


  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ...........................................................  ٢ �
  

        : : : : شابِك ( ردمك )شابِك ( ردمك )شابِك ( ردمك )شابِك ( ردمك )
            الثانيالثانيالثانيالثاني    ددددــ المجلّــ المجلّــ المجلّــ المجلّ    موسوعة األسئلة العقائديةموسوعة األسئلة العقائديةموسوعة األسئلة العقائديةموسوعة األسئلة العقائدية

        طبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحة
        مركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائدية: : : : تأليفتأليفتأليفتأليف

        نسخة نسخة نسخة نسخة     ــــــــ    ولىولىولىولىالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُأل
        هـ هـ هـ هـ ١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣٤٤٤٤: : : : سنة الطبعسنة الطبعسنة الطبعسنة الطبع

        : : : : المطبعةالمطبعةالمطبعةالمطبعة
        اإلخراج الخفاف

  ∗مجيع احلقوق حمفوظة للمركز  ∗
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�زو�د�����د«�������«�� �

                : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

        : : : : ما يليما يليما يليما يلي    ����رد في كتب عديدة حول آباء النبي محمدرد في كتب عديدة حول آباء النبي محمدرد في كتب عديدة حول آباء النبي محمدرد في كتب عديدة حول آباء النبي محمدوووو
لم يدخلهم كفر وال عيب لم يدخلهم كفر وال عيب لم يدخلهم كفر وال عيب لم يدخلهم كفر وال عيب     ،،،،هاته كانوا على التوحيدهاته كانوا على التوحيدهاته كانوا على التوحيدهاته كانوا على التوحيدمممموأُوأُوأُوأُ    ����ن جميع آبائهن جميع آبائهن جميع آبائهن جميع آبائهإإإإ

        وال رجس وال شيء مما كان عليه أهل الجاهلية.وال رجس وال شيء مما كان عليه أهل الجاهلية.وال رجس وال شيء مما كان عليه أهل الجاهلية.وال رجس وال شيء مما كان عليه أهل الجاهلية.
هاته(عليه الصالة والسالم) كانوا على التوحيد من أبيه األول هاته(عليه الصالة والسالم) كانوا على التوحيد من أبيه األول هاته(عليه الصالة والسالم) كانوا على التوحيد من أبيه األول هاته(عليه الصالة والسالم) كانوا على التوحيد من أبيه األول أُمأُمأُمأُمه وه وه وه وجميع آبائجميع آبائجميع آبائجميع آبائن ن ن ن إإإإ: : : : أيأيأيأي

        دين كانوا؟دين كانوا؟دين كانوا؟دين كانوا؟    على أيعلى أيعلى أيعلى أي    ����. فإن كان كذلك ففي زمن األنبياء. فإن كان كذلك ففي زمن األنبياء. فإن كان كذلك ففي زمن األنبياء. فإن كان كذلك ففي زمن األنبياء����آدمآدمآدمآدم    نبي اهللانبي اهللانبي اهللانبي اهللا    حتّىحتّىحتّىحتّى
ألن نبي اهللا ألن نبي اهللا ألن نبي اهللا ألن نبي اهللا     ؛؛؛؛هل كانوا على الديانة اليهوديةهل كانوا على الديانة اليهوديةهل كانوا على الديانة اليهوديةهل كانوا على الديانة اليهودية    ����مثالً في زمن نبي اهللا موسىمثالً في زمن نبي اهللا موسىمثالً في زمن نبي اهللا موسىمثالً في زمن نبي اهللا موسى

، ، ، ، ����حجة عليهم، وهو نبي زمانه، وكذلك في زمن نبي اهللا عيسىحجة عليهم، وهو نبي زمانه، وكذلك في زمن نبي اهللا عيسىحجة عليهم، وهو نبي زمانه، وكذلك في زمن نبي اهللا عيسىحجة عليهم، وهو نبي زمانه، وكذلك في زمن نبي اهللا عيسى    ����موسىموسىموسىموسى
        وكذلك بالنسبة لباقي األنبياء؟وكذلك بالنسبة لباقي األنبياء؟وكذلك بالنسبة لباقي األنبياء؟وكذلك بالنسبة لباقي األنبياء؟

وهل يحقوهل يحقوهل يحقنوا يهوداً أو نصارى أو غير ذلك، أم ال؟ وكيف؟نوا يهوداً أو نصارى أو غير ذلك، أم ال؟ وكيف؟نوا يهوداً أو نصارى أو غير ذلك، أم ال؟ وكيف؟نوا يهوداً أو نصارى أو غير ذلك، أم ال؟ وكيف؟نّهم كانّهم كانّهم كانّهم كاإإإإ: : : : لنا أن نقوللنا أن نقوللنا أن نقوللنا أن نقول    وهل يحق        
        يرجى بيان األمر.يرجى بيان األمر.يرجى بيان األمر.يرجى بيان األمر.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

آباء النبي يدينون بالحنيفية  �نعم، وكما دلّت عليه المصادر واألحاديث أن
د به من طقوس وشعائر.وما تتعب  
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  : ) ما يلي�النبي األعظم جعفر مرتضى في كتاب (الصحيح من سيرة سيدوقد قال ال
من آدم إلى عبد  �فقت على أن آباء النبيإن كلمة اإلمامية قد اتّ: قالوا((

  .)١(اهللا كلّهم مؤمنون موحدون
... بل كانوا من الصديقين، إما أنبياء مرسلين، أو : قوله بل ويضيف المجلسي

  .)٢(مصلحة دينيةأوصياء معصومين, ولعلّ بعضهم لم يظهر اإلسالم لتقية، أو 
آمنة بنت وهب كانت مسلمة  �النبيأُم أن : ويضيف الصدوق هنا

  .)٤()))٣(أيضاً
المسعودي، : �ح بإيمان عبد المطّلب وغيره من آبائهوممن صر((: ثم قال

وهو ظاهر كالم الماوردي، والرازي في كتابه (أسرار التنزيل)،  .واليعقوبي
  .)٥())فا، والسيوطي...ي الصوالسنوسي، والتلماسي محشّ

(لم يزل ينقلني اهللا من : �وقد استدلّوا على ذلك أيضاً بقوله((: ثم قال
٧()))٦(رات...)أصالب الطاهرين إلى أرحام المطه(.  
                                                 

�Fא"&%%$١�E�W���وא�%%*�א(	%%�)�W%%�ل�-���%%��٤٦	�0%%/�א�א���1 %%������א��،�،�5%%67 �4א�3	%%�دא
� 9���W١٣٩��/0�ن�������א��-��K>���?א����"�@� �
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 ة واألنبياء، أو دين : إنّما هي �والحنيفية التي سار عليها آباء النبيدين النبو
ألنبياء تتبنّى عقيدة التوحيد وما يدور اهللا وهي اإلسالم، في كلّ عهد من عهود ا

: بها كما في قوله عزّ وجلّ �في عبادة اهللا وحده، وقد وصف اهللا تعالى إبراهيم
�يودهي يماهرإِب ا كَانميودهي يماهرإِب ا كَانميودهي يماهرإِب ا كَانميودهي يماهرإِب ا كَاناًاًاًاًم    انِيال نَصْروانِيال نَصْروانِيال نَصْروانِيال نَصْرنِيف    اًاًاًاًوح كَان نلَكنِيفوح كَان نلَكنِيفوح كَان نلَكنِيفوح كَان نلَكم    اًاًاًاًولسمملسمملسمملساًاًاًاًم     نم ا كَانمو نم ا كَانمو نم ا كَانمو نم ا كَانمو

ينشْرِكالْمينشْرِكالْمينشْرِكالْمينشْرِك١(�الْم(.  
 حجكال ،وجود بقايا الحنيفية ــ دين إبراهيم((: ع آخرقال العاملي في موض

وهم أوالد  ،العرب نأل ؛وآدابه ــ في الجزيرة العربية، وفي مكّة بالذات
غير ــ : ــ إلى أن قال ون بذلكوكانوا يعتزّ إسماعيل، قد توارثوا عنه الدين الحق

اًوإن كانت قليلة   ــبقية منهم  أنــ جد بعقيدة التوحيد، كة قد بقيت متمس
إلى تعاليم  وقريباً وتعبد اهللا على حسب ما تراه مناسباً ؛وترفض عبادة األوثان

عبد المطّلب وأضرابه من رجاالت بني هاشم : . ومن هؤالء،يمدين إبراه
  .األبرار
تعظيم البيت، والطواف به، والوقوف بعرفة، : وكان من بقايا الحنيفية 

  والتلبية، وهدي البدن...
إن العرب كانوا أقرب إلى الدين : ما مفاده �روي عن الصادق وقد

فإن العرب يغتسلون من الجنابة، واالغتسال من  ؛الحنيفي من المجوس
خالص شرائع الحنيفية، وهم أيضاً يختتنون، وهو من سنن األنبياء، كما 

نونهم، ويوارونهم في القبور، ويلحدونهم، أنّهم يغسلون موتاهم، ويكفّ
                                                 

�F$אن١�ل����E�F٣E�W٦٧K� �
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ن نكاح البنات واألخوات، وكانوا يحجون إلى البيت ويعظّمونه، ويحرمو
بيت ربنا، ويقرون بالتوراة واإلنجيل، ويسألون أهل : ويقولون

  .)٢()))١(...الكتب
        : باليهودية والنصرانية، فنقول �ق بمدى عالقة آباء النبيما يتعلّ أما في

رون بكلّ من التوراة يق �كما ورد في النصّ المذكور أن آباء النبي ــــــــ١١١١
؛ ألن كالً من الكتابين المذكورين كتاب شكواإلنجيل، هذا مسلّم به دون 

 �التوراة، وكتاب اهللا المنزّل على عيسى: وهو �اهللا المنزّل على موسى
ــ يؤمنون بذلك حقّاً كدين في خط  �أي آباء النبي  اإلنجيل، فهم ــ: وهو

        .�حنيفية إبراهيم
هم مؤمنون  �وال ريب أن المؤمنين بالتوراة من قوم موسى شككما ال  ــــــــ٢٢٢٢

بدين موسى كمسلمين أحناف، وهكذا القول فيمن آمن باإلنجيل من قوم 
  كلّ قد آمن باهللا وكان في اإلسالم حنيفاً. ،�عيسى

 �الذين أدركوا عيسى �أن يكون آباء النبيفي فال ضير  اًإذ
نوا في دينه أيضاً، أن يكو �، ومن أدرك موسى�في دين عيسى

وا بما جاءت به التوراة واإلنجيل فلماذا ال يكونون نّهم قد أقرأطالما 
وهذا مما ال يتنافى مع  ؟!�وقوم موسى �في معية قوم عيسى
  مسلّمة كونهم أحنافاً.

                                                 

�Fא"&$١�E�Wج�d3?(א��،�e�fg٢�W�6دق�٩٢%%��٩١�א��i3?א����-��Kj��"k�א�l�� �
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وقَالَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت الْيهود عزَير ابن اللَّه �: تعالى هما ورد في قول: نعم، مما يجدر ذكره
فاليهود هنا وإخوانهم النصارى قد وصفهم  )١(�لَت النَّصَارى الْمسيح ابن اللَّه...لَت النَّصَارى الْمسيح ابن اللَّه...لَت النَّصَارى الْمسيح ابن اللَّه...لَت النَّصَارى الْمسيح ابن اللَّه...وقَاوقَاوقَاوقَا

به من  تعبداهللا تعالى باإلشراك، واإلشراك يتنافى مع مسلّمات الحنيفية وما ت
أن اليهود والنصارى قد انحرفوا عن التوراة واإلنجيل، : التوحيد، وهذا يعني

  ...�به عيسى وموسىخالف ما جاء على وأنّهم 
 )٢(�ما كَان إِبراهيم يهودياً وال نَصْرانِياًما كَان إِبراهيم يهودياً وال نَصْرانِياًما كَان إِبراهيم يهودياً وال نَصْرانِياًما كَان إِبراهيم يهودياً وال نَصْرانِياً�((: قال الطبرسي في (مجمع البيان)

ن آالقر قد دلّ ،هما صفتا ذمألنّ ؛أه عن اليهودية والنصرانيةه إبراهيم وبرنزّ
عيسى ، ولم يكن لم يكن يهودياً موسى أيضاً على أن واإلجماع على ذلك. وهذا يدلّ

والنصرانية  ،فة عن شرع موسىة محرواليهودية ملّ ،سالمالدين عند اهللا اإل فإن ؛نصرانياً
  .)٣())تينجرتا على فرقتين ضالّ فهما صفتا ذم ،فة عن شرع عيسىة محرملّ

األحناف نصارى  �وعلى ضوء هذه الحقيقة التاريخية لم يكن آباء النبي
  .�إبراهيم حتّىنبياء ابتداًء من عيسى وكانوا على دين األ بلوال يهوداً، 

  : )١عليق (ت

�א���אق«�
���د�א����מ��������«  
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..وووو    السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللا

كانوا مؤمنين، وهذا ال نقاش فيه عندنا، كانوا مؤمنين، وهذا ال نقاش فيه عندنا، كانوا مؤمنين، وهذا ال نقاش فيه عندنا، كانوا مؤمنين، وهذا ال نقاش فيه عندنا،     ����مة أن آباء النبيمة أن آباء النبيمة أن آباء النبيمة أن آباء النبيمور المسلّمور المسلّمور المسلّمور المسلّمن اُألمن اُألمن اُألمن اُأل
ولكن حسب استقصائي القاصر وتتبولكن حسب استقصائي القاصر وتتبولكن حسب استقصائي القاصر وتتبولكن حسب استقصائي القاصر وتتبعي لم أجد من تعرعي لم أجد من تعرعي لم أجد من تعركانوا كانوا كانوا كانوا ض إلى أنّهم هل ض إلى أنّهم هل ض إلى أنّهم هل ض إلى أنّهم هل عي لم أجد من تعر
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كانت عامة لكلّ الناس، وال يسع كانت عامة لكلّ الناس، وال يسع كانت عامة لكلّ الناس، وال يسع كانت عامة لكلّ الناس، وال يسع     ����ألن رسالة عيسىألن رسالة عيسىألن رسالة عيسىألن رسالة عيسى    ؛؛؛؛يدينون هللا بالمسيحيةيدينون هللا بالمسيحيةيدينون هللا بالمسيحيةيدينون هللا بالمسيحية
إذا لم تصله دعوته، وليس الحال هكذا في مكّة فإن إذا لم تصله دعوته، وليس الحال هكذا في مكّة فإن إذا لم تصله دعوته، وليس الحال هكذا في مكّة فإن إذا لم تصله دعوته، وليس الحال هكذا في مكّة فإن ��� ��� ��� ���     أحد أن يتخلّف عنهاأحد أن يتخلّف عنهاأحد أن يتخلّف عنهاأحد أن يتخلّف عنها

        المسيحية واصلة إليهم كما وصلت اليهودية.المسيحية واصلة إليهم كما وصلت اليهودية.المسيحية واصلة إليهم كما وصلت اليهودية.المسيحية واصلة إليهم كما وصلت اليهودية.

نعم، ورد أنّهم كانوا على الحنيفية اإلبراهيمية، ولكن لو كان هذا يكفي نعم، ورد أنّهم كانوا على الحنيفية اإلبراهيمية، ولكن لو كان هذا يكفي نعم، ورد أنّهم كانوا على الحنيفية اإلبراهيمية، ولكن لو كان هذا يكفي نعم، ورد أنّهم كانوا على الحنيفية اإلبراهيمية، ولكن لو كان هذا يكفي 
لكفى غيرهم، ولما احتاج الناس إلى بعث األنبياء من جديد، فأرجو تسليط لكفى غيرهم، ولما احتاج الناس إلى بعث األنبياء من جديد، فأرجو تسليط لكفى غيرهم، ولما احتاج الناس إلى بعث األنبياء من جديد، فأرجو تسليط لكفى غيرهم، ولما احتاج الناس إلى بعث األنبياء من جديد، فأرجو تسليط 

        الضوء على هذا الموضوع مع إرشادي إلى المصادر التي تذكره.الضوء على هذا الموضوع مع إرشادي إلى المصادر التي تذكره.الضوء على هذا الموضوع مع إرشادي إلى المصادر التي تذكره.الضوء على هذا الموضوع مع إرشادي إلى المصادر التي تذكره.

            ....مع تمنياتي لكم بالتوفيقمع تمنياتي لكم بالتوفيقمع تمنياتي لكم بالتوفيقمع تمنياتي لكم بالتوفيق

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

آباء النبي دين كانوا  �من المسلّم به والثابت عندنا نحن اإلمامية أنموح
مؤمنين، وهناك إشارات من الروايات على أنّهم كانوا أحنافاً على ملّة أبيهم 

, وال توجد أي داللة من األخبار، أو الروايات على أنّهم كانوا يتعبدون �إبراهيم
نستطيع أن نبتّ باألمر, هذا هو حصيلة ما نحصل  حتّى �بشريعة موسى أو عيسى

توقّف عن التفصيل أكثر. مع ويكفي المؤمن ذلك، ويعليه من الروايات ونعتقد به، 
  قبل البعثة على بعض الوجوه. �أن المسألة تشمل تعبد النبي مالحظة

ة, ونذكر ي حسب ما نعرفه من القواعد الكلّيولكن ال مانع من البحث العلم
        : هنا عدة نقاط

 يهو ما نسمالعقيدة والشريعة، أ: ن كلّ ديانة سماوية تعتمد على ركنينإ ــــــــ١١١١
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صول الدين واحدة عند كلّ األنبياء , ومن الواضح أن أُ)الدين وفروعه ـ(أُصولب
، والتي ينصّ القرآن على أنّها اإلسالم والحنيفية، وما �من زمن آدم إلى نبينا

بالفروع، ومنها ينسب الشخص إلى أنّه يهودي أو مسيحي إذا ���  تتميز الشرائع
  .�وشريعة عيسى ،ما جاء به من أحكام (فروع): ي، أ�تعبد بشريعة موسى

كانوا أوصياء,  �هناك بعض الروايات يدلّ ظاهرها على أن آباء النبي ــــــــ٢٢٢٢

وبجمعها مع الروايات التي تدلّ على أنّهم كانوا أحنافاً، يمكن أن نقول أنّهم 

 حسب الشريعة اإلبراهيمية، وعليه فقد ال �كانوا أوصياء إلبراهيم وإسماعيل

  يلزمهم التعبد بالشريعة الموسوية أو العيسوية من جهة كونهم أوصياء.

إلى أن اآليات والدالئل تشير إلى  د جعفر مرتضى العامليلقد أشار السي ــــــــ٣٣٣٣

هما اللذان كان لديهما شريعة عالمية  �ونبينا األكرم �أن إبراهيم الخليل

نّهما إ، بل �هللا موسى وعيسىم ذلك بخصوص نبيي اة, ولم يسلّعثا للناس كافّوب

كَما كَما كَما كَما     فَاصْبِرفَاصْبِرفَاصْبِرفَاصْبِر�ولوا العزم) من خالل اآلية ن معنى (أُإبعثا إلى بني إسرائيل خاصّة. و

التأكيد على رسوخ وعمق درجة العصمة : , هو)١(�صَبر أُولُو الْعزْمِ من الرسلِصَبر أُولُو الْعزْمِ من الرسلِصَبر أُولُو الْعزْمِ من الرسلِصَبر أُولُو الْعزْمِ من الرسلِ

٢(ل.. إلى آخر ما أشار إليهفيهم وقدرتهم الكبيرة على التحم(.  

  اإلشكال. ا ذكرناه ينحلّوبم
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  : )٢( تعليق

�»
������א���ود����
���������«  
        ........صلّ على محمد وآله الطاهرينصلّ على محمد وآله الطاهرينصلّ على محمد وآله الطاهرينصلّ على محمد وآله الطاهرين    اللّهماللّهماللّهماللّهم    ،،،،بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

كانوا جميعاً موحدين غير مشركين، وذلك ما جاء في كانوا جميعاً موحدين غير مشركين، وذلك ما جاء في كانوا جميعاً موحدين غير مشركين، وذلك ما جاء في كانوا جميعاً موحدين غير مشركين، وذلك ما جاء في     ����آباء النبي محمدآباء النبي محمدآباء النبي محمدآباء النبي محمد
����ك في الساجِدينك في الساجِدينك في الساجِدينك في الساجِدينوتَقَلُّبوتَقَلُّبوتَقَلُّبوتَقَلُّب � الَّذي يراك حين تَقُومالَّذي يراك حين تَقُومالَّذي يراك حين تَقُومالَّذي يراك حين تَقُوم����: : : : قوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالى

))))١١١١((((....        
محمد بن عبد اهللا بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف محمد بن عبد اهللا بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف محمد بن عبد اهللا بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف محمد بن عبد اهللا بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف : : : : نسب نبي اإلسالمنسب نبي اإلسالمنسب نبي اإلسالمنسب نبي اإلسالم

بن غالب بن فهر (وهو الملقّب بن غالب بن فهر (وهو الملقّب بن غالب بن فهر (وهو الملقّب بن غالب بن فهر (وهو الملقّب     ييييبن قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤبن قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤبن قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤبن قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤاااا
بقريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن بقريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن بقريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن بقريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 

ــ    نزار بن معد بن عدنان ــنزار بن معد بن عدنان ــنزار بن معد بن عدنان ــنزار بن معد بن عدنان ــ ــاشتهر أن الرسول كان يقف في نسبه عند عدنان  ــاشتهر أن الرسول كان يقف في نسبه عند عدنان  ــاشتهر أن الرسول كان يقف في نسبه عند عدنان  (بعض (بعض (بعض (بعض         اشتهر أن الرسول كان يقف في نسبه عند عدنان 
النسابين يتابع واصالً النسب إلى آدم أبو البشر) بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تارخ النسابين يتابع واصالً النسب إلى آدم أبو البشر) بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تارخ النسابين يتابع واصالً النسب إلى آدم أبو البشر) بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تارخ النسابين يتابع واصالً النسب إلى آدم أبو البشر) بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تارخ 

ــ     اهللا إسماعيل بن نبي اهللاهللا إسماعيل بن نبي اهللاهللا إسماعيل بن نبي اهللاهللا إسماعيل بن نبي اهللانبي نبي نبي نبي بن يعرب بن يشجب بن نابت بن بن يعرب بن يشجب بن نابت بن بن يعرب بن يشجب بن نابت بن بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اااا ــ إبراهيم بن تارخ  ــ إبراهيم بن تارخ  ــ إبراهيم بن تارخ  إبراهيم بن تارخ 
اروخ) بن أرغو بن فالغ بن عابر اروخ) بن أرغو بن فالغ بن عابر اروخ) بن أرغو بن فالغ بن عابر اروخ) بن أرغو بن فالغ بن عابر نفسه آزر ــ بن تاخور بن شارخ (شنفسه آزر ــ بن تاخور بن شارخ (شنفسه آزر ــ بن تاخور بن شارخ (شنفسه آزر ــ بن تاخور بن شارخ (ش    أنّهأنّهأنّهأنّهوقال بعضهم وقال بعضهم وقال بعضهم وقال بعضهم 

بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نبي اهللا نوح بن المك ابن متوشلخ بن أخنوخ ــ قيل بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نبي اهللا نوح بن المك ابن متوشلخ بن أخنوخ ــ قيل بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نبي اهللا نوح بن المك ابن متوشلخ بن أخنوخ ــ قيل بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نبي اهللا نوح بن المك ابن متوشلخ بن أخنوخ ــ قيل اااا
        بن يافث بن شيث بن آدم.بن يافث بن شيث بن آدم.بن يافث بن شيث بن آدم.بن يافث بن شيث بن آدم.ااااأنّه نبي اهللا إدريس ــ بن يرد بن مهالئيل بن قنين (قينان) أنّه نبي اهللا إدريس ــ بن يرد بن مهالئيل بن قنين (قينان) أنّه نبي اهللا إدريس ــ بن يرد بن مهالئيل بن قنين (قينان) أنّه نبي اهللا إدريس ــ بن يرد بن مهالئيل بن قنين (قينان) 

هةً إِنِّي أَراك وقَومك في هةً إِنِّي أَراك وقَومك في هةً إِنِّي أَراك وقَومك في هةً إِنِّي أَراك وقَومك في آلآلآلآل    اًاًاًاًوإِذْ قَالَ إِبراهيم ألبِيه آزَر أَتَتَّخذُ أَصْنَاموإِذْ قَالَ إِبراهيم ألبِيه آزَر أَتَتَّخذُ أَصْنَاموإِذْ قَالَ إِبراهيم ألبِيه آزَر أَتَتَّخذُ أَصْنَاموإِذْ قَالَ إِبراهيم ألبِيه آزَر أَتَتَّخذُ أَصْنَام����
����ضَاللٍ مبِينٍضَاللٍ مبِينٍضَاللٍ مبِينٍضَاللٍ مبِينٍ

))))٢٢٢٢((((....        
����رِينالْكَاف عم ال تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزِلٍ يعي مف كَانو نَهاب ى نُوحنَادورِينالْكَاف عم ال تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزِلٍ يعي مف كَانو نَهاب ى نُوحنَادورِينالْكَاف عم ال تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزِلٍ يعي مف كَانو نَهاب ى نُوحنَادورِينالْكَاف عم ال تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزِلٍ يعي مف كَانو نَهاب ى نُوحنَادو � 

                                                 

�Fא�١$
b�א�E�F٢٦E�W٢١٩%%��٢١٨K� �
�Fم٢�
��E�F٦E�W٧٤Kא�" �



  

  

  

���������������������������و������و������و������و���  ١٥ .......................................................... ��������א�"! ���وא�����א�"! ���وא�����א�"! ���وא�����א�"! ���وא���������

 

من رحم من رحم من رحم من رحم ��� ��� ��� ���     لَّهلَّهلَّهلَّهعاصم الْيوم من أَمرِ العاصم الْيوم من أَمرِ العاصم الْيوم من أَمرِ العاصم الْيوم من أَمرِ ال    �� �� �� �� قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماِء قَالَ قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماِء قَالَ قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماِء قَالَ قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماِء قَالَ 
ينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحوينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحوينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحوينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحو����

))))١١١١((((....        

نّه عمه، لكن ماذا عن سام بن نوح نّه عمه، لكن ماذا عن سام بن نوح نّه عمه، لكن ماذا عن سام بن نوح نّه عمه، لكن ماذا عن سام بن نوح إإإإ: : : : قالقالقالقال    همهمهمهمنّه جده ألمه، وبعضنّه جده ألمه، وبعضنّه جده ألمه، وبعضنّه جده ألمه، وبعضإإإإ    ::::همهمهمهمآزر، قال بعضآزر، قال بعضآزر، قال بعضآزر، قال بعض

        ين؟ين؟ين؟ين؟موحدموحدموحدموحدفكيف يكون آباء األنبياء كلّهم مؤمنين فكيف يكون آباء األنبياء كلّهم مؤمنين فكيف يكون آباء األنبياء كلّهم مؤمنين فكيف يكون آباء األنبياء كلّهم مؤمنين     ؟؟؟؟القرآن بعدم إيمانهالقرآن بعدم إيمانهالقرآن بعدم إيمانهالقرآن بعدم إيمانه    صرحصرحصرحصرحالذي الذي الذي الذي 

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  بركاته..عليكم ورحمة اهللا و السالم

، وهو أبو �فإن (سام) ممن بقي مع أبيه نوح ؛هذا الكالم غير صحيح

  العرب وجميع الساميين.

: وقيل ؛(كنعان)، وهو قول األكثرين: اسمه: الذي غرق فقيل �أما ابن نوح
  !!)٣(قااس، وبه قال عبيد بن عمر وابن إسحعن ابن عب ،، قاله أبو صالح)٢((يام)

ن فقد أخذوا بروايات عديدة وبأنّه ابنه، أما اآلخر: هذا على قول من يقول
، وفي )٤((ونادى نوح ابنها): مثل قوله ،خرىبأنّه ليس ابنه، كما في قراءات أُ

  .)٥(ابن امرأته: بنه) في لغة طي تعني(ا: أُخرى
                                                 

�Fد١�W�E�F١١E�W٤٣%%��٤٢K� �
�F٢E! �ن��א�N�O��،e�fg�٥�W٢٨٠�P�
7�Q��R�W�KKKVQS0Xא��pq�V"�rSد�S"Sو�K� �
�Fא"&$٣�E�WJ^)ز[زאد�א�s�٤،�)�<�א�W٨٨�/t$	�א�J^97�،٩�W٣٨K� �
�Fل٤���
��3	�eא�E]�0uא"&$�k0@�Wא���،�٢�W٦٠٠�F�E��?3! %�ن��٤٨٣٨�א�،��E�e%��gא�	%$א�א��،�

٥�W٤٩٥��WP�
7�Q��R�S��Sل�[RKKK[aUW��>U��SM [��VQ�"[��pq�V"����]$אز�א�J^97�،١٧�W٢٣١K� �
�Fא"&$٥�E�W�ev�� 
7
��J^97٣�W١٤٨�E��?�F٣٠Pא��Q��R�E�W����KKKVQ%S0Xא��pq�%V"�rSد�%S"Sو���F$%R�،
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(يام)، وكان : يلكان اسمه كنعان، وق )١(�ونَادى نُوح ابنَهونَادى نُوح ابنَهونَادى نُوح ابنَهونَادى نُوح ابنَه�: قال الغرناطي الكلبي
  .)٢(بنون سواه، وهم (سام، وحام، ويافث)، ومنهم تناسل الخلق ةله ثالث

وقد أوردت ما قلناه جميع تفاسير الفريقين، فال ندري من أين استقيت تلك 
  العرب. يالمعلومة عن (سام) أب

ألنّهم  ، والظاهر أنّه تصحيف عن (يام)؛)٣(نعم، نسب ذلك إلى عبيد بن عمير
  .)٤(بيد بن عمير من القائلين بذلكعدوا ع

وعلى كلّ االحتماالت التي ذكرناها وذكرها العلماء ال يكون ذلك نقضاً 
@لقاعدة كون آباء األنبياء موحدين، والحمد هللا رب العالمين. @

†Čàª@Č�äÛa@…a†uc@ÕänÈí@�@a‡b½I†Čàª@Č�äÛa@…a†uc@ÕänÈí@�@a‡b½I†Čàª@Č�äÛa@…a†uc@ÕänÈí@�@a‡b½I†Čàª@Č�äÛa@…a†uc@ÕänÈí@�@a‡b½I����ëc@òí…ìèîÛaëc@òí…ìèîÛaëc@òí…ìèîÛaëc@òí…ìèîÛa@@@@@HòîãaŠ–äÛa@HòîãaŠ–äÛa@HòîãaŠ–äÛa@HòîãaŠ–äÛa@ @@ @@ @@ @

�א��و�د���«�����
�������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
لماذا لم يعتنق أجداد النبيلماذا لم يعتنق أجداد النبيلماذا لم يعتنق أجداد النبياليهودية أو النصرانية رغم نسخاليهودية أو النصرانية رغم نسخاليهودية أو النصرانية رغم نسخاليهودية أو النصرانية رغم نسخ    ����لماذا لم يعتنق أجداد النبيهنهنهنهن    

                                                                                                                  
�  

5�J[א�0�1د��،�W٤١�E��?�F١٣٢�e��	�א�J^97�،E١�W٣٢٨�Kد�W�IA��� �
�Fد١�W�E�F١١E�W٤٢K� �
�F٢�*�k03�م�א�
7
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�Fא"&$٣�E�W�]�w!�א�J^97٢�W٣٨٥K� �
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للشريعة اإلبراهيمية؟ ولماذا لم تعتنق قريش اليهودية أو النصرانية بدل عبادة للشريعة اإلبراهيمية؟ ولماذا لم تعتنق قريش اليهودية أو النصرانية بدل عبادة للشريعة اإلبراهيمية؟ ولماذا لم تعتنق قريش اليهودية أو النصرانية بدل عبادة للشريعة اإلبراهيمية؟ ولماذا لم تعتنق قريش اليهودية أو النصرانية بدل عبادة 
        األصنام؟األصنام؟األصنام؟األصنام؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ــ على نبينا وآله وعليهما السالم ــ لم يثبت نسخ دين موسى وعيسى 
كانوا يدينون  �، بل إن بني إسرائيل وكذا آباء النبي�عة إبراهيملشري

بقوله  �، وقد أكّد القرآن الكريم على دين إبراهيم�بشريعة إبراهيم
ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسن واتَّبع ملَّةَ ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسن واتَّبع ملَّةَ ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسن واتَّبع ملَّةَ ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسن واتَّبع ملَّةَ �: تعالى

  .)١(�إِبراهيم حنِيفاًإِبراهيم حنِيفاًإِبراهيم حنِيفاًإِبراهيم حنِيفاً

وما كَان من وما كَان من وما كَان من وما كَان من     قُلْ صَدق اللَّه فَاتَّبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاًقُلْ صَدق اللَّه فَاتَّبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاًقُلْ صَدق اللَّه فَاتَّبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاًقُلْ صَدق اللَّه فَاتَّبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً�: له تعالىوقو
ينشرِكالمينشرِكالمينشرِكالمينشرِك٢(�الم(.  

وما كَان من وما كَان من وما كَان من وما كَان من     ثُم أَوحينَا إِلَيك أَن اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاًثُم أَوحينَا إِلَيك أَن اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاًثُم أَوحينَا إِلَيك أَن اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاًثُم أَوحينَا إِلَيك أَن اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً�: وقوله تعالى
ينشرِكالمينشرِكالمينشرِكالمينشرِك٣(�الم(.  

، �وا يعتنقون دين إبراهيم وإسماعيلوأما قريش فإن أجدادهم كان
@م انحرفوا بالتدريج إلى أن وصلوا إلى الشرك.لكنّهو @@ @@ @@ @

                                                 

�F١��^0�א�E�F٤E�W١٢٥K� �
�F$אن٢�ل����E�F٣E�W٩٥K� �
�F٣*50�א�E�F١٦E�W١٢٣K� �
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†Čàª@Č�äÛa@õbie@Þì�…@â†Ç@ò*ÜÇI†Čàª@Č�äÛa@õbie@Þì�…@â†Ç@ò*ÜÇI†Čàª@Č�äÛa@õbie@Þì�…@â†Ç@ò*ÜÇI†Čàª@Č�äÛa@õbie@Þì�…@â†Ç@ò*ÜÇI����@@@@Hòîzî�½a@òãbí†Ûa@¿Hòîzî�½a@òãbí†Ûa@¿Hòîzî�½a@òãbí†Ûa@¿Hòîzî�½a@òãbí†Ûa@¿@ @@ @@ @@ @
�א���אق«�
����מ�א����و���������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
فية، بينما يفترض أن تكون فية، بينما يفترض أن تكون فية، بينما يفترض أن تكون فية، بينما يفترض أن تكون ييييالديانة الحنالديانة الحنالديانة الحنالديانة الحن    ����لماذا اعتنق أجداد النبي محمدلماذا اعتنق أجداد النبي محمدلماذا اعتنق أجداد النبي محمدلماذا اعتنق أجداد النبي محمد

        زماناً عن المسيحي؟زماناً عن المسيحي؟زماناً عن المسيحي؟زماناً عن المسيحي؟    تقدمتقدمتقدمتقدمفي مفي مفي مفي مييييالمسيحية)، على اعتبار أن الدين الحنالمسيحية)، على اعتبار أن الدين الحنالمسيحية)، على اعتبار أن الدين الحنالمسيحية)، على اعتبار أن الدين الحن((((

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

وهم �وأجداده على ديانة أبيهم إبراهيم الخليل �لقد كان آباء النبي ،
د ذلك النصوص موحدون لم يشركوا باهللا ولم يعبدوا األصنام، كما تؤكّ

نّة والشيعة، وهم قد بقوا على هذه الديانة ولم يعتنقوا غيرها من المتضافرة عن الس
الديانات السماوية، وقد يكون للبعد المكاني الذي ظهر فيه هؤالء األنبياء عن 

، وأيضاً لعدم بعث هؤالء األنبياء في زمانهم �ة، موطن أجداد النبيمكرممكّة ال
نهم الجديد، ولم يثبت أن دعاة لهم إلى بقية األقطار يدعون الناس إلى دي

  ليهودية والمسيحية كانتا رسالتين عالميتين. ا
وأما من جاء بعد هؤالء األنبياء من أتباعهم، فقد حرفوا هذه األديان، 

في هذه األديان لهذه  �به القرآن الكريم، فلم يدخل آباء النبي صرحكما ي
  .�ماألسباب، وبقوا على الديانة الحنيفية، ديانة إبراهي

أجداد النبي ا على القول بأنفينتفي  �كانوا أوصياء إلسماعيل �وأم
  اإلشكال من أساسه.
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†Čàª@Č�äÛa@õbieI†Čàª@Č�äÛa@õbieI†Čàª@Č�äÛa@õbieI†Čàª@Č�äÛa@õbieI�@@@@H‰‹e@áèäß@�îÛë@æë†ČyìßH‰‹e@áèäß@�îÛë@æë†ČyìßH‰‹e@áèäß@�îÛë@æë†ČyìßH‰‹e@áèäß@�îÛë@æë†Čyìß@ @@ @@ @@ @

�א���אق�����د«��
�������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى و

ات) للشيخ ات) للشيخ ات) للشيخ ات) للشيخ المختارالمختارالمختارالمختارتاب (أوائل المقاالت في المذاهب تاب (أوائل المقاالت في المذاهب تاب (أوائل المقاالت في المذاهب تاب (أوائل المقاالت في المذاهب قرأت في كقرأت في كقرأت في كقرأت في ك
        ::::اآلتياآلتياآلتياآلتي    SSSSالمفيدالمفيدالمفيدالمفيد

: : : : ه وعمه أبي طالب ــ رحمة اهللا تعالى عليهمه وعمه أبي طالب ــ رحمة اهللا تعالى عليهمه وعمه أبي طالب ــ رحمة اهللا تعالى عليهمه وعمه أبي طالب ــ رحمة اهللا تعالى عليهمممممأُأُأُأُوووو    ����القول في آباء رسول اهللالقول في آباء رسول اهللالقول في آباء رسول اهللالقول في آباء رسول اهللا((((((((
من لدن آدم إلى عبد اهللا بن عبد من لدن آدم إلى عبد اهللا بن عبد من لدن آدم إلى عبد اهللا بن عبد من لدن آدم إلى عبد اهللا بن عبد     ����قت اإلمامية على أن آباء رسول اهللاقت اإلمامية على أن آباء رسول اهللاقت اإلمامية على أن آباء رسول اهللاقت اإلمامية على أن آباء رسول اهللاتّفاتّفاتّفاتّف

        المطّلب مؤمنون باهللا ــ عزّ وجلّ ــ موحدون له.المطّلب مؤمنون باهللا ــ عزّ وجلّ ــ موحدون له.المطّلب مؤمنون باهللا ــ عزّ وجلّ ــ موحدون له.المطّلب مؤمنون باهللا ــ عزّ وجلّ ــ موحدون له.

    الَّذي يراك حينالَّذي يراك حينالَّذي يراك حينالَّذي يراك حين����: : : : اهللا ــ عزّ وجلّاهللا ــ عزّ وجلّاهللا ــ عزّ وجلّاهللا ــ عزّ وجلّ    قالقالقالقال    وا في ذلك بالقرآن واألخبار؛وا في ذلك بالقرآن واألخبار؛وا في ذلك بالقرآن واألخبار؛وا في ذلك بالقرآن واألخبار؛حتجحتجحتجحتجواواواوا
تَقُومتَقُومتَقُومتَقُوم � يناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبو����

))))١١١١((((....        

(لم يزل ينقلني من أصالب الطاهرين، إلى أرحام (لم يزل ينقلني من أصالب الطاهرين، إلى أرحام (لم يزل ينقلني من أصالب الطاهرين، إلى أرحام (لم يزل ينقلني من أصالب الطاهرين، إلى أرحام : : : : ����وقال رسول اهللاوقال رسول اهللاوقال رسول اهللاوقال رسول اهللا
المطهالمطهالمطهأخرجني في عالمكم هذا).أخرجني في عالمكم هذا).أخرجني في عالمكم هذا).أخرجني في عالمكم هذا).    حتّىحتّىحتّىحتّىرات رات رات رات المطه        

ــ مات مؤمناً، وأن آمنة بنت وهب ــ مات مؤمناً، وأن آمنة بنت وهب ــ مات مؤمناً، وأن آمنة بنت وهب ــ مات مؤمناً، وأن آمنة بنت وهب     SSSSوأجمعوا على أن عمه أبا طالب ــ وأجمعوا على أن عمه أبا طالب ــ وأجمعوا على أن عمه أبا طالب ــ وأجمعوا على أن عمه أبا طالب ــ 
        حشر في جملة المؤمنين.حشر في جملة المؤمنين.حشر في جملة المؤمنين.حشر في جملة المؤمنين.كانت على التوحيد، وأنّها تُكانت على التوحيد، وأنّها تُكانت على التوحيد، وأنّها تُكانت على التوحيد، وأنّها تُ

ن سموخالفهم على هذا القول جميع الفرق ممن سموخالفهم على هذا القول جميع الفرق ممن سموخالفهم على هذا القول جميع الفرق ممن سم(انتهى قول الشيخ)..(انتهى قول الشيخ)..(انتهى قول الشيخ)..(انتهى قول الشيخ).))))))))اًاًاًاًيناه بدءيناه بدءيناه بدءيناه بدءوخالفهم على هذا القول جميع الفرق مم.        
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ألم يكن أبو النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصالة ألم يكن أبو النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصالة ألم يكن أبو النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصالة ألم يكن أبو النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصالة : : : : وسؤاليوسؤاليوسؤاليوسؤالي
        والسالم مشركاً وهو يعتبر جد نبينا؟والسالم مشركاً وهو يعتبر جد نبينا؟والسالم مشركاً وهو يعتبر جد نبينا؟والسالم مشركاً وهو يعتبر جد نبينا؟

        بة لي.بة لي.بة لي.بة لي.أرجو حلّ هذا اإلشكال بالنسأرجو حلّ هذا اإلشكال بالنسأرجو حلّ هذا اإلشكال بالنسأرجو حلّ هذا اإلشكال بالنس
        ....ودمتم لخدمة المسلمينودمتم لخدمة المسلمينودمتم لخدمة المسلمينودمتم لخدمة المسلمين

        ::::الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

: )�جعفر مرتضى في كتابه (الصحيح من سيرة النبي األعظم سيدقال ال
إلى آدم, بأن القرآن الكريم  �رض على القائلين بإيمان جميع آبائهوقد اعتُ((

    عنعنعنعن��� ��� ��� ��� ان استغفَار إِبراهيم ألبِيه ان استغفَار إِبراهيم ألبِيه ان استغفَار إِبراهيم ألبِيه ان استغفَار إِبراهيم ألبِيه وما كَوما كَوما كَوما كَ�: قال تعالى ؛ينص على كفر آزر أبي إبراهيم
        .)١(�ممممموعدة وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو للّه تَبرأَ منه إِن إِبراهيم ألواه حليموعدة وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو للّه تَبرأَ منه إِن إِبراهيم ألواه حليموعدة وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو للّه تَبرأَ منه إِن إِبراهيم ألواه حليموعدة وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو للّه تَبرأَ منه إِن إِبراهيم ألواه حلي

        : : : : وأجابواوأجابواوأجابواوأجابوا
 خين على أن آزر لم يكن أباًن ابن حجر يدعي إجماع المؤرإ: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

: ه, على اختالف النقل، واسم أبيه الحقيقيمبراهيم, وإنّما كان عمه, أو جده ُألإل
زاًتارخ, وإنّما أطلق عليه لفظ األب توسوهذا كقوله تعالى ،عاً وتجو :� كُنْتُم أَم كُنْتُم أَم كُنْتُم أَم كُنْتُم أَم

لُوا نَعبد إِلَهك لُوا نَعبد إِلَهك لُوا نَعبد إِلَهك لُوا نَعبد إِلَهك شُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لبنِيه ما تَعبدون من بعدي قَاشُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لبنِيه ما تَعبدون من بعدي قَاشُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لبنِيه ما تَعبدون من بعدي قَاشُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لبنِيه ما تَعبدون من بعدي قَا
كائآب إِلَهوكائآب إِلَهوكائآب إِلَهوكائآب إِلَهفيهم إسماعيل, وهو ليس من آبائه, و)٢(�و عد ه. لكنّه. ثمعم  

                                                 

�F١���3�א�E�F٩E�W١١٤K� �
�F٢I$	!�א�E�F٢E�W١٣٣K� �



  

  

  

���������������������������و������و������و������و���  ٢١ .......................................................... ��������א�"! ���وא�����א�"! ���وא�����א�"! ���وא�����א�"! ���وא���������

 

مرة واحدة في أول ���  أن اسم آزر لم يذكر في القرآن: وقد ذكر بعض العلماء
لم يتكر المراد باألب تنبيهاً ؛ر اسمه في غير ذلك المورداألمر, ثم آزر.: على أن  

نا إن استغفار إبراهيم ألبيه قد كان في أول عهده وفي شبابه, مع أنّ: : : : انياًانياًانياًانياًوثوثوثوث
إبراهيم حين شيخوخته, وبعد أن ر يستغفر  زق أوالداً, وبلغ من الكبر عتياًنجد أن

ربنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنِين يوم يقُوم ربنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنِين يوم يقُوم ربنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنِين يوم يقُوم ربنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنِين يوم يقُوم �: قال تعالى حكاية عنه ؛لوالديه
ابسالحابسالحابسالحابسقال هذا بعد أن وهب اهللا له على الكبر إسماعيل وإسحاق حسب )١(�الح ،

  ؤ مباشرة.ستغفار األول قد تبعه التبرأن اال: مع أن اآلية تفيد اآليات الشريفة، نصّ
ي طلق على المربفإن األب ي ؛أن بين الوالد واألب فرقاً: ولكن من الواضح

يخص الوالد بال واسطة. فاالستغفار الثاني  وعلى العم والجد, أما (الوالد) فإنّما
  إنّما كان للوالد, أما األول فكان لألب.

أ منه, قد عاد إلى إنّه يمكن أن يكون ذلك الذي استغفر له, وتبر: : : : وثالثاًوثالثاًوثالثاًوثالثاً
  فار له.ستغاإليمان, فعاد هو إلى اال

خين على أن أبا إبراهيم جماع المؤرإأن : هذا, ولكن بعض األعالم يرى
  ..(تارخ): س آزر منشؤه التوراة, التي تذكر أن اسم أبي إبراهيم هولي

ثم ذكر ما استظهرناه نحن أيضاً من أن من الممكن أن يكون نفس والد 
إبراهيم قد كان مشركاً يجادله في اإليمان باهللا, فوعده باالستغفار له, ووفى 

في أواخر  حتّى بوعده, ثم عاد فآمن بعد ذلك، فكان يدعو له بعد ذلك أيضاً
  حياته هو كما أسلفنا.
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ب في القرآن, وهذا االحتمال وإن كان وارداً حيث ال ملزم لحمل األ
لتزام بما إلجماع واألخبار؛ فال محيص عن االأنّه ينافي ا���  والوالد على المجاز،

  العم والمربي, ال الوالد على الحقيقة.: ذكرناه آنفاً من أن المراد باألب هو
  .)١())إن استعمال األب في العم المربي يكون مجازاً: عدم قبولنا منه قوله مع

  : تعليق

�א���ود���«�����د���د�א���
������«�� �

        ....ددددل محمل محمل محمل محمآآآآد ود ود ود وعلى محمعلى محمعلى محمعلى محم    صلّصلّصلّصلّ    همهمهمهماللّاللّاللّاللّ    ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
األب األب األب األب     فإنفإنفإنفإن((((((((: : : : وهووهووهووهو    بين األب والوالدبين األب والوالدبين األب والوالدبين األب والوالد    اًاًاًاًهنالك فرقهنالك فرقهنالك فرقهنالك فرق    ننننأأأألقد ذكرتم في الجواب السابق لقد ذكرتم في الجواب السابق لقد ذكرتم في الجواب السابق لقد ذكرتم في الجواب السابق 

يطلق على المربيطلق على المربيطلق على المربيطلق على المربي وعلى العمي وعلى العمي وعلى العمي وعلى العم    والجدوالجدوالجدوالجد,,,,    أمأمأمالوالد بال واسطةالوالد بال واسطةالوالد بال واسطةالوالد بال واسطة    ما يخصّما يخصّما يخصّما يخصّفإنّفإنّفإنّفإنّ    ))))الوالدالوالدالوالدالوالد((((ا ا ا ا أم((((((((....        

فما هو الدليل من القرآن على استعمال كلمة األب مرفما هو الدليل من القرآن على استعمال كلمة األب مرفما هو الدليل من القرآن على استعمال كلمة األب مرفما هو الدليل من القرآن على استعمال كلمة األب مرة للمربة للمربة للمربيييية للمرب،،،،    ومرومرومرومرة للعمة للعمة للعمة للعم،،،،    
ومرومرومرومرة للجدة للجدة للجده دليل لغوي؟ه دليل لغوي؟ه دليل لغوي؟ه دليل لغوي؟نّنّنّنّأأأأم م م م أأأأ؟ ؟ ؟ ؟ ة للجد        

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  : )الميزان(تفسير ي قال الطباطبائي ف
وغيرهما، وقد اشتمل القرآن الكريم  والعم ما تطلق على الجدرب: واألب((

أَم كُنْتُم شُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ أَم كُنْتُم شُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ أَم كُنْتُم شُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ أَم كُنْتُم شُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ �: طالق بعينه في قوله تعالىعلى هذا اإل
إِلَه دبي قَالُوا نَعدعب نم وندبا تَعم نِيهبإِذْ قَالَ لإِلَه دبي قَالُوا نَعدعب نم وندبا تَعم نِيهبإِذْ قَالَ لإِلَه دبي قَالُوا نَعدعب نم وندبا تَعم نِيهبإِذْ قَالَ لإِلَه دبي قَالُوا نَعدعب نم وندبا تَعم نِيهبيلَ إِذْ قَالَ لاعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَهو يلَ كاعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَهو يلَ كاعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَهو يلَ كاعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَهو ك
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وإسماعيل  ،يعقوب فإبراهيم جد ،)١(�ونَحن لَه مسلمونونَحن لَه مسلمونونَحن لَه مسلمونونَحن لَه مسلمون    اًاًاًاًواحدواحدواحدواحد    اًاًاًاًوإِسحاق إِلَهوإِسحاق إِلَهوإِسحاق إِلَهوإِسحاق إِلَه
منهما األب، وقوله تعالى فيما يحكى من كالم وقد أطلق على كلّ ،هعم 

 فإسحاق جد ،)٢(�إِسحاق ويعقُوبإِسحاق ويعقُوبإِسحاق ويعقُوبإِسحاق ويعقُوبواتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وواتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وواتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وواتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم و�: �يوسف
  .منهما األب وقد أطلق على كلّ ،أبيه جد �وإبراهيم ،يوسف

ما كان وإنّ ،إلبراهيم حقيقةً آزر الذي تذكره اآلية ليس أباً نأ: لفقد تحصّ
ن يخاطبه أح إطالق األب عليه، وين التي تصحببعض األوصاف والعناو معنوناً

 موزوج أُ ،والعم ،الجد: غ إطالق األب علىواللغة تسو ،)يا أبتـ(ب �إبراهيم
كبير مطاع، وليس هذا  وكلّ ،ى أمور الشخصمن يتولّ وكلّ ،نسان بعد أبيهاإل

بل يشاركها فيه وفي أمثاله سائر اللغات ،ع من خصائص اللغة العربيةالتوس، 
ع في إطالق اُألكالتوسم الفم واليد والعضد واألخ واألخت والرأس والعين و والعم

  .)٣())من في التفهيم والتفهف والتفنّإليه ذوق التلطّ يا يهدمم ،وغير ذلك ،واإلصبع

IIIIáîçaŠig@†Ûaë@‰‹e@æc@ojrm@ü@…bye@òíaë‰áîçaŠig@†Ûaë@‰‹e@æc@ojrm@ü@…bye@òíaë‰áîçaŠig@†Ûaë@‰‹e@æc@ojrm@ü@…bye@òíaë‰áîçaŠig@†Ûaë@‰‹e@æc@ojrm@ü@…bye@òíaë‰����HHHH 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........العقائديةالعقائديةالعقائديةالعقائديةخوة الكرام في مركز األبحاث خوة الكرام في مركز األبحاث خوة الكرام في مركز األبحاث خوة الكرام في مركز األبحاث اإلاإلاإلاإل
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        ؟؟؟؟البحت في الرد على هذه الشبهةالبحت في الرد على هذه الشبهةالبحت في الرد على هذه الشبهةالبحت في الرد على هذه الشبهة    ما قولكم العلميما قولكم العلميما قولكم العلميما قولكم العلمي

هذه الرواية تنسف عقيدة أن آباء األنبياء ال يمكن أن يكونوا كفّاراً، وأيضاً هذه الرواية تنسف عقيدة أن آباء األنبياء ال يمكن أن يكونوا كفّاراً، وأيضاً هذه الرواية تنسف عقيدة أن آباء األنبياء ال يمكن أن يكونوا كفّاراً، وأيضاً هذه الرواية تنسف عقيدة أن آباء األنبياء ال يمكن أن يكونوا كفّاراً، وأيضاً 
        ....����بها طعن بإبراهيمبها طعن بإبراهيمبها طعن بإبراهيمبها طعن بإبراهيم

        : : : :     حسن ــحسن ــحسن ــحسن ــ: : : : ))))٥٤٨٥٤٨٥٤٨٥٤٨////٢٦٢٦٢٦٢٦((((    الكافي ــ وقال عنه المجلسيالكافي ــ وقال عنه المجلسيالكافي ــ وقال عنه المجلسيالكافي ــ وقال عنه المجلسي    فيفيفيفيتقول الرواية تقول الرواية تقول الرواية تقول الرواية 

)))))))) ،ن أَبِيهع ،يماهإِبر بن يلع ،ن أَبِيهع ،يماهإِبر بن يلع ،ن أَبِيهع ،يماهإِبر بن يلع ،ن أَبِيهع ،يماهإِبر بن يلن أَبِي عمٍ، عالشَامِ بنِ سن هيرٍ، عمنِ ابنِ أَبِي عن أَبِي عمٍ، عالشَامِ بنِ سن هيرٍ، عمنِ ابنِ أَبِي عن أَبِي عمٍ، عالشَامِ بنِ سن هيرٍ، عمنِ ابنِ أَبِي عن أَبِي عمٍ، عالشَامِ بنِ سن هيرٍ، عمنِ ابنِ أَبِي عع
اللَّه بدن أَبِي عيرٍ، عصن أَبِي بالخَزَّازِ، ع وبأَياللَّه بدن أَبِي عيرٍ، عصن أَبِي بالخَزَّازِ، ع وبأَياللَّه بدن أَبِي عيرٍ، عصن أَبِي بالخَزَّازِ، ع وبأَياللَّه بدن أَبِي عيرٍ، عصن أَبِي بالخَزَّازِ، ع وبأَي���� : : : :يماها إِبرأَب آزَر أَنيماها إِبرأَب آزَر أَنيماها إِبرأَب آزَر أَنيماها إِبرأَب آزَر أَن����     كَان كَان كَان كَان

رصدكُن يلَم يو ،ودنُمرماً لنَجمرصدكُن يلَم يو ،ودنُمرماً لنَجمرصدكُن يلَم يو ،ودنُمرماً لنَجمرصدكُن يلَم يو ،ودنُمرماً لنَجومِ ��� ��� ��� ���     مي النُّجلَيلَةً ف فَنَظَر ،ن أَمرِهومِ عي النُّجلَيلَةً ف فَنَظَر ،ن أَمرِهومِ عي النُّجلَيلَةً ف فَنَظَر ،ن أَمرِهومِ عي النُّجلَيلَةً ف فَنَظَر ،ن أَمرِهع وهو حفَأَصب وهو حفَأَصب وهو حفَأَصب وهو حفَأَصب
ودنُمرقُولُ ليودنُمرقُولُ ليودنُمرقُولُ ليودنُمرقُولُ لباً.: : : : يجأَيتُ عباً.لَقَد رجأَيتُ عباً.لَقَد رجأَيتُ عباً.لَقَد رجأَيتُ علَقَد ر        

        وما هو؟وما هو؟وما هو؟وما هو؟: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ
��� ��� ��� ���     رأَيتُ مولُوداً يولَد في أَرضنَا يكُون هالكُنَا علَى يديه، وال يلبثُرأَيتُ مولُوداً يولَد في أَرضنَا يكُون هالكُنَا علَى يديه، وال يلبثُرأَيتُ مولُوداً يولَد في أَرضنَا يكُون هالكُنَا علَى يديه، وال يلبثُرأَيتُ مولُوداً يولَد في أَرضنَا يكُون هالكُنَا علَى يديه، وال يلبثُ: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ

        بِه النِّساُء؟بِه النِّساُء؟بِه النِّساُء؟بِه النِّساُء؟    هل حملَتهل حملَتهل حملَتهل حملَت: : : : فَتَعجب من ذَلك وقَالَفَتَعجب من ذَلك وقَالَفَتَعجب من ذَلك وقَالَفَتَعجب من ذَلك وقَالَ: : : : قَليالً حتَّى يحملَ بِه، قَالَقَليالً حتَّى يحملَ بِه، قَالَقَليالً حتَّى يحملَ بِه، قَالَقَليالً حتَّى يحملَ بِه، قَالَ

        ال.ال.ال.ال.: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ
جعلَها في المدينَة ال جعلَها في المدينَة ال جعلَها في المدينَة ال جعلَها في المدينَة ال ��� ��� ��� ���     فَحجب النِّساَء عنِ الرجالِ فَلَم يدعِ امرأَةًفَحجب النِّساَء عنِ الرجالِ فَلَم يدعِ امرأَةًفَحجب النِّساَء عنِ الرجالِ فَلَم يدعِ امرأَةًفَحجب النِّساَء عنِ الرجالِ فَلَم يدعِ امرأَةً: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ

يماهقَت بِإِبرلفَع ،هبِأَهل آزَر قَعوا، وخلَصُ إِلَيهييماهقَت بِإِبرلفَع ،هبِأَهل آزَر قَعوا، وخلَصُ إِلَيهييماهقَت بِإِبرلفَع ،هبِأَهل آزَر قَعوا، وخلَصُ إِلَيهييماهقَت بِإِبرلفَع ،هبِأَهل آزَر قَعوا، وخلَصُ إِلَيهلَ إِلَى ����يفَأَرس ،هبصَاح أَنَّه لَ إِلَى ، فَظَنفَأَرس ،هبصَاح أَنَّه لَ إِلَى ، فَظَنفَأَرس ،هبصَاح أَنَّه لَ إِلَى ، فَظَنفَأَرس ،هبصَاح أَنَّه فَظَن ،
علمن بِه، فَنَظَرن، علمن بِه، فَنَظَرن، علمن بِه، فَنَظَرن، علمن بِه، فَنَظَرن، ��� ��� ��� ���     قَوابِلِ في ذَلك الزَّمان ال يكُون في الرحمِ شَيٌءقَوابِلِ في ذَلك الزَّمان ال يكُون في الرحمِ شَيٌءقَوابِلِ في ذَلك الزَّمان ال يكُون في الرحمِ شَيٌءقَوابِلِ في ذَلك الزَّمان ال يكُون في الرحمِ شَيٌءنِساٍء من النِساٍء من النِساٍء من النِساٍء من ال

الظَّهرِ، فَقُلن ما نَرى في بطنِها شَيئاً، وكَان الظَّهرِ، فَقُلن ما نَرى في بطنِها شَيئاً، وكَان الظَّهرِ، فَقُلن ما نَرى في بطنِها شَيئاً، وكَان الظَّهرِ، فَقُلن ما نَرى في بطنِها شَيئاً، وكَان     ]إِلَىإِلَىإِلَىإِلَى[فَأَلزَم اللَّه عزَّ وجلَّ ما في الرحمِ فَأَلزَم اللَّه عزَّ وجلَّ ما في الرحمِ فَأَلزَم اللَّه عزَّ وجلَّ ما في الرحمِ فَأَلزَم اللَّه عزَّ وجلَّ ما في الرحمِ 
        النَّارِ، ولَم يؤتَ علم أَن اللَّه تَعالَى سينجِيه.النَّارِ، ولَم يؤتَ علم أَن اللَّه تَعالَى سينجِيه.النَّارِ، ولَم يؤتَ علم أَن اللَّه تَعالَى سينجِيه.النَّارِ، ولَم يؤتَ علم أَن اللَّه تَعالَى سينجِيه.فيما أُوتي من العلمِ أَنَّه سيحرق بِفيما أُوتي من العلمِ أَنَّه سيحرق بِفيما أُوتي من العلمِ أَنَّه سيحرق بِفيما أُوتي من العلمِ أَنَّه سيحرق بِ

فَلَما وضَعت أُم إِبراهيم أَراد آزَر أَن يذهب بِه إِلَى نُمرود ليقتُلَه، فَقَالَت فَلَما وضَعت أُم إِبراهيم أَراد آزَر أَن يذهب بِه إِلَى نُمرود ليقتُلَه، فَقَالَت فَلَما وضَعت أُم إِبراهيم أَراد آزَر أَن يذهب بِه إِلَى نُمرود ليقتُلَه، فَقَالَت فَلَما وضَعت أُم إِبراهيم أَراد آزَر أَن يذهب بِه إِلَى نُمرود ليقتُلَه، فَقَالَت : : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ
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أَتُهامر لَهأَتُهامر لَهأَتُهامر لَهأَتُهامر لَه : : : : ب بِهعنِي أَذهد ،قتُلَهفَي ودإِلَى نُمر ب بِابنِكال تَذه ب بِهعنِي أَذهد ،قتُلَهفَي ودإِلَى نُمر ب بِابنِكال تَذه ب بِهعنِي أَذهد ،قتُلَهفَي ودإِلَى نُمر ب بِابنِكال تَذه ب بِهعنِي أَذهد ،قتُلَهفَي ودإِلَى نُمر ب بِابنِكال تَذه انيرعضِ الغإِلَى ب انيرعضِ الغإِلَى ب انيرعضِ الغإِلَى ب انيرعضِ الغإِلَى ب
.ي تَقتُلُ ابنَكأَنتَ الَّذ ال تَكُونو ،لُهأَج لَيهع يأتتَّى يح يهف لهأَجع.ي تَقتُلُ ابنَكأَنتَ الَّذ ال تَكُونو ،لُهأَج لَيهع يأتتَّى يح يهف لهأَجع.ي تَقتُلُ ابنَكأَنتَ الَّذ ال تَكُونو ،لُهأَج لَيهع يأتتَّى يح يهف لهأَجع.ي تَقتُلُ ابنَكأَنتَ الَّذ ال تَكُونو ،لُهأَج لَيهع يأتتَّى يح يهف لهأَجع        

        فَامضي بِه.فَامضي بِه.فَامضي بِه.فَامضي بِه.: : : : فَقَالَ لَهافَقَالَ لَهافَقَالَ لَهافَقَالَ لَها
فَذَهبت بِه إِلَى غَارٍ، ثُم أَرضَعته، ثُم جعلَت علَى بابِ الغَارِ صَخرةً، ثُم فَذَهبت بِه إِلَى غَارٍ، ثُم أَرضَعته، ثُم جعلَت علَى بابِ الغَارِ صَخرةً، ثُم فَذَهبت بِه إِلَى غَارٍ، ثُم أَرضَعته، ثُم جعلَت علَى بابِ الغَارِ صَخرةً، ثُم فَذَهبت بِه إِلَى غَارٍ، ثُم أَرضَعته، ثُم جعلَت علَى بابِ الغَارِ صَخرةً، ثُم : : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ

فَت عانصَرفَت عانصَرفَت عانصَرفَت عانصَر.نه.نه.نه.نه        
فَجعلَ اللَّه عزَّ وجلَّ رِزقَه في إِبهامه، فَجعلَ يمصُّها فَيشخُب لَبنُها، فَجعلَ اللَّه عزَّ وجلَّ رِزقَه في إِبهامه، فَجعلَ يمصُّها فَيشخُب لَبنُها، فَجعلَ اللَّه عزَّ وجلَّ رِزقَه في إِبهامه، فَجعلَ يمصُّها فَيشخُب لَبنُها، فَجعلَ اللَّه عزَّ وجلَّ رِزقَه في إِبهامه، فَجعلَ يمصُّها فَيشخُب لَبنُها، : : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ

 بشا يكَم ةمعي الجف بشيو ،ةمعي الجف هغَير بشا يومِ كَمي اليف بشلَ يعجو بشا يكَم ةمعي الجف بشيو ،ةمعي الجف هغَير بشا يومِ كَمي اليف بشلَ يعجو بشا يكَم ةمعي الجف بشيو ،ةمعي الجف هغَير بشا يومِ كَمي اليف بشلَ يعجو بشا يكَم ةمعي الجف بشيو ،ةمعي الجف هغَير بشا يومِ كَمي اليف بشلَ يعجو
كَما يشب غَيره في السنَة، فَمكَثَ ما شَاَء اللَّه كَما يشب غَيره في السنَة، فَمكَثَ ما شَاَء اللَّه كَما يشب غَيره في السنَة، فَمكَثَ ما شَاَء اللَّه كَما يشب غَيره في السنَة، فَمكَثَ ما شَاَء اللَّه     غَيره في الشَّهرِ، ويشب في الشَّهرِغَيره في الشَّهرِ، ويشب في الشَّهرِغَيره في الشَّهرِ، ويشب في الشَّهرِغَيره في الشَّهرِ، ويشب في الشَّهرِ

        أَن يمكُثَ.أَن يمكُثَ.أَن يمكُثَ.أَن يمكُثَ.
قَالَت َألبِيه هأُم إِن ثُمقَالَت َألبِيه هأُم إِن ثُمقَالَت َألبِيه هأُم إِن ثُمقَالَت َألبِيه هأُم إِن لتُ.: : : : ثُمفَع الصَّبِي كإِلَى ذَل بتَّى أَذهي حنتَ للتُ.لَو أَذفَع الصَّبِي كإِلَى ذَل بتَّى أَذهي حنتَ للتُ.لَو أَذفَع الصَّبِي كإِلَى ذَل بتَّى أَذهي حنتَ للتُ.لَو أَذفَع الصَّبِي كإِلَى ذَل بتَّى أَذهي حنتَ للَو أَذ        

        فَافعلي.فَافعلي.فَافعلي.فَافعلي.: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ
يماهبِإِبر يت فَإِذَا هبفَذَهيماهبِإِبر يت فَإِذَا هبفَذَهيماهبِإِبر يت فَإِذَا هبفَذَهيماهبِإِبر يت فَإِذَا هبتَ����فَذَه ينَاهإِذَا عتَ، و ينَاهإِذَا عتَ، و ينَاهإِذَا عتَ، و ينَاهإِذَا عقَالَ، و ،اناجرا سمكَأَنَّه انرقَالَزه ،اناجرا سمكَأَنَّه انرقَالَزه ،اناجرا سمكَأَنَّه انرقَالَزه ،اناجرا سمكَأَنَّه انرزه : : : :

: : : : فَأَخَذَته فَضَمته إِلَى صَدرِها، وأَرضَعته، ثُم انصَرفَت عنه فَسأَلَها آزَر عنه، فَقَالَتفَأَخَذَته فَضَمته إِلَى صَدرِها، وأَرضَعته، ثُم انصَرفَت عنه فَسأَلَها آزَر عنه، فَقَالَتفَأَخَذَته فَضَمته إِلَى صَدرِها، وأَرضَعته، ثُم انصَرفَت عنه فَسأَلَها آزَر عنه، فَقَالَتفَأَخَذَته فَضَمته إِلَى صَدرِها، وأَرضَعته، ثُم انصَرفَت عنه فَسأَلَها آزَر عنه، فَقَالَت
يماهإِلَى إِبر بتَذهو ةاجي الحف جلُ فَتَخركَثَت تَفعابِ، فَمي التُّرف يتُهارقَد ويماهإِلَى إِبر بتَذهو ةاجي الحف جلُ فَتَخركَثَت تَفعابِ، فَمي التُّرف يتُهارقَد ويماهإِلَى إِبر بتَذهو ةاجي الحف جلُ فَتَخركَثَت تَفعابِ، فَمي التُّرف يتُهارقَد ويماهإِلَى إِبر بتَذهو ةاجي الحف جلُ فَتَخركَثَت تَفعابِ، فَمي التُّرف يتُهارقَد و����    

ضُمه إِلَيها وتُرضعه، ثُم تَنصَرِف، فَلَما تَحرك أَتَته كَما كَانَت تَأتيه، فَصَنَعت بِه ضُمه إِلَيها وتُرضعه، ثُم تَنصَرِف، فَلَما تَحرك أَتَته كَما كَانَت تَأتيه، فَصَنَعت بِه ضُمه إِلَيها وتُرضعه، ثُم تَنصَرِف، فَلَما تَحرك أَتَته كَما كَانَت تَأتيه، فَصَنَعت بِه ضُمه إِلَيها وتُرضعه، ثُم تَنصَرِف، فَلَما تَحرك أَتَته كَما كَانَت تَأتيه، فَصَنَعت بِه فَتَفَتَفَتَفَتَ
ا. فَقَالَت لَهأَخَذَ بِثَوبِه افراالنص تادا أَرفَلَم ،ا كَانَت تَصنَعكَما. فَقَالَت لَهأَخَذَ بِثَوبِه افراالنص تادا أَرفَلَم ،ا كَانَت تَصنَعكَما. فَقَالَت لَهأَخَذَ بِثَوبِه افراالنص تادا أَرفَلَم ،ا كَانَت تَصنَعكَما. فَقَالَت لَهأَخَذَ بِثَوبِه افراالنص تادا أَرفَلَم ،ا كَانَت تَصنَع؟: : : : كَما لَك؟ما لَك؟ما لَك؟ما لَكم        

        اذهبِي بِي معك.اذهبِي بِي معك.اذهبِي بِي معك.اذهبِي بِي معك.: : : : فَقَالَ لَهافَقَالَ لَهافَقَالَ لَهافَقَالَ لَها
        حتَّى أَستَأمر أَباك.حتَّى أَستَأمر أَباك.حتَّى أَستَأمر أَباك.حتَّى أَستَأمر أَباك.: : : : ههههفَقَالَت لَفَقَالَت لَفَقَالَت لَفَقَالَت لَ

        آزَر فَأَعلَمته القصَّةَ.آزَر فَأَعلَمته القصَّةَ.آزَر فَأَعلَمته القصَّةَ.آزَر فَأَعلَمته القصَّةَ.    ����فَأَتَت أُم إِبراهيمفَأَتَت أُم إِبراهيمفَأَتَت أُم إِبراهيمفَأَتَت أُم إِبراهيم: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ
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فَقَالَ لَها ائتينِي بِه فَأَقعديه علَى الطَّرِيقِ، فَإِذَا مر بِه إِخوتُه دخَلَ معهم وال فَقَالَ لَها ائتينِي بِه فَأَقعديه علَى الطَّرِيقِ، فَإِذَا مر بِه إِخوتُه دخَلَ معهم وال فَقَالَ لَها ائتينِي بِه فَأَقعديه علَى الطَّرِيقِ، فَإِذَا مر بِه إِخوتُه دخَلَ معهم وال فَقَالَ لَها ائتينِي بِه فَأَقعديه علَى الطَّرِيقِ، فَإِذَا مر بِه إِخوتُه دخَلَ معهم وال 
ن اَألصنَام ويذهبون بِها إِلَى اَألسواقِ ن اَألصنَام ويذهبون بِها إِلَى اَألسواقِ ن اَألصنَام ويذهبون بِها إِلَى اَألسواقِ ن اَألصنَام ويذهبون بِها إِلَى اَألسواقِ يعملُويعملُويعملُويعملُو    ����وكَان إِخوةُ إِبراهيموكَان إِخوةُ إِبراهيموكَان إِخوةُ إِبراهيموكَان إِخوةُ إِبراهيم: : : : يعرف، قَالَيعرف، قَالَيعرف، قَالَيعرف، قَالَ

فَذَهبت إِلَيه فَجاَءت بِه حتَّى أَقعدته علَى الطَّرِيقِ، ومر إِخوتُه فَذَهبت إِلَيه فَجاَءت بِه حتَّى أَقعدته علَى الطَّرِيقِ، ومر إِخوتُه فَذَهبت إِلَيه فَجاَءت بِه حتَّى أَقعدته علَى الطَّرِيقِ، ومر إِخوتُه فَذَهبت إِلَيه فَجاَءت بِه حتَّى أَقعدته علَى الطَّرِيقِ، ومر إِخوتُه : : : : ويبِيعونَها، قَالَويبِيعونَها، قَالَويبِيعونَها، قَالَويبِيعونَها، قَالَ
        للَّه.للَّه.للَّه.للَّه.فَدخَلَ معهم، فَلَما رآه أَبوه وقَعت علَيه المحبةُ منه، فَمكَثَ ما شَاَء افَدخَلَ معهم، فَلَما رآه أَبوه وقَعت علَيه المحبةُ منه، فَمكَثَ ما شَاَء افَدخَلَ معهم، فَلَما رآه أَبوه وقَعت علَيه المحبةُ منه، فَمكَثَ ما شَاَء افَدخَلَ معهم، فَلَما رآه أَبوه وقَعت علَيه المحبةُ منه، فَمكَثَ ما شَاَء ا

    ����فَبينَما إِخوتُه يعملُون يوماً من اَأليامِ اَألصنَام إِذَا أَخَذَ إِبراهيمفَبينَما إِخوتُه يعملُون يوماً من اَأليامِ اَألصنَام إِذَا أَخَذَ إِبراهيمفَبينَما إِخوتُه يعملُون يوماً من اَأليامِ اَألصنَام إِذَا أَخَذَ إِبراهيمفَبينَما إِخوتُه يعملُون يوماً من اَأليامِ اَألصنَام إِذَا أَخَذَ إِبراهيم: : : : قَالَقَالَقَالَقَالَ
 فَقَالَ آزَر .ثلَهوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومالقَد فَقَالَ آزَر .ثلَهوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومالقَد فَقَالَ آزَر .ثلَهوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومالقَد فَقَالَ آزَر .ثلَهوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومالقَد]هُألمهُألمهُألمهإِنِّي إِنِّي إِنِّي إِنِّي : : : : ]ُألم

كَةرخَيراً بِب يبو أَن نُصَألرجكَةرخَيراً بِب يبو أَن نُصَألرجكَةرخَيراً بِب يبو أَن نُصَألرجكَةرخَيراً بِب يبو أَن نُصذَا. قَالَ    َألرجه ذَا. قَالَابنِكه ذَا. قَالَابنِكه ذَا. قَالَابنِكه ابنِك : : : : يماهإِذَا أَخَذَ إِبر كم كَذَلا هينَمفَب يماهإِذَا أَخَذَ إِبر كم كَذَلا هينَمفَب يماهإِذَا أَخَذَ إِبر كم كَذَلا هينَمفَب يماهإِذَا أَخَذَ إِبر كم كَذَلا هينَمفَب
يداً، فَقَالَ لَهفَزَعاً شَد كن ذَلم وهأَب فَفَزِع ،لَهمي عالَّذ الصَّنَم رفَكَس ومالقَديداً، فَقَالَ لَهفَزَعاً شَد كن ذَلم وهأَب فَفَزِع ،لَهمي عالَّذ الصَّنَم رفَكَس ومالقَديداً، فَقَالَ لَهفَزَعاً شَد كن ذَلم وهأَب فَفَزِع ،لَهمي عالَّذ الصَّنَم رفَكَس ومالقَديداً، فَقَالَ لَهفَزَعاً شَد كن ذَلم وهأَب فَفَزِع ،لَهمي عالَّذ الصَّنَم رفَكَس ومالقَد : : : : أَي أَي أَي أَي

        شَيٍء عملتَ؟شَيٍء عملتَ؟شَيٍء عملتَ؟شَيٍء عملتَ؟

يماهإِبر فَقَالَ لَهيماهإِبر فَقَالَ لَهيماهإِبر فَقَالَ لَهيماهإِبر ؟: : : : ����فَقَالَ لَهبِه ونا تَصنَعم؟وبِه ونا تَصنَعم؟وبِه ونا تَصنَعم؟وبِه ونا تَصنَعمو        

        نَعبده.نَعبده.نَعبده.نَعبده.: : : : آزَرآزَرآزَرآزَر    فَقَالَفَقَالَفَقَالَفَقَالَ

يماهإِبر فَقَالَ لَهيماهإِبر فَقَالَ لَهيماهإِبر فَقَالَ لَهيماهإِبر ؟: : : : ����فَقَالَ لَهتُونما تَنح وند؟أَتَعبتُونما تَنح وند؟أَتَعبتُونما تَنح وند؟أَتَعبتُونما تَنح وندأَتَعب        

هُألم فَقَالَ آزَرهُألم فَقَالَ آزَرهُألم فَقَالَ آزَرهُألم فَقَالَ آزَر : : : :يهدلَى ينَا علكم ابذَه كُوني يذَا الَّذهيهدلَى ينَا علكم ابذَه كُوني يذَا الَّذهيهدلَى ينَا علكم ابذَه كُوني يذَا الَّذهيهدلَى ينَا علكم ابذَه كُوني يذَا الَّذ١١١١(((())))))))ه((((....        

        ، آزر هو أبو إبراهيم؟، آزر هو أبو إبراهيم؟، آزر هو أبو إبراهيم؟، آزر هو أبو إبراهيم؟))))))))����ووقَع آزَر بِأَهله فَعلقَت بِإِبراهيمووقَع آزَر بِأَهله فَعلقَت بِإِبراهيمووقَع آزَر بِأَهله فَعلقَت بِإِبراهيمووقَع آزَر بِأَهله فَعلقَت بِإِبراهيم((((((((: : : : أقولأقولأقولأقول

        م!م!م!م!إبراهيإبراهيإبراهيإبراهي    ييييوهنا طعن فوهنا طعن فوهنا طعن فوهنا طعن ف

))))))))يماهإِذَا أَخَذَ إِبريماهإِذَا أَخَذَ إِبريماهإِذَا أَخَذَ إِبريماهثلَه    ����إِذَا أَخَذَ إِبروا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومثلَهالقَدوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومثلَهالقَدوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومثلَهالقَدوا قَطُّ مرا صَنَماً لَم ينهم رةً فَنَجأَخَذَ خَشَبو ،ومالقَد((((((((....        

        اهللا!!اهللا!!اهللا!!اهللا!!    تّقواتّقواتّقواتّقوا! ا! ا! ا! انبي يصنع صنماً بيده لم ير أحد مثله قطّنبي يصنع صنماً بيده لم ير أحد مثله قطّنبي يصنع صنماً بيده لم ير أحد مثله قطّنبي يصنع صنماً بيده لم ير أحد مثله قطّ    !!!!يا إماميةيا إماميةيا إماميةيا إمامية
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        ........بانتظار ردكم ومأجورينبانتظار ردكم ومأجورينبانتظار ردكم ومأجورينبانتظار ردكم ومأجورين

        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..والسالم عليكم ورحمة اهللا ووالسالم عليكم ورحمة اهللا ووالسالم عليكم ورحمة اهللا ووالسالم عليكم ورحمة اهللا و

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..كم ورحمة اهللا والسالم علي

ال يمكن  �إن المتن المذكور من كون آزر هو والد نبي اهللا إبراهيم: نقول
يرد علمه إلى صاحبه ــ وذلك ��� القبول به؛ وإن أمكن حمله على التقية فهو، و

  : لألسباب التالية

 كانوا �إن هذا القول مخالف إلجماع الطائفة من كون أجداد النبي: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
، �هو جد النبي �من الموحدين، وال يوجد فيهم مشرك واحد, وإبراهيم

  .)١(أيضاً �فيكون آزر جده

أن :  افر عند الطائفتين ــ السنّة والشيعة ــوقد ورد في هذا الجانب حديث متض
ر(لم يزل ينقلني اهللا من أصالب الطاهرين إلى أرحام ال: قال �النبيات، مطه
  .)٢(سني بدنس الجاهلية)المكم هذا، لم يدنّأخرجني في ع حتّى

هو (آزر), بل يقول التاريخ  �في كتب التاريخ أن أبا إبراهيم لم يرد: ثانياً
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  .)١(القديم والجديد: أن اسم أبيه هو (تارخ)، وهذا ما ورد أيضاً في العهدين

يستندون إلى تعليالت ال يمكن  �(آزر) هو والد إبراهيمأن والذين يرون 

هو (تارخ) ولقبه  �ن اسم والد إبراهيمإ: هم يقولونأنّ: ولها, ومن ذلكقب

  ريخية.ال تسنده الوثائق التا (آزر), وهذا القول

ن (آزر) هو اسم صنم كان أبو إبراهيم يعبده, وهذا القول إ: أو يقولون

ة أو إذا قدرنا جمل���  ن أباه كان (آزر)،إ: مخالف لظاهر اآلية القرآنية التي تقول

  .)٢(كلمة، وهذا أيضاً خالف الظاهر

لم يكن آزر والد ((: هذا وقد نقل الطبري في تفسيره عن مجاهد قوله

بهذا المعنى أيضاً اآللوسي في تفسيره عن كثير من علماء  صرح, و)٣())إبراهيم

  .)٤(غير الشيعة خرىالمذاهب اُأل

  : لى قال في سورة التوبةمخالف لظاهر القرآن الكريم, وذلك أن اهللا تعا: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُوا أَن يستَغفروا للمشرِكين ولَو كَانُوا أُولي قُربى ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُوا أَن يستَغفروا للمشرِكين ولَو كَانُوا أُولي قُربى ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُوا أَن يستَغفروا للمشرِكين ولَو كَانُوا أُولي قُربى ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُوا أَن يستَغفروا للمشرِكين ولَو كَانُوا أُولي قُربى �
��� ��� ��� ��� وما كَان استغفَار إِبراهيم ألبِيه وما كَان استغفَار إِبراهيم ألبِيه وما كَان استغفَار إِبراهيم ألبِيه وما كَان استغفَار إِبراهيم ألبِيه     �من بعد ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الجحيمِ من بعد ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الجحيمِ من بعد ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الجحيمِ من بعد ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الجحيمِ 
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هدعو ةدوعن معهدعو ةدوعن معهدعو ةدوعن معهدعو ةدوعن معنهأَ مرتَب لّهل ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِينهأَ مرتَب لّهل ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِينهأَ مرتَب لّهل ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِينهأَ مرتَب لّهل ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اه١(�ا إِي(.  
    سأَستَغفر لَكسأَستَغفر لَكسأَستَغفر لَكسأَستَغفر لَك� ،كان قد وعد (آزر) أن يستغفر له �وذلك ألن إبراهيم

ماً على عبادة عندما رآه مصم لكنّه، بأمل رجوعه عن عبادة األصنام, و)٢(�ربيربيربيربي
ضح من هذه اآلية بجالء أن إبراهيم بعد له، ويتّ األصنام ومعانداً, ترك االستغفار

يكن يليق به أن يفعل، وكلّ  أن يئس من آزر, لم يعد يطلب له المغفرة ولم
اً, يعيش في ئن تدلّ على أن هذه الحوادث وقعت عندما كان إبراهيم شابالقرا

  (بابل) ويحارب عبدة األصنام.
في أواخر  �ن إبراهيمفي القرآن تشير إلى أ أُخرىولكن هناك آيات 

في هذه اآليات ــ كما ونتهاء من بناء الكعبة, طلب المغفرة ألبيه, عمره, وبعد اال
سيأتي ــ لم تستعمل كلمة (أب)، بل استعملت كلمة (والد) الصريحة في المعنى، 

ربي ربي ربي ربي     الحمد للّه الَّذي وهب لي علَى الكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنالحمد للّه الَّذي وهب لي علَى الكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنالحمد للّه الَّذي وهب لي علَى الكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنالحمد للّه الَّذي وهب لي علَى الكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِن�: يقول إذ
ربنَا ربنَا ربنَا ربنَا     �رب اجعلنِي مقيم الصَّالَة ومن ذُريتي ربنَا وتَقَبل دعاء رب اجعلنِي مقيم الصَّالَة ومن ذُريتي ربنَا وتَقَبل دعاء رب اجعلنِي مقيم الصَّالَة ومن ذُريتي ربنَا وتَقَبل دعاء رب اجعلنِي مقيم الصَّالَة ومن ذُريتي ربنَا وتَقَبل دعاء     �لَسميع الدعاء لَسميع الدعاء لَسميع الدعاء لَسميع الدعاء 

ابسالح قُومي ومي نِينؤململو يدالولي ور لاغفابسالح قُومي ومي نِينؤململو يدالولي ور لاغفابسالح قُومي ومي نِينؤململو يدالولي ور لاغفابسالح قُومي ومي نِينؤململو يدالولي ور ل٣(�اغف(.  

ستغفار المسلمين عن اال سورة التوبة التي تنهىفإذا جمعنا هذه اآلية مع آية 
, تبين مقدسلفترة محدودة ولهدف ���  �للمشركين وتنفي ذلك عن إبراهيم

لنا بجالء أن المقصود من (أب) في اآلية المذكورة ليس الوالد, بل هو العم أو 
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        ، أو ما إلى ذلك.مالجد من جانب اُأل

  يد ذلك.ة المباشرة، بينما (أب) ال تفإن (والد) تعطي معنى األبو: : : : أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىوبعبارة وبعبارة وبعبارة وبعبارة 

) من ١٣٣وقد وردت في القرآن كلمة (أب) لمعنى العم, كما في اآلية (
قَالُوا نَعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَـهاً قَالُوا نَعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَـهاً قَالُوا نَعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَـهاً قَالُوا نَعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَـهاً �: سورة البقرة

لى أبناء يعقوب, وكان إسماعيل عم , والضمير في (قالوا) يعود إ)١(�واحداًواحداًواحداًواحداً
  .)٢( أباهيعقوب ال

لمخالفتها للقرآن، وهو منهج علّمناه من  ؛ومن هنا فنحن نرد هذه الرواية
  في مثل هكذا مسائل. �ئمةاأل

IIIIàª@Č�äÛa@õbie@æì×@´i@Éà¦aàª@Č�äÛa@õbie@æì×@´i@Éà¦aàª@Č�äÛa@õbie@æì×@´i@Éà¦aàª@Č�äÛa@õbie@æì×@´i@Éà¦a††††�@@@@@åí†Čyìß@åí†Čyìß@åí†Čyìß@åí†Čyìß@@@@@@@@
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ته..ته..ته..ته..بركابركابركابركاالسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

        جزاكم اهللا خيراً عن هذا الموقع وعن جهودكم الجليلة.جزاكم اهللا خيراً عن هذا الموقع وعن جهودكم الجليلة.جزاكم اهللا خيراً عن هذا الموقع وعن جهودكم الجليلة.جزاكم اهللا خيراً عن هذا الموقع وعن جهودكم الجليلة.

عندي سؤال حيعندي سؤال حيعندي سؤال حيرني وأرجو أن أجد عندكم الجوابرني وأرجو أن أجد عندكم الجوابرني وأرجو أن أجد عندكم الجوابرني وأرجو أن أجد عندكم الجوابعندي سؤال حي : : : :        
                                                 

�F١I$	!�א�E�F٢E�W١٣٣K� �
�Fא"&$٢�E�W�*א����J^97٤�W٣٤٨%%��٣٤٦�P�
7�Q��R�W�KKKSASز��UQ U���VH UWאS$X�YZ�Sل�[R�XذYZSو�K� �



  

  

  

���������������������������و������و������و������و���  ٣١ .......................................................... ��������א�"! ���وא�����א�"! ���وא�����א�"! ���وא�����א�"! ���وא���������

 

آباء النبي بما أنآباء النبي بما أنآباء النبي بما أنآباء النبي اً أن يختار اهللا     ����من آدممن آدممن آدممن آدم    ����بما أندون، ومن البعيد جداً أن يختار اهللا موحدون، ومن البعيد جداً أن يختار اهللا موحدون، ومن البعيد جداً أن يختار اهللا موحدون، ومن البعيد جدموح

تعالى األنبياء من نطف غير طاهرة قد دنّستها األرجاس، فما علّة تسمية عبد تعالى األنبياء من نطف غير طاهرة قد دنّستها األرجاس، فما علّة تسمية عبد تعالى األنبياء من نطف غير طاهرة قد دنّستها األرجاس، فما علّة تسمية عبد تعالى األنبياء من نطف غير طاهرة قد دنّستها األرجاس، فما علّة تسمية عبد 

        ؟؟؟؟))))العزّىالعزّىالعزّىالعزّىعبد عبد عبد عبد ـ(ـ(ـ(ـ(بببب    ))))أبي لهبأبي لهبأبي لهبأبي لهبـ(ـ(ـ(ـ(لمعروف بلمعروف بلمعروف بلمعروف بالمطّلب البنه االمطّلب البنه االمطّلب البنه االمطّلب البنه ا

        حفظكم اهللا والسالم عليكم.حفظكم اهللا والسالم عليكم.حفظكم اهللا والسالم عليكم.حفظكم اهللا والسالم عليكم.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

مما يجب أن نعرفه قبل الخوض في التسمية ومشروعيتها، أن هناك أدلّة 

موحدون مؤمنون، وهم من أصلح  �ئمةعديدة نؤمن بها بأن آباء األنبياء واأل

ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من �: نهم، قال تعالىوأفضل أهل زما

  .)٢(�وتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدين�: ، وكذلك قوله تعالى)١(�قَبلُقَبلُقَبلُقَبلُ

  : ختصاراًا وقد جاءت أحاديث كثيرة تتضمن هذه المعاني، نذكر بعضها

ثم قذفنا في صلب آدم، ثم ((: روى ابن جرير الطبري في (نوادر المعجزات)

هات، وال يصيبنا نجس الشرك، وال سفاح مأُخرجنا إلى أصالب اآلباء وأرحام اُأل

  .)٣())الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون
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  .)١())عبد المطّلب إبراهيم الثاني: وكانت قريش تقول((: وورد أيضاً

للبيت رب ((: لحبشيته المشهورة وقوله العظيم في وجه أبرهة اوكذلك قصّ

هه إلى عند الجدب والمجاعة، وتوج �، واستسقائه بالنبي)٢())]يمنعه[يحميه

ل به إلى اهللا تعالىالكعبة، والتوج٣(ه والتوس(.  

قت اإلمامية على أن آباء اتّفو((: وقال الشيخ المفيد في (أوائل المقاالت)

لب مؤمنون باهللا ــ عزّ وجلّ ــ من لدن آدم إلى عبد اهللا بن عبد المطّ �رسول اهللا

الَّذي الَّذي الَّذي الَّذي � ــ: وجلّ موحدون له. واحتجوا في ذلك بالقرآن واألخبار، قال اهللا ــ عزّ

تَقُوم ينح اكريتَقُوم ينح اكريتَقُوم ينح اكريتَقُوم ينح اكري � يناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّب(لم يزل : �. وقال رسول اهللا)٤(�و

عالمكم  أخرجني في حتّىات مطهرينقلني من أصالب الطاهرين إلى أرحام ال

  .)٦()))٥(هذا)

(واهللا ما عبد أبي وال جدي عبد : أنّه قال �عن موالنا أمير المؤمنين وروي

: فما كانوا يعبدون؟ قال: المطّلب وال هاشم وال عبد مناف صنماً قط). قيل له
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  .)١(ين به)تمسكم �(كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم

ونقتصر  ،ا يدعم صالحهم ومدحهموقد روى أهل السنّة في تفاسيرهم م
  : على هذه الرواية

اسعن ابن مردويه، عن ابن ((: المنثور) روى السيوطي في (الدرقالعب ، :
أين كنت وآدم في الجنّة؟ فتبسم  !يمأُبأبي أنت و: فقلت �سألت رسول اهللا

سفاح، على  اً(إنّي كنت في صلبه... لم يلتق أبواي قطّ: بدت نواجذه، ثم قال حتّى
لم يزل اهللا ينقلني من األصالب الطيبة إلى األرحام الطاهرة، مصفّى مهذّباً، ال 

٢())كنت في خيرهما...)���  ب شعبتانتتشع(.  

بهم، وتأويل بعض وبعد هذه المقد مة والتسليم بها، ينبغي علينا إحسان الظن
لهب هذا من ى) التي وردت عنهم، خصوصاً أن أبا (عبد العزّ: مثل ،األسماء

  ، وهللا الحمد والمنّة.�ئمةوال لأل �ار وليس والداً للنبيالكفّ
ومع ذلك نقول بأن األسماء عند العرب من أقسام األلفاظ المرتجلة التي ال 

أسماء األعالم والبلدان : تدلّ فيها األلفاظ على معانيها، بل على مسمياتها، ومنها
ال يجعله بهذه التسمية  ،بنه جميالًن سمى ام: واآلالت واألدوات وغيرها. فمثالً

فقد  ،عبد اهللا: ى ابنه، ومن سمحقيقةً، بل قد يكون غير جميل حقيقةًجميالً 
  وهكذا. ،يكون عدواً هللا، فلم يدلّ االسم على مسماه
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ة باآللهة في أصل وضعها في باإلضافة إلى أن مفردة (العزّى) غير مختصّ
فيكون معنى (عبد  ــ ث األعزّالعزيزة الشريفة ــ مؤنّ: تعنيفإنّها  ؛اللغة العربية

  خادم العزيزة، وليس عبداً بمعنى العبادة، كما في عبد المطّلب نفسه.: )العزّى
وكذلك تسمية هذا االبن من بين أبنائه العشرة بهذه التسمية، لها داللتها على 

ويدعم هذا الرأي  ،بلهعلم عبد المطّلب بجحده وكفره بالرسالة العظيمة في مستق
  بـ(عبد اهللا). �)، وتسمية أبي رسول اهللالعزّىتسمية عدو اهللا أبي لهب بـ(عبد 

وربما علمه وفعله في هاتين التسميتين ناتجة عن المداراة والمصلحة والتقية 
والتي  )العزّىعبد ـ(مع ذلك المجتمع القبلي الجاهلي الظالم، فلوال هذه التغطية ب

كما كان أبو طالب  ،افه بآلهتهماعترا (خادم العزيزة)، وظاهرها قد يقصد منه
والحفاظ  )عبد اهللاـ(لما استطاع التسمية ب ،�حمايةً للرسول ؛يفعل ذلك معهم

بأبهى صورة وأجمل  �ليكون نبينا ،عليه، وعلى نفسه من هؤالء المشركين
  واهللا العالم. .األسماء وأحبها إلى اهللا تعالى
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
إذا إذا إذا إذا         والدهوالدهوالدهوالدهأأأأ(قتل أحد (قتل أحد (قتل أحد (قتل أحد : : : : ، فلماذا قام بهذا النذر، فلماذا قام بهذا النذر، فلماذا قام بهذا النذر، فلماذا قام بهذا النذرالمطّلب مؤمناًالمطّلب مؤمناًالمطّلب مؤمناًالمطّلب مؤمناً    إذا كان عبدإذا كان عبدإذا كان عبدإذا كان عبد    

وصل عددهم عشرة) الذي يتصروصل عددهم عشرة) الذي يتصروصل عددهم عشرة) الذي يتصرخرىخرىخرىخرىأُأُأُأُف بموجبه بنفس ف بموجبه بنفس ف بموجبه بنفس ف بموجبه بنفس وصل عددهم عشرة) الذي يتصر،،،،    وهو محروهو محروهو محرم شرعاًم شرعاًم شرعاًم شرعاًوهو محر،،،،     ثم ثم ثم ثم
        ؟؟؟؟سهمسهمسهمسهميقوم باللجوء إلى الكهنة واالقتراع باأليقوم باللجوء إلى الكهنة واالقتراع باأليقوم باللجوء إلى الكهنة واالقتراع باأليقوم باللجوء إلى الكهنة واالقتراع باأل
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

خبر  إن صحــ ال يبعد أن يكون نذر عبد المطّلب ذبح أحد أبنائه إن بلغوا عشرة 
فعبد  ؛�اهللا إبراهيم على حذو رؤيا نبي ،عن إلهام أو رؤيا صادقة اًـ ناجمـالنذر 

من كونه  وال أقلّ ،اءه من األوصيأنّ جداًوالمظنون  ،المطّلب لم يكن شخصاً عادياً
ه إبراهيمموحه من أوصياء عيسى المسيحنّإ: ، وقيل�داً على دين جد�.  

والذي يؤيما ورد في األخبار: اًد كونه وصي :))األرض ال تخلو من  أنة حج
، وكان الناس في عصر عبد المطّلب على عبادة األوثان، ))لساخت بأهلها��� وهللا 

اما ما قامت األرض ولَة هللا لَفلو لم يكن في الناس حجتستقر.  

ا يؤوممده كذلكي :برهة الذي جاء أة من حادثة جيش نّما ورد في كتب الس
هة وهو بصدد برأـ وحين التقى به ـكما أشارت إليه سورة الفيل  ــ لهدم الكعبة

قد كنت : ةقال له أبره ،ةأبرهجيش استرجاع مائتي ناقة له استولى عليها 
مني في مائتي بعير، أتكلّ ؛متنيثم زهدت فيك حين كلّ ،ين رأيتكأعجبتني ح

  مني فيه؟وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه ال تكلّ

  .)١(اً سيمنعهللبيت رب األبل، وإن ي أنا ربإنّ: فقال عبد المطّلب

 ���  فقعلى درجة عالية من التسليم واليقين ال يمكن أن تتّ وموقفه هذا يدلّ

لنبي أو وصي نبي.  
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ر أن تبدر منه معصية عظمى تتمثل في ذبح ومن يكن كذلك فكيف يتصو
  ؟أحد أبنائه وإن كان نذراً

ه قد فيجب أن نلتمس لفعله هذا وجهاً صحيحاً من الشرع، وقد استقربنا بأنّ
ى من اهللا تعالى عبر الرؤيا أو الوحي أو اإللهام ما دفعه إلى اإلقدام على ما تلقّ

اهللا تعالى سوف يفدي ولده عبد اهللا كما فدى  ه كان مؤمناً بأنأقدم عليه، ولعلّ
  من قبل، ولهذا أقدم على نذره. �إسماعيل

خينوحادثة الذبح كما يرويها بعض المؤر :عبد المطّلب كان نذر إن  أن
فصارت القرعة  ،ا توافوا له أقرع بينهموافى له عشرة رهط أن ينحر أحدهم، فلم

أهو أو مائة من اإلبل؟ ثم أقرع ثانية بين : عبد اهللا وكان أحبهم إليه، فقال على
  المائة وبينه، فصارت القرعة على اإلبل.

عبد المطّلب كان عازماً منذ البداية على فداء  على أن فهذا الخبر يدلّ
أو هم بذبحه كما فعل  ،لمضى لسبيله وذبح عبد اهللا��� ولده باإلبل، و

  من قبل. �إبراهيم
يقوم باللجوء إلى الكهنة واالقتراع باألسهم((: ا قولكأم فال نرى فيه ))ثم ،

بأساً أو عيباً على عبد المطّلب كما تظن العرب كانوا يقترعون في  أنت، فإن
كالسفر وغيره، فقد كانت القرعة من  ،رون فيهاكثير من المسائل التي يتحي

ا ذهاب أم ،وقد أقرها اإلسالم بعد ذلكعادات العرف العربي في الجاهلية 
م عبد المطّلب إلى الكهنة فلم يثبت، وإن ثبت فهو ألجل القرعة ال ألجل التعلّ

  أو التصديق بأقوالهم.
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  : تعليق


�א�������«���
�א���אق�������«� �

ينذر هذا النذر المزعوم، فبدل ينذر هذا النذر المزعوم، فبدل ينذر هذا النذر المزعوم، فبدل ينذر هذا النذر المزعوم، فبدل     عاقالًعاقالًعاقالًعاقالً    اًاًاًاًنساننساننساننسانإإإإ    بأنبأنبأنبأن    ال يمكن القبول عقالًال يمكن القبول عقالًال يمكن القبول عقالًال يمكن القبول عقالً
        تيان النساء قبل ذلك!تيان النساء قبل ذلك!تيان النساء قبل ذلك!تيان النساء قبل ذلك!إإإإعن عن عن عن     توقّفتوقّفتوقّفتوقّفه يه يه يه ينّنّنّنّإإإإأبنائه إذا بلغوا العشرة فأبنائه إذا بلغوا العشرة فأبنائه إذا بلغوا العشرة فأبنائه إذا بلغوا العشرة ف    أن يذبح أحدأن يذبح أحدأن يذبح أحدأن يذبح أحد

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

آباء النبي كانوا يعلمون أنّ �إنة.هم يحملون نور النبو  

فلعلّ رغبة عبد المطّلب في كثرة األبناء ليس هو ألجل كثرتهم، بل هو 
بن العاشر ألجل هذا ه، فطلبه لالئحد أبناالنتقال ذلك النور إلى أ منتظر

انتقال النور سوف يذبح أحد  قحقّإذا ت: مقصود نذره هو الغرض، ولعلّ
ه غير ذلك االبن الذي يحمل ذلك النور، وليس معنى ذبحه أن يحصل ئأبنا

 �ه لو اختبر كما اختبر إبراهيممن اهللا تعالى، بل معناه أنّ ىذلك بدون رض
  بذبح ابنه لفعل.

