهام  سـياق  فـي  لهـم  يقـول  أن )قُـلْ  (:بقولـه  فأمر،  بالربوبية

ِيرزقكم من السامء واألرض ْ َ َّ ِّ َْ َ َ َُ ُ َفسيقولون ،...ُ ُ َُ َ  إليه ينتهي الذي هبأنّ اعترافاً ،}اهللاُ َ
  .)١(<ذلك يعتقدون الوثنيين ألن ؛وغيره اإلنسان في التدبيرات هذه جميع

 
 في كالمه عن التوحيد مراراً وتكراراً، وقد اُأللوهيةتيمية لفظ استعمل ابن 

  . في نفسهإلهاً بكونه صاف الرب اتّأراد به أخطأ في هذا االستعمال عندما
  . من لوازم الربوبيةالتي هي ؛<اُأللوهية>، بدالً عن <اإللهية>: فالصحيح أن يقول

ر كتبه معتقداً الترادف بين لفظ  في أكثاُأللوهية بالعبادةفسر ابن تيمية و
وليست ،   المعبودية هي الزم اإلله    خطأ أيضاً؛ ألن  ألكنّه   ،المعبودولفظ  اإلله  

ال إلـه  > لكانت كلمـة ، <المعبود>: كان المقصود من اإلله لو   و ،معناه البدوي 
                                                        

 .٤٧: ١١  في تفسير القرآنالميزان )١(
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 لبداهـة وجـود آالف المعبـودات فـي الـدنيا غيـر اهللا               ؛كذباً صراحاً  < اهللا إالّ
  .. وناقضة للغرض،كانت مجموعة من آيات الكتاب باطلةتعالى، ول
َكانلو {:  قوله تعالى:مثل َفيهام َ ِ ٌآهلة ِ َ ُاللـه ّإال ِ َلفسدتا َّ َ َ َ  : عزّ وجلّوقوله ،)١(}َ

َاختذ َما{ َ ُاللـه َّ ٍولد ِمن َّ َ َوما َ َكان َ ُمعه َ َ ْمن َ ٍإلـٰه ِ َ َلذهب ًاِإذ ِ َ َ ُّكل َّ ٍإلـٰه ُ َ َبام ِ َخلَق ِ َولع َ ْبعضهم َالََ ُ ْ َُ 

ٰعىل َ ٍبعض َ ْ َكانلو  ُقل{: عزّ من قائل  وقوله  ،  )٢(}َ ُمعه َ َ ٌآهلة َ َ َكام ِ َيقولون َ ُُ ْالبتغوا ًاِإذ َ َْ َ َّ 

ٰإىل َ ْالعر ِذي ِ َ ًسبيال ِش ْ ِ ْإنكـم{ : سـبحانه  وقولـه ،  )٣(}َ ُ َّ َومـا ِ َتعبـدون َ ُ َُ ِدون ِمـن ْ ِاللــه ُ َّ 

ُحــصب َ ــنَّم َ َجه َ ــتم َ ْأن ُ َهلــا َ ِوار َ ــو   *َونُد َ َكــانل ِؤالءهٰ َ َ ًآهلــة ُ َ ــا ِ َور َّم َدوهــا َ ــل ُ ٌّوك ُ ــا َ َفيه ِ 

َخالدون ُ ِ   .وغيرها كثير ..،)٤(}َ

  

ّما هي النتيجة املرتتبة عىل القسمة الثالثية للتوحيد عند ابن تيميـة * ّ ّ ،

ّسيام من يعتقد بالتوسل باألنبياء واألولياء؟ ّتكفري عامة املسلمني، ال غري ّ 

ّيصح أخذ ابن تيمية بمعنى واحـد مـن املعـاين اللغويـة للفـظ هل  * ّ ّ

 التـي تنفـي ؛ّ واألحاديث النبوية،ّ دون االلتفات إىل اآليات القرآنية،ّالرب

 ذلك وتثبت غريه؟
                                                        

 .٢٢: األنبياء سورة )١(
 .٩١: المؤمنون سورة )٢(
 .٤٢: اإلسراء سورة )٣(
 .٩٩ و٩٨: األنبياء سورة )٤(
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ّكيف يصح القول بـأن املـرشكني كـان هلـم حـظ مـن التوحيـد يف  * ّ ّ

، وال يؤمنون بيوم ) اهللاّإالال إله ( كانوا ال يقولونّيف الواقع أهنم و ؛ّالربوبية

، ٍّنبـيّأي ّالقيامة، وال البعث، وال اجلنـة، وال النـار، وكـانوا ال يؤمنـون بـ

ِوما كان صالهتم عند البيت {ويعبدون األصنام،  ِْ َ َ َْ َ ْ ُ َُ َ َ ً مكاء وتصديةّإالَ َ ْ َِ َ ً  ؟)١(}َُ

ًنبيـا ورسـوال ’ّالنبيكيف يتساوى من يؤمن ب*   ،ّ مـع مـن يكذبـه،ً

 والنـار، مـع مـن ،ّ واجلنـة، ومن يؤمن باليوم اآلخر.ً.كاهناأو  ،ًاّويظنه ساحر

َإن هي ﴿: يقول ِ ْ َ حياتنَا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثنيّإالِ ُِ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ُِ َ َ َ ْ ُّ :  ومن قـال..)٢(﴾ُ

َأجعل اآلهلة إلـٰه﴿: ، مع من قال)ّال إله إال اهللا( ْ َِ َ َ ِ َ َ ِ واحدًاَ َّ إن ًاَ ْذا ليشهِٰ َ َ ٌء عجابَ َ ُ  ؟)٣(﴾ٌ

 وعـدم كوهنـا مـن بـاب ،ما الدليل عىل صدق اعرتافات املرشكني* 

  ؟)٤(اإلفحام واالنقطاع 

ّعىل عدم صحة محل إجابات املرشكني عىل بيان ما خالفوه ما الدليل * 

 من نداء فطرهتم بشأن التوحيد؟

َإنام{: ّأال يدل قوله تعاىل للمرشكني َّ َتعبدون ِ ُ َُ ِدون ِمن ْ ًأوثانا ِـهَّالل ُ َ ْ َوختلقـون َ ُ ُ ْ َ َ 

ًإفكا ْ َّإن ِ َالذين ِ ِ َتعبدون َّ ُ َُ ِدون ِمن ْ ِاللـه ُ َيملكون َال َّ ُ ِ ْ ْلكـم َ ُ ًزقـا ِر َ ُفـابتغوا ْ َ ْ َعنـد َ ِاللــه ِ َزق ِّالـر َّ ْ 
                                                        

 .٣٥: نفالاأل سورة )١(
 .٣٧: المؤمنون سورة )٢(
 .٥: ص سورة )٣(
 .مثالهاأ و، من سورة لقمان٢٥شارة الى اآلية  إ)٤(
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ُواعبدوه ُ َُ ُواشكر ْ ُ ْ ُله وا َ ِإليه َ ْ َ ْتر ِ َجعون ُ ُ ّ، عىل عدم اعتقادهم بانحصار الرازقيـة )١(}َ
  سبحانه؟ـهَّالليف 

َأغري﴿: هلؤالء املرشكني’ ّملاذا قال النبي*  ْ َ ِاللـه  َ ِأبغي َّ ْ ًبا َر َ ِّكل ُّب َرهو َو ّ ُ 

ٍَيشء
َوال ْ ُتكسب َ ِ ْ ُّكل َ ٍنفس ُ ْ َعليهاّ إال َ ْ َ َوال َ ُتزر َ ِ َوازر  َ ِ َوزر ٌة َ ْ َأخر  ِ ْ َّثم ٰى ُ ٰإىل ُ َ ُبكم َر ِ ْمر ِّ ْعكـمِج َّ ُ ُ 

ُفينَبئكم ُ ِّ ُ َبام َ ْنتمُك ِ ِفيه ُ َختتلفون ِ ُ ِ َ ْ  ؟)٢(}َ

رشكي قـريش ـّماذا يصنع أتباع ابن تيمية باآليات النافية العتقاد م* 

ْقل﴿ :ّالربوبية، كقوله تعاىل  التوحيد يف وهي من لوازم؛ّبتوحيد اخلالقية  َمن ُ

ِالساموات ُّب َّر َ َ ْواألر َّ َ ْ ِقل ِض َ ُاللـه ُ ْقل َّ ُأفاختذتم ُ ْ ََ َّ ِدونه ِّمن َ ِ َولياءَأ ُ َ َيملكون َال ِْ ُ ِ ْ ْألنفسهم َ ِ َِ ُِ 

ًنفعا ْ َوال َ ًرضا َ ّ ْقل َ ْهل ُ ِيستوي َ َ ْ ٰاألعمى َ َ ْ َ ُوالبصري ْ
ِ َ ْأم  َْ ْهل َ ُتستوي الظلـامت والنُّـور َ َ َْ ُ ُ ُّ ِ َ ْ أم  َ َ

َجعلوا للـه ُرش
ِ َِّ ُ َ َكاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللُق عليهم قل اللـه خ َ َ َُ ْ َ َ ََّ َ ْ ْ ْ َِ ُ َ ُْ َِ َ َ َ ََ ِ َالُق كل َيشء وِ ٍ

ْ ِّ ُ هو ِ

ُالواحد القهار َّ ََ ْ ُْ ِ ﴾)٣(.. 

ّوقوله عز وجل ِيا أهيا النَّاس رض﴿: ّ ُ ُ ََ ُّ َب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون  َ َّ َ َُ ْ َ ََ ُ ُ َِ َِّ َ ٌِ ْ َ

َمن دون اللـه لن ْخيلقوا ذباب ُُ ُ ُ َ ََّ ِ ْاجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئلو َ وًاِِ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ ُّ ُ ْ َُ َِ ُال يستنقذوه ً اَ َُ ِ َ ْ َّ

ُمنْه ضعَف الطالب واملطلوب َ ُ ُ ُُ َْْ َِّ َِ﴾)٤(.. 
                                                        

  .١٧: العنكبوت سورة )١(
  .١٦٤: نعاماأل سورة )٢(
 .١٦: الرعد سورة )٣(
 .٧٣: الحج سورة )٤(
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ِيولج الليل يف النَّهار﴿: وقوله سبحانه َ ْ ُ ُِ َ َّ َ ويولج النَّهار ِ َ ُ ُ َ يف الليل وسخر َِ ََّ َ ِْ َّ َ الشمس  ِ ْ َّ

َوالقمر َ َ ْ ِ كل جير َ ْ َ ٌّ َي ألجل مسمى ُ ُّ ٍ َ َ َذلكم اللـه ر ِ ُُ َّ ُ ِ ُْبكم له امل َٰ َُ ُّْ َلك والذين تدعون من دونه ما ُ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ُ ْ َ َّ ُْ

ٍيملكون من قطمري ِ ِ ِْ َ ُ ِ ْ  ؟)١(﴾ َ

 ؛)٢( ويلتزموا بلوازم اعرتافـاهتم،ملاذا مل ينطق املرشكون بالشهادتني *

 من ممارسة العبادات وااللتزام باألحكام، إن كانوا صادقني؟

  

 

د عبد الوهاب اتّ   ادة ومحمنّة على عى أتباع ابن تيميفاق علماء أهل الس
قـال عبـد الـرحيم بـن صـمايل العليـاني        ؛ كمـا    )٣(التقسيم الثالثـي المـذكور    

فق على حقيقتها عنـد   أقسام التوحيد، متّ: أي ،وهذه المعاني … >: )٤(السلمي
  وحيـاة الرسـول  ، والسنّة، القرآنأهل السنّة والجماعة، وأدلّتها مستفيضة في 

  .)٥(< العملية)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى(
                                                        

 .١٣: فاطر سورة )١(
 .مثالهاأ و، من سورة لقمان٢٥شارة الى اآلية  إ)٢(
 .٢٩٧:مين في أصول الديندعاوى اإلجماع عند المتكلّ: االتّفاق فيراجع مزاعم  )٣(
)٤ (القرىعضوهيئة التدريس بقسم العقيدة واألديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم  .  

  uqu.edu.sa/staff/ar/4280114 :راجع
 . ٨٧:مينحقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلّ) ٥(
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 األدلّـة مـن الكتـاب    إن>: )١(اق بـن عبـد المحـسن البـدر     وقال عبد الرزّ  
والسنّة على هـذا التقـسيم كثيـرة ال تحـصر، يعرفهـا مـن لديـه أدنـى إلمـام                     

  .)٢(<بنصوص الكتاب والسنّة
 لمعتقـد    مخالفاً عدوهن العلماء هذا التقسيم و    كثير م  أنكر وفي المقابل 

  .فاقهم عليه عن اتّ فضالً،أهل السنّة والجماعة

                                                        
  .  في المدينة المنورةسالميةعضوهيئة التدريس بالجامعة اإل) ١(

 al-badr.net: راجع
)٢ (١٣:نكر تقسيم التوحيدأ على من القول السديد في الرد. 
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جاءتنـا رسـائل كثيـرة يـسأل        >: )١(مة يوسـف الـدجوي المـالكي      قال العالّ 
ب  ما معناهما؟ ومـا الـذي يترتّـ     ،وحيد الربوبية  وت ،لوهيةمرسلوها عن توحيد اإل   

هو ق بينهما؟ وما عليهما؟ ومن ذا الذي فربطالنه؟أو ة ذلك البرهان على صح  
الـذي شـاد   ( ، ابن تيمية: صاحب هذا الرأي هو   إن :فنقول وباهللا التوفيق  

  إفــراد اهللا: وهــو، لتوحيــد اُأللوهيـة إالّبعثــوا  الرســل لـم ي إن: ، قــال)بـذكره 
ف  المتـصر ، العـالمين  اهللا رب  اعتقاد أن  : وهو ،ا توحيد الربوبية   وأم ..بالعبادة

 بـدليل قولـه   ، مـن المـشركين والمـسلمين   فلم يخالف فيه أحد، في أمورهم 
ِولئن{: تعالى َ ُسألتهم َ َ ْ َ ْمن َ َخلَق َّ ِالساموات َ َ َ ْواألر َّ َ ْ َّليقولن َض َ َُ ُاللـه َُ َّ{)٢(.. 

                                                        
مـة محمــد زاهــد   قــال العالّ؛)ه١٣٦٥(حمــد بـن نــصر بــن سـويلم الــدجوي   أيوسـف بــن  ) ١(

ة  وسـرع ،آيـة فـي الـذكاء    ... والنحرير المفـرد   ،مة األوحد العالّ... >: الكوثري في ترجمته  
 يحضر حلقـات دروسـه فـي األزهـر مئـات      ، وسعة العلم،ة الذاكرة وقو، وجودة البيان  ،الخاطر

 ،اب وإلقائه الجذّ، ويصغون إصغاء كلياً إلى بيانه الساحر   ،تناهز األلف من العلماء وطلبة العلوم     
ر األزهروينهلون من هذا المنهل العذب، وكان هو مفس،به  وخطي،وكاتبه، وفيلسوفه، ثه ومحد

ة فـي شـتّ        بحقى  بين أهل طبقته من العلماء، وكان موضع ثقة الجماهير من الـشعوب اإلسـالمي
  .< وبالغ ورعه، وعظم إخالصه،اعترافاً منهم بسعة علمه؛ األقطار

 .٢١٦: ٨األعالم 
 .٣٨:  الزمر سورة)٢(
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ــالوا ــم ق ــإن: ث ــ ال ــاءذين يتوس ــاء،لون باألنبي ــشفّ، واألولي  ،عون بهــم ويت
 قد كفروا باعتقادهم الربوبيـة فـي   ، هم عابدون لهم،وينادونهم عند الشدائد  

هم لم يكفروا باعتقادهم  فإنّ؛ سواء بسواء، والمسيح، والمالئكة،تلك األوثان
  ..بادتها بل بتركهم توحيد اُأللوهية بع،الربوبية في تلك األوثان وما معها

   ـ ،ار القبــوروهـذا ينطبـق علـى زوالمنـادين لهــم ،لين باألوليـاء  المتوس ، 
  .. اهللا تعالى الطالبين منهم ما ال يقدر عليه إالّ،المستغيثين بهم

!  اد األوثان كفرهم أشنع من كفر عب   إن :ابالوه بل قال محمد بن عبد    
  ..وإن شئت ذكرت لك عبارته المحزنة الجريئة

ة دعـاوى، فلنعـرض لهـا       ضاح، وفيـه عـد    ي مذهبهم مع اإل   صفهذا ملخّ 
 ثـم  ، فنتحاكم إلـى العقـل  ،على سبيل االختصار، ولنجعل الكالم في مقامين 

  .نتحاكم إلى النقل
 ، وتوحيد اُأللوهيـة   ، توحيد الربوبية  : التوحيد ينقسم إلى   إن:  قولهم :فنقول

 ومـا  .. كما سـتعرفه ،ضاًتقسيم غير معروف ألحد قبل ابن تيمية، وغير معقول أي         
 إن:  يقول ألحد دخل في اإلسـالم )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى (كان رسول اهللا  
  ..د توحيد اُأللوهية توححتّى ك ال تكون مسلماً وإنّ،هناك توحيدين

 ،وال سِمع ذلك عن أحد من الـسلف ، وال أشار إلى ذلك بكلمة واحدة    
ء شيباعهم في كلّحون باتّالذين يتبج.  

هـو  ، واإللـه الباطـل    الحقالربهو   اإلله الحق فإن،وال معنى لهذا التقسيم  
الرب   ـ    إالّ ، العبادة والتأليه   الباطل، وال يستحقوال معنـى ألن نعبـد   اً من كـان رب ،
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    من ال نعتقد فيه أنه ربب علـى ذلـك كمـا قـال تعـالى     ، فهـذا مرتّـ   ينفع ويضر :
ِالساموات ُّب َّر{ َ َ َواأل َّ ْ َوما ِض ْرَ َبينَهام َ ُ ْ ُفاعبده َ ُْ ْ ْواصطرب َ ِ َ ْ ِلعبادته  َ ِ ِ َِ ْهل َ ُتعلم َ َ ْ ُله َ ّسمي َ ِ  .)١(}ًاَ

 فـال   ، ينفع ويـضر   ه رب نا إذا لم نعتقد أنّ    ب العبادة على الربوبية، فإنّ    فرتّ
  .. معنى ألن نعبده ـ كما قلنا ـ

َّأال{: ويقــول تعــالى  ُيــسجدوا َ ُ ـــه َْ ِلل ِالــذي َِّ ــر َّ ِْخي َاخلــبء ُج ُ ْ َ ِالــساموات ِيف ْ َ َ َّ 

ْواألر َ ْ ام، وال  لمن ثبت اقتداره التّ    إالّه ال ينبغي السجود      يشير إلى أنّ   ..)٢(}ِض َ
 .. عليه القرآن والسنّةالمعقول، ويدلّهو معنى ألن نسجد لغيره، هذا 

َيأمر َوال{:  فقد قال  ،ا القرآن أم ُ ْ ْكم َ ُتتخذوا َأن ُ ِ َّ َاملالئكة َ ََ ِ ْأر َّنيلنبياَو َْ ، )٣(}ًاَباب َ
فصر هم جعلـوا  د األرباب عندهم، وعلى الرغم مـن تـصريح القـرآن بـأنّ         ح بتعد

دون توحيـد  هم موح إنّ:ابالوه  يقول ابن تيمية ومحمد بن عبد؛المالئكة أرباباً 
  ..!ما أشركوا في توحيد اُأللوهية وإنّ، واحد ربإالّ وليس عندهم ،الربوبية

: يـدعوهما إلـى التوحيـد     هـو    و ؛ي الـسجن  لـصاحب  ×ويقول يوسف 
ْأأر{ َ ٌباب َ ِّمتفر َ َُّ َقون َ ٌخري ُ ْ ِأم  َ ُاللـه َ ُالواحد َّ ِ َ ُالقهار ْ َّ َ ْهمَو{: ، ويقول اهللا تعالى أيضاً)٤(} ْ ُ 

ُيكفر ُ ْ َّبالر َون َ ِمحـٰن ِ َ ْقل ْ  .اًا هم فلم يجعلوه رب وأم..)٥(}ِّيب َرهو  ُ
                                                        

 .٦٥: مريمسورة ) ١(
 .٢٥: النملسورة ) ٢(
 .٨٠: آل عمرانسورة ) ٣(
 .٣٩: فيوسسورة ) ٤(
 .٣٠:  الرعد سورة)٥(
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ِلـٰكنَّا{: ومثل ذلك قوله تعالى    ُاللـههو  َّ ته  لمن أنكر ربوبي خطاباً،)١(}ِّيب َر َّ
  ..تعالى

ِتاللـه{: وانظر إلى قولهم يوم القيامة َّ ِلفي ُكنَّا ِإن َ ٍضالل َ َ ٍمبني َ ِ ْإذ * ُّ ُنسويكم ِ ِّ َ ُ 

َبر َالعاملني ِّب ِ ِ َ ظـاهر ـ وانظـر إلـى قولـه      هـو   ـ كما   في جعلكم أرباباً:، أي)٢(}َْ
ِوإ{: تعالى َقيل َذاَ ُهلم ِ ُ ُاسجدوا َ ُ َّللر ْ ِمحـٰن ِ َ ُقالوا ْ َوما َ ُمحـٰن َّالر َ َ ُأنسجد ْ َُ ْ ُتأمر َِملا َ ُ ْ   ..)٣(}...َنا َ

؟معترفاًأو  داًفهل ترى صاحب هذا الكالم موح 

ْوهم{ :ثم انظر إلى قوله تعالى ُ َجيادلون َ ُ ِ َ ِاللـه ِيف ُ هو  و..، إلى غير ذلك)٤(}َّ
  ..كثير ال نطيل بذكره

 ومـا كـان   ..كما قال ابن تيميـة  ار توحيد الربوبية ليس عند هؤالء الكفّ    فإذاً
ى  ألنّـه لـيس هنـاك شـيء يـسم         ؛ إلى توحيد الربوبيـة    إالّيدعوهم  × يوسف

، فهل هـم  ×ى توحيد اُأللوهية عند يوسف وشيء آخر يسم  ،توحيد الربوبية 
 رباب دون اآللهة؟ في التعبير باأل ويجعلونه مخطئاً؛أعرف بالتوحيد منه

ُألست{: ويقول اهللا في أخذ الميثاق ْ َ َبر َ ْبكم ِ ُ ُقالوا ِّ َبىل َ كان اإلقرار لو ، ف)٥(}َ
ه ال يـنفعهم كمـا    عنـد المـشركين ولكنّـ   قـاً وكـان متحقّ ،  غير كاف بالربوبية

                                                        
 .٣٨:  الكهف سورة)١(
 .٩٨ و٩٧ : الشعراء سورة)٢(
 .٦٠:  الفرقان سورة)٣(
 .١٣:  الرعد سورة)٤(
 .١٧٢: االعراف سورة )٥(
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 أن يقولـوا     أن يؤخذ عليهم الميثاق بهـذا، وال صـح          ما صح  ؛يقول ابن تيمية  
ْعن ُكنَّا َّناِإ{: يوم القيامة َغافلني َذاهٰ َ ِ ِ َ{)١(سبحانه [ر اهللا، وكان الواجب أن يغي[ 

 توحيـد   نأ حيـث    ؛عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعتـرافهم بتوحيـد اُأللوهيـة          
هو ع فيه، و إلى آخر ما يمكننا أن نتوس      ..كما يقول هؤالء   الربوبية غير كاف  

لـم   وم بتوحيد الربوبية، ول فقد اكتفى منه   ، حال  وعلى كلّ  ..ال يخفى عليك  
 . لطلب إقرارهم بتوحيد اُأللوهية أيضاً،يكونا متالزمين

ِالذيهو َو{: ومن ذلك قوله تعالى ِالسامء ِيف َّ َ ٌإلـٰه َّ َ ِويف ِ ْاألر َ َ ٌإلـٰه ِض ْ َ ه ، فإنّ)٢(}ِ
  . كما في آخر الزمان،لم يكن فيها من يعبدهلو  و،إله في األرض
  .. مستحق للعبادة: أي، فيهاه معبودإنّ: فإن قالوا

 ال  الـرب هـو    المـستحق للعبـادة      إذن ال فرق بين اإلله والرب، فإن      : قلنا
:  وقـد قـال   ؛ فـي الربوبيـة    إالّ× ما كانت محاورة فرعون لموسى    ] و[غير،  

ــا{ َأن ُبكــم َر َ ُ َاألعــىل ُّ ْ َ ــال،)٣(}ْ ــم ق ِلــئن{:  ث ِ َاختــذت َ ْ َ ـــٰه َّ َإل ِغــري ًاِ ْ ــك ي َ َألجعلنَّ َ ََ ْ َمــن َ ِ 

َاملسجونني ِ ُ ْ  . وال داعي للتطويل في هذا،)٤(}َْ

ألنّهم ال يفرقون ؛  ال عن إلهه،هت عن ربين للميوأما السنّة فسؤال الملكَ
واإلله، فإنّبين الرب طين،ينهم ليسوا بتيميوال متخب ..  

                                                        
 .١٧٢:  االعراف سورة)١(
 .٨٤: الزخرفسورة ) ٢(
 .٢٤: النازعاتسورة ) ٣(
 .٢٩: الشعراءسورة ) ٤(
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 مـن  : ال،من إلهك: وكان الواجب على مذهب هؤالء أن يقولوا للميت      
عن هذا وذاكيسألوه أو ك؟ رب. 

ِولئن{: قوله اوأم َ ُسألتهم َ َ ْ َ ْمن َ َخلَق َّ ِالساموات َ َ َ ْواألر َّ َ ْ َّليقولن َض َ َُ ُاللـه َُ فهم ، }َّ
ين لـذلك   مـضطر ، إجابة لحكم الوقت،يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم    

 فـي  هم نطقوا بمـا ال يكـاد يـستقر    نات، ولعلّ  واآليات البي  ،بالحجج القاطعات 
  ..يصل إلى نفوسهمأو  ،قلوبهم

هـم ينـسبون     علـى كـذبهم، وأنّ     هم يقرنون ذلك القول بما يدلّ     بدليل أنّ 
هم يجهلون اهللا تمام الجهلوبدليل أنّ،  والنفع إلى غيرهالضر،مون غيره  ويقد
  . في صغائر األمورحتّى ،عليه

ُنقول ِإن{ : عليه السالموإن شئت فانظر إلى قولهم لهود ُ َاعَرتّ إال َّ ُبعض َاك ْ ْ َ 

ِآهلتنَا ٍبسوء َِ ُ ِ{)١(.  
 .. وال تنفـع  األصـنام ال تـضر  هم معتقـدون أن إنّ: فكيف يقول ابن تيمية   

 إلى آخر ما يقول؟

ِللـه َذاهٰ{: ثم انظر بعد ذلك في زرعهم وأنعامهم     ْبزعمهم َِّ ِ ِِ ْ َلرش َذاهَٰو َ ُ ِكائنَا ِ َ 

َفام َكان َ َلرش َ ُ ْكائهم ِ ِ ِ َفال َ ُيصل َ ِ َإىل َ ِاللـه ِ َوما َّ َكان َ ِللـه َ ُيصلهو َف َِّ ِ ٰإىل َ َ ْكائهم َُرش ِ ِ ِ إنّهم ، ف)٢(}َ
موا شركاءهم على اهللا تعالى في أصغر األمور وأحقرهاقد. 

                                                        
 .٥٤: هودسورة ) ١(
  .١٣٦: نعاماألسورة ) ٢(
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َومـا{: وقال تعالى في بيان اعتقادهم في األصنام       َنـر َ ْمعكـم ٰى َ َُ ُشـفعاءكم َ َُ َُ َ 

َالذين ِ ْزعمتم َّ ُْ َ ْأهنم َ َُّ ْفيكم َ ُ ُكاء َُرش ِ هم شـركاء فـيهم،     هم يعتقدون أنّ  ، فذكر أنّ  )١(}َ
اهللا عليـه    صـلّى  (، فأجابـه  <لبـ أعـل ه  >: دحـ ومن ذلك قول أبي سفيان يوم أُ      

  .<اهللا أعلى وأجلّ>: بقوله) وسلّم] وآله[
 ماذا ترى في ذلك من التوحيد الذي ينسبه إليهم   :فانظر إلى هذا ثم قل لي     

مـا افترقـوا بتوحيـد     وإنّ،سـواء بـسواء  ، مسلمينهم فيه مثل ال   إنّ: ابن تيمية ويقول  
 اُأللوهية؟

ُّتسبوا َوال{: ه قوله تعالى   من ذلك كلّ   وأدلّ ُ َالذين َ ِ َيـدعون َّ ُ ْ ِدون ِمـن َ ِاللــه ُ َّ 

ُّفيسبوا َُ َاللـه َ ْعدو َّ ِبغري ًاَ ْ َ ٍعلم  ِ ْ   .. يطول شرحهمما، إلى غير ذلك )٢(}ِ
 ه عقيدة؟قال فيه إنّ أن ي بعد ذلك يصحفهل ترى لهم توحيداً

أم نّإ: هون فيقولون بعد هذا كلّ    ا التيمي هم موح   ة، وإندون توحيد الربوبي 
  !  بتركه على توحيد اُأللوهية الذي لم يكفروا إالّالرسل لم يقاتلوهم إالّ

نـزل  وا مـا أُ  ورد،بوا األنبياءهم كذّمع أنّ، وال أدري ما معنى هذا الحصر  
 هللا   وزعمـوا أن   ، واليوم اآلخر  ، وأنكروا البعث  ،ماتروا المح  واستحلّ ،عليهم

ُإهنم َأال{ المالئكة بنات اهللا  وأن،صاحبة وولداً َّ ْمن ِ ْإفكهم ِّ ِ ِ ْ َليقولون ِ ُُ َولد * ََ َ ُاللـه َ َّ 

ْوإهنم َُّ ِ َلكاذبون َ ُ ِ َ   !؟)٣(}َ
                                                        

  .٩٤:  األنعام سورة)١(
 .١٠٨: األنعامسورة ) ٢(
  .١٥٢و١٥١: اتالصافّ سورة )٣(
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مـا قـاتلوهم   ه لم يقاتلهم عليه الرسـل ـ فـي رأي هـؤالء ـ وإنّ     وذلك كلّ
وحيد اُأللوهية ـ كما يزعمون ـ وهـم بعـد ذلـك مثـل المـسلمين        على عدم ت
   !سواء بسواء

  .)١(<...الوهاب المسلمون أكفر منهم في رأي ابن عبدأو 

                                                        
، نقـد  ٢٥٥ ): ه١٣٥٢ربيـع الثـاني سـنة    ( - تـصدرها مـشيخة األزهـر    - ة نـور اإلسـالم    مجلّ )١(

 .مة يوسف الدجوي األزهري فضيلة العالّ- لوهية وربوبيةتقسيم التوحيد إلى أُ
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م، ٢٠٠٧ لــسنة ١٨٤د بــرقم لعنــا علــى الطلــب المقيــاطّ>:  الفتــوىنــصّ
نوالمتضم: 

  يقوم بتكفير كلّ،هناك شاب في إحدى قرى محافظة البحيرة :السؤال
فـي  ) وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (النبيلون ب هم يتوس ة أنّ  بحج ،أهل القرية 

 ، ويدعي أن×كون بزيارة مقام سيدنا الحسين    ويتبر ،الدعاء إلى اهللا تعالى   
وحيـد   الـذين كـانوا يؤمنـون بت       ، من يفعل ذلـك يكـون ِمـن المـشركين          كلّ

   وال يؤمنون بتوحيد اُأللوهية، فهل هناك أنواع للتوحيد؟،الربوبية
  وهل كان المشركون مِقرين بتوحيد الربوبية؟

 :)١( لفضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة محمدوابالج

 ال يقـع   حتّـى يجب على المسلم أن يحذَر من المجازفـة فـي التكفيـر؛             
: )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صلّى (النبي تحت طائلة الوعيد المذكور في قول    

ارتَدت عليـه إن لـم يكـن     إالّ وال يرِميه بالكُفر  يرِمي رجلٌ رجالً بالِفسق    ال>
  .. رواه البخاري من حديث أبي ذر.< كذلكصاِحبه

 بهـا   إذا كَفَّر الرجل أَخاه فقد باء     >: )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (وقوله
                                                        

  alimamalallama.com .:لى النتراجع موقعه ع) ١(
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  ..واه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر ر.<أَحدهما
ه، ومـن رمـى      المـؤِمِن كقَتِلـ    لَعن>: )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (وقوله

 . رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك.<كقَتِلههو  بكُفٍر فاًمؤِمن

 ،مـن التقـسيمات المحـدثات     هو   ،وربوبية لوهيةوتقسيم التوحيد إلى أُ   
 - المـشهور هو على ما  -ا ل من أحدثه عن السلف الصالح، وأو  التي لم تَِرد  

  ..م به بعد ذلك ثم أخذه عنه من تكلّ،الشيخ ابن تيمية وه
هي  الربوبية هي توحيد اهللا بأفعاله، واُأللوهية أن: وحاصل قوله في ذلك
 إن:  أي وإذا افترقـا اجتمعـا،  ،همـا إذا اجتمعـا افترقـا   توحيد اهللا بأفعال العبـاد، وأنّ  

 ـة       أحدهما يتضمن اآلخر عند االنفراد، ويختص بمعنـاه عنـد االقتـران؛ فاُأللوهي
ة، وهذا الكالم إلى هذا القدر ال إشكال تتضمة تستلزم اإللهية، والربوبين الربوبي

  هذا التوحيد وحده ال يكفي في اإليمان، وأنه تجاوزه إلى الزعم بأن  أنّ فيه، إالّ 
ــر ــشركين مِق ــة، وأن الم ــد الربوبي ــرون بتوحي ــة  اً كثي ــف اُألم ــن طوائ ــن  -  م م

 . وأهملوا توحيد اُأللوهية، قد اقتصروا عليه- مين وغيرهمالمتكلّ

 ة ال يكفي وحده في اإليمان         والقول بأنهو   توحيد الربوبي عقول مبتَد، 
         ة، بل ومخالف لكالمه نفِسه مـن أنمخالف إلجماع المسلمين قبل ابن تيمي 

ة، وأنلتوحيد الربوبي نة متضملتوحيد توحيد اُأللوهي ة مستلِزمتوحيد الربوبي 
ــة؛ فــإنــإذا لــم يكــن   بطــالن الــالزم يــدلّاُأللوهي  علــى بطــالن الملــزوم، ف

هـم كـانوا    المشركون مِقرين بتوحيد اُأللوهية فال يصح الـزعم بعـد ذلـك أنّ            
 إقرار زم، وإذا صح اء الملزوم بانتفاء الالّ   مِقرين بتوحيد الربوبية؛ ضرورة انتف    
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هـم ال يؤمنـون بتوحيـد       المسلمين بتوحيـد الربوبيـة فـال يجـوز أن يـدعى أنّ            
  زم؟هما متالزمان، فكيف يثبت الملزوم مع انتفاء الالّاُأللوهية؛ ألن الفرض أنّ

    ى أهل العلم لردوقد تصد   ال   باطـلٌ ه قـولٌ  نوا فساده، وأنّ   هذا القول وبي
  أحد يؤخذ من قولـه ويتـرك إالّ         كلّ دليل عليه، وأن   اهللا عليـه    صـلّى  (النبـي

  .)١(<...)وسلّم] وآله[
 

ّكيف يدعي أتباع احلراين ات*  ّعلامء أهل السنة فاق ّّ  بشأن ّ ابن تيميةمعُ

أثبتنـا بطـالن ذلـك مـن خـالل مراجعـة  ؛ بعـد أنالتوحيدمفهوم تقسيم 

 ؟كالمهم

  

                                                        
  : موقع دار االفتاء:وراجع ،١٨:خالص كلمة التوحيدإالدر النضيد في ) ١(

dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3748. 
تـأريخ  . تكفيـر المـسلمين  تقسيم التوحيد وحكـم  : تحت عنوان) ٣٧٤٨: (رقم تسلسل الفتوى  

 .٠٣/٠٢/٢٠٠٧: اإلجابة





 

  

 

 ،فـي مـسائل األسـماء والـصفات    اهـا  القاعـدة التـي تبنّ  ابـن تيميـة    لم يقرر 
ولـم يطبـق     ،ةاألدلّـ  مـن دون بيـان        في كتبه  داتعى والمؤي  بذكر المد  كتفىوا

 ؛ فـي الكتـاب والـسنّة    تعالى على اهللا طلقأُا  على كثير مم  رأيه في هذه المفاهيم     
َاللـه ُسواَن{ : في قوله تعالىةواردال، <النسيان>  صفة:مثل ْفنَسيهم َّ ُ َ ِ َ{)١(..  

: مثــل ؛أهـل الــسنّة  مـن طــرق وكـذلك الــصفات الـواردة فــي األحاديــث   
 بعـض  اأثبتهـ ن إ و-  سبحانههللا ،  <الجوع>و،  <المرض>و،  <الضحك>و ،<الهرولة>

ى ما وردت عل هذه اإلطالقات إنّأن اعتقاده ح جلياً وذلك يوضّ-  إليهمن ينتسب 
عتقـاده اسـتحالة ثبـوت هـذه األمـور هللا       ال ؛ ال على سبيل الحقيقة    ،سبيل المجاز 

  .دائماً في كالمهنفي المجاز على  صرن كان يإو ،تعالى على سبيل الحقيقة
ة  وصرفـي وال   صفات لم ترد في الكتاببثبوت في مؤلّفاته  ح ابن تيمي 

ــسنّة ــل،ال ــد>:  مث ــوزن>و ،<الح ــة>و ،<ال ــا>و، <الجه ــصورة>و، <نالمك ، <ال
   ..<الجسمانية>و

نّة   فـي الكتـاب    ورد إطالقها علـى اهللا تعـالى   أمور إثبات إلىق  وتطروالـس
                                                        

 .٦٧: التوبة سورة ) ١(
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  . الصريحى به ذلك إلى التشبيه وأد،كناية، فأثبتها على سبيل الحقيقةأو  ،مجازاً
 كان في زمانه هحاول بعض أتباع ابن تيمية أن يوهموا اآلخرين بأنّقد  و
 التوحيد الحق، وأنّه كـان إمامـاً ألهـل الـسنّة والجماعـة، وأن هنـاك       يةآرافعاً لر 

  .. نسبة القول له بالتجسيم: ومنها؛هت له وج،افتراءات من قبل الشيعة وغيرهم
 كـان  ه نجد أنّـ ،ل عنهمن نقَ و ،فات ابن تيمية  لكنّنا عندما نرجع إلى مؤلّ    

 اعتقـاده   الحرانـي ند بـي  وقـ .. بـسبب ذلـك    سـِجن  و ، حقيقة  بالتجسيم معتقداً
  : ؛ نذكر بعضهاعديدة مواضع فيبالتجسيم صريحاً 

أو قد يراد بالجسم ما يشار إليه     >: )منهاج السنّة (  في  ابن تيمية  قال )١(
ما تقـوم بـه الـصفات، واهللا تعـالى يـرى فـي اآلخـرة، وتقـوم بـه          أو  ما يرى،   

 ، ووجـوههم  ،م وقلـوبه  ،عاء بأيـديهم  شير إليـه النـاس عنـد الـد        الصفات، وي 
هـذا  ، )لـيس بجـسم  (:  بقولـه ] العالّمـة الحلّـي  :أي[وأعينهم، فـإن أراد   

 معنـى ثابـت   ،هذا المعنـى الـذي قـصدت نفيـه بهـذا اللّفـظ         : المعنى، قيل له  
  .)١(< على نفيهد دليالً لم تقي وأنت وصريح المعقول،،بصحيح المنقول

مــن لفــظ  ]ي العالّمــة الحلّــ: أي [ا مــا ذكــرهوأمــ، ...>: وقــال) ٢(
  ال كتـاب ،نطق به في صـفات اهللا      هذا اللفظ لم ي    نإ ف ، وما يتبع ذلك   ،الجسم
ــاً،ةنّوال ســ ــإثباتــاً وال  ال نفي ــه ، وال تكلّ ــابعين  الــصحابة]مــن [حــدأم ب  والت

  .)٢(< وال غيرهم، البيتأهل ال ،وتابعيهم
                                                        

 .١٣٤: ٢منهاج السنّة ) ١(
 .١٩٢: ٢ المصدر السابق) ٢(
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 الـسنّة  ةالقول الثابت عـن أئمـ  هو   و -ا القول الثالث    وأم،  ...>: وقال) ٣(
 ، وال إثباتـاً    فال يطلقون لفظ الجسم ال نفياً      - المحضة، كاإلمام أحمد وذويه   

 ثـر عـن أحـدٍ     ة، وال أُ  نّ ال في كتاب وال س     ه ليس مأثوراً  أنّ: أحدهما: لوجهين
ة المـسلمين، فـصار      والتابعين لهم بإحسان، وال غيرهم من أئم       ،من الصحابة 

  .)١(<من البدع المذمومة

، إن اهللا جـسم : فمـن قـال   ،...>: )شرح حـديث النـزول  (قال في  ) ٤(
مخطئ، ومن قصد نفي هذا التركيب عـن        هو  وأراد بالجسم هذا المركّب، ف    

  .)٢(<فقد أصاب في نفيه عن اهللا: اهللا
 وال ، من األنبياء أنّه لم ينقل عن أحٍدأما الشرع فمعلوم، و...>: وقال )٥(

، أن اهللا ليس بجسٍمأو ،  أن اهللا جسم   ؛مة وال سلف األُ   ، وال التابعين  ،الصحابة
  .)٣(<بل النفي واإلثبات بدعة في الشرع

 ض لفـظ الجـسم والعـر      نإ>: )بيـان تلبـيس الجهميـة     (قال فـي    ) ٦(
ة    ،ذلكنحو  و زوالمتحيألفـاظ اصـطالحي ،    وقـد قـد     منا غيـر مـر الـسلف  ة أن 
 أهـل  اعو بـل بـد  ،إثبـات وال ب   ال بنفي  ، اهللا موا في ذلك بحق   لم يتكلّ  واألئمة

  .. والمتكلمون بذلك من النفاة أشهر،وهم غاية الذم وذم،الكالم بذلك
 ولم يذمبأنّـ  من السلف أحـداً  أحد  مه مجـس، مـا   وإنّ،مة وال ذم المجـس

                                                        
 .٢٢٤: ٢  المصدر السابق)١(
 .٢٣٧:شرح حديث النزول) ٢(
 . ٨٠:  المصدر السابق)٣(
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ة ذمـ  ،وغيـره ،   النفاة لذلك  ،وا الجهميوذم     هة الـذين يقولـون    وا أيـضاً المـشب: 
  ..صفاته كصفات المخلوقين

 مـا فـي هـذه    ،ذلـك نحـو   و ، والعـرض  ،هم للفظ الجسم  سباب ذم ومن أ 
مون بالمتشابه  يتكلّ: كما قال اإلمام أحمد   ، ولبس الحق  ،األلفاظ من االشتباه  

   .هون عليهمال الناس بما يشب ويلبسون على جه،من الكالم
 اهللا موصـوف بمـا    الـسلف واألئمـة آمنـوا بـأن     أن قما النزاع المحقّ  وإنّ

 ، وبـصراً ، وسـمعاً ، وقدرة، له علماً من أن ،وصفه به رسوله  و ،هوصف به نفس  
  .من المعتزلة وغيرهم والجهمية أنكرت ذلك ، وغير ذلك، ووجهاً،ويدين

تنازعوا في األلفاظ    ا ناظروا المعتزلة  مون من أهل اإلثبات لم    ثم المتكلّ 
وصـفة   اً عرض ال تكون إالّ  ،  ونحوهما والقدرة  العلم : فقال قوم  ،االصطالحية

  .. فعلم اهللا وقدرته عرض،حيث كان
 ، فيـد اهللا ووجهـه كـذلك   ، جسماً اليد والوجه ال تكون إالّ      إن :وقالوا أيضاً 

ــصفا ــسم ، جــسماً ال يكــون إالّتوالموصــوف بهــذه ال ــالى ج ــاهللا تع  ال ف
  .. إذا فهم المعنى المراد بذلك،ا ال يمكن النزاع فيه هذا مم:قالوا .كاألجسام

 ـ   ، وليس في كتاب اهللا    ؟حذور في ذلك   م لكن أيوال ،ة رسـوله  نّوال س 
 صـفاته ليـست     وأن ،ه لـيس بجـسم     أنّـ  ،قول أحد مـن سـلف اُألمـة وأئمتهـا         

  فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفـاظ لـم ينـفِ            ، وأعراضاً أجساماً
  .)١(<جهل وضالل، معناها شرع وال عقل

                                                        
 .٣٧٢: ١بيان تلبيس الجهمية ) ١(
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الوجــه : لــصفات الخبريــة، مثــلإن أردت أنهــم وصــفوه با>: وقــال )٧(
م وصـفوه بمـا يقتـضي أن     هـ أنّأو   يقتضي التجزئـة والتبعـيض،       واليد، وذلك 

 فيقُـال  .. جـسم هو  :يكون جسماً، والجسم متبعض ومتجزّئ، وإن لم يقولوا       
مذهب جماهير أهل اإلسـالم، بـل       هو  ال اختصاص للحنابلة بذلك، بل      : مله

  .)١(<وسائر الملل وسلف اُألمة وأئمتها
 تعرفه اممهو ون البارئ ليس جسماً، ليس      أن ك  معلوم، و ...>: وقال) ٨(

الفطرة بالبديهة، وال بمقـدمات قريبـة مـن الفطـرة، وال بمقـدمات بينـة فـي                 
الفطرة، بل بمقدمات فيها خفاء وطول، وليست مقدمات بينة، وال متّفقاً على 

  ...قبولها بين العقالء
 وأن ،قواطع العقليـة علـى نقـيض هـذا المطلـوب           بل قامت ال   :ويقولون

 إالّ ال يكـون  اً، وما ال يكون جـسم   اً جسم إالّالموجود القائم بنفسه ال يكون      
هو معدوماً، ومن المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من األول الذي      

 .)٢(<نفي الجسمية

ائر أهـل    وسـ  ،من المعلوم أن طوائف كثيرة مـن المـسلمين        >: وقال) ٩(
أو   القائم بنفسه،: اذ الجسم عندهم هو؛الملل، ال يقولون بحدوث كلّ جسم

 الموصوف، فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول بحـدوث كـلّ         أو  الموجود  
  .ثن اهللا محدأذلك يستلزم بو وقائم، ، وموصوف،موجود

إذا كانت هـذه الحجـة التـي عارضـتموني بهـا مـستلزمة لكـون          : فأقول
                                                        

 .٢٥١: ١  المصدر السابق)١(
 .٣٥٩: ١ مصدر السابق ال)٢(
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، أمكن أن يكون ذلـك الـذي      جسماً ن قديمة، من غير أن تعي     بعض األجسام 
  .)١(<...اهللا سبحانه، كما يقوله المثبتونهو بأنّه الجسم القديم  يعنونه
 لفـظ التجـسيم ال يوجـد فـي     ثم،...>: )مجموع الفتاوى(قال في  ) ١٠(
مـذهب  :  أن يقـال   ، فكيـف يحـلّ    إثباتـاً وال    ال نفيـاً   ،حد مـن الـسلف    أكالم  

  .)٢( <؟إثباتهأو ي التجسيم السلف نف
: )٣()موافقـة صـحيح المنقـول لـصريح المعقـول        (قال فـي    ) ١١(

َليس{ :وكذلك قوله> ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ُالسميعهو َو ْ ِ ُالبصري َّ ِ َ ْهل{ :وقوله ، )٤(} ْ ُتعلم َ َ ْ ُله َ َ 

ّسمي ِ  بـل  ،ه ال يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه   نّإ ف ،ذلكنحو  ، و )٥(}ًاَ
  .)٦(< بوجه من الوجوه،يه أهل االصطالح جسماًلى نفي ما يسمع وال 

عرف في كالم مة، فهذا ال ي المجسذمو ذكر التجسيما وأم>: وقال) ١٢(
 اهللا نأ القـول بـ    أيـضاً أحد من السلف واألئمة، كما ال يعـرف فـي كالمهـم             

٧(<ليس بجسمأو  جسم(.  
فليكن هذا الزماً   ( :]قاشالخصم في الن   [ن قال لكم  إ و ،...>: وقال) ١٣(

                                                        
 .٣٩٩: ١  المصدر السابق)١(
 .١٥٢: ٤مجموع الفتاوى ) ٢(
 .<درء تعارض العقل والنقل>: ـ  بعروفالم) ٣(
 .١١: الشورى سورة )٤(
 .٦٥: مريمسورة ) ٥(
 .١٠٠ :١موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ٦(
 .١٨٩ :١  المصدر السابق)٧(
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لـم يكـن   ، ) إنّه جـسم : أنا أقول  ،...(: قال لكم أو   ،)جسماًهو  للرؤية، وليكن   
وأنـتم  ( :فإنّه يقول لكم ؛)ية في إثبات الجسم  أنت مبتدع ( :لكم أن تقولوا له   
، كالبدعة في إثباته، إن لم تكن أعظـم         فالبدعة في نفيه   ..)مبتدعون في نفيه  
تـه النـصوص،   ت أثبـت مـا أثبتَ     ثِب ألن الم  ؛تثِبلبدعة من الم  بل النافي أحق با   

  ...وذكر هذا معاضدة للنصوص، وتأييداً لها، وموافقة لها
 من بدعة من نفى ذلك   كانت بدعته أخف   ،نّه ابتدع في ذلك   ر أ فإن قُّد 

 ، خالفت كتاباًبدعةٌ: البدعة بدعتان:  قال الشافعي،...نفياً عارضَ به النصوص
اهللا عليـه    صـلّى  (أثراً عن بعـض أصـحاب رسـول اهللا        أو   ،إجماعاًأو   ،ةنّسأو  

 فهـذه   ، لم تخالف شيئاً من ذلـك       وبدعةٌ .. فهذه بدعة ضاللة   ،)وسلّم] وآله[
هذا الكـالم ونحـوه رواه       .)نعمت البدعة هذه  (: قد تكون حسنة، لقولة عمر    

   ...البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل
إنةانالجــسم نفــاة :أي [عنــدهم  ظــواهر النــصوص تجــسيمولــيس ، ]ي

: أي [ قـولهم بدعـة، وقـول منـازعيهم        نأ، فهم معترفون ب   عندهم بالنفي نصٌّ  
  .)١(< السنّةإلىأقرب ] جسمةالم

 :أي[فيها >: )المختصر في أخبار البشر(في ) ه٧٣٢( الفداءأبو قال ) ١٤(
 وعقد ،شق إلى مصردعي تقي الدين أحمد بن تيمية في دم استُ] ه٧٠٦في سنة 

  .)٢(<فإنّه كان يقول بالتجسيم ؛بسبب عقيدته  وأُمسك وأُوِدع االعتقال،له مجلس
                                                        

 .٢٤٨ :١  المصدر السابق)١(
 . ٣٩٢ :٢خبار البشر أ المختصر في )٢(
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ــ  هــاجم )١٥( ــي المكّ ــن حجــر الهيتم ــة)ه٩٧٤(ي اب ــي مقدم ــه ف   كتاب
 ؛ قوله بالتجسيمألجلابن تيمية  )الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرم  (

يعول في شيٍء مـن أمـور الـدين        أو  يه،   ينظر إل  حتّىابن تيمية   هو  من  >: قائال
  ..؟عليه

 نالـذي  مـن األئمـة    - )]:ه٧٣٣ [(ماعـة ج] ابـن  [كما قـال  ( إالّهو  هل  و
 ،ر سـقطاته  أظهـروا عـوا   حتّـى ، وحججـه الكاسـدة  ،لماتـه الفاسـدة   ك اتعقّبو

 وألبسه رداء الخزي وأرداه، ،عبد أضلّه اهللا وأغواه ) -وقبائح أوهامه وغلطاته  
  .)١(<...قوة االفتراء والكذب ما أعقبه الهوانوبوأه من 

، إذ  بالتجسيم اعتقاد ابن تيمية  إلى نفسه   كتابال في    الهيتمي  أشار )١٦(
 الكبــار، العظـائم و ] اهللا تعـالى إلـى : أي[ إليـه  ]ابـن تيميـة  : أي[ب نـس >: قـال 
ـ    ؛وكبريـاء جاللتـه    ق سياج عظمته،  وخرة علـى المنـابر مـن     بمـا أظهـر للعام

  .)٢(<والتجسيم ،لجهةدعوى ا
ــال )١٧( ــي  ق ــد الح ــانيعب ــسي اإل  الكت ــي  )ه١٣٨٢(دري ــرس (ف فه

 : عليه في العقائد، وذكر غيـره    مطعون ]ابن تيمية : أي[هو  ، و ...>: )الفهارس
  .)٣(< يقول بالتجسيم،ه ظاهرينّأ

 .. حياته وعصره..ابن تيمية(فـي   )ه١٣٩٤(زهرة أبو محمد   قال   )١٨(
                                                        

 .٢٩: مم في زيارة القبر المكرالجوهر المنظّ) ١(
 .٣٥:  المصدر السابق)٢(
 .٢٧٧ :١فهرس الفهارس ) ٣(
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 ، وننتهي من هذا إلى أن ابن تيمية يرى األلفاظ في اليد           ،...>: )آراؤه وفقهه 
 تليق بذاته    على ظاهرها، ولكن بمعانٍ    ، واالستواء ، والوجه ،دم والقَ ،والنزول

إن هذه األلفاظ وضـعت فـي أصـل معناهـا لهـذه      : الكريمة، وهنا نقف وقفة   
 -  مجهوالًو أ  أكان معلوماًسواء -طلقت على غيرها  وإذا أُ،...المعاني الحسية

  .)١(<عملت في غير معناهافإنها قد استُ
 هذا كالم ابن تيمية بنصّه، وال تتّـسع عقولنـا إلدراك   ،...>:  أيضاً وقال )١٩(

ي السماء وأنّـه يـستوي علـى    الجمع بين اإلشارة الحسية باألصابع واإلقرار بأنّه ف       
  .)٢(<ة والمشابهة للحوادثوبين التنزيه المطلق عن الجسمي ،العرش

                                                        
   .، وسيأتي تفصيلهنكره ابن تيميةيا مم، وهذا استعملت مجازاً: أي) ١(

 .٢٣٣:  آراؤه وفقهه.. حياته وعصره..ابن تيمية
 .٢٨٨: بق المصدر السا)٢(
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 يمكن ،بعد هذا العرض التفصيلي لما قاله ابن تيمية في مسألة التجسيم      
ــالتالزم بــين القيوميــة  : وهــي؛تلخــيص كلماتــه فــي ثمانيــة نقــاط اعتقــاده ب

سم اعتقاده بج نفي المالزمة المطلقة بين الجسمانية والحدوث، والجسمانية،
عدم نفـي العقـل والفطـرة     التشبيه،نفي التجسيم و نفي  مالزمة   ،كاألجسامال  

داللــة ظــواهر النــصوص علــى   التجــسيم،إثبــاتأو بدعيــة نفــي  للتجــسيم،
  .اإلسالم أهل جماهير إلىنسبته التجسيم و الجسمانية،

 
أن كـلّ موجـود إذا      ه من كالم الحراني أنّـه يعتقـد بـ         يظهر مما سبق نقل   

معـدوم، واهللا سـبحانه   هـو  ، وإن لم يكـن جـسماً ف  جسمهو  كان قائماً بنفسه ف   
 وتعالى موجود وم هو     ؛ ال بغيره  ، بنفسه  قائموم، ومعنى القيقي القائم : ألنّه حي 

  .تعالى جسم أن اهللا سبحانه و: والمقوم لغيره، فالنتيجة هي،بنفسه وبذاته
 

التالزم بين القيومية والجسمانية فـي      مدعى   ةأدلّعدم بيان   : أوالً
  .)١(فات ابن تيميةمؤلّجميع 

                                                        
 .١١٤: متشابه الصفات بين التأويل واإلثبات:  راجعللمزيد) ١(
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  .دم ابن تيمية بالمالزمة بين القيومية والِقإقرار: ثانياً
لداللـة  وذلـك   ؛ومية والجـسمانية  المالزمة بين القيإمكانبعدم  قرأفقد  

  ..دمومية والِق وثبوت المالزمة بين القي،ية على الحدوثمفهوم الجسمان
 وم سبحانه وتعالى الذي ال يزول     الحي القي >: )جامع المسائل ( في   قال

ه ال يـزول، وال  ن أنّـ تـضم  <ومالقيـ > ، واسماًوال يأفل، فإن اآلفل قد زال قطع   
قي الـدائم البـا  هـو  ى وال يعـدم، بـل   ينقص شيء من صفات كماله، وال يفنـ     

، اًن كونه قديم   الكمال، وهذا يتضم    بصفات ي لم يزل وال يزال موصوفاً     الذ
فالقي١(<...ن معنى القديموم يتضم(.  

  

ّ بني القيومية واجلسامنيةّعقل التالزم التامُهل ي * مع وضوح التبـاين  ،ّ

 ؟ً عقالبني املفهومني

 القديم احلادث املحدود؟وجود عقل القول بُهل ي *

  

 
 ؛ المالزمـة بـين القيوميـة والجـسمانية     إمكـان  عـدم    إلـى انتبه ابن تيمية    

 )بيان تلبيس الجهميـة   ( هلداللة مفهوم الجسمانية على الحدوث، في كتاب      
                                                        

 .٥٨ :١جامع المسائل ) ١(
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 بتقـسيم  الاإلشـك  مـن هـذا   صتخلّحاول الف، )١()ه٦٠٦( عند مناقشته للرازي 
 - الـسماوات واألرض وغيرهـا       :وهي - حادثة   أجسام:  إلى قسمين  األجسام

وجسماهللا سبحانه وتعالى : وهو؛ قديم.  

 
ًأوال ث ّنفي املالزمة املطلقة بني اجلسامنية واحلدوّمدعى ة ّعدم بيان أدل: ّ

 .)٢( ّفات ابن تيميةّمؤلمجيع يف 

 .ّم عند ابن تيميةالتناقض مع تعريف اجلس: ًثانيا

 جـوهر مـادي     كـلّ هو  : الجسم>: قال ابن تيمية في تعريف الجسم     فقد  
ــة  ــاد الثالث ــل لألبع ــي،قاب ــرض : وه ــول والع ــق  الط ــ،والعم ــل ويتمي  ز بالثق

  .)٣(<واالمتداد
يعني واالمتداد والثقل والعمق والعرض  القول بالطولومن الواضح أن: 

 القول بالحد ؛ وغيرها من صفات الحوادث  ،والوزن والجهة والحجم زوالحي 
 تنزيه اهللا تعـالى عـن    ةأدلّ إلى وسنشير   ..صف بها القديم   يتّ أنالتي ال يمكن    

  .تلك الصفات الحقاً
                                                        

 .٣٧٦: ١:  بيان تلبيس الجهميةراجع المناقشة في) ١(

 .١٢٤: متشابه الصفات بين التأويل واإلثبات: راجع  للمزيد)٢(
)٣ (٢٨٧ :١ةبيان تلبيس الجهمي. 
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ِة ابن تيمية يف إثبات إمكانية قّما هي أدل * ّ  القابـل ؛يّاجلـوهر املـاد دمّ

 لألبعاد الثالثة؟

  

 

ة مع الرازي تإنمناقشة ابن تيمي ة ر لنا محاوالت صومن للفرارابن تيمي 
  علـى إجابـةً  كاألجسام بجسم ال   قوله : ومنها ؛التصريح بمعتقده في التجسيم   

 ه يؤكّدنّإدم، ف الذي ينافي الِق؛ المالزمة بين الجسمانية والقول بالحدإشكال
ينفـي نحـواً   و ، الجسمانية من جهةإثبات  على جوهر رأيه في  في كالمه هذا  

  ..أخرى الحادثة من جهة هاخصائصبنفي خاصّاً من الجسمانية 
ظـواهر  واألجزاء و األعضاءثبت ، وأ غير حادث قديماً جسماً ثبت أ وبذلك

كاألرجل،  اهللا تعالى له يد ال كاأليدي، وِرجلٌ ال          أنعتقد   وا ،الصفات الخبرية 
  ..وجه ال كالوجوهوإصبع ال كاألصابع، و

، <الجـسمانية >:  وهو، إلى أن الحق تعالى فيه قدر مشترك أشارثم بعد ذلك    
 بال الجسمانية ابن تيمية يرى ن أن وبهذا الكالم يتبي.. عن غيره  وفيه قدر يمتاز به   

 ، عدم جواز الفناء: هي بمعنى سبحانه اهللاإلىولكن الجسمانية التي ينسبها  ،ريب
  .جسم ال كاألجسام : قولهمعنىهذا وع اآلفات واألمراض، وعدم وقو
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ًأوال  إنكار لوازمه وٍمفهوملتزام بة االّعدم صح :ّ

الجسم يدلّ إن والعـرض   الطـول : وهي،مة له على الخصوصيات المقو 
فـالقول بالجـسمانية     ،)١(  كما ذكرنـا سـابقاً     ، ذلك ابن تيمية   قرأ وقد   ،والعمق

هـو   )كاألجـسام ال : ( ـ وتعقيـب الكـالم بـ   ، هـذه الخـصوصيات    تإثبا :يعني
  .)٢(وهذا تناقض بين، نفيها

وِلـم أنكـرتم أن يكـون       : إن قـالوا  >: )ه٤٠٣(بكر الباقالني   أبو  قال القاضي   
  الباري سبحانه جسماً ال كاألجسام، كما أنّه عندكم شيء ال كاألشياء؟

دون جـنس، وال إلفـادة       لجـنس    بن لـم يـ    ،)شـيء  (:ألن قولنا : قيل لهم 
التأليف، فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس مؤلَّف، 

  ..)شيء( :ك نقضاً لمعنى تسميته بأنّهولم يكن ذل
                                                        

 .٢٨٧ :١لسابقراجع كالمه في المصدر ا) ١(
شيء >: مامية، نظير قول اإل< ال كاألجسامجسم>:  قولناإن: ربما يقول بعض أتباع ابن تيمية) ٢(

  .  أيضاً، فاألول صحيحالثاني صحيح فكما أن ،<ال كاألشياء
 أن الشيء ال يدلّ على خصوصية خاصّة، بـل يـدلّ         :، وهو الجواب عنه واضح  : أقول

 لـه   :إنّه شيء ال كاألشياء، أي    : تحقّق، فال مانع من أن يقال     على نفس الوجود وال   
  .وجود ال كوجود األشياء

ه يدلّ على خصوصية مقومة له، وهو كونه ذا عرض وطول وارتفاع،            نّإ ف ،وأما الجسم 
ـ ، جسم :فالقول بأنّه   ينفـي  <ال كاألجـسام  >:  يالزم ثبوت هذه الصفات، فتعقيبه ب

 .الم حامالً للتناقضهذه الخصوصيات، فيكون الك
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غة للمؤلَّف دون ما ليس بمؤلَّف، كمـا         في اللّ   موضوع ،)جسم (:وقولنا
ه الـصورة   اسم لما وجد من عدم، ولما له هذ ،)محدث( و ،)إنسان: (أن قولنا 

 ،دون غيرها، فكما لم يجز أن نثبت القديم سـبحانه محـدثاً ال كالمحـدثات          
 كاألشياء، لم يجز أن نثبتـه جـسماً    الشيء هوإنساناً ال كالناس، قياساً على أنّ    

ــسام ــضٌ ؛ال كاألج ــه نق ــراج   ألنّ ــالم، وإخ ــى الك ــوعه    لمعن ــن موض ــه ع  ل
  .)١(<وفائدته

  الحدوث والعجزالمالزمة بين الجسمانية و :ثانياً
للعجز والحدوث عقـالً       إن ة مالزمد أن يثبـت       القول بالجسمانيومجـر ،

      اهللا تعالى جسم ة أنفهـذا إثبـات     <ال كاألجـسام  >  بإضافة حتّى عند ابن تيمي
 .للتشبيه أيضاً

فـي كتـاب     أميـر وهذا ما أشار إليه الدكتور جابر بن إدريس بـن علـي             
ويـدخل فـي معنـى    >: قـال  إذ ؛)٢( ) منهاةمقالة التشبيه وموقف أهل السنّ    (

  .)٣(< وصف اهللا تعالى بصفات النقص الخاصّة بالمخلوق:التشبيه أيضاً
 ن هناك صفة خاصّة بالمخلوق، فال يلـزم مـن  ومعنى ذلك أنّه إذا ثبت أ    

  . بل يلزم التشبيه أيضاً، فقطالتجسيم إلى اهللا تعالىنسبتها 
                                                        

 .١١٣:تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل) ١(
 مـن قـسم العقيـدة فـي الجامعـة االسـالمية            )ه١٤٢١ (ف عام لّؤرسالة دكتوراه منح بها الم    ) ٢(

 .بالمدينة المنورة
 . ٨٢: ١مقالة التشبيه وموقف أهل السنّة منها ) ٣(
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وا عـن الوقـوع يف وادي التـشبيه ّأن يفرّية مابن تيأتباع ن ّهل يتمك *

 ؟» ال كاألجسامٌجسم«: ة شيخهم التعارض املوجود يف عباربمعاجلة

  

 

من األساليب المهمة  التشبيهنفي التجسيم و مسألة المالزمة بين نفي عدتُ
 ؛لة التجـسيم أللـدفاع عنـه فـي مـس      أتباعـه  اج له  ورو ،التي ابتدعها ابن تيمية   

 والتمثيـل  التكييفأو ، نفي التشبيه :هو من تبعه منهج ابن تيمية و نإ :قالوا إذ
  .)١( أيضاً، وهذا يتضمن نفي التجسيم تعالىعن اهللا
  بذكر ما قاله ابـن تيميـة   على أقوالهمسنكتفي في معرض االستشكال  و

نفـي  و  مـن جهـة،    مة بين نفي التشبيه والتمثيل     من عدم وجود المالز    أتباعهو
، وبالتالي فليس كلّ من نفى التمثيـل والتـشبيه عنـه      من جهة أخرى   التجسيم
 يلتزم ه ولكنّ، ينفي الجسمانية عنه، فقد ينفي البعض التشبيه والتمثيل،سبحانه

  .بالتجسيم

                                                        
 .١٦١:  ابن تيميةدعاوى المناوئين لشيخ اإلسالم:  كالمهم فيراجع )١(
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وفـي الجملـة    >: )درء تعارض العقل والنقـل    ( في   قال ابن تيمية  ) ١(
ونفيه عن اهللا مقام، والكالم فـي التجـسيم ونفيـه            الكالم في التمثيل والتشبيه   

 .)١(<مقام آخر

فالذي اتّفق  >: )شرح األصبهانية ( و ،)مجموع الفتاوى (وقال في   ) ٢(
   ة وأئمتها أن يوصف اهللا بما وصف به نفسه، وبما وصـفه بـه             عليه سلف اُألم

  .)٢(< ومن غير تكييف وال تمثيل، من غير تحريف وال تعطيل،رسوله
مـع كونـه    ،<التجـسيم >مفهـوم   في كالمه هذا ابن تيمية   ذكرلم ي  :تنبيه

  سواء،جميع القيود فيه اشتمال الخطاب على  في مقام البيان الذي يستوجب    
 .مقامياًأو  كان اإلطالق حكمياً

الواجب على المسلم أن يسلك في هذه اآليـات        ، و ...>: قال ابن باز  ) ٣(
 مسلك ، من األحاديث الصحيحة الدالّة على أسماء اهللا وصفاتهاوما في معناه

 ، وال تكييـف  ، وال تعطيـل   ، من غير تحريف   ،... اإليمان بها  :أهل السنّة، وهو  
                                                        

 .٤٠٥ :٢موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ١(
 . ١٣٩ :١١مجموع الفتاوى  ،٣٤:شرح األصبهانية) ٢(
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 .)١(<وال تمثيل

نّمــا يِمــرون آيــات الــصفات وأحاديثهــا كمــا إ، و...>: أيــضاًوقــال ) ٤(
 .)٢(<... وال تمثيل، وال تكييف، وال تعطيل، بغير تحريف،جاءت

 بعـد  )فتاوى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(جاء فـي    ) ٥(
ال شـك أن الحـق مـع الـسلف     ، و...>: الصفات الخبرية نصوص   إلى   اإلشارة
وال تمثيـل  ، النصوص حقيقة، من غير تكييـف  في إثبات معاني    ؛عهمومن تب 

 ألن األصل الحقيقة، وال دليل على العدول ؛ وال تعطيل، وال تأويل،له بخلقه
عبد :  اللجنة الدائمة .. وباهللا التوفيق،عنها، فكان السلف بذلك أسعد بالدليل     

   .)٣(<عبد الرزّاق العفيفي، وابن باز وعبد اهللا بن غديان،واهللا بن قعود، 
ما نقلنـاه مـن   و ..سالمهمإ ما أوردناه على شيخ     جميعاً  يرد عليهم  :قولأ

  . الجسمانيةصرارهم على عدم نفيإبعض كالم الحراني وأتباعه صريح في 

 
 ،ّكيف يمكن التفريق بني التجسيم والتشبيه يف مقام إثبات اجلسامنية* 

 واجلمع بينهام يف مقام نفي التمثيل بشكل مطلق؟

  

                                                        
 .١٣٧: ١مجموعة فتاوى ومقاالت متنوعة ) ١(
 .٥٠: ١فتاوى نور على الدرب ) ٢(
 .١٢٦: ٣٩فتاوى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  )٣(
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 أن إثبات الجسمانية أقرب  ،ح ابن تيمية في كلماته التي ذكرناها سابقاً       رص

  . وال أي شيٍء آخر،إلى الفطرة والعقل، وأن نفي الجسمانية ال تثبته العقول

 

 
 متينـة   عقليةةأدلّ ،فاتهم الكالمية في مصنّ  مامية وغيرهم،  اإل ذكر علماء 

  : منها؛على نفي التجسيم
  سـبحانه  الجسم بطبيعته يحتاج إلـى مكـان، وبمـا أن اهللا           :األولالدليل  

  .تعالى عن الجسمانيةه نواع االحتياج، فلهذا يثبت تنزيهمنزّه عن جميع أ
  سـبحانه كـان اهللا لـو  حوادث، ف  الجسم بطبيعته يتـأثّر بـال      :ثانيالدليل ال 

 والسكون، وكـلّ مـا   ، الحركة:بيل من قَ ؛جسماً لما انفك عن األمور الحادثة     
 قـديم، فيثبـت    أزلـي  عـزّ وجـلّ   حادث، ولكنّه    وال ينفك عن هذه األمور فه     
  .تنزيهه تعالى عن الجسمانية

اً  جـسم  عـزّ وجـلّ  كـان اهللا لو ، ف الجسم بطبيعته محدود:ثالثالدليل ال 
 منزّه عـن المحدوديـة، فلهـذا يثبـت تنزيهـه            سبحانه كان محدوداً، وبما أنّه   ل

  .تعالى عن الجسمانية
 جـسماً    عـزّ وجـلّ    كـان اهللا  لـو    الجسم بطبيعته مركّب، ف    :رابعالدليل ال 

 منزّه عن التركيب، فلهذا يثبـت تنزيهـه تعـالى           سبحانهلكان مركباً، وبما أنّه     
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  .)١(عن الجسمانية

 
 ومعرفـة  اهللابـ  لالعتقـاد   واألرضية المناسبة، الفطرة الدافع االبتدائي   دعتُ

 إن :، ثم يتكامل هذا اإليمان بمساعدة العقل، وبعبـارة أخـرى       صفاته سبحانه 
 يثبـات  اإلاهللا تعالى، أما الطريقنحو  االستعداد والتوجه   تقوم بعملية  <الفطرة>

  التنبيــه:هــو <األنبيــاء دور>، و<العقــلطريــق >: هــوفتــه عــزّ وجــلّ إلــى معرف
  ..بالدليل والبرهان ومخاطبة العقل

ولهذا ال ينفع االستدالل بالفطرة لوحدها على األمر الفطري فـي مقـام             
 ؛ في هذا المجـال     من اإلتيان بالدليل العقلي    بد  بل ال  ،إثبات مسائل التوحيد  

حـد ويتـساوى جميـع البـشر فـي فهـم       من األمـور التـي يتّ   ألن الفطرة ليست    
فق على قبول جميع دالالتهاويتّ، اهامؤد..   

ر  إلمكـان تـأثّ    ؛ إلى عدم حجية نوع الدليل الفطـري عمومـاً         هذا مضافاً 
  .الفطرة بالعوامل المختلفة

 

هـم ولـدوا     الخلق كلّ  معلوم أن ، و ...>: )التسعينية(قال ابن تيمية في     
  على الفطرة، ومعلوم  وال ظاهراً ال باطناً  إحساسه ما ال يمكن      بالفطرة أن ، 

                                                        
ــد ) ١( ــرانللمزي ــشر : ظ ــادي ع ــاب الح ــالبين  ،٥١: الب ــاد الط ــشف   ،٢٣٧: ارش ــج الحــق وك نه

 . ٦٩:قواعد المرام ،٢٥٦:لتلخيص المحصّ ،٢٠٢:مناهج اليقين ،٥٦:الصدق
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  .)١(< لهال وجود
الفطـرة  >: ـ ر عنها بـ   فتارة يعب  ..والبن تيمية تناقضات في تعريف الفطرة     

في موضـع آخـر     ، و )٣(<سالماإلة  ملّ>: ـ   ب تارةات، و  بمعنى البديهي  ،)٢(<العقلية
  .)٤(ر الفطرة السمعية على تغيباألحاديث الجهل تأثير بإمكان يعترف

  
 هـمّه جلَرفضبل   سبحانه،ّجسامنية اهللاثبوت ملاذا اختلف الناس يف * 

  وبساطة الفطرة السليمة؟، ببداهة العقل املستقلٌإن كان ذلك معلوم

 ّ عند ابن تيمية؟ًباطناأو  ًظاهراّهل يمكن إحساس جسامنية اهللا  *

  

 
ة في مواضع      صرة بدعة    عديدةح ابن تيميإثبات الجسماني وكذلك نفيها،  ، بأن 

  كتابـه فـي  وصـريح  ثبـت الجـسمانية بـشكل واضـح    أولكنّه خرج عن هذا المبدأ و 
 -  مع كونه يثبـت الجـسمانية      - إلى ذلك    ما التفت وعند ،)٥()بيان تلبيس الجهمية  (

                                                        
 .٤٦:التسعينية) ١(
 .٩٠: ١٣مجموع الفتاوى  )٢(
 .٣٩١: ٤موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول  )٣(
  . ٨٧: ٤مجموع الفتاوى  )٤(

 .١٧٧: نقد الخطاب السلفيراجع وللمزيد 
 .٣٧٢: ١بيان تلبيس الجهمية مر كالمه من ) ٥(
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 مـن خـالل    )١()درء تعارض العقل والنقـل    (  كتابه حاول حلّ هذه اإلشكالية في    
إثبات الجـسمانية  إن : ثم قال ..، وبدعة حسنة  ضاللة بدعة: مفهوم البدعة الى   تقسيم

 .ليس بدعة ضاللة، بل بدعة حسنة

 
ًأوال ًلبدعة ال يقبل االنقسام عقال لاملعنى الرشعي: ّ ِ 

ـة عـروض هـذا التقـسيم               الضرورة إنة تقضي وتحكم بعـدم إمكانيالعقلي 
 االصـطالحي الـوارد   ، فمـن خـالل التـدقيق فـي المعنـى     <الِبدعـة >على مفهـوم    

 قابـل   هذا المفهوم غير أن نالحظ،في النصوص الشرعية  الِبدعة لتحديد مفهوم 
 ؛اسـتدراك أساسـاً  أو  ال يمكن أن يعتريـه أي اسـتثناءٍ       ذاته أصالً، و   لتقسيم بحد ل

إدخال ما ليس مـن الـدين   >: في االصطالح الشرعي هـو  الِبدعة أن معنى   إذ
 نفـسه فـي مقابـل    الِبدعة تشريع بـشري وضـعي ينـصب        أن : يعني ، وهذا )٢(<فيه

نّة الشريفة، ويتحدس، ويضاهي السالسماءى تعاليمالتشريع اإللهي المقد .  
ٍكل بدعة ضاللة« حديث: ًثانيا ِ   ينايف التقسيم»ّ

ثاتها، مـور محـد    األُ شـر >:  قال ’النبي أن في الحديث الصحيح     ورد
  .)٣(< ضاللة في الناردعة ضاللة، وكلُّ ِبدعة، وكلُّثة ِب محدوكلُّ

                                                        
 .٢٤٨: ١موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول مر كالمه من ) ١(
  .٨٣ : ٣ المرتضى الشريف رسائل) ٢(

، ٤٢: ، سنن ابن ماجة، المقدمـة     ٤٦٠٧:  داود، الرقم  يسنن أب  ،٢٦٧٦: سنن الترمذي، الرقم  ) ٣(
  . ٩٥: ، سنن الدارمي المقدمة١٢٦: ٤بن حنبل مسند أحمد 
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    دع داللة هذا الحديث على استيعاب جميع أنـواِع الِبـ         ومن الواضح أن
  . الجدل واإلنكارج منّا إلى مزيد بيان، وال تقبل تحتابالذم والضالل، ال

ِوص الرشعية تنايف تقسيم البدعةالنص: ًثالثا ّ 

غة اللّ إن  الِبدعـة >م   مفهـو  بشأنالمستفيضة   ثت بها النصوص   التي تحد> 
نداً مقـابالً للـسنَّة، وضـداً ال         الِبدعة من جعلت   ألنّها؛  تأبى التقسيم المذكور  

  ..يلتقي معها أبداً
ه عدتـ أووالتقريع، و  والتوبيخ المبتدع، وأكالت له أنواع الذم    ذمت  إنّها  

وهجرانـه،    مقاطعتـه  إلىواُألخروية، ودعت    بأقسى أنواع العقوبات الدنيوية   
  .وأطلقت القول بعدم قبول توبته

على اختالف  -  الذي تناولته النصوص الشرعيةعنى الوحيدكما أن الم
عـد   الـذي ي   ، المعنى المذموم  :هو في هذا اللفظ     - اليلهامضامينها، وتنوِع مد  

 اإللهي  والتشريعوالسنّة، خصوص األمر الحادث الذي يقابل الكتاب الِبدعة
   .. واالنتقاد الشديدض هذا اللفظ إلى الذمهذا فقد تعرلو ..المقطوع

 حتّىنة مفترضة، ومن أنحاء االستثناء في موارد معينحو  هناك   كانلو  و
 بوسـع   مـا كـان    ومحـدودة، لَ    جزئيـة  كانت تلك الموارد المستثناة مـوارد      لو

                                                                                                                                   
  

: صـحابه أمهـا    يعلّ ’خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا      حه األلباني في  صح: أقول
، صـحيح سـنن ابـن ماجـة         ٧٩ :٥، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضـوعة       ١٠

 .٦٥: ة في التعليق على فقه السنّة، تمام المن١٤ّ: ١باختصار السند 
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 فـي   ؛من األشـكال   ظر عنها بشكل   الن سة أن تتجاهلها، وتغضّ   يعة المقد الشر
وجد لو فيما  ل هذا االستثناء من قبل الشريعة مث ب حصول الوقت الذي نترقّ  

أمر     من هذا القبيل، باعتبار أن     من موقـع اسـتيفاء      ث لسان بيان التشريع يتحد 
  .جميع شؤون األحكام والتعاليم

  صـريحة وقاطعـة،    مـثالً، وردت فـي شـأنه نـصوص       <الكذب>فمفهوم 
مات االعتقـاد،    بقبحـه مـن مـسلّ       أصـبح اإليمـان    حتّـى تناولته بالذم الشديد،    
  أن الــشريعة لــم تتجاهـل فــي نفــس الوقــت بعــض إالّوضـروريات الــدين،  

فـس االتجـاه األصـلي      وع الذم، وال تسير في ن     الموارد التي يرتفع فيها موض    
   المذكور، وإنّما نرى أن           ة مماثلـة فـي الـصراحة، وقـوة  هناك نصوصاً شرعي

الداللة على استثناء بعض أنواع الكذب من أصل التحريم، إذ قد يخرج من      
 من توقّف عليه حفظ نفٍس مؤمنةلو  الوجوب، فيما دائرة التحريم إلى دائرة

  . مثالًالقتل والهالك
  لنفس التعامل الذي صدر من الشريعة     كذلك، يخضع  <الغيبة>ومفهوم 

 مـن كبــائِر   ممقـوت فــي نظـر الـشريعة، ويعــد   مـذموم هــو بـشأن الكـذب، ف  
ــذنوب،  ــصوص  إالّال ــا الن ــوارد ذكرته ــاك م ــوان   أن هن ــت عن ــواز > تح ج

 لي بـالتحريم، إلـى أحكـام       بموجبها من الحكم األو    ، يتم االنتقال  <االغتياب
  . المغتاب متجاهراً بالفسق، ومعلناً له مثالًكانلو خرى كالجواز مثالً، فيما أُ

 يرد االستثناء إذ ؛خرىالمذمومة اُألكثير من المفاهيم  في وهكذا األمر
  لصريحاً فيها، فتتحو      لي بواسطة هذا االستثناء من الحكم األو  م إلـى    المحـر

الكراهة، بحسب أو  الوجوبأو  بالندأو  اإلباحة: ـ أحكاٍم ثانوية أخرى، ك
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  . لهونوع القيود التي وضعتها الشريعةمقدار دائرة وحدود ذلك االستثناء، 
 الصريح  لوٍن من ألوان االستثناء الشرعيفق على أنّه ال يوجد أيوما دمنا نتّ

ده الشديد، وما دام ال  االبتداع وانتقاة التي تناولت بأجمعها ذمفي خصوص األدلّ
هـم  إذ أنّ؛ ون بالتقسيم أُولئك الذين يقولحتّىعي ذلك، و دي أحد أن ي   يمكن أل 

ما على التنظير العقلي المحض،  الشرعي الصريح وإنّال يبنونه على أساِس النصّ
  .. بعيدِة المنال من بعض النصوص الشرعيةنباطاتعلى استأو 

 قـسماً واحـداً     إالّ ال يمتلـك   <الِبدعة> مفهـوم     على أن   أيضاً فقفال بد أن نتّ   
مـا   ألعربت عنه الـشريعة، ولَ ح ممدووجد لهذا المفهوم قسم آخرلو وماً، و مذم

  .)١(جميع المفردات التشريعية األخرىالشأن في هو تجاهلته وأهملته، كما 

  

 ، قولـه بالتجـسيم مـن جهـةيف  تناقضهّكيف يعالج أتباع ابن تيمية* 

 ّسامنية من جهة أخرى؟إثبات اجلأو ّوالقول ببدعية نفي 

ّ عىل صحة اتصاف هناك دليل هل *  باملدح واإلطـراءاالبتداع مفهوم ّ

 ؟ًرشعا

تعـاىل  عـىل اهللاّ  شأن الكذبّ االبتداع يف املصطلح الرشعيّ إن شأن*

ٌ هناك قسم ممدوح أن يكون عىليوجد دليل، فهل ’ِورسوله  هلذا اللون ٌ

 من الكذب؟
                                                        

 .٩٧:ثةبدعة محدأو ة مشروعة نّصالة التراويح س: للمزيد راجع) ١(
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ًا وافـرتاء هنـاك كـذبّ بـأنٌ هل يقول أحد* ه ورسـول عـىل اهللاّ تعـاىل ً

 ؟ بالكراهةّحتىأو اإلباحة، أو  باملدح، ّيتصف ’األمني

ٌ هناك قسم ممدوح لالبتداع؟ هذا أن يكونّ مع كل كيف يمكن* ٌ 

 الغفـري مـن النـصوص ّمى اجلـّ هلذا القـسم أن يتخطـ كيف يمكن*

 يه؟ عل ال أثر له وال دليل؛اه آخرّاجتنحو الرصحية، وحييد عنها 
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ا ال  ما أُحدث ممـ   : المراد بالبدعة >: )ه٧٩٥(ابن رجب الحنبلي     قال) ١(
 عليـه،   عليه، أما ما كان لـه أصـل مـن الـشرع يـدلّ     أصل له في الشريعة يدلّ  

  .)١(<فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغةً
 ..)كـلّ بدعـة ضـاللة   (: )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (قوله>: قال أيضاً و

أصل عظيم مـن أصـول الـدين،    هو من جوامع الكلم، ال يخرج عنه شيء، و      
من أحدث في أمرنا هـذا مـا   (: )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (شبيه بقولههو  و

ه ث شـيئاً ونـسبه إلـى الـدين ولـم يكـن لـ         من أحد  ، فكلّ )رد هو ف ،ليس منه 
 ضاللة، والدين بريء منه، وسواء من ذلـك    :أصل من الدين يرجع إليه، فهو     

  .)٢(<األقوال الظاهرة والباطنةأو األعمال، أو مسائل االعتقادات، 
المحــدثات، جمــع محدثــة، >: )ه٨٥٢(ابــن حجــر العــسقالني  قــال) ٢(

 :ى في عرف الـشرع  ث وليس له أصل في الشرع، ويسم       ما أُحدِ  :والمراد بها 
 فالبدعة في عـرف  .. عليه الشرع فليس ببدعة، وما كان له أصل يدلّ   )بدعة(

                                                        
 .٣٣٣: ، جوامع العلوم والحكم ٣٦١: ساس في السنّة وفقههااأل) ١(
 .١٦٠: المصدر السابق) ٢(
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ى  شيء أُحدث علـى غيـر مثـال يـسم    غة، فإن كلّالشرع مذمومة بخالف اللّ 
وفـي األمـر    مذموماً، وكذا القول في المحدثـة أو بدعة، سواء كان محموداً    

ث الذي ورد في حديث عائشة     المحد :) لـيس  ث فـي أمرنـا هـذا مـا    ما أحد 
  .)١(<)ردهو  ف،منه

 بـشأن النـصوص الـشرعية التـي         )ه٧٩٠( الـشاطبي    إسحاقأبو   قال) ٣(
 على كثرتها، لم يقـع      ،ةعام إنّها جاءت مطلقة  >: تناولت مفهوم البدعة بالذم   

  ..هدىهو  منها ما  يقتضي أنمما ولم يأِت فيها ،هالبتّفيها استثناء 
 كـذا وكـذا، وال شـيء مـن هـذه      إالّ بدعـٍة ضـاللة    كـلّ : وال جاء فيهـا   

أو  فيها االستحـسان،   ثة يقتضي النظر الشرعي   كان هنالك محد  لو   ف ..المعاني
 ه ال يوجـد،   حـديث، لكنّـ   أو   لذُكر ذلك فـي آيـة        ،أنّها الحقة بالمشروعات  

التـي ال   ةيـ ة بأسـرها علـى حقيقـة ظاهرهـا فـي الكلّ        على أن تلك األدلّـ     فدلّ
  ... األفراد منف عن مقتضاها فرديتخلّ

ة الـشارع    ألنّـه مـن بـاب مـضاد        ؛ل البدعة يقتضي ذلـك بنفـسه      إن متعقّ 
 مـا كـان بهـذه المثابـة فمحـال أن ينقـسم إلـى حـسن         راح الشرع، وكلّ طإو

  .)٢(<وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح وما يذم
 هذا التقـسيم أمـر   إن>: حكام الخمسةلأل طبقاًالبدعة  بشأن تقسيم   وقال  

 ألن مـن حقيقـة     ؛في نفـسه متـدافع     هو، بل    عليه دليل شرعي   لّمخترع ال يد  
                                                        

 .٢٥٢: ٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
 .١٤١: ١ي اسحاق الشاطبي باالعتصام، أل) ٢(
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 ؛وال من قواعده  من نصوص الشرع    عليها دليل شرعي، ال    البدعة أن ال يدلّ   
ما كان إباحٍة، لَأو  ندٍبأو  من الشرع على وجوٍب    كان هنالك ما يدلّ   لو  إذ  

المخير فيها، أو  ثَم بدعة، ولكان العمل داخالً في عموم األعمال المأمور بها
 نـدبها أو  األدلة تدل على وجوبها   عاً، وبين كون    دفالجمع بين تلك األشياء بِ    

  .)١(<ينيإباحتها، جمع بين متناِفأو 
ما حكم تقسيم  : )٢( الشيخ السلفي صالح بن فوزان بن عبد اهللا        سئل) ٤(

ئة؟ البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سي  

ئة دليـل،  ى بدعة حسنة وبدعة سي   م البدعة إل  ليس مع من قس    >:جابأف
 بدعـة  كـلّ (: )وسـلّم ] وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى  (ئة؛ لقولـه هـا سـي   ألن البدع كلّ  
سائي في سننه مـن حـديث جـابر بـن      رواه النَ.) ضاللة في النار ضاللة، وكلّ 

 ضاللة في وكلّ(: عبد اهللا بنحوه، ورواه اإلمام مسلم في صحيحه بدون ذكر 
   ..بن عبد اهللامن حديث جابر ) النار

ة نّ فـي اإلسـالم سـ    مـن سـن   (: )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (وأما قوله 
 فالمراد ..رواه اإلمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد اهللا ،)حسنة

 قـال ذلـك بمناسـبة مـا        )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى ( ألنّه ؛ سنةً ىمن أحي : به
                                                        

 .١٩١: ١  المصدر السابق)١(
لجنـة   وة المكرمـة التـابع للرابطـة،   المجمـع الفقهـي بمكّـ     و يئة كبـار العلمـاء،     ه من أعضاء ) ٢(

جنـة الدائمـة للبحـوث       فـي اللّ   إلـى جانـب عملـه عـضواً        اإلشراف على الدعاة في الحج،    
  .العلمية واإلفتاء

 alfawzan.af.org.sa :راجع موقعه على النت
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 اقتدى به   حتّىفي أزمة من األزمات،     فعله أحد الصحابة من مجيئه بالصدقة       
  ..الناس وتتابعوا في تقديم الصدقات

  رواه البخـاري فـي صـحيحه مـن      ،)نعمت البدعة هـذه (: مروأما قول ع
 البدعة اللغوية ال البدعة : فالمراد بذلك..حديث عبد الرحمن بن عبد القاري

  ع ة، ألناحد في صـالة  مر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام و     الشرعي
 وآلـه [اهللا عليه  صلّى (عها الرسولالتراويح، وصالة التراويح جماعة قد شر [

 ف عـنهم خـشية أن تفـرض   ها بأصـحابه ليـالي، ثـم تخلّـ    ، حيث صالّ )وسلّم
  ..من حديث عائشة .عليهم

مر على إمام ونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهم عوبقي الناس يصلّ
 فـي تلـك   )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (بـي الن كما كان على عهد  ،واحد

 قـد   اًمر تلك السنّة، فيكـون قـد أعـاد شـيئ           ع ىها بهم، فأحي  يالي التي صالّ  اللّ
ة محرالبدعة الشرعي ة، ألنة ال شرعيمة، ال انقطع، فيعتبر فعله هذا بدعة لغوي

 مر وال لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير   يمكن لع عليـه  اهللا صـلّى  (النبـي 
  .)١(<دع من الِب)وسلّم] وآله[

                                                        
  .١٧١: ١المنتقى من فتاوى الفوزان ) ١(

ـ ؛ ألن   <)وسـلّم ] وآله[صلّى اهللا عليه    (قد شرعها الرسول  >: هال يصح قول  : أقول وارد ال
 نهـى عنهـا، ولـم يـشرع         قـد ’ النبـي  أن:  مصادر أهل السنّة هو    في المعتبر

 بـن  األعلى عبد ثناحد : البخاري في صحيحه؛ اذ قال   روايةكما في   ..االجتماع لها 
قال ؛ادحم: قال ؛وهيب ثناحد :عـن  ،النضر أبي سالم عن ،عقبة بن موسى ثناحد 
 خذاتّ) وسلّم ]وآله[ عليه اهللاصلّى (اهللا رسول أن :ثابت بن زيد عن ،سعيد بن يسر
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 ىفصلّ ليالي، فيها ىفصلّ ،رمضان في - حصير من :قال هإنّ حسبت: قال - حجرة
 قـد > :فقـال  إلـيهم  فخـرج ،  يقعد جعل بهم علم افلم ،أصحابه من ناس بصالته
 صالة أفضل فإن بيوتكم، في الناس أيها وافصلّ صنيعكم، من رأيت الذي عرفت
   .<المكتوبة إالّ ،بيته في المرء

  . ١٨٦:١ يلاللّ صالة باب ،الصالة كتاب، البخاري صحيح
 فـي  كانت وال، لهم هايسنّ لم )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (اهللا رسول إن>: العيني قال

 الـشارع  إقرار من واستنباطه مرع اجتهاد إلى تهشرعي في عتمدا ثم ،بكر أبي زمن
  .<ليلتين خلفه ونيصلّ الناس

  .١٢٦: ١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري
 - ذلـك  علـى  والناس )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (اهللا رسول يتوفّ>: البخاري وقال

 ،بكـر  أبي خالفة في ذلك على األمر كان ثم - جماعة التراويح إقامة ترك :يعني
  .<مرع خالفة من راًوصد

  .٢٠١٠: الحديث: رمضان قام من فضل باب، البخاري صحيح
 لهـم  يـسن  لم )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (ألنه ؛بدعة عمر اهاسم>: القسطالنيال  وق

 هـذا  وال ،ليلة كلّ وال ،يلاللّ لأو وال ،يقالصد زمن في كانت وال، لها االجتماع
  .<..العدد

  .٤٢٥: ٣حيح البخاري إرشاد الساري لشرح ص
 وجمـع  ،بـالتراويح  رمـضان  شـهر  قيام سن من لأو هو>: مرع ترجمة في سعد ابن وقال

  .<..عشر أربع سنة رمضان شهر في وذلك، البلدان إلى به وكتب، ذلك على الناس
  .٢١٨: ٣  البن سعدالطبقات الكبرى

 : هـو  التـراويح  نس من أول أن على وغيرهم والكتواري والسيوطي الباجي نصّوقد  
عشر أربع سنة ، وذلك فيالخطاب بن مرع .  
  .١٤٩: األوائل محاضرة : كالمهم فيراجع
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ّكنظريـة عقديـة   هللا سبحانهّ اجلسامنيةثبوت ىّهل كان ابن تيمية ير*  ّ

وقـع ملا  أم كان حماولة تربير ،حكم لغويبيان د ّ أم كان كالمه جمر،ّأساسية

 ، مـن جهـةّنفـي اجلـسامنيةأو ّ من التناقض بني القول ببدعيـة إثبـات ؛فيه

 ؟ من جهة أخرى بالتجسيمواعتقاده
                                                                                                                                   

  
  . مرع التراويح على الناس جمع من لأو نوأ

  . ٩٨: المصدر السابق
  . بدعة هاوأنّ ،مرع محدثات من رمضان شهر في بالجماعات النوافل إقامة نوأ

  .٩٢: ٣ التثريب طرح :راجعللمزيد 
ستيعاب اال:  بل بدعة عمرية   نبوية ةنّس ليست التراويح صالة كونبشأن   كذلك وراجع

 األوائـل ،  ١٣٧: الخلفـاء  تـأريخ ،  ٤٦٠: ٢ البـر  عبـد  البـن  في معرفة األصحاب  
 ٥٢٣: ١ مـسلم  صـحيح ،  ٢٨١: ٣ سـعد  البـن  الكبرى الطبقات،  ١١٢: للعسكري

  .انرمض قيام في الترغيب باب ،الصالة كتاب ٧٥٩ حديث
 صـالة  أقـر ’ اهللا رسول أنتشير إلى   هريرة أبي عن أحمد رواها رواية هناك نعم،

 ، بن كعـب   أبي بصالة ونيصلّ والناس رمضان في يوماً خرج هأنّ حيث ؛التراويح
ـ  كبـار  فهاضع الرواية هذه لكن ..<صنعواما   ونعم أصابوا>: ’فقال ة أهـل   أئم
 ابـن  فهاوضع ،السنن في بضعفها داود أبو حكم فقد ..والتعديل الجرح في السنّة
  :سببين فهايتضعل وذكر الفتح، في العسقالني حجر

 ،وأبوحـاتم  والنَـسائي،  ،البخـاري  فهضـع  وقد <خالد بن مسلم> السند في نإ: لواأل
  .وغيرهم ،المدني وعلي بن

 بينمـا  ،كعـب  بـن  أبـي  على الناس جمع قد’ النبي أن نصي الحديث نإ :الثاني
 .ذلك صنع هو الذي مرع أن الروايات من ورالمشه
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 نـذكر بعـضها     ؛الجسمانية إلثباتابن تيمية بظاهر بعض اآليات       استدلّ

  :نموذجاً )١()العقيدة الواسطية(من 
ْهل{: قوله تعالى -١ ُينظر َ ُ ُيأتيهم َأن ّإال َون َ ُ َ َِ ُاللـه ْ ٍظلل ِيف َّ َ ِالغامم َنِّم ُ َ َ ُواملالئكة ْ ََ ِ َْ َ 

َوقيض
ِ ُ ُاألمر َ ْ َ َوإىلذ  ْ ِ ِاللـه َ ْتر َّ ُجع ُ ُاألمور َ ُ ُ ْ {)٢(. 

                                                        
 .٤٦،٤٧، ٤٥، ٤٠: العقيدة الواسطية) ١(
  . ٢١٠: البقرة  سورة )٢(

 سـبحانه  اهللا تنزيـه  لـضرورة  ؛هـم حقّ فـي  للقـضاء  بهم باإلحاطة اآلية في< تياناإل >رفس ي :نقول
 قـر الف ويـالزم  ،الحـدوث  ضيتـ يق اممـ ،  الممكنـات  ونعـوت  األجسام صفات عن وتعالى

أو  يءالمج نسبة على المشتملة كاآليات( المتشابهات عرض لوجوب؛  والنقص والحاجة
 وقوله ،٢٢: الفجر }بك والْملَك صَفا صَفا   وجاَء ر {: تعالى قوله مثل ؛سبحانه إليه تياناإل

فَـأَتَى اللَّــه    {: ىتعـال  وقولـه ،  ٢: الحـشر  }فَأَتَاهم اللَّـه ِمن حيثُ لَم يحتَِسبوا     {: تعـالى 
 }لَيس كَِمثِْلِه شَـيءٌ   {: تعالى كقوله( المحكمات على )٢٦: النحل }بنْيانَهم مِّن الْقَواِعدِ  

اللَّـه خَاِلق كُلِّ {: تعالى ولهوق، ١٥: فاطر }واللَّـه هو الْغَِني{: تعالىوله وق، ١١: الشورى
  ..قدسه ساحة ئميال معنى فيها ليؤخذ ؛)٦٢ :الزمر }شَيٍء

 عـن  فعالاأل من وفعالً النسب من نسبة سلب إذا كالمه من موارد في سبحانه نجده هذا وعلى
 كقولـه  مـره أ إلـى  نسبها وربما نفسه إلى نسبها فربما ،األوساط ووساطة األسباب استقالل

 } ملَـك الْمـوتِ    يتَوفَّـاكُم {: تعـالى  وقولـه ،  ٤٢: الزمـر  }اللَّـه يتَوفَّى الْـأَنفُس   {: تعالى
  .٦١: األنعام }سلُنَا تَوفَّتْه ر {:تعالى وقوله، ١١: السجدة

   المالئكــة أمــر فــي: تعــالى قــال ثــم ..المالئكــة إلــى وتــارة، نفــسه إلــى تــارة يالتــوفّ سبفنَــ
 ،٩٣: يونس }بك يقِْضي بينَهم ِإن ر{: تعالى قوله وكذلك، ٢٧: األنبياء }ِه يعملُون   ِبأَمِر{

: اآليـة  هـذه  فـي  كـذلك و،  ٧٨:المـؤمن  } اللَّـِه قُِضي ِبالْحقِّ    فَِإذَا جاَء أَمر  {: تعالى وقوله
ون إالّ أَن تَـأِْتيهم   هلْ ينظُر{: تعالى قولهفي و ،}...أَن يأِْتيهم اللَّـه ِفي ظُلٍَل مِّن الْغَمامِ {
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ُهل ينظر{: قوله تعالى -٢ ُ َ ْ ُ أن تأتيهم املالئكة ّإالَون  َ ََ ِ َِْ ُ ُ َ ْ َ َيأيت رأو َ َ َِ َبك  ْ ُيأيت بعض أو ُّ ْ َ َ َِ ْ

َآيات ر ِ َبك يوم يأيت بعض آيات ر َ َِ َ ْ َ َ ْ َ ُِّ ِ ْ ْك ال ينفع نفسِّب َ ََ ُ َ َ ُ إيامهنا مل تكن آمنَت من قبـل ًاَ َْ َْ ِ ْ َ ُ َُ َ ْ َ أو ِ

ْكسبت يف إيامهنا خري َ ََ َ
ِ ِ ِ ْ َ ُقل انتظر ًاَ ِ َ ِ ُوا إنا منتظر ُ ُِ َ َّ   .)١(}َون ِ

ْكال إذا دكت األر{: قوله تعالى  -٣ َ ْ ِ َّ َُ َ ّض دك َِّ َ ّ دكًاُ َوجاء ر * ًاَ َ َ ّبـك وامللـك صـف َ َ َ ُُّ ََ  ًاَْ

ّصف   .)٢(}ًاَ
َويبقى وجه ر{: قوله تعالى -٤ ُٰ ْ َ ْ َ َبك  ََ َاجلالل واإلكروُذِّ َْ ِ ْ َْ ِ   .)٣(}ِام َ

                                                                                                                                   
  

رأَم أِْتيلَاِئكَةُ أو يالْم ر  ٣٣: النحل }بِّك.  
 ذاتـه  كبريـاء  تالئم ال إليه أمور نسبة على تشتمل موارد في <مراأل>تقدير ةصح يوجب وهذا

   . تعالىاهللا أمر ويأتيهم ،ربك أمر جاء :فالتقدير ..<اهللا يأتيهم>و، <كرب جاء>: نظير ؛تعالى
 .١٠٥: ٢  في تفسير القرآنالميزان: للمزيد راجع

 . ١٥٨: م األنعاسورة ) ١(
 .٢٢ و٢١: الفجر سورة)٢(
  . ٢٧: الرحمن  سورة )٣(

 صـفاته  :سـبحانه  وهـو فيـه   ،  غيـره  بـه  ويقـصده  غيـره  بـه  يـستقبل  ماهو   يءالش وجه إن   :نقول
 كـالعلم  وتـدبير  خلق من البركات عليهم بها فتنزل ،خلقه وبين بينه طتتوس التي الكريمة
 مـن  اسـم  واالكـرام  وذوالجـالل  ،والـرزق  ،ةوالمغفـر  والرحمة ،والبصر معوالس ،والقدرة
 بـه  ىوالمـسم  ،جميعاً الجالل وأسماء الجمال أسماء بين بمفهومه جامع ،الحسنى األسماء

بِّـك ِذي الْجلَـاِل    ك اسـم ر   تَبـار {:  تعـالى  قولـه  فـي  كما ؛المقدسة الذات :هو بالحقيقة
اإلوعلـى  - كـرام واإل الجـالل   ذو ربك وجه ويبقى - اآلية هذه في أجري لكن ،}اِم  كْر 

 الجـالل  ذو هـو  :والتقـدير ، للمـدح  الوصـفية  عـن  مقطوعـاً  وصـفاً  لكونه اإم :وهو،  الوجه
 وإجراء ،سالمقد واسمه ،الكريمة صفته :هو تقدم كما بالوجه المراد نأل اوإم، كرامواإل

  .الذات على االسم إجراء إلى مآله االسم على االسم
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ْمحـٰن عىل العر َّالر{: قوله تعالى -٥ َ ُْ َ َ َ ٰش استوى ْ َ َ ْ ِ{)١(. 

 ها زعم أنّ التياألحاديث بعض )٢()العقيدة الواسطية(وكذلك ذكر في 

                                                                                                                                   
  

 المعلـوم  ومن - االسم :وهو غيره الشيء به يستقبل ما بالوجه يراد أن تقدير على اآلية ومعنى
بقـاء  فـرع  االسم بقاء أن  الجـالل  مـن  لـه  بمـا  اسـمه  عـزّ  ربـك  ويبقـى  : يكـون  - ىالمـسم 

   .شيئاً منه رأو يغي أثراً فيه فناؤهم ريؤثّ أن غير من ،كرامواإل
 فيكون - تعالى إليه ينتسب ما كلّ ومصداقه - غيره به يقصده ما بالوجه يراد أن تقدير وعلى

 هـذا  هـو مـن    ما وسائر ،وقربه ،وثوابه ودينه ،وأوليائه كأنبيائه إليه بنحو للمتوجه  مقصوداً
 كـأنواع  ناحيتـه  وهـو مـن    ،تعـالى  هو عنده  ما الدنيا أهل فناء بعد ويبقى: فالمعنى؛  القبيل
  .٩٦:النحل }م ينفَد وما ِعند اللَّـِه باٍقما ِعندكُ{: تعالى قال، منه والقرب والثواب الجزاء

 .٨٦: ١٦ ،٩٣: ١٩  في تفسير القرآنالميزان: للمزيد راجع
  . ٥: طه سورة ) ١(

، األمـور  تـدبير  بزمـام  خذواأل ،الملك على االحتواء عن كناية العرش على االستواء ن إ :نقول
، الكـون  علـى  سـلطنته  ظهـور  - وقدسـه  كبريائـه  سـاحة  يناسـب  ما على - تعالى وهو فيه 

  .نهاؤوش وإصالح ،أمورها بتدبير األشياء على ملكه واستقرار
 هاسـماوي  ،األشـياء  على تدبيره وانبساط ،شيء بكلّ ملكه إحاطة يستلزم العرش على فاستواؤه

المتوحــد، شــيء كــلّ رب فهــو تعــالى، ويــسيرها خطيرهــا ،ودقيقهــا جليلهــا ،هاوأرضــي 
 حــديث بعقّـ  ولـذلك ، مــرهأل رالمـدب  ،للـشيء  المالــك إالّ بـالرب  ينعنـ  ال إذ ؛بالربوبيـة 
 التعليـل  معنـى  في وذلك ،شي بكلّ وعلمه ،شي لكلّ ملكه بحديث العرش على االستواء

  .المذكور االستواء على واالحتجاج
وهـو  ،  والتـدبير  يجـاد باإل اإلفاضـة  :هـي  التي ؛الرحمة من مبالغة:  وهو -< الرحمن >أن ومعلوم

 من اختص ولذلك ،والصفات األسماء سائر من االستواء إلى بالنسبة أنسب - لكثرةا يفيد
  .بالذكر بينها

 .١٢٠: ١٤  في تفسير القرآنالميزان: للمزيد راجع
 .١٩: العقيدة الواسطية) ٢(
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  : منها ؛ على معتقدهتدلّ
١ - <ليلة حين يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقولالدنيا كلّنا إلى سماء ينزل رب  :

 .)١(<من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟
                                                        

 ،مـا المعنـى الـصحيح للحـديث    إنّ>: ٣٤٤ ـ  ٣٤٣: اف في شرح العقيـدة الطحاويـة   قال السقّ)١(
 يأمره اهللا تعالى بأن ينادي في الـسماء  ؛ ملك من المالئكة  : النازل هو  د أن والتوجيه السدي 

ربـع والعـشرين   رضية طـوال األ  جزء من الكرة األ   فيما يوازي كلّ   ،الدنيا في وقت السحر   
غـزا  :  فتقـول العـرب مـثالً   ،مـر بـه  ساعة، ويصح في اللغة العربية أن ينسب الفعـل إلـى األ        

ه لـم يفـارق قـصره، وهللا     أمر وأرسل قائد جيشه بـذلك، مـع أنّـ   : أي ،الملك البلدة الفالنية  
  .علىالمثل األ

   والذي يثبت هذا المعنى وينفي ما تتوهه ورد الحديث أيـضاً  أنّ: ، هو إليهامة وتدعومه المجس
  . بروايتين صحيحتين في الداللة على ذلك

 فـي  : وهـو  - بإسناد صحيح  :١٢٤: ٦النَسائي في السنن الكبرى       فقد روى  :ولىأما الرواية األ  
 ؛ وأبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري- ٤٨٢ برقم ٣٤٠عمل اليوم والليلة له المطبوع ص    

 يمهـل حتّـى    وجـلّ  اهللا عـزّ إن>: )وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليه    ( قال رسول اهللا  : هما قاال أنّ
 له، هل مـن  هل من داع فيستجاب:  يقول؛ ثم يأمر منادياً ينادي،لويمضي شطر الليل األ   

  .<مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى
صـلّى اهللا عليـه   (  قـال رسـول اهللا  : قـال  فعن عثمان بن أبي العـاص الثقفـي  :ا الرواية الثانية  وأم

لـه،   هل من داع فيـستجاب : تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد      >: )وسلّم] وآله[
     بـدعوة إالّ   يبقـى مـسلم يـدعو   ج عنـه، فـال  هل من سائل فيعطى، هل مـن مكـروب فيفـر 

 ٢١٧ و٢٢: ٤رواه أحمـد  . < زانيـة تـسعى بفرجهـا، أو عـشاراً     ب اهللا عز وجل لـه إالّ      جااست
  . وغيرهم بأسانيد صحيحة٥١: ٩ستار والطبراني  كشف األ٤٤: ٤والبزّار 

 ملـك مـن   : النازل إلى السماء الـدنيا هـو  ر بال شك وال ريب بأن     حاديث الواضحة تقر  فهذه األ 
   الحافظ ابـن حجـر حكـى فـي الفـتح      يأمره اهللا تعالى أن ينادي بذلك، على أن    ،المالئكة

 بعض المـشايخ ضـبط الحـديث    ل الذي في الصحيحين أن  و في شرح الحديث األ    ٣٠: ٣
:  ليلة إلى السماء الدنيا، أي ينزل اهللا تعالى كلّ   : فيكون اللفظ هكذا  ) ينزل(بضم الياء في    

مينزل ملكاً كما تقد>. 
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  .)١(<هللا أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلتها> -٢
يضحك اهللا إلـى رجلـين يقتـل أحـدهما اآلخـر كالهمـا يـدخالن           > -٣

  .)٢(<ةالجنّ
٤- < عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلـين قنطـين،   نا من قنوط عجب رب 

فيظل يضحك يعلم أنجكم قريب فر>.  
 يضع رب حتّىهل من مزيد؟ : م يلقى فيها وهي تقولال تزال جهنّ> -٥

 فينـزوي بعـضها إلـى بعـض،         - عليهـا قدمـه   : وفـي روايـة    -العزة فيها رجله    
  .)٣(<قط قط: فتقول

                                                        
بتوبـة  ( رضـى  :أي) أشد فرحاً (>: ٥:٣٢١الصغير الجامع شرح القدير فيض قال المناوي في     )١(

 ومزيد إقباله على عبده ، اهللا مجاز عن رضاه وبسط رحمته      فإطالق الفرح في حق    ،)عبده
 يقـع فـي مثلـه مـا      التوبة تقع من اهللا في القبـول والرضـى موقعـاً     أن :والمراد... وإكرامه له 

 للمعنى في ر بالرضى عن الفرح تأكيداً فعب،ر في حقه ذلك الفرح ممن يتصويوجب فرط
 وهـو  ،ة عاجلـة  انـشراح الـصدر بلـذّ   : وحقيقة الفرح لغة، ومبالغة في تقديره   ،ذهن السامع 

 }حـون  كُلُّ ِحزٍْب ِبما لَديِهم فَرِ    { :كقوله تعالى ] ومعنى اللّفظ ... [سه تقد محال في حقّ  
 .<... راضون:أي

 يـرحم عبـده عنـد ذاك،     :فمعنـاه ) يـضحك اهللا  (>: ٣٤٥: ١٨التمهيـد    قال ابن عبد البـر فـي      ) ٢(
 .< والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم،اها بالروح والراحةويتلقّ

هـذا الخبـر مـن األخبـار التـي        >: حـديث  بـشأن هـذا ال     ٥٠٢: ١في صـحيحه     ابن حبان قال  ) ٣(
 في النـار مـن األمـم واألمكنـة التـي      ىوم القيامة يلق يطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن أُ

 من الكفار واألمكنـة   وعال موضعاً   فال تزال تستزيد حتّى يضع الرب جلّ       ،يعصى اهللا فيها  
 العرب تطلق في لغتها اسم القـدم علـى   حسبي حسبي، ألن: قط قط، تريد  : فتمتلئ فتقول 

 وعـال   اهللا جلّموضع صدق، ال أن   : يريد }لَهم قَدم ِصدقٍ  { : وعال الموضع، قال اهللا جلّ   
 .< ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباههيضع قدمه في النار، جلّ
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  .)١(<يعلم ما أنتم عليههو والعرش فوق الماء، واهللا فوق العرش، > -٦
 تدل علـى  آثاراً )٢()درء تعارض العقل والنقل(  كتابه في أيضاًذكر  و
  :منها ؛عقيدته
، < والكيـف مجهـول    ،االسـتواء معلـوم   >:  قال مالك وربيعة وغيرهما    -١

فبي ة استوائه مجهولة للعباد    ن أنفلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس األمـر  ، كيفي ، 
  .)٣(  بهولكن نفوا علم الخلق

يا أبـا   : اهللا بن طاهر   قال لي األمير عبد   >:  عن إسحاق بن إبراهيم قال     -٢
 ]وآلـه  [اهللا عليـه  صـلّى  (يعقوب هذا الحديث الـذي ترويـه عـن رسـول اهللا           

: قلـت : كيف ينـزل؟ قـال  ]  ليلة إلى السماء الدنياينزل ربنا كلّ : أي [:)موسلّ
  .ما ينزل بال كيفنّال يقال ألمر الرب كيف؟ إ..  اهللا األميرعزَّأ

ه سأله سائل عن النزول ليلـة       أنّ: اهللا بن المبارك   بإسناد عن عبد   ورد   -٣
  ليلـة النـصف؟ ينـزل فـي كـلّ     !يا ضعيف :  فقال عبد اهللا   ،النصف من شعبان  

ذلك المكان؟ لو يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخ:  فقال الرجل،ليلة
  .<ءينزل كيف شا: فقال عبد اهللا بن المبارك

ة( في األمردح حديث الشاب وصح٤()بيان تلبيس الجهمي(.  
                                                        

 السندي والداللي بشأن هذا الحديث وغيره من األخبار التي استند إليها       سيوافيك البحث   ) ١(
 . في تقرير مسائل الصفاتابن تيمية

 .٣٥ :٢موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ٢(
 . قريباًبشأنهيأتي البحث س) ٣(
 .وسيأتي البحث بشأنه الحقاً .٢٩٤: ٧بيان تلبيس الجهمية ) ٤(
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ال يمكـن    آيـات عديـدة  ضمنكتاب اهللا محكم  ورد نفي التجسيم في     

منها ؛ في داللتهاالشك:  
َفاطر الساموات واأل{ :تعالىقوله   -١ َ َِ َِ َّ ُ ًرض جعل لكم من أنفسكم أزواجـا َ َُ ْ َ َْ َ َ ِْ ْ ُْ ُِ ِْ َ َ

َومن األنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله ش َ ُ ِِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ًَ ْ َ َ َ َ ََ ْ َُ َْ ْ َئ ويَ ُالسميع البصريهو ٌ
ِ َ ُْ ِ َّ{)١(. 

ْقل { :سبحانهوقوله  -٢ ٌاهللاُ أحدهو ُ َ ُ اهللاُ الصمد.َ َ ْ مل يلد ومل يولد.َّ َْ َ َُ َ َْ ْ
ُ ومل يكن له.ِ ْ َ ََ َُ ْ 

ٌكفوا أحد َ َ ً ُ ُ{)٢(. 

، كما ذكرنا سـابقاً وجد في السنّة    نفي التجسيم لم ي    أنوزعم ابن تيمية    
 إلـى كلمـات خليفـة رسـول       ن بطالن كالمه بوضوح عند الرجـوع        لكن يتبي

وأبنائـه   ،× أبي طالـب علي بناإلمام أمير المؤمنين   وحامل علمه    ’اهللا
 فـي  ،هللا تعـالى عـن الجـسمانية    تنزيـه ا  المتضافرة بـشأن   ؛^األئمة األطهار 

  .صادر الفريقينم
 نفـي  بيـان  في فخطبه ×المؤمنين أمير اوأم>: ارالجب عبد القاضي قال

  .)٣(<تحصى أن من أكثر العدل إثبات وفي التشبيه
 نـا رب كـان  أين: ×طالب أبي علي بن ل قائل قال>: الكامل في دالمبر روىو

                                                        
 .١١:  الشورى سورة)١(
 .خالصاإلسورة ) ٢(
 .١٦٣: فضل االعتزال) ٣(
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، مكـان  عـن  سؤال ..أين: ×ليع فقال؟  واألرض السماوات يخلق أن قبل
  .)١(<مكان وال اهللا وكان

 تعـالى  اهللا إن>: ×علي المؤمنين أمير قال: البغداديمنصور  أبو   وقال
 ،مكان وال كان قد>: أيضاً وقال، <لذاته مكاناً ال،  لقدرته إظهاراً العرش خلق

  .)٢(<كان ما على اآلنهو و
  :كثيرة في هذا الباب؛ منها  أحاديث× عنهترويو
<٣(< إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبودمن زعم أن(.  
نكرون خالقهم  ي، عند اقتراب الساعة كفاراًسيرجع قوم من هذه اُألمة  >

   .)٤(<فيصفونه بالجسم واألعضاء
<٥(<ف الكيف ال كيف لهإن الذي كي(.  
 ضبعـر  وال واألعـضاء،  بـالجوارح  وال األجزاء، من بشيء يوصف ال>

  ..واألبعاض بالغيرية الو األعراض، من
 تحويـه  األشياء أن وال غاية، وال انقطاع وال نهاية، وال حد له :يقال وال

 بـوالج  األشـياء  فـي  لـيس  يعدله،أو   فيميله يحمله شيئاً أنأو   تهويه،أو   فتقلّه
                                                        

 .٥٩: ٢  في اللغة واألدبالكامل) ١(
 .٣٣٣: الفرق بين الفرق) ٢(
 . ٧٣: ١حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٣(
 .٥٨٨: نجم المهتدي ورجم المعتدي )٤(
 .٧٣: ١حلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٥(
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  .)١(<بخارج عنها وال
أنـت اهللا  >:  أنّه قال× الحسين زين العابدين علي بن اإلمام  روي عن   و

   .)٢(<ي ال يحويك مكانالذ
 مـن زعـم أن    >:  أنّه قـال   ×الصادق محمد بن جعفر اإلمامروي عن   و

 شيءكان على لو  إذ  .. فقد أشرك  ،ءيعلى ش أو  ء،  يمن ش أو  ء،  ياهللا في ش  
 لكـان  شـيء كان من  لو  ، و  لكان محصوراً  شيءكان في   لو  ، و لكان محموالً 

  .)٣(< مخلوقاً: أيمحدثاً
مـا  : وقـال  ’هللال ا جاء رجـل إلـى رسـو       :ةماميمن طرق اإل   وقد ورد 
  . معرفتهمعرفة اهللا حق: ’قالفرأس العلم؟، 

   معرفته؟وما حق: قال
 الً، أو  قـادراً   خالقـاً   واحـداً  أن تعرفه بال مثال وال شبيه، وتعرفه إلهاً       : قال

  .)٤(< معرفتهله، وال مثل له، وذلك معرفة اهللا حق و، ال كف وباطناً ظاهراًوآخراً
 كـان  هأنّـ  األمـر  مـن × باإلمام أمير المـؤمنين    بلغ قد>: في الغارات جاء  و
 سوق يوماً ×فدخل ،منهم يصدر وما محاضراتهم في قةوالسو العوام يراقب

  ..امنّ فليس اللحم في منكم نفخ من، اميناللح معشر يا>: وقال ،اللحامين
                                                        

 .١٨٦: ، الخطبة١٢٢: ٢نهج البالغة  )١(
 .٣٨٠ :٤إتحاف السادة المتقين ) ٢(
 .٦:الرسالة القشيرية) ٣(
 .٢٨٥: التوحيد) ٤(
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 ضربهف ..بالسبع احتجب والذي ..الّك: فقال ؛ظهره موليه برجلهو   فإذا
  ؟بالسبع احتجب الذي نوم ..املح يا :×قال ثم ،ظهره على

، كمأُ ثكلتك ..أخطأت :×فقال ..المؤمنين أمير يا العالمين رب: قال
كانوا أينما معهم ألنّه؛ حجاب خلقه وبين بينه ليس اهللا إن..   

 اهللا أن متعلَـ  أن: ×قـال ؟  المؤمنين أمير يا قلت ما كفارة ما :الرجل فقال
  .)١(<كرب بغير حلفت ماإنّ ،ال: ×قال؟ المساكين طعمأُ: قال ..كنت حيث كمع

ــامقــال >:  البالغــةنهــججــاء فــي و ــن المــؤمنين أميــر اإلم ــي علــي ب  أب
ك كان لرب لو  ه   أنّ  واعلم يا بني   ،... :× الحسن لإلمامفي وصيته   × طالب

ته، شريك ألتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفـت أفعالـه وصـفا           
  ..ه إله واحد كما وصف نفسهولكنّ

 ه في ملكه أحد، وال يزول أبداً   ال يضاد ،ـة،    ولم يزل أول قبل األشـياء بـال أولي
  .)٢(<بصرأو ته بإحاطة قلب  عظم عن أن تثبت ربوبي..وآخر بعد األشياء بال نهاية

ل أو ،...الحمد هللا الذي ال يبلغ مدحته القـائلون       >: أيضاً ×روي عنه و
 ، وكمـال التـصديق بـه توحيـده    ، وكمال معرفته التـصديق بـه      ،ن معرفته الدي

 ؛ وكمـال اإلخـالص لـه نفـي الـصفات عنـه       ، لـه  اإلخـالص وكمال توحيده   
  ..ه غير الصفة موصوف أنّ وشهادة كلّ،ها غير الموصوف صفة أنّلشهادة كلّ

اه فقـد   ومـن ثنّـ  ،اه ومن قرنـه فقـد ثنّـ   ،فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه     
                                                        

 .١١٢: ٣الغارات ) ١(
 .٣١: ، الكتاب٤٤: ٣نهج البالغة ) ٢(
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 ومن أشـار إليـه فقـد      ، ومن جهله فقد أشار إليه     ،أه فقد جهله   ومن جزّ  أه،جزّ
هحد  ، ومن حد  ه فقد عد ؟ه، ومن قال فيمى ومن قال عل،نه فقد ضم فقـد  ؟م 

  ..أخلى منه
   وغيـر  ، ال بمقارنـة يء شـ  مع كلّ، موجود ال عن عدم   ،ثكائن ال عن حد 

 إذ ال منظـور إليـه    ؛بصير ، فاعل ال بمعنى الحركات واآللة     ، ال بمزايلة  يء ش كلّ
  .)١(<...ن يستأنس به وال يستوحش لفقده إذ ال سكَ؛د متوح،من خلقه

 تعـالى  ل أن يـصف اهللا  سـائ ×حـين سـأله  ؛  األشـباح خطبة  ي  وجاء ف 
  :ه يراه عياناًكأنّ

الحمد هللا الذي ال يِفره المنع والجمود، وال يكديه اإلعطـاء والجـود،            >
ان بفوائـد  المنّـ هـو    مانع مذموم ما خـاله، و       معط منتقص سواه، وكلّ    إذ كلّ 

ر أقـواتهم،  ن أرزاقهم وقـد  عياله الخلق، ضمِ ..سمعم، وعوائد المزيد والقِ   الِن
ج سبيل الراغبين إليه، والطالبين ما لديه، وليس بما سئل بأجود منـه بمـا               ونه

  ..لم يسأل
عد ه ب الذي ليس لواآلخربله،  قَيءبل فيكون شاألول الذي لم يكن له قَ

  ..تدركهأو  عن أن تناله األبصارعده، والرادع أناسي  بيءفيكون ش
ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، وال كان فـي مكـان فيجـوز عليـه              

ست عنـه معـادن الجبـال وضـحكت عنـه أصـداف           وهـب مـا تنفّـ     لو  ، و االنتقال
 أثر ذلـك فـي       ما ؛البحار، من فلز اللجين والعقيان، ونثارة الدر وحصيد المرجان        

                                                        
 .١: ، الخطبة١٤: ١ بق المصدر السا)١(
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جوده، وال أنفد سعة ما عنده، ولكان عنده من ذخائر األنعام ما ال تنفده مطالب              
  ...ين ألنّه الجواد الذي ال يغيضه سؤال السائلين، وال يبخله إلحاح الملح؛األنام

    هوك بأصـنامهم، ونحلـوك حليـة المخلـوقين      كذب العادلون بك إذ شب
روك علـى الخلقـة     بخواطرهم، وقد مات  أوك تجزئة المجس  بأوهامهم، وجزّ 

  ..المختلفة القوى بقرائح عقولهم
 من خلقـك فقـد عـدل بـك، والعـادل بـك        يء من ساواك بش   وأشهد أن 

 ،ناتـك لت به محكمات آياتـك، ونطقـت عنـه شـواهد حجـج بي     كافر بما تنزّ 
فـاً، وال  ك أنت اهللا الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرهـا مكي       وأنّ

١(<ت خواطرها فتكون محدوداً مصرفاًافي روي(.  
 الجـسم   إن>:  أنّـه قـال    ×الـصادق  محمـد  بن جعفر اإلمام روي عن و

 احتمـل الزيـادة    فإذا احتمل الحـد    ، والصورة محدودة متناهية   ،محدود متناه 
 ، ال جسم وال صورة،... وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً،والنقصان

 ولم يتنـاه ولـم يتزايـد ولـم          أر الصور، لم يتجز   وم األجسام ومص   مجس :وهو
كان كما يقولون لم يكن بين الخالق والمخلـوق فـرق وال بـين              لو  يتناقص،  

٢(<نشئ والمنشأالم(.  
 موسـى  علـي بـن   اإلمـام عن محمد بن عبد اهللا الخراساني خادم روي  و
وعنده جماعة،  ×دخل رجل من الزنادقة على الرضا   >: قال أنّه   ×الرضا

                                                        
 .٩١: ، الخطبة١٦٤: ١  المصدر السابق)١(
 .٨١: ١الكافي أصول ) ٢(
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 ولـيس   -ها الرجل أرأيت إن كان القول قـولكم         أي: ×الحسنأبو  قال له   ف
ينا وصـمنا   نا مـا صـلّ     وال يـضر   ، سـواء  اكم شـرعاً   ألسنا وإي  -كما تقولون   هو  

   ..وزكينا وأقررنا؟ فسكت
 ألستم  - كما نقول هو  و - وإن يكن القول قولنا   >: ×الحسنأبو  فقال  

  ؟ <قد هلكتم ونجونا
  ؟وأين هوهو وجدني كيف  فأ.. رحمك اهللا:فقال
 األيـن وكـان وال    أيـن هـو  .. الذي ذهبت إليه غلط   ويلك إن >: ×قال

 ،عرف بكيفوفية وال بأينونيـة  ف الكيف وكان وال كيف، وال ي      كيهو  أين، و 
يءة وال يقاس بشوال يدرك بحاس>.  
  ..ة من الحواس إذ لم يدرك بحاس؛يءه ال ش إنّن فإذ:قال الرجل

ك عن إدراكه أنكرت ا عجزت حواس لم..ويلك>: ×الحسنأبو فقال 
ا أنّنا عن إدراكه أيقنّربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا خالف األشياءه رب>.  

  فأخبرني متى كان؟: قال الرجل
  .<أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان>: ×الحسنأبو فقال 

  فما الدليل عليه؟: قال الرجل
ي فيه زيادة ت إلى جسدي فلم يمكنّ    ي لما نظر  إنّ>: ×الحسنأبو  قال  

 علمت ؛ المنفعة إليهر ودفع المكاره عنه وج،وال نقصان في العرض والطول    
وإنشاء ، مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته؛ فأقررت به  ، لهذا البنيان بانياً   أن 

 وغيـر ذلـك     ، ومجرى الشمس والقمر والنجوم    ، وتصريف الرياح  ،السحاب
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  .< ومنشئا لهذا مقدراً علمت أن؛لمتقناتمن اآليات العجيبات ا
  ب؟فلم احتج: قال الرجل

هـو  ا  االحتجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم، فأم    إن: ×الحسنأبو  فقال  
  .فال يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار

  ة البصر؟فلم ال تدركه حاس: قال
م ة األبـصار مـنه    للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسـ       >: ×قال

    يـضبطه  أو  ،يحيط به وهـم أو   ، من أن يدركه بصر    أجلّهو  ومن غيرهم، ثم
  .<عقل

  ..ده ليفِح: قال
  .< لهال حد>: ×قال
  ولم؟: قال
حتمل ا، وإذا احتمل التحديد     محدود متناه إلى حد    ألن كلّ >: ×قال

غيـر محـدود، وال متزايـد      هو   وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، ف      ،الزيادة
  .<م، وال متوهئمتجزّاقص، وال وال متن

 ،ه لطيف سميع بصير علـيم حكـيم       إنّ: فأخبرني عن قولكم  : قال الرجل 
 ، بعمـل اليـدين   واللطيـف إالّ ، بـالعين   والبصير إالّ  ، باألذن أيكون السميع إالّ  

   بالصنعة؟والحكيم إالّ
مـا   أو  اتخـاذ الـصنعة،    ا علـى حـد     اللطيف منّ  إن>: ×الحسنأبو  فقال  
 فكيف ..ما ألطف فالناً:  فيقال، يلطف في اتخاذهخذ شيئاًا يتّجل منّرأيت الر
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ب فـي    وركّـ  ، وجلـيالً   لطيفـاً  ق خلقـاً   إذ خلَـ   ؛لطيـف : ال يقال للخالق الجليل   
 ال يـشبه    ؛ عـن جنـسه فـي الـصورة         جنس متبائناً  ق كلّ  وخلَ ،الحيوان أرواحاً 

ب صورته، ثم  له لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركي، فكلٌّبعضه بعضاً
 فقلنا عند   ، أطائبها المأكولة منها وغير المأكولة     ،نظرنا إلى األشجار وحملها   

  .. ال كلطف خلقه في صنعتهم خالقنا لطيفإن: ذلك
 ،عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثـرى        ى  ه سميع ال يخف   إنّ: وقلنا

      فقلنـا عنـد   ،تهـا  وال تشتبه عليـه لغا   ،ها وبحرها من الذرة إلى أكبر مناه في بر 
  ..ه سميع ال بإذنإنّ: ذلك

 ألنّه يرى أثر الذرة السحماء في الليلة الظلمـاء    ؛ه بصير ال ببصر   إنّ: وقلنا
ها  ويرى مـضار   ، الليلة الدجية  يعلى الصخرة السوداء، ويرى دبيب النمل ف      

ه بـصير ال كبـصر    إنّ: فقلنا عند ذلك، وفراخها ونسلها، وأثر سفادها  ،ومنافعها
  ...خلقه

  .)١(< وفيه كالم غير هذا.. أسلمحتّىفما برح ]: الراوي[قال 
 التــشبيه نفــي فـي ^  النبــوةبيــت أهـل  مــا ورد عــنم ذلـك  غيــر إلـى 
  .)٢(الحديثية الجوامع في والتجسيم والتكييف

                                                        
 .٢٥٤: التوحيد) ١(
  .حديثاً) ٢٧( فقد نقل فيه ..توحيد الصدوق، باب التوحيد ونفي التشبيه :للمزيد راجع) ٢(

الجـزء الرابـع    :أيـضاً و. حـديثاً ) ٤٧( فقد نقل فيـه    ..باب نفي الجسم والصورة    :٣وبحار األنوار   
 . ، كتاب التوحيدمنه



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٢٢٨  ١ج/ ّ

  

 ،^بيـتال أهـل أحاديثاألخذ ب ّتيمية وأتباعه ابن ّجتنب ّعدُأال ي* 

  مسائل التوحيد؟طهم يفّالسبب األسايس لتخب

َ ابن تيمية وأنصاره الرجوع إىل محلة علم رسول اهللارفضملاذا *  ّ’، 

 ّتعلم معامل الدين؟ل

ّأهل السنة علامء  حرمانّمسؤوليةأال تقع *  ّأئمـة  أحاديـثّتلقـي  من ُ

سوا ّوأسـ ،همصبوا حقـوقَ الذين غـعىل األوائل ، العظيمة^أهل البيت

 ؟ لظلم واجلور عليهماأساس 

  


 

)نموذجاً،والكيف مجهولٌ رواية االستواء معلوم (:  
 ، التجـسيم  خبـار  الحديث فـي تـصحيحه أل      أهلمنهج   ابن تيمية خالف  

، )١(<االسـتواء معلـوم والكيـف مجهـول      >: لروايـة ه  وهذا ما نراه في تصحيح    
                                                        

وعبـد اهللا   ،)ه٢٨٠(عثمان بن سعيد الدارمي    : رواها.. لفاظ مختلفة غير هذا اللفظ    أرويت ب ) ١(
 ،)ه٤٣٠(صـبهاني  وأبـونعيم األ  ،)ه٤١٨(وهبـة اهللا الاللكـائي    ،)ه٣٦٩(بن جعفر بن حيـان   ا

هللا بـن قدامـة المقدسـي    وعبـد ا  فـي التمهيـد،   ) ه٤٦٣(وابن عبـد البـر       ،) ه٤٥٨(والبيهقي  
 ).ه٧٤٨(والذهبي ،)ه٦٢٠(
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  .)١(مجموعة من كتبه في وذلك 
 االستدالل بهـذه الروايـة   إن>: وخي الدكتور يحيى عبد الحسن الد  قال

ة جهاتمردود من عد:  
  أغلب طرق هذه الرواية ضعيف سنداً: الجهة األولى

 أغلب طرق هذه الرواية     أن سنرى   ، هذه الرواية  أسانيدعنا جميع    تتب إذا
 األصـل هـو    ف )ه٢٨٠(هـا الـدارمي      التـي روا   األولـى ما الرواية   ضعيف، السي 

 ،)اه ليرجل سم (: نقلها عنألنّه الطرق لهذه الرواية، والرواية مرسلة؛ ألكثر
  ..هذا الرجلهو وال نعلم من 

 وهـذا  ،)مهدي بن جعفر الرملـي (  وقع في سندها]أنّه [أضف إلى ذلك 
 ، الباقيـة  األربعـة فـضالً عـن المجـاميع        الرجل لم يخرج له البخاري ومسلم،     

، ويـروي عـن الثقـات أشـياء ال       )٢(ه صـاحب أوهـام    نّأولعل السبب في ذلك     
  .)٣(يتابعه عليها أحد
؛ لذا قال )٤(<حديثه منكر>:  المسقط لحديثه قول البخاري عنهونعتقد أن

ة، فرواهـا مـرة عـن    وقد اضطرب في روايته لهـذه القـصّ   >: عبد الرزاق البدر  
                                                        

، ١٦٢ : ١ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول   : صحح ابن تيمية الرواية المذكورة في     ) ١(
ــاوى  ــة ، ٣٤٨: ٥، ٢٥: ٣مجمــوع الفت ريــالة التدم ــصفدية ، ٢٩ : ١ الرس ــب ، ٢٨٩: ١ال وكت

 .٤٧٣: ١٦ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 
 .٥٩٠: ٢٨ تهذيب الكمال في أسماء الرجال :ا جاء فيكم) ٢(
 .١١٨ :٢٨تقريب التهذيب : كما جاء في) ٣(
 .١٩٥: ٤ميزان االعتدال ) ٤(
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 عـن  ، مرة أخرى عن شيخه جعفر  شيخه جعفر بن عبد اهللا عن مالك، ورواها       
  .)١(< عن مالك، ورواها مرة ثالثة عن مالك مباشرة،رجل

  الرواية أثر مقطوع ال يحتج به:  الثانيةالجهة
عن رسـول  وهـا أثـر مقطـوع لـم يـر     ة الروايـة، ولكنّ لنا وقلنا بصح تنزّ ول

  .. رجل تابعي: وهو، مالك بن أنس:، بل الراوي لها هو’اهللا
مـا جـاء عـن التـابعين موقوفـاً          هـو   : واضحهو  وع كما   والحديث المقط 

  ..’عليهم من أقوالهم وأفعالهم، ولم يرفع لرسول اهللا
 ـة؛ ألنّـه      وال يحتجة، فـضالً عـن العقديبه في شيء من األحكام الشرعي 

  ..معرض للخطأ والصوابهو ، وفعل أحد المسلمين ليس إالّأو كالم 
لكــان  ’عــه لرســول اهللاكانــت هنــاك قرينــة تــدلّ علــى رفلــو نعــم 

  . ولكن ال قرينة في البين،صحيحاً
  قـوالً المتن الذي أضيف لتابع وكذا من دونه،>: قال صاحب التقريرات السنية  

  .)٢(< ليس بحجة: وهو، المقطوع: هو، حيث خال عن قرينة الرفع والوقففعالًأو 
  ..؛ النقطاعه مردوداألثر في تصحيح هذا واأللبانيلذا فكالم الذهبي 

ــاً  ــدي نفع ــه؛ فكالمهمــا ال يج ــوع ألنّ ــر مقط ــدم -  أث ــر-  كمــا تق ــم ي عن و ل
عم وردت رواية موقوفة عـن      ن - على فرض حجيته   -  ،عن الصحابي أو  ،  ’النبي

                                                        
 .٤٠: األثر المشهور عن مالك) ١(
 .٢١: ١التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية ) ٢(
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   . الرواية ضعفها المحدثون ومنهم ابن تيمية نفسهه؛ ولكن هذأم سلمة

  تابعيأو عدم ثبوت الصفة هللا تعالى بقول صحابي : الثالثةالجهة 
ال >: ه، وهـي ذكر الخطيب البغدادي قاعدة نافعة في كتابـه الفقيـه والمتفقّـ       

 بما صح من األحاديث النبوية المتفق  تابعٍي إالّ أو  تثبت الصفة هللا بقول صحابٍي      
 حتّـى  وال بالمختلف في توثيق رواتـه،       ،على توثيق رواتها، فال يحتج بالضعيف     

   .)١(< فال يحتج به،دهورد إسناد مختلف فيه وجاء حديث آخر يعضلو 
صــفة هللا مــن دون ورودهــا إثبــاتد علــى عــدم قبــول فالخطيــب يــشد 

ولـه   ورد حـديث عنـه ضـعيف   لـو  و ،’وصدورها القطعي عن رسول اهللا  
 كمـا  كـان الحـديث مقطوعـاً   لو   فما بالك    .. فال عبرة به   ،طرق كثيرة تعضده  

   .ورد عن مالك
 فالكيف غير ..ابن تيميةداللة الرواية تغاير ما نقله      : الرابعةالجهة  
   المفهومينه غير مجهول، وفرق كبير بينمعقول، ال أنّ

 معلـوم  االسـتواء >: ه لم يرد هذا النص الذي نقله ابن تيميـة بقولـه           ثم أنّ 
الكيـف غيـر   >: عناها في كلماتهم هيبل الصيغة التي تتب    ..<والكيف مجهول 

، ..<وكيـف عنـه مرفـوع     >: وفي بعـضها   ..<معقول واالستواء منه غير مجهول    
  .)٢(فرق بينهما كبيرالو

  
                                                        

 .٧: غاية البيان في تنزيه اهللا عن الجهة والمكان) ١(
 .بتصرف .١٣٧:منهج ابن تيمية في التوحيد) ٢(
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ابن تيمية ألجل إضفاء صبغة علمية على ما زعمه من عـدم وجـود       لجأ  

 إلـى  ، علـى ظواهرهـا  ألفاظـه وضـرورة حمـل    ما ال يفهمه أحد في القـرآن،     
 وعلـى هـذا فـال      .. الحقيقـة  إالّه ليس فيها     وأنّ ،غة العربية إنكار المجاز في اللّ   

  . عند الحراني وأتباعهيوجد في الكتاب والسنّة مجاز أصالً
هـذا التقـسيم   >:  بشأن تقسيم الكالم إلى الحقيقة والمجاز    قال ابن تيمية  

حـد مـن   أة، لـم يـتكلّم بـه       اصطالح حـادث بعـد انقـضاء القـرون الثالثـ          هو  
ن، وال أحـد مـن األئمـة المـشهورين فـي         الصحابة وال التـابعين لهـم بإحـسا       

رف ل مـن عـ   أو،...العلم،كمالك والثوري واألوزاعي وأبي حنيفة والشافعي     
  .)١(<عبيدة معمر بن المثنّيأبو  ه تكلّم بلفظ المجازأنّ

 لـم ينطـق   ،ثغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محد     تقسيم اللّ >: وقال
 نفـس  :، بل يقالاً النزاع فيه لفظي  وليس ..والخلف فيه على قولين   ،  به السلف 

 مـا يذكرونـه مـن    ز هذا عن هذا، ولهذا كان كـلّ       ي ال يتم  ،هذا التقسيم باطل  
 ،حقيقة وة فه ن بال قري  اللّفظ إن دل  : قولهمو ،...ها فروق باطلة  الفروق يبين أنّ  

  .)٢(< فقد تبين بطالنه..مجازهو ا ف معهإالّن لم يدل إو
 صـحيح   يقة له، وليس لمن فـرق بينهمـا حـد         هذا التقسيم ال حق   >: وقال

هذا  يمي هو لتقسيم باطل، واز به بين هذا وهذا، فعلم أنر تقسيم من لم يتصو
                                                        

 .٧٢:يماناإل) ١(
 .٩٤: المصدر السابق) ٢(
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  .)١(< مخالفون للعقل، بل يتكلّم بال علم، فهؤالء مبتدعة في الشرع،ما يقول

 
  ثة األولىبطالن قول ابن تيمية بحاِدثية التقسيم بعد القرون الثال :أوالً
معروف في كالم العرب،  المجاز>: )٢( عبد المحسن العسكراألستاذقال 

  ..موجود في أشعار الجاهليين وفي خطبهمهو و
غة العرب، وقـد اكتـشف العلمـاء      ألنّه نزل بلُ   ؛اشتمل على المجاز   نآوالقر

  جـلّ - منذ بدايات التصنيف أساليب المجاز في كالم العـرب، وفـي كـالم اهللا          
، وتجـد ذلـك    -  )موسـلّ ] وآلـه  [اهللا عليـه  صـلّى  (- ، وفي كالم رسوله      - وعال  
اح األدب، وغيـرهم،  غة، وفي كتب التفسير، وفي كتـب شـر      في كتب اللّ   مبثوثاً

  لكن الذين سج       وه باسمه، ولكنهم   لوا المجاز في بدايات عهد التصنيف لم يسم
ساعاًاتّ( :وهسم( وه، وسم: )استعارة( وه ، وسـم) اًاختـصار( وه، وسـم: ) ًمـن  طريقـا 

  ..)طرائق الكالم
 كتاب وصل في علـم   أقدم كتاب وصل إلينا، وأجلّ -  مثالً -وعندكم  

ال يقدر >: ابن تيمية  كما قال- هذا الكتاب ؛ فإن  كتاب سيبويه  :العربية، وهو 
ال يوجد في العالم من يقدر علـى  >: ، وقال<ف مثله أكثر الناس على أن يصنّ    

                                                        
 .٨٠: المصدر السابق) ١(
األستاذ المشارك في قسم البالغة والنقـد واألدب اإلسـالمي بكليـة اللغـة العربيـة بجامعـة             ) ٢(

  .محمد بن سعود
  alquran.org.sa :راجع



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٢٣٤  ١ج/ ّ

ه ، هذا الكتاب الـذي يظـن كثيـر مـن النـاس أنّـ      <اب سيبويه تصنيف مثل كت  
 كتـاب   ليس كما يظن هؤالء، بل إن -غة وأصول مفرداتها    وضع في علم اللّ   

 ، وبيـان  ، وفقـه لغـة    ، ولغـة  ، نحـو  :؛ مـن  غةسيبويه وضعت فيه أصول علوم اللّ     
 سـيبويه لـم يعـن    إن>: )الموافقـات (  قال الشاطبي فـي كتـاب    حتّى ؛ومعان

م عن علوم ث عن سائر أساليب العرب، وتكلّه تحدغة فقط، بل إنّلّبأصول ال
ل مـن   أوخي البالغيـين يـذكرون أن   بعض مؤر   ولهذا فإن  ..<المعاني والبيان 

 تـأريخ ( :، كما ذكـر ذلـك المراغـي فـي          سيبويه :ب في علم البالغة هو    كتَ
  .)علوم البالغة ورجالها

إن  لـيكم  إ من كتابه، وسأنقل     ض للمجاز في أماكن مختلفة    سيبويه تعر
ساع الكالم  جاء على اتّمماو>:  أسطر منه لتقفوا على كالم الرجل؛ قال  بضعة

ِواسأل{ :واالختصار قوله تعالى   َ ْالقر ْ َ َية ْ  :، ومثلـه )أهـل القريـة   ( :ما يريـد  إنّ،  }َ
ْبل{ ُمكر َ ِالليل  َْ ْ ِوالنَّهار َّ َ هـل  أ( :يريـدون ) فالن يطؤهم الطريـق    وبن (:ومثله  ،}َ

  ..<)الطريق
  :ومثله في سعة الكالم>: ةمر وقال

  الـسرى مِتنا يا أُم غَـيالنَ يف       لَقَد لُ 
  

ــائمِ و   ــي بن ــلُ املط ــا لي ــِت وم   <من
  روهكذا عب عة (:يفي مواضع متفرقة من كتابه، ويسم( و،)السعالتوس(.  

   ض لها فـي المجـاز هـي عينهـا التـي دارت فـي           وأمثلة سيبويه التي تعر
ن آ الشواهد التي ساقها من أشعار العرب ومن القـر       إن حتّىين،  ب البالغي كت

  .)أسرار البالغة( :في كتابه التي أوردها عبد القاهر الجرجانيهي 
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ه ؛ ولذلك نبـ    المجاز : هو )عالتوس( :هذا الذي يتحدث عنه سيبويه باسم     
اح  الشر- اح سيبويه    شر-  إلى أن     ـ الـسعة، وال  ( :اه هذا الذي سـمهـو )عتوس : 

 المجاز، ومم ن نب        ـ ، الـسيرافي  :احه علـى ذلـك مـن الـشرواألعلـم  ،اس والنح 
ي فيمـا  الـذي سـم  هو ع  هذا التوس أن: هؤالء قالوا الشنتمري في كتابه، فكلّ   

  .بعد بالمجاز
 هـذه    أن ،)المجـاز ( : عند سـيبويه هـو     )عالتوس( هذا   نا على أن   يدلّ مماو

 ها الموجودة في كتب البالغة، وكـذلك علمنـا أن         الشواهد واألمثلة هي عين   
     ى المجاز بعد ذلك من علماء اإلسالم في كتبهم،      هذا مجاز من واقع من سم

     ـ ( :هم يقولـون عنـد أسـاليب المجـاز    ، فـإنّ  وهم كثير ال يحصيهم العـدع توس
  .)ع ومجاز توس..ع ومجاز توس..ومجاز

هذا ( :ب العلماء يقولون من كتت على أكثر من ثالثين موضعاًفوقد وق
ع ومجاز توس..  ع ومجاز  هذا توس(    وهذا دليل على أن ،      اه  المجـاز الـذي سـم

من قبيل هو  ،ع ومجازه توس المجاز، وهذا الذي يقولون أنّ: هوسيبويه توسعاً
  .من قبيل العطف بالمرادف، فليكن هذا على علمهو أو عطف التفسير، 

ل كتـاب وصـل إلينـا فـي      كتابـه أو )ل على أرجح األقوا   ه١٨٠(سيبويه  
 وجـدنا  -بداية عهد التصنيف هو  الذي -غة، وفي القرن الثاني هذا علوم اللّ 

، )اسـتعارة ( :، ويـسمونه )توسـعاً ( :ونه يـسم ء في كتابات العلمـا   المجاز مبثوثاً 
فمم ه ذكـر جملـة مـن    ؛ فإنّـ )الرسـالة ( :فـي كتابـه   ي الـشافع اه توسـعاً  ن سم

، وعندي نصوص هنـا     <هذا على سعة اللسان العربي    >: قال و ،أساليب المجاز 
  . للوقتي أتركها اختصاراًأوردتها من كالمه، لكنّ
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بـن العـالء     وعمـر أبـو    )اسـتعارةً (ى المجاز في عصر سيبويه      ن سم ممو
، ونقـل لـه شـواهد علـى ذلـك ابـن       )استعارةً(ى المجاز قد سم  ه؛ فإنّ )ه١٥٤(

أبـو   المجاز استعارة من أهل القرن الثاني        ىن سم ومم ..)العمدة( :رشيق في 
  .، وغير هؤالء)شرح النقائض( :عبيدة معمر بن المثنى في كتابه

ن  ممـ ..)مجـازاً (وقفت في القرن الثـاني علـى نـصوص مجازيـة سـميت          و
معـاني  ( : فـي )ه٢١٥( مـن أهـل القـرن الثـاني األخفـش      )مجازاً(ى المجاز  سم
ٰاسـتوى َّمُثـ{ -  وعـال     جلّ - قول اهللا   ه في كتابه جاء عند      ؛ فإنّ )نآالقر َ َ َإىل ْ ِالـسامء ِ َ َّ 

َّفـسواهن َُّ َ  : فـي قولــه ر بــالمفرد عـن الكــلّ ؛ حيـث عبـ   هــذا مـن المجــاز :، قـال }َ
َالـسامء{ َّ{ السماء عنده مفرد، بدليل قوله ؛ فإن : }ناهوومـن أهـل   >: قـال  ،} فَس

هذا جنسالعلم من قال إن >ه نا هنا أنّ، والذي يهمالمجاز(ى سم(.  
عبيـدة معمـر بـن      أبـو    في ذلك العـصر      - أيضاً   - )المجاز(ى   سم ممنو

، - )نآمجـاز القـر  ( :ى كتابـه عبيـدة سـم  أبو المثنى، ولنا معه سبح طويل،   
غـة،  مـا يجـوز فـي اللّ      : ه عنـى بالمجـاز    وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنّـ       

 كتاب أبي عبيدة من -خوة ها األ أي-غة، ولكن ه تفسير لما يجوز في اللّفكأنّ
 هـذا الكتـاب حفـل بـشرح     ؛ فـإن ه تفسير لغوي محـض الهضم له أن يقال إنّ  

 ل صـوراً لّـ ون في كتـبهم، وح   ذكره البالغي  مما أساليب العرب، وذكر كثيراً   
لها ذكرهـا   كثيرة من المجازات واالستعارات والكنايات، وشواهده التي حلّ       

  ..من بعده البالغيون
 الـشيخ   : فـي هـذا الكتـاب، وهـو        عاً موسـ  ن بحـث بحثـاً    وقد أعجبني مـ   
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إعمال الكالم أولـى مـن      : القاعدة الكلية ( :مصطفى هرموش في كتابـه    
 ل كتاب أبي عبيدة وخلـص إلـى أن      ه حلّ  فإنّ ،)إهماله وأثرها في األصول   

عبيـدة  أبو  من األساليب المجازية التي تناولها البالغيون قد عرض لها       كثيراً
لمجازا( :اهاوسم(المجاز اللغوي؟ أبا عبيدة لم يرد إالّ، فكيف يقال إن !  

