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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥
  املقدمة 

احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم (
يدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم على األذى، حييون بكتاب اهللا 

أحيوه، وكم املوتى ويبصرون بنور اهللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد 
من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس 
عليهم، ينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل 

الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة فهم خمتلفون يف . اجلاهلني
ب يقولون على اهللا، ويف الكتاب، خمالفون للكتاب جممعون على مفارقة الكتا

اهللا، ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم، وخيدعون جهال 
  . )١()الناس مبا يشبهون عليهم، فنعوذ باهللا من فنت املضلني

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وحجة على اخللق أمجعني 
  ...هم بإحسان إىل يوم الديننبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبع

  : أما بعد
 كما يف  يف ضالل عظيم،كان الناس ملا بعث اهللا حممدا (فقد 

إن اهللا «:  أنه قال عن النيب )٢(صحيح مسلم من حديث عياض بن محار
نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب، 

أي رب إذن يثلغوا رأسي :  فقلتقم يف قريش فأنذرهم،: وإن ريب قال يل
                                         

 يف كتاب الرد على اجلهمية والزنادقة الذي -رمحه اهللا- هذه هي خطبة اإلمام أمحد )١(
. ١٤، ١٣الرد على اجلهمية والزنادقة . ..صنفه يف حمبسه ورأيت مناسبتها هلذا املوضوع

  .٥/٢٧٣انظر املنهاج 
، ١/٤٣٠ عياض بن محار ااشعي التميمي، صحايب جليل، انظر جتريد أمساء الصحابة )٢(

، سكن البصرة، وعاش إىل حدود اخلمسني، روى ١/٤٣٧، التقريب ٧/١٨٥اإلصابة 
  . له مسلم واألربعة
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٦
إين مبتليك ومبتل بك ومرتل عليك كتابا ال : حىت يدعوه خبزة، فقال

يغسله املاء، تقرؤه نائما ويقظان، فابعث جندا ابعث مثيلهم، وقاتل مبن 
إين خلقت عبادي حنفاء : أطاعك من عصاك، وأنفق أنفق عليك، وقال

للت هلم، وأمرم أن يشركوا فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أح
  .  احلديث بطوله)١(»..يب ما مل أنزل به سلطانا

وكان املسلمون على ما بعث اهللا به رسوله من اهلدى ودين احلق 
 املوافق لصحيح املنقول، وصريح املعقول، فلما قتل عثمان بن عفان 

:  النيب ووقعت الفتنة فاقتتل املسلمون بصفني، مرقت املارقة اليت قال فيها
  . )٢( يقتلهم أوىل الطائفتني باحلق»منرق مارقة على حني فرقة من املسلمني«

وكان مروقها ملا حكم احلكمان وافترق الناس على غري اتفاق، 
وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغالة املدعني إلهلية علي واملدعني النص على 

ثالثة تفضل عليا وطائفة [ السابني أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما علي 
 فعاقب أمري ]على أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم، وهذه من الشيعة

قاتل املارقني، وأمر بإحراق أولئك : ]األولتني[ الطائفتني املؤمنني علي 
ما هذا ؟ : الذين ادعوا فيه اإلهلية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال هلم

: أنت اهللا الذي ال إله إال هو، فقال: الوامن أنا؟ ق: قال. أنت هو: فقالوا
وحيكم هذا كفر، ارجعوا عنه وإال ضربت أعناقكم، فصنعوا به يف اليوم الثاين 

 فلما مل - ألن املرتد يستتاب ثالثة أيام -والثالث كذلك فأخرهم ثالثة أيام 
 عند باب كندة وقذفهم )٣(يرجعوا أمر بأخاديد فخدت فأضرمت فيها النار

                                         
الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا "، باب "عيمها وأهلهااجلنة وصفة ن" رواه مسلم كتاب )١(

  .  مع اختالف يسري٢١٩٩ -٤/٢١٩٧" أهل اجلنة وأهل النار
  . ٧٤٦، ٢/٧٤٥ رواه مسلم كتاب الزكاة باب ذكر اخلوارج وصفام )٢(
  . ٤٧، ٥/٤٦ الفصل )٣(
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٧
  . الناريف تلك 

  : وروي عنه أنه قال
ــت األمــر أمــرا منكــرا  )١(أججت ناري ودعـوت قنـربا    ملــا رأي

  وقتل هؤالء واجب باتفاق املسلمني، لكن يف جواز حتريقهم نزاع فعلي
  . رأي حتريقهم، وخالفه ابن عباس وغريه من الفقهاء

يعذب أن «: أما أنا فلو كنت مل أحرقهم لنهي النيب : قال ابن عباس
من بدل دينه «:  ولضربت أعناقهم لقول النيب )٢(»بعذاب اهللا

  . ، وهذا احلديث يف صحيح البخاري)٣(»فاقتلوه
وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليا ملا بلغه ذلك طلب 

إنه أراد قتله فهرب منه إىل أرض :  الذي بلغه ذلك عنه، وقيل)٤(ابن السوداء
  . )٥(قرقيسيا
ال أوتى بأحد : أما املفضلة على أيب بكر وعمر، فروي عنه أنه قالو

  . يفضلين على أيب بكر وعمر إال ضربته حد املفتري
خري هذه األمة بعد : "وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منرب الكوفة

ورواه . )٦(روي هذا عنه من أكثر من مثانني وجها" نبيها أبو بكر مث عمر
ذا كانت الشيعة املتقدمون كلهم متفقني على تفضيل أيب البخاري وغريه، وهل

                                         
  . ٥/٤٧ الفصل )١(
  . ٤/٢١عذاب اهللا  رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب ال يعذب ب)٢(
  . ٨/٥٠ رواه البخاري كتاب استتابة املرتدين باب حكم املرتد واملرتدة )٣(
  . ١، انظر تعليق رقم ٤/٢١ األثر كله يف البخاري )٤(
 بلد على ر اخلابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب اخلابور )٥(

  . ٣٢٩، ٤/٣٢٨البلدان يف الفرات فهي مثلث اخلابور والفرات، معجم 
  .٨٠/٨٤/٩٠ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٦(
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٨
بكر وعمر كما ذكر ذلك غري واحد، فهاتان البدعتان بدعة اخلوارج 

وال شك أن الرافضة من . )١(والشيعة، حدثتا يف ذلك الوقت ملا وقعت الفتنة
أشد أعداء املسلمني، بل هم أشد على اإلسالم واملسلمني من اليهود 

ك أم حييكون املؤامرات ضد املسلمني باسم اإلسالم والنصارى، وذل
فيدسون السم يف الدسم فينخدع م كثري من املسلمني، وقليل من املسلمني 
من ينتبه ألخطارهم ويعرف حقيقة أمرهم وغاية نواياهم وقصدهم، فلزم جتلية 
أمرهم و كشف أسرارهم وهتك أستارهم، ومل أر يف الكتب املصنفة يف الرد 

 كتابا أحسن من الرافضة وفضحهم وبيان قبح مذهبهم بأسلوب قويعلى 
منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ولذلك رغبت يف قراءته قراءة 
فاحصة مركزة ألجل أن أستفيد أوالً وأفيد املسلمني ثانيا فلذلك رأيت أن 

شيخ اإلسالم موقف "ذا العنوان " املاجستري"أسجل موضوع رساليت العاملية 
وكان اختياري هلذا املوضوع لعدة " ابن تيمية من الرافضة يف منهاج السنة

  -: أسباب منها
 أمهية املوضوع وذلك أن الرافضة يف هذا الزمن صار هلم دول -١

  . حيتمون ا وحيكمون حتت ظلها
 كثرة دعاة الرافضة وانتشارهم يف أقطار األرض وحماولة جذب -٢

  . بهم الفاسداملسلمني إىل مذه
 قوة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مناقشة اخلصوم ودحض حججهم -٣

وبيان احلق بطريق النقل والعقل وجهاد األعداء بالسيف والبنان واللسان 
  . فرمحه اهللا رمحة واسعة

 أمهية كتاب منهاج السنة كما وصفه بذلك أهل العلم وكل من -٤
                                         

  . ٣٠٨ -١/٣٠٥ انظر املنهاج )١(
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٩
 ووجده واضحا جليا فإنه مل قرأه متجردا من اهلوى والعصبية عرف ذلك

  . يؤلف يف موضوعه مثله فيما أعلم
 مشاة هذا الزمن لزمن لشيخ اإلسالم من ناحية ظهور الرافضة -٥

  . ووجود دولة حتميهم، وضعف كثري من أهل السنة أو ختاذهلم
 أن ما صلح أن يكون ردا على الروافض يف ذلك الوقت فهو صاحل -٦

 يف هذا الوقت، ولذلك رأيت أن يكون حبثي يف هذا أن يكون ردا عليهم
  . الكتاب اختصارا وترتيبا

 اخنداع بعض املسلمني بالرافضة وظهور من يدعو إىل التقريب بني -٧
أهل السنة والرافضة ووجود معاهد يف بعض بالد أهل السنة هلذا الغرض بل 

ن أمور االعتقاد وجد من يزعم أنه ال فرق بني أهل السنة والرافضة يف شيء م
  . بل ذلك كاخلالف بني املذاهب األربعة

  : وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومدخل وثالثة أبواب وخامتة
أما املقدمة فقد بينت فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره وخطة 

  -: البحث، وأما املدخل فذكرت فيه مخس مباحث
تيمية وشيء من ثناء حملات من حياة شيخ اإلسالم ابن : املبحث األول

  . العلماء عليه
أسباب تأليف املنهاج وأسلوب شيخ اإلسالم يف املناقشة : املبحث الثاين

  . والرد
  . ابن املطهر وملن ألف كتابه منهاج الكرامة: املبحث الثالث
  . تعريف الشيعة والرافضة: املبحث الرابع
  . بيان حال الرافضة وصفام: املبحث اخلامس
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١٠
  : ففيه بيان عقيدة الرافضة وفيه ثالثة فصول: ب األولوأما البا

  : عقيدم يف اهللا ويشمل ستة مباحث: الفصل األول
  . موقفهم من الصفات: املبحث األول
  . التجسيم: املبحث الثاين

  . البداء: املبحث الثالث
  . رؤية اهللا عز وجل: املبحث الرابع
  . القدر: املبحث اخلامس
  .  خمالفتهم ألهل البيت يف االعتقادبيان: املبحث السادس

  : عقيدم يف القرآن ويشمل ثالثة مباحث: الفصل الثاين
  . مسألة كالم اهللا تعاىل وأقوال الناس فيها: املبحث األول
مذهب الرافضة يف القرآن ومناذج من تأويالم : املبحث الثاين

  . الفاسدة
مع ذكر بعض أقوال بيان مذهب أهل السنة يف القرآن : املبحث الثالث

  . األئمة يف ذلك
  : عقيدم يف النبوة ويشمل ثالثة مباحث: الفصل الثالث
  . النبوة ولوازمها: املبحث األول
  . عصمة األنبياء وتنازع الرافضة يف ذلك: املبحث الثاين

  . تطاوهلم على مقام النبوة: املبحث الثالث
  : ولموقفهم من الصحابة، وفيه مخسة فص: الباب الثاين

  :  وفيه ثالثة مباحثأبو بكر الصديق : الفصل األول
  . فضائله: املبحث األول
  . خالفته: املبحث الثاين
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١١
  . بعض مطاعن الرافضة عليه والرد عليها: املبحث الثالث
  :  وفيه ثالثة مباحثعمر بن اخلطاب : الفصل الثاين
  . فضائله: املبحث األول
  . خالفته: املبحث الثاين

  . بعض مطاعن الرافضة عليه والرد عليها: الثالثاملبحث 
  :  وفيه أربعة مباحثعثمان بن عفان : الفصل الثالث
  . فضائله: املبحث األول
  . خالفته: املبحث الثاين

  . بعض املطاعن اليت يطعن ا الرافضة عليه والرد عليها: املبحث الثالث
  . نهمتفضيل الثالثة على علي رضي اهللا ع: املبحث الرابع
  : ، وفيه أربعة مباحثعلي بن أيب طالب : الفصل الرابع
  . فضائله: املبحث األول
  . خالفته: املبحث الثاين

  . بعض ما زعم الرافضي أا براهني تدل على إمامته: املبحث الثالث
بعض ما يدعي الرافضي أا فضائل، وهي يف احلقيقة : املبحث الرابع

  . يهامطاعن وبيان ذلك مع الرد عل
  : بقية الصحابة رضي اهللا عنهم وفيه مخسة مباحث: الفصل اخلامس
  . معاوية بن أيب سفيان : املبحث األول
  . أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها: املبحث الثاين

  . آل البيت رضي اهللا عنهم: املبحث الثالث
  . خالد بن الوليد : املبحث الرابع
  . ي اهللا عنهمعموم الصحابة رض: املبحث اخلامس
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١٢
  : الرافضة واإلمامة، وفيه أربعة فصول: الباب الثالث
  . الوصية: الفصل األول
  . اإلمامة عند الرافضة: الفصل الثاين

  . الغلو يف األئمة وادعاء العصمة هلم: الفصل الثالث
  . املهدي املنتظر: الفصل الرابع

بحث مث ذيلت مث اخلامتة وفيها أهم النتائج اليت توصلت إليها خالل ال
  -: البحث بفهارس تعني القارئ على االستفادة من البحث وهي كما يلي

  .  فهرس اآليات-١
  .  فهرس األحاديث-٢
  .  فهرس اآلثار-٣
  .  فهرس األعالم-٤
  .  فهرس الفرق والطوائف-٥
  .  فهرس األماكن والبلدان-٦
  .  فهرس اللغة-٧
  .  فهرس الروايات الشيعية-٨
  .  واملراجع فهرس املصادر-٩

  .  فهرس املوضوعات-١٠
  : منهجي يف هذا البحث

  -: أما منهجي الذي سلكته يف إعداد هذا البحث فهو كما يلي
بتمعن، مفهرسا له حسب " منهاج السنة النبوية" قرأت كتاب -١

. خطة البحث، وقد اعتمدت يف العزو إليه على طبعة جامعة اإلمام، حتقيق د
، وأما إذا عزوت "املنهاج" وأذكره بقويل -اهللا عليه رمحة -حممد رشاد سامل 

  . إىل طبعة أخرى منه فإين أبينها
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١٣
 وهذا - مجعت كل موضوع على حدة، فإن كان الكالم متشاا -٢

:  نقلت املوضع املناسب، مث أشرت إىل بقية املواضع يف اهلامش بقويل-كثري
  ". انظر املنهاج"

 كالم علمي رصني، ال مزيد  اكتفيت بكالم شيخ اإلسالم؛ ألنه-٣
عليه فيما أرى، وإمنا عملي هو يف مجع املتفرق واالختصار والتبويب والترتيب 

  . والتقسيم، أسأل اهللا أن أكون قد وفقت فيه للصواب
 عزو األحاديث الواردة يف الرسالة، فإن مل يكن احلديث يف -٤

 عليه، حسب الصحيحني أو أحدمها فإين أحاول أن أذكر حكم بعض العلماء
  . االستطاعة
 عزوت اآلثار الواردة يف الرسالة قدر اإلمكان، ذاكرا حكم العلماء -٥

  . عليها إن وجدته
 عدا املشهورين جدا - عرفت باألعالم الوارد ذكرهم يف الرسالة -٦

  . وقليل منهم مل أقف له على ترمجة-
 ترمجة وافية - رمحه اهللا تعاىل - مل أترجم لشيخ اإلسالم ابن تيمية -٧

وذلك لشهرته، وقد كتبت فيه رسائل علمية، ولكن اكتفيت بذكر شيء من 
سريته ووقوفه ضد فرق الضالل جماهدا يف سبيل اهللا، وذكرت بعض ثناء 

  . العلماء عليه
 عرفت بالبلدان، واألماكن، والفرق، والقبائل، وغريب اللغة، وإنين -٨

ا البحث وإمتامه، فإن وفقت فيه أشكر اهللا تعاىل أن وفقين الختيار هذ
للصواب فذلك من فضل اهللا وكرمه وإحسانه، وإن جانبين فيه الصواب 

  . فحسيب أنين كنت حريصا عليه
عبد اهللا بن حممد الغنيمان، املشرف / مث أشكر فضيلة الشيخ األستاذ 

على هذا البحث وأسأل اهللا أن جيزيه عين أفضل اجلزاء، كما ال أنسى أن 
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١٤
بالشكر إىل كل من مد يل يد العون و املساعدة يف إجناز هذا البحث أتوجه 

وإمتامه وأسأل اهللا أن جيزيهم عين خري اجلزاء، وصلى اهللا وسلم على نبينا 
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  
  

*  *  *  
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١٥
  
  
  
  
  : مدخل

  : ويشمل مخس مباحث
لعلماء حملات من حيات شيخ اإلسالم وشيء من ثناء ا: املبحث األول

  . عليه
أسباب تأليف املنهاج وأسلوب شيخ اإلسالم يف املناقشة : املبحث الثاين

  . والرد
  . ابن املطهر وملن ألف كتابه منهاج الكرامة: املبحث الثالث
  . تعريف الشيعة والرافضة: املبحث الرابع
  . بيان حال الرافضة وصفام: املبحث اخلامس

  
*  *  *  
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١٦
  املبحث األول 

 من حياة شيخ اإلسالم وشيء من ثناء العلماء عليه حملات
  )هـ٧٢٨ -هـ ٦٦١(

إن شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية النمريي 
، قد جدد للناس املنهج )١(احلراين رمحه اهللا تعاىل، وأسكنه فسيح جناته

 عند الصحيح الذي تؤخذ منه العقيدة، وتبىن عليه األحكام، ويرجع إليه
التنازع واالختالف، أال وهو الرجوع إىل الكتاب والسنة وتقدميهما على 

  . غريمها
ومن هذا املنطلق كتب يف العقيدة، ويف احلديث وعلومه، والتفسري 
وأصوله، والفقه، وأصول الفقه، ويف القواعد، والرسائل، واألجوبة، 

والفرق اليت والفتاوى، واملناظرات، والردود على أهل البدع واخلرافات 
كانت منتشرة يف زمنه، وهو أبرز من صدع باحلق يف وجوه تلك الفرق يف 

  . الشام، يف القرن السابع اهلجري والثامن اهلجري
                                         

 لالستزادة من ترمجته، انظر العقود الدرية يف مناقب اإلمام اتهد ابن تيمية البن عبد )١(
تيمية اهلادي، والكواكب الدرية ملرعي احلنبلي، والشهادة الذكية يف ثناء األئمة على ابن 

ملرعي احلنبلي أيضا، واألعالم العلية للبزار، والرد الوافر البن ناصر الدين الدمشقي، 
وحياة شيخ اإلسالم حملمد جت البيطار، وابن تيمية السلفي حملمد خليل هراس، وأمحد 
بن تيمية أليب احلسن الندوي وغريها من الكتب اليت يصعب حصرها، وقد كتبت فيه 

ابن تيمية حمدثًا، للدكتور عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي : رسائل علمية منها
  . وغريها

  : ومل أكتب لشيخ اإلسالم ترمجة وافية لعدة أسباب منها
  . ألن الكتابة يف ترمجته حتتاج إىل رسالة مستقلة
  . لشهرته فهو رمحه اهللا أشهر من أن أترجم له
  . ألنه قد كتبت فيه عدد من الرسائل العلمية
  .ولذلك اقتصرت على هذه النبذة اليسرية
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١٧
  : ومن هذه الفرق اليت رد عليها

 يف )١(بيان تلبيس اجلهمية"وقد رد عليهم بكتاب :  فرقة اجلهمية-١
، وقد قال عنه ابن "هميةنقض تأسيس اجل"أو " )٢(تأسيس بدعهم الكالمية

وهو كتاب جليل املقدار معدوم النظري كشف الشيخ فيه "، )٣(عبد اهلادي
أسرار اجلهمية وهتك أستارهم ولو رحل طالب العلم ألجل حتصيله إىل 

  . )٤("الصني ما ضاعت رحلته
، ويف ثنايا )٦(التدمرية"قد رد عليهم بكتاب و: )٥( فرقة املعتزلة-٢

  . كتبه األخرى
قة قد أكثر وأطال يف الرد عليها؛ وهذه الفر: )٧( فرقة األشاعرة-٣

                                         
ما علمته روى شيئا (:  أتباع اجلهم بن صفوان الراسيب الضال املبتدع، قال عنه الذهيب)١(

، وهم اجلربية اخلالصة وينفون مجيع الصفات عن اهللا عز وجل، )ولكنه زرع شرا عظيما
، و ١/٤٢٦االعتدال ، ميزان ١/٨٦، امللل والنحل للشهرستاين ٢١١/الفرق بني الفرق 

  . األشعرية من اجلهمية يف باب الصفات
 هذا الكتاب قد طبع منه حممد بن قاسم جزأين، وباقيه قد حقق يف سبع رسائل دكتوراه )٢(

  . جامعة اإلمام ومل تطبع
هـ، وقيل ٧٠٤ هو اإلمام حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي ولد سنة )٣(

 هـ، وهو أحد تالمذة شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد تويف ٧٠٦ هـ أو سنة ٧٠٥سنة 
، تذكرة احلفاظ ٤٣٩ -٢/٤٣٦ذيل طبقات احلنابلة البن رجب (هـ ٧٤٤سنة 
  .)٦/١٤١، شذرات الذهب ٤/١٥٠٨

  . ، طبعة املدين٢٢ العقود الدرية البن عبد اهلادي صـ )٤(
ن البصري وهم جيمعون بني  هم أتباع واصل بن عطاء املعتزيل الذي اعتزل جملس احلس)٥(

نفي القدر ونفي صفات اهللا تعاىل، والقول باملعتزلة بني املرتلتني، ويسمون أنفسهم 
  .١١٧/، الفرق بني الفرق ٤٦، ١/٤٣بأصحاب العدل والتوحيد، انظر امللل والنحل 

  . حممد السعوي/ د:  الكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق)٦(
 إىل أيب احلسن األشعري، ويأخذون مبذهبه املوافق للكالبية قبل أن  هم الذين ينتمون)٧(

، البداية والنهاية ١/٨٥يتحول إىل مذهب أهل السنة، وهو األشعرية املعاصرة، السرية 
=  
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١٨
ألا لبست على الناس وخلطت احلق بالباطل وادعت أا صاحبة احلق وأا 
هي أهل السنة واجلماعة الوقفة ضد املعتزلة، فرد عليهم يف عديد من كتبه، 

عارض العقل درء ت: "ويف ثنايا أجوبته، وأفرد للرد عليهم كتبا خاصة، مثل
 )٢( الذي امتدحه اإلمام العالمة شيخ اإلسالم الثاين ابن قيم اجلوزية)١(والنقل

  -: فقال يف نونيته
)٣(ما يف الوجود له نظـري ثـان        وأقرأ كتاب العقل والنقـل الـذي       

، وكتاب )٤( رد فيه على الرازي)وكتاب بيان تلبيس اجلهمية(
 جوابا - رمحه اهللا - األخرية من حياته  اليت كتبها يف األشهر)٥()التسعينية(

  . عن حماكمة األشاعرة له
                                         

= 
  . ٦/٥١، الفتاوى ١١/١١٩

-حممد رشاد سامل / حتقيق د.  الكتاب مطبوع يف عشر جملدات واحلادي عشر فهارس)١(
  . عة اإلمام ط جام-رمحه اهللا

 هو العالمة اتهد مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية الفقيه )٢(
هـ، وتويف ٦٩١احلنبلي بل اتهد املطلق، املفسر النحوي األصويل املتكلم ولد سنة 

 -٦/١٦٨ شذرات الذهب، )٤٥٢ -٢/٤٤٧ذيل طبقات احلنابلة (هـ ٧٥١سنة 
١٧٠.  

ن القيم،فصل يف مصارع النفاة واملعطلني بأسنة أمراء اإلثبات املوحدين صـ  النونية الب)٣(
، نشر عبد الفتاح الزيين )منت القصيدتني النونية وامليمية للعالمة ابن القيم(من [ ١٥٩
ويعين أنه ليس يف . ، وفيها عدد كثري من مؤلفات شيخ اإلسالم]هـ١٤٠٧سنة 

  . يف هذا البابالوجود له نظري ثان من الكتب املؤلفة 
: حممد بن عمر بن حسني القرشي األصويل املفسر الرونق ويقال:  هو الفخر الرازي)٤(

البداية [خطيب الري له مصنفات كثرية يف األصول والتوحيد وعلم الكالم وغريها، 
  . ]٤٢٩ -٤/٤٢٦، لسان امليزان ٣٣م٥، طبقات الشاء ١٣/٥٥/٥٦والنهاية 

، تصوير ٣٩٦وى الكربى يف أول الد اخلامس حىت صـ  الكتاب مطبوع ضمن الفتا)٥(
  .  هـ١٤٠٣دار الكتاب العلمية، سنة 
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١٩
، وهو شرح لعقيدة الشمس )١(وكتاب شرح العقيدة األصفهانية

، ")٣(والفتوى احلموية" اليت جرى فيها على أصول األشاعرة، )٢(األصفهاين
 خاصة )٦(، وهو رد على الباقالين)٥("النبوات"، و)٤("الرسالة املدنية"و

عرة يف اإلميان وذكر بقية نقد لألشا  وهو)٧("اإلميان"شاعرة عامة وكتاب واأل
، وهي كالبيان ملذهب مالك يف )٩("القاعدة املراكشية"، تبعا، و)٨(املرجئة

  . العقيدة والرد على متأخري املالكية من املغاربة األشعرية

                                         
  .  الكتاب مطبوع حتقيق حسنني خملوف)١(
 هو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن حممد بن عباد السلماين األصفهاين )٢(

، ٣/٣٦٧، العرب ١٣/٣١٥البداية والنهاية (هـ ٦٨٨األصويل املتكلم املتوىف سنة 
، وله كتاب يسمى )٧/٨٧، األعالم ٥/٤١، طبقات الشافعية ٥/٤٠٦شذرات الذهب 

  . العقيدة األصفهانية شرحه ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
، ومفردة، عدة طبعات وقد خلصها ٣ الرسالة مطبوعة مع جمموعة من الفتاوى جـ )٣(

  . ) رب الربية بتلخيص احلمويةفتح(الشيخ حممد بن صاحل العثيمني بـ كتاب مساه 
  .  الرسالة مطبوعة)٤(
  . أمحد الطويان رسالة/  الكتاب مطبوع بتحقيق د)٥(
 هو حممد بن الطيب بن حممد أبو بكر القاضي املعروف بابن الباقالين أو الباقالين، وهو )٦(

، ١٧٠ -٣/١٦٨هـ شذرات الذهب ٤٠٣يعد أعظم األشاعرة بعد األشعري سنة 
  . ١١/٣٥٠النهاية البداية و

  .  مطبوع وحقق أخريا يف جامعة أم القرى رسالة دكتوراه)٧(
 هم الذين يؤخرون العمل عن اإلميان وأكثرهم يرون أن اإلميان ال يزيد وال ينقص )٨(

ال يضر مع اإلميان [ إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من املعاصي :نوويقول
، ٢٣٤ -١/٢١٣مقاالت اإلسالميني لألشعري ( ]ر عملذنب كما ال ينفع مع الكف

، الفصل البن حزم ٢٠٧ -٢٠٢/، الفرق بني الفرق ١٤٦ -١/١٣٩امللل والنحل 
  . )٩٩-٩٧/، التبصري يف الدين أليب املظفر اإلسفرائيين١٥٦، ٤/١٥٤

  .  القاعدة مطبوعة)٩(
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٢٠
بب  ألفها يف حماكمة األشاعرة له بس)١("املناظرة يف الواسطية"وكتاب 

 الصويف )٤( القشريي)٣( كتبه نقضا لكتاب)٢("الواسطية، وكتاب االستقامة
  . )٥()األشعري
ويف الفتاوى  )٧("املاتريدية" ورد عليهم بكتاب)٦(: املاتريدية-٤
  . وغريها
، وفيه رد عليهم يف ثنايا كتبه، ويف كتاب االستقامة )٨(: الصوفية-٥

  . اوى من الفت)احلادي عشر(خاصة، ويف الد 
                                         

 املكتب -لشاويش ط الكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة مع الواسطية، نشر زهري ا)١(
  . هـ، األوىل١٤٠٥اإلسالمي سنة 

  . حممد رشاد سامل ط دار الفضيلة بالسعودية/  مطبوع يف جزأين حتقيق د)٢(
  .  الكتاب هو الرسالة القشريية)٣(
 هو أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة النيسابوري القشريي )٤(

تاريخ بغداد (هـ ٤٦٥ صاحب الرسالة املتوىف سنة الشافعي الصويف األشعري املفسر
  . )٣/٢٤٣، طبقات الشافعية للسبكي ١٨/٢٢٧، سري أعالم النبالء ١١/٨٣

سفر احلوايل صـ .  د)تعقيب على مقاالت الصابوين( انظر منهج األشاعرة يف العقيدة )٥(
  . الكويت/، ط الدار السلفية ١٢، ١١

 مرجئة يف باب اإلميان، معطلة يف باب الصفات، الفرق  هم أتباع أيب منصور املاتريدي،)٦(
، انظر املاتريدية وموقفهم من األمساء والصفات للشيخ مشس الدين ٢٤١/الكالمية 
  . رسالة ماجستري مطبوعة على اآللة الكاتبة/األفغاين 

، وهو اآلن يف ٤١ الكتاب خمطوط، وقد ذكره ابن عبد اهلادي يف العقود املدرية صـ )٧(
  . اد املفقودعد

 مجاعة مسوا ذا االسم للبسهم الصوف وهلم طريقة معينة تعرف بالتصوف وقد مر )٨(
الدنيا وانقطاعا للعبادة مث تطور شيئا فشيئا  التصوف مبراحل، فأول ما نشأ كان زهدا يف

انظر . حىت صار إحلادا وضالالً، وقال أصحابه باحللول ووحدة الوجود وإباحة احملرمات
، والربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ٧٢دات فرق املسلمني واملشركني صـ اعتقا
  . ١٠١صـ 
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٢١
 وقد رد عليهم يف ضمن ردوده على األشاعرة )١(: املتكلمة-٦

  . واجلهمية وحنوهم ويف كتاب درء تعارض العقل والنقل
، )٣("الرد على املنطقيني" وقد رد عليهم بكتاب )٢(: املناطقة-٧
  . )٤("نقض املنطق" وكتاب 
، وقد رد عليهم يف ثنايا كتبه، ويف كتاب )٥(: الفالسفة-٨

  . درء تعارض العقل والنقل" خاصة، وكتاب )٦("يةالصفد"
وقد رد عليهم يف ثنايا كتبه، : )٨( واسمة)٧( املشبهة-١٠، ٩

                                         
 نسبة إىل علم الكالم، وهو اجلدال يف األمور االعتقادية بالعقل، وهم طوائف متعددة، )١(

، ١٨٥، ١٥٦، التعريفات للجرجاين ١١/٣٣٦انظر فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . نهم أعم، واألشاعرة منهم، ولك٢٠٨

 تعصم مراعاا ية قانونةآل" نسبة إىل علم املنطق، وقد قال اجلرجاين عنه يف التعريفات )٢(
، ويف ٢٣٢إخل، التعريفات ...." الذهن عن اخلطأ يف الفكر، فهو علم عملي آيل

  . هو الذي خرب األذهان وأفسدها وصرفها عن التمسك بالكتاب والسنة: احلقيقة
وقد طبع باسم " نصيحة أهل اإلميان يف الرد على منطق اليونان"يسمى  الكتاب مطبوع و)٣(

  . انظر صفحة س من مقدمة احملقق" الرد على املنطقيني"
  .  الكتاب مطبوع)٤(
 مجع متفلسف والفلسفة بلسان اليونان احلكمة والفالسفة طوائف متعددة، انظر امللل )٥(

  .٩١/، اعتقاد فرق املسلمني واملشركني ٢/٥٨والنحل 
  . حممد رشاد سامل/  الكتاب مطبوع يف جملدين حتقيق د)٦(
 هم الذين يشبهون ذات اهللا تعاىل بذوات املخلوقني، وصفاته بصفات املخلوقني تعاىل اهللا )٧(

 -١١٩/، التبصري يف الدين ٢٢٨ -٢٢٥/الفرق بني الفرق (عما يقولون علوا كبريا 
١٢١(.  

... من األجسام له طول وعرض وعمق وطعم ورائحة إن اهللا جسم : هم الذين يقولون)٨(
، ١/١٠٦، املقاالت ٦٩ -٦٥/الفرق بني الفرق (إخل منهم هشام بن احلكم الرافضي 

  . )وما بعدها
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٢
  . )١("منهاج السنة النبوية"وخاصة يف 
اجلواب "وقد رد عليهم بكتاب  :)٣( والنصارى)٢( اليهود-١٢، ١١

  . )٤("الصحيح ملن بدل دين املسيح
وقد رد عليهم يف ثنايا كتبه، ويف  :ن املشركون والقبوريو-١٤، ١٣

  . )٦(وكتاب الرد على األخنائي) )٥(الرد على البكري"كتاب 
الرد على أهل وحدة "ورد عليهم بكتاب  :)٧( االحتاديون-١٥
، مع رده عليهم فيما رد به على الصوفية، ويف ثنايا كتبه ويف )٨(الوجود
 )١٠(، وكتاب السبعينية)٩(انالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيط"كتاب 

                                         
 هو الكتاب الذي سأتكلم عن موقف شيخ اإلسالم من خالله، وهو مطبوع بتحقيق )١(

  . مام حممد بن سعودط جامعة اإل.  جملدات والتاسع فهارس٨حممد رشاد سامل يف .د
امللل . ، والكتاب الذي أنزل إليهم هو التوراة، وهم طوائف متعددة هم أمة موسى )٢(

  .٨٨/، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ١/٢١٠والنحل 
 هم أمة عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله، وهم ممن يعبد اهللا على جهل، امللل والنحل )٣(

  ٨٨/فة عقائد أهل األديان ، الربهان يف معر١/٢١٠
 الكتاب مطبوع يف أربعة أجزاء يف جملدين، وقد حقق يف رسائل دكتوراه وطبع يف دار )٤(

  .الفضيلة بالسعودية
 الكتاب مطبوع، وهو رد على البكري يف مسألة االستغاثة باملخلوق، والبكري هو أبو )٥(

البداية (هـ ٧٢٤نة احلسن علي بن يعقوب بن جربيل البكري الشافعي املتوىف س
  .)٦/٢٤٢، طبقات الشافعية ١١٥، ١٤/١١٤والنهاية 

 الكتاب مطبوع بتحقيق عبد الرمحن املعلمي، وهو رد عليه يف مسألة الزيارة، واألخنائي )٦(
هو حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران بن رمحة األخنائي السعدي ولد سنة 

  .)٦/٤٥، طبقات الشافعية ١٤/١٦البداية والنهاية (هـ ٧٣٢هـ، وتويف سنة ٦٦٤
 فرقة من غالة الصوفية، يقولون بوحدة الوجود، وأن الرب عبد والعبد رب انظر أهل )٧(

  .١٠٦احللول واالحتاد صـ 
  .٢٨٥ -٢/١٣٤ وموجود ضمن جمموعة الفتاوى - الكتاب مطبوع عدة طبعات )٨(
  .٣١١ -١١/١٥٦ وموجود ضمن جمموعة الفتاوى - الكتاب مطبوع عدة طبعات )٩(
، ويسمى مسائل اإلسكندرية يف الرد ٥ الكتاب مطبوع ضمن الفتاوى الكربى جـ )١٠(

=  
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٢٣
  . ، وأضرابه)١(الذي رد فيه على ابن سبعني

" املتبوعة"وأعين م فقهاء املذاهب األربعة :  الفقهاء املتعصبون-١٦
الذين خالفهم يف بعض املسائل، ورد عليهم ببيان الدليل الصحيح، ومن أعظم 

حدة إذا وقعت يف مسألة الطالق الثالث وأا وا: املسائل اليت أثارم عليه
، وغريها، ورد )٣( بالطالق فيه، ومسألة احللف)٢(طهر واحد مل يراجعها

الرد الكبري على من اعترض عليه يف مسألة احللف "عليهم بكتاب 

                                         
= 

  .٢٧على املالحدة واالحتادية، العقود الدرية صـ 
 ابن سبعني هو أبو حممد عبد احلق بن إبراهيم بن حممد بن نصر املعروف بابن سبعني من )١(

شذرات الذهب (هـ، ٦٦٩كة سنة شيوخ الصوفية القائلني بوحدة الوجود، تويف مب
  .)١٣/٢٦١، البداية والنهاية ٣/٣٢٠، العرب للذهيب ٣٣٠، ٥/٣٢٩

طالق، طالق، : أنت طالق ثالثًا، أو قال: إذا قال الرجل المرأته:  توضيح هذا املسألة)٢(
أنت طالق، مث قال بعد يوم أو : أنت طالق، مث قال بعد يوم أو أسبوع: طالق، أو قال

طالق، وكل هذا يف طهر واحد ملراجعتها فيه فإن أهل العلم قد اختلفوا أنت : أسبوع
يف ذلك، فمنهم من يوقعه ثالثًا، وهو املذهب، ومنهم من ال يوقعه إال واحدة؛ ألن اهللا 

 مل - والذي طلق الثالث بطهر واحد مل يراجعها فيه  فَطَلِّقُوهن لعدتهِن : تعاىل قال
انظر ...  ال يعترب إال واحدة، وهذا هو رأي شيخ اإلسالميطلق للعدة، فلذلك

للشيخ حممد العثيمني والذي طلق / ، رسالة يف حكم الطالق الثالث ٢٧١/االختيارات 
 مل يطلق للعدة، فلذلك ال يعترب إال واحدة، وهذا -الثالث بطهر واحد مل يراجعها فيه 

/ لة يف حكم الطالق الثالث، رسا٢٧١/انظر االختيارات ... هو رأي شيخ اإلسالم
  ."خ"للشيخ حممد العثيمني 

زوجيت طالق إن مل أفعل :  هذه املسألة منتشرة حىت يف هذا الزمن، وهي أن يقول الرجل)٣(
كذا وكذا، أو إن مل يصل كذا وكذا، فإذا مل يقع احمللوف عليه هل تطلق الزوجة ؟ أم 

يرون أنه إذا قصد : ون من أهل العلمال ؟، املسألة خالفية، فشيخ اإلسالم وكذا احملقق
اليمني، ومل يقصد الطالق فإن عليه كفارة ميني وال تطلق زوجته، وأما إذا قصد إيقاع 

  . واهللا أعلم.... الطالق فإنه يقع
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٢٤
  . ، وغريها)٢("الفرق بني التطليق واألميان"  وكتاب)١("قبالطال

الرد على أهل كسروان "ورد عليهم بكتاب : )٣( الرافضة-١٧
منهاج السنة النبوية "، وكتاب )٤(وهو جملدان ذكره ابن عبد اهلادي" فضةالرا

 الرافضي، )٥(طهر احلليرد فيه على ابن امل" يف نقض كالم الشيعة والقدرية
وبني جهل الرافضة وضالهلم وكذم وافترائهم، وغري ما ذكرته من الفرق 

لفرق ضده، اليت تناصب أهل السنة واجلماعة العداء، فوقعت مجيع هذه ا
  . ورمته عن قوس واحد

ومع ذلك فقد تصدى هلا وصرب على ذلك ونصر اهللا به احلق، وقد 
رزقه اهللا تعاىل حافظة قوية حبيث إنه قوي احلجة سريع استحضار األدلة، 

  .سريع احلفظ بطيء النسيان
 من أهم الكتب اليت رد ا على الفرق املخالفة لطريق "منهاج السنة"و

جلماعة، إذ بني فيه بطالن عقيدة الروافض، وأم أجهل الناس أهل السنة وا
قوالت، وخمالفتهم ملا عليه املسلمون نس يف امليف املعقوالت، وأكذب النا

األولون من الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم أمجعني، وهو كتابه هذا 
  . الذي سنتحدث عنه موقفه من الرافضة من خالله

 مقدمة كتب شيخ اإلسالم النفيسة اليت أوضح فيعترب هذا الكتاب يف
فيها منهج السلف يف مجيع األبواب، وقد بني بطالن مذهب الرافضة 
. وسخافام باحلجة القوية والربهان الواضح والدليل الناصع، من األثر والنظر

                                         
  .٢/٤٠٤ خمطوط ثالث جملدات، ذكره ابن رجب يف الذيل على طبقات احلنابلة )١(
  .٢/٤٠٤ الذيل على طبقات احلنابلة  خمطوط يف جملد كبري، ذكره ابن رجب يف)٢(
  . سيأيت التعريف م يف املبحث الرابع)٣(
  .٢/٤٠٣، وذيل طبقات احلنابلة ٤٨ العقود الدرية صـ )٤(
  . ستأيت ترمجته يف املبحث الثالث)٥(
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٢٥
من العقل والنقل، وليس هذا بغريب على شيخ اإلسالم الذي قال فيه مرعي 

  : )١(بن يوسف الكرمي
وقد أثىن األئمة األعالم على هذا اإلمام، ولقبوه بشيخ اإلسالم، (

آليف، ومل ينقصه إال وأفردوا مناقبه بالتصانيف، وحتلت بذكره التواريخ والت
  . )٢()من جهل مقداره وخطره، ومن جهل شيئا أنكره

  : )٣(وقال فيه ابن عبد الرب السبكي
جاهل أو صاحب هوى، ما يبغض ابن تيمية إال : واهللا يا فالن(

فاجلاهل ال يدري ما يقول، وصاحب اهلوى يصده هواه عن قول احلق بعد 
  . )٤()معرفته به

  : )٥(وقال الذهيب
 من حبور العلم، ومن األذكياء املعدودين - يعين ابن تيمية -وكان (

والزهاد األفراد، والشجعان الكبار، والكرماء األجواد، أثىن عليه املوافق 
  . )٦() وسارت بتصانيفه الركبان، لعلها ثالمثائة جملدواملخالف،

                                         
 هـ صاحب ١٠٣٣ هو اإلمام الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي مث املقدسي احلنبلي ت )١(

 مناقب اتهد ابن تيمية وكتاب الشهادة الزكية يف ثناء كتاب الكواكب الدرية يف
  .٧/٢٠٣انظر األعالم . األئمة على ابن تيمية

  .٢٤ الشهادة الزكية ملرعي بن يوسف احلنبلي صـ )٢(
هـ، وتويف سنة ٧٠٧ هو أبو البقاء حممد بن عبد الرب بن حيىي السبكي الشافعي ولد سنة )٣(

  . ١١٠، ٤/١٠٩لدر الكامنة ، ا٩٦ -٩٣هـ، الرد الوافر ٧٧٧
  . ٢٤ الشهادة الزكية صـ )٤(
 هو أبو عبد اهللا مؤرخ اإلسالم شيخ احملدثني مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )٥(

. )وختم به شيوخ احلديث وحفاظه رمحه اهللا(: هـ، قال ابن كثري٧٤٨ت سنة 
  .١٤/٢٢٥، البداية والنهاية ١٥٧-٦/١٥٣شذرات الذهب 

  .٤/١٤٩٦تذكرة احلفاظ  )٦(
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٢٦
  : وقال يف موضع آخر

وله خربة تامة بالرجال، وجرحهم، وتعديلهم وطبقام، : قلت(
لنازل، وبالصحيح والسقيم، مع حفظه ومعرفة بفنون احلديث، وبالعايل وا

هو عجب ملتونه، الذي انفرد به، فال يبلغ أحد يف العصر رتبته، وال يقاربه، و
يف استحضاره، واستخراج احلجج منه، وإليه املنتهى يف عزوه إىل الكتب 

كل حديث ال يعرفه ابن : "، حبيث يصدق عليه أن يقال)٢( واملسند)١(الستة
ولكن اإلحاطة هللا تعاىل، غري أنه يغترف من حبر وغريه " تيمية فليس حبديث

  . )٣()من األئمة يغترفون من السواقي
وقت -فمسلم إليه، وله يف استحضار اآليات من القرآن وأما التفسري 

 قوة عجيبة، وإذا رآه املقرئ حتري فيه، ولفرط -إقامة الدليل ا على املسألة
إمامته يف التفسري، وعظمة إطالعه، يبني خطأ كثري من أقوال املفسرين ويوهي 

  . )٤(ث عليه القرآن واحلديأقوال عديدة، وينصر قوال واحدا موافقا ملا دل
  :  عن شيخ اإلسالم)٥(وقال البزار

                                         
 هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أيب داود وسنن الترمذي وسنن النسائي )١(

  . وسنن ابن ماجه
  .  مسند اإلمام أمحد بن حنبل )٢(
ري صغري، : ، والساقية من سواقي الزرع٩/٢٣١ )سقي( قال يف ذيب اللغة يف مادة )٣(

  .١٤/٣٩١انظر لسان العرب 
  .٢٠البن عبد اهلادي صـ  العقود )٤(
 هو الشيخ الفقيه احملدث احلافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى بن )٥(

هـ عند ٧٤٩هـ تقريبا يف بغداد وتويف سنة ٦٨٨اخلليل البغدادي البزار ولد سنة 
، ذيل طبقات احلنابلة البن ١٩٦، ١٩٥/انظر الرد الوافر . توجهه للحج يف ذي القعدة

، و شذرات الذهب البن العماد ٢٥٦/، الدرر الكامنة البن حجر ٢/٤٤٤رجب 
  .٦/١٦٣احلنبلي 
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٢٧
وقل كتاب من فنون العلم إال وقف عليه، وكان اهللا قد خصه بسرعة "

احلفظ وإبطاء النسيان، مل يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إال 
ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه 

  . )١(" مستعارا بل كان له شعارا ودثاراودمه وسائره، فإنه مل يكن
 )٢("صاحب التصانيف اليت مل يسبق ملثلها"وقال عنه ابن عبد اهلادي 
 اجتمع بشيخ اإلسالم ومسع )٣(قيق العيدوذكر ابن عبد اهلادي أن ابن د

  . )٥)(٤("هو رجل حفظة": كالمه وذكر أم سألوه بعد انقضاء الس فقال
اجتمعت بابن تيمية رأيت رجال العلوم كلها  ملا ":وقال ابن دقيق العيد

  . )٦(بني عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد
يفًا  س- يعين ابن تيمية-وكان رمحه اهللا : قال ابن اهلادي رمحه اهللا

األهواء املبتدعني، وإماما ] أهل[مسلوالً على املخالفني، وشجي يف حلوق 
ن، وكان حبرا ال تكدره الدالء، وحربا يقتدي به قائما ببيان احلق ونصرة الدي

                                         
املكتب . ، حتقيق زهري الشاويش ط٢٠ األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية للبزار صـ )١(

  .هـ بريوت١٣٩٦اإلسالمي الطبعة الثانية 
  . القاهرة-، مطبعة املدين ٣ العقود الدرية البن عبد اهلادي صـ )٢(
 بابن  هو الشيخ تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع املنفلوطي املشهور)٣(

هـ، تذكرة احلفاظ ٧٠٢هـ، وتويف سنة ٦٢٥دقيق العيد املالكي الشافعي، ولد سنة 
، ١٠٧، ١٠٦، الرد الوافر ٦/٥ العماد احلنبلي  شذرات الذهب البن،٤/١٤٨١

  .٢٣ -٦/٢طبقات الشافعية للسبكي 
اسم من االحتفاظ عندما يرى : واحلفظة(: ٤/٣٥٩ )حفظ( قال يف ذيب اللغة يف مادة )٤(

  .٧/٤٤٢ وانظر اللسان )أحفظته فاحتفظ حفظة: من حفيظة الرجل، تقول
  .١٠٧، الرد الوافر البن ناصر الدين صـ ٨٣ العقود الدرية صـ )٥(
، ذيل ٢٩الذكية صـ ، الشهادة ١٠٧، الرد الوافر صـ ٥٦ الكواكب الدرية صـ )٦(

  .٢/٣٩٢طبقات احلنابلة البن رجب 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٨
  . )١(األخيار األلباء، طنت بذكره األمصار وضنت مبثله األعصار

 )٢(:وقال العالمة كمال الدين ابن الزملكاوي : وقال ابن عبد اهلادي
كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه ال يعرف غري ذلك 

واجتمعت فيه شروط ....  يعرف مثله، إىل أن قالالفن وحكم أن أحدا ال
  . )٣(االجتهاد على وجهها

  . وهذا الباب كثري جدا، ولعل ما ذكرت فيه كفاية، واهللا املستعان
  

*  *  *  
  
  
  
  

                                         
  .٧ العقود الدرية صـ )١(
 هو حممد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكرمي األنصاري الدمشقي كمال الدين ابن )٢(

هـ، وهو يف طريقه ٧٢٧،و مات يف رمضان سنة ٦٦٦الزملكاوي ولد يف شوال سنة 
  .إىل مصر ليتوىل قضاءها

وكان من نيته اخلبيثة إذا رجع إىل الشام متوليا أن يؤذي شيخ اإلسالم ابن (: قال ابن كثري
، الدرر ١٣٢، ١٤/١٣١ انظر البداية والنهاية )تيمية، فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده

  .١٩٤ -٤/١٩٢الكامنة 
  .٢/٣٩٠، وذيل طبقات احلنابلة البن رجب ٧ العقود الدرية صـ )٣(
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٢٩
  املبحث الثاين 

  اج وأسلوب شيخ اإلسالم يف املناقشة هأسباب تأليف املن
ف هذا الكتاب فسأذكر ذكر شيخ اإلسالم األسباب اليت دعته إىل تألي

  : ما قاله، مث أبرز أهم األسباب
   :قال شيخ اإلسالم

 طائفة من أهل السنة واجلماعة كتابا صنفه فإنه قد أحضر إيل :أما بعد(
بعض شيوخ الرافضة يف عصرنا منفقا هلذه البضاعة يدعو به إىل مذهب 

جلاهلية ممن الرافضة اإلمامية من أمكنه دعوته من والة األمور وغريهم أهل ا
يعرفوا أصل دين املسلمني وأعانه على ذلك  قلت معرفتهم بالعلم والدين ومل

 )١(من عادم إعانة الرافضة من املتظاهرين باإلسالم من أصناف الباطنية
  .امللحدين

متابعة   الفالسفة اخلارجني عن حقيقة)٢(الذين هم يف الباطن من الصابئة
 دين اإلسالم وال حيرمون اتباع ما سواه من املرسلني الذين ال يوجبون اتباع

األديان بل جيعلون امللل مبرتلة املذاهب والسياسات اليت يسوغ اتباعها وأن 
  .)٣()النبوة نوع من السياسة العادلة اليت وضعت ملصلحة العامة يف الدنيا

                                         
لدعواهم أن لظواهر القرآن والسنة بواطن، جتري يف الظاهر : ا االسممسوا ذ:  الباطنية)١(

جمرى اللب من القشر،،، وغرضهم األقصى إبطال الشرائع، وهم فرق كثرية منهم 
القرامطة واإلمساعيلية، وضررهم على اإلسالم واملسلمني أعظم من ضرر اليهود 

، ٣١٢ -٢٨١/ الفرق والنصارى، والدهوريني بل أعظم من ضرر الدجال، الفرق بني
  .٩٢-٨٩/، ذكر مذاهب الثنتني والسبعني فرقة ١٢ -١١فضائح الباطنية 

ة هم قوم يعبدون الكواكب وامسهم مأخوذ من إذا خرج من شيء إىل شيء ومن بئ الصا)٢(
، امللل والنحل ٤ -٩٢ة للحنفية، الربهان يف عقائد أهل األديان بئدين إىل دين والصا

٦-٢/٣.  
  .٦-١/٤  املنهاج)٣(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٣٠
فإن هذا الصنف (: وقد بني مىت يكثر هذا الصنف من الناس فقال

اهلية وأهلها ومل يكن هناك من أهل العلم بالنبوة يكثرون إذا كثرت اجل
واملتابعة هلا من يظهر أنوارها املاحية لظلمة الضالل ويكشف ما يف خالفها 

  .فك والشرك واحملالمن اإل
وهؤالء ال يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا بل هم يؤمنون ببعض أحواهلا 

ويكفرون به من ويكفرون ببعض األحوال وهم متفاوتون فيما يؤمنون به 
  .تلك اخلالل

فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثري من أهل 
  .اجلهاالت

  . )١()والرافضة واجلهمية هم الباب هلؤالء امللحدين
وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم األسباب يف تقرير (: وقال

 املعروف مذاهبهم عند من مال إليهم من امللوك وغريهم وقد صنفه للملك
الكتاب من الضالل   وطلبوا مين بيان ما يف هذا)٢(بنده الذي مساه فيه خدا

وباطل اخلطاب ملا يف ذلك من نصر عباد اهللا املؤمنني وبيان بطالن أقوال 
  . )٣()املفترين امللحدين

فلما أحلوا يف طلب الرد هلذا الضالل املبني ذاكرين أن يف (: وقال
مؤمنني وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن اإلعراض عن ذلك خذالنا لل

رد هذا البهتان فكتبت ما يسره اهللا من البيان وفاء مبا أخذه اهللا من امليثاق 
يا أَيها  :هللا كما قال تعاىل على أهل العلم واإلميان وقياما بالقسط وشهادة
ه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّ

                                         
  . ٧ - ١/٦ املنهاج )١(
  .  ستأيت ترمجته)٢(
  . ٨ -١/٧ املنهاج )٣(
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٣١
واألقْربِني إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَال تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا 

 هو تغيري :ليوال )١(وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا
  . )٢() كتماا: واإلعراض،الشهادة

وذلك أن أول هذه األمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما (: وقال
وعمال وتبليغا فالطعن فيهم طعن يف الدين موجب لإلعراض عما بعث اهللا به 

  .نييالنب
  .)٣()وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع

 أن هذا املعتدي الظامل قد اعتدى على ولوال(: وقال يف موضع آخر
خيار أولياء اهللا وسادات أهل األرض خري خلق اهللا بعد النبيني اعتداء يقدح 
يف الدين ويسلط الكفار واملنافقني ويورث الشبه والضعف عند كثري من 

 مل يكن بنا حاجة إىل كشف أسراره وهتك أستاره واهللا حسيبه ،املؤمنني
  . )٤()وحسيب أمثاله

وحنن نبني إن شاء اهللا تعاىل طريق االستقامة يف معرفة هذا (: وقال
  . )٥()الكتاب منهاج الندامة حبول اهللا وقوته

بول ما عندها من احلق وق وقال يف بيان الطريقة املثلى يف مناقشة الفرق،
منهاج أهل السنة النبوية «وهلذا جعل هذا الكتاب (: ورد ما عندها من الباطل

 فإن كثريا من املنتسبني إىل السنة ردوا ما » الشيع والقدريةيف نقض كالم
تقوله املعتزلة والرافضة وغريهم من أهل البدع بكالم فيه أيضا بدعة وباطل 

                                         
  . ١٣٥/  النساء)١(
  . ١٦، ١/١٥ املنهاج )٢(
  . ١/١٨ املنهاج )٣(
  ٧/٢٩٢ املنهاج )٤(
  . ١/٥٧ املنهاج )٥(
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٣٢
وهذه طريقة يستجيزها كثري من أهل الكالم ويرون أنه جيوز مقابلة الفاسد 

  .بالفاسد
كالم لكن أئمة السنة والسلف على خالف هذا وهم يذمون أهل ال

املبتدع الذين يردون باطال بباطل وبدعة ببدعة ويأمرون أال يقول اإلنسان إال 
احلق ال خيرج عن السنة يف حال من األحوال وهذا هو الصواب الذي أمر اهللا 

  . )١()تعاىل به ورسوله
  -: وميكن إبراز أهم األسباب فيما يلي

م بفساد  قوة تأثري هذا الكتاب فيمن ليست لديهم خربة وال عل-١
  . مذهب الرافضة

ي ألف هذا الكتاب يدعو به إىل مذهب من استطاع ض أن الراف-٢
  . دعوته من والة األمور وغريهم

 أن هذا الكتاب من أعظم األسباب يف تقرير مذهب الرافضة عند -٣
  . من مال إليهم

 وقد كان سببا يف -ه مصنفه ألحد امللوك فن أن هذا الكتاب ص-٤
  . الرافضةصرفه إىل مذهب 

 أن يف رد هذا الكتاب نصرة لعباد اهللا املؤمنني وبيانا لبطالن أقوال -٥
  . املفترين امللحدين

  .  إجابة السؤال الذي طلب منه ممن عرف تأثري هذا الكتاب-٦
 أن هؤالء القوم يظهرون ويكثرون عندما يكثر اجلهل ويقل العلماء -٧

  . وجوه املبطلنيالعاملون بالكتاب والسنة الذين يقفون يف 
  .  ظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان-٨

                                         
  .٢/٣٤٢ املنهاج )١(
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٣٣
 أن هذا الرد وفاء مبا أخذه اهللا من امليثاق على أهل العلم واإلميان، -٩

  . وقياما بالقسط وشهادة هللا
 والطعن فيهم طعن يف ، أن كتاب الرافضي فيه الطعن بالصحابة-١٠

اهللا به النبيني فوجب رده وبيان طريق هذا الدين موجب لإلعراض عما بعث 
   .االستقامة
 أن هذا الكتاب إمنا صنفه شيخ اإلسالم إلقامة العدل وإبطال -١١

  . الباطل
  

***  
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٣٤
  : يف املناقشة-رمحه اهللا-أسلوب شيخ اإلسالم : املطلب الثاين

 قاعدة عامة يف املناقشة ال بد من -رمحه اهللا-ذكر شيخ اإلسالم 
 ورد ما يف كالمه ، وقبول ما عنده من احلق،دل مع اخلصمسلوكها، وهي الع

 وبني أن هذه طريقة ، وأن ال يقابل الباطل بباطل وال البدعة ببدعة،من الباطل
فالواجب إذا كان الكالم بني طائفتني من  (:السلف فمما قاله يف ذلك قوله

عقل هذه الطوائف أن يبني رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إىل السنة بال
والنقل وال ننصر القول الباطل املخالف للشرع والعقل أبدا فإن هذا حمرم 
ومذموم يذم به صاحبه ويتولد عنه من الشر ما ال يوصف كما تولد من 

  . )١()األقوال املبتدعة مثل ذلك ولبسط هذه األمور مكان آخر واهللا أعلم
ا ممكن يف وأما إذا كان املقصود بيان رجحان بعض األقوال فهذ(: وقال

نفسه وهذا هو الذي نسلكه يف كثري مما عاب به الرافضة كثري من الطوائف 
املنتسبني إىل السنة يف إثبات خالفة اخللفاء الثالثة فإم عابوا كثريا منهم 
بأقوال هي معيبة مذمومة واهللا قد أمرنا أال نقول عليه إال احلق وأال نقول عليه 

 فال جيوز لنا إذا قال يهودي أو نصراين فضال إال بعلم وأمرنا بالعدل والقسط
عن الرافضي قوال فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل ال نرد إال ما فيه من 

  . )٢()الباطل دون ما فيه من احلق
لكن أئمة السنة والسلف على (: وقال يف بيان طريقة السلف يف الرد

طال بباطل وبدعة خالف هذا وهم يذمون أهل الكالم املبتدع الذين يردون با
ببدعة ويأمرون أال يقول اإلنسان إال احلق ال خيرج عن السنة يف حال من 

  .األحوال وهذا هو الصواب الذي أمر اهللا تعاىل به ورسوله
                                         

  .٢/٣٤٣ املنهاج )١(
  .٢/٣٤٢ املنهاج )٢(
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٣٥
وهلذا مل نرد ما تقوله املعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه لكن بينا أن ما 

  . )١()ب ما هو أشد من ذلكعابوا به خمالفيهم من األقوال ففي أقواهلم من العي
من أهم األساليب اليت استعملها شيخ اإلسالم يف رده على 

  : الرافضي
  . حيث يذكر األدلة اليت تقنع من أراد احلق: اإلقناع: أوالً

وقال حممد بن (:  أن يأتيه بكالم أصحابه كقوله رمحه اهللا: من ذلك-
ن كل من لقيت إال أمحل العلم ع« : مسعت شريكا يقول)٢(سعيد األصبهاين

  .»)٣(الرافضة فإم يضعون احلديث ويتخذونه دينا
اضى الكوفة من ق ،)٤(وشريك هذا هو شريك بن عبد اهللا القاضي

 وأيب حنيفة وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة )٥(أقران الثوري
  .)٦()وهذه شهادته فيهم

إن (:  كقوله،م ومن ذلك ذكر االتفاق على خالف ما ذكره اخلص-
                                         

  .٣/٧٧، انظر ٢/٣٤٢ املنهاج )١(
 حممد بن سعيد بن سليمان الكويف املعروف بابن األصبهاين روى عن شريك وروى له )٢(

ثقة ثبت، ت : ثقة، وقال ابن حجر: البخاري والترمذي والنسائي، وقال النسائي عنه
  . ٤٨٠/، تقريب التهذيب حتقيق عوامة ٢/٤٠٧هـ، اخلالصة للخزرجي ٢٢٠سنة 

  .  مل أجده)٣(
صدوق خيطئ كثريا تغري : ثقة، وقال ابن حجر: ط، وقال العجليثقة يغل:  قال ابن معني)٤(

، تقريب ١/٤٤٨هـ، اخلالصة للخزرجي ١٧٧حفظه منذ ويل القضاء، مات سنة 
  . ٢٦٦/التهذيب 

 هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، أحد األئمة األعالم ولد )٥(
ثقة حافظ : ا إال حفظه، وقال ابن حجركان ال يسمع شيئ: هـ، قال العجلي٧٧سنة 

، التقريب ١/٣٩٦هـ، بالبصرة، اخلالصة ١٦١فقيه عابد إمام حجة، تويف سنة 
/٢٤٤ .  