لتجأ إلى طريقة اة، ا خرجت القرعة على عبد اهللا الحامل لنور النبومول
بل في التنازل عن أمواله من اإل: ض إلى اختبار آخر، هوالتعر: ، وهيأُخرى

ة، فصارت القرعة على اإلبل دون قبال حفظ هذا الولد الحامل لنور النبو
  فرضي بذلك. ،االبن
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وعمه من كتب أهل السنّة.وعمه من كتب أهل السنّة.وعمه من كتب أهل السنّة.وعمه من كتب أهل السنّة.    يهيهيهيهوأبوأبوأبوأب    ����الرسولالرسولالرسولالرسولأُم أُم أُم أُم ما الدليل على إسالم ما الدليل على إسالم ما الدليل على إسالم ما الدليل على إسالم 

        ....كمكمكمكمييييللللوالسالم عوالسالم عوالسالم عوالسالم ع

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

وترعرع في عائلة تدين بالتوحيد، وتتمتّ �ولد النبياألخالق، وعل ع بسموو 
لمنزلة, فإيمان جده عبد المطّلب نلمسه من كالمه ودعائه عند هجوم أبرهة الحبشي ا

  .)١(ل على اهللا لحماية الكعبةإذ لم يلتجئ إلى األصنام، بل توكّ ؛لهدم الكعبة

عبد المطّلب كان عارفاً بشأن النبي ومستقبله  �بل يمكن أن نقول بأن
ذلك. وتجلّت اهتماماته به في  دتالمرتبط بالسماء، من خالل األخبار التي أك

ما كان يعلمه من مكانته عند اهللا ل���  وهو رضيع, وما ذلك �ستسقاء بالنبياال
  .)٢(اقالمنعم الرزّ
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  .)١(أيمن من الغفلة عنه عندما كان صغيراًم تحذيره ُأل: هو والشاهد اآلخر
جل ودعمه أل �طالب الذي استمر في رعاية النبي يوكذلك حال عمه أب

الً في ذلك آخر لحظات عمره المبارك، متحم حتّىتبليغ الرسالة والصدع بها 
عب.أذى قريش وقطيعتهم وحصارهم له في الش  

من مواقف ترتبط بحرصه على  �ونلمس هذا في ما روي عن أبي طالب
٢(�سالمة حياة النبي(.  

ا والدا النبين، ويكفي ، فالروايات دالّة على نبذهما للشرك واألوثا�وأم
نقل من أصالب الطاهرين إلى أرحام (لم أزل أُ: �دليالً قول الرسول

  هاته من كلّ دنس وشرك.أُميعاز إلى طهارة آبائه وإ, وفيه )٣(الطاهرات)
: على كتاب (بحار األنوار) للمجلسي عبد الرحيم الرباني الشيرازي علّققال الم

وأجداده، واستدلّوا عليه  �ديهخالفون ــ إلى إيمان والمال: يوذهب بعضهم ــ أ
  : )١٧: قال في كتاب (مسالك الحنفاء ؛السيوطي: بالكتاب والسنّة، منهم
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المسلك الثاني، أنّهما ــ أي عبد اهللا وآمنة ــ لم يثبت عنهما شرك، بل كانا ((
على الحنيفية دين جدهما إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم، كما كان على 

  .))كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وغيرهما ،فة من العربذلك طائ

اإلمام فخر الدين الرازي، فقال في : منهم ،وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة
إن آزر لم يكن والد إبراهيم، بل كان عمه، : قيل((: هكتابه (أسرار التنزيل) ما نصّ

 ،كانوا كفّاراً، ويدلّ عليه وجوه أن آباء األنبياء ما: منها ،وا عليه بوجوهحتجوا
: قيل ؛)١(�وتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدين � الَّذي يراك حين تَقُومالَّذي يراك حين تَقُومالَّذي يراك حين تَقُومالَّذي يراك حين تَقُوم�: قوله تعالى: منها

  معناه أنّه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد.

كانوا مسلمين، وحينئذ  �وبهذا التقدير اآلية دالّة على أن جميع آباء محمد
 ه، أقصى ما في يجب القطع بأنوالد إبراهيم ما كان من الكافرين، إنّما ذاك عم

حمل قوله تعالىالباب أن ي :�يناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبويناجِدي السف كتَقَلُّبخر، وإذا على وجوه أُ �و
 صحوردت الروايات بالكلّ وال منافاة بينهما وجب حمل اآلية على الكلّ، ومتى 

  وثان.األ أن والد إبراهيم ما كان من عبدة ذلك ثبت

(لم : �ما كانوا مشركين قوله �ومما يدلّ على أن آباء محمد: ثم قال
إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما �: وقال تعالى ،أزل أنقل من أصالب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات)

سنَج شْرِكُونالْمسنَج شْرِكُونالْمسنَج شْرِكُونالْمسنَج شْرِكُونفوجب أن ال يكون أحد من أجداده مشركاً ؛)٢(�الْم((.  
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يك به إمامة وجاللة، فإنّه هذا كالم اإلمام فخر الدين الرازي بحروفه، وناه
  إمام أهل السنّة في زمانه، والقائم بالرد على الفرق المبتدعة في وقته.

وعندي في نصرة هذا المسلك وما ذهب إليه اإلمام فخر ((: السيوطي ثم قال
  : تينمقدممن  مركّبدليل استنبطه : أحدها ،الدين أمور

 �النبي أُصولن كلّ أصل من إن األحاديث الصحيحة دلّت على أ: ولىاُأل
إلى أبيه عبد اهللا فهو خير أهل قرنه وأفضلهم، وال أحد في قرنه ذلك  �من آدم

  خير منه وال أفضل.

من عهد ــ األرض  إن األحاديث واآلثار دلّت على أنّه لم تخلُ: والثانية
من ناس على ــ إلى أن تقوم الساعة  ،�إلى بعثة النبي �أو آدم �نوح

دونه، ويصلّون له، وبهم تحفظ األرض، ولوالهم ة، يعبدون اهللا ويوحالفطر
تين أنتج منهما قطعاً أن مقدملهلكت األرض ومن عليها، وإذا قرنت بين هاتين ال

لم يكن فيهم مشرك؛ ألنّه ثبت في كلّ منهم أنّه خير قرنه، فإن كان  �آباء النبي
هو المدعى، وإن كان غيرهم وهم الناس الذين على الفطرة هم آباؤهم (إياهم) ف

إما أن يكون المشرك خيراً من المسلم، وهو باطل : على الشرك لزم أحد األمرين
باإلجماع، وإما أن يكون غيرهم خيراً منهم، وهو باطل لمخالفة األحاديث فوجب 

  .انتهى ))...قطعاً أن ال يكون فيهم مشرك ليكونوا خير أهل األرض في كلّ قرنه

  : منها ،ولىة اُألمقدمال ثباتأدلّة إل ثم ذكر

(بعثت من خير : �قال رسول اهللا: قال ،عن أبي هريرة: ما أخرجه البخاري
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  .)١(بعثت من القرن الذي كنت فيه) حتّىقرون بني آدم قرناً فقرناً، 

(ما افترق : قال �أن النبي: عن أنس: )النبوةوما أخرجه البيهقي في (دالئل 
(أبوين) فلم  يجعلني اهللا في خيرهما. فأخرجت من بين أبو�� � الناس فرقتين

يصبني شيء من عهد (عهر) الجاهلية، وخرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، 
  .)٢(انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفساً، وخيركم أباً) حتّىمن لدن آدم 

قال : الق ،عباسعن ابن : ) من طرقالنبوةوما أخرج أبو نعيم في (دالئل 
لم يزل اهللا ينقلني من األصالب الطيبة إلى األرحام الطاهرة، مصفّى : 7النبي)

  كنت في خيرهما).���  مهذباً ال تنشعب شعبتان

 عباسوما أخرجه الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في فضائل ال
يالً، ه خلاتّخذ(إن اهللا اصطفى من ولد آدم إبراهيم و: من حديث واثلة بلفظ

 اصطفى من ولد إسماعيل نزاراً، ثم واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم
اصطفى من ولد نزار مضر، ثم اصطفى من مضر كنانة، ثم اصطفى من كنانة 

 اصطفى من قريش بني هاشم، ثم عبد  اصطفى من بني هاشم بنيقريشاً، ثم
الطبري في  المحبده أور: المطّلب، ثم اصطفاني من بني عبد المطّلب). قال

  (ذخائر العقبى).

  تدلّ على ذلك. أُخرىثم ذكر تسعة أحاديث 
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  : ة الثانيةمقدمال ثباتثم ذكر أدلّة إل

أحاديث تدلّ على أن األرض لم تزل بعد نوح كان على وجهها : منها
: مسلمون يعملون هللا بطاعته، ويدفع اهللا بهم عن أهل األرض، فعدهم في بعضها

  عشر. اثني: أربعة عشر، وفي ثالثة: أُخرىفي سبعة، و

 ؛)١(�كَان النَّاس أُمةً واحدةًكَان النَّاس أُمةً واحدةًكَان النَّاس أُمةً واحدةًكَان النَّاس أُمةً واحدةً�: أحاديث وردت في تفسير قوله تعالى: ومنها
أن ما : وفيها .حقأنّه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلّهم على شريعة من ال: فيها

لم يزالوا  �والد نوحأن أ: بين نوح إلى آدم من اآلباء كانوا على اإلسالم. وفيها
فدعاهم إلى  ،ملكهم نمرود بن كوس (كوش) حتّىعلى اإلسالم وهم ببابل 

  ففعلوا. ،عبادة األوثان

كانوا مؤمنين بيقين  �رف من مجموع هذه اآلثار أن أجداد النبيفع: ثم قال

وآزر، فإن كان آزر والد  �من آدم إلى زمن نمرود، وفي زمنه كان إبراهيم

ستثنى من سلسلة النسب، وإن كان عمه فال استثناء في هذا القول ــ إبراهيم في

  أن آزر ليس أبا إبراهيم ــ كما ورد عن جماعة من السلف.: أعنى

  ثم ذكر آثاراً وأقواالً تدلّ على أن آزر كان عم إبراهيم ولم يكن أباه.

تاني في ثم استمر التوحيد في ولد إبراهيم وإسماعيل، قال الشهرس: ثم قال

كان دين إبراهيم قائماً والتوحيد في صدر العرب شائعاً، وأول : (الملل والنحل)
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  .عمرو بن لحي: عبادة األصنام اتّخذمن غيره و
 �كانت العرب على دين إبراهيم: وقال عماد الدين ابن كثير في تاريخه

 عمرو بن عامر الخزاعي مكّة، وانتزع والية البيت من أجداد يإلى أن ول
النبي�ع للعرب الضالالت، ، فأحدث عمرو المذكور عبادة األصنام، وشر

وتبعته العرب على الشرك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم، وكانت مدة والية 
إلى أن جاء قصي جد  ،خزاعة على البيت ثالثمئة سنة، وكانت واليتهم مشؤومة

ا���  نهم،فقاتلهم وانتزع والية البيت م �النبي ا أنلعرب بعد ذلك لم ترجع عم
  كان أحدثه عمرو الخزاعي.

آباء النبي إلى زمان عمرو المذكور كلّهم  �من عهد إبراهيم �فثبت أن
  مؤمنون بيقين، ونأخذ الكالم على الباقي.

: ما ورد في تفسير قوله تعالى: منها ،بها بأحاديثثبات ذلك، وعقّإل ثم ذكر آيات
، �ية إبراهيمتدلّ على أن التوحيد كان باقياً في ذر ،)١(�قيةً في عقبِهقيةً في عقبِهقيةً في عقبِهقيةً في عقبِهوجعلَها كَلمةً باوجعلَها كَلمةً باوجعلَها كَلمةً باوجعلَها كَلمةً با�

تقوم الساعة حتّىيته على الفطرة يعبدون اهللا تعالى ولم يزل ناس من ذر.  

�	�� ��� ��� ��� ��� واجنُبنِي وبنِي أَن نَعبد واجنُبنِي وبنِي أَن نَعبد واجنُبنِي وبنِي أَن نَعبد واجنُبنِي وبنِي أَن نَعبد �: وأحاديث في تفسير قوله �� ��	�
 �� ��	�
 �� ��	�
 تدلّ على أن اهللا  ،)٢(���

  .دعوته في ولده، فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته �استجاب إلبراهيم

 ،)٣(�رب اجعلْنِي مقيم الصَّالة ومن ذُريتيرب اجعلْنِي مقيم الصَّالة ومن ذُريتيرب اجعلْنِي مقيم الصَّالة ومن ذُريتيرب اجعلْنِي مقيم الصَّالة ومن ذُريتي�: وحديثاً في تفسير قوله تعالى
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  إبراهيم ناس على الفطرة يعبدون اهللا تعالى. ذريةيدلّ على أنّه لن تزال من 

عة ومضر وخزيمة والياس وربيثم ذكر آثاراً تدلّ على أن عدنان ومعد 
  وغيرهم كانوا مسلمين. وكعب بن لؤي

من عهد إبراهيم إلى كعب بن  �فحصل مما أوردناه أن آباء النبي: ثم قال
 ؛بن كعب الظاهر أنّه كذلك مرة ، وولده�كانوا كلّهم على دين إبراهيم ؤيل

 ،كالب: ة آباء، وهمبينه وبين عبد المطّلب أربع وبقي ألن أباه أوصاه باإليمان،
  ال بهذا وال بهذا. ،وهاشم، ولم أظفر فيهم بنقل ،وعبد مناف ،وقصي

  : وأما عبد المطّلب ففيه ثالثة أقوال

  أنّه لم تبلغه الدعوة.: : : : أحدهاأحدهاأحدهاأحدها

أنّه كان على التوحيد وملّة إبراهيم، وهو ظاهر عموم قول اإلمام : : : : والثانيوالثانيوالثانيوالثاني
  م من األحاديث.وما تقد ،فخر الدين

آمن به وأسلم ثم مات، حكاه  حتّى �أن اهللا أحياه بعد بعثة النبي: : : : لثلثلثلثوالثاوالثاوالثاوالثا
  الناس، وهذا أضعف األقوال. سيدابن 

: ووجدت في بعض كتب المسعودي اختالفاً في عبد المطّلب، وأنّه قد قيل فيه
دمات مسلماً لة محمبالتوحيد.���  ، وعلم أنّه ال يبعث�ما رأى من الدالئل على نبو  

في أسارير عبد  �ظهر نور النبي: ال الشهرستاني في (الملل والنحل)وق
لهم النذر في ذبح ولده، وببركته كان وببركة ذلك النور أُ المطّلب بعض الظهور،

هم على مكارم األخالق، وينهاهم عن دنيات يأمر ولده بترك الظلم والبغي، ويحثّ
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نّه لن يخرج من الدنيا ظلوم إ: األمور، وببركة ذلك النور كان يقول في وصاياه
نتقم منه وتصيبه عقوبة، إلى أن هلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة، فقيل ي حتّى

ذه الدار دار يجزى واهللا إن وراء ه: ر في ذلك فقاللعبد المطّلب في ذلك، ففكّ
حسانه، ويعاقب فيها المسيء بإساءته، وببركة ذلك النور قال فيها المحسن بإ

  :ا البيت رباً يحفظه، ومنه قال وقد صعد أبا قبيسن لهذإ: ألبرهة

ــامنع  ــامنع ال هــــم أن المــــرء يمنــــع رحلــــه فــ ــامنع ال هــــم أن المــــرء يمنــــع رحلــــه فــ ــامنع ال هــــم أن المــــرء يمنــــع رحلــــه فــ ــالهم عـــــدوا              ال هــــم أن المــــرء يمنــــع رحلــــه فــ ــليبهم ومحـــ ــالهم عـــــدوا  ال يغلـــــبن صـــ ــليبهم ومحـــ ــالهم عـــــدوا  ال يغلـــــبن صـــ ــليبهم ومحـــ ــالهم عـــــدوا  ال يغلـــــبن صـــ ــليبهم ومحـــ ال يغلـــــبن صـــ
    فانصــر علــى آل الصــليب وعابديــه اليــوم فانصــر علــى آل الصــليب وعابديــه اليــوم فانصــر علــى آل الصــليب وعابديــه اليــوم فانصــر علــى آل الصــليب وعابديــه اليــوم 

  .)١(انتهى كالم الشهرستاني

أيت اإلمام ثم ر: ثم ذكر أموراً تدلّ على إيمان عبد المطّلب، إلى أن قال
 صرحأنّه لم ي���  ،أبا الحسن الماوردي أشار إلى نحو ما ذكره اإلمام فخر الدين

لما كان أنبياء اهللا صفوة عباده وخيرة ((: فقال في كتابه (أعالم النبوة) ؛كتصريحه

رشاد لخلقه، استخلصهم من أكرم العناصر، ه واإلحقّفهم من القيام بخلقه لما كلّ

األوامر، فلم يكن لنسبهم من قدح، ولمنصبهم من جرح،  واجتباهم بمحكم

جابتهم إلتكون القلوب (لهم) أصغى، والنفوس لهم أوطأ، فيكون الناس إلى 

  ..أسرع، وألوامرهم أطوع

من أطيب المناكح، وحماه من دنس الفواحش،  �ن اهللا استخلص رسولهوإ
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في تأويل قول  اسعبهة، وقد قال ابن ونقله من أصالب طاهرة إلى أرحام منزّ

بك من أصالب طاهرة من أب بعد تقلّ: ، أي)١(�وتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدين�: اهللا تعالى

  .فكان نور النبوة ظاهراً في آبائه .أب إلى أن جعلك نبياً

وإذا خبرت حال نسبه وعرفت طهارة مولده، علمت أنّه ساللة آباء 

 .مستبذل، بل كلّهم سادة قادةليس في آبائه مسترذل، وال مغمور  ،كرام

انتهى كالم الماوردي  .))وشرف النسب، وطهارة المولد من شروط النبوة

  بحروفه.

ف وصنّ ،�هاتهمأُل السيوطي الكالم حول ذلك وحول ثم فصّ: قلت

أيضاً في ذلك كتابه (الدرج المنيفة في اآلباء الشريفة)، وكتابه (المقامة 

 يية)، وكتابه (التعظيم والمنّة في أن أبوالسندسية في النسبة المصطفو

ف في اآلباء العلية)، وصنّ جليةفي الجنّة)، وكتابه (السبل ال �رسول اهللا

كتاب (نشر العلمين المنيفين في إحياء األبوين الشريفين)، رد فيه على من 

ف كتاب (أنباء حيائهما موضوع، وصنّالحديث الذي ورد في إ جزم بأن

  ).�ياة األنبياءاألذكياء في ح

  .)٢())وغيرهما ،واليعقوبي ،المسعودي: بإيمان عبد المطّلب وغيره صرحوممن : قلت
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

بأمر من اهللا عزّ بأمر من اهللا عزّ بأمر من اهللا عزّ بأمر من اهللا عزّ     عشر جرى اختيارهنعشر جرى اختيارهنعشر جرى اختيارهنعشر جرى اختيارهن    ييييثنثنثنثناالاالاالاال    ئمةئمةئمةئمةهات األهات األهات األهات األممممأُأُأُأُهل أن أزواج وهل أن أزواج وهل أن أزواج وهل أن أزواج و
    ئمةئمةئمةئمةهات وزوجات األهات وزوجات األهات وزوجات األهات وزوجات األأُمأُمأُمأُمألنّه حسب ما قرأته في الكتب فإن معظم ألنّه حسب ما قرأته في الكتب فإن معظم ألنّه حسب ما قرأته في الكتب فإن معظم ألنّه حسب ما قرأته في الكتب فإن معظم     ؛؛؛؛وجلّ وتوفيقهوجلّ وتوفيقهوجلّ وتوفيقهوجلّ وتوفيقه

مملوكات، ولسن من الحرائر ذوات النسب الشريف، وليست لهن مملوكات، ولسن من الحرائر ذوات النسب الشريف، وليست لهن مملوكات، ولسن من الحرائر ذوات النسب الشريف، وليست لهن مملوكات، ولسن من الحرائر ذوات النسب الشريف، وليست لهن     هن جوارٍهن جوارٍهن جوارٍهن جوارٍ
قربى بالنسب النبويقربى بالنسب النبويقربى بالنسب النبويالهاشمي الشريف؟الهاشمي الشريف؟الهاشمي الشريف؟الهاشمي الشريف؟    قربى بالنسب النبوي        

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  بركاته..و السالم عليكم ورحمة اهللا
من ���  ولد، فاإلمام ال ي�ئمةهات األمأُإن اهللا تبارك وتعالى قد اختار 

ر، كما ورد في بعض األخبار والزيارات, وال يضركون  صلب طاهر ورحم مطه
 اإلمام جارية أو مملوكة ما دامت متّأُم ,(رذات الرحم المطه) صفة بهذه الصفة

فيه  ربما، هات ولد (مملوكات) أو جوارٍمأُ �ئمةهات األأُموكون أغلب 
حكمة، وهي المصاهرة في بعض األقوام ألجل نشر اإلسالم بطريق العصبية، 
وهذا أسلوب سلمي ال يعتمد على الحرب، له أبلغ األثر في كسب األتباع، كما 

  لع على سنن التاريخ والعمران البشري.لمطّعلى ا ىال يخف
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

        ؟؟؟؟����نساء لسن من نسل فاطمة الزهراءنساء لسن من نسل فاطمة الزهراءنساء لسن من نسل فاطمة الزهراءنساء لسن من نسل فاطمة الزهراء    ����ئمةئمةئمةئمةهات األهات األهات األهات األممممأُأُأُأُلماذا بعض لماذا بعض لماذا بعض لماذا بعض 

جوا من نساء أخريات، جوا من نساء أخريات، جوا من نساء أخريات، جوا من نساء أخريات، جوا من بنات أقاربهم مثالً، وتزوجوا من بنات أقاربهم مثالً، وتزوجوا من بنات أقاربهم مثالً، وتزوجوا من بنات أقاربهم مثالً، وتزولم يتزولم يتزولم يتزولم يتزو    ئمةئمةئمةئمةلماذا األلماذا األلماذا األلماذا األ
لدن مسلمات، هل هناك لدن مسلمات، هل هناك لدن مسلمات، هل هناك لدن مسلمات، هل هناك ييييلم لم لم لم هن هن هن هن فرنجة، ومنفرنجة، ومنفرنجة، ومنفرنجة، ومنمن فارس، أو المغرب، أو اإلمن فارس، أو المغرب، أو اإلمن فارس، أو المغرب، أو اإلمن فارس، أو المغرب، أو اإلهن هن هن هن فمنفمنفمنفمن

        المسألة؟المسألة؟المسألة؟المسألة؟    تفصيل في هذهتفصيل في هذهتفصيل في هذهتفصيل في هذه

اإلمام المهدي كما تروي الروايات أنّها كانت تدين بالمسيحية، اإلمام المهدي كما تروي الروايات أنّها كانت تدين بالمسيحية، اإلمام المهدي كما تروي الروايات أنّها كانت تدين بالمسيحية، اإلمام المهدي كما تروي الروايات أنّها كانت تدين بالمسيحية، أُم أُم أُم أُم : : : : فمثالًفمثالًفمثالًفمثالً
ن ممن أكال الحرام ن ممن أكال الحرام ن ممن أكال الحرام ن ممن أكال الحرام ااااوقد يستشكل البعض في أن مثالً والديها مشركان، وقد يكونوقد يستشكل البعض في أن مثالً والديها مشركان، وقد يكونوقد يستشكل البعض في أن مثالً والديها مشركان، وقد يكونوقد يستشكل البعض في أن مثالً والديها مشركان، وقد يكون
        ؟؟؟؟أو شربا الخمر، فكيف يكون التأثير هنا على النطف والنسلأو شربا الخمر، فكيف يكون التأثير هنا على النطف والنسلأو شربا الخمر، فكيف يكون التأثير هنا على النطف والنسلأو شربا الخمر، فكيف يكون التأثير هنا على النطف والنسل

ه ه ه ه ممممألُألُألُُألن جدي اإلمام المهدي ن جدي اإلمام المهدي ن جدي اإلمام المهدي ن جدي اإلمام المهدي إإإإ: : : : أحد المخالفين ويقولأحد المخالفين ويقولأحد المخالفين ويقولأحد المخالفين ويقولوقد يستشكل وقد يستشكل وقد يستشكل وقد يستشكل 
        ن، ما هو الجواب؟ن، ما هو الجواب؟ن، ما هو الجواب؟ن، ما هو الجواب؟اااامشركمشركمشركمشرك

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

من بلدان مختلفة،  نفقد تم اختياره ؛�ئمةهات األمهناك تقدير إلهي ُأل
حكمة إلهية، يمكن أن تكون لربط تلك الجماعات بالمذهب الحق لذلك  ولعلّ



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  .........................................................  ٥٠ �

 

  هم.فيخالل هذه المصاهرة  من

صرن  حتّىمن كلّ نقص  تايثم إن االختيار وقع على نساء خالصات ومصفّ
  .�ئمةاأل هاتمأُ

 ؛مسلمينهن ؤأن يكون آبا �وال األنبياء ئمةثم إنّه ال يشترط في نساء األ
  مشركين.هن ؤمن نساء كان آبا �النبي تزوجفلقد 

  أن يكن من ذوات األرحام المطهرة. �ةئمهات األأُمنعم، يشترط في 

üaIüaIüaIüaIþa@óÜÇ@õa�Ïþa@óÜÇ@õa�Ïþa@óÜÇ@õa�Ïþa@óÜÇ@õa�ÏòČàöòČàöòČàöòČàö����@@@@pa†ÛaìÛa@sîy@åßpa†ÛaìÛa@sîy@åßpa†ÛaìÛa@sîy@åßpa†ÛaìÛa@sîy@åßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
قذع األلفاظ، قذع األلفاظ، قذع األلفاظ، قذع األلفاظ، صب يقومون بالتشهير بنا وسبنا بأصب يقومون بالتشهير بنا وسبنا بأصب يقومون بالتشهير بنا وسبنا بأصب يقومون بالتشهير بنا وسبنا بأفيه أن بعض النوافيه أن بعض النوافيه أن بعض النوافيه أن بعض النواشك شك شك شك مما ال مما ال مما ال مما ال 

أن يأتون أن يأتون أن يأتون أن يأتون إلى إلى إلى إلى     همهمهمهمبعضبعضبعضبعضببببونحتسب ذلك عند اهللا تعالى، ولكن قد وصل األمر ونحتسب ذلك عند اهللا تعالى، ولكن قد وصل األمر ونحتسب ذلك عند اهللا تعالى، ولكن قد وصل األمر ونحتسب ذلك عند اهللا تعالى، ولكن قد وصل األمر 
تنا األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم تنا األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم تنا األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم تنا األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم هات أئمهات أئمهات أئمهات أئمممممأُأُأُأُحاديث من كتبنا تدلّ على أن حاديث من كتبنا تدلّ على أن حاديث من كتبنا تدلّ على أن حاديث من كتبنا تدلّ على أن بأبأبأبأ

أن الجارية (والعياذ باهللا) حسب مذهبنا أن الجارية (والعياذ باهللا) حسب مذهبنا أن الجارية (والعياذ باهللا) حسب مذهبنا أن الجارية (والعياذ باهللا) حسب مذهبنا ببببأجمعين من الجواري، ثم يستدلّون أجمعين من الجواري، ثم يستدلّون أجمعين من الجواري، ثم يستدلّون أجمعين من الجواري، ثم يستدلّون 
    ����يجوز استعارة فرجها (أستغفر اهللا ربي وأتوب إليه)، بئس ما خلفوا عترة نبيهميجوز استعارة فرجها (أستغفر اهللا ربي وأتوب إليه)، بئس ما خلفوا عترة نبيهميجوز استعارة فرجها (أستغفر اهللا ربي وأتوب إليه)، بئس ما خلفوا عترة نبيهميجوز استعارة فرجها (أستغفر اهللا ربي وأتوب إليه)، بئس ما خلفوا عترة نبيهم

        كون بالشجرة المباركة.كون بالشجرة المباركة.كون بالشجرة المباركة.كون بالشجرة المباركة.لشرف الطاهر، ويشكّلشرف الطاهر، ويشكّلشرف الطاهر، ويشكّلشرف الطاهر، ويشكّفلم يكفيهم الظلم, واآلن يسبون افلم يكفيهم الظلم, واآلن يسبون افلم يكفيهم الظلم, واآلن يسبون افلم يكفيهم الظلم, واآلن يسبون ا

راجياً منكم بيان هذا األمر، وما ذكر في كتبنا من أحاديث، وما صحراجياً منكم بيان هذا األمر، وما ذكر في كتبنا من أحاديث، وما صحراجياً منكم بيان هذا األمر، وما ذكر في كتبنا من أحاديث، وما صحتها؟ تها؟ تها؟ تها؟ راجياً منكم بيان هذا األمر، وما ذكر في كتبنا من أحاديث، وما صح
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ودمتم ودمتم ودمتم ودمتم     ،،،،والدفاع عن أهل البيت أرواحنا لهم الفداء في أقرب وقت ممكنوالدفاع عن أهل البيت أرواحنا لهم الفداء في أقرب وقت ممكنوالدفاع عن أهل البيت أرواحنا لهم الفداء في أقرب وقت ممكنوالدفاع عن أهل البيت أرواحنا لهم الفداء في أقرب وقت ممكن
        تحرسكم رعاية الباري عزّ وجلّ.تحرسكم رعاية الباري عزّ وجلّ.تحرسكم رعاية الباري عزّ وجلّ.تحرسكم رعاية الباري عزّ وجلّ.    ،،،،قينقينقينقينموفّموفّموفّموفّ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ة إنرهم اهللا  ،األكاذيب وأنصاف الحقائق لن تنال من أهل بيت النبوالذين طه
  .)١(�يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الْكَافرونيرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الْكَافرونيرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الْكَافرونيرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الْكَافرون� ؛تطهيراً

كانوا  �ئمةأن األ���  جواري،من ال ئمةوإن كانت بعض زوجات األ: نقول
  بالعقد الدائم. وهنتزوجثم يهن يعتقو

 �، هي (شاه زنان)، أعتقها أمير المؤمنين�اإلمام زين العابدينأُم فمثالً 
  .)٢(�وزوجها للحسين

بعد أن ، �أيضاً تزوجها اإلمام الحسن العسكري #القائمأُم وكذلك 
  نت جارية.فكانت زوجة له بعد أن كا، �أعتقها أبوه اإلمام علي الهادي

اُدع  !(يا كافور: ، قال�النعمة) عن اإلمام الهادي تمامإففي (كمال الدين و
  لي أختي حكيمة).

(ها هي) ــ يعني نرجس ــ فاعتنقتها طويالً : لها �فلما دخلت عليه، قال
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وسأخرجيها إلى منزلك،  !(يا بنت رسول اهللا: ت بها كثيراً، فقال لها موالنار
  .أوالًأوالًأوالًأوالً، هذا )١()�القائمأُم و محمدفإنّها زوجة أبي  ؛والسنن ضوعلّميها الفرائ

، فهذه حميدة �أحد غير اإلمامهن لم ينكح �ئمةجواري األ: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
 �اشتراها اإلمام �اإلمام موسى الكاظمأُم  �زوجة اإلمام الصادقاة المصفّ

  .رغم أنّها كانت جاريةوهي بكر 

 ؟باًهل هي بكراً أو ثي: لها عن حالها �امففي (دالئل اإلمامة) بعد سؤال اإلم
كان : (أنّى يكون ذلك وأنت جارية كبيرة؟) فقالت: فعرفته أنّها بكر، فقال لها

.موالي إذا أراد أن يقرب منّي أتاه رجل في صورة حسنة فيمنعه أن يصل إلي  

ة اإلماء، سيد(حميدة : ، وقال�إلى أبي عبد اهللا �فدفعها أبو جعفر
يت إلى دأُ حتّىن األرجاس كسبيكة الذهب، ما زالت األمالك تحرسها مصفّاة م

  .)٢(كرامة اهللا عزّ وجلّ)

اإلمام أُم نّها لما اشترتها حميدة ؛ فإ�اإلمام الرضاأُم وكذلك الحال مع 
  .)٣(�يهوهبتها إلوكانت بكراً،  �الكاظم موسى

 هن) لم ينكحهندم عتقمن الجواري (لو فرضنا ع ئمةهات األأُمن إ: فالنتيجة
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  .�أحد غير اإلمام
        من الجواري. �ئمةهات األمأُهذا بالنسبة إلى 

بخصوص المسألة الفقهية هموننا زوراً وتلفيقاً وأما بالنسبة إلى ما يتّ: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
ستعارة (ا: ضمن عنوان مفصّالًمت اإلجابة عليها الخاصّة بنكاح اإلماء, فقد تقد

  الفروج)، وسيأتي.
بعد أن تطالع ما كتبنا هناك، ترى أنّه ال ربط بين المسألتين! فهذه  وأنت

من ته لمن يشاء بمقتضى ملكه؛ فإمسألة فقهية في جواز أن يهب المالك أم ن
البديهي جواز وطئ األملك ال بالعقد. وتلك مسألة في موضوع خارجي من ة بالم
ال دليل خارجي قطعاً على حدوث ه الجارية الفالنية, ومأُأن اإلمام الفالني كانت 

أوالً وثانياً، من كما علمت تماماً انتقال لهن من يد إلى يد، بل الدليل على عكسه 
  مع أن كال المسألتين يشاركنا فيها غيرنا من المسلمين.

  : وأما ما حاولوا الطعن فيه، فهو كذب مفضوح
مسلمين، وفي مسألة ففي المسألة الفقهية قد عرفت من جوابنا أنّها تعم ال

إذ كثير من أبناء المسلمين أبناء جواري، بل بعض  ؛النسب الخارجية فهي أظهر
  الخلفاء، كالمأمون وغيره.

ن المشركين إ: لغرض خبيث، يشبه ما لو قال قائلهو والربط بين المسألتين 
ن آباء الصحابة غير معروفين اً فإكانوا يجيزون االشتراك في الزوجة، إذ

  نعوذ باهللا. .ديد، بل كلّ واحد اشترك فيه عدة رجالبالتح

خذن أماكن للعهر، وينصبن ن بعض نساء قريش كن يتّإ: أو كالقول
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 .من أسلم وبعضهم من الصحابة أوالد بغايا حتّىكلّ رجال قريش اً ذفإ الرايات،
  نعوذ باهللا.

، موته ن المسلمين يجيزون زواج المرأة بعد طالق زوجها، أوإ: أو كالقول
  ا النسب، وهكذا.ختلطوكلّ أبناء المسلمين م اًذفإ

ألن  ؛ن القياس هنا باطلفإ إذ ال مالزمة هناك، اً؛بديهي .وهو واضح البطالن
كلّي،  خرىحداهما جزئي، وفي اُألففي إ تين،مقدمالحد الوسط مختلف في ال

  ة.وهو بديهي البطالن، ومغالطة لتعميم قضية جزئية ألخذ نتيجة كلّي

هذا مع ما فيها من الكذب في أصل المسألة الفقهية، كما أوضحنا آنفاً، 
هام الشيعة بمسألة ال وجود لها عندهم، تّافي : ولىفالمغالطة من جهتين, اُأل

في إيهام نفسها المغالطة : لكذب, والثانيةواستخدام مسألة فقهية كإطار لهذا ا
الخارجي.عاة وبين الوقوع المالزمة بين المسألة المد  
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�»�+�,��������א�#�א�����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..وووو    رحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللاوووو    السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

وكلمة وكلمة وكلمة وكلمة     اإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام علي    ممممألُألُألُُأل    ����ن أسأله بشأن دفن رسول اهللان أسأله بشأن دفن رسول اهللان أسأله بشأن دفن رسول اهللان أسأله بشأن دفن رسول اهللامممملطالما بحثت علطالما بحثت علطالما بحثت علطالما بحثت ع

        ضطجع) إليها.ضطجع) إليها.ضطجع) إليها.ضطجع) إليها.اااا((((
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        !!!!هم يثيرون الشبهات بشأن ذلكهم يثيرون الشبهات بشأن ذلكهم يثيرون الشبهات بشأن ذلكهم يثيرون الشبهات بشأن ذلكما شرح ذلك؟ إنّما شرح ذلك؟ إنّما شرح ذلك؟ إنّما شرح ذلك؟ إنّ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

لفاطمة بنت أسد, لكن الروايات  �لم نعرف مورد الشبهة في دفن النبي
ع كي يوس ،كرامة لها ؛وتمرغ في لحدها ،عند دفنها نزل في قبرها �ه أنّ: تقول

وهذا المعنى  ،Oهمأُبه بعد وفاة  يةانتربيته والع فيلما بذلته  �عليها بشفاعته
 نأالذي يذكر  ،(المجموع) للنوويكما في كتاب ة أيضاً, نّماء السيذكره عل

١(سدأنزل في قبر فاطمة بنت  �النبي(.  
  .)٢(دفن فاطمة بنت أسد دعن �ما فعله النبي للحاكم، فيوأيضاً في المستدرك 

كان أعداء اإلسالم ال يفرقون بين كلمة (اضطجع)  ربماوعلى أية حال 
  !ثيرت هذه الشبهة, وهي مضحكة للثكلىو(ضاجع), ومن هنا أ

I@ČâOc@ČâOc@ČâOc@ČâOcČv�Ûa@âbß⁄aČv�Ûa@âbß⁄aČv�Ûa@âbß⁄aČv�Ûa@âbß⁄a…b…b…b…b����@@@@ôŠ�×@oäiôŠ�×@oäiôŠ�×@oäiôŠ�×@oäiHHHH@ @@ @@ @@ @

�»�
�א/.�دن���א-�מ�������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

        : : : : على القضية التاليةعلى القضية التاليةعلى القضية التاليةعلى القضية التالية    أرجو تعليقكمأرجو تعليقكمأرجو تعليقكمأرجو تعليقكم
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بة ال يمكن بة ال يمكن بة ال يمكن بة ال يمكن ي قصّة عجيي قصّة عجيي قصّة عجيي قصّة عجيههههبنت كسرى بنت كسرى بنت كسرى بنت كسرى     ����قضية والدة اإلمام زين العابدينقضية والدة اإلمام زين العابدينقضية والدة اإلمام زين العابدينقضية والدة اإلمام زين العابدين
        ....ومن الواضح أن هدفها المزاوجة بين الساسانيين والبيت النبويومن الواضح أن هدفها المزاوجة بين الساسانيين والبيت النبويومن الواضح أن هدفها المزاوجة بين الساسانيين والبيت النبويومن الواضح أن هدفها المزاوجة بين الساسانيين والبيت النبوي    !!!!صدقصدقصدقصدقأن تُأن تُأن تُأن تُ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ي مؤرخهي من بنات كسرى، بعض  �لقد ذكر أن والدة علي بن الحسين
  ن الذين نقول بذلك!وأهل السنّة، فلسنا نحن الوحيد

وعلي بن : قال ابن جرير((: علوية) ألبي نصر البخاريففي (سر السلسلة ال
  الجمل. ةولد في وقع: ه غزالة من بنات كسرى. ثم قالمأُالحسين 

بعث حريث بن جابر الجعفي : وقال أبو الحسين يحيى بن الحسين النسابة
فأخذهما وأعطى  ،بنتين ليزدجرد بن شهريار بن كسرى �إلى أمير المؤمنين
 خرىعطى اُألوأ ،�سين، فأولدها اإلمام علي بن الحسينواحدة البنه الح

  .)١())، فهما ابنا خالةمحمدولدها القاسم بن فأ بن أبي بكر، محمد

: ولد، اسمهاأُم ه مأُعلي بن الحسين... و((: وفي (سير أعالم النبالء) للذهبي
  .)٢())غزالة...: سالمة (سالفة) بنت ملك الفرس يزدجرد، وقيل

لما قدم سبي فارس على : وقال غيره((: التهذيب) البن حجر وفي (تهذيب
علي، فأعطى واحدة البن عمر،  هنعمر، كان فيه بنات يزدجرد، فقومن فأخذ
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ختها أُ أعطىختها لولده الحسين، فولدت له علياً، وعطى أُأفولدت له سالماً، و
  .)١())بن أبي بكر، فولدت له القاسم محمدل
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
 في البداية أحب في البداية أحب في البداية أحب أن أن أن أن في البداية أحبأشكركم على جهودكم الجبأشكركم على جهودكم الجبأشكركم على جهودكم الجبارة في خدمة ارة في خدمة ارة في خدمة ارة في خدمة أشكركم على جهودكم الجب

        المجتمع.المجتمع.المجتمع.المجتمع.

        وعندي سؤال أود أن تجيبوا عليه مع جزيل الشكر واالمتنان.وعندي سؤال أود أن تجيبوا عليه مع جزيل الشكر واالمتنان.وعندي سؤال أود أن تجيبوا عليه مع جزيل الشكر واالمتنان.وعندي سؤال أود أن تجيبوا عليه مع جزيل الشكر واالمتنان.

من السادة, غير اإلمام من السادة, غير اإلمام من السادة, غير اإلمام من السادة, غير اإلمام م م م م واُألواُألواُألواُأل    أن األبأن األبأن األبأن األب: : : : ن, بمعنىن, بمعنىن, بمعنىن, بمعنىووووعلويعلويعلويعلوي    ئمةئمةئمةئمةأي من األأي من األأي من األأي من األ: : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        الحسن والحسين, مع توضيح النسب كامالً.الحسن والحسين, مع توضيح النسب كامالً.الحسن والحسين, مع توضيح النسب كامالً.الحسن والحسين, مع توضيح النسب كامالً.

        ى لكم دوام التوفيق والنجاح.ى لكم دوام التوفيق والنجاح.ى لكم دوام التوفيق والنجاح.ى لكم دوام التوفيق والنجاح.وختاماً نتمنّوختاماً نتمنّوختاماً نتمنّوختاماً نتمنّ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

: همأُ, و�بن أبي طالببن علي بن علي بن الحسين  محمداإلمام الباقر : هو
  .�ن بن علي بن أبي طالبفاطمة بنت الحس

                                                 

�F١���c�3�א���c�7�E٣�W٣٧٨�F٨٠٧KF��gL$��<�א�<�������א���<����!��>������E� �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  .........................................................  ٥٨ �

 

IIII@åÇ@ñŠ–n«@ñˆjã@åÇ@ñŠ–n«@ñˆjã@åÇ@ñŠ–n«@ñˆjã@åÇ@ñŠ–n«@ñˆjã@ČâOc@ČâOc@ČâOc@ČâOcð†è½a@âbß⁄að†è½a@âbß⁄að†è½a@âbß⁄að†è½a@âbß⁄a#HHHH@ @@ @@ @@ @

�א���ود��«��
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

        ....����ة نرجسة نرجسة نرجسة نرجسسيدسيدسيدسيدأريد منكم نبذة مختصرة عن الأريد منكم نبذة مختصرة عن الأريد منكم نبذة مختصرة عن الأريد منكم نبذة مختصرة عن ال

وصلت لإلمام العسكري ولم وصلت لإلمام العسكري ولم وصلت لإلمام العسكري ولم وصلت لإلمام العسكري ولم     حتّىحتّىحتّىحتّىهللا هللا هللا هللا ما اسمها؟ وما دينها؟ كيف حفظها اما اسمها؟ وما دينها؟ كيف حفظها اما اسمها؟ وما دينها؟ كيف حفظها اما اسمها؟ وما دينها؟ كيف حفظها ا
تمستمستمسها يد؟ ماذا حلّ بها بعد استشهاد اإلمام العسكري؟ أين ها يد؟ ماذا حلّ بها بعد استشهاد اإلمام العسكري؟ أين ها يد؟ ماذا حلّ بها بعد استشهاد اإلمام العسكري؟ أين ها يد؟ ماذا حلّ بها بعد استشهاد اإلمام العسكري؟ أين تمساستقراستقراستقرت بعد وفاة ت بعد وفاة ت بعد وفاة ت بعد وفاة استقر

؟ وما هو حالها بعد وفاة اإلمام العسكري واختفاء ؟ وما هو حالها بعد وفاة اإلمام العسكري واختفاء ؟ وما هو حالها بعد وفاة اإلمام العسكري واختفاء ؟ وما هو حالها بعد وفاة اإلمام العسكري واختفاء ����اإلمام العسكرياإلمام العسكرياإلمام العسكرياإلمام العسكري
        ....����الحجةالحجةالحجةالحجة

        ....ى أن يكون مرفقاً بروايات ما أمكن ذلكى أن يكون مرفقاً بروايات ما أمكن ذلكى أن يكون مرفقاً بروايات ما أمكن ذلكى أن يكون مرفقاً بروايات ما أمكن ذلكتمنّتمنّتمنّتمنّوأوأوأوأ

        ....ولكم جزيل الشكر واالمتنانولكم جزيل الشكر واالمتنانولكم جزيل الشكر واالمتنانولكم جزيل الشكر واالمتنان

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

 نرجس: اسمها �اإلمام المهديأُمO .بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم  

  .�المسيح ن، تنسب إلى شمعون وصيها من ولد الحوارييمأُو

في رؤيا رأتها في  �كانت على دين النصرانية، وأسلمت على يد الزهراء
  المنام.
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ن النخّاس، وهو من ولد أبي أيوب روى بشر بن سليما: قصّةص الوملخّ
 �العسكري محمدوأبي  �األنصاري، أحد موالي أبي الحسن الهادي

  :وجارهما بسر من رأى، قال

فقّهني في أمر الرقيق،  �العسكري محمدكان موالنا أبو الحسن علي بن ((
كملت  حتّىبإذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات ���  فكنت ال أبتاع وال أبيع

  .معرفتي فيه، فأحسنت الفرق فيما بين الحالل والحرام

فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسر من رأى، وقد مضى هوي من الليل إذ قرع 
الباب قارع، فعدوت مسرعاً فإذا أنا بكافور الخادم، رسول موالنا أبي الحسن علي 

  يدعوني إليه. �محمدبن ا

وأُخته  �محمدبنه أبا ا ثيابي ودخلت عليه، فرأيته يحدثفلبست 
  من وراء الستر. �حكيمة

إنّك من ولد األنصار، وهذه الوالية لم تزل فيكم،  !(يا بشر: فلما جلست، قال
يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإنّي مزكّيك ومشرفك بفضيلة 

  ة).ابتياع أمنفذك في بسر أُطلعك عليه، وأُ: مواالة بهاتسبق بها شأو الشيعة في ال

فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج 
ها وتوجه بها إلى بغداد، (خذ: شستقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً، فقال

حضر معبر الفرات، ضَحوة كذا، فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا، وا
اد بني المبتاعين من وكالء قووبرزن الجواري منها فستحدق بهم طوائف 
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شرف من البعد على ن فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فا، وشراذم معباسال
المسمى عمر بن يزيد النخّاس عامة نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها 
كذا وكذا، البسة حريرتين صفيقتين تمتنع من السفور ولمس المعترض واالنقياد 

ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، فيضربها  لمن يحاول لمسها،
  وا هتك ستراه.: النخّاس، فتصرخ صرخة رومية، فاعلم أنّها تقول

  علي بثالثمائة دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة.: فيقول بعض المبتاعين

لو برزت في زي سليمان وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي : فتقول بالعربية
  ك رغبة، فأشفق على مالك.في

  بد من بيعك؟ فما الحيلة، وال: فيقول النخّاس

من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى  ال بدوما العجلة؟ و: فتقول الجارية
  أمانته وديانته.

إن معي كتاباً ملصقاً لبعض : فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخّاس وقل له
ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله  ،رومي وخطّ ،األشراف، كتبه بلغة رومية

ه، فناولها لتتأمل منه أخالق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في وسخاء
  ابتياعها منك).

ه لي موالي أبو فامتثلت جميع ما حد: ن النخّاسقال بشر بن سليما
  في أمر الجارية. �الحسن

: عمر بن يزيد النخّاسفلما نظرت في الكتاب بكت بكاًء شديداً، وقالت ل
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بعني من صاحب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرجة المغلّظة أنّه متى امتنع من بيعها 
  منه قتلت نفسها.

استقر األمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه  حتّىفما زلت أشاحه في ثمنها 
من الدنانير في الشستقة (أي الصرة) الصفراء، فاستوفاه منّي وتسلّمت  �موالي

ه الجارية ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها من
  ببغداد.

من جيبها وهي تلثمه  �أخرجت كتاب موالها حتّىفما أخذها القرار 
  وتضعه على خدها، وتُطبقه على جفنها، وتمسحه على بدنها.

  أتلثمين كتاباً وال تعرفين صاحبه؟: فقلت تعجباً منها

جز، الضعيف المعرفة بمحلّ أوالد األنبياء، أعرني سمعك أيها العا: قالت
أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وأُمي من ولد : وفرغ لي قلبك

  شمعون. �الحواريين تنسب إلى وصي المسيح

إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه، وأنا : ئك العجب العجيبنبأُ
ي قصره من نسل الحواريين من القسيسين من بنات ثالث عشرة سنة، فجمع ف

مراء األجناد رجل، وجمع من أُُوالرهبان ثالثمائة رجل، ومن ذوي األخطار سبعمائة 
وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آالف، وأبرز من بهو ملكه 

  عرشاً مسوغاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصر، فرفعه فوق أربعين مرقاة.

ما صعد ابن أخيه وأحدقت به الصلبان وقامت األساقفة عكّفا، ونشرت فل
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أسفار اإلنجيل، تسافلت الصلبان من األعالي فلصقت باألرض، وتقوضت 
األعمدة فانهارت إلى القرار، وخر الصاعد من العرش مغشياً عليه، فتغيرت ألوان 

عفنا من مالقاة ! ألملكأيها ا: األساقفة، وارتعدت فرائصهم، فقال كبيرهم لجدي
  هذه النحوس الدالّة على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني.

أقيموا هذه األعمدة، : فتطير جدي من ذلك تطيراً شديداً وقال لألساقفة
زوج منه هذه ا المدبر العاثر المنكوس جده ُألوارفعوا الصلبان، وأحضروا أخا هذ

  بسعوده. الصبية، فيدفع نحوسه عنكم

فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني ما حدث على األول، وتفرق الناس، وقام 
  جدي قيصر مغتماً، ودخل قصره، وأرخيت الستور.

والشمعون وعدة من الحواريين قد  �ريت في تلك الليلة كأن المسيحفأُ
في عوا في قصر جدي، ونصبوا فيه منبراً يباري السماء علواً وارتفاعاً جتما

مع فتية وعدة  �الموضع الذي كان جدي نصب فيه عرشه، فدخل عليهم محمد
إنّي جئتك خاطباً من  !يا روح اهللا: فيعتنقه، فيقول �من بنيه، فيقوم إليه المسيح

صاحب هذا  محمدوصيك شمعون فتاته مليكة البني هذا، وأومأ بيده إلى أبي 
  الكتاب.

قد أتاك الشرف، فصل رحمك برحم : فنظر المسيح إلى شمعون، فقال له
  .7رسول اهللا

  قد فعلت.: قال
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، �وزوجني منه، وشهد المسيح �فصعد ذلك المنبر وخطب محمد
  والحواريون. �وشهد بنو محمد

فلما استيقظت من نومي أشفقت أن أقصّ هذه الرؤيا على أبي وجدي 
  بديها لهم.لقتل، فكنت أُسرها في نفسي وال أُمخافة ا

امتنعت من الطعام والشراب،  حتّى محمددري بمحبة أبي وضرب ص
وضعفت نفسي، ودق شخصي، ومرضت مرضاً شديداً، فما بقي من مدائن الروم 

  أحضره جدي وسأله عن دوائي.���  طبيب

دكها في زوك شهوة فأُفهل تخطر ببال !يا قرة عيني: فلما برح به اليأس قال
  هذه الدنيا؟

ى أبواب الفرج علي مغلقة، فلو كشفت العذاب عمن في أر !يا جدي: فقلت
سارى المسلمين، وفككت عنهم األغالل، وتصدقت عليهم، ومننتهم سجنك من أُ

  بالخالص، لرجوت أن يهب المسيح وأُمه لي عافية وشفاًء.

ة في بدني، وتناولت يسيراً من صحفلما فعل ذلك جدي تجلّدت في إظهار ال
  ك جدي، وأقبل على إكرام اُألسارى وإعزازهم.الطعام، فسر بذل

 دفرأيت أيضاً بعد أربع ليال كأنة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت سي
ة النساء، وأُم سيدهذه : عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان، فتقول لي مريم

  .�محمدزوجك أبي 

  تي.من زيار محمدفأتعلّق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي 
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إن ابني ال يزورك وأنت مشركة باهللا وعلى : �ة النساءسيدفقالت لي 
ملت إلى  برأ إلى اهللا تعالى من دينك، فإنمذهب النصارى، وهذه أُختي مريم ت

إياك  �محمدالمسيح ومريم عنك وزيارة أبي  ىوجلّ ورض اهللا عزّ ىرض
  محمداً رسول اهللا. ــأبي ــ اهللا، وأشهد أن ���  أشهد أن ال إله: فتقولي

ة النساء إلى صدرها، فطيبت لي نفسي سيدفلما تكلّمت بهذه الكلمة ضمتني 
  إياك، فإنّي منفذه (منفذته) إليك. محمداآلن توقّعي زيارة أبي : وقالت

  .محمدوا شوقاه إلى لقاء أبي : فانتبهت وأنا أقول

امي، فرأيته كأنّي أقول في من �محمدفلما كانت الليلة القابلة جاءني أبو 
  جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك؟: له

لشركك، وإذ قد أسلمت فإنّي زائرك في كلّ ���  ما كان تأخيري عنك: فقال
  ليلة إلى أن يجمع اهللا شملنا في العيان.

  فما قطع عنّي زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية.

  ألسر؟كيف وقعت في ا: فقلت لها: قال بشر

ن جدك سيسرب جيوشاً إلى قتال أليلة من الليالي  محمدأخبرني أبو : فقالت
المسلمين يوم كذا، ثم يتبعهم، فعليك (باللحاق) بهم متنكّرة في زي الخدم مع 

  عدة من الوصائف من طريق كذا.

كان من أمري ما رأيت  حتّىففعلت، فوقعت علينا طالئع المسلمين 
بأنّي ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية سواك، وذلك  ]بي[حد وشاهدت، وما شعر أ
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  باطّالعي إياك عليه.

ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي، فأنكرته 
  نرجس.: وقلت

  اسم الجواري.: فقال

  العجب إنّك رومية ولسانك عربي؟: فقلت

اب أن أوعز إلى امرأة بلغ من ولوع جدي وحمله إياي على تعلّم اآلد: قالت
ترجمان له في االختالف إلي، فكانت تقصدني صباحاً ومساًء، وتفيدني العربية 

  استمر عليها لساني واستقام. حتّى

فلما انكفأت بها إلى سر من رأى، دخلت على موالنا أبي الحسن : قال بشر
وشرف أهل  كيف أراك اهللا عزّ اإلسالم، وذلّ النصرانية،: ، فقال لها�العسكري

  ؟7بيت محمد

  !كيف أصف لك يا بن رسول اهللا ما أنت أعلم به منّي؟: قالت

عشرة آالف درهم؟ أم : يما أحب إليكفإنّي أُريد أن أُكرمك، فأ(: قال
  بشرى لك فيها شرف األبد)؟

  بل البشرى.: قالت

بشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً، ويمأل األرض قسطاً وعدالً (فا: �قال
  ما ملئت ظلماً وجوراً).ك

  ممن؟: قالت
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لـه من ليل كذا من شهر كذا، من سنة  �(ممن خطبك رسول اهللا: �قال
  كذا بالرومية).

  ووصيه. �من المسيح: قالت
  ووصيه)؟ �(فممن زوجك المسيح: قال

  .محمدمن ابنك أبي : قالت
  (فهل تعرفينه)؟: قال

الليلة التي أسلمت فيها على يد  وهل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ: قالت
  مه؟ة النساء، أُسيد

  ختي حكيمة).! اُدع لي أُ(يا كافور: �فقال أبو الحسن
  ).ة(ها هي: لها �فلما دخلت عليه قال 
ت بها كثيراً.فاعتنقتها طويالً، وسر  

منزلك، وعلّميها الفرائض  أخرجيها إلى .يا بنت رسول اهللا: فقال لها موالنا
  .)١())�، وأُم القائممحمدإنّها زوجة أبي ف والسنن؛

فالتاريخ  ؟�هاد اإلمام العسكريوأما سؤالكم عن ماذا حلّ بها بعد استش
عام : أي ،�فيه اإلمام العسكري توفّيالذي نفسه لعام اينقل لنا أنّها توفّيت في 

  بمسافة قليلة. �، ودفنت خلف قبر اإلمامين العسكريين هـ٢٦٠
                                                 

�F١E���
�6وقZ@��ل�א���<�و��Zم�א�0��،�W٤٢٣%%��٤١٧�F�%!��٤١،�א��E��%?�Fو[��١A��%��E
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

بشأن بشأن بشأن بشأن كم على الشبهات التي طُرحت كم على الشبهات التي طُرحت كم على الشبهات التي طُرحت كم على الشبهات التي طُرحت المهدي؟ وما هو ردالمهدي؟ وما هو ردالمهدي؟ وما هو ردالمهدي؟ وما هو رداإلمام اإلمام اإلمام اإلمام     ممممأُأُأُأُمن هي من هي من هي من هي 
د الروايات في أسماء أُمتعدد الروايات في أسماء أُمتعدد الروايات في أسماء أُمتعدد الروايات في أسماء أُم؟؟؟؟؛ إذ قيل بأنّها وصلت إلى ثمانية؛ إذ قيل بأنّها وصلت إلى ثمانية؛ إذ قيل بأنّها وصلت إلى ثمانية؛ إذ قيل بأنّها وصلت إلى ثمانيةمام المهديمام المهديمام المهديمام المهدياإلاإلاإلاإل    تعد        

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

  : مورأة حصل من عد شكالمنشأ هذا اإل

 ولداً �مام الحسن العسكريفي بيت اإل نأعداء كانوا يعلمون األ نإ ــــــــ١١١١
 ،وعدالً رض قسطاًه يمأل األوالذي وعد بأنّ �من األئمةسيكون الثاني عشر 

اء في فلذا كانوا يراقبون جميع النس ،رادوا القضاء على هذا المولود قبل والدتهأو
جل أل �بعد وفاة اإلمام الحسن العسكريماء بيت اإلمام من الزوجات واإل

حتّى إ ،ف على هذا المولودالتعراسي المعتمد  نبعث بنساء يتعاهدن جارية العب
 نأم من هذه الجارية توه ولعلّ ،ظهر بطالن الحمل حتّى )صقيل(لإلمام باسم 

بسبب ما  يت صقيالًاإلمام سم مأُ نأ: ولصقيل. وهناك رواية تق: اإلمام مأُاسم 
  عند حمله. اعتالها من النور
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جل ت نفسها به ألسماء سمحد هذه األأف ،سماءأة أُم اإلمام تحمل عد نإ ــــــــ٢٢٢٢
سماء أيت بوسم ،واسم آخر هو اسمها الحقيقي ،ن تظهر بمظهر الجواريأ

د وتعد ،مليكةو ،نرجس: لىإضافة باإل ،وسوسن ،وصقيل ،كريحانه ،أُخرى
  يات.د المسمعلى تعد سماء ال يدلّاأل

يحصل االلتباس عند س ا لم تظهر آثار الحمل على أُم اإلمام فال شكلم ــــــــ٣٣٣٣
  في أُمه الحقيقية. همبعض

 ا كان اإلمام مستتراًولم ،عرف أُم الشخص من خالل مالزمة الولد لهاتُ ــــــــ٤٤٤٤
من يشاهد اإلمام مع أُمه قليل في أن  شكفال  ،من حياته ولىفي الفترة اُأل حتّى

  وفاتها وهو صغير. إلى ضافةهذا باإلجداً، 
���  اإلمام العسكري كان ال يستطيع التصريح بوجود اإلمام الثاني عشر ــــــــ٥٥٥٥

 نأالخليفة به لو حصل العلم عند ولعلّ ّ؟فكيف يستطيع التصريح بأُمه ،للخواص
و التعذيب أللعقوبة فإنّه سيعرضها  ع أنّه كان يطلبه،م اًسر نجبت ولداًأهذه المرأة 

  اإلمام المستتر. إلى جل الوصولأمن 
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بن عبدوس، بن عبدوس، بن عبدوس، بن عبدوس،     محمدمحمدمحمدمحمدعن عبد الواحد بن عن عبد الواحد بن عن عبد الواحد بن عن عبد الواحد بن ((((((((: : : : ورد حديث في (كمال الدين)ورد حديث في (كمال الدين)ورد حديث في (كمال الدين)ورد حديث في (كمال الدين)
، عن ، عن ، عن ، عن قميقميقميقميالالالال    محمدمحمدمحمدمحمدبن مسعود، عن علي بن بن مسعود، عن علي بن بن مسعود، عن علي بن بن مسعود، عن علي بن     محمدمحمدمحمدمحمدعن أبي عمرو الكشي، عن عن أبي عمرو الكشي، عن عن أبي عمرو الكشي، عن عن أبي عمرو الكشي، عن 

بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد األزدي، عن بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد األزدي، عن بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد األزدي، عن بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد األزدي، عن     محمدمحمدمحمدمحمد
(إن صاحب هذا األمر فيه (إن صاحب هذا األمر فيه (إن صاحب هذا األمر فيه (إن صاحب هذا األمر فيه : : : : يقوليقوليقوليقول    ����سمعت أبا جعفرسمعت أبا جعفرسمعت أبا جعفرسمعت أبا جعفر: : : : ضريس الكناسي، قالضريس الكناسي، قالضريس الكناسي، قالضريس الكناسي، قال

سسسسنّة من يوسف، ابن أمنّة من يوسف، ابن أمنّة من يوسف، ابن أم١١١١(((())))))))ة واحدة)ة واحدة)ة واحدة)ة واحدة)ة سوداء، يصلح اهللا عزّ وجلّ أمره في ليلة سوداء، يصلح اهللا عزّ وجلّ أمره في ليلة سوداء، يصلح اهللا عزّ وجلّ أمره في ليلة سوداء، يصلح اهللا عزّ وجلّ أمره في ليلنّة من يوسف، ابن أم((((....        

 ونحن نعلم أن ونحن نعلم أن ونحن نعلم أن ونحن نعلم أن أُم أُم أُم رومية، وحسب ما جاء في رواية رومية، وحسب ما جاء في رواية رومية، وحسب ما جاء في رواية رومية، وحسب ما جاء في رواية     ����اإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهديأُم
    ،،،،ن القدامى.. كالشيخ الصدوق في الكمالن القدامى.. كالشيخ الصدوق في الكمالن القدامى.. كالشيخ الصدوق في الكمالن القدامى.. كالشيخ الصدوق في الكمالوووومؤرخمؤرخمؤرخمؤرخالزواج، حيث ينقل لنا الالزواج، حيث ينقل لنا الالزواج، حيث ينقل لنا الالزواج، حيث ينقل لنا ال

ألنّها تتمحور حول طريقة ألنّها تتمحور حول طريقة ألنّها تتمحور حول طريقة ألنّها تتمحور حول طريقة     ؛؛؛؛(رواية الزواج)(رواية الزواج)(رواية الزواج)(رواية الزواج): : : : والطوسي في الغيبة رواية أسميناهاوالطوسي في الغيبة رواية أسميناهاوالطوسي في الغيبة رواية أسميناهاوالطوسي في الغيبة رواية أسميناها
بن الحسن، ومن خالل بن الحسن، ومن خالل بن الحسن، ومن خالل بن الحسن، ومن خالل     محمدمحمدمحمدمحمدم م م م أُأُأُأُمن (مليكة) من (مليكة) من (مليكة) من (مليكة)     ����زواج اإلمام الحسن العسكريزواج اإلمام الحسن العسكريزواج اإلمام الحسن العسكريزواج اإلمام الحسن العسكري

        : : : : ما يليما يليما يليما يلي    تّضحتّضحتّضحتّضحالتحقيق في سند الرواية يالتحقيق في سند الرواية يالتحقيق في سند الرواية يالتحقيق في سند الرواية ي

مجهول، ال وجود السمه في أي علم مجهول، ال وجود السمه في أي علم مجهول، ال وجود السمه في أي علم مجهول، ال وجود السمه في أي علم : : : : النوفليالنوفليالنوفليالنوفلي    محمدمحمدمحمدمحمدبن علي بن بن علي بن بن علي بن بن علي بن     محمدمحمدمحمدمحمدــ ــ ــ ــ ١١١١

عند ذكره، وال توجد عند ذكره، وال توجد عند ذكره، وال توجد عند ذكره، وال توجد     أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىى عليه الصدوق في رواية ى عليه الصدوق في رواية ى عليه الصدوق في رواية ى عليه الصدوق في رواية من علم الرجال، وترضّمن علم الرجال، وترضّمن علم الرجال، وترضّمن علم الرجال، وترضّ
        روايات قالئل.روايات قالئل.روايات قالئل.روايات قالئل.��� ��� ��� ���     لديهلديهلديهلديه

        مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال.مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال.مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال.مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال.: : : : ييييــ أحمد بن عيسى الوشا البغدادــ أحمد بن عيسى الوشا البغدادــ أحمد بن عيسى الوشا البغدادــ أحمد بن عيسى الوشا البغداد٢٢٢٢

        مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.: : : : قميقميقميقميــ أحمد بن طاهر الــ أحمد بن طاهر الــ أحمد بن طاهر الــ أحمد بن طاهر ال٣٣٣٣

        مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.مجهول, ال وجود له في تراجم الرجال.: : : : بن بحر الشيبانيبن بحر الشيبانيبن بحر الشيبانيبن بحر الشيباني    محمدمحمدمحمدمحمدــ أبو الحسين بن ــ أبو الحسين بن ــ أبو الحسين بن ــ أبو الحسين بن ٤٤٤٤
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مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال، وليس مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال، وليس مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال، وليس مجهول, ال وجود السمه في علم الرجال، وليس : : : : اساساساســ بشر بن سليمان النخّــ بشر بن سليمان النخّــ بشر بن سليمان النخّــ بشر بن سليمان النخ٥٥٥٥ّ
        رواية.رواية.رواية.رواية.له سوى هذه الله سوى هذه الله سوى هذه الله سوى هذه ال

ة السوداء، ة السوداء، ة السوداء، ة السوداء، بين األمبين األمبين األمبين األم    ،،،،اإلماماإلماماإلماماإلمامأُم أُم أُم أُم وقد لجأنا إليكم لحلّ هذه التناقضات في مسألة وقد لجأنا إليكم لحلّ هذه التناقضات في مسألة وقد لجأنا إليكم لحلّ هذه التناقضات في مسألة وقد لجأنا إليكم لحلّ هذه التناقضات في مسألة 
        وبين الرومية الشقراء.وبين الرومية الشقراء.وبين الرومية الشقراء.وبين الرومية الشقراء.

أفيدونا جزاكم اهللا خيراً، هذا باإلضافة إلى التناقضات الموجودة التي تزخر أفيدونا جزاكم اهللا خيراً، هذا باإلضافة إلى التناقضات الموجودة التي تزخر أفيدونا جزاكم اهللا خيراً، هذا باإلضافة إلى التناقضات الموجودة التي تزخر أفيدونا جزاكم اهللا خيراً، هذا باإلضافة إلى التناقضات الموجودة التي تزخر 
        اإلمام، ومكان قبرها الشريف.اإلمام، ومكان قبرها الشريف.اإلمام، ومكان قبرها الشريف.اإلمام، ومكان قبرها الشريف.أُم أُم أُم أُم سم سم سم سم اااابها كتبنا حول بها كتبنا حول بها كتبنا حول بها كتبنا حول 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..اهللا و السالم عليكم ورحمة

يقول صاحب (البحار) في تعليقته على هذه الرواية، وهي رواية كونه ابن 
كونها بهذه الصفة يخالف كثيراً من األخبار التي وردت في إ((: ة سوداءأم ن

  .)١())يةبالواسطة، أو المربم أن يحمل على اُأل���  ظاهراً، �ه مأُوصف 

 ةالظاهر أن كلم((: اإلمام المهدي) ويقول الكوراني في (معجم أحاديث
 �المهديأُم قت الروايات على أن اتّفالنعماني زائدة، حيث  سوداء في نسخة

  .)٢())رومية، أو مغربية، وليست سوداء

د كونها رومية، أو مغربية، ال يدلّل على أنّها ال يمكن أن تكون ولكن مجر
تعارض لو وصفت بوصف سوداء، فال تعارض بينهما, نعم يمكن أن يحصل ال
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يدلّل على أنّها تحمل صفات الروميين، كما قيل عنها أنّها من ذرية الحواريين، 
أو ابن ملك الروم، فإن المعروف عن هؤالء أنّهم يحملون صفات الروميين، وهو 
البياض، فيحصل التعارض بين ظواهر هذه األخبار، وبين كونها سوداء كما قال 

ة سوداء موجوداً، بعد ورود يبقى احتمال كونه ابن أمصاحب (البحار)، ولكن 
على عنا لذلك. ولم نعثر في األخبار ذلك الخبر بطريق صحيح حسب تتب أُأنه م

  كانت شقراء، كما ذكرت في السؤال.

صقيالً، لما : يتإنّما سم: أما كثرة أسمائها فلكلّ اسم سبب خاصّ, فقيل
ت نفسها بأسماء نّها سمأر. وحمل المنواعتراها من النور والجالء بسبب ال

  .)١(مليكة: وأن اسمها الحقيقي هو ا دخلت مع األسرى،لم ،نرجس: الجواري وهو

ن خفاء والدته سالم ؛ فإفإما أن تكون ذكرت لها اشتباهاً: األسماء بقيةوأما 
اإلمام أُم عن  همب االشتباه لدى بعضه بعد فترة قصيرة يسبمأُاهللا عليه ووفاة 

  وغير ذلك من األسماء. ،نّها سوسنأ: ، وقيلها مثالً حكيمةنّأ: فقيل ؛الحقيقية

وأما أن تكون لتلك األسماء سبب خاص بها، كأن يكون مثالً تسميتها بعدة 
ين الذين كانوا يطاردون المولود الجديد يعباسخفاء أمرها على الحكام الأسماء إل

  ه.مأُوهو جنين في بطن 
اختلف في  �فهذه فاطمة الزهراء ؛ختالف في قبرها، فهذا أمر واردأما اال
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أيضاً قيل في قبورهم روايات مختلفة، لكن مثل هكذا  ئمةوبعض األ ،قبرها
جميعاً  �ئمةقين, بل هذه قبور األحقّالتباس ذلك على الم يروايات ال تعن

لك الحال تها على الرغم من وجود روايات بالخالف, وكذصحمعروفة ويقطع ب
، �فإن المعروف أن قبرها جنب قبر زوجها اإلمام العسكري ،اإلمامأُم في قبر 

  نّا لم نجد مزيد خالف في أمر قبرها.إومع ذلك ف

نّها رواية لم تثبت إ، ف�أما الرواية التي تذكر تفاصيل زواج اإلمام العسكري
من  �م المهديلوجود مجاهيل فيها، ونحن لم نثبت والدة اإلما؛ صحة سندها

  هذه الرواية فقط, بل هناك دالئل كثيرة تشير إلى والدته.
أو فيها بعض الصفات المذكورة في الرواية، فنحن  ،اإلمام روميةأُم وكون 

تذكر ذلك وليس من هذه  أُخرىأيضاً نقبل تلك الصفات من جهة روايات 
  الرواية.

 إن دثموجود بعض التشابه بين رواية  مجر و �المهديمام اإلأُماإلمام  أُم
ن الرواية ال يقال إ: ال يعني بطالن الرواية بهذا التشابه, بل قلنا �زين العابدين

  لوجود المجاهيل فيها. ؛تهاصحب

IIIIČŠÈn½a@pbíaëŠÛaČŠÈn½a@pbíaëŠÛaČŠÈn½a@pbíaëŠÛaČŠÈn½a@pbíaëŠÛaOc@òÐ–Û@ò™Oc@òÐ–Û@ò™Oc@òÐ–Û@ò™Oc@òÐ–Û@ò™ČâČâČâČâ@@@@ð†è½a@âbß⁄að†è½a@âbß⁄að†è½a@âbß⁄að†è½a@âbß⁄a#HHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أرجو الردأرجو الردأرجو الردةةةةي أشكل على الكثيرين من الشيعي أشكل على الكثيرين من الشيعي أشكل على الكثيرين من الشيعي أشكل على الكثيرين من الشيععلى هذا التناقض الذعلى هذا التناقض الذعلى هذا التناقض الذعلى هذا التناقض الذ    أرجو الرد....        
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        يبدد هذا التناقض.يبدد هذا التناقض.يبدد هذا التناقض.يبدد هذا التناقض.    ردردردرد    وسأشكر كلّوسأشكر كلّوسأشكر كلّوسأشكر كلّ

صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف     (إن(إن(إن(إن: : : : يقوليقوليقوليقول    ����وعن أبي جعفر الباقروعن أبي جعفر الباقروعن أبي جعفر الباقروعن أبي جعفر الباقر

ابن أمابن أمابن أم١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣: : : : الغيبة للنعمانيالغيبة للنعمانيالغيبة للنعمانيالغيبة للنعماني((((    يصلح اهللا له أمره في ليلة)يصلح اهللا له أمره في ليلة)يصلح اهللا له أمره في ليلة)يصلح اهللا له أمره في ليلة)    ،،،،ة سوداءة سوداءة سوداءة سوداءابن أم((((....        

اتفقت الروايات على أناتفقت الروايات على أناتفقت الروايات على أنأُأُأُأُ    اتفقت الروايات على أنمممدالالالال    ����اإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدي    مدسيدسيدسيبنت بنت بنت بنت     ة نرجس رومية،ة نرجس رومية،ة نرجس رومية،ة نرجس رومية،سي

        ....بيضاء اللونبيضاء اللونبيضاء اللونبيضاء اللون    ،،،،����عيسىعيسىعيسىعيسى    ية شمعون الصفا وصيية شمعون الصفا وصيية شمعون الصفا وصيية شمعون الصفا وصيمن ذرمن ذرمن ذرمن ذر    ،،،،قيصر الرومقيصر الرومقيصر الرومقيصر الروم

        ؟!؟!؟!؟!مة سوداء)مة سوداء)مة سوداء)مة سوداء)أأأأابن (ابن (ابن (ابن (: : : : ههههبأنّبأنّبأنّبأنّ    وهنا يوصف صاحب األمروهنا يوصف صاحب األمروهنا يوصف صاحب األمروهنا يوصف صاحب األمر

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  : منها خمسة ناة روايات عددفيها عد فإن �القائم مبخصوص أُ

جارية  �القائم مأُ أن :وفيها ،اسوهي المعروفة عن بشر النخّ: : : : ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل

  .وهي ضعيفة السند ،رومية من ولد قيصر

ه كان لها جارية أنّ: وفيهما ،�ة اإلمام العسكريعن حكيمة عم: : : : (واثنتان)(واثنتان)(واثنتان)(واثنتان)

 نأوال  ،ها روميةوليس فيها أنّ ،�وهبتها إلى اإلمام الحسنثم تعهدت بتربيتها 

أو كانت  ،ي ملك يمينوه ،ها جارية فقطبل تذكر أنّ ،اشتراها �اإلمام الهادي

عند العميها بنفسهاة حكيمة ترب.  

  .ابن خير اإلماء #ه أنّ: فيها: : : : والرابعةوالرابعةوالرابعةوالرابعة

  .ة سوداءه ابن أمأنّ: وفيها ،الرواية المعنية يهو: : : : والخامسةوالخامسةوالخامسةوالخامسة
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 ،وغيرهم ،وعن سدير ،إحداها عن أبي بصير: ولكن هناك روايات أخرى

نّوليس فيها أ ،�فيه شبهاً من يوسف تذكر فقط أنه ابن أمة سوداء، والظاهر أن 

ا سوداء للغلبةأنّهة االشتباه فيها من الراوي، حيث سبق إلى ذهنه من قوله ابن أم.  

 ،رومية: هابأنّ ولىوتختلف اُأل ،ةه ابن أمفقة على أنّفالروايات الخمسة متّ

  واألخيرة معارضة بغيرها. ،ضعيفة ولىولكن اُأل ،سوداء: هاواألخيرة بأنّ

@ÝçI@ÝçI@ÝçI@ÝçI@oãb×@oãb×@oãb×@oãb×@ČâOc@ČâOc@ČâOc@ČâOcòČv§aòČv§aòČv§aòČv§a#@@@@òîãaŠ–ãòîãaŠ–ãòîãaŠ–ãòîãaŠ–ã____@@@@H_oàÜ�c@ónßëH_oàÜ�c@ónßëH_oàÜ�c@ónßëH_oàÜ�c@ónßë@ @@ @@ @@ @

�»�
����אن%�"��*و1%و�س�������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ........السالم عليکمالسالم عليکمالسالم عليکمالسالم عليکم

الوهالوهالوهنرجس (أأأأ: : : : ابيون يقولونابيون يقولونابيون يقولونابيون يقولونالوه نرجس (ن نرجس (ن نرجس (ن ن أُم أُم أُم الروايات أُم الروايات اإلمام المهدي) نصرانية؟ ألن الروايات اإلمام المهدي) نصرانية؟ ألن الروايات اإلمام المهدي) نصرانية؟ ألن اإلمام المهدي) نصرانية؟ ألن

        الموجودة حولها في کتب الشيعة مرسلة، أو ضعيفة السند.الموجودة حولها في کتب الشيعة مرسلة، أو ضعيفة السند.الموجودة حولها في کتب الشيعة مرسلة، أو ضعيفة السند.الموجودة حولها في کتب الشيعة مرسلة، أو ضعيفة السند.

        ....شکراً جزيالًشکراً جزيالًشکراً جزيالًشکراً جزيالً

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  بركاته..كم ورحمة اهللا والسالم علي

  .�ة نرجس نصرانية قبل زواجها باإلمام العسكريسيدلم يثبت كون ال
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ح ولكن يمكن لنا من خالل تتبع الروايات التي وردت بشأنها أن نرج

نصرانيتها إذا ثبت كونها سبية رومية، سواء كانت بنت ملك الروم أم ال، 

ن) للصدوق، و(الغيبة) للشيخ ونحن إذا سلّمنا برواية كتابي (كمال الدي

الطوسي، وأغضينا عن سندها، فيكون اعتناقها للدين اإلسالمي إما بعد حادثة 

ة الطاهرة في المنام، وإما بعد أن صارت عند اإلمام الحسن صديقرؤيتها لل

كما يحتمل أن تكون نرجس قد  .، والفرض الثاني أقوى�العسكري

فقد ورد في بعض األخبار  ؛�الحسن محمدأسلمت قبل أن تصير عند أبي 

مدة قبل أن  �ة حكيمة في بيت اإلمام الهاديسيدأنّها كانت جارية عند ال
 #ةحجاً للمأُ، وحينما رآها تفرس فيها أن تكون �يراها اإلمام العسكري

، )١(�، فأمرها بإرسالها إلى اإلمام العسكري�ت حكيمة أبا الحسنكلّمف

ونها جارية مسبية أم ال، وكذلك أبهمت كونها وهذه الرواية سكتت عن ك

  .رومية أم ال
ي كونها أمة (أيالذي يقو من السبايا) الخبر المروي عن أبي : غير أن

(بأبي ابن خيرة : فقال #الحجة �المؤمنين حين ذكر أمير �جعفر
  .)٢(اإلماء..)
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ð†è½a@âbß⁄a@ñ†Ûaë@oî*Ïìm@ónßIð†è½a@âbß⁄a@ñ†Ûaë@oî*Ïìm@ónßIð†è½a@âbß⁄a@ñ†Ûaë@oî*Ïìm@ónßIð†è½a@âbß⁄a@ñ†Ûaë@oî*Ïìm@ónßI#H_H_H_H_@ @@ @@ @@ @

�א���אق�«��

�������א����������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

    أالأالأالأال    ،،،،ل إلى جوابل إلى جوابل إلى جوابل إلى جوابممكن أن تجيبوني عن سؤال بحثت عنه كثيراً، ولم أتوصّممكن أن تجيبوني عن سؤال بحثت عنه كثيراً، ولم أتوصّممكن أن تجيبوني عن سؤال بحثت عنه كثيراً، ولم أتوصّممكن أن تجيبوني عن سؤال بحثت عنه كثيراً، ولم أتوصّ
موالنا موالنا موالنا موالنا أُم أُم أُم أُم     ،،،،ة نرجس خاتون (سالم اهللا عليها)ة نرجس خاتون (سالم اهللا عليها)ة نرجس خاتون (سالم اهللا عليها)ة نرجس خاتون (سالم اهللا عليها)سيدسيدسيدسيدتاريخ والدة ووفاة التاريخ والدة ووفاة التاريخ والدة ووفاة التاريخ والدة ووفاة ال: : : : وهووهووهووهو

مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه بن الحسن (أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بن الحسن (أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بن الحسن (أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بن الحسن (أرواحنا وأرواح العالمين لتراب ااااة ة ة ة حجحجحجحجوقائدنا اإلمام الوقائدنا اإلمام الوقائدنا اإلمام الوقائدنا اإلمام ال
إمام إمام إمام إمام أُم أُم أُم أُم واستذكار واستذكار واستذكار واستذكار     ،،،،حياء هذه الشعيرةحياء هذه الشعيرةحياء هذه الشعيرةحياء هذه الشعيرةن من إن من إن من إن من إ)، لكي نتمكّ)، لكي نتمكّ)، لكي نتمكّ)، لكي نتمكّااااالشريف الفدالشريف الفدالشريف الفدالشريف الفد

        ....#العصرالعصرالعصرالعصر

سائلين المولى القدير أن سائلين المولى القدير أن سائلين المولى القدير أن سائلين المولى القدير أن     ،،،،تكم البحث والجهد المتواصلتكم البحث والجهد المتواصلتكم البحث والجهد المتواصلتكم البحث والجهد المتواصلااااراجين من حضرراجين من حضرراجين من حضرراجين من حضر
        ....قنا اهللا تعالى إلحياء أمر محمد وآل محمد(صلوات اهللا عليهم أجمعين)قنا اهللا تعالى إلحياء أمر محمد وآل محمد(صلوات اهللا عليهم أجمعين)قنا اهللا تعالى إلحياء أمر محمد وآل محمد(صلوات اهللا عليهم أجمعين)قنا اهللا تعالى إلحياء أمر محمد وآل محمد(صلوات اهللا عليهم أجمعين)ويوفّويوفّويوفّويوفّ    ،،،،قكمقكمقكمقكميوفّيوفّيوفّيوفّ

        ........وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..م ورحمة اهللا والسالم عليك

رواها الشيخ  Oة نرجسسيدتوجد رواية واحدة فقط فيها ذكر لوفاة ال
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الصدوق في (كمال الدين)، عن أبي علي الخيزراني عن جارية أهداها إلى 
ني أنّها حضرت والدة تحدثف: ، قال أبو علي�اإلمام الحسن العسكري

ها بما يجري على حدث �محمدا صيقل، وأن أب: سيدالأُم ، وأن اسم �سيدال
عياله، فسألته أن يدعو اهللا عزّ وجلّ لها أن يجعل منيتها قبله، فماتت في حياة أبي 

  .)١(محمدأُم هذا قبر : ، وعلى قبرها لوح مكتوب عليه�محمد

ولكن هناك روايات فيها إشارة إلى أن الجارية صيقل كانت حية وقت وفاة 
، ففي رواية أنّها كانت حاضرة وقت الوفاة مع �ريالعسك محمداإلمام أبي 

، ورواها الشيخ )٢(بن الحسين بن عباد محمدعن  �عقيد الخادم، رواها الصدوق
، وهناك رواية )٣(ختي مع بعض االختالفبعن إسماعيل بن علي النو �الطوسي

 ، وليس في)٤(عت الحملي بعد أن ادعباستذكر القبض عليها من قبل المعتمد ال
  هذه الروايات ذكر لوفاتها.

ة نرجس، وعدها ضمن الشعائر، فلم يكن سيدأما إحياء ذكرى وفاة ال
كمناسبة  ،مشهوراً لدى الشيعة, ولكن ال بأس باستذكارها في بعض المناسبات

  .أُخرى، أو في أي مناسبة �وفاة اإلمام الحسن العسكري
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†í†§a@ïic@åia†í†§a@ïic@åia†í†§a@ïic@åia†í†§a@ïic@åia*         

  (الشيعة)(نهج البالغة): لموضوع ــ انظر ــ ما يتعلّق بهذا ا *

  





@@@@H†í†§a@ïic@åia@lbn×@òàîÓIH†í†§a@ïic@åia@lbn×@òàîÓIH†í†§a@ïic@åia@lbn×@òàîÓIH†í†§a@ïic@åia@lbn×@òàîÓI@ @@ @@ @@ @

»��
������א�����ن���  »���א-�מ���د�א��

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ه، عند ه، عند ه، عند ه، عند مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفما هي قيمة كتاب (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد، وما هي قيمة كتاب (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد، وما هي قيمة كتاب (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد، وما هي قيمة كتاب (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد، و

        اإلمامية؟اإلمامية؟اإلمامية؟اإلمامية؟

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

        وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وصلّى اهللا على محمد وصلّى اهللا على محمد وصلّى اهللا على محمد وصلّى اهللا على محمد 

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

وشرحه  ،وحنفي في الفروع هو معتزلي في اُألصول،: ابن أبي الحديد
ه أنّ���  ) شرح واسع من أفضل الشروح، فيه فوائد ال تحصى،نهج البالغة(على 

ونقل فيه روايات مردودة، واحتج  ال يمكن الموافقة عليها أشياءقد حوى 

 Sقبولة، وحاول الرد فيه على بعض كبار علمائنا كالمرتضىبأقوال غير م

  في مباحثه الكالمية خاصّة في اإلمامة.

  باعه.تّال قناويوفّ اًفنا الحق حقّن يعرنسأله تعالى أ
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H†í†§a@ïic@åia@ÞaìÓdi@xbvnyüaIH†í†§a@ïic@åia@ÞaìÓdi@xbvnyüaIH†í†§a@ïic@åia@ÞaìÓdi@xbvnyüaIH†í†§a@ïic@åia@ÞaìÓdi@xbvnyüaI  

»��
������א�����ن���  »���א-�מ���د�א��

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
االحتجاج على أهل الس هل يصحاالحتجاج على أهل الس هل يصحاالحتجاج على أهل الس هل يصحاالحتجاج على أهل الس نّة بما أورده ابن أبي الحديد في شرحه نّة بما أورده ابن أبي الحديد في شرحه نّة بما أورده ابن أبي الحديد في شرحه نّة بما أورده ابن أبي الحديد في شرحه هل يصح

        للنهج؟للنهج؟للنهج؟للنهج؟
ات الكالمية والعقائدية... ات الكالمية والعقائدية... ات الكالمية والعقائدية... ات الكالمية والعقائدية... مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفن هذا الشيء قد حصل فعالً في بعض الن هذا الشيء قد حصل فعالً في بعض الن هذا الشيء قد حصل فعالً في بعض الن هذا الشيء قد حصل فعالً في بعض الفإفإفإفإ

        وعلى الطرف اآلخر، هل يصح االحتجاج على اإلمامية بهذا الكتاب؟وعلى الطرف اآلخر، هل يصح االحتجاج على اإلمامية بهذا الكتاب؟وعلى الطرف اآلخر، هل يصح االحتجاج على اإلمامية بهذا الكتاب؟وعلى الطرف اآلخر، هل يصح االحتجاج على اإلمامية بهذا الكتاب؟
(إحسان الهي ظهير) ــ مع تدليسه بعض الحقائق ــ (إحسان الهي ظهير) ــ مع تدليسه بعض الحقائق ــ (إحسان الهي ظهير) ــ مع تدليسه بعض الحقائق ــ (إحسان الهي ظهير) ــ مع تدليسه بعض الحقائق ــ : : : : مثلمثلمثلمثل    هم،هم،هم،هم،أكثر بعضأكثر بعضأكثر بعضأكثر بعضفقد فقد فقد فقد 

        اإلمامية به...اإلمامية به...اإلمامية به...اإلمامية به...    من االحتجاج علىمن االحتجاج علىمن االحتجاج علىمن االحتجاج على
أساس أساس أساس أساس     وعلى أيوعلى أيوعلى أيوعلى أي    ،،،،وما شاكلهوما شاكلهوما شاكلهوما شاكله    ،،،،ما هو مبدأ االحتجاج على أهل السنّة بهما هو مبدأ االحتجاج على أهل السنّة بهما هو مبدأ االحتجاج على أهل السنّة بهما هو مبدأ االحتجاج على أهل السنّة به

        ؟؟؟؟احتج به (ظهير) ــ مثالً ــاحتج به (ظهير) ــ مثالً ــاحتج به (ظهير) ــ مثالً ــاحتج به (ظهير) ــ مثالً ــ
        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

هناك منهج معروف من مناهج االحتجاج والمناظرة، وهو منهج االلتزام 
عدة مراتب وطرق، ومن هذه الطرق إلزام المخالف للطرف اآلخر، ولاللتزام 

بعد إثبات مذهب هذا ���  بما مذكور في كتب علماء مذهبه، وال يتم هذا
  العالم مؤلّف الكتاب المحتج به.
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وحنفي  صول،ابن أبي الحديد معتزلي المذهب في اُأل نوالثابت إ
ي (شرح نهج لإلمامي أن يحتج بما يذكره ف صحولذا ي ،المذهب بالفروع

ا بمووذلك بعد إثبات مذهبه وأنّه من أهل السنّة، البالغة) على الطرف اآلخر، 
يذكره في كتبه حجة للقوم  ال يكون مامذهب ابن أبي الحديد  منذكرناه 

دب على الشيعة اإلمامية من جهة اإللزام، وإن كان يعد من علماء التاريخ واأل
  ه ويحكم به.لنقما ي ين فيمتعصّبالمعتدلين غير ال

ومن هنا فليس من المنهجية العلمية وال يصح ما فعله إحسان الهي ظهير من 
  االحتجاج بما في (شرح نهج البالغة) على الشيعة بعد أن عرفنا حقيقة مذهب الرجل.

وإحسان إلهي ظهير ملتفت إلى هذه المغالطة، ولذا تراه هو ومن تبع 
بة يدعون بنوع من اإلصرار على أن ابن منهجه من أهل السنّة والوهابية قاط

أبي الحديد من الشيعة، متشبثين بما يذكره في شرح النهج مما يتمسك به 
الشيعة من أقوال وأخبار وحوادث، وما في منهجه من بعض اإلنصاف في 
بعض المواضع، ولكن هذا ال يكفي في عد الرجل من الشيعة بعد أن ذكروا 

  أن صرح هو بمذهبه في شرح النهج. مذهبه في ترجمته، وبعد

  : تعليق

»��
������א���אق�  »�وאد���2מ�
        سمه تعالى..سمه تعالى..سمه تعالى..سمه تعالى..اااابببب

يعد ابن أبي الحديد من معتزلة بغداد القائلين بأفضلية اإلمام يعد ابن أبي الحديد من معتزلة بغداد القائلين بأفضلية اإلمام يعد ابن أبي الحديد من معتزلة بغداد القائلين بأفضلية اإلمام يعد ابن أبي الحديد من معتزلة بغداد القائلين بأفضلية اإلمام 
عليعليعلياألكرم    ����علي ة بعد النبياألكرمعلى سائر اُألم ة بعد النبياألكرمعلى سائر اُألم ة بعد النبياألكرمعلى سائر اُألم ة بعد النبيا مذهبه الفقهي فهو7777على سائر اُألما مذهبه الفقهي فهو، أما مذهبه الفقهي فهو، أما مذهبه الفقهي فهو، أمأم ، : : : :
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كتابه شرح (نهج كتابه شرح (نهج كتابه شرح (نهج كتابه شرح (نهج     شافعي المذهب، والمتمعن في قراءة ما جاء فيشافعي المذهب، والمتمعن في قراءة ما جاء فيشافعي المذهب، والمتمعن في قراءة ما جاء فيشافعي المذهب، والمتمعن في قراءة ما جاء في
لديه والًء لإلمام علي البالغة) يجد أنلديه والًء لإلمام علي البالغة) يجد أنلديه والًء لإلمام علي البالغة) يجد أنلديه والًء لإلمام علي وأهل بيته الكرام؛ فإنّه ، وأهل بيته الكرام؛ فإنّه ، وأهل بيته الكرام؛ فإنّه ، وأهل بيته الكرام؛ فإنّه ����البالغة) يجد أن ،

يتحدث عنهم بمزيد من التقديس واإلجالل، ونظرة في ما جاء في يتحدث عنهم بمزيد من التقديس واإلجالل، ونظرة في ما جاء في يتحدث عنهم بمزيد من التقديس واإلجالل، ونظرة في ما جاء في يتحدث عنهم بمزيد من التقديس واإلجالل، ونظرة في ما جاء في 
القصائد السبع العلويات التي هي من نظمه، يجد مصداق ذلك، وال يبعد القصائد السبع العلويات التي هي من نظمه، يجد مصداق ذلك، وال يبعد القصائد السبع العلويات التي هي من نظمه، يجد مصداق ذلك، وال يبعد القصائد السبع العلويات التي هي من نظمه، يجد مصداق ذلك، وال يبعد 

يفصح عن حقيقة يفصح عن حقيقة يفصح عن حقيقة يفصح عن حقيقة     عندي أنّه أدرك الحقيقة، ولكن ربما ُألمور نجهلها، لمعندي أنّه أدرك الحقيقة، ولكن ربما ُألمور نجهلها، لمعندي أنّه أدرك الحقيقة، ولكن ربما ُألمور نجهلها، لمعندي أنّه أدرك الحقيقة، ولكن ربما ُألمور نجهلها، لم
        موقفه.موقفه.موقفه.موقفه.

        واهللا أعلم.واهللا أعلم.واهللا أعلم.واهللا أعلم.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ما، ولكن قد يكون ابن أبي الحديد بين شرحه لنهج البالغة رب ،نعم

  وقصائده السبع العلويات على طرفي نقيض!

ه قد دافع في شرحه عن الشيخين بما ال يستطيعان الدفاع به عن فإنّ

كانه، بينما تجده في السبع العلويات يرتفع في مدح أنفسهما لو كانا م

إلى  وتعريف مقامه �علياً عند بعض القوم.ما يعد غلو  

وعلى كلّ األحوال فإن من طالع شرحه وتمعم في مباحثه ن فيه وما قد

نّة مات للدفاع عن مذهب أهل المن مقدداً من االلتزام ه البخطّسعام، ال يجد ب

  ما ينقل. هم في، فالرجل غير متّابل المخالفينمق حتجاج بهباال
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�א���ود����«  »מ/�*����3

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
تعجبت من أمر كيف خفي عليك! وهو أنّك وفي ضوء استشهادك بكتب تعجبت من أمر كيف خفي عليك! وهو أنّك وفي ضوء استشهادك بكتب تعجبت من أمر كيف خفي عليك! وهو أنّك وفي ضوء استشهادك بكتب تعجبت من أمر كيف خفي عليك! وهو أنّك وفي ضوء استشهادك بكتب 

    أهل السنّة قد اختلط عليك أمر مهم، وهو أنّك ذكرت مصادر لعلماء ال يعدونأهل السنّة قد اختلط عليك أمر مهم، وهو أنّك ذكرت مصادر لعلماء ال يعدونأهل السنّة قد اختلط عليك أمر مهم، وهو أنّك ذكرت مصادر لعلماء ال يعدونأهل السنّة قد اختلط عليك أمر مهم، وهو أنّك ذكرت مصادر لعلماء ال يعدون

ة والجماعة.. بل ربما عدوا من الشيعة! وهذا كما تعلم ال يصح ة والجماعة.. بل ربما عدوا من الشيعة! وهذا كما تعلم ال يصح ة والجماعة.. بل ربما عدوا من الشيعة! وهذا كما تعلم ال يصح ة والجماعة.. بل ربما عدوا من الشيعة! وهذا كما تعلم ال يصح من أهل السنّمن أهل السنّمن أهل السنّمن أهل السنّ

        في مقام االستدالل على المحاور المخالف..في مقام االستدالل على المحاور المخالف..في مقام االستدالل على المحاور المخالف..في مقام االستدالل على المحاور المخالف..

ويكفي في المقام ما يشير إليه ابن أبي ويكفي في المقام ما يشير إليه ابن أبي ويكفي في المقام ما يشير إليه ابن أبي ويكفي في المقام ما يشير إليه ابن أبي ((((((((: : : : قلت أنتقلت أنتقلت أنتقلت أنت: : : : الحظ أخي ما يليالحظ أخي ما يليالحظ أخي ما يليالحظ أخي ما يلي

مة شرحه لنهج البالغة، إذ يعترف بالصراحة بأفضليالحديد المعتزلي في مقدمة شرحه لنهج البالغة، إذ يعترف بالصراحة بأفضليالحديد المعتزلي في مقدمة شرحه لنهج البالغة، إذ يعترف بالصراحة بأفضليالحديد المعتزلي في مقدمة شرحه لنهج البالغة، إذ يعترف بالصراحة بأفضلية ة ة ة الحديد المعتزلي في مقد

قدم المفضول قدم المفضول قدم المفضول قدم المفضول وووو    ............(الحمد هللا الذي(الحمد هللا الذي(الحمد هللا الذي(الحمد هللا الذي: : : : ى غيرهما، بعبارةى غيرهما، بعبارةى غيرهما، بعبارةى غيرهما، بعبارةعليهما وعلعليهما وعلعليهما وعلعليهما وعل    ����اإلماماإلماماإلماماإلمام

        ....))))٢٢٢٢(((())))))))على األفضل)على األفضل)على األفضل)على األفضل)

إن ابن أبي حديد لم يكن من أهل السنّة والجماعة، إن ابن أبي حديد لم يكن من أهل السنّة والجماعة، إن ابن أبي حديد لم يكن من أهل السنّة والجماعة، إن ابن أبي حديد لم يكن من أهل السنّة والجماعة، : : : : واسمح لي أن أقولواسمح لي أن أقولواسمح لي أن أقولواسمح لي أن أقول

بل كان شيعياً مغالياً، ثم تحول إلى معتزلي، وإليك بيان ذلك من أقوال علماء بل كان شيعياً مغالياً، ثم تحول إلى معتزلي، وإليك بيان ذلك من أقوال علماء بل كان شيعياً مغالياً، ثم تحول إلى معتزلي، وإليك بيان ذلك من أقوال علماء بل كان شيعياً مغالياً، ثم تحول إلى معتزلي، وإليك بيان ذلك من أقوال علماء 

        : : : : الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة
                                                 

�F١������e%%��* %%�97F�%%0אن�
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بن أبي الحديد بن أبي الحديد بن أبي الحديد بن أبي الحديد اااان أبي الحسن ن أبي الحسن ن أبي الحسن ن أبي الحسن ببببااااالدين الدين الدين الدين     عزّعزّعزّعزّ((((((((: : : : قال شيخكم الخوانساريقال شيخكم الخوانساريقال شيخكم الخوانساريقال شيخكم الخوانساري
المدائني.. صاحب (شرح نهج البالغة) المشهور، وهو من أكابر الفضالء المدائني.. صاحب (شرح نهج البالغة) المشهور، وهو من أكابر الفضالء المدائني.. صاحب (شرح نهج البالغة) المشهور، وهو من أكابر الفضالء المدائني.. صاحب (شرح نهج البالغة) المشهور، وهو من أكابر الفضالء 

ألهل العصمة والطهارة... وحسب ألهل العصمة والطهارة... وحسب ألهل العصمة والطهارة... وحسب ألهل العصمة والطهارة... وحسب     المتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، موالياًالمتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، موالياًالمتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، موالياًالمتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، موالياً
، شرحه ، شرحه ، شرحه ، شرحه ����الداللة على علو منزلته في الدين، وغلوه في أمير المؤمنينالداللة على علو منزلته في الدين، وغلوه في أمير المؤمنينالداللة على علو منزلته في الدين، وغلوه في أمير المؤمنينالداللة على علو منزلته في الدين، وغلوه في أمير المؤمنين

وغريب، والحاوي لكلّ نافحة ذات وغريب، والحاوي لكلّ نافحة ذات وغريب، والحاوي لكلّ نافحة ذات وغريب، والحاوي لكلّ نافحة ذات     الشريف الجامع لكلّ نفيسةالشريف الجامع لكلّ نفيسةالشريف الجامع لكلّ نفيسةالشريف الجامع لكلّ نفيسة
        ).).).).٢٠٢٠٢٠٢٠ــ ــ ــ ــ     ٢١٢١٢١٢١صصصص    ٥٥٥٥للخوانساري جللخوانساري جللخوانساري جللخوانساري ج    ،،،،اتاتاتات.(روضات الجنّ.(روضات الجنّ.(روضات الجنّ.(روضات الجنّ))))))))طيبطيبطيبطيب

ولد في المدائن، وكان الغالب ولد في المدائن، وكان الغالب ولد في المدائن، وكان الغالب ولد في المدائن، وكان الغالب ((((((((: : : : وقال القمي في كتابه (الكنى واأللقاب)وقال القمي في كتابه (الكنى واأللقاب)وقال القمي في كتابه (الكنى واأللقاب)وقال القمي في كتابه (الكنى واأللقاب)
على أهل المدائن التشيع والتطرف والمغاالة، فسار في دربهم، وتقيل على أهل المدائن التشيع والتطرف والمغاالة، فسار في دربهم، وتقيل على أهل المدائن التشيع والتطرف والمغاالة، فسار في دربهم، وتقيل على أهل المدائن التشيع والتطرف والمغاالة، فسار في دربهم، وتقيل 

    ىىىىسبع على طريقتهم، وفيها غالسبع على طريقتهم، وفيها غالسبع على طريقتهم، وفيها غالسبع على طريقتهم، وفيها غالمذهبهم، ونظم العقائد المعروفة بالعلويات المذهبهم، ونظم العقائد المعروفة بالعلويات المذهبهم، ونظم العقائد المعروفة بالعلويات المذهبهم، ونظم العقائد المعروفة بالعلويات ال
        وتشيع، وذهب به اإلسراف في كثير من األبيات كلّ مذهب..وتشيع، وذهب به اإلسراف في كثير من األبيات كلّ مذهب..وتشيع، وذهب به اإلسراف في كثير من األبيات كلّ مذهب..وتشيع، وذهب به اإلسراف في كثير من األبيات كلّ مذهب..