أبا عبيدة    إن - ها األخوة    أي- وحـوى هـذا     )المجـاز (  :ى كتابه بـ   سم ،
ه تنــاول  للمفــردات، لكنّــ وشــروحاً، للمعــاني وبيانــاً،اًغويــ لُالكتــاب تفــسيراً

 مجازات كثيرة على اصطالح البالغي الـذي  هـو    أبـا عبيـدة  ين، وال أزعـم أن
   هذا أمر ال أقول به أنا، وال يستطيع أن يجـزم بـه     ابتكر اصطالح المجاز، فإن 
  .)مجازاً(ى المجاز ه سمأحد بدالئل صريحة، ولكنّ

  ـة، ويمكـن    - معروف   -تمام  أبو  الشاعر  إنهذا من كبار شـعراء العربي 
  :ول فيه له بيت يق،-  تقريباً-ي يأتي في المرتبة الثانية بعد المتنب] أن[

ــركَ  ــد ت ــيقيت لق ــها وحق تين كأس  
  

        ِمـن يقـيين ـبحوص جازم  كـالظن   
  .فأورد المجاز في مقابل الحقيقة  

 ولد سنة ثمانين ومائـة، فـورود هـذا المـصطلح علـى              )ه٢٣٢(تمام  أبو  
 إذ ذاك،  هذا المجاز بمعناه االصطالحي كان معروفاًل على أن يدلّممالسانه 

 يــضعون ممــن؛ ألن الــشعراء ليــسوا الــذي ابتكــرهو هــ :وال يمكــن أن يقــال
  .تمام عاش طائفة من القرن الثالثأبو المصطلحات، هذا في القرن الثاني، و

 بمعناه االصطالحي  نجد المجاز مشتهراًحتّىال نكاد نأتي إلى القرن الثالث 
د في سـاحات العلـم، وأذكـر      يقابل الحقيقة عند العلماء، فبحثوه وترد     هو  الذي  
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في جماعته واحد منهم رأساً كلّلكم ثالثة من العلماء الكبار الذين يعد ..  
 : بابـاً سـماه  )تأويـل المـشكل   ( : عرض فـي كتابـه     )ه٢٧٦( فابن قتيبة 

م أيضاً ن بالمجاز، ثم تكلّآن يطعن في القرم عم ثم تكلّ،)القول في المجاز(
 وابـن قتيبـة  يـراً  كثون على من نفى المجـاز وناقـشهم نقاشـاً   على الذين يرد ،  

ل رجل بوب للمجاز التبويب االصـطالحي المعـروف    يعد أو- في نظري  -
  .عند المجازيين

، له كتابات فـي المجـاز منتـشرة         )ه٢٥٥ (هنالك أيضاً شيخه الجاحظ     و
، والجـاحظ معـدود فـي طائفـة         )المجـاز  (:اه، فتناولـه وسـم    )الحيوان( :فـي 

  .رب منه إلى غيرهم وابن قتيبة إلى اللغويين أق..األدباء
 :الـدارمي فـي كتابـه   :  عرض للمجاز من أهل القرن الثالث  ممنكذلك  

 من ةه عرض للمجاز في صفحات متعدد؛ فإنّ)النقض على بشر المريسي(
  .معدود في علماء اإلسالمهو كتابه، و

م عن المجاز في  تكلّ)خلق أفعال العباد( : في كتابه)ه٢٥٦ (البخاري 
  .)ةالحقيق( :مقابل لفظ

 ..صطالحي فـي هـذه البيئـات المختلفـة        وهذا اإليراد للمجاز بمعناه اال    
 ه كان مشهوراً   على أنّ   يدلّ  وعلماء الشريعة  ثون،دباء، واللغويون، والمحد  اُأل

  ..ما في المنتصف األول منهسي ال،في القرن الثالث
  .)١(<...أما ما بعد هذا القرن الثالث

                                                        
لقاهـا  أ ،)المجاز في اللغـة والقـرآن    (:ستاذ عبد المحسن العسكر تحت عنوان     لألمحاضرة  ) ١(
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  از بمعناهإنكار ابن تيمية المج :ثانياً
ينكـر ابـن تيميـة      >:  فـي رسـالته حـول المجـاز        )١(يقول صالح الجبـرين   

 )ةالمـسود ( :ا ما جـاء فـي  ، وأم)اإليمان(: هغة بمعناه في كتاب المجاز في اللّ  
  غـة مـشتملة    اللّ: مسألة>: ة التقسيم إلى الحقيقة والمجاز بقوله     من إقرار بصح

، فهذا ليس <... لإلسفرايينياًفة خالعلى الحقيقة وكذا المجاز في قول الكافّ     
ة كتاب جمعـه   مجد الدين ابن تيمية، فالمسود    :ه، وهو ما لجد  وإنّ البن تيمية 

 واالبن والحفيد، فما كان يرمز  فاشترك فيه كالم الجدابن تيميةأحد تالمذة 
: فهذا يقصد به تقي الدين، وما كـان يرمـز لـه بقولـه             ،  <قال شيخنا >: له بقوله 

هـو  فهذا يقصد به شهاب الدين، وما لم يرمز لـه بـشيء ف         ،  < شيخنا قال والد >
  . مسألة تبدأ ليس فيها رمز فهي للجدمن كالم مجد الدين، فكلّ

علـى الـصحيح   هـو  ، فى مجازاً ما كان يسميقول بأنهو  فابن تيميةوأما  
 ثـم  ..ه لفظ مشترك اقترن بقرينـة   ه مجاز، ولكن يقال أنّ    عنده ال يطلق عليه أنّ    

ة إلى ما يختصّ   قسقسم القرينة الحالي ة، ثمة وحاليبالنوع م القرينة إلى لفظي 
 في هذه ابن تيمية بالشخص، وال شك أن هذا دليل على تناقض          وما يختصّ 

  ! حادث تقسيمهو المسألة، فتقسيمه هذا بالتحديد، 
                                                                                                                                   

  
   ـة         ه ٢/١٢/١٤٢٩د  بعد مغرب يوم األحبقاعة المقصورة بالرياض، قامـت بتنظيمهـا الجمعي

 alquran.org.sa:.العلمية السعودية للقرآن وعلومه
  . من علماء السعودية المعاصرين) ١(

  salehaljibreen.blogspot.com :ع موقعه على النتراج
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، فاصـطالح الجمهـور مـن بـاب         اً سـائغ  اًوإذا كان اصـطالحه اصـطالح     
 فقد وجد فيه الكثير مـن       ..ة البتّ  سائغاً  اصطالحه ليس اصطالحاً   أولى، ولكن 

  ...ه لم يفهم سبب التقسيم إلى حقيقة ومجازي اعتقادنا بأنّ يقوممااألخطاء، 
ة عن اللفظ المشترك الموضوع بقرينة لفظيـة      في المسود  ابن تيمية قال  

اللفظ في معنـى  إذا استعمل : فصل:  شيخنا ...>:  -يعني المجاز   هو  و -للنوع  
 لمـا بـه   اًكـان موضـوع  : ا أن يقـال ثم استعمل في غيره لعالقة مـشتركة، فإمـ       

لما به االمتياز، وامتيـاز األول عـن الثـاني لـم يـستفد مـن          أو  االشتراك فقط،   
ذلـك، فهـذا   نحـو   إضـافة و  أو   بـل بقرينـة تعريـف        ،نفس اللفظ المفرد فقط   

  ..تي يسمى بها غيرهيكون حقيقة فيها كما قلنا في أسماء اهللا ال
لمـا بـه   أو  لمـا بـه االشـتراك واالمتيـاز      اًبل كان موضـوع   : قالوإما أن ي  

ذلك، لكن إذا استعمل في نحو االمتياز فقط، كلفظ األسد والحمار والبحر و
 فإمـا أن  ،حالية، فإن كان بقرينة لفظيـة أو  فإما أن يكون بقرينة لفظية  ،الثاني

إبرة الذراع وإبـرة  : ما النوع فهذا كثير كما يقال    للشخص، فأ أو  يكون للنوع   
 :ذلك، فهـذا قـد قيـل   نحو القرن ورأس الذكر ورأس المال ورأس الدرب و   

 لهـذا المــضاف، لكــن  وضــع ثــاٍنهـو  إنّـه مجــازٌ، واألصـوب أنّــه حقيقــةٌ، و  
تركيـب،   على ذلـك المعنـى بـدون    لاألول وغيره، وإنّما كان يدهو  الموضوع  

  .)١(<...ى أصالً لم يوضع قبل ذلك لمعناً جديداًب صار وضعفإذا وضع المركّ
ولنـا وقفـةٌ مـع قولـه الـسابق ذكـره، فـالزم قولـه هنـا أن اللغـات             : أقول

                                                        
  .٣٨٧:المسودة )١(
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 :اصطالحية، وهذا ال شك في أنّه تناقضٌ مع ما قرره ابن تيمية نفسه في كتابه
ة من اهللا عـزّ     حيث إنّه انتصر للقول الذي يقول بأن اللغات توقيفي         )اإليمان(

ه هنـا يـشير إلـى أن     ولكنّ-القول الصحيح المأثور عن السلف     هو   و -وجلّ  
وإنّمـا  >: ، وذلك في قوله السابق ذكره    من األلفاظ ما كان وضعها اصطالحي     

 اًار وضـع كان يدلّ على ذلك المعنى بدون تركيب، فإذا وضع المركّـب صـ      
زم الذي ذكرتـه هنـا اآلن،       ، والال <...ى أصالً  لم يوضع قبل ذلك لمعن     اًجديد

إن تقـسيم األلفـاظ إلـى حقيقـة ومجـاز          : يثبت أيضاً بطالن قـول مـن يقـول        
  ل، أليس هذا ما قاله ابن تيمية؟تقسيم باط

ى أول،  ى أن من األلفاظ ما اسـتعمل لمعنـ        الذي يفهم من كالمه أنّه ير     
ابن األصلي، مع أنّه كـان مـن األحـرى بـ          ومنها ما استعمل في غير موضوعه       

فـي كالمـه    ) الوضـع (، فلفـظ    )وضع (: وال يقول  ،)استعمال (: أن يقول  تيمية
: أن اللغـات اصـطالحية، فقولنـا   : يفهم منه الـالزم الـذي ذكـرت لـك، وهـو        

وضـع  >: غيـر قولنـا  ، <استعمال اللفظ في غير ما وضع لـه علـى وجـه يـصح          >
لحـذّاق،  له مـن ا ، هذا الفرق لمن تأم<اللفظ في غير موضوعه الذي وضع له      

  .. في هذه المسألةابن تيميةيبين تناقض 
  :الحقيقة ثالثة أقسام: فإن جادل مجادلٌ وقال

  .وهي األصل:  الحقيقة اللغوية:القسم األول
مـا وضـعه أهـل      أو  ،  اًوهي ما وضع عرف   :  الحقيقة العرفية  :القسم الثاني 

  . فن لشيء ِمن مصطلحاتهمكلّ
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وهي ما استعمله الشرع كالصالة : ة المنقولة الحقيقة الشرعي:القسم الثالث 
لألقوال واألفعال المخصوصة، واإليمان للعقـد بالجنـان ونطـق باللـسان وعمـل            

  .ذلكنحو باألركان، و
 وضع الحقيقة العرفية، فإنّك ترى العرب اً يقصد بالوضع قطعوابن تيمية

رون المسمفي أصل اللغة فهي، <الدابة>: ى في بعض الحقائق، فمثالً قولنايغي 
س  للفـر  حقيقةاً هجرتها العرب وصارت عرف ما يدب على األرض، ثم     لكلّ

 ذات حافر، وهذا ذكره أهل األصول في كتبهم، وابـن تيميـة يقـصد                ولكلّ
  .بالوضع هنا الوضع العرفي

  : على هذا الكالم الباطل بأمرينيرد:  على هذا المجادلاًفنقول رد
 حقيقة : تقسيم اللفظ إلى:يؤمن أصالً بالتقسيم، وهو إن ابن تيمية ال :األول

   لغوية وعرفية وشرعية، فكيف يجادل عنه به؟:ومجاز، وتقسيم الحقيقة إلى
 لم يقل ابن تيمية أصالً في كالمه أنّه يقصد الحقيقة العرفية عنـد             :ثانياً

المنـا  ، وكاً حقيقيـ ثانيـاً  اًب الذي صار بتركيبـه وضـع  كالمه عن اللفظ المركّ 
أصالً عن المجاز وكونه استعمال اللفظ في غير موضوعه، فابن تيمية يقـول             

ال هو بأنّه ال يوجد استعمال اللفظ في غير موضوعه بل كلّ الكالم حقيقة، ف            
ه الـشرعية أصـالً، بـل يعتبـر اللفـظ كلّـ      أو اللغويـة  أو  يؤمن بالحقيقة العرفية    

  .هب إليها وقد توسع فيها أخرى لحقيقته التي ذحقيقة، وله تقسيمات
  ..، كالتشبيه واالستعارةاًفأهل اللغة يجعلون المجاز أنواع: ثم لنا وقفةٌ أخرى

أو  بــل أيــن يــذهب بــالمقلوب؟ فــأين يــذهب ابــن تيميــة باالســتعارة؟
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  الحذف واالختصار؟
 عند التركيب، فهذه األمور ال اًديد جاً هذه ال تنفع أن تكون وضعفكلّ

  .)١(<، فإن أنكرها فأين تذهب حقائقها؟ابن تيميةح تدخل ضمن اصطال
  كفر القائل بالمجاز عند ابن تيمية: ثالثاً

إن ابن تيمية لم يقل بـأن التقـسيم حـادثٌ        >: أيضاًيقول صالح الجبرين    
 لهـان األمـر    كان ذلك كذلك  لو  فحسب، ولم ينكر المجاز بمعناه فحسب، ف      

 ال اً رتّب على قولـه أمـور      ابن تيمية  ولكن  يناقش باألدلّة،  اً سائغ اًوصار خالف 
العـالم  أو ينبغي للمسلم المنصف أن يوافقه عليهـا فـضالً عـن طالـب العلـم              

ن صـحت عقيـدتهم،   الفقيه، فقد أهان شيخنا ابن تيميـة علمـاء اإلسـالم ممـ            
مبتـدع فـي   هـو   إن من قال بهذا التقـسيم ف  : فقال ؛ونزّل من مكانتهم بغير حق    

ر لمـا يقـول، بـل قـال بـأن مـن قـال              علم وبغير تصو   م بغير يتكلّ وأنّه   ،الشرع
  !بتقسيم األلفاظ إلى حقيقة ومجاز مخالف للعقل 

كـالم عـام فـي      : هماأحـد : ونحن نجيب بجـوابين   >: حيث إنّه قال بنصّه   
 فبتقدير أن يكـون   ..ما يختصّ بهذا الموضع   :  والثاني ..لفظ الحقيقِة والمجاز  

المطلق هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة      هو   ، ما اًهما مجاز أحد
 يعرف أن لفظ اإليمان إذا أطلق على ماذا حتّىكالهما حقيقة   أو  المقيد،  أو  

  ..يحمل؟
                                                        

مجلـس  : هذا الجزء يضم    م ٢٠١٠ديسمبر  =  ه ١٤٣٢م  ، محر ٢ -أرشيف منتدى األلوكة    ) ١(
  majles.alukah.netالعقيدة والقضايا، 
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تقـسيم األلفــاظ الدالّـة علــى معانيهـا إلــى حقيقـة ومجــاز،     : أوالًفيقـال  
قة والمجاز المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقي أو  وتقسيم داللتها   

رين، ولكـن  في الداللة، فإن هذا كله يقع فـي كـالم المتـأخّ    أو  في المدلول   
 حال فهذا التقسيم المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض األلفاظ، وبكلّ

 مـن  أحـد  بـه  ميـتكلّ  لـم  ،اصطالح حـادثٌ بعـد انقـضاء القـرون الثالثـة          هو  
 العلـم  فـي  المشهورين ألئمةا من أحد وال بإحسان لهم التابعين وال الصحابة
 أئمـة  بـه  متكلّـ  وال بـل  ،والـشافعي  حنيفة وأبي واألوزاعي والثوري كمالك

 مـن  لوأو ..ونحـوهم  العـالء  بـن  وعمر وأبي وسيبويه كالخليلنحو  وال اللغة
  .)١(<...المثنى بن معمر عبيدةأبو  <المجاز> بلفظ متكلّ هأنّ عرف

مام ابـن تيميـة فـي حـق األئمـة           ال شك في أن هذه كبيرةٌ من اإل       : أقول
األعالم الذين قالوا بهذا التقسيم من أصحابنا الحنابلة، الذين عرفـوا بحـسن             

 يعلى شـيخ المـذهب ومنقّحـه،        يالعقيدة وصفائها، كأمثال اإلمام القاضي أب     
واإلمام البحر العالّمة ابن قدامة المقدسي، وغيرهم من األئمة في المذاهب           

  . والمالكية ممن عرفوا بحسن العقيدةاألخرى كالشافعية
إن ابن تيمية لما ذكر الجواب الثاني : فإن جادل صاحبنا المجادل بقوله    

وقال ما قـال مـن أمـور أنـت اسـتعظمتها، فإنّـه ال يقـصد األئمـة المعـروفين                
يقـصد المبتدعـة فـي بـاب       هـو   المشهود لهم بحسن العقيـدة وصـفائها، بـل          

م مـن سـياقه الـصحيح يـشعرك بأنّـه كـان يقـصد         اإليمان، فاقتصاصك الكال  
                                                        

 .٨٧: ٧مجموع فتاوى ابن تيمية  ،٧٣: يماناإل )١(



 ٢٤٥.................................التجسيميف  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

أولئك األئمة الفحول، واألمر ليس كذلك، يـدلّ علـى هـذا بدايـة الكـالم،                
كالم عام : أحدهما: ونحن نجيب بجوابين>حين قال بنصّه قبل ذكر الجوابين

يـصرح  هـو  ، ف<...ما يختصّ بهذا الموضع:  والثاني.في لفظ الحقيقة والمجاز  
مخـتصٌّ بهـذا   هـو   إنّمـا  -الـذي أنـت اسـتعظمته    هـو   و- الثاني   بأن الجواب 
  ..موضع الرد على المرجئة والجهميةهو الموضع، و

  عاء العـصمِة بعيِنـه   هو  هذا  :  على جهل هذا المجادل    اًفنقول نحن رداد !
  ال خفاء فيـه،     واضح جلي  والتحريف والتلفيق على األئمة، فكالم ابن تيمية      

 ولـم يوجـه ذلـك لطائفـة     ، من قال بالتقـسيم   في كلّ  ني عام فظاهر جوابه الثا  
هـو   ال تعـرف مـا   ن ظاهر جوابه العمـوم فأنـت جويهـل       معينة، فإن أنكرت أ   

  .الظاهر من الباطن
كـالم  : أحـدهما : ونحن نجيـب بجـوابين   >: وأما كالمه في البداية بقوله    

هـو  ، ف<...لموضـع مـا يخـتصّ بهـذا ا    :  والثاني ..عام في لفظ الحقيقة والمجاز    
د علـى المرجئـة      وليس موضع الـر    موضع التقسيم، : <الموضع>: يقصد بقوله 

كالم عام  : أحدهما>:  قد قال بنصّه   بن تيمية والجهمية، وهذا ظاهر واضح، فا    
  ؟)في لفظ(فماذا يقصد بقوله ، <...في لفظ الحقيقة والمجاز

ذلك أنّـه نـاقش   ال شك أنّه يقصد بذلك لفظ االصطالح، والدليل على        
مـا يخـتصّ   : والثـاني >:  وأما قوله.الجواب األول كون االصطالح حادث في  

يقصد موضع التقسيم، والدليل على ذلك أنّه ناقش في هو ف، <...بهذا الموضع
اصطالح باطلٌ أم صحيح فـي  هو  الجواب الثاني حكم هذا االصطالح وهل       

ة بالردمعناه ولم يتعره عامنّ على أل فد،ض للجهمي.  
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لجـواب  ، وا اً كان في لفظ االصطالح وكونـه حادثـ        الجواب األول : إذاً
ة على أنّه يقـصد   أم غير صالح، وال دليل البتّ     اًالثاني في حكمه وكونه صالح    

 مـدع  ، لألعـذار متقعر مختلـق هو  ومن حملها على هذا ف     الجهمية والمرجئة، 
  .للعصمة والعياذ باهللا من هذا

  سلّمنا جدالًلو ثم    ـة، فـإنالجواب الثاني قد قصد بـه الجهمي وتنزّالً أن 
 في خدمة هذا الدين، وابن تيمية يسمي     أعالم لهم جهود   من األشاعرة أئمة  

 ومـن األشـاعرة كمـا قلنـا      ومن استقرأ كالمه يعرف هـذا، ،األشاعرة جهمية 
  أعالم، صالحهم وتقواهم وعلمهم يمنع من انتقاصهم فضالً عن سبهم،أئمة

  .)١(<...تيميةهم ما قاله شيخنا ابن فال ينبغي أن يقال في حقّ
  علماء أهل السنّة على ثبوت المجازجمهور اتفاق : رابعاً

في كثير من  على ثبوت المجاز في اللغة والشرع  علماء أهل السنّة     دأكّ
: ه فـي كتابـ  )٢(عبد العظيم المطعني    الدكتورها  جملة من جمع  ، وقد   كلماتهم

 بـذكر    هنـا  نكتفـي و،  ) في اللغة والقرآن بين اإلجـازة والمنـع        المجاز(
  :لالختصار أسماء هؤالء

سـيبويه   ،)ه١٧٩(نس أمالك بن  ،)ه١٥٠(حنيفة النعمان بن ثابت     أبو   *
                                                        

 majles.alukah.net ١٤٣٢ محرم ٢أرشيف مجلس العقيدة والقضايا، ) ١(

ون ؤأستاذ البالغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة األزهـر، وعـضوالمجلس األعلـى للـش           ) ٢(
ـة، واإلسـالم فـي           : ة بمصر، له  اإلسالمينّة النبويالجامع في دفع الشبهات المثارة حول الـس

  . مواجهة االيديولوجيات المعاصرة، وبحوث في بالغة القرآن والمجاز في القرآن
 . عبد العظيم المطعني في عيون معاصريه:للمزيد راجع كتاب
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عبيدة معمر أبو  ،)ه٢٠٧(اءالفر ،)ه٢٠٤(محمد بن ادريس الشافعي  ،)ه١٨٠(
، )ه٢٤١(حمـد بـن حنبـل    أ ،)ه٢١٥(األخفش األوسـط   ،)ه٢٠٨(بن المثنّى  ا

 ،)ه٢٩٦(ابن المعتـز  ،  )ه٢٧٦(ابن قتيبة   ،  )ه٢٤٣( المحاسبي   أسدالحارث بن   
 ي عبد العزيز الجرجان   علي بن ،  )ه٣٣٨(اس   النح ،)ه٣١٠ (يابن جرير الطبر  

، )ه٣٩٢(ي  الفتح عثمـان بـن جنّـ      أبو  ،  )ه٣٧٠( اصالجصّ،  )ه٣٩٢أو   ه٣٦٦(
عبـد القـاهر الجرجـاني     ،)ه٤٥٦( يبن حـزم الظـاهر    ا ،)ه٣٩٥( بن فارس    أحمد

، )ه٦٢٦ (ياكالـسكّ  ،)ه٥٣٨( يالزمخـشر ،  )ه٥٠٥ ( يحامد الغزال أبو   ،)ه٤٧١(
 ،)ه٨٥٢(ابـن حجـر العـسقالني       ،  )ه٧٣٩ (يالخطيـب القزوينـ   ،  )ه٦٧٦(النووي  
  .)ه١٣٥٦ (يمصطفى صادق الرافع، )ه٩١١ (يالسيوط

  


 

الحيـاة،   : ـتنقسم الصفات الذاتية إلى ما يثبت من خالل العقل المستقل ك          
الوجـه، والـصورة، واليـد،       :ـ  وما ال يدركه العقل ك    ،  والوجود، والعلم، والقدرة  

جل، والقَواألصابع، والجة  الصفاتن مم وغيرهادنب، والرالخبري.. 

معـاني  فهم  ن من   نتمكّ القرآنية التي في ضوئها      قواعدول وال ومن األص 
 على ، على المحكمالمتشابهعرض  مسألة : هي؛الصفات الخبرية ومصاديقها

  ..كون هذه الصفات واردة في اآليات المتشابهةأساس 
 فتبقى على ظاهرها وال تحتاج إلى شـيء،  ،ن اآلية إذا كانت محكمة إف

 مـن إرجاعهـا إلـى المحكمـات،     ال بـد ها وإذا كانت متشابهة فمن أجل فهم  
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ومن اتّبع المتشابهات دون إرجاعها إلى المحكمات كان هدفه ابتغاء الفتنة،        
ِالـذيهـو {: قال تعـالى  ؛ كما   ووقع في الزيغ   َأنـزل َّ َ ْ َعليـك َ ْ َ َالكتـاب َ َ ِ ُمنْـه ْ ٌآيـات ِ َ َ 

ٌحمكامت ْ َُ َّهن َ ُّأم ُ ِالكتاب ُ َ ِ ُوأخر ْ َ ُ ٌمتشاهبات َ َ ُِ َ َّفأم َ َ َالذين اَ ِ ْقلوهبم ِيف َّ ِ ِ ُ ٌزيغ ُ ْ َفيتبعون َ َُ َِ َتشابه َما َّ َ َ َ 

ُمنْه َابتغاء ِ َ ِ ِالفتنَة ْ ِْ َوابتغاء ْ َ ِ ْ ِتأويله َ ِ ِ ْ َوما َ ُيعلم َ َ ْ ُتأويله َ َ ِ ْ َوالراسخون اهللاَُّّ إال َ ُ ِ َّ ِالعلم ِيف َ ْ َيقولون ِْ ُُ َ 

َآمنَّا ِبه َ ٌّكل ِ ْمن ُ ِعنْد ِ ِّربنَا ِ َوما َ َّيذك َ َّ ُأول ّإال ُرَ ِاأللبابوُ َ ْ َْ{)١(. 

على كون جميع آيـات الـصفات       ابن تيمية  تأكيدهو   واألمر المهم هنا  
واإليمان بها كما ورد في   من حملها على الظاهرال بدأنّه و ،الخبرية محكمة

 عـدم  إلـى   مـضافاً  ،عاه واحـداً علـى مـد       يذكر لنا دلـيالً    أن دون   ،)٢(ظاهرها  
 حكم العقل المستقل في التمييز بين الصفات المحكمة   عباتّاالتزامه بضابطة   

 ..النقص والحدوث إلى اهللا تعالىأو ،  كالمنع من نسبة الجهل؛والمتشابهة

ها صـفة   ابن تيمية وفقـاً لمبنـاه يعـد     أنأخذنا مثال الجسمانية، نرى     لو  ف
نحـو   و، والجهـة ، والحيـز ،كمال هللا تعالى، فيثبت لوازمها مـن قبيـل المكـان    

     اهللا سـبحانه وتعـالى لـه    :هاذلك، ولذلك يصل إلى تلك النتيجة التي مفاد أن 
 خلق >:  الكالم في ذلك عند دراسة حديث تفصيلسيأتي   و ..ةصورة اإلنساني

  .<اهللا آدم على صورة الرحمن
 بظـواهر النـصوص وعـدم    في األخذ ابن تيمية بشأن رأيزهرة أبو  قال  

                                                        
 .٧: آل عمران سورة )١(
موية الكبرى، الرسالة الحاديـة عـشرة مـن مجمـوع الرسـائل      العقيدة الح :راجع كالمه في  ) ٢(

العقيــدة الواســطية، الرســالة التاســعة، مــن مجمــوع الرســائل   ،٤٢٩: الكبــرى البــن تيميــة
 .٢٠٣،٢٩٧،٢٠٩: ١مجموعة الرسائل والمسائل ،٣٩٨: الكبرى
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 وجهة أساس تيمية في الموضوع على  ويخوض ابن...>: صرفها عن ظاهرها
خذوا بظواهرها في الجملة أفوا بل  لم يتوقّهمأنّ : وهو، السلف رأينظره في   

 ابـن تيميـة بـال شـك         نإ و ،... الكيفية زيغ  باعتّا نإ و غير باحثين عن الكيفية،   
ات المتـشابهات علـى     الصحابة يحملون معـاني اآليـ      أن - كما ترى  - يختار

  .)١(<اإللهيةلون عن حقيقة الذات ألون عن كيفها، كما ال يسأسظاهرها وال ي
  

                                                        
 .٢٣٦: آراؤه وفقهه.. حياته وعصره..ابن تيمية )١(
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 الـصفات    آيـات  علماء أهـل الـسنّة رأي ابـن تيميـة فـي           كثير من   أنكر  
ومـن الـشواهد    ات،  رأي اإلمامية في كونهـا مـن المتـشابه         ووافقوا   ،الخبرية

 :لكعلى ذوالمؤيدات 
: <وكلتـــا يديـــه يمـــين>:  بـــشأن عبـــارة)١()ه٥٧٨( لقرطبـــياقـــال  -١

وكذلك قال في حديٍث آخر والقصور في حقّه تعالى، وكـذلك كـلّ مـا     ...>
ة مما يدل على الجوارح واألعضاء، أطلق على اهللا تعالى أي الصفات الخبري

  يلـزم مـن ظـاهره   ممـا كاألعين، واأليدي، والجنب، واإلصـبع، وغيـر ذلـك       
التجسيم الذي تدلُّ العقولُ بأوائلها على استحالته، فهي كلّها متأولة في حقّه؛ 

 .)٢(<الستحالة حملها على ظواهرها
 يتبعونـه ويجمعونـه طلبـاً       ...>:  بالمتـشابهات  األخـذ  فـي    أيـضاً وقال   -٢

، كمــا فعلتــه الزنادقــة، والقرامطــة  للعــوامتــشكيك فــي القــرآن، وإضــالالًلل
طلباً العتقاد ظواهر المتشابه كما فعلتـه المجـسمة،         أو  رآن،  الطاعنون في الق  

 حتّـى الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسنّة مما يوهم ظـاهره الجـسمانية،    
 مجسم وصـورةٌ مـصورة ذات وجـه، وعـين،        ماعتقدوا أن الباري تعالى جس    

مـذهب   وقد عـرف أن   ،...ويد، وجنب، ورجل، وإصبع، تعالى اهللا عن ذلك       
                                                        

 .ير المشهورهو غير صاحب كتاب التفس )١(
 .٣٧: ٣شكل من تلخيص كتاب مسلم أُالمفهم لما ) ٢(
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 .)١(<السلف ترك التعرض لتأويالتها مع قطعهم باستحالة ظواهرها
أن لـو   المتـشابه ال يخ ا متبعـو  :العبـاس أبـو   قـال شـيخنا     >: أيضاًوقال   -٣

  .)٢(<طلباً العتقاد ظواهر المتشابهأو  ،يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك
أجود مـا قيـل    وأما معنى المحكم فـ ...>: )ه٧١٦(قال ابن سعيد الطوفي   - ٤

 والمتـشابه مقابلـه،     ،...المتّضح المعنـى كالنـصوص والظـواهر      : أن المحكم : فيه
لظهور أو  ،...غير المتّضح المعنى، فتشتبه بعض محتمالته ببعض لالشتراك: وهو

ٰويبقـى{نحـو    تشبيٍه في صفات اهللا تعـالى، كآيـات الـصفات وأخبارهـا،            َ ْ َ ُوجـه َ ْ َ 

َبك َر ْخلق َِملا{، و)٣(}ِّ َ َّبيدي ُتَ ََ ْبل{، و)٤(}ِ ُيداه َ ِمبسوطتان ََ َ َ ُ يد اهللا مألى ال > ،<)٥(}َْ
يظهـر لهـم فــي الـصورة التــي    >، و<فيــضع الجبـار قدمــه >، و<تغيـضها النفقـة  

كثيـر  هـو    ممـا ذلك  نحو  ، و <خلق اهللا آدم على صورة الرحمن     >، و <يعرفونها
 ، فلـذلك قـال قـوم   المراد منه على النـاس   ألن هذا اشتبه ؛في الكتاب والسنّة  

    هوا، وفـرموا وشبفـوا، فعطّلـوا،             بظاهره، فجسلوا وحرمـن التـشبيه فتـأو قـوم 
 .)٦(<...وتوسط قوم فسلَّموا وأمروه كما جاء

ــي -٥ ــال العين ــاب    >: )ه٨٥٥( ق ــن ب ــذا م ــل، وه ــاب التفع ــي ب ــزّل ف يتن
                                                        

 .٦٩٧: ٦  المصدر السابق)١(
 .٢٢: ٥حكام القرآن الجامع أل) ٢(
 .٢٧: سورة الرحمن) ٣(
 .٧٥: سورة ص) ٤(
 .٦٤: سورة المائدة) ٥(
 .٤٣: ٢شرح مختصر الروضة ) ٦(
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زول ملـك  المتشابهات، واألمر فيها قد علـم، إمـا التفـويض وإمـا التأويـل بنـ       
 فعلى هذا األساس وأمثاله، ولـيس فـي هـذا البـاب     ،...الرحمة، ومن القائلين 

 التسليم والتفويض إلى ما أراد اهللا من ذلـك، فـإن األخـذ بظـاهره       إالّوأمثاله  
 .)١(<يؤدي إلى التجسيم

َيـوم{: في ذيل قوله تعـالى    ) ه٤٨٩( قال السمعاني  -٦ ْ ُنقـول َ ُ َجلهـنَّم َ ََ ِهـل ِ َ 

ْامتأل َ َ ُوتقول ِتْ ُ َ ْهل َ ٍمزيد ِمن َ ِ ال تـزال  : إشـارة إلـى الروايـة     وهـذا الخبـر   >: )٢(}َّ
يؤيد القول الثاني،  ،... يضع الجبار فيها قدمه حتّى هل من مزيد     :جهنّم تقول 

 .)٣(<...والخبر من المتشابه

 ذهب شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد أن الصفات الذاتية - ٧
: وقيـل  ،مـن المتـشابه  هـو   ) رجلـه ( و )مـه قد(>: ؛ إذ قـال   شابهاتالخبرية من المت  

 أن كمـا  خلقـه،  شـرار  مـن  لهـا  مهمقـد  بالذين: دموالقَ بالجماعة، الرجل تأويل
 .)٤(<... ةالجنّ إلى مهقد المسلمين

إن الكالم في تأويل المتشابه له اتّصالٌ وثيق بالكالم فـي    : زهرةأبو  قال  
                                                        

 .٢٩١: ٧عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )١(
 .٣٠ :قسورة ) ٢(
 .٢٤٥: ٥تفسير القرآن ) ٣(
  . ٧٧١٨: ، ذيل حديث رقم١٥٢: ١٣مسند أحمد بن حنبل) ٤(

اسـتدراك وتعقيـب علـى الـشيخ      ( :وألجل ما قاله األرنؤوط كتبوا كتاباً للرد عليه بعنوان        
خالد بن عبد الرحمن : ، تأليف)شعيب األرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات   

 . عبد العزيز بن باز:بن حمد الشايع، وبتعليقا
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ــ ــة، ف الكالم فــي أحــدهما يالزمــه الكــالم فــي اآلخــر،  الــصفات والوحداني
 قـد وردت فـي القـرآن    )متشابه(أن كلمـة  هو  واألساس في هذا الموضوع     

 وأن جمهــور المفــسرين علــى أن ،...الكــريم فــي مقابــل آيــات محكمــات
اآليات المتشابهات في كتابه الكريم هي اآليات المتعلّقة بالصفات واألفعال    

  .)١(<...تعالىالمضافة إليه سبحانه و
 وننتهي من هذا إلى أن ابن تيمية يرى األلفاظ في اليـد            ...>: وقال أيضاً 

إن هـذه  :  وهنا نقف وقفة،...والنزول والقدم والوجه واالستواء على ظاهرها     
األلفاظ وضعت في أصل معناها لهذه المعاني الحسية، وال تطلق علـى وجـه     

 ، سواٌء أكان معلوماً أم مجهوالً،غيرهاالحقيقة على سواها، وإذا أُطلقت على 
 .)٢(<فإنها قد استعملت في غير معناها

 . بعينـه  التجـسيم هو  هذا  :  نقول ..حقيقةًها استعملت   نّأ: لحرانيإن قال ا  ف
وال يوجد أمامه  ،المطلوبهو وإن قال مجازاً، فإذن ليس على الظاهر، وهذا 

ال مـستعملة فـي ظواهرهـا، بـل     نها ال تكون بحاٍل من األحو     أ إذ   ؛خيار ثالث 
وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد فر  تكون مؤولة إذا لم يحملها على الحقيقة،  

من التأويل ليقع في تأويٍل آخر، وفر من التفسير المجازي ليقـع فـي تفـسيٍر                
زهرة على ابن تيمية بأنّه يحمل الصفات       أبو  ولذلك استشكل    مجازي آخر، 

أي ابـن   [ جسم ال كاألجسام، ولكنّـه    : ى حقائقها ويقول  الخبرية هللا تعالى عل   
                                                        

 .٢٣٦: آراؤه وفقهه.. حياته وعصره..ابن تيمية )١(
 .٢٣٣:  المصدر السابق)٢(
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يعترض علـى أُولئـك الـذين يـذكرون مـالذّ الجنّـة ويـصفونها علـى                  ]تيمية
  .. ليس المراد حقائق الجنةّ، بل هي استعماالت مجازية:يقولوحقيقتها، 
وفي الوقت الذي يغضب فيه الغضب الشديد، ويستنكر         ...>: زهرةأبو   قال

كار الشديد في من يحمل هذه األلفاظ ويرجعها إلى محكماتها في           ذلك االستن 
  .)١(<نراه يعتبر كلّ األسماء الواردة في نعيم الجنةّ مجازية ،الصفات الخبرية

                                                        
 .٢٣٣:  المصدر السابق)١(
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 أهـل الـسنّة وعلمـائهم فـي         أئمـة  عند   التأويلال يمكن حصر نصوص     
 بعـض مـن     أسـماء  فلهذا نكتفـي بـذكر       ،المختصر عن بحثنا     فضالً داتمجلّ

  : وهم؛)١( واستعمله التأويلثبت أ
حمد بـن حنبـل     أ، و )ه١٧٩(مالك بن انس    و ،)ه١٦١(سفيان الثوري   * 

ــاري ، )ه٢٤١( ــري ، )ه٢٥٦(والبخ ــوي )ه٣١٠(والطب ــن  ،)ه٣١٧(، والبغ واب
 ،)ه٤٥٨(بكر البيهقي   أبو  و ،)ه٣٥٤(وابن حبان    ،)ه٣١٩(المنذر النيسابوري   

وابـن الجـوزي الحنبلـي     ،  )ه٥٣٨(والزمخشري  ،  )ه٥٠٥(حامد الغزالي   أبو  و
، )ه٦٧٦(والنــووي ، )ه٦٧١(والقرطبــي  ،)ه٦٠٦(والفخــر الــرازي ، )ه٥٩٧(

 ،)ه٧٣٣(ماعـة   وبدر الدين بـن ج    ،  )ه٦٩١وأ ه٦٨٥(وناصر الدين البيضاوي    
ــو و، )ه٧٣٩(والخطيــب القزوينــي  ــسيأب ــ، )ه٧٤٥(حيــان األندل ر وإبــن كثي

  .)٢()ه٩١١(، والسيوطي )ه٨٥٢(، وابن حجر العسقالني )ه٧٧٤(

                                                        
  :ويل ونصوصه عند علماء أهل السنّة راجعألالطالع على كتب الت) ١(
  ketabpedia.com/search/bookname/ تأويل /
 . منصور محمد بن محمد السمرقندييبأ: لمؤلفه تأويالت أهل السنّة: للمزيد راجع) ٢(
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ة حديثأو؛ قائالً<الدهرهو إن اهللا >: ل ابن تيمي :<م عاقل أن اهللا ال يتوه
مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب األعراض :  الزمانالزمان، فإنهو 

لقائمة بغيرها كالحركة والسكون والـسواد والبيـاض، وال يقـول           والصفات ا 
 والصفات المفتقرة إلى الجواهر األعراضمن باب هو  خالق العالم  إن:عاقل

 محـل تقـوم بـه،    إلـى  مفتقـرة  ي األعراض التقوم بنفسها بل ه  فإن ؛واألعيان
ى ما بـه    محتاج إل هو   ف ،يوجد بنفسه بل بذلك الغير     إلى ما يغايره ال    والمفتقر

 بنفـسه وأن  ي ثـم أن يـستغن   ،الخـالق هـو    نفسه من غيـره، فكيـف يكـون          يف
   وهذه صفة الخالق سبحانه؟ ،ليه ماسواهإيحتاج 

 ل، وأهل اإللحـاد القـائلون بالوحـدة   م أنّفكيف يتوهأو  ه من النوع األو
 األعـراض ه مـن جـنس      نّـ أالزمـان وال    هـو   ه  نّإ :تحاد اليقولون االأو  الحلول  

 فليس  .. مجموع العالم  في حالّأو  مجموع العالم   هو   : بل يقولون  ،والصفات
 ،ب الليل والنهاره سبحانه مقلّن فيه أنّلم يكن قد بيلو  الحديث شبهة لهم في

  ؟ يقلب الليل والنهاراألمره بيده  نفس الحديث أنّيفكيف وف
 أحمـد  ألصـحاب  الحـديث قـوالن معروفـان        في فللناس   ،ن هذا  تبي إذا
 هذا الحديث خرج نإ : عبيد وأكثر العلماءيقول أبهو  و،حدهما أ؛وغيرهم

  ـة ومـن أشـبههم           الكالم فيه لردهم إذا أصـابتهم   فـإنّ ، مـا يقولـه أهـل الجاهلي
قبح :  يقول أحدهم؛ون الدهر والزمان   أخذوا يسب  ،منعوا أغراضهم أو  مصيبة  
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ا وكـذا،   جـرى فيـه كـذ   الـذي ت شملنا، ولعن اهللا الزمان  شتّالذياهللا الدهر  
 من  ابن آدم يسبأن: ، والتقدير... ماجرى من كالم الشعراء وأمثالهموكثيراً

 الفاعـل، وإن     الـدهر فمقـصوده سـب       وأنا فعلتها، فإذا سب    األمورفعل هذه   
  ...اهللا وحدههو ما الفاعل  وإنّ،فعل له ال  الدهر فالدهرإلىأضاف الفعل 
 :معه من أهل الحديث والصوفية قول نعيم بن حماد وطائفة   ،الثانيوالقول  

 ذلـك بعـض   فـي  ورووا ..األزلـي  ومعنـاه القـديم   ، الدهر من أسماء اهللا تعالى نإ
هـو   ألن اهللا سـبحانه      ؛ وهـذا المعنـى صـحيح      ..ديهار ديهور يا  دهر يا  يا: األدعية

مـا   إنّ، فهذا المعنـى صـحيح  ،يءاآلخر ليس بعده ش  هو   و ،يءاألول ليس قبله ش   
 علـم  ممـا هـو  فقـد أجمـع المـسلمون و    .. حال بكلّ ى دهراً ه يسم  كون فيالنزاع  

  مـا  أو  الزمـان   هـو     الـذي  الـدهر هـو    اهللا سبحانه وتعالى ليس      بالعقل الصريح أن
الليــل هـو   الـذي  الزمـان  فقـون علـى أن   النـاس متّ  فـإن ، مجـرى الزمـان  ييجـر 

  .)١(<والنهار
م ال يتـوه >: ؛ إذ قـال هذا تأويل واضـح وصـريح مـن ابـن تيميـة        :أقول

 اهو  و -فقد أجمع المسلمون    >: أيضاًوقال  ،  <الزمانهو   اهللا   عاقل أنعلـم   مم 
 مع ،<الزمانهو   الذيالدهرهو  اهللا سبحانه وتعالى ليس أن -بالعقل الصريح 

ة صرف المعنى عـن ظـاهره    <الدهرهو   اهللا   إن>:  لفظ الحديث  أنوابن تيمي ،
  .في تفسيره لهذا الحديث

                                                        
 .٤٩٢: ٢مجموع الفتاوى ) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٢٥٨  ١ج/ ّ

 

ة  سي وال أرضسمائي ال وسعنيما >: ن الحديث القدسيعئل ابن تيمي، 
  ..< المؤمنعبدي قلب وسعنيولكن 

 اإلسرائليات لـيس لـه إسـناد معـروف عـن         فيهذا ما ذكروه    >: فأجاب
ومـا   ،ومعرفتي محبتي وسع قلبه    : ومعناه ،)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبي 

 القلب بيت اإليمان باهللا     فإن ،األول هذا من جنس     ، القلب بيت الرب   :يروى
  .)١(<تعالى ومعرفته ومحبته

  

ّ أتباع ابن تيمية التزامـه بالنـصوص الظـاهرة يف إثبـات ّكيف يفرس *
 لنصوص النافية هلا؟اتركه  و؛ّاجلسامنية

ّهل يمتلك ابن تيمية أدل*   ّجاز يف اللغة العربية؟ملاة قاطعة عىل نفيه ّ

له اآلخـرون ّ عىل األخذ بالظاهر فيام يؤوّ احلراينوجه إرصارهو ما * 

ّ أهل السنة؟معالأمن  ُ 

ّدليل ابـن تيميـة عـىل كـون اآليـات التـي يـستدل هبـا مـن هو ما  *
                                                        

   .١٢٢: ١٨  المصدر السابق)١(
 .٢١٧: نقد الخطاب السلفي: وللمزيد راجع



 ٢٥٩.................................التجسيميف  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 ال من املتشاهبات؟، املحكامت

 ّتيمية؟املتشاهبة عند ابن عن املعيار يف متييز النصوص املحكمة هو ما  *

ّ أن نطلق عىل ابن تيمية بأنـ والعثيمنياأللباينهل يرتيض  * ل ّ معطـ:هّ

 ّ مرات عديدةّألنه خرج عن منهجه ؛وعىل غري ما كان عليه السلفف، ّوحمر

 ل بعض اآليات؟ّوأو

  

 

 
ّعـدم نفـي اجلـسامنية إىل أو سيم ّكيف ينسب ابن تيمية القول بالتج *

ّ وقد ورد يف كثري من كتب علامء أهـل الـسنة و،مجاهري أهل اإلسالم أتبـاع ُ

 ؟عن ذلكسبحانه  الترصيح بتنزيه اهللا ^مذهب أهل البيت

 المرضية في تنزيه اهللا عن      األقوال( : رسـالة  ذكر يونس العامري في   
لـم   ؛مي نفـي التجـس  فـي كلمـات كثيـرة لعلمـاء الفـريقين       )الجسم والكيفية 

: الع عليها من خالل زيـارة مكتبـة موقـع          االطّ ميمكنك و ،نذكرها لالختصار 
  .)١(< الشيعة ألهل السنّةأسئلةموسوعة >



                                                        
  .alsoal.com/books :راجع) ١(





 

  

 

سـعيد عثمـان بـن      أبـو    مـا قالـه       نصّ )الموافقة( : في  ابن تيمية  كرر -١
 فهـذا  ...>: إذ قال؛  عليه بكلمة له دون أن يرد   مؤيداً ؛)ه٢٨٠(سعيد الدارمي   

ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل  ،ه وما أشبهه شواهد ودالئل على الحدكلّ
  .)١(<اهللا، وجحد آيات اهللا

  علـى الفخـر الـرازي      عنـد رده   )بيان تلبـيس الجهميـة    ( قال فـي   -٢
 ،ول أنت في معنى الجـسم      والنهاية الذي تقـ   ا وصفه بالحد   وأم ...>: )ه٦٠٦(

هـو  منهم من يثبت ذلك، كما : فهم فيه كسائر أهل اإلثبات على ثالثة أقوال   
  .)٢(<...المنقول عن السلف واألئمة

 هللا في  وهذا المحفوظ عن السلف واألئمة من إثبات حد      ...>: وقال -٣
  .)٣(<...نفسه

 قـال  >: فقـال ؛د لمعتقـده ونقل كلمات سـلفه مـن بـاب ذكـر المؤيـ            -٤
 ألحد يجوز وال، غيره أحد يعلمه ال حد تعالى وهللا: الدارمي سعيد بن عثمان

                                                        
  .٥٨: ٢ تعارض العقل والنقل ءدر) ١(
 .٥٢: ١بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
 .١٦٣: ٢  المصدر السابق)٣(
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أن ميتوه نؤمن ولكن،  نفسه في غاية هلحد اهللا إلـى  ذلك علم ونكل بالحد. 
 ،...اثنـان  انحـد  فهـذان ،  سـماواته  فـوق  عرشه علىهو  و،  حد أيضاً ولمكانه

 ،اهللا بتنزيل كفر فقد به يعترف لم نوم،  الحد على ودالئل شواهد هكلّ فهذا
  .)١(اهللا آيات وجحد
؟ ربنـا  يعـرف  بـم : ])ه١٨١( [المبـارك  بن اهللا عبد سئل>: وقال أيضاً  -٥

  .)٢(<بحد: قال؟ بحد: قيل ..خلقه من بائن عرشه على هبأنّ: قال
 يبـاين  ال لـه  حد ال وما ،حد له ليس: يقولون كانوا الجهمية>: وقال -٦
 أميـر  سألوا افلم،  للحد مستلزم ذلك ألن ؛العالم فوق يكون وال،  وقاتالمخل

 ؟ نعرفه بماذا: المبارك بن اهللا عبد شيء كلّ في المؤمنين

 الذي ذلك الزم فذكروا،  خلقه من بائن عرشه على سماواته فوق هبأنّ: قال
 ومباينته ،العرش فوق موجود :هو الذي ملزومه ينفون له وبنفيهم ،الجهمية تنفيه

 قــول  بين ما عرف من كلّ يفهمه وهذا .بحد: قال؟  بحد: له فقالوا ..للمخلوقات
  .)٣(الفرق من المالحـدة الجهمية وبين والجماعة أهل السنّة المؤمنين

 كانوا الذين مثل الجهمية بحال خبرأ السلف من كان من ثم>: قالو -٧
 كانوا همفإنّ ؟ذاك إذ وخراسان اقبالعر الذين واألئمة السلف من يباشرونهم

، نفـوه  مـا  بنقـيض  مـون يتكلّ قد فإنهم،   لهم لمجاورتهم أمرهم بحقيقة أخبر
                                                        

 .١٥٨: ٢  المصدر السابق)١(
 .٤٧٢: ١  المصدر السابق)٢(
 .٤٤٣: ١ المصدر السابق) ٣(
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 باإلمامة المشاهير فان، الحد لفظ مثل، اللفظ إطالق عن بعضهم فيتوقّ وقد
 ..المبارك ابن ىوسم ،عنهم سعيد بن عثمان ذكره كما ،أثبتوه السنّة في

 )الكالم ذم( :كتـاب  في الهروي األنصاري إسماعيلو  أب اإلسالم شيخ وذكر
 فـي  وإسـحاق  أحمد صاحب الكرماني إسماعيل بن حرب ذكره ما بإسناده
 فـي  تقـول  مـا : إبـراهيم  بـن  إلسحـاق قلت: قال ..غيرهما وعن عنهما مسائلة

ُيكون َما{ قوله ُ ٰنجوى ِمن َ َ ْ ٍثالثة َّ َ َ  أقـرب هـو    كنـت  مـا  حيث :قال ،... اآلية )١(}َ
 العـرش  علـى : إلسـحاق  قلـت  ..خلقـه  مـن  بـائن هو  و،  الوريد حبل من يكإل

نعم: قال؟  بحد مـن  بـائن  عرشه علىهو   :قال ؛المبارك ابن عن وذكره،  بحد 
  .)٢(<...خلقه

                                                        
 .٧: سورة المجادلة) ١(
 .١٦٠: ٢ الجهمية تلبيس بيان) ٢(
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 لة الحـد أستباعه الهروب من بعض المحذورات فـي مـ        أحاول ابن تيمية و   
لة بـالنفي  أ لهـذه المـس   الكتـاب والـسنّة   قتطـر  عـدم    عينمد ،األمرف في   بالتوقّ

، كمـا  )ه١٨١( بدأ على يد عبد اهللا بن المبـارك     الكالم فيها ن  إ :قالوا ف ؛واإلثبات
 وبأنّـه قاعـد وجـالس علـى         إثبات الحد (: في كتابه ) ه٦٦٥( الدشتيقال  

 : هـو  - كمـا يـذكر أهـل الـسنّة       -  هللا تعالى    حدأول من صرح بإثبات ال    >: )عرشه
 .)١(<جماع أهل السنّة من بعده على ذلكإعبد اهللا بن المبارك، ثم تتابع 

ومن الذين قالوا بأن المسألة لم تكن مطروحة ال فـي الكتـاب وال فـي           
شـرح العقيـدة    ( :العثيمـين فـي كتابـه     محمد بـن صـالح      الشيخ   :هو ،السنّة

د فـي الكتـاب    من األلفاظ التي لم تِروكلمة الحد، ...>:  قال إذ ؛)السفارينية
وال في السنّة، فليس في الكتاب أن اهللا يحد وال أنّه ال يحـد، وال فـي الـسنّة          

لـو  ال يحـد، و أو   إنّـه يحـد  :أن اهللا يحد وال أنّه ال يحد، فال ضرورة أن نقول   
بينتـه  أو ه اهللا تعـالى  نـ  يحـد لبي الأو د أن اهللا يحد     كان من الضروري أن نعتق    

ْونزلنَا{:  ألن اهللا تعالى يقول؛السنّة َّ َ َعليك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ َتبيان ْ ْ ِّلكل ًاِ ٍَيشء ُِّ
ْ{)٣(<)٢(. 

                                                        
 .١١٤:إثبات الحد هللا تعالى) ١(
  .٨٩: سورة النحل) ٢(
 .٢٣٦:شرح العقيدة السفارينية ) ٣(
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ه علـى مـن اعتـرض بـأن        وهكذا الحال بالنسبة إلى ابن تيمية في جوابـ        
 نّة، فلم     مسألة الحدأو ت فـي كتـاب    يذكر أنّها ورد لم ترد في الكتاب والس

أسباب القول بالح  وإنّما ذكر    ،ةنّسال القول بال  لو وأنّه   ،دز الخالق    حدلما تمي 
إذن لم يستند إلى الكتاب والسنّة لطرح هذه المسألة،         هو  ، ف )١(عن المخلوق 

 .وإنّما استند إلى نظرية عقلية فقط

مــام رد اإل( :ومـن الــذين أشــاروا إلــى ذلــك أيــضاً الــدارمي فــي كتــاب 
:  فـي الحاشـية     قال إذ ؛)الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد       

< نّة، ونحـن ال ننـسب إلـى اهللا صـفة وال              كلمة الحدلم ترد في الكتاب وال الـس 
ا بـالرأي وال القيـاس،    ما ورد نصّاً عن اهللا ورسوله، مع أنّـا ال نقـول فيهـ   إالّلفظاً،  

  .)٢(< علم حقيقتها إلى اهللاوإنّما نرد
 

إثبات الح  مسألة إن مين المرتبطـة بال  مـن القـضايا     ليـست    دإو ،متقـدن 
ه نّـ أو أنّه ال يوجد فيها نصّ من الكتاب والسنّة،بح أصحاب هذا الرأي   يصرت

     هم في وادي  وقوعمنلم يمنع ،  في كلمات ابن المبارك  إالّال يوجد لها أثر
مسألة يعودون  في الينفون وجود نصّض، ففي الوقت الذي    التناق و التهافت

  .. فيهاإلى القول بوجود نصّ
 فيـصل   بـن عبـد العزيـز  > ومن الشواهد علـى ذلـك مـا ورد فـي كتـاب          

                                                        
 .٤٢: ٣ بيان تلبيس الجهمية:  كالمه فيراجع) ١(
  .٢٣: رد اإلمام الدارمي على بشر العنيد) ٢(
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قمع الدجاجلة الطـاعنين فـي معتقـد أئمـة          (:  المـسمى  ..)١(<الراجحي
 فـي  ..<حـسن بـن فرحـان المـالكي       >آراء   علـى    ردهو   و ،)اإلسالم الحنابلة 

 اإلمام محمود بن فبل صنّ>:  يقول فيه إذ،) كتب العقائدقراءة في( :كتابه
 هللا تعـالى،  تي جزءاً في ذلـك سـماه إثبـات الحـد     أبي القاسم بن بدران الدش    

وساق فيه ما ورد في الباب من أحاديث وآثار ومنها أثر ابـن المبـارك، فـإذا          
اترة عرفت ذلك علمت أنّه قد دلّ عليه الكتاب والسنّة الصحيحة، بـل المتـو      

  .)٢(<وآثار السلف وإجماعهم في المسألة
  

                                                        
 اكالبـر  الـرحمن  وعبـد  الفـوزان،  وصالح،  جبرين وابن،  باز بن العزيز عبد: يد ىعل درس )١(

 داراة إ- اإلســالمية والدراسـات  للبحـوث  فيـصل  الملــك مركـز  (:مـسؤول فـي   .وغيـرهم 
 قـدوم (و،)االعتقـاد  فـي  آلحـاد ا خبـر  حجية في المعاد ذخيرة (:له ).الخاصة المجموعات

  .)ينالمصلّ الثبور أهل مجانبة(و ،)واإللحاد الزندقة أهل لغزو الجهاد كتائب
 .٤٢٠: قمع الدجاجلة) ٢(
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: )مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسـحاق بـن راهويـه   (  في جاء - ١
خلق اهللا سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض، >

سماء الـدنيا مـسيرة خمـسمائة عـام، والمـاء فـوق الـسماء        وبين األرض العليا وال  
السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، واهللا تبارك وتعالى على العرش، والكرسي        

ونحن أقرب إليه من   : زنديق فقال أو  مخالف  أو  موضع قدميه، فإن احتج مبتدع      
بعهـم،  راهـو   إالّمعكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثالثـة  هو حبل الوريد، و 

إنّمـا يعنـي    : ذلك من متـشابه القـرآن، فقُـل       نحو  الرحمن على العرش استوى، و    
من لو بائن من خلقه ال يخهو  و،...بذلك العلم، ألن اهللا تبارك وتعالى على العرش

لَة يحملونه، وله حد١(<...علمه مكان، وهللا عرش، وللعرش حم(. 

 تبـارك   اسـتواء الـرب   :اب في ب  )الرد على الجهمية  ( فيقال الدارمي    - ٢
كان على ما يدعي هؤالء الزائغة لو و>: وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء

على العرش فوق الـسماء الـسابعة، لقـال جـلّ        هو  أنّه تحت األرض وفوقها كما      
                                                        

  . ٣٥٩: سماعيل الكرمانيإرواية حرب بن  حمد بن حنبل وابن راهويه،أمام مسائل اإل) ١(
 ؟هذا إالّ تأويل خالف الظاهروهل : أقول
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َوما {:  وقال ..إنّا أطْلعناه إليك، ورفعناه إليك، وما أشبهه      : ذكره في بعض اآليات    َ

ُنتنَزل  َّ َ ِ بأمرّإالَ ْ َ َبكَ  ر ِ ُّنزل به الر{، و)١(}ِّ ِ ِ َ َ ُوح األمني َ ِ َ ْ ُ{)٢(... 

  ...]د الح:أي [فظاهر القرآن وباطنه يدلّ على ما وصفناه من ذلك
فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى اهللا الذي استوى على العـرش فـوق             

   ...سماواته، وبان من خلقه، فإنّما يعبد غير اهللا، وال يدري أين اهللا
ثم ما قد روي في قبض األرواح، وصعود المالئكة بهـا إلـى اهللا تعـالى        

 من قصّته حين )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (من السماء، وما ذكر رسول اهللا     
إلى السدرة التـي ينتهـي       ى انته حتّىأُسري به فَعِرج به إلى سماء بعد سماء،         

كمـا يـزعم هـؤالء، مـا كـان           كان في كـلّ مكـان     لو   و ،...إليها علم الخالئق  
 .)٣(<إذاً من معنى والمعراج والبراق لإلسراء

قلت إلسـحاق   : قال حرب >: )ه٣٨٧(ابن بطّة العكبري الحنبلي     قال   - ٣
على عرشـه   هو  : نعم، وذكر عن ابن المبارك قال     : العرش بحد؟ قال  : بن راهويه ا

 .)٤(<دبائن من خلقه بح

من عبـد اهللا ابـن إمـام أهـل الـسنّة         ألبي عبـد الـرح    ) السنّة(  في جاء -٤
: يقـول  بـن المبـارك    سـمعت عبـد اهللا    >: )ه٢٩٠(أحمد بن محمد بـن حنبـل        

                                                        
 .٦٤:مريمسورة ) ١(
 . ١٩٣: الشعراء سورة )٢(
 .٥٤:الرد على الجهمية) ٣(
 .١٦١: ٣اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ) ٤(
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 .)١(<داوات على العرش بائن من خلقه بح سبع سمنعرف ربنا فوق

للـذهبي  )  العظـيم للعلـي لـو  الع( و،البـن تيميـة   ) الموافقـة (  فـي  جاء -٥
: )ه٧٥١(البن القيم )  اإلسالميةاجتماع الجيوش(، و)ه٧٤٨(الشافعي األثري 

: حنبـل  بـن  ألحمـد  قلـت : قـال ،  القيسي إبراهيم بن محمد عن األثرمروى  >
فـي الـسماء    : قـال  كيـف نعـرف ربنـا؟     : لـه  قيـل  هأنّـ  المبارك ابن عن يحكى

 .)٢(<عندناهو هكذا : د، فقال أحمدبعة على عرشه بحالسا

قاعد وجـالس علـى   إثبات الحد هللا عزّ وجلّ وبأنّه ( فـي   جاء -٦
من صرح بإثبات الحد هللا تعـالى مـن عـام           إحصاء ألسماء    وملحقاته   )عرشه

 : وهم ؛إلى وقتنا الحاضر) ه١٨١(

عبد اهللا بن المبارك، الحميدي عبد اهللا بـن الزبيـر، سـعيد بـن منـصور،                
أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، حرب بن إسـماعيل الكرمـاني، األثـرم              

، عثمان بن سعيد الدارمي، عبد اهللا بن أحمد بـن حنبـل،        بن محمد بن هانئ   ا
عبد اهللا بن بطّـة العكبـري، يحيـى بـن           أبو  بكر أحمد بن محمد،     أبو  الخاللّ  

أبو إسماعيل األنصاري الهروي، أبو القاسم ابن منده،  أبو  عمار السجستاني،   
تيمـي،  القاسم الأبو العالء الهمداني، أبو يعلى، أبو الحسن الجزري، القاضي   

ابن الزاغوني، الدشتي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن أبي العزّ الحنفـي، يوسـف              
                                                        

 .١٧٥: ١السنّة ) ١(
 اجتمـاع   ،١١٢٢: ٢للعلـي العظـيم    ، العلـو  ٣٤: ٢موافقة صـحيح المنقـول لـصريح المعقـول        ) ٢(

 .٢٢٦: الجيوش اإلسالمية
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بن عبد الهادي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي، الشيخ سليمان            ا
 .)١(<بن سحمان النجدي، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الفوزانا

  

ّالـسنة، فلـامذا هـذا وتاب يف الكغري مذكورة  ِّكانت مسألة احلدإن *  ُ
ِكابن تيمية وأتباعه - ِّبل القائلني باحلدِاإلرصار من ق   يف إثباته؟- ّ

ّكيف يزعم ابن تيمية أن*   مـن الـصفات املـشرتكة بـني اخللـق َّ احلدّ

  ّ مع وضوح داللة الرباهني العقلية عىل اختصاصه باملخلوقات؟،واخلالق

  

                                                        
 .٣١:إثبات الحد هللا تعالى) ١(



 ٢٧١......................تعاىل هللا ّاحلديف ثبوت  ّتيمية ابن دمعتق/ الفصل الثاين

 

  

 لـه انتهـاء، و    معنى الحد اهللا لـه حـ      للشيء أن مـن قـال بـأنيعنـي أنّـه   د ،
 آخـر، ولهـذا اعتقـد أتبـاع الفرقـة         موجود في ظـرف، ومعـدوم فـي ظـرف         

 ، ألن مكانه فـي الـسماء  ؛ضالّهو أن من اعتقد أن اهللا في األرض ف >: الوهابية
  .)١(<فيها معدومهو ألرض بل وأنّه ليس بموجود على ا

ثم إنّنا إذا نظرنا إلى الجـسم المحـدود سـنجد لـه نهايـات مـن جهـات           
  اهللا محدود من جهات سـت أن>: يو التوحيد التيم  أتباعمتعددة، ولهذا يعبر    

  .)٢(<كأي جسٍم مادي آخر
 يكـون لـه سـبحانه حجمـاً، وطـوالً،       أنا الرأيومن اللوازم المهمة لهذ  

   ..عمقاً، ووزناً من الصفات المختصّة بالمخلوقاتوعرضاً، و
 مـن   يـة علـى االعتقـاد بـأن مفهـوم الحـد           وتيملمدرسة ا الكز  ت تر وبهذا

 مخالفـة االتجـاه العـام       ،المفاهيم والصفات المشتركة بـين الخلـق والخـالق        
 ابـن حبـان    :ـ  لعلماء المسلمين المنُكـرين للقـول بإثبـات الحـد هللا تعـالى كـ              

شـعيب األرنـؤوط فـي مقدمـة     الـشيخ   ذلـك    إلـى  أشـار كما  ) ه٣٥٤( البستي
                                                        

 .٢٤٦٠:ع فتاوى ورسائل العثيمينمجمو) ١(
 .٢٤٨٥ : المصدر السابق)٢(
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ان أوقعته في حبال     وفذلكة ابن حب   ...>: لقاإذ   ؛)حبانصحيح ابن   ( تحقيق
ه اقتحم في متاهة ال علم فيها وال دليل، وخاض فـي  مشكلة أخرى، وذاك أنّ  

أمر كان البعد عن خوض لجاجه أسـلم لدينـه ونفـسه، فقـد أنكـر الحـد هللا،           
، فثارت ثائرة الذين أثبتوا هللا الحد، )الثقات(: ح بذلك في مقدمة كتابهروص

 يغـادر    وحيـداً   حـين رأوه مطـروداً     ، ولم تـسترح نفوسـهم إالّ      غضباًواستشاطوا  
 ذاك الـواعظ فـي   ])ه٤٢٢( [بلدته سجـستان، ويفتخـر بطـرده يحيـى بـن عمـار            

؟ حبـان بـن  هـل رأيـت ا  : ])ه٤٨١( [إسـماعيل الهـروي  أبـو  سجستان حين سأله   
  .. أخرجناه من سجستانوكيف لم أره؟ نحن:  رأسه رافعاًماً متعظّفيجيبه منتفخاً

ويعلِّل ابن عمار سبب طرده، وأنّه تقرب بذلك إلى اهللا، وانتصر بزعمـه     
فـال  ،  ...ذكره بعضهم فـي الكـذّابين      وفوق اتّهامه بالبدعة والزندقة   ،  ...للدين

شـاذّ أن يثبـت أمـام الحقـائق     هـو  أن مـا  يسمع منه ما شذّ فيه، ولـيس مـن شـ      
فهي التي تمكث في األرض ويذهب الزَّبد   أي بقي ابن حبان علماً،الساطعة

 أن النـاس  حتّـى جفاًء، فقد ظلّ ابن حبان متألّقاً في حياته، بـل وبعـد وفاتـه،        
 .)١(<كانوا يزورون قبره رغم أنف الحاسدين

قـال  >: يقولاذ  ؛ إنكاره للحدويرى ابن حجر أن الحق مع ابن حبان في 
 إن أراد القـصّة األولـى التـي       ،... وكان يحسد لفـضله    ،...حاتمأبو  و: الحاكم

  .)٢(<ناوة، والحق أن الحق مع ابن حببها كالمه، فليست هذه بهف صدر
                                                        

 .٢٣: ١مقدمة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ) ١(
 .٥٠: ٧لسان الميزان ) ٢(
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لمعـارف الدينيـة القطعيـة ويحكـم        يستطيع العقل المستقل أن يـدرك ا      
كـم،   بح لمستقلفكلّ مسألة عقلية حكم فيها العقل ا       عليها بالنفي واإلثبات،  

ال فـ  مـسألة  مستقلال يمكن للنقل أن يعارضه فيها، وكذلك إذا نفى العقل ال         
 أولئـك   حتّـى رأي المحقّقـين،    هـو   يمكن للنقل أن يحكـم بخالفهـا، وهـذا          

 الـذي يـصرح فـي    ؛ ابن تيميـة في بحوثهم مثل قليةاألدلة الع الذين عارضوا   
                 بعض المواضع بأنّه عند تصادم النقل مـع العقـل يـسقط النقـل، ويعتبـر بـأن 

 إن قالوا بذلك معتمدين على النقل، ؛النصارى الذين قالوا بأن اهللا ثالث ثالثة
  .فقولهم باطل لمعارضته للعقل

: )لمن بدل دين المـسيح    الجواب الصحيح   (في كتابه   يقول ابن تيمية    
< بـين مـا يحيلـه العقـل ويبطلـه، ويعلـم أنّـه ممتنـع              ] النـصارى  :أي[ون  زوال يمي 

كالتثليث، وبين ما يعجز عنه العقل فال يعرفه، وال يحكـم فيـه بنفـٍي وال إثبـات،         
وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني، وال يجوز أن تخبر بـالنوع األول، فلـم يفرقـوا     

 بين محاالت العقول ومحارات العقول، وقد ضاهوا في ذلك من       ]أي النصارى [
 .)١(<قبلهم من المشركين الذين جعلوا هللا ولداً شريكاً

                                                        
 .١٨٥: ٣الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ١(
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هـو  القطعـي   >: )درء تعارض العقل والنقـل    (ويقول أيضاً في كتابـه      
م مطلقاً على الظني١(<...المقد(. 

 التـي   الوجدانية  القضية : هو ؛ إن مرادنا من القضية العقلية     :وعليه نقول 
  أنّـه موجـود    :د محدود، يعنـي   فقولنا بأن كلّ موجو   يدركها العقل المستقل،    

 والحساب، وله حد وإذا ما وضـعنا موجـوداً إلـى جانـب موجـود      قابل للعد ،
 ، صـاروا ثالثـة  ثالثـاً آخر أصبح لدينا محـدودان، وهكـذا إذا أضـفنا إليهمـا             

  ..وهكذا إلى األربعة والخمسة
عد الذي يعني انتهاء وجود الشيء، ومحدودية الشيء تكون الهو وهذا 

 ــد ــابالً للع ــه ق ــوداً  بجعل ــان موج ــواء ك ــيوجد، أو ، س ــه س ــف   أنّ ــذا وص وه
  .هه عن ذلك كلّ واهللا تعالى منزّ،للمخلوقات

ه، فقـد عـد   همن حد>: × طالبأبي علي بنالمؤمنين أمير  قال اإلمام   
٢(<ه فقد أبطل أزلهومن عد(.  

×  موسى الرضـا   علي بن  من اإلمام    شخص طلب   األيام يوم من    فيو
اهللا تعالى لهأن يحد ..  

  . لهال حد: ×فقال
  ؟موِل: قال ذلك الشخص

  ..ألن كلّ محدود متناه إلى حد: ×قال
                                                        

 .١٣١: ١درء تعارض العقل والنقل ) ١(
 .١٥٢الخطبة  ،٤٠: ٢نهج البالغة) ٢(
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  ..وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة
  ..وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان

  .)١(<...ناقص وال متجزّءغير محدود وال متزايد وال متوفه
 واالفتقـار،  لإلمكـان  مـساوقة  المحدوديـة  أن )٢(همحلّ في رتقر وقدهذا  

  ال : وعليـه  ة،علّ إلى حتاج م بالذات مفتقر وكلّ بالذات، مفتقر محدود كلّو
 الوجود، إليه ينتهي أن يمكن ال بالوجوب، و سبحانه)٣( وجوده وصف صحي
غير  يكون وأن بد فال بالذات،  وغني دالوجو واجب وتعالى تبارك الخالقو

  ..محدود
                                                        

 .٢٤٦: توحيدال) ١(
 ،٤٨٠: كشف المـراد   ،٣٠: صول الدين أعجالة المعرفة في     ،٣١: النكت االعتقادية : راجع) ٢(

ــب  ،٧١: شــرح جمــل العلــم والعمــل  ،٢٣٩: رشــاد الطــالبين إ،٢١٩: منــاهج اليقــين تقري
 .٦٨: ، قواعد العقائد٥٤: صول الدينأ، المسلك في ٧٤: االقتصاد ،٨٧: المعارف

 الفالسفة من كون حقيقة وجـود     أكثرجود هنا ما توهمه     الوبليس المقصود   : أقول) ٣(
 بالتناهي  عدم الفرق بينهما إالّ    :الخالق والمخلوق جنس واحد وسنخ فارد، بمعنى      

 تعالى يباين خلقـه   ة، واللّهئ وجود الخلق حقيقة مقدارية عددية متجز     ألن؛  وعدمه
كـأن يكـون     -اريـة    ال أن يكون التفاوت بينهما بـأمور اعتب         حقيقة، تمام التباين 

مـع االتحـاد فـي الوجـود         -ة من وجود اآلخـر     أو مرتبة أو حصّ    أحدهما جزءاً 
فـال  ،  سـنخ الوجـود   غاية التباين واالفتراق الواقعي في      العيني، بل يكون بينهما     

 مـشتركاً وال يكـون  علـى خلقـه      به  الذي يحكم   تعالى بالوجود   يحكم على اللّه  
 المقسم لهذين القـسمين   أنالّإ ، أيضاً اً لفظي ن مشتركاً ه ال يكو  ، كما أنّ   تاماً معنوياً

 . الشامل الشائعهو الوجود بمعناه العام
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 - )١(بالحمل الشائع ال األولي - مدالع معنى بطالن  أيضاًلذلك ويرشدك
العدم ؛المأخوذ في تحقّق الحد الو محض، بطالن ألن يصح أن عليه حكمي 

  . عقالًالثبوتية األحكام من بشيء

  

 ه؟ّدَال يمكن ع  ليشءّن يثبت احلد هل يمكن أ*

ّنصار ابن تيمية إثبات عدم تالزم املعدودية والنقص؟ هل يستطيع أ* ّ 

ّهل يرى السلفية والوهابية أن*  ّ  صف بنقص يليق به؟ّ اهللا يتّ

ِّ ابن تيمية وأتباعه عىل إثبـات احلـدّملاذا يرص*   وقـد ثبـت ، هللا تعـاىلّ

ّباألدلة العقلية املستقلة   ذلك؟ه عنّ اهللا تعاىل منزّ أنّّ
  

                                                        
 . له وجود ذهنييول األنأل) ١(



 ٢٧٧......................تعاىل هللا ّاحلديف ثبوت  ّتيمية ابن دمعتق/ الفصل الثاين

 

      عاء بأنة سعياً حثيثاً لالدهللا تعـالى         سعى ابن تيمي ّهـو  قوله بإثبات الحـد
 : منهـا ؛ أهل السنّة والجماعة، وبالتـالي رتّـب نتـائج خطيـرة علـى ذلـك           رأي

  .ذلكوما شابه ، واالفتراء عليه باالبتداع والشرك تكفير المخالف واتّهامه
هـذه الـصفات الـسلبية،      >: )بيان تلبيس الجهميـة   (قال ابن تيمية فـي      

داخـل العـالم، وال   هـو  لـيس فـوق العـالم، وال    : وإبطال نقيضها، مثل قـولهم  
خارجه، وليس في مكاٍن دون مكان، وليس بمتحيز، وال جوهر، وال جـسم،        

ات جميعهـا ومـا    هذه العبارات، فإن هذه العبـار     نحو  وال له نهاية، وال حد، و     
ــدين     ــة ال ــن أئم ــابعين، وال م ــن الــصحابة والت ــؤثَر عــن أحــٍد م أشــبهها ال ت

] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  (المعروفين، وال يروى بهـا حـديثٌ عـن رسـول اهللا           
  ..، وال توجد في شيء من كُتب اهللا المنُزَلة من عنده)وسلّم

لـسلف علـى    بل هذه هي من أقوال الجهمية، ومن الكالم الذي اتّفـق ا           
 ه؛ لمـة كـان             ذمالجهمي ا أحدثه من أحدثه، فحيث ورد في كالم الـسلف ذم

ــارات   ــذه العب ــل ه ــنهم ذم   أه ــث ورد ع ــك، وحي ــي ذل ــين ف ــالم داخل  الك
ا أحدثـه  ذلك لمـ  ن هذه العبارات داخلين في ذلك؛ فإ      والمتكلِّمين كان أهل  

 فيـه  فنّير قـد صُـ  ن لهم، وكالمهم في ذلك كثم أئّمة الدي  المبتدعون كثر ذ  
 إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السلف واألئمة فيمـا    حتّىمصنفّات،  



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٢٧٨  ١ج/ ّ

 .)١(<أنكروه على الجهمية وأهل الكالم المحدث

مـن أقـوال الجهميـة،    هو بل  ، لم يؤثَر نفي الحدنأر ابن تيمية  إذن يعتبِ 
  .دعوه كالم الجهمية وما أباتّفقوا على ذمسلفه ن أئمة أو

 
أهـل الـسنّة وابـن      سـلف    المؤيدات والشواهد على االختالف بـين        نإ
  : بعضهاذكر  نكتفي ب؛ كثيرةلة الحدأ مسفي تيمية

 وتعـالى عـن الحـدود    ،...>: )٢()ه٣٢١(جعفر الطحـاوي  أبو  قـال    -١
 .)٣(<والغايات واألركان واألعضاء، ال تحويه الجهات كسائر المبتدعات

تعليـق الـذهبي علـى قـصّة       )ه٨٥٢(بن حجـر العـسقالني      اذكر   -٢
 وقال،  ...>: قالف ؛ هللا تعالى  نكاره الحد إ من سجستان بسبب     حبانإخراج ابن   

                                                        
 .٦٨٣: ٦بيان تلبيس الجهمية) ١(
جعفر أحمـد الطحـاوي    أما بعد، فقد ألّف اإلمام أبو>: يقول المحقّقان التركي واألرنؤوط   ) ٢(

 يحتاج المكلّف إلى معرفتـه واعتقـاده والتـصديق بـه مـن أصـول الـدين        رسالة ضمنها ما 
 ومسائله وما يمتّ ،كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد في قضايا االعتقاد      

  .<إليها بسبب، على طريقة أهل السنّة والجماعة من السلف الصالح
  .٧: شرح العقيدة الطحاوية

العقيدة الطحاوية وهي أصـل هـذا الـشرح، وقـد حظيـت بـشهرة       >: ثم يقوالن في موضٍع آخر  
  . <ونالت قبول أهل السنّة وإعجابهم على اختالف مذاهبهم فتناولوها بالشرح والبيان

٣٥: ةشرح العقيدة الطحاوي .  
 أهل السنّة والجماعة وأئمتهم رأيهو ) ال في شروحها(إذن ما ورد في نفس رسالة الطحاوي    

 .وسلفهم
 .٢١١: شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
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] للنافي ،المثبت للحد [ :         ـدك بالشيء المعـدوم، إذ المعـدوم ال حساويت رب
معدوم، ساويتَ ربك بالشيء ال(: قوله>: ب على قول الذهبي بقوله، ثم عقّ<له

 يفـضي إلـى   فإنّا ال نُسلّم أن القول بعـدم الحـد  ، ، نازلٌ)إذ المعدوم ال حد له 
 .)١(<مساواته بالمعدوم بعد تحقيق وجوده

 هفـوة  حبـان بـدت مـن ابـن    >:  على قول الـذهبي  أيضاً  ابن حجر  قعلّ و - ٣
ي إخراجـه  أ- بها  القصّة األولى التي صدر كالمه    إن أراد >: قائالً؛  <طعنوا فيه بها  

  مـع ابـن    فليست هذه بهفوة، والحق - من سجستان بسبب إنكاره للحد الحـق أن 
هـو  فقد اعتـذر     -  النبوة والعلم :  قول ابن حبان   :أي -  حبان فيها، وإن أراد الثانية    

!  علـى المتـأولين   تعصّب زائدإالّهذا  عنها أوالً، فكيف يحكم عليه بأنّه هفا؟ ما     
  .)٢(<...حب فنون وذكاء مفرط وحفظ واسع قد كان صاحبانوابن 

 عند جمع   الحد بإنكار ) هللا تعالى   الحد إثبات(  اعترف الدشتي في كتابه    - ٤
 ذُكرِ عنه نفي الحد هللا تعالى من الجهميـة  نومم>:  قالإذ ؛كبير من علماء أهل السنّة   

لمريـسي  بـشر ا  ، و )ه١٢٨(الجهم بـن صـفوان      : إمام الجهمية  :وغيرهم من الطوائف  
ــي د، و)ه٢١٨( ــن الحــسين البيهقــي  ، و)ه٢٤٠(د القاضــي اوأحمــد بــن أب أحمــد ب
 )ه٣٥٤(ابـن حبـان     ، و )األسماء والـصفات  ( : أنكر الحد في كتابـه      الذي )ه٤٦٨(

قال  الذي   )ه٣٢١(الطحاوي  ، و رد من سجستان  الذي بسبب إنكاره للحد أُخرج وطُ     
لغايـات، واألركـان، واألعـضاء،      وتعـالى عـن الحـدود، وا      : (في عقيدتـه الطّحاويـة    

                                                        
 .١١٤: ٥لسان الميزان ) ١(
 .٤٨: إثبات الحد هللا تعالى )٢(
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 الـذي   )ه٣٨٨(الخطابي  ، و )واألدوات، ال تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات      
ومـن هـذا    : ( فقـال  ؛)الرسالة الناصحة (: أنكر الحد هللا تعالى في رسالته التي سماها       

يـة  الباب أن قوماً منهم زعموا أن هللا حداً، وكان أعلى ما احتجوا به فـي ذلـك، حكا         
 المنـسوب للمطهـر بـن     )تـأريخ الالبـدء و  ( :صاحب كتاب  و )،...عن ابن المبارك  
 :تبعه النـووي كعادتـه فـي       الذي   )ه٥٤٤(عياض  ، والقاضي   )ه٣٥٥(طاهر المقدسي 

 :فـي كتابـه   ) ه٧٧١(عبـد الوهـاب بـن علـي الـسبكي            ، و )شرح صحيح مـسلم   (
ــشافعية( ــات ال ــن حجــر العــسقالن ، و)طبق ــنه، ...])ه٨٥٢([ياب ــسفّاريني: موم  ال
سبحانه قد ا ستوى كما ورد ِمن غيـر كيـفٍ   (: )رة المضيةدال(قال في   ] )ه١١٨٨([

     ـدحـنهم  )،...قد تعـالى أن ي مؤسـس جمعيـة    ] )ه١٣٧٨( [محمـد حامـد الفقـي     : وم
: ومـنهم ،  )طبقات الحنابلـة  (في حاشية تحقيقه على      أنصار السنّة بمصر والسودان   

  .)١(<)مقدمة ترتيب صحيح ابن حبان( :في شعيب األرنؤوط

  

ّ نظرية مجهور علامء أهل السنة؟ِّلة إثبات احلد مسأّدَ هل تع* ُ ّ 

ّهل حيق ألتباع ابن تيمية أن يدلسوا*  ّ ّ ويكذبوا عـىل مجهـور األمـة،ّ ُ، 

ّأهل السنة؟مجيع معتقد هو ّويومهوهم بأن هذا الرأي  ُ 

 هللا ِّأنكـروا إثبـات احلـدالـذين  ؛هّماذا يفعل ابن تيمية بأقوال سـلف* 

 تعاىل؟
                                                        

  .٤٤:  المصدر السابق)١(
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ما من أنكر الحد هللا  السي،كلّ من خالفهم في الرأي دعاة التجسيم كفّر
 حكم من أنكر  )إثبات الحد هللا تعالى   ( كما نقل الدشتي في كتاب       ،تعالى

أنكـر أئمـة   >: فقـال ؛ بحسب دعـواه  الحد هللا تعالى، وموقف أهل السنّة منهم 
ة نفيهم الحدنّة على الجهميومنهم؛ هللا تعالىأهل الس : 

 ليس هللا من ادعى أن>:  في النقض على المريسيقال عثمان الدارمي -١
حد  مكانـه فـي        فقد رد اهللا وصف حـد عى أنّه ال شيء، ألنالقرآن، واد 

ُمحـٰن َّالر{:  فقال؛مواضع كثيرة في كتابه َ َعىل ْ ْالعر َ َ ٰاستوى ِش ْ َ َ ُأأمنتم{ و،)١(}ْ ِ َ َ 

ِالسامء ِيف َّمن َ ْفوقهم ِّمن َُّهبم َر{ وِ،)٢(}َّ ِ ِ ْ َ{)٣(.   
فهذا كلّه وما أشبهه شواهد ودالئل على الحد، ومن لم يعترف به فقـد            

 .)٤(<كفر بتنزيل اهللا، وجحد آياته

 منـده بـن الحـافظ أبـي عبـد اهللا بـن            االقاسم عبـد الـرحمن      أبو  قال   -٢
يـسقط مـن بينـه وبـين اهللا        ألنّـه    ؛حـد وال دين لمن ال يـرى هللا ال       >: ])ه٤٧٠([

                                                        
 .٥: سورة طه) ١(
 .١٦: سورة الملك) ٢(
 .٥٠: سورة النحل) ٣(
 .٢٤: رد اإلمام الدارمي على بشر العنيد )٤(
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 .)١(<والخطاب والحجاب، واإلشارات الحاجز

فِمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل الـسنّة         >: قال الدشتي  -٣
) ليس هللا حـد   : (وأئمة المسلمين وعلماؤهم؛ يعتقدون ويشهدون أن من قال       

 فقـد ارتـد عـن ديـن اإلسـالم، ولحـق            ،... أن اهللا في كـلّ مكـان       يعني بذلك 
  .)٢(<بالمشركين، وكفر باهللا وآياته

 
ّ أهل السنة أن يكفرىض هل ي* ّ  بسبب من عىل شاكلتهّرهم ابن تيمية وُ

 ّعن احلد؟سبحانه تنزهيهم اهللا 
  

                                                        
 .٤٢:ثبات الحد هللا تعالىإ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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 أصـحاب   أقـوال  بحـسب  -لقول بالحد هناك دوافع وأسباب أدت إلى ا     
 لعـدم  ؛التمييـز وتحقيـق التبـاين بـين الخـالق والمخلـوق         :وهـي  -هذا الرأي 

 ..الوقوع في وادي الحلول

         ّح به أعـالم القـائلين بالحـدإذ ؛)ه٢٨٠(ومـنهم الـدارمي     ،  وهذا ما صر 
 الحـسن بـن شـقيق عـن ابـن      علـي بـن  حدثنا البزّاز البغدادي، حدثنا    >: يقول

بأنّه فوق العرش، فوق السماء السابعة    :  بما نعرف ربنا؟ قال    :بارك أنّه سئل  الم
   .)١(<؟فبأي شيء إذن: قلت بحد؟ قال: على العرش بائن من خلقه، قال

 لمـاّ كـان الجهميـة       ...>: )بيان تلبـيس الجهميـة    ( ابن تيمية في     قالو
حـدون صـفاته التـي     الخلق، فيج  إن الخالق ال يتميز عن    : يقولون ما مضمونه  

عـالم،ٌ       :  يقول المعتزلة  حتّى بها، ويجحدون قدره،     زتمي ،إذا عرفوا أنّـه حـي 
قد عرفنا حقيقته وماهي ،هتقدير.. 

: إنّه ال يباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولـون        : ويقولون
ــه، و  ــالم، وال خارج ــوه حــاأو ال كــذا، وال كــذا، ال داخــل الع ــي الًيجعل  ف

 فبـين ابـن المبـارك أن الـرب سـبحانه          ..وجـود المخلوقـات   أو  المخلوقات،  
 عنـه، وذكـر الحـد، ألن الجهميـة     على عرشه مباين لخلقـِه، منفـصل  وتعالى  

                                                        
 .٩٨ :١الرد على الجهمية  )١(
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ليس له حد، وما ال حد لـه ال يبـاين المخلوقـات، وال يكـون           : كانوا يقولون 
 ..فوق العالم، ألن ذلك مستلزم للحد

 بماذا نعرفه؟:  عبد اهللا بن المباركفلما سألوا

 ..بأنّه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقِه: قال

م له ينفون ملزومه الذي هفذكروا الزم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفي      
  .)١(<.حدب: ؟ قالبحد: فقالوا له ..ينته للمخلوقاتموجود فوق العرش ومباهو 

 ؛)شرح العقيدة السفارينية(عثيمين فـي   صرح بذلك أيضاً الشيخ ال     ممنو
 .)٢(< أنّه بائن من خلقه: أراد، إن اهللا محدود:فمن قال>: إذ قال

لمـا  >:  بقولـه ؛هللا تعالى الحد أهل السنّة أما الدشتي فقد علّل سبب ذكر       
    ة ينفـون عاهللا تعـالى علـى خلقـه، واسـتواءه علـى عرشـه،             لـو   كانت الجهمي

تعالى ال يبـاين خلقـه، ولـيس بينـه وبيـنهم حـد، وال يتميـز           إن اهللا   : ويقولون
عنهم، أنكر عليهم أهل السنّة من السلف الـصالح، واشـتد نكيـرهم علـيهم،             

 .)٣(< كفّروهم، وحذّروا منهم، وبينّوا للناس أمرهم وتلبيسهمحتّى

ّسبب القول بالحد ة: هو؛وخالصة ما ذكره أنعلى الجهمي الرد ..  
 : منها؛نرى أن أصحاب القول بالحد فروا من محذور إلى محاذير بينما 

 بـين   ال يعنـي البينونـة، وفـرق كبيـر        الحـد  ألن   ؛الخلط بين الالزم والملـزوم    
                                                        

 .٤٣: ٣بيان تلبيس الجهمية  )١(
 .٢٣٧:شرح العقيدة السفارينية )٢(
 .٢٨:ثبات الحد هللا تعالى إ)٣(
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 . فإن الالزم شيء والملزوم شيء آخرالمفهومين،

ن أتباع هذا المنهج تصوروا أنّه ال طريق إلثبات البينونة بين اهللا وبـين              إ
 فـي خلقـه،    إن لم يلتزموا بذلك سيكون سبحانه حاالًم بالحدّ، وأنّه إالّخلقه  

 .. من االلتزام بالحدّال بد في خلقه، فإذن وحيث إنّه يستحيل أن يكون حاالً

راجعـوا  وتـأملوا وحقّقـوا   لـو   ألنّهـم   ؛وقد وقع هؤالء فـي اشـتباه كبيـر        
نة والمزايلـة ال    لما وصلوا إلى أن طريق المباي     ^  النبوة بيتهل  أ أحاديث
 . بإثبات الحدّإالّيتحقّق 

 داخـلٌ >:  أنّه قال  × طالب أبي علي بن  اإلمام أمير المؤمنين     روي عن 
  .)١(<مازجة، وخارج عنها ال بمزايلةلم األشياء ال بافي

حقيقة التمايز بـين الخـالق والمخلـوق وعـدم المـشابهة            وبذلك تتّضح   
حد األشياء كلها > : قال أنّه؛  حقيقة تلك ال  تبيينفي   × ورد عنه  قدو.. بينهما

شـبهها، فلـم يحلـل    هو  هي تشبهه وال  فال،عند خلقه إياّها إبانة له في شبهها      
منهـا بـائن، داخـل فـي        هـو    :فيها كائن، ولـم ينـأ عنهـا فيقـال         هو   :فيها فيقال 

بـائن مـن األشـياء ال كمباينـة شـيء         و ال كدخول شـيء فـي شـيء،          األشياء
 .)٢(<...ذا وال هكذا غيرههكهو لشيء، سبحانه 

كبينونـة  أو  ليست بينونته عن خلقه كبينونة المخلوقـات عـن بعـضها،            إذن  
 .كتاٍب عن كتاٍب آخر، حيث يبين أحدهما عن اآلخر بحده الذي ينتهي عنده

                                                        
 .٤٣:التوحيد) ١(
 .٢١٤: ١ الكافي  أصول)٢(
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  يعتقدون بالبينونة بين اهللا تعالى وخلقه بـشكٍل       ^ أتباع أهل البيت  إن
         وإالّ   إالّنونـة ال تتحقّـق      البي قاطع، ومـع ذلـك ال يقولـون بـأن ،ـدلـصار    بالح 

 . محكم الكتاب، وهذا خالف)كمثله شيء(

ومباينتـه إيـاّهم    ... >:  أنّه قال  × موسى الرضا  علي بن  اإلمام   روي عن 
 .)١(<مفارقته إنيتّهم

 بامتنـاع األزلـي أن     إالّوال إبانته عـن الخلـق ضـيم          ،...> :×ورد عنه و
 .)٢(<يثنى

 القـول   منشأفهم  يمكن  ×  المؤمنين أميرمام   اإل ما روي عن  وبحسب  
 .بأنّه نتيجة طبيعية للجهل وعدم المعرفة باهللا سبحانه وتعالىالحد بإثبات 

ــه  ــد ورد عن ــالى، >: ×فق ــة اهللا تع ــدين معرف ــه   أول ال ــال معرفت وكم
  لـه، اإلخـالص وكمـال توحيـده      وكمال التصديق بـه توحيـد،      التصديق به، 

 ت عنه، فمن وصف اللّه سبحانه فقـد قرنـه،          له نفي الصفا   اإلخالصوكمال  
ومـن جهلـه     ومن جزّأه فقـد جهلـه،      ومن ثنّاه فقد جزّأه،    ومن قرنه فقد ثنّاه،   

  .)٣(<...هومن أشار إليه فقد حد فقد أشار إليه،
 

 غري اتساع دائرة التكفري بني املسلمني؟ ؛ّما هي آثار القول باحلد* 

                                                        
 .٣٧: المصدر السابق)١(
 .٤٢: المصدر السابق)٢(
 .١:، الخطبة١٤: ١نهج البالغة) ٣(



 

 

:  قـائالً ؛ خبر القعود واألطيط)بيان تلبيس الجهمية  ( في    ابن تيمية  نقل
 ..)ا أبـا إسـحاق حـدثني عـن الجبـار          يـ (: في نفر، فقال  هو  أتى رجلٌ كعباً و   >

دعوا الرجل فإن كان جاهال تعلّم، وإن كان (: فأعظم القوم قوله، فقال كعب
  ..)عالماً ازداد علماً

أخبرك أن اهللا خلق سبع سماوات ومن األرض مـثلهن،          (:  كعب ثم قال 
ثم جعل ما بين كلّ سمائين كما بين السماء الدنيا واألرض، وكـشفهن مثـل       

ثـم رفـع   ،  ...ذلك، وجعل بين كلّ أرضين كمـا بـين الـسماء الـدنيا واألرض             
  لها أطيط كـأطيط الرحـل   إال عليه، فما في السماوات سماء     فاستوىالعرش  

  ..) ما يرتحل من ثُقل الجبار فوقهنالعالفي أول
رواية كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهـل  هو  وهذا األثر وإن كان     

 تلقّاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التي مماالكتاب، ويحتمل أن يكون 
ال دافعهـا وال يـصدقها وال يكـذّبها، فهـؤالء األئمـة             هـو   ليس عنـدنا شـاهد      

في إسناده هم من أجلّ األئمة، وقد حدثوا به هم وغيـرهم، ولـم          المذكورة  
كان هذا القـول منكـراً   لو  ف..)من ثقل الجبار فوقهن  : (ينكروا ما فيه من قوله    

  .)١(<في دين اإلسالم عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه
                                                        

 .٥٧٠: ١همية بيان تلبيس الج )١(
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ـة  ابـن  ذكـر  ثمهبأنّـ  )ه٤٤٤ (زجـي األ البغـدادي  العزيـز  عبـد  يرأ تيمي 
 أعلم :فقال ؛القاضي الخبر وذكر>:  قائال ؛دا له  مؤي ،ظاهره على لثقلا يجري

 إذ ؛الـرحمن  بذات يحصل ثقله وأن ،ظاهره على الخبر حمل ممتنع غير هأنّ
  .)١(<... صفاتهيحيل ما ذلك في ليس

 فـي  يـشبهه  وفيما وأمثاله الحديث هذا إن>: من الخبر المتقد أثم قال بش  
 يـزل  ولـم ،  سـالف  عن خالفاً،  العلم أهل بين داوالًمت يزل لم والمعنى اللفظ
 من خالفه من على به راد ،به قمصد رواية ذلك يروون تهاموأئ األئمة سلف

  .)٢(<بالقبول لذلك ينمتلقّ ،الجهمية
 إلـى  )٣( القحطـاني  محمـد بـن سـعيد بـن سـالم      الـدكتور أشارقد  وهذا  

  معتمداً على حديث األطـيط، لىاعتقاد ابن تيمية بثبوت الثقل والوزن هللا تعا   
 عبـد الـرحمن   ألبي )السنّة( :في تعليقه على حديث كعب في حاشية كتاب  

في سنده عبدة بنت خالد لم أقف لهـا     >:  ثم قال   بن حنبل،  أحمدعبد اهللا بن    
والذي أراه أن هذا كالم في كيفيـة الـصفة ال يدعمـه دليـلٌ      ،  ...على ترجمة 

                                                        
 .٥٧٤: ١ المصدر السابق)١(
 .٥٧٤: ١ المصدر السابق)٢(
 بمكة الفرقان مسجد إمام ،ه ١٤٠٥ عام القرى أم جامعة من الدكتوراه شهادة على حاصل )٣(

 وألفـاظ  عـادات .. وأهله بالدين االستهزاء(، و )اإلسالم في والبراء الوالء (: ألّف .المكرمة
 الفكـر  نـشأة  كتـاب  بنقـد  اإلعـالم (، و )هللا كلـه  الـدين  كونوي(، و )الحق اهللا دين تخالف

، للبربهـاري  )الـسنّة  شـرح (، و أحمـد  بـن  اهللا لعبـد  )الـسنّة : (، وحقق )اإلسالم في الفلسفي
 .تيمية البن )النفس تزكية(و
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 .)١(< وسنةّ رسوله يغنينا عن هذاصحيح، وما صح في كتاب اهللا

  ابن تيمية لم يتقبلوا ما قاله الـدكتور القحطـاني،    آراءلكن المغالين في    
  حاشـية  على كالم القحطاني في    <معاذ مسلط بن بندر العتيبي    أبو  > قولذا علّ 
 إن كـان مـراده إنكـار مـا دلّ عليـه هـذا        :قلت>: قائالً ؛)إثبات الحد (كتاب  

مـا عليـه الـسلف       مـردود مخـالف لِ     كالمهو   تعالى، ف  الثقل هللا األثر من نسبة    
الصالح، والحمد هللا فقد أراحنا ونسب هذا القول إلى محض رأيه، أما ما دلّ 
عليه هذا األثر من نسبة الثقل هللا تعالى فقد شهدت له النـصوص، وتـواردت    

د ثـم عـد    ،)٢(<... ومـن ذلـك    ،عليه عبارات السلف وأهل العلم من غير نكيـر        
 ومـنهم ابـن تيميـة فـي بيـان      ،...>: أولئك الذين قبلوا أن هللا صفة الثقل فقـال        

  .)٣(<تلبيس الجهمية

                                                        
 .٤٥٥هامش : ٢السنّة ) ١(
 .١٦٤:ثبات الحد هللا تعالى إ)٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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 فـي الثقـل والـوزن،        ابـن تيميـة     كـالم  الوهابيـة لم يتحمل بعض أعالم     
اهللا ورسوله، واعتبـار   فأشاروا إلى ضرورة عدم نفي وإثبات ما ال يوجد عند           

وهذا الكالم يالزمـه القـول بـأن ابـن تيميـة             ، في الدين   لذلك مبتدع  تمثِبال
 ..ا ألنّه كان من الذين أثبتوا القول بمثل هذه القضاي؛مبتدع

 إن>: عبـد الوهـاب   قـول محمـد بـن        : منهـا  ؛ما ذكرنا شـواهد كثيـرة     لِو
 إالّمون في هـذا النـوع   غيره من السلف أنهم ال يتكلّ     ومذهب اإلمام أحمد،    

: أثبتـه رسـوله، أثبتـوه؛ مثـل    أو بما تكلّم اهللا به ورسوله، فما أثبته اهللا لنفـسه،         
الفوقية، واالستواء، والكالم، والمجيء، وغير ذلك؛ وما نفاه اهللا عـن نفـسه،             

المثل، والند، والسمي، وغير ذلك، وأمـا مـا ال          : ونفاه عنه رسوله، نفوه؛ مثل    
الجـوهر، والجـسم، والعـرض،      :  ورسوله إثباته وال نفيـه؛ مثـل       يوجد عن اهللا  

عنــد أحمــد والــسلف هــو  ف،...والجهــة، وغيــر ذلــك، ال يثبتونــه، فمــن نفــاه
 .)١(<...السكوت عن هذا النوع:  والواجب عندهم،...مبتدع

فتاوى األستاذ الدكتور العالّمـة محمـد خليـل         ( :وجاء في كتاب  
: التفسير الصحيح لقولـه تعـالى   هو  ما  : سائل ال  عن سؤال  ه في جواب  )الهراس

ُمحـٰن َّالر{ َ َعىل ْ ْالعر َ َ ٰاستوى ِش ْ َ َ   ؟}ْ
                                                        

 . ٦: ٣جوبة النجدية األالدرر السنية في ) ١(
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ُمحـٰن َّالر{ال تفسير لقوله تعالى     >: قال َ َعىل ْ ْالعـر َ َ ٰاسـتوى ِش ْ َ َ  أنّـه عـال     إالّ }ْ
تفسير باطل، وتحريف لكالم اهللا عزّ  هو  وارتفع، وكلّ ما قيل بخالف ذلك ف      

 .)١(<وجلّ

زمة فإن هذا الكالم يثبت أن ابن تيمية وأتباعه فسروا كـالم اهللا              وبالمال
  .بتفسيٍر باطل ومحرف

 
ّكيف يعالج السلفية والوهابية تناقض*  الثقـل إثبـات  بـني ّابن تيمية ّ

ّبدعية التطرق إىل ما ال يوجد يف الكتـاب قوله بو ،من جهةوالوزن هللا تعاىل 
ّوالسنة  ؟ من جهة أخرىُ

  

                                                        
 .٢٧:فتاوى األستاذ الدكتور العالّمة محمد خليل الهراس) ١(
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وجـل    اهللا عـزّ  إذ يـشير إلـى أن  ؛ المجـسمة رواياتمن أبشع    خبرهذا ال 
، وهـذا المعنـى فاسـد       )١( العرش منـه أطيطـاً     يجلس على العرش، ولثقله يئطّ    
                                                        

  :طيطاأللفظ معنى ) ١(
صـوت تقـبض المحامـل، أط      : األط واألطـيط  : أطـيط : أط>: قال الخليل بن أحمد الفراهيدي    

: وأطـيط اإلبـل   الـصياح، : واألطاط  شيء ثقيل يحمل بعضه على بعض يئط،  أطيطاً، وكلّ 
  .<نها من ثقل الحمل، أو صوت هزة عليهاأني
  .٤٧٠: ٧ العين كتاب

ال آتيـك مـا أطـت    :  يقـال ..صوت الرحل واإلبـل مـن ثقـل أحمالهـا    : األطيط>: قال الجوهري 
  . <اإلبل
  .١١١٥: ٣ الصحاح

 صوت المحاِمل والرحال ِإذا ثقل عليهـا الركبـان،         نَِقيضُ:  واألطَِيطُ واألطُّ... >: قال ابن منظور  
تَ، وكـذلك كـلّ شـيء أَشـبه صـوت الرحـل        صـو : وأَطَّ الرحلُ والنسع يئطِّ أَطَّاً وأَطِيطاً     

وأَطَّت اِلإبلُ تَِئطُّ أَطِيطاً أَنَّتْ تَعباً أو حنيناً أو رزَمـةً، وقـد          . صوتُها: وأَِطيطُ اِإلبلِ . الجديد
 واإلِبـل مـن ثِقـل    اَألطـِيطُ صـوت الرحـل   : الجـوهري . يكون من الحقْـل ومـن اَألبـديات     

  . <أَحماِلها
  .٢٥٧: ٧ العرب سانل

أطّت السماء وحق لها أن تئطّ، األطيط صـوت األقتـاب التـي    >): أطط(في مادة  قال ابن األثير  
تحمل على الِجمال وأطيط اإلبل أصواتها وحنينها، أي أن كثرة ما فيها من المالئكة قـد           

ت هذا مثل، وإيذان بكثرة المالئكة وإن لم  أثقلها حتّى أطّت أي صدر منها هذه األصوا       
  . <يكن ثم أطيط

 .٥٤: ١ لنهاية في غريب الحديث واألثرا
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  .مة المجس ال يقول به إالّ،حتماً
  :ة نقاط عدإلى االلتفات عنده ويظهر فساد

مـا يكـون مـن تَـشكُِّل     ب ضـغطاً حقيقيـاً إنّ  يـسب  الثقل الذي    أن :األولى
كثافة المادسبحانه اهللاة، وقد ثبت عند علماء الفريقين أن ة ليس ماد.  

 ةوالخفّـ  لالثقـ  أن اعلـم >: )ه٨١٧ (بادىآالفيروزقال محمد بن يعقوب   
 وأَصـله  ،ثقيـل هـو   : يقال ؛به يقدرأو   يوزَن ما على يترجح ما فكلّ ،متقابالن

  .)١(<جساماَأل في
 التي تختص ؛ات المحسوسة الحادثة الثقل والوزن من الكيفين أ:الثانية

  .ه عن الجسمانية والحدوثبالجسم، واهللا تعالى منزّ
 ليس من صفات   وكون الرب محموالً    الجلوس على العرش    أن :ةلثالثا

 ال يحتاج إلى عرش ،قائم غني بذاتههو والكمال، واهللا غني عن هذا العبث، 
  .يكرسو أ

إلـى بـراهين متعـددة فـي تنزيـه اهللا      ^ هذا وقد أشار أئمة أهل البيت  
 عـن  الـشريف    الكافي جاء في  ما : منها ؛صاف بهذه الصفات  سبحانه عن االتّ  

 الحـسن  أبـي  علـى  أدخله أن ثالمحد ةقرأبو   سألني: قال يحيى بن صفوان
 قـال  ثـم  والحرام، الحالل عن فسأله فدخل ،لي فأذن ،فأستأذنته ،×الرضا

  محمول؟ اهللا أن أفتقر: له
                                                        

 .٣٣٤: ٢ العزيز الكتاب لطائف فى التمييز يذو بصائر )١(
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 ،محتاج غيره إلى مضاف به مفعول محمول كلّ>: ×الحسنأبو  فقال
 ،مدحـة  اللفـظ  فـي هـو   و فاعـل  والحامـل  ،اللفـظ  في نقص اسم والمحمول

ُاألسامء َوهللاِ{: اهللا قال وقد ؛وأسفل وأعلى وتحت فوق: القائل قول وكذلك َ ْ َ 

ْاحلسنَى ُ ُفادعوه ْ ُْ  الحامـل  هإنّ: قال بل المحمول، هإنّ :كتبه في يقل ولم ،)١(}َِهبا َ
 مـا  والمحمـول  تـزوال،  أن واألرض الـسماوات  والممـسك  والبحـر،  البر في

  ..<محمول يا: دعائه في قال قط وعظمته باهللا آمن أحد يسمع ولم اهللا سوى
ُوحيمل{: قال هفإنّ: ةقرأبو  قال ِ ْ َ َعرش َ ْ َربك َ ِّ ْفوقهم َ ُ َْ ِيومئ َ َ ْ ٌثامنية ٍذَ ََ ِ : وقال ،)٢(}َ

َالذين{ ِ َحيملون َّ ُ ِ ْ َالعرش َ ْ َ   ؟)٣(}ْ
 وقـدرة،  علم اسم والعرش اهللا،هو   ليس العرش>: ×الحسنأبو   فقال

 ألنّـه  ؛خلقـه  مـن  خلـق : غيـره  إلـى  الحمـل  أضاف ثم ،يءش كلّ فيه وعرشه
 عرشـه  حـول  يـسبحون  وخلقاً علمه، حملة وهم عرشه، بحمل خلقه استعبد

 األرض أهـل  واسـتعبد  ،عبـاده  أعمـال  يكتبون ومالئكة بعلمه، نيعملو وهم
َعىل{ واهللا بيته، حول بالطواف ِالعرش َ ْ َ َاستوى ْ َ  ومـن  والعـرش  قـال،  كما )٤(}ْ

 على القائم الممسك لهم، الحافظ لهم، الحامل اهللا العرش حول ومن يحمله
 ل،أسف وال محمول: يقال وال ،يءش كلّ وعلى ،يءش كلّ وفوق نفس، كلّ
  ..<والمعنى اللفظ فيفسد يءبش يوصل ال مفرداً قوالً

                                                        
 .١٨٠: سورة األعراف) ١(
 .١٧: سورة الحاقة) ٢(
 .٧: سورة غافر) ٣(
 .٥: سورة طه) ٤(
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 يعـرف  ماإنّ غضب إذا اهللا أن جاءت التي بالرواية فتكذب: قرةأبو   قال
 كواهلهم، على ثقله يجدون العرش يحملون الذين المالئكة نأ ]و[،  غضبه

  مواقفهم؟ إلى ورجعوا خف الغضب ذهب فإذا سجداً، فيخرون
 إبلـيس  لعـن  منـذ  وتعالى تبارك اهللا عن برنيأخ>: ×الحسنأبو   فقال

 يـزل  لـم  صـفتك  فـي هـو   و رضـي؟  فمتـى  عليـه،  غضبانهو   هذا يومك إلى
 كربـ  تـصف  أن تجتـرئ  كيـف  أتباعـه،  وعلـى  أوليائـه  وعلـى  عليه غضبان
  المخلوقين؟ على يجري ما عليه يجري هوأنّ ،حال إلى حال من بالتغيير

 مع ليتبد ولم المتغيرين، مع ريتغي ولم الزائلين، مع يزُل لم وتعالى، سبحانه
غنيهو و محتاج، إليه هموكلّ وتدبيره، يده دونه ومن لين،المتبد ١(<سواه نعم(.  

                                                        
 .١٣: ١صول الكافي أ) ١(
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نـوا بطـالن هـذه    وبي الفاسـدة  ةدي أهل السنّة من هذه العق أعالملقد تبرأَ   
 :الرواية؛ منهم

هذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار         >: ؛ قال )ه٤٥٨(البيهقي - ١
مـا استـشهد مـسلم بـن     ا بـه، إنّ  عن يعقوب بن عتبة، وصاحبا الصحيح لم يحتجـ        
 .)١(...الحجاج بمحمد بن إسحاق في أحاديث معدودة

 فـرد،   ،هـذا حـديثٌ غريـب جـداً       >: )ه٧٤٨( الذهبي قال شمس الدين     - ٢
ي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فاهللا أعلم أقـال          وابن إسحاق حجةٌ في المغاز    

٢(<هذا أم ال، واهللا ليس كمثله شيء )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (النبي(. 

  : )سلـسلة األحاديـث الـضعيفة     (ناصر الـدين األلبـاني فـي        قال   -٣
نّه ليقعد عليه ما يفضل منه مقـدار أربـع       إن كرسيه وسع السماوات واألرض و     إ>

محمد الدشتي مـن طريـق الطبرانـي    أبو   منكر، وما قاله، وكذلك رواه       ،...أصابع
 هذا حديثٌ صحيح ورواته على شرط البخاري :وغيره عن أبي بكير، ولكنّه قال

خطأ بين مزدوج، فليس الحديث بصحيح، وال رواته على هو  و،ومسلم، كذا قال
، وتوثيقـه ال يعتـد بـه،    نحبـا شرطهما، فإن عبد اهللا بن خليفة لم يوثّقه غيـر ابـن        

                                                        
 .٥٢٨: اء والصفاتاألسم) ١(
 .٤١٣: ١العلوللعلي العظيم ) ٢(
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هو  فأنّى للحديث الصحة، بل ، ال يكاد يعرف:ولذلك قال الذهبي في ابن خليفة
 .)١(<...عندي، ومثله حديث ابن إسحاق في المسند وغيره حديثٌ منكر

 عاصـم الـشيباني     أبـي  البـن    )الـسنّة (في تعليقه علـى كتـاب        قال و -٤
رجالـه ثقـات، لكـن ابـن إسـحاق          إسناده ضعيف و  >: خبربعد نقل ال   )ه٢٨٧(

 إذا صرح بالتحديث، وهذا ما لم يفعله فـي مـا            إالّمدلّس، ومثله ال يحتج به      
وقفت عليه من الطرق، ولذلك اسـتغربه الحـافظ ابـن كثيـر فـي تفـسير آيـة            

 .)٢(<الكرسي في تفسيره، ثم إن في إسناده اختالفاً

 هذا ألفاظيع  في ذيل جم)سلسلة األحاديث الصحيحة(في  وقال -٥
، )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيهذا كلّه ال يصح مرفوعاً عن       >: )٣(خبرال

                                                        
 .٢٥٨: حاديث الضعيفةسلسلة األ) ١(
 .٢٦٣: كتاب السنّة، ومعه ظالل الجنّة) ٢(
. » أهل الفردوس يسمعون أطـيط العـرش  ها سرة الجنة، وإن سلوا اهللا الفردوس؛ فإنّ   «: هيو) ٣(

   .)ضعيف( :قال األلباني
  .٣٧٠٥:  الضعيفة األحاديثسلسلة

ويحك ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه، شأن اهللا أعظم من ذلك، ويحك تدري ما اهللا عـز        «
 ـ   - عرشه على سماواته وأرضيه هكذا     وجل؟ إنه ليـئط بـه   وإنّـ  - ةوقال بأصبعه مثـل القب

  . )ضعيف( :قال األلباني. »أطيط الرحل بالراكب
  .٢٦٣٩: الضعيفة األحاديثسلسلة

»ه يقعد عليه، ما يفضل منه مقدار أربـع أصـابع        وات واألرض، وإنّ   كرسيه وسع السما   إن- ثـم  
قـال  . » له أطيطا كأطيط الرحل الجديـد إذا ركـب مـن ثقلـه      وإن -قال بأصابعه فجمعها    

   ).منكر:(األلباني
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  . ٨٦٦: الضعيفة األحاديثسلسلة
»      ويحك أتدري مـا تقـول؟ وسـب   جـوه  ح حتّـى عـرف ذلـك فـي و    ح رسـول اهللا، فمـا زال يـسب

ه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه، شأن اهللا أعظم من ذلك، إنّ! ويحك:  قالأصحابه، ثم
مثل القبة !  اهللا فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه      أتدري ما اهللا؟ إن   ! ويحك

   .)ضعيف (:قال األلباني. »ه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، وإنّ)عليه(
  .٣١١:شرح الطحاوية 

 يـا رسـول اهللا جهـدت األنفـس     :أعرابـي فقـال  ) وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليـه  (أتى رسول اهللا «
ا نستشفع بـك علـى اهللا   وضاعت العيال ونهكت األموال وهلكت األنعام فاستسق اهللا لنا فإنّ     

 ويحـك أتـدري مـا    ):وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه   ( قال رسـول اهللا ..ونستشفع باهللا عليك 
ح حتّى عرف ذلك فـي   فما زال يسب)وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (سول اهللا ح ر  وسب ،تقول

 شأن اهللا أعظم من ،ه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه ويحك إنّ: ثم قال..وجوه أصحابه
 ، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، عرشه على سماواته لهكذا ويحك أتدري ما اهللا؟ إن  ،ذلك

  . )ضعيف (:قال األلباني. » بالراكبه ليئط به أطيط الرحلوإنّ
  .١٠١٧:ضعيف أبي داود

أتـدري  ! ن اهللا أعظم من ذلك، ويحـك أ شإنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه، إن ! ويحك«
ما اهللا؟ إن اهللا فوق عرشه، وعرشه على سماواته وأرضه مثل القبـة، وإنـه ليـئط بـه أطـيط                  

   .)ضعيف( :قال األلباني. »الرحل بالراكب
  .٦١٣٧:عيف الجامعض
قـال  . » أهـل الفـردوس يـسمعون أطـيط العـرش      هـا سـرة الجنـة، وإن      سلوا اهللا الفردوس، فإنّ   «

   .)ضعيف (:األلباني
  .٣٢٧٣:الجامعضعيف 

»ضعيف: (قال األلباني. » أهل الفردوس يسمعون أطيط العرشإن.(   
  .١٨٣٧:ضعيف الجامع

»أن   فقـال ،ةادع اهللا أن يـدخلني الجنّـ      :  فقالـت  )سلّمو] وآله[صلّى اهللا عليه    ( امرأة أتت النبي  :
 عرشـه فـوق سـبع سـماوات وإن بـه ألطيطـا كـأطيط        إن: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال    
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 .)١(<...وبعضه أشد ضعفاً من بعٍض

شعيب االرنؤوط في تعليقه على الخبـر فـي حاشـية سـنن أبـي               قال   -٦
إسناده ضعيف، ثم قال المنذري ومحمد بن إسحاق مدلّس، >: )ه٢٧٥(داود 

) أخبرنـا (أو  ،  )سمعتُ(أو  ،  )حدثنا(: ولم يقل ) عن فالنٍ (:  المدلّس وإذا قال 
 بالـسماع  حصـر  إذا إسحاق ابن أن مع البزار أشار هذا إلى .هال يحتج بحديث  

                                                                                                                                   
  

   .)ضعيف: (قال األلباني. »الرحل الجديد إذا ركب من ثقله
  .٥٧٤ :كتاب السنّة البن أبي عاصم

فـس وضـاع العيـال ونهكـت األبـدان      يـا رسـول اهللا جهـدت األن   : أتى رسول اهللا أعرابي فقال  «
وهلكت األموال فاستسق اهللا لنا فإنا نستشفع بـك علـى اهللا تبـارك وتعـالى ونستـشفع بـاهللا                   

ح حتّى ح رسول اهللا فما زال يسب  فسب !؟ويحك تدري ما تقول   :  قال رسول اهللا   : قال ،عليك
 فإن شـأن  ويحك ال تستشفع باهللا على أحد من خلقه    : عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال     

 إن عرشه علـى سـماواته وأرضـيه لهكـذا مثـل      !؟ ويحك تدري ما اهللا ،اهللا أعظم من ذلك   
   ).ضعيف( :قال األلباني. »القبة وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب

  .٥٧٥ :كتاب السنّة
وجهدت األنفس، وجاع العيال، ونهكت :  أعرابي، فقال)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (أتى رسول اهللا«

صـلّى اهللا عليـه   (فقـال النبـي  ! موال، وهلكت األنعام؛ فاستسق اهللا لنا؛ فإنا نستشفع بـاهللا عليـك      األ
ح حتّى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم ، فما زال يسب  !سبحان اهللا ! سبحان اهللا ): وسلّم] وآله[

إن ! ؟أتدري ما اهللا! إنه ال يستشفع باهللا على أحد، شأن اهللا أعظم من ذلك، ويحك! ويحك: قال
. »ه ليئط به أطيط الرحل بالراكبوإنّ - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - عرشه على سماواته لهكذا

   .)ضعيف وال يصح في األطيط حديث( :قال األلباني
 .٥٦٦٠:مشكاة المصابيح

  .٢٢٦: ١سلسلة األحاديث الصحيحة ) ١(
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 .)١(<بالسماع حيصر لم إذا فكيف ،بحديثه االحتجاج في اظالحفّ اختلف

تاب  في حاشية ك  قال رضاء اهللا بن محمد بن إدريس المباركفوري        -٧
 األنــصاري حيــان بــن جعفــر بــن محمــد بــن اهللا عبــد محمــد ألبــي العظمــة

 ،... له أطيطا كأطيط الرحـل     إنو>: )ه٣٦٩ (األصبهاني الشيخ بأِبي المعروف
ولهذا االختالف في السند والمتن قد رمي الحديث باالضطراب، فقال ابـن            

 )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه  صلّى (هذا حديثٌ ال يصح عن رسول اهللا : الجوزي
   ...وإسناده مضطرب جداً

قفـه  و، وتـارةً ي   ]’ [وتارةً يرويه ابن خليفة عن عمر عـن رسـول اهللا          
، وتارةً يوقف علـى ابـن خليفـة،         ]’ [يرويه عن رسول اهللا    على عمر وال  

 مقدار منه يفضل فما :يأتي وتارة ع أصابع، ب أر إالّفما يفضل منه    : وتارةً يأتي 
  ...تخليط من الرواة فال يعول عليه وكلّ هذا ،أصابع أربع

ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفاً، ومـنهم مـن يرويـه             : وقال ابن كثير  
 ..عن عمر مرسالً، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم مـن يحـذفها     

هذا باإلضافة إلى أن عبد اهللا بن خليفة الذي عليه مدار الحـديث لـم يوثّقـه           
ليس بذلك المشهور، : ال يكاد يعرف، وقال ابن كثير: فيه وقال حبانغير ابن 

 .)٢(<وفي سماعه من عمر نظر أصالً

 في تعليقـه علـى الخبـر فـي هـامش الـشريعة              عبد اهللا الدميجي   قال   -٨
                                                        

 .١٠٧: ٧سنن أبي داود ) ١(

 .٥٤٩: ٢العظمة ) ٢(
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 .)١(<إسناده ضعيف؛ فيه علّتان>: )ه٣٦٠(لآلجري 

البن أبـي   )السنّة(في حاشية قال الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة   -٩
 .)٢(<إسناده ضعيف>: )ه٢٨٧(عاصم 

 في تعليقه على الخبر فـي حاشـية   عواد معروف قال الدكتور بشار  -١٠
  .)٣(<إسناده ضعيف>: )ه٤٦٣(البغدادي لخطيبل )السالم مدينة تأريخ(

 شـرح  فـي  التمهيد( هامش في الصديق بنا اهللا عبد الشيخ قال -١١
 كمـا  الـسند  ضـعيف هـو   و،  األطيط بحديث يعرف الحديث هذا>: )أالموطّ

فيـه  متكلّـ ،  األطيط حديث جزء الحافظ عساكر والبن،  المعنى منكر،  متقد 
  ..بطالنه وأبان، علله على

، إسـحاق  ابـن  عـن  والـدفاع ،   الحديث تصحيح في نفسه مالقي ابن وأجهد
 المغـازي  يعنـي ،  األحاديـث  هـذه  عنه تكتب: فيه ]أحمد[ إمامه قول عنه وغاب

  ..منه أقوى يريد، هكذا قوماً أردنا والحرام حاللال جاء فإذا، ونحوها
 يحـتج  ال أن فـأولى  والحرام الحالل في به يحتج ال كان فإذا: البيهقي قال

 المنكـر  الحـديث  هـذا  دأيـ  القـيم  ابـن  أن والعجيـب ،  تعـالى  اهللا صـفات  فـي  به
 ؛...امـرأة  أتـت : قـال  ؛عمـر  عـن  مطـين  رواه مـا هـو   و،  منـه  نكـارة  أشد بحديث
 وفـي  كيـف ،  هرد لوجـب  الـصحيحين  برجـال  مرويـاً  كـان لو  وهو  و ..الحديث

                                                        
 .١٠٩٠ :٣الشريعة ) ١(
 .٣٩٣: ١السنّة ) ٢(
 .٦٧: ٥تأريخ مدينة السالم ) ٣(
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  .)١(سمدلّهو و، إسحاق أبي عنعنة وفيه، مجهول، خليفة بن اهللا عبد سنده
 أكاذيـب  األخبار في وزادوا>: هةمشببشأن ال ) ه٥٤٨( الشهرستاني قال - ١٢
 التشبيه إنف اليهود، من مقتبسة وأكثرها السالم، عليه النبي إلى ونسبوها وضعوها

 هوأنّ الحديد، الرحل كأطيط تحته من ليئط العرش أن ،...قالوا حتّى طباع، فيهم
  .)٢(<عأصاب أربع جانب كلّ من ليفضل

 من هولعلّ>: بشان الخبر ) ه٧٣٣ (ماعةج بن  بدر الدين  القاضي  قال -١٣
 األحاديث فيفصل >: عنوان تحت، وذلك <الزنادقةأو  المبتدعة بعض وضع

 ليلبـسوا  المـضلين  البدع وأرباب الدين أعداء الزنادقة وضعتها التي الضعيفة
  .)٣(<دينهم الناس على

 في وال جهة في ليس تعالى هأنّ>: )ه٧٥٦ (اإليجي الدين عضدقال  -١٤
 فـذهب  ؛اختلفـوا  ثـم  الفـوق،  بجهة صوهوخصّ هةالمشب فيه وخالف ..مكان

 ممـاس هـو   و فيهـا،  ساماألجـ  ونكك الجهة في كونه أن إلى كرام بن محمد
 الجهـات،  وتبـدل  واالنتقـال  الحركة عليه ويجوز ،العرش من العليا للصفحة

 هوأنّـ  ،الجديـد  الرحـل  أطيط تحته من يئط العرش :قالوا حتّى ؛اليهود وعليه
  ..أصابع أربعة جهة كلّ من العرش على يفضل

 المخلـصين  أن :الهجيمي وأحمد وكهمس كمضر هةالمشب بعض وزاد
                                                        

 .١٤١هامش : ٧ التمهيد في شرح الموطأ) ١(
 ١٠٦ :١ل والنح الملل) ٢(
 .٢٦٥ :التعطيل أهل حجج قطع في الدليل حايضإ) ٣(
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  .)١(<واآلخرة الدنيا في نقونهيعا
عي جلّ أئمة أهل السنّة ضمن رواة الخبر كما يـد         أ فرض وجود لو   :أقول

  ..األحبار كعب عن روي  ألنّه؛ ذلك ال يجوز األخذ به أيضاًن، فإابن تيمية
ـنده  كـان  ومهمـا >: )٢()ه١٣٧٧( شـاكر   محمـد  أحمـد   شمس األئمـة   يقول  س

 معاويـة  قوصد ،بها يحتج وال شيء، ال هي ماإنّ باراألح كعب روايته فإن ،اًصحيح
 يحـدثون  الـذين  المحدثين هؤالء أصدق لمن كان إن>: األحبار كعب في قوله في
  .)٣(<البخاري رواه ،<الكذب عليهلو لنب ذلك مع كنا وإن الكتاب، أهل عن

 كعــب معتقـد  علـى  رالتــستّ أراد الـذهبي  أن  هنـا بالــذكر الجـدير  ومـن 
 من <فوقهن الجبار ثقل من>: قوله فحذف وفظاعته لبشاعته هودي الي األحبار
 تحقيقـه  فـي  أثبتها السقاف مةالعالّ لكن ،  )العلو( كتابه في نقلها لما الرواية
 ثقـل  مـن >: هـي  يـذكرها  فلـم  الـذهبي  حذفها التي والكلمة>: وقال للكتاب

 بهـذا  ينطـق  لئالّ فيه في حجراً يضعوا أن سامعيه على وكان ..<فوقهن الجبار
 أن لكعـب  المجتمـع  ذلـك  فـي  يسمحون كانوا كيف هنا وأستغرب ..الهراء
ــ يــسمحون وال الهــذيان بهــذا ينطــق ــه× علــي ســيدنا عــن يبالترضّ  وآل

                                                        
 .٢٩: ٣ المواقف )١(
ثيـر منهـا،   ، درس العلوم اإلسالمية وبرع فـي ك   المعاصرين مصري من أئمة الحديث      عالم) ٢(

 فقيه ومحقق وأديب وناقد، لكنه برز في علم الحديث حتّى انتهت إليه رئاسة أهـل              :فهو
   .الحديث في عصره، كما اشتغل بالقضاء الشرعي حتّى نال عضوية محكمته العليا

 .٦٨٧ :الموسوعة الذهبية للعلوم اإلسالمية
 .٤٥٧: ٦ جامع البيان عن تأويل آي القرآن هامش )٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٣٠٤  ١ج/ ّ

 روى لمـا  أيـضاً  )العـرش ( كتابـه  في نقلها لما كذلك حذفها وقد ..األطهار
  .)١(<األصفهاني الشيخ أبي كتاب من األحبار كعب عن الخبر

المفاهيم التي يأخذ بهـا ابـن تيميـة،        هنا من اإلشارة الى أن هذه      ال بد و
  :منها؛ متون أهل الكتاب في مذكورة بعينها

 رؤوسها على الذي )٢(المقَبب فوق من صوتُ فكان>:  العهد القديمفيجاء 
 كمنظر عرش شبه رؤوسها على الذي المقبب وفوق ،أجنحتها أرخت وقفت إذا

  .)٣(<فوق من عليه إنسان كمنظر شبه العرش شبه وعلى قاألزر العقيق حجر
 ،أجنحتهـا  أرخـت >: شـارحاً  النص على فكري أنطونيوس األب قويعلّ

 لـذلك ) إيليـا  مـع  حـدث  كمـا  (اهللا صـوت  النبي ليسمع الصوت عن سكتت
 مـن  صـوت  أي ،المقبـب  فـوق  مـن  صـوت  فكـان  :مباشـرة  ذلـك  بعد نسمع

  .)٤(<العرش على يجلس
 

 مع ،حكمةُاملطيط من النصوص  األخرب ّابن تيمية وأتباعه ّعد يكيف *

ّ أعالم أهل السنة بعدم صحترصيح ّ  ؟ً وداللةًته سنداُ
                                                        

 .٣٦٧ :السقاف بتحقيق الغفار، للعلي العلوامش ه) ١(

  .<...بوأما العرش فإنه مقب>:  في صفة العرشيميةقال ابن ت )٢(
 .١٥٠: ٥مجموع الفتاوى : انظر

 .٢٦-٢٥ ل،األو اإلصحاح حزقيال، سفر القديم، العهد) ٣(

 .١٤: حزقيال سفر شرح ،سالمقد الكتاب تفسير) ٤(



 

 

ة بثبوت الجهة والمكان هللا تعالى في العديد من كتبهصرمنها؛ح ابن تيمي :  
وجمهور الخلق على أن اهللا فوق العـالم،        >: )منهاج السنّة (في  قال  ) ١(

فهـم يعتقـدون بقلـوبهم، ويقولـون     <الجهة> كان أحدهم ال يلفظ بلفظ    وإن ،
 .)١(<ربهم فوق: بألسنتهم

 يـشار إليـه   يستلزم أن يكـون الـرب  : ]المخالف [إن قال،  ...>: وقال) ٢(
 صلّى (مدبرفع األيدي في الدعاء، وتعرج المالئكة والروح إليه، ويعرج مح

إليه، وتنزل المالئكة مـن عنـده، وينـزل منـه القـرآن      ) وسلّم] وآله[اهللا عليه  
 الكتاب والسنّة وما كان في معناها، قيل مذلك من اللوازم التي نطق به نحوو
 .)٢(<م انتفاء هذه اللوازمال نسلّ: له

 يذكر  أندون  × المؤمنينأمير   اإلماموقال في تعليقه على كالم      ) ٣(
إنّه موجود قائم بنفسه وليس بداخل في العالم        : فأنت تقول >:  الشريف اسمه

له، وأنّه ال يقرب منه شيء ) مجانب( وال خارج عنه وال مباين له وال محايث
عـرض علـى الفطـرة    لـو  وال يبعد منه شيء، وأمثال ذلـك مـن النفـي الـذي              

نـع، وكـان   السليمة جزمت جزماً قاطعاً أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا ممت 
                                                        

 .٦٤٢: ٢منهاج السنّة ) ١(
 .٢٥٠:المصدر السابق )٢(
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جزمهــا بــبطالن هــذا أقــوى مــن جزمهــا بــبطالن كونــه فــوق العــالم ولــيس  
  .)١(<بجسم
وأمـا األحكـام الكلّيـة فهـي عقليـة، فحكـم            : وقال في موضع آخر   ) ٤(

وإما متباينان، وبـأن مـا ال      ) متجانبان( موجودين إما متحايثان     الفطرة بأن كلّ  
هو  وأنّه يمتنع وجود ما ..معدوماً إالّيكون داخل العالم وال خارجه ال يكون 

  .)٢(<كذلك
 كـون اهللا يـرى بجهـة مـن          إن>: )بيان تلبيس الجهميـة   (قال فـي    ) ٥(

  .)٣(< السلف واألئمةبإجماعثبت  الرائي،
واهللا تعالى قد أخبر عن فرعون أنّـه طلـب أن يـصعد ليطّلـع       >: وقال) ٦(

لم يقصد ذلك، فإنّه لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق،     لو  إلى إله موسى، ف   
ال منـه وال  لـو  لم يكن مقراً به فإذا لم يخبره موسى به لم يكـن إثبـات الع       لو

فموسى صدق محمـداً فـي أن ربـه فـوق، وفرعـون              عليه السالم، من موسى   
 فالمقرون بذلك متّبعـون لموسـى ولمحمـد،         ..كذّب موسى في أن ربه فوق     

  .)٤(<والمكذبون بذلك موافقون لفرعون

والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيـة حقيقيـة وليـست           >: وقال) ٧(
                                                        

 .١٤٧: ٢المصدر السابق  )١(
 .١٤٩: ٢المصدر السابق  )٢(
 .٤١٥: ٢بيان تلبيس الجهمية ) ٣(
 .٥٢٦: ١المصدر السابق  )٤(
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  .)١(< الرتبةقيةفِو
إن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه، وكالـسقف         >: وقال) ٨(

بالنـسبة إليـه   هـو  إلى ما تحته، فإذا كان القرآن قـد جعـل هللا عرشـاً، ولـيس                
بالنسبة إلى غيره، وذلك يقتضي أنّـه  كالسقف، علم أنّه بالنسبة إليه كالسرير    

  .)٢(<فوق العرش
ه إذا كـان قـد خلـق العـرش قبـل أن يخلـق              أنّ: الوجه الرابع >: قالو) ٩(

 لـه   في العقل ألن يكون العرش مكاناً    وكان ذلك مناسباً   ،السموات واألرض 
 كان الثابت باآلية التي تالهـا وبغيرهـا مـن اآليـات             ،والسموات مكان عبيده  

  .)٣(<فاق المسلمين دليل على مذهب منازعه دون مذهبه واتّواألحاديث
الجهة في األصل هي الجانب والناحية، والموضـع الـذي          >: وقال) ١٠(

 متالزمان في الوجـود؛ ألن كّـالً منهمـا          زوجه إليه وتقصده، والجهة والحي    تت
  أن إالّ  ما يسأل بـه عـن المكـان        : والمراد من األين   ..مقصد للمتحرك األيني  

ك بالحـصول فيـه، والجهـة مقـصد لـه بالوصـول إليهـا           الحيز مقصد للمتحـر
 .)٤(<والقُرب منها

:  إذ قال؛ له مؤيداً)ه٤٥٨(  الفراء ابنيعلى يأبالقاضي نقل كالم و) ١١(
                                                        

 .١١١: ١المصدر السابق  )١(
 .٥٧٦: ١المصدر السابق  )٢(
 .٥٧٩: المصدر السابق )٣(
 .١٤: المصدر السابق )٤(
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علـى عرشـه، وقـد    هـو   ثبت أنّه تعالى على العرش، فالعرش في جهة و         فإذا>
لجهـة عليـه، والـصواب جـواز     منعنا في كتابنا هذا في غيـر موضـع إطـالق ا           

القول بذلك؛ ألن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هي االستواء على العرش، 
 والداللـة عليـه أن   ،...وأثبت أنّه في السماء، وكلّ من أثبت هذا أثبت الجهة    

علـى العـرش،    والعرش في جهة بال خالف، وقد ثبت بنصّ القرآن أنّه مـست          
 عاقـل مـن مـسلم وكـافر إذا دعـا اهللا تعـالى          فاقتضى أنّه في جهة، وألن كلّ     

   ...السماءنحو فإنّما يرفع يديه ووجهه إلى 
 نطق القـرآن بـأن اهللا تعـالى         ا مندة على إثبات الجهة بأنّه لم      واحتج ابن 

 مسكنه، ة بمثل ذلك، وبأن الجنّ على العرش، وأنّه في السماء، وجاءت السنّة      
 .)١(< في أنفسها، فدلّ على أنّه في مكانوأنّه في ذلك، وهذه األشياء أمكنة

ــال ) ١٢( ــدينق ــدوجــالل ال ــد   )ه٩١٨( اني ال فــي شــرحه علــى العقائ
والبن تيمية أبي العباس أحمد وأصحابه، ميل عظيم إلـى إثبـات            >: العضدية

أنّـه ال فـرق   :  ورأيت في بعض تـصانيفه   ..الجهة، ومبالغة في القدح في نفيها     
طلبته في جميع األمكنـة     : يقالأو  معدوم،  هو  : قالعند بديهة العقل بين أن ي     

  .)٢(< ونسب النافين إلى التعطيل..فلم أجده
وقد دخل فيما ذكرناه من اإليمان      >: )العقيدة الواسطية (قال في   ) ١٣(

                                                        
 .١٩: ٣المصدر السابق  )١(
، للسيد جمال الـدين الحـسيني       )المتن (٩٤:التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية      )٢(

 ..ه١٤٢٣األفعاني ومحمد عبده، طبع مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 
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صـلى اهللا عليـه   ( باهللا، اإليمان بما أخبر اهللا به فـي كتابـه وتـواتر عـن رسـوله        
مة، من أنّه سبحانه فوق سـماواته علـى         وأجمع عليه سلف األُ   )  وسلم ]وآله[

 معهم سبحانه أينما كانوا، يعلم ما هـم عـاملون      هو   على خلقه، و   عرشه، علي
ّالذي خلَق السموات واألرض يف ستة أيام ثم هو {: كما جمع بين ذلك في قوله ْ َّّ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ

َاستوى عىل العرش يعلم ما يلج يف األرض وما ْخي ََ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ِ َ ِْ َ َرج منْها وما ينْزل من السامء وما َ َّ َ َُ َ َ َ ُِ ِ ُِ ِ

َيعرج فيها و ُ ْ َِ ِمعكم أين ما كنْتم واهللاُ بام تعملون بصريهو ُ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ْ ََ ُِ ُ ُ{)١(..  
ُمعكم أين ما كنْتمهو َو{: وليس معنى قوله ُ َ ْ ََ ْ ََ أنّه مختلط بالخلق فإن هذا : }ُ

 اُألمة، وخالف مـا فطـر اهللا   خالف ما أجمع عليه سلف  هو  ال توجبه اللغة، و   
موضوع في هو عليه الخلق، بل القمر آية من آيات اهللا من أصغر مخلوقاته و

سـبحانه فـوق العـرش رقيـب علـى      هو مع المسافر أينما كان، وهو السماء، و 
  .)٢(<خلقه مهيمن عليهم مطّلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته

فقت الكلمة مـن  وقد اتّ>: )نقلدرء تعارض العقل وال  ( قال في ) ١٤(
  .)٣(<المسلمين والكافرين على أن اهللا في السماء وحدوه بذلك

 وقرأت في كتاب ألحمد بنِ تيمية،>: )ه٧٤٥( ندلسيحيان األأبو قال ) ١٥(
إن اهللا يجلـس علـى      >: ) العرش كتاب(اه   سـم  ه،بخطّهو   و ناه،هذا الذي عاصر  

] وآلـه [ اهللا عليـه     صـلّى  (رسـول اهللا  قعد معه فيـه     الكرسي وقد أخلى منه مكاناً ي     
                                                        

 .٤: سورة الحديد) ١(
 .٤٠٠: ١مجموعة الرسائل الكبرى  )٢(
 .٢٩: ٢موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ) ٣(
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ان مـن    البارنبـاري، وكـ     بِن عبد الحق    بن علي  اج محمد  تحيل عليه الت   ..<)وسلّم
تحرله عليه أنّي١(< فيه أَخذ منه الكتاب وقرأنا ذلكحتّىه داعيةٌ له  أنّه أظه(.  

مـة وال  ولم يقل أحد من سـلف األُ     >: )مجموع الفتاوى (قال في   ) ١٦(
إن اهللا ليس في السماء، وال إنّه ليس على العرش، وال : من الصحابة والتابعين

 مكان، وال إن جميع األمكنة بالنسبة إليه سواء، وال إنّه ال داخـل           إنّه في كلّ  
العالم وال خارجه، وال متصل وال منفصل، وال إنّه ال تجوز اإلشـارة الحـسية     

  .)٢(<إليه باألصابع ونحوها
َالـرمحن عـىل العـرش اسـتوى{: وقال فـي تفـسير قولـه تعـالى       ) ١٧( َ َُ ْ ْ َِّ ْ َ َ َ ْ{)٣( :

  ..<االستواء من اهللا على عرشه المجيد على الحقيقة، ال على المجاز>
َفإذا{واستدلّوا بقول اهللا  َاستويت َِ ْ َ َ َأنت ْ َومن َ َمعك َ َ َعىل َّ ِالفلك َ ْ :  وبقوله،)٤(}ُْ

                                                        
  .٢٥٤: ١النهر الماد من البحر المحيط ) ١(

وقد بين سـبب   ما نقله أبوحيان في النسخة المطبوعة للرسالة العرشية،    أجد    لم :أقول
وقد >:  قائال؛)السيف الصَّقيل(ذلك الزَّاهد الكوثري في كتابه الذي علَّق فيه على       

 فحذفها عند الطّبع ِلكَيال     اًه استفظعها جد  أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنّ     
 لما كان منه ونصيحة  هنا استدراكاً  يستغلَّها أعداء الدين، ورجاني أَن أُسجل ذلك      

  .<للمسلمين
 .٨٥: تعليق الكوثري على السيف الصّقيل

 .١٥: ٥مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٥: سورة طه) ٣(
 .٢٨: سورة المؤمنون) ٤(



 ٣١١.............تعاىل هللا واملكان اجلهةيف ثبوت  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

ُتستووا{ َ ٰعىل َْ َ ِظهور َ ُ ْواستوت{:  وبقوله ،)١(}ِه ُ َ ََ َعىل ْ ِّاجلودي َ ِ ُ ، وقال عبـد اهللا     )٢(}ْ
ٰاسـتوى{إن معنـى    : وهـم كثيـر    بن المبارك ومن تابعه مـن أهـل العلـم          َ َ َعـىل ْ َ 

ْالعر َ   .)٤(<استقر )٣(}ِش ْ
 قد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقربون أن محمداً  >: وقال) ١٨(

  .)٥(<ى العرِش معه يجلسه ربه عل]’ [رسول اهللا
جميع آراء أُستاذه ابن تيميـة فـي   ) ه٧٥١( وذكر ابن قيم الجوزية   ) ١٩(

قصيدته النونية، فجاءت مشحونة بالتجسيم، كالقول بأن اهللا فـوق سـماواته،            
  ..على عرشه، وأنّه ينزل ويهبط ويصعد
  : التي أخذ يستهزئ فيها بعقيدة التنزيه؛وإليك بعض أبيات قصيدته هذه

ــذّب   ف ــل ومك ــول معطّ ــر ق   أس
  

  يف قالــــب الترتيــــه للــــرمحِن  
ــا وال    ــداخل فين ــيس ب ــال ل   إذ ق

  
  خــارج عــن مجلــة األكــوانهــو   

  بــل قــال لــيس ببــائن عنــها وال  
  

ــا وال    ــو فيهـ ــانهـ ــها ببيـ   عينـ
  كال وال فـوق الـسماوات العلـى        

  
ــان     ــن رب وال رمح ــرش م   والع

                                                          
 .١٣: سورة الزخرف) ١(

 .٤٤: سورة هود) ٢(

 .٣: سورة يونس) ٣(

 .٣٠٩: ٥مجموع الفتاوى ) ٤(
 .٥١٩: ٥المصدر السابق  )٥(
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ـ    بل حظّـ   ه حـظ الثـرى   ه مـن رب  
  

  د البنيـــان قواعـــمنـــه وحـــظّ  
  كان فوق العرش كـان كهـذه      لو    

  
  )١(نأالـش  أجسام سبحان العظـيم     

 الكرسـي   ومن قول أهل الـسنّة أن     >: )الرسالة الحموية ( قال في ) ٢٠(  
  .)٢(<ضع القدميِنه موبين يدِي العرِش وإنّ

ويقال لمن قال إن اهللا تعالى     >: )يةتدمرشرح الرسالة ال  ( قال في ) ٢١(
يـد بـذلك أن اهللا فـوق العـالم، أم تريـد بالجهـة شـيئاً موجـوداً                   أتر: في جهة 

فيكون اهللا تعالى داخالً في المخلوقات؟ فإن أردت األول فحق، وإن أردت           
  .)٣(<الثاني فباطل

                                                        
 .٣٥:السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل) ١(
 .١٢١: الرسالة الحمِوية) ٢(
 .٢٠٧:شرح الرسالة التدمرية) ٣(
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 مسألة الجهة والمكان بشأنتيمية ما قاله ابن بعد هذا العرض التفصيلي ِل
عقيدة جمهور الخلق بوجود    : هيو ؛يمكن تلخيص كلماته في خمسة نقاط     

وعدم صحة االعتقاد   السماء في الدعاء،إلى لرفع اليد ؛اهللا تعالى فوق العالم   
وداللـة العقـل والنقـل       اهللا تعالى ليس بداخل في العالم وال خارج عنـه،          نأب

  وثبـوت الجهـة العدميـة هللا تعـالى،    ،جهـة والمكـان   على ثبـوت ال    واإلجماع
  . ثبوت الجهة والمكانعلى أهل السنّة وعلمائهم أئمةواتفاق 


 

ال يعـارض  من آداب الـدعاء و هو  رفع اليد إلى السماء عند الدعاء،    نإ
 اهللا سـبحانه  تخـالف معنـى أن  أو يثبت عقيـدة تخـالف عقيـدة التوحيـد،      أو  

ما هـذا مـن أدب   وإنّ أقرب إلينا من حبل الوريد،هو  مكان و موجود في كلّ  
 بالتوجه إلى الجهة الشريفة من الجهات التي تحيط باإلنـسان، وهـي     ؛الدعاء

  ..جهة العلو
  .ولوجود خزائن الرزق في السماء
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  : في كتابة الكريمالىقال تع
ِويف السامء ر{ * ِ َ َّ ِ َزقكم وما توعدون َ ُُ َُ َْ َْ ُ{)١(.  
ِالذي يرهو { * ُ ِ ِيكم آياته وينَزل لكـم مـن الـسامء ر َّ ِ َ َّ ِّ َْ ُ َ َُ َُ ُ ِّ ِ ُ ومـا يتـذكرًاْزقـ ِ ََّ َ َ َ َ مـن ّإال  َ

ُينيب ُِ{)٢(.  

ِواختالف الليل والنَّهار{*  َ َ ْ َِ َّ ِ َِ ُ وما أنـزل اللــه ْ ََّ َ َ َ ِّ مـن الـسامء مـن رَ َ َِّ ِِ ِزق فأحيـا بـه  َ ِ ََ ْ َ ٍ ْ

ِض بعد موهتا وترص ْراال ْ َ ََ ََ ْ ْ َِ ِّيف الر َ َياح آيات لقوم يعقلون ِ َُ ِِّ ْ َ ْ َ ٍَ ٌ ِ{)٣(.  
ْقال عيسى ابن مر{ * َ َُ ْ ِ َيم اللـهم ر َ َّ َُ ْبنَا أنزل علينَا ََّ ََّ َْ ِ ِ مائدة من السامء تكون لنَا عيدَ َِ ُ ُ َ ً َِ َ َّ ِّ  ًاََ

َّألو َ ِلنَا وآخرِّ ِ ْنا وآية منك وار َِ َِّ َ ََ ً ُزقنَا وأنت خري َ ْ َ َ َُ َ َازقني َّ الر ْ ِ ِ{)٤(.  
ُيا أهيا النَّاس اذكر{ * ُُّ ْ ُ ََ ُوا نعمت اللـه عليكم هل من خالق غري َ ْ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ ََّ ُ َ ْ اللـه ير َ َ ِ ُزقكم  َّ ُ ُ

ْن السامء واألرِّم َ ََّ ْ َ َض ال إلـٰه  َِ َ َِ ٰفأنىهو ّ إالِ َّ َ َ تؤفكونَ َُ ْ ُ{)٥(.  
ْالذي جعل لكم األر{ * َُ ْ َ َ َُّ َ َ َض فر ِ ِ َ والسامء بنَاء وأنزل من السامء ماء فأخرًااش َ ً َ َ َّ ً َ َ َّْ َ َِ ِ َ َ َِ َ َ َج  َ

َبه من الثمر َ َّ َ ِ ِ ِات ر ِ َ لكم فال جتعلوا للـه أندادًاْزق ِ َ ِ َِّ ُ ََّ ْ َ َ َ ْ َ وأنتم تعلمونًاُ ُ َْ ْ ََ ُ َ{)٦(.  
ْقل من ير{ * ََ ْ ُزقك ُ ُ ْم من السامء واألرُ َ َّ َِّ ْ َ َض أمن يملك السمع واألبـصار َِ ْ َّ ْ ََّ ْ َ َ ََ ْ ُ ِ َ َ ومـن  ِ َ

                                                        
 .٢٢: الذارياتسورة ) ١(
 .١٣: غافر سورة )٢(
 .٥: الجاثية سورة )٣(
 .١١٤: ائدةالم سورة )٤(
 .٣: فاطر سورة )٥(
 .٢٢:  البقرة سورة)٦(
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ِْخير ِج احلي من امليت وْخير ُ ُ َ ِّ َ ُِ َِْ َّْ ُج امليت من احلي ومن يدبر َ َ ِّ َِّ ُ َ َ ِّ َُ ْ َِْ َ األمر َ ْ َ َ فسيقولون ال ْ ُ َُ َ َلـه فقل أفال َ َ ُ ََ ْ َُّ

َتتقون ُ َّ َ{)١(.  
ِاللـه الذي { * َّ ْخلَق الساموات واألرَُّ َ ََّ ْ ََ َِ َض وأنزل من السامء ماء فأخر َ ً َ َ َّْ َ َ ِ َ َِ َ َ َج به من  ََ َِ ِ ِ

َالثمــر َ ِات ر َّ َ لكــم وســخرًاْزقــ ِ َ َّْ َ ُ ِ لكــم الفلــك لتجــر َّ ْ َ ِ َ ْ ْ َُ ُ ِي يف البحــر ُ ْ َ َْ ِ بــأمر ِ ْ َ َه وســخر ِ ََّ َ ُكــم َ ل ِ ُ

َاألهنار َْ َ ْ {)٢(.  
َّأمن يبدأ اخللَق ثم{ * َُّ ْ َْ ْ َُ ْ يعيده ومن يرَ ََ َ ُ ُُ ْزقكم من السامء واألر ِ َ َّ َِّ ْ َ َِ ُ ُ ِض أإلـٰه مع اللـه  ُ َّ ََ ٌَّ ِ َ ِ

ْقل هاتوا بر ُ ُ َ ْ َهانكم إن كنتم صادقني ُ ِ ِ َ ْ ُْ َُ ِ ُ َ{)٣(.  

ْللـه الذي جعـل لكـم األر{ * َُ ْ َ َ َّ َُّ َ َ َض قـر ُِ َ َ والـسامء بنَـاء وصـورًاار َ ً َ َ ََّّ َ َ َكـم فأحـسن  َِ َْ َْ َ ُ

َصور َ َكم و ُ ْ َزقكم من الطيبات ذلكم اللـه ر َرُ ُ ُِّ َ ِّ ََّ ُ ُِ َِٰ َّ َ َبكم فتبار َ َْ َُّ َ َك اللـه ر ُ ُ َّ َب العاملني َ ِ َ َْ ُّ{)٤(.  
فرفع اليد إلى السماء ليس ، ...>: )ه٤٧٨( الشافعي سعيد المتوليأبو قال 

 الكعبـة قبلـة    كما أن، ولكن ألن السماء قبلة الدعاء،ألن اهللا تعالى في مكان   
  ولـيعلم أن ،الة في حال القيام، واألرض قبلة في حال الركوع والسجود     الص

  .)٥(<اهللا تعالى ليس في الكعبة وال في األرض
 فإن لم يكـن مخـصوصاً بجهـة         :فإن قيل >: )ه٥٠٥ (حامد الغزالي أبو  وقال  

                                                        
 .٣١: يونس سورة )١(
 .٣٢: ابراهيم سورة )٢(
 .٦٤: النمل سورة )٣(
 .٦٤: غافر سورة )٤(
 .١٠٢:الغنية في أصول الدين) ٥(
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   األدعية شرعاً وطبعاً؟في ترفع إلى السماء ي فما بال الوجوه واأليد؛فوق
التي قصد إعتاقهـا   -قال للجارية ) وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (وما باله 

  ..<؟أين اهللا>:  - فأراد أن يستيقن إيمانها
  ها مؤمنة؟ إنّ:فأشارت إلى السماء فقال

 إن لم يكن اهللا تعـالى   : هذا يضاهي قول القائل     أن :األولفالجواب عن   
   الصالة؟فيقبله وما بالنا نست ؟ه ونزوه فما بالنا نحج؛بيتههو  الكعبة وفي

 فما بالنا نتذلل بوضـع وجوهنـا علـى األرض           ؛ األرض فيوإن لم يكن    
  في السجود؟

  .وهذا هذيان
 الصالة مالزمةَ الثبوت فيد الخلق بالكعبة  قصد الشرع من تعب:بل يقال

 ذلك ال محالة أقرب إلى الخشوع وحضور القلب مـن        فإن،  هة واحدة  ج في
د على الجهاتالترد.  

ص اهللا   خصّ ،كانت الجهات متساوية من حيث إمكان االستقبال      ثم لما   
 واسـتمال   ، إلى نفـسه   باإلضافةفها   وشر ،بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم   

 كما ،فكذلك السماء قبلة الدعاء    ،ليثيب على استقبالها   القلوب إليها بتشريفه  
 الحلول ه عنوالمعبود بالصالة والمقصود بالدعاء منزّ، أن البيت قبلة الصالة

  .. البيت والسماءفي
      في اإلشارة بالدعاء إلى السماء سر مـن ينتبـه ألمثالـه      يعـزّ ؛   لطيـف  ثم ، 

 بأن يتواضع هللا تعالى ويعتقـد التعظـيم         اآلخرة في نجاة العبد وفوزه      أن :وهو
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ما استعملت  والتواضع والتعظيم عمل القلب وآلته العقل، والجوارح إنّ        ،هلرب
ه، فإن القلب خُِلق ِخلْقةً يتـأثر بالمواظبـة علـى أعمـال         لتطهير القلب وتزكيت  

  ..الجوارح متأثرة بمعتقدات القلوب كما خُلقت ،الجوارح
 بـأن يعـرف قـدره    ؛ نفسه بعقله وقلبهفيولما كان المقصود أن يتواضع     

 فية رتبته   ليعرف بخس       ه، وكـان مـن أعظـم      الوجود لجالل اهللا تعـالى وعلـو
  ف أن يـضع   كلّـ ؛ه مخلوق مـن تـراب  ة لتواضعه أنّ  ته الموجب األدلة على خس

 ؛ األعـضاء  أعـزّ هـو   وجهـه الـذي      - األشـياء    أذلّهـو   الـذي    -على التـراب    
 فيكـون البــدن  ،تها األرضليستـشعر قلبـه التواضـع بفعـل الجبهـة فـي مماسـ       

معانقـة  هـو   و، جـسمه وشخـصه وصـورته بالوجـه الممكـن فيـه      فيمتواضعاً  
هـو   و،ه بمـا يليـق بـه      ن العقـل متواضـعاً لربـ       ويكو ،التراب الوضيع الخسيس  

  .. وخسة المنزلة عند االلتفات إلى ما خلق منه،الرتبةمعرفة الضعة وسقوط 
وذلـك أيـضاً     ،فكذلك التعظيم هللا تعالى وظيفة على القلب فيهـا نجاتـه          

  أن تشترك فيـه الجـوارح وبالقـدر الـذي يمكنـه أن تحمـل الجـوارح            ينبغي
الرتبة على طريق المعرفة واالعتقاد وتعظيم  لوإلى عوتعظيم القلب باإلشارة 

 فـي أعلـى الجهـات وأرفعهـا    هـو   الـذي   لـو   الجوارح باإلشارة إلـى جهـة الع      
  .. الجهاتفي، فإن غاية تعظيم الجارحة استعمالها االعتقادات

 لو المحاورات أن يفصح اإلنسان عن عفي أن من المعتاد المفهوم حتّى
ه علـى  ما ينبإنّهو و ، السماء السابعة  في أمره   :فيقول غيره وعظيم واليته     ةرتب

وقد يشير برأسـه إلـى الـسماء فـي          ،المكان لو ولكن يستعير له ع    ،الرتبة لوع
وتكون السماء  لو العفي : أي، السماءفيتعظيم من يريد تعظيم أمره أن أمره 
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عبارة عن العلو..  
ي سـياقهم إلـى   ف الشرع بقلوب الخلق وجوارحهم فـ      فانظر كيف تلطّ  

 إلــى ظــواهر ت بــصيرته ولــم يلتفــت إالّتعظــيم اهللا، وكيــف جهــل مــن قلّــ
 التعظـيم عـن   فـي  وغفل عن أسرار القلـوب واسـتغنائها    ،الجوارح واألجسام 

  تقدير الجهات، وظـنأن        األصـل مـا يـشار إليـه بـالجوارح، ولـم يعـرف أن  
لـو   ال باعتقـاد ع رتبةاللو  وأن تعظيمه باعتقاد ع ،المظنة األولى لتعظيم القلب   

 ذلك خدم وأتباع يخدمون القلب علـى الموافقـة       في الجوارح    وأن ،المكان
 اإلشـارة إلـى    الجـوارح إالّ فـي  وال يمكـن  ،فيهـا  التعظيم بقدر الممكـن      في

  .)١(<السر في رفع الوجوه إلى السماء عند قصد التعظيمهو  فهذا ،الجهات
هبط الرزق والوحي وموضع ها لما كانت مأنّ>: )ه٥٢٠( الطرطوشيوقال

 ، على معنى أن المطر ينـزل منها إلى األرض فيخـرج نباتـاً          ،الرحمة والبركة 
 فإذا قضى اهللا أمراً ألقاه إلـيهم فيلقونـه إلـى أهـل     ،وهي مسكن المأل األعلى  

 وفيهـا  ، وفيهـا غيـر واحـد مـن األنبيـاء       اليها،  وكذلك األعمال ترفع   ،األرض
ا كانت معدن لهذه األمور العظـام ومعرفـة         فلم ..يِّالجنة التي هي غاية األمانِ    

  .)٢(<رت الدواعي عليهافت الهمم إليها وتوفّ تصر،القضاء والقدر
 ألن السماء ؛ما ترفع األيدي بالدعاء إلى السماءوإنّ>: )ه٦٧١(وقال القرطبي

 ،رين مـن المالئكـة     ومعدن المطهـ   ، ومحل القدس  ، ومنزل القطر  ،مهبط الوحي 
                                                        

 .٣١٤: االقتصاد في االعتقاد) ١(
 .١٢٠:إتحاف السادة المتقيننقل كالمه الزبيدي في ) ٢(
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 كما جعل اهللا الكعبة قبلة للدعاء       ، وفوقها عرشه وجنته   ،فع أعمال العباد  وإليها تر 
 وكـان فـي أزلـه قبـل خلـق      ،غير محتاج إليهاهو  وألنّه خلق األمكنة و    ،والصالة

  .)١(<اآلن على ما عليه كانهو  وال مكان له وال زمان و،المكان والزمان
هـو   و، لمـا يريـد  الر الفعـ الخـالق المـدب  هو  اهللا  >: )ه٦٧٦ (قال النووي و

 الكعبة، استقبلى المصلي ستقبل السماء كما إذا صلّاالذي إذا دعاه الداعي     
 ،ه ليس منحصراً في جهة الكعبـة      وليس ذلك ألنّه منحصر في السماء كما أنّ       

  .)٢(<بل ذلك ألن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين
د محض  وه عند الدعاء تعب   ورفع األيدي والوج  >: )ه٧١٠ (النسفيقال  و

  .)٣(< فالسماء قبلة الدعاء كالبيت قبلة الصالة،كالتوجه إلى الكعبة في الصالة
 البن  )العقيدة الحموية (ه على    في رد  )ه٧٣٣( الحلبي   وقال ابن جهبل  

 ،ورفع األيدي إلى السماء ألجل أن السماء منــزل البركـات والخيـرات       >: تيمية
 وإذا ألف اإلنسان حصول الخيرات مـن     ،ل منها واألمطار  ـزّما تتن وألن األنوار إنّ  

 ؛ رفع األيـدي إلـى الـسماء   الذي أوجبهو  فهذا المعنى  ،جانب مال طبعه إليه   
ِويف السامء ر{ :قال اهللا تعالى ِ َ َّ ِ َزقكم وما توعدون َ ُُ َُ َْ َْ ُ{>)٤(.  