  . ١/٦٠ املنهاج )٦(
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٣٦
قول القائل إن مسألة اإلمامة أهم املطالب يف أحكام الدين وأشرف مسائل 

  .املسلمني كذب بإمجاع املسلمني سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر
فإن اإلميان باهللا ورسوله أهم من مسألة اإلمامة وهذا معلوم باالضطرار 

له إال اهللا وأن من دين اإلسالم فالكافر ال يصري مؤمنا حىت يشهد أن ال إ
بل حنن .. . الكفار أوالحممدا رسول اهللا وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول 

 أنه مل يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول نعلم باالضطرار عن رسول اهللا 
 فكيف تكون أهم املطالب يف أحكام ،يف دينه اإلمامة ال مطلقا وال معينا

  .)!؟)١(الدين
حيث حيصر املسألة يف عدة : ب احلصر والتقسيماستعمال أسلو: ثانيا

أمور أو احتماالت ال خترج عنها، مث جييب عنها واحدا واحدا، ومثال ذلك 
 اإلمامة أهم املطالب يف أحكام الدين إما أن يريد به :ن قول القائلإ(: قوله

إمامة االثىن عشر أو إمام كل زمان بعينه يف زمانه حبيث يكون األهم يف 
 اإلميان بإمامة حممد املنتظر واألهم يف زمان اخللفاء األربعة اإلميان بإمامة زماننا

 اإلميان بإمامته وإما أن يراد به اإلميان علي عندهم واألهم يف زمان النيب 
  .بأحكام اإلمامة مطلقا غري معني وإما أن يراد به معىن رابعا

شائعا بني  فقد علم باالضطرار أن هذا مل يكن معلوما :أما األول
الصحابة وال التابعني بل الشيعة تقول إن كل واحد إمنا يعني بنص من قبله 

  .فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين
  . ، وهكذا)٢()إخل... .:وأما الثاين

 مث الرد عليه وهذا كثري - جييب به -ومن ذلك التماس جواب للخصم 
                                         

  . ٧٧ -١/٧٥ املنهاج )١(
  . ٨٠، ١/٧٩ املنهاج )٢(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٧
  . يف الكتاب
  : اإلنصاف: ثالثًا

 الظلم أو االعتداء وهذا أمثلته كثرية، أي إنصاف اخلصم وعدم
وينبغي أيضا أن يعلم أنه (:  فمن ذلك قوله،وسأذكر منها ما يتبني به املقصود

ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطال بل من أقواهلم أقوال 
خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض والصواب مع من وافقهم لكن 

  . )١()ا ا أصابوا فيهاليس هلم مسألة انفردو
مما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد يف جنس الشيعة من األقوال (: وقوله

لكن قد ال يكون هذا كله يف  واألفعال املذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر
اإلمامية االثىن عشرية وال يف الزيدية ولكن يكون كثري منه يف الغالية ويف كثري 

 حترمي حلم اجلمل وأن الطالق يشترط فيه من عوامهم مثل ما يذكر عنهم من
رضا املرأة وحنو ذلك مما يقوله بعض عوامهم وإن كان علماؤهم ال يقولون 

  . )٢()...ذلك
 إن الرافضة تفعل كذا وكذا املراد به :قول القائل وأ(: أو قول القائل

 ،)٣(وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللَّه :كقوله تعاىل بعض الرافضة
يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو)مل يقل ذلك كل يهودي بل  )٤

إىل غري ذلك من األساليب املقنعة، الداحضة حلجة . )٥()...قاله بعضهم
  . اخلصوم

                                         
  . ١/٤٤ املنهاج )١(
  .٢/٥٧ املنهاج )٢(
  . ٣٠/  التوبة)٣(
  .٦٤/ املائدة)٤(
  . ٣٧، ١/٣٦  املنهاج)٥(
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٣٨
 فال بد أن يقتنع ببطالن مذهب ،فكل من أراد احلق وجترد عن اهلوى

 وأن ما ذهبوا إليه هو الصواب الذي أمر ،أهل السنةالروافض، وأن احلق مع 
  .  وهو الشرع الذي تعبد اهللا به أمة اإلسالم،اهللا به ورسوله

  
*  *  *  
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٣٩
  املبحث الثالث

  طهر وملن ألف كتابه منهاج الكرامة ابن امل
هـ، ويشمل امسه، ٧٢٦، هـ٦٤٨ترمجة ابن املطهر : املطلب األول

  :  وتصانيفه، ووفاته،ونشأته
وقيل -هو مجال الدين الرافضي أبو منصور احلسن : امسه ونشأته

 العراقي الشيعي )٢( احللي)١( بن يوسف بن علي بن حممد ابن املطهر-احلسني
، ولقد )٤(، وهو رأس الشيعة باحللة)٣(املعتزيل، شيخ الروافض بتلك النواحي

   .ولد يف احللة وكان من سكاا وتويف فيها
 ومل ، ولد ابن املطهر الذي مل تطهر خالئقه:اهللاقال ابن كثري رمحه 

يتطهر من دنس الرفض ليلة اجلمعة سابع وعشرين رمضان سنة مثان وأربعني 
، )٧( على والده سديد الدين يوسف)٦( وتتلمذ، ولقد طلب العلم)٥(وستمائة

                                         
، البداية ٢/٣١٧، لسان امليزان البن حجر ٢/١٥٨ انظر الدرر الكامنة البن حجر )١(

، معجم املؤلفني عمر رضا ٤/٧٧، ذيول العرب للذهيب ١٤/١٢٥والنهاية البن كثري 
، األعالم للزركلي ٢٠٦، املستدرك على معجم املؤلفني كحالة صـ ٣/٣٠٣كحالة 

٢/٢٢٧ .  
ة بالعراق وتسمى احللة السيفية اليت بناها األمري سيف الدولة صدقة ابن  نسبة إىل احلل)٢(

هـ، وهي و اقعة بني ٤٩٥منصور املزيدي االسدي من أمراء دولة الدياملة يف حمرم سنة 
. النجف واخلار على طريف شط الفرات، مقدمة حتقيق منهاج السنة ط دار العروبة د

  . )م( ١٧حممد رشاد سامل صـ 
  . ١٢٥/ ١٤ية والنهاية البن كثري  البدا)٣(
  . ٢/٢٢٧ األعالم للزركلي )٤(
  .١٤/١٢٥ البداية والنهاية البن كثري )٥(
 ط دار العروبة سنة )م(، ١٩حممد رشاد سامل صـ .  انظر مقدمة منهاج السنة د)٦(

  . هـ١٣٨٢
  .  هو سديد الدين يوسف بن علي بن حممد بن املطهر مل أقف له على ترمجة)٧(
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٤٠
، و على خاله أيب القاسم جنم الدين )١(وعلى ابن عم والدته جنيب الدين حيىي

، وعلى برهان الدين )٢(ن احلسن بن حيىي امللقب باحملقق على اإلطالقجعفر ب
، و )٤(-من فقهاء أهل السنة-، وعلى عز الدين الفاروقي الواسطي )٣(النسفي

  . )٥("دبريان"على علي بن عمر الكاتيب القزويين املعروف بـ 
  . )٦(وأهم شيوخه الذين أكثر من مالزمتهم هو نصري الدين الطوسي

وله التصانيف ... ": قال عنها احلافظ ابن كثري رمحه اهللا: هتصانيف
تزيد على مائة وعشرين جملدا، وعدا مخسة ومخسون مصنفًا :  يقال،الكثرية

يف الفقه والنحو واألصول والفلسفة والرفض وغري ذلك من كبار 
  -: ، ومن هذه املؤلفات)٧("وصغار
 وليس بذاك ،ابن كثري قال عنه ، شرح ابن احلاجب يف أصول الفقه-١

                                         
  . مل أجد له ترمجة )١(
سني بن سعيد اهلذيل احللي جنم الدين أبو القاسم احل هو جعفر بن احلسن بن حيىي بن )٢(

هـ، وتويف سنة ٦٠٢فقيه إمامي مقدم كان مرجع الشيعة اإلمامية يف عصره ولد سنة 
  .٢/١٢٣هـ، األعالم ٦٧٦

ل برهان الدين النسفي  هو حممد بن حممد ويف الشذرات حممود بن حممد احلنفي أبو الفض)٣(
هـ، ٦٨٤هـ، ويف الشذرات سنة ٦٨٧هـ، وتويف سنة ٦٠٠املتكلم ولد سنة 

  .٥/٣٨٥، شذرات الذهب ٧/٣١األعالم 
  .  مل أجد له ترمجة)٤(
 هو جنم الدين علي بن عمر الكاتيب القزويين املعروف بـ دبريان حكيم منطقي من )٥(

  .٤/٣١٥هـ، األعالم ٦٧٥يف سنة  هـ، وتو٦٠٠تالميذ النصري الطوسي ولد سنة 
 باحملقق، ف هو أبو جعفر أبو عبد اهللا حممد بن احلسن نصري الدين الطوسي ويعر)٦(

هـ، ٦٦٢هـ، وتويف ببغداد سن ٥٩٧ سنة )قرب نيسابور(وباخلواجة، ولد بطوس 
وكان مهتما مبؤلفات ابن سيناء، وهو أحد املعاول اليت مكن للتتار من تدمري بغداد، 

، األعالم ١٣/٢٦٧، البداية والنهاية ٥/٣٣٩املسلمني، وغري ذلك، الشذرات وقتل 
٧/٣٠.  

  . ١٤/١٢٥ البداية والنهاية البن كثري )٧(
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٤١
  . )١(الفائق

  .  يف الفقه)٢( منتهى املطلب يف حتقيق املذهب-٢
  . )٤( يف أصول الفقه)٣( النكت البديعة يف حترير الذريعة للسيد املرتضي-٣

  . )٥( ج اإلميان يف تفسري القرآن-٤
  . )٦( خالصة األقوال يف معرفة الرجال-٥
  . )٧( كشف الفوائد شرح قواعد العقائد-٦
  . )٨( تذكرة الفقهاء-٧
إرشاد األذهان إىل أحكام ( إرشاد األذهان إىل أحكام األركان أو -٨
  .))٩(اإلميان
  . )١٠( مصباح اتهد-٩

  . )١١( إيضاح املقاصد شرح حكمة العني-١٠
                                         

  . ١٤/١٢٥ البداية والنهاية البن كثري )١(
  .٢/٢٢٧األعالم .  مطبوع يف سبع جملدات)٢(
  .  املرتضي هو علي بن احلسني بن موسى بن حممد أبو القاسم املعروف بالسيد)٣(
  . ٣/٣٠٣ معجم املؤلفني تأليف كحالة )٤(
  .٣/٢٢٧، األعالم ٣/٣٠٣ معجم املؤلفني )٥(
  .٣/٢٢٨ تراجم وهو مطبوع، األعالم )٦(
  .٣/٣٠٣ معجم املؤلفني )٧(
  .٣٠/٣٠٣، معجم املؤلفني ٢/٢٢٧ خمطوط األعالم )٨(
، ٢/٢٢٧عالم ، ويف األ١٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني عمر رضا كحالة صـ )٩(

  . خمطوط وذكر اإلميان بدل األركان
  .٢٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني ص )١٠(
  .٢٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني ص )١١(
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٤٢
  . )١( األسرار اخلفية يف العلوم العقلية-١١
  . )٢( اإليضاح يف حل املشكالت-١٢
  . )٣( معرفة احلالل واحلرام قواعد األحكام يف-١٣
  . )٤( منهاج الصالح-١٤
  . )٥( تبصرة املتعلمني يف أحكام الدين-١٥
  . )٧)(٦("جتربة االعتقاد للطوسي" كشف املراد يف شرح -١٦
  . )٨( ذيب طريق الوصول إىل علم األصول-١٧
  . )٩( اية الوصول إىل علم األصول-١٨
  .)١٠( خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة-١٩
  . )١١( أنوار امللكوت يف شرح الياقوت-٢٠
  . )١٢( األحباث املفيدة يف حتصيل العقيدة-٢١
  . )١٣( كرت العرفان يف فقه القرآن-٢٢

                                         
  .٢٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني ص )١(
  .٢٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني ص )٢(
  .٢٠٦، املستدرك على معجم املؤلفني صـ ٢/٢٢٧األعالم .  مطبوع)٣(
  .٢٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني صـ )٤(
  . ٢٠٦، املستدرك على معجم املؤلفني صـ ٢/٢٢٧ مطبوع األعالم )٥(
  .  الطوسي هو نصري الدين شيخ ابن املطهر سبقت ترمجته)٦(
  .٢٠٦ املستدرك على معجم املؤلفني صـ )٧(
  .٢/٢٢٧األعالم .  مطبوع)٨(
  .٢/٢٢٧األعالم .  خمطوط)٩(
  .٢/٢٢٧ع، األعالم  مطبو)١٠(
  .٢/٢٢٧ خمطوط يف األصول والكالم، األعالم )١١(
  .٢/٢٢٧ خمطوط، األعالم )١٢(
  .٢/٢٢٧ خمطوط، األعالم )١٣(
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٤٣
  . )١( نظم الرباهني يف أصول الدين-٢٣
  . )٢( تلخيص املرام يف معرفة األحكام-٢٤
  . )٣( حترير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية-٢٥
  . )٤( يف احلديث-العتبار استقصاء ا-٢٦
  . )٥( حديث- مصابيح األنوار -٢٧
  . )٦( السر الوجيز يف تفسري القرآن العزيز-٢٨
  . )٧( مبادئ الوصول إىل علم األصول-٢٩
  . )٨( اية املرام يف علم الكالم-٣٠
  . )٩( األسرار اخلفيفة يف املنطق الطبيعي واإلهلي-٣١
  . )١٠( القواعد واملقاصد-٣٢
  . )١١(قامات امل-٣٣
  . )١(-ابن سيناء- )١٢( إيضاح التلبيس من كالم الرئيس-٣٤

                                         
  .٢/٢٢٧ خمطوط، األعالم )١(
  .٢/٢٢٧األعالم .  خمطوط)٢(
  .٢/٢٢٧ مطبوع أربعة أجزاء، األعالم )٣(
  .٢/٢٢٧ األعالم )٤(
  .٢/٢٢٧ األعالم )٥(
  .٢/٢٢٧ األعالم )٦(
  .٢/٢٢٧ رسالة مطبوعة، األعالم )٧(
  .٢/٢٢٧ األعالم )٨(
  .٢/٢٢٨خمطوط يف املكتبة احليدرية بالنجف، األعالم .  ثالثة أجزاء)٩(
  .٢/٢٢٨ يف املنطق والطبيعيات واإلهليات، األعالم )١٠(
  .٢/٢٢٨األعالم .  يف احلكمة ناقش فيه من سبقه من احلكماء)١١(
 احلسني بن عبد اهللا بن سيناء الفيلسوف امللقب بالرئيس ولد  ابن سيناء هو أبو علي)١٢(

وكان ابن سيناء كما :  هـ، وكان من القرامطة الباطنيني، قال ابن القيم٣٧٠سنة 
أنا وأيب من أهل دعوة احلاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين : أخرب عن نفسه، قال

.  مبعوث جاء من عند اهللا تعاىلال يؤمنون مببدأ وال معاد وال رب خالق وال رسول
=  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٤
  . )٢( املطالب العالية يف علم العربية-٣٥
  . )٣( منهاج اهلداية-٣٦
  . )٤( إيضاح االشتباه يف أمساء الرواة-٣٧
  . )٥( كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني-٣٨
  . )٦( استقصاء النظر يف القضاء والقدر-٣٩
  . )٧(هاج الكرامة يف معرفة اإلمامة من-٤٠

قال عنه اإلمام ابن كثري رمحه اهللا وله كتاب منهاج االستقامة يف إثبات 
 إذ خرج عن ، ومل يدر كيف يتجه، خبط فيه يف املعقول واملنقول،اإلمامة

 تقي : وقد انتدب يف الرد عليه الشيخ اإلمام، العالمة شيخ اإلسالم،االستقامة
س ابن تيمية يف جملدات أتى فيها مبا يبهر العقول من األشياء الدين أبو العبا

  . )٩( حافل)٨(املليحة احلسنة وهو كتاب
، هذا )١٠(وله كتاب يف أصول الفقه على طريقة احملصول واألحكام

                                         
= 

  .٢/٢٤١، األعالم ٢/٢٢٦إغاثة اللهفان 
  .٢/٢٢٨ األعالم )١(
  .٢/٢٢٨ األعالم )٢(
  .٢/٢٢٨األعالم .  يف علم الكالم)٣(
  .٢/٢٢٨األعالم .  صغري مطبوع)٤(
  .٢/٢٢٨األعالم .  مطبوع)٥(
  .٢/٢٢٨األعالم .  خمطوط)٦(
/ حممد رشاد سامل ط. حتقيق د.  السنة النبوية مطبوع، وهو موجود يف مقدمة منهاج)٧(

  .هـ١٣٨٢مكتبة دار العروبة 
  . يعين منهاج السنة النبوية البن تيمية)٨(
  .١٤/١٢٥البداية والنهاية البن كثري )٩(
 وقد يكون أحد الكتب املتقدمة، ١٤/١٢٥ جملدان، ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية )١٠(

  .ا، ألن ابن كثري رمحه اهللا مل يذكر امسه وإمنا ذكر وصفهوقد يكون كتابا مستقال غريه
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٤٥
 وهي كتب )١(الذي استطعت احلصول عليه من كتبه يف املراجع اليت لدي

 هذا الرجل له مكانة عند  وهذا مؤشر إىل أن،كما ترى يف فنون متعددة
وكان صاحب  ".... : وأنه مقدم فيهم، ولقد قال عنه احلافظ ابن حجر،قومه

  . )٢("واشتهرت تصانيفه.. .وخترج به مجاعة... .أموال وغلمان وحفدة
، وكثرت )٣(إنه تقدم يف دولة خدا بندا: ويقال": وقال عنه أيضا

، وقال عنه ")٤(...اخر عمره وكان مع ذلك يف غاية الشح وحج يف أو،أمواله
 ،وملا ترفض امللك خدا بندا حظي عنده ابن املطهر"اإلمام ابن كثري رمحه اهللا 

 فمما تقدم يتبني أثره على من حوله )٥("... وأقطعه بالدا كثريةً،وساد جدا
                                         

حممد رشاد سامل عدة كتب زيادة على ما ذكرته هنا نقال عن اخلوانساري .  وقد ذكر د)١(
  : ، منها)يف روضات اجلنات(

  .  احملاكمات بني شراح اإلشارات-١
  .  التناسب بني األشعرية وفرق السوفسطائية-٢
  . شرح كشف األسرار كاشف األستار يف -٣
  .  الدر املكنون يف علم القانون يف املنطق-٤
  .  املباحث السنية واملعارضات النصريية-٥
  .  حل املشكالت من كتاب التلوحيات-٦
 مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق يف املنطق الطبيعي واإلهلي، فإذا أضيف إىل ما سبق -٧

  . صار اموع سبعة وأربعني مؤلفًا
  .٢/١٥٨در الكامنة البن حجر  ال)٢(
 هو خدا بندة حممد بن أرغون بن أبغا بن هوالكو ابن طولو بن جنكيز خان، ولقبه )٣(

هـ، وبقي حىت مات سنة ٧٠٣غياث الدين، توىل امللك على التتار يف شوال سنة 
 )نعوذ باهللا من سوء اخلامتة(هـ، وقد حتول من مذهب السنة إىل مذهب الرافضة ٧١٦
، وسيأيت له زيادة إيضاح يف املطلب الثاين من ٧٧، ١٤/٢٩ والنهاية البن كثري البداية

  . هذا املبحث
  .٢/١٥٩ الكامنة البن حجر ر الدر)٤(
  .١٤/١٢٥ البداية والنهاية البن كثري )٥(
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٤٦
   .ومرتلته عندهم مع أنه يف غاية الشح

  : وفاته
، )١(هـ٧٢٦رم سنة تويف ابن املطهر ليلة اجلمعة عشرين من شهر حم

  . )٣( من أبناء الثمانني بل أزيد: لكن قال الذهيب)٢(وعمره مثانون سنة
 فقال ،وال بد من ذكر بعض ما قاله الشيخ ابن تيمية عن هذا الرافضي

فإنه عند اإلمامية أفضلهم ] يعين منهاج الكرامة[ مصنف هذا الكتاب(: عنه
ملشرق أفضل منه يف جنس العلوم يف زمانه بل يقول بعض الناس ليس يف بالد ا

 مطلقا ومع هذا فكالمه يدل على أنه من أجهل خلق اهللا حبال النيب 
 الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثرية فإن يوأقواله وأعماله فريو

من حدث عين حبديث وهو «: أنه قالكان عاملا بأنه كذب فقد ثبت عنه 
كان جاهال بذلك دل على أنه  وإن )٤(»يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني

  . )٥()من أجهل الناس بأحوال النيب 
ومن الناس من يقول إن صاحب هذا الكتاب ليس هو يف (: وقال

الباطن على قوهلم وإمنا احتاج أن يتظاهر ذا املذهب ملا له يف ذلك من 
املصلحة الدنيوية وهذا يقوله غري واحد ممن حيب صاحب هذا الكتاب 

به أنه وأمثاله حائرون بني أقوال الفالسفة وأقوال سلفهم ويعظمه واألش
املتكلمني ومباحثهم تدل يف كتبهم على احلرية واالضطراب وهلذا صاحب 
هذا الكتاب يعظم املالحدة كالطوسي وابن سينا وأمثاهلما ويعظم شيوخ 

                                         
  .١٤/١٢٥ البداية والنهاية البن كثري )١(
  . بعني عاما يكون مثانية وس٦٤٨ عند حساب عمره باعتبار أن والدته سنة )٢(
  .٤/٧٧ ذيول العرب للذهيب )٣(
  .١/٩ رواه مسلم يف املقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني )٤(
  .٥/٤٦١، وانظر ١٢٨، ٤/١٢٧ املنهاج )٥(
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٤٧
اإلمامية وهلذا كثري من اإلمامية تذمه وتسبه وتقول إنه ليس على طريق 

  .)١()اإلمامية
وال ريب أن ما ذكره شيخ اإلسالم قد سلك فيه الوسط يف هذا 

 كما ، مع أن هذه الطائفة يغلب عليها اجلهل، فال إفراط وال تفريط،الرافضي
  . سيتبني ذلك يف املبحث اخلامس إن شاء اهللا

وهذا الرافضي املصنف وإن كان من أفضل بين (: مث قال شيخ اإلسالم
  . )٢()طائفته فال ريب أن الطائفة كلها جهالجنسه ومن املربزين على 

 : وهي،وقد بني شيخ اإلسالم أن هذا الرافضي مجع أصول البدع
وإمنا ظهر هذا ملا صار بعض الناس (: الرفض والتجهم ونفي القدر فقال

  . )٣()هرافضيا قدريا جهميا فجمع أصول البدع كصاحب هذا الكتاب وأمثال
فهذا املصنف اإلمامي (: يف املعتقد فقالوبني أنه اعتمد على املعتزلة 
  . )٤()اعتمد على طريق املعتزلة ومن تابعهم
 ، وحقده على الصحابة وأئمة املسلمني،ووضح خبث طوية هذا اإلمامي
ومن العجب أن هذا املصنف الرافضي (: مع ثنائه على الطوسي وأمثاله، فقال

 وسائر السابقني األولني اب املفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثماناخلبيث الكذَّ
والتابعني وسائر أئمة املسلمني من أهل العلم والدين بالعظائم اليت يفتريها عليهم 
هو وإخوانه وجييء إىل من قد اشتهر عند املسلمني مبحادته هللا ورسوله فيقول 
قال شيخنا األعظم ويقول قدس اهللا روحه مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله 

                                         
  .٥/١٦٢، وانظر ٦/٤٨٣ املنهاج )١(
  .٦/٤٤٤ املنهاج )٢(
  .٨/١٠، وانظر ٣/٩ املنهاج )٣(
  .٢/٥٦٣ املنهاج )٤(
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٤٨
  . )١()فته خليار املؤمنني من األولني واآلخرينومع لعنة طائ

وبني أن هذا هو طريق من أزاغ اهللا قلوم فهم يفضلون الكفار على 
 دائما يستعينون بالكفار والفجار )٢(فإم(:  فقال شيخ اإلسالم،املسلمني
رم وهذا أمر آالبهم ويعاونون الكفار والفجار على كثري من مطعلى م

ومكان ولو مل يكن إال صاحب هذا الكتاب منهاج  مشهود يف كل زمان
 والكفار أو الفساق أو اجلهال أئمة )٣(الندامة وإخوانه فإم يتخذون املغل

  . )٤()ذا االعتبار
، )٥(وقد وصفه شيخ اإلسالم بأنه محار وأنه أمحر من عقالء اليهود

   .)٦()الرافضي محار اليهودي: العامة معذورون يف قوهلم(وقال بأن 
وقد أجاب شيخ اإلسالم عن سؤال قد يتطرق إىل ذهن القارئ عندما 

 حىت صار أشبه ،يرى وصفه هذا الرافضي ذه األوصاف من اجلهل والبالدة
يتعب شيخ -وهذا السؤال هو ملاذا إذا كان الرافضي ذه املثابة ... باحلمار

من الرافضة ومصنف هذا الكتاب وأمثاله (:  فقال-اإلسالم نفسه بالرد عليه؟
 سلفها وخلفها فإم عمدوا إىل إمنا نقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة حممد 

خيار أهل األرض من األولني واآلخرين بعد النبيني واملرسلني وإىل خري أمة 
أخرجت للناس فجعلوهم شرار الناس وافتروا عليهم العظائم وجعلوا حسنام 

                                         
  .٣/٤٥٠هاج  املن)١(
  .  يعين الرافضة)٢(
 من أنقص الناس مرتلة ]يعين الرافضة[وهلذا كانوا ( ٣/٤٤٧ يريد م املغول فقد قال )٣(

  . )إخل.... الذي دعا ملك املغل غازان إىل اإلسالم... عند األمري
  .١١٢ -٤/١١ املنهاج )٤(
  . ٢٩١، ٧/٢٩٠ انظر املنهاج )٥(
  .٢٩١، ٧/٢٩٠ املنهاج )٦(
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٤٩
  .)١()...سيئات

  : كتابألف هذا ال: املطلب الثاين
 بأنه "منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة"صرح ابن املطهر يف أول كتابه 

أما بعد "فقال . ألف هذا الكتاب ليخدم به خزانة امللك اجلايتوخدا بندا حممد
 اشتملت على أهم املطالب يف أحكام الدين ،فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة

 خدمت ا -إىل أن قال-. ....وأشرف مسائل املسلمني، وهي مسألة اإلمام
 مالك رقاب األمم، ملك ملوك طوائف العرب ،خزانة السلطان األعظم

 شاهنشاه املعظم، غياث احلق وامللة ، مسند اخلري والكرم،والعجم، مويل النعم
  . )٢("والدين، اجلايتوخدا بنده حممد، خلد اهللا سلطانه

الدين احلق عن لقد صرف ابن املطهر يف هذا الكتاب خلقا كثريا عن 
مذهب أهل السنة إىل مذهب الرافضة واوس ومنهم امللك الذي أقام على 

هـ ترك مذهب أهل السنة ٧٠٩السنة سنوات قليلة من ملكه مث يف عام 
وأعلن حتوله إىل مذهب الرافضة وكتب لألقاليم بأن ال يذكر يف اخلطب إال 

أهل السنة حيث ظهر علي وأهل بيته، فكان هلذا األمر اخلطري أثره على 
  . )٣(عليهم أهل البدعة

تويف يف السابع "قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل عن خدا بنده 
 ودفن بتربته باملدينة اليت -هـ٧١٦يعين سنة -والعشرين من رمضان 

أنشأها، يقال هلا السلطانية، وقد جاوز الثالثني من العمر، وكان موصوفًا 
 أقام سنة على السنة مث ، وأظهر الرفض،لعب والعمائربالكرم، وحمبا للهو وال

                                         
  .٥/١٦٠ملنهاج  ا)١(
حممد رشاد سامل صـ .  منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة يف مقدمة حتقيق منهاج السنة د)٢(

  . مكتبة دار العروبة.  ط)م( ٧٧
  .٤١/٥٦ انظر البداية والنهاية البن كثري )٣(
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٥٠
 وحظي عنده الشيخ مجال الدين ابن ، وأقام شعائره يف بالده،حتول إىل الرفض

املطهر احللي تلميذ نصري الدين الطوسي وأقطعه عدة بالد، ومل يزل على هذا 
 ، وقد جرت يف أيامه فنت كبار)١(املذهب الفاسد إىل أن مات يف هذه السنة
  . )٢("ومصائب عظام فأراح اهللا منه العباد والبالد

وملا (:  شيخ اإلسالم يف بيان بداية حتول الرفض يف دولة خدا بندهقال
 يف دولة خدا بنده الذي صنف له الرافضي هذا الكتاب ]يعين الرافضة[قاموا 

 على ذكر اخللفاءفأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب السنة، منعوا 
  . )٣()حد عشر الذين يزعمون أم املعصومون واألي مث عوضوا بذكر عل،املنرب

ولقد بلغين عن ملك املغول خدابنده الذي صنف (: وقال عن خدا بنده
كتابه هذا يف اإلمامة أن الرافضة ملا صارت تقول له مثل هذا  له هذا الرافضي

ذا إنه  وكان عدوه ويقولون مع هالكالم إن أبا بكر كان يبغض النيب 
صحبه يف سفر اهلجرة الذي هو أعظم األسفار خوفا قال كلمة تلزم عن 
قوهلم اخلبيث وقد برأ اهللا رسوله منها لكن ذكرها على من افترى الكذب 

   .الذي أوجب أن يقال يف الرسول مثلها حيث قال كان قليل العقل
  فعل ما قالته الرافضة فهو قليل العقل وقد برأ اهللا منوال ريب أن

  . )٤() رسوله وصديقه من كذم وتبني أن قوهلم يستلزم القدح يف الرسول
فقبح اهللا من نسب رسوله الذي هو أكمل اخللق عقال وعلما وخربة (

  .)٥()إىل مثل هذه اجلهالة والغباوة
                                         

  . هـ٧١٦ أي سنة )١(
  .١٤/٧٧ البداية والنهاية البن كثري )٢(
  .٤/١٦٥ املنهاج )٣(
  . ٤٣١، ٨/٤٣٠ج  املنها)٤(
  .٨/٤٣٠ املنهاج )٥(
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٥١
  املبحث الرابع

  تعريف الشيعة والرافضة 
  : تعريف الشيعة:املطلب األول

  .  واألتباع)٢(، واألحزاب)١(راألعوان واألنصا: الشيعة لغة
 وكل قوم ، القوم الذين جيتمعون على األمر: والشيعة:وقال ابن منظور

 يتبع بعضهم رأي بعض ، وكل قوم أمرهم واحد،اجتمعوا على أمر فهم شيعة
  .)٣(فهم شيع

 ويقع على الواحد واالثنني ، وأصل الشيعة الفرقة من الناس:وقال
وأصل ذلك من .. .ظ واحد ومعىن واحدواجلمع واملذكر واملؤنث بلف

  . )٤( وهي املتابعة واملطاوعة:املشايعة
، وتشيع )٥(وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره: وقال يف خمتار الصحاح

  . )٦(الرجل ادعى دعوى الشيعة
فقد غلب هذا االسم على كل من يتوىل عليا وأهل : أما يف االصطالح

  . صا هلم حىت صار امسا خال-رضي اهللا عنهم-بيته 
-وإمنا قيل هلم الشيعة؛ ألم شايعوا عليا : )٧(قال أبو احلسن األشعري
                                         

  .٣/٢٣٥ معجم مقاييس اللغة البن فارس )١(
  .٢/٥١٨ جممل اللغة البن فارس )٢(
  .٨/١٨٨ لسان العرب البن منظور )٣(
  .٨/١٨٩ لسان العرب البن منظور )٤(
  .٩٤٩/، القاموس احمليط للفريوزبادي ٣٥٣ خمتار الصحاح للرازي )٥(
  .٩٥٠/، القاموس احمليط للفريوزبادي ٣٥٣ / خمتار الصحاح للرازي)٦(
 هو إمام املتكلمني أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري اليماين البصري ولد سنة )٧(

هـ كان على مذهب املعتزلة، وملا برع فيه كرهه وتربأ منه وتاب إىل اهللا تعاىل ٢٦٠
 سنة منه وصنف يف الرد عليهم، صاحب كتاب املقاالت واإلبانة وغريها، ت

=  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٥٢
  . )١( ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اهللا -رضوان اهللا عليه

، وقد غلب هذا ...وأصل الشيعة الفرقة من الناس: )٢(وقال ابن األثري
ه حىت صار  وأهل بيت رضي اهللا عنهالسم على كل من يزعم أنه يتوىل علياا

 ويف مذهب الشيعة ،هلم امسا خاصا، فإذا قيل فالن من الشيعة عرف أنه منهم
  . )٣( أي عندهم:كذا

 على الذين شايعوا عليا الشيعة هم : )٤(وقال الشهرستاين
 ، وإما خفيا،اخلصوص، وقالوا بإمامته وخالفته نصا ووصيةً، إما جليا

ه وإن خرجت فبظلم يكون من غريه واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من أوالد
 وجيمعهم القول بوجوب التعيني والتنصيص، وثبوت ،أو بتقية من عنده

 والقول بالتوايل والتربي ،عصمة األنبياء واألئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر
  . )٥(قوال وفعالً وعقدا إال يف حال التقية، وخيالفهم بعض الزيدية يف ذلك

ة بني املعىن اللغوي للتشيع واملعىن االصطالحي ومما يسبق يتبني الصل
 وهي املطاوعة ، ويف االصطالح يدور على املشايعة،حيث إن التشيع يف اللغة

 حيث إنه ، وكان التشيع يف بداية أمره قريبا جدا من معناه اللغوي،واملناصرة
                                         

= 
/ ١١/٣٤٦، تاريخ بغداد ٩٠-١٥/٨٥سري أعالم النبالء . هـ، وقيل غريها٣٣٠
٣٤٧.  

  .١/٦٥ مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري )١(
 مصنف النهاية يف )٦٠٦ -٥٤٤( هو املبارك بن حممد اجلزري جمد الدين أبو السعادات )٢(

  .٢٣، ٥/٢٢غريب احلديث، وغريه، شذرات الذهب 
  .٥٢٠، ٢/٥١٩ة يف غريب احلديث واألثر البن األثري  النهاي)٣(
، )٥٤٨ -٤٧٩( هو أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين )٤(

صاحب كتاب اية األقدام يف علم الكالم، وكتاب امللل والنحل، وغريها، شذرات 
  .٦/٢١٥، األعالم ٤/١٩٤الذهب 

  . ١٤٧، ١/١٤٦ امللل والنحل للشهرستاين )٥(
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٥٣
  شيعة علي:  وكانوا معه إم من شيعته، فيقال،يقال لكل قوم ناصروا رجال

 ولكن هذا االسم غلب على ، وهكذا وشيعة معاوية وشيعة عثمان 
 واعتقدوا ،؛ ألم أقاموا من أجل هذا التشيع احلروبشيعة علي 

   .اعتقادات باطلة خرجت بالتشيع عن مفهومه الصحيح إىل الرفض
وكان الناس يف الفتنة صاروا شيعتني شيعة عثمانية ( :قال شيخ اإلسالم

يس كل من قاتل مع على كان يفضله على عثمان بل كان ة وليوشيعة علو
  .)١()كثري منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة

   :الرافضة ووجه تسميتهم بذلك :املطلب الثاين
   :تعريف الرافضة

: )٢( قال ابن فارس: من الرفض وهو الترك: الرافضة يف اللغة-١
  . )٣()التركالراء والفاء والضاد أصل واحد وهو (

  . )٤() تركه:رفضه( :وقال يف خمتار الصحاح
 والرافضة ،والروافض كل جند تركوا قائدهم( :وقال يف القاموس احمليط

  . )٥()الفرقة منهم
ة بينه وبني املعىن االصطالحي كما من هذا املعىن اللغوي تتبني الصلف
  : سيأيت

                                         
  .٩٣، ٩٢، ٢/٩١، وانظر ٤/١٣٢ املنهاج )١(
هـ، صاحب جممل ٣٩٥ هو أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا لغوي شاعر، ت )٢(

  .١١/٣٣٥اللغة، انظر البداية والنهاية البن كثري 
  .٢/٤٢٢ معجم مقاييس اللغة )٣(
  .٢٥٠/  خمتار الصحاح )٤(
: ، وقال١٢/١٥، ذيب اللغة ٧/١٥٧رب ، وانظر لسان الع٨٣٠/ القاموس احمليط )٥(

  . والنسبة إليهم رافضي
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٥٤
ي عليه مسوا بذلك لرفضهم احلق الذ:  الرافضة يف االصطالح-٢
  .  ومنه إمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما،الصحابة

الذين : سألت أيب عن الرافضة فقال: )١(وقال عبد اهللا بن اإلمام أمحد
قلت أليب : ، وقال أيضا)٢(يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما

و ، وقال أب)٣(الذي يسب أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما: من الرافضي ؟ قال
 وإمنا مسوا رافضة لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا :احلسن األشعري

  . )٤(عنهما
ويسمون أيضا الرافضة أو (: وقال يف الشيعة والتشيع عن االثىن عشرية

وعدم وفائهم هلم  ، وغدرهم م،الروافض لرفضهم مناصرة أئمتهم ومتابعتهم
لو : كايف املعتمد عندهمالذي رواه يف كتاب ال:  بقولهكما وصفهم علي 

ميزت شيعيت ملا وجدم إال واصفة، ولو امتحنتهم ملا وجدم إال مرتدين ولو 
  . )٦())٥(متحضتهم ملا خلص من األلف واحد

أي - يف كتابه الكايف ما يدل على أن هذا االسم )٧(وقد أورد الكليين
ريوى عن حممد  ف- وإمنا هو اسم مساهم اهللا به،الرافضة مل يكن من قبل الناس
جعلت فداك فإنا : ]جعفر[ ،قلت أليب عبد اهللا: بن سليمان عن أبيه أنه قال

قد نبزنا نبزا أثقل ظهرونا وماتت له أفئدتنا، واستحلت له الوالة دمائنا يف 
                                         

  .  ستأيت ترمجته)١(
  .٥٦٧/ الصارم املسلول على شامت الرسول البن تيمية )٢(
  .٩٩/ مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه عبد اهللا )٣(
  .١/٨٩ مقاالت اإلسالميني )٤(
  .٨/٣٣٨ كتاب الروض من الكايف )٥(
  .٢٧٠/حسان إهلي ظهري  الشيعة والتشيع إل)٦(
 هو حممد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليين إمامي، كان شيخ الشيعة ببغداد )٧(

  .٧/١٤٥هـ، وهو صاحب الكايف األعالم ٣٢٩وتويف فيها سنة 
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٥٥
 الرافضة ؟ :فقال أبو عبد اهللا عليه السالم: حديث رواه هلم فقهاؤهم، قال

  . )١(وكم ولكن اهللا مساكم بهال واهللا ما هم مس: نعم، قال: قلت
وال ريب أن الرفض مشتق من الشرك واإلحلاد ( :قال شيخ اإلسالم

  . )٢()والنفاق لكن تارة يظهر هلم ذلك فيه وتارة خيفى
، وكتب )٣(كثري من كتب املقاالت: سبب تسمية الرافضة ذا االسم

ال الشيعة ؛ تذكر أن سبب التسمية بذلك هو انفص)٥(، وكتب اللغة)٤(التاريخ
وافتراقهم على زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب حينما سألوه 

 ]مها وزيرا جدي[ : وقال، فأثىن عليهما،عن رأيه يف الشيخني أيب بكر وعمر
فانفض عنه أكثرهم حىت مل يبق معه إال القليل، فالذين انفضوا عنه مسوا 

  . رافضة والذين بقوا معه مسوا زيدية
 يف الكوفة يف أصحابه الذين -يعين زيدا-فإنه ملا ظهر : ريقال األشع

بايعوه مسع من بعضهم الطعن على أيب بكر وعمر فأنكر ذلك على من مسعه 
إم مسوا : ، فيقال]رفضتموين[ :فقال هلم. منه فتفرق عنه الذين بايعوه

  . )٦(]رفضتموين[ :الرافضة لقول زيد هلم
لكن لفظ الرافضة إمنا (: -ه اهللا تعاىلرمح-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                         
  .٢٧١/، نقال عن الشيعة والتشيع ٥/٣٤ كتاب الروض من الكايف )١(
  .ىقاقهم من الشرك واإلحلاد، وتارة خيفه تارة يظهر اشتنأ: ، واملعىن٧/٢٧ املنهاج )٢(
، الفرق بني الفرق لعبد القاهر ١/١٣٧ انظر مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري )٣(

  .١/١٥٥، امللل والنحل ٣٦، ٣٥/البغدادي 
، ٧/١٨٠، تاريخ األمم وامللوك للطربي ٣٣٠، ٩/٣٢٩ انظر البداية والنهاية البن كثري )٤(

  .٢٤٣، ٥/٢٤٢الكامل 
، ذيب ٢٥٠/، خمتار الصحاح ٨٣٠/، القاموس احمليط ٧/١٥٧ انظر لسان العرب )٥(

  .١٢/١٦اللغة 
  .١/١٣٧ مقاالت اإلسالميني )٦(
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٥٦
 وقصة زيد بن ،)٢( يف خالفة هشام)١(ظهر ملا رفضوا زيد بن علي بن احلسني
ومائة سنة إحدى وعشرين أو اثنتني  علي بن احلسني كانت بعد العشرين

  .)٣()واخر خالفة هشامأوعشرين ومائة يف 
ضة وزيدية  ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إىل راف:قلت(: وقال

 :فإنه ملا سئل عن أيب بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال هلم
من مل يرفضه من الشيعة زيديا يمرفضتموين فسموا رافضة لرفضهم إياه وس 

   .)٤()النتسام إليه
وهلذا كانت الشيعة املتقدمون الذين صحبوا عليا ( :شيخ اإلسالموقال 

ا يف تفضيل أيب بكر وعمر وإمنا كان أو كانوا يف ذلك الزمان مل يتنازعو
نزاعهم يف تفضيل علي وعثمان وهذا مما يعترف به علماء الشيعة األكابر من 

  .األوائل واألواخر
 البلخي قال سأل سائل شريك بن )٥(حىت ذكر مثل ذلك أبو القاسم

 أبو : فقال له؟ أيهما أفضل أبو بكر أو علي: فقال له)٦(عبد اهللا بن أيب منر
                                         

سني، ثقة تنسب إليه الزيدية  زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، أبو احل)١(
، ٢٢٤/ يبهـ التقر١٢٢خرج يف خالفة هشام بن عبد امللك وقتل يف الكوفة سنة 

  .١/٣٥٤اخلالصة 
د بعد السبعني ل هشام بن عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني أبو الوليد القرشي األموي، و)٢(

هـ إىل أن مات يف ربيع ١٠٥واستخلف بعهد معقود له من أخيه يزيد، يف شعبان سنة 
، ٣٥٣ -٥/٣٥١هـ، وله أربع ومخسون سنة، سري أعالم النبالء ١٢٥اآلخر سنة 

  .١٦٥ -١/١٦٣، شذرات الذهب ٣٥٤ -٩/٣٥١داية والنهاية البن كثري الب
  .٣٥، ١/٣٤ املنهاج )٣(
  .١/٣٥ املنهاج )٤(
 العالمة شيخ املعتزلة أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود البلخي املعروف بالكعيب من )٥(

سري . هـ، وكان داعية إىل االعتزال٣٢٩نظراء اجلبائي، صاحب التصانيف، ت سنة 
  .٢٥٦، ٢٥٥/ ١٥، ١٤/٣١٣أعالم النبالء 

ثقة كثري احلديث، وقال ابن :  شريك بن عبد اهللا بن أيب منر القرشي، قال ابن سعد)٦(
=  
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٥٧
 نعم إمنا الشيعي : فقال!؟ أتقول هذا وأنت من الشيعة:قال له السائلبكر ف

  األعواد فقال أال إن خري هذه األمةهمن قال مثل هذا واهللا لقد رقى علي هذ
  . )١()بعد نبيها أبو بكر مث عمر أفكنا نرد قوله أكنا نكذبه واهللا ما كان كذابا

 هو يف تفضيل فمن هذا النص يتبني أن خالف الشيعة األوىل إمنا
 أما أبو بكر وعمر فال خالف يف تفضيلهما، وحيمل ما قاله األشعري ،عثمان

، على أن هذا )٢()من أم يفضلون عليا على سائر الصحابة(: والشهرستاين
 وهذا هو ، وأما املتقدمون فكما ذكر شيخ اإلسالم،إمنا هو يف املتأخرين

الوقت ليس فيهم من جيرؤ على األليق من ناحية النظر ؛ ألن الناس يف ذلك 
إظهار الطعن يف أيب بكر وعمر أو انتقاصهما حقهما، فضالً عن تفضيل أحد 

  . عليهما
ففي خالفة أيب بكر وعمر وعثمان مل يكن أحد ( :وقال شيخ اإلسالم

يسمى من الشيعة وال تضاف الشيعة إىل أحد ال عثمان وال علي وال غريمها 
ون فمال قوم إىل عثمان ومال قوم إىل علي فلما قتل عثمان تفرق املسلم

  . )٣()واقتتلت الطائفتان
  

*  *  *  
   

                                         
= 

صدوق خيطئ مات سنة : إذا حدث عنه ثقة فال بأس به، وقال ابن حجر: عدي
  .٢٦٦/، التقريب ١/٤٤٩هـ، روى له البخاري ومسلم وغريمها، اخلالصة ١٤٠

  .١٤، ١/١٣نهاج  امل)١(
  . سبق)٢(
  .٩٢، ٢/٩١، ٤/١٣٢، وانظر ٢/٩٥ املنهاج )٣(
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٥٨
  املبحث اخلامس

  بيان حال الرافضة وصفام 
  : بيان حال الرافضة: املطلب األول

يف هذا األمر ال بد من بيان أصل مذهبه، ومقصود من أحدث بدعة 
   .الرفض

اث الزنادقة املنافقني إذ كان أصل املذهب من إحد( :قال شيخ اإلسالم
 ،)١(فحرق منهم طائفة بالنار الذين عاقبهم يف حياته علي أمري املؤمنني 

وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار وتوعد باجللد طائفة مفترية فيما 
  . )٢() عنه من األخبارعرف

لكن ملا كان أصل مذهبهم مستندا إىل جهل كانوا أكثر : (وقال
  . )٣()الطوائف كذبا وجهال

  . )٤()وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإحلاد(: وقال
  . )٥()إذ كان مبدأ بدعة القوم من قوم منافقني ال مؤمنني(: وقال

 إن الرافضة دسيسة الزندقة، وإنه :وهلذا قال أهل العلم( :وقال رمحه اهللا
  . )٦()وضع عليها

إىل جهل، فما فأصل املذهب من إحداث الزنادقة املنافقني، ومستند 
                                         

 انظر قصة إحراق علي هلؤالء الزنادقة وقول ابن عباس ملا بلغه ذلك، يف البخاري كتاب )١(
، وكتاب استتابة املرتدين باب حكم ٤/٢١اجلهاد والسري باب ال يعذب بعذاب اهللا 

  .٨/٥٠املرتد واملرتدة 
  .٨/٢٧٩، ٧/٤٠٩، وانظر ١/١١  املنهاج)٢(
  .١/٥٧ املنهاج )٣(
  .٣/٤٦٤، وانظر ١/٦٧ املنهاج )٤(
  .٢/٣٠٢ املنهاج )٥(
  . ٧/٤٥٩ املنهاج )٦(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥٩
 يرجى ممن هذا مذهبه لنتيجة اجتماع الزندقة واإلحلاد واجلهل والنفاق؟ وه

  !! صالح أو فالح ؟
ويوضح هذا أيضا ما كتبه شيخ اإلسالم عن مقصود أول من أحدث 

وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع فإمنا (: بدعة الرفض، حيث قال
 ما جاءت به الرسل عن اهللا وهلذا كان قصده الصد عن سبيل اهللا وإبطال

كانوا يظهرون ذلك حبسب ضعف امللة فظهر يف املالحدة حقيقة هذه البدع 
املضلة لكن راج كثري منها على من ليس من املنافقني امللحدين لنوع من 

  . )١()الشبهة واجلهالة املخلوطة وى فقبل معه الضاللة وهذا أصل كل باطل
 أن ما أراده أول من ابتدع الرفض -ه اهللارمح-شيخ اإلسالم وقد ذكر 

ذكر غري (:  إفساد النصرانية فقال)٢(هو إفساد دين اإلسالم كما أراد بولص
أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص ] يعين من أهل العلم[ واحد منهم

على علي وعصمته كان منافقا زنديقا أراد فساد دين اإلسالم وأراد أن يصنع 
وهذه .. .صنع بولص بالنصارى لكن مل يتأت له ما تأتى لبولصباملسلمني ما 

ال يزال فيها طائفة ظاهرة على احلق فال يتمكن ملحد وال احلمد هللا األمة و
مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على أهل احلق ولكن يضل من يتبعه على 

  . )٣()ضالله
وهؤالء (:  مدى علم القوم فقال-رمحه اهللا-وقد وضح شيخ اإلسالم 

الرافضة إما منافق وإما جاهل فال يكون رافضي وال جهمي إال منافقا أو 
 ال يكون فيهم أحد عاملا مبا جاء به الرسول مع جاهال مبا جاء به الرسول 

                                         
  .١/١٨ املنهاج )١(
.  بولص بن يوشع ملك اليهود الذي أفسد النصرانية، انظر كتاب اليهود واملسيحية، د)٢(

  . ا، وغريه٣١٢ -٢٩٣حممد ضياء الرمحن األعظمي صـ 
  . ٨/٤٧٩، وانظر ٦/٤٢٨ املنهاج )٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٦٠
به الرسول وكذم عليه ال خيفى قط إال على  اإلميان به فإن خمالفتهم ملا جاء

  . )١()مفرط يف اجلهل واهلوى
 دينهم هلم عقليات وشرعيات فالعقليات متأخروهم هم يفو(: وقال

فيها أتباع املعتزلة إال من تفلسف منهم فيكون إما فيلسوفا وإما ممتزجا من 
فلسفة واعتزال ويضم إىل ذلك الرفض مثل مصنف هذا الكتاب وأمثاله 
فيصريون بذلك من أبعد الناس عن اهللا ورسوله وعن دين املسلمني 

  . )٢()احملض
الرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد لكن ليسوا يف ذلك و(: وقال

مثل غريهم من أهل األهواء فاملعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين والكذب 
  . )٣()والفجور فيهم أقل منه يف الرافضة

والرافضة ال خربة هلا (: مث وضح مدى علمهم وخاصة بالسنة فقال
يف ذلك من أشباه أهل الكتاب باألسانيد والتمييز بني الثقات وغريهم بل هم 

كل ما جيدونه يف الكتب منقوال عن أسالفهم قبلوه خبالف أهل السنة فإن هلم 
  . )٤()من اخلربة باألسانيد ما مييزون به بني الصدق والكذب

مث قال مبينا أن ما نسبه إليهم من الشر واحلماقات غيض من فيض 
 وبيان كذم وجهلهم قليل فما أذكره يف هذا الكتاب من ذم الرافضة(: فقال

  . )٥()من كثري مما أعرفه منهم وهلم شر كثري ال أعرف تفصيله
 ونقل الثقات وما رآه يف ،مث ذكر أن استقصاء ما يعرفه عنهم باملباشرة

                                         
  . ١٦٢، ٥/١٦١ املنهاج )١(
  .٥/١٦٢ املنهاج )٢(
  .٥/١٥٧ املنهاج )٣(
  .٤/١٨، ٢/٥١٨، وانظر ٥/١٦٣ املنهاج )٤(
  .٥/١٦٠ املنهاج )٥(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٦١
  . )١(كتبهم حيتاج إىل كتاب كبري

  . اهاومذهب الرافضة قد مجع بني أرذل املذاهب وأرد
ة كهذا املصنف وأمثاله من متأخري وأما الرافض( :قال شيخ اإلسالم

اإلمامية فإم مجعوا أخس املذاهب مذهب اجلهمية يف الصفات ومذهب 
  . )٢()القدرية يف أفعال العباد ومذهب الرافضة يف اإلمامة والتفضيل

وال شك أن هذا فعل زنديق ، ويضعون األحاديث على رسول اهللا (
  . )٣()ملحد لقصد إفساد دين اإلسالم

فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون وحبهم للدنيا وحرصهم وهلذا 
 أفضل ، إضافة إىل طعنهم املستمر يف صحابة رسول اهللا )٤(عليها ظاهر

  . )٥(هذه األمة بعد نبيها
وال يستريب أحد أن جنس املرتدين يف املنتسبني إىل التشيع أعظم (

 واجلماعة إن كان جنس املرتدين املنتسبني إىل أهل السنة وأفحش كفرا من
  . )٦()فيهم مرتد

وهلذا هم (:  شيخ اإلسالم من حاهلم وأم من أضل الناس فقالوذكر
 الذي )٧( حىت أن املسلمني ملا قاتلوهم باجلبل،عند مجاهري املسلمني نوع آخر

كانوا عاصني فيه بساحل الشام يسفكون دماء املسلمني ويأخذون أمواهلم 
ذلك وتدينا به فقاتلهم صنف من التركمان ويقطعون الطريق استحالال ل

                                         
  .٧/٤١٦ انظر املنهاج )١(
  .٨/١٠ املنهاج )٢(
  .٧/٤١١ انظر املنهاج )٣(
  .٢/٩٠ انظر املنهاج )٤(
  ٣/٤٦٣ملنهاج  انظر ا)٥(
  .٣/٤٦٠ املنهاج )٦(
  .  لعله جبل كسروان يف الشام)٧(
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٦٢
فصاروا يقولون حنن مسلمون فيقولون ال أنتم جنس آخر فهم بسالمة قلوم 

  . )١()علموا أم جنس آخر خارجون عن املسلمني المتيازهم عنهم
فتبني أن الرافضة من أشد أعداء املسلمني كما أم شر الطوائف 

 علماء األمة أحد من اإلمامية ال ظاهرا املنتسبة لإلسالم، ومع ذلك فليس يف
واهللا يعلم أين مع كثرة حبثي وتطلعي (: وال باطنا يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا

إىل معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجال له يف األمة لسان صدق 
  . )٢()إنه يعتقده يف الباطن: يتهم مبذهب اإلمامية فضال عن أن يقال

العلم بالنقل والرواية واإلسناد على أن الرافضة أكذب وقد اتفق أهل (
الطوائف والكذب فيهم قدمي وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة 

  .الكذب
 قال : يقول)٤( مسعت يونس بن عبد األعلى)٣(:قال أبو حامت الرازي

 ال تكلمهم وال ترو[ :الرافضة فقال  سئل مالك عن:)٥(أشهب بن عبد العزيز
                                         

  .٣/٣٧٦ املنهاج )١(
  .٤/١٣١ املنهاج )٢(
 هو حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التميمي البكري الطربستاين األصويل )٣(

ي، ابن خطيب الر: املفسر أبو املعايل وأبو عبد اهللا املعروف بالفخر الرازي، ويقال له
وله مصنفات كثرية يف التوحيد وعلم األصول، وعلم الكالم وغريها، ت سنة 

، لسان ٥/٣٣، وطبقات الشافعية ٥٦، ٣/٥٥هـ، البداية والنهاية البن كثري ٦٠٦
  .٥٠١، ٥٠٠/ ٢١، السري ٤٢٩ -٤/٤٢٦امليزان 

 هو يونس بن عبد األعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان اإلمام أبو موسى الصديف )٤(
 -١٢/٣٤٨هـ، السري ٢٦٤ هـ، وتويف سنة ١٧٠صري املقري احلافظ ولد سنة امل

  .٦١٣/، التقريب ٩/٢٤٣، اجلرح والتعديل ٣٥١
 هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمرو البصري، يقال امسه مسكني )٥(

هـ، التاريخ الكبري ٢٠٤ هـ، وتويف سنة ١٤٠وأشهب لقب له، ثقة فقيه ولد سنة 
  . ٢/١٢، الشذرات ٥٠٣ -٩/٥٠٠، السري ٢/٥٧
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٦٣
 قال مسعت )٢( حدثنا حرملة: وقال أبو حامت،)١(]عنهم فإم يكذبون

  .)٣(]مل أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة[ :الشافعي يقول
يكتب عن [ : يقول)٥( مسعت يزيد بن هارون)٤(:وقال مؤمل بن إهاب

 وقال ...)٦(]كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية إال الرافضة فإم يكذبون
 أدركت الناس وما يسموم إال : يقول)٨( مسعت األعمش:)٧(:أبو معاوية

وال عليكم أال [ : قال األعمش،)٩(أصحاب املغرية بن سعيد الكذابني يعين
  .)١٠(]تذكروا هذا فإين ال آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا األعمش مع امرأة

                                         
  .  مل أجده)١(
 هو حرملة بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة بن عمران التجييب، أبو حفص املصري أحد )٢(

. هـ، مبصر٢٤٣احلفاظ املشاهري من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه اجلديد ت 
  .٢/١٠٣، الشذرات ٦٢، ١/٦١طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

مل أر أحدا من أصحاب األهواء أكذب يف الدعوى وال أشهد [، بلفظ ٢/٥٤٥ اإلبانة )٣(
  .]بالزور من الرافضة

 هو مؤمل بن إهاب الربعي العجلي أبو عبد الرمحن الكويف احلافظ الصدوق ت )٤(
  .٥٥٥/، التقريب ٢٤٨ -١٢/٢٤٦هـ، السري ٢٥٤

  . ستأيت ترمجته)٥(
  . مل أجده)٦(
  . ستأيت ترمجته)٧(
  . ستأيت ترمجته)٨(
 هو املغرية بن سعيد الكويف دجال، كذاب، رافضي، يضع احلديث، ادعى النبوة، قال )٩(

مل يكن بالكوفة ألعن من املغرية بن سعيد يف ما يروي عنه من الزور على : ابن عدي
علي، هو دائم الكذب على أهل البيت وال أعرف له حديثا مسندا، قتله خالد القسري 

، ٦/٢٣٥١، الكامل يف الضعفاء ٨-٣/٧هـ، كتاب اروحني ١٢٠ يف حدود
  .١٦٢ -٤/١٦٠، ميزان االعتدال ٣٧٠/، الضعفاء واملتروكون للدارقطين ٢٣٥٢

  . مل أجده)١٠(
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٦٤
 هو "اإلبانة الكربى" يف )١(بن بطةاوهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد اهللا 

  .ريهوغ
 كالم الشافعي فيهم من وجهني من رواية )٢(وروى أبو القاسم الطربي

أشهد  ما رأيت يف أهل األهواء قوما[ : مسعت الشافعي يقول: قال)٣(الربيع
ما [ :ا من طريق حرملة وزاد يف ذلك ورواه أيض،)٤(]بالزور من الرافضة

  .)٥(]رأيت أشهد على اهللا بالزور من الرافضة
ا فاللفظ األول هو الثابت عن الشافعي إن كان صحيحوهذا املعىن و

وهلذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه أنه يرد شهادة من عرف 
  .)٨())٧)(٦(بالكذب كاخلطابية

وهذا حال أهل الكتاب مع املسلمني فما يوجد يف املسلمني شر إال (
 ويف املسلمني ويف أهل الكتاب أكثر منه وال يوجد يف أهل الكتاب خري إال

                                         
  .رضا بن نعسان معطي. ، وكتابه هذا قد طبع منه جزءان حتقيق دستأيت ترمجته )١(
  . هو الاللكائي وستأيت ترمجته)٢(
 بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي، اإلمام احملدث الفقيه الكبري  هو الربيع)٣(

رواية : املصري صاحب اإلمام الشافعي وخادمه ورواية كتبه اجلديدة قال الشافعي عنه
، طبقات الشافعية ٢/١٥٩، الشذرات ٥٩١ -١٢/٥٨٧هـ، السري ٢٧٠كتيب، ت 

  .١٠٩/، طبقات الفقهاء للشريازي ١/٦٥البن قاضي شهبة 
  .٨/١٤٥٧ واجلماعة ة شرح أصول اعتقاد أهل السن)٤(
  .، بلفظ ما أحد أشهد٨/١٤٥٧ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٥(
أصحاب أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب موىل بين أسد يقولون بإهلية :  اخلطابية هم)٦(

طق وصامت، جعفر بن حممد، ويزعمون أن األئمة أنبياء، وأن يف كل وقت رسول نا
إخل، وهم مخس ... ويزعمون أن لكل شيء من العبادات باطنا ويبيحون نكاح احملرمات

، الربهان ١٨١ -١/١٧٩، امللل والنحل ٨٠ -١/٧٦فرق، انظر مقاالت اإلسالميني 
  .٧٠، ٦٩يف عقائد أهل األديان 

  .٧٠/ الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان للسكسكي )٧(
  .٦٢ -١/٥٩ املنهاج )٨(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٦٥
 والرافضة فيهم من لعنة اهللا وعقوبته بالشرك ما يشبهوم به من ...أعظم منه

بعض الوجوه فإنه قد ثبت بالنقول املتواترة أن فيهم من ميسخ كما مسخ 
 كتابا )١(اهللا حممد بن عبد الواحد املقدسي أولئك وقد صنف احلافظ أبو عبد

 وذكر فيه )٢(]الذم والعقاب يه منالنهي عن سب األصحاب وما ورد ف[مساه 
  .حكايات معروفة يف ذلك وأعرف أنا حكايات أخرى مل يذكرها هو

وفيهم من الشرك والغلو ما ليس يف سائر طوائف األمة وهلذا أظهر ما 
  . )٣()يوجد الغلو يف طائفتني يف النصارى والرافضة

ال وفيهم وهذا باب مطرد ال جتد أحدا ممن تذمه الشيعة حبق أو باطل إ(
من هو شر منه وال جتد أحدا ممن متدحه الشيعة إال وفيمن متدحه اخلوارج من 
هو خري منه فإن الروافض شر من النواصب والذين تكفرهم أو تفسقهم 

  . )٤()الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب
هم  فإن منهم ومن املنتسبني إلي...والرافضة أعظم جحدا للحق تعمدا(

كالنصريية وغريهم من يقول إن احلسن واحلسني ما كانا أوالد علي بل أوالد 
   . غريه ومنهم من يقول إن عليا مل ميت وكذلك يقولون عن)٥(سلمان الفارسي

                                         
 هو الشيخ اإلمام احلافظ القدوة احملقق احلجة بقية السلف ضياء الدين أبو عبد اهللا حممد )١(

بن عبد الواحد بن أمحد السعدي املقدسي اجلماعيلي احلنبلي صاحب التصانيف والرحلة 
 -٢/٢٣٦هـ، ذيل طبقات احلنابلة ٦٤٣هـ، وتويف سنة ٥٦٩الواسعة ولد سن 

  .٢٢٦ -٥/٢٢٤، الشذرات ١٣٠ -١٢٦/ ٢٣، والسري ٢٤٠
  .٢٣/١٢٨ هذا الكتاب خمطوط وقد نسبه إليه الذهيب يف السري )٢(
  .٤٨٦ -١/٤٨٤ املنهاج )٣(
  .١٥٢ -٨/١٤٨، ٨٢، ٨١، ٢/٨٠، وانظر ٢/٧١ املنهاج )٤(
أصبهان :  هو أبو عبد اهللا سلمان الفارسي صحايب جليل أصله من رامهرمز، وقيل)٥(

هـ االستيعاب ٣٥ سنة ويف يف آخر خالفة عثمان وكانت أول مشاهده اخلندق، ت
  .٢٢٥ -٤/٢٢٣، اإلصابة ١/٢٣٠، جتريد أمساء الصحابة ٢٢٥ -٤/٢٢١
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٦٦
 ومنهم ومنهم من يقول إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونني عند النيب 

 ولكن  النيب  زوجيت عثمان ليستا بنىت)٢( وأم كلثوم)١(من يقول إن رقية
مها بنتا خدجية من غريه وهلم يف املكابرات وجحد املعلومات بالضرورة أعظم 
مما ألولئك النواصب الذين قتلوا احلسني وهذا مما يبني أم أكذب وأظلم 

  .)٣()وأجهل من قتلة احلسني
الرافضة يوجد فيهم من املسائل ما ال يقوله مسلم يعرف دين اإلسالم (

 عليه ومنها ما يقوله بعضهم مثل ترك اجلمعة واجلماعة منها ما يتفقون
اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه عن اجلمعة  فيعطلون املساجد اليت أمر

واجلماعات ويعمرون املشاهد اليت حرم اهللا ورسوله بناءها وجيعلوا مبرتلة 
 كتاب مساه )٤(دور األوثان ومنهم من جيعل زيارا كاحلج كما صنف املفيد

 وفيه من الكذب والشرك ما هو من جنس كذب ،]ناسك حج املشاهدم[
  . إخل.. .)٥()النصارى وشركهم ومنها تأخري صالة املغرب مضاهاة لليهود

وأصل املذهب إمنا ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين اإلسالم (
وقد رأيت كثريا من كتب أهل املقاالت اليت ينقلون فيها مذاهب الناس 

                                         
 وأمها خدجية بن خويلد رضي اهللا عنها، تزوجها عثمان مبكة  رقية بنت رسول اهللا )١(

/ ١٢اب وولدت له باحلبشة عبد اهللا وتوفيت ليايل بدر باحلصبة ودفنت باملدينة، االستيع
  . ٢٥٩ -١٢/٢٥٧، اإلصابة ٢/٢٦٨، جتريد أمساء الصحابة ٣٢٧ -٣١٩

، وأمها خدجية بنت خويلد، وهي أسن من رقية وفاطمة وقد  أم كلثوم بنت النيب )٢(
هـ، رضي اهللا ٩هـ، وتوفيت عنده أيضا سنة ٣تزوجها عثمان بعد وفاة رقية سنة 

، اإلصابة ٢/٣٣٣صحابة ، جتريد أمساء ال٢٧٢ -١٣/٢٧٠عنها، االستيعاب 
٢٧٦، ١٣/٢٧٥.  