ثم ذكر القمي بعض األبيات التي قالهاً غالياً.. ثم خف إلى بغداد، وجنح ثم ذكر القمي بعض األبيات التي قالهاً غالياً.. ثم خف إلى بغداد، وجنح ثم ذكر القمي بعض األبيات التي قالهاً غالياً.. ثم خف إلى بغداد، وجنح ثم ذكر القمي بعض األبيات التي قالهاً غالياً.. ثم خف إلى بغداد، وجنح 
معتزلياً جاحظياً، في معتزلياً جاحظياً، في معتزلياً جاحظياً، في معتزلياً جاحظياً، في     ::::إلى االعتزال، وأصبح كما يقول صاحب (نسخة السحر)إلى االعتزال، وأصبح كما يقول صاحب (نسخة السحر)إلى االعتزال، وأصبح كما يقول صاحب (نسخة السحر)إلى االعتزال، وأصبح كما يقول صاحب (نسخة السحر)

        اً غالياً.اً غالياً.اً غالياً.اً غالياً.أكثر شرحه للنهج، بعد أن كان شيعيأكثر شرحه للنهج، بعد أن كان شيعيأكثر شرحه للنهج، بعد أن كان شيعيأكثر شرحه للنهج، بعد أن كان شيعي
.(الكنى .(الكنى .(الكنى .(الكنى ))))))))آية اهللا الحلّي عن أبيه عنهآية اهللا الحلّي عن أبيه عنهآية اهللا الحلّي عن أبيه عنهآية اهللا الحلّي عن أبيه عنه    يييي، يرو، يرو، يرو، يرو٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥ي في بغداد سنة ي في بغداد سنة ي في بغداد سنة ي في بغداد سنة وتوفّوتوفّوتوفّوتوفّ

        ).).).).١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥صصصص    ١١١١واأللقاب جواأللقاب جواأللقاب جواأللقاب ج

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

  : المذهب، فهذا غير صحيح؛ لعدة أُمور إن ابن أبي الحديد شيعي :أما قولك
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المرتضى ودفاعه  سيدى المن الرد علابن أبي الحديد ما يذكره : : : : األولاألولاألولاألول
  .ةها خالفة شرعينّوأ ،عن خالفة الخلفاء الثالثة

، وله شيعيال يق وانتصاره للرأي المخالف للشيعة في أغلب مواضع كتابه،
يدفع  �فهل أن المغالي في علي ..�في علي فضالً عن أن يقوله مغالٍ

  !ه؟!يثبتها له بمقتضى غلو ، أمغيرهإلى  الخالفة عنه
بقوله في جميع إمامي،  وأ بأنّه ليس بشيعيالواضح تصريحه : : : : ثانيثانيثانيثانيالالالال

عند ((، أو ))أقوال أصحابنا((، أو ))أما أصحابنا((، أو ))وأصحابنا((: فصول كتابه
.. عند سرد الرأي المقابل ))ذكره أصحابنا(( و، أ))من أصحابنا((، أو ))أصحابنا

نفسه وأصحابه مقابل ذكر ة.. فهل يوجد دليل أدلّ من أن يلرأي اإلمامي
  !؟فضالً عن الغلو ،عفأين التشي ؟!!ةيماماإل

: الخ ))رسول اهللا... وتزعم الشيعة أن((: بعد ذكر رأي الشيعة قوله: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث
فلو كان شيعياً لما أخرج نفسه عن معتقد  ،)١())...وهذا عندي غير منقدح((

  هذا عندي غير منقدح!: ية وقالماماإل
فما الذي  ،ةمامهذا نص صريح في اإل: ن قلتفإ((: هفي شرح قوله: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع

في  ــ �علي أيــ ه إمامهم يجوز أن يريد أنّ: قلت تصنع المعتزلة بذلك؟
نّه أال  ،كالفقيهعنده  �عليف، )٢())ال في الخالفة واألحكام الشرعية، الفتوى

  !أن الرسول نصّبه خليفة: إمامهم بمعنى
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 ،بالنصّ �علي د يدفع قول من يقول بأن خالفةابن أبي الحدينرى فهنا 
فضالً عن  ،ليس من معتقدات الشيعة �علي على إمامة مع أن نكران النصّ

الغالة! والقول بأن ية قطعاً!مامكأحد المجتهدين قول ال تقوله اإل �اًعلي  
، وخصوصاً في شرح النهجكتابه كثير من تلك القرائن، فراجع وهناك 

  ل.وبعة اُألجزاء األراأل
  حمل كالم الخوانساري؟إذاً على ماذا ي: فإن قيل

ه في نّعلى حدسه واجتهاده، ومن الواضح أ ن الخوانساري اعتمدإ: قلنا
بل  ،ما لو كان منشأه الحدس واالجتهاد مجال التراجم ال يعتمد على النقل في

عة على على ما كان منشأه الحس، وقد تقدم في ما ذكرنا من القرائن األرب
  بع في ذلك.تّوال ي ،الخوانساري اعتمد على حدسه أن ما يؤكّد

إن ثم ه موالٍ! وهي نّإ: ما قالنّ، وإيةمامه من اإلح بأنّالخوانساري لم يصر
  .أولن تُكلمة يمكن أ

هو فرية منك وخداع! حيث أتيت بكالم لمحقّق ي فلقمسبت لنأما ما و
، وأردفته بفقرة من )١(بو الفضل إبراهيمكتاب (شرح نهج البالغة)، محمد أ

 ييرو ،٦٥٥وتوفي في بغداد سنة ((: )، وهيالكنى واأللقابكتاب القمي (
كان ((: اعتزاله ويقول يؤكّد! مع أن القمي )٢())ي عن أبيه عنهآية اهللا الحلّ
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أمير  كما شهد لنفسه في إحدى قصائده في مدح ،مذهبه االعتزال
  :بقوله �المؤمنين

ــزال وإنّ  ورأورأورأورأ ــن االعتـــ ــت ديـــ ــزال وإنّ  يـــ ــن االعتـــ ــت ديـــ ــزال وإنّ  يـــ ــن االعتـــ ــت ديـــ ــزال وإنّ  يـــ ــن االعتـــ ــت ديـــ         )١())ععععمــن يتشــيمــن يتشــيمــن يتشــيمــن يتشــي    أهــوى ألجلــك كــلّأهــوى ألجلــك كــلّأهــوى ألجلــك كــلّأهــوى ألجلــك كــلّ                نـــــينـــــينـــــينـــــييـــ
أن نبي وفي الختام، نودن أن الشيعي، فإهناك فرقاً بين الشيعي والمحب ن :

د، من ال يبغض آل محم: فهو ا المحب، وأم�ئمةمن يتّبع ويقفو أثر األ
د ون آلوسنذكر لك بعض الذين يحبة، كما هو هم ليسوا بشيعنّأ���  محم

والحاكم ياً، إماموليس شيعياً  محب هفال يعدو أنّ ،الكالم عن القندوزي
النيسابوري، والنسائي، وعبد الرزّاق الصنعاني، والكنجي الشافعي، وغيرهم 

بع، فألجل خلطك وال يتّ وعندها ال يمتنع االحتجاج بكالم من يحبكثير، 
بين الشيعي م والمحبنشأ عندك هذا التوه.  
إ: وهو إلى شيء، هوهنا ننبإ نمن يذكر ع بكلّ لصاق تهمة الرفض والتشي

كثير من خذه قديم اتّ حتّى تُرد رواياتهم، منهج �فضائل أهل البيت
وال يسع المجال لبسط  ،أصحاب الرجال، وهو ال يخفى على من مارس كتبهم

  .فيه الكالم

  ): ١( تعليق

»��
������א�����ن�  »����د����د�
        لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..اااا
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ق بأنا بعد, أنا مصدأمق بأنا بعد, أنا مصدأمق بأنا بعد, أنا مصدأمق بأنا بعد, أنا مصدأم    ابن أبي الحديد ليس شيعيابن أبي الحديد ليس شيعيابن أبي الحديد ليس شيعيابن أبي الحديد ليس شيعياً، لكن سؤال بديهياً، لكن سؤال بديهياً، لكن سؤال بديهياً، لكن سؤال بديهي    
لماذا يتعرض لشرح كتب الشيعة؟! بل تعرض لـ(نهج لماذا يتعرض لشرح كتب الشيعة؟! بل تعرض لـ(نهج لماذا يتعرض لشرح كتب الشيعة؟! بل تعرض لـ(نهج لماذا يتعرض لشرح كتب الشيعة؟! بل تعرض لـ(نهج : : : : يبدر في ذهني, وهويبدر في ذهني, وهويبدر في ذهني, وهويبدر في ذهني, وهو

البالغة)، الذي هو من أكبر الكتب اعتباراً من بعد القرآن الكريم لدى البالغة)، الذي هو من أكبر الكتب اعتباراً من بعد القرآن الكريم لدى البالغة)، الذي هو من أكبر الكتب اعتباراً من بعد القرآن الكريم لدى البالغة)، الذي هو من أكبر الكتب اعتباراً من بعد القرآن الكريم لدى 
        الشيعة؟الشيعة؟الشيعة؟الشيعة؟

من من من من     اًاًاًاًر منطقي جداً! فمثالً من غير المعقول أن نجد شيخر منطقي جداً! فمثالً من غير المعقول أن نجد شيخر منطقي جداً! فمثالً من غير المعقول أن نجد شيخر منطقي جداً! فمثالً من غير المعقول أن نجد شيخأنا أجد هذا غيأنا أجد هذا غيأنا أجد هذا غيأنا أجد هذا غي
شيوخ الشيعة ــ أدام اهللا ظلّهم ــ يؤلّف كتاب (شرح صحيح البخاري) مثالً! شيوخ الشيعة ــ أدام اهللا ظلّهم ــ يؤلّف كتاب (شرح صحيح البخاري) مثالً! شيوخ الشيعة ــ أدام اهللا ظلّهم ــ يؤلّف كتاب (شرح صحيح البخاري) مثالً! شيوخ الشيعة ــ أدام اهللا ظلّهم ــ يؤلّف كتاب (شرح صحيح البخاري) مثالً! 

خصوصاً أنّهم ال يعتدخصوصاً أنّهم ال يعتدخصوصاً أنّهم ال يعتدون بون بون بون بخصوصاً أنّهم ال يعتدكتبنا وال نعتدكتبنا وال نعتدكتبنا وال نعتدض لشرح (نهج بببب    كتبنا وال نعتدض لشرح (نهج كتبهم! فكونه تعرض لشرح (نهج كتبهم! فكونه تعرض لشرح (نهج كتبهم! فكونه تعركتبهم! فكونه تعر
        من جهتهم!من جهتهم!من جهتهم!من جهتهم!    اًاًاًاًالبالغة) هذا، يعتبر تنازالً كبيرالبالغة) هذا، يعتبر تنازالً كبيرالبالغة) هذا، يعتبر تنازالً كبيرالبالغة) هذا، يعتبر تنازالً كبير

        نوا لنا لو سمحتم.نوا لنا لو سمحتم.نوا لنا لو سمحتم.نوا لنا لو سمحتم.ة من هذا األمر! بية من هذا األمر! بية من هذا األمر! بية من هذا األمر! بيأنا في حيرة شديدأنا في حيرة شديدأنا في حيرة شديدأنا في حيرة شديد
        هدانا اهللا بكم, وشكراً.هدانا اهللا بكم, وشكراً.هدانا اهللا بكم, وشكراً.هدانا اهللا بكم, وشكراً.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إن ابن أبي الحديد كان من معتزلة بغداد، ومعتزلة بغداد لهم ميل إلى اإلمام 
ته، وإن كانوا ال يعترفون بواليته والنصّ عليه باإلمامة، �عليون بأفضليبل يقر ،

وقد نشأ ابن أبي الحديد في (المدائن) التي كان جوها العام هو التشيع، ومن هنا 
نظم قصائده المعروفة بـ(العلويات السبع)، فليس من الغريب أن يكون لـ(نهج 

  ، سيد الفصحاء.�البالغة) منزلة في نفسه، فهو كالم أمير المؤمنين
 ال ينكر أحد منزلة هذا الكتاب في دنيا البالثموما يحويه  ،يتهغة وأهم

د بعد كتاب اهللا القرآن الكريم، ولم يتفر عد، حتّى من علوم وحكم ودروس
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بل من غير سنّة، الكتاب غيره من أهل ال فقد عرف حق ،بهذا ابن أبي الحديد
  في وقتنا الحاضر.حتّى  المسلمين

، وقد )١(ر بالتشيعثم إن ابن أبي الحديد كان في زمن الوزير ابن العلقمي، وهو مشهو
طلب منه ابن العلقمي شرح (نهج البالغة)، كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد في مقدمة 

وبعد، فإن مراسم المولى الوزير األعظم، الصاحب الصدر الكبير المعظّم، ((: شرحه، فقال
 العالم العادل، المظفّر المنصور، المجاهد المرابط، مؤيد الدين، عضد اإلسالم، سيد
وزراء الشرق والغرب، أبي طالب محمد بن أحمد بن محمد العلقمي، نصير أمير 
المؤمنين، أسبغ اهللا عليه من مالبس النعم أضفاها، وأحلّه من مراقب السعادة ومراتب 
السيادة أشرفها وأعالها، لما شرفت عبد دولته، وربيب نعمته باالهتمام بشرح (نهج 

لصلوات، ولذكره أطيب التحيات، بادر إلى ذلك مبادرة البالغة) على صاحبه أفضل ا
  .)٢())من بعثه من قبلُ عزم، ثم حمله أمر جزم، وشرع فيه بادي الرأي شروع مختصر...

  ): ٢( تعليق

»��
������א���אق�  »!�אس�5����
    ٢٢٢٢ما المقصود بهذا القول الذي ورد في كتاب (روضة المتّقين جما المقصود بهذا القول الذي ورد في كتاب (روضة المتّقين جما المقصود بهذا القول الذي ورد في كتاب (روضة المتّقين جما المقصود بهذا القول الذي ورد في كتاب (روضة المتّقين ج

        عه..عه..عه..عه..، وأخفى تشي، وأخفى تشي، وأخفى تشي، وأخفى تشياًاًاًاًلكون ابن أبي الحديد كان شيعيلكون ابن أبي الحديد كان شيعيلكون ابن أبي الحديد كان شيعيلكون ابن أبي الحديد كان شيعي)، والذي فيه إشارة )، والذي فيه إشارة )، والذي فيه إشارة )، والذي فيه إشارة ٤٩٨٤٩٨٤٩٨٤٩٨صصصص
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    ،،،،ابن أبي الحديد، والدوانيابن أبي الحديد، والدوانيابن أبي الحديد، والدوانيابن أبي الحديد، والدواني: : : : ة، منهمة، منهمة، منهمة، منهمليليليليويسمى هؤالء بالتفضّويسمى هؤالء بالتفضّويسمى هؤالء بالتفضّويسمى هؤالء بالتفضّ((((((((: : : : وهذا نصّهوهذا نصّهوهذا نصّهوهذا نصّه
على المشهود في ما يفهم من أكثر كالمهما، لكن صرحا في مواضع بالتشيع، على المشهود في ما يفهم من أكثر كالمهما، لكن صرحا في مواضع بالتشيع، على المشهود في ما يفهم من أكثر كالمهما، لكن صرحا في مواضع بالتشيع، على المشهود في ما يفهم من أكثر كالمهما، لكن صرحا في مواضع بالتشيع، 
ا ا ا ا وهو الظن بهما وبأمثالهما، والظاهر من أمثال هؤالء الفضالء أنّهم كانووهو الظن بهما وبأمثالهما، والظاهر من أمثال هؤالء الفضالء أنّهم كانووهو الظن بهما وبأمثالهما، والظاهر من أمثال هؤالء الفضالء أنّهم كانووهو الظن بهما وبأمثالهما، والظاهر من أمثال هؤالء الفضالء أنّهم كانو

محقّين، ولكن كانوا بحيث ال يمكنهم إظهار الحق في دولة الباطل محقّين، ولكن كانوا بحيث ال يمكنهم إظهار الحق في دولة الباطل محقّين، ولكن كانوا بحيث ال يمكنهم إظهار الحق في دولة الباطل محقّين، ولكن كانوا بحيث ال يمكنهم إظهار الحق في دولة الباطل 
وا إلى إظهار هذا المذهب ليمكّنهم إظهار أفضلية عليواشتهارهم، ففروا إلى إظهار هذا المذهب ليمكّنهم إظهار أفضلية عليواشتهارهم، ففروا إلى إظهار هذا المذهب ليمكّنهم إظهار أفضلية عليواشتهارهم، ففروا إلى إظهار هذا المذهب ليمكّنهم إظهار أفضلية عليواشتهارهم، ففر����    

        ....))))))))فممكنفممكنفممكنفممكن    ،،،،على الصحابة، وأما بالنسبة إلى العوام وأمثالهمعلى الصحابة، وأما بالنسبة إلى العوام وأمثالهمعلى الصحابة، وأما بالنسبة إلى العوام وأمثالهمعلى الصحابة، وأما بالنسبة إلى العوام وأمثالهم

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

وردنا ، بل أعهعلى عدم تشي صوص التي تدلّذكرنا في السؤال السابق الن
النصوص التي يصرفما ندري ما هي النصوص التي  !عهح بها على عدم تشي

يصر؟!عهح فيها بتشي  
والراجح  ،نخرج بحصيلة، حتّى مقارنةالمن  ال بد ،وعلى فرض وجودها

في قبال ــ على فرض وجودها ــ عدم وقوف تلك النصوص : عندنا هو
  .عهعلى عدم تشي والتي تدلّ ،لتي ذكرناهاالنصوص ا

ثم إن ما ذكره من عدم إمكان إظهاره للحق في دولة الباطل ال تساعد عليه 
الشواهد التاريخية في عصره؛ فإن التشيع كان ظاهراً علناً منتشراً وبقوة في بغداد، 

لّة والنجف إذ كان الكرخ كلّه شيعة، وكان الوزير ابن العلقمي منهم، وكانت الح
ع، كابن طاووس، الذي وكربالء شيعية، بل منهم كبار العلويين المعلنين للتشي

طلبه الخليفة للوزارة فرفض، وهناك نقول عديدة من أن الشيعة كانوا يعلنون 
في النجف في ذلك الزمان. �بالبراءة في مشهد علي  
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
الثابت أن ابن أبي الحديد معتزلي المذهب في الثابت أن ابن أبي الحديد معتزلي المذهب في الثابت أن ابن أبي الحديد معتزلي المذهب في الثابت أن ابن أبي الحديد معتزلي المذهب في : : : : جاء في بعض أجوبتكمجاء في بعض أجوبتكمجاء في بعض أجوبتكمجاء في بعض أجوبتكم

ولذا يصح لإلمامي أن يحتج بما يذكره ولذا يصح لإلمامي أن يحتج بما يذكره ولذا يصح لإلمامي أن يحتج بما يذكره ولذا يصح لإلمامي أن يحتج بما يذكره     ،،،،، وحنفي المذهب بالفروع، وحنفي المذهب بالفروع، وحنفي المذهب بالفروع، وحنفي المذهب بالفروعصولصولصولصولاُألاُألاُألاُأل
مذهب ابن أبي مذهب ابن أبي مذهب ابن أبي مذهب ابن أبي     منمنمنمنذكرناه ذكرناه ذكرناه ذكرناه     ... وبما... وبما... وبما... وبمافي (شرح نهج البالغة) على الطرف اآلخرفي (شرح نهج البالغة) على الطرف اآلخرفي (شرح نهج البالغة) على الطرف اآلخرفي (شرح نهج البالغة) على الطرف اآلخر

من جهة من جهة من جهة من جهة     ةةةةييييللقوم على الشيعة اإلمامللقوم على الشيعة اإلمامللقوم على الشيعة اإلمامللقوم على الشيعة اإلمام    حجةحجةحجةحجةفي كتبه في كتبه في كتبه في كتبه ال يكون ما يذكره ال يكون ما يذكره ال يكون ما يذكره ال يكون ما يذكره الحديد الحديد الحديد الحديد 
، وإن كان يعد من علماء التاريخ واألدب المعتدلين غير المتعصّبين في ، وإن كان يعد من علماء التاريخ واألدب المعتدلين غير المتعصّبين في ، وإن كان يعد من علماء التاريخ واألدب المعتدلين غير المتعصّبين في ، وإن كان يعد من علماء التاريخ واألدب المعتدلين غير المتعصّبين في اإللزاماإللزاماإللزاماإللزام

        ما ينقله ويحكم به.ما ينقله ويحكم به.ما ينقله ويحكم به.ما ينقله ويحكم به.
)(طبعة )(طبعة )(طبعة )(طبعة ١٩١٩١٩١٩صصصص    ٥٥٥٥ات جات جات جات جإذاً كيف نفسر للعامة ما قاله صاحب (روضات الجنّإذاً كيف نفسر للعامة ما قاله صاحب (روضات الجنّإذاً كيف نفسر للعامة ما قاله صاحب (روضات الجنّإذاً كيف نفسر للعامة ما قاله صاحب (روضات الجنّ

..هو ..هو ..هو ..هو ....((((((((: : : : هـ) في ترجمة ابن أبي الحديدهـ) في ترجمة ابن أبي الحديدهـ) في ترجمة ابن أبي الحديدهـ) في ترجمة ابن أبي الحديد١٤١١١٤١١١٤١١١٤١١الدار اإلسالمية في بيروت سنة الدار اإلسالمية في بيروت سنة الدار اإلسالمية في بيروت سنة الدار اإلسالمية في بيروت سنة 
والياً ألهل بيت والياً ألهل بيت والياً ألهل بيت والياً ألهل بيت من أكابر الفضالء المتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، ممن أكابر الفضالء المتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، ممن أكابر الفضالء المتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، ممن أكابر الفضالء المتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين، م

وإن كان في زي أهل السنّة والجماعة، منصفاً غاية وإن كان في زي أهل السنّة والجماعة، منصفاً غاية وإن كان في زي أهل السنّة والجماعة، منصفاً غاية وإن كان في زي أهل السنّة والجماعة، منصفاً غاية     العصمة والطهارةالعصمة والطهارةالعصمة والطهارةالعصمة والطهارة
        ....))))))))اإلنصاف في المحاكمة بين الفريقين...اإلنصاف في المحاكمة بين الفريقين...اإلنصاف في المحاكمة بين الفريقين...اإلنصاف في المحاكمة بين الفريقين...

عن كتابه (الكنى واأللقاب عن كتابه (الكنى واأللقاب عن كتابه (الكنى واأللقاب عن كتابه (الكنى واأللقاب     ينينينينالسائلالسائلالسائلالسائلبعض بعض بعض بعض وكذا قول القمي الذي ذكره وكذا قول القمي الذي ذكره وكذا قول القمي الذي ذكره وكذا قول القمي الذي ذكره 

        ؟؟؟؟)١())))١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥صصصص    ١١١١جججج
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ن لتحديد هويته ومذهبه والفرقة الكالم في ترجمة رجل معي نإ: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

 ،التي ينتمي إليها, يتم عن طريق التحقيق في جمع أقوال أصحاب الرجال

وجمع القرائن والشواهد، وكذلك النظر في كالم نفس الشخص من خالل 

كلّ فرقة ينتسب, مع التفريق في  وإلى أي ،ول عن مذهبهوماذا يق ،اتهمؤلّف

  ن تحقيق وتمحيص.، وبين ما كان عذلك بين ما صدر عن دافع مذهبي

من خالل قول واحد أو اثنين  ،مذهب وفرقة معينةإلى  وال يمكن نسبته

رين.ة إذا كانوا من المتأخّخاصّ ،ن ترجموا لهمم  

من حيث  ،بن أبي الحديد مقطوع بهالكالم في مذهب وعقيدة ا نإ: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

اعتراف  فضالً عنبذلك،  فحةكونه معتزلياً عقيدة، وهذه أشعاره وكلماته طا

  من ترجموا له.

 �علية لالتي لها ميل ومحب ،نعم، هو كان من مدرسة بغداد االعتزالية

دة مع الشيعة, ولكن ولذا كان ألعالمها عالقات جي ،وانحراف عن أعدائه

طرفإلى  لميلة واالمحب علي� ال يسمعاً بالمعنى الدقيق العلميى تشي ،

 ،في كتب أصحاب الرجال منهمسنّة ن تراه يطلق على كثيرين من أهل الوإ

من روى فضيلة كلّ همون هم يتّنّ؛ فإوباألخص نواصبهم ،الحنابلةمن ة وخاصّ
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بد والنسائي وع ،كما قالوا عن الحاكم الحسكاني ،شيعي: هبأنّ �عليل

  وغيرهم. ،اق الصنعانيالرزّ

أما كالم (صاحب الروضات)، فلو قرأته كامالً، لَما وجدته : : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

على  �خارجاً عن هذا المضمار، من كونه معتزلياً يحب ويفضّل علياً

)؛ ألن �أعدائه، وإن لم يكن دقيقاً في استعمال كلمة (موالياً ألهل البيت

وإن كانت تدلّ لغةً على المحبة لها اصطالح خاص يعرف به الشيعة، 

والميل، ولكنّها اصطالحاً تالزم عندنا التبري، فراجع كالمه بطوله ينكشف 

  لك ما قاله.

ولم نجده  ،ي، فليس هو من كالمها الكالم اآلخر المنسوب للقمأم: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً

, يروي ٦٥٥ي في بغداد سنة وتوفّ((: اللّهم عبارة���  في (الكنى واأللقاب)،

ة ابن أبي ا بقية ما ذكر فهو مأخوذ من ترجمأم، ))عنه ،عن أبيه ،يية اهللا الحلّآ

ي لو راجعته ل كالم القمومحصّ ..كتاب (شرح نهج البالغة) أولفي  الحديد

  هو نفس ما قلنا فيه.

 نسنّة بكالمه, فإلزام أهل الصحة وتمامية إيبقى الكالم في : : : : خامساًخامساًخامساًخامساً

ن كان ، وإفحام الخصم بذلك، وإيته ومعتزليتهنّس ثباتاإللزام به يتم بعد إ

هرباً من مالزمات كالمه،  ،عأغلب المخالفين اآلن يحاولون رميه بالتشي

  بيان.إلى  واضحة ال تحتاجذلك  ودوافع
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 ،لزام بكالمه واالحتجاج بهصحة اإلالكالم فيه وفي  نكلّ حال، فإوعلى 

أو أوردوا أحاديث  ،في الفضائلهو نفس الكالم الذي يشمل جميع من كتبوا 

ع في حياتهم ورميهم بالتشيسنّة من جهة انتسابهم ألهل ال ،الفضائل في كتبهم

 نيتهم من قبل دعاة الوهابية, فإنّنكار س، وإمن قبل أصحاب الرجال الحنابلة

وأصحاب  ،اعتماداً على ما ذكر في تراجمهمسنّة الإلى  الشيعة ينسبونهم

لما  ؛عومن على مذهبهم يرمونهم بالتشي ،وابن حجر ،كالذهبي، سنّةالرجال ال

هم أصبحوا لزامهم برواياتهم, فكأنّصاً من إتخلّ ؛رووه من أحاديث الفضائل

  !برزخاً بين الفرقتين

أو  ،�ة أهل البيتمن قال أو روى شيئاً يظهر منه محبكلّ وهو حال 

نواني (علم الرجال) وكتبهم ضمن عوقد ذكرنا عدداً منهم  ،الميل إليهم

  فراجع. و(الكتب)؛

HòČäŽ�Ûa@ŠÄã@¿@†í†§a@ïic@åiaIHòČäŽ�Ûa@ŠÄã@¿@†í†§a@ïic@åiaIHòČäŽ�Ûa@ŠÄã@¿@†í†§a@ïic@åiaIHòČäŽ�Ûa@ŠÄã@¿@†í†§a@ïic@åiaI@ @@ @@ @@ @

  »�د��א�د�ن��«

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
قرأت في كتاب (دفاع عن السنّة) حديثاً مطوالً عن عمر بن الخطّاب في قرأت في كتاب (دفاع عن السنّة) حديثاً مطوالً عن عمر بن الخطّاب في قرأت في كتاب (دفاع عن السنّة) حديثاً مطوالً عن عمر بن الخطّاب في قرأت في كتاب (دفاع عن السنّة) حديثاً مطوالً عن عمر بن الخطّاب في 
وصف عالقته بأبي بكر، ألبي موسى األشعري والمغيرة بن شعبة، ونظراً لما وصف عالقته بأبي بكر، ألبي موسى األشعري والمغيرة بن شعبة، ونظراً لما وصف عالقته بأبي بكر، ألبي موسى األشعري والمغيرة بن شعبة، ونظراً لما وصف عالقته بأبي بكر، ألبي موسى األشعري والمغيرة بن شعبة، ونظراً لما 
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يد على القارئ، والذي يفضي إلى نتائج يد على القارئ، والذي يفضي إلى نتائج يد على القارئ، والذي يفضي إلى نتائج يد على القارئ، والذي يفضي إلى نتائج يحمله هذا الخبر من الكالم الجديحمله هذا الخبر من الكالم الجديحمله هذا الخبر من الكالم الجديحمله هذا الخبر من الكالم الجد
        خطيرة، والخبر جاء نقالً عن (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد.خطيرة، والخبر جاء نقالً عن (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد.خطيرة، والخبر جاء نقالً عن (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد.خطيرة، والخبر جاء نقالً عن (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد.

        هل المرجع المذكور معتمد لدى علماء أهل السنّة؟هل المرجع المذكور معتمد لدى علماء أهل السنّة؟هل المرجع المذكور معتمد لدى علماء أهل السنّة؟هل المرجع المذكور معتمد لدى علماء أهل السنّة؟: : : : فسؤالي، إذا سمحتمفسؤالي، إذا سمحتمفسؤالي، إذا سمحتمفسؤالي، إذا سمحتم

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 , وكان أهممجال وتجريحهاً في تعديل الربعوا منهجاً عامقد اتّسنّة ال نإ
 �علي روايات الراوي فضائل: هو ،أساس اعتمدوه في التجريح والتعديل

 هو رواياته فضائل ،ومناقبه, وجعلوا أساس ضعف الراوي وكذبه وتخليطه
علي�!  

و(الآللي  ن تتابع مثالً كتابي (الموضوعات) البن الجوزي،لك أو
, بل كتابي (تهذيب التهذيب) للسيوطي المصنوعة في األحاديث الموضوعة)

عمدة  وكتاب (ميزان االعتدال) للذهبي, وأمثالها كثير, تجد أن ،البن حجر
  !�علي تضعيف الراوي هو روايته لفضائل

ألخذك العجب في بنائهم  ،ك إذا استقصيت كتب الجرح والتعديلولعلّ
  هم للشخص!حالتوثيقي وفي تجري

بعد أن مدحه ابن حجر في (تهذيب  :أحمد بن األزهر النيسابوري: فمثالً
وقال أحمد بن يحيى بن زهير ((: قال ،ثين لهتوثيق المحدنقل و ،التهذيب)

عن : يعنيزهر بحديث عبد الرزّاق في الفضائل، ا حدث أبو األلم: التستري
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 ،عليإلى  7النبينظر : قال عباس،بن عن ا ،عن عبيد اهللا ،عن الزهري ،معمر
خبر بذلك يحيى بن أُ الحديث، في اآلخرة) سيد ،في الدنيا سيدأنت (: فقال
من هذا : إذ قال يحيى ،فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث ،معين
ق بهذا الحديث؟ فقام أبو ازّلنيسابوري الذي يحدث عن عبد الراب االكذّ

من وتعجب  اب.ك لست بكذّما إنّأ: فقال ،م يحيىفتبس .هو ذا أنا: األزهر فقال
  !)١())الذنب لغيرك في هذا الحديث: وقال ،سالمته

نّة، هذا الراوي من أهل ال على أنهموه بالكذب لروايته الحديث!!فاتّس  

صاحب (المصنّف)  ،ام الحافظ الصنعانيق بن هماعبد الرزّ: ومثله

وقال أبو  ع.كان يتشي: , فإذا ذكروه قالواسنّةوهو من كبار أهل ال ،المعروف

  .)٢(عثقة يتشي: وقال العجلي ،يعرض بمعاوية رزّاقوكان عبد ال: داود

اختالفهم في  ولعلّ ،�علي وهكذا هو ديدنهم في من يروي فضائل

ع الحاكم النيسابوريتشي، ليس بشيء ،اًوإصرار بعضهم على كونه شيعي  ���

  هما!ي!! وقد أغفلها الشيخان في صحيح�علي لروايته فضائل

ومناقبه ويطعن على مخالفيه  �علي يذكر فضائل من تجد في أينف

  ؟!بذكر معائبهم يوثّق ويأخذ بقوله
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ة التي فهم ال يعتبرونه لهذه العلّ ،هو حال ابن أبي الحديد المعتزلي هذا

ماذا لقينا من ((: , لذا قال الشعبي�علي من روى فضائلكلّ عمموها على 

١())هب ديننا؟ إن أحببناه ذهبت دنيانا, وإن بغضناه ذعلي(.  

فال عليك بعد ذلك في اعتبار وعدم اعتبار الراوي أو الكتاب عند أهل 

  .بعد أن عرفت معيار جرحهم وتعديلهمسنّة، ال
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ــ  * )(التبرك) (التجسيم �(اإلمام علي: انظر ــ ما يتعلّق بهذا الموضوع 
(الصالة  )�األئمة والتشبيه)(التوسل واالستغاثة)(زيارة القبور وزيارة
 عند القبور)(النصب والنواصب)(الوهابية والسلفية)
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
فلم أجد فيها فلم أجد فيها فلم أجد فيها فلم أجد فيها     ،،،،لقد قرأت معظم كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهابلقد قرأت معظم كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهابلقد قرأت معظم كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهابلقد قرأت معظم كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب

الذي أُرسل به الذي أُرسل به الذي أُرسل به الذي أُرسل به     ،،،،، بل وجدت دعوتهما هي دعوة الحق، بل وجدت دعوتهما هي دعوة الحق، بل وجدت دعوتهما هي دعوة الحق، بل وجدت دعوتهما هي دعوة الحقكفراً وال ضالالًكفراً وال ضالالًكفراً وال ضالالًكفراً وال ضالالً
النبيالنبيالنبيلماذا هذا االفتراء على هذين الشيخين؟لماذا هذا االفتراء على هذين الشيخين؟لماذا هذا االفتراء على هذين الشيخين؟لماذا هذا االفتراء على هذين الشيخين؟: : : : ؤالؤالؤالؤال، والس، والس، والس، والس����النبي        

        عرض كتبهم إمام القارئ وعليه أن يحكم.عرض كتبهم إمام القارئ وعليه أن يحكم.عرض كتبهم إمام القارئ وعليه أن يحكم.عرض كتبهم إمام القارئ وعليه أن يحكم.: : : : وإن كنتم على حق، فالواجبوإن كنتم على حق، فالواجبوإن كنتم على حق، فالواجبوإن كنتم على حق، فالواجب

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

ة على ضاللهما وانحرافهما ومخالفتهما دالّنذكر لك بعض أقوالهما ال
  : لجميع المسلمين, وإن أردت المزيد وافيناك به

واعتقاده  ،دم نوع الحوادث من األفعال والمفاعيلاعتقاد ابن تيمية ق ــــــــ١١١١
. وذكر ابن )١(يستلزم قدم شيء غير اهللا, وهو كفرمما  لها, أولبحوادث ال 

  .)٢(حجر في (فتح الباري) أنّه من مسائل ابن تيمية المستبشعة
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ذلك  ذكر .قول ابن تيمية بفناء النار, وهو مخالف إلجماع المسلمين ــــــــ٢٢٢٢
ي كتابه (حادي وف ،)١(ابن القيم تلميذ ابن تيمية في كتابه (شفاء العليل)

ستاذه القول بفناء النار هو قول أُ نأ: ، وذكر فيهما)٢(رواح إلى بالد األفراح)األ
كراسة في البن تيمية  نأ: وذكر الصفدي في (الوافي بالوفيات) ..ابن تيمية

، )٣(قاضي القضاة تقي الدين السبكي ����� �يه فيها بقاء الجنّة والنار، ورد عل
(الرد على من قال بفناء الجنّة والنار وبيان : وقد طبعت هذه الرسالة بعنوان

  ذلك من أقوال) بتحقيق محمد بن عبد اهللا السمهري.
, وهذا الرأي )التجسيمـ(بن عبد الوهاب ب محمدو ،قول ابن تيمية ــــــــ٣٣٣٣

. وسوف يأتي تفاصيل ه في أكثر كتبهما وصرحا بهمشهور عنهما, وقد ذكرا
  ذلك في ما يأتي من أجوبة.

واتّهام  7التوسل بالنبيبن عبد الوهاب  محمدابن تيمية و إنكار ــــــــ٤٤٤٤
  .)٤(الذين يعتقدون به بالشرك والكفر المسلمين

إلى  �ية اإلمام الحسنبن عبد الوهاب القول بنفي ذر محمدنسب  ــــــــ٥٥٥٥
  .)٥())وهم مجمعون عليه ،وهذا القول شائع فيهم(( :الشيعة, وقال
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, بل كلّهم �وال يوجد شيعي واحد ينفي ذرية اإلمام الحسن المجتبى
  يثبتونها!

ك, وخالفا في قولهما نكار ابن تيمية وابن عبد الوهاب الزيارة والتبرإ ــــــــ٦٦٦٦
  .)١(نسلميملمذاهب الألكثرية القاطبة هذا رأي ا

كبار علماء المذاهب  نإ: هو لع عليهه وتطّوأهم شيء يجب أن تعرف
 ،منذ أن أعلن ابن تيمية وابن عبد الوهاب عن آرائهما المنحرفة ،يةسالماإل

عليهما، وعلى آرائهما  وكتبوا مئات الكتب في الرد ،وقفوا أمام انحرافهما
  وكذبهما. ،الصريحة سنّةوالمخالفة للكتاب وال ،جماع المسلمينالمخالفة إل
    : كاذيب ابن تيميةفمن أ

. وقد أثبت )٢(�عليتتلمذ على اإلمام  عباسن يكون ابن إنكاره أ ــــــــ١١١١
  .�على اإلمام عباستتلمذ ابن  )٣(في (فيض القدير)المناوي 

لم  اًأحد نعاؤه أواد ،)مع علي حقوال حقمع ال ي(عل: تكذيبه لحديث ــــــــ٢٢٢٢
والخطيب  والحاكم, لطبراني,وا هذا الحديث رواه الترمذي، مع أن. .)٤(يروه

  ...)٥(البغدادي, وابن عساكر
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وبين المهاجرين  ،�عليواإلمام النبي  ه قضية المؤاخاة بينإنكار ــــــــ٣٣٣٣
  .)١(بعضلبعضهم 

، و(الطبقات) )٢()(سنن الترمذي: ك تجد حديث المؤاخاة فيوالحال أنّ
سنّة) لمصابيح ا(، و)٤(على الصحيحين) للحاكمالمستدرك (، و)٣(البن سعد

في ه مسألة المؤاخاة إنكاررد ابن حجر على ابن تيمية في . حتّى )٥(للبغوي
حكمة  وإغفال عن ،هذا رد للنصّ بالقياس((: وقال، )كتابه (فتح الباري

  .)٧()في (شرح المواهب اللدنية الزرقاني رد عليه أيضاً, كما )٦())المؤاخاة
: من عاداه) من وااله وعاد والِاللّهم (: حديث عنقول ابن تيمية  ــــــــ٤٤٤٤

هذا الحديث أخرجه أحمد  مع أن.. )٨(فاق أهل المعرفة بالحديثكذب باتّ
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 يعلى، وابن حبان، ولنسائي، وأبوا ،بأسانيد صحيحة، وأخرجه ابن أبي شيبة
  .)١(البغدادي والخطيب ،والحاكم ،والطبراني

هذا ال ((: ح)(مثل أهل بيتي مثل سفينة نو: حديث عنقول ابن تيمية  ــــــــ٥٥٥٥
وال هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد  ،ال صحيح ،يعرف له إسناد

 ،والطبراني لبزّار،وا ،أحمد بن حنبل: الحديث رواه ن. والحال أ.)٢())عليها
  .)٣(والحاكم ،والدارقطني

. .)٤(من المكذوبات الموضوعات: قول ابن تيمية عن حديث الطير ــــــــ٦٦٦٦
والترمذي ،وأحمد بن حنبل ،الحاكم: رويههذا الحديث ي والحال أن، 

  .)٥(والطبراني ،وابن عساكر ،وابن حجر أبي يعلى،و ،والنسائي ،اروالبزّ
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وإن شئت المزيد من ذكر انحرافات ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
ما أجمعت عليه اُألومخالفتهما في العقائد واألحكام لة اإلسالمية, فسنوافيك م

  .ها مأخوذة من كتبهماكلّا, الموارد منه عشراتب
  .من كبار العلماء الرادين عليهما عشراتوإن شئت ذكرنا لك أسماء 

  ): ١( تعليق

»��
$%&���א��زא��8  »����ن�
        بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه..بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه..بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه..بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه..

إن ابن تيمية شيخ من شيوخ اإلسالم(رحمه اهللا)، وذكركم بانحرافه كذب إن ابن تيمية شيخ من شيوخ اإلسالم(رحمه اهللا)، وذكركم بانحرافه كذب إن ابن تيمية شيخ من شيوخ اإلسالم(رحمه اهللا)، وذكركم بانحرافه كذب إن ابن تيمية شيخ من شيوخ اإلسالم(رحمه اهللا)، وذكركم بانحرافه كذب 
        ....، والذين ردوا عليه هم منكم ألنّكم تبغضون كلّ سنّي يكشف انحرافكم، والذين ردوا عليه هم منكم ألنّكم تبغضون كلّ سنّي يكشف انحرافكم، والذين ردوا عليه هم منكم ألنّكم تبغضون كلّ سنّي يكشف انحرافكم، والذين ردوا عليه هم منكم ألنّكم تبغضون كلّ سنّي يكشف انحرافكموافتراءوافتراءوافتراءوافتراء

        والسالم على من اتّبع الهدى..والسالم على من اتّبع الهدى..والسالم على من اتّبع الهدى..والسالم على من اتّبع الهدى..

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

م بهذا السالم على المسلمين الذين ليس من خلق اإلسالم أن تسلّ ــــــــ١١١١
دون بالشهادتينيتشه! كما  ،المسلمينعلى غير ���  هذا السالم فال يصح
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 ،قيصر : كـ ،مع ملوك زمانه حينما دعاهم إلى اإلسالم 7استعمله رسول اهللا
  وكسرى. ،والمقوقس ،وهرقل
ر أيها األخ العزيز أنّك سوف لن تُسأل في قبرك وال يوم ثم تذكّ ــــــــ٢٢٢٢

: القيامة عن ابن تيمية حتّى تعامل المسلمين هكذا من أجله، ألم تقولوا دائماً
مةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم والَ تُسأَلُون عما كَانُوا مةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم والَ تُسأَلُون عما كَانُوا مةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم والَ تُسأَلُون عما كَانُوا مةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم والَ تُسأَلُون عما كَانُوا تلْك أُتلْك أُتلْك أُتلْك أُ[

لُونمعيلُونمعيلُونمعيلُونمع؟!)١(]ي  

فق عليه سلفاً وخلفاً أمر متّاُألمة  شذوذ وانحراف فكر ابن تيمية عن إن ــــــــ٣٣٣٣

  فال يمكنك نسبة ذلك للشيعة فقط. ،وفرقهااُألمة  بين جميع مذاهب
قد انعقد على تضليل ابن  سنّةاإلجماع عند أهل البأن ك تجهل و أنّيبد ــــــــ٤٤٤٤

 ،وشيوخ إسالمهم سنّةوقد كفّره كثير من فطاحل أهل ال ،تيمية في زمانه
فال ندري هل الشيعة هم )٢(ومات في آخرها في سجنه ،اتوسجن ثالث مر ،

  !أجبثم من قاموا بسجنه وتضليله وتكفيره؟! كن منصفاً 
مي ، وابن حجر الهيتشيخ اإلسالم السبكي (الشافعي الصغير)وهل  ــــــــ٥٥٥٥

وغيرهم من العلماء الكبار شيعة؟!!  ،والحصني ،ماعةوابن ج ،ي الفقيهالمكّ
رمتني بدائها وانسلّت: القائل وهللا در!  
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ائتنا بعلماء شيعة في زمانه قد نصّوا على كفره إن كنت صادقاً؟! وائتنا بعالم  ــــــــ٦٦٦٦
  !ومنا هذا قد افترى أو كذب على ابن تيمية ونقل عنه شيئاً لم يقله؟شيعي واحد إلى ي

وأخيراً ننصحك أيها األخ أن تتجرد أوالً عن كلّ عصبية، ومن ثم تقرأ  ــــــــ٧٧٧٧
تاريخ ابن تيمية وأقوال العلماء السنّة فيه، وال تقتصر على من يقدسه ويعظّمه من 

  لم انحرافه وكذبه على واقعه وحقيقته.الذين قلّدوه، لتصل إلى حقيقته بنفسك، وتع
ونوقفك على أحد علماء السلفية في هذا العصر وكالمه في ابن تيمية 

  : ومن أكبر مالزميهعاصر له وآخر م ،بهوبيان بعض كذبه وتعصّ
ب من وتعج ،تينانتقد ابن تيمية مر الذي ،ث األلبانيالشيخ المحد ــــــــ١١١١

في نهاية  قد قال في (سلسلته الصحيحة)ف ت؛في الرد على الشيعة بالذا سلوبهأُ
إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع ((: كالمه في تصحيح حديث الغدير وتواتره

ني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية أنّ ،تهلتحرير الكالم في الحديث وبيان صح
لف الشطر األقد ضعمن الحديث و، ه كذب! وهذا ا الشطر اآلخر فزعم أنّوأم

عه في تضعيف األحاديث قبل أن ته الناتجة في تقديري من تسرمن مبالغا
  .)١())واهللا المستعان ،ق النظر فيهايجمع طرقها ويدقّ

(ما تريدون من علي... وهو ولي كلّ : وقال األلباني في تصحيحه لحديث
فمن العجيب حقّاً أن يتجرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية على إنكار ((: مؤمن بعدي)
) كما فعل بالحديث المتقدم ٤/١٠٤وتكذيبه في (منهاج السنّة  هذا الحديث
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التسرع والمبالغة ���  (الغدير) هناك... فال أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث،
  .)١())في الرد على الشيعة

الذي خاطب ابن تيمية في رسالة بعثها إليه،  الحافظ الذهبي، ــــــــ٢٢٢٢
إلى كم ترى القذاة في عين ((: )بن تيمية(النصيحة الذهبية ال: والمعروفة باسم

! إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك ؟أخيك وتنسى الجذع في عينك
ال تذكروا : 0مع علمك بنهي الرسول ،بع عورات الناسوتتّ ،العلماء وتذم)

  ...موا)هم قد أفضوا إلى ما قدبخير، فإنّ���  موتاكم
وال  ال تقر ،ك محجاج عليم اللسانفإنّ ؛اعنّ فكُ ،باهللا عليك !يا رجل: ثم قال

المسائل وعابها ونهى عن كثرة  0ككره نبي ،تنام. إياكم والغلوطات في الدين
  ..سان)منافق عليم اللّ تي كلّمأخوف ما أخاف على أُ (إن: وقال ،السؤال

 ،اج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما باهللاكان سيف الحج: إلى أن قال
  ...الحبوب كر بدعة الخميس وأكلخلونا من ذ
ما إذا ال سي ،ض للزندقة واالنحالله معرفإنّ ؛بعكيا خيبة من اتّ: ثم قال

  ...شهوانياً كان قليل العلم والدين باطولياً
بها أحاديث إلى متى تمدح كالمك بكيفية ال تمدح واهللا : وقال أيضاً

وقت تغير  كلّ بل في ،. يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منكالصحيحين
؟ أما يا آن لك أن ترعوأو بالتأويل واإلنكار، أم ،هدارعليها بالتضعيف واإل

  .)٢())!!حان لك أن تتوب وتنيب؟
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  ): ٢( تعليق

�א���ن��«  »מ/�����د�
مهما قيل عن ابن تيمية فهو علم من أعالم اإلسالم، وإن كان قد أخطأ في مهما قيل عن ابن تيمية فهو علم من أعالم اإلسالم، وإن كان قد أخطأ في مهما قيل عن ابن تيمية فهو علم من أعالم اإلسالم، وإن كان قد أخطأ في مهما قيل عن ابن تيمية فهو علم من أعالم اإلسالم، وإن كان قد أخطأ في 

        ن.ن.ن.ن.جر، وإن أصاب كان له أجراجر، وإن أصاب كان له أجراجر، وإن أصاب كان له أجراجر، وإن أصاب كان له أجراكان له أكان له أكان له أكان له أبعض اُألمور، فهو مجتهد، إن أخطأ بعض اُألمور، فهو مجتهد، إن أخطأ بعض اُألمور، فهو مجتهد، إن أخطأ بعض اُألمور، فهو مجتهد، إن أخطأ 
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
المشكلة ليست في ابن تيمية فقط، وأنّه مخطئ أم ال، بل المشكلة في 

، فكيف أتباعه الذين ما يزالون متمسكين بأخطائه ويسيرون على نهجه الخاطئ
منهجهم خاطئتبي ن أخطائه الكثيرة التي بتخطئة ابن تيمية وبيا���  ،ن لهم أن

، فإن وال أجران ،فال يبقى له ال أجر ،قد تخرجه عن كونه عالماً أو مجتهداً
  .ليس من االجتهاد في شيء، بل هو من النفاق 7تكذيب أحاديث رسول اهللا

Háî�vnÛa@óÜÇ@ò*Ûa†Ûa@émbàÜ×IHáî�vnÛa@óÜÇ@ò*Ûa†Ûa@émbàÜ×IHáî�vnÛa@óÜÇ@ò*Ûa†Ûa@émbàÜ×IHáî�vnÛa@óÜÇ@ò*Ûa†Ûa@émbàÜ×I@ @@ @@ @@ @
  »מ/����د��«

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        هل بإمكانكم إخباري بأقوال ابن تيمية في التجسيم؟هل بإمكانكم إخباري بأقوال ابن تيمية في التجسيم؟هل بإمكانكم إخباري بأقوال ابن تيمية في التجسيم؟هل بإمكانكم إخباري بأقوال ابن تيمية في التجسيم؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

  سنزودك بما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ببعض أقوال ابن تيمية..
يقتل أحدهما  ،إلى رجلين هضحكوكذلك ((: ) قالففي كتاب (اإليمان

جنّة. وضحكه إلى الذي يدخل الجنّة آخر الناس كالهما يدخل ال ،اآلخر
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ال، ولكنّي على ما أشاء قادر. : رب العالمين، فيقولأتسخر بي وأنت : ويقول
  .)١())وكلّ ذلك في الصحيح...

م يلقى فيها وهي ال تزال جهنّ((: قوله )الواسطية(العقيدة رسالته في و 
عليها قدمه، : وفي رواية ،ة فيها رجلهالعزّ يضع رب؟ حتّى هل من مزيد: تقول

  .)٢())ق عليه، متّفقط قط: فينزوي بعضها إلى بعض وتقول
الدين  وكان بدمشق من كبار الحنابلة تقي((: )قال ابن بطوطة في (رحلته

  ...في عقله شيئاً أن���  ،م في الفنونكلّيت ،كبير الشام ،بن تيميةا
فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ  ،وكنت إذ ذاك بدمشق: إلى أن قال

اهللا ينزل  إن: ن قالفكان من جملة كالمه أ ،رهمالناس على منبر الجامع ويذكّ
فعارضه فقيه مالكي  ،ونزل ربعة من ربع المنبر ،إلى سماء الدنيا كنزولي هذا

ة إلى هذا الفقيه وضربوه فقامت العام ،م بهكلّوأنكر ما ت ،يعرف بابن الزهراء
  .)٣())سقطت عمامتهحتّى  باأليدي والنعال ضرباً كثيراً

د) نقالً عن صاحب وقال الحصني الدمشقي في (دفع شبه من شبه وتمر
فمن ذلك ما أخبر به أبو : (عيون التواريخ) ابن شاكر، وهو من تالميذ ابن تيمية

كنّا جلوساً في : الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع اُألموي، عن أبيه، قال
واستوى اهللا ((: قال ض آليات االستواء، ثمفذكر ووعظ وتعرمجلس ابن تيمية، 

فوثب الناس عليه وثبة واحدة، وأنزلوه من : . قال))ي هذاعلى عرشه كاستوائ
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ى أوصلوه إلى بعض باللكم والنعال وغير ذلك، حتّ الكرسي، وبادروا إليه ضرباً
ما الدليل على : الحكام. واجتمع في ذلك المجلس العلماء، فشرع يناظرهم، فقالوا

. فضحكوا منه، )١(]استَوىاستَوىاستَوىاستَوى    الرحمن علَى الْعرشِالرحمن علَى الْعرشِالرحمن علَى الْعرشِالرحمن علَى الْعرشِ[: قوله تعالى: ما صدر منك؟ فقال
  .)٢())ه جاهل ال يجري على قواعد العلموعرفوا أنّ

Háî�vnÛbi@éÛìÓ@óÜÇ@òČäŽ�Ûa@õbàÜÇ@Č…‰IHáî�vnÛbi@éÛìÓ@óÜÇ@òČäŽ�Ûa@õbàÜÇ@Č…‰IHáî�vnÛbi@éÛìÓ@óÜÇ@òČäŽ�Ûa@õbàÜÇ@Č…‰IHáî�vnÛbi@éÛìÓ@óÜÇ@òČäŽ�Ûa@õbàÜÇ@Č…‰I@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........تحية طيبةتحية طيبةتحية طيبةتحية طيبة

إن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب ال إن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب ال إن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب ال إن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب ال : : : : هناك من األصدقاء من يقولهناك من األصدقاء من يقولهناك من األصدقاء من يقولهناك من األصدقاء من يقولوبعد، وبعد، وبعد، وبعد، 
ذلك عنهم نابع من التعصّب، ورد التهمة بتهمة ذلك عنهم نابع من التعصّب، ورد التهمة بتهمة ذلك عنهم نابع من التعصّب، ورد التهمة بتهمة ذلك عنهم نابع من التعصّب، ورد التهمة بتهمة من من من من يقال يقال يقال يقال     بالتجسيم، ومابالتجسيم، ومابالتجسيم، ومابالتجسيم، وما    يقوالنيقوالنيقوالنيقوالن
أين هي الكتب والمصادر التي يدعون فيها أنّهما يقوالن أين هي الكتب والمصادر التي يدعون فيها أنّهما يقوالن أين هي الكتب والمصادر التي يدعون فيها أنّهما يقوالن أين هي الكتب والمصادر التي يدعون فيها أنّهما يقوالن فففف��� ��� ��� ��� وووومثلها، مثلها، مثلها، مثلها، 

        بالتجسيم بصراحة دون أن يكون لها وجه آخر؟!بالتجسيم بصراحة دون أن يكون لها وجه آخر؟!بالتجسيم بصراحة دون أن يكون لها وجه آخر؟!بالتجسيم بصراحة دون أن يكون لها وجه آخر؟!
        أرجو ذكر أقوالهما مع المصادر لكي تتم الحجة.أرجو ذكر أقوالهما مع المصادر لكي تتم الحجة.أرجو ذكر أقوالهما مع المصادر لكي تتم الحجة.أرجو ذكر أقوالهما مع المصادر لكي تتم الحجة.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

هم من القائلين بالتجسيم, بمعنى أن هللا نّف عن كثير من الحنابلة أالمعرو
وساقاً, وأنّه متربع على العرش شأنه شأن الملوك  ،وعيناً ،ووجهاً ،تعالى يداً
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يد يد يد يد [: والسالطين, واستدلّوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى
يهِمدأَي قفَو اللَّهيهِمدأَي قفَو اللَّهيهِمدأَي قفَو اللَّهيهِمدأَي قفَو ٍء[، و)١(]اللَّهٍءكُلُّ شَيٍءكُلُّ شَيٍءكُلُّ شَيكُلُّ شَي     كاله كاله كاله كاله ��� ��� ��� ���ههجوههجوههجوههج[، و)٢(]و نع كْشَفي موي نع كْشَفي موي نع كْشَفي موي نع كْشَفي موي

  .وغيرها من اآليات، ، ، ، )٤(]ن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىالرحمالرحمالرحمالرحم[، و)٣(]ساقٍساقٍساقٍساقٍ

جاءت في القرآن على وجه  ،اليد والوجه والساق واالستواء نإ: وقالوا

  .معانيها المجازيةإلى  وليست مصروفة ،الحقيقة في معانيها

يد اهللا ليست كيدنا, ووجهه ليس كوجهنا, وساقه ليس  نعم: وقالوا

  .)٥(]لَيس كَمثْله شَيٌءلَيس كَمثْله شَيٌءلَيس كَمثْله شَيٌءلَيس كَمثْله شَيٌء[: كساقنا, بدليل قوله تعالى

  وال يخفى عليك أن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب يدعيان أنّهما من الحنابلة!

به وأقوال ابن تيمية في التجسيم كثيرة جداً, وللوقوف على ذلك راجع مثالً كتا

  كتاب األسماء والصفات). ٥: (الفتوى الحموية الكبرى)، في (مجموعة الفتاوى

الصراع الذي  عقيدته في التجسيم كانت واحداً من أهم محاور نوإ

ة من فتن لوحيد لما دار بينه وبين المالكيفهي السبب ا خاضه مع علماء عصره؛

ه هناك, كما سجنثم مصر إلى  في دمشق, وهي السبب الوحيد الستدعائه

  .كانت سبباً في عدة مجالس عقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله
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عليه, بل كان هذا هو شأن الحنفية والشافعية  ة في الردولم تنفرد المالكي
  .أيضاً, وأما الحنبلية فقد نصّوا على شذوذه عنهم

من أثبت الحركة واالنتقال قال الشيخ الكوثري الحنفي في وصف عقيدة 
بغير كتاب وال سنّة، وكذا إثبات الحد  تجسيم صريح((: ة ونحوهاوالجه

  .)١())والجلوس والمماسة، تعالى اهللا عن ذلك
ا في بيان لعقيدة, فقد صنّفووللشافعية دورهم البارز في مواجهة هذه ا

ما كتبه : ابن تيمية فيها كثيراً, وربما يعد من أهم تصانيفهم تلك أخطاء
ويكتسب هذا  ،)٢(هـ٧٣٣ابن جهبل, المتوفّى سنة  دينشيخهم شهاب ال

  : التصنيف أهميته لسببين
أن هذا الشيخ كان معاصراً البن تيمية, وقد كتب رده هذا في : أولهما

  .حياة ابن تيمية موجهاً إليه
ونحن ننتظر ما يرفد من تمويهه ((: أنّه ختمه بتحد صريح, قال فيه: والثاني
. ثم لم )٣())ين مدارج زيغه وعناده, ونجاهد في اهللا حق جهادهوفساده, لنب

 )رداً على (الحموية الكبرى هيذكر البن تيمية جواباً عليه رغم أنّه قد وضع
  .هـ٦٩٨بن تيمية على المنبر في سنة التي ألقاها الشيخ ا
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فهو دفاع المجسمة الصرحاء!! فيقول  ،وأما دفاع ابن تيمية عن التجسيم
إنّهم جعلوا ((: رداً على القائلين بتنزيه اهللا تعالى عن األعضاء واألجزاء

عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي التجسيم, ومن سلك هذا 
  .)١())ةزّه اهللا عن شيء من النقائص البتالمسلك لم ين

ثم طريق إثبات شيء على المتّهم ال يتم بإقراره فقط ومن كتبه؛ فإنّه قد 
: يذكر ذلك صريحاً خوفاً من المسلمين, ولكن هناك طريقة أُخرى، وهي ال

  .شهادة شهود عليه؛ فإن هذا من أقوى أدلّة اإلثبات, خاصّة إذا كانوا كثيرين
ابن بطوطة في كتابه (رحلة ابن : وقد شهد على ابن تيمية الكثير، منهم

مس : ـ اللّوثة بالضمبطوطة)؛ إذ يقول تحت عنوان (حكاية الفقيه ذي اللّوثة) ـ
بن تيمية, كبير الشام, اكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين (( ــ:جنون 

أن في عقله شيئاً! وكان أهل دمشق يعظّمونه أشد التعظيم، ���  يتكلّم في الفنون,
  ويعظهم على المنبر, وتكلّم مرة بأمر أنكره الفقهاء...

 بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على  وكنت إذ ذاك: قالثم
إن اهللا ينزل إلى سماء : منبر الجامع ويذكّرهم, فكان من جملة كالمه أن قال

فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن  !ونزل درجةً من المنبر ،الدنيا كنزولي هذا
الزهراء, وأنكر ما تكلّم به, فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه باأليدي 
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سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير, حتّى  والنعال ضرباً كثيراً
فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم قاضي الحنابلة, فأمر 

  .)١())بسجنه, وعزّره بعد ذلك
أيضاً في (الدرر  ومقولة ابن تيمية هذه ذكرها ابن حجر العسقالني

(عيون التواريخ) نقل ذلك عنه الحصني الدمشقي ، وابن شاكر في )٢()الكامنة
  .)٣(في (دفع شبه من تشبه وتمرد)

. فهو يجيز عليه تعالى االنتقال .تلك صورةٌ عن عقيدته في اهللا تعالى
والتحول والنزول, وفي هذا التصور من التجسيم ما ال يخفى, فالذي ينتقل من 

ن أوالً في مكان ثم انتقل إلى بد أنّه كا مكان إلى مكان, وينزل ويصعد, فال
مكان آخر, فخال منه المكان األول, واحتواه المكان الثاني, والذي يحويه 

  .فتعالى اهللا عما يصفون !محدوداً���  المكان ال يكون
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
سالم اهللا عليكم أيسالم اهللا عليكم أيسالم اهللا عليكم أيها اإلخوة الكرام..ها اإلخوة الكرام..ها اإلخوة الكرام..ها اإلخوة الكرام..سالم اهللا عليكم أي        
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        هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية؟هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية؟هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية؟هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية؟
استدلّ كثير من خصوم ابن تيمية بقصّة ذكرها ابن بطوطة في رحلته استدلّ كثير من خصوم ابن تيمية بقصّة ذكرها ابن بطوطة في رحلته استدلّ كثير من خصوم ابن تيمية بقصّة ذكرها ابن بطوطة في رحلته استدلّ كثير من خصوم ابن تيمية بقصّة ذكرها ابن بطوطة في رحلته 
المشهورة، حيث زعم أنّه شاهد ابن تيمية على منبر الجامع بدمشق يعظ الناس المشهورة، حيث زعم أنّه شاهد ابن تيمية على منبر الجامع بدمشق يعظ الناس المشهورة، حيث زعم أنّه شاهد ابن تيمية على منبر الجامع بدمشق يعظ الناس المشهورة، حيث زعم أنّه شاهد ابن تيمية على منبر الجامع بدمشق يعظ الناس 

ويشبويشبويشبلمنبر!لمنبر!لمنبر!لمنبر!ه نزول اهللا إلى السماء الدنيا بنزوله هو من درجة اه نزول اهللا إلى السماء الدنيا بنزوله هو من درجة اه نزول اهللا إلى السماء الدنيا بنزوله هو من درجة اه نزول اهللا إلى السماء الدنيا بنزوله هو من درجة اويشب        
        ما صحة هذه الرواية؟ وما هي حقيقتها؟ وهل كان ابن تيمية حقّاً يعتقد بالتشبيه؟ما صحة هذه الرواية؟ وما هي حقيقتها؟ وهل كان ابن تيمية حقّاً يعتقد بالتشبيه؟ما صحة هذه الرواية؟ وما هي حقيقتها؟ وهل كان ابن تيمية حقّاً يعتقد بالتشبيه؟ما صحة هذه الرواية؟ وما هي حقيقتها؟ وهل كان ابن تيمية حقّاً يعتقد بالتشبيه؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليك ورحمة اهللا

الً عن عقيدة ابن تيمية في اهللا سبحانه وصفاتهلنتحدالمستقاة من  ،ث أو
ذكرت أو غيرها من المصادر التي  ،ث عن رحلة ابن بطوطةنتحدثم كتبه, 

م, فالمهم عندنا بيان يسي ابن تيمية لعقيدة التجية في تبنّبعض المشاهد الحس
عقيدة ابن تيمية في هذا الموضوع من كتبه وألفاظه, وليس مهماً ما ذكره ابن 

  لو ثبت عنه هذا األمر. في ماداً مؤي ديع، مما بطوطة أو غيره
جر العسقالني في ونسبة ابن تيمية إلى التجسيم ذكرها الحافظ ابن ح

 :وافترق الناس فيه ــ أي((: كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) حين قال
فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية : شيعاً ــابن تيمية 

اليد والقدم والساق والوجه صفات  كقوله إن ،والواسطية وغيرهما من ذلك
ز يلزم من ذلك التحي: فقيل له .ستو على العرش بذاتهحقيقية هللا, وأنّه م

فألزم  .ز واالنقسام من خواص األجسامالتحي م أنسلّأنا ال أُ: واالنقسام، فقال
  .)١())ز في ذات اهللا...ه يقول بتحيبأنّ
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استدعي الشيخ تقي الدين أحمد بن ((: أيضاً قال ابن الوردي في (تتمة المختصر) 
  .)١())ى مصر, وعقد له مجلس, واعتقل بما نسب إليه من التجسيمتيمية من دمشق إل

الدين أحمد بن تيمية  وفيها استدعي تقي((: )(تاريخ أبي الفداءوجاء في 
ودع االعتقال بسبب مسك وأُوأُ ،وعقد له مجلس ،من دمشق إلى مصر

  .)٢())ه كان يقول بالتجسيمفإنّ ؛عقيدته
وما جرى  هـ٧٠٥ذكره لحوادث سنة ) عند وعن اليافعي في (مرآة الجنان

ه بمصر أنّ ــعلى ابن تيمية : أي ــعى به عليه وكان الذي اد((: فيها البن تيمية
ثم  ،م بحرف وصوتكلّه يتنّالرحمن على العرش استوى حقيقة, وإ نإ: يقول

  .)٣())ماله ودمه من كان على عقيدة ابن تيمية حلّ: نودي بدمشق وغيرها
  : كالم ابن تيمية في التجسيم يقسم على أربعة أبعاد, وهي كما يليوعلى أية حال, 

  إسناد المكان والجهة إلى اهللا تعالى. ــــــــ١١١١
  الحوادث تقوم باهللا سبحانه. زعمه أن ــــــــ٢٢٢٢
  كالم اهللا تعالى بصوت وحرف. زعمه أن ــــــــ٣٣٣٣
  كالمه في مسألة الجسم. ــــــــ٤٤٤٤

تنازع : عنوان ضمنة), وقال ابن تيمية في (الرسائل التدمري: : : : البعد األولالبعد األولالبعد األولالبعد األول
زالناس في الجهة والتحي :))..ما  . وقد علم أن الخالق ���  موجودثم
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والمخلوق, والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى, ليس في مخلوقاته شيء 
  من ذاته, وال في ذاته شيء من مخلوقاته.

 ليس أنّها شيء موجود مخلوق؟ فاهللا: أتريد بالجهة: ى الجهةفيقال لمن نف
اهللا فوق  فال ريب أن ؟ما وراء العالم: تريد بالجهة داخالً في المخلوقات، أم
  العالم مباين للمخلوقات.

أن اهللا فوق : أتريد بذلك: اهللا في جهة: وكذلك يقال لمن قال
أن اهللا داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت : العالم؟ أو تريد به

اني، فهو باطل, وكذلك لفظ األول، فهو حق, وإن أردت الث
  .. إلى آخر كالمه.)١())التحيز...

والبارئ سبحانه وتعالى فوق ((: )اب (بيان تلبيس الجهميةوجاء في كت
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة, كما أن قد يقال ،م على الشيءالتقد :

م وتقد ،لجاهلم العالم على امثل تقد ،كما يكون بالمكان ،الرتبة مجرده بإنّ
بل هو قبله  ،ذلك مجردم اهللا على العالم ليس بفتقد ،اإلمام على المأموم

: كما يقال ،د الرتبةه يكون بمجرإنّ: قد يقال ،فكذلك العلو على العالم ،حقيقة
عليه  ، بل هو عالٍذلك مجردالعالم فوق الجاهل, وعلو اهللا على العالم ليس ب

وهو العلو ،اً حقيقياًعلو ٢())م المعروفالمعروف والتقد(.  
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فهل يشك عاقل أن ابن تيمية يريد ((: قال الكوثري في تعليقه على هذا النص
ــ تعالى اهللا عما يؤفكون ــ واستعمال العلو  بذلك الفوقية الحسية، والعلو الحسي 

  .)١())المجسمةعلو الشأن، في غاية الشهرة، رغم تقول : ومشتقّاته في اللّغة العربية بمعنى

: وذكر الحافظ أبو حيان في تفسيره (النهر الماد) عند تفسير قوله تعالى

]اتاومالس هيسكُر عسواتاومالس هيسكُر عسواتاومالس هيسكُر عسواتاومالس هيسكُر عساهللا ((: ، أنّه قرأ في رسالة بخطّ ابن تيمية قوله)٢(]و إن

  .)٣())0يجلس على العرش, وقد أخلى مكاناً يقعد فيه معه رسول اهللا

قال ((: )قين بشرح إحياء علوم الدينالسادة المتّقال الزبيدي في (إتحاف 

 وكتاب العرش من أقبح كتبه, ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال: السبكي

  .)٤())مهمات, بعد أن كان يعظّحتّى  يلعنه

وقد ذكر هذا الكتاب ــ أي كتاب العرش ــ صاحب (كشف الظنون) 

كتاب العرش وصفته... ((: الذي جمع أسماء الكتب ومصنّفيها, حيث قال

والبن تيمية، ذكر فيه أن اهللا تعالى يجلس على الكرسي، وقد أخلى مكاناً 
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، ذكره أبو حيان في النهر في قوله سبحانه 0يقعد معه فيه رسول اهللا

في كتاب العرش ألحمد بن تيمية : ، وقال]وسع كُرسيه السماواتوسع كُرسيه السماواتوسع كُرسيه السماواتوسع كُرسيه السماوات[: وتعالى

  .)١())ما صورته بخطّه

        : : : : قفة قصيرة لبيان تناقضات ابن تيميةقفة قصيرة لبيان تناقضات ابن تيميةقفة قصيرة لبيان تناقضات ابن تيميةقفة قصيرة لبيان تناقضات ابن تيميةوووو

وكيفما كان, فقد حكم ابن تيمية بكفر وضاللة من خالفه في رأيه 

المتقدقال إذ ،زم في الجهة والحي :  

  تحيز.ا قولهم الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي عن اهللا الوأم: فصل((
  : فالجواب من وجوه

ليس هو في شيء من كتب اهللا  أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه: أحدها

 المنزّلة من عنده, وال هو مأثور عن أحد من أنبياء اهللا ورسله، وال خاتم المرسلين،

  عن أحد من سلف اُألمة وأئمتها أصالً.. وال غيره, وال هو أيضاً محفوظ
ة  اهللا أكمل لهذه وإذا كان بهذه المثابة, وقد علم أناُألماهللا  دينها, وأن

: , وقالاآلية )٢(]الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم[: كما قال ،قيهما تتّاُألمة  ذهبين له
 وأن ،)٣(]بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُونبعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُونبعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُونبعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُون    اًاًاًاًوما كَان اللَّه ليضلَّ قَوموما كَان اللَّه ليضلَّ قَوموما كَان اللَّه ليضلَّ قَوموما كَان اللَّه ليضلَّ قَوم[

ن لُأل 0النبيبية  وكذلك سلف ،ة اإليمان الذي أمرهم اهللا بهماُألمتها.. وأئم
                                                 

�F&�0ن١�א�xb@�E�9 ��e����،�٢�W١٤٣٨�K�! v�e���>�(�Q39{ش�و$
�@�F�3א� �
�F٢F�I���)א�E٥�WE٣K� �
�F٣F����3�א�E٩�WE١١٥K� �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ......................................................  .١٢٤ �

 

ليس من دين اهللا, وال من الكالم هذا  أن: علم بمجموع هذين األمرين
  اإليمان, وال من سبيل المؤمنين, وال من طاعة اهللا ورسوله.

وإذا كان كذلك فمن التزم اعتقاده فقد جعله من اإليمان والدين, وذلك 
 ومبتدعة هذه ،ارىمبتدعة اليهود والنصمن بدل من  بدلكما  ،تبديل للدين

  دين المرسلين.اُألمة 
وليس في شيء من ذلك نفي الجهة : إلى أن يقول في بيانه للوجه الثاني

مع  صحناً نفي ذلك, فكيف يعن اهللا, وال وصفه بما يستلزم لزوماً بي تحيزوال
غ البالغ المبين, أن يكون هذا ومع كون الرسول قد بلّ ،كمال الدين وتمامه

  ؟ال يذكره اهللا وال رسوله قطّثم اإليمان من الدين و
الدين ليس له  أُصولفي  وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد

١())؟صريح تبديل الدين���  ن جاء بالدين.. هل هذاأصل عم(.  
فكما ترى أن زنكار على من ينفي الجهة والاإل ابن تيمية ينكر أشدتحي 

, فحيث نفى تحيزالقول بإثبات الجهة وال ــلى هذا ع ــعن اهللا تعالى, فيلزمه 
ه قال بثبوت إنّ: ات, وعلى هذا يمكن أن نقولثباإل���  نفي الجهة لم يبق

الخارجين على  قد عدأنّه ما باعتبار الزم كالمه, وال سي ،هنا تحيزالجهة وال
ن اهللا على لوا ديعنده قد بد تحيزرأيه خارجين على دين اهللا, فنفاة الجهة وال

  أن يثبتهما هو ليحافظ على دين اهللا من التبديل!!���  زعمه, فلم يبق
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وقد وسم ابن تيمية في الوجه الرابع الطالبين باعتقاد نفي الجهة والحيز 
عن اهللا تعالى باألئمة المضلّين, وأنّهم يأمرون الناس بأن يقولوا على اهللا ما ال 

  .)١(يعلمون
 ���بنى عليه هناك من حمل األلفاظ على  في مااقض نفسه ابن تيمية ن أن

ظواهرها حقيقة, ولم يثبت هللا صفة المعية بمرادها الحقيقي, بل تهافت في 
الَالَالَالَ[: عليه الحال في قوله تعالى بما تدلّ ــكما قال  ــرها ذلك وفس     إِن زَنتَح إِن زَنتَح إِن زَنتَح إِن زَنتَح

  الع والتأييد والنصر!!بمعية االطّ )٢(]اللَّه معنَااللَّه معنَااللَّه معنَااللَّه معنَا
ناقض فاضح, وتحكّم ظاهر في تفسير آيات الكتاب الكريم, وحكم وهذا ت

 0ولما قال النبي((: على نفسه بنفسه ــ وحسب أقواله ــ بأنّه مبتدع وضال، قال
, كان هذا أيضاً حقّاً على ظاهره, ودلّت ]الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَاالَ تَحزَن إِن اللَّه معنَاالَ تَحزَن إِن اللَّه معنَاالَ تَحزَن إِن اللَّه معنَا[: لصاحبه في الغار

  .)٣())معية االطّالع والتأييد والنصر: االحال على أن حكم هذه المعية هن
وال ندري لفينفي  ،م تسعف الحال ابن تيمية في صفة الفوقية هناكلَ م

، أو لوازم عن المولى سبحانه ما يقتضيه معناها الذي هو من لوازم األجسام
وهو حمل محال, ويحملها على ما يمكن حمله عقالً  أعراض األجسام؟!

  المعية هنا! شرعاً كما فعل مع صفةو
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: إذا سمع لفظ الفوق في قوله تعالى((: )جام العوامقال الغزالي في (إل

]هِمقفَو نم مهبر خَافُونيهِمقفَو نم مهبر خَافُونيهِمقفَو نم مهبر خَافُونيهِمقفَو نم مهبر خَافُون[: وفي قوله تعالى ،)١(]يهادبع قفَو رالْقَاه وهوهادبع قفَو رالْقَاه وهوهادبع قفَو رالْقَاه وهوهادبع قفَو رالْقَاه وه٢(]و(، 

 ،نسبة جسم إلى جسم: أحدهما: فليعلم أن الفوق اسم مشترك يطلق لمعنيين

األعلى من جانب رأس  أن: حدهما أعلى واآلخر أسفل, يعنيبأن يكون أ

الخليفة فوق السلطان, : فوقية الرتبة, وبهذا المعنى يقاللوقد يطلق  ..األسفل

  والسلطان فوق الوزير, وكما يقال العلم فوق العمل.

  ) يستدعي جسماً ينسب إلى جسم.ول(واأل

ن األول غير مراد, وأنّه (والثاني) ال يستدعيه.. فليعتقد المؤمن قطعاً أ

على اهللا تعالى محال؛ فإنّه من لوازم األجسام أو لوازم أعراض 

  .)٣())األجسام

  : الحوادث تقوم باهللا تعالى) أن: (وهو زعمه: : : : البعد الثانيالبعد الثانيالبعد الثانيالبعد الثاني
ـــ الذي يرد عليه ابن تيمية في (منهاج السنّة)  Sالحلّي ����� �قال   : ـ

ادث, الستحالة أمر المعدوم ونهيه وأن أمره ونهيه وإخباره ح((

  .)٤())وإخباره
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هذه مسألة كالم اهللا تعالى والناس فيها مضطربون...ــ إلى : فيقال((: فقال ابن تيمية
نعم, : )١( فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب, قالوا لكم [قلنا لكم]: ــ فإن قلتم لنا: أن قال

  .)٢())وهذا قولنا الذي دلّ عليه الشرع والعقل
  !فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به: فإذا قالوا لنا((: وقال أيضاً

 سنّة؟ ونصوص القرآن والئمةومن أنكر هذا قبلكم من السلف واأل: قلنا
ن ذلك مع صريح العقل, وهو قول الزم لجميع الطوائف, ومن أنكره تتضم

األعراض فقد يراد به  ،فلم يعرف لوازمه وملزومه, ولفظ الحوادث مجمل
ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كالمه  ...ه عن ذلكوالنقائص واهللا منزّ
  .)٣())سنّةعليه الكتاب وال دلّمما  وأفعاله ونحو ذلك

قيام الحوادث باهللا أحد المدافعين عنه، وهو في بين مذهب ابن تيمية وقد 
  ادث بذاته تعالى؟ز ابن تيمية قيام الحوهل يجوف((: محمد خليل هراس بقوله

إن ابن تيمية ال يرى من ذلك مانعاً, ال من جهة العقل، وال من جهة النقل, : الجواب
  بل يرى أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام اُألمور االختيارية به تعالى..
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ما ال يخلو من الحوادث فهو حادث, فهي  إن: ة القائلةمقدموأما تلك ال

 كلّل فإن ؛آحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود: بهاريد صحيحة إن أُ

واحد منها مبدأ ونهاية, فما لم يخل منها فهو إما أن يكون معها أو بعدها, 

  .وعلى التقديرين يكون حادثاً

الجنس يجوز أن يكون  فإن ، فهي باطلة؛جنس الحوادث: ريدوأما إن أُ

 كلّه ال يلزم من حدوث نّحيث إدثاً, فرد من أفراده حا كلّقديماً, إن كان 

١())حكم الجملة غير حكم األفراد فرد حدوث الجملة, ألن(.  
ها, لم يطمئن د لن هذا الشيخ المدافع عن عقائد ابن تيمية والمؤيأ��� 

: عقّب بالقولإذ رها, ها مبتنية على قاعدة يصعب تصونّإ: لعقيدته هذه, وقال

))هذه القاعدة (قدم الجنس وحدوث األفراد) كثيراً  ابن تيمية قد بنى على إن

من العقائد, وجعلها مفتاحاً لحلّ مشاكل كثيرة في علم الكالم, وهي قاعدة 

ا العقل كثيراً؛إليه ال يطمئن ة،الجملة ليست شيئاً أكثر من األفراد مجتمع فإن 

لزم من ذلك حدوث الجملة قطعاً ،فرد منها حادث كلّ فإذا فرض أن((.  

 قالثم :))ابن تيمية بعد أن أورد المذاهب المختلفة أخذ في تقرير  فإن

ه مذهب السلف, ولكن عليه من المآخذ ما سبق أن عي أنّمذهبه الذي يد
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ه على تلك القاعدة يام الحوادث بذاته تعالى, وابتنائأشرنا إليه من تجويز ق

دة يصعب الفلسفية التي تقول بقدم الجنس مع حدوث أفراده, وهي قاع

١())كما قلنا ،رهاتصو(.  
مة!وهذه العقيدة قد تابع فيها ابن تيمية الكرامية, وهم من المجس  

سوى  ،فقت فرق المسلميناتّ((: على النونية) قال الكوثري في (الرد
مةالكرامية وصنوف المجس، ه عن أن تقوم به اهللا سبحانه منزّ على أن

 في شيء من الحوادث, بل ذلك يحلّ به الحوادث, وأن حلّن يوأ ،الحوادث
  .)٢())علم من الدين بالضرورةمما 

ال وأما الحشوية, فهي طائفة رذيلة جه((: وقال تقي الدين السبكي
في دفع ه قام أ منهم, وسبب نسبتهم إليه أنّينتسبون إلى أحمد, وأحمد مبر

 ،اللجهكليمات ما فهمها هؤالء اعنه , ونقلت ·المعتزلة, وثبت في المحنة
من عصمه ���  تقدمر منهم يتبع الم, وصار المتأخّفاعتقدوا هذا االعتقاد السيء

إلى أن  ــ ...ين ليس لهم رأس وال من يناظراهللا, وما زالوا من حين نبغوا مستذلّ
الع, ولم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطّثم  ــ: يقول
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د لتقرير مذهبه, متجر ،وهو جسور ،هبهميجد شيخاً يهديه, وهو على مذ
اً بعيدة فبجسارته يلتزمها, فقال بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه أُمورويجد 

اهللا سبحانه ما زال فاعالً, وأن ما مضى التسلسل ليس بمحال في وتعالى, وأن، 
ش عقائد المسلمين, وأغرى بينهم, وشو ،العصا ما سيأتي, وشق كما هو في

السفر  إن: ى وقالتعد، حتّى يقتصر ضرره على العقائد في علم الكالمولم 
  .)١())معصية 0النبي لزيارة

قيام : معناه تيمية قيام الحوادث باهللا تعالى ة حال, فدعوى ابنوعلى أي
قيام الناقص بالكامل, : الحادث مخلوق, ومعناه ألن ؛المخلوق بذات اهللا تعالى

  كونه كامالً. ،هللا الكامل بالناقص, وهذا خلفصاف ااتّ: خرىوبعبارة أُ
دليل ابن تيمية يحمل بطالنه معه, وقد اقترب من تقرير بطالنه  مع أن

إذ الجملة ليست شيئاً أكثر من  ؛هراس بنفسه, وهو أحد أتباعه محمد خليل
لزم من ذلك حدوث  ،فرد منها حادث كلّر أن األفراد مجتمعة, فإذا تقر

  لها. أولعلى هذا يستحيل وجود حوادث ال الجملة قطعاً, ف
  : كالم اهللا تعالى بصوت وحرف) أن: (زعمه: : : : البعد الثالثالبعد الثالثالبعد الثالثالبعد الثالث

وأن اهللا تعالى متكلّم بصوت، كما جاءت ((: يقول ابن تيمية كما في (فتاويه الكبرى)
  .)٢())به األحاديث الصحاح, وليس ذلك كأصوات العباد, ال صوت القارئ وال غيره
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يا آدم, : يقول اهللا: 0قال رسول اهللا: بي سعيد الخدريعن أ((: قال
يتك اهللا يأمرك أن تخرج من ذر إن: بصوت يك وسعديك. فينادىلب: فيقول

  .)١())إلى النار بعثاً
 سمعت: ن عبد اهللا, عن عبد اهللا بن أنيسويذكر عن جابر ب((: قال

يقول 0النبي :عد كما يسمعه يحشر اهللا العباد فيناديهم بصوت يسمعه من ب
  .)٢())أنا الملك, أنا الديان: من قرب

        : : : : ابن تيمية يناقض نفسهابن تيمية يناقض نفسهابن تيمية يناقض نفسهابن تيمية يناقض نفسه
؛ه على نفسهونبدأ هنا بذكر تناقض ابن تيمية ورد لالتناقض هو  فإنأو 

  كما يقول هو نفسه. ،مراتب الفساد
 :وال يقول: وأما قولهم: (الوجه الرابع عشر)((: يقول ابن تيمية كما في فتاويه

بل هو معنى قائم بذاته ،اهللا حرف وصوت قائم به كالم أن.  
 ليس في كالمي هذا أيضاً, وال قلته: فقد قلت في الجواب المختصر البديهي

ه معنى إنّ: القرآن حرف وصوت قائم به بدعة, وقوله إن: , بل قول القائلقطّ
قائم به بدعة, لم يقل أحد من السلف ال هذا وال هذا, وأنا ليس في كالمي 

ن كالم اهللا غير القرآ إن: ء من البدع, بل في كالمي ما أجمع عليه السلفشي
  .)٣())مخلوق
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: القول بعد ذلكثم  ،كالم اهللا بصوت وحرفبأن عاء هل االد: ءلثم نتسا
في التنزيه ونفي التشبيه؟ لنترك ابن  ال كأصواتنا وال كحروفنا.. هل هذا كاف

  على نفسه.. حجةتيمية يجيب على هذا التساؤل ليكون 
المثبت ال يكفي في  ا في طرق اإلثبات, فمعلوم أيضاً أن.. وأم((: قال

نفي التشبيه, لجاز أن  مجردإذ لو كفى في إثباته  ؛نفي التشبيه مجردإثباته 
 يوصف سبحانه من األعضاء واألفعال بما ال يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع

 ص التي ال تجوز عليه مع نفي التشبيه, وكما لونفي التشبيه, وأن يوصف بالنقائ
يأكل ال كأكل العباد، ويشرب ال كشربهم, ويبكي ويحزن : قال المفتري

 يضحك ال كضحكهم، ويفرح ال كفرحهم،: ال كبكائهم وال حزنهم, كما يقال
له أعضاء كثيرة ال كأعضائهم, كما : م ال ككالمهم, ولجاز أن يقالكلّويت

يذكر المعدة واألمعاء ، حتّى جوههم, ويدان ال كأيديهمله وجه ال كو: قيل
ا يقول يتعالى اهللا عزّ وجلّ عنه سبحانه وتعالى عممما  والذكر وغير ذلك,

١())اً كبيراً..الظالمون علو(.  
الصوت والحرف, ثم القول : إذاً, التسليم باالشتراك في المعنى العام، وهو

هذا ال ينفي التشبيه، وإن ادعى صاحبه ال كاألصوات وال كالحروف.. : بأنّه
حادث ال : معنى من معاني الحدوث, فكأنّه يقول: ذلك.. ألن ما سلّم به هو

  كالحوادث, وهذا تناقض صريح.. باعتبار ما أقر به ابن تيمية نفسه.
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  هل هناك وجه لمخالفة صوته (تعالى اهللا عن ذلك) ألصواتنا؟: ثم نسأل ابن تيمية
وفي هذا دليل على أن صوت اهللا ال ((: تيمية بنقل قول البخاري هنا يجيب ابن

  .)١())يشبه أصوات الخلق, ألن صوت اهللا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب
صوته يسمع من قرب كما يسمع من بعد.. فال وجه إذاً للمخالفة.. غير أن  

قريب ل إليه البشر من تما توصّ وال ندري ماذا يكون موقف ابن تيمية في
بوسائل اإلعالم سمعت من بعد كما سمعت من قرب ، حتّى األصوات

السماع من بعد كالسماع من بأن على رأيه  هل كان يصر واالتّصال الحديثة؟
في المخالفة للحوادث والتنزيه؟! قرب كاف!  

        : : : : الرد على ابن تيمية في هذا الجانبالرد على ابن تيمية في هذا الجانبالرد على ابن تيمية في هذا الجانبالرد على ابن تيمية في هذا الجانب
ال يحلّ لمسلم أن ((: ما يلينقل الكوثري عن أبي بكر ابن العربي في (العارضة) 

 ا طريق العقل، فألنكالم اهللا صوت وحرف, من طريق العقل والشرع, فأم يعتقد أن
الصوت والحرف مخلوقان محصوران, وكالم اهللا يجلّ عن ذلك كلّه. وأما طريق 
الشرع، فألنّه لم يرد في كالم اهللا صوت وحرف من طريق صحيحة.. ولهذا لم نجد 

  ..)٢())اً لحديث ابن أنيس، وابن مسعودطريقاً صحيح
  .وأنت تعلم مبلغ استبحار ابن العربي في الحديث في نظرهم

متمس ك في وجزء (الصوت) للحافظ أبي الحسن المقدسي ال يدع أي
الروايات في هذا الصدد لهؤالء الزائغين, ومن رأى نصوص فتاوى العزّ بن 

                                                 

�F١�rfy�א�r�39و�א�E٦�W٤٥٨����% ��sوא��Rد�"k�وא�I�5@�F�3-�א�$د����lא��gא��xא(
K*6}�،���وא(
k3���وא�$א{ �

�Fא�?�ذ[�٢���A���E١٢�W٧٢�Eא����F٣٢٢٣F�F���،E٣٥K¢!��IA���>��E� �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ......................................................  .١٣٤ �

 

لسخاوي ومن قبلهم ومن بعدهم عبد السالم وابن الحاجب الحصيري والعلم ا
 من أهل التحقيق ــ كما هو مدون في (نجم المهتدي)، و(دفع الشبه) وغيرهما ــ

قائمان به تعالى.. كالم اهللا حرف وصوت يعلم مبلغ الخطورة في دعوى أن.  
نسبة ملك وخَلق. لكن هؤالء ���  وال تصح نسبة الصوت إلى اهللا تعالى

راهين ضدهم, ودثور اآلثار التي يريدون البناء عليها, السخفاء رغم تضافر الب
يعاندون الحق, ويظنّون أن كالم اهللا من قبيل كالم البشر الذي هو كيفية اهتزازية 
تحصل للهواء من ضغطه باللهاة واللسان, تعالى اهللا عن ذلك. ويدور أمرهم بين 

  .)١(]نْعامِ بلْ هم أَضَلُّنْعامِ بلْ هم أَضَلُّنْعامِ بلْ هم أَضَلُّنْعامِ بلْ هم أَضَلُّأُولَئك كَاَألأُولَئك كَاَألأُولَئك كَاَألأُولَئك كَاَأل[التشبيه بالصنم، أو التشبيه بابن آدم.. 
 ،كالم معبوده حرف وصوت قائمان به إن: بل من قال((: يقول الكوثري

  .)٢())فهو الذي نحت عجالً جسداً له خوار, يحمل أشياعه على تعبده
: إن كان يريد حديث جابر بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن أنيس((: ويقول

ت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب...) (ويحشر اهللا العباد فيناديهم بصو
ويذكَر عن جابر, داللة على : الحديث.. فهو حديث ضعيف علّقه البخاري بقوله

عبد اهللا بن محمد بن عقيل, وهو ضعيف باتّفاق, : أنّه ليس من شرطه, ومداره عن
افظ إنّه ممن ال يحتج به. وللح: وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد، وعنه قالوا

  أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في الحديث المذكور.
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يك لب: يقول !يا آدم: يقول(: وأما إن كان يريد حديث أبي سعيد الخدري
الحديث. فلفظ (ينادى) فيه على  .)اهللا يأمرك.. إن: فينادى بصوت ،وسعديك

صيغة الفاعل  ولو كان على ،اهللا يأمرك) بدليل (إن ،صيغة المفعول جزماً
  ي آمرك, كما ال يخفى.إنّ: لكان

صوت) انفرد به حفص بن غياث, وخالفه وكيع وجرير لفظ ( على أن
كان يخلط : فلم يذكروا الصوت, وسئل أحمد عن حفص هذا فقال ،وغيرهما

  الناظم في مثله؟ حجةكما ذكره ابن الجوزي. فأين  ،في حديثه
ج في  على أنوفي هامشه أعالم  )ألرواححادي ا(الناظم نفسه خر

يبعث اهللا يوم (: ) عن الدارقطني من حديث أبي موسى٩٧ ــ ٢(عين الموقّ
الحديث.  )...أن اهللا وعدهم: هم وآخرهمأولالقيامة منادياً بصوت يسمعه 

وهذا يعين أن اإلسناد مجازي على تقدير ثبوت الحديثين.. فظهر بذلك أن 
١())ك في ذلك بالسرابالناظم متمس(.  

(فينادى بصوت)، : اللفظ الذي في البخاري((: ويقول تقي الدين السبكي
وهذا محتمل ألن تكون الدال مفتوحة، والفعل لم يسم فاعله, وإن تكون 
مكسورة، فيكون المنادي هو اهللا تعالى. فنقله عن البخاري نداء اهللا ليس بصحيح، 

إذا ثبت أن الدال مكسورة، فلم والعدالة في النقل أن ينقل المحتمل محتمالً. و
  .)٢())إن الصوت منه؟ فقد يكون من بعض مالئكته، أو من يشاء اهللا..: يقول
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في كتابه  هـ،٤٠٣وقد ذكر القاضي الباقالني البصري المتوفى سنة 
 (اإلنصاف)، فيضاً من األدلّة على تنزيه اهللا عن الحرف والصوت.. ونقل من ذلك

 بال جوارح، وال أدوات، �(إن اهللا كلّم موسى: �نينقول اإلمام أمير المؤم
  .)١(ف الصفات)وال لهوات, سبحانه عن تكي ،وال شفة ،وال حروف

فإن الحروف تحتاج إلى مخارج, فحرف الشفة غير : وأيضاً((: وقال في (اإلنصاف)
حرف اللسان, وحرف الحلق غيرهما, فلو كان تعالى يحتاج في كالمه إلى الحروف 

  ج إلى المخارج, وهو منزّه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون.الحتا
فإن الحروف متناهية معدودة محدودة, وكالم اهللا تعالى قديم، : وأيضاً

ونحو ذلك من صفات  ،مفتتح لوجوده وال نهاية لدوامه, كعلمه وقدرته ال
كالمه ال يدخله ا ذاته, وقد أكّد تعالى ذلك بغاية التأكيد, وأنوالحصر  لعد

اد[: بقوله تعالى ،والحددم رحالْب كَان ادقُلْ لَودم رحالْب كَان ادقُلْ لَودم رحالْب كَان ادقُلْ لَودم رحالْب كَان لَ     اًاًاًاًقُلْ لَوقَب رحالْب دي لَنَفبر اتمكَللَ لقَب رحالْب دي لَنَفبر اتمكَللَ لقَب رحالْب دي لَنَفبر اتمكَللَ لقَب رحالْب دي لَنَفبر اتمكَلل
رضِ رضِ رضِ رضِ ا في اَألا في اَألا في اَألا في اَألولَو أَنَّمولَو أَنَّمولَو أَنَّمولَو أَنَّم[: وقال، )٢(]اًاًاًاًأَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مددأَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مددأَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مددأَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدد

 ،)٣(]يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهيمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهيمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهيمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهم والْبحر م والْبحر م والْبحر م والْبحر الَالَالَالَمن شَجرة أَقْمن شَجرة أَقْمن شَجرة أَقْمن شَجرة أَقْ
له نهاية له بداية,  إذ كلّ ما ؛ه ال نهاية لكالمهفأخبر تعالى في هاتين اآليتين أنّ

ر النهاية في وإنّما تتصور في  حق٤())ه البدايةحقّمن يتصو(.  
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فون من األحاديث, وأجاب بأجوبة وقد رد الباقالني على ما أورده المخال
قد روى فيه ((: ؛ قالابن أنيس ما رد به على استداللهم بحديث: ، منهاعديدة
إذا كان يوم القيامة جمع : ؛ ألنّه رويالصوت من غير اهللا بأمره على أن ما يدلّ

اهللا الخالئق في صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي، يأمر منادياً 
كما  ،ضيف النداء إليها كان بأمره أُالنداء من غيره, لكن لم أن صحففينادي، 

أمر الخليفة منادياً فنادى : ويقال .نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا.: يقال
 كلّ عاقل يعلم أن وال فرق بين الموضعين. فإن .بأمره في بغداد بكذا وكذا.