 ه٧٥٦ ( الدين السبكي  وقال تقي( :<إن العـالي   القلب متوجه إلى الـرب 
                                                        

 .٢١٤ :١كام القرآن حالجامع أل) ١(
 .١٩١: ٤شرح النووي على مسلم ) ٢(
 .١٢٨: إظهار العقيدة السنية) ٣(
)٤ (٢٤١:  الشيخ ابن جهبل على ابن تيميه الحرانيرد. 
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التـي هـي محـل ملكـه     لـو   واإلشارة إلى جهة الع،ءي شدراً وقهراً على كلّ   ق
 وهكذا رفع ،يين عن خلقه وقبلة دعائه ومنـزل وحيه      وسلطانه ومالئكته والعلّ  

  .)١(<األيدي في الدعاء
 فما بال :فإن قيل>: )ه٩٠٥( المقدسي بن أبي شريفا كمال الدين قالو

 الـسماء قبلـة الـدعاء     أجيـب بـأن   ..واأليدي ترفع إلى السماء وهي جهة العل      
 البيــت قبلــة الــصالة يــستقبل بالــصدر والوجــه،  كمــا أن،تــستقبل باأليــدي

  .)٢(<والمعبود بالصالة والمقصود بالدعاء منـزه عن الحلول بالبيت والسماء
:  حنيفـة أبـي  في شرحه المزجي لكلمـات    )ه١٠٩٨ (وقال البياضي الحنفي  

تعـالى مـن     ووصف للمـدع  هو  لإلشارة إلى ما    ) لىدعى من أع  ه تعالى ي  أنّهو  (>
ال مــن أســفل، ألن ( واُأللوهيــة واالســتغناء ،نعــوت الجــالل وصــفات الكبريــاء

والكبريـاء  ) لـيس مـن وصـف الربوبيـة واُأللوهيـة         ( اإلشـارة إليـه      :أي) األسفل
  رفع األيدي عند الدعاء     فأشار إلى الجواب بأن    ،)يءفي ش (والفوقية باالستيالء   

 ؛ بل لكونها قبلة الدعاء،إلى جهة السماء ليس لكونه تعالى فوق السموات العلى
ِويف السامء ر{:  لقوله تعالى؛إذ منها يتوقع الخيرات ويستـنـزل البركات   ِ َ َّ ِ َزقكم وما  َ َْ ُ ُ ْ

َتوعـدون ُ  ،مع اإلشارة إلـى اتـصافه تعـالى بنعـوت الجـالل وصـفات الكبريـاء          }َُ
  .)٣(<القهر واالستيالءوكونه تعالى فوق عباده ب

                                                        
 .٥٢:السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل) ١(
 .٣١٠: في شرح المسايرةالمسامرة ) ٢(
 .٢٠٤ :إشارات المرام) ٣(



 ٣٢١.............تعاىل هللا واملكان اجلهةيف ثبوت  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

ه عـن الجـسمانية،     واهللا تعالى منزّ  >: )ه١٢٠٥(وقال محمد مرتضى الزبيدي   
ه تـضم أو  إليـه،  س عن أن يحويه مكـان فيـشار    تعالى وتقد  ، فيه شيء  وال يحلّ 
 ألنّها جعلت قبلة ؛ت السماء برفع األيدي إليها عند الدعاءما اختصّ جهة، وإنّ 

يستقبلها في الصالة، وال يقال؛يعلت قبلة للمصلّ الكعبة جاألدعية، كما أن : 
١(< اهللا في جهة الكعبةإن(.  

 فما بـال األيـدي ترفـع إلـى الـسماء وهـي جهـة                :فإن قيل >: أيضاًوقال  
إلى الجواب بقوله - أي الغزالي  - فأشار المصنف    ..؟العلو  :ا رفع األيدي فأم

  .)٢(<قبلة الدعاء ألنّها : فهو؛عند السؤال والدعاء إلى جهة السماء
   فـإن قيـل   >: )ه١٣٨٠ (يق الغمـاري  وقال أحمد بن صد:     إذا كـان الحـق  

   السماء؟نحو  فما معنى رفع اليدين بالدعاء ،سبحانه ليس في جهة
د، كاستقبال القبلة في الصالة، وإلصاق الجبهة  التعبه محلّ أنّ: فالجواب

 الـسجود،    ومحلّ  البيت هه سبحانه عن محلّ   في األرض في السجود، مع تنزّ     
٣(< السماء قبلة الدعاءفكأن(.  

واهللا تبـارك  >:  الكـديري  الجمفـسي دحـالن إحسان محمد   وقال الشيخ   
ما اختصت ه جهة، وإنّتضمأو وتعالى مقدس عن أن يحويه مكان فيشار إليه 

  كمـا أن   ، ألنّهـا جعلـت قبلـة األدعيـة        ؛السماء برفع األيدي إليها عند الدعاء     
                                                        

 .٢٥:تقينإتحاف السادة الم) ١(
 .١٠٤:المصدر السابق) ٢(
 .٢٥١: المكتوبة الصلوات بعد الدعاء في اليدين رفع استحباب في المنح المطلوبة) ٣(
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  .)١(<ي يستقبلها في الصالةقبلة للمصلّالكعبة جعلت 

  

ّملاذا أمهل احلراين نصوص التعليل الواردة يف الكتاب والسنة بـشأن *  ّ

ّ عـىل الفوقيـة تهاداللبـ  القـولذهب إىلو ،رفع اليد إىل السامء عند الدعاء

  ؟ّاحلقيقية هللا سبحانه وتعاىل

 وتغافل عـن تـرصيح ،ّ ابن تيمية هذه الظاهرة حسب رأيهّملاذا فرس* 

 عن اجلهة واملكان؟سبحانه العلامء بتنزيه اهللا 

  


 

 ،ال خارج العالم وال داخلـه     عدم الوجود    ب االتصاف نأ يعتقد ابن تيمية  
شيء ال داخـل العـالم وال   الـ وجـود  ر  المتنـاع تـصو  ؛ العدمية المحضة :يعني

  .. عقالًخارجه
  اهللا تعالى يجب أن يكون       وعليه زعم أن وا داخل العالم   إمخارجـه، اإم  

 ؛لهذا قـال بالجهـة   خارجه، وذهب إلى كونهف؛   ال يقول بالدخول   هنّأوحيث  
كونه في جهٍة يالزمخارجفي ال وجوده ألن نة معي..  

                                                        
 .٤١:  على منهاج العابدينسراج الطالبين) ١(
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   جهة عند ابن تيمية؟أيفي هو  ف،دةالجهات متعدلكن 
  ؛اني جهة الفوق إللهه لقد اختار الحرتحـت  ة كونه ألنّه يرى عدم صح 

  . أن يكون فوقه حقيقة عنده فوجب..إلى آخرهيمينه أو العالم 

 
الـدخول فـي العـالم يـستوجب     أو  وصف اهللا تعالى بـالخروج   إن :أوالً

باطل كما ذكرنا سابقاًهو  و،القول بالحد.  
الخـروج عنـه    أو   وصف الشيء بالدخول في شيء آخر         ال يصح  :ثانياً

  .ه عن ذلك واهللا تعالى منزّ، مع وجود المماثلة الحقيقية بينهماإالّ

 

 ،الماهية في غيره مع يتوافق الذي الشيء :هو <المثل>  إن:األولالدليل 
  .له مثل فال ماهية، له ليس تعالى واهللا ،<هيةالما>: في تكون المماثلةو

 ،هما الذاتيةلوازم في متماثلين المماثلة تستلزم اشتراك ال:الدليل الثاني
 حادثـاً،  والقـديم  قديماً، الحادث فيصبح ، الممكن حدوثدم الواجب و  كِق

  .)١(خلف وهذا
 عن أحدهما يتميز أن ال بدف ذاتي أمر في تماثال ذاتين كلّ :الدليل الثالث

 ماثللو  :، وعليهمنهما واحد لكلّ جزء <االمتياز به ما> يكون ل عرضي بأمر اآلخر
                                                        

 .٢٢٤: ، ارشاد الطالبين٥٤: ، نهج الحق وكشف الصدق٤٠٥:  كشف المراد: للمزيد راجع)١(
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  .)١(التركيب عن منزّه اهللا وباً،مركّ لكان ؛األشياء من شيء في غيره  سبحانهاهللا
تعالى؛ إذ قال  سبحانهعنه ليالمث نفيبحت آيات الكتاب هذا وقد صر :

َليس{ ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ْ{)٢(.  
ة العقليـة    العظيمة إلى األدلّ   أحاديثهم في^ وأرشدنا أئمة أهل البيت   

  :على ذلك؛ منها
 ...>:  أنّه قـال   × أبي طالب  علي بن   أمير المؤمنين  اإلمامروي عن    -١

 لـه،  عـديل  ال مـا  فأمـا  بعديلـه،  الشيء يشبه وإنّما المخلوقين، من له شبه فال
  .)٣(<...مثاله بغير يشبه فكيف
  .)٤(<خالقه في يوجد ال الخلق في ما كلّ>: ×عنهد ور و-٢
 شـيء  كلّ>:  أنّه قال  ×الصادق محمد بن جعفر اإلمام وروي عن  -٣

  .)٥(<مخلوقهو ف سواه شيء اسم عليه وقع
 همـك  وقـع  ما>:  أنّه قال  ×الباقر علي بن محمد اإلمام وروي عن  -٤

  .)٦(<...شيء يشبهه ال خالفه،هو ف شيء من عليه
                                                        

 .٢١١: مناهج اليقين)١(
  .١١: الشورىسورة ) ٢(
 .٥٢: التوحيد) ٣(
 .٤١: المصدر السابق) ٤(
 .٥٨: المصدر السابق) ٥(
 .٨٢: ١صول الكافي أ) ٦(
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ٌه سبحانه خارج وداخل؟ّن أّهل يرى ابن تيمية * ٌ 

   . على نفسه بالتشبيه، وأقررأيه فقد خالف ..نعم: إن قال
 اخللق؟ بلَق  وجود جهات وأبعادر العقلّ هل يمكن أن يتصو*

   .، وتناقض أيضاًرأيهخالف  فقد ..نعم:  الحرانيإن قال
ا خلـق ّ ملًاّ حقيقيًاّ مكانيًاّه سبحانه عال علوّ إن:ّكيف يقول ابن تيمية *

 ّالعامل، فهل كان سبحانه حتته ثم صار فوقه؟

ًهل جعل اهللا سبحانه نفسه حمدودا بعد أن مل يكن حمدودا؟*  ً 

 ؟ٌبحانه حتت بعد أن مل يكن له حتتهل صار له س* 

 ق سبحانه لنفسه جهة بعد أن مل يكن له جهة؟َهل خل* 

  أن مل يكن له مكان؟ بعدًاق سبحانه لنفسه مكانَهل خل* 

ً فصار حمدودا ويف مكان ؛ر سبحانه بمخلوقاته بعد أن خلقهاّهل تأث* 

  ومل يكن قبل خلقها كذلك؟،ويف جهة

ّكيف يزعم ابن تيمية وأتباعه بأهن*   صـفة ّهون اهللا تعاىل عن كلّم ينزّ

  بخلقه؟ًراّ بعد أن جعلوه متأث؛تتناقض مع ألوهيته وربوبيته

 َنفـصاله سـبحانه عـن العـاملاّأن ّيـة وع الفرقـة التيمتباأهل يعتقد * 

 دون مسافة؟بّاالنفصال حمقق ، أم ٍبمسافة
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  .اً للعالم، واعترفوا بالتجسيم فقد جعلوه مماس..دون مسافةب :إن قالوا
ا أن تكـون تلـك ّ فإمـ-ةّغري مماسب:  أي- كان االنفصال بمسافةإن * 

ّدمية رجعنا إىل املامس فإن كانت ع..ّعدميةأو ّاملسافة وجودية  ة، وإن كانت ّ

 ؟َغري العاملأو  َفهل هي من العامل ؛ّوجودية

 مـا سـوى اهللا فمـن العـالم،       ألن كلّ  ؛ن جهلهم ها غير العالم، تبي    أنّ :إن قالوا 
هي من العالم، فيلزمهم القـول بـأن اهللا تعـالى منفـصل             :  وإن قالوا  ..مخلوقهو  و

  . للعالم تناقض، ويلزمهم أيضاً أن اهللا مماسعن العالم بشيء من العالم، وهذا
  قبل أن خيلق اهللا العامل؟؛داخلهأو هل كان اهللا سبحانه خارج العامل * 

:  وإن قـالوا   ..فالعالم غير موجود بعد   :  فيقال لهم  ..داخل العالم : إن قالوا 
  داخله؟أو  فكذلك العالم غير موجود، فكيف يكون خارجه ..خارج العالم

  .وا على أنفسهمال خارج العالم وال داخله، أقر:  قالواوإذا
هذا الكالم صحيح قبل أن يخلق اهللا العالم، ولكن بعد خلقـه         : فإن قالوا 

داخلهأو ا أن يكون خارجه فإم!  
 اهللا تعـالى تغيـر وطـرأ عليـه وصـف       إن: هذا يلـزمكم أن تقولـوا     : نقول

  .المخلوقات، وهذا تشبيه باطل
 ى نف إذ؛× أيب طالبّعيل بنة كالم أمري املؤمنني ّملاذا أنكر ابن تيمي* 

  دليل؟ّنه، من دون إقامة أيعاخلروج أو وصف اهللا تعاىل بالدخول يف العامل 

ه مل يكـن ّبأنـ× اإلمام أمري املؤمننيأن يصف ّابن تيمية ّجترأ كيف  *



 ٣٢٧.............تعاىل هللا واملكان اجلهةيف ثبوت  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 ّادعـى و،×حديثـه ّ عندما رد؛الباطلمن ز احلق ّ لفطرة سليمة متيًصاحبا

 لنفي عند أصحاب الفطر السليمة؟وضوح ا

 أم كان من آثار ،×هل كان ذلك نتيجة عدم استيعابه لكالم اإلمام *

 ؟ ’ رسول اهللاّ لويصءاعدالبه املقيت ونصبه ّتعص
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 ،ه ليس في األشياء بوالج     أنّ : وتاسعها ،...>: )ه٦٥٦ ( الحديد أبيقال ابن   
الخـالف فيـه مـع       و ،دينهـذا مـذهب الموحـ      ..ال عنها بخارج   و ، داخل :أي

ه ال  أنّـ ،<ال عنهـا بخـارج  و>: × وينبغي أن يفهم قوله  ،مةالمجس و الكرامية
  ..يريد سلب الولوج فيكون قد خال من النقيضين ألن ذلك محال

ه ليس كما يعتقده كثير من الناس  أنّ:ها عنبل المراد بكونه ليس خارجاً   
ـ     لكنّـ  و ، يحتـوي عليـه    ه الفلك األعلى المحـيط لـ      أنزة ه ذات موجـودة متمي

بـين الفلـك    بينهـا و ،ليـا  خارجة عن الفلك في الجهة الع، قائمة بذاتها ،بنفسها
متنـاه علـى مـا يـذهب     أو  ،ا غير متناه على ما يحكى عن ابن الهيصم      إم ،بعد

  ..إليه أصحابه
 ة   وذلك أنالبـاري خـارج عـن الموجـودات        :هـي قولنـا    و ، هذه القـضي 

 البـاري   :قولنـا  هـي  و ، على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية األولـى        ،هاكلّ
ال ترى   أ ..ه عن النقيضين   بخلو ه عنهما قوالً   ليكون القول بخلو   ؛داخل العالم 

 فلك المحيط محتويـاً  يكون ال بأالّ؛تان كاذبتين معاً ه يجوز أن تكون القضي    أنّ
كانــت القــضيتان  ولــ و؟ فــي جهــة خــارج الفلــكال يكــون حاصــالً و،عليــه

  ..متناقضتين لما استقام ذلك



 ٣٢٩.............تعاىل هللا واملكان اجلهةيف ثبوت  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

تين  هاتين القـضي  فإن.. زيد في المسجد، زيد في الدار:وهذا كما تقول 
فإن هاتين  ..ال في المسجد يكون زيد في الدار و    لجواز أالّ  ؛ليستا متناقضتين 

 لكن المتنـاقض زيـد فـي الـدار      ،ستحال الخروج عن النقيضين   تناقضتا ال لو  
 الباري ال داخل العـالم      :الذي يستشنعه العوام من قولنا     و ،زيد ليس في الدار   

ــالمو ــارج الع ــي؛ال خ ــط مبن ــادهم و غل ــى اعتق ــصو عل ــضيتين رهم أنت  الق
  ..تتناقضان

 ،ضاًحق أي سهل و هو  بل   بشنيعليس   هذا القول    نأإذا فهم ما ذكرناه ب    و
أن مـا كـان كـذلك اسـتحال      و،ز فـي المتحيـ  ال حـالّ ز وه تعـالى ال متحيـ    فإنّ

ز قد ثبت كونه غير متحي و،ال خارج العالميحصل في جهة ال داخل العالم و
ه لـيس   فإذن القـول بأنّـ    ؛ في المتحيز من حيث كان واجب الوجود       ال حالّ و

  .)١(<حقوفي األشياء بوالج وال عنها بخارج صواب 
  استبعاد في وجود موجود غير حـالّ       فأي>: )ه٦٠٦( الفخر الرازي وقال  
الخيـال ال يمكنهمـا    و كـان الـوهم  إن وال مباين بالجهـة للعـالم؟  وفي العالم   

  .. هذا الموجودإدراك
بخبـر يـوهم   أو  متى تمـسكوا بآيـة     همأنّ فعمدة مذهب الحنابلة     :أيضاًو

 ثبت هذا المعنى هللا تعـالى، ا ن نّأحوا ب صر الجوارح،و األعضاء من   ظاهره شيئاً 
 بخالف وجوه الخلق، ثبتوا هللا تعالى وجهاًأثابت للخلق، فهو على خالف ما  

 مماالوجه بالمعنى الذي ذكروه و اليد أن الخلق، ومعلوم أيدي بخالف ويداً
                                                        

 .١١٥: ٣ الحديد أبي البن البالغة نهج شرح )١(
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  ..ال يقبله الخيال والوهم
 اسـتبعاد فـي   فـأي  ، ذلك على خـالف الـوهم والخيـال      إثبات عقل   فإذا

 كـان   إنوال خـارج العـالم؟       تعالى موجود وليس داخـل العـالم و        هبأنّالقول  
  .)١(< هذا الوجودإدراكالخيال قاصرين عن والوهم 

  


 

ة أنوت  دليل العقل والنقل واإلجماع يعضد زعمه في ثبيعتقد ابن تيمي
 أمام ما ذكره ؛وهن من بيت العنكبوتعاء أادهو الجهة والمكان هللا تعالى، و

 ونقوالت اإلجمـاع فـي تنزيـه اهللا      ،علماء الفريقين من األدلة العقلية والنقلية     
  .تعالى عن ذلك

 

 عنـه  منفـي  والمكـان  المكـان،  فـي  إالّ تعقـل  ال الجهـة  :األول الدليل
  .عالىت

هـا أم  في البثـاً  يكـون  للشيء الكائن فـي الجهـة أن    ال بد  :الدليل الثاني 
 الحـالتين ا كلتـ  فـي ال يمكن له االنفكاك عن الحوادث    ها، وعليه عن اًمتحرك

                                                        
 .١٤٨: ١بيان تلبيس الجهمية ) ١(
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  .الحوادث عن منزّه  سبحانهاهللا و،فيكون حادثاً
 اهللاو ، يـستلزم الحـد  معينةال جهةال في الذات وجود    إن :الدليل الثالث 

  . ذلكعن منزّه عالىت
:  أنّـه قـال    × أبـي طالـب    علي بن   أمير المؤمنين  اإلمام ورد عن  ولهذا

  .)١(<حده فقد إليه أشار من>
 عز اهللا و،يهاإل مفتقرة معينةال جهةال في الموجودة الذات :الدليل الرابع

  .االفتقار عن منزّه وجل
عدمـه فـي    ي يعنـ معينـة ال جهةال في الذات وجود   إن :الدليل الخامس 

  .)٢( وذلك باطل الستلزامه النقص،هاعن خلوه وهذا يستلزم ،األخرىالجهات 

 
 اهللاو ، إليـه حتياجالا يستلزم وجود الشيء في المكان  إن :األولالدليل  

  .)٣(شيء  أيإلى يحتاج ال الذي الغنيهو  تعالى
 يجوز هل: ×الصادق محمد بن جعفر ماإلما سئلروى الصدوق أنّه    

  مكان؟ في وجلّ عزّ اهللا إن: نقول أن
                                                        

 .١: ، الخطبة١٤: ١ نهج البالغة )١(
، كـشف   ٦٩: قواعـد العقائـد    ،٥٢: ب الحـادي عـشر    البا،  ٢٠٤: مناهج اليقين :  للمزيد راجع  )٢(

 .٢١٥: الفوائد
الباب الحـادي  ، ٧١: قواعد المرام، ٦٩:قواعد العقائد، ٢٩:النكت االعتقادية :  للمزيد راجع  )٣(

 .٥٢:عشر
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 لكـان  مكـان  فـي  كـان لـو    إنّه ذلك، عن وتعالى اهللا سبحان>: ×فقال
 صـفات  مـن  واالحتيـاج  المكـان،  إلـى  محتاج مكان في الكائن ألن ؛محدثاً

  .)١(<القديم صفات من ال المحدث
ا أن يكـون    إمـ  فيـه   سـبحانه  اهللا يكـون  الذي المكان إن :الدليل الثاني 

فيـستلزم   اًمحـدود  اًحادثـ ا أن يكـون     ، وإمـ  القدماء تعدد ذلك فيستلزم اًقديم
  .)٢(إحاطة المحدود بغير المحدود

 اهللا تنزيـه  ن بـشأ  إلى األدلـة العقليـة   ^البيت أهلوقد أشار أئمة    هذا  
  :منها؛ أحاديثهم العظيمة في كثير من مكانال في الوجود عن تعالى

، ...>:  أنّه قـال   × أبي طالب  علي بن   أمير المؤمنين  اإلمام ورد عن  -١
ن وعزّ جلّ اللّه إن٣(<...مكان يحويه أن عن وجلّ له، أين فال األين أي(.  

  .)٤(<مكان وال اهللا كان>:  أيضاً×وعنه -٢
 وال... >:  أنّـه قـال    × الـصادق  محمـد  بـن  جعفـر  اإلمـام  روي عن  -٣

 أيـن  الـذي هـو   و بـأين  أصـفه  كيـف  ،...أيـن  وال بكيف ]وجلّ عزّ [يوصف
  .)٥(<...األين من لنا أينه بما األين فعرفت أيناً، صار حتّى األين

                                                        
 .١٧٤: التوحيد) ١(
 .٢٢٧: إرشاد الطالبين، ١٠٤:كنز الفوائد: للمزيد راجع) ٢(
 .٨٣: ٥٧بحار األنوار  )٣(
 .٢٠١: شاداإلر) ٤(
 .١٠٣: ١صول الكافي أ)٥(
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  أرضاً؟أو  سماًء يخلق أن قبل ربنا كان أين: سئل ×ورد أنّهو -٤
  .)١(<مكان وال اهللا وكان مكان، عن سؤال أين>: ×فقال

  


 

الدليل على >: )ه٤٧٨(ي الشافعي األشعري سعيد المتولّأبو قال ) ١(
 ؛اً لزم أن يكون المحل قـديم   افتقر إلى المحلّ  لو  ه   أنّ ،ه مستغن عن المحلّ   أنّ

لـدليل   المحل حادث، وكالهما كفـر، وا       كما أن  اًيكون حادث أو  ألنّه قديم،   
ا أن يكون ِمثْل إملو كان على العرش على ما زعموا، لكان ال يخ      لو  ه  عليه أنّ 

 والنهاية أكبر، وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد  أو  أصغر منه   أو  العرش  
 أعطاه اهللا تعـالى   اًرنا شخص كان في جهة وقد   لو  ه  كفر، والدليل عليه أنّ   هو  و

ا أن يـصل  إمـ لو  ال يخ،عود إلى فوق عظيمة واشتغل بقطع المسافة والص    قوة
  ..ال يصل إليهأو  ما اًإليه وقت

 موجـودين   ألن كـلّ ؛قـول بنفـي الـصانع    هـو    ف ، ال يصل إليـه    :فإن قالوا 
بينهما مسافة معلومة، وأحدهما ال يزال يقطـع تلـك المـسافة وال يـصل إليـه       

  .يدل على أنه ليس بموجود
ه أيـضاً، ويلـزم     وز أن يماسـ    يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيج      :فإن قالوا 

                                                        
 .٨٩: ١لمصدر السابقا) ١(
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 ألنّـا نـستدل علـى حـدوث العـالم           ؛دم العـالم  ِقـ : أحـدهما : من ذلك كفـران   
  .)١(< الولد والزوجةإثبات:  والثاني..باالفتراق واالجتماع

: األصل الرابـع >: )ه٥٠٥(حامد الغزالي الشافعي األشعري  أبو  قال   )٢(
 الحيـز،  يتقـدس عـن مناسـبة   ز، بـل يتعـالى و    ه تعالى ليس بجوهر يتحيـ     العلم بأنّ 
مـن أن يكـون   لـو   يِّـزه، وال يخ   مختص بح هو  ز ف  جوهر متحي   أن كلّ  :وبرهانُه

السكون وهمـا حادثـان،   أو عن الحركة  لو   عنه، فال يخ   اًمتحركأو   فيه   اًساكن
  .)٢(<حادثهو عن الحوادث فلو وما ال يخ

: الثـة مة شـبه ث للمجس>: )ه٥٠٨(المعين النسفي الحنفي أبو قال   )٣(
  ن بالذات ال    ا األولى قولهم إنن القاِئمييان من أن يكون كـلّ     وليخ لموجود 

الموجـودان القائمـان    :  فنقـول وبـاهللا التوفيـق      ..واحد منهما ِبجهٍة من صاحبه    
 واحد منهما في الشاهد يجـوز أن يكـون فـوق صـاحبه واآلخـر         بالذات كلّ 

  ته، أتجوزون هذا في الحق تعالى؟تح
  جلّالبارئزون أن يكون هم ال يجو تركوا مذهبهم، فإنّ..عمن: فإن قالوا

  .. أبطلوا دليلهم..ال:  وإن قالوا..وعال تحت العالم
  تعـالى ألن جهـة تحـت جهـة ذم    ز هذا في الحق  ما لم نجو  إنّ: فإن قالوا 

  ..ه عن النقائص وأوصاف الذم جل وعال منزّوالبارئونقيصة، 
 ؛ عند وجود دليل التفرقة     بين الشاهد والحق   م التفرقة  أثبتّ اًفإذ: قيل لهم 

                                                        
 .٧٣: الغُنية في أصول الدين) ١(
 .١٢٧: ١إحياء علوم الدين ) ٢(
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  حيث لم تجو وإن كـان ذلـك فـي    ، تعـالى بجهـة تحـت   زوا أن يكون الحـق 
 ووصف الذم على ،استحالة النقيصةهو  و، لثبوت دليل التفرقةاًالشاهد جائز 

وجواز ذلك على الشاهد، فلم قلتم      الحق : دليل التفرقة فيما نحن فيـه لـم       إن 
ممتنع على الحق، جائز بل هو ه يوجب الحدوث وما مر أنّبل وجد ِل يوجد؟

  ..واجب على الشاهد
 إذ ال نقيصة ؛ ونقيصة غير مسلَّمكون جهة تحت جهة ذم: ثم نقول لهم

 إذ كم من حارس فوق السطح وأمير في     ؛المكان لوفي ذلك وال رفعة في ع     
  ..بط من األمكنةالبيت، وطليعة على ما ارتفع من األماكن وسلطان في ما انه

 جـوهر قـائم    قائم بالذات فـي الـشاهد جـوهر وكـلّ         كلّ: ثم نقول لهم  
نعـم فقـد   : فـإن قـالوا    الحق تعالى جوهر؟ون بذلك على أن بالذات، أفتستدلّ 

  .ال، نقضوا دليلهم:  وإن قالوا،تركوا مذهبهم ووافقوا النصارى
ق أحـد  ا تعلّـ ما يجب التعدية من الشاهد إلـى الحـق إذ         إنّ: ثم نقول لهم  

 كمــا فــي العلــم والعــاِلم والحركــة ،ة بــالمعلولق العلّــاألمــرين بــاآلخر تعلّــ
 بل يـشترط فيـه زيـادة     ،د الوجود  ال يقتصر على مجر    مماوالمتحرك، وذلك   

  ..أن يستحيل إضافته إلى غيرههو  و،شرط
  يـستحيل   ؛والعلم عن العـاِلم   ،   العاِلم كما ال ينفك عن العلم      أال يرى أن 

، اً ألن لـه علمـ  اًه كـان عالمـ  فعلم أنّ ؟ وراء العلم شيء إلى   اً كونه عاِلم  إضافة
 ة مع القيام بالذات وإن كانـا ال ينفكّـ  فوجبت التعدية إلى الحقان  والجوهري

 بـل لكونـه أصـالً       ، لقيامـه بالـذات    ؛اًفي الشاهد، ولكن لما لـم يكـن جـوهر         
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  .. بالذاتاً كونه قائمي بتعداًه الجسم، لم يجب تعدية كونه جوهرب منيتركّ
هما كانا في الشاهد موجودين قائمين وإذا كان األمر كذلك فلم قلتم إنّ

 واحـد منهمـا   كـان كـلّ  أو  واحد منهما بجهة من صـاحبه،   ألن كلّ ؛بالذات
   ألنّهما موجودان قائمان بالذات؟؛بجهة صاحبه

همـا   واحـد من كانا موجودين قائمين بالـذات ألن كـلّ  لو : ثم نقول لهم  
بجهة من صاحبه، لكان الموجود القائم بالـذات بالجهـة وإن لـم يكـن معـه              

 اً قائمـ اً ألنّـه كـان موجـود      ؛ جلَّ وعـال فـي األزل بجهـة        البارئغيره، ولكان   
  .. باعتبار غيربالذات، وهذا محال، إذ الجهة ال تثبت إالّ

  فـوق وتحـت   :  وهـي ؛ها محصورة علـى الـست   الجهات كلّ  أال يرى أن
 ر ثبوتهـا إالّ  جهة منها لـن يتـصو  ام وعن يمين وعن يسار، وكلّ   وخلف وقد 

 فرد من الجهـات لـن   ب من الفرد، فإذا كان كلّ      يتركّ بمقابلة غيرها، والكلّ  
ة     ر إالّ يتصوبين اثنين، فكان حكم كلي    ـرمـن حـصول    الجهات كذلك لما م 

يـق  المعرفة بالكليات بواسطة الجزئيـات، وإذا كـان األمـر كـذلك كـان تعل               
 واحد منهما يثبت باعتبار الـنفس        مع أن كلّ   ،الجهة بالوجود والقيام بالذات   

  .. باعتبار الغير، جهالً بالحقائق والجهة ال تثبت إالّ،دون الغير
احـد منهمـا    و القـائمين بالـذات يكـون كـلّ       أتزعمون أن : ثم يقال لهم  

 اًدود واحد منهمـا محـ   طالق، أم بشريطة كون كلّ    بجهة من صاحبه على اإل    
م، وما استدلوا بـه مـن الـشاهد        طالق، فال نسلّ  نعم على اإل  : فإن قالوا  ؟اًمتناهي

  ..فهما محدودان متناهيان
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، اً متناهيـ اً واحد منهمـا محـدود   نقول ذلك بشريطة كون كلّ    : وإن قالوا 
 الداللة علـى  ا قد أقمناثم إنّ !  محدود متناه  البارئ  إن :فمسلَّم، ولكن لم قلتم   

  .، واهللا الموِفقاً متناهياًه محدوداستحالة كون
ه تعـالى كـان وال عـالَم ثـم خلقـه،       أنّ:قوا بها وأما الشبهة الثانية التي تعلّ    

  ..أخلقه في ذاته أم خارج ذاته؟ وكيفما كان فقد تحققت الجهة
 بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم       شيء هذا   إن: فنقول وباهللا التوفيق  

، وإن كنتم تتبرُءون منه عند قيـام الداللـة          متجزئ ضه تعالى متبع  الفاسدة أنّ 
ا نعني بالجـسم القـائم بالـذات، وهـذه      وتزعمون أنّ ،على بطالن تلك المقالة   

كون به من الداللة يهتك عليكم ما أَسـبلتم        وما تتمس  ..المسألة بنفس المقالة  
 فـألن شـغل   ؛ا بـنفس المقالـة  من أستاركم ويبدي عن مكنون أسراركم، أمـ   

ا  على مـا قررنـا، وأمـ   متجزئ بمتبعض يع العرش مع عظمته لن يكون إالّ   جم
، وقيـام  متجـزئ ض متبعهو  ما  فألن الداخل والخارج لن يكون إالّ     ؛بالداللة

طالـة فـي   عكم على بطـالن ذلـك يغنينـا عـن اإل     الداللة وانضمام ظاهر إجما   
  .إفساد هذه الشبهة واهللا الموِفق

ـ ،اًه تعالى لما كان موجـود    يقولون بأنّ ما يقلبون هذا الكالم و    وربا أن  إم
ا أن يكون خارج العالم، وليس بداخل العالَم فكـان     وإم ،يكون داخل العالم  

  .. منه، وهذا يوجب كونه بجهة منهاًخارج
 مـة أن ما أجبنـا عـن الـشبهة المتقد    نحو  والجواب عن هذا الكالم على      

ا مـا ال  ، فأمـ المتجـزئ ض الجـسم المتـبع  هو  الموصوف بالدخول والخروج    
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اًؤ فــال يوصــف بكونــه داخــالً وال خارجــض لــه وال تجــزّتــبعأال تــرى أن ، 
فكـذا    منـه؟ اًالعرض القائم بجوهر ال يوصف بكونـه داخـالً فيـه وال خارجـ        

 اً مبنيـ  ال يوصف بذلك، فكـان هـذا الكـالم أيـضاً         اًالقديم لَما لم يكن جسم    
  ..على ما يضمرون من عقيدتهم الفاسدة

ا أن   إمـ  اً كان موجـود   اه تعالى لم  ا يتعلق به بعضهم أنّ    كذا الجواب عم  و
 اًمباينأو  م   للعالَ اًيكون مماس  عنه، وأي  ما ذكره هما كان ففيه إثبات الجهة، أن 

أن ، أال تـرى     اًقامت الداللة على بطالن كونه جسم     من وصف الجسم، وقد     
ض ال يوصف بكونه مماسرله؟ اً للجوهر وال مبايناًالع   

مـن  هـو   ما يزعمون ليس مـن لواحـق الوجـود، بـل           ه لبيان أن  وهذا كلّ 
 ها محال على القديم تعالى، واهللا     ض والتجزؤ والتناهي، وهي كلّ    لواحق التبع

  .الموِفق
  الموجودين ال يعقـالن موجـودين إالّ        وهي أن  ، الشبهة الثالثة  وأما حلّ 

هـذا مـنكم تقـسيم    : قلنـا  ..هـو   بحيـث   أو  وأن يكون أحدهما بجهة صـاحبه       
 ألنّهمــا إن كانــا ؛للموجــودين، ولــيس مــن ضــرورة الوجــود أحــد األمــرين

 يكون الجوهر وما قام به من  ينبغي أالّ،موجودين ألن أحدهما بجهة صاحبه  
 ألن أحدهما لـيس بجهـة صـاحبه، وإن كانـا موجـودين          ؛العرض موجودين 

 لجــوهران موجــودين ألن يكــون األن أحــدهما بحيــث صــاحبه، ينبغــي أالّ
  ..أحدهما ليس بحيث صاحبه

ا  الموجود إمـ إن: رىوقد مر ما يوجب بطالن هذا في إبطال قول النصا 
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  جـلّ ئ، والباراً أن يكون عرضاً وإم،ا أن يكون جسماً   وإم ،اًأن يكون جوهر  
ه جوهر، فإن بطل ذاك بطـل هـذا، وإن    أنّوعال ليس بجسم وال عرض، فدلّ 

هذاصح ّرواهللا الموفِّق. صح ذاك، بل ِكال األمرين باطل لما م .  
 مـن نفـي المـذكور مـن الجهـات      اًقـ ه ال عدم أشـد تحقّ   وما يزعمون أنّ  

إسحق اِإلسفرايني  أبو  ذكر  : فنقول ..وما ال جهة له ال يتصور وجوده       ،الستّ
كِتكين ـ قَبـلَ هـذا الـسؤ     أنبال مـن   السلطان ـ يعني به السلطان محمود بن س

 وكتب به ابن فورك إلي ولم    :القوم من الكرّامية وألقاه على ابن فورك، قال       
انفصال هو إسحق بالجواب، ولم يأت بما أبو يكتب بماذا أجاب، ثم اشتغل  

كان بجهة لو ه  من أنّالمسألةابتداء دليل في هو  بل أتى بما    ،عن هذا السؤال  
ز عليه االنقسام والتجـزؤ، وألن مـا        ، وما جاز عليه التحديد جا     اًلكان محدود 

أن تتصل به األجـسام، وذا  هو جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتركيب و    
  ..جماعباطل باإل

مـا  نحـو  جازت عليه الجهة لجازت إحاطـة األجـسام بـه علـى      لو  وألنّه  
  ..له ابتداء الدليل وليس بدفع للسؤالقررنا، وهذا كّ

ذكرتَ من األدلة يوجب بطـالن القـول   كان ما   لو  : وللكرامي أن يقول  
بالجهة لما في إثباتها من إثبات أمـارات الحـدث، فمـا ذكـرت مـن الـدليل              
يوجب القول بالجهة لما في االمتناع عن القـول بـه إثبـات عدمـه، فكمـا ال                   
يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمـه بالـدليل ال يجـوز نفـي مـا ثبـت وجـوده            

  ..بالدليل
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ها يوجب عدم ما  النفي عن الجهات كلّإن: يقالوحلُّ هذا اِإلشكال أن 
بجهـة  هـو  عـدم مـا   : بجهة من النافي أم عدم ما ليس بجهة منه؟ فإن قال          هو  

   وعال بجهة من النافي؟ جلّالبارئ إن :نعم، ولكن لم قلتم: منه، قلنا
، فقد عاد إلى ما تقـدم      اًلم يكن بجهة منه لكان معدوم     لو  ألنّه  : فإن قال 

   ..هاد فرغنا بحمد اهللا عن حلّمن الشبهة، وق
النفي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه، فقد أحال،        : وإن قال 

ألن ذلك ال يوجب عدم النافي وما قام به من األعراض لما لـم يكـن بجهـة               
 ه ليس بجهة من النافي ألنّ؛ جل وعالالبارئمن نفسه، فكذا ال يوجب عدم..  

، فقـد عـادوا   اً به يكون معدوم اًه وال قائم  إذا لم يكن بجهة من    : فإن قالوا 
  ..ها بتوفيق اهللا تعالىإلى الشبهة الثالثة، وقد فرغنا من حلّ

 وعـال وِقدمـه عِلـم بمـا ال        ثبوت الـصانع جـلّ     ه أن واألصل في هذا كلّ   
مدفَع له من الدالئل وال مجال للريب فيه، فقلنا بثبوته وقدمه وعرفنا استحالة 

 فنفينا ذلك عنه لما في إثباتها مـن إثبـات           ، في القديم  ثبوت أمارات الحدث  
رنـا،  بطالن دالئل الحدث، وذلك باطـل كلـه علـى مـا قر         أو  حدوث القديم   

  .ة إثبات داللة الحدث على ما مروفي إثبات المكان والجه
وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهـة، ألن نفـسي ومـا قـام بهـا مـن                   

ودة، وما كان مني بجهة لـيس بقـائم        األعراض ليست مني بجهة، وهي موج     
 لوجود مـا  ؛موجود، وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي   هو  بي و 

ليس فوقي، وال أن يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي، وكذا قدامي وخلفي 
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 جهة على التعيين ثبت فـي       وعن يميني وعن يساري، وإذا ثبت هذا في كلّ        
  ..دالجهات كلها، إذ هي متركبة من األفرا

ي ي بجهة لوجود ما ليس منّ ليس من ضرورة الموجود أن يكون منّاًفإذ
  .. بي لوجود ما ليس بقائم بياًبجهة، وال أن يكون قائم

 ي ليـسا مـن لواحـق الوجـود      بي وكونـه بجهـة منّـ   الشيء قيام   وظهر أن
أو  اًجوهرأو   اًوضروراته على ما قررنا هذا الكالم في نفي كونه تعالى عرض          

وخروج الموجود عن هذه المعاني كلها معقول ِلما بينا مـن الـدالئل    ،  اًجسم
 مـن  رمـ اني كلهـا لمـا   أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المع    

 التعيين، غير أنه ليس  معنى من هذه المعاني علىثبوت موجود ليس فيه كلّ
هد فـي   لم يحس موجود تعرى عن هذه المعاني كلها، إذ ما يشا مابموهوم ل 

المحسوسات كلها محدثة وارتفاع داللة الحدث عن المحدث محال، وفي          
   ..الحق تعالى األمر بخالفه

وليس من ضرورة االرتفـاع عـن الـوهم العـدم لمـا ثبـت مـن الـدالئل                
العقلية على الحدوث، وظهور التفرقة بين المعقول والموهوم على مـا تقـدم    

  ..ةذكره على وجه ال يبقى للمنصف فيه ريب
 عاقـل معـاني خارجـة عـن الـوهم      ثم إن اهللا تعالى أثبت في نفس كـلّ       

لخروجها عن درك الحواس، ويعلم وجودها على وجه لم يكـن للـشك فيـه       
ثارها، كالعقل والروح والبصر والسمع والشم والذوق، فـإن       آمدخل لثبوت   

  لخروجها؛يتها قاصرةهحاطة بما واألوهام عن اإل،ثبوت هذه المعاني متحقق
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  ية المدركة صور محسوساتها إلى الفكـرة، ليـصير ذلـك       عن الحواس المؤد
 من أنكر الصانع مع ظهور اآليات الدالة عليـه لخروجـه عـن          حجة على كلّ  

  ..التصور في الوهم
ويعلم أن ال مدخل للوهم في معرفة ثبوت األشياء الغائبة عن الحواس، 

يـات  آر فيه مع ظهـور    ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي ما لم يتصو         
ل الدليل القائم النعدام ما ليس يصلح دليالً، فيصير كمن أنكر ثبوته فقد عطّ

وجود البياض فـي جـسم مـع معاينتـه ذلـك لعـدم اسـتدراك ذلـك بالـسمع،                  
  .وجهالةُ من هذا فعلُه ال يخفى عن الناس، فكذا هذا

  لخروجـه عـن الـوهم وبـين مـن جعـل        الـشيء ثم ال فرق بين من أنكر       
قـصر ثبـوت   ] ممـن  [اً عن الوهم دليالً للعدم، لما فيهما جميعـ      الشيءخروج  
 ووجوده على الوهم، وخروج الموجود عن جميع أمـارات الحـدث            الشيء

ليس بمحدث، وإثبات أمارات الحدث في اًا لم نعاين موجودغير موهوم لم 
م القديم محال، ونفيها عن القديم إخراجه عن الوهم، وبخروجـه عـن الـوه     

  .. ال وجود للقديماًيلتحق بالعدم فإذ
 مة والقائلون بالجهة والجاعلون ما ال يجوز عليه الجهة         فصارت المجس

في حيز العدم قائلين بعدم القديم، فضاهوا الدهرية فـي نفـي الـصانع الـذي          
مـتمكن  هو   من أمارات الحدث، وساعدوهم بإثبات ِقدِم من         شيءليس فيه   

ى جهة في إثبات ِقدم من تحققت أمـارات حدوثـه،           متحيز إل أو  في المكان   
   ..في الصانعوبإثبات الِقدم للعالَم نُ
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هم هم النـافون للـصانع فـي       عند الوقوف على هذه الحقائق علم أنّ       اًفإذ
الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه الجهـة والـتمكن اللـذين همـا مـن أمـارات             

  . واهللا الموفِّق.الحدث
ه تعـالى   الناس مجبولون على العلم بأنّ   إن: مالجواب عن قوله  هو  وهذا  

  بلوا العتقدوا أن صانعهم        لو  هم   إنّ حتّى،  في جهة العلوتُركوا وما هم عليه ج
في جهة العلو..   

إن عنيتم بهذا من لم يرض عقلـه بالتـدبر والتفكـر ولـم              : ا نقول لهم  فإنّ
 بهـواه يعتقـد أن   ه  يتمهر في معرفة الحقائق بإدمان النظر والتأمل، فمـسلّم أنّـ          

صانعه بجهة منه، ِلما أنه ال يعرف أن التحيز بجهٍة من أمارات الحدث وهـي       
منفية عن القديم، ولما يرى أن ما ليس بقائم به يكون منـه بجهـة، ثـم يـرى        

ه ة وشرف األجسام النيرة في الحس فظن جهالً منـه أنّـ           لويصفاء األجرام العِ  
  منه لخروج ما ليس بقائم به وال بجهة منـه         من كونه بتلك الجهة    تعالى ال بد 

   .عن الوهم، وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده
وإن عنيتم به الحذّاق مـن العلمـاء العـارفين بـالفَرق بـين الجـائز والممتنـع                 
والممكن والمحال فغير مسلّم، إذ هؤالء يبنون األمر علـى الـدليل دون الـوهم،         

  .)١(< واهللا الموفِّق..ستحالة كونه تعالى في جهةوقد قام الدليل عندهم على ا
 المعـروف بـابن    ،نصر عبد الرحيم بن عبد الكـريم      أبو  قـال    )٤(

 قبل خلِق اً كان مقهور:يقال>: القهر:ـ تأويل االستواء ب  في)ه٥١٤(القشيري 
                                                        

 .١٧٤: ١ة في أصول الدين تبصرة األدلّ) ١(
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كـان األمـر   لـو   خلِقه إياهم، بـل  العباد، هيهات، إذ لم يكن للعباد وجود قبل 
ر واعوجـاج  مه الجهلةُ ِمن أنه استواٌء بالذاِت ألشـعر ذلـك بـالتغي   على ما توه 

 قبل العرش، ومـن  اً تعالى كان موجود البارئ االستواء، فإن    سابٍق على وقت  
: ى أمثلُ ِمن قول من يقول استوالعرش بالرب: أنصف عِلم أن قول من يقول

الرباً إذ بالعرِش استوى، فالرببالع لو  موصوفة الرتبة والعظمةوفوقي منزه 
  .)١(<عن الكون في المكان وعن المحاذاة

)٥ (بن الجوزي الحنبلي    االمفسر عبد الرحمن     رد)في كتابـه  )ه٥٩٧  :
 تعالى  قالافلم>: م الذي قال المجس)ه٥٥٢(على ابن الزاغوني) الباز األشهب(

َّثم{ ٰاستوى ُ َ َ ون لذاتـه نهايـةٌ    أن يكـ  وال بد  ،...علمنا اختصاصه بتلك الجهة    }ْ
 ألنّه إذا قَـدر غايـةً   ؛هذا رجلٌ ال يدري ما يقول : قلتُ>: قائال؛  <وغاية يعلمها 

     وفصالً بين الخالق والمخلوق فقد حد  يقـول فـي   هـو   و، بأنـه جـسم   ده وأقـر
ز فيـه،   يتحيـ اًيثبت له مكانـ  ألن الجوهر ما يتحيز، ثم ؛ه ليس بجوهر إنّ :كتابه

 فما عـرف هـذا الـشيخ مـا يجـب          ، وتشبيه محض  وهذا كالم جهل من قائله    
    كوجـود الجـواهر    وجوده تعـالى لـيس  للخالق تعالى وما يستحيل عليه، فإن 

مـا يكـون فيمـا يقابـل       ز، والتحت والفـوق إنّ     لها من حي   ال بد واألجسام التي   
أو أصـغر  أو ويحاذَى، ومن ضرورة المحاِذي أن يكون أكبر مـن المحـاذَى        

 ما يكون في األجسام، وكلّ ما يحاِذي األجسام يجوز ثله إنّ هذا وم مثله، وأن
أن يمسحادثهو ة األجسام ومباينتها فها، وما جاز عليه مماس..  

                                                        
 .١٠٨: ٢إتحاف السادة المتقين ) ١(
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   الدليل على حدوث الجواهر قبولها المماسـةَ والمباينـة،         إذ قد ثبت أن 
فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه، وإن منعـوا هـذا عليـه لـم يبـق لنـا                    

 اً عـن المحـل ومحتاجـ      اًدوث الجواهر، ومتى قدرنا مـستغني     ثبات ح طريق إل 
قلناإلى الحي ز، ثم :؛متباينينأو ا أن يكونا متجاورين إمكان ذلك محاالً، فإن  

  ..ز في المتحيزاتحيالتجاور والتباين من لوازم الت
  ـ          وقد ثبت أناالجتمـاع واالفتـراق مـن لـوازم التحي   سـبحانه   ز، والحـق 

 اًا أن يكـون سـاكن   لم يخل إماًزكان متحيلو ه  ألنّ؛ز ال يوصف بالتحي  وتعالى
 عنـه، وال يجـوز أن يوصـف بحركـة وال سـكون وال          اًمتحركـ أو  في حيـزِه    

      أو  اجتماع وال افتراق، ومن جاوري إذا اخـتص     والتناه ،اًن فقد تناهى ذات   باي
 فـي العـالم     لـيس بـداخلٍ   : ، وكذا ينبغـي أن يقـال      اًصبمقدار استدعى مخصّ  

 فهمـا  ، ألن الـدخول والخـروج مـن لـوازم المتحيـزات     ؛ولـيس بخـارٍج منـه   
  .. باألجرامالسكون وسائر األعراض التي تختصّكالحركة و

ذاتـه  :  قلنـا ؛ فثبـت انفـصاله عنهـا     ، خلق األماكن ال في ذاته     :ا قولهم وأم
خلَق فيه       المقدقبل أن يهـم  ، وقـد حمل شـيء  فيـه   وال أن يحـلّ  ،شيءس ال ي

مـا ذكَـر االسـتواء علـى         إنّ : قـال بعـضهم    حتّى على التشبيه والتخليط     الِحس
 ألن قرب المـسافة ال   ؛العرش ألنّه أقرب الموجودات إليه، وهذا جهل أيضاً       

ِعزُّر إالّيتصوهذا القائل إلى مذهبنا في جسم، وي بنْس١(<!؟ علينا كيف ي(.  
اهللا تعـالى بـسبب      لـو ان ع كلو  >: )ه٦٠٦(فخر الدين الرازي    قال  ) ٦(

                                                        
 .١٥٦: الباز األشهب) ١(
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هللا تعالى صفة ذاتية،  لوالمكان الذي بسببه حصل هذا الع    لو لكان ع  ؛المكان
هللا تعالى حصوالً بتبعية حصوله في المكان، فكـان          لوولكان حصول هذا الع   

 لـو  وعاًاهللا ناقص لوذات اهللا تعالى، فيكون ع لو وأكمل من عالمكان أتم  لوع
  .)١(<ذلك محال و،غيره كامالً

ُمحـٰن َّالر{ :وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى     ) ٧( َ َعىل ْ ْالعر َ َ ٰاسـتوى ِش ْ َ َ ْ{)٢( :
 معبـودهم جـالس علـى    قت بهـذه اآليـة فـي أن    هة تعلّ المشب: المسألة الثانية >

  : وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه،العرش
ق ا خلق الخلـ   ولمه سبحانه وتعالى كان وال عرش وال مكان،         أنّ: أحدها

      إلى مكان بل كان غني أن بالصفة التي لم يـزل عليهـا إالّ  هو  عنه، فاًلم يحتج 
  ..ه لم يزل مع اهللا عرشيزعم زاعم أنّ

 وأن يكـون الجـزء الحاصـل منـه     ال بد الجالس على العرش  أن: وثانيها
 اًسار العـرش، فيكـون فـي نفـسه مؤلَّفـ         في يمين العرش غير الحاصـل فـي يـ         

  .. ما كان كذلك احتاج إلى المؤلِّف والمركِّب، وذلك محال، وكلّاًكَّبمر
 مـن االنتقـال     اًنـ  الجـالس علـى العـرش إمـا أن يكـون متمكّ            أن: وثالثها

 الحركــة  فقــد صــار محــلّاألولال يمِكنُــه ذلــك، فــإن كــان أو  ،والحركــة
 بل كان   ، ال محالة، وإن كان الثاني كان كالمربوط       اًوالسكون فيكون محدث  

كالزَِّمن بل أسوأ حاالً منه، فإن الـزَِّمن إذا شـاء الحركـة فـي رأسـه وحدقتـه        
                                                        

 .٢٥٤: ٢التفسير الكبير ) ١(
 .٥:طهسورة ) ٢(
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  ..غير ممكن على معبودهمهو  و،أمكنه ذلك
في مكان دون أو  مكان ا أن يحصل في كلّ معبودهم إمأنهو : ورابعها

 مكـان لـزمهم أن يحـصل فـي مكـان النجاسـات       مكان، فإن حصل في كـلّ   
ك ال يقوله عاقل، وإن حصل في مكان دون مكان افتقـر إلـى           وذل ،والقاذورات

  .)١(<على اهللا محالهو  و،اً فيكون محتاج،ص يخصِّصه بذلك المكانمخصّ
ــدي قــال ) ٨( ــدين اآلم   قيــل مــا نــشاهده مــن إن>: )ه٦٣١(ســيف ال

 وإذا  .. ال نعِقلـه   ممـا ، وإثبات قسم ثالـث      اً وأعراض اً أجسام الموجودات ليس إالّ  
 ألن ؛اً عرضـ البارئودات منحصرة فيما ذكرناه فال جائز أن يكون      كانت الموج 

 كـان المفتقـر إليـه     ، وإالّ شـيء  ال يفتِقر إلـى      والبارئالعرض مفتِقر إلى الجسم     
   ..اً بقي أن يكون جسماًمحال، وإذا بطل أن يكون عرضهو  وأشرف منه

 ،الـشاهد  حكـم    من الوهم إلعطاء الحق   هو  ما   إنّ اهاهنمنشأ الخبط   : قلنا
كاذب غير هو والحكم على غير المحسوس بما حكم به على المحسوس، و

في مكان بناء على الشاهد، ه ال جسم إالّ الوهم قد يرتمي إلى أنّصادق، فإن 
   العالم ال في مكان لكَون البرهان قد دلَّ على نهايته، بل           وإن شهد العقل بأن 

لعقل وهم بعض الناس بحيث يقضي به على اوقد يشتد..  
         أو ه يتحـرك    مـه أنّـ   وذلك كمن ينِفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوه

 اً اللبيب من تـرك الـوهم جانبـ     اًيقوم، وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك، فإذ       
  ..اًولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحب

                                                        
 .٤١٠: ٢التفسير الكبير ) ١(
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 مستند ذلك ليس إالّوإذا عرف أن د الوهم، فطريق كشف الخيال  مجر
مبـدىء  هـو  موجـوٍد   مـن  ه ال بـد ا أنّـ نّـ ا قـد بي  فإنّـ ،ي البرهانبالنظر فهو  ما  إنّ

 وال  اًه ال جائز أن يكـون لـه مثـل مـن الموجـودات شـاهد               ا أنّ نّالكائنات، وبي 
   .. ما يقضي به الوهم ال حاصل لهن أن، ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبياًغائب

 كما في اً حادث كما في الشاهد للزم أن يكوناًلزم أن يكون جسملو ثم 
مـه  م يقو  الفتقر إلى مقـو     وإالّ اًعرضهو  ممتنع لما سبق، وليس     هو   و ،الشاهد

 مـا وجـوده فـي موضـوع، وذلـك أيـضاً              إذ العرض ال معنى لـه إالّ       ؛لوجوده
  .)١(<محال
 ، جهـة ا أن يكون في كلّ إم:كان في جهة لم يخل لو  >: وقال أيضاً ) ٩(

هـو   والرب فيها، وهة فال جهة لنا إالّ جفي جهة واحدة، فإن كان في كلّ   أو  
ص، لمخـصّ أو  ا أن يستحقها لذاته      فإم ،محال، وإن كان في جهة مخصوصة     

ها لذاته، إذ نسبة سائر الجهات إليـه علـى وتيـرة واحـدة،              ال جائز أن يستحقّ   
  : من مخصٍص، وإذ ذاك فالمحال الزم من وجهينال بداً فإذ

 لزم اً، فإن كان قديم   اًحادثأو   اًقديما أن يكون    ص إم  المخصّ أن: األول
 اًص استدعى في نفسه مخصّـ اًمحال، وإن كان حادث هو  منه اجتماع قديمين و   

  ..ممتنعهو خر، وذلك يفضي إلى التسلسل وآ
 االختصاص بالجهة صفة للرب تعالى قائمة بذاته،        أنهو  : الوجه الثاني 

ص لكانـت فـي   صّافتقـرت إلـى مخـ   لو أي على قول معتقد الجهة في اهللا، و     
                                                        

 .١٤٨: ١غاية المرام ) ١(
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باعتبار ذاته ممكن، هو  ما افتقر في وجوده إلى غيره فنفسها ممكنة، ألن كلّ
 بالنسبة إلى بعض جهاته، والواجب بذاتـه        اً ممكن البارئوذلك يوجب كون    
  .)١(< من جميع جهاتهاًيجب أن يكون واجب

 ؛صانع العالم ال يكون في جهة  >: )ه٧٥٦( السبكي الشافعي قال   )١٠(
المـستلزمة لـه،   أو ها المكـان   ضرورة أنّ  كان في جهة لكان في مكان     و  لألنّه  

 إلـى حيـزه   اً لكـان مفتِقـر  اًزكـان متحيـ  لو  و،اًزكان في مكان لكان متحيلو  و
 وهـذا خُلْـف،   ،ه واجـب الوجـود     وثبـت أنّـ    ، فال يكون واجب الوجود    ،ومكانه

ا في البعض ، وإممحال وشنيعهو  الجهات وا في كلّكان في جهة فإملو وأيضاً ف
  .)٢(<فيلزم االختصاص المستلزم لالفتقار إلى المخصِّص المنافي للوجوب

أبـو  مـا أشـار إليـه       : الخـامس >: )ه١٠٩٨(البياضي الحنفي   قـال   ) ١١(
 ،كان اهللا تعالى وال مكان، كان قبل أن يخلق الخلق   : حنيفة في الفقه األبسط   

 موِجد له ،شيء الق كلّخهو   و ،شيء مكان وال خلق وال      أي كان ولم يكن  
  : وفيه إشارات،اً من المكان والجهة قديمشيء فال يكون ،بعد العدم

كان في مكان وجهة لزم قدمهما، وأن     لو  ه تعالى   االستدالل بأنّ : األولى
الفراغ الذي يشغله الجسم، والجهة اسم هو ، ألن المكان اًيكون تعالى جسم

 للجسم والجسماني، ال يكونان إالّ ف،لمنتهى مأخذ اإلشارة ومقصد المتحرك
 وال ،كان ولم يكن أين   >:  بيانه، وإليه أشار بقوله     ذلك مستحيل كما مر    وكلّ

                                                        
 .٣٠٤: ١ المصدر السابق) ١(
 .١٠٤: ٢قين إتحاف السادة المتّ) ٢(
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   ..<شيء خالق كلّهو  و،شيءخلق وال 
  ..دم العرش كما في شرح العضديةه ابن تيمية منهم من ِقوبطل ما ظنّ

المتنـاع أن   ؛ تعـالى داخـل العـالم   البـارئ الجواب بأن ال يكـون     : الثانية
 عنـه بـأن يكـون فـي     اًيكون الخالق داخالً في األشياء المخلوقة، وال خارجـ        

  .)١(<ق األمكنة والجهات لوجوده تعالى قبل خلق المخلوقات وتحقّ؛جهة منه
قال اإلمـام  >: )ه٧٢٥(م القرشي الدمشقي  الفخر ابن المعلّ  قال  ) ١٢(

ي يقتضي بطالن الجهة    والذ: عبد اهللا محمد بن عمر األنصاري القرطبي      أبو  
وجهان؛رناه من كالم شيخنا وغيره من العلماءوالمكان مع ما قر  :  

قدرت لكـان فيهـا نفـي الكمـال، وخـالق الخلـق       لو  الجهة  أن: أحدهما
ا أن تكـون   الجهة إمـ   أن: والثاني ..مستغٍن بكمال ذاته عما ال يكون به كامالً       

 أن يكون مع :لى محالين، أحدهماحادثة، فإن كانت قديمة أدى إ    أو  قديمة  
 للثـاني  اً في األزل غيره، والقـديمان لـيس أحـدهما بـأن يكـون مكانـ       البارئ

بأولى من اآلخر، فافتقر إلى مخصٍِّص ينقَـلُ الكـالم إليـه، ومـا يفْـضي إلـى                  
  .)٢(<المحال محال

 في شرح كالم    )ه١٢٠٥(محمد مرتضى الزَّبيدي الحنفي     قال  ) ١٣(
ن لزم منه كـون المـتمكِّن       ترك على االستقرار والتمكّ    لوستواء  اال>: الغزالي

ي أصغر، وذلك محال، وما يؤدأو أكبر منه أو ا مثله    إم ، للعرش اً مماس اًجسم
                                                        

 .١٠٨: ١إشارات المرام ) ١(
 .١٥٨: نجم المهتدي ورجم المعتدي) ٢(
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  ..<محالهو إلى المحال ف
 لم  اًحاذى مكان أو   على مكان    استقرلو  ه تعالى   وتحقيقه أنّ ،  ...>: هما نصّ 

أصـغر منـه، فـإن كـان مثـل      أو بـر منـه   أكأو يخل من أن يكون مثل المكان       
هو  كان  اًع إذا كان المكان مرب    حتّىل بأشكال المكان     متشكّ اًإذهو  المكان ف 

وذلك محال، وإن كان أكبـر مـن المكـان     ،مثلَّثاًهو   كان   كان مثلَّثاً أو   ،اًعمرب 
 وله كلٌّ ينطـوي علـى بعـض،       ئمتجزّه  فبعضه على المكان، ويشِْعر ذلك بأنّ     

  ..خمسهأو ه ربعه يث ينتسب إليه المكان بأنّوكان بح
 ز عـن ذلـك المكـان إالّ      وإن كان أصغر من ذلك المكان بقدر لم يتميـ         

 ق إليه المساحة والتقدير، وكلّ    بتحديد وتتطر  ي إلـى جـواز التقـدير        ما يؤد
 مـن جـاز عليـه      ه كفر مـن معتِقـِده، وكـلّ        تعالى فتجوزه في حقّ    البارئعلى  

 بكون، وقبـيح وصـف      ز عن ذلك المحل إالّ    حل لم يتمي  الكون بذاته على م   
ته جـاز عليـه مباينتـه،    مماسـ أو  بالكون، ومتى جاز عليه موازاة مكـان       البارئ

  ..اً حادثومن جاز عليه المباينة والمماسة لم يكن إالّ
  ؟ة والمباينة على أجزائه بجواز المماسوهل علمنا حدوث العالم إالّ

  ف يتصور موجود ال في محل؟كي: وقصارى الجهلة قولهم
  كـلُّ   يعِرف غورها وقعرها إالّ    وهذه الكلمة تصدر عن بدع وغوائل ال      

  ..غواص على بحار الحقائق، وهيهات طلب الكيفية حيث يستحيل محال
المكـان  أو قبـل أن يخلـق العـالم        : والذي يدحض شبههم أن يقال لهم     

   أم ال؟اًهل كان موجود
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ال يعلم موجود   :  قوله صحلو  فيلزمه   ..بلى:  يقول فِمن ضرورة العقِل أن   
ا المكان والعرش والعالم قديم، وإمـ     : ا أن يقول  إم:  في مكان أَحد أمرين    إالّ

الرب تعالى محدث، وهذا مآل الجهلة والحـشوية، لـيس القـديم            : أن يقول 
  .)١(< ونعوذ باهللا من الحيرة في الدين.بالمحدث، والمحدث بالقديم

 إذ ال   ؛نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمـه       : إن قيل >: أيضاًقال  و) ١٤(
 م أشدالنفـي عـن   : قلـتُ  .. مـن نفـي المـذكور عـن الجهـات الـست      اً تحقيقـ عد

كـان لكـان فـي جهـة مـن       لـو    عن عدم ما     اًالجهات الست ال يكون ذلك إخبار     
سه عـن   من نفى نف ال نفي ما يستحيل أن يكون في جهة منه، أال ترى أن          ،النافي

  .. نفسه ليست بجهة منه عن عدمه ألناًالجهات الست ال يكون ذلك إخبار
واحـد منهمـا بجهـة    ] كـلّ [القائمان بالـذات يكـون   : ا قول المعتزلة وأم

 هذا على اإلطالق أم بشريطة أن يكون كلّ     : صاحبه ال محالة، فالجواب عنه    
  ؟ اً متناهياًواحد منهما محدود

 تعـالى يـستحيل أن يكـون     البـارئ سلَّم، ولكن    والثاني م  ..األول ممنوع 
  .)٢(اً متناهياًمحدود
ا ز فإمتحيلو ه والدليل على ذلك أنّ>: الشيخ عبد اهللا الهرريقال ) ١٥(

 وكــال ذلــك ،للحــوادثالً ال فيكــون محــأو ز، فــي األزل فيلــزم قــدم الحيــ
  مستحيل، وأيضاً إم  يزيـد  أو  اًينقص عنه فيكـون متناهيـ  أو ز ا أن يساوي الحي

                                                        
 .٢٤: ٢قين إتحاف السادة المتّ) ١(
 .٢٧:  المصدر السابق)٢(
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وال لـو  ، وإذا لم يكن في مكان لـم يكـن فـي جهـة ال ع              اًئعليه فيكون متجزّ  
نفس األمكنة باعتبار  أو   ألنّها إما حدود وأطراف لألمكنة       ؛سفل وال غيرهما  

  ..شيءعروض اإلضافة إلى 
 إن هه تعـالى عـن    بعض المجسمة إذا أُثبت لهم برهان وجـوب تنــزّ  ثم

غير جهة السفل، جهة الـسفل نقـص عليـه يجـب             لوجهة الع :  يقول ؛المكان
  ..< وال يدل العقل على نفيها عن اهللا،فكمال لوا جهة الع وأم،تنزيهه عنها

 ؛ ذاتهـا ها ال تقتضي الكمال في حد     الجهات كلّ : فالجواب أن يقال لهم   
القـدر، بـل قـد يخـتص       لـو  بل الشأن في ع    ،المكان لوألن الشأن ليس في ع    

 يكون في المكان  اًأعلى منه قدر  هو   بالمكان العالي ومن     الشخص من البشر  
سهم يكونـون فـي مكـان عـال          حر  ويحصل ذلك للسالطين فإن    ،المنخفض
المكـان شـأن، ثـم األنبيـاء      لـو الجهة وع لو فلم يكن في ع    ، منهم وهم أسفل 

مـن  اً وهـم أعلـى قـدر     ،الجنـة :  وفـي اآلخـرة    ،األرض: هم فـي الـدنيا    مستقر 
 األنبيـاء مـن   ين حول العرش والذين هم في أعلى من مـستقر    فّالمالئكة الحا 

  حيث الجهة، وكون مستقر     األنبيـاء مـن    أولئـك حملـة العـرش فـوق مـستقر 
  ..هم أكمل من األنبياء بل وال يساوونهمحيث الجهة لم يكن دليالً على أنّ

 يتناهى، ليس وراء العالم - هذا الفراغ عند أهل الحقهو و - ثم الخالء
 اً وراء العــالم أجرامــمــستحيل، وكــذلك القــول بــأنهــو اغ ال نهايــة لــه ففــر

       ال يثبتـون هـذا وال يثبتـون       متواصلة بال نهاية مستحيل أيضاً، وإن أهل الحق 
وراء العالم ال يوجـد فـراغ ال متنـاه وال أجـرام ال متناهيـة،      : هذا، بل يقولون  
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 والمالء ..لخالء والمالءانتهت األجسام واألعراض بانتهاء حد العالم، انتهى ا
  .)١(<رم المتواصلالِجهو 

 وأبعاد طول وعرض    ،كان له مكان لكان له أمثال      لو>: وقال أيضاً ) ١٦(
ه بهـذا الطـول وبهـذا        لمن حد  اً محتاج اًوعمق، ومن كان كذلك كان محدث     

  ...العرض وبهذا العمق
يح وليس محور االعتقاد على الوهم بل على مـا يقتـضيه العقـل الـصح              

ه  المحـدود محتـاج إلـى مـن حـد           وذلـك أن   ؛شاهد للشرع هو  السليم الذي   
 وجود اهللا تعالى بال مكان وجهة قبـل         ، فكما صح  اًبذلك الحد فال يكون إله    

 وجوده بعد خلق األماكن بال مكـان         فكذلك يصح  ،خلِق األماكن والجهات  
  .)٢(< لوجوده تعالىاًوجهة، وهذا ال يكون نفي

 إذ ؛ه أيـضاً عـن الجهـات واألمـاكن    واهللا تعالى متنـزّ   >: وقال أيضاً ) ١٧(
 فــال يوصــف تعــالى ، أحــدثها بعــد أن لــم تكــن،الجهـات واألمــاكن خلقُــه 

 ة بالحيلو   ف ،ز والمكان بالفوقياًز والمكان لكـان محاذيـ  كان فوق العالم بالحي 
أكبـر منـه مـساحة،      أو  أصغر منه   أو   والمحاذي للجسم إما أن يكون مثله        ،له
 اًركان مقَدلو  والمحتاج حادث، و،ه بهاما يقدر بالمساحة محتاج لمن خصّو

  .)٣(<ت اُأللوهية للشمس ونحوها من الكواكبساحة لصحبالم
                                                        

 .٥٨: ٢مختصر عبد اهللا الهرري  )١(
 .٦٢: ٢  المصدر السابق)٢(
 .٩٥: ٢  المصدر السابق)٣(
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 النقلية التي استدل بها علماء أهل السنّة على تنزيه          ةاألدلّبعض  
  :اهللا تعالى عن الجهة والمكان

] وآله[اهللا عليه    صلّى (هللاوردت عن رسول ا   >: جاء في مختصر الهرري   
ن تنــزيه اهللا عـن المكـان والجهـة، وقـد اسـتدل بهـا                أحاديث تتضم  )وسلّم

] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  ( قـول رسـول اهللا     : منهـا  ؛العلماء لتقرير هذه العقيـدة    
  ..رواه البخاري والبيهقي .) غيرهشيءكان اهللا ولم يكن (: )وسلّم

 ه   ،ي األزل فـ اً اهللا لم يزل موجـود   ومعناه أنال مـاء وال  ، لـيس معـه غيـر 
 وال إنـس وال جـن وال   ، وال عـرش    وال كرسـي   ، وال أرض وال سـماء     ،هواء

هـو  تعالى موجود قبل المكان بال مكان، و   هو   وال زمان وال مكان، ف     ،مالئكة
  ..الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه

يـر مـن صـفات     ألن التغ  ؛واهللا تعالى ال يوصف بالتغير من حالة إلى أخرى        
     هةالمخلوقين، فال يقال كما تقول المشب:اهللا كـان فـي األزل وال مكـان    إن ،  ثـم 

   ..في مكان وجهة فوق والعياذ باهللا تعالىهو بعد أن خلق المكان صار 
 وهـذه عبـارة   ..)سبحان الذي يغيِّر وال يتغير(: هينوما أحسن قول المنزّ  

مة وأدعيـاء الـسلفية تـشمئز       هة المجس مشب ال  التنزيه، غير أن   أهلسليمة عند   
  . ألنّها تهدم عليهم عقيدة التشبيه؛نفوسهم منها

اللهم أنت األولُ فليس    (: )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (وقال رسول اهللا  
، وأنـت الظـاهر فلـيس فوقَـك         شـيء ، وأنت اآلِخر فليس بعـدك       شيءقبلَك  
  .رواه مسلم .)شيء، وأنت الباطن فليس دونَك شيء
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استدل بعض أصحابنا في نفـي المكـان        : قال البيهقي الشافعي األشعري   
أنـت الظـاهر   (: )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه  صلّى (النبيعنه ـ أي عن اهللا ـ بقول   

، وإذا لـم يكـن فوقـه     )شـيء ، وأنت الباطن فليس دونـك       شيءفليس فوقك   
  . لم يكن في مكانشيء وال دونه شيء

أنكـم  لـو  (: ه قال أنّ؛)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (لنبياأما ما روي عن   
هـو   ..رواه الترمـذي  .)دلَّيتُم رجالً بحبٍل إلى األرض السفلى لهـبط علـى اهللا       
   له علماء الحديث علـى أنعلـم اهللا شـامل لجميـع    حديث ضعيف، لكن تأو 

 به على نفي    في استدالل العلماء  هو  ه عن المكان، فالشاهد     ه منزّ  وأنّ ،األقطار
  .المكان عن اهللا

 علــم اهللا يــشمل جميــع األقطــار، معنــاه أن: قــال ابــن حجــر العــسقالني
ه عـن الحلـول فـي       لهبط علـى علـم اهللا، واهللا سـبحانه وتعـالى تنـزّ             :فالتقدير

  .األماكن، فاهللا سبحانه وتعالى كان قبل أن تحدث األماكن
: كـر هـذه الروايـة     بكر البيهقـي الـشافعي األشـعري بعـد أن ذ           ووقال أب 

خر هذا الحديث إشارةٌ إلى نفـي المكـان عـن اهللا تعـالى،     آوالذي روي في  
الظـاهر  هفي القرب والبعد من اهللا تعالى سواء، وأنّ هو   العبد أينما كان ف    وأن ،

الباطن و إدراكه باألدلة،فيصح ،إدراكه بالكون في مكانفال يصح .  
لمـالكي فـي شـرحه علـى سـنن      بن العربي اابكر أبو وكذلك استدل به  

ه فقال ما نصّ؛ اهللا موجود بال مكانالترمذي على أن :والمقصود من الخبر أن 
 إذ ال ينـسب إلـى    ؛ من الجهـات إلـى فـوق كنـسبته إلـى تحـت             البارئنسبة  
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   .الكون في واحدة منهما بذاته
ـــزّ أن:أي ــة اهللا من ــول   ،ه عــن الجه ــوق العــرش كمــا تق ــال يــسكن ف  ف

هات الست، ومن  ألن اهللا تعالى كان قبل الج  ؛بجهة أسفل هو   المجسمة، وال 
 وال شـيء  فـي  ، فاهللا تعالى ال يحـلّ استحال عليه الجهة استحال عليه المكان    

  .اً كبيراًا يقول الظالمون علو، سبحانه وتعالى عماًيشبه شيئ
ة على تنــزيه اهللا عـن الجهـة، مـا رواه مـسلم فـي                ومن األحاديث الدالّ  

:  قـال  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  ( رسول اهللا  ن أبي هريرة أن   صحيحه ع 
  .)ساجد، فأكثروا الدعاءهو أقرب ما يكون العبد ِمن ربه و(

قال البدر بن الصاحب في     : قال الحافظ جالل الدين السيوطي الشافعي     
  .في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن اهللا تعالى: تذكرته

 النبي عن ،ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباسويدل أيضاً على ذلك 
إنـي خيـر مـن      : ن يقـول  ما ينبغي لعبٍد أ   (:  قال ؛)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى(

  . واللفظ للبخاري.)ىيونس بن متّ
ذَكـر اإلمـام   >: قال الحافظ المحدِّث الفقيـه الحنفـي مرتـضى الزبيـدي         

:  المــالكي فــي كتابــهر اإلســكندريي القــضاة ناصــر الــدين بــن المنَيــقاضــ
: قـرر نفيهـا قـال     م علـى الجهـة و     ا تكلّ لم؛  )المنتقى في شرف المصطفى   (

لوني علـى  ال تفضّ (: )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (في قوله  ولهذا أشار مالك  
 صلّى ( ألنّه؛ يونس للتنبيه على التنزيهما خصّإنّ: ، فقال مالك)ىيونس بن متّ

 ،هبط إلى قاموس البحر × إلى العرش ويونس رفع)وسلّم] وآله[اهللا عليه 
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لـو  ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جالله نـسبة واحـدة، و           
أقـرب مـن يـونس       )وسلّم] وآله[صلى اهللا عليه     (كان الفضل بالمكان لكان   

   ..ى وأفضل ولما نهى عن ذلكبن متّا
      أخذ اإلمام ناصر الدين يبدي أن بالمكان، هكذا  الفضل بالمكانة الثم 

 ابن قيم الجوزيـة   : وابن زفيل هو   .نقله السبكي في رسالة الرد على ابن زفيل       
 لعقيـدة   اً الـذي قـال مؤيـد      ؛م ابن تيمية  الفيلسوف المجس  تلميـذ    ،المبتدع

 ، اهللا لم يخلق نوع العالم، وهذا كفر بإجماع المسلمينإن: ري الفالسفةمتأخّ
  .)تشنيف المسامع(: الدين الزركشي في كتابهكما ذكر العالَّمة الشيخ بدر 

 قولـه : المعـالي أبـو  قـال  : عبد اهللا القرطبي في تفـسيره     أبو  وقال المفسر   
 :المعنـى ، )ىال تفضّلوني على يونس بـن متّـ  (: )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى(

فـي قعـر البحـر    هو ي لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى اهللا منه و         فإنّ
  . سبحانه وتعالى ليس في جهةالبارئ الحوت، وهذا يدل على أنفي بطن 

 إلــى ذلــك ]’ [النبي العــروج بــ اســتدل بــه أهــل الــسنّة علــى أنممـا و
زٌ  ألن اهللا تعـالى متحيـ  ؛لـم يكـن   ) الذي لما وصل إليه سمع كالم اهللا      (المستوى  

لى عارج في السموات إهو  لم يسمع كالمه و   ]× [أن موسى : في تلك الجهة  
فـي  هـو   ، بـل سـمع و     ]’ [محل كالمحل الذي وصل إليـه الرسـول محمـد         

         من هـذا أن علَمالطور، والطور من هذه األرض؛ في      بـال مكـان، وأن اهللا موجـود  
  ..زة بالمكان صفاته ليست متحي بالمكان، وأناًسماع كالمه ليس مشروط
 لكالمـه األزلـي األبـدي فـي وقـت كـان فيـه          ]’ [جعل سماع محمـد   
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 في مستوى فوق السموات السبع حيث يعلـم اهللا، وموسـى كـان      ]’ [محمد
 بجميـع  اً صـار مـشرف    )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (سماعه في الطور، وأن نبينا    

المذكور في تلك اآلية، ولم يجتمع هذا لنبي سواهأقسام التكليم اِإللهي >.  
واه مـسلم فــي   يـدل أيـضاً علـى تنــزيهه تعـالى عـن الجهـة مـا ر        ممـا و

 استسقى )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (النبيأن >: صحيحه عن أنس بن مالك
جعـل بطـون كفَّيـه إلـى     ] ’ [النبـي أي أن <فأشار بظهر كَفَّيه إلى الـسماء   

 فـي جهـة   اًجهة األرض، وفي ذلك إشارة إلى أن اهللا عز وجل لـيس متحيـز          
فل كما أنّ،العلو١(ه ليس في جهة الس(.  

 القرآنية على تنزيه اهللا تعالى من الجهة   ةاألدلّ الهرري في بيان     أضافو
  : قائالً؛والمكان

َليس{ :قال اهللا تعالى   ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ  من اً اهللا تعالى ال يشبه شيئ     أن :، أي )٢(}ْ
خلقه بوجه من الوجوه، ففي هذه اآلية نفي المشابهة والمماثلة، فـال يحتـاج      

ز فيها، بل األمر كما قـال سـيدنا علـي     وال إلى جهة يتحي     فيه إلى مكان يحلّ  
أبـو  رواه  .)اآلن علـى مـا عليـه كـان    هو  و،كان اهللا وال مكان (: رضي اهللا عنه  

   .منصور البغدادي
 ،للحـوادث  اهللا مخالفة على والجماعة السنّة ألهل دليل اآلية هذه وفي

 مــن الـصفة  وهــذه، المخلوقـات  يــشبه ال هأنّـ  للحــوادث اهللا مخالفـة  ومعنـى 
                                                        

 .٥٧: ٢  المصدر السابق)١(
 .١١:الشورى سورة )٢(
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   .باهللا يليق ال ما نفي على تدل التي :أي ،الخمسة السلبية الصفات
 مـا  عليـه  لجاز خلقه من شيئاً يشبه كانلو   هأنّ ذلك على العقلي والدليل

 مـن  إلـى  الحتـاج  ذلـك  عليـه  جازلو  و، روالتطو رالتغي من الخلق على يجوز
غيشبه ال هأنّ له ثبتف، إلـها يكون ال غيره إلى والمحتاج ،رهيشيئا ي.   

َلـيس{ :تعـالى  قولـه  للحوادث تعالى مخالفته لوجوب النقلي والبرهان ْ َ 

ِكمثله ِِ ْ ٌَيشء َ  اآلية هذه ألن ؛نآالقر في جاء ذلك في نقلي دليل أوضحهو و ،}ْ
 سـياق  فـي  شـيء  لفـظ  فيهـا  ذكر وتعالى تبارك اهللا ألن ؛يالكلّ التنزيه تُفِْهم
  ..للشمول فهي النفي سياق في أوردت ذاإ والنكرة، النفي

 واألجـسام  األجـرام  مـشابهة  نفسه عن الجملة بهذه نفى وتعالى تبارك فاهللا
 وجـن  إنـسٍ  مـن  األرواح ذوي يـشبه  ال كمـا  وتعـالى  تبـارك هـو   ف، واألعراض

 فـاهللا ، أيـضاً  والـسفلية  لويةالِع األجرام من الجمادات يشبه ال ،وغيرهم ومالئكة
 مشابهته نفي شمل بل الحوادث أنواع من عنه الشبه ينف يقيد لم ىوتعال تبارك
 عـن  تعـالى  تنزيهـه  لخلقـه  اهللا مـشابهة  نفـي  ويـشمل ، الحادثـات  أفـراد  لكلّ

  ..والكيفية والكمية والجهة المكان
 الـذي  كـالجرم  لـيس  وتعـالى  تبـارك هـو   ف ،الجـرم  مقدار :هي فالكمية

 ذي بمحـدود  لـيس  وتعـالى  تبـارك  هـو ف ،والحـد  والمساحة المقدار يدخله
 لكـان  - هةالمشب يقول كما - بذاته العرش فوق اهللا كانلو  ف ،ومسافة مقدار

أو  المحـاذَى  مـن  أكبـر  يكـون  أن المحـاِذي  ضـرورة  ومـن  ،للعرش محاذياً
 المقـدار  تقبل التي األجسام في يكون ماإنّ ومثله هذا وأن، مثلهأو   منه أصغر
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هـو  ف المحـال  إلـى  ىأد ومـا  ،تعـالى  اهللا على محال اوهذ، والحد والمساحة
   .بذاته العرش فوق زمتحي اهللا إن قولهم وبطل، محال

 ينـافي  ذلـك  ألن ؛بخلقـه  ههشـب  فقـد  ،حد له إن :تعالى اهللا في قال ومن
 جعلـه  مـن  إلـى  الحتـاج  ومقدار حد ذا كانلو   وتعالى تبارك واهللا ،األلوهية

ــاج كمــا ،والمقــدار الحــد بــذلك  بحــدودها جعلهــا مــن إلــى األجــرام تحت
 ذا كـان لـو    وتعالى تبارك فاهللا، بمقداه نفسه يخلق ال الشيء ألن ؛ومقاديرها

فـي  يـصح  ال ألنّـه  ؛الحد بذلك جعله من إلى الحتاج كاألجرام ومقدار حد 
 يكـون  ال غيـره  إلـى  والمحتـاج ، الحد بذلك نفسه جعلهو   يكون أن العقل
  .شيء كلّ عن االستغناء اإللـه شَرِط من ألن ؛إلـها

ِوللــه{ :تعالى اهللا قالو َِّ ُاملثـل َ ٰاألعـىل ََْ َ ْ َ  يـشبه  ال الـذي  الوصـف  :أي،  )١(}ْ
 رالتغيـ  مـن  المخلـوقين  بـصفات  وجـلّ  عزّ نارب اهللا يوصف فال، غيره وصف
كنى األماكن في والحلول روالتطوذلـك  عـن  اهللا تعـالى ، العـرش  فوق والس 

 :المـاد  النهر تفسيره في األندلسي حيانأبو   اللغوي المفسر وقال .يراكب علواً
ِوللـه{ َِّ ُاملثل َ ٰاألعـىل ََْ َ ْ َ  والصاحبة الولد عن تعالى تنزيهه من العليا الصفة :أي ،}ْ

 واالنتقـال  التـشبيه : ـ  كـ  تعـالى  بـه  يليـق  ال مما ،إليه الكفرة تنسب ما وجميع
  .صورة في تعالى وظهوره

َفال{:تعالى اهللا قول مناقد ما على يدل مماو ِترض َ ْ ِللـه ُبوا َ َاألمثال َِّ َْ ْ  :أي ،)٢(}َ
                                                        

 .٦٠: سورة النحل) ١(
 .٧٤: النحل سورة )٢(
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 ذاتـه  فـال ، لـه  مثيـل  وال لـه  شبيه ال تعالى اهللا فإن والمثل الشبيه هللا تجعلوا ال
  .الصفات تشبه صفاته وال الذوات يشبه

َّفإن{:تعالى قوله وكذلك َاللـه َِ ٌّغني َّ ِ ِعن َ َالعاملني َ ِ َ  مـستغن  اهللا أن :أي ،)١(}َْ
 لـه  كناًسـ  الكرسـي  وال العرش يحتاج الهو  ف، فوقه وما دونه وما العرش عن
  .المشبهة زعمت كما

ِقل{:تعالى وقوله ُاللــه ُ ِخـالُق َّ ِّكـل َ ٍَيشء ُ
َوخلـَق{:تعـالى  وقولـه ، )٢(}ْ َ َّكـل َ ُ 

ٍَيشء
 مكان بال تعالى اهللا وجود على القطعي الدليل فيهما اآليتين فهاتين، )٣(}ْ

َوخلـَق{:قال واهللا، أشياء والمكان الجهة أن إذ ؛جهة وال َ َّكـل َ ٍَيشء ُ
 فـدخل  }ْ

 والشمال واليمين والتحت والفوق والجهة والمكان والكرسي العرش بذلك
   ...والنار والجنة والخلف واألمام

، الحدوث دليل رالتغي ألن ؛ريتغي ال اهللا أن الحق أهل لدى المعلوم ومن
  .كان عليه ما على اآلنهو و مكان بال المكان قبل كان فاهللا

ْهل{:تعالى اهللا وقال ُتعلم َ َ ْ ُله َ ّسمي َ ِ  نظيـر  وال مثيل ال فاهللا، مثالً :أي ،)٤(}ًاَ
 واالسـقرار  والجلـوس  والقيـام  كـالقعود  البـشر  بـصفات  اهللا فوصف، أبداً له

 اًكثير لتكذيبه وذلك ،باهللا والعياذ كفر بخلقه اهللا هشب ومن ،بهم ههبيشت يكون
                                                        

 .٩٧: سورة آل عمران) ١(
 .١٦: سورة الرعد) ٢(
 .١٠١: سورة األنعام) ٣(
 .٦٥: مريم سورة )٤(
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َليس{:تعالى كقوله ؛نآالقر في اآليات من ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ْ{.  
 :تعـالى  قولـه  زوالحي المكان عن تعالى اهللا تنزيه على يدل مما وكذلك

ُاألولهو { َّْ ُواآلخر َ ِ ْ ُوالظاهر  َ ِ َّ ُوالباطن  َ َ َِ ْ{)١(.   
 كما، منه شيء إلى أقرب شيء فال :البيان جامع تفسيره في الطبري قال

ُونحن{: قال ْ َأقر ََ ْ ِإليه ُب َ ْ َ ْمـن ِ ِحبـل ِ ْ ِالـور َ َ  القـرب  نفـى  الطبـري  أن :أي ،)٢(}ِيـد ْ
 وهذا، ينفيه فال المعنوي القرب أما، الوهابية المجسمة به تقول الذي الِحسي

  .والمكان الجهة عن اهللا تنزيه على دليلٌ فيه
 وال، كان كما مكان بال موجوداً يزال وال ،زمان وال مكان وال كان فاهللا

  .صفاته في وال ذاته في ال تغير عليه يطرأ
ْومل{:تعالى اهللا وقال َ ُيكن َ ُله َ ُكفـو َّ ٌأحـد ًاُ َ  مـن  بوجـه  لـه  نظيـر  ال :أي ،)٣(}َ

َليس{ :اآلية فسرتها اآلية وهذه، الوجوه ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ْ{.  
َفأينَام{:تعالى اهللا وقال ْ َ ُّتولوا َ َ َّفثم ُ َ ُوجه َ ْ ِاللـه َ  الشيخ اللغوي رالمفس قال ،)٤(}َّ

َفأينَام{ :تعالى قوله وفي :هنصّ ما المحيط البحر في األندلسي حيانأبو   ْ َ ُّتولـوا َ َ ُ 

َّفثم َ ُوجه َ ْ ِاللـه َ َّ{ في هإنّ يقول من على رد ألنّه ؛وجهة زحي ر الماستقبال في خي 
 استقباله لكان زحي في كانلو و، زوحي جهة يف ليس هأنّ على دلَّ الجهات جميع

                                                        
 .٣:  الحديد سورة)١(
 .١٦:  ق سورة)٢(
 .٤: اإلخالص سورة )٣(
 .١١٥: البقرة سورة )٤(
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إليه هوالتوج خصّ لم فحيث، األماكن جميع من أحقفـي  ال هأنّ علمنا مكاناً صي 
 إليـه  هناتوج جهة فأي، ملكه وتحت ملكه في الجهات جميع بل، زحي وال جهة
  .)١(<ألمره ممتثلين له مينمعظّ اكنّ الخضوع وجه على فيها

 
ّداللة الرباهني العقلية واآليـات واألحاديـث  بّابن تيميةم َ جزكيف *

أكثر علامء العقيدة يف كتبهم مع ترصيح  ؛عىل ثبوت اجلهة واملكان هللا تعاىل

 ذلك؟ل النافيةّنقلية الّعقلية والة ّدلباأل

  


 

 علمـاء أهـل الـسنّة فـي ذكـر      أقـوال ه إلـى   الهـرري فـي مختـصر   شـار أ
قـال الـشيخ عبـد    >:  قـائالً ؛ على تنزيه اهللا تعالى عن الجهة والمكـان    اإلجماع

وأجمعــوا ـ أي أهــل الــسنّة   : )ه٤٢٩(القــاهر بــن طــاهر التميمــي البغــدادي 
 وقـال  ، يحويـه مكـان وال يجـري عليـه زمـان     ه ـ أي اهللا ـ ال  والجماعة ـ على أنّـ  

ومـذهب  : )ه٤٧٨(الشيخ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اهللا الجويني الشافعي  
أهل الحقز والتخصص بالجها اهللا سبحانه وتعالى يت قاطبة أنتعالى عن التحي.  

ه  اإلجماع على أنّانعقد: )ه٦٠٦(وقال المفسر الشيخ فخر الدين الرازي 
                                                        

 .٨٦: ٢مختصر عبد اهللا الهرري  )١(
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زسبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحي.  
 اهللا  إن: قال أهل الحـق   : )ه٦٢٩(وقال الشيخ إسماعيل الشيباني الحنفي      

      متمكٍِّن في مكان، وال متحي اًز إلى جهـة خالفـ  تعالى متعاٍل عن المكان، غير 
للكراميمةة والمجس.  

وما يروى عن السلف من (: ه ما نصّ؛)ه٦٣١(وقال سيف الدين اآلمدي 
محمـول علـى هـذا الـذي        هـو    ف ،والمكان ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة    

 ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها واإليمان بتنزيلها وتالوة كـلّ         
ية على ما ذكرنا عنهم، وبين السلف االختالف في األلفـاظ التـي يطلقـون     آ

ه  فـي المعنـى أنّـ   اًفاقهم جميع  ذلك اختالف منهم في العبارة، مع اتّ       فيها، كلّ 
  .)مكن في مكان وال متحيز بجهةتعالى ليس بمت

رسالة ألَّفَها في نفي الجهـة    ) ه٧٣٣(وللشيخ ابن جهبل الحلبي الشافعي      
 الحراني الذي سفَّه عقيـدة أهـل     ابن تيمية  م الفيلسوف المجسرد بها على    

 كعمـر   )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه    صلّى (السنّة، وطعن بأكابر صحابة رسول اهللا     
،لوقال وعليبهنّة، فنقول:  ابن جعقيدتنا أن : وها نحن نذكر عقيدة أهل الس

  .ء، ليس له جهة وال مكاني وال يشبهه شاًاهللا قديم أزلي، ال يشِبه شيئ
عـن الـشيخ    ) ه٧٧١(ونقل الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي األشعري        

إن اهللا (:  العقيـدة المرشـدة التـي فيهـا    يقـرئ ه كـان   فخر الدين بن عساكر أنّ    
    وال تحتٌ، وال يمين وال فوق ،دعلٌ وال بتعالى موجود قبل الخلق ليس له قَب

وال خَلْف وال شمالٌ، وال أمام(.  



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٣٦٦  ١ج/ ّ

خـر   آهـذا (: ه مـا نـصّ  ؛ثم قال ابن الـسبكي بعـد أن ذكـر هـذه العقيـدة         
  .)العقيدة وليس فيها ما ينكره سنّي

أحد ) ه٧٦١(العالئي  ووافقه على ذلك الحافظ المحدث صالح الدين        
جـرى قائلهـا علـى      ] العقيـدة المرشـدة    [وهذه(:  فقال ،أكابر علماء الحديث  

  .)المنهاج القويم، والعقْد المستقيم، وأصاب فيما نزَّه به العلي العظيم
أجمـع أهـل الحـق قاطبـة        : )ه١٠٧٢(وقال الشيخ محمد ميارة المالكي      

 يمـين وال شـمال وال   ق وال تحـت وال    اهللا تعالى ال جهة له، فـال فـو         على أن 
  .أمام وال خلف

الناجية مذهب الفرقة : )ه١٣٣٥(وقال شيخ الجامع األزهر سليم الِبشْري 
مخالف لها ،ه عن مشابهة الحوادث أن اهللا تعالى منـزّنّيونوما عليه أجمع الس 

ذكـره   . ومن ذلك تنــزهه عـن الجهـة والمكـان      ،في جميع سمات الحدوث   
  .)فرقان القرءان( :القضاعي في

هيئة كبار العلماء وعض) ه١٣٦٥(وقال الشيخ يوسف الدجوي المصري 
المكـاني  لـو   السلف قائلون باستحالة العواعلم أن : هما نصّ  ؛باألزهر في مصر  
 لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، اًعليه تعالى، خالف

هذا إجماع من السلف : وقال أيضاً . السلف والخلف متفقان على التنـزيهفإن
  .والخلف

أجمع أهل الحق من    : )ه١٣٧٦(وقال الشيخ سالمة القضاعي العزامي الشافعي       
ـ عن الجهة وتقدسه عن المكانعلماء السلف والخلف على تنـزه الحق ـ سبح   .انه 

 د عربي التبان    وقال المحدالمالكي المـدرس بمدرسـة     يث الشيخ محم 
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فق العقـالء مـن أهـل الـسنّة الـشافعية         اتّ: )ه١٣٩٠(مكي  الفالح وبالمسجد ال  
ة وفضالء الحنابلة وغيرهم على أنة والمالكيه  اهللا تبارك وتعالى منـزّوالحنفي

ة والحد١( والمكان ومشابهة مخلوقاتهعن الجهة والجسماني(.  
 

ن  بعـد أ،مجاعـاتّ ابن تيمية يف نقل اإلالمكهل يمكن االعتامد عىل * 

لة ثبـوت اجلهـة ؛ كمـسأ عدم مطابقة كالمه للواقع يف مـسائل خمتلفـةّتبني

 ؟ عندهمواملكان هللا تعاىل
  

 
بدعـة وجـود اهللا تعـالى فـي      رة التي ابتدعها ابن تيمية هـي من البدع المنكَ 

 وال ،ةنّد ال في كتاب وال فـي سـ  تِر لم   ،ة خالصة ويتيمجهة عدمية، وهي بدعة     
 والزال أتباعه إلى  ،مبتدعها ومخترعها هو  ، ف  الجماعة سنّةأهل  على لسان سلف    

 هـا عقيـدة الـسلف، وهـم      مع زعمهـم أنّ ، ناشرين لها،رون هذه البدعة  اليوم يكر
 ـة  ، هذه العقيدة ليست عقيدة سلفهم يعلمون أنونحـن  .. بل هي عقيدة ابـن تيمي 

  واحـداً حديثاًأو أمر بسيط غاية في البساطة، أن يذكروا لنا آية واحدة  نطالبهم ب 
  . ورد فيه التصريح بوجود اهللا تعالى في الجهة العدمية-  ضعيفاًلو و - 

فـوق  أو  اهللا فـي الـسماء    أنولـون وقد كان الحشوية قبل ابـن تيميـة يق        
                                                        

 .٢١٤: ٢  المصدر السابق)١(
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 لـيس فـوق    اهللا ولكن جاءهم ابن تيميـة ببدعـة أن     ،على الكرسي أو  العرش  
فـي جهـة عدميـة    هو ما العرش وال في جوف السماء وال على الكرسي، وإنّ        

  ..تقع فوق السماء، وهذه الجهة ليست مخلوقة
  .. أيضاًال أحد يمكنه فهم هذه البدعة ولكنه قائل بها، ومقلدوه قائلون بهانعم 

 :)الجواب الفاصل بتمييـز الحـق مـن الباطـل         (  في قال ابن تيمية  
مـا تريـد بـذلك؟ أتريـد     :  قيـل لـه  ، اهللا في جهة إن: قال ذلك القائل  فإذا ،...>

بذلك أن اهللا في جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون فـي جـوف        
ه ليس فـوق العلـم    فإنّ ،ما فوق العلم  هو   و اً عدمي السماء، أم تريد بالجهة أمراً    

  شيء من المخلوقات؟
 في المخلوقات فهذا صوراًفإذا أردت بالجهة الوجودية وجعلت اهللا مح

        ـة وأردت أناهللا وحـده فـوق المخلوقـات        باطل، وإن أردت بالجهـة العدمي 
  .)١( < عنها فهذا حقبائناً

ريد بالجهة تأ: فيقال لمن نفى الجهة، ...>: )ةيتدمرالرسالة ال( في قالو
 أم تريد بالجهة .. في المخلوقاتها شيء موجود مخلوق؟ فاهللا ليس داخالًأنّ
  .)٢(< اهللا فوق العالم مباين للمخلوقاتا وراء العالم؟ فال ريب أنم

      ة أنة موجودة فوق العـالم      وقد زعم ابن تيميوهـي   ،هذه الجهة العدمي 
فهـي   ! ألنّهـا عدميـة  ؛ غيـر مخلوقـة  لكنّهـا  ؛جهة حقيقية يوجد فيها اهللا تعالى  
                                                        

 .٢٣: الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل) ١(
 .٤٦: الرسالة التدمرية) ٢(
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  ! جهة خالية من الجهة
 ،ما فـوق العـالم  هو هة أمر عدمي و  ريد بالج وإن أُ >: قال في منهاج سنته   

  .)١(< اهللا وحدهفليس هناك إالّ
 عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق       وإذا كان الخالق بائناً   >: أيضاًوقال  

 ز أمـراً  بهـذا االعتبـار، وإن أراد بـالحي   زاً وامتنع أن يكون متحي    ،في المخلوق 
سبحانه بائن عن خلقه   هو   و ، فاألمر العدمي ال شيء    اًعدمي ي العـدم  ، فإذا سم

   ـ        : زا وقال الذي فوق العالم حيزاًيمتنع أن يكون فوق العالم لئال يكون متحي، 
  .)٢(< يكون فيهحتّى ألنّه ليس هناك موجود غيره ؛فهذا معنى باطل

ى لفظ الجهة يـراد     وكذلك الكالم في لفظ الجهة فإن مسم      ،  ...>: وقال
عدمي كمـا وراء العـالم، فـإذا    به أمر وجودي كالفلك األعلى، ويراد به أمر         

 جـسم فـي جهـة، وإذا أريـد األول امتنـع أن              أن يقال كلّ  أمكن  أريد الثاني   
 وأراد بالجهـة  ،البـاري فـي جهـة   :  جسم في جسم آخر، فمن قال  يكون كلّ 

مخطئ، وإن هو  ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير ف فكلّ موجوداًأمراً
 اهللا فـوق العـالم فقـد    إن: ا فـوق العـالم، وقـال      مهو   و اً عدمي أراد بالجهة أمراً  

أصاب، وليس فوق العالم موجود غيـره فـال يكـون سـبحانه فـي شـيء مـن                
  .)٣(<الموجودات

                                                        
 .٢١٧: ١منهاج السنّة ) ١(
 .٢٤٩: ١  المصدر السابق)٢(
 .٢٥٠: ١  المصدر السابق)٣(
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معدوم، هو اد به ما موجود، وقد يرهو لفـظ الجهة قد يراد به ما   >: وقال
  الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود موجود إالّالّأومن المعلوم  

، واهللا تعـالى ال يحـصره وال يحـيط بـه شـيء مـن       غير اهللا تعالى كان مخلوقاً  
ما فوق العالم، فلـيس هنـاك      هو  المخلوقات، وإن أريد بالجهة أمر عدمي، و      

ه هناك فوق العالم أنّ: ه في جهة، كان معنى الكالم إنّ: اهللا وحده، فإذا قيل  إالّ
  .)١(<فوق الجميع عال عليههو حيث انتهت المخلوقات، ف

  :مقيابن ته؛ فقال ه في االنتصار لبدعوسار أنصار ابن تيمية على نهج
ــلّ ــة  ك ــرها عدمي ــات بأس    اجله

  
  )٢(فوقهـــا ببيـــانهـــو ه يف حقّـــ  

 )إثبات صفة العلو  ( :حاول الدكتور الغامدي في تعليقه على كتـاب       و  
فاهللا سبحانه في الـسماء علـى العـرش كمـا     >:  فقال ، يشرح لنا هذه البدعة    أن

 و، والعلـ )م وسـلّ ]وآلـه  [ اهللا عليـه صلّى (ه وكما أخبر عنه نبي   ، عن نفسه  خبرأ
ه  ذلـك ال يعنـي أنّـ    أن تقتـضيه الـضرورة والفطـرة، وبداهـة العقـول، إالّ        مما

مـا هـي جهـة     في مخلوقاته، ألن الجهة التي أثبتناها هللا تعـالى إنّ     سبحانه حالٌّ 
 وهكذا نـرى  ،ة هللا تعالى بهذا المعنىما هي ثابتعدمية ال وجودية، فالجهة إنّ   

الحق في مسألة الجهة والمكان هوأن : اهللا على مخلوقاته بائن منها اعتقاد أن 
  .)٣(<الوجودية  المنفصل عنها، وهذا يعني الجهة العدمية

                                                        
 .٢٦١: ١  المصدر السابق)١(
 .١٨: ٢شرح نونية ابن القيم ) ٢(
 .٦٤: ثبات صفة العلوإ) ٣(
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ة(في شرحه على  اسوقال الدكتور خليل هرالقصيدة النوني( :<ال شك أن 
 بحيث ال يكون شيء ؛المطلق على سائر المخلوقات لولع فله ا،اهللا في هذه الجهة

سـبحانه لـيس فـي جهـة وجوديـة مـن هـذه              هـو    به، ف   له وال محيطاً   منها حاصراً 
  .)١(<ها بالنسبة إليه عدميةالجهات الواقعة داخل هذا العالم، ولكن الجهات كلّ

 ،الجهـة : ذلك أيـضاً ك> :)شرح العقيدة السفارينية(قال العثيمين في  و
ف فيه ومالنا وله، ولكـن المعنـى   نا نتوقّا اللفظ فإنّ أم: هل اهللا في جهة؟ نقول    

  ماذا تريد في جهة؟: نستفصل
 فهـذا  ،إن أردت اهللا تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف 

 فهذا أيضاً باطل ،ممتنع وباطل، وإن أردت بذلك سفل ومخالطة للمخلوقات
الى في جهة السفل، وليس فـي جهـة تحـيط بـه     ممتنع على اهللا، فليس اهللا تع   

ه في جهة عليا عدمية ال تحيط بـه،  إحاطة الظرف بالمظروف، وإن أردت أنّ   
  .)٢(< وجل فهذا حقعزّهو  ما ثم إالّ

 :وقد ذكر هذه البدعـة الـدكتور محمـد بـن عبـد الـرحمن الخمـيس فـي            
ُأأمنـت{:  في معرض تفـسيره لقولـه تعـالى        )التنبيهات السنية ( ِ َ ِالـسامء ِيف َّمـن مَ َ  َأن َّ

ِْخيسَف ُبكم َ ُ ْاألر ِ َ َفإذا َض ْ َهي َِ ُمتور ِ ُ  اهللا تعالى فـوق خلقـه عـال     أن :أي...> : قائالً )٣(} َ
 تعـالى  على هذا أمر عدمي، فال يلزم من هذا كـون اهللا      لوعلى عرشه، وجهة الع   

                                                        
 .٢١٥: ١م قيالشرح نونية ابن ) ١(
 .١٠١: شرح العقيدة السفارينية) ٢(
 .١٦: الملكسورة ) ٣(
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  .)١(< في شيء مخلوقحاالً
لثمر في بيان عقيـدة     قطف ا ( وقال محمد صديق خان القنوجي فـي      

ما تريد بذلك؟ أتريـد  :  قيل له، اهللا في جهة إن :فإن قال القائل  > :)أهل األثر 
 مثل أن يكـون فـي جـوف     ،أنه سبحانه في جهة موجودة تحصره وتحيط به       

ه ليس فوق العالم ما فوق العلم فإنّهو  واً عدميالسموات، أم تريد بالجهة أمراً
 في الجهة الوجودية، وجعلت اهللا محصوراًشيء من المخلوقات، فإن أردت 

         ـة وأردت أناهللا وحـده  المخلوقات، فهـذا باطـل، وإن أردت الجهـة العدمي 
  .)٢( < فهذا حق،فوق المخلوقات بائن عنها

 ،هكذا اتفق أنـصار ابـن تيميـة علـى هـذه البدعـة الكالميـة المذمومـة           
 ويكفـي فـي     ..مهالـك صـاحبها ال   يـة والتيماليونانيـة   وهكذا أوردت الفلسفة    

  :ا بعض األسئلة؛ فنقولدعة المنكرة أن نسأل القائلين بهفضح هذه الب
 ه يف املكان العدمي؟ّنإهل قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز * 

  اهللا تعاىل يف املكان العدمي؟ّنإ ’ هل قال رسول اهللا*

 ّيف جهة عدمية؟تعاىل  اهللا ّنإحد الصحابة أهل قال * 

 ّيف جهة عدمية؟تعاىل  اهللا ّنإعي هل قال تاب* 

 - ّهم املتعـددةة مذاهبّوعىل رأسهم أئم -ّعلامء أهل السنة هل قال  *
                                                        

 .٦٧: التنبيهات السنية) ١(
 .٥٢: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر )٢(
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 ّباجلهة العدمية؟

ّ عز وجلما مل يثبته اهللاتعاىل  من يثبت هللا ًّاكيف يكون سلفي*    لنفسه؟ّ

 ً متمـسكا؛ّ من ينكر اجلهـة العدميـةأتباع املنهج التيموير ّهل يكف *

ٌليس كمثله َيشء{ :عاىلبقوله ت ْ
ِ ِِ ْ َ َ ْ  ؟)١(}َ

  

 
جهـة نفـسه   هـو  ف لـيس فـوق العـالم شـيء غيـر نفـسه،      >: قال ابن تيميـة   

  و شيء موجود خارج العالم،      إلىه منها   سبحانه، ال يتوج مـن   إليهـا ه  ال يتوج 
ه منـه   اك شيء موجود غير نفسه يتوجـ      شيء موجود خارج العالم، وليس هن     

  .)٢(<إليهوال يتوجه 

  

ّح ابن تيمية هبذا االحتّرـكيف يص*  بيـان تلبـيس  ( يفيقـول هـوو ؛ادّ

األمـر االعتبـاري ّمن الواضـح أن  و،)٣(» اجلهة أمر اعتباريّنإ« :)ّاجلهمية

 معنى إضايف ال يوجد يف نفس الذات؟

 ع معنى اجلهة يف اللغة واالصطالح؟ّهل يتناسب رأي ابن تيمية م* 
                                                        

 .١١: رىالشوسورة ) ١(
 .١١٨ :٢بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
 .١١٨ :٢  المصدر السابق)٣(
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 ؛عـد  فهي نهايـة للب    ،)١(تقصدهو إليهه  الموضع الذي تتوج  :  هي <الجهة>
ن فـي مكـان   ه مـتمكّ نّأ:  أي،معنى كون الجسم في جهة   والمكان،  هو  الذي  

:  كمـا يقـال    ؛ا باسـمها  ى المكان الذي يلي جهة م     قد يسم ويلي تلك الجهة،    
 اإلضـافة هة عبارة عن نفس المكان باعتبار       فتكون الج   وتحتها، األرضفوق  

 الجهة هي نفس الجـسم الموجـود فـي     إن:  يقال أن فال يصح    ،...]ال حقيقة [
فـال تكـون الكعبـة هـي نفـس           جهـة الكعبـة،   :  قلـت  إذا ألنّكذلك المكان،   

 فـي معنـى الجهـة    األصـل هـو   وهـذا  ، حاصـل فـي جهـة     أمـر هو   بل   ،الجهة
  .)٢(االصطالحي

عندما  مخالفة ابن تيمية للبديهيات العقلية     كيف يمكن تفسير     *
وجـود  م اجتمـاع ال   إمكـان الدال علـى     ؛ابتدع مفهوم الجهة العدمية   

   لما يفهمه جميع العقالء؟ خالفاً،ة واحدرتبةم في وعدموال
  


 

ة    صرفاق جميع   باتّ -  المختلف فيها  األموركعادته في بيان    -ح ابن تيمي
فـاق جميـع الخلـق علـى ثبـوت الجهـة والمكـان هللا              بل اتّ  ،علماء أهل السنّة  

 لتأمـ دنى أ بـ  كغيرهـا لةأة كالمه في هذه المس   ن عدم صح   ولكن يتبي  ،تعالى
                                                        

 .٥٥٦: ١٣لسان العرب ) ١(
  .١٢٦: منهج ابن تيمية في التوحيد) ٢(



 ٣٧٥.............تعاىل هللا واملكان اجلهةيف ثبوت  ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  .. وعلمائهم أهل السنّةةأئمفي كلمات 
غاية (: في رسـالة   نصوصلك ال  ت أكثرخليل دريان المصري     ذكروقد  

رعايـةً    هنـا لـم نـذكرها  ؛ )البيان فـي تنزيـه اهللا عـن الجهـة والمكـان      
ــصار، ــ ف لالخت ــنكم االطّ ــالل  يمك ــن خ ــا م ــصفّح الع عليه ــع ت ــة موق  :مكتب

  .)١()موسوعة أسئلة الشيعة ألهل السنّة(


                                                        
 .alsoal.com/books/#18: راجع) ١(





 

  

 

ة صرمنها؛بثبوت الحركة والنزول هللا تعالى في العديد من كتبهح ابن تيمي :  
بشر >  في تعليقه على كلمات)درء تعارض العقل والنقل (فيقال  -١

:  تفـسير القيـوم  أن] دعـوى بـشر المريـسي   : أي[أمـا دعـواك    >: )١(<المريسي
)     بـأثر  إالّ، فال يقبل منك هـذا التفـسير   )كالّذي ال يزول عن مكانه وال يتحر 

بعض أصـحابه  أو  )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (حيح مأثور عن رسول اهللا  ص
هبط ويرتفع  ك إذا شاء، وي   التابعين، ألن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحر       أو  

  أمارة ما بين الحي والميت ويقوم ويجلس إذا شاء، ألنإذا شاء، ويقبض ويبسط
                                                        

على كتاب بشر بن غياث  ، كتاباً في الرد )ه٢٨٠(صنّف عثمان بن سعيد الدارمي المجسم        )١(
الجــسم : ـ اشــتمل علــى ألفــاظ منكــرة أطلقهــا علــى اهللا، كــ ) ه٢١٨(ي المريــسي الجهمــ

   ..والحركة والمكان والحيز
فيـه بحـوث عجيبـة مـع المريـسي، يبـالغ فيهـا فـي اإلثبـات،           >: ن هذا الكتاب  أ قال الذهبي بش  

  . <والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث
  . ٣٢٠: ١٣سير أعالم النبالء 

 : مثـل ،...إنّه أتى فيـه بـبعض ألفـاظ دعـاه إليهـا عنـف الـرد            >:  محمد حامد الفقي   وقال الشيخ 
  .<...الجسم والمكان والحيز، فإنّني ال أوافقه عليها، وال أستجيز إطالقها

 .٢٠٢: ١٠ المصدر السابق
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 .)١(<ت غير متحرك ال محالة ميالتحرك، كلّ حي متحرك ال محالة، وكلّ
الّـذي  هـو  لنـوعين، و وأئمة السنّة والحديث على إثبات ا   ،  ...>: وقال -٢

حرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي :ـ  نقل مذهبهم، كذكره عنهم من
  ذلك       وغيرهما، بل صر نّة      هو  ح هؤالء بلفظ الحركة، وأنمـذهب أئمـة الـس

ين، وذكر حرب الكرماني أنّه قـول مـن         من المتقدمين والمتأخّر   ،والحديث
اهللا بـن   أحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه وعبـد   : ـ لقيه من أئمة السنّة، ك   

إن الحركة : الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره  
من لوازم الحياة، فكلّ حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة 

  .)٢(ن اتّفق السلف واألئمة على تضليلهم وتبديعهمالصفات، الذي
إنّـه ينـزل   : إن جمهور أهل الـسنّة يقولـون  >: )منهاج السنّة( في   قال -٣

منه العرش، كما نُقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمـاد بـن        لو  وال يخ 
  .)٣(<زيد وغيرهما، ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد

 فمـا   ،ك وتقوم بـه الحـوادث واألعـراض       ه يتحر  إنّ :ا نقول فإنّ>: وقال -٤
                                                        

  . ٣٣٣: ١موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ١(
ما رد به عليـه فهـو مـن مـصاديق ضـعف الطالـب       ما نقله من المريسي و>: السبحانيالشيخ قال  

 بـل معنـاه القـائم بنفـسه فـي      ، فليس معنى القيوم هو الّذي ال يزول عن مكانه  ،والمطلوب
مقابل الممكن القائم بغيره، وأما ما رد به فهو مـن الفـضاحة بمكـان وأن نقلـه يغنـي عـن               

  .<نقده ورده
 .٤٨:  ومنهجاًابن تيمية فكراً

 .٣٠٩: ١ صحيح المنقول لصريح المعقول موافقة) ٢(
 .٦٣٨: ٢منهاج السنّة ) ٣(
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 .)١(<الدليل على بطالن قولنا؟
 فهــي ليلــة، كــلّ الــدنيا الـسماء  إلــى النــزول أحاديــث وأمــا>: وقـال  -٥

 دنـوه  حـديث  وكذلك، بالحديث العلم أهل عند الثابتة المعروفة األحاديث
 ..صحيحه في مسلم رواه عرفة عشية

 ثم ..إسناده فيه اختلف حديث ففيه شعبان، من النصف لةلي النزول وأما
نّة  جمهور إنمثـل  نقل كما، العرش منهلو  يخ وال ينزل إنّه: يقولون أهل الس 

 أحمـد  عـن  ونقلـوه  وغيرهمـا،  زيد، بن وحماد راهويه، بن إسحاق عن ذلك
  .)٢(<مسدد إلى رسالته في حنبل بنا

الـصواب  هـو   و -ل الثالث   والقو>: )شرح حديث النزول  ( في   قال -٦
لـو  أنه ال يـزال فـوق العـرش وال يخ   :  -المأثور عن سلف اُألمة وأئمتها هو  و

 .)٣(<العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، وال يكون العرش فوقه

 وأمـا >: ؛ قـائالً )الموافقـة  (قولـه فـي   )شرح األصبهانية( فـي    كرر -٧
 منك يقبل فال، يتحرك وال مكانه عن يزول ال الذي: القيوم تفسير أن دعواك

 ،)وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليه    صلّى (النبي عن مأثور صحيح بأثر إالّ التفسير هذا
 ويتحرك، يشاء ما يفعل القيوم الحي ألن التابعين؛أو   الصحابة، بعض عنأو  
 شـاء؛  إذا ويجلـس  ويقوم ويبسط ويقبض، شاء إذا ويرتفع ويهبط يشاء، إذا

                                                        
 .٢١٠: ١  المصدر السابق)١(
 .٦٣٧: ٢ المصدر السابق) ٢(
 .٦٦: شرح حديث النزول) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٣٨٠  ١ج/ ّ

بين ما إمارة ذلك ألن والميت الحي ،ك كلّ ألنمحالة ال متحر  ،وكـلّ  حـي 
 مـع  صـاحبك  وتفـسير  تفسيرك إلى يلتفت ومن، محالة ال متحرك غير ميت

، منـصوصاً  مـشروطاً  نزولـه  فـسر  إذ العـزّة،  رب ورسـول  الرحمـة  نبي تفسير
 .)١(<عويصاً وال لبساً فيه ألصحابك وال لك يدع لم، موضوحاً وقتاً له ووقّت

 وكـالم >: قـال ف ؛)شرح األصبهانية( من  في موضع آخر   رأيه وأكد -٨
 واألحاديـث  اآليـات  وأمـا ، جـداً  كثيـر  األصل هذا في والسنّة الحديث أهل

 .)٢(<جداً فكثيرة األصل هذا على الدالّة

 مـن  نفيهـا  يعتبـر  بـل  ،فقـط  الحركـة  يثبت بأن  ابن تيمية   يكتفي الو -٩
 بمـا  إالّ يـصح  ال فهـذا >: )مجموع الفتـاوى  ( فـي  يقول  إذ ؛ةالجهمي ابتداع

 نفـوا  وبـذلك  الحوادث، به تحلّ وال يتحرك، ال: قولهم من الجهمية ابتدعته
 يـوم  يجـيء  وأن مـستوياً،  يكـن  لـم  أن بعـد  العـرش  علـى  استوى يكون أن

 .)٣(<...ذلك وغير، القيامة

                                                        
 .٧٩: شرح العقيدة االصبهانية) ١(
 .٨١:  المصدر السابق)٢(
 .٤٤٧: ٦مجموع الفتاوى ) ٣(
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مالزمـة   ال: وهـي ؛ معتقده هذاإثبات على ثالث نقاط في  ابن تيمية  ركّز
فاق جمهور علمـاء أهـل      ، وحديث النزول، واتّ    الحياة والحركة  ين ب المطلقة

  .السنّة على معتقده

 
ـة بوحـدة سـنخ صـفات           القول بهذه المالزمة ناشئ من زعـم         إنابـن تيمي

حكام المفـاهيم الممكنـة والقواعـد    طبق أ فلهذا نراه ي،الخالق والمخلوق حقيقة 
 بـالتالزم   كقوله،الملزمة لها على صفات الواجب ويقول بها على سبيل الحقيقة        

 الذي يـستلزم القـول باإلمكـان والحـدوث     ؛ته سبحانهحرك اهللا تعالى و  حياة بين
  . من خالل التدقيق في معنى الحياة والحركةذلكضح ويتّ ، واالحتياجوالنقص

 

واضح وبديهي يدركـه اإلنـسان بالوجـدان إدراكـاً           <الحياة>  مفهوم إن
فطرياً، ويمكن القول بأن كثرة وضوح وظهور هذا المفهوم أدى إلـى عـسر         

  ..تعريفه بالبيان
الحياة صـفة  >:  فقالوا؛ في بيان مفهوم الحياة عدة معان      علماءوقد ذكر ال  

 حيـاة األرض  :مثـل ، <تجعل المتّصف بها مبدءاً لآلثار المتوقّع صدورها منـه   
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كونها نابتة ومخضرة، وموتها خالفـه، وحيـاة العمـل التـي هـي انتهائـه إلـى                 
ضائل ، وحياة القلب عبارة عن ازدهار الفـ       هالغرض المبتغى منه، وموته خالف    

  ..األخالقية فيه، وموته خالفه
ال : أي ..<التّـصاف بـالعلم والقـدرة   ة االحياة صفة توجب صح   >: وقالوا

ــ ــدرة  تتّ ــم والق ــصفة العل ــة ذات ب ــاة،  إالّصف أي ــصفة الحي ــصافها ب ــد اتّ  بع
كلّ عالم وقادر حي والضرورة تقضي بأن.  

أو ، <الفعـال الدراك >أو ، <المدرك الفاعل >: وذكر البعض أن الحي هو    
، ولكن ال يخفـى أن نـسبة هـذا المعنـى مـن الحيـاة إلـى اهللا        <الفعال المدبر >

مــن صــفات اهللا الذاتيــة،  <الحيــاة> ألن تعــالى يــستلزم القــول بقــدم العــالم،
 فمـا نتـصوره بـصورة عامـة مـن          مـن صـفات اهللا الفعليـة،       <الفعل والتدبير >و
  مغـايرة   سـبحانه  ات الحية، وحيـاة اهللا    هي الحياة المرتبطة بالمخلوق    <الحياة>

 لحياة المخلوقات، فلهذا يلزم علينا عند نسبة صفة الحياة إلـى اهللا أن     ومباينة
 ليكون ما ننسبه إلى اهللا تعـالى  ؛نقوم بتنزيه هذه الصفة عن كلّ نقص وشائبة    

  .الئقاً بمقامه ومنزلته
هـو  سـدها   فقد عرف بتعاريف مختلفة أصـحها وأ       <الحركة> مفهوم أما

خروج الشيء مـن القـوة إلـى الفعـل علـى سـبيل التـدرج،              :  هي أن الحركة 
 قـوة  عبارة عن االستعداد، ووجود المستعد له يـالزم خروجهـا مـن ال             قوةوال

  ..إلى الفعلية، فهذا النوع من التعريف يشمل كلّ أنواع الحركة
الزم ذلـك   إلى الفعل، فقوةوعليه إذا كانت الحركة هي الخروج من ال       
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واجب الوجود إمكان وجود الشيء المترقّب في المتحر ك، ومن المعلوم أن
  .)١(فعلية محضة ال ينسجم مع اإلمكانهو  ف،بريء عن اإلمكان

 ال>:  أنّـه قـال  × أبـي طالـب  علـي بـن    أمير المـؤمنين اإلمام روي عن 
 يعـود أو   أجـراه، هـو    مـا  عليه يجرى وكيف والسكون، الحركة عليه تجري

 األزل مــن والمتنــع كنهــه، ولتجــزّأ ذاتــه، لتفاوتــت إذاً ابتــدأه،هــو  مــا ليــهإ
  .)٢(<...معناه

:  سئل×الصادق محمد بن جعفر اإلمام ورد في الكافي الشريف أنو
  متحركاً؟ اهللا يزل لمأ>

  .)٣(<بالفعل ثةمحد صفة الحركة إن اهللا، تعالى: ×فقال
 وال بزمـان  يوصـف  ال وتعـالى  تبـارك  اهللا إن>:  أنّه قـال   ×عنهروي  و
 والمكـان  الزمـان  خـالق هـو   بـل  سـكون،  وال انتقـال  وال حركـة  وال مكـان، 

  .)٤(<كبيراً علواً الظالمون يقول عما اهللا تعالى والسكون، والحركة
 متحـرك  كـلّ >:  أنّـه قـال    ×الكاظم جعفر بن موسى اإلمامورد عن   و

                                                        
: تقريـب المعـارف   ،٥١:شرح جمـل العلـم والعمـل      ،٢٤ :النكت االعتقادية :  للمزيد راجع  )١(

كـشف   ،٤١:المنقـذ مـن التقليـد      ،٥٥:قواعـد العقائـد    ،٤٥:صول الـدين  أالمسلك في    ،٧٤
 .٦٠: االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،٤٠١:المراد

 .٤١: التوحيد )٢(
 .١٠٧: ١صول الكافي  أ)٣(

 .٣٣٠: ٣بحار األنوار  )٤(
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  .)١(<هلك الظنون باهللا ظن فمن به، يتحركأو  يحركه من إلى محتاج

  

ة ناقصة تتكامل باخلروج ّقو ّإن يف اهللا سبحانه: كيف يمكن أن يقال* 

ّكامل مطلق وغني من عام  تعاىلهو و؛ّعنها إىل الفعلية  ة اجلهات؟ّ

 ؟  هلا من غاية، فام هي الغاية من حركة الباريّال بد حركة ّكل* 

 هل هي احلركة من النقص إىل الكامل؟ 

 ن الكامل إىل النقص؟ مأو 

 ال هذا وال ذاك؟أو 

               ل فيالزم وجود النقص فـي اهللا سـبحانه مـع أنّـه الغنـيا األوالمطلـق   أم 
  .والكمال التام

يالزم خروج الواجب من الكمال المطلق إلـى الـنقص          هو  وأما الثاني ف  
  .)سبيالكمال الِن: أي(

  . ذلك علواً كبيراً تعالى اهللا عن جميع..ثيالزم العبهو وأما الثالث ف
إ ثمالحركة تستلزم خن كة من المكان التي كانت فيه  لوالذات المتحر

 ؛واستقرارها في مكان غير المكان السابق، وهذا باطل بالنسبة إلى اهللا تعـالى       
  .ألنّه تعالى منزّه عن المكان

                                                        
 .١٢٥: ١صول الكافي  أ)١(



 ٣٨٥..........تعاىل هللا لوالنزو احلركة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 ؛ كصفة كامله يعتقد بثبوت احلياة هللا تعاىلّن أّعي ابن تيميةّكيف يد* 

 ّ أن كالمه يف مسألة احلركة يستلزم إثبات النقص؟عم

 ّيدل واحد منهام ّ كلّمع أن ؛ باملالزمة بني املفهومنيّ احلراينكيف جيزم* 

 بنفـي امتنـاع اجـتامع ّ يف موجـود واحـد إالًا معاعىل لوازم ال يمكن اجتامعه

 النقيضني؟

  

 
مة إلـى إثبـات   لذهاب ابـن تيميـة وأسـالفه المجـس      الرئيسي إن السبب 

 ما أخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما    :الحركة والنزول هللا سبحانه، هو    
نا تبارك وتعـالى كـلّ   يتنزّل رب>: أنّه قال؛ ’ عن رسول اهللا،عن أبي هريرة 

مـن يـدعوني    : ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقـى ثلـث الليـل اآلخـر، يقـول              
لهفأستجيب يستغفرني فأغفر نه، ميسألني فأُعطي ن١(< له، م(.  

  

ّنه أقرب إلينا من حبل الوريد، الغفور الرحيم، وإهو اهللا سبحانه ّن  إ*

:  حاجة إىل نزول الرب اجلليل من عرشه إىل السامء الدنيا وندائه بقولهّفأي
                                                        

 باب قول اهللا تعالى يريدون أن يبدلوا كالم اهللا،: ، كتاب التوحيد٢١٥: ٤صحيح البخاري ) ١(
بـاب الترغيـب فـي الـدعاء        : ، كتـاب صـالة المـسافرين وقـصرها        ١٠٢: ٢وصحيح مـسلم    

 .والذكر في ءاخر الليل واإلجابة فيه



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٣٨٦  ١ج/ ّ

 َمن يدعوين فأستجيب له؟

ِفمن تاب م{:  عزّ اسمه قال َ ْ َ َّن بعد ظلمه وأصلح فإن اهللاَّ يتوب عليـه إن اهللاَّ َ َّ َ ُِ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َْ ُ َ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ َ{)١(.  
ٌأفال يتوبون إىل اهللاِّ ويستغفرونه واهللاُّ غفور رحيم{: وقال تعالى َ ٌ ُ ُْ َ ََ َْ ُ َ َ ُ ََ َ ُِ َ ِ َ{)٢(.  

ِقل ياعبادي الذين أسـرفوا عىل أنفسه{: وقال عزّ وجلّ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ ََ َ ْ َ ََّ ِم ال تقنَطوا من رمحة ْ َِ ْ َ ْْ ُ ْ َ

ًاهللاِّ إن اهللاَّ يغفر الذنوب مجيعا ُّ ََّ َ َُ ُ ِ ْ ِ{)٣(.  

  .إلى غير ذلك من اآليات التي تكشف عن سعة رحمته لعموم عباده
ُادعـوين {: كما أنّه سبحانه وعد باستجابة دعاء من دعاه من عباده، فقال   ْ

ْأستجب لكم ُْ َ ْ ِ َ َ{)٤(.  
الدالّة علـى قُـرب المغفـرة مـن المـستغفرين،      إلى غير ذلك من اآليات   

  .واإلجابة من اهللا سبحانه للسائلين آناء الليل والنهار
 ، واملجـيء والـذهاب،كيف يتناسـب القـول بـالنزول والـصعود* 

ّ التي تفيض إىل اجلـسمية ؛ وسائر العوارض واحلوادث،واحلركة واالنتقال ُ

 ة باملخلوقات؟ّختص مع تنزيه اهللا تعاىل عن الصفات امل،ّوالتحيز
                                                        

 .٣٩: المائدة سورة )١(

 .٧٤: المائدة سورة )٢(
 .٥٣: الزمر سورة ) ٣(

 .٦٠: غافرسورة ) ٤(



 ٣٨٧..........تعاىل هللا لوالنزو احلركة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 أن يكـون اهللا سـبحانه دائـم :هـو بالزم قوله وّهل يلتزم ابن تيمية *

 لتعاقب الليل والنهار؟؛ النزول والصعود

أول أو  نصف الليل في بلـد آخـر،        هو  ربما يكون نصف النهار في بلد       
أول الليل في بلد آخر، وكلّ بلـد لـه نـصف ليـل، فحينئـذ      هو النهار في بلد   

 يكون سبحانه طول الليل والنهار بين النزول والصعود، ومعنى ذلـك      يلزم أن 
 ة النهار الّذي   أنّه يتحرة الليل الّذي يكون نهاراً في بلد آخر، وعامك في عام

  . سبحانه وتعالى عما يصفون..يكون ليالً في بلد آخر
ّكيف جييب ابن تيمية ومقل * السامء من الرب عند  ّلولة خأدوه عن مسّ

  عند الصعود؟ منهاألرضلو  وخ،ه إىل األرضنزول

ّأهل السنة تيف مصادر ت رواية هل ورد *  أم ، الصعود بعد النزولثبتُ

 يعتقدون ببقاء الرب يف األرض؟

ّكلامت أعالم أهل الـسنةي بورأي أتباع املنهج التيمهو ما *   الـذين ؛ُ

 هون اهللا تعاىل عن احلركة والنزول؟ّينز

× الخليـل  عـن  حكـى  تعالى أنّه: الرابع>: )ه٦٠٦(الرازي الفخر يقول
ُّأحـبَ ال{: بقوله والشمس والقمر الكواكب إلهية في طعن أنّه ِ َاآلفلـني ُ ِ ِ{)١(، 
 اإللـه  على والحضور الغيبة جوز فمن ،والحضور الغيبة إالّ لُألفول معنى وال

 فـي  الخليل تصديق في تعالى اهللا وكذّب الخليل، دليل في طعن فقد، تعالى
                                                        

 .٧٦:األنعام سورة )١(
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َوتلك{: قال حيث ذلك؛ ِ ُحجتنَا َ َّ َآتينَاها ُ َإبراهيم َ َِ َعىل ِ ِقومه َ ِ َ{)٢(<)١(.  
اهللا عليـه     صـلّى  (قولـه  فـي  النـزول  سمعه قرع إذا>: )ه٥٠٥(الغزالي ويقول

 عليـه  فالواجـب  ،)الـدنيا  السماء إلى ليلة كلّ في تعالى اهللا ينزل(: )وسلّم] وآله[
، أجـسام  ثالثـة  إلـى  فيـه  يفتقر إطالقاً يطلق قد، مشترك اسم النزول أن: يعلم أن

 الـسافل  مـن  متنقّـل  وجـسم ، كذلك سافل وجسم، لساكنه مكانهو   عاٍل جسم
 صـعوداً : يسم لوع إلى أسفل من كان فإن ..السافل إلى العالي ومن العالي، إلى

  ..وهبوطاً نزوالً: سمي أسفل إلى لوع من كان وإن، ورقياً وعروجاً
 فـي  وحركـة  انتقال تقدير إلى فيه يفتقر وال آخر معنى على يطلق وقد

َوأنزل{ :تعالى قال كما جسم، َ َ ُلكـم َ َمـن َ ِاألنعـام ِ َ َثامنيـة َ ََ ِ ٍأزواج َ َ  رؤي ومـا  ،)٣(}َ
 وإلنزالهـا ، األرحـام  فـي  مخلوقة بلى، باالنتقال السماء من نازالً والبقر البعير
 فنزلت، كالمي، يفهموا مفل مصر دخلت(: الشافعي قال كما ..محالة ال معنى

نزلت، ثم أسفل إلى جسده انتقال به يرد فلم ،)نزلت ثم..  
هـو  و، األول بـالمعنى  ليس تعالى اهللا حق في النزول أن للمؤمن فتحقّق

 أجـسام،  والجـسد  الـشخص  فـإن  ..أسفل إلى لوع من وجسد شخص انتقال
أراد؟ الذي فما ذاه يرد لم أنّه له خطر فإن، بجسم ليس جالله جلّ والرب  

 اهللا نزول فهم عن فأنت البعير، نزول فهم عن عجزت إذا أنت: له فيقال
                                                        

 .٨٣:األنعام سورة )١(
 .٨٣: أساس التقديس في علم الكالم) ٢(
 .٦:الزمر سورة )٣(
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 حرفتـك أو    بعبادتـك  واشـتغل  ،)فـأدرجي  بعـشّك  هـذا  فليس( أعجز، تعالى
 في بالنزول تراد أن يجوز التي المعاني من معنى به أُريد أنّه واعلم، واسكت

 تعلـم  ال كنـت  وإن وعظمته عالىت اهللا بجالل المعنى ذلك ويليق، العرب لغة
  .)١(<وكيفيته حقيقته

 تأخـذون  فكيـف >: )ه١٣٦٧ (الزرقـاني  العظـيم  عبـد  محمد الشيخ ويقول
! والمغارب؟ المشارق باختالف البالد في مختلف الليل أن مع، الخبر هذا بظاهر

 يستوي فمتى، األخير ليلهم ثلث في حقيقياً نزوالً أُفق كلّ ألهل ينزل كان وإذا
! تقولـون؟  كما حقيقة السماء في يكون ومتى! تقولون؟ كما حقيقة عرشه على

، الساعات من ساعة وال األوقات، من وقت في الليل منلو  تخ ال األرض أن مع
  .)٢(<مأفون جهول إالّ فيه يماري ال مسطور، ثابتهو  كما

 فـسره  قـد  النـزول  حـديث  إن: لهـؤالء  يقـال  أُخـرى  ناحيـة  ومن ..هذا
 رسـول  أن: هريرة أبي حديث من صحيح بسند النَسائي رواه الذي الحديث

 من شطر مضى إذا حتّى يمهل اهللا إن>: قال )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (اهللا
  .الحديث )٣(<...له فيستجاب داع من هل: فينادى منادياً أمر األول الليل

 أولى التفسير وهذا .اهللا بأمر الملك نزول: معناه النزول يكون هذا وعلى
 وغيـر  ...)٤(نقلـة  نـزول  ال رحمـة،  نـزول : بأنّـه  للنزول وغيره مالك تفسير من

                                                        
 .٥٧: إلجام العوام) ١(
 .٢٣٣: ٢مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٢(
 .١٢٤: ٦السنن الكبرى للنسائي ) ٣(
 .٩٢ :فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات األكوان) ٤(
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 الحـافظ  يقـول  ..الحديث من ورد ماهو   الحديث به يفسر ما خير ألن ..ذلك
  .)١(<بالوارد فسرته ما وخير>: المصطلح في ألفيته في العراقي
 مـا  فحـسبنا  ،تعـالى  هللا حركـة ال بإثبـات  األئمة إلى تيمية ابن نسبه ما أما

 علَـي  احتجوا>: قال أنّه أحمد، عن بإسناده )أحمد مناقب( في البيهقي رواه
 البقـرة  سورة تجيء: فقالوا - المؤمنين أمير دار في نوظر يوم: يعني - يومئذ

 اهللا قـال  الثـواب؛ هـو    إنّمـا : لهـم  فقلـت  تبـارك؟  سـورة  وتجيء القيامة، يوم
َوجاء{: تعالى َ ُّرب َ  قال .<ومواعظ أمثال القرآن وإنّما قدرته، تأتي إنّما: )٢(}َكَ

  .)٣(<)عليه غبار ال صحيح، إسناد وهذا(: البيهقي
 مـا  التميمـي،  الفـضل  أبـي  الحنابلـة  إمام عن نقالً أيضاً، فيه البيهقي وروى

 الشريعة من مأخوذة األسماء إن: وقال ..بالجسم قال من على أحمد أنكر>: نصّه
 وتركيـب  وسمٍك وعرض طول ذي على االسم هذا وضعوا اللّغة وأهل ،واللّغة

 لخروجـه  جسماً يسمى أن يجز فلم، كلّه ذلك عن خارج واهللا، وتأليف وصورة
  .)٤(<فبطل، ذلك الشريعة في ئيج ولم ..الجسمية معنى عن

 سـلف   إلـى  رأيه فـي حـديث النـزول       ومن العجيب أن ابن تيمية نسب     
َلـيس{ :قولـه تعـالى  علمون بألنّهم ي  ؛هبريئون من م  وكثيره،  أهل السنّة  ْ ِكمثلـه َ ِِ ْ َ 

                                                        
 .٤٣: ٣فتح المغيث شرح ألفية الحديث ) ١(

 .٢٢:الفجر سورة )٢(
 .٩): بتعليق الكوثري(األسماء والصفات للبيهقي  )٣(

 .٩: المصدر السابق٤)(



 ٣٩١..........تعاىل هللا لوالنزو احلركة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

ٌَيشء  هللا تعالى   الحركة والنزول والصعود  ات  ثبإمن الواضح لديهم أن     و ،)١(}ْ
  ..التشبيه والتمثيل بعينههو 

 أبـي هريـرة    يجد أنّهم قد أولوا حـديث     هؤالء ومن يرجع إلى كلمات   
  . بضرورة التنزيهعمالً

 
)١(       ماعـة   قال بدر الـدين بـن ج)ه٧٢٧( :<  هـو   النـزول الـذي      اعلـم أن

  : لوجوه؛ ال يجوز حمل الحديث عليه،إلى سفل لواالنتقال من ع
: النزول من صـفات األجـسام والمحـدثات ويحتـاج إلـى ثالثـة           : األول

  .. تعالى محالمنتِقل، ومنتقَل عنه ومنتقَل إليه، وذلك على اهللا
 يـوم وليلـة   كان النزول لذاتـه حقيقـة لتجـددت لـه فـي كـلّ           لو  : الثاني

د الت كثيرة، ألن ثلث الليل يتجده، وتنقّحركات عديدة تستوعب الليل كلّ   
 ، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليالً       فشيئاً على أهل األرض مع اللحظات شيئاً     

 لحظـة علـى قـولهم،    لعـرش فـي كـلّ   ، من قوم إلى قوم، وعـوده إلـى ا      نهاراً
  ..لب وتحصيلوونزوله فيها إلى سماء الدنيا، وال يقول ذلك ذ

 ؛ كيف تسعه سماء الـدنيا ،ه مأله ه فوق العرش، وأنّ    القائل بأنّ   أن :الثالث
ا اتساع إم:  فيلزم عليه أحد أمرين   !؟وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فالة      

 حتّىتضاؤل الذات المقدس عن ذلك أو   تسعه، حتّى ساعة   سماء الدنيا كلّ  
                                                        

 .١١: الشورىسورة ) ١(
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  .)١(<تسعه، ونحن نقطع بانتفاء األمرين
بعـد ذكـر حـديث      ) ه٥٩٧(قال عبـد الـرحمن بـن الجـوزي الحنبلـي             )٢(
 وواجـب علـى   ..ه يستحيل على اهللا عزَّ وجلَّ الحركة والنقلة والتغيير    إنّ>: النزول

انتقال من مكان   هو  نزول الذي    ال  وأن ،الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة     
 وجـسم  ، مكـان الـساكن  : جـسم عـال وهـو   :إلى مكان يفتقر إلى ثالثـة أجـسام       

  .)٢(< وهذا ال يجوز على اهللا قطعاً..إلى أسفل لو وجسم ينتقل من ع،سافل
 مـا    كـلّ  ويجب أن يعلم أن   >: )ه٤٠٣(قال القاضي محمد الباقالني      )٣(

س عنـه، فمـن     فـالرب تعـالى يتقـد     على سمة النقص    أو  يدل على الحدوث    
صاف بـصفات  س عـن االختـصاص بالجهـات، واالتّـ        ه تعـالى متقـد    أنّ: ذلك

     ؛ل واالنتقـال، وال القيـام وال القعـود   المحدثات، وكذلك ال يوصف بـالتحو 
َليس{ :لقوله تعالى  ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ْومل{ :وقوله ،)٣(}ْ َ ُيكن َ ُله َ ُكفو َّ ٌأحد ًاُ َ وألن ؛  )٤(}َ

  .)٥(<س عن ذلكالصفات تدل على الحدوث، واهللا تعالى يتقدهذه 
واهللا جـل ثنـاؤه   >: )ه٦٧١(قال محمد بن أحمد األنصاري القرطبي   ) ٤(

  ل من مكـان إلـى مكـان، وأنّـ         ال يوصف بالتحو   ل واالنتقـال وال  ى لـه التحـو
مكان له وال أوان، وال يجري عليه وقت وال زمان، ألن فـي جريـان الوقـت                  

                                                        
 .١٦٤: يضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلإ) ١(
 .٢١١: شهبالباز األ) ٢(
 .١١: سورة الشورى) ٣(
 .٤: خالصسورة اإل) ٤(
 .٦٤: بهاإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل )٥(



 ٣٩٣..........تعاىل هللا لوالنزو احلركة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  ..عاجزهو  فوت األوقات، ومن فاته شيء فيءالشعلى 
  بـل علـى مـا يقتـضيه العقـل الـصحيح            ، االعتقاد على الـوهم    وليس محور 

 له مقـدار،  كان هللا تعالى مكان لكانلو   ذلك ألنّه    ؛شاهد للشرع هو  ذي  السليم ال 
 وحدود ح     ،أبعادثاً ومن كان كذلك كان موكمـا   .. ولم يكن إلهاً   اًوق مخل : أي ،د 

  ه بعـد             دوجوصحاهللا تعالى بال مكاٍن قبل خلق األماكن والجهات، يصح وجود 
النُّون وذ  قال اإلمام.. تعالىجودهلو   نفياً    وهذا ال يكون   .. بال مكان   األماكن قخل

  .)١()ببالك فاهللا خالف ذلك ورتمهما تص(: المصري
نـا إلـى الـسماء    ينــزل رب : قولـه >: )ه٨٥٢(قال ابن حجر العـسقالني      )٥(
 وأنكـر ذلـك     ، هـي جهـة العلـو      : وقـال  ؛ اسـتدل بـه مـن أثبـت الجهـة          ،الدنيا

 وقـد  ، تعـالى اهللا عـن ذلـك   ،ز ألن القول بذلك يفـضي إلـى التحيـ    ؛الجمهور
 ،له على ظاهره وحقيقتهفمنـهم من حم: اختلف في معنى النـزول على أقوال

  .. تعالى اهللا عن قولهم،هة المشب:وهم
   وهــم،ألحاديــث الـواردة فـي ذلــك جملـة   ة اومنــهم مـن أنكــر صـح : 

نحو ن من آلوا ما في القرهم أو والعجب أنّ،مكابرةهو  و،الخوارج والمعتـزلة
  ..ا عناداً وإما جهالً إم،ذلك وأنكروا ما في الحديث

 اهللا هاً منــزّ ، به على طريق اإلجمال مؤمناً،ومنهم من أجراه على ما ورد   
 ونقله البيهقي وغيره عـن  .. جمهور السلف:هم و،تعالى عن الكيفية والتشبيه  

  ..ين واألوزاعي والليث وغيرهمين والحماداألئمة األربعة والسفيانَ
                                                        

 .٢١٤: ٤ن آالجامع ألحكام القر )١(
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  له على وجه يليق مستعمل في كالم العـرب، ومـنهم مـن           ومنـهم من أو
 كاد أن يخرج إلى نوع من أنواع التحريـف، ومـنهم            حتّىأفرط في التأويل    

 وبين ما يكون ، في كالم العرب    مستعمالً ه قريباً ل بين ما يكون تأويل    من فصّ 
 ،منقـول عـن مالـك   هو  و،ض في بعـض وفـو،ل في بعض فأو ،بعيداً مهجوراً 

وأسلمها اإليمـان بـال   :  قال البيهقي ؛ ابن دقيق العيد   :رينوجـزم به من المتأخّ   
 أن يـرد ذلك عن الصادق فيـصار إليـه، مـن           كيف والسكوت عن المراد إالّ    

 التأويـل المعـين غيـر واجـب فحينئــذ     فاقــهم علــى أن علـى ذلـك اتّ  الـدليل  
  .)١(<التفويض أسلم

:  قـال  ؛عبـد اهللا الحـافظ    أبـو   أخبرنـا   >: )ه٤٥٨(بكر البيهقي   أبو  قال   )٦(
حديث النـزول قـد ثبـت   :  يقول؛سمعت أبا محمد أحمد بن عبد اهللا المزني   

 وورد فـي    ،ه صـحيحة  من وجو ) وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (عن رسول اهللا  
   َوجـاء{: قولـه تعـالى   هـو   قه و التنـزيل ما يـصد َ َبـك َر َ ُوامللـك ُّ َ َْ ّصـف َ ّصـف ًاَ  ،)٢(}ًاَ

ــق الحركــة    ــالى مــن طري ــان عــن اهللا تع ـــزول والمجــيء صــفتان منفيت والـن
 ، بل هما صفتان من صفات اهللا تعالى بال تشبيه،واالنـتـقال من حال إلى حال

  .. كبيراًاًلة لصفاته والمشبهة بها علوول المعطّا تـق اهللا تعالى عمجلّ
ما ينكر هذا وما أشبهه     إنّ: سليمان الخطابي رحمه اهللا يقول    أبو  وكان  : قلت

تـدلٍّ  هو   الذي   ؛من الحديث من يقيس األمور في ذلك بما يشاهده من النـزول          
                                                        

 .١١٤: ٣شرح صحيح البخاري بفتح الباري ) ١(
 .٢٢: سورة الفجر) ٢(
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 وهــذه صــفة األجــسام ،مــن أعلــى إلــى أســفل وانتقــال مــن فــوق إلــى تحــت 
 المعاني غير هذه  فإن؛ا نـزول من ال تستولي عليه صفات األجسامأم ف،واألشباح

واستــجابته  ،خبر عن قدرتـه ورأفـته بعباده وعطفه علـيهم هو ما   وإنّ ،مة فيه متوه 
ه علـى صـفاته كيفيـة وال علـى           ال يتوجـ   ، يفعل ما يـشاء    ،دعاءهم ومغفرتـه لهم  

١(<البصيرالسميع هو  ويء سبحانه ليس كمثله ش،يةأفعاله كم(.  
 فعلى قول أبي الحـسن األشـعري        ..ا اإلتيان والمجيء  وأم>: أيضاًوقال   )٧(

أو ك  ال بـأن يـتــحر   ، ومجيئـاً  يه إتيانـاً   يـسم  يحِدثُ اُهللا تعـالى يـوم القيامـة فعـالً         
 واهللا تعالى أحد ، الحركة والسكون واالستقرار من صفات األجسام فإن،ينـتـقـل

َفأتى{: هذا كقوله عز وجل و،يءصمد ليس كمثله ش َ ُاللـه َ ُبنْياهنم َّ َ َ َمن ُ ِالقواعد ِّ ِ َ َ َّفخر ْ َ َ  

ُعليهم ِ ْ َ ْالسقُف َ ْفوقهم ِمن َّ ِ ِ ْ ُوأتاهم َ ُ َ َ ُالعذاب َ ََ ْمن ْ ُحيث ِ ْ ُيشعر َال َ ُ   ولم يرد به إتياناً،)٢( }َون َْ
علـيهم  ما أراد إحداث الفعل الذي به خـرب بنيـانهم وخـر         وإنّ،  من حيث النقلة  

  إن: وهكذا قال في أخبـار النــزول       ،ى ذلك الفعل إتياناً    فسم ،السقف من فوقهم  
 بـال  يه نــزوالً  يـسم ؛ ليلـة المراد به فعل يحدثه اهللا عز وجل في سماء الدنيا كـلّ         

  .)٣(< تعالى اهللا عن صفات المخلوقين،حركة وال نقلة
ــو قــال ) ٨(  الحركــة إن>: )ه٨٨٣(ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي  أب

   ثواالنتقال من نعوت الحد،     واهللا سـبحانه ال     ،... كبيراً اً وتعالى اهللا عن ذلك علو
                                                        

 .٣١٠: ٢السنن الكبرى للبيهقي ) ١(
 .٢٦: سورة النحل) ٢(
 .١٢٤: سماء والصفاتاأل )٣(
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ما  وإنّ، ألن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد؛يوصـف بالحركة 
 وِكالهما من ،يـجوز أن يوصـف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون

 ليس ؛ مـتـعاٍل عنهما وجلّ واهللا عزّ،أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين
  .)١(<شيءكمثله 

  


 

ه مـن   وأنّـ  ، على القول بالحركة والنـزول     وأتباعهرغم إصرار ابن تيمية     
أنكـر   فقـد   ، خـالفهم   ورغم تكفيرهم لمن   ، ألهل السنّة  المعتقدات األساسية 

  : منهم؛القول به عدد كبير من علماء السنّة
 وعـال ال  صـفات اهللا جـلّ    >: )ه٣٥٤(ان  حاتم محمد بن حبـ    أبو   قال   )١(

اهللا جلّ         تُكي م مـن   وعال متكلّ  ف وال تقاس إلى صفات المخلوقين، فكما أن
 ربنا تعالى عن مثـل  غير آلة بأسنان ولهوات ولسان وشفة كالمخلوقين، جلّ       

ه، ولم يجز أن يقاس كالمه إلى كالمنا، ألن كالم المخلوقين ال       هذا وأشباه 
م كما شاء بال آلـة، كـذلك ينـزل بـال      وعال يتكلّيوجد إال بآالت، واهللا جلّ    

  ك، وال انتقال من مكان إلـى مكـان، وكـذلك الـسمع والبـصر،              آلة وال تحر
اض، بـل   اهللا يبصر كبـصرنا باألشـفار والحـدق والبيـ         : فكما لم يجز أن يقال    

يبصر كيف يشاء بال آلة من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين، كما             
                                                        

 .١٠٢: ١بي داود أن شرح الخطابي على سن) ١(
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نـا وتقـدس مـن أن تُـشبه صـفاته بـشيء مـن صـفات          رب يكيف نزولهم، جلّ  
  .)١(المخلوقين

لـف فـي معنـى النـزول        ختُاوقد  >: )٨٥٢(ابن حجر العسقالني  قال  ) ٢(
    ؛له على ظاهره وحقيقته   على أقوال، فمنهم من حم  هة، تعـالى اهللا     وهم المشب

  .)٢(<عن قولهم
النزول راجع إلـى أفعالـه ال إلـى         >: )ه٥٤٣(بن العربي   ابكر  أبو  قال  ) ٣(

ي صـفة  حسالكه الذي ينزل بأمره ونهيه، فالنزول  بل ذلك عبارة عن ملَ   ،ذاته
ي ذلـك   فـسم ، لـم يفعـل ثـم فعـل        :معنوي بمعنى أو  ك المبعوث بذلك،    الملَ

  .)٣(< فهي عربية صحيحة، إلى مرتبة عن مرتبةنزوالً
: أثناء كالمـه عـن حـديث النـزول      )ه٩١١(جالل الدين السيوطي    قال  ) ٤(

 بعـــض بــن فــورك أناالملــك بــأمره، وذكـــر أو  فالمــراد إذن نـــزول أمــره  ...>
  .)٤(نزل ملكاً ي: أي، على حذف المفعول،له أو بضم،<نزلي>: المشايخ ضبطه

ا األحاديـث التـي يتمـسكون       أم>: )ه٤٧٨(لشافعي  عبد الملك ا  قال  ) ٥(
ا أضربنا عـن جميعهـا لكـان سـائغاً، لكنّـ     لو بها، فآحاد ال تفضي إلى العلم، و     

مـا  هـو  نوميء إلى تأويل ما دون منها في الصحاح، فمنها حديث النـزول، و          
                                                        

 .٢٠٠: ٣اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) ١(

 .٣٠: ٣شرح صحيح البخاري بفتح الباري ) ٢(
 .٤٩: ٢شرح الزرقاني ) ٣(

 .١٦٧: ١تنوير الحوالك ) ٤(
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ينزل اهللا تعـالى إلـى   >: ه قال  أنّ ؛)وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبيروي عن   
ل مـن تائـب فأتــوب عليـه؟ هـل مـن             ه: ليلة جمعة ويقول   لسماء الدنيا كلّ  ا

  ..الحديث ...< فأجيب لهمستغفر فأغفر له؟ هل من داٍع
     ل، وتفريغ مكان وشـغل غيـره      وال وجه لحمل النزول على التحو،   فـإن 

        ي ي إلـى طرفَـ    ذلك من صفات األجسام ونعوت األجرام، وتجويز ذلك يؤد
 القـدح فـي الـدليل علـى     :بحـدوث اإللـه، والثـاني      الحكم   :نقيض، أحدهما 

 -وإن كـان مـضافاً إلـى اهللا تعـالى     - والوجه حمل النزول  ،حدوث األجسام 
 :على نزول مالئكته المقربين، وذلك سائغ غير بعيد، ونظير ذلك قوله تعـالى        

َإنام{ َّ ُجزاء ِ َ َالذين َ ِ ِحيار َّ َ َبون ُ َاللـه ُ َور َّ ُسوله َ َ ما جـزاء الـذين يحاربون إنّ: ، معنـاه)١(}ُ
  .)٢(أوليـاء اهللا، وال يبعـد حـذف المضاف وإقامـة المضـاف إليه تخصيصاً

ينـزل ربنـا   >:  في شرح عبـارة    )ه٩٢٣(شهاب الدين القسطالني    قال  ) ٦(
نزول رحمـة ومزيـد لطـف       : من الحديث المروي المتقدم   >: <تبارك وتعالى 

ملــوك الكرمــاء والــسادة ديــدن الهــو وإجابــة دعــوة وقبــول معــذرة، كمــا 
 إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين ملهوفين فقراء مستضعفين، ال نـزول            ؛الرحماء

نزول معنوي، نعم يجـوز  هو  الستحالة ذلك على اهللا تعالى، ف      ؛حركة وانتقال 
  عبـارة عـن   هـو  ي ويكون راجعاً إلى أفعاله ال إلى ذاته، بـل  حمله على الحس

 حكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه، وقد   
                                                        

 .٣٣: المائدةسورة ) ١(
 .١٥٠: كتاب اإلرشاد) ٢(



 ٣٩٩..........تعاىل هللا لوالنزو احلركة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 نزل، قال القرطبيبضم الياء من ي :وكذا قي  ى إلـى  ده بعضهم، فيكــون معــد
  .)١(<...نزل اهللا ملكاً ي:مفعـول محـذوف، أي

ضـبط لنـا بعـض      : وقال ابن فـورك   >: )ه٨٥٥(بدر الدين العيني    قال  ) ٧(
 بضم اليـاء مـن   )وسلّم] وآله [اهللا عليه صلّى (النبيأهل النقل هذا الخبر عن     

وذكر أنّ  ،يعني من اإلنزال   نزلي   ن سمع منه من الثقات الضابطين،  ه ضبط عم
ى إلـى مفعـول   ده بعض الناس بذلك، فيكون معـد  قد قي  :وكذا قال القرطبي  

  ..نزل اهللا ملكاً ي:محذوف، أي
  من حديث األغر عن أبي   النَسائية هذا ما رواه     والدليل على صح  : قال

إن اهللا (: )وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (قال رسول اهللا:  قال،هريرة وأبي سعيد
هـل مـن    : ، ثم يأمر منادياً يقـول     األول يأتي شطر الليل     حتّى يمهل   وجلّ عزّ

حه عبد الحق، وحمل صاحب المفهم على النزول       ، وصح )داع فيستجاب له  
، بزيـادة  )نـا ل ربيتنزّ(:  فيهالمعنوي على رواية مالك عنه عند مسلم، فإنه قال        

ت الرواية هنا، وهي ظاهرة في النزول كذا صح: تاء بعد ياء المضارعة، فقال
على أحد التأويالت، ومعنـى ذلـك أن مقتـضى           <ينزل> المعنوي، وإليها يرد  

لكـن ينـزل    ال يعبـأ بحقيـر ذليـل،    هللا وجالله واستغنائه عـن خلقـه أن    عظمة ا 
 ويكـون   .. من يقرض غير عدوم وال ظلوم      :يقول  ألن ؛بمقتضى كرمه ولطفه  

  .)٢(قريبة إلينا والدنيا، واهللا أعلمعبارة عن الحالة ال <إلى السماء الدنيا> قوله
                                                        

 .٣٢٣: ٣إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) ١(
 .، نقالً عنه١٩٩: ٧ بق المصدر السا)٢(
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ا ثبـت  لمـ >: )ه٦٩١أو  ه٦٨٥(القاضي ناصـر الـدين البيـضاوي      قال  ) ٨(
عنى  امتنع عليه النزول على م،زه عن الجسمانية والتحيه منزّبالقواطع العقلية أنّ

رحمتـه، وقـد    وأخفض منه، فـالمراد دنـ    هو  االنتقال من موضع أعلى إلى ما       
 ينتقـل مـن مقتـضى    : أي)يهبط اهللا من السماء العليا إلى السماء الدنيا ( :روي

 واالنتقام مـن    ، وقهر األعداء  ،صفات الجالل التي تقتضي األنفة من األرذال      
  .. إلى مقتضى صفات اإلكرام للرأفة والرحمة،العصاة

ال فرق بين المجـيء واإلتيـان والنـزول إذا أضـيف إلـى جـسم            : ويقال
 التي هي تفريـغ مكـان وشـغل غيـره،          ؛يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة    

 كان تأويل ذلك على ،نتقال والحركةفإذا أضيف ذلك إلى من ال يليق به اال
  .)١(حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى

ا ثبـت  لمـ >: )ه٨٩٥( يوسـف الـسنوسي   عبد اهللا محمـد بـن  أبو قال  ) ٩(
ز ه عـن الجـسمية والتحيــ  ه تبـارك وتعـالى منــزّ  بـالقواطع العقليـة والنقليـة أنّــ   

هـو   مـن موضـع أعلـى إلـى مـا      االنتقـال  امتنع عليه النزول بمعنـى       ،والحلول
       ر حذف المضاف على مـا ذكـره أهـل        أخفض منه، بل المعني به إذا لم نقد

طفه على العباد، وإجابة دعوتهم، وقبول معذرتهم، رحمته ومزيد ل والحق دن
 ،مكـان فـي   ديدن الملوك الكرماء والسادة الرحماء إذا نزلـوا بقـوم           هو  كما  

 وهـذا  ..النَـسائي الحـديث ذكـره    .هل من داع: ينزل يأمر منادياً ينادي يقول    
  ده بعض النـاس بـضم اليـاء مـن أنـزل، أي          يرفع اإلشكال، وقي:نـزل ملكـاً،    ي

                                                        
 .٢٠٠: ٧  المصدر السابق)١(



 ٤٠١..........تعاىل هللا لوالنزو احلركة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

ه اسـتعارة لكثـرة   فإنّـ ، <يبـسط يديـه  >: لثاني ما في الحديث من قوله   ويشهد ل 
 إعطائه وإجابة دعائه، وال يعترض هذا بأن يقال فعله وأمـره ونهيـه فـي كـلّ             

 ألنّه ال يمتنع أن يخـصص ذلـك بـبعض األوقـات،           ؛حين، فال يختص بوقت   
 ،انوقد يكون المراد باألمر هاهنا ما يختص بقائم الليل، كمـا اخـتص رمـض       

 وقضايا ، بأوامر من أوامره؛ وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر،ويوم عرفة
  .)١(... ال تكون في سائر األوقات،من قضاياه

 )مرقـاة المفـاتيح  (في ) ه١٠١٤(المالّ علي القاري الحنفي     قال  ) ١٠(
الـشيخ   وبكالمه، وبكالم >:  معنى حديث النزول   نقل كالم النووي بشأن    بعد

تنـا  ي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، والغزالي، وغيرهم من أئمالرباني أب 
فقان على صرف تلك الظـواهر، كـالمجيء والـصورة،          يعلم أن المذهبين متّ   

والشخص، والرجل، والقدم، واليد، والوجه، والغضب، والرحمة، واالستواء 
  لمـا يلـزم   ؛ يفهمـه ظاهرهـا    مماعلى العرش، والكون في السماء، وغير ذلك        

عليه من محاالت قطعية البطالن، تـستلزم أشـياء يحكـم بكفرهـا باإلجمـاع،          
مـا  فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صـرف اللفـظ عـن ظـاهره، وإنّ             

صافه سـبحانه بمـا يليـق بجاللـه         اختلفوا، هل نصرفه عن ظاهره معتقـدين اتّـ        
ه ف، وفيـ مذهب أكثر أهل الـسلَ هو وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر، و 

ف مــذهب أكثـر أهـل الخــلَ       وهمع تأويلـه بشيء آخر، و    أو  تأويل إجمالي   
أن معتقـد الجهـة   : بل قال جمـع مـنهم ومـن الخلـف         ،...تأويل تفصيلي  وهو

                                                        
)١ (٣٨٥: ٢ل إكمال اإلكمال مكم. 
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ح بـه العـراقي، وقال  ؛كافره قـول ألبي حنيفة ومالـك والـشافعي  إنّ:  كما صر
  .)١(واألشعري والباقالني

ويقولون فـي اهللا مـا ال       >:  به اًالكوثري مقر قال األلباني ناقالً كالم     ) ١١(
من إثبات الحركة له تعالى والنقلـة، ويعنـي بهمـا        ؛ وال العقل  ،زه الشرع يجو 

 فيعني هذا الذي نحن ، والقعود واإلقعاد.. والجهة، يعني العلو والحد..النزول
  .)٢(<في صدد بيان عدم ثبوته

 
ًمطلعاّهل كان ابن تيمية *  ّت علامء أهل الـسنة يف تنزيـه اهللا كلامعىل  ّ ُ

 عنـدما ؛ مـن اجلمهـورّ كان ال يعرتف بـأهنم أم،تعاىل عن احلركة والنزول

 ؟ما يراهعىل  اجلمهور فاقّح باتّرص



                                                        
 .٢٩٩: ٣ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ١(
)٢ (١٦: ارمة كتاب مختصر العلوللعلي الغفّمقد. 