  .٤/٣٦٨ املنهاج )٣(
  .  ستأيت ترمجته)٤(
  . ٢١٩، ٢١١، ٢١٠، ٧/٢٠٩، ٥٠٢، ٣/٤٦٩، وانظر ٤١٩، ٣/٤١٨ املنهاج )٥(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٦٧
  . أقوال أولئك فرأيت فيها اختالفا كثرياورأيت

وكثري من الناقلني ليس قصده الكذب لكن املعرفة حبقيقة أقوال الناس 
من غري نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس 

  . )١()ويتعذر على بعضهم
ثر كأوأما الرافضة فهم املعروفون بالبدعة عند اخلاصة والعامة حىت أن (

 إال الرافضي لظهور مناقضتهم ملا جاء به )٢(العامة ال تعرف يف مقابلة الشيء
الرسول عليه السالم عند اخلاصة والعامة فهم عني على ما جاء به حىت 
الطوائف الذين ليس هلم من اخلربة بدين الرسول ما لغريهم إذا قالت هلم 

  . )٣()نتم جنس آخرأ يقولون ]حنن مسلمون[ :الرافضة
إن قيل فأنتم يف هذا املقام تسبون الرافضة وتذموم وتذكرون عيوم ف(

  قيل ذكر األنواع املذمومة غري ذكر األشخاص املعينة وإنه قد ثبت عن النيب
لعن اهللا اخلمر وشارا وعاصرها ومعتصرها « :لعن أنواع كثرية كقوله

 آكل الربا لعن اهللا«، و)٤(»وحاملها واحملمولة إليه وبائعها وآكل مثنها
 : وقال،)٦(»لعن اهللا من غري منار األرض«، و)٥(»وموكله وكاتبه وشاهديه

حرم ما بني عري إىل ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه  املدينة«
                                         

  .١٠٩، ٧/٩، وانظر ٦/٣٠٣ املنهاج )١(
  .  ولعلها السين بالسني املهملة بعدها نون)الشيء( هكذا يف املنهاج )٢(
  . ٤١٤، ٧/٤١٣ املنهاج )٣(
باب العنب [ احلديث مع اختالف يسري يف األلفاظ أخرجه أبو داود يف كتابه األشربة )٤(

، وصححه أمحد ٩٧، ٢/٢٥، ١/٣١٦، واإلمام أمحد يف املسند ٤/٨١ ]يعصر للخمر
، ورواه احلاكم يف املستدرك ٨/٧٠، ٧/١٢، ٣٢٢، ٤/٣٢١شاكر يف حتقيقه للمسند 

  . يح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيبهذا حديث صح: ، وقال٣٢، ٢/٣١
  . ٣/١٢١٩ رواه مسلم يف كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله )٥(
  .٣/١٥٦٧ رواه مسلم يف كتاب األضاحي باب حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل ولعن فاعله )٦(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٦٨
. )١(»لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال

لعن اهللا املخنثني من  «: وقال.»لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط «:وقال
أو توىل  من ادعى إىل غري أبيه «:وقال. »الرجال واملترجالت من النساء

غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال 
   .»عدال

ذين يصدونَ الَّ* أَنْ لَعنةُ اللَّه علَى الظَّالمني  :وقال اهللا تعاىل يف القرآن
  .)٢(عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجا

فالقرآن والسنة مملوءان من ذم األنواع املذمومة وذم أهلها ولعنهم 
  .)٣()حتذيرا من ذلك الفعل وإخبارا مبا يلحق أهله من الوعيد

 وثبت عنه يف الصحيح أن رجال كان يشرب اخلمر وكان النيب (
يه جلده احلد فأيت به إليه مرة فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى كلما أيت به إل

 فنهى عن لعن هذا .)٤(»ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله «: فقالبه النيب 
املعني املدمن الذي يشرب اخلمر وشهد له بأنه حيب اهللا ورسوله مع لعنة 

   .شارب اخلمر عموما
 وعلم أن أهل الذنوب الذين فعلم الفرق بني العام املطلق واخلاص املعني

يعترفون بذنوم أخف ضررا على املسلمني من أمر أهل البدع الذين يبتدعون 
                                         

، ٢/٢٢١ رواه البخاري يف كتاب فضائل املدينة باب حرمة املدينة يف حديث طويل )١(
إخل، يف حديث ...  فيها بالربكةومسلم يف كتاب احلج باب فضل املدينة ودعاء النيب 

  . ، ورواه غريمها٩٩٩ -٢/٩٩٤طويل 
  . ٤٥، ٤٤/  األعراف)٢(
  . ١٤٩ -٥/١٤٧ املنهاج )٣(
ما يكره من لعن شارب اخلمر وأنه ليس خبارج [ رواه البخاري يف كتاب احلدود باب )٤(

  .٨/١٤ ]من امللة
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٦٩
  . )١()بدعة يستحلون ا عقوبة من خيالفهم

  : صفات وأوصاف الرافضة: املطلب الثاين
وهم الغاية يف اجلهل وقلة العقل يبغضون (: قال:  اجلهل وقلة العقل-أ

ئدة هلم يف بغضه ويفعلون من األمور ما ال منفعة هلم فيه من األمور ما ال فا
  . )٢()م على حقأإذا قدر 
وقد اتفق عقالء املسلمني على أنه ليس يف طائفة من طوائف أهل (

القبلة أكثر جهال وضالال وكذبا وبدعا وأقرب إىل كل شر وأبعد عن كل 
   .يعين الرافضة. )٣()خري من طائفته

عاقل أنه ليس يف علماء املسلمني املشهورين أحد مث من املعلوم لكل (
شاهدة  رافضي بل كلهم متفقون على جتهيل الرافضة وتضليلهم وكتبهم كلها

بذلك وهذه كتب الطوائف كلها تنطق بذلك مع أنه ال أحد يلجئهم إىل 
   .ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضالهلم

ه باالضطرار وهم دائما يذكرون من جهل الرافضة وضالهلم ما يعلم مع
أم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف األمة عن 
اهلدى كيف ومذهب هؤالء اإلمامية قد مجع عظائم البدع املنكرة فإم 
جهمية قدرية رافضة وكالم السلف والعلماء يف ذم كل صنف من هذه 

ثار آلث واتب مشحونة بذلك ككتب احلديكناف ال حيصيه إال اهللا والصاأل
  . )٤()والفقه والتفسري واألصول والفروع وغري ذلك

                                         
  . ٥/١٥٤ املنهاج )١(
  . ٩٠ -٨٩، ٥٩، ١/٥٨، وانظر ٧/٤٠٦ املنهاج )٢(
  . ٦/٣٩٣، ٦٥، ٤/٦٣، انظر ٢/٦٠٧ املنهاج )٣(
، ٨/٢٠٠، ٢٦٠، ٧/٣٦، ٤/٦٦، ٣٠٢، ٢/٣٠١، انظر ١٣١، ٤/١٣٠ املنهاج )٤(

٢٠٤، ٢٠٣ .  
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٧٠
والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي ال خيفى على من له (

  .)١()بالسرية أدىن علم
فقد تبني أن اجلهل الذي يوجد فيمن هو من أجهل أهل السنة يوجد (

جهل نفاق يف الشيعة من اجلهل ما هو أعظم منه ال سيما وجهل أولئك أصله 
وزندقة ال جهل تأويل وبدعة وهؤالء أصل جهلهم مل يكن جهل نفاق 

ر من فوهؤالء وحنوهم أك...وزندقة بل جهل بدعه وتأويل وقلة علم بالشريعة
  .)٢()اليهود والنصارى

جهل الناس بدين اإلسالم وليس لإلنسان منهم شيء أوالرافضة من (
كلها سود  ه فأيامهم يف اإلسالمخيتص به إال ما يسر عدو اإلسالم ويسوء ولي

وأعرف الناس بعيوم وممادحهم أهل السنة ال تزال تطلع منهم على أمور 
وال تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِال  غريها عرفتها كما قال تعاىل يف اليهود

مهنيال مقَل)٤())٣( .  
، )٥(ا وتسمية التقيةوالرافضة جتعل هذا من أصول دينه (: النفاق-ب

وحتكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم اهللا عن ذلك حىت حيكوا عن 
، وقد نزه اهللا املؤمنني من )٦(]التقية ديين ودين آبائي[: جعفر الصادق أنه قال

                                         
  . ٦/٤٠٩، وانظر ٤/٢٧٦ املنهاج )١(
  . ٤/٥٢٠ املنهاج )٢(
  .١٣/  املائدة)٣(
  .٨/١٤٣، ١٧٧، ٧/١٧٣، وانظر ٤١٦، ٧/٤١٥املنهاج  )٤(
 التقية والتقاء والتقوى والتقاء كله واحد وهي كلمة تدل على دفع شيء عن شيء بغريه )٥(

ذيب اللغة : هي أن يظهر اإلنسان خالف ما يبطن، انظر يف مادة وقي: واصطالحا
، ٤٠٥ -١٥/٤٠١، لسان العرب ٦/١٣١، ومعجم مقاييس اللغة ٣٧٦ -٩/٣٧٤

  . ، وسيأيت تعريف شيخ اإلسالم هلا بعد قليل٦٤٩-٤/٦٤٨ترتيب القاموس احمليط 
  . ٢/٢١٩ أصول الكايف )٦(
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٧١
 بل كانوا من أعظم الناس صدقا وحتقيقا ،أهل البيت وغريهم عن ذلك

  . )١()ة وكان دينهم التقوى ال التقي،لإلميان
ظهر أمات النفاق وأسبابه ليست يف أحد من أصناف األمة وعامة عال(

منها يف الرافضة حىت يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما ال يوجد يف 
غريهم وشعار دينهم التقية اليت هي أن يقول بلسانه ما ليس يف قلبه وهذا 

 يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن اللَّه وما أَصابكُم :عالمة النفاق كما قال اهللا تعاىل
 نِنيمؤالْم لَمعيلأَوِ * و بِيلِ اللَّهي سلُوا فا قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُوا ون ينالَّذ لَمعيلو

ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعباال التتق لَمعن وا قَالُوا لَوفَعاد انإلميل مهنم بأَقْر 
  .)٢(يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ

يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد  :وقال تعاىل
  .)٣(م ينالُواإِسالمهِم وهموا بِما لَ

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَليم بِما  :وقال تعاىل
  .)٥()ونبذَّكَوي( )ونبكذي( وفيها قراءتان ،)٤(كَانوا يكْذبونَ

ويف اجلملة فعالمات النفاق مثل الكذب واخليانة وإخالف الوعد 
 يف طائفة أكثر منها يف الرافضة وهذا من صفام القدمية حىت والغدر ال يوجد

                                         
  .١٣٤ -٤/١٣٣، ٢/٤٨، وانظر ٢/٤٦ املنهاج )١(
  .١٦٧، ١٦٦/ آل عمران )٢(
  .٧٤/  التوبة)٣(
  .١٠/ البقرة)٤(
 الباقون وابن كثري وأبو عمرو  قرأ عاصم ومحزة والكسائي بفتح الياء خمففا يكْذبون وقرأ)٥(

بن العالء وعبد اهللا بن عامر بضم الياء مشددا يكّذبون، انظر احلجة للقراء السبعة أليب 
، التيسري يف ١/٢٢٧، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٣٢٩علي الفارسي 
  .٧٢/القراءات السبع 
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٧٢
  .)١()احلسن واحلسنيبم كانوا يغدرون بعلي وإ

فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقني األولني من املهاجرين (
أَلَم تر إِلَى الَّذين  :واألنصار ويوالون الكفار واملنافقني وقد قال اهللا تعاىل

وما غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم وال منهم ويحلفُونَ علَى تولَّوا قَ
أَعد اللَّه لَهم عذَابا شديدا إِنهم ساَء ما كَانوا * الْكَذبِ وهم يعلَمونَ 

* للَّه فَلَهم عذَاب مهِني اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ ا* يعملُونَ 
 مارِ هالن ابحأَص كئًا أُولَئيش اللَّه نم مهالدال أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت لَن

يوم يبعثُهم اللَّه جميعا فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم * فيها خالدونَ 
استحوذَ علَيهِم * نَ أَنهم علَى شيٍء أَال إِنهم هم الْكَاذبونَ ويحسبو

 طَانيالش بزأَال إِنَّ ح طَانيالش بزح كأُولَئ اللَّه كْرذ ماهسطَانُ فَأَنيالش
كَتب *  أُولَئك في األذَلِّني إِنَّ الَّذين يحادونَ اللَّه ورسولَه* هم الْخاسرونَ 

 زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبألغْل اللَّه * ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدال ت
 ماَءهنأَب أَو ماَءهوا َآبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ اآلخوالْيو

و إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم اإلميانَ وأَيدهم بِروحٍ منه أَ
 مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها األنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو

   .)٢(نَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَال إِ
فهذه اآليات نزلت يف املنافقني وليس املنافقون يف طائفة أكثر منهم يف 
الرافضة حىت أنه ليس يف الروافض إال من فيه شعبة من شعب النفاق كما قال 

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن «: النيب 
صلة من النفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا أؤمتن خان كانت فيه خ

                                         
  .٨/٣١٨، وانظر ٧/١٥١ املنهاج )١(
  .٢٢ -١٤/ اادلة )٢(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٧٣
  .)٢() أخرجاه يف الصحيحني)١(»وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

:  وإن كان من ضعفاء الناس فقال،مث بني معاشرة الرافضي لغريه بالتقية
وأما الرافضي فال يعاشر أحدا إال استعمل معه النفاق فإن دينه الذي يف قلبه (

مله على الكذب واخليانة وغش الناس وإرادة السوء م فهو ال دين فاسد حي
يألوهم خباال وال يترك شرا يقدر عليه إال فعله م وهو ممقوت عند من ال 
يعرفه وإن مل يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق ويف حلن القول 

من النفاق وهلذا جتده ينافق ضعفاء الناس ومن ال حاجة به إليه ملا يف قلبه 
  . )٣()الذي يضعف قلبه

ن النفاق كثري ظاهر يف الرافضة إخوان اليهود وال يوجد يف الطوائف إف(
 وأمثاهلم )٥( واإلمساعيلية)٤(ظهر نفاقا منهم حىت يوجد فيهم النصرييةأكثر وأ

  .)٦()عظم الطوائف نفاقا وزندقة وعداوة هللا ولرسولهأممن هو من 
ويف اجلملة فمن جرب الرافضة ( :هللاوأم أكذب خلق ا: جـ الكذب

يف كتام وخطام علم أم من أكذب خلق اهللا فكيف يثق القلب بنقل من 
 وقد تعدى شرهم إىل غريهم !؟كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل

من أهل الكوفة وأهل العراق حىت كان أهل املدينة يتأحاديثهم وكان ونَقَّو 
حاديث أهل العراق مرتلة أحاديث أهل الكتاب ال نزلوا أ[ :مالك يقول

                                         
، ويف كتاب املظامل ١/١٤رواه البخاري يف كتاب اإلميان، باب عالمات املنافق  )١(

، ويف كتاب اجلزية واملوادعة، باب إمث من عاهد ٣/١٠١والغصب باب إذا خاصم فجر 
  . ١/٧٨، ومسلم يف كتاب اإلميان باب بيان خصال املنافق ٤/٦٩مث غدر، 

  .٣٧٥، ٣/٣٧٤ املنهاج )٢(
  . ٦/٤٢٥ املنهاج )٣(
  .  سيأيت التعريف ا)٤(
  .  سيأيت التعريف ا)٥(
  .٧/٤٧٦ املنهاج )٦(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٧٤
 يا أبا عبداهللا :)٢(ي وقال له عبدالرمحن مهد،)١(]تصدقوهم وال تكذبوهم

أربعمائة حديث يف أربعني يوما وحنن يف يوم واحد نسمع  مسعنا يف بلدكم
هذا كله فقال له يا عبدالرمحن ومن أين لنا دار الضرب أنتم عندكم دار 

  .)٣(بالليل وتنفقون بالنهارالضرب تضربون 
وهذا مع أنه كان يف الكوفة وغريها من الثقات األكابر كثري لكن 
لكثرة الكذب الذي كان أكثره يف الشيعة صار األمر يشتبه على من ال مييز 
بني هذا وهذا مبرتلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا نصف أهله كذابون خوانون 

الثقة ومبرتلة الدراهم اليت كثر فيها فإنه حيترس منهم حىت يعرف الصدوق 
وهلذا كره ملن ال يكون . الغش فإنه حيترس عن املعاملة ا من ال يكون نقادا

الكذب يف الرواية والضالل يف له نقد ومتييز النظر يف الكتب اليت يكثر فيها 
 العلم من القصاص وأمثاهلم الذين يكثر ياآلراء ككتب أهل البدع وكره تلق

فالرافضة أكذب من كل .  كالمهم وإن كانوا يقولون صدقا كثرياالكذب يف
  .)٤() الرجالطائفة باتفاق أهل املعرفة بأحوال

وال ريب أن الرافضة من شرار الزائغني الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم (
  .)٥()اهللا ورسوله

 وقد نبهنا يف هذا الرد على طرق مما به يعلم كذب ما يعتمدون عليه(
                                         

  .٨/٦٨، السري ٢/١٥٧جامع بيان العلم وفضله :  انظر)١(
  .  ستأيت ترمجته)٢(
: جاء رجل من أهل الكوفة إىل مالك: ، قال مطرف٢/١٤١ ورد يف ترتيب املدارك )٣(

وذكر حنوه، ويف آخره ... أحاديث،فأقام حنو الستني أو السبعني يوما، فسمع عددها 
كانت العراق جتيش علينا بالدنانري والدراهم فصارت اآلن جتيش علينا : قال مالك
  . باحلديث

  . ٤٦٨، ٢/٤٦٧ املنهاج )٤(
  .٦/٢٦٨ املنهاج )٥(
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٧٥
 أهل احلديث وبينا كذم تارة بالعقل وتارة مبا علم بالقران وتارة غري طرق

  .)١()مجع الناس كلهم عليهأمبا علم بالتواتر وتارة مبا 
 بالكذب وليس يف افإن القوم من أعظم الفرق تكذيبا باحلق وتصديقً(

  . )٢()مة من مياثلهم يف ذلكاأل
 علَى اللَّه وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ فَمن أَظْلَم ممن كَذَب :وقد قال تعاىل(

 رِينلْكَافى لثْوم منهي جف سأَلَي اَءهج * كأُولَئ بِه قدصقِ وداَء بِالصي جالَّذو
فقد ذم اهللا سبحانه وتعاىل الكاذب على اهللا واملكذب اآلية  )٣(هم الْمتقُونَ

  .بالصدق وهذا ذم عام
عظم أعظم أهل البدع دخوال يف هذا الوصف املذموم فإم أضة والراف

الطوائف افتراء للكذب على اهللا وأعظمهم تكذيبا بالصدق ملا جاءهم وأبعد 
  . )٤()الطوائف عن ايء بالصدق والتصديق به

 من اليهود فإم قوم يوال ريب أن الرافضة فيهم شبه قو(:  البهت-د
هللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره ت يريدون أن يطفئوا نور ا

  .)٥()الكافرون
 أهل اجلهل واهلوى الذين هلم غرض يف فتح باب ...وإمنا يعظم القول(

  .)٦()الشر على الصحابة بالكذب والبهتان
وهم يسمون مذهب أهل السنة واجلماعة مذهب اجلمهور يريدون (

                                         
  .٤١٩، ٧/٤١٨ املنهاج )١(
  .٤/٣٥٦، وانظر ٨/٣٧١ املنهاج )٢(
  . ٣٣، ٣٢/ الزمر )٣(
  .٨/٣١٩، ٣٠٢/ ٦، ٣٩م٤نظر ، وا٧/١٩٠ املنهاج )٤(
  .٨/٣٧١ املنهاج )٥(
  .٦/٣٤٧ املنهاج )٦(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٧٦
  . )١()همصبذلك انتقا

مث (: ت عليه أنفسهم من الكذب والبهت، فقالمث وضح شدة ما انطو
من هذه ] يعين علي بن أيب طالب [ ء يعدون ما افتروه عليهصار هؤال

األمور مدحا له يفضلونه ا على اخللفاء قبله وجيعلون ترته أولئك من مثل 
  .هذا من البهتان خليار أولياء اهللا املتقنيو، )٢()اإلباطيل عيبا فيهم وبغضا

ال نعلم طائفة أعظم تعصبا يف الباطل من الرافضة ( :صب التع-هـ 
على خمالفهم  حىت أم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور ملوافقهم

  . )٣()وليس يف التعصب أعظم من الكذب
: فقال. مث وضح شدة تعصبهم وأنه ليس للدين بل للنسب واآلباء

اهلية يتعصبون للنسب اجليف ولكن كالم الرافضة من جنس كالم املشركني (
 إميانه وتقواه وكل هذا من فعل صواآلباء ال للدين ويعيبون اإلنسان مبا ال ينق

اجلاهلية وهلذا كانت اجلاهلية ظاهرة عليهم فهم يشبهون الكفار من وجوه 
  .)٤()خالفوا ا أهل اإلميان واإلسالم

ة والرافض( : وأن أهل السنة أوىل منهم بكل خري، ضعف أقواهلم-و
قل معرفة وعناية ذا إذ كانوا ال ينظرون يف اإلسناد وال يف سائر األدلة أ

 وهلذا ال يوجد هلم أسانيد متصلة ؟الشرعية والعقلية هل توافق ذلك أو ختالفه
صحيحة قط بل كل إسناد متصل هلم فال بد من أن يكون فيه من هو 

  .معروف بالكذب أو كثرة الغلط
نه ليس هلم إسناد واإلسناد من إالنصارى فوهم يف ذلك شبيه باليهود و

                                         
  .  وغريها٣٣، ٧/٣١، ٢/٥٢١ انظر املنهاج )١(
  .٨/١٣ املنهاج )٢(
  .١٣٨، ٤/١٣٧ املنهاج )٣(
  .٨/٥٤٥ املنهاج )٤(
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٧٧
 من خصائص اإلسالم مث هو يف اإلسالم من وخصائص هذه األمة وه

قل الناس عناية إذ كانوا ال يصدقون إال مبا أخصائص أهل السنة والرافضة من 
يوافق أهواءهم وعالمة كذبه أنه خيالف هواهم وهلذا قال عبد الرمحن بن 

 ما هلم وما عليهم وأهل األهواء ال يكتبون إال ما أهل العلم يكتبون[ :مهدي
  .)١(]هلم

ن أوهلم كانوا كثريي الكذب فانتقلت أحاديثهم إىل قوم ال يعرفون إمث 
الصحيح من السقيم فلم ميكنهم التمييز إال بتصديق اجلميع أو تكذيب اجلميع 

  .)واالستدالل على ذلك بدليل منفصل غري اإلسناد
ن علما صحيحا إال وأهل السنة أحق به وما ادعوه ففي اجلملة ال يدعو(

  .)٢()من اجلهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه
 ومل تنفرد الشيعة عنهم ،واحلق أن أهل السنة مل يتفقوا قط على خطأ(

قط بصواب بل كل ما خالفت فيه الشيعة مجيع أهل السنة فالشيعة فيه 
 جلميع املسلمني فهم فيه ى كما أن ما خالفت فيه اليهود والنصار،خمطئون
  . )٣()ئ وإن كان كثري من املسلمني قد خيط،ضالون

ال يتفقون على ضاللة وأن كل مسألة (وقد وضح أن أهل السنة 
اختلف فيها أهل السنة واجلماعة والرافضة فالصواب فيها مع أهل السنة 
وحيث تصيب الرافضة فال بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة 

افض خطأ ال يوافقهم أحد عليه من أهل السنة وليس للرافضة مسألة وللرو
واحدة ال يوافقهم فيها أحد انفردوا ا عن مجيع أهل السنة واجلماعة إال وهم 

                                         
  .  مل أجده)١(
  .٣٦٩، ٦/٣٦٨، وانظر ٧/٣٧ املنهاج )٢(
  .٣/٤٩٧ املنهاج )٣(
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٧٨
  .)١()ثين عشر وعصمتهمخمطئون فيها كإمامة اال

فما من طائفة من طوائف أهل السنة على تنوعهم إال إذا اعتربا (
أبعد عن اجلهل والظلم من طائفة الرافضة فال يوجد يف وجدا أعلم وأعدل و

أحد منهم معاونة ظامل إال وهو يف الرافضة أكثر وال يوجد يف الشيعة بعد ما 
   .عن ظلم ظامل إال وهو يف هؤالء أكثر

وهذا أمر يشهد به العيان والسماع ملن له اعتبار ونظر وال يوجد يف 
نهم وال أجهل منهم وشيوخهم مجيع الطوائف ال أكذب منهم وال أظلم م

يقرون بألسنتهم يقولون يا أهل السنة أنتم فيكم فتوة لو قدرنا عليكم ملا 
  . )٢()عاملناكم مبا تعاملونا به عند القدرة علينا

فما من حجة يسلكها الشيعي إال وبازائها للسين حجة من جنسها (
 حجة يسلكها ن السنة يف اإلسالم كاإلسالم يف امللل فما منإأوىل منها ف

وال يأْتونك  :كتايب إال وللمسلم فيها ما هو أحق باالتباع منها قال تعاىل
لكن صاحب اهلوى الذي له  ،)٣(بِمثَلٍ إِال جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسريا

 :غرض يف جهة إذا وجه له املخالف هلواه ثقل عليه مسعه واتباعه قال تعاىل
بلَوِ اتويهِنف نمو ضاألرو اتومالس تدلَفَس ماَءهوأَه قالْح ع)٥())٤(.  

املعلوم يقينا بطرق كثرية علما ال -وهؤالء الرافضة الذين يدفعون احلق (
عظم الطوائف الذين يف قلوم أ بشبه يف غاية الضعف هم من -يقبل النقيض

كم كالنصارى واجلهمية وأمثاهلم من زيغ الذين يتبعون املتشابه ويدعون احمل
                                         

  .٣/٣٤٢ املنهاج )١(
  .٤/١٢١ املنهاج )٢(
  .٣٣/  الفرقان)٣(
  .٧١/  املؤمنون )٤(
  .٤٥٧، ٧/٤٥٦ املنهاج )٥(
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٧٩
  .)١()أهل البدع واألهواء

واملقصود هنا التنبيه على أن أقوال أهل السنة خري من أقوال الشيعة (
  .)٢()وأنه إن كان قول بعض أهل السنة ضعيفا فقول الشيعة أضعف منه

  من يقوله ويقولفال يوجد ألهل السنة قول ضعيف إال ويف الشيعة(
، منه وال يوجد للشيعة قول قوي إال ويف أهل السنة من يقولهما هو أضعف 

 ما هو أقوى منه وال يتصور أن يوجد للشيعة قول قوي مل يقله أحد :ويقول
من أهل السنة فثبت أن أهل السنة أوىل بكل خري منهم كما أن املسلمني أوىل 

  .)٣()بكل خري من اليهود والنصارى
كيم وقول الرافضة خرب كاذب فقول أهل السنة خرب صادق وقول ح(

  .)٤()وقول سفيه
الرافضة من  : ليس هلم قول انفردوا به إال وهو يف غاية الفساد-ز

أبعد الطوائف عن السنة واآلثار ولذلك فكل قول انفردوا به عن سائر 
واملقصود أن كل ( : قال شيخ اإلسالم.طوائف األمة فهو يف غاية الفساد

 فال ينفردون عن رسول اهللا  ث املتبعني آثارطائفة سوى أهل السنة واحلدي
سائر طوائف األمة إال بقول فاسد ال ينفردون قط بقول صحيح وكل من 
كان عن السنة أبعد كان انفراده باألقوال واألفعال الباطلة أكثر وليس يف 

  . من الرافضةالطوائف املنتسبني إىل السنة أبعد عن آثار رسول اهللا 
فردوا به عن اجلماعة أقواال يف غاية الفساد مثل فلهذا جتد فيما ان

تأخريهم صالة املغرب حىت يطلع الكوكب مضاهاة لليهود وقد تواترت 
                                         

  .٧/٤٦٤ املنهاج )١(
  .٤/١١٥، وانظر ١/٤٤٦ )٢(
  .١٥٨، ٥/١٥٧، ١٩، ٤/١٨، ٣/٤٣٥، وانظر ٤٤٦ -١/٤٤٥ املنهاج )٣(
  .١/٥٥٦ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٨٠
 ومثل صومهم قبل الناس بيومني ،)١( بتعجيل املغربالنصوص عن النيب 

وفطرهم قبل الناس بيومني مضاهاة ملبتدعة أهل الكتاب الذين عدلوا عن 
  )٢()جتماع وجعلوا الصوم باحلسابالصوم باهلالل إىل اال

ومفاريد الرافضة اليت تدل على غاية اجلهل والضالل كثرية مل نقصد (
ذكرها هنا لكن املقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة واحلديث املتبعني 

 ال ينفردون عن سائر الطوائف حبق والرافضة أبلغ يف ذلك من آلثار النيب 
  .)٣()غريهم

فال يساوى مداده فإن املداد ينفع وال يضر وهذا يضر وما انفردوا به (
  .)٤()وال ينفع
وهؤالء الرافضة جيمعون بني النقيضني ( : التناقض يف االستدالل-ح

كمل الناس قدرة وشجاعة حىت جيعلوه ألفرط جهلهم وظلمهم جيعلون عليا 
قام دين الرسول وأن الرسول كان حمتاجا إليه ويقولون مثل هذا أهو الذي 

لكفر إذ جيعلونه شريكا هللا يف إقامة دين حممد مث يصفونه بغاية العجز ا
والضعف واجلزع والتقية بعد ظهور اإلسالم وقوته ودخول الناس فيه أفواجا 

هم قبل نومن املعلوم قطعا أن الناس بعد دخوهلم يف دين اإلسالم أتبع للحق م
 قهر الكفار وأسلم دخوهلم فيه فمن كان مشاركا هللا يف إقامة دين حممد حىت

قل من الكفار أالناس كيف ال يفعل هذا يف قهر طائفة بغوا عليه هم 
                                         

، وصحيح ١/١٤٠ انظر صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة باب وقت املغرب )١(
مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب بيان أول وقت املغرب عند غروب الشمس 

١/٤٤١.  
  .١٧٣، ٥/١٧٢ املنهاج )٢(
  . ٥/١٧٧ املنهاج )٣(
  .٦/٣٨١ املنهاج )٤(
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٨١
  .)١()!؟قرب إىل احلق منهمأقل منهم شوكة وأاملوجودين عند بعثة الرسول و

والرافضة وأمثاهلم من أهل اجلهل والظلم حيتجون باحلجة اليت تستلزم (
يهم فسد قوهلم املنقوض فساد قوهلم وتناقضهم فإنه إن احتج بنظريها عل

بنظريها وإن مل حيتج بنظريها بطلت هي يف نفسها ألنه ال بد من التسوية بني 
ومن أَضلُّ ممن اتبع  املتماثلني ولكن منتهاهم جمرد اهلوى الذي ال علم معه
الظَّال مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوهنيم)٣())٢(.  

والرافضة من جهلهم وكذم يتناقضون تناقضا كثريا بينا إذ هم يف (
  .)٤()قول خمتلف يؤفك عنه من أفك

مث الرافضة يتناقضون فإم يصفون عليا بأنه كان هو الناصر لرسول (
  .)٥() لذلكيفا الذي لوال هو ملا قام دينه مث يصفونه بالعجز والذل املناهللا 

 من أنه )٦(اإلسالم تناقضهم فيما نسبوه إىل جعفر الصادققد بني شيخ 
 فهذا .وأما قوله اشتغل بالعبادة عن الرياسة(: اشتغل بالعبادة عن الرياسة فقال

تناقض من اإلمامية ألن اإلمامة عندهم واجب عليه أن يقوم ا وبأعبائها فإنه 
ن م واجبا لكان أوىل ال إمام يف وقته إال هو فالقيام ذا األمر العظيم لو كان

  .)٧()االشتعال بنوافل العبادات
فإن الرافضة ليس هلم ( : ليس هلم عقل صريح وال نقل صحيح-ط

عقل صريح وال نقل صحيح وال يقيمون حقا وال يهدمون باطال ال حبجة 
                                         

  .٨/٣٣٥، وانظر ٧/٢٠٧ املنهاج )١(
  .٥٠/  القصص)٢(
  .٦/٤٧٦، وانظر ٤/٣٥٨ املنهاج )٣(
  .٤/٢٨٥ املنهاج )٤(
  .٤/٤٨٥نهاج  امل)٥(
  .  ستأيت ترمجته)٦(
  .٤/٥٣ املنهاج )٧(
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٨٢
  . )١()وبيان وال بيد وسنان

ولكن هؤالء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون احلقائق يف املنقول (
املعقول فيأتون إىل األمور اليت وقعت وعلم أا وقعت فيقولون ما وقعت و

وإىل أمور ما كانت ويعلم أا ما كانت فيقولون كانت ويأتون إىل األمور 
اليت هي خري وصالح فيقولون هي فساد وإىل األمور اليت هي فساد فيقولون 

وقَالُوا  لههي خري وصالح فليس هلم ال عقل وال نقل بل هلم نصيب من قو
  .)٣())٠٠٢(لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعريِ

وهذه األمور من تدبرها تبني له أن اإلمامية ال يرجعون يف شيء مما (
ينفردون به عن اجلمهور إىل احلجة أصال ال عقلية وال مسعية وال نص وال 

كذوب يعلم أنه كذب أو دعوى نص أو إمجاع وإمنا عمدم دعوى نقل م
   .قياس يعلم أنه ال داللة له

وهم وسائر أهل البدع كاخلوارج واملعتزلة وإن كانوا عند التحقيق ال 
يرجعون إىل حجة صحيحة ال عقلية وال مسعية وإمنا هلم شبهات لكن 

قوى من حجج الرافضة السمعية والعقلية أما السمعيات فإم ال أحججهم 
 الكذب كما تتعمده الرافضة وهلم يف النصوص الصحيحة شبهة يتعمدون

   .أقوى من شبه الرافضة
وأيضا فإن سائر أهل البدع أعلم باحلديث واآلثار منهم والرافضة أجهل 

وهلذا يوجد يف كتبهم  الطوائف باألحاديث واآلثار وأحوال النيب 
ر الطوائف وكالمهم من اجلهل والكذب يف املنقوالت ما ال يوجد يف سائ

 أجود من -مع ضعفها وفسادها-وكذلك هلم يف العقليات مقاييس هي 
                                         

  .٤/٦٩ املنهاج )١(
  .١٠/  امللك)٢(
  .٦/١٢١ املنهاج )٣(
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٨٣
وهلذا يقال فيهم ليس هلم عقل وال نقل وال دين ( .)١()مقاييس الرافضة

  . )٢()صحيح وال دنيا منصورة
وال  وأما الرافضة فال مييزون بني ما يصح نقله عن أئمتهم وما ال يصح(

ن أهل التقليد مبا يقلدون فيه وهم يعيبون يعرفون أدلتهم ومآخذهم بل هم م
ختالف ما ال الختالف وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من اهؤالء اجلمهور باال

 فبكل حال الشر فيهم أكثر من غريهم والغلو فيهم أعظم ...يكاد حيصى
  . )٣()وشر غريهم جزء من شرهم

ل كاذب ما نقإ :وهم ال يعتمدون يف أدلتهم إال على أحد ثالثة أشياء(
ما نقل إواحلجج الباطلة السمعية .. . وأما قياس فاسد,وأما داللة جمملة مشبهة

ما قياس فاسد وليس للرافضة وغريهم من إما نقل صحيح ال يدل وإكاذب و
  .)٤()أهل الباطل حجة مسعية إال من هذا اجلنس

وقد بني أن املالحدة :  دخول املالحدة من بام إلفساد اإلسالم-ي
التشيع   يف دعوام التشيع آلل البيت وأن هذا األمر يدل على أنيظهرون 

املالحدة من الباطنية اإلمساعيلية وغريهم والغالة النصريية (من بابه يدخل 
وغري النصريية إمنا يظهرون التشيع وهم يف الباطن أكفر من اليهود والنصارى 

  . )٦() الكفر والنفاق)٥(فدل ذلك على أن التشيع دهليز
                                         

  .٣٤٤، ٨/٣٤٣ املنهاج )١(
  .٧/١٧٢ املنهاج )٢(
  .٢/٤٧٩، وانظر ٤٧٧ -٢/٤٧٥ املنهاج )٣(
  .٧/٣١٩ املنهاج )٤(
، ترتيب ٥/٣٤٩لسان العرب  ما بني الباب والدار، فارسي معرب، -بالكسر- الدهليز )٥(

  .٢١٣/، خمتار الصحاح ٢/٣٢٤القاموس احمليط 
  .٧/٤٠٩، ١٦١، ٥/١٦٠، وانظر ٨/٤٨٦ املنهاج )٦(
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٨٤
ذا فإن صاحب دعوى الباطنية املالحدة قد رتب دعوته مراتب فأول وهل

ما يدعو إليه املستجيب له، يدعوه إىل التشيع مث بعد ذلك يتنقل يف بقية 
  . )١(املراتب
والعلماء دائما يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان زنديقا ملحدا (

مللحدين من مقصوده إفساد دين اإلسالم وهلذا صار الرفض مأوى الزنادقة ا
  .الغالية واملعطلة كالنصريية واإلمساعيلية وحنوهم

دين  وأول الفكرة آخر العمل فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد
خرا لكن صار يظهر منه ما يكنه من آاإلسالم ونقض عراه وقلعه بعروشه 

ذلك ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا معروف عن ابن 
تباعه وهو الذي ابتدع النص يف علي وابتدع أنه معصوم فالرافضة أ و)٢(أسب
مل يكونوا إن تباع املرتدين وغلمان امللحدين وورثة املنافقني أمامية هم اإل

  .)٣()أعيان املرتدين امللحدين
ن ما تنقله الرافضة من إوهلذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب ف(

 اإلسالم وصارت شبها عند من مل يعلم األكاذيب تسلطوا به على الطعن يف
كذب وكان عنده خربة حبقيقة اإلسالماأ .  

 وضلت طوائف كثرية من اإلمساعيلية والنصريية وغريهم من الزنادقة
املالحدة املنافقني وكان مبدأ ضالهلم تصديق الرافضة يف أكاذيبهم اليت 

عظم باب ودهليز أوهلذا كان الرفض .. .يذكروا يف تفسري القرآن واحلديث
                                         

  .٧/٤١٠ انظر املنهاج )١(
 هو عبد اهللا بن سبأ اليمين من غالة الزنادقة، ضال مضل، وقد نفاه علي بعد ما هم به، )٢(

لسبأية يعتقدون إهلية علي، مات يف حدود ليس له رواية وهللا احلمد، أتباعه يسمون ا
  .٤/٨٨، األعالم ٢٩٠، ٢/٢٨٩هـ، ميزان االعتدال ٤٠

  . ٢٢٠، ٧/٢١٩ املنهاج )٣(
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٨٥
  . )١() الكفر واإلحلادعلى

 شر من اليهود والنصارى ولكن )٣( والصابئة)٢(وال ريب أن اوس(
تظاهروا بالتشيع قالوا ألن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا ملا فيهم من 

  . )٤()اخلروج عن الشريعة وملا فيهم من اجلهل وتصديق اهوالت
على املسلمني ] يعين املالحدة[ هؤالءوكان من أعظم ما به دخل (

وأفسدوا الدين هو طريق الشيعة لفرط جهلهم وأهوائهم وبعدهم من دين 
اإلسالم وذا وصوا دعام أن يدخلوا على املسلمني من باب التشيع وصاروا 
يستعينون مبا عند الشيعة من األكاذيب واألهواء ويزيدون هم على ذلك ما 

مل يفعله عبدة األوثان   فعلوا يف أهل اإلميان ماناسبهم من االفتراء حىت
والصلبان وكان حقيقة أمرهم دين فرعون الذي هو شر من دين اليهود 
والنصارى وعباد األصنام وأول دعوم التشيع وآخرها االنسالخ من اإلسالم 

  . )٥()بل من امللل كلها
حرب  تعاوم مع الكفار وسائر أعداء اإلسالم ومواالم على -ك

وقد بني حقدهم على اإلسالم ومعاونتهم للكفار وأم شر  :اإلسالم وأهله
وهذا (: الطوائف وسبب ذلك هو اتباع اهلوى وهذا حال أهل البدع فقال

حال أهل البدع املخالفة للكتاب والسنة فإم إن يتبعون إال الظن وما وى 
ي األهواء جهال األنفس ففيهم جهل وظلم ال سيما الرافضة فإم أعظم ذو

                                         
  .١/٥٥٢، وانظر ١٠، ٧/٩ املنهاج )١(
 اوس قوم يعبدون النار وهلم شبهة كتاب وقد أثبتوا إهلني النور والظلمة ويستحلون )٢(

، ٩١، ٩٠/ الربهان يف عقائد أهل األديان .  البقر تدينانكاح احملارم، ويتطهرون بأبوال
  .١٤٤ -١/١٣٠امللل والنحل 

  . سبق)٣(
  . ٣/٤٥٣ املنهاج )٤(
  .٦/٤٦٤، وانظر ٨/١٤ املنهاج )٥(
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٨٦
وظلما يعادون خيار أولياء اهللا تعاىل من بعد النبيني من السابقني األولني من 

 اهللا عنهم ورضوا عنه ياملهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رض
ويوالون الكفار واملنافقني من اليهود والنصارى واملشركني وأصناف 

  . )١()امللحدين
منهم إذا اختصم خصمان يف رم من فتجدهم أو كثريا (:  قالمث

جتدهم يعاونون .. .املؤمنني والكفار واختلف الناس فيما جاءت به األنبياء
  . )املشركني وأهل الكتاب على املسلمني أهل القرآن

كما قد جربه الناس منهم غري مرة يف مثل إعانتهم للمشركني من (
ذلك  زيرة والشام وغريالترك وغريهم على أهل اإلسالم خبراسان والعراق واجل

وإعانتهم للنصارى على املسلمني بالشام ومصر وغري ذلك يف وقائع متعددة 
  .)٢(من أعظمها احلوادث اليت كانت يف اإلسالم يف املائة الرابعة والسابعة

فإنه ملا قدم كفار الترك إىل بالد اإلسالم وقتل من املسلمني ما ال حيصى 
أعظم الناس عداوة للمسلمني ومعاونة عدده إال رب األنام كانوا من 

للكافرين وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهري حىت جعلهم الناس هلم 
  . )٣()كاحلمري
وكثري منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمني  (

                                         
  .٥/١٥٧، وانظر ١/٢٠ املنهاج )١(
 الذي حصل منهم يف املائة الرابعة أمور عظائم من أشهرها قتلهم للحجاج حتت الكعبة )٢(

هـ حىت ٣١٧ احلجر األسود، وقد مكث عندهم ثنتني وعشرين سنة من عام وأخذهم
 هـ، وكذلك يف املائة السابعة حصل منهم حمن عظيمة من أشدها وأشهرها ما ٣٣٩

هـ من إعانتهم للمغول على املسلمني وخيانة ابن العلقمي ٦٥٦حدث يف بغداد سنة 
  .إخل....  النهر حىت تغري لونهوقتل اخلليفة العباسي وقتل العلماء وإغراق الكتب يف

  .٢١، ١/٢٠ املنهاج )٣(
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٨٧
 والكفار من جهة املشرق فقاتلوا املسلمني وسفكوا )١(وهلذا ملا خرج الترك
 وغريها كانت الرافضة ،)٢( والعراق والشام واجلزيرةدماءهم ببالد خرسان

 هو وأمثاله )٣(معاونة هلم على قتال املسلمني ووزير بغداد املعروف بالعلقمي
كانوا من أعظم الناس معاونة هلم على املسلمني وكذلك الذين كانوا بالشام 

لمني حبلب وغريها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة هلم على قتال املس
الذين قاتلهم املسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم  وكذلك النصارى

أعوام وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغريه تكون الرافضة من أعظم 
أعوام فهم دائما يوالون الكفار من املشركني واليهود والنصارى ويعاونوم 

  .)٤()على قتال املسلمني ومعادام
شيعة ينتصرون ألعداء اإلسالم املرتدين كبين حنيفة أتباع وهلذا جتد ال(

 ويقولون إم كانوا مظلومني كما ذكر صاحب هذا )٥(مسيلمة الكذاب
 ومنهم من يقول اللهم ،)٦(الكتاب وينتصرون أليب لؤلؤة الكافر اوسي

                                         
  .  يعين م التتار)١(
 وهي جزيرة أقور بني دجلة والفرات، فيها مدن كثرية منها حران والرها والرقة وغريها، )٢(

  .١/٣٣١، مراصد االطالع ١٣٦ -٢/١٣٤معجم البلدان 
 طالب األسدي البغدادي، هو حممد بن أمحد بن حممد بن علي، أبو:  ابن العلقمي)٣(

الرافضي وزير املستعصم العباسي، وصاحب اجلرمية النكراء، يف مماألة هوالكو خان على 
وكان رافضيا خبيثًا رديَء الطوية على : هـ، قال ابن كثري٦٥٦غزو بغداد، هلك سن 

  .٥/٢٧٢، الشذرات ١٣/٢١٢اإلسالم وأهله، البداية والنهاية 
  .١٥٦ -٥/١٥٤، ١١، ١/١٠، انظر ٣٧٨ -٣/٣٧٧ املنهاج )٤(
 مسيلمة الكذاب بن مثامة احلنفي أبو مثامة، ولد ونشأ يف اليمامة بوداي حنيفة يف جند )٥(

، بقيادة خالد بن الوليد، وادعى النبوة، أرسل إليه أبو بكر جيشا كبريا بعد وفاة النيب 
  .٧/٢٢٦عالم ، األ٣٦٧ -٢/٣٦٠هـ الكامل يف التاريخ ١٢وقتل مسيلمة فيها سنة 

 امسه فريوز جموسي األصل رومي الدار غالم املغرية بن شعبة، وقال ابن جرير نصراين، )٦(
  . ٤/١٩٠، تاريخ الطربي ٧/١٣٧البداية والنهاية 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٨٨
ما يفعله من  أرض عن أيب لؤلؤة واحشرين معه ومنهم من يقول يف بعض

  . )١(!)رات أيب لؤلؤةثاإحماربتهم و
وأما الرافضة فإما أن تعاون أعداء اإلسالم وإما أن متسك عن نصر (

السابقني األولني من الطائفتني وال ريب أن اهللا تعاىل حيكم يوم القيامة بني 
خرين كما حيكم بني املهاجرين واألنصار وبني من عاداهم من األولني واآل

  . )٢() والكفاراملسلمني
افضة يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معادام من وهلذا الر(

اليهود والنصارى واملشركني مشركي الترك ويعادون أولياء اهللا الذين هم 
  .خيار أهل الدين وسادات املتقني وهم الذين أقاموه وبلغوه ونصروه

عظم األسباب يف دخول الترك الكفار إىل بالد أوهلذا كان الرافضة من 
  .اإلسالم

وأما قصة الوزير ابن العلقمي وغريه كالنصري الطوسي مع الكفار 
  . )٣()ومماألم على املسلمني فقد عرفها اخلاصة والعامة

فهذه األمور وأمثاهلا مما هي ظاهرة مشهورة يعرفها اخلاصة والعامة (
توجب ظهور مباينتهم للمسلمني ومفارقتهم للدين ودخوهلم يف زمرة الكفار 

ىت يعدهم من رأى أحواهلم جنسا آخر غري جنس املسلمني فإن واملنافقني ح
املسلمني الذين يقيمون دين اإلسالم يف الشرق والغرب قدميا وحديثا هم 
اجلمهور والرافضة ليس هلم سعي إال يف هدم اإلسالم ونقض عراه وإفساد 

  .)٤()قواعده والقدر الذي عندهم من اإلسالم إمنا قام بسبب قيام اجلمهور به
                                         

  .٤٥٩، ٣/٤٥٨، وانظر ٣٧١، ٦/٣٧٠ املنهاج )١(
  .٤/١١٨ املنهاج )٢(
  .٧/٤١٤ املنهاج )٣(
  .٧/٤١٥ املنهاج )٤(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٨٩
أهل السنة مع ( : أهل السنة مع الرافضة كاملسلمني مع النصارى-ل

هللا   فإن املسلمني يؤمنون بأن املسيح عبد؛الرافضة كاملسلمني مع النصارى
ورسوله وال يغلون فيه غلو النصارى وال جيفون جفاء اليهود والنصارى تدعي 

 احلواريني فيه اإلهلية وتريد أن تفضله على حممد وإبراهيم وموسى بل تفضل
 كمحمد ؛ كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي،على هؤالء الرسل

 على أيب بكر وعمر وعثمان ومجهور )٢( واألشتر النخعي)١(بن أيب بكر
  .)٣()الصحابة من املهاجرين واألنصار

 فإن الرافضي ال ،وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة يف أيب بكر وعلي(
 إن -فضال عن إمامته- وأنه من أهل اجلنة ، وعدالتهي علميكنه أن يثبت إميان

مل يثبت ذلك أليب بكر وعمر وعثمان وإال فمىت أراد إثبات ذلك لعلي وحده 
  .)٤()مل تساعده األدلة

وهلذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم كما أن النصارى من (
بث الناس ففيهم  كما أن اليهود من أخ، والرافضة من أخبث الناس،أجهل الناس

  .)٥()نوع من ضالل النصارى ونوع من خبث اليهود
وال ميكن الرافضة أن ترد على هؤالء حبجة صحيحة مع اعتقادهم (

                                         
كر الصديق ولد يف حجة الوداع، يف السنة العاشرة من اهلجرة املنهاج وقد  حممد بن أيب ب)١(

 -٣/٤٨١هـ، ٣٨انضم إىل علي فكان من أمرائه فسريه على إمرة مصر، ت سنة 
  .١/١٢٤، التاريخ الكبري ٧/٣٥١، اجلرح والتعديل ١/٤٨، الشذرات ٤٨٢

فة، واله علي مصر، ومات  نزيل الكو، مالك بن احلارث النخعي امللقب باألشتر، خمضرم)٢(
، التاريخ الكبري ٥١٦/، التقريب ٣٥، ٣٤/ ٤ هـ، السري ٣٧قبل أن يدخلها، ت سنة 

١١/٣١١.  
  .١١٠، ٧/١٠٩، وانظر ٢/٥٥ املنهاج )٣(
  .٢/٥٨ املنهاج )٤(
  .٧/٢٠٨، وانظر ٢/٦٥ املنهاج )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٩٠
مذهب اإلمامية فإن حجج اإلمامية متناقضة حيتجون باحلجج اليت ينقضوا يف 

خر وحيتجون باحلجة العقلية أو السمعية مع دفعهم ملا هو أعظم منها آموضع 
خبالف أهل السنة فإن حججهم صحيحة مطردة كاملسلمني مع النصارى 

  .)١()وغريهم من أهل الكتاب
ومما يبني  : افتراؤهم على الصحابة رضي اهللا عنهم وتكفريهم-م

ذلك ويوضحه أم يكفرون أكثر الصحابة ويعتربوم مرتدين ويفترون 
أكثرهم لفرط جهلهم مث أن الرافضة أو ( :قال شيخ اإلسالم. عليهم األكاذيب
ومن اتبعهم كانوا كفارا مرتدين  ]يعنون الصحابة[م إ :وضالهلم يقولون

ن الكافر األصلي خري من املرتد ن اليهود والنصارى كانوا خريا منهم ألأو
عظم األقوال افتراء على أوقد رأيت هذا يف عدة من كتبهم وهذا القول من 

  . )٢()ني وجند اهللا الغالبنيأولياء اهللا املتقني وحزب اهللا املفلح
وقد تدبرم فوجدم ال يضيفون إىل الصحابة عيبا إال وهم أعظم (

الناس اتصافا به والصحابة أبعد الناس عنه فهم أكذب الناس بال ريب 
 وهلذا يصفون »أنا نيب صادق وحممد كذاب« :كمسيلمة الكذاب إذ قال

أعظم الطوائف نفاقا أنفسهم باإلميان ويصفون الصحابة بالنفاق وهم 
  .)٣()والصحابة أعظم اخللق إميانا

وال يطعن على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما إال أحد رجلني إما (
رجل منافق زنديق ملحد عدو لإلسالم يتوصل بالطعن فيهما إىل الطعن يف 
الرسول ودين اإلسالم وهذا حال املعلم األول للرافضة أول من ابتدع الرفض 

لباطنية وإما جاهل مفرط يف اجلهل واهلوى وهو الغالب على  اةوحال أئم
                                         

  .٤٠٩، ٣/٤٠٨، وانظر ٤/٤٠٠ املنهاج )١(
  .٣/٤٦٣، ٧/٤٧٥ املنهاج )٢(
  .٢/٨٧ املنهاج )٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٩١
  . )١()عامة الشيعة إذا كانوا مسلمني يف الباطن

وهم يدعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعهما ارتدوا عن اإلسالم وقد علم (
اخلاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل املرتدين فإذا كانوا يدعون أن أهل 

متأولني هلم كان  بغري حق وكانوا منكرين لقتال أولئكاليمامة مظلومون قتلوا 
هذا مما حيقق أن هؤالء اخللف تبع ألولئك السلف وأن الصديق وأتباعه يقاتلون 

  . )٢()املرتدين يف كل زمان
اهللا أكرب على هؤالء املرتدين املفترين أتباع املرتدين الذين برزوا مبعاداة (

 اإلسالم ونبذوه وراء ظهورهم وشاقوا اهللا ورسوله وكتابه ودينه ومرقوا من
اهللا ورسوله وعباده املؤمنني وتولوا أهل الردة والشقاق فإن هذا الفصل وأمثاله 

وحزبه من  من كالمهم حيقق أن هؤالء القوم املتعصبني على الصديق 
  . )٣()أصوهلم من جنس املرتدين الكفار كاملرتدين الذين قاتلهم الصديق 

 من هو إال وهو يعظم] يعين يف الصحابة[ دح فيهمقيوما جتد أحدا (
 عما هو أكرب من ضيغدوم وال جتد أحدا يعظم شيئًا من زالم إال وهو ي
   .ذلك من زالت غريهم وهذا من أعظم اجلهل والظلم

وهؤالء الرافضة يقدحون فيهم بالصغائر وهم يغضون عن الكفر والكبائر 
 كاليهود والنصارى واملشركني واإلمساعيلية فيمن يعاوم من الكفار واملنافقني

الذنوب وهو ال يناقش الكفار  ية وغريهم فمن ناقش املؤمنني علىريوالنص
واملنافقني على كفرهم ونفاقهم بل رمبا ميدحهم ويعظمهم دل على أنه من أعظم 

  . )٤()الناس جهال وظلما إن مل ينته به جهله وظلمه إىل الكفر والنفاق
                                         

  .١٦١، ٥/١٦٠، وانظر ٦/١١٥ املنهاج )١(
  .٤٩٤، ٤/٤٩٣ املنهاج )٢(
  .٤/٤٩٠ املنهاج )٣(
  .٣٧٤، ٤/٣٧٣ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٩٢
ومن (: بة آل البيت مع بغضهم هلم وحماربتهم وقتلهم ادعاؤهم حم-ن

العجب من هؤالء الرافضة أم يدعون تعظيم آل حممد عليه أفضل الصالة 
ر الكفار إىل بغداد دار اخلالفة حىت قتلت اء التتيوالسالم وهم سعوا يف جم

 من بين هاشم وغريهم وقتلوا ال حيصيه إال اهللا تعاىل الكفار من املسلمني ما
ئة ألف ونيفا وسبعني ألفا وقتلوا اخلليفة العباسي اجبهات بغداد ألف ألف ومثامن

 بال ل حممد فهذا هو البغض آل وسبوا النساء اهلامشيات وصبيان اهلامشيني
  . )١()ة الرافضةنريب وكان ذلك من فعل الكفار مبعاو

فقاتل اهللا الرافضة وانتصف ألهل البيت منهم فإم ألصقوا م من (
  . )٢()العيوب والشني ماال خيفى على ذي عني

وقد قلنا غري مرة إن هؤالء اجلهال يكذبون ما يظنونه مدحا وميدحون (
  . )٣()به فيجمعون بني الكذب وبني املدح فال صدق وال علم وال عدل

عظم الناس قدحا وطعنا يف أهل البيت وأم هم أن الرافضة من أفتبني (
عظم املنكرات اليت من أ نفس األمر ونسبوهم إىل الذين عادوا أهل البيت يف

  . )٤()فعلها كان من الكفار وليس هذا ببدع من جهل الرافضة ومحاقام
فإن منتهى أمرهم تكفري علي وأهل بيته بعد أن كفروا الصحابة (

  . )٥()واجلمهور

                                         
  .٥٩٣، ٤/٥٩٢ انظر املنهاج )١(
  .٤/٢٤٦ املنهاج )٢(
  .٧/١٨١، وانظر ٨/٧٤ املنهاج )٣(
  .٧/٤٠٨ املنهاج )٤(
  .٧/٤٠٩ املنهاج )٥(
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٩٣
  
  
  
  

  الباب األول 
  عقيدة الرافضة 

  : وفيه ثالثة فصول
  .  اهللاعقيدم يف: الفصل األول
  . عقيدم يف القرآن: الفصل الثاين

   .عقيدم يف النبوة: الفصل الثالث
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٩٤
  الفصل األول 
  عقيدم يف اهللا 

   :املبحث األول موقفهم من الصفات
 متقدموهم :الرافضة ينقسمون إىل قسمني يف الصفات فالقسم األول

  .  وسيأيت الكالم عليهم يف املبحث اآليت-وهؤالء جمسمة 
 متأخروهم وهؤالء أخذوا يف الصفات مأخذ املعتزلة :قسم الثاينوال

ولكن يف أواخر املائة الثالثة (: واجلهمية قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل
وجاء وأمثاله ... )١(دخل من دخل من الشيعة يف أقوال املعتزلة كابن النوخبيت

فني يف املقاالت  وأتباعه وهلذا جتد املصن)٢(بعد هؤالء املفيد بن النعمان
كاألشعري ال يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق املعتزلة يف توحيدهم 
وعدهلم إال عن بعض متأخريهم وإمنا يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم 

  . )٣()وإثبات القدر وغريه
 :فقد وافقوا املعتزلة يف بعض أصوهلم قال شيخ اإلسالم يف بيان أصوهلم

وهم ... مية أربعة التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة اإلمادأصول الدين عن(
رى  الصفات والقول بأن القرآن خملوق وأن اهللا ال يييدخلون يف التوحيد نف

  . )٤()يف اآلخرة
                                         

هـ، ٣٠٠ن بن موسى بن حممد النوخبيت أو ابن النوخبيت ت سنة  هو أبو حممد احلس)١(
  . ٢/٢٣٩، األعالم ٢/٢٥٨لسان امليزان 

 أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان البغدادي الكويف امللقب بالشيخ املفيد، إمام )٢(
شذرات .  هـ٤١٣الرافضة ولسان اإلمامية، صاحب التصانيف الكثرية ت سنة 

  . ١٢/١٥، البداية والنهاية ٢/٢٢٥، العرب ٢٠٠ -٣/١٩٩الذهب 
  . ١/٧٢ املنهاج )٣(
  . ١/٩٩ املنهاج )٤(
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٩٥
الرسل وأنزلت من شأنه وقد بني شيخ اإلسالم التوحيد الذي دعت إليه 

ال إله إال هو  فاإلهليةالذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد (: الكتب، فقال
 :فهذا هو التوحيد الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعاىل

يمحالر نمحالر وإِال ه ال إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو)وقال تعاىل ،)١:  َقَالو
داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختال ت اللَّه)٣()إخل.. .)٢(.  