أمره جاز أن يضيفه إلى نفسه ا كان بالخليفة لم يباشر النداء بنفسه, لكن لم
  وإن لم يكن هو المنادي بنفسه. ،وأن يضاف إليه

واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَان واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَان واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَان واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَان [: ويصحح جميع ذلك القرآن؛ قال اهللا تعالى
ء إلى ، فأضاف الندا)١(]يوم يسمعون الصَّيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخُروجِيوم يسمعون الصَّيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخُروجِيوم يسمعون الصَّيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخُروجِيوم يسمعون الصَّيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخُروجِ    �قَرِيبٍ قَرِيبٍ قَرِيبٍ قَرِيبٍ 

ومن عجيب األمر ، المنادي، فصح أن الصوت صفة المنادي ال صفة اآلمر بالنداء
أن الجهال ال يجوزون أن يكون النداء صفة المخلوق إذا كان رفيع القدر في 

  !الدنيا، كالخليفة واألمير، وينفون عنه ذلك, ثم يجوزونه في حق رب العالمين
 هو أن كلّ ما أُضيف إلى اهللا تعالى ال يجبو: ــ جواب آخر: ــ إلى أن قال

الخبر قد  ألن زعم هذا فقد كفر وأشرك ال محالة؛ أن يكون صفة له, فمن
مرضت فلم تعدني, جعت فلم تطعمني,  !يا ابن آدم(: جاء بقول اهللا تعالى

 ..فأضاف هذه األشياء إليه في الخبر )،عطشت فلم تسقني, عريت فلم تكسني
  وع ويعطش ويمرض ويعرى فقد كفر وأشرك ال محالة.ه يجومن زعم أنّ
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على قراءة من قرأ بالنون  ،)١(]يوم ينْفَخُ في الصُّورِيوم ينْفَخُ في الصُّورِيوم ينْفَخُ في الصُّورِيوم ينْفَخُ في الصُّورِ[: وكذلك قال تعالى
فأضاف  ،)٢(]إِن الَّذين يؤذُون اللَّهإِن الَّذين يؤذُون اللَّهإِن الَّذين يؤذُون اللَّهإِن الَّذين يؤذُون اللَّه[: وقال تعالى ،والنافخ إسرافيل[المفتوحة] 

٣()) محالةاألذية من صفته فقد كفر ال األذية إليه. ومن زعم أن(.  
        : : : : كالمه في الجسم ونسبته هللا تعالىكالمه في الجسم ونسبته هللا تعالىكالمه في الجسم ونسبته هللا تعالىكالمه في الجسم ونسبته هللا تعالى: : : : البعد الرابعالبعد الرابعالبعد الرابعالبعد الرابع

كما ذكره  ــ للّغةفإن الجسم عند أهل ا((: قال ابن تيمية في تعريف الجسم
وإِذَا رأَيتَهم وإِذَا رأَيتَهم وإِذَا رأَيتَهم وإِذَا رأَيتَهم [: قال تعالى الجسد والبدن؛: ــ هواألصمعي وأبو زيد وغيرهما 

مهامسأَج كجِبتُعمهامسأَج كجِبتُعمهامسأَج كجِبتُعمهامسأَج كجِب[: وقال تعالى، )٤(]تُعووومِوالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب همِزَادالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب همِزَادالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب همِزَادالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هفهو  ،)٥(]زَاد
قد يراد به نفس ثم كلفظ الجسد,  ،على معنى الكثافة والغلظ للّغةفي ا يدلّ

ثم غلظ وكثافة... : لهذا الثوب جسم, أي: فيقال ،الغليظ, وقد يراد به غلظه
ون الهواء وغي صار الجسم في اصطالح أهل الكالم أعمره منمن ذلك, فيسم 

ـ: ... ــ إلى أن قالي هذا جسماًوإن كانت العرب ال تسم ،اللطيفة جسماً موراُأل  ـ
  .)٦())على أن الجسم يشار إليه ــما أعلم  في ــهم متّفقون كلّوالنظّار 

  : فإذا كان هذا معنى الجسم عنده, فقد قال ما نصّه
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م ينطق كتاب وأما لفظ الجسم والجوهر والتحيز والجهة ونحو ذلك, فل((
ال نفياً وال إثباتاً, وكذلك لم ينطق بذلك أحد من  ،بذلك في حق اهللا سنّةوال 

من أهل البيت وغير  ،المسلمين أئمةوسائر  ،والتابعين لهم بإحسان ،الصحابة
  .)١())ال نفياً وال إثباتاً ،اهللا حقأهل البيت, فلم ينطق أحد منهم بذلك في 

ية عن اهللا تعالى مخالفاً ... فيكون النافي للجسمولىفهذه هي المرحلة اُأل
  , وإلجماع الصحابة والتابعين, وإلجماع أهل البيت...سنّةلللكتاب، ول

ـ أن يقول بنفي الجسمية عن اهللا عزّ وجلّ.. ـ ال من الشيعة وال من السنّةـ    إذاً, ليس ألحدـ 
:ات ثبكاإل ــ النفيبأن بل يصرح  ـ كالم في وصف اهللا وال((: فيقول بدعة؛ ـ
اهللا ليس  نإ: تهائماُألمة وأ لم يقل أحد من سلف إثباتاً بدعةبالجسم نفياً و

الروايات الواردة  والحال أن: [نقول .)٢())اهللا جسم نإ: كما لم يقولوا ،بجسم
فراجع  اً؛في تنزيه اهللا سبحانه عن الجسمية كثيرة جد �أهل البيت أئمةعن 

 (كتاب التوحيد) البن بابويه,، وفي (نهج البالغة) خطب أمير المؤمنين
  .، وغيرها](الكافي) للكلينيو

وأما ذكر ((: المجسمة يقول منكراً على من يذم وفي المرحلة الثانية..
من السلف واأل التجسيم وذم مة, فهذا ال يعرف في كالم أحدةالمجسئم ,
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أو ليس بجسم, بل  ،جسم بأن اهللا: كما ال يعرف في كالمهم أيضاً القول
  .)١())مية نفي الجسمهذكروا في كالمهم الذي أنكروه على الج

 فإنّه يناقض كالمه السابق, في أن��� فهذا الكالم ميل إلى اإلثبات, و
  النفي واإلثبات كليهما بدعة.
يستلزم أن يكون الرب يشار إليه ترفع : وإن قال((: ثم يقول في موضع آخر

ــ  7في الدعاء, وتعرج المالئكة والروح إليه, وعرج بمحمد ــ  [برفع] األيدي
إليه, وتنزل المالئكة من عنده, وينزل منه القرآن, ونحو ذلك من اللوازم التي نطق 

  .)٢())ال نسلّم انتفاء هذا الالزم: بها الكتاب والسنّة وما كان في معناها. قيل له
ين أن في مواضع, وب مورى هذه اُألسط الكالم علوقد ب(( ــ: ــ إلى أن يقول

سبحانه وتعالى من علو اهللا  سنّةما ينفيه نفاة الصفات التي نطق بها الكتاب وال
 سنّة رسوله،وال اهللا كتاب  ما ذكروهه لم ينطق بعلى خلقه وغير ذلك, كما أنّ

اً عليه أيضيدلّ وال قال بقولهم أحد من المرسلين وال الصحابة والتابعين, فلم 
  .ة السمعية الصحيحة..دليل عقلي, بل األدلّة العقلية الصريحة موافقة لألدلّ

فيثبتون  ــن يععليهم أجموسالمه صلوات اهللا  ــوأما الرسل ــ : ــ ثم قال
 ،التفصيلوجه الصفات على هللا إثباتاً مفصّالً وينفون نفياً مجمالً, يثبتون 

يها التور وينفون عنه التمثيل, وقد علم أناة مملوءة بإثبات الصفات التي تسم
وأصحابه على اليهود  ــ 0ــ النفاة تجسيماً, ومع ذلك فلم ينكر رسول اهللا 
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 جسمون, بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عندمأنتم : شيئاً من ذلك, وال قالوا
  .., وذكر ما يصدقهعلى ذلك شيئاً من الصفات أقرهم الرسول ــ 0 النبي ــ

سبحانه وتعالى  ي حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الربكما ف
وما قَدروا اللَّه حق وما قَدروا اللَّه حق وما قَدروا اللَّه حق وما قَدروا اللَّه حق [: المذكور في تفسير قوله تعالى ،للسماوات واألرض

رِهقَدرِهقَدرِهقَدرِهاآلية. وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر في الصحاح عن ..)١(]...قَد 7النبي 
  يث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما.من غير وجه, من حد

ناس ولم توجب على ال ،فالرسل لم تخبر به حق،أن النفي بر لو قدو
 أن(من دين اإلسالم) ضطرار اعتقاده، (فمن اعتقده وأوجبه), فقد علم باال

  .)٢())0النبي دينه مخالف لدين
 ا قوله (أي: حيث قال ،إنه أفصح عن معتقده بوضوح أكثرثموأم :

تعالى جسماً  وأثبت للرب ،فف من المقلّدين متعسفإن تعس((: الباقالني)
اً من أبعاض متألّفاً من جوارح, نقلنا الكالم معه إلى إبطال الجسم مركّب

  وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب.
الكالم في وصف اهللا بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة, لم يقل أحد من : فيقال له

اهللا جسم, بل من  إن: , كما لم يقولوااهللا ليس بجسم إن: تهاوأئماُألمة  سلف
أطلق أحد اللفظين استفصل عمم بين الناطقين في لفظ الجس ا أراد بذلك, فإن

أن ينزّهه عن : فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه, مثل به نزاعاً كثيراً؛
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من جعل الرب جسماً من جنس  , وال ريب أنحقمماثلة المخلوقات, فهذا 
قات فهو من أعظم المبتدعة ضالالً, دع من يقول منهم أنّه لحم ودم المخلو

  ..ونحو ذلك من الضالالت المنقولة عنهم
وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضاً مما وصف اهللا ورسوله منه 

  .لجسم���  إن هذه الصفات ال تكون: وله, فهذا حق، وإن سمي ذلك تجسيماً, أو قيل
ت بالكتاب والسنّة وأجمع عليه سلف اُألمة هو حق, وإذا لزم من ذلك أن فما ثب

حق ١())يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم, فالزم الحق(.  
هذا مبني على فهمه للنصوص فهماً ظاهرياً, وأن األلفاظ  وال يخفى, أن

 ــعلى هذا  ــفالنصوص  كلّها محمولة على المعاني الحقيقية وال مجاز مطلقاً...
  غير دالّة على الجسمية, وإنّما جاءت الداللة من فهم ابن تيمية منها.

وابن تيمية يثبت التركيب في حق اهللا تعالى.. وهو في إثباته التركيب يحاول جاهداً 
  !أن يبين أن ما أثبته من التركيب ال يتنافى مع الوحدة. وسنرى العجب في دفاعه

ما نصف إلهاً اهللا لم يزل بصفاته كلّها, أليس إنّ إن: إذا قلنا ولكن((: يقول
أخبرونا عن هذه : فقلنا لهم ،واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا لهم مثالً في ذلك

سمها اوجمار, و ،وخوص ،وسعف ،وليف ،وكرب ،النخلة, أليس لها جذوع
٢())ثناؤه يت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك اهللا جلّاسم واحد سم(.  
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نقل عن أبي يعلى في كتاب (إبطال التأويالت ألخبار الصفات)، أنّه و
... وفي طريق : روى عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل بسنده إلى عكرمة، قوله

اهللا إذا أراد أن  إن((: آخر عن ابن فورك بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس
أبدى عن : ولهأما ق((: لثم ذكر أنّه قا ،))...يخوف عباده أبدى عن بعضه

  .)١())ه راجع إلى الذاتوأنّ ،بعضه, فهو على ظاهره
ومموال ريب ((: إبطال القول بتماثل األجسام.. فيقول: ابن تيمية به ا اهتم

قولهم بتماثل األجسام قول باطل.. أن((،  قالثم :)) وجمهور العقالء يخالفونهم
ا في غير هذا الموضع, وقد بسطنا الكالم على هذ((: .. إلى أن قال))في ذلك

وحجج من نفى ذلك.. وبينا فساد  ،وبينا فيه حجج من يقول بتماثل األجسام
  .)٢())قول من يقول بتماثلها

هتمام ابن تيمية بإبطال مماثلة األجسام بما يدعيه ما صلة ا: ولنا أن نتساءل
  ه سلفي؟ وهل في كالمه هذا منهج للسلف؟من أنّ

فال تضيره دعوى مماثلة  ،عن اهللا الجسمية إن كان ابن تيمية نافياً
وأما إن كان ابن تيمية  ر قلمه, وال توجب غضبه واستنكاره،األجسام, وال تثي

فما  جسم ال كاألجسام..: ه يقولأنّ���  ن يقول بإثبات الجسمية هللا تعالىمم
  أن يكافح جاهداً في إبطال مماثلة األجسام!أحوجه إلى 
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كان الرد على من وصف اهللا تعالى بالنقائص بهذه ولهذا لما ((: ويقول
حد منهم أ , فلم ينطقئمةالطريق طريقاً فاسداً, لم يسلكه أحد من السلف واأل

ها ونحو ذلك.. ألنّ تحيز،اهللا بالجسم ال نفياً وال إثباتاً, وال بالجوهر وال حقفي 
 ر اهللا في كتابه فياً وال تبطل باطالً.. ولهذا لم يذكحقّ حقعبارات مجملة ال ت

هو من هذا النوع, بل هذا هو من  ما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفّار ما
  .)١())..ئمةالذي أنكره السلف واأل ،الكالم المبتدع

على من وصف اهللا بالنقائص ال يكون بطريق نفي  فهو يرى أن الرد
عن أحد من  ذلك لم يرد ه طريق فاسد.. وكعادته يزعم أنالجسيمة.. ألنّ

ما يتعلّق بالتجسيم.. بل  السلف. وأعجب من ذلك إقراره عقيدة اليهود في
مة مبتدعاً.. وكالم من ينكر جعل من ينكر على اليهود وغيرهم من المجس

  من الكالم المبتدع الذي أنكره السلف. هو التجسيم على معتقديه
ي عقيدة التجسيم عند اليهود وغيرهم ال فابن تيمية يرى أنلمؤمن أن  حق

اً, بل حقّ حقك لم تبطل باطالً ولم تإنّ: ينفيها, فإن قام مؤمن بنفيها يقال له
  !سلكت طريقاً فاسدة وخالفت السلف.. بل أنت مبتدع

  هل القول بالتجسيم يكون اتّباعاً للسلف أم اتّباعاً لليهود؟!: ونحن نسأل ابن تيمية
: (اهللا الصمد)، والصمد: كقوله تعالى((: )ثم لنقرأ ما قاله في (الرسالة التدمرية
والكبد والطحال ونحو ذلك ((: .. ثم قال))الذي ال جوف له وال يأكل وال يشرب...
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هي أعضاء األكل والشرب, فالغني المنزّه عن ذلك منزّه عن آالت ذلك, بخالف 
  .))اليد فإنّها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل

تيمية اليد آلة العمل.. فجعلها جارحة من الجوارح.. فهو على هذا فقد جعل ابن 
وهو سبحانه منزّه عن ((: يثبت آلة كمال وينفي آلة نقص.. لذلك قال بعد ذلك

؛ وهو هنا ال يدري أن التعبير باآللة )١())الصاحبة والولد وعن آالت ذلك وأسبابه
  من ابتداع ابن تيمية..تجسيم ونقص ومحال.. والتعبير بلفظ اآللة إنّما هو 

وإذا كان هذا شأن هذا الرجل في الفهم.. فال عجب أن يترك من معاني 
وسعيد  ،وابن مسعود ،بيوهو المروي عن أُ ــ(المقصود في الحوائج) : الصمد

: الصمد((: ويؤثر المعنى الذي ينضح بالتجسيم من قوله ــوغيرهم  ،بن جبيرا
  .))الذي ال جوف له

  : على النونية م الكوثري في الردوهنا ننقل كال
ـ المحفوظ في (( قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس التقديس ـ

ـ وهذا  ٢٥ظاهرية دمشق في ضمن المجلد رقم  من الكواكب الدراري ـ
الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم, وقد بينت ذلك في ما علّقته 

ن الكتاب والسنّة فمن المعلوم أ((: ٣١على المصعد األحمد ص
واإلجماع لم ينطق بأن األجسام كلّها محدثة, وأن اهللا ليس بجسم، وال 
قال ذلك إمام من أئمة المسلمين، فليس في تركي لهذا القول خروج 

ليس : قلتم((: ، وقال في موضع آخر منه))عن القنطرة، وال عن الشريعة...
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وال يشار إليه بحس، وال هو بجسم وال جوهر، وال متحيز، وال في جهة، 
يتميز منه شيء من شيء, وعبرتم عن ذلك بأنّه تعالى ليس بمنقسم وال 

ال حد له وال غاية. تريدون بذلك أنّه يمتنع عليه أن يكون  أنّهمركّب، و
له حد وقدر, أو يكون له قدر ال يتناهى... فكيف ساغ هذا النفي بال 

  كتاب وال سنّة؟!...
  .)١())عتبر.. وهل يتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلمينوفي ذلك عبر للم
فإن خطر بباله أن اهللا جسم مركّب من أعضاء، فهو عابد ((: ويقول الغزالي

صنم، فإن كلّ جسم فهو مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت 
ماً فهو كافر بإجماع كفراً، ألنّه مخلوق، وكان مخلوقاً ألنّه جسم.. فمن عبد جس

  .)٢())األئمة, السلف منهم والخلف
وابن تيمية حين يهاجم نفاة الجسم ونفاة التركيب.. يصفهم بأشنع وأقبح 

الشرك أهل  أُصولمن أعظم : هاأقوالهم في فتاويه أنّ يالصفات.. ويسم
من الخوارج اُألمة  هم أفسدوا بها التوحيد.. وهم أضر علىواإللحاد, وأنّ

  .)٣(مارقين الذين يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان...ال
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  : ولكن لندع ذلك حتّى ال يطول البحث.. ولنقرأ كالمه في قضية التراكيب
: ا قولكوأم((: يقول في (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول)

 ،فتركّب قاًفرتكان م وأ ،ه سبحانه ركّبه مركّبفإن أردت به أنّ )ليس مركّباً..(
  .))عن ذلك نزّهه يمكن تفرقه وانفصاله, فاهللا تعالى موأنّ

ما ينفيه من التركيب بالنسبة هللا تعالى ليس ذات  فمن هذا النص نرى أن
التركيب.. بل ما ينفيه هو أن يركّبه مركّب, أو أن يكون مفرقاً فتركّب.... وما 

  : هجع لبقية نصّه ال يجوز عند ابن تيمية نفيه.. ولنرسوى ذلك فإنّ
وإن أردت أنّه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات, فهذا المعنى ((: يقول

  حق، وال يجوز رده ألجل تسميتك له مركّباً.. فهذا ونحوه مما يجاب به.
ر أنعلى تسمية المعاني وإذا قد الصحيحة التي ينفيها  المعارض أصر

ثبوت الصفات ومباينة  أن أن يدعي: صطالحية المحدثة, مثلبألفاظه اال
ى في ا المخلوقات يستحقتجسيماً وتركيباً ونحو ذلك للّغةأن يسم..  

إما أن يكون بالشرع، وإما أن يكون : هب أنّه سمي بهذا االسم.. فنفيك له: قيل له
فليس فيه ذكر هذه األسماء في حق اهللا، ال بنفي وال إثبات, ولم : بالعقل.. أما الشرع

  .)١())حد من سلف اُألمة وأئمتها في حق اهللا تعالى بذلك، ال نفياً وال إثباتاً...ينطق أ
: وإن أردت بهذه األلفاظ ــ أراد قول الباقالني((: ويقول في نفس األمر في فتاويه

ه ال يتميز أنّ : ــألنّه مقدس عن التجزّؤ، والتبعيض، والتعدد، والتركيب، والتأليف 
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فاق العقالء, وهو الزم باطل باتّباطل بالضرورة، وفهذا  ,منه شيء من شيء
  .)١())لمن نفاه لزوماً ال محيد عنه..

.. في نفس عدم تمييز شيء عن شيء وقد وضّح ابن تيمية مراده من
أنّه ال يشهد وال يرى منه شيء دون شيء، : وإنّما مرادهم بذلك((: الكتاب

وال يمكن أن , شيءدون  ءشي, وال يعلم منه شيءدون  شيءمنه  وال يدرك
ه ليس في نفسه حقيقة عندهم قائمة نّحيث إبيشار منه إلى شيء دون شيء، 

 شيء, أو يرى عباده منها شيءدون  شيءأن يشير منها إلى هو بنفسها يمكنه 
.. إلى أن ))سة ما شاءى لعباده يريهم من نفسه المقد, بحيث إذا تجلّشيءدون 

عندهم بكونه ال ينقسم, ويسمون ذلك نفي  فهذا ونحوه هو المراد((: قال
اً, والباري منزّه مركّبالتجسيم, إذ كلّ ما ثبت له ذلك كان جسماً منقسماً 

  .)٢())عندهم عن هذه المعاني..
ون هم يسمي.. الخ.. وأنّهم التبعيض والتجزّيفم ويستنكر نفهو هنا يتهكّ

ء بالتبعيض والتقسيم في بين في جرأة عجيبة ما هو مليثم ذلك نفي التجسيم. 
هي  ما: يدعنا نتساءلمما  أوردناه..مما  شنعحق اهللا تعالى.. وما لم نورده أ

  وجلّ؟ الجسمية التي ينفيها عن اهللا عزّ
        : : : : ثم.. ابن تيمية وحديث النزولثم.. ابن تيمية وحديث النزولثم.. ابن تيمية وحديث النزولثم.. ابن تيمية وحديث النزول
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ابن تيمية  ولكن هل معنى هذا أن((: هراسمحمد خليل يقول الشيخ 
تضي هبوط الباري جلّ شأنه من على العرش يقول بالنزول الحقيقي الذي يق

  نتقال؟ا؟ وهل هو يجوز عليه الحركة واالإلى السماء الدني
لم أجد البن تيمية نصّاً يفيد هذا, بل مذهبه الصريح الذي يذكره في 

ه ال يحصره اهللا فوق سماواته على عرشه, بائن من خلقه, وأنّ أن: عامة كتبه
  .)١())منها.. شيءه ال يحلّ في , كما أنّمن مخلوقاته شيءوال يحيط به 

الواقع أن ابن تيمية فيه جرأة عجيبة في ألفاظه وتقريره، بشكل : نقول
ما هي ألفاظ جريئة لم القارئ فيه القلب الخائف من جالل اهللا.. إنّ ال يلمس

ترد عن أحد سبقه.. ألفاظ قد ال يستطيع القارئ أن يأخذ عليه فيها مأخذاً لو 
ه يأتي بألفاظ متشابهة.. ولكن تناقضه العجيب أنّ خاصّةا نظرة عابرة.. نظر إليه

  نظرة باحثة.. هذا مع كون الباطل ال استقامة له أبداً. أوليفضحه مع 
ونقول للشيخ هراس الذي لم يجد البن تيمية نصّاً يفيد النزول الحقيقي.. 

  : ها هو النص الذي تبحث عنه: ل لهنقو
فهي  ،ليلة كلّأما أحاديث النزول إلى السماء الدنيا و((: يقول ابن تيمية

األحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث, وكذلك حديث دنوه 
  عشية عرفة رواه مسلم في صحيحه.
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ثم ففيه حديث اختلف فيه إسناده.  ،وأما النزول ليلة النصف من شعبان

 يخلو منه العرش, كما نقل مثل إنّه ينزل وال: يقولون سنّةجمهور أهل ال نإ

ونقلوه عن أحمد بن  ،وغيرهما ،وحماد بن زيد ،ذلك عن إسحاق بن راهويه

  .)١())حنبل في رسالته إلى مسدد
 الذي ال يزول عن مكانه وال يتحرك,: وأما دعواك أن تفسير القيوم((: وقال

أو عن بعض  ،0النبي ر صحيح مأثور عنبأث���  ال يقبل منك هذا التفسيرف
 ،ك إذا يشاءالقيوم يفعل ما يشاء, ويتحر الحي ألن ، أو التابعين؛الصحابة

ذلك  ألن ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ويهبط ويرتفع إذا شاء, 
والميت, ألن إمارة ما بين الحي كلّ متحروكلّ ميت غير  ،ك ال محالة حي

 وتفسير صاحبك مع تفسير نبي ال محالة, ومن يلتفت إلى تفسيرك متحرك
إذ فسر نزوله مشروطاً منصوصاً, ووقّت له وقتاً  ،الرحمة ورسول رب العزّة

  .)٢())وال عويصاً موضوحاً, لم يدع لك وال ألصحابك فيه لبساً

في هذا األصل كثير  سنّةوكالم أهل الحديث وال((: د ذلك فيقولويؤكّ

  .)٣())اًة على هذا األصل فكثيرة جددالّجداً, وأما اآليات واألحاديث ال
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وابن تيمية ال يكتفي بأن يثبت الحركة فقط, بل يعتبر نفيها من ابتداع 
: بما ابتدعته الجهمية من قولهم���  صحفهذا ال ي((: الجهمية.. يقول في فتاويه

على العرش وبذلك نفوا أن يكون استوى  به الحوادث، وال تحلّ ،كال يتحر
  .)١())...يوم القيامة, وغير ذلك كن مستوياً، وأن يجيءبعد أن لم ي

  : وللرد على ابن تيمية في ما زعمه، ننقل أوالً بعض أقوال العلماء في مسألة النزول
ه طعن في أنّ �ه تعالى حكى عن الخليلأنّ: رابعال((: يقول الفخر الرازي

وال معنى  ،)٢(]ننننفليفليفليفليالَ أُحب اآلالَ أُحب اآلالَ أُحب اآلالَ أُحب اآل[: إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله
الغيبة والحضور, فمن جوز الغيبة والحضور على اإلله تعالى, فقد ���  فوللُأل

حيث  ؛ب اهللا تعالى في تصديق الخليل في ذلكوكذّ ،طعن في دليل الخليل
  .)٤()))٣(]وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومهوتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومهوتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومهوتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومه[: قال

: 0إذا قرع سمعه النزول في قوله((: العوام)ويقول الغزالي في (إلجام 
 أن: فالواجب عليه أن يعلم ،ليلة إلى السماء الدنيا) كلّ(ينزل اهللا تعالى في 

 إلى ثالثة أجسام, جسم عالٍفيه سم مشترك, قد يطلق إطالقاً يفتقر النزول ا
 ،ل من السافل إلى العالي, وجسم متنقّكذلك هو مكان لساكنه, وجسم سافل

وعروجاً  صعوداً: سمي العالي إلى السافل. فإن كان من أسفل إلى علوومن 
  نزوالً وهبوطاً..: إلى أسفل سمي , وإن كان من علوورقياً
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إلى تقدير انتقال وحركة في فيه وقد يطلق على معنى آخر وال يفتقر 
وما رؤي  ،)١(]واجٍواجٍواجٍواجٍنْعامِ ثَمانِيةَ أَزْنْعامِ ثَمانِيةَ أَزْنْعامِ ثَمانِيةَ أَزْنْعامِ ثَمانِيةَ أَزْوأَنْزَلَ لَكُم من اَألوأَنْزَلَ لَكُم من اَألوأَنْزَلَ لَكُم من اَألوأَنْزَلَ لَكُم من اَأل[: كما قال تعالى ،جسم

نتقال, بلى مخلوقة في األرحام, وإلنزالها السماء باالالبعير والبقر نازالً من 
 ،دخلت مصر فلم يفهموا كالمي((: ·معنى ال محالة. كما قال الشافعي

  .انتقال جسده إلى أسفلبه فلم يرد  ،))نزلتثم  ،نزلتثم  ،فنزلت
ول, وهو عالى ليس بالمعنى األاهللا ت حقالنزول في  ق للمؤمن أنفتحقّ

 ،أجسام الشخص والجسد إلى أسفل.. فإن نتقال شخص وجسد من علوا
  لم يرد هذا فما الذي أراد؟ه والرب جلّ جالله ليس بجسم, فإن خطر له أنّ

فأنت عن فهم نزول اهللا  ،أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير: فيقال له
واشتغل بعبادتك أو حرفتك  ،))جيفليس هذا بعشّك فأدر(( ،تعالى أعجز

ريد به معنى من المعاني التي يجوز أن تراد بالنزول في ه أُواسكت, واعلم أنّ
لغة العرب, ويليق ذلك المعنى بجالل اهللا تعالى وعظمته, وإن كنت ال تعلم 

  .)٢())حقيقته وكيفيته
فكيف تأخذون بظاهر هذا ((: الزرقانيمحمد عبد العظيم ويقول الشيخ 

وإذا  ؟!الليل مختلف في البالد باختالف المشارق والمغارب لخبر, مع أنا
فق نزوالً حقيقياً في ثلث ليلهم األخير, فمتى يستوي ن ينزل ألهل كلّ أُكا

 ؟!ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون ؟!على عرشه حقيقة كما تقولون
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ساعة من  وال ،األرض ال تخلو من الليل في وقت من األوقات مع أن
  .)١())جهول مأفون���  ال يماري فيه ،الساعات, كما هو ثابت مسطور

حديث النزول قد فسره الحديث  إن: رى يقال لهؤالءأُخهذا.. ومن ناحية 
: قال 7رسول اهللا أن: الذي رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة

)لإذا مضى شطر من الليل األحتّى  اهللا يمهل إنهل من : ر منادياً فينادىأم و
  الحديث. )٢()داع فيستجاب له...

ى أولنزول الملك بأمر اهللا. وهذا التفسير : وعلى هذا يكون النزول معناه
... وغير )٣(ال نزول نقلة ،نزول رحمة: همن تفسير اإلمام مالك وغيره للنزول بأنّ

ر به الحديث هو ما ورد من الحديث.. ي ذلك.. ألنقول الحافظ خير ما يفس
  .)٤())وخير ما فسرته بالوارد((: العراقي في ألفيته في المصطلح

أما ما نسبه ابن تيمية إلى األئمة بإثبات الحركة هللا تعالى.. فحسبنا ما رواه 
احتجوا علَي يومئذ ((: البيهقي في (مناقب أحمد) بإسناده عن أحمد، أنّه قال

تجيء سورة البقرة يوم : فقالوا ؤمنين ــفي دار أمير الميوم نوظر  :ــ يعني
: تعالى اهللا قال ؛ما هو الثوابإنّ: فقلت لهم ؟وتجيء سورة تبارك ،القيامة
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]كباَء رجوكباَء رجوكباَء رجوكباَء رجقال البيهقي))وإنّما القرآن أمثال ومواعظ ،ما تأتي قدرتهإنّ: )١(]و . :
  .)٢())إسناد صحيح، ال غبار عليهوهذا ((

أراد بذلك أثر قدرته.. : ما تأتي قدرتهإنّ: قولهو((: ــ قال السيد الميالني

  .ــ ))وهذا من باب مجاز الحذف

وروى البيهقي فيه أيضاً، نقالً عن إمام الحنابلة أبي الفضل التميمي، 

األسماء مأخوذة من  إن: أنكر أحمد على من قال بالجسم.. وقال(( :ما نصّه

لى ذي طول وعرض وسمك سم عواللّغة, وأهل اللّغة وضعوا هذا االالشريعة 

ى وتركيب وصورة وتأليف, واهللا خارج عن ذلك كلّه, فلم يجز أن يسم

، )٣())جسماً لخروجه عن معنى الجسمية.. ولم يجيء في الشريعة ذلك, فبطل

  انتهى بحروفه.

        : : : : اعتقاده بحوادث ال أول لها وقوله بأزلية نوع العالماعتقاده بحوادث ال أول لها وقوله بأزلية نوع العالماعتقاده بحوادث ال أول لها وقوله بأزلية نوع العالماعتقاده بحوادث ال أول لها وقوله بأزلية نوع العالم: : : : وأخيراًوأخيراًوأخيراًوأخيراً

ض فيه ابن تيمية.. وحصر مقاالته فيها .. وهذه المسألة من أكثر ما أفا

  يطول.. ولذلك نكتفي بنقل بعض عباراته, وبعض الردود عليها..
هذا مضمون : قلت((: )موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول(يقول في 

حدوث كلّ من األعيان ال يستلزم حدوث  أن: ما نبه عليه في غير هذا الموضع
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بل يكون الحادث اليومي ((: إلى أن قال ))النوع الذي لم يزل وال يزال..
  .)١())مسبوقاً بحوادث ال أول لها, ولم قلتم إن ذلك غير جائز؟

يكون  وإن جاز أن ،فيمتنع كون شيء من العالم أزلياً((: وقال في منهاج السنّة

بل ما من  ،داألزل ليس هو عبارة عن شيء محد فإن ،لم يزل نوع الحوادث دائماً

٢())فال يلزم من دوام النوع قدم شيء بعينه ،وقبله وقت آخر���  روقت يقد(.  

وابن تيمية إذ يقرر أزلية نوع العالم.. يتعجب من نقل ابن حزم اإلجماع 

كفر من نازع أن اهللا لم يزل وحده وال شيء غيره ثم خلق األشياء كما على 

باب من ((: قوله.. وهو ما نقله ابن حزم في كتابه (مراتب اإلجماع) بشاء

 عزّ وجلّاهللا  فقوا أنتّا: اإلجماع في االعتقادات يكفّر من خالفه بإجماع

 شيءه تعالى لم يزل وحده وال غيره, وأنّ شيء كلّوحده ال شريك له, خالق 

النفس مخلوقة, والعرش  خلق األشياء كلّها كما شاء, وأنثم غيره معه, 

  ..)٣())...ه مخلوقكلّمخلوق, والعالم 

فصارت ((: (نقد مراتب اإلجماع)ول ابن تيمية في تعليقه المسمى يق

كلّاللتين ثبت النزاع في  ،متينحكايته لهذا اإلجماع مبنية على هاتين المقد 
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منهما, وأعجب من ذلك حكايته اإلجماع على كفر من نازع أنّه سبحانه 

  .)١()))كما شاء، ثم خلق األشياء غيره معه شيءوحده وال  (لم يزل
وإن قدر ((: وفي كتابه شرح حديث عمران بن الحصين يقول ابن تيمية

ة لم ينف أنها شرع وال عقل.. بل هي من كماله؛نوعها لم يزل معه.. فهذه المعي 
  .)٣())والخلق ال يزالون معه ،)٢(]يخْلُقيخْلُقيخْلُقيخْلُق    الَالَالَالَأَفَمن يخْلُق كَمن أَفَمن يخْلُق كَمن أَفَمن يخْلُق كَمن أَفَمن يخْلُق كَمن [: قال تعالى

الروايات  لفاسدة بقدم نوع العالم.. يردوابن تيمية في سبيل تقرير دعواه ا
الصحيحة في بدء الخلق.. التي رواها البخاري وغيره.. لكونها ال توافق 

: ورواية ،غيره) شيء(كان اهللا ولم يكن : معتقده.. فيرد الرواية التي لفظها
.. )٤(في صحيحهاُألولى البخاري  ، وقد روىمعه) شيء(كان اهللا ولم يكن 

 ،)٦(قبله) شيء(كان اهللا ولم يكن : وتحكّم بترجيح رواية، )٥(غيرهوروى الثانية 
ه ليس عند ابن تيمية على أنّ حها تدلّتحكّماً متهافتاً. فهذه الرواية التي رج

موجوداً قديماً بقدم ثم وال تمنع أن يكون  ،قد سبق اهللا بالوجود شيءيوجد 
  .)٧(أزلياً بأزلية اهللا ،اهللا
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 م اإلجماع على كفر هذه الشرذمة؟!ل ابن حزب من نقتعجثم وهل 

(كان اهللا ولم : قوله((: )فتح الباري(يقول الحافظ ابن حجر العسقالني في 
وفي  ،غيره) شيء(ولم يكن : في بدء الخلق بلفظ تقدم ،قبله) شيءيكن 

 شيءكان اهللا وال : , وهو بمعنىشيء) كلّكان اهللا قبل (: رواية أبي معاوية
على من أثبت حوادث ال أول لها من رواية الباب,  في الرد معه, وهي أصرح

مستشنع المسائل المنسوبة البن تيمية, ووقفت في كالم له على هذا من وهي 
ح الرواية التي في هذا الباب على غيرها, مع أنقضية الجمع  الحديث يرج

مع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق ال العكس, والج
  .)١())تّفاقمقدم على الترجيح باال

بدعة القول بحوادث ال ((: ويقول الحافظ أبو الفضل عبد اهللا الصديق الغماري
وهي منقولة عن ابن تيمية، كما في (فتح الباري)، وألجلها رجح رواية : أول لها
(كان اهللا ولم يكن شيء : (كان اهللا ولم يكن شيء قبله)، على رواية: حديث

ــ وألجلها أيضاً انتقد : (كان اهللا قبل كلّ شيء) ــ إلى أن قال: ، وعلى روايةغيره)
على ابن حزم حكاية اإلجماع على أن ما سوى اهللا مخلوق, كما تجد ذلك في 
تعليقاته على (مراتب اإلجماع). وهذه العقيدة أخذها عن عبد اهللا بن ميمون 

يشدد النكير على : جب لرجلاإلسرائيلي، صاحب كتاب (داللة الحائرين)، فأع
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المبتدعين في الفروع, ثم يبتدع بدعة في اُألصول, ويرد ألجلها األحاديث 
  .)١())الصحيحة, ويستنكر إجماعاً جلياً أيده العقل والنقل

الدين الحصني ويقول تقي :))وهو من  ــابن تيمية : يعني ــا انتقد عليه ومم
:الرسالة التدمرية : المسمى ــ أي فهفي مصنّما ذكره أقبح القبائح  ـ حوادث ـب ـ

الحادث مسبوق  فإن لتسمية من أقوى األدلّة على جهله؛وهذه ا ،ال أول لها
  .)٣()٢())له ليس كذلك أولوالذي ال  ،بالعدم

وإن نفاه بعض أتباعه  ،فهو ثابت عنه: : : : أما قوله بالجلوس في حق اهللا تعالىأما قوله بالجلوس في حق اهللا تعالىأما قوله بالجلوس في حق اهللا تعالىأما قوله بالجلوس في حق اهللا تعالى
نّة النبوية)؛(منهاج الفي كتابه استبشعوا ذلك, ذكر ذلك ا لمفقال ما نصّه س :
)) ثمنّةجمهور أهل ال إنكما نقل  ،إنّه ينزل وال يخلو منه العرش: يقولون س

ونقلوه عن أحمد  ،وغيرهما ،اد بن زيدوحم ،مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه
  .)٤())بن حنبل في رسالتها

في كتابه (المقاالت  ــمفتي الصومال  ــقال المحدث الهرري الحبشي 
 سنّة،وهذه فرية على أهل ال((: البن تيمية تقدمالكالم الم بعدما نقل, )السنية

كما  ،وال يستطيع أن يأتي بعبارة ألحد منهم, فهذا محض تقول على األئمة
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تقول في مسألة زيارة قبور األنبياء واألولياء للدعاء عندها رجاء اإلجابة, 
عليه السلف والخلف من قصد القبور رجاء اإلجابة من اهللا.ا أطبق وتعامى عم  

والقول الثالث، وهو ((: وقال ابن تيمية في كتابه (شرح حديث النزول) ما نصّه
أنّه ال يزال فوق العرش, وال يخلو : الصواب، وهو المأثور عن سلف اُألمة وأئمتها

  .)١())العرش فوقه العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا, وال يكون
وأما عبارته في (فتاويه) فإنّها صريحة في إثباته الجلوس هللا؛ فقال فيه 

اً محمد أن: وأولياؤه المقبولون ،فقد حدث العلماء المرضيون(( :ما نصّه
  .)٢())يجلسه ربه على العرش معه 0رسول اهللا

ر والمقرئ األندلسي النحوي المفسحيان  وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو
وقرأت في وقد ((: , عند تفسير آية الكرسي, قال)النهر الماد(في تفسيره 

كتاب (: سماه ،هكتاب ألحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه, وهو بخطّ
اهللا يجلس على الكرسي وقد أخلى مكاناً يقعد فيه رسول  إن: )العرش

ه أظهر أنّحيله أنّه من ت, وكان حقبن علي بن عبد ال محمد, تحيل عليه 0اهللا
  .))وقرأنا ذلك فيهالكتاب، منه  حتّى أخذ داعية له

ذف من النسخة المطبوعة القديمة, ولكن هذا كان قد ححيان  ل أبيونقْ

  تثبته!! النسخة الخطية
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ما قاله الزاهد الكوثري في تعليقه : وسبب حذفه من النسخة المطبوعة
ه ح طبعه بمطبعة السعادة أنّصحمقد أخبرني ((: قال )؛السيف الصقيل(على 

فحذفها عند الطبع لئال وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم، اً استفظعها جد
 ،ما كان منهاستدراكاً ل ،ل ذلك هناسجيستغلّها أعداء الدين, ورجاني أن أ

  .)١())ونصيحة للمسلمين
فلينظر العقالء إلى تخبط ابن تيمية؛ حيث يقول : قال الحافظ الهرري

إنّه جالس على الكرسي, وقد ثبت : إنّه جالس على العرش، ومرة: رةم
في الحديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فالة, فكيف 

  .)٢())ساغ لعقله؟!
ما قاله الفقهاء الحنفيون في الفتاوى الهندية في  ونختم هذه المقالة بنصّ

إثبات المكان هللا تعالى, فلو ر بيكفّ: قالوا عزّ وجلّ؛تكفير مثبت المكان هللا 
قصد به  فإن ،اهللا تعالى في السماء: ر, ولو قالمن اهللا يكفّ يخال ال محلّ: قال

ر, وإن لم ر, وإن أراد به المكان يكفّحكاية ما جاء فيه ظاهر األخبار ال يكفّ
وهو األ ،ة يكفر عند األكثرتكن له ني،اهللا : ر بقولهوعليه الفتوى, ويكفّ صح

كذا في  ..أو قام له بوصفه اهللا تعالى بالفوق والتحت ،جلس لإلنصاف تعالى
  .)٣())البحر الرائق
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ما ذكره ابن بطوطة وغيره يما ذكره ابن بطوطة وغيره يما ذكره ابن بطوطة وغيره يععععما ذكره ابن بطوطة وغيره يدددد    مؤيمؤيمؤيداًداًداًداًمؤي : : : :        
عن عقيدة ابن تيمية  ــوهناك كثير غيرها  ــوبعد ما ذكرناه من التفاصيل 

 ،ي بالال يعدو االهتمام بما ذكره ابن بطوطة في رحلته أمراً ذ ،في التجسيم
بحيث تدور عليه رحى عقيدة ابن تيمية في التجسيم وجوداً وعدماً, بل يمكن 

ذكره من نصوص واضحة  داً لما مرمؤي )١(ما ذكره ابن بطوطة في رحلته دع
  ..)٢(ه ما ذكره ابن بطوطة في رحلتهيشبوقد ذكر آخرون  في هذا الجانب,

) عن 7الرسول فقد ذكر الحصين الدمشقي في كتابه (دفع الشبه عن
ما أخبر به أبو الحسن : فمن ذلك((: صاحب (عيون التواريخ) ابن شاكر؛ قال

كنّا جلوساً في مجلس : الدمشقي ــ في صحن الجامع اُألموي ــ عن أبيه، قال
(واستوى اهللا على : ابن تيمية, فذكر ووعظ وتعرض آليات االستواء, ثم قال

  عرشه كاستوائي هذا)!
عليه وثبة واحدة, وأنزلوه من الكرسي, وبادروا إليه  فوثب الناس: قال

أوصلوه إلى بعض الحكّام. واجتمع في حتّى  كم والنعال وغير ذلك,ضرباً باللّ
  .ذلك المجلس العلماء, فشرع يناظرهم

  ما الدليل على ما صدر منك؟: فقالوا
  .)٣(]ن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىالرحمالرحمالرحمالرحم[: قوله تعالى: فقال

  منه, وعرفوا أنّه جاهل ال يجري على قواعد العلم، ثم نقلوه ليتحقّقوا أمره. فضحكوا
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فأجاب  ؟)١(]فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه[: ما تقول في قوله تعالى: فقالوا
ه ال يدري ما يقول, وكان قد ه من الجهلة على التحقيق, وأنّقوا أنّحقّبأجوبة ت

  .)٢())ام عليهغره بنفسه ثناء العو
ونحن في الواقع في غنى عن أمثال هذه الحكايات بعد ثبوت 
النصوص المتقدمة في كتبه ومؤلّفاته، وهي تثبت عقيدته في التجسيم 

  بشكل ال مرية فيه!
العالمين و الحمد هللا رب.  
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
وكذلك الحديث الذي رواه أهل ((: )تيمية في (مجموعة الفتاوىقال ابن 

 عباس،يروى من طريق ابن  ..ي في صورة كذا وكذارأيت رب: ه قالأنّ ،العلم
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هذا الحديث رؤيا  فعلم أن(( ــ: ــ إلى أن قال ))وغيرها ،الطفيل مومن طريق أُ
 مع أن )،ه كان رؤيا منامأنّ(: منام بالمدينة، كما جاء مفسراً في كثير من طرقه

  .)١())رؤيا األنبياء وحي، لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج
اهللا يرى في  المسلمين على أن أئمة((فالصحابة والتابعون و: أيضاًوقال 
لكن يرى في المنام  ،وأن أحداً ال يراه في الدنيا بعينه ،بصار عياناًاآلخرة باأل

ومن الناس  ،ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها
  .)٢())ه رأى ذلك بعينهأنّ يظنحتّى  من تقوى مشاهدة قلبه

على  ئمةجماهير األ مع أن النبي خاصّة، في���  ولم يتنازعوا((: وقال أيضاً
 النبي ت اآلثار الصحيحة الثابتة عندلّ، وعلى هذا ه لم يره بعينه في الدنياأنّ

 ،وال عن اإلمام أحمد عباس،ولم يثبت عن ابن  ،المسلمين أئمةوالصحابة و
طالق ا إمه بعينه، بل الثابت عنهم إاً رأى ربمحمد أن: هم قالواأنّ ،اموأمثاله
  ...ا تقييدها بالفؤادم، وإالرؤية

فيه رؤية ، مما وغيرهما عباس،وحديث ابن  ،الطفيل موكذلك حديث أُ
ما كان بالمدينةنّه، إرب، ٣())في األحاديث راًكما جاء مفس(.  

ومن هذا الكالم البن تيمية نعرف أنّه كان يقبل حديث ابن عباس، وحديث 
طط ورجاله صورة شاب أمرد، وشعره موفر وق: أُم الطفيل، وغيرهما، والذي فيه

  في خضرة... الخ، ولكنّه كان يفسر الرؤية أنّها كانت في المنام.
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»��
������א���אق��

�و����+,#��«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم يا أنصار آل محمد..السالم عليكم يا أنصار آل محمد..السالم عليكم يا أنصار آل محمد..السالم عليكم يا أنصار آل محمد..

    ،،،،صورته الحقيقية)صورته الحقيقية)صورته الحقيقية)صورته الحقيقية)    فيفيفيفيتيمية تيمية تيمية تيمية نقلت عبارة البن تيمية من كتاب (ابن نقلت عبارة البن تيمية من كتاب (ابن نقلت عبارة البن تيمية من كتاب (ابن نقلت عبارة البن تيمية من كتاب (ابن 
إن اهللا في جهة إن اهللا في جهة إن اهللا في جهة إن اهللا في جهة ((((((((: : : : يقول ابن تيميةيقول ابن تيميةيقول ابن تيميةيقول ابن تيمية: : : : وهذه العبارة هيوهذه العبارة هيوهذه العبارة هيوهذه العبارة هي    ،،،،لصائب عبد الحميدلصائب عبد الحميدلصائب عبد الحميدلصائب عبد الحميد

واحدة هي جهة الفوق... وأنّه يجلس على العرش، وأن العرش محيط به، فما واحدة هي جهة الفوق... وأنّه يجلس على العرش، وأن العرش محيط به، فما واحدة هي جهة الفوق... وأنّه يجلس على العرش، وأن العرش محيط به، فما واحدة هي جهة الفوق... وأنّه يجلس على العرش، وأن العرش محيط به، فما 
        ....))))))))يفضل منه أربعة أصابعيفضل منه أربعة أصابعيفضل منه أربعة أصابعيفضل منه أربعة أصابع

من كتاب (الحموية الكبرى من كتاب (الحموية الكبرى من كتاب (الحموية الكبرى من كتاب (الحموية الكبرى     ،،،،وقد نقله الكاتب من كتب ابن تيمية نفسهوقد نقله الكاتب من كتب ابن تيمية نفسهوقد نقله الكاتب من كتب ابن تيمية نفسهوقد نقله الكاتب من كتب ابن تيمية نفسه
)، ولم يذكر الطبعة، )، ولم يذكر الطبعة، )، ولم يذكر الطبعة، )، ولم يذكر الطبعة، ٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١ــ ــ ــ ــ     ٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠وصوصوصوص    ٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠صصصص    ١١١١ومن (منهاج السنّة جومن (منهاج السنّة جومن (منهاج السنّة جومن (منهاج السنّة ج)، )، )، )، ١٥١٥١٥١٥صصصص

وعند مراجعتي للكتب بواسطة االنترنيت، لم أجد هذه العبارة، فاصطدمت وعند مراجعتي للكتب بواسطة االنترنيت، لم أجد هذه العبارة، فاصطدمت وعند مراجعتي للكتب بواسطة االنترنيت، لم أجد هذه العبارة، فاصطدمت وعند مراجعتي للكتب بواسطة االنترنيت، لم أجد هذه العبارة، فاصطدمت 
        هذه الكتب بطبعاتها المختلفة.هذه الكتب بطبعاتها المختلفة.هذه الكتب بطبعاتها المختلفة.هذه الكتب بطبعاتها المختلفة.على على على على حصول حصول حصول حصول الالالالحقيقةً، وال يتسنّى لي حقيقةً، وال يتسنّى لي حقيقةً، وال يتسنّى لي حقيقةً، وال يتسنّى لي 

فأرجو من حضراتكم التأكّد من وجود هذه العبارة وإرسال رقم الطبعة فأرجو من حضراتكم التأكّد من وجود هذه العبارة وإرسال رقم الطبعة فأرجو من حضراتكم التأكّد من وجود هذه العبارة وإرسال رقم الطبعة فأرجو من حضراتكم التأكّد من وجود هذه العبارة وإرسال رقم الطبعة 
        ة والجزء والصفحة، حتّى أوثّق بحثي الذي توقّف ألجل هذا.ة والجزء والصفحة، حتّى أوثّق بحثي الذي توقّف ألجل هذا.ة والجزء والصفحة، حتّى أوثّق بحثي الذي توقّف ألجل هذا.ة والجزء والصفحة، حتّى أوثّق بحثي الذي توقّف ألجل هذا.والمطبعوالمطبعوالمطبعوالمطبع

        ولكم خالص دعائي.ولكم خالص دعائي.ولكم خالص دعائي.ولكم خالص دعائي.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
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نقل حسن السقّاف في هامشه على كتاب (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه)، 
سالة إن ابن تيمية قال في ر((): ١/٢٥٤عن الحافظ أبي حيان في كتابه (النهر الماد 

وأن اهللا يجلس ((له، كما قرأها الحافظ أبو حيان، وهي بخط ابن تيمية معاصره: 
، عياذاً باهللا تعالى، ))7على العرش، وقد أخلى مكاناً يقعد فيه معه رسول اهللا

وهذا الكالم محذوف من الطبعة التي بهامش (بحر المحيط)؛ ألن مصححه بدار 
ن اإلمام المحدث الكوثري، واإلمام السعادة حذفها الستشناعها، وطلب م

المحدث سيدي عبد اهللا بن الصديق الغماري أن يسجال ذلك عليه عندما راجعاه، 
وقد نبها على ذلك في بعض كتبهما، وكالم ابن تيمية هذا ثابت في كتاب 

  .)١()))٤/٣٩تلميذه ابن القيم (بدائع الفوائد 
ف في بعض كتب ابن التصر ه يمكنأنّ: والذي نريد قوله من نقل هذا

  بعات الجديدة!فيحذف منها في الط ،تيمية
ا يفضل منه مف((: ا ما ذكره صائب عبد الحميد من قول ابن تيميةوأم

وليس ابن تيمية هو ، دةشارة لما مذكور في كتب متعد، فهو إ))أربعة أصابع
  الوحيد الذي ذكر ذلك!

 ،رواية عبد اهللا بن خليفةنده بسففي (جامع البيان) البن جرير الطبري نقل 
 م الربفعظّ جنّة،أدع اهللا أن يدخلني ال: فقالت 7النبي مرأةأتت ا((: قال
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 ،يقعد عليهه لنّ، وإه وسع السماوات واألرضكرسي نإ: قالثم  ،تعالى ذكره
له أطيطاً  نإو: قال بأصابعه فجمعهاثم  ،فما يفضل منه مقدار أربع أصابع

  .)١())ديد إذا ركب من ثقلهكأطيط الرحل الج

وقال سنّة)، وقد ذكر ابن تيمية حديث عبد اهللا بن خليفة في (منهاج ال

ه ما يفضل من العرش أربع أنّ: ولكن روي في حديث عبد اهللا بن خليفة((: عنه

 والحديث قد طعن فيه غير واحد من ،باإلثبات ، ويروىبالنفي ، يروىأصابع

ومن الناس من ذكر له شواهد  ،ن الجوزيواب ،كاإلسماعيلي: ثينالمحد

٢())اه، ولفظ النفي ال يرد عليه شيءوقو(.  

ا ما كان يشير إليه هذلعلّ و ،فهو قبل من الحديث ما ورد بصيغة النفي

  صائب عبد الحميد؛ فراجع!

والظاهر من مراجعة الكتب المذكورة التي أوردها، أن عبارة صائب هي 

وأنّه ليس بصدد نقل نص كالمه، كما قد يبدو  تلفيق العتقادات ابن تيمية،

للوهلة األولى؛ فإن الكاتب يريد أن يعدد مقاالت ابن تيمية، فأشار إلى ذلك في 

أنّه قال بهذه األقوال، ال أن هذا نصّ : ، أي))وعلى هذا قال((: بداية كالمه بقوله

  ذلك؛ فالحظ!كالمه.. ولعلّ ما ذكره في الهامش من تعدد المصادر يشير إلى 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
(دفاع عن ابن تيمية في اتّهامه بالطعن في خالفة علي)(دفاع عن ابن تيمية في اتّهامه بالطعن في خالفة علي)(دفاع عن ابن تيمية في اتّهامه بالطعن في خالفة علي)(دفاع عن ابن تيمية في اتّهامه بالطعن في خالفة علي) : : : :        

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
وعلى آله وأصحابه ومن وعلى آله وأصحابه ومن وعلى آله وأصحابه ومن وعلى آله وأصحابه ومن     ،،،،وصلّى اهللا وسلّم على رسول اهللاوصلّى اهللا وسلّم على رسول اهللاوصلّى اهللا وسلّم على رسول اهللاوصلّى اهللا وسلّم على رسول اهللاهللا، هللا، هللا، هللا، الحمد الحمد الحمد الحمد 
        ....اهتدى بهداهاهتدى بهداهاهتدى بهداهاهتدى بهداه

فات وكتابات، فات وكتابات، فات وكتابات، فات وكتابات، أقواالً، ونقرأ مؤلّأقواالً، ونقرأ مؤلّأقواالً، ونقرأ مؤلّأقواالً، ونقرأ مؤلّ    خرىخرىخرىخرىفإنّنا نسمع بين الفينة واُألفإنّنا نسمع بين الفينة واُألفإنّنا نسمع بين الفينة واُألفإنّنا نسمع بين الفينة واُأل: : : : عدعدعدعدأما بأما بأما بأما ب
أقواالً ظاهرها الطعن في خالفة أقواالً ظاهرها الطعن في خالفة أقواالً ظاهرها الطعن في خالفة أقواالً ظاهرها الطعن في خالفة     ،،،،تنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا)تنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا)تنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا)تنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا)

صول تلك األقوال في كالمه(رحمه اهللا) صول تلك األقوال في كالمه(رحمه اهللا) صول تلك األقوال في كالمه(رحمه اهللا) صول تلك األقوال في كالمه(رحمه اهللا) , فلما بحثت أُ, فلما بحثت أُ, فلما بحثت أُ, فلما بحثت أُ····علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب
        : : : : وجدتها على أصنافوجدتها على أصنافوجدتها على أصنافوجدتها على أصناف

        م وافترى عليه افتراًء واضحاً.م وافترى عليه افتراًء واضحاً.م وافترى عليه افتراًء واضحاً.م وافترى عليه افتراًء واضحاً.ــ صنف من كذب على شيخ اإلسالــ صنف من كذب على شيخ اإلسالــ صنف من كذب على شيخ اإلسالــ صنف من كذب على شيخ اإلسال١١١١
        ــ ومنهم من نقل عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) نقالً محرفاً مبتوراً.ــ ومنهم من نقل عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) نقالً محرفاً مبتوراً.ــ ومنهم من نقل عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) نقالً محرفاً مبتوراً.ــ ومنهم من نقل عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) نقالً محرفاً مبتوراً.٢٢٢٢
ــ ومنهم من نقل أقواالً البن تيمية(رحمه اهللا), وكان ابن تيمية قد ــ ومنهم من نقل أقواالً البن تيمية(رحمه اهللا), وكان ابن تيمية قد ــ ومنهم من نقل أقواالً البن تيمية(رحمه اهللا), وكان ابن تيمية قد ــ ومنهم من نقل أقواالً البن تيمية(رحمه اهللا), وكان ابن تيمية قد ٣٣٣٣

        ذكرها نقالً عن غيره من باب رد الشبهة بالشبهة، ومن باب إلزام الخصوم.ذكرها نقالً عن غيره من باب رد الشبهة بالشبهة، ومن باب إلزام الخصوم.ذكرها نقالً عن غيره من باب رد الشبهة بالشبهة، ومن باب إلزام الخصوم.ذكرها نقالً عن غيره من باب رد الشبهة بالشبهة، ومن باب إلزام الخصوم.
سالم(رحمه اهللا) في سياق الرد على الروافض، سالم(رحمه اهللا) في سياق الرد على الروافض، سالم(رحمه اهللا) في سياق الرد على الروافض، سالم(رحمه اهللا) في سياق الرد على الروافض، ــ ومنها ما ذكره شيخ اإلــ ومنها ما ذكره شيخ اإلــ ومنها ما ذكره شيخ اإلــ ومنها ما ذكره شيخ اإل٤٤٤٤

        ال في سياق التقرير واالعتقاد.ال في سياق التقرير واالعتقاد.ال في سياق التقرير واالعتقاد.ال في سياق التقرير واالعتقاد.
ــ ومنها ما كان ملتبساً غامضاً، أخذه هؤالء وفسروه كما يحبون, وقدموا ــ ومنها ما كان ملتبساً غامضاً، أخذه هؤالء وفسروه كما يحبون, وقدموا ــ ومنها ما كان ملتبساً غامضاً، أخذه هؤالء وفسروه كما يحبون, وقدموا ــ ومنها ما كان ملتبساً غامضاً، أخذه هؤالء وفسروه كما يحبون, وقدموا ٥٥٥٥

.على حسن الظن سوء الظن.على حسن الظن سوء الظن.على حسن الظن سوء الظن.على حسن الظن سوء الظن        
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ريد مناقشة تلك األقوال التي نقلها بعضهم بتحريف أو بتر, أو ريد مناقشة تلك األقوال التي نقلها بعضهم بتحريف أو بتر, أو ريد مناقشة تلك األقوال التي نقلها بعضهم بتحريف أو بتر, أو ريد مناقشة تلك األقوال التي نقلها بعضهم بتحريف أو بتر, أو وأنا هنا ال أُوأنا هنا ال أُوأنا هنا ال أُوأنا هنا ال أُ
برز األقوال التي برز األقوال التي برز األقوال التي برز األقوال التي اقها العام؛ وإنّما هدفي من هذا كلّه, هو أن أُاقها العام؛ وإنّما هدفي من هذا كلّه, هو أن أُاقها العام؛ وإنّما هدفي من هذا كلّه, هو أن أُاقها العام؛ وإنّما هدفي من هذا كلّه, هو أن أُبتجريدها من سيبتجريدها من سيبتجريدها من سيبتجريدها من سي

رها ابن تيمية(رحمه اهللا) في خالفة عليقررها ابن تيمية(رحمه اهللا) في خالفة عليقررها ابن تيمية(رحمه اهللا) في خالفة عليقررها ابن تيمية(رحمه اهللا) في خالفة عليها في سياق التبنّ····قرها في سياق التبنّ, وذَكَرها في سياق التبنّ, وذَكَرها في سياق التبنّ, وذَكَري ي ي ي , وذَكَر
        والتقرير واالعتقاد, والتي أغفلها الناقلون عنه ألسباب اهللا أعلم بها.والتقرير واالعتقاد, والتي أغفلها الناقلون عنه ألسباب اهللا أعلم بها.والتقرير واالعتقاد, والتي أغفلها الناقلون عنه ألسباب اهللا أعلم بها.والتقرير واالعتقاد, والتي أغفلها الناقلون عنه ألسباب اهللا أعلم بها.
لتي ظاهرها لتي ظاهرها لتي ظاهرها لتي ظاهرها ولعلّ الذين ينقلون عن ابن تيمية(رحمه اهللا) تلك األقوال اولعلّ الذين ينقلون عن ابن تيمية(رحمه اهللا) تلك األقوال اولعلّ الذين ينقلون عن ابن تيمية(رحمه اهللا) تلك األقوال اولعلّ الذين ينقلون عن ابن تيمية(رحمه اهللا) تلك األقوال ا

الطعن في خالفة عليالطعن في خالفة عليالطعن في خالفة عليإنّما يريدون االنتصار ألهوائهم المنحرفة, فيذهبون , إنّما يريدون االنتصار ألهوائهم المنحرفة, فيذهبون , إنّما يريدون االنتصار ألهوائهم المنحرفة, فيذهبون , إنّما يريدون االنتصار ألهوائهم المنحرفة, فيذهبون ····الطعن في خالفة علي ,
إلى أقوال الشيخ(رحمه اهللا) ويخرجونها من سياقها أو يسيئون تفسيرها, أو إلى أقوال الشيخ(رحمه اهللا) ويخرجونها من سياقها أو يسيئون تفسيرها, أو إلى أقوال الشيخ(رحمه اهللا) ويخرجونها من سياقها أو يسيئون تفسيرها, أو إلى أقوال الشيخ(رحمه اهللا) ويخرجونها من سياقها أو يسيئون تفسيرها, أو 
يبترونها ثم يستشهدون بها لخدمة آرائهم, حالهم كحال الذين يستخدمون يبترونها ثم يستشهدون بها لخدمة آرائهم, حالهم كحال الذين يستخدمون يبترونها ثم يستشهدون بها لخدمة آرائهم, حالهم كحال الذين يستخدمون يبترونها ثم يستشهدون بها لخدمة آرائهم, حالهم كحال الذين يستخدمون 

األحاديث الموضوعة وينسبونها للنبياألحاديث الموضوعة وينسبونها للنبياألحاديث الموضوعة وينسبونها للنبي0000األحاديث الموضوعة وينسبونها للنبي....        
        : : : : ان الهدف من هذه المقالة هوان الهدف من هذه المقالة هوان الهدف من هذه المقالة هوان الهدف من هذه المقالة هووكوكوكوك

١١١١ــ إظهار األقوال الصحيحة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ودفاعه عن خالفة عليــ إظهار األقوال الصحيحة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ودفاعه عن خالفة عليــ إظهار األقوال الصحيحة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ودفاعه عن خالفة عليــ إظهار األقوال الصحيحة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ودفاعه عن خالفة علي····....        
ــ الدفاع عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) ضد من يتّهمونه بالنصب, مع غمطهم ــ الدفاع عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) ضد من يتّهمونه بالنصب, مع غمطهم ــ الدفاع عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) ضد من يتّهمونه بالنصب, مع غمطهم ــ الدفاع عن شيخ اإلسالم(رحمه اهللا) ضد من يتّهمونه بالنصب, مع غمطهم ٢٢٢٢

لمثل هذه األقوال, أو عدم معرفتهم بها, وال أظن منصفاً يعرف هذه األقوال ثم يتّهم لمثل هذه األقوال, أو عدم معرفتهم بها, وال أظن منصفاً يعرف هذه األقوال ثم يتّهم لمثل هذه األقوال, أو عدم معرفتهم بها, وال أظن منصفاً يعرف هذه األقوال ثم يتّهم لمثل هذه األقوال, أو عدم معرفتهم بها, وال أظن منصفاً يعرف هذه األقوال ثم يتّهم 
        ....····اإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا) بأنّه من أعداء علي بن أبي طالباإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا) بأنّه من أعداء علي بن أبي طالباإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا) بأنّه من أعداء علي بن أبي طالباإلسالم ابن تيمية(رحمه اهللا) بأنّه من أعداء علي بن أبي طالب    شيخشيخشيخشيخ

ــ الرد على من يحرف أقوال شيخ اإلسالم(رحمه اهللا)، أو يسوقها في ــ الرد على من يحرف أقوال شيخ اإلسالم(رحمه اهللا)، أو يسوقها في ــ الرد على من يحرف أقوال شيخ اإلسالم(رحمه اهللا)، أو يسوقها في ــ الرد على من يحرف أقوال شيخ اإلسالم(رحمه اهللا)، أو يسوقها في ٣٣٣٣
    ،،،،سياق ال يريده ابن تيمية وال يعنيه, مثل كثير من المؤرخين المعاصرينسياق ال يريده ابن تيمية وال يعنيه, مثل كثير من المؤرخين المعاصرينسياق ال يريده ابن تيمية وال يعنيه, مثل كثير من المؤرخين المعاصرينسياق ال يريده ابن تيمية وال يعنيه, مثل كثير من المؤرخين المعاصرين

عن في خالفة عن في خالفة عن في خالفة عن في خالفة الذين يوردون أقواالً لشيخ اإلسالم(رحمه اهللا) في ظاهرها الطالذين يوردون أقواالً لشيخ اإلسالم(رحمه اهللا) في ظاهرها الطالذين يوردون أقواالً لشيخ اإلسالم(رحمه اهللا) في ظاهرها الطالذين يوردون أقواالً لشيخ اإلسالم(رحمه اهللا) في ظاهرها الط
عليعليعليكون بتلك األقوال ····عليكون بتلك األقوال , ويتركون األقوال المحكمة في إثباتها، ويتمسكون بتلك األقوال , ويتركون األقوال المحكمة في إثباتها، ويتمسكون بتلك األقوال , ويتركون األقوال المحكمة في إثباتها، ويتمسويتركون األقوال المحكمة في إثباتها، ويتمس ,

المشتبهة، أو التي كان سياقها سياق رد وليس سياق تحرير وتقرير؛ وهم بهذا المشتبهة، أو التي كان سياقها سياق رد وليس سياق تحرير وتقرير؛ وهم بهذا المشتبهة، أو التي كان سياقها سياق رد وليس سياق تحرير وتقرير؛ وهم بهذا المشتبهة، أو التي كان سياقها سياق رد وليس سياق تحرير وتقرير؛ وهم بهذا 
        ويظلمون شيخ اإلسالم، شعروا أو لم يشعروا.ويظلمون شيخ اإلسالم، شعروا أو لم يشعروا.ويظلمون شيخ اإلسالم، شعروا أو لم يشعروا.ويظلمون شيخ اإلسالم، شعروا أو لم يشعروا.    ،،،،العمل يظلمون الحقائقالعمل يظلمون الحقائقالعمل يظلمون الحقائقالعمل يظلمون الحقائق
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        : : : : ومما ينبغي التنبيه عليهومما ينبغي التنبيه عليهومما ينبغي التنبيه عليهومما ينبغي التنبيه عليه
كابن كابن كابن كابن     ،،،،نتقد على ابن تيمية(رحمه اهللا) إنّما نقله عن غيرهنتقد على ابن تيمية(رحمه اهللا) إنّما نقله عن غيرهنتقد على ابن تيمية(رحمه اهللا) إنّما نقله عن غيرهنتقد على ابن تيمية(رحمه اهللا) إنّما نقله عن غيرهإن كثيراً مما اإن كثيراً مما اإن كثيراً مما اإن كثيراً مما ا

ة، وابن حامد الحنبلي، وغيرهم, فهو يورد األقوال الضعيفة للرد ة، وابن حامد الحنبلي، وغيرهم, فهو يورد األقوال الضعيفة للرد ة، وابن حامد الحنبلي، وغيرهم, فهو يورد األقوال الضعيفة للرد ة، وابن حامد الحنبلي، وغيرهم, فهو يورد األقوال الضعيفة للرد حزم، وابن بطّحزم، وابن بطّحزم، وابن بطّحزم، وابن بطّ
على أقوال الشيعة األكثر ضعفاً، من باب رد الشبهة بالشبهة ــ كما ذكرت ــ على أقوال الشيعة األكثر ضعفاً، من باب رد الشبهة بالشبهة ــ كما ذكرت ــ على أقوال الشيعة األكثر ضعفاً، من باب رد الشبهة بالشبهة ــ كما ذكرت ــ على أقوال الشيعة األكثر ضعفاً، من باب رد الشبهة بالشبهة ــ كما ذكرت ــ 

يذكر تلك األقوال يذكر تلك األقوال يذكر تلك األقوال يذكر تلك األقوال ولكنّه عندما يقرر ويذكر عقيدة أهل السنّة ومذهبهم, ال ولكنّه عندما يقرر ويذكر عقيدة أهل السنّة ومذهبهم, ال ولكنّه عندما يقرر ويذكر عقيدة أهل السنّة ومذهبهم, ال ولكنّه عندما يقرر ويذكر عقيدة أهل السنّة ومذهبهم, ال 
        ....····صاً وطعناً لخالفة عليصاً وطعناً لخالفة عليصاً وطعناً لخالفة عليصاً وطعناً لخالفة عليالتي قد يفهم منها ــ بحق أو بباطل ــ تنقّالتي قد يفهم منها ــ بحق أو بباطل ــ تنقّالتي قد يفهم منها ــ بحق أو بباطل ــ تنقّالتي قد يفهم منها ــ بحق أو بباطل ــ تنقّ

والحقيقة أنّني وجدت البن تيمية(رحمه اهللا) أقواالً كثيرة, أجزم بأنّها والحقيقة أنّني وجدت البن تيمية(رحمه اهللا) أقواالً كثيرة, أجزم بأنّها والحقيقة أنّني وجدت البن تيمية(رحمه اهللا) أقواالً كثيرة, أجزم بأنّها والحقيقة أنّني وجدت البن تيمية(رحمه اهللا) أقواالً كثيرة, أجزم بأنّها 
دعوى أنّه يطعن في دعوى أنّه يطعن في دعوى أنّه يطعن في دعوى أنّه يطعن في     منمنمنمنتحمل في طياتها براءة كاملة البن تيمية(رحمه اهللا) تحمل في طياتها براءة كاملة البن تيمية(رحمه اهللا) تحمل في طياتها براءة كاملة البن تيمية(رحمه اهللا) تحمل في طياتها براءة كاملة البن تيمية(رحمه اهللا) 

خالفة عليخالفة عليخالفة علياً, نذك····خالفة علياً, نذك, وهي كثيرة جداً, نذك, وهي كثيرة جداً, نذك, وهي كثيرة جدر منها ما يلير منها ما يلير منها ما يلير منها ما يلي, وهي كثيرة جد : : : :        
عن سعيد بن جمهان، عن عن سعيد بن جمهان، عن عن سعيد بن جمهان، عن عن سعيد بن جمهان، عن ((((((((: : : : ــ أورد شيخ اإلسالم حديث سفينة, فقالــ أورد شيخ اإلسالم حديث سفينة, فقالــ أورد شيخ اإلسالم حديث سفينة, فقالــ أورد شيخ اإلسالم حديث سفينة, فقال١١١١

(خالفة النبوة ثالثون سنة, ثم يؤتي اهللا ملكه من (خالفة النبوة ثالثون سنة, ثم يؤتي اهللا ملكه من (خالفة النبوة ثالثون سنة, ثم يؤتي اهللا ملكه من (خالفة النبوة ثالثون سنة, ثم يؤتي اهللا ملكه من : : : : 0000قال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللا: : : : سفينة، قالسفينة، قالسفينة، قالسفينة، قال
أمسك، مدة أبي بكر سنتان, أمسك، مدة أبي بكر سنتان, أمسك، مدة أبي بكر سنتان, أمسك، مدة أبي بكر سنتان, : : : : قال لي سفينةقال لي سفينةقال لي سفينةقال لي سفينة: : : : (الملك). قال سعيد(الملك). قال سعيد(الملك). قال سعيد(الملك). قال سعيد: : : : يشاء)، أو قاليشاء)، أو قاليشاء)، أو قاليشاء)، أو قال

إن هؤالء إن هؤالء إن هؤالء إن هؤالء : : : : قلت لسفينةقلت لسفينةقلت لسفينةقلت لسفينة: : : : , وعلي كذا. قال سعيد, وعلي كذا. قال سعيد, وعلي كذا. قال سعيد, وعلي كذا. قال سعيدوعمر عشر, وعثمان اثنتا عشرةوعمر عشر, وعثمان اثنتا عشرةوعمر عشر, وعثمان اثنتا عشرةوعمر عشر, وعثمان اثنتا عشرة
بني بني بني بني : : : : كذبت أَستاه بني الزرقاء, يعنيكذبت أَستاه بني الزرقاء, يعنيكذبت أَستاه بني الزرقاء, يعنيكذبت أَستاه بني الزرقاء, يعني: : : : يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة. قاليزعمون أن علياً لم يكن بخليفة. قاليزعمون أن علياً لم يكن بخليفة. قاليزعمون أن علياً لم يكن بخليفة. قال

        ....))))٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥////١١١١.. الحديث صحيح؛ صححه أحمد وغيره من األئمة.(المنهاج .. الحديث صحيح؛ صححه أحمد وغيره من األئمة.(المنهاج .. الحديث صحيح؛ صححه أحمد وغيره من األئمة.(المنهاج .. الحديث صحيح؛ صححه أحمد وغيره من األئمة.(المنهاج ))))))))مروانمروانمروانمروان
ء ء ء ء من الخلفامن الخلفامن الخلفامن الخلفا    ····والصحيح الذي عليه األئمة أن علياًوالصحيح الذي عليه األئمة أن علياًوالصحيح الذي عليه األئمة أن علياًوالصحيح الذي عليه األئمة أن علياً((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٢٢٢٢

كان ي الراشدين بهذا الحديث ــ يقصد حديث سفينة ــ فزمان عليكان ي الراشدين بهذا الحديث ــ يقصد حديث سفينة ــ فزمان عليكان ي الراشدين بهذا الحديث ــ يقصد حديث سفينة ــ فزمان عليكان ي ي نفسه الراشدين بهذا الحديث ــ يقصد حديث سفينة ــ فزمان عليي نفسه سمي نفسه سمي نفسه سمسم
من لم من لم من لم من لم ((((((((: : : : قال اإلمام أحمد بن حنبلقال اإلمام أحمد بن حنبلقال اإلمام أحمد بن حنبلقال اإلمام أحمد بن حنبل    ....والصحابة تسميه بذلكوالصحابة تسميه بذلكوالصحابة تسميه بذلكوالصحابة تسميه بذلك    ،،،،أمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين

يربيربيربيربع بعليع بعليع بعليومع هذا فلكلّ خليفة , ومع هذا فلكلّ خليفة , ومع هذا فلكلّ خليفة , ومع هذا فلكلّ خليفة ))))))))في الخالفة فهو أضلّ من حمار أهلهفي الخالفة فهو أضلّ من حمار أهلهفي الخالفة فهو أضلّ من حمار أهلهفي الخالفة فهو أضلّ من حمار أهله    ····ع بعلي ,
        ).).).).٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩////٤٤٤٤.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))مرتبةمرتبةمرتبةمرتبة
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لكن اعتقاد خالفته وإمامته ثابت بالنصّ، وما ثبت لكن اعتقاد خالفته وإمامته ثابت بالنصّ، وما ثبت لكن اعتقاد خالفته وإمامته ثابت بالنصّ، وما ثبت لكن اعتقاد خالفته وإمامته ثابت بالنصّ، وما ثبت ((((((((: : : : اهللا)اهللا)اهللا)اهللا)ــ وقال(رحمه ــ وقال(رحمه ــ وقال(رحمه ــ وقال(رحمه ٣٣٣٣

        ).).).).٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠////٤٤٤٤.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))بالنصّ وجب اتّباعه، وإن كان بعض األكابر تركهبالنصّ وجب اتّباعه، وإن كان بعض األكابر تركهبالنصّ وجب اتّباعه، وإن كان بعض األكابر تركهبالنصّ وجب اتّباعه، وإن كان بعض األكابر تركه

    لم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله, وال قاتللم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله, وال قاتللم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله, وال قاتللم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله, وال قاتل    ····وعليوعليوعليوعلي((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٤٤٤٤

أحدأحدأحدعى أحد قطّ في زمن خالفته أنّ    أحدعى أحد قطّ في زمن خالفته أنّعلى إمامته نفسه, وال ادعى أحد قطّ في زمن خالفته أنّعلى إمامته نفسه, وال ادعى أحد قطّ في زمن خالفته أنّعلى إمامته نفسه, وال ادباإلمامعلى إمامته نفسه, وال اد باإلمامه أحق باإلمامه أحق باإلمامه أحق ة ة ة ة ه أحق

وال معاوية وأصحابه, وال الخوارج, بل وال معاوية وأصحابه, وال الخوارج, بل وال معاوية وأصحابه, وال الخوارج, بل وال معاوية وأصحابه, وال الخوارج, بل     ،،،،وال الزبيروال الزبيروال الزبيروال الزبير    ،،،،وال طلحةوال طلحةوال طلحةوال طلحة    ،،،،ال عائشةال عائشةال عائشةال عائشة    منه،منه،منه،منه،

كلّ اُألمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان, وأنّه لم يبق في كلّ اُألمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان, وأنّه لم يبق في كلّ اُألمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان, وأنّه لم يبق في كلّ اُألمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان, وأنّه لم يبق في 

        ).).).).٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨////٦٦٦٦.(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج ))))))))الصحابة من يماثله في زمن خالفتهالصحابة من يماثله في زمن خالفتهالصحابة من يماثله في زمن خالفتهالصحابة من يماثله في زمن خالفته

خاصم طائفتان في أن غيره خاصم طائفتان في أن غيره خاصم طائفتان في أن غيره خاصم طائفتان في أن غيره لم يتلم يتلم يتلم يت    ؛؛؛؛وكذلك عليوكذلك عليوكذلك عليوكذلك علي((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٥٥٥٥

وإن كان بعض الناس كارهاً لوالية أحد من األربعة، فهذا وإن كان بعض الناس كارهاً لوالية أحد من األربعة، فهذا وإن كان بعض الناس كارهاً لوالية أحد من األربعة، فهذا وإن كان بعض الناس كارهاً لوالية أحد من األربعة، فهذا     ....أحق باإلمامة منهأحق باإلمامة منهأحق باإلمامة منهأحق باإلمامة منه

, فكيف ال يكون , فكيف ال يكون , فكيف ال يكون , فكيف ال يكون 0000فإن من الناس من كان كارهاً لنبوة محمدفإن من الناس من كان كارهاً لنبوة محمدفإن من الناس من كان كارهاً لنبوة محمدفإن من الناس من كان كارهاً لنبوة محمد    ....ال بد منهال بد منهال بد منهال بد منه

        ).).).).٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩////٦٦٦٦.(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج ))))))))فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاءفيهم من يكره إمامة بعض الخلفاءفيهم من يكره إمامة بعض الخلفاءفيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء

من هو من هو من هو من هو     ــــــــ    الخلفاء الثالثةالخلفاء الثالثةالخلفاء الثالثةالخلفاء الثالثةــ ــ ــ ــ دهم دهم دهم دهم وليس في الصحابة بعوليس في الصحابة بعوليس في الصحابة بعوليس في الصحابة بع((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٦٦٦٦

وال تُنازع طائفة من المسلمين بعد خالفة عثمان في أنّه وال تُنازع طائفة من المسلمين بعد خالفة عثمان في أنّه وال تُنازع طائفة من المسلمين بعد خالفة عثمان في أنّه وال تُنازع طائفة من المسلمين بعد خالفة عثمان في أنّه     ــــــــ    عليعليعليعلي    ه ــه ــه ــه ــأفضل منأفضل منأفضل منأفضل من

ليس في جيش عليليس في جيش عليليس في جيش عليولم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير, ولم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير, ولم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير, ولم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير,     أفضل منه.أفضل منه.أفضل منه.أفضل منه.    ليس في جيش علي

فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم، فلم يكن فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم، فلم يكن فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم، فلم يكن فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم، فلم يكن     ....ل عليه معاويةل عليه معاويةل عليه معاويةل عليه معاويةفضالً أن يفضّفضالً أن يفضّفضالً أن يفضّفضالً أن يفضّ

على أن غيره أفضل منه، وال أنّه اإلمام دونه، ولم يتسم قطّ طلحة على أن غيره أفضل منه، وال أنّه اإلمام دونه، ولم يتسم قطّ طلحة على أن غيره أفضل منه، وال أنّه اإلمام دونه، ولم يتسم قطّ طلحة على أن غيره أفضل منه، وال أنّه اإلمام دونه، ولم يتسم قطّ طلحة القتال له ال القتال له ال القتال له ال القتال له ال 

        ).).).).٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠////٦٦٦٦.(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج ))))))))والزبير باسم اإلمارة، وال بايعهما أحد على ذلكوالزبير باسم اإلمارة، وال بايعهما أحد على ذلكوالزبير باسم اإلمارة، وال بايعهما أحد على ذلكوالزبير باسم اإلمارة، وال بايعهما أحد على ذلك



  

  

  

  ١٧١ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

, آخر , آخر , آخر , آخر ····وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبوكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبوكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبوكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٧٧٧٧
        ).).).).٤٠٦٤٠٦٤٠٦٤٠٦////٣٣٣٣.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))الخلفاء الراشدين المهديينالخلفاء الراشدين المهديينالخلفاء الراشدين المهديينالخلفاء الراشدين المهديين

لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقّف في لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقّف في لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقّف في لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقّف في ((((((((: : : : مه اهللا)مه اهللا)مه اهللا)مه اهللا)ــ وقال(رحــ وقال(رحــ وقال(رحــ وقال(رح٨٨٨٨
هو أضلّ من حمار أهله, وأمر بهجرانه, ونهى عن هو أضلّ من حمار أهله, وأمر بهجرانه, ونهى عن هو أضلّ من حمار أهله, وأمر بهجرانه, ونهى عن هو أضلّ من حمار أهله, وأمر بهجرانه, ونهى عن : : : : خالفة علي، وقالخالفة علي، وقالخالفة علي، وقالخالفة علي، وقال

    مناكحته, ولم يتردد أحمد وال أحد من أئمة السنّة في أنّه ليس غير علي أولىمناكحته, ولم يتردد أحمد وال أحد من أئمة السنّة في أنّه ليس غير علي أولىمناكحته, ولم يتردد أحمد وال أحد من أئمة السنّة في أنّه ليس غير علي أولىمناكحته, ولم يتردد أحمد وال أحد من أئمة السنّة في أنّه ليس غير علي أولى
    ال بعينهال بعينهال بعينهال بعينهبالحق منه، وال شكّوا في ذلك. فتصويب أحدهما ــ علي أو من خالفه ــ بالحق منه، وال شكّوا في ذلك. فتصويب أحدهما ــ علي أو من خالفه ــ بالحق منه، وال شكّوا في ذلك. فتصويب أحدهما ــ علي أو من خالفه ــ بالحق منه، وال شكّوا في ذلك. فتصويب أحدهما ــ علي أو من خالفه ــ 

، فيه ، فيه ، فيه ، فيه مبتدع ضالّمبتدع ضالّمبتدع ضالّمبتدع ضالّ��� ��� ��� ���     تجويز ألن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا ال يقولهتجويز ألن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا ال يقولهتجويز ألن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا ال يقولهتجويز ألن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا ال يقوله
        ).).).).٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨////٤٤٤٤.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))نوع من النصب، وإن كان متأوالًنوع من النصب، وإن كان متأوالًنوع من النصب، وإن كان متأوالًنوع من النصب، وإن كان متأوالً

ت بعلي كثيرة ت بعلي كثيرة ت بعلي كثيرة ت بعلي كثيرة نصوص أحمد على أن الخالفة تمنصوص أحمد على أن الخالفة تمنصوص أحمد على أن الخالفة تمنصوص أحمد على أن الخالفة تم((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٩٩٩٩
        ).).).).٢٦٢٦٢٦٢٦////٣٥٣٥٣٥٣٥.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))جداًجداًجداًجداً

وجماهير أهل السنّة متّفقون على أن علياً أفضل وجماهير أهل السنّة متّفقون على أن علياً أفضل وجماهير أهل السنّة متّفقون على أن علياً أفضل وجماهير أهل السنّة متّفقون على أن علياً أفضل ((((((((: : : : ))))ــ وقال(رحمه اهللاــ وقال(رحمه اهللاــ وقال(رحمه اهللاــ وقال(رحمه اهللا١٠١٠١٠١٠
        ).).).).٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨////٤٤٤٤.(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج ))))))))فضالً عن معاوية وغيرهفضالً عن معاوية وغيرهفضالً عن معاوية وغيرهفضالً عن معاوية وغيره    ،،،،من طلحة والزبيرمن طلحة والزبيرمن طلحة والزبيرمن طلحة والزبير

تقتله الفئة تقتله الفئة تقتله الفئة تقتله الفئة     عمارعمارعمارعمار(ويح (ويح (ويح (ويح : : : : ــ وقال(رحمه اهللا) عند الكالم على حديثــ وقال(رحمه اهللا) عند الكالم على حديثــ وقال(رحمه اهللا) عند الكالم على حديثــ وقال(رحمه اهللا) عند الكالم على حديث١١١١١١١١
حديث صحيح، متّفق عليه، حديث صحيح، متّفق عليه، حديث صحيح، متّفق عليه، حديث صحيح، متّفق عليه، ((((((((: : : : الباغية, يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار)الباغية, يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار)الباغية, يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار)الباغية, يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار)

        ....))))))))للبخاريللبخاريللبخاريللبخاري    واللفظواللفظواللفظواللفظ
ن ن ن ن أأأأوهذا أيضاً يدلّ على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، ووهذا أيضاً يدلّ على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، ووهذا أيضاً يدلّ على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، ووهذا أيضاً يدلّ على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، و((((((((: : : : قالقالقالقال

الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة, وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار, وهو الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة, وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار, وهو الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة, وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار, وهو الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة, وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار, وهو 
دليل على أنّه لم يكن يجوز قتال علي, وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان دليل على أنّه لم يكن يجوز قتال علي, وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان دليل على أنّه لم يكن يجوز قتال علي, وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان دليل على أنّه لم يكن يجوز قتال علي, وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان 
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 الً، أو باغٍ بال تأويل، وهو أصحمتأو الً، أو باغٍ بال تأويل، وهو أصحمتأو الً، أو باغٍ بال تأويل، وهو أصحمتأو الً، أو باغٍ بال تأويل، وهو أصحالقولين ألصحابنا, وهو الحكم بتخطئة القولين ألصحابنا, وهو الحكم بتخطئة القولين ألصحابنا, وهو الحكم بتخطئة القولين ألصحابنا, وهو الحكم بتخطئة متأو
من قاتل علياً، وهو مذهب األئمة والفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة من قاتل علياً، وهو مذهب األئمة والفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة من قاتل علياً، وهو مذهب األئمة والفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة من قاتل علياً، وهو مذهب األئمة والفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة 

        ).).).).٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧////٤٤٤٤.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))المتأولينالمتأولينالمتأولينالمتأولين

    ثبت بالكتاب والسنّة إجماع السلف على أنّهم ــ عليثبت بالكتاب والسنّة إجماع السلف على أنّهم ــ عليثبت بالكتاب والسنّة إجماع السلف على أنّهم ــ عليثبت بالكتاب والسنّة إجماع السلف على أنّهم ــ علي((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٢١٢١٢١٢

علي ومخالفوه ــ مؤمنون مسلمون، وأنعلي ومخالفوه ــ مؤمنون مسلمون، وأنعلي ومخالفوه ــ مؤمنون مسلمون، وأنعلي لى     ومخالفوه ــ مؤمنون مسلمون، وأنلى بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بن أبي طالب والذين معه كانوا أوبن أبي طالب والذين معه كانوا أو

        ).).).).٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣/ / / / ٤٤٤٤.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))بالحق من الطائفة المقاتلة لهبالحق من الطائفة المقاتلة لهبالحق من الطائفة المقاتلة لهبالحق من الطائفة المقاتلة له

مع أن علياً كان أولى بالحق ممن فارقه, ومع أن مع أن علياً كان أولى بالحق ممن فارقه, ومع أن مع أن علياً كان أولى بالحق ممن فارقه, ومع أن مع أن علياً كان أولى بالحق ممن فارقه, ومع أن ((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٣١٣١٣١٣

عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص, فعلينا أن نؤمن بكلّ ما جاء عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص, فعلينا أن نؤمن بكلّ ما جاء عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص, فعلينا أن نؤمن بكلّ ما جاء عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص, فعلينا أن نؤمن بكلّ ما جاء 

ونقر بالحق كلّه, وال يكون لنا هوى وال نتكلّم بغير علم, بل نسلك ونقر بالحق كلّه, وال يكون لنا هوى وال نتكلّم بغير علم, بل نسلك ونقر بالحق كلّه, وال يكون لنا هوى وال نتكلّم بغير علم, بل نسلك ونقر بالحق كلّه, وال يكون لنا هوى وال نتكلّم بغير علم, بل نسلك من عند اهللا, من عند اهللا, من عند اهللا, من عند اهللا, 

سبيل العلم والعدل، وذلك هو اتّباع الكتاب والسنّة, فأما من تمسك ببعض سبيل العلم والعدل، وذلك هو اتّباع الكتاب والسنّة, فأما من تمسك ببعض سبيل العلم والعدل، وذلك هو اتّباع الكتاب والسنّة, فأما من تمسك ببعض سبيل العلم والعدل، وذلك هو اتّباع الكتاب والسنّة, فأما من تمسك ببعض 

        ).).).).٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠////٤٤٤٤.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))الحق دون بعض, فهذا منشأ الفرقة واالختالفالحق دون بعض, فهذا منشأ الفرقة واالختالفالحق دون بعض, فهذا منشأ الفرقة واالختالفالحق دون بعض, فهذا منشأ الفرقة واالختالف
    عمارعمارعمارعمار: : : : ذي قتله ــ أيذي قتله ــ أيذي قتله ــ أيذي قتله ــ أيويروى أن معاوية تأول أن الويروى أن معاوية تأول أن الويروى أن معاوية تأول أن الويروى أن معاوية تأول أن ال((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٤١٤١٤١٤

علي بن أبي طالب ــ دون مقاتليه, وأن علياً علي بن أبي طالب ــ دون مقاتليه, وأن علياً علي بن أبي طالب ــ دون مقاتليه, وأن علياً علي بن أبي طالب ــ دون مقاتليه, وأن علياً : : : : بن ياسر ــ هو الذي جاء به ــ أيبن ياسر ــ هو الذي جاء به ــ أيبن ياسر ــ هو الذي جاء به ــ أيبن ياسر ــ هو الذي جاء به ــ أياااا
فنحن إذاً قتلنا حمزة ــ يعني يوم أحد ــ وال ريب أن فنحن إذاً قتلنا حمزة ــ يعني يوم أحد ــ وال ريب أن فنحن إذاً قتلنا حمزة ــ يعني يوم أحد ــ وال ريب أن فنحن إذاً قتلنا حمزة ــ يعني يوم أحد ــ وال ريب أن : : : : رد هذا التأويل بقولهرد هذا التأويل بقولهرد هذا التأويل بقولهرد هذا التأويل بقوله

        ).).).).٧٧٧٧٧٧٧٧////٣٥٣٥٣٥٣٥.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))علي هو الصوابعلي هو الصوابعلي هو الصوابعلي هو الصواب    ما قالما قالما قالما قال
بقتالهم, بقتالهم, بقتالهم, بقتالهم,     0000لمارقون الذين أمر النبيلمارقون الذين أمر النبيلمارقون الذين أمر النبيلمارقون الذين أمر النبيوالخوارج اوالخوارج اوالخوارج اوالخوارج ا((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٥١٥١٥١٥

واتّفق على واتّفق على واتّفق على واتّفق على     ....قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدينقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدينقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدينقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين
ولم يكفّرهم علي بن ولم يكفّرهم علي بن ولم يكفّرهم علي بن ولم يكفّرهم علي بن     ....قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهمقتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهمقتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهمقتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
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أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهما من الصحابة, بل جعلوهم مسلمين أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهما من الصحابة, بل جعلوهم مسلمين أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهما من الصحابة, بل جعلوهم مسلمين أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهما من الصحابة, بل جعلوهم مسلمين 
يقاتلهم علي حتّى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال يقاتلهم علي حتّى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال يقاتلهم علي حتّى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال يقاتلهم علي حتّى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال     مع قتالهم، ولممع قتالهم، ولممع قتالهم، ولممع قتالهم، ولم

    ولهذا لم يسبِولهذا لم يسبِولهذا لم يسبِولهذا لم يسبِ    ....المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, ال ألنّهم كفّارالمسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, ال ألنّهم كفّارالمسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, ال ألنّهم كفّارالمسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, ال ألنّهم كفّار
        ).).).).٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢////٣٣٣٣.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))حريمهم، ولم يغنم أموالهمحريمهم، ولم يغنم أموالهمحريمهم، ولم يغنم أموالهمحريمهم، ولم يغنم أموالهم

وهؤالء ــ أي الخوارج ــ لما خرجوا في خالفة وهؤالء ــ أي الخوارج ــ لما خرجوا في خالفة وهؤالء ــ أي الخوارج ــ لما خرجوا في خالفة وهؤالء ــ أي الخوارج ــ لما خرجوا في خالفة ((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٦١٦١٦١٦
    ،،،،0000, قاتلهم هو وأصحاب رسول اهللا, قاتلهم هو وأصحاب رسول اهللا, قاتلهم هو وأصحاب رسول اهللا, قاتلهم هو وأصحاب رسول اهللا····علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب    أمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين

بأمر النبيبأمر النبيبأمر النبية     ....وتحضيضه على قتالهموتحضيضه على قتالهموتحضيضه على قتالهموتحضيضه على قتالهم    0000بأمر النبية واتّفق على قتالهم جميع أئمة واتّفق على قتالهم جميع أئمة واتّفق على قتالهم جميع أئمواتّفق على قتالهم جميع أئم
        ).).).).٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢////٣٣٣٣.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم
ـ:أهل السنّة أهل السنّة أهل السنّة أهل السنّة : : : : ويقولون ــ أيويقولون ــ أيويقولون ــ أيويقولون ــ أي((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٧١٧١٧١٧ :ـ ـ :ـ ـ :ـ ـ ن المسلمين لما ن المسلمين لما ن المسلمين لما ن المسلمين لما إإإإ    ـ

ة قاتلت معه, كان هو وأصحابه أولى ة قاتلت معه, كان هو وأصحابه أولى ة قاتلت معه, كان هو وأصحابه أولى ة قاتلت معه, كان هو وأصحابه أولى افترقوا في خالفته، فطائفة قاتلته, وطائفافترقوا في خالفته، فطائفة قاتلته, وطائفافترقوا في خالفته، فطائفة قاتلته, وطائفافترقوا في خالفته، فطائفة قاتلته, وطائف
الطائفتين بالحق, كما ثبت في الصحيحين ــ ثم ذكر حديث الخوارج, إلى أن الطائفتين بالحق, كما ثبت في الصحيحين ــ ثم ذكر حديث الخوارج, إلى أن الطائفتين بالحق, كما ثبت في الصحيحين ــ ثم ذكر حديث الخوارج, إلى أن الطائفتين بالحق, كما ثبت في الصحيحين ــ ثم ذكر حديث الخوارج, إلى أن 

:قال قال قال قال  ـ :ـ ـ :ـ ـ :ـ ـ فهؤالء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه، فعلم فهؤالء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه، فعلم فهؤالء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه، فعلم فهؤالء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه، فعلم     ـ
        ).).).).٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨////٤٤٤٤.(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج .(المنهاج ))))))))وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    أنّهم كانوا أولى بالحق من معاويةأنّهم كانوا أولى بالحق من معاويةأنّهم كانوا أولى بالحق من معاويةأنّهم كانوا أولى بالحق من معاوية

ــ أئمة السنّة وعلماء ــ أئمة السنّة وعلماء ــ أئمة السنّة وعلماء ــ أئمة السنّة وعلماء     شكشكشكشكيييي: : : : ولم يسترب ــ أيولم يسترب ــ أيولم يسترب ــ أيولم يسترب ــ أي((((((((: : : : هللا)هللا)هللا)هللا)ــ وقال(رحمه اــ وقال(رحمه اــ وقال(رحمه اــ وقال(رحمه ا١٨١٨١٨١٨
.(مجموع .(مجموع .(مجموع .(مجموع ))))))))الحديث أن علياً أولى بالحق وأقرب إليه، كما دلّ عليه النصالحديث أن علياً أولى بالحق وأقرب إليه، كما دلّ عليه النصالحديث أن علياً أولى بالحق وأقرب إليه، كما دلّ عليه النصالحديث أن علياً أولى بالحق وأقرب إليه، كما دلّ عليه النص

        ).).).).٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨////٤٤٤٤الفتاوى الفتاوى الفتاوى الفتاوى 
مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين ((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)١٩١٩١٩١٩

كما في حديث أبي سعيد عن النبي ،بالحقكما في حديث أبي سعيد عن النبي ،بالحقكما في حديث أبي سعيد عن النبي ،بالحقكما في حديث أبي سعيد عن النبي ،تمرق مارقة على حين (تمرق مارقة على حين (تمرق مارقة على حين (تمرق مارقة على حين : : : : ، قال، قال، قال، قال0000بالحق)
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أهل أهل أهل أهل فرقة من المسلمين، فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق)، وهذا في حرب فرقة من المسلمين، فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق)، وهذا في حرب فرقة من المسلمين، فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق)، وهذا في حرب فرقة من المسلمين، فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق)، وهذا في حرب 
        ).).).).٥١٥١٥١٥١////٣٥٣٥٣٥٣٥.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))الشامالشامالشامالشام

وقد أخرجنا في الصحيحين، عن أبي سعيد، عن وقد أخرجنا في الصحيحين، عن أبي سعيد، عن وقد أخرجنا في الصحيحين، عن أبي سعيد، عن وقد أخرجنا في الصحيحين، عن أبي سعيد، عن ((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٢٠٢٠٢٠٢٠
النبيالنبيالنبيتمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، (تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، (تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، (تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، : : : : ، أنّه قال، أنّه قال، أنّه قال، أنّه قال0000النبي)

أولى الطائفتين بالحق)، وهؤالء المارقون هم الخوارج الحرورية أولى الطائفتين بالحق)، وهؤالء المارقون هم الخوارج الحرورية أولى الطائفتين بالحق)، وهؤالء المارقون هم الخوارج الحرورية أولى الطائفتين بالحق)، وهؤالء المارقون هم الخوارج الحرورية     يقتلهميقتلهميقتلهميقتلهم
الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خالفة علي، فقتلهم علي بن الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خالفة علي، فقتلهم علي بن الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خالفة علي، فقتلهم علي بن الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خالفة علي، فقتلهم علي بن 
أبي طالب وأصحابه، فدلّ هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أبي طالب وأصحابه، فدلّ هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أبي طالب وأصحابه، فدلّ هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أبي طالب وأصحابه، فدلّ هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب 

من وأولياء من وأولياء من وأولياء من وأولياء .(الفرقان بين أولياء الرح.(الفرقان بين أولياء الرح.(الفرقان بين أولياء الرح.(الفرقان بين أولياء الرح))))))))أولى بالحق من معاوية وأصحابهأولى بالحق من معاوية وأصحابهأولى بالحق من معاوية وأصحابهأولى بالحق من معاوية وأصحابه
        ).).).).١٨١٨١٨١٨: : : : الشيطانالشيطانالشيطانالشيطان
وكان في جهال الفريقين ــ فريق علي ومعاوية ــ وكان في جهال الفريقين ــ فريق علي ومعاوية ــ وكان في جهال الفريقين ــ فريق علي ومعاوية ــ وكان في جهال الفريقين ــ فريق علي ومعاوية ــ ((((((((: : : : ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)ــ وقال(رحمه اهللا)٢١٢١٢١٢١

وعثمان ظنوناً كاذبة، بر بعلي من يظنوعثمان ظنوناً كاذبة، بر بعلي من يظنوعثمان ظنوناً كاذبة، بر بعلي من يظنوعثمان ظنوناً كاذبة، بر بعلي اً وعثمانمن يظناً وعثمانأ اهللا منهما علياً وعثمانأ اهللا منهما علياً وعثمانأ اهللا منهما عليأ اهللا منهما علي : : : : بعلي ظنكان ي بعلي ظنكان ي بعلي ظنكان ي بعلي ظنكان ي
أنّه أمر بقتل عثمان, وكان علي يحلف وهو البار الصادق بال يمين أنّه لم أنّه أمر بقتل عثمان, وكان علي يحلف وهو البار الصادق بال يمين أنّه لم أنّه أمر بقتل عثمان, وكان علي يحلف وهو البار الصادق بال يمين أنّه لم أنّه أمر بقتل عثمان, وكان علي يحلف وهو البار الصادق بال يمين أنّه لم 

ال رضي بقتله، ولم يمالئ على قتله, وهذا معلوم بال ريب من ال رضي بقتله، ولم يمالئ على قتله, وهذا معلوم بال ريب من ال رضي بقتله، ولم يمالئ على قتله, وهذا معلوم بال ريب من ال رضي بقتله، ولم يمالئ على قتله, وهذا معلوم بال ريب من يقتله، ويقتله، ويقتله، ويقتله، و
عليعليعلي٧٣٧٣٧٣٧٣////٣٥٣٥٣٥٣٥.(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى .(مجموع الفتاوى ))))))))····علي.(.(.(.(        

، ، ، ، ····وبعد أن بينت موقف شيخ اإلسالم من علي بن أبي طالبوبعد أن بينت موقف شيخ اإلسالم من علي بن أبي طالبوبعد أن بينت موقف شيخ اإلسالم من علي بن أبي طالبوبعد أن بينت موقف شيخ اإلسالم من علي بن أبي طالب
وأنّه(رحمه اهللا) متّبع منهج السلف في محبته، أعرض هنا ما نقله الشيخ وأنّه(رحمه اهللا) متّبع منهج السلف في محبته، أعرض هنا ما نقله الشيخ وأنّه(رحمه اهللا) متّبع منهج السلف في محبته، أعرض هنا ما نقله الشيخ وأنّه(رحمه اهللا) متّبع منهج السلف في محبته، أعرض هنا ما نقله الشيخ 

تيمية لم يكن ناصبياً) تيمية لم يكن ناصبياً) تيمية لم يكن ناصبياً) تيمية لم يكن ناصبياً)     سليمان بن صالح الخراشي في كتابه (شيخ اإلسالم ابنسليمان بن صالح الخراشي في كتابه (شيخ اإلسالم ابنسليمان بن صالح الخراشي في كتابه (شيخ اإلسالم ابنسليمان بن صالح الخراشي في كتابه (شيخ اإلسالم ابن
        عن األسباب التي أدت بهم إلى اتّهام ابن تيمية بالنصب.عن األسباب التي أدت بهم إلى اتّهام ابن تيمية بالنصب.عن األسباب التي أدت بهم إلى اتّهام ابن تيمية بالنصب.عن األسباب التي أدت بهم إلى اتّهام ابن تيمية بالنصب.
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فالشيخ(رحمه اهللا) يبين قول الرافضة وغلوهم في علي بن أبي طالب، وطعنهم فالشيخ(رحمه اهللا) يبين قول الرافضة وغلوهم في علي بن أبي طالب، وطعنهم فالشيخ(رحمه اهللا) يبين قول الرافضة وغلوهم في علي بن أبي طالب، وطعنهم فالشيخ(رحمه اهللا) يبين قول الرافضة وغلوهم في علي بن أبي طالب، وطعنهم 
في الصحابة، فيدحض قولهم بقول النواصب وقدحهم في عليفي الصحابة، فيدحض قولهم بقول النواصب وقدحهم في عليفي الصحابة، فيدحض قولهم بقول النواصب وقدحهم في علييعرض ····في الصحابة، فيدحض قولهم بقول النواصب وقدحهم في علي يعرض ، ثم يعرض ، ثم يعرض ، ثم ثم ،

الخالف، فينقل عنه الكالم مبتوراً؛ الخالف، فينقل عنه الكالم مبتوراً؛ الخالف، فينقل عنه الكالم مبتوراً؛ الخالف، فينقل عنه الكالم مبتوراً؛     قول أهل السنّة والجماعة، أهل الوسطية في هذاقول أهل السنّة والجماعة، أهل الوسطية في هذاقول أهل السنّة والجماعة، أهل الوسطية في هذاقول أهل السنّة والجماعة، أهل الوسطية في هذا
        ألن من يطعن في الشيخ ينقل نقله عن النواصب ويعزيه للشيخ.ألن من يطعن في الشيخ ينقل نقله عن النواصب ويعزيه للشيخ.ألن من يطعن في الشيخ ينقل نقله عن النواصب ويعزيه للشيخ.ألن من يطعن في الشيخ ينقل نقله عن النواصب ويعزيه للشيخ.