 

  

 

 كمـا  ،)١( لـبعض األخبـار   طبقـاً ؛اعتقد ابن تيمية بثبوت الصورة هللا تعالى 
منها؛ من كتبهذلك في مواضع عديدةح بصر :  

أو  صـورته  علـى  آدم خلق حديث نإ>: )مجموع الفتاوى ( قال في    -١
 يروون األئمة هؤالء كان فإذا ،...األئمة هؤالء رواه قد ،الرحمن صورة على

                                                        
 عن أَِبـي هريـرةَ عـن   ) ٢٨٤١(ومسلم ) ٦٢٢٧(روى البخاري : لفاظ حديث الصورة بعض أ ) ١(

اعاً: ه قَالَنّ؛ أ)وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (النبيِذر ِستُّون ِتِه طُولُهلَى صُورع مآد اللَّه خَلَق، 
 اذْهب فَسلِّم علَى أُولَِئك النَّفَِر ِمن الْمالِئكَِة جلُـوس فَاسـتَِمع مـا يحيونَـك              :فَلَما خَلَقَه قَالَ  

 ا تَِحيفَِإنَّه ِتكيةُ ذُرتَِحيو فَقَـالَ ،تُك :  كُملَـيع المـةُ اللَّـهِ    : فَقَـالُوا ، الـسمحرو ـكلَيع المالـس ، 
 فَكُلُّ من يدخُلُ الْجنَّةَ علَى صُورِة آدم فَلَم يـزَلْ الْخَلْـق يـنْقُصُ بعـد          ،فَزَادوه ورحمةُ اللَّهِ  

  .<حتّى اآلن
ِإذَا >: )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه  صلّى (قَالَ رسولُ اللَِّه:  قَالََ؛عن أَِبي هريرة) ٢٦١٢(سلم وروى م 

  .<قَاتَلَ أَحدكُم أَخَاه فَلْيجتَِنب الْوجه فَِإن اللَّه خَلَق آدم علَى صُورِتِه
] وآله[اهللا عليه صلّى (سول اهللا قال ر :  قال ؛عن ابن عمر  ) ٥١٧(وروى ابن أبي عاصم في السنّة       

  .<ة الرحمنلق على صور خُ ابن آدم فإنحوا الوجوهبقَال تُ>: )وسلّم
] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه   ( قال رسول اهللا: قال؛أيضاً عن أبي هريرة  ) ٥١٦(وروى ابن أبي عاصم     

  .<هلى صورة وجِه ع آدمق تعالى خلَ اَهللا فإنب الوجهنّ أحدكم فليجلَإذا قاتَ>: )وسلّم
ي أتاني رب>:  قال)وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى ( النبيعن ابن عباس أن   ) ٣٢٣٤(وروى الترمذي   
  المـألُ مِص يختَـ  فـيم : قـال .. ربـي وسـعديك    يك لب  قلتُ .. يا محمد  : فقال  صورةٍ في أحسنِ 

 .الحديث< ،...األعلى
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 عـن  يمتنعـون  كـانوا  هـم نّإ :يقـال  فكيـف ،  مرسـالً  وأمثاله الحديث هذا مثل
 .)١(<؟روايتها
ن إ>: أللفاظ خبـر الـصورة     بعد نقله    )يان تلبيس الجهمية  ب( قال في  -٢

علـى أن علمـاء اُألمـة لـم           دليـلٌ  ،هذه الروايات المتنوعة في مظنّة االشتهار     
قـين  فم على صورة الرحمن، بل كـانوا متّ    تنكر إطالق القول بأن اهللا خلق آد      

 .)٢(<على إطالق مثل هذا

نقـل  (: تحـت عنـوان    ،هللا تعـالى  ضمير في الخبر إلى ا    قال بشأن عود ال   و - ٣
ف في القرون الثالثة على أن الضمير في حديث الصورة يعـود إلـى            السلَ اتّفاق

هذا الحديث لم يكن بين السلف مـن القـرون      : الكالم على ذلك أن يقال    >: )اهللا
الثالثة نزاع في أن الضمير عائد إلى اهللا، فإنّه مستفيضٌ مـن طـرق متعـددة عـن                  

 .)٣(<، وسياق األحاديث كلّها يدلّ على ذلكعدد من الصحابة
 كما في قول ابـن  ؛فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلّموا بمعناه   >: وقال -٤
 .)٤(<تعمد إلى خلٍق من خلقي على صورتي: عباّس

ال >: مـه عـن خبـر     عنـد تكلّ    الـسابق  المـضمون  نفس  الحراني ركرو -٥
اهللا خلق آدم على صورة الرححتقب ٥(<منوا الوجه فإن(. 

                                                        
 .٣٠٢ :٥مجموع الفتاوى )١(
)٢ (٤٤٥ :٦ة بيان تلبيس الجهمي. 
 .٣٧٣ :٦  المصدر السابق)٣(
 .٤٤٧ :٦  المصدر السابق)٤(
 .٣٦٧ :٦  المصدر السابق)٥(



 ٤٠٥..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 : في إثبات كـون المـراد مـن الـصورة هـي      طويالً كالماً أيضاً وذكر -٦
عنــد مناقــشته وذلــك  ؛ ال المعنويــة المقــدرة،الــشكلية الخارجيــة المخلوقــة
أو تفـسير الـصورة بالـصفة        حيث نفـى فيهـا       ؛لتأويالت الرازي الثالثة للخبر   

طولـه   دم علـى صـورته،  خلـق آ (: فقولـه : وأيضاً>: ، ثم قال بالصورة المعنوية 
) ة يـدخلها علـى صـورة آدم       من يـدخل الجنّـ     فكلّ(: إلى قوله ) ستون ذراعاً 

 .)١(صريح في أنّه أراد صورة آدم المخلوقة ال المقدرة

٧- ـة   حوصرـ       ابن تيميـة صـورة رببكيفي     إمكـان   و ،ه وشـكله الخـارجي
 وهذا ...>: الًئقاث عن خبر الشاب األمرد؛ حدت ما عند،حصول رؤيته بالبصر  

 فـي  وقدميـه  ،سـتر  دونـه  شـاب  صـورة  في رآه هنّأ خبرأو ه،آر هنّأ على يدلّ
 م،تقـد  بمـا  عنهـا  والمجـاب  ،باآليـة  المعارضـة  هي الرؤية هذه نإو خضرة،
 عـن  ،قتـادة  عن المرفوع الصحيح الحديث في كما ،عين رؤية هاأنّ فيقتضي
: )وسـلّم ] وآلـه [هللا عليـه   ا صلّى (اهللا رسول قال: قال ؛عباس ابن عن ،عكرمة

ــه أمــرد شــاب صــورة فــي يربــ رأيــت( ــرة، ل  روضــة فــي ،قطــط جعــد وف
  .)٢(<)خضراء

                                                        
 .٤٧١ :٦  المصدر السابق)١(

 تأسـيس  نقـض ، ٢٤١: ٣ التأسيس في الرد على أساس التقـديس        ،٢٩٠ :٧ المصدر السابق ) ٢(
 .٢١٦،٢٤١ :٣ الجهمية
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ومما يوضّح هذا أن >: )درء تعارض العقل والنقل(قال ابن تيمية في    
ذم الجهميـة النفـاة للـصفات وذم المـشبهة     السلف واألئمة كثُر كالمهم في      

 .)١(<أيضاً

 نقلنـا مـن صـريح    ممـا  لكـن الواضـح   ..وهذا تصريح منه بنفـي التـشبيه      
 وألجـل هـذا ذهـب       ،التـشبيه بعينـه بـال ريـب       هو   ؛ خبر الصورة  كالمه بشأن 

 فقال في ، لرفع اإلشكال؛ إلى القول بجواز التشبيه من بعض الوجوه  حرانيال
الجحود هو نفي التشبيه من كلّ وجه (:  عنوانتحت ) الجهميةبيان تلبيس(

ــرب العــالمين ــشبيه مــن كــلّ وجــه   نإ>: )والتعطيــل ل ــل هــو نفــي الت التعطي
والجحود لرب العالمين، كما عليه المسلمون متّفقون، كما أن إثباتـه مطلقـاً             

   ...جعل األنداد لرب العالمين، لكن من الناس من ال يفهم هذاهو 
 عرف األئمة ذلك وعرفوا حقيقة الجهمية وأن نفـيهم لـذلك          اهذا لم ول

من كلّ وجٍه مستلزم لتعطيل الصانع ووجوده، كانوا يبينّون مـا فـي كالمهـم        
مـا فهمـوه مـن    من النفاق والتعطيل، ويمنعون عـن إطـالق لفظهـم العليـل، لِ          

 .)٢(<مقصودهم وإن لم يفهمه أهل الجهل والتضليل
                                                        

 .٢٤٩ :١موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ١(
 .٤٩٠ :٦بيان تلبيس الجهمية ) ٢(



 ٤٠٧..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

ــال و ــيق ــع آف ــر موض ــوت ذات >: خ ــي هللا  -كــذلك ثب ــشبه -يعن  ال ت
الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل، وثبوت المشابهة مـن بعـض        

 .)١(<الوجوه في األمور الكمالية معلوم بالشرع والعقل

ليس له ذكر بذم فـي الكتـاب والـسنّة، وكـالم           ) هالمشب( اسم>: قال أيضاً و
 عبـد الـرحمن     :ن تكلّم طائفة من السلف مثـل      أحد من الصحابة والتابعين، ولك    

بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ونعيم بـن        ا
حماد، وغيرهم بذم المشبهة، وبينوا المشبهة الذين ذموهم؛ أنّهم الذين يمثّلـون           

ة، صفات اهللا بصفات خلقه، فكان ذمهم لما في قولهم من مخالفة الكتاب والسنّ     
إذ دخلوا في التمثيل، إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك وإيهام، بخـالف لفـظ    

  .)٢(<التمثيل الذي دلّ عليه القرآن، ونفى موجبه عن اهللا عزّ وجلّ

 
 نتختلف فـي ذاتهـا، وإ    التي تطلق على الخالق والمخلوق     الصفات نأ

مل لـضيق التعبيـر وعـدم     طالقي المـستع  كانت من قبيل المشترك اللفظي اإل     
طلقـت علـى    ى اإلمكـان واالفتقـار الـذاتي إذا أ        ن معنـ   ألنّها تتـضم   ؛اإلدراك

ضـيفت إلـى الخـالق،       معناها الغنى المطلق بذاتـه إذا أ       المخلوق، ويؤخذ في  
 مـع وجـود البينونـة    ، سـنخي الـصفات  بينمكن أن يوجد   ي  حقيقي أي شبه ف

   المطلقة بينهما ضرورة؟
                                                        

 .٥٢٥ :٦  المصدر السابق)١(
 .٣٨٧ :٦  المصدر السابق)٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٠٨  ١ج/ ّ

  

ّيه من كل اجلهات، أم ينفـون  والتشب املامثلةّي أتباع ابن تيميةهل ينف* 

ّ أنه ليس كمثله يشء، ولكنه يمكن أن يشبهه يشء من : فيقولون؛ فقطاملامثلة ّ

 ّ ال من كل الوجوه؟،بعض الوجوه

  لتفـسري مفهـوم املامثلـةً خمالفا،اجلزئية التشبيه ّصحب  القولّأال يعد*

 ّاملطلق عند ابن تيمية؟

ّعيه ابن تيمية من اتفاق املسلمني عىل بطالن نفي التشبيه ّين نجد ما يدأ* 
ّه جحود لرب العاملني ودخول يف إطار التعطيل؟ّن، وأّمن كل الوجوه ٌ 

ّأليس هذا كلـه يكـشف عـن جهـل ابـن تيميـة بالقـضايا العقليـة *  ّ ّ

، ّالتوحيدية، وعدم اعتنائه بإمجاع املسلمني عىل رضورة نفي مطلق التـشبيه

 بطريقة التدليس والتلبيس؟لو وإرصاره عىل إثبات آرائه و

 
لة أ مـس بـشأن الخالف الكبير بين ابـن تيميـة وعلمـاء المـسلمين         يكمن  

وفـي   ، وعدمـه   إلى اهللا تعـالى     خبر الصورة   إرجاع ضمير  مسألة  في ،الصورة
 مـا ورد فـي  ِلنظـراً   ؛رجـاع الـضمير إلـى اهللا تعـالى    مقابل دعوى ابن تيمية بإ    

 ه لـم يوافقـو   أهـل الـسنّة  علمـاء أكثر    أن نجد،  <على صورة الرحمن  >: خبرال
  : وأنكروه؛ منهمعلى ذلك

منكَر، أخرجه ابن اإلمام أحمد : )...أحدكم قاتل إذا(>: األلبانيقال ) ١(



 ٤٠٩..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  ولكن ليس فيه ذكروقد صح الحديث من طرف بنحوه، ،...في كتاب السنّة
 لمخالفتهـا لتلـك   ؛سبحانه وتعالى، فهي زيـادة منكـرة   ) على صورة الرحمن  (

 .)١(<ا جماعة مع ورودها في طريق آخر وقد أنكره،...الطرق

 أخرجـه اآلجـري   .منكَر>: <...حوا الوجهال تقب >: ن حديث أوقال بش ) ٢(
كن له أربع علل،  وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ول     ،...في الشريعة 

 : فقال؛ذكر ابن خزيمة ثالث منها

 فأرسله الثوري ولم ،أن الثوري قد خالف األعمش في إسناده    : إحداها
 .)عن ابن عمر(: يقل

 . لم يذكر أنّه سمعه من حبيب بن أبي ثابت،أن األعمش مدلّس: والثانية

ه مـن   لـم يعلـم أنّـه سـمع        ،أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلّس      : والثالثة
فمعنى الخبر إن صّـح مـن طريـق النقـل مـسنداً أن ابـن آدم            (: عطاء، ثم قال  

 ..)خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح

هي جرير بن عبد الحميد، فإنّه وإن كان ثقة كمـا           : والعلّة الرابعة : قلت
) سننه ( البيهقي ذكر فيأن) الميزان (تقدم، فقد ذكر الذهبي في ترجمته من

قد نسب في آخر عمره إلـى    (:  قال ؛في ثالثين حديثاً لجرير بن عبد الحميد      
 ..)سوء الحفظ

  اوإنةً عنـد أبـي عاصـم           ممبلفـظ  <٥١٨رقـم   >  يؤكّد ذلك أنّه رواه مر: 
                                                        

 .٣١٥ :٣حاديث الضعيفة سلسلة األ) ١(
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 النبـي  وهذا الصحيح المحفـوظ عـن      ..)الرحمن (لم يذكر و،  )على صورته (
 .)١(<...من الطرق الصحيحة عن أبي هريرة) لّموس] وآله[اهللا عليه  صلّى(

:  الحـديث  أن يذكر علل   قبل   )ه٣١١ (خزيمةقال ابن   : قال األلباني  )٣(
) ،...ال تقبحـوا (: )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه  صلّى (قال رسول اهللا: قال ابن عمر  >

 لـم يتحـرى العلـم،      ني خبـر عطـاء عـالم ممـ        وقد افتتن بهذه اللفظة التي فـ      
 أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبـر مـن إضـافة صـفات             وتوهموا

 بيناً وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقـول المـشبهة،    اًالذات، فغلطوا في هذا غلط    
 ..أعاذنا اهللا وكلّ المسلمين من قولهم

فالذي عندي في تأويل الخبر إن صح من جهة النقل موصوالً، فإن في    
ومثل هذا الخبر ال يكاد يحـتج بـه علماؤنـا    : بكرأبو ل  قا ،...الخبر علالً ثالثة  

 إضافة الصورة إلى الرحمن :من أهل األثر، فإن صح هذا الخبر مسنداً فمعناه
ُذا خلُق اللـه فأرهٰ{؛ من باب إضافة الخلق إليه َ َ َِ َّ ْ ِوين ماذا خلَق الذين من دونه َ ِ ِ ُِ َ َّ َ َ َ َ ِ{)٢( 

ِذههٰ{ :لفأضافه إلى نفسه، وكذلك قوله عزّ وج ُناقة ِ َ ِاللـه َ ْلكم َّ ُ ًآية َ فأضاف  )٣(}َ
 .)٤(< إلى نفسه الناقةَاُهللا

والتأويـل طريقـة الخلـف،      >: عود الـضمير  لة  في مسأ  األلباني وقال )٤(
 علـى  المذهب، ولكن ذلـك موقـوف  هو وإمراره كما جاء طريقة السلف، و  

                                                        
 .٣١٥ :٣  المصدر السابق)١(
 .١١: سورة لقمان) ٢(
 .٦٤: سورة هود) ٣(
 .٣١٥ :٣حاديث الضعيفة سلسلة األ) ٤(



 ٤١١..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

قد علمت أنّه ال ، و)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (صحة الحديث عن الرسول
أن الحديث ضعيف بلفظيه وطريقيه،     :  وخالصة القول  ،...يصح كما بينّا آنفاً   

 .)١(<وأنّه إلى ذلك مخالف لألحاديث الصحيحة بألفاٍظ متقاربة

بعد تحرير الكالم وقفتُ على مقـال طويـل         : تنبيه هام >: ال أيضاً وق )٥(
      القر اد األنصاري أوهمد مـن       ألخينا الفاضل الشيخ حمابن خزيمة تفـر اء أن

 وهـذا التـوهم منـشأه ابـن         ،)صورة الرحمن ( :بين األئمة في إنكاره لحديث    
  .)٢(<...تيمية

هـذا الحـديث سـبق     :)خلق اهللا آدم صورته  (>: )ه٦٧٦ (قال النووي  )٦(
 عائـد  )صـورته (شرحه وبيان تأويله، وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في    

اد أنّه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في   إلى آدم، وأن المر   
 كذريتـه،    ستّون ذراعاً ولم ينتقـل أطـواراً       ا وهي طوله  ،األرض وتوفّي عليها  

 .)٣(< لم تتغير، هي صورته في األرضةوكانت صورته في الجنّ

وزعم بعـضهم أن الـضمير      >: الحديث ذكر    بعد )ه٨٥٢ (قال ابن حجر   )٧(
 وقد ، وهذا محتمل،... خلقه موصوفاً بالعلم: أي، على صفته:أي ،يعود على آدم  

صورة ال  :  وقال ،غلط ابن قتيبة، فأجرى هذا الحديث على ظاهره       : قال المازري 
 .)٤(<...ظاهر في عود الضمير على المقولة لههو  و،...كالصور

                                                        
 .٣١٥ :٣  المصدر السابق)١(
 .٣١٥ :٣ ر السابق المصد)٢(
 .١٧٨ :١٧شرح صحيح مسلم ) ٣(
 .١٣٣ :٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٤(
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 إن الـضمير  :وهذه الرواية تؤيد قـول مـن قـال    >: وقال في موضع آخر    )٨(
أن اهللا تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لـم ينتقـل فـي               : والمعنىآلدم،  

 الً كـام الًطواراً كذريته، بل خلقـه اهللا رجـ     النشأة أحواالً، وال تردد في األرحام أ      
 وطوله ستّون ذراعاً، فعاد الضمير أيـضاً علـى       ،...سوياً من أول ما نفخ فيه الروح      

  لم يـشاركه فـي خلقـه أحـد؛ إبطـاالً        :أي) ورتهعلى ص  (: معنى قوله  :آدم، وقيل 
 .)١(<لقول أهل الطبائع، وخصّ بالذِّكر تنبيهاً باألعلى على األدنى، واهللا أعلم

 علـى   :أي،  )علـى صـورته   : (قولـه >: )ه٨٥٥ (العينـي بدر الدين   قال   )٩(
 ، سـوياً كامـل الخلقـة   راًخلقه في أول األمر بش    :  أي ..صورة آدم؛ ألنّه أقرب   

 ، فإنّه يكـون أوال نطفـةً     ،المشاهد، بخالف غيره  هو   كما   ، ستّين ذراعاً  طويالً
 يـتم طولـه، فلـه    حتّـى  ، ثـم رجـالً  ، ثـم طفـالً   ، ثم جنينـاً   ، ثم مضغةً  ،ثم علقةً 

 .)٢(<...أطوار

 :، قال النووي)صورتهعلى خلق اهللا آدم (>: )ه٩١١ (قال السيوطي )١٠(
    المراد  ،دم الضمير آل  هذه الرواية ظاهرة في أن ل نـشأته   أنّه خُ: وأنلق في أو

 .)٣(<... وتوفّي عليها،على صورته التي كان عليها في األرض

)١١(   انقال ابن حب) لّق به من لم يحكـم صـناعة     هذا الخبر تع  >: )ه٣٥٤
إبانـة فـضل آدم     ) خلـق اهللا آدم صـورته     (:  فمعنى الخبر عندنا بقوله    ،...العلم

                                                        
 .٢٦٠ :٦  المصدر السابق)١(
 .٢٢٩: ٢٢عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
 .١٨٧ :٦الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(



 ٤١٣..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 رجوع الهاء إلـى آدم     فيجعة إلى آدم، والفائدة     على سائر الخلق، والهاء را    
دون إضافتها إلى الباري جلّ وعال، جلَّ ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء مـن                

 .)١(<المخلوقين

 بشأن إلى االختالف الواقع     اإلشارة بعد   )ه٥٩٧ (قال ابن الجوزي   )١٢(
 .)٢(<...هذا الحديث فيه ثالث علل: قلت>: عود الضمير

 علـى صـورة     :خلق اهللا آدم صـورته، أي     >: )ه١٠٣١ (ناويقال الم  )١٣(
 لم تتفـاوت قامتـه ولـم تتغيـر         ،آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى موته        

 ثـم  ، ثـم مـضغة  ، ثـم علقـة  ، مـنهم يكـون نطفـة    فإن كالً،هيئته، بخالف بنيه 
 وال  ال يأكـل ، ثـم حيوانـاً مجننّـاً     ،اً ثـم مكـسوة لحمـ      ،عظاماً وأعصاباً عاريـة   

 ثـم  ، ثم شـاباً ، ثم مراهقاً، مترعرعاً ثم طفالً، ثم يكون مولوداً رضيعاً ،يشرب
 ال يـشاركه أنـواع أُخـر    ،خلقه على صورة حال يخـتصّ بـه         ثم شيخاً،  ،كهالً

  .)٣(<...من المخلوقات
 

ّ انحراف ابن تيمية عن رأي أعـالم أهـل الـسنة يف تفـسري ّهل يدل * ُ ّ
ّ أم هي نتيجـة طبيعيـة ،عىل جهله بقواعد اللغة واحلديث ،حديث الصورة

 اللتزامه بالتشبيه والتجسيم؟
                                                        

 .٣٤: ١٤صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ) ١(
 .١٤٦:  بأكف التنزيهشبيهدفع شبه الت) ٢(
 .٥٩٣ :٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ٣(
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ة بشأن  تقدة للنبيم رأي ابن تيميلخبـر  طبقاً ؛’ وقوع الرؤية البصري 

  : واالستدالل به مردود لجهات؛ منها..الشاب األمرد
  سند الخبر: الجهة األولى

حماد بن سلمة بن ( :سناد أخبار الشاب األمرد يقع في البحث في إنإ
  .عثمان بن مروانو، )- سلمة البصريأبو : وهو - دينار

ا  أمربمـا   ،الحـديث  كثيـر  ،ثقـة >:  فقال فيه ابن سـعد     .. بن سلمة  ادحم 
١(<ث بالحديث المنكرحد(.  

 )عفاءالـض  ديـوان ( فـي  جاءو،  )٢(<أوهام له ،ثقة كان>: الذهبي قالو
 ،يغلـط  ،صدوق ،ثقة>: الكاشف في جاءو،  )٣(<كغيره يهم ،ةثق ،إمام>: بشأنه

  .)٤(<مالك ةقو في وليس
 سـاء  الـسن  فـي  طعـن  المـ >: يرالس في كما الخالفيات في البيهقيال  وق

  .)٥(<الثقات يخالف فيما به حتجي أالّ فاالحتياط ،حفظه
  .نكارته على فدلّ ،كثرتهم رغم قتادة تالميذ عن ادحم به دتفر قدالخبر و

                                                        
 .٢٨٢: ٧  البن سعدالطبقات الكبرى) ١(
 .٥٩٠: ١ميزان االعتدال  )٢(
 .١٨٩: ١ديوان الضعفاء ) ٣(
 .٢٥١: ١الكاشف ) ٤(
 .٩٤: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٤٥٢: ٧عالم النبالء أسير  )٥(



 ٤١٥..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  .)١(<البيهقي إالّ سبق نمم يذكره فلم بآخرة حفظه رتغي>: حجر ابن وقال
 يـسندها  ال أحاديـث  أيـوب  عـن  يـسند  سـلمة  بـن  ادحمـ >: أحمد لاقو
  .)٢(<عنه الناس
ــالو ــن ق ــ مــن ســمع مــن>: معــين اب ــن ادحم  ففيهــاف األصــنا ســلمة ب

  .)٣(<صحيحهو ف نسخاً منه سمع ومن ،االختالف
 فـي  سلمة بن ادلحم مسلم جيخر لم>:  كما نقل ابن حجر الحاكم قالو

  .)٤(<طائفة عن الشواهد في له جخر وقد ثابت، عن حديثه من إالّ األصول
 بـن  ادلحمـ  صـحيحه  فـي  مـسلم  خـرج  فقد هذا ومع>: وقال ابن رجب  

 سـعيد  بـن  ويحيـى  والجريـري  هنـد  أبـي  بـن  وداود وقتادة أيوب عن سلمة
 حديثـه  جخـر  ماإنّ ولكن دينار، بن وعمر عن حديثه جيخر ولم ألنصاري،ا

 عـن  لـه  جيخـر  لم عليه، ووافقوه الثقات، من غيره عليه تابعه فيما هؤالء عن
  .)٥(<أعلم واهللا عنه، به تفرد شيئاً منهم أحد

 جيخـر  لم البخاري: فقلت اظ؛الحفّ بعض يوماً ذاكرت>: الخليلي قالو
  ثقة؟ زاهدهو و الصحيح يف سلمة بن حماد

                                                        
 .١٩٧: ١تقريب التهذيب ) ١(
 .٧٨٢: ٢شرح علل الترمذي  )٢(
 .٧٨٤: ٢ المصدر السابق) ٣(
 .٤٨٢: ١تقريب التهذيب  )٤(
 .٧٨٣: ٢شرح علل الترمذي  )٥(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤١٦  ١ج/ ّ

 قتـادة،  حـدثنا : فيقـول  أنـس،  أصـحاب  من جماعة بين جمع ألنّه: فقال
  ..ذلك بعض في يخالف وربما ..صهيب بن العزيز وعبد وثابت،

: فيقـول  أسـانيد؛  بـين  يجمـع هـو   و عليـه،  فقوااتّ وهب ابن أليس: فقلت
 اديـث، بأح واألوزاعـي،  سعد، بن والليث الحارث، بن ووعمر مالك، حدثنا

  غيرهم؟ جماعة بين ويجمع
  .)١(<له وأحفظ يرويه مالِ تقنأ وهب ابن: فقال
 حـديث  بـين  جمـع  إذا الرجـل  أن: هـذا  ومعنـى >: قـاً معلّ رجب ابن قال
 يقبل فال فق،يتّ لم لفظهم أن فالظاهر واحدة، سياقةً الحديث وساق جماعة،

 واخـتالفهم،  هشـيوخ  فـاق اتّ يعـرف  لحديثـه،  نمتِق حافظ من إالّ الجمع هذا
  .)٢(<وغيره اإلفك حديث في له شيوخ بين يجمع الزهري كان كما

 الحـديث؟  فـي  االختصار يكره: لالنبي عاصمأبو   سئل>: الخطيب قالو
 علمـت : المبـارك  البن قلت: عنبسة قال ،...المعنى يخطئون ألنّهم نعم؛: قال
فقـال : قـال  ..معناه فيقلب الحديث، يختصر أن يريد كان سلمة بن حماد أن 
  .)٣(<له؟ فطنتوأ: لي

: قـال  أحمـد،  بـن  اهللا عبـد  ثنيحـد  حمـاد،  ابن ثناحد>: عدي ابن قالو
 يحيـى  قـال  - ادحمـ  ابن شك أبي، ]أحمد[ قالأو   - معين بن يحيى سمعت

                                                        
 .٤١٧: ١رشاد اإل) ١(
 .٨١٦: ٢شرح علل الترمذي  )٢(
 .١٩١:  في علم الروايةالكفاية) ٣(



 ٤١٧..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

هــو ف ســعد بــن قــيس عــن ســلمة بــن حمــاد يــروى مــا كــان إن: ســعيد بــنا
 عطـاء  إلـى  رفعهـا  أحاديث هعن روى ألنّه: قال شيء؟ ألي: قلت ..ابكذّ،...

  .)١(<]’ [النبي عن عباس ابن عن
 ابـن  قـال >:  كمـا فـي الكامـل      لبـاجي  ل )والتجريح التعديل( فـي  وجاء

 قبـل  كـان  وقد ..)به بأس ال: (فقال سلمة بن ادحم عن النَسائي سئل: الجنيد
 يجتـرئ  ومن: (فقال ،فيه متُهفكلّ: مسعدة بن القاسم قال .)ثقة: (فيه قال ذلك

 بهـا  ىدار أحاديـث  عنـه  روى هولكنّـ  هناك، انالقطّ عند يكن لم فيه، يتكلّم
 التـشبيه،  فـي  بها انفرد التي األحاديث النَسائي يذكر جعل ثم ..)البصرة أهل
 حمقـى : قـال  ثم طريقها، من ادحم في متكلّ هإنّ: الناس يقول أن خاف هكأنّ

 عن ،عمرو بن حمدم عن منكراً ادحم حديث من وذكر ..الحديث أصحاب
  .)٢(<)...يده على واإلناء األذان أحدكم سمع إذا(: هريرة أبي عن ،سلمة أبي

كبار الحفـاظ، كمـا يظهـر مـن         : أي [(عندهم يعد ادوحم>:  مسلم وقال
 وأيــوب، قتــادة، عــن كحديثــه ثابــت؛ غيــر عــن حــدث إذا] )ســياق كالمــه

 دينار، بن ووعمر ،سعيد بن ويحيى والجريري، هند، أبي بن وداود ويونس،
 عنـدهم،  أثبـت  هؤالء في ادحم وغير كثيراً، حديثهم في يخطئ هفإنّ وأشباههم

ـ  [ خـالف  ،...عليـة  وابن زريع، بن ويزيد الوارث، وعبد زيد، بن ادكحمادحم[ 
 في البرديجي قال وقد قتادة، في الناس أثبت منهو  و الدستوائي، هشام حديث

                                                        
 .٢٥٤:، مختصر الكامل للمقريزي٢٥٣: ٢  في ضعفاء الرجالالكامل) ١(
 .٥٢٤: ٢  في ضعفاء الرجالالكامل )٢(
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 وأبـان  اموهمـ  سـلمة  بـن  حمـاد  روى وإذا: قتـادة  عـن  الـرواة  اخـتالف  حديث
) وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبي عن أنس عن قتادة عن الشيوخ من ونحوهم
  .)١(<...هشام قول القول فإن ،شعبةأو  هشامأو  سعيد وخالف
إن ثم كلّ خالف بل ، فحسب الدستوائي هشام يخالف لم سلمة بن ادحم 

 جاللـة  مـع  سـلمة  بـن  ادحم>: األلباني قالباس؛   ع ابن على أوقفه ممن متقد من
 مـن  كان ما إالّ مسلم له يخرج لم ولذلك شيء، ثابت غير عن حديثه في،  قدره

 فـي  النـاس  أثبـت  ،عابد ،ثقة: التقريب في الحافظ قال ولذلك ثابت، عن روايته
  .)٢(<...ومتنه إسناده في الدستوائي هشام خالفه وقد بآخره، حفظه روتغي ثابت،

 فقـال  ،سـلمة  بـن  ادحمـ  علـى   المذكور الحديث العلماء أنكر وقدهذا  
 سـعد أبـو    أخبرنـا >: الحـديث  ذكـر  بعـد  )والصفات األسماء( فـي  البيهقى
 شـجاع  بـن  محمد ثنا ،حماد ابن أخبرنا،  عدي بن أحمدأبو   أخبرنا،  الماليني
 بـن  ادحمـ  كـان (: قـال ،  مهدي بن الرحمن عبد بن إبراهيم أخبرني،  الثلجي

هـو  و فجـاء  ادان،عبـ  إلى خرجة خرج حتّى األحاديث بهذه يعرف ال لمةس
  .)٣(<)إليه فألقاها البحر في إليه خرج شيطانا إال أحسب فال يرويها،
حديث اأم ته أو    البحث فـي      رحى  الذي يدور   الطفيل أماعتبـاره  صـح

  :نيتعلّ فيه ن، فإ)عثمان بن مروان(على 
                                                        

 .٧٨٢: ٢شرح علل الترمذي  )١(
)٢ (٥٠٢: ٧ حاديث الصحيحة، سلسلة األ١١٨: مختصر العلو. 
 .١٠٤: ١سماء والصفات األ) ٣(



 ٤١٩..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

 ..ىالمعلّ بن سعيد أبي بنا :وهو ،نفسه عثمان بن مروانهي في  :األولى
 النَـسائي  سـمعت >: ادالحـد  بـن  بكـر أبـو    قالو ،<ضعيف>: حاتمأبو    فيه قال

: أحمد وقال ،<؟وجلّ عزّ اهللا على يصدق حتّى عثمان بن مروان نوم :يقول
   .)١(<مجهول عثمان بن مروان>

 سماع يعرفال>: البخارى قال كما ،الطفيل أم يلق لم عمارة إن :الثانية
: قـال  إذ ؛ترجمـة عمـارة    فـي  انحب ابن  ذلك وذكر ،)٢(<الطفيل أم من عمارة

  .)٣(<طفيل أم من يسمع لم ]هنّإ[>
  داللة الخبر: الجهة الثانية

 ،)بيـان تلبـيس الجهميـة     (ح به ابـن تيميـة فـي         ضح بطالن ما صر   يتّ
ن فـي  عنـد الـتمع  ؛ وغيرهمـا  )ساس التقديسأ على    في الرد  التأسيس(و

إدراك الذهن لصورة المرئي بواسطة : التي هي ؛البصريةالحسية  الرؤيةمعنى 
  .)٤(<همن سكالمنعأو  النابع نورال

  :ة على بطالن ذلك بالنسبة إلى اهللا تعالى كثيرة؛ منهاواألدلّ
 بمعنـى مقابلـة     الجهـة  إثبـات  تستلزم الرؤية البصرية    ن أ :األولالدليل  

  . ذلكعن منزّه تعالىواهللا  ،للرائي المرئي
                                                        

 .٢٨٥: لالمنتخب من العلل للخالّ:  للمزيد راجع)١(
 .٣١١١: ٦التأريخ الكبير ) ٢(
 .٢٤٥: ٥الثقات  )٣(
 .٥٧: قاالتوائل المأ: انظر )٤(
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 ةاألشـع  وصـول  طريق عن إالّ البصرية الرؤية تتحقّق ال :الدليل الثاني 
 منزّه اهللا و ،جسماً المرئي يكون أن األمر هذا ويستلزم العين، إلى المرئي من
  .الجسمانية عن

شـكل   انطبـاع  طريـق  عن إالّ البصرية الرؤية تتحقّق ال :الدليل الثالث 
 تـستحيل  فلهـذا  ،شكلالـ  عـن  منـزّه  تعـالى  أنّه وبما لعين،ا في المرئي صورة
  .البصر حاسة طريق عن رؤيته

 تكـون  فالـذات  كـلّ  على تقع أنا  البصرية إم  رؤية ال ن أ :الدليل الرابع 
 ،ئةمجزّو مركّبة تكون ف الذات بعض على تقع أنا  ة ومحصورة، وإم  محدود

  .)١(هذلك كلّ عن منزّه تعالىواهللا 
 كقوله ؛بالبصر اهللا رؤية نفيحة بالمصر القرآنية لى اآليات  إ هذا مضافاً 

ِتدر ال{: تعالى ْ ُكه ُ ُاألبصار ُ َ ْ َ ِيدرهو َو  ْ ْ َاألبصار ُك ُ َ ْ َ ِاللطيُفهو َو  ْ ُاخلبري َّ ِ َ ْ { )٢(.  
ََّوملا{: وقوله سبحانه َجاء َ ٰموسى َ َ ِمليقاتنَا ُ ُوكلمه َِِ ََ َّ ُبه َر َ َقال ُّ ِأر ِّب َر َ ْظرَأن ِين َ َإليك  ُ ْ َ ِ 

َقال َتر َلن َ ِولـٰكن ِاين َ ِ َ ْانظر َ َإىل  ُ ِاجلبل ِ َ َ ِفإن ْ ِ َّاستقر َ َْ ُمكانه  َ َ َ ْفسوَف َ َ َتر َ َّفلام ِاين َ َ ٰجتىل َ َّ َ ُبه َر َ ِللجبل ُّ َ َ ْ ِ 

ُجعلــه َ ّدكــ ََ َّوخــر ًاَ َ ٰموســى  َ َ ِصــعق ُ َّفلــام ًاَ َ َأفــاق َ َ َقــال َ َســبحانك َ َ َ ْ ُتبــت ُ ْ َإليــك ُ ْ َ ــا ِ َوأن َ ُأول َ َّ َ 

َاملؤمنني ِْ ِ ُْ{)٣(.  
                                                        

، ٤١١: ، كـشف المـراد    ٧٦: ، قواعد المرام  ٥٢: ٢، غنية النزوع    ٧٤: االقتصاد: راجع للمزيد   )١(
 .١٠٥: ، الرسائل العشر١٦٣: اللوامع اإللهية

 .١٠٣: األنعامسورة ) ٢(
 .١٤٣: عرافاأل سورة )٣(



 ٤٢١..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  وتكراراًمراراًإلى بطالن الرؤية البصرية ^ البيت أهلوقد أشار أئمة 
  :؛ منهافي كلماتهم العظيمة

ــروى أن رجــالً جــاء  -١ ــىي ــام  إل ــراإلم ــن المــؤمنين أمي ــي ب ــي عل  أب
  عبدته؟ حين ربك رأيت هل المؤمنين أمير يا: ؛ فقال×طالب

  ..<أره لم رباً عبدأ كنت ما !ويلك>: ×فقال
  رأيته؟ وكيف: قال

 رأتــه ولكــن األبــصار، مــشاهدةب العيــون تدركــه ال !ويلــك>: ×قــال
  .)١(<اإليمان بحقائق القلوب
 فيكـون  تنالـه  أن عـن  األبـصار  انحـسرت >:  أنّه قـال   ^روي عنه و -٢
  .)٢(<موصوفاً بالعيان
  .)٣(<...رفيبصَ ثبمحد وال ...>: وأيضاً -٣
 المشاهد، تحويه وال الشواهد، تدركه ال الذي هللا الحمد>: وكذلك -٤

  .)٤(<السواتر تحجبه وال النواظر، تراه وال
 تبارك اهللا هل : سئل ×الصادق محمد بن جعفر اإلماميروي أن   و -٥
  ؟لقيامةا في يرى وتعالى

                                                        
 .١٠٦: التوحيد) ١(
 .٥١:  المصدر السابق)٢(
 .٧٦:  المصدر السابق)٣(
 .١٨٥: ، الخطبة١١٥ :٢ البالغةنهج )٤(
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 ال األبـصار  إن ،...كبيـراً  علـواً  ذلـك  عن وتعالى اهللا سبحان>: ×فقال
  .)١(<والكيفية األلوان خالق واهللا وكيفية، لون هل ما إالّ تُدِرك
 فمـا  منامـه،  فـي  وجلّ عزّ ربه رأى رجالً :سئل أيضاً  ×هنّروي أ و -٦
  ذلك؟ يكون

 فـي  يـرى  ال وتعـالى  تبـارك  اهللا إن لـه،  ديـن  ال رجل ذلك>: ×فقال
  .)٢(<اآلخرة في وال الدنيا، في وال المنام، في وال اليقظة،
 أن روينـا  إنّـا  ،... : سـئل  ×الرضا موسى علي بن  اماإلمروي أن   و -٧

 ’ولمحمد× لموسى الكالم فقسم ين،نبي بين والكالم الرؤية قسم اهللا
  ؟الرؤية
 جـاء  أنّـه  فيخبرهم جميعاً الخلق إلى رجل ئيجي كيف ،...>: ×قالف

ِتدر ال{: فيقول اهللا، بأمر اهللا إلى يدعوهم وأنّه اهللا، عند من ْ ُكـه ُ َاأل ُ ُبـصارْ َ هـو َو  ْ

ِيدر ْ َاألبصار ُك ُ َ ْ َ َوال{، )٣(} ْ َحييطون َ ُ ِ ِبه ُ ًعلام ِ ْ َليس{، )٤(}ِ ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌَيشء َ ْ{)٥( يقول ثم :
  .)٦(<!؟...بعيني رأيته أنا

  وجلّ؟ عزّ ربه ’اهللا رسول رأى هل:  سئل×وروي أنّه -٨
                                                        

 .٤٩٥ :٣مالي الصدوق  أ)١(
 .٧٠٨ :٦  المصدر السابق)٢(
 .١٠٣: األنعامسورة ) ٣(
 .١١٠: سورة طه) ٤(
 .١١: سورة الشورى) ٥(
 .٩٦ :١صول الكافي  أ)٦(



 ٤٢٣..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

َكـذب اَمـ{: يقـول  وجـلّ  عزّ اهللا سمعت اأم رآه، بقلبه نعم،>: ×فقال َ َ 

ُالفؤاد َ ُ   .)٢(<بالفؤاد رآه ولكن بالبصر، يره لم: أي )١(}َٰأى َر َما ْ
 النـاس  إن اهللا، رسـول  يابن: ×هل  قال األشخاص أحد يروى أن و -٩
  ..صورته على آدم خلق اهللا إن: قال ’اهللا رسول أن يروون

 مر ’اهللا رسول إن الحديث، أول حذفوا لقد اهللا، قاتلهم>: ×فقال
 مـن  ووجـه  وجهـك  اهللا قـبح : لصاحبه يقول أحدهما فسمع ان،يتساب لينرجب

 خلـق  وجـلّ  عزّ اهللا فإن ألخيك، هذا تقل ال اهللا، عبد يا: ’فقال يشبهك،
  .)٣(<صورته على آدم

 
ّ الرؤية البرصية تالزم اجلـسامنيةّإن * ّ واجلـسامنية تعنـي املحدوديـة،ّ ّ، 

ّهل يلتزم ابن تيمية هبـذه اللـوازم املؤديـة إىل  ف،واملحدود حيتاج إىل حدوده ّ
 التشبيه؟

  

                                                        
 .١١: سورة النجم) ١(
 .١١٢: التوحيد )٢(
 .١٤٨:  المصدر السابق)٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٢٤  ١ج/ ّ

 

، وذكـر   )١()مجموع الفتاوى (الرؤية المنامية في     بشأن   م ابن تيمية  تكلّ
ألن أكثــر وماقالــه باطــل بوضــوح؛ .. بعــض االدلّــة علــى إمكانهــا ووقوعهــا

 ؛يـة البـصرية تـأتي فـي المناميـة أيـضاً           على القول بالرؤ  الواردة  اإلشكاالت  
 ،د والتعـد  ، والمكـان  ، والجهـة  ، واالحتيـاج  ، والحـد  ،كاستلزامها الجـسمانية  

   . والحدوث،والتغاير
    اني في مسأ  ومن عجائب األمور التي يصرـة  ح بها الحرلة الرؤية المنامي

:  يقـول ذإ ؛ تغير الصورة المرئية في المنام حسب إيمان الرائي وعقيدته      :هي
<   وقد يرى المؤمن رب     عة على قـدر إيمانـه ويقينـه       ه في المنام في صور متنو، 

 وإذا كـان فـي إيمانـه    ،نة في صـورة حـس   لم يره إالّفإذا كان إيمانه صحيحاً   
  .)٢(<...نقص رأى ما يشبه إيمانه

ه يـراه فـي   نّـ إ ف في المناموجلّ ومن رأى اهللا عزّ>: وقال في موضع آخر  
 ..نة رآه في صورة حس كان صالحاًإن ،الرائيبحسب حال صورة من الصور 

  .)٣(< في أحسن صورة)وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى (النبيولهذا رآه 
                                                        

 .٣٨٧: ٣، ٣٣٦، ٣٣٥: ٢ اوىمجموع الفت:  راجع كالمه في)١(

 . ٣٩٠: ٣  المصدر السابق)٢(

 .٤٩٢: ٥  المصدر السابق)٣(



 ٤٢٥..................تعاىل هللا الصورة يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  .)١(باستثناء الجهمية على ذلك المسلمينفاق زعم اتّوقد 

  

د والتغاير ّإمكان حصول التعدعقيدته بّ كالم ابن تيمية عىل ّأال يدل* 

 ؟صورة الربل

 ّ لعـروض التغـري؛وهـي حادثـة »ا صورة الـربّهنإ « :يقولكيف * 

 عليها؟

بـشكل قبـيح يف املنام  بإمكان رؤية الرب ّهل يعتقد أتباع ابن تيمية* 

  إليامن الرائي؟ًتبعا

  يف املنام؟اكيف يمكن التمييز بني صورة الرب وغريه* 



                                                        
 .٦٦: ١تلبيس إبليس :  انظر)١(





 

 

ة بثبوت التكلّح ابصرمنها؛م هللا تعالى في العديد من كتبهن تيمي :  
إنّـه لـم يـزل      : قـول مـن يقـول     : وسـابعها >: )منهاج السنّة (قال فـي     -١

متكلّم بصوت يـسمع، وإن نـوع الكـالم    هو  و،متكلّماً إذا شاء بكالم يقوم به 
ة مالمأثور عن أئهو  وهذا  ..قديم وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديماً       

  .)١(<الحديث والسنّة
 :وإذا قال السلف واألئمـة >: ) العقل والنقل درء تعارض ( قال في    -٢

إن اهللا لم يزل متكلّماً إذا شاء، فقد أثبتوا أنّه لم يتجدد له كونه متكلّمـاً، بـل          
نفس تكلّمه بمشيئته قديم، وإن كان يتكلّم شيئاً بعد شيء، فتعاقـب الكـالم              

هـو  و  إذا وجب تناهي المقـدورات والمـرادات  إالّ ال يقتضي حدوث نوعه،   
أ:  هـو  ى بتناهي الحوادث، والذي عليـه الـسلف وجمهـور الخلـف           المسمن 

 عـن   هـوه عـن كونـه عـاجزاً       هم بهذا نزّ  والمرادات ال تتناهى،    والمقدورات  
 فصار كـامال،  ه كان ناقصاً نّأعن  و الذي ال يمكنه الكالم،      كاألخرسالكالم  

  .)٢(<ه قادر على الكالم باختيارهنّأثبتوا مع ذلك أو
أنّـه لـم يـزل      هـو   القـول اآلخـر، و    هـو    فحينئذ فيكون الحـق   >: وقال -٣

                                                        
 .٣٦٢: ٢منهاج السنّة ) ١(
 .٢٧٨: ٢موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ٢(
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  .)١(متكلّماً بحروف متعاقبة ال مجتمعة
 إنّـه يـتكلّم إذا شـاء    :وقـد يقـول هـؤالء   >: )مجموع الفتاوى(قال فـي    - ٤

  .)٢(<سكت إذا شاءويسكت إذا شاء، ولم يزل متكلّماً بمعنى أنّه يتكلّم إذا شاء وي
ه لـم يـزل   نّـ أ ] بن حنبل  أحمدعند   :أي[ قدمه عنده    أنفعلم  >: قالو -٥

د له وصف القدرة على الكالم التي    لم يتجد   شاء سكت،  وإذام   شاء تكلّ  إذا
     كـان  إنود له وصف القـدرة علـى المغفـرة،      هي صفة كمال، كما لم يتجد 

  .)٣(< شاءإذا شاء ويسكت إذام  يتكلّأنهو الكمال 
 إذا تكلّم اهللا بالوحي، سـمع أهـل الـسماوات    :وفي الصحيح >: وقال -٦

يدلّ علـى   ) إذا تكلّم اهللا بالوحي سمع    (: كجر السلسلة على الصفوان، فقوله    
 وذلك ينفي كونه أزلياً، وأيضاً فما يكون كجـر      ..أنّه يتكلّم به حين يسمعونه    

  .)٤(<يره ال يكون أزلياًالسلسلة على الصفا يكون شيئاً بعد شيء، والمسبوق بغ
وجمهور المسلمين يقولون إن القرآن العربي كالم اهللا وقـد    >:  وقال -٧

إن الحروف واألصوات قديمة األعيان، : تكلّم اهللا به بحرف وصوت، فقالوا    
الحروف بال أصوات، وأن الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتهـا فهـي       أو  

ال، كما بسطت الكـالم علـى أقـوال النـاس فـي       أزلية األعيان لم تزل وال تز     
                                                        

 .٢٧٨: ٢  المصدر السابق)١(
 .١٥٠: ٦مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٢٣٤: ٦  المصدر السابق)٣(
 .٢٣٤: ٦  المصدر السابق)٤(



 ٤٢٩....................تعاىل هللا مّالتكل يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

  .)١(<القرآن في موضع آخر
م مـع   فكالمه قـدي   وحينئذ،  ...>: )رسالة في صفة الكالم   ( في   قال -٨

م بصوت، وال يلزم من ه ينادي ويتكلّ  نّأ: ن قيل إو وقدرته،   تهم بمشيئ ه يتكلّ نّأ
 نجيـل واإلالقـرآن  وم بـالتوراة    كـان قـد تكلّـ      إذادم صـوت معـين، و     ذلك ِقـ  

 كـان نـوع البـاء       إنوم بالباء قبـل الـسين،        يتكلّ أنلم يمتنع    بمشيئته وقدرته، 
نـة قديمـة، لمـا     نة والسين المعي   يكون الباء المعي   أن لم يستلزم    والسين قديماً 

 والكـالم  اإلرادةعلم من الفرق بين النـوع والعـين، وهـذا الفـرق ثابـت فـي               
  .)٢(<والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات

 )الجواب الـصحيح ( و،)الفتاوى الكبرى( في   استشهد ابن تيمية   -٩
رب، هذا الـذي   يا: له قالما سمع موسى كالم رب>: ؛ إذ قال  بحديث الزهري 

ة عشرة متك بقوما كلّكالمي، وإنّ هو   نعم يا موسى      :كالمك؟ قال هو  سمعته  
   تك علـى  مما كلّها، وأنا أقوى من ذلك، وإنّة األلسن كلّ آالف لسان، ولي قو

، فلما رجع موسى إلـى   متك بأكثر من ذلك لمتّكلّلو قدر ما يطيق بدنك، و 
وهل أسـتطيع أن أصـفه     ! ك، فقال سبحان اهللا   صف لنا كالم رب   : قومه قالوا له  

هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل فـي أحلـى   : فشبهه، قال : لكم؟ قالوا 
  .)٣(<حالوة سمعتموها؟ فكأنه مثله

                                                        
 .٥٥٧: ٥  المصدر السابق)١(
 .٥١: رسالة في صفة الكالم) ٢(
 .٥٢:ل دين المسيحالجواب الصحيح لمن بد ،١١٤: ٨الفتاوى الكبرى ) ٣(
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ن فيجـب أن يكـو    ،   سبحانه من صـفات ذاتـه      تكلّمهن  أ يعتقد ابن تيمية  

  .. ال قائماً بفعله،قائماً بذاته
 وال يكــون ،دم علمــه وقدرتــه كِقــ،يجــب أن يكــون قــديماً: وعليــه

  .حادثاً

 
واقع وجـوده الحـدوث والتجـدد، قائمـاً بالـذات      إذا كان التكلّم الذي    

 ألن حدوث الجزء يـالزم حـدوث        ؛ حدوث الذات  :ونابعاً عنها، فالزم ذلك   
  .ل أن يرجع التكلّم إلى صفة الفعإالّ الكلّ،

  : حدوث كالم اهللا تعالى علىةأدلّ
 ، والتـوالي  ،التركيـب : ـ  عروض صفات الحوادث ك   أن   :األولالدليل  

  . سبحانه، يدلّ على حدوثهالمهوالتعاقب على ك
الهدف من الكـالم إفـادة المخاطـب، ولهـذا يكـون        نأ :الدليل الثاني 

ــاً    ــواً وعبث ــب لغ ــود المخاط ــل وج ــالم قب ــود الك ــد ورد ..وج ــابال وق  خط
َأهيا َيا{ : قوله تعالى منه؛ في كتاب اهللابادوالِع ^لألنبياء ُّ ُسول َّالر َ ْبلغ ُ ِّ َأنزل َما َ ِ ُ 



 ٤٣١....................تعاىل هللا مّالتكل يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

َإليك ْ َ َبك َّر ِمن ِ َأهيـا َيـا{ : من قائـل  عزّ، وقوله )١(}ِّ ُّ ِاتـق ّالنبـي َ َاللــه َّ  وقولـه ، )٢(}َّ
َأهيا َيا{ :سبحانه ُّ ُاعبدوا ُالنَّاس َ ُ ُبكم َر ْ ُ َأهيا َيا{ : وجلّ عزّوقوله، )٣(}َّ ُّ َالذين َ ِ ، )٤(}َآمنُوا َّ

  . لحدوث المخاطب؛ غير حسنكان عبثاًكان كالم اهللا تعالى قديماً لو ف
 مـن قبيـل     ؛ ورد في كالم اهللا تعالى إخبار عن الماضـي         :الدليل الثالث 

  :قوله تعالى
َّإنا{ ْأر ِ ْسلنَا َ ٰإىل ًاُنوح َ َ ِقومه ِ ِ ْ ْوأوحينَـا{ : وقوله ،)٥(}َ َ ْ ٰإىل ََ َ َإبـر ِ ْ َاهـيم ِ َوإسـامعيل ِ ِ َ ْ ِ َ 

َوإسحاق َ َْ َويعقوب ِ ْ َ ِواألسباط َُ َ َْ َ ٰوعيـسى ْ َ ِ َوأيـوب َ ُّ َويـونس ََ ُ ُهـارَو َُ َوسـليامن َون َ َ ُْ ََ{)٦(، 

ْولقد{ :هوقول َ َ ْأهلكنَا َ َ ْ ُالقر َ ُ َورض{ : وقوله ،)٧(}َون ْ َ ُلكم ْبنَا َ ُ َاألمثـال َ َْ ْ  : وقولـه  ،)٨(}َ
ْقد{ َسمع َ ِ ُاللـه َ َقول َّ ْ ِالتي َ َجتادلك َّ ُ ِ َ َزوجها ِيف ُ ِْ ِوتشتكي َ َ َْ َإىل َ ِاللـه ِ ُواللـه َّ ُيسمع ََّ ََ َحتاور ْ ُ َ َكام َ ُ 

َاللـه َِّنإ ٌسميع َّ ِ ٌبصري َ
ِ كان الكالم اإللهي قديماً، الستلزم الكذب عليه لو ، ف)٩(} َ

  . ألن اإلخبار عن شيء قبل وقوعه كالم غير مطابق للواقعى؛تعال
                                                        

 .٦٧: المائدةسورة ) ١(
 .١: األحزابسورة ) ٢(
 .٢١: البقرة سورة )٣(
، ســـورة ٢٨٢، ٢٧٨، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٥٤، ٢٠٨، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٢، ١٥٣، ١٠٤: البقـــرةســـورة ) ٤(

 .٢٩، ١٩: ، سورة النساء٢٠٠، ١٥٦، ١٤٩، ١٣٠، ١١٨، ١٠٢، ١٠٠: عمران آل
 .١: نوحسورة ) ٥(
 .١٦٣: النساءسورة ) ٦(
 .١٣: يونسسورة ) ٧(
 .٤٥: إبراهيمسورة ) ٨(
 .١: المجادلةسورة ) ٩(
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 صفات اهللا الفعليـة   >و <صفات اهللا الذاتية  > الفرق بين  نأ :الدليل الرابع 
  .كن اتّصاف اهللا بنقيضهاأن الصفات الذاتية ال يم: هو، <)الحادثة(

  . غير قادر أنّهأواهللا غير عالم، أن : فال يقال
 واتّـصافه  ، مما يمكن اتّصاف اهللا بها في حـال :أما الصفات الفعلية فهي   

  . في حال آخر،تعالى بنقيضها
رزق اهللا فـالن ولـم يـرزق    :  ويقال..خلق اهللا كذا ولم يخلق كذا    : فيقال

  ..ق والرزق والكالم مثل الخل..فالن
  .، ولم يكلّم فرعون×كلّم اهللا تعالى موسى: فيقال

، ه المخلوقالكالم مفهوم منتزع من العالقة بين اهللا ومخاطب ن أ:النتيجة
  . الحادثةمن صفات اهللا الفعليةهو ولهذا ف

  :في القرآن الكريم  تعالىحدوث كالم اهللا
ِيأتيهم َما{ :قوله تعالى :اآلية األولى ِْ ٍكرِذ ِّمن َ ٍحمدث ِِّهبم َّر ِّمن  ْ َ ْ ُاستمعوه ّإال ُّ ُ َ َْ 

ْوهم ُ َيلعبون َ ُ َ َْ{)١(.  
َوما{: قوله تعالى  :اآلية الثانية  ِيأتيهم َ ِْ ٍذكر ِّمن َ ْ َمن  ِ ِمحـٰن َّالر ِّ َ ٍحمدث ْ َ ْ ُكانواّ إال ُ َ 

ُعنْه ِمعر َ ْ َضني ُ ِ{)٢(.  
ن أتـاهم   إن القـرآ  : ث بمعنى الجديد، أي    القرآن، والمحد  :والذكر هو 

                                                        
 .٢:األنبياء سورة )١(
  .٥: الشعراءسورة ) ٢(
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  ..بعد اإلنجيل
 وما ..ثمحد) كالم اهللا تعالى(ن بصراحة بأن القرآن     ان اآليت اوتبين هات 
  .. البتّة ال يكون قديماً،كان قبله شيء

 .. قبـل كـالم اهللا فـي القـرآن     كـان أن كالم اهللا في اإلنجيل  تبين أيضاً   و
، فنـستنتج  دث والحـا القبلية والبعدية من عالمات الحدوث   من الواضح أن    و

  . حادث تعالىبأن كالم اهللا
ِولئن{: قوله تعالى :اآلية الثالثة َ ْشئنَا َ َّلنَذهبن ِ َ َ ْ ِبالذي َ َّ ْأوحينَا ِ َ ْ َإليك َ ْ َ َّثم ِ ُجتد َال ُ ِ َ 

َلك ِبه َ ا ِ ْعلينَ َ ًوكيال َ ِ َ{ )١(.  
 وصـفه باإلذهـاب   كـالم اهللا ـ قـديماً، لـم يـصح     هو كان القرآن ـ و لو ف

  .والزوال
صفات لـ  وصف اهللا كالمه فـي القـرآن الكـريم با         أن إلى مضافاًهذا  

ا{: فـي قولـه تعـالى      <النزول>: ـ  الحادثة كـ   َّـإن ن ِ ُنح ْـ ْنزلنَـا َ َّ ك َ َعلي ْـ َ ر َ ْالق ـ ُ  َآن ْ

ًتنزيال ِ ْوقر{: في قوله تعالى <التفريق>و ،)٢(}َ ُ َفر ًاآن َ ُقنَاه َ َلتقر ْ ْ َ ُأه ِ َعىل َ ٰعىل ِالنَّاس َ َ َ 

ٍمكث ْ َّونز ُ َ اهَ ُلنَ ًتنزيال ْ ِ َّإن{: في قولـه تعـالى     <القراءة>و <الجمع>و،  )٣(}َ ْعلينَـا ِ َ َ 

ُمجعه َ ْ ْوقر َ ُ ُآنه َ َفإذا  *َ َقر َِ ُأناه َ َ ْفاتبع ْ ِ َّ ْقر َ ُآنه ُ َور{: في قوله تعالى <الترتيل>و، )٤(}َ ُتلنَاه َ ْ َّ 

                                                        
 .٨٦: اء اإلسر سورة)١(
 .٢٣:  اإلنسان سورة)٢(
 .١٠٦:  اإلسراء سورة)٣(
 .١٨ و١٧:  القيامة سورة)٤(
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ْتـر ًتـيال َ َّإنـا{: فـي قولـه تعــالى   <الجعـل >و ،)١(}ِ ُجعلنَـاه ِ َ ْقـر َْ َعـر ًاآنـ ُ ّبيـ َ ْلعلكــم ًاِ ُ َّ ََّ 

َتعقلون ُ ِ ْ ْننسخ َما{: في قوله تعالى <الناسخ والمنسوخ>و، )٢(}َ َ ْمن َ ٍآية ِ َننسهاأو  َ ِ ُ 

ِنأت ْ ٍبخري َ ْ َ َمنْها  ِ َمثلهاأو  ِّ ِ ْ ْأمل ِ َ ْتعلم َ َ ْ َّأن َ َاللـه َ ٰعىل َّ َ ِّكل َ ٍَيشء ُ
ٌقدير ْ ِ   يدلّمماغيرها و، )٣(} َ

  .)٤( تعالىعلى حدوث كالم اهللا
 

ّد ابن تيمية بذاتية كالم اهللاَكيف اعتق*  ة ّ األدلداللةوضوح  مع  تعاىل،ّ

ّالعقلية والنقلية عىل بطالن ذلك؟ ّ 

  

 
 الـتكلّم سـنخ وجـوده التـدرج، وحقيقتـه قائمـة بـه               أنيعتقد ابن تيمية    

نظيـر  هـو   و..ة أن يكون نوع التكلّم وجنسه قديماً وأفراده حادثال بد ، ف أيضاً
 وإن كانـت    ، بـالنوع  ة قديمـ  ةإن النفس اإلنـساني   : قول الحكماء من األغارقة   

  . حادثةامصاديقه
                                                        

 .٣٢:  الفرقان سورة)١(
 .٣:  الزخرف سورة)٢(
 .١٠٦:  البقرة سورة)٣(
 ،١٩٣: منـاهج اليقـين    ،٢١٦: ١المنقـذ مـن التقليـد        ،٢٧:النكـت االعتقاديـة    :للمزيد راجع ) ٤(

إرشـاد   ،٦٢: نهج الحق وكشف الصدق ،٣٠٨: حصّلتلخيص الم ،١٠٧: تقريب المعارف 
شـرح   ،٢٠٣: اللوامـع اإللهيـة    ،٢٢٠: إرشاد الطـالبين   ،٤٦: الرسالة السعدية  ،٢٢٠: الطالبين

 .١٢٢: ٦،كتاب الخالف ٩١:جمل العلم والعمل
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دم الكـالم،   يـستلزم ِقـ   ؛  مـصاديقه حـدوث   و  نوع التكلّم  دمِقأن القول ب  

  .دمها فيكون قديماً بِق،كون التكلّم جزء الذات أن يإالّ ..ثانياًإلهاً  فيكون
كان تكلّمه سبحانه مع كلّ فرد من المكلّفين بـالحروف واألصـوات،          لو  و

َّثم{:  مع أنّه سبحانه يقول   ؛ بل أبطأهم  <أسرع الحاسبين >فال يكون    َإىل واُّد ُر ُ ِاللــه ِ َّ 

ُموالهم َُ َ َاحلقِّ ْ َأال ْ ُله َ ُاحلكم َ ُْ َأرسهو َو ْ ْ َاحل ُع َ َاسبنيْ ِ ِ{)١(.  

 
 الـذي يعتـرب -الطحـاوي كالم شأن ّتيمية بابن أنصار  رأيهو ما * 

 بـال ، منه بدأ، القرآن كالم اهللاّنإ«: حيث قال ؛-يف العقيدةّاألول مرجعهم 

ًكيفية قوال  ؟)٢( »...ّ

  


 

ة ن بينّة فساد عقيدة ابن تيميمتكلّال  مسألةبشأنكثير من علماء أهل الس 
  :؛ منهمبالصوت والحرف

  قولـه فـي الحـديث     : فـصل >: )ه٦٧١(عبد اهللا القرطبي    أبو   قـال ) ١(
                                                        

 .٦٢: سورة األنعام) ١(
 .٢١٤: ١: شرح العقيدة الطحاوية) ٢(
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] وآلـه [اهللا عليـه     صـلّى  ( سمعت رسول اهللا   ؛ حديث عبد اهللا بن أنيس     :أي -
 فينـاديهم بـصوت يـسمعه مـن بعـد ومـن          ،...لعبـاد يحشر اهللا ا  : ( يقول )وسلّم

ب، أنا الملك، أنا الديفيناديهم بصوت: )...انقر - .  

      ـ   اهللا يتكلّ  استدل به من قال بالحرف والصوت، وأنا م بذلك، تعالى اهللا عم
 ما يحمل النداء المضاف إلـى اهللا      وإنّ .اً كبير اًمون والجاحدون علو  يقوله المجس

بين بإذن اهللا تعالى وأمره، ومثل ذلك سائغ عض المالئكة المقر  تعالى على نداء ب   
  ..رنادى األمير وبلغني نداء األمي: في الكالم غير مستنكر أن يقول القائل

ٰونادى{: كما قال تعالى َ ْفر ََ ُعون ِ ْ ِقومه ِيف َ ِ ْ ما المراد نادى المنادي وإنّ ،)١(}َ
  .عن أمره وأصدر نداءه عن إذنه

يـه   وليس المراد تولّ..، وضرب فالنااًقتل األمير فالن: كقولهم أيضاًهو  و
  يه لهذه األعمال، ولكن المقـصود صـدورها عـن أمـره،          لهذه األفعال وتصد

     المالئكـة ينـادون علـى رؤوس األشـهاد          وقد ورد في صحيح األحاديث أن 
  ..م كما تقد،...ابن فالن  فالنأال إن: فيخاطبون أهل التقى والرشاد

 عـن أبـي   النَـسائي  فيما أخرجـه   اًاء في حديث التنزيل مفسر    ومثله ما ج  
 حتّـى  يمهل وجلّ  اهللا عزّ  إن :]’ [قال رسول اهللا  :  قاال ؛هريرة وأبي سعيد  

هل من داٍع يستجاب له؟ هـل  :  يقولاً ثم يأمر منادي  األوليمضي شطر الليل    
  ..محمد عبد الحقأبو حه  صح.من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟

  وأن،النداء فهذا التأويل فيهأو  حديث اشتمل على ذكر الصوت      وكلّ
                                                        

 .٥١: سورة الزخرف) ١(
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دم كالم اهللا  والدليل على ذلك ما ثبت من قِ     ..ذلك من باب حذف المضاف    
  ..مذكور في كتاب الدياناتهو تعالى على ما 

 وجه لحمل الحديث على ما ذكرتمـوه، فـإن         ال :فإن قال بعض األغبياء   
  .. من رب العالمين إالّاً وصدقاًصدر هذا الكالم حقّان، وليس يأنا الدي: فيه

 الملك إذا كان يقول عن اهللا تعالى وينبئ عنه فالحكم يرجع إن: قيل له
   .إلى اهللا رب العالمين
  ِإننـي{ ا إذا تال قـول اهللا تعـالى      الواحد منّ  والدليل عليه أن َّ َأنـا ِ ُاللــه َ َّ{)١( 

 عليـه    ذاكـر لكـالم اهللا تعـالى ودالّ        القـاري مـا    وإنّ ،القارئفليس يرجع إلى    
 األسـنى فـي  (بأصواته، وهذا بين، وقد أتينا عليه في الـصفات مـن كتـاب     

  .)٢(<)شرح أسماء اهللا الحسنى وصفاته العليا
 كـالم اهللا    إنم  وأن تعلَـ  ،  ...>: )٧٤١(العالمـة االسـفراييني      قال) ٢(

م  جواز التقد نانألن الحرف والصوت يتضم    ؛تعالى ليس بحرف وال صوت    
 .)٣(<، وذلك مستحيل على القديم سبحانهروالتأخّ

اختلف >:  في نفي صفة الصوت)٨٥٢(ابن حجر العسقالني  قال) ٣(
 ولـم يثبـت لفـظ    ،اظ في االحتجاج بروايـات ابـن عقيـل لـسوء حفظـه            الحفّ

 غيـر  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى  (النبـي الصوت في حديث صحيح عن   
                                                        

 .١٤: سورة طه) ١(
 .٣٣٨:  للقرطبيخرةر اآلومأالتذكرة في أحوال الموتى و) ٢(
 .١٠٢: التبصير في الدين) ٣(
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ه يرجع إلى غيره، كما في حديث ابن مسعود يعني        فإنّ ابتاً فإن كان ث   ،حديثه
 المالئكـة يـسمعون     أن: الذي قبله، وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده        

للملـك  أو  فيحتمـل أن يكـون الـصوت للـسماء        ،عند حصول الوحي صـوتاً    
 فـي   اًألجنحة المالئكـة، وإذا احتمـل ذلـك لـم يكـن نـصّ             أو  اآلتي بالوحي   
ر عنـه   فعبـ  <فينـادي نـداء   >:  الـراوي أراد   ر في موضع آخـر أن     المسألة، وأشا 

  ..انتهى <بصوت>: بقوله
 اهللا لـم   ويلـزم منـه أن  ،وهذا حاصل كالم مـن ينفـي الـصوت مـن األئمـة       

ـ   ، من مالئكته ورسله كالمـه ع أحداً سِمياه، وحاصـل االحتجـاج    بـل ألهمهـم إي
هـا ذات  نّها التـي عهـد أنّ     ؛ أل  إلى القياس على أصوات المخلوقين     للنفي الرجوع 

 الرؤية  كما أن، إذ الصوت قد يكون من غير مخارج      ؛مخارج، وال يخفى ما فيه    
 لكن تمنع القياس المذكور، وصفات الخالق ال        ،قد تكون من غير اتصال أشعة     

تقاس على صفة المخلوق، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه األحاديـث الـصحيحة          
إم ،ا التفويوجب اإليمان به ثم١( وباهللا التوفيق،ا التأويلض وإم(.  

 كالمـه  :ومبتدعة الحنابلة قالوا  >: )١٠١٤( على القاري    المالّ قال )٤(
 : قـال  حتّـى  ؛وبالغ بعضهم جهالً   قديم،هو  و أصوات تقوم بذاته،  حرف و 

 ،وهذا قول باطـل بالـضرورة    عن الصحف، فضالً،الجلد والقرطاس قديمان 
  .)٢(<لباء على السين في بسم اهللا ونحوهم ا بتقدلإلحساس ؛ومكابرة للحس

                                                        
 .١٧٤: ١فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
 .٢٩: شرح الفقه األكبر) ٢(
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 في نسبة   لم يصح >: )١٣٧١(العالمة محمد زاهد الكوثري      قال )٥(
هم ودثور اآلثار التـي     رغم تضافر البراهين ضد   و ،... اهللا حديث  إلىالصوت  

 كـالم اهللا مـن قبيـل كـالم      أنيظنـون    و لحـق يريدون البناء عليها، يعانـدون ا     
ة اهتزازية تحصل للهواء من ضـغطه باللهـاة واللـسان،           كيفي : هو الذي ؛البشر

ابن آدم بـ التـشبيه  أو م تعالى اهللا عن ذلك، ويدور أمرهم بـين التـشبيه بالـصنَ         
َأولـٰئك{ ِ َ ِكاألنعام ُ ََ ْ َ ْبل ْ ْهم َ ُّأضل ُ َ َ{ )١(...   

ضعفه في سياق مـا بعـده   ق في صحيح البخاري مع وحديث جابر المعلّ  
 ىفيناد (: حيث يقول؛ غير اهللاي المناد  على أن  لّ سعيد ما يد   يمن حديث أب  

 ـ   فيكـون اإل ،) اهللا يـأمرك  بصوت إناًسـناد مجازي النـاظم سـاق فـي     علـى أن 
 يبعـث اهللا يـوم القيامـة مناديـاً     (: فيـه رواح بطريق الدارقطني حديثاً األ يحاد

د سنا اإل  على أن  )وسلّم] وآله[اهللا عليه    صلّى (النبي من    وهذا نصّ  ،)بصوت
 ي وهكــذا يخــرب النــاظم بيتــه بيــده وبأيــد،يفــي الحــديث الــسابق مجــاز

 الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في يوللحافظ أب ..المسلمين
  .)٢(< فليراجع،أحاديث الصوت

 
إىل مجهـور  ــ  عـىل التـشبيهّالـدالـ ّكيف ينسب ابـن تيميـة رأيـه * 

خرج أ«: ؛ إذ قالقل السيوطينكام  ،بطالن ذلكاتفاقهم عىل املسلمني، مع 
                                                        

 .١٧٩: سورة األعراف) ١(
 .٣٣: مقاالت الكوثري) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٤٠  ١ج/ ّ

هـم مـن املـرشق إىل ّفق الفقهـاء كلّات: قال بن احلسن؛ ّالاللكائي عن حممد

  ؟)١(»املغرب عىل اإليامن بالصفات من غري تفسري وال تشبيه

  

 

كتـاب   فـي  مـع مـا ورد  ،  ربـه كيفية تكلّم بشأن فق ما زعمه ابن تيمية   يتّ
 في قصة آدم وحواء عنـد أكلهمـا          تماماً، وذلك  - الذي بين أيدينا     - التوراة

  : فقد جاء فيه؛من الشجرة
 وأن الـشجرة  ، ومتعة للعيون،ورأت المرأة أن الشجرة طيبة لألكل    ،  ...>

  وأتـت أيـضاً زوجهـا الـذي معهـا     ، فأخذت من ثمرهـا وأكلـت   ،شهية للنظر 
عرفا أنّهما عريانان، فخاطا من ورق التـين وصـنعا         ف ، فانفتحت أعينهما  ،فأكل

يتمـشّى فـي الجنـة عنـد     هـو  لهما منه مآزر، فسمعا وقع خطى الرب اإللـه، و     
نسيم النهار، فاختبأ اإلنسان وامرأته من وجـه الـرب اإللـه فيمـا بـين أشـجار                  

  ..أين أنت؟: الجنّة، فنادى الرب اإلله اإلنسان وقال له
 . في الجنّة، فخفت ألنّي عريـان فاختبـأت        إنّي سمعت وقع خطاك   : قال

فمن أعلمك أنّك عريـان، هـل أكلـت مـن الـشجرة التـي أمرتـك أن ال         : قال
                                                        

 .٢١٤: ١تقان في علوم القرآن اإل) ١(



 ٤٤١....................تعاىل هللا مّالتكل يف ثبوت ّتيمية ابن معتقد/ الفصل الثاين

المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني مـن الـشجرة          : تأكل منها؟ فقال اإلنسان   
  .)١(<...فأكلت

زادت >:  يقول إذ ؛ضح قيمة كالم الشهرستاني في الملل والنحل      وبذلك تتّ 
في األخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى هةالمشب الـصالة  ]وآلـه  [ ـ عليه النبي 

اشتكت :  قالواحتّىوالسالم ـ وأكثرها مقتبس من اليهود، فإن التشبيه فيهم طباع  
 وزادوا على ،... رمدت عيناهحتّىعيناه فعادته المالئكة، وبكى على طوفان نوح 

وات والرقوم المكتوبة قديمة أزلية، إن الحروف واألص: التشبيه قولهم في القرآن
  .)٢(<مال يعقل كالم ليس بحروف وال كِل: وقالوا

  

ن التوراة، بشأنص مع ّ ابن تيمية كالمرس التطابق الكامل بني هو ما * 

 ؟الكالمصفة 

عند البحـث ّاحلراين بل ِالتوراة من قنصوص  نقل الداعي إىلهو ما * 

م بـالتوراة والقـرآن ّوإذا كـان قـد تكلـ« :كقولـه، عن صـفات اهللا تعـاىل

 ؟)٣(<...واإلنجيل بمشيئته وقدرته


                                                        
 .١١ :٣فر التكوين ِس) ١(
 .١٠٦: ١الملل والنحل ) ٢(
  .٥١: رسالة في صفة الكالم) ٣(





 

  

 

ة    صربثبوت  ح ابن تيمي    ل لهـا عـن اهللا تعـالى فـي     صدور حـوادث ال أو
 : منها؛العديد من كتبه

ا أكثـر أهـل الحـديث    وأم>: )درء تعارض العقل والنقل   ( في قال -١
قون بـين حـدوث   ، ويفراً بل قديمهم ال يجعلون النوع حادثاً ومن وافقهم فإنّ  

ق جمهور العقالء بـين دوام النـوع      كما يفر  ،النوع وحدوث الفرد من أفراده    
  .)١(<ودوام الواحد من أعيانه

ألنّه  - من الحادث حادث لو  ما ال يخ: قاعدةه ردعندوفي موضع آخر  - ٢
 ال :قلنـا >:  بعدما نقل عن األبهـري قولـه   -  اًيكن كذلك لكان الحادث أزلي    لم  لو  
 للجـسم، ولـيس   اً من الحركات بعينها الزمـ شيءكان لو   يلزم ذلك    ماوإنّ ،منسلّ

 هـذا مـن   :قلت>: قال ابن تيمية ..<ل حركة حركة ال إلى أو   بل قبل كلّ   ،كذلك
] فـي [وث ال عـين الحـادث،        نوع الحـاد   : األزلي الالزم هو    فإن ؛نمط الذي قبله  

 على انقضاء مـا ال      موقوفاً كانت حادثة في األزل لكان الحادث اليومي      لو   :قوله
 .)٢(<ل لها بحوادث ال أواً بل يكون الحادث اليومي مسبوق،مال نسلّ:  قلنا..نهاية له

                                                        
 .٧٥: ٢موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ١(

 .٢٤٥: ١  المصدر السابق)٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٤٤  ١ج/ ّ

ولكـن االسـتدالل علـى ذلـك بالطريقـة          >: )منهاج السنّة (قال فـي     -٣
  طريقة األعراض والحركة والسكون التي مبناها علـى أن         الجهمية المعتزلية 

 لو   لكونها ال تخ   ؛ثةاألجسام محدل لهـا  عن الحوادث، وامتناع حوادث ال أو
طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنّة، وطريقـة مخطـرة مخوفـة        

  .)١(<في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة
ن جاز أن يكون إ واً من العالم أزليشيءنع كون وحينئٍذ فيمت،  ...>: وقال - ٤

 بل ما من ،د محدشيءعبارة عن هو  األزل ليس  لم يزل، فإناًنوع الحوادث دائم
٢(< بعينهشيءدم خر، فال يلزم من دوام النوع ِق آ وقبله وقتر إالّوقت يقد(.  

ــال -٥ ــه  ، ...>: وق ــشيئته وقدرت ــول بم ــن يق ــنهم م ــل اهللا  أي أن-وم  فع
حادث اآلحاد قديم   هو   به ف  صفاًه لم يزل متّ   ، لكنّ  فشيئاً  شيئاً -ئته وقدرته بمشي
 مـن  ، كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أصـحاب الحـديث وغيـرهم       ،النوع

 .)٣(<أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف

 : في شرح حديث عمران بـن الحـصين     )مجموع الفتاوى (قال في    -٦
 اًعدم األولية، ليس األزل شـيئ : فاألزل معناه >: <كان اهللا ولم يكن شيء قبله     >

 اً، وكونـه قـادر    اًقـادر دائمـ   هـو   :  بمنزلـة قولنـا    اًلم يزل قادر  : ، فقولنا اًمحدود
 إذا شـاء، ولـم يـزل    مـاً لـم يـزل متكلّ   : وصف دائم ال ابتداء له، فكذلك إذا قيل       

 ظن الظَّان مشيئته وقدرته، وإذا     ب  وفاعالً ماًشاء، يقتضي دوام كونه متكلّ     يفعل ما 
                                                        

 .٨٣: ١منهاج السنّة ) ١(
 .١٠٩: ١  المصدر السابق)٢(
 .٢٢٤: ١  المصدر السابق)٣(



 ٤٤٥........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

 ره، فإنـه إذا كـان خـالق كـلّ    دم شيء معه كان من فساد تـصو     أن هذا يقتضي قِ   
  .. ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم، فليس معه شيء قديم بقدمهشيء فكلّ

 بعد مخلـوق،    لم يزل يخلق، كان معناه لم يزل يخلق مخلوقاً        : وإذا قيل 
ي ما ننفيه من الحـوادث   بعد مخلوق، ننفكما ال يزال في األبد يخلق مخلوقاً  

 معه  وصفه بدوام الفعل، ال بأن بعد شيء وليس في ذلك إالّاًوالحركات شيئ
 نوعها لم يزل معه، فهذه المعية لم     ر أن  من المفعوالت بعينه، وإن قد     مفعوالً

َأفمن{:  قال تعالى  ؛ينفها شرع وال عقل، بل هي من كماله        َ ُْخيلُق َ َكمن َ ُْخيلُق َّال َ َ 

َأفال َ ُتذكر َ َّ َ والخلق ال يزالون معه، وليس في كونهم ال يزالـون معـه فـي        ،  )١(}َون َ
ه في الماضي حدث بعد المستقبل ما ينافي كماله، وبين األزل في المستقبل مع أنّ

 .)٢(<تهاء مخلوق فله ابتداء، وال نجزم أن يكون له انأن لم يكن؛ إذ كان كلّ

ة  مـا عنـد المتفلـسفة مـن األدلّـ       نومن هنا يظهـر أيـضاً أ      ،  ...>: وقال -٧
  عمـدتهم فـي     على مذهب السلف أيـضاً، فـأن       ما يدلّ  فإنّ ؛الصحيحة العقلية 

ه يمتنع أن يصير فاعالً بعـد أن      الرب لم يزل فاعالً، وأنّ     على أن  <دم العالم ِق>
وا  له بعد أن لم يكن، وهذا وجميع ما احتجاًلم يكن، وأن يصير الفعل ممكن 

 .)٣(<دم نوع الفعل على ِقما يدلّبه إنّ

 اهللا سبحانه وتعـالى أخبـر فـي    نإ>: )بيان تلبيس الجهمية(قال في    -٨
                                                        

 .١٧: سورة النحل) ١(
 .٢٣٩: ١٨مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٣٠٠: ٦  المصدر السابق)٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٤٦  ١ج/ ّ

ِالذيهو َو{ :كتابه بابتداء الخلق الذي يعيده كما قال ُيبدأ َّ َ ْ ْاخللَق َ َّثم َْ ُيعيده ُ ُُ ِ{)١( ،
ة أيـام فـي غيـر موضـع         وأخبر بخلق السموات واألرض وما بينهمـا فـي سـتّ          

 ،...ر هذه المخلوقـات   ه يغي  وأخبر أيضاً أنّ   ،ك األحاديث الكثيرة  وجاءت بذل 
م ابتـداء خلـق      كمـا لـم يتقـد      ،ب اإلعـادة عدمـه    ه لـم يتعقّـ    ومن المعلـوم أنّـ    

 الخلـق الـذي   فأخبر في هذه اآليات أن ،...السموات واألرض العدم المطلق 
ة خلقه مـن مـاد  ه  وقد أخبر أنّ ،ة أيام يعيده ويقيم القيامة    قه في ستّ  ابتدأه وخلَ 

وأنّ،ةوفي مد ٢(<ةه إذا أعاده لم يعدمه بل يحيله إلى مادة أخرى وفي مد(. 

 وما ال يخلـ >:  على من قال في الرد)شرح حديث النزول(قال في   -٩
؛ ...>: <ما ال يسبق الحـوادث حـادث      >: ، وعلى من قال   <من الحوادث حادث  

قوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المإذ لم يفر٣(<نعي(. 

: دم العـالم   على من يقول بِقـ      في الرد  )الرسالة الصفدية (قال في    -١٠
<ه رونه أنّبل غاية ما يقر٤(< من دوام فعل الفاعلال بد(. 

١١- ة على ابن حزم في        ردلنقلـه  )نقـد مراتـب اإلجمـاع   ( ابن تيمي 
 يم يزل وحده وال ش اهللا لاإلجماع على أنبذلك  المخالف ء غيره معه، وأن

وأعجب من ذلك حكايته اإلجمـاع علـى        ،  ...>:  قائالً ؛فاق المسلمين  باتّ كافر
                                                        

 .٢٧: سورة الروم) ١(
 .١٥٤: ١بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
 .١٤: شرح حديث النزول) ٣(
 .٨٣ :٣الرسالة الصفدية ) ٤(



 ٤٤٧........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

  .)١(< غيره معهشيء وال ،ه سبحانه لم يزل وحدهكفر من نازع أنّ
١٢-   ة (اني في   قال الجالل الدووقـد رأيـت فـي       ،...>: )شرح العضدي

  .)٢(< في العرش- أي بالقدم الجنسي-بعض تصانيف ابن تيمية القول به

 فـي  ثبت عن السبكي ما نقله عنه تلميذه الصفدي وتلميذ ابن تيمية أيضاً          - ١٣
 ، لقولـه بأزليـة جـنس العـالم        ؛نت الرد على ابن تيميـة      وقد تضم  ،قصيدته المشهورة 

  : قال السبكي؛ اهللا ال ابتداء لوجوده كما أن،ه يرى حوادث ال ابتداء لوجودهاوأنّ
ـ     رد والبن تيمية    ى عليــه وفـ

  
  بمقصد الرد واسـتيفاِء أضْـرِبهِ       

     المبـين بمـا    لكنه خَلطَ الحـق   
  

  ـــد ـُه كَ ــشوب ــفي ـــي صَ  ور ف
ــشِر   أنَّـى كـان لـه      ويحاِولُ الحـش    بِهمـــــــــــــــــ

  
ـ أو  حثيثُ سيٍر بـشرٍق          هبمغربٍِ

ـــدا      ـــوادث ال مب ـــرى ح ي
  اهألولــــــــــــــــــــ

  )٣(في اهللا سبحـانَه عما يظُن بهِ       
ة  بعد ذكر األدلّـ )إشارات المرام (حنفي في كتابه    قال البياضي ال   -١٤  

 كما في شـرح    ،دم العرش ه ابن تيمية من قِ    فبطل ما ظنّ  >: على حدوث العالم  
  .)٤(<العضدية

                                                        
 .٢٢١: ٢جماع نقد مراتب اإل) ١(
 وقبلـه   ومـا مـن عـرش إالّ   ، جنس العرش أزليه كان يعتقد أن  نّإ: أي. ١٣: شرح العضدية ) ٢(

 فجنس العرش .. وهكذا، ثم يوجد ثم ينعدم   ،ه يوجد ثم ينعدم    وأنّ ،ايةعرش إلى غير بد   
 . ولكن عينه القائم اآلن حادث عند ابن تيمية،أزلي لم يزل مع اهللا

 .٩٤: ٢تحاف السادة المتقين إ) ٣(
 .١٤: شارات المرامإ) ٤(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٤٨  ١ج/ ّ

 

 

 
 ، العـرش والكرسـي  نأه يعتقـد  نّأ ةم من كلمات ابن تيمي  تقد مماعرفنا  

  . لهالأو حوادث ال : هي،واألرضوالسماوات 

 
  يكــون المخلــوق مــسبوقاًأن ال بــد و، شــيء اهللا تعــالى خــالق كــلّنأ

التركيب أو  ،دم المخلوقِقأو  ،م المخلوق على الخالق لزم تقدوإالّ، بالخالق
  .لجميع ذلك باطل عند اكلّ و..بين الخالقوبينه 

 
ّ هلا، وعـدم مـسبوقيتها لّ التي ال أوِقدم احلوادثهل يمكن القول ب* 

 ؟َبالعدم
  

 
ألن  ؛ بعد مسبوقيته بالعدم يكون حادثاً  اإللهية اإلرادة ما يصدر عن     كلّ



 ٤٤٩........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

ن الواضـح   ومـ ، قـصده الفعـل   :وهي تعني  ؛ تعالى من الصفات الفعلية    تهإراد
  .عدم انفكاك هذا القصد عن الفعل

  :ة على فعلية اإلرادةأدلّ
  الصفات الذاتيـة ال تقـع فـي دائـرة النفـي واإلثبـات             نأ :األولالدليل  

إن اهللا قادر : إن اهللا يعلم وال يعلم، وال يقال : للصفات الفعلية، فال يقال  خالفاً
ه نّـ أأو ، يـرزق وال يـرزق  أو  ي،إن اهللا يعطي وال يعطـ   : قال ي لكن وغير قادر، 

  .يريد كذا وال يريد كذا
 تُنتزع من الذات ية كالعلم والقدرة والحياةصفات الذاتال نأ :الدليل الثاني

فهـي   إلرادهوا تـدبير ال و قزالـر  و قلالخلفعليـة كـ   اا  الخلق، أمـ  عن   مع قطع النظر  
  .المخلوقبعد لحاظ  إالّ نسبتها إلى اهللا ، وال يصحمن األفعال اإللهيةمنتزعة 

الوجود بعد  >و،  <الحدوث بعد العدم  >:  اإلرادة تعني  ن أ :الدليل الثالث 
  .، وبهذا المعنى يستحيل أن تكون اإلرادة وصفاً لذاته تعالى<وجود الالّ

 ؛ ال يـصح هـو  و ،دم المراداتِقدم اإلرادة مستلزم ل ِقن أ:الدليل الرابع 
١(د القدماءلبطالن تعد(.  
 

 ر عدم بداية األمر الصادر باإلرادة؟ّكيف يمكن تصو* 
                                                        

الة فـي  ، مـس ٤٠٨:  الالهـوت  إشراق،  ٤٠٢: ، كشف المراد  ٥٤: ١ اليقين   حق: للمزيد راجع ) ١(
، رسـائل الــشريف  ٤٣، ٢، غنيـة النــزوع  ٣٤٧: ٣  فـي أصــول الـدين  ص، الملخّـ ٧: اإلرادة

 .٣٨٩: المرتضى



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٥٠  ١ج/ ّ

 
  :ة بطالن التسلسلأدلّ
لتلك العلّة علّة أخـرى و  كانت لهذه العلّة علّة أخرى     فإذا ، لكلّ معلول علّة   إن 
 إلـى العلـل    من العلل المفتقرة في وجودهـا   هل إلى ما ال نهاية       الستمر األمر  ..وهكذا

  ..مفتقرة إلى غيرها وغير قائمة بذاتها المتسلسلة العلل كون جميعتف ،األخرى
 إلـى  <العـدم > السبب الذي أخرج هـذا التسلـسل مـن         ألن   ؛وهذا محال 

 كـان    فـإذا كـان حاكمـاً      ، عليه حاكماًأو   به   ا أن يكون محكوماً   إم <الوجود>
 ؛ها باطلة عقالًته بالتسلسل فإنّ ا محكومي ة التامة التي توقف التسلسل، وأم     العلّ

 إلى علّة قائمة بذاتها وغير ئهاعقل يحكم عند تسلسل العلل بلزوم انتهاألن ال
 العلّة هـي الـسبب لخـروج هـذا           هذه  لتكون ؛مفتقرة في وجودها إلى غيرها    

  ..<الوجود> إلى <العدم> التسلسل من
ما يوحيه العقـل   لِ ؛المطلقفق جميع العقالء على بطالن التسلسل       وقد اتّ 

  .)١(لة البديهيةأ بثبوت هذه المسالمستقلّ

 
ة ّم مـسبوقيتها بعلـَ االلتزام بعد:ل هلا يعنيّ القول بحوادث ال أوّإن* 

رأي باطل بالرضورة هو  و،ف سلسلة العلل واملعلوالتّ توجب توق؛ةّتام

 ّ ابن تيمية؟ه فكيف يلتزم ب،ّالعقلية
                                                        

 .١٤٤: ، كشف الفوائد٤٠: قواعد العقائد: للمزيد راجع) ١(



 ٤٥١........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين


 

نّة      ن  بية السلفوبعض  كثير من علماء أهل السة من أتباع ابن تيميفساد ي ،
  : منهم؛ لها عن اهللا تعالىلأوفي صدور حوادث ال ه ادقتعا

ة الذي ابتدعـه ابـن تيميـ      هو  هذا  >: )ه٧٥٦( قال تقي الدين السبكي    -١
    ه قديم، وحين النطق  إنّ:ل لها، والعجب قوله مع ذلكوالتزم به حوادث ال أو

 واحد من الحروف  النوع قديم وكلّ:بالباء لم تكن السين موجودة، فإن قال
 واحد من حـروف القـرآن، فيلـزم حـدوثها     حادث عدنا إلى الكالم في كلّ   

  جيـه بـل يرديـه،    ه من قيام الحوادث بذات الـرب ال ين   وحدوثه، فالذي التزم
 .)١(<وهذا آفة التخليط والتطفل على العلوم وعدم األخذ عن الشيوخ

القول بدوام فعله تعالى في جانب >: )ه١٣٧١ (قال محمد زاهد الكوثري - ٢
    الماضي قول بحوادث ال أو      ات، قال القاضـي  ل لها، وقد سبق تسخيف ذلك مر

ة لعددها سواء كانت قديمة ال يجوز وجود موجدات ال نهاي: (يعلى الحنبليأبو 
ضـممنا إليهـا خمـسة     و جملة ل   كلّ  للملحدة، والداللة عليه أن    ثة خالفاً محدأو  

هـا زادت، وكـذلك عنـد الـنقص، وإذا كـان كـذلك       م ضرورة أنّ ل لع أجزاء مثالً 
  ما يأتي فيهوجب أن تكون متناهية بجواز قبول الزيادة والنقصان عليها، ألن كلّ

 .)٢(< من جهة العددن وجب أن يكون متناهياًالزيادة والنقصا
                                                        

 .٩٤: ٢قين تحاف السادة المتّإ) ١(
 .٥٤: مقاالت الكوثري) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٥٢  ١ج/ ّ

 العلمـاء   وآيـة فـساد عقيدتـه أن      >: قال عبد اهللا بن الصديق المغربي      -٣
 ة قوله بإثبات حوادث ال أوكـان  : (ل لها، ورجح حـديث عابوا على ابن تيمي

)  غيـره يءكـان اهللا ولـم يكـن شـ       : (علـى حـديث   )  قبلـه  يءاهللا ولم يكن شـ    
 ليوافـق الحـديث قولـه المخـالف لقـول اهللا            ؛ريوكالهما في صحيح البخـا    

ــالى ُللـــها{ :تع ــالُق َّ ِخ ِّكــل َ ٍَيشء ُ
ــَق{، و)١(}ْ َخل َّكــل َ ٍَيشء ُ

ــدر ْ َفق َّ َ ــدير ُه َ ِتق ْ   ، )٢(}ًاَ
َّإنا{و َّكل ِ ٍَيشء ُ

ُخلقنَاه ْ ْ َ ٍبقدر َ َ َ ِ {)٣(  ،   اهللا كان وحـده     وإلجماع المسلمين على أن 
  ..م معه، ثم أوجد العالَيءال شو

 ..وابـن تيميـة لـم يفهـم الحـديثين، فلجـأ إلـى التـرجيح بينهمـا فأخطـأ          
  ، ) قبلـه يءكـان اهللا ولـم يكـن شـ    ( : حديثق إليه أنوالصواب الذي لم يوفّ 

كان : ( وحديث..األول : اسمه تعالىىن معن، يبي)يء شكان اهللا قبل كلّ: (أو
 .)٤(< الواحد األحد:ن معنى اسمه، يبي) غيرهيءاهللا ولم يكن ش

ه علـى   فـي رد ولقـد أطـال ابـن تيميـة    >: األلبـاني قال محمـد ناصـر       -٤
ل لها، وجاء في أثناء كالمه بمـا يحـار    إثبات حوادث ال أو    الفالسفة محاوالً 

وغيرهم بتسلسل الحوادث هو فيه العقول، وال تقبله أكثر القلوب، كما يقول 
 ا نـود مرفوض، وكم كنّهو  إلى ما ال نهاية، فذلك القول منه غير مقبول، بل           

                                                        
 .٦٢: سورة الزمر) ١(

 .٢: سورة الفرقان) ٢(

 .٤٩: القمرسورة ) ٣(

)٤ (٣٥: ٢  الجامع الصغير اعتباررد. 



 ٤٥٣........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

 ؛ ألن الكالم به شبيه بالفلسفة وعلم الكـالم  ؛ هذا المولج   يلج ابن تيمية    ال أن
   ...منا منه التحذير والتنفير منهالذي تعلّ
فقوا على  العلماء اتّإنأنهناك أو ل ل مخلوق، والقائلون بحوادث ال أو

 وقبلـه  إالّا مـن مخلـوق     مـ  نأحون بـ   ألنّهـم يـصر    ؛فاقلها مخالفون لهذا االتّ   
     مخلوق، وهكذا إلى ما ال أو    ـة فـي بعـض           ل له، كما صـرح بـذلك ابـن تيمي

ظـاهر كـالم الـشارح، نقـضوا        هو  ل مخلوق، كما     العرش أو  :ن قالوا إ ف كتبه،
١(<فاقن لم يقولوا بذلك خالفوا االتّإل لها، وقولهم بحوادث ال أو(.  

  

  

                                                        
 .١٠٨: ١سلسلة األحاديث الصحيحة ) ١(





 

  

 

ة ب   صرقيام الحوادث بذات اهللا تعالى فـي العديـد مـن           ثبوت  ح ابن تيمي
 : منها؛كتبه

ن ما آفمن أين في القر، ...>: )درء تعارض العقل والنقل(قال في  -١
 الحركـة ال  ممكـن، وأن أو ك محـدث   متحـر  كلّ داللة ظاهرة على أن يدلّ

 مـا  قامت به الحوادث لم يخل منها، وأن     ما   ممكن، وأن أو   بحادث   تقوم إالّ 
  .)١(<حادثهو من الحوادث فلو ال يخ

 اهللا ال بنفـي  ا الشرع فليس فيه ذكر هذه األسماء فـي حـق       أم>: وقال -٢
     ة وأئمتها في حق اهللا تعـالى بـذلك   وال إثبات، ولم ينطق أحد من سلف اُألم

أو  جـوهر أو  ،  لـيس بجـسمٍ   أو    اهللا جسم  إن: ، بل قول القائل   اً وال إثبات  اًال نفي 
أو ، لـيس فـي جهـةٍ   أو   في جهـةٍ  أو  ،  ٍزليس بمتحي أو   زٌمتحيأو  ،  ليس بجوهرٍ 

 هـذه األقـوال    كـلّ ،ذلـك نحـو  ال تقوم به وأو تقوم به األعراض والحوادث   
م السلف واألئمة فيها ال بـإطالق       لم يتكلّ  ،محدثة بين أهل الكالم المحدث    

  .)٢(<تالنفي وال بإطالق اإلثبا
                                                        

 .٧٦: ٢موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) ١(
 .٨٤: ٢  المصدر السابق)٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٥٦  ١ج/ ّ

 إنّه تقوم به الحوادث واألعراض :إنّا نقول>: )منهاج السنّة( قال في -٣
  .)١(<فما الدليل على بطالن قولنا؟

 قـد قلـتم بقيـام    : فإن قلتم لنا   ،م أن يقوم بالمتكلّ   ال بد الكالم  >: وقال -٤
 ، عليه الشرع والعقل    وهذا قولنا الذي دلّ    .. نعم : قالوا لكم  ..الحوادث بالرب 

 ويرضـى ويـأتي   ، ويحـب ويـبغض   ،م ويريـد   البـارئ يـتكلّ    لم يقـل إن   ومن  
 موسى في  يه لم يزل يناد    إنّ : ومن قال  ، فقد ناقض كتاب اهللا تعالى     ،يءويج

َّفلـام{ : ألن اهللا يقـول  ؛ فقد خالف كالم اهللا مع مكـابرة العقـل         ،األزل َ َجاءهـا َ َ َ 

َنودي ِ َإنام{ :وقال ،)٢( }ُ َّ ُأمر ِ ْ َإذا ُه َ َأر ِ ْشـيئ َاد َ َيقـول َأن ًاَ ُ ُلـه َ ُفيكـون ُكـن َ َُ فـأتى  ،  )٣(}َ
  .)٤(<االستقبالة على بالحروف الدالّ

 ، مـن الطـائفتين مـن الـصواب       وقد أخذنا بما في قـول كـلّ       ،  ...>: وقال - ٥
 وعدلنا عم فهذا يلـزم منـه   :  منهما، فإذا قالوا لناه الشرع والعقل من قول كلّ    ا يرد

 ؟ومن أنكر هذا قبلكم مـن الـسلف واألئمـة      : نا قل ..أن تكون الحوادث قامت به    
قـول الزم لجميـع   هو  مع صريح العقل و،ن ذلكن والسنّة تتضم آونصوص القر 

 فقـد يـراد بـه    ،الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه، ولفظ الحوادث مجمل     
ه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من   واهللا منزّ  ،األعراض والنقائص 

                                                        
 .٢٥٧: ١منهاج السنّة ) ١(
 .٨: سورة النمل) ٢(
 .٨٢: سورة يس) ٣(
 .١١٤: ٢منهاج السنّة ) ٤(



 ٤٥٧........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

  .)١(< دل عليه الكتاب والسنّةمماذلك نحو أفعاله وكالمه و
 الخلق حادث كالهشامية    إن: من قال >: )مجموعة التفسير ( قال في  -٦

نحن نقول بقيام حوادث به، وال دليل على بطالن ذلك، بـل           :  قال ؛والكرامية
تحقيق ذلك، كمـا     على   العقل والنقل والكتاب والسنّة وإجماع السلف يدلّ      

  ..ط في موضعهقد بس
 وال يمكن القول بأنبذلك، كما اعتـرف بـذلك   ر هذا العالم إالّ اهللا يدب 

  .)٢(<وغيره <المعتبر> أقرب الفالسفة إلى الحق كأبي البركات صاحب
كان قبل هذا الكالم كالم وقبل هذا       : بخالف ما إذا قيل   ،  ...>: وقال -٧

  .)٣(<أئمة الفالسفة وغيرهمالفعل فعل جائز عند أكثر العقالء أئمة السنّة، 
، <كـن >، وقبـل  <كـن >،  <نكُـ >وقبل،  <نكُ> :ا إذا قيل  وأم،  ...>: وقال -٨

حـاد التـأثير ال فـي جنـسه،        آ هذا تسلسل في      فهذا ليس بممتنع، فإن    ..<كن>
ء إلـى   ي بعـد شـ    اًويخلق شيئ ،  <كن> بعد،  <كن>: كما أنّه في المستقبل يقول    

  .)٤(<غير نهاية
وجـود مـا ال يتنـاهى      : ا قولهم وأم،  ...>: )الفتاوىمجموع  (قال في    -٩

وا بـه علـى حـدوث       من الحوادث محال، فهذا بناء على دليلهم الذي اسـتدلّ         
                                                        

 .٣١٨: ٢ ق المصدر الساب)١(
 .٢٥٤: ٤مجموعة تفسير ابن تيمية ) ٢(
 .١١١: ٥  المصدر السابق)٣(
 .١١٣: ٥  المصدر السابق)٤(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٥٨  ١ج/ ّ

عـن  لو  وما ال يخ ،من الحوادث لو  ها ال تخ   أنّ :العالم وحدوث األجسام، وهو   
أصـل الكـالم    هـو   ، و اًحادث، وهذا الدليل باطل عقالً وشـرع      هو  الحوادث ف 

ن أصل قول الجهمية نفاة الصفات، وقد تبـي  هو  لف واألئمة، و  الذي ذمه الس  
  .)١(<فساده في مواضع

نفس سلب هذه الصفات نقـص  : الوجه الثالث أن يقال ،  ...>: وقال -١٠
     وإن لم يقدر هناك ضد ثبوتي،فنحن نعلم بالضرورة أن عليمـاً اً ما يكون حي  

 ذلـك ال يقـال    وأن ،ن كـذلك   ال يكو  ممن أكمل    بصيراً  سميعاً ماً متكلّ قديراً
د إثبات هذه الصفات مـن الكمـال         وإذا كان مجر   ،سميع وال أصم كالجماد   

ألنّه كمال ممكن للموجود  ؛ وجب ثبوتها هللا تعالى    د سلبها من النقص   ومجر
  ..بل النقص في عدمه، وال نقص فيه بحال

ــد ــذلك إذا ق ــى   وك ــدر عل ــدهما يق ــصفات أح ــذه ال ــوفين به رنا موص
ذلك من أنواع األفعـال  نحو فيأتي ويجيء وينزل ويصعد و    ؛ نفسه  ف ب التصر

واآلخر يمتنع ذلك منه فال يمكن أن يـصدر منـه شـيء مـن هـذه       ،  القائمة به 
ن يمتنـع   كان هذا القادر على األفعال التـي تـصدر عنـه أكمـل ممـ               ،األفعال

  ..صدورها عنه
 :كما إذا قيـل  كان ، قيام هذه األفعال يستلزم قيام الحوادث به    :وإذا قيل 

األعراض والحوادث لفظان   ولفظ،قيام الصفات به يستلزم قيام األعراض به      
 األعـراض والحـوادث   ريد بذلك ما يعقله أهل اللغـة مـن أن          فإن أُ  ،مجمالن

                                                        
 .٧١: ٣مجموع الفتاوى ) ١(



 ٤٥٩........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

  ..ه اهللا عنهافهذه من النقائص التي ينزّ، ...هي األمراض واآلفات
ث ذلـك  دمـا أحـ  ريد باألعراض والحوادث اصـطالح خـاص فإنّ       وإن أُ 

 لغة العرب وال لغة أحـد   وليست هذه،ثه من أهل الكالماالصطالح من أحد 
 وال اصـطالح أكثـر   ،وال العـرف العـام  ،  ال لغـة القـرآن وال غيـره      ،من األمم 

ثين هم من أهل البدع المحِد هذا االصطالح وبل مبتدع، الخائضين في العلم
   ..)وسلّم] وآله[ليه اهللا ع صلّى (النبي  الداخلين في ذم؛في اُألمة

 ال ، وحـوادث د هذا االصطالح وتسمية هذه أعراضـاً  حال فمجر  وبكلّ
 ال يمكنـه   ممنصف به أكمل    ها من الكمال الذي يكون المتّ     يخرجها عن أنّ  

  .)١(صف به يمكنه ذلك وال يتّأو  ..االتصاف بها

 الذي ؛ه على الفخر الرازي    في رد  )بيان تلبيس الجهمية  (قال في  -١١
يوضح ذلك الوجـه الرابـع   >: ز والجهة قائمة بذات اهللا تعالىنكر كون التحي أ

ز والجهـة أمـر مـستغن فـي         ى بالحي المسم : قال ]الرازي: أي [هنّأ :هو و ،عشر
 ا يتمكّ وجوده عم فيه ن ويستقر ، اًا الذي يكـون مختـصّ      وأم  ؛ز والجهـة  بـالحي 

ء الـذي يمكـن حـصوله فـي      الشي فإن،ز والجهة إلى الحي  اًه يكون مفتقر  فإنّ
بالجهةاًز مستحيل عقالً حصوله ال مختصّالحي ..  

  وذلك يقتضي أن      ز يستحيل عقـالً     الشيء الذي يمكن حصوله في الحي
   اً فيكون محتاج  ؛ز وجهة حصوله في غير حي ز والجهة إلى الحي ، وقد قـرر أن 

                                                        
 .١١٤: ٣  المصدر السابق)١(
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المسم ز والجهة أمـر مـستغن فـي وجـوده عمـا يـتمكّ             ى بالحي فيـه  ن ويـستقر 
ــ ــستغنيفيكــون الحي ــة م ــاًز والجه ــه عــن الحي ــضي أن،ز المتوج ــك يقت   وذل

زات بأسرها مفتقرة إلـى أحيازهـا    المتحي،أحيازهـا التـي يـستحيل عقـالً     وأن  
ز الجـسم   تحيـ  عاقـل أن ومن المعلوم لكلّ، حصولها في غيرها مستغنية عنها 

الذي يستحيل هو وهذا  ، عن الجسماًمستغنيهو  ليس ،أمر قائم به محتاج إليه
  فإنّ ،ز بدونه عقالً حصول المتحي  ه يستحيل حصول متحيوكـلّ ،زز بدون تحي  

زجسم متحي،وحصول المتحي مثل حصول الجسم هو  و،ز محالز بدون التحي
  .)٢)(١(<زز بدون التميحصول المميأو  ،حصول المقدور بدون تَقَدرأو 

ث فـي أصـول   بـن تيميـة مـا أحـد      ث ا قد أحد >: ) ه٧٥٦(السبكي قال - ١٢
 بتبعيـة   راًالعقائد ونقض من دعائم اإلسالم األركان والمعاقد، بعد أن كان متـستّ           

باع إلـى  ة، فخرج عن االتّ هاد إلى الجنّ  ه داع إلى الحق    أنّ الكتاب والسنّة، مظهراً  
 عـن جماعـة المـسلمين بمخالفـة اإلجمـاع، وقـال بمـا يقتـضي           االبتداع، وشـذّ  

 ، االفتقار إلى الجزء ليس بمحال    وبأن ، والتراكيب في الذات المقدسة    الجسمية
                                                        

 .١٤٨: ٢بيان تلبيس الجهمية ) ١(

)٢( ة بعدم اعتقاده بقيام الحوادث باهللا في        صرح ابن تيمي :)ةـ حين  ؛  )التسعينيسعليـه  جن ورد 
 كالم اهللا حرف وصوت نإ :ا قول القائلمأو>:  فقال؛بعض من امتحنه من القضاة والعلماء

  ..<فليس في كالمي وال قلته قط هو معنى قائم بذاته،وقائم به 
  . ١١٥:  التسعينية

ال ا  وهـذا ممـ  ،ه عمـل بالتقيـة فـي الـسجن    ل إنن يقا أ الّإ لماته،وهذا تناقض صريح بين في ك     
 . كما هو الواضح،يرتضيه هو واتباعه
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م اهللا به بعـد أن  ث تكلّ القرآن محد وأن،وقال بحلول الحوادث بذات اهللا تعالى  
  ..م ويسكت ويحدث في ذاته اإلرادات بحسب المخلوقاته يتكلّ وأنّ،لم يكن

دم العالم بالقول بأنّى في ذلك إلى استلزام ِقوتعدل للمخلوقات، ه ال أو
   فأثبت الصفة القديمة حادثة والمخلوق الحـادث        ،ل لها فقال بحوادث ال أو 

 ،ة من الملل وال نحلة من النحل، ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّ قديماً
 ،فلم يدخل في فرقة من الفرق الثالث والسبعين التـي افترقـت عليهـا اُألمـة               

 تقل جملته بالنسبة إلـى مـا أحـدث فـي     مما  شنيعاً ذلك وإن كان كفراً وكلّ
 والـداعي إليـه     ،ون متلقى األصول عنه وفاهم ذلك منه هم األقلّ         فإن ،الفروع

  ..لون، وإذا حوققوا في ذلك أنكروهمن أصحابه هم األرذ
دعاته فـي   وقد بثّ..ا ما أحدثه في الفروع فأمر قد عمت به البلوى       وأم 

 بـذلك جماعـة مـن العـوام ومـن            وأضـلّ  ،أقطار األرض لنشر دعوته الخبيئة    
  .)١(<س عليهم ولب،العرب والفالحين

                                                        
 .١٧١: شفاء السقام) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٦٢  ١ج/ ّ

 

 
 التـي  ؛لماتـه كخلط ابن تيمية بين صفات الـذات وصـفات الفعـل فـي             

 ، مسألة ِقـدم الـذات   عن متغافالً   ؛ات صفات حادثة وفعلية   ذّللأثبت  ف ،نقلناها
  . اجتماع القديم والحديثامتناعو

 
  :من أمرينلو  فهي ال تخ؛ كانت صفات اهللا األزلية حادثةإذا

  .هي التي أوجدت نفسها، وهذا محالأن تكون  :األول
  :رينمن أملو  الغير أوجدها، وهذا الغير ال يخ يكون أن:الثاني
 لـزم التسلـسل،   إالّ و يـه  أن ينتهي إل   ال بد  ف  الباري،  غير أن يكون  :األول

  .محالهو و
 أن يكـون فاقـد الـشيء معطيـاً           ذلـك  تعالى، فيلزم هو  أن يكون    :الثاني

 ـ وفق هـذا الـرأي ـ كـان فاقـداً لهـا قبـل إحـداثها،          وجل  الباري عزّألن؛ له
  ..وهذا باطل
 منـزّه   سـبحانه ، واهللا يفتقـر إليهـا   ت حادثة    اتّصاف اهللا بصفا    أيضاً ويلزم

  .هذلك كلّعن 
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 الـصفات   : وهـي  ؛)التنزيهية) (الجاللية (إلى اإللهيةيمكن تقسيم الصفات    

 تعنـي ألنّهـا    ؛االحتياج، التركيـب، والتجـسيم    ك ،التي يجب سلبها عن اهللا تعالى     
  .نقصال

 التـي تثبـت جميـع       :وهـي  ؛)الكماليـة ) (الجماليـة ) (الثبوتية(لصفات  وا
  .األوصاف الكمالية

  .)الفعلية( و،)الذاتية: (وتنقسم صفات اهللا الثبوتية إلى قسمين
  .الذاتد مجرلحاظ ب الصفات التي يكون ثبوتها : هي؛فالذاتية
  األفعـال  مالحظـة  الصفات التي يكون ثبوتها من خـالل         : هي ؛والفعلية
  . تعالىالصادرة عنه

 
 عـن  تختلـف هـي   و، وجود الـذات إالّ ليس لهذه الصفات وجود  :أوالً

وعليـه تكـون   ،  <هـا حقائقها ووجود >: ال في ،  <معانيها ومفاهيمها >: الذات في 
  .<الواقعية الناحية>ال من ، <الذهنية الناحية>ذات من الزائدة على 
 مـن اهللا    -كالعلم والقـدرة والحيـاة    -  سلب هذه الصفات    يصح  ال :ثانياً

  .في جميع األحوال ، أبداًتعالى

 
 بهذه الصفات قبل قيامه بالفعل المرتبط بهذه  تعالى ال يوصف اهللا:أوالً

ــصفات، و ــذا ال ــصفةله ــف ب ــق <الخــالق> ال يوص ــل أن يخل ــصفة،قب   وال ب
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  .زققبل أن ير <الرازق>
أن كـ  ؛ سلب هذه الصفات عنـه تعـالى فـي بعـض األحـوال         يصح :ثانياً

  .رزق هذا، ولم يرزق ذاك و خلق هذا، ولم يخلق ذاك،هنّأ :يقال
يكـون ارتباطهـا    و ذات،الـ ال مـن    األفعـال    تعد هذه الصفات مـن       :ثالثاً

  .فعل في جميع األحوالالعلى  من باب القدرة بالذات
متأخّرة عن رتبة و اعتبارية  ألنّها؛ تعني الكمالالالفعلية  صفاتال :رابعاً

هـا فـي   تّـصاف ب  العـدم ا   د ولهذا ال يعـ    ،يتم انتزاعها من مقام الفعل     و الذات
صفات الـ   وعليه تكـون ..في نفسهالذات لكمال  ؛ للذاتنقصاً بعض األحيان 

  .هل <موجبة>  ال،من كمال الذات <ناشئة> الفعلية

 
 وصـفات الفعـل     ، صفات الذات منتزعة من الذات وتحكي عنهـا        :أوالً

  .منتزعة من مقام الفعل وهي مغايرة للذات
 وصفات الفعل حادثـة     ،دم الذات اإللهية   صفات الذات قديمة بقِ    :ثانياً

  .بحدوث األفعال اإللهية
  وصـفات الفعـل    ،ألنّهـا عـين الـذات      ؛ صفات الذات غير متناهيـة     :ثالثاً

  . ألنّها زائدة على الذات؛متناهية ومحدودة
فلهذا ال يوصف   صفات الذات ال يصح سلبها عن اهللا تعالى أبداً،:رابعاً

 سلبها وصفات الفعل يصح عدم القدرة في أي حال،أو  بعدم العلم  تعالىاهللا
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  .عن اهللا تعالى أحياناً
  .)١(ال يرزقيرزق وويخلق وال يخلق، :  سبحانهفلهذا يمكن القول بأنّه

كيـف  >:  أنّـه قـال    × طالـب  أبـي  علي بن المؤمنين  أمير   اإلمامروي عن   
  ؟أحدثههو يحدث فيه ما و، أبداههو يعود فيه ما و، أجراههو  عليه ما ييجر

 اإذ ولكـان لـه وراء       ، معنـاه  األزلالمتنع مـن    أ كنهه، و   لتفاوتت ذاته، ولتجزّ   إذاً
 لقامـت آيـة المـصنوع فيـه،       إذاًو،  قـصان  لزمـه الن   إذلتمس التمـام    وال،  مامأوجد له   

ر فيـه مـا    يـوثّ أنخرج بسلطان االمتناع من  و، عليه كان مدلوالً  أن بعد   ل دليالً لتحوو
 ولـم يلـد فيكـون    ،ال يجوز عليـه األفـول   اليحول وال يزول، والذي ؛ غيرهفير  يوثّ

  ..سة النساء، وطهر عن مالماألبناءخاذ  عن اتّجلّ، لم يولد فيصير محدوداًو، مولوداً
ره، والتناله األوهام فتقدال تتوهال تدركه الحواس ره، ومه الفطن فتصو

 وال ،بـاألحوال ل ال يتبـد  ر بحال، و  ال يتغي ،   فتمسه ييدال تلمسه األ   و ،فتحسه
ء مــن  يال يوصـف بــش  و،الظــالمه الــضياء ورال يغيـ ، وواأليــام يتبليـه الليــال 

 ال بالغيريـة بعـرض مـن األعـراض، و       وال   ،األعـضاء بالجوارح و ال   و األجزاء
  .. وال نهاية، وال انقطاع وال غاية له حد:ال يقال و،األبعاض
، يعدلـه أو  يحملـه فيميلـه    شيئاًأنأو تهويه، أو  تحويه، فتقله  األشياء أنوال  

 بلـسان ولهـوات، ويـسمع ال     يخبـر ال  ،ال عنها بخـارج    بوالج، و  األشياء فيليس  
يحب ، ال يضمر يلفظ، ويحفظ وال يتحفظ، ويريد و يقول وال،أدواتبخروق و

 كن : كونهأراديقول لمن ، ةيغضب من غير مشقّيبغض ووة، ويرضى من غير رقّ
                                                        

 .٥٤: المسلك في أصول الدين ،٤١: تصحيح اعتقادات اإلمامية: للمزيد راجع) ١(
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 أنـشأه  كالمه سبحانه فعـل منـه    ماإنّ و ، ال بصوت يقرع، وال بنداء يسمع      ..فيكون
  ..ثانياً إلهاكان قديما لكان لو و، مثله لم يكن من قبل ذلك كائناًو

 عليـه الـصفات المحـدثات، وال    ي فتجـر ؛ن لم يكـ أن كان بعد ال يقال 
المـصنوع،  والـصانع   ي فيـستو ؛ال لـه عليهـا فـضل   يكون بينها وبينه فـصل، و    

 خلق الخالئق على غير مثال خـال مـن غيـره، ولـم         ،البديع المبتدع و  أويتكاف
، مسكها من غيـر اشـتغال  أ فاألرضنشأ أ و، من خلقهبأحدن على خلقها    يستِع

نها من  حصّ و ، ورفعها بغير دعائم   ، بغير قوائم  أقامهاو ، على غير قرار   أرساهاو
  ..االنفراجلتهافت ومنعها من او، ود واالعوجاجاأل

يهن    فلم،وديتهاأ خدسدادها، واستفاض عيونها وأ، وضرب أوتادها أرسى
اطن لهـا   البـ هـو   وعظمتـه، و  الظاهر عليها بسلطانه    هو   ،اهال ضعف ما قو   ما بناه، و  

ء منهـا   ييعجزه شـ   ال،تهعزّء منها بجالله و ي ش على كلّ  يالعاله ومعرفته، و  بعلم
 ذي إلـى ال يحتـاج    طلبه، وال يمتنع عليه فيغلبه، وال يفوته السريع منها فيسبقه، و          

ت مستكينة لعظمته، ال تستطيع الهرب مـن        ذلّ له، و  األشياء خضعت   ،مال فيرزقه 
 ،ال نظير له فيساويهال كفؤ له فيكافئه، وه، وضر غيره فتمتنع من نفعه وإلىسلطانه 

  .)١(< يصير موجودها كمفقودهاحتّى لها بعد وجودها، يالمفنهو 
 

يعلـم  هو و ؛ّثبت ابن تيمية الصفات احلادثة لذات اهللا تعاىلُكيف ي* 

 ؟ّبامتناع االجتامع بني احلادث واألزيل
                                                        

 .١٨٦: ، الخطبة١٢١: ٢نهج البالغة) ١(
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:  وبعبـارة أخـرى    ..قيام الحوادث بذات اهللا تعـالى     ثبوت   يةزعم ابن تيم  

قيـام  :  وبعبـارة ثالثـة  ..)ألن الحادث مخلـوق  (؛قيام المخلوق بذات اهللا تعالى  
  . وهكذا..صاف اهللا الكامل بالناقصإتّ:  وبعبارة رابعة..الناقص باهللا الكامل

 
 ،ولكان حادثاً، نه كامالً تنافى كو وإالّ؛ به نقص أبداً    الكامل ال يحلّ   نأ

 إذ  ؛صاف الكامـل بالنـاقص خلـف      فجواز اتّـ  ،  ه عن الحدوث  واهللا تعالى منزّ  
 ؛ وهذا باطل، فيستحيل أن تقوم الحوادث بـاهللا تعـالى    ، ال كامالً  يكون كامالً 

  .)١(صف به إذ يستحيل أن يقوم به ناقص ويتّ

 
  ؟ّ عند ابن تيميةٌ أم ناقصٌهل املخلوق كامل *

  بالكامل؟ً قائام أن يكونهل يستطيع الناقص *

 
 قيـام  نإ و، حـال إلىر وانتقاله من حال     طروء الشيء على المتغي    :التغيير هو 

 : وعليه يكون معتقد ابـن تيميـة       ،الحوادث بذاته تعالى من لوازم الحتمية والتغير      
 داللـة   إلـى   مضافاً ..باطلهو   و ،اإللهيةت  جواز طروء المسبوق بالعدم على الذا     

فاقه عن جميع ذلك باالتّواهللا تعالى منزّ  واالنفعال،رالتأثّر على التغي.  
                                                        

 .١٣٢: دراسات في منهاج السنّة: للمزيد راجع) ١(
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 ّ عند ابن تيمية؟ّمعنى التغريهو ما * 

 ّكيف يلتزم ابن تيمية بطروء املعدوم عىل الذات؟*

  


 

فقد أنكر  ، سبحانه القول بقيام الحوادث باهللارغم إصرار ابن تيمية على
  :منهم ؛السنّةأهل  علماء أكثر ذلكالقول ب
 قيـام الحـوادث بـذات اهللا     أن :األول>: )ه٦٠٦(قال الفخـر الـرازي       )١(
دوام أو جـود تلـك الـصفة    ألن تلـك الـذات إن كانـت كافيـة فـي و           ؛  محال

دوام عدمها بدوام تلك الذات، وإن لم أو عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة 
صاف بوجـود تلـك     تكن كافية فيه فحينئذ تكـون تلـك الـذات واجبـة االتّـ             

عدمها، وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفين على شيء منفصل، أو الصفة 
ى الغيـر، والموقـوف علـى     علـ ف على الموقوف على الغير موقـوف  والموقَ

  .محالهو اجب لذاته ممكن لذاته، و الو أن:الغير ممكن لذاته، ينتج
كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك الحـوادث        لو ذاته    أن :والثاني

 ألجل كون تلك الذات ؛من لوازم ذاته، فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية 
وادث أزلية؛ ألن قابلية الحـوادث مـشروط   أزلية، لكن يمتنع كون قابلية الح    
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بإمكان وجود الحوادث، وإمكان وجود الحوادث فـي األزل محـال، فكـان            
  .وجود قابليتها في األزل محاالً

اإللـه الموصــوف  كــان  ،ا كانــت حادثـة  تلـك الــصفات لمـ   أن:الثالــثو
ت  قبل حدوث هذه الصفات، فحينئذ تكون هذه الصفا   بصفات اإللهية موجوداً  

        ة، فوجـب نفيهـا، فثبـت أنـ   مستغنى عنها في ثبوت اإللهيا أن  تلـك الـصفات إم
  .)١(< فثبت امتناع وجود الصفة،قديمة، وثبت فسادهماأو تكون حادثة 

 والسبيل الـصدق    فالرأي الحق >: )ه٦٣١(قال سيف الدين اآلمدي      )٢(
صافه ند اتّجاز قيام الحوادث به لم يخل علو : واألقرب إلى التحقيق أن يقال

 ال نقص وال كمال، ال جـائر أن يقـال   أو  كماالًأو   اًا أن توجب له نقص    بها إم
ء بالنسبة إلى نفسه    ي وجود الش  نإ ف ؛بكونها غير موجبة للكمال وال النقصان     

 ال يوجب فـوات  مماهو ء له ويصف بوجود الش  أشرف له من عدمه، فما اتّ     
  فـال محالـة أن    اًيوجب له نقـص   الموصوف وال فوات كمال له، وبالجملة ال        

 لضرورة كون العدم ؛صافه بعدمهصافه بوجود ذلك الوصف له أولى من اتّاتّ
 بالنسبة إلى مقابله من الوجود، والوجود أشـرف منـه، ومـا             في نفسه مشروفاً  

 تكون نسبة الوجود اًصف بأشرف األمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقص  اتّ
نسبة مقابله من العـدم، وال محالـة   نحو  والكمال على    يرجع إلى النقص   مماإليه  

  ..من كانت نسبته إلى ذلك وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه
 لـضرورة أن    ؛دمها لوجب قِ  ها موجبة لكماله، وإالّ   إنّ: وال جائز أن يقال   

                                                        
 .١١٢: ١التفسير الكبير ) ١(
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 إلى ناحية كمال فـي حـال عـدمها، فبقـي أن             اً محتاج اً ناقص البارئال يكون   
صف  يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبـل أن يتّـ    مماصافه بها   يكون اتّ 

صف بها من الموجودات، ومحال أن يكون الخالق بها، وبالنسبة إلى ما لم يتّ
  .)١(<ا كما مضى بالنسبة إلى المخلوق، وال من جهة مناقضاًأو  اًمشروف
ولهـا   الحـوادث ال يجـوز حل      إن>: )ه٧٤١(قال العالمة االسفراييني     )٣(

 وإذا لـم يخـل   ، للحوادث لم يخـل منهـا      ألن ما كان محالً    ؛في ذاته وصفاته  
ولهــذا قــال الخليــل عليــه الــصالة والــسالم ؛ مثلهــاثاًكــان محــد  :<ال أحــب 

ره من حال إلـى حـال كـان     به من المعاني ما يغي من حلّن به أن بي ..<اآلفلين
؛ثاًمحد٢(< أن يكون إلها ال يصح(.  

مين من أشاعرة وماتريديـة،     جمهور المتكلّ > :يب األرنؤوط شع قال) ٤(
ز قيامهـا   فقوا على منع قيام الحوادث بذاته تعـالى، وجـو         ومعتزلة وفالسفة اتّ  
ة، وفرلقوا بين الحادث والمحدث، فبذاته الكراميعندهم ما يقوم بذاته األو 

  ..من األمور المتعلقة بمشيئته واختياره
وقد تبعهم شيخ اإلسالم ابن  ، عنهيخلقه سبحانه منفصالً  ما   :ا الثاني فهو  وأم

 وقد غال رحمـه اهللا تعـالى فـي مناصـرة      ،تيمية في تجويز قيام الحوادث بالذات     
    عـى أنّـ     مخاليفه من المتكلّ هذا المذهب والدفاع عنه ضده مـين والفالسـفة، واد

ه  بأنّ )ذا شاء ما إ لم يزل متكلّ  (:  بقول اإلمام أحمد وغيره    مذهب السلف، مستدالً  
                                                        

 .١٩١: م في علم الكالمغاية المرا) ١(
 .٩٧: التبصير في الدين) ٢(
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 ذلـك علـى    بمشيئته واختياره، دلّقاًصفة قائمة بذاته ـ متعلّ هو إذا كان كالمه ـ و 
  حادثـاً ق بالمشيئة واالختيـار ال يكـون إالّ   ألن ما يتعلّ  ؛جواز قيام الحوادث بذاته   

         كـالم اهللا تعـالى قـديم الجـنس حـادث األفـراد،       وقد انتهـى بـه القـول إلـى أن 
 وبمـا أن  ،ذلـك مـن الـصفات غيـر الالزمـة للـذات       نحو   و وكذلك فعله وإرادته  

     عى زه في الماضي والمستقبل جميعاًالقول بذلك يستلزم التسلسل، فقد جوواد ،
مثل هذا التسلسل ليس ممتنعاً     أن          ون هـذا الـذي   وغيـر واحـد مـن العلمـاء يعـد

به عن الصواب ذهب إليه شيخ اإلسالم من جملة ما ند..  
دم جـنس الـصفات واألفعـال مـع     كيـف يقـول بِقـ    : وينكرونه ويقولون 

  حدوث آحادها؟
  مجتمعين؟الوهل الجنس شيء غير األفراد 

   من جزئياته؟ي إالّب الكلّوهل يتركّ
  .)١(<؟ي قديماً، فكيف يكون الكلّ جزئي من جزئياته حادثاًفإذا كان كلّ

 
ث باهللا تعاىل من ّ أتباع ابن تيمية إبطال عقيدته بقيام احلوادّبامذا يفرس* 

ّبل علامء أهل السنة؟ِق ُ 

                                                        
  .٦٩: شرح العقيدة الطحاوية) ١(



 

  

 

 ،^أهل البيـت  الفصل الثاني أن نذكر نموذجاً مما روي عن ال بأس في نهاية  
     ل على القارئ الكريم المقارنـة بـين        بشأن بعض مسائل التوحيد وأصولها؛ لنسه

  .ِفه وأتباعه في هذا المجالكلماتهم العظيمة، وآراء ابن تيمية وسل

 


 

ت ي ما وجـد إنّ>:  أنّه قال× االمام جعفر بن محمد الصادق     روي عن 
  .)١(<ه مثله صار أكبرم إلي وإذا ضُالّ إ وال كبيراً صغيراًشيئاً

لكان في الوهم أنّه متـى      ،  رهادامت على صغَ  لو   األشياء   إن>: ×وعنه
  .)٢(<م شيء إلى مثله كان أكبرما ضُ

                                                        
 .٧٦: ١أصول الكافي) ١(

  .المصدر السابق) ٢(
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كـلّ  >: أنّه قـال   ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير  اإلمام روي عن و
  .)١(<محدودهو عرف له مثل فأو ، ما قدره عقل

كلّ محدود متناه >: أنّه قال ×ا علي بن موسى الرض   ماماإلوروي عن   
 وإذا احتمـل الزيـادة احتمـل    ، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيـادة   ،  إلى حد
   .)٢(<النقصان

 مـا سـوى     إن>: أنّـه قـال    × محمد بن علـي الجـواد      ماماإل روي عن و
، ة والكثـرة م بالقلّـ وال متـوه ،  واحـد أحـد ال متجـزّي       واللّه،  الواحد متجزّي 

  .)٣(< على خالق لهمخلوق دالّهو ة والكثرة فمتوهم بالقلّأو   متجزّيوكلّ
 ه ليس شيء إالّإنّ>: أنّه قال ×جعفر بن محمد الصادق  اإلمامروي عنو

ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى أو ، يدخله التغير والزوالأو ، يتغيرأو ، يبيد
 ى زيـادة، إالّ   هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلـ            

  .)٤(رب العالمين
 ،..>: أنّـه قـال    ×طالـب  أبـي  علي بن  المؤمنين أمير اإلمام روي عن و

   .)٥(< والمحدودوالحاد، الفتراق الصانع والمصنوع
  

                                                        
 .٧٩: التوحيد) ١(
 .٢٥٠: المصدر السابق) ٢(
 .١٩٣: المصدر السابق) ٣(
 .١١٥: ١أصول الكافي) ٤(
 .١٥٢: ، الخطبة٤٠: ٢نهج البالغة) ٥(
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 الّذي  الحمد للّه>: أنّه قال ×مجتبى العلي بن الحسن  اإلمامروي عن
  .)١(<وال اختالف صفة فيتناهى، ئ شخص فيتجزّله... لم يكن
الواحد هو ف ،..>: أنّه قال ×جعفر بن محمد الصادق اإلمام روي عن و

  .)٢(< ألنّه ال اختالف فيه؛الّذي ال واحد غيره
  

 

مـا احتمـل    >: أنّـه قـال    ×جعفـر بـن محمـد الـصادق         اإلمام روي عن 
  .)٣(< لم يكن تاماًوما كان ناقصاً،  كان ناقصاًالزيادة

  .)٤(< فتكون محدوداًنت الّذي ال تحدأ>: ×وعنه
الّذي لم يكن   >: أنّه قال  ×ىمجتب ال ياإلمام الحسن بن عل    روي عن و

  .)٥(<اختالف صفة فيتناهى... له
 كـلّ >: أنّه قـال   ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمامروي عن   و

                                                        
 .٤٥: التوحيد) ١(

 .١٩٦: ٣بحار األنوار) ٢(

 .١٩٤: ٣المصدر السابق ) ٣(

 .٢١٢: الصحيفة السجادية) ٤(

 .٤٥: التوحيد) ٥(
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١(<دة غيره قليلى بالوحمسم(.  
 الكيفيـة   إن>: أنّـه قـال    ×جعفر بن محمـد الـصادق       اإلمام روي عن و

  .)٢(<جهة الصفة واإلحاطة
: ومـن قـال   ،..>: أنّـه قـال   ×علي بـن موسـى الرضـا       اإلمام روي عن و

، إلـى م؟ فقـد نهـاه   : ومـن قـال  ،  م؟ فقد ضمنه   في: ومن قال ،  تهمتى؟ فقد وقّ  
ومن ، ومن غاياه فقد جزأه، ومن غياه فقد غاياه ،  اهفقد غي ،  حتّى م : ومن قال 

  .)٣( <ومن وصفه فقد ألحد فيه، جزأه فقد وصفه
لستم تشاهدون أو>: الدهرية لبعض أنّه قال ’رسول اهللا روي عنو

أفترونهما لم يـزاال    : نعم، فقال : الليل والنهار وأحدهما بعد اآلخر؟ فقالوا     
وز عنـدكم اجتمـاع الليـل والنهـار؟         أفيجـ : نعم، قـال  : وال يزالون؟ فقالوا  

فإذن ينقطع أحدهما عن اآلخر فيسبق أحـدهما ويكـون          : ال، فقال : فقالوا
م قد حكمتم بحدوث ما تقد: كذالك هو، فقال: فقالوا.  بعده الثاني جارياً 

  .)٤( < قدرته نهار ولم تشاهدوهما، فال تنكروا للّهأو من ليل 
والنهار متناه أم غير متناه؟ فـإن  أتقولون ما قبلكم من الليل   >: ’وعنه

، إنّـه متنـاه  : وإن قلـتم ،  فقد وصل إليكم آخر بال نهاية ألوله      ،  غير متناه : قلتم
                                                        

 .٣٠٩: ٤بحار األنوار) ١(
 .٢٤٧: التوحيد) ٢(
 .١٢٤ : ١، ×خبار الرضا أعيون  )٣(
  .٢١: ١االحتجاج) ٤(
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  .)١(<فقد كان وال شيء منهما
 تبـارك     اللّه إن>: أنّه قال  ×جعفر بن محمد الصادق     اإلمام روي عن و و

هـو  بـل  ، سـكون وال حركة وال انتقـال وال  ، وتعالى ال يوصف بزمان وال مكان     
 اًتعـالى عمـا يقـول الظـالمون علـو     ، خالق الزمان والمكان والحركـة والـسكون      

  .)٢(<كبيرا
  .)٣(<ه أين األين وكيف الكيفإنّ>: ×وعنه

  

 
 مـا لـم يـزل ال        إن>: أنّه قـال   ×علي بن موسى الرضا     اإلمام روي عن 
  .)٤(<ل كلّه محدث الفعإن ،..يكون مفعوالً

كـان معـه    لـو   >: أنّه قـال   ×جعفر بن محمد الصادق     اإلمام روي عن و
 ألنّه لـم يـزل معـه فكيـف يكـون           ؛شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقا له        

  .)٥(<خالقا لمن لم يزل معه؟
يقـول  >: أنّـه قـال    ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمام روي عن و 

                                                        
 .المصدر السابق) ١(
 .١٨٤: التوحيد) ٢(
  .٣٤٩ : ١٠بحار األنوار  )٣(
  .٤٥٠: التوحيد) ٤(
 .١٢٠: ١أصول الكافي) ٥(
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كالمـه  ا ال بـصوت يقـرع وال نـداء يـسمع، وإنّمـ         . نفيكـو < كن>: لما أراد كونه  
كان قـديما لكـان   لو ، وسبحانه فعل منه أنشأه ومثّله، لم يكن من قبل ذلك كائناً         

  .)١(إلها ثانياً
 تبـارك    إن اللّـه  >: أنّـه قـال    ×محمد بن علـي البـاقر       اإلمام روي عن و

  م أن اللّـه   ومـن زعـ   ،  خلق األشياء ال مـن شـيء      ،   قديماً وتعالى لم يزل عالماً   
كان ذلك الشيء الّـذي خلـق   لو  ألنّه ؛تعالى خلق األشياء من شيء فقد كفر    

 األشياء  بل خلق اللّه ،  اًته كان ذلك أزلي    معه في أزليته وهوي    منه األشياء قديماً  
  .)٢(<كلّها ال من شيء

فـإن كنـت     ،..>: أنّه قال  ×جعفر بن محمد الصادق     اإلمام روي عن و
  .)٣(<جودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتهاصنعتها وكانت مو

  .)٤(<إيجاد الموجود محال>: ×وعنه
  

 
أيـن كـان    >: ئلس ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمامأن  روي  

؟نا قبل أن يخلق سماء وأرضاًرب  
                                                        

  .١٨٦: ، الخطبة١٢٢: ٢نهج البالغة) ١(
  .٦٠٧: علل الشرايع) ٢(
 .٢٩٠: التوحيد) ٣(
 .٣١: روضة الواعظين) ٤(
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  .)١(< وال مكان ل عن مكان، وكان اللّهواس< أين>: ×فقال
 وال  أكـان اللّـه  :  سـئل × جعفـر بـن محمـد الـصادق       اإلمامأن   وروي
 كئـاً  وكـان متّ   :فأين كان يكون؟ قـال    : قلت. نعم، كان وال شيء   : شيء؟ قال 

  .)٢(<أحلت يا زرارة، وسألت عن المكان إذ ال مكان: وقال، فاستوى جالساً
  

 
ِم خلقوا من غريَأ{: ىقال تعال ْ َْ ُْ ِ ُ ٍ َيشء ِ

ْ{)٣(.  
 ال بــدو>: قــال أنّــه ×جعفــر بــن محمــد الــصادق اإلمــام عــن وروي

  .)٤(للمخلوق من الخالق
  .)٥(!؟<كيف يخلق ال شيء شيئاً>: ×وعنه
  .)٦(اً المعدوم ال يحدث شيئم أنك تعلَإنّ>: ×وعنه

  

                                                        
 .٣٢٦: ٣بحار األنوار) ١(
 .٩٠: ١أصول الكافي) ٢(
  .٣٥: الطور ة  سور)٣(
  .٥٤ : ٤بحار األنوار  )٤(
 .١٥٨: ٣المصدر السابق) ٥(
 .٢٩٠:التوحيد ) ٦(



 ٤٧٩........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

 

َأم هم اخلالقون{: ىقال تعال ُ ِ َ ْ ُ ُْ َ{)١(.  
 كيـف ينـشي  >: قـال  أنّـه  ×علي بـن موسـى الرضـا       اإلمام عن وروي

  .)٢(<األشياء من ال يمتنع من اإلنشاء
  .)٣(< مبتدأ عن ابتداء غيرهلعجز كلّ... >: ×وعنه

 كـلّ >: قـال  أنّه ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمام عن وروي
  .)٤(<معط منتقص سواه

إن كـلّ صـانع     >: قـال  أنّـه  ×علي بن موسى الرضـا     اإلمام عن يورو
 الخـالق اللطيـف الجليـل خلـق وصـنع ال مـن               واللّـه ،  شيء فمن شيء صـنع    

  .)٥(<شيء
 مـا يمكـن فيـه    وكـلّ ،  ما في الخلق ال يوجد في خالقه كلّ>: ×وعنه

  .)٦(ابتدأههو أجراه ويعود فيه ما هو كيف يجري عليه ما ... يمتنع في صانعه
  

                                                        
  .٣٥: طور السورة ) ١(
  .٣٨ :التوحيد )٢(
 .٣٤: المصدر السابق) ٣(
 .٤٨: المصدر السابق) ٤(
 .١٢٠: ١أصول الكافي) ٥(
  .٤٠: التوحيد) ٦(
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وجعلـت  >: قـال  أنّه ×العابدين زين الحسين علي بن  اإلمام عن روي

  .)١(< شيء تقديراًرت كلّوقد، أمداً شيء لكلّ
  

 
التوحيـد أن ال    >: قـال  أنّه × الصادق جعفر بن محمد   اإلمام عن روي

ز علىتجو٢(<ك ما جاز عليك رب(.  
 مـا يمكـن فيـه    وكـلّ ،  ما في الخلق ال يوجد في خالقه كلّ>: ×وعنه

  .)٣(هاابتدهو ه ويعود فيه ما اأجرهو كيف يجري عليه ما  ،..يمتنع في صانعه
تأويـل   يف قال أنّه ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمام عن وروي

صــورة، وال تمثــال، وال حــد، وال ال إســم، وال جــسم، وال شــبه، وال >: الــصمد
حدود، وال موضع، وال مكان، وال كيف، وال أين، وال هنا، وال ثمة، وال خـأل،             
وال مأل، وال قيام، وال قعود، وال سكون، وال حركة، وال ظلمـاني، وال نـوراني،             

منه موضع، وال يسعه موضع، وال على لون، لو وال روحاني، وال نفساني، وال يخ   
  .)٤(<ى قلب، وال على شم رائحة، منفي عنه هذه األشياءوال خطر عل

                                                        
  .٢٤٧ :سجاديهالصحيفه ال) ١(
  .٢٦٤ : ٤بحار األنوار  )٢(
  .٤٠ :التوحيد) ٣(
  .٢٣٠ : ٣بحار األنوار  )٤(



 ٤٨١........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

  .)١(<وال عنها بخارج، ليس في األشياء بوالج>: ×وعنه
  

 
 مـا سـوى     إن>: قـال  أنّـه  ×محمـد بـن علـي الجـواد        اإلمام عن روي

 وكـلّ ، ة والكثـرة   متـوهم بالقلّـ    وال  واحـد ال متجـزّي      الواحد متجزّي واللّـه   
  .)٢(<على خالق له مخلوق دالّهو ة والكثرة فم بالقلّمتوهأو  متجزّي

لـيس  >: قال أنّه ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمام عن وروي
تناهـت بـه   ، وال بـذي عظـم    ،  امتدت به النهايات فكبرته تجـسيماً     ،  بذي كبر 

  .)٣(< وعظم سلطاناًأناًبل كبر ش، الغايات فعظّمته تجسيداً
ئة العدد في ض بتجزّولم يتبع، الذي لم يتفاوت في ذاتههو >: ×وعنه

  .)٤(<كماله
ال ينقسم في وجود وال عقل  ،.. أحدي المعنى وجلّ إنّه عزّ >: ×وعنه

  .)٥( <كذلك ربنا، وال وهم
  .)٦(<ومن وصفه فقد ألحد فيه، ومن جزّأه فقد وصفه>: ×وعنه

                                                        
  .١٨٦: ، الخطبة١٢٢: ٢نهج البالغة) ١(
 .١٩٣: التوحيد) ٢(
 .١٨٥: ، الخطبة١١٥: ٢نهج البالغة الخطبة) ٣(
 .١٨: ٨أصول الكافي) ٤(
   .٨٣: التوحيد) ٥(
  .١٢٤ : ١×خبار الرضا أعيون ) ٦(
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  .)١(<أه فقد جهلهومن جزّ>: ×وعنه
  .)٢(<تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار>: ×وعنه
  .)٣(<بخالفههو ما تصور ف>: ×وعنه
ض المحـدود فـي     الذي لما شبهه العادلون بالخلق المبع      ،..>: ×وعنه

 الموجـود   وجـلّ صفاته، ذي األقطار والنواحي المختلفة في طبقاته ـ وكان عـزّ  
  .)٤(<روه حق قدرهيكون قدبنفسه ال بأداته ـ انتفى أن 

جـلّ وعـزّ عـن      >: قـال  أنّه ×محمد بن علي الجواد    اإلمام عن وروي
ته وتعالى عن ذلك علو٥(< كبيراًاًأداة خلقه وسمات بري(.  