وسأذكر مناقشة شيخ اإلسالم البن املطهر الرافضي يف أن اهللا واحد 
 ....).ألنه واحد( :وأما قوله( : كل ما سواه حمدث، قال شيخ اإلسالمنوأ

 )٤(وإِلَهكُم إِلَه واحد :فإن أراد بالواحد ما أراده اهللا ورسوله مبثل قوله
وحنو ذلك فهذا حق وإن أراد بالواحد ما ، )٥(اروهو الْواحد الْقَه :وقوله

تريده اجلهمية نفاة الصفات من أنه ذات جمردة عن الصفات فهذا الواحد ال 
حقيقة له يف اخلارج وإمنا يقدر يف األذهان ال يف األعيان وميتنع وجود ذات 

وجود حي عليم قدير ال حياة له وال علم وال قدرة  جمردة عن الصفات وميتنع
  .)٨() يف السمعيات)٧( يف العقليات وقرمطة)٦(إثبات األمساء دون الصفات سفسطةف

                                         
  . ١٦٣/  سورة البقرة )١(
  . ٥١/  سورة النحل )٢(
  . ٢/١٢١ املنهاج )٣(
  . ١٦٣/  البقرة )٤(
  . ١٢:  الرعد)٥(
سوفسطائية  السفسطة هي نفي احلقائق الثابتة مع العلم ا متويها ومغالطة، نسبة إىل ال)٦(

، ٤٢انظر الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان صـ . الذين ينكرون احملسوسات
  . ٢/٥٢٥، والسفسطة ثالثة أنواع انظر املنهاج ١١٩ -١٨التعريفات للجرجاين 

 هي األخذ بأطراف النصوص وسلوك مسلك القرامطة يف تفسريهم للنصوص مبعىن )٧(
م جعلوا للنص معىن باطنا خيالف معناه الظاهر خيالف مقتضى اللفظ، ووجه قرمطتهم أ

  . ٥٦/ املعروف من جهة اللغة والشرع، انظر التحفة اهلدية شرح التدمريية
  . ١٣٤ -٣/١٣٣ املنهاج )٨(
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٩٦
 فهذا حق والضمري يف ما )إن كل ما سواه حمدث( :وأما قوله(: وقال

أو مضمر دخل يف مسمى امسه  سواه عائد إىل اهللا وهو إذا ذكر باسم مظهر
  . )١()صفاته فهي ال خترج عن مسمى أمسائه

مجيع (: مجيع املسلمني فقالم أن هذا اعتقاد وقد بني شيخ اإلسال
املسلمني يعتقدون أن كل ما سوى اهللا خملوق حادث بعد أن مل يكن وهو 

  . )٢()املختص بالقدم واألزلية
وكما بني شيخ اإلسالم أن اهللا بعث الرسل باإلثبات املفصل لصفات 

سل مبا اهللا سبحانه بعث الر(: الكمال والنفي امل لصفات النقص فقال
إثبات أمسائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على  يقتضى الكمال من

طريق اإلمجال للنقص والتمثيل فالرب تعاىل موصوف بصفات الكمال اليت ال 
 وأن يكون له مثيل يف شيء من ،غاية فوقها مرته عن النقص بكل وجه ممتنع

 صفات الكمال صفات الكمال فأما صفات النقص فهو مرته عنها مطلقا وأما
  .)٣()فال مياثله بل وال يقاربه فيها شيء من األشياء
وأيضا فاملمكنات فيها (:  فقال،وبني أن املبدع للكمال أحق به

 له اخلالق يكماالت موجودة وهي من الواجب بنفسه واملبدع للكمال املعط
إذ الكمال إما وجود وإما كمال وجود ومن أبدع ،  أحق بالكمال،له

املعدوم ال يكون مؤثرا يف املوجود  ان أحق بأن يكون موجودا إذاملوجود ك
  .)٤()وهذا كله معلوم

وقد بني األصل الذي جيب على املسلمني اتباعه يف األلفاظ اليت يوصف 
                                         

  . ١٣٣ -٢/١٣٢ املنهاج )١(
  . ٢/١٢١ املنهاج )٢(
  . ١٨٣، ١٥٧ -٢/١٥٦ املنهاج )٣(
  . ١٨٣، ٢/١٨٢ املنهاج )٤(
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٩٧
  األصل الذي جيب على املسلمني أن ما ثبت عن الرسول(: اهللا ا، فقال

بت عن الرسول فال جيب اإلميان به فيصدق خربه ويطاع أمره وما مل يث وجب
 وال إثبات حىت يعلم مراد املتكلم ويعلم صحة نفيه أو إثباته ياحلكم فيه بنف

ستفصال يوقع يف  واإلثبات دون االيوأما األلفاظ املة فالكالم فيها بالنف
  . )١()اجلهل والضالل والفنت واخلبال والقيل والقال

 ، نفي النقص:جيمعه نوعانوالترتيه (:  فقال،وقد ذكر أن الترتيه نوعان
قُلْ هو اللَّه  ذلك سورةونفي مماثلة غريه له يف صفات الكمال كما دل على 

دأَح  وغريها من القرآن مع داللة العقل على ذلك وإرشاد القرآن إىل ما
  .)٢()يدل على ذلك من العقل

:  فقال،وقد ذكر األصل الذي يفرق بني أهل السنة ومن خالفهم
 الذي باين به أهل السنة واجلماعة من الصحابة والتابعني هلم واألصل(

بإحسان من أهل البيت وغريهم وسائر أئمة املسلمني للجهمية واملعتزلة 
 ال يوصف ،وغريهم من نفاة الصفات أن الرب تعاىل إمنا يوصف مبا يقوم به

  .)٣()مبخلوقاته وهو أصل مطرد عند السلف واجلمهور
:  وأن قوهلم مبين على أصلني فقال،يف الصفاتمث بني طريقة السلف 

وطريقة سلف األمة وأئمتها أم يصفون اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه (
به رسوله من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل إثبات بال متثيل 

لَيس  :وترتيه بال تعطيل إثبات الصفات ونفى مماثلة املخلوقات قال تعاىل
ثْلٌءكَميش ه فهذا رد على املمثلة ريصالْب يعمالس وهو)رد على )٤ 

                                         
  . ٢١٧، ٢/٢١٦ املنهاج )١(
  . ٢/١٥٧ املنهاج )٢(
  . ٢/٣٩٠ املنهاج )٣(
  . ١١/  الشورى )٤(
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٩٨
  .املعطلة

   : على أصلنيفقوهلم يف الصفات مبين
 أن اهللا سبحانه وتعاىل مرته عن صفات النقص مطلقا كالسنة :أحدمها

  .والنوم والعجز واجلهل وغري ذلك
 على وجه  أنه متصف بصفات الكمال اليت ال نقص فيها:والثاين

ختصاص مبا له من الصفات فال مياثله شيء من املخلوقات يف شيء من اال
  .)١()الصفات
  

*  *  *  
  

                                         
  . ٥٩٠، ٥٨٩/ ٤، ٢/٥٢٣ املنهاج )١(
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٩٩
  املبحث الثاين
  التجسيم

 متقدموهم :فاألول: الرافضة تنقسم يف هذه املسألة أيضا إىل قسمني
وهؤالء يقولون بأن اهللا جسم ويغلون يف التجسيم والتمثيل قال شيخ 

 )٢(جلواليقيا وهشام )١( متكلمو الشيعة كهشام بن احلكموكان( :اإلسالم
 وأمثاهلم يزيدون يف إثبات الصفات على ،)٣(يويونس بن عبد الرمحن القم

أن القرآن غري  مذهب أهل السنة فال يقنعون مبا يقوله أهل السنة واجلماعة من
خملوق وأن اهللا يرى يف اآلخرة وغري ذلك من مقاالت أهل السنة واحلديث 
حىت يبتدعون يف الغلو يف اإلثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو 

  . )٤()معروف من مقاالم اليت ذكرها الناس
وأول من عرف عنه ( :قال شيخ اإلسالم. وأول ما عرف التجسيم فيهم
 يف )٥(هو هشام بن احلكم بل قال اجلاحظ يف اإلسالم أنه قال إن اهللا جسم

 ليس على ظهرها رافضي إال وهو يزعم أن ربه )٦("ةاحلجج يف النبو" :كتابه
  .)٧()مثله

                                         
 هشام بن احلكم الشيباين بالوالء متكلم مناظر، كان شيخ اإلسالم اإلمامية يف وقته من )١(

  . ٦/١٩٤، لسان امليزان ٨/٨٥ هـ، األعالم ١٩٠اسمة الغالة يف الكوفة ت سنة 
 هشام بن سامل اجلواليقي اجلعفي العالف من اإلمامية املشبهة مفرط يف التجسيم )٢(

  . ٦٩، ٦٨، الفرق بني الفرق ١/١٠٩والتشبيه، وتسمى فرقته باهلشامية أو اجلواليقية، 
هـ، وإليه ٣٠٨ يونس بن عبد الرمحن القمي موىل آل يقطني من اإلمامية املشبهة ت سنة )٣(

  . ٢٤/ ، التبصري يف الدين٧٠، الفرق بني الفرق ١/١١٠ املقاالت .تنسب فرقة اليونسية
  .٧٢، ١/٧١ املنهاج )٤(
 هو عمر بن حبر بن حمبوب أبو عثمان البصري املعتزيل كان رأسا يف الكالم واالعتزال )٥(

، ٢٢٠ -٢١٢/ ١٢ هـ، تاريخ بغداد ٢٥٠ليس بثقة وال مأمون ت سنة : قال ثعلب
  . ١٢٢، ٢/١٢١الشذرات 

  . ٥٢٦/ ١١ نسب هذا الكتاب إليه يف ترمجته يف السري )٦(
  . ٧٣، ١/٧٢ املنهاج )٧(
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١٠٠
وأول ما ظهر إطالق لفظ اجلسم من متكلمة الشيعة كهشام (: وقال

  .)١()بن احلكم كذا نقل ابن حزم وغريه
 وأم ست ،وقد ذكر شيخ اإلسالم مقاالت الرافضة يف التجسيم

 وهذا :قلت(:  مث قال، ونقل ما قاله أبو احلسن األشعري يف املقاالت)٢(فرق
الذي ذكره أبو احلسن األشعري عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد 
اتفق على نقله عنهم أرباب املقاالت حىت نفس الشيعة كابن النوخبىت وغريه 

  . )٣()ذكر ذلك عن هؤالء الشيعة
 وقد ذكر شيخ ،وكما أم فرق يف التجسيم فهم أيضا فرق يف التشبيه

:  هي اإلمامية فقال واملهم هنا، نقله الناس عن الرافضة من التشبيهاإلسالم ما
ونقل الناس عن الرافضة هذه املقاالت وما هو أقبح منها فنقلوا ما ذكره (

 الذي )٤( عن بيان بن مسعان التميمي"املقاالت"األشعري وغريه يف كتب 
  . وغري هؤالء. )٥()...ونقلوا عن املغريية...تنتسب إليه البيانية من غالية الشيعة

                                         
  . ٥٢٨، ٥١، وفيها نقل كالم ابن حزم، ٢٢٠/ ٢، انظر ٢/٢١٧ املنهاج )١(
  . ٢٢٠ -٢/٢١٧ انظر املنهاج )٢(
  . ٢/٢٢٠ املنهاج )٣(
ال باإلهية علي، وأن  هو بيان بن مسعان النهدي من بين متيم ظهر بالعراق بعد املائة، وق)٤(

فيه جزًءا إهليا، مث من بعده ابنه حممد ابن احلنفية، مث يف أيب هاشم ولد ابن احلنفية، قتله 
 -٥/٢٠٧ هـ الكامل يف التاريخ ١١٩خالد بن عبد اهللا القسري وايل العراق سنة 

  . ٧٠، ٦٩/ ٢، لسان امليزان ١٩٦، ١/١٩٥، اللباب ٢٠٩
ة، أتباع املغرية بن سعيد العجلي، كان يظهر يف بدء أمره  املغريية من غالة الرافض)٥(

مواالة اإلمامية مث ادعى النبوة، واستحل احملارم، وغال يف علي بن أيب طالب، قتله 
، الربهان يف معرفة عقائد ١/١٧٦، امللل ٢٣٨/خالد القسري، الفرق بني الفرق 

  .٧٧/أهل األديان 
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١٠١
 مث يف ومن الغالية من يزعم أن روح القدس هو اهللا كانت يف النيب (

 مث يف حممد بن )٢( مث يف علي بن احلسني)١(مث يف احلسني )*( علي مث يف احلسن
 مث يف علي بن )٥( مث يف موسى بن جعفر)٤( مث يف جعفر بن حممد)٣(علي

 مث يف علي بن حممد بن )٧( موسى مث يف حممد بن علي بن)٦(موسى بن جعفر
 مث يف حممد بن )١( مث يف احلسن بن علي بن حممد بن علي)٨(علي بن موسى

                                         
، ي، أبو عبد اهللا املدين، سبط رسول اهللا  احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامش)١(

. هـ، وله ست ومخسون سنة٦١ورحيانته، حفظ عنه، استشهد يوم عاشوراء سنة 
  .١/٢٢٨، اخلالصة ١٦٧/تقريب التهذيب 

، ثقة ثبت عابد فقيه، "زين العابدين" علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي )٢(
 ٩٣ما رأيت قرشيا أفضل منه، ت سنة : ريفاضل مشهور، قال ابن عيينة عن الزه

/ ، تقريب التهذيب ٢٤٦، ٢/٢٤٥هـ، وقيل غري ذلك، روى له اجلماعة، اخلالصة 
٤٠٠.  

 حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو جعفر الباقر، ثقة كثري احلديث تويف )٣(
  .٢/٤٤٠صة ، اخلال٤٩٧/سنة بضع عشرة ومائة، روى له اجلماعة، تقريب التهذيب 

 جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهللا املعروف )٤(
 هـ، روى له مسلم وغريه، تقريب ١٤٨بالصادق، صدوق، فقيه إمام، ثقة، ت سنة 

  .١٦٩ -١/١٦٨، اخلالصة ١٤١/التهذيب 
 أبو احلسن اهلامشي  موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب)٥(

 هـ، روى له الترمذي وغريه، ١٨٣املعروف بالكاظم، صدوق، عابد، ثقة، ت سنة 
  .٦٤، ٣/٦٣، اخلالصة ٥٥٠/تقريب التهذيب 

 - علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي اهلامشي يلقب الرضا )٦(
 ٢٠٣ات مسموما سنة  صدوق واخللل ممن روى عنه، م-بكسر الراء وفتح املعجمة 

  .٢/٣٥٧، اخلالصة ٤٠٥/هـ، روى له ابن ماجه، تقريب التهذيب 
هـ، ٢٢٠ حممد بن علي بن موسى اجلواد تدعى الرافضة فيه العصمة ت يف بغداد سنة )٧(

  .٢/٤٨ سنة، الشذرات ٢٥وله 
 علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق العلوي احلسين بن جعفر الصادق )٨(

عروف باهلادي، كان فقيها، إماما متعبدا، وهو أحد األئمة االثىن عشر الذين تعتقد امل
=  
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١٠٢
  .)٢(احلسن بن علي بن حممد

 وهؤالء آهلة عندهم كل واحد منهم :]يعين أبا احلسن األشعري[  قال
إله على التناسخ واإلله عندهم يدخل يف اهلياكل وهؤالء هم من اإلمامية 

  .)٣() عشريةثىناال
إن اهللا ليس : متأخروهم وهم نفاة الصفات ويقولون :والقسم الثاين

: جبسم، وقد تكلم شيخ اإلسالم على قول الرافضي، وألنه ليس جبسم فقال
لفظ اجلسم فيه إمجال قد يراد به املركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة (

رة أو نفصال أو املركب من مادة وصوفجمعت أو ما يقبل التفريق واال
املركب من األجزاء املفردة اليت تسمى اجلواهر الفردة واهللا تعاىل مرته عن 
ذلك كله عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع أو أن يقبل التفريق والتجزئة اليت 
هي مفارقة بعض الشيء بعضا وانفصاله عنه أو غري ذلك من التركيب املمتنع 

  .عليه
يرى أو ما تقوم به الصفات واهللا وقد يراد باجلسم ما يشار إليه أو ما 

تعاىل يرى يف اآلخرة وتقوم به الصفات ويشري إليه الناس عند الدعاء بأيديهم 
قيل له   هذا املعىن)ليس جبسم( :وقلوم ووجوههم وأعينهم فإن أراد بقوله

هذا املعىن الذي قصدت نفيه ذا اللفظ معىن ثابت بصحيح املنقول وصريح 

                                         
= 

  . ٢/١٢٨ هـ، الشذرات ٢٥٤ت سنة . هم كاألنبياءتغالة الشيعة عصم
 احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي احلسيين )١(

العصمة وهو والد املنتظر حممد، صاحب أحد االثىن عشر الذين تعتقد الرافضة فيهم 
  . ٢/١٤١ هـ الشذرات ٢٦٠السرداب، ت سنة 

  .  سيأيت الكالم عليه يف الباب الثالث)٢(
  . ٥٠٩ -٢/٥٠٢ املنهاج )٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٠٣
قم دليال على نفيه وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا فليس يف املعقول وأنت مل ت

الكتاب وال السنة وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها إطالق لفظ اجلسم 
  . )١()يف صفات اهللا تعاىل ال نفيا وال إثباتا

 فنفاة اجلسم ،فهؤالء الرافضة قدماؤهم جمسمة ومتأخروهم معطلة
  : ومثبتوه موجودون يف الرافضة

 موجودون هوكل من الطائفتني نفاة اجلسم ومثبتي( : شيخ اإلسالمقال
 الذين يقولون بإمامة اخللفاء يف الشيعة ويف أهل السنة املقابلني للشيعة أعين

  . )٢()الثالثة
وقد بني شيخ اإلسالم بأن التشبيه فيهم والتجسيم أعظم من غريهم 

م مل نر الناس نقلوها عن فهذه املقاالت اليت نقلت يف التشبيه والتجسي(: فقال
طائفة من املسلمني أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة مث الرافضة حرموا 

يقولون بالتجسيم  الصواب يف هذا الباب كما حرموه يف غريه فقدماؤهم
الذي هو قول غالة اسمة ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغالة 

ل أئمتهم دائرة بني التعطيل والتمثيل مل تعرف املعطلة من املعتزلة وحنوهم فأقوا
  . )٣()هلم مقالة متوسطة بني هذا وهذا
:  بقوله"إن اهللا مرته عن مشاة املخلوقات": مث علق على قول الرافضي

أهل السنة أحق بترتيهه عن مشاة املخلوقات من الشيعة فإن التشبيه (
من طوائف األمة أكثر منه والتجسيم املخالف للعقل والنقل ال يعرف يف أحد 

يف طوائف الشيعة وهذه كتب املقاالت كلها خترب عن أئمة الشيعة املتقدمني 
من املقاالت املخالفة للعقل والنقل يف التشبيه والتجسيم مبا ال يعرف نظريه 

                                         
  . ٢٢٤، ١٩٨ -٢/١٩٢ مبعناه، ٢١٢، ٢/٢١١، انظر ١٣٥ -٢/١٣٤ املنهاج )١(
  . ٢١٠، ٢/٢١٧ املنهاج )٢(
  .  مبعناه٢/٥١٣، ٢٤٣، ٢/٢٤٢ املنهاج )٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٠٤
خروهم متناقضون يف هذا عن أحد من سائر الطوائف مث قدماء اإلمامية ومتأ

لتشبيه والتجسيم ومتأخروهم غلوا يف النفى ماؤهم غلوا يف االباب فقد
والتعطيل فشاركوا يف ذلك اجلهمية واملعتزلة دون سائر طوائف األمة وأما 
أهل السنة املثبتون خلالفة الثالثة فجميع أئمتهم وطوائفهم املشهورة متفقون 

  . )١()على نفي التمثيل عن اهللا تعاىل
ل هأ(:  املسألة فقالمث بني شيخ اإلسالم مذهب أهل السنة يف هذه

السنة متفقون على أن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف 
  . )٢()أفعاله

مذهب سلف األمة وأئمتها أن يوصف اهللا مبا وصف به و(: مث قال
نفسه ومبا وصفه به رسوله من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال 

 مماثلة املخلوقات يثبتون له هصفات وينفون عنمتثيل يثبتون هللا ما أثبته من ال
صفات الكمال وينفون عنه ضروب األمثال يرتهونه عن النقص والتعطيل 

 لَيس كَمثْله شيٌء وعن التشبيه والتمثيل إثبات بال تشبيه وترتيه بال تعطيل
  . )٤()رد على املعطلة )٣(وهو السميع الْبصري رد على املمثلة

مث ضرب أمثلة لبيان أن االشتراك يف االسم ال يقتضي االشتراك يف 
 وعلى من يثبت األمساء ،املسمى، رادا بذلك على من يثبت بعض الصفات

واملقصود أن إثبات ( : مث قال بعد ذلك،إخل... )٥(فقط وعلى من ينفيهما

                                         
  . ١٠٣، ٢/١٠٢ املنهاج )١(
  . ٢/١١٠ املنهاج )٢(
  . ١١/ الشورى )٣(
  . ٢/١١١ املنهاج )٤(
  . ١٢٠ -٢/١١١ املنهاج )٥(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٠٥
  . )١()األمساء والصفات هللا ال يستلزم أن يكون سبحانه مشبها مماثال خللقه

من هنا ضل هؤالء (: مث بني سبب ضالل من ضل يف هذا الباب فقال
اجلهال مبسمى التشبيه الذي جيب نفيه عن اهللا وجعلوا ذلك ذريعة إىل التعطيل 
احملض والتعطيل شر من التجسيم واملشبه يعبد صنما واملعطل يعبد عدما 

  .واملمثل أعشى واملعطل أعمى
  . )٣() إن اهللا ليس بشيء:أمثاله يقولون إمام هؤالء و)٢(وهلذا كان جهم

   
*  *  *  

  

                                         
  . ٢/١٢٠ املنهاج )١(
  .  سبق ذكره)٢(
  . ٥٢٦/ ٢ املنهاج )٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٠٦
  املبحث الثالث 

  البداء
ا، إذا ظهر، قال يف معجم مقاييس  بدو من بدا يبدو:البداء يف اللغة

بدا الشيء :  يقال، الباب والدال والواو أصل واحد وهو ظهور الشيء:اللغة
  بداء، أي تغري رأييبدا يل يف هذا األمر: ، وتقول....يبدو إذا ظهر فهو باد

  . )١(عما كان عليه
والبداء استصواب شيء علم بعد أن ( : قال ابن األثري:وقال يف اللسان

  . )٤())٣(، وذلك على اهللا غري جائز)٢(مل يعلم
 )*(أم ثالث فرق يف جواز البداء : د ذكر األشعري يف املقاالتوق
احلجج يف " :كتابهبل قال اجلاحظ يف (: قال شيخ اإلسالم. )٥(على اهللا

 ليس على ظهرها رافضي إال وهو يزعم أن ربه مثله وأن البدوات "النبوة
  . )٦()تعرض له وأنه ال يعلم الشيء قبل كونه إال بعلم خيلقه لنفسه

 يزعمون أن اهللا يريد الشيء -إال شرذمة قليلة-وكل الروافض (: وقال
  . )٨(االتوهذا نقله عن األشعري يف املق. )٧()مث يبدو له فيه

 ومع ذلك فهم يرتهون أئمتهم عما يصفون ،فهذا من جرأم على اهللا
وأيضا فكثري من شيوخ الرافضة من يصف اهللا ( :اهللا به قال شيخ اإلسالم

                                         
  . ١/٢١٢ معجم مقاييس اللغة )١(
  . ٤٤، خمتار الصحاح صـ ١٤/٢٠٢ انظر ذيب اللغة )٢(
  . )مادة بدو( ١٠٩/ ١ النهاية يف غريب احلديث )٣(
  . ٦٦/ ١٤ اللسان )٤(
  .١/١١٣ املقاالت )٥(
  .١/٧٣ املنهاج )٦(
  .٢/٢٣٦ املنهاج )٧(
  .١١١/ ١ املنهاج )٨(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٠٧
 وأمثاله ،)١(فزرارة بن أعني -كما تقدم حكاية بعض ذلك تعاىل بالنقائص

مل يكن علمه   ما جيوز البداء عليه وأنه حيكم بالشيء مث يتبني له:يقولون
فينتقض حكمه ملا ظهر له من خطئه فإذا قال مثل هؤالء بأن األنبياء واألئمة 
ال جيوز أن خيفى عليهم عاقبة فعلهم فقد نزهوا البشر عن اخلطأ مع جتويزهم 

ارة بن أعني وأمثاهلما ممن يقول راخلطأ على اهللا وكذلك هشام بن احلكم وز
  .إنه يعلم ما مل يكن عاملا به

  . )٢()معلوم أن هذا من أعظم النقائص يف حق الربو
 ،وداللة هذا على جرأم على الكذب على اهللا ال حتتاج إىل إيضاح

وليس يف الطوائف املنتسبة إىل القبلة أعظم افتراء (: وقد قال شيخ اإلسالم
 وهلذا ال يوجد الغلو ؛للكذب على اهللا وتكذيبا باحلق من املنتسبني إىل التشيع

] :إىل أن قال[...  ومنهم من ادعى إهلية البشر.ئفة أكثر مما يوجد فيهميف طا
واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس يف طائفة من الطوائف املنتسبني إىل 

  .)٣()القبلة أكثر منه فيهم
كما ( :حىت إنه بلغ م الغلو إىل أذية اهللا ورسوله، قال شيخ اإلسالم

 ورسوله بسبب تقدمي اهللا ورسوله أليب يذكر عن بعض الرافضة أنه آذى اهللا
  . )٤()بكر وعمر

*  *  *  
                                         

 زرارة بن أعني ين سنسن الشيباين بالوالء الكويف الرافضي رأس الفرقة الزرارية، وإليه )١(
، ١١١، ١/١١٠، املقاالت ٤٧٤، ٤٧٣/ ٢يزان لسان امل.  هـ١٥٠ت سنة . تنسب
  .٣/٤٣، األعالم ٢/٦٣اللباب 

  . ٥٩٠، ٥٨٩، ٣٩٥، ٢/٣٩٤ املنهاج )٢(
  . ٢/٣٤ املنهاج )٣(
  .٥/١٣٧ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٠٨
  املبحث الرابع

  رؤية اهللا عز وجل
وأنه تعاىل ( :وأما قوله(: قال شيخ اإلسالم يف معرض رده على الرافضي
ال تدرِكُه األبصار وهو  :غري مرئي وال مدرك بشيء من احلواس لقوله تعاىل

ارصاألب رِكدي)وألنه ليس يف جهة)١ .(  
فيقال له أوال الرتاع يف هذه املسألة بني طوائف اإلمامية كما الرتاع فيها 

واإلمامية هلم فيها قوالن فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية .. .بني غريهم
  .ومجهور متأخريهم ينفوا وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم

 بإثبات الرؤية وقد ون يقولا قليالًر وكل اسمة إال نف:قال األشعري
  .)٢(يثبت الرؤية من ال يقول بالتجسيم

 وأما الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم املعروفون باإلمامة يف )٣(:قلت
الدين كمالك والثوري واألوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأمحد 

احلديث وإسحاق وأيب حنيفة وأيب يوسف وأمثال هؤالء وسائر أهل السنة و
فهؤالء كلهم متفقون على إثبات .. .والطوائف املنتسبني إىل السنة واجلماعة

 عند أهل العلم حبديثه الرؤية هللا تعاىل واألحاديث ا متواترة عن النيب 
وكذلك اآلثار ا متواترة عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان وقد ذكر اإلمام 

 السلف أن الصحابة والتابعني هلم أمحد وغريه من األئمة العاملني بأقوال
  .بإحسان متفقون على أن اهللا يرى يف اآلخرة باألبصار

ومتفقون على أنه ال يراه أحد يف الدنيا بعينه ومل يتنازعوا يف ذلك إال 
.. . خاصة منهم من نفى رؤيته بالعني يف الدنيا ومنهم من أثبتهايف نبينا 

                                         
  . ١٠٣:  األنعام)١(
  . ١/٢٩٠ املقاالت )٢(
  .  أي شيخ اإلسالم)٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٠٩
بالعني يف اآلخرة ونفيها  ات الرؤيةثبإواملقصود هنا نقل إمجاع السلف على 

  .)٢() خاصة)١(يف الدنيا إال اخلالف يف النيب 
وأما (: مث بني شيخ اإلسالم أن اآلية حجة على النفاة ال هلم فقال

 فاآلية )٣(ال تدرِكُه األبصار :احتجاجه واحتجاج النفاة أيضا بقوله تعاىل
راد به مطلق الرؤية أو الرؤية أو حجة عليهم ال هلم ألن اإلدراك إما أن ي

الرؤية املقيدة باإلحاطة واألول باطل ألنه ليس كل من رأى شيئا يقال إنه 
  .أدركه كما ال يقال أحاط به

ألست ترى [ : فقال؟كما سئل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن ذلك
 ومن رأى جوانب اجليش ،)٤(] ال: قال، أكلها ترى: قال، بلى: قال،السماء
 إنه أدركها وإمنا يقال أدركها إذا : ال يقال.بل أو البستان أو املدينةأو اجل

أحاط ا رؤية وحنن يف هذا املقام ليس علينا بيان ذلك وإمنا ذكرنا هذا بيانا 
بل املستدل باآلية عليه أن يبني أن اإلدراك يف لغة العرب مرادف  )٥(لسند املنع

م إنه أدركه وهذا ال سبيل إليه للرؤية وأن كل من رأى شيئا يقال يف لغته
الرؤية ولفظ اإلدراك عموم وخصوص أو اشتراك لفظي فقد  كيف وبني لفظ

                                         
د على اجلهمية، وكتاب ، وهو مطبوع مع كتاب الر٧٦ -٦٧ كتاب السنة لإلمام أمحد )١(

  . ٤٦ -٤٤، ٢١ - ٢٠الرد على اجلهمية لإلمام أمحد 
  . ٣٤٢، ٣/٣٤١، ٣٢١ -٢/٣١٧، انظر ٣١٧ -٢/٣١٥ املنهاج )٢(
  .١٠٣/ األنعام )٣(
   ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى:  عند قوله تعاىل)١٣جملد ( ٥٢/ ٢٧ انظر تفسري ابن جرير )٤(

الَّ تدرِكُه اَألبصار ، عند تفسري قوله تعاىل ٣/٣٥٣ور ثدر املنال. ، عن عكرمة١٣/ النجم 
ارصاَألب رِكدي وهو  وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت : ، عن عكرمة، وقال١٠٣/ األنعام
: ، عن تفسري قوله تعاىل٢/١٦١عكرمة عن ابن عباس، تفسري ابن كثري وابن مردويه عن 

اَألب رِكُهدالَّ ت ارصعن عكرمة١٠٣/  األنعام  .  
  .  هكذا يف املنهاج)٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١١٠
تقع رؤية بال إدراك وقد يقع إدراك بال رؤية فإن اإلدراك يستعمل يف إدراك 
العلم وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن مل يشاهد كاألعمى الذي 

  .ه ومل يرهطلب رجال هاربا منه فأدرك
 * فَلَما تراَءى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ :وقد قال تعاىل

 فنفى موسى اإلدراك مع إثبات الترائي فعلم )١(قَالَ كَال إِنَّ معي ربي سيهدينِ
ن حماط دراك واإلدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحوقوإأنه قد يكون رؤية بال 

ك أن اهللا  إحاطة البصر أيضا ومما يبني ذليبنا وإذا انتفى هذا اإلدراك فقد تنتف
سبحانه وتعاىل ومعلوم أن كون الشيء ال   هذه اآلية ميدح ا نفسهتعاىل ذكر

 احملض ال يكون مدحا إن مل يتضمن أمرا ثبوتيا ييرى ليس صفة مدح ألن النف
  . ال ميدحوألن املعدوم أيضا ال يرى واملعدوم

 وكل ما يوصف به العدم … الرؤية ال مدح فيه يفعلم أن جمرد نف
يرى  احملض فال يكون إال عدما حمضا ومعلوم أن العدم احملض يقال فيه إنه ال

فعلم أن نفى الرؤية عدم حمض وال يقال يف العدم احملض ال يدرك وإمنا يقال 
  .هذا فيما ال يدرك لعظمته ال لعدمه

رؤية كما  فى هو اإلدراك فهو سبحانه وتعاىل ال حياط بهوإذا كان املن
 العلم والرؤية بل يال حياط به علما وال يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نف

يكون ذلك دليال على أنه يرى و حياط به كما يعلم وال حياط به فإن ختصيص 
كثر  وهذا اجلواب قول أياإلحاطة بالنفي يقتضي أن مطلق الرؤية ليس مبنف

  .العلماء من السلف وغريهم
 يف ذلك يوقد روى معناه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه وقد رو

  .)٢(حديث مرفوع إىل النيب 
                                         

  . ٦٢، ٦١/ الشعراء )١(
الَّ تدرِكُه اَألبصار :  انظر جامع البيان البن جرير، تفسري سورة األنعام عند قوله تعاىل)٢(

=  
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١١١
اآلية إىل ختصيص وال خروج عن ظاهر اآلية فال حنتاج أن  وال حتتاج

نقول ال نراه يف الدنيا أو نقول ال تدركه األبصار بل املبصرون أو ال تدركه 
  .)١() بل بعضها وحنو ذلك من األقوال اليت فيها تكلفكلها

  :مث رد على قول الرافضي
لفظ اجلهة قد يراد به ما هو (:  فمما قال يف ذلك"وألنه ليس يف جهة"

موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن املعلوم أنه ال موجود إال اخلالق واملخلوق 
قا واهللا تعاىل ال حيصره وال حييط فإذا أريد باجلهة أمر موجود غري اهللا كان خملو

 وهو يبه شيء من املخلوقات فإنه بائن من املخلوقات وإن أريد باجلهة أمر عدم
  .)٢()ما فوق العامل فليس هناك إال اهللا وحده

مث وضح مىت يكون صحيحا مراد النايف للجهة وبني أن املعطلة ال 
  : يريدون املعىن الصحيح فقال

 بالنفي كون املخلوقات حميطة به أو كونه مفتقرا ومن نفى اجلهة وأراد(
إليها فهذا حق لكن عامتهم ال يقتصرون على هذا بل ينفون أن يكون فوق 

 عرج به إىل اهللا أو أن يصعد إليه العرش رب العاملني أو أن يكون حممد 
  .شيء ويرتل منه شيء أو أن يكون مباينا للعامل

يثا فيصفونه بصفة املعدوم واملمتنع بل تارة جيعلونه ال مباينا وال حما
وتارة جيعلونه حاال يف كل موجود أو جيعلونه وجود كل موجود وحنو ذلك 

                                         
= 

بِريالْخ يفاللَّط وهو ارصاَألب رِكدي وهو ر عن ابن ، فقد ذكر عدة آثا١٠٣/ آية
 -٧/٢٩٩( على اآلية - نفسه -عائشة وقتادة وعطية العويف، وتكلم ابن جرير , عباس
  . )٣٣٦، ٧/٣٣٥(ور عند الكالم على اآلية ثانظر الدر املن.  الد اخلامس)٣٠٤

  . ٣٢١ -٢/٣١٧ املنهاج )١(
  . ٣٤٩ -٣٤٨، ٢/٣٢٣ املنهاج )٢(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١١٢
  . )٢())١(مما يقوله أهل التعطيل وأهل احللول

فقد يراد (:  فمما قال يف ذلك"وال يف مكان"مث رد على قول الرافضي 
 الشيء عليه حبيث باملكان ما حيوى الشيء وحييط به وقد يراد به ما يستقر

يكون حمتاجا إليه وقد يراد به ما كان الشيء فوقه وإن مل يكن حمتاجا إليه 
  .وقد يراد به ما فوق العامل وإن مل يكن شيئا موجودا

 هو يف مكان مبعىن إحاطة غريه به وافتقاره إىل غريه فاهللا مرته :فإن قيل
ريد باملكان ما فوق عن احلاجة إىل الغري وإحاطة الغري به وحنو ذلك وإن أ

  .العامل وما هو الرب فوقه
 إذا مل يكن إال خالق أو خملوق واخلالق بائن من املخلوق كان هو :قيل

الظاهر الذي ليس فوقه شيء وإذا قال القائل هو سبحانه فوق مساواته على 
عرشه بائن من خلقه فهذا املعىن حق سواء مسيت ذلك مكانا أو مل تسمه وإذا 

 فمذهب أهل السنة واجلماعة ما دل عليه الكتاب والسنة عرف املقصود
واتفق عليه سلف األمة وهو القول املطابق لصحيح املنقول وصريح 

  .)٣()املعقول
  

*  *  *  
  

                                         
املخلوقات، وهم فرق شىت، وأول من أظهر  هم من يزعمون أن اهللا تبارك وتعاىل حال ب)١(

هذا املذهب الروافض إذ زعموا أن اهللا تعاىل حال يف أئمتهم كما أن بعض املتصوفة 
  . ٧٣/، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ٢٥٤/ يعتقد ذلك، الفرق بني الفرق 

  . ٢/٣٢٤ املنهاج )٢(
  . ١٤٥، ٢/١٤٤ املنهاج )٣(
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١١٣
  بحث اخلامسامل

  القدر
الرافضة أخذوا أصوهلم يف االعتقاد عن املعتزلة وكذلك يف مسألة القدر 

كما -يد يدخلون فيه نفي الصفات فإن أصول دينهم التوحيد والعدل فالتوح
ويدخلون يف العدل التكذيب ( : وأما العدل فقد قال شيخ اإلسالم-سبق بيانه

 من يشاء وال يقدر أن يضل من يشاء وأنه يبالقدر وأن اهللا ال يقدر أن يهد
خالق كل  قد يشاء ماال يكون ويكون ماال يشاء وغري ذلك فال يقولون إنه

مل يشأ مل   قدير وال إنه ما شاء كان وماشيء وال إنه على كل شيء
  . )١()يكن

 به على وجهه بل أتى مبا وملا ذكر ابن املطهر مذهب اإلمامية مل يأت
يراه سائغا عند بعض الناس من العبارات املومهة اليت سيأيت كالم شيخ 

 من متام قول اإلمامية الذي حكاه( :اإلسالم على بعضها قال شيخ اإلسالم
وهو قول من وافق املعتزلة يف توحيدهم وعدهلم من متأخري -]ابن املطهر[

 أن اهللا مل خيلق شيئا من أفعال احليوان ال املالئكة وال األنبياء وال -الشيعة
  !!غريهم بل هذه احلوادث اليت حتدث حتدث بغري قدرته وال خلقه

 وال يقدر أن !! إن اهللا تعاىل ال يقدر أن يهدي ضاال:ومن قوهلم أيضا
 بل اهللا قد هداهم !! وال حيتاج أحد من اخللق إىل أن يهديه اهللا!! مهتديايضل

 ييهتدال  بنفسه ال مبعونة اهللا له وهذا ي وأما االهتداء فهذا يهتد.هدى البيان
  .بنفسه ال مبعونة اهللا له

 إن هدى اهللا للمؤمنني والكفار سواء ليس له على املؤمنني :ومن قوهلم
 نعمته على الكافرين بل قد هدى علي بن أيب طالب نعمة يف الدين أعظم من

                                         
  . ١٠٠/ ١/٩٩ املنهاج )١(
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١١٤
 مبرتلة األب الذي يعطي أحد بنيه دراهم ويعطى اآلخر )١(كما هدى أبا جهل

فليس لألب من اإلنعام  مثلها لكن هذا أنفقها يف طاعة اهللا وهذا يف معصيته
  .على هذا يف دينه أكثر مما له من اإلنعام على اآلخر

ويف ، !...ال يشاء اهللا ماال يكون ويكون ما إنه يشاء :ومن أقواهلم
 لكل ا متناوالً وال خلقً!!اجلملة فالقوم ال يثبتون هللا مشيئة عامة وال قدرة تامة

  .)٢() وهذا القول أخذوه عن املعتزلة هم أئمتهم فيه،حادث
أن سائر أهل السنة الذين (: مث ذكر مذهب أهل السنة يف ذلك فقال

ن يقول إن اهللا تعاىل ليس بعدل وال من يقول إنه يقرون بالقدر ليس فيهم م
ليس حبكيم وال فيهم من يقول إنه جيوز أن يترك واجبا وال أن يفعل قبيحا 
فليس يف املسلمني من يتكلم مبثل هذا الكالم الذي أطلقه ومن أطلقه كان 

  .)٣()كافرا مباح الدم باتفاق املسلمني
 ]يعين أهل السنة املثبتني للقدر[فإم (: وقد بني قوهلم يف اهلداية فقال

يقولون كل من خصه اهللا دايته إياه صار مهتديا ومن مل خيصه بذلك مل يصر 
  .)٤()مهتديا فالتخصيص واالهتداء متالزمان عند أهل السنة

وأما أهل (: مث بني أن أكثر أهل السنة على إثبات احلكمة والتعليل فقال
ويرضى كما دل على ذلك  لون إن اهللا حيبالسنة القائلون بالتعليل فإم يقو

وأما املعتزلة - الكتاب والسنة ويقولون إن احملبة والرضا أخص من اإلرادة
فجمهور  -وأكثر أصحاب األشعري فيقولون إن احملبة والرضا واإلرادة سواء

                                         
 يف صدر  هو عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي، أشد الناس عداوة للنيب )١(

  .٥/٨٧ هـ، األعالم ٢اإلسالم، قتل يوم بدر سنة 
  . ١٣٠، ١/١٢٩ املنهاج )٢(
  . ٤٠٢/ ٦، ٤٤٧، ١/١٣٤ املنهاج )٣(
  . ١/١٣٠ املنهاج )٤(
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١١٥
أهل السنة يقولون إن اهللا ال حيب الكفر والفسوق والعصيان وال يرضاه وإن 

راده كما دخلت سائر املخلوقات ملا يف ذلك من احلكمة كان داخال يف م
وهو وإن كان شرا بالنسبة إىل الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إىل 
شخص يكون عدمي احلكمة بل هللا يف املخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس 

  .)١()وقد ال يعلمها
 من وقد بني شيخ اإلسالم حال هذا الرافضي يف نقله عن أهل السنة

 يشنع على أهل السنة فذكر ذفإن هذا املبتدع أخ(: الكذب عليهم فقال
  .مسائل ال يذكر حقيقتها وال أدلتها وينقلها على الوجه الفاسد

أو على كثري منهم وما وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم 
قدر انه صدق فيه عن بعضهم فقوهلم فيه خري من قوله فإن غالب شناعته على 

ألشعرية ومن وافقهم واألشعرية خري من املعتزلة والرافضة عند كل من يدري ا
  . )٢()ما يقول ويتقي اهللا فيما يقول

مث رد على الرافضي فيما نسبه إىل أهل السنة من أم جوزوا على اهللا 
وجوزوا عليه « :وأما قول الرافضي(: فعل القبيح أو اإلخالل بالواجب فقال

  .» بالواجبفعل القبيح واإلخالل
 ليس يف طوائف املسلمني من يقول إن اهللا تعاىل يفعل قبيحا :فيقال له

أو خيل بواجب ولكن املعتزلة وحنوهم ومن وافقهم من الشيعة النافني للقدر 
يوجبون على اهللا من جنس ما يوجبون على العباد وحيرمون عليه ما حيرمونه 

فهم مشبهة األفعال وأما على العباد ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه 
املثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة فمتفقون على أن اهللا تعاىل ال يقاس 

                                         
  . ١٤٦، ١/١٤٥ املنهاج )١(
  . ٤٤٤/ ١ املنهاج )٢(
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١١٦
خبلقه يف أفعاله كما ال يقاس م يف ذاته وصفاته فليس كمثله شيء ال يف ذاته 

فهذا أصل قوهلم الذي اتفقوا عليه واتفقوا ... ،وال يف صفاته وال يف أفعاله
 هذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا حبكم وعده فإنعلى أن اهللا تعاىل إ

الصادق يف خربه الذي ال خيلف امليعاد واتفقوا على أنه ال يعذب أنبياءه وال 
  . )١()عباده الصاحلني بل يدخلهم اجلنة كما أخرب

مث بني مذهب أهل السنة ومذهب القدرية يف القدر، وبني ما هو أصل 
ة يؤمنون بالقدر وأنه ما شاء اهللا كان وما مل فأهل السن(: قول القدرية فقال

يشأ مل يكن وأن اهلدى بفضل منه والقدرية يقولون إنه جيب عليه أن يفعل 
بكل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه وحيرم عليه ضد ذلك فيوجبون عليه أشياء 
وحيرمون عليه أشياء وهو مل يوجبها على نفسه وال علم وجوا بشرع وال 

ون عن من مل يوجبها أنه يقول إن اهللا خيل بالواجب وهذا تلبيس عقل مث حيك
يف نقل املذهب وحتريف له وأصل قول هؤالء القدرية تشبيه اهللا خبلقه يف 
 ،األفعال فيجعلون ما حسن منه حسن من العبد وما قبح من العبد قبح منه

  .)٢()وهذا متثيل باطل
هللا يفعل ما هو ظلم إن ا: مث وضح أنه ليس يف أهل اإلسالم من يقول

فليس يف أهل اإلسالم من يقول إن اهللا يفعل ما (: منه تعاىل اهللا عن ذلك فقال
بل الذين يقولون إنه خالق كل  هو ظلم منه وال عبث منه تعاىل اهللا عن ذلك

شيء من أهل السنة والشيعة يقولون إنه خلق أفعال عباده فإا من مجلة 
ضر لبعض الناس ومن ذلك األفعال اليت هي شياء ومن املخلوقات ما هو ماأل

فاهللا تعاىل إذا خلق يف حمل ... ظلم من فاعلها وإن مل تكن ظلما من خالقها
                                         

  . ٤٤٨، ٤٤٧/ ١ج  املنها)١(
  . ١/٤٥٤ املنهاج )٢(
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١١٧
صفة أو فعال مل يتصف هو بتلك الصفة وال ذلك الفعل إذ لو كان كذلك 

  .التصف بكل ما خلقه من األعراض
من الشيعة ولكن هذا املوضع زلت فيه اجلهمية من املعتزلة ومن اتبعهم 

الذين يقولون ليس هللا كالم إال ما خلقه يف غريه وليس له فعل إال ما كان 
  .  إخل)١()...منفصال عنه فال يقوم به عندهم ال فعل وال قول

فقوله (: مث فصل شيخ اإلسالم فيما نسبه الرافضي إىل أهل السنة فقال
هم ال يسلمون له عن أهل السنة إم يقولون إنه يفعل الظلم والعبث إن أراد ف

وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد فهذا ال حمذور يف كون اهللا ... ،أنه ظلم
خيلقه ومجهورهم ال يقولون إن هذا الظلم والعبث فعل اهللا بل يقولون إنه فعل 
العبد لكنه خملوق هللا كما أن قدرة العبد ومسعه وبصره خملوق هللا تعاىل وليس 

  .)٢()تهاقدرهو مسع احلق وال بصره وال 
وقد وضح شيخ اإلسالم أن ما يثبته أهل السنة أكمل مما يثبته غريهم 

 إال ففي اجلملة مل تثبت املعتزلة والشيعة نوعا من احلكمة والرمحة(: فقال
وقد أثبت أئمة أهل السنة ما هو أكمل من ذلك وأجل منه مع إثبام قدرة 

   .)٣()اهللا التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام
وملا ذكر الرافضي عدل اهللا وأنه ال يظلم أحدا وإال لزم اجلهل واحلاجة 

إنه عدل حكيم ال يظلم أحدا وال يفعل " :وأما قوله( :قال شيخ اإلسالم
  . "القبيح وإال لزم اجلهل أو احلاجة تعاىل اهللا عنهما

فيقال له هذا متفق عليه بني املسلمني من حيث اجلملة أن اهللا ال يفعل 
حا وال يظلم أحدا ولكن الرتاع يف تفسري ذلك فهو إذا كان خالقا ألفعال قبي

                                         
  . ٤٥٦، ١/٤٥٥ املنهاج )١(
  . ١/٤٦٠ املنهاج )٢(
  . ٤٦٠/ ١ املنهاج )٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١١٨
 فأهل السنة املثبتون للقدر ،العباد هل يقال إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم ال

يقولون ليس هو بذلك ظاملا وال فاعال قبيحا والقدرية يقولون لو كان خالقا 
نه وأما كون الفعل قبيحا من ألفعال العباد كان ظاملا فاعال ملا هو قبيح م

 أن يكون قبيحا من خالقه كما أن كونه أكال وشربا لفاعله يفاعله فال يقتض
ال يقتضى أن يكون كذلك خلالقه ألن اخلالق خلقه يف غريه مل يقم بذاته 
فاملتصف به من قام به الفعل ال من خلقه يف غريه كما أنه إذا خلق لغريه لونا 

كان ذلك الغري هو املتصف بذلك اللون والريح  ماورحيا وحركة وقدرة وعل
ا كما أخرب تعاىل ا جزوعوإذا خلق اإلنسان هلوع... واحلركة والقدرة والعلم

وإِذَا مسه الْخير * إِذَا مسه الشر جزوعا * إِنَّ اإلنسانَ خلق هلُوعا  :بقوله
ا وال منوعا كما تزعم ا وال جزوعع مل يكن هو سبحانه ال هلو)١(منوعا

 أنه إذا جعل اإلنسان ظاملا كاذبا كان هو ظاملا كاذبا تعاىل عن )٢(القدرية
ذلك وهذا يدل على قول مجاهري املثبتني للقدر القائلني بأنه خالق أفعال العباد 
فإم يقولون إن اهللا تعاىل خالق العبد ومجيع ما يقوم به من إرادته وقدرته 

  .)٣()اته وغري ذلكوحرك
فإم يفرقون بني اخللق واملخلوق والفعل واملفعول وهذا واضح حبمد 
اهللا، وهذا الرافضي يقول بأن من مذهبه أن اهللا قادر على مجيع املقدورات 

وحقيقة األمر ما أخرب (: فبني شيخ اإلسالم التمويه الذي يف هذه العبارة فقال
على كل شيء قدير كما تقدم بيانه وهذا اهللا به يف غري موضع من كتابه أنه 

                                         
  . ٢١ -١٩/  املعارج)١(
 القدرية هم نفاة القدر الذي يزعمون أن العبد هو الذي خيلق فعله استقالال فأثبتوا خالقا )٢(

بإثبات خالقني النور : ن اوس قالوالذلك مسوا جموس هذه األمة، أل! مع اهللا تعاىل 
، الربهان يف معرفة عقائد أهل ١/٤٣، امللل والنحل ١١٤/ والظلمة، الفرق بني الفرق 

  .٤٩/األديان 
  .٢٩٥، ٢/٢٩٤ املنهاج )٣(
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١١٩
مذهب أهل السنة املثبتني للقدر وأما القدرية من اإلمامية واملعتزلة وغريهم 
  .فإذا قالوا إنه قادر على كل املقدورات مل يريدوا بذلك ما يريده أهل اإلثبات

وإمنا يريدون بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال 
 وبكل ...املالئكة واجلن واإلنس فإن اهللا ال يقدر عليها عند القدريةالعباد من 

حال فإذا كان املراد أنه قادر على ما هو مقدور له كان هذا مبرتلة أن يقال 
هو عامل بكل ما يعلمه وخالق لكل ما خيلقه وحنو ذلك من العبارات اليت ال 

  . كل شيء قدير فإن الشأن يف بيان املقدورات هل هو على...فائدة فيها
فمذهب هؤالء اإلمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شيء 

 وأن العباد يقدرون على ما ال يقدر عليه وال يقدر أن يهدي ضاال وال ،قدير
 فظهر متويههم بقوهلم إن اهللا قادر على مجيع املقدورات وأما ...يضل مهتديا

ر وكل ممكن فهو مندرج أهل السنة فعندهم أن اهللا تعاىل على كل شيء قدي
  .)١()يف هذا

وقد بني أن هؤالء اإلمامية أخذوا أقواهلم يف القدر عن املعتزلة وأن 
  . )٢(حججهم أخذوها من أصول املعتزلة القدرية

وبني أن القدر فيه نزاع بني اإلمامية كما أن بينهم نزاعا يف 
  . )٣(الصفات

: باإلمامية فقالوقد وضح أن ما ذكره يف الصفات والقدر ال خيتص 
ما ذكره من الصفات والقدر ال يتعلق مبسألة اإلمامة أصال بل يقول مبذهب (

اإلمامية من ال يقول ذا ويقول ذا من ال يقول مبذهب اإلمامية وال أحدمها 
مبىن على اآلخر فإن الطريق إىل ذلك عند القائلني به هو العقل وأما تعيني 

                                         
  . ٢٩٣، ٢/٢٩١ املنهاج )١(
  . ٦/٣٩٦، ٦/٣٨٨ انظر املنهاج )٢(
  . ٢/٢٩٩ انظر املنهاج )٣(
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١٢٠
دخال هذا يف مسألة اإلمامة مثل إدخال سائر اإلمام فهو عندهم من السمع فإ

  . )١()مسائل الرتاع وهذا خروج عن املقصود
وقد ذكر أن إدخال هذه املسائل يف مسألة اإلمامة إما جهالً وإما 

  . ؛ ألنه ال عالقة بني القول ذا والقول ذا كما سبق بيانه)٢(جتاهالً
  

*  *  *  
  

                                         
  . ١٤٤، ١/١٢٨، ٢/١٠٠ املنهاج )١(
  . ١٢٨/ ١ انظر املنهاج )٢(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٢١
  املبحث السادس

  ل البيت يف االعتقاديف بيان خمالفتهم أله
غالب الشيعة األوىل كانوا مثبتني للقدر وإمنا ظهر ( :قال شيخ اإلسالم

 فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون ،إنكاره يف متأخريهم كإنكار الصفات
بإثبات الصفات واملنقول عن أهل البيت يف إثبات الصفات والقدر ال يكاد 

  . )١()حيصى
 أراد م )٢(:عن جعفر وهو قولهومن ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم 

وقد بني عدم اختالف الصحابة ومنهم أهل البيت يف شيء من . وأراد منهم
ء من قواعد ييف ش ]أي الصحابة[ومل خيتلفوا (: فقال. قواعد اإلسالم

  . )٣()إخل... اإلسالم ال يف الصفات وال يف القدر وال مسائل األمساء واألحكام
فر وسائر املسلمني وأهل امللل ومجاهري مع قول جع( : عن جعفروقال

العقالء من غري أهل امللل أن اهللا تعاىل خالق كل شيء وأن ما سواه حمدث 
  . )٤()كائن بعد أن مل يكن ليس مع اهللا شيء من العامل قدمي بقدم اهللا
، والكذب )٥(وقد وضح أن مذهب الرافضة مبين على اجلهل واهلوى

وأئمة (: يت يف اعتقادهم مع ادعائهم حمبتهم فقالوأم مل يتبعوا أئمة أهل الب
 وغريهم متفقون على القول الوسط املسلمني من أهل بيت رسول اهللا 

املغاير لقول أهل التمثيل وقول أهل التعطيل وهذا مما يبني خمالفة الرافضة 
 يف أصول دينهم كما هم خمالفون ألصحابه بل ألئمة أهل بيت رسول اهللا 

                                         
  . ٦/ ٨، انظر ٣/٩ املنهاج )١(
  ....إثبات اإلرادة بقسميها: ، واملقصود١٦٩/ ٣ انظر املنهاج )٢(
  . ٦/٣٣٦ املنهاج )٣(
  . ٢/٢٤٧ املنهاج )٤(
  . ٢/٢٤٣انظر املنهاج ) ٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٢٢
  .)١()  وسنة رسولهولكتاب اهللا

ومع ذلك فهم معترفون بأم مل يتلقوا هذا االعتقاد من أئمة أهل البيت 
وشيوخ الرافضة ( :كما يقر بذلك شيوخهم ويف هذا يقول شيخ اإلسالم

عتقاد يف التوحيد والصفات والقدر مل يتلقوه ال عن معترفون بأن هذا اال
زعمون أن العقل دهلم عليه كتاب وال سنة وال عن أئمة أهل البيت وإمنا ي

كما يقول ذلك املعتزلة وهم يف احلقيقة إمنا تلقوه عن املعتزلة وهم شيوخهم 
  . )٢()يف التوحيد والعدل وإمنا يزعمون أم تلقوا عن األئمة الشرائع

ولكن اإلمامية ختالف ...(: مث أكد هذه املسألة بذكر بعض األئمة فقال
 يف أئمة أهل البيت مثل علي بن احلسني أهل البيت يف عامة أصوهلم فليس

وأيب جعفر الباقر وابنه جعفر بن حممد الصادق من كان ينكر الرؤية أو يقول 
  . )٣()إخل... خبلق القرآن أو ينكر القدر

مث أختم هذا الفصل بأنه ال بد من تصحيح املذهب ومناظرة املخالفني 
 كما قال ،وة إليه كل ذلك قبل الدع-حىت ال حيصل تناقض-فيه من أهله 
واملقصود هنا أن يقال هلذا اإلمامي وأمثاله ناظروا إخوانكم ( :شيخ اإلسالم

هؤالء الرافضة يف التوحيد وأقيموا احلجة على صحة قولكم مث ادعوا إىل ذلك 
  .)٤()ودعوا أهل السنة والتعرض هلم

  
***  
  

                                         
  . ٢/٢٤٣ املنهاج )١(
  . ٢/٣٦٩ املنهاج )٢(
  . ٢/٣٦٨ املنهاج )٣(
  . ٢/٢٤٥نهاج  امل)٤(
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١٢٣
  الفصل الثاين 

  عقيدم يف القرآن 
  : هللا تعاىل وأقوال الناس فيهامسألة كالم ا: املبحث األول
هذه املسألة كثرت فيها أقوال الناس واضطربوا إال من : تعريف الكالم

هذه مسألة كالم (: اعتصم بالكتاب والسنة قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل
اهللا تعاىل والناس فيها مضطربون وقد بلغوا فيها إىل تسعة أقوال وعامة الكتب 

الدين مل يذكر أصحاا إال بعض هذه األقوال إذ مل  أصولاملصنفة يف الكالم و
يعرفوا غري ما ذكروه فمنهم من يذكر قولني ومنهم من يذكر ثالثة ومنهم من 

  .يذكر أربعة ومنهم من يذكر مخسة وأكثرهم ال يعرفون قول السلف
 قول من يقول إن كالم اهللا ما يفيض على النفوس من املعاين :أحدها
 من العقل الفعال عند بعضهم وإما من غريه وهذا قول الصابئة اليت تفيض إما

واملتفلسفة املوافقني هلم كابن سينا وأمثاله ومن دخل مع هؤالء من متصوفة 
  ".وحدة الوجود"الفالسفة ومتكلميهم كأصحاب 

قول هذا   إنه خملوق خلقه اهللا منفصال عنه وهذا: قول من يقول:وثانيها
  .افضة املتأخرين والزيدية واملعتزلة واجلهميةاإلمامي وأمثاله من الر

قول من يقول إنه معىن واحد قدمي قائم بذات اهللا هو األمر :اوثالثه 
 وإن عرب عنه بالعربية ،ستخبار إن عرب عنه بالعربية كان قرآنا واخلرب وااليوالنه

  . ومن وافقه كاألشعري وغريه)١(كان توراة وهذا قول ابن كالب
                                         

 هو أبو حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب القطان البصري، الذي صنف مصنفات رد )١(
فيها على اجلهمية واملعتزلة وغريهم، وهو من متكلمة الصفاتية، وطريقته مييل فيها إىل 
مذهب أهل السنة، لكن فيها نوع بدعة، لكونه أثبت قيام الصفات بذات اهللا ومل يثبت 

ور االختيارية بذاته، لكن له يف الرد على اجلهمية نفاة الصفات والعلو من قيام األم
، ٣٦٦/ ١٢الفتاوى . الدالئل واحلجج وبسط القول، ما يبني به فضله يف هذا الباب

=  
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١٢٤
إنه حروف وأصوات أزلية جمتمعة يف األزل : من يقول قول:اورابعه 

وهذا قول طائفة من أهل الكالم وأهل احلديث ذكره األشعري يف املقاالت 
  ...وحنوهم )١(عن طائفة وهو الذي يذكر عن الساملية

إنه حروف وأصوات لكن تكلم به بعد أن : قول من يقول:اوخامسه 
ما أن فعله حادث يف ذاته بعد أن مل ا وكالمه حادث يف ذاته كمل يكن متكلم

 وغريهم وهو قول هشام بن )٢(يكن متكلما وال فاعال وهذا قول الكرامية
  ...احلكم وأمثاله من الشيعة

قول من يقول إنه مل يزل متكلما إذا شاء ومىت شاء وكيف :اوسادسه 
شاء بكالم يقوم به وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكالم أزيل قدمي 

ن مل جيعل نفس الصوت املعني قدميا وهذا هو املأثور عن أئمة احلديث وإ
  .والسنة

قول من يقول كالمه يرجع إىل ما حيدث من علمه وإرادته :اوسابعه 
القائم بذاته مث من هؤالء من يقول مل يزل ذاك حادثا يف ذاته كما يقوله أبو 

لك وأبو عبداهللا  وغريه ومنهم من ال يقول بذ)٣("املعترب"الربكات صاحب 
                                         

= 
/ ١١، السري ٢/٢٢٥، ١/٣٥٠، املقاالت ٣٦ الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان

  . ٢٩١، ٣/٢٩٠، لسان امليزان ١٧٦ -١٧٤
أتباع أمحد بن حممد بن سامل أبو احلسن، وهم واحلنبلية كالشيء الواحد إال يف مواضع  )١(

  . ٣٦/ ٣، الشذرات ٦/٥٦خمصوصة، وفيهم تصوف، الفتاوى 
إن اإلميان هو :  هم أتباع حممد بن كرام السجتاين وهم إحدى فرق املرجئة، يقولون)٢(