وشيخ اإلسالم أمام سيل جارف وشيخ اإلسالم أمام سيل جارف وشيخ اإلسالم أمام سيل جارف وشيخ اإلسالم أمام سيل جارف ((((((((: : : : ٤٧٤٧٤٧٤٧يقول الشيخ صالح الخراشي صيقول الشيخ صالح الخراشي صيقول الشيخ صالح الخراشي صيقول الشيخ صالح الخراشي ص
المكذوب في علي من الغلوالمكذوب في علي من الغلوالمكذوب في علي من الغلوالمكذوب في علي وأمام حمم متدفّقة من األكاذيب في سبيل ، وأمام حمم متدفّقة من األكاذيب في سبيل ، وأمام حمم متدفّقة من األكاذيب في سبيل ، وأمام حمم متدفّقة من األكاذيب في سبيل ····من الغلو ،

        فماذا يصنع؟فماذا يصنع؟فماذا يصنع؟فماذا يصنع؟الطعن في الصحابة ــ رضوان اهللا عليهم ــ الطعن في الصحابة ــ رضوان اهللا عليهم ــ الطعن في الصحابة ــ رضوان اهللا عليهم ــ الطعن في الصحابة ــ رضوان اهللا عليهم ــ 
إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ اإلسالم أمام هذا الكتاب يجد إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ اإلسالم أمام هذا الكتاب يجد إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ اإلسالم أمام هذا الكتاب يجد إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ اإلسالم أمام هذا الكتاب يجد 

        : : : : له خيارينله خيارينله خيارينله خيارين
ليف؛ هو أن يقوم ليف؛ هو أن يقوم ليف؛ هو أن يقوم ليف؛ هو أن يقوم المشهور عند العلماء وأصحاب التأالمشهور عند العلماء وأصحاب التأالمشهور عند العلماء وأصحاب التأالمشهور عند العلماء وأصحاب التأ    الخيار األول؛ وهوالخيار األول؛ وهوالخيار األول؛ وهوالخيار األول؛ وهو

شيخ اإلسالم بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنّها مختلقة، فكلّما رمى شيخ اإلسالم بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنّها مختلقة، فكلّما رمى شيخ اإلسالم بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنّها مختلقة، فكلّما رمى شيخ اإلسالم بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنّها مختلقة، فكلّما رمى 
صحابي قام شيخ اإلسالم بردها، أو برده بكلّ صحابي قام شيخ اإلسالم بردها، أو برده بكلّ صحابي قام شيخ اإلسالم بردها، أو برده بكلّ صحابي قام شيخ اإلسالم بردها، أو برده بكلّ الرافضي بشبهة أو طعن على الرافضي بشبهة أو طعن على الرافضي بشبهة أو طعن على الرافضي بشبهة أو طعن على 

        اقتدار، لينفيه عن هذا الصحابي...اقتدار، لينفيه عن هذا الصحابي...اقتدار، لينفيه عن هذا الصحابي...اقتدار، لينفيه عن هذا الصحابي...
لو كان الخصم لو كان الخصم لو كان الخصم لو كان الخصم : : : : وهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أيوهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أيوهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أيوهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أي

    ....))))))))ممن يحتكمون في خالفاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريحممن يحتكمون في خالفاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريحممن يحتكمون في خالفاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريحممن يحتكمون في خالفاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريح
        والرافضة ليسوا كذلك بالطبع.والرافضة ليسوا كذلك بالطبع.والرافضة ليسوا كذلك بالطبع.والرافضة ليسوا كذلك بالطبع.

    ؛؛؛؛الثاني؛ وهو الذي اختاره شيخ اإلسالمالثاني؛ وهو الذي اختاره شيخ اإلسالمالثاني؛ وهو الذي اختاره شيخ اإلسالمالثاني؛ وهو الذي اختاره شيخ اإلسالمالخيار الخيار الخيار الخيار ((((((((؛ ؛ ؛ ؛ ٤٨٤٨٤٨٤٨قال الخراشي صقال الخراشي صقال الخراشي صقال الخراشي ص
، ، ، ، ))))))))ألنّه يراه مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير...ألنّه يراه مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير...ألنّه يراه مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير...ألنّه يراه مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير...
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هو مقابلة هو مقابلة هو مقابلة هو مقابلة     ،،،،أجدى طريقة لكف بأس الروافضأجدى طريقة لكف بأس الروافضأجدى طريقة لكف بأس الروافضأجدى طريقة لكف بأس الروافض    ههههوهذا الخيار يرى أنّوهذا الخيار يرى أنّوهذا الخيار يرى أنّوهذا الخيار يرى أنّ((((((((: : : : ثم قالثم قالثم قالثم قال
مقابلة هذا الطرف مقابلة هذا الطرف مقابلة هذا الطرف مقابلة هذا الطرف : : : : ، أي، أي، أي، أي))))))))شبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصبشبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصبشبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصبشبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصب

        المقابل له، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط.المقابل له، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط.المقابل له، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط.المقابل له، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط.بذاك الطرف بذاك الطرف بذاك الطرف بذاك الطرف 

في أحد الخلفاء الثالثة ــ أبي بكر وعمر في أحد الخلفاء الثالثة ــ أبي بكر وعمر في أحد الخلفاء الثالثة ــ أبي بكر وعمر في أحد الخلفاء الثالثة ــ أبي بكر وعمر     فكلّما قال الرافضي شبهة أو طعناًفكلّما قال الرافضي شبهة أو طعناًفكلّما قال الرافضي شبهة أو طعناًفكلّما قال الرافضي شبهة أو طعناً

وعثمان رضي اهللا عنهم ــ قابلها شيخ اإلسالم بشبهة مشابهة للنواصب وعثمان رضي اهللا عنهم ــ قابلها شيخ اإلسالم بشبهة مشابهة للنواصب وعثمان رضي اهللا عنهم ــ قابلها شيخ اإلسالم بشبهة مشابهة للنواصب وعثمان رضي اهللا عنهم ــ قابلها شيخ اإلسالم بشبهة مشابهة للنواصب 

والخوارج في عليوالخوارج في عليوالخوارج في عليوالخوارج في علي····....        

قصد إحراج قصد إحراج قصد إحراج قصد إحراج ما يما يما يما ينّنّنّنّــ والعياذ باهللا، وإــ والعياذ باهللا، وإــ والعياذ باهللا، وإــ والعياذ باهللا، وإ    ····وهو ال يقصد بهذا تنقيص علي ــ وهو ال يقصد بهذا تنقيص علي ــ وهو ال يقصد بهذا تنقيص علي ــ وهو ال يقصد بهذا تنقيص علي ــ 

ألنّه ما من شيء ألنّه ما من شيء ألنّه ما من شيء ألنّه ما من شيء     على الصحابة؛على الصحابة؛على الصحابة؛على الصحابة؛    الروافض، وكفّهم عن االستمرار في تهجمهمالروافض، وكفّهم عن االستمرار في تهجمهمالروافض، وكفّهم عن االستمرار في تهجمهمالروافض، وكفّهم عن االستمرار في تهجمهم

وسيثبت الخوارج وسيثبت الخوارج وسيثبت الخوارج وسيثبت الخوارج ��� ��� ��� ���     ،،،،التهم سيثبتونه على واحد من الصحابةالتهم سيثبتونه على واحد من الصحابةالتهم سيثبتونه على واحد من الصحابةالتهم سيثبتونه على واحد من الصحابةوووومن الطعون من الطعون من الطعون من الطعون 

والنواصب مماثالً له في عليوالنواصب مماثالً له في عليوالنواصب مماثالً له في عليوالنواصب مماثالً له في علي····....        

ون إلى أن تضع ون إلى أن تضع ون إلى أن تضع ون إلى أن تضع ألنّهم في النهاية سيضطرألنّهم في النهاية سيضطرألنّهم في النهاية سيضطرألنّهم في النهاية سيضطر    ؛؛؛؛وهذا يخرس ألسنة الروافضوهذا يخرس ألسنة الروافضوهذا يخرس ألسنة الروافضوهذا يخرس ألسنة الروافض

لصحابة أوزارها، عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما لصحابة أوزارها، عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما لصحابة أوزارها، عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما لصحابة أوزارها، عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما حربهم على احربهم على احربهم على احربهم على ا

يناقضها في علييناقضها في علييناقضها في عليفعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد ، فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد ، فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد ، فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد ····يناقضها في علي ،

الشبهات حفاظاً على مكانة عليالشبهات حفاظاً على مكانة عليالشبهات حفاظاً على مكانة عليحد بسوء.حد بسوء.حد بسوء.حد بسوء.أن يمسسها أأن يمسسها أأن يمسسها أأن يمسسها أ    الشبهات حفاظاً على مكانة علي        

فهذه حيلة من شيخ اإلسالم ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من فهذه حيلة من شيخ اإلسالم ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من فهذه حيلة من شيخ اإلسالم ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من فهذه حيلة من شيخ اإلسالم ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من 

مه أو تجاهل عنه من بادر باتّهامه بتلك التهمة مه أو تجاهل عنه من بادر باتّهامه بتلك التهمة مه أو تجاهل عنه من بادر باتّهامه بتلك التهمة مه أو تجاهل عنه من بادر باتّهامه بتلك التهمة شرهم جميعاً، وهذا ما لم يفهشرهم جميعاً، وهذا ما لم يفهشرهم جميعاً، وهذا ما لم يفهشرهم جميعاً، وهذا ما لم يفه

        الظالمة.الظالمة.الظالمة.الظالمة.
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وهنا أسرد مثاالً أظنّه كافوهنا أسرد مثاالً أظنّه كافوهنا أسرد مثاالً أظنّه كافه على     وهنا أسرد مثاالً أظنّه كافه على لبيان طريقة شيخ اإلسالم في رده على لبيان طريقة شيخ اإلسالم في رده على لبيان طريقة شيخ اإلسالم في ردلبيان طريقة شيخ اإلسالم في رد
        : : : : الرافضة، كما نقله الشيخ الخراشيالرافضة، كما نقله الشيخ الخراشيالرافضة، كما نقله الشيخ الخراشيالرافضة، كما نقله الشيخ الخراشي

وهؤالء الذين نصبوا العداوة لعلي وهؤالء الذين نصبوا العداوة لعلي وهؤالء الذين نصبوا العداوة لعلي وهؤالء الذين نصبوا العداوة لعلي ((((((((: : : : قال شيخ اإلسالم(قدس اهللا روحه)قال شيخ اإلسالم(قدس اهللا روحه)قال شيخ اإلسالم(قدس اهللا روحه)قال شيخ اإلسالم(قدس اهللا روحه)
جعلوه كافراً، وقتله أحد رؤوسهم جعلوه كافراً، وقتله أحد رؤوسهم جعلوه كافراً، وقتله أحد رؤوسهم جعلوه كافراً، وقتله أحد رؤوسهم ومن وااله، وهم الذين استحلّوا قتله وومن وااله، وهم الذين استحلّوا قتله وومن وااله، وهم الذين استحلّوا قتله وومن وااله، وهم الذين استحلّوا قتله و

بن ملجم المرادي)، فهؤالء النواصب الخوارج المارقون إذا بن ملجم المرادي)، فهؤالء النواصب الخوارج المارقون إذا بن ملجم المرادي)، فهؤالء النواصب الخوارج المارقون إذا بن ملجم المرادي)، فهؤالء النواصب الخوارج المارقون إذا     (عبد الرحمن(عبد الرحمن(عبد الرحمن(عبد الرحمن
مرتدين، فإن من مرتدين، فإن من مرتدين، فإن من مرتدين، فإن من     اًاًاًاًإن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفّارإن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفّارإن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفّارإن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفّار: : : : قالواقالواقالواقالوا

حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنّة حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنّة حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنّة حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنّة 
مدح اهللا تعالى لهم، وثناء اهللا عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره مدح اهللا تعالى لهم، وثناء اهللا عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره مدح اهللا تعالى لهم، وثناء اهللا عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره مدح اهللا تعالى لهم، وثناء اهللا عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره الصحيحة من الصحيحة من الصحيحة من الصحيحة من 

بأنّهم من أهل الجنّة، ونحو ذلك من النصوص، ومن لم يقبل هذه الحجج، لم بأنّهم من أهل الجنّة، ونحو ذلك من النصوص، ومن لم يقبل هذه الحجج، لم بأنّهم من أهل الجنّة، ونحو ذلك من النصوص، ومن لم يقبل هذه الحجج، لم بأنّهم من أهل الجنّة، ونحو ذلك من النصوص، ومن لم يقبل هذه الحجج، لم 
        يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله.يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله.يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله.يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله.

إن علياً كان كافراً، أو فاسقاً ظالماً، إن علياً كان كافراً، أو فاسقاً ظالماً، إن علياً كان كافراً، أو فاسقاً ظالماً، إن علياً كان كافراً، أو فاسقاً ظالماً، : : : : نّه لو قال هذا الناصبي للرافضينّه لو قال هذا الناصبي للرافضينّه لو قال هذا الناصبي للرافضينّه لو قال هذا الناصبي للرافضيفإفإفإفإ
ال للدين، وأنّه قتل من أهل الملّة من ال للدين، وأنّه قتل من أهل الملّة من ال للدين، وأنّه قتل من أهل الملّة من ال للدين، وأنّه قتل من أهل الملّة من     ل على الملك؛ لطلب الرياسة،ل على الملك؛ لطلب الرياسة،ل على الملك؛ لطلب الرياسة،ل على الملك؛ لطلب الرياسة،ه قاته قاته قاته قاتوأنّوأنّوأنّوأنّ

فة، ولم يقاتل بعد فة، ولم يقاتل بعد فة، ولم يقاتل بعد فة، ولم يقاتل بعد مؤلّمؤلّمؤلّمؤلّ    لوفاًلوفاًلوفاًلوفاًين وحروراء أُين وحروراء أُين وحروراء أُين وحروراء أُ؛ بالجمل وصفّ؛ بالجمل وصفّ؛ بالجمل وصفّ؛ بالجمل وصف0000ّأُمة محمدأُمة محمدأُمة محمدأُمة محمد
النبيالنبيالنبيكافراً، وال فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكالم ــ الذي كافراً، وال فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكالم ــ الذي كافراً، وال فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكالم ــ الذي كافراً، وال فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكالم ــ الذي     0000النبي

تقوله النواصب المبغضون لعليتقوله النواصب المبغضون لعليتقوله النواصب المبغضون لعليالء النواصبالء النواصبالء النواصبالء النواصبــ لم يمكن أن يجيب هؤــ لم يمكن أن يجيب هؤــ لم يمكن أن يجيب هؤــ لم يمكن أن يجيب هؤ    ····تقوله النواصب المبغضون لعلي     ��� ��� ��� ���

        ....الذين يحبون السابقين األولين كلّهم.الذين يحبون السابقين األولين كلّهم.الذين يحبون السابقين األولين كلّهم.الذين يحبون السابقين األولين كلّهم.    والجماعة،والجماعة،والجماعة،والجماعة،    أهل السنّةأهل السنّةأهل السنّةأهل السنّة
أبو بكر، عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، ونحوهم، ثبت أبو بكر، عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، ونحوهم، ثبت أبو بكر، عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، ونحوهم، ثبت أبو بكر، عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، ونحوهم، ثبت : : : : فيقولون لهمفيقولون لهمفيقولون لهمفيقولون لهم

القرآن ثناء اهللا عليهم، القرآن ثناء اهللا عليهم، القرآن ثناء اهللا عليهم، القرآن ثناء اهللا عليهم،     بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت فيبالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت فيبالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت فيبالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في
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عليهم خصوصاً عليهم خصوصاً عليهم خصوصاً عليهم خصوصاً     0000عنهم، وثبت باألحاديث الصحيحة ثناء النبيعنهم، وثبت باألحاديث الصحيحة ثناء النبيعنهم، وثبت باألحاديث الصحيحة ثناء النبيعنهم، وثبت باألحاديث الصحيحة ثناء النبي    ىىىىوالرضوالرضوالرضوالرض
(لو كنت متّخذاً من أهل (لو كنت متّخذاً من أهل (لو كنت متّخذاً من أهل (لو كنت متّخذاً من أهل : : : : وعموماً، كقوله في الحديث المستفيض عنهوعموماً، كقوله في الحديث المستفيض عنهوعموماً، كقوله في الحديث المستفيض عنهوعموماً، كقوله في الحديث المستفيض عنه

(إنّه كان في اُألمم قبلكم (إنّه كان في اُألمم قبلكم (إنّه كان في اُألمم قبلكم (إنّه كان في اُألمم قبلكم : : : : األرض خليالً التّخذت أبا بكر خليالً)، وقولهاألرض خليالً التّخذت أبا بكر خليالً)، وقولهاألرض خليالً التّخذت أبا بكر خليالً)، وقولهاألرض خليالً التّخذت أبا بكر خليالً)، وقوله
(أال يستحي ممن (أال يستحي ممن (أال يستحي ممن (أال يستحي ممن : : : : فعمر)، وقوله عن عثمانفعمر)، وقوله عن عثمانفعمر)، وقوله عن عثمانفعمر)، وقوله عن عثمان    ،،،،محدثون، فإن يكن في أُمتيمحدثون، فإن يكن في أُمتيمحدثون، فإن يكن في أُمتيمحدثون، فإن يكن في أُمتي

الراية رجالً يحب اهللا الراية رجالً يحب اهللا الراية رجالً يحب اهللا الراية رجالً يحب اهللا     (ألعطين(ألعطين(ألعطين(ألعطين: : : : عليعليعليعليمالئكة)؟ وقوله في مالئكة)؟ وقوله في مالئكة)؟ وقوله في مالئكة)؟ وقوله في تستحي منه التستحي منه التستحي منه التستحي منه ال
(لكلّ نبي حواريون، (لكلّ نبي حواريون، (لكلّ نبي حواريون، (لكلّ نبي حواريون، : : : : ورسوله، ويحبه اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)، وقولهورسوله، ويحبه اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)، وقولهورسوله، ويحبه اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)، وقولهورسوله، ويحبه اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)، وقوله

وحواريوحواريوحواريي الزبير)، وأمثال ذلك.ي الزبير)، وأمثال ذلك.ي الزبير)، وأمثال ذلك.ي الزبير)، وأمثال ذلك.وحواري        
فال يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب، فال يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب، فال يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب، فال يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب،     ،،،،وأما الرافضيوأما الرافضيوأما الرافضيوأما الرافضي

م شيخ م شيخ م شيخ م شيخ ، انتهى كال، انتهى كال، انتهى كال، انتهى كال))))))))كما يمكن ذلك أهل السنّة، الذين يحبون الجميعكما يمكن ذلك أهل السنّة، الذين يحبون الجميعكما يمكن ذلك أهل السنّة، الذين يحبون الجميعكما يمكن ذلك أهل السنّة، الذين يحبون الجميع
        ).).).).٤٦٩٤٦٩٤٦٩٤٦٩ــ ــ ــ ــ     ٤٦٨٤٦٨٤٦٨٤٦٨////٤٤٤٤اإلسالم(قدس اهللا روحه) ونور ضريحة.(مجموع الفتاوى اإلسالم(قدس اهللا روحه) ونور ضريحة.(مجموع الفتاوى اإلسالم(قدس اهللا روحه) ونور ضريحة.(مجموع الفتاوى اإلسالم(قدس اهللا روحه) ونور ضريحة.(مجموع الفتاوى 

والنقوالت عن شيخ اإلسالم كثيرة، تلقم كلّ من يحاول اتّهامه بالنصب والنقوالت عن شيخ اإلسالم كثيرة، تلقم كلّ من يحاول اتّهامه بالنصب والنقوالت عن شيخ اإلسالم كثيرة، تلقم كلّ من يحاول اتّهامه بالنصب والنقوالت عن شيخ اإلسالم كثيرة، تلقم كلّ من يحاول اتّهامه بالنصب 
حجراً، فرحمه اهللا رحمة واسعة، وجمعه مع بقية أولياء اهللا والصديقين في حجراً، فرحمه اهللا رحمة واسعة، وجمعه مع بقية أولياء اهللا والصديقين في حجراً، فرحمه اهللا رحمة واسعة، وجمعه مع بقية أولياء اهللا والصديقين في حجراً، فرحمه اهللا رحمة واسعة، وجمعه مع بقية أولياء اهللا والصديقين في 

        م في دار النعيم الخالد.م في دار النعيم الخالد.م في دار النعيم الخالد.م في دار النعيم الخالد.جنّة الفردوس األعلى، وجمعنا وإياكم مع شيخ اإلسالجنّة الفردوس األعلى، وجمعنا وإياكم مع شيخ اإلسالجنّة الفردوس األعلى، وجمعنا وإياكم مع شيخ اإلسالجنّة الفردوس األعلى، وجمعنا وإياكم مع شيخ اإلسال
ى أن أكون قد وفّقت في إزالة اللبس الذي ى أن أكون قد وفّقت في إزالة اللبس الذي ى أن أكون قد وفّقت في إزالة اللبس الذي ى أن أكون قد وفّقت في إزالة اللبس الذي وختاماً أحبتي في اهللا، أتمنّوختاماً أحبتي في اهللا، أتمنّوختاماً أحبتي في اهللا، أتمنّوختاماً أحبتي في اهللا، أتمنّ

أثاره الروافض حول كون ابن تيمية(رحمه اهللا) يطعن في خالفة عليأثاره الروافض حول كون ابن تيمية(رحمه اهللا) يطعن في خالفة عليأثاره الروافض حول كون ابن تيمية(رحمه اهللا) يطعن في خالفة عليأثاره الروافض حول كون ابن تيمية(رحمه اهللا) يطعن في خالفة علي···· , , , ,
        واهللا من وراء القصد.واهللا من وراء القصد.واهللا من وراء القصد.واهللا من وراء القصد.

    أرجو منكم الرد على هذه المقالة وإحضار أين ذكر ابن تيمية ما تدعون،أرجو منكم الرد على هذه المقالة وإحضار أين ذكر ابن تيمية ما تدعون،أرجو منكم الرد على هذه المقالة وإحضار أين ذكر ابن تيمية ما تدعون،أرجو منكم الرد على هذه المقالة وإحضار أين ذكر ابن تيمية ما تدعون،
        تم من كالمه؟تم من كالمه؟تم من كالمه؟تم من كالمه؟لنرى ما قصصلنرى ما قصصلنرى ما قصصلنرى ما قصص



  

  

  

  ١٧٩ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

ذكره  تقدمالدفاع عن ابن تيمية ومحاولة دفع صفة النصب عنه بما : : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
في هذه الوريقات أوهن من بيت العنكبوت، كما هو الشأن في المحاولة 

مات إذ ال يجوز شرعاً االستعانة بكل ردود وما شابه ذلك؛لتأويل طريقته في ال
كما يريد أن  أُخرى،أهل الضاللة (كالنواصب) في دفع ضاللة أو بدعة 

أقواله، وقد يصوره المدافع هنا في تبيان سلوك وطريقة ابن تيمية في ردوده و
  .)١(�وما كُنتُ متَّخذَ المضلِّين عضُداًوما كُنتُ متَّخذَ المضلِّين عضُداًوما كُنتُ متَّخذَ المضلِّين عضُداًوما كُنتُ متَّخذَ المضلِّين عضُداً[: قال المولى سبحانه

 ،أو ما يقرب من هذا ،الذين يرمون ابن تيمية بالنصب والنفاق إن: : : : وثانياًوثانياًوثانياًوثانياً
, بل من المحسوبين سنّةن كبار عند أهل الوقحقّهم علماء وم ،أو الناقلين له

والشيخ ناصر الدين  ،كالحافظ ابن حجر العسقالني ،ةالسلفي بقو على الخطّ
كثير من علماء اك يوجد األلباني المحدث الوهابي المعروف، وبين هذا وذ

أو جاهروا بضاللة ابن تيمية في هذا  ،انتقدوا أو ،أعابواسنّة ممن أهل ال
  .)٢(كالشيخ عبد اهللا الهرري مفتي الصومال ،الجانب

 !وأساسها في هذه المسألة ،ليس الشيعة هم أهل الدعوى ،وعلى أية حال
وهم أيضاً  ،الباع األكبر في توجيه هذه التهمة سنّةما لعلماء أهل الوإنّ

  ها في كتبهم وردودهم.، والمظهرون لالمتابعون ألقواله
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ا أن نظهر لك جملة من هذه األقوال التي تثبت بغضه وقد طلبت منّ
في  سنّةوتحامله عليه.. ونحن هنا سنأتيك بما ذكره علماء أهل ال �عليل

 ؛نوقفك على جانب من المواضع التي طلبتثم   في هذه المسألة،أوالًحقّه 
وألهل  خاصّة، �علييها بغضه لوالتي يظهر ف ،ها كثيرة ويصعب حصرهاألنّ

  ة.عام �البيت
  :ولنبدأ بابن حجر العسقالني وما ذكره في كتاب (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)

خالف ثم طأ في سبعة عشر شيئاً، أخ: قال ابن تيمية في حق عليو((: قال
  ..فيها نصّ الكتاب.

 الحافظ ابن حجر : أي ــيقول ثم: ـ  ــفي ابن تيمية : أي ــالناس فيه وافترق  ـ
لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية  ؛إلى التجسيم هشيعاً، فمنهم من نسب

اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية هللا،  إن: كقوله ،وغيرهما من ذلك
  وأنّه مستو على العرش بذاته...

ال يستغاث  7ينبال: لقوله ؛ومنهم من ينسبه إلى الزندقة: إلى أن يقول
في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم به، وأن 7النبي...  

: أيــ ما تقدم  ومنهم من ينسبه إلى النفاق، لقوله في علي: إلى أن يقول
 علي ــ كان مخذوالً حيث: إنّه ــ أي((: قضية أنّه أخطأ في سبعة عشر شيئاً ــ. ولقوله

اسة ال للديانة، م ينلها، وإنّما قاتل للرياراً فلنّه حاول الخالفة مرما توجه، وإ
شيخاً يدري ما يقول، أسلم أبو بكر : ولقوله ...اسةالري ه كان يحبإنّ: ولقوله
اً وعليوالصبي ال ي ،أسلم صبيخطبة  قصّة، وبكالمه في على قول إسالمه صح
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 وال يبغضك(: 0لقوله نّه شنّع في ذلك، فألزموه بالنفاق؛. فإ..بنت أبي جهل

  .)١()))منافق��� 
 ؛ابن تيمية((: )ي في كتابه (الفتاوى الحديثيةوقال ابن حجر الهيثمي المكّ

نوا الذين بي ئمةح األه، وبذلك صروأصمه وأذلّ ،وأضلّه وأعماه ،عبد خذله اهللا
فساد أحواله، وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كالم اإلمام 

الحسن  أبي ،وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد فق على إمامتهالمجتهد المتّ
وأهل عصرهم وغيرهم  ،جماعة ، والشيخ اإلمام العزّ بنوولده التاج ،السبكي

 ،ري الصوفيةمن الشافعية والمالكية والحنفية، ولم يقصر اعتراضه على متأخّ
  .)٢())Nأبي طالبعلي بن و الخطّاببل اعترض على مثل عمر بن 

سلة األحاديث الصحيحة)؛ صر الدين األلباني في (سلنا محمدوعن الشيخ 
وال اللّهم  ،مواله (من كنت مواله فهذا علي: لحديث إذ صرح بعد تصحيحه

إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكالم ((: من واله وعاد من عاداه)
ف قد ضع ،ني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيميةأنّ ،تهصحعلى الحديث وبيان 

وهذا من  !ه كذبفزعم أنّ خر،اآلالشطر ا من الحديث، وأم ولاأل الشطر
عه في تضعيف األحاديث قبل أن يجمع مبالغاته الناتجة في تقديري من تسر

  .)٣())ق النظر فيهاطرقها ويدقّ
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واآلن نذكر لك الشواهد التفصيلية لما نسب البن تيمية من مواضع 
  : بغض والنفاق في الكلمات السابقةال

  : �عليمناقشته في إسالم  ــــــــ١١١١
 لم يكن أحد ،0اًمحمدقبل أن يبعث اهللا ((: )سنّةقال في (منهاج ال

. وإذا قيل وال علي ،وال الثالثة ،وال امرأة ال رجل وال صبي: مؤمناً من قريش
  .)١(وغيره علي: فالصبيان كذلك هم كانوا يعبدون األصنام،إنّ: عن الرجال

مثل  وال إيمان الصبي: يس مثل كفر البالغ، قيلل كفر الصبي: وإن قيل
يثبت  ولئك يثبت لهم حكم اإليمان والكفر وهم بالغون، وعليفأُ ؛إيمان البالغ

المولود بين أبوين كافرين  والصبي .له حكم الكفر واإليمان وهو دون البلوغ
  .)٢())المسلمين اتّفاقيجري عليه حكم الكفر في الدنيا ب

كان يعبد األصنام في  �عليفي كون  ــمن ابن تيمية  ــوهذه الدعاوى 
 ،� ها بأدنى متابعة لما جاء في بيان سيرتهق ردحقّم يمكن ألي ،صغره

  ..المعلومة لدى المسلمين جميعاً
اإلمام  فمن الثابت عند الجميع أناًعلي� 7ى في كنف رسول اهللاترب، 

في  ،�أخذه من أبيه أبي طالبوترعرع في بيته بعد أن تكفّل بتربيته حينما 
 عم عباسلكثرة عياله، بينما أخذ ال ؛للتخفيف عن أبي طالب ،حادثة معروفة

جعفراً. 7النبي  
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الجامع علماً  ،وهو اإلمام المتقن حقّاًــ  )وقد روى الطبري في (تاريخه
ــ عن محمد بن  )١(ا يقول ابن األثير في كاملهكم وصدقاً؛ ة واعتقاداًصحو

 ،ةكان إذا حضرت الصالة خرج إلى شعاب مكّ 0رسول اهللا نإ((: قإسحا
وجميع أعمامه  ،طالب يه أبمن عم طالب مستخفياً علي بن أبيوخرج معه 
  .)٢())يان الصلواتفيصلّ ،وسائر قومه

لم يزل مع رسول اهللا في ((: )الجوزي في (تذكرة الخواص بناوقال سبط 
  .)٣())ل اهللايدين بما دان به رسو ،زمن الطفولة

  ؟7بماذا كان يدين رسول اهللا: وهنا نسأل
كان على : كان يدين بالحنيفية، أي 7النبي نفمن المعلوم والثابت أ

وفي هذا .. �ه إبراهيم الخليلوعلى شريعة جد ،ديانة التوحيد اإلبراهيمية
ح ابن حمدان في (نهاية المبتدئين) عن ابن عقيلالمعنى صر :أن 7النبي 

ه ولد نبياً.. بل نسب الحافظ لإلمام أنّ: وعن الحافظ ابن رجب مسلماً..ولد 
  .)٤(على اإلسالمالنبي  حمد القول بوالدةأ

لم ــ  �علي: أيه ــ ذهب كثير من الناس إلى أنّ((: وقال المسعودي
 ،في جميع أفعاله 0للنبييشرك باهللا شيئاً فيستأنف اإلسالم، بل كان تابعاً 

 ؛�هته لنبيقه لتبعيده ووفّاهللا عصمه وسد بلغ وهو على ذلك، وأنمقتدياً به، 
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ين وال مجبورين على فعل الطاعات، بل مختارين غير مضطر اهما كانألنّ
١())، وموافقة أمره، واجتناب منهياتهقادرين، فاختارا طاعة الرب(.  

 بن أبي طالب بن عبد ا عليأم((: )ريزي في (إمتاع األسماعوعن المق
، وذلك أن اهللا تعالى فلم يشرك باهللا قطّالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، 

فعندما أتى  ،0أراد به الخير، فجعله في كفالة ابن عمه سيد المرسلين محمد
بن أبي  كانت هي وعلي ،قتوصدO الوحي وأخبر خديجة  0رسول اهللا

وال كان  ،دعىأن ي فلم يحتج عليــ : ــ إلى أن قال... طالب وزيد بن حارثة
  .)٢())هذا هو التحقيق ...أسلم: فيقال ؛ديوححتّى  مشركاً

فما بال ابن  ع والتحقيق،عند أهل البحث والتتب حقهذا هو ال فكما ترى،
يأتي ويقول عن أمير ثم  !ذنيه عنهاأُ ويصم ،تيمية يتغافل عن هذه الحقائق

حاله كحال  وأن ،ويعبد األصنامه كان مشركاً بأنّ: قيند المتّوسي ،المؤمنين
  ؟!!الصبيان في قريش

التي صرح بها  ،ما الذي يدفعه إلى إنكار هذه الحقيقة التاريخية الثابتة
 مجردهكذا  ،ة قلمليدعي بجر ،ع والتحقيقوأصحاب التتب ،جهابذة التاريخ

ة قلمجر :اً أنهذه  وينأى بنفسه عن متابعة !!كان يعبد األصنام كغيره �علي
ها بشكل أو رد ،مناقشتهاحتّى  ف نفسهكلّة التاريخية، بل ال يالحقائق واألدلّ

  شيخ اإلسالم!: هأو يصفه أتباعه بأنّ ،ومع هذا نجده يصف نفسه ،علمي سليم
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وهو يجانب الصواب في حقيقة معلومة ثابتة عند  !شيخ اإلسالم هذا فأي
  ؟!!جميع المسلمين

قول  ،ن عنهوأو المدافع ،ابن تيمية ال ندري كيف يفهم ،وبعد هذا
ثخين والمالمؤرحدحين يذكرون اسم  صولرين وعلماء الفقه واُألين والمفس
ويردفونه بقولهم �علي :؟!)١(م اهللا وجهه)(كر  

ابن تيمية  بل كيف يعتقد أن ؟كيف يفهم المدافع عن ابن تيمية: : : : نقولنقولنقولنقول
اً والكثير جد ،الكثير عند هذا الجمع �علييفهم إطالق هذه الصفة على 

ثين والمفسخرين والمن المحد؟!قينحقّين والممؤر  
 نهم لم يكونوا يعرفوا أوأنّ ،فهل تراه يوصم هذا الجمع الكبير بالغفلة

  !؟هوعرفه ابن تيمية وحد ،كان يسجد لألصنام �علياً
هذا اإلطالق منهم بسبب التسالم المأخوذ يداً بيد أم أن، والذي ال شك 

ولم يشرك باهللا  ،لم يسجد لصنم قطّ �اًعليأمير المؤمنين بأن  ،وال ريب فيه
عاء أمام أو االد ،التشكيك مجردل ،لتشكيكلوعندها ال تكون قيمة  طرفة عين،

  ؟!هذا التسالم الذي ال نظير له في هذه المسألة
ة، عرفناه في تفسيراً واحداً لهذا السلوك من ابن تيمي���  إنّنا في الواقع ال نجد

  البغض والكراهية، ال غير!!: جملة كبيرة من أتباع المدرسة اُألموية، أنّه ليس سوى
  : 7أول من أسلم، وأول من صلّى مع النبي �تشكيكه في كون علي ــــــــ٢٢٢٢
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، 0ى مع النبيعلي أول من صلّ: قول القائل((: )سنّةقال في (منهاج ال
  .)١())أبا بكر صلّى قبله لك، وأنبل أكثر الناس على خالف ذ ممنوع..

لنعرف  ،نستعرض أوالً ما ورد من أحاديث وروايات في هذا الشأن: : : : نقولنقولنقولنقول
ثم بعد . .ةتقدمابن تيمية من العلم بها، ومقدار مصداقيته في دعواه الم حظّ

  : اعي لما قالسأل عن الدذلك ن
: لها إسالماًأو ،هاعلى نبي ة وروداًمل هذه اُألأو إن((: عن سلمان، قال

٣())رواه الطبراني ورجاله ثقات((: . قال الهيثمي)٢())بن أبي طالب علي(.  
(أما : يده في هذا الحديث وجدت في كتاب أبي بخطّ: قال عبد اهللا

 ،وأكثرهم علماً ،تي سلماًمزوجك أقدم أُــ أن أ �الخطاب لفاطمةترضين ــ 
وفيه خالد بن طهمان  ،والطبراني رواه أحمد: قال الهيثمي وأعظمهم حلماً).

  .)٤(وبقية رجاله ثقات ،قه أبو حاتم وغيرهوثّ
جتنيه زو: 7للنبيقالت  ،ج فاطمةا تزولم علياً أن: عن أبي إسحاق

أصحابي  وله ألنّإجتكه و(لقد زو: 7النبي فقال ؟عظيم البطن ،عيمشأُ
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رواه الطبراني، وهو  :قال الهيثمي ).وأعظمهم حلماً ،وأكثرهم علماً ،سلماً
  .)١(سنادمرسل صحيح اإل

 .كقبلي غير نبي بدكعاُألمة  ال أعرف عبداً من هذهاللّهم (: �عليعن 
رواه : . قال الهيثمي)٢(ي الناس سبعاً)يت قبل أن يصلّلقد صلّ .اتثالث مر

  .)٣(وإسناده حسن ،والطبراني في األوسط لبزّار،وأبو يعلى باختصار، وا ،أحمد
وهو  ،أبي طالبعلي بن من آمن  أولكان ف((: قال ،ن الحسن وغيرهع

رواه الطبراني ورجاله : قال الهيثمي .)٤())سنة ةعشر أو ستّ ،ابن خمس عشرة
  .)٥(رجال الصحيح

رواه : قال الهيثمي .)7ى مع رسول اهللامن صلّ أول(أنا : �عليعن 
  .)٦(قثّوقد و ،ة العرنيورجاله رجال الصحيح غير حب ،أحمد
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أبي علي بن   7من أسلم مع رسول اهللا أول((: عن زيد بن أرقم
  .)٢(هذا الحديث صحيح اإلسناد: . قال الحاكم)١())·طالب

هذا غيض من فيض األحاديث والروايات الصحيحة التي ذكرها 
علي من أسلم هو أمير المؤمنين  أول ة على أندالّال ،حوهاصحالمحدثون و

 Sاألميني ����� � يراجع (موسوعة الغدير: ولالستزادة ،�أبي طالببن ا

من كتب  ،سانيد معتبرة، وأليطالع مائة حديث بطرق مختلفة ،)٢١٩ص ٣ج
  .أول من أسلمهو  �علياً أن: تروي سنّة،أهل ال

 أي ــ خرىبعد هذا, لننظر إلى حال الدعوى اُألثم :ل أنمن أسلم هو أو :
  : عاء األكثرية ثانياًدأوالً، ومن حيث اة صحمن حيث ال ــأبو بكر

أما : عباسقال ابن  ؟من أسلم أولمن  عباسسألت ابن : قال ،عن الشعبي
  : بن ثابت حسانسمعت قول 

ــال                   إذا تــــذكرت شــــجوا مــــن أخ ثقــــةإذا تــــذكرت شــــجوا مــــن أخ ثقــــةإذا تــــذكرت شــــجوا مــــن أخ ثقــــةإذا تــــذكرت شــــجوا مــــن أخ ثقــــة ــا فعـ ــر بمـ ــا بكـ ــاك أبـ ــاذكر أخـ ــال   فـ ــا فعـ ــر بمـ ــا بكـ ــاك أبـ ــاذكر أخـ ــال   فـ ــا فعـ ــر بمـ ــا بكـ ــاك أبـ ــاذكر أخـ ــال   فـ ــا فعـ ــر بمـ ــا بكـ ــاك أبـ ــاذكر أخـ         فـ
ــي��� ��� ��� ���                 خيـــــــر البريـــــــة أتقاهـــــــا وأعـــــــدلهاخيـــــــر البريـــــــة أتقاهـــــــا وأعـــــــدلهاخيـــــــر البريـــــــة أتقاهـــــــا وأعـــــــدلهاخيـــــــر البريـــــــة أتقاهـــــــا وأعـــــــدلها ــيالنبــــ ــيالنبــــ ــيالنبــــ ــال      النبــــ ــا حمــــ ــا لمــــ ــال  وأوفاهــــ ــا حمــــ ــا لمــــ ــال  وأوفاهــــ ــا حمــــ ــا لمــــ ــال  وأوفاهــــ ــا حمــــ ــا لمــــ         وأوفاهــــ

ــاني ــانيوالثـ ــانيوالثـ ــانيوالثـ ــهده     والثـ ــالي المحمـــود مشـ ــهده التـ ــالي المحمـــود مشـ ــهده التـ ــالي المحمـــود مشـ ــهده التـ ــالي المحمـــود مشـ         وأول النــاس مــنهم صــدق الرســال   وأول النــاس مــنهم صــدق الرســال   وأول النــاس مــنهم صــدق الرســال   وأول النــاس مــنهم صــدق الرســال                   التـ

  .)٣(رواه الطبراني، وفيه الهيثم بن عدي، وهو متروك: قال الهيثمي
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رواه : قال الهيثمي .))بو بكرأ: أول من أسلم((: قال ،وعن ابن عمر
  .)١(وفيه غير واحد ضعيف ،الطبراني في األوسط

قال  .))أبو بكر: 0النبي ى معلّمن ص أول((: قال ،وعن زيد بن أرقم
غالب بن عبد اهللا بن غالب : وفيه ،رواه الطبراني في األوسط: الهيثمي
  .)٢(ولم أعرفه ،السعدي
ا ما ورد في مسند أحمد من إنكار النخعي على قول زيد بن أرقموأم : أن

 أولأبو بكر هو : أبي طالب، وقولهعلي بن : 7من أسلم مع رسول اهللا أول
: ، فـقد قال المباركفوري في (تحفة األحوذي))٣(7أسلم مع رسول اهللا من

من أسلم  أول علياًو ،من أسلم من الرجال أولأبا بكر  فإن !ال وجه لإلنكار((
فق قد اتّ((: ـ قولهـابن حجر  ـونقل المباركفوري عن الحافظ ـ. .)٤())من الصبيان

لأبا بكر  الجمهور على أن٥())الرجالمن أسلم من  أو(.  
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: فهذا االتّفاق عند جمهور أهل السنّة ينسف دعوى ابن تيمية، ويدحض قوله
أبا بكر صلّى قبل علي أكثر الناس على هذا القول.. وال يراه القارئ له�بأن وإن ، 

  مكابرة ومجانبة لما هو متّفق عليه عند أهل السنّة بنقل كبار العلماء...��� 
بماذا نبرر التشكيك ��� لهذا القول غير النفس ودواخلها، و ونحن ال نجد مبرراً

أجيبونا يرحمكم اهللا؟!�بالواضحات من قبل ابن تيمية في ما يتعلّق بعلي ،  
بل نزيد ابن تيمية والمدافعين عنه علماً! أنّه حتّى هذه الدعوى المنسوبة للجمهور 

  لّ نظر عند كبار المؤرخين!!أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال ــ هي مح: ــ أي
: قال ،بن سعدمحمد عن ((: طبري بسند صحيح في (تاريخه)فقد روى ال

ال، ولقد أسلم قبله أكثر من : كم إسالماً؟ فقالأولأكان أبو بكر : قلت ألبي
، ثم سرد بعد ذلك العديد من األقوال )١())خمسين، ولكن كان أفضلنا إسالماً

   .بي بكرالتي تنفي تقدم إسالم أ
على أن المتابع لكلمات ابن تيمية في (منهاج السنّة) يجد االضطراب واضحاً 

  ــ:، وأن األكثر على ذلك �بكر أسلم قبل علي كون أبي: عنده في هذه المسألة ــ أي
قبل أبي بكر، كما في قوله اآلتي �فتارة يعترف بإسالم علي :))قول علي :

، فهذا مما يعلم بطالنه بالضرورة، فإن بين إسالمه (صلّيت ستّة أشهر قبل الناس)
وإسالم زيد وأبي بكر وخديجة يوماً أو نحوه، فكيف يصلّي قبل الناس بستّة 

  ؛ فهنا يعترف بإسالمه قبل أبي بكر، وال ينقل قوالً على الخالف!)٢())أشهر
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وتنازعوا في أول من نطق ((: وفي موضع آخر يشكّك في ذلك ويقول
بعد خديجة، فإن كان أبو بكر أسلم قبل علي، فقد ثبت أنّه أسبق  باإلسالم

صحبة، كما أسبق إيماناً.. وإن كان علي أسلم قبله، فال ريب أن صحبة أبي 
ونحوه 0بكر للنبي األمر )١())كانت أكمل وأنفع من صحبة علي ؛ فهنا يردد

سالم أبي بكر ــ مع التصريح بدعوى كون إسالمه بعد خديجة ــ ثم يفضّل إ
  على كلّ تقدير!!

تراه ينسب  ـالبحث ـ أولوهو الموضع الذي نقلناه  ـوفي موضع ثالث ـ

 علي: قول القائلإن ((: القول بتقدم إسالم أبي بكر إلى أكثر الناس، فيقول

ل من صلّى مع النبيب ..، ممنوع7أول أكثر الناس على خالف ذلك، وأن 

  فالحظ كيف يضطرب!!؛ )٢())أبا بكر صلّى قبله
تشكيكه : وبغضه له �عليانحرافه عن  ةة اضطرابه وقون شديبيمما  بل

ي الحلّ ����� �: أي ــقوله ((: ، حين يقول�عليفي أصل قبول إسالم اإلمام 

:عليه ابن تيمية رد صاحب الكتاب الذي ي ـ وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من (( ـ
 أولأبو بكر : سلم, فقيلأول من أاس متنازعون في الن فإن ، ممنوع؛))الصحابة

وقيل .من أسلم، فهو أسبق إسالماً من علي :اً أسلم قبله إنعلي. كان  لكن علي
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إسالم أبي بكر  وال نزاع في أن سالم الصبي فيه نزاع بين العلماء.وإ ،صغيراً
ق على سبق على اإلطالأ، وتّفاقنفع، فيكون هو أكمل سبقاً باالأأكمل و

  .)١())؟على ذلك تدلّ حجةأسبق فيه بال  علي: القول اآلخر. فكيف يقال
والمغالطة في كالم ابن تيمية هنا واضحة؛ إذ الحديث هو عن األسبقية 

  !كملية، فهذا محض التفاف على الواقع الخارجي بأي سبيل كاناأل ال عن
ودعوى أن إذ كان ى! ، فهذا من عجائب الدعاوالنزاع في إسالم الصبي

ينام ويأكل ويشرب ويالمس األشياء بيده  ،7في بيت رسول اهللا �علي
فلو كان إسالمه غير مقبول وكان باقياً على  ،7الرطبة في بيت رسول اهللا

لكان على  ــ سنّةلفرض كفر والديه كما يذهب إليه بعض أهل ال ــالكفر 
 نجس، أو على األقلّ و المشركالكافر أ ألن ؛ن يخرجه من بيتهأ 7رسول اهللا

  ره من مالمسة األفرشة واألواني في بيته..يحذّ
ه به، بل كان ذن من التاريخ من متفوولم تسمع له أُ ،هذا لم يحصل كلّو

وتمام  ،7للنبية وعنوان األخو ،في صباه محض اإليمان �إسالمه
عندما جمع   7النبي إذ قال له ، وركن الخالفة؛ةوإنجاز العد ،الوصية

 عرضوا عنه، ودعاهم إلى اإلسالم بأمر اهللا وأالدعوة أولشيرته األقربين في ع

رواه الطبري .. فاسمعوا له وأطيعوا) ،ي وخليفتي(هذا أخي ووصي: �علياً��� 
إرسال  )كامله(وأرسله ابن األثير في  ..)٢(بطرق مختلفة وصححه )تاريخه(في 
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، ويكون جنّة(ويكون معي في ال : ــبسند صحيح  ــوبلفظ أحمد .. )١(ماتالمسلّ
  ..)٢(خليفتي في أهلي)

لما كان ي ،أو غير مقبول ،فيه اًمشكوك فلو كان إسالم الصبيصدور  صح
أخي  ــل ذلك, وتكفّر . فتدب.�علي حقفي  7النبي هذه األقوال عن
  على ابن تيمية بنفسك!رد في ال ــالمسلم المنصف 

  : أبا بكر وعمر أشجع منه أنو ،�عليتشكيكه بشجاعة  ــــــــ٣٣٣٣
نشير إلى  ،ك فيه ابن تيميةوقبل الحديث عن هذا المورد الذي شكّ

لم نناقش ابن  ،وكذلك في الموردين السابقين ،نا في هذا الموردنّإ: قضية
مات والواضحات التي لم يختلف فيها في تشكيكه بالمسلّ���  تيمية

ضح لهذا المدافع ، ليتّخاصّةوطائفته فق عليه أهل مذهبه اتّمما  المسلمون, بل
له الوقوف على حقيقة موقف ابن  شخص لم يتسن كلّبل ل ــعن ابن تيمية 

ه هذا الرجل ألمير الواقع الحقيقي لما يكنّ ــ �تيمية من أمير المؤمنين
ه امتداد للروح وأنّ ،�عليه مصداق واضح لمبغض وأنّ ،�عليالمؤمنين 

  .�البيت موية المعادية ألهلاُأل
بل  ،ك فيها أحدوالتي لم يشكّ �أمير المؤمنين يةعأشجففي مسألة 

يأتي ابن تيمية  ،اشتهر أمرها عند المسلمين جميعاً كالشمس في رابعة النهار
  ..ك في هذه القضية الواضحة والمتسالمة عند المسلمين جيالً بعد جيلليشكّ
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 ئمةمطلوبة من األوإذا كانت الشجاعة ال((: )سنّةيقول في (منهاج ال
أبا بكر كان أشجع من عمر، وعمر أشجع من  شجاعة القلب، فال ريب أن

وكان يوم بدر مع ...وطلحة والزبير عثمان وعلي  ١())في العريشالنبي(.  
 ،شجاعة البدن �علين أعطينا لإذاً، الشجاعة هي شجاعة القلب، وإ

  اعة المطلوبة!وهي الشج ،بكر وعمر كانت عندهم شجاعة القلب فأبو
ن هل يمكن أ: هل لسائل يسأل عبقري زمانه هذا ويقول له: فهنا نقول

 تعبير حي���  وهل شجاعة البدن !توجد شجاعة بدن من دون شجاعة قلب؟
  !عن شجاعة القلب؟

إتماماً لعمله في الدفاع عن  ــوهل تراه يستطيع هذا المدافع عن ابن تيمية 
  شجاعة البدن من دون شجاعة القلب؟واحداً ل ن يذكر لنا مصداقاًــ أشيخه 

 �عليإذا كان عند أبي بكر وعمر شجاعة القلب فقط، فعند  فإذاً،
وهذا التفاضل غير المنطقي  ،شجاعة البدن والقلب معاً، فلماذا هذا التشكيك

  في هذه المسألة؟!!
نى ما مع��� اً؟ وحقّبا بكر وعمر يمتلكان شجاعة القلب أ ن: إثم من قال

بحيث عاد  ،عمر في قضية خيبر حقالتجبين التي يذكرها الرواة في  قصّة
ن أصحابه ويجبنه أصحابه!يجب  
: قال ،·عن علي: ووافقه الذهبي الحاكم التي صححهاوإليك الرواية 

 ،ا أتاها بعث عمر وبعث معه الناس إلى مدينتهمفلم ،إلى خيبر 7النبي سار(
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نونه وا يجب، فجاؤيلبثوا أن هزموا عمر وأصحابهفلم  ،فقاتلوهم ،أو قصرهم
فسار ،نهمويجب ٢(أُخرولهذا الحديث أسانيد  ،)١(..).7النبي(.  

  بن تيمية؟! فأين شجاعة القلب يا عبقري زمانه يا
٣(قد أرسل أبا بكر لفتح خيبر، فرجع مهزوماً أيضاً 7وقبل هذا، كان النبي(...  

عاة لهما من قبل م شجاعة القلب المدرغ ــوبعد رجوع الشيخين منهزمين 
حها الحاكم صحالنظر عن الجبن الظاهر في الرواية التي  وبغضّ ،ابن تيمية

وقد كان قبلها أرمد العين  ،إلى فتح خيبر �علياً  7النبي بعث ــالذهبي و
فدعاه ،ليتينلم يستطع المشاركة في البعثتين األو ومسح على عينيه  7النبي

  ..ه إلى خيبر لفتحهاأعطاه الراية وأمره بالتوجثم  ،شفاءودعا له بال
وكان قبل ذلك قد قال كلمة مأثورة ومهمنستفيد منها انزعاج ،اًة جد 

7النبي كما  ــ 7إذ قال رت على يد الشيخين؛من ظاهرة الفرار التي تكر
:الشام ابن عساكر  حدثينقل ذلك م ـ اهللا  يحب الراية رجالً نعطي(ُأل ـ

.. )٥((ليس بفرار): ، وعند أحمد)٤(كرار غير فرار) ،ورسوله، ويحبه اهللا ورسوله
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ي ال يولّ ،انهاهللا ورسوله ويحب غداً رجالً يحب بعثن(أل: وفي لفظ الحاكم
فق على روايته اتّمما  حديث الرايةبأن وصرح  ،يفتح اهللا على يديه) ،الدبر

وفي لفظ ، )٢(ار)ليس بفر ،يفتح اهللا له(: وفي لفظ ابن أبي شيبة.. )١(الشيخان
  .)٣(ال يخزيه اهللا أبداً...) ،اهللا ورسوله (يحب: )السنن(النسائي في 

 باألسانيد الصحيحة، 7فهذه األلسنة المختلفة المنقولة عن رسول اهللا

من ظاهرة الفرار  7داللة واضحة على امتعاضه والحسنة في بعضها، تدلّ

ليين على يد الشيخين أبي لتي حصلت في المرتين األوا ،والتخاذل والهزيمة

: بقوله  7غ لهذه األلفاظ اإليحائية من رسول اهللاما المسو��� و ،بكر وعمر

كر)وقولهار غير فر ،(ار :ليس بفر)الواردة بعد  ،(ال يخزيه اهللا أبداً): ار)، وقوله

  !حالتي الهزيمة التي حصلت على يد الشيخين؟

الحديث الذي استند إليه في أشجعية أبي بكر بأن : أيضاً يةونزيد ابن تيم

 لبزّار،رواه ا((: قال الهيثمي فيه !حديث ضعيف 7النبي لبقائه في العريش مع

سحاق التي جاء ، وهو أيضاً مكذوب بصحيحة ابن إ)٤())وفيه من لم أعرفه

 وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي ،في العريش 7رسولو((: فيها
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 7ح السيف في نفر من األنصار يحرسون رسول اهللامتوشّ  ،7فيه رسول اهللا

١())ة العدويخافون على كر(.  
 المسايرين له في التشكيك  كلّو ،بعد هذا نسأل ابن تيميةثم

: فيمن نادى المنادي بين األرض والسماء يوم أحد: ونقول لهم ،بالواضحات
  ؟)٢()علي ���  ذو الفقار وال فتى���  (أن ال سيف

فهل تراه سيخالف ابن تيمية، والمتابعون له، اللّغة العربية وداللتها في إفادة 
  إن النفي واالستثناء في النداء المذكور ال يفيدان الحصر؟!: الحصر ويقولون

 ،ةباع المتشابهات حالة مرضيتّع منهم ذلك.. فإذا كان انا في الواقع نتوقّإنّ
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ [: سبحانه بقوله تعالىكما يشير إلى ذلك المولى 

هغَاء تَأوِيلابتو تنَةغَاء الفابت نهم ها تَشَابم ونتَّبِعفَيهغَاء تَأوِيلابتو تنَةغَاء الفابت نهم ها تَشَابم ونتَّبِعفَيهغَاء تَأوِيلابتو تنَةغَاء الفابت نهم ها تَشَابم ونتَّبِعفَيهغَاء تَأوِيلابتو تنَةغَاء الفابت نهم ها تَشَابم ونتَّبِعك فكيف بمن يشكّ، )٣(�فَي
  ؟!ويثير الفتن حولها ،بالواضحات

وأمرض يحويه قلبه فأي ،ي دغل وبمؤمن ومؤمنة  كلّلى غض يكنّه لمو
  ؟!!7رسول اهللابعد 

هذه في الواقع هي بضع مواضع يسيرة جداً أردنا بيانها بما يسمح لنا اً جد
فهناك عشرات الكلمات واألقوال والمقاطع الموجودة في ��� و ،مجالالبه 
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وسوء سريرته  ،التي تشير بوضوح إلى دخيلة قلب هذا الرجل ،كتب ابن تيمية
  .�جاه أمير المؤمنينتّا

  قيب: تع

»�
�����"�#����!��ط�ن�  »��د��
وليس يكتفي هذا الملعون بسبوليس يكتفي هذا الملعون بسبوليس يكتفي هذا الملعون بسباإلمام، بل وأيضاً بتشبيه الزهراءاإلمام، بل وأيضاً بتشبيه الزهراءاإلمام، بل وأيضاً بتشبيه الزهراءاإلمام، بل وأيضاً بتشبيه الزهراء    وليس يكتفي هذا الملعون بسب����    

        : : : : ونشرحها بالعقلونشرحها بالعقلونشرحها بالعقلونشرحها بالعقل    ،،،،النصّ من كتبه الملعونةالنصّ من كتبه الملعونةالنصّ من كتبه الملعونةالنصّ من كتبه الملعونة    يكميكميكميكمبالمنافقين، وإلبالمنافقين، وإلبالمنافقين، وإلبالمنافقين، وإل
سلوباً ماكراً لإلساءة إلى أهل بيت النبوة سلوباً ماكراً لإلساءة إلى أهل بيت النبوة سلوباً ماكراً لإلساءة إلى أهل بيت النبوة سلوباً ماكراً لإلساءة إلى أهل بيت النبوة استخدم ابن تيمية في كتبه أُاستخدم ابن تيمية في كتبه أُاستخدم ابن تيمية في كتبه أُاستخدم ابن تيمية في كتبه أُ

بعناية عباراته ويسبكها سبكاً يجعل بعناية عباراته ويسبكها سبكاً يجعل بعناية عباراته ويسبكها سبكاً يجعل بعناية عباراته ويسبكها سبكاً يجعل     والصفوة صلوات اهللا عليهم, فتراه ينتقيوالصفوة صلوات اهللا عليهم, فتراه ينتقيوالصفوة صلوات اهللا عليهم, فتراه ينتقيوالصفوة صلوات اهللا عليهم, فتراه ينتقي
ذهن قارئها ينصرف إلى ما يريده هو من المعاني والمقاصد الخبيثة دون أن ذهن قارئها ينصرف إلى ما يريده هو من المعاني والمقاصد الخبيثة دون أن ذهن قارئها ينصرف إلى ما يريده هو من المعاني والمقاصد الخبيثة دون أن ذهن قارئها ينصرف إلى ما يريده هو من المعاني والمقاصد الخبيثة دون أن 

        يكون بالضرورة قد صرح بها.يكون بالضرورة قد صرح بها.يكون بالضرورة قد صرح بها.يكون بالضرورة قد صرح بها.
ما كتبته يده اآلثمة في حق سيدة نساء العالمين فاطمة ما كتبته يده اآلثمة في حق سيدة نساء العالمين فاطمة ما كتبته يده اآلثمة في حق سيدة نساء العالمين فاطمة ما كتبته يده اآلثمة في حق سيدة نساء العالمين فاطمة : : : : ومن ذلكومن ذلكومن ذلكومن ذلك

        : : : : إذ قالإذ قالإذ قالإذ قال    ؛؛؛؛����الزهراءالزهراءالزهراءالزهراء
لصحابة من القوادح كثير لصحابة من القوادح كثير لصحابة من القوادح كثير لصحابة من القوادح كثير ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من اونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من اونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من اونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من ا((((((((

منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين, وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين, وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين, وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين, وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم 
        معصومين، بل هم مع كونهم أولياء اهللا، ومن أهل الجنّة لهم ذنوب يغفرها اهللا لهم.معصومين، بل هم مع كونهم أولياء اهللا، ومن أهل الجنّة لهم ذنوب يغفرها اهللا لهم.معصومين، بل هم مع كونهم أولياء اهللا، ومن أهل الجنّة لهم ذنوب يغفرها اهللا لهم.معصومين، بل هم مع كونهم أولياء اهللا، ومن أهل الجنّة لهم ذنوب يغفرها اهللا لهم.

وكذلك ما ذكره من حلفها، أنّها ال تكلّمه وال صاحبه حتّى تلقى أباها وكذلك ما ذكره من حلفها، أنّها ال تكلّمه وال صاحبه حتّى تلقى أباها وكذلك ما ذكره من حلفها، أنّها ال تكلّمه وال صاحبه حتّى تلقى أباها وكذلك ما ذكره من حلفها، أنّها ال تكلّمه وال صاحبه حتّى تلقى أباها 
فإن الشكوى إنّما تكون فإن الشكوى إنّما تكون فإن الشكوى إنّما تكون فإن الشكوى إنّما تكون     ؛؛؛؛OOOOيليق أن يذكر عن فاطمةيليق أن يذكر عن فاطمةيليق أن يذكر عن فاطمةيليق أن يذكر عن فاطمةوتشتكي إليه، أمر ال وتشتكي إليه، أمر ال وتشتكي إليه، أمر ال وتشتكي إليه، أمر ال 

����إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَى اللَّهإِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَى اللَّهإِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَى اللَّهإِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَى اللَّه[[[[: : : : إلى اهللا تعالى, كما قال العبد الصالحإلى اهللا تعالى, كما قال العبد الصالحإلى اهللا تعالى, كما قال العبد الصالحإلى اهللا تعالى, كما قال العبد الصالح
))))١١١١(((( ، ، ، ،
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اللّهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، اللّهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، اللّهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، اللّهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ((((: : : : ����وفي دعاء موسىوفي دعاء موسىوفي دعاء موسىوفي دعاء موسى
(إذا سألت (إذا سألت (إذا سألت (إذا سألت : : : : سسسسعباعباعباعباالبن البن البن البن     0000, وقال النبي, وقال النبي, وقال النبي, وقال النبي))))وبك المستغاث، وعليك التكالنوبك المستغاث، وعليك التكالنوبك المستغاث، وعليك التكالنوبك المستغاث، وعليك التكالن

(استعن بي). (استعن بي). (استعن بي). (استعن بي). : : : : (سلني)، وال(سلني)، وال(سلني)، وال(سلني)، وال: : : : فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا)، ولم يقلفاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا)، ولم يقلفاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا)، ولم يقلفاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا)، ولم يقل
����وإِلَى ربك فَارغَبوإِلَى ربك فَارغَبوإِلَى ربك فَارغَبوإِلَى ربك فَارغَب    �فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصَب فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصَب فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصَب فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصَب [[[[: : : : وقد قال تعالىوقد قال تعالىوقد قال تعالىوقد قال تعالى

))))١١١١((((....        
من المعلوم لكلّ عاقل أن ثممن المعلوم لكلّ عاقل أن ثممن المعلوم لكلّ عاقل أن ثممن المعلوم لكلّ عاقل أن أمر فلم     ثم أمر فلم المرأة إذا طلبت ماالً من ولي أمر فلم المرأة إذا طلبت ماالً من ولي أمر فلم المرأة إذا طلبت ماالً من ولي المرأة إذا طلبت ماالً من ولي

ه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطه ألحد من أهله ه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطه ألحد من أهله ه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطه ألحد من أهله ه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطه ألحد من أهله لكونها ال تستحقّلكونها ال تستحقّلكونها ال تستحقّلكونها ال تستحقّ    ؛؛؛؛يعطها إياهيعطها إياهيعطها إياهيعطها إياه
إن الطالب غضب على إن الطالب غضب على إن الطالب غضب على إن الطالب غضب على : : : : وال أصدقائه، بل أعطاه لجميع المسلمين, وقيلوال أصدقائه، بل أعطاه لجميع المسلمين, وقيلوال أصدقائه، بل أعطاه لجميع المسلمين, وقيلوال أصدقائه، بل أعطاه لجميع المسلمين, وقيل

إنّه إنّه إنّه إنّه : : : : الحاكم؛ كان غاية ذلك أنّه غضب لكونه لم يعطه ماالً, وقال الحاكمالحاكم؛ كان غاية ذلك أنّه غضب لكونه لم يعطه ماالً, وقال الحاكمالحاكم؛ كان غاية ذلك أنّه غضب لكونه لم يعطه ماالً, وقال الحاكمالحاكم؛ كان غاية ذلك أنّه غضب لكونه لم يعطه ماالً, وقال الحاكم
لغيرك ال لك, فأيلغيرك ال لك, فأيلغيرك ال لك, فأيمدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً محضاً لم مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً محضاً لم مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً محضاً لم مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً محضاً لم     لغيرك ال لك, فأي

للدنيا, وكيف والتهمة عن الحاكم الذي ال يأخذ لنفسه أبعد للدنيا, وكيف والتهمة عن الحاكم الذي ال يأخذ لنفسه أبعد للدنيا, وكيف والتهمة عن الحاكم الذي ال يأخذ لنفسه أبعد للدنيا, وكيف والتهمة عن الحاكم الذي ال يأخذ لنفسه أبعد     ��� ��� ��� ���     يكن غضبهيكن غضبهيكن غضبهيكن غضبه
    من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه, فكيف تحال التهمة على من ال يطلبمن التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه, فكيف تحال التهمة على من ال يطلبمن التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه, فكيف تحال التهمة على من ال يطلبمن التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه, فكيف تحال التهمة على من ال يطلب

        لنفسه ماالً وال تحال على من يطلب لنفسه المال؟لنفسه ماالً وال تحال على من يطلب لنفسه المال؟لنفسه ماالً وال تحال على من يطلب لنفسه المال؟لنفسه ماالً وال تحال على من يطلب لنفسه المال؟
إنّما أمنع هللا؛ ألنّي ال يحلّ لي أن آخذ المال من مستحقّه إنّما أمنع هللا؛ ألنّي ال يحلّ لي أن آخذ المال من مستحقّه إنّما أمنع هللا؛ ألنّي ال يحلّ لي أن آخذ المال من مستحقّه إنّما أمنع هللا؛ ألنّي ال يحلّ لي أن آخذ المال من مستحقّه : : : : وذلك الحاكم يقولوذلك الحاكم يقولوذلك الحاكم يقولوذلك الحاكم يقول

        إنّما أغضب لحظّي القليل من المال.إنّما أغضب لحظّي القليل من المال.إنّما أغضب لحظّي القليل من المال.إنّما أغضب لحظّي القليل من المال.: : : : غير مستحقّه, والطالب يقولغير مستحقّه, والطالب يقولغير مستحقّه, والطالب يقولغير مستحقّه, والطالب يقول    فأدفعه إلىفأدفعه إلىفأدفعه إلىفأدفعه إلى
        !!!!أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهالً؟أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهالً؟أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهالً؟أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهالً؟

ومنْهم من يلْمزُك في ومنْهم من يلْمزُك في ومنْهم من يلْمزُك في ومنْهم من يلْمزُك في [[[[: : : : ليس اهللا قد ذم المنافقين الذين قال فيهمليس اهللا قد ذم المنافقين الذين قال فيهمليس اهللا قد ذم المنافقين الذين قال فيهمليس اهللا قد ذم المنافقين الذين قال فيهمأوأوأوأو
ولَو ولَو ولَو ولَو     �وا منْها إِذَا هم يسخَطُون وا منْها إِذَا هم يسخَطُون وا منْها إِذَا هم يسخَطُون وا منْها إِذَا هم يسخَطُون الصَّدقَات فَإِن أُعطُوا منْها رضُوا وإِن لَم يعطَالصَّدقَات فَإِن أُعطُوا منْها رضُوا وإِن لَم يعطَالصَّدقَات فَإِن أُعطُوا منْها رضُوا وإِن لَم يعطَالصَّدقَات فَإِن أُعطُوا منْها رضُوا وإِن لَم يعطَ

 هفَضْل نم ينَا اللَّهتؤيس نَا اللَّهبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ما آتَاهضُوا مر مأَنَّه هفَضْل نم ينَا اللَّهتؤيس نَا اللَّهبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ما آتَاهضُوا مر مأَنَّه هفَضْل نم ينَا اللَّهتؤيس نَا اللَّهبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ما آتَاهضُوا مر مأَنَّه هفَضْل نم ينَا اللَّهتؤيس نَا اللَّهبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ما آتَاهضُوا مر مأَنَّه
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ونباغر إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسروونباغر إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسروونباغر إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسروونباغر إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسرو����
، فذكر اهللا قوماً رضوا إن أُعطوا، وغضبوا إن ، فذكر اهللا قوماً رضوا إن أُعطوا، وغضبوا إن ، فذكر اهللا قوماً رضوا إن أُعطوا، وغضبوا إن ، فذكر اهللا قوماً رضوا إن أُعطوا، وغضبوا إن ))))١١١١((((

، فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤالء أال يكون ، فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤالء أال يكون ، فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤالء أال يكون ، فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤالء أال يكون وا، فذمهم بذلكوا، فذمهم بذلكوا، فذمهم بذلكوا، فذمهم بذلكلم يعطلم يعطلم يعطلم يعط
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))فقاتل اهللا الرافضةفقاتل اهللا الرافضةفقاتل اهللا الرافضةفقاتل اهللا الرافضة    قادحاً فيها؟قادحاً فيها؟قادحاً فيها؟قادحاً فيها؟

في في في في     ····الحلّيالحلّيالحلّيالحلّي    ����� �وإنّك إذا أمعنت النظر في كالمه هذا الذي كتبه رداً على وإنّك إذا أمعنت النظر في كالمه هذا الذي كتبه رداً على وإنّك إذا أمعنت النظر في كالمه هذا الذي كتبه رداً على وإنّك إذا أمعنت النظر في كالمه هذا الذي كتبه رداً على 
        : : : : وأبي بكر؛ لفهمت ما يريد إيصاله إليك بين السطور.. ومنهوأبي بكر؛ لفهمت ما يريد إيصاله إليك بين السطور.. ومنهوأبي بكر؛ لفهمت ما يريد إيصاله إليك بين السطور.. ومنهوأبي بكر؛ لفهمت ما يريد إيصاله إليك بين السطور.. ومنه    ����خصوص ما جرى بين الزهراءخصوص ما جرى بين الزهراءخصوص ما جرى بين الزهراءخصوص ما جرى بين الزهراء

كان ذنباً, وإذا كان ذنباً فإنّها ليست كان ذنباً, وإذا كان ذنباً فإنّها ليست كان ذنباً, وإذا كان ذنباً فإنّها ليست كان ذنباً, وإذا كان ذنباً فإنّها ليست     ����ن بعض ما صدر عن الزهراءن بعض ما صدر عن الزهراءن بعض ما صدر عن الزهراءن بعض ما صدر عن الزهراءإإإإ    ــــــــ
أنّه سيغفره اهللا لها كسائر أولياء اهللا! ومسألة الغفران ذكرها أنّه سيغفره اهللا لها كسائر أولياء اهللا! ومسألة الغفران ذكرها أنّه سيغفره اهللا لها كسائر أولياء اهللا! ومسألة الغفران ذكرها أنّه سيغفره اهللا لها كسائر أولياء اهللا! ومسألة الغفران ذكرها ��� ��� ��� ���     معصومة،معصومة،معصومة،معصومة،

        لتخفيف وطئ كالمه كما ترى.لتخفيف وطئ كالمه كما ترى.لتخفيف وطئ كالمه كما ترى.لتخفيف وطئ كالمه كما ترى.
ضد أبي بكر، ومطالبتها إياه بحقّها، ال ضد أبي بكر، ومطالبتها إياه بحقّها، ال ضد أبي بكر، ومطالبتها إياه بحقّها، ال ضد أبي بكر، ومطالبتها إياه بحقّها، ال     ����أنّه يعتبر أن قيام الزهراءأنّه يعتبر أن قيام الزهراءأنّه يعتبر أن قيام الزهراءأنّه يعتبر أن قيام الزهراء: : : : فالنتيجةفالنتيجةفالنتيجةفالنتيجة
نّه ليس نّه ليس نّه ليس نّه ليس حيث إحيث إحيث إحيث إيكون مكذوباً عليها, فإن صح فهو ذنب ارتكبته هي! ويكون مكذوباً عليها, فإن صح فهو ذنب ارتكبته هي! ويكون مكذوباً عليها, فإن صح فهو ذنب ارتكبته هي! ويكون مكذوباً عليها, فإن صح فهو ذنب ارتكبته هي! ويخلو من أن يخلو من أن يخلو من أن يخلو من أن 

قد قامت ضد أبي بكر مطالبة بحقّها, فتكون إذ قد قامت ضد أبي بكر مطالبة بحقّها, فتكون إذ قد قامت ضد أبي بكر مطالبة بحقّها, فتكون إذ قد قامت ضد أبي بكر مطالبة بحقّها, فتكون إذ     ����في اُألمة من ينكر أن الزهراءفي اُألمة من ينكر أن الزهراءفي اُألمة من ينكر أن الزهراءفي اُألمة من ينكر أن الزهراء
م بضعة النبيذاك قد ارتكبت ذنباً! وبذلك يكون ابن تيمية قد جرم بضعة النبيذاك قد ارتكبت ذنباً! وبذلك يكون ابن تيمية قد جرم بضعة النبيذاك قد ارتكبت ذنباً! وبذلك يكون ابن تيمية قد جرم بضعة النبيأ ابن 7777ذاك قد ارتكبت ذنباً! وبذلك يكون ابن تيمية قد جرأ ابن ، وبرأ ابن ، وبرأ ابن ، وبروبر ،

        كره!كره!كره!كره!أبي قحافة! لكن بعبارات خفيفة حسب أُسلوبه ومأبي قحافة! لكن بعبارات خفيفة حسب أُسلوبه ومأبي قحافة! لكن بعبارات خفيفة حسب أُسلوبه ومأبي قحافة! لكن بعبارات خفيفة حسب أُسلوبه وم
بأن تشكوه إلى بأن تشكوه إلى بأن تشكوه إلى بأن تشكوه إلى     ،،،،توعدت أبا بكرتوعدت أبا بكرتوعدت أبا بكرتوعدت أبا بكر    ����ن الروايات التي تذكر أن الزهراءن الروايات التي تذكر أن الزهراءن الروايات التي تذكر أن الزهراءن الروايات التي تذكر أن الزهراءإإإإ    ــــــــ

إنّها إنّها إنّها إنّها ((((((((: : : : ولم يقلولم يقلولم يقلولم يقل    ........))))))))ال يليق أن تُذكرال يليق أن تُذكرال يليق أن تُذكرال يليق أن تُذكر((((((((حينما تلقاه حينما تلقاه حينما تلقاه حينما تلقاه     7777أبيها رسول اهللاأبيها رسول اهللاأبيها رسول اهللاأبيها رسول اهللا
: : : : فقد رواها قومه أيضاً، كما في رواية ابن قتيبةفقد رواها قومه أيضاً، كما في رواية ابن قتيبةفقد رواها قومه أيضاً، كما في رواية ابن قتيبةفقد رواها قومه أيضاً، كما في رواية ابن قتيبة    ؛؛؛؛ألنّه يعلم أنّها حقألنّه يعلم أنّها حقألنّه يعلم أنّها حقألنّه يعلم أنّها حق    ؛؛؛؛))))))))مكذوبةمكذوبةمكذوبةمكذوبة

فاطمة من رضاي، فاطمة من رضاي، فاطمة من رضاي، فاطمة من رضاي،     ىىىى(رض(رض(رض(رض: : : : يقوليقوليقوليقول    7777(نشدتكما اهللا ألم تسمعا رسول اهللا(نشدتكما اهللا ألم تسمعا رسول اهللا(نشدتكما اهللا ألم تسمعا رسول اهللا(نشدتكما اهللا ألم تسمعا رسول اهللا
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 وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب ني، ومن أرضوسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبني، ومن أرضابنتي فاطمة فقد أحبني، ومن أرضابنتي فاطمة فقد أحبني، ومن أرضابنتي فاطمة فقد أحبىىىىابنتي فاطمة فقد أحب    
سمعناه سمعناه سمعناه سمعناه     ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : ). قالوا). قالوا). قالوا). قالوا؟؟؟؟فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنيفاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنيفاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنيفاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني

شهد اهللا ومالئكته أنّكما أسخطتماني وما شهد اهللا ومالئكته أنّكما أسخطتماني وما شهد اهللا ومالئكته أنّكما أسخطتماني وما شهد اهللا ومالئكته أنّكما أسخطتماني وما نّي أُنّي أُنّي أُنّي أُإإإإفففف: : : : من رسول اهللا. قالتمن رسول اهللا. قالتمن رسول اهللا. قالتمن رسول اهللا. قالت
        ....))))١١١١(((())))كما إليهكما إليهكما إليهكما إليهأرضيتماني، ولئن لقيتُ النبي ألشكونّأرضيتماني، ولئن لقيتُ النبي ألشكونّأرضيتماني، ولئن لقيتُ النبي ألشكونّأرضيتماني، ولئن لقيتُ النبي ألشكونّ
, لماذا؟ ألنّه دليل , لماذا؟ ألنّه دليل , لماذا؟ ألنّه دليل , لماذا؟ ألنّه دليل ))))))))ال يليق أن يذكرال يليق أن يذكرال يليق أن يذكرال يليق أن يذكر((((((((: : : : لهذا عبر ابن تيمية عن هذا بأنّهلهذا عبر ابن تيمية عن هذا بأنّهلهذا عبر ابن تيمية عن هذا بأنّهلهذا عبر ابن تيمية عن هذا بأنّه

فإن فإن فإن فإن ((((((((: : : : كانت تريد اإلشراك باهللا! فقد فرع على ذلك قولهكانت تريد اإلشراك باهللا! فقد فرع على ذلك قولهكانت تريد اإلشراك باهللا! فقد فرع على ذلك قولهكانت تريد اإلشراك باهللا! فقد فرع على ذلك قوله    ����على أن الزهراءعلى أن الزهراءعلى أن الزهراءعلى أن الزهراء
يتوجه إلى يتوجه إلى يتوجه إلى يتوجه إلى     منمنمنمن، وشنّع بفهمه السقيم على ، وشنّع بفهمه السقيم على ، وشنّع بفهمه السقيم على ، وشنّع بفهمه السقيم على ))))))))الشكوى إنّما تكون إلى اهللا تعالىالشكوى إنّما تكون إلى اهللا تعالىالشكوى إنّما تكون إلى اهللا تعالىالشكوى إنّما تكون إلى اهللا تعالى

النبيالنبيالنبيكما قالت الزهراءكما قالت الزهراءكما قالت الزهراءكما قالت الزهراء    ،،،،به في اآلخرةبه في اآلخرةبه في اآلخرةبه في اآلخرة    لتقيلتقيلتقيلتقيعندما يعندما يعندما يعندما يبالشكوى، ولو بالشكوى، ولو بالشكوى، ولو بالشكوى، ولو     7777النبي����....        
توعدت أبا بكر وعمر بعمل محظور شرعاً، هو توعدت أبا بكر وعمر بعمل محظور شرعاً، هو توعدت أبا بكر وعمر بعمل محظور شرعاً، هو توعدت أبا بكر وعمر بعمل محظور شرعاً، هو     ����ن الزهراءن الزهراءن الزهراءن الزهراءإإإإ: : : : فالنتيجةفالنتيجةفالنتيجةفالنتيجة

فقط! فقط! فقط! فقط!     ))))))))ألشكونّكما إلى اهللاألشكونّكما إلى اهللاألشكونّكما إلى اهللاألشكونّكما إلى اهللا((((((((: : : : على حد الشرك! إذ كان ينبغي لها أن تقولعلى حد الشرك! إذ كان ينبغي لها أن تقولعلى حد الشرك! إذ كان ينبغي لها أن تقولعلى حد الشرك! إذ كان ينبغي لها أن تقول
ال تفقه أحكام الشرع، إلى درجة ال تفقه أحكام الشرع، إلى درجة ال تفقه أحكام الشرع، إلى درجة ال تفقه أحكام الشرع، إلى درجة     ����وإذ ذاك تكون سيدة نساء العالمينوإذ ذاك تكون سيدة نساء العالمينوإذ ذاك تكون سيدة نساء العالمينوإذ ذاك تكون سيدة نساء العالمين

ال يليق ال يليق ال يليق ال يليق ((((((((الفرق بين التوحيد والشرك! ولهذا فإن كالمها هذا الفرق بين التوحيد والشرك! ولهذا فإن كالمها هذا الفرق بين التوحيد والشرك! ولهذا فإن كالمها هذا الفرق بين التوحيد والشرك! ولهذا فإن كالمها هذا     أنّها ال تعرفأنّها ال تعرفأنّها ال تعرفأنّها ال تعرف
        !!!!))))))))أن يذكرأن يذكرأن يذكرأن يذكر

ــ الذي سماه    ))))))))المرأةالمرأةالمرأةالمرأة((((((((: : : : ــ التي سماهاــ التي سماهاــ التي سماهاــ التي سماها    ����ــ إن الزهراءــ إن الزهراءــ إن الزهراءــ إن الزهراء ــ الذي سماهــ قد طلبت من أبي بكر  ــ الذي سماهــ قد طلبت من أبي بكر  ــ الذي سماهــ قد طلبت من أبي بكر  : : : : ــ قد طلبت من أبي بكر 
ــ ما لم يكن من حقّها! وإن غضبها عليه كان بغير وجه حق! وإن غضبها ــ ما لم يكن من حقّها! وإن غضبها عليه كان بغير وجه حق! وإن غضبها ــ ما لم يكن من حقّها! وإن غضبها عليه كان بغير وجه حق! وإن غضبها ــ ما لم يكن من حقّها! وإن غضبها عليه كان بغير وجه حق! وإن غضبها     ))))))))ولي األمرولي األمرولي األمرولي األمر((((((((

حتّى لو كانت مظلومة! فكيف لو لم تكن مظلومة، بل حتّى لو كانت مظلومة! فكيف لو لم تكن مظلومة، بل حتّى لو كانت مظلومة! فكيف لو لم تكن مظلومة، بل حتّى لو كانت مظلومة! فكيف لو لم تكن مظلومة، بل     كان ألجل المال والدنيا،كان ألجل المال والدنيا،كان ألجل المال والدنيا،كان ألجل المال والدنيا،
ــ أولى بالتهمة من أبي     ����ظالمة بطلبها ما ليس لها؟! وإن الزهراءظالمة بطلبها ما ليس لها؟! وإن الزهراءظالمة بطلبها ما ليس لها؟! وإن الزهراءظالمة بطلبها ما ليس لها؟! وإن الزهراء ــ أولى بالتهمة من أبي ــ وهي الطالب  ــ أولى بالتهمة من أبي ــ وهي الطالب  ــ أولى بالتهمة من أبي ــ وهي الطالب  ــ وهي الطالب 
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ــ الذي يبرر موقفه بأنّه        بكربكربكربكر ــ الذي يبرر موقفه بأنّهــ وهو الحاكم  ــ الذي يبرر موقفه بأنّهــ وهو الحاكم  ــ الذي يبرر موقفه بأنّهــ وهو الحاكم  ال يجوز له أن يأخذ المال ممن يستحقّه ال يجوز له أن يأخذ المال ممن يستحقّه ال يجوز له أن يأخذ المال ممن يستحقّه ال يجوز له أن يأخذ المال ممن يستحقّه : : : : ــ وهو الحاكم 
        !!!!����ويعطيه لمن ال يستحقّه, وهي فاطمةويعطيه لمن ال يستحقّه, وهي فاطمةويعطيه لمن ال يستحقّه, وهي فاطمةويعطيه لمن ال يستحقّه, وهي فاطمة

أنّه ال ينكر أنّه ال ينكر أنّه ال ينكر أنّه ال ينكر     بمابمابمابمافي سياق ما ذكره عن المرأة وولي األمر, وفي سياق ما ذكره عن المرأة وولي األمر, وفي سياق ما ذكره عن المرأة وولي األمر, وفي سياق ما ذكره عن المرأة وولي األمر, و    كلّ هذا ذكرهكلّ هذا ذكرهكلّ هذا ذكرهكلّ هذا ذكره
    ؛؛؛؛ضد أبي بكر في كلّ ما مر, وأنّها بالفعل غضبت عليهضد أبي بكر في كلّ ما مر, وأنّها بالفعل غضبت عليهضد أبي بكر في كلّ ما مر, وأنّها بالفعل غضبت عليهضد أبي بكر في كلّ ما مر, وأنّها بالفعل غضبت عليه    ����أحد قيام الزهراءأحد قيام الزهراءأحد قيام الزهراءأحد قيام الزهراء

فإن حكمها عند ابن فإن حكمها عند ابن فإن حكمها عند ابن فإن حكمها عند ابن     ،،،،7777وميراثها من أبيها رسول اهللاوميراثها من أبيها رسول اهللاوميراثها من أبيها رسول اهللاوميراثها من أبيها رسول اهللا    ،،،،ألنّه غصبها أرض فدكألنّه غصبها أرض فدكألنّه غصبها أرض فدكألنّه غصبها أرض فدك
        لظالمين.لظالمين.لظالمين.لظالمين.! فاهللا أكبر على القوم ا! فاهللا أكبر على القوم ا! فاهللا أكبر على القوم ا! فاهللا أكبر على القوم ا))))))))المرأةالمرأةالمرأةالمرأة((((((((تيمية هو ما ذكره عن حال تيمية هو ما ذكره عن حال تيمية هو ما ذكره عن حال تيمية هو ما ذكره عن حال 

ــ إن التي تطلب ماالً ليس من حقّها، فيردها الحاكم، فتغضب، إنّما ــ إن التي تطلب ماالً ليس من حقّها، فيردها الحاكم، فتغضب، إنّما ــ إن التي تطلب ماالً ليس من حقّها، فيردها الحاكم، فتغضب، إنّما ــ إن التي تطلب ماالً ليس من حقّها، فيردها الحاكم، فتغضب، إنّما 
تكون قد سلكت سلوك المنافقين، الذين إذا أُعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا تكون قد سلكت سلوك المنافقين، الذين إذا أُعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا تكون قد سلكت سلوك المنافقين، الذين إذا أُعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا تكون قد سلكت سلوك المنافقين، الذين إذا أُعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا 

        إذا هم يسخطون!إذا هم يسخطون!إذا هم يسخطون!إذا هم يسخطون!
قد سلكت سلوك المنافقين في ما قد سلكت سلوك المنافقين في ما قد سلكت سلوك المنافقين في ما قد سلكت سلوك المنافقين في ما     ����ة نساء الجنّةة نساء الجنّةة نساء الجنّةة نساء الجنّةسيدسيدسيدسيدأن أن أن أن : : : : فالنتيجةفالنتيجةفالنتيجةفالنتيجة

ا أبو بكر بأنّه ليس من حقّها، غضبت ا أبو بكر بأنّه ليس من حقّها، غضبت ا أبو بكر بأنّه ليس من حقّها، غضبت ا أبو بكر بأنّه ليس من حقّها، غضبت صنعته! فإنّها لما طلبت المال، وأجابهصنعته! فإنّها لما طلبت المال، وأجابهصنعته! فإنّها لما طلبت المال، وأجابهصنعته! فإنّها لما طلبت المال، وأجابه
، ، ، ، في ذلكفي ذلكفي ذلكفي ذلك    فوجدت فاطمة على أبي بكرفوجدت فاطمة على أبي بكرفوجدت فاطمة على أبي بكرفوجدت فاطمة على أبي بكر((((((((: : : : ما يرويه البخاري نفسهما يرويه البخاري نفسهما يرويه البخاري نفسهما يرويه البخاري نفسه    ــ علىــ علىــ علىــ على

ــ وهذا الغضب صفة من صفات ــ وهذا الغضب صفة من صفات ــ وهذا الغضب صفة من صفات ــ وهذا الغضب صفة من صفات     ))))١١١١(((())))))))يتيتيتيتفهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّفهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّفهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّفهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّ
على أبي بكر كان كسخط المنافقين على رسول على أبي بكر كان كسخط المنافقين على رسول على أبي بكر كان كسخط المنافقين على رسول على أبي بكر كان كسخط المنافقين على رسول     ����فسخط فاطمةفسخط فاطمةفسخط فاطمةفسخط فاطمة    ؛؛؛؛المنافقينالمنافقينالمنافقينالمنافقين

ر عن فاطمة، وإن كان حقّاً، تطابقت اُألمة ر عن فاطمة، وإن كان حقّاً، تطابقت اُألمة ر عن فاطمة، وإن كان حقّاً، تطابقت اُألمة ر عن فاطمة، وإن كان حقّاً، تطابقت اُألمة أن يذكأن يذكأن يذكأن يذك    ))))))))ال يليقال يليقال يليقال يليق((((((((! ولهذا ! ولهذا ! ولهذا ! ولهذا 7777اهللاهللاهللاهللا
        ألن البخاري وأمثاله يروونه!ألن البخاري وأمثاله يروونه!ألن البخاري وأمثاله يروونه!ألن البخاري وأمثاله يروونه!    ؛؛؛؛على روايته، وال ينكره ابن تيمية نفسهعلى روايته، وال ينكره ابن تيمية نفسهعلى روايته، وال ينكره ابن تيمية نفسهعلى روايته، وال ينكره ابن تيمية نفسه

، يحاول أن يلقي بالالئمة على ، يحاول أن يلقي بالالئمة على ، يحاول أن يلقي بالالئمة على ، يحاول أن يلقي بالالئمة على ))))))))قاتل اهللا الرافضةقاتل اهللا الرافضةقاتل اهللا الرافضةقاتل اهللا الرافضة((((((((، و، و، و، و))))))))ال يليقال يليقال يليقال يليق((((((((: : : : فبقولهفبقولهفبقولهفبقوله
ألنّهم يستذكرون هذه الحقائق التاريخية, وهو يلومهم بدعوى أن من ألنّهم يستذكرون هذه الحقائق التاريخية, وهو يلومهم بدعوى أن من ألنّهم يستذكرون هذه الحقائق التاريخية, وهو يلومهم بدعوى أن من ألنّهم يستذكرون هذه الحقائق التاريخية, وهو يلومهم بدعوى أن من     ؛؛؛؛الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة
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األواألواألووال تدين ابن أبي ، وال تدين ابن أبي ، وال تدين ابن أبي ، وال تدين ابن أبي ����ألنّها إنّما تدين الزهراءألنّها إنّما تدين الزهراءألنّها إنّما تدين الزهراءألنّها إنّما تدين الزهراء    ؛؛؛؛لى دفن هذه الحقائقلى دفن هذه الحقائقلى دفن هذه الحقائقلى دفن هذه الحقائقاألو ،
ال أبو بكر ــ ولي ال أبو بكر ــ ولي ال أبو بكر ــ ولي ال أبو بكر ــ ولي     ،،،،قحافة! فالزهراء ــ المرأة ــ هي التي سلكت سلوك المنافقينقحافة! فالزهراء ــ المرأة ــ هي التي سلكت سلوك المنافقينقحافة! فالزهراء ــ المرأة ــ هي التي سلكت سلوك المنافقينقحافة! فالزهراء ــ المرأة ــ هي التي سلكت سلوك المنافقين

        األمر المبجل ــ الذي حكم بحكم الشرع!األمر المبجل ــ الذي حكم بحكم الشرع!األمر المبجل ــ الذي حكم بحكم الشرع!األمر المبجل ــ الذي حكم بحكم الشرع!
ورضي بقوله من النواصب المعادين ورضي بقوله من النواصب المعادين ورضي بقوله من النواصب المعادين ورضي بقوله من النواصب المعادين     ،،،،فلعن اهللا ابن تيمية, ولعن من اتّبعهفلعن اهللا ابن تيمية, ولعن من اتّبعهفلعن اهللا ابن تيمية, ولعن من اتّبعهفلعن اهللا ابن تيمية, ولعن من اتّبعه

آلل محمآلل محمآلل محمد إلى يوم الدين.د إلى يوم الدين.د إلى يوم الدين.د إلى يوم الدين.آلل محم        
        وفّقكم اهللا وإيانا للذب عن نبيه وآله األطهار صلوات اهللا عليهم.وفّقكم اهللا وإيانا للذب عن نبيه وآله األطهار صلوات اهللا عليهم.وفّقكم اهللا وإيانا للذب عن نبيه وآله األطهار صلوات اهللا عليهم.وفّقكم اهللا وإيانا للذب عن نبيه وآله األطهار صلوات اهللا عليهم.

  والسالم ختام.والسالم ختام.والسالم ختام.والسالم ختام.

ČïÜÇ@lëŠy@¿@òîàîm@åia@ñ†îÔÇIČïÜÇ@lëŠy@¿@òîàîm@åia@ñ†îÔÇIČïÜÇ@lëŠy@¿@òîàîm@åia@ñ†îÔÇIČïÜÇ@lëŠy@¿@òîàîm@åia@ñ†îÔÇI����HHHH@ @@ @@ @@ @

�'ط���«  »�"�מ�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
معاوية معاوية معاوية معاوية مع مع مع مع وووو    ،،،،مع طلحة والزبير وعائشةمع طلحة والزبير وعائشةمع طلحة والزبير وعائشةمع طلحة والزبير وعائشة    ����أن حرب عليأن حرب عليأن حرب عليأن حرب علي    يرى ابن تيميةيرى ابن تيميةيرى ابن تيميةيرى ابن تيمية

خطّأه فيه الصحابة والتابعون خطّأه فيه الصحابة والتابعون خطّأه فيه الصحابة والتابعون خطّأه فيه الصحابة والتابعون وأصحابه.. كان رأياً رآه, لكي يطاع هو, ووأصحابه.. كان رأياً رآه, لكي يطاع هو, ووأصحابه.. كان رأياً رآه, لكي يطاع هو, ووأصحابه.. كان رأياً رآه, لكي يطاع هو, و
ثم إنّه ندم على ذلك, ولو ثم إنّه ندم على ذلك, ولو ثم إنّه ندم على ذلك, ولو ثم إنّه ندم على ذلك, ولو     , حتّى ولده الحسن.., حتّى ولده الحسن.., حتّى ولده الحسن.., حتّى ولده الحسن..من كان معهمن كان معهمن كان معهمن كان معهوغيرهم, حتّى وغيرهم, حتّى وغيرهم, حتّى وغيرهم, حتّى 

: : : : ٦٦٦٦، ، ، ، ٢٣٢٣٢٣٢٣١١١١: : : : ٨٨٨٨, , , , ٣٨٩٣٨٩٣٨٩٣٨٩: : : : ٤٤٤٤    ,,,,٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢: : : : ٧٧٧٧: : : : يجهل العواقب لما فعل!!(منهاج السنّةيجهل العواقب لما فعل!!(منهاج السنّةيجهل العواقب لما فعل!!(منهاج السنّةيجهل العواقب لما فعل!!(منهاج السنّةال ال ال ال كان كان كان كان 
١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥: : : : ٨٨٨٨, , , , ٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦: : : : ٨٨٨٨, , , , ٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩: : : : ٦٦٦٦, , , , ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣((((....        