 وال...>: قال أنّه ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمام عن وروي
  .)٦(<تناله التجزئة والتبعيض

 ما في الخلق    كلّ>: قال أنّه ×موسى الرضا علي بن    اإلمام عن وروي
 لتفاوتـت ذاتـه   إذاً ،.. ما يمكن فيه يمتنع في صانعهوكلّ، ال يوجد في خالقه   

  .)٧(<..ولتجزّأ كنهه
                                                        

 .١: ، الخطبة١٥: ١نهج البالغة الخطبة) ١(
 .٢٢٠: ١أمالي الطوسي) ٢(
 .٢٠١: ١االحتجاج) ٣(
 .٥٥: التوحيد) ٤(
 .١١٧: ١ أصول الكافي)٥(
 .٨٥: ، الخطبة١٦٣: ١نهج البالغة الخطبة) ٦(
 .٤٠: التوحيد) ٧(



 ٤٨٣........................... حيد عند مذهب أهل البيتالتو/ الفصل الثاين

 تبـارك     اللّه إن>: قال أنّه ×صادقال جعفر بن محمد   اإلمام عن وروي
مـا خـال     ما وقع عليه اسم شيء       وكلّ،  منه لومن خلقه وخلقه خ    لووتعالى خ 

تبارك الـذي لـيس كمثلـه    ،  شيء خالق كلّ واللّه، مخلوقهو  ف  وجلّ  عزّ  اللّه
  .)١(شيء

مبائن >: قال أنّه ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أمير اإلمام عن وروي
  .)٢(<لجميع ما أحدث في الصفات

القديم وما  هو  >: قال أنّه ×موسى بن جعفر الكاظم    اإلمام عن وروي
  .)٣(< كبيراًاًعن صفات المخلوقين علوتعالى ، سواه محدث

اللطيـف  هـو   >: قـال  أنّـه  ×علي بـن موسـى الرضـا       اإلمام عن وروي
الخبير السميع البصير الواحد األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 

كـان كمـا   لو ، األشياء ومجسم األجسام ومصور الصور منشي،  له كفوا أحد  
لكنــه ، مــن المنــشأ وال المنـشي ، خلــوقيقولـون لــم يعــرف الخـالق مــن الم  

فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان ال يشبهه شيء وال يشبه        ،  المنشي
  .)٤(شيئاهو 

أحـدثها  ، وهي كلّها محدثة مربوبة  ،..  فعل اللّه   ما سوى اللّه  >: ×وعنه
                                                        

 .٨٣: ١أصول الكافي) ١(
 .٦٩: التوحيد) ٢(
 .٧٦: المصدر السابق) ٣(
 .١٨٥: المصدر السابق) ٤(
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فمن زعم أنّهن لم يزلن معـه فقـد         ،  من ليس كمثله شيء هدى لقوم يعقلون      
  إن:قالـت النـصارى فـي المـسيح     ،..ل قديم وال واحد ليس بأو   أظهر أن اللّه  

 :وكـذلك قالـت المجـوس فـي النـار والـشمس           ،  روحه جزء منه ويرجع فيه    
مـا  وإنّ، مختلفـاً أو  تعـالى ربنـا أن يكـون متجزّيـاً    .. إنّهما جزء منه وترجع فيه    

لوقة والكثرة والقلّة مخ ،  متوهم  ألن كلّ متجزّي   ؛يختلف ويأتلف المتجزّي  
لـم  .. كمـا كـان إذ ال خلـق     هـو   قد كان وال خلـق و      ،..دالّ على خالق خلقها   

كيـف  ، ويحـك  ،..إن األشياء كلّها باب واحد هي فعله ،..ينتقل مع المنتقلين  
ه يجري عليه ما يجـري     أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنّ         تجتري

  .)١(ر مع المتغيرين سبحانه لم يزُل مع الزائلين ولم يتغي!؟على المخلوقين

 

                                                        
 .٤٠٥: ١االحتجاج) ١(



 

  

 
 

 

 

 

  


 

 
 





 

  

 

 ى حـديث يـرو    كـلّ >: )مجموعة الرسائل الكبرى  ( قال ابن تيمية في   
   الصحاح أهل ، ولم يرو فإنّه ضعيف، بل موضوع ]’ [في زيارة قبر النبي 

  .)١(<والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئاً
، <من زار قبري وجبت لـه شـفاعتي       >: ’ عما يروى عن النبي    سئلو

علـى وجـه   ’ ، وهل زيارة النبـي <من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني  >و
  ال؟ االستحباب أو
فهـذا الحـديث   ، <تيمن زار قبري وجبت لـه شـفاع    >:  أما قوله  :فأجاب

 فـي رواه الدارقطني ـ فيما قيل ـ بإسـناد ضـعيف، ولهـذا ذكـره غيـر واحـد          
الموضوعات، ولم يـروه أحـد مـن أهـل الكتـب المعتمـد عليهـا مـن كتـب            

من حج البيت ولـم  >: وأما الحديث اآلخر قوله   .. الصحاح والسنن والمسانيد  
هـو  بالحـديث، بـل     فهذا لم يروه أحد مـن أهـل العلـم           ،  <يزرني فقد جفاني  

ومعنـاه مخـالف     ).وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (موضوع علـى رسـول اهللا     
   ... من الكبائر)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (الرسول لإلجماع، فإن جفاء

                                                        
 .٦٥: ٢مجموعة الرسائل الكبرى ) ١(
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وأما زيارته فليست واجبة باتّفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر فـي الكتـاب           
  نّة، وإنّما األمر الموجود     وال في الس  نّة بالصالة عليـه والتـسليم،      في الكتاب والس

ما من >: وأكثر ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله في الحديث الذي رواه أبو داود
عليه السالم؛مسلم يسلّم علي روحي حتّى أرد اهللا علي ١(< إالّ رد(.  

 قس ة الزيارة     ثمة  :إلىم ابن تيمية والبدعيثـل  اُألولـى م  >:  فقـال  ؛ الشرعي
الصالة على الجنازة والمقصود بها الدعاء للميت، كما يقصد بذلك الـصالة    

    يزور أهل البقيـع     )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (على جنازته، كما كان النبي 
وأما الثانية وهـي الزيـارة البدعيـة ـ وهـي زيـارة أهـل         ،..ويزور شهداء أُحد

دعـاء الميـت واالسـتعانة    الشرك، من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون     
به وطلب الحوائج عنده، فيصلّون عند قبره ويـدعون بـه ـ فهـذا ونحـوه لـم       

 يفعله أحد    مـن سـلف      ر به رسـول اهللا   من الصحابة، وال أم ه أحـدوال اسـتحب
ة وأئم٢(<تهااُألم(.  

أمـا االخـتالف إلـى القبـر بعـد      >: وأجاب عن سـؤال حـول الزيـارة، فقـال     
حب، وإنّما المستحب عند الدفن أن يقام على قبره ويـدعى           الدفن، فليس بمست  

: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (كما روى أبو داود في سننه عن النبي   ..له بالتثبيت 
 سـلوا لـه التثبيـت،    :أنّه كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره، ويقول        

  ..فإنّه اآلن يسأل
                                                        

 .١٩: ٢٧: مجموع الفتاوى) ١(
 .١٨٣: ٢٤ السابقالمصدر ) ٢(



 ٤٨٩................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

َوال{ :وهذا معنى قوله ِّتصل َ َ ٰعىل ُ َ ٍأحد َ َ ُمنْهم َ َمات ِّ ًأبدا َّ َ َوال َ ْتقم َ ُ ٰعىل َ َ ِقرب َ ْ  .)١(}ه َ
 عـن الـصالة علـى المنـافقين        )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (فإنّه لما نهى نبيه   

وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطـاب أن المـؤمن يـصلّى عليـه قبـل            
ــت     ــارة المي ــدفن، فزي ــد ال ــره بع ــى قب ــام عل ــدفن، ويق ــدعاء ال ــة بال المقرون

  .)٢(<واالستغفار هي من هذا القيام المشروع
 أن الزيارة الـشرعية منحـصرة بالتـسليم علـى الميـت             :وحاصل كالمه 

والدعاء له على أن يغفر اهللا له، فهذا المقدار من الزيارة مشروع، وأما الزيارة 
ء عنـده،   البدعية فهي عبارة عن التسليم على الميت والـصالة عنـده والـدعا            

وطلب الحوائج من الرزق والنصر عنده وبه، فهذا ليس مشروعاً باتفاق أئمة       
وال فعله ،  به وال رغّب فيه وال أمر’ إذ هذا لم يفعله رسول اهللا؛المسلمين

من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمينأحد .  
 دلمجر السفر دقصَ من>: )المقابر ارزو في الباهر الجواب(وقال في 

 فـي  يـصل  فلـم  مدينته إلى وسافر مسجده في الصالة يقصد ولم القبر زيارة
 القبر أتى بل الصالة في عليه مسلّ وال) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى   (مسجده

نّة  مخالف ضالّ مبتدع فهذا رجع ثموآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (اهللا رسـول  لـس [
  ...تهمأُ ولعلماء أصحابه وإلجماع) وسلّم

وينهى مسجده إلى السفر فيشرع) وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّى  (هو   اوأم 
                                                        

 . ٨٤:التوبة سورة )١(
 .١٦٢: جامع المسائل) ٢(
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ـ ،  ..الثالثـة  المـساجد  غيـر  إلـى  سـفر  هأنّـ  يوهمه اعمإذا اوأم  رأتـى  مـن  قُــد 
 األئمـة  أنكره الذي هو فهذا رجع ثم القبر أتى ولكن فيه يصلِّ فلم المسجد

 النـزاع محلّهو  و ماءالعل من أحد عند اًمستحب هذا وليس،  وغيره مالك: ـ  ك
   مباح؟ أم حرامهو  هل

 إذا أنكـروا  بـل  هـذا  مثـل  استحب المسلمين علماء من أحداً علمنا وما
، المـسجد  فـي  الـصالة  يقـصد  أن غيـر  مـن  القبر دمجر بالسفر مقصوده كان

  .)١(<هذا يفعل السلف من أحد كان وال، المنهي السفر من هذا وجعلوا

 
عنـد  ’ّ من جواز زيارة النبيّاحلراينعيه أتباع ّتناسب ما يدهل ي* 

، مع نفي السبكي لـذلك؛ إذ ألجل الزيارة السفر ّ االّرممل حيّوأنه ّابن تيمية، 

ّقد يتوهم أن نزاع ابن تيمية قـارص عـىل الـسفر للزيـارة دون أصـل «: قال ّ ّ

 ؟)٢( »...ًالزيارة، وليس كذلك، بل نزاعه يف الزيارة أيضا

                                                        
)١ (١٣: ار المقابرالجواب الباهر في زو. 
 .١٠٧: شفاء السقام) ٢(



 ٤٩١................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

 


 

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (كـان رسـول اهللا   >:  قـال  ؛روى مسلم عن بريدة   
السالم على أهل الـديار مـن   : مهم أن يقولواإذا خرج إلى المقابر يعلّ    ) وسلّم

ونحن لكم  نّا إن شاء اهللا بكم الحقون، أنتم لنا فَرطوإ، المؤمنين والمسلمين
  .)١(<نسأل اهللا لنا ولكم العافية، تَبع

الـسالم علـى أهـل الـديار مـن      >: وفي حديث عائشة الـذي رواه مـسلم   
  .)٢(<المؤمنين والمسلمين، ويرحم اهللا المستقدمين والمستأخرين

  

ًبدعيا’ ّكيف يصف ابن تيمية ما فعله رسول اهللا*  دعا لنفسه إذ  ؛ّ

 عند قبور البقيع؟

، دعاء للنفس عنـد »نسأل اهللا لنا ولكم العافية«: ’ليس قولهَأو* 

 قبور املؤمنني؟
                                                        

 .٣٥٣: ٥، مسند أحمد بن حنبل٦٧١: ٢صحيح مسلم ) ١(
 .٢٢١: ٦، مسند أحمد بن حنبل٣٧٠: ٢صحيح مسلم ) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٤٩٢  ١ج/ ّ

ّبذلك الدعاء حتى علم عائشة أن تزور ’ ملاذا مل يكتف رسول اهللا*  ّ

 ؟ّبنفس الكيفيةقبور البقيع 

ّكيف يكون األمر بالدعاء يف الكتاب والسنة*  ّكـل األمكنـة، ل ً شامالُ

ُولكنه يصبح عند قرب الرسول  ّرأي ابن تيمية؟ حسب ً،رشكا’ ّ

  

 

ُأهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرلو َو{ :قال تعالى ْ ُ ْ َ ُ ْ ََّ َ ُ َّْ َ َ َ ُ َ ََ ِ َوا اللـه واستغفر ُ َْ ْ َ َ َ ُ هلم  َّ ُ َ

ُسول  َّالر َّجدوا اللـه توابا ر لوُ ً َّ َ ََ ًحيام َُّ ِ{)١(.  
لكنّه ، إن اآلية في بدء النظر وإن كانت منصرفة إلى حياة النبي الدنيوية

 بعد رحيلـه مـن الـدنيا،        ’ ألن الدليل قام على حياة النبي      ؛أوليانصراف  
  ..وأنّه يسمع كالمنا وسالمنا ويرد جواب سالمنا

 الدنيوية، ويشهد على ذلك     ’ياة النبي وعليه فاآلية غير محدودة بح    
نّة لآليةأهلم سلف فهالس ..  

إن في سـورة النـساء   >:  قال ؛ أخرج الحاكم عن عبد اهللا بن مسعود      فقد  
لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنياّ وما فيها ـ وقد علمت أن العلماء إذا  

ُإن اهللاَ ال يظلم{]: وهي[،  وا بها يعرفونها ـمر ِ ْ ْ مثقال ذرة وإن تك حسنَة يضاعفها َّ ً ْ َ ِْ ُِ َ ََ َُّ َ َ

                                                        
 .٦٤:النساءسورة ) ١(



 ٤٩٣................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

ْويؤت من ُ َِ ِ ُلدنه ْ ْ ُ ًأجرا َ ًعظيام ْ ْإن جتتنبوا كبائر ما تنْهون عنْه نكفر عنْكم سيئاتكم {و، }َ َ ْ ْ َُ ُ َِ ِ ِِّ ُ ْ َ َُ َِّ َُ ُ ََ ْ َ

ًوندخلكم مدخال ْ ْ ُُ ْ ُ ْ ِ ًكريام َ ُإن اهللاَ ال يغفر أن يرشك به ويغفر{، و }َ ُِ ِ ِْ َْ َ ُ َِ َ َ ْ ْ ْ ما دون ذلك ملـن ّ َُِ َِ َ

ُيشاء ُأهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللاَ واستغفر هلم الرسول لو َو{و، }َ َُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َُّ َ َ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َْ َُ َ ُ
ًلوجدوا اهللاَ توابا رحيام ِ َ ً ّ َ ََ ُ ًومن يعمل سوءا {، و}َ ُ َ َْ ْ َ ْ ِيظلم نفسه ثم يستغفر اهللاَ جيد اهللاَ أو َ ِِ َ ِ ْ َ َْ ّ َ َْ ُ َْ ِْ

ًفورا رحيامَغ ِ َ ً   .)٢(<ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: قال عبد اهللا، )١(}ُ
 فقط، ’كانت هذه اآلية محددة بحياة النبيلو أنّه هو ووجه الداللة 

 ألن فيه ؛<ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها  >: لَما صح البن مسعود أن يقول     
ألنّه قال ذلك بعد رحلتهو ؛’إشارة إلى استمرارها بعد حياة النبي ’.  

ْأهنـم إذ لـو َو {:احتج القائلون بأنّها مندوبة بقوله تعـالى >: قال الشوكاني  ْ َُّ َ

ُظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللاَ واستغفر هلم الرسول َُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُُ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ َْ َُ ، ووجه االستدالل }َ
ره بعـد موتـه، كمـا فـي          حـي فـي قبـ      )وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليـه      (بها أنّه 

وقد صححه البيهقي وألّـف فـي ذلـك         ،  <األنبياء أحياء في قبورهم   >: حديث
  ...جزءاً

قال المتكلّمون المحقّقون من أصحابنا إن : قال اُألستاذ أبو منصور البغدادي
د ذلك ما ثبت أن الشهداء حي بعد وفاته، ويؤي) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (نبينا

منهم، وإذا ثبت ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (رزقون في قبورهم، والنبيأحياء ي
                                                        

 .١١٠، ٦٤، ١١٦، ٣١، ٤٠سورة النساء ) ١(
، المعجـم الكبيـر     ٣٣٤: ٢  على الـصحيحين   مستدركال،  ١١: ٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ) ٢(

 .٤٩٨: ٣، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢٢٠: ٩للطبراني
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  .)١(أنّه حي في قبره كان المجيء إليه بعد الموت كالمجيء إليه قبله
وذكر ابن عساكر في تأريخه، وابن الجوزي وغيرهما بأسـانيدهم إلـى            

ى اهللا صـلّ  (دخلت المدينة فأتيت قبـر النبـي     >:  قال ؛محمد بن حرب الهاللي   
يـا  : ثم قال ،  ، فزرته وجلست بحذائه، فجاء أعرابي فزاره      )وسلّم] وآله[عليه  

ُأهنـم إذ ظلمـوا لـو َو{: خير الرسل، إن اهللا أنزل عليك كتابـاً صـادقاً قـال فيـه              ْ ََّ َ ْ ُ َ

ّأنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللاَ واستغفر هلم الرسول لوجـدوا اهللاَ تو َ َ َ َُ ُ َ َ َْ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ ُْ ْ َ ًابـا رحـيامَ ِ َ ً{ ،
ك من ذنوبي مستشفعاً فيها بك، ثمبكى وأنشأ يقول وانّي جئتك مستغفراً رب:  

        بالقـاع أعظُمـه فنـتيا خري من د  
  

        القـاع واألكَـم وطاب من طيبهن  
          هنفسي الفـداء لقـرب أنـت سـاكن  

  
         فيه العفاف وفيـه اجلـود والكـرم  

  .)٢(<ثم استغفر وانصرف  
ا محمــد بــن حــرب هذه الحكـايـــة حكــاه: &ألمينــياقــال العـــالّمة 

وزاره، ثم قال مـا يقــرب ممـا        ’ الهاللي، عن أعرابي أتى قبر رسول اهللا      
 رواهــا ابــن النجــار وابــن عــساكر وابــن الجــوزي، والقــسطالني فــي  ..ذكــر

: ، وقـال اإلخـوان المواهب، والسبكي في شفاء السقام، والخالدي في صـلح    
علمـاء بـالقبول، وذكرهـا أئمـة المـذاهب األربعـة فـي        تلقّى هذه الحكايـة ال   

  .)٣(المناسك مستحسنين لها
                                                        

 .٩٤: ٥نيل األوطار) ١(
 .٤٠٨: ٢، مختصر تأريخ دمشق ٧٥:، الدرر السنية١٣٦١: ٤وفاء الوفا) ٢(
 .٢٠٩: ٥الغديرموسوعة ) ٣(
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ّرأي أتباع ابن تيمية بتفسريه البدوي لآليات التي استدل هبـا هو ما * 

ّلفيف من حمققي أهل السنة عىل جواز الزيارة ُ  ؟ّ

  

 

 عـن    خمـس عـشرة روايـة      )شفاء السقام (في   )ه٧٥١( كيأخرج السب 
ــى  ودر،’رســول اهللا ــو س أســانيدها عل ــب وال  نح ــب ري ال يبقــى لمري

فأخرج صوراً &زيارة، وقد تابعه العـالّمة األمينيال في جواز لمشكّك شك 
  .أُخرى حتّى تجاوزت العشرين

  .<من زار قبري وجبت له شفاعتي> :الحديث األول
 يزيـد عـددهم علـى أربعـين      ؛ة الحـديث  ن الحفـاظ وأئمـ    عدة مـ  ه  أخرج 
ثين ثاً وحافظاً،محدوها نحن نذكر بعض من رواه من قدماء المحد:  

  .)ه٢٨١( ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد اهللا بن محمد القرشي-١
الشهير بابن خزيمة   ) ه٣١١( محمد بن إسحاق، أبو بكر النيسابوري        -٢

  ).أخرجه في صحيحه(
  .)ه٣٨٥(فظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني  الحا-٣
  ).ه٤٥٨( الحافظ أبو بكر البيهقي-٤
  .)ه٥٤٤( القاضي عياض المالكي-٥
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  ).ه٥٧١( الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر-٦
  ).ه٥٩٧( الحافظ ابن الجوزي-٧

 إلى غيرهم من العلماء والمصنّفين الذين ذكر أسماءهم وأسماء كتبهم   
  .)١(&العـالّمة األميني

 ـ وهـم سـبعة    )الفقه على المـذاهب األربعـة  ( أن مؤلّفي ال يخفىو
  .)٢(مؤلّفين ـ رووا هذا الحديث في موسوعتهم

 
ابن أيب الدنيا، والبيهقـي، :  وفيهم-ّهل يمكن رمي هؤالء احلفاظ  *

 ّ بأهنم اعتمدوا عىل حديث موضوع؟-والدارقطني، وابن خزيمة 

إن >: قـال ف ؛ تقـي الـدين الـسبكي   بـشأنه كلّـم  وأما سند الحديث فقـد ت     
األحاديث التي جمعناها في الزيارة بضعة عشر حديثاً مما فيـه لفـظ الزيـارة                

          ة، حتّى غير ما يستدلّ به لها من أحاديث أُخر، وتضافر األحاديث يزيدها قو
وبهذا بل بأقـلّ منـه يتبـين     ،..أن الحسن قد يرتقي بذلك إلى درجة الصحيح    

  ..موضوعة  من ادعى أن جميع األحاديث الواردة في الزيارةافتراء
فسبحان اهللا أما استحى من اهللا ومن رسـوله فـي هـذه المقالـة التـي لـم                

  يسبقه إليها عالم وال جاهل؟
                                                        

 .١٤٣: ٥  المصدر السابق)١(
 .٧١١: ١الفقه على المذاهب األربعة ) ٢(
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  ال من أهل الحديث، وال من غيرهم؟
ر أحد موسى بن هالل وال غيره من رواة حديثـه هـذا بالوضـع،       وال ذكَ 

 ؛فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كلّ األحاديث  ،  يما علمنا وال اتّهمه به ف   
م قبله، وال ظهر   ولم ينقل ذلك عن عالِ    ،  <أنّها موضوعة >: واحد منها هو  التي  

على هذا الحديث شيء من األسباب المقتضية للمحدثين للحكـم بالوضـع،    
لـو   فمن أي وجه يحكم بالوضـع عليـه        ..وال حكم متنه مما يخالف الشريعة     

  .)١(صحيح؟أو حسن هو ان ضعيفاً؟ فكيف وك
                                                        

  . ٧٩شفاء السقام ) ١(
رجال السند ـ كما أخرجه الدارقطني ـ كلّهـم ثقـات ال كـالم فـيهم إالّ فـي       : اقول

  . عبيد اهللا بن محمد الوراق، وموسى بن هالل العبدي: ؛ همارجلين
 قه الخطيب ثقة بال كالم، وثّ   » بيدع«د الوراق فهو بصورة المصغّر      عبيد اهللا بن محم    أما

وقد أقام السبكي شواهد كثيرة على أن       ،  )٥٧٨٩، برقم   ٩٧: ١١تأريخ بغداد   : (في
ر فقـد ورد فيـه التعـديل    ، وأما لوكان بصورة المكب»بيدع«النسخة المصححة هو   

  .ه، بل بسوء الضبطوالجرح، ال باتهامه بالوضع والدس والحيل ونظائر
  .رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه: قال أبوحاتم الرازي
  .صالح: إنّه في نافع: وقال، ليس به بأس يكتب حديثه: وقال يحيى بن معين

ال بأس به صدوق: وقال ابن عدي.  
كان ممن غلب عليه الصالح حتّى غُلب عن ضبط األخبار، وجودة الحفظ : وقال ابن حبان  

  .)٧٤:شفاء السقام(ار، تقع المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك لآلث
فلوكان فيه كالم فإنّما هو في حفظه، وبما أن الحديث في غاية االختصار، فاحتمـال               

  .خطئه فيه بعيد
الكامـل فـي    (أنّه ال بأس به      أرجـو: قـال ابـن عـدي  فقد  ا في موسى بن هالل،      أم
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لهذا الحديث  بأ  - كما قلنا سابقاً     -  نؤكّد ثم جمعهـا   ،صوراً أُخـرى    ن 
 فـي  &السبكي فبلغت إلـى خمـسة عـشر حـديثاً، وتابعـه العالّمـة األمينـي               

 إلـى اثنـين      ومتنـاً   فبلـغ عـدد األحاديـث المعتبـرة سـنداً          )الغديرموسوعة  (
  : منها؛وعشرين حديثاً

  .)١(<من زار قبري حلّت له شفاعتي> :حديث الثانيال
من جاءني زائراً ال تحملـه حاجـة إالّ زيـارتي كـان      > :الحديث الثالث 

  .)٢(<حقّاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة
من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني فـي           > :الحديث الرابع 

  .)٣(<حياتي
                                                                                                                                   

  
من مشايخ أحمد بـن حنبـل، والمـشهور أن         وهو،  )١٨٣٤قم  ، بر ٣٥١: ٦التأريخ  

أحمد، ومالك، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهـدي، والبخـاري،             
 وبذلك ظهر أن وصف الحديث بكونـه موضـوعاً   ..ومسلم، ال يروون إالّ عن ثقة    

 .في غاية الخروج عن قواعد الحديث
: ، وفـي األول <حلّـت >: ث األول، وفـي الثـاني     الظاهر أن هذا الحديث، هـو نفـس الحـدي         ) ١(

  . ، وينتهي السند في كليهما إلى ابن عمر<وجبت>
، الـسيوطي فـي الـدر المنثـور فـي التفـسير       ٢٧٨: ٢الـدارقطني فـي سـننه    : ورواه باللفظ الثـاني   

  .٢٣٧: ١بالمأثور 
؛ لألستاذ  )ةوالزيار لالتوس حاديثأ لتخريج المنارة رفع: (الباس بمراجعة كتاب  : تنبيه

 .، في مجال التعرف على أسانيد أحاديث الزيارةممدوح سعيد محمود
 .٢٩١: ١٢المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
 .٣٧٨: ٣سنن الدارقطني ) ٣(



 ٤٩٩................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

  .)١(< فلم يزرني فقد جفانيمن حج البيت> :الحديث الخامس
أو  كنت شـفيعاً لـه     <من زارني >أو   <من زار قبري  > :الحديث السادس 

  .)٢(<شهيداً
  .)٣(<من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة> :الحديث السابع
  .)٤(<من زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي> :الحديث الثامن
ة اإلسـالم وزار قبـري وغـزا غـزوة          جـ مـن حـج ح    > :الحديث التاسع 

  .)٥(< فيما افترض عليهوصلّى علي في بيت المقدس، لم يسأله اهللا عزّ وجلّ
  .)٦(<من زارني بعد موتي فكأنّما زارني وأنا حي> :الحديث العاشر

من زارني بالمدينة محتسباً كنـت لـه شـفيعاً          > :الحديث الحادي عشر  
  .)٧(<وشهيداً

ما من أحد مـن أُمتـي لـه سـعة ثـم لـم يزرنـي        > :الحديث الثاني عشر  
  .)٨(<فليس له عذر

                                                        
 .٢١٤: ٧الكامل في التأريخ ) ١(
 .١٢: ١بي داود أمسند ) ٢(
 .٣٦١: ٤سنن الدارقطني )٣(
 .١٩٣: ٢ المصدر السابق) ٤(
 . ٤: ٢لسان الميزان : كما في.  عن أبي الفتح األزدينقله السبكي) ٥(
 .١٠٩:شفاء السقام: كما في. نقله السبكي عن أبي الفتوح سعد بن محمد بن إسماعيل اليعقوبي) ٦(
 .٤٨٨: ٣شعب اإليمان ) ٧(
 .١١٢:شفاء السقام: كما في. رواه أبوعبد اهللا محمد بن محمود ابن النجار) ٨(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٠٠  ١ج/ ّ

من زارني حتّى ينتهي إلى قبري كنت له يوم         > :الحديث الثالث عشر  
  .)١(<شفيعاً>: قالأو ، <القيامة شهيداً

  .)٢(<من لم يزر قبري فقد جفاني> :الحديث الرابع عشر
ت له شفاعتي من أتى المدينة زائراً لي وجب> :الحديث الخامس عشر 

  .)٣(<يوم القيامة
ة ثم قصدني في مـسجدي    من حج إلى مكّ   > :الحديث السادس عشر  

٤(<تان مبرورتانكتبت له حج(.  
  .)٥(<من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة> :الحديث السابع عشر
من زارني بعد وفاتي وسلّم علـي رددت عليـه   > :الحديث الثامن عشر  

  .)٦(<السالم

 
ّم ابن تيمية بعدم اعتبار مجيع ما ورد يف زيارة النبيُكيف حيك*  ّ’ ،

 ّوصح فيها أحاديث كثرية؟ وقد ثبت
                                                        

 .٤٥٧ :٣ سنن الدارقطني )١(
)٢ (٣٩٧: ة الثمينةالدر. 
 .١٣٤٨: ٤وفاء الوفا ) ٣(
 . ١٣٤٧: ٤المصدر السابق) ٤(
 . ٢٧٨: ٢سنن الدارقطني ) ٥(
 .٣٨٠:  في غريب الحديثالفائق) ٦(



 ٥٠١................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث


 

ــسبكي  ــر ال ــح    ذك ــى ص ــاعهم عل ــاء وإجم ــصوص العلم  ة الـــزيارةن
  دكتــور محمـد الـسيد صـبيح فـي كتابـه           ال  ذلـك أيـضاً    ونقل ،)١(واستحبابها

استقـصى كلمـات     &كمـا أن العالّمـة األمينـي       ،)٢()أخطاء ابـن تيميـة    (
اً مـن أقـوال فقهـاء        نـصّ  وأربعـين األعالم في المذاهب األربعة، فذكر اثنـين        

  :نذكر بعضها ؛)٣(المذاهب األربعة في استحباب الزيارة
اد ولي الحـاج سـار بهـم    فإذا ع >): ه٤٥٠(قال أبو الحسن الماوردي   ) ١(

ليجمع  )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (على طريق المدينة لزيارة قبر رسول اهللا
، رعاية )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (لهم بين حج بيت اهللا وزيارة قبر رسول اهللا      

مـن  هـو  لحرمته وقياماً بحقوق طاعته، وذلك وإن لم يكن مـن فـروض الحـج، ف     
  .)٤(<لمستحبة، وعبادات الحجيج المستحسنةمندوبات الشرع ا

صلّى اهللا عليـه   (وزيارة قبره >): ه٥٤٤(قال القاضي عياض المالكي     ) ٢(
قـال إسـحاق بـن    ..  سـنّة مجمـع عليهـا، وفـضيلة مرغّـب فيهـا       )وسلّم] وآله[

ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقـصد إلـى       : إبراهيم الفقيه 
، والتبـرك برؤيـة     )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (ول اهللا الصالة في مسجد رس   

                                                        
 .١٥٥:شفاء السقام) ١(
)٢ (ة في حق١٩٩: ^وأهل بيته  رسول اهللاأخطاء ابن تيمي. 
 .١٦٥ :١موسوعة الغدير ) ٣(
 .١٠٥: ٢لسلطانية األحكام ا) ٤(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٠٢  ١ج/ ّ

روضته ومنبره وقبره ومجلسه ومالمس يديه ومواطن قدميه والعمـود الـذي          
استند إليه ومنزل جبريل بالوحي فيه عليه، ومن عمره وقصده مـن الـصحابة     

  .)١(<وأئمة المسلمين، واالعتبار بذلك كلّه
 بابـاً فـي     )مثير الغرام (في كتابه   ) ه٥٩٧(عقد ابن الجوزي الحنبلي    )٣(

وذكر حديثي ابن عمر وأنس’زيارة قبر النبي .  
 يستحب زيارة قبر النبي   >): ه٦٢٠(بن قدامة المقدسي الحنبلي   اقال  ) ٤(

، ثم ذكر حديثي ابـن عمـر وأبـي هريـرة مـن              )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (
  .)٢(<طريق الدارقطني وأحمد

يستن شرب ماء زمـزم   >): ه٦٧٦(النووي الشافعي   قال محيي الدين    ) ٥(
  .)٣(< بعد فراغ الحج)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (وزيارة قبر رسول اهللا

ن زيارة الرسـول  أبش) ه١٢٥٠(قال محمد بن علي الشوكاني اليمني   ) ٦(
 ذهـب الجمهـور إلـى أنّهـا مندوبـة، وذهـب بعـض المالكيـة               >: ’األكرم

 ،..ها واجبة، وقالت الحنفية إنّها قريبة مـن الواجبـات      وبعض الظاهرية إلى أنّ   
وذهب ابن تيمية الحنبلي إلى أنّهـا غيـر مـشروعة، وتبعـه علـى ذلـك بعـض            

  .)٤(الحنابلة
                                                        

 .١٩٤: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
 . ٥٨٨: ٦شرح مختصر الخرقي في فروع الحنابلة ) ٢(
 .٥١١: ١:  في شرح مسلمالمنهاج) ٣(
 .٩٤: ٥نيل األوطار ) ٤(



 ٥٠٣................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

المنـاظرة التـي    ) ه٤٥٥(روى القاضي عياض بـن موسـى المـالكي          ) ٧(
 ؛إذنـس بإسـناده إلـى ابـن حميـد         أ جعفر المنصور ومالك بن      أبيجرت بين   

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (اظر أبو جعفـر مالكـاً فـي مـسجد رسـول اهللا        ن>: قال
يا أمير المؤمنين، ال ترفع صوتك فـي هـذا المـسجد،         : فقال له مالك   ،)وسلّم

ّالترفعـوا أصـواتكم فـوق صـوت النبـي{: فإن اهللا تعالى أدب قوماً فقـال       ْ ِْ ْ َ ْ ْ َُ َ َُ َ َ...{ 

ُّإن الذين يغضو{: اآلية، ومدح قوماً ُ َ َ ِ َّ ِن أصواهتم عنْد رسول اهللاَِّ ُ َ ْ َُ ِ َ ْ َ...{  اآلية، وذم
ِإن الذين ينادونك من وراء احلجرات{: قوماً، فقال  ِ ُِ َ ْ ُ ُ َُ ْ َِّ َ َ  اآليـة، وإن حرمتـه     )١(}...َّ

  ..ميتاً كحرمته حياً
يا أبا عبـد اهللا، أسـتقبل القبلـة وأدعـو، أم     :  وقال،فاستكان لها أبو جعفر  

  ؟)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (أستقبل رسول اهللا
 عليـه  وسيلتك ووسـيلة أبيـك آدم  هو  ولم تصرف وجهك عنه؟ و    : فقال

  إلى اهللا تعالى يوم القيامة؟السالم 
ْأهنـم إذ لـو َو{: بل استقبلْه واستشفع به، فيشفعه اهللا تعالى، قال اهللا تعالى          ْ َُّ َ

ُظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللاَ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ َْ َ َْ ُ َ َ...{)٣(<)٢(.  
 :أي ـ عليه المنتقَدة األمور ومن>): ه٨٢٩ (الحصني الدين تقي قال) ٨(

 األنبياء وقبور )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه      (النبي قبر زيارة: قوله ـ تيمية ابن
                                                        

 .٤ و٣ و٢: سورة الحجرات) ١(
 .٦٤: سورة النساء) ٢(
 . ٢٠١: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٠٤  ١ج/ ّ

 يـد  علـى  ذلـك  قاله، وثبـت   هأنّ عنه ثابت بها، وهذا  مقطوع باإلجماع معصية
 مـن  فيهـا  الفجور أعظم ما العبارة هذه فانظر،  القزويني الدين جالل القاضي

 ..!به؟ مقطوع ذلك وأن اإلجماع عىاد معصية، ومن ذلك كون

 ومـن  نيالتـابع  وكـذا  الـصحابة  إجماع من عاهاد بما بيطالَ الزائغ فهذا
  ..ذلك عائهاد حين إلى المسلمين أئمة من بعدهم

 بـل  المشهورة الكتب أن مع ذلك مثل على يتجاسر أحداً أن أعتَِقد وما
صـلّى   (زيارتـه  على الحث على األعصار سائر في الناس وعمل والمهجورة

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (األقطـار، فزيارتـه    جميع من )وسلّم] وآله[اهللا عليه   
  ..العالمين رب إلى القُرِب وأنجح المساعي أفضل من )وسلّم

 يطعن وال،  دينوحالم عند عليها ومجمع،  المرسلين ننس من ةنّس وهي
 وأعـداء  اليهـود  أفـراخ  مـن هـو    ومـن ،  المنـافقين  مرض قلبه في من إالّ فيها

 تزل ولم، واآلخرين األولين سيد ذم في أسرفوا الذين المشركين من ؛الدين
 جميـع  مـن  األزمـان  ممـر  علـى  إليـه  الرحـال  شد على المحمدية ةماُأل هذه

 والمـشايخ  والعلمـاء  والوحـدان  رافـات الزُّ ذلـك  فـي  والبلدان، سـار   األقطار
 لَـبس  حـران  زنادقة من مبتدع الزمان آخر في ظهر حتّى ؛والشبان والكهول

 .)١(<الرجال أشباه على

 تحكـي  كيـف : قلـتَ  فـإن >: )ه٩٧٤( المكّي  الهيتمي حجر ابن قال) ٩(
 نمـ  تيميـة  وطلبها، وابن  إليها والسفر الزيارة مشروعية على السابق اإلجماع

                                                        
 .٧٨: ه من شبه وتمرددفع شب) ١(



 ٥٠٥................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

ه، خطّـ  فـي  الـسبكي  رءاه كمـا  كلّـه  ذلـك  لمشروعية منكر الحنابلة متأخري
 وتنفـر  األسماع تـمـجـه بما لذلك االستدالل في - تيمية ابن أعني - وأطال

 وأن، الـصالة  فيه قصرتُ ال ه، وأنّإجماعاً لها السفر حرمة زعم بل،  الطباع عنه
 أهـل  مـن  عنه رتأخّ من بعض وتبعه،  موضوعة فيها الواردة األحاديث جميع

  مذهبه؟
 الـدين  أمور من شيء في ويعولُ إليه ينظر حتّى تيمية ابنهو   من: قلتُ

  ؟..عليه
 نالـذي  مـن األئمـة    - )]:ه٧٣٣ [(ماعـة ج] ابـن  [كما قـال  (إالّ  هو  وهل  

، حتّـى أظهـروا عـوار سـقطاته    ، وحججـه الكاسـدة  ،  كلماتـه الفاسـدة   اتعقّبو
وألبسه رداء الخزي وأرداه، ، عبد أضلّه اهللا وأغواه ) -طاتهوقبائح أوهامه وغل  

 .)١(<الحرمان له وأوجبوبوأه من قوة االفتراء والكذب ما أعقبه الهوان 

 فـي  )]ه٥٦٠ [(هبيـرة  ابن وقال>): ه٧٣٧ (المالكي الحاج ابن قال) ١٠(
 بـن  وأحمـد ، حنيفـة ، وأبـو    والـشافعي ،  مالـك  فـق اتّ(: )ةاألئم فاقاتّ( كتاب
  ..)ةمستحب) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (النبي زيارة أن على حنبل

 الفاسـي  عمران أبي عن )الطالب تهذيب( في )]ه٤٦٦ [(الحق عبد ونقل
 يــريد (: الحـق  عبـد  قـال  ؛واجبـة ) وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليه     (النبي زيارة أن

 قتعلّ ال لنفسها مطلوبة قربة هاأنّ أقوالهم من والحاصل )..المؤكدة السنن وجوب
 غيرها دون إليها قاصداً خرج ومن،  إليها الرحال وشد بالقصد فتنفرد،  بغيرها لها

                                                        
 .٦٨: الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرم) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٠٦  ١ج/ ّ

 .)١(<له هنيئا ثم له فهنيئاً وأعالها الطاعات أجلّ منهو ف

 
زيـارة رسـول عـىل مـن يـرى اسـتحباب ّل ابـن تيميـة ِشكُكيف ي* 

ّهنا سنة عريقة بني املسلمني؟وقد أمجع كبار علامء اإلسالم بأ، ’اهللا ّ 

  

 

غيره ـ  أو  بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور ـ قبر نبي >: قال ابن تيمية
  عنه عند جمهور العلماء، حتّى أنّهم ال يجو زون قصر الـصالة فيـه بنـاًء    منهي

 الرحـال إالّ إلـى   ال تشد>: لثابت في الصحيحين لقوله ا؛على أنّه سفر معصية   
 هـو  و، <المسجد الحرام، والمسجد األقـصى، ومـسجدي هـذا   : ثالثة مساجد 

  .)٢(<أعلم الناس بمثل هذه المسألة

 السفر إلى زيارة قبور األنبيـاء والـصالحين بدعـة لـم يفعلهـا               إن>: وقال
] وآلـه [صلّى اهللا عليـه  ( أحد من الصحابة وال التابعين، وال أمر بها رسول اهللا  

 ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقـد ذلـك عبـادة       ، وال استحب  )وسلّم
                                                        

 .٥٧: ١ المدخل) ١(

 . ٥٢٠: ٤مجموع الفتاوى ) ٢(



 ٥٠٧................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

هو له فوفعمخالف للس١(<ةنّة وإلجماع األئم(.  

  

 ّهل يصح أن يوصف األمر القريب باحلرمة؟ *

 تكــون ’إذا دلّــت الروايــات علــى اســتحباب زيــارة النبــي األكــرم
  زيارته أمراً قربي     له، ويكون السفر إلى األمر القربي     اً يثاب اإلنسان عليه إذا فع

 ا مستحباً  إم-     يكون أمـراً مباحـاً،     أو  ،   - مة وذيها إذا قلنا بوحدة حكم المقد
   ألنّه يلزم منه التكليف بالمحال، إذ من جانب يأمر بالزيارة؛وال يكون حراماً 

  .ـ ولواستحباباً ـ ومن جانب يحرم مقدمته
، بـل  ه يظهر حكم زيارة سـائر المقـابر وإن لـم يكـن فيهـا قبـر نبـي        ومن

بزيـارة القبـور،    ’ رسول اهللاإذ أمر ؛يكفي وجود الصالحين من المؤمنين   
ن لمحمد بزيـارة قبـر أُمـه،      قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذِ       >: وقال

  .)٢(<فزوروها، فإنّها تذكّركم اآلخرة
ألجـل التـذكّر واالعتبـار أمـراً مرغوبـاً قربيـاً،       فإذا كانت زيـارة القبـور    

 الـذي  األمرمة بناء على استحباب مقد -فيكون السفر إليها إما مستحباً مثلها       
  . تقديريكون مباحاً على أيأو  -ثبت استحبابه 

                                                        
 . ١٤٢: ١الفتاوى الكبرى ) ١(
، ١٥٧٢: ، سـنن ابـن ماجـة   ٢٠٣٤:، سنن النَـسائي  ١٠٥٤: ، سنن الترمذي  ٩٧٧: صحيح مسلم  )٢(

، مـسند   ٣٧٦: ١، المـستدرك علـى الـصحيحين        ٣١٦٩ :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     
 .٣٥٥: ٥أحمد بن حنبل
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، الـذي »ّال تشد الرحـال«: املستثنى منه املحذوف يف حديثهو ما * 

 ؟ّاستشهد به ابن تيمية عىل رأيه

ــسفر    ــة ال ــى حرم ــة عل ــن تيمي ــتدلّ اب ــارة اس ــديث للزي ــشد >: بح ال ت
  : أشهرها؛، الذي روي بألفاظ مختلفة)١(<..الرحال

مسجدي هـذا، ومـسجد     : ال تشد الرحال إالّ إلى ثالثة مساجد      >: األول
  .)٢(<الحرام، ومسجد األقصى

  .وهذه رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة
  .من غير حصر )٣(<تشد الرحال إلى ثالثة مساجد>: والثاني

  .وهذه رواية معمر عن الزهري بالسند المذكور
مـسجد الكعبـة، ومـسجدي،    : إنّما يسافر إلى ثالثـة مـساجد     >: والثالث
  .)٤(<ومسجد إيلياء

  .وهذه رواية سلمان األغر، عن أبي هريرة
 

  :أحد األمرينهو المستثنى منه المحذوف في الحديث 
                                                        

 .١٩٩: ٢٧مجموع الفتاوى ) ١(
 .١١٨٩:، صحيح البخاري٣٢٧٤:صحيح مسلم) ٢(
 .٣٢٧٥:صحيح مسلم) ٣(
 .٣٢٧٦: المصدر السابق)٤(



 ٥٠٩................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

  ...شد الرحال إلى مسجد من المساجد إالّ إلى ثالثة مساجد ال تُ:األول
  ... ال تُشد الرحال إلى مكان من األمكنة إالّ إلى ثالثة مساجد:الثاني

كان معنى الحديث ، -الظاهرهو كما  - كان المراد الصورة اُألولى   لو  ف
اجد سوى المـساجد الثالثـة،   النهي عن شد الرحال إلى أي مسجد من المس       

وال يعني عدم جواز شد الرحـال إلـى أي مكـان مـن األمكنـة إذا لـم يكـن                 
المقصود مسجداً، فالحديث يكون غير متعرض لشد الرحال لزيارة األنبيـاء            

 : ألن موضوع الحديث إثباتـاً ونفيـاً هـو         ؛ والصالحين ^ واألئمة الطاهرين 
 فيه، فاالستدالل به علـى تحـريم شـد          المساجد، وأما غير ذلك فليس داخالً     

  .الرحال إلى غير المساجد باطل
 إذ يلـزم منهـا كـون جميـع          ؛وأما الصورة الثانية، فال يمكن األخـذ بهـا        

غيره من األمكنة، أو األسفار محرمة، سواء كان السفر ألجل زيارة المسجد        
  ..وهذا مما ال يلتزم به أحد

ى أي مسجد غير المساجد الثالثة لـيس   ثم إن النهي عن شد الرحال إل      
 وذلـك ألن    ؛إرشاد إلى عدم الجدوى في سفر كهذا      هو  نهياً تحريمياً، وإنّما    

المساجد اُألخرى ال تختلف من حيث الفـضيلة، فالمـساجد الجامعـة كلّهـا              
    ث ترك الصالة في جـامع هـذا البلـد والـسفر      متساوية في الفضيلة، فمن العب

  .أنّهما متماثالنإلى جامع بلد آخر مع 
أن يـسافر  هـو  و: القسم الثـاني >: )ه٥٠٥ (وفي هذا الصدد يقول الغزالي    

     ا لحجويـدخل فـي جملتـه زيـارة قبـور األنبيـاء         ،..جهـاد أو  ألجل العبادة إم 
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عليهم السالم، وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء واألولياء، وكلّ          
تبرك بمشاهدته في حياته يتبالرحال لهذا من ي رك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شد

ال تشد الرحال إالّ >: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (الغرض، وال يمنع من هذا قوله
ألن ؛ <مسجدي هذا، والمسجد الحـرام، والمـسجد األقـصى        : إلى ثالثة مساجد  

  .)١(<بعد هذه المساجد في الفضيلة ذلك في المساجد فإنّها متماثلة
إن النهـي عـن شـد الرحـال إلـى        >: ول الدكتور عبـد الملـك الـسعدي       يقو

 ؛زيادة ثوابأو  ألجل أن فيه إتعاب النفس دون جدوى ]هو [المساجد اُألخرى
 ألن العبـادة فـي المـسجد الحـرام بمائـة      ؛بخالف الثالثة، ألنّها في الثواب سواء  

 فزيـادة  ..ةمسجد النبوي بألف، وفي المـسجد األقـصى بخمـسمائ         الألف، وفي   
  .)٢(<الثواب تُحبب السفر إليها، وهي غير موجودة في بقية المساجد

والدليل على أن السفر لغير هذه المساجد لـيس أمـراً محرمـاً، مـا رواه                 
راكبـاً وماشـياً،     كان رسول اهللا يأتي مـسجد قُبـا       >: أصحاب الصحاح والسنن  

  .)٣(<فيصلّي فيه ركعتين
 ؛د الرحال لغير المساجد الثالثة ليس على التحريم       وهذا يعني أن النهي عن ش     

٤( كان يأتي مسجد قباء راكباً)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (لكون النبي(.  
                                                        

 .٢٤٧: ٢إحياء علوم الدين) ١(
 .٦٠: في المفهوم االسالميالبدعة) ٢(
 .٦٩٤: ، سنن النَسائي١١٩٤: صحيح البخاري، ٣٢٨٠: صحيح مسلم) ٣(

 .٦٩: ٣ البخاري صحيح بشرح الباري فتح )٤(



 ٥١١................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

، ومما يعضد القول بأن شد الرحال لغير المساجد الثالثـة لـيس محرمـاً        
أن سعد بن أبي وقّاص كان يحثّ المسلمين على شد الرحال إلى مسجد هو 

ومن فضائل مسجد قُباء، ما رواه عمر بن شَـبة فـي   >: قُباء، كما قال ابن حجر 
ألن أصـلّي   (:  قـال  ؛ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقّاص       )أخبار المدينة (

لـو  في مسجد قباء ركعتين أحب إلـي مـن أن آتـي بيـت المقـدس مـرتين،                   
  .)١(<)يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد اإلبل

 ؟’ّملسلمون يقصدون السفر إىل املسجد دون زيارة النبيهل كان ا* 

ر المـسلمين إلـى المدينـة المنـورة بـأنّهم      حاول ابن تيمية أن يفسر سـفَ  
، وهـذا  ’كانوا يقصدون السفر إلى المسجد دون زيارة قبر النبي األكرم       

  اإلجمـاع مـن       أمر تكذّبه السيرة المستمر ة بين المـسلمين عبـر القـرون، فـإن
ف والخلف علـى أن النـاس لـم يزالـوا فـي كـلّ عـام إذا قـضوا الحـج               السل

  .، وربما يزورونه قبل الحج’يتوجهون إلى زيارته
هكذا شاهدناه وشـاهده مـن قبلنـا، وحكـاه العلمـاء عـن           >: قال السبكي 

األعــصار القديمــة، وكلُّهــم يقــصدون ذلــك ويعرجــون إليــه وإن لــم يكــن 
دة وينفقـون فيـه األمـوال، ويبـذلون فيـه          طريقهم، ويقطعون فيـه مـسافةً بعيـ       

المهج، معتقدين أن ذلك قربةٌ وطاعةٌ، وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق 
األرض ومغاربها على مر السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيـرهم يـستحيل     

                                                        
 .المصدر السابق) ١(
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أن يكون خطأ، وكلُّهم يفعلون ذلك على وجه التقرب به إلى اهللا عزّ وجـلّ،        
تيسر لو تعويق المقادير مع تأسفه عليه ووده       أو  ر بعجز   نّما يتأخّ ومن تأخّر فإ  

  ..المخطئهو له، ومن ادعى أن هذا الجمع العظيم مجمعون على خطأ، ف
هو وما ربما يقال من أن سفرهم إلى المدينة ألجل قصد عبادة أُخرى و

 مكابرةٌ في الصالة في المسجد، باطلٌ جداً، فإن المنازعة فيما يقصده الناس       
أمــر البديهــة، فمــن عــرف النــاس عــرف أنّهــم يقــصدون بــسفرهم الزيــارة  
يعرجون إلى طريق المدينة، وال يخطر غير الزيارة من القُربات إالّ ببال قليل 
منهم، ولهذا قلَّ القاصدون إلى البيت المقدس مع تيسر إتيانه، وإن كان في          

قصود األعظم في المدينـة الزيـارة،     الصالة فيه من الفضل ما قد عرف، فالم       
 المقصود األعظم في مكّة الحج العمرة، وصاحب هذا السؤال إن أو كما أن

  .)١(<شك في نفسه فليسأل كلّ من توجه إلى المدينة ما قَصَد بذلك
إن سفر بالل في زمن صـدر الـصحابة، ورسـول عمـر بـن       >: أيضاقال  و

لشام إلى المدينة، لم يكن إالّ للزيارة عبد العزيز في زمن صدر التابعين من ا     
 ولـم يكـن الباعـثُ علـى     ، )وسـلّم ] وآله[صلّى اهللا عليه  (والسالم على النبي

السفر ذلك من أمر الدنيا وال من أمر الدين وال مـن قـصد المـسجد وال مـن          
ن عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالرسول قاصـداً مـن الـشام إلـى              إو،  ..غيره

  .)٢(<النبي السالم ثم يرجعالمدينة ليقرئ 

                                                        
 .٢١١:شفاء السقام) ١(

 .١٤٣:  المصدر السابق)٢(
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صـلّى اهللا عليـه     (واعلم أن زيارة قبر رسـول اهللا      >: )ه٦٧٦ (وقال النووي 
 من أهم القربـات وأنجـح المـساعي، فـإذا انـصرف الحجـاج             )وسلّم] وآله[

داً أن يتوجهوا إلى المدينـة  ة استحب لهم استحباباً متأكّ    والمعتمرون من مكّ  
وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد  ،)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (لزيارته

  ..الرحل إليه والصالة فيه
صـلّى اهللا عليـه      (وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعراً لتعظيمه        

  ممتلئ القلب من هيبته كأنّه يـراه، فـإذا وصـل بـاب مـسجده               )وسلّم] وآله[
ريم فيستدبر القبلة ويـستقبل    ثم يأتي القبر الك    )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (

  ..أربع أذرعنحو جدار القبر ويبعد من رأس القبر 
ومن أحسن ما يقول ما حكاه المـاوردي والقاضـي أبـو الطيـب وسـائر             

 كنـت جالـساً عنـد قبـر رسـول اهللا          :  قـال  ؛أصحابنا عن العتبي مستحسنين لـه     
 ، يا رسول اهللا السالم عليك: فقال، فجاء أعرابي)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (

ُولوأهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللاَ واستغفر هلم  {:سمعت اهللا يقول َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َُّ َ َ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َْ ُ ََ َ ََ َُ
ُالرسول  ُ ُلوجدَّ َ َ ًوا اهللاَ توابا رحيامَ ِ َ ً ّ وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك  ،)١(}َ

  :إلى ربي، ثم أنشأ يقول
  قـاع أعظمـه   يا خري من دفنـت بال     

  
        القـاع واألكَـم ٢(فطاب من ِطيبهن(  

  
                                                        

 .٦٤:النساءسورة ) ١(

 . ٨:٢٠١  شرح المهذّبالمجموع) ٢(
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 تيميـة  ابن فيها وقع ورطٍة لبأو هذا ليس>: النابلسي الغني عبد الشيخ قالو
 ذلـك  ِذكـر  تقـدم  كما معصية المقدس بيت إلى الرحال شد جعل فإنه،  وأتباعه

 تعـالى  اهللا إلـى  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى    (بالنبي التوسل عن ورده، ونهى 
 وقـوع  عـدمِ  فـي  األربعـة  األئمـة  من اإلجماع ، وخالف أيضاً األولياء من وبغيره

 لكمال الموجبة الفظيعة التهورات من ذلك غير واحدة، إلى بلفظة الثالث الطالق
 فـي  الـشافعي  الحـصني  الدين تقي الفهامةُ والعمدةُ الشيخ استوفاها التي القطيعة
  .)١(<بكفره وصرح وأتباعه تيمية ابن على الرد في مستقل كتاب

 كـالم  هنا تيمية بنا الدين تقي وللشيخ>: )ه٨٠٦ (العراقي  زين الدين  وقال
 ذلك، بضد بل القرب من ليس هوأنّ للزيارة الرحل شد منع نيتضم عجيب بشع
المؤمنين صدور فشفى )السقام شفاء( في السبكي الدين تقي الشيخ عليه ورد..  

 بـن  الرحيم عبد الدين زين للشيخ معادالً كان هأنّ يحكي والدي نوكا
: قال البلد من دنا افلم، السالم عليه الخليل بلد إلى التوجه في الحنبلي رجب
 طريقـة  على لزيارته الرحل شد عن ليحترز الخليل مسجد في الصالة نويت
 ثم ،السالم عليه ليلالخ قبر زيارةَ نويتُ: فقلتُ: تيمية، قال  ابن الحنابلة شيخ
: قـال  هألنّـ  ؛)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (النبي خالفتَ فقد أنت اأم: له قلتُ

رابـع،   مـسجد  إلى الرحلَ شددتَ مساجد، وقد  ثالثة إلى إالّ الرحال تشد ال
فاتبعتُ أنا اوأم القبـور،   زوروا: قال هألنّ؛  )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى   (النبي
  .تَفـبـِه: قال األنبياء؟ قبور إالّ لأفقا

                                                        
 .٧٤: الحضرة األنسية في الرحلة القدسية )١(



 ٥١٥................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

 الـصالة  بفـضل  المـساجد  اختـصاص  إالّ المراد ليس هأنّ على ويدلّ: قلتُ
 ال: مالمتقـد  سـعيد  أبي حديث في قوله األسفاِر سائر في يِرد لم ذلك وأن ،فيها

 نوكـذا، فبـي    كذا غير الصالة فيه تبتغى مسجد إلى رحاله تشد أن للمطي ينبغي
لمرادا أن ١(<أعلم السفر، واهللا كلّ ال، الصالة فيه تبتغى مسجد إلى الرحال شد(.  

  

 

        الـدعاء عنـد قبـر النبـي ة إلـى أنغيـر مـستجاب، بـل    ’ذهب ابن تيمي 
ال  منهم أن الدعاء مستجاب عند قبـره، و        ومع هذا لم يقل أحد    >:  قال إذ ؛ممنوع

أنّه يستحبهاً إلى قبره، بل نصّوا على نقيض ذلك أن يتحر٢( <ى الدعاء متوج(.  
ن الدعاء مستجاب عند قبور األنبياء والصالحين، قـول         إ :إن قول القائل  >: وقال

       ليس له أصل في كتاب اهللا وال س وال التـابعين    من الـصحابة نّة رسوله، وال قاله أحد
   ـ  من   لهم بإحسان، وال أحدـ  ة المـسلمين المـشهورين باإلمامـة فـي الـدين، كـ            أئم :

مالك، والثوري، واألوزاعي، والليث بن سعد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمـد بـن             
  .)٣(<حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيدة، وال مشايخهم الذين يقتدى بهم

                                                        
 .٥٨: ي شرح التقريبطرح التثريب ف) ١(
 . ١١٧: ٢٧مجموع الفتاوى ) ٢(
 . ٦٤: ٢٧  المصدر السابق)٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥١٦  ١ج/ ّ

  

ّإن الرتكيز عىل عدم استحباب الدعاء عند قرب النبـي*  د بـه يـرا’ ّ

ّترك الدعاء هناك مطلقا، سواء أكان للمكان مزية  ّال، مع أنه سبحانه يأمر أو ً

ْادعوين أستجب لكم﴿: ّبالدعاء يف كل مكان؛ قال سبحانه ُْ َ ْ ِْ َ   فهل يـصح،)١(﴾ُ

ّإن الدعاء جيوز يف كل مكان إال يف قرب النبي: أن يقال ّ ّ  ؟’ّ

ْواختذوا من مقام إبراهي﴿: قال سبحانه*  ِْ َ ِ ُِ ّم مصىلَّ َ ُ فقد أمر سبحانه  ،)٢(﴾َ

ّ كام قال قتادة والسدي، و-× ّأن يصلوا عند مقام إبراهيم املـروي يف هو ُّ

ّ ومـا هـذا إال ،)٣( -  كام قال جماهـد-أن يدعوا عنده أو ، - ّأخبار اإلمامية

ّ، فإذا جاز التربك × الذي بورك بموطئ قدم إبراهيم؛ّألجل التربك باملقام
ّ، فكيف ال جيوز التربك بالقيام والدعاء يف ×يف مقامه) عاءالدأو (بالقيام 

 ؟’األكرم ّمكان دفن فيه النبي

 أفال يكون الدعاء عنده أرجى لإلجابة؟

ُعـىل األذى والبعـد والوحـدة × ّإن صرب هاجر وابنها إسـامعيل* 
ًوالغربة، قد صار سببا جلعـل آثارمهـا ومـواطئ أقـدامهام مناسـك لعبـادة 

مـا «: ُوم القيامة، فهل يستكثر عىل أفضل األنبيـاء الـذي قـالاملؤمنني إىل ي

                                                        
 .٦٠:غافرسورة ) ١(
 .١٢٥:البقرةسورة ) ٢(
 .٤٥٣: ١التبيان في تفسير القرآن) ٣(



 ٥١٧................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

ُأوذي نبي بمثل ما أوذيت ّ، وصربه أمجل الصرب، أن تكون آثاره حمال للتربك »ُ
 بالصالة والدعاء عندها؟

ــاتم *  ــد مرقــد خ ــتجابة الــدعاء عن كيــف يــصح القــول بعــدم اس

 تعـاىل نبيـه مـا أكـرم اهللا«، وقد نقل الدارمي يف سننه يف بـاب ’األنبياء

ّحدثنا أبو النعامن، ثنا سعيد : ؛ قال»بعد موته) ّوسلم] وآله[ّصىل اهللا عليه (

: ُّبن زيد، ثنا عمروبن مالك النكري، ثنا أبو اجلوزاء أوس بن عبد اهللا، قالا

ًقحط أهل املدينة قحطا شديدا فشكوا إىل عائشة ً ّانظروا قرب النبي :  فقالت،ُ

ّ فاجعلوا منه كوا إىل السامء، حتى ال يكـون ،)ّ وسلم]وآله[ّصىل اهللا عليه ( ًُ ّ

ّففعلوا فمطرنا مطـرا، حتـى نبـت العـشب، : بينه وبني السامء سقف، قال ً ُ

ّوسمنت اإلبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق  ؟)١(ّ

  


 
 قال عبيد اهللا بن عبد اهللا :؛ قاالن حبان والطبراني بإسناد صحيح    روى اب ) ١(

صـلّى اهللا عليـه    (ورأيته يـصلّي عنـد قبـر رسـول اهللا    :  قال؛بن عتبة، رأيت أُسامة  
  .. إنّي أُحبه: تصلّي عند قبره؟ قال:  فخرج مروان بن الحكم، فقال)وسلّم] وآله[

                                                        
 .٥٦: ١سنن الدارمي ) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥١٨  ١ج/ ّ

إنّـك  : سـامة فقـال لمـروان   فانـصرف أُ .. فقال لـه قـوالً قبيحـاً، ثـم أدبـر         
إن اهللا : يقـول ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (آذيتني، وإنّي سمعت رسول اهللا    

  .)١(يبغض الفاحش المتفحش، وإنّك فاحش متفحش
، عن داود -ووافقه الذهبي وصححه-أخرج الحاكم في مستدركه   ) ٢(

هه علـى القبـر،      يوماً فوجد رجالً واضعاً وج     أقبل مروان : قال ؛بن أبي صالح  ا
  أتدري ما تصنع؟: فأخذ برقبته، فقال

جئـت رسـول   : فقال، أبو أيوب األنصاري  هو  نعم، فأقبل عليه فإذا     : قال
: يقول) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (سمعت رسول اهللا  .. ولم آت الحجر   اهللا

  .)٢(ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله
ــشة،   ) ٣( روى الحــاكم والبيهقــي عــن أُم علقمــة أن امــرأة دخلــت بيــت عائ

   فسجدت فلم ترفع رأسها حتّى ماتت      ،وهي صحيحة  ’فصلّت عند بيت النبي .. 
إن فـي هـذه لعبـرة لـي فـي عبـد             .. الحمـد هللا الـذي يحيـي ويميـت        : فقالت عائشة 

  .)٣( قد ماتالرحمن بن أبي بكر رقد في مقيل له قاله، فذهبوا يوقظونه فوجدوه

 
ّ أتباع املـذاهب األربعـة أن ينـسب ابـن تيميـة آراءه إىل رىضهل ي* 

                                                        
، تـأريخ  ١٦٦: ١، المعجـم الكبيـر للطبرانـي    ٥٠٦: ١٢صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان      )١(

 .٢٤٨: ٢٧ق دمش
 .٥١٥: ٤المستدرك على الصحيحين ) ٢(
 .٢٥٦: ٧، شعب اإليمان٤٧٥: ٤  المصدر السابق)٣(



 ٥١٩................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

ّسلفهم، وقد اطلعوا غري مرة عىل خمالفاته الرصحية لنهج هؤالء؛ كرأيـه يف  ّ

 ؟’ّمسألة الدعاء عند قرب النبي

  

 
 : ومـنهم  ؛أما الدعاء عند القبر فقد ذكـره خلـق        > ):ه٨٢٩ (قال الحصني 

وقد نصّ على أنّه يقف عند القبر، ويقف كما يقف الحاج عند ، اإلمام مالك
البيت للوداع ويدعو، وفيه المبالغة في طول الوقوف والدعاء، وقد ذكره ابن 

المو  از في المو   إتيـان قبـر النبـي وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (ازية، فأفاد ذلك أن [
 والوقوف عنده والدعاء عنده من اُألمور المعلومـة عنـد مالـك، وأن              )وسلّم

كـان األمـر علـى خـالف ذلـك        لـو   عمل الناس على ذلك قبله وفي زمنـه، و        
  ..يقر عليهأو ألنكره، فضالً عن أن يفتي به، 

صـلّى اهللا عليـه    (إذا سـلّم علـى النبـي      : وقال مالك في رواية ابن وهـب      
ويـسلّم،   يقف ووجهه إلى القبر، ال إلى القبلة، ويـدعو ،  ودعا )وسلّم] وآله[

  ..وال يمس القبر بيده
  وإذا قـدم مدينـة رسـول اهللا   :وقال أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الـسامري       

 له أن يغتسل لدخولـه، ثـم يـأتي مـسجد        يستحب )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (
إلـى   ،.. ويقدم رجله اليمنى في الدخول)موسلّ] وآله[صلّى اهللا عليه  (رسول اهللا 
اللهـم إنّـك قلـت فـي       : ثم ذكر كيفية الـسالم والـدعاء وأطـال، ومنـه          : أن يقول 

  .وإذا أراد الخروج عاد إلى القبر فودع: وذكر دعاء طويالً، ثم قال ،..كتابك



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٢٠  ١ج/ ّ

  في زيـارة قبـر النبـي   فصلٌ>: وقال أبو زكريا النووي في مناسكه وغيره    
فإذا صلّى تحية المسجد أتى القبر، فاستقبله  ،..)وسلّم] وآله[ عليه   صلّى اهللا (

أربعة أذرع من جدار القبر، وسلّم مقتصداً ال يرفـع        نحو  واستدبر القبلة على    
  .)١(<ويجتهد في إكثار الدعاء، ويغتنم هذا الموقف الشريف ،..صوته

 
ّر أئمة أهل الـسنة إنكار فتاوى كباعىل ّسبب جرأة ابن تيمية هو ما *  ُ

 ّبشأن الدعاء عند القرب املكرم؟

  

 

د الخــضوع للــشيء، فـال يعــد نفــس التوجــه إلــى   العبـادة ليــست مجــر نإ
األجسام والجمادات عبادة، بل هي عبارة عن الخضوع إلى الشيء، باعتبـار أنّـه           

القبـر  أو يده مصير الخاضع في عاجله وآجله، وأما مـس المنبـر      بأو  رب،  أو  إله  
وتقبيلهما لغاية التكريم والتعظيم لنبي التوحيد، فال يوصف بالعبادة وال يتجـاوز        
التبرك به في المقام عن تبرك يعقوب بقميص ابنـه يوسـف، ولـم يخطـر بخلـد       

دع الجديدة، أنّها عبادة أحد من المسلمين إلى اليوم الذي جاء فيه ابن تيمية بالب       
                                                        

)١ (ه وتمر٢٠١: ددفع شبه من تشب. 



 ٥٢١................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

  .لنفس تلك األشياءأو لصاحب القميص والمنبر والقبر 
صـلّى اهللا عليـه    (اتّفق األئمة على أنّه ال يمس قبر النبي       >: قال ابن تيمية  

 وال يقبل، وهذا كلّه محافظة على التوحيـد، فـإن مـن أُصـول            )وسلّم] وآله[
  .)١(<الشرك باهللا اتّخاذ القبور مساجد

 
ّهل يعد تقبيل آثار النبي*   ّعبادة لكي يصح وصفها بالرشك؟’ّ

    منبر النبي ك ، ’أفتى إمام الحنابلة أحمد بن حنبل بجواز مسوالتبر
سألته عن الرجل يمس >: قال ولده عبد اهللا بن أحمدكما  ؛وتقبيله، به وبقبره 

 ه ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (منبر النبيك بمسله، ويفعل بالقبر    ويتبرقَبوي ،
  مثل ذلك، يريد بذلك التقرب إلى اهللا عزّ وجلّ؟ 

  .)٢(<ال بأس بذلك: فقال
 رأيت أبي يأخـذ شـعرة مـن شـعر النبـي     >: اهللا بن أحمد أيضاً   وقال عبد 

ي رأيتـه  فيضعها على فيـِه يقبلهـا، وأحـسب أنّـ    ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (
  .)٣(<في الماء ويشربه، يستشفي بهيضعها على عينه، ويغمسها 

أين المتنطِّع المنكـر علـى أحمـد، وقـد      >:قال الذهبي بشأن رأي أحمد 
انة منبر النبيمن يلمس رعبد اهللا سأل أباه عم وآله[صلّى اهللا عليه  (ثبت أن [

                                                        
 .٣١: ١، الرد على األخنائي ٣١: ، الجواب الباهر لزوار المقابر٢٣٣: ٢٧مجموع الفتاوى ) ١(
 .٤٩٢: ٢العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
 .٢١٢: ١١لنبالء سير أعالم ا) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٢٢  ١ج/ ّ

  ..ال أرى بذلك بأساً: ويمس الحجرة النبوية، فقال) وسلّم
  .)١(<لخوارج ومن البدعأعاذنا اهللا وإياكم من رأي ا

فـتح  (فـي  ) ه١٠٤١(وقال العالّمة أحمد بن محمـد المقـري المـالكي       
أخبر الحافظ أبو >:  أنّه قال)ه٨٢٦( العراقي  ابن الدين نقالً عن ولي)المتعال

 رأيت في كالم أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خطّ: سعيد بن العال، قال
  اإلمام أحمد سئل عـن تقبيـل قبـر النبـي     أن: وغيره من الحفّاظ  ،  )٢(ابن ناصر 

فأرينـاه  : ال بأس بـذلك، قـال     : وتقبيل منبره؟ فقال  ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (
ـب مـن ذلـك، ويقـول      التقية فـصار يتعجعجبـت مـن أحمـد عنـدي     :  ابن تيمي

 عجب في ذلـك وقـد روينـا عـن      وأي: معنى كالمه، وقال  أو  جليل، هذا كالمه    
  .)٣( <أنّه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله بهاإلمام أحمد 

 
  ؟^إذا كان هذا تعظيمه ألهل العلم، فام بالك بآثار األنبياء *

كنت مع أبي عبد اهللا أحمد بـن حنبـل فـي    >: روى محمد بن البزار قال   
جنازة فأخذ بيدي وقمنا ناحية، فلما فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن جاء         

                                                        
 .المصدر السابق) ١(
كان حافظـاً متقنـاً ثقـة ال    >: قال ابن الجوزي  ،  )ه٥٥٠(محمد بن ناصر أبوالفضل البغدادي       )٢(

  .<مغمز فيه
 .١٦٣: ١٠  في تأريخ الملوك واُألممالمنتظم 
 .٤٥٥:مناقب أحمد )٣(



 ٥٢٣................... رسول اهللازيارة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

اللهم إنّـك قلـت   : ى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر، فقال    إل
َفأما إن كان من املقربني{ :في كتابك الحق َّ َّ َ ُْْ َ َروح ورحيان وجنَّة نَف* ِ ُ ٌَ َ َ ٌ ْْ َ ْوأما إن * ٌعيمَ ّ َ َ

ِكان من أصحاب اليمني َ ْ ِْ َ ِ ِفـسالم لـك مـن أصـحاب اليمـني* َ َ ْ ْْ َِ َ ِ َ ٌ َ َوأمـا إن كـان مـن * َ َِ َ ْ ّ َ

َاملكذبني الضالني ّ َِّ ُِّْ َفنُزل من محيم* َ ُْ ِ ٌ َوتصلية جحيم* َ َ ْ َُ ِ هم اللّ. إلى آخر السورة، )١(}َ
ب بـك، ولقـد كـان يـؤمن بـك           وأنا أشـهد أن هـذا فـالن بـن فـالن مـا كـذّ               

  .)٢( <اللهم فاقبل شهادتنا له، ودعا له وانصرف، عليه السالم وبرسولك
أولـى  ’ دواعي، فـالنبي األعظـم    فإذا جاز مس قبر المسلم لداع من الـ        

 قد يؤدي إلى الشرك، تـصور خـاطئ، فالمـسلمون    هبذلك، وتصور أن مس قبر   
كون بقبر النبيذكر عن أحد منهم أنّه أشرك، ’ كانوا يتبرعبر القرون، ولم ي

  : منها؛ الكثيرة الدالة على جواز ذلكاألخبار جاءترمي بالغلو، بل أو 
)١ ( وسـيدة نـساء   ’ ـ بنت رسـول اهللا  ÷مة الزهراءفاطالسيدة أن ،

العالمين ـ حضرت عند قبر أبيها وأخـذت قبـضة مـن تـراب القبـر وراحـت        
  :تشمها وتبكي وتقول

  مـاذا علـى مــن شـم تربـة أمحــد    
  

  )٣(أالّ يشم مـدى الزمـان غواليـاً         
ــول اهللا   ) ٢(   ــؤذّن رس ــالالً ـ م ــاة     ’أن ب ــد وف ــشام بع ــي ال ــام ف  ـ أق

                                                        
 .٩٤ـ ٨٨:الواقعةسورة ) ١(

 .٢٩٣: ١طبقات الحنابلة ) ٢(
ــاد ) ٣( ــساريإرش ــة ٣٥٢: ٣ال ــب اللّدني ــا  ، ٤٠٠: ٣، المواه ــاء الوف ــب  ، ١٠٤:وف ــاف بح اإلتح

 .، وغيرها٦٣: ، مشارق األنوار للحمزاوي٩٠: األشراف
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فر ،’النبييقولهو  في عهد عمر بن الخطاب، و’أى في منامه النبي :
فانتبه حزينـاً وجـالً   ، <ما هذه الجفوة يا بالل؟ أما آن لك أن تزورني يا بالل >

        فجعـل يبكـي   ،’خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينـة، فـأتى قبـر النبـي 
  .)١(عنده ويمرغ وجهه عليه

  .)٢(’قبر النبي بن عمر يضع يده اليمنى على عبد اهللاكان )٣(
وقد مر حديث أبي أيوب األنصاري الذي رواه أحمد والحاكم عـن داود   

: أقبل مروان يوماً فوجد رجالً واضعاً وجهه على القبر، فقال:  قال،بن أبي صالحا
نعم جئت رسول : أبو أيوب، فقالهو نعم، فأقبل عليه فإذا : أتدري ما تصنع؟ قال

ال >: يقـول ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (اهللاولم آت الحجر، سمعت رسول    اهللا
  .)٣(<تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله

 
كيف يدعي ابن تيمية اتّفاق أئمة أهل السنّة علـى حرمـة مـس قبـر                * 

ــار  ’النبــي ــه، مــضافاً إلــى األخب ــن حنبــل إمــام مذهب ، ويتجاهــل رأي اب
  الدالّة على جواز ذلك؟الصحيحة 

                                                        
 .٢٠٨: ١  في معرفة الصحابة، أُسد الغابة٢٦٥: ٥دمشق مدينة مختصر تأريخ ) ١(
 .١٠٤: ٤وفاء الوفا ) ٢(
 دمـشق   مدينـة ، تـأريخ ٥٦٠: ٤صحيحين ، المستدرك على ال  ٤٢٢: ٥مسند أحمد بن حنبل   ) ٣(

٢٤٩: ٥٧. 



 

  

 

ولهـذا لمـا ذكـر العلمـاء        ،  ..>: )التوسل والوسـيلة  (قال ابن تيمية في     
الدعاء في االستسقاء وغيره ذكـروا الـصالة عليـه ولـم يـذكروا فيمـا شـرع                  

د من العلماء دعاء غير للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أح
  .)١(<اهللا، واالستعانة المطلقة بغيره في حال من األحوال

وأما الزيارة البدعيـة فهـي التـي يقـصد بهـا أن يطلـب مـن الميـت                   >: وقال
 القاصد يقصد الدعاء عند قبره لظنأو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو  الحوائج،  

 لوجوه كلّها مبتدعة لم يشرعها النبيأن ذلك أجوب للدعاء، فالزيارة على هذه ا
صلّى اهللا عليه  (ال عند قبر النبي، وال فعلها الصحابة، )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (
  .)٢(<وال عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك) وسلّم] وآله[

 

 مـن   كبيـراً زاًحي’ ل برسول اهللا   التوس حرمةأدلّة  لة بيان   أ مس أخذت
                                                        

 .١٥٠:التوسل والوسيلة) ١(
 .٢٤: المصدر السابق)٢(
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  :  في النقاط التالية آرائهيمكن تلخيصو وأتباعه؛فات ابن تيمية لّؤم
  .’حرمة التوسل بذات رسول اهللا: األولى
  .ومنزلته عند اهللا تعالى، ’ل بمقام رسول اهللاحرمة التوس: الثانية

ــة ــل بحــق رســول اهللا : الثالث ــة التوس ــن ســب ، ’حرم م ــن وحــق قه م
  .^األنبياء

  .’حرمة االستعانة برسول اهللا: الرابعة
  .’حرمة االستعاذة برسول اهللا: الخامسة
ب،  كطلب التقر؛’ل برسول اهللا التوسأشكالحرمة جميع : السادسة

  .’إليهوالتوبة، والمفزع 

 
ة ومن سار على نه      يحرم ابن تيمي     ل بـذات النبـيويـصفونه   ’جه التوس 

  :منها؛  السنّة تدلّ على الجوازأهلبالشرك، ولكن الروايات الصحيحة في كتب 
صـلّى اهللا    (إن رجالً ضريراً أتى إلى النبي      :روى عثمان بن حنيف، قال    

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (ادع اهللا أن يعافيني، فقـال     :  فقال )وسلّم] وآله[عليه  
  ..<خيرهو ن شئت دعوتُ، وإن شئتَ صبرتَ وإ>: )وسلّم

 أن يتوضّـأ فيحـسن   )وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه      (فادعه، فـأمره  : قال
اللهم إنّي أسألك وأتوجه إليك >: وضوءه ويصلّي ركعتين ويدعوبهذا الدعاء

 يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربـي فـي حـاجتي لتُقـضى،      ،بنبيك نبي الرحمة  
  .<ه فياللهم شفّع



 ٥٢٧...............ّ من التوسل برسول اهللاّتيميةموقف ابن / الفصل الثالث

تفرقنا وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا كأن         فواهللا ما : قال ابن حنيف  
لم يكن به ضُر.  

  : منهم؛ذكر هذا الحديث كثير من الحفّاظ والمحدثينوقد 
أحمد بـن حنبـل   و، )١(<هذا حديث صحيح>:  في سننه قال ؛ إذ ابن ماجة 

هـذا حـديث حـسن      >: ننه في س  ، إذ قال  ، والترمذي )٢(ثالثة طرق  ب في مسنده 
وابن خزيمة فـي   ،)٤( )عمل اليوم والليلة(، والنَسائي في    )٣(<صحيح غريب 

: قال بعد ذكر الحديث  و،  )٦(، والحاكم النيسابوري في مستدركه    )٥(صحيحه  
، والـسيوطي فـي     <جـاه ولـم يخر    شـرط الـشيخين    ىهذا حديث صحيح عل   >

  ..عن الترمذي والحاكم )٧(الجامع الصغير
، ذكر هذا الحـديث مـع أسـانيد صـحيحة البخـاري       >: قال زيني دحالن  

: ، وقـال الرفـاعي  <والسيوطي في جامعه، والحاكم في مستدركه،  وابن ماجة 
وجـه ارتـداد     وقد ثبت بال شـك     ،ال شك أن هذا الحديث صحيح ومشهور      >

، وحتّى أن ابـن    <]وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    [بصر األعمى بدعاء رسول اهللا    
                                                        

 .٤٤١: ١سنن ابن ماجة ) ١(
 .١٣٨: ٤مسند أحمد) ٢(
 .٣٥٨٩: سنن الترمذي) ٣(
 .٤٢٩:عمل اليوم والليلة) ٤(
 . ٢٢٢٥: ٢صحيح ابن خزيمة) ٥(
 .٣١٣: ١المستدرك على الصحيحين) ٦(
 .٥٩: الصغيرالجامع) ٧(
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أن المقـصود مـن أبـي جعفـر     >: قـال إذ   ؛ا الحديث بالصحة  تيمية وصف هذ  
  .)١(<ثقةهو أبو جعفر الخطمي، وهو الموجود في الحديث 

ومما تقدم يتّضح أن سند الحديث ال غبار عليه، وأن محاولة تـضعيف          
  .الحديث، تُعد محاولة بائسة، مبعثها العناد والتعصّب

 األعمـى إلـى     ’ النبـي  شـاد إر نإ داللـة الحـديث فـ      إلـى  بالنسبة   أما
ـا      التوسـل فـي       ه ل به في دعائه الذي علّمه إيأمـر واضـح، وهـذا يظهـر بالتأم
: ـ  متعلّق بـ <بنبيك>: ، فإن قوله  <اللّهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك     >: عبارة

 نفـس  :، فالمسؤول به ومـا يتوجـه بـه إلـى اهللا هـو      <أتوجه إليك >، و <أسألك>
اللهـم إنّـي أسـألك      : وإالّ كـان عليـه أن يقـول       ،  ال دعاؤه   ’النبي األطهر 

  ..وأتوجه إليك بدعاء نبيك
إن من تمسك برأي مسبق، لما رأى أنّه صريح في خالف ما رامـه،    نعم  

                                                        
  .١٥٨:لل إلى حقيقة التوسالتوصّ )١(

، ٦/٢٠٩:ن الحديث قد رواه البخاري فـي التـأريخ الكبيـر   إ: قال الدكتور محمود السيد صبيح   
، والطبرانـي فـي المعجـم     ٢/٢٢٥:، وابن خزيمـة   ١٦٩،  ٦/١٦٨:، والنَسائي ٢/٥٦٩:والترمذي

، وابـن  ١/١٤٧: وعبد بن حميـد ،٣٢١، ١/٣٢٠:، والدعاء ١/٣٠٦:، والصغير ٣١،  ٩/٣٠:الكبير
، ٥٥، ٥٤، ١/٥٣: ، وابن عساكر في األربعـون حـديثاً     ٢٥٨،  ٢/٢٥٧:قانع في معجم الصحابة   

  . ٦/٢٤:وتأريخ دمشق
الترمذي، وابن ماجـة، وابـن   :  منهم ؛قد صحح الحديث جمع من علماء الحديث      >:  أيضاً وقال

نـووي فـي األذكـار، والحـافظ      وأقر تصحيحه ال..خزيمة، والطبراني، والحاكم، والبيهقي 
المنذري، والذهبي، وابن حجـر فـي أمـالي األذكـار، والـسيوطي، والمنـاوي، وابـن أبـي             

  . <زرعة، وابن حبان، وابن عساكر حاتم، وأبو
ة في حق٣٣٣:^وأهل بيته  رسول اهللاأخطاء ابن تيمي. 
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إن األعمى إنّمـا توسـل بـدعاء      : وقال،  <دعاء>أخذ يؤول الكالم، فقدر لفظ      
وهذا من البطالن بوضوح’النبي ،.  

ــو ــنضحيتّ ــارة  م ــي>: عب ــد نب ــةمحم ــس  < الرحم ــه نف ــسؤول ب  أن الم
فقرة     ’النبي ـ           >:  ال دعاؤه، كما أنـد إنّـي أتوجـه بـك إلـى ربييا محم> ،

؛د ذلك تؤي            ومنزلتـه   ’ فاألعمى بحكم هـذا الـدعاء اتّخـذ قداسـة النبـي 
  .ونفسه الطيبة وسيلة الستجابة دعائه

ل شـفاعته   يعي وتقب  شف ’اجعل النبي : هو< وشفّعه في > عبارة معنىو
هـو   بشخـصه ونفـسه الكريمـة،        ’في حقّي، وبذلك يتّضح أن رسول اهللا      

أصالً، وكلّ ’ محور الدعاء كلّه، وليس فيه أي دليل على التوسل بدعائه
           ـل بـدعاء النبـيذلك الرجل الضرير قـد توس ال بشخـصه  ’من يزعم أن 

  .وشخصيته، فإنّما تغافل عن نصوص الرواية وتجاهلها
بما أن الرواية صريحة في رد مذهب ابن تيمية ومن تبعه، حـاولوا أن             و

  : منها؛يشكّكوا في داللة الحديث بشكوك واهية
أن التوسل كان في حضور النبي ال في غيابه، مع أن محطّ البحث  :أوالً

  .’التوسل به في غياب النبيهو 

 
 ل الحديث نصّ على أنالضرير باتوسويشهد على  في غيابه، ’لنبي

فواهللا ما تفرقنا وطال بنا الحديث،    >:  يقول ابن حنيف   إذ ؛ذيل الحديث ذلك  
حتّى دخل علينا كأن لم يكن به ضر>..  
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، حاك عن أن األعمى قد ذهب إلى التوضّـؤ     <قد دخل علينا  >: فإن قوله 
  وعمل بما أمر به النب، ’والصالة في مكان بعيد عن محضر النبيي’ ،

  .ثم جاء إليه وقد ذهب ضره
 وإن لـم يكـن فـي        ’أن التوسـل كـان فـي حيـاة النبـي           قـالوا    :ثانياً

بعد رحيله إلى اهللا سبحانه، وال ’  في التوسل بالنبينزاعمحضره، ولكن ال
  .يمكن االستدالل بهذه الرواية على جوازه

 
هم الـصحابي الجليـل عثمـان        كيف وقد ف   ..ن اإلشكال نابع عن قلّة التتبع     أ

بن حنيف عدم الفرق بين حياته ورحيله، فقـد روى الطبرانـي عـن عثمـان بـن                   ا
حنيف أن رجالً كان يختلف على عثمان بن عفان في حاجته، وكان عثمـان ال                

فـشكا ذلـك إليـه، فقـال لـه        ،  يلتفت إليه وال ينظر في حاجته، فلقي ابـن حنيـف          
اللهم :  وقل، ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين   ثم ،ائت الميضأة : عثمان بن حنيف  

  نبـي )وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (ه إليـك بنبيـك محمـد      إنّي أسألك وأتوجـ   
  ..الرحمة، يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي

 فـصنع مـا قـال       ،وتذكر حاجتك ورح حتّى أروح معك، فانطلق الرجل       
اب حتّى أخذ بيده فأدخله علـى       فجاءه البو  ،نله، ثم أتى باب عثمان بن عفا      

 فـذكر حاجتـه     ،حاجتـك : عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة، فقـال        
ما كانـت   :ما ذكرت حاجتك حتّى كان الساعة، وقال : وقضاها له، ثم قال له    

فاذكرهـا، ثـم إن الرجـل خـرج مـن عنـده فلقـي عثمـان بـن                    لك من حاجة  
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 خيراً، ما كان ينظر فـي حـاجتي وال يلتفـت إلـي       جزاك اهللا :  فقال له  ،حنيف
واهللا ما كلّمتُه فيك، ولكنّي شـهدت  : حتّى كلّمتَه في، فقال عثمان بن حنيف 

 ، وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (رسول اهللا 
١(إلى آخر الحديث  ،..)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (فقال له النبي(.  

 عنونه في باب     الحديث والناظر إلى كتب الحديث يقف على أن من نقل        
، وكلّ  )٢( ذكروه في باب صالة الحاجة     إذ ؛ظاهر على استمرار العمل بالحديث    

  .ذلك يدلّ على أن المحدثين فهموا بأنّه ضابطة عامة تعم جميع األزمان
اً بعـد  وليـ و أومن عجائب القول أنّهـم يركّـزون علـى أن مـن دعـا نبيـاً         

 ألن الدعاء مخّ العبادة، ؛، فقد أشرك<يا محمد اشفع لي >: رحيلهم وقال مثالً  
  هـؤالء ودعاء الميـت ـ علـى رأيهـم ـ مـن صـميم العبـادة، وقـد عـزب عـن           

 ألنّـه  ؛ه يكون المتوسل في زمان عثمـان مـشركاً      وكين أن على ما ذكر    االمس
  ..مرتحل عن الدنيا ’هويا محمد، و: قال

وجود المغالطة في معنـى الحـديث، فـإن المـراد مـن      : ف إلى ذلك أض
 دعاء اهللا سبحانه، ال دعاء كلّ شخص شخـصاً،  :الدعاء مخّ العبادة، أي  : قوله

ل اسمه في قائمة التوحيدوإالّ لم يبق على أديم األرض من يسج.  

  

ّماذا يصنع ابن تيمية وأتباعه بالروايات الصحيحة عندهم الدال*  ة عىل ّ

                                                        
 . ٣٠: ٩المعجم الكبير للطبراني ) ١(
 .١١٢: ، العهود المحمدية٥٢١: ٦كنز العمال : راجع ذلك في) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٣٢  ١ج/ ّ

ّجواز التوسل بذات النبي  ؟’ّ

 الدليل عىل تقديره فيه؟هو وما ، أين لفظ الدعاء يف احلديث* 

  

 

): سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطـوا  : ( قال البخاري في باب    )١(
بـاس بـن عبـد المطلـب        إن عمر بن الخطاب كان إذا قُحطُـوا استـسقى بالع          >

وإنّـا نتوسـل إليـك بعـم نبينـا        ،  اللّهم إنّا كنّا نتوسل إليك بنبينـا فتـسقينا        : فقال
  .)١(<فاسقنا، فيسقون

  إن     الـداعي هـو   كـان نفـسه   <عمر بن الخطاب >الحديث يدلّ على أن ،
 وبذاته وكرامتـه وقداسـته ال   ’ه وجماعته كانوا يتوسلون بنفس النبي   نّأو

وعلى ذلك فتقدير ،  اس ال بدعائه   بشخـص العبـّ  اإنّهم توسلـو ، و ’بدعائه
 تفـسيره لهـذا   فيد ذلك أن ابن حجر قال  ال دليل عليه، ويؤي  <بدعائه>كلمة  

 جاء إلى قبر النبي    -أحد الصحابة    -إن بالل بن الحارث المزني      >: الحديث
تـك فـإنّهم قـد    يا رسـول اهللا استـسق ُألم      : فقال) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (

  .)٢(< ..ائت عمـر>: هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له
 ؛روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد>:  قال؛روى ابن عساكر) ٢(

                                                        
 .١٠١٠: صحيح البخاري) ١(
 .٤٩٦: ٢ البخاري صحيح بشرح الباري فتح )٢(



 ٥٣٣...............ّ من التوسل برسول اهللاّتيميةموقف ابن / الفصل الثالث

خطب عمر بن الخطاب أُم كلثوم بنت أبي بكـر إلـى عائـشة فأطمعتـه،           : قال
ي عمـر   تزوجينـ : أين المذهب بها عنك؟ فلما ذهبت قالـت الجاريـة         : وقالت

وقد عرفت غيرته وخشونة عيشه، واهللا لئن فعلت ألخرجن إلـى قبـر رسـول         
وألصيحن به، إنّمـا أُريـد فتـى مـن قـريش       ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا

  .)١(<يصب علي الدنيا صباً
غافل عن نكتة فإنّه ثم إن من يؤول التوسل بالذات إلى التوسل بالدعاء 

 لـو ن استجابة الدعاء ألجل قداسة نفـس الـداعي ونزاهتـه وع           أ : وهي ؛مهمة
مقامه ومنزلته عند اهللا، وإالّ فالدعاء الصادر من نفس غير زكية ال يصعد وال   

كان للدعاء اعتبار فألجل أنّه صادر عـن روح قدسـية ونفـس         لو  يستجاب، ف 
  .كريمة، فيرجع التوسل بالدعاء إلى التوسل بالذات

 
ّستطيع أنصار ابن تيمية أن يكفروا عمر بن اخلطاب والصحابة هل ي*  ّ

ّالذين توسلوا بنفس النبي  ؟’ّ
  


 

صـحة  تـدلّ علـى       السنّة في كتبهم نـصوصاً صـحيحة       أهل أعاظمذكر  
                                                        

 .١٨٠٧: ٤، اإلستيعاب في معرفة األصحاب ٩٦: ٢٥تأريخ دمشق ) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٣٤  ١ج/ ّ

  : منها؛مجال في هذا ال^ مذهب أهل البيتأتباعمعتقد 
: قال’ روى عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهللا) ١(

 السائلين عليك، اللهم إنّي أسألك بحق  : فقال؛ من خرج من بيته إلى الصالة     >
فإنّي لم أخرج أشراً وال بطراً وال رياًء وال سمعة، ،  ممشاي هذاوأسألك بحق

ك أن تعيذني مـن النـار وأن        وخرجت اتّقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسأل     
تغفر لي ذنوبي، إنّه ال يغفر الذنوب إالّ أنت، أقبل اهللا عليه بوجهـه واسـتغفر           

  .)١(<له سبعون ملك
لمـا  >:  أنّه قال ’روى الطبراني عن عمر بن الخطاب عن رسول اهللا        ) ٢(

أسـألك بحـق محمـد    : أذنب آدم الذنب الذي أذنبه، رفع رأسه إلى السماء فقال        
تبـارك اسـمك، لمـا خُلقْـتُ     : ومن محمد؟ فقال  : فأوحى اهللا إليه  ،  فرت لي إالّ غ 

ال إلـه إالّ اهللا ومحمـد رسـول اهللا،          : رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيـه مكتـوب        
إنّه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مـع اسـمك، فـأوحى            : فقلت

  .)٢(<خلقتكما يتك، ولوال محمد لَ إنّه آخر النبيين من ذر:إليه

 
ّملاذا منع ابن تيمية التوسل بمقام رسول اهللا*  ، ومل  ومنزلته عنـده’ّ

ّيأخذ بالروايات الصحيحة يف كتب أهل السنة؛ الدالة عىل جواز ذلك؟ ّ ُ 

                                                        
 .٢٩: ٧  البن أبي شيبة، المصنّف٢١: ٣، مسند أحمد بن حنبل٢٥٦: ١سنن ابن ماجة ) ١(
، إمتـاع  ٨٢: ٢، المعجـم الـصغير   ٣١: ٦، المعجـم األوسـط    ٦١٥: ٢حين  المستدرك على الـصحي   ) ٢(

 .٣٥٥: ١، السيرة الحلبية ١٧٤: ١، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١٨٨: ٣سماع للمقريزى األ
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 فجلـس عنـد     ’عليهـا رسـول اهللا    لما ماتت فاطمة بنت أسد، دخـل        
 أُسـامة بـن زيـد وأبـا أيـوب           ×، ثـم دعـا    ..رحمك اهللا يا أُمي   : رأسها فقال 

األنصاري وعمر بن الخطاب وغالماً أسـود يحفـرون، فحفـروا قبرهـا، فلمـا             
 ’  بيده وأخرج تُرابـه بيـده، فلمـا فـرغ    ’بلغوا اللحد حفره رسول اهللا   

حـي ال يمـوت،   هـو   يحيـي ويميـت و    اهللا الذي >: دخل فاضطجع فيه ثم قال    
اغْفر ُألمي فاطمة بنت أسد ولقِّنْها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيـك             

  .)١(<واألنبياء الذين من قبلي

 
ّبحرمـة التوسـل بحـق النبـي ّبامذا يمكن تفسري فتـوى ابـن تيميـة *  ّّ

حاح عـىل خبـار الـصداللة األوضوح واألنبياء السابقني، مع ’ كرماأل

 ؟ نفسه’ّالنبي صدور ذلك من

  

 
قال الطبري في تأريخه في ذكر حرب المسلمين مع أهـل اليمامـة مـن           

                                                        
، المعجــم ١٢١: ٣، حليــة األوليـاء وطبقــات األصــفياء  ٣٥٢: ٢٤المعجـم الكبيــر للطبرانــي  ) ١(

 .٦٨ : ١األوسط 
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  .)١(<يا محمداه كان شعارهم يومئذ>: أتباع مسيلمة الكذّاب
       ت هي فـي     وليس ،’وليس لهذا الشعار من معنى إالّ االستعانة بالنبي

     النبـي العلـل واألسـباب     مـن الواضـح     ، و ’الحقيقة إالّ االستعانة برب أن
تـه   بحـول اهللا وقو    تـه إنّمـا هـي      وقو أفعال العبـد  تنتهي إلى اهللا سبحانه، فكلّ      

  .سبحانه
جـاج  ال الحوروى الطبري في تأريخه وابن األثيـر فـي الكامـل أن عمـ     

 أهــل الذمــة قــد أســلموا ولحقــوا إن الخــراج قــد انكــسر وإن>: كتبــوا إليــه
إن من كان له أصل في قرية فليخرج إليهـا، فخـرج       : إليهم باألمصار، فكتب 

وجعلـوا ال  ، يا محمـداه يـا محمـداه   :الناس فعسكروا فجعلوا يبكون وينادون 
  .)٢(<يدرون أين يذهبون

في حرب المسلمين ) ه١٣٧(وروى ابن األثير في الكامل في حوادث سنة 
فلمــا التقـوا قــدم ســنباذ الـسبايا مــن النــساء   >:  قــال؛س بقيــادة سـنباذ مـع المجــو 

المسلمات على الجمال، فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامـل ونـادين      
وامحمداه ذهب اإلسالم، ووقعت الريح فـي أثـوابهن، فنفـرت اإلبـل وعـادت                

سلمون على عسكر سنباذ، فتفرق العسكر وكان ذلك سبب الهزيمـة، وتبـع المـ             
  .)٣(<اإلبل ووضعوا السيوف في المجوس ومن معهم

                                                        
 .٣٥٧: ٦، البداية والنهاية البن كثير ٥١٣: ٢لطبري ل والملوك اُألمم تأريخ) ١(
 .٢٠٠: ٤، الكامل في التأريخ ١٨٢: ٥لطبري ل  اُألمم والملوكتأريخ )٢(
 . ٤٨١: ٥  المصدر السابق)٣(
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التي كان يرددها املسلمون يف حرهبم مـع  ؛»ّيا حممداه«هل تدل عبارة 

 ؟’عىل يشء غري االستعانة برسول اهللا، أهل الياممة

  

 
صلّى اهللا عليـه   (ية إلى رسول اهللابعثت صف >: روي عن عائشة أنّها قالت    

عندي، فلما رأيت الجاريـة أخـذتني       هو  قد صنعته له و     بطعام )وسلّم] وآله[
فنظرت إلى رسول :  قالت..رعدة حتّى استقبلتني فضربت القصعة فرميت بها

أعـوذ  :  فعرفت الغضب فـي وجهـه، فقلـت       )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا
  .)١(< أن يلعنّي اليوم)وسلّم] وآله[ عليه صلّى اهللا (برسول اهللا
كانـت  لـو   االسـتعاذة بـه، ف  عائـشة  يـسمع مـن   ’رسـول اهللا  هو  فهذا  

، لنهى تجاوزاً للحد ووروداً في الغلوأو سبباً للشرك أو االستعاذة أمراً محرماً 
عائشة وكان عليه أن يغضب عليها’النبي .  

: مه، فجعل يقـول   نّه كان يضرب غال   أوأخرج مسلم عن أبي مسعود      
أعوذ برسول اهللا، فتركه، فقال رسول     : فجعل يضربه فقال  : أعوذ باهللا، قال  

واهللا، هللا أقــدر عليــك منــك عليــه، >: )وســلّم] وآلــه[صــلّى اهللا عليــه  (اهللا
  .)٢(<فاعتقه

                                                        
 .٣٢١: ٤، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٢٧٧: ٦مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .١٣١: ١١م ، شرح النووي لصحيح مسل٩٢: ٥صحيح مسلم ) ٢(
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ّهل يقبل أتباع ابن تيمية صحة صدور الفعل الدال عىل ال*  ّ رشك من ـّ

 عائشة وابن مسعود؟ 
  

 
 

      النبـي النـساء أكثـر أهـل النـار يـوم      >:  قـال ’روى أبو هريـرة أن إن
بت النساء بما استطعن، وكان في النساء امـرأة عبـد اهللا       ، وعندئذ تقر  <القيامة

 عبد اهللا بن مسعود، فأخبرته بما سمعت مـن رسـول            بن مسعود فانقلبت إلى   ا
أيـن  : وأخـذت حليهـا، قـال ابـن مـسعود         ) وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليه     (اهللا

  .)١(..أتقرب بها إلى اهللا ورسوله: تذهبين بهذه الحلي؟ قالت
، <أتقـرب بهـا إلـى اهللا ورسـوله        >: والشاهد في قول زوجة ابـن مـسعود       

 في عداد التقرب إلى اهللا، دون أن يستشم  ’لت التقرب إلى الرسو   فجعلَ
  .منها المقرئ الكبير ريح الشرك والغلو

 بما أنّه رسـول اهللا، والمبلّـغ        ’ ألن التقرب إلى الرسول    وما ذلك إالّ  
  ..تقرب إلى اهللا سبحانههو عنه، 

ُوما نقموا إال أن أغناهم اهللاُ ورسوله{: ويشهد على ذلك قوله تعالى َ َُ ُّ َ ُ ُ َُ ْ َ َ{)٢( ،
                                                        

 . ٦٩: ٢، حلية األولياء وطبقات األصفياء ٣٧٣: ٢مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .٧٤:التوبةسورة ) ٢(
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ْأهنم رضوا ما آتاهم اهللاُ ورسوله وقالوا حسلو َو{: وقوله تعالى ُ َ ُ َ ْ ََّ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُ ِبنا اهللاُ سيؤتينا اهللاَُ ُ َُ 

ُمن فضله ورسوله َ ُْ ُ َ ِ ِِ ْ َ{)١(.  
بحـول مـن اهللا سـبحانه،       هو  ه إنّما   ءومن المعلوم أن إغناء الرسول وإيتا     

ل هللا سـبحانه،    وفـي الوقـت نفـسه فعـ       ،  ’فعل للرسـول  هو  فما يصدر منه    
ْوما رميت إذ {: نفس التوحيد األفعالي الذي يشير إليه قوله سبحانه      هو  وهذا   َ ْ ََ َ

َّرميت ولكن اهللاَ  َ ِْ َ َ ، الرمي فـي عـين اإلثبـات    حيث يسلب عن رسوله ؛)٢(}َرمىَ
ْوما رميت إذ رمي{: فيقول ْ ََ َ َ َْ  ألن ما نفاه غير ما أثبتـه،     ؛، وليس هذا بتناقض   }تَ

 :ة مستقلة غيـر معتمـدة علـى اهللا سـبحانه، والثـاني هـو      الرمي بقو :فاألول هو 
  .الرمي المستمد من حوله وقوته

وروى البخاري عن عائشة أنّها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلمـا رآهـا             
 قام علـى البـاب فلـم يـدخل، فعرفـت فـي وجهـه الكراهـة،           ’رسول اهللا 

  .)٣(.. ماذا أذنبت؟يا رسول اهللا أتوب إلى اهللا وإلى رسوله،: قالتف
مع أنّها لـم تعـص إالّ   ، <أتوب إلى اهللا وإلى رسوله    >: والشاهد في قولها  
، كـان   ه تعـالى  بلّغ حكم يالذي  هو   ’الرسولكان  اهللا سبحانه، ولكن لما     

  .عصياناً له أيضاً، فتابت إليهما معاً
:  قـال  ؛وروى أحمد بإسناده إلى موسى، عن أبيه، عن عمروبن العـاص          

                                                        
 .٥٩:التوبةسورة ) ١(

 .١٧:األنفال سورة )٢(
 . ٧٧: ٤صحيح البخاري ) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٤٠  ١ج/ ّ

محتـب بحمائـل    هو  المدينة فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة و       كان فزع ب  
] وآله[صلّى اهللا عليه  (سيفه، فأخذت سيفاً فاحتبيت بحمائله، فقال رسول اهللا

أال فعلـتم  : يا أيها الناس أال كان مفزعكم إلى اهللا وإلى رسوله، قال   >): وسلّم
  .)١(<كما فعل هذان الرجالن المؤمنان

 
ّعدم أخذ ابن تيمية بكل ما دل سببهو ما *  ّ ّ عىل جواز أي نوع مـن ّ

ّالتوسل بالنبي ّا صح من كبار الصحابة والتابعني وأئمة أهل ِ، وتركه مل’ّ

ّالسنة؟ ُ 

  

                                                        
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  ٨٢: ٥، السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٣: ٤مسند أحمد بن حنبل ) ١(

 .٥٦٥: ٣، سير أعالم النبالء٥٦٧: ٥صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، ٣٠٠: ٩



 

  

 

 

 بمقامات وخصائص حفلت بـذكرها مؤلَّفـات        ’يمتاز النبي األكرم  
تطـرق  ؛ إذ   +العالمـة الحلّـي   : ـ  كـ ،   علماء اإلمامية  : ومنهم ؛ء اإلسالم علما

، وال يمكـن لعـالم منـصف أن ينكـر      )تذكرة الفقهاء ( :إلى جانب منها فـي    
 .. مـع مقـام اآلخـرين    ’يقوم بمحاولة تـسوية مقامـه  أو هذه الخصائص،   

  : نذكر بعضها؛تلك الفضائلأكثر  ابن تيمية أنكر نولك

 
ما من أحد يـسلّم علـي إالّ وقـد        >:  قال ’ روى كثير من الحفّاظ أنّه    

  .)١(<رد اهللا علي روحي حتّى أُسلِّم عليه

ــال  ــديث آخــر ق ــي ح ــي األرض  >: ’وف ــياحين ف ــة س إن هللا مالئك
  .)٢(<يبلغوني عن أُمتي السالم

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه      ( المـسلم عليـه   م  إذا سلّ >:  فإنّه قال  ابن تيمية أما  
                                                        

 .١٠٣٩٥:  بن حنبل، مسند أحمد١٥٤٧: سنن أبي داود) ١(
 .٣٤٨٤:  بن حنبل، مسند أحمد٤٢١: ٢، المستدرك على الصحيحين ١٢٦٥:سنن النَسائي) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٤٢  ١ج/ ّ

 في صالته فإنّه وإن لم يرد عليه لكن اهللا يسلّم عليه عشراً، كمـا جـاء       )وسلّم
من سلّم علي مرة سلّم اهللا عليه عشراً، فاهللا يجزيـه علـى هـذا              >: في الحديث 

السالم أفضل مما يحصل بالرد، كما أنّه من صلّى عليه مـرة، صـلّى اهللا عليـه       
  .)١(<ا عشراًبه

كانوا يعرفون أن هذا السالم عليه عند قبره الذي          الصحابة>:  أيضاً وقال
مـا مـن أحـد يـسلّم علـي إالّ رد اهللا علـي روحـي حتّـى أرد عليـه               >: قال فيـه  
مشروع فـي  هو ليس من خصائصه وال فيه فضيلة له على غيره، بل          ،  <السالم

سلّم اهللا عليه عشراً كما يصلّي  ي] عليه[حق كلّ مسلم حي وميت، ومن سلّم        
عليه إذا صلّى عليه عشراً، فهوالمشروع المأمور به األفـضل األنفـع األكمـل              

  .)٢( <الذي ال مفسدة فيه، وذاك جهد ال يختصّ به

 
 الـسالم مـن قبـل       صريحة فـي عـدم تـرك الجـواب ورد          األحاديث نأ

موتـاً  ’ مـوت النبـي   ا كـان ابـن تيميـة يعتقـد ب         ولكن لم ،  ’رسول اهللا 
فإنّه >:  الحراني قولنإانقطعت به صلته بأُمته، أراد أن ينفي جواب السالم، و     

 ذكر في ذيل كالمه إذ ؛م في العسل السدسمن قبيل هو ، <وإن لم يرد عليه  
، ولكنّه حاول بذلك إقنـاع المخاطـب بمـا ذكـره مـن             ’ شيئاً من فضائله  

  .. عليهلىوسالم اهللا تعاعدم رد سالمه، 
                                                        

 .٣٩٥: ٢٧مجموع الفتاوى ) ١(
 .٤١٣: ٢٧  المصدر السابق)٢(



 ٥٤٣...............ّ من التوسل برسول اهللاّتيميةموقف ابن / الفصل الثالث

الظـاهر أن مـا فـي الحـديث المـذكور يعـد مـن           اما بالنسبة لكالمه الثاني ف    
، وأن اهللا سبحانه يرد عليه روحه حتّى يجيب، لكـن ابـن تيميـة               ’ خصائصه

لم يكن هذا من خصائصه لو ومن الواضح أنّه ، ’يريد سلب هذه الفضيلة منه
لما تكلّم به النبي’..  

ما رواه ابـن عبـد البـر فـي     هو تيمية في عموم معتقده   ثم أن مستند ابن     
ما من أحد مر بقبـر أخيـه المـؤمن كـان            >:  قال إذ ؛االستذكار عن ابن عباس   

  .)١(<م عليه إالّ عرفه ورد عليه السالميعرفه في الدنيا، فسلّ

 
 ألنّـه  ؛’ أن ما رواه ابن عباس أخصّ مما ورد في حق الرسول         :أوالً

 بالمؤمن إذا سلّم على مؤمن كان يعيش معه في الحيـاة الـدنيا، دون          ختصّم
، فكلّ من سلّم عليه بعد رحيله من أُمتـه إلـى يـوم القيامـة     ’النبي األكرم 

  .يرد الجواب عليه
، كمـا  <إالّ رد اهللا عليـه روحـه   >:  أنّه ليس في حـديث ابـن عبـاس         :ثانياً

  .)٢( ابن تيمية في غير واحد من كتبهذكره
 إذ الزم مـا ورد فيـه أن   ؛أن الحديث يحتاج إلـى تأويـل وتوجيـه         :ثالثاً
م البرزخ، فأي رجل سلّم على من في عالَأو كلّهم أحياء في القبر    المسلمين

                                                        
 . ١٦٥: ٢ذكار االست) ١(
 .٢٤: ٤مجموع الفتاوى ، ٤٤٢: ٢منهاج السنّة : راجع) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٤٤  ١ج/ ّ

اختـصاص ذلـك    هـو   يعرفه يرد عليه الـسالم، مـع أن المـستفاد مـن اآليـات               
وإن لـم  ، لّ مـسلم مـات  ال كـ ، األنبياء واألولياء والطبقة العليا من المـؤمنين      ب

  .يكن من هذه الطبقة
 

ّرس حماوالت ابن تيمية الدائمـة لتجريـد النبـيهو ما *  ّ  وأهـل ’ّ

ّمن خصائصهم؛ الدالة عىل مقاماهتم السامية، ودرجـتهم الرفيعـة ^ بيته

ّعند اهللا عز وجل؟ ّ 
  

 
، ’وبين إتيان قبر النبي، ية بين إتيان مسجد قباء والبقيع   فرق ابن تيم  

فلم يبـق فـي إتيـان    ،  ..>: قالف ؛ دون الثالث  فزعم أن في األولين فائدة وثواباً     
القبر فائدة لهم وال له، بخالف إتيان مسجد قبـاء، فـإنّهم كـانوا يأتونـه كـلّ              

 فـإن الـصالة فيـه       ؛)لّموسـ ] وآله[صلّى اهللا عليه     ( له تّباعاًاسبت فيصلّون فيه    
 إذ كـان  ؛كعمرة، ويجمعون بين هذا وبين الصالة في مـسجده يـوم الجمعـة      

أحد هذين ال يغني عن اآلخر، بل يحصل بهذا أجر زائد، وكذلك إذا خرج   
       صـلّى اهللا عليـه    (الرجل إلى البقيع وأهل أُحد كما كان يخـرج إلـيهم النبـي

هذا مصلحة ال مفسدة فيها، وهم ال  ألن  ؛ يدعولهم كان حسناً   )وسلّم] وآله[
  .)١(< هذا يغني عن هذا:يدعون لهم في كلّ صالة حتّى يقال

                                                        
 . ٤١٦: ٢٧مجموع الفتاوى ) ١(



 ٥٤٥...............ّ من التوسل برسول اهللاّتيميةموقف ابن / الفصل الثالث

 
ن المـسلمين  ؛ ألال يخفى ما في كالم ابن تيمية من سـوء أدب وتجـرؤ            

ــزورون النبــي ــاقهم مــع  ’حينمــا ي  فــي الروضــة المــشرفة يؤكّــدون ميث
وعملهـم بمـا أمـر بـه    ، مـن بـه   على أن يبقوا على إيمـانهم بمـا آ        ’ النبي ،

  ..وتركهم عما نهى عنه، إلى غير ذلك مما يعد من الفرائض والوظائف
  أثم        السيرة الجارية بين المسلمين منذ رحلة النبـي هـي الوفـود     ’ن 
  . قبل الحج وبعده، وهذا أمر ال ينكره إالّ معاند’ه على قبر

  

ّ املسلمني وال يرتتب عىل زيارة عىل زيارة قبورالثواب ّكيف يرتتب * 

 ّقرب نبيهم؟

ّهل يصح رمي عام * ّة أمة اإلسـالم بـاالنحراف عـن الـدين؛ لعـدم ّ ُ

 ّتطابق أعامهلم مع آراء ابن تيمية؟

ًأفال يكون اخلروج عىل ما اتفقت عليه األمة أمرا حمرما، *  ًّ ّ ُ مل يكـن لـو ّ

 ًارتدادا عن السرية؟

ًيعـد دلـيال ر يف عـرص واحـد ّأليس اتفاق املـسلمني عـىل أمـ*  عـىل ّ

ّ أهل السنةمرشوعيته عند كادلـة اسـتحباب  -ّكان معهم دليـل ظنـي لو  وُ

ّ وترتب الثواب عليها مما يستدل هبـا فقهـاء املـذاهب ’ّزيارة قرب النبي ّ

  فريتقي احلكم إىل مرتبة القطع؟- األربعة



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٤٦  ١ج/ ّ

 

شهور عنـدكم فـي الكتـاب والـسنّة أن       مـ >: ؛ قـائالً  سأل ابن تيمية سائل   
وهـذا  ، نبيكم كان مكتوباً عندهم في التوراة واإلنجيل، لكنّهم محوه عنهمـا         

  ؟<أمر يستشكله العقل
إن الرب سبحانه إنّما أخبر عن كون رسوله مكتوبـاً  >: فأجاب ابن تيمية  

ولم يخبـر بـأن صـريح اسـمه العربـي مـذكور عنـدهم فـي التـوراة              ،  عندهم
  .)١(<د اسمهنجيل، وهذا أبلغ من ذكره بمجرواإل

 
ْوإذ قال عيسى بن مريم يا بني إرسائيـل إين رسـول اهللاِ إلـيكم { :قال تعالى  ُ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ ََ ُ َ َّ ِ ْ

َمصدقا ملا بني ْ َُ َِ ً ُ يدي من التوراة ومبرشا برسول يأيت من بعدي اسمه أمحد فلام جاءهِّ َ ّ ُ ْ ُ َ َُ ًُ َّ ََ ْ َِّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِِ ْم ِ

ٌبالبينات قالوا هذا سحر مبني ُ ٌ ْ ِّ َِ ُ ِ{)٢(.  
ُومبرشا برسول يأيت من بعدي اسمه أمحـد{ : عبارة أوضح من قوله    فأي َ ْ ُِّ ْ َ ْ َ َُ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ً{ 

اني؟ في بيان بطالن كالم الحر  
ُالذين يتبعون الرسـول النبـي األمـي الـذي جيدونـه { : قوله تعالى  بشأن أما ُ َ ََ ُ َِّ َ ِ َّ َ ََّّ ِّ ّ ُ َُّ َِ

                                                        
 . ٤٢: ١هداية الحيارى ) ١(
 .٦:الصفسورة ) ٢(



 ٥٤٧...............ّ من التوسل برسول اهللاّتيميةموقف ابن / الفصل الثالث

ِكتوبا عنْدهم يف التوراة واإلنجيلَم ِ ْ َّ َ ُِ َ ِ ِْ ُ ً  يقصد  كما يحتمل أن<مكتوباً>: فقوله ،)١(}ْ
 عنــدهم بالوصــف والنعـت، كــذلك يحتمــل أن يكــون   مكتـوب بـه مــا هــو 

خصوصاً إذا كان المكتوب اسـمه المعـروف        ،  مكتوباً ومذكوراً عندهم باالسم   
 بـاألخصّ إذا سـمي باسـمه    ن المسمى به كـان قلـيالً عنـد العـرب،          ؛ أل <محمد>

  .بخالف التعريف بالوصف فربما ال يتعين،  يتعينفعندئٍذ، واسم أبيه
نحـو  ويظهر من آية أُخرى أن نبي اإلسالم وصف فـي العهـدين علـى              

ُالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه {:  كما قال تعالى؛يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ْ َ َ ْ ََ َُ ِ ِ ِْ َُّ ُ

َكام يعرفون  ُ ِ ْ َ ُبناءهَأَ َ   .. باالسم والوصفالمعرفة، واآلية تشمل )٢(}ْمْ
 العهدين سيرى إلى  إذا رجعص الباحث المتخصّفإن ذلك إلى ومضافاً

ا، بلفــظإنجيــل يوحنّــ فــي  فيهمــا، فقــد ورد اســمه’وجــود اســم النبــي :
  ..وذكر خلفائه االثني عشر وجاءت البشارة في التوراة باسمه ،)٣( <فارقليطا>

،  عـشر  ياثنـ :  تعنـي  <شـنيم اسـار   >: ، ولفظـة  <ماد مـاد  >: عبرانيةفاسمه بال 
  ..إمام:  تعني<ِنِسى ِام>: ولفظة

  ..إمام:  بمعنى<روربنين>، و<طاب طاب>: وبالسريانية اسمه
  :وإليك نص التوراة باللغتين المذكورتين

                                                        
 .١٥٧:األعرافسورة ) ١(
 .٢٠:األنعام، سورة ١٤٦:البقرةسورة ) ٢(

 .١٥اآلية : اانجيل يوحنّ) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٤٨  ١ج/ ّ

ِبمادمـاد  وِليشِْمعيل شَمعتَِخ ِهنّي ِبريختي أتُوِد هفْرتـي اُتُـوِدهربتي اُتُو    *
  ).بالعبرانية( ِشيِنم اسار ِنِسي ِام واَنَاتَِيتُوا لَكُوى كاِدلْ

 *              اكِْبرِتـه طـاب طـاب ِتـِرعـِكتِّه واسكَِتِه ورِعتُك هابلَ ِشميمععال ِاسد
  .)١()بالسريانية(سررورِبنيِن تَوليدي واتْليوح ِلعاماربا

معت دعاءك يا إبـراهيم فـي حـق         قد س [: وترجمة النص المذكور هي   
 عشر إماماً من    يواثن) ماد ماد (إسماعيل، فقد باركته، وصيرته كبيراً بمحمد       

  .)٢(]نسله، وسأُصيره أُمة عظيمة

 
ّ أتباع الفرقة الوهابية التيموية أن شيخ إسـالمهم كـان يّكيف يدع*  ّ ّ

ًحافظا للقرآن، وماهرا يف تفسريه، ومطلعا عىل الع ً ينفي ما ورد هو  و؛هدينً

 الكتب؟هذه لفظه بشكل رصيح يف 

 

 علي بـن اإلمام    قال في حق   ’أن رسول اهللا  + ذكر العالّمة الحلّي  
، وقال عبد   <هذا فاروق أُمتي يفرق بين أهل الحق والباطل       >: ×أبي طالب 

                                                        
 .١٧، البابفر التكوينِس: العهد القديم) ١(
 .، البشارة الرابعة٦٨: ٥أنيس األعالم في نصرة اإلسالم ) ٢(
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] وآلـه [صلّى اهللا عليـه   (ما كنّا نعرف المنافقين على عهد النبي    >:اهللا بن عمر  
  .< إالّ ببغضهم علياً)وسلّم

 ىمـا المعنـ  >:  قائالً؛ بكالم طويل+ورد ابن تيمية على العالّمة الحلّي    
 ق بين الحق والباطل؟أو بكون عليغيره فاروق اُألمة، يفر..  

ل الباطل فيميز بين المؤمنين     إن عنى بذلك أنّه يميز بين أهل الحق وأه        
والمنافقين، فهذا أمر ال يقدر عليه أحد من البشر، ال نبي وال غيره، وقد قـال    

ِوممن حولكم من األعراب { :تعالى لنبيه  ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ ُ َ ْمنافقون ومـن َّ َِ َِ ُ َأهـل املدينَـة مـردوا عـىل ُ ُ َ َ ِ َْ ِ ْ َ

ْالنِّفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم ُ ْ ُُ ْ ُ ْ ُ َْ ََ َ َ  )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (إذا كان النبيف، )١(}ِ
  .)٢(مدينته وفيما حولها، فكيف يعلم ذلك غيره؟ ال يعلم عين كلّ منافق في

 
 النبي مهـم، ولكـن    بعـد تكلّ إالّ - ظاهراً - وإن كان ال يعلمهم   ’أن

 : قـال تعـالى  إذ ؛ يميزهم بطريق آخـر صـرح بـه كتـاب اهللا العزيـز        أنيمكنه  
ِنشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيامهم ولتعرفنَّهم يف حلن القوللو َو{ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُِ َ َ َُ ِ ِ ََ{)٣(.  

فإن هذا اإلصرار على رد الحديث والجزم بوضعه، ال يـصدران مـن عـالم     
          ة يـسارع إلـى ردتأويـل  أو يحتاط في إطالق األحكام الجاهزة، ولكن ابن تيمي

                                                        
 .١٠١:التوبة سورة )١(

 .٢٩٠: ٤منهاج السنّة ) ٢(
  .٣٠:محمدسورة ) ٣(
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، تعـصّباً وعنـاداً     × أبـي طالـب    علي بـن   اإلمام   بفضائلاألحاديث التي تسطع    
 ذلك يقطـع ابـن   ألجل، ومن المعلوم أن التعصّب داء عضال ال دواء له، و   ونصباً

تيمية بتكذيب الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي ذر وسـلمان، ورواه البـزّار          
، )٢(اسابـن عبـ   و، ورواه ابن عساكر عن أبـي ذر وسـلمان،           )١(عن أبي ذر وحده   

  .)٣(وروي أيضاً عن أبي ليلى الغفاري

 
ّكيف حصل القطع البن تيمية بعدم إمكان معرفة النبي ّأهل احلق ’ ّ

ْء ألرينـاكهم فلعـرفتهم بـسيامهم َنـشالـو َو{ :قال تعاىلعن أهل الباطل، وقد  ْ َ ْ َ ُُ ِ ِ َُ َ ُ َْ ْ ََ َ

ِولتعرفنَّهم يف حلن القول ْ ُ ْ ََ َْ َ َِ ْ ْ ِ   ؟}َ

 

اتّفق المسلمون على عصمة األنبياء بعد البعثة، إالّ من شذّ منهم، وأما قبـل            
البعثة فاألكثر على عصمتهم من الكبائر والصغائر، ومنهم من ذهـب إلـى عـدم              

 ابن تيمية اعتقاده بعدم عصمتهم بعـد   كلمات عصمتهم من الصغائر، ويظهر من    
                                                        

 .٩:١٠٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١(
 . ٤٣: ٤٢تأريخ مدينة دمشق ) ٢(
 .٢٨٧: ٥أُسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٣(
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األنبيـاء صـلوات اهللا   >:  قـال ؛ إذ  وغيره ’ير فرق بين نبي اإلسالم      البعثة من غ  
علــيهم وســالمه كــانوا ال يــؤخّرون التوبــة، بــل يــسارعون ويــسابقون إليهــا، ال  
يؤخّرون وال يصرون على الذنب، بل هم معصومون من ذلك، ومن أخّـر ذلـك    

  .)١(<زمناً قليالً كفّر اهللا ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون
ًإنا فتحنـا لـك فتحـا مبينـا{ : بقوله تعالىرأيهثم استدل ابن تيمية على    ً َ َِ ُ ْ َ َّ َ ْ *

َليغفر لك اهللاُ ما تقدم من ذنبـك ومـا  َ ََ ْ ََ َِ ْ َّ ََ َِ ِ َِ َتـأخرْ َّ َ ً ويـتم نعمتـه عليـك وهيـديك رصاطـا َ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ ََّ َ َ

ًمستقيام ِ َ ْ َوينرص* ُ ُ َ َ اللـه نرصا عَك َ ً ْ َ ُ ًزيزاَّ ِ{ )٢(.  
 بأنّـه مـن   هيعـارض رأيـ  نحـو  ثم وصف مـن فـسر هـذه اآليـة وشـبهها ب        

 لـم تكـن التوبـة أحـب       لـو   >: وأيد قول البعض؛ إذ قـالوا     الجهمية والباطنية،   
  .)٣(<ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليهاألشياء إليه لَ

 
ن المعنى لك ،)٤( في اللغة وإن فُسر باإلثم والجرم والمعصية<الذنب> نأ

 بـشهادة قولـه   ؛ئة كلّ شيء له تبعة سـي     :هو، فالذنب   الحقيقي أوسع من ذلك   
ٌوهلم عيل ذنب{: ×سبحانه حاكياً عن موسى َْ َ ََّ َ ْ ُ{)٥(.  

                                                        
 .٣٠٩: ١٠تاوى مجموع الف) ١(
 .٣ و٢ و١:الفتحسورة ) ٢(
 . ٤٣٢: ٢منهاج السنّة ) ٣(
 . ٦٢: ٥لسان العرب ) ٤(
 .١٤:الشعراءسورة ) ٥(
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فقـضى عليـه،    ×عنى بالذنب قتـل الرجـل الـذي وكـزه موسـى           فقد
  .)١(وكان ذلك الرجل من آل فرعون 

: بـاء، أُصـول ثالثـة     ذنـب، الـذال والنـون وال      >: وقال صاحب المقاييس  
أحدها الجرم، واآلخر مؤخّر الشيء، والثالث كالحظ والنصيب، فـإذا أُريـد           

  .)٢(<مؤخّر الدوابهو األول الذَّنْب والجرم، واألصل اآلخر الذَّنَب و
 ــا أن ــذَنْب>وبم ــذَنَب> و<ال ــاد <ال ــن م ــدة م ــتالف  ، ة واح ــا االخ وإنّم

 بمعنى ما  - الذال والنون والباء   :أي -إن المادة   : فيمكن أن يقال  ،  بالحركات
ألجل كونه مؤخّر إنّه طلق على ذنب الحيوانات ف  أُلو  ويتبع الشيء ومؤخّره،    

 ..شـرعية أو رم فـألن لـه تبعـة عرفيـة     طلق على المعـصية والجـ  أُلو ، و جسده
الجــرم هــو فيــستنتج مــن ذلــك أن الــذنب فــي ألــسن المتــأخّرين وإن كــان 

، سـواء أكـان   <ما للشيء من التبعة  >:  له هو  حقيقيوالمعصية ولكن المعنى ال   
  .جرماً عرفياً وغير ذلكأو ، جرماً شرعياً

 النبي ـة ومـا وقـع         ’وإنبدعوته ونهضته وثورته على الكفـر والوثني 
ئة عـة سـي  بينه وبين المشركين من الحروب والمغازي بعد الهجرة، صار ذا تبِ         

غافرين له مادامت لهـم شـوكة     عند الكفّار والمشركين على حد لم يكونوا        
ومقدرة، وما كانوا لينسوا زهوق ملّتهم وانهدام سنّتهم وطريقتهم، وال ثارات 
من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم باالنتقام منـه وإمحـاء             

                                                        
 . ٦٢: ٥لسان العرب ) ١(
 . ٣٦١: ٢معجم مقاييس اللغة ) ٢(
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فتح الحديبية المنتهي إلى فـتح   اسمه وإعفاء رسمه، غير أن اهللا سبحانه رزقه   
من  خمد نارهم، فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه      مكة، فذهب بشوكتهم وأ   

  .الذنب وآمنه منهم
هـو  الكفّـار والمـشركين، و      التبعة السيئة من جانب    :فالمراد بالذنب هو  

ْوهلـم عـيل ذنـب فأخـاُف أن { : كما في قول موسى لربـه      ’ ذنب لهم عليه   َ َ ََ َ ٌ َْ َّ َ ْ ُ

ُيقتلـون ُ ْ  قبل الهجرة، ومـا تـأخّر   ةبمكّ  ما كان منه:، وما تقدم من ذنبه هو )١(}َ
 ؛ سـتره عليـه  : ما كان منه بعد الهجرة، ومغفرته تعالى لذنبـه هـي  :من ذنبه هو 
َّويتم {: د ذلك قوله تعالى بإذهاب شوكتهم وهدم بنيتهم، ويؤي     ؛بإبطال تبعته  ِ ُ َ

َنعمته عليك ْ ُ َْ َ َ َ ًوينْرصك نرصا عزيزا{ :وقوله تعالى، }ِ ًَ ْ َُ َ َ َ َ{ )٢(.  
  أثمالبن تيمي ن  هـو   بعـدم العـصمة و  ’ة ذريعة أُخرى التّهـام النبـي

  ..ذيل اآلية
ــة  ــن تيمي ــال اب ــة   >: ق ــة وبيع ــلح الحديبي ــه بعــد ص ــال اهللا لنبي ــد ق وق

ْإنا فتحنا لك فت{: الرضوان َ َّ ََ َ ًحا مبيناْ ًِ ا * ُ ك وم َـليغفر لك اهللاُ ما تقدم من ذنب َ ََ ْ ََ ِـَ ْ َّ ََ َِ ِ َِ ْ

ه عل تم نعمت أخر وي َت َ ُ ْ ــ ُ ــَ َ ــ ََ َّ َِ ِ َّ ستقيامَ ــا م ديك رصاط ك وهي ًي ِ ِ َِ ْ ــ ُ ًَ َ ََ َ ــ ــْ رصا * ْ ــرصك اهللاُ ن ًوينْ ْ ــُ َ َ َ َ َ

ًعزيزا ، فأخبر أنّه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً، فإذا كان هـذا حالـه              }َ
  .)٣(<فكيف بحال غيره

                                                        
 .١٤:الشعراءسورة ) ١(
 . ٢٥٤: ١٨  في تفسير القرآنالميزان: للمزيد راجع) ٢(
 . ٤٠١ :٢٢مجموع الفتاوى ) ٣(
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 المقصود واضح لمن صفا قلبـه وخلـت روحـه عـن الحقـد والعنـاد                نأ

ْوهي{  :بـوالنصب، فالمراد    َ ًيك رصاطا مستقيامِدَ َ ْ ُ ً ِ َ صراط الـ يثبتـك علـى    >: وه }َ
َإهـدنا الـرصاط املـستقيم{: المراد من قولههو كما  ،  <مستقيمال ْ َِّ َُْ َ ِ   وإن ذيـل )١(}ْ

َوينْرصك اهللاُ{: اآلية َ ُ َ ً نرصا عزيزاَ ًَ ْ   .. دليل على ذلك خير}َ
ة والطائف صار سبباً لقطـع الـشرك عـن مـواطن التوحيـد،       فإن فتح مكّ  

لّ اليهود وخضوع نـصارى الجزيـرة لإلسـالم، وهـذا ال ينـال إالّ بتثبيـت                 وذ
رات’ النبيعلى الصراط المستقيم الذي له مثل هذه الثم.  

 
ّهل كان مجود ابن تيمية عىل املعاين األولية أللفاظ اآليات*  سبب يف ال ؛ّ

 تفسريه اخلاطئ ملسألة عصمة األنبياء؟

  

 

    النبي ة عن إسالم والديعـن  :  وقال’سأل سائل ابن تيمي هل يصح
اهللا تبارك وتعالى أحيا له أبويـه حتّـى   )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (النبي أن 

                                                        
 .٦: سورة الفاتحة) ١(
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  أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟
 ؛...لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحـديث        >: ؛ قائالً فأجاب ابن تيمية  

ن ظهور كذب ذلك ال يخفى على متدين، ثم هذا خالف الكتاب والـسنّة   أل
ُّإنـام التوبـة عـىل اهللاِ للـذين يعملـون الـسوء {: قال تعـالى  ؛الصحيحة واإلجماع  ََ ُُ َّْ َ َ َِ ِ َ َّ َّ  

َبجهالة َ   .)٢(، فبين اهللا تعالى أنّه ال توبة لمن مات كافراً)١(}ِ

 
ــه تعــالى نأ ــ{: قول َالــذي ي ُاك حــني تقــومرّ ُ َ َ ِ َوتقلبــك يف الــساجدين* َ َ َِ ّ َ ُّ َ َ{)٣( ،
لم يزل ينقلني اهللا من أصالب الطاهرين إلى أرحام المطهرات      >: ’وقوله

على  يدل،  )٤(<حتّى أخرجني في عالمكم هذا، ولم يدنسني بدنس الجاهلية        
  .بطالن كالم ابن تيمية

كلمـات   بما نقلت عنـه مـن        ’ويمكن االستدالل على طهارة والده    
ة نفسها عليه، فقال والد النبياً ا ر’وأبيات عندما عرضت فاطمة الخثعميد

  :عليها
ــه  ــات دونـ ــرام فاملمـ ــا احلـ   أمـ

  
ــتبينه     ــلّ فأســ ــلّ ال حــ   واحلــ

  
                                                        

 .١٧:النساءسورة ) ١(
 . ٣٢٤: ٤٤مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٢١٩ و٢١٨:الشعراء سورة )٣(
 . ٩٨: ٥، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٣٠: ١، السيرة الحلبية ١٧٤: ٤التفسير الكبير ) ٤(
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ــه    ــه ودين ــرمي عرض ــي الك   حيم
  

ــه     ــذي تبغين ــاألمر ال ــف ب   )١(فكي
   لم أزل أُنقل من أصـالب الطـاهرين   >:  أنّه قال’وقد روي عن النبي

 فيه إيعاز إلى طهـارة آبائـه وأُمهاتـه مـن العهـر       ولعلّ،  <رحام الطاهرات إلى أ 
  .والزنا، بل العصيان والشرك

فإنّهـا  ،   فكفى في ذلك ما رواه الحفّاظ عنها عنـد وفاتهـا           ’ وأما والدته 
  سـت سـنين ونزلـت بالمدينـة تـزور        أو  ابن خمس   هو   و ’خرجت مع النبي

عدي بن النّجـار، ومعهـا أُم أيمـن     نو ب:موه ،)٢( ـ ’ أخواله ـ أي أخوال جده 
 بعد الهجرة يذكر أُمـوراً حـدثت   ’الحبشية، فأقامت عندهم، وكان الرسول 

إن أُمي نزلت في تلـك الـدار، وكـان قـوم مـن اليهـود           >:  ويقول  هناك في مقامه 
  يا غالم ما اسمك؟: يختلفون وينظرون إلي، فنظر إلي رجل من اليهود، فقال

هذا نبي هذه اُألمة، ثم : فنظر إلى ظهري وسمعته يقول، )أحمد(: فقلت
راح إلى إخوانه فأخبرهم، فخافت أُمـي علـي، فخرجنـا مـن المدينـة، فلمـا                 

  .<كانت باألبواء توفّيت ودفنت فيها
:  قالـت ؛ أنّهـا وروى أبو نعيم فـي دالئـل النبـوة عـن أسـماء بنـت رهـم              

<   النبي فـي علّتهـا التـي ماتـت     ) وسلّم] لهوآ[صلّى اهللا عليه     (شهدت آمنة أُم
بها، ومحمد عليه الصالة والسالم غالم يفَع، لـه خمـس سـنين عنـد رأسـها،                 

                                                        
 . ٤٦: ١السيرة الحلبية ) ١(
 .٢٤٤: ٢  المصدر السابق)٢(



 ٥٥٧...............ّ من التوسل برسول اهللاّتيميةموقف ابن / الفصل الثالث

  :فنظرت إلى وجهه وخاطبته بقولها
ــام   ــصرت يف املن ــا أب ــح م   إنّ ص

  
ــام    ــوث إىل األنــ   فأنــــت مبعــ

ــنام     ــن األصـ ــاك عـ ــاهللا أـ   فـ
  

  أن ال تواليهــــا مــــع األقــــوام  
ت، وكلّ جديد بال، وكلّ كبير يفنى، وأنا ميتـة،          كلّ حي مي  : ثم قالت   

  .وذكري باق، وولدت طهراً
نقالً عن جالل الـدين الـسيوطي   ) شرح المواهب (: وقال الزرقاني في  

 إذ ذكرت ؛وهذا القول منها صريح في أنّها كانت موحدة>: تعليقاً على قولها
 وهـل التوحيـد     ..هللاوبشّرت ابنها باإلسالم من عند ا      عليه السالم  دين إبراهيم 

والبـراءة  ، وانّه ال شريك لـه  ،   االعتراف باهللا  :فإن التوحيد هو   شيء غير هذا؟  
  .)١( <من عبادة األصنام

 

ّ حتـى رمـى أبـوي ؛ّملاذا مل يكتف ابن تيمية بتكفري عامـة املـسلمني* 

ّبسهام التكفري، وخالف بذلك رصيح الكتاب وصحيح السنة؟’ ّالنبي ُ 
  

                                                        
 . ٥٧: ١، سيرة زيني دحالن بهامش السيرة الحلبية ١٤٤:اإلتحاف:  في كما)١(





 

  

 

 

 ميـر أ لإلمـام  ؛ الحـديث أئمـة  ابن تيمية فـضائل كثيـرة ثابتـة عنـد          أنكر
 أحمـد  إمامهته  ما نقله واعترف بصح   نها  م،  × طالب أبيالمؤمنين علي بن    

  : قالإذ ؛)فضائل الصحابة( :بن حنبل فيا
كنّا عند أحمد بـن حنبـل فقـال لـه     : قال محمد بن منصور الطوسي   ) ١(
] ×[ يا أبا عبد اهللا، ما تقول في هذا الحديث الذي يـروى أن عليـاً              : رجل

صلّى  (وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي       : ؟ فقال <أنا قسيم النار  >: قال
يحبك إالّ مؤمن وال يبغضك  ال>]: ×[  قال لعلي )وسلّم] وآله[اهللا عليه   

وأين المنافق؟ : قال. ةفي الجنّ: فأين المؤمن؟ قلنا: قال. بلى: نا؟ قل<إالّ منافق
  .)١(<قسيم النار] ×[ فعلي: في النار، قال: قلنا

ما جاء ألحد من أصـحاب  : سمعت أحمد بن حنبل يقول >: وقال أيضاً ) ٢(
  .)٢(<..]×[  من الفضائل ما جاء لعلي)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (رسول اهللا

                                                        
 . ٣٢٠: ١طبقات الحنابلة ) ١(

 .١٠٧: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
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:  قـال  ؛ ابن الجوزي من طريق عبد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـل              أخرج )٣(
إيـش   :ومعاوية؟ فأطرق ثم قال   ] ×[ ما تقول في علي   : سألت أبي فقلت  >

كان كثير األعداء، ففتش أعـداؤه لـه عيبـاً فلـم         ] ×[ إن علياً  أقول فيهما؟ 
  .)١(<يجدوا، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم له

فأشار بهـذا إلـى مـا اختلقـوه لمعاويـة مـن       >:  بشأن كالمهحجرقال ابن   
 لكـن   ؛الفضائل مما ال أصل له، وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيـرة            

ليس فيها ما يـصح مـن طريـق اإلسـناد، وبـذلك جـزم إسـحاق بـن راهويـه                      
  .)٢(<والنَسائي وغيرهما

علـى أبـي عبـد    دخلت >: ؛ قال عن دويزة الحمصي بإسنادهيعلى  أبو   روى) ٤(
يـا أبـا عبـد اهللا إن هـذا     : فقلـت  ]×[اهللا أحمد بن حنبل حين أظهر التربيـع لعلـي         

  ..بئسما قلت، وما نحن وحرب القوم وذكرها: فقال. لطعن على طلحة والزبير
، وأوجبت له ]×[ إنّما ذكرناها حين ربعت بعلي، أصلحك اهللا: فقلت

: قلـت : وما يمنعني من ذلـك؟ قـال  : الخالفة، وما يجب لألئمة قبله، فقال لي     
للخالفة ] ×[ اًقد رضي علي،  عمر خير من ابنه   : حديث ابن عمر؟ فقال لي    

     ى   ] ×[  بن أبي طالب   على المسلمين، وأدخله في الشورى، وعليقد سـم
  .)٣( فانصرفت عنه!ليس للمؤمنين بأمير؟: المؤمنين، فأقول أنا نفسه أمير

                                                        
 .٢٤: ٢الموضوعات ) ١(
 . ١٠٤: ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٢(
 .٣٩٣: ١طبقات الحنابلة) ٣(
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خالفه لكنّه ، إليهيمية بمن يظهر االنتماء  أن يقتدي ابن تاألحرى كان :أقول
 يعتـرف بتلـك   أن × لإلمـام أميرالمـؤمنين  ومنعـه النـصب والعـداء     ،  في ذلـك  
بعبارات  × أمير المؤمنين اإلمامصفلذلك وو، هفأبى إالّ أن ينال من، الفضائل

  .تليق بصاحبها مما يندى لها الجبين ويخجل من إيرادها القلم
لكنّـه رد   ،..>: )منهاج السنّة(ابن تيمية في كتابه   من كال أقال ابن حجر بش   

 ألنّـه  ؛في رده كثيراً من األحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التأليف مظانّها          
كان التّساعه في الحفظ يتّكل على ما في صدره، واإلنسان عامد للنسيان، وكم       

١(]..×[لي ته أحياناً إلى تنقيص عمن مبالغة لتوهين كالم الرافضي أد(.  
قـد كـان الـدافع لتحريـر        >: وقال األلباني بعد تصحيحه لحديث الغدير     

الكالم عن الحديث وبيان صحته أنّني رأيـت شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة قـد                
ضعف الشطر األول من الحديث، وأما الشطر اآلخر فزعم أنّه كـذب وهـذا           

      حاديـث قبـل أن   عه فـي تـضعيف األ  من مبالغته الناتجة في تقديري من تسر
  .)٢(<يجمع طرقها ويدقّق النظر فيها

 
ّهل يقبل اعتذار األلباين البن تيمية  * ّتـرسعه يف تـضعيف :  والعـذر هـو- ُ

ّ بعد االطالع عىل تعمد احلراين الناصبي تضعيف  -  األحاديث قبل أن جيمع طرقها ّ
 ّ مؤلفاته؟ّ مرات عديدة يف كثري من×أحاديث فضائل اإلمام أمري املؤمنني

                                                        
 .٣١٩: ٦لسان الميزان ) ١(
 .٣٣٠: ٤يث الصحيحة سلسلة األحاد) ٢(
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 رواه قـد  المواالة حديث لكن...>: قال ابن تيمية بشأن حديث المواالة      

] وآلـه [لّى اهللا عليـه     صـ  (النبـي  عـن  مـسنده  في والترمذي،  وأحمد الترمذي
: قولـه  وهـي  الزيـادة  اوأمـ ،  <مـواله  يفعلـ  مـواله  كنت من>: قال هنّ؛ أ )وسلّم

  .)١(< الخ، فال ريب أنّه كذب <،..اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه>
 

:  كـلٌّ مـن  ؛ أخرجـه بإسـناد صـحيح عـن أبـي الطفيـل           أن الحديث بتمامـه   
٢(ان، وابن أبي عاصم، والطبراني، والضياء المقدسيأحمد، والنَسائي، وابن حب( .

هـو  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غيـر فطـر بـن خليفـة، و             >: وقال الهيثمي 
  .)٤(<إسناده صحيح على شرط البخاري>: وقال األلباني .)٣(<ثقة

                                                        
 . ٣١٩: ٧منهاج السنّة ) ١(
صحيح ابن حبان بترتيب ، ٩٠: ×خصائص أمير المؤمنين، ٣٧٠: ٤ بن حنبلحمدأمسند  )٢(

 .٥٢٧:المختارة، األحاديث ٤٩٦٨: المعجم الكبير للطبراني، ١٣٦٧:السنّة، ٢٢٠٥: ابن بلبان
 .١٠٤: ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٣(
 .٣٤٣: ٤األحاديث الصحيحة سلسلة ) ٤(
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اهللا بن أحمد من طريق يزيـد بـن أبـي زيـاد وسـماك بـن           أخرجه عبد و
  علـي بـن    اإلمـام الرحمن بن أبي ليلى، عن       ن عبد عبيد بن الوليد العبسي، ع    

  .)٢(صحيح بمجموع الطريقين عنههو >: وقال األلباني )١(×ابي طالب
، )٣(أحمد، وابن أبي عاصم، والطبراني    :  من أخرجه عن زيد بن أرقم كلٌّ     و

وقـال   )٤(< ولـم يخرجـاه بطولـه   صحيح على شرط الـشيخين    >: قال؛ إذ   والحاكم
هذا الحديث صحيح اإلسناد، ال طعن ألحـد فـي          >: سنادالطحاوي بشأن هذا اإل   

كما قال لـوال  هو سكت عنه الذهبي، و>:  فيهوقال األلباني  )٥(<أحد من رواته فيه   
وقـال  )٧( وأخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم     )٦(<ساً وقد عنعنه   حبيباً كان مدلّ   أن ،

  .)٨(<رجاله ثقات>:  بشأنهالهيثمي
مـن  >: ’ قولـه  أي[ حديث الترجمـة      أن وجملة القول >: قال األلباني 
  واِل مـن وااله، وعـاِد مـن عـاداه       كنت مواله فعلي حـديثٌ ]< مواله، اللهـم ، 

٩(< بشطريهصحيح(.  
                                                        

 .١١٩: ١المسند ) ١(
 .٣٤٣: ٤سلسلة األحاديث الصحيحة ) ٢(
 .٤٩٦٩: المعجم الكبير للطبراني، ١٣٦٥:السنّة، ١١٨: ١ بن حنبلحمدأمسند  )٣(
 .١٠٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٤(
 .١٨ : ٥شرح مشكل اآلثار) ٥(
 .٣٤٣: ٤ سلسلة األحاديث الصحيحة) ٦(
 .١٠٤: ٢وسط جم األالمع) ٧(
 .١٠٦: ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٨(
 .٣٤٣: ٤ سلسلة األحاديث الصحيحة) ٩(
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 : الـذهبي  اهللا أبو عبـد  شيخنا قال>: وقال ابن كثير بشأن الحديث بتمامه   
 مـن  وااله، وعـاد   من وال اللهم: (’ وأما قوله  ،)١(<)صحيح حديث وهذا(

  .)٢(<)دجي إسناد وهذا إسحاق أبى عن شعبة رواه( ):نصره من وانصر عاداه
 من وعاِد وااله من واِل اللهم>: ’بشأن قوله ) ه١١١١(وقال العصامي 

لفظـه  >: <دار أينما معه الحق روأِد،  خذله من واخذل نصره من وانصر،  عاداه
  .)٣(<عند الطبراني بسند صحيح

) مواله يفعل مواله كنت من (نإ: الذهبى عن>): ه١٢٧٠(وقال اآللوسي
نقّأتي،  متواتر وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا رسول أن ( ـ ، قالـهاوأم) ّهـم الل 

  .)٤(<سناداإل ةقوي فزيادة) وااله من وال
صـلّى اهللا عليـه     (قـال  :الرابـع  الحـديث >): ه٩٧٤(قال ابن حجرالهيتمـي   

 مـن  واِل اللهـم ،  مـواله  ليفع مواله كنت من>: خم غدير يوم) وسلّم] وآله[
صلّى اهللا عليه    (النبي عن رواه هأنّ،  ..مر وقد ..الحديث< عاداه من وعاِد وااله

  .)٥(<اًصحابي ثالثون) وسلّم] وآله[
 الطبراني رواه )مواله فعلي مواله كنت من(>): ه١١٦٢(وقال العجلوني 

 الـصحابة  مـن  وثالثين وعلي أرقم بن زيد عن المختارة في والضياء وأحمد
                                                        

 .٤١٦ :٤السيرة النبوية) ١(
 .٤١٩: ٤المصدر السابق) ٢(
 .٣٧٩: ٢سمط النجوم العوالي) ٣(
 .١٩٥: ٦ المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح) ٤(
 .٣٥٣ :٢الصواعق المحرقة) ٥(
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  .)١(<مشهورأو  متواتر فالحديث) عاداه من وعاِد وااله من واِل اللهم( :بلفظ
 لدعوة وذلك: قال: التاسع الحديث>): ه٧٦٢(وقال جمال الدين الزيلعي

ومـن ،  أرقـم  بـن  زيـد  حـديث  مـن  روي: قلـت ).. عـاداه  من عاد اللهم( نانبي 
 حـديث  ومـن ،  صوقـا  أبـي  بـن  سعد حديث ومن،  عازب بن البراء حديث

 وابن، مالك بن وأنس، هريرة وأبي، الخدري سعيد وأبي، اهللا عبيد بن طلحة
 أسـيد  بـن  وحذيفـة ،  اهللا عبـد  بـن  وجـابر ،  البجلـي  اهللا عبـد  بن وجرير،  عمر

 أبـي  للحـافظ  المـواالة  كتـاب  في لي وقع ثم،  ..جنادة بن وحبشي،  الغفاري
 عـن  رواه فوجدتـه  عقـدة  بـابن  المعـروف  سعيد بن محمد بن أحمد العباس
  .)٢(<..الصحابة من آخرين جماعة

، وجــابر، وأبـو هريــرة ، بريــدة وروى، ..>): ه٤٦٣(وقـال ابــن عبـد البــر  
اهللا عليـه   صلّى   (يالنب عن منهم واحد كلُّ،  أرقم بن وزيد،  عازب بن والبراء

 واِل اللهم مواله يفعل مواله كنت من( :خم غدير يوم قال هأنّ )وسلّم] وآله[
  .)٣()عاداه من وعاِد االهو من

، وأبــو هريــرة، الحــصيب بــن بريــدة وروى>): ه٦٤٤(وقــال التلمــساني
 واحـد  كـلُّ ، األنـصاري  اهللا عبد بن وجابر، أرقم بن وزيد،  عازب بن والبراء

 كنـت  مـن : (خـم  غـدير  يوم قال هأنّ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (النبي عن
                                                        

 .٣٦١: ٢كشف الخفاء) ١(
 . ٢٣٤ :٢واآلثار األحاديث تخريج) ٢(
 .١٠٩٩: ٣االستيعاب في معرفة األصحاب ) ٣(
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  .)١(<)عاداه من وعاد وااله من واِل اللهم مواله فعلي مواله
باباً مستقالً لذكر الحـديث وعنونـه       ) ه٣٥٤(هذا وقد خصّص ابن حبان    

 بالواليـة ) وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليه     (المصطفى دعاء ذكر>: بهذا العنوان 
ثـم ذكـر لفـظ الحـديث المتـضمن        .. <عـاداه  لمـن  والمعـاداة  علياً والى لمن

  .)٢(<عاِد من عاداهاللهم واِل من وااله، و>:’لقوله
؛ إذ عنون باب ذكر حـديث المـواالة    )ه٣٦٠(وفعل ذلك أيضاً اآلجري   

علـي   والى لمن )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه      (النبي دعاء ذكر باب>: بعنوان
 ثـم ذكـر     ،)٣(<عـاداه  من على ودعائه،  هوتوالّ )عنه اهللا رضي( طالب أبي بنا

  .الحديث بتمامه
 حـديث  هنّـ إ>:  بشأن رأي ابن تيمية في الحـديث  قال ابن حجر الهيتمي   

 وطرقه، وأحمد والنَسائي كالترمذي جماعة أخرجه وقد، فيه مرية ال صحيح
 من سمعه هأنّ ألحمد رواية وفي، صحابياً عشر ةستّ رواه ثم ومن، اجد كثيرة
وآله[صلّى اهللا عليه     (النبي [به وشهدوا،  صحابياً ثالثون) وسلّم لعلي] ×[ 

نوزع الم كما خالفته امأي وحـسان  صحاح أسانيدها من وكثير،  وسيأتي مر ،
 لثبـوت  ؛بـاليمن  كان علياً بأن هرد لمن وال،  تهصح في قدح لمن التفات وال

 هماللّ>: زيادة إن بعضهم وقول ]’ [النبي مع الحج وإدراكه، منها رجوعه
                                                        

 .٢٩٣: العشرة وأصحابه ]’ [النبي نسب في الجوهرة) ١(
 .٣٧٥: ١٥ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )٢(
 .٢٠٤٩: ٤الشريعة) ٣(
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 حصـح  طـرق  مـن  ذلـك  ورد فقـد  ؛موضـوعة، مـردود   .. الـخ < وااله من وال
  .)١(<منها كثيراً الذهبي

 المـالّ علـي القـاري   : وقد كرر كالم ابن حجر بالنسبة للزيادة كـلٌّ مـن          
  .)٣()ه١٠٤٤( وبرهان الدين الحلبي،)٢()ه١٠١٤(

 الـشطر  فضع قد تيمية بنا اإلسالم شيخ رأيت نينّ، أ ..>: وقال األلباني 
 مبالغتـه  مـن  وهـذا ! كـذب  هأنّـ  فـزعم  اآلخر الشطر اوأم،  الحديث من األول

، طرقها يجمع أن قبل األحاديث تضعيف في عهتسر من تقديري في الناتجة
  .)٤(<فيها النظر قويدقّ

 
إن هذا الحـديث موضـوع عنـد    >: قال ابن تيمية بشأن حديث المؤاخاة     

،  موضـوع  ال يرتـاب أحـد مـن أهـل المعرفـة بالحـديث أنّـه              ،  أهل الحديث 
وواضعه جاهل، كذب كذباً ظاهراً مكشوفاً، يعرف أنّه كذب مـن لـه أدنـى               

       كلّها موضوعة والنبي صـلّى اهللا    (معرفة بالحديث، وأحاديث المؤاخاة لعلي
 لم يؤاِخ أحداً، وال آخى بـين مهـاجري ومهـاجري، وال      )وسلّم] وآله[عليه  

لكن آخى بين المهاجرين بين أبي بكر وعمر، وال بين أنصاري وأنصاري، و   
                                                        

 .١٦٤: ١الصواعق المحرقة) ١(
 .٢٥٨: ١١لمفاتيحمرقاة ا) ٢(
 .٣٣٦: ٣السيرة الحلبية) ٣(
 .٣٤٣: ٤ سلسلة األحاديث الصحيحة )٤(
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  .)١(<واألنصار في أول قدومه المدينة

 
 المهــاجرين، ومــرة بـين  بمكّــة مـرتين، مــرةً  كانــت المؤاخـاة  نأ :أوالً
 ينكر السنّةأهل  علماء من أحداً نجد ولم، واألنصار المهاجرين بين بالمدينة
 أميـر   واإلمـام  ’رماألكـ  النبـي  بين المؤاخاة خصوصأو  رأساً،   المؤاخاة
ته واعتباره عند معترف بصح غير ابن تيمية، والحديث متواتر و×المؤمنين

  :أعالمهم، واليك بعض كلماتهم فيه
 وابـن  الواقـدي  عـن  نقـالً  )ه٨٥٢( العـسقالني  حجـر  ذكر الخبر ابن   )١(

: ، ثـم قـال    وغيـرهم  كثيـر  وابـن  والـسهيلي  البـر  عبد وابن إسحاق وابن سعد
<  أنكر ابن تيمي   على ابن المطه المؤاخاة بين المهاجرين،  ،..رة في كتاب الرد

    لعلـي عت إلرفـاق       :  قـال  ؛]× [وخصوصاً مؤاخاة النبيالمؤاخـاة شُـر ألن
              بعضهم بعضاً، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فال معنـى لمؤاخـاة النبـي

لمهاجري ألحد منهم، وال لمؤاخاة مهاجري..  
وإغفــالٌ عــن حكمــة المؤاخــاة، ألن بعــض  هــذا رد للــنص بالقيــاس و

المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة، فآخى بين األعلـى            
واألدنى ليرتفقن األدنى باألعلى، ويستعين األعلى باألدنى، وبهـذا نظـر فـي             

 الذي كان يقوم بـه مـن عهـد الـصبا مـن قبـل البعثـة                 هو   ألنّه   ؛مؤاخاته لعلي
 ألن زيداً مـوالهم، فقـد ثبـت    ؛اخاة حمزة وزيد بن حارثةواستمر، وكذا مؤ  

                                                        
 . ٣٦٠: ٧منهاج السنّة ) ١(
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أخوتهما وهما مـن المهـاجرين، وسـيأتي فـي عمـرة القـضاء قـول زيـد بـن              
  .)١(إن بنت حمزة بنت أخي: حارثة

للطبراني،  الكبير المعجم من المختارة في الضياء وأخرجه>: وقال أيضا 
ــأن يــصرح تيميــة وابــن  أحاديــث مــن قــوىوأ أصــح المختــارة أحاديــث ب

  .)٢(النيسابوري للحاكم المستدرك
 اللدنيـة، تحـت    المواهـب  شرح في )ه١١٢٢(المالكي الزرقاني قال)٢(
 وغيـره  البر عبد ابن قال كما وكانت>: )الصحابة بين المؤاخاة ذكر: (عنوان

 الحـق  علـى  بعـضاً  بعـضهم  المهاجرين بين الهجرة قبل بمكّة مرتين، اُألولى 
 أن مـنهم، إلـى    اثنـين  كلّ بين وعمر، وهكذا  بكر أبي بين خىوالمواساة، فآ 

صلّى اهللا عليه  (قال أخي؟ فمن أصحابك بين آخيت: ، فقال]× [علي بقي
  ..)أخوك أنا(: )وسلّم] وآله[

 )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (النبي مؤاخاة في كثيرة أحاديث وجاءت 
نه، والحاكم  الترمذي روى ، وقد ]× [لعليحه، عن  وحسعمـر  ابن وصح 

 أكـون  أن ترضـى  أمـا (: ]× [لعلـي  قـال ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (أنّه
  ..<)واآلخرة الدنيا في أخي أنت (:]’[بلى، قال: ]×[قال )أخاك؟

ــر ــن وأنك ــة اب ــذه تيمي ــاة ه ــين المؤاخ ــصوصاً  ب ــاجرين، خ ــين المه  ب
ــصطفى ــي ]’[الم ــم]× [وعل ــك أن ، وزع ــن ذل ــب، ورده م  األكاذي

                                                        
 .٢٧١: ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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  .)١(<بالقياس للنص رد بأنّه ـ العسقالني حجر ابن أي ـ الحافظ
صـلّى   (ِذكر مؤاخاة النبي  >): ه٢٤٥(قال محمد بن حبيب البغدادي     )٣(

 وكـان آخـى   : بين أصـحابه المهـاجرين قبـل الهجـرة    )وسلّم] وآله[اهللا عليه  
 ]وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (بينهم على الحـق والمواسـاة وذلـك بمكّـة، فـآخى          

وآخى بين حمزة بـن عبـد   ] ×[  بين نفسه وبين علي بن أبي طالب      )وسلّم
صـلّى اهللا عليـه    (المطلب رحمه اهللا وبـين زيـد بـن حارثـة مـولى رسـول اهللا           

وآخى بين أبي بكر وعمـر، وبـين عثمـان بـن عفّـان وعبـد            ،..)وسلّم] وآله[
  .)٢( <الرحمن بن عوف

صــلّى اهللا عليــه  (ل اهللاوكــان رسـو : قـالوا >): ه٢٧٩(قـال الــبالذري  ) ٤(
 آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة علـى الحـق والمواسـاة،              )وسلّم] وآله[

  .)٣(<أنت أخي :]× [وقال لعلي ،..وبين أبي بكر وعمر
صلّى اهللا عليه  (وآخى رسول اهللا>: وقال أيضاً في ترجمة زيد بن حارثة

د حـين أراد  وإليـه أوصـى حمـزة يـوم أحـ       ،  بينه وبـين حمـزة    ) وسلّم] وآله[
  .)٤(<القتال
] وآلـه [صلّى اهللا عليـه      (آخى رسول اهللا  >): ه٤٦٣(قال ابن عبد البر   ) ٥(

                                                        
 .٢٧٣: ١شرح المواهب اللّدنية) ١(
 .٧٠:المحبر) ٢(
 .٢٧٠: ١أنساب األشراف ) ٣(
 .٤٧٢: ١ بق المصدر السا)٤(
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ة، ثم آخى بين المهاجرين واألنـصار بالمدينـة،          بين المهاجرين بمكّ   )وسلّم
أنـت أخـي فـي الـدنيا واآلخـرة،          : ] × [وقال في كلّ واحدة منهما لعلـي      

ــ    ــسه، ف ــه وبــين نف ــى بين ــذا  ـوآخ ــان ه ــبه  لذلك ك ــا أش ــول وم ــن  )١(الق   م
٢(]× [علي(.  