إال أم ينتهون فيها إىل التشبيه، اإلقرار باللسان دون القلب، وكانوا يثبتون الصفات 
 ٦٧/ ، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ٢١٥/، الفرق بني الفرق ١/١٠٨امللل 

  . ٣٥/ الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان 
 خمتلف يف امسه، »املعترب يف احلكمة« هو أبو الربكات هبة اهللا بن ملكا، صاحب كتاب )٣(

هـ، وهو ٥٧٠سنة :  هـ، وقيل٥٦٠ هـ، وقيل سنة ٥٤٧ويف سنة وفاته، فقيل سنة 
=  
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١٢٥
  .الرازي يقول ذا القول يف مثل املطالب العالية

خلقه   قول من يقول كالمه يتضمن معىن قائما بذاته وهو ما:وثامنها
يف غريه مث من هؤالء من يقول يف ذلك املعىن بقول ابن كالب وهذا قول أيب 

 من  ومنهم من يقول بقول املتفلسفة وهذا قول طائفة)١(منصور املاتريدي
  .املالحدة الباطنية متشيعهم ومتصوفهم

 قول من يقول كالم اهللا مشترك بني املعىن القدمي القائم :وتاسعها
 ومن )٢(بالذات وبني ما خيلقه يف غريه من األصوات وهذا قول أيب املعايل

  .اتبعه من متأخري األشعرية
وباجلملة أهل السنة واجلماعة أهل احلديث ومن انتسب إىل السنة 

اجلماعة من أهل التفسري واحلديث والفقه والتصوف كاألئمة األربعة وأئمة و
أتباعهم والطوائف املنتسبني إىل اجلماعة كالكالبية والكرامية واألشعرية 
والساملية يقولون إن كالم اهللا غري خملوق والقرآن كالم اهللا غري خملوق وهذا 

                                         
= 

 ١٣٥٧ مطبوع يف اهلند سنة »املعترب«طبيب وفيلسوف، كان يهوديا فأسلم، وكتابه 
، جامع ٤٥/ ١حممد رشاد سامل . ، الصفدية حتقيق د٧٥، ٧٤/ ٨هـ، األعالم 

  .١٨١، ١٨٠ صـ )اموعة األوىل(الرسائل البن تيمية 
 حممود أبو منصور املاتريدي من أئمة علماء الكالم، نسبته إىل  هو حممد بن حممد بن)١(

الرد على « و»أوهام املعتزلة«، و»التوحيد« من كتبه »حملة بسمرقند«ماتريد، 
هـ، ٣٣٣ ت سنة »اجلدل« يف أصول الفقه، وكتاب »مآخذ الشرائع« و»القرامطة
  .٣٠٠/ ١١، معجم املؤلفني ١٩/ ٧١األعالم 

 شيخ الشافعية، إمام احلرمني، أبو املعايل عبد امللك بن اإلمام أيب حممد  هو اإلمام الكبري)٢(
عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حيوية اجلويين مث النيسابوري 

اإلرشاد يف أصول الدين، ت سنة : ضياء الدين الشافعي، صاحب التصانيف ومنها
، األعالم ٣٦٢ -٣/٣٥٨لشذرات ، ا٢/٣٣٩، العرب ٤٧٧ -٤٦٨/ ١٨، السري ٤٧٨
٤/١٦٠.  
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١٢٦
  .)١()لبيت وغريهمهو املتواتر املستفيض عن السلف واألئمة من أهل ا

مث أيد هذا القول بأنه مذهب السلف بذكر مؤلفام اليت ذكروا فيها 
 وأن نقل هذا عنهم ،هذا القول ونصروه باألدلة الواضحة من الكتاب والسنة

والنقول بذلك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان (: فقال. متواتر
عددة ألهل احلديث والسنة يذكرون فيها وتابعي تابعيهم ويف ذلك مصنفات مت

مقاالت السلف باألسانيد الثابتة عنهم وهي معروفة عند أهلها وذلك مثل كتاب 
 )٣( ولعثمان بن سعيد الدارمي)٢(اجلعفى  حملمد بن عبداهللا"الرد على اجلهمية"

 لعبد "والرد على اجلهمية" )٤(وكذلك نقض عثمان بن سعيد على بشر املريسى
وأليب  ،)٦( لعبد اهللا بن اإلمام أمحد "السنة" وكتاب ،)٥(ن أيب حامتالرمحن ب

                                         
  .٣٦١ -٣٥٨، ٣٥٣، ٣/٢٢٢، ٣٦٣ -٢/٣٥٨ انظر املنهاج )١(
 مل أجد ذا االسم غري اهلرواين، وهو حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا اجلعفي )٢(

 هـ، وحدث ببغداد، قال اخلطيب كان ثقة ت سنة ٣٠٥الكويف احلنفي، ولد سنة 
سنة، ومل أر من ذكر له كتاب الرد على اجلهمية، انظر السري  ٩٧، وقد عاش ٤٠٢
، ١٧٨ -٢/١٧٧، غاية النهاية ٤٧٣ -٥/٤٧٢، تاريخ بغداد ١٠٢ -١٧/١٠١

  .٢/٢٠٣، العرب ٣/١٦٥الشذرات 
 عثمان بن سعيد الدارمي السجستاين، أبو سعيد حمدث هرات له تصانيف يف الرد على )٣(

، طبقات ٣٢٦، ٣١٩/ ١٣، السري ٢/٦٢١اظ  هـ، تذكرة احلف٢٨٠اجلهمية ت سنة 
  .٢/١٧٦، الشذرات ١/٢٢١احلنابلة 

 هو بشر بن غياث بن أيب كرمية العدوي موالهم البغدادي املريسي، املتكلم رأس اجلهمية )٤(
وقع كالمه إىل عثمان بن سعيد الدارمي احلافظ فصنف جملدا يف : يف وقته، قال الذهيب

  .٢٠٢ -١٠/١٩٩ ، السري٢١٨ت سنة . الرد عليه
 بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي أبو »أيب حامت« هو عبد الرمحن بن حممد )٥(

الرد على « و»اجلرح والتعديل«حممد، من كبار حفاظ احلديث له تصانيف كثري منها 
، ٨٣٢، ٣/٨٢٩، تذكرة احلفاظ ٢٦٩، ١٣/٢٦٣ هـ، السري ٣٢٧ ت سنة »اجلهمية

  .٢٠/٥٥طبقات احلنابلة 
 هو عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين البغدادي، أبو عبد الرمحن من )٦(

 -١٣/٥١٦ هـ السري ٢٩٠ ت سنة »زوائد املسند« للحديث له حافظأهل بغداد 
، الشذرات ١٤٣ -٥/١٤١، ذيب التهذيب ١٨٨ -١/١٨٠، طبقات احلنابلة ٥٢٦

=  
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١٢٧
 وكتاب )٢( للبخاري"أفعال العباد خلق" وكتاب ، وللخالل،)١(بكر األثرم

 ،)٤( أليب القاسم الطرباين"السنة" وكتاب )٣( أليب بكر بن خزمية"التوحيد"
 "ألمساء والصفاتوا" ،)٦( وأليب عبداهللا بن منده)٥(وأليب الشيخ األصبهاين

                                         
= 

  .٣٧٦، ٩/٣٧٥، تاريخ بغداد ٢٩٢ -١٤/٢٨٥، ذيب الكمال ٢٠٤، ٢/٢٠٣
 هو أمحد بن حممد بن هانئ األسكايف األثرم الطائي، أبو بكر احلافظ، قال عنه الكليب )١(

أحد األعالم وصنف السنن تلميذ اإلمام أمحد، له مصنف يف علل احلديث ت سنة 
، طبقات احلنابلة ١٤٢، ٢/١٤١، الشذرات ٦٢٨ -١٢/٦٢٣ هـ، السري ٢٦١

  .٢/٤٢، العرب ٥٧٢ -٢/٥٧٠ة احلفاظ ، تذكر٧٤، ١/٦٦
 حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري أبو عبد اهللا، حرب اإلسالم واحلافظ )٢(

 هـ، السري ٢٥٦ هـ ت سنة ١٩٤سنة . ، ولد يف خبارىحلديث الرسول 
، ذيب ٥٥٧ -٢/٥٥٥، تذكرة احلفاظ ٧/١٩١، اجلرح والتعديل ٤١٧ -١٢/٣٩١

، طبقات ١٩ -٢/٢، طبقات السبكي ٣٤ -٢/٤، تاريخ بغداد ٥٥ -٩/٤٧التهذيب 
  . ١٣٦ -٢/١٣٤، الشذرات ٤٩٣ - ٤٧٧، مقدمة الفتح ٢٧٩ -١/٢٧١احلنابلة 

 هو حممد بن إسحاق بن خزمية احلافظ احلجة، شيخ اإلسالم إمام األئمة أبو بكر السلمي )٣(
وحيد ولد سنة النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف، من أشهرها كتاب الت

هـ، وعين يف حداثته باحلديث والفقه، حىت صار يضرب به املثل يف سعة العلم، ٢٢٣
، اجلرح ٣٨٢ -١٤/٣٦٥هـ، انظر، سري أعالم النبالء ٣١١واإلتقان، ت سنة 

  . ٢٦١ -٢/٢٦٢، الشذرات ١١/١٤٩، البداية والنهاية ٧/١٩٦والتعديل 
اين، إمام حافظ ثقة حمدث اإلسالم له  هو سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرب)٤(

 ذكره »السنة«هـ، وكتابه ٣٦٠ ت سنة »املعاجم الثالثة«مؤلفات عديدة، أشهرها 
، تذكرة ٥١ -٢/٤٩، طبقات احلنابلة ١٣٠ -١٦/١١٩انظر السري . الذهيب يف السري

  . ٣/٣٠، الشذرات ٩١٧ -٣/٩١٢احلفاظ 
أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن  هو اإلمام احلافظ الصادق، حمدث أصبهان، )٥(

 ٣٦٩ هـ، ت سنة ٢٧٤حيان، املعروف بأيب الشيخ، صاحب التصانيف ولد سنة 
 »أليب الشيخ كتاب السنة جملد، وكتاب السنن يف عدة جملدات«: قال الذهيب. هـ

  . ٩٤٧ -٣/٩٤٥، تذكرة احلفاظ ٣/٦٩، الشذرات ٢٨٠ -٢٧٦ / ١٦السري 
نهما أبو عبد اهللا بن منده، ومل أجد ألي منهما كتاب السنة، أما  عاملني كل موجدت )٦(

=  
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١٢٨
 ،)٣( البن بطة"واإلبانة" ،)٢(ي أليب ذر اهلرو"والسنة" ،)١(أليب بكر البيهقي

 أليب القاسم "وشرح أصول السنة" ، بكر اآلجري)٤( أليب"الشريعة"وقبله 
                                         

= 
اإلمام الكبري احلافظ اود حممد بن حيىي بن منده أبو عبد اهللا جد صاحب : األول فهو

 ولد يف )وهو الثاين وستأيت ترمجته(التصانيف احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق 
جد من ذكر له كتاب السنة، وقد هـ، ومل أ٣٠١هـ، ومات سنة ٢٢٠حدود سنة 

 ويف طبقات احلنابلة روى عنه قول لإلمام أمحد، وهو »مجع وصنف«قال عنه الذهيب 
 -١٤/١٨٢السري . )لفظي بالقرآن خملوق كافر، يستتاب فإن تاب وإال قتل: من قال(

، والثاين هو اإلمام احلافظ اجلوال، ٢/٢٣٤، الشذرات ١/٣٢٨طبقات احلنابلة : ١٩٣
 اإلسالم، أبو عبد اهللا، حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده، مولده سنة حمدث
 وغريها ومل أر من ذكر له »الصفات« و»التوحيد«، و»اإلميان« هـ، وله كتاب ٣١٠

، مقدمة كتاب ٤٣ -١٧/٢٨ هـ، السري ٣٩٥ ت سنة »السنة«كتابا يسمى 
، البداية ٢/١٦٧ت احلنابلة ، طبقا٥١ -١/٢٢ البن منده حتقيق الفقيهي »اإلميان«

  . ١١/٣٣٦والنهاية 
هـ، كان أوحد أهل زمانه ٣٨٤ هو أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي ولد سنة )١(

: يف احلفظ واإلتقان والفقه والتصنيف، وكان فقيها حمدثا أصوليا، له مؤلفات كثرية منها
مساء والصفات، وغريها، ت  واأل»والسنن الكربى« »ودالئل النبوة«، »شعب اإلميان«

، الشذرات ١٢/٩٤، البداية والنهاية ١٧٠، ١٦٣/ ١٨هـ، السري، ٤٥٨سنة 
٣٠٥، ٣/٣٠٤ .  

 هو احلافظ اإلمام اود العالمة، شيخ احلرم أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، )٢(
فات عدة  األنصاري اخلراساين اهلروي املالكي له مصن»بابن السماك«املعروف ببلده 

، ١٢/٥٠، البداية والنهاية ٥٦٣ -١٧/٥٥٤ هـ، السري ٤٣٥ ت سنة »السنة«منها 
  .١١/١٤١، تاريخ بغداد ٥١

 هو عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان، أبو عبد اهللا العكربي، عامل باحلديث من )٣(
، ٣٨٧ تويف سنة »واإلبانة الصغرى«، »اإلبانة الكربى«فقهاء احلنابلة من مصنفاته 

  . ١٢٤ -٣/١٢٢، الشذرات ٢/١٧١، العرب ٢/١٤٤طبقات احلنابلة 
 هو اإلمام احملدث القدوة، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا البغدادي اآلجري )٤(

 وغري ذلك وكان »الغرباء« و»الرؤية« يف السنة و»الشريعة«صاحب التواليف منها 
، ١٣٦ -١٦/١٣٣ هـ، السر ٣٦٠صدوقا خريا عابدا صاحب سنة واتباع، ت سنة 

=  
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١٢٩
  أليب عمر"وأصول السنة" ،)٢( أليب حفص بن شاهني"والسنة" ،)١(الاللكائي
فوها من مذاهب متبوعة مالكي  وأمثال هذا الكتب ومصن)٣(الطلمنكي

  .)٤()وشافعي وحنبلي وحمدث مطلق ال ينتسب إىل مذهب أحد
مث وضح رمحه اهللا بعض األدلة اليت يستدل ا أهل السنة على أن كالم 

 ومجهور أهل السنة يطردون أصلهم وهلذا والسلف (: اهللا غري خملوق فقال
 : خملوق بقول النيب وغريه على أن كالم اهللا غري احتج اإلمام أمحد 

 قالوا ال )٥(»ال جياوزهن بر وال فاجر أعوذ بكلمات اهللا تعاىل التامات اليت«
اللهم إين أعوذ برضاك من « :يستعاذ مبخلوق وكذلك ثبت عنه أنه قال

                                         
= 

  . ١١/٢٧٠، البداية والنهاية ٣/٣٥، الشذرات ٢/٢٤٣تاريخ بغداد 
 هو اإلمام احلافظ اود أبو القاسم هبة اهللا بن احلسني بن منصور الطرباين الرازي )١(

كان يفهم وحيفظ وصنف كتابا «: الشافعي الاللكائي مفيد بغداد يف وقته، قال اخلطيب
شرح أصول اعتقاد «، وكتابه ٤٢٠ -١٧/٤١٩هـ، السري ٤١٨ة  ت سن»يف السنة
  . ٧١، ١٤/٧٠الغامدي، تاريخ بغداد .  حققه د»أهل السنة

 هو الشيخ الصدوق احلافظ العامل، صاحب التفسري الكبري أبو حفص عمر بن أمحد بن )٢(
هـ، ٣٨٥ ت سنة ٢٩٧عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب البغدادي الواعظ، ولد سنة 

/ ١١، وتاريخ بغداد ٣١٧ -١١/٣١٦، البداية والنهاية ٤٣٥ -٤٣١/ ١٦سري ال
٢٦٨ -٢٦٥.  

 هو اإلمام احملقق احملدث احلافظ األثري، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد اهللا املعافري )٣(
هـ، قال ٤٢٩ كان من حبور العلم ت سنة »وطلمنك ميالده«األندلس الطلمنكي 

، ٥٦٩ -٥٦٦ / ١٧ السري »نة يف جملدين عامته جيدرأيت له كتابا يف الس«الذهيب 
 -١/٣٨٥، معرفة القراء الكبار للذهيب ٣٣، ٨/٣٢ترتيب املدارك للقاضي عياض 

٣٨٧ .  
  .٣٦٧ -٣٦٣ املنهاج )٤(
 ،٤/١١٩ »يزفون النسالن يف املشي«:  باب»بدء اخللق« رواه البخاري يف كتاب )٥(

 »الشقاء ودرك القضاء سوء من ذالتعو يف« :باب والدعاء الذكر كتاب ومسلم
٣٠٨١ -٤/٢٠٨٠.  
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١٣٠
 وقالوا ال »سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناء عليك

ا واملعافاة فكان ذلك عند أئمة  بالرضيستعاذ مبخلوق وقد استعاذ النيب 
السنة مما يقوم بالرب تعاىل كما تقوم به كلماته ليس من املخلوقات اليت ال 

  . )١()تكون إال بائنة عنه
  . )٢()املتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به الكالمو(
إن املتكلم هو الذي يكون كالمه منفصالً عنه، فقد قال ما : فمن قال(
بل إن كل من مسع ما بلغته الرسل عن اهللا يعلم بالضرورة أن الرسل . لال يفع

  . )٣()مل ترد بكالم اهللا ما هو منفصل عنه بل ما هو متصف به
والكالم صفة كمال واملتكلم مبشيئته وقدرته أكمل ممن ال يتكلم (

مبشيئته وقدرته بل ال يعقل متكلم إال كذلك وال يكون الكالم صفة كمال 
  . )٤()قام باملتكلمإال إذا 
ولكن هذا املوضع زلت فيه اجلهمية من املعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة (

الذين يقولون ليس هللا كالم إال ما خلقه يف غريه وليس له فعل إال ما كان 
منفصال عنه فال يقوم به عندهم ال فعل وال قول وجعلوا كالمه الذي يكلم به 

 والذي أنزله على عباده هو ما خلقه يف مالئكته وعباده والذي كلم به موسى
  .غريه

ال على  فيقال هلم الصفة إذا قامت مبحل عاد حكمها على ذلك احملل
غريه فإذا خلق حركة يف حمل كان ذلك احملل هو املتحرك ا مل يكن املتحرك 
ا هو اخلالق هلا وكذلك إذا خلق لونا أو رحيا أو علما أو قدرة يف حمل كان 

                                         
  . ٣٧٥ -٢/٣٧٤ املنهاج )١(
  . ٢/٣٧٧ انظر املنهاج )٢(
  .٢/٣٧٦ انظر املنهاج )٣(
  .٣٧٤، ٢/٣٧٣، انظر املنهاج ٣/٣٦٠ املنهاج )٤(
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١٣١
هو املتلون بذلك اللون املتروح بتلك الريح العامل بذلك العلم ذلك احملل 

القادر بتلك القدرة فكذلك إذا خلق كالما يف حمل كان ذلك احملل هو املتكلم 
بذلك الكالم وكان ذلك الكالم كالما لذلك احملل ال خلالقه فيكون الكالم 

شجرة ال كالم اهللا لو  كالم ال)١(إِني أَنا اللَّه :الذي مسعه موسى وهو قوله
  . )٢()كان ذلك خملوقا

  
*  *  *  

                                         
  .١٤/ طه آية)١(
  .٣٧٤، ٢/٣٧١، انظر املنهاج ٤٥٧، ١/٤٥٦ املنهاج )٢(
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١٣٢
  املبحث الثاين 

  مذهب الرافضة يف القرآن، ومناذج من تأويالم الفاسدة
 يف القرآن وصاروا قسمني وقد نقل شيخ اإلسالم قد اختلف الروافض

 واختلفت الروافض يف :قال األشعري(: قول األشعري يف املقاالت فقال
تان فالفرقة األوىل منهم هشام بن احلكم وأصحابه يزعمون أن القرآن وهم فرق

القرآن ال خالق وال خملوق وزاد بعض من خيرب عن املقاالت يف احلكاية عن 
هشام فزعم أنه كان يقول ال خالق وال خملوق وال يقال أيضا غري خملوق ألنه 

  .صفة والصفة ال توصف
 القرآن على ضربني : عن هشام بن احلكم أنه قال)١(قال وحكى زرقان

إن كنت تريد املسموع فقد خلق اهللا الصوت املقطع وهو رسم القرآن فأما 
  .القرآن فهو فعل اهللا مثل العلم واحلركة ال هو هو وال غريه

 منهم يزعمون أنه خملوق حمدث مل يكن مث كان كما :والفرقة الثانية
  .نهمتزعم املعتزلة واخلوارج قال وهؤالء قوم من املتأخرين م

 ومعلوم أن قول جعفر بن حممد الصادق وهؤالء الذين قالوا من :قلت
السلف ليس مبخلوق مل يريدوا أنه ليس مبكذوب بل أرادوا أنه مل خيلقه كما 

  . )٢()قالت املعتزلة وهذا قول متأخري الرافضة
فإن طائفة من متأخري اإلمامية كأيب القاسم املوسوي املعروف (
ا وافقوا املعتزلة على أنه حمدث منفصل عن اهللا وأنه مل يكن  وغريه مل)٣(باملرتضى

                                         
سمعي البصري مث البغدادي املتكلم املعتزيل من أصحاب  هو حممد بن شداد بن عيسى امل)١(

 -١٣/١٤٨هـ، السري ٢٧٩ ت سنة »كتب املقاالت«النظام له جمالس وكتب، منها 
  . ٦/١٥٧األعالم . ٣/٥٧٩، ميزان االعتدال ٣/٢١٢، اللباب ١٤٩

  . ٢٤٩، ٢/٢٤٨ املنهاج )٢(
بالشريف «م، ويعرف  هو علي بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى، أبو القاس)٣(

=  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٣٣
ميكنه أن يتكلم مث صار متكلما بعد أن مل يكن متكلما وليس له كالم يقوم به 
بل كالمه من مجلة مصنوعاته املنفصلة عنه مث مسعوا عن السلف من أهل البيت 

نقول إنه خملوق مثل جعفر بن حممد وغريه أم قالوا إنه غري خملوق قالوا ال 
 :متابعة هلؤالء بل نقول إنه حمدث جمعول موافقة ملا ظنوه من لفظ القرآن يف قوله

ابِيرا عَآنقُر اهلْنعا جإِن)١(.  
  . )٣())٢(ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث :وقوله

وأما الشيعة (: تمبينا خمالفة الرافضة ألئمة أهل البي-وقال بعد ذلك 
وقد حكينا الرتاع عنهم فيما تقدم ] يعين القرآن[ فمتنازعون يف هذه املسألة

وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غري خملوق كما يقوله أهل السنة واحلديث 
وغريه مثل  بن أيب طالب  وهذا القول هو املعروف عن أهل البيت كعلي

  . غريهمأيب جعفر الباقر وجعفر بن حممد الصادق و
ولكن اإلمامية ختالف أهل البيت يف عامة أصوهلم، فليس يف أئمة أهل 

 مثل علي بن احلسني وأيب جعفر الباقر وابنه جعفر بن حممد الصادق -البيت 
  . )٤( إخل)....يقول خبلق القرآن.. .من كان

 وال على احلديث موضحا ،وقد بني أن الرافضة ال يعتمدون على القرآن
 هوالرافضة ال تعتين حبفظ القرآن ومعرفة معاني(: م بالقرآن فقالعدم اهتمامه

                                         
= 

.  املتكلم الرافضي، صاحب التصانيف، وهو املتهم بوضع كتاب ج البالغة»املرتضي
، البداية ٢٧٣، ٢/٢٧٢، العرب ٢٢٤ -٤/٢٢٣ هـ، لسان امليزان ٤٣٦هلك سنة 

  . ١٢/٥٣والنهاية 
  . ٣/  الزخرف)١(
  .٢/ األنبياء )٢(
  .٢٤٦، ٢/٢٤٥، انظر ٢/٢٤٩ املنهاج )٣(
  .٣/٣٥٣، انظر ٣٦٨، ٢/٣٦٧ج  املنها)٤(
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١٣٤
 وتفسريه وطلب األدلة الدالة على معانيه وال تعتىن أيضا حبديث رسول اهللا 

ومعرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه وال تعتىن بآثار الصحابة 
 ورسول تنازعوا فيه إىل اهللا والتابعني حىت تعرف مآخذهم ومسالكهم ويرد ما

  . )١()بل عمدا آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق وكذب
 فإمنا تعلمه حيفظه حفظا جيداً وهلذا قراءة القرآن فيهم قليلة ومن( :وقال

من أهل السنة وكذلك احلديث إمنا يعرفه ويصدق فيه ويؤخذ عن أهل السنة 
ساكر أهل السنة وكذلك الفقه والعبادة والزهد واجلهاد والقتال إمنا هو لع

وهم الذين حفظ اهللا م الدين علما وعمال بعلمائهم وعبادهم 
  .)٢()ومقاتليهم

لذلك يقولون يف حتريف القرآن ما هو من (: وقال عن حتريفهم للقرآن
 :جنس قول أهل البهتان وحيرفون الكلم عن مواضعه كقوهلم يف قوله تعاىل

م مقَدا تم اللَّه لَك رفغيلرأَخا تمو بِكذَن ن)أي ذنب آدم وما تأخر من )٣ 
  . )٤()ذنب أمته فإن هذا وحنوه من حتريف الكلم عن مواضعه

  : مث وضح كونه حتريفًا فقال
 فألن آدم تاب وغفر له ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم :أما أوال(

  .مليغفر اهللا لك ذنب آدإنا فتحنا لك فتحا مبينا : فكيف يقول له
 فكيف )٥(وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى : فألن اهللا يقول:وأما ثانيا

                                         
  .١/٦٩، انظر ١٦٤، ٥/١٦٣ املنهاج )١(
  .٧/٤١٥ املنهاج )٢(
ردود،  م، ومل أجد هذا القول فيما بني يدي من املراجع إال على أنه قول٣/  الفتح آية )٣(

  .٩/١١٠الطربسي : بدعوى منافاته للعصمة ولعل هذا من التقية، انظر مثال
  .٢/٤٠١ انظر املنهاج )٤(
  .١٥٠/ اإلسراء آية )٥(
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١٣٥
  ؟يضاف ذنب أحد إىل غريه

آدم   فألن يف حديث الشفاعة الذي يف الصحاح أم يأتون:وأما ثالثا
فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد 

فيذكر خطيئته ويأتون نوحا وإبراهيم وموسى لك مالئكته اشفع لنا إىل ربك 
 اذهبوا إىل حممد عبد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما :وعيسى فيقول هلم

ه وكمال مغفرة اهللا له فلو يت عبودل فكان سبب قبول شفاعته كما)١(تأخر
  .كانت هذه آلدم لكان يشفع ألهل املوقف

 يا رسول اهللا هذا به  فألن هذه اآلية ملا نزلت قال أصحا:وأما رابعا
هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني  :لك فما لنا فأنزل اهللا تعاىل

انِهِمإِمي عا مانوا إِمياددزيل)م لقال هذه اآلية لكم)٢فلو كان ما تأخر ذنو .  
وقد علم وأما خامسا فكيف يقول عاقل إن اهللا غفر ذنوب أمته كلها 

فهذا وأمثاله من خيار  أن منهم من يدخل النار وإن خرج منها بالشفاعة
تأويالت املانعني ملا دل عليه القرآن من توبة األنبياء من ذنوم واستغفارهم 
وزعمهم أنه مل يكن هناك ما يوجب توبة وال استغفار وال تفضل اهللا عليه 

يف بسائر تأويالم اليت فيها مبحبته وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورمحته هلم فك
  . )٣()من حتريف القرآن وقول الباطل على اهللا ما ليس هذا موضع بسطه

                                         
 إخل السورة... إِنا أَرسلْنا نوحاً:  رواه البخاري كتاب بدء اخللق باب قوله تعاىل)١(
، ١٧٣، ٨/١٧٢لما خلَقْت بِيدي: ، ويف كتاب التوحيد باب قوله تعاىل١٠٦، ٤/١٠٥

، ويف كتاب ١٨٤، ٨/١٨٣ ناظرةٌ إِلَى ربها *وجوه يومئذ ناضرةٌ: وباب قوله تعاىل
، ومسلم ١٤٧، ٥/١٤٦ وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها: تفسري القرآن سورة البقرة قوله تعاىل

  .، وغريها من املواضع١٨٧-١/١٨٠ »أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها«كتاب اإلميان باب 
رجاه يف الـصحيحني مـن   أخ«: ، وقال٤/١٨٣، وانظر تفسري ابن كثري  ٤/  الفتح آية  )٢(

  .٥/٤٦، ومل أجده فيهما حىت اآلن، فتح القدير »رواية قتادة به
  .٤٠٣ -٢/٤٠١ املنهاج )٣(
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١٣٦
وحرفوا القرآن حتريفا (: مث ذكر مناذج أخرى من حتريفهم للقرآن فقال

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين  :مل حيرفه غريهم مثل قوهلم إن قوله تعاىل
نونََآمعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذ)نزلت يف علي ملا )١ 

   .تصدق خبامته يف الصالة
يخرج منهما اللُّؤلُؤ   علي وفاطمة)٢(مرج الْبحرينِ :وقوله تعاىل

 علي )٤(يناه في إِمامٍ مبِنيٍوكُلَّ شيٍء أحص احلسن واحلسني )٣(والْمرجانُ
 هم )٥(إِنَّ اللَّه اصطَفَى َآدم ونوحا وَآلَ إِبراهيم وَآلَ عمرانَ :بن أيب طالب

 طلحة )٧(فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ )٦(سم أيب طالب عمراناآل أيب طالب و
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ  هم بنو أمية )٨(رَآنوالشجرةَ الْملْعونةَ في الْقُ والزبري

شركت ألئن  )١٠(لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك  عائشة)٩(تذْبحوا بقَرةً
                                         

  . ٤٨٥ -١/٤٨٠: ، الربهان٢١١ -٣/٢١٠: تفسري الطربسي: ، انظر٥٥/ املائدة آية )١(
  . ١٩/  الرمحن آية )٢(
  . ٢٦٦، ٤/٢٦٥: ، الربهان٩/٢٠١: ، انظر الطربسي٢٢/  الرمحن آية )٣(
  . ٤/٦/ الربهان : ، انظر٢٢/  يس آية )٤(
  . ، ومل أجد هذا القول فيما بني يدي من املراجع٣٣/ آل عمران آية )٥(
 هو عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم من قريش، والد علي رضي اهللا عنه، وعم النيب           )٦(
          قريش وخطبائهم،    وكافله ومربيه ومناصره، تويف قبل اهلجرة بثالث سنوات، من عقالء 

  إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُءومن أسيادهم، نزلت فيه اآلية 
  .٢/٢٦٩، اللباب ٤/١٦٦، األعالم ٥٦/القصص آية 

، الطوسي ٥/١١، الطربسي ٧٩ -٢/٧٧، انظر تفسري العياشي ١٢/  التوبة آية )٧(
٥/٢١٤.  

 -٦/٤٩٣، الطوسي ٦/٤٣٤، الطربسي ٢/٢٩٧العياشي : ، انظر٦٠ية  اإلسراء آ)٨(
  .، وغريها٤٢٥، ٢/٤٢٤: ، الربهان٤٩٤

  .، وهذا القول مل أجده فيما بني يدي من املراجع٦٧ البقرة آية )٩(
  .٤/٨٣: الربهان يف تفسري القرآن للبحراين: ، انظر٦٥ الزمر آية )١٠(
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١٣٧
   .بني أيب بكر وعلي يف الوالية

 )١(ةوكل هذا وأمثاله وجدته يف كتبهم مث من هذا دخلت اإلمساعيلي
الواجبات واحملرمات فهم أئمة التأويل الذي هو حتريف  يف تأويل )٢(والنصريية

الكلم عن مواضعه ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب يف املنقوالت 
والتكذيب باحلق منها والتحريف ملعانيها ما ال يوجد يف صنف من املسلمني 
فهم قطعا أدخلوا يف دين اهللا ما ليس منه أكثر من كل أحد وحرفوا كتابه 

  .)٣() مل يصل غريهم إىل قريب منهاحتريفً
  

*  *  *  
  

                                         
ن جعفر الصادق وهم من الباطنية ويزعمون أن  هم املنتسبون إىل حممد بن إمساعيل ب)١(

لكل ركن من أركان الشريعة تأويال، فيزعمون أن معىن الصالة مواالة إمامهم، واحلج 
إخل، وهم زنادقة دهريون، يقولون بقدم العامل وإنكار اإلله إىل ... زيارته وإدمان خدمته

، الربهان ١/١٩١ والنحل ، امللل٢٨/ غري ذلك من العقائد الفاسدة، الفرق بني الفرق 
  .٦٢/ يف معرفة عقائد أهل األديان 

 ادعى النبوة مث الربوبية ويزعم »من غالة الرافضة« هم أتباع حممد بن نصري النمريي )٢(
امللل . أتباعه أن اهللا حيل يف علي، ويعتقدون إباحة احملارم إىل غري ذلك من ضالالم

/ الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ، ٢٥٥/ ، الفرق بني الفرق ١/١٨٨والنحل 
  .٦١/ ، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ٦٧

  .٤٠٥، ٣/٤٠٤ املنهاج )٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٣٨
  بحث الثالث امل

  بيان مذهب أهل السنة يف القرآن 
غري خملوق قال شيخ  مذهب أهل السنة أن القرآن كالم اهللا مرتل

وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه (: اإلسالم يف معرض رده على الرافضي
لق وال خملوق ولكنه كالم  أخالق هو أم خملوق فقال ليس خبا؟سئل عن القرآن

فإن جعفر بن حممد من أئمة  . وهذا مما اقتدى به اإلمام أمحد يف احملنة)١(اهللا
وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعني هلم  الدين باتفاق أهل السنة

  . )٢()بإحسان وسائر أئمة املسلمني أن القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق
 ،ات أن القرآن كالم اهللا مرتل غري خملوقمث ذكر أقول األئمة يف إثب

له حكمت خملوقا قال مل  ملا قيل ما نقل عن علي بن أيب طالب (: فقال
   .)٣(أحكم خملوقا وإمنا حكمت القرآن

 )٤(وما رواه ابن أيب حامت يف الرد على اجلهمية قال كتب إىل حرب الكرماين
                                         

الرد على «، شرح السنة للبغوي باب ١/٢٤٢ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )١(
، ١/١٥١، السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد حتقيق القحطاين١/١٨٧ »من قال خبلق القرآن

الرد على اجلهمية «، و١٣٦، ١١٥/ للبخاري»خلق أفعال العباد«، ١٥٢
 باب ما ترد به »سنن البيهقي الكربى«، ٦٥/»االعتقاد للبيهقي«، ١٦٤/»للدارمي

 »الشريعة«، و١٩/ للدارمي»الرد على بشر املريسي«، و١٠/٢٠٦شهادة أهل األهواء 
  . ٣١٧/ للبيهقي »األمساء والصفات«، و٧٧/لآلجري

  . ٢٤٦، ٢٤٥/  املنهاج)٢(
، واألمساء والصفات ٢٢٩، ٢٢٨، ٢/٢٢٧ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٣(

 شائعة فيما بني أهل العلم، وال أراها شاعت هذه احلكاية عن علي «: ، وقال٣١٣
  .»إال عن أصل، واهللا أعلم

رجل : ه اخلالل هو حرب بن إمساعيل بن خلف احلنظلي الكرماين أبو حممد، قال عن)٤(
صاحب اإلمام أمحد حافظ فقيه نبيل، نقل «: هـ، وقال الذهيب عنه٢٨٠جليل ت سنة 

، ٢٤٥، ١٣/٢٤٤، السري ١/١٤٥ طبقات احلنابلة»عن اإلمام أمحد مسائل كثرية
=  
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١٣٩
 عن )٣( عمرو بن مجيع عن)٢( ثنا عبداهللا بن حممد)١(ثنا حممد بن املصفى
ملا حكم علي احلكمني قالت ( : عن ابن عباس قال)٤(ميمون بن مهران

  .)٥()اخلوارج حكمت رجلني قال ما حكمت خملوقا إمنا حكمت القرآن
اهللا بن   عن عبد)٨( ثنا حسن بن صاحل)٧( ثنا حيىي بن ميان)٦(حدثنا األشج

  .)١٠()كله فإنه كله يلاحكما بالقرآن ( : قال علي للحكمني: قال)٩(احلسن
                                         

= 
  .٣/٢٥٣اجلرح والتعديل 

هـ روى له ٢٤٦ هو حممد بن مصفى بن لول احلافظ اإلمام عامل أهل محص، ت سنة )١(
، ذيب ١/٣٢٥، طبقات احلنابلة ٩٦ -١٢/٩٤ داود والنسائي وابن ماجه السري أبو

  . ٤٦١، ٩/٤٦٠التهذيب 
مل يذكر بني حممد بن املصفى وعمرو بن :  مل أعرفه ويف شرح أصول اعتقاد أهل السنة)٢(

  . مجيع أحد
 هو عمرو بن مجيع الكويف، روى عن األعمش وغريه، كان على قضاء حلوان، كذبه )٣(

  . ٣٥٩، ٤/٣٥٨لسان امليزان . منكر احلديث: حيىي بن معني، وقال البخاري
 هو ميمون بن مهران الرقي أبو أيوب فقيه من القضاة، وكان ثقة يف احلديث، كثري )٤(

 تذكرة احلفاظ ١/١٥٤، الشذرات ٧٨ -٥/٧١هـ، السري ١١٧العبادة، ت سنة 
  . ٩/٣١٤، البداية والنهاية ٩٩، ١/٩٨

  . ٢/٢٢٨ل اعتقاد أهل السنة واجلماعة  شرح أصو)٥(
 هو عبد اهللا بن سعيد أبو سعيد األشج الكندي الكويف، املفسر احلافظ اإلمام الثبت، ت )٦(

  . ٢/٦١، اخلالصة ١٨٥ -١٢/١٨٢هـ، السري ٢٥٧سنة 
 هو حيىي بن اليمان العجلي الكويف، أبو زكريا حافظ مفسر، كان ثقة كثري احلفظ )٧(

، ميزان ٣٥٧، ٨/٣٥٦، السري ١/٢٦٨هـ، تذكرة احلفاظ ١٨٩سريعه، ت سنة 
  .١/٣٢٥، الشذرات ٤/٤١٦االعتدال 

 هـ، ١٦٩ هـ، وت سنة ١٠٠ هو احلسن بن صاحل بن حي الفقيه اهلمداين ولد سنة )٨(
  .١٩١ -٦/١٧٧، ذيب الكمال ٢/٢٩٥هـ، التاريخ الكبري ١٦٧: وقيل

بن أيب طالب اهلامشي أبو حممد ثقة جليل  هو عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي )٩(
  .٢/٤٩ اخلالصة ٣٠٠/ هـ روى له األربعة انظر التقريب١٤٥القدر ت سنة 

  . مل أجده ذا اللفظ)١٠(
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١٤٠
 ابن عم علي بن )٢(يبـ ثنا الصهي)١(وقال ابن أيب حامت ثنا أيب

 كان : قال)٥( عن عمران بن حدير عن عكرمة)٤( وعلي بن صاحل)٣(عاصم
 :عباس يف جنازة فسمع رجال يقول يا رب القرآن ارمحه فقال ابن عباس ابن

  .)٦() خرج وإليه يعودمه القرآن منه القرآن كالم اهللا وليس مبربوب منه(

 مبكة يعىن )٨( ثنا أبو مروان الطربي)٧(حدثنا حممد بن عمار بن احلارث
مسعت مشيختنا منذ سبعني ( :احلكم بن حممد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار

 وهذا )٩()منه بدأ وإليه يعود( : ويف رواية)سنة يقولون القرآن كالم اهللا غري خملوق
                                         

 هو أبو حامت حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلي حافظ احلديث من )١(
، طبقات احلنابلة ٢/٧٣ هـ، انظر تاريخ بغداد٣٧٧أقران البخاري ومسلم ت سنة 

  .٣١/ ٩، ذيب التهذيب ١/٢٨٤
  . مل أجده)٢(
 هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي موالهم صدوق خيطئ، ويصر، ورمي )٣(

هـ، وقيل بعدها، روى له اإلمام مسلم واألربعة، تقريب ٢٠١بالتشيع ت سنة 
  . ٢/٢٥٠، اخلالصة ٤٠٢/التهذيب 

هـ، ١٤٩همالت مصغرا السدوسي أبو عبيدة، ثقة، تويف سنة  هو عمران بن حدير مب)٤(
  .٢/٣٠٠، اخلالصة ٤٢٩/ روى له مسلم وغريه، تقريب التهذيب 

هـ، ١٠٤ هو أبو عبد اهللا موىل ابن عباس أصله بربري، ثقة ثبت عامل بالتفسري ت سنة )٥(
  . ٢/٢٤٠، اخلالصة ٣٩٧/ وقيل بعدها، روى له اجلماعة، تقريب التهذيب

، ٣١٢/، األمساء والصفات ٢٣١ -١/٢٣٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٦(
  . ١٨٦، ١/١٨٥شرح السنة 

كتبت «:  هو حممد بن عمار بن احلارث، أبو جعفر، من أهل الري، قال ابن أيب حامت)٧(
  .٩/١٣٨، الثقات البن حبان ٨/٤٣ اجلرح والتعديل »عنه وهو صدوق ثقة

الطربي، أبو مروان نزيل مكة صدوق وثقه ابن حبان ت سنة  هو احلكم بن مروان )٨(
  .١/٢٤٦، اخلالصة ١٧٦مائتني وبضعة عشر، تقريب 

، واألثر يف ٤٢١/ هـ، تقريب التهذيب ١٢٦ هو عمرو بن دينار ثقة ثبت ت سنة )٩(
=  
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١٤١
 ورواه البخاري يف كتاب )١(ن سفيان بن عيينة عن عمرورواه غري واحد ع
  .)٢(خلق أفعال العباد

 ثنا رومي بن يزيد )٣(العظيم وقال ابن أيب حامت ثنا أيب ثنا العباس بن عبد
 عن جعفر بن حممد )٦( عن يونس بن بكري)٥( ثنا عبد اهللا بن عباس)٤(املقري

ليس خبالق وال خملوق ( :عن أبيه قال سئل على بن احلسني عن القرآن فقال
  .)٧()ولكنه كالم اخلالق

                                         
= 

ما ترد به شهادة «، السنن الكربى للبيهقي باب ١/١٣٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
، العلو ٣١٥/ ، األمساء والصفات ١٩/، صريح السنة للطربي ١٠/٢٠٥ »أهل األهواء

، الرد على ٦٤/، االعتقاد للبيهقي ١١٧، ١١٦/  الرد على املريسي١١٥/ للذهيب 
  .١/١٨٦ »باب الرد على من قال خبلق القرآن«، شرح السنة ١٦٣/اجلهمية للدارمي 

، ١١٥/ ، العلو ٣١٥/ات ، األمساء والصف١/٢٣٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١(
، شرح السنة ٢/٣٣٢، التاريخ الكبري للبخاري »وقد تواتر هذا عن ابن عيينة«: وقال

  .١/١٨٦ »باب الرد على من قال خبلق القرآن«
  . »حتقيق بدر البدر«، ١١ صـ )٢(
 عباس بن عبد العظيم بن إمساعيل العنربي أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، ت سنة )٣(

  . هـ٢٤٦، وفيه ت سنة ٢/٣٥، اخلالصة ٢٩٣/  التهذيب ، تقريب٢٤٠
 هـ، تاريخ بغداد ٢١١ رومي بن يزيد أبو احلسن املقري، ثقة سكن بغداد، ت سنة )٤(

٤٣٠، ٨/٤٢٩ .  
هـ، ١٧٠ عبد اهللا بن عياش بن عباس القتباين أبو حفص اإلمام العامل الصدوق، ت سنة )٥(

، والثقات البن حبان ١/٢٠٢ ملسلم ، الكىن واألمساء٣٣٤، ٧/٣٣٣انظر السري 
  . ٢/٨٦، اخلالصة ٤١٢ -١٥/٤١٠، ذيب الكمال ٧/٥١

هـ، تقريب التهذيب ١٩٩ يونس بن بكري بن واصل الشيباين، صدوق خيطئ ت سنة )٦(
  .٣/١٩٢، اخلالصة ٦١٣/

، ٢٣٧، ١/٢٣٦، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/١٥٣ السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد )٧(
  . ٦٥/، االعتقاد للبيهقي ٣١٦/اء والصفات األمس

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٤٢
حدثنا ......  عن حيىي بن منصور عن رومي فذكره)١(و زرعةبورواه أ

 ثنا علي بن أمحد بن علي بن جعفر بن )٢(عبداهللا موىل املهلب بن أيب صفرة
سئل أيب جعفر ( : عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر قال)٣(حممد

 لو كان خالقا لعبد ولو كان : قال؟خالق أو خملوقبن حممد عن القرآن 
  .)٤()خملوقا لنفد

 ومثل هذه اآلثار كثرية عن الصحابة والتابعني واألئمة من أهل البيت
 أي )ما حكمت خملوقا وإمنا حكمت القرآن( :مل يرد بقوله وغريهم فعلي 

ناس ما حكمت كالما مفترى فإن اخلوارج إمنا قالوا له حكمت خملوقا من ال
مل أحكم خملوقا وإمنا ( : فقال)٦( وعمرو بن العاص)٥(ومها أبو موسى

فهذا هو مراد علي بن أيب طالب )...... حكمت القرآن وهو كالم اهللا
                                         

 هو اإلمام سيد احلفاظ حمدث الري عبد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد، أبو زرعة، من )١(
، ٨٥ -٦٥/ ١٣هـ، السري ٢٦٤حفاظ احلديث، ولد بعد نيف ومائتني، ت سنة 

  . ٣٢٦، ٥/٣٢٤، ٣٤٩ -١/٣٢٨اجلرح والتعديل 
اخلرساين الرملي، هو موىل آل املهلب بن أيب صفرة  عبد اهللا بن عثمان بن عطاء )٢(

ليس «: ، وقال الذهيب»يعترب حديثه إذا روى عنه غري الضعفاء«: األزدي، قال ابن حبان
، ١٥/٢٨٦، ذيب الكمال ٨/٣٤٧، الثقات ١٤٧، ٥/١٤٦ التاريخ الكبري »بذاك
  .٥/٣١٧، ذيب التهذيب ٢/٩٧، الكاشف ٢٨٧

  . ي من املراجع مل أجده فيما بني يد)٣(
  . ١/٢٤٣ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٤(
 هو عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى األشعري صحايب مشهور أمره عمر )٥(

 هـ، وقيل بعدها، تقريب التهذيب ٥٠مث عثمان، وهو أحد احلكمني بصفني، ت سنة 
  . هـ٤٢سليمان وفيه ت ، وفيه عبد اهللا بن قيس بن ٢/٨٩، اخلالصة ٣١٨/

 هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، الصحايب املشهور، أسلم عام احلديبية ويل مصر )٦(
مرتني، ت سنة نيف وأربعني وقيل بعد اخلمسني، روى له اجلماعة تقريب التهذيب 

  . ٢/٢٨٨، اخلالصة ٤٢٣/
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١٤٣
وجعفر بن حممد وغريمها من أهل البيت رضوان اهللا عليهم وسائر سلف األمة 

ر السلف يف بال ريب فتبني أن هؤالء الرافضة خمالفون ألئمة أهل البيت وسائ
  . )١()مسألة القرآن كما خالفوهم يف غريها

إنه ( :وأما قوهلم(: وقد وضح الرد على قول الرافضة إنه جمعول فقال
إِنا  : فاهللا مل يصفه بأنه جمعول معدى إىل مفعول واحد بل قال)جمعول

حق وأما قوله  فإذا قالوا هو جمعول قرآنا عربيا فهذا )٢(جعلْناه قُرَآنا عربِيا
فهذه اآلية تدل على أن  )٣(ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث :تعاىل

الذكر نوعان حمدث وغري حمدث كما تقول ما جاءين من رجل عدل إال 
قبلت شهادته وصفة النكرة للتخصيص وعندهم كل ذلك حمدث واحملدث يف 

  .يوافقوا القرآنالقرآن ليس هو احملدث يف كالمهم فلم 
مث إذا قيل هو حمدث مل يلزم من ذلك أن يكون خملوقا بائنا عن اهللا بل 
إذا تكلم اهللا به مبشيئته وقدرته وهو قائم به جاز أن يقال هو حمدث وهو مع 
ذلك كالمه القائم بذاته وليس مبخلوق وهذا قول كثري من أئمة السنة 

إن اهللا « :قول النيب واحلديث وقد احتج البخاري وغريه على ذلك ب
 )٤(»يشاء وإن مما أحدث أن ال تكلموا يف الصالة حيدث من أمره ما

ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره أن ال يتكلموا يف الصالة ال عدم تكلمهم يف 
 لكن وا عن يختيارهم ومنهم من تكلم بعد النهاالصالة فإن ذلك يكون ب

                                         
  . ٢٥٦ -٢/٢٥١ املنهاج )١(
  . ٣/  الزخرف آية )٢(
  . ٢/ ة  األنبياء آي)٣(
   كُلَّ يومٍ هو في شأْن رواه البخاري يف كتاب التوحيد باب قول اهللا عز وجل )٤(
، ٣/١٩ »الكالم يف الصالة« عن ابن مسعود معلقًا، والنسائي كتاب السهو باب ٨/٢٠٧

  . »إسناده صحيح«: ، وقال٥/٢٠٠املسند حتقيق أمحد شاكر 
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١٤٤
  .)١()»حيدث من أمره ما يشاء« :ذلك وهلذا قال
 ، أن القرآن حيكم ويقص ويفيت وذكر أدلة ذلك- رمحه اهللا -مث وضح 

إن هذا   كقولهوهو سبحانه يصف كالمه بأنه حيكم ويقص ويفيت(: فقال
ويستفْتونك في النساِء قُلِ  :، وكقوله)٢(القرآن يقص على بين إسرائيل
 أي وما )٣(يكُم في الْكتابِ في يتامى النساِءاللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَ

وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين  :يتلى عليكم يفتيكم فيهن وقوله
يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن)وإذا أضيف احلكم والقصص واإلفتاء إىل القرآن  )٤

 الذي حكم به وأفىت به وقص به كما أضاف الذي هو كالم اهللا فاهللا هو
  . )٥()ذلك إىل نفسه يف غري موضع

 من بيان اهتمام الصحابة رضوان اهللا د أختم هذا املبحث فال بنوقبل أ
 قال شيخ اإلسالم يف .ا له من الضياعظًعليهم جبمع القرآن يف املصحف حف

 ،يبق فيه نسخ فلم ألن الدين كمل واستقر مبوته ( :بيان سبب مجع القرآن
  . )٦()وهلذا مجع القرآن بعد موته لكماله واستقراره مبوته

 ]قبل عهد عثمان[ قد انتدبه قبل ذلك )٧(وكان زيد بن ثابت(: وقال
 فندب عثمان من ندبه أبو بكر ،أبو بكر وعمر جلمع املصحف يف املصحف

                                         
  . ٢٥٧، ٢/٢٥٦ املنهاج )١(
  . ٧٦/ آية النحل )٢(
  . ١٢٧/  النساء آية )٣(
  . ٢١٣/  البقرة آية )٤(
  . ٢٥٥ -٢/٢٥١ املنهاج )٥(
  .١/٨٣ املنهاج )٦(
 أبو سعيد وأبو خارجة صحايب مشهور النجاري زيد بن الضحاك بن لوذان األنصاري )٧(

 هـ، ٤٨هـ، أو ٤٥كان من الراسخني يف العلم، ت سنة : قال مسروق. من كتاب الوحي
  . ٣٥٠/ ١، اخلالصة ٢٢٢/ عد اخلمسني، تقريب التهذيب ب: وقيل
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١٤٥
 فكان اختيار تلك ، وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة األخرية،وعمر
 بالقرآن يف العام الذي قبض  فإن جربيل عارض النيب ،ب إىل الصحابةأح

  . )٢())١(فيه مرتني
كجمع أيب ( :غه أهم مما سواهيوقال مبينا أن االهتمام جبمع القرآن وتبل

 مث مجع عثمان له يف املصاحف اليت أرسلها ،بكر وعمر القرآن يف املصحف
  . )٣()تبليغه أهم مما سواه فكان االهتمام جبمع القرآن و،إىل األمصار

  
*  *  *  

  

                                         
 »كان جربيل يعرض القرآن على النيب « رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب )١(

، ١٩٠٥، ٤/١٩٠٤ )فضائل فاطمة(، ومسلم يف فضائل الصحابة باب ١٠٢، ٦/١٠١
  . وغريمها

  .٢٥٣ -٦/٢٥٢ املنهاج )٢(
  .٧/٤٢٤ املنهاج )٣(
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١٤٦
  الفصل الثالث 

  عقيدم يف النبوة 
  :  النبوة ولوازمها:املبحث األول

ومما يبني الكالم يف مسألة العصمة أن تعرف النبوة ( :قال شيخ اإلسالم
 ولوازمها وشروطها فإن الناس تكلموا يف ذلك حبسب أصوهلم يف أفعال اهللا

  . )١()خص نبيا رسوال من أفعال اهللا تعاىلتعاىل إذا كان جعل الش
 ،جمرد إعالمه مبا أوحاه اهللا(: مث ذكر النبوة عند اجلهمية واألشاعرة وأا

  . )٢()والرسالة جمرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه
وكثري من القدرية (: مث بني ما هي النبوية عند املعتزلة والشيعة فقال

 بأصله يف التعديل والتجوير وأن اهللا ال املعتزلة والشيعة وغريهم ممن يقول
يفضل شخصا على شخص إال بعمله يقول إن النبوة أو الرسالة جزاء على 
عمل متقدم فالنيب فعل من األعمال الصاحلة ما استحق به أن جيزيه اهللا 

  . )٣()بالنبوة
فيض يفيض على اإلنسان حبسب ( : وأا،مث ذكر النبوة عند املتفلسفة

  . )٤()إخل.. .ي مكتسبة عندهماستعداده وه
 وهو الذي عليه :والقول الرابع(: مث بعد ذلك بني قول السف فقال

مجهور سلف األمة وأئمتها وكثري من النظار أن اهللا يصطفى من املالئكة 
رسال ومن الناس واهللا أعلم حيث جيعل رساالته فالنيب خيتص بصفات ميزه 

                                         
  .٤١٤، ٢/٤١٣  املنهاج)١(
  .٢/٤١٤ املنهاج )٢(
  .٢/٤١٥ املنهاج )٣(
  .٤/٥٢٠، انظر ٢/٤١٥ املنهاج )٤(
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١٤٧
واستعد ا ألن خيصه اهللا بفضله ورمحته  عقله ودينه )١(اهللا ا على غريه ويف

* وقَالُوا لَوال نزلَ هذَا الْقُرءانُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ  :كما قال تعاىل
 أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا

اتجرضٍ دعب قفَو مهضعب)وقال تعاىل)٢ :  ِلأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوا يم
 هتمحبِر صتخي اللَّهو كُمبر نرٍ ميخ نم كُملَيلَ عزنأَنْ ي نيرِكشال الْمابِ وتالْك

ظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهاُء وشي نيمِم)ومن :وقال تعاىل ملا ذكر األنبياء بقوله )٣ 
رون وكذلك جنزي اذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وه

ومن ذُريته داوود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ  احملسنني
 ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلى * ويحيا وكَرِيزو نيحالالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعو

 * نيالَملَى الْعا علْنكُال فَضلُوطًا وو سونيو عسالْييلَ واعمإِسو * هِمائَآب نمو
  .)٤(وذُرياتهِم وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيمٍ

واألنبياء أفضل اخللق باتفاق . ()٥()رب أنه اجتباهم وهداهمفأخ
  . )٦()املسلمني
أفضل اخللق وهم أصحاب الدرجات العلى يف اآلخرة فيمتنع أن يكون (

النيب من الفجار بل وال يكون من عموم أصحاب اليمني بل من أفضل 
 وإن السابقني املقربني فإم أفضل من عموم الصديقني والشهداء والصاحلني

كان النيب أيضا يوصف بأنه صديق وصاحل وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر 
                                         

  .)عقله ودينه( هكذا يف املنهاج ولعل الصواب حبذف الواو يف )١(
  . ٣٢، ٣١/  الزخرف آية )٢(
  . ١٠٥/  البقرة آية )٣(
  . ٨٧ -٨٤ األنعام آية )٤(
  . ٤١٧ -٢/٤١٦ املنهاج )٥(
  . ٢/٤١٧ املنهاج )٦(
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١٤٨
وَآتيناه أَجره  خيتص م ال يشركهم فيه من ليس بنىب كما قال عن اخلليل

نيحالالص نلَم ةري اآلخف هإِنا ويني الدف)وقال يوسف )١:  املسفَّنِي موت
 فهذا مما يوجب ترتيه األنبياء أن يكونوا من الفجار )٢(بِالصالحنيوأَلْحقْنِي 

  . )٣()والفساق وعلى هذا إمجاع سلف األمة ومجاهريها
وأما من جوز أن يكون غري النيب أفضل منه فهو من أقوال (: مث قال

  . )٤()بعض مالحدة املتأخرين من غاله الشيعة والصوفية واملتفلسفة وحنوهم
: ألدلة اليت تدل على أن النيب ال يكون فاسقا وال فاجرا فقالمث بني ا

وأما اجلمهور الذين يثبتون احلكمة واألسباب فيقولون حنن نعلم مبا علمناه (
من حكمة اهللا أنه ال يبعث نبيا فاجرا وأن ما يرتل على الرب الصادق ال يكون 

* نزِيلُ رب الْعالَمني وإِنه لَت :إال مالئكة ال تكون شياطني كما قال تعاىل
 نياألم وحالر لَ بِهزن *رِينذنالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع -إىل قوله-  ْله

 نياطيلُ الشزنت نلَى مع ئُكُمبيمٍ * أُنأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنت * عملْقُونَ السي
أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد * والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ * ذبونَ وأَكْثَرهم كَا

  .)٥(وأَنهم يقُولُونَ ما ال يفْعلُونَ* يهِيمونَ 
 ملا ، وبني الشاعر والنيب،فهذا مما بني اهللا به الفرق بني الكاهن والنيب

ويف الصحيحني من حديث عائشة  شاعر وكاهن زعم املفترون أن حممدا 
 ملا أتاه الوحي يف أول األمر وخاف على نفسه قبل رضي اهللا عنها أن النيب 

 كال واهللا : قالت»لقد خشيت على نفسي« :أن يستيقن أنه ملك قال خلدجية
                                         

  .٢٧ العنكبوت آية )١(
  . ١٠١ يوسف آية )٢(
  .٤١٩، ٤١٨/ ٢ انظر املنهاج )٣(
  .٤١٨/ ٢ املنهاج )٤(
  .٢٢٦ -١٩٢ الشعراء آية )٥(
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١٤٩
الكل وتقري  ال خيزيك اهللا أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل

  )١(ى نوائب احلقالضيف وتكسب املعدوم وتعني عل

فاستدلت رضي اهللا عنها حبسن عقلها على أن من يكون اهللا قد خلقه 
ذه األخالق الكرمية اليت هي من أعظم صفات األبرار املمدوحني أنه ال 
جيزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه ومل يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء 

 ملا قال لصحيحني عن النيب ويف ا.... ذلك بل علمته مبجرد عقلها الراجح
لقد خبت « : اعدل يا حممد فإنك مل تعدل فقال النيب :)٢(له ذو اخلويصرة

 والرواية )٣(»وخسرت إن مل أعدل أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء
أعدل إن ظننت أين ظامل مع  الصحيحة بالفتح أي أنت خاسر خائب إن مل

 الرسول الذي آمنت به ظاملا وهذا خيبة اعتقادك أين نيب فإنك جتوز أن يكون
  .وخسران

وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ  :فإن ذلك يناىف النبوة ويقدح فيها وقد قال تعاىل
ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتلُلْ يغي نمو)٤(وفيه قراءتان :ي غل ويلغ)أي ينسب )٥ 

حد أن ينسبه إىل الغلول كما أنه ليس له أن يغل إىل الغلول بني سبحانه أنه ما أل
                                         

 كتاب تفسري ١/٣ »كيف كان بدء الوحي« رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب )١(
  . ١٤٣ -١/١٣٩ »بدء الوحي«، ومسلم كتاب اإلميان باب ٦/٨٨القرآن، سورة اقرأ 

 قتل مع اخلوارج »يا رسول اهللا اعدل«:  هو حرقوص بن زهري السعدي التميمي، القائل)٢(
، ٢٢٧ -٢/٢٢٦، اإلصابة البن حجر ١/١٦٩يوم النهروان، جتريد أمساء الصحابة 

٣/٢١٤ .  
، ومسلم كتاب ١٧٩ -٤/١٧٨ »عالمات النبوة« رواه البخاري كتاب املناقب باب )٣(

  . ٧٤٤ -٢/٧٤٣ )خلوارج وصفتهمذكر ا(الزكاة باب 
  . ١٦١ آل عمران آية )٤(
 قرأ ابن كثري وأبو عمرو بن العالء وعاصم بفتح الياء وضم الغني والباقون بضم الياء )٥(

  . ١٨٠، ١٧٩، حجة القراءات البن جنلة ٧٠/ البدور الزاهرة : وفتح الغني
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١٥٠
  . )١()فدل على أن النيب ال يكون غاال

ودالئل هذا األصل عظيمة لكن مع وقوع الذنب الذي هو (: مث قال
ستغفار ال بالنسبة إليه ذنب وقد ال يكون ذنبا من غريه مع تعقبه بالتوبة واال

ألبرار وال يلحقه بذلك وعيد يف يقدح يف كون الرجل من املقربني السابقني وال ا
  . )٢()اآلخرة فضال عن أن جيعله من الفجار

  
***  

  

                                         
  . ٤٢١ -٢/٤١٩ املنهاج )١(
  . ٢/٤٢١ املنهاج )٢(
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١٥١
  املبحث الثاين 

  عصمة األنبياء وتنازع الرافضة يف ذلك 
 متفقون على أن األنبياء معصومون فيما يبلغونه عن اهللاأهل السنة (