ن قد أخبره ن قد أخبره ن قد أخبره ن قد أخبره كاكاكاكا    7777يوجد في كتب الفريقين بأن النبييوجد في كتب الفريقين بأن النبييوجد في كتب الفريقين بأن النبييوجد في كتب الفريقين بأن النبي: : : : فإن قلنا البن تيميةفإن قلنا البن تيميةفإن قلنا البن تيميةفإن قلنا البن تيمية
        وأمره بالقتال؟وأمره بالقتال؟وأمره بالقتال؟وأمره بالقتال؟    ،،،،بما يكونبما يكونبما يكونبما يكون
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ــ في قتال الجمل ــ في قتال الجمل ــ في قتال الجمل ــ في قتال الجمل     ····لم يرو علي ــ لم يرو علي ــ لم يرو علي ــ لم يرو علي ــ ((((((((: : : : الحديث موضوعالحديث موضوعالحديث موضوعالحديث موضوع: : : : يقول ابن تيميةيقول ابن تيميةيقول ابن تيميةيقول ابن تيمية
وأما قتال الجمل وصفّين، فلم يرو وأما قتال الجمل وصفّين، فلم يرو وأما قتال الجمل وصفّين، فلم يرو وأما قتال الجمل وصفّين، فلم يرو     ....ين شيئاً, كما رواه في قتال الخوارج..ين شيئاً, كما رواه في قتال الخوارج..ين شيئاً, كما رواه في قتال الخوارج..ين شيئاً, كما رواه في قتال الخوارج..وصفّوصفّوصفّوصفّ

القاعدون, فإنّهم رووا األحاديث في ترك القتال في القاعدون, فإنّهم رووا األحاديث في ترك القتال في القاعدون, فإنّهم رووا األحاديث في ترك القتال في القاعدون, فإنّهم رووا األحاديث في ترك القتال في ��� ��� ��� ���     أحد منهم فيه نصّاًأحد منهم فيه نصّاًأحد منهم فيه نصّاًأحد منهم فيه نصّاً
روى أنّه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين, روى أنّه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين, روى أنّه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين, روى أنّه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين, وأما الحديث الذي يوأما الحديث الذي يوأما الحديث الذي يوأما الحديث الذي ي    ....الفتنةالفتنةالفتنةالفتنة

فهو حديث موضوع على النبيفهو حديث موضوع على النبيفهو حديث موضوع على النبيفهو حديث موضوع على النبي((((((((.... نّةمنهاج الس) نّةمنهاج الس) نّةمنهاج الس) نّةمنهاج الس)١١٢١١٢١١٢١١٢: : : : ٦٦٦٦ .( .( .( .(        
        كيف نرد قول ابن تيمية؟ وما هي قيمة الحديث المذكور عند أهل السنّة؟كيف نرد قول ابن تيمية؟ وما هي قيمة الحديث المذكور عند أهل السنّة؟كيف نرد قول ابن تيمية؟ وما هي قيمة الحديث المذكور عند أهل السنّة؟كيف نرد قول ابن تيمية؟ وما هي قيمة الحديث المذكور عند أهل السنّة؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

  : دعاوى في كالم ابن تيمية عدة
  الخوارج..���  مر بقتال أحدلم يؤ �إن علياً: : : : ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل

وتفصيل الجواب عليه طويل الذيل ال يسع المجال لبسطه هنا، وذكر 
 7األحاديث الدالّة عليه، ولكن يمكن اإلشارة إلى بعضها من قول رسول اهللا

ير للزب 7يقاتل على التأويل، وحديث كالب الحوأب، وقوله: بأنّه �لعلي
عمار تقتله الفئة الباغية، وغير : وهو ظالم له، وحديث �يقاتل علي: بأنّه

  ذلك، وتكفي فيه آية قتال البغاة.
  إن القاعدين رووا روايات تدلّ على ترك القتال في الفتنة..: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

لو سلّمنا : عدم ثبوت هذه الروايات أوالً.. وثانياً: والجواب عليه إجماالً
فإنّهم تأولوها على غير معناها المراد. والتفصيل في ذلك  بورود بعضها،

  المجال هنا. ال يسعه
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  لعلي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين موضوع.. 7إن حديث أمر النبي: : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة
إن إثبات هذا الحديث وحده يكفي في الجواب على : وفي الجواب نقول

  .7، ورده لألحاديث الثابتة عن رسول اهللالدعويين اُألوليين، ويثبت كذب ابن تيمية
فهذا الحديث متواتر مقطوع به عندنا، وهو يكفينا حجة في الحكم 

  الشرعي لقتالهم واالعتقاد بضالل عقيدتهم من جهة حجية القطع.
وابن مسعود، وعمار ، �علي: وأما عند العامة، فروي بطرق كثيرة عن

أيوب األنصاري، وجابر بن عبد اهللا،  بن ياسر، وأبي سعيد الخدري، وأبيا
وابن عباس، منها ما هو حسن، ومنها ما هو قوي يرتفع مع غيره إلى الصحيح، 

  وبمجموعها تكون مستفيضة، بل متواترة.
ا روي عن عليفمما روي عن عليفمما روي عن عليفمما روي عن عليفمم���� : : : :        

ثنا الربيع حد ،ثنا إسماعيل بن موسىحد((: ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده
على منبركم هذا  اًسمعت علي: قال ،عن علي بن ربيعة ،ن عبيدعن سعيد ب ،بن سهلا

  .)١()))أن أُقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 0النبي يعهد إلَ(: يقول
، وابن )٣(، والعقيلي)٢(البزّار: ورواه عن طريق الربيع بن سهل أيضاً

  ، وغيرهم.)٥(، وابن األثير)٤(عساكر
                                                 

�F١�l
��e����0^��E١�W٣٩٧�F�E٥١٩א���K���t�e���>���e���0^��E� �
�F٢�Aא�k!���0א^��E٣�W٢٦�F�E٧٧٤א���K���t�e���>���e���0^��E� �
�F٣�e 	

���9א���E٢�W٥١�F٤٨٢KE� �
�F٤�jb��0د�������A�7�E٤٢�W٤٦٨����e���t�e��$7¦��א��1م���>�K� �
�F٥����w�א������E٤�W٣٣�K���t�e���>���e���¦$7� �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ......................................................  .٢٠٦ �

 

، لكن ابن حبان ذكره )١(ع بن سهل، ضعفوهالربي���  ورجاله كلّهم ثقات

: أنّه���  ، ولم يذكروا في سبب تضعيفه)٢(في (الثقات)، ونسبه إلى جده الركين

  منكر الحديث، قاله أبو زرعة.

منافق)، ���  مؤمن وال يبغضك���  (إنّه ال يحبك: وإذا عرفت أنّه روى حديث

ضح لك الحال في تضعيفه عندما تعرف ! بل يتّ)٣(تعرف لماذا حكموا بنكارة حديثه

  .. فهذا الحديث يرقى إلى الحسن.)٤(�أنّه من أصحاب الصادق

ثني أبو بكر األعين حد((: ما رواه البالذري في (أنساب األشراف): ومنها

ثنا فطر بن خليفة، عن حكيم بن ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدحد: وغيره، قالوا

مرت أُ(: يقول اًسمعت علي: قال ،سمعت علقمة: يقول ،مسمعت إبراهي: جبير، قال

أهل : الناكثون: أبا نعيم قال لنا أن: ثتد. وح)بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

  .)٥())أصحاب النهر: والمارقون ،ينأصحاب صفّ: الجمل، والقاسطون

  .)٧(، وابن عساكر في تاريخه)٦(ابن عدي في (الكامل): ورواه عن طريق فطر
                                                 

�F١�e�� ��@�F�3א��WF���،©9-����@�ن�� ���H�0م�}�E٧�W٢٣٨�K_�9א"&$O�W��Nא�kوא��،�� �
�F٢���lא�$א��E٦�W٢٩٦�Kא��	���Qא���7!�ع�א���3
_،��<�א��3�F�3@� �
�F٣�$d?�>�(�،אنk )ن�א�^��W$&"א�E٢�W٤٤٦�F١٨٢٧EK� �
�F٤�We��g�ل�א��A�E٣٠٣�F�6دق٢٥٩٩�א������$9<��
����e!��א����F�5{��E�K� �
�F٥�nא$vא��F�^"��E٢�W١٣٧�F�Eא(��0_١٢٩א����J����¦$7�E�K� �
�F٦�*��y�א�E٢�W٢١٩�F٤٠٢K]א����J!��>��H y?�E� �
�F٧�jb��0د�������A�7�E٤٢�W٤٦٩����t�e���>���e�$7�K¦��א��1م�� �



  

  

  

  ٢٠٧ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

حكيم بن جبير األسدي، ضعفوه؛ لغلوه في التشيع.. وقد ���  ورجاله ثقات
هذا حديث ((: صحح الحاكم أحاديثاً في طريقها حكيم بن جبير، قال في أحدها

صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير؛ لوهن في 
. )٢())محلّه الصدق((: ؛ وقال عنه أبو زرعة)١())رواياته، وإنّما تركاه لغلوه في التشيع

  .. فهذا طريق حسن أيضاً.)٣(وحسن له الترمذي عدة أحاديث
  : وهناك طرق أُخرى عن علي ال تخلو من ضعف

أخبرنا أبو القاسم ((: عن طريق ابن عقدة، قال: ما رواه ابن عساكر: منها
أنا  ،بن أحمد محمدبن  أنا أبو الحسن علي ،بن عبد اهللا محمدعبد الصمد بن 

نا الحسن بن  ،بن عقدة عباسأنا أبو ال ،بن موسى محمدأبو الحسن أحمد بن 
عن  ،نا حمزة الزيات ،نا بكار بن بشر ،عبيد بن عبد الرحمن الكندي

: قال ،عن علي ،وعن أبي سعيد التيمي ..عن علي ،عن إبراهيم ،األعمش
  .)٤()))رقينمرت بقتال الناكثين والقاسطين والماأُ(

أخبرنا أبو ((: عن طريق أبي الجارود، قال: ما رواه أيضاً ابن عساكر: ومنها
د بن د أبو الحسن محمأنا السي ،أنا أبو سعد األديب ،القاسم زاهر بن طاهر
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نا  ،بن عمرو الباهلي محمدنا  ،د بن أحمد الصوفينا محم ،علي بن الحسين
بن الحسين  عن زيد بن علي ،ي الجارودعن أب ،نا أبو عوانة ،كثير بن يحيى

بقتال  0اهللا  أمرني رسول(: قال ،عن علي ،هعن جد ،عن أبيه ،بن عليا
  .)١()))الناكثين والمارقين والقاسطين

أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن ((: عن ابن عساكر أيضاً، قال: ومنها
أنا أبو : قاال ،إسماعيل عبد الملك الفقيه وأبو نصر أحمد بن علي بن محمد بن

أنا أبو  ،أنا محمد بن عبد اهللا الحافظ ،بكر أحمد بن علي بن عبد اهللا بن خلف
نا محمد بن الحسن  ،بقنطرة برذان ،الحسن محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي

 ،ي عمرو بن عطية بن سعدثني عمحد ،ثني أبيحد ،بن عطية بن سعد العوفيا
 ،ي سعد بن جنادةثني جدحد ،عن عطية ،ة بن سعدالحسن بن عطي هعن أخي

والمارقين ،والناكثين ،القاسطين: مرت بقتل ثالثةأُ(: قال ،عن علي، ا فأم
فأهل : ا المارقونوأم ،فذكرهم: ا الناكثونوأم ،فأهل الشام: القاسطون
  .)٢()))الحرورية: يعني ،النهروان

أنا أبو القاسم عبد اهللا  ،م بن السمرقنديأخبرنا أبو القاس((: عنه أيضاً، قال: ومنها
نا محمد  ،أنا أبو الحسن محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان ،بن الحسن بن محمدا
عن جعفر  ،اننا أبو غس ،نا هارون بن إسحاق ،بن نوح بن عبد اهللا الجنديسابوريا
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 ،ن عليع ،عن أبيه ،عن أنس بن عمرو ،عن عبد الجبار الهمداني ،أحسبه األحمر
  .)١()))والناكثين ،والقاسطين ،المارقين: مرت بقتال ثالثةأُ(: قال

نا وأبو  ،أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس((: ومنها، عنه أيضاً، قال
أخبرني  ،أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،النجم بدر بن عبد اهللا الشيحي

وجدت في : قال ،د بن ثابتنا محمد بن أحم ،نا محمد بن المظفر ،األزهري
د بن ثابتكتاب جدعن جعفر األحمر ،أنا أشعث بن الحسن السلمي ،ي محم، 

سمعت أمير المؤمنين : قال ،عن خليد القصري ،عن أبان ،عن يونس بن أرقم
بقتال الناكثين والمارقين  0أمرني رسول اهللا(: يقول يوم النهروان اًعلي

  .)٢()))والقاسطين
جاله شيعة من جعفر األحمر إلى خليد العصري، وأبان هو وهذا الطريق ر

أبان ابن أبي عياش، متروك عندهم، اتّهمه وتكلّم فيه شعبة، مع أنّهم شهدوا 
.. فمع ما لهذا الحديث من شواهد، خرج )٣(له بالصالح وعدم تعمد الكذب

  عن عهدته أبان بن أبي عياش، وارتفع الحديث إلى درجة الحسن والقبول.
ثنا موسى بن أبي حد((: ما عن الطبراني في (المعجم األوسط): منهاو

عن يحيى  ،نا حفص بن راشد: قال ،نا جعفر بن مروان السمري: قال ،حصين
سمعت : قال ،عن ربيعة بن ناجد ،عن أبي صادق ،عن أبيه ،بن سلمة بن كهيلا

                                                 

�F١�jb��0د�������A�7�E٤٢�W٤٦٩���¦$7���t�e���>���e��Kא��1م�� �
�F٢�jb��0د�������A�7�E٤٢�W٤٦٩����t�e���>���e�$7�K¦��א��1م�� �
�F٣�$d?�>�(�،��c�3�א���c�7�E١�W٨٥�F١٧٤KE� �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ......................................................  .٢١٠ �

 

يحيى بن : وفيه .)١()))مرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقينأُ(: يقول اًعلي
  .)٢(سلمة بن كهيل، ضعفوه، وذكره ابن حبان في (الثقات)

بطريقه عن ابن مردويه، : ما رواه الموفّق الخوارزمي في (المناقب): ومنها
محمد ثنا حدوبهذا اإلسناد عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه هذا، ((: قال

ثمان بن محمد، حدثنا يونس بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا ع
بن أبي يعقوب، حدثنا حماد بن عبد الرحمن األنصاري، عن أبي سعيد التميمي، 

رسول اهللا: ، قال�عن علي الناكثين والقاسطين  أن أُقاتل 7(عهد إلَي
أصحاب : الناكثون: يا أمير المؤمنين! من الناكثون؟ قال: )، فقيل لهوالمارقين

  .)٣())أهل الشام: الخوارج، والقاسطون :الجمل، والمارقون
ابن أبي يعفور، ضعفه : وفي هذا الطريق يونس بن أبي يعقوب، والصحيح

ابن معين والنسائي والساجي وأحمد بن حنبل، واألكثر على توثيقه، قال فيه 
ممن : صدوق، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال ابن عدي: ابن أبي حاتم

  .)٤(ال بأس به: ثقة، وقال العجلي: لدارقطنييكتب حديثه، وقال ا
وحماد بن عبد الرحمن األنصاري، ذكره ابن حبان في (الثقات)، وضعفه 

  .)٦(كوفي مقبول: ، وقال عنه ابن حجر)٥(األزدي
                                                 

�Fא�و���١�Hd
�،�����WF<�א�E٨�W٢١٣Kl����Qא( �
�F٢�$d?�>�(�،��c�3�א���c�7�E١١�W١٩٦�F٣٦٣KE� �
�F٣�Weز�Aא����،�R�0)א�E١٧٥��Eא���F٢١٢K$b^�دس���69*�א�א�E� �
�F٤�$d?�>�(�،��c�3�א���c�7�W$&"א�E١١�W٣٩٧�F٧٧١KE� �
�F٥�$d?�>�(�،��c�3�א���c�7�W$&"א�E٣�W١٦�F١٦KE� �
�F٦�$d?�>�(�،��c�3�$���א	7�E١�W٢٣٨�F١٥٠٦KE� �



  

  

  

  ٢١١ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

عقيصاً، تابعي، : دينار، ولقبه: التيمي، اسمه: وأبي سعيد التميمي، والصحيح
: الحاكم، بعد أن صحح طريق هو فيه؛ قال فيه �من أصحاب أمير المؤمنين

  ..)٢(، ووافقه الذهبي في (التلخيص))١(عقيصاء، ثقة مأمون: وأبو سعيد التيمي، هو
، ومرة )٣(دينار أبو سعيد عقيصاً: وذكره ابن حبان في (الثقات) مرة بعنوان

  (صاحب الكرابيس).: ، والصحيح)٤(عقيصاً أبو سعيد التيمي صاحب الكراش: بعنوان
، )٥())كان من الرافضة((: قد تكلّموا فيه وضعفوه ألنّه شيعي؛ قال العقيليو

ليس بشيء، شر من رشيد الهجري ((: ما قاله فيه ابن معين، قال: ويدلّ عليه
  .)٦())وحبة العرني وأصبغ بن نباتة

: سعيد عقيصاً بطريق آخر؛ قال يوروى الخطيب البغدادي حديث أب
د ثنا محمكر، أخبرنا عبد اهللا بن إسحاق البغوي، حدأخبرنا الحسن بن أبي ب((
، عن األعمش، ثنا إبراهيم بن هراسة، عن شريك، حدبن عبيد بن أبي هارونا

الناكثين : مرت بقتال ثالثةأُ(: يقول اًسمعت علي: ، قالعن أبي سعيد عقيصاً
ذين فرغنا منهم، والقاسطين ال نفالناكثين الذي: . قالوالقاسطين والمارقين

  .)٧()))وكانوا أهل النهر: قال .ير إليهم، والمارقين لم نرهم بعدنس
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وهناك طريق آخر عن عقيصاً، ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد 

ثنا ، حدعبد اهللا بن أحمد بن حامدثنا حد((: في (إيضاح اإلشكال)، قال

الكرماني بن عمرو، إبراهيم بن أبي داود، حدثنا إسحاق بن اعبد اهللا 

مولى سعيد حدثنا أبو مريم األنصاري، أخبرني عدي بن ثابت، أنبأنا أبو 

مرت بقتال الناكثين والقاسطين أُ(: يقول اًسمعت علي: ، قالالرباب

  .)١()))والمارقين

أقلّه كونه حسن يرتفع مع ما تقدمه من  سعيد عقيصاً يأبفطريق 

طرق بالتشيع ال الطرق إلى الصحيح! وأنت ترى أنّهم ضعفوا رجال هذه ال

  غير!

ما رواه أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بـ(ابن القيسراني) في : ومنها

مرت بقتال أُ(: ، حديث، عن عليأبو عبد اهللا شريك((: (أفراد الدارقطني)، قال

...)، الحديث، تفرد به عبد اهللا بن الزبير األسدي والد أبي أحمد الناكثين

  .)٢())شريك العامري، عن أبيهالزبيري، عن عبد اهللا بن 

  ..)٣(بطريقه عن عباد، عن عبد اهللا بن الزبير: ورواه ابن عقدة
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، وذكره )١(عبد اهللا بن الزبير األسدي والد أبي أحمد، وثّقه العجلي: وفيه
، وهو من رجال )٣(وأبو نعيم ،، وضعفه أبو زرعة)٢(ابن حبان في (الثقات)

  .)٥(�اب الصادق، وعده الطوسي من أصح)٤(الشيعة
  فهذا طريق أقلّه كونه حسن، يرتفع مع ما مضى من طرق إلى الصحيح.

ها بعضهم متواترة. �ومجموع الطرق عن عليمستفيضة، بل عد  
عن  ،وسئل عن حديث علقمة((: ما أورده الدارقطني في (العلل): ومنها

يرويه : فقال ؟بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين �مر عليأُ: قال ،عبد اهللا
وخالفه الحسن بن عمرو  ،عن عبد اهللا ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،مسلم األعور

ومنهم من أرسله عنه وهو  ،عن علي ،عن علقمة ،فرواه عن إبراهيم ،الفقيمي
  .)٦())مرسالً عن علي ،عن إبراهيم ،الصحيح

ومسلم األعور، هو مسلم المالئي، وسيأتي في طريق ابن مسعود، وطريق 
فقيمي صحيح، فالحسن بن عمرو الفقيمي من رجال البخاري، ثقة ثبت ال

، وقد عرفت من طريقي البالذري وابن عقدة أن الطريق متّصل عن )٧(حجة
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جماعة من �علقمة عن علي حتّى لو كان مرسالً فإن وليس مرسالً، ثم ،
ه، مضافاً ، فالطريق صحيح ال مرية في)١(األئمة صححوا مراسيل إبراهيم النخعي

إلى ما في الحديث من طرق حسنة، وهذه مع غيرها من الضعيفة ترفع 
  الحديث إلى الصحيح المستفيض، بل المتواتر.

        ::::ومما روي عن ابن مسعودومما روي عن ابن مسعودومما روي عن ابن مسعودومما روي عن ابن مسعود
أخبرنا أبو ((: عن طريق الحاكم النيسابوري، قال: ما أخرجه ابن عساكر

 ،ن محمدبن أحمد بن عبد الملك وأبو نصر أحمد بن علي باسعد إسماعيل 
نا اإلمام أبو بكر أحمد بن ، أنا الحاكم أبو عبد اهللا ،أنا أبو بكر بن خلف: قاال

نا  ،نا زكريا بن يحيى الحرار المقرئ ،أنا الحسن بن علي ،إسحاق الفقيه
 ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،عن منصور ،نا شريك ،إسماعيل بن عباد المقرئ

فقال  ،فجاء علي ،سلمة ممنزل أُفأتى  0خرج رسول اهللا: قال ،عن عبد اهللا
هذا واهللا قاتل القاسطين والناكثين والمارقين  !سلمة ميا أُ(: 0رسول اهللا

  .)٢()))بعدي
  ورواه بطريق آخر عن زكريا بن يحيى بعد هذا الحديث.

، وهو )٣())إسماعيل بن عباد: وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته((: قال األلباني
  .)٤(�من أصحاب اإلمام الرضا

  : لكن له طريقان آخران عند الطبراني
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ثنا  ،نا محمد بن عبيد المحاربي ،ثنا هيثمحد((: في (األوسط)؛ قال: أحدهما
 ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،عن مسلم المالئي ،عن أبي عبد الرحمن الحارثي ،الوليد

  .)١())ينبقتال الناكثين والقاسطين والمارق مر عليأُ: قال ،عن عبد اهللا بن مسعود
، وصحح )٢(مسلم بن كيسان المالئي األعور، ضعفوه وتركوا حديثه: وفيه

  .)٤(�، وهو من أصحاب الصادق)٣(هو فيه اًالحاكم طريق
ثنا عبد  ،ثنا محمد بن هشام المستمليحد((: في (المعجم الكبير)؛ قال: وثانيهما

عن  ،ا يزيد بن قيسثن ،ثنا بكير بن ربيعة ،ثنا عائذ بن حبيب ،الرحمن بن صالح
بقتال الناكثين والقاسطين  0أمر رسول اهللا: قال ،عن عبد اهللا ،عن علقمة ،إبراهيم

  يزيد بن قيس، مجهول.: .. وفيه)٥())والمارقين
  : : : : ومما روي عن عمار بن ياسرومما روي عن عمار بن ياسرومما روي عن عمار بن ياسرومما روي عن عمار بن ياسر

 ،حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري((: ما أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ قال
 ،عن أبيه ،سليمان عن القاسم بن ،ةحدثنا الخليل بن مر ،حدثنا جعفر بن سليمان

ارسمعت : قال ،هعن جدالناكثين  أُقاتلمرت أن أُ: بن ياسر يقول عم
  .)٦())والقاسطين والمارقين
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وال  ،ةالخليل بن مر: روى عنه((: القاسم بن سليمان؛ قال فيه العقيلي: وفيه
حديثه يصح(( ،نقل الحديث بنفس السند وقال، ثم :)) ال يثبت في هذا الباب

، وهو من أصحاب اإلمام )٢(، وذكره ابن حبان في (الثقات))١())يءش
  . ومن هنا تعرف لماذا ضعفه العقيلي ورد هذا الحديث!)٣(�الصادق

حدثني صديق أبي، ((: وروى نصر بن مزاحم في (وقعة صفّين) عن عمر
ن عمار، في ما قاله لعمرو بن عن األفريقي بن أنعم، عن أبي نوح الكالعي، ع

مرني أن أُقاتل قد فعلت، وأوالناكثين،  أُقاتلأن  7رسول اهللا أمرني: العاص
  .)٤())الم أدركهم أ يفال أدر ،ا المارقون، وأموأنتم هم ،القاسطين

وعمار في أهل الكوفة؛  �وروى ابن أبي الحديد خبر خطبة الحسن
حدثني تميم بن حذيم : ن يزيد، قالحدثني جابر ب: قال أبو مخنف((: قال

ار بن فقام إليه عم: ... إلى أن قال�قدم علينا الحسن بن علي: الناجي، قال
بقتال الناكثين،  اًأمر علي 7رسول اهللا شهد أنأي أما إنّ( ...: ياسر، فقال

وسم٥())ى، وأمره بقتال القاسطينى له فيهم من سم(.  
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ريد نونحن  اراًسمعت عم: قال، ي سعيد عقيصاءوعن أب((: وفي (مجمع الزوائد)

رواه  .بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 0أمرني رسول اهللا: ين يقولصفّ

  .)١())وأبو سعيد متروك .الطبراني

أبا �وقد عرفت في ما ذكرناه من طرق الحديث عن علي سعيد عقيصاء  أن

  (الثقات)، فهو ليس بمتروك. ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في: قال فيه الحاكم

ة ما أوردناه بطرق مستفيضة عن عليفهذا الطريق شاهد قوي على صح� ،

  يرتفع به الحديث إلى درجة الصحة، وإن ضعفوا رواته لتشيعهم..
ثنا : حسن بن علي بن عفان، قالحدثنا ال((: وفي (الكنى واألسماء) للدوالبي

أبي الجارود، عن أبي ربيع الكندي، عن عن  م،أبو األرقثنا : الحسن بن عطية، قال
مع علي أن أُقاتل  0رسول اهللا نيأمر: يقول اًسمعت عمار: قال هند بن عمرو،

  .)٢())الناكثين والقاسطين والمارقين
        : : : : ومما روي عن أبي سعيد الخدريومما روي عن أبي سعيد الخدريومما روي عن أبي سعيد الخدريومما روي عن أبي سعيد الخدري

أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح وأبو ((: ما أخرجه ابن عساكر؛ قال
أنا محمد بن  ،أنا أحمد بن علي بن عبد اهللا: قاال ،د بن علي بن محمدمنصور أحم

نا الحسن بن الحكم  ،أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ،عبد اهللا الحافظ
 ،هارون العبدي عن أبي ،نا إسحاق بن إبراهيم األزدي ،نا إسماعيل بن أبان ،الحبري
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بقتال الناكثين والقاسطين  0ول اهللاأمرنا رس: قال ،عن أبي سعيد الخدري
بن أبي  مع علي(: قال ؟فمع من ،أمرتنا بقتال هؤالء !يا رسول اهللا: فقلنا .والمارقين

  .)١()))ار بن ياسرمعه يقتل عم ،طالب
أبو هارون العبدي؛ ضعفوه، بل كذّبوه.. ولكنّك إن عرفت أنّه شيعي، : وفيه

  وعرفت بعض مروياته، تعرف سبب ذلك!
وأسأل عن أبي هارون  ،ى الركبان أيام الجراحكنت أتلقّ: ن شعبة، قالفع
ما هذا : فقلت ،فيه أشياء منكرة في علي فرأيت عنده كتاباً ،ا قدم أتيتهفلم ؟العبدي
  .هذا الكتاب حق: فقال ؟الكتاب

كانت : فقال ؟ما تقول في أبي هارون العبدي: قيل لهبن معين، يحيى  وعن
  ..هذه صحيفة الوصي: ليقو ،عنده صحيفة

 .ما سمعت من أبي سعيد يأخرج إلَ: فقلت ،قابلت أبا هارون: قال ،بهزوعن 
: قال .ه لكافرعثمان دخل حفرته وإنّ أن: ثنا أبو سعيدحد: فإذا فيه كتاباً يفأخرج إلَ

فدفعت الكتاب في يده : قال .هو على ما ترى: قال ؟بهذا تقر ؟تؤمن بهذا: قلت
  .)٢(وقمت

أبو هارون العبدي، يروي : عمارة بن جوين((: قال ابن حبان في (المجروحين)
  .)٣())عن أبي سعيد... كان رافضياً

ع ((: وقال ابن عبد البرع، وأهل البصرة يفرطون في من يتشيوكان فيه تشي
ينسبونه  كيف ال((: ، وعلّق ابن حجر عليه بقوله))بين أظهرهم؛ ألنّهم عثمانيون
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: قالو ،بهز بن أسدثم أورد ما ذكرناه عن  ،))...ب وقد روى ابن عديإلى الكذ
. وال نعلم لماذا هو كذب على أبي سعيد )١())فهذا كذب ظاهر على أبي سعيد((

، وأهل المدينة، وبقية المسلمين يحلّون 7الخدري، وقد رأى صحابة رسول اهللا
 ض على قتله طلحة والزبير وعائشة؟!! ثمبهز بن أسد ناصبي، دم عثمان، وحر إن

  هارون، بل كذّبوه! الماذا ضعفوا أب: ومن هنا بان لك
        : : : : ومما روي عن أبي أيوب األنصاريومما روي عن أبي أيوب األنصاريومما روي عن أبي أيوب األنصاريومما روي عن أبي أيوب األنصاري

أبو سعيد أحمد بن يعقوب حدثنا ((: ما أخرجه الحاكم بطريقين؛ قال
ثنا سلمة  ،بن حميد محمدثنا  ،ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ،الثقفي

ثني أبو حد ،بن ثعلبة (عتاب) عن عقاب ،أبو زيد األحولثني حد ،بن الفضلا
بن  علي 7مر رسول اهللاأ: قال ،الخطّابأيوب األنصاري في خالفة عمر بن 

  .أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين
د بن يونس القرشي ،ثنا أبو بكر بن بالويهحدثنا عبد العزيز بن  ،ثنا محم

عن أبي أيوب  ،بن نباتة غصبعن األ ،اب بن أبي فاطمةثنا علي بن غر ،ابالخطّ
تقاتل الناكثين (: بن أبي طالب يقول لعلي 7سمعت النبي: قال ،·األنصاري

  : قلت: قال أبو أيوب ).والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات
  .)٢()))ببن أبي طال مع علي(: قال ؟قاتل هؤالء األقوامنمع من  !يا رسول اهللا
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محمد بن يونس : عتاب بن ثعلبة، وهو تابعي ال يعرف، والثاني فيه: واألول فيه
بن اعلي : ، وعلي بن غراب بن أبي فاطمة هو)١(القرشي، وثّقه بعض، واتّهمه آخرون

  الحزور، واألصبغ بن نباتة من الشيعة، ودأبهم في تضعيف الشيعة معروف.
ثنا محمد بن  ،سين بن إسحاق التستريثنا الححد((: وروى الطبراني، قال

 ،عن أبي صادق ،عن الحارث بن حصيرة ،ثنا محمد بن كثير ،الصباح الجرجرائي
لنا قفَ ي،له بصعنب أتينا أبا أيوب األنصاري وهو يعلف خيالً: قال ،نف بن سليمخعن م
جئت تقاتل  ثم ،0قاتلت المشركين مع رسول اهللا !أبا أيوب: فقلت له ،عنده

  ؟!مسلمينال
فقد  ،الناكثين والقاسطين والمارقين: أمرني بقتال ثالثة 0رسول اهللا إن: قال

وأنا مقاتل إن شاء اهللا المارقين بالشعفات  ،قاتلت الناكثين وقاتلت القاسطين
  .)٢())وما أدري ما هم ،بالطرقات بالنهراوات

م يكن به هو شيعي، ول((: الكوفي؛ قال فيه ابن معين محمد بن كثير: وفيه
 :، وضعفه المديني، وقال)٤(، وخرق أحمد بن حنبل حديثه ولم يرضه)٣())بأس

الضعف على : ، وقال ابن عدي)٥(منكر الحديث: خططت على حديثه، قال البخاري
  .)٦(يحدث عن أبيه أحاديث كلّها مقلوبة: حديثه بين، وقال أبو داود عن أحمد
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، وهو )١(علي خير الناس، فقد كفر): (من لم يقل: وإذا عرفت أنّه يروي حديث
  شيعي، عرفت لماذا خرقوا حديثه واتّهموه وضعفوه.

أخبرنا ((: ومع ذلك، فهناك طريق آخر عن أبي صادق، أورده ابن عساكر، فقال
أنا أحمد بن  ،أنا أبو علي بن شاذان ،أنا أبو الفضل بن خيرون ،أبو عبد اهللا البلخي
نا يحيى بن سليمان  ،بن الحسن بن علي الكتاني نا إبراهيم ،إسحاق بن نيخاب

قدم أبو أيوب : قال ،عن أبي صادق ،نا إبراهيم الهجري ،نا ابن فضيل ،الجعفي
 ،مت عليهفسلّ ،فدخلت ،فبعثوا بها معي ،فأهدت له األزد جزراً ،األنصاري العراق

لي أراك  فما ،ونزوله عليك ،0همك اهللا بصحبة نبيقد كر !يا أبا أيوب: وقلت له
  ؟!ةة وهؤالء مرتستقبل هؤالء مر ،تستقبل الناس تقاتلهم

فقد  ،الناكثين عهد إلينا أن نقاتل مع علي 0رسول اهللا إن: فقال
يعني معاوية ــ  فهذا وجهنا إليهم ،وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين ،قاتلناهم

  .)٢())هم بعدفلم أر ،المارقين وعهد إلينا أن نقاتل مع عليــ وأصحابه 
وأحاديثه عامتها مستقيمة ((: إبراهيم الهجري؛ قال عنه ابن عدي: وفيه

المتن، وإنّما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي األحوص عن عبد اهللا، وهو 
  ..)٣())عندي ممن يكتب حديثه
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كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقه جيدة : وقال فيه ابن عيينة
 ،هو صدوق: وقال األزدي .ال بأس به اعاًكان رفّ: فسويوقال العلى ما فيه. 

  .)١(. والبقية ضعفوهاع كثير الوهمه رفّولكنّ
إبراهيم بن ((: ورد عليهم الحاكم؛ فصحح عدة طرق هو فيها، وقال عنه

  .)٢())مسلم الهجري، لم ينقَم عليه بحجة
فرحمت الشيخ  ،هة كتبعام يفدفع إلَ ،تيت إبراهيم الهجريأ((: وعن سفيان

  .وهذا عن عمر. ،7وهذا عن النبي ،هذا عن عبد اهللا: قلت ،وأصلحت له كتابه
حديثه  مة عن ابن عيينة تقتضي أنة المتقدالقصّ: قلت: وعلّق ابن حجر

ه وابن عيينة ذكر أنّ ،ما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفةه إنّألنّ ؛عنه صحيح
مي٣())واهللا أعلم .0ز حديث عبد اهللا من حديث النبي(.  

  فهذا الطريق يقوي الطريق السابق، وقد خرج محمد بن كثير عن عهدته.
، الحسن بن علي بن عبد اهللا المقرئأخبرنا ((: وأخرج الخطيب البغدادي

حدد بن يوسفثنا أحمد بن محم، ث ،د بن جعفر المطيريأخبرنا محمنا حد
بأحمد بن عبد اهللا المؤد، من رأى بسر، ى بن عبد الرحمننا المعلّثحد، 

 ،نا إبراهيمحدث: قال ،عن سليمان بن مهران األعمش ،نا شريكحدث ،ببغداد
 ،ينأتينا أبا أيوب األنصاري عند منصرفه من صفّ: قاال ،عن علقمة واألسود
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 الًوبمجيء ناقته تفضّ ،0داهللا أكرمك بنزول محم إن !يا أبا أيوب: فقلنا له
جئت بسيفك على  ثم ،ى أناخت ببابك دون الناسلك حتّ من اهللا وإكراماً

  اهللا؟���  عاتقك تضرب به أهل ال إله
أمرنا بقتال ثالثة  0رسول اهللا الرائد ال يكذب أهله، وإن إن !يا هذا: فقال

بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين: مع علي.أهل  ،فقد قابلناهم ،ا الناكثون. فأم
يعني معاوية،  ــفهذا منصرفنا من عندهم  ،ا القاسطونبير، وأمطلحة والز: الجمل
ا المارقون فهم أهل الطرفاوات، وأهل السعيفات، وأهل النخيالت، وأم ــ، وعمراً

  .)١())من قتالهم إن شاء اهللا ولكن ال بد ،وأهل النهروانات، واهللا ما أدري أين هم
: يقي، وقال عنه ابن عديالمعلّى بن عبد الرحمن؛ أثنى عليه الدق: وفيه

  .)٣(، واتّهمه البقية بالكذب والوضع)٢())أرجو أنّه ال بأس به((
(الحسن والحسين سيدا : ، وأنّه يروي حديث)٤(وإذا عرفت أنّه رمي بالرفض

  شباب أهل الجنّة، وأبوهما خير منهما)، عرفت لماذا كذّبوه واتّهموه بالوضع!
        : : : : نصارينصارينصارينصاريومما روي عن جابر بن عبد اهللا األومما روي عن جابر بن عبد اهللا األومما روي عن جابر بن عبد اهللا األومما روي عن جابر بن عبد اهللا األ

 محمدوأخرج ابن مردويه من طريق ((: قال السيوطي في (الدر المنثور)
 0عن النبي ،عن جابر بن عبد اهللا ،عن أبي صالح ،عن الكلبي ،بن مروانا
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بن أبي  نزلت في علي: )١(]فَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منْتَقمونفَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منْتَقمونفَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منْتَقمونفَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منْتَقمون[: في قوله
  .)٢())ناكثين والقاسطين بعديه ينتقم من النّأ ،طالب

        : : : : ومما روي عن ابن عباسومما روي عن ابن عباسومما روي عن ابن عباسومما روي عن ابن عباس
أبو عثمان قاضي ((: ما أخرجه البيهقي في (المحاسن والمساوئ)؛ قال

ة بمكّ عباسكان عبد اهللا بن : ، قالعن سعيد بن جبيرالري، عن األعمش، 
يحدقام إليه رجل، فقال ،ا قضى حديثهث على شفير زمزم ونحن عنده. فلم :

 ون من عليؤهم يتبر، إنّمرؤ من أهل الشام من أهل حمصاي إنّ! اسعب يا ابن
  ويلعنونه! ·بن أبي طالبا

  ..مهيناً لهم عذاباً وأعد ،بل لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة: فقال
وأورد خبراً طويالً فيه حديث عبد اهللا بن مسعود، عن أُم سلمة.. إلى أن 

  يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. اًعلي إن !ةسلم ماشهدي يا أُ: قال
  .وألهل الضاللة سخط ،ة صالحمولُأل ،وقتلهم هللا رضاً: عباسقال ابن 

  من الناكثون؟ !عباسيا بن : قال الشامي
فقاتلهم بالبصرة، أصحاب  ،نكثوا ثم ،بالمدينة اًالذين بايعوا علي: قال
  .هل النهروان ومن معهمارقون أ. والقاسطون معاوية وأصحابه. والمالجمل

ي جت عنّ، وفروحكمة مألت صدري نوراً !عباسيا بن : فقال الشامي
؛ج اهللا عنكفر أشهد أن ٣())ومؤمنة مؤمن موالي ومولى كلّ ·اًعلي(.  
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فالحديث له طرق كثيرة، ضعفوا أكثرها لتشيع بعض رجال أسانيدها، 
ات والشواهد، وفيها طريق وفيها طرق حسنة ترقى إلى الصحيح؛ لكثرة المتابع

وهو طريق الفقيمي الوارد في علل الدارقطني.�صحيح عن علي ،  
  الحديث صحيح مستفيض، بل متواتر.: فأقلّه

، وبأنّه متّفق عليه بين )١(وقد شهد بشهرته التي تكاد تبلغ درجة التواتر
  .)٢(الناس كافّة ابن أبي الحديد في شرحه

k–äÛbi@é�ÐäÛ@éÐ•ëIk–äÛbi@é�ÐäÛ@éÐ•ëIk–äÛbi@é�ÐäÛ@éÐ•ëIk–äÛbi@é�ÐäÛ@éÐ•ëI@@@@aaaaHpbßaŒnÛHpbßaŒnÛHpbßaŒnÛHpbßaŒnÛ@ @@ @@ @@ @
»��
������א���אق�  »����د�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ابن تيمية في الجزء ابن تيمية في الجزء ابن تيمية في الجزء ابن تيمية في الجزء : : : : قلت لهقلت لهقلت لهقلت له    ابن تيمية..ابن تيمية..ابن تيمية..ابن تيمية..    عنعنعنعنحاور أحد الوهابية حاور أحد الوهابية حاور أحد الوهابية حاور أحد الوهابية كنت أُكنت أُكنت أُكنت أُ

إن علياً قاتل الناس على طاعته ال على إن علياً قاتل الناس على طاعته ال على إن علياً قاتل الناس على طاعته ال على إن علياً قاتل الناس على طاعته ال على ((((((((: : : : ) يقول) يقول) يقول) يقول٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢الثاني من (المنهاج صالثاني من (المنهاج صالثاني من (المنهاج صالثاني من (المنهاج ص
ل على طاعته أراد علواً في األرض وفساداً، وهذا حال ل على طاعته أراد علواً في األرض وفساداً، وهذا حال ل على طاعته أراد علواً في األرض وفساداً، وهذا حال ل على طاعته أراد علواً في األرض وفساداً، وهذا حال تتتتطاعة اهللا، ومن قاطاعة اهللا، ومن قاطاعة اهللا، ومن قاطاعة اهللا، ومن قا

        بفرعون!بفرعون!بفرعون!بفرعون!    ����، وهذا دليل على نصبه، إذ يشبه علياً، وهذا دليل على نصبه، إذ يشبه علياً، وهذا دليل على نصبه، إذ يشبه علياً، وهذا دليل على نصبه، إذ يشبه علياً))))))))فرعون...فرعون...فرعون...فرعون...
سبحان اهللا! كيف أن الرافضة أكثر الناس تدليساً، وأفقرهم سبحان اهللا! كيف أن الرافضة أكثر الناس تدليساً، وأفقرهم سبحان اهللا! كيف أن الرافضة أكثر الناس تدليساً، وأفقرهم سبحان اهللا! كيف أن الرافضة أكثر الناس تدليساً، وأفقرهم : : : : فقال ليفقال ليفقال ليفقال لي

: : : : قال ابن تيميةقال ابن تيميةقال ابن تيميةقال ابن تيمية: : : : حظاً، فحتّى في الكذب يفشلون.. يا رافضي! أال تقرأ جيداًحظاً، فحتّى في الكذب يفشلون.. يا رافضي! أال تقرأ جيداًحظاً، فحتّى في الكذب يفشلون.. يا رافضي! أال تقرأ جيداًحظاً، فحتّى في الكذب يفشلون.. يا رافضي! أال تقرأ جيداً
        ؟!؟!؟!؟!))))))))............: : : : وأمكن للنواصب أن يقولواوأمكن للنواصب أن يقولواوأمكن للنواصب أن يقولواوأمكن للنواصب أن يقولوا((((((((
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لكالم.. ال أنّه هو يعتقد بهذا لكالم.. ال أنّه هو يعتقد بهذا لكالم.. ال أنّه هو يعتقد بهذا لكالم.. ال أنّه هو يعتقد بهذا إن النواصب قد يقولوا هذا اإن النواصب قد يقولوا هذا اإن النواصب قد يقولوا هذا اإن النواصب قد يقولوا هذا ا: : : : فهو يقولفهو يقولفهو يقولفهو يقول
        الكالم.. فقط تدلّسون وتتبعون معمميكم اتّباعاً أعمى.الكالم.. فقط تدلّسون وتتبعون معمميكم اتّباعاً أعمى.الكالم.. فقط تدلّسون وتتبعون معمميكم اتّباعاً أعمى.الكالم.. فقط تدلّسون وتتبعون معمميكم اتّباعاً أعمى.

        نرجو من جنابكم الكريم أن تردوا على جوابه.نرجو من جنابكم الكريم أن تردوا على جوابه.نرجو من جنابكم الكريم أن تردوا على جوابه.نرجو من جنابكم الكريم أن تردوا على جوابه.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

الذي يطلّع على أقوال ابن تيمية، يالحظ بوضوح دفاعه عن معاوية وتخطأته 
أب النواصب! فإذا كان كالمه هذا يعود على كالم ، وهذا د�لحروب علي

إن النواصب تقول ذلك، فهذا يكشف عن وصم نفسه بهذه : سابق، يقول فيه
الصفة، وهي صفة النصب بصورة غير مباشرة؛ ألنّه مما ال شك فيه أن هذا الكالم 

  الذي يذكره مقبول عنده، يعرف من خالل دفاعه الواضح عن معاوية.
ذا الكالم الذي ينسبه ابن تيمية للنواصب، لم نجده مذكوراً عن ثم إن ه

طائفة من النواصب ولو واحد معروف منهم، وإنّما ابن تيمية هو الذي ينشئه 
على لسانهم، والمرء مخبوء تحت لسانه، فهو لخوفه وحرجه من التصريح بما 

خذ، وهذا في داخله ينسب قوله هذا إلى النواصب مكراً وخداعاً، حتّى ال يؤا
الفعل ال ينطلي على العلماء والمحقّقين المطالعين لكتبه.. نعم، هو مخرج 

  وحجة للمدافعين عنه، الذين يتمسكون بكلّ قشة!
وما ينسبه للنواصب هنا يقول مثله عن نفسه في مكان آخر؛ دفاعاً عن 

للبغاة! ويحاول أن يستخرج ويبتكر  �معاوية وتخطئة وتسفيهاً لقتال علي
اذير لمعاوية لم تخطر ببال معاوية نفسه، بل إن هناك نصوصاً عن معاوية مع

  تصرح بخالف ما يدعيه ابن تيمية له.
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 لقوله ؛ومنهم من ينسبه إلى النفاق((: قال عنه ابن حجر في (الدرر الكامنة)
ه كان مخذوالًإنّ: ولقوله.. ما تقدم في علي ه حاول الخالفة ه، وإنّحيث ما توج

  .)١())ه كان يحب الرياسةإنّ: ولقوله ..ما قاتل للرياسة ال للديانةينلها، وإنّ فلم مراراً
 ف في النفوسيقاتل ليطاع ويتصر وعلي((: وقال ابن تيمية في منهاجه

  .)٢())؟!على الدين واألموال، فكيف يجعل هذا قتاالً
  فهذه مطابقة للفقرة اُألولى من كالمه الذي نسبه للنواصب!

إن وأيضاً ((: ابن تيمية وفي كالمه السابق على لسان النواصب، قال ثم
قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريداً للعلو في : يقولون

خرةُ خرةُ خرةُ خرةُ تلْك الدار اآلتلْك الدار اآلتلْك الدار اآلتلْك الدار اآل[: يقول تعالىاألرض والفساد، وهذا حال فرعون، واهللا 
، )٣(]والْعاقبةُ للْمتَّقينوالْعاقبةُ للْمتَّقينوالْعاقبةُ للْمتَّقينوالْعاقبةُ للْمتَّقين    اًاًاًاًفَسادفَسادفَسادفَساد    ي اَألرضِ والَي اَألرضِ والَي اَألرضِ والَي اَألرضِ والَفففف    اًاًاًاًون علُوون علُوون علُوون علُويرِيديرِيديرِيديرِيد    للَّذين الَللَّذين الَللَّذين الَللَّذين الَنَجعلُها نَجعلُها نَجعلُها نَجعلُها 

  !)٤())أهل السعادة في اآلخرة من أراد العلو في األرض والفساد لم يكن منف
كما أنّنا ال ننكر أن علياً ولّى أقاربه ((: ولكنّه قال عن نفسه في مكان آخر

لصالة ويؤتون الزكاة وقاتل وقتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون ا
  !)٥())ويصومون ويصلّون
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فأنت ترى هنا أن ما نقلناه من كالمه هو الكالم الذي نسبه للنواصب مع 
  بعض االختالف في العبارة، والمؤدى واحد!

ومن هنا نقل الشيخ عبد اهللا الهرري في (المقاالت السنية) عن علوي بن 
لبني هاشم من الفضل) في الجزء  طاهر الحداد في كتابه (القول الفصل في ما

ه المورد في قالب الموج والذم وفي منهاجه من السب((: الثاني، قوله
والزهراء البتول والحسنين  ة في أمير المؤمنين عليومقدمات األدلّ ضالمعاري

وال سبب لعكوف  ،يتهم ما تقشعر منه الجلود وترجف له القلوبوذر
 ،كونه يضرب على أوتارهم���  لمذكورالنواصب والخوارج على كتابه ا

١())فكن منه ومنهم على حذر ،د على أطاللهم وآثارهمويترد(.  

ČïÜÇ@âbß⁄a@¿@éÛaìÓc@œÈiIČïÜÇ@âbß⁄a@¿@éÛaìÓc@œÈiIČïÜÇ@âbß⁄a@¿@éÛaìÓc@œÈiIČïÜÇ@âbß⁄a@¿@éÛaìÓc@œÈiI����HHHH@ @@ @@ @@ @
�!��ط�ن��«�
  »א���#�"��א���3ط�%

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
إن بعض إن بعض إن بعض إن بعض : : : : ممكن مصدر كالم ابن تيمية الذي قال فيه بما معناهممكن مصدر كالم ابن تيمية الذي قال فيه بما معناهممكن مصدر كالم ابن تيمية الذي قال فيه بما معناهممكن مصدر كالم ابن تيمية الذي قال فيه بما معناه

، وهي لم ، وهي لم ، وهي لم ، وهي لم ����ت في علي بن أبي طالبت في علي بن أبي طالبت في علي بن أبي طالبت في علي بن أبي طالبإن آية الوالية نزلإن آية الوالية نزلإن آية الوالية نزلإن آية الوالية نزل: : : : الكذّابين قالواالكذّابين قالواالكذّابين قالواالكذّابين قالوا
        تنزل فيه..تنزل فيه..تنزل فيه..تنزل فيه..
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        ........))))))))نّه عبد أضلّه اهللانّه عبد أضلّه اهللانّه عبد أضلّه اهللانّه عبد أضلّه اهللاإإإإ((((((((: : : : ومصدر قول ابن حجر البن تيميةومصدر قول ابن حجر البن تيميةومصدر قول ابن حجر البن تيميةومصدر قول ابن حجر البن تيمية
كان مخذوالً حيثما ذهب، كان مخذوالً حيثما ذهب، كان مخذوالً حيثما ذهب، كان مخذوالً حيثما ذهب،     ����علياًعلياًعلياًعلياًإن اإلمام إن اإلمام إن اإلمام إن اإلمام : : : : ومصدر قول ابن تيميةومصدر قول ابن تيميةومصدر قول ابن تيميةومصدر قول ابن تيمية

        وكان يقاتل للرئاسة ال للدين؟وكان يقاتل للرئاسة ال للدين؟وكان يقاتل للرئاسة ال للدين؟وكان يقاتل للرئاسة ال للدين؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

وقد وضع بعض الكذّابين ((: قال إذ سنّة)،لمنهاج ا(ذكر ذلك في  ــــــــ١١١١
أن هذه اآلية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصالة، : حديثاً مفترى

عظم الدعاوى أ من((: .. وقال أيضاً)١())وهذا كذب بإجماع أهل العلم...
 وأن ،بخصوصه ها لم تنزل في عليجمع أهل العلم بالنقل على أنّأبل  ،الكاذبة

لَ اًعليجمع أهل العلم بالحديث علىأو ،ق بخاتمه في الصالةم يتصد أن 
  .)٢())ة المروية في ذلك من الكذب الموضوعالقصّ

عبد خذله اهللا، وأضلّه : ابن تيمية((: قال ابن حجر الهيثمي في (الفتاوى الحديثية) ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣())وكذب أقواله وأعماه، وأصمه وأذلّه، وبذلك صرح األئمة الذين بينوا فساد أحواله،

علي ــ كان : إنّه ــ أي((: قال ابن حجر بترجمة ابن تيمية في (الدرر الكامنة) ــــــــ٣٣٣٣
مخذوالً حيث ما توجه، وإنّه حاول الخالفة مراراً فلم ينلها، وإنّما قاتل للرئاسة ال 

  .)٤())إنّه كان يحب الرئاسة: للديانة، ولقوله
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»���"��  »מ/�����د�
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم [[[[: : : : يرى ابن تيمية بأن آيةيرى ابن تيمية بأن آيةيرى ابن تيمية بأن آيةيرى ابن تيمية بأن آية
����سكَارىسكَارىسكَارىسكَارى

        ).).).).٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧////٧٧٧٧ة ة ة ة .(منهاج السنّ.(منهاج السنّ.(منهاج السنّ.(منهاج السنّ����عليعليعليعلي: : : : منهممنهممنهممنهم    ،،،،، نزلت في جماعة، نزلت في جماعة، نزلت في جماعة، نزلت في جماعة))))١١١١((((
        فما هو رأيكم في عقيدته هذه؟فما هو رأيكم في عقيدته هذه؟فما هو رأيكم في عقيدته هذه؟فما هو رأيكم في عقيدته هذه؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

اعتمد ابن تيمية في رأيه هذا على رواية رواها الترمذي بإسناده عن 
أبو جعفر : أبي عبد الرحمن السلمي, وفيه غير واحد من المجروحين، منهم

ره في هذا الحديث، وعطاء ، وقد عارضه غي)٢(الرازي؛ ال يحتج به منفرداً
بن السائب؛ خلط في آخر عمره، وأبو جعفر الرازي روى عنه بعد ا

  .)٣(تخليطه
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وأخرج الحاكم عن طريق سفيان، عن عطاء بن السائب ــ وسفيان روى 
دعانا (: قال ،�عن عطاء قبل االختالط ــ عن أبي عبد الرحمن، عن علي

م رجل دالة المغرب، فتقفحضرت ص م الخمريقبل تحرمن األنصار رجل 
الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم [: نزلتف ،لتبس عليهاف ،)١(]قُلْ يا أَيها الْكَافرونقُلْ يا أَيها الْكَافرونقُلْ يا أَيها الْكَافرونقُلْ يا أَيها الْكَافرون[: فقرأ

  اآلية).. �تَعلَموا ما تَقُولُونتَعلَموا ما تَقُولُونتَعلَموا ما تَقُولُونتَعلَموا ما تَقُولُونحتَّى حتَّى حتَّى حتَّى     سكَارىسكَارىسكَارىسكَارى
صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه ــ ووافقه الذهبي هذا حديث ((: قال الحاكم

الخوارج تنسب  نأ: كثيرة, وهي ةفائدــ وفي هذا الحديث  )٢(على تصحيحه
وقد بن أبي طالب دون غيره هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي ،

  .)٣())هذا الحديث اويه رنّإف برأه اهللا منها؛
 �ومن كالم الحاكم يتّضح أن من نسب هذه الفرية إلى أمير المؤمنين

  داخل معهم هنا، يقول بقولهم.هم الخوارج، وابن تيمية 
كما أخرج الحاكم وصححه أيضاً بنفس سند سفيان عن طريق أحمد بن 

أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلّى بهم المغرب والتبس عليه في : حنبل
وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب من ((: قراءة سورة الكافرون. ثم قال

  .))هالها وأصحهذا أو ،ثالثة أوجه
  .ثم أخرج الوجه الثاني عن سفيان أيضاً، وفيه أن القارئ هو عبد الرحمن بن عوف
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وأما الوجه الثالث، فأخرجه عن خالد بن عبد اهللا، عن عطاء بن السائب، 
  أن القارئ عبد الرحمن بن عوف.: وفيه أيضاً

 ؛والحكم لحديث سفيان الثوري ،ها صحيحةهذه األسانيد كلّ((: ثم قال
  .)١())من رواه عن عطاء بن السائب حفظ من كلّأه فإنّ

  فرد الحاكم هنا الطريق الذي أخرجه الترمذي، وأبان علّته.
ومن الجدير ذكره أن هناك أحاديث تذكر سبب نزولٍ آخر لآلية؛ فقد 

ن بي هماللّ: ·قال عمر((: قالأنّه  ،عن حارثة بن مضربأخرج الحاكم بسنده 
    ا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم سكَارىا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم سكَارىا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم سكَارىا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالَةَ وأَنْتُم سكَارىيييي[: فنزلت .لنا في الخمر

 ،فتالها عليه ،عمر 7فدعا النبي ،إلى آخر اآلية �تَعلَموا ما تَقُولُونتَعلَموا ما تَقُولُونتَعلَموا ما تَقُولُونتَعلَموا ما تَقُولُونحتَّى حتَّى حتَّى حتَّى 
: فنزلت .ن لنا في الخمربي هماللّ: فقال ،ها لم توافق من عمر الذي أرادفكأنّ

مرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهما مرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهما مرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهما مرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهما يسأَلُونَك عنِ الْخَيسأَلُونَك عنِ الْخَيسأَلُونَك عنِ الْخَيسأَلُونَك عنِ الْخَ[
ها لم توافق من فكأنّ ،فتالها عليه ،عمر 7فدعا النبي ،)٢(�أَكْبر من نَفْعهِماأَكْبر من نَفْعهِماأَكْبر من نَفْعهِماأَكْبر من نَفْعهِما

يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا [: فنزلت .ن لنا في الخمربي هماللّ: فقال ،عمر الذي أراد
 ،�ما الْخَمر والْميسر والْأَنْصَاب والْأَزْلَام رِجس من عملِ الشَّيطَان فَاجتَنِبوهما الْخَمر والْميسر والْأَنْصَاب والْأَزْلَام رِجس من عملِ الشَّيطَان فَاجتَنِبوهما الْخَمر والْميسر والْأَنْصَاب والْأَزْلَام رِجس من عملِ الشَّيطَان فَاجتَنِبوهما الْخَمر والْميسر والْأَنْصَاب والْأَزْلَام رِجس من عملِ الشَّيطَان فَاجتَنِبوهإِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ

 ،فتالها عليه ،عمر 7فدعا النبي ،)٣(�فَهلْ أَنْتُم منْتَهونفَهلْ أَنْتُم منْتَهونفَهلْ أَنْتُم منْتَهونفَهلْ أَنْتُم منْتَهون[: انتهى إلى قوله حتّى
  .))انتهينا يا رب: فقال عمر
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  .)١())ولم يخرجاهسناد هذا حديث صحيح اإل((: ثم قال
: ، وقال ابن حجر في (فتح الباري))٢(ولهذا الحديث طرق أُخر عن عمر

، بل رووا في تفصيل سبب نزول )٣())وصححه علي بن المديني والترمذي((
اآليات الثالث روايات أُخر عن أنس ساقي القوم في دار أبي طلحة، وأنّهم 

ه عن طريق عيسى بن طهمان، كانوا أحد عشر صحابياً، وفي رواية ابن مردوي
أن أبا بكر وعمر كانا من ضمنهم، وليس منهم أمير المؤمنين : عن أنس

ه منكراً وغلطاً�علي٤(، وقد نص ابن حجر على نظافة سنده وإن عد(.  

ČïÜÇ@ÝmbÓ@¿@éíc‰IČïÜÇ@ÝmbÓ@¿@éíc‰IČïÜÇ@ÝmbÓ@¿@éíc‰IČïÜÇ@ÝmbÓ@¿@éíc‰I����HHHH@ @@ @@ @@ @

»��
�������%دא�  »��د��א�>ز�אز�
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        بالمجرم عبد الرحمان ابن ملجم(لعنه اهللا)؟بالمجرم عبد الرحمان ابن ملجم(لعنه اهللا)؟بالمجرم عبد الرحمان ابن ملجم(لعنه اهللا)؟بالمجرم عبد الرحمان ابن ملجم(لعنه اهللا)؟رأي ابن تيمية رأي ابن تيمية رأي ابن تيمية رأي ابن تيمية رجو بيان رجو بيان رجو بيان رجو بيان أأأأ

        ؟؟؟؟����وما هو رأيه عندما قتل أمير المؤمنينوما هو رأيه عندما قتل أمير المؤمنينوما هو رأيه عندما قتل أمير المؤمنينوما هو رأيه عندما قتل أمير المؤمنين
        مع ذكر المصادر إن أمكن.مع ذكر المصادر إن أمكن.مع ذكر المصادر إن أمكن.مع ذكر المصادر إن أمكن.
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

ابن تيمية, كعادته, يحاول الطعن بأمير المؤمنين  إنوذلك �علي ,
مات, بل وبصورة سلّبصورة غير مباشرة, كتكذيب فضائله, والتشكيك في الم

  .مباشرة أحياناً, فتراه ذلك المراوغ الذي يتالعب باأللفاظ واألساليب
ي ويصوم اً, كان يصلّوالذي قتل علي((: قول في ابن ملجم(لعنه اهللا)ي

ويقرأ القرآن, وقتله معتقداً أن اهللا ورسوله يحب وفعل ذلك محب ,ة قتل علي
  .)١())ك ضاالً مبتدعاًهللا ورسوله في زعمه, وإن كان في ذل

. كأنّه لم يقرأ )٢())كان من أعبد الناس((: ويقول ابن تيمية عن ابن ملجم(لعنه اهللا)
  .)٣((أشقى الناس)، و(كعاقر ناقة ثمود): بأنّه �في قاتل علي 7وصف رسول اهللا

  ): ١( تعليق

»����������א���אق���=�«  
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

كان رجالً عابداً، فهذا ال ينفي عنه أنّه كان رجالً عابداً، فهذا ال ينفي عنه أنّه كان رجالً عابداً، فهذا ال ينفي عنه أنّه كان رجالً عابداً، فهذا ال ينفي عنه أنّه     ����اإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام علي    إن قاتلإن قاتلإن قاتلإن قاتل: : : : إذا قلناإذا قلناإذا قلناإذا قلنا
، مما أدى إلى خسرانه ، مما أدى إلى خسرانه ، مما أدى إلى خسرانه ، مما أدى إلى خسرانه في لحظةفي لحظةفي لحظةفي لحظة    ، لعبت بعقله المصالح الدنيوية، لعبت بعقله المصالح الدنيوية، لعبت بعقله المصالح الدنيوية، لعبت بعقله المصالح الدنيويةاًاًاًاًاكاكاكاكقاتل أفّقاتل أفّقاتل أفّقاتل أفّ
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, فقد كان , فقد كان , فقد كان , فقد كان ····، بقتله إمام المتّقين، وعلم الدين، أبي الحسنين، بقتله إمام المتّقين، وعلم الدين، أبي الحسنين، بقتله إمام المتّقين، وعلم الدين، أبي الحسنين، بقتله إمام المتّقين، وعلم الدين، أبي الحسنينخرةخرةخرةخرةالدنيا واآلالدنيا واآلالدنيا واآلالدنيا واآل
        وى..وى..وى..وى..إبليس(لعنه اهللا) من عباد أهل الجنّة، ثم غوى، وعصى ربه فهإبليس(لعنه اهللا) من عباد أهل الجنّة، ثم غوى، وعصى ربه فهإبليس(لعنه اهللا) من عباد أهل الجنّة، ثم غوى، وعصى ربه فهإبليس(لعنه اهللا) من عباد أهل الجنّة، ثم غوى، وعصى ربه فه

        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

ال تناقض في الواقع بين أن يكون الشخص كثير العبادة، وبين أن تأخذه 
الفتنة والضالل، ولم يكن المقصود من الجواب االستدالل على وجود 

  التناقض.
فإن ؛ �إظهار موقف ابن تيمية من قاتل علي: ولكن كان المقصود منه

من في قلبه بذرة النصب، ���  كلّ من ترجم البن ملجم قد صب عليه اللّعنات،
فإنّه يصفه بالعابد، وكثير الصالة والصيام.. وما إلى ذلك، تخفيفاً لجريمته، 

ه، وهو عليــ نعوذ باهللا ــ. �وإزراًء لعدو  

  ): ٢( تعليق

»��
$%&���א/�دن����د����א-�מ�«  
كالم ابن تيمية بابن ملجم لتظهر للناس أن ابن تيمية كالم ابن تيمية بابن ملجم لتظهر للناس أن ابن تيمية كالم ابن تيمية بابن ملجم لتظهر للناس أن ابن تيمية كالم ابن تيمية بابن ملجم لتظهر للناس أن ابن تيمية     لماذا تقتطع منلماذا تقتطع منلماذا تقتطع منلماذا تقتطع من

ألن ابن تيمية يحب علياً ويمتدحه، ألن ابن تيمية يحب علياً ويمتدحه، ألن ابن تيمية يحب علياً ويمتدحه، ألن ابن تيمية يحب علياً ويمتدحه،     ؛؛؛؛يمتدح قاتل علي؟! فهذا كذب وافتراءيمتدح قاتل علي؟! فهذا كذب وافتراءيمتدح قاتل علي؟! فهذا كذب وافتراءيمتدح قاتل علي؟! فهذا كذب وافتراء
        !!!!ولكنّه ال يغلو فيه مثلكمولكنّه ال يغلو فيه مثلكمولكنّه ال يغلو فيه مثلكمولكنّه ال يغلو فيه مثلكم
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

لناصبي؛قصود من عبارة ابن تيمية االكالم الذي قبله ال أثر له في الم إن 
الذي قتل عمر كان ((: , فقال�عليه كان يقارن بين قاتل عمر وقاتل فإنّ

ا عندما ذكر ابن , وأم))تهمويبغض الرسول وأُ ،يبغض دين اإلسالم ،كافراً
  .الخ )١())ي ويصوم ويقرأ القرآن...اً كان يصلّوالذي قتل علي((: قال ،ملجم

كن محاولتك للدفاع عن ابن وهو واضح في مدح ابن تيمية البن ملجم، ول
تيمية تجعلك تجد له األعذار، حتّى وإن كان ال يريدها هو! فتحاول أن تتذرع 
 بقطع النص، وأنّكم لم توردوا كالمه بكامله.. ومثل ذلك, وهذا ال يفيد؛ ألن

  كالم ابن تيمية عربي، ونحن عرب نفهم ما يقول، ونعرف غايته وقصده منه.

òÈî‘@‰bj×@Čædi@éàÇ‹IòÈî‘@‰bj×@Čædi@éàÇ‹IòÈî‘@‰bj×@Čædi@éàÇ‹IòÈî‘@‰bj×@Čædi@éàÇ‹I@@@@ČïÜÇČïÜÇČïÜÇČïÜÇ����@@@@HŠàÇë@ŠØi@bic@æìà*ÄÈí@aìãb×HŠàÇë@ŠØi@bic@æìà*ÄÈí@aìãb×HŠàÇë@ŠØi@bic@æìà*ÄÈí@aìãb×HŠàÇë@ŠØi@bic@æìà*ÄÈí@aìãb×@ @@ @@ @@ @
»��
������א��و�(�  »����د�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..

يعتقد ابن تيمية بأن كثيراً من رجاالت الشيعة من الصحابة المشهورين، يعتقد ابن تيمية بأن كثيراً من رجاالت الشيعة من الصحابة المشهورين، يعتقد ابن تيمية بأن كثيراً من رجاالت الشيعة من الصحابة المشهورين، يعتقد ابن تيمية بأن كثيراً من رجاالت الشيعة من الصحابة المشهورين، 
كأبي ذركأبي ذركأبي ذرار، وأمثالهم،    ،،،،كأبي ذرار، وأمثالهم،وسلمان، وعمار، وأمثالهم،وسلمان، وعمار، وأمثالهم،وسلمان، وعمتّباعاً لهما. تّباعاً لهما. تّباعاً لهما. تّباعاً لهما. اااابكر وعمر بكر وعمر بكر وعمر بكر وعمر     كانوا يعظّمون أباكانوا يعظّمون أباكانوا يعظّمون أباكانوا يعظّمون أبا    وسلمان، وعم

        فما هو رأيكم في عقيدته؟فما هو رأيكم في عقيدته؟فما هو رأيكم في عقيدته؟فما هو رأيكم في عقيدته؟
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

لم يقتصر ابن تيمية بزعمه هذا على هؤالء الصحابة الكبار وأمثالهم، بل 
  نسب ذلك إلى بني هاشم أيضاً، بل كلّ الشيعة األوائل!

من أنّه �فقال في منهاجه بعد أن أورد الخبر المكذوب على علي ،
و بكر ثم عمر)، وأنّه متواتر ــ وفي قول آخر (خير هذه اُألمة بعد نبيها أب: قال

: )١(رواه بضع وثمانون نفساً عن علي: له ـ ولهذا كانت الشيعة المتقدمون (( ـ
أو كانوا في ذلك الزمان, لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر  علياً،الذين صحبوا 

لماء عثمان, وهذا مما يعترف به عو ما كان نزاعهم في تفضيل عليوعمر, وإنّ
 حتّى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي؛ الشيعة األكابر من األوائل واألواخر,

، بكر أبو: هما أفضلأي: فقال له ،سأل سائل شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر: قال
: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: أبو بكر، فقال له السائل: أو علي؟ فقال له

أال : ذا، واهللا لقد رقى علي هذا األعواد، فقالنعم، إنّما الشيعي من قال مثل ه
أبو بكر ثم عمر، أفكنّا نرد قوله؟ أكنّا نكذبه؟ : إن خير هذه اُألمة بعد نبيها

ذكر هذا أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي واهللا ما كان كذّاباً. 
  .)٢())ار الهمدانينقله عنه القاضي عبد الجب ضه على الجاحظ,ااعتر
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، بل عد اإلمام )١(وكرر دعواه على الشيعة األوائل في عدة مواضع من كتابه
من الذين  �، واإلمام الصادق جعفر بن محمد�السجاد علي بن الحسين

يفضّلون أبا بكر وعمر، ثم أعاد كالمه السابق في مقدمته المتضمن نقل البلخي عن 
  ..)٢(شريك

على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم,  وإن كذبوا((: وقال بعد ذلك
فمن التواتر أن هؤالء كانوا من أعظم الناس تعظيماً ألبي بكر وعمر واتّباعاً لهما, 

  .)٣())وإنّما ينقل عن بعضهم التعنّت على عثمان, ال على أبي بكر وعمر
كابن  ،ة العترةمالعترة لم تجتمع على إمامته وال أفضليته، بل أئ نإ((: وقال أيضاً

في اإلمامة واألفضلية، وكذلك سائر بني هاشم  مون أبا بكر وعمريقد ،وغيره عباس
اسيين، والجعفريين، وأكثر العلويينمن العب...((.  

ء أهل البيت من بني هاشم من والنقل الثابت عن جميع علما((: إلى أن قال
هم كانوا أنّ ،، وولد الحسن، وغيرهمامن ولد الحسين بن علي ،التابعين وتابعيهم

  .)٤())، والنقول عنهم ثابتة متواترةلونهما على عليون أبا بكر وعمر، وكانوا يفضّيتولّ
  :والجواب عن كلّ هذا
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الرواية المنسوبة إلى علي ة...) رواية عامية بكلّ (خير هذه اُأل: من قوله �إنم
  طرقها.

إن : �قال لعلي اًإن عثمان((: وأما الرواية الشيعية فما ورد في (االحتجاج)
تربي ومنكصت بمن هو خير منّصت بي فقد ترب. ؟يومن هو خير منّ: �قال علي 

عبدت اهللا قبلكم  ،أنا خير منك ومنهما ،كذبت: �أبو بكر وعمر. فقال علي: قال
  .)١())ته بعدكموعبد

علي كذّب ما نسب إليه من قول في أبي بكر وعمر؛ فقد روى سليم  �اًبل إن
 ،عمرو بن العاص خطب الناس بالشام أن �بلغ أمير المؤمنين((: بن قيس، قال

ما بعثني ه إنّعلى جيشه فيه أبو بكر وعمر، فظننت أنّ 7بعثني رسول اهللا: فقال
يا رسول اهللا: قلت ،ا قدمتلكرامتي عليه. فلم! (عائشة). : إليك؟ فقال أي الناس أحب

  ...(أبوها): ومن الرجال؟ قال: قلت
العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عمرو (: فقال �فقام علي

7ة ورعه أن يكذب على رسول اهللاوقد بلغ من حديثه وكذبه وقلّ ،قونهويصد ،
  )...ليه في غير موطنولعن صاحبه الذي يدعو إ ،وقد لعنه سبعين لعنة

اء الضعفة ي بالقرلكأنّ ،ابيها ومنافقيهاة من كذّمما لقيت من هذه اُأل(: إلى أن قال
قوه فيهالمجتهدين قد رووا حديثه وصد، ا نقولنّأ :وا علينا أهل البيت بكذبهواحتج :

ي واهللا ما أراد بقوله ف .يت الثالثولو شئت لسم ؛ة أبو بكر وعمرمخير هذه اُأل
  .)٢()))...ولقد استرضاه بسخط اهللا ،معاوية ىرض���  عائشة وأبيها
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وروى المرتضى في (الشافي) أصل الخبر المدعى قبل أن تسقط عنه 
وأوردت  ،هذا الخبر قد روي على خالف هذا الوجه على أن((: مقدمته، قال

وذاك ،سقطت عنه ليتم االحتجاج بهمة أُله مقد :ألفطس معاذ بن الحرث ا أن
على  اًل عثمانيفضّ وكان عثمانياً ،ث عن جعفر بن عبد الرحمان البلخيحد

عن ، عثمانياً وكان أيضاً ،أخبرنا أبو خباب الكلبي: قال ،�أمير المؤمنين
سمعت وهب : قال ،معروف �ورأيه في االنحراف عن أهل البيت ،الشعبي

الرحمان وعبد  ،وسويد بن غفلة ،وعمرو بن شرحبيل ،بن أبي جحيفةا
على المنبر  �اًسمعنا علي: هم يقولونكلّ ،وأبا جعفر األشجعي ،الهمداني

ها أبو بكر ة بعد نبيمخير هذه اُأل أال إن: (ما هذا الكذب الذي يقولون: يقول
ن ذكرناه مع مة قد رواها من روى الخبر ممفإذا كانت هذه المقد ،)وعمر

مة إذا ذكرت لم فالمقد ،يسقطها فال يلتفت إلى قول من ،انحرافه وعصبيته
من حيث ينقل  ،ة عليهمبل يكون فيه حج ،يكن في الخبر احتجاج لهم

  .)١())هوه إلى ضدالحكم الذي ظنّ
؛ فقد روى هذا الخبر المكذوب �وقد وقع ما أخبر به أمير المؤمنين

عليه الرواة الضعفة والناصبة، كالشعبي، الذي هو عماد هذه الرواية في كتب 
لقوم، وعمرو بن حريث، وقضاة السالطين السوء، كشريك بن عبد اهللا، ا

  وشريح، وغيرهم.
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  واستقصاء طرقه وتبيين ضعفها يحتاج إلى وقت ال يسعه المجال هنا.
عن ، إذ روى الطبراني في (األوسط) �وقد كذّبه اإلمام زين العابدين

: بن حسين ت لعليقل((: قالوهو أحد رواة الحديث عندهم، أنّه  ،حكيم بن جبير
ة م(خير هذه اُأل: يقول على هذا المنبر اًه سمع عليثني أنّه حدأشهد على عبد خير أنّ

بعد نبي(: وقال )،عمر ها أبو بكر ثميت ثالثاًلو شئت لسم.( بن حسين  فضرب علي
سعد بن أبي وقاص  أن ،بثني سعيد بن المسيحد(: وقال ،يده على فخذي

ثنيحد :0نبيال أن ١())ي بمنزلة هارون من موسى)أنت منّ(: قال لعلي(.  
ث عن أبي جحيفة وهب الشعبي حد إن !دييا سي((: وفي رواية الخطيب

؟ )ها أبو بكر وعمرة بعد نبيمخير هذه اُأل(: فقال ،أباك صعد المنبر أن: الخير
  .)٢())...بثني سعيد بن المسيأين يذهب بك يا حكيم؟ حد: فقال

  .)٣(اه ابن عساكر من عدة طرق عن حكيم بن جبير، ولكن حاول أن يؤوله بتأويل باردورو
أنّه متواتر، فهي دعوى لم يدعها غيره! وقد بينا أن الرواية : وأما دعواه

ها زين العابدين�كذب رواها الناصبة عن علي؛ وكيف تكون �، ورد
اباً في جميع أسانيدها، كما هذه الرواية متواترة وهي من أنكر الروايات اضطر

  ؟!!)٤(بين ذلك الدارقطني في علله
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وأما دعواه أن الشيعة المتقدمين كانوا يقرون بذلك، فلم يأت عليها 
قول شريك بن عبد اهللا، وشريك ليس من الشيعة كما تدعي ���  بدليل،

 الرواية، بل هو من قضاة السلطان، وما أسهل الرجوع إلى ترجمته في كتب
  الرجال لمعرفة حاله، مع أن الرواية عنه منقولة عن المعتزلة.

وهذا مما يعترف به علماء الشيعة األكابر من األوائل ((: وأما قوله
، فهو لم يأت عليه بأي شاهد أو اسم ألحد منهم رضوان اهللا ))واألواخر

لذي عليهم، ويكفي في رده ما أوردناه عن كتاب (الشافي) للسيد المرتضى، ا
هو من أكبر علماء الطائفة ومتكلّميها، بل أكبرهم في زمانه، وكان تلميذاً 

  للمفيد وأُستاذاً للطوسي، وكتابه من أكبر كتب اإلمامية وأقدمها في اإلمامة.
، فيكفي في �، واإلمام الصادق�وأما ما نسبه لإلمام زين العابدين

واباً لحكيم بن جبير، آنفاً ج �رده ما أوردناه عن اإلمام زين العابدين
عاة، وتفضيالً لعليبحديث المنزلة، واإلمام  �وتكذيباً للرواية المد

، �عن أبيه عن جده زين العابدين���  حفيده لم يأخذ العلم �الصادق
ومع ذلك فإن كلّ الروايات المنسوبة إليه في هذا المدعى عامية السند، وقد 

  )؛ فليراجع!�صادق(اإلمام ال: أجبنا عنها ضمن عنوان
ادعاءه أن الشيعة كذبت على أبي ذر وسلمان وعمار وغيرهم...  وأما 

، حتّى �لعلي ما اشتهر عن هؤالء عند المسلمين من مالزمتهم: الخ، فجوابه
، ويكفي فيه ما ذكره أحد علمائهم المعروف بالنصب، �شيعة علي: سموا

اختلف المسلمون ((: بن حزم، قالا: والذي يعتمد ابن تيمية على قوله، وهو
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بعض بعض أهل السنّة و, فذهب �فيمن هو أفضل الناس بعد األنبياء
ة  أفضل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة, إلى أنبعد الرسول اُألم

اً عن بعض وقد روينا هذا القول نصّ بن أبي طالب. علي: 0اهللا
  ..)١())...الفقهاءو , وعن جماعة من التابعينMالصحابة

إلى بعض الصحابة، بل  �فهو هنا لم يكتف في نسبة تفضيل علي
كذّب دعوى ابن تيمية في أن بعض الشيعة كانوا يفضّلون أبا بكر وعمر، بل 
نصّ على أن بعض أهل السنّة والمعتزلة والمرجئة يذهبون إلى رأي الشيعة 

م على ابن تي�المجمعين في تفضيل عليمية، وأضبط في ، وابن حزم متقد
  آراء الفرق والمذاهب منه قطعاً.

وهذا ابن عبد البر يبين بعض أسماء الصحابة الذين أشار إليهم ابن حزم، 
عن سلمان يورو((: ، قال�المروي عنهم النص في تفضيل علي، وأبي ذر، 

بن  علي أن ،وزيد بن األرقم ،سعيد الخدري يوأب ،وجابر ،ابوخب ،والمقداد
  ..)٢())له هؤالء على غيرهوفضّ ،ل من أسلمأو ·لبأبي طا

  وفي قوله هذا تكذيب صريح البن تيمية، وهو متقدم عليه أيضاً.
وأما قوله الذي نقلناه آخراً، فهو حمال أوجه حسب رأي ابن تيمية؛ إذ 
هو يوسع دائرة العترة لتشمل من ذكرهم، وأما الشيعة اإلمامية فالعترة عندهم 

األئمة االثني عشر : ، وبالمعنى األخص عندهمHمة وعليأوالد فاط
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على  H، وهم مجمعون ومعهم كلّ أوالد الحسن والحسين����وفاطمة
فهو كذب! ما عدا �، وما نسب إلى بعض أوالد الحسن�تفضيل علي ،

بعض السادة العلوية الذين اتّخذوا مذهباً غير اإلمامية من المذاهب اإلسالمية 
  رة.في العصور المتأخّ

وأما ما نسبه البن عباس، فكذبه فيه أوضح من غيره؛ لما اشتهر عن ابن 
اس من اختصاصه بعليوأجوبته لعمر بهذا الخصوص، ومناظراته �عب ،

  لمعاوية وعائشة وابن الزبير، وغيرهم.
: على غيره �علي ويكفي في معرفة رأي ابن عباس القطعي في تفضيل

ي إنّ: قال((: وصححه بطريقه إلى عمرو بن ميمونما رواه الحاكم النيسابوري 
ن تقوم أا مإ !عباسيا بن : فقالوا ،تاه تسعة رهطأإذ  ،عباسلجالس عند ابن 

 ،نا أقوم معكمأبل : عباسفقال ابن : قال ،ن تخلو بنا من بين هؤالءأا مإو ،معنا
فال  ،ثوافتحد(فانتدروا) فابتدؤا : قال ،وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى: قال

جل له وقعوا في ر ،وتف فأُ: فجاء ينفض ثوبه ويقول: قال ،ندري ما قالوا
 بعثنأل 7وقعوا في رجل قال له النبي ،حد غيرهبضع عشرة فضائل ليست أل

وأخذ في (ذكر فضائل  ،)١())...اهللا ورسوله يحب بداًأال يخزيه اهللا  رجالً
طويل.يشاركه فيها أحد)، والحديث  التي ال �علي  
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وأما العباسيون فليسوا من الشيعة قطعاً، وكانوا من أعداء العلويين، قتلوا 
لَين على عليفي  �أكثر من ظفروا به منهم، وكانت سياستهم تقديم األو

  إرغاماً للعلويين.: الخطبة وغيرها
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        : : : : الالالالالسؤالسؤالسؤالسؤ
����: : : : ــ يعنيــ يعنيــ يعنيــ يعني    وأما قولهوأما قولهوأما قولهوأما قوله((((((((: : : : ابن تيميةابن تيميةابن تيميةابن تيمية    يقول شيخ اإلسالميقول شيخ اإلسالميقول شيخ اإلسالميقول شيخ اإلسالم:الحلّي الحلّي الحلّي الحلّي     ����������� ��� ��� ���  ـ :ـ ـ :ـ ـ :ـ ـ     واواواواوروورووروورو    ـ

(يا فاطمة! إن اهللا يغضب لغضبك، ويرضى (يا فاطمة! إن اهللا يغضب لغضبك، ويرضى (يا فاطمة! إن اهللا يغضب لغضبك، ويرضى (يا فاطمة! إن اهللا يغضب لغضبك، ويرضى : : : : ، قال، قال، قال، قال0000أن النبيأن النبيأن النبيأن النبي: : : : جميعاًجميعاًجميعاًجميعاً

, وال يعرف هذا في شيء , وال يعرف هذا في شيء , وال يعرف هذا في شيء , وال يعرف هذا في شيء 0000ما رووا هذا عن النبيما رووا هذا عن النبيما رووا هذا عن النبيما رووا هذا عن النبي، ، ، ، لرضاك), فهذا كذب منهلرضاك), فهذا كذب منهلرضاك), فهذا كذب منهلرضاك), فهذا كذب منه

، ال صحيح، وال ، ال صحيح، وال ، ال صحيح، وال ، ال صحيح، وال 0000نبينبينبينبيمن كتب الحديث المعروفة, وال إسناد معروف عن المن كتب الحديث المعروفة, وال إسناد معروف عن المن كتب الحديث المعروفة, وال إسناد معروف عن المن كتب الحديث المعروفة, وال إسناد معروف عن ال

        ).).).).٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨////٤٤٤٤.(منهاج السنّة .(منهاج السنّة .(منهاج السنّة .(منهاج السنّة ))))))))حسنحسنحسنحسن

        فما جوابكم على هذا؟فما جوابكم على هذا؟فما جوابكم على هذا؟فما جوابكم على هذا؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

روى هذا الحديث جمع غفير من األئمة المشاهير والحفّاظ األعالم من أهل : نقول

  .�كبرىالسنّة, في كتبهم في الحديث والفضائل, ومنهم من ذكره بترجمة الصديقة ال
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، )١(هـ)٢٨٧ابن أبي عاصم أبو بكر أحمد بن عمرو الضحاك (ت: فمن رواته

، وأبو القاسم )٣(هـ)٣١٠، وأبو بشر الرازي الدوالبي (ت)٢(هـ)٣٠٧وأبو يعلى (ت

 ، والحاكم النيسابوري)٥(هـ)٣٦٥(ت ، وابن عدي)٤(هـ)٣٦٠(ت الطبراني

، )٨(هـ)٤٣٠ألصفهاني (ت، وأبو نعيم ا)٧(هـ)٤٠٧، والخركوشي (ت)٦(هـ)٤٠٥(ت

، وأبو )١٠(هـ)٥٦٨، وأبو المؤيد الموفّق الخوارزمي (ت)٩(هـ)٤٨٣وابن المغازلي (ت

، وابن النجار )١٢(هـ)٦٣٠، وابن األثير الجزري (ت)١١(هـ)٥٧١القاسم ابن عساكر (ت

، )١٤(هـ)٧٥٠، والشيخ محمد الزرندي الحنفي (ت)١٣(هـ)٦٤٣البغدادي (ت
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، وجالل الدين )٢(هـ)٨٥٢وابن حجر العسقالني (ت ،)١(هـ)٨٠٧والهيثمي (ت

  ، وغيرهم من أعالم األئمة والحفّاظ. فانظر من الكاذب؟!!)٣(هـ)٩١١السيوطي(ت

تفرد برواية هذا الحديث العترة الطيبة خلفهم عن سلفهم، ((: قال أبو نعيم

٤())0حتّى ينتهى إلى النبي(.  

سناد, ولم هذا حديث صحيح اإل((: ثم إن الحاكم قال

، ولكن الذهبي 7، فالحديث له إسناد معروف إلى النبي)٥())يخرجاه

بل حسين منكر الحديث, ال ((: حاول تضعيفه في تلخيصه كعادته قائالً

  .)٦())يحلّ أن يحتج به

الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن : والحسين بن زيد، هو

 �ه، تكفّل به الصادقرة بكائالملقّب بـ(ذي الدمعة) لكث، �أبي طالب

علماً كثيراً،  �بعد مقتل أبيه زيد وأخيه يحيى، فأصاب من الصادق

  ..)٧(وكان ورعاً
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: ، وقال ابن حجر)٢(، ووثّقه الدارقطني)١(صحح الحاكم له عدة أحاديث
، وقال ابن )٤())وقد وثّق، وفيه كالم((: ، وقال الهيثمي)٣())صدوق ربما أخطأ((

يعرف : ما تقول فيه؟ فحرك بيده وقلبها، يعني: قلت ألبي((: أبي حاتم
أنّي وجدت في بعض ���  أرجو أنّه ال بأس به،((: ، وقال ابن عدي)٥())وينكر

كان فيه ضعف ويكتب حديثه، ((: ، وقال علي بن المديني)٦())حديثه النكرة
، واعتمده ابن ماجة وروى عنه رواية )٧())وحدث علي عنه على المنبر

قول : ، وذكره الذهبي في (الميزان) وروى له ثالث روايات، منها)٨(حدةوا
لفاطمة 7النبي :(اهللا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك إن))٩(.  

روايته هذا الحديث وغيره، : فعرف سبب حكمهم بنكارة حديثه، وهو
، مما يدحض مذهبهم، ويعري أسالفهم؛ 7مما انفرد بروايته آل رسول اهللا

وهي غضبى على األولَين منهم، مع أنّك عرفت  �ن موت فاطمةلما عرف م
  أن الحديث صحيح، كما حكم به الحاكم.
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  .)١())وإسناده حسن((: الهيثميفيه وقال 
أُخر  اًمردود، فإن للحديث طرق ))ال يحلّ أن يحتج به((: ومع أن قول الذهبي

  .)٢(بائهعن آ �، عن علي بن موسى�عند الخوارزمي في (مقتل الحسين
وال ((: فسقط بذلك قول الذهبي، وظهر معه كذب ابن تيمية في قوله

يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة, وال إسناد معروف عن 
الحديث صحيح عند بعضٍ، وحسن ))، ال صحيح، وال حسن0النبي فإن ،

  عند آخرين، نعم، رده الذهبي وهو تلميذ ابن تيمية، وقد بينا خطأه.

aIaIaIaIõaŠçŒÛa@oîi@óÜÇ@âìv�bi@òČîàîm@åia@Òa�ÇõaŠçŒÛa@oîi@óÜÇ@âìv�bi@òČîàîm@åia@Òa�ÇõaŠçŒÛa@oîi@óÜÇ@âìv�bi@òČîàîm@åia@Òa�ÇõaŠçŒÛa@oîi@óÜÇ@âìv�bi@òČîàîm@åia@Òa�Ç����HHHH@ @@ @@ @@ @

»����������א���אق��.מ�����+�«  
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

ل ل ل ل ! ه! ه! ه! ه����سمعت أن ابن تيمية يعترف بهجوم القوم على بيت الزهراءسمعت أن ابن تيمية يعترف بهجوم القوم على بيت الزهراءسمعت أن ابن تيمية يعترف بهجوم القوم على بيت الزهراءسمعت أن ابن تيمية يعترف بهجوم القوم على بيت الزهراء
        هذا؟هذا؟هذا؟هذا؟    ححححيصيصيصيص

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
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؛ لكثرة �زهراءعلى بيت الأن ينكر هجومهم ابن تيمية ستطع لم ي
كما لم يستطع أن , الروايات في ذلك، وردها يكون من الكذب المفضوح

فوددت أنّي لم ((: قبيل موته بذلك؛ لما نقل من قولهبكر  أبي ينكر أمر
  .)١())عن شيء، وإن كانوا قد أغلقوه على الحرببيت فاطمة أكشف 

أبي بكر، وادعى أن يتمسك بعصبيته دفاعاً عن ���  ولكنّه أيضاً لم يستطع هنا
أنّه لم يقدم عليهم بأذى بإجماع أهل العلم والدين، وكأن الهجوم على الدار 

  بمجرده ــ لو صحت دعوى ابن تيمية ــ ليس فيه أذى وانتهاك الحرم؟!
ولقد أغضى عن األخبار الكثيرة المقطوعة الناصّة على جمع الحطب 

يف أوحى إليه هواه، لم وتهديد عمر بحرق الدار، وعلّل الهجوم بأمر سخ
ه كبس البيت لينظر نّأ: وغاية ما يقال((: يقله أحد من األولين واآلخرين، فقال

ه لو رأى أنّثم وأن يعطيه لمستحقّه,  ،هل فيه شيء من مال اهللا الذي يقسمه
  !!)٢())يءه يجوز أن يعطيهم من مال الفنّإتركه لهم لجاز, ف
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دفاعاً عن  7أهل بيت رسول اهللا فانظر إلى ما اخترعه من بهتان بحق
هواه وإنكاراً لصريح الروايات في أن سبب هجومهم على الدار امتناع من فيه 

  .)١(عن البيعة ألبي بكر

ðc‰Iðc‰Iðc‰Iðc‰I@@@@õaŠçŒÛa@åß@Ú†Ï@k–Ë@¿@òČîàîm@åiaõaŠçŒÛa@åß@Ú†Ï@k–Ë@¿@òČîàîm@åiaõaŠçŒÛa@åß@Ú†Ï@k–Ë@¿@òČîàîm@åiaõaŠçŒÛa@åß@Ú†Ï@k–Ë@¿@òČîàîm@åia����HHHH@ @@ @@ @@ @

��و�����«�
  »מ/���
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ؟؟؟؟����ابن تيمية في غصب فدك من الزهراءابن تيمية في غصب فدك من الزهراءابن تيمية في غصب فدك من الزهراءابن تيمية في غصب فدك من الزهراء    ما هو رأيما هو رأيما هو رأيما هو رأي

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. ليكم ورحمة اهللالسالم ع

عدة وجوه، نذكر لك المهم منها  ����� �رده على ابن تيمية في أورد 
  .�فاطمة فدك من غصبمسألة يتّضح موقفه من  حتّى

(أترث أباك وال أرث : ألبي بكر �شكّك في صحة قول فاطمة: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
 يقاس به أحد ال 7أبي؟)، وأنّه حتّى لو صح فليس فيه حجة؛ ألن رسول اهللا

  .)١(7وأبو بكر ليس كرسول اهللا
                                                 

�F^ ����١�א�����1وא�E١�W١٨���������e��%	
%��e@%$م�א��و��%���A�%7�،Qא� ���%
 ��¡%"�@�x @
٢�W١٢٦����e%%����%%%
א�^���A�%%7�،$%%%y�٢�W٤٤٣���0%%%א�%%%��f%%����]f%%%g	 �I���%%%��§%%���9و� 

��%y��e%$،��������٥�W١٣א��د������I$%b%<�אI$%du،�א�
	%��א��������%�$9��%
��%9א��%<�� Ã�>�c%�א
��]Aذ�!%%%��،nא$%%%vא��F�%%%^"�١�W٥٨٦�F�E��%%%١١٨٤א���$%%%b!�א�A�%%%!����Eא(��$%%%63-� �

١�W١٥٦�Q3}و���$y��e���A�!���Kذ@$� �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ......................................................  .٢٥٢ �

 

، لم تقس رسول �وفي هذا من المغالطة ما ال يخفى؛ فإن فاطمة
إلى أبي بكر في احتجاجها، وإنّما قاست نفسها الشريفة باستحقاقها  7اهللا

وإن  7اإلرث من أبيها مع أبي بكر واستحقاقه اإلرث من أبيه، ورسول اهللا
لكن هذا في ما خصّه اهللا به، وأما بقية األحكام كان ال يقاس به أحد، و

، فهي كبقية اُألمة من هذه الجهة، لها �الشرعية فهو داخل فيها، وأما فاطمة
  الحق في إرث أبيها، كما ألبي بكر حق في إرث أبيه.

  .)٢((ال نورث ما تركناه صدقة): بكر برواية أنكر انفراد أبي: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
عنه، وإن رووها في صحاحهم ومجاميعهم ���  تصح مع أن هذه الرواية لم

عن غيره، ولم يثبت؛ إذ أنّه انفرد بروايتها وقت المنازعة ولم يروها معه غيره، 
 واختلفوا((: من روايات أخر حدث بعد ذلك، فهذه عائشة تقول لّ ما أُدعيوك

ال أبو فق ،فما وجدوا عند أحد من ذلك علماًــ  7رسول اهللا: ــ أيفي ميراثه 
ا معشر األنبياء ال نورث ما تركنا إنّ(: يقول 0سمعت رسول اهللا: بكر

، أورده المتّقي الهندي عن البغوي، وأبو بكر في الغيالنات، وابن )))صدقة
  . فهذا تصريح من عائشة بانفراد أبيها بالخبر.)٣(عساكر
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أبو ���  ه لم يرو هذا الخبرأكثر الروايات أنّ نأل((: وقال ابن أبي الحديد
صول الفقه الفقهاء في أُ نحتّى إ ،ثين، ذكر ذلك أعظم المحدبكر وحده

  .)١())أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد
لم يدرك  اًوأما ما نقل عن مالك بن األوس بن الحدثان، فإن مالك

فيه الفيض بن وثيق، وهو 7النبي ٢(كذّاب. وما روي عن حذيفة، فإن(.  
  وأما ما رواه أبو هريرة، فحاله معروف في الكذب، وإن عدلوه من جهة الصحبة.

وأما ما نقله البخاري ومسلم في رواية مالك بن األوس، من تأييد عثمان 
وعلي� اس وغيرهم لعمر، عندما جاء علياس يتنازعان  �والعبوالعب

والعباس جاءا  �علياًأن : ها، فإنّها تنقض نفسها بنفسها؛ ألن في)٣(اإلرث
  )؟!ال نورث ما تركنا صدقة(: يطلبان اإلرث، فكيف يقران بحديث

والعباس ألبي بكر وعمر،  �من علي اًصريح اًثم إن فيها تكذيب
  باعتراف عمر!

  .)٤(بكر هو الغريم والحكم وأنكر أن يكون أب: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
صدقة  7ركه رسول اهللامع أنّه ال خالف أنّه ادعى التولية على ما ت

  حسب مدعاه، فيكون غريماً بال نقاش.
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، وهذا ال يخرجه عن كونه )١(وجعل ما قاله من باب الرواية ال الشهادة
مدعٍ في القضية، كما ال يخرجه عن كونه مدعٍ لسماع الحديث خاصّة إذا 
 كذّبه خصمه ورد روايته، واألصل أن تثبت الرواية من خارج، ثم للمدعي أن

  كان المجال واسعاً لكلّ مدعٍ أن يصنع رواية تطابق مدعاه.��� يستشهد بها، و
يوصيكُم اللَّه في يوصيكُم اللَّه في يوصيكُم اللَّه في يوصيكُم اللَّه في [: في عموم قوله تعالى 7أنكر دخول رسول اهللا: : : : اًاًاًاًرابعرابعرابعرابع

  .)٣()٢(]أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنْثَيينِأَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنْثَيينِأَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنْثَيينِأَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنْثَيينِ
هة؛ ألن الخروج عن وهذا من غريب االستدالل! ال يقول به أبسط المتفقّ

العموم هو الذي يحتاج إلى الدليل، ال شمول العموم وسريانه إلى كافّة 
  فما معنى التمسك بالعموم؟��� الموارد، و

عاد واعترف بأن خروجه عن العموم  ،ومع أنّه أطال بما ال طائل فيه
 نّة يقولون((يحتاج إلى دليل، وأنمن خصائصه أنّه ال يورث: أهل الس(( ،

  .)٤(وادعى صحة واستفاضة، بل تواتر أحاديث ال يورث

ومن أجل أن يدعم رأيه اضطر إلى سلوك خالف منهجه من التمسك 
نْفَالُ للَّه نْفَالُ للَّه نْفَالُ للَّه نْفَالُ للَّه لُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأللُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأللُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأللُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأليسأَيسأَيسأَيسأَ[: بالظاهر، ولجأ إلى تأويل قوله تعالى

لألنفال، فأولها  7اهللا ، ومثلها من اآليات الظاهرة في ملك رسول)٥(]والرسولِوالرسولِوالرسولِوالرسولِ
                                                 

�F١��0V̂ �א����Qא��0��E�٤�W١٩٨�KM��Lج�א� �
�F٢F���^0�א�E٤�WE١١K� �
�F٣���0V̂ �א����Qא�^�دس��0��E٤�W١٩٨�Kج�א� �
�F٤���0V̂ �א����Qא�^�دس��0��E٤�W٢٠٧�Kج�א� �
�F٥Fא�"�9ل��E٨�WE١K� �



  

  

  

  ٢٥٥ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

وكذلك فعل في الحديث الذي رووه 7أمر تقسيمها إلى رسول اهللا: بأن !
الخمس، والخمس مردود ���  (ليس لي مما أفاء اهللا عليكم: 7عن رسول اهللا

  (لي) في التملّك.: عليكم)، مع ظهور لفظة
 ن العموم حجة، وال يخرج الشيءإ: إن الشيعة يقولون: والخالصة

بدليل مخصّص، والدليل المدعى عند المخالفين مخدوش ���  عن العموم
مردود، ادعاه أبو بكر فقط، وقد كان غريماً عند دعواه وكذّبته 

  . �فاطمة
، وأن العم لم يطلب 7ادعى اإلجماع على عدم توريث النبي: : : : اًاًاًاًخامسخامسخامسخامس

زمن  الميراث، وال أصر أحد من أزواجه على طلبه، واستمر األمر إلى
ر شيئاً �عليغي١(ولم ي(.  

وطالبت بميراثها ولم تقبل  �واإلجماع باطل قطعاً؛ فقد ردته فاطمة 
 �، ورده علي)٢(بما قالوه، وبقيت غاضبة حتّى توفّيت، كما في الصحيحين

  عندما شهد لفاطمة بحقّها.
مع  وأما لماذا لم يطالب العم باإلرث، فألن الحق عندنا أنّه ال إرث له

  البنت، وكذا ال ترث الزوجات من العقار شيئاً عندنا.
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ادعى أن عادة الملوك الظَلمة إذا انتزعوا الملك من غيرهم : : : : سادساًسادساًسادساًسادساً
استعطفوا بيت ذلك الملك وأعطوهم ليكفوا منازعتهم، وأن أبا بكر وعمر 

اً وأوالده من المال أضعاف ما خلّفه النبي١(من المال 7أعطيا علي(.  
هذه العادة غريبة، عهدتها على مدعيها، بل جرت العادة من  ودعوى

الملوك المستولين أن يستأصلوا أهل بيت السابقين ويقتلوهم عن آخرهم، 
بكر وعمر،  وحتّى ال يبقى أحد منهم يطالبهم بالملك، وهذا لم يقدر عليه أب

وصبره. �وإن رغبا به وحاواله، ولكن حالت دونه حكمة اإلمام علي  
وأم ا إعطائهم من المال أضعاف ما غصب منهم، فكذب فاضح! فإن

فدك �اًعلي إن كانت كثيرة  اًوأوالده كانوا يأخذون حقّهم من العطاء، ثم
  المال جداً في ذلك الوقت، ال كما يتصوره البعض.