نقل كثير من المحدثين وأصحاب السنن واآلثار حديث مؤاخـاة           :ثانياً
بن أبي طالـب     المؤمنين ميرأ واإلمام ’النبي لـه ’  ، وقولـه  × علي :

  :م؛ منه<أنا أخورسول اهللا>: ×اإلمام أمير المؤمنين، وقول <أنت أخي>
صلّى اهللا عليـه   (آخى رسول اهللا: أخرج الترمذي عن ابن عمر، قال   )١(

  تدمع عيناه، فقـال لرسـول اهللا   ]× [ بين أصحابه، فجاء علي    )وسلّم] وآله[
آخيت بين أصحابك ولـم تـؤاخ بينـي وبـين     >: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه   (

أنت أخي في الدنيا  > )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (، فقال له رسول اهللا    <أحد
  .)٣(<هذا حديث حسن غريب>]: الترمذي[و عيسى ، قال أب<واآلخرة

صلّى  (لما خرج رسول اهللا: روى أحمد بإسناده عن ابن عباس، قال )٢(
 بابنة حمزة، فاختصم فيها  ]× [من مكّة خرج علي   ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   

                                                        
  . <أنا عبد اهللا، وأخورسول اهللا، ال يقولها أحد غيري إالّ كذّاب>: ×لى قولهإشارة إ) ١(

 . ١٠٩٨: ١ اإلستيعاب في معرفة األصحاب 
 . ١٠٩٨: ٣  المصدر السابق)٢(

، الرياض ١٧٣: ٤، مصابيح السنّة ١٤: ٣، المستدرك على الصحيحين ٥٩٥: ٥سنن الترمذي ) ٣(
 .١١١: ٣اقب العشرة النضرة في من
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علي] ×[    صلّى اهللا عليه     ( وجعفر وزيد إلى النبي] وقـال   ،..)وسـلّم ] وآلـه
صـلّى اهللا   (ي وكان زيد مؤاخياً لحمزة، آخى بينهمـا رسـول اهللا     ابنة أخ : زيد

:  لزيـد )وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (، فقال رسـول اهللا   )وسلّم] وآله[عليه  
، وقـال   <أنـت أخـي وصـاحبي     >: ]× [، وقال لعلـي   <أنت موالي وموالها  >

  .)١(<أشبهت خَلقي وخُلقي>: لجعفر
 يقـول  ]× [كـان علـي  : الروى الحاكم بإسناده عن ابن عباس ق     )٣(

َأفإن مـات  {:إن اهللا يقول>: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (في حياة رسول اهللا   ْ َ

َقتل أو  ِ ُانقلبتُ ْْ َ ْم عىل أعقـابكمَ ُْ ِ ْ ننقلب على أعقابنا بعد إذ هـدانا اهللا،   ، واهللا ال)٢(}َ
 إنّي ألخوه قُتل ألقاتلن على ما قاتل عليه حتّى أموت، واهللا   أو  واهللا لئن مات    

: ، قال نور الدين الهيثمي)٣(<ووليه وابن عمه ووارث علمه، فمن أحق به منّي
  .)٤(<رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح>

 

: والجـواب مـن وجـوه    ،..>: )٥(قال ابن تيمية في تكذيب حديث الطائر  
                                                        

 .١٠٩٨: ٣ستيعاب في معرفة األصحاب ، اال٢٣٠: ١مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .١٤٤:آل عمرانسورة ) ٢(
، الــسنن الكبــرى ١٠٧: ١، المعجــم الكبيــر للطبرانــي٣:١٢٦المــستدرك علــى الــصحيحين ) ٣(

 .١٢٥: ٥للبيهقي 
 . ١٣٤: ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٤(
كنـت  : ى الحاكم بإسناده عن يحيى بن سعيد، عن أنس بـن مالـك قـال   رو :نص الحديث ) ٥(
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روى >]: العالّمـة الحلّـي   : أي[المطالبة بتصحيح النقـل، وقولـه       : أحدها
كذب عليهم، فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب          ،  <الجمهور كافّة 

  ...مما رواه بعض الناسهو الصحيح، وال صححه أئمة الحديث، ولكن 
أن حديث الطائر من المكذوبات والموضوعات عند أهل العلم      : الثاني

قد جمـع غيـر واحـد مـن         >: مدينيوالمعرفة بحقائق النقل، قال أبو موسى ال      
الحفاظ طرق أحاديث الطير لالعتبار والمعرفة، كالحاكم النيسابوري وأبـي          

  .)١(<ال يصح: نُعيم، وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال
                                                                                                                                   

  
] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه   ( فقُـدم لرسـول اهللا  )وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليه (أخدم رسول اهللا 

، <اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معـي مـن هـذا الطيـر        >:  فرخ مشوي، فقال   )وسلّم
صـلّى  (إن رسـول اهللا : فقلـت  ]×[ار، فجاء علـي فقلت اللهم اجعله رجالً من األنص  : قال

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (إن رسـول اهللا   :  على حاجة، ثم جاء فقلت     )وسلّم] وآله[اهللا عليه   
. <افـتح >: )وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    ( على حاجـة، ثـم جـاء فقـال رسـول اهللا          )وسلّم

إن هـذه  : ، فقـال <ما حبسك علـي >: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (فدخل، فقال رسول اهللا   
: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (آخر ثالث كرات يردني أنس يزعم أنّك على حاجة، فقال

  ؟ <ما حملك على ما صنعت>
  . سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجالً من قومي! يا رسول اهللا: فقلت

  . < قومه يحبإن الرجل قد>: )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (فقال رسول اهللا
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :قال الحاكم

         ،ت الروايـة عـن علـيصح وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثالثين نفساً، ثم
  .وأبي سعيد الخدري، وسفينة

 .١٣٠: ٣المستدرك على الصحيحين 
 .٣٧١: ٧منهاج السنّة ) ١(
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) البخـاري ومـسلم   ( < الصحيح أصحاب>:  إن عنى ابن تيمية بقوله     :أوالً

نى جميع أصـحاب الـصحاح، لـم يـتم، ألن حـديث      ال غير، تم قوله، وإن ع   
، )ه٣١٠(، وأبـو جعفـر الطبـري    )١(الطير رواه أبو عيـسى الترمـذي فـي سـننه     

والحاكم النيسابوري، وأبو نُعيم األصبهاني، وابـن مردويـه، وشـمس الـدين          
  .)٢(الذهبي، ولم يذكر أي منهم أن الحديث مكذوب

ا، ال يـضير بـشهرته    م لحديٍثن عدم رواية أصحاب الصحيحين أ :ثانياً
صحته أيضاً، فكم من حديث صـحيح    بوانتشاره بين جمهور المحدثين، وال      

شائع بين المحـدثين، لـم يـروه أصـحاب الـصحيح، ولعـلّ مراجعـة سـريعة                
 عبد اهللا الحاكم، تكفي لمعرفة صـحة مـا ذكرنـاه، فقـد أورد     أبيلمستدرك  

 يروهـا الـشيخان مـع أنّهـا علـى         هذا الحافظ طائفة مـن األحاديـث التـي لـم          
شرطهما، وقد وافق الذهبي أبا عبد اهللا الحاكم في تصحيح كثيـر مـن تلـك                

  .على شرط أحدهماأو األحاديث على شرطهما 
حها أعـالم أهـل الـسنّة؛      صح التي  الحديث طرق من الكثير هناك :ثالثاً

  :منها
 عـن ، لملـك ا عبـد  بن مسهر عن، ادحم بن الحسن عن أبو يعلى  رواه ما
  .يالسد عن، عمر بن عيسى

                                                        
 .٦٣٦: ٥سنن الترمذي ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 الحـضرمي  أبو علـي   كسيب بن حماد بن الحسن: هو حماد بن الحسنو
  ..<سجادة>: ـ ب المعروف
، سنّة صاحب>: أحمد عنه  وقال،)١(<سنّة ثقة، صاحب>: الذهبي عنه قال

 ابن وذكره،  <ثقة كان>: البغدادي الخطيب عنه ، وقال <خيراً إالّ عنه بلغني ما
 أبي ابن قال>: )التهذيب تهذيب (في  ابن حجرعنه قال و،)٢(الثقات في نحبا

 الـسراج  وقـال ، )مـأمون  ثقـة ( :فقـال  عنـه  إسـحاق  بـن  موسـى  سألت :حاتم
  .)٣(<)ثقة( :كوفيال

 الثنـاء  يحسن علي بن الحسن كان، ف سلع بن الملك عبد بن مسهرأما  
 فـي  حبـان  ابـن  رهالـوراق، وذكـ    حمـاد  بـن  الحسنكذلك  قه، و وثّو ،)٤(عليه

  .)٥(الثقات في حبان ابن وذكره، أبو يعلىوكذلك وثّقه الثقات، 
 أبـو الحـسن   قـال >: )التهـذيب  تهـذيب  (فـي  عنه قال  بن عمر عيسىو

 وقـال ،  بـأس  بـه  لـيس  القارئ عمر بن عيسى، حنبل بن أحمد عن الميموني
 وكـذلك .. ثقة القارئ عمر بن عيسى معين بن يحيى عن منصور بن إسحاق

 ليس ،..عمر بن عيسى معين بن يحيى عن الدوري عباس وقال، النَسائي قال
                                                        

 .٣٢٤ :١ الكاشف) ١(
 .١٢٩ :٦ الكمال تهذيب) ٢(
 .٢٣٧: ٢ التهذيب تهذيب) ٣(
 .٥٧٧ :٢٧ الكمال تهذيب) ٤(
 .١٩٧: ٩الثقات) ٥(
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 وكـان  الهمـداني  عمـر  بـن  عيسى عن وكيع حدثنا أيضاً وقال، بأس بحديثه
  .)١(<الثقات في حبان ابن وذكره، ثقة كان: الخطيب أبو بكر وقال، ثقة

 وشـعبة  حبـان  وابـن  والعجلـي  حنبـل  بـن  أحمـد  قـه  وثّ  فقد يالسدأما  
 ، وقال<صالح>: النسائي عنه والسمعاني، وقال القطان ويحيى الثوري سفيانو

صـدوق،   الحديث مستقيم عنديهو  >: عدي ابن ، وقال <بأس به ليس>: مرة
 عنـه  القطـان  يحيـى  صـحيحه، وصـرح    فـي  مـسلم  به احتج وقد،  <به بأس ال

   .)٢(<أحد تركه بخير، وما إالّ يذكره أحداً رأيت به، ما بأس ال>: بقوله

 
 فقـال  ،)٣(خصائصال في مسهر طريق من رائالط حديث النَسائي أخرج

 الملــك عبـد  بـن  ضـعيف، مــسهر >: البلوشـي  ميــرين أحمـد  كتـاب ال قمحقّـ 
 ال أصـحابنا >: أبـو داود   ، وقـال  <النظـر  بعض فيه>: البخاري عنه ضعيف، قال 

  .. <ثقة >:حماد بن الحسن ، وقال<بالقوي ليس>: النَسائي ، وقال<يحمدونه
 أحمد الكوفي، قال كريمة أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيلهو والسدي، 

، <به بأس صدوق، ال >: عدي ابن ، وقال <صالح>: النَسائي ، وعن <ثقة>: والعجلي
: مهـدي  وابـن  معـين  ابـن  ، وعـن  <بـه  يحـتج  وال حديثـه  يكتب>: أبو حاتم  وقال

  ..<الشيخين يتناول ضعيف>: العقيلي ، وقال<لين>: أبو زرعة ، وقال<ضعيف>
                                                        

 .٢٠٠: ٨التهذيب تهذيب) ١(
 .١٣٤ :٢ الكمال تهذيب) ٢(
 .٢٩:×خصائص أمير المؤمنين )٣(
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التـشيع،   فـي  الغـالة  مـن هـو   ف والعجلـي  أحمـد  قهوثّ وإن السدي: أقول
 نزهة في الحافظ رقر كما بدعته به يقوي ما روى إذا روايته تقبل ال والغالي

  .)١(<النظر

 
 المفسر غير الجرح من عدي <نظر فيه>: الراوي عن البخاري قول نأ )١(
  .التعديل عليه به، ويقدم يعتد ال الذي

)٢ (جرحـاً  فيـه  يـورد  ولم الكبير ريخأالت في مسهرل ترجم البخاري أن 
  .جرحه أهمل لما عنده الضعف شديد ضعيفاً كان أنّهلو تعديالً، و وال

)٣( به؛ ألنّه      مسهل النَسائي جرح أن لم الجرح، فإذا في تمتعنّر ال يعتد 
  .التوثيق عليه مفيقد تدلينالمع من غيره عليه يوافقه
 الجـرح  من عنده ليس <بالقوي ليس>: الراوي عن النَسائي قول نأ) ٤(

  ..العبارة بهذه المجروح الراوي خبر به يرد الذي المفسد

 الـرحمن  عبـد  أبـي  منهج( كتابـه  في سعد علي قاسم الدكتور قال
 فإن شابهها ماو <بالقوي ليس>: كلمة افأم>: )والتعديل الجرح في النَسائي

ــا  أهــل مــن دونهــم ومــن الــصدوقين فــي غالبــاً يــستعملها الــرحمن عبــد أب
  .)٢(<العدالة

                                                        
 .هامش المصدر السابق) ١(
 .١٨٣٣ :٥ والتعديل الجرح في النَسائي حمنالر عبد أبي منهج) ٢(
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 <بـالقوي  لـيس >: جماعـات  في قيل وقد>: )الموقظة( في الذهبي وقال
في قال قد النَسائي به، وهذا  واحتج فـي  لهـم  ويخـرج  <بـالقوي  ليس>: ةعد 

  .)١(<فسدم بجرح ليس <بالقوي ليس> قولنا: كتابه، قال
 المجمل، فقال الجرح من <بالقوي ليس> النَسائي قول المباركفوري عد بل

 لـيس > النَـسائي  قـول  وأمـا >: )يثـي اللّ زيـد  بن أسامة (في النَسائي جرح يردهو  و
  .)٢(<مشهور تهت، وتعنّمتعنّ أنّه مع مجمل أيضاً، فإنّه قادح فغير <بالقوي
)٥( ر،  غير الجرح من،  <حمدونهي ال أصحابنا>: داود أبي قول أنالمفس

 بن الحسن بثناء أيضاً مردود رهمس في داود أبي من القول به، وهذا  يعتد فال
  .له حماد بن الحسن عليه، وتوثيق الخالل علي

  :فنقول السدي إسماعيل بخصوص أما
)١( ل ال له معين ابن جرح أنالفالجرح،   في متعنّت ألنّه؛  هنا عليه يعو 
  ..عليه الموثقين توثيق مه، ويقدجرح يقبل

 الجـارح  يكون أن] الجرح رد موارد من أي [ومنها>: أبو الحسنات  قال
 لهـم  والتعـديل  الجـرح  أئمـة  مـن  جمعاً هناك المتشددين، فإن  المتعنتين من

 ال مـا  عليـه  جـرح، ويطلقـون    بـأدنى  الـراوي  فيجرحون الباب هذا في تشدد
 ال وجرحـه  معتبـر  توثيقه الجارح هذا ، فمثل األلباب أولي عند إطالقه ينبغي
  ..ويعتبر ينصف ممن غيره وافقه إذا إالّ يعتبر

                                                        
 .٨٢: الموقظة) ١(
 .٤٠٥ :١ األحوذي تحفة) ٢(
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، القطـان  ويحيـى ، القطـان  وابن،  معين وابن،  والنَسائي،  أبو حاتم  فمنهم
فيـه،   والتعنّـت  الجـرح  فـي  باإلسـراف  معروفون وغيرهم، فإنّهم ،  حبان وابن
واة في العاقل تفليتثبدو الذين الر١(<مفيه روليتفكّ بجرحهم اتفر(.  

 جـرح  فـي  مهدي بن الرحمن وعبد معين البن المنسوبة فظةاللّ نأ )٢(
 مقـدم  التعـديل والمفسر،   غير الجرح من ، وهذا <ضعيف>: لفظة هي السدي

  .يهعل
  .ضعفه أنّه ال السدي عدل أنّه مهدي بن الرحمن عبد عن المشهور) ٣(

 على عيب الذين الرواة باب في لمدخلا في النيسابوري الحاكم يقول
 مهــدي بــن الــرحمن عبــد تعــديل>: صــحيحه فــي حــديثهم إخــراج مــسلم

  .)٢(<مفسر غير بجرح جرحه ممن مسلم عند أقوى] السدي إلسماعيل[
 السدي، ففي ضعف عندما معين بن يحيى على مهدي ابن غضب ولقد

مهـدي،   بـن  الرحمن بدع عند يوماً معين بن يحيى قال>: )الكمال تهذيب(
 الـرحمن  عبـد  ضـعيفان، فغـضب   : والـسدي، فقـال    مهاجر بن إبراهيم وذكر
  .ضعفهما يرى ال أنّه على دليل  وفيه،)٣(<قال ما وكره

 عنـه  يـرد  لـم  للسدي تضعيف من مهدي ابن إلى نسب ما فإن وكذلك
 رجالً سمعت>: علي عمروبن مجهول، يقول راو بواسطة مامعتبر، وإنّ بطريق

                                                        
 .١١٧: والتعديل الجرح في والتكميل الرفع) ١(
 .٢٧٤ :١ التهذيب تهذيب) ٢(
 .١٣٥ :٣ الكمال تهذيب) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٨٠  ١ج/ ّ

، ]مهـدي  بـن  الـرحمن  لعبـد  [يالـسد  ذكر الحديث أهل من بغداد أهل من
  .)١(<ضعيف: فقال

)٤(   ال حاتم أبي جرحأن  فـي  تـين المتعنّ مـن  ألنّـه  أيـضاً؛  هنـا  بـه  يعتـد 
 التـي  العبـارة  بمثل أبو حاتم  جرح قين، وقد الموثّ توثيق عليه الجرح، فيقدم 

 رجـال  مـن  نـدهم، مـنهم   ع األثبـات  الثقـات  مـن  جماعـة  الـسدي  بهـا  جرح
 أبـو حـاتم    يقولهـا  <بـه  يحتج وال حديثه يكتب>: عبارة أن الصحيحين، علماً 

  .صدوق عنده فيمن
)٥( أبـي  يتنـاول  كان أنّه من زعمه ما بسبب أنّه فالظاهر له العقيلي تضعيف أن 

 الجوزجـاني، وكـلّ    يعقـوب  بن إبراهيم طريق من وردت التهمة وعمر، وهذه  بكر
ـبي كمـا ال يخفـى      هـو   الجوزجـاني، و   عـن  أخـذه  ذلـك  السدي إلى نسب من  ناص

يحكم حينئذ بنفاقه لمـا صـح       ف،  ×طالب أبي علي بن  المؤمنين أميريتحامل على   
ـنصّ الكتـاب،               ’ عنه من مالزمة النصب والنفـاق، ومالزمـة النفـاق والكـذب ب

  .من كان على مذهبه إالّوعليه ال يقبل كالم الجوزجاني ورأيه 
)٦( ن>: عنه زرعة أبي لقو أنمراتـب  مـن  السادسة المرتبة منهو  ف <لي 

  .المراتب هذه أدنى الجرح، وهي
 الحديث متروك ساقطاً يكون ال )لين( فالن :قلت إذا>: قطني الدار قال

  .)٢(<العدالة يسقط ال بشيء مجروحاً ولكن

                                                        
 .المصدر السابق) ١(
 .٢٩٥ :٢ المغيث فتح) ٢(
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  الحديث ألن مهزولة؛ موهونة البلوشيأن القاعدة التي استند اليها      ) ٧(
     اوي ال يشتمل على بدعة وأنا الركـلّ  قبـول  فينبغي صادقاً ثقة يكون أن إم 

ا مرويأن يلزم وعندها كاذباً يكون أن اته، وإم ثالـث  مروياته، وال  جميع ترد 
 طريق من جاء ما بسببهو   السدي به المرمي التشيع فيلو  الغ أن لهما، على 

  . لنفاقه وكذبه كما مرهونقل قوله في طعونالم الجوزجاني الناصبي
 الجوزجـاني  كالم )المغيث فتح( كتاب من أورد أن بعد المعلّمي قال

 فـي  بـالطعن  مولـع هـو   نـصب، و   فيه والجوزجاني>: المذكورة القاعدة حول
 الكـوفيين  فـي  إلـيهم، فـإن    هـذا  بكالمه يرمي أنّه ، ويظهر مر كما المتشيعين
 تـوثيقهم  علـى  الـسنّة  أئمـة  ، اتفـق  ن األجلّـة  م جماعة التشيع إلى المنسوبين

 الـذين  الثقات من كثير على وتفضيلهم رواياتهم وقبول عليهم الثناء وحسن
 إن: أصـحابك، فقـال    ثقات عن حدثنا: لشعبة قيل حتّى التشيع إلى ينسبوا لم

 الـشيعة  هـذه  مـن  يـسير  نفـر  عن أحدثكم فإنّما أصحابي ثقات عن حدثتكم
 راجـع  ..ومنصور،  ثابت أبي بن وحبيب،  كهيل بن وسلمة،  عتيبة ابن الحكم
  ..التهذيب تهذيب في هؤالء تراجم

الجوزجاني فكأن وأمثـالهم  هـؤالء  فـي  الطعن إلى سبيل ال أنّه علم الم 
 أهل بفضائل يتعلق ماهو و مروياتهم من يكرهه مما يتخلّص أن حاول مطلقاً
  .)١(<..]^ [البيت
 فيـه  تكلّـم  مـن  كـالم  وظـاهر ،  ..>: معروف عواد بشار الدكتورقال  ) ٨(

                                                        
 .٥٨ :الحديث وموعل والتعديل الجرح في وقواعد فوائد) ١(
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  .)١(<عقائده بسبب كان إنّما ]السدي :أي[
 يقـدم  بل الجارح قول إلى يلتفت المذهب، فال  جرحه سبب كان ومن

 تفهم أن الحذر كلّ الحذر>: السبكي الدين تاج قالكما  المعدل،   قول عليه
م الجرح أن قاعدتهم أنصوابال إطالقها، بل  على التعديل على مقد من أن 

 ةدالّـ  قرينـة  هناك وكانت جارحوه وندر مادحوه وكثر وعدالته إمامته ثبتت
   .)٢(<جرحه إلى يلتفت لم غيرهأو  مذهب تعصّب من جرحه سبب أن على

 احتج بعض أتبـاع ابـن تيميـة    ووبعد هذا كلّه إن افترض الضعف تنزالً        
 فـي  ورد مـا  هفيـرد  الـضعيفة  األحاديـث  من التواتر حصول عدم علىبذلك  
 العمـدة  ماوإنّ عدالتهم وال رجاله ثقة يشترط ال التواتر، ..>:  من قوله  اإلصابة

 اتفقـت  فـإن ، الكـذب  علـى  تـواطئهم  العـادة  في يستحيل بعدد الخبر بورود
  .)٣(<المعنوي التواترهو ف فيه اجتمعت فمهما اختلفت نإو فذاك ألفاظه

ن كلمات ابن تيمية في أبش) ه١٠٣١(قال الشيخ زين الدين المناوي القاهري
هذه األخبـار وإن فـرض ضـعفها جميعـاً، لكـن ال ينِكـر تقـوي                >: حديث الطير 

أو الحديث الضعيف بكثرة طرقه، وتعدد مخرجيه إالّ جاهل بالصناعة الحديثية، 
  .)٤(أنّه من القبيل الثاني] ابن تيمية: أي[معاند متعصّب، والظن به 

                                                        
 .١٣٨ :٣ التهذيب تهذيبهامش ) ١(
 .٤٩٦ : األماني ظفر) ٢(
 .٢٥٢: ٢  في تمييز الصحابةاإلصابة) ٣(
 .٢٢١: ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ٤(
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  : السنّة باعتبار الحديثأهلحدثي تصريح أعالم م :رابعاً
قد رواه عن أنـس جماعـة مـن أصـحابه           >: قال الحاكم النيسابوري   )١(

  .)١(<زيادة على ثالثين نفساً
)٢(  ا حديث الطير فله طرق كثيرة جداً، وقد أفردتهـا   >: قال الذهبيوأم

  .)٢(<بمصنّف
، ولـه   وحديث الطير قد صنّف الناس فيـه      >: قال ابن كثير الدمشقي    )٣(

أبو  : منهم؛فات مفردةوقد جمع الناس في هذا الحديث مصنّ ،..طرق متعددة
ورأيـت   ،..بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بـن حمـدان            

مجلّداً في جمع طرقـه وألفاظـه ألبـي جعفـر بـن        ] في حديث الطير  : أي[ فيه
  .)٣(<جرير الطبري المفسر، صاحب التأريخ

  .)٤(<وحديث الطير مشهور، روي من طرق كثيرة>: ميالمعلّ قال )٤(
إما أن يكون ابن تيمية جاهالً بهذه الطرق الكثيرة إلى بناء على ما نقل و

وشهرته، فادعى ما ليس لـه بـه علـم، وإمـا أن يكـون عارفـاً بتلـك                    الحديث
 لشيء في قلبه مـن  ؛الطرق، ولكنّه لبس عن عمد على نفسه بكتمان الحقيقة        

  .× علي بن أبي طالبالمؤمنين ميرأ لإلمامالدفين والنصب الحقد 
                                                        

 .١٣١: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
 .١٠٤٢: ٣تذكرة الحفّاظ ) ٢(
 .٣٨٣: ٧البداية والنهاية البن كثير ) ٣(
 .٤٠: التنكيل طليعة )٤(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٥٨٤  ١ج/ ّ

 
وقد وضع بعض الكـذّابين حـديثاً        ،..>: )١(قال ابن تيمية في آية الوالية     

مفترى أن هذه اآلية نزلت في علي لما تـصدق بخاتمـه فـي الـصالة، وهـذا           
   .)٢( أهل العلم، وكذبه بين من وجوه كثيرةكذب بإجماع

 
من  عدة عن ×المؤمنين ميرأ اإلمامن أ نزول آية الوالية بش ورد:أوالً

 بن األسود، وجابر بن عباس، وعمار، وأبو ذر، والمقداد ابن: منهم؛ صحابةال
ل، كهيـ  بـن  سـلمة  مالك، والتـابعي   بن األنصاري، وأبو رافع، وأنس    اهللا عبد

   .)٣(× أمير المؤمنيناإلمام طريق إلى الحنفية، باإلضافة بن ومحمد
                                                        

إنَّما وِليكُم اُهللا ورسـولُه والَّـِذين   {:  من المحدثين والمفسرين نزول قوله تعالى  كثيرروى  ) ١(
       وناِكعر مهالزَّكاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونقيمي نُوا الَِّذينمـام  في اإل ،  ٥٥:المائدة، سورة }آم

  .×بي طالبأميرالمؤمنين علي بن أ
مـن يقـرض الملـي الـوفي؟     : أن سائالً أتـى المـسجد وهـو يقـول    :  عن أنس بن مالك فقد ورد 

راكع يقول بيده خلفه للسائل، أي اخلع الخاتم من يدي، قال رسول اهللا× وعلي’ :
  . <يا عمر وجبت>

  بأبي أنت وأُمي يا رسول اهللا ما وجبت؟ : قال
 يده حتّى خلعـه اهللا مـن كـلّ ذنـب ومـن كـلّ        وجبت له الجنّة واهللا، وما خلعه من      >: ’قال

إنَّما وِليكُم { :فما خرج أحد من المسجد حتّى نزل جبرئيل بقوله عزّ وجلّ: قال، <خطيئة
وناِكعر مهالزَّكاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونقيمي نُوا الَِّذينآم الَِّذينو ولُهسراُهللا و{. 

  . ٣٠: ٢منهاج السنّة ) ٢(
 .٢٤٧: ١ التنزيل شواهد: راجع) ٣(
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  : منهم؛ السنّةأهلمن محدثي اه عدد كبير روو
  .)١(بإسناده عن ابن عباس) ه٢٤٩( عبد بن حميد الكشي-١
بإسـناده عـن الـسدي، وعتبـة بـن أبـي            ) ه٣١٠( ابن جريـر الطبـري       -٢

  .)٢(حكيم، ومجاهد
في تفـسيره، بإسـناده عـن سـلَمة بـن      ) ه٣٢٧(رازي   ابن أبي حاتم ال    -٣

  .)٣(كُهيل، وعتبة بن أبي حكيم
  .)٤(في معجمه األوسط) ه٣٦٠( أبو القاسم الطبراني -٤
  .)٥(في أحكام القرآن) ه٣٧٠( أبو بكر الجصّاص الرازي -٥
  .)٦()ه٤٦٨( أبو الحسن الواحدي النيسابوري -٦
  .)٧()ه٥٧١( أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي -٧
  .)٨()ه٥٩٧( أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي -٨

                                                        
 . ١٠٥: ٣الدر المنثور في التفسير بالمأثور  :راجع روايته في) ١(

 .٣٧٢: ٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٢(
 .١١٦٢: ٤تفسير ابن أبي حاتم ) ٣(

 . ١٣٠: ٧المعجم األوسط ) ٤(

 . ٤٤٦: ٢أحكام القرآن ) ٥(
 .١٣٣:أسباب النزول) ٦(

 .٣٠٥: ١٢تأريخ مدينة دمشق ) ٧(
 . ١٨٢: ٣الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ٨(
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  .)١()ه٦٠٦( أبو السعادات مبارك بن األثير الشيباني الجزري الشافعي-٩
  .)٢(في تفسيره) ه٦٩١( القاضي ناصر الدين البيضاوي -١٠

وهؤالء العشرة الذين انتخبناهم من جمع غفير قد رووا نزول اآلية فـي         
أردنـا  لـو  قبـل أن يولـد ابـن تيميـة، و     ×ب أبـي طالـ  علـي بـن   اإلمـام   حق  

حيث  االستقصاء لطال بنا البحث، ولكن كفانا عناء ذلك العالمة األميني
  .)٣(أنهى عدد من ذكر نزول اآلية إلى ستة وستين

  .حها علماء أهل السنّةصح  عديدة لهذا الحديث قدطرق  هناك:ثانياً

 الزمخشري: أي - لهقو>: )واآلثار األحاديث تخريج(في الزيلعيقال  
 سـأله  سـائالً  أن] × [علي عن روي: - المائدة من ٥٥ الكشّاف، اآلية   في

 فلـم  خنـصره  فـي  مزجـاً  كـان  خاتمه، كأنّـه   له صالته، فطرح  في راكعهو  و
  ..صالته، فنزلت بمثله يفسد عمل كبير لخلعه يتكلّف

 حـديث  من )الحديث علوم( كتابه في اهللا أبو عبد  الحاكم رواه: قلت
 ، ثنـا  ]× [طالـب  أبـي  بـن  علـي  بن عمر بن اهللا عبيد بن اهللا عبد بن عيسى

 هـذه  نزلـت : ، قـال  ]× [طالـب  أبـي  بن علي جده، عن  أبيه، عن  أبي، عن 
َإنام وليكم اهللاَُّ ورسوله والذين آمنُوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة { اآلية ُ َ ََّ َّ َ َُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َّ ُ ُ ِ

                                                        
 . ٤٧٨: ٩جامع اُألصول ) ١(
 .٢٧٢: ١أنوار التنزيل ) ٢(
 .٢٢٠: ٣موسوعة الغدير ) ٣(
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ُوهم  ُراكعـوَ ِ  المـسجد ) وسـلّم  ]وآلـه [ عليه اهللاصلّى  (اهللا رسول فدخل )١(}َنَ
 اهللا رسـول  لـه  سـائل، فقـال    وسـاجد، وإذا   وراكـع  قـائم  بين يصلّون والناس

 هـذا  ال، إالّ : قـال  شـيئاً؟  أحـد  أعطاك سائل يا):وسلّم ]وآله[ عليه اهللاصلّى  (
  .انتهى. خاتماً أعطاني - علياً يعني - الراكع

 بـن  الفـضل  األشـج، ثنـا   أبـو سـعيد    ثنا: تفسيره في حاتم أبي ابن ورواه
كهيل،  بن سلمة الحضرمي، عن  قيس بن موسى األحول، ثنا  أبو نعيم  دكين

ُإنام وليكم اهللاَُّ ورسوله { :راكع، فنزلت هو  و بخاتمه] ×[ علي تصدق: قال َ ُّ َُ ُ َ ُ َُ ِ َّ ِ

َوالذين آمنُوا الذين يقيمون  ُ َِ ِ ُِ َ َ ََّ َالصالةَّ َ ويؤتون الزكاة وهم راكعونَّ َُ َ ُ َِ َ ُ َ َُ   .انتهى. }َّ
 والمرسـل .. ومـسلم  البخـاري  شـرط  علـى  صـحيح  مرسـل  وهذا: نقول

 االحتجاج، فكيـف   درجة إلى يرتقي فإنّه ضعيف مسند عضده إذا الصحيح
  !المتعددة؟ األسانيد مع

 رسـول  أصـحاب  شـاهد  مختلف، فمن  المنقطع: له فقلت: الشافعي قال
 أن: بـأُمور، منهـا    عليـه  اعتبـر  النبـي  عن منقطعاً حديثاً فحدث تابعينال من اهللا

 فأسـندوه  المأمونون الحفّاظ فيه شركه الحديث، فإن  من أرسل ما إلى ينظر
 عنه قَِبل من صحة على داللة هذه روى، كانت  ما معنى بمثل اهللا رسول إلى

 يفـرد  ما قبل من يسنده من فيه يشركه لم حديث بإرسال انفرد وحفظه، وإن 
 يفرد ما قبل يسنده غيره مرسل يوافقه هل: ينظر بأن عليه ذلك، ويعتبر  من به
 العلـم  قُبـل  ممـن  غيـره  مرسل يوافقه هل: ينظر بأن عليه ويعتبر ذلك؟ من به

                                                        
 .٥٥:المائدةسورة) ١(
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  عنهم؟ قُبل الذين رجاله غير من عنه
األولى،  من أضعف مرسله، وهي  به يقوي داللة ذلك، كانت  وجد فإن

 اهللا رسـول  أصـحاب  بعض عن يروى ما بعض إلى ذلك، نظر   جديو لم وإن
 أنّـه  علـى  داللـة  هذه اهللا، كانت  رسول عن روي ما يوافق وجد له، فإن  قوالً

  .)١(<اهللا شاء إن يصح أصل عن إالّ مرسله يأخذ لم
 كهيـل  بـن  سـلمة  عـن  الـصحيح  المرسـل  هـذا  فـي  تحقّـق  وقـد : نقول

 عبـد  بن عيسى عن متّصل بسند روي الشافعي، فقد  ذكرهما اللذان الشرطان
 الحـاكم، بـل     روايـة  في ]×[طالب أبي بن علي بن عمر بن محمد بن اهللا

 فـي  الحـسكاني  الحـاكم : الـصحة  مـن  قريـب أو  صـحيح،    صلمتّ بسند رواه
 أين من  فعلم،)٢(نفسهم الثقات كهيل بن سلمة شيوخ عن) التنزيل شواهد(

  .وصله
 غيـر  عـن  العلـم  أخـذ  عمـن  آخـر  مرسل بسند حاتم أبي ابن رواه وقد

 بـن  الربيـع : هـذا  حكـيم، وسـنده   أبـي  بـن  عتبـة هو كهيل، و  بن سلمة رجال
  .)٣(حكيم أبي بن عتبة سويد، عن بن أيوب المرادي، ثنا سليمان

 إذا إالّ المرسـل  أقبـل  ال(: الشافعي قال :)المحصول( في الرازي وقال
غيره،  وأسندههو   أرسله أومرسله،   قبل أُخرى مرة، أسنده  أرسله الذي كان

                                                        
 .٤٦١: للشافعي الرسالة) ١(
 .٢١٢: ١ التنزيل شواهد) ٢(
 .١١٦٢: ٤ حاتم أبي ابن تفسير) ٣(
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 رجــال نأ آخــر، ويعلــم راو أرســلهأو بإســناده،  الحجــة تقــم لــم إذا وهــذا
  ..)اآلخر رجال غير أحدهما
في قال ثم على الرد والجواب(: ةالحنفي :هـذه  مـن  الـشافعي  غرض أن 
 ظن يحصل األصل، لم  راوي عدالة جهلنا إذا أنّاهو  واحد، و  حرف األشياء

القـوة،   بعـض  قوى إليه المقويات هذه انضمت صدقاً، فإذا  رالخب ذلك كون
 الـصالة  عليـه  لقولـه  المظنـون، وإمـا    للضرر دفعاً به، إما  العمل يجب فحينئذ

 علـوم  اختـصار ( فـي  كثيـر  ابـن  ذلـك   ونقل ،)١()بالظاهر قضيأ: (والسالم
  .)٣()النواوي تقريب شرح( في والسيوطي  والنواوي،)٢()الحديث

 مطلقــاً، فــاألمر العــدل مراســيل قبــول مــن اآلمــدي تــارمخ علــى وأمــا
  .)٤(واضح

 سنان، عن أبي الثوري، عن سفيان عن: تفسيره في مردويه ابن وأخرجه
يـصلّي،   قائماً ]× [طالب أبي بن علي كان: عباس، قال  ابن الضحاك، عن 

ُإنـام ولـيكم اهللاَُّ {: خاتمه، فنزلـت   راكع، فأعطاه هو  و سائل فمر َُ ُّ َِ َّ ُورسـولهِ َُ ُ َ{..، 
  ...عباس ابن يلق لم الضحاك فإن انقطاع؛ اآلية، وفيه
هـو  ثبـت، ف   عبـاس، وإن   البـن  الـضحاك  لقـاء  فـي  الخـالف  وقع: نقول

                                                        
 .٤٦٠: ٤  في علم أصول الفقهلمحصولا) ١(
 .١٥٧: ، شرح اختصار علوم الحديثالحثيث الباعث) ٢(
 .١٢٦:  في شرح تقريب النواويالراوي تدريب) ٣(
 .١٢٣: ٢  في أصول األحكامحكاماإل: راجع) ٤(
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 معلومـة  عبـاس  ابـن  وبـين  بينه التفسير، فالواسطة  ماأاألحكام، و  في مختص
  .جبير بن سعيدهو و

حنبـل،   بـن  أحمـد  بـن  اهللا عبد قال: ()الكمال تهذيب( في المزّي قال
وأبـو   معـين  بن يحيى خثيمة، عن أبي بن أبو بكر ثقة، مأمون، وقال : أبيه عن

 مـن  التفـسير  خـذوا : الثـوري  سـفيان  الحباب، عـن   بن زيد ثقة، وقال : زرعة
 مـسلم  أبو قتيبـة   جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقال     بن سعيد: أربعة

 مـا : قـال  عبـاس؟  ابـن  من سمع الضحاك: لمشاش شعبة، قلت  قتيبة، عن  بنا
ميـسرة،   بن الملك عبد حدثني: شعبة الطيالسي، عن  أبو داود  قط، وقال  رآه
 عنـه  بالري، فأخـذ   جبير بن سعيد لقي عباس، إنّما  ابن يلق لم الضحاك: قال

  .)١()التفسير
  .آنفاً ابينّ الثاني، كما الشافعي شرط يحقّقهو االنقطاع، ف سلّمنالو و

الصائغ،  علي بن محمد الطبراني، ثنا هو   أحمد بن سليمان: اًأيض ورواه
 علـي بـن    بـن  محمـد  بـن  اهللا عبـد  بـن  إسحاق العمري، ثنا  يزيد بن خالد ثنا

 الحسين، عـن   علي بن  بن زيد أبيه زيد، عن  بن الحسين علي، عن  بن حسين
 واقفهو و سائل ]× [بعلي وقف: يقول ياسر بن عمار سمعت: جده، قال

 عليه اهللاصلّى   (اهللا رسول السائل، فأتى  فأعطاه خاتمه تطوع، فنزع  ةصال في
ُإنام وليكم اهللاَُّ ورسوله{ :ذلك، فنزلت  فأعلمه) وسلّم ]وآله[ َ ُّ َُ ُ َ ُ َُ ِ َّ  اآلية، فقرأهـا   }ِ

 كنـت  مـن : (قـال  ثـم ، أصحابه على) وسلّم ]وآله[ عليه اهللاصلّى   (اهللا رسول
                                                        

 .٢٩١: ١٣ الكمال تهذيب) ١(
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  ).عاده من وعاد وااله من وال مواله، اللّهم فعلي مواله
 بـن  اهللا عبد بن إسحاق: قال أنّه الوسيط، إالّ  معجمه في الطبراني ورواه

 الحسين، عن بن زيد أبيه زيد، عن بن الحسن حسين، عن علي بن  بن محمد
  .فذكره ،..عماراً سمعت: جده، قال

 اهللاصـلّى    (اهللا رسول مع صلّيت: ذر، قال  أبي حديث من الثعلبي ورواه
المـسجد،   فـي  سـائل  الظهر، فـسأل   صالة األيام من يوماً) وسلّم ]وآله[ عليه
 فـي  سـألت  أنّـي  اشـهد  اللّهـم : وقـال  يـده  الـسائل  شيئاً، فرفع  أحد يعطه فلم

 شيئاً، وكـان  أحد يعطني فلم) وسلّم ]وآله[ عليه اهللاصلّى   (اهللا رسول مسجد
فيهـا، فأقبـل    يخـتم  اليمـين، وكـان    بخنـصره  إليه راكعاً، فأومى  ]× [علي 

 عليـه  اهللاصلّى   (اهللا رسول بعين خنصره، وذلك  في الخاتم أخذ حتّى السائل
  ..قصّة فيه وذكر ،)..وسلّم ]وآله[

 لفـظ  فـي  كمـا  الـصالة  فـي هـو   و خلعـه  أنّـه  مـنهم  أحد لفظ في وليس
  .)١())- الزمخشري أي - المصنّف

 
فـإن هـذا   ، <أنـت ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي        >: ومثل قوله >: قال ابن تيمية  

ــديث    ــة بالح ــل المعرف ــاق أه ــوع باتّف ــر  )٢(<موض ــع آخ ــي موض ــال ف   : ، وق
                                                        

 .٤٠٩: ١ واألثار األحاديث تخريج) ١(
 . ٣٥: ٥منهاج السنّة ) ٢(
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  .)١(< كذب على رسول اهللا)ولي كلّ مؤمن بعديهو (: وكذلك قوله ،..>

 
 أئمــة صــحيحة فــي كتــب كبــار بأســانيد الحــديث مــروي وخــرج نأ

، ابـن أبـي شـيبة   ، و يعلىيوأبأحمد بن حنبل،     :كـ   السنّة   أهلد  الحديث عن 
والبغـوي، وابـن   ،  الـدين الطبـري  ومحـب ، وأبو نعيم األصبهاني  ،  وابن حبان 

  .)٢(كثير، والسيوطي
هناك من المحدثين والرواة وأصحاب المصادر الحديثية من روى أن و

 علي؟ ما تريـدون  ما تريدون من علي؟ ما تريدون من      >:  قال ’رسول اهللا 
  . <ولي كلّ مؤمن بعديهو من علي، إن علياً منّي وأنا منه، و

 ،)٣(هذا حديث حسن غريب: الترمذي في جامعه، وقال: أخرجه بهذا اللفظ
: ، وقال)٦(، وابن حجر)٥( الطبري، ومحب الدين)٤(سناد صحيحإوكذلك النَسائي ب

إسناد قوي.  
                                                        

 .٣٩١: ٧  المصدر السابق)١(
، ٢٠٣: ١مـسند أبـي يعلـى     ،  ١١١: ، مـسند أبـي داود     ٦٠٦: ٥مسند أحمد بـن حنبـل     :  راجع )٢(

الريـاض  ، ٣٧٤: ٥صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان         ،  ١٨٠: ١٢  البن أبي شيبة   المصنّف
: ٧ثيـر  البدايـة والنهايـة البـن ك   ، ١٧٢: ٤مصابيح السنّة ، ١١٦: ٣النضرة في مناقب العشرة  

 .٣٥٢: ٤جامع األحاديث ، ٣٨١
 . ٥٩٩٠: ٥سنن الترمذي ) ٣(
 .٩٢: ×، خصائص أمير المؤمنين١٣٢: ٥  للنسائيالسنن الكبرى) ٤(
 .١١٥: ٣الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ٥(
 .٥٠٩: ٢اإلصابة ) ٦(
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أخرج أبو داود الطيالسي، عن أبي      :  وهو هناك إسناد آخر لهذا الحديث،    و
صـلّى   (أن رسـول اهللا   : عوانة، عن أبي بلج، عن عمروبن ميمون، عن ابن عباس         

واإلسناد ، <أنت ولي كلِّ مؤمن بعدي>: ]× [ قال لعلي )وسلّم] وآله[اهللا عليه   
: صحيح، ورجاله كلّهم ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقـال الهيثمـي   

  .)١(<ثقةهو أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري، وورجال >
 احقّـ  العجيـب  فمن>: قال األلباني بشأن رأي ابن تيمة في هذا الحديث        

 فـي  وتكذيبـه  الحـديث  هـذا  إنكـار  علـى  تيميـة  ابن اإلسالم شيخ أيتجر أن
 بعـد  أدري فـال  ،..هناك مالمتقد بالحديث فعل كما) ٤:١٠٤(< السنّة منهاج>

  .)٢(<...الشيعة على الرد في والمبالغة التسرع إالّ للحديث تكذيبه وجه ذلك
بعد أن ناقش ابن تيمية فـي هـذا الحـديث            - قال العالّمة األميني  و
ذهبنا إلى اسـتيفاء مـا   لو هذه نبذة يسيرة من مخاريق ابن تيمية، و >:  - وغيره

             الت، في منهاج بدعتـه مـن الـضالالت، واألكاذيـب، والتحكّمـات، والتقـو
  ..فعلينا أن نعيد استنساخ مجلّداته األربع ونردفها بمجلّدات في ردها

ولم أجد بياناً يعرب عن حقيقة الرجل ويمثِّلها للمأل العلمي، غيـر أنّـي         
 ؛ إذ )٣()الفتـاوى الحديثيـة  (أقتصر على كلمة الحافظ ابن حجر في كتابه   

                                                        
: ٣، المـستدرك علـى الـصحيحين      ٣٦٠: مـسند أبـي داود    : راجع الحديث بهذا اإلسناد في    ) ١(

 . ١٢٠: ٩، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٣٣١: ١، مسند أحمد١٣٤

 .٢٢٢: ٥سلسلة األحاديث الصحيحة) ٢(
 .١١٤: الفتاوى الحديثية) ٣(
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صمه وأذلّـه، وبـذلك صـرح       ابن تيمية عبد خذله اهللا وأضلّه وأعماه وأ       >: قال
األئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعـة       
كالم اإلمام المجتهد المتَّفق على إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد أبي          

    ماعة، وأهـل عـصرهم   الحسن السبكي وولده التاج والشيخ اإلمام العزّ بن ج
  .)١(< والمالكية والحنفيةوغيرهم من الشافعية

 
 من مؤمن كلّ وليهو و( ،..>: بشأن الحديث ) ه١٣٥٣ (مباركفوريقال ال 

 )من( بحذف )بعدي( بعضها في ووقع )ِمن( بزيادة النسخ بعض في كذا) بعدي
 رضي علياً أن على الشيعة به استدلّ وقد،  مسنده في أحمد رواية في وقع وكذا

 فـصل  غيـر  من )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا رسول بعد ةخليف عنه، كان  اهللا
 وكونهـا  )بعـدي ( لفظ زيادة ةصح عن مداره فإن،  باطل هذا عن به واستداللهم

 بهـا  دتفـر  قـد : هـا فإنّ ؛كـذلك  لـيس  واألمـر ،  لالحتجاج قابلة محفوظة صحيحة
  ...عالتشي في غاٍلهو  بل شيعيهو و سليمان بن جعفر

 ثناحـد ،  سـفيان  بـن  الحـسن  ثناحـد  :الثقـات  كتـاب  في انحب بنا وقال
 :قـال ،  أبيـه  يـدي  بين هارون بن يزيد بن جرير ثناحد،  كامل أبي بن إسحاق

 فال السب اأم :قال، وعمر بكر أبا تسب كأنّ بلغنا فقلت، جعفر إلى أبي بعثني
 :التقريـب   فـي  قـال ،  ..انتهـى  حمـار  رافـضي هو   فإذا،  شئت ما البغض ولكن

 عيتشي كان هلكنّ زاهد صدوق البصري أبو سليمان  الضبعي سليمان بن رجعف
                                                        

 . ٣٠٦: ٣موسوعة الغدير ) ١(



 ٥٩٥....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

  ...وغيره الميزان في وكذا ..انتهى
، الـشيعة  معتقـد  بـه  يقوى امم الحديث هذا في )بعدي( قوله أن وظاهر

 قال ..مردودهو ف بدعته به ييقو شيئاً روى إذا المبتدع أن همقر في رتقر وقد
 بدعته إلى داعياً كان إن هأنّ والمختار: مقدمته في ويالدهل الحق عبد الشيخ

 بدعتـه  بـه  ييقـو  شـيئاً  يـروي  أن إالّ قبل كذلك يكن لم وإن رد له ومروجاً
  ...قطعاً مردودهو ف

 عليها تابعه بل سليمان بن جعفر )بعدي( قوله بزيادة ديتفر لم: قلت فإن
 أجلح طريق من ثالحدي هذا مسنده في أحمد اإلمام فروى،  الكندي أجلح

صـلّى   (اهللا رسـول  بعـث  :قال ؛بريدة أبيه عن،  بريدة بن اهللا عبد عن الكندي
 طالـب  أبـي  بـن  علـي  أحـدهما  على اليمن إلى بعثين )وسلّم] وآله[اهللا عليه   

 مني هفإنّ علي في تقع ال( :آخره وفي الحديث ..الوليد بن خالد اآلخر وعلى
  )..بعدي وليكمهو و، منه وأنا نيم هوإنّ، بعدي وليكمهو و، منه وأنا

 عبـد  بـن  أجلح: التقريب في قال ؛شيعي أيضاً هذا الكندي أجلح: قلت
 شـيعي  صـدوق ،  يحيـى  اسـمه  يقـال ،  الكنـدي  حجية أبا ىيكنّ حجية بن اهللا

  ..وغيره الميزان في وكذا ..انتهى
، نيالـشيعيي  هـذين  همو من الحديث هذا في )بعدي( زيادة أن والظاهر

هدويؤي من الحديث هذا مسنده في روى أحمد اإلمام أن ليـست  طرق ةعد 
  ..الزيادة هذه منها واحدة في

 عـن ،  عيينـة  أبـي  بـن ا حـدثنا  :دكين بن الفضل طريق من رواه ما فمنها
 علـي  مع غزوت :قال،  بريدة عن،  عباس بن عن،  جبير بن سعيد عن،  الحسن
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 أولـى  ألـست  بريـدة  يا :لفقا :آخره وفي،  الحديث ..جفوة منه فرأيت اليمن
] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (قـال ،  اهللا رسول يا بلى قلت ؟أنفسهم من بالمؤمنين

  )..مواله فعلي مواله كنت من (:)وسلّم
 بـن  سـعيد  عـن  األعمـش  حـدثنا  :معاويـة  أبـي  طريق من رواه ما ومنها

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (اهللا رسول بعثنا :قال،  أبيه عن،  بريدة بنا عن،  عبيدة
  )..هولي فعلي هولي كنت من: (آخره وفي، الحديث ..سرية في )وسلّم

 عـن ،  عبيدة بن سعد عن األعمش ثناحد وكيع طريق من رواه ما ومنها
، الحـديث  ..علـي  مـن  يتناولون وهم مجلس على مر هأنّ :أبيه عن،  بريدة بنا

  )..هولي فعلي هولي كنت من: (آخره وفي
ــ بهــذا فظهــر ــادة أن هكلّ  ليــست الحــديث هــذا فــي) بعــدي( لفــظ زي

 عنـه  اهللا رضي علياً أن على بها الشيعة فاستدالل،  مردودة هي بل،  بمحفوظة
 باطـل  فصل غير من )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا رسول بعد خليفة كان
  ..أعلم تعالى واهللا عندي ما هذا ..جداً

 )بعدي مؤمن كلّ وليهو  ( :هبقول سليمان بن جعفر ديتفر لم: قلت فإن
 ال( :آخـره  ففـي ،  مسنده في أحمد عند بريدة حديث في اللفظ هذا وقع بل

هـو  و،  منـه  وأنـا  يمنّ هوإنّ،  بعدي وليكمهو  و،  منه وأنا يمنّ هفإنّ علي في تقع
هو و الكندي بريدة، أجلح حديث في اللفظ بهذا دتفر: قلت).. بعدي وليكم

  .)١(<شيعي أيضاً
                                                        

 .١٤٦ : ١٠ الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة) ١(
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 لـيس  أخـرى  طـرق  مـن  قاًمفر جاء قد الحديث إن>: األلباني قال: أوالً

  .)١(<..شيعي فيها
 وصححه الحاكم   ،)٣(حنبل بن حمد وأ ،)٢(يطيالسمنها ما ذكره ال   : أقول

 وقال عنـه    ،)٤(<السياقة بهذه يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا>: بقوله
  .)٥(<صحيح>: الذهبي في التلخيص

 مـن  جاء فقد،  )بعدي مؤمن كلّ وليهو  و(: قوله اوأم،  ..>: بانيقال األل 
                                                        

 .٢٢٢: ٥الصحيحة  األحاديثسلسلة) ١(
 عـن ،  بلج أبي عن أبوعوانة حدثنا :قال ؛أبوداود ثناحد :قال ؛ونسي ثناحد>: طيالسي قال ال  )٢(

 : لعلـي  قـال ) وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليـه     (اهللا رسول نأ عباس ابن عن،  ميمون عمروبن
  .<)بعدي مؤمن كلّ ولي أنت(
 .٣٦٠: ١الطيالسي داود أبي مسند

 أبوبلٍْج ثنا أبوعوانَةَ ثنا حماٍد بن يىيح ثنا أبي حدثني اللَِّه عبد حدثنا>: حنبل بن حمدقال أ) ٣(
 عبـاسٍ  أَبـا  يا فَقَالُوا رهٍط ِتسعةُ أَتَاه إذا عباٍس بن إلى لَجاِلس إني قال ميموٍن عمروبن ثنا
 وهو يومِئٍذ الق معكُم أَقُوم بلْ : عباٍس بن فقال قال هؤالَِء تخلونا أَن واما معنَا تَقُوم ان أما

قبل صَِحيح ى أَنمعثُوا فابتدؤا قال يداَء: قال قالوا ما ندري فَالَ فَتَحنْفُضُ فَجي هبقُولُ ثَويو 
أُف تُفوا وقَعٍل في وجله ر شْروا عقَعٍل في وجوسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النبـي  لـه  قال ر..، 

 ينبغي الَ انه، بنبي لَستَ أَنَّك اال موسى من هارون ِبمنِْزلَِة ِمنِّى ونتَكُ أَن تَرضَى أَما له فقال
أَن بأَنْتَ اال أَذْهأنت( : اللَِّه رسول له وقال : قال خليفتي و ِمٍن كلّ في يوليؤبعدي م(>.  

 .٣٣٠: ١حنبل بن أحمد مسند
 .١٤٣: ٣ الصحيحين على المستدرك) ٤(
 .١٤٣: ٣ الذهبي يقبتعل المستدرك) ٥(
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 عن، بلج أبي عن أبو عوانة حدثنا): ٢٧٥٢ (الطيالسي فقال عباس ابن حديث
: لعلـي  قـال  موسـلّ  ]وآله [عليه اهللا صلى اهللا رسول أن( :عنه ميمون عمروبن

 طريقه ومن،  )٣٣١ - ٣٣٠ : ١ (أحمد وأخرجه،  )بعدي مؤمن كلّ ولي أنت
 كماهو و، الذهبي ووافقه، اإلسناد صحيح : وقال، )١٣٣ - ١٣٢ : ٣ (الحاكم

  .)١(<قاال
) بعدي( تشتمل جميع ألفاظ الطرق المذكورة وغيرها على كلمة  :ثانياً

، البـر  عبـد  ابـن و،  طبرانـي ، وال جـري اآل: خالفاً لما زعمه، كما نقلها كلٌّ من      
، عـسقالني ال حجـر  ابـن ، و ثيـر ك ابن، و صفدي، وال تلمساني، وال عساكر ابنو
  .)٢(، وغيرهمبغدادي الالقادر عبدو

 ،)٣( فـي مـصنّفه    سـليمان  بـن  جعفـر  حـديث  شـيبه  روى ابـن أبـي       :ثالثاً
 بـن  حمـد ، وأطيالـسي ال: وأورده كثير من أهل النقـل فـي مـصنّفاتهم؛ مـنهم      

 ابـن ، ورويـاني ، والموصليال يعلي، والنَسائي، وأبو شيبانيال بكر، وأبو  حنبل
٤(طبراني، والناحب(.  

                                                        
 .٢٢٢: ٥الصحيحة  األحاديثسلسلة )١(
ــشريعة) ٢( ــريال ــم، ٢٠٢١: ٤ لآلج ــر المعج ــيالكبي ــتيعاباإل، ٩٧ :١٢  للطبران ــي س ــة ف  معرف

 وأصـحابه  النبـي  نـسب  في الجوهرة، ١٩٩ : ٤٢ دمشق مدينة ريخأت،  ١٠٩١ : ٣ األصحاب
 اإلصـابة ،  ٣٣٩ : ٧  البن كثيـر   نهايةوال البداية،  ١٧٨: ٢١ بالوفيات الوافي،  ٢٩٢ : ١ العشرة

 .٦٨ : ٦ العرب لسان لباب ولب األدب خزانة، ٥٦٧ :٤ الصحابة تمييز في
 .٣٧٢ : ٦  البن أبي شيبةفالمصنّ) ٣(
 : ٢ الـصحابة  فـضائل ،  ٤٣٧ : ٤  بـن حنبـل    أحمـد  مسند،  ١١١ : ١ الطيالسي داود أبي مسند)٤(
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 الترمـذي  وأخـرج ،  ..>:  بشأن هـذا الحـديث     عسقالنيال حجر ابنوقال  
صـلّى   (اهللا رسـول  قـال  :فيها قال قصة في حصين بن عمران عن قوي بإسناد

، علـي  مـن  وأنـا  منـي  عليـاً  إن ؟علي من تريدون ما(: )وسلّم] وآله[اهللا عليه   
  .)١()بعدي مؤمن كلّ وليهو و

ــذهبي بعــ ــه للحــديثوقــال ال ، المــسند فــي أحمــد أخرجــه، ..>: د نقل
  .)٢(<والنَسائي، نهوحس، والترمذي

 عـن  قـوي  بإسـنادٍ  الترمـذي  وأخـرج ،  ..>: بغـدادي ال القـادر  عبـد وقال  
] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه        (اهللا رسول قال: فيها قال قصة في حصين بن عمران
 كـلّ  ولـي هـو   و،  لـي ع مـن  وأنـا  يمنّـ  علياً إن ؟علي من يريدون ما(: )وسلّم
  .)٣()بعدي مؤمن

 سـِريةً  اللَّـهِ  رسـولُ  بعـثَ : قَـالَ  حـصين  بن عمران عن>: سيوطيوقال ال 
؟ عِلـي  ِمـن  تُِريـدون  مـا (: فَقَالَ... فَغَِنموا عنْه اللَّه رِضي عِلياً علَيِهم واستَعملَ

ِليأَنَا ِمني عو ِمن ِليِل، ععوي ِليِمٍن كُلّ وؤِدي معرواه ابن أبي : أي [ش( )ب
                                                                                                                                   

  
، ٢٩٣ :١ يعلـى  أبي مسند، ١٣٢ : ٥ لنسائي لالكبرى السنن، ٢٧٨ :٤ والمثاني اآلحاد،  ٦٠٥

 الكبيـر  ، المعجـم  ٣٧٣ : ١٥ بلبـان  ابـن  بترتيـب  حبان ابن ، صحيح ١٢٥ : ١ الروياني مسند
 .١٢٨ : ١٨ للطبراني

 .٥٦٩:  ٤الصحابة تمييز في اإلصابة) ١(
 .٦٣٠ :٣ ج المشاهير ووفيات اإلسالم ريخأت )٢(
 .٦٩ : ٦ العرب لسان لباب ولب األدب خزانة )٣(
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  .)١(<)وصححه جرير وابن ]شيبة
    تضعيفه عنـد         سليمان بن جعفروال يخفى أن من رجال مسلم فال يصح 

، مـسلم  رجـال  مـن  ثقـة هـو  و، ..>: القوم، وقد أشار األلباني إلـى ذلـك قـائالً    
 هوأقـر ،  مسلم شرط على حيحص(: الحاكم قال ولذلك،  رجاله سائر وكذلك
 ثمـان  سـنة  في سليمان بن جعفر يتوفّ ،..>:  وقال الذهبي بشأنه   ،)٢(<)الذهبي
  .)٣(<مسلم به ومئة، أحتج وسبعين

 الـضبعي  أبـو سـليمان   اإلمام>: ؛ إذ قال  <اإلمام>: وقد عبر الذهبي عنه بـ      
، ووثّقه .توثيق قويهو  و،)٤(<إليهم فنسب ضبيعة بني في ينزل كان..البصري

 وكـان ،   ..:قاله أنّه   عن العبسي عثمان بن محمد كما ورد عن     معين بن يحيي
  .)٥(<ثقة] أنّه[: معين بن يحيى عن عباس وروى، ثقة عندنا ]جعفر: أي[

 وعمر؟ بكر أبا تشتم: سليمان بن لجعفر قيل وقد، : ..قال الذهبي: رابعاً
رافـضياً،   يكـن  لم هظر، فإنّ ن عنه هذه ةصح وفي،  لك يا بغضاً ال، ولكن : قال

 له، كان جارين به عنى ماإنّ )لك يا غضاًب: (قوله: الساجي زكريا وقال، حاشاه
  .)٦(<..وعمر أبو بكر اسمهما بهما ىتأذّ قد

                                                        
 .٢٥٦ : ١٦) الكبير والجامع وزوائده الصغير الجامع (حاديثاأل جامع)١(
 .٢٢٢: ٥الصحيحة  األحاديثسلسلة )٢(
 .١٩٧ : ٨ النبالء أعالم سير) ٣(
 .٦٨ : ١١ واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ) ٤(
 .١٩٧ : ٨ النبالء أعالم  سير)٥(
 .٦٨ : ١١ عالمواأل المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ) ٦(
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 بكـر  أبا أتسب :له فقيل ضيترفّ كان جعفراً أن ويروى ،..>: وقال أيضاً 
  .)١(<نهع صحيح غير ، فهذا)لك يا بغضاً ولكن ال( :قال ؟وعمر

 كـان >): ١٤٠ : ٦ (ثقاتـه  فـي  قـال  ]ابـن حبـان   : أي [هإنّـ >: لبانيوقال األ 
 ريب ال امم عنه، فإن  ثبوته من شك في كنت وإن،  وهذا ..<الشيخين يبغض

، ..الـشيخين  بغـض  عالتـشي  مـن  يلزم وال،  ذلك على إلجماعهم شيعي هأنّ فيه
 تـصريحه  بروايـة  انحبـ  ابـن  ذكـره  الـذي  واإلسـناد  ..التفـضيل  دمجر ماوإنّ

 علـى  وقفـت  وال ترجمة له أجد ولم هارون بن يزيد بن جرير ببغضهما، فيه 
: التـصريح  ذاك عقـب  انحبـ  ابـن  قـال  فقد ذلك ومع،  إليه بذلك آخر إسناد

 كـان  هأنّـ  غيـر  الروايـات  فـي  المتقنـين  الثقـات  من سليمان بن جعفر وكان>
 بـين  وليس مذهبه إلى بداعية يكن  ولم ]^ [البيت أهل إلى الميل ينتحل

 ولـم  بدعـة  فيـه  كان إذا المتقن الصدوق أن خالف أئمتنا من الحديث أهل
  .)٢(<جائز بأخباره االحتجاج نأيدعوإليها،  يكن

 عـن  الكنـدي  أجلـح  يرويه شاهد وللحديث،  ..>: قال األلباني : خامساً
] وآله[عليه اهللا صلّى  (اهللا رسول بعث: قال ؛بريدة أبيه عن، بريدة بن اهللا عبد

 ةالقـصّ  فـذكر  ،..طالـب  أبـي  بن علي أحدهما اليمن، على  إلى بعثين) وسلّم
 ولـيكم هـو  و، منـه  وأنا يمنّ ه، فإنّعلي في تقع ال(: آخره وفي،  متقد مانحو  ب

: قلـت ) ٥:٣٥٦ (أحمـد  أخرجه) بعدي وليكمهو و،  منه وأنا يمنّ هوإنّ،  بعدي
                                                        

 .١٩٧ : ٨ النبالء أعالم سير) ١(
 .٢٢٢: ٥الصحيحة  األحاديثسلسلة) ٢(
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  .)١(حسن وإسناده
 لـألم، الـزين    ناجد قال>: نفس اإلسناد ثم قال   وذكر المناوي الحديث ب   

 رجـــال رجالـــه، وبـــاقيهم، الجمهـــور قـــهوثّ الكنـــدي األجلـــح(: العراقـــي
  .)٢(<الصحيح

 وكذلكي، شيع الشاهد هذا راوي: قائل قال فإن: ويضيف األلباني قائالً
 ذلـك  يعتبـر  سـليمان، أفـال    بـن  جعفر: وهو،  آخر شيعي له المشهود سند في

  ؟فيه ةوعلً لحديثا في طعناً
، والحفـظ  الـصدق هـو   مـا إنّ الحديث رواية في العبرة كالّ، ألن : فأقول

ــه هــو ف المــذهب اوأمــ ــينبين  يصــاحب نجــد ولــذلك، حــسيبههــو ف، هربــ وب
، كـالخوارج  المخـالفين  الثقـات  مـن  لكثير أخرجوا قد غيرهما و الصحيحين

  .وغيرهم، والشيعة
 هـذا  إنكـار  علـى  تيميـة  ابـن  ماإلسـال  شيخ يتجرأ أن حقاً العجيب فمن
 المتقـدم  بالحـديث  فعـل  كما) ٤:١٠٤(< السنّة منهاج> في وتكذيبه الحديث

 فـي  والمبالغـة  التسرع إال للحديث تكذيبه وجه ذلك بعد أدري فال ،..هناك
٣(..الشيعة على الرد(.  

                                                        
 .المصدر السابق) ١(

 .٣٥٧ : ٤ الصغير الجامع شرح القدير فيض )٢(
 .٢٢٢: ٥الصحيحة  األحاديثسلسلة )٣(
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إن هـذا ممـا     >: )١(سد األبـواب   الحديث المعروف ب   بشأنقال ابن تيمية    

  .)٢(<وضعته الشيعة على طريق المقابلة
وإن الذي في الـصحيح عـن أبـي سـعيد          >: قائالًوقد استشهد على رأيه     

 أنّه قال في مرضـه الـذي مـات فيـه           )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (عن النبي  :  
واه ابـن   ور)ال يبقين في المـسجد خَوخَـة إالّ سـدت إال خوخـة أبـي بكـر              (

  .)٣(<عباس أيضاً في الصحيحين

 
ي في كتب أهل السنّة باإلسناد إلى غير واحد       الحديث رو  ن أ :أوالً

البـراء بـن   وزيد بن أرقم، وعمر بن الخطاب،    : الصحابة والتابعين كـ     من
أبـو سـعيد   و بـن عبـاس،   عبد اهللاعبد اهللا بن عمر بن الخطاب، و      وعازب،  

جـابر بـن عبـد اهللا       وأبـو حـازم األشـجعي،       والـك،   سعد بـن م   والخدري،  
، أنـس بـن مالـك   وسـعد بـن أبـي وقّـاص،      وجابر بن سمرة،    واألنصاري،  

أحـد مـن    هو  ×  ابي طالب  علي بن أمير المؤمنين   مضافاً إلى أن اإلمام     
  .)٤(يروى عنه هذا الحديث

                                                        
 .<سدّوا أَبواب الْمسِجد غَير باب عِلي>: ’قوله )١(
 .٣٥: ٥منهاج السنّة ) ٢(
 . المصدر السابق)٣(
 .٢٨٥: ٣موسوعة الغدير  :للمزيد راجع) ٤(
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  روى كبار أئمة أهل السنّة الحديث وصرح العديد منهم باعتباره           :ثانياً
؛ إذ قـال بـشأن روايـة    والحـاكم أحمد، والطبراني، والذهبي، والنَسائي، : كـ  

، وقـال ابـن حجـر       <يخرجـاه  ولم اإلسناد صحيح حديث هذا>: زيد بن أرقم  
  .. <ثقات ورجاله، والحاكم، والنَسائي، أحمد أخرجه>: فيها

 ولـم  اإلسناد صحيح حديث هذا>: وقال الحاكم بشأن رواية ابن عباس     
 أمـر  قـال  عبـاس  بـن ا عـن ، و ..>: ، وقال ابن حجر فيها    <السياقة هذهب يخرجاه

 بـاب   إالّ تفـسد  المـسجد  بـأبواب ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا رسول
مرأو :رواية وفي،  علي باب غير األبواب بسد  المـسجد  يـدخل  فكـان  علـي 

 ورجالهمـا ،  والنَـسائي ،  أحمـد  خرجهمـا ، أ غيـره  طريـق  له ليس.. جنبهو  و
  .)٢(<صحيح>:  وقال الذهبي فيها،)١(<قاتث

 الكبير في والطبراني أحمد رواه>: وقال الهيثمي بشأن رواية ابن عباس     
هو و الفزاري بلج أبي غير الصحيح رجال أحمد ورجال، باختصار واألوسط

 والطبرانـي ،  والبـزار ،  وأبو يعلـى  ،  أحمد رواه>:  وقال في رواية سعد    ،)٣(<ثقة
 :قـال ،   علي باب إالّ هاكلّ أبوابنا سددت اهللا رسول يا لواقا :وزاد األوسط في

                                                        
ــع)١( ــل  :  راج ــن حنب ــد ب ــسند أحم ــط  ، ١٥٨: ٥م ــم االوس ــى  ، ١١٨: ٢المعج ــستدرك عل الم

: ٤، مـسند أحمـد بـن حنبـل    ٥٩: ×خصائص أمير المؤمنين، ١٣٥،  ١٢٥،  :٣الصحيحين  
 .١٨: ٧، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣٧٢

 .١٣٤: ٣للذهبي التلخيص وبذيله الصحيحين علي المستدرك) ٢(

 .١٢٠ :٩ الفوائد ومنبع الزوائد مجمع) ٣(
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  .)١(<حسن أحمد وإسناد .هاسد اهللا ولكن أبوابكم سددت أنا ما
 أخـرج  وقـد >: )النكت على كتاب ابن الـصالح     (قال ابن حجر في     

 أيـضاً  فيـه  وأخـرج ،  سـعد  حـديث  عنه اهللا رضي علي خصائص في النَسائي
:  وقال في الفـتح بـشأن روايـة سـعد          ،)٢(<يحصح بإسناد أرقم بن زيد حديث

 األوسـط  فـي  للطبراني رواية وفي،  قوي وإسناده،  والنَسائي،  أحمد أخرجه>
  .)٣(<ثقات رجالها

 عبـد >: أما رواية عمر بن الخطّاب فقد اعتبر إسنادها الطحاوي؛ إذ قـال      
 نممـ هـو   ف،  المخرمي :هو يكن إن الحديث هذا إليه عاد الذي جعفر بن اهللا

 حديثـه  فإن، المديني أبو علي بن  نجيح ابن :هو يكن وإن،  حديثه في حمدي
 ثحـد  قـد ،  بـساقط  ليس هولكنّ،  المخرمي جعفر بن اهللا عبد كحديث ليس

 وقـال  ،)٤(<الحـديث  أهـل  إمـام هـو   و ابنـه  :عنـه  ثحد من وأحد،  عنه الناس
  .)٥(<يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا>: الحاكم فيها

 االّ الـصحيح  رجـال  رجالـه >: ر بشأن رواية عبد اهللا بـن عمـر    وقال ابن حج  
 في النَسائي  أورده>:  وقال في النكت،)٦(<وغيره معين بن يحيى قهوثّ وقد، العالء

                                                        
 .١١٤: ٩المصدر السابق) ١(
 .٤٦٦: ١ الصالح ابنكتاب  على النكت) ٢(
 .١٤: ٧ فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٣(
 .١٨٢ :٩اآلثار مشكل شرح) ٤(
 .١٣٥ :٣ الصحيحين علي المستدرك) ٥(
 .١٥ :٧ البخاري صحيح شرح باريال فتح) ٦(
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 ابن وثقه والعالء ،..عرار بن العالء عن اسحاق أبي عن صحيح بسند الخصائص
 بـسند  عمر ابن يثحد أيضا النَسائي روى>): القول المسدد( وقال في    ،)١(<معين
 ،..عـرار  بـن  العـالء  عـن ،  الـسبيعي  إسـحاق  أبـي  طريق من أورده ..صحيح آخر

  .)٢(<وغيره معين بن يحيى قهوثّ، ثقةهو و العالء إالّ الصحيح رجال ورجاله
 أكثـر  فهذه، ..>: هذا وقد صرح السيوطي بتواتر الحديث بعد نقله قائالً       

 تركتهـا  أخـر  أحاديـث  بقيـت و األبـواب  بـسد  األمـر  فـي  حديثاً عشرين من
 هأنّـ  المتواترة بل الصحيحة األحاديث بهذه ثبت قد: فصلٌ،   ..اإلطالة كراهة

 يـأذن  ولـم  مسجد إلى شارع باب فتح من منع) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (
  .)٣(<]..× [لعلي إالّ، بكر ألبي وال، العباس هلعم وال، ألحد ذلك في

 الثاني لحديثا>:  رده للحديث؛ قائالًوأنكر ابن حجر على ابن الجوزي
، باطل هإنّ الجوزي ابن قول، و..علي باب إالّ األبواب واسد حديث ..والثالث

 فـي  الـذي  الحـديث  بمخالفـة  إالّ عليهـا  يـستدل  لـم  دعـوى ،  موضـوع  هوإنّ
 وال،  مالتـوه  دبمجـر  الـصحيحة  األحاديث رد على إقدام وهذا،  الصحيحين

 مـن  يلزم وال،  الجمع إمكان عدم عند إالّ بالوضع لحكما على اإلقدام ينبغي
، علـيم  علـم  ذي كـلّ  فـوق  إذ ؛ذلـك  بعـد  يمكـن  ال أن الحـال  في الجمع رتعذّ

 فيـه  فيتوقّ بل،  بالبطالن الحديث على يحكم ال أن هذا مثل في الورع وطريق
 حـديث هـو    البـاب  هـذا  مـن  الحديث وهذا،  له يظهره لم ما لغيره يظهر أن إلى

                                                        
 .٤٦٤ :١ الصالح ابنكتاب  على النكت) ١(
 .١٨ :١ أحمد مسند عن الذب في دالمسد القول) ٢(
 .١٦ :٢للفتاوي الحاوي) ٣(
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، الحسن رتبة عن تقصر ال إنفرادها على منها طريق كلّ دةمتعد طرق له مشهور
   ..الحديث أهل من كثير طريقة على تهبصح يقطع امم ومجموعها
 الحـديث  أن علـى  تـدلّ  الثقـات  روايـات  مـن  المتظـاهرة  الطـرق  فهذه

 ال أن الجمـع  بهـذا  وظهـر  ،..ثالمحـد  نظـر  غايـة  وهذه،  ةقوي داللة صحيح
 هــذا بمجــرد الـصحيحة  األحاديــث علــى الوضـع  عييــد كيــفف ..تعـارض 

الباب هذا فتحلو  و ..؟مالتوه األحاديث لرد األحاديـث  من كثير في عىألد 
  .)١(<والمؤمنون ذلك اهللا يأبى ولكن، البطالن الصحيحة
، الرافـضة  وضع من هماأنّ الجوزي ابن ادعاء اوأم،  ..>: النكت يف وقال

  .)٢(<..البرهان عن ةعري دعوى ذلك في فكالمه
 ..الموضـوعات  فـي  الحـديث  هـذا  الجوزي بنا وردأ>: الفتح يف وقال

 اًمقتـصر ،  عمر بناو،  أرقم بن وزيد،  وقاص أبي بن سعد حديث من أخرجه
 ذلـك  ولـيس ،  رواتـه  مـن  فيه تكلم من ببعض هواعلّ،  عنهم طرقه بعض على

 حاديـث لأل لفمخـا  هبأنّـ  أيـضاً  هواعلّـ ،  الطـرق  كثـرة  من ذكرت لما بقادح
 بـه  قـابلوا  ؛الرافـضة  وضـع  مـن  هنّأ وزعم،  بكر أبي باب في الثابتة الصحيحة
 هفإنّ،  شنيعاً أًخط ذلك في أوأخط ..انتهى بكر أبي باب في الصحيح الحديث

  .)٣(<المعارضة مهبتوه الصحيحة األحاديث رد ذلك في سلك
                                                        

 .١٦ :١ أحمد مسند عن الذب في دالمسد القول) ١(
 .٤٦٤ :١ الصالح ابنكتاب  على النكت) ٢(
 .١٥ :٧ البخاري صحيح شرح الباري فتح) ٣(
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 نحبالـس  بيتـه  كـان  بـل  للمسجد مالصق بيت  له يكن لمأن أبابكر   : ثالثاً
  ؟ أبي بكرخوخة حديث  مضمونيصح فكيف، المدينة عوالي في

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (اللَّه رسول أن عائشة عن>: روى البخاري؛ قال 
:  وقـال أيـضاً   ،)١(<..العاليةب يعني ليإسماع قال،  نحلسر با وأبو بك  مات) وسلّم

 بالـسنح  مـسكنه  من رسهف على أبو بكر  أقبل :قالت عائشة أن سلمة يأبعن  >
  .)٢(<..عائشة على دخل حتّى الناس يكلّم فلم المسجد فدخل نزل حتّى

 ثيــرألا ابــن، وجــوزىوذكــر ابــن ســعد، والــبالذري، والطبــري، وابــن 
 قـبض  يـوم ،  ..أبـو بكـر    ويـع ب>: وغيرهم ما يؤيد سكناه في الـسنح؛ إذ قـالوا         

 خلـت  ليلة عشرة الثنتي الثنينا يوم) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه   (اهللا رسول
 حبيبة زوجته عند نحبالس منزله وكان، عشرة إحدى سنة ولاأل ربيع شهر من

 قـد  الخـزرج، وكـان    بـن  الحـارث  بني من زهير أبي بن زيد بن خارجة بنت
 المدينة، فأقام إلى لتحو حتّى ذلك على زاد فما شعر، من حجرة عليه حجر
 المدينـة، وربمـا    إلى رجليه يغدوعلى أشهر ةستّ له بويع ما بعد نحبالس هناك

 يفيــصلّ المدينــة فيــوافي، ممــشق ورداء إزار وعليــه لــه فــرس علــى ركــب
  .)٣(<نحبالس أهله إلى رجع العشاء ىصلّ بالناس، فإذا الصلوات

؛ إذ ])ه٦٦٠([ الـشافعي   التوربـشتي وذهب الـى ذلـك الـشيخ فـضل اهللا         
                                                        

 .١٩٣ :٤ البخاري صحيح) ١(
 . ١٤٢: ٥، ١١: ٤المصدر السابق ) ٢(
  اُألمـم والملـوك    تـأريخ ،  ٣١٣: ٣ األشـراف  ، أنـساب  ١٨٦ :٣  البـن سـعد    الكبري الطبقات) ٣(

 .٣٣٤: ٣ الغابة ، أسد٧٢ :٤ واألمم الملوك ريخأت في ، المنتظم٣٥٤ :٢ لطبريل
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 كـان  مـا وإنّ،  المـسجد  بجنـب  منزل له انك بكر أبا أن عندنا يصح لم :...قال
  .)١(<المدينة عوالي من نحبالس منزله

 نحبالـس  كـان  بكر أبي منزل بأن ذلك بعضهم ىوقو ،..>: قال ابن حجر  
 إلـى  خوخـة  لـه  يكـون  فـال ،  بـاب  بعـد  قريباً سيأتي كما،  المدينة عوالي من

 نأ نحبالـس  كـان  منزله كون من يلزم ال هألنّ ؛ضعيف اإلسناد وهذا،  المسجد
 صهارهأ منزلهو  نحبالس كان الذي ومنزله، للمسجد مجاورة دار له يكون ال

 عمـيس  بنـت  أسـماء  :وهـي ،  أخرى زوجة ذاك إذ له كان وقد،  األنصار من
  .)٢(<يومئذ باقية كانت هابأنّ القول على رومان وأم، باالتفاق

 
ويلـزم مـن قولـه أن       ..  منـه  أن قوله هذا ادعاء من دون دليل، فـال يقبـل          

أبابكر ترك المبيت عند أسماء بنت عميس وأم رومان سـتّة أشـهر، وبـذلك           
  .خالف الفريضة والسنّة، وأصر على ذلك

 وأمر ،× اإلمام أمير المؤمنين بابإالّ األبواب بسدأمر ’ اهللا رسول ن أ:رابعاً
أ حتّى المسجد في شعب كلّ بسديفتح أن طلب  بن الخطاب  عمر ن فلم ةكو 

 مـن  فـإن  ، وإالّ الـسد  ذلـك  بعد باقية باب ال نأ يعني ، وهذا ’نبيال يقبل
 كـان  البعض رهايصو كما المسجد إلى منها يدخل خوخة حتّىأو   باباً أبقى

 خوختهم بسد معه ومن أبو بكر يلتزم لم ، فكيف’اهللا رسول ألمر عاصياً
                                                        

 .١٦٥ :١١ المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةفي نقل عنه ذلك المالّ علي القاري الحنفي ) ١(
 .١٤ :٧ البخاري صحيح شرح الباري فتح) ٢(
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  األبواب؟ سد حديث سمعوا بعدما
 لرسـول  عصياناً المسجد إلى منها ودخولهم الخوخة تلك بقاءإ يعد الأ

  ؟’اهللا
 اهللا رسـول  أمـر : األسـلمي، قـال    بريـدة  عـن >:  أبو نعـيم األصـبهاني     قال

 رسول أصحاب على ذلك فشق،  األبواب بسد) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (
اهللا عليـه  ى صـلّ  (اهللا رسـول  ذلـك  بلغ افلم،  )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى   (اهللا

 يـسمع  ولـم  المنبـر  صعد اجتمعوا إذا حتّى جامعة الصالة دعا) وسلّم] وآله[
 مثـل  خطبـة  فـي  وتعظيمـاً  تحميـداً ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى   (اهللا لرسول
 ثـم ،  هاسـد  اهللا بـل ،  فتحتهـا  أنا وال،  تهاسدد أنا ما الناس أيها يا(: فقال يومئذ

َوالنَّجم إذا هو{ :قرأ ْ ََ َ ِ ٰما ضل صاحبكم وما غوى* ٰىِ َ َ ُ ََ َ ْ َُ ِ َّ ِ وما ينطُق عن *َ َ ِ َ ٰاهلوىََ َ َ ْإن * ْ ِ

َهوإال وحي يوحى ُ ْ ٌَ ّ ، فـأبى ،  المـسجد  فـي  يكون ةكو لي دع :رجل فقال،  )١(}ُ
  .)٢(<جنبهو و منه ويخرج يدخل فكان، مفتوحاً علي باب وترك

 :يهـ  × اإلمـام أميـر المـؤمنين       بـاب  دون األبـواب  سـد  ةعلّـ  ننعم إ 
 روايـة  بـذلك  حتصـر  كمـا ،  غيـره  نجاسـة  مكـان إو ^بيته وأهل تهطهار

  ..أخرى وروايات الشورى يوم واحتجاجه× المؤمنين أميراإلمام 
) وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (اهللا رسول قال :الزوائد مجمعجاء في   

                                                        
 .٤-١: سورة النجم) ١(
 دار بأخبـار  الوفـا  خالصـة : ، ونقل الـسمهودي مثلـه فـي       ١٠٨ :١ الراشدين الخلفاء فضائل) ٢(

 .١٢٣ :١ المصطفى
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وعلى ،)١(<وغيرك غيري المسجد هذا في يجنب أن ألحد يحلّ ال >:]×[ لعلي 
  .بطهارته يقول أحد ال هألنّ ؛بكر أبي خوخهأو  باب الستثناء معنى فال األساس هذا

 وضـعت ،  الـشيعة  صـنعت  مـا  البكريـة  رأت افلم>: دالحدي أبي ابن قال
، )...خليال متخذ كنتلو   (:نحو األحاديث هذه مقابلة في أحاديث لصاحبها

 كـان  فإنّـه ،  .)..األبـواب  سد: (ونحو،  االخاء حديث مقابلة في وضعوه فانّهم
٢(<..بكر أبي إلى البكرية فقلبته ×لعلي(.  

ال >:  بـشأن الحـديث    ابـن تيميـة   رأي   تعليقاً على     العالّمة األميني  وقال
أجد لنسبة وضع هذا الحـديث إلـى الـشيعة دافعـاً إالّ القحـة والـصلف، ودفـع                   

 قومـه  ي الرجل كتب األئمة من  الحقائق الثابتة بالجلبة والسخب، فإن نصب عينَ      
وفيها مسند إمام مذهبه أحمد قد أخرجوه فيها بأسـانيد جمـة صـحاح وحـسان،       

  .)٣(<عن جمع من الصحابة تربوعدتهم على عدد ما يحصل به التواتر عندهم

 
 أضـعف   )أنـا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا         (: وحـديث  ،..>: قال ابن تيميـة   

 وذكـره ابـن     ..ا إنّما يعد في الموضـوعات وإن رواه الترمـذي         وأوهن، ولهذ 
  .)٤(<الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس المتن

                                                        
 .١١٥ : ٩  ومنبع الفوائدالزوائد مجمع )١(
 .٤٩: ١١لبالغة البن أبي الحديد شرح نهج ا) ٢(
 . ٢٨٥: ٣موسوعة الغدير ) ٣(
 . ٥١٥: ٧منهاج السنّة ) ٤(
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  :؛ وهممشاهير الصحابة  جماعة منرواه الحديث نأ :أوالً

 بــن ، اإلمــام الحــسن× أبــي طالــبعلــي بــنأميــر المــؤمنين اإلمــام 
، عبد اهللا بن عباس، جابر بن عبـد اهللا          × بن علي  لحسين، اإلمام ا  ×علي

األنصاري، عبد اهللا بن مسعود، حذيفة بن اليمان، عبد اهللا بن عمر، أنس بـن        
  .مالك، عمروبن العاص

  :؛ منهم التابعين أن الحديث رواه كبار:ثانياً
، × البـاقر محمد بن علـي  ، اإلمام× السجاداإلمام علي بن الحسين 

نباتــة الحنظلــي الكــوفي، جريــر الظبــي، الحــارث بــن عبــد اهللا األصــبغ بــن 
الهمـداني الكــوفي، ســعد بـن طريــف الحنظلــي الكـوفي، ســعيد بــن جبيــر    
األسدي الكوفي، سلمة بن كهيل الحـضرمي الكـوفي، سـليمان بـن مهـران               
الكوفي المعروف باألعمش، عاصم بن غمرة السلولي الكوفي، عبد اهللا بـن        

ئ المكّي، عبد الرحمن بـن عثمـان التميمـي المـدني،            عثمان بن خثيم القار   
عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد اهللا الصنابحي، مجاهد بن جبـر أبـو       

  .الحجاج المخزومي المكّي
 فقد نقله في القرن الثالث ؛من الحفاظ والمحدثين نقله جمع كثير :ثالثاً

ر، ورواه في القرن الخـامس  ثمانية من الحفاظ، ورواه في القرن الرابع أربعة عش 
اثنا عشر، ورواه في القرن السادس ثمانيـة، ورواه فـي القـرن الـسابع اثنـا عـشر،               
ورواه في القرن الثامن عشرة، ورواه في القرن التاسع عشرة أيـضاً، وفـي القـرن             



 ٦١٣....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

العاشر رواه اثنان وعشرون، ورواه في القـرن الحـادي عـشر أربعـة عـشر، وفـي           
ه ثالثة عشر، وفي القرن الثالث عشر رواه ثالثة عشر عالماً القرن الثاني عشر روا  

  .)١(وفي القرن الرابع عشر نقله خمسة من أهل االختصاص، ومحدثاً
  : منها؛ حه بأسانيد ثالثةن الحاكم النيسابوري صح أ:رابعاً

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمـد بـن عبـد         >: قال الحاكم 
رملة، ثنا أبو الصلت عبد السالم بن صالح، ثنا أبو معاوية،     الرحيم الهروي بال  

صـلّى اهللا   (قـال رسـول اهللا  : عن األعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس ما قال      
أنا مدينة العلم وعلي بابهـا، فمـن أراد المدينـة فليـأت             (: )وسلّم] وآله[عليه  
  .)٢(<هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، )الباب

 
  .م بوضع الحديث الذهبي حكَ إن:ن قيلإ

المعروف عن الذهبي أن نفسه ال تنبـسط لألحاديـث الـواردة فـي              : قلنا
، ومن هنا تجده يبالغ في ×االمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبفضائل 

  .نقد أسانيدها، وقد ينكر بعض األحاديث مع إقراره بصحة أسانيدها
: ة الحاكم المتقدمة، حيث يقولوفي هذا المجال يأتي تعقيبه على رواي

عبد السالم، ثنا أبو معاوية عن األعمش عـن مجاهـد عـن ابـن          : أبو الصلت >
                                                        

 . ١١٠: ٦موسوعة الغدير  :للمزيد راجع) ١(
  .١٢٦: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(

 .وأقرأ السندين األخيرين في نفس المستدرك
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.. )أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت البـاب  (: عباس مرفوعاً 
ال : قلت.. وأبو الصلت ثقة مأمون   ]: الحاكم[بل موضوع، قال    : قلت .صحيح

  .)١(أمونواهللا ال ثقة وال م

 
بـل  ، حـسنه العديـد مـن حفّـاظ أهـل الـسنّة      أو حه  الحديث قد صح   نأ

صر ـ  حوا بالردعلى الذهبي وغيـره، فمم  عـين   : حهن صـحوابـن  ، يحيـى بـن م
      نه جرير الطبري، والحاكم النيسابوري، والمتّقي الهندي، وممصالح  :ن حس 

  .)٢(الدين العالئي، وابن حجر العسقالني
هذا الحديث حكم >): ه٧٦١(ل صالح الدين خليل العالئي الدمشقي قا

والحاصـل أنّـه ينتهـي       ،..ابن الجوزي وغيره بوضعه، وعندي في ذلـك نظـر         
بطرقه إلى درجة الحسن المحتج به، وال يكون ضعيفاً فـضالً عـن أن يكـون         

  .)٣(موضوعاً
هذا الحديث لـه طـرق كثيـرة فـي مـستدرك           >): ه٨٥٢( وقال ابن حجر  

لحاكم، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فـال ينبغـي أن يطلـق القـول             ا
  .)٤(<عليه بالوضع

                                                        
  .المصدر السابق) ١(

 .١٤٨: ١٣ال العم كنز: للمزيد راجع) ٢(
 .٢٨٨:النكت البديعات) ٣(

 . ١٢٣: ٢لسان الميزان ) ٤(



 ٦١٥....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

إنّـه صـحيح،    : أخرجـه الحـاكم فـي المـستدرك وقـال         >: وقال أيـضاً  
إنّه كذب، والصواب : وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال

صحة خالف قولهما معاً، وإن الحديث من قسم الحسن ال يرتقي إلـى الـ       
المعتمد هو وال ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طوالً، ولكن هذا 

  .)١(<في ذلك
جواب : أي[قد كنت أُجيب بهذا الجواب      >): ه٩٧٥( وقال المتّقي الهندي  

 ]×[دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابـن جريـر لحـديث علـي              ]ابن حجر   
س، فاسـتخرت   ، مع تصحيح الحاكم لحديث ابـن عبـا        )٢()تهذيب اآلثار ( :في

  .)٣(<اهللا وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة
 إن[،  ..>: فينفي الرد على المـضع     وقال صالح الدين العالئي الدمشقي    

لم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة، سوى دعوى الوضع ] القائلين ببطالن الحديث
  .)٤(<دفعاً بالصدر

مــات العلمــاء حــول الحــديث ومــن أراد التفــصيل والوقــوف علــى كل
  .)٥()نفحات األزهار(  أو)الغديرموسوعة (فليرجع إلى

                                                        
 .٢٨٩:النكت البديعات) ١(

 . ١٨٩: ١تهذيب اآلثار ) ٢(

 . ١٤٩: ١٣كنز العمال ) ٣(
 . ١٤٨: ١٣كنز العمال : للمزيد راجع) ٤(

 .١٢، ١١، ١٠ج: ، نفحات األزهار٨٧: ٦موسوعة الغدير :  راجع)٥(
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     ة في حديث المحبة والبغض قال ابن تيمي :<    فإن هذه األحاديـث أصـح

   ا يروى عن عليأنّـ       إنّ(:  أنه قال  مم صلى اهللا عليـه وآلـه إلـي ه ال ه لعهد النبي
مـن  هـو  هـا مـن أفـراد مـسلم، و    فإنّ، ) منـافق  مؤمن وال يبغضني إالّ إالّ يحبني

رواية عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي، والبخاري أعرض عن هذا    
، ها مما اتّفق عليه أهل الصحيح كلّهمالحديث، بخالف أحاديث األنصار فإنّ

      البخاري وغيره، وأهل العلم يعلمون يقيناً أن  وآلـه [ عليـه   صـلّى اهللا   ( النبـي [
  .)١(<وحديث علي قد شك فيه بعضهم، قاله) وسلّم

 
: كــ    بأسـانيد معتبـرة   أهل السنّةأعالمنقل هذا الحديث كثير من     :أوالً

أحمد بن شعيب  و،)٥(أحمد بن حنبل و،)٤(أبو يعلى و،)٣(ابن حبان و،)٢(مسلم
                                                        

 .١٤٧: ٧منهاج السنّة ) ١(
 .٦٠: ١حيح مسلم ص) ٢(
  . ٣٦٧: ٥صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  )٣(

إسناده صحيح، رجالـه ثقـات، رجـال الـشيخين غيـر            >): شعيب األرنؤوط (قال محقّق الكتاب    
 .<محمد بن الصباح الجرجرائي، فقد روى له أبوداود وابن ماجة، وهو صدوق، وقد توبع

 .إسناده صحيح): حسين سليم أسد(اب قال محقّق الكت. ٢٥١: ١بي يعلى أمسند ) ٤(
  .٧١: ٢مسند أحمد بن حنبل) ٥(

: ، ثم قـاال <... عدي بن ثابت إسناده على شرط الشيخين إالّ    >: علّقا عليه محقّقا الكتاب بقولهما    
وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد اهللا بن نمير بهذا اإلسناد، وأخرجه الحميدي، وابن أبي >

 



 ٦١٧....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

 حديث الطير في جزء،     وقد جمعتُ  ،..>: قائال ي؛ذهب وصححه ال  ،)١(النَسائي
أصح، وأصح منهما ما أخرجه مـسلم      هو  و) من كنت مواله  : (وطرق حديث 

ه ال يحبك إالّ   أنّ ه لعهد النبي األمي صلى اهللا عليه وآله إلي        إنّ(: عن علي قال  
   .)٢(<) منافقمؤمن وال يبغضك إالّ

الم بـأن   مية في فهم اإلس   منهج بني أُ  هو   منهج ابن تيمية     نوعليه يثبت أ  
 رافض لكلّ ما له عالقـة بفـضائل ومناقـب ومـآثر              سلبي يتَّخذ مسبقاً موقف  

  .^أهل البيت
ة  هذا المنهج على نصوص أخرى من أحاديث المحب الحرانيقطبوقد 

  المحمدينُقل عن سلمانما  : مثل ×أمير المؤمنين والبغض لإلمام   
: يقول ’ول اهللا سمعت رس >: قالف،  ]× [ما أشد حبك لعلي   : حين سئل 

  .<)من أحب علياً فقد أحبني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني(
وهذه األحاديث ممـا يعلـم أهـل     ،..>: قال ابن تيمية في هذه األحاديث 

  .)٣(<ها من المكذوباتالمعرفة بالحديث أنّ

                                                                                                                                   
  

زوائـد  (والترمذي، وابن أبي عاصم، وعبـد اهللا بـن أحمـد فـي     شيبه، ومسلم، وابن ماجة،     
، وأبـويعلى،  )]×[ خـصائص علـي  (، وفـي  )الكبـرى (، والبزّار، والنَسائي فـي      )الفضائل

 .<من طرق عن األعمش) شرح السنّة(، والبغوي في )تأريخ بغداد(والخطيب في 
 . ٨٦: ×خصائص أمير المؤمنين) ١(
 .١٧:١٦٩سير أعالم النبالء ) ٢(
 . ٤٢: ٥منهاج السنّة ) ٣(
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  .)١(<فالعشرة األول كلّها كذب ،..>:  فيهاوقال أيضاً

: ثم قال، )مستدركه(قله الحاكم النيسابوري في  هذا الحديث مما نن أ:ثانياً
وقد وافق الـذهبي     ،)٢(<ههذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا       >

: أي. )٣()خ م: ( قالإذ ؛الحاكم النيسابوري في ذلك في تلخيصه لكتاب الحاكم     
< مقبـل بـن هـادي الـوادعي        >قد صحح الحديث  ، و على شرط البخاري ومسلم   

  .)٤()الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(في كتابه ، لمعاصرالسلفي ا
وقد أرسله ابن عبد البر إرسال المسلّمات ناسـباً الحـديث إلـى رسـول              

مـن أحـب عليـاً فقـد     (: )وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (قال>: فقال ’اهللا
أحبني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني، ومن آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني      

  .)٥(<)فقد أذى اهللا


 
 أهـل  عنـد  كـذب  الحـديث  هذا>: )٦( بشأن حديث يوم الدار  تيمية ابن قال

                                                        
 .  المصدر السابق)١(
 . ١٣٠: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
 . المصدر السابق)٣(
)٤ (٣٧٣: ١ا ليس في الصحيحين الصحيح المسند مم . 
 .١١٠: ٣اإلستيعاب في معرفة األصحاب  )٥(
)٦ (ا نزل قوله تعالى   لم: }أَنِذرو  ِشيرع   الْـأَقْر ِبـين  تَك{   أهـل بيتـه، فـاجتمعوا    ’جمـع النبـي 

 ويكـون  ي ومواعيـد ي دينـ  ىمـن يـضمن عنّـ     >: ، ثم قـال لهـم     ثالثين فأكلوا وشربوا ثالثاً   
 



 ٦١٩....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

 كـذب  هأنّـ  يعلـم هـو   و إالّ الحـديث  يعـرف  عـالم  مـن  بالحـديث، فمـا    المعرفة
 ؛المنقـوالت  فـي  إليها يرجع التي بالكت في منهم أحد يروه لم ولهذا،  موضوع

يعلم بالحديث معرفة له من أدنى ألن ١(<كذب هذا أن(.  

 
 ، ثنـا   عـن عبـد اهللا     صـحيح  بـسند  حنبل بن أحمد  الحديث أخرج: أوالً

 بـن  عبـاد  المنهال، عن األعمش، عن شريك، عن  عامر، ثنا  بن أسود أبي، ثنا 
  .)٢(×مؤمنين علي بن أبي طالباإلمام أمير ال األسدي، عن اهللا عبد

  .)٣(<ثقات أحمد، ورجاله رواه>: رواه أن بعد الهيثمي قالو
 أبي، ثنـا   اهللا، حدثني  عبد عن   أيضاً أحمد بسند صحيح     مسند فيجاء  و

 بـن  ربيعـة  صـادق، عـن    أبي المغيرة، عن  بن عثمان أبو عوانة، عن   عفان، ثنا 
  .)٤(×طالباإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي  ناجذ، عن

 وعــنهم والطبرانــي البــزّار وأخرجــه ،)٥(النَــسائي الــسند بهــذا أخرجــهو
                                                                                                                                   

  
يـا رسـول اهللا أنـت كنـت     : ه شريكفقال رجل لم يسم، < في الجنة؟يخليفتي ويكون مع 
. <أنـا >: ×يخر يعرض ذلـك علـى أهـل بيتـه، فقـال علـ      ثم قال اآل .. تجد من يقوم بهذا   

 .<أنت>: ’قالف
 .٣٠٢: ٧منهاج السنّة ) ١(
 . ٨٨٥: ١مسند أحمد بن حنبل) ٢(
 .٣٠٢: ٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٣(
 .٢٥٧: ١مسند أحمد بن حنبل) ٤(
 .٩٧: ×خصائص أمير المؤمنين) ٥(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٦٢٠  ١ج/ ّ

 غيـر  الـصحيح  رجـال  البـزّار  اسـنادي  وأحـد  أحمـد  ورجـال >: قال؛  الهيثمي
 أبـي  اسحاق، والطبري، والطّحاوي، وابن ابن وأخرجه ،)١(<ثقةهو  شريك، و 

  .)٢(الهندي قيالمتّ وعنهم المقدسي مردويه، وأبو نعيم، والضياء حاتم، وابن
 الـشهاب : ـ  الخبـر، كـ    هـذا  صـحة  علـى   كبار علماء أهل الـسنّة     نصَّ :ثانياً
 في وسلّم وآله عليه اهللا صلّى معجزاته( :فصل في أورده؛ إذ   )ه١٠٦٩( الخفاجي

  .)٣(<صحيح بسند وغيره للبيهقي الدالئل في كما وتفصيله>: قال، و)الطّعام تكثير

 
 كالطحـاوي  طائفـة  ذكـره  قـد  لـه  الـشمس  رد وحـديث >: تيميـة  ابـن  لاق

] وآله[اهللا عليه صلّى  (النبي معجزات من ذلك واوعد، وغيرهما عياض والقاضي
 هـذا  أن يعلمـون  بالحـديث  والمعرفـة  العلـم  أهل من المحققون ، ولكن )وسلّم

  .)٤(<لموضوعاتا كتابه في الجوزي ابن ذكره كما، موضوع كذب الحديث

 
 والحـاكم  الكبيـر  في والطبراني الطحاوي وروى>: حجر ابن قال    :أوالً
] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى    (هأنّـ  عمـيس  بنـت  أسـماء  عن الدالئل في والبيهقي

 تالعـصر، فـرد    صـالة  ففاتتـه  ]× [علـي  ركبـة  علـى  نـام  المـ  دعا) وسلّم
                                                        

 .٣٠٣: ٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١(
 .١٧٤، ١٤٩، ١٣١، ١٢٩: ١٣كنز العمال ) ٢(
 .٣٥: ٣لرياض نسيم ا) ٣(
 .١٨٦: ٤منهاج السنّة ) ٤(



 ٦٢١....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

 المعجـزة، وقـد    فـي  بلـغ أ غربـت، وهـذا    ثم ]×[علي ىصلّ حتّى الشمس
 الـرد  كتاب في تيمية ابن الموضوعات، وكذا  في بإيراده الجوزي ابن أخطأ
  .)١(<أعلم وضعه، واهللا زعم في الروافض على

:  روى الحديث جمع كثير من أهل الحديث وصـرحوا باعتبـاره كــ            :ثانياً
و أبـ و، ومحمـد بـن حـسين األزدي،         المـصري  صالح بن أحمد، و شيبة أبي بنا

، الثعلبـي و،  مردويـه  ابـن و،  شـاهين  ابـن و،  العقيلي أبو جعفر و،  الدوالبي بشر
، يالخـوارزم و،  عياض القاضي، و مندة ابنو،  البغدادي الخطيبو،  البيهقيو
، الحنفـي  قزأوغلـي  يوسـف و،  النطنـزي و،  الحاكمو،  الطبرانيو،  الطحاويو
 ،أبــو زرعــةو، الحمــوئيو، األندلــسي الــدين شــمسو، الــشافعي الكنجــيو
ــسبتيو ــنو، ال ــر اب ــسقالني حج ــيو، العـ ــسيوطيو، العين ــسمهودو، ال ، يال
 المالّو، الهيتمي حجر ابنو، العباسي الرحيم عبدو، الدبيع ابنو، القسطالنيو

الدين شهابو،  الحلبي الدين نورو،  القاري علي الـدين  برهـان و،  الخفاجي 
 محمـد  يـرزا موال،  الحنفـي  الـدين  شـمس و،  الزرقاني اهللا أبو عبد و،  الكردي

 زينـي  أحمـد و،  الدمـشقي  عابـدين  ابـن و،  الصبان محمد الشيخو،  البدخشي
  .)٢(يالشبلنج مؤمن محمدو، دحالن

                                                        
 .٢٢١: ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
ــن أبــي شــيبةالمــصنّف:  راجــع)٢( ، الذريــة ٣٤٨ × علــي، مناقــب١٥٠: ٢، العلــل٣٧: ٢ الب

ــاهرة ــر  ٤٨: الط ــضعفاء الكبي ــر  ٣٢٧: ٣، ال ــسند الكبي ــي   ، ١١: ٢، الم ــن أب ــي ب ــب عل مناق
، ٥:٤٤٠، فـيض القـدير شـرح الجـامع الـصغير         ٢٤٩ :، عرائس المجـالس   ٢٨٨: ×طالب

 ، المناقب١:٥٤٨، الشفا بتعريف حقوق المصطفى    ٢٥٩: ، المعرفة ٢٥٥: ١تلخيص المتشابه 
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}ٌإنام أنت منذر ُ َِ َ َ َّ ٍ ولكل قوم هاد ِ َِ ٍ ْ ََ ِّ ُ{
 

َإنام{: تعالى قوله نزول بشأن تيمية ابن قال َّ َ أنت منذر ولكل قوم هادِ ْ ََ ِّ ُ ِ ٌِ ُ َ َ{)١(. 
 العلـم  أهـل  باتّفـاق  موضـوع  كـذب  هـذا  إن>: ×المؤمنين ميرأ اإلمام في

  .)٢(<ورده تكذيبه بالحديث، فيجب

 
: ’قال النبي اآلية نزلت لما السنّة أهل من األعالم األئمة روى :أوالً

  .<..بعدي المهتدون يهتدي ـ ليع يا ـ الهادي، بك وعلي المنذر أنا>
 أبـي  حنبل، والطبري، والحاكم، وابن    بن أحمد بن اهللا عبد :رواته ومن

عساكر،  مردويه، وأبو نعيم، وابن المقدسي، والطبراني، وابن حاتم، والضياء
                                                                                                                                   

  
، المستدرك على ٢٤٩: ١، المعجم االوسط   ٢١٤: ٢، شرح مشكل اآلثار   ٣٠٦ : للخوارزمي
، ١١٤: طالـب ، كفايـة ال  ٤٩: ، تـذكرة الخـواص    ٨٧:، الخصائص العلويـة   ٢:٤٥الصحيحين  

، المعجم  ١٨٣: ١، فرائد السمطين    ١٤:  في أحوال الموتى وأمور اآلخرة للقرطبي      التذكرة
، ٢٢٢: ٦، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤٧٥: ، شفاء الصدور١٤٥: ٢الكبير للطبراني 

، ٤٨: ٣، وفـاء الوفـا   ١١٩: ١، جمـع الجوامـع      ٤٣: ١٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري      
ــة المواهــب اللد ــث ٥٢٨: ٢ني ــن الخبي ــب م ــز الطي ــد٩٦: ، تميي ــصواعق ٣١١: ، المعاه ، ال

مــم ، األ١١: ٣، شـرح الـشفا   ٤٧: ، عقـد المرجـان  ٢٧٥: ٤، شـرح المـشكاة   ١٢٨: المحرقـة 
ــرار٧٣: ١، شــرح الجوامــع ١١٣: ٥، شــرح المواهــب ٦٣: اليقــاظ الهمــم ــزل االب ، ٧٩: ، ن

 .٦٣: ، نور االبصار٣٩٦: ٢النبوية ، السيرة ٣٧٨: ، تنبيه الوالة٦٢: سعاف الراغبينإ
 .٧: الرعدسورة ) ١(
 .١٣٩: ٧منهاج السنّة ) ٢(



 ٦٢٣....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

  .)١(النجار، والديلمي، والهيثمي، والسيوطي وابن
: الهيثمـي  وقـال  ،)٢(<داإلسـنا  صـحيح  حـديث  هـذا >: الحاكم قال :ثانياً

ٌإنام أنت منذر{: تعالى قوله> ُ َِ َ َ َّ َإنام أنت {: قوله في ـ عنه اهللا رضي ـ علي عن ..}ِ َ َ َّ ِ

َمنذر ولكل قوم هاد ْ ََ ِّ ُ ِ ٌِ  المنـذر  )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   صلّى   (اهللا رسول قال (:}ُ
 غيرالص في والطبراني أحمد بن اهللا عبد رواه، )هاشم بني من رجلٌ: والهادي

  .)٣(تثقا السند واألوسط، ورجال

 
 قولـه >: <علي مع الحق والحق مع علـي    >: ’قال ابن تيمية بشأن قوله    

 كــذباً الكــالم أعظــم مــن ،..جميعــاً رووا هــمإنّ: ]العالمــة الحلّــي: أي[
] وآلـه [اهللا عليـه  لّى  صـ  (النبـي  عـن  أحـد  يروه لم الحديث هذا ، فإن وجهالً
 هـذا  رووا جميعـاً  هـم إنّ: يقـال  ضعيف، فكيف وال صحيح بإسناد ، ال )وسلّم

   الحديث؟
حديثاً،  رووا همأنّ والعلماء الصحابة عن يروي ممن أكذب يكون وهل

                                                        
، المستدرك ٧٩: ٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ٣٢٨ :٥مسند أحمد بن حنبل:  راجع)١(

، ٣١١: ، األحاديــث المختــارة٢٢١: ٢بــي حــاتم أ ابــن ر، تفــسي١١٤: ٢علــى الــصحيحين 
، تأريخ ٢٩١: ٢، حلية األولياء وطبقات األصفياء      ٣١٧: لمناقب، ا ٢٤٧: ١وسط  المعجم األ 

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٣٥١: ، الفردوس٧٥: ٢، الدرة الثمينة ٢٣١: ١٠مدينة دمشق  
  .٢٨٧: ٣، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١١٤: ٢

 .١١٤: ٢المستدرك على الصحيحين ) ٢(
 .١١٤: ٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٣(
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  ؟أصالً منهم واحد عن يعرف ال والحديث
 انلك تهصح يمكن وكان بعضهم رواه: قيللو و.. الكذب أظهر من هذا بل

  .)١(<؟)وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى  (النبي على قطعاً كذبهو و ممكناً، فكيف

 
؛ الـصحابة  مـن  كبير جمع  بهذا اللفظ أو ألفاظ أخرى  حديثال  روى :أوالً

 بـشأن  الحـاكم وقـال  ، الترمذي : عنهأخرجه؛ إذ   ×ناإلمام أمير المؤمني  : منهم
  وروتـه الـسيدة    .)٢(<يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا>: إسناده

البغـدادي  والخطيـب ،  الـدوالبي  وأبـو بـشر   ،  الطبراني: عنها سلمة، وأخرجه  اُم ،
  .)٣(البزّار  عنهأخرجه؛ وقّاص أبي بن سعدورواه ، عساكر وابن

 رجاله أعرفه، وبقية  ولم شعيب بن سعد وفيه،  البزار رواه>: الهيثمي قال
  .)٤(<الصحيح رجال

 سـائر  كـان  أن بعد <سعد بن شعيب  > عدم معرفة الهيثمي     يضر ال: نقول
 أنويعرفونـه،    ال عمـن  يـروون  ال الصحاح، فإنّهم  رجال من الحديث رجال

 فـي  كقولـه  ؛وثـاقتهم  فـي  كـالم  ال أشـخاص  في الكلمة هذه يقول الهيثمي
                                                        

 .٢٣٨: ٤ة نّلسامنهاج ) ١(
 .١٣٥: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
: ١٤، تـأريخ بغـداد   ١٣٥: ٩، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد     ٥٩: ٢وسط  المعجم األ :  راجع )٣(

 .٧٤: ٥، مسند البزّار ١١٨: ٣، تأريخ مدينة دمشق ٣٢١
 .١٣٧: ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٤(



 ٦٢٥....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

 لــم طالــب أبـي  علــي بــن بنـت  وفاطمــة>: ×المــؤمنين أميـر  بنــت فاطمـة 
 حجــر ابــن ووثّقهــا، ماجــة وابــن النَــسائي رواة مــن كونهــا مــع ،)١(<أعرفهــا

  . التقريبفي .)٢(العسقالني
 الروايـات  بمعونـة  يـصح  الحـديث  كلّـه، فـإن    هذا عن التنزّل مع :ثانياً

الخــدري،  أبــو ســعيد، كمــا رواه الهيثمــي عنــد حتّــى الــصحيحة خــرىاُأل
 وما رواه ،)٣(<ثقات أبو يعلى، ورجاله رواه>: الهيثمي قال ..أبو يعلى أخرجهو

  .)٤(وغيرهم، عباس وابن ذرأبو و، عجرة، وعائشة بن كعب

 
 علـى  موضـوع  كـذب  الحديث هذا>: )٥(األشباه حديث في تيمية ابن قال

  .)٦(<بالحديث العلم أهل عند ريب ، بال)وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى  (اهللا رسول

 
 فـي  مـشاهير  ةأئمـ  الـصحابة، ورواتـه    من عدة عن  الحديث يرو :أوالً

                                                        
 .٢٩٧: ٨  المصدر السابق)١(
 . ١٧٨: ٢تقريب التهذيب ) ٢(
 .٢٣٤: ٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٣(
 .٤٧: ٣المعجم الكبير للطبراني  :للمزيد راجع) ٤(
من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقـواه، وإلـى إبـراهيم فـي         >:’قوله) ٥(

 .<لى علي بن أبي طالبحلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إ
 .٥١٠: ٥منهاج السنّة  )٦(
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حنبـل،   بـن  الـصنعاني، وأحمـد    همام بن الرزاق عبد: ؛ منهم القرون مختلف
 بـن  البيهقـي، وأبـو بكـر      النيـسابوري، وأبـو بكـر      والحـاكم ،  حاتم يأبابن  و

  . وغيرهم،)١( األصبهانيمردويه، وأبو نعيم
 معمــر، عــن الــرزاق، عــن عبـد  روايــة: وأجودهــا أســانيده أصــح ومـن 

 أبـي  عـن ،  ]هم مـن رجـال الـصحيحين      وكلّ [المسيب بن سعيد الزهري، عن 
  .)٢(’اهللا رسول هريرة، عن
 )الـسنّة  منهاج( كتـاب  في تيمية ابن بآراء الخبير على يخفى ال :ثانياً

، الــرزاق اإلسـناد، كعبـد   هـذا  رجـال  مــن واحـد  غيـر  علـى  واعتمـاده  ثنـاؤه 
  .)٣(والزّهري
 أهـل  مـن  المتكلّمـين  كبـار  أن الحديث هذا ثبوت على يدل مما :ثالثاً

 الـدين  الجرجـاني، وسـعد    اإليجي، والـشريف   الدين عضد كالقاضي السنّة
 ماسنده، وإنّ  في يناقشوا والوضع، ولم  بالكذب الحديث يرموا لم التفتازاني

 لـم  همإنّ، أي   منه وعمر بكر أبي تخصيص باحتمال به االستدالل عن أجابوا
 عن يجاب، وفقط عنه المانع وجود احتملوا ما، وإنّاالقتضاء جهة في يتكلّموا

 ماإنّ وعمر بكر ألبي المزعومة يكفي، والفضائل ال االحتمال مجرد بأن ذلك
                                                        

: ٢بي حـاتم  أ، تفسير ابن ٣٧٨: ٧، مسند أحمد بن حنبل٢٧٤: ٢ للصنعاني المصنّف:  راجع )١(
 علـي بـن    ، مناقب ١٤: ٣  الكبرى للبيهقي  ، السنن ١١٦: ٤، المستدرك على الصحيحين     ٥٣

 .٤٧ :٣، حلية األولياء وطبقات األصفياء ١١٦: ٢ ×أبي طالب
 .٢١٤: ٢  للصنعانيالمصنّف) ٢(
 .١٤: ٤، ٧٥: ٢، ١٤٩، ١١٢، ٩٨: ١منهاج السنّة : نظر ذلك فيا) ٣(
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 يعتـرض  لـم  تيميـة  ابن نوا ـ عندهم ثبوتها فرض على ـ السنّة أهل بها تفرد
  .)١(سنده ةصح فتعر المقتضي، وقد جهة من إالّ الحديث هذا على


 

 يـستريب  فال الحديثان هذان اأم>: )٢(قال ابن تيمية في هذين الحديثين     
صـلّى   (النبي على مكذوبان موضوعان حديثان هماأنّ بالحديث المعرفة أهل

 العلـم  كتـب  مـن  شـيء  فـي  منهمـا  يروواحـد  ، ولـم  )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   
 بـأن  البـاب  هـذا  فـي  نقنع ونحن.. معروف إسناد منهما لواحد المعتمدة، وال 

 مـن  كـلّ  ،..كـانوا  طائفـة  أي مـن  بالـصدق  معـروفين  بإسناد الحديث يروى
اهللا عليـه   صـلّى    (النبـي  إلى نسبته يجوز كذب، ال  هأنّ بالدليل يعلم الحديثين

  .)٣(<)وسلّم] وآله[

 
 رسـول  عهـد  علـى  المنـافقين  نعـرف  كنّـا  مـا > رواية أن يخفى ال :أوالً

                                                        
 .٩٧: دراسات في منهاج السنّة) ١(
 هذا أول من آمن بي، وأول من يـصافحني     إن>: ×في أوصاف أميرالمؤمنين   ’قوله) ٢(

يفرق بين الحق والباطل، وهذا ، مةيوم القيامة، وهذا الصديق األكبر، وهذا فاروق هذه االُ
سيكون بعدي فتنة فإذا كـان ذلـك        >: ، وقوله <يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين    

مـا كنّـا   >: ، وقـول الـصحابة  <فالزموا علي بن أبي طالب، فإنّه الفاروق بـين الحـق والباطـل    
 .< اً ببغضهم علياالّ ’ اهللانعرف المنافقين على عهد رسول

 .٢٨٦: ٤ج السنّة منها )٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٦٢٨  ١ج/ ّ

 وغيـره مـن     عمر ابن عنيت  رو ، وإنّما ’النبي عنترد   مل <)١(،..’اهللا
  .الصحابة، وعليه يظهر كذب الحراني

ذر،  أبـي : عـن  أيـضاً  ترويـ  بـل  عمر ابن ال تختص هذه الكلمة ب     :ثانياً
األنـصاري،   اهللا عبـد  بـن  العبـاس، وجـابر    بـن  اهللا مسعود، وعبد  بن اهللا وعبد
  .)٢(مالك، وغيرهم بن الخدري، وأنس سعيد وأبي

أحمـد، والترمـذي، والبـزّار،      : وروى هذا الخبر عن الصحابة كـلٌّ مـن        
 اإلصـفهاني، وابـن    البغـدادي، وأبـو نعـيم      والطبراني، والحـاكم، والخطيـب    

األثير، والنووي، والهيثمي، والطبري، والذهبي،  ابنالبر، و عبد عساكر، وابن
  .)٣(الهندي، واآللوسي قي، والمتّالمكّي حجر والسيوطي، وابن

 حـدثنا >: قال أحمد أخرجه ما: وروي هذا الخبر بأسانيد صحيحة؛ منها     
 أبـي  صالح، عـن   أبي األعمش، عن  إسرائيل، عن  حدثنا: قال عامر بن أسود

                                                        
 .٩١: ، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى١:٨٦، صحيح مسلم ٢٩٦: ٦مسند أحمد بن حنبل  )١(
 .المصدر السابق:  راجع)٢(
، المعجـم  ١٧: ٣، مسند البـزّار  ٢١٩: ٢، سنن الترمذي   ٢٩٦: ٦مسند أحمد بن حنبل   :  راجع )٣(

، حليـة  ٢٩٨: ٣، تأريخ بغـداد  ١١٤ :٣، المستدرك على الصحيحين     ٦٩: ٢الكبير للطبراني   
، اإلسـتيعاب فـي معرفـة    ٨٥: ١٤، تأريخ مدينـة دمـشق      ١٠٤: ١األولياء وطبقات األصفياء    

، مجمـع  ٢٩١: ١ ون النووية ربع، األ ٧٢: ٣، أُسد الغابة في معرفة الصحابة       ٧٨: ٢األصحاب  
سـالم   تـأريخ اإل ،١٩: ٣، جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن      ١١: ٣الزوائد ومنبع الفوائد    
، الـصواعق  ١٤٧: ٣، الدر المنثور في التفسير بالمـأثور  ٤٧: ١٤عالم  ووفيات المشاهير واأل  

، روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع       ٢٨٧: ٩ال ، كنـز العمـ  ٤٦: ١المحرقـة  
 .١٨: ٥المثاني 
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 ،)١(<اًعليـ  ببغـضهم  األنـصار  منـافقي  نعـرف  كنّـا  اإنّمـ >: قـال  الخـدري  سعيد
 فالـسند .. الـسماّن  ذكـوان هو   الصحاح، وأبو صالح   رجال من كلّهم هؤالءو

  .صحيح
 المنـافقين  نعـرف  كنّـا  ما>: قالأنه   ؛ذر أبي عن بإسناده الحاكم أخرجه وما

 أبـي  ابـن  لعلـي  الـصلوات، والـبغض    عـن  ورسوله، والتخلّـف   اهللا بتكذيبهم إالّ
  .)٢(<يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا. <عنه اهللا رضي طالب

 الـصحابة  مـن  جمعفإنّه مروي من ِقبل     ،  <هذا فاروق أمتي  >: أما حديث 
، ليلى وأبي، وحذيفة، ذر وأبي، عباس وابن، سلمان :ـ ك ’اهللا رسول عن

  .)٣(وغيرهم
ر، والبيهقـي، وأبـو     الطبراني، والبـزّا  : كـ    أهل السنّة  أئمة وأخرجه كبار 

، والطبري،  المكيحجر األثير، وابن عساكر، وابن البر، وابن عبد نعيم، وابن
  .)٤(والمنّاوي

                                                        
 .٢٩٦: ٦مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .١١٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
، ذخـائر العقبـى فـي    ١:٨٩، صـحيح مـسلم   ٢٩٨: ٦مسند أحمد بن حنبـل       :راجع ذلك في   )٣(

 .٩٨: مناقب ذوي القربى
، ١٩: ٤  للبيهقـي ، السنن الكبـرى ٤٨: ٣، مسند البزّار ٧٤: ٢المعجم الكبير للطبراني :  راجع )٤(

ريخ ، تـأ ٩١: ٢، اإلستيعاب في معرفـة األصـحاب   ١١٠: ١حلية األولياء وطبقات األصفياء   
، ٥٢: ١، الـصواعق المحرقـة    ٧٨: ٣، أُسد الغابة فـي معرفـة الـصحابة          ٨٧: ١٤مدينة دمشق   

 .٣١١: ٢، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٢: ٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
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 حـدثنا >: ؛ إذ قـال   الطبرانـي  أخرجـه  ماوروي الحديث بأسانيد صحيحة ك    
 عمـر  السدي، ثنا  موسى بن إسماعيل اإلصبهاني، حدثنا  الوزير إسحاق علي بن 

 :قاال سلمان وعن ذر أبي سخيلة، عن  أبي مرزوق، عن  بن فضيل سعيد، عن  بنا
  .)١(<..]× [علي بيد )وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى  (اهللا رسول أخذ

  .)٢(..وسلمان ذر أبي عن والبزّار الطبراني رواه>: قالو المناوي رواه
هاشـم،   ابـن  يعقـوب، حـدثنا   بـن  عبـاد  حـدثنا >: قالاذ   ؛البزّار أخرجهو
 أبي رافع، عن  أبي جده أبيه، عن  رافع، عن  أبي بن اهللا عبيد بن محمد حدثنا

  .)٣(..ذر
 الحـاكم  عبـد اهللا  بن محمد عبد اهللاأبو   أنبأنا>: قالاذ   ؛البيهقي أخرجهو

 بـن  محمـد  بـن  أحمـد  حـدثنا : اإلسفرايني، قال  علي بن محمد سمعت: قال
: قال الهروي لصّلتأبو ا حدثنا: قال سليمان بن مذكور حدثنا: قال إسماعيل

سواء،  رافع، مثله  أبي بن عبيد اهللا  بن محمد حدثنا: قال هاشم علي بن  حدثنا
  .)٤(<الظلمة يعسوب والمال: قال هأنّ إالّ

 حـدثنا : قـال  الـرازي  سعيد علي بن  حدثنا>: قالاذ   ؛عدي ابن أخرجهو
 عباية  عن األعمش، أبي، عن  حدثني: قال الرازي يحيى بن داهر بن عبد اهللا 

                                                        
 .٧٤: ٢المعجم الكبير للطبراني ) ١(
 .٣١١: ٢  شرح الجامع الصغيرفيض القدير) ٢(
 .٤٨: ٣ار مسند البزّ) ٣(
 .١٩: ٤السنن الكبرى للبيهقي ) ٤(
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 فعليـه  مـنكم  أحـد  أدركهـا  فتنـة، فـإن    ستكون: قال عباس ابن األسدي، عن 
 اهللا رسـول  سـمعت  ي، فـإنّ  ]× [طالـب  أبي وعلي بن  اهللا كتاب: بخصلتين

  .<)١(]..×[ علي بيد آخذهو و ـ يقول )وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (

  

 

 

ة ب   صراإلمـام  علـى دار     وأعوانه بكر   أبيحادثة هجوم   ثبوت  ح ابن تيمي 
لكنّه  ÷ والصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب المؤمنينأمير

قُدر أن أبا بكـر آذاهـا فلـم يؤذهـا لغـرض             لو  >:  قائالً ؛دهسيالعتذار ل حاول ا 
  .)٢(<..ه إلى مستحقّويوصل الحقنفسه، بل ليطيع اهللا ورسوله 

 
ُملاذا ندم أبو بكر يف أخريات حياته عىل كشفه لبيت الـسيدة فاطمـة * 

ّكـام يـزعم ابـن تيميـة ، ’ إن كان فعله طاعـة هللا ورسـوله؛÷الزهراء
 وأتباعه؟

                                                        
  .١١: ٢تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) ١(
 .٢٥٥: ٤منهاج السنّة ) ٢(
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من الـدنيا إالّ علـى ثـالث     على شيء ىإنّي ال آس  >: روى قول أبي بكر   

وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء         ،..فعلتهن ووددت أنّي تركتهن   
  : محدثي أهل السنّة؛ منهمكثير من، <..وإن كانوا قد غلقوه على الحرب

، ولكنّه أبهم  )األموال(في كتابه   ) ه٢٢٤(أبو عبيد القاسم بن سالم      ) ١(
فوددت أنّي لم أكن فعلـت  >: قال، ف ÷بذم أبي بكر على كشفه بيت فاطمة      

   .)١(.. -ال أريد أن أذكرها :  قال أبو عبيد-كذا وكذا لخلّة ذكرها 
، وحسنه، وكتابه السنن    في سننه ) ه٢٢٧(الحافظ سعيد بن منصور     ) ٢(

كنـز  (مفقود إالّ جزء صغير منـه مطبـوع، ولكـن أخرجـه عنـه الهنـدي فـي          
أبو عبيـد فـي كتـاب    >:  بطوله إلى، وأسنده بعد أن أورد الحديث  )٢()العمال

األمـوال، العقيلـي، وخثيمـة بـن سـليمان الطرابلـسي فـي فـضائل الــصحابة،         
إنّه حديث حسن إالّ أنّه ليس : الطبراني، ابن عساكر، سعيد بن منصور، وقال

الخ< ).وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (فيه شيء عن النبي.  
بـي بكـر بـسند لـيس فيـه      عن قول أ ) ه٢٤١(وسئل أحمد بن حنبل     ) ٣(

  .ليس بصحيح: علوان بن داود، فقال
: قال مهنا >: )المنتخب من علل الخالل   (: قال ابن قدامة المقدسي في    

سألت أحمد عن حديث الليث بن سعيد، عن صالح بن كيسان، عـن حميـد      
                                                        

  .١٧٤: األموال البن سالم) ١(
  .٦٣١: ٥كنز العمال ) ٢(
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أنّه دخل على أبي بكر فـي مرضـه، فـسلّم عليـه،          : د الرحمن، عن أبيه   ببن ع ا
  الحديث؟... ا آسى إالّ على ثالث فعلتهنأما أنّي م: فقال

أخـذ مـن كتـاب ابـن        : كيف ذا؟ قال  : ليس صحيحاً، قلت  : فقال أحمد 
  .ب، فوضعه على الليثأد

روي هذا الحديث عن علـوان بـن        : قال أبو بكر بن صدقة    : قال الخالل 
يحدث بهذه األحاديث عـن ابـن دأب،   هو  داود البجلي، من أهل قرقيسيا، و     

  .)١(<ديث من حديثه عن دأب، وعلوان في نفسه ال بأس بهورأيت هذا الح
ــي آخــر     ــال ف ــي تأريخــه، وق ــن عــساكر ف ــسند المــذكور أورده اب وال

كذا رواه خالد بـن القاسـم المـدائني، عـن الليـث، وأسـقط منـه               >: الحديث
، )٢(<..وقد وقع لي عالياً من حديث الليث، وفيه ذكر علـوان       . علوان بن داود  
من الواضح سقوط علوان في هذا السند لوجوده في سـند       ف.. ثم أورد السند  

  .كلّ من روى قول أبي بكر عن الليث وعن غيره
عـن ابـن صـدقة      ) ه٣١١(وما قاله أحمد بن حنبل ونقله لكالم الخـالل          

لعدم وجـود  ! من أن الحديث أُخذ من كتاب ابن دأب، غير صحيح   ) ه٢٩٣(
مـن رواه علـى كثـرتهم       ذكر البن دأب في جميع أسانيد الحديث عند كلّ          

شيعة كانوا أم سنّة، ولعلّ ما قاله الطبري في ذيل الحديث من تأكيـده علـى     
  .وسيأتي! اتصال السند بعلوان رد على ما قاله أحمد

                                                        
  .٢٩٦: لالمنتخب من علل الخالّ) ١(
  .٤١٧: ٣٠تأريخ مدينة دمشق ) ٢(
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، ولكنّـه   )األمـوال (في كتابه   ) ه٢٥١(ابن زنجويه حميد بن مخلّد      ) ٤(
دت أنّـي لـم   فـود >:  في المورد الثاني أيضاً، وقال÷أبهم كشفه بيت فاطمة  

  !)١(، مع أنّه صرح به في المورد األول<أكن فعلت كذا وكذا لشيء ذكره
، ورواه  )اإلمامة والسياسة (في كتابـه    ) ه٢٧٦(ابن قتيبة الدينوري    ) ٥(

  .)٢(اًمرسالً ولم يذكر له سند
، رواه بـسند آخـر      )أنساب األشراف (في كتابه   ) ه٢٧٩(البالذري  ) ٦(

  .)٣(ن بن عوف، وليس فيه علوانعن الزهري، عن عبد الرحم
  .)٤(، روى أوله مرسالً)الكامل(في كتابه ) ه٢٨٥(أبو العباس المبرد ) ٧(
في تأريخه، بسند عن الليث، عـن  ) ه٣١٠(محمد بن جرير الطبري    ) ٨(

ثم قـدم علينـا علـوان    : قال لنا يحيى: قال لي يونس >: علوان، وقال في آخره   
ذا الحديث؟ فحدثني به كما حدثني الليث بن       بعد وفاة الليث، فسألته عن ه     

حدث به الليث بن سعد، وسألته عن اسـم  هو  سعد حرفاً حرفاً، وأخبرني أنّه      
، وكأن ما ذكـره آخـراً جوابـاً لمـا قالـه      )٥(<أبيه؟ فأخبرني أنّه علوان بن داود  

  !أحمد بن حنبل الذي أوردناه آنفاً؛ فالحظ
                                                        

  .٣٠١: األموال البن زنجويه) ١(
  .٢٤: ١ قتيبة البن لسياسةوا مامةاإل)٢(
  .٣٤٦: ١٠أنساب األشراف ) ٣(
  .١٠: ١الكامل في اللغة واألدب ) ٤(
  .٦٢٠ ــ ٦١٩: ٢لطبري ل  اُألمم والملوكتأريخ)٥(
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، رواه بسنده عن سعيد )ضعفاء الكبيرال(في كتابه ) ه٣٢٢(العقيلي ) ٩(
بن كثير بن عفير، عن علوان بن داود، ثم أورد له أسانيد أخرى عن الليث،            ا

ال يتابع على حديثه وال يعـرف إالّ بـه حـدثني            >: ولكنّه ضعف علوان، وقال   
: علوان بن داود البجلـي، ويقـال      : سمعت البخاري، قال  : آدم بن موسى، قال   

، ثم أورد الحديث <..وهذا الحديث حدثناه. ر الحديثعلوان بن صالح منك 
  .)١(في قول أبي بكر بالسند المذكور

ومن الواضح أنّه لم يجد تضعيفاً فـي علـوان إالّ إنكـار حديثـه، فجعلـه       
منكر الحديث، ونقل ذلك عن البخاري ــ مع أنّا لم نجـده منقـوالً عنـه فـي                   

بالرأي وتضعيف الرواة بـه،  ــ وهذا مصداق من مصاديق رد الحديث       ! غيره
 وإالّ فقد سمعنا تحسين الحديث عن سعيد بـن منـصور كمـا ذكـره المتّقـي          

ولوضـوح  ! الهندي، وعرفنا قول حافظ بغداد أنّه أخذ مـن كتـاب ابـن دأب              
ان أسانيد الحديث على علوان بن داود التجأ العقيلي إلى تضعيفه هو خطئه و

  .وقد بينا عدم صحة ذلك. بنكارة حديثه
كـان علـوان بـن داود     >: نعم، نقل العقيلي عن سعيد بـن عفيـر أنّـه قـال            

ولكنّا قد عرفنـا أن سـعيد       . اللصوص: ، ومعنى الزواقيل  <زاقولياً من الزواقيل  
كـان علـوان قـد سـرقه،      لـو   بن عفير أحد رواة هذا الحـديث عـن علـوان، ف           

اً وال لم أسمع أحـد >: وقد قال ابن عدي في سعيد     ! فكيف يرويه سعيد عنه؟   
عند الناس هو  بلغني عن أحد من الناس كالماً في سعيد بن كثير بن عفير، و            

                                                        
  .٤١٩: ٣الضعفاء الكبير ) ١(
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  ...صدوق ثقة، وقد حدث عنه األئمة من الناس
ولم أجد لسعيد بعد استقصائي على حديثه شيئاً مما ينكـر          : إلى أن قال  

أتى أو عليه أنّه أتى بحديث به برأسه، إالّ حديث مالك عن عمه أبي سهيل،     
] وآلــه[صـلّى اهللا عليـه    (يث زاد فـي إسـناده، إالّ حـديث غــسل النبـي    بحـد 
 في قميص، فإن في إسناده زيادة عائشة، وكال الحديثين يرويهما عنه )وسلّم

ابنه عبيد اهللا، ولعلّ البالء من عبيد اهللا، ألنّي رأيت سعيد بن عفيـر عـن كـلّ             
  .)١(<من يروي عنهم إذا روى عن ثقة مستقيم صالح

المه يظهر أن ما رواه سعيد عن علوان ليس بمنكـر، وال يخفـى             ومن ك 
      ما في كالمه األخير من توثيق لمن روى عنهم سعيد، ومنهم علـوان، وكـأن

  !كالم ابن عدي جواب على العقيلي؛ فالحظ
، )الـسقيفة (فـي كتابـه     ) ه٣٢٣(أحمد بن عبد العزيز الجـوهري       ) ١٠(

بـن أبـي الحديـد المعتزلـي فـي          وكتاب السقيفة مفقود، ولكن أخرجه عنه ا      
   .)٢()شرح نهج البالغة(

، رواه )العقـد الفريـد  (في كتابـه  ) ه٣٢٨(ابن عبد ربه األندلس  ) ١١(
  .)٣(بسند عن الليث، عن علوان، عن صالح بن كيسان

 ،)فضائل الصحابة (في كتابه   ) ه٣٤٣(خثيمة بن سليمان الطرابلسي     ) ١٢(
                                                        

  ).٨٣٩ (٤١١: ٣الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  .٤٥: ٢ الحديد أبي البن البالغة نهج شرح)٢(
  .٢٠: ٥يد العقد الفر) ٣(
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  . وقد أوردنا قوله سابقاً،)كنز العمال(كما ذكره المتّقي في 
، رواه بـسند فيـه      )المعجـم الكبيـر   (في كتابه   ) ه٣٦٠(الطبراني  ) ١٣(

  .)١(سعيد بن غفير، عن علوان بن داود البجلي
حديث هو >: ، فقال)علله(كما في ) ه٣٨٥(وسأل عنه الدارقطني ) ١٤(

علوان بن داود، واختلف عليـه فيـه، فـرواه          : يرويه شيخ ألهل مصر، يقال له     
عنه سعيد بن عفير، عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، 

وخالفه الليث بن سعد فرواه عن علوان، عن صالح بن كيسان،  . عن أبي بكر  
 الرحمن، بهذا اإلسناد، إالّ أنّه لم يذكر بين علوان وبين صالح حميد بن عبد

 ألنّه زاد فيـه رجـالً، وكـان    ؛فيشبه أن يكون سعيد بن عفير ضبطه عن علوان       
  .)٢(<سعيد بن عفير من الحفاظ الثقات

وهذا جواب آخر على ما زعمه أحمد بـن حنبـل مـن أن الحـديث                : نقول
الدارقطني لم يضع ف علوان، بل قال أخذ من كتاب ابن دأب، وكما نرى هنا أن

  .شيخ من أهل مصر، والفرق واضح بينهما: ، ولم يقل< مصرشيخ ألهل>: فيه
وفـي كتـاب   >: ، قـال )ه٣٨٥( البـن شـاهين     )الضعفاء( في كتاب    )١٥(

سألت أحمد بن صالح عن حـديث علـوان بـن         : جدي عن ابن رشدين، قال    
هذه حـديث موضـوع كـذب ال ينبغـي أن         : داود الذي يروي أصحابنا؟ قال    
                                                        

  .٦٢: ١المعجم الكبير للطبراني ) ١(
  .١٨١: ١العلل للدارقطني ) ٢(
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هــو وكــأنّي رأيـت علــوان عنـده متروكــاً   يكتـب وال يقــرأ وال يحـدث بــه،   
  .)١(<هذا باطل موضوع: وحديثه، وقال

هذا الحديث عن أبي بكر، فقد ارتقـوا        هو  إن كان الحديث المعني     : نقول
مع ما في قوله من النهي ! شاهدأو لوصفه بالوضع بعد أن قالوا بنكارته دون دليل 

  !وف واضحعن كتابته وقراءته والتحدث به من شدة، وسببها معر
تبـرع مـن   هـو  وحديثـه، ف  هـو   وأما قوله األخير من كون علوان متروكاً        

عنده، وقد عرفنا قول سعيد بن منصور وابن صـدقة فـي قبـول قـول علـوان                   
  .وتحسين حديثه

  .)٢(، روى أوله مرسالً)إعجاز القرآن(في كتابه ) ه٤٠٣(الباقالني ) ١٦(
 ،)لمستدرك على الصحيحين  ا(في كتابه   ) ه٤٠٥(الحاكم النيسابوري   ) ١٧(

  .)٣(روى ما يخص ميراث العمة والخالة فقط بسند عن سعيد بن عفير عن علوان
  .)٤()المغني(في كتابه ) ه٤١٥(القاضي عبد الجبار ) ١٨(
، روى  )حليـة األوليـاء   (في كتابـه    ) ه٤٣٠(أبو نعيم األصفهاني    ) ١٩(

  ، وروى )لـصحابة معرفـة ا (، وفـي  )٥(أوله فقط بسنده إلى سعيد بـن عفيـر       
                                                        

  .٢٥٤: تأريخ أسماء الضعفاء والكذّابين) ١(
  .١٣٨: إعجاز القرآن) ٢(
  .٣٤٣: ٤المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .٣٤٠: ٢٠المغني ) ٤(
  .٣٤: ١حلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٥(
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  .)١(أوله أيضاً
، رواه بعـدة  )تأريخ مدينة دمشق(في كتابه   ) ه٥٧١(ابن عساكر   ) ٢٠(

  .إن فيه سقطاً:  وقد أشرنا إليه وقلنا.)٢(اًأسانيد كلّها عن علوان، إالّ واحد
  . )٣()تأريخ اإلسالم(في كتابه ) ه٧٤٨(الذهبي ) ٢١(
، وقال في   )مجمع الزوائد ( في كتابه ) ه٨٠٧( الهيثمي   نور الدين ) ٢٢(
ضـعيف، وهـذا   هـو  رواه الطبراني، وفيه علـوان بـن داود البجلـي، و        >: آخره

  .)٤(<األثر مما أنكر عليه
  .قد عرف جوابه مما سبق: نقول

، بـسند   )األحاديث المختارة (في كتابه   ) ه٦٤٣(ضياء المقدسي   ) ٢٣(
 بعضاً مـن كـالم    فيه سعيد بن عفير، عن علوان، وقال في آخره بعد أن أورد           

وهذا حديث حسن عن أبي بكر إالّ أنّه لـيس فيـه            : قلت>: الدارقطني السابق 
  وقد روى البخاري في كتابـه       )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (شيء عن النبي ،

  .)٥(<غير شيء من كالم الصحابة
  . أعرضنا عن إيرادهم اكتفاًء بما أوردناه؛ورواه بعدهم غيرهم

                                                        
  .٣١: ١الصحابة أُسد الغابة في معرفة  )١(
  .٤١٧: ٣تأريخ مدينة دمشق ) ٢(
  .١١٧: ٣تأريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ) ٣(
  .٣٦٦: ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٤(
  .٨٨: ١األحاديث المختارة ) ٥(
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 الذي قاله في مرض موته ؛ن حديث أسى أبي بكر  أ: ص مما قلناه  وتلخّ
       ه أحد قبل أحمـد     حسن عند القوم، ذكره جمع كبير من محدثيهم، ولم يرد

بن حنبل بدعوى أنّه مسروق من كتـاب ابـن دأب، ولـم يتابعـه فـي دعـواه                 ا
رد الحديث بالطعن في رواية علوان بـن داود مـن     لأحد، فالتجؤا في سعيهم     

العقيلي عن البخاري أنّه منكر الحديث من أجـل إنكـارهم     دون دليل، فنقل    
رد هـو  ، و<إن الحديث موضـوع >: لهذا الحديث بالذات، بل قال ابن شاهين   

للحديث وتضعيف رواته بالهوى؛ ثم تبع العقيلي جمع ممن جـاء بعـده فـي        
تضعيف علوان من دون دليل، وجرحهم هذا مـردود بمـا سـيأتي مـن مـدح        

  . ألنّه جرح غير مفسر؛تحسين حديثهعلوان وتوثيقه و
وبعد أن أثبتنا أن الحديث مروي عن علوان وليس مأخوذاً مـن كتـاب           

حـسنه،   -متقدم على أحمد بن حنبل هو و -ابن دأب، فإن سعيد بن منصور  
، فال يبقى )المستدرك(وتبعه في ذلك الضياء المقدسي، ورواه الحاكم في         

  .الوضع مجالأو لدعوى النكارة 
، ومدحـه   <ال بـأس بـه    >: وأما راوية علـوان، فقـد قـال عنـه ابـن صـدقة             

، وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات، ولـم       <شيخ ألهل مـصر   >: الدارقطني بقوله 
  .يذكر على سعيد بن عفير روايته لهذا الحديث عن علوان

 آخر رواه البالذري عـن الزهـري،   اًوفوق كلّ ذلك، فإن للحديث سند   
  .وم فيهوالزهري ال مطعن للق
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إن اهللا قــد أخبــر أنّــه ســيجعل للــذين آمنــوا وعملــوا >: قــال ابــن تيميــة
وهذا وعد منـه صـادق، ومعلـوم أن اهللا قـد جعـل للـصحابة          ،  الصالحات وداً 

ر، فإن عامـة    مودة في قلب كلّ مسلم، السيما الخلفاء والسيما أبو بكر وعم          
لـم يكـن كـذلك      ، و الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خيـر القـرون        

كثيراً من الصحابة والتابعين ك، علي ونه ويقاتلونهفإن١(انوا يبغضونه ويسب(.  