 ويه تعاىل وهذا هو مقصود الرسالة فإن الرسول هو الذي يبلغ عن اهللا أمره
وخربه وهم معصومون يف تبليغ الرسالة باتفاق املسلمني حبيث ال جيوز أن 

  . )١()يستقر يف ذلك شيء من اخلطأ
وقال شيخ اإلسالم ردا على القول الرافضي يف ذكره ملذهب أهل السنة 

 بل قد يقع منهم )أن األنبياء غري معصومني(: فزعم أن من مذهب أهل السنة
تفقون على أم ال يقرون علي خطأ يف الدين أصال وال م(، )إخل... .اخلطأ

على فسوق وال كذب ففي اجلملة كل ما يقدح يف نبوم وتبليغهم عن اهللا 
فهم متفقون على ترتيههم عنه وعامة اجلمهور الذين جيوزون عليهم الصغائر 

وأما .... يقولون إم معصومون من اإلقرار عليها فال يصدر عنهم ما يضرهم
سيان والسهو يف الصالة فذلك واقع منهم ويف وقوعه حكمة استنان الن

م كما رو يف موطأ مالك ياملسلمني »إمنا أنسىوقد )٢(»ى ألسن أو أنس 
 أخرجاه يف »إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين« قال 

  . )٤())٣(الصحيحني
لعصمة حىت جعلوهم طرف غلوا يف إثبات ا: وأما الرافضة فإم طرفان
                                         

  . ٧/٤٢١، ٣/٣٧٢، ٢/٤١٠، ٤٧١، ١/٤٧٠ملنهاج  انظر ا)١(
، ٦/٣٦، املسند حتقيق أمحد شاكر ١/١٠٠ »العمل يف السهو« يف كتاب السهو باب )٢(

  . إسناده صحيح: وقال
، ومسلم يف كتاب ١/١٠٥ »التوجه حنو القبلة« رواه البخاري يف كتاب الصالة باب )٣(

  . ١/٤٠٢ »السهو يف الصالة والسجود«املساجد باب 
  .٤٧٢، ١/٤٧١ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٥٢
 وطرف غلوا يف نفي العصمة وجوزوا عليهم العصيان ،يف مرتبة اإلله اخلالق

قال األشعري يف (:  ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم،حىت رفعوا األئمة فوقهم
  ال؟ أمي واختلفت الروافض يف الرسول هل جيوز عليه أن يعص):املقاالت(

  :وهم فرقتان
 اهللا وأن ي أن الرسول جائز عليه أن يعصيزعمون :منهم فالفرقة األوىل

النيب قد عصى يف أخذ الفداء يوم بدر فأما األئمة فال جيوز ذلك عليهم فإن 
الرسول إذا عصى فإن الوحي يأتيه من قبل اهللا واألئمة ال يوحى إليهم وال 
بط املالئكة عليهم وهم معصومون فال جيوز عليهم أن يسهوا وال يغلطوا 

  .الرسول العصيان قال والقائل ذا القول هشام بن احلكموإن جاز على 
 اهللا ي يزعمون أنه ال جيوز على الرسول أن يعص:والفرقة الثانية منهم

عز وجل وال جيوز ذلك على األئمة ألم مجيعا حجج اهللا وهم معصومون 
من الزلل ولو جاز عليهم السهو واعتماد املعاصي وركوا لكانوا قد ساووا 

ومني يف جواز ذلك عليهم كما جاز على املأمومني ومل يكن املأمومون املأم
  . )١()أحوج إىل األئمة من األئمة لو كان ذلك جائزا عليهم مجيعا

فإذا قال مثل هؤالء بأن األنبياء واألئمة ال جيوز أن خيفى (: مث قال
 ....عليهم عاقبة فعلهم فقد نزهوا البشر عن اخلطأ مع جتويزهم اخلطأ على اهللا

ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص يف حق الرب فإذا قالوا مع ذلك إن األنبياء 
 جعلوهم ال يعلمون ما مل يكونوا )٢(واألئمة ال يبدو هلم خالف ما رأوا فقد

  ..يعلمونه يف مثل هذا
                                         

  .٢/٣٩٤ املنهاج )١(
وقد ثبت ركنا أصيال من (، ٦١ صـ »احلكومة اإلسالمية« يف كتابه )اخلميين( يقول )٢(

 امتيازا يف مجيع - عليهم السالم- أن للمعصومني األربعة عشر - حنن اإلمامية-عقيدتنا 
  . )مراحل الوجود يفوقون به مجيع اخلالئق على اإلطالق
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١٥٣
 أو نبوته يوقالوا جبواز ذلك يف غريه وأما ما تقوله غالم من إهلية عل

  . )١()فهو أعظم من أن يذكر هناوغلط جربيل بالرسالة 
اتفق املسلمون على (: مث ذكر أن العصمة قبل البعثة غري واجبة فقال

فيما يبلغونه عن اهللا فال جيوز أن يقرهم على ] يعين األنبياء[ أم معصومون
اخلطأ يف شيء مما يبلغونه عنه وذا حيصل املقصود من البعثة وأما وجوب 

 يستلزم هذا  ماالنبوة  خيطئ أو ال يذنب فليس يفكونه قبل أن يبعث نبيا ال
 كذب "لو مل يكن كذلك مل حتصل ثقة فيما يبلغونه عن اهللا" :وقول القائل

صريح فإن من آمن وتاب حىت ظهر فضله وصالحه ونبأه اهللا بعد ذلك كما 
نبأ إخوة يوسف ونبأ لوطا وشعيبا وغريمها وأيده اهللا تعاىل مبا يدل على نبوته 

 يوثق فيما يبلغه كما يوثق مبن مل يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا فإنه
  .كان بعد اإلميان والتوبة قد صار أفضل من غريه

واهللا تعاىل قد أخرب أنه يبدل السيئات باحلسنات للتائب كما ثبت ذلك 
 وقبل  من عهد الرسول  ومعلوم أن الصحابة )٢(يف احلديث الصحيح
يدعونه من األحداث كانوا من خيار اخللق وكانوا أفضل أن يصدر منهم ما 

  .من أوالدهم الذين ولدوا بعد اإلسالم
مث يقال وأيضا فجمهور املسلمني على أن النيب ال بد أن يكون من أهل 
الرب والتقوى متصفا بصفات الكمال ووجوب بعض الذنوب أحيانا مع التوبة 

عليه ال ينايف ذلك وأيضا فوجوب كون املاحية الرافعة لدرجته إىل أفضل مما كان 
النيب ال يتوب إىل اهللا فينال حمبة اهللا وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون 
بعد التوبة اليت حيبه اهللا منه خريا مما كان قبلها فهذا مع ما فيه من التكذيب 

                                         
  . ٢/٣٩٥ املنهاج )١(
: وردت أحاديث كثرية ذا املعىن منها، ما رواه مسلم يف كتاب التوبة، وباب قوله تعاىل)٢(

ئَاتـيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح ٤/٢١١٥.    
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٥٤
للكتاب والسنة غض من مناصب األنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان اهللا 

  . )١()يهم وتفضله عليهم بالرمحة واملغفرةإل
واملقصود هنا أن الذين ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدم أنه لو (

صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة األمة ألن درجتهم أعلى 
فالذنب منهم أقبح وأنه جيب أن يكون فاسقا فال تقبل شهادته وأنه حينئذ 

ذاؤه حمرما وأذى الرسول حمرم بالنص وأنه جيب يستحق العقوبة فال يكون إي
اإلقتداء م وال جيوز اإلقتداء بأحد يف ذنب ومعلوم أن العقوبة ونقص 

  .الدرجة إمنا يكون مع عدم التوبة وهم معصومون من اإلصرار بال ريب
املسلمني  وأيضا فهذا إمنا يتأتى يف بعض الكبائر دون الصغرية ومجهور

ائر ال سيما الفواحش وما ذكر اهللا تعاىل عن نيب كبرية على ترتيههم من الكب
فضال عن الفاحشة بل ذكر يف قصة يوسف ما يبني أنه يصرف السوء 

 وإمنا يقتدي م فيما أقروا عليه ومل ينهوا ،والفحشاء عن عباده املخلصني
 تعمد الكذب ألبتة سواء كان صغرية فال جيوز أن يصدر من النيب ....عنه

   .أو كبرية
نيب أن تكون له خائنة لينبغي  ما« :بل قد قال النيب 

  .)٣())٢(»األعني
مث قال مبينا مقصود الرافضة فيما ذهبوا إليه من وجوب العصمة قبل 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النيب قبل النبوة وبعدها ال يقع منه خطأ (: البعثة
                                         

  . ٣٩٧، ٢/٣٩٦ املنهاج )١(
، ٣/١٣٣ »مقتل األسري وال يعرض عليه اإلسال« رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد باب )٢(

، ورواه النسائي يف كتاب حترمي الدم ٤/٥٢٠ »احلكم فيمن ارتد«كتاب احلدود باب 
  .٧/١٠٣ »احلكم يف املرتد«باب 

  . ٣٧٣، ٣/٣٧٢، انظر ٤٢٧ -٢/٤٢٦ املنهاج )٣(
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١٥٥
فرق األمة كلها وهو وال ذنب صغري وكذلك األئمة فهذا مما انفردوا به عن 

خمالف للكتاب والسنة وإمجاع السلف ومن مقصودهم بذلك القدح يف إمامة 
  أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما لكوما أسلما بعد الكفر ويدعون أن عليا

ثىن عشر وهذا  قط ومل يذنب قط وكذلك متام االأمل يزل مؤمنا وأنه مل خيط
قل يعرف أحواهلم وهلذا كانوا هم مما يظهر كذم وضالهلم فيه لكل ذي ع

  .أغلى الطوائف يف ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع
ونكتة أمرهم أم ظنوا وقوع ذلك من األنبياء واألئمة نقصا وأن ذلك 

  .)١() إما يف هذه املقدمة وإما يف هذه املقدمة:جيب ترتيههم عنه وهم خمطئون
 األنبياء جبهل وهم قصدوا تعظيم(: وقد وضح سبب هذا اخلطأ فقال

وأحبارهم ورهبام جبهل فأشركوا م  تعظيم املسيح ىكما قصدت النصار
واختذوهم أربابا من دون اهللا وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ووهم 

  .عنه
وكذلك الغالة يف العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم 

اإلشراك م فيتخذوم أربابا من قتداء بأفعاهلم إىل ما وا عنه من الغلو والوا
دون اهللا يستغيثون م يف مغيبهم وبعد ممام وعند قبورهم ويدخلون فيما 
حرمه اهللا تعاىل ورسوله من العبادات الشركية اليت ضاهوا ا النصارى وقد 

لعن اهللا اليهود والنصارى « : أنه قال عند موتهثبت يف الصحيح عن النيب 
 : حيذر ما فعلوه قالت عائشة رضي اهللا عنها)٢(»ائهم مساجداختذوا قبور أنبي

                                         
  . ٢/٤٢٩ املنهاج )١(
، ٢/٩١ »ما يكره من اختاذ املساجد على القبور« رواه البخاري يف كتاب اجلنائز باب )٢(

، ويف ٢/١٠٦ »، وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهماما جاء يف قرب النيب «ويف باب 
، ومسلم يف كتاب املساجد ٤/١٤٤ »ما ذكر عن بين إسرائيل«كتاب األنبياء باب 

  . ٥/٢٠٤، ويف املسند ٣٧٧، ١/٣٧٦إخل، .... باب النهي عن بناء املساجد على القبور
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١٥٦
  . )١()»ولوال ذلك ألبرز قربه ولكن كره أن يتخذ مسجدا«

ما تذكره الرافضة من الترتيه إمنا هو تعطيل وتنقيص هللا (وقد بني أن 
كم سلبتموهم ما أعطاهم اهللا من نوأما األنبياء فإ(: فقال. )٢()وألنبيائه

غفار واالنتقال من كمال إىل ما ترجات حبقيقة التوبة واالسالكمال وعلو الد
م قدرته حيث ظومل تعلموا أن هذا من أعظم نعم اهللا وأع.. .هو أكمل منه

ينقل العباد من النقص إىل الكمال وأنه قد يكون الذي يذوق الشر واخلري 
  .)٣()ويعرفهما يكون حبه للخري وبغضه للشر أعظم ممن ال يعرف إال اخلري

 يف النيب حىت نسبوا اقد نقل عن األشعري أن من الرافضة صنفا غلوو
صنف يزعمون أن اهللا وكل األمور وفوضها ومنهم : )٤(قال(: إليه اخللق فقال

 وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها وأن اهللا مل خيلق من إىل حممد 
  .)٥()ذلك شيئا

  يبفإن إيذاء الن ومن أذيته، وهذا من اخلروج عن هدي النيب 
يا أَيها الَّذين َآمنوا  :وقد قال تعاىل( )٦(حرام يف أمته وسنته وغري ذلك

 وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي األمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَط
نمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّه

 فأمر اهللا املؤمنني عند التنازع بالرد إىل اهللا والرسول ولو كان )٧(تأْوِيال
 ألمرهم بالرد إليه فدل القرآن على أنه ال للناس معصوم غري الرسول 

                                         
  . ٤٧٤ -١/٤٧٣، انظر املنهاج ٢/٤٣٥ املنهاج )١(
  .٤/٥٨٩ انظر املنهاج )٢(
  .٤/٥٩٠ املنهاج )٣(
  .فذكره... والصنف اخلامس عشر من أصناف الغالية: ، قال١/٨٨ املقاالت )٤(
  .٢/٥١١ املنهاج )٥(
  .٤/٥٨٨ انظر املنهاج )٦(
  .٥٩ النساء آية )٧(
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١٥٧
  . )١()معصوم إال الرسول 

وأما املسائل (: باإلمامية فقالمث وضح أن هذه املسائل ال ختتص 
املتقدمة فقد شرك غري اإلمامية فيها بعض الطوائف إال غلوهم يف عصمة 

 فإن )٢( ال يسهواألنبياء فلم يوافقهم عليه أحد أيضا حيث ادعوا أن النيب 
هذا ال يوافقهم عليه أحد فيما علمت اللهم إال أن يكون من غالة جهال 

نقياد ملا افضة قدرا مشتركا يف الغلو ويف اجلهل واالالنساك فإن بينهم وبني الر
  .ال يعلم صحته

  . )٣()والطائفتان تشبهان النصارى يف ذلك
بأنه جيوز : وقد رد رمحه اهللا على زعم الرافضي بأن أهل السنة يقولون

املسلمني فلم  أن هذا الذي قاله باطل باتفاق(: أن يعذب أحدا من أنبيائه فقال
ن اهللا قد يعذب أنبياءه وال أنه قد يقع منه عذاب أنبيائه بل يقل أحد منهم أ

هم متفقون على أنه يثيبهم ال حمالة ال يقع منه غري ذلك ألنه وعد بذلك 
  . )٤()وأخرب به وهو صادق امليعاد وعلم ذلك بالضرورة

 وإمنا نفي وقوع ذلك بوعد اهللا ،مث وضح أنه ليس املراد نفي القدرة
أم يقولون إن اهللا قادر على ذلك فهو ال ينازع يف إن أراد به (: فقال

 أنا ال نشك يف : أو ال يفعله فمعلوم؟ وإن أراد أنا هل نشك هل يفعله،القدرة
  . )٥()ذلك بل نعلم انتفاءه وعلمنا بانتفائه مستلزم النتفائه

عم الرافضي بأنه إذا جاز أن يسهو النيب أو يقع يف خطأ زمث رد على 
                                         

  .٣٨١، ٣/٣٨٠ املنهاج )١(
  .ئمة ال جيوز عليهم السهووكذلك األ:... ، وفيه أيضا١/١٢١ انظر املقاالت )٢(
  .٢/٤٥٣ املنهاج )٣(
  . ١/٤٤٦، انظر ٨٧، ٣/٨٦ املنهاج )٤(
  . ٣/٨٩ املنهاج )٥(
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١٥٨
 يإن هذا ينف" :وأما قوله(: فقال. في الوثوق وجيب التنفريفإن هذا مما ين

 فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة وال فيما يقع خطأ "الوثوق ويوجب التنفري
 هذا موجود فيما تعمد من الذنب فيقال بل إذا اعترف :ولكن غايته أن يقال

غفرة اهللا له غفاره ومتالرجل اجلليل القدر مبا هو عليه من احلاجة إىل توبته واس
ورمحته دل ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته هللا وبعده عن الكرب والكذب 

 ما حيوجين إىل خبالف من يقول ما يب حاجة إىل شيء من هذا وال يصدر مين
أنه ال   ويصر على كل ما يقوله ويفعله بناء علىيمغفرة اهللا يل وتوبته عل
  .يصدر منه ما يرجع عنه

 من رجل نسبه الناس إىل الكذب والكفر فإن مثل هذا إذا عرف
 اجلنة ملن يدخل أحد منك« : قالواجلهل وقد ثبت يف الصحيح أن النيب 

وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة « : قال؟رسول اهللا  وال أنت يا: قالوا»بعمله
ال تطروين  «: فكان هذا من أعظم ممادحه وكذلك قوله )١(»منه وفضل

بن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبداهللا اعيسى ما أطرت النصارى ك
  . )٣() وكل من مسع هذا عظمه مبثل هذا الكالم)٢(»ورسوله

 مبينا أن هذه األحوال مما ترفع ا ،مث ذكر عددا من األمثلة يف ذلك
وما ذكره (: درجات األنبياء العترافهم بفقر العبودية وكمال الربوبية، مث قال

 قد حيصل مع اإلصرار واإلكثار وحنو ذلك وأما اللمم من عدم الوثوق والتنفري
التأويل وما كان قبل  ستغفار أو ما يقع بنوع منالالذي يقترن به التوبة وا

                                         
، مسلم يف كتاب املنافقني، ٧/١٠ »متين املريض املوت« البخاري كتاب املرضي يف باب )١(

  . ٢١٧١ -٤/٢١٦٩ إخل »...لن يدخل أحد اجلنة بعمل«باب 
 اآلية »واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها« باب  البخاري كتاب األنبياء)٢(

  . ٤٧، ٢٤، ١/١٣، واملسند ٤/١٤٢
  . ٤٠٤، ٢/٤٠٣ املنهاج )٣(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٥٩
فعلم أن التوبة ....  األبصارالنبوة فإنه مما يعظم به اإلنسان عند أويل

 منه ستغفار ال توجب تنفريا وال تزيل وثوقا خبالف دعوى الرباءة مما يتابواال
ويستغفر ودعوى السالمة مما حيوج الرجوع إىل اهللا واللجأ إليه فإنه هو الذي 

  .ة فإن هذا مل يعلم أنه صدر إال عن كذاب أو جاهلقينفر القلوب ويزيل الث
 فإنه يصدر عن الصادقني العاملني ومما يبني ذلك أنه مل يعلم :وأما األول

 الثقة به مبا دلت عليه النصوص أحد طعن يف نبوة أحد من األنبياء وال قدح يف
اليت تيب منها وال احتاج املسلمون إىل تأويل النصوص مبا هو من جنس 

 وما أعلم ،التحريف هلا كما يفعله من يفعل ذلك والتوراة فيها قطعة من هذا
أن بين إسرائيل قدحوا يف نيب من األنبياء بتوبته يف أمر من األمور وإمنا كانوا 

  ).فتراء عليهميقدحون فيهم باال
  

*  *  *  
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٦٠
  املبحث الثالث 

  تطاوهلم على مقام النبوة
، وإشراكهم عليا معه يف الرسالة، و من ذلك طعنهم يف رسالة النيب 

إنه :  وقالوا،وقد طعنوا يف أيب بكر: تفضيلهم لالثين عشر على األنبياء وغريها
،  طعن يف الرسولن معاداته والطعن يف الصحابة طب وييظهر مواالة النيب 

 قال شيخ اإلسالم يف :وهذا الكالم ينطبق عليهم متاما وكل إناء مبا فيه ينضح
 ال )١(فكيف يشهد أليب بكر بأن اهللا معهما وهو(: معرض رده هلذه الفرية

يعلم ذلك والكالم بال علم ال جيوز وأيضا فإن اهللا أخرب ذا عن الرسول 
فعلم أن قوله إن اهللا معنا من اخلرب الصدق إخبار مقرر له ال إخبار منكر له 

  .الذي أمر اهللا به ورضيه ال مما أنكره وعابه
وأيضا فمعلوم أن أضعف الناس عقال ال خيفى عليه حال من يصحبه يف 
مثل هذا السفر الذي يعاديه فيه املأل الذين هم بني أظهرهم ويطلبون قتله 

احدا ممن يظهر له وأولياؤه هناك ال يستطيعون نصره فكيف يصحب و
مواالته دون غريه وقد أظهر له هذا حزنه وهو مع ذلك عدو له يف الباطن 

  .واملصحوب يعتقد أنه وليه وهذا ال يفعله إال أمحق الناس وأجهلهم
فقبح اهللا من نسب رسوله الذي هو أكمل اخللق عقال وعلما وخربة 

  . )٢()إىل مثل هذه اجلهالة والغباوة
له وصديقه من كذم وتبني أن قوهلم يستلزم القدح وقد برأ اهللا رسو(

  . )٣()يف الرسول
                                         

  .  الضمري يعود إىل الرسول )١(
  . ٨/٤٣٠ املنهاج )٢(
  . ٨/٤٣١ املنهاج )٣(
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١٦١
وأبو بكر معه دائما (: وقال يف موضع آخر مبينا تفنيد هذا الزعم الباطل

ليال وارا حضرا وسفرا يف خلوته وظهوره ويوم بدر يكون معه وحده يف 
دىن  ال يعلم ضمري ذلك قط وأالعريش ويكون يف قلبه ضمري سوء والنيب 

  من له نوع فطنة يعلم ذلك يف أقل من هذا االجتماع فهل يظن ذلك بالنيب
وصديقه إال من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله من أعظم الناس تنقصا 

فإن كان هذا اجلاهل مع ذلك حمبا  .للرسول وطعنا فيه وقدحا يف معرفته
  . )١()للرسول فهو كما قيل عدو عاقل خري من صديق جاهل

ن والسنة املتواترة وإلمجاع السابقني األولني آخمالفون للقر(أم  وبني
  . )٢()والتابعني هلم بإحسان

وأما الرافضة (: وأن باطن أمرهم الطعن يف الرسالة، قال رمحه اهللا
  . )٣()فيطعنون يف الصحابة ونقلهم وباطن أمرهم الطعن يف الرسالة

ة اهللا ورسوله قال شيخ وقد بلغ بالرافضة حقدهم على اإلسالم إىل أذي
كما يذكر عن بعض الرافضة أنه آذى اهللا ورسوله بسبب تقدمي اهللا ( :اإلسالم

ون شيئا من احلديث ءورسوله أليب بكر وعمر وعن بعضهم أم كانوا يقر
 :ألصحابه  فأتوا على فضائل أيب بكر فلما مسعها قاليف مسجد النيب 

رب يقول مروا أبا بكر فليصل تعلمون واهللا بالءكم من صاحب هذا الق«
بالناس لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال يأىب 

  . )٥())٤(»اهللا واملسلمون إال أبا بكر
                                         

  . ، سيأيت تتمة هلذا يف الفصل األول من الباب الثاين إن شاء اهللا٨/٤٧٨ املنهاج )١(
  . ٤/١٧٧ انظر املنهاج )٢(
  . ٣/٤٦٣ املنهاج )٣(
  .  سيأيت ختريج هذه األحاديث يف الباب الثاين الفصل األول)٤(
  . ١٣٨ -٥/١٣٧ املنهاج )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٦٢
: وقال مبينا تفضيلهم لالثين عشر على من سواهم من املسلمني

املهاجرين  والرافضة جتعل األئمة االثىن عشر أفضل من السابقني األولني من(
واألنصار وغاليتهم يقولون إم أفضل من األنبياء ألم يعتقدون فيهم اإلهلية 

  . )١()كما اعتقدته النصارى يف املسيح
 ومنهم من ادعى .وهلذا ال يوجد الغلو يف طائفة أكثر مما يوجد فيهم(

 وحنو ، وادعى العصمة يف األئمة، وادعى النبوة يف غري النيب ،إهلية البشر
  . )٢()أعظم مما يوجد يف سائر الطوائفذلك مما هو 

 ومنهم من ، يف النبوةوقد وضح أن منهم من ادعى إشراك علي 
ادعى النبوة لنفسه، فقال مبينا بطالن تفسريهم لبعض آيات القرآن كقوله 

ن عليا كان شريكه يف أفصرحوا هنا ب(:  فقال)٣(وأشركه يف أمري: تعاىل
هذا قول من يقول بنبوته وهذا كفر أمره كما كان هارون شريك موسى و

  .صريح وليس هو قول األمامية وإمنا هو من قول الغالية
م يدعون إمامته بعده إوليس الشريك يف األمر هو اخلليفة من بعده ف

ومشاركته له يف أمره يف حياته وهؤالء األمامية وإن كانوا يكفرون من يقول 
هم يف املقال والرجال مبن يعتقدون مبشاركته له يف النبوة لكنهم يكثرون سواد

نه من الكفر والضالل لفرط منابذم للدين أفيه الكفر والضالل ومبا يعتقدون 
وخمالفتهم جلماعة املسلمني وبغضهم خليار أولياء اهللا املتقني واعتقادهم فيهم 

  . )٥())٤(]رمتين بدائها وانسلت[م من املرتدين فهم كما قيل يف املثل أ
                                         

  . ٤٨٢ -١/٤٨١ املنهاج )١(
  . ١/٣٧٤، انظر املنهاج ٢/٣٤ املنهاج )٢(
  . ٣٢/  سورة طه )٣(
  .٧٣/»صاحبه بعيب هو فيهتعيري اإلنسان « األمثال أليب عبيد باب )٤(
  . ٧/٢٧٦ املنهاج )٥(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٦٣
 )١(أما الشيعة فكثري منهم يعترفون بأم إمنا قصدوا بامللكو(: وقال

 كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية إفساد دين اإلسالم ومعاداة النيب 
وأول هؤالء بل خيارهم هو املختار بن .. .وأمثاهلم من الداخلني يف الشيعة

أظهر  و)٣(كان أمري الشيعة وقتل عبيداهللا بن زياد  فإنه)٢(أيب عبيد الكذاب
نتصار للحسني حىت قتل قاتله وتقرب بذلك إىل حممد بن احلنفية وأهل اال

  . )٤()البيت مث ادعى النبوة وأن جربيل يأتيه
أن أعظم الناس ردة هم يف (وقد وضح أن هذا ردة عن اإلسالم و

  . )٥()الشيعة أكثر منهم يف سائر الطوائف
  

***  
  
  

                                         
  . أي بالتملك والتسلط)١(
 املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق، كان أبوه من جلة الصحابة، ولد )٢(

عام اهلجرة، وليس له صحبة، وال رؤية، وأخباره غري مرضية قتله مصعب بن الزبري 
  .٧/١٩٢ألعالم ، ا١٠/٧٧هـ، اإلصابة ٦٧بالكوفة سنة 

 سنة، ٢٢ هـ، وله ٥٥ عبيد اهللا بن زياد بن أبيه أبو حفص أمري العراق ويل البصرة سنة )٣(
، ٥٤٩ -٣/٥٤٥هـ، قتله املختار بن عبيد اهللا الثقفي الكذاب، انظر السري ٦٧ت سنة 

  . ١/٧٤، الشذرات ٨/٢٨٣البداية والنهاية 
  . ٣/٤٥٩، انظر املنهاج ٦٩، ٢/٦٨ املنهاج )٤(
  . ٤/٣٢٩، انظر ٣/٤٥٩ املنهاج )٥(
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١٦٤
  
  
  

  الباب الثاين 
  موقفهم من الصحابة 

   :ه مخسة فصولوفي
  . أبو بكر الصديق / الفصل األول 
  . عمر بن اخلطاب / الفصل الثاين 

  . عثمان بن عفان / الفصل الثالث 
  . علي بن أيب طالب / الفصل الرابع 

  . بقية الصحابة رضي اهللا عنهم/ الفصل اخلامس 
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١٦٥
  الفصل األول 
  أبو بكر الصديق 

  :  فضائله:املبحث األول
  :  خصائصه:ألولاملطلب ا
، مبتدئا بذكر خصائصه  هذا الفصل فضائل الصديق ومناقبهسأذكر يف

 ،صل بذكر مطاعن الرافضة عليهئل العامة مث خالفته مث أختم الفيف الفضا
   : فأقول،والرد عليها

يف الصحيحني عن أيب سعيد و(: ، أنه أعلم الصحابةصهئ من خصا-أ
إن عبدا خريه اهللا بني أن يؤتيه « :ال جلس على املنرب فقاخلدري أن النيب 

 : فبكى أبو بكر وقال»فاختار ما عنده من زهرة احلياة الدنيا وبني ما عنده
 هو املخري وكان أبو بكر  فكان رسول اهللا :فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال

ن الناس علي يف مأإن من ال تبك أبا بكر «: ، فقال النيب أعلمنا به
ا بكر خليال ببكر ولو كنت متخذا خليال الختذت أصحبته وماله أبو 

خوة اإلسالم ال يبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب أولكن 
  . )٢())١(»بكر

  . وهذا هو أمر مشهور
من أنفق « : قالويف الصحيحني أن النيب (:  إنفاقه يف سبيل اهللا-ب

 إن كان منزوجني يف سبيل اهللا دعي من أبواب اجلنة يا عبد اهللا هذا خري ف
                                         

، ١٢٠، ١/١١٩ »اخلوخة واملمر يف املسجد« رواه البخاري يف كتاب الصالة باب )١(
، ٤/١٩٠ »سدوا األبواب إال باب أيب بكر« باب وكتاب فضائل أصحاب النيب 

، ٢٤٥، ٤/٢٥٣ » إىل املدينةهجرة النيب «، ويف كتاب مناقب األنصار باب ١٩١
، ٤/١٨٥٤ »من فضائل أيب بكر الصديق«اب فضائل الصحابة باب ومسلم يف كت

  . ، وغريمها١٨٥٥
  . ٥٠٥ ،٣٧٥، ٧/٢٨٣، ٣٥، ٥/٢٠، ٤٩٨، ٤٢٧ -٨/٤٢٥، انظر ٥٤٩/ ٨ املنهاج )٢(
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١٦٦
أهل الصالة دعي من باب الصالة وأن كان من أهل اجلهاد دعي من باب 

 يا : فقال أبو بكر»هل الصدقة دعي من باب الصدقةأاجلهاد وأن كان من 
رسول اهللا فما على من دعى من تلك األبواب كلها من ضرورة فهل يدعى 

 ومل )١(»رجو أن تكون منهمأنعم و« :أحد من تلك األبواب كلها قال
   ...يذكر هذا لغري أيب بكر 

 وهذا )٢(»ما نفعين مال كمال أيب بكر« :قد قال رسول اهللا و
  . )٣()صريح يف اختصاصه ذه الفضيلة مل يشركه فيها علي وال غريه

 أن قال امرنا رسول اهللا  يف الترمذي وسنن أيب داود عن عمر و(
ر أن سبقته قال فجئت بنصف سبق أبا بكأنتصدق فوافق مىن ماال فقلت اليوم 

 قلت مثله واتى أبو بكر بكل ما »؟ما أبقيت ألهلك« :مايل فقال النيب 
ال « : اهللا ورسوله قلت: قال»؟يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك« :عنده فقال

  . )٥())٤(»أسابقه إىل شيء أبدا
                                         

بدء «، وكتاب ٢٧٧/ ٢ »الريان للصائمني« رواه البخاري يف كتاب الصوم، باب )١(
، وغريها، ومسلم يف كتاب ٤/٨٠ »ذكر املالئكة صلوات اهللا عليهم« باب »اخللق

فضائل . ، وغريها٧١٣، ٧١٢، ٢/٧١١ »من مجع الصدقة والرب«الزكاة باب 
  . ١٩٧، ١/١٩٦الصحابة لإلمام أمحد 

، وصححه، والترمذي ٣٢١، ١٦/٣٢٠، وكذلك ١٣/٨٣ املسند حتقيق أمحد شاكر )٢(
حسن غريب هذا حديث : ، وقال الترمذي٥/٦٠٩كتاب املناقب باب مناقب أيب بكر 

 -١/٦٤، فضائل الصحابة لإلمام أمحد ١/٣٦من هذا الوجه، وابن ماجه يف املقدمة 
  . ٥/١٩٠، وكذا األلباين يف صحيح اجلامع ١/١٢١، ويف مسند احلميدي ٦٨

  . ١٦٣ -٧/١٦١ املنهاج )٣(
، ٥/٦١٤ سنن الترمذي يف كتاب املناقب، باب أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما كلهما )٤(

، سنن ٣١٣، ٢/٣١٢أبو داود يف كتاب الزكاة باب الرخصة يف ذلك ، و٦١٥
  . ١/٣٢٩ »الرجل يتصدق جبميع ما عنده«الدارمي كتاب الزكاة باب 

  .٧/١٦٤ املنهاج )٥(
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١٦٧
  :  كونه أفضل األمة بعد رسول اهللا  ومن خصائصه-جـ

 رضي اهللا عنهما من خطبة عمر )١(ابن عباسثبت يف الصحيحني عن (
   :اليت قال فيها

وليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أيب بكر، وإنه كان من خرينا [
ولقد [ : وفيه أن الصديق قال،، وذكر احلديث]حني تويف رسول اهللا 

 فأخذ بيدي وبيد أيب ]رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم
 أن - واهللا - كان ، فلم أكره مما قال غريها-هو جالس بينناو- )٢(عبيدة

أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذلك من إمث أحب إيل من أن أتأمر على قوم 
 اللهم إال أن تسول يل نفسي شيئا عند املوت ال أجده ،فيهم أبو بكر

   . )٤())٣(اآلن
  . )٦())٥( يعين بالل،أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا: قال عمر(
 أنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل : قالويف الصحيحني عن عمر (

                                         
 ولد قبل اهلجرة بثالث  عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ابن عم النيب )١(

آن فكان يسمى احلرب والبحر لسعة علمه،  بالفهم يف القرسنني، ودعا له رسول اهللا 
  . ٣٠٩/ ، التقريب ٧٠، ٢/٦٩هـ، بالطائف، اخلالصة ٦٨تويف سنة 

 هو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، أحد السابقني األولني، وأحد املبشرين باجلنة مساه النيب )٢(
 اخلالصة٢٣ -٥/ ١هـ، السري ١٨ أمني هذه األمة، غزا غزوات كثرية تويف سنة ، 
٢٣/ ٢ .  

 -٨/٢٥ »رجم احلبلى من الزىن إذا أحصنت« رواه البخاري يف الكتاب احلدود باب )٣(
، من ٢/٣٣وروى بعضه مسلم : ، وقال٣٢٧ -١/٣٢٣ املسند حتقيق أمحد شاكر ٢٨

  . طريق يونس، ومل أجده فيه
  . ٥/٤٦٨، ٤/٤٦٥، انظر ٢٧٨ -٨/٢٧٧ املنهاج )٤(
مناقب بالل بن رباح موىل «، باب ٤حاب النيب ص رواه البخاري يف كتاب فضائل أص)٥(

  .٧/١٨٧إخل، ... »أيب بكر
  .٧/١٨٧ املنهاج )٦(
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١٦٨
  . )٢())١(رسول اهللا 

أيها الناس اعرفوا أليب بكر «:  أنه قال يف خطبتهبل روي عنه (
  .)٤())٣(»، فإنه مل يسؤين قطحقه

أما إنك يا أبا بكر «:  قال أليب بكرويف سنن أيب داود أن النيب (
  . )٦())٥(»أول من يدخل اجلنة من أميت

 الغار يف ةإن الفضيل(:  يف الغار من خصائص صحبته للنيب -د
، )٧(ن إن اهللا معنازإذ يقول لصاحبه ال حت :ظاهرة بنص القرآن لقوله تعاىل

إنين  أن اهللا معه ومع صاحبه، كما قال ملوسى وهارون فأخرب الرسول 
  . ))٨(معكما أمسع وأرى

   عن أيب بكر الصديق)٩( أنسوقد أخرجا يف الصحيحني من حديث
                                         

لو كنت متخذا «: إخل، قول النيب ...  البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب )١(
، ومل ١٧١ -٨/١٦٨ »رجم احلبلى«، كتاب احلدود باب ٤/١٩٤ »إخل... خليال

  . ، وحسنه األلباين يف ظالل اجلنة٢/٥٥٦عاصم السنة البن أيب . أجده يف مسلم
  . ٤/٤٦٦، ١/٥١٨، انظر ٣٧٦، ٣٧٥، ٢٨٤، ٧/٢٨٣ املنهاج )٢(
، تاريخ ٤/٢٨٢، االستيعاب يف معرفة األصحاب ١٢٧، ٦/١٢٦ الطرباين يف الكبري )٣(

  . ٤/٢٨٠، اإلصابة ٥٢/اخللفاء 
  . ٧/٢٣٥ املنهاج )٤(
: ، وقال٣/٧٣، واملستدرك ٥/٤١ »يف اخللفاء« سنن أيب داود يف كتاب السنة باب )٥(

/ ١ فضائل الصحابة لإلمام أمحد »هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه«
٣٩٢ .  

  . ٧/١٦٣ املنهاج )٦(
  . ٤٠/  التوبة)٧(
  . ٤٦/  طه)٨(
، خدمه عشر سنني  أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي خادم رسول اهللا )٩(

  . ١١٥، التقريب ١/١٠٥اخلالصة . ، وقيل غريهاهـ٩٢تويف سنة 
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١٦٩
وسنا وحنن يف الغار فقلت يا رسول ءقدام املشركني على رأنظرت إىل (: قال

يا أبا بكر ما ظنك باثنني « :اهللا لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا فقال
   .)١(»اهللا ثالثهما

وهذا احلديث مع كونه مما اتفق أهل العلم باحلديث على صحته وتلقيه 
 والتصديق فلم خيتلف يف ذلك اثنان منهم فهو مما دل القرآن على بالقبول

  . )٣())٢(إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا :معناه يقول
ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق اليت يف الصحاح كثرية وهي (

ب الرجال  وحديث إن اهللا معنا وحديث إنه أح)٤(ةفخصائص مثل حديث املخال
 )٧( وحديث كتابة العهد إليه بعده)٦( وحديث اإلتيان إليه بعده)٥(إىل النيب 

                                         
ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في :  باب قوله»تفسري سورة التوبة« البخاري يف تفسري القرآن )١(

، ٢٦٣/ ٤ » إىل املدينةهجرة النيب «، وكتاب مناقب األنصار باب ٥/٢٢٤ الْغارِِ
، وقال أمحد ١٥٩/ ١سند ، امل٤/١٨٥٤ وغريها، وكتاب فضائل أصحاب النيب 

  . إسناده صحيح، و غريهم: شاكر
  . ٤٠/  التوبة )٢(
  . ٤٤٦ -٨/٤٦٣، انظر ٨/٣٧٢ املنهاج )٣(
  .  تقدم خترجيه قريبا)٤(
لو كنت متخذا : قول النيب« باب  رواه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب )٥(

من فضائل أيب بكر «باب ، ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة ١٩٢/ ٤ »إخل.... خليال
، ويف فضائل الصحابة لإلمام أمحد ٦/١٤١، ٤/٢٠٣، املسند ١٨٥٦/ ٤ »الصديق

  . ، وغريهم٢/٧٤٠، ١/١٩٧
لو كنت متخذا من أميت : قول النيب« رواه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب باب )٦(

 صديق ، مسلم يف كتاب فضائل الصحابة من فضائل أيب بكر ال٤/١٩١ »...خليال
١٨٥٧ -٤/١٨٥٥ .  

، ويف ٩-٧/٧إخل ... إين وجع:  رواه البخاري يف كتاب املرضى باب قول املريض)٧(
، مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ١٢٦، ٨/١٢٥كتاب األحكام باب االستخالف 

  . ٤/١٨٥٧ باب من فضائل أيب بكر الصديق 
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١٧٠
فهل « : وهو قوله)١(وحديث ختصيصه بالتصديق ابتداء والصحبة وتركه له

 ملا )٣(وحديث دفعه عنه عقبة بن أيب معيط )٢(»!؟يل صاحيب أنتم تاركو
لون رجال أن يقول ريب وضع الرداء يف عنقه حىت خلصه أبو بكر وقال أتقت

 وصربه وثباته بعد موت )٥( وحديث استخالفه يف الصالة ويف احلج)٤(!؟اهللا
 وانقياد األمة له وحديث اخلصال اليت اجتمعت فيه يف يوم وما النيب 

  . )٧() وأمثال ذلك،)٦(اجتمعت يف رجل إال وجبت له اجلنة

                                         
 إخل »نت متخذا خلياللو ك«:  البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب باب قوله )١(

قُلْ يا أَيها الناس إِني قوله تعاىل « باب »سورة األعراف«، ويف تفسري القرآن ٤/١٩٢
 كُمإِلَي ولُ اللّهسر« وغريه٥/١٩٧ ، .  

  .  سبق خترجيه)٢(
 هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد مشس من مقدمي قريش يف اجلاهلية كان )٣(

، ٤/٢٤٠ذى للمسلمني عند ظهور الدعوة، فأسر يوم بدر وقتل، األعالم شديد األ
  . ٣٠٦ -٣٠٥/ ٣، البداية والنهاية ١٣٠/ ٢الكامل يف التاريخ 

 »حدثنا احلميدي وحممد بن عبد اهللا « البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب باب )٤(
، ٢٤٠، ٤/٢٣٩ »ما لقي النيب «، ويف كتاب مناقب األنصار باب ١٩٨، ٤/١٩٧

انفرد به البخاري، وقد رواه يف أماكن من «: وقال ابن كثري بعد أن ذكر احلديث
  . ٤٦ -٣/٤٤، انظر البداية والنهاية »صحيحه، وذكر عددا ممن خرجوه

 »ال يطوف بالبيت عريان وال حيج مشرك« رواه البخاري يف كتاب احلج باب )٥(
وأَذَانٌ من اللّه ورسوله إِلَى  : ه تعاىل، ويف كتاب تفسري سورة براءة باب قول٢/١٦٤

 »باب ما يستر من العورة«، ويف كتاب الصالة ٢٠٣، ٥/٢٠٢إخل ...  الناسِ
 إخل »...ال حيج البيت مشرك وال يطوف«، مسلم يف كتاب احلج باب ١/١٩٧
٢/٩٨٢ .  

، وكتاب ٤/١٨٥٧  مسلم يف كتاب فضائل الصحابة من فضائل أيب بكر الصديق )٦(
  . ٢/٧١٣الزكاة باب من مجع الصدقات وأعمال الرب 

  .٨/٤١٩ املنهاج )٧(
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١٧١
   :بقية الفضائل: املطلب الثاين

  : علمه-أ
نه أ :الثالث«( :إلسالم يف التعليق على قول الرافضي عن عليقال شيخ ا

  .»علم الناس بعد رسول اهللا أكان 
هل السنة مينعون ذلك ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم أ أن :واجلواب

 أبو بكر مث عمر وقد ذكر غري واحد علم الناس بعد رسول اهللا أأن 
ذلك مبسوطة يف   ودالئل على أن أبا بكر اعلم الصحابة كلهم)١(اإلمجاع

   إال أبو بكرموضعها فانه مل يكن أحد يقضي وخيطب ويفيت حبضرة النيب 
مل يشتبه على الناس شيء من أمر دينهم إال فصله أبو بكر فام شكوا يف و

 فبينه أبو بكر مث شكوا يف مدفنه فبينه مث شكوا يف قتال مانعي موت النيب 
لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام  :م النص يف قوله تعاىلالزكاة فبينه أبو بكر وبني هل

نِنيَآم اَء اللَّهإِنْ ش)وحنو )٣(ةوبني هلم أن عبدا خريه اهللا بني الدنيا واآلخر )٢ 
  . فلم خيتلفوا عليه)٤(ذلك وفسر الكاللة

                                         
  . ، وستأيت ترمجته٥/٤٩٧ مثل منصور بن عبد اجلبار السمعاين وغريه انظر املنهاج )١(
 -٦/٤٥(، واحلديث رواه البخاري يف كتاب التفسري تفسري سورة الفتح ٢٧/  الفتح)٢(

، وفيه ١٤١٢، ٣/١٤١١السري باب صلح احلديبية  ومسلم يف كتاب اجلهاد و)٤٦
ألسنا على احلق وهم على الباطل؟ أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف : فجاء عمر فقال

يا : عطي الدنية يف ديننا ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا ؟ فقالنففيما : بلى قال: النار؟ قال
 متغيظا فلم يصرب حىت جاء أبا ابن اخلطاب أين رسول اهللا ولن يضيعين اهللا أبدا فرجع

يا ابن اخلطاب، أنه : يا أبا بكر ألسنا على احلق وهم على الباطل ؟ قال: بكر فقال
  . عه أبدا فرتلت سورة الفتح، ورواه غريمهايرسول اهللا ولن يض

  .  مر احلديث يف أول الفصل)٣(
عبد الرازق ، ومصنف ٢/٢٦٤، وسنن الدارمي ٦/٢٢٤ انظر السنن الكربى للبيهقي )٤(

 ثُوريإِن كَانَ رجلٌ و: ، وتفسري الطربي سورة النساء عند قوله تعاىل١٠/٣٠٤
=  
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١٧٢
وكان علي وغريه يروون عن أيب بكر كما يف السنن عن علي قال 

 حديثا نفعين اهللا مبا شاء أن ينفعين منه فإذا ن النيب كنت إذا مسعت م
أبو بكر   وصدق-ه فإذا حلف يل صدقته حدثين أبو بكرتحدثين غريه استحلف

ما من مسلم يذنب ذنبا مث يتوضأ ويصلي ركعتني « : قال رسول اهللا :قال
  .)١(» لهيستغفر اهللا تعاىل إال غفر

 والصواب يف اجلد قول الصديق ...امل حيفظ أليب بكر فتيا ختالف نصو
 وذكرنا فيه عشرة وجوه تدل على ،)٢(كما قد بينا ذلك يف مصنف مفرد

صحة قوله ومجهور الصحابة معه يف اجلد حنو بضعة عشر منهم والذين نقل 
 كزيد وابن مسعود واضطربت أقواهلم اضطرابا يبني أن قوله هو هعنهم خالف

  .الصواب دون قوهلم
علم من علي منهم اإلمام أ اإلمجاع على أن أبا بكر وقد نقل غري واحد

 أحد أئمة الشافعية وذكر يف )٣(منصور بن عبد اجلبار السمعاين املروزي
                                         

= 
 حتقيق حممود شاكر، والدر املنثور عند تفسري اآلية السابقة ٥٥، ٤٥، ٨/٥٣ ةًلَالَكَ
٢/٧٥٦.  

 احلديث مع اختالف يف بعض األلفاظ عن علي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما يف )١(
، ٢٥٨، ٢/٢٥٧والترمذي .  كتاب الصالة باب االستغفار٢/١٨٠نن أيب داود س

، ويف »حديث علي حسن«: كتاب الصالة باب ما جاء يف الصالة عند التوبة، وقال
، كتاب إقامة الصالة باب ما جاء يف أن الصالة كفارة، ويف ١/٤٤٦سنن ابن ماجه 

، وقال الشيخ ١٥٨، ١٧٤، ١٥٤، ١٥٣/ ١حتقيق أمحد شاكر ) املعارف. ط(املسند 
، وقال ابن حجر يف ذيب »إسناده صحيح يف املواضع األربعة«: أمحد شاكر يف تعليقه

هذا : ٢٦٨، ١/٢٦٧التهذيب عند ترمجة أمساء بن احلكم يف الكالم على هذا احلديث 
  .احلديث جيد اإلسناد

وله مسألة يف أن اجلد : ل، فقا٩٥/  ذكره ابن عبد اهلادي يف العقود الدرية حتقيق الفقي)٢(
  .يسقط األخوة

 لعله منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين املروزي التميمي أبو املظفر، فإين مل أجد )٣(
=  
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١٧٣
علم من علي كيف أ اإلمجاع من علماء السنة أن أبا بكر »تقومي األدلة«كتابه 

 يفيت ويأمر وينهى وخيطب كما كان يفعل وأبو بكر كان حبضرة النيب 
 يدعو الناس إىل اإلسالم وملا هاجرا ويوم -هو وإياه- خرج النيب ذلك إذا 

حنني وغري ذلك من املشاهد وهو ساكت يقره ومل تكن هذه املرتبة 
  . )١()لغريه

 على الصالة اليت هي ن الصديق استخلفه النيب إوأيضا ف(: وقال
 حيج أن ال« : فنادىعمود اإلسالم وعلى إقامة املناسك قبل أن حيج النيب 

 أمري أم : وأردفه بعلي فقال»بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان
 أن  فكان ممن أمره النيب ي فقال بل مأمور فأمر أبا بكر على عل؟مأمور

  .)٢(يسمع ويطيع أليب بكر
  .وهذا بعد غزوة تبوك اليت استخلف فيها عليا على املدينة

                                         
= 

هـ، وتعلم ٤٢٦يف السمعانني عاملًا امسه منصور بن عبد اجلبار، ومنصور هذا ولد سنة 
مفيت «:  قال الذهيب،الفقه ونبغ يف مذهب أيب حنيفة على والده، مث حتول شافعيا

 قال »القوامية« وهو مشهور وكتاب »التفسري« من كتبه »خراسان شيخ الشافعية
 أبو بكر : قال أهل السنة«وكان صنفها لنظام امللك يف تقدمي أدلة اإلمامة : السبكي

، ٧/١٥٣، البداية والنهاية ١١٩ -١٩/١١٤ السري »أفضل الصحابة يف مجيع األشياء
، ٢٦ -٤/٢١، طبقات الشافعية للسبكي ٣/٣٩٣، الشذرات ١٣٩ -٢/١٣٨اللباب 

  .وفيه منصور بن أمحد
  .٨/٦١، ٥١٣، ٥٠٣ -٥/٤٩٦، انظر ٥٠٢ -٧/٥٠٠ املنهاج )١(
، ويف كتاب احلج باب ال ١/٩٧ البخاري يف كتاب الصالة باب ما يستر من العورة )٢(

... يب بكر بالناس، ويف كتاب املعازي باب حج أ٢/١٦٤إخل ... يطوف بالبيت عريان
، ٢/٤٨٣، وغريها، سنن أيب داود يف كتاب احلج باب يوم احلج األكرب ٥/١١٥إخل 

، سنن ٥/٣٣٦إخل ... »خذوا زينتكم«: سنن النسائي يف كتاب مناسك احلج باب قوله
، املسند حتقيق ١٥٥، ٢/١٥٤الدارمي كتاب السري باب يف الوفاء للمشركني يف العهد 

  . إسنادها صحيح: ، وكلها يقول١٥/١٣٣، ٢/٣٢، ١/٥٦أمحد شاكر 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٧٤
خرها وهلذا عمل به صح الكتب وآأ )١(وكتاب أيب بكر يف الصدقات

علم بالسنة أنه أعامة الفقهاء وغريه يف كتابه ما هو متقدم منسوخ فدل على 
  .الناسخة

  )٣(.بالنيب   قال كان أبو بكر أعلمنا)٢(ويف الصحيحني عن أيب سعيد
لة إال فصلها أأيضا فالصحابة مل يتنازعوا يف زمن أيب بكر يف مسو

لة تنازعوا فيها إال ارتفع الرتاع أانه مسوارتفع الرتاع فال يعلم بينهم يف زم
 ودفنه ومرياثه وجتهيز جيش أسامة بينهم بسببه كتنازعهم يف وفاة النيب 

  .وقتال مانعي الزكاة وغري ذلك من املسائل الكبار
 فيهم حقا يعلمهم ويقومهم هو خليفة رسول اهللا  بل كان 

  .فلم يكونوا معه خيتلفونويشجعهم ويبني هلم من األدلة ما تزول معه الشبهة 
وبعده فلم يبلغ علم أحد وكماله علم أيب بكر وكماله فصاروا 

 )٤(خوة ويف احلراميتنازعون يف بعض املسائل كما تنازعوا يف اجلد واأل
والطالق الثالث ويف متعة احلج ونفقة املبتوتة وسكناها وغري ذلك من املسائل 

  .ى عهد أيب بكراملعروفة مما مل يكونوا يتنازعون فيه عل
                                         

، ويف باب زكاة الغنم ٢/١٢٢ رواه البخاري يف كتاب الزكاة باب العرض يف الزكاة )١(
، واإلمام أمحد ٦٠، ٨/٥٩ويف كتاب احليل باب يف الزكاة . ، وغريها١٢٤، ٢/١٢٣
 ،٢٣ -٥/١٨، حتقيق أمحد شاكر، والنسائي يف الزكاة باب زكاة اإلبل ١/١٨٣

، والبيهقي يف السنن الكربى يف كتاب ٣٩٢، ٣٩١، ١/٣٩٠واحلاكم يف كتاب الزكاة 
  . ، وغريهم٤/٥٨الزكاة باب كيف فرض الصدقة 

 وألبيه صحبة استصغر بأحد مث شهد ما ه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري، ل)٢(
/ قريب ، الت١/٣٧١اخلالصة . قبل ذلك:  هـ، وقيل٧٤ت باملدينة سنة . بعدها
٢٣٢ .  

  .  الفصل هذا سبق يف أول)٣(
  . إا عليه حرام هل هو طالق أم ظهار أم ميني:  املقصود به إذا قال اإلنسان لزوجته)٤(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٧٥
م أوكانوا خيالفون عمر وعثمان وعليا يف كثري من أقواهلم ومل يعرف 

خالفوا الصديق يف شيء مما كان يفيت به ويقضي وهذا يدل على غاية 
  . )١()العلم

وأما أبو بكر (: وقد بني فضل أيب بكر ورعيته على علي ورعيته فقال
 الذين تعلموا من رسول  أصحاب النيب فكان الذين حول منربه هم أكابر

 العلم والدين فكانت رعية أيب بكر أعلم األمة وأدينها وأما الذين كان اهللا 
علي خياطبهم فهم من مجلة عوام الناس التابعني وكان كثري منهم من شرار 

يذمهم ويدعو عليهم وكان التابعون مبكة واملدينة  التابعني وهلذا كان علي 
 املنقولة عن أيب ىنهم وقد مجع الناس األقضية والفتاووالشام والبصرة خريا م

بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدوا أصوا وأدهلا على علم صاحبها أمور أيب 
   .بكر مث عمر

وهلذا كان ما يوجد من األمور اليت وجد نص خيالفها عن عمر أقل مما 
وجد عن علي وأما أبو بكر فال يكاد يوجد نص خيالفه وكان هو الذي 

صل األمور املشتبهة عليهم ومل يكن يعرف منهم اختالف على عهده يف
: وقد سبق حديث. )٢()وعامة ما تنازعوا فيه من األحكام كان بعد أيب بكر

  . )٣(، وفيه وكان أبو بكر أعلمنا»إن عبدا خريه اهللا«
  : كمال إميان أيب بكر-ب

 لنيب  أن اصحيحوقد ثبت يف ال(: مث ذكر كمال إميان أيب بكر فقال
 : أنا قال: فقال أبو بكر»؟من اصبح منكم اليوم صائما« :قال ألصحابه

                                         
، وفيه نقل شيخ اإلسالم رد ابن حزم ٥٢٢ -٧/٥١٧، انظر ٥٠٩، ٧/٥٠٨ املنهاج )١(

  . على ادعاء الرافضة أن عليا أعلم من أيب بكر
  . ٥٠٨، ٥/٥٠٧ املنهاج )٢(
  .  تقدم قريبا)٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٧٦
هل فيكم من عاد « : أنا قال: قال أبو بكر»؟فمن تبع منكم جنازة«

 فقال أبو »؟هل فيكم من تصدق بصدقة« : أنا قال: قال أبو بكر»؟مريضا
 )١(»ما اجتمع لعبد هذه اخلصال إال وهو من أهل اجلنة« :بكر أنا قال

  . )٢()غريه يف يوملوهذه األربعة مل ينقل مثلها لعلي وال 
  .ومل يكن أحد من الصحابة أعظم يقينا وثباتا يف املخاوف منه(

  . )٣()وهلذا قيل لو وزن إميان أيب بكر بإميان أهل األرض لرجح
  مع جتهيز،وأيضا فقيامه بقتال املرتدين ومانعي الزكاة وتثبيت املؤمنني(
قد ل أنه قيل له يا يبني أنه أعظم الناس طمأنينة ويقينا وقد رو أسامة ممجيش

 :اضها وما نراك ضعفت فقالفنزل بك ما لو نزل باجلبال هلاضها وبالبحار ل
 -أو كما قال- ملا رأى حزين ما دخل قليب رعب بعد ليلة الغار فإن النيب 

   .)٤()ال عليك يا أبا بكر فإن اهللا قد تكفل هلذا األمر بالتمام
هل رأى أحد منكم « : قالكما يف السنن عن أيب بكرة عن النيب (و

 فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر »رؤيا
فرجحت أنت بأيب بكر مث وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر مث وزن عمر 

نبوة مث  خالفة «: فقالوعثمان فرجح عمر مث رفع امليزان فاستاء هلا النيب 
  .)٥(» من يشاءملكهيؤتى اهللا 

                                         
  .  سبق خترجيه)١(
  . ٧/١٦١ املنهاج )٢(
  . ٨/٤٩٣ املنهاج )٣(
  . ٨/٤٥٥ املنهاج )٤(
: ، وقال٤/٥٤٠إخل ...  سنن الترمذي يف كتاب الرؤيا باب ما جاء يف رؤيا النيب )٥(

، املسند ٣٠، ٥/٢٩حديث حسن صحيح، سنن أيب داود يف كتاب السنة باب اخللفاء 
٥٠، ٥/٤٤ .  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٧٧
 ما سبقهم أبو بكر بصالة وال صيام ولكن :)١(وقال أبو بكر بن عياش

  . )٣())٢(بشيء وقر يف قلبه
وقال استدالال بقصة استصحاب النيب أليب بكر يف العريش يوم بدر على 

ملطلوب من املعلوم لعامة العقالء أن مقدم القتال ا(: هقوة إميان أيب بكر وكمال
و حركاه أو غري ذلك أالذي قصده أعداؤه يريدون قتله إذا أقام يف عريش أو قبة 

مما جينه ومل يستصحب معه من أصحابه إال واحدا وسائرهم خارج ذلك العريش 
مل يكن هذا إال أخص الناس به وأعظمهم مواالة له وانتفاعا به وهذا النفع يف 

 فهذا يدل على ، ال مع ضعفه وخوره،تهاجلهاد ال يكون إال مع قوة القلب وثبا
أن الصديق كان أكملهم إميانا وجهادا وأفضل اخللق هم أهل اإلميان واجلهاد 

  . )٤()فمن كان أفضل يف ذلك كان أفضل مطلقا
 واإلمجاع على ذلك فمن ، وتقدميها لهوقد بني تفضيل األمة أليب بكر

عرفته لفضله وقد سبق  و م،ر يف تقدميه أليب بكرمذلك ذكره ملا ورد عن ع
 على من  ومن ذلك ما ذكره من قول علي وتفضيله أليب بكر،يف اخلصائص

 ال يبلغين عن :وطائفة كانت تفضله حىت قال( :سواه من الصحابة حيث قال
  .)٥(نه فضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته جلد املفتريأأحد 

                                         
 أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف احلناط ثقة عابد إال ملا كرب ساء حفظه )١(

، ٦٢٤، وقيل قبل ذلك، التقريب ١٩٤ت سنة . مشهور بكنيته واألصح أا امسه
  . هـ١٧٣، وفيها ت ٣/٢٠٤اخلالصة 

إلمام أمحد  مل أجده ذا اللفظ عن أيب بكر بن عياش ولكن وجدت يف فضائل الصحابة ل)٢(
أن أبا بكر مل يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صالة «: عن بكر بن عبد اهللا املزين

  . ١/١٤١ فضائل الصحابة »وصوما، إمنا فضلهم بشيء كان يف قلبه
  . ٨/٤٩٣ املنهاج )٣(
  . ٨/٥٣٩ املنهاج )٤(
  . ٧/١٢٩٥، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢٩٤، ١/٨٣ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٥(
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١٧٨
 الكوفة خري نه قال على منربأوقد روي عن علي من حنو مثانني وجها 

نه أ... .ويف صحيح البخاري وغريه. )١(هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر
 ؟  يا أبت من خري الناس بعد رسول اهللا)٢(بن احلنفيةاقال وقد سأله ابنه حممد 

 إمنا أبوك رجل من : مث أنت قال: مث عمر قال: مث من قال:قال أبو بكر قال
وهذا يقوله البنه الذي ال يتقيه (: قالوذكر رواية أخرى مث  )٣()املسلمني

وخلاصته ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما ويراه مفتريا واملتواضع ال جيوز أن 
  . )٤()يتقدم بعقوبة من يفضله عليهما يقول احلق وال يسميه مفتريا

نه أ عن النيب   وغريه مرفوعا عن علي )٥(روى الترمذي(: وقال
جلنة من األولني واآلخرين ال ختربمها يا هذان سيدا كهول أهل ا« :قال
  . )١())٦(»علي

                                         
، ٤١٠، ٣٠٤، ٢٢٣، ١٤٧، ٩٠، ٨٤، ٨٠، ١/٧٨ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )١(

  .وغريها كثري
 املدين ثقة عامل تويف بعد "ابن احلنفية" حممد بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو القاسم )٢(

  .٢/٤٤٠، اخلالصة ٤٩٧/الثمانني، التقريب 
.. لو كنت متخذا خليال:  النيب باب قول البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب )٣(

، مصنف ابن أيب شيبة ٥/٢٦، وسنن أيب داود يف كتاب السنة باب يف التفضيل ٤/١٩٥
  .، وغريهم١٥٤، ١/١٥٣، فضائل الصحابة لإلمام أمحد ١٢/١٢/كتاب الفضائل 

، ١٣٧، ٢/٧٢، ٣٨٥، ٧/٢٨٤، ٣٠٨، ١٢، ١/١١، انظر ٥١٢، ٧/٥١١ املنهاج )٤(
١٧٨.  

 عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي أبو عيسى  هو حممد بن)٥(
  .٢/٤٤٧، اخلالصة ٥٠٠/ هـ، التقريب ٢٧٩ أحد األئمة ت سنة »اجلامع«صاحب 

 يف مناقب أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما  باب سنن الترمذي يف كتاب املناقب)٦(
قيق أمحد هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، املسند حت: ، وقال٦١١ -٥/٦١٠

، ٣٨، ١/٣٦إسناده صحيح، وابن ماجه يف املقدمة : ، وقال٣٨، ٢/٣٧شاكر 
  .، وغريهم٦/٧٥وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 
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١٧٩
وكما (: وقد ذكر ما يف الصحيحني مما قاله علي عند موت عمر فقال

 وضع عمر على سريره فتكنفه الناس :يف الصحيحني عن ابن عباس قال
ن يرفع وأنا فيهم فلم يرعين إال أيدعون له ويثنون عليه ويصلون عليه قبل 

نكيب من ورائي فالتفت فإذا هو علي فترحم على عمر وقال خذ مبأبرجل قد 
ن كنت أمي اهللا او، ن ألقى اهللا مبثل عمله منكأحب إيل أ ما خلفت أحدا

 مسع النيب أألظن إن جيعلك اهللا مع صاحبيك وذلك أين كثريا ما كنت 
جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا « :يقول

  . )٣())٢(»ن جيعلك اهللا معهماأفإن كنت ألرجو  مروأبو بكر وع
وقد وضح أن املتواتر عن ابن عباس أنه كان يفضل على علي أبا بكر (

  . )٤()وعمر رضي اهللا عنهم أمجعني
ن مل جيد فبما يف سنة إنه كان يفيت بكتاب اهللا فأوثبت عن ابن عباس (

ن يفعل ذلك بعثمان ن مل جيد أفىت بقول أيب بكر وعمر ومل يكإرسول اهللا ف
علم الصحابة يف زمانه وهو يفيت بقول أوال بعلي وابن عباس هو حرب األمة و

  . )٥()...أيب بكر وعمر مقدما هلما على قول غريمها
مث بني موقف األمة من الصديق وتعظيمها له وذلك من نقل اإلمجاع 

 أطاعت م األمة أحدا بعد نبيها كما عظمت الصديق والومل تعظَّ(: على ذلك
                                         

= 
  .٧/٢٨٥ املنهاج )١(
، وباب ٤/١٩٩ البخاري كتاب فضائل أصحاب النيب باب مناقب عمر بن اخلطاب )٢(

 مسلم يف كتاب فضائل ،٤/١٩٧ إخل »....لو كنت متخذا خليال«: قول النيب 
  .، وغريهم١٨٥٩ -٤/١٨٥٨ الصحابة باب من فضائل عمر 

  .٣٩١، ٧/٣٩٠ املنهاج )٣(
  .٧/٢٣٢ انظر املنهاج )٤(
  . ٧/٥٠٣ املنهاج )٥(
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١٨٠
أحدا كما أطاعته من غري رغبة أعطاهم إياها وال رهبة أخافهم ا بل الذين 
بايعوا الرسول حتت الشجرة بايعوه طوعا مقرين بفضله واستحقاقه مث مع هذا 

يف عهده يف مسألة واحدة يف دينهم إال وأزال االختالف مل نعلم أم اختلفوا 
  . )١() غريهركه فيهببيانه هلم ومراجعتهم له وهذا أمر ال يش

وأما أئمة املسلمني املشهورون فكلهم متفقون على أن أبا بكر وعمر (
 يف )٢(فضل من عثمان وعلي ونقل هذا اإلمجاع غري واحد كما روى البيهقيأ

اختلف أحد من   مسنده عن الشافعي قال ما"مناقب الشافعي"ب اكت
 )٣( على مجيع الصحابةالصحابة والتابعني يف تفضيل أيب بكر وعمر وتقدميهما

كنا نفاضل على عهد رسول " : قال)٥( عن ابن عمر)٤(وروى مالك عن نافع
 وقد تقدم )٦(" أبو بكر مث عمر خري الناس بعد رسول اهللا : فنقولاهللا 

  . )٧()نقل البخاري عن علي هذا الكالم
وكذلك أيضا مل خيتلف علماء اإلسالم يف ذلك كما هو قول مالك (

 ي وأصحابه والثور)٨(محد وأصحابه وداودأأيب حنيفة وأصحابه ووأصحابه و
                                         

  . ٥١، ٢/٥٠، انظر ٨/٢٧٦ املنهاج )١(
  .  سبقت ترمجته)٢(
  . ١/٤٣٤ مناقب الشافعي للبيهقي حتقيق أمحد صقر )٣(
هـ أو بعد ذلك ١١٧اهللا موىل ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور ت سنة  نافع أبو عبد )٤(

  . ٣/٨٩، اخلالصة ٥٥٩/التقريب 
 عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبد الرمحن ولد بعد املبعث بيسري واستصغر )٥(

هـ، ٧٣يوم أحد، أحد املكثرين من الصحابة، كان من أشد الناس اتباعا لألثر ت سنة 
  . هـ٧٤، وفيه ت ٢/٨١ اخلالصة ٣١٥ /التقريب 

، ويف ١٩١ / ٤ باب فضل أيب بكر،  البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب )٦(
  . ٢/٥٦٧، كتاب السنة البن أيب عاصم ٨٦/ ١كتاب فضائل الصحابة لإلمام أمحد 

  . ٧/٢٨٦، انظر ٣٦٩، ٧/٣٦٨ املنهاج )٧(
امللقب بالظاهري أحد األئمة اتهدين  داود بن علي بن خلف األصبهاين، أبو سليمان )٨(

=  
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١٨١
 )٣( وإسحاق، وأصحابه)٢(وزاعيأل وأصحابه وا)١( والليث،وأصحابه
 وأصحابه وكما هو قول )٥( وأصحابه وأيب ثور)٤( وابن جرير،وأصحابه

  . )٦()سائر العلماء املشهورين إال من ال يؤبه له وال يلتفت إليه
يعين أبا بكر - نس عن مرتلتهماأ مالك بن )٧(لرشيدل اأوهلذا ملا س(
 »مرتلتهما منه يف حياته كمرتلتهما منه يف مماته« : فقال من النيب -وعمر
  .)٩())٨(»مالك شفيتين يا مالك شفيتين يا« :فقال

                                         
= 

هـ، ٢٧٠يف اإلسالم، تنسب إليه الظاهرية ولد بالكوفة، وسكن بغداد وت سنة 
، ميزان االعتدال ٢/٥٧٢، تذكرة احلفاظ ١٠٨ -١٣/٩٧، السري ٢/٣٣٣األعالم 

  . ٢/٤٢، طبقات السبكي ٢/١٤
ثقة ثبت فقيه إمام مشهور  الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي أبو احلارث املصري )١(

  . ٢/٣٧١، اخلالصة ٤٦٤/ ، التقريب ١٧٥ت سنة 
 الفقيه ثقة جليل ت سنة  أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي)٢(

  . ١٤٧، ١٤٦/ ٢، اخلالصة ٣٤٧/هـ، التقريب ١٥٧
قرين أمحد  إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أبو حممد بن راهويه املروزي ثقة حافظ جمتهد، )٣(

، ٩٩/  هـ، التقريب ٢٣٨ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري ت سنة -بن حنبل 
  . ٣٨٣ -٣٥٨/ ١١، السري ٣٨٨ -٢/٣٧٣ذيب الكمال 

هـ، ٢٢٤ حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اإلمام أبو جعفر الطربي ولد سنة )٤(
ة واختيارات، تفرد يف مسائل وهو صاحب التفسري الذي مل يؤلف مثله، وله كتب كثري

، تاريخ بغداد ١٤٦ -١١/١٤٥هـ، البداية والنهاية ٣١٠حفظت عنه، ت سنة 
١٦٩ -٢/١٦٣ .  

 إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي ثقة ت سنة )٥(
  . ١/٤٤، اخلالصة ٨٩/ هـ التقريب ٢٤٠

  . ٤٧٦، ٦/١٣٥، ٧٣، ٢/٧١، انظر ٧/٢٨٦ املنهاج )٦(
 أبو جعفر هارون بن املهدي حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي بن )٧(

 وكان حيب - أخوه-عبد اهللا بن عباس اهلامشي العباسي، تويل اخلالفة بعد اهلادي 
  . ٣٣٩ -١/٣٣٤، الشذرات ٢٩٤ -٩/٢٨٦ هـ، السري ١٩٣املديح ت سنة 

  . ٢٣٩/، مبعناه، االعتقاد للبيهقي ٧/١٢٩٩  شرح أصول اعتقاد أهل السنة)٨(
  . ٧/٥٠٦ املنهاج )٩(
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١٨٢
  .وكان السلف متفقني على تقدميهما حىت شيعة علي (

 )٢(ن مسروق عن شيخه املعروف بأيب العباس ب)١(وروى ابن بطة
 )٦( عن عبد اهللا بن زياد)٥( عن سفيان)٤( حدثنا جرير)٣(حدثنا حممد بن محيد

  قال لنا مشر بن، الكوفة)٨( قال قدم أبو إسحاق السبيعي)٧(عن حدير
 إليه فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق خرجت من  بنا قوموا)٩(عطية

                                         
، أبو عبد  عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان بن عتبة بن فرقد صاحب رسول اهللا )١(

  . اهللا العكربي، سبقت ترمجته
 هو الشيخ الزاهد اجلليل اإلمام، أبو العباس أمحد بن حممد بن مسروق البغدادي شيخ )٢(

، لسان امليزان ٤٩٥ -١٣/٤٩٤ سنة، السري ٨٤هـ، وعاش ٢٩٨ية تويف سنة الصوف
  . ١٠٣ -٥/١٠٠، تاريخ بغداد ٢٩٣، ١/٢٩٢

:  هو حممد بن محيد بن حيان التيمي الرازي العالمة، أبو عبد اهللا احلافظ، قال الذهيب)٣(
ة ، وكان ابن معني حسن الرأي فيه، ت سن"كان من أوعية العلم لكن ال حيتج به "

/ ، التقريب ١/٣٥٦، العرب ٢/٢١٨، الشذرات ٥٠٦ -٥٠٣/ ١١هـ، السري ٢٤٨
٤٧٥ .  

 هو جرير بن عبد احلميد بن قرط الرازي الضيب، حمدث الري يف عصره، كان ثقة، ولد )٤(
، التاريخ ليحىي بن ١٨ -٩/٩ هـ، السري ١٨٨ هـ، بالري تويف فيها سنة ١١٠سنة 
  . ٥٥١ -٤/٥٤٠، ذيب الكمال ٢/٨١معني 

 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ، عابد إمام حجة )٥(
  . سبقت ترمجته

، ٣٠٣/ عبد اهللا بن زياد أبو مرمي األسدي الكويف ثقة روى له البخاري وغريه، التقريب )٦(
  . ١٤/٥٣٣، ذيب الكمال ٥/٢٢١ذيب التهذيب 

ب احلضرمي أو احلمريي أبو الزاهرية، احلمصي، كان  حدير مصغرا أخره راء بن كري)٧(
  . ١٥٤/، التقريب ١/٢٦٨هـ، اخلالصة ١٠٠أميا، ثقة ابن معني ت سن 

 هو عمرو بن عبد اهللا اهلمداين السبيعي أبو إسحاق، الكويف، أحد األعالم، ثقة، وقال )٨(
 السري . على الصحيح١٢٧حديثه حمتج به يف دواوين اإلسالم ت سنة : الذهيب عنه

  . ٢/٢٩٠، اخلالصة ٤٠٠ -٥/٣٩٢
  . ١/٤٥٧، اخلالصة ٢٦٨ مشر بن عطية األسدي الكاهلي الكويف صدوق، انظر التقريب )٩(
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١٨٣
هما وقدمت اآلن الكوفة وليس أحد يشك يف فضل أيب بكر وعمر وتقدمي

  ...)١(!  ؟ ما يقولونيوهم يقولون ويقولون وال واهللا ما أدر
 عن )٣( عن خالد بن سلمة)٢(وقال أمحد بن حنبل حدثنا ابن عيينة

 ومعرفة فضلهما من ،حب أيب بكر وعمر« : قال)٥( عن مسروق)٤(الشعيب
 حب« :)٧( ومسروق من أجل تابعي الكوفة وكذلك قال طاووس»)٦(السنة

 ذلك عن ابن ي وقد رو)٨(»يب بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنةأ
  . )١٠())٩(مسعود

                                         
  .  مل أجده)١(
 هو سفيان بن عيينة بن أيب عمران بن ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف مث املكي ثقة )٢(

ان رمبا دلس لكن عن الثقات، ت خرة، وكآحافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه ب
  . ١/٣٩٧، اخلالصة ٢٤٥/ التقريب ٩١هـ، وقيل سنة ٩٨سنة 

 خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي الكويف صدوق، رمي باإلرجاء )٣(
  . ٢/٢٧٩، اخلالصة ١٨٨/ هـ، التقريب ١٣٢وبالنصب، ت سنة 

ما «: ة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول هو عامر بن شراحيل الشعيب، أبو عمرو، ثق)٤(
  . ٢/٢٢، اخلالصة ٢٨٧/  ت بعد املائة، التقريب »رأيت أفقه منه

 مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي، أبو عائشة الكويف، ثقة فقيه عابد )٥(
  . ٥٢٨/ ، التقريب ٢/٢١ هـ، اخلالصة ٦٢خمضرم ت سنة 

  . ٢/٥٨٠، السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد ٧/١٢٣٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٦(
 طاووس بن كيسان اليماين، أبو عبد الرمحن احلمريي، موالهم الفارسي يقال امسه )٧(

، اخلالصة ٢٨١/ هـ التقريب ١٠٦ذكوان وطاووس لقب، ثقة، فقيه فاضل ت سنة 
٢/١٥ .  

  . ٧/١٢٣٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٨(
 غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن، من السابقني األولني  عبد اهللا بن مسعود بن)٩(

/ هـ، التقريب ٣٢ومن كبار العلماء من الصحابة، أمره عمر على الكوفة، ت سنة 
، وقوله هذا موجود يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢/٩٩، اخلالصة ٣٢٣
١٢٣٩، ١٢٣٨ -٧/١٢٣٧.  

  . ١٣٧ -٦/١٣٤ املنهاج )١٠(
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١٨٤
وكل (: وبني أن شيعة علي الذين صحبوه كان يقدمون أبا بكر فقال

شيعة علي الذين صحبوه ال يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أيب بكر 
نوا مع وعمر ال يف فقه وال علم وال دين بل كل شيعته الذين قاتلوا معه كا

  . )١()سائر املسلمني متفقني على تقدمي أيب بكر وعمر
 أليب بكر وعمر على علي أمر مشهور وقد ذكر أن تفضيل النيب 

بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيال بينا (:  فقال،يعرفه حىت املشركون
  .ظاهرا عرفه اخلاصة والعامة حىت أن املشركني كانوا يعرفون منه ذلك

 وكان حينئذ أمري املشركني أيف )٢(يوم أحد قال أبو سفيانوملا كان 
 أيف القوم : فقال»ال جتيبوه« :ا فقال النيب  ثالثً؟القوم حممد أيف القوم حممد

 »ال جتيبوه« : ثالثا فقال النيب ؟ أيف القوم ابن أيب قحافة؟يب قحافةأابن 
 :ا فقال النيب  ثالث؟ أيف القوم ابن اخلطاب؟ أيف القوم ابن اخلطاب:فقال

 فقال أبو سفيان ألصحابه أما هؤالء فقد كفيتموهم فلم ميلك »ال جتيبوه«
عمر نفسه إن قال كذبت يا عدو اهللا إن الذين عددت ألحياء وقد بقي لك 

  .)٣( وقد ذكر باقي احلديث رواه البخاري وغريه.كوؤما يس
 وعمر  وأيب بكرفهذا مقدم الكفار إذ ذاك مل يسأل إال عن النيب 

وس هذا األمر وأن قيامه م ءن هؤالء الثالثة هم رألعلمه وعلم اخلاص والعام 
ن هذين وزيراه وما متام أمره أنه كان ظاهرا عند الكفار أودل ذلك على 

ن هلما من السعي يف إظهار اإلسالم ما ليس لغريمهاأا أخص الناس به وموأ. 
                                         

  . ٣٩١، ٧/٣٦٩، ٦/١٣٥، ٢/٧٢، انظر املنهاج ٧/٥١٠ املنهاج )١(
 صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف األموي، أبو سفيان صحايب شهري )٢(

  .١/٤٤٦، اخلالصة ٢٧٥/  هـ، التقريب ٣٢أسلم عام الفتح ت سنة 
، ٤/٢٦ البخاري كتاب اجلهاد والسري، باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب )٣(

  . ٤/٢٩٣، املسند ٣٠، ٥/٢٩، كتاب املغازي باب غزوة أحد ٢٧
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١٨٥
سلمني واألحاديث الكثرية متواترة وهذا أمر كان معلوما للكفار فضال عن امل

  . )١()مبثل هذا
 كان معظما أليب بكر وقد )٢(»ابن الدغنة«وقد بني أن سيد القارة 
فإن «:  فقال رضي اهللا عنها رسول اهللا )٣(وصفه مبا وصفت به خدجية

خرج إنك تكسب املعدوم وتصل الرحم وحتمل الكل مثلك ال خيرج وال ي
فهذه صفة أفضل الصديقني )٤(» نوائب احلققري الضيف وتعني علىوت 

  . )٥(كصفة أفضل النبيني
   : له حمبة النيب -جـ

 ومشاورة النيب له وانتصاره له ووضح اختصاص أيب بكر بالنيب 
  من يقضي ويفيت إال هو ومل يكن النيب ومل يكن حبضرة النيب (: فقال

أحد أعظم اختصاصا أكثر مشاورة ألحد من أصحابه منه له ولعمر ومل يكن 
                                         

  . ٥٠٦، ١٩٩ -٧/١٩٧، ٢٢، ٥/٢١، انظر ٣٩٠، ٧/٣٨٩ املنهاج )١(
 بضم املهملة واملعجمة، وتشديد النون عند أهل اللغة، وعند الرواة بفتح أوله وكسر )٢(

:  يف امسه فقيلدابته، واختلف:  وقيل أم أبيه، وقيل-أمه اسم  -ثانيه، وختفيف النون 
 بالقاف وختفيف الراء قبيلة مشهورة »القارة«إنه احلارث بن يزيد، وقيل امسه مالك، و

من بين اهلون كانوا حلفاء بين زهرة من قريش، وكان يضرب م املثل يف قوة الرمي، 
، ٧/٢٣٣ وأصحابه إىل املدينة  كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب "فتح الباري"

  . رضي اهللا عنهاعن عائشة 
،  خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي، القرشية األسدية، زوج النيب )٣(

وأول من صدقت ببعثته مطلقا، تزوجها الرسول، وعمرها أربعون سنة فولدت له 
 للبعثة وقيل غري ذلك كما ذكر ابن ١٠القاسم وعبد اهللا، وأربع بنات توفيت سنة 

  . ٣/١٢٧، البداية والنهاية ٢١٨ -١٢/٢١٣كثري، اإلصابة 
، ٤/٢٥٤ىل املدينة إ وأصحابه  البخاري يف كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب )٤(

  . ٣/٥٨، وعقده، ويف كتاب الكفالة باب جوار أيب بكر يف عهد النيب 
  . ٥٤٩ -٨/٥٤٧، ٨/٤٧٦، ٧/٣٧٩ انظر املنهاج )٥(
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١٨٦
  . )١() منه مث عمربالنيب 

 كان ينتصر والثابت من األحاديث الصحيحة يدل على أن النيب (
فإن أبا بكر وعمر ... أليب بكر وينهى الناس عن معارضته ومل ينقل أنه ساءه

 مثل الوزيرين له شاورمها يف أسرى بدر ما رضي اهللا عنهما كانا مع النيب 
 وشاورمها يف غري )٣(ورمها يف وفد بين متيم ملن يويل عليهم وشا)٢(يصنع م

  . )٤()ذلك من األمور العامة خيصهما بالشورى
 من سائر الصحابة وأبو بكر كثر اختصاصا بالنيب أأبو بكر وعمر و(

 كان يسمر عنده عامة الليل حيدثه يف ]يعين النيب  [نهإاكثر اختصاصا به ف
 حدثنا أبو )٥(ني كما روى أبو بكر بن أيب شيبةالعلم والدين ومصاحل املسلم

............................................  )٧( حدثنا األعمش)٦(معاوية
                                         

  . ٨/٤٠٧، انظر ٥/٤٦٩ املنهاج )١(
، املسند ١٣٨٥ -٣/١٣٨٣سلم يف كتاب اجلهاد باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر  م)٢(

  . ٢٢٩ -٥/٢٢٧، مسند عمر ٢٤٥، ١/٢٤٤ شاكرحتقيق 
، ويف كتاب تفسري القرآن باب ٥/١١٦ البخاري يف كتاب املغازي باب وفد بين متيم )٣(

ب ومن سورة ، وغريها، والترمذي يف كتاب تفسري القرآن با٦/٤٦سورة احلجرات 
  . ٤/٦، املسند ٥/٣٨٧احلجرات، 

  . ١٣٢، ٦/١٣١، انظر ٢٣٦ -٧/٢٣٥ املنهاج )٤(
 هو عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي األصل، أبو بكر بن أيب شيبة )٥(

، البداية ٢/٩٤هـ، اخلالصة ٢٣٥الكويف ثقة حافظ صاحب املصنف، وغريه، ت سنة 
  . ٣٢٠ / ، التقريب١٠/٣١٥والنهاية 

 حممد بن حازم أبو معاوية الضرير الكويف، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش ت سنة )٦(
  . ٢/١٣٩٧، اخلالصة ٤٧٥/ هـ، التقريب ١٩٥

 هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم، أبو حممد الكويف األعمش، ثقة، )٧(
خلالصة ، ا٢٥٤ هـ، تقريب التهذيب ٢٤٨حافظ، عارف بالقراءات، ت سنة 

٤٢٠ -١/٤١٩ .  
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١٨٧
  يسمر عند أيب عن عمر قال كان النيب )٢( حدثنا علقمة)١(حدثنا إبراهيم

  . )٤())٣(بكر يف األمر من أمر املسلمني وأنا معه
هل الفقه والرأي يقدم يف الشورى أبا  يف مشاورته ألوكان النيب (

حبضرته على سائر  بكر وعمر فهما اللذان يتكلمان يف العلم ويتقدمان
 يف احلديث انه يالصحابة مثل مشاورته يف أسارى بدر وغري ذلك وقد رو

اقتدوا « :نه قالأ ويف السنن عنه )٥(»إذا اتفقتما على أمر مل أخالفكما« :قال
 : ومل حيصل هذا لغريمها بل قال)٦(»بكر وعمرباللذين من بعدي أيب 

وخص أبا  فأمر باتباع سنة اخللفاء األربعة )٧(»عليكم بسنيت وسنة اخللفاء«
                                         

 إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن األسود أبو عمران اإلمام احلافظ فقيه العراق الكويف )١(
، السري ٩٥/ ، التقريب ٦٠ -١/٥٩هـ، اخلالصة ٩٦النخعي، ثقة، ت سنة 

  . ٩/١٤٠، البداية والنهاية ٥٢٩ -٤/٥٢٠
خمضرم، ثقة، ثبت، قال ابن  علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكويف أحد األعالم )٢(

، ٣٩٧/ ، التقريب ٢/٢٤١هـ، اخلالصة ٦١أعلم الناس بابن مسعود، ت سنة : املديين
  . ١/٧٠، الشذرات ٦١ -٤/٥٣السري 

إسناده صحيح، : ، حتقيق أمحد شاكر، وقال٢٣١ -١/٢٢٩ رواه اإلمام أمحد يف املسند )٣(
: ، وقال١/٣١٥سمر بعد العشاء والترمذي كتاب الصالة باب ما جاء يف الرخصة يف ال

  . ٢/٢٨٢حديث حسن، وابن أيب شيبة يف املصنف 
  . ٨/٣٩٠، انظر ٧/٥٠٤ املنهاج )٤(
  . ٩/٥٣، مبعناه، ٩/٥٢ جممع الزوائد )٥(
هذا حديث :  الترمذي يف كتاب املناقب باب أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وقال)٦(

، ٣٨٢/ ٥، املسند ١/٣٧ حاب النيب حسن، ابن ماجه يف املقدمة باب يف فضائل أص
، مسند احلميدي ٣٧٢/ ١، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ٤٠٢، ٣٩٩

  . ١٨٧، ١٨٦، ١/٢٣٨، فضائل الصحابة لإلمام أمحد ١/٢١٤
، وأبو داود يف كتاب السنة باب يف لزوم ١٢٧، ٤/١٢٦ رواه اإلمام أمحد يف املسند )٧(

يف كتاب العلم، باب األخذ بالسنة واجتناب البدع ، والترمذي ١٥ -٥/١٣السنة 
هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه يف املقدمة باب اتباع سنة : ، وقال٤٥ -٥/٤٤

=  
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١٨٨
بكر وعمر باالقتداء ومرتبة املقتدي به يف أفعاله وفيما سنه للمسلمني فوق مرتبة 

  . فقطاملتبع فيما سنه
فره فذكر  كانوا معه يف س أن أصحاب حممد )١(ويف صحيح مسلم

وقد وضح . )٣())٢(»أن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا« :احلديث وفيه
كثرة االختصاص والصحبة مع كمال املودة واالئتالف واحملبة و(: ذلك بقوله

ما أحق بذلك من غريمها وهذا ظاهر أواملشاركة يف العلم والدين تقتضي 
  . )٤()بني ملن له خربة بأحوال القوم

 )٥(»عائشة« : قال؟حب إليكأ أي الناس :حني قيل لهكما يف الصحي(
 أنت :نه قالأ  ويف الصحيحني عن عمر.)٦(»أبوها« : قال؟ ومن الرجال:قيل

                                         
= 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ١٧، ١٦ -١/١٥اخللفاء الراشدين املهديني 
ع السنة ، والدارمي يف املقدمة باب اتبا١٠٩ -٨/١٠٧، ويف إرواء الغليل ١٣/ ١ماجه 

صحيح ليس : ، وقال٩٧، ١/٩٥، واحلاكم يف املستدرك، يف كتاب العلم ٤٥، ٤٤/ ١
، »لزوم السنة«، باب يف ١٩ -١٧/ ١به علة ووافقه الذهيب، وابن أيب عاصم يف السنة 

انظر موارد الظمآن باب اتباع رسول اهللا : وصححه األلباين يف ختريج السنة، وابن حبان
 /ابيح السنة يف كتاب اإلميان باب االعتصام بالكتاب والسنة ، والبغوي يف مص٥٦
  . ١/٢٠٥، ويف شرح السنة ١/٥٩

 مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوي، ثقة حافظ إمام مصنف عامل بالفقه ت )١(
  .٣/٢٤، اخلالصة ٥٢٩هـ، التقريب ٢٦١سنة 

، ٤٧٤ -١/٤٧٢لفائتة  مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب قضاء الصالة ا)٢(
  . ٥/٢٩٨مطوال، ويف املسند 

  . ١٣٩ -٦/١٣٨، انظر ٥٠٣، ٧/٥٠٢ املنهاج )٣(
  . ٣٩٠ -٨/٣٨٩، انظر ٧/٥٠٧ املنهاج )٤(
 هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، أم عبد اهللا الفقيه ت سنة )٥(

  . ٧٥٠/ لتقريب ، ا٣/٣٨٧هـ على الصحيح ودفنت بالبقيع، اخلالصة ٥٧
  .  سبق خترجيه)٦(
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١٨٩
مجع أهل العلم أ فهذه األحاديث اليت .حبنا إىل رسول اهللا أسيدنا وخرينا و

العلم تبني أن أبا  ]أهل[على صحتها وتلقيها بالقبول ومل يقدح فيها أحد من 
  . )١()حب إليه وأعلى عنده من مجيع الناسأبكر كان 

حبهم إىل اهللا تعاىل فهو أ حمبته تابعة حملبة اهللا وأبو بكر وأيضا فالنيب (
تقاهم وأكرمهم وأكرم اخللق علي أحبهم إىل رسوله وإمنا كان كذلك ألنه أ

 :ل ألن اهللا تعاىل قا؛تقاهم بالكتاب والسنة وإمنا كان اتقاهمأاهللا تعاىل 
 قَىا األتهبنجيسكَّى * وزتي الَهي متؤي يى * الَّذزجت ةمنِع نم هدنع دا ألحمو
 إنه : وأئمة التفسري يقولون)٢(ولَسوف يرضى* إِال ابتغاَء وجه ربه األعلَى * 

  )٤())٣(أبو بكر
 ال خيتص )٥( لصاحبِه ال تحزنْإِذْ يقُولُ فقوله تعاىل يف القرآن(

مبصاحبته يف الغار بل هو صاحبه املطلق الذي كمل يف الصحبة كماال مل 
  . )٦()يشركه فيه غريه فصار خمتصا باألكملية من الصحبة

 يدل على أنه موافق هلما »إن اهللا معنا« لصديقه وكذلك قول النيب (
 وهلذا قال سفيان ....ما ومعني وناصرباحملبة والرضا فيما فعاله وهو مؤيد هل

 وقال من )٧(بن عيينة وغريه إن اهللا عاتب اخللق مجيعهم يف نبيه إال أبا بكر
                                         

  . ٨/٤٢١، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٥، ٢٨٥/ ٧، ٤/٣٦٦، انظر ٢٨٤ -٧/٢٨٣ املنهاج )١(
  . ٢٠ -١٧/  الليل)٢(
، وقد ذكر السيوطي ٢٢٨/ ١٥نزلت اآلية يف أيب بكر الصديق :  قال ابن جرير الطربي)٣(

  . ٥٣٨/ ٨يب بكر يف الدر املنثور عن غري واحد من املفسرين أن اآلية نزلت يف أ
  . ٥٥٥/ ٨، انظر ٧/٣٧٦ املنهاج )٤(
  . ٤٠/  التوبة )٥(
  . ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٣٨٩، ٣٨٨/ ٨، انظر ٨/٤١٦ املنهاج )٦(
  . ، وغريه٢٠١، ٢٠٠، ٤/١٩٩ الدر املنثور )٧(
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١٩٠
  . )١()أنكر صحبة أيب بكر فهو كافر ألنه كذب القرآن
ورسوله وأبو بكر أطوعهم هللا ( :وقال مبينا طاعة أيب بكر وموافقته للنيب

يعين  [ ملا ناظره عمر بعد مناظرته للنيب قط بل يءمل يصدر عنه خمالفة يف ش
 من غري أن يسمع أجابه أبو بكر مبثل ما أجابه النيب  ])٢(يوم احلديبية

  .جواب رسول اهللا 
 ومناسبته له وهذا من أبني األمور داللة على موافقته للنيب 

واختصاصه به قوال وعمال وعلما وحاال إذ كان قوله من جنس قوله وعمله 
  . )٣()...عملهمن جنس 

  :  شجاعته وجهاده-د
انت وإذا ك(: وقد بني شجاعة أيب بكر وأن املراد شجاعة القلب فقال

شجاعة القلب فال ريب أن أبا بكر كان أشجع الشجاعة املطلوبة من األئمة 
 وهذا يعرفه من )٥( والزبري)٤(من عمر وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة

   .يعرف سريهم وأخبارهم
 من أول  بكر رضي اهللا باشر األهوال اليت كان يباشرها النيب فإن أبا

اإلسالم إىل آخره ومل جينب ومل حيرج ومل يفشل وكان يقدم على املخاوف 
 بنفسه جياهد املشركني تارة بيده وتارة بلسانه وتارة مباله وهو يقي النيب 

                                         
  . ٨/٤٠٧، انظر ٨/٣٨١ املنهاج )١(
إخل ...  مع أهل احلروب البخاري يف كتاب الشروط باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة)٢(

  . ٤/٣٣٠، املسند ١٨٤ -٣/١٧٨
  . ٨/٤١٠ املنهاج )٣(
 هو طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم التيمي أبو حممد )٤(

  . ١٢ -١١/ ٢، اخلالصة ٢٨٢هـ، يوم اجلمل، التقريب ٣٦املدين أحد العشرة، ت سنة 
سد القرشي األسدي أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، ت  الزبري بن العوام بن خويلد بن أ)٥(

  . ٣٣٥ -١/٣٣٤، اخلالصة ٢١٤/  هـ، التقريب ٣٦سنة 
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١٩١
أن العدو  يف العريش مع علمه بيف ذلك كله مقدم وكان يوم بدر مع النيب 

  وهو ثابت القلب ربيط اجلأش يظاهر النيب يقصدون مكان رسول اهللا 
اللهم أجنز يل ما « : يدعو ربه ويستغيث ويقولويعاونه وملا قام النيب 

 جعل أبو »....وعدتين اللهم إن لك هذا العصابة ال تعبد اللهم اللهم
 سينجز لك ما  مناشدتك ربك إنه)١(]كفاك[ بكر يقول له يا رسول اهللا

 وهذا يدل على كمال يقني الصديق وثقته بوعد اهللا وثباته )٢(وعدك
  . )٣() زائدة على الشجاعة الطبيعيةيةوشجاعته شجاعة إميان

  واملقصود هنا أن أبا بكر كان أشجع الناس ومل يكن بعد الرسول(
  ونزلت باملسلمني أعظم نازلة نزلت مأشجع منه وهلذا ملا مات النيب 

 يف )٤(حىت أوهنت العقول وطيشت األلباب واضطربوا اضطراب األرشية
 البعيدة القعر فهذا ينكر موته وهذا قد أقعد وهذا قد دهش فال )٥(الطوى

يعرف من مير عليه ومن يسلم عليه وهؤالء يضجون بالبكاء وقد وقعوا يف 
البوادي قد نسخه القيامة وكأا قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكربى وأكثر 

بقلب ثابت وفؤاد شجاع فلم  ارتدوا عن الدين وذلت كماتة فقام الصديق 
 وأن اهللا  جيزع ومل ينكل قد مجع له بني الصرب واليقني فأخربهم مبوت النيب

                                         
  . والتصويب من مسلم]هكذا[ املنهاج )١(
 إخل، »...اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر« مسلم يف كتاب اجلهاد والسري باب )٢(

، ٥/٢٦٩ » سورة األنفالومن«، والترمذي يف كتاب التفسري باب ١٣٨٥ -٣/١٣٨٣
  . ٣١، ١/٣٠املسند 

  . ٥٣٧، ٥٣٦/ ٨، ١٣٢، ٦/١٣١، انظر ٨/٧٩ املنهاج )٣(
، ٤٠٦/ ١١ »ذيب اللغة لألزهري« مجع رشاء وهو رسن الدلو، إذا جعلت له حبال )٤(

  . ، مادة رشا٣٩٧/ ٢مادة رشا ومعجم مقاييس اللغة 
، مادة طوى، معجم ١٤/٤٩ ذيب اللغة  وهي البئر املطوية باحلجارة ومجعها أطواء،)٥(

  . ٤٢٩/ ٣مقاييس اللغة 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

١٩٢
من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن ( :اختار له ما عنده وقال هلم

ما محمد إِال رسولٌ قَد خلَت من و )١(كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت
 فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب

رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي)ية ن الناس مل يسمعوا هذه اآلأ فك)٢
   .حىت تالها الصديق فال جتد أحدا إال وهو يتلوها مث خطبهم فثبتهم وشجعهم

وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا حىت  خطبنا أبو بكر ( :قال أنس
  . )٤())٣()صرنا كاألسود

 )٥(ومن شجاعة الصديق ما يف الصحيحني عن عروة بن الزبري(: وقال
ملشركون برسول اهللا قال قال سألت عبد اهللا بن عمرو عن أشد ما صنع ا

رأيت عقبة بن أيب معيط جاء إىل النيب وهو يصلي فوضع رداءه يف عنقه 
أَتقْتلُونَ رجال أَنْ يقُولَ  :فخنقه خنقا شديدا فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال

كُمبر نم اتنيبِالْب اَءكُمج قَدو اللَّه يبر)٨())٧)(٦(.  
ومن أعظم فضائل (:  املرتدين من أعظم فضائل الصديقوبني أن قتال
 والصديق (. )٩() أنه قاتل املرتدين-أوهلم وآخرهم-أيب بكر عند األمة 

                                         
إخل ...  البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب باب حدثنا احلميدي وحممد بن عبد اهللا)١(

، املسند ١٤٣ -٥/١٤٢ ، ويف كتاب املغازي باب مرض النيب ١٩٤، ٤/١٩٣
  . ، وغريهم٢٢٠ -٦/٢١٩

  . ١٤٤/  آل عمران )٢(
   . مل أجده)٣(
  . ٥٣٧، ١٣٩/ ٦، انظر ٨٣، ٨/٢٨ املنهاج )٤(
 عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد اهللا املدين، ثقة فقيه، مشهور، ت )٥(

  .٢٢٧، ٢/٢٢٦، اخلالصة ٣٨٩/ هـ على الصحيح التقريب٩٤سنة 
  . ٢٨/  غافر )٦(
  .  سبق خترجيه)٧(
  . ٨/٤١٩، انظر ٨/٨٥ املنهاج )٨(
  . ٨/٣٢٤ج  املنها)٩(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

١٩٣
. )١()هو اإلمام يف قتال املرتدين وهؤالء مرتدون فالصديق وحزبه هم أعداؤه

 وأنه قد اشترى مباله سبعة من ،وبني أن من جهاد أيب بكر اجلهاد باملال
 وأن ،)٣()وإمنا أسلم أكابر الصحابة على يد أيب بكر(وأنه . )٢(ذبني يف اهللاملع

 كما قال النيب  )٤(من الصحابةمباله ونفسه أعظم من جهاد غريه (جهاده 
إن أمن الناس علينا يف صحبته وذات يده أبو « :يف احلديث الصحيح

 كان جماهدا وأبو بكر»  ما نفعين مال ما نفعين مال أيب بكر:وقال .)٥(بكر
  بلسانه ويده وهو أول من دعا إىل اهللا وأول من أوذي يف اهللا بعد رسول اهللا

 يف هجرته  وكان مشاركا لرسول اهللا وأول من دافع عن رسول اهللا 
  . )٦()وجهاده حىت كان هو وحده معه يف العريش يوم بدر

   : إنفاقه يف سبيل اهللا-هـ
نفاق إوأما (: ه يف سبيل اهللا فقالمث بني أن من فضائله وجهاده إنفاق

الصديق وحنوه فإنه كان يف أول اإلسالم لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو 
 حىت )٧(يريدون قتله مثل اشترائه مباله سبعة كانوا يعذبون يف اهللا منهم بالل

نفاقه على احملتاجني من إ و-يعين بالال-عتق سيدنا أقال عمر أبو بكر سيدنا و
                                         

  . ٨/٤٨٦ املنهاج )١(
  . ٥٤٢، ٨/٥٤١ انظر املنهاج )٢(
  . ٧/١٩٧ انظر املنهاج )٣(
  . ٥/٢٠ انظر املنهاج )٤(
 سدو األبواب إال باب أيب قوله :  باب البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب )٥(

 » من فضائل أيب بكر الصديق«، مسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب ٤/١٩١بكر 
  . ٦٠٩، ٥/٦٠٨، الترمذي يف كتاب املناقب ١٨٥٥، ٤/١٨٥٤

  .٨/٥٠٢، انظر ٢١ -٥/٢٠ املنهاج )٦(
، أبو عبد اهللا موىل أيب بكر من السابقني األولني،  هو بالل بن رباح مؤذن الرسول )٧(

، ١٢٩/ هـ، وقيل غريها، التقريب ١٨هـ، أو ١٧شهد بدرا واملشاهد، تويف سنة 
  . ١/١٤٠اخلالصة 
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١٩٤
ان ويف نصر اإلسالم حيث كان أهل األرض قاطبة أعداء اإلسالم أهل اإلمي

  . )١()وتلك النفقة ما بقي ميكن مثلها
وبني أن كل آية نزلت يف مدح املنفقني يف سبيل اهللا فالصديق أول 

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح : املرادين ا من األمة مثل قوله تعاىل
، وأبو بكر )٢(ين أنفقوا من بعد وقاتلوا من الذةوقاتل أولئك أعظم درج

  . )٣(أفضل هؤالء وأدهلم
يب بكر مل أن إنفاق إ(: ووضح أن إنفاقه معونة على إقامة اإلميان فقال

 يف طعامه وكسوته فإن اهللا قد أغىن رسوله عن مال يكن نفقة على النيب 
ما حيبه اهللا اخللق أمجعني بل كان معونة له على إقامة اإلميان فكان إنفاقه في

ورسوله ال نفقة على نفس الرسول فاشترى املعذبني مثل بالل وعامر بن 
  . )٦() ومجاعة)٥( وزنرية)٤(فهرية

مرنا رسول اهللا أويف املسند والترمذي وأيب داود حديث عمر قال عمر (
 سبق أبا بكر إن سبقته أن نتصدق فوافق ذلك ماال عندي فقلت اليوم أ

                                         
  . ٥٤٦، ٥٤٢ -٥٤١، ٥٠٤، ٥٠٢، ٨/٥٠٠، ٧/٣٨٤، انظر ٧/١٨٧املنهاج  )١(
  . ١٠/  سورة احلديد)٢(
  . ٨/٥٥٥ انظر املنهاج )٣(
 عامر بن فهرية موىل أيب بكر رضي اهللا عنهما، أحد السابقني وذكره ابن إسحاق وغريه )٤(

يد ، جتر٢٩٤، ٥/٢٩٣فيمن استشهد يف بئر معونة قبل تبوك بست سنني، اإلصابة 
  . ١/٢٨٧أمساء الصحابة 

 زنرية، بكسر أوهلا وتشديد النون املكسورة، بعدها حتتانية مثناة ساكنة، موالة أيب بكر )٥(
 كانت من السابقات إىل اإلسالم، وممن عذب يف اهللا، -الرومية -رضي اهللا عنهما، 

، كان أبو جهل يعذا، وهي مذكورة يف السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصديق 
، ٢٧٣، ١٢/٢٧٢وأنقذهم من التعذيب، وكانت موالة لبين عبد الدار، اإلصابة 

  . ٢/٢٧١، جتريد أمساء الصحابة ١٥، ١٤/ ١٣االستيعاب 
  . ٨/٥٥١ املنهاج )٦(
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١٩٥
 : فقلت»؟ما أبقيت ألهلك« : فقال رسول اهللا يوما فجئت بنصف مايل

 قال أبقيت »ما أبقيت ألهلك« :تى أبو بكر بكل ما عنده فقالأمثله قال و
  .)١( ال أسابقك إىل شيء أبدا:هلم اهللا ورسوله فقلت

جاء مباله كله ومع هذا فلم يكن يأكل من أحد ال صدقة  فأبو بكر 
  . )٢()إخل... ن كسبهوال صلة وال نذرا بل كان يتجر ويأكل م

فهذه النصوص الصحيحة املتواترة الصرحية تدل على أنه كان من (
  . )٣() اهللا ورسولهيأعظم الناس إنفاقا ملاله فيما يرض

  :  زهده وتواضعه-و
من (: مث بني زهده يف الدنيا وتواضعه وأن هذا من أكرب فضائله فقال

د علوا يف األرض وال وأدهلا على أنه مل يكن يري أكرب فضائل الصديق 
فسادا فلم يكن طالب رياسة وال كان ظاملا وإنه إمنا كان يأمر الناس بطاعة 
اهللا ورسوله فقال هلم إن استقمت على طاعة اهللا فأعينوين عليها وإن زغت 

  .)٤(عنها فقوموين
أيها الناس أطيعوين ما أطعت اهللا فإذا عصيت اهللا فال [ :كما قال أيضا

  . )٦()])٥(طاعة يل عليكم
ن أهل العلم إف(:  فقالمث بني أنه أزهد الناس بعد رسول اهللا 

                                         
  .  سبق خترجيه)١(
  .٨/٥٥٢، ٧/١٦٤، ٦/١٣٩، ٥/١٧، انظر ٧/٣٨٠ املنهاج )٢(
  . ٨/٤٩٩ املنهاج )٣(
، وابن األثري حنوها أيضا ٢٢٤، ٣/٢٢٣واية يف التاريخ  ذكر الطربي حنو هذه الر)٤(

  . ، وقال بعدها، وهذا إسناده صحيح٦/٣٠١، وابن كثري يف حنوها أيضا ٢/٣٣٢
  . هذا إسناده صحيح: ، وقال٦/٣٠١، ابن كثري يف البداية ٢/٣٣٢ ابن األثري يف التاريخ )٥(
  . ٥/٤٦٢ املنهاج )٦(
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١٩٦
 الزهد الشرعي أبو بكر زهد الناس بعد رسول اهللا أ : يقولون)١(حباهلما

وعمر وذلك أن أبا بكر كان له مال يكتسبه فأنفقه كله يف سبيل اهللا وتوىل 
براد فقال له أه فذهب إىل السوق يبيع ويتكسب فلقيه عمر وعلى يد اخلالفة

خرب بذلك أبا عبيدة أين تارك طلب املعيشة لعيايل فأأين تذهب فقال أظننت 
نه يباح له أواملهاجرين ففرضوا له شيئا فاستحلف عمر وأبا عبيدة فحلفا له 

له يف بيت املال مث ملا حضرته الوفاة أمر  خذ درمهني كل يوم مث ترك ماأ
 قد دخل يف ماله من مال املسلمني عائشة أن ترد إىل بيت املال ما كان

 فوجدت جرد قطيفة ال يساوي مخسة دراهم وحبشية ترضع ابنه أو عبداً
 )٢( وبعريا ناضحا فأرسلت بذلك إىل عمر فقال عبد الرمحن بن عوفحبشياً

له أتسلب هذا عيال أيب بكر فقال كال ورب الكعبة ال يتأمث منه أبو بكر يف 
  . )٤())٣(حياته وأحتمله أنا بعد موته
 على الرافضة وبيانه لزهد أيب بكر فقال مبينا )٥(مث نقل رد ابن حزم

وبرهان ذلك أن الزهد إمنا هو عزوف النفس عن ( :مىت يسمى الزهد زهدا
حب الصوت وعن املال وعن اللذات وعن امليل إىل الولد واحلاشية ليس 

                                         
  .  يعين حال أيب بكر وعلي)١(
 هو عبد الرمحن بن عوف بن عوف القرشي الزهري أحد العشرة أسلم قدميا ومناقبه )٢(

  . ٢/١٤٧، اخلالصة ٣٤٨/ التقريب . هـ، وقيل غري ذلك٣٢شهرية تويف سنة 
  . ٢٥٨، ١/٢٥٧، برواية حنوها، صفة الصفوة البن اجلوزي ٣/١٨٤ طبقات ابن سعد )٣(
  . ٤٨٠، ٧/٤٧٩ املنهاج )٤(
 بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان  أبو حممد، علي)٥(

 جملد، قال )٤٠٠( يف الفقه، وله مؤلفات كثرية قيل إا )احمللى(الفارسي األصل، صاحب 
وكان ظاهريا، : وكان ابن حزم كثري الوقيعة يف العلماء بلسانه وقلمه، وقال أيضا: ابن كثري

ناس تأويال يف باب األصول، وآيات وأحاديث الصفات، حائرَا يف الفروع، وكان من أشد ال
  . ٩٢ -١٢/٩١، البداية والنهاية ١٨/١٨٤هـ، السري ٤٥٦ت سنة 
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١٩٧
 النفس عن املال للزهد معىن يقع عليه اسم الزهد إال هذا املعىن فأما عزوف

سلم وله أفقد علم كل من له أدىن بصر بشيء من األخبار اخلالية أن أبا بكر 
عتق املستضعفني من أمال عظيم قيل أربعني ألفا أنفقها يف سبيل اهللا كلها و

العبيد املؤمنني املعذبني يف ذات اهللا ومل يعتق عبيدا أجالدا مينعونه لكن كل 
 ومل يبق أليب  حىت هاجر مع رسول اهللا معذب ومعذبة يف اهللا عز وجل

 ومل بكر من مجيع ماله إال ستة آالف درهم محلها كلها مع رسول اهللا 
يبق لبنيه منها درمها مث أنفقها كلها يف سبيل اهللا حىت مل يبق له منها شيء 

فهذا ....  يف عباءة له قد خللها بعود إذا نزل فرشها وإذا ركب لبسهاىوبق
اللذات واملال الذي ال يدانيه فيه أحد من الصحابة ال علي وال هو الزهد يف 

 يكون أبا ذر وأبا عبيدة من املهاجرين األولني فاما جريا على إال أنغريه 
  . )١()إخل...هذه الطريقة اليت فارقا عليها رسول اهللا 

 وأنه مل يستعمل قرابته على ،مث بني زهده يف الولد والقرابة واحلاشية
 فصح بالربهان الضروري أن أبا بكر ( :ات وال وىل أوالده مث قالالوالي

  . )٢()زهد من مجيع الصحابة مث عمر أ
  

*  *  *  

                                         
  . ٤/٢١٦، وهذا الكالم يف الفصل يف امللل واألهواء والنحل ٤٨٣ -٧/٤٨١ املنهاج )١(
  . ٤/٢١٨، الفصل ٧/٤٨٦ املنهاج )٢(
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١٩٨
  املبحث الثاين 

  خالفته 
: مث ذكر األدلة على إمامة أيب بكر بعد ذكر الرتاع يف املسألة فقال

اع يف ذهبت طوائف من أهل السنة إىل أن إمامة أيب بكر ثبتت بالنص والرت(
 )١(وقد ذكر القاضي أبو يعلى ذلك معروف يف مذهب أمحد وغريه من األئمة

 أا ثبتت باالختيار قال وذا قال :إحدامهايف ذلك روايتني عن اإلمام أمحد 
مجاعة من أهل احلديث واملعتزلة واألشعرية وهذا اختيار القاضي أيب يعلى 

  .وغريه
وذا قال احلسن « :ارة قال واإلشي أا ثبتت بالنص اخلفوالثانية

 )٣(الواحد  ومجاعة من أهل احلديث وبكر من أخت عبد)٢(البصري
  .» من اخلوارج)٤(والبيهسية

                                         
اء، من أهل بغداد عامل عصره يف األصول  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفر)١(

هـ، السري ٤٥٨والفروع وأنواع الفنون، له تصانيف كثرية، شيخ احلنابلة ت سنة 
، طبقات احلنابلة ٣٠٧ -٣/٣٠٦، الشذرات ٢/٢٥٦، تاريخ بغداد ٩٢ -١٨/٨٩
  .٦/١٩٩، األعالم ١٤٢ -٢/١٢٨، املنهج األمحد ٢٣٠ -٢/١٩٣

 موالهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، مات سنة صاريالبصري األن احلسن بن يسار )٢(
  . ١/٢١٠، اخلالصة ١٦٠/ هـ، وقد قارب التسعني روى له اجلماعة، التقريب ١١٠

 بكر بن زيد البصري الزاهد من اخلوارج، وإليه تنسب البكرية من اخلوارج كان يقول )٣(
من أهل الصالة عابد  القبلة إا نفاق وإن مرتكب الكبرية يف الكبائر اليت تكون من أهل

 األسفل من النار خملد فيها أبدا، للشيطان مكذب هللا سبحانه جاحد له منافق يف الدرك
، لسان امليزان ١/٣٤٢، مقاالت اإلسالميني ٣٤/ تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة 

٢/٦٠ .  
 سنة  البهيسية أصحاب أيب بيهس اهليصم بن جابر كان يف زمن احلجاج وقتل يف املدينة)٤(

من عمل ذنبا ال حيكم عليه بالكفر حىت يرفع إىل الوايل فيحد : ، انفردوا بأن قالوا٩٤
 مقاالت اإلسالميني -١٠٨/ فيحكم عليه بالكفران، وإن تاب، الفرق بني الفرق 

=  
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١٩٩
  فأما الدليل على استحقاق أيب)١(وقال شيخه أبو عبد اهللا بن حامد

  .بكر اخلالفة دون غريه من أهل البيت والصحابة فمن كتاب اهللا وسنة نبيه
حابنا يف اخلالفة هل أخذت من حيث النص أو  وقد اختلف أص:قال

 ذكر ذلك ن ذلك بالنص وأنه أاالستدالل فذهب طائفة من أصحابنا إىل 
نصا وقطع البيان على عينه حتما ومن أصحابنا من قال إن ذلك باالستدالل 

  . والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار:قال ابن حامد .اجللي
 قال أتت امرأة إىل )٢(ري بن مطعممن ذلك ما أسنده البخاري عن جب

 فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأا تريد النيب 
 وذكر له سياقا آخر وأحاديث )٣(»إن مل جتديين فأتى أبا بكر« :املوت قال

  .»وذلك نص على إمامته« :قال .أخر
 عن )٥( عن ربعي)٤( وحديث سفيان عن عبد امللك بن عمري:قال

                                         
= 

/ ، الربهان يف عقائد أهل األديان ٥٦/ ، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني١/١٩١
  . ٤١، ٣٢ني والسبعني ، ذكر مذاهب الفرق الثنت٢٣

 احلسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد اهللا البغدادي إمام احلنبلية يف زمانه، )١(
اجلامع يف املذهب حنو من "ومدرسهم وفقيههم، له مصنفات يف العلوم املختلفة منها 

 جزء وشرح أصول الدين وأصول الفقه، وهو شيخ أيب يعلى، وكان كثري احلج ٤٠٠
 -٢/١٧١طبقات احلنابلة . "هـ، راجعا من مكة، وقد مسع من ابن بطة٤٠٣ت سنة 

  . ١٦٧، ٣/١٦٦، الشذرات ١٧٧
 هو جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القريشي النوفلي صحايب عارف )٢(

  . ١/١٦١، اخلالصة ١٣٨/ التقريب . هـ٥٩هـ، وقيل سنة ٥٨باألنساب تويف سنة 
  .  سبق خترجيه)٣(
امللك بن عمري بن سويد اللخمي حليف بين عدي الكويف، ويقال له الفرسي بفتح  عبد )٤(

 هـ، روى له ١٣٦الفاء والراء مث مهملة ثقة فصيح عامل تغري حفظه ورمبا دلس ت سنة 
  . ١٧٩ -٢/٧٨، اخلالصة ٣٦٤/ التقريب . اجلماعة

ة الويل احلافظ  ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد اهللا بن جناد اإلمام القدو)٥(
=  
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٢٠٠
اقتدوا باللذين من بعدي أيب « : رسول اهللا قال: قال )١(يفة بن اليمانحذ

  .)٢(»بكر وعمر
 : يقول مسعت رسول اهللا :قال وأسند البخاري عن أيب هريرة قال

بينا أنا نائم رأيتين على قليب عليها دلو فرتعت منها ما شاء اهللا مث أخذها «
 نزعة ضعف واهللا يغفر له مث ابن أيب قحافة فرتع منها ذنوبا أو ذنوبني ويف

 حىت ةن اخلطاب فلم أر عبقريا يفرى فرياستحالت غربا فأخذها عمر ب
  .)٣(»ضرب الناس بعطن

   .»وذلك نص يف اإلمامة« :قال
ويدل عليه ما أخربنا أبو بكر بن مالك وروى عن مسند أمحد عن « :قال

 )٦(بن أيب بكرة عن عبد الرمحن )٥( عن علي بن زيد بن جدعان)٤(محاد بن سلمة
                                         

= 
، تاريخ بغداد ٣٦٢ -٤/٣٥٩، السري ١٠١، وقيل ٨٢هـ، وقيل ٨١احلجة تويف سنة 

  . ٢٠٥/، تقريب التهذيب ١/١٢١، الشذرات ٤٣٤، ٨/٤٣٣
صح يف مسلم بأن :  حذيفة بن اليمان العبسي صحايب جليل من السابقني قال ابن حجر)١(

 هـ يف أول ٣٦لساعة ت سنة  أعلمه مبا كان وما يكون إىل قيام ارسول اهللا 
  . ١/٢٠١، اخلالصة ١٥٤/ ، التقريب خالفة علي 

  .  سبق قريبا)٢(
، ويف ٧٨، ٨/٧٧ رواه البخاري يف كتاب التعبري باب نزع الذنوب والذنوبني بضعف )٣(

 باب ويف فضائل أصحاب النيب «، ١٩٣، ٨/١٩٢التوحيد باب يف املشيئة واإلرادة 
، مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ٤/١٩٣ »...تخذا خلياللو كنت م: قول النيب 

  . ١٨٦٢ -٤/١٨٦٠ باب فضائل عمر 
 ت سنة ه محاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد، وتغري حفظه بآخر)٤(

  . ١/٢٥٢، اخلالصة ١٧٨/ هـ التقريب ١٦٧
سب أبوه إىل جد  علي بن زيد بن عبد اهللا بن جدعان التيمي البصري، أصله حجازي ين)٥(

  . ٢/٢٤٨، اخلالصة ٤٠١/  وقيل قبلها، التقريب ١٣١جده، ضعيف ت سنة 
 عبد الرمحن بن أيب بكرة، نفيع بن احلارث الثقفي أول مولود بالبصرة روى عن أبيه )٦(

=  
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٢٠١
 فقلت أنا رأيت يا »يوما أيكم رأى رؤيا« : رسول اهللا قال: قال )١(عن أبيه

رسول اهللا كأن ميزانا ديل من السماء فوزنت بأيب بكر فرجحت بأيب بكر مث وزن 
أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر مث وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان مث رفع 

  .)٢(»فة نبوة مث يؤتى اهللا امللك ملن يشاءخال« :امليزان فقال النيب 
 : رسول اهللا قال: قال )٣( وأسند أبو داود عن جابر األنصاري:قال

 ونيط عمر بأيب رأى الليلة رجل صاحل أن أبا بكر نيط برسول اهللا «
 قلنا أما  قال جابر فلما قمنا من عند رسول اهللا »بكر ونيط عثمان بعمر

 وأما نوط بعضهم ببعض فهم والة هذا األمر  الرجل الصاحل فرسول اهللا
  .)٤(الذي بعث اهللا به نبيه

 عن عروة )٦( عن الزهري)٥( ومن ذلك حديث صاحل بن كيسان:قال
 به ئ اليوم الذي بدعن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل على رسول اهللا 

أيب ي« : مث قال»ادعى يل أباك وآخاك حىت أكتب أليب بكر كتابا« :فيه فقال
                                         

= 
هـ، اخلالصة ٩٦وعنه ابن سريين ومجاعة، وثقة ابن حبان، وقال ابن حجر ثقة ت سنة 

  . ٣٣٧/ ، التقريب ١٢٧، ٢/١٢٦
  نزل عليها من الطائف فكناه النيب - هو نفيع بن حارث بن كلدة الثقفي أبو بكرة )١(

  . ٥٦٥، التقريب ٣/٩٩، اخلالصة ٥١ ت سنة -ا 
  .  سبق ختريج هذا احلديث)٢(
  .  جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، وستأيت ترمجته)٣(
، ٥/٣١، وأبو داود يف كتاب السنة باب يف اخللفاء ٣/٣٥٥  رواه اإلمام أمحد يف املسند)٤(

إسناده صحيح، ومل : ، وقال٧٢، ٣/٧١واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة 
  . خيرجاه، وقال الذهيب يف التلخيص صحيح

 صاحل بن كيسان املدين أبو حممد أو أبو احلارث مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت )٥(
  . ٢/٤٥٧، اخلالصة ٥٠٦/هـ، التقريب ١٤٠ سنة فقيه ت بعد

  .  سبق خترجيه)٦(
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٢٠٢
  .»فال يطمع يف هذا األمر طامع« : ويف لفظ»اهللا واملسلمون إال أبا بكر

 وقال أبو حممد بن حزم يف كتابه يف ...وهذا احلديث يف الصحيحني
 فقالت طائفة إن  اختلف الناس يف اإلمامة بعد رسول اهللا )١(امللل والنحل

تخلف أبا بكر  مل يستخلف أحدا مث اختلفوا فقال بعضهم لكن ملا اسالنيب 
على الصالة كان ذلك دليال على أنه أوالهم باإلمامة واخلالفة على األمر 

نهم فضال فقدموه لذلك وقالت طائفة بل نص يوقال بعضهم ال ولكن كان أب
  . على استخالف أيب بكر بعده على أمور الناس نصا جليارسول اهللا 

وهم  اس كلهم وذا نقول لرباهني أحدها إطباق الن:قال أبو حممد
للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم  :الذين قال اهللا

 مه كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو اللَّه نال مونَ فَضغتبي
م بالصدق ومجيع إخوام  فقد اتفق هؤالء الذين شهد اهللا هل)٢(الصادقُونَ

  . على أن مسوه خليفة رسول اهللا من األنصار 
 هو الذي يستخلفه املرء ال الذي خيلفه دون أن :ومعىن اخلليفة يف اللغة

يستخلفه هو ال جيوز غري هذا ألبتة يف اللغة بال خالف تقول استخلف فالن 
يستخلفه مل يقل فالنا يستخلفه فهو خليفة ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن 

  .إال خلف فالن فالنا خيلفه فهو خالف
  : وحمال أن يعنوا بذلك االستخالف على الصالة لوجهني ضرورين:قال

اإلطالق يف حياة  أنه مل يستحق أبو بكر قط هذا االسم على :أحدمها
 وهو حينئذ خليفته على الصالة فصح يقينا أن خالفته املسمى رسول اهللا 

  .ه على الصالةا هي غري خالفت
                                         

  . »اإلمامة بعد الرسول «، حتت عنوان ١٧٨ -٤/١٧٦ الفصل )١(
  . ٨/  احلشر )٢(
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٢٠٣
 يف حياته كعلي يف غزوة  أن كل من استخلفه رسول اهللا :والثاين

 يف غزوة اخلندق وعثمان بن عفان يف غزوة ذات )١(تبوك وابن أم مكتوم
الرقاع وسائر من استخلفه على البالد باليمن والبحرين والطائف وغريها مل 

مى خليفة رسول يستحق أحد منهم قط بال خالف بني أحد من األمة أن يس
 فصح يقينا بالضرورة اليت ال حميد عنها أا اخلالفة بعده على أمته ومن اهللا 

احملال أن جيمعوا على ذلك وهو مل يستخلفه نصا ولو مل يكن ههنا إال 
 استخالفه يف الصالة مل يكن أبو بكر أوىل ذه التسمية من سائر من ذكرنا

رأة قالت يا رسول اهللا أرأيت إن قال وأيضا فإن الرواية قد صحت أن ام
 وهذا نص : قال)٢(»فأتى أبا بكر« :رجعت فلم أجدك كأا تعىن املوت قال

 وأيضا فإن اخلرب قد جاء من الطرق الثابتة :جلي على استخالف أيب بكر قال
لقد مهمت أن أبعث « : قال لعائشة يف مرضه الذي تويف فيهأن رسول اهللا 

تابا وأعهد عهدا لكيال يقول قائل أنا أحق أو إىل أبيك وأخيك وأكتب ك
ويأىب اهللا ورسوله « وروى »يتمىن متمن ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر

  ..»ويأىب اهللا والنبيون إال أبا بكر«أيضا   وروى»واملؤمنون إال أبا بكر
 أبا بكر على والية األمة بعده قال فهذا نص جلي على استخالفه 

ل مل يستخلف أبا بكر باخلرب املأثور عن عبد اهللا بن عمر قال واحتج من قا
 -يعين أبا بكر-عن عمر أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خري مين 

  .-)٣(يعين رسول اهللا -وإال استخلف فلم يستخلف من هو خري مين 
                                         

: قال الذهيب. امسه عبد اهللا: ، وقيل»ابن أم مكتوم« هو عمرو بن قيس بن زائدة العامري )١(
ؤذنه م على املدينة غري مرة، وكان نيب هاجر إىل املدينة واستخلفه ال. وعمرو أصح

جتريد أمساء الصحابة . مع بالل رضي اهللا عنهما، شهد القادسية ومعه اللواء فقتل
  . ٨٤، ٧/٨٣صابة ، اإل٤١٦، ١/٣٣٠

  .  سبق خترجيه)٢(
، مسلم يف كتاب األمارة ٨/١٢٦ رواه البخاري يف كتاب األحكام باب االستخالف )٣(

=  
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٢٠٤
 ومبا روى عن عائشة رضي اهللا عنها إذ سئلت من كان رسول اهللا 

  .)١(؟مستخلفا لو استخلف
قال ومن احملال أن يعارض إمجاع الصحابة الذي ذكرنا عنهم واألثران 

 من لفظه مبثل هذين األثرين املوقوفني الصحيحان املسندان إىل رسول اهللا 
على عمر وعائشة رضي اهللا عنهما مما ال تقوم به حجة ظاهرة من أن هذا 

  كاالستئذاناألثر خفي على عمر كما خفي عليه كثري من أمر رسول اهللا 
وغريه أو أنه أراد استخالفا بعهد مكتوب وحنن نقر أن استخالف أيب بكر مل 

  .يكن بعهد مكتوب وأما اخلرب يف ذلك عن عائشة فكذلك أيضا
وقد خيرج كالمها على سؤال سائل وإمنا احلجة يف روايتهما ال يف 

  .)٢(قوهلما
 غري هذا قلت والكالم يف تثبيت خالفة أيب بكر وغريه مبسوط يف

املوضع وإمنا املقصود هنا البيان لكالم الناس يف خالفته هل حصل عليها نص 
  .جلي أو نص خفي وهل ثبتت بذلك أو باالختيار من أهل احلل والعقد

فقد تبني أن كثريا من السلف واخللف قالوا فيها بالنص اجللي أو اخلفي 
  يقولون إن النيب وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي يف أهل السنة بقوله إم

مل ينص على إمامة أحد وأنه مات من غري وصية وذلك أن هذا القول مل يقله 
حقا فقد قاله بعضهم وإن كان احلق هو نقيضه فقد قال  مجيعهم فإن كان

  . )٣()بعضهم ذلك فعلى التقديرين مل خيرج احلق عن أهل السنة
                                         

= 
  . ، وغريمها٣/١٤٥٤باب االستخالف وتركه 

  . ٤/١٨٥٦ »من فضائل أيب بكر« رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب )١(
  . ١٧٨ -٤/١٧٦ الفصل البن حزم )٢(
  . ٥٠٠ -١/٤٨٦ املنهاج )٣(
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٢٠٥
أبو احلسن بن وأيضا فقد روى ابن بطة بإسناده قال حدثنا (:  وقال
 حدثنا املبارك )٣( حدثنا يزيد بن هارون)٢( حدثنا الزعفراين)١(أسلم الكاتب

إىل )٦(احلنظلي بعث حممد بن الزبري )٥(أن عمر بن عبد العزيز )٤(بن فضالة
 استخلف أبا بكر فقال أو يف شك فقال هل كان رسول اهللا  )٧(احلسن

 هلو أتقى من أن يتوثب ،هصاحبك نعم واهللا الذي ال إله إال هو استخلف
استخالفه هو أمره أن يصلى بالناس وكان هذا  )٩(قال ابن املبارك )٨(عليها

                                         
  . مل أجده فيما بني يدي من املراجع)١(
 هو احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، وقد )٢(

هـ أو قبلها بسنة، روى له ٢٦٠ يف الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة تويف سنة شاركه
، ذيب الكمال ١٦٣، تقريب التهذيب ٢٦٥ -١٢/٢٦٢البخاري وغريه، السري 

٣١٣، ٦/٣١٠.  
 هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد ت سنة )٣(

  .٣/١٧٨، اخلالصة ٦٠٦، التقريب ٢٠٦
، على ١٦٦ هو املبارك بن فضالة أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي ت سنة )٤(

  .٣/٨، اخلالصة ٥١٩الصحيح، التقريب 
 هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد )٥(

ابد أمري املؤمنني، مناف بن قصي بن كالب، اإلمام احلافظ العالمة اتهد الزاهد الع
اخللفاء : أشجع بين أمية كان من أئمة االجتهاد، ومن اخللفاء الراشدين، قال الشافعي

 هـ ت سنة ٦٣مخسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ولد سنة 
 -٩/١٩٢، البداية والنهاية ١/١١٩، الشذرات ١٤٨ -٥/١١٤هـ، السري ١٠١
٢١٩.  