 ،اًكانت جليلة جد((: فقد نقل ابن أبي الحديد عن علي بن تقي قوله
وما قصد أبو بكر وعمر  ،ن من النخلحو ما بالكوفة اآلوكان فيها من النخل ن

تها على المنازعة في بحاصلها وغلّ يى عليتقو �� أ���  بمنع فاطمة عنها
لب وسائر بني هاشم وبني المطّ يولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعل ،الخالفة

ته ويتصاغر عند الفقير الذي ال مال له تضعف هم فإن ؛هم في الخمسحقّ
  . )٢())باالحتراف واالكتساب عن طلب الملك والرياسة ويكون مشغوالً ،نفسه
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فَهب لي من فَهب لي من فَهب لي من فَهب لي من [: ، وآية)١(]وورِثَ سلَيمان داوودوورِثَ سلَيمان داوودوورِثَ سلَيمان داوودوورِثَ سلَيمان داوود[: رد داللة آية: : : : سابعاًسابعاًسابعاًسابعاً
يلو نْكلَديلو نْكلَديلو نْكلَديلو نْكاًاًاًاًلَد    �    قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي ويقُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي ويقُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي ويقُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي وعلى وراثة أبناء األنبياء،  )٢(]ي

  .)٣(اسم جنس تحته أنواع، فال يدلّ على وراثة المال فقطأن اإلرث : بدعوى
على وراثة ما ينتقل حقيقة، ���  مع أن مجيء لفظة (اإلرث) مطلقة ال يدلّ

المال؛ ألنّها حقيقة فيه، وإذا استعملت في غير المال كانت مجازاً، : وهو
ينة قر �واحتاجت إلى قرينة، وال توجد في اآليات التي استدلّت بها فاطمة

  صارفة عن المعنى الحقيقي؛ فال بد أن تدل على إرث المال.
ن اإلرث اسم جنس. دعوى منه لم يأت عليها بدليل، إ: وقول ابن تيمية

(إن األنبياء : 7وقد فصّلنا الجواب عن ذلك وما استدلّ به من قول رسول اهللا
فدك، من هذه  :لم يورثوا ديناراً وال درهماً وإنّما ورثوا العلم)، في موضوع

  الموسوعة؛ فليراجع!
على أنّها نِحلةً، ورد شهودها، وأن  اًفدك �إنكاره ادعاء فاطمة: : : : ثامناًثامناًثامناًثامناً

  .)٤(ذلك يناقض ادعاءها باإلرث
. ومن ثم فإن )٥(فاطمة فدكاً وردت به الروايات 7وإعطاء رسول اهللا

فلما  ،7طالبت أوالً بفدك على أنّها ملكها نحلة من رسول اهللا �فاطمة
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إرثها : أنكروا عليها ذلك وردوا شهودها، طالبت بحقّها من طريق آخر، وهو
، ولصاحب الحق أن يطالب بحقّه من أي طريق شاء.. فال 7من رسول اهللا

  تناقض في األمر، كما يدعي ابن تيمية.
سلّمت ورجعت بعدما أخبرها أبو بكر بأن  �ادعى أن فاطمة: : : : تاسعاًتاسعاًتاسعاًتاسعاً
  .)١(رثال يو 7رسول اهللا

وفي هذا تكذيب لما ورد في الصحيحين عندهم، من أنّها وجدت عليه 
ماتت، فابن تيمية ال يتورع عن تكذيب ما أجمعوا على صحته  حتّىوصاحبه 

! وهو منهج معروف عن ابن تيمية في منهاجه �من أجل رد دعوى فاطمة
معروف من تكذيب الصحيح، ورد الروايات، وادعاء اإلجماع على خالف ال
  عند العلماء، وسلوك أي سبيل لرد الشيعة، فال يفرق في هذه عن تلك.

نّه ال تقبل في مثل هذه الدعوى شهادة رجل وامرأة، وأن إ :قال: : : : عاشراًعاشراًعاشراًعاشراً
أيمن ال تكفي، وأنكر داللة إخبار النبي أنّها من أهل الجنّة  7شهادة أُم

شهادة علي يجيزون شهادته،  شهادة زوج، واألكثر ال �على الصدق، وأن
(علي مع الحق والحق معه يدور حيث : في حقّه 7وأن قول رسول اهللا

  .)٢(دار...) كذب
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كانت تحت يدها،  اًال تجب عليها بينة، ألن فدك �مع أن فاطمة
والبينة على من ادعى، وهم المدعون هنا! ومع ذلك لما جاءت بأُم أيمن 

وا شهادتهما، فأضافت ربا �وعليردوالحسن )١(7ح مولى النبي ،
  . )٢(وأُم كلثوم Hوالحسين

أن أُم أيمن : والشيعة ال تقول بكفاية شهادة المرأة وحدها، وإنّما يقولون
لها بالجنّة، وكان يكفي األخذ بقولها تصديقاً  7صادقة بداللة شهادة النبي

تصديقاً لقول رسول  �، كما كان يكفي األخذ بقول علي7لرسول اهللا
  (علي مع الحق والحق معه يدور حيث دار...).: 7اهللا

وأما عدم جواز شهادة الزوج لزوجته، فال دليل عليه، بل فتوى الفقهاء 
(فدك) من هذه : على خالفه، وقد فصّلنا الكالم في هذا ضمن عنوان

  الموسوعة؛ فليراجع!
، وإنكاره �وابن تيمية في موقفه من قضية غصب فدك من الزهراء

ها، ودفاعه عن أبي بكر، اضطر إلى إنكار بعض الوقائع وتصويرها بغير لحقّ
صورها الواقعية، وارتكاب بعض المغالطات، وإنكار بعض الروايات 
وتكذيبها، ومخالفة قواعد أُصول الفقه، واالضطرار إلى االجتهاد في بعض 
األحكام الشرعية على خالف ما هو المعروف عند الفقهاء في باب القضاء، 
وتفسير بعض اآليات بخالف ظاهرها، بل رد ما هو ثابت في الصحيح عندهم، 
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حتّى اضطره األمر إلى إنكار بعض فضائل فاطمة وعليHقول رسول : ، مثل
(علي : 7، وقوله(يا فاطمة! إن اهللا يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك): 7اهللا

  مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار...).
، والتنقيص من �حتّى وصل إلى تخطئة فاطمة ولم يكتف بذلك،

���  بذلك ما ذكره عن فاطمة أمر ال يليق بها، وال يحتج نإ((: مقامها، فقال

 ه ليس في ما ذكره ما يوجبه يمدحها وهو يجرحها؛ فإنّرجل جاهل يحسب أنّ
 الذي ال يحلّ بالحق���  ــ لو كان ذلك صحيحاًــ الغضب عليه؛ إذ لم يحكم 

ومن طلب أن يحكم له بغير حكم اهللا ورسوله ، لم أن يحكم بخالفهلمس
ا م الحاكم، وال صاحب الحاكم، لم يكن هذا ممفغضب وحلف أن ال يكلّ

أقرب منه  به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحاً ا يذموال مم ،يحمد عليه
  .))...إلى أن يكون مدحاً

 من ولي المرأة إذا طلبت ماالً نعاقل أ من المعلوم لكلّ ثم((: إلى أن قال
ه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطه ألحد فلم يعطها إياه لكونها ال تستحقّ ،أمر
الطالب غضب  إن: بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيل ،أهله وال أصدقائه من

: إنّه ، وقال الحاكمه غضب لكونه لم يعطه ماالًكان غاية ذلك أنّ ،على الحاكم
لم  محضاً مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً فأي ؛لغيرك ال لك

وكيف والتهمة عن الحاكم الذي ال يأخذ لنفسه أبعد  .للدنيا���  يكن غضبه
من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه، فكيف تحال التهمة على من ال 

  ، وال تحال على من يطلب لنفسه المال؟يطلب لنفسه ماالً
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لي أن آخذ المال من  ي ال يحلّما أمنع هللا ألنّإنّ: وذلك الحاكم يقول
ي القليل ما أغضب لحظّإنّ: ه، والطالب يقوله فأدفعه إلى غير مستحقّمستحقّ

  ؟من المال. أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهالً
زُ[: المنافقين الذين قال فيهم أو ليس اهللا قد ذملْمي نم منْهمزُولْمي نم منْهمزُولْمي نم منْهمزُولْمي نم منْهمي وف ي كف ي كف ي كف ك

 خَطُونسي ما إِذَا هنْها مطَوعي لَم إِنضُوا وا رنْهطُوا مأُع فَإِن قَاتالصَّد خَطُونسي ما إِذَا هنْها مطَوعي لَم إِنضُوا وا رنْهطُوا مأُع فَإِن قَاتالصَّد خَطُونسي ما إِذَا هنْها مطَوعي لَم إِنضُوا وا رنْهطُوا مأُع فَإِن قَاتالصَّد خَطُونسي ما إِذَا هنْها مطَوعي لَم إِنضُوا وا رنْهطُوا مأُع فَإِن قَاتالصَّد�     لَوو لَوو لَوو لَوو
  .)٢()))١(]............أَنَّهم رضُواأَنَّهم رضُواأَنَّهم رضُواأَنَّهم رضُوا

وليس ((: قالف ،� ثم تمادى في غيه وجعل يطعن في بضعة الرسول 
ي بكر, فإن أبا بكر أبى من تبرئة أولالهوى بو تبرئة اإلنسان لفاطمة من الظّن

ف لنفسه بل للمسلمين, والمال لم يأخذه لنفسه بل للمسلمين, رإمام ال يتص
ب باع الهوى أعظم تّعد الحاكم عن اوفاطمة تطلب لنفسها, وبالضرورة نعلم أن

ة ا , فإن علم أبي بكر وغيره بمثل هذهعد الخصم الطالب لنفسهمن بلقضي
  م من علم فاطمة.أعظ 0للنبيلكثرة مباشرتهم 

ى بالعدل, فمن جعل فاطمة أولو ،ى بعلم مثل ذلكأولكان أبو بكر  إذاو
سيما وجميع المسلمين  أعلم منه في ذلك وأعدل, كان من أجهل الناس, ال

الفقهاء عندهم  أئمةالذين ال غرض لهم مع أبي بكر في هذه المسألة, فجميع 
األنبياء ال يور ثون ماالًأن...((.  
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ال أفلح قوم ولّوا (: ه قالوقد ثبت عنه في الصحيحين أنّ((: أن قال إلى
 0ة رسول اهللانّمة أن تعدل عما علمته من سفكيف يسوغ لُأل)، أمرهم امرأة

١())رثا تَهتظّن أنّ ،حكى عن فاطمة في كونها طلبت الميراثلما ي(.  
 Oةفاطم إن: فإذا كان المسلمون كلّهم ليس فيهم من قال((: وقال

اً عند أبي بكر وعمرحقّلها  مظلومة, وال أنN، ّوال  ،هما ظلماهاوال أن
ها ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنّ تكلّم أحد في هذا بكلمة واحدة, دلّ

إما عجزاً عن : ها مظلومة, لكان تركهم لنصرتهاإذ لو علموا أنّ مظلومة؛ ليست
ا إهماالً وإضاعة لحقّها, وإم٢())وكال األمرين باطل ا بغضاً فيها...نصرتها, وإم(.  

فانظر إلى كالمه وتأمله، خاصّة ما أورده من آية لمز المنافقين في 
! وليتّضح لك عذر �الصدقات، لترى ماذا يريد أن يلمز به فاطمة الصديقة

  من اتّهم ابن تيمية بالنصب. أعاذنا اهللا من الهوى والتعصّب.

jÛa@Ýçc@¿@òîàîm@åia@ÞaìÓcIjÛa@Ýçc@¿@òîàîm@åia@ÞaìÓcIjÛa@Ýçc@¿@òîàîm@åia@ÞaìÓcIjÛa@Ýçc@¿@òîàîm@åia@ÞaìÓcIoîoîoîoî����HHHH@ @@ @@ @@ @

�!��ط�ن��«�
  »א���#�"��א���3ط�%
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ........ورحمة اهللا وبركاته ورحمة اهللا وبركاته ورحمة اهللا وبركاته ورحمة اهللا وبركاته     السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
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بأن خروج بأن خروج بأن خروج بأن خروج : : : : أرجو من حضرتك تزويدي بمصدر قول ابن تيميةأرجو من حضرتك تزويدي بمصدر قول ابن تيميةأرجو من حضرتك تزويدي بمصدر قول ابن تيميةأرجو من حضرتك تزويدي بمصدر قول ابن تيمية

    ،،،،����والمصدر الذي فيه يتطاول على سيدة نساء العالمينوالمصدر الذي فيه يتطاول على سيدة نساء العالمينوالمصدر الذي فيه يتطاول على سيدة نساء العالمينوالمصدر الذي فيه يتطاول على سيدة نساء العالمين    ........فسادفسادفسادفساد    ����الحسينالحسينالحسينالحسين

صدر الذي قال صدر الذي قال صدر الذي قال صدر الذي قال والموالموالموالم    ........بأن مطالبتها بفدك كان شبيه بموقف المنافقينبأن مطالبتها بفدك كان شبيه بموقف المنافقينبأن مطالبتها بفدك كان شبيه بموقف المنافقينبأن مطالبتها بفدك كان شبيه بموقف المنافقين: : : : وقولهوقولهوقولهوقوله

        ........ألنّه كان دون سن البلوغألنّه كان دون سن البلوغألنّه كان دون سن البلوغألنّه كان دون سن البلوغ    ؛؛؛؛غير صحيحغير صحيحغير صحيحغير صحيح    ����إن إسالم عليإن إسالم عليإن إسالم عليإن إسالم علي: : : : فيهفيهفيهفيه

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ولم ((: �الحسيناإلمام خروج  قال ابن تيمية في (منهاج السنّة) في ــــــــ١١١١
وكان في خروجه وقتله  ...يكن في الخروج ال مصلحة دين وال مصلحة دنيا

  .)١())حصل لو قعد في بلدهلم يكن  مامن الفساد 
ها في حقّمطالبتها بو �البضعة الطاهرة حقفي  سنّة)منهاج ال(قال في  ــــــــ٢٢٢٢

ى من تبرئة أبي أولوالهوى ب نسان لفاطمة من الظنوليس تبرئة اإل((: (فدك)
بل للمسلمين, والمال لم يأخذه ، ف لنفسهأبا بكر إمام ال يتصر نر؛ فإبك

  .)٢())لمسلمين, وفاطمة تطلب لنفسهابل ل ،لنفسه
: فقيل أول من أسلم؛الناس متنازعون في  نفإ((: سنّة)منهاج ال(قال في  ــــــــ٣٣٣٣

أسلم قبله.  اًإن علي: , وقيلاً من عليإسالممن أسلم, فهو أسبق  أولأبو بكر 
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نزاع بين العلماء, وال نزاع في أ الصبي فيه إسالمو ،كان صغيراً اًلكن علين 
  .)١())تّفاقأبي بكر أكمل وأنفع, فيكون هو أكمل سبقاً باال سالمإ

oîjÛa@Ýçc@ÑÓìß@¿@òîàîm@åia@ðc‰IoîjÛa@Ýçc@ÑÓìß@¿@òîàîm@åia@ðc‰IoîjÛa@Ýçc@ÑÓìß@¿@òîàîm@åia@ðc‰IoîjÛa@Ýçc@ÑÓìß@¿@òîàîm@åia@ðc‰I����@@@@HòÜçbj½a@¿HòÜçbj½a@¿HòÜçbj½a@¿HòÜçbj½a@¿@ @@ @@ @@ @
»��
������א���ود���  »����د�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لو أن لو أن لو أن لو أن : : : : أنّا سمعت أن ابن تيمية يقول في (منهاج السنّة) في آية المباهلةأنّا سمعت أن ابن تيمية يقول في (منهاج السنّة) في آية المباهلةأنّا سمعت أن ابن تيمية يقول في (منهاج السنّة) في آية المباهلةأنّا سمعت أن ابن تيمية يقول في (منهاج السنّة) في آية المباهلة
بكر وعمر للمباهلة، لكانت استجابة الدعاء أسرع. بكر وعمر للمباهلة، لكانت استجابة الدعاء أسرع. بكر وعمر للمباهلة، لكانت استجابة الدعاء أسرع. بكر وعمر للمباهلة، لكانت استجابة الدعاء أسرع.     أخرج معه أبوأخرج معه أبوأخرج معه أبوأخرج معه أبو    7777نبينبينبينبيالالالال

        هل يصح هذا الكالم؟هل يصح هذا الكالم؟هل يصح هذا الكالم؟هل يصح هذا الكالم؟
        رزقنا اهللا وإياكم شفاعة محمد وآل محمد.رزقنا اهللا وإياكم شفاعة محمد وآل محمد.رزقنا اهللا وإياكم شفاعة محمد وآل محمد.رزقنا اهللا وإياكم شفاعة محمد وآل محمد.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

 ؛لم يكن المقصود دعوة من دعاه((: سنّة)بن تيمية في (منهاج القال ا
 ونحن نعلم باالضطرار أن المقابلة بين األهل واألهل.ألجل  بل ،إلجابة دعائه

وأُبي  ،وابن مسعود ،والزبير ،وطلحة ،وعثمان ،وعمر ،لو دعا أبا بكر 0النبي
لكانوا من أعظم الناس استجابة  ،وغيرهم للمباهلة ،ومعاذ بن جبل ،بن كعبا

  .)٢())وكان دعاء هؤالء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء ،ألمره
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ia@ðc‰Iia@ðc‰Iia@ðc‰Iia@ðc‰Iñ‰ì�@ÞëŒã@¿@òČîàîm@åñ‰ì�@ÞëŒã@¿@òČîàîm@åñ‰ì�@ÞëŒã@¿@òČîàîm@åñ‰ì�@ÞëŒã@¿@òČîàîm@å@Z@Z@Z@ZoîjÛa@Ýçc@¿@Hómc@ÝçIoîjÛa@Ýçc@¿@Hómc@ÝçIoîjÛa@Ýçc@¿@Hómc@ÝçIoîjÛa@Ýçc@¿@Hómc@ÝçI����HHHH@ @@ @@ @@ @

»��
������א��و�(�  »����د�
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

إن هذا إن هذا إن هذا إن هذا ((((((((: : : : ����في أهل البيتفي أهل البيتفي أهل البيتفي أهل البيت    (هل أتى)(هل أتى)(هل أتى)(هل أتى)قال ابن تيمية في نزول سورة قال ابن تيمية في نزول سورة قال ابن تيمية في نزول سورة قال ابن تيمية في نزول سورة 
هم أئمة هم أئمة هم أئمة هم أئمة     ننننالحديث من الكذب الموضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث, الذيالحديث من الكذب الموضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث, الذيالحديث من الكذب الموضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث, الذيالحديث من الكذب الموضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث, الذي

في هذا الباب, ولهذا لم يرو في هذا الباب, ولهذا لم يرو في هذا الباب, ولهذا لم يرو في هذا الباب, ولهذا لم يرو هذا الشأن وحكّامه, وقول هؤالء هو المنقول هذا الشأن وحكّامه, وقول هؤالء هو المنقول هذا الشأن وحكّامه, وقول هؤالء هو المنقول هذا الشأن وحكّامه, وقول هؤالء هو المنقول 
ب التي يرجع إليها في النقل, ال في الصحاح، ب التي يرجع إليها في النقل, ال في الصحاح، ب التي يرجع إليها في النقل, ال في الصحاح، ب التي يرجع إليها في النقل, ال في الصحاح، ديث في شيء من الكتديث في شيء من الكتديث في شيء من الكتديث في شيء من الكتهذا الحهذا الحهذا الحهذا الح

د، وال في الجوامع، وال السنن, وال رواه المصنّفون في د، وال في الجوامع، وال السنن, وال رواه المصنّفون في د، وال في الجوامع، وال السنن, وال رواه المصنّفون في د، وال في الجوامع، وال السنن, وال رواه المصنّفون في ييييوال في المسانوال في المسانوال في المسانوال في المسان
        الفضائل, وإن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة...الفضائل, وإن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة...الفضائل, وإن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة...الفضائل, وإن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة...

علياً إنّما تزوج فاطمة علياً إنّما تزوج فاطمة علياً إنّما تزوج فاطمة علياً إنّما تزوج فاطمة     ننننأأأأ: : : : هذا كثيرة, منهاهذا كثيرة, منهاهذا كثيرة, منهاهذا كثيرة, منهاإن الدالئل على كذب إن الدالئل على كذب إن الدالئل على كذب إن الدالئل على كذب     
مكّية باتّفاق أهل التفسير والنقل, لم يقل أحد مكّية باتّفاق أهل التفسير والنقل, لم يقل أحد مكّية باتّفاق أهل التفسير والنقل, لم يقل أحد مكّية باتّفاق أهل التفسير والنقل, لم يقل أحد     (هل أتى)(هل أتى)(هل أتى)(هل أتى)وسورة وسورة وسورة وسورة     ....بالمدينة..بالمدينة..بالمدينة..بالمدينة..

        ).).).).١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩ــ ــ ــ ــ     ١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧////٧٧٧٧.(منهاج السنّة .(منهاج السنّة .(منهاج السنّة .(منهاج السنّة ))))))))إنّها مدنيةإنّها مدنيةإنّها مدنيةإنّها مدنية: : : : منهممنهممنهممنهم
        فما هو رده وجوابه؟فما هو رده وجوابه؟فما هو رده وجوابه؟فما هو رده وجوابه؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

  : ، نصّ على ذلكإن الجمهور على أن هذه السورة مدنية: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
أحداها أنّها مدنية : وفيها ثالثة أقوال((: ابن الجوزي في(زاد المسير)، قال

  .)١())مجاهد وقتادة: كلّها، قاله الجمهور، منهم
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  .)١())مدنية عند الجمهور((: العزّ بن عبد السالم في تفسيره، قال
  .)٢())ةمدني: وقال الجمهور((: القرطبي في (الجامع ألحكام القرآن)، قال

  .)٣())وهي مدنية، كذا قال مجاهد وقتادة والجمهور((: الخازن في (لباب التأويل)، قال
  .)٤())أنّها مدنية: قول األكثر((: الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل)، قال

  .)٥())هي مدنية: قال الجمهور((: الشوكاني في (فتح القدير)، قال
ي مكّية عند الجمهور على ما في ه((: اآللوسي في (روح المعاني)، قال

مدنيتها على اإلطالق عن الجمهور، : ، ولكنّه عاد وحكى عن ابن عادل))البحر
  .)٦())وعليه الشيعة((: ثم قال

أنّها مدنية كلّها، ((: وذكر العيني في (عمدة القاري) عن ابن النقيب قوله
  .)٧())قاله الجمهور

  : نوأما من قال أنّها مدنية من المفسري
  .)٨(محمد بن جرير الطبري في (جامع البيان)

  .)٩(السمرقندي في تفسيره
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  .)١(البغوي في (معالم التنزيل)
  .)٢(الغرناطي الكلبي في (التسهيل لعلوم التنزيل)

  .)٣(أبو حيان األندلسي في (البحر المحيط)
  : وهناك من نقل روايات وأقوال عن الصحابة والتابعين أنّها مدنية

الحافظ أحمد بن محمد العاصمي في كتابه (زين الفتى في شرح : : : : منهممنهممنهممنهم
: سورة هل أتى)؛ روى بطريقه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس

تعداد السور المكّية والمدنية وعد سورة هل أتى من المدني.. وروى بطريقه 
 تعداد المكّي والمدني، وعد: عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس

ب، عن عليتعداد : �(هل أتى) في المدني.. وروى عن سعيد بن المسي
  .)٤((هل أتى) في المدني

أبو عمرو الداني؛ روى في (البيان في عد أي القرآن) بسنده عن : : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
  .)٥(عد (هل أتى) في المدني: جابر بن يزيد

الحاكم الحسكاني، روى في (شواهد التنزيل) بعدة طرق عن : : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
أنّها مدنية، وروى ذلك عن مجاهد، عن ابن عباس؛ : ء، عن ابن عباسعطا
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وعن الكلبي، عن ابن عباس؛ عن مجاهد، عن ابن عباس؛ وعن الكلبي، عن 
  .)١(ابن عباس؛ وعن عطاء، وعن عكرمة، وعن الحسن بن أبي الحسن

يب فهذا ترت((: وقال الزركشي في (البرهان) بعد أن سمى السور النازلة بمكّة
ما نزل من القرآن بمكّة، وعليه استقرت الرواية من الثقات وهي خمس وثمانون 

  .)٢(، ثم ذكر السور النازلة في المدينة وعد منها (هل أتى)))سورة
: وروى البيهقي في (دالئل النبوة) بسنده عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن

: ، عن ابن عباس، وقالعد (هل أتى) من السور المدنية، ورواه أيضاً عن مجاهد
  .)٣())ولهذا الحديث شاهد من تفسير مقاتل، وغيره من أهل التفسير((

أن : وروى ابن النديم في (الفهرست) بسنده عن عطاء، عن ابن عباس
  .)٤((هل أتى) مما نزل بالمدينة

 ثم ،(ةدالئل النبو) وروى السيوطي في (اإلتقان) ما أورده البيهقي في
: ضريس في (فضائل القرآن) بسنده عن عطاء، عن ابن عباس أخرج عن ابن

  .)٥(أن سورة (اإلنسان) مما نزل في المدينة
  .)٦(وعد اليعقوبي في تاريخه سورة (هل أتى) في ما نزل بالمدينة
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عد سورة : ونقل المقريزي في (إمتاع األسماع) عن أبي القاسم القشيري
  .)١((هل أتى) في ما نزل بالمدينة

ويطْعمون ويطْعمون ويطْعمون ويطْعمون [: ناك من قال من المفسرين أنّها مكّية، ولكنّه روى نزول آيةوه
...هبلَى حع امالطَّع...هبلَى حع امالطَّع...هبلَى حع امالطَّع...هبلَى حع اموأهل البيت )٢(]الطَّع علي لها �في حق؛ والسورة يمكن أن يكون أو

: مكّي فتكتب مكّية، ويلحق بها آيات مدنية؛ ففي رواية عطاء، عن ابن عباس، قال
  .)٣(ة كتبت بمكّة، ثم يزيد اهللا فيها ما شاءإذا نزلت فاتحة سورة بمكّ

  .)٤(وروى مثله عن أبي صالح عن ابن عباس، العاصمي في (زين الفتى)
، والواحدي ذكر أنّها مكّية في )٥(مقاتل بن سليمان في تفسيره: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم

ويطْعمون الطَّعام علَى ويطْعمون الطَّعام علَى ويطْعمون الطَّعام علَى ويطْعمون الطَّعام علَى [: ، وروى في (أسباب نزول) آية)٦(تفسيره (الوجيز)
بحبحبحبحههه٧(]............ه( علي اس �في حقعن عطاء عن ابن عب)٩(، والنسفي في تفسيره)٨( ،

  .)١١(، والبيضاوي في تفسيره)١٠(والزمخشري في (الكشّاف)
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  : وهناك من ذكر الخالف في السورة
: الثعلبي في تفسيره؛ قال بعد أن روى قصّة النذر والصوم واإلطعام: : : : منهممنهممنهممنهم

وقد اختلف العلماء في نزول هذه  وعلى هذا القول تكون السورة مدنية،((
منها آية : ، وقال الحسن وعكرمةها مدنيةهي كلّ: فقال مجاهد وقتادة ؛السورة

والباقي مدني،  ،)١(]اًاًاًاًع منْهم آثماً أَو كَفُورع منْهم آثماً أَو كَفُورع منْهم آثماً أَو كَفُورع منْهم آثماً أَو كَفُورتُطتُطتُطتُط    والَوالَوالَوالَ[: وهي قوله سبحانه، يةمكّ
  .)٢())واهللا أعلم ،يةمكّ اههي كلّ: قال اآلخرونو

وهي مكّية في قول بعضهم، مدنية ((: فسيره؛ قالالسمعاني في ت: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
  .)٣())بعضها مكّية وبعضها مدنية: في قول بعضهم، وقيل

هي مكّية، وقال مجاهد : قال عطاء((: البغوي في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
فَاصْبِر فَاصْبِر فَاصْبِر فَاصْبِر [: آية، وهي قوله���  مدنية: مدنية، وقال الحسين وعكرمة: وقتادة

 كبكْمِ رحل كبكْمِ رحل كبكْمِ رحل كبكْمِ رحالَلالَوالَوالَوو    تُطتُطتُطكَفُورتُط ماً أَوآث منْهم كَفُورع ماً أَوآث منْهم كَفُورع ماً أَوآث منْهم كَفُورع ماً أَوآث منْهم ٤())]اًاًاًاًع(.  
أنّها : وقد عرفت أن ما روي عن عطاء عن ابن عباس بعدة طرق هو

  مدنية، فال نعرف من أين جاءت النسبة إلى عطاء أنّه يقول بمكّيتها؟!
هي : رينقال بعض المفس((: ابن عطية األندلسي في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم

وقال  ،ها مدنيةنّأ: والثعلبي عن مجاهد وقتادة وحكى النقاش ،هاية كلّمكّ
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ع منْهم آثماً أَو ع منْهم آثماً أَو ع منْهم آثماً أَو ع منْهم آثماً أَو تُطتُطتُطتُط    والَوالَوالَوالَ[: وهي قوله تعالى ،يةمنها آية مكّ: الحسن وعكرمة
  ..)١())والباقي مدني ،]اًاًاًاًكَفُوركَفُوركَفُوركَفُور

  بعض المفسرين!!: وأنت ترى أن من قال بمكّيتها
ها أنّ: أحدها :وفيها ثالثة أقوال((: ابن الجوزي في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم

قاله ابن يسار،  ؛يةمكّ: مجاهد وقتادة. والثاني: منهم ،قاله الجمهور ؛هامدنية كلّ
في ذلك  . ثمومدنياً ياًفيها مكّ أن: . والثالثعباسومقاتل، وحكي عن ابن 

ع منْهم آثماً ع منْهم آثماً ع منْهم آثماً ع منْهم آثماً تُطتُطتُطتُط    والَوالَوالَوالَ[: وجلّ ، وهو قوله عزّي منها آيةالمكّ أن: أحدهما: قوالن
لها أو أن: قاله الحسن وعكرمة. والثاني ؛وباقيها جميعه مدني ،]اًاًاًاًفُورفُورفُورفُورأَو كَأَو كَأَو كَأَو كَ

ومن هذه اآلية إلى  ،)٢(]إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآنإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآنإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآنإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآن[: وجلّ مدني إلى قوله عزّ
  .)٣())حكاه الماوردي ؛يآخرها مكّ

: نّها مكّية، لكنّه روى نزول آية: إوقد عرفت أن مقاتل وإن قال
]ووووامالطَّع ونمطْعيامالطَّع ونمطْعيامالطَّع ونمطْعيامالطَّع ونمطْعوأهل بيته )٤(]............ي علي وأنّه جاءت روايات �في حق ،

: أنّه يقول بمدنيتها، وأن اآلية: بطرق عديدة عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس
]آنالْقُر كلَينَزَّلْنَا ع نإِنَّا نَحآنالْقُر كلَينَزَّلْنَا ع نإِنَّا نَحآنالْقُر كلَينَزَّلْنَا ع نإِنَّا نَحآنالْقُر كلَينَزَّلْنَا ع نمن السورة، وما ٢٣، هي اآلية رقم (]تَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَ    إِنَّا نَح (

كَان شَره كَان شَره كَان شَره كَان شَره     اًاًاًاًيوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوميوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوميوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوميوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوم[: قوله تعالى: قبلها مدني، ومنها
  ) فما بعد.٧وهي اآليات من رقم ( ،]............ويطْعمون الطَّعامويطْعمون الطَّعامويطْعمون الطَّعامويطْعمون الطَّعام    �    اًاًاًاًمستَطيرمستَطيرمستَطيرمستَطير
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مدنية عند الجمهور أو مكّية ((: العزّ بن عبد السالم في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
  .)١())، إلى آخرها، وما تقدمه مدني]ن نَزَّلْنَان نَزَّلْنَان نَزَّلْنَان نَزَّلْنَاإِنَّا نَحإِنَّا نَحإِنَّا نَحإِنَّا نَح[: ، أو مكّية من قوله))ع((

مكّية في قول ابن عباس ومقاتل ((: في تفسيره؛ قال القرطبي: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا [: فيها مكّي من قوله: مدنية، وقيل: والكلبي، وقال الجمهور

آنالْقُر كلَيعآنالْقُر كلَيعآنالْقُر كلَيعآنالْقُر كلَيمه مدن]تَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَ    ع٢())ي، إلى آخر السورة، وما تقد(.  
أنّها مدنية، : وقد عرفت أن الكلبي روى عن أبي صالح، عن ابن عباس

: إضافة إلى الطرق األخر عن ابن عباس، وأن مقاتل قد روى نزول آية
]امالطَّع ونمطْعيوامالطَّع ونمطْعيوامالطَّع ونمطْعيوامالطَّع ونمطْعي٣(]............و( في علي�.  

هذه السورة مكّية في قول ((: أبو حيان األندلسي في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
آية ���  مدنية: وقال الحسن وعكرمة ،مدنية: قال مجاهد وقتادةوالجمهور، 

: قيلو ،]اًاًاًاًع منْهم آثماً أَو كَفُورع منْهم آثماً أَو كَفُورع منْهم آثماً أَو كَفُورع منْهم آثماً أَو كَفُورتُطتُطتُطتُط    والَوالَوالَوالَ[: وهي قوله تعالى ،يةمكّ واحدة، فإنّها
  .)٤())الخ، فإنّه مكّي؛ حكاه الماوردي ]فَاصْبِر لحكْمِ ربكفَاصْبِر لحكْمِ ربكفَاصْبِر لحكْمِ ربكفَاصْبِر لحكْمِ ربك[: قوله���  مدنية

أنّها مدنية، على قول : رين السابقة قولهموقد عرفت من عبارات المفس
ن الجمهور على أنّها إ: منهم مجاهد وقتادة؛ فظاهر ما قاله أبو حيان: الجمهور

  مكّية.. خطأ، إما غفالً أو عمداً!
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منها : وقال الحسن وعكرمة قيل مكّية،((: الثعالبي في تفسيره، قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
  .)١())الباقي مدنيو ،]ع منْهم آثماً أَو كَفُوراًع منْهم آثماً أَو كَفُوراًع منْهم آثماً أَو كَفُوراًع منْهم آثماً أَو كَفُوراًوالَ تُطوالَ تُطوالَ تُطوالَ تُط[: وهي قوله تعالى ،يةمكّآية 

 مجاهد وقتادة وهي مدنية، كذا عن((: الخازن في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
مكّية؛ يحكى ذلك عن ابن عباس، وعطاء بن يسار، ومقاتل، ل يوق والجمهور،

 ،]اًاًاًاًاً أَو كَفُوراً أَو كَفُوراً أَو كَفُوراً أَو كَفُورع منْهم آثمع منْهم آثمع منْهم آثمع منْهم آثمتُطتُطتُطتُط    والَوالَوالَوالَ[: فيها مكّي ومدني، فالمكّي منها، قوله: وقيل
أن المدني من أولها إلى قوله : باقيها مدني، قاله الحسن وعكرمة.. وقيلو

، ومن هذه اآلية إلى آخرها ]تَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَ    إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآنإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآنإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآنإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك الْقُرآن[: تعالى
  .)٢())مكّي؛ حكاه الماوردي

  وقد عرفت أن الحكاية عن ابن عباس وعطاء غير صحيحة.
أنّه سأل ابن : مجاهد النحاس في (الناسخ والمنسوخ)، روى بسنده عن: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم

عباس عن تلخيص آي القرآن المدني من المكّي، فقال عن سورة المدثّر؛ إلى 
  ، وفيهن سورة اإلنسان.)٣(أنّهن نزلن بمكّة: آخر اقرأ باسم ربك (العلق)

بسنده عن وقد عرفت من رواية الحاكم الحسكاني في (شواهده) 
أن (هل أتى) مدنية، ونسبه بقية المفسرين إليه بغير : مجاهد، عن ابن عباس

  خالف، كما مضى.
: أخرج النحاس عن ابن عباس، قال((: السيوطي في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم

أنزلت : قال ،وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير نزلت سورة اإلنسان بمكّة.
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 ،وابن مردويه ،وأخرج ابن الضريس ).ساننهل أتى على اإل(ة سورة بمكّ
  .)١())نسان بالمدينةنزلت سورة اإل: قال ،عباسعن ابن  ،والبيهقي

وقد عرفت الجواب على ما أخرجه النحاس، وأما ما قاله ابن الزبير فال يؤخذ 
اً ويجاهر بذلك، وفي هذه السورة فضيلة ظاهرة لعليبه؛ ألنّه كان يبغض علي�.  

قال هي مدنية. و: قال الجمهور((: كاني في (فتح القدير)؛ قالالشو: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
 أنّها نزلت بمكّة.: هي مكّية. وأخرج النحاس عن ابن عباس: قاتل والكلبيم

إِنَّا نَحن إِنَّا نَحن إِنَّا نَحن إِنَّا نَحن [: ي، من قولهمكّ فيها: ليقو مثله.. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير
آنالْقُر كلَينَزَّلْنَا عآنالْقُر كلَينَزَّلْنَا عآنالْقُر كلَينَزَّلْنَا عآنالْقُر كلَي٢())ر السورة، وما قبله مدنيإلى آخ ]تَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَتَنْزِيالَ    نَزَّلْنَا ع(.  

  وقد عرفت الجواب عن هذه األقوال مما مضى.
وهي مكّية عند الجمهور على ما قال ((: اآللوسي في تفسيره؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم

 مدنية: والكلبي وقال الحسن وعكرمة .مدنية: قال مجاهد وقتادةفي (البحر). و

 مدنية: قيلو .]اًاًاًاًم آثماً أَو كَفُورم آثماً أَو كَفُورم آثماً أَو كَفُورم آثماً أَو كَفُورع منْهع منْهع منْهع منْهتُطتُطتُطتُط    والَوالَوالَوالَ[: وهي ،يةمكّآية واحدة، ف��� 

إلى آخرها، فإنّه مكّي. وعن ابن  ]فَاصْبِر لحكْمِ ربكفَاصْبِر لحكْمِ ربكفَاصْبِر لحكْمِ ربكفَاصْبِر لحكْمِ ربك[: من قوله تعالى��� 
  .)٣())عادل حكاية مدنيتها على اإلطالق عن الجمهور، وعليه الشيعة

وقد عرفت خطأ ما قاله أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط)، وأن الكلّ 
  مدنيتها إلى الجمهور، كما قال ابن عادل.نسبوا 

                                                 

�F١�A��0)א��A��א�E٦�W٢٩٧�Kא1"^�ن�IA��� �
�F$�٢��	��43א}�E٥�W٣٣٤�Kא1"^�ن�IA��� �
�F٣�e"�
����IAא1"^�نA�E٢٩�W١٥٠�Kو�qא( �



  

  

  

  ٢٧٥ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

والسدي  قتادة هقالوهي مكّية، ((: العيني في (عمدة القاري)؛ قال: : : : ومنهمومنهمومنهمومنهم
 ]............ويطْعمون الطَّعام علَى حبهويطْعمون الطَّعام علَى حبهويطْعمون الطَّعام علَى حبهويطْعمون الطَّعام علَى حبه[: آيات���  أنّها مكّية: وسفيان. وعن الكلبي

    والَوالَوالَوالَ[: ا آية مدنيةهيفو ،يةمكّأنّها : . ويذكر عن الحسن)١(]اًاًاًاًقَمطَرِيرقَمطَرِيرقَمطَرِيرقَمطَرِير[: إلى قوله
تُطتُطتُطكَفُورتُط ماً أَوآث منْهم كَفُورع ماً أَوآث منْهم كَفُورع ماً أَوآث منْهم كَفُورع ماً أَوآث منْهم في ذلك قول للحسن وال الكلبي. : قيلو .]اًاًاًاًع ما صح

. Mأنّها نزلت بالمدينة في شأن علي وفاطمة وابنيهما: وجاءت األخبار فيها
  .)٢())أنّها مدنية كلّها؛ قاله الجمهور: وذكر ابن النقيب

قتادة والكلبي قالواوقد عرفت خطأ أكثر ما قاله مم نّها مدنية، إ: ا مضى؛ فإن
  .مكّية، والباقي مدني ]والَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراًوالَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراًوالَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراًوالَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراً[: أن آية: والحسن قال

 تها، ونزولها بحقا قول الشيعة، فاتّفاقهم واضح معروف على مدنيوأم
ل السنّة على ، وعليه يحصل االتّفاق بين الشيعة ومعظم أه�علي وأهل بيته

مدنيتها، بل ال يصح القول بمكّيتها وفيها ذكر األسير الذي لم يكن بمكّة، 
الشواذ والنواصب، وعلى رأسهم ابن تيمية، وقد ظهر ���  ولذا لم يقل بمكّيتها

قيمة أقواله التي ينسبها إلى الجمهور، أو ادعائه اتّفاق أهل : لك مما نقلنا
أن الرجل ال يتورع عن الكذب في : ك من هذاالمعرفة بالحديث. وظهر ل

  سبيل نصرة هواه.
وأما الرواية في سبب النزول، وأنّها نزلت لما نذر علي وفاطمة : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

وفضّة خادمهم الصوم ثالثة أيام ثم أطعموا طعامهم المسكين  �والحسنان
   :واليتيم واألسير، ولم يطعموا شيئاً، فقد أوردها المفسرون، منهم
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  .)١(هـ)١٥٠مقاتل بن سليمان (ت ــــــــ١١١١
  .)٢(هـ)٢٨٦أبو عبد اهللا الحسين بن الحكم الحبري (ت ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣(هـ)٣٨٣أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ــــــــ٣٣٣٣
هـ)، ألّف كتاب (زين ٣٧٨الحافظ أحمد بن محمد العاصمي (مولود  ــــــــ٤٤٤٤

  .�تهالفتى في شرح سورة هل أتى) إلثبات نزولها في علي وأهل بي
  .)٤(هـ)٤٢٧أبو إسحاق الثعلبي (ت ــــــــ٥٥٥٥
  .)٥(هـ)٤٦٨علي بن أحمد الواحدي (ت ــــــــ٦٦٦٦
  .)٦(هـ)٤٨٩أبو المظفّر منصور بن محمد السمعاني (ت ــــــــ٧٧٧٧
  .)٧(هـ)٥١٠الحسين بن مسعود البغوي (ت ــــــــ٨٨٨٨
  .)٨(هـ)٥٣٧أبو البركات عبد اهللا بن أحمد النسفي (ت ــــــــ٩٩٩٩

  .)٩(هـ)٥٣٨جار اهللا الزمخشري (ت ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .)١٠(هـ)٥٤٦ابن عطية األندلسي (ت ــــــــ١١١١١١١١
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  .)١(هـ)٥٩٧ابن الجوزي (ت ــــــــ١٢١٢١٢١٢
ن الواحدي ذكرها في إ: هـ)؛ قال٦٠٦فخر الدين الرازي (ت ــــــــ١٣١٣١٣١٣

  .)٢((البسيط)، ونقلها هو عن الزمخشري
  .)٣(هـ)٦٦٠العزّ بن عبد السالم (ت ــــــــ١٤١٤١٤١٤
  .)٤(هـ)٦٨٢عبد اهللا بن محمد البيضاوي (ت ــــــــ١٥١٥١٥١٥
  .)٥(هـ)٧٤١طي الكلبي (تالغرنا ــــــــ١٦١٦١٦١٦
  .)٦(هـ)٧٤١عالء الدين علي بن محمد الخازن (ت ــــــــ١٧١٧١٧١٧
  .)٧(هـ)٧٤٥أبو حيان األندلسي (ت ــــــــ١٨١٨١٨١٨
  .)٨(هـ)٨٥٠نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري (ت ــــــــ١٩١٩١٩١٩
  .)٩(هـ)، رواها عن ابن مردويه٩١١السيوطي (ت ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
  .)١٠(هـ)٩٥١أبو السعود العمادي (ت ــــــــ٢١٢١٢١٢١
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  .)١(هـ)١٢٥٥وكاني (تالش ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
  .)٢(هـ)١٢٧٠اآللوسي (ت ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣

  : وأوردها من الحفّاظ والمحدثين وغيرهم
هـ)؛ رواها عن الجاحظ، كما نقله عنه ابن ٢٤٠أبو جعفر اإلسكافي (ت ــــــــ١١١١

  .)٤(، وفي كتابه (المعيار والموازنة))٣(أبي الحديد
  .)٥(هـ)٤٠٥أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري (ت ــــــــ٢٢٢٢
، �هـ)؛ رواها بأسانيد كثيرة عن علي٤٧٠افظ الحسكاني (تالح ــــــــ٣٣٣٣

، واألصبغ بن نباتة، �، واإلمام الرضا�وابن عباس، واإلمام الصادق
  .)٦(ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وزيد بن أرقم

  .)٧(هـ)٤٨٣ابن المغازلي (ت ــــــــ٤٤٤٤
  .)٨(هـ)٥٦٨الموفّق الخوارزمي (ت ــــــــ٥٥٥٥
  .)٩(هـ)٦٥٨محمد بن يوسف الكنجي (ت ــــــــ٦٦٦٦
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  .)١(هـ)٦٣٠عزّ الدين ابن األثير (ت ــــــــ٧٧٧٧
  .)٢(هـ)٦٥٢محمد بن طلحة الشافعي (ت ــــــــ٨٨٨٨
  .)٣(هـ)٦٥٤سبط ابن الجوزي (ت  ــــــــ٩٩٩٩

  .)٤(هـ)٦٩٤محب الدين الطبري (ت ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .)٥(هـ)٧٢٢أبو إسحاق الحمويني (ت ــــــــ١١١١١١١١
  .)٦(هـ)٨٥٢الحافظ ابن حجر (ت ــــــــ١٢١٢١٢١٢

رات الصوفية ال بدراية الحديث وهناك من رد الحديث، ولكن بإشا
ومن ((: وعلم الرجال، وهو الحكيم الترمذي؛ قال في (نوادر اُألصول)

في قوله  Nاسعن ابن عبما روي : المحقّيننكره قلوب يي ذديث الالح
  .)٨())قهذا حديث مزو: ، وقالالحديث ثم أورد ،)٧(]............يوفُون بِالنَّذْرِيوفُون بِالنَّذْرِيوفُون بِالنَّذْرِيوفُون بِالنَّذْرِ[: تعالى

ث أو تضعيفه بكشوفات الصوفية، ولطالما رأينا وأي قيمة لتصحيح الحدي
  بقلوبها. �الناصبة تنكر فضائل أهل البيت
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وهناك آخر زعم وضع الحديث، وهو ابن الجوزي؛ قال في 
 وذكر حديثاً((: (الموضوعات) بعد أن أورد الحديث بطريق األصبغ بن نباتة

بمثلها من أرك  وتجيبه فاطمة يوم ينشد أبياتاً في كلّ ،من هذا الجنس طويالً
هما في الفصيحين عن مثله وأجلّ ذينك وجلّ ه اهللا عزّمما قد نزّ ،الشعر وأفسده

طيل بذكر الحديث لركاكته ، فلم أر أن أُإحالة الطفلين بإعطاء السائل الكلّ
 ...وفظاعة ما حوى

���  على ذلك ولو لم يدلّ ،في وضعه وهذا حديث ال يشك: ثم قال

: قال يحيى بن معين .ولئك السادةه عنها أُألفعال التي يتنزّشعار الركيكة وااأل
حرقنا حديث محمد بن : . وقال أحمد بن حنبلشيئاً يأصبغ بن نباتة ال يساو

١())ا أبو عبد اهللا السمرقندي فال يوثق بهكثير. وأم(.  
ولكن من نعم اهللا أن حفيده سبط ابن الجوزي رد عليه في زعمه وضع 

في (تذكرة الخواص) ــ بعد أن أورد الحديث بأسانيد عن  هذا الحديث؛ قال
:مجاهد وأبي صالح، عن ابن عباس، وهي غير السند الذي أورده جده  ـ فإن  ـ

فقد أخرج هذا الحديث جدك في (الموضوعات) ــ ثم أورد ما ذكرناه : قيل
ك الفصيحين ه اهللا ذينقد نزّ: أما قوله: والجواب: آنفاً عن ابن الجوزي ــ ثم قال

كقول والخبب، فهذا على عادة العرب في الرجز ، عن هذا الشعر الركيك
  .7واهللا لوال اهللا ما اهتدينا، ونحو ذلك، وقد تمثل به النبي: القائل
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ا قوله عن األصبغ بن نباتة، فنحن ما رويناه عن األصبغ، وال له ذكر في وأم
رسول  زادوها في الحديث، وهي أنما أخذوا على األصبغ زيادة إسناد حديثنا، وإنّ
. )د كما أنزلت على مريم بنت عمرانأنزل على آل محم هماللّ(: اهللا قال في آخره

  من هذا الجنس. لة بالجواهر. وذكر ألفاظاًمكلّ فإذا جفنة تفور مملوءة ثريداً
يا علماء : المنتخب)(وقد قال في كتاب  !ي وإنكارهوالعجب من قول جد

تركا الطفلين والمسكين واليتيم واألسير على أنفسهم م لم آثرا الشرع! أعلمت
بدأ بمن (ا: ! أتراهما خفي عليهما خبرعليهما أثر الجوع؟الحسن والحسين 

هما غصنان من شجرة ة صبر الطفلين، وأنّهما علما قوألنّ���  ؟! ما ذاك)تعول
)١())بط سابحوفرخ ال )،يفاطمة بضعة منّ(: ، وبعض من جملة)يالظل عند رب(.  

  : ونحن نضيف على جواب سبط ابن الجوزي
  أنّه طعن بالحديث من جهة األشعار، ولكن هناك طرق كثيرة للحديث من دون األشعار. ــ١
  ــ أورد سنداً واحداً من األصبغ بن نباتة، وترك بقية أسانيده اُألخر، لم يتطرق إليها بشيء!٢
ومحمد بن كثير، مع أنّهم لم يضعفوا  ــ أنّه رد الحديث باألصبغ بن نباتة٣
، ومحمد بن كثير �من جهة التشيع؛ فاألصبغ مشهور بتشيعه لعلي���  هذين

  اعترفوا بعدم ضعفه، ولكن حرقوا حديثه للتشيع.
، فإن الروايات تنص على Hــ وأما إنكاره تجويع الصبيين الحسن والحسين٤

  .Hفيه داللة على علو شأنهماأنّهما أقدما على إعطاء قرصيهما، و
  .)٢(وأما القرطبي فلم يزد على ما نقله عن الترمذي في تكذيب الحديث
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ابوري اتّهم القاسم بن ق كتاب فضائل فاطمة للحاكم النيسثم إن محقّ
مهرام الراوي عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس بوضعه بعد أن نقل كالم 

  .)١(لقاسم عن اللسان للذهبيابن تيمية بطوله، ثم نقل تضعيف ا
ولكن الحاكم الحسكاني روى هذا الحديث عن عدة غير القاسم عن 

.. ورواه )٢(القعقاع بن عبد اهللا السعدي، وجبير بن عبد الحميد: الليث، منهم
، وعن عدة، عن اإلمام �، عن علي�بطريق عن اإلمام الرضا

ن عباس، وعن ابن .. ورواه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن اب�الصادق
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.. ورواه أيضاً عن غير الليث عن مجاهد؛ فقد 
رواه عن طريق عبد اهللا بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مجاهد، عن 
ابن عباس.. ورواه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.. ورواه عن زيد بن 

  ؛ فراجع تعرف!)٣(أرقم
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        سمعت بأن ابن تيمية لعن يزيد بن معاوية(لعنهما اهللا) في بعض كتبه، هل هذا صحيح؟سمعت بأن ابن تيمية لعن يزيد بن معاوية(لعنهما اهللا) في بعض كتبه، هل هذا صحيح؟سمعت بأن ابن تيمية لعن يزيد بن معاوية(لعنهما اهللا) في بعض كتبه، هل هذا صحيح؟سمعت بأن ابن تيمية لعن يزيد بن معاوية(لعنهما اهللا) في بعض كتبه، هل هذا صحيح؟
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
محاولة فاشلة  ــ في الواقعــ القول بلعن ابن تيمية ليزيد بن معاوية  إن

تصريح  فات ابن تيمية أيالباحث ال يجد في مؤلّ ألن ؛سلمينلتحبيبه بين الم
 ماملعن يزيد بن معاوية, بل ما قام به ابن تيمية هو لعن قتلة اإلإلى  أو إشارة
.. وعقد فصالً في (منهاج السنّة) في )١(دون التصريح بأسمائهم �الحسين

  !!)٢(الحلّي في لعن يزيد ����� �الرد على 

ه ال بين لنا الرؤية الشمولية لمعتقدات ابن تيمية بأنّتُ أُخرى،ومن جهة 
لم أنّه و ،ساحة يزيد من ذلك ئ, بل يبر�الحسين ماميرى يزيد من قتلة اإل

:الحلّي  ���� �� :ــ يعني ا قولهموأ((: قائالً �الحسين ماميأمر بقتل اإل ـ  ـ

يزيد لم يأمر بقتل  إن: فيقال .))وقتل ابنه يزيد موالنا الحسين ونهب نساءه((
  .)٣())أهل النقل اتّفاقالحسين ب

دفاع ابن تيمية عن يزيد في مواضع كثيرة في  أُخرىونجد من جهة 
  ..)٤(سنّة)منهاج ال(كتابه 
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كما ينبغي أن ال يخفى علينا بأن لعن ابن تيمية لمن شارك في سفك دم 
ركته في قيامه وح �مامال يعني موافقته لمنهج اإل �الحسين ماماإل

, بل قال ابن تيمية �الحسين مامأو اهتمامه بمسألة استشهاد اإل ،الجهادية
ولم يكن في الخروج ال مصلحة دين وال ((: �الحسين مامقيام اإل عن

حصل لو قعد في لم يكن  وكان في خروجه وقتله من الفساد ما ...مصلحة دنيا
نه شيء, بل زاد من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل م؛ فإن ما قصده بلده

، وكان قتل وصار سبباً لشر عظيم ،ونقص الخير بذلك ،الشر بخروجه وقتله
  الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن.

ما أمر به النبي ن أنا يبيمن الصبر  0وهذا كلّه ممةعلى جور األئم، 
 ،عباد في المعاش والمعادلل مورهو أصلح اُأل ،والخروج عليهم ،هملاوترك قت

وأن بل فساد ،لم يحصل بفعله صالح أو مخطئاً داًمن خالف ذلك متعم، 
على الحسن بقوله 0ولهذا أثنى النبي :)إن وسيصلح اهللا به  ،دابني هذا سي

وال  ،على أحد ال بقتال في فتنة ولم يثنِ )،بين فئتين عظيمتين من المسلمين
١())وال مفارقة للجماعة ،ع يد من طاعةوال نز ،ةبخروج على األئم(.  

 �ولك أن تتأمل في الكالم كثيراً لترى ما فيه من ضروب التخطئة للحسين
  في خروجه على يزيد عند ابن تيمية، واهللا المستعان على ما يصفون.

بما ���  لكن إذا لم يزل المنكر((: منكراً.. قال �بل يعد ما فعله الحسين
���  وإذا لم يحصل المعروف ،إزالته على هذا الوجه منكراًصار  ،هو أنكر منه
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كان تحصيل ذلك  ،بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف
  !!)١())المعروف على هذا الوجه منكراً

علم أن الرجل العظيم في العلم بهذا الباب أن ي تعلّقومما ي((: وأضاف
يوم القيامة, أهل البيت إلى  من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،والدين

ونوع من الهوى  ،وغيرهم, قد يحصل منه نوع من االجتهاد مقروناً بالظن
,وإن كان من أولياء اهللا  ،اعه فيهفيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتّب الخفي

بأن له  �فهو هنا يتّهم الحسين .)٢())قين, ومثل هذا إذا وقع صار فتنةالمتّ
  !!هوى خفي ــ نعوذ باهللا ــ

Hðˆß�Ûa@|îz•ë@òîàîm@åiaIHðˆß�Ûa@|îz•ë@òîàîm@åiaIHðˆß�Ûa@|îz•ë@òîàîm@åiaIHðˆß�Ûa@|îz•ë@òîàîm@åiaI@ @@ @@ @@ @
»��
�����  »��و��

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
هل هناك فرق بين المسند والصحيح عند القوم؟ إذ الوهابية يرفضون أن هل هناك فرق بين المسند والصحيح عند القوم؟ إذ الوهابية يرفضون أن هل هناك فرق بين المسند والصحيح عند القوم؟ إذ الوهابية يرفضون أن هل هناك فرق بين المسند والصحيح عند القوم؟ إذ الوهابية يرفضون أن 

        يكون صحيح الترمذي من الصحاح!يكون صحيح الترمذي من الصحاح!يكون صحيح الترمذي من الصحاح!يكون صحيح الترمذي من الصحاح!
        فأرجو البيان وذكر المصدر.فأرجو البيان وذكر المصدر.فأرجو البيان وذكر المصدر.فأرجو البيان وذكر المصدر.    ،،،،وإذا كان هناك ما يدفع كالمهموإذا كان هناك ما يدفع كالمهموإذا كان هناك ما يدفع كالمهموإذا كان هناك ما يدفع كالمهم

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
   وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
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األحاديث التي يرويها : المسند هو نإ: ين المسند والصحيحالفرق ب
فيذكر أحاديثه تحت عنوان  ،واحد من الصحابة كلّث بأسانيد عن المحد

  ما هو الحال في مسند أحمد مثالً.اسمه, ك
ا الصحيح فهوأم :ث مجموعة األحاديث التي يرى المحدتها بحسب صح

  شروطه, مبوبةً بحسب الموضوعات.
اك مجموعة من محدثي العامة الكبار ألّفوا كتب حديث حسب وهن

شروطهم في الصحة وقبول الحديث، كالبخاري، ومسلم، والنسائي، 
والترمذي، وابن حبان، وابن ماجة، وابن خزيمة، وأبي داود، ومالك، وأحمد 

على صحة كتابي البخاري ���  بن حنبل، وغيرهم، ولكن لم يتّفق أهل السنّةا
  سلم، وإن كان هناك أقوال بصحة اُألخر.وم

ولكن مع ذلك فهم يعدون كتاب الترمذي من اُألصول الستّة، فهم 
يطلقون ذلك على صحيحي البخاري ومسلم، وجامع الترمذي، أو سنن 

  الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة.
ما نّالترمذي، إ بية الذين يحاولون التقليل من شأن جامعالوهالكن و

ابن تيمية أن راجعتموه وجدتم  إذاكم يقلّدون ابن تيمية في منهاجه, لكنّ
بصحيح الترمذي في كلّ مورد يكون في صالحه, وأم ا رفضه له فهويحتج :

  !�لروايته مناقب أمير المؤمنين
 يعد في الموضوعات ماإنّلهذا و((: )أنا مدينة العلم(: فيقول في حديث

١())الترمذي رواه وإن(.  
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في فضائل كثيرة روى أحاديث في جامعه الترمذي ((: ويقول في موضع
١())كثير منها ضعيف ،علي(.  

وفيها  ،دة في فضائلهوالترمذي قد ذكر أحاديث متعد((: آخرموضع وفي 
  .)٢())بل موضوع ،هو ضعيف ما

فترونه ال يرفض صحيح الترمذي وإنّما يقصد تكذيب مناقب اإلمام علي�!!  

HòîiŠÈÛa@òÌ*ÜÛa@¿@‹b�aë@òÔîÔ§a@…ìuìÛ@òîàîm@åia@‰bØãgIHòîiŠÈÛa@òÌ*ÜÛa@¿@‹b�aë@òÔîÔ§a@…ìuìÛ@òîàîm@åia@‰bØãgIHòîiŠÈÛa@òÌ*ÜÛa@¿@‹b�aë@òÔîÔ§a@…ìuìÛ@òîàîm@åia@‰bØãgIHòîiŠÈÛa@òÌ*ÜÛa@¿@‹b�aë@òÔîÔ§a@…ìuìÛ@òîàîm@åia@‰bØãgI@ @@ @@ @@ @


��"�מ��«��«  
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        غة العربية؟غة العربية؟غة العربية؟غة العربية؟هل يصّح إنكار ابن تيمية لوجود الحقيقة والمجاز في اللّهل يصّح إنكار ابن تيمية لوجود الحقيقة والمجاز في اللّهل يصّح إنكار ابن تيمية لوجود الحقيقة والمجاز في اللّهل يصّح إنكار ابن تيمية لوجود الحقيقة والمجاز في اللّ

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

إن ألجل إضفاء صبغة علمية على ما زعمه من عدم  ؛رظّنَابن تيمية ي
 ،لفاظه على ظواهرهاوضرورة حمل أ في القرآن,يحتاج إلى تأويل وجود ما 

وعلى هذا فال  ؛الحقيقة���  ، وأنّه ليس فيهاالعربية للّغةإلى إنكار المجاز في ا
  !مجاز أصالً سنّةيوجد في الكتاب وال
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ء القرون فهذا التقسيم هو اصطالح حادث بعد انقضا((: ابن تيمية يقول
حد من الصحابة وال التابعين لهم بإحسان, وال أحد من يتكلّم به أالثالثة, لم 

 ،وأبي حنيفة ،األوزاعي، ووالثوري ،كمالك المشهورين في العلم, ئمةاأل
، بل وال تكلّم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل، وسيبويه، وابن عمرو والشافعي

أبو عبيدة : )جازالم(ه تكلّم بلفظ رف أنّمن ع بن العالء، ونحوهم، وأولا
  .)١())معمر بن المثنّى...

ث لم ينطق مجاز تقسيم مبتدع محدو إلى حقيقة للّغةوتقسيم ا((: ويقول
نفس : اً, بل يقاليعلى قولين, وليس النزاع فيه لفظ به السلف, والخلف فيه

كلّ ما يذكرونه من ال يتميز هذا عن هذا, ولهذا كان  ،هذا التقسيم باطل
فظ إن دلّ بال قرينة فهو حقيقة، اللّ: و قولهم ها فروق باطلة...أنّ بينالفروق ت

  .)٢())معها فهو مجاز, فقد تبين بطالنه���  يدلّن لم وإ
هذا التقسيم ال حقيقة له, وليس لمن فرق بينهما حد : ثم يقال (ثانياً)((: ويقول

تقسيم من لم يتصّور  صحيح يميز به بين هذا وهذا, فعلم أن هذا التقسيم باطل, وهو
  .)٣())ما يقول، بل يتكلّم بال علم, فهؤالء مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل

                                                 

�F١�Wא1»�ن�E٨٤����?�PZ�¯�%9�א��H %^	7�،وא�%�ز��	 	م�-�א����EB�����%
	 	%��وO%�ز��
�r�39و�א�����O�،�����$ون�א	�٧א�W٨٨��Fא�%��-�W*6}�،J!y�א1»�ن�א�F�3@�،

K�  	3�ق�وא�t1���³9��<��Rل����Wذ@$��<���07ع�א� �
�F٢�Wא1»�ن�Eא�%�ز����������١٠٩�¡%!���>%)�IA��%b)א��%���EBم�-�א�	 	%��وא�%�ز،��%<�א���

��r39%�و�א�����O�،E��$	�وא�¢ل�אF٧�W١١٤%%%���١١٣������%����،J!%y�א1»%�ن�א�F�%3@�،
K$�ن	�א��ز�-�א�¡!���>)� �

�F٣�Wא1»%%�ن�E٩٢��������%%	 	?�PZم��%%y�א�H %%^	7ن��%%g��،%%��وא�%%�ز	 	م�-�א��%%��E%%B
�  



  

  

  

  ٢٨٩ ......................................................................................... ����%%%%    %%%%����%%%%    %%%%<�7<�7<�7<�%%%%7א�א�א�א�

 

إن هذا رأي باطل بإجماع أهل اللّغة واألدب وغيرهم. بل : : : : والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
إذ  ؛لذلك نراه يناقض نفسه، ولتزام بهذا الرأيابن تيمية نفسه من اال ال يتمكّن

) مع(ولفظ ((: أولياء الشيطان)و أولياء الرحمن الفرقان بين(: يقول في كتابه
هو هو هو هو وووو[: ــ أي قوله تعالىخاصّة, فالعامة في هذه اآلية و ت في القرآن عامةجاء

عمعمعمعا كُنتممم نأَي ا كُنتمكُمم نأَي ا كُنتمكُمم نأَي ا كُنتمكُمم نأَي ا[: وفي آية المجادلةــ  ]كُمم لَمعي اللَّه أَن تَر اأَلَمم لَمعي اللَّه أَن تَر اأَلَمم لَمعي اللَّه أَن تَر اأَلَمم لَمعي اللَّه أَن تَر ي     أَلَمي في في فف
كُونا يضِ مي اَألرا فمو اتاومالسكُونا يضِ مي اَألرا فمو اتاومالسكُونا يضِ مي اَألرا فمو اتاومالسكُونا يضِ مي اَألرا فمو اتاومالس     ى ثَالثَةونَج نم ى ثَالثَةونَج نم ى ثَالثَةونَج نم ى ثَالثَةونَج نالَ��� ��� ��� ��� مو مهابِعر والَهو مهابِعر والَهو مهابِعر والَهو مهابِعر وه    

 ةسخَم ةسخَم ةسخَم ةسخَم ��� ��� ��� ���سادس وهسادس وهسادس وهسادس والَهو مالَهو مالَهو مالَهو مذَ    ه ننَى مذَأَد ننَى مذَأَد ننَى مذَأَد ننَى مالَأَدو كالَلو كالَلو كالَلو كل     أَكْثَر أَكْثَر أَكْثَر ا كَانُوا ��� ��� ��� ��� أَكْثَرم نأَي مهعم وا كَانُوا هم نأَي مهعم وا كَانُوا هم نأَي مهعم وا كَانُوا هم نأَي مهعم وه
يملٍء عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهنَبي ثُميملٍء عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهنَبي ثُميملٍء عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهنَبي ثُميملٍء عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهنَبي فتتح الكالم ؛ فا)١(]ثُم

 ،وسفيان الثوري ،اكوالضح عباس،وختمه بالعلم. ولهذا قال ابن  ،بالعلم
  هو معهم بعلمه.: وأحمد بن حنبل

إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم [: وأما المعية الخاصّة، ففي قوله تعالى
نُونسحمنُونسحمنُونسحمنُونسحى    إِنَّنِيإِنَّنِيإِنَّنِيإِنَّنِي[: ، وقوله تعالى لموسى)٢(]مأَرو عما أَسكُمعىمأَرو عما أَسكُمعىمأَرو عما أَسكُمعىمأَرو عما أَسكُمعإِذْ إِذْ إِذْ إِذْ [: ، وقوله تعالى)٣(]م

؛ فهو ·يقوأبا بكر الصد 0النبي: ، يعني)٤(]يقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَايقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَايقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَايقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَا
مع موسى وهارون دون فرعون, ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من 

  ون الظالمين المعتدين.أعدائه, ومع الذين اتّقوا والذين هم محسنون د
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، تناقض الخبر الخاص مكان كلّفلو كان معنى المعية أنّه بذاته في 
  ع هؤالء بنصره وتأييده دون أُولئك.ه مأنّ: بل المعنى والخبر العام،

هو إله : أي ،)١(]رضِ إِلَهرضِ إِلَهرضِ إِلَهرضِ إِلَهفي السماِء إِلَه وفي اَألفي السماِء إِلَه وفي اَألفي السماِء إِلَه وفي اَألفي السماِء إِلَه وفي اَأل    وهو الَّذيوهو الَّذيوهو الَّذيوهو الَّذي[: وقوله تعالى
علَى في علَى في علَى في علَى في ولَه الْمثَلُ اَألولَه الْمثَلُ اَألولَه الْمثَلُ اَألولَه الْمثَلُ اَأل[: كما قال تعالى ،له من في األرضمن في السماوات وإ

ه ه ه ه وهو اللَّوهو اللَّوهو اللَّوهو اللَّ[: لك قوله تعالى، وكذ)٢(]وهو الْعزِيزُ الْحكيموهو الْعزِيزُ الْحكيموهو الْعزِيزُ الْحكيموهو الْعزِيزُ الْحكيم    رضِرضِرضِرضِلسماوات واَأللسماوات واَأللسماوات واَأللسماوات واَألاااا
: أحمد وغيرهكاإلمام  ،العلم أئمةره كما فس ،)٣(]رضِرضِرضِرضِفي السماوات وفي اَألفي السماوات وفي اَألفي السماوات وفي اَألفي السماوات وفي اَأل

  .)٤())وات واألرضامه المعبود في السأنّ
فما ذكره ابن تيمية هنا من التفسير للمعية، ومن التفسير للظرفية بالمعنى الذي 

  يدعيه، فيه إخراج للكالم عن مقتضى الظاهر، وإن لم يعترف هو بهذا اإلخراج.
الظاهر ألن  لف منهجه الظاهري في فهم القرآن اضطراراً؛قد خاف

لتزمه في غير هذا م يلتزم هنا ما الَ مفل��� ، ومع مذهبه هوهنا يتعارض 
 )٥(]ن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىن علَى الْعرشِ استَوىالرحمالرحمالرحمالرحم[: م يقل هنا ما قاله في آيةلَ ولم ؟!الموضع

  !أو العكس؟ ،مثالً
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التمسك بالظاهر، نقضه هنا : فما كان السبب في إنكاره المجاز، وهو

  بنفسه، وفسر اآليات بغير معناها الظاهر..

ال ينقض منهجه فقط، بل ينقض ما قاله هو من كالم؛ فقد أنكر بل إنّه 

وجود التقسيم للحقيقة والمجاز في القرون الثالثة، ولكنّه ينسب إلى جهم بن 
���  ن كلّ اسم تسمى به المخلوق ال يسمى به الخالقإ((: صفوان أنّه يقول

تعالى، فال يسميه  كان ينكر أسماء اهللا((: ، وأنّه)١())لفظ الشيء حتّىمجازاً، 
ألنّه إذا سمي باسم : على سبيل المجاز، قال���  شيئاً وال حياً وال غير ذلك

  .)٢())تسمى به المخلوق كان تشبيهاً

  .)٣(هـ١٢٨والجهم بن صفوان قتله اُألمويون في سنة 

هـ)، يقول في كتاب ٢٥٥وهذا الجاحظ وهو من القرون الثالثة، إذ توفّى (

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى [: وهو قول اهللا عزّ وجلّ: وباب آخر((: (الحيوان)

، وقد يقال لهم ذلك وإن )٥(]أَكَّالُون للسحتأَكَّالُون للسحتأَكَّالُون للسحتأَكَّالُون للسحت[: ، وقوله تعالى عزّ اسمه)٤(]ظُلْماًظُلْماًظُلْماًظُلْماً

شربوا بتلك األموال األنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدواب، ولم ينفقوا منها درهماً 
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، )١(]إِنَّما يأْكُلُون في بطُونِهِم نَاراًإِنَّما يأْكُلُون في بطُونِهِم نَاراًإِنَّما يأْكُلُون في بطُونِهِم نَاراًإِنَّما يأْكُلُون في بطُونِهِم نَاراً[: سبيل األكل، وقد قال اهللا عزّ وجلّ واحداً في

: ، ثم ذكر أمثلة كثيرة من شعر وكالم العرب، وقال))وهذا أيضاً مجاز آخر

  .)٢())فهذا كلّه مختلف، وهو كلّه مجاز((

HxČëŒní@�IHxČëŒní@�IHxČëŒní@�IHxČëŒní@�I@ @@ @@ @@ @

�!��ط�ن��«�
  »א���#�"��א���3ط�%
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ابن تيمية لم يتزوج؟ابن تيمية لم يتزوج؟ابن تيمية لم يتزوج؟ابن تيمية لم يتزوج؟    ل على أنل على أنل على أنل على أنممكن دليممكن دليممكن دليممكن دلي

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

قال ابن الوردي في حوادث سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، في ترجمة 
شيء قليل، ���  يتزوج، وال تسرى، وال كان له من المعلوملم و((: ابن تيمية

تي نقلها ابن رجب .. وهي العبارة نفسها ال)٣())وكان أخوه يقوم بمصالحه
يتزوج، لم و((: الحنبلي في (الذيل على طبقات الحنابلة) عن الذهبي، إذ قال

  .)٤())وال تسرى...
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في  افحسن علي السقّوذكر ذلك بعض المعاصرين أيضاً؛ فقد قال 
الذي  ،الشيخ ابن تيمية((: هامشه على كتاب (بيني وبين الشيخ بكر الغماري)

  ؟!)١())ج ولم يحجوالذي لم يتزو ،عاش أكثر من سبعين سنة
ولكن ابن كثير ذكر أن ابن تيمية حج سنة اثنين وتسعين وستّمائة، وكان 

  .)٢(أمير الركب الباسطي
أنّه حج سنة : وذكر تلميذه ابن عبد الهادي في (طبقات علماء الحديث)

  .)٣(إحدى وتسعين وله ثالثون سنة
وكنت قد ((: تضاء الصراط المستقيم)ويقول ابن تيمية عن نفسه في كتابه (اق

  . واهللا أعلم.)٤())كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري

Hòîàîm@åia@¿@kçaˆ½a@õbàÜÇ@õa‰eIHòîàîm@åia@¿@kçaˆ½a@õbàÜÇ@õa‰eIHòîàîm@åia@¿@kçaˆ½a@õbàÜÇ@õa‰eIHòîàîm@åia@¿@kçaˆ½a@õbàÜÇ@õa‰eI@ @@ @@ @@ @
�����ز����«  »���ل�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        تحية طيبة..تحية طيبة..تحية طيبة..تحية طيبة..

        ....اااامشكورة جهودكم الخيرة في إيصال الحقائق لطالبيهمشكورة جهودكم الخيرة في إيصال الحقائق لطالبيهمشكورة جهودكم الخيرة في إيصال الحقائق لطالبيهمشكورة جهودكم الخيرة في إيصال الحقائق لطالبيه
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لتم بتفصيل آراء علماء المذاهب لتم بتفصيل آراء علماء المذاهب لتم بتفصيل آراء علماء المذاهب لتم بتفصيل آراء علماء المذاهب سنكون ممتنّين غاية االمتنان لو تفضّسنكون ممتنّين غاية االمتنان لو تفضّسنكون ممتنّين غاية االمتنان لو تفضّسنكون ممتنّين غاية االمتنان لو تفضّ
        اإلسالمية بابن تيمية.اإلسالمية بابن تيمية.اإلسالمية بابن تيمية.اإلسالمية بابن تيمية.

        مع خالص امتناننا وتقديرنا.مع خالص امتناننا وتقديرنا.مع خالص امتناننا وتقديرنا.مع خالص امتناننا وتقديرنا.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

وكلماتهم أطبقت آراء علماء المذاهب على انحراف وضاللة ابن تيمية, 
 في ذلك كثيرة واسعة ال نستطيع حصرها هنا، ولكن على سبيل المثال ال الحصر

  : منها .ذكر مواردن
وأذكر بعض ما انطوى باطنه ...((: )هـ٨٢٩ت(قال تقي الدين الحصني  ــــــــ١١١١

إنّي  ...((: ، وقال))ل في اإلفساد بالتصريح أو اإلشارة إليهالخبيث عليه، وما عو
  .)١())ــ الذي في قلبه مرض الزيغابن تيمية  ــنظرت في كالم هذا الخبيث 

إنّه كان ((: ، نقل عنه)هـ٨٤١ت( عالء البخاريالالشيخ محمد بن محمد  ــــــــ٢٢٢٢
يسأل عن مقاالت التقي ابن تيمية التي انفرد بها، فيجيب بما يظهر له من 
 ح بتبديعه، ثمالخطأ فيها، وينفر عنه قلبه، إلى أن استحكم أمره عنده، فصر

أنّه شيخ ابن تيمية من أطلق على  نتكفيره، ثم صار يصرح في مجلسه بأ
  .)٢())سالم فهو بهذا اإلطالق كافراإل
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ابن تيمية؛ عبد خذله اهللا وأضلّه وأعماه ((: )هـ٩٧٤ت(قال ابن حجر الهيتمي  ــــــــ٣٣٣٣
  .)١())وأصمه وأذلّه، وبذلك صرح األئمة الذين بينوا فساد أحواله، وكذب أقواله

كفاك لعنة اقتدائك ((: جاء في جواب علماء مكّة على الرسالة النجدية ــــــــ٤٤٤٤
من كان : ، ونوديابن تيمية, أجمع علماء عصره على ضالله وحبسه لشقياب

  .)٢())على عقيدة ابن تيمية حلّ ماله ودمه
، من أعيان علماء األزهر قال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي ــــــــ٥٥٥٥

تماأل عليه أهل عصره حتّى  ع األكابربــ يتتابن تيمية  ــوال يزال ((: )هـ١٣٥٤ت(
قوه وبد٣())عوه, بل كفّره كثير منهمففس(.  

  هذه جملة مما أردنا ذكرها هنا, بعد إعراضنا عن كثير مما قيل في هذا المجال.

@éîÜÇ@Č…‰@ëc@LòîČàîm@åia@ŠÃbã@åß@œÈi@õb�di@òàöbÓI@éîÜÇ@Č…‰@ëc@LòîČàîm@åia@ŠÃbã@åß@œÈi@õb�di@òàöbÓI@éîÜÇ@Č…‰@ëc@LòîČàîm@åia@ŠÃbã@åß@œÈi@õb�di@òàöbÓI@éîÜÇ@Č…‰@ëc@LòîČàîm@åia@ŠÃbã@åß@œÈi@õb�di@òàöbÓI@@@@@@@@
HéäÇ@ŠČ�dm@åß@ëc@LéíŠ•bÈß@åßHéäÇ@ŠČ�dm@åß@ëc@LéíŠ•bÈß@åßHéäÇ@ŠČ�dm@åß@ëc@LéíŠ•bÈß@åßHéäÇ@ŠČ�dm@åß@ëc@LéíŠ•bÈß@åß@ @@ @@ @@ @

����ط�%����«  »מ/����ل�
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

هل السنّة يحترمون ابن تيمية ويؤيدون هل السنّة يحترمون ابن تيمية ويؤيدون هل السنّة يحترمون ابن تيمية ويؤيدون هل السنّة يحترمون ابن تيمية ويؤيدون إن أكثر علماء أإن أكثر علماء أإن أكثر علماء أإن أكثر علماء أ: : : : قال لي بعض الوهابيةقال لي بعض الوهابيةقال لي بعض الوهابيةقال لي بعض الوهابية
        عقائده، وإن مخالفيه من علماء أهل السنّة قلّة من الجهال. فهل يصح هذا الكالم؟عقائده، وإن مخالفيه من علماء أهل السنّة قلّة من الجهال. فهل يصح هذا الكالم؟عقائده، وإن مخالفيه من علماء أهل السنّة قلّة من الجهال. فهل يصح هذا الكالم؟عقائده، وإن مخالفيه من علماء أهل السنّة قلّة من الجهال. فهل يصح هذا الكالم؟
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

أو  ،أو رد عليه من معاصريه ،هذه قائمة بأسماء بعض من ناظر ابن تيمية
  : )١(اب (دراسات في منهاج السنّة) للسيد الميالني، ننقلها من كتمن تأخّر عنه

  بن إبراهيم بن جماعة الشافعي. محمدالقاضي  ــــــــ١١١١
  بن الحريري األنصاري الحنفي. محمدالقاضي  ــــــــ٢٢٢٢
  بن أبي بكر المالكي. محمدالقاضي  ــــــــ٣٣٣٣
  القاضي أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي. ــــــــ٤٤٤٤

٢(األربعةؤالء ه عة منبفتوى موقّابن تيمية بس وح(.  
عتبار هـ)، رد عليه في (اال٧٥٦تالحافظ المجتهد تقي الدين السبكي ( ــــــــ٥٥٥٥
  وغيرهما.، و(الدرة المضيئة)، والنار) جنّةببقاء ال
) ابن المرحلـ(المعروف ب ،بن عمر بن مكي محمداإلمام الفقيه  ــــــــ٦٦٦٦

  ناظره.هـ)، ٧١٦ت(
  ).هـ٧٦١ت( اإلمام الحافظ صالح الدين العالئي ــــــــ٧٧٧٧
  ).هـ٧٣٣تبن جماعة (ار بدر الدين القاضي المفس ــــــــ٨٨٨٨
 )ابن جهبلـ(اإلمام أحمد بن يحيى الكالبي الحلبي المعروف ب ــــــــ٩٩٩٩

  الجهة. نفي ألف رسالة في هـ)، ٧٣٣ت(
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  ناظره. مام القاضي جالل الدين القزويني،اإل ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .د عليه في رسالتينهـ)، ناظره وأفحمه، ور٧٢٧القاضي كالم الدين ابن الزملكاني (ت ــــــــ١١١١١١١١
  ناظره.هـ)، ٧١٥تالقاضي صفي الدين الهندي ( ــــــــ١٢١٢١٢١٢
ناظره في هـ)، ٧١٤تالباجي الشافعي ( محمدعلي بن  حدثالفقيه الم ــــــــ١٣١٣١٣١٣

  كما في (الدرر الكامنة). ،وأفحمه ،أربعة عشر موضعاً
  .(نجم المهتدي ورجم المعتدي): هـ)٧٤١المؤرخ الفخر ابن المعلم القرشي (ت ــــــــ١٤١٤١٤١٤
و(النصيحة ، (بيان زغل العلم والطلب): )هـ٧٤٨ت( الحافظ الذهبي ــــــــ١٥١٥١٥١٥

  وغيرهما.، الذهبية)
هـ)، رد في تفسيره ٧٤٥تاألندلسي (حيان  ر اللغوي أبواإلمام المفس ــــــــ١٦١٦١٦١٦

  (النهر الماد).
  ).هـ٧٧٩تالة ابن بطوطة (حالفقيه الر ــــــــ١٧١٧١٧١٧
  الكبرى). شافعيةال (طبقات: )هـ٧٧١تالفقيه تاج الدين السبكي ( ــــــــ١٨١٨١٨١٨
  .(الدرة المختارة): هـ)٧٣٤اإلمام عمر أبي اليمن اللّخمي الفاكهي المالكي (ت ــــــــ١٩١٩١٩١٩
  (المقالة المرضية).: هـ)٧٥٠القاضي محمد سعيد المصري األخناني (ت ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
  ).هـ٧٤٣تاإلمام الزواوي ( ــــــــ٢١٢١٢١٢١
  رد على ابن تيمية).(األبحاث الجلية في ال: هـ)٧٤٤اإلمام الجوزجاني الحنفي (ت ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
(الدرر الكامنة في أعيان : )هـ٨٥٢تالحافظ ابن حجر العسقالني ( ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣

  وغيرهما.، و(لسان الميزان)، ئة الثامنة)االم
رد (األجوبة المرضية في ال: )هـ٨٢٦تالحافظ ولي الدين العراقي ( ــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤

  ية).على األسئلة المكّ
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(تاريخ ابن : )هـ٨٥١ت( يخ ابن قاضي شهبة الشافعالفقيه المؤر ــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥
  قاضي شهبة).

(دفع : )هـ٨٢٩ت( اإلمام الفقيه تقي الدين أبو بكر الحصني الشافعي ــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
  شبه من شبه وتمرد).

  ).هـ٨٠٣تاإلمام ابن عرفة التونسي المالكي ( ــــــــ٢٧٢٧٢٧٢٧
كفره وكفّر من  هـ)،٨٤١ت( عالء الدين البخاري الحنفي ����� � ــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨

اه شيخ اإلسالمسم.  
  ).هـ٨٩٩تالشيخ زروق الفاسي المالكي ( ــــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩
  التاريخ). (اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم: )هـ٩٠٢تالحافظ السخاوي ( ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠
  (روضة الناضرين).: )هـ٩٨٠ت( الوتري محمداإلمام أحمد بن  ــــــــ٣١٣١٣١٣١
، (الفتاوي الحديثية): )هـ٩٧٤تاإلمام الفقيه ابن حجر الهيثمي ( ــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢

  و(الجوهر المنظم). 
  ).هـ٩٣٣تمشقي (دشيخ ابن عراق الال ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣
  (شرح العضدية).: )هـ٩٢٨ت( اإلمام جالل الدين الدواني ــــــــ٣٤٣٤٣٤٣٤
  (نظم الآللي في سلوك األمالي).: القاضي أبو عبد اهللا المقري ــــــــ٣٥٣٥٣٥٣٥
: )هـ١٠٥٧ت(يبن علي بن عالن الصديقي المكّ محمدالمحدث  ــــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦

  الصارم المنكي).رد (المبرد المبكي في 
  (شرح الشمائل).: )هـ١٠٣١تيخ المناوي الشافعي (الش ــــــــ٣٧٣٧٣٧٣٧
  (إشارات المرام من عبارات اإلمام).: القاضي البياضي الحنفي ــــــــ٣٨٣٨٣٨٣٨
  (شرح الشفا).: )هـ١٠٦٩تالشيخ الخفاجي المصري الحنفي ( ــــــــ٣٩٣٩٣٩٣٩
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  (أزهار الرياض).: )هـ١٠٤١تأحمد المقري ( عباسخ أبو الالمؤر ــــــــ٤٠٤٠٤٠٤٠
  (شرح المواهب اللدنية).: )هـ١١٢٢تلمالكي(الزرقاني ا محمداإلمام  ــــــــ٤١٤١٤١٤١
  ذمه في أكثر من كتاب. هـ)،١١٤٣تالشيخ عبد الغني النابلسي ( ــــــــ٤٢٤٢٤٢٤٢
) الرواسـ(مهدي بن علي الصيادي المشهور ب محمدالفقيه  ــــــــ٤٣٤٣٤٣٤٣

  ).هـ١٢٨٧ت(
  (قالدة الجواهر).: )هـ١٣٢٨الصيادي ( محمد أبو الهدىالشيخ  ــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
  (البراهين الساطعة).: )هـ١٣٧٦امي الشافعي (زّسالمة الع ����� � ــــــــ٤٥٤٥٤٥٤٥
  (الدين الخالص).: )هـ١٣٥٢محمود خصاب السبكي ( ــــــــ٤٦٤٦٤٦٤٦
), وكيل المشيخة اإلسالمية في هـ١٣٧١( زاهد الكوثري محمداإلمام  ــــــــ٤٧٤٧٤٧٤٧

  وغيره من كتبه. ،مقاالت الكوثري)(: دار الخالفة العثمانية
: )هـ١٣٤٨الدمشقي (المفتي مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي  ــــــــ٤٨٤٨٤٨٤٨

  (النقول الشرعية).
: )هـ١٣٥٤مفتي الديار المصرية ( بخيت المطيعي, محمدالشيخ  ــــــــ٤٩٤٩٤٩٤٩

  (تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد). 
(نصرة اإلمام السبكي : الشيخ إبراهيم بن عثمان السمنودي المصري ــــــــ٥٠٥٠٥٠٥٠

  .)برد الصارم المنكي
(براءة األشعريين من : )هـ١٣٩٠أبو حامد بن مرزوق ( عالم مكّة ــــــــ٥١٥١٥١٥١

  عقائد المخالفين).
  (ابن تيمية ليس سلفياً).: عويس محمدالشيخ منصور  ــــــــ٥٢٥٢٥٢٥٢
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(إتقان : يق الغماريالشيخ الحافظ أبو الفضل عبد اهللا بن الصد ــــــــ٥٣٥٣٥٣٥٣
  وغيرهما.، و(الصبح السافر)، الصنعة)
ية في (الخالصة الكاف: المسند أبو األشبال سالم بن جندان األندلسي ــــــــ٥٤٥٤٥٤٥٤

  األسانيد العالية).
  ).الحبشيـ(المعروف ب ،الفقيه عبد اهللا الهرري حدثالم ــــــــ٥٥٥٥٥٥٥٥

HòČîàîm@åia@¿@òČäŽ�Ûa@Ýçc@õbàÜÇ@ÞaìÓcIHòČîàîm@åia@¿@òČäŽ�Ûa@Ýçc@õbàÜÇ@ÞaìÓcIHòČîàîm@åia@¿@òČäŽ�Ûa@Ýçc@õbàÜÇ@ÞaìÓcIHòČîàîm@åia@¿@òČäŽ�Ûa@Ýçc@õbàÜÇ@ÞaìÓcI@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

رجو منكم أن تذكروا لي بالتفصيل أقوال علماء أهل السنّة في ابن رجو منكم أن تذكروا لي بالتفصيل أقوال علماء أهل السنّة في ابن رجو منكم أن تذكروا لي بالتفصيل أقوال علماء أهل السنّة في ابن رجو منكم أن تذكروا لي بالتفصيل أقوال علماء أهل السنّة في ابن أأأأ
        ....تيميةتيميةتيميةتيمية

        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

، قابن تيمية، وبينوا ضالله عن الح في سنّةتكلّم كثير من علماء أهل ال

والتفصيل في هذا األمر يتطلّب  كثير ممن كان صديقاً له,وقد انحرف عنه 
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ليها من ، نذكر بعض مصادرها؛ ليرجع إلكثرة الشواهد عليه ،فاً مستقالًمؤلّ

  يد التفصيل.ير
  .)١(هـ٧١٥ الشافعي صفي الدين الهنديالشيخ  ــــــــ١١١١
  .)٢(هـ٧٢٧الشافعي، قاضي القضاة  ابن الزملكانيكمال الدين  ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣(هـ٧٤٥النحوي أبو حيان األندلسي  ــــــــ٣٣٣٣
  .)٤(هـ٧٤٨الذهبي محمد بن أحمد  ــــــــ٤٤٤٤
  .)٥(هـ٧٥٦المتكلّم، قاضي القضاة الدين السبكي  تقي ــــــــ٥٥٥٥
  .)٦(هـ٧٦٨الشافعي اليافعي  بن أسعد عبد اهللا ــــــــ٦٦٦٦
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  .)١(هـ صاحب الطبقات٧٧١السبكي عبد الوهاب تاج الدين  ــــــــ٧٧٧٧
  .)٢(هـ٨٢٩الدمشقي أبو بكر الحصني  ــــــــ٨٨٨٨
  .)٣( هـ٨٤١ عالء البخاريالشيخ محمد بن محمد ال ــــــــ٩٩٩٩

  .)٤(هـ٩٧٤المكّي الهيتمي ابن حجر  ــــــــ١٠١٠١٠١٠

فات الكثيرة في إلى المؤلّوللمزيد ينبغي الرجوع  ،هذه بعض المصادر

  الرد على ابن تيمية عند الفريقين.

Hòîàîm@åia@óÜÇ@Č…ŠÛa@¿@òÐ*Ûûß@kn×IHòîàîm@åia@óÜÇ@Č…ŠÛa@¿@òÐ*Ûûß@kn×IHòîàîm@åia@óÜÇ@Č…ŠÛa@¿@òÐ*Ûûß@kn×IHòîàîm@åia@óÜÇ@Č…ŠÛa@¿@òÐ*Ûûß@kn×I@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ما هي الكتب المؤلّفة في الرد على ابن تيمية؟ ما هي الكتب المؤلّفة في الرد على ابن تيمية؟ ما هي الكتب المؤلّفة في الرد على ابن تيمية؟ ما هي الكتب المؤلّفة في الرد على ابن تيمية؟ 
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

  : على آراء ابن تيمية, منهارد كتباً كثيرة في ال سنّةالو ألّف علماء الشيعة
  سراج الدين الهندي.ل سنّة،ة في نقض منهاج الإكمال المنّ ــــــــ١١١١
  مهدي القزويني. سنّة، للسيدمنهاج الشريعة في نقض منهاج ال ــــــــ٢٢٢٢
  حسن القزويني. محمد سيدل، لاإلمامة الكبرى والخالفة العظمى ــــــــ٣٣٣٣
  افعي.حمد بن يحيى بن جبريل الشأل ،خبر الجهة ــــــــ٤٤٤٤
  حمد بن إبراهيم السروطي الحنفي.، ألاعتراضات على ابن تيمية ــــــــ٥٥٥٥
  حمد بن حجر الهيتمي.أل المنظّم في زيارة القبر المعظّم، الجوهر ــــــــ٦٦٦٦
  الشيرازي. محمدكمال الدين أحمد بن ل ،رد على ابن تيمية ــــــــ٧٧٧٧
  تقي الدين بن أبي بكر الحصيني.دفع شبه من شبه وتمرد، ل ــــــــ٨٨٨٨
  ي.خنائألرد على ابن تيمية، لمقالة المرضية في الال ــــــــ٩٩٩٩

  .التحفة المختارة في الرد على من أنكر الزيارة، لتاج الدين الفاكهاني ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  حمد اهللا الداجوي.ل ،ل بأهل المقابرالبصائر لمنكري التوس ــــــــ١١١١١١١١
  .شفاء السقام في زيارة خير األنام، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ــــــــ١٢١٢١٢١٢
  لفخر بن المعلّم القرشي.، لنجم المهتدي برجم المعتدي ــــــــ١٣١٣١٣١٣
حميد الدين الحنفي  دمحم، لعلى ابن تيمية في االعتقاداترد ال ــــــــ١٤١٤١٤١٤

  الدمشقي الفرغاني.
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علي بن ، لوالجسمية حجةعناق القائلين بالالسيوف المشرفية لقطع أ ــــــــ١٥١٥١٥١٥
  .الميلي الجمالي التونسي المغربي المالكي محمد

  الرد على ابن تيمية في مسألة الطالق، لعيسى بن مسعود المنكالني المالكي. ــــــــ١٦١٦١٦١٦
  بن علي المازني. ، لمحمدرسالة في مسألة الزيارة ــــــــ١٧١٧١٧١٧
بن علي  محمدكمال الدين ، لعلى ابن تيميةرد ة المضية في الالدر ــــــــ١٨١٨١٨١٨
  .)ابن الزملكانيـ(المعروف ب ،الشافعي
ألحد قدماء ، افرسحق من أهل اإلل النصاف واالنتصاف ألهاإل ــــــــ١٩١٩١٩١٩

  اإلمامية لم يذكر اسمه.
  مهدي الكيشوان. سيدلسنّة، لفي نقض منهاج ال سنّةإكمال ال ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
  نجم الدين بن أبي الدر البغدادي.، لعلى الشيخ ابن تيميةرد  ــــــــ٢١٢١٢١٢١
لشيخ نعمان بن محمود ، لجالء العينين في محاكمة األحمدين ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢

  ادي.اآللوسي البغد
  ناصح مشفوق.، لعلى ابن تيمية الحرانيرد اني في الالتوفيق الرب ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
  .تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد، للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي ــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤
  لسبكي.، لالسيف الصقيل ــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥
  بن قنفذ.، الوسيلة اإلسالم ــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
  سبكي.تقي الدين ال، لعلى ابن تيميةرد الدرة المضية في ال ــــــــ٢٧٢٧٢٧٢٧
  لكالبي.، لعلى ابن تيمية في التجسيم واالستواءرد ال ــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨
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  لقاضي العزامي.ل ،فرقان القرآن ــــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩
  لقاضي العزامي.، لالبراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠
  حمد علي بدر.أل ،شمس الحقيقة ــــــــ٣١٣١٣١٣١
  كمال أبو المنى.ل ،مة الرسائل السبكيةمقد ــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢
  عويس. محمد محمدمنصور ل ،يس سلفياًابن تيمية ل ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣
  بن أسعد الدواني. محمدجالل الدين ل ،شرح العضدية ــــــــ٣٤٣٤٣٤٣٤
  ون الحنفي.لمحمد بن علي بن طول ،ذخائر القصر ــــــــ٣٥٣٥٣٥٣٥
  لخالدي.ل ،بيان الدين القيم ــــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦
  لخالدي.ل ،المنحة الوهبية ــــــــ٣٧٣٧٣٧٣٧
  لنبهاني.ل حق،شواهد ال ــــــــ٣٨٣٨٣٨٣٨
  نبهاني.لل ،يةمحمداألنوار ال ــــــــ٣٩٣٩٣٩٣٩
  لنبهاني.ل ،الرائية الصغرى ــــــــ٤٠٤٠٤٠٤٠
  علي الحسيني الميالني. سيدلسنّة، لدراسات في منهاج ال ــــــــ٤١٤١٤١٤١
  صائب عبد الحميد.، لابن تيمية حياته.. عقائده ــــــــ٤٢٤٢٤٢٤٢
  من أقطاب الكذّابين أحمد ابن تيمية الحراني، لمحمد الرضي الرضوي. ــــــــ٤٣٤٣٤٣٤٣
  ميمي الشافعي، المعروف بـ(المصري).رسالة في الرد على ابن تيمية، لألخ ــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
  المقاالت السنية في كشف ضالالت أحمد ابن تيمية/ للشيخ عبد اهللا الهرري. ــــــــ٤٥٤٥٤٥٤٥

العالمين و الحمد هللا رب.  
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Hòîàîm@åia@åv�@kj�IHòîàîm@åia@åv�@kj�IHòîàîm@åia@åv�@kj�IHòîàîm@åia@åv�@kj�I@ @@ @@ @@ @
»��
������א���ود������د�«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
سمعت أن ابن تيمية مات في السجن، وكان سبب السجن اعتقاده سمعت أن ابن تيمية مات في السجن، وكان سبب السجن اعتقاده سمعت أن ابن تيمية مات في السجن، وكان سبب السجن اعتقاده سمعت أن ابن تيمية مات في السجن، وكان سبب السجن اعتقاده 

        هل يصح هذا؟هل يصح هذا؟هل يصح هذا؟هل يصح هذا؟. . . . يم.يم.يم.يم.بالتجسبالتجسبالتجسبالتجس

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

اشتهرت عن ((: قال السيد الميالني في كتابه (دراسات في منهاج السنّة)
ة أقوال بالتجسيم, وإن حاول بعض المؤرخين التكتّم على ذلكابن تيمي :  

ناها حكي موروكان سجن بقلعة دمشق ُأل((: الذي قال ى،بن تغري بردكا
  .)١())في غير هذا المكان

وطلب إلى مصر أيام ركن الدين بيبرس الجاشنكير، وعقد له ((: وقال الصفدي
  .)٢())مجلس في مقالة قال بها، فطال األمر فحكموا بحبسه، فحبس باإلسكندرية

في حوادث سنة خمس  لكن ابن الوردي كشف النقاب عن ذلك بقوله
الدين أحمد بن تيمية من دمشق إلى  تقيالشيخ  استدعيوفيها ((: وسبعمائة

  ...)٣())مصر, وعقد له مجلس, واعتقل بما نسب إليه من التجسيم
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وكان بدمشق من ((: لكن ابن بطوطة يشرح لنا القصّة كما شاهدها, فيقول
أن ���  كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية, كبير الشام, يتكلّم في الفنون

وكنت إذ ذاك بدمشق, فحضرته يوم الجمعة ــ ((: ، إلى أن قال))...في عقله شيئاً
إن اهللا : وهو يعظ الناس على المنبر الجامع ويذكّرهم ــ فكان من جملة كالمه

  ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا, ونزل درجة من درج المنبر.
قامت , وأنكر ما تكلّم به. ف)ابن الزهراءـ(يعرف ب ،فعارضه فقيه مالكي

سقطت حتّى  لفقيه وضربوه باأليدي والنعال ضرباً كثيراً,االعامة إلى هذا 
عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير, فأنكروا عليه لباسها, واحتملوه إلى دار 

  الدين بن مسلم قاضي الحنابلة, فأمر بسجنه وعزّره بعد ذلك. عزّ
ورفعوا األمر إلى ملك فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره, 

صلحائهم, فكتب إلى و األمراء سيف الدين تنكيز, وكان من خيار األمراء
 إن: منكرة, منها أُموروكتب عقداً شرعياً على ابن تيمية ب ،الملك ناصر بذلك

  طلقة واحدة.���  بالثالث في كلمة واحدة ال تلزمالمطلّق 
ر الشريف ــ زاده اهللا طيباً ــ المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القب: ومنها

الملك الناصر, فأمر  . وبعث العقد إلىهوسوى ذلك ما يشبه الصالة. ال يقصّر
  .)٢()))١())مات في السجنحتّى  ة بالقلعة, فسجن بهابسجن ابن تيمي
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: ه إلى مصر وسجنهترجم البن تيمية أن سبب استدعائ وقد ذكر بعض من
صوت والحرف بما يلزم من التجسيم؛ فقد ما أفتاه في مسألة عرش اهللا وال

ة أورد النويري في (نهاية اإلرب)، وهو شاهد عيان، نصّ فتوى ابن تيمي
: ه إلى مصر بسببها، وكتاب سلطان مصر المقروء في دمشق، وفيهواستدعائ

عنان  قد بسط لسان قلمه، ومد((وكان التقي (الشقي) ابن تيمية في هذه المدة 
 أُمورفي كالمه على  والصفات، ونصّ ذاتسائل الث في م، وتحدكلمه

السلف  تجنّبهما سكت عنه الصحابة والتابعون، وفاه بما  م فيمنكرات، وتكلّ
جماع إعلى خالفه  تّفقسالم، واة اإلالصالحون، وأتى في ذلك بما أنكره أئم

استخف به عقول العوام،  ه في البالد مايم، وشهر من فتاوحكّاالوالعلماء 
 ، وبعث رسائله إلى كلّعلماء عصره وفقهاء شامه ومصرهذلك  ف فيوخال

  ..ى كتبه أسماء ما أنزل اهللا بها من سلطان، وسممكان
من  ه، وأظهروئلمن هذه المسامريدوه سلكه ا وم ،صل بنا ذلكا اتّولم

ى اتصل بنا حتّ ،قومه فأطاعوه ه استخفأنّ مناوعل ،هذه األحوال، وأشاعوه
اهللا تعالى،  قمنا في حق ،اهللا بالحرف والصوت والتجسيم في حقحوا هم صرأنّ

بجمع  ، أمرناا وصل إليناولم((: أن قالإلى ، ))مشفقين من هذا النبأ العظيم
ام وحضر قضاة اإلسالم وحكّ د،وذوي التحقيق والنقوالعقد،  ولي الحلّأُ

ي مأل من وعقدوا له مجلس شرع ف ،، وفقهاء المسلميناألنام وعلماء الدين
بمقتضى خط يده الدال  يهإل هجميع ما نسبعليه ، فثبت عند ذلك ة وجمعاألئم

  .)١())...على سوء معتقده
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ونقل خادم ابن تيمية إبراهيم بن أحمد الغياني ما طلبه مشايخ التدامرة 
من ابن تيمية، وهو في سجنه في قاعة الترسيم، أن ينزل عما قاله في مسألة 

رآن بخطّه إلى السلطان، حتّى يطلق سراحه، ورفض ابن العرش ومسألة الق
  .)١(تيمية ذلك

: وأما سبب سجنه األخير في قلعة دمشق بأمر السلطان، والذي مات فيه، فهو
  !7ه بحرمة شد الرحال إلى قبر رسول اهللاإفتاؤ

: قال النويري في (نهاية اإلرب)، في أحداث سنة ستّة وعشرين وسبعمائة
في يوم االثنين السادس من شعبان اعتقل الشيخ تقي الدين  ((وفي هذه السنة

أحمد بن تيمية بقلعة دمشق المحروسة، حسب األمر الشريف السلطاني، 
واعتقل معه أخوه زين الدين عبد الرحمن، ومنع من الفتيا واجتماع الناس به، 

م ، وال قبر إبراهي0أنّه أفتى أنّه ال يجوز زيارة قبر رسول اهللا: وسبب ذلك
  .)٢())الخليل، وال غيرهم من قبور األنبياء والصالحين

ولم يزل كذلك إلى أن ظفروا له بجواب ((: وقال ابن عبد الهادي تلميذه
يتعلّق بمسألة شد الرحال إلى قبور األنبياء والصالحين، وكان قد أجاب به من 
نحو عشرين سنة، فشنّعوا عليه بسبب ذلك، وكبرت القضية، وورد مرسوم 

  .)٣())سلطان في شعبان من سنة ستّ وعشرين بجعله في القلعةال
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قوله في مسألة : أشياء ةمع عليه في سجنه األخير ثالثتجاوالظاهر أنّه 
العرش بما يلزم التجسيم، وقوله في مسألة الطالق بأن الطالق بالثالث يلزم 

  .7واحدة، وقوله بحرمة شد الرحال إلى قبر رسول اهللا

  : تعليق


���מ��«$%&�����%�����  »א��د���
حرى حرى حرى حرى فاألفاألفاألفاأل    ؛؛؛؛قوال القصاصينقوال القصاصينقوال القصاصينقوال القصاصينأأأأاالعتقادية باالعتقادية باالعتقادية باالعتقادية ب    مورمورمورمورذا كان استداللكم على اُألذا كان استداللكم على اُألذا كان استداللكم على اُألذا كان استداللكم على اُألإإإإ

        !!!!مركز الروايات والقصصمركز الروايات والقصصمركز الروايات والقصصمركز الروايات والقصص: : : : ونونونونن تسمن تسمن تسمن تسمأأأأ
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
: لقد استعمل القرآن أُسلوب القصّة لنقل الوقائع التاريخية، وقال اهللا تعالى

  .. ويبدو أنّك من الذين ال يتفكّرون!)١(]قَصَصَ لَعلَّهم يتَفَكَّرونقَصَصَ لَعلَّهم يتَفَكَّرونقَصَصَ لَعلَّهم يتَفَكَّرونقَصَصَ لَعلَّهم يتَفَكَّرونفَاقْصُصِ الْفَاقْصُصِ الْفَاقْصُصِ الْفَاقْصُصِ الْ[
  ولهذا ذكر القرآن التفكّر بصيغة الترجي؛ ألنّه يعلم أن من أمثالك من ال يتدبرون؛ فتدبر!!