  

ّأن أمـري املـؤمنني :  بـالزم كالمـه؛ وهـوأنـصارهّهل يلتزم ابن تيمية و* 

ًعليا َإن الـذين ﴿: قوله تعـاىلمل يكن من مصاديق × ّ َّ ُآمنُـوا وعملـوا الـَّ ِ َ َ ِصاحلات َ ِ ّ

ًسيجعل هلم الرمحن ودا َّ ُ ُ َ ْ َْ َّ ُ َُ ّأن عالمة املؤمن ود هو ّ ألن مفاد اآلية عند ابن تيمية ؛.)٢(﴾ُ ّ

ًالناس له، وبام أن كثريا من الصحابة والتابعني  كـانوا ّـ حسب رأي احلـراين ـ ّ

ًدم كونه مؤمنا وعامال للصاحلات ّيبغضونه ويسبونه، فهذا آية ع  ؟)والعياذ باهللا(ً

ّأيصح ملسلم أن يتفوه بذلك، وخيرج أول من آمن بـالنبي * َ ّ ّ  مـن ’ُّ

 دائرة اإليامن؟
                                                        

 . ٤٥: ٥منهاج السنّة ) ١(
 .٩٦:مريمسورة ) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٦٤٢  ١ج/ ّ

 ّأن يوجد عىل وجه األرض مؤمن حيبه مجيع الناس؟يف الواقع هل يمكن  *

ًكـام أهنـم يبغـضون نبينـا حممـدا ×فاليهود تـبغض املـسيح ّ ّ’ ،

 ...يبغضون اإلهلينيّواملاديون 

ّهل يدل كالمه هذا عىل عدم فهمه معنى اآلية والترسع يف احلكم؟ * ّ 

ِهل يلتزم ابن تيمية بنفاق وفسق كثري من الصحابة والتابعني طبقـا ملـا *  ً ّ

ّال حيبك «: × لإلمام أمري املؤمنني’ثبت يف الصحيح من قول رسول اهللا

ّإال مؤمن وال يبغضك إال منافق  .)١(ّخرجه غـري واحـد مـن احلفـاظوقد أ.. »ّ

ّمن سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سـب اهللا«: ’وقوله  ّ ّ ًّ إىل غـري  )٢(»ّ

ّذلك من الروايات احلاثة عىل حب أمري املؤمنني  ّ ومودته ومواالته؟×ّ

 ألعطـين الرايـة غـداً    >: ؛ إذ قال يوم خيبر’روى البخاري قول النبي
، فبات الناس <هللا ورسوله ويحبه اهللا ورسولهرجالً يفتح اهللا على يديه يحب ا    

صـلّى   (يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا 
أيـن علـي بـن      >: ]’ [كلّهم يرجوأن يعطاها فقـال    ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   

  ..<أبي طالب؟
                                                        

، خـصائص  ١٣٧: ٥، سنن النَسائي ١٥٣: ١، مسند أحمد٦١: ١صحيح مسلم : انظر ذلك في  ) ١(
 .١١٩: ×أمير المؤمنين

  .١٢١: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
ه الذهبيحه الحاكم، وأقرصح. 
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تي ، فأُ <فأرسلوا إليه >: ]’ [يا رسول اهللا يشتكي عينيه، قال     هو  : فقيل
به، فبصق رسول اهللا في عينيه ودعا له، فبـرأ حتّـى كـأن لـم يكـن بـه وجـع،         

أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟: يا رسول اهللا>: ]× [فأعطاه الراية، فقال علي>..  
انفُـذ علـى ِرسـلك حتّـى تنـزل          >: )وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليـه      (فقال

يهم من حق اهللا فيـه،     بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب عل        
فواهللا ألن يهدي اهللا بـك رجـالً واحـداً، خيـر لـك مـن أن يكـون لـك حمـر            

  .)١(<النَّعم

ّ الذي يصور لنـا منزلـة -ّهل يصح بعد االلتفات إىل هذا احلديث  *

ّ عند اهللا عز وجل ورسوله×اإلمام أمري املؤمنني  األخذ بـدعوى - ’ّ

 ّابن تيمية الباطلة؟ 

 ألنّهـم يبغـضون   ؛ إنّمـا يـسيء إلـى الـصحابة والتـابعين         إنّه بدعواه هذه  
  . حسب زعمهمن يحبه اهللا ورسوله ويسبون ويقاتلون

قـال رسـول    : أخرج ابن مردويه، والديلمي عن البراء بن عازب أنّه قال         
قل اللهم اجعـل لـي عنـدك    >]: ×[لعلي ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (اهللا

ّإن الـذ{ :مؤمنين وداً، فأنزل اهللا هذه اآليـة صدور ال عهداً، واجعل لي في      َين ّ

ًآمنُوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا َّ ُ ُ َ ْ َ ّ َْ ََّ ُ َ َُ ُ ُِ ِ ِ{>)٢(.  
                                                        

 . ٤٢٨: ٣صحيح البخاري  )١(
 .  ٨٨: ١٦، تفسير المراغي ١٤٣: ١٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ٢(
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هل رأيتم الشواهد التي تكشف عن وقـوف الـصحابة إىل جانـب  *

 يف األيام العصيبة؟× اإلمام أمري املؤمنني

 سقيفة بتلـك الطريقـة  على الرغم من حـصول البيعـة ألبـي بكـر فـي الـ           
، فـإن عامـة األنـصار        لدى أهل العلم واإلنـصاف      المعروفة الملتوية العرجاء 

: ، وقد عبر عن ذلك بوضوح أحد سـاداتهم، وهـو          ×اهم في علي  هوكان  
  : قصيدة لهفي قال إذ، <النعمان بن عجالن الزُّرقي>

  .)١( ندري ألهل لها من حيث ندري وال         وكان هوانا في علي وإنّه
ا بايعه عمر وغيره في السقيفة، قالت األنـصار        ويؤيأبا بكر لم د ذلك أن

  .)٢(]× [ال نبايع إالّ علياً: بعض األنصارأو 
ــام    و ــه اإلم ــوا خالف ــذين أدرك ــصار ال ــاجرين واألن ــلّ المه ــر إن ج أمي

د ذلـك أن معاويـة لمـا        ، كانوا قد انضووا تحت رايتـه، ويؤكّـ        ×المؤمنين
  :  إليـه كتابـاً، جـاء فيـه        × وكتب إليه يتهدده، كتـب     ×لى اإلمام تمرد ع 

وأنا مرقل نحوك في جحفـل مـن المهـاجرين واألنـصار والتـابعين لهـم            ،  ..>
  .)٣(<..بإحسان، شديد ِزحامهم

جيش اإلمامويؤي ا سار إلى أهل الشام، × أمير المؤمنيند ذلك أنلم 
                                                        

 . ١٥٠٥: ٤ب اإلستيعاب في معرفة األصحا )١(
 . ٣٢٥: ٢الكامل في التأريخ ) ٢(
 .٢٨: ، الكتاب٣٥: ٣نهج البالغة ) ٣(
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األنصار، ومعه  منكانوا  معه في القلب في أهل المدينة، وأكثر من ×كان
  .)١(عدد من خزاعة وكنانة وغيرهم

إن الذين والَوا علياً مـن المهـاجرين واألنـصار، والـذين شـهدوا معـه               و
جهاده ضد معاوية وفئته الباغية، كانت أسماؤهم من ألمع األسماء في سماء    

أُبـي  حذيفة بن اليمان، وأبـو ذر الغفـاري، و      : منهم؛  الفضل والورع واإليمان  
، والفـضل بـن   )’عـم النبـي  (بن كعب، والمقداد بـن األسـود، والعبـاس     ا

، وأبـو الهيـثم بـن التيهـان، وجـابر      )ةحبر اُألمـ (العباس، وعبد اهللا بن العباس    
األنصاري، وأبو أيـوب األنـصاري، وخبـاب بـن األرتّ، وعـدي بـن حـاتم               

نيـف،  الطائي، وأبـو عمـرة األنـصاري، وعثمـان بـن حنيـف، وسـهل بـن ح                 
وخزيمة بن ثابت األنصاري، وعمار بن ياسـر، وقـيس بـن سـعد بـن عبـادة،         

  .غيرهموعبد اهللا بن بديل الخزاعي، و
 وسـبوه  ×فليعرفنا ابـن تيميـة بأسـماء الـصحابة الـذين أبغـضوا عليـاً              

، وليكشف عن سيرتهم وأعمالهم، ^ وغصبوا حقّه وحق أهل بيته    وقاتلوه
وليكشف عن عدد الذين شهدوا مع معاوية .. نيةوخصائصهم النفسية واإليما

  .×حربه الظالمة ضد اإلمام
 ذائعة فـي دنيـا المكـر والخـداع،      وال زالت  ال شك أن أسماءهم كانت    

  .والتلون والنفاق، والتكالب على الحطام
 

                                                        
 . ٢٩٧: ٣الكامل في التأريخ :  كما في)١(
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وسـيفه جـزء مـن       ،..>: ×نينالمـؤم  ميـر أ اإلمـام قال ابن تيمية بـشأن      
وكثير من الوقائع التي ثبت بها اإلسالم لم يكـن لـسيفه فيهـا             ،..أجزاء كثيرة 

  .)١( <تأثير، كيوم بدر كان سيفاً من سيوف كثيرة

  

ّهل كان شيخ إسالم الوهابية مطلعا عـىل الـسرية النبويـة ووقـائع *  ًّ ّ

 الغزوات قبل أن يبدي رأيه فيها؟

يف × ّبن تيمية عدم تأثري سيف اإلمـام أمـري املـؤمننيكيف يرى ا* 

ّاملعارك؛ وقد تواتر قتل كثري من املرشكني بيـده الـرشيفة يف أمهـات كتـب  ُ

 السرية والتأريخ؟

  كثيـر مـن المـشركين   أسـماء البن هـشام     )السيرة النبوية (: وردت في 
عـاص  ال: م مـنه ؛× المـؤمنين أمير اإلمام في معركة بدر على يد ممن قتلوا 

بن سعيد بن العاص بن أُمية، الوليد بن عتبـة بـن ربيعـة، عـامر بـن عبـد اهللا،        ا
طعيمة بن عدي بن نوفل، نوفل بن خويلد بن أسد، النضر بـن الحـارث بـن                 

                                                        
 . ٩٠: ٨منهاج السنّة ) ١(
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كلدة، عمير بن عثمان بن عمرو، حرملة بن عمرو، أبو قيس بـن الفاكـه بـن            
ر، مـسعود بـن أبـي    المغيرة، حاجز بن السائب، معاوية بن عام، أوس بن ِمعيـ     

أُمية بن المغيرة، عبـد اهللا بـن المنـذر بـن أبـي رفاعـة، العـاص بـن منبـه بـن                    
  .الحجاج، أبو العاص بن قيس بن عدي، وعقبة بن أبي معيط

حنظلة بن أبي سـفيان، عتبـة بـن ربيعـة بـن        : في قتله  ×وممن اشترك 
 بـن   عبد شمس، زمعة بن األسود بن المطلب بن أسـد، وعقيـل بـن األسـود               

  .)١(المطلب
: ؛ قـائال يخاطب معاوية في كتاب له إليـه   ×أمير المؤمنين اإلمام  هو  وها  

  .<وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد، ..>
فأنا أبو حـسن قاتـل جـدك وأخيـك وخالـك      >: وخاطبه في كتاب آخر  

  .)٢(<شدخاً يوم بدر
     قال؛بادوروى مسلم في صحيحه باسناده عن قيس بن ع  : سمعت أبا ذر

  ْهذان خصام{ يقسم قسماً أن َ ِن اختصموا يف رهبـمِ ِّ َ ُ َ َ أنّهـا نزلـت فـي الـذين        ) ٣(}ِ
، وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشـيبة ابنـا ربيعـة،    حمزة، وعليِّ: برزوا يوم بدر  

  .)٤(والوليد بن عتبة
                                                        

 .٣٦٥: ٢بن هشام  النبوية السيرة ال)١(
 .٢٨: ، الكتاب٣٥: ٣نهج البالغة  )٢(
 .١٩:الحجسورة ) ٣(
  البن سعد، الطبقات الكبرى ١٩٧: ٢لطبري  ل  اُألمم والملوك  تأريخ،  ٢٤٥: ٨صحيح مسلم   ) ٤(

١٧: ٣ . 
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ا مشهورة سجله في غزوة أُحد، فهي× اإلمام أمير المؤمنينوأما آثار 
المؤرخون وأصـحاب الـسير فـي كتـبهم، ومـن ذلـك مـا رواه الطبـري فـي                   

حـدثنا  : حدثنا عثمان بـن سـعيد قـال       : حدثنا أبو كريب قال    :قالإذ   ؛تأريخه
: حبان بن علي، عن محمد بن عبيد اهللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قـال                

  ا قتل عليصـلّى   ( أصحاب األلوية أبصر رسـول اهللا    ]× [ بن أبي طالب   لم
إحمـل  : ]× [ جماعة مـن المـشركين، فقـال لعلـي         )وسلّم] وآله[اهللا عليه   

   عليهم، فحمل عليهم وفر     ق جمعهم، وقتل عمـروبن عبـد اهللا الجحمـي، ثـم
    ق    : ]× [أبصر جماعة أُخرى، فقال لعليإحمل عليهم، فحمل عليهم، وفر

ذه للمواسـاة،  يا رسول اهللا إن هـ : جمعهم، وقتل شيبة بن مالك، فقال جبريل      
، فقـال  <إنّـه منـي وأنـا منـه    >: )وسـلّم ] وآلـه [صلّى اهللا عليـه  ( اهللا فقال رسول 

  :فسمعوا صوتاً: وأنا منكما، قال: جبريل
ــار  ــيف إالّ ذوالفقـــ   ال ســـ

  
   ــي ــىت إالّ علــــ   )١(وال فــــ

ــد    ــي الحدي ــن أب ــال اب ــب    - وق ــن حبي ــد أن نقــل عــن الواقــدي واب بع
ــاتليهموالمــدائني، أســماء المقتــولين مــن المــ  :  -شركين بأُحــد، وأســماء ق

منهم × قَتل علي؛فجميع من قُتل من المشركين يوم أُحد ثمانية وعشرون>
إلى جملة القتلـى كعـدة مـن        هو  ما اتُّفق عليه، وما اختُلف فيه، اثني عشر، و        

  .)٢(<قريب من النصفهو قَتل يوم بدر إلى جملة القتلى يومئذ، و
                                                        

 . ١٩٧: ٢لطبري ل  اُألمم والملوكتأريخ )١(
 .٥٤: ٥ الحديد أبي البن البالغة نهج شرح )٢(
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لعمروبن عبـد    ×مام أمير المؤمنين   اإل حينما برز  وفي وقعة األحزاب  
بــرز اإليمــان كلّــه إلــى الــشرك كلّــه>: ’قــال رســول اهللا،  العــامريود> ،

  .)١(<لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين>: ’وقال
مراً إالّ بقول هت قتل علي عما شب>: أن يحيى بن آدم قال: وعن الحاكم

ْفهزموهم بإذ{: اهللا عزّ وجل َِ ِ ْ ُُ َ َن اهللاِ وقتل داود جَ ُ ُ َ َ َ َ َالوتِ ُ{)٣(<)٢(.  
ا في غزوة خيبر فقد ورد في مسند أحمد من عدة طرق، وصحيحي مأو
ة أيضاً عـن  والبخاري من طرق متعددة، وفي الجمع بين الصحاح الستّ    مسلم

حاصرنا خيبـر، وأخـذ اللّـواء أبـو         : سمعت أبي يقول  >:  قال ؛عبد اهللا بن بريد   
 يفتح له، ثم أخذه عمر من الغَد فرجـع، ولـم يفـتح لـه،       بكر، فانصرف، ولم  

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (وأصاب النّاس يومئذ شدة وجهد، فقال رسـول اهللا        
ُألعطين هذه الراية رجالً يحـب اهللا ورسـوله، ويحبـه اهللا ورسـوله،            >: )وسلّم

  ..<يفتح اهللا على يديه
؟ فلما أصبح النّاس غدوا إلى فبات الناس يتداولون ليلتهم، أيهم يعطاها

  .. أن يعطاهااكلّهم يرجو) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (رسول اهللا
بن أبي طالب؟>: ]’ [فقال النبي أين علي>..  

                                                        
: ٥، الدر المنثور في التفسير بالمـأثور  ٢٥٥: ١، فرائد السمطين ١٥٥: ١تأريخ مدينة دمشق   ) ١(

١٩٢. 
 .٢٥١: بقرةسورة ال) ٢(
 .١٧١:لخوارزميلمناقب ال، ٢٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(
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صـلّى اهللا  ( فأرسل إليـه، فـأتى، فبـصق رسـول اهللا        ،..يشتكي عينه : فقيل
 ة، ومـضى علـي    في عينـه، ودعـا لـه فبـرأ، فأعطـاه الرايـ            ) وسلّم] وآله[عليه  

  ..< فلم يرجع، حتّى فتح اهللا على يديه]×[
  فتطاولـتُ  :  قـال ؛قال عمـر بـن الخطّـاب مـا أحببـتُ اإلمـارة إالّ يومئـذ         

صـلّى اهللا عليـه    (فـدعا رسـول اهللا  : قـال : ـ فتساورت لها ـ رجاء أن أُدعى لها  
: لوقـا ) فأعطاه إياها (  فأعطاها إياه  ]× [ علي بن أبي طالب    )وسلّم] وآله[
  ..<امِش وال تلتفت حتّى يفتح اهللا عليك>

  شيئاً ـ ماشياً ـ ثم وقف ولم يلتفت فـصرخ علـي    ]× [فسار علي: قال
] وآلـه [صلّى اهللا عليه     (: قال ..<يا رسول اهللا على ماذا أُقاتل الناس؟      >: ]×[

 قاتلهم حتّى يشهدوا أن ال إله إالّ اهللا، وأن محمداً رسـول اهللا، فـإذا        >): وسلّم
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إالّ بحقّها، وحـسابهم علـى اهللا،           

  .)١(<ففتح اهللا بيده
حـدثني   :قـال ابـن إسـحاق     >:  أحداث غزوة حنين   بشأنوقال ابن هشام    

عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيـه جـابر بـن عبـد          
 الرايـة علـى جملـه يـصنع مـا        بينا ذلك الرجل من هـوازن صـاحب       : اهللا، قال 

 ورجل من األنـصار  )رضوان اهللا عليه (يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب         
فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه، فضرب عرقـوبي الجمـل،        :  قال ..يريدانه

                                                        
: ٥، سـنن الترمـذي   ١٢٠: ٧، ١٩٥: ٥، صـحيح مـسلم    ٧٦: ٥،  ٢٠٧،  ١٢: ٤صحيح البخاري    )١(

 . ٣٨٤: ٢، مسند أحمد بن حنبل٣٠٢
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فوقع على عجزه، ووثب األنصاري على الرجل، فـضربه ضـربة أطـن قدمـه            
س، فـواهللا مـا رجعـت راجعـة      بنصف ساقه، فانجعف عن رحله واجتلـد النـا        

صـلى اهللا   (الناس من هزيمتهم حتّى وجدوا األسرى مكتّفين عند رسـول اهللا          
  . )١()عليه وآله وسلم

وحامل راية المشركين ـ هـذا ـ كـان اسـمه جـرول، وكـان يكـر علـى          
النصر للنبي والمؤمنين’المسلمين وينال منهم، وبقتله تم .  

 أهــم فـي المـشهودة  × مـؤمنين اإلمــام أميـر ال هـذا جانـب مـن آثـار     
 تعـامى   الناصـبي ، ولكن ابن تيميـة اإلسالمالمعارك الّتي قامت عليها أعمدة     

أسطع مـن نـور الـشمس فـي رائعـة النهـار، وشـذّ        هو  عن ذلك، وجحد أمراً     
  .شذوذاً عجيبا

البـر القرطبـي    كـالم ابـن عبـد     هـو    الحرانـي    ومما يـدلّك علـى شـذوذ      
؛ ×علي بن أبي طالـب    إلمام أمير المؤمنين    لفي ترجمته   ) ه٤٦٣(المالكي  

 صـلّى القبلتـين، وهـاجر، وشـهد بـدراً           ]× [وأجمعوا على أنّه   ،..>: إذ قال 
وأنّه أبلى ببدر وبأُحـد وبالخنـدق وبخيبـر بـالء           ،  المشاهد والحديبية، وسائر 

  .)٢(<عظيماً، وأنّه أغنى في تلك المشاهد، وقام فيها المقام الكريم

 

                                                        
  .٤٤٥: ٣بن هشام  النبوية السيرةال) ١(
 . ١٠٩٦: ٣اإلستيعاب في معرفة األصحاب ) ٢(
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نـصف  >: × المـؤمنين  أميـر  لإلمـام قال ابن تيمية بشأن مبايعة النـاس        
  .)١( <أكثر ـ لم يبايعوهأو أقل أو اُألمة ـ 

 
ّسبب إنكار ابن تيمية األخبار املتضافرة بـشأن مبايعـة أكثـر هو ما * 

 ّ؛ إال النصب؟×ؤمننيالصحابة والتابعني لإلمام أمري امل

 بن أبي طالب رحمه اهللا  وبويع لعلي  ،..قالوا>): ه٢٣٠( قال ابن سعد  ) ١(
طلحة والزبير، وسعد بـن  : بالمدينة، الغد من يوم قُتل عثمان، بالخالفة، بايعه      

أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل، وعمار بن ياسـر، وأُسـامة بـن             
األنصاري، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن      زيد، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب       

 ثابت، وخزيمة بن ثابت، وجميع من كان بالمدينة مـن أصـحاب رسـول اهللا     
  .)٢(<وغيرهم) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (

 بقي الناس ]عثمان: أي[فلما قُتل >): ه٢٨٢(قال أبو حنيفة الدينوري) ٢(
 فقي، ثـم بـايع النـاس عليـاً    ثالثة أيام بال إمام، وكان الذي يصلّي بالناس الغا       

                                                        
 . ١٠٥: ٤منهاج السنّة ) ١(
 . ٣١: ٣  البن سعدالطبقات الكبرى )٢(
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أيها الناس، بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، >: رضي اهللا عنه، فقال
وإنّما الخيار قبل أن تقع البيعـة، فـإذا وقعـت فـال خيـار، وإنّمـا علـى اإلمـام                     
االستقامة، وعلى الرعية التسليم، وإن هذه بيعة عامة، مـن ردهـا رغـب عـن               

  .<إنّها لم تكن فلتةدين اإلسالم، و
أمـا  >:  إلى معاوية  ]× [وكتب علي بن أبي طالب    >: ثم قال الدينوري  

بعد، فقد بلغك الذي كان من مصاب عثمان، واجتماع الناس علي ومبايعتهم 
وبعث الكتاب مع الحجاج بن غَِزيـة   . <ائذن بحرب أو  لي، فادخل في السلم     

  .)١(<األنصاري
كنت بالمدينة حين >:  عن أبي بشير العابدي، قالسنادهإروى الطبري ب  ) ٣(

، ]× [قُتل عثمان، واجتمع المهاجرون واألنصار فيهم طلحة والزبير، فأتوا علياً
ال حاجة لي في أمركم، أنا معكـم، فمـن       : يا أبا حسن، هلم نبايعك، فقال     : فقالوا

  .)٢(<..واهللا ما نختار غيرك: اخترتم فقد رضيت به فاختاروا، فقالوا
 عـن األسـود بـن يزيـد النخعـي،           بإسنادهروى الحاكم النيسابوري    ) ٤(

صلّى اهللا  (على منبر رسول اهللا رضي اهللا عنه لما بويع علي بن أبي طالب    :قال
  :واقف بين يدي المنبرهو  قال خزيمة بن ثابت، و)وسلّم] وآله[عليه 

ــسبنا    ــاً فح ــا علي ــن بايعن   إذا حن
  

            ـا خنـاف مـن الفـنتأبو حـسن مم  
                                                          

 .١٤٠: األخبار الطوال) ١(

 . ٤٥: ٣لطبري ل  اُألمم والملوكتأريخ )٢(
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  وجدناه أوىل النـاس بالنـاس إنـه    
  

        ننقـريش بالكتـاب وبالـس أطب  
  وإنّ قريــشاً مــا تــشق غبــاره     

  
  إذا ما جرى يوماً على الضمر البدن        

  وفيه الذي فيهم مـن اخلـري كلّـه          
  

  وما فيهم كلّ الذي فيه من احلَسن   
ن بيعتـه،  ثم نفى الحاكم صحة ما ادعي على بعضهم من أنّهم قعدوا عـ           

ووصم من زعم ذلك بأنّه يجحد تلك األحوال، والصواب أنّهـم قعـدوا عـن       
فبهذه األسباب  :نصرته في الحرب، وروى في هذا الشأن عدة أخبار، ثم قال

قتال أو  رضي اهللا عنه  وما جانسها، كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع علي         
  .)١(من قاتله

ن الصحابة إنّما قعدوا عن القتال معه ال ومما يؤكد ما سبق، وأن نفيراً م    
  .×تلك األعذار التي قدموها بين يدي اإلمامهو ، ×عن بيعته

نـادى فـي النـاس       رضـي اهللا عنـه     ثم إن علياً  >: أبو حنيفة الدينوري  قال  
بالتأهب للمسير إلى العراق، فدخل عليه سعد بن أبي وقـاص، وعبـد اهللا بـن     

قـد بلغنـي عـنكم هنـاة       >: مـسلمة، فقـال لهـم     عمر بن الخطاب، ومحمد بـن       
قد كان ما بلغك، فأعطني سيفاً يعرف المسلم من >: ، فقال سعد<كرهتها لكم

  ..!<الكافر حتّى أُقاتل به معك
  ..<أُنشدك اهللا أن تحملني على ما ال أعرف>: وقال عبد اهللا بن عمر

 ) وسـلّم ]وآلـه [صـلّى اهللا عليـه    (إن رسول اهللا  >: وقال محمد بن مسلمة   
أمرني أن أُقاتل بسيفي ما قوتل به المشركون، فإذا قوتل أهل الصالة ضربت 

                                                        
 . ١١٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
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  ..ثم خرجوا من عنده<به صخر أُحد حتّى ينكسر، وقد كسرته باألمس
اعفنـي مـن الخـروج معـك فـي هـذا        >: فقال ثم إن أُسامة بن زيد دخل     

  .)١(< اهللالوجه، فإنّي عاهدت اهللا أالّ أُقاتل من يشهد أن ال إله إالّ
 فإنّهم ] المعتزلة:أي[فأما أصحابنا >: ويؤكّده أيضاً قول ابن أبي الحديد

يذكرون في كتبهم أن هؤالء الرهط إنّما اعتذروا بما اعتذروا به لمـا نـدبهم    
إلى الشخوص معه لحرب أصحاب الجمل، وأنّهم لـم يتخلّفـوا عـن البيعـة،         

  .)٢(<وإنّما تخلّفوا عن الحرب
 خالفـة   :أي[انعقـدت خالفتـه     >): ه٦٧١(أبو عبـد اهللا القرطبـي     قال  ) ٥(

] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه     ( فـي مـسجد رسـول اهللا       ]×اإلمام أميـر المـؤمنين    
، ومهبط وحيه، ومقر النبوة، وموضع الخالفة، بجميع من كان فيها من )وسلّم

  .)٣(..المهاجرين واألنصار، بطوع منهم وارتضاء واختيار
 وكانـت بيعـة علـي      ،..>): ه٨٥٢(ابن حجر العـسقالني     قال الحافظ   ) ٦(

فبايعه المهاجرون واألنـصار وكـلّ مـن         ،.. بالخالفة عقب قتل عثمان    ]×[
 الـشام،  حضر، وكتب ببيعته إلى اآلفاق، فأذعنوا كلّهم إالّ معاويـة فـي أهـل            

  .)٤(فكان بينهم بعد، ما كان
                                                        

 .١٤٢:األخبار الطوال) ١(
 .١١٨: ٨ الحديد أبي البن البالغة نهج شرح )٢(
 بـأحوال المـوتى   التـذكرة  عن، ١٢٢:في ضوء الروايات الصحيحة  بيعة علي بن أبي طالب      ) ٣(

 .٦٢٣: للقرطبيوأمور اآلخرة
 . ٢٧: ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٤(
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لم يخـصّ أحـداً مـن أقاربـه بعطـاء، لكـن ابتـدأ                وعلي>: قال ابن تيمية  
بالقتــال لمــن لــم يكــن مبتــدئاً بالقتــال حتّــى قتــل بيــنهم أُلــوف مؤلّفــة مــن  

متأول فيه تأويالً وافقه عليه طائفة من العلماء هو المسلمين، وإن كان ما فعله 
ْفقاتلوا التي تبغي{: عالى أمر بقتال البغاة بقولهإن هؤالء بغاة، واهللا ت: وقالوا َ َّ ُ ِ َ{ ،

  ..لكن نازعه أكثر العلماء، كما نازع عثمان أكثرهم
ُوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينَهام {: وقالوا إن اهللا تعالى قال ْ َ ُ ْ َ َِ َ َ ْ َ ُْ َُْ َ َ ِْ ِ ِِ

ّفإن بغت إحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي  ُ ِ ُ َ ُْ َ َ ْ َتبغي حتى تفيء إَ َ ّ َِ ْىل أمر اهللاِ فإن فاءت ْ َ ْْ َ ِ َ

ِفأصلحوا بينَهام بالعدل ْ َ ُ ْ َ ُ ْْ ِ َِ فلم يأمر اهللا بقتال البغاة ابتداًء، بـل إذا وقـع        : قالوا) ١(}َ
قتال بين طـائفتين مـن المـؤمنين فقـد أمـر اهللا باإلصـالح بينهمـا، فـإن بغـت                 

  .)٢(إحداهما على اُألخرى قوتلت، ولم يقع األمر كذلك
ولم يحصل بالقتال ال مصلحة الدين وال مصلحة الدنيا، وال قوتل : وقال

  .)٣(في خالفته كافر، وال فَِرح مسلم

                                                        
 .٩:الحجراتسورة ) ١(
 . ٢٣١: ٨منهاج السنّة ) ٢(
 .٤٥٤: ٧  المصدر السابق)٣(
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ــضاً ــال أي ــا، ..>: وق ــذي الحــديث وأم ــه يــروى ال ــر: أي [أنّ ــام أمي  اإلم
 حــديثهــو ف، والمــارقين والقاســطين ،النــاكثين بقتــل مــرأُ ]×المــؤمنين

  . )١(<)وسلّم] وآله[ عليه صلّى اهللا (النبي على موضوع

  

ّكيف تغافل وتناسى ابن تيمية أن قتـال اإلمـام أمـري املـؤمنني*  ّ ×

 ؟’الفئات الثالث كان بأمر من رسول اهللا

 مسعود، وعمـار   ، وابن ×اإلمام أمير المؤمنين  : عن كثيرة بطرق روي
اهللا،  عبـد  بـن  األنـصاري، وجـابر    الخدري، وأبو أيوب   ياسر، وأبو سعيد   بنا

 بقتـال النـاكثين،   ×اإلمـام أميرالمـؤمنين  أمـر   ’ن النبـي أعبـاس،    وابن
 قـوي هـو    مـا  حسن، ومنهـا  هو   ما منها وهذه الطرق .. والقاسطين، والمارقين 

  .)٢(متواترة مستفيضة، بل تكون الصحيح، وبمجموعها إلى غيره مع يرتفع
                                                        

 .١١٢: ٦ المصدر السابق)١(
  :×ي عن اإلمام أمير المؤمنينروفمما  )٢(

 الربيع موسى، حدثنا بن إسماعيل حدثنا >:؛ إذ قال٣٩٧: ١مسنده في الموصلي أبويعلىاه روما 
 منبـركم  علـى ] × [عليـاً  سمعت: ربيعة، قال  علي بن  عبيد، عن  بن سعيد سهل، عن  بنا

، والقاسـطين ،  النـاكثين  أُقاتل أن )سلّمو] وآله [عليه اهللا صلّى(النبي إلَي عهد: (يقول هذا
  .<المارقينو
، ٥١: ٢ ضعفاء فـي الـ    ، والعقيلـي  ٢٦: ٣ه  مـسند في  البزّار: أيضاً سهل بن الربيع طريق عن ورواه

  .، وغيرهم٣٣: ٤ الغابة أُسدفي األثير ، وابن٤٦٨: ٤٢ دمشق مدينة تاريخ في عساكر وابن
ا فـي   كمـ ) الثقـات ( فـي  ذكره حبان ابن سهل، ضعفوه، لكن   بن الربيع إالّ ثقات كلّهم ورجاله
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 ، ولـم  نالـركي  جـده  إلـى أيـضاً    ٦:٢٩٦ الثقات في   ونسبه،  ٢٣٨: ٧ للهيثمي الزوائد مجمع
  .أبوزرعة الحديث، قاله منكر: أنّه إالّ تضعيفه سبب في يذكروا

  لـسان  كمـا فـي   < منـافق  إالّ يبغضك وال مؤمن إالّ يحبك ال إنّه>: حديث روى أنّه عرفت وإذا
 لـك  يتّـضح  بـل  ..حديثـه  بنكارة حكموا لماذا تعرففسوف  ،  ٤٤٦: ٢ حجر البن الميزان
 رجـال  كمـا فـي     ×الـصادق اإلمـام    أصـحاب  مـن  أنّـه  تعـرف  عندما تضعيفه في الحال

  . كما هو الواضحالحسن إلى يرقى الحديث فهذا وعليه ..٣٠٣: الطوسي
ره، وغيـ  األعين أبوبكر حدثني>: ؛ إذ قال  ١٣٧: ٢ األشراف في أنساب  البالذري رواه ما: ومنها

: جبيـر، قـال    بـن  حكـيم  خليفة، عن  بن فطر دكين، حدثنا  بن الفضل أبونعيم حدثنا: قالوا
 بقتـال  أُمـرت >: يقـول  ]× [عليـاً  سـمعت : علقمـة، قـال    سـمعت : إبراهيم، يقول  سمعت

الجمـل،   أهـل : النـاكثون : لنـا  قـال  نعيم أبا أن: وحدثت.. <والمارقين والقاسطين الناكثين
  .النهر أصحاب: صفّين، والمارقون أصحاب: والقاسطون

: ٤٢ دمـشق  مدينة تاريخ في عساكر ، وابن ٢١٩: ٢ الكامل في عدي ابن: فطر طريق عن ورواه
٤٦٩.  

 الحـاكم  صـحح  وقـد .. التـشيع  فـي  لغلـوه  األسدي، ضعفوه؛  جبير بن حكيم إالّ ثقات ورجاله
 اإلسـناد، ولـم    صـحيح  حديث هذا>: أحدها في جبير، قال  بن حكيم طريقها في أحاديثاً

 لغلـوه  تركاه رواياته، وإنّما  في لوهن جبير؛ بن حكيم عن يخرجا لم يخرجاه، والشيخان 
  .٥٦٠: ١ الصحيحين على المستدرك. <التشيع في

 الجــرحو، ١٨٧: ٣ للهيثمــي الزوائــد مجمــعكمــا فــي . <الــصدق محلّــه>: أبوزرعــة عنــه وقــال
  .٢٠١: ٣ للرازي والتعديل

وعلـى مـا ذكـر      .. ٣٠٠: ٥،  ١٠٤: ١ الترمـذي سـنن   . هسنن في   أحاديث عدة يالترمذ له وحسن
  .أيضاً طريقيتضح حسن هذا ال

  :ضعف تخلومن ال ×اإلمام أميرالمؤمنين عن أُخرى طرق وهناك
 محمـد  بـن  الـصمد  عبد أبوالقاسم أخبرنا>: عقدة، قال  ابن طريق عن: عساكر ابن رواه ما: منها

 بـن  محمـد  بـن  أحمـد  أبوالحـسن  أحمد، أنـا  بن محمد علي بن أبوالحسن اهللا، أنا  عبد بن
 بـن  بكـار  الكنـدي، نـا   الرحمن عبد بن عبيد بن الحسن عقدة، نا بن أبوالعباس موسى، أنا 
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 سـعيد  أبـي  وعـن .. ]× [علـي  إبـراهيم، عـن    األعمـش، عـن    الزيات، عن  حمزة بشر، نا 
 مدينة تاريخ. <والمارقين اسطينوالق الناكثين بقتال أُمرت>: ، قال]× [علي التيمي، عن

  .٤٦٩: ٤٢ دمشق
 بـن  زاهـر  أبوالقاسـم  أخبرنـا >: الجـارود، قـال    أبـي  طريـق  عن: عساكر ابن أيضاً رواه ما: ومنها

 بـن  محمـد  الحـسين، نـا   علي بن بن محمد أبوالحسن السيد األديب، أنا أبوسعد طاهر، أنا 
 أبـي  أبوعوانـة، عـن    يحيـى، نـا    بـن  كثيـر  عمروالبـاهلي، نـا    بـن  محمـد  الصوفي، نا  أحمد

: ، قال]^ [علي جده، عن أبيه، عن علي، عن بن الحسين علي بن بن زيد الجارود، عن
 .<والقاسـطين  والمـارقين  النـاكثين  بقتـال ) سلّمو] وآله [عليه اهللا صلّى (اهللا رسول أمرني>

  .٤٦٨: ٤٢ دمشق مدينة تاريخ
 الفقيـه  الملـك  عبـد  بـن  أحمـد  بن إسماعيل أبوسعد اأخبرن>: أيضاً، قال  عساكر ابن عن: ومنها

 اهللا عبد علي بن  بن أحمد أبوبكر أنا: إسماعيل، قاال  بن محمد علي بن  بن أحمد وأبونصر
 تمـيم  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  أبوالحـسن  الحـافظ، أنـا    اهللا عبـد  بـن  محمـد  خلف، أنـا   بنا

أبـي،   العـوفي، حـدثني    عدسـ  بـن  عطيـة  بـن  الحـسن  بن محمد برذان، نا  الحنظلي، بقنطرة 
عطيـة،   سـعد، عـن    بـن  عطيـة  بـن  الحـسن  أخيه سعد، عن  بن عطية عمروبن عمي حدثني
القاسـطين،  : ثالثـة  بقتـل  أُمـرت >: ، قـال  ]× [علـي  جنـادة، عـن    بن سعد جدي حدثني

 فــذكرهم، وأمــا: النــاكثون الــشام، وأمــا فأهــل: القاســطون والنــاكثين، والمــارقين، فأمــا
  .٤٦٨: ٤٢ دمشق مدينة تاريخ. <الحرورية: النهروان، يعني فأهل :المارقون

 بـن  الحـسن  بـن  اهللا عبد أبوالقاسم السمرقندي، أنا بن أبوالقاسم أخبرنا>: أيضاً، قال  عنه: ومنها
 اهللا عبـد  بـن  نوح بن محمد عثمان، نا  بن محمد بن عثمان بن محمد أبوالحسن محمد، أنا 

 عبـد  األحمـر، عـن    أحـسبه  جعفـر  أبوغسان، عن  إسحاق، نا  بن هارون الجنديسابوري، نا 
: ثالثة بقتال أُمرت>: ، قال ]× [علي أبيه، عن  عمرو، عن  بن أنس الهمداني، عن  الجبار

  .٤٦٩: ٤٢ دمشق مدينة تاريخ. <المارقين، والقاسطين، والناكثين
 اهللا عبد بن بدر بوالنجموأ قبيس، نا بن أحمد علي بن أبوالحسن أخبرنا>: أيضاً، قال عنه :ومنها

 المظفـر، نـا   بـن  محمـد  األزهري، نـا  ثابت، أخبرني علي بن  بن أحمد أبوبكر الشيحي، أنا 
 بـن  أشـعث  ثابت، أنـا   بن محمد جدي كتاب في وجدت: ثابت، قال  بن أحمد بن محمد
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القـصري،   خليـد  أبـان، عـن    أرقم، عن  بن يونس األحمر، عن  جعفر السلمي، عن  الحسن
 اهللا صـلّى (اهللا رسـول  أمرنـي >: النهـروان  يوم يقول ]× [علياً المؤمنين أمير عتسم: قال

  .٤٦٩: ٤٢ دمشق مدينة تاريخ. <والقاسطين والمارقين الناكثين بقتال) وسلّم ]وآله [عليه
عياش،  أبي ابن هو أبان  العصري، وأبان  خليد إلى األحمر جعفر من شيعة رجاله الطريق وهذا

 الكـذب  تعمد وعدم بالصالح له شهدوا أنّهم شعبة، مع  فيه وتكلّم همهعندهم، اتّ  متروك
 عن شواهد، خرج  من الحديث لهذا ما فمع.. ٨٥: ١ حجر البن التهذيب تهذيبكما في   

  .والقبول الحسن درجة إلى الحديث عياش، وارتفع أبي بن أبان عهدته
 نـا : حـصين، قـال    أبـي  بـن  موسـى  حدثنا>: ٢١٣: ٨ األوسط في المعجم  الطبراني عن ما: ومنها

 كهيـل، عـن   بـن  سـلمة  بـن  يحيـى  راشد، عن  بن حفص نا: السمري، قال  مروان بن جعفر
 بقتـال  أُمـرت  >:يقـول  ]× [عليـاً  سمعت: ناجد، قال  بن ربيعة صادق، عن  أبي أبيه، عن 
 ابـن  كهيـل، ضـعفوه، وذكـره      بـن  سـلمة  بن يحيى: وفيه. <والمارقين والقاسطين الناكثين

  .١٩٦: ١١ حجر البن التهذيب تهذيب كما في )الثقات (في حبان
 وبهـذا >: مردويـه، قـال    ابـن  عـن  بطريقه): ١٧٥:المناقب (في الخوارزمي الموفّق رواه ما: ومنها

دحـيم،   علـي بـن    بـن  محمد هذا، حدثنا  مردويه بن موسى بن أحمد بكر أبي عن اإلسناد
 يعقـوب، حـدثنا    أبـي  بـن  يـونس  ، حـدثنا  محمد بن عثمان حازم، حدثنا  بن أحمد حدثنا
 عهـد >: ، قـال  ]×[ علـي  التميمي، عـن   سعيد أبي األنصاري، عن  الرحمن عبد بن حماد

والمـارقين،   والقاسـطين  النـاكثين  أُقاتـل  أن )سـلّم و] وآلـه  [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول إلَي
: الجمـل، والمـارقون    أصـحاب : النـاكثون : قـال  النـاكثون؟  من! المؤمنين أمير يا: له فقيل

  .<الشام أهل: الخوارج، والقاسطون
 والنَـسائي  معين ابن يعفور، ضعفه  أبي ابن: يعقوب، والصحيح  أبي بن يونس الطريق هذا وفي

 صدوق، وذكره : حاتم أبي ابن فيه توثيقه، قال  على حنبل، واألكثر  بن وأحمد والساجي
 ثقة، وقـال  : الدارقطني حديثه، وقال  يكتب ممن: عدي ابن ، وقال )الثقات (في حبان ابن

  .٣٩٧: ١١ حجر البن التهذيب تهذيب. به بأس ال: العجلي
 كمـا فـي    األزدي ، وضـعفه  )الثقـات  (فـي  حبـان  ابن األنصاري، ذكره  الرحمن عبد بن وحماد

: ٢٣٨: ١التهـذيب  تقريـب  فـي    حجـر  ابـن  عنـه  ، وقال ١٦: ٣ حجر البن التهذيب تهذيب
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<مقبول كوفي>.  
 أميـر  أصحاب ، من عقيصاً، تابعي : دينار، ولقبه : ، اسمه التيمي: التميمي، والصحيح  سعيد وأبي

 صـحح  أن ، بعـد ١٢٤: ٣ الـصحيحين  علـى   المستدرك  في الحاكم فيه قال ؛×المؤمنين
 على ذلك فـي     الذهبي ، ووافقه <مأمون عقيصاء، ثقة : التيمي، هو  أبوسعيد>: هو فيه  طريق

  .٣٣٧: ٣التلخيص
 عقيـصاً : بعنـوان  ومـرة ،  عقيـصاً  أبوسـعيد  دينار: بعنوان مرة ٢١٩: ٥الثقات في حبان ابن وذكره

: والصحيح..  من المجلد الخامس   ٢٨٦ كما في الصفحة     الكراش صاحب التيمي أبوسعيد
  .<سالكرابي صاحب>

.. <الرافـضة  مـن  كـان >: ٤٢: ٢ فـي الـضعفاء    العقيلـي  قـال  ؛شيعي ألنّه وضعفوه فيه تكلّموا وقد
، العرني وحبة،  الهجري رشيد من بشيء، شر  ليس>: معين، قال  ابن فيه قاله ما: عليه دلّوي

  .٤٣٣: ٣ حجر البن الميزان لسان. <نباتة بن وأصبغ
 أبـي  بـن  الحـسن  أخبرنـا >: قال آخر؛ بطريق عقيصاً أبوسعيد حديث البغدادي الخطيب وروى

 هـارون، حـدثنا    أبـي  بـن  عبيـد  بـن  دمحم البغوي، حدثنا  إسحاق بن اهللا عبد بكر، أخبرنا 
 عليـاً  سـمعت : عقيـصاً، قـال    سـعيد  أبي األعمش، عن  شريك، عن  هراسة، عن  بن إبراهيم

 الـذين  فالنـاكثين : قـال . والمارقين والقاسطين الناكثين: ثالثة بقتال أُمرت>: يقول ]×[
 أهـل  كـانوا و: قـال . بعـد  نـرهم  لـم  إليهم، والمـارقين   نسير الذين منهم، والقاسطين  فرغنا
  .٣٩٣: ١ والتفريق الجمع أوهام موضّح. <النهر

: ، قال )اإلشكال إيضاح (في سعيد بن الغني عبد الحافظ عقيصاً، ذكره  عن آخر طريق وهناك
 بـن  إسـحاق  داود، حـدثنا   أبـي  بـن  اهللا عبـد  حامـد، حـدثنا    بـن  أحمد بن اهللا عبد حدثنا>

 ثابـت، أنبأنـا    بـن  عـدي  نـصاري، أخبرنـي   األ أبـومريم  عمرو، حدثنا  بن الكرماني إبراهيم
 والقاسـطين  النـاكثين  بقتـال  أُمرت>: يقول ]×[علياً سمعت: الرباب، قال  مولى أبوسعيد

  .٣٧٦: ١ الموضوعة األحاديث في المصنوعة الأللي. <والمارقين
 وأنـت ! الـصحيح  إلـى  الطـرق  مـن  تقدمه ما مع يرتفع حسن كونه أقلّه عقيصاً أبوسعيد فطريق

  !غير ال بالتشيع الطرق هذه رجال ضعفوا نّهمأ ترى
، )الـدارقطني  أفـراد  (فـي ) القيسراني ابن(بـ الشيباني، المعروف  المقدسي أحمد رواه ما: ومنها
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، الحـديث،  <...النـاكثين  بقتال أُمرت>: ، حديث ]× [علي اهللا، عن  أبوعبد شريك>: قال
 شـريك  بـن  اهللا عبـد  الزبيـري، عـن    أحمـد  أبـي  والـد  األسـدي  الزبيـر  بـن  اهللا عبد به تفرد

  .٩٤: ١ واألفراد الغرائب أطراف. <أبيه العامري، عن
  ..٧٢٦: للطوسي األمالي كما في الزبير بن اهللا عبد عباد، عن عن بطريقه: عقدة ابن ورواه

 ، وذكره٢٩: ٢ الثقات معرفة في العجلي أحمد، وثّقه أبي والد األسدي الزبير بن اهللا عبد: وفيه
 للهيثمـي  الزوائـد  مجمـع  كما في  وأبونعيم أبوزرعة ، وضعفه ٣٤٥: ٨ الثقات في بانح ابن

 مقاتـل  كمـا فـي      الشيعة رجال وهو من  ..٥٦: ٥ حاتم أبي البن والتعديل الجرح، و ٩٩: ١
.. ×الـصادق  أصـحاب  مـن  ٢٣٤:  في رجاله  الطوسي ، وعده ١٩٤: الفرج ألبي الطالبيين

  .الصحيح إلى طرق من مضى ما مع حسن، يرتفع كونه أقلّه طريق فهذا
  .متواترة بعضهم عدها مستفيضة، بل ×اإلمام أميرالمؤمنين عن الطرق ومجموع

 أُمر: اهللا، قال  عبد علقمة، عن  حديث عن وسئل>: ١٤٨: ٥العلل في الدارقطني أورده ما: ومنها
عــناألعــور،  مــسلم يرويــه: فقــال والمــارقين؟ والقاســطين النــاكثين بقتــال] × [علــي 

إبـراهيم،   عـن  عمروالفقيمـي، فـرواه   بن الحسن اهللا، وخالفه عبد علقمة، عن  إبراهيم، عن 
  . <مرسالً علي إبراهيم، عن وهو الصحيح، عن عنه أرسله من علي، ومنهم علقمة، عن عن
صـحيح،   الفقيمـي  مـسعود، وطريـق    ابن طريق في المالئي، وسيأتي  األعور، هو مسلم   ومسلم

 التهـذيب  تهـذيب  كما في    حجة ثبت البخاري، ثقة  رجال من قيميعمروالف بن فالحسن
 عـن  متّـصل  الطريـق  أن عقـدة  وابن البالذري طريقي من عرفت ، وقد ٢٦٨: ٢ حجر البن

 األئمـة  مـن  جماعة فإن مرسالً لوكان حتّى مرسالً، ثم  ، وليس ×علياإلمام   عن علقمة
 ، فـالطريق ١٥٦: ١ حجـر  البن ذيبالته تهذيب كما في  النخعي إبراهيم مراسيل صححوا
 مـن  غيرهـا  مـع  حـسنة، وهـذه    طـرق  مـن  الحـديث  في ما إلى فيه، مضافاً  مرية ال صحيح

  .المتواتر المستفيض، بل الصحيح إلى الحديث ترفع الضعيفة
  :مسعود ابن عن روي ومما

 بـن  إسـماعيل  أبوسـعد  أخبرنـا >: النيـسابوري، قـال    الحـاكم  طريـق  عن: عساكر ابن أخرجه ما
 خلـف، أنـا    بـن  أبـوبكر  أنـا : محمد، قاال  علي بن  بن أحمد وأبونصر الملك عبد بن أحمد

 زكريا علي، نا بن الحسن الفقيه، أنا إسحاق بن أحمد أبوبكر اإلمام اهللا، نا أبوعبد الحاكم
 



 ٦٦٣....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

                                                                                                                                   
  

 منـصور، عـن    شـريك، عـن    المقـرئ، نـا    عبـاد  بـن  إسـماعيل  المقرئ، نا  الحرار يحيى بنا
 فأتى) وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول خرج: اهللا، قال عبد  عنعلقمة، إبراهيم، عن

 أُم يـا  >):وسـلّم  ]وآلـه  [عليـه  اهللا صلّى(اهللا رسول ، فقال ]× [علي سلمة، فجاء  أُم منزل
  .٤٧٠: ٤٢ دمشق مدينة تاريخ. <بعدي والمارقين والناكثين القاسطين قاتل واهللا هذا سلمة

  .الحديث هذا بعد يحيى بن يازكر عن آخر بطريق ورواه
 بـن  إسـماعيل : جـداً، آفتـه    ضعيف إسناد وهذا...>: ٥٦٠: ١٠ في السلسلة الضعيفة     األلباني قال

  .٣٥٢: الطوسي رجال كما في ×الرضا اإلمام أصحاب وهو من، <عباد
  :الطبراني عند آخران طريقان له لكن

 المحـاربي، ثنـا    عبيـد  بـن  محمـد   نا هيثم، حدثنا>: قال ؛١٦٥: ٩ األوسط المعجم في: أحدهما
 علقمـة، عـن    إبراهيم، عن  المالئي، عن  مسلم الحارثي، عن  الرحمن عبد أبي الوليد، عن 

   .<والمارقين والقاسطين الناكثين بقتال علي أُمر: مسعود، قال بن اهللا عبد
 للمزي الكمال تهذيب كما في حديثه وتركوا األعور، ضعفوه المالئي كيسان بن مسلم: وفيه

اإلمـام   أصـحاب  هو فيه، وهو مـن     طريق ١٩: ٤ في المستدرك  الحاكم وصحح،  ٥٣٠: ٢٧
  .٢٣٢: الطوسي رجال كما في ×الصادق

 الـرحمن  عبد المستملي، ثنا   هشام بن محمد حدثنا>: قال ؛٩١: ١٠الكبير المعجم في: وثانيهما
 إبـراهيم، عـن    قـيس، عـن    بـن  يزيـد  ربيعة، ثنا  بن بكير حبيب، ثنا  بن عائذ صالح، ثنا  بنا

 النـاكثين  بقتـال ) وسـلّم  ]وآلـه  [عليـه  اهللا صـلّى (اهللا رسـول  أمـر : اهللا، قال  عبد علقمة، عن 
  .قيس، مجهول بن يزيد: وفيه. <والمارقين والقاسطين

  :ياسر بن عمار عن روي ومما
 جعفر الجحدري، حدثنا مسعود بن الصلت حدثنا>: قال ؛١٩٤: ٣مسنده في أبويعلى أخرجه ما

: جـده، قـال    أبيـه، عـن    سـليمان، عـن    بـن  القاسـم  مرة، عن  بن الخليل سليمان، حدثنا  بنا
  .<والمارقين والقاسطين الناكثين أُقاتل أن أُمرت: يقول ياسر بن عمار سمعت

 مـرة، وال   بن الخليل: عنه روى>:  ٤٨٠: ٣ في الضعفاء  العقيلي فيه قال سليمان؛ بن القاسم: وفيه
حديثه يصح> شـيء  البـاب  هـذا  فـي  يثبـت  ال>: السند، وقـال   بنفس الحديث نقل ، ثم>.. 

  كمـا فـي    ×الـصادق  اإلمـام  أصـحاب  ، وهـو مـن    ٣٣٦: ٧ الثقـات  في حبان ابن وذكره
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  !الحديث هذا ورد العقيلي ضعفه لماذا تعرف هنا ومن.. ٢٧٣: الطوسي رجال
، ٢١: ٨ الحديـد  أبـي  البـن  جالنه  شرح ، وجاء في  ٣٣٨:صفّين وقعة في مزاحم بن نصر وروى

عمـار،   الكالعي، عن  نوح أبي أنعم، عن  بن األفريقي أبي، عن  صديق حدثني>: عمر عن
 أُقاتـل  أن) وسـلّم ] وآلـه  [عليـه  اهللا صـلّى (اهللا رسـول  أمرنـي : العـاص  لعمروبن قاله ما في

 أدري فـال المـارقون،   هـم، وأمـا    القاسطين، وأنتم  أُقاتل أن فعلت، وأمرني  الناكثين، وقد 
  .<ال أم أدركهم

 فـي  وعمـار ، ×الحـسن اإلمـام   خطبـة  خبـر ،  ١٥: ١٤ في شرح النهج     الحديد أبي ابن وروى
 حـذيم  بـن  تمـيم  حـدثني : يزيد، قال  بن جابر حدثني: أبومخنف قال>: قال الكوفة؛ أهل

ياسـر،   بـن  عمـار  إليـه  فقـام : قـال  أن إلـى ... ×علـي  بن الحسن علينا قدم: الناجي، قال  
الناكثين،  بقتال علياً أمر)سلّمو] وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول أن أشهد إنّي أما>:... الفق

  . <القاسطين بقتال سمى، وأمره من فيهم له وسمى
 صـفّين  نريـد  ونحـن  عمـاراً  سمعت: عقيصاء، قال  سعيد أبي وعن>: ٢٣٨: ٧الزوائد مجمع وفي

ــول ــي: يق ــلّى(اهللا رســول أمرن ــه اهللا ص ــه[ علي ــلّم] وآل ــال) وس ــاكثين بقت ــطين الن  والقاس
  .<متروك سعيد وأبو. الطبراني رواه.. والمارقين

 عقيصاء سعيد اأب أن× اإلمام أمير المؤمنين عن الحديث طرق من ذكرناه ما في عرفت وقد
  .بمتروك ليس ، فهو)الثقات (في حبان ابن مأمون، وذكره ثقة: الحاكم فيه قال

، ×اإلمام أميـر المـؤمنين    عن مستفيضة بطرق أوردناه ما صحة على قوي شاهد الطريق فهذا
  ..لتشيعهم رواته ضعفوا الصحة، وإن درجة إلى الحديث به يرتفع

 بـن  الحـسن  ثنـا : عفان، قال  علي بن  بن الحسن حدثنا>: ٣٦٠: ١للدوالبي واألسماء الكنى وفي
عمـرو،   بـن  هنـد  الكندي، عـن   بيعر أبي الجارود، عن  أبي األرقم، عن  أبو ثنا: عطية، قال 

 علي مع أُقاتل أن) وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول أمرني: يقول عماراً سمعت: قال
  . <والمارقين والقاسطين الناكثين

  :الخدري سعيد أبي عن روي ومما
 بـن  إسـماعيل  سـعد  أبـو  أخبرنا>: قال ؛٤٧١: ٤٢ دمشق مدينة  تاريخ  في عساكر ابن أخرجه ما

 اهللا، أنـا  عبـد  علي بـن   بن أحمد أنا: محمد، قاال  علي بن  بن أحمد منصور وأبو صالح أبي
 



 ٦٦٥....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

                                                                                                                                   
  

 بـن  الحـسن  الشيباني، نا  دحيم علي بن  بن محمد جعفر أبو الحافظ، أنا  اهللا عبد بن محمد
 هـارون  أبـي  األزدي، عـن   إبـراهيم  بـن  إسـحاق  أبـان، نـا    بن إسماعيل الحبري، نا  الحكم

 بقتـال ) وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول أمرنا: الخدري، قال  سعيد أبي العبدي، عن 
 مـع : قال من؟ هؤالء، فمع  بقتال أمرتنا! اهللا رسول يا: فقلنا. والمارقين والقاسطين الناكثين
  . <ياسر بن عمار يقتل طالب، معه أبي علي بن

 بعـض  شـيعي، وعرفـت   أنّـه  رفـت ع إن ولكنّـك .. كذّبوه ضعفوه، بل  العبدي؛ هارون أبو: وفيه
  !ذلك سبب مروياته، تعرف

 قـدم  فلمـا  العبـدي؟  هارون أبي عن الجراح، وأسأل  أيام الركبان أتلقّى كنت: شعبة، قال  فعن
: فقـال  الكتـاب؟  هذا ما: ، فقلت ]× [علي في منكرة أشياء فيه كتاباً عنده أتيته، فرأيت 

  .حق الكتاب هذا
صـحيفة،   عنـده  كانـت : فقـال  العبـدي؟  هارون أبي في تقول ام: له معين، قيل  بن يحيى وعن

  ..الوصي صحيفة هذه: يقول
 كتاباً إلَي فأخرج. سعيد أبي من سمعت ما إلَي أخرج: هارون، فقلت  أبا قابلت: بهز، قال  وعن

 تقـر  بهـذا؟  تـؤمن : قلت: قال. لكافر وإنّه حفرته دخل عثمان أن: أبوسعيد حدثنا: فيه فإذا
 العقيلـي  ضـعفاء : راجـع . وقمت يده في الكتاب فدفعت: قال. ترى ما على هو: قال بهذا؟

٣١٣: ٣.  
 أبـي  عـن  العبدي، يـروي   هارون أبو: جوين بن عمارة >:١٧٧: ٢المجروحين في حبان ابن قال

  .<رافضياً كان... سعيد
 أظهـرهم؛  بـين  يتـشيع  مـن  فـي  يفرطـون  البصرة تشيع، وأهل   فيه وكان...>: البر عبد ابن وقال

 روى وقـد  الكـذب  إلـى  ينـسبونه  ال كيف>: بقوله عليه حجر ابن ، وعلّق <عثمانيون ألنّهم
 أبـي  علـى  ظـاهر  كـذب  فهـذا >: أسد، وقـال   بن بهز عن ذكرناه ما أورد ، ثم <...عدي ابن

 سـعيد  أبـي  علـى  كـذب  هو لماذا نعلم وال.. ٣٦٢: ٧ حجر البن التهذيب تهذيب. <سعيد
 المدينـة، وبقيـة    وأهل)سلّمو] وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول بةصحا رأى الخدري، وقد 

 بـن  بهـز  إن ثـم !! وعائـشة؟  والزبيـر  طلحة قتله على عثمان، وحرض  دم يحلّون المسلمين
  !كذّبوه هارون، بل اأب ضعفوا لماذا: لك بان هنا ناصبي، ومن أسد
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  :األنصاري أيوب أبي عن روي ومما
 بـن  الحـسن  الثقفـي، ثنـا    يعقـوب  بن أحمد أبوسعيد حدثنا>: قال ن؛بطريقي الحاكم أخرجه ما

 أبوزيـد  الفـضل، حـدثني    بـن  سـلمة  حميـد، ثنـا    بـن  محمـد  المعمري، ثنا  شبيب علي بن 
 بـن  عمـر  خالفـة  فـي  األنـصاري  أبوأيـوب  ثعلبة، حدثني  بن) عتاب (عقاب األحول، عن 

 بقتـال  طالـب  أبـي  علـي بـن    )سـلّم و] وآلـه  [عليـه  اهللا صلّى(اهللا رسول أمر: الخطاب، قال 
  .والمارقين والقاسطين الناكثين

 علـي بـن   الخطّاب، ثنا  بن العزيز عبد القرشي، ثنا  يونس بن محمد بالويه، ثنا  بن أبوبكر حدثنا
 سـمعت : األنـصاري، قـال    أيـوب  أبـي  نباتـة، عـن    بـن  األصـبغ  فاطمة، عـن   أبي بن غراب
بن  قولي)سلّمو] وآله [عليه اهللا صلّى(النبي والقاسـطين  النـاكثين  تقاتل>: طالب أبي لعلي 

 مـن  مـع ! اهللا رسول يا: قلت: أبوأيوب قال. <وبالشعفات والنهروانات بالطرقات والمارقين
  .١٣٩: ٣ الصحيحين على المستدرك .<طالب أبي علي بن مع: قال األقوام؟ هؤالء نقاتل

 القرشي، وثّقـه   يونس بن محمد: فيه الثانييعرف، و  ال ثعلبة، وهو تابعي   بن عتاب: فيه واألول
 بـن  غراب ، وعلي بن٤٧٥: ٩ حجر البن التهذيب تهذيب كما في  آخرون بعض، واتّهمه 

 الشيعة تضعيف في الشيعة، ودأبهم  من نباتة بن الحزور، واألصبغ  علي بن : هو فاطمة أبي
  .معروف

الجرجرائـي،   الصباح بن محمد ناالتستري، ث  إسحاق بن الحسين حدثنا>: الطبراني، قال  وروى
: سـليم، قـال    بن مخنف صادق، عن  أبي حصيرة، عن  بن الحارث كثير، عن  بن محمد ثنا

! أيـوب  أبـا : لـه  عنـده، فقلـت    بصعنبي، فَِقلنا  له خيالً وهو يعلف  األنصاري أيوب أبا أتينا
  !المسلمين؟ تلتقا جئت ، ثم)وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول مع المشركين قاتلت

 والقاسـطين  النـاكثين : ثالثـة  بقتـال  أمرنـي ) وسـلّم  ]وآلـه  [عليـه  اهللا صـلّى (اهللا رسول إن>: قال
 المــارقين اهللا شــاء إن مقاتـل  القاسـطين، وأنــا  وقاتلــت النــاكثين قاتلـت  والمـارقين، فقــد 

  .١٧٢: ٤ الكبير المعجم .<هم ما أدري بالنهراوات، وما بالطرقات بالشعفات
 ابـن  تـاريخ .<بـأس  بـه  يكـن  هو شيعي، ولـم  >: معين ابن فيه قال الكوفي؛ كثير بن حمدم: وفيه

 العلـل  كمـا فـي       يرضـه  ولم حديثه حنبل بن أحمد وخرق .٣٤٦: ١ الدوري برواية معين
: البخـاري  حديثـه، قـال    على خططت>: المديني، وقال  وضعفه .٤٣٨: ٣ حنبل بن ألحمد
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 ، وقـال  <بـين  حديثـه  على الضعف>: عدي ابن قالو. ٤٠٨: ٣ بغداد تاريخ.<الحديث منكر
 حجر البن التهذيب تهذيب. <مقلوبة كلّها أحاديث أبيه عن يحدث>: أحمد عن أبوداود

٣٧١: ٩.  
 تهـذيب ، كمـا فـي      <كفـر  النـاس، فقـد    خير علي: يقل لم من>: حديث يروي أنّه عرفت وإذا

  .وضعفوه واتّهموه حديثه خرقوا لماذا ، وهو شيعي، عرفت٣٧٢: ٩ حجر البن التهذيب
 اهللا أبوعبـد  أخبرنـا >: عـساكر، فقـال   ابـن  صـادق، أورده  أبي عن آخر طريق ذلك، فهناك  ومع

نيخـاب،   بـن  إسحاق بن أحمد شاذان، أنا أبوعلي بن خيرون، أنا بن أبوالفضل البلخي، أنا 
 يل، نـا  فـض  ابـن  الجعفـي، نـا    سـليمان  بـن  يحيـى  الكتاني، نـا   علي بن الحسن بن إبراهيم نا

 األزد لـه  العراق، فأهدت  األنصاري أبوأيوب قدم: صادق، قال  أبي الهجري، عن  إبراهيم
 اهللا كرمـك  قـد ! أيـوب  أبـا  يـا : لـه  عليـه، وقلـت    معي، فدخلت، فسلّمت   بها جزراً، فبعثوا 

 النـاس  تـستقبل  أراك لـي  عليـك، فمـا    ، ونزولـه  )وسـلّم  ]وآله [عليه اهللا صلّى(نبيه بصحبة
  !مرة؟ وهؤالء مرة هؤالء قبلتقاتلهم، تست

 النـاكثين، فقـد    علـي  مـع  نقاتـل  أن إلينا عهد) وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى(اهللا رسول إن: فقال
 وأصـحابه  معاوية يعني - إليهم وجهنا القاسطين، فهذا  معه نقاتل أن إلينا قاتلناهم، وعهد 

  .٥٣: ١٦ دمشق مدينة تاريخ .<بعد أرهم المارقين، فلم علي مع نقاتل أن إلينا وعهد -
 عليـه  أنكـروا  المـتن، وإنّمـا    مـستقيمة  عامتهـا  وأحاديثـه >: عدي ابن عنه قال الهجري؛ إبراهيم: وفيه

  . ٢١١: ١ الكامل. <حديثه يكتب ممن اهللا، وهو عندي عبد عن األحوص أبي عن روايته كثرة
 وقـال . فيـه  مـا  علـى  يـدة ج ةسـياق  الحـديث  يـسوق  الهجـري  إبراهيم كان: عيينة ابن فيه وقال

 والبقية. الوهم كثير رفّاع هو صدوق، ولكنّه: األزدي وقال. به بأس ال رفّاعاً كان: الفسوي
  .١٤٣: ١ حجر البن التهذيب تهذيب. ضعفوه

ح ؛٣٦٠: ١ في المستدرك  الحاكم عليهم وردة فصحبـن  إبراهيم>: عنه هو فيها، وقال  طرق عد 
  .<بحجة عليه ينقَم الهجري، لم مسلم

 لـه  وأصـلحت  الـشيخ  كتبـه، فرحمـت    عامـة  إلَـي  الهجري، فدفع  إبراهيم أتيت>: سفيان وعن
 عـن  وهـذا )سـلّم و] وآلـه  [عليـه  اهللا صـلّى (النبـي  عن اهللا، وهذا  عبد عن هذا: كتابه، قلت 

  ..عمر
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 إنّما ألنّه صحيح؛ عنه حديثه أن تقتضي عيينة ابن عن المتقدمة القصّة: قلت>: حجر ابن وعلّق
 حـديث  مـن  اهللا عبـد  حـديث  ميـز  أنّه ذكر عيينة موقوفة، وابن   أحاديث رفعه عليه عيب
أعلم واهللا). وسلم ]وآله[عليه اهللا صلّى(النبي> .  

  .١٤٤: ١ حجر البن التهذيب تهذيب
  .عهدته عن كثير بن محمد خرج السابق، وقد الطريق يقوي الطريق فهذا

 بـن  أحمـد  المقـرئ، حـدثنا    اهللا عبـد  علـي بـن    بن الحسن اأخبرن>: البغدادي الخطيب وأخرج
المـؤدب،   اهللا عبـد  بـن  أحمد المطيري، حدثنا  جعفر بن محمد يوسف، أخبرنا  بن محمد

ثنا  من بسرثنا     عبـد  بن المعلّى رأى، حدبـن  سـليمان  شـريك، عـن   الـرحمن، ببغـداد، حـد 
 األنـصاري  أيـوب  أبا أتينا: د، قاال واألسو علقمة إبراهيم، عن  حدثنا: األعمش، قال  مهران

 عليـه  اهللا صلّى(محمد بنزول أكرمك اهللا إن! أيوب أبا يا: له صفّين، فقلنا  من منصرفه عند
النـاس،   دون ببابك أناخت حتّى لك وإكراماً اهللا من تفضّالً ناقته ، وبمجيء )وسلّم ]وآله[

اهللا؟ إالّ إله ال أهل به تضرب عاتقك على بسيفك جئت ثم  
 بقتال أمرنا) وسلّم ]وآله[عليه اهللا صلّى(اهللا رسول أهله، وإن  يكذب ال الرائد إن! هذا يا: فقال

 قابلنـاهم، أهـل   الناكثون، فقد فأما.. الناكثين، والقاسطين، والمارقين   بقتال: علي مع ثالثة
 -  وعمراً معاوية، يعني - عندهم من منصرفنا القاسطون، فهذا  والزبير، وأما  طلحة: الجمل

النهروانات،  النخيالت، وأهل السعيفات، وأهل الطرفاوات، وأهل أهل فهم المارقون وأما
 ، تـاريخ  ١٨٨: ١٣ بغداد تاريخ. <اهللا شاء إن قتالهم من بد ال هم، ولكن  أين أدري ما واهللا

  .٤٧٢: ٤٢ دمشق مدينة
< بـه  بـأس  ال أرجوأنّـه >: عدي ابن عنه الدقيقي، وقال  عليه أثنى الرحمن؛ عبد بن المعلّى: وفيه

 البـن  التهـذيب  تهذيب كما في    والوضع بالكذب البقية واتّهمه .٣٧٣: ٦ الكاملكما في   
  .٢١٤: ١٠ حجر

 يـروي  ، وأنّـه  ٢٠٢: ٢ حجـر  البـن  التهـذيب  تقريـب  كمـا فـي      بـالرفض  رمـي  أنّـه  عرفت وإذا
 لمـاذا  عرفـت ،  <منهمـا  خيـر  الجنّة، وأبوهمـا   أهل شباب سيدا والحسين الحسن>: حديث
  !بالوضع واتّهموه كذّبوه

  :األنصاري اهللا عبد بن جابر عن روي ومما
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 مـروان، عـن    بـن  محمـد  طريـق  من مردويه ابن وأخرج>: ١٨: ٦المنثور الدر في السيوطي قال

 فـي ) وسـلّم  ]وآله[عليه اهللا صلّى(النبي اهللا، عن  عبد بن جابر صالح، عن  أبي الكلبي، عن 
 مـن  ينـتقم  طالـب، أنّـه    أبـي  علـي بـن    فـي  نزلت: منتَِقمون ِمنهم فَإِنَّا ِبك هبننَذ فَِإما: قوله

  .<بعدي والقاسطين الناكثين
  :عباس ابن عن روي ومما

األعمـش،   الـري، عـن    قاضي أبوعثمان>: قال ؛٣٨: والمساوئ المحاسن في البيهقي أخرجه ما
 ونحـن  زمـزم  شـفير  علـى  يحـدث  مكّـة ب عباس بن اهللا عبد كان: جبير، قال  بن سعيد عن

 مـن  الـشام  أهل من امرؤ إنّي! عباس ابن يا: رجل، فقال  إليه حديثه، قام  قضى فلما. عنده
  !ويلعنونه) عليه اهللا رضوان(طالب أبي علي بن من يتبرؤون حمص، إنّهم أهل

  ..مهيناً عذاباً لهم واآلخرة، وأعد الدنيا في اهللا لعنهم بل: فقال
 أُم يـا  اشـهدي : قـال  أن إلـى .. سلمة أُم مسعود، عن  بن اهللا عبد حديث فيه طويالً راًخب وأورد

  .والمارقين والقاسطين الناكثين يقاتل علياً إن! سلمة
  .سخط الضاللة صالح، وألهل رضاً، ولُألمة هللا وقتلهم: عباس ابن قال
  الناكثون؟ من! عباس بن يا: الشامي قال
 والقاسـطون . الجمـل  بالبـصرة، أصـحاب    نكثـوا، فقـاتلهم    بالمدينة، ثـم   اًعلي بايعوا الذين: قال

  .معهم ومن النهروان أهل والمارقون. وأصحابه معاوية
 أن أشهد عنك؛ اهللا فرج عنّي وحكمة، وفرجت نوراً صدري مألت! عباس بن يا: الشامي فقال

  . <ومؤمنة مؤمن كلّ ومولى موالي) عنه اهللا رضي( علياً
 طـرق  أسـانيدها، وفيهـا    رجـال  بعض لتشيع أكثرها كثيرة، ضعفوا  طرق له يثفالحد

 عـن  صـحيح  طريق والشواهد، وفيها  المتابعات لكثرة الصحيح؛ إلى ترقى حسنة
 ما  فأقلّ ..الدارقطني علل في الوارد يميقَالفُ ، وهو طريق  ×اإلمام أميرالمؤمنين 
  .متواتر مستفيض، بل صحيح نّها: يقال بشأن الحديث

 ابـن أبـي   كافّـة  النـاس  بـين  عليـه  متّفـق  وبأنّـه ،  التـواتر  درجة تبلغ تكاد التي بشهرته شهد وقد
 .٢٩٧: ٨، ١٢٩: ٦ النهج شرحالحديد في 
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 ألنّهم ؛جملالناكثين أهل ال>: وقد احتج بهذا الحديث ابن حجر، وقال    
 في عدم مبايعته،  ألنّهم جاروا على الحق؛نكثوا البيعة، والقاسطين أهل الشام

إنّهـم يمرقـون مـن      :  لثبوت الخبـر الـصحيح فـيهم       ؛والمارقين أهل النهروان  
١(<ةالدين كما يمرق السهم من الرمي(.  

   أوال شكأ ن ة كبرى، وعزّة    ’ مر النبييتعلق بشيء فيه مصلحة ديني
  الذي اسـتجاب لـذلك األمـر   ×منينؤ المأميرالم، وليس على اإلمام     لإلس

  .من حرج، إذا لم يدرك ابن تيمية وأمثاله تلك المصلحة

ّكانـت كلهـا × ّينكر احلراين أن حروب اإلمام أمري املؤمننيملاذا * 

ّأنه هنى عائشة عن اخلروج عىل ’ ّ، وقد صح عنه’ّبأمر النبي وتأييده

 ؟×اإلمام

لما أقبلـت   : بإسناده عن قيس بن أبي حازم، قال       في مسنده روى أحمد   
  أي ماء هذا؟: فقالت.. عائشة، فلما بلغت مياه بني عامر ليالً، نبحت الكالب

  ..ما أظنّني إالّ أنّني راجعه: قالت ..ماء الحوأب: قالوا
  ..بل تقدمين فيراِك المسلمون، فيصلح اهللا ذات بينهم: قال بعض من كان معها

: قــال ذات يــوم) وســلّم] وآلــه[صــلّى اهللا عليــه  (إن رســول اهللا: قالــت
  .)٢(<كيف بإحداكن تَنبح عليها كالب الحوأب>

                                                        
 . ٥١: ٤ الكبير الرافعي أحاديث تخريج في حبيرالتلخيص ال) ١(
  . ٥٢: ٦مسند أحمد بن حنبل) ٢(
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ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل األدبـب، تخـرج         >: وفي رواية البزّار  
  .)١(<..فتنبحها كالب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير

كنّـا  : أخرجه الحاكم عـن أبـي سـعيد قـال         ونذكر في المقام، أيضاً، ما      
، فخرج علينا من بعض )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (جلوساً ننتظر رسول اهللا  

 ]× [فقمنــا معــه فانقطعــت نعلــه، فتخلّــف عليهــا علــي: بيــوت نــسائه قــال
 ومضينا معه ثـم قـام ينتظـره وقمنـا معـه            ]’ [يخصفها، ومضى رسول اهللا   

قاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلـت علـى    إن منكم من ي   >: ]’ [فقال
ولكنّـه خاصـف   ، ال>: ]’ [ فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقـال   ..>تنزيله
  .)٢(<فكأنّه قد سمعه: فجئنا نبشره، قال:  قال<النعل

ّكيف يرى ابن تيمية أن اإلمام أمري املؤمنني*  بدا بالقتـال، وقـد × ّ

ّ حتى يبدءوكم، فـإنكم بحمـد ال تقاتلوهم«:  قوله ألصحابه×ّصح عنه ّ
                                                                                                                                   

  
أخرج هذا أحمد، وأبويعلى، : < ٥٥: ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري  >قال ابن حجر في     

  . والبزّار، وابن حبان وصححه، والحاكم
وهذا إسناد : < ٢١٢: ٦البداية والنهاية >وصححه أيضاً الذهبي، وابن حجر، وقال ابن كثير في        

 . على شرط الصحيحين ولم يخرجوه

ار ورجاله ثقات، وكذلك رواه البزّ: > ٢٣٤: ٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  في قال الهيثمي) ١(
 . < ٥٥: ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري >قال ابن حجر في 

  .١٢٣: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .صححه على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي
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ُاهللا عىل حجة، وترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم عليهم ّ  ؟)١(»ّّ

 بقتال أحد، وإنّما قاد خـصومه الجيـوش لمحاربتـه،           ×اإلماملم يبدأ   
اإلمـام  فقد جمع الناكثون ـ مثالً ـ األموال، ودخلوا بجيشهم البصرة، ووالـي    

عائشة ومن معها من     ان بن حنيف، فمنع   يومئذ عليها عثم   ×أمير المؤمنين 
لم نأت لحرب، وإنّما جئنا لصلح، فكتبوا بيـنهم وبينـه كتابـاً      : الدخول، فقاال 

وأن كـلّ فريـق    ×اإلمام أميـر المـؤمنين    أنّهم ال يحدثون حدثاً إلى قدوم       
منهم آمن من صاحبه، ثم افترقوا فوضع عثمان بـن حنيـف الـسالح، فنتفـوا                

  .)٢(..ار عينيه وحاجبيه وانتهبوا بيت المال وأخذوا ما فيهلحيته وشاربه وأشف
عـىل البـرصة  ×كان تعامل القوم مع وايل اإلمام أمري املؤمننيإن * 

 ّهبذه الصورة، فهل يصح لإلمام أن يرتكهم وشأهنم؟

 ّكيف يرتكهم وقد خرجوا من مكة ومعهم خلق عظيم؟* 

 عائـشة ومعهـا     خرجـت >): ه٢٨٤( اليعقـوبي  يقول ابن واضح األخباري   
 إن :طلحة والزبير في خلق عظيم وقدم يعلى بن منية بمال من مال اليمن قيل
نحـو  مبلغه أربعمائة ألف دينار فأخذه منه طلحة والزبيـر فاسـتعانا بـه وسـارا             

فقام غالم شـاب اسـمه مـسلم فأخـذ القـرآن بيمينـه ونـادى القـوم،             ،  البصرة
ى، وناداهم فقطعوها، فانهالوا عليـه  فقطعوا يده اليمنى، فتناول القرآن باليسر     

                                                        
 .٤٨٥: ٣لطبري ل  اُألمم والملوك، تأريخ١٨١: ٢تأريخ اليعقوبي  )١(
 .١٨١: ٢تأريخ اليعقوبي : راجع) ٢(
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بالسيوف حتّى قُتل ثم أخذ أصحاب الجمل يرمون عسكر علي بالنبـل رميـاً       
عقرتْنـا سـهامهم،    : أكثر، وضج إليه أصحابه، قالوا    أو  متتابعاً، حتّى قتل ثالثة     

اللهم اشهد،  : وقال] × [وهذه القتلى بين يديك، عند ذلك استرجع اإلمام       
وتقلّد ذا الفقار، ودفع رايـة      ) ذات الفضول (] ’ [رسول اهللا ثم لبس درع    

الـسوداء وهـي المعروفـة بالعقـاب        ) وسـلّم ] وآله[صلّى اهللا عليه     (رسول اهللا 
  د بن الحنفية، وقال للحسن والحسين إنّما دفعت الرايـة  دفعها إلى ولده محم

  .)١(<]’ [ألخيكما وتركتكما لمكانكما من رسول اهللا
 نفسه يقول لعامر بن ×ّ ابن تيمية ذلك االدعاء، واإلمامّيدعيملاذا * 

ّواهللا ما أريد إال الصلح حتى يرد علينا«: مطر الشيباين ُ ّ ّ   ؟)٢(»ُ
ّ وقد رصح املؤرخون بأن اإلمام ّ االدعاء؛ ذلكّ ابن تيميةّكيف يدعي*  ّ ّ

 أقام ثالثة أيام يبعث رسله إىل أهل البرصة، فيدعوهم إىل ×أمري املؤمنني

جوع إىل الطاعة والدخول يف اجلامعة، فلم جيد عند القوم إجابة، فزحف الر

 ؟)٣(نحوهم

 

                                                        
 أبـي  البـن  البالغـة  نهـج  شـرح ،  ٢٠٣: ١٠، األغـاني    ٣٠٨: ٣أُسد الغابة في معرفة الـصحابة       ) ١(

 . ١١٢: ٩ الحديد
 . ٢٢٥: ٣، الكامل في التأريخ ١١١: ٢  المصدر السابق)٢(
 . ١٤٧: األخبار الطوال) ٣(
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  قبـل البلـوغ،  )والعياذ بـاهللا (× منينؤالم ميرأ اإلمامحكم ابن تيمية بكفر   
حكـم اإليمـان   وال إيمان الصبي مثل إيمان البالغ، فأُولئك يثبت لهم         >: فقال

البلـوغ،  دون  هو  والكفر وهم بالغون، وعلي يثبت له حكم الكفر واإليمان و         
والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفـر فـي الـدنيا باتّفـاق             
المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ على قولين للعلماء، بخالف البـالغ فإنّـه يـصير               

الم الثالثـة مخرجـاً لهـم مـن الكفـر باتّفـاق             مسلماً باتّفاق المـسلمين فكـان إسـ       
      ـا إسـالم علـيفهـل يكـون مخرجـاً لـه مـن الكفـر علـى قـولين             المسلمين، وأم 

  .)١(مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسالم الصبي غير مخرج له من الكفر

  

ُالـذي ولـد يف بيـت هـو  و-× متى كفـر اإلمـام أمـري املـؤمنني *
 ّ حتى يؤمن؟-التوحيد

ّوقد نشأ وتربـى يف أحـضان النبـي× تى كفرم*  منـذ نعومـة ’ ّ

ّ، قبل النبوة يتعبد عىل ملة إبراهيم ودين احلنيفية، ’ّأظفاره، وكان النبي ّ ّ ّ
ّويتحنث وجيانب الناس، ويعتزل ويطلب اخللوة، وينقطع يف جبل حـراء، 

                                                        
 . ٢٨٥: ٨منهاج السنّة ) ١(
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 ؟)١(والتلميذمعه كالتابع × وكان اإلمام
 في تلك الفترة ’القته بالنبيع ×اإلمام أمير المؤمنينلقد وصف 

بالقرابـة القريبـة، والمنزلـة       ’ولقد علمتم موضعي من رسول اهللا     >: بقوله
الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلـى صـدره، ويكنفنـي فـي           

إلى  ،..فراشه ويمسني جسده، ويشمني عرفَه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه
 الفصيل إثر أُمه، يرفع لي في كـلّ يـوم           إتباع ولقد كنت أتّبعه  >: ×أن قال 

  ..من أخالقه علَماً ويأمرني باالقتداء به
ولـم يجمـع    ،  ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء فأراه وال يراه غيري          

، وخديجـة وأنـا ثالثهمـا      ’بيت واحد يومئذ في اإلسالم غيـر رسـول اهللا         
 سمعت رنّة الشيطان حين أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد 

هذا الشيطان >: يا رسول اهللا ما هذه الرنّة؟ فقال: فقلت’  نزل الوحي عليه
قد أيس من عبادته، إنّك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إالّ أنّك لست بنبي، 

  .)٢(<ولكنّك لوزير وإنّك لعلى خير
ّكل ’ يرفع له رسول اهللاكان هل يمكن أن حيكم بالكفر عىل من  *

ًوم من أخالقه علام ويأمره باالقتداء به، وكان معه يف غار حراء، ويرى نور ي َ َ

ّالوحي والرسالة ويشم ريح النبوة؟ ّ 

                                                        
 . ٢٤٨: ١٣ الحديد أبي البن البالغة نهج شرح)١(
 .١٩٢: ، الخطبة١٥٨: ٢بالغة نهج ال) ٢(
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باقتناص كلّ فكرة    ومما تجدر اإلشارة إليه أن ابن تيمية لما كان مولَعاً         
سوداء خطرت على أذهـان مـن سـبقه مـن النواصـب، الـذين كتـب علـيهم               

، فإنّه اقتنص هذه الفكرة مـن  ×اإلمام أمير المؤمنين شقاؤهم أن ينالوا من  
اإلمـام أميـر   تفضيل إسالم أبي بكر على إسالم هو  التي ملخصها   الجاحظ، و 

، بعد افتراض أن إسالمهما كان معاً، والسبب األساس في هذا       ×المؤمنين
حـدث غريـر، وطفـل      هـو   أسـلم و  × اإلمـام أن  هـو   التفضيل، كما يدعي    

  .ق إسالمه بإسالم البالغينصغير، فال يلح
على الجاحظ، من ) ه٢٤٠(وقد رد الشيخ أبو جعفر اإلسكافي المعتزلي 

ألنّه يصلح أيـضاً للـرد علـى ابـن      هنا؛  جهات، وها نحن نقتبس شيئاً مما قاله        
  ..تيمية

قد أسلم بالغاً، ابن خمس عشرة سنة، ] ×[قد بينا أنّه >:  االسكافيقال
هـو  نزلنا على حكـم الخـصوم، وقلنـا مـا            ة، على أنّا لو   ابن أربع عشرة سن   أو  

ابن أحد عشر، لم يلزم ما قاله هو أنّه أسلم وهو األشهر واألكثر من الرواية، و
الجاحظ، ألن ابن عشر قد يستجمع عقلـه، ويعلـم مـن مبـادئ المعـارف مـا                  

  .يستخرج به كثيراً من اُألمور المعقولة
 ز العـارف، لَمـا مدحـه رسـول اهللا    ولوال أن إسـالمه كـان إسـالم المميـ        

ــه ( ــه[صــلّى اهللا علي ــه فاطمــة ) وســلّم] وآل ــال البنت ــث ق ــذلك، حي : ]÷ [ب
وأكثـرهم علمـاً، وأعظمهـم      >:  والقـرن إلـى قولـه      ..<زوجتك أقدمهم ِسلماً  >

العقل، وهذان األمران غاية الفضل، فلوال أنّـه أسـلم إسـالم        : ، والحلم <حلماً
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ه إلى العلم والِحلم اللّذين وصفه بهمـا، وكيـف   عارف مميز، لَما ضم إسالم 
  ..تركه؟ يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مثاباً عليه، وال معاقباً به لو

 بالسبق إلى اإلسالم ]×[هو ولوال أن إسالمه كان كذلك، لما افتخر        
على رؤوس األشهاد، وال خطب به علـى المنبـر، وخـصوصاً فـي عـصر قـد            

شام والنهـروان، وقـد اعتورتـه األعـداء وهجتـه           حارب فيه أهلَ البـصرة والـ      
وجد هؤالء سبيالً إلى دحض ما كان يفخر به من تقدم إسالمه       لو  الشعراء، ف 

  ..لبدأوا بذلك، وتركوا ما ال معنى له
 بسبقه إلى اإلسالم، فكيف لـم يـرد علـى     ]× [ثم إن الشعراء مدحته   

لقد قال في أُمهـات  هؤالء الذين مدحوه بالسبق شاعر واحد من أهل حربه و 
األوالد قوالً خالف فيه عمر، فذكروه بذلك وعابوه، فكيف تركوا أن يعيبوه 
بمــا كــان يفتخــر بــه ممــا ال فخــر فيــه عنــدهم، وعــابوه بقولــه فــي أُمهــات   

  .)١(<؟األوالد
ًيف ذلك السن، فمتى إذا أسـلم اإلمـام× مل يقبل اسالمهلو *  ّ× ،

 ُوقبل اسالمه؟

 يخ بمثل هذا؟ّهل حدثنا التأر* 

× علـي  اسـالم  نأ البكريـة  زعمـت >: الطبـري  جريـر  بـن  محمد قال
  ..! زالممي العارف المعتقد كإسالم ليس الصبيان إسالم

                                                        
 .٢١٩: ١٣ الحديد أبي البن البالغة نهج شرح)١(
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  ..نعم من ال بدف ال؟ أم وحكمه اإلسالم اسم اًعلي لزم هل: لهم فقلنا
 علـى  أم المجـاز  على أقلتم! ؟علي سالمإ: قولكم معنى فما: لهم قلنا ثم

، المجـاز  علـى  قـالوا  وإن، دعواهم بطلت،  الحقيقة على :قالوا فإن يقة؟الحق
 وال.. يعقل ال من سالماإل إلى دعا يكون نأ’ اهللا رسول قول سخفوا فقد

  !عليه اهللا ةحج تقوم
: قـالوا  نإفـ ؟  يقـر  ولـم  يعرف أولم وأقر عرف× فعلي: لهم يقال ثم

 فلـم : لهـم  قيـل ، يعـرف  ولـم  أقـر  قـالوا  نإو، قـولهم  بطـل  فقـد ، وأقر عرف
ا مسلماً تموهسميهـذا  يلزمـه  مـن  علـى  يقـام  هل ذنباً اقترف فإن! ؟يسلم ولم 

  ..الجواب من ال بدف! ؟..عليه يقام أوال حد االسم
 فـإن  بعـد؟  مقيمأو   مقيم عليهاهو   التي حالته عن انتقل هل: يسألون ثم

 باسـم  وايسم أن فمحال قلينت لم: قالوا باالسالم، وإن  أقروا فقد، نتقلا: قالوا
  .مسلماً المسلم غير ىيسم نأ يجوز وال، إليه ينتقل لم

. دعـاه  قد: قالوا فإن يدعه؟ لمأو  ’ اهللا رسول دعاه فهل: لهم ويقال
 مـن : قالوا فان يدعوه؟ أن يجب لم منأو   يدعوه نأ يجب من دعا: لهم قيل

 مـن  غيـره  فـي  اهذ يجب فهل: لهم قيل.. الفرض طريق من ال بالتأد طريق
 ×عليــاً’ النبـي  يخـص  ولــم النـاس؟  احـد  فــيأو  عمـه  وبنـي  خوتـه إ

  ...غيره في ليست، ةخاصّ فيه ةلعلّ إالّ العالم بين من فردهأو بالدعوة
 اًمخـصوص ] ×المـؤمنين  أمير :يعني[ الرجل هذا نأ على وقفت أفما

  ؟..بابه وفتح الناس أبواب كسد غيره على محظورة هي بأشياء
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 ذلـك  ولـيس  المسجد هذا في يجنب أن له’ اهللا رسول قال أوليس
  ؟لغيره

  .. !العناد على جرى من إالّ باهللا آمن من يدفعها ال أسباب وهذه
 دعـي  ما إلى يجب ملَلو   دعي حيث× علي عن أخبرونا: لهم ويقال

 الحالتـان : قـالوا  فـإن ؟  إليـه  دعـي  مـا  إلى جابةكاإل حالته تكون أكانت، إليه
 حالتـه  خـالف  حالتـه : قـالوا  وإن، مـسلماً  إيـاه  تـسميتهم  لواحـا أ فقد واحدة
  .انكروه بما ايضاً واأقر فقد، االولى

 وعلى، مصمماً أمره في كان أليس: لهم فيقال× علي عن يسألون ثم
 بويـه مـؤثراً، وأل   خدمتـه  في والرغبة’ اهللا رسول ولمالزمة، صابراً الباليا
 قـد ، مهـاجراً  ولـذاتها  الـدنيا  ولرفاهية ،مبايناً حداثاأل من شكالهوأل، مفارقاً
 مثـل ، الجـسام  والنـوازل  العظـام  المحـن  فـي  يـشاركه ’ اهللا برسول لصق

 شبيههو   بل، الذل احتمال من الجوع، والخوف  على والصبر عبالشِّ حصار
 فـي  حـداث األ بـاين  هنّـ أو، النبـوة  غير هاكلّ شياءاأل في× زكريا بن يحيى
  ).كذا (كهالته حال في والكهول، حداثته حال

 والـصغار  طفـال األ من العالم في أحداً وجدتم هل أخبرونا: لهم ويقال
 تعلمونأو  ، شبيهاًأو   عديالً له تعرفونأو   ×علي ةكقصّ تهقصّ من والكبار

جعله فلذلك، سبيالً ذلك إلى يجدون وال ؟كالً به خصّ بما أخصّ أحداً أن 
  .)١(<وإماماً ووصياً اًوزير بعده ومن لنفسه ووزيراً أخاه’ المصطفى

                                                        
 .٤٧٩: المسترشد) ١(
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  فـي مـصادر أهـل الـسنّة      بينهـا  فيما متناقضة كثيرة روايات توجد :تنبيه
 أخرى دون برواية الجزممكن للقوم   ي فال،  بكر أبي إسالمتقدم   مسألة بشأن
  .للمرجوح ترجيحاً بل حمرج بال ترجيحاً كان وإالّ

 أبـا  بـأن  القـول  لىع وايجمع لمالجماعة   مضافاً إلى أن علماء أهل سنّة     
  ..ليتهبأو يلتزمون ال منهم كثير يوجد بل، أسلم من لأوهو  بكر

 على وقاص أبي بن سعد فيها ينصّ عندهم السند صحيحة رواية هناكف
رجالً خمسين بعد أسلم بكر أبا أن!   

 أميـر  قالـه  مـا  وهـذا .. تقريباً سنين تسعأو   سبع بعد أسلم هأنّ يعني وهذا
 األسـبقية  بكـر  ألبـي  ينـسب أو   بكـر  بـأبي  يقارنـه  بمن ضاًمعر× المؤمنين

  .والتصديق
 قـد  ولكـن ،  عليـه  غبـار  ال بسند التاريخ أصحاب أخرجه قد سعد وقول

 دون مذهبـه  ثوابت يخالف لكونه كعادته تيمية ابن تلميذ كثير ابن استنكره
: قـال  سـعد  بن محمد عن>: تاريخه في فقال ؛بسنده قدح وال جرح وال دليل
 مـن  أكثر قبله أسلم ال، ولقد : فقال إسالماً؟ أولكم أبو بكر  أكان: ألبي قلت

  .)١(<إسالماً أفضلنا كان ولكن، خمسين
 قبـل  أسـلم  :آخـرون  وقـال >:  في تاريخه؛ ثم قال بعده      جرير ابن ورواه

 خمـسة  بعد إالّ يحصل لم رجالً أربعين إسالم أن العلم جماعة، مع  بكر أبي
                                                        

 .٣٩ :٣  البن كثيروالنهاية البداية )١(
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 بكـر  أبـي  قبـل  رجالً خمسين من أكثر إسالم فيدلّ،  ثةالبع بعد أعوام ةستّأو  
 ]× [المـؤمنين  أميـر  كـان  ولـذلك ،  سـنين  تسعأو   سبع بعد أسلم قد كونه
 ؛المعنـى  هـذا  كثيـراً  دويـرد ) سـنين  بـسبع  النـاس  قبل آمنت: (قول من يكثر

  .)١(<وتغييرها طمسها الظالمون أراد التي الحقيقة هذه ليثبت
 اهللا عبد أنا>:  بوضوح عندما قالاألمر لهذا ×المؤمنين أمير أشار قدو

 كـذّاب، صـلّيت    إال بعدي يقولها ال األكبر الصديق وأنا،  )ص(وأخورسوله
  .)٢(<ةاألم هذه من أحد يعبده أن قبل سنين بسبع الناس قبل

 فـي  بقولـه  هنـا  الناس من المقصود إلى أيضاً× المؤمنين أمير وأشار
 كمـا ،  بكـر  أبـي  باسـم  فيـه  حصـر  إذ الحديث هذا معنى بنفس آخر حديث

                                                        
 .٦٠: ٢لطبري ل  اُألمم والملوكتأريخ )١(
 وابـن ،  ١١٢: ٣  علـى الـصحيحين    المـستدرك  في شرطهما على وصححه،  الحاكم أخرجه) ٢(

 كتـاب  فـي  عاصـم  أبـي  وابن،  ٤٩٨ :٧ المصنف في شيبة أبي وابن،  ٤٤: ١ سننه في ماجة
، ٣٦: ٣ والنهايـة  البدايـة  فـي  كثيـر  وابـن ،  ١٠٧: ٥ الكبرى سننه في والنَسائي،  ٥٨٤ :السنة

  ..وغيرهم
 بن حبة عن آخر بسند،  ١١٢ :٣في المستدرك  الحاكمأيضاً   أخرجه ما: منها كثيرة شواهد وله

 سـبع ’ اهللا رسـول  مـع  اهللا عبـدت >: قـال  ؛×رالمـؤمنين اإلمـام أمي   عن العرني جوين
  .<األمة هذه من أحد يعبده أن قبل سنين
 أميـر  خـصائص  (أيـضاً، وفـي    آخـر  بـسند ،  ١٠٧ :٥ الكبـرى  سـننه  فـي  النَسائي أيضاً وأخرجه

 بـين  مردد (:٣٤٨ :١ مسنده في ، وأبويعلى <سنين بتسع> :أيضاً للنسائي) ٤٧: ×المؤمنين
 وأخـرج ،  )سـنين  بخمس (:١٠٩٥ :٣ االستيعاب في البر عبد وابن،  )سنين والسبع الخمس
 فـي  البـر  عبـد  وابـن ،  ١٧ :٤ الغابـة  أسـد  فـي  األثيـر  إبـن  العرنـي  جـوين  بـن  حبـة  حديث

 .١٠٥٩ :٣ االستيعاب
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 ]× [عليـاً  سـمعت : ؛ قال العدوية معاذة عن اهللا عبد بن سليمان ذلك روى
 يؤمن أن قبل آمنت األكبر الصديق أنا>: يقول البصرة منبر على يخطبهو و

  .)١(<ميسِل أن قبل وأسلمت أبو بكر
 كـذب  بيـان  بنفـسه  حـاول × المـؤمنين  أمير أن ضحيتّ هذا كلّ ومن

 كونـه  من؛   ×وخصائصه بحقوقه واستئثارهم لهم ليس ما عائهموإد ومالق
 .أسلم من لأو وكونه يقالصدهو 

  

                                                        
 فـي   كمـال اإل فـي  التبريـزي  والخطيـب ،  ١٦٤ :١٣العمـال  كنـز  في الهندي المتقي أخرجه) ١(

ــال  ــماء الرج ــضحاك، ٢٧: أس ــي وال ــاد ف ــاني اآلح ــزي، ١٥١ :١والمث ــي والم ــذيب ف  ته
، ١٦٩: المعـارف  فـي  قتيبة وابن،  ١٧٩ :٤التهذيب تهذيب في حجر وابن،  ١٩ :١٢الكمال

ــبالذري ــي وال ــساب ف ــراف أن ــن، ١٣١ :٢، ١٤٦: ١األش ــدي واب ــي ع ــل ف ، ٢٧٤ :٣ الكام
 العقبـى  وذخـائر ،  ٣٧٠: ٧ والنهايـة  البدايـة  فـي  كثيـر  وابن،  ١٣١: ٢ الضعفاء في والعقيلي
 .٥٨ :للطبري
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بـريء منـه   هـو   ما ×منينؤالم ميرأ اإلمام إلى الحراني الناصبي نسب  
 وأنـزل اهللا تعـالى فـي علـي      >: قـال ؛ إذ    مما اتّهم به   ×فيوسالنبي  كبراءة  

َيـا أهيـا الـذين آمنُـوا {: قوله َُّ ِ ُال تقربـوا اَّ َ ْ ُلـصالة وأنـتم سـكارى حتـى تعلمـوا مـا َ ُ َْ ْ َ ََّ ّ ُ ْ ََ

َتقولون ُُ   .)٢(<لما صلّى فقرأ وخلَط )١(}َ

 
ن أبي روى الترمذي، وأبو داود، والطبري، وابن أبي حاتم بإسنادهم ع       

عبد الرحمن السلَمي أن جماعة من الصحابة دعوا إلى بيت أحدهم، فـصنع       
لهم طعاماً، وسقاهم خمراً، قبل تحريم الخمر، ثم حـضرت الـصالة، فتقـدم          

  ..أحدهم ليصلّي بهم، فخلط في صالته، وحرف آية من القرآن
 - مع أنّها مروية عن رجل واحـد       - وقد اضطربت الروايات المذكورة   

 ؛في صاحب الدعوة، واإلمام والمأموم، وفي اآلية التي حصل فيها التحريف
  : يليمماذلك يتضح و

                                                        
 .٤٣:النساءسورة ) ١(
 . ٢٣٧: ٧منهاج السنّة ) ٢(
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عبـد الـرحمن بـن    هـو  ن صاحب الـدعوة  أ: رواية الترمذيجاء في    -١
  .)١(اإلمامهو عوف، وإن علياً كان 

  .)٢(ن صاحب الدعوة رجل من األنصارأ: رواية أبي داودوفي  -٢
ن إمام الجماعة كان عبد الرحمن بـن        أ: بن المنذر لطبري، وا وقال ا  -٣
  .)٣(عوف

يعنـي  ( .)٤(<أنّهـم قـدموا فالنـاً   >: روايـة البـن أبـي حـاتم    وجـاء فـي    -٤
  .)٥()للصالة

  

 ×ّأن أمـري املـؤمننيتنقل ملاذا اختار شيخ النواصب الرواية التي * 

 تذكر غـريه، إمام اجلامعة، وأغمض عينيه عن سائر الروايات التيهو كان 

ًكام أنه مل يرش إىل اختالف الروايات واضطراهبا يف املوضوع، وحكم حكـام  ُ ُ ّ

ّقاطعا بأن اآلية نزلت يف اإلمام أمري املؤمنني  ؟×ً

ّهل كان يعلم احلـراين األمـوي أن هـذه الروايـة معارضـة بروايـة *  ُ ّ
ًصحيحة اإلسناد، مروية عن أيب عبد الرمحن السلمي أيضا؟ ّ 

                                                        
 .٢:٣٤٨سنن الترمذي ) ١(
 .٢:٢٠٩سنن أبي داود ) ٢(
 . ٧١٩: ٢، تفسير ابن المنذر ١٢٨: ٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٣(
 .٩٥٨: ٣تفسير ابن أبي حاتم ) ٤(
 .٢:٤١٣ء الرحمنتفسير آالو، ٣٣١: ٢التفسير الكاشف كما في ) ٥(
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  عـن علـي    : قال م النيسابوري بإسناده عن أبي عبد الرحمن      روى الحاك 
دعانا رجل من األنصار، قبل تحريم الخمر، فحضرت >: ، قال)رضي اهللا عنه(

َقـل يـا أهيـا الكـافرون{صالة المغرب، فتقدم رجل فقرأ     ُُ ُِّ فـالتبس عليـه،    ،  )١(}ْ
ُال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا {فنزلت  ُ ْ ََ ْ َ َُ ّ ُ ْ َ ََ َما تقولونْ ُُ َ{>)٢(.  

ومن المالحظ أن هذه الرواية لم تتحدث عـن مجلـس للخمـر، وإنّمـا           
 كان قد تقدم إلمامة الجماعة، فالتبست عليه اآلية بسبب <لم يسم>عن رجل 

  .سكره
ّأين هذا مما زعم من تقدم اإلمام*  ُ إلمامة اجلامعـة ونـزول اآليـة × ّ

 فيه؟

بهـذه الروايـة وأمثالهـا، وآثـر االقتـداء          أبى ابـن تيميـة أن يأخـذ         .. نعم
  ..× اإلمامبالمارقين الذين كانوا يذهبون إلى أن اآلية المذكورة نزلت في

وفي هذا الحـديث فائـدة   >: كما قال الحاكم، بعد أن أورد تلك الرواية    
كثيرة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين           

 دون غيـره وقـد بـرأه اهللا منهـا، فإنّـه راوي هـذا         ]×[ علي بن أبـي طالـب     
  .)٣(<الحديث

                                                        
 .١:سورة الكافرون) ١(
  . ٣٠٧: ٢المستدرك على الصحيحين ) ٢(

حها الحاكم، ووافقه الذهبيصح. 
 .المصدر السابق) ٣(
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وليت األمر اقتـصر علـى هـذا االخـتالف واالضـطراب بـين الروايـات          
المروية عن أبي عبد الرحمن نفسها، بل هناك اختالف بينها وبين الروايـات      

نزلـت هـذه    >: الواردة عن غيره في سبب نزول اآلية، فعن ابـن عبـاس، قـال             
 في جماعة من الصحابة كانوا يشربون الخمر، قبل التحريم، ثم يـأتون         اآلية

  فيـصلّون معـه، فنهـاهم اهللا    ) وسـلّم ] وآلـه [صـلّى اهللا عليـه       (الصالة مع النبي
  .)١(<تعالى عن ذلك

ثم أُنزلت التي في النساء، بينا رسول  ،..>: وعن محمد بن كعب القُرظي
يـصلّي بعـض الـصلوات إذ غنّـى سـكران            )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا

ُال تقربوا الصالة وأنتم سكارى {:خلفه، فأنزل اهللا   ْ َُ ْ َ ََ َ َّ ُ فشربها طائفـة مـن   ،  اآلية}ْ
الناس وتركها طائفة، ثـم نزلـت الرابعـة التـي فـي المائـدة، فقـال عمـر بـن                     

  .)٢(<انتهينا يا ربنا: الخطاب
ّاه مجاعة من حمدثي أهـل الـسنة ّملاذا مل يذكر ابن تيمية يف املقام ما رو*  ُّ

َبشأن اآليات التي نزلت يف اخلمر، حتى يتبني للقارئ من ّ ّ كان يكرع اخلمر،  ّ

 ّوظل يرشهبا إىل أن نزل يف حتريمها النص الرصيح؟

روى أبو داود، والترمذي، والنَسائي، والطبري، وابن المنذر، وابن أبي          
يل، أن عمـر بـن الخطـاب،        حاتم بأسانيدهم إلى أبي ميسرة عمروبن شـرحب       

                                                        
 . ٢٥٨: ٢تفسير الحداد ) ١(
 .أخرجه ابن المنذر: قال. ١٦٥: ٣  في التفسير بالمأثورالدر المنثور) ٢(
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: اللهـم بـين لنـا فـي الخمـر بيـان شـفاء، فنزلـت اآليـة التـي فـي البقـرة                 : قال
َيسألونك { ِعنَ ٌ اخلمر وامليرس قل فيهام إثم كبريَ َ ّ ِْ ِِ ِْ َْ ُْ ْ َ اآلية، فدعي عمر فقرئـت  . )١(}َِ

ُّأهيا يا {: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: عليه، فقال

ُالذين آمنُوا ال تقربوا  ََ َْ َ ُة وأنتم سـكارىَّالصالّ ْ ُ ْ ََ َ{،     فدعي عمـر فقرئـت عليـه، ثـم 
ُإنام يريد الشيطان {:فنزلت التي في المائدة  ،..قال َ ْ َُّ ُ َِّ َ ْفهـل أنـتم {: إلى قوله }...ِ ُ ْ َ ْ َ َ

َمنْتهون ُ َ   .)٣(انتهينا انتهينا: فدعي عمر فقرئت عليه، فقال )٢(}ُ
وعلى أية حال، فإن صح أن جماعة        ،..>: خ محمد جواد مغنية   قال الشي 

من الصحابة شربوا، وأن إمامهم خلط في صالته، فهؤالء هم الذين أشركوا         
باهللا، وعبدوا األوثان، وشربوا الخمر، وأكلوا الحرام في الجاهلية التي نشأوا           

نّـه نـشأ    أل؛ لـيس مـنهم   ]× [وعلـي بـن أبـي طالـب        ،..فيها، وتربـوا عليهـا    
الذي هو ، و)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (وترعرع في حجر الرسول األعظم

  .)٤(<تولّى تربيته وتهذيبه منذ نعومة أظفاره، وصاغه كما يشاء ويريد

 

                                                        
 .٢١٩: سورة البقرة) ١(

 .٩١: سورة المائدة) ٢(

 . ٤٥٤: ٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ١١٢: ٣، سنن أبي داود ٣١٦: ٢سنن الترمذي ) ٣(

 .٢٣٢: ٢التفسير الكاشف ) ٤(
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 ابن تيمية فـضيلة رابيـة لعمـار بـن ياسـر، اتّفـق المـسلمون عليهـا                   أنكر
تقتلـك الفئـة    >: لـه ’ هـي قـول رسـول اهللا      وأصفق رواتهم علـى نقلهـا، و      

  .<الباغية
 بإسـناد  العلـم  أهـل  مـن  أحـد  يـروه  لـم >:  بشأن الحـديث   ابن تيمية  قال
  .)١(<معروف

 
ّملاذا ضعف ابن تيمية هذا احلديث؛*  الـذي رواه أكثـر مـن عـرشين  ّ

 ّصـىل(ّتواترت اآلثار عن النبـي : ّل بشأنه احلافظ ابن عبد الرباًصحابيا، وق

ًتقتل عامرا الفئة الباغية«: ّأنه قال) ّوسلم] وآله[اهللا عليه  ّمن أصـح هو ، و»ّ

 ؟.)٢(األحاديث

 ّالصحيح عند احلراين؟هو ً كان مثل هذا احلديث ضعيفا فام نإ* 

 جماعـة  <تقتل عماراً الفئة الباغية>: روى حديث : فائدة>: قال ابن حجر  
ا تقدم ـ وأُم سلمة عند مسلم، وأبو  قتادة بن النعمان ـ كم : من الصحابة منهم

                                                        
 . ٢٥٩: ٦منهاج السنّة ) ١(
 .١١٤٠: ٣ستيعاب في معرفة األصحاب اإل) ٢(
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هريرة عند الترمذي، وعبد اهللا بن عمروبن العاص عند النَسائي، وعثمان بـن   
عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بـن ثابـت ومعاويـة وعمـروبن        
العاص وأبو اليسر وعمار نفسه وكلّها عند الطبرانـي وغيـره، وغالـب طرقهـا       

  ..عن جماعة آخرين يطول عدهمحسنة، وفيه أو صحيحة 
             ة وفـضيلة ظـاهرة لعلـيوفي هذا الحديث علم من أعالم النبـو] ×[ 

 لـم يكـن مـصيباً فـي       ]× [ولعمار، ورد على النواصب الـزاعمين أن عليـاً        
  .)١(حروبه

  .)٢(وكفى في صحة الحديث عند أهل السنّة أن الشيخين قد خرجاه
ّالـسنة عـدم اشـرتاط أهل لف وأئمة ّكيف ينسب ابن تيمية إىل الس*  ُ

ً وقد رصح هؤالء بخالف ذلك مرارا؛قتال الطائفة الباغية  ؟ّ

      الحنبلي أجمعت الصحابة على قتال >): ه٦٢٠(قال ابن قدامة المقدسي
             أبـا بكـر قاتـل مـانعي الزكـاة، وعلـي قاتـل أهـل الجمـل     ]× [البغاة، فإن 

  .)٣(<وصفين وأهل النهروان
 أن كـلّ مـن تبقّـى مـن أهـل بيعـة الرضـوان، وفـيهم             ومما يؤكّد ذلـك   

 ×، كانوا مع اإلمام)إالّ أفراداً معدودين معروفين اعتزلوا القتال  (البدريون  
  ).صفّين(في 

                                                        
 .٥٤٣: ١فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
 . ١٨٦: ٨ صحيح مسلم ،٢٠٧: ٣صحيح البخاري : انظر) ٢(
 . ٥٢٢: ٨المغني ) ٣(
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السالم بن حرب، عن     وروى خليفة بن خياط، عن أبي غسان، عن عبد        
 اهللا بـن عبـد   الرحمن، عـن جعفـر بـن أبـي المغيـرة، عـن عبـد             يزيد بن عبد  

 ثمانمائـة ممـن بـايع بيعـة         شـهد مـع علـي     >: رحمن بن أبزى، عن أبيه، قال     ال
  .)١(<قُتل فيهم ثالثة وستون، منهم عمار بن ياسر: الرضوان، قال

  .)٢(وهذا السند صحيح، ورجاله بين الثقة والصَّدوق
ّملاذا سمى عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب جيش معاوية بالفئة الباغية، * 

 ّ قعوده عن حرب صفني؟ّوعرب عن ندمه عىل

، عن الفضل بن دكين وأبي أحمد الزبيري،        )ه٢٦٢(روى عمر بن شَبة     
 بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن ابن عمر أنّـه قـال ـ    عبد اهللاحدثنا : قاال

ما أجد في نفسي مـن أمـر الـدنيا شـيئاً، إالّ أنّـي لـم       >:  حين حضرته الوفاة ـ 
٣(< بن أبي طالبأُقاتل الفئة الباغية مع علي(.  

 عبـد اهللا وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن الزُّهري، عن حمزة بن          
ما وجدت في نفـسي مـن شـيء فـي أمـر      >:  بن عمر قال  عبد اهللا بن عمر أن    ا

ما وجدت في نفسي أنّي لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني    ،)٤(هذه اآلية 
  ..<وجلّ اهللا عزّ

                                                        
 .١٩٦:  بن خياطتأريخ خليفة) ١(
 .١٩٦: بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة) ٢(
 . ٩٥٣: ٣اإلستيعاب في معرفة األصحاب ) ٣(
 .٩:  الحجراتسورة. }وإن طاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمنين اقْتَتَلُوا{: قوله تعالى: أي) ٤(



 ٦٩١....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

 بـن  عبـد اهللا هذا باب كبير قد رواه عن   :  ذلك قال الحاكم بعد أن روى    
عمر جماعة من كبار التابعين، وإنّما قدمت حديث شعيب بـن أبـي حمـزة،               

  .)١( ألنّه صحيح على شرط الشيخين؛عن الزهري، واقتصرت عليه
ِّأهيام أعرف بوصف فئة معاوية يف حرب صفني؟*  ّابن تيمية أم ابن .. ّ

كـام وصـمها -رب ووصم فئة معاوية ّعمر؛ الذي عارص أحداث تلك احل

ً بالفئة الباغية، بعد مرور أكثر من ثالثني عاما عىل -من قبل’ رسول اهللا

 ّهناية احلرب، وعرب عن أساه عىل ترك قتاهلا؟

  

 

ه ال يلـزم مـن كـون بغـض الـشخص مـن              فعلـم أنّـ    ،..>: قال ابـن تيميـة    
ات النفـاق أن يكـون أفـضل مـن غيـره، وال يـشك مـن عـرف أحـوال               عالم

الصحابة أنوأن ،عداوة للكفار والمنافقين من علي تأثيره في  عمر كان أشد 
    نصر اإلسالم وإعزازه وإذالل الكفار والمنافقين أعظم مـن تـأثير علـيوأن ، 

ولهـذا  .. يـاً الكفار والمنافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغـضون عل         
                                                        

  .١١٥: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
 . أقر الذهبي بصحته على شرط الشيخين
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كان الذي قتل عمر كافراً يبغض دين اإلسالم، ويبغض الرسول وأمته، فقتله 
اً كـان يـصلّي ويـصوم ويقـرأ         والـذي قتـل عليـ     .. بغضاً للرسول ودينه وأمتـه    

   القرآن، وقتله معتقداً أن      قتل علـي ـة هللا        اهللا ورسوله يحبوفعـل ذلـك محب ،
  .)١( < مبتدعاًكان في ذلك ضاالً  وإن- في زعمه-ورسوله 

  

ده اوقـ× ّختلق ابن تيمية املربرات لقاتل اإلمام أمري املؤمننياملاذا  *

ّهواه الفرتاض أنه كان معتقدا بأن اهللا ورسوله حيبان قاتل اإلمام ّ ً  ؟×ّ

ًوأنـه كـان حمبـا هللا ، ّمن أين عرف ابن تيميـة رسيـرة هـذا الرجـل * ّ ّ

َ؛ وهلذا حيكم عليه ’ورسوله ، »ّضال مبتدع«ّ بأنه -أسوأ األحوال  يف -ُ

ّيف حني أن قاتل عمر بن اخلطاب حيكم بكفره بدون أي شك وريب و َ ُ مـن ّ

 ؟ًا خمطئًااحتامل كونه جمتهددون 

 ّما الذي محل ابن تيمية عىل التمييز بني القاتلني؟  *

ًهل كان ابن تيمية مطلعا عىل أحاديث رسول اهللا * ّ بـشأن قاتـل ’ ّ

 ؟×ملؤمننياإلمام أمري ا

روى ابن كثير في البداية والنهاية بسنده عن سماك عـن جـابر بـن        ) ١(
مـن أشـقى    : ، لعلـي  )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (قال رسول اهللا    :  قال ؛سمرة

                                                        
 .١٥٢: ٧منهاج السنّة ) ١(



 ٦٩٣....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

اهللا ورسوله أعلم،   : فمن أشقى اآلخرين؟ قال   : عاقر الناقة، قال  : األولين؟ قال 
  .)١(<قاتلك: قال

كنـت  :  قال ؛ائص بسنده عن عمار بن ياسر     روى النَسائي في الخص   ) ٢(
ا نزلهـا  أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطـن ينبـع، فلمـ               

قـال رسـول اهللا      ،..، أقـام بهـا شـهراً      )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   صلّى  (رسول اهللا   
 لما -ما لك يا أبا تراب : )رضي اهللا عنه( ، لعلي)وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (

بلى : لين؟ قلناثكما بأشقى الناس رجأال أحد:  ثم قال -يرى عليه من التراب     
 -أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه : يا رسول اهللا، قال 

  .)٢(< حتّى يبل منها هذه، وأخذ بلحيته-ووضع يده على قرنه 
 قـال :  قال ؛روى أحمد في الفضائل بسنده عن الضحاك بن مزاحم        ) ٣(

   تـدري مـن شـر األولـين؟     يـا علـي  : )وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (رسول اهللا  
اهللا عليـه  صلّى (قال رسول اهللا :  وقال وكيع مرة عن الضحاك عن علي قال       -
اهللا ورسـوله أعلـم،   :  تدري من أشقى األولـين؟ قلـت      يا علي : )وسلّم] وآله[

: شقى اآلخـرين؟ قلـت   وقال مرة من أ    -تدري من شر    : عاقر الناقة، قال  : قال
  .)٣(<قاتلك: اهللا ورسوله أعلم، قال

أخرجه أحمد في المسند، والدوالبي في الكنـى، والهيثمـي فـي مجمعـه،             
                                                        

 .٣٥٥: ٧البداية والنهاية البن كثير ) ١(
 .٨٦: تهذيب الخصائص) ٢(
 .٥٦٦: ٢فضائل الصحابة ) ٣(
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 ،)١(والبغوي في معجم الصحابة، وابن سعد في طبقاته، والنَسائي في الخصائص         
ورواه الحاكم في المستدرك، والطحاوي في مشكل اآلثـار، والمتقـي الهنـدي             

أخرجه البغوي والطبراني وابن مردويـه وأبـو نعـيم وابـن        : العمال، وقال في كنز   
  .)٢(عساكر وابن النجار

سـمعت  : روى أحمد في المسند بسنده عن عبـد اهللا بـن سـبع قـال            ) ٤(
يقول ×اًعلي :يـا أميـر   :  هذه من هذه، فما ينتظر بي األشقى، قالوا  لتخضبن

رواه  .)٣(<اهللا تقتلون بي غير قـاتلي     إذا ت : المؤمنين، فأخبرنا به نبي عترته، قال     
  .)٤(ابن سعد في طبقاته، والخطيب البغدادي في تأريخه 

أنـه عـاد   : روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سنان الدؤلي ) ٥(
فقلت له :  في شكوى له شكاها، قال     اًعلي : فنا عليك يا أمير المؤمنين     لقد تخو

ي سـمعت  وفت على نفسي منه، ألنّلكني واهللا ما تخ   : في شكواك هذه، فقال   
ك إنّـ : ، الـصادق المـصدوق يقـول      )وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   صلّى  (رسول اهللا   

 فيـسيل دمهـا حتّـى تخـضب        - وأشـار إلـى صـدغيه        -ستضرب ضـربة هنـا      
  .)٥(<لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها، كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود

                                                        
: ٩فوائـد  ، مجمـع الزوائـد ومنبـع ال   ١٦٣: ٣، الكنى واألسماء ٢٦٢: ٤مسند أحمد بن حنبل  ) ١(

 .٨٦: ، تهذيب الخصائص٢٢: ٣  البن سعد، الطبقات الكبرى٣٠١: ، معجم الصحابة١٣٦

 .١:٣٥١، شرح مشكل اآلثار١٤٠: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
 .١٣٠: ١مسند أحمد بن حنبل) ٣(
 .٢٢: ٣  البن سعد، الطبقات الكبرى١١٥٢: ٣تأريخ بغداد ) ٤(
 .١١٣: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٥(



 ٦٩٥....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

ن عثمان بن صهيب عـن      ستيعاب بسنده ع  روى ابن عبد البر في اال     ) ٦(
مـن أشـقى   : ، قـال لعلـي  )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى   ( رسـول اهللا     أن: أبيه

صدقت، فمن أشقى :  قال- يعني ناقة صالح -الذي عقر الناقة : األولين؟ قال
 - يعنـي يافوخـه   -الـذي يـضربك علـى هـذا      : ال أدري، قال  : اآلخرين؟ قال 

  .)١(< يعني لحيته-ويخضب هذه 
ه سمع علي أنّ:  األعمش عن حبيب بن ثابت عن ثعلبة الحاني       روى) ٧(

والـذي فلـق الحبـة، وبـرأ النـسمة،          :  يقـول  )رضـي اهللا عنـه    (بن أبي طالـب     ا
  .)٢(< يعني رأسه- من دمي هذا - يعني لحيته -لتخضبن هذه 

وذكر النَسائي من حديث عمـار بـن ياسـر عـن      : يقول ابن عبد البر   ) ٨(
  وسلّم] وآله [اهللا عليه صلّى  (النبي( ّأن ،    ه قـال لعلـي )    أشـقى  : )رضـي اهللا عنـه

 يعني -  وضع يده على رأسه - الناس الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذا 
ذكره الطبري وغيره، كما ذكره ابن إسحاق في ، <-  يعني لحيته  - يخضب هذه   

معروف من رواية محمد بن كعب القرظي عن يزيد بن جشم عن            هو  السيرة، و 
قتـل علـي   :  وكان قتادة يقـول - ر بن ياسر، وذكره ابن أبي خيثمة من طرق          عما

  .)٣(رضي اهللا عنه، على غير مال احتجبه، وال دنيا أصابها
 كـان علـي  :  قـال ؛عن عبيدة، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن معمر ) ٩(

                                                        
 .٥٩: ٣اإلستيعاب في معرفة األصحاب ) ١(
 .٦٠: ٣ المصدر السابق) ٢(
 . المصدر السابق)٣(
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  :  قال- إذا رأى ابن ملجم - )رضي اهللا عنه(
ــي  ــد قتلـ ــه ويريـ ــد حياتـ   أريـ

  
  يلــك مــن مــرادعــذيرك مــن خل  

   ما يمنع أشقاها، أوما ينتظـر     :  ما يقول  ، كثيراً )رضي اهللا عنه  ( وكان علي
واهللا لتخضبن هـذه مـن دم هـذا،    : أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا، يقول     

  .)١(<ويشير إلى لحيته ورأسه، خضاب دم، ال خضاب عطر وال عبير
سماعيل عن عن عمر بن شيبة عن أبي عاصم النبيل، وموسى بن إ) ١٠(

جاء عبد الرحمن بن ملجم : ه سمع أباه يقولأنّ: سكين بن عبد العزيز العبدي
قالاًيستحمل علي فحمله، ثم :  

ــي  ــد قتلـ ــه ويريـ ــد حياتـ   أريـ
  

  عــذيرك مــن خليلــك مــن مــراد   
  ه لم يقتلني بعدإنّ: فما يمنعك منه، قال:  هذا قاتلي، قيلأما أن..  

 ه، فقيل ل  )رضي اهللا عنه  ( وأتى علي :أن   سـيفه، ويقـول     ابن ملجم يسم  :
 سـيفك،  لم تسم: ه سيفتك بك فتكة يتحدث بها العرب، فبعث إليه فقال له إنّ

  .)٢(<ما قتلني بعد: ي وعدوك، فخلى عنه، وقاللعدو: قال
حه أخـرج الحـاكم وصـح     : قال السيوطي في الخصائص الكبرى    ) ١١(

 ك ستـضرب   إنّـ : )وسـلّم ] هوآلـ [اهللا عليـه    صلّى  ( قال لي رسول اهللا      عن علي
ضربة ههنا، وضربة ههنا، وأشار إلـى صـدغيه، فيـسيل دمهـا حتّـى تخـضب            

                                                        
 . ٤٠٥: ٩ المصنّف للصنعاني)١(
 .٦٠: ٣  في معرفة األصحاباإلستيعاب) ٢(



 ٦٩٧....... املؤمنني أمري اإلمام فضائل ّابن تيمية وإنكاره/ الفصل الثالث

   حه وأبو نعيم عـن عمـار بـن ياسـر         لحيتك، وأخرج الحاكم وصح :  أن النبـي
أشقى الناس الـذي يـضربك علـى        : ، قال لعلي  )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (

  .)١(<يعني لحيته حتّى تبتل هذه من الدم، - يعني قرنه -هذه 
وأخرج أحمـد والحـاكم بـسند    : في تأريخ الخلفاء للسيوطيجاء  ) ١٢(

     صحيح عن عمار بن ياسر، أن   وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى ( النبي(قال لعلي  :
أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يـا علـي      : أشقى الناس رجالن  

وقـد  .  يعني لحيتـه -] من الدم [  حتّى تبتل منه هذه - يعني قرنه  -على هذه   
  .)٢(<ورد ذلك من حديث علي وصهيب وجابر بن سمرة وغيرهم

: روى أبو داود الطيالسي في مسنده بسنده عن زبيد بن وهب قال           ) ١٣(
ال، والذي : ك ميت، فقالق اهللا فإنّإتّ: فقال ×جاء رأس الخوارج إلى علي
  مـن هـذه تخـضب هـذه    ي مقتـول مـن ضـربة     فلق الحبة، وبرأ النسمة، ولكنّ    

 عهـد معهـود، وقـضاء مقـضي، وقـد خـاب مـن        - وأشار بيده إلـى لحيتـه        -
  .)٣(<افترى
روى ابن األثير في أسد الغابة بسنده عن عثمان بـن صـهيب عـن             ) ١٤(

مـن  : )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه  صـلّى  (قال لـي رسـول اهللا      : قال علي : أبيه قال 
                                                        

 .١٢٤: ٢الخصائص الكبرى ) ١(
 .١٧٣: تأريخ الخلفاء) ٢(

، الكامـل   ١٢٣: ٥لطبـري   ل  والملوك  اُألمم تأريخ: ، وانظر ٢٣: ١مسند أبي داوود الطيالسي     ) ٣(
 .٣٥٣: ٧، البداية والنهاية البن كثير ٣٨٧: ٣في التأريخ 
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فمن أشـقى اآلخـرين؟     : قت، قال صد: عاقر الناقة، قال  : أشقى األولين؟ قلت  
 وأشـار بيـده إلـى       - الذي يضربك على هذا     : ال علم لي يا رسول اهللا، قال      : قلت

 - ب هـذه مـن هـذه    ه قد انبعث أشقاكم، فخضّ  وددت أنّ :  وكان يقول  - يافوخه  
  .)١(<يعني لحيته من دم رأسه

  

                                                        
، ١٣٦: ٩ومنبـع الفوائــد   مجمـع الزوائـد  : ، وانظـر ١١٧: ٤ أُسـد الغابـة فـي معرفـة الــصحابة    ) ١(

 .٣٣١: ٢ الرياض النضرة في مناقب العشرة



 

 

 

يمية مواقف سلبية عديدة مـن سـيدة نـساء العـالمين فاطمـة      اتخذ ابن ت  
  : منها؛’؛ تكشف عن حقده وعداوته لريحانة رسول اهللا )١(÷الزهراء

                                                        
فـق علـى صـحتها بـين      المتّ ذكر بعـض األحاديـث    أن نـ  س قبل الخوض فـي البحـث        أال ب ) ١(

 كـي تـسهل للقـارئ الكـريم     ÷ الصديقة الكبرى السيدة فاطمـة الزهـراء   بشأنالفريقين  
  . التي سيأتي بيانها شيخ االسالم اُألموي؛المقارنة بينها وبين كلمات

صـلّى اهللا عليـه   ( رسول اهللا قال: <]÷[ مناقب فاطمة > : في باب  )صحيح البخاري (ورد في   .١
  . <دة نساء أهل الجنةفاطمة سي> :)وسلّم] وآله[

 اة بنحو ال يـشاركه ومقتضى اإلطالق يقتضي كونها سيدة نساء الجنّ    . ٧١٧: ٢صحيح البخاري   
  .فيها أحد

أخبرنا : حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن وإسحق بن منصور، قاال>: )سنن الترمذي( ورد في. ٢
المنهال بن عمرو، عـن زر بـن   محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن  

] وآلـه [اهللا عليه صلّى ( تعني بالنبي-متى عهدك؟ : سألتني أمي : حبيش، عن حذيفة، قال   
دعينـي آتـي   : فنالـت منـي، فقلـت لهـا    . ما لـي بـه عهـد منـذ كـذا وكـذا         :  فقلت -)وسلّم
فأصـلّي معـه المغـرب وأسـأله أن يـستغفر لـي ولـك        ) وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   صلّى  (النبي ،

فصلّيت معه المغرب، فصلّى حتّى صلّى العشاء )وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (فأتيت النبي ،
  ..من هذا حذيفة؟: ثم انفتل فتبعته، فسمع صوتي فقال

إن هذا ملـك لـم ينـزل األرض قـطّ     : ما حاجتك؟ غفر اهللا لك وألمك، ثم قال      : نعم، قال : قلت
م علي ويبشِّرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنـة وأن  قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلِّ   
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  . <الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
  .١١٧: ٣سنن الترمذي 

هـذا حـديث حـسن غريـب مـن هـذا الوجـه ال نعرفـه إال مـن حـديث             >]:  الترمـذي  :أي[قال  
  . <صحيح>: ، وقال األلباني<إسرائيل

  .٥٤١: ٣ضعيف سنن الترمذي وصحيح 
حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن ميـسرة بـن حبيـب،        >): مسند أحمد ( في   ورد.٣

منذ متـى عهـدك   : سألتني أمي: عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن حذيفة قال  
فنالـت منـي   : منـذ كـذا وكـذا، قـال      : فقلت لها : ؟ قال )وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه    (بالنبي

 فأصلّي معه )وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (ني، فإني آتي النبيدعي: فقلت لها : وسبتّني، قال 
] وآلـه [اهللا عليـه  صـلّى  (فأتيـت النبـي  : المغرب، ثم ال أدعه حتّى يستغفر لـي ولـك، قـال         

العشاء، ثـم  ] إلى [)وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (فصلّيت معه المغرب، فصلّى النبي    ) وسلّم
  ..من هذا؟: جاه، ثم ذهب فأتبعته، فسمع صوتي فقالانفتل فتبعته، فعرض له عارض فنا

أمـا رأيـت   : غفـر اهللا لـك وألمـك، ثـم قـال          : ما لك؟ فحدثته باألمر، فقال    : حذيفة، قال : فقلت
فهـو ملـك مـن المالئكـة لـم يهـبط          : بلى، قال : قلت: العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال     

 ويبـشّرني أن الحـسن والحـسين    األرض قطّ قبل هذه الليلة، استأذن ربـه أن يـسلّم علـي،     
  .<سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 

  .٣٥٣: ٤مسند أحمد بن حنبل
أتاني ملك فسلّم علي، نزل مـن الـسماء لـم ينـزل     >: )صحيح الجامع الصغير وزياداته   (ورد في   .٤

  .< نساء أهل الجنة قبلها، فبشّرني أن الحسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة أن فاطمة سيدة
  . ١٧٧: ١صحيح الجامع الصغير وزياداته

عـن المنهـال بـن عمـرو، عـن زر، عـن       : ميـسرة بـن حبيـب    >: )سير أعالم النبالء  (جاء فـي    .٥
ينزل قبل هذه الليلة،  هذا ملك لم>: يقول) وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (سمع النبي: حذيفة

     ه أن يسلّم علـيفاطمـة سـيدة نـساء أهـل الجنـة، وأن الحـسن            ، ويبـشّرني بـأن    استأذن رب 
وقد علَّـق محقـق الكتـاب شـعيب          ..>الترمذي: نهحس.. <والحسين سيدا شباب أهل الجنة    

، ..، ]أي مـن تحـسين الترمـذي لـه    [وهـو كمـا قـال    >: األرنؤوط على كالم الذهبي فقـال     
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مـن   ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الـصحابة          نعلم أن >: قال ابن تيمية  
 المرأة إذا طلبت ماالً من ولي أن: ثم من المعلوم لكلّ عاقل    ،..القوادح كثير 

لم يأخذه ولم يعطه ألحد هو لكونها ال تستحقّه عنده، و] إياه[أمر فلم يعطها 
     الطالـب غـضب   من أهله وال أصدقائه بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيـل إن 

: ، وقال الحـاكم  لم يعطه ماالً   ه غضب لكونه  على الحاكم، كان غاية ذلك أنّ     
  ..ه لغيرك ال لك، فأي مدح للطالب في هذا الغضب؟إنّ

                                                                                                                                   
  

وصححه وأخرجه أحمد، والخطيب وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي،  
  . <ابن حبان لكنه اختصره

  .٢٥٢: ٣سير أعالم النبالء
 مـن  ٤٢ في ذيل اآلية )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  (جاء في   .٦

وإِذ قَالَِت الملَائِكةُ يا مريم إنِّ اَهللا اصْطفَاِك وطَهرِك واصْـطَفَاِك علَـى        {: سورة آل عمران  
جميع النساء في سائر األعصار، واستُدلّ : قيل: والمراد من نساء العالمين>: }لميننِسِاء الْعا

المراد نساء عالمها؛ فال يلـزم منـه   : ، وقيل..به على أفضليتها على فاطمة وخديجة وعائشة     
اإلمـام  : أي[، وإلـى هـذا ذهـب أبـوجعفر       ..أفضليتها علـى فاطمـة رضـي اهللا تعـالى عنهـا           

  ..الى عنه، وهو المشهور عن أئمة أهل البيترضي اهللا تع] ×الباقر
أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخّرات؛ من حيث إنها بضعة    : والذي أميل إليه  

، بل ومن حيثيات أخر أيضاً، وال يعكر على ذلك        )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (رسول اهللا 
 عليهـا مـن بعـض الجهـات وبحيثيـة مـن       األخبار السابقة؛ لجواز أيراد بهـا أفـضلية غيرهـا        

وهذا سائغ على القول بنبوة مـريم أيـضاً؛ إذ البـضعة مـن      . الحيثيات، وبه يجمع بين اآلثار    
  . <وأين الثريا من يد المتناول؟ . روح الوجود وسيد كلّ موجود ال أراها تقابل بشيء

 . ١٥٥: ٣روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
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وكيـف والـتهم عـن     .. كان مظلوماً محضاً لم يكن غـضبه إال للـدنيا         لو  
الحاكم الذي ال يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفـسه،   

 تحال على من يطلب     وال،  فكيف تحال التهمة على من ال يطلب لنفسه ماالً        
ي ال يحـلّ لـي أن آخـذ         ما أمنع هللا ألنّـ    إنّ: لنفسه المال؟ وذلك الحاكم يقول    

مـا أغـضب    إنّ: المال من مستحقّه فأدفعه إلى غير مـستحقّه، والطالـب يقـول           
  .)١(<لحظّي القليل من المال

وأيضاً فهؤالء ينقلون عن علي وفاطمة مـن الجـزع والحـزن             ،..>: وقال
مـا يحـزن    صـاحبه إنّ   فدك وغيرها من الميراث ما يقتضي أن      على فوت مال    

َلكي ال {: على فوت الدنيا، وقد قال تعالى      ْ َ َتأسواِ ْ ِ ما فاتكم وال تفرحوا بـام َ عىلَ ُ ََ ْ ََ ََ ُ َ

ْآتاكم ُ فقد دعا الناس إلى أن ال يأسوا على ما فاتهم من الـدنيا، ومعلـوم         ،)٢(}َ
نهى عأننه من الحزن على الدين الحزن على الدنيا أولى بأن ي..  

ه حزن على الدنيا، فحزن اإلنسان على نفسه خوفـاً أن يقتـل        وإن قدر أنّ  
  .)٣(<أولى أن يعذَر به من حزنه على مال لم يحصل له

  

ومل املواضع ّملاذا خيرج ابن تيمية هنا عن نمط استدالله يف أمثال هذه * 

                                                        
 .٢٤٤: ٤منهاج السنّة ) ١(

 .٢٣:الحديدسورة ) ٢(

 .٤٦١: ٨منهاج السنّة ) ٣(
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ّإال أهنـا )] والعيـاذ بـاهللا[(طـأ كانت عـىل خ÷ ّإن السيدة الزهراء«: يقل ّ

، كام اعتذر بمثل ذلك ملعاوية بن أيب سفيان وأمثاله »ِّجمتهدة متأولة مأجورة

 ؟.)١(×ّمن اخلارجني عىل اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

بمثل ما عامل به ÷ ما عساه حال دون أن يعامل سيدة نساء العاملني *

وأب، ومعاوية، وابـن ملجـم املـرادي، صاحبة اجلمل األدبب وكالب احل

 وأمثاهلم؟

ّألي دليل يتـورع ابـن تيميـة عـن اخلـوض يف نزاعـات الـصحابة  * ّ ّ

ّمعتربا أن املوقف الصحيح هو والبحث يف خالفاهتم؛ االمتناع عن احلديث : ً

ّفيام شجر بينهم، لكن يف املقابل نراه ال يرتدد يف اهتام الصديقة الزهـراء َّ ÷

ّالبة لغري ما تستحق من الدنيا، وأن حزهنا كان ألجـل حظهـا ّبأهنا كانت ط ّ ّ ً

 القليل من الدنيا؟

دليله الرشعي الذي يـستند إليـه يف افرتائـه هـذا عـىل سـيدة هو ما * 

 ؟÷النساء
                                                        

، وقد ه على حقالً معتقداً أنّالباغي قد يكون متأو   >: ٣٨٥: ٤قال ابن تيمية في منهاج السنّة       ) ١(
 باً من شبهة وشهوة، وهو الغالـب، وعلـى     ه باغ، وقد يكون بغيه مركّ     داً يعلم أنّ  يكون متعم

قدير فهذا ال يقدح فيما عليه أهل السنّة، فإنهم ال ينزهون معاوية وال من هو أفضل       ت كلّ
 الـذنوب لهـا   إن: بل يقولـون .. منه من الذنوب فضالً عن تنزيههم عن الخطأ في االجتهاد  

أسباب تدفع عقوبتها من التوبة واالسـتغفار، والحـسنات الماحيـة، والمـصائب المكفـرة،               
 .<وغير ذلك 
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ّملاذا مل يدخل ابن تيمية عائشة ضمن طالب الدنيا؛ السـتحواذها عـىل *  ّ
ّبغري حق؛ حتى قال هل’ ّقسم كبري من إرث النبي  :ا ابن عباس قوله املشهورّ

ــت  ــت تبغلــــــ   جتملــــــ
  

ــت    ــشت تفيلـــــ   ولوعـــــ
ــسع    ــن التـ ــثُّمن مـ ــك الـ   لـ

  
ــصرفت    ــلِّ تــــ   )١(وبالكــــ

ّكيف ترث عائشة كل البيت من بني أزواج النبي *   ّاملتعـددات، ’ ّ

 ّوهن تسع نساء حسب ما قاله ابن عباس؟ 

ه، ومنع  كام شهد بذلك أبو بكر نفس- ال يورث’ ّإذا كان النبي *

  فكيف ورثته عائشة؟- من أبيها ÷ّلذلك مرياث الصديقة الزهراء

ّهل هناك يف كتاب اهللا آية تعطي الزوجة حق املرياث ومتنع البنت؟  * ُ

ِّأم أن السياسة هي التي أبدلت كـل يشء، فحرمـت البنـت مـن كـل يشء  َّ ّّ

 َّكل يشء؟ واحدة وأعطت لزوجة


 

ْومنُهم {: أوليس اهللا قد ذم المنافقين الذين قال فيهم  ،..>: قال ابن تيمية   ْ َ
                                                        

: ، األخبـار الطـوال  ٢٠٩: ٢ة ، كـشف الغمـ  ٢٠٤: ٣ب آل أبي طالب البن شهرآشـوب      مناق) ١(
، تـأريخ مدينـة   ٥٠: ١٦ الحديـد  أبـي  البـن  البالغـة  نهـج  شرح،  ٤٨: ، مقاتل الطالبين  ٢٢١

 .٢٩٠: ١٣دمشق 
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َمن يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منْها إذا هم يسخطون  ُ َ ُ َ ََ ْ ْ َُ َ ْ ُ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ِْ ُِ ْ ُُ َ ِ *

َأهنم رضوا ملو َو ُْ ُ َآتاهم اهللاُ وا َّ ُ ُ ُرسوله وقالوا حسبنا اهللاُ سيؤتينا اهللاُ من فضله ورسوله َ َ ْ َ َ ُُ ُ ُُ َ َ ْ ُ َِ ِْ َْ َ َ َِ

َإنا إىل اهللاِ راغبون ُ ِ َ ِ  رضوا إن اعطوا، وغضبوا إن لم يعطَوا، فذكر اهللا قوماً ،)١(}ِّ
 فذمهم بذلك، فمن مدح فاطمة بمـا فيـه شـبه مـن هـؤالء، أال يكـون قادحـاً          

  .)٢(<فيها؟

 
يقة الزهراء       أنة بمشابهة فعل الصدبأفعال المنافقين   ÷ اعتقاد ابن تيمي 

لهـم مـن الـصدقات وسـخطهم حـال       ’ حال عطاء رسول اهللا    ىمن الرض 
منعهم منها، ال يجرؤ على التفوه به إنسان مسلم يستمع إلى نبيـه الموصـوف         

َوما ينْطُق عن اهلوى {ه بأنّ ََ َ ِ َ وحي يوحىّإالهو ِإن * َ ْ : هايقول بحقّها أنّهو  و؛)٣(}ٌَ
<٤(<دة نساء أهل الجنةسي(.  

 المنافقين يطلبون ما ليس لهـم فيـه حـق،    نأ هنا من اإلشارة إلى      ال بد و
لـو  سبب ذم اهللا تعالى لهم، وليس سبب ذمهم عمـوم المطالبـة حتّـى و              هو  و

 ؛لـى الباطـل  كان الطلب حقّاً؛ ولذا قـدمت اآليـة الكريمـة سـبب كـونهم ع            
ِومنْهم من يلمـزك يف الـصدقات{ :فقالت ِ َِ َ َّ َ ْ َِ َ ُ ْ  يعيبـك ويطعـن عليـك، ثـم      :أي.. }ْ

                                                        
 .٥٩ ٥٨:التوبة سورة )١(
 .٢٤٦: ٤منهاج السنّة  )٢(
 .٣:النجمسورة ) ٣(
 .٧١٧: ٧صحيح البخاري: كما في) ٤(
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ــسليم هللا ورســوله  ــدعوتهم للت ــك ب ــن   ’قابلــت ذل ــز والطع ــرك التلمي وت
ُأهنم رضوا ما آتاهم اهللاُ ورسولهلو و{:  فقالت؛’عليه َُ ُ َ ُ َ ُْ َ ُ ُ َّ{..  

ــه    ــف بكون ــستحق أن يوص ــة ي ــابن تيمي ــساء  <دحــاًقا>إذن ف ــي ســيدة ن  ف
،  هللا تعالىها ال تغضب إالّ  ن يعتقد أنّ  ه ليس مم  نّأضح من كالمه     ويتّ ÷العالمين

ــأو ــول اهللا نّ ــول رس ــؤمن بق ــضبها    >: ’ه ال ي ــن أغ ــي، فم ــضعة منّ ــة ب فاطم
وجاء في جملة من كتب الحـديث     ،  رواه البخاري  الحديث الذي    ،)١(<أغضبني

نور الدين الهيثمي، والطبراني، : منهم، نّةهل السأعالم ، أوصححه، عند الفريقين
  .)٢(والمزي، والحاكم النيسابوري، وابن عدي الجرجاني، والدارقطني

                                                        
 .٢٤٦: ٤منهاج السنّة  صرح الحراني الناصبي بتكذيب الحديث في )١(
  .٢١٠: ٤صحيح البخاري  )٢(

، تهـذيب الكمـال   ١٠٨: للطبرانـي ، المعجم الكبيـر  ٣٢٨: ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  : وانظر
  .٣:١٦٧ المستدرك على الصحيحين، ٣٥:٢٥٠في أسماء الرجال 

 ورووا: ]الحلّـي  العالّمـة : يعنـي [ قولـه  وأما >:٢٤٨: ٤نهاج السنّة  في م  تيمية ابنقال  : تنبيه
لغـضبك،   يغـضب  اهللا إن! فاطمـة  يا: (، قال  )وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى( النبي أن: جميعاً

، )وسـلّم  ]وآلـه [عليه اهللا صلّى( النبي عن هذا رووا ما .منه كذب فهذا ..)لرضاك ويرضى
 صلّى(النبي عن معروف إسناد وال، المعروفة الحديث تبك من شيء في هذا يعرف وال
  .<حسن صحيح، وال ، ال)وسلّم ]وآله[عليه اهللا

  :يرد عليه
 األئمـة  مـن  غفيـر  جمـع  <لرضـاك  لغضبك، ويرضـى   يغضب اهللا إن فاطمة يا>: ’ قوله روى

 همومـن ، والفـضائل ،  الحديث في كتبهم في، السنّة أهل من،  األعالم والحفّاظ،  المشاهير
  .÷الكبرى الصديقة بترجمة ذكره من

 الـرازي  عمروالـضحاك، وأبـويعلى، وأبوبـشر      بـن  أحمـد  أبـوبكر  عاصـم  أبـي  ابـن : رواته فمن
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ــدوالبي، وأبوالقاســم ــن  ال ــي، واب ــي،   عــدي، والحــاكم الطبران ــسابوري، والخركوش الني
 ساكر، وابـن عـ  ابـن  الموفّق، وأبوالقاسـم  المغازلي، وأبوالمؤيد  األصفهاني، وابن  وأبونعيم

 الحنفي، والهيثمـي، وابـن     الزرندي محمد البغدادي، والشيخ  النجار الجزري، وابن  األثير
  . والحفّاظ األئمة أعالم من السيوطي، وغيرهم الدين العسقالني، وجالل حجر

 المعجم، ١٦٧: الطاهرة الذرية، ١٩: الموصلي يعلى أبي معجم، ٣٦٣: ٥ والمثاني اآلحاد: راجع: راجع
 شــرف، ١٥٣: ٣ الــصحيحين علــى المــستدرك، ٣٥١: ٢  فــي التــأريخالكامــل، ١٠٨: ١ الكبيــر

 مقتـل ،  ٢٧٦ -  ٢٧٥: ×طالـب  أبي علي بن  مناقب،  ٩٣: ١ الصحابة معرفة،  ٣٥٠: ٥ المصطفى
، ١٤٠: ٢ بغـداد  تاريخ ذيل،  ٥٢٢: ٥ الغابة أُسد،  ١٥٦: ٣ دمشق مدينة تاريخ،  ٩٠: ×الحسين

  .٢٦٥: ٣ الكبرى الخصائص، ٢٠٣: ٩ الزوائد مجمع ،١٧٧: السمطين درر نظم
 إلـى  ينتهـى  سـلفهم، حتّـى    عـن  خلفهـم  الطيبـة  العترة الحديث هذا برواية تفرد>: أبونعيم قال

٩٣: ١ الصحابة معرفة. <)وسلّم ]وآله [عليه اهللا صلّى(النبي.  
ثم الـصحيحين  على المستدرك. <يخرجاه ولم، اإلسناد صحيح حديث هذا>: قال الحاكم إن 

  .فاطمة مناقب ذكر ١٥٤: ٣
 كعادته تلخيصه في تضعيفه حاول الذهبي ، ولكن ’النبي إلى معروف إسناد له فالحديث
 الـصحيحين  علـى  المـستدرك . <بـه  يحـتج  أن يحـلّ  ال، الحـديث  منكر حسين بل>: قائالً

  .٣٦٤: ٣ الذهبي تلخيص بهامشه
، ^طالـب  أبـي  علـي بـن    بـن  الحـسين  نعلـي بـ    بـن  زيد بن الحسين: زيد، هو  بن والحسين

 زيـد  أبيـه  مقتـل  بعـد × الـصادق اإلمام   به ه، تكفّل ئبكا لكثرة) الدمعة ذي( : بـ الملقّب
 فـي  المجـدي :  كما فـي   .ورعاً كثيراً، وكان  علماً× الصادق همن يحيى، فأصاب  وأخيه
  ..١٥٩: الطالبيين أنساب

، <أخطأ ربما صدوق>: حجر ابن ، وقالالدارقطني أحاديث، ووثّقه عدة له الحاكم صححوقد 
 فيـه؟  تقـول  مـا : ألبـي  قلـت >: حاتم أبي ابن ، وقال <كالم وثّق، وفيه  وقد>: الهيثمي وقال

 أنّـي  بـه، إالّ   بـأس  ال أرجوأنّه>: عدي ابن ، وقال <وينكر يعرف: وقلبها، يعني  بيده فحرك
 ويكتـب  عفضـ  فيـه  كـان >: المـديني  علـي بـن    ، وقـال  <النكرة حديثه بعض في وجدت

واحـدة،   روايـة  عنـه  وروى ماجـة  ابـن  ، واعتمـده  <المنبـر  علـى  عنه علي حديثه، وحدث 
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ّكيف جترأ ابن تيمية أن يكذب هذا احلديث و*  ّ يف أعـىل درجـات هو ّ

 ّالصحة؟

ّإال النـصب والعـداوة ألهـل ، السبب إلنكاره الواضـحاتهو ما  *

 ؟^البيت

 ونصب العداوة هلا؟÷ م من قدح يف سيدة نساء العاملنيحكهو ما * 

                                                                                                                                   
  

 لفاطمـة  ’النبـي  قـول : روايـات، منهـا    ثـالث  لـه  وروى) الميـزان  (في الذهبي وذكره
  .<لرضاك ويرضى لغضبك يغضب اهللا إن>: ÷الزهراء

 تقريـب ،  ٢٩٣: ٢ تهـذيب ال تهذيب،  ١٧٩: ٣،  ٣: ٢،  ٣٥٩: ١الصحيحين على المستدرك: راجع
: ٢ الضعفاء في الكامل، ٥٣: ٣ والتعديل الجرح، ٢٧٠: ٤ الزوائد مجمع،  ٢١٥: ١ التهذيب

 ميزان،  ٤٧١: ١ ماجة ابن سنن،  ١٣٣: المديني لعلي بن  شيبة أبي بن محمد سؤاالت،  ٣٥١
  .٥٣٥: ١ االعتدال

 آل بروايتـه  انفـرد  مماوغيره،   الحديث هذا روايته: حديثه، وهو  بنكارة حكمهم سبب فعرف
الـسيدة   مـوت  مـن  عـرف ي ِلمـا  أسـالفهم؛  مذهبهم، ويعري  يدحض ، مما ’اهللا رسول
صحيح،  الحديث أن عرفت أنّك ، مع  أبي بكر وعمر   على غضبى وهي ÷ الزهراء فاطمة

  .الحاكم به حكم كما
  .٢٠٣: ٩ الزوائد مجمع. <حسن وإسناده>: الهيثمي فيه وقال
 الخـوارزمي  عند أُخر طرق للحديث مردود، فإن  <به يحتج أن يحلّ ال>: الذهبي قول أن ومع

  .٩٠: ×الحسين مقتل. ^آبائه عن، ×موسى علي بن ، عن×الحسين مقتل في
 .ةتيمي ابن كذب معه الذهبي، وظهر قول بذلك فسقط
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: عن أبي سعيد الخدري، قال  أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك    
والذي نفسي بيـده ال يبغـضنا       >: )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (قال رسول اهللا    

هـذا حـديث صـحيح علـى     : قـال الحـاكم   .< أدخله النـار أهل البيت أحد إالّ 
: أخرجه ابن حبان في صـحيحه وقـال المعلـق          و ،)١(م يخرجاه شرط مسلم ول  

  .إسناده حسن
ذكر إيجـاب الخلـود فـي       >: وقد جعله ابن حبان في صحيحه تحت عنوان       

  .)٢(<)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (النار لمبغض أهل بيت المصطفى

 رسـول  أخرج الحاكم في المستدرك عـن عبـد اهللا بـن عبـاس، أن         و
ي سـألت   لـب إنّـ   يا بني عبد المطّ   >: قال) وسلّم] وآله[ عليه   اهللاصلّى  (اهللا  

، ى وصـام فـصلّ ،  رجالً صفن بـين الـركن والمقـام      أنلو  ف ،..اهللا لكم ثالثاً  
هـذا  : قـال الحـاكم   <.مبغض آلل بيت محمد دخـل النـار  هو ثم لقي اهللا و 

 .)٣(ووافقه الـذهبي  .. حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       
صـلّى  (قال رسـول اهللا     :  بسنده عن أبي سعيد الخدري قال      أخرج أحمد و

  .)٤(<منافقهو من أبغضنا أهل البيت ف>: )وسلّم] وآله[اهللا عليه 

                                                        
 .١٦٢: ٣ مصدر السابقال) ١(
 .٤٣٥: ١٥صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  )٢(

 .١٦١: ٣  على الصحيحينتدركالمس) ٣(
 .٦٦١: ٢فضائل الصحابة ) ٤(
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 بـذلك  جق بها وال يحت  ي ال يل   ما ذكره عن فاطمة أمر     أن>: قال ابن تيمية  
ه ليس فيمـا ذكـره مـا    فإنّ،  يجرحهاهو  ه يمدحها و   رجل جاهل يحسب أنّ    إالّ

 الـذي ال     إال بالحق  كان ذلك صحيحاً  لو   إذ لم يحكم     ؛يوجب الغضب عليه  
ومـن طلـب أن يحكـم لـه بغيـر حكـم اهللا        ،   لمـسلم أن يحكـم بخالفـه       يحلّ

ن ورسوله فغضب وحلف أن ال يكلّم الحاكم وال صـاحب الحـاكم لـم يكـ     
هذا مما يحمد عليه، وال مما يذم به الحاكم، بل هذا إلـى أن يكـون جرحـاً                

  .)١(< أقرب منه إلى أن يكون مدحاً

 
 من ÷بناء على ما ذكرنا من كالم ابن تيمية تكون سيدة نساء العالمين

الصحابيات المجروحات، ويكون إيراد البخاري لحديث وجدها على أبـي          
  ..÷ للقدح فيها- لفهم ابن تيمية طبقاً-بكر 

 ة نفسه يقول في كتابه     علماً أنالصارم المسلول على شاتم ( ابن تيمي
ا من سبهم سباً ال يقـدح فـي عـدالتهم وال         وأم،  ..>:  بشأن الصحابة  )الرسول

عدم الزهـد  أو قلّة العلم أو الجبن أو وصف بعضهم بالبخل :  دينهم، مثل يف
ن وقـبح  ا مـن لعـ  وأمـ  ،..لذي يستحق التأديب والتعزيراهو فهذا ، ذلكنحو  و

                                                        
 .٢٤٣: ٤منهاج السنّة  )١(
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هـم  ا من جـاوز ذلـك إلـى أن زعـم أنّ       وأم ،..مطلقاً، فهذا محلّ الخالف فيهم    
 ال يبلغـون    نفراً قلـيالً   إالّ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (ارتّدوا بعد رسول اهللا     

  .)١(<في كفرههم فسقوا عامتهم، فهذا ال ريب أيضاً أنّأو بضعة عشر نفساً 
إذن؛ فأقل ما يستحقّه ابن تيمية على عبارته أعاله، وكذا ما نقلنـاه عـن               

   طالبـة للـدنيا،   ÷ل من كـون سـيدة نـساء العـالمين     مذهبه في الموقف األو 
   .<التأديب والتعزير>: واستناداً إلى معاييره، هو

 
ًرجح طرفا ّملاذا يلتزم احلراين الصمت وعدم اخلوض يف املسألة والي * ّ

ّ، لكنه ينقض معايريه ^ّعندما يتعلق األمر بخصوم أهل البيت عىل آخر؛

 ؟عند الكالم عن العرتة الطاهرة


 

 وال وكـذلك مـا ذكـره مـن إيـصائها أن تـدفن لـيالً               ،..>: قال ابن تيمية  
 رجـل جاهـل      بـه إالّ    عليها أحد منهم، ال يحكيه عـن فاطمـة ويحـتج           ييصلّ

 لكان بالذنب المغفـور أولـى      صحلو  يطرق على فاطمة ما ال يليق بها، وهذا         
  ..منه بالسعي المشكور

                                                        
 .٥٨٦: الصارم المسلول على شاتم الرسول) ١(
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فإن صالة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه، وال يضر أفـضل الخلـق       
يـصلِّي  ) وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى ( أن يصلّي عليه شر الخلق، وهذا رسول اهللا  

 يعلـم أن هـو  عليه األبرار والفجار بل والمنافقون، وهذا إن لم ينفعه لم يـضره، و   
مته عن الصالة عليه، بـل أمـر النـاس كلَّهـم        في أمته منافقين، ولم ينه أحداً من أُ       

فيهم المؤمن والمنافقبالصالة والسالم عليه، مع أن ..  
ر في معرض الثناء عليها واالحتجاج لها مثل هـذا الـذي ال        فكيف يذك 

 المسلمين ال وصّى موٍص بأنلو  مفرط في الجهل، ويحكيه وال يحتج به إالّ  
  .. عليه لم تنفَّذ وصيته، فإن صالتهم عليه خير له بكلّ حاليصلّوا

  ظلمه ظالم، فأوصى بأن ال يصلّي عليـه ذلـك      لو   إنساناً   ومن المعلوم أن
ظالم، لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها، وال هذا مما أمـر اهللا بـه      ال

فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها، كيف يذكر مثل هذا الـذي ال            .. ورسوله
ــسنّة      ــاب وال ــك الكت ــى ذل ــه، كمــا دلّ عل ــي خالف ــل المــدح ف ــه ب ــدح في م

  .)١(<واإلجماع

 
 ال ÷ية سيدة نـساء العـالمين   ما نقلناه من كالم ابن تيمية حول وص        نأ

 وعدم الصالة عليها فيه داللـة واضـحة      الوصية بالدفن ليالً    ألن ؛يمكن قبوله 
على الحنق والغضب، مما ال يحتاج إلى دليـل، وصـالة المـسلم علـى غيـره           

  .زيادة له في الخير أيضاً وليس للميت فحسب
                                                        

 .٢٤٧: ٤منهاج السنّة ) ١(
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 قـال ابـن    كمـا  <ي عليـه شـر الخلـق      ال يضر أفضل الخلق أن يـصلّ      >نعم  
من أشد ما يحرم أحـد مـن الخلـق مـن            > ولكن من الصحيح أيضاً أن    ،  تيمية

 ..)١(<التوفيق له من الخيرات أن يخص بالمنع من الصالة على أفضل الخلـق            
        بـل   منعـه كـان مـن قِ       ويزداد حرمان هذا الشخص وعدم توفيقه إذا علمنا أن

لـسخطه واحتجاجـه عليـه،     المصلَّى عليه وبوصية منـه؛   <أفضل الخلق >نفس  
  .الموضع الذي حاول ابن تيمية االلتفاف عليههو وهذا المنع 

  

 ّملاذا ينكر ابن تيمية هذه احلقيقة وحياول قلبها وتأويلها وتغيري معناها؟* 

 ؟^ّأال يدل ذلك عىل حقده ونصبه العداء ألهل البيت* 

ّبأي دليل رشعي يثبت احلراين أن وصية سيدة * ّّ ّ بعدم  ÷ نساء العاملنيّ

ّصالة أشخاص معينني عليها تعد   ؟ً»ذنبا«ّ


 

أبو بكر وعمر وليا األمر، واهللا قـد أمـر بطاعـة أولـي      ،..>: قال ابن تيمية  
  ومعـصيته معـصية هللا، فمـن سـخط أمـره       األمـر طاعـة هللا  األمر، وطاعة ولـي 

  ...وحكمه فقد سخط أمر اهللا وحكمه
                                                        

 مـن أفـضل   ÷ ة على كونها سبق في البداية ذكر الروايات الصحيحة عند الفريقين الدالّ        ) ١(
 .الخلق



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧١٤  ١ج/ ّ

 في طاعـة  )وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى ( النصوص الواردة عن النبي     نإ
  ..والة األمور، ولزوم الجماعة، والصبر على ذلك، مشهورة كثيرة

ة والة أمر بطاعـ ) وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى  ( النبي   إن: قال قائل لو  بل  
إنكم ستلقون بعدي أثرة، >: األمور وإن استأثروا، والصبر على جورهم، وقال

أدوا إلـيهم حقهـم، وسـلوا اهللا       >: وقال،  <فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض    
  .. وأمثال ذلك<حقّكم
 أبا بكر وعمر كانا ظالمين مستأثرين بالمال ألنفسهما، لكان   قدر أن لو  ف

أخـذ هـذا القائـل    لـو  ثـم  .. والصبر على جورهمـا الواجب مع ذلك طاعتهما   
 هم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعـة، بـل    وفاطمة ونحوهما بأنّيقدح في علي

جزعوا وفرقوا الجماعة، وهذه معصية عظيمة، لكانت هذه الشناعة أوجه من 
      ـة بأنّ   تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر، فإنهمـا   أبا بكر وعمر ال تقوم حج

  ..فعالً محرماً أصالً، بخالف غيرهماأو باً تركا واج
ة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلهـا أبـو بكـر وال    ه قد تقوم الحج  فإنّ

 وتنزيـه أبـي     فعل محظور إالّ  أو   وفاطمة عن ترك واجب      وما ينزَّه علي   عمر
تعـديهما  أو بكر وعمر أَولى بكثير، وال يمكن أن تقوم شبهة بتركهما واجباً         

  .. والشبهة التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر إالّحداً،
   وفاطمة   فطلب الطالب مدح علي - ـ         إما ا بـسالمتهما مـن الـذنوب، وإم

بإقامـة الـذنب والمنـع مـن      ،..بغفران اهللا لهما، مع القدح في أبي بكر وعمـر        
أجهل وأظلم ممن يريد مثل ذلـك  هو  من أعظم الجهل والظلم، و     -المغفرة  



 ٧١٥....... الزهراء فاطمة ّالصديقة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

ومعاوية في علي..، ١(<إذا أراد مدح معاوية والقدح في علي(.  