، وقال ابن حبان منكر احلديث ٤٧٨/ حلنظلي البصري، متروك التقريب حممد بن الزبري ا)٦(
  .٢/٢٥٩جدا، اروحني 

 ورحيانته، وقد صحبه وحفظ  احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي سبط رسول اهللا )٧(
  .١/٢١٦، اخلالصة ١٦٢هـ، وقيل غريها التقريب ٤٩مات شهيدا بالسم سنة . عنه

  . وعزاه إىل ابن عساكر٦٥ -٦٤/ تاريخ اخللفاء )٨(
 عامل جواد جماهد، مجعت فيه فقيه عبد اهللا بن املبارك املروزي موىل بين حنظلة ثقة ثبت )٩(

=  
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٢٠٦
  .عند احلسن استخالفا

حدثنا أبو خيثمة زهري بن  )١(وأنبأنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد« :قال
حممد عن أبيه عن عبد اهللا  حدثنا جعفر بن )٣(حدثنا حيىي بن سليم )٢(حرب

قال  )٥(قال ولينا أبو بكر فخري خليفة أرمحه بنا وأحناه علينا )٤(ربن جعف
  .)٧(» استخلف أبا بكر يقول إن رسول اهللا )٦(ومسعت معاوية بن قرة

من قال بالنص اجللي منهم مث القائلون بالنص على أيب بكر 
                                         

= 
  .٢/٩٣، ويف اخلالصة ٣٢٠هـ، التقريب ٨١خصال اخلري ت سنة 

 أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان بن سابورين شاهنشاه شيخ ابن )١(
 ٣١٧افظ اإلمام احلجة، وقد ذكره ابن عدي يف كامله فتكلم فيه، ت سنة بطة، احل

، ٧٤٠ -٢/٧٣٧، تذكرة احلفاظ ١٩٣ -٢/١٩٢، ميزان االعتدال ٤/٤٤٠هـ السري 
  .٢٧٦ -٢/٢٧٥الشذرات 

 زهري بن حرب بن شداد أبو خيثمة نزيل بغداد، ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من ألف )٢(
  .١/٣٣٩اخلالصة . ٢١٧ب التقري. هـ٢٣٤حديث ت سنة 

هـ، وثقه البعض ١٩٥ حيىي بن سليم القرشي الطائفي احلذاء اخلراز نزيل مكة ت سنة )٣(
، ٢٢٧، ١١/٢٢٦، ذيب التهذيب ٣٨٤، ٤/٣٨٣وضعفه آخرون، ميزان االعتدال 

  .٣/١٥٠ويف اخلالصة 
 احلبشي املولد  عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي السيد العامل أبو جعفر القرشي)٤(

 -٣/٤٥٦هـ، السري ٨٠اجلواد بن اجلواد ذي اجلناحني له صحبة ورواية ت سنة 
، الكىن ملسلم ٥/٢١، اجلرح والتعديل ١/٦٧، العرب ٨٨، ١/٨٧، الشذرات ٤٦٢

١/١٧٣.  
، برواية وحنوها، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/١٦٢ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٥(

  . صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب: ، وقال٣/٧٩حاكم ، املستدرك لل٧/١٢٩٩
هـ التقريب ١١٣ معاوية بن قرة بن إياس بن هالل املزين أبو إياس البصري ثقة ت سنة )٦(

  . ٤٢ -٣/٤١، اخلالصة ٣٨
  . ٧/١٢٩١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٧(
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٢٠٧
على تسميته خليفة  ]رضي اهللا عنهم[واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة 

  ... رسول اهللا
إيراد   بل ثبتت بالنص املذكور يف األحاديث اليت تقدم:وقالت طائفة

مروا أبا بكر فليصل « :ومثل قوله: ]فذكر بعض ما سبق مث قال[... .بعضها
  وقد روجع يف ذلك مرة بعد مرة فصلى م مدة مرض النيب )١(»بالناس

 مرة فصلى من يوم اخلميس إىل يوم اخلميس إىل يوم االثنني وخرج النيب 
م جالسا وبقي أبو بكر يصلي بأمره سائر الصلوات وكشف الستارة يوم 

  ...)٢()مات وهم يصلون خلف أيب بكر فسر بذلك
لو كنت متخذًا من أهل «: ومثل قوله يف احلديث الصحيح على منربه

األرض خليالً الختذت أبا بكر خليالً، ال يبقني يف املسجد خوخة إال سدت 
من حديث محاد بن سلمة ... .وروى أبو داود.... )٣(» بكرإال خوخة أيب

، أن رجال )٥( عن أبيه مسرة بن جندب، عن أبيه)٤(عن أشعث بن عبد الرمحن
                                         

، ويف ١/١٦٢ »حد املريض أن يشهد اجلماعة« رواه البخاري يف كتاب األذان باب )١(
 »من أمسع الناس بالتكبري«، ويف باب ١/١٦٥ »أهل العلم والفضل أحق باإلمامة«باب 

  . ، ويف غريها١/١٧٤
، فضائل ٣١٦، ٣١٤، ١/٣١٣مسلم كتاب باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر 

  . ١/١١٨الصحابة لإلمام أمحد 
  . ٥٧٠ -٨/٥٥٧ انظر املنهاج )٢(
  .  سبق خترجيه)٣(
األزدي، بصري صدوق، وثقه ابن معني روى عن :  عبد الرمحن اجلرمي وقيل أشعث بن)٤(

ابن عبد الرمحن اجلرمي وأيب قالبة اجلرمي وروى عنه محاد بن سلمة، ذيب الكمال، 
، وأبوه هو عبد الرمحن األزدي اجلرمي ١١٣/ ، تقريب التهذيب ٢٧٧ -٣/٢٧٦

، ٣٥٣، التقريب ٦/٣٠٣هذيب البصري مقبول وذكره ابن حبان يف الثقات ذيب الت
  . ٥/٢٩٦، واحلديث يف التاريخ الكبري للبخاري ذكره كامال ٥/٨٧الثقات البن حبان 

 مسرة بن جندب بن هالل الفزاري حليف األنصار صحايب مشهور، له أحاديث ت سنة )٥(
=  
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٢٠٨
رأيت كأن دلوا أديل من السماء فجاء أبو بكر فأخذ يا رسول اهللا «: قال

مث  بعراقيها فشرب شربا ضعيفا مث جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حىت تضلع
عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حىت تضلع مث جاء علي فأخذ بعراقيها جاء 

  . )١(»فانتشطت فانتضح عليه منها شيء
  قال رسول اهللا : قال)٣( عن سفينة)٢(وعن سعيد بن جهمان

 قال "امللك" أو قال »خالفة النبوة ثالثون سنة مث يؤيت اهللا ملكه من يشاء«
تان وعمر عشر وعثمان اثنتا سعيد قال يل سفينة أمسك مدة أيب بكر سن

عشرة وعلي كذا قال سعيد قلت لسفينة إن هؤالء يزعمون أن عليا مل يكن 
هذه األحاديث   يعين بين مروان وأمثال)٤(خبليفة قال كذبت أستاه بين الزرقاء

  .وحنوها مما يستدل ا من قال إن خالفته ثبتت بالنص
ن خالفته ثبتت بالنص  أن كثريا من أهل السنة يقولون أواملقصود هنا

  ...وهم يسندون ذلك إىل أحاديث معروفة صحيحة
 دل املسلمني على استخالف أيب بكر وأرشدهم  أن النيب والتحقيق

                                         
= 

  . ١/٤٢٢، اخلالصة ٢٥٦، التقريب ٥٨
  . ٣٢ -٥/٣١ اخللفاء ، سنن أيب داود كتاب السنة باب يف٢١/ ٥ املسند )١(
 سعيد بن جهمان، لعله سعيد بن جهمان األسلمي أبو حفص البصري، روى عن )٢(

، ١/٣٧٥هـ، اخلالصة ١٣٦سفينة، وثقه ابن معني، وأبو داود، وابن حبان ت سنة 
  . ٢٣٤التقريب 

 يكىن أبا عبد الرمحن يقال كان امسه مهران أو غري ذلك فلقب  موىل رسول اهللا )٣(
ة لكونه محل شيئا كثريا يف السفر، مشهور له أحاديث روى له مسلم وغريه، سفين

  . ١/٤٣٩، اخلالصة ٢٤٥التقريب 
، ٢٢١ -٥/٢٢٠، املسند ٤/٥٠٣ رواه الترمذي كتاب الفنت باب ما جاء يف اخلالفة )٤(

، وسكت عليه ٣/٧١، املستدرك مطوال ٣٧ -٥/٣٦أبو داود كتاب السنة باب اخللفاء 
  . ، وصححه األلباين يف ظالل اجلنة ختريج السنة٢/٥٦٤سنة البن أيب عاصم الذهيب، ال
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٢٠٩
إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخرب خبالفته إخبار راض بذلك حامد له 

رك وعزم على أن يكتب بذلك عهدا مث علم أن املسلمني جيتمعون عليه فت
الكتاب اكتفاء بذلك مث عزم على ذلك يف مرضه يوم اخلميس مث ملا حصل 

ذلك القول من جهة املرض أو هو قول جيب اتباعه ترك  لبعضهم شك هل
  .الكتابة اكتفاء مبا علم أن اهللا خيتاره واملؤمنون من خالفة أيب بكر 

ا للعذر  بيانا قاطعفلو كان التعيني مما يشتبه على األمة لبينه النيب 
لكن ملا دلتهم دالالت متعددة على أن أبا بكر هو املتعني وفهموا ذلك حصل 

صيغة خاصة وهلذا قال بة وتارة م تارة بصيغة عااملقصود واألحكام يبينها 
 :عمر بن اخلطاب يف خطبته اليت خطبها مبحضر من املهاجرين واألنصار

اه البخاري  رو»وليس فيكم من يقطع إليه األعناق مثل أيب بكر«
 نص على غري أيب ومل يقل قط أحد من الصحابة إن النيب .. .)١(مومسل
 وال على علي وال على غريمها وال ادعى العباس )٢(ال على العباس بكر 

وال علي وال أحد ممن حيبهما اخلالفة لواحد منهما وال أنه منصوص عليه بل 
 ا من أيب بكر ال من بين وال قال أحد من الصحابة إن يف قريش من هو أحق

هاشم وال من غري بين هاشم وهذا كله مما يعلمه العلماء العاملون باآلثار 
  ...والسنن واحلديث وهو معلوم عندهم باالضطرار

فخالفة أيب بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوا 
تيارهم إياه  له ا وانعقدت مببايعة املسلمني له واخورضا اهللا ورسول اهللا 

اختيارا استندوا فيه إىل ما علموه من تفضيل اهللا ورسوله وأنه أحقهم ذا 
                                         

  .  سبق خترجيه)١(
هـ، أو بعدها، التقريب ٣٢ ت سنة  هو العباس بن عبد املطلب بن هاشم عم النيب )٢(

  . ٢/٣٥، اخلالصة ٢٩٣

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢١٠
  .األمر عند اهللا ورسوله فصارت ثابتة بالنص واإلمجاع مجيعا

ولكن النص دل على رضا اهللا ورسوله ا وأا حق وأن اهللا أمر ذا 
عهد ا ألنه حينئذ وقدرها وأن املؤمنني خيتاروا وكان هذا أبلغ من جمرد ال

  .كان يكون طريق ثبوا جمرد العهد
  . وأما إذا كان املسلمون قد اختاروه من غري عهد

ودلت النصوص على صوام فيما فعلوه ورضا اهللا ورسوله بذلك كان 
ن الصديق كان فيه من الفضائل اليت بان ا عن غريه ما علم أ ذلك دليال على
  . )١()فة وأن ذلك ال حيتاج فيه إىل عهد خاصحقهم باخلالأاملسلمون به أنه 

 أنه يريد أن فبني  ...(: مث قال بعد أن ذكر حديث عائشة يف الكتابة
يكتب كتابا خوفا مث علم أن األمر واضح ظاهر ليس مما يقبل الرتاع فيه 
واألمة حديثة عهد بنبيها وهم خري أمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه 

يف هذا األمر الواضح اجللي فإن الرتاع إمنا يكون خلفاء األمة فال يتنازعون 
العلم أو لسوء القصد وكال األمرين منتف فإن العلم بفضيلة أيب بكر جلي 
 :وسوء القصد ال يقع من مجهور األمة الذين هم أفضل القرون وهلذا قال

 فضيلة أيب بكر  فترك ذلك لعلمه بأن ظهور»يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر«
الصديق واستحقاقه هلذا األمر يغىن عن العهد فال حيتاج إليه فتركه لعدم 

  . )٢()احلاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا أبلغ من العهد
فكيف إذا كنا نعلم أم كانوا أكمل هذه األمة عقال وعلما ودينا (: وقال

ن قد مات فليسنت مب من كان منكم مستنا« :كما قال فيهم عبداهللا بن مسعود
فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب حممد كانوا واهللا أفضل هذه األمة 

                                         
  . ٥٨٢ -٨/٥٧٥، ٣٤٢ -٧/٣٤١، ٣٦٦ -٤/٣٦٥، انظر ٥٢٥ -١/٥٠٥ املنهاج )١(
  .٥٧٣ -٨/٥٧٠، انظر املنهاج ٥٢٦ -١/٥٢٥هاج  املن)٢(
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٢١١
وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه 
فاعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم 

 رواه غري واحد منهم ابن بطة عن )١(»دى املستقيمودينهم فإم كانوا على اهل
  . )٢(قتادة

 قال : قال)٣(وروى هو غريه باألسانيد املعروفة إىل زر بن حبيش
وتعاىل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب  إن اهللا تبارك« :عبداهللا بن مسعود

 حممد خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد
 فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه بعد قلب حممد 

يقاتلون على دينه فما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه 
ويف رواية قال أبو بكر بن عياش  )٤(»املسلمون سيئا فهو عند اهللا سيئ

عبداهللا  عن زر بن حبيش عن )٥(الراوي هلذا األثر عن عاصم بن أيب النجود
                                         

، ٩/٦٦، رواه الطرباين يف الكبري ٢/٩٧ رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )١(
 بعد عزوه للطرباين، ورجاله رجال ١/١٨٠بنحوه، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .  بنحوه٢/١٠الصحيح، السنن الكربى للبيهقي 
ة بن قتادة السدوسي أبو اخلطاب البصري، ثقة ثبت يقال ولد أكمها ت  قتادة بن دعام)٢(

  . ٢/٣٥٠، اخلالصة ٤٥٣/سنة مائة وبضعة عشره التقريب 
 زر بكسر أوله وتشديد الراء بن حبيش مصغرا بن حباشة األسدي الكويف أبو مرمي ثقة )٣(

  .١/٣٥٨، اخلالصة ٢١٨/ ، وقيل غريها، التقريب ٨٢خمضرم، ت سنة 
إسناده صحيح، وأبو : ، حتقيق أمحد شاكر، وقال٥/٢١١ رواه اإلمام أمحد يف املسند )٤(

، والطرباين يف املعجم ٤٣ -١/٤٢، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ٣٣/داود الطيالسي 
 رجاله موثوقون، والبغوي يف ١٧٨ -١/١٧٧، وقال يف جممع الزوائد ٩/١١٨الكبري 

  .٢١٥ -١/٢١٤شرح السنة 
ن دلة وهو ابن أيب النجود األسدي موالهم الكويف أبو بكر املقرئ وثقه اإلمام  عاصم ب)٥(

، ٢٨٥هـ، التقريب ١٢٨أمحد، حجة يف القراءة وحديثه يف الصحيحني ت سنة 
  .٢/١٦اخلالصة 
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٢١٢
 مجيعا أن يستخلفوا أبا وقد رأى أصحاب رسول اهللا « :بن مسعود 

  .»بكر
كانوا أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما « :وقول عبداهللا بن مسعود

 كالم جامع بني فيه حسن قصدهم ونيام برب القلوب وبني فيه »وأقلها تكلفا
 عليهم وامتناعهم من كمال املعرفة ودقتها بعمق العلم وبني فيه تيسر ذلك

  . )١()القول بال علم بقلة التكلف
وأما تسميته (:  فقالمث بني سبب تسميته أيب بكر خبليفة رسول اهللا 

خبليفة رسول اهللا فإن املسلمني مسوه بذلك فإن كان اخلليفة هو املستخلف 
 قد استخلفه كما يقول ذلك كان رسول اهللا ] الرافضي[ كما ادعاه هذا

اخلليفة هو الذي خلف غريه وإن كان مل  من أهل السنة وإن كانمن يقول 
يستخلفه ذلك الغري كما يقوله اجلمهور مل حيتج يف هذا االسم إىل 

   .االستخالف
ستعمال املوجود يف الكتاب والسنة يدل على أن هذا االسم يتناول واال

ن مث ذكر عدة أدلة م[...كل من خلف غريه سواء استخلفه أو مل يستخلفه
 ]القرآن تدل على االستخالف ويكون الثاين خليفة األول وإن مل يستخلفه

ومسي اخلليفة خليفة ألنه خيلف من قبله واهللا تعاىل جعله خيلفه كما جعل الليل 
خيلف النهار والنهار خيلف الليل ليس املراد أنه خليفة عن اهللا كما ظنه بعض 

ون والة أمور املسلمني الناس كما قد بسطناه يف موضع آخر والناس يسم
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من « :اخللفاء وقال النيب 

  .)٢(»بعدي
ومعلوم أن عثمان مل يستخلف عليا وعمر مل يستخلف واحدا معينا 

                                         
  . ٥٤ -٢/٥٠، انظر املنهاج ٧٩ -٢/٧٦ املنهاج )١(
  .  سبق خترجيه)٢(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢١٣
ستخلف فإن رسول أستخلف فإن أبا بكر استخلف وإن مل اوكان يقول إن 

ل أليب بكر يا خليفة رسول اهللا  وكان مع هذا يقو)١( مل يستخلفاهللا 
وكذلك خلفاء بين أمية وبين العباس كثري منهم مل يستخلفه من قبله فعلم إن 

  . )٢()االسم عام فيمن خلف غريه
مث وضح املراد بكون بيعة أيب بكر فلتة وأن اهللا وقى املسلمني شرها 

 لفظ عمر ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس من خطبة عمر اليت(: فقال
إنه قد بلغين أن قائال منكم يقول واهللا لو مات عمر بايعت «قال فيها مث 

مرؤ أن يقول إمنا كانت بيعة أيب بكر فلته أال وإا قد ا فال يغترن »فالنا
كانت كذلك ولكن قد وقى اهللا شرها وليس فيكم من تقطع إليه األعناق 

 يبايع هو وال مثل أيب بكر من بايع رجال من غري مشورة من املسلمني فال
ىف اهللا نبيه الذي بايعه تغرة أن يقتال وإنه كان من خرينا حني تو وذكر 

وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا " :احلديث وفيه أن الصديق قال
 فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال "شئتم أيهما

 من  يقربين ذلك من إمث أحب إىلّغريها كان واهللا أن أقدم فيضرب عنقي ال
أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إال أن تسول يل نفسي شيئا عند املوت 

   .)٣(ال أجده اآلن وقد تقدم احلديث بكماله
ومعىن ذلك أا وقعت فجأة مل تكن قد استعددنا هلا وال يأنا ألن أبا 

ن جيتمع هلا الناس إذ بكر كان متعينا لذلك فلم يكن حيتاج يف ذلك إىل أ
كلهم يعلمون أنه أحق ا وليس بعد أيب بكر من جيتمع الناس على تفضيله 
واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك يف أيب بكر فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل 

                                         
  .  سبق خترجيه)١(
  . ٢٧٣ -٤/٢٦٩، انظر املنهاج ٥٢٥ -٥/٥٢٣ املنهاج )٢(
  .  سبق خترجيه)٣(
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٢١٤
دون مأل من املسلمني فاقتلوه وهو مل يسأل وقاية شرها بل أخرب أن اهللا وقى 

  . )١()شر الفتنة باالجتماع
وال ريب (:  بني أن اإلمجاع ال يضر فيه ختلف الواحد واالثنني فقالمث

أن اإلمجاع املعترب يف اإلمامة ال يضر فيه ختلف الواحد واالثنني والطائفة 
القليلة فإنه لو اعترب ذلك مل يكد ينعقد إمجاع على إمامة فإن اإلمامة أمر معني 

ه كان قد استشرف إىل  فإن)٢(علم كتخلف سعد ال ييفقد يتخلف الرجل هلو
أن يكون هو أمريا من جهة األنصار فلم حيصل له ذلك فبقي يف نفسه بقيه 

  .يهو
حكام  مل يؤثر تركه خبالف اإلمجاع على األيومن ترك الشيء هلو

العامة كاإلجياب والتحرمي واإلباحة فإن هذا لو خالف فيه الواحد أو االثنان 
   .؟فهل يعتد خبالفهما
  :ماء وذكر عن أمحد يف ذلك روايتانفيه قوالن للعل

 ال يعتد خبالف الواحد واالثنني وهو قول طائفة كمحمد بن :إحدامها
جرير الطربي والثاين يعتد خبالف الواحد واالثنني يف األحكام وهو قول 
األكثرين والفرق بينه وبني اإلمامة أن احلكم أمر عام يتناول هذا وهذا فإن 

نفسه وعلى غريه والقائل بتحرميه حيرمه   علىالقائل بوجوب الشيء يوجبه
  . )٣()...على نفسه وعلى غريه فاملنازع فيه ليس متهما

فنحن نشري إىل ما يدل على أن اإلمجاع حجة بالداللة املبسوطة ( :وقال
   .يف غري هذا املوضع ولكل مقام مقال

                                         
  . ٥٦٥ -٨/٥٦٤، ٤٨١ -٥/٤٦٩، انظر املنهاج ٢٧٨ -٨/٢٧٧ املنهاج )١(
 سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة األنصاري اخلزرجي أحد النقباء سيد اخلزرج أحد )٢(

  . ٢٧٩ -١/٢٧٠، السري ٢٣١/  هـ، وقيل غري ذلك، التقريب ١٥األجواد، ت سنة 
  . ٣٣٦ -٨/٢٣٥ املنهاج )٣(
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٢١٥
وال غريه إىل هذا اإلمجاع  وحنن ال حنتاج يف تقرير إمامة الصديق 

وال نشترط يف إمامة أحد هذا اإلمجاع لكن هو ملا ذكر أن أهل السنة 
اعتمدوا على اإلمجاع تكلمنا على ذلك فنشري إىل بعض ما يدل على صحة 

   .اإلمجاع
فنقول أوال ما من حكم اجتمعت األمة عليه إال وقد دل عليه النص 

ه والناس فاإلمجاع دليل على نص موجود معلوم عند األئمة ليس مما درس علم
قد اختلفوا يف جواز اإلمجاع عن اجتهاد وحنن جنوز أن يكون بعض امعني قال 
عن اجتهاد لكن ال يكون النص خافيا على مجيع اتهدين وما من حكم يعلم 
أن فيه إمجاعا إال ويف األمة من يعلم أن فيه نصا وحينئذ فاإلمجاع دليل على 

  .النص
اققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع ومن يش :وهلذا قال تعاىل

مبشاقة الرسول واتباع غري  ق الوعيد فعلَّ)١(غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى
وخالفة الصديق من هذا الباب فإن النصوص الكثرية دلت ... .سبيل املؤمنني

مما مل خيتلف العلماء فيه واختلفوا هل انعقدت على أا حق وصواب وهذا 
   .؟بالنص الذي هو العهد كخالفة عمر أو باإلمجاع واالختيار

وأما داللة النصوص على أا حق وصواب فما علمت أحدا نازع فيه 
من علماء السنة كلهم حيتج على صحتها بالنصوص إذا كنا نبني أن ما انعقد 

ان ذكر اإلمجاع ألنه دليل على النص ال عليه اإلمجاع فهو منصوص عليه ك
  . )٢()لبتةأيفارقه 

إمامة أيب بكر  وقد ذكر طرقًا أخرى ميكن سلوكها يف بيان صحة
                                         

  . ١١٥/  النساء آية )١(
  . ٣٤٥ -٨/٣٤٤ املنهاج )٢(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢١٦
 ,وهنا طرق ميكن سلوكها ملن مل تكن له معرفة باألخبار من اخلاصة(: فقال

فان كثريا من اخلاصة فضال عن العامة يتعذر عليه معرفة التمييز بني الصدق 
ب من جهة اإلسناد يف اكثر ما يروى من األخبار يف هذا الباب وغريه والكذ

وإمنا يعرف ذلك علماء احلديث وهلذا عدل كثري من أهل الكالم والنظر عن 
  .معرفة األخبار باإلسناد وأحوال الرجال لعجزهم عنها وسلكوا طريقا آخر
 اهللا ولكن تلك الطريق هي طريقة أهل العلم باحلديث العاملني مبا بعث

به رسوله ولكن حنن نذكر طريقا آخر فنقول نقدر أن األخبار املتنازع فيها مل 
توجد أو مل يعلم أيها الصحيح ونترك االستدالل ا يف الطرفني ونرجع إىل ما 
هو معلوم بغري ذلك من التواتر وما يعلم من العقول والعادات وما دلت عليه 

  .النصوص املتفق عليها
وم املتواتر عند اخلاصة والعامة الذي مل خيتلف فيه أهل  من املعل:فنقول

مل يطلب اخلالفة ال برغبة وال برهبة  العلم باملنقوالت والسري أن أبا بكر 
عليهم سيفا يرهبهم به وال كانت له  ال بذل فيها ما يرغب الناس به وال شهر

رم قبيلة وال موال تنصره وتقيمه يف ذلك كما جرت عادة امللوك أن أقا
ومواليهم يعاونوم وال طلبها أيضا بلسانه وال قال بايعوين بل أمر مببايعة عمر 

كرهه على أوأيب عبيدة ومن ختلف عن بيعته كسعد بن عبادة مل يؤذه وال 
املبايعة وال منعه حقا له وال حرك عليهم ساكنا وهذا غاية يف عدم إكراه 

  .الناس على املبايعة
ودخلوا يف طاعته والذين بايعوه هم الذين بايعوا مث إن املسلمني بايعوه 

 حتت الشجرة وهم السابقون األولون من املهاجرين واألنصار رسول اهللا 
 ورضوا عنه وهم أهل اإلميان واهلجرة واجلهاد والذين اتبعوهم بإحسان 
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٢١٧
  .)١(ومل يتخلف عن بيعته إال سعد بن عبادة

 لكن ,م بايعوهألناس ما علي وسائر بين هاشم فال خالف بني اأو
نه يف مدة واليته إ أمجعني مث رضي اهللا عنهمنه كان يريد اإلمرة لنفسه إختلف ف

مسلمني بل أعاد األمر إىل ما كان  مل يقاتلوقاتل م املرتدين واملشركني 
 يف قتال فارس والروم ومات ا وشرعخذ يزيد اإلسالم فتوحاًأعليه قبل الردة و

زهد مما دخل فيها مل يستأثر عنهم أمشق وخرج منها واملسلمون حماصرو د
  . )٢()بشيء وال أمر له قرابة

 طريق آخر وهو أن يقال دواعي كوهنا(: مث ذكر طريقًا ثانية فقال
 كانت متوجهة إىل اتباع احلق وليس هلم ما املسلمني بعد موت النيب 

نتفى يصرفهم عنه وهم قادرون على ذلك فإذا حصل الداعي إىل احلق وا
  . الفعل)٣(الصارف مع القدرة وجب

م خري األمم وقد أفعلم أن املسلمني اتبعوا فيما فعلوه احلق وذلك 
كمل اهللا هلم الدين وأمت عليهم النعمة ومل يكن عند الصديق غرض دنيوي أ

يقدمونه ألجله وال عند علي غرض دنيوي يأخرونه ألجله بل لو فعلوا 
نت األنصار لو اتبعت اهلوى أن تتبع رجال من مبوجب الطبع لقدموا عليا وكا

حب إليها من أن تتبع رجال من بين تيم وكذلك عامة قبائل قريش أبين هاشم 
حب إليهم من أن طاعتهم ملنايف كانت إال سيما بنو عبد مناف وبنو خمزوم ف

م مل أوهذا وأمثاله مما إذا تدبره العاقل علم ....  تيمي لو اتبعوا اهلوىةطاع
حبهم إىل أنه كان خريهم وسيدهم ودموا أبا بكر إال لتقدمي اهللا ورسوله أليق

ن اإلسالم إمنا يقدم بالتقوى ال بالنسب وأبو بكر كان إاهللا ورسوله ف
                                         

  .  سبق ذكره)١(
  . ٤٥١ -٧/٤٤٩ املنهاج )٢(
  .  أي وجد)٣(
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٢١٨
  . )١()تقاهمأ

 نه تواتر عن النيب أوهنا طريق آخر وهو (: مث ذكر طريقًا ثالثة فقال
»م مث الذين أن خري هذه األمة القرن األول مث الذين يلوم مث الذين يلو

  . كما دل عليها الكتاب والسنة»يلوم وهذه األمة هي خري األمم
نه من تأمل أحوال املسلمني يف خالفة بين أمية فضال عن زمن إوأيضا ف

فضل من أهل هذا أاخللفاء الراشدين علم أن أهل ذلك الزمان كان خريا و
ن كان القرن األول قد إظهر فأن اإلسالم كان يف زمنهم أقوى وأالزمان و

جحدوا حق اإلمام املنصوص عليه املوىل عليهم ومنعوا أهل بيت نبيهم 
مرياثهم وولوا فاسقا وظاملا ومنعوا عادال عاملا مع علمهم باحلق فهؤالء من 

ن هذا فعل خيارها فكيف بفعل شر اخللق وهذه األمة شر األمم أل
  . )٢()!؟شرارها

نه قد عرف بالتواتر أوهنا طريق آخر وهو (: المث ذكر طريقًا رابعة فق
 كان هلم الذي ال خيفى على العامة واخلاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان 

عظم الناس اختصاصا به وصحبة له أ اختصاص عظيم وكانوا من بالنيب 
نه كان يذمهم وال أوقربا إليه واتصاال به وقد صاهرهم كلهم وما عرف عنه 

  .نه كان حيبهم ويثين عليهمأعنه يلعنهم بل املعروف 
 وباطنا يف حياته وبعد وحينئذ فإما أن يكونوا على االستقامة ظاهراً

ن كانوا على غري إ وإما أن يكونوا خبالف ذلك يف حياته أو بعد موته ف,موته
 أو ,االستقامة مع هذا التقرب فأحد األمرين الزم إما عدم علمه بأحواهلم

ن كانوا إو...عظم القدح يف الرسول أ فهو  وأيهما كان,مداهنته هلم
                                         

  . ٤٥٨ -٧/٤٥٧ املنهاج )١(
  . ٧/٤٥٨ املنهاج )٢(
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٢١٩
احنرفوا بعد االستقامة فهذا خذالن من اهللا للرسول يف خواص أمته وأكابر 

خرب مبا سيكون بعد ذلك أين كان عن علم ذلك وأين أأصحابه ومن قد 
االحتياط لالمة حىت ال يويل مثل هذا أمرها ومن وعد أن يظهر دينه على 

  ؟كابر خواصه مرتدينالدين كله فكيف يكون أ
عظم ما يقدح به الرافضة يف الرسول كما قال مالك أفهذا وحنوه من 

وغريه إمنا أراد هؤالء الرافضة الطعن يف الرسول ليقول القائل رجل سوء كان 
  .له أصحاب سوء ولو كان رجال صاحلا لكان أصحابه صاحلني

  . )١()ع عليهانه وضإ أن الرافضة دسيسة الزندقة و:وهلذا قال أهل العلم
 مع أيب ىلكن ملا كان املقتض(: قال بعد ذلك:  ذكر طريقًا خامسةمث

تقى هللا إال أبكر وهو دين اهللا قويا واإلسالم يف جدته وطراوته وإقباله كان 
نه األحق إىل غريه ولو كان لبعضهم هوى مع أيصرفوا احلق عمن يعلمون 

  .الغري
 هوى الدين الذي حيبه اهللا ما أبو بكر فلم يكن ألحد معه هوى إالأو
  .ويرضاه

فهذه األمور وأمثاهلا من تدبرها علم باالضطرار أن القوم علموا أن أبا 
أن مل  و,بكر هو األحق خبالفة النبوة وأن واليته أرضى هللا ورسوله فبايعوه

  . )٢()ن يعرفوا وحيرفوا وكالمها ممتنع عادة وديناإيكن ذلك لزم 
  

*  *  *  

                                         
  .٤٥٩ -٧/٤٥٨ املنهاج )١(
  .٤٦٤ -٧/٤٦٣ املنهاج )٢(
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٢٢٠
  املبحث الثالث 

  أيب بكر رد املطاعن اليت يطعن ا الرافضة على 
سأذكر بعض املطاعن اليت يطعن ا الرافضة على أيب بكر وأذكر رد 

   -: شيخ اإلسالم عليها فمن ذلك
 يا ابن أيب : إرثها فقالت)١(ومنع أبو بكر فاطمة(:  قول الرافضي:أوالً

وكان هو   انفرد اقحافة أترث أباك وال أرث أيب والتجأ يف ذلك إىل رواية
حنن معاشر األنبياء ال نورث «: قالالغرمي هلا ألن الصدقة حتل له ألن النيب 

  . )إخل.... )٢(»ما تركناه صدقة
  .واجلواب عن ذلك من وجوه( :قال شيخ اإلسالم

أن ما ذكر من قول فاطمة رضي اهللا عنها أترث أباك وال أرث  :أحدها
اهللا عليه  فليس فيه حجة ألن أباها صلوات ال يعلم صحته عنها وإن صح ؟أيب

البشر وليس أبو بكر أوىل باملؤمنني من أنفسهم  وسالمه ال يقاس بأحد من
قة الفرض والتطوع كأبيها وال هو أيضا دكأبيها وال هو ممن حرم اهللا عليه ص

  . حمبته مقدمة على حمبة األهل واملال كما جعل أباها كذلكممن جعل اهللا
                                         

 اهللا عنها أم احلسن سيدة نساء هذه األمة،  الزهراء، رضي هي فاطمة بنت النيب )١(
 بستة أشهر، وقد جاوزت تزوجها علي يف السنة الثانية من اهلجرة وماتت بعد النيب 

  . ٣/٣٨٩، اخلالصة ٧٥١العشرين بقليل، التقريب 
 ما يكره من التعمق والتنازع« رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب )٢(

، وقد رواه عمر وعثمان وعلي وعبد الرمحن ٨/١٤٦ »لو يف الدين والبدع العلم والغيف
 »فرض اخلمس«بن عوف والزبري بن سعد بن أيب وقاص، ويف كتاب اخلمس باب 

 وعباس وأيب هريرة ومالك، ي، عن عائشة وأيب بكر وعمر وعل٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤/٤٢
 -٣/١٣٣٧ »ردحكم الف«ويف مواضع أخرى، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري باب 

، ١٣٨٠، ٣/١٣٧٩ »ال نورث ما تركناه صدقة«: ، باب قول النيب ١٣٣٩
  . ، عن عائشة وأيب بكر، وقد رواه أصحاب السنن١٣٨٣، ١٣٨٢، ١٣٨١
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٢٢١
نبياء وغريهم أن اهللا تعاىل صان األنبياء عن أن يورثوا والفرق بني األ

دنيا لئال يكون ذلك شبهة ملن يقدح يف نبوم بأم طلبوا الدنيا وخلفوها 
 الصديق وأمثاله فال نبوة هلم يقدح فيها مبثل ذلك كما  بكرلورثتهم وأما أبو

إن كان غريه صان اهللا تعاىل نبينا عن اخلط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة و
   .مل حيتج إىل هذه الصيانة

 كذب فإن قول ]والتجأ يف ذلك إىل رواية انفرد ا[ :أن قوله :الثاين
 رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان » فهو صدقةهال نورث ما تركنا« النيب 

 وعبد الرمحن بن عوف والعباس بن عبد )١(وعلي وطلحة والزبري وسعد
 هريرة والرواية عن هؤالء ثابته يف الصحاح  وأبواملطلب وأزواج النيب 

العلم باحلديث فقول القائل إن أبا بكر انفرد  واملسانيد مشهورة يعلمها أهل
   . جهله أو تعمده الكذبطبالرواية يدل على فر

ع دمل ي  كذب فإن أبا بكر ]وكان هو الغرمي هلا[ :قوله :الثالث
قة ملستحقها كما أن املسجد حق هذا املال لنفسه وال ألهل بيته وإمنا هو صد

جبعل بيته مسجدا أو جبعل  للمسلمني والعدل لو شهد على رجل أنه وصى
بئره مسبلة أو أرضه مقربة وحنو ذلك جازت شهادته باتفاق املسلمني وإن 
كان هو ممن جيوز له أن يصلي يف املسجد ويشرب من تلك البئر ويدفن يف 

مة غري حمصورة والشاهد دخل فيها حبكم ة فإن هذا شهادة جلهة عاربتلك املق
ولو شهد عدل بأن .... العموم ال حبكم التعيني ومثل هذا ال يكون خصما

   .فالنا وقف ماله على الفقراء واملساكني قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقريا
                                         

 سعد بن أيب وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب الزهري أبو )١(
هـ، ٥٥اقبه كثرية تويف سنة إسحاق أحد العشرة، أول من رمي بسهم يف سبيل اهللا ومن

  . ٣٧١، اخلالصة ٢٣٢/التقريب. على املشهور وهو آخر العشرة وفات
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٢٢٢
مل يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا  أن الصديق  :الرابع

كما لو شهد قوم من  حد من أهله ذه الصدقة فهوال انتفع هو وال أوعنها 
  ة مقبولة باالتفاق داألغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شها

أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة  :اخلامس
لقبلت روايته ألنه من باب الرواية ال من باب الشهادة واحملدث إذا حدث 

كومة بينه وبني خصمه قبلت روايته للحديث ألن الرواية تتضمن حبديث يف ح
حكما عاما يدخل فيه الراوي وغريه وهذا من باب اخلرب كالشهادة برؤية 

 يتناول الراوي وغريه وكذلك ما ى عنه اهلالل فإن ما أمر به النيب 
   .وكذلك ما أباحه

ملرياث وهذا احلديث تضمن رواية حبكم شرعي وهلذا تضمن حترمي ا
على ابنة أيب بكر عائشة رضي اهللا عنها وتضمن حترمي شرائه هلذا املرياث من 
الورثة واابه لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا املال يف مصارف 

  . )١()إخل... الصدقة
 قول أيب بكر أقيلوين فلست خبريكم )٢(:السادس(:  قول الرافضي:ثانيا

  ). ةولو كان إماما مل جيز له طلب اإلقال
  :واجلواب أن هذا(: قال شيخ اإلسالم

 كان ينبغي أن يبني صحته وإال فما كل منقول صحيح والقدح :أوالً
   .بغري الصحيح ال يصح

إن صح هذا عن أيب بكر مل جتز معارضته بقول القائل اإلمام ال:اوثاني  
دعوى جمردة ال دليل عليها فلم ال جيوز له جيوز له طلب اإلقالة فإن هذه 
                                         

  . ١٩٨ -٤/١٩٤ املنهاج )١(
 السادس من الوجوه اليت يدعي الروافض أا تدل على أن من تقدم عليا مل يكن إماما )٢(

  . وهو يف الفصل اخلامس من كتابه
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٢٢٣
 ي بل إن كان قاله مل يكن معنا إمجاع عل؟لب اإلقالة إن كان قال ذلكط

 اجلزم بأنه باطل وإن مل يكن قاله فال يضر )١(نقيض ذلك وال نص فال جيب
   .حترمي هذا القول

وأما تثبيت كون الصديق قاله والقدح يف ذلك مبجرد الدعوى فهو 
   .كالم من ال يبايل ما يقول

لزهد يف الوالية والورع فيها وخوف اهللا أن ال وقد يقال هذا يدل على ا
  . )٢()يقوم حبقوقها
قوله يف مرض موته ليتين كنت تركت  :الثامن(:  قول الرافضي:ثالثًا

 وليتين كنت يف ظلة بين ساعدة ضربت على يد أحد )٣(بيت فاطمة مل أكبسه
ت وهذا يدل على إقدامه علي بي، )٤(الرجلني وكان هو األمري وكنت الوزير

  . )فاطمة عند اجتماع أمري املؤمنني والزبري وغريمها فيه
واجلواب أن القدح ال يقبل حىت يثبت اللفظ ( :قال شيخ اإلسالم

داال داللة ظاهرة على القدح فإذا انتفت إحدامها انتفى  بإسناد صحيح ويكون
القدح فكيف إذا انتفى كل منهما وحنن نعلم يقينا أن أبا بكر مل يقدم على 

 والزبري بشيء من األذى بل وال على سعد بن عبادة املتخلف عن بيعته علي
 وهذا كله دعوى خمتلق وإفك مفتر باتفاق أهل اإلسالم وال ....أوال وآخرا

   .يروج إال على من هو من جنس األنعام
                                         

  .  أي فال جيوز)١(
  . ٨/٢٢٨ املنهاج )٢(
طمك حفرة بتراب، ومعناه سد منافذة وضغط على األرض وهم يدعون هذا : الكبس) ٣(

، لسان العرب ١٥٤/ ٥، معجم مقاييس اللغة ٨٢ -٨٠/ ١قاتلهم اهللا، ذيب اللغة 
١٩٢ -٦/١٩٠ .  

، وفيه علوان بن داود ٢٠٣، ٥/٢٠٢: ، قال يف جممع الزوائد٦٣، ١/٦٢ رواه الطرباين )٤(
  . عيف، وهذا األثر مما أنكر عليهالبجلي وهو ض
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٢٢٤
وأما قوله ليتين كنت ضربت على يد أحد الرجلني فهذا مل يذكر له 

 قاله فهو يدل على زهده وورعه وخوفه من إسنادا ومل يبني صحته فإن كان
  . )١()اهللا تعاىل

ل أبا بكر شيئا من األعمال  أنه مل يوّ:العاشر(:  قول الرافضي:رابعا
  ). وويل عليه

  :واجلواب من وجوه(: قال شيخ اإلسالم
 أن هذا باطل بل الوالية اليت والها أبا بكر مل يشركه فيها أحد :حدهاأ

   .ه غري ذلكوالَّوهي والية احلج وقد 
ى من هو بإمجاع أهل السنة والشيعة من كان  قد ولّ أن النيب :الثاين

عنده دون أيب بكر مثل عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وخالد بن الوليد 
   .فعلم أنه مل يترك واليته لكونه ناقصا عن هؤالء

 عنده  أن عدم واليته ال يدل على نقصه بل قد يترك واليته ألنه:الثالث
أنفع له منه يف تلك الوالية وحاجته إليه يف املقام عنده وغنائه عن املسلمني 
أعظم من حاجته إليه يف تلك الوالية فإنه هو وعمر كانا مثل الوزيرين له 

 )٢(»وخرجت أنا وأبو بكر وعمر« »دخلت أنا وأبو بكر وعمر«يقول كثريا 
 مشاورته أليب بكر أغلب وكان....  ليله)٣(وكان أبو بكر يسمر عنده عامة

واجتماعه به أكثر هذا أمر يعلمه من تدبر األحاديث الصحيحة اليت يطول 
  . )٤()ذكرها

 براءة سورة أنفذه ألداء  أنه :احلادي عشر(: قول الرافضي: خامسا
                                         

  . ٢٩١ -٢٩٠/ ٨ املنهاج )١(
  .  سبق خترجيه)٢(
  .  سبق خترجيه)٣(
  . ٢٩٥، ٢٩٤/ ٨ املنهاج )٤(
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٢٢٥
 أو سورةمث أنفذ عليا وأمره برده وأن يتوىل هو ذلك من ال يصلح ألداء 

عامة املتضمنة ألداء األحكام إىل مجيع لإلمامة ال بعضها فكيف يصلح
  . )!؟األمة

  :واجلواب من وجوه( :قال شيخ اإلسالم
  أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام فإن النيب :أحدها

 مل يرده وال رجع بل هو الذي أقام )١(استعمل أبا بكر على احلج سنة تسع
ي خلفه ويدفع بدفعه ويأمتر للناس احلج ذلك العام وعلي من مجلة رعيته يصل

   .بأمره كسائر من معه
وهذا من العلم املتواتر عند أهل العلم مل خيتلف اثنان يف أن أبا بكر هو 

   !.؟ فكيف يقال إنه أمره بردهالذي أقام احلج ذلك العام بأمر النيب 
ولكن أردفه بعلي لينبذ إىل املشركني عهدهم ألن عادم كانت جارية 

العقود وال حيلها إال املطاع أو رجل من أهل بيته فلم يكونوا أن ال يعقد 
   .يقبلون ذلك من كل أحد

 أبو بكر الصديق يف احلجة  بعثين: قال)٢(ويف الصحيحني عن أيب هريرة
ره عليها رسول اهللا اليت أم قبل حجة الوداع يف رهط يؤذنون يف الناس يوم 

 ويف رواية )٣(»ف بالبيت عريانال حيج بعد العام مشرك وال يطو«النحر أن 
                                         

  . ١٧٧/ ٣ الطبقات الكربى البن سعد )١(
 الصحايب اجلليل حافظ الصحابة اختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال مجة  أبو هريرة )٢(

: ن صخر الدوسي، اليماين سيد احلفاظ األثبات، قال الذهيبأرجحها عبد الرمحن ب
أبو هريرة أحفظ من : وكان حفظ أيب هريرة اخلارق من معجزات النبوة، وقال الشافعي

 هـ، ٥٧روى احلديث يف دهره، واختلف يف وفاته على عدة أقوال والراجح سنة 
  . ٦٤ -١/٦٣، الشذرات ٦٨١، ٦٨٠/ ، التقريب ٣٦٢، ٥٧٨/ ٢السري 

، حتقيق أمحد شاكر، وقال أمحد ١٥٦/ ١ بعث النيب أليب بكر برباءة، انظر مسند أمحد )٣(
/ ٥، الترمذي كتاب تفسري القرآن، ومن سورة التوبة ٣٢/ ٢إسناده صحيح : شاكر

=  
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٢٢٦
 بعلي وأمره أن يؤذن برباءة فأذن علي معنا يف أهل مىن يوم مث أردف النيب 

 قال )١(النحر برباءة وبأن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان
فنبذ أبو بكر إىل الناس يف ذلك العام فلم حيج عام حجة الوداع اليت حج فيها 

   .ك مشررسول اهللا 
 وما حصل يف حجة الصديق كان من أعظم :)٢(قال أبو حممد بن حزم

فضائله ألنه هو الذي خطب بالناس يف ذلك املوسم واجلمع العظيم والناس 
 فضل أيب بكر سورةمنصتون خلطبته يصلون خلفه وعلي من مجلتهم ويف ال

وذكر الغار فقرأها علي على الناس فهذا مبالغة يف فضل أيب بكر وحجة 
أما ترضى أن تكون « : وتأمريه أليب بكر على علي هذا كان بعد قوله.اطعةق

  .)٣(»؟مين مبرتلة هارون من موسى
وال ريب أن هذا الرافضي وحنوه من شيوخ الرافضة من أجهل الناس 
بأحوال الرسول وسريته وأموره ووقائعه جيهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم 

 ويزيدون فيه  فيقلبونهئون إىل ما وقعملن له أدىن معرفة بالسرية وجيي
   .وينقصون

الذين  وهذا القدر وإن كان الرافضي مل يفعله فهو فعل شيوخه وسلفه
قلدهم ومل حيقق ما قالوه ويراجع ما هو املعلوم عند أهل العلم املتواتر عندهم 

   .املعلوم لعامتهم وخاصتهم
                                         

= 
٢٧٦، ٢٧٥ .  

  .  سبق خترجيه)١(
خ ، واالختالف يسري ولعل شي٢٢/ ٤ هذا الكالم موجود مبعناه يف الفصل البن حزم )٢(

  . اإلسالم ذكره باملعىن
/ ٤ »من فضائل علي بن أيب طالب«:  رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب)٣(

١٨٧١، ١٨٧٠ .  
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٢٢٧
   .حكام إىل األمةداء مجيع األ قوله اإلمامة العامة متضمنة أل:الثاين

قول باطل فاألحكام كلها قد تلقتها األمة عن نبيها ال حتتاج فيها إىل 
اإلمام إال كما حتتاج إىل نظائره من العلماء وكانت عامة الشريعة اليت حيتاج 
الناس إليها عند الصحابة معلومة ومل يتنازعوا زمن الصديق يف شيء منها إال 

ذي كان يظهره بعضهم لبعض وكان الصديق واتفقوا بعد الرتاع بالعلم ال
 عنه الشيء اليسري سأل عنه الصحابة ممن كان ييعلم عامة الشريعة وإذا خف

 فأخربه من أخربه منهم أن )١(عنده علم ذلك كما سأهلم عن مرياث اجلدة
   ...ومل يعرف أليب بكر فتيا وال حكم خالف نصا . أعطاها السدسالنيب 

 كل أحد من املسلمني فيمتنع أن غه عن النيب  أن القرآن بلّ:الثالث
   .يقال إن أبا بكر مل يكن يصلح لتبليغه

 أنه ال جيوز أن يظن أن تبليغ القرآن خيتص بعلي فإن القرآن ال :الرابع
   .يثبت خبرب اآلحاد بل ال بد أن يكون منقوال بالتواتر

ون  أن املوسم ذلك العام كان حيج فيه املسلمون واملشرك:اخلامس
أن ال حيج بعد العام مشرك « أمر أبا بكر أن ينادي يف املوسم وكان النيب 

 كما ثبت يف الصحيحني فأي حاجة كانت »وال يطوف بالبيت عريان
  . )٢()غوا القرآنباملشركني إىل أن يبلّ

جيوز أن يستصحبه معه لئال يظهر (:  من املطاعن قول الرافضي:سادسا
   .هذا باطل من وجوه كثرية ال ميكن استقصاؤهاأمره حذرا منه واجلواب أن 

   أنه قد علم بداللة القرآن مواالته له وحمبته ال عداوته فبطل هذا :أحدها
                                         

هذا حديث : ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، وقال٥٥، ١/٥٤ سنن سعيد بن منصور )١(
 )خ، م(صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ورمز له الذهيب يف التلخيص بـ 

٣٣٩، ٤/٣٨٨ .  
  . ٤٩٤، ٤٩٣/ ٥، انظر ٣٠٠، ٨/٢٩٥ املنهاج )٢(
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٢٢٨
 مؤمنا به من  أنه قد علم بالتواتر أن أبا بكر كان حمبا للنيب :الثاين

 أو )١( غريهوالشك يف حمبة أيب بكر كالشك يف، ....أعظم اخللق اختصاصا به
 أعظم من غريه أمر علمه بكر كان مواليا للنيب   وكون أيب...أشد،

فمن قال إنه كان يف الباطن عدوه ..... املسلمون والكفار واألبرار والفجار
ل هذا إذا قيل له مثل هذا يف علي ئكان من أعظم أهل األرض فرية مث إن قا
ية اخللفاء  وإنه كان عاجزا يف والوقيل له إنه كان يف الباطن معاديا للنيب 

الثالثة عن إفساد ملته فلما ذهب أكابر الصحابة وبقي هو طلب حينئذ إفساد 
ملته وإهالك أمته وهلذا قتل من املسلمني خلقا كثريا وكان مراده إهالك 
الباقني لكن عجز وإنه بسبب ذلك انتسب إليه الزنادقة املنافقون املبغضون 

 فال جتد عدوا واالثىن عشرية للرسول كالقرامطة واإلمساعيلية والنصريية
 استعانة ال متكنه يلإلسالم إال وهو يستعني على ذلك بإظهار مواالة عل

  .بإظهار مواالة أيب بكر وعمر
فالشبهة يف دعوى مواالة علي للرسول أعظم من الشبهة يف دعوى 
معاداة أيب بكر وكالمها باطل معلوم الفساد باالضطرار لكن احلجج الدالة 

هذه الدعوى يف أيب بكر أعظم من احلجج الدالة على بطالا يف على بطالن 
حق علي فإذا كانت احلجة على مواالة علي صحيحة واحلجة على معاداته 
باطلة فاحلجة على مواالة أيب بكر أوىل بالصحة واحلجة على معاداته أوىل 

   .بالبطالن
  »استصحبه حذرا من أن يظهر أمره«أن قوله  :الوجه الثالث

 يف خروجه من ن أمر النيب إ من هو من أجهل الناس مبا وقع فمكال
مكة ظاهر عرفه أهل مكة وأرسلوا الطلب فإنه يف الليلة اليت خرج فيها عرفوا 

                                         
  .  كالشك يف حمبة علي واحلسن واحلسني أو أشد)١(
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٢٢٩
يف صبيحتها أنه خرج وانتشر ذلك وأرسلوا إىل أهل الطرق يبذلون الدية فيه 

 وكون ؟ بأيب بكر فأي شيء كان خيافويف أيب بكر بذلوا الدية ملن يأيت
 بأيب بكر دليل على أم كانوا يعلمون مواالته املشركني بذلوا الدية ملن يأيت

 وأنه كان عدوهم يف الباطن ولو كان معهم يف الباطن مل لرسول اهللا 
   .يفعلوا ذلك
أنه إذا كان خرج ليال كان وقت اخلروج مل يعلم به أحد فما  :الرابع

  .يصنع بأيب بكر واستصحابه معه
  ؟ل فلعله علم خروجه دون غريهفإن قي

يف  قيل أوال قد كان ميكنه أن خيرج يف وقت ال يشعر به كما خرج
   .وقت مل يشعر به املشركون وكان ميكنه أن ال يعينه

فكيف وقد ثبت يف الصحيحني أن أبا بكر استأذنه يف اهلجرة فلم يأذن 
   )١(... أعلمه باهلجرة يف خلوةله حىت هاجر معه والنيب 

أنه ملا كان يف الغار كان يأتيه باألخبار عبد اهللا بن أيب  :جه اخلامسالو
يعلمهم  بكر وكان معهما عامر بن فهرية كما تقدم ذلك فكان ميكنه أن

  .خبربه
أنه إذا كان كذلك والعدو قد جاء إىل الغار ومشوا فوقه  :السادس

س معه أحد كان ميكنه حينئذ أن خيرج من الغار وينذر العدو به وهو وحده لي
حيميه منه ومن العدو فمن يكون مبغضا لشخص طالبا إلهالكه ينتهز الفرصة 
يف مثل هذه احلال اليت ال يظفر فيها عدو بعدوه إال أخذه فإنه وحده يف الغار 

                                         
 » وأصحابه إىل املدينة هجرة النيب « رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب )١(

إخل ... ، ويف كتاب الكفالة باب جوار أيب بكر يف عهد النيب ٢٥٨ -٢٥٤/ ٤
، ٣٢١١ -٤/٢٣٠٩ ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب يف اهلجرة ،٥٩ -٣/٥٨

  .  مبعناه١٥٦ -١/١٥٢املسند حتقيق أمحد شاكر 
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٢٣٠
والعدو قد صاروا عند الغار وليس ملن يف الغار هناك من يدفع عنه وأولئك 

كة ليس مبكة من خيافونه إذا أخذوه هم العدو الظاهرون الغالبون املتسلطون مب
فإن كان أبو بكر معهم مباطنا هلم كان الداعي إىل أخذه تاما والقدرة تامة 
وإذا اجتمع القدرة التامة والداعي التام وجب وجود الفعل فحيث مل يوجد 
دل على انتفاء الداعي أو انتفاء القدرة والقدرة موجودة فعلم انتفاء الداعي 

 يكن له غرض يف أذاه كما يعلم ذلك مجيع الناس إال من وأن أبا بكر مل
  . )١()أعمى اهللا قلبه
 :اآلية تدل على نقصه لقوله تعاىل(:  قول الرافضي: من املطاعن:سابعا

انعم نْ إِنَّ اللَّهزحال ت)صربه وعدم يقينه وعدم ةفإنه يدل على خوره وقل )٢ 
  . )وقدره وبقضاء اهللا رضاه مبساواته للنيب 

إنه « أن هذا يناقض قولكم :فاجلواب أوال(: قال شيخ اإلسالم
ه ئ فإنه إذا كان عدوه وكان مباطنا لعدا»استصحبه حذرا منه لئال يظهر أمره

فكالمهم .. .الذين يطلبونه كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو
  .ا به إنه كان منافقا ويثبت أنه كان مؤمن:يف هذا يبطل قوهلم

واعلم أنه ليس يف املهاجرين منافق وإمنا كان النفاق يف قبائل 
  ألن أحدا مل يهاجر إال باختياره والكافر مبكة مل يكن خيتار؛)٣(األنصار

 اهلجرة