ك نّ. ويبدو أ.)٢(]ولي اَأللْبابِولي اَأللْبابِولي اَأللْبابِولي اَأللْبابِان في قَصَصهِم عبرةٌ ُألان في قَصَصهِم عبرةٌ ُألان في قَصَصهِم عبرةٌ ُألان في قَصَصهِم عبرةٌ ُأللَقَد كَلَقَد كَلَقَد كَلَقَد كَ[: وقال تعالى
  ..منهملست 

ما بيان لسبب نّ، وإعتقاديةبما نقله التاريخ على أُمور ا ونحن لم نستدلّ
، بل من حوادث التاريخ!االعتقادية ، وهو ليس من اُألمورحبس ابن تيمية

                                                 

�F١F�nא��$א�E٧�WE١٧٦K� �
�F٢F�x����E١٢�WE١١١K� �
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»��
������א���אق�  »�=�<�א�د�ن�
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
وهل صحيح أنّه كان له دور في دخول المغول وهل صحيح أنّه كان له دور في دخول المغول وهل صحيح أنّه كان له دور في دخول المغول وهل صحيح أنّه كان له دور في دخول المغول     ؟؟؟؟بن العلقميبن العلقميبن العلقميبن العلقميمن هو امن هو امن هو امن هو ا

        لبغداد؟لبغداد؟لبغداد؟لبغداد؟

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 بن أحمد بن علي بنمحمد  الدين أبو طالب مؤيد: ابن العلقمي هو: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
 كان عالماً ،يينعباسوزير المستعصم آخر خلفاء ال األسدي، العلقميمحمد 
 كارهاً ،كريم الطباع ،دمث األخالق ،حسن المحاضرة ،لعلماءل اًمحب فاضالً
 اشتغل بالنحو ،لم يباشر قلع بيت أو استئصال مال ،بتدبير الملك خبيراً ،للظلم

ابن ف ألجله صنّ، وصحيح المذهب كان إمامياً، وةاألدب في شبيبته بالحلّو
 )،وياتالسبع العل، و(داًفي عشرين مجلّ )شرح نهج البالغة(أبي الحديد 

  .)١(هجرية ٦٥٦ وكانت وفاته سنة
                                                 

�Fא��_�١�>^��،�
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فهذه  ،بغدادإلى  ه كان له دور في دخول المغولنّ: إا ما قيل منأم: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
خي الشام ومصر المتعصّبين هت إليه تهمة وجبعد سقوط بغداد من قبل مؤر
 ؛لم يكن له أي دخل في سقوط بغداد! وهو بريء منها، وه كان شيعياًبسبب أنّ

ألن واستيالء المغول بعد هزيمة جيش المستعصم بقيادة الدويدار ذلك تم ،
، وإهمال ق المغول عسكرياًتفوإلى  يعود السبب، والمدينة سوارعلى أ

 عاًمتوقّ قد كان سقوط بغداد أمراًالخليفة وبطانته وانشغالهم باللهو والمجون، و
  م.١٢٣٠ ـ/ه٦٢٨قتلهم آخر ملوكها سنة و منذ تدمير المغول لدولة خوارزم

ترجمة محمد بن أحمد  ١٠١ــ  ٨٢: ٩(أعيان الشيعة : للمزيد راجعو

  .العلقمي، واإلسماعيلون والمغول ونصير الدين الطوسي)

H…a†Ìi@ÂìÔ�@pb�iýßë@ïàÔÜÈÛa@åiaIH…a†Ìi@ÂìÔ�@pb�iýßë@ïàÔÜÈÛa@åiaIH…a†Ìi@ÂìÔ�@pb�iýßë@ïàÔÜÈÛa@åiaIH…a†Ìi@ÂìÔ�@pb�iýßë@ïàÔÜÈÛa@åiaI@ @@ @@ @@ @

»��
������א�#�א����  »�د%�ن��1?�א�د�ن�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ا سمع الجميع ــ كالماً ألحد الخطباء في السعودية ا سمع الجميع ــ كالماً ألحد الخطباء في السعودية ا سمع الجميع ــ كالماً ألحد الخطباء في السعودية ا سمع الجميع ــ كالماً ألحد الخطباء في السعودية سمعت مؤخّراً ــ كمسمعت مؤخّراً ــ كمسمعت مؤخّراً ــ كمسمعت مؤخّراً ــ كم

يهاجم فيه الشيعة، وينال من أحد مراجعنا الكبار حفظهم اهللا جميعاً.. وليس يهاجم فيه الشيعة، وينال من أحد مراجعنا الكبار حفظهم اهللا جميعاً.. وليس يهاجم فيه الشيعة، وينال من أحد مراجعنا الكبار حفظهم اهللا جميعاً.. وليس يهاجم فيه الشيعة، وينال من أحد مراجعنا الكبار حفظهم اهللا جميعاً.. وليس 

        هذا باألمر الجديد.هذا باألمر الجديد.هذا باألمر الجديد.هذا باألمر الجديد.



  

  

  

e�	
 ٣١٥  .................................................................................  א�<�א�
	�eא�<�א�
	�eא�<�א�
	�eא�<�א�

 

بحسب بحسب بحسب بحسب ــ ــ ــ ــ عى ابن العلقمي, والذي عى ابن العلقمي, والذي عى ابن العلقمي, والذي عى ابن العلقمي, والذي عن شخص يدعن شخص يدعن شخص يدعن شخص يدولكنّي سمعت منه شيئاً ولكنّي سمعت منه شيئاً ولكنّي سمعت منه شيئاً ولكنّي سمعت منه شيئاً 
��� ��� ��� ���     ى تشيعه تقية..ى تشيعه تقية..ى تشيعه تقية..ى تشيعه تقية..يين، وكان قد أخفيين، وكان قد أخفيين، وكان قد أخفيين، وكان قد أخفعباسعباسعباسعباسكان وزيراً ألحد الخلفاء الكان وزيراً ألحد الخلفاء الكان وزيراً ألحد الخلفاء الكان وزيراً ألحد الخلفاء الــ ــ ــ ــ القائل القائل القائل القائل 

، وتعاون مع هوالكو، مما أدى إلى ، وتعاون مع هوالكو، مما أدى إلى ، وتعاون مع هوالكو، مما أدى إلى ، وتعاون مع هوالكو، مما أدى إلى اُألمةاُألمةاُألمةاُألمةأن هذا الوزير الشيعي خان الخليفة وأن هذا الوزير الشيعي خان الخليفة وأن هذا الوزير الشيعي خان الخليفة وأن هذا الوزير الشيعي خان الخليفة و
        مقتل اآلالف من أهل السنّة والجماعة على يد هوالكو، بحسب زعمه.مقتل اآلالف من أهل السنّة والجماعة على يد هوالكو، بحسب زعمه.مقتل اآلالف من أهل السنّة والجماعة على يد هوالكو، بحسب زعمه.مقتل اآلالف من أهل السنّة والجماعة على يد هوالكو، بحسب زعمه.

قة قة قة قة ولكنّي لم أجد مصدراً يستحق الثولكنّي لم أجد مصدراً يستحق الثولكنّي لم أجد مصدراً يستحق الثولكنّي لم أجد مصدراً يستحق الثهذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا الموضوع،     عنعنعنعنلقد بحثت لقد بحثت لقد بحثت لقد بحثت 
ات لإلخوان السنّة، والتي تشير إلى ات لإلخوان السنّة، والتي تشير إلى ات لإلخوان السنّة، والتي تشير إلى ات لإلخوان السنّة، والتي تشير إلى فففففاعتمد عليه، فكلّ ما وجدت بعض المؤلّفاعتمد عليه، فكلّ ما وجدت بعض المؤلّفاعتمد عليه، فكلّ ما وجدت بعض المؤلّفاعتمد عليه، فكلّ ما وجدت بعض المؤلّ

        تورط نصير الدين الطوسي في نفس الخيانة المزعومة.تورط نصير الدين الطوسي في نفس الخيانة المزعومة.تورط نصير الدين الطوسي في نفس الخيانة المزعومة.تورط نصير الدين الطوسي في نفس الخيانة المزعومة.
أرجو منكم توضيحاً لهذه المسألة مع اإلشارة إلى أية مصادر يمكن أرجو منكم توضيحاً لهذه المسألة مع اإلشارة إلى أية مصادر يمكن أرجو منكم توضيحاً لهذه المسألة مع اإلشارة إلى أية مصادر يمكن أرجو منكم توضيحاً لهذه المسألة مع اإلشارة إلى أية مصادر يمكن 

        التعويل عليها.التعويل عليها.التعويل عليها.التعويل عليها.
        ودمتم في رعاية اهللا وحفظه.ودمتم في رعاية اهللا وحفظه.ودمتم في رعاية اهللا وحفظه.ودمتم في رعاية اهللا وحفظه.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

الدين الوزير,  مؤيدبن أحمد بن علي محمد  أبو طالب: هو ،ابن العلقمي
من مشاهير الوزراء والعلماء والفضالء الكفوئين, وهو أسدي األصل, وعرف 

  أحد أجداده حفر نهر العلقمي المشهور. ألن )ابن العلقميـ(ب
خق التفرن العلقمي فريقيني ابون فمؤر :  
يقولوأكثرهم من الشاميين المتعصّبين  ،لاألو :ان ابن العلقمي ا كلم

وهو شيعياً رافضياً وأظهر مذهب التشيع في بغداد، حدثت بينه وبين الدواتدار ــ 
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اسالخليفة الإلى  بينمن المقرجفوة, وكان الدواتدار هذا مغالياً في ــ ي عب
اسي, وكان نجل الحاكم النّمذهبه السيتعاطف مع (أبا بكر) : الملقّبي عب

حرب ودماء في إلى  ين ابن العلقمي والدواتدارالدواتدار, وجر العداء ب
اسا كان الخليفة البغداد, ولموكان يتعاطف  ،ي ال يدعم ابن العلقمي وزيرهعب

ضه على غزو هوالكو يحرإلى  مع خصمه, لذلك أرسل ابن العلقمي شخصاً
  وخان الخليفة. ،بغداد, فأبدى تواطؤاً معه

أن : خين المعاصرين للحدث، فيرونالمؤر ، وهم من ثقاتأما الفريق الثاني
  ابن العلقمي بريٌء من كافة التهم الملصقة به، وال صحة لتواطؤه مع هوالكو.

كان المستعصم رجالً ((: )الفخريهـ) في (٧٠٩ابن الطقطقي (تيقول 
خيناًراً متدي، ه حمل كتاب اللّ ،عفيف اللسان ،سهل العريكة ،ن الجانبلي

ه أنّ���  ،وكان خفيف الوطأة ،وكان سهل األخالق ،حاًوكتب خطاً ملي ،تعالى
مطموعاً  ،المملكة أُمورقليل الخبرة ب ،ضعيف البطش ،كان مستضعف الرأي

وكان زمانه ينقضي  ،مورلع على حقائق اُألوال مطّ ،غير مهيب في النفوس ،فيه
وفي بعض األوقات يجلس  ،ج على المساخرةبسماع األغاني والتفر هأكثر
 ،وكان أصحابه مستولين عليه ،نة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدةبخزا
 ؛بن العلقمياد محم الدين مؤيدوزيره ���  ،ل العوامذاال من أرهم جهوكلّ

 ،مردود القول ،وكان مكفوف اليد ،وعقالء الرجال ،ه كان من أعيان الناسفإنّ
  ...ب العزل والقبض صباح مساءيترقّ
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 اخر أيامه قويت األراجيف بوصول عسكر المغولوفي أو: إلى أن قال
ة، وال ه منه هموال نب ،ك ذلك منه عزماًفلم يحر ،بة السلطان هوالكوصح

ما سمع عن السلطان من االحتياط واالستعداد وكان كلّ، اًمحدث عنده هأ
ر حقيقة ط واإلهمال، ولم يكن يتصو، ظهر من الخليفة نقيضه من التفرشيء

 ر اهللا إحسانها وأعلى شأنها، حقوال يعرف هذه الدولة، يس ،كالحال في ذل
يعرف حقيقة الحال في ذلك  ابن العلقمي الدين مؤيدالمعرفة. وكان وزيره 

ظ واالحتياط واالستعداد، وهو ال ويكاتبه بالتحذير والتنبيه ويشير عليه بالتيقّ
كبير خطر وال هناك  ه ليس في هذاه يوهمونه أنّغفوالً، وكان خواصّ���  يزداد

د بها ولتبرز إليه األموال ليجنّ ،م هذا لينفق سوقهما يعظّالوزير إنّ محذور، وأن
  .))..العساكر فيقتطع منها لنفسه.

  : وقال في وزارة مؤيد الدين محمد بن أحمد ابن العلقمي
 ،عن أموال الديوان وأموال الرعية الدين الوزير عفيفاً مؤيدوكان ((

  .عاًمترفّ هاًمتنزّ
تشتمل على كتب  ،بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية إن: قيل

ا وصلت إلى الوزير حملها إلى وثياب ولطائف قيمتها عشرة آالف دينار، فلم
صاحب الموصل قد أهدى لي هذا واستحييت منه  إن: خدمة الخليفة، وقال

ل قبوله، فقبل.أوقد حملته وأنا أس ،ه إليهأن أرد  
من لطائف بغداد قيمته اثنا  ه أهدى إلى بدر الدين عوض هديته شيئاًإنّ ثم

  .بعد ذلك يهدي إليه شيئاً �� عشر ألف دينار، والتمس منه أ
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الخليفة جميعهم يكرهونه ويحسدونه, وكان الخليفة يعتقد  وكان خواصّ
فيه ويحبمور.يده عن أكثر اُأل ه, فأكثروا عليه عنده, فكف  

ة على وليس ذلك بصحيح, ومن أقوى األدلّ ،)١(لى أنّه خامرإ ونسبه الناس
ا فتح بغداد السلطان هوالكو لم فإن ؛دولةهذه السالمته في : مخامرتهعدم 

مر الوزير وأحسن إليه وحكّمه, فلو كان قد خاإلى  م البلدوقتل الخليفة سلّ
  على الخليفة لَما وقع الوثوق إليه.

ثني كمال الدين أحمد الضحد حدـ وهو ابن أُخت الوزير مؤي اك ـ
ـ قال لما نزل السلطان هوالكو على بغداد أرسل : الدين ابن العلقمي ـ

فبعث الخليفة، فطلب الوزير، فحضر : يطلب أن يخرج الوزير إليه, قال
قد أنفذ السلطان يطلبك، وينبغي أن : عنده وأنا معه, فقال له الخليفة

يا موالنا! إذا خرجت فمن يدبر : وقالتخرج إليه. فجزع الوزير من ذلك، 
فقال : ال بد أن تخرج. قال: البلد؟ ومن يتولّى المهام؟ فقال له الخليفة

  السمع والطاعة.
أ مضى ثمإلى داره وتهي خرج للخروج, ثم، ا حضر بين يدي السلطان فلم

ى تربيته في الحضرة وسمع كالمه وقع بموقع االستحسان, وكان الذي تولّ
)، فلما س اهللا روحهقد(الطوسيمحمد  طانية الوزير السعيد نصير الدينالسل
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 لّمت إليه وإلى علي بهادر الشحنة، فمكث الوزير شهوراً، ثمفتحت بغداد س
  .)١())...ــ في جمادي اُألولى سنة ستّ وخمسين وستّمائة Sمرض ومات ــ 

ترجمة المحقّق وهناك كلمة لسماحة الشيخ محمد مهدي اآلصفي، كتبها في 
، كمقدمة لكتاب (النهاية ونكتها)، ننقل لك فقرات منها نجدها وافية في Sالحلّي

  : (مؤيد الدين ابن العلقمي): إيضاح وجهة نظرنا؛ قال ضمن عنوان
))وكيف  ،يالحريق الهائل في مركز العالم اإلسالما كيف حدث هذا أم

فهو فصل  ؟!لى يد المغولع عت أوصاالًوتقطّ ،قت هذه الدولة الكبرىتمزّ
  آخر من فصول مأساة المسلمين في التاريخ.

خا الذين ال يريدون أن يجهدوا أنفسهم من الأمين في أسباب هذه مؤر
عمق هذا إلى  وال يريدون أن يدخلوا ،ت بالمسلمينالنكبة الكبرى التي أحلّ

إلى  .. فالجواب عندهم جاهز ال يحوجهمسالمالجرح النازف في تاريخ اإل
في شيعة  بالمسلمين سبباً نكبة تحلّ د هؤالء أن يلتمسوا لكلّفقد تعو تفكير..

  !أهل البيت

دفهذا ة وقوفهم عند هذه القضية؛ وال يطول هذه المرالدين ابن  مؤي

معروف  عباس،ي آخر خلفاء بني العباسالعلقمي الذي استوزره المستعصم ال

عبالتشي، فلال يكون هو الذي يتح مل إثم هذه النكبةم!  
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الدليل! ال تسأل عن ثم ابن إلى  ين يتناقلون إسناد هذه الجريمةمؤلّفال فإن
  !معقوالً دون أن يذكروا لذلك دليالً ،من بعد جيل العلقمي جيالً

أن ال يذكروا ابن العلقمي !!هأغرب من ذلك كلّ ثم  ���زةبصفته المتمي :
  ).شيعي رافضي(

سنّة جرام في صفوف الاريخ يحفل بذكر الخيانة واإلالت أن !ومن العجب
ه أو بعضه, فإذا كانت الخيانة والجريمة من والشيعة, والتاريخ يذكر ذلك كلّ

اقتصروا على ذكر اسمه وهويته الشخصية, وإذا كانت الخيانة أو سنّة، ال
إلى  ونما يصروإنّ ،لم يسندوها إليه بصفته الشخصية ،الجريمة من الشيعة

  ..نب ذلك على ذكر انتمائه المذهبيجا
وا بهذه النكبة التي ما مرين يتناسون كلّمؤرخال أن ،سي التاريخومن مآ

ويشغلهم أمر  ،ت بالمسلمين األسباب الحقيقية والعميقة لهذه المأساةحلّ
إلصاق هذه التهمة بابن العلقمي والشيعة عن األسباب الحقيقية التي أنهكت 

واستقدمت  ،خرت في عرشهم وسلطانهم وأضعفتهمون عباس،خالفة آل 
  ق ليغزوهم في عقر دورهم.إليهم التتار من أقصى الشر

ا ابن العلقمي فقد كان من أكثر الناس حرصاًوأم على كف التتار شر، 
  ..وعدوانهم عن بغداد عاصمة الخالفة العثمانية

هذه ن عاش وعاصر وهو مم هـ،٦٨٥ى سنة المتوفّ ،يقول ابن العبري
قالع  ــا فتح هوالكو تلك القالع لم: )تاريخ مختصر الدول(في كتابه  ،النكبة
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الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير النجدة, آخر إلى  أرسل رسوالً ــاإلسماعيلية 
ال وجه غير : ما يجب أن يفعلوه, فقال في ــابن العلقمي  ــفشاوروا الوزير 

واصّه.موال والهدايا والتحف له ولخببذل األ ،ارإرضاء هذا الملك الجب  
من الجواهر والمرصعات، والثياب رونه ما أخذوا في تجهيز ما يسيوعند

قال والذهب والفضّة، والمماليك والجواري، والخيل والبغال والجمال، 
وهو  ،تارار شأن نفسه مع التما يدبالوزير إنّ إن: الدويدار الصغير وأصحابه

  .نه من ذلكمكّال ن، فيروم تسليمنا إليهم
فبطّل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة، واقتصر على شيء نزر ال قدر 

إما : ال بد من مجيئه هو بنفسه، أو يسير أحد ثالثة نفر: له, فغضب هوالكو، وقال
الوزير, وإما الدويدار, وإما سليمان شاه. فقدم الخليفة إليهم بالمضي فلم يركنوا إلى 

  .)١(ابن الجوزي، وابن محي الدين، فلم يجديا عنه: ه.. فسير غيرهم، مثلقول
وزيره  الخليفة عندما استشار إن: )جامع التواريخ(ويقول صاحب كتاب 

الخزائن والدفائن مجمع  ألن ؛ينبغي أن تدفعه ببذل المال: قال له ،ابن العلقمي
 ،ل من النفائسة العرض وسالمة النفس, فيجب إعداد ألف حملوقاية عزّ

زة باآلالت والمعدات, من الجياد العربية المجه وألفاً ،من نجائب اإلبل وألفاً
إلى  مع تقديم االعتذار ،وينبغي إرسال التحف والهدايا في صحبة الرسل

  ..ة باسمهوجعل الخطبة والسكّ ،هوالكو
                                                 

�F١�Wول���$63±א���A�7�E٢٧٠%%��٢٦٩�K_��א��و���א���3
�،�دو�������א�
$�Fא(^ �



  

  

  

��������٢٢٢٢EEEEא������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج�������א������א�
	������Fج  ......................................................  .٣٢٢ �

 

وكان  ،ولكن مجاهد الدين أيبك ،قبول هذا الرأيإلى  ومال الخليفة
الذي كان يضمر العداوة والبغضاء للوزير ابن  ،بالدويدار الصغير بيلقّ

 إن: الخليفة برسالة يقولون فيهاإلى  وبعثوا ،استمال بعض األمراء ،العلقمي
  .)١())ةفي ذلك بمصلحته الخاصّ ما رأى هذا الرأي مدفوعاًالوزير إنّ

سنوات من  إن مؤيد الدين ابن العلقمي مختلف فيه, اتّهمه بعد: والخالصة
  كان بعيداً عن بغداد متعصّب عليه، ونزّهه من كان معاصراً لألحداث في بغداد.

أنّه بريء مما نسبه البعض إليه, وذلك بسبب تشيعه، وكثرة : والمرجح عندنا
حساده، وتزامن عهده مع سقوط الدولة العباسية، وإن من اتّهموه لم يكن لديهم 

اً عنه، خاصّة ابن تيمية، مع أن معاصروه، كابن دليل، وكانوا متأخّرين زمان
  لم يذكروا شيئاً من ذلك. )٢(الطقطقي، وابن العبري، وابن الفوطي

  : تعليق

»�
������א���אق�  »��ن������
        ، وسقوط بغداد؟، وسقوط بغداد؟، وسقوط بغداد؟، وسقوط بغداد؟····من أول من دون هذه األقوال عن ابن العلقميمن أول من دون هذه األقوال عن ابن العلقميمن أول من دون هذه األقوال عن ابن العلقميمن أول من دون هذه األقوال عن ابن العلقمي

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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جدناه اتّهم ابن العلقمي، هو عبد الرحمن بن إسماعيل أول من و
هـ)، وقتل ٥٩٦المقدسي الدمشقي، المعروف بأبي شامة، ولد في دمشق سنة (

هـ)، قال في كتابه (تراجم رجال القرنين السادس والسابع)، ٦٦٥فيها سنة (
  : المعروف بـ(الذيل على الروضتين)

أولها في المحرم استولى  ثم دخلت سنة ستّ وخمسين وستّمائة، ففي((
التاتار خذلهم اهللا على بغداد، فقتلوا ونهبوا وفعلوا ما جرت عادتهم عند 
استيالئهم على بالد العجم، على ما ذكرناه في كتاب السيرة العالئية والجاللية، 
واألخبار في تفصيل ذلك كثيرة، استولى على الخليفة وأهله بمكيدة دبرت مع 

  : أحسن ما أنشد في ذلك بيت البن التعاويذيوزير بغداد، فمن 
ــوتهم   ــاً فبيــــ ــا معــــ ــادت وأهلوهــــ ــوتهم  بــــ ــاً فبيــــ ــا معــــ ــادت وأهلوهــــ ــوتهم  بــــ ــاً فبيــــ ــا معــــ ــادت وأهلوهــــ ــوتهم  بــــ ــاً فبيــــ ــا معــــ ــادت وأهلوهــــ ــوزير خــــراب                   بــــ ــا الــ ــاء موالنــ ــوزير خــــراب   ببقــ ــا الــ ــاء موالنــ ــوزير خــــراب   ببقــ ــا الــ ــاء موالنــ ــوزير خــــراب   ببقــ ــا الــ ــاء موالنــ         )١())ببقــ

ومن مراجعة كتابه يعرف أنّه لم يكن مطّلعاً على أحوال العراق وأحداثه، 
على الشيعة، يعظّم األيوبيين، وخاصّة صالح الدين،  اًفضالً عن كونه متعصّب

اطميين، وهذا واضح جلي في كتابه اآلخر (الروضتين في متحامالً على الف
أخبار الدولتين). وأنت ترى أنّه في هذه التهمة ليس شاهد حال، وال نقل عن 

  شاهد حال!
هـ) ما قاله أبو شامة، ثم ٧٢٦وأخذ قطب الدين اليونيني البعلبكي (ت

راق بمكيدة وفيها استولى التتار على بغداد والع((: أضاف عليه من عنده، فقال
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األمر إلى هالك الخليفة وأرباب دولته وآل ،رت مع وزير الخليفة قبل ذلكدب، 
عاشر صفر، قصد هوالكو  وذلك في يوم األربعاء ،وقتل معظم أهل بغداد ونهبوا

، وما دهى اإلسالم بداهية أعظم Sوقتل الخليفة المستعصم باهللا بغداد وملكها،
  .))خبرها مجمالً إن شاء اهللا تعالى من هذه الداهية وال أفظع، وسنذكر

 ،أ هوالكو لقصد العراقتهي ،مائةوفي سنة أربع وخمسين وستّ((: ثم قال
وأهل  ،وزير الخليفة كان رافضياً ابن العلقمي الدين مؤيد أن: وسبب ذلك

والفتن ال تزال بينهم وبين أهل  ،وفيه جماعة من األشراف ،الكرخ روافض
ه وقع بين الفريقين فق أنّفاتّ ،ب في المذاهبسبب التعصّه لنّ، فإالبصرةباب 

إلى ركن الدين الداودار  ،ةينّوهم س ،فشكى أهل باب البصرة ،محاربة
فهجموا ونهبوا  ،ما إلى الجند بنهب الكرخفتقد ،واألمير أبي بكر بن الخليفة

فأمرهم  ،فشكى أهل الكرخ ذلك إلى الوزير ،وارتكبوا العظائم ،وقتلوا
وحصل عنده بسبب ذلك  ،وأضمر هذا األمر في نفسه ،والتغاضي لكفبا

  .الضغن على الخليفة

ة ه بلغ عدنّ: إى قيلحتّ ،قد استكثر من الجند Sوكان المستنصر باهللا

: منهم لفظ مراء أكابر يطلق على كلّوكان منهم أُ ،عسكره نحو مائة ألف

شير عليه ولي المستعصم أُ افلم ،وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم ،الملك

 ،مصانعة التتر وحمل المال إليهم يحصل به المقصود وإن ،بقطع أكثر الجند

  .ل من الجندففعل ذلك وقلّ
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وأرسل إليهم غالمه  ،التتر وأطمعهم في البالد يوكاتب الوزير ابن العلقم
 ،وطلب منهم أن يكون نائبهم في البالد ،ل عليهم ملك العراقوسه ،وأخاه

  بذلك.. عدوهفو
وكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب  ،خذوا في التجهيز لقصد العراقوأ

ر إليهم ما يطلبونه من آالت الحربالموصل في أن يسي، ر إليهم ذلكفسي، 
فكاتب الخليفة  ،هم إن ملكوا العراق ال يبقون عليهق قصدهم علم أنّا تحقّولم
ان الوزير ال يوصل رسله إلى فك ،ه يعتد لحربهموأنّ ،في التحذير منهم اًسر

ومن وصل إلى الخليفة منهم بغير علم الوزير أطلع الخليفة وزيره  ،الخليفة
ر إلى فسي ،فكان الشريف تاج الدين ابن صاليا نائب الخليفة بإربل ،على أمره

وال يوقظه  ،وهو غافل ال يجدي فيه التحذير ،ره من التترالخليفة من يحذّ
ر شرف سي ،التتر نحوه ق الخليفة حركةا تحقّفلم ، تعالىالتنبيه لما يريده اهللا

 ثم ،يعدهم بأموال يبذلها لهم ،الدين بن محي الدين الجوزي رسوالً إليهم
ليكونوا فيه  ،ر نحو مائة رجل إلى الدربند الذي يسلكه التتر إلى العراقسي

لذين كانوا عند األكراد ا ألن ؛هوا ولم يأت منهم خبرفتوج ،ويطالعوه باألخبار
  .))همفقتلوهم كلّ ،على ما قيل ،وا التتر عليهمالدربند دلّ

: إلى أن قال بعد أن ذكر نزول التتر على بغداد وكسرهم عسكر الخليفة
فحينئذ أشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة بمصانعة ملك التتر ومصالحته، ((

لنفسه، ثم رجع إلى الخليفة  وسأله أن يخرج إليه في تقرير ذلك، فخرج وتوثّق منه
إنّه قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك األمير أبي بكر، ويبقيك في منصب : وقال
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أن تكون الطاعة له، ���  الخالفة، كما أبقى سلطان الروم في سلطنة الروم، ال يؤثر
كما كان أجدادك من السالطين السلجوقية، وينصرف بعساكره عنك، فتجيبه إلى 

فيه حقن دماء المسلمين، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد.. هذا؛ فإن  
نزل في فأُ ،فخرج في جمع من أكابر أصحابه ،ليهن له الخروج إوحس

في فاستدعى الفقهاء واألماثل ليحضروا عقد النكاح  ،دخل الوزير ثم ،خيمة
 مد ثم ،وكذلك صار يخرج طائفة بعد طائفة ،فقتلوا ،فخرجوا ،أظهره ما

 ،من ظهر فقتل كلّ ،ر وغدا بانجونوين ومن معه وبذل السيف في بغدادالجس
واستمر القتل  ،خذ أسيراًه أُفإنّ ؛أو كان صغيراً ،من هرب���  ولم يسلم منها

وقتل سائر  ،فظهر من كان اختفى ،نودي باألمان ثم ،والنهب نحو أربعين يوماً
  .سينرالذين خرجوا إلى هوالكو من القضاة واألكابر والمد

وأما الوزير ابن العلقمي فلم يتم له ما أراد، ومات بعد مدة يسيرة، ولقاه اهللا تعالى 
  .)١())ما فعله بالمسلمين، ورأى قبل موته في نفسه العبر والهوان والذلّ ما ال يعبر عنه

وأنت ترى أن اليونيني هذا شامي أخذ من شامي قبله ــ كما هو واضح في 
ابه ــ وأضاف من عنده مارتّبه من وقائع تخدم غرضه! عدة أماكن من كت

  واالثنان متعصّبان مبغضان للشيعة.
فهذا األخير ينقل عند ذكره لحادثة حريق المسجد النبوي في سنة أربع 

  :وخمسين وستّمائة هذه األبيات
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ــار                 لـــم يحتـــرق حـــرم النبـــي لحـــادث    لـــم يحتـــرق حـــرم النبـــي لحـــادث    لـــم يحتـــرق حـــرم النبـــي لحـــادث    لـــم يحتـــرق حـــرم النبـــي لحـــادث     ــاه العـــــ ــه وال دهـــــ ــار يخـــــــش عليـــــ ــاه العـــــ ــه وال دهـــــ ــار يخـــــــش عليـــــ ــاه العـــــ ــه وال دهـــــ ــار يخـــــــش عليـــــ ــاه العـــــ ــه وال دهـــــ         يخـــــــش عليـــــ
ــار                 لكنّمـــا أيـــدي الـــروافض المســــت   لكنّمـــا أيـــدي الـــروافض المســــت   لكنّمـــا أيـــدي الـــروافض المســــت   لكنّمـــا أيـــدي الـــروافض المســــت    ــه النـــــــ ــار ذاك الجنـــــــــاب فطهرتـــــــ ــه النـــــــ ــار ذاك الجنـــــــــاب فطهرتـــــــ ــه النـــــــ ــار ذاك الجنـــــــــاب فطهرتـــــــ ــه النـــــــ         ذاك الجنـــــــــاب فطهرتـــــــ

  :عزيالموقال معين الدين بن تولوا 
ــة   ــروافض بالمدينـ ــل للـ ــة  قـ ــروافض بالمدينـ ــل للـ ــة  قـ ــروافض بالمدينـ ــل للـ ــة  قـ ــروافض بالمدينـ ــل للـ ــا    قـ ــامـ ــامـ ــامـ ــم    مـ ــملكـ ــملكـ ــملكـ         ســــــــفيهســــــــفيهســــــــفيهســــــــفيه    كــــــــلّكــــــــلّكــــــــلّكــــــــلّ    يقتــــــــادكم للــــــــذم يقتــــــــادكم للــــــــذم يقتــــــــادكم للــــــــذم يقتــــــــادكم للــــــــذم                 لكـ

  ــا أصــبح الحــرم الشــريف محر ــا أصــبح الحــرم الشــريف محر  م ــا أصــبح الحــرم الشــريف محر  م ــا أصــبح الحــرم الشــريف محر  م ــاًم ــاًق ــاًق ــاًق         )١(كم الصــــــــــحابة فيــــــــــهكم الصــــــــــحابة فيــــــــــهكم الصــــــــــحابة فيــــــــــهكم الصــــــــــحابة فيــــــــــهلــــــــــذملــــــــــذملــــــــــذملــــــــــذم��� ��� ��� ���                 ق

فانظر لهؤالء الجهال المتعصّبين، كيف استساغت ضمائرهم احتراق 
ة الشريفة حفاظاً على كرامة الصحابة بزعمهم، بل المسجد النبوي والقب

  لتطهيرها من مالمسة أيدي الروافض؟!!
فإن ظهر هذا األمر على ألسنتهم في ذلك الزمان، فقد وقع بأيديهم في 
هذا الزمان، فهدموا قباب البقيع وغيرها إلى هذا الوقت، وراموا هدم القبة 

ألن الهوى والدافع ���  ما ذاكالشريفة، وبعضهم يظهر رغبته بهذا اآلن!! و
  واحد، أال هو العداء اُألموي الذي توطّن في الشام وظهر اآلن في نجد.

هـ) رضع من هذا الثدي، فأخذ ما قاله أبو شامة، وما ٧٢٨وابن تيمية (ت
شاع في الشام، فزرعه في منهاجه، وسقاه مما يعتمل في نفسه من بغض 

  : وعصبية على الشيعة؛ قال
 ،فقاتلوا المسلمين ،ار من جهة المشرقا خرج الترك والكفّا لمولهذ((

كانت  ،سان والعراق والشام والجزيرة وغيرهااخر وسفكوا دماءهم ببالد
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ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو ، الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين
  .)١())المسلمين وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على

تراه هنا اتّهم كلّ الرافضة، وليس ابن العلقمي فقط، بأنّهم كانوا نت وأ
  يعاونون التتر من أول خروجهم!!

  .الرافضة أعانته على المسلمين ار, فإنكما جرى لجنكزخان ملك التتر الكفّ((: وقال
وأمأظهر  فهذا ،ا جاء إلى خراسان والعراق والشاما إعانتهم لهوالكو ابن ابنه لم
 ن أن يخفى على أحد, فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهراًوأشهر م

 , وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم, فلم يزل يمكروباطناً

وينهى  ،ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم ،بالخليفة والمسلمين
دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقالى حتّ ،ويكيد أنواعا من الكيد ،قتالهم ة عنالعام :

  .)٢())ألف ألف إنسان, أو أكثر أو أقل ه بضعة عشرإنّ

وأنت ترى أن هذا الكالم بالعموميات دون األدلّة والشواهد، والتعميم 
  التعصّب.���  لكلّ الرافضة، ولكلّ وقائع خروج التتر، ال دافع له

قدم  الم ،ما كان بالعراق ةة وخاصّوهكذا يعرف الناس عام((: وقال أيضاً
���  ال يحصيه هوالكو إلى العراق وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء ما
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أعانوه على  فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين اهللا،

. وأشار إلى ذلك في عدة )١())باطنة وظاهرة يطول وصفها ،بأنواع كثيرة ذلك

  مواضع أُخر من كتبه.
هـ)، وهو من نسل ٧٣٢ثم جاء أبو الفداء، صاحب حماة (ت

األيوبيين، فكرر فقرات من كالم اليونيني؛ قال في أحداث سنة ستّ 
 ،ل هذه السنة قصد هوالكو ملك التتر بغدادفي أو((: وخمسين وستّمائة

وسبب  ،وقتل الخليفة المستعصم باهللا ،موملكها في العشرين من المحر
وكان أهل  ،الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي كان رافضياًوزير  أن: ذلك

ة والشيعة ببغداد على جاري ينّفجرت فتنة بين الس ،الكرخ أيضاً روافض
فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهبوا  ،عادتهم

فعظم ذلك على الوزير  ،الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحش
وكان عسكر بغداد ، وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد ،لقميابن الع

ل فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصّ ،يبلغ مائة ألف فارس
وأرسل ابن  ،وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس ،إقطاعاتهم

فساروا قاصدين بغداد في جحفل  ،العلقمي إلى التتر أخاه يستدعيهم
  ..))عظيم
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ق منه فتوثّ ،وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي إلى هوالكو((: إلى أن قال

هوالكو يبقيك في الخالفة كما فعل  إن: وقال ،لنفسه وعاد إلى الخليفة المستعصم

ن له الخروج إلى وحس .ج ابنته من ابنك أبي بكرويريد أن يزو ،بسلطان الروم

 ثم ،فأنزل في خيمة ،فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه ،هوالكو

 ،سونفاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدر ،استدعى الوزير الفقهاء واألماثل

وكذلك بقي يخرج إلى التتر  ،محي الدين ابن الجوزي وأوالده: وكان منهم

  .)١())ا تكاملوا قتلهم التتر عن آخرهمفلم ،طائفة بعد طائفة

  وأنت ترى أنّه كالم اليونيني مختصراً!

هـ) كالم اليونيني في مختلف كتبه وفي بعض المواضع ٧٤٨قل الذهبي (تون

  .)٣(. ولم يوفّره من التهمة كلّما ذكره، بل في بعضها زاد في شتمه)٢(يشير إليه

ثم أخذ أحدهم ينقل من اآلخر ويزيد عليه، كالسبكي في (طبقات 

تبي في (فوات ، وابن شاكر الك)٥(، والصفدي في (الوافي بالوفيات))٤(الشافعية)
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، )٣(، وابن كثير في (البداية والنهاية))٢(، واليافعي في (مرآة الجنان))١(الوفيات)

، والقلقشندي )٥(، والدميري في (حياة الحيوان))٤(وابن خلدون في (تاريخه)

، والعيني في (عقد )٧(، وابن الوردي في (تاريخه))٦(في (مآثر األنافة)

، )٩(ي األتابكي في (النجوم الزاهرة)، ويوسف بن تغري برد)٨(الجمان)

، وابن العماد الحنبلي في (شذرات )١٠(والسيوطي في (تاريخ الخلفاء)

  ، وغيرهم من المتعصّبين ممن أخذ واحد عن اآلخر.)١١(الذهب)
وأنت ترى أن أول من اتّهم ابن العلقمي بعض الشاميين المتعصّبين، 

صريين، مقابل من لم يتّهمه من وأخذ منهم من جاء بعدهم من الشاميين والم
المؤرخين، بل برأه، من العراقيين أو المحايدين المعاصرين، وأن تصوير 
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الوقائع وتسلسلها وأسبابها مختلف بين الفريقين مع فقدان لشهود العيان عند 
  الشاميين المتّهمين.

 ويكفي في رد تهمة الشاميين رد ما ذكره اليونيني؛ فإنّه أول من رتّب
الوقائع وصورها بما يؤدي غرضه من اتّهام ابن العلقمي، وتبعه اآلخرون عليه، 

  : ونذكر في بيان ذلك نقاط
إن كلّ الذين اتّهموا ابن العلقمي بالخيانة، وأولهم اليونيني، : : : : ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل

أرخوا وقوعها بعد حادثة استباحة الكرخ من قبل قائد الجيش الخليفي 
هـ)، وبعضهم أرخها في سنة ٦٥٤أبو بكر سنة ( الدويدار وابن الخليفة

هـ)، وإن ابن العلقمي ضغن على الخليفة وقائده، فراسل هوالكو وأطمعه ٦٥٥(
  بفتح بغداد.

مع أن المؤرخين المعاصرين لسقوط بغداد من المسلمين وغيرهم، 
ومؤرخي الدولة المغولية، وبعض ممن اتّهم ابن العلقمي ذكروا أن تحرك 

كو لغزو البقاع الغربية كان بأمر أخيه اإلمبراطور منكوخان في سنة هوال
  هـ.٦٥١

وفي سنة إحدى وخمسين وستّمائة توجه : هـ)٦٨٥قال ابن العبري (ت
هوالكو ايلخان من نواحي قراقورم إلى البالد الغربية، وسير معه مونكاكا 

  .)١(قاآن الجيوش من كلّ عشرة اثنين
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األوامر العليا من اإلمبراطور في كتاب (التاريخ وجاءت اإلشارة إلى هذه 
الصيني لُألسرة المغولية)، وفي التقرير الذي رفعه جانغ ته رسول اإلمبراطور 

  .)١(إلى أخيه هوالكو
((وفيها وردت األخبار : وقال المقريزي في أحداث سنة خمسين وستّمائة

سار وأباد أهل بالد بأن منكوخان ملك التتر سير أخاه هوالكو ألخذ العراق، ف
  .)٢())اإلسماعيلية قتالً ونهباً وأسراً وسبياً...

فعلى ما قاله المقريزي أن أخبار حملة هوالكو واألوامر الصادرة إليه 
  كانت معروفة قبل أن تحدث فتنة اجتياح الكرخ ببغداد بحوالي أربع سنوات.

ع العجم وقال لتدويخ عراقوبعث أخاه هوالكو : وقال ابن خلدون
  .واالستيالء على ممالك الخليفةــ المالحدة : ونويسمــ اإلسماعيلية 
أخاه إلى العراق فسار لذلك سنة  [منكوخان] ا بعث منكوفانولم: ثم قال

  .)٣())ثنتين وخمسين وستّمائة
بل إن التهديد بغزو العراق كان من قبل اإلمبراطور السابق كيوك خان 

؛ بل إنّهم غزو بغداد قبل عشرين سنة من )٤(هـ)٦٤٤لرسول الخليفة سنة (
هـ وهزموا جيش الخالفة ٦٣٥سقوطها ووصلوا إلى خانقين، وذلك سنة 
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وغنموا الغنائم الكثيرة، ولو أرادوا أن يفتحوها لفتحوها قبل أن يتولّى ابن 
  .)١(العلقمي الوزارة

 وأما من ألقى في روع منكوخان أن يغزو بالد اإلسالم بحجة القضاء على
اإلسماعيلية المالحدة فكان قاضي القضاة شمس الدين القزويني السنّي، بل 

  وفداً من أهل قزوين السنّة.
شمس  إن((: نقل حسن األمين عن تاريخ الجوزجاني (طبقات ناصري)

ة إلى وكان إماماً وعالماً كبيراً، ذهب مر ،صال بالمغولالدين هذا كان على اتّ
ص الناس من المالحدة ويخلّ حداً لشره أن يضع نمنكوخان وطلب م

  .))فسادهم

كلمات هذا القاضي كان لها أثر عميق  إن((: ونقل أيضاً عن الجوزجاني

ه لم يستطع أن يستأصل ألنّ ،إذ نسب إليه الضعف والعجز ؛في نفس منكوخان

شأفة هذه الطائفة التي تدين بدين يخالف ديانات المسيحيين والمسلمين 
ستطاعوا أن يغروا منكوخان ااإلسماعيلية) (هم ألنّ���  لكوالمغول، وما ذ

نون فرصة ضعف دولته فيخرجون من الجبال والقالع بينما هم يتحي ،بالمال

  .)٢())ليقضوا على البقية الباقية من المسلمين، ويعفوا آثارهم
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ى أوالد وولّ ،بالتخت[منكوخان] واستقل منكوفان ((: ويقول ابن خلدون
لوصية جنكزخان ألبيهم التي مات  مضاًءإعلى ما وراء النهر ه جفطاي عم

الجبل يشكون ما نزل بهم من  ووفد عليه جماعة من أهل قزوين وبالد ،دونها
 ،واستئصال قالعهم الكو لقتالهموز أخاه هفجه ،اإلسماعيلية وفسادهم ضرر

االستيالء على أعمال[منكوخان] ن ألخيه منكوفان فمضى لذلك وحس 
  .)١())فأذن له فيه ،فةالخلي

وما زال المالحدة على ((: وذكر ذلك ابن الطقطقي في (الفخري)؛ قال
ذلك حتّى كان من أمر شمس الدين قاضي قزوين وتوجهه إلى قان وإحضار 

  .)٢())العسكر، وتخريب قالع المالحدة ما كان
ه (بأنّ: زعم أن المستنصر قد استكثر من الجند، ونسب إلى القيل: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

بلغ عدة عسكره نحو مائة ألف)، وسنرى أن هذا القيل سيتحول إلى حقيقة 
  .)٣(واقعية عنده وعند من جاء بعده من المؤرخين

ولكن هذا الزعم ال يصمد أمام البحث التاريخي! فإن غارات التتر على 
العراق كانت مستمرة في زمن المستنصر باهللا، حتّى انقطع حج العراقيين سنين 

  هم، فأين كان هذا الجيش المعدود بمائة ألف؟!بسبب
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هـ)، وأخذوا إربل في سنة ٦٣٢وقد هاجم التتار إربل والموصل سنة (

  .)١(هـ)٦٣٤(

هـ) غزا التتر بغداد ووصلوا إلى سر من رأى، وهزمهم ٦٣٥وفي سنة (

جيش الخليفة، وفي آخرها عادوا إلى بغداد ووصلوا إلى خانقين، وهزموا 

  .)٢(تل منه خلق كثيرجيش الخليفة وق

وفيها وصلت التتار ((: هـ)٦٣٥قال الذهبي في (العبر) في أحداث سنة (

فالتقاهم األمير بكلك الخليفتي في سبعة  ،إلى دقوقا تنهب وتسبى وتفسد

: ، وقال أيضاً في تاريخه)٣())آالف والتتار في عشرة آالف فانهزم المسلمون

 ،راق بسبب كسرة التتار لعسكر الخليفةولم يحج أحد أيضاً في العام من الع((

هـ) ((ولم يحج ٦٣٧، وقال في أحداث سنة ()٤())وأخذ إربل في السنة الماضية

  .)٥())ركب العراق في هذه السنين لالهتمام بأمر التتار
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وأما زمن المستعصم، فإن الجيش أصبح أضعف مما كان في زمن أبيه؛ 
ته قطعوا أرزاق الجند، وجمعوا ألن المستعصم ومستشاريه من أرباب دول

األموال بحجة مصانعة التتر، وهنا جاء دور متعصّبي المؤرخين التّهام ابن 
  العلقمي بهذا الفعل!

متديناً متمسكاً بمذهب أهل باهللا  عصمالمست وكان((: فهذا اليونيني يقول
���  حقاً!سنرى حقيقة تدينه ال، [السنّة والجماعة على ما كان عليه والده وجده

إذا كان يقصد بتمسكه بمذهب أهل السنّة هو ووالده وجده معاداته للشيعة، 
هـ؛ فإن المراد بمذهب أهل ٦٥٤الذي يكشف عنها أمره باستباحة الكرخ سنة 
ة معاوية بن أبي سفيان من سنّ: السنّة عند مؤرخي الشام، وخاصّة الحنابلة، هو

ه من التيقّظ وعلو الهمة، فإن والده المستنصر ولم يكن على ما كان علي النصب]
استخدم و ،عظيم ة، وعنده إقدامة عالية، وشجاعة وافرة، ونفس أبيكان ذا همباهللا 

لقد عرفنا كذب قصّة المائة ألف مما سبق، ، [ما يزيد على مائة ألف عساكرمن ال
وقصد التتر بالد  وجعلها بعد ذلك هنا حقيقة راسخة!]وقد سوقها سابقاً بالقيل 

ن وهذه كذبة أُخرى م[: العراق في أيامه، فلقيهم عسكره وانتصف منهم وهزمهم
  .كذباته رأينا حقيقتها سابقاً]

أخ يعرف بالخفاجي يزيد عليه في الشجاعة  لمستنصر باهللاوكان ل
نهر  عساكربال ألعبرنتعالى أمر اُألمة كني اهللا إن ملّ: وكان يقول ،والشهامة

ي المستنصر ا توفّفلم فنيهم قتالً وأسراً وسبياً،انتزع البالد من التتار وأجيحون و
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وكانا غالبين على األمر، وال بقية أرباب الدولة على  ،دار والشرابياالدو لم ير
تقليده الخالفة خوفاً منه، ولما يعلمون منه استقالله باألمر واستبداده بالتدبير 

لما يعلمون من لينه وانقياده، ليكون ، باهللا مالمستعصدونهم، وآثروا أن يليها 
األمر إليهم، فاتّفق رأي أرباب الدولة على تقليد المستعصم باهللا الخالفة بعد 

 العلقمي، مؤيد الدينثم ركن إلى وزيره أبيه، فتقلّدها واستبدوا بالتدبير، 
ن له جمع األموال، واالقتصار على بعضفأهلك الحرث والنسل، وحس 

، وحب لجمع المال وكان فيه شح ،فوافقه على ذلك الباقين، اكر، وقطعالعس
  .)١())فوافق ما أشار به الوزير وغيره عليه من ذلك ما في نفسه

كبراء  فاستبد ،وكان عبد اهللا المستعصم ضعيف الرأي((: وقال أبو الفداء
ففعل ذلك  ،ومداراة التتر ،وجمع المال ،نوا له قطع األجنادوحس ،دولته باألمر

  .)٢())وقطع أكثر العساكر
فإذا كان من ولّى المستعصم من كبراء الدولة، كالشرابي قائد الجند، 
والدويدار، مستبدين باألمر، فما ذنب ابن العلقمي الذي استوزر بعد سنتين، 

؛ فقد بويع المستعصم في العاشر من جمادى اآلخرة )٣(هـ)٦٤٢أي في سنة (
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لتقتير في إقطاعات الجند بعد أقلّ من شهرين في ، وبدأ ا)١(هـ)٦٤٠سنة (
هـ)، وكان المتولّي لذلك شرف الدين إقبال الشرابي قائد ٦٤٠شعبان من سنة (

  الجند!
شعبان حضر جماعة  يوف((: هـ)٦٤٠قال ابن الفوطي في حوادث سنة (

الظاهرية والمستنصرية عند شرف الدين إقبال الشرابي للسالم على  المماليك
 ،وا في الطلبوألح ،وبالغوا في القول ،وطلبوا الزيادة في معايشهم، عادتهم

بل نزيد منكم من نزيد إذا  ،ما نزيدكم بمجرد قولكم: وقال ،عليهم درحف
وتحالفوا على  ،فنفروا على فورهم إلى ظاهر السور ..بها خدمة يستحق أظهر

 فقبض منهم ،مفوقع التعيين على قبض جماعة من أشراره ،والتعاضد فاقاالتّ
 ومنعوا الناس من ،وقصدوا باب البدرية وركبوا جميعاً ،اثنان وامتنع الباقون

فنفذ  ،إليه فلم يلتفتوا ،ح لهم هذا الفعلم البدرية وقبفخرج إليهم مقد ،العبور
يخرج أصحابنا  نريد أن: فقالوا ؟إليهم سنجر الياغر فسألهم عن سبب ذلك

  .وتزاد معايشنا
المحبوسين  أن: عليهم الجواب فأعاد ،ك إلى الشرابيفأنهى سنجر ذل

فمن  ،ومعايشكم ما نزيدها، وهم مماليكنا نعمل بهم ما نريد ،ما نخرجهما
  .من البلد فنحن ال نمنعه ومن لم يرض وأراد الخروج ،بذلك يقعد يرض
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وخرجوا إلى ظاهر  ثم مضوا ،وطال الخطاب في ذلك إلى آخر النهار
فاجتمع بهم الشيخ  ،أياماً فبقوا على ذلك ،ك مظهرين للرحيلفأقاموا هنا ،البلد

فاعتذروا  ،ومخالفة الشرع ثمفهم ما في ذلك من اإلوعر ،السبتي الزاهد
فحضر عند  ،ليدخلوا البلد ن يحضر لهم خاتم األمانأو ،وسألوه الشفاعة لهم

األمير فأخرج لهم خاتم األمان مع ، وسأله إجابة سؤالهم ،فه ذلكالشرابي وعر
فدخلوا والشيخ راكب حماره  ،السبتي شمس الدين قيران الظاهري والشيخ

 ةوكانت مد ..فقبل عذرهم ،معتذرين وحضروا عند الشرابي ،بين أيديهم
  .)١())أيام مقامهم بظهر السور سبعة

 مع أنّهم يصرحون أن ابن العلقمي كان مخلصاً في خدمة الخليفة، وما تغير
���  و وبدأ تسريح الجند وإضعاف الجيش كما تزعمون،عليه وراسل هوالك

  هـ).٦٥٤بعد حادثة انتهاك الكرخ سنة (
أبو  ،د بن عليد بن محممحم((: قال الصفدي في (الوافي بالوفيات)

د الدين ابن العلقمي البغدادي الرافضي ،رطالب الوزير المدبوزير  ،مؤي
 وكان وزيراً ،هر الرفض قليالًفأظ ،ي الوزارة أربع عشرة سنةول ،المستعصم

ى وقع بينه وبين ستاذه حتُّأل ولم يزل ناصحاً ،بتدبير الملك خبيراً كافياً
فحصل عنده من  ،وعضده ابن الخليفة ،ةنّه كان يتغالى في السألنّ ؛الدوادار

على ما هو  ،وخراب بغداد ،ه سعى في دمار اإلسالمالضغن ما أوجب له أنّ
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ى قال حتّ ،نبه وقويت شوكة الدوادار بحاشية الخليفةه ضعف جاألنّ ؛مشهور
  :)الطويل(في شعره 

        رقـــاع حشـــوها الـــنظم والنثـــررقـــاع حشـــوها الـــنظم والنثـــررقـــاع حشـــوها الـــنظم والنثـــررقـــاع حشـــوها الـــنظم والنثـــر    بطـــيبطـــيبطـــيبطـــي                مــــن بأســــه وانتقامــــه  مــــن بأســــه وانتقامــــه  مــــن بأســــه وانتقامــــه  مــــن بأســــه وانتقامــــه      ااااوزيــــر رضــــ وزيــــر رضــــ وزيــــر رضــــ وزيــــر رضــــ 
ـــ                 كمــا تســجع الورقــاء وهــي حمامــة  كمــا تســجع الورقــاء وهــي حمامــة  كمــا تســجع الورقــاء وهــي حمامــة  كمــا تســجع الورقــاء وهــي حمامــة   ــا نهـ ــيس لهــ ـــ ولــ ــا نهـ ــيس لهــ ـــ ولــ ــا نهـ ــيس لهــ ـــ ولــ ــا نهـ ــيس لهــ ــر يييي    ييييولــ ــاع وال أمــ ــر طــ ــاع وال أمــ ــر طــ ــاع وال أمــ ــر طــ ــاع وال أمــ         طــ

ر مع وقر ،أه على أخذ بغدادهوالكو وجر خذ يكاتب التتار إلى أن جرأو
  .)١())وندم حيث ال ينفعه الندم ،انعكست عليه و أُموراًهوالك

فأحاطوا ببغداد من ناحيتها ((: هـ)٦٥٦وقال ابن كثير في حوادث سنة (
ة، ال يبلغون عشرة ة ونهاية الذلّالقلّ الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية

ى حتّ ·،إقطاعاتهم هم قد صرفوا عنآالف فارس، وهم وبقية الجيش، كلّ
 ستعطى كثير منهم في األسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء قصائدا

ه عن آراء الوزير ابن سالم وأهله، وذلك كلّيرثون لهم ويحزنون على اإل
ة نّا كان في السنة الماضية كان بين أهل السه لمأنّ العلقمي الرافضي، وذلك

ى نهبت دور حتّ ،ةالرافض ةنهبت فيها الكرخ ومحلّ ،والرافضة حرب عظيمة
قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا ممعلى  را أهاجه على أن دب

خ أبشع منه منذ بنيت الذي لم يؤر ،مر الفظيعسالم وأهله ما وقع من األاإل
  .)٢())األوقات بغداد، وإلى هذه

   :ولكن المؤرخين المنصفين أرخوا لتسريح الجند قبل هذه الحادثة بسنوات
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وفيها فارق كثير من الجند ((: هـ)٦٥٠قال ابن الفوطي في حوادث سنة (
  .)١())بغداد النقطاع أرزاقهم، ولحقوا ببالد الشام

بل إن ابن العلقمي كان يصر على صرف األموال لبناء الجيش، فوقفت 
أمامه حاشية الخليفة، ومنعوه من الصرف، واتّهموا ابن العلقمي بأنّه يريد أن 

  ن األموال لنفسه.يأخذ م
وفي آخر ((: قال ابن الطقطقي في (الفخري) في ترجمة المستعصم باهللا

قويت األراجيف بوصول عسكر المغول صحبة السلطان هوالكو، فلم أيامه 
ةً ،ك ذلك منه عزماًيحره منه هموال نب، ما وكان كلّ ،اًوال أحدث عنده هم

ط ، ظهر منه نقيضه من التفريءسمع عن السلطان من االحتياط واالستعداد ش
ر حقيقة الحال في ذلك، وال يعرف هذه الدولة واإلهمال، ولم يكن يتصو

نهاأر اهللا إحسانها وأعلى شيس، المعرفة. حق  
 ،وكان وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك

وهو ال  ،االستعدادظ واالحتياط وويكاتبه بالتحذير والتنبيه، ويشير عليه بالتيقّ
وال  ،ه ليس في هذا كبير خطره يوهمونه أنّغفوالً، وكان خواصّ���  يزداد

م هذا لينفق سوقه، ولتبرز إليه األموال ما يعظّالوزير إنّ وأن، هناك محذور
  .)٢())د بها العساكر، فيقتطع منها لنفسهليجنّ
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يعاديه، وهذا حال كلّ شريف عفيف كفؤ يكون له من يحسده ويتّهمه و
  : وابن الطقطقي يشرح حال الخليفة وبطانته وحال الوزير أحسن شرح

 ،سهل العريكة ،ن الجانبلي ،راً متديناًكان المستعصم رجالً خي((: قال
وكان سهل  ،وكتب خطاً مليحاً ،ه تعالىحمل كتاب اللّ ،عفيف اللسان

 ،يف البطشضع ،ه كان مستضعف الرأيأنّ���  ،وكان خفيف الوطأة ،األخالق
لع وال مطّ ،غير مهيب في النفوس ،مطموعاً فيه ،المملكة أُمورقليل الخبرة ب

ج على بسماع األغاني والتفر هوكان زمانه ينقضي أكثر ،مورعلى حقائق اُأل
وفي بعض األوقات يجلس بخزانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير  ،المساخرة

وزيره ���  ،ذل العوامامن أر الجههم وكلّ ،وكان أصحابه مستولين عليه ،فائدة
 ،وعقالء الرجال ،ه كان من أعيان الناسفإنّ ،ابن العلقمي دمحم مؤيد الدين

  .)١())ب العزل والقبض صباح مساءيترقّ ،مردود القول ،وكان مكفوف اليد
 ،فيه ففاق ،اشتغل في صباه باألدب((: ثم قال في شرح وزارة ابن العلقمي

 رجالً وكان ،صحيحاً ، وضبط ضبطاًفصيحاً الًل ترسوترس ،مليحاً وكتب خطاً
 كاًمتمس ل، رئيساًكثير التجم ،للرئاسة اًمحب ،وقوراً كريماً ،لبيباً كامالً فاضالً

وكان  ،الوزارة بأدوات السياسة، لبيق األعطاف بآالت قوانين الرئاسة، خبيراًب
يحب نفيسة ثيرةك ب أهل العلم، اقتنى كتباًأهل األدب، ويقر((.  

الدين الوزير عفيفاً عن أموال الديوان وأموال  مؤيدوكان ((: إلى أن قال
بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية  إن: . قيلعاًهاً مترفّمتنزّ ،الرعية
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ا وصلت إلى تشتمل على كتب وثياب ولطائف قيمتها عشرة آالف دينار، فلم
صاحب الموصل قد أهدى لي هذا  إن: لالوزير حملها إلى خدمة الخليفة، وقا

ه أهدى فَقَبل. ثم إنّ ،ه إليه، وقد حملته وأنا أسأل قبولهواستحييت منه أن أرد
إلى بدر الدين عوض هديته شيئاً من لطائف بغداد قيمته اثنا عشر ألف دينار، 

  .يهدي إليه شيئاً بعد ذلك �� والتمس منه أ
وكان الخليفة يعتقد  ،ويحسدونهيكرهونه  اًوكان خواص الخليفة جميعه

ه وكثروا عليه عندهفيه ويحب، ونسبه الناس إلى  ،موريده عن أكثر اُأل فكف
  .)١())وليس ذلك بصحيح ،ه خامرأنّ

وكان ((: وقال عند كالمه عن اُألمور التي يكره للملك االنهماك فيها
، ال يكاد شديد الكلف باللهو واللعب وسماع األغاني ،آخر الخلفاء المستعصم

مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة، وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكين 
الحائن (: وفي بعض األمثال ،م واللذات، ال يراعون له صالحاًمعه على التنع

لقيت وأُ ،وفيها أنواع التحذير ،وكتبت له الرقاع من العوام )،صياحاً ال يسمع
  :ن ذلكفيها األشعار في أبواب دار الخالفة، فم

        أتــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــا ال تحــــــــــــــــــب  أتــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــا ال تحــــــــــــــــــب  أتــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــا ال تحــــــــــــــــــب  أتــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــا ال تحــــــــــــــــــب                  قــــــــــــــــــل للخليفــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــالً   قــــــــــــــــــل للخليفــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــالً   قــــــــــــــــــل للخليفــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــالً   قــــــــــــــــــل للخليفــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــالً   
فنـــــــــــــون تْـــــــــــــكههـــــــــــــا قـــــــــــــد دفنـــــــــــــون تْـــــــــــــكههـــــــــــــا قـــــــــــــد دفنـــــــــــــون تْـــــــــــــكههـــــــــــــا قـــــــــــــد دفنـــــــــــــون تْـــــــــــــكههـــــــــــــا قـــــــــــــد د                  مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــائب غُـــــــــــــــرب  مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــائب غُـــــــــــــــرب  مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــائب غُـــــــــــــــرب  مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــائب غُـــــــــــــــرب        

ــرب                 ��� ��� ��� ��� فــــــــــــــــــــــــــانهض بعــــــــــــــــــــــــــزم و فــــــــــــــــــــــــــانهض بعــــــــــــــــــــــــــزم و فــــــــــــــــــــــــــانهض بعــــــــــــــــــــــــــزم و فــــــــــــــــــــــــــانهض بعــــــــــــــــــــــــــزم و  ــلٌ وحـــــــــــــ ــاك ويـــــــــــــ ــرب غَشَّـــــــــــــ ــلٌ وحـــــــــــــ ــاك ويـــــــــــــ ــرب غَشَّـــــــــــــ ــلٌ وحـــــــــــــ ــاك ويـــــــــــــ ــرب غَشَّـــــــــــــ ــلٌ وحـــــــــــــ ــاك ويـــــــــــــ         غَشَّـــــــــــــ
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 ــر ــك وأســـــــــــــــ ــر وهتْـــــــــــــــ ــر كســـــــــــــــ ــك وأســـــــــــــــ ــر وهتْـــــــــــــــ ــر كســـــــــــــــ ــك وأســـــــــــــــ ــر وهتْـــــــــــــــ ــر كســـــــــــــــ ــك وأســـــــــــــــ ــر وهتْـــــــــــــــ ــلْب                 كســـــــــــــــ ــرب ونَهــــــــــــــب وســــــــــــ ــلْب ضَــــــــــــ ــرب ونَهــــــــــــــب وســــــــــــ ــلْب ضَــــــــــــ ــرب ونَهــــــــــــــب وســــــــــــ ــلْب ضَــــــــــــ ــرب ونَهــــــــــــــب وســــــــــــ         ضَــــــــــــ
لهاوفي ذلك يقول بعض شعراء الدولة المستعصمية من قصيدة أو:  

  ــق ــض الحــ ــائلي ولمحــ ــا ســ ــق  يــ ــض الحــ ــائلي ولمحــ ــا ســ ــق  يــ ــض الحــ ــائلي ولمحــ ــا ســ ــق  يــ ــض الحــ ــائلي ولمحــ ــا ســ ــاد    يــ ــاديرتــ ــاديرتــ ــاديرتــ ــاد                  يرتــ ــدان وإنشـــــ ــدي نُشْـــــ ــخْ فعنـــــ ــاد  أصـــــ ــدان وإنشـــــ ــدي نُشْـــــ ــخْ فعنـــــ ــاد  أصـــــ ــدان وإنشـــــ ــدي نُشْـــــ ــخْ فعنـــــ ــاد  أصـــــ ــدان وإنشـــــ ــدي نُشْـــــ ــخْ فعنـــــ         أصـــــ
ــداد                   ضيعةَ الناس والدين الحنيف ومـا ضيعةَ الناس والدين الحنيف ومـا ضيعةَ الناس والدين الحنيف ومـا ضيعةَ الناس والدين الحنيف ومـا ا ا ا ا وووو ــدهر بغــ ــات الــ ــن حادثــ ــاه مــ ــداد   تلقــ ــدهر بغــ ــات الــ ــن حادثــ ــاه مــ ــداد   تلقــ ــدهر بغــ ــات الــ ــن حادثــ ــاه مــ ــداد   تلقــ ــدهر بغــ ــات الــ ــن حادثــ ــاه مــ         تلقــ

ــا  ــا هتــــك وقتــــلٌ وأحــــداثٌ يشــــيب بهــ ــا هتــــك وقتــــلٌ وأحــــداثٌ يشــــيب بهــ ــا هتــــك وقتــــلٌ وأحــــداثٌ يشــــيب بهــ ــفاد                  هتــــك وقتــــلٌ وأحــــداثٌ يشــــيب بهــ ــذيب وأصـــــ ــد وتعـــــ ــفاد  رأس الوليـــــ ــذيب وأصـــــ ــد وتعـــــ ــفاد  رأس الوليـــــ ــذيب وأصـــــ ــد وتعـــــ ــفاد  رأس الوليـــــ ــذيب وأصـــــ ــد وتعـــــ         رأس الوليـــــ
ذلك وهو عاكف على سماع األغاني واستماع المثالث والمثاني،  كلّ

  .وملكه قد أصبح واهي المباني
ه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه ا اشتهر عنه أنّممو

جماعة من ذوي الطرب، وفي تلك الحال وصل رسول السلطان هوالكو إليه 
نظروا إلى المطلوبين ا: فقال بدر الدين ،يطلب منه منجنيقات وآالت الحصار

  .وابكوا على اإلسالم وأهله
د الدين مح وبلغني أند بن العلقمي كان في أواخر الدولة الوزير مؤيم

  :المستعصمية ينشد دائماً
ــياعِ                 كيف يرجى الصالح في أمـر قـومٍ  كيف يرجى الصالح في أمـر قـومٍ  كيف يرجى الصالح في أمـر قـومٍ  كيف يرجى الصالح في أمـر قـومٍ   ــه أي ضــــ ــزم فيــــ ــيعوا الحــــ ــياعِ ضــــ ــه أي ضــــ ــزم فيــــ ــيعوا الحــــ ــياعِ ضــــ ــه أي ضــــ ــزم فيــــ ــيعوا الحــــ ــياعِ ضــــ ــه أي ضــــ ــزم فيــــ ــيعوا الحــــ         ضــــ
        )١())وســـــديد المقـــــال غيـــــر مطـــــاعِ وســـــديد المقـــــال غيـــــر مطـــــاعِ وســـــديد المقـــــال غيـــــر مطـــــاعِ وســـــديد المقـــــال غيـــــر مطـــــاعِ                 فمطـــــــاع المقــــــــال غيـــــــر ســــــــديد  فمطـــــــاع المقــــــــال غيـــــــر ســــــــديد  فمطـــــــاع المقــــــــال غيـــــــر ســــــــديد  فمطـــــــاع المقــــــــال غيـــــــر ســــــــديد  

وكان صاحب لهو ((: وهذا ابن العبري يصف حال المستعصم، فيقول
 قليل ،وكان ضعيف الرأي ،واستولت عليه النساء ،شغف بلعب الطيور ،وقصف

ن يفعله في أما ينبغي  ىوكان إذا نبه عل ،ا يجب لتدبير الدولكثير الغفلة عم ،العزم
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العساكر  أو تجيش ،ا المداراة والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهممإأمر التاتار 
نا أ: فكان يقول ،قنهم واستيالئهم على العراوملتقاهم بتخوم خراسان قبل تمكّ

وال أيضا يهجمون  ،بغداد تكفيني وال يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البالد
وهي بيتي ودار مقامي. فهذه الخياالت الفاسدة وأمثالها عدلت به عن  ،نا بهاأو يعلَ

  .)١())فأصيب بمكاره لم تخطر بباله ،الصواب
  في أثناء حصار المغول لبغداد!واستمر الخليفة باللهو وسماع األغاني حتّى 

يرشقونها  وأحاطت التتار بدار الخالفة((: قال ابن كثير في (البداية والنهاية)
ى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة حتّ ،بالنبال من كلّ جانب

عرفة، جاءها سهم من : ىدة تسموكانت من جملة حظاياه، وكانت مولّ وتضحكه،
وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك  بعض الشبابيك فقتلها

إذا : فإذا عليه مكتوب ،أصابها بين يديه ، وأحضر السهم الذيشديداً وفزع فزعاً
فأمر الخليفة عند ذلك  أراد اهللا إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم،

  .)٢())بزيادة االحتراز، وكثرت الستائر على دار الخالفة
إلى مؤرخي الشام المتعصّبين يتركون مثل هذا الخليفة الالهي  فانظر

البطّال السفيه، الذي أكثر ما فعله لرد المغول، هو أن كثّف الستائر على دار 
الخالفة، ويغفلون عن بطانته الماجنة العابثة، ويتمسكون بالوزير الشيعي 

  غداد!!العفيف الكافي ليتّهمونه بالخيانة وأنّه السبب في سقوط ب
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تُّهم ابن العلقمي بمراسلة ومكاتبة التتر، وأنّه أرسل غالمه وأخاه ا: : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة
  ليطمعهم في احتالل بغداد وملك العراق، وأن يكون نائباً لهم فيه.

ولكن اليونيني لم يأت على ما ادعاه بشاهد حال، ولم ينقله أحد من 
اليونيني نفسه فال المؤرخين ممن عاصر األحداث، نعم أورده من نقله عن 

  يزداد هذا االدعاء بنقلهم قوة وال يعطيه ثبوتاً.
وابن العلقمي لم يكن محتاجاً إلى أن يرسل أخاه أو غالمه، بعد أن كان 
قادراً على الذهاب بنفسه عندما طلبه هوالكو مع الدويدار وسليمان شاه، 

  فرفض الذهاب.
ن العلقمي بعث غالمه وأخاه فعلى ما زعموا (اليونيني ومن نقل عنه) أن اب

إلى هوالكو بعد حادثة نهب الكرخ، وهذه الحادثة وقعت في ذي الحجة من 
، وهوالكو أرسل رسله وهو في أطراف همذان، يعاتب الخليفة )١(هـ)٦٥٤سنة (

ويوبخه على عدم إرساله للجند في حصار قالع اإلسماعيليين، وطلب حضور 
هـ)، ٦٥٥ار، أو سليمان شاه، في رمضان سنة (الوزير، أو الدويد: أحد الثالثة

، فكان باستطاعة ابن العلقمي أن )٢(كما ذكر ذلك صاحب (جامع التواريخ)
يوافق على الذهاب وال يرفضه، وال يلحقه من ذهابه سوء ظن، أو تهمة، بل 

  كان يحمد على ذلك من قبل الخليفة.
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جتياح التتر بعد حادثة بل أكثر من ذلك حاول أن ينقذ العراق والخالفة من ا
الكرخ، باقتراح حلّ حكيم لدفع خطر هوالكو وافق عليه الخليفة أول األمر، وهو 
أن يرسلوا الهدايا العظيمة إلى هوالكو إلرضائه، فمنع ذلك حاشية الخليفة خاصّة 

  هموا الوزير بأنّه يسعى إلى إصالح حاله مع هوالكو.الدويدار الصغير، واتّ
رحل هوالكو عن حدود همذان نحو مدينة بغداد. (( :قال ابن العبري

إلى الخليفة المستعصم  وكان في أيام محاصرته قالع المالحدة قد سير رسوالً
 ،ولم يمكّنه الوزراء واألمراء ،ن يسير ولم يقدرأفأراد  ،يطلب منه نجدة

 ،إلى نجدتنا هوالكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجاً نإ: وقالوا
  فيملكها بسهولة. ،خالء بغداد عن الرجالإما غرضه نّإو

ا فتح هوالكو تلك فتقاعدوا بسبب هذا الخيال عن إرسال الرجال. ولم
آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير النجدة.  أرسل رسوالً ،القالع

ال وجه غير إرضاء هذا الملك : فقال ،ن يفعلوهأفشاوروا الوزير في ما يجب 
ولخواصّه. وعندما أخذوا في تجهيز  بذل األموال والهدايا والتحف لهار بالجب

والمماليك  ،ةوالذهب والفضّ ،والثياب ،عاتوالمرصّ ،ما يسيرونه من الجواهر
 نإ: قال الدويدار الصغير وأصحابه ،والخيل والبغال والجمال ،والجواري

نه من فال نمكّ ،ا إليهموهو يروم تسليمن ،ما يدبر شأن نفسه مع التاتارنّإالوزير 
واقتصر على شيء نزر  ،فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة ذلك.

  ال قدر له.
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ا مإ: أو يسير أحد ثالثة نفر ،ال بد من مجيئه هو بنفسه: وقال ،فغضب هوالكو
ركنوا فلم ي ،م الخليفة إليهم بالمضيشاه. فتقد ا سليمانمإو ،ا الدويدارمإو ،الوزير

  .)١())فلم يجديا عنه ،وابن محيي الدين ،ابن الجوزي: مثل ،فسير غيرهم ،إلى قوله
إن هوالكو أرسل بطلب أحد الثالثة قبل حادثة الكرخ، أو : فإن قال قائل

أن ابن العلقمي أرسل غالمه وأخاه قبل الحادثة، بطل بذلك ما قالوه في اتّهام 
والكو على فتح بغداد بعد حادثة الكرخ، ابن العلقمي بأنّه هو الذي حرض ه

ضغناً منه على الخليفة وابنه والدويدار، إذ يكون مسير هوالكو نحو بغداد 
وتهديده للخليفة قبل الحادثة، وينهدم بذلك كلّ ما بنوه من علّة في اتّهامهم 

  البن العلقمي.
ودار ثم إن إرساله ألخيه غير معقول؛ ألن أخاه كان معروفاً في بغداد 

الخالفة، فقد كان الحاجب، ولم يكن من عوام الناس، حتّى ال ينكر غيابه، أو 
  .)٢(ال يعرف سفره

وأما إرساله لغالمه، فقد ذكروا في ذلك حكاية مضحكة مبكية تشبه 
أنّه حلق شعره، ثم كتب على رأسه باُألبر، : حكايات ألف ليلة وليلة.. ذكروا
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ثم تركه ليطول شعره وأرسله إلى التتر، وعالجه بدواء حتّى صار كالحفر، 
قطعوا الورقة، فلما وصل حلقوا شعره وقرؤوا : وكتب في آخر الرسالة

  الرسالة، ثم قتلوه!
  .)١(هـ)٧٦٤الصفدي، المتوفّى بعد أكثر من مئة سنة (ت: ذكر هذه اُألسطورة

ولقد كان ابن العلقمي في غنى عن مثل هكذا مراسالت لوزارته وقدرته 

لى إرسال الرسل دون أن يعترضهم معترض، مع أن رسل التتر كانت تترى ع

  على بغداد قبل عشرين سنة أو أكثر.
ثم تناقضوا، فزعم بعضهم أن المكاتبة كانت على يد ابن صاليا صاحب 

، مع أن اليونيني في ما أوردناه من عبارته السابقة ذكر أن ابن صاليا )٢(إربل
يفة من يحذّره من التتر، كما ذكر الذهبي أن هوالكو العلوي سير إلى الخل

؛ وقد نسجوا رسالة على )٣(بعد أن فرغ من فتح بغداد قتل هذا الشريف العلوي
لسان ابن العلقمي إلى هذا الشريف ابن صاليا صاحب إربل يخبره فيها 

  .)٤(بحادثة الكرخ
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بن العلقمي أنّه ومن العجب أن نجد في هذه الرسالة المنسوبة إلى شيعي، وهو ا
  :يستشهد بقصيدة خوطب بها أحد ملوك بني أُمية، وفيها من جملة أبيات هذا البيت

        أيقظــــــــــــــــان أُميــــــــــــــــة أم نيــــــــــــــــامأيقظــــــــــــــــان أُميــــــــــــــــة أم نيــــــــــــــــامأيقظــــــــــــــــان أُميــــــــــــــــة أم نيــــــــــــــــامأيقظــــــــــــــــان أُميــــــــــــــــة أم نيــــــــــــــــام                فقلـــت مـــن التعجـــب ليـــت شـــعري فقلـــت مـــن التعجـــب ليـــت شـــعري فقلـــت مـــن التعجـــب ليـــت شـــعري فقلـــت مـــن التعجـــب ليـــت شـــعري 
فيا ليت شعري! أأعوز ابن العلقمي، وهو األديب المعروف، أن يستشهد 

كتب بها الخادم ((: ولهابغير هذا الشعر الذي قيل في تحذير بني أُمية؟! وفي أ
، مع أن الوزير كان أعلى مكاناً ومقاماً في ))من النيل إلى سامي مجدك األثيل

الدولة من ابن صاليا، فكيف يعبر عن نفسه بـ(الخادم)، ثم إنّه كان مقيماً في 
 وإن ت الرسالة، فال بدبغداد ال النيل التي هي من أعمال الحلّة، فإن صح

  بن العلقمي.كاتبها غير ا
اتّهم ابن العلقمي بأنّه يخفي رسائل التحذير من خطر التتر التي : : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة

  أرسلها صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ إلى الخليفة.
مع أن التتر وتهديدهم للعراق لم يحتج للتحذير منه؛ فإنّهم كانوا 

ند يتعرضون للعراق قبل عشرين سنة، بل وصلوا إلى أطراف بغداد وهزموا ج
الخليفة، كما ذكرنا سابقاً، والرسل بينهم وبين الخليفة ــ وفي بعض األحيان 

الطلب من : التهديدات ــ تترى على بغداد منذ عقدين من الزمان.. منها
الخليفة إرسال الجند لمحاصرة قالع اإلسماعيلية، ثم الرسل التي حملت 

، أو الدويدار، أو الوزير: التهديد والطلب من الخليفة إرسال أحد الثالثة
سليمان شاه، وإن الخليفة شاور الوزير باألمر، فأشار ببذل الهدايا إلى التتر، 
وهذا يدلّ على أن الرسل كانت تصل إلى الخليفة، وأنّه يطّلع عليها، ولكنّه 

  كان ضعيفاً، فاتر القوى، كلف باللهو واللعب بالحمام.
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صاحب الموصل يطلبون  وقد ذكرنا سابقاً قصّة وصول رسل التتر إلى
 آالت الحصار، ورسل الخليفة إليه يطلب منه جماعة من ذوي الطرب، مع أن
رسالة هوالكو للخليفة بالتهديد، وأنّه سيقصد بغداد وهو في أطراف همدان، 
كانت قبل رسالته إلى صاحب الموصل بالطلب ألدوات الحصار، فلو كان 

ل أن يصلوا إلى أطراف العراق، وقبل الخليفة أهال للتحذير، ألخذ بالتحرز قب
تحذير صاحب الموصل السري المزعوم، فما ذنب ابن العلقمي حتّى يتّهم 

  وخليفتهم جبان خائر القوى ال يعي من أُمور الدولة شيئاً؟!!
خاصّة وأن ابن العلقمي في آخر وزارته كان ممنوعاً من التصرف، ليس 

  ، كما ذكرنا الشواهد على ذلك سابقاً.له القدرة وبسط اليد، غير مسموع الرأي
إن الخليفة بعد أن تحقّق من تحرك التتر نحو : قال اليونيني: : : : الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة

العراق أرسل ابن محي الدين الجوزي إليهم يعدهم باألموال. وهذا غير 
صحيح! فإن إرسال ابن محي الدين الجوزي كان بعد أن وصلت رسالة 

الخليفة بالتهديد والعتاب لعدم إرساله  هوالكو وهو على أطراف همدان إلى
الجند لحرب اإلسماعيلية، وبعد أن أبطل الخليفة بمشورة الدويدار، إرسال 
الهدايا، وغضب هوالكو وطلبه حضور أحد الثالثة، فلم يقبلوا، فأرسل 
 الخليفة ابن محي الدين الجوزي بهدايا قليلة ولم يعدهم باألموال، فلم يجد

تفصيل ذلك عن ابن العبري، فراجع.. وذكر ذلك الذهبي في  شيئاً، وقد نقلنا
  .)١(تاريخه
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إن ابن العلقمي أشار على الخليفة بمصانعة التتر : قال اليونيني: : : : السادسةالسادسةالسادسةالسادسة
ومصالحتهم بعد أن حاصروا بغداد، وأنّه طلب من الخليفة أن يخرج إليهم 

ن إ: ة وقاللتقرير الصلح، فخرج وتوثّق لنفسه منهم، ثم رجع إلى الخليف
  هوالكو يريد تزويج ابنته من ابن الخليفة، وحسن له الخروج إلى التتر.

  وهذا مخالف تماماً للحقائق، وتزوير وكذب من قبل اليونيني!
فقد عرفت مما نقلنا سابقاً عن ابن العبري وغيره، أن ابن العلقمي حاول 

لوا إلى تخوم العراق، إنقاذ الخالفة قبل وصول التتر إلى بغداد، بل قبل أن يص
  وهوالكو في همدان، ولكن منعه من ذلك الدويدار وبطانة الخليفة اآلخرين.

ولما وصل هوالكو إلى العراق وحاصرها وطلب خروج الثالثة جميعهم 
الوزير والدويدار وسليمان شاه، نكص أُولئك الجبناء ودخلوا جحورهم، ولم 

الخليفة مكرهاً إلى هوالكو، ولم يطلب الوزير، فأرسله ���  يبق للمهام الخطرة
  هو ذلك من الخليفة كما يدعي اليونيني.

 ،ا عاين الخليفة العجز في نفسه والخذالن من أصحابهفلم((: قال ابن العبري
: قالوا .أرسل صاحب ديوانه وابن درنوش إلى خدمة هوالكو ومعهم تحف نزرة

  .قد هلعوا وجزعوا كثيراً: ن سيرنا الكثير يقولإ
  .شاه لم ما جاء الدويدار وسليمان: فقال هوالكو

نا قد أوها  ،أنت طلبت أحد الثالثة: وقال ،فسير الخليفة الوزير العلقمي
  وهو أكبرهم. ،سيرت إليك الوزير

 ،بنواحي همذان طلبت أحد الثالثة ني لما كنت مقيماًنّإ: فأجاب هوالكو
  .))...قنع بواحدأواآلن لم 
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ا مأو ،شاه ن يخرج إليه الدويدار وسليمانأمر هوالكو وأ((: إلى أن قال
  فليلزم مكانه.��� ن اختار الخروج فليخرج وأالخليفة 

عاد  ثم ،شاه ومعهما جماعة من األكابر فخرج الدويدار وسليمان
المقاتلين الكامنين بالدروب  ه يرجع ويمنعنّأة الدويدار من الطريق بحج

ة أهل فرجع وخرج من الغد وقتل. وعام ،من المغول زقّة لئال يقتلوا أحداًواأل
  بغداد أرسلوا شرف الدين المراغي وشهاب الدين الزنكاني ليأخذ لهم األمان.

أا رأى الخليفة ولماستأذن هوالكو  ،أراد أو لم يرد ،من الخروج ن ال بد
  .الخ )١())...وخرج رابع صفر ومعه أوالده وأهله ،فأذن له ،بأن يحضر بين يديه

وعندئذ ((: وقال رشيد الدين فضل اهللا الهمداني صاحب (جامع التواريخ)
ن أبعث أالملك قد أمر ب إن: إلى هوالكو يقولأرسل الخليفة الوزير والجاثليق 

 فرد .يت طلبه فينبغي أن يكون الملك عند كلمتهأنا ذا قد لب وها ،ليه بالوزيرإ
ا اآلن فنحن على أم ،لى باب همذانهذا الشرط طلبته وأنا ع إن: الملك قائالً
وقد ثار بحر االضطراب والفتنة فكيف أقنع بواحد، ينبغي أن  باب بغداد

 ثم ذهب الرسل ــدار وسليمان شاه والوزير ييعني الدواــ هؤالء الثالثة  ترسل
 بن(اخرج إلى هوالكو الوزير  )لذاك(وفي اليوم التالي  ،إلى المدينة

 وجمع من المعارف )،فخر الدين ابن الدامغاني(ان وصاحب الديو )،العلقمي
  .)٢())ة أيامة ستّه أعادهم وقد دارت حرب طاحنة مدوالمشاهير، ولكنّ
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حدثني كمال الدين أحمد الضحاك ((: وقال ابن الطقطقي في (الفخري)
ا نزل السلطان لم: قالابن العلقمي ــ  الدين مؤيدخت الوزير ابن أُ ــ وهو

فبعث الخليفة : بغداد أرسل يطلب أن يخرج الوزير إليه, قال هوالكو على
ان يطلبك قد أنفذ السلط: فطلب الوزير فحضر عنده وأنا معه, فقال له الخليفة

إذا خرجت يا موالنا! : وقال ،الوزير من ذلك وينبغي أن تخرج إليه, فجزع
ى المهام؟ر البلد ومن يتولّفمن يدب  

إلى  مضى فقال السمع والطاعة, ثم: تخرج, قالأن  بد ال: فقال له الخليفة
ا حضر بين يدي السلطان وسمع كالمه وقع فلم ،خرج للخروج, ثم داره وتهيأ

ى تربيته في الحضرة السلطانية الوزير بموقع االستحسان, وكان الذي تولّ
  .)١()))س اهللا روحهقد(الطوسيمحمد  السعيد نصير الدين

يكذّب ما قاله اليونيني وغيره! كما أن  وابن أخت الوزير شاهد حال
هوالكو لم يطلب الوزير وحده كما قال له الخليفة، وإنّما طلب الثالثة، ولكن 

  الوزير.���  الخليفة لم يقدر أن يأمر
اتّهم اليونيني ابن العلقمي بأنّه كان يخرج الفقهاء واألماثل : : : : السابعةالسابعةالسابعةالسابعة

  والكو.ليحضروا عقد النكاح حسب الظاهر، فيقتلهم ه
وهذه كذبة أُخرى من كذبات المتعصّبين على ابن العلقمي الحقة 
لكذباتهم السابقة؛ فقد ذكر ابن الفوطي، المعاصر لألحداث، أن الذي كان 

بكر عبد اهللا بن عبد الجليل  يقتلوا هما القاضي فخر الدين أبويخرج الفقهاء ل
  الطهراني، وشهاب الدين الزنجاني..
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ي (مجمع اآلداب)، في ترجمة القاضي فخر الدين أبي قال ابن الفوطي ف
خرج الفقهاء إلى باب ي ن كانوهو مم((: بكر عبد اهللا بن عبد الجليل الطهراني

م السلطان هوالكو مع شهاب الدينالسور إلى مخي ي وتوفّ ،قتلواالزنجاني لي
  .)١())بالخيزرانية ودفن ،في رجب سنة سبع وستّين وستّمائة

نا على اتّهامات اليونيني البن العلقمي، وهو كاف في الرد على وبهذا ردد
الذهبي، وابن شاكر، وابن :  ما قاله من جاء بعد اليونيني من المتعصّبين، كـ

كثير، والصفدي، والسبكي، واليافعي، وابن خلدون، والقلقشندي، 
  والمقريزي، والعيني، وابن تغري بردى األتابكي، وغيرهم.

@ïàÔÜÈÛa@åiaI@ïàÔÜÈÛa@åiaI@ïàÔÜÈÛa@åiaI@ïàÔÜÈÛa@åiaIH…a†Ìi@ÂìÔ�ëH…a†Ìi@ÂìÔ�ëH…a†Ìi@ÂìÔ�ëH…a†Ìi@ÂìÔ�ë@ @@ @@ @@ @

  »מ/����מ��«
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        ؟!؟!؟!؟!ن الشيعة هم شوكة في ظهر المسلمينن الشيعة هم شوكة في ظهر المسلمينن الشيعة هم شوكة في ظهر المسلمينن الشيعة هم شوكة في ظهر المسلمينإإإإ: : : : بهذا القولبهذا القولبهذا القولبهذا القول    ما رأي حضراتكمما رأي حضراتكمما رأي حضراتكمما رأي حضراتكم

وما يقال عن ابن العلقمي، وأنّه هو من ادخل التتار للبالد، وأنّه كان وما يقال عن ابن العلقمي، وأنّه هو من ادخل التتار للبالد، وأنّه كان وما يقال عن ابن العلقمي، وأنّه هو من ادخل التتار للبالد، وأنّه كان وما يقال عن ابن العلقمي، وأنّه هو من ادخل التتار للبالد، وأنّه كان 
شيعيشيعيشيعياًاًاًاًشيعي    رافضيرافضيرافضي؟؟؟؟اًاًاًاًرافضي        

        وشكراً لسعة صدركم.وشكراً لسعة صدركم.وشكراً لسعة صدركم.وشكراً لسعة صدركم.
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..م ورحمة اهللا السالم عليك

ما وسعنا المجال في السؤال ابن العلقمي  لقد فصّلنا في رد االتّهام عن
  : ذلك بأن نقول فيالسابق، ويمكن أن نلخّص القول 

 غطاء أُسدلَ على عيون المسلمين، حتّى ال يتنبهوا���  إن ما نسب إليه ما هو
ى حتّ سالم،لدفاع عن اإلوتقصيرهم في ا ،واقع خلفائهم واستهتارهمإلى 

ل ويحم ،ترك الرأس وهو الخليفةعقل أن يفهل ي��� و ،دخل المغول بغداد
  ؟!فأين كان الخليفة عنه ة؟!إسقاط الدول سبب ،التابع وهو الوزير

ر، وإن كان يعلم، فهو متواطئ ويحمل الوزر فهو مقصّ ،فإن كان ال يعلم
  كلّه مع بطانته.

أن التهمة الوحيدة : ليه هنا إضافة إلى ما قلناه، هوولكن ما نود اإلشارة إ
التي اتّفقوا عليها، وزعموا أن ابن العلقمي أطمع التتر بغزو بغداد بسببها، أنّه 
ثار دفاعاً عن الشيعة في الكرخ وما أصابهم من قتل ونهب وانتهاك لألعراض 

  ليفة.بأمر الخليفة، من قبل جيش الخليفة، بقيادة الدويدار وابن الخ
وفي سنة ((: قال اليونيني،وهو أول من ذكر التهمة في (ذيل مرآة الزمان)

 مؤيد أن: وسبب ذلك ،أ هوالكو لقصد العراقتهي ،مائةوستّأربع وخمسين 
وفيه  ،وأهل الكرخ روافض ،وزير الخليفة كان رافضياً ابن العلقمي الدين

ه لسبب نّ، فإالبصرةباب  والفتن ال تزال بينهم وبين أهل ،جماعة من األشراف
أهل باب  ، فشكاه وقع بين الفريقين محاربةفق أنّفاتّ ،ب في المذاهبالتعصّ
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نّالبصرة وهم سة إلى ركن الدين الداودار واألمير أبي بكر بن الخليفةي، 
فشكافهجموا ونهبوا وقتلوا وارتكبوا العظائم ،ما إلى الجند بنهب الكرخفتقد ، 

وأضمر هذا األمر في  ،والتغاضي فأمرهم بالكف ،الوزيرأهل الكرخ ذلك إلى 
  الخ. )١())...وحصل عنده بسبب ذلك الضغن على الخليفة ،نفسه

ة والشيعة ببغداد ينّفجرت فتنة بين الس((: وقال أبو الفداء في (تاريخه)

فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر  ،على جاري عادتهم

فعظم ذلك على الوزير  ،الفواحش رخ وهتكوا النساء وركبوا منهنفنهبوا الك

  .)٢())وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد ،ابن العلقمي

وذكر هذه العلّة كلّ من اتّهم ابن العلقمي، كالذهبي، والسبكي، 

  .)٣(واليافعي، وابن كثير، والقلقشندي، وغيرهم

ووقعت ((: خليفة، فقالوصرح ابن خلدون أن نهب الكرخ كان بأمر ال

وكان مسكن الشيعة بالكرخ في الجانب الغربي، ةنّالفتن بين الشيعة وأهل الس، 

 ة وأنفذ المستعصم ابنه أبا بكرنّفسطوا بأهل الس، وكان الوزير ابن العلقمي منهم
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ة ولم يراع فيه ذم ،بيوتهم بالكرخ وركن الدين الدوادار وأمرهم بنهب

  .)١())ص بالدولةربفآسفه ذلك وت ،الوزير
فالحمد هللا لم يتّهموه بالخيانة (لو صحت، وال تصح) من أجل الدنيا! 
وإنّما دفاعاً عن أهل مذهبه وأعراضهم وأموالهم من قبل من يسمون أنفسهم 
بالمسلمين وخليفتهم وأمرائهم، وهو رد فعل طبيعي ال يعاب عليه أي إنسان 

سلوك طريق النجاة ���  لم يبق أمامه اًمكره اًلو فعله، فإنّه يكون مجبور
  والخالص بأي وسيلة كانت.

وإنّما العار والشنار على من يمالئ الكفّار وأهل الكتاب على إخوانه 

المسلمين من أجل الملك واإلمارة وحب التسلّط، كما فعلها األيوبيون من 

  ين.. ، وغيرهم ممن حفل بهم تاريخ المسلم)٢(أوالد صالح الدين وأحفاده
 ابن العلقمي وعذره في ما اتّهموه به، وحق وهم بفعلهم هذا أظهروا حق
للشيعة أن يعلنوا أنّه لو صح عن ابن العلقمي ما اتّهموه به، فهو واحد فعلها 

مقابل عشرات من دفاعاً عن مذهبه وأهل مذهبه ونسائهم، خاصّة العلويات، 
كبار أهل السنّة لم يتورعوا عن خيانة المسلمين من أجل فتات الدنيا.
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