  

ًكيف جترا ابن تيمية أن يكتب نصا ال يتجاوز بضعة أسطر، فيه مـن *  ّ ّ ّ
 ّالكذب واجلرأة عىل حرمات اهللا ما ال يتفوه به مسلم يدين بدين اإلسالم؟

: بن تيميةطبقاً لفهم ا ’إن اإلمام أمير المؤمنين والصديقة فاطمة الزهراء
ردا أمر اهللا، وسخطا حكمه، وكرهـا مـا أرضـى اهللا، وفرقـا جماعـة المـسلمين،                  
وخرقا طاعة والة األمور، وجزعا ولم يصبرا، وتركا الواجب، وفعال المحرم، بل 

  ...تعديهما الحد أقوى وأكبرأو المعصية العظيمة، والشبهة بتركهما الواجب 
  فما لكم كيف تحكمون؟

ْاتبعوا ما أس أولئك الذين﴿من هم*  ََ ُ َ َخط اهللاَ وكرهوا رضوانهَّ َ َْ ِ ُ ِ َ َ ً طبقا .)٢(﴾َ

 ّلتفسري ابن تيمية؟ 

 اإلنسان المؤمن قد حبب اهللا إليـه      هم المنافقون بكلّ تأكيد، وإالّ فإن     إنّ
ْوعلمـوا أن فـيكم {: والفسوق والعصيان؛ قال تعالى    اإليمان وكره إليه الكفر    ُُ ِ َّ َ َ ْ

َرسول  ُيطيعكلو اهللاِ ُ ُ ِم يف كثري ُِ َ ِ ِمن األمر لعنتم ولكن اهللاَ حبب إليكم اإليامن وزينه يف ْ َ َّ َ َ َّ َ ِّ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ َ ُْ ِ ِِّ ِ

َقلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون َ َ ُ ْ ُُ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ ّ ُْ َ ْ ْ ْ ُُ َ َ َ ْ َُ ُ َ{)٣(.  
                                                        

 .٢٥٦: ٤منهاج السنّة ) ١(
 .٢٨: محمدسورة ) ٢(
 .٧: الحجراتسورة ) ٣(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧١٦  ١ج/ ّ

ُكرهوا {لسلف هؤالء الذين فسر ا>: )منهاج السنّة(يقول ابن تيمية في  ِ َ

َزل اهللاَُنَما    .)٢(< الذين كانوا سبب نزول هذه اآلية بالمنافقين واليهود)١(}َّ
ّموقف اإلنسان املسلم ممن يرمي اإلمام أمري املؤمنني عيل بـن هو ما  * ّ

 بالنفاق؟ ÷ّأيب طالب وسيدة نساء العاملني الصديقة فاطمة الزهراء

ّدم ما يدعونا الستبعاد اعتقاد ابن تيمية بذلك؟هل يوجد يف النص املتق * ّ 

ّهل يصح عند علامء أهل السنة أن توصـف الـصديقة الزهـراء * ّ ُ÷ 

ّأنـه سـتكون «: ’اهللا َّبأهنا فرقت مجاعة املسلمني وقد ورد عـن رسـول

ّهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمـر هـذه األمـة وهـي مجيـع، فـارضبوه  ِّ
من ترك الطاعة وفارق اجلامعـة «: ويف نص آخر ،)٣(»ًبالسيف كائنا من كان

 ؟)٤(»ّفامت، مات ميتة جاهلية

 
صـلّى اهللا عليـه      (علـى النبـي   ] أبـو بكـر   : أي[وحزنه   ،..>: قال ابن تيمية  

  يدلّ على كمال مواالته ومحبته، ونصحه لـه واحتراسـه عليـه          )وسلّم] وآله[
وذبه عنه ودفـع األذى عنـه، وهـذا مـن أعظـم اإليمـان وإن كـان مـع ذلـك                      

                                                        
 .٩: محمدسورة ) ١(
 .٢٨٨: ٥منهاج السنّة) ٢(
 .٧٧٣: ٤صحيح مسلم ) ٣(
 .٢٢٠: ٦اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ) ٤(



 ٧١٧....... الزهراء فاطمة ّالصديقة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

  ..يحصل له بالحزن نوع ضعف
المـأمور  هو  االتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن     على أن  فهذا يدلّ 

 هذا ذنـب يـذم بـه،     ذلك على أنمجرد الحزن ال فائدة فيه، وال يدلّ به، فإن 
فإن   ول أعظم من حزن اإلنـسان علـى ابنـه،           الحزن على الرس    من المعلوم أن
ة الرسول أوجب من محبة اإلنسان البنهفإنمحب  ...  

 إن ثم         هؤالء الشيعة وغيرهم يحكون عن فاطمة من حزنها علـى النبـي  
هـا بنـت بيـت األحـزان، وال      ما ال يوصف، وأنّ)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه   (

مـا  فائـت ال يعـود، وأبـو بكـر إنّ        ه حزن على أمـر      يجعلون ذلك ذماً لها مع أنّ     
ا حزن يتضمن االحتراس، ولهذا لمهو حزن عليه في حياته خوف أن يقتَل و

  ..ه ال فائدة فيهمات لم يحزن هذا الحزن؛ ألنّ
 أكمل من حزن فاطمة، فـإن كـان مـذموماً    - بال ريب-فحزن أبي بكر   

ذم علـى حزنـه      فأبو بكر أحق بـأن ال يـ        على حزنه ففاطمة أولى بذلك، وإالّ     
من حزن غيره عليه بعد موته) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه  (على النبي...   

    وفاطمة من الجزع والحزن علـى فـوت         وأيضاً فهؤالء ينقلون عن علي 
ما يحـزن علـى فـوت      مال فدك وغيرها من الميراث ما يقتضي أن صاحبه إنّ         

َلكي ال تأسوا عىل م{: الدنيا، وقد قال تعالى َ َْ َ َ َا فاتكم وال ِ َ ْ ُ َ ِتفرحوا بامَ ُ َ ْ َ آتاكم واهللاُ ال َ َ ْ ُ َ

ِحي ٍ كل خمتال فخورُّبُ ُ َ ٍ َ َّ فقد دعا الناس إلى أن ال يأسوا على ما فـاتهم مـن       ،  )١(}ُ
                                                        

 .٢٣: سورة الحديد) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧١٨  ١ج/ ّ

  نهـى عنـه مـن الحـزن علـى          الدنيا، ومعلوم أنالحزن على الدنيا أَولـى بـأن ي 
على نفسه خوفاً أن يقتل  ه حزن على الدنيا، فحزن اإلنسان       وإن قُدر أنّ   الدين

  .)١(<أولى أن يعذر به، من حزنه على مال لم يحصل له

  

كام يقول ابن ، عىل فوات الدنيا ÷ّهل كان جزع الصديقة الزهراء *

 ّتيمية؟

َّكيف يصح قول ابن تيمية؛ وقد ثبت يف الصحيح املتفـق عليـه مـن *  ّ ّ

ّاألخبار أن حزن الصديقة الزهراء كـان ’ عىل رسـول اهللاوبكاءها ÷ ّ

 برحيله؟’ بمرأى منه يف حياته حني أخربها

ّملاذا مل يذمها النبي*  ضـعف «: ّعىل حزهنا هذا، ومل يقل هلـا إنـه’ ّ

’ بـل قـام .. ّ كـام يقـول ابـن تيميـة»وحزن عىل أمر فائت ال فائدة منه

 بتسليتها وبشارهتا؟

 ّخمـتص بـسيدة نـساءهـو ي إىل الـضعف ـهل هـذا احلـزن املفـض *

ٍفيكون جمرد حزن بنت عىل وفاة أبيها؛ ÷العاملني ّ كام يلـوح ابـن تيميـة - ّ ّ
ّالذين يعتقـد ابـن تيميـة ، ّ أم أنه وقع من غريها من خيار الصحابة- بذلك

 ّبحجية أقواهلم وأفعاهلم؟
                                                        

 .٤٥٩: ٨منهاج السنّة ) ١(



 ٧١٩....... الزهراء فاطمة ّالصديقة ّتيمية من ابن موقف/ الفصل الثالث

قال أبو بكر بعد وفاة رسـول  >:  عن أنس قال)سنن ابن ماجة(ورد في  
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهـا كمـا        >: لعمر) موسلّ] وآله[صلّى اهللا عليه     (اهللا

فلما انتهينـا إليهـا   : قال.. يزورها) وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (كان رسول اهللا  
ي ألعلم أن مـا  إنّ: فما عند اهللا خير لرسوله، قالت! ما يبكيك : بكت، فقاال لها  

        ال الـوحي قـد انقطـع مـن الـسماء، قـ      عند اهللا خير لرسوله ولكـن أبكـي أن :
  .)١(<فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان معها

 

 ما يحكى عن فاطمة وغيرهـا مـن الـصحابة           نعلم أن  ،..>: قال ابن تيمية  
وإذا كـان بعـضها   .. من القوادح كثير؛ منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين 

ة،  معصومين، بل هم مع كـونهم أوليـاء اهللا ومـن أهـل الجنّـ     ذنباً فليس القوم  
  .)٢(<لهم ذنوب يغفرها اهللا لهم

  

 ماذا سيفعل اهللا تعاىل يف هذه - ّ عىل مذهب ابن تيمية-هل يا ترى  *

 ؟÷القوادح املنسوبة للسيدة فاطمة

ّستكتب شهادة ابن تيميـة وسـوف «معاذ اهللا من كالم إمام النواصب 
                                                        

 .٥٥: ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٢٤٣ :٤منهاج السنّة ) ٢(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٢٠  ١ج/ ّ

 .)١( »لعزيز اجلباريسأله ا
ّاهتامها بالكذب كام يقول ابن ÷ ّهل املحكي عن الصديقة الزهراء* 

ّتيمية، أم أن الثابت بشهادة اجلميع  نقيض ذلك؟ّ ويف أصح األخبار ّ

د  إلـى سـي  - على حد تعبير ابـن تيميـة    <القوادح الكثيرة > نفس نسبة    نإ
مـا دفـع   هـو   مـسلم، و أمر جليل وفرية عظيمة يرفضها كلّ÷ نساء العالمين 

أخطاء ( إذ قال في كتابةالدكتور محمود السيد صبيح للتعليق على ما حكاه؛ 
ابن تيمية يثلج صدر المنافقين والزنادقة بإثبات ما        (: تحت عنوان  )ابن تيمية 

 أن لبنت النبيهو يتجرأ على قوله، و  أو  لم يستطع منافق واحد أن يفكّر فيه،        
ال أدري مـا هـي القـوادح    >): قـوادح كثيـرة  )  وسـلّم ]وآلـه [صلّى اهللا عليـه     (

الكثيــرة التــي حكيــت عــن الــسيدة فاطمــة الزهــراء رضــي اهللا عنهــا، ســواء 
التي وقعت فيها أو التي كانت متأولة، يعني فاطمة كانت متأولة، أو الكذب، 

  .)٢( بذنب، وأي فاجر ذكر ذلك

  

                                                        
 رسـول اهللا  أخطاء ابن تيمية فـي حـق  : من كلمات الدكتور محمود السيد صبيح في كتابه   ) ١(

 .٦٣: ^أهل بيته
 . المصدر السابق)٢(



 

  

 

: أي[باعتقـادهم   ]  الحلّـي  العالمة: يعني[وإن أراد   >: ن تيمية قال اب 
وخليفـتهم  ،  ه كان ملـك المـسلمين     هم يعتقدون أنّ  إمامة يزيد، أنّ  ] أهل السنّة 

وبنـي  ، ةميـ وصاحب السيف، كمـا كـان أمثالـه مـن خلفـاء بنـي أُ             ،  في زمانه 
 يزيد  فإنالعباس، فهذا أمر معلوم لكلّ أحد، ومن نازع في هذا كان مكابراً،     

، والعـراق ، ومـصر ، بويع بعد موت أبيه معاوية، وصار متولّياً على أهل الـشام  
استـشهد يـوم عاشـوراء       وغير ذلك من بالد المسلمين، والحسين     ،  وخراسان

سنة إحدى وستّين، وهي أول سنة في ملك يزيد، والحسين استشهد قبل أن        
  .)١(<يتولّى على شيء من البالد

هل البغي واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه     باب قتال أ  >: قالو
صـلّى  (ومن تأمل األحاديث الصحيحة الثابتة عـن النبـي       ،..بالقتال في الفتنة  

 واعتبر أيضاً اعتبار أولي األبصار، علم أن   ،   في هذا الباب   )وسلّم] وآله[اهللا عليه   
 الحسين أن يخرج  ولهذا لما أراد  .. الذي جاءت به النصوص النبوية خير األمور      

   ا كاتبوه كتباً كثيرة، أشار عليـه أفاضـل أهـل العلـم والـدين        إلى أهل العراق، لم
كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بـن الحـارث بـن هـشام أن ال             

                                                        
 .٥٢٢: ٤منهاج السنّة ) ١(



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٢٢  ١ج/ ّ

أستودعك اهللا من قتيل، : ه يقتل، حتّى أن بعضهم قاليخرج، وغلب على ظنهم أنّ
وهـم فـي ذلـك      .. ومنعت عـن الخـروج    ،  ألمسكتكلوال الشفاعة   : وقال بعضهم 

ما يأمر  واهللا ورسوله إنّ  .. قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين     
  ..بالصالح ال بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ تارة

فتبين أن األمر على ما قاله أولئك، ولم يكـن فـي الخـروج ال مـصلحة                  
مـن سـبط رسـول اهللا        ولئك الظلمة الطغاة  وال مصلحة دنيا، بل تمكّن أ     ،  دين

حتّى قتلوه مظلوماً شهيداً، وكان فـي خروجـه     ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (
 مـا قـصده مـن تحـصيل     قعد في بلده، فـإن لو وقتله من الفساد ما لم يحصل   

الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجـه وقتلـه، ونقـص      
وكـان قتـل الحـسين ممـا أوجـب      .. لك سبباً لشر عظيمالخير بذلك، وصار ذ 

  ..الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن
        ن أن ما أمر به النبيا يبيمن ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (وهذا كلّه مم

أصـلح األمـور   هـو  وترك قتالهم والخروج علـيهم،   ،  الصبر على جور األئمة   
مخطئاً لم يحصل أو  من خالف ذلك متعمداً نللعباد في المعاش والمعاد، وأ 

  ..بفعله صالح بل فساد
    بقولـه  علـى الحـسن   ) وسـلّم ] وآله[اهللا عليه   صلّى  (ولهذا أثنى النبي: ابنـي   إن 

ـثن علـى    هذا سيد وسيصلح اهللا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين    أحـد ال  ، ولـم ي
١(< من طاعة وال مفارقة للجماعةة وال نزع يدبقتال في فتنة وال بخروج على األئم(.  
                                                        

 .٥٣٠: ٤  المصدر السابق)١(



 ٧٢٣..................الطف واقعة أحداث ّتيمية يف ابن رأي/ الفصل الثالث

 يزيد لم يـأمر بقتـل الحـسين         والذي نقله غير واحد أن    >: وقال الحراني 
وال كان له غرض في ذلك، بل كـان يختـار أن يكرمـه ويعظّمـه كمـا أمـره                  

ولكن كان يختار أن يمتنع من الوالية والخـروج عليـه، فلمـا             ،  بذلك معاوية 
   اق يخذلونه ويسلمونه، طلب أن يرجـع إلـى        أهل العر  قدم الحسين وعلم أن

يـذهب إلـى الثغـر، فمنعـوه مـن ذلـك حتّـى            أو  يرجع إلـى وطنـه،      أو  يزيد،  
 خبر قتله لما بلغ  وأن..يستأسر، فقاتلوه حتّى قُتل مظلوماً شهيداً رضي اهللا عنه

 -لعـن اهللا ابـن مرجانـة        : يزيد وأهله ساءه ذلك وبكوا على قتله، وقال يزيـد         
كان بينه وبـين الحـسين رحـم لمـا قتلـه،          لو   أما واهللا    -اهللا بن زياد  يعني عبيد   

قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحـسين، وإنّـه جهـز      : وقال
  .)١(<أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى المدينة

ــالو ــذا  >: ق ــناد مجهــول أن ه ــد روي بإس ــام :أي[وق  حمــل رأس اإلم
ه لم يثبت ففي قدام يزيد، وهذا مع أنّكان ] والنكت على ثناياه× الحسين

ه كذب؛ فإن الذين حـضروا نكثـه بالقـضيب مـن        ما يدلّ على أنّ    )٢(الحديث
  .)٣(<ما كانوا في العراقالصحابة لم يكونوا بالشام وإنّ

                                                        
 .٥٥٧: ٤  المصدر السابق)١(
أُتي عبيـد  : عن أنس بن مالك >: يشير إلى الحديث الوارد في صحيح البخاري وهذا لفظه        ) ٢(

.. فجعل في طست فجعل ينكث وقال فـي حـسنه شـيئاً   ] × [اهللا بن زياد برأس الحسين   
، وكــان مخــضوباً )وســلّم] وآلــه[صـلّى اهللا عليــه  (كــان أشــبههم برســول اهللا: فقـال أنــس 

  .<بالوسمة
 . ٣٤٧: ٤ صحيح البخاري 

 .٥٥٧: ٤منهاج السنّة ) ٣(
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ــالو ــا ذكــره  >: ق ــا م ــة : أي[وأم ــيالعالّم ــسائه  ] الحل ــن ســبي ن م
ال بغير أقتـاب، فهـذا     والذراري والدوران بهم في البالد وحملهم على الجم       

 هاشمية قـطّ، وال اسـتحلّت   - وهللا الحمد-كذب وباطل، ما سبى المسلمون   
  .)١(<  سبي بني هاشم قطّ)وسلّم] وآله[اهللا عليه صلّى (أمةُ محمد 

 
ــد   نأ ــاء يزي ــة إعف ــن تيمي ــة اب ــام    محاول ــل اإلم ــسؤولية قت ــن م  م

ل خرقــاً لمــا عليــه علمــاء ه لــم يــأمر بــذلك، يمثّــبــدعوى أنّــ× الحــسين
األمـر  هـو   ؛ و أحد أكبر جرائم يزيد   ×  الذين اعتبروا مقتله   ؛المسلمين

  ..ه مسؤول مسؤولية مباشرة عن ذلك اعتقادهم أنّالذي ال تفسير له إالّ
ويمكن أن نفهم ذلك أيضاً مما توارد على نقله كثير من المسلمين مـن    

 أخذ ه وتولّيه أمور المسلمين إالّ    من همة بعد موت أبي     ه لم يكن ليزيد   أنّ
 البيعة من النفر الذين أبوا على معاوية اإلجابة إلى بيعته، وقد كتب يزيد

نفسه إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، الذي كان والي المدينة حـين مـات    
ا بعد، فخذ حسيناً وعبد اهللا بن عمـر وعبـد اهللا بـن الزبيـر بالبيعـة            أم>: معاوية

  .)٢( <داً ليست فيه رخصة حتّى يبايعواأخذاً شدي
بمثابـة اإلذن  <أخذاً شديداً ليـست فيـه رخـصة      .. فخذ حسيناً > عبارة   إن 

                                                        
 .٥٥٨: ٤  المصدر السابق)١(
، الكامـل فـي     ١١:٤٦٧، البداية والنهاية البـن كثيـر        ٣٣٨: ٥  للطبري  والملوك ممتأريخ األُ  )٢(

 .٣٧٧: ٣التأريخ 



 ٧٢٥..................الطف واقعة أحداث ّتيمية يف ابن رأي/ الفصل الثالث

، وهذا ما فهمه مروان بـن الحكـم الـذي أصـر           ×بإراقة دم اإلمام الحسين   
 ×علــى الوليــد بــأن يأخــذ البيعــة مــن حينهــا وال يــسمح لإلمــام الحــسين 

  . ما امتنع عن فعله الوليدهو  ضرب عنقه، وبالمغادرة وإالّ
  السبب الرئيـسي الـذي حمـل يزيـد    هو  هذا  وأغلب الظن أن  علـى 

ه الـسبب ذاتـه الـذي حمـل سـرجون           عزله من إمارة المدينة الحقاً، كما أنّـ       
 علـى ترشـيح شخـصية دمويـة ال تتـورع عـن ارتكـاب أي        مولى يزيـد  

  .× اإلمامموالوقوف أماجريمة كعبيد اهللا بن زياد لتوليته الكوفة 
 في القضية من أمره عبيد اهللا بقتل مسلم وبوسعنا أن نعرف جدية يزيد 

:  كما أورد ذلك ابن عساكر فـي   <محاربة الحسين >: ـ  ، بل أمره إياه ب    )١(بن عقيل ا
مقتول  ×، وإن جزم عبد اهللا بن مطيع وعبد اهللا بن عباس بأنه)٢(<تأريخ دمشق>

لعبيد اهللا بن زياد على الكوفة دليلٌ  ية يزيدبخروجه للعراق ال محالة قبل تول
  .)٣( حصراًعلى أنهما يقصدان أنه يقتل من قبل يزيد

                                                        
، البداية ٣٨٧: ٣ الكامل في التأريخ، ٣٤٨: ٥لطبري ل  اُألمم والملوك تأريخ:راجع ذلك في) ١(

  .٥:٣٢٥مم ، المنتظم في تأريخ الملوك واُأل٤٨١: ١١والنهاية البن كثير 
  . ٢١٣: ١٤تأريخ مدينة دمشق ) ٢(

الذي يخبره فيـه بـصيرورته   ) في رواية أخرى (وقد دلّ كتاب يزيد إلى عبيد اهللا بن زياد   
؛ ولـذا فـرع راوي الخبـر    ×تحريضه بقتله   إلى الكوفة على  ×اإلمام  عبداً بعد قدوم    

 .<فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه >: بالقول
فداك أبي وأمي متّعنا بنفسك وال تِسر إلى العراق، فواهللا لئن قتلـك     >: عقال عبد اهللا بن مطي    ) ٣(

واهللا إني ألظنك ستُقتل غداً بين     >: ، وقال ابن عباس   <عبيداً هؤالء القوم ليتّخذونا خوالً أو    
  . <نسائك وبناتك كما قُتل عثمان
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أو  طلـب الـذهاب إلـى يزيــد    ×ا القـول بـأن اإلمـام الحــسين   أمـ 
 حتّـى حـين كـان    بأن يبايع يزيـد  × به ممانعته يسيروه إلى الثغر، فتكذّ   

  ..معاوية ما زال حياً
صَِحبتُ حسيناً فخرجـتُ معـه   >:  قال؛ن سمعانروى الطبري عن عقبة ب   

ة إلى العراق ولم أفارقه حتّى قُتل، وليس مـن        ة ومن مكّ  من المدينة إلى مكّ   
مخاطبته الناس كلمة بالمدينة وال بمكة وال في الطرق وال بـالعراق وال فـي          

أال واهللا ما أعطاهم ما يتـذاكر النـاس         ،  عسكر إلى يوم مقتله إال وقد سمعتها      
زعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية، وال أن يسيروا إلى ثغر  وما ي 

دعوني فألذهب فـي هـذه األرض العريـضة    : ه قالمن ثغور المسلمين، ولكنّ   
  .)١(<حتّى ننظر ما يصير أمر الناس

إنكار حمل الرأس الشريف إلى يزيد     بشأن  ا  وأم     ونكتـه بالقـضيب 
 )المعجــم الكبيــر( ورد فــي  وســبيه لذراريــه، فقــد×علــى ثنايــا اإلمــام

  :للطبراني ما يلي
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري، حـدثنا يحيـى بـن بكيـر،            >: قال

أبى الحسين بن علي رضي اهللا عنه أن يستأسر فقاتلوه، فقتلـوه      : حدثنا الليث قال  
                                                                                                                                   

  
  .٥٠٦: ٣، البداية النهاية ٢٩٧: ٣سير أعالم النبالء

، راجع رسالة ابن  × مسؤولية قتل اإلمام الحسين تحميل يزيداببتفصيل في الولمزيد 
 . ٤٦٦: ٣الكامل في التأريخ:  فيزيدى يعباس إل

 .٤١٣: ٥  للطبري والملوكممتأريخ اُأل) ١(



 ٧٢٧..................الطف واقعة أحداث ّتيمية يف ابن رأي/ الفصل الثالث

 بـن  ، وانطلق بعلي<الطف>: وقتلوا ابنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه بمكان يقال له   
 وعلـي  - الحسين وفاطمة بنت حسين وسكينة بنت حسين إلى عبيد اهللا بن زياد      

 فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية فأمر بسكينة فجعلها خلـف       - يومئٍذ غالم قد بلغ     
 فـي  )رضي اهللا عنهما(سريره لئال ترى رأس أبيها، وذوقرابتها وعلي بن الحسين    

  :ضي اهللا عن وقالغلّ، فوضع رأسه فضرب على ثنيتي الحسين ر
ــةٍ > ــن رجــال أحب ــاً م ــق هام   نفلِّ
  

  )١(<إلينا وهم كانوا أعـق وأظلمـا        
 )مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد    (وقد نقل الخبر الحافظ الهيثمي فـي          

  .)٢(<رواه الطبراني ورجاله ثقات>: وكتب معلّقاً

: قـال ) ه١٠٨٩( البن العماد الحنبلي الدمشقي      )شذرات الذهب (وفي  
<ـل رأسـه وحـرم بيتـه وزيـن العابـدين معهـم إلـى دمـشق                     ا  ولمقتلـه حم تم

  .)٣(< رضيهأو كالسبايا، قاتل اهللا فاعلَ ذلك وأخزاه ومن أمر به 
سـير أعـالم   (أما الذهبي فقد نقل أكثـر مـن خبـر فـي كتابيـه الـشهيرين        

 حملـوا   وذراريـه ×رأس اإلمام الحسين  على أن  )تأريخ اإلسالم ( و )النبالء
  .)٤(× هِسنَّأو  وأنه أخذ ينكت بمخصرة معه ثناياه إلى يزيد

                                                        
 .١٠٤: ٣المعجم الكبير للطبراني ) ١(
 .٣١٢: ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٢(

 .٢٧٥: ١شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٣(
 .١٨: ٥، تأريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ٣٠٩: ٣سير أعالم النبالء: راجع) ٤(
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اإلمـام ’ ّ يكتف ابن تيمية من القدح يف سـبط رسـول اهللاملاذا مل* 

ّ عام اقرتفه من موبقـات، بـالرغم مـن تـشدقه وتنزيه يزيد× احلسني ّ
ّالدائم بمنزلة الصحابة ومكانتهم الرفيعة وأفضليتهم يف كل ما أقدموا عليه؛ 

مـن أهـل هو ّليس فقط من أجالء الصحابة، بل × ّأن اإلمام احلسنيمع 

 ؟’ّ، وسيد شباب أهل اجلنة، ورحيانة رسول اهللا^البيت 

ّ كان عىل صواب وأن ّلقد وصف ابن اجلوزي من يقول أن يزيد* 

منتـسبني إىل « مجاعـة : بـأهنم؛أخطـأ يف اخلـروج عليـه× اإلمام احلسني

ّالسنة ّسمع كالم ابن تيمية باسم مجيع أهل السنة؟لو  فام عساه يقول ،)١(»ُ ُ ّ 

  

 

   ـة أنيزيـد بـن معاويـة   يعتقـد ابـن تيمي   ـن تـواتر إســالمه  كـان مم ،
 سـياق حديثـه عـن عجـز         ؛ فلهذا قـال فـي     وجهاده للكفار ،  وصيامه،  وصالته
ؤمنين علـي بـن أبـي    اإلمام أميـر المـ   عن إثبات إيمان     - كما يزعم  -الشيعة  

                                                        
 .٧٣: ٢٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ١(



 ٧٢٩..................الطف واقعة أحداث ّتيمية يف ابن رأي/ الفصل الثالث

جـوا بمـا تـواتر      فإن احتَ >:  إذا صاروا من أهل السنّة     إالّ،  وعدالته،  ×طالب
 مـشايخ ال: أي[وجهاده، فقد تـواتر ذلـك عـن هـؤالء           ،  وهجرته،  من إسالمه 

وبنـي العبـاس،   ، ميـة وخلفـاء بنـي أُ   ،  ويزيد،  ، بل تواتر إسالم معاوية    ]الثالثة
  .)١(< روجهادهم للكفا، وصيامهم، وصالتهم

، فلذا  عشراالثنيأحد الخلفاء هو   يزيدأن الحراني الناصبي ويعتقد
وظهور اإلسالم وشـرائعه فـي زمـن        ،  ميةسياق حديثه عن مآثر بني أُ     قال في   
 بما أخبر بـه  وهذا تصديق  ،..>: ومنعة المسلمين وهيبتَهم في ظاللها    ،  دولتهم

ال يزال هذا الدين عزيزاً ما    >:  قال  حيث ؛)وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (النبي
وهـؤالء االثنـا عـشر خليفـة هـم          .. تولّى اثنا عشر خليفـة كلّهـم مـن قـريش          

وسـيلد اثنـي عـشر      : المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته إسماعيل       
، ومن ظن أن هؤالء االثني عشر هم الذين تعتقد الرافـضة إمـامتهم         ،  <عظيماً

  .)٢(<في غاية الجهلهو ف
ه يخرج من النار قـوم      وقد استفاضت السنن النبوية بأنّ    >: قال ابن تيمية  و

         ة مـن إيمـان؛ وعلـى هـذا       بالشفاعة، ويخرج منها من كان في قلبه مثقـال ذر
ه كـان مـن   إلـى ثبـوت أنّـ     : األصل فالذي يجوز لعنة يزيد يحتاج إلى شيئين       

لعنة المعين من هؤالء   أن: واألمر الثاني..الذي تباح لعنتهم، الفساق الظالمين
  ..والمنازع يطعن في المقدمتين، السيما األولى.. جائزة

                                                        
 .٦٢: ٢منهاج السنّة ) ١(
 .٢٤٠: ٨  المصدر السابق)٢(
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َأال لعنَة اهللاِ عىل الظاملني{: فأما قول اهللا تعالى    َِ َّ َُ ْ َ َ{)١(   ة كآيات  فهي آية عام
ُإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأك{: الوعيد، بمنزلة قوله ُْ َْ َ َ َ ََ َ َّْ َِ ً ْ ْ َ ُ َُّ َ َِّ ْلون يف بطوهنم ِ ِ ِ ُ َُ ِ ُ

َنارا و ً ِيصلون سعرياسَ َ َ َ ًْ{)٢(   عن والعذاب،  هذا الذنب سبب اللّ  وهذا يقتضي أن
 إمـا توبـة، وإمـا حـسنات ماحيـة      ..لكن قـد يرتفـع موجبـه لمعـارض راجـح      

تمحوظلمه، ولم يبتل بمصائب تكفّر عنه، وأن اهللا ال يغفر له ذلك مـع قولـه                
ِإن اهللاَ ال يغف{: تعالى ْ َ ِر أن يرشك به ِّ َ ْ ُ ْ ِويغفر ما َ ْ َ ُدون ذلك ملن يشاءَ َ ََ ُِ َ ِ َ َ{)٣(.  

اهللا عليـه  صلّى (عن النبي  ،..وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر  
وأول جـيش  ، <أول جيش يغزوالقسطنطينية مغفور لهـم  >: قال) وسلّم] وآله[

     ن ال مطلـق، وشـمول المغ        غزاهم كان أميرهم يزيد، والجيش عددفـرة   معـي
 واحد واحـد مـن الظـالمين،    آلحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكلّ       

  .)٤(<فإن هذا أخصّ، والجيش معينون

 
قال أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغدادي 

: )الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيـد     (صاحب كتـاب    ) ه٥٩٧(
: أن يقولـوا عامة التي غلبت على جماعة منتسبين إلى الـسنّة،        من االعتقادات ال  >

                                                        
 .١٨: سورة هود) ١(
 .١٠: سورة النساء) ٢(
 .١١٦ ٤٨: سورة النساء) ٣(
 .٥٧١: ٤منهاج السنّة ) ٤(
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إن     أخطـأ فـي    )رضي اهللا تعالى عنـه    ( الحسين    يزيد كان على الصواب، وإن 
وألـزم  ، نظروا في السير لعلمـوا كيـف عقـدت لـه البيعـة           لو  الخروج عليه، و  

عة، فقـد  قدرنا صحة عقد البيلو ثم .. الناس بها، ولقد فعل في ذلك كلّ قبيح  
بدت منه بواٍد كلُّها توجب فسخ العقد؛ وال يميل إلـى ذلـك إال كـلّ جاهـل      

أنّ، المذهب عامي ١(<ه يغيظ بذلك الرافضةيظن(.  
: )شرح العقائد النسفية(في كتابه ) ه٧٩٣(وقال سعد الدين التفتازاني    

< أن واستبشاره بذلك، وإهانتـه أهـل     ]× [ يزيد بقتل الحسين   ى رض الحق ،
مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيلها آحاداً، فنحن ال نتوقّف          ’   النبي بيت

  .)٢(<وأعوانه، وعلى أنصاره، في شأنه، بل في إيمانه، لعنة اهللا عليه

عنـد ترجمتـه ليزيـد فـي كتابـه          ) ه٩١١(وقال جـالل الـدين الـسيوطي        
، بعـث ابـن زيـاد       ]^ [ولمـا قُتـل الحـسين وبنوأبيـه       >: )تأريخ الخلفـاء  (

، مـا مقتـه المـسلمون علـى ذلـك       سهم إلى يزيد، فسر بقتلهم، ثم نـدم لِ        برؤو
  ..[...]وأبغضه الناس، وحق لهم أن يبغضوه 

     أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسـل     وفي سنة ثالث وستين بلغه أن 
ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبيـر، فجـاءوا   ، إليهم جيشاً كثيفاً وأمرهم بقتالهم 

  !عة الحرة على باب طيبة، وما أدراك ما وقعة الحرة؟وكانت وق
                                                        

  ).السر المصون(:عن ابن الجوزي من كتابه تفسيره، نقله اآللوسي في) ١(
 .٧٣: ٢٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

 .١٠٣: شرح العقائد النسفية) ٢(
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واهللا، ما كاد ينجومنهم أحد، قُتـل فيهـا خلـق           : ذكرها الحسن مرة فقال   
وافتضّ فيه ألف عـذراء، فإنـا هللا     ،  ومن غيرهم، ونهب المدينة   ،  من الصحابة 

مـن أخـاف أهـل    >: )وسـلّم ] وآلـه [اهللا عليـه    صـلّى   (قـال   .. وإنا إليه راجعون  
  .)١(<رواه مسلم>ة أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعينالمدين

وال يريـد أحـد    >:  عند شـرحه لحـديث     )الديباج(وقال أيضاً في كتابه     
ذوب الملح فـي  أو أهل المدينة بسوء إال أذابه اهللا في النار ذوب الرصاص،       

ع إشـكال  ، تـدف )فـي النـار   (: وهـي قولـه   : هـذه الزيـادة   : قال القاضي >: <الماء
  ..األحاديث التي لم يذكر فيها، وبين أن هذا حكمه في اآلخرة

] وآلـه [اهللا عليه   صلّى  (من أرادها في حياة النبي      : وقد يكون المراد به   : قال
كمـا يـضمحلّ الرصـاص فـي     ، واضـمحلّ كيـده  ،  كُفي المسلمون أمره  ) وسلّم

، وال يمكّـن لـه سـلطاناً،    يكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فال يمهله اهللا      أو  .. النار
ة، مثـل مـسلم   ميكما انقضى شأن من حاربها أيام بني أُ      ،  بل يذهبه اهللا عن قريب    

ه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله علـى إثـر        بن عقبة، فإنّ  ا
  .)٢(<وغيرهما ممن صنع صنيعهما، ذلك

َأولئـ{: وقال اآللوسي في ذيل تفسيره لقولـه تعـالى         ُ الـذين لعـنهم اهللاُِكُ َ َ ِ َّ 

ْفأصمهم وأعمى أبصارهم َ َ ََّ ْ َ ُ ََ َ َ دل بها أيضاً علـى جـواز لعـن يزيـد          واستُ... >: )٣(}َ
                                                        

 .١٦٦: تأريخ الخلفاء) ١(
)٢ (٤٠٧: ٣اج الديباج على صحيح مسلم بن الحج. 
 .٢٣: سورة محمد) ٣(
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      نقـل البرزنجـي فـي اإلشـاعة، والهيثمـي فـي          عليه من اهللا تعالى ما يـستحق ،
كيف : إن اإلمام أحمد لما سأله ولده عبد اهللا عن لعن يزيد، قال    >: الصواعق

قـد قـرأتُ كتـاب اهللا عـزَّ     : فقال عبد اهللا! نه اهللا تعالى في كتابه    ال يلعن من لع   
ْفهـل عـسيتم {: إن اهللا تعالى يقول   : وجلَّ فلم أجد فيه لعن يزيد، فقال اإلمام        َُ ْ ََ ْ َ

ْ توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم ِإن َ ْ ْ َْ ِ َِّ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ ْ ََ ِ ُأولئك الذين لعنَهم اهللاُ* َّ ُ ََ َّ َِ َِ ُ{)١( 
فساٍد وقطيعٍة أشد ا فعله يزيدوأيانتهى. < مم..  

 على جواز لعن العاصي المعين من جماعـة لعنـوا بالوصـف،        مبنيهو  و
أو ه ال يجوز لعـن المعـين، فاسـقاً كـان       وفي ذلك خالف؛ فالجمهور على أنّ     

أو ميتاً، ولم يعلم موته على الكفر؛ الحتمـال أن يخُـتَم لـه           أو  ذمياً، حياً كان    
  ..خُِتم له باإلسالم، بخالف من علم موته على الكفر كأبي جهل

وذهب شيخ اإلسالم السراج البلقيني إلى جـواز لعـن العاصـي المعـين               
ه أنّـ : اسـتدلّ لـذلك بخبـر مـسلم     لـو   >: وفي الزواجـر   ،..لحديث الصحيحين   

 لعـن اهللا مـن  : مر بحمار وسم في وجهه، فقـال   ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (
  ..<..لكان أظهر، فعل هذا

، وعلــى هــذا القــول ال توقُّــف فــي لعــن يزيــد لكثــرة أوصــافه الخبيثــة
وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه؛ ويكفي ما فعلـه أيـام اسـتيالئه بأهـل         

  ...ومكّة، المدينة
، ورضاه بقتل الحسين علـى  ]^ [والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت     

                                                        
 .٢٣ و٢٢: سورة محمد) ١(
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سالم، واستبشاره بذلك، وإهانته ألهل بيته، مما تـواتر         جده وعليه الصالة وال   
جماعـة  ، وصـرح بلعنـه  ، وقد جزم بكفره، ..وإن كانت تفاصيله آحاداً،  معناه

الحافظ ناصر السنّة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبو يعلى، : منهم؛ من العلماء
  .<)٢(ح بلعنه الجالل السيوطين صرومم ،)١(..وقال العالمة التفتازاني

 السبي لما   أن>: )الوافي بالوفيات (و،  )تأريخ ابن الوردي  (في  جاء  و
ورد من العراق علـى يزيـد، خـرج فلقـي األطفـال والنـساء مـن ذريـة علـي                  
والحـسين رضـي اهللا تعـالى عنهمـا، والـرؤوس علـى أطـراف الرمـاح، وقـد          

  :أشرفوا على ثنية جيرون، فلما رآهم نعب غراب، فأنشأ يقول
  احلمـول وأشـرفت   ملا بدت تلـك     

  
  ال تقل أو  قل  : نعب الغراب، فقلت    

  تلك الرؤوس علـى شـفا جـريون        
  

  فقد اقتضيت من الرسـول ديـوين        
يـوم بـدر كجـده      ) وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (ه قتل بمن قتله     أنّ: يعني  

  ..وغيرهما، ولد عتبة، ووخاله، عتبة
  ..وهذا كفر صريح

تمثُّله بقول عبد اهللا بن الزبعـرى قبـل     ومثله  .. فإذا صح عنه، فقد كفر به     
  .)٣(<األبيات...  ببدر شهدتليت أشياخي>: إسالمه

                                                        
)١ (م كالمهتقد. 
)٢ (م كالمهتقد. 
: ٥ فـي تـأريخ الملـوك واُألمـم    ، المنـتظم ٩٦: ٨لطبري ل  اُألمم والملوكتأريخ: راجعها في ) ٣(

 .٥٥٧: ١١البداية والنهاية البن كثير ، ٣٤٣
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وأفتى الغزالي عفا اهللا عنه بحرمة لعنه، وتعقَّب السفاريني مـن الحنابلـة             
المحفـوظ  : نقل البرزنجي والهيثمي السابق عن أحمد رحمه اهللا تعالى، فقال    

ومـن أصـحابنا مـن    : روع مـا نـصّه    عن اإلمام أحمد خالف ما نقال، ففـي الفـ         
ونصَّ أحمد خالف .. أخرج الحجاج عن اإلسالم، فيتوجه عليه يزيد ونحوه       

  ..ذلك، وعليه األصحاب
وال يجــوز التخــصيص باللعنــة خالفــاً ألبــي الحــسين، وابــن الجــوزي، 

 ظـاهر    :- ابـن تيميـة    يعني، واهللا تعالى أعلم    - وغيرهما، وقال شيخ اإلسالم   
والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي، وأبو حسين : قلت..  الكراهةكالم أحمد

  .. انتهى كالم السفاريني.القاضي، ومن وافقهما
 أعظـم الفريـة   )عليه من اهللا تعالى ما يستحق (بن العربي المالكياوأبو بكر   

 الحسين فزعم أن ] ×[   اهللا عليه   صلّى  (ه   قُتل بسيف جد] ولـه   )وسـلّم ] وآلـه ،
ِكـربت كلمـة ختـرج مـن أفـواههم إن يقولـون إال {افقون على ذلـك    من الجهلة مو   ِ َِ ُ ْ ًُ َ َ ْ ُِ ِْ ُ ُِ َ َ َ َْ

ًكذبا ِ   .)٢(.. :قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه السر المصون .)١(}َ
ويعلم من جميع ما ذكـر اخـتالف النـاس فـي أمـره؛ فمـنهم مـن                  ،  هذا

لكـن ال يجـوز لعنـه،    مسلم عاٍص بما صدر منه مع العترة الطاهرة، هو  : يقول
بـدونها، ومـنهم مـن     أو  كذلك، ويجوز لعنه مع الكراهـة       هو  : ومنه من يقول  

إنه لم يعِص بذلك وال يجوز لعنـه،     : كافر ملعون، ومنهم من يقول    هو  : يقول
                                                        

 .٥: سورة الكهف) ١(
)٢ (م كالمهتقد. 
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  ..وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد
الة  الخبيث لـم يكـن مـصدقاً برسـ         ي أن الذي يغلب على ظنّ   : وأنا أقول 

وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه     (النبي( مجموع ما فعل مـع أهـل حـرم اهللا           ، وأن 
تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصالة والسالم وعترتـه الطيبـين الطـاهرين، فـي               
الحياة وبعد الممات، وما صدر منه من المخازي، ليس بأضعف داللـة علـى      

  أن، وال أظـن عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف فـي قـذر     
ــوبين      ــانوا مغل ــن ك ــسلمين إذ ذاك، ولك ــة الم ــى أجلّ ــاً عل ــان خافي ــره ك أم

  .. الصبر ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالًلم يسعهم إالّ، مقهورين
مـسلم جمـع مـن الكبـائر مـا ال         هـو    الخبيث كان مـسلماً، ف     سلِّم أن لو  و

لـو  و، التعيينوأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على      يحيط به نطاق البيان،     
  .. من الفاسقينلم يتصور أن يكون له مثلٌ

ب، واحتمال توبته أضعف من إيمانه، ويلحق بـه ابـن           ه لم يتُ  والظاهر أنّ 
وجلّ عليهم أجمعـين، وعلـى       فلعنة اهللا عزّ  زياد، وابن سعد، وجماعة،     

أنصارهم، وأعوانهم، وشيعتهم، ومن مال إليهم إلى يـوم الـدين مـا             
  .. عبد اهللا الحسيندمعت عين على أبي

عبــد البــاقي أفنــدي ويعجبنــي قــول شــاعر العــصر ذوالفــضل الجلــي ،
  :مري الموصلي، وقد سئل عن لعن يزيد اللعيناالع

  يزيـد علــى لعـين عــريض جنابــه  
  

  فأغدوبه طول املدى ألعـن اللعنـا        
: ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضلّيل، فليقـل              
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، ومـن آذى عتـرة النبـي       ]× [جلّ من رضي بقتـل الحـسين      و لعن اهللا عزّ  >
ه يكـون   ، فإنّـ  < بغير حق، ومن غـصبهم حقّهـم       )وسلّم] وآله[اهللا عليه   صلّى  (

 أوليـاً فـي نفـس األمـر، وال يخـالف           العناً له؛ لدخوله تحت العموم دخـوالً      
أحد في جواز اللعن بهذه األلفاظ ونحوهـا سـوى ابـن العربـي المـار ذكـره                 

ال يجـوزون لعـن مـن رضـي بقتـل       هم على ظاهر ما نُقل عـنهم   قيه، فإنّ ومواف
الضالل البعيد الذي يكـاد  هو  ؛ وذلك لعمري    )رضي اهللا تعالى عنه   (الحسين  

  .)١(<يزيد على ضالل يزيد

  

ّأال يدل كل ما ذكرناه من أقوال علامء أهل السنة *  ُ كفر يزيد بن بشأن ّ

من خـالل ^ ّب ابن تيمية ألهل البيت  وجواز لعنه، عىل نصمعاوية

 وأعدائهم؟^ مواقفه يف تربئة قتلة أهل البيت 

:  عىل خربّكيف يعتمد ابن تيمية يف حماولته إلثبات املغفرة ليزيد* 

ّأول جيش يغزوالقسطنطنية مغفور هلم« ويرسـله إرسـال املـسلامت، . )٢(»ّ

ّعندما ال يسلم له بذلك كبار رشاح احلديث من أئمة ِّ َّ أهل الـسنة وال سـيام ُ ُّ
                                                        

 .٣:٢٢٧ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في) ١(
  . ٥٤٤: ٤منهاج السنّة ) ٢(

أول جيش مـن أمتـي   >: لم يرد الحديث بهذا اللفظ، ولفظ الحديث في كتب القوم هو : أقول
  .<يغزون مدينة قيصر مغفور لهم

 .٢٩٢٤ما قيل في قتال الروم، الحديث : صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب
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 ّرشاح صحيح البخاري؟

الخالف أن صحيح البخاري  يظهر من كلمات الطبقة األولى من شراح
نهـا  أ :في زمن وقوعها، فقد قيل؛ السيما يدب في جميع تفاصيل هذه القصّة  

  .)٤()٥٢(، وقيل )٣()٥٠:(، وقيل)٢()٤٩: (، وقيل)١()٤٨(وقعت عام 
فقد ذهب ابن األثير في ،  لهذا الجيشيزيدفي إمرة واختُلف أيضاً 

 أميـر الجـيش كـان    ، إلـى أن )٦()المختـصر (، وأبو الفـداء فـي    )٥()الكامل(
 )عمـدة القـارئ   ( في   ى إمرة يزيد  سفيان بن عوف، وقد رد العيني عل      

 لم يكونـوا مـع يزيـد       <سادات الصحابة > مستظهراً أن  ألن  يتـه أهلعـدم   ؛ ل 
  .)٧(<تهيكون هؤالء السادات في خدم

سـنة  :  وقيـل -فـي هـذه الـسنة    >): ٤٩(قال ابن األثير في أحـداث سـنة         
 سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بالد الروم للغزاة، وجعل عليهم سفيان -خمسين

بن عوف، وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم، فتثاقـل واعتـلّ، فأمـسك عنـه أبـوه،                 ا
  : يقولفأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد، فأنشأ يزيد

                                                        
 .٢٣١: ١المختصر في أخبار البشر) ١(
 .٢٣٢: ٥  للطبري والملوكممتأريخ اُأل )٢(
 .٣١٤: ٣الكامل في التأريخ) ٣(
 .١٠٣: ٦شرح صحيح البخاري فتح الباري ب) ٤(
 .٣١٤: ٣الكامل في التأريخ) ٥(
 .٢٣١: ١المختصر في أخبار البشر ) ٦(
 .٢٧٧: ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٧(
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ممــا إن أبــايل مبــا القــت مجــوعه  
  

ـ      ى ومـن مـومِ  بالفرقدونة مـن مح  
  يف غـرف  إذا اتكأت على األمناط       

  
ــدير مــ    ــومِ رب ــدي أم كلث   ان عن

  
  ..وأم كلثوم امرأته، وهي ابنة عبد اهللا بن عامر

فبلغ معاوية شعره، فأقسم عليه ليلحقن بسفيان إلى أرض الـروم ليـصيبه مـا      
فهم إليه أبوه، وكان في هـذا الجـيش          ، فسار ومعه جمع كثير أضا     أصاب الناس 

وعبد العزيز ، وغيرهم، أيوب األنصاري وأبو، وابن الزبير، وابن عمر، ابن عباس
  .)١(<القسطنطينية>بن زرارة الكالبي، فأوغلوا في بالد الروم حتّى بلغوا ا

 يحتمـل أن يكـون لـم يحـضر    >: نقل ابـن حجـر عـن ابـن التـين قولـه         و
إال >: ، وأضـاف  <مردود>: ه وإن رد ابن حجر هذا االحتمال بقول إنّ        <الجيش

: وقولـه . )٢(<أن يريد لم يباشر القتال فيمكن؛ فإنه كان أمير الجيش باالتفـاق       
  .. غريب منه بعد مالحظة ما تقدم أعاله<باالتفاق>

 أيـضاً وكـان صـاحب        في شمول المغفـرة لـه      واختلف شراح الصحيح  
ب بـن أحمـد بـن أبـي      أبو القاسـم المهلّـ     -كما يظهر للمتتبع   -الفكرة  أصل  

الذي ذهب في شرحه لـصحيح البخـاري         )ه٤٣٥(صفرة األسدي األندلسي    
 لمعاويـة وولـده يزيـد     <منقبـة > في الحـديث     على أن  ،   ونقـل ذلـك عنـه 

من هذا الحـديث  : بقال المهلّ>: إذ قال ؛)ه٤٤٩(معاصره ابن بطّال القرطبي    
                                                        

 .٣١٤: ٣مل في التأريخ الكا) ١(
 .٩٥: ٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٢(
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  .)١(<وابنه يزيد غزا مدينة قيصر.. ه أول من غزا الرومفضل لمعاوية؛ ألن
فـي هـذا    : بقـال المهلّـ   >:  قولـه بـشكل آخـر فقـال        ابن حجر لكن نقل   

 ألنه أول ؛ه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد ألنّ؛الحديث منقبة لمعاوية
  .)٢(<من غزا مدينة قيصر

) وابنه(في  ف الواوومن الواضح الفرق بين العبارتين؛ إلمكان قراءة حر
وهـذا يقودنـا إلـى التـساؤل عـن معنـى        في نقل ابـن بطّـال علـى االسـتئناف        

   بالغفران؟<شمول فعلي> أم أنه <مجرد استحقاق>هو هل : الحديث
لخروجـه  > منـه     بالشمول فإنه يستثني يزيد    م جدالً بل حتّى من يسلّ   

ــاصّ ــدليل خ ــو  و<ب ــراح الحــديث   ه ــول ش ــه فح ــا ذهــب إلي   ما  والســي-م
هـو  والمناوي، بل و  ،  والعيني،  وابن المنير ،   كابن التين  -)صحيح البخاري (

  ..ظاهر ابن حجر الذي نقل رأي األولين دون نقد واعتراض
 وتعقّبه ابـن التـين   ،..>: قال ابن حجر بعد أن نقل كالم المهلّب المتقدم        

 يخـرج  ه ال يلزم من دخوله في ذلك العمـوم أن ال       أنّ: وابن المنير بما حاصله   
] وآلــه[اهللا عليــه صــلّى (بــدليل خــاصّ؛ إذ ال يختلــف أهــل العلــم أن قولــه 

ارتـد  لـو  ، مشروط بأن يكونوا من أهـل المغفـرة حتّـى    <مغفور لهم >: )وسلّم
ن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقـاً؛ فـدلّ علـى أن            واحدمم 

                                                        
 .١٠٧: ٥  المصدر السابق)١(
 .١٠٢: ٦  المصدر السابق)٢(
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  .)١(<مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم: المراد
 يزيـد بـن معاويـة        أن واألصـح : وقال صاحب المـرآة    ،..>): ه٨٥٥(ال العيني   ق

سير معاوية جيشاً كثيفاً مـع سـفيان        : غزا القسطنطينية في سنة اثنتين وخمسين، وقيل      
ـيش ابـن             ا بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بـالد الـروم، وكـان فـي ذلـك الج

نـصاري، وتـوفّي أبـو أيـوب فـي مـدة        عباس وابن عمر وابن الزبير وأبـو أيـوب األ         
  ..الحصار

األظهر أن هؤالء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا، ولم     : قلتُ
يكون هؤالء الـسادات فـي   ن أ ه لم يكن أهالًيكونوا مع يزيد بن معاوية؛ ألنّ  

  ..خدمته
ه أول من غزا البحر،  ألنّ؛في هذا الحديث منقبة لمعاوية>: بوقال المهلّ

  ..< ألنه أول من غزا مدينة قيصر؛قبة لولده يزيدومن
  !أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟: قلت

  ..<مغفور لهم>: في حق هذا الجيش] ’[قال : فإن قلت
ال يلزم من دخوله في ذلك العموم أن ال يخرج بدليل خـاصّ؛ إذ   : قلت

    مـن أهـل    مـشروط بـأن يكونـوا      <مغفور لهم >:  قوله ال يختلف أهل العلم أن
ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم؛ لو المغفرة حتّى   
٢(<ر لمن وجد شرط المغفرة فيه منهممغفو:  المرادفدلّ على أن(.  

                                                        
 . المصدر السابق)١(
 .٢٧٧: ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
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ال يلـزم منـه   >: معلّقاً على ما ورد فـي الحـديث    ) ه١٠٣١(وقال المناوي   
روط بكـون  كون يزيد بن معاويـة مغفـوراً لـه لكونـه مـنهم؛ إذ الغفـران مـش         

  ..اإلنسان من أهل المغفرة، ويزيد ليس كذلك؛ لخروجه بدليل خاصّ
أن من ارتد ممن غزاها مغفور لـه، وقـد أطلـق        : ويلزم من الجمود على العموم    

 يزيـد بقتـل     ى رضـ   أن الحـق >:  لعن يزيد به حتّى قال التفتـازاني       جمع محقّقون حلّ  
 واتر معناه، وإن كان تفاصيله آحاداً مما ت]^ [، وإهانته أهل البيت]× [الحسين

  .)١(<فنحن ال نتوقف في شأنه، بل في إيمانه، لعنة اهللا عليه وعلى أنصاره وأعوانه
    اح الحديث يخالفون    وال يخفى أنشر انـي فـي هـذه    أغلب وأهمالحر 

مدينة >: ـ تماماً، حتّى وصل األمر ببعضهم أن أجاز أن يكون المراد بالمسألة 
  بهـا يـوم قـال النبـي       <قيـصر >ردة في الحديث المدينة التي كـان         الوا <قيصر

 التي كانت <حمص>تلك المقالة، وهي مدينة ) وسلّم] وآله[صلّى اهللا عليه (
  .)٢(دار مملكته آنذاك

                                                        
 .٨٤: ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ١(
 .١٠٣: ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٢(



 

  

 

 .وفقهه آراؤه وعصره حياته تيمية ابن - ١

  .الشروق ، القاهرة، داره١٤٠٣ الثانية زهرة، الطبعةأبو  محمد
  .السنّة ألهل ومخالفاته الكبير الوهم ذلك تيمية ابن - ٢

  .الرحمة الشريف، مكتبة أبو هشام
  .ومنهجاً فكراً تيمية ابن - ٣

 المقدسـة، مؤسـسة    ، قـم  ه١٤٣٢ األولى الطبعة،  السبحاني جعفر الشيخ
  .×الصادق اإلمام
  .عرشه على وجالس قاعد وبأنّه وجلّ عزّ هللا الحد إثبات - ٤

 علـى  الـرد  ، وبذيلـه  )ه٦٦٥ (الدشـتي  القاسـم  أبي بن محمود أبو محمد 
 لـه  الجهميـة، قـدم    تلبـيس  كتابـه  في تيمية ابن كالم من الحدّ منكر
   .ه١٤٣٠ األولى الطبعة، بندر مسلط أبو معاذ عليه وعلّق

 الـشيخ  إجابات الجديدة المناهج أسئلة عن المفيدة األجوبة - ٥
  .الفوزان اهللا عبد فوزان بن صالح

، ه١٤٢٤ األولـى  الحـارثي، الطبعـة    فريحان بن جمال وتخريج تعليقو جمع
  .المنهاج الرياض، دار
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  .الصحيحين في إشكالها المتوهم العقيدة أحاديث - ٦
 الثانيــة الــدبيخي، الطبعــة محمــد بــن ســليمان الــدكتور :ودراســة جمــع

  .المنهاج ، الرياض، داره١٤٣١
  .الصحة ظاهرها معلّة أحاديث - ٧

، القاهرة، ه١٤٢١ الثانية الوادعي، الطبعة هادي بن مقبل الرحمن أبو عبد
  .والتوزيع للنشر اآلثار دار

    .الباطل وإزهاق الحق إحقاق - ٨
ــور ــستري الحــسيني اللّــه ن ــسيد شــرح، )ه١٠١٩ (الت ــم، ، المرعــشي ال ق

  .المرعشي السيد مكتبة منشورات
  .القرآن أحكام - ٩

 الـسالم  عبد صحيح، ت )ه٣٧٠ (الجصّاص الرازي علي بن أحمد أبو بكر 
 الكتـب  دار،  بيـروت ،  ه١٤١٥ اُألولـى  الطبعـة ،  شـاهين  علـي  محمد
  .العلمية

  .الدين علوم إحياء -١٠
، ه١٤١٢ اُألولـى  الطبعـة ،  )ه٥٠٥(الغزالـي  محمـد  بـن  محمـد  أبو حامـد  

  .الهادي دار، بيروت
  .بيته وأهل اهللا رسول حق في تيمية ابن أخطـاء -١١

  .ه ١٤٢٣، األولى ةالطبع، صبيح السيد محمود الدكتور
  .البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد -١٢



 ٧٤٥..............................................................صادرامل فهرس

  .الفكر دار، بيروت، ه١٤٢١ طبعة، )ه٩٢٣(القسطالني أحمد أبو العباس
 الـشرك  أهـل  علـى  والـرد  االعتقـاد  صحيح إلى اإلرشاد -١٣

  .واإللحاد
 الثقافـة  ، السعودية، إدارة  ه١٤١١ األولى الفوزان، الطبعة  صالح الدكتور

  .ةاإلسالمي سعود بن محمد ماماإل جامعة في والنشر
  .’بالنبي التوسل بجواز الغبي المبتدع إرغام -١٤
، ه١٤١٢ طبعـة ،  الـسقّاف  علـي  بـن  حـسن  تحقيق،  المغربي الصديق ابن

  .النووي اإلمام دار، عمان
  .السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء -١٥

 المكتـب ،  تبيـرو ،  ه١٤٠٥ الثانيـة  الطبعـة ،  األلبـاني  الـدين  ناصر محمد
  .اإلسالمي

  .الخلفاء خالفة عن الخفاء إزالة -١٦
  .كراجي طبعة، الدهلوي اللّه ولي شاه
  .اآليات نزول أسباب -١٧

، ه١٣٨٨ طبعة،  )ه٤٦٨ (النيسابوري الواحدي أحمد علي بن  أبو الحسن 
  .وشركاه الحلبي مؤسسة، القاهرة

 تأويلـه  في األرنؤوط شعيب الشيخ على وتعقيب استدراك -١٨
  .الصفات ثأحادي بعض

 العزيز عبد الشيخ عليه وعلّق الشايع، قرأه عمد بن الرحمن عبد بن خالد
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  .بلنسيه ، الرياض، داره١٤١٩ األولى الطبعة، باز بن اهللا عبد بن
  .االستذكار -١٩

، )ه٤٦٣ (القرطبـي  البـر  عبـد  بـن  محمد بن اللّه عبد بن يوسف أبو عمر 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، اُألولى الطبعة، عطا محمد سالم تحقيق

  .األصحاب معرفة في االستيعاب -٢٠
، )ه٤٦٣ (القرطبـي  البـر  عبـد  بـن  محمد بن اللّه عبد بن يوسف أبو عمر 

ــق ــشيخ تحقي ــي ال ــوض محمــد عل ــشيخ، مع ــد عــادل ال ــد أحم  عب
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٥ اُألولى الطبعة، الموجود

  .الصحابة معرفة في الغابة أُسد -٢١
 األثيـر  بـابن  المعـروف ،  الـشيباني  محمـد  بـن  محمد علي بن  حسنأبو ال 
  .إسماعيليان منشورات، طهران، )ه٦٣٠(

 بيتـه  أهـل  وفـضائل  المـصطفى  سيرة في الراغبين إسعاف -٢٢
  .الطاهرين

  .الشرق مطبعة، مصر، الصبان علي بن محمد
  .والجماعة السنّة أهل معتقد في وصفاته اهللا أسماء -٢٣

 عليـه  وعلّـق  ، حقّقـه  )ه٤٥٨ (البيهقـي  علي بن حسينال بن أحمد أبو بكر 
  .اإلسالمية التوعية أبو زيد، مكتبة الدين محب محمد

  .الطالق أحكام على اإلشفاق -٢٤
  .زيدون بنا طبعة، الكوثري زاهد محمد
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  .الصحابة تمييز في اإلصابة -٢٥
 تحقيـق ،  )ه٨٥٢ (الشافعي العسقالني حجر علي بن  بن أحمد أبو الفضل 
 الكتـب  دار،  بيـروت ،  ه١٤١٥ اُألولـى  الطبعـة ،  أحمـد  ادلعـ  الشيخ

  .العلمية
  .اإليمان أصول -٢٦

 الجـوابرة، الطبعـة    فيصل باسم ، تحقيق )ه١٢٠٦ (الوهاب عبد بن محمد
 واألوقــاف اإلســالمية الــشؤون ، الــسعودية، وزارةه١٤٢٠ الخامـسة 
  . واإلرشاد والدعوة

  .األعالم -٢٧
  .للماليين بيروت، ه١٩٩٩ عشرة الرابعة الطبعة، الزركلي الدين خير
  .الزمان بناءأ وأنباء األعيان -٢٨

، )ه٦٨١ (خلّكان بن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد أبو العباس  
 اُألولــى الطبعـة ، طويـل  قاسـم  مــريم، طويـل  علـي  يوسـف  تحقيـق 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٩

  .الشيطان مصائد من اللّهفان إغاثة -٢٩
 الجوزيـة  القيم بابن المعروف،  الدمشقي بكر أبي بن محمد اللّه أبو عبد 

، بيروت،  ه١٣٩٥ الثانية الطبعة،  الفقي حامد محمد تحقيق،  )ه٧٥١(
  .المعرفة دار

  .األغاني -٣٠
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، بيـروت ،  الثانيـة  الطبعة،  )ه٣٥٦ (األصفهاني الحسين علي بن  أبو الفرج 
  .العربي التراث إحياء دار

  ).لفاءالخ تأريخ (والسياسة اإلمامة -٣١
 علـي  تحقيـق ،  )ه٢٧٦ (الـدينوري  ةقتيب ابن مسلم بن اللّه عبد أبو محمد 

  .الحلبي منشورات، قم، ه١٤١٣ اُألولى الطبعة، الشيري
 والرابع عشر الثالث القرنين في والعلمية العقدية االنحرافات -٣٢

  .األمة حياه في وآثارهما عشر
 قطـب، الطبعـة    مـد مح الشيخ: الزهراني، إشراف  عبد بن بخيت علي بن 
  .طيبة المكرمة، دار ، مكّةه١٤١٨ ولىاأل

  ).البالذري تأريخ (األشراف أنساب -٣٣
ــد ــن أحم ــى ب ــن يحي ــابر ب ــبالذري ج ــق)ه٢٧٩ (ال ــد ، تحقي ــاقر محم  ب

  .األعلمي مؤسسة، بيروت، ه١٣٩٤ اُألولى الطبعة، المحمودي
  ).البيضاوي تفسير (التأويل وأسرار التنزيل أنوار -٣٤

، )ه٧٩١ (البيـضاوي  الـشيرازي  محمـد  بـن  عمـر  بـن  اللّـه  عبد أبو سعيد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٢٠ اُألولى الطبعة

  .تيمية ابن اإلسالم شيخ حياة من مجموعة أوراق -٣٥
  .تيمية ابن ، الكويت، مكتبةه١٤٠٩ األولى الشيباني، الطبعة إبراهيم بن محمد

  .الفوائد بدائع -٣٦
ــابن المعــروف، الدمــشقي بكــر بــيأ بــن محمــد اللّــه أبــو عبــد  القــيم ب
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، العدوي الحميد عبد عادل، عطا العزيز عبد هشام، )ه٧٥١(الجوزية
 مكّـة ،  ه١٤١٦ اُألولـى  الطبعـة ،  )جـامع التـراث    (الـج  أحمد أشرف

  .الباز مصطفى نزار مكتبة، المكرمة
  .والنهاية البداية -٣٧

، الـشيري  يعلـ  ، تحقيـق  )ه٧٧٤ (الدمـشقي  كثير بن إسماعيل أبو الفداء 
  .العربي التراث إحياء دار، بيروت، ه١٤٠٨ اُألولى الطبعة

  .السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر -٣٨
، ه١٣٤٨األولـى،   ، الطبعـة )ه١٢٥٠ (الشوكاني محمد علي بن  بن محمد

  .السعادة القاهرة، مطبعة
  .المخالفين عقائد من األشعريين براءة -٣٩
  .العلم ، دمشق، مطبعةه١٣٨٧ ولىاأل مرزوق، الطبعة بن حامدأبو 
  .الكالمية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان -٤٠

: ، تحقيق )ه٧٢٨ (الحراني تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد
المنورة،  المدينة،  ه١٤٢٦ األولى حقّي، الطبعة  معاذ أحمد الدكتور

  .فهد الملك مجمع
  .القاموس جواهر من العروس تاج -٤١

الحياة مكتبة، بيروت، )ه١٢٠٥ (الزبيدي مرتضى دمحم.  
  .الوردي ابن تأريخ -٤٢

 دار،  بيـروت ،  ه١٤١٧ اُألولـى  الطبعـة ،  )ه٧٤٩ (الـوردي  مظفّـر  بـن  عمر
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  .العلمية الكتب
  .خلدون ابن تأريخ -٤٣

، الرابعـة  الطبعـة ،  )ه٨٠٨ (الحـضري  خلـدون  بن محمد بن الرحمن عبد
  .العربي التراث إحياء دار، بيروت

  .واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تأريخ -٤٤
 عبد عمر ، تحقيق)ه٧٤٨(الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد اللّه أبو عبد

  .العربي الكتاب دار، بيروت، ه١٤١٨ الثانية الطبعة، تدمري السالم
  ).الطبري تأريخ (والملوك اُألمم تأريخ -٤٥

، اءالعلمـ  مـن  نخبـة  تحقيـق ،  )ه٣١٠ (الطبـري  جرير بن محمد أبو جعفر 
  .األعلمي مؤسسة، بيروت

  .الخلفاء تأريخ -٤٦
 الدين محيي محمد تحقيق،  )ه٩١١ (السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد

  .المدني مطبعة، القاهرة، ه١٣٨٣ الثالثة الطبعة، الحميد عبد
  .الصغير التأريخ -٤٧

 محمـود  تحقيـق ،  )ه٢٥٦ (البخـاري  إسـماعيل  بـن  محمـد  اللّـه  أبو عبـد  
  .المعرفة دار، بيروت، ه١٤٠٦ اُألولى الطبعة، زايد إبراهيم

  .الكبير التأريخ -٤٨
 المكتبـة ،  بكـر  ديـار ،  )ه٢٥٦ (البخـاري  إسماعيل بن محمد اللّه أبو عبد 

  .اإلسالمية
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  .المنورة المدينة تأريخ -٤٩
  .الفكر دار، قم، شلتوت محمد فهيم تحقيق، )ه٢٦٢ (النميري شبه بن عمر
  .اليعقوبي تأريخ -٥٠

  .صادر دار، بيروت، )ه٢٨٤ (عفرج بن يعقوب أبي بن أحمد
  .السالم أومدينة بغداد تأريخ -٥١

 عبد مصطفى تحقيق،  )ه٤٦٣ (البغدادي الخطيب علي بن أحمد أبو بكر 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٧ اُألولى الطبعة، عطا القادر

  .دمشق مدينة تأريخ -٥٢
 علـي  تحقيـق ،  )ه٥٧١(عساكر بابن المعروف الحسن علي بن  أبو القاسم 

  .الفكر دار، بيروت، ه١٤١٥ طبعة، الشيري
  .الطاهرة العترة فضائل في الظاهرة اآليات تأويل -٥٣

 اإلمــام مدرســة تحقيــق، )ه٩٦٥ (النجفــي االســترآبادي الحــسيني علــي
  .المهدي اإلمام مدرسة، قم، ه١٤٠٧ اُألولى الطبعة، المهدي

  .الحديث مختلف تأويل -٥٤
 إسـماعيل  الـشيخ  تحقيـق ،  )ه٢٧٦ (قتيبة بن مسلم بن اللّه عبد أبو محمد 

  .العلمية الكتب دار، بيروت، االسعردي
  .البيان لبديعة التبيان -٥٥

 القيـسي  مجاهـد  بـن  أحمـد  ابـن  محمـد  بـن  بكـر  أبي اهللا عبد بن محمد
، )ه٨٤٢ (الدين ناصر بابن الدين، الشهير  الشافعي، شمس  الدمشقي
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قطـر،  ،  ه١٤٢٩ اُألولى عكاشة، الطبعة  بن حسين اهللا عبدأبو  :تحقيق
  .اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

  .اإلسالمي الفكر في التجسيم -٥٦
 محمــد الــدكتور: دكتـوراه، إشــراف  التركــاوي، شــهادة الــسقا صـهيب 

  .اهللا عبد رمضان
  .الترمذي شرح في األحوذي تحفة -٥٧

 اُألولى الطبعة، )ه١٣٥٣ (المباركفوري الرحمن عبد بن محمد أبو العالء
  .العلمية الكتب ارد، بيروت، ه١٤١٠

  .والصفات األسماء بمعرفة العبودية تحقيق -٥٨
 بنت زينب الدكتور: الكردي، إشراف كامل بن اللطيف عبد بنت فوزية

  .طيبة ، السعودية، داره١٤٢٠ األولى البالدي، الطبعة الحربي محمد
  .الحفّاظ تذكرة -٥٩

 الحـرم  مكتبـة ،  )ه٧٤٨ (الـذهبي  عثمان بن أحمد بن محمد اللّه أبو عبد 
  .المكّي

  .التسعينية -٦٠
 ، دراسـة  )ه٧٢٨ (الحرانـي  تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد

ــدكتور :وتحقيــق ــن محمــد ال ــراهيم ب ــى العجــالن، الطبعــة إب  األول
  .والتوزيع للنشر المعارف ، الرياض، مكتبةه١٤٢٠

  .االعتقاد دنس من الفؤاد تطهير -٦١
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، اســالمبول، ه١٣٩٦ طبعــة، )ه١٣٥٠ (الحنفــي المطيعــي بخيــت محمــد
  .اشيق مكتبة

  .الواسطية العقيدة على الزكية التعليقات -٦٢
حـسين، الـسعودية،     علي به الجبرين، اعتنى  الرحمن عبد اهللا عبد الشيخ

  .الوطن دار
  .المحيط البحر تفسير -٦٣

 عبـد  أحمد عادل تحقيق،  )ه٧٤٥ (األندلسي يوسف بن محمد أبو حيان 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٢٢ لىاُألو الطبعة، الموجود

  .القرآن تفسير في الحسان بالجواهر المسمى الثعالبي تفسير -٦٤
أبو  الفتّاح عبد تحقيق،  )ه٨٧٥ (المالكي الثعالبي محمد بن الرحمن عبد

 اُألولى الطبعة، الموجود عبد أحمد عادل، معوض محمد علي، سنة
  .العربي التراث إحياء دار، بيروت، ه١٤١٨

  .العظيم القرآن تفسير -٦٥
، ه١٤١٢ طبعـة ،  )ه٧٧٤ (الدمـشقي  القرشي كثير بن إسماعيل أبو الفداء 

  .المعرفة دار، بيروت
  ).الرازي الفخر تفسير (الكبير التفسير -٦٦

، ه١٤١٧ الثانيــة الطبعــة، )ه٦٠٦ (الــرازي الحــسين بــن عمــر بــن محمــد
  .العربي التراث إحياء دار، بيروت

  .الماد النهر تفسير -٦٧



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٥٤  ١ج/ ّ

 الـدين  أثيـر  حيـان  بـن  يوسـف  علـي بـن    بن يوسف بن محمد  حيان أبو
 األولـى  جميـل، الطبعـة    محمـد  صـدقي : ، تحقيق )ه٧٤٥ (األندلسي

  . الفكر ، بيروت، داره١٤٠٧
  .التهذيب تقريب -٦٨

 تحقيـق ،  )ه٨٥٢ (الـشافعي  العـسقالني  حجـر  علي بـن   بن أحمد أبو الفضل 
 الكتـب  دار، بيـروت  ،ه١٤١٥ الثانيـة  الطبعـة ،  عطـا  القادر عبد مصطفى

  .العلمية
  .والمسانيد المعاني من المؤطّأ في لما التمهيد -٦٩

، )ه٤٦٣ (القرطبـي  البـر  عبـد  بـن  محمد بن اللّه عبد بن يوسف أبو عمر 
 عمــوم وزارة، ه١٣٨٧ طبعــة، العلــوي أحمــد بــن مــصطفى تحقيــق

  .اإلسالمية والشؤون األوقاف
 التوحيـد  فـي  التثليـث  التوحيـد، إبطـال    عدد بمن التنديد -٧٠

  .اإلسالمية والعقيدة
 عمـان، دار  ،  ه١٤١٣ ولـى األ الـشافعي، الطبعـة    الـسقّاف  علـي  بـن  حسن

  .النووي اإلمام
  ).مالك موطّأ على شرح (الحوالك تنوير -٧١

 عبـد  بـن  محمـد  تـصحيح ،  )ه٩١١ (الـسيوطي  بكر أبي بن الرحمن عبد
  .علميةال الكتب دار، بيروت، ه١٤١٨ اُألولى الطبعة، الخالدي العزيز

  .التهذيب تهذيب -٧٢
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 الطبعـة ،  )ه٨٥٢ (الشافعي العسقالني حجر علي بن  بن أحمد أبو الفضل 
  .الفكر دار، ه١٤٠٤ اُألولى

  .الرجال أسماء في الكمال تهذيب -٧٣
 الطبعـة ،  معروف عواد بشّار تحقيق،  )ه٧٤٢ (المزّي يوسف أبو الحجاج 
  .الرسالة مؤسسة، ه١٤٠٦ الرابعة

  .تيمية بنا الشيخ عند التوحيد -٧٤
 ولـى األ العـاملي، الطبعـة    خليل: الحيدري، بقلم  كمال السيد محاضرات
  .مشعر المقدسة، دار ، قمه١٤٣٣

  .’بالنبي التوسل -٧٥
  .الشفقة دار، اسالمبول، ه١٣٩٦ طبعة، )التباني (مرزوق بن أبو حامد

  .الثقات -٧٦
 اُألولــى الطبعــة، )ه٣٥٤ (البــستي التميمــي حبــان بــن محمــد أبــو حــاتم
  .اإلسالمية الكتب مؤسسة، ه١٣٩٣

  ).الطبري تفسير (البيان جامع -٧٧
 دار،  بيـروت ،  ه١٤١٥ طبعـة ،  )ه٣١٠ (الطبري جرير بن محمد أبو جعفر 

  .الفكر
  ).الترمذي سنن (الكبير الجامع -٧٨

 عبـد  الوهـاب  عبد تحقيق،  )ه٢٧٩ (الترمذي عيسى بن محمد أبو عيسى 
  .الفكر دار، بيروت، ه١٤٠٣ الثانية الطبعة، اللّطيف
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  .المسانيد جامع -٧٩
 الكتـب  دار،  بيـروت ،  )ه٦٦٥ (الخوارزمي محمود بن محمد أبو المؤيد 
  .العلمية

  ).القرطبي تفسير (القرآن ألحكام الجامع -٨٠
، ه١٤٠٥ طبعة،  )ه٦٧١ (القرطبي األنصاري أحمد بن محمد اللّه أبو عبد 

  .العربي التأريخ مؤسسة، بيروت
  .والتعديل الجرح -٨١

 األولـى  الطبعـة ،  )ه٣٢٧ (الـرازي  حـاتم  أبـي  بن الرحمن دعب أبو محمد 
  .العربي التراث إحياء دار، بيروت، ه١٣٧١

 .العرب أنساب جمهرة -٨٢

، طبعـة  )ه٤٥٦(أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم األندلـسي               
  .، بيروت، دار الكتب العلميةه١٤٢١

  .الحموية الفتوى على المصرية االعتراضات جواب -٨٣
 )ه٧٢٨ (الحنبلـي  الدمـشقي  تيميـة  ابـن  الحلـيم  عبد بن أحمد أبو عباس 

 أبو زيد، الطبعة  اهللا عبد بن بكر شمس، إشراف  عزيز محمد تحقيق
  .الفوائد عالم المكرمة، دار مكة، ه١٤٢٩ اُألولى

  .المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب -٨٤
 حقيـق ، ت )ه٧٢٨ (الحراني تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد

 بـن  العزيـز  عبد ناصر، والدكتور  بن حسن علي بن  الدكتور:وتعليق
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 الحمـدان، الطبعـة    محمـد  بـن  حمـدان  العسكر، والـدكتور   إبراهيم
  .العاصمة ، السعودية، داره١٤١٩ األولى

  .المكرم النبوي القبر زيارة في المنظم الجوهر -٨٥
 همزيــن محمــد الــدكتور: تحقيــق، )ه٩٧٤ (المكــي الهيتمــي حجــر ابــن

  .مدبولي مكتبة، مصر، ، ه١٤١٤ األولى محمد، الطبعة
  .التعطيل وأصحاب ةالجهمي على والرد العباد أفعال خلق -٨٦

 سـليمان  بـن  فهـد  وتحقيق ، دراسة )ه٢٥٦ (البخاري إسماعيل بن محمد
  .الخضراء أطلس ، الرياض، داره١٤٢٥ األولى الفهيد، الطبعة

٨٧- المأثور التفسير في المنثور الدر.  
 دار،  ه١٣٦٥ اُألولـى  الطبعة،  )ه٩١١ (السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد

  .المعرفة
  .والنقل العقل تعارض درء -٨٨

 تحقيـق ،  )ه٧٢٨ (الحنبلـي  الدمـشقي  تيميـة  ابـن  الحلـيم  عبـد  بـن  أحمد
  .األدبية الكنوز دار، الرياض، ه١٣٩١ طبعة، سالم رشاد محمد

  .تيمية ابن على الرد في المضية الدرة -٨٩
 ، طبعـة  )ه٧٥٦ (الـسبكي  الكـافي  عبـد  علـي بـن    الـدين  تقي حسنأبو ال 

  .  ه١٣٤٧، بدمشق الترقي مطبعة طبعة عن مصورة
 ومسائل رسائل مجموعة (النجدية األجوبة في السنية الدرر -٩٠

 بـن  محمـد  الشيخ عصر من المعاصرين نجد، األعالم  علماء
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  ).هذا عصرنا إلى الوهاب عبد
 النجـدي  القحطـاني  العاصـمي  قاسـم  نبـ  محمـد  بن الرحمن عبد :جمع

القاسـم،   ، بيـروت، دار   ه١٤٢٥ الـسادسة  ، الطبعـة  )ه١٤١٧ (الحنبلي
  .اإلسالمي والمكتب

  .الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر -٩١
 العـسقالني  حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  علـي بـن    بن أحمد الفضلأبو  

، ه١٣٩٢ الثانيـة  ضـان، الطبعـة    المعيـد  عبد محمد: ، تحقيق )ه٨٥٢(
  .العثمانية المعارف دائرة آباد، مجلس حيدر

  .تيمية ابن اإلسالم لشيخ المناوئين دعاوى -٩٢
 الغـصن، الطبعـة    العزيـز  عبد بن صالح بن اهللا عبد الدكتور :ونقد عرض

  .الجوزي ابن الرياض، دار، ه١٤٢٤ األولى
 علـى  آدم اهللا خلـق  حـديث  عن واإليمان السنّة أهل دفاع -٩٣

  ).الدويش اهللا عبد الشيخ مؤلّفات موعةمج (الرحمن صورة
 طبعهـا  علـى  ، أشـرف  )ه١٤٠٨ (الـدويش  أحمـد  بـن  محمـد  بن اهللا عبد

، ه١٤١١ األولـى  المقيشع، الطبعـة   أحمد بن العزيز عبد وتصحيحها
  .العليان دار، المنورة المدينة

  .والرسالة الرسول عن الشبه دفع -٩٤
 الطبعـة ،  )ه٨٢٩ (يالدمـشق  الحـصني  المؤمن عبد بن محمد بن أبو بكر 

  .العربي الكتاب إحياء دار، القاهرة، ه١٤١٨ الثانية
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  .التنزيه بأكف التشبيه شبه دفع -٩٥
 حـسن  ، تحقيـق  )ه٥٩٧ (الحنبلـي  الجـوزي  بـن  الـرحمن  عبـد  أبو الفرج 

  .النووي اإلمام ، األردن، داره١٤١٣ األولى السقّاف، الطبعة
  .التنزيه بأكف التشبيه شبه دفع -٩٦

 حسن تحقيق،  )ه٥٩٧ (القرشي الجوزي علي بن الرحمن عبد أبو الفرج 
  .النووي اإلمام دار، عمان، ه١٤١٣ الثالثة الطبعة، السقّاف

  .أحمد اإلمام إلى ذلك ونسب دوتمر هشب من شبه دفع -٩٧
 دار، بيـروت ، ه١٤٢٥ األولـى  الطبعة، )ه٨٢٩ (الشافعي الحصني أبو بكر 

  . المصطفى دار، والعلمية الكتب
  .لحنابلةا طبقات ذيل -٩٨

الحـسن، الـسالمي،     بـن  رجـب  بـن  أحمـد  بـن  الـرحمن  عبد الدين زين
 عبـد  مـصطفى : ، تحقيـق  )ه٧٩٥ (الدمـشقي، الحنبلـي    البغدادي، ثم 

  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٩ اُألولى الطبعة، عطا القادر
  ).األمصار غرائب في النظّار تحفة (بطّوطة ابن رحلة -٩٩

، )ه٧٧٩ (بطّوطـة  بـابن  المعـروف ،  اللّـواتي  راهيمإبـ  بـن  محمد اللّه أبو عبد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٢٣ الثالثة الطبعة، حرب طالل تحقيق

١٠٠ - المريـسي  بـشر  علـى  سعيد بن عثمان الدارمي اإلمام رد 
  .العنيد

، بيروت،  ه١٣٥٨ األولى الفقي، الطبعة  حامد محمد: عليه وعلّق صححه
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  .العلمية الكتب دار
 شـيخ  تيميـة  ابـن  سـمى  من أن زعم من على لوافرا الرد - ١٠١

  .كافر اإلسالم
 الدمشقي القيسي مجاهد بن أحمد ابن محمد بن بكر أبي اهللا عبد بن محمد

 زهيـر : ، تحقيق )ه٨٤٢(الدين ناصر بابن الدين، الشهير  الشافعي، شمس 
  .اإلسالمي بيروت، المكتب، ه١٣٩٣ األولى الشاويش، الطبعة

١٠٢ - على الرد السلف عقائد سلسلة (ةالجهمي.(  
البـدر،   هللا ا عبـد  بن الدين بدر له ، قدم )ه٢٨٠ (الدارمي سعيد بن عثمان

  .ةالسلفي األثير، والدار ابن ، الكويت، داره١٤٠٥ األولى الطبعة
  .بالمقبور واالستنجاد القبور رسالة - ١٠٣

 الطبعـة ،  )ه٧٢٨ (الحنبلـي  الدمـشقي  تيميـة  ابـن  الحلـيم  عبـد  بـن  أحمد
  .والترجمة للطبع العامة اإلدارة، الرياض، ه١٤١٠ لىاُألو

  .الرافضة على الرد في رسالة - ١٠٤
 عبـد  أبـو بكـر   عليهـا  وعلّـق  ، حقّقهـا  )ه١٢٠٦ (الوهـاب  عبـد  بـن  محمد

، صـنعاء،   ه١٤٢٧ األولـى  النهمـي، الطبعـة    علي بن صالح بن الرزّاق
  .اآلثار دار

  .مصر قضاة عن اإلصر رفع - ١٠٥
 العـسقالني  حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد   بـن  علـي  بن أحمد أبو الفضل 

، ه١٤١٨ األولى عمر، الطبعة  محمد علي الدكتور: ، تحقيق )ه٨٥٢(
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  . الخانجي القاهرة، مكتبة
  .المثاني والسبع الكريم القرآن تفسير في المعاني روح - ١٠٦

 عبـد  علـي  تـصحيح ،  )ه١٢٧٠ (البغـدادي  اآللوسـي  محمـود  أبو الفضل 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٥ اُألولى الطبعة، عطية الباري

  .بدمشق الزيارات - ١٠٧
العـدوي، الـصالحي،     عيـسى  بـن  موسى بن محمد بن محمد بن محمود

 األولـى  المنجـد، الطبعـة    الـدين  صـالح : ، تحقيق )ه١٠٣٢ (الشافعي
  .العربي العلمي ، دمشق، المجمعه١٣٧١

  .األحكام أدلّة من المرام بلوغ شرح السالم سبل - ١٠٨
ــن محمــد ــز عبــد محمــد تعليــق، )ه١١٨٢ (الــصنعاني اعيلإســم ب  العزي

ــولي ــة، الخ ــة الطبع ــصر، ه١٣٧٩ الرابع ــركة، م ــة ش ــة مكتب  ومطبع
  .وأوالده الحلبي البابي مصطفى

  .العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل - ١٠٩
 عبـد  أحمـد  عـادل  تحقيق،  )ه٩٤٢ (الشامي الصالحي يوسف بن محمد

 دار،  بيـروت ،  ه١٤١٤ ُألولىا الطبعة،  معوض محمد علي،  الموجود
  .العلمية الكتب

  .السقيفة - ١١٠
 هـادي  محمـد  تحقيـق ،  )ه٣٢٣ (الجوهري العزيز عبد بن أحمد أبو بكر 

  .الكتبي شركة، بيروت، ه١٤١٣ الثانية الطبعة، األميني
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  .الصحيحة األحاديث سلسلة - ١١١
  .المعارف مكتبة، الرياض، ه١٤١٥ طبعة، األلباني الدين ناصر محمد
والـصفات،   األسـماء  توحيـد  مباحث في ساتدرا سلسلة - ١١٢

  .والصفات األسماء توحيد في والجماعة السنّة أهل معتقد
، ، الريـاض  ه١٤١٩ األولـى  التميمـي، الطبعـة    خليفـة  بـن  محمد الدكتور

  .السلف أضواء
  .التأريخية وجذورها األساسية أفكارها الوهابية السلفية - ١١٣

 اإلمــام ، األردن، داره١٤٢٣ األولــى الطبعــة، الــسقاف علــي بــن حــسن
  .النووي

  .ماجة ابن سنن - ١١٤
، )ه٢٧٥ (ماجـة  بـابن  المعـروف ،  القزوينـي  يزيـد  بن محمد اللّه أبو عبد 

  .الفكر دار، بيروت، الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق
  .داود أبي سنن - ١١٥

 محمـد  سـعيد  تحقيق،  )ه٢٧٥ (السجستاني األشعث بن سليمان أبو داود 
  .الفكر دار، بيروت، ه١٤١٠ اُألولى الطبعة، اللّحام

  .الدارقطني سنن - ١١٦
 مجـدي  تحقيـق ،  )ه٣٨٥ (البغـدادي  الدارقطني عمر علي بن  أبو الحسن 

  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٧ اُألولى الطبعة، منصور بن
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  .الدارمي سنن - ١١٧
  .االعتدال مطبعة، دمشق، )ه٢٥٥ (الدارمي اللّه عبد أبو محمد

  .الكبرى السنن - ١١٨
  .الفكر دار، بيروت، )ه٤٥٨ (البيهقي علي بن الحسين بن أحمد أبو بكر

  .الكبرى السنن - ١١٩
 عبد تحقيق،  )ه٣٠٣ (الشافعي النَسائي شعيب بن أحمد الرحمن أبو عبد 

ــى الطبعــة، حــسن كــسروي وســيد البنــداري ســليمان الغفّــار  اُألول
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١١

  .النبالء أعالم سير - ١٢٠
 الطبعـة ، ه٧٤٨ المتـوفّى ، الذهبي عثمان بن أحمد بن دمحم اللّه أبو عبد 

  .الرسالة مؤسسة، بيروت، ه١٤١٣ التاسعة
  . ×طالب أبي علي بن اإلمام سيرة - ١٢١

  .المنار مطبعة، تونس، )ه٨٩١ (البكري اللّه عبد بن أحمد، أبو الحسن
  ).والمأمون األمين سيرة في العيون إنسان (الحلبية السيرة - ١٢٢

 تـصحيح ،  )ه١٠٤٤ (الـشافعي  الحلبـي  أحمـد  بن إبراهيم علي بن  أبو الفرج 
  .األرقم دار، بيروت، ه١٤٢٢ اُألولى الطبعة، الخليلي محمد اللّه عبد

  .النبوية السيرة - ١٢٣
 عبـد  مـصطفى  تحقيـق ،  )ه٧٧٤ (الدمـشقي  كثير بن إسماعيل أبو الفداء 

  .المعرفة دار، بيروت، ه١٣٩٦ اُألولى الطبعة، الواحد
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  .النبوية السيرة - ١٢٤
 تحقيـق ،  )ه٢١٨ (الحميـري  المعـافري  هـشام  بـن  الملـك  عبد أبو محمد 
 محمـد  مكتبة،  مصر،  ه١٣٨٣ طبعة،  الحميد عبد الدين محي محمد

  .وأوالده صبيح علي
  .النبوية السيرة - ١٢٥

 فريد أحمد ، تحقيق )ه١٥١ (المدني المطلبي يسار بن إسحاق بن محمد
  .العلمية لكتبا دار، بيروت، ه١٤٢٤ اُألولى الطبعة، المزيدي

  .األبرار األعداء على المسلول الجبار سيف - ١٢٦
   .ه١٣٢١ ، طبعة)ه١٢٨٩(، قادري رسول فضل شاه

  .زفيل ابن على الرد في الصقيل السيف - ١٢٧
  .زهران مكتبة، )ه٧٥٦ (السبكي الكافي عبد علي بن أبو الحسن

  .الشافي - ١٢٨
، ه١٤٠٦ ولـى اُأل الطبعـة ،  )ه٦١٤ (سـليمان  بـن  حمزة بن اللّه عبد أبو محمد 

  .الكبرى اليمن منشورات، صنعاء
  .ذهب من أخبار في الذهب شذرات - ١٢٩

، )ه١٠٨٩(الحنبلـي  العمـاد  بـن  محمد بن أحمد بن الحي عبد أبو الفالح 
، بيـروت ،  ه١٤١٩ اُألولـى  الطبعـة ،  عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق

  .العلمية الكتب دار
 محمد نب محمود بن محمد اهللا عبد ألبي األصبهانية شرح - ١٣٠
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  ).ه٦٨٨ (األصبهاني العجلي عباد بن
 تحقيـق ،  )ه٧٢٨ (الحراني تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد

  . الرشد الرياض، مكتبة، ه١٤١٥ األولى سعيداي، الطبعة إبراهيم
 اإلثبـات  تحقيق (التدمرية أوالعقيدة التدمرية الرسالة شرح - ١٣١

  ).والشرع القدر بين لجمعا حقيقة والصفات، وبيان لألسماء
الـسديس،   صـالح  بن الرحمن عبد البراك، إعداد  ناصر بن الرحمن عبد

  .التدمرية الرياض، دار، ه١٤٣٢ األولى الطبعة
  .مالك اإلمام موطّأ على الزرقاني شرح - ١٣٢

ــد ــن محم ــد ب ــاقي عب ــاني الب ــة، )ه١١٢٢ (الزرق ــى الطبع ،  ه١٤١١ األول
  .العلمية دارالكتب، بيروت

  .السفارينية العقيدة شرح - ١٣٣
 مـسجد  شـباب  حواشـيه  ووضـع  بإخراجه العثيمين، قام  صالح بن محمد

 الوطنية الخيرية، الدار العثيمين الشيخ العلي، الكويت، مؤسسة سالم
  .للنشر

  .الطحاوية العقيدة شرح - ١٣٤
، الـسديس  صـالح  بن الرحمن عبد البراك، إعداد  ناصر بن الرحمن عبد

  .التدمرية ، السعودية، داره١٤٢٩ الثانية الطبعة
  .الواسطية العقيدة شرح - ١٣٥

  . السنية الدرر ، السعودية، داره١٤٢٩ السادسة هراس، الطبعة خليل محمد
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  .الواسطية العقيدة شرح - ١٣٦
 فـواز  بـن  سـعد  بـه  واعتنـى  أحاديثـه  العثيمـين، خـرج    صـالح  بـن  محمد

 الـسادسة  طبعةالسليمان، ال  إبراهيم بن ناصر بن فهد الصّميل، إعداد 
  .الجوزي ابن ، الدمام، داره١٤٢١

 بـالمنح  اللّدنيـة  المواهـب  علـى  الزرقـاني  العالّمة شرح - ١٣٧
  .المحمدية

 العزيـز  عبـد  محمـد  تـصحيح ،  )ه١١٢٢ (الزرقـاني  الباقي عبد بن محمد
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٧ األولى الطبعة، الخالدي

 االنتصار في الشافية لكافيةا المسماة النونية القصيدة شرح - ١٣٨
  .الناجية للفرقة

 هراس، الطبعة  خليل محمد الشيخ وتحقيق شرح،  )ه٧٥١ (الجوزية قيم ابن
  .أحمد اإلمام دار، والعلمية الكتب ، بيروت، داره١٤٢٤ األولى

  .الحسنى وأسمائه اهللا صفات في المثُلى القواعد شرح - ١٣٩
 بـن  أشـرف  أبو محمـد   عليه وعلّق أحاديثه العثيمين، خرج  صالح محمد

  .السلف ، الرياض، أضواءه١٤٢٤ األولى المقصود، الطبعة عبد
  .المقاصد شرح - ١٤٠

، )ه٧٩٣ (التفتـازاني  الـدين  بـسعد  الـشهير  اللّـه  عبـد  بـن  عمر بن مسعود
 منـشورات ،  قـم ،  ه١٤٠٩ األولى الطبعة،  عميرة الرحمن عبد تحقيق

  .الرضي الشريف
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  .المواقف شرح - ١٤١
 منشورات،  قم،  ه١٤١٥ الثانية الطبعة،  )ه٨١٢ (رجانيالج محمد علي بن 

  .بمصر السعادة مطبعة طبعة على أوفسيت، الرضي الشريف
  ).الحجاج بن مسلم شرح المنهاج (مسلم صحيح شرح - ١٤٢

، ه١٤٠٧ الثانيــة الطبعــة، )ه٦٧٦ (النــووي شــرف بــن يحيــى أبــو زكريــا
  .العربي الكتاب دار، بيروت

  .خاريالب صحيح من التوحيد كتاب شرح - ١٤٣
 العاصمة ، الرياض، دار  ه١٤٢٤ الثالثة الغنيمان، الطبعة  محمد بن اهللا عبد

  .والتوزيع للنشر
  .اآلثار معاني شرح - ١٤٤

 األزدي سـلمة  بـن  الملـك  عبـد  بن سالمة بن محمد بن أحمد أبو جعفر 
ــة الطبعــة، النجــار زهــري محمــد تحقيــق، )ه٣٢١ (الطحــاوي  الثالث

  .العلمية الكتب دار، ه١٤١٦
  .البالغة نهج حشر - ١٤٥

 المـدائني  الحديـد  أبـي  نابـ  الحسين بن محمد بن اللّه هبة بن أبو حامد 
، ه١٣٧٨ األولـى  الطبعة،  إبراهيم أبو الفضل  محمد تحقيق،  )ه٦٥٦(

  .العربية الكتب إحياء دار
  .’المصطفى حقوق بتعريف الشفا - ١٤٦

  .الفكر دار، بيروت، ه١٤٠٩ طبعة، )ه٥٤٤ (اليحصبي عياض أبو الفضل
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  .األنام خير زيارة في السقام فاءش - ١٤٧
 محمـد  الـسيد  تحقيـق ، )ه٧٥٦ (السبكي الكافي عبد علي بن أبو الحسن 

   .ه١٤١٩ الرابعة الطبعة، الجاللي الحسيني رضا
  .والتعليل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء - ١٤٨

 زيـة الجو القيم بناب المعروف،  الدمشقي بكر أبي بن محمد اللّه أبو عبد 
، بيروت،  ه١٣٩٨ طبعة،  الحلبي النعساني أبو فراس  تحقيق،  )ه٧٥١(

  .الفكر دار
  .الخلق بسيد االستغاثة في الحق شواهد - ١٤٩

  . التوفيقية مصر، المكتبة، ه١٤١٠ األولى الطبعة، الشافعي النبهاني يوسف
  .الرسول شاتم على المسلول الصارم - ١٥٠

 ، دراسـة  )ه٧٢٨ (الحرانـي  تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد
شودري،  كبير ومحمد الحلواني عمر بن اهللا عبد بن محمد وتحقيق

 سـعيد  بـن  محمـد  والـشيخ  أبـو زيـد    اهللا عبـد  بـن  بكر الشيخ تقديم
  .العصرية ، السعودية، المكتبةه١٤١٧ األولى القحطاني، الطبعة

  .العربية وصحاح اللّغة تاج، الصحاح - ١٥١
 الغفـور  عبـد  بـن  أحمـد  تحقيـق ،  )ه٣٩٣ (هريالجـو  حماد بن إسماعيل
  .للماليين بيروت، ه١٤٠٧ الرابعة الطبعة، عطّار

  .بلبان ابن بترتيب حبان بنا صحيح - ١٥٢
 شــعيب تحقيــق، )ه٣٥٤ (البــستي التميمــي حبــان بــن محمــد أبـو حــاتم 
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  .الرسالة مؤسسة، بيروت، ه١٤١٤ الثانية الطبعة، االرنؤوط
  .خزيمة ابن صحيح - ١٥٣

، )ه٣١١ (النيـسابوري  الـسلمي  خزيمـة  بـن  إسـحاق  بـن  دمحمـ  أبو بكر 
   .ه١٤١٢ الثانية الطبعة، األعظمي مصطفى محمد تحقيق

  .البخاري صحيح - ١٥٤
 باألوفـست  طبعـة ،  )ه٢٥٦ (البخـاري  إسـماعيل  بـن  محمـد  اللّـه  أبو عبد 

  .كثير ابن دار، بيروت، ه١٤٠١
  .مسلم صحيح - ١٥٥

 دار، بيروت، )ه٢٦١( النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم أبو الحسين
  .الفكر

  .المحرقة الصواعق جواب في المهرقة الصوارم - ١٥٦
ــور ــه ن ــسيني اللّ ــستري الح ــق، )ه١٠١٩ (الت ــسيد تحقي ــالل ال ــدين ج  ال

  .نهضت مطبعة، طهران، شمسي ١٣٦٧ طبعة، المحدث
  .والزندقة والضالل الرفض أهل على المحرقة الصواعق - ١٥٧

 تحقيـق ،  )ه٩٧٣ (الهيتمـي  رحج علي بن  بن محمد بن أحمد أبو العباس 
 الطبعـة ،  الخـراط  محمـد  كامـل ،  التركـي  اللّـه  عبد بن الرحمن عبد

  .الرسالة مؤسسة، بيروت، ه١٤١٧ األولى
  .الكبير الضعفاء - ١٥٨

 أمـين  المعطـي  عبـد  تحقيـق ،  )ه٣٢٢ (عمروالعقيلـي  بن محمد أبو جعفر 



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٧٠  ١ج/ ّ

  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٨ الثانية الطبعة، قلعجي
  .التاسع القرن ألهل الالمع ءالضو - ١٥٩

 بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد أبو الخير  الدين شمس
ــان ــن عثم ــد ب ــسخاوي محم ــة)ه٩٠٢ (ال ــروت،   ، الطبع ــى، بي األول

  .الحياة مكتبة دار منشورات
  .الحفاظ طبقات - ١٦٠
: ، تحقيـق  )ه٩١١ (الـسيوطي  الـدين  بكـر، جـالل    أبـي  بـن  الـرحمن  عبد

  . العلمية الكتب بيروت، دار، ه١٤٠٣ األولى عةالطب، عمر محمد
  .الكبرى الشافعية طبقات - ١٦١

 عبـد  مـصطفى  ، تحقيـق  )ه٧٧١ (الـسبكي  علي بن الوهاب عبد أبو نصر 
 الكتــب دار، بيــروت، ه١٤٢٠ األولــى الطبعــة، عطــا أحمــد القــادر
  .العلمية

  .الكبرى الطبقات - ١٦٢
  .صادر دار، بيروت، )ه٢٣٠ (منيع بن سعد بن محمد
  .المدلّسين قاتطب - ١٦٣

 عاصـم  تحقيـق ،  )ه٨٥٢ (العـسقالني  حجر علي بن  بن أحمد أبو الفضل 
  .المنار مكتبة، عمان، األولى الطبعة، القريوني اللّه عبد بن

  .المفسرين طبقات - ١٦٤
  .العلمية الكتب دار، بيروت، )ه٩١١ (السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد
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  .الطوائف معرفة في الطرائف - ١٦٥
، )ه٦٦٤ (طـاووس  بـن  محمـد  بـن  جعفـر  بـن  موسى بنعلي   أبو القاسم 
  . قم، ه١٣٧١ األولى الطبعة

  .الفريد العقد - ١٦٦
 المجيـد  عبـد  تحقيـق ،  )ه٣٢٨ (األندلـسي  ربـه  عبـد  بن محمد بن أحمد

  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٧ األولى الطبعة، الترحيني
  .تيمية ابن اإلسالم شيخ مناقب في الدرية العقود - ١٦٧

 الدمـشقي  يوسـف  بـن  الهـادي  عبـد  بـن  أحمـد  بن محمد نالدي شمس
ــي ــق)ه٧٤٤ (الحنبل ــد: ، تحقي ــد محم ــة حام ــي، الطبع ــى الفق  األول

  . العصرية ، بيروت، المكتبةه١٤٢٤
  .الواسطية العقيدة - ١٦٨

، )ه٧٢٨ (الحنبلـي  الدمـشقي  تيميـة  ابـن  الحليم عبد بن أحمد أبو عباس 
ــن محمــد تحقيــق ــن العزيــز عبــد ب ، ه١٤١٢ الثانيــة ةالطبعــ، مــانع ب
  .واإلفتاء البحوث إلدارات العامة الرئاسة، الرياض

  ).الدارقطني علل (النبوية األحاديث في الواردة العلل - ١٦٩
 الـرحمن  محفـوظ  تحقيـق ،  )ه٣٨٥ (الدارقطني عمر علي بن  أبو الحسن 

  .طيبة دار، الرياض، ه١٤٠٥ األولى الطبعة، السلفي اللّه زين
  .الرجال ومعرفة العلل - ١٧٠

 وصـي  تحقيـق ،  )ه٢٤١ (الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد اللّه بو عبد أ
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  .الخاني دار، الرياض، ه١٤٠٨ األولى الطبعة، عباس محمد بن اللّه
  .طالب أبي آل أنساب في الطالب عمدة - ١٧١

 محمـد  تـصحيح ،  )ه٨٢٨ (عنبة بابن المعروف،  الحسيني علي بن أحمد
ــسن ــاني آل ح ــة، الطالق ــة الطبع ــف، ه١٣٨٠ الثاني ــرف النج ، األش

  .الحيدرية المكتبة
  .البخاري صحيح شرح القاري عمدة - ١٧٢

 محمـود  اللّـه  عبـد  تصحيح،  )ه٨٥٥ (العيني أحمد بن محمود أبو محمد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٢١ األولى الطبعة، عمر محمد

  .البخاري صحيح شرح القاري عمدة - ١٧٣
 محمـود  اللّـه  عبـد  حيحتص،  )ه٨٥٥ (العيني أحمد بن محمود أبو محمد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٢١ األولى الطبعة، عمر محمد

  .األبرار إمام مناقب في األخبار صحاح عيون عمدة - ١٧٤
 البطريـق  بـابن  المعـروف ،  الحلّـي  األسدي الحسين بن الحسن بن يحيى
  .اإلسالمي النشر مؤسسة، قم، ه١٤٠٧ األولى الطبعة، )ه٦٠٠(
  .داود أبي سنن شرح المعبود عون - ١٧٥

 الثانيـة  الطبعـة ،  )ه١٣٢٩ (اآلبادي العظيم الحق شمس محمد أبو الطيب 
  .اإلسالمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٥

  .والسير والشمائل المغازي فنون في األثر عيون - ١٧٦
، ه١٤٠٦ طبعـة ،  )ه٧٣٤ (النـاس  سـيد  ابـن  يحيـى  بـن  اللّه عبد بن محمد
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  . الدين عز مؤسسة، بيروت
  .باراألخ عيون - ١٧٧

 يوسـف  شـرح ،  )ه٢٧٦ (الدينوري قتيبة بن مسلم بن اللّه عبد أبو محمد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٨ طبعة، طويل علي

  .واألدب والسنّة الكتاب في الغدير - ١٧٨
 الرابعـة  الطبعـة ،  )ه١٣٩٢ (األمينـي  أحمـد  الحـسين  عبـد العالمة الـشيخ    

  .العربي الكتاب دار، بيروت، ه١٣٩٧
  .ثالحدي غريب - ١٧٩

 عبـد  تحقيـق ،  )ه٢٧٦ (الـدينوري  قتيبـة  ابن مسلم بن اللّه عبد أبو محمد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٠٨ األولى الطبعة، الجبوري اللّه

 عبـد  بـن  محمـد  اإلسـالم  شيخ من النجدية األئمة فتاوى - ١٨٠
  .باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة إلى الوهاب

 مـدحت  أبو يوسف  وأعده الجبرين، جمعه  الرحمن بدع بن اهللا عبد تقديم
  .الرشد ، السعودية، مكتبةه١٤٢٨ الثانية فراح، الطبعة آل حسن بن

  .الكبرى الفتاوى - ١٨١
، )ه٧٢٨ (الحنبلـي  الدمـشقي  تيميـة  ابـن  الحليم عبد بن أحمد أبو عباس 

 دار،  بيروت،  ه١٣٨٦ األولى الطبعة،  مخلوف محمد حسنين تحقيق
  .المعرفة

  .واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللّجنة ىفتاو - ١٨٢
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، الريـاض ،  ه١٤٢١ الثالثـة  الطبعـة ،  الدويش الرزاق عبد بن أحمد الشيخ
  .المؤيد دار

  .البخاري صحيح شرح الباري فتح - ١٨٣
، الثانيـة  الطبعـة ،  )ه٨٥٢ (العـسقالني  حجر علي بن  بن أحمد أبو الفضل 
  .المعرفة دار، بيروت

 علـم  مـن  والدرايـة  الروايـة  نّـي ف بين الجامع القدير فتح - ١٨٤
  .التفسير

  .الكتب عالم، )ه١٢٥٠ (الشوكاني علي بن محمد
  .الصحابة فضائل - ١٨٥

 الكتـب  دار،  بيروت،  )ه٣٠٣ (النَسائي شعيب بن أحمد الرحمن أبو عبد 
  .العلمية

  .النذير البشير أحاديث من الصغير الجامع شرح القدير فيض - ١٨٦
، الـسالم  عبـد  أحمـد  تـصحيح ،  )ه١٣٣١ (المنّـاوي  الرؤوف عبد محمد

  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤١٥ األولى الطبعة
  .التوحيد كتاب - ١٨٧

  .ةالسلفي الدعوة دار، ه١٤١٣ طبعة، )ه١٢٠٦ (الوهاب عبد بن محمد
  .السنّة كتاب - ١٨٨

، ه١٤١٣ الثالثـة  الطبعـة ،  )ه٢٨٧ (الـضحاك  عاصـم  أبي عمروبن أبو بكر 
  .اإلسالمي المكتب، بيروت
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  .هاتالشب كشف - ١٨٩
، الــصبابطي الــدين عــصام ، تحقيــق)ه١٢٠٦ (الوهــاب عبــد بــن محمــد

  .الحديث دار، القاهرة
  ).الثعلبي تفسير (والبيان الكشف - ١٩٠

 الطبعـة ،  عاشور بن أبو محمد  تحقيق،  )ه٤٢٧ (الثعلبي أحمد أبو إسحاق 
  .العربي التراث إحياء دار، بيروت، ه١٤٢٢ األولى

  .عالواألف األقوال سنن في العمال كنز - ١٩١
 بكـري  الـشيخ  تـصحيح ،  )ه٩٧٥ (الهنـدي  الـدين  حسام بن المتّقي علي

  .الرسالة مؤسسة، بيروت، ه١٤٠٩ طبعة، حياني
  .العرب لسان - ١٩٢

، )ه٧١١ (المـصري  اإلفريقـي  منظـور  بـن  مكـرم  بـن  محمـد  أبو الفـضل  
  .الحوزة أدب نشر، قم، ه١٤٠٥ األولى الطبعة

  .الميزان لسان - ١٩٣
 الطبعـة ،  )ه٨٥٢ (الشافعي العسقالني جرح علي بن  بن أحمد أبو الفضل 
  .للمطبوعات األعلمي مؤسسة منشورات، بيروت، ه١٣٩٠ الثانية

  .الزوائد مجمع - ١٩٤
 الكتـب  دار،  بيـروت ،  ه١٤٠٨ الطبعة،  )ه٨٠٧ (الهيثمي بكر أبي علي بن 

  .العلمية
  ).المهذّب شرح (المجموع - ١٩٥
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  .الفكر دار، بيروت، )ه٦٧٦ (النووي شرف بن يحيى أبو زكريا
  .الفتاوى مجموع - ١٩٦

  ).ه٧٢٨ (الحنبلي الدمشقي تيمية بنا الحليم عبد بن أحمد أبو عباس
  .باز بنا فتاوى مجموع - ١٩٧
  .الوطن دار، الرياض، ه١٤١٦ األولى الطبعة، الطيار محمد بن اللّه عبد
  .الكالم وعلم العقيدة مجموعة - ١٩٨

 الكتــب ، بيــروت، داره١٤٢٥ األولــى الكــوثري، الطبعــة زاهــد محمــد
  .علميةال
  .المجلّى شرح المحلّى - ١٩٩

 تحقيـق ،  )ه٤٥٦( األندلـسي  حـزم  بن سعيد بن أحمد علي بن  أبو محمد 
  .الفكر دار، بيروت، شاكر محمد أحمد

  ).الفداء أبي تأريخ (البشر أخبار في المختصر - ٢٠٠
، ديوب محمود ، تحقيق )ه٧٣٢ (محمود علي بن  بن إسماعيل أبو الفداء 

  .العلمية الكتب دار، تبيرو، ه١٤١٧ األولى الطبعة
 مـن  لحقهـا  وما تيمية ابن اإلسالم شيخ آثار إلى المداخل - ٢٠١

  .أعمال
 ، دمــشق، المكتــبه١٤٢٢ األولــى زيــد، الطبعــةأبــو  اهللا عبــد بــن بكــر

  .والنشر للطباعة اإلسالمي
  .الكبرى المدونة - ٢٠٢
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  .السعادة مطبعة، مصر، )ه١٧٩ (األصبحي أنس بن مالك، اللّه أبو عبد
 حـوادث  من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة نالجنا مرآة - ٢٠٣

  .الزمان
، ه١٤١٧ األولـى  الطبعـة ،  )ه٧٦٨(اليـافعي  اسـعد  بـن  اللّـه  عبد أبو محمد 

  .العلمية الكتب دار، بيروت
  .الصحيحين على المستدرك - ٢٠٤

، )ه٤٠٥(بالحـاكم  المعروف،  النيسابوري اللّه عبد بن محمد اللّه أبو عبد 
  .المعرفة دار، بيروت، ه١٤٠٦ عةطب، المرعشلي يوسف تحقيق

  .بغداد لمسند الجعد ابن مسند - ٢٠٥
 الـشيخ  تحقيـق ،  )ه٢٣٠ (الجـوهري  عبيـد  بن الجعد علي بن  أبو الحسن 

  .العلمية الكتب دار، بيروت، حيدر أحمد عامر
  .راهويه ابن مسند - ٢٠٦

 الغفّور عبد تحقيق، )ه٢٣٨ (المروزي الحنطلي مخلّد بن إبراهيم بن إسحاق
  .اإليمان مكتبة، المنورة المدينة، ه١٤١٢ األولى لطبعةا، البلوسي

  .الطيالسي داود أبي مسند - ٢٠٧
  .الحديث دار، بيروت، )ه٢٠٤ (الطيالسي سليمان أبو داود

  .الموصلي يعلى أبي مسند - ٢٠٨
 سليم حسين تحقيق،  )ه٣٠٧ (التميمي الموصلي علي بن أحمد أبو يعلى 
  .للتراث المأمون دار، دمشق، أسد
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  .حنبل بن أحمد مسند - ٢٠٩
  .صادر دار، بيروت، )ه٢٤١ (الشيباني حنبل بن أحمد اللّه أبو عبد

  .الحميدي مسند - ٢١٠
 الـرحمن  حبيـب  تحقيـق ،  )ه٢١٩ (الحميـدي  الزبيـر  بن اللّه عبد أبو بكر 

  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٠٩ األولى الطبعة، العظمي
  .الشاميين مسند - ٢١١

 حمـدي  تحقيق،  )ه٣٦٠ (يالطبران اللّخمي أحمد بن سليمان أبو القاسم 
  .الرسالة مؤسسة، بيروت، ه١٤١٧ الثانية الطبعة، السلفي المجيد عبد

  .الشهاب مسند - ٢١٢
 عبـد  حمـدي  تحقيـق ،  )ه٤٥٤ (القـضاعي  سـالمة  بن محمد اللّه أبو عبد 

  .الرسالة مؤسسة، بيروت، ه١٤٠٥ األولى الطبعة، السلفي المجيد
  .وقّاص أبي بن سعد مسند - ٢١٣

، ه١٤٠٧ األولـى  الطبعـة ،  )ه٢٤٦ (الـدورقي  كثيـر  بـن  إبراهيم بن أحمد
  .اإلسالمية البشائر دار، بيروت

  .اإلسالمي التأريخ في الكورد مشاهير - ٢١٤
  .شفان السليمانية، دار، ه١٤٢٦ األولى خليل، الطبعة احمدأ

  .اآلثار مشكل - ٢١٥
، ه١٣٣٣ األولـى  الطبعـة ،  )ه٣٢١ (الطحـاوي  محمـد  بن أحمد أبو جعفر 
  .دآبا حيدر، الهند
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  .المصنّف - ٢١٦
 الـرحمن  حبيب تحقيق،  )ه٢١١( الصنعاني همام بن الرزاق عبد أبو بكر 

  .العلمي المجلس، األعظمي
  .المصنّف - ٢١٧

 سـعيد  تعليـق ،  )ه٢٣٥ (الكـوفي  شيبة أبي بن محمد بن اللّه عبد أبو بكر 
  .الفكر دار، ه١٤٠٩ األولى الطبعة، اللّحام

  .’الرسول آل مناقب في السؤول مطالب - ٢١٨
 الطبعة، العطية أحمد بن ماجد تحقيق، )ه٦٥٢ (الشافعي طلحة بن محمد

  .القرى أُم مؤسسة، بيروت، ه١٤٢٠ األولى
  .المعارف - ٢١٩

 األولـى  الطبعـة ، )ه٢٧٦ (الدينوري قتيبة بن مسلم بن اللّه عبد أبو محمد 
  .العلمية الكتب دار، بيروت، ه١٤٠٧

  ).البغوي تفسير (التنزيل معالم - ٢٢٠
 عبــد خالــد ، تحقيــق)ه٥١٦ (البغــوي مــسعود بــن الحــسين أبــو محمــد

  .المعرفة دار، بيروت، ه١٤٢٣ الخامسة الطبعة، العك الرحمن
  .األوسط المعجم - ٢٢١

 أبو معـاذ   تحقيق،  )ه٣٦٠ (الطبراني اللّخمي أحمد بن سليمان أبو القاسم 
  .الحرمين دار، ه١٤١٥ طبعة، عوض بن طارق

  .البلدان معجم - ٢٢٢
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 البغـدادي  الرومـي  الحموي اهللا عبد نب ياقوت اهللا أبو عبد  الدين شهاب
  . العربي التراث إحياء بيروت، دار، ه١٣٩٩ األولى ، الطبعة)ه٦٢٦(
  .الصغير المعجم - ٢٢٣

 دار،  بيـروت ،  )ه٣٦٠ (الطبرانـي  اللّخمـي  أحمـد  بـن  سليمان أبو القاسم 
  .العلمية الكتب

  .الكبير المعجم - ٢٢٤
 حمـدي  قيـق تح،  )ه٣٦٠(الطبراني اللّخمي أحمد بن سليمان أبو القاسم 

  .تيمية إبن مكتبة، القاهرة، الثانية الطبعة، السلفي المجيد عبد
  .المؤلفين معجم - ٢٢٥
  .العربي التراث إحياء ، بيروت، داره١٣٧٦ األولى كحالة، الطبعة رضا عمر
  .الثقات معرفة - ٢٢٦

، ه١٤٠٥ األولـى  الطبعـة ،  )ه٢٦١ (العجلي اللّه عبد بن أحمد أبو الحسن 
  .الدار مكتبة، المنورة المدينة

  .واآلثار السنن معرفة - ٢٢٧
 ســيد تحقيــق، )ه٤٥٨ (البيهقــي علــي بــن الحــسين بــن أحمــد أبــو بكــر

  .العلمية الكتب دار، بيروت، حسن كسروي
  .الحديث علوم معرفة - ٢٢٨

، )ه٤٠٥ (بالحاكم المعروف،  النيسابوري اللّه عبد بن محمد اللّه أبو عبد 
 دار،  بيـروت  ،ه١٤٠٠ الرابعـة  الطبعـة ،  حـسين  معظم السيد تصحيح
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  .الجديدة اآلفاق
  .المغني - ٢٢٩

 تحقيـق ،  )ه٦٢٠ (قدامـة  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  بـن  اللّـه  عبـد  أبو محمد 
  .العربي الكتاب دار، بيروت، العلماء من جماعة

  .المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني - ٢٣٠
 مكتبـة  شـركة ،  مـصر ،  ه١٣٧٧ طبعـة ،  )ه٩٧٧ (الخطيب الشربيني محمد

  .وأوالده الحلبي البابي ومطبعة
  .القرآن غريب في المفردات - ٢٣١

، )ه٥٠٢ (األصـفهاني  بالراغـب  المعروف،  محمد بن الحسين أبو القاسم 
  .الكتاب نشر دفتر، ه١٤٠٤ األولى الطبعة

  .الكوثري مقاالت - ٢٣٢
  .مصر، التوفيقية المكتبة طبعة، الكوثري زاهد محمد
  ).الخوارزمي مقتل (الحسين مقتل - ٢٣٣

 تحقيـق ،  )ه٥٦٨ (خـوارزم  أخطـب  المكّـي  أحمـد  بـن  الموفّـق  أبو المؤيـد  
  .الهدى أنوار دار، قم، ه١٤١٨ األولى الطبعة، السماوي محمد الشيخ

  .والنحل الملل - ٢٣٤
 تحقيـق ،  )ه٥٤٨ (الشهرستاني أحمد بن الكريم عبد بن محمد أبو الفتح 

  .المعرفة دار، بيروت، كيالني سيد محمد
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  .والضعيف الصحيح في المنيف المنار - ٢٣٥
 الجوزيـة  القيم بإبن المعروف،  الدمشقي بكر أبي بن محمد اللّه و عبد أب

، حلـب ،  ه١٤٠٣ الثانية الطبعة،  أبو غدة  الفتّاح عبد تحقيق،  )ه٧٥١(
  .اإلسالمية المطبوعات مكتب

  ).الخوارزمي مناقب (المناقب - ٢٣٦
 الشيخ تحقيق، )ه٥٦٨ (خوارزم أخطب المكّي أحمد بن الموفّق أبو المؤيد
  .اإلسالمي النشر مؤسسة، قم، ه١٤١١ الثانية الطبعة، لمحموديا مالك
  .حميد بن عبد مسند من المنتخب
 محمود، السامرائي البدري صبحي تحقيق، )ه٢٤٩ (حميد بن عبد أبو محمد

  .العربية النهضة مكتبة، بيروت، ه١٤٠٨ األولى الطبعة، الصعيدي محمد
  .النبوية السنّة منهاج - ٢٣٧

، )ه٧٢٨ (الحنبلـي  الدمـشقي  تيميـة  ابـن  الحليم عبد بن أحمد أبو عباس 
  .قرطبة مؤسسة، ه١٤٠٦ األولى الطبعة، سالم رشاد محمد تحقيق

  .مقارنة نقدية قرائة، التوحيد في تيمية ابن منهج - ٢٣٨
  .مشعر المقدسة، دار ، قمه١٤٣٣ األولى الدوخي، الطبعة الحسن عبد يحيى
  .التكفير مسألة في تيمية ابن منهج - ٢٣٩

 األولـى  المـشعبي، الطبعـة    اهللا عبـد  بـن  سـالم  بـن  المجيـد  عبد الدكتور
  .السلف أضواء ، الرياض، مكتبةه١٤١٨

  .الوافي بعد والمستوفى الصافي المنهل - ٢٤٠
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الحنفـي، أبـو المحاسـن،       الظـاهري  اهللا عبـد  بـن  بردي تغري بن يوسف
: أمين، تقـديم   محمد محمد الدكتور: ، تحقيق )ه٨٧٤ (الدين جمال
 القـاهرة، الهيئـة   ،  األولـى  عاشـور، الطبعـة    الفتـاح  عبد سعيد دكتور

  .للكتاب العامة المصرية
  .حبان ابن زوائد إلى الظمآن موارد - ٢٤١

، حمزة الرزاق عبد بن محمد تحقيق،  )ه٨٠٧ (الهيثمي بكر أبي علي بن 
  .العلمية الكتب بيروت، دار

  .الشريعة أصول في الموافقات - ٢٤٢
 بالـشاطبي  المعـروف ،  الغرنـاطي  اللّخمـي  موسى بن إبراهيم أبو إسحاق 

، بيــروت، ه١٤٢٠ طبعـة ، شـبل  الفتّــاح عبـد  خالـد  تحقيـق ، )ه٧٩٠(
  .الثقافية الكتب مؤسسة

  .الكالم علم في المواقف - ٢٤٣
  .المتنبي مكتبة، القاهرة، )ه٧٥٦ (اإليجي أحمد بن الرحمن عبد القاضي

  .خليل مختصر لشرح الجليل مواهب - ٢٤٤
 الرعينـي  بالحطّـاب  المعـروف ،  المغربـي  محمـد  بـن  محمد اللّه أبو عبد 

، ه١٤١٦ األولـى  الطبعـة ،  عميـرات  زكريـا  الشيخ تصحيح،  )ه٩٥٤(
  .العلمية الكتب دار، بيروت

  ).الزرقاني شرح مع (المحمدية بالمنح اللّدنية المواهب - ٢٤٥
بيـروت،  ، ه١٤١٧ األولـى  الطبعـة ،  )ه٩٢٣ (السقطالني أحمد أبو العباس 

  .ةالعلمي الكتب دار



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٨٤  ١ج/ ّ

  .القربى لذوي المودة - ٢٤٦
 جمـال  علـي  تحقيـق ،  )ه١٢٩٤ (الحنفـي  القنـدوزي  إبـراهيم  بن سليمان

  .األسوة دار، ه١٤١٦ األولى الطبعة، الحسيني اشرف
  .الموضوعات - ٢٤٧

 عبـد  تحقيـق ،  )ه٥٩٧ (القرشي الجوزي علي بن الرحمن عبد أبو الفرج 
، رةالمنـو  المدينـة ،  ه١٣٨٦ األولـى  الطبعـة ،  عثمـان  محمد الرحمن
  .السلفية المكتبة

  .الموطأ - ٢٤٨
 األولـى  الطبعـة ، البـاقي  عبـد  فؤاد محمد تحقيق،  )ه١٧٩ (أنس بن مالك

  .العربي التراث إحياء دار، بيروت، ه١٤٠٦
  .الرجال نقد في االعتدال ميزان - ٢٤٩

 علـي  تحقيـق ،  )ه٧٤٨ (الـذهبي  عثمـان  بن أحمد بن محمد اللّه أبو عبد 
  .المعرفة دار، بيروت، ه١٣٨٢ األولى الطبعة، البجاوي محمد

  .القرآن تفسير في الميزان - ٢٥٠
  .اإلسالمي النشر مؤسسة، قم، )ه١٤٠٢ (الطباطبائي حسين محمدالعالمة السيد 

  .والقاهرة مصر ملوك أخبار في الزاهرة النجوم - ٢٥١
 جمال أبو المحاسن الحنفي الظاهري اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف

 األولـى  الدين، الطبعة  شمس نحسي محمد: قي، تحق )ه٨٧٤ (الدين
  . الثقافة ، مصر، وزارةه١٤١٣



 ٧٨٥..............................................................صادرامل فهرس

  .عياض القاضي الشفا شرح في الرياض نسيم - ٢٥٢
  .الفكر دار، الخفاجي الدين شهاب أحمد
  .األدب فنون في األرب نهاية - ٢٥٣

 األولـى  ، الطبعـة  )ه٨١٥(النـويري  الوهـاب  عبـد  بن أحمد الدين شهاب
  .المصرية الكتب دار ، القاهرة، مطبعةه١٣٥١

  .واألثر الحديث غريب في النهاية - ٢٥٤
 تخـريج ،  )ه٦٠٦ (الجـزري  األثيـر  بـن ا محمد بن المبارك أبو السعادات 

 دار،  بيـروت ،  ه١٤١٨ األولـى  الطبعـة ،  عويضة بن محمد بن صالح
  .العلمية الكتب

  .القرآن نواسخ - ٢٥٥
 دار، بيـروت ، )ه٥٩٧ (القرشـي  الجوزي علي بن الرحمن عبد أبو الفرج 

  .العلمية الكتب
  ).األخبار منتقي شرح (األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل - ٢٥٦

، بيـروت ،  م ١٩٧٣ طبعـة ،  )ه١٢٥٥ (الشوكاني محمد علي بن  بن محمد
  .الجيل دار

  .بالوفيات الوافي - ٢٥٧
 تركــي، األرنــأووط أحمــد ، تحقيــق)ه٧٦٤(الــصفدي ايبــك بــن خليــل

  .بيالعر التراث إحياء دار، بيروت، ه١٤٢٠ األولى الطبعة، مصطفى
  





 

  

 

 ٥.................................................................:مقدمة المركز

 ٥.......................................يعة اإلسالميةالجدال والحوار في الشر

 ٦........................................................................الجـدال

 ٦..................................................................:معنى الجدال

 ٧.........................................................:الجدال حقيقة قرآنية

 ٨..................................................................:مرتبة الجدال

 ٩................................................................:الجدال بالباطل

 ١١.......................................:صور من الجدال في القرآن الكريم

 ١٤.......................................:اُألسس والقواعد الصحيحة للجدال

 ١٥........................................................................الحوار

 ١٥.................................................................:معنى الحوار

 ١٦..............................................................:الحوار القرآني

 ١٦.......................................................:أنواع الحوار القرآني

 ١٧.......................................................رهانيالحوار الب: األول

 ١٧.......................................................الحوار الوصفي: الثاني



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٨٨  ١ج/ ّ

 ١٧.....................................................الحوار القصصي: الثالث

 ١٨.......................................................الحوار الخطابي: رابعال

 ١٨....................................................الحوار التعليمي: الخامس

 ٢٠.....................................................................ابن تيمية

:موقف ابن تيمية من اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته  
...............................................................................٢٣ 

 ٢٤..............................................................:هذه الموسوعة

 ٢٧........................................................................اإلهداء

 ٢٩..............................................................:مقدمة المؤلِّف

 ٣٠.............................:الحرب اإلعالمية ضد مذهب أهل البيت

 ٣١................:اع عن مذهب أهل البيتتصدي علماء اإلمامية للدف

 ٣٢..........................................................:أسئلة تطرح نفسها

 ٣٢........................................:قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

 ٣٤..............................................................:منهجية التأليف

 ٣٧................................................................:شكر وتقدير

 
 

 ٤١.............................................................ترجمة ابن تيمية

 ٤١............................................:ابن تيمية واالنتساب إلى العرب

 ٤٧.......................................:عدم انتماء ابن تيمية إلى قبيلة عربية



 ٧٨٩..................................................................املحتويات

 ٥٥..............................................................بن تيميةعقائد ا

 ٦١..............................................محن ابن تيمية، وتوبته وسجنه

 ٦٣......................................موقف علماء أهل السنّة من ابن تيمية

 ٦٣......................:موقف علماء المذهب الحنبلي من ابن تيمية وآرائه

 ٦٥.......................:موقف علماء المذهب الحنفي من ابن تيمية وآرائه

 ٧٦......................:لماء المذهب المالكي من ابن تيمية وآرائهموقف ع

 ٨٢......................:موقف علماء المذهب الشافعي من ابن تيمية وآرائه

:مـن ابـن تيميـة وآرائـه    ) غير السلفيين (موقف علماء أهل السنّة المعاصرين   
.............................................................................١١٠ 

 ١١٧..................:موقف علماء السلفية المعاصرين من ابن تيمية وآرائه

 ١٢٣...................................... تيميةمؤلّفات في الرد على آراء ابن

 
 

 ١٣٥...........................التقسيم الثالثي لمفهوم التوحيد عند ابن تيمية

 ١٣٦..................................................:مالحظات بشأن التقسيم

 ١٣٦................................حادثية التقسيم وبطالنه: المالحظة األولى

 ١٣٩........................................................:التوحيد في الذات

 ١٣٩......................................................:التوحيد في الخالقية

 ١٤٠.......................................................:التوحيد في الربوبية

 ١٤١............................................:التوحيد في التشريع، والتقنين



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٩٠  ١ج/ ّ

 ١٤١........................................................:التوحيد في الطاعة

 ١٤٢.....................................................:التوحيد في الحاكمية

 ١٤٣........................................................:التوحيد في العبادة

 ١٤٤......................توظيف التقسيم لتكفير المسلمين: المالحظة الثانية

 ١٤٧..................................:مفهوم الربوبية واُأللوهية عند ابن تيمية

 ١٤٩....................................مناقشة تعريف ابن تيمية للمصطلحين

 ١٤٩...........................:تفسير الربوبية ببعض لوازمها: اإلشكال األول

 ١٤٩..............................................:شرك أهل الجاهلية بالربوبية

 ١٦١..........................................حقيقة إقرار المشركين بالربوبية

 ١٦١............................................إنّه جواب الفطرة: الرأي األول

 ١٦٣......................إنّه إقرار بالربوبية دون التوحيد بذلك: الرأي الثاني

 ١٦٣...................................تفسير اُأللوهية بالعبادة: اإلشكال الثاني

 ١٦٧...........ن دعوى اتّفاق أهل السنّة على التقسيمبطال: المالحظة الثالثة

            علـى التقـسيم التيمـوي كلمة العالّمة يوسف الـدجوي المـالكي  فـي الـرد
 ١٦٩....................................................................للتوحيد

 ١٧٧............. األزهر ببطالن رأي ابن تيمية في أقسام التوحيدفتوى شيخ

 ١٨١..............................................معتقد ابن تيمية في التجسيم

 ١٩٠.....................ميةمناقشة أهم مرتكزات نظرية التجسيم عند ابن تي

 ١٩٠...................التالزم بين القيومية والجسمانية: دراسة النقطة األولى



 ٧٩١..................................................................املحتويات

 ١٩١...الحدوثنفي المالزمة المطلقة بين الجسمانية و: دراسة النقطة الثانية

 ١٩٣............................قوله بجسٍم ال كاألجسام: دراسة النقطة الثالثة

 ١٩٦.................مالزمة نفي التجسيم ونفي التشبيه: دراسة النقطة الرابعة

كالم ابن تيمية وأتباعه بشأن عدم  وجود المالزمة بين نفي التشبيه والتمثيل، 
 ١٩٧..............................................................ونفي التجسيم

 ١٩٩................جسيمعدم نفي العقل والفطرة للت: دراسة النقطة الخامسة

 ٢٠١....................بدعية نفي أو إثبات التجسيم: دراسة النقطة السادسة

         نّة بشأن  عدم جواز تقسيم البدعة إلى حـسنة وسـيئةكلمات علماء أهل الس
.............................................................................٢٠٧ 

 ٢١٣...........داللة ظواهر النصوص على الجسمانية: دراسة النقطة السابعة

 ٢١٩............................................:إشكاالت على كلماته وآرائه

 ٢١٩.....................نفي التجسيم في النصوص الشرعية: اإلشكال األول

خروج ابن تيمية عن مـنهج أهـل الحـديث فـي تعاملـه مـع                : اإلشكال الثاني 
 ٢٢٨...........................................................روايات التجسيم

 ٢٣٢......................بطالن نظرية ابن تيمية في المجاز: اإلشكال الثالث

األخذ بظواهر الصفات الخبرية وعـدم تأويـل المتـشابهات          : اإلشكال الرابع 
 ٢٤٧..............................................................عند ابن تيمية

 ٢٥٠.....................موقف علماء أهل السنّة من تأويل الصفات الخبرية

 ٢٥٥............................نصوص التأويل في كلمات أعالم أهل السنّة



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٩٢  ١ج/ ّ

 ٢٥٦...........................))إن اهللا هو الدهر: ((تأويل ابن تيمية لحديث
 ٢٥٨......................تأويل آخر من ابن تيمية لحديث النبي األكرم

 ٢٥٩...................نسبة التجسيم إلى جماهير أهل اإلسالم: ثامنةالنقطة ال
 ٢٦١.................................معتقد ابن تيمية في ثبوت الحد هللا تعالى

 ٢٦٤.........لحد بين التوقّف واإلثباتتناقض ابن تيمية وأتباعه في مسألة ا
اهللا سبحانه له حد نّة القائلين بأن٢٦٧....أقوال مجموعة من علماء  أهل الس 

 ٢٧١.المختصة والمشتركة  بين الخالق والمخلوقمفهوم الحد بين المفاهيم 
 ٢٧٣......حكم العقل بكون مفهوم الحد من الصفات الخاصة بالمخلوقات

 ٢٧٧................................. أهل السنّةإنكار الحد في كلمات أعالم
 ٢٨١.............................................تكفير المنكرين عند المثبتين
 ٢٨٣.............................................أسباب االعتقاد بالحد وآثاره

 ٢٨٧........................معتقد ابن تيمية في ثبوت الثقل والوزن هللا تعالى
 ٢٩٠........................بدعية التطرق إلى ما ال يوجد في الكتاب والسنّة

 ٢٩٢..........................................ت حديث األطيط الفاسدةدالال
 ٢٩٦...........................موقف أكابر علماء أهل السنّة من خبر األطيط

 ٣٠٥......................معتقد ابن تيمية في ثبوت الجهة والمكان هللا تعالى
مناقشة أهم مرتكزات نظرية ابن تيمية  في إثباته الجهـة والمكـان هللا تعـالى         

.............................................................................٣١٣ 
ى فـوق العـالم؛     عقيدة جمهور الخلق بوجـود اهللا تعـال       : دراسة النقطة األولى  

 ٣١٣...........................................لرفع اليد إلى السماء في الدعاء



 ٧٩٣..................................................................املحتويات

عدم صـحة االعتقـاد بـأن اهللا تعـالى لـيس بـداخل فـي          : دراسة النقطة الثانية  
 ٣٢٢.......................................................العالم وال خارج عنه 

 ٣٢٣.........................................:أدلّة استحالة مماثلته تعالى لغيره

ليس بـداخل فـي العـالم    : ((دفاع ابن أبي الحديد والفخر الرازي  عن رواية        
 ٣٢٨...........................................................))وال خارج عنه

داللـة العقـل والنقـل واإلجمـاع علـى ثبـوت الجهــة       : دراسـة النقطـة الثالثـة   
 ٣٣٠..........................................................والمكان هللا تعالى

 ٣٣٠.............................................:أدلة نفي الجهة عن اهللا تعالى

 ٣٣١...............................:أدلّة تنزيه اهللا تعالى عن وجوده في مكان

كلمات علماء أهل السنّة في بيان األدلّـة العقليـة علـى تنزيـه اهللا تعـالى عـن          
 ٣٣٣............................................................:الجهة والمكان

كلمات علماء أهل السنّة في ذكر اإلجماع على تنزيه اهللا تعالى عـن الجهـة              
 ٣٦٤...................................................................:والمكان

 ٣٦٧......................ثبوت الجهة العدمية هللا تعالى: دراسة النقطة الرابعة

اتّفاق أئمة أهل السنّة وعلمائهم علـى ثبـوت الجهـة      : دراسة النقطة الخامسة  
 ٣٧٤....................................................................والمكان

 ٣٧٧.....................معتقد ابن تيمية في ثبوت الحركة والنزول هللا تعالى

 ٣٨١..............مناقشة رأي ابن تيمية في ثبوت الحركة والنزول هللا تعالى

 ٣٨١............:المالزمة المطلقة بين الحياة والحركة: دراسة النقطة األولى



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٩٤  ١ج/ ّ

 ٣٨١.....................:معنى الحياة والحركة وأدلّة نفي الحركة عنه تعالى

 ٣٨٥.......................................حديث النزول: دراسة النقطة الثانية

اتّفاق جمهور علماء أهـل الـسنّة علـى ثبـوت الحركـة            :  الثالثة دراسة النقطة 
 ٣٩٦...........................................................والنزول هللا تعالى

 ٤٠٣..............................معتقد ابن تيمية في ثبوت الصورة هللا تعالى

 ٤٠٦.................................:قشة رأي ابن تيمية في مسألة الصورةمنا

 ٤٠٦...........................................التشبيه الصريح: اإلشكال األول

 ٤٠٨...............بطالن دعوى االتفاق على ثبوت الصورة : اإلشكال الثاني

 ٤١٤...................................بطالن الرؤية البصرية: اإلشكال الثالث

 ٤٢٤..............................................الرؤية المنامية عند ابن تيمية

 ٤٢٧...............................معتقد ابن تيمية في ثبوت التكلّم هللا تعالى

 ٤٣٠...................................مناقشة رأي ابن تيمية في مسألة التكلّم

 ٤٣٠............................... صفة فعلية ال ذاتيةالكالم: اإلشكال األول

 ٤٣٤.........بطالن القول بِقدم نوع التكلّم وحدوث أفراده: اإلشكال الثاني

 تعـالى بالـصوت والحـرف حـسب         بطالن نظرية تكلّـم اهللا    : اإلشكال الثالث 
 ٤٣٥......................................................رأي علماء أهل السنّة

 ٤٤٠................................تطابق عقيدة ابن تيمية مع نصوص التوراة

 ٤٤٣............أول لها عن اهللا تعالىمعتقد ابن تيمية في صدور حوادث ال 

 ٤٤٨...مناقشة رأي ابن تيمية بشأن صدور حوادث ال أول لها عن اهللا تعالى



 ٧٩٥..................................................................املحتويات

 ٤٤٨............................................ِقدم الحوادث: اإلشكال األول

 ٤٤٨......................................أزلية الفعل اإلرادي: اإلشكال الثاني

 ٤٥٠.............................التسلسل بين العلّة والمعلول: اإلشكال الثالث

بطالن دعوى اتّفاق علماء أهل السنّة على صـدور حـوادث        : اإلشكال الرابع 
 ٤٥١...................................................ال أول لها عن اهللا تعالى

 ٤٥٥.......................معتقد ابن تيمية في قيام الحوادث بذات اهللا تعالى

 ٤٦٢................مناقشة رأي ابن تيمية في قيام الحوادث بذات اهللا تعالى

 ٤٦٢...........الخلط بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية: اإلشكال األول

 ٤٦٣.............:القول الصحيح في أقسام الصفات اإللهية وبيان خصائصها

 ٤٦٣..............................................:خصائص صفات اهللا الذاتية

 ٤٦٣..............................................:صائص صفات اهللا الفعليةخ

 ٤٦٤.................................:الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل

 ٤٦٧.....................................قيام الناقص بالكامل: اإلشكال الثاني

 ٤٦٧..........................................الحتمية والتغيير: اإلشكال الثالث

بطـالن دعـوى اتّفـاق علمـاء أهـل الـسنّة علـى ثبـوت قيـام               : اإلشكال الرابع 
 ٤٦٨.................................................الحوادث بذات اهللا تعالى

 ٤٧٢..........................^خاتمة في التوحيد عند مذهب أهل البيت

 ٤٧٢..في أحاديث أهل البيت نظرة إجمالية إلى أصول مسائل التوحيد 

 ٤٧٢.)قبولها العد، والزيادة، والنقصان: أي(الحوادث  عددية: األصل األول



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٩٦  ١ج/ ّ

 ٤٧٤...................................تجزّئ الموجود العددي: االصل الثاني

 ٤٧٤...............................امتناع عدم تناهي الحوادث: األصل الثالث

 ٤٧٦.................................حدوث الممكنات حقيقة: األصل الرابع

 ٤٧٧.........................دوث الزمان والمكان حقيقةح: األصل الخامس

 ٤٧٨..............................افتقار الحادث إلى الخالق: دساألصل السا

 ٤٧٩......................... الممكنل منيامتناع صدور المث: األصل السابع

 ٤٨٠...................................إحاطة الزمان بالحوادث: األصل الثامن

 ٤٨٠...............................د الخلق والخالقتقابل وجو: األصل التاسع

 ٤٨١............ب اإلقرار بوجود الخالق المباين للخلقوجو: األصل العاشر

 
 

 ٤٨٧.................................موقف ابن تيمية من زيارة رسول اهللا 

 ٤٩١........................مناقشة رأي ابن تيمية في زيارة النبي األكرم

 بالبـدعي عنـد ابـن تيميـة     صحة اتّصاف فعل رسول اهللا    : اإلشكال األول 
.............................................................................٤٩١ 

 ٤٩٢...........عدم تطابق رأي ابن تيمية مع الكتاب العزيز: اإلشكال الثاني

 ٤٩٥....................عدم تطابق رأي ابن تيمية مع السنّة: اإلشكال الثالث

 ٥٠١عدم تطابق رأي ابن تيمية مع كلمات علماء أهل السنّة: اإلشكال الرابع

 ٥٠٦................موقف ابن تيمية من شد الرحال إلى مرقد رسول اهللا



 ٧٩٧..................................................................املحتويات

 ٥١٥....................موقف ابن تيمية من الدعاء عند مرقد رسول اللّه

          نماذج من صـالة الـسلف ودعـائهم عنـد قبـر النبـي    كـاً بتـراب قبـرهتبر 
 ٥١٧.....................................................................:ومحلّه

 ٥١٩............: كلمات أعالم أهل السنّة بشأن الدعاء عند قبر النبيمن

 ٥٢٠............. وتقبيل منبرهموقف ابن تيمية من مس مرقد رسول اهللا

ل برسول اهللاموقف ابن تيمية من التوسًتااً ومي٥٢٥.................... حي 

 ٥٢٥.........................مناقشة آراء ابن تيمية في التوسل برسول اهللا

 ٥٢٦................ذات رسول اهللاحرمة التوسل ب: دراسة النقطة األولى

 ٥٣٣ ومنزلته عند اهللا تعالىحرمة التوسل بمقام النبي: دراسة النقطة الثانية

 وحق مـن سـبقه مـن        ل بحق رسول اهللا   حرمة التوس : دراسة النقطة الثالثة  
 ٥٣٥.................................................................األنبياء

 ٥٣٥.....................حرمة االستعانة برسول اهللا: دراسة النقطة الرابعة

 ٥٣٧..................االستعاذة برسول اهللاحرمة : دراسة النقطة الخامسة

طلب :   كـ حرمة جميع أشكال التوسل برسول اهللا:دراسة النقطة السادسة
 ٥٣٨.............................................التقرب، والتوبة، والمفزع إليه

 ٥٤١....  وإنكار خصائصه وفضائلةبن تيمية والحطّ من مقام رسول اهللا

 ٥٤١........................رد السالم من ِقبل رسول اهللا: الفضيلة األولى

 ٥٤٤......................ترتب الفائدة من إتيان قبر النبي: ةالفضيلة الثاني

اسم النبي٥٤٦................................................. في العهدين 



ّموسوعة أسئلة اإلمامية يف العقائد واملسائل اخلالفية.....................٧٩٨  ١ج/ ّ

 ٥٤٨..اطل أهل الحق عن أهل الباعتقاد ابن تيمية بعدم تمييز رسول اهللا

 ٥٥٠..................موقف ابن تيمية من عصمة األنبياء والنبي األعظم

النبي ة من إيمان أبويموقف ابن تيمي...............................٥٥٤ 

 ٥٥٩ابن تيمية وإنكاره فضائل اإلمام أمير المؤمنين  علي بن أبي طالب

نماذج من تعمد ابن تيمية تكذيب ما صح عند الفريقين مـن فـضائل اإلمـام        
 ٥٦٢.....................................لي بن أبي طالبأمير المؤمنين ع

 ٥٦٢.....................................:موقف ابن تيمية من حديث المواالة

 ٥٦٧....................................:موقف ابن تيمية من حديث المؤاخاة

 ٥٧٢.......................................:موقف ابن تيمية من حديث الطائر

 ٥٨٤........:موقف ابن تيمية من نزول آية الوالية بشأن أمير المؤمنين

 ٥٩١............)):أنت ولي كلّ مؤمن بعدي((موقف ابن تيمية من حديث 

 ٦٠٣................................:موقف ابن تيمية من حديث سد األبواب

 ٦١١...........................:دينة العلمموقف ابن تيمية من حديث باب م

 ٦١٦............................:موقف ابن تيمية من حديث المحبة والبغض

موقف ابـن تيميـة مـن حـديث يـوم الـدار ونـزول آيـة اإلنـذار بـشأن أميـر                  
 ٦١٨.............................................................:ينالمؤمن

 ٦٢٠.................................:موقف ابن تيمية من حديث رد الشمس

 }اٍد وِلكُـلِّ قَـوٍم هـ    ِإنَّما أَنـتَ منـِذر  {: موقف ابن تيمية من نزول قوله تعالى     
 ٦٢٢..................................................:بشأن أمير المؤمنين



 ٧٩٩..................................................................املحتويات

 ٦٢٣..........................)):علي مع الحق((موقف ابن تيمية من حديث 

 ٦٢٥......................................:موقف ابن تيمية من حديث األشباه

ما كنـا نعـرف     ((وحديث  )) هذا فاروق أمتي  ((موقف ابن تيمية من حديث      
 ٦٢٧..............................................)):المنافقين إالّ ببغضهم علياً

المظلوم في حادثة الهجوم على الدار     محاولة ابن تيمية لتبرئة الظالم واتّهام       
.............................................................................٦٣١ 

 ٦٣٢...................:نصوص اعتراف أبي بكر وندمه في كتب أهل السنّة

 ٦٤١...........مير المؤمنين زعم ابن تيمية بغض أكثر الصحابة لإلمام أ

 ٦٤٦....................... في الغزواتإنكاره دور اإلمام أمير المؤمنين 

 ٦٥٢...........زعمه تخلّف أكثر اُألمة عن مبايعة اإلمام أمير المؤمنين 

 ٦٥٦  الناكثين والقاسطين والمارقينموقفه من قتال اإلمام أمير المؤمنين

 ٦٧٤..................قبل البلوغتشكيكه في إيمان اإلمام أمير المؤمنين

ــالى   ــه تع ــزول قول ــه بن ــصَّالةَ : رأي ــوا ال بال تَقْر...   ــر ــام أمي ــق اإلم ــي ح  ف
 ٦٨٣...............................................................المؤمنين

 ٦٨٨......................................................رأيه في حديث عمار 

 ٦٩١........................رأي ابن تيمية في قاتل اإلمام أمير المؤمنين

 ٦٩٩..............موقف ابن تيمية من الصّديقة الشهيدة فاطمة الزهراء

 كانت مـن طـالب   اعتقاده بأن الصديقة فاطمة الزّهراء    : الموقف األول 
 ٧٠١..............................................................الدنيا بغير حق
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 وأفعال اعتقاده بالتشابه بين فعل الصديقة فاطمة الزّهراء: الموقف الثاني
 ٧٠٤...................................................................المنافقين

؛ إليصائها بدفنها ليالً وعدم ذم الصديقة فاطمة الزّهراء   : الموقف الرابع 
 ٧١١...............................................................الصالة عليها

 ٧١٩.........دح كثير، من القوا..ما يحكى عن فاطمة: قوله: الموقف السابع

ة في أحداث واقعة الطف٧٢١..................................رأي ابن تيمي 

 ٧٢٨......................................موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية

 ٧٤٣............................................................فهرس المصادر

 ٧٨٧.................................................................المحتويات
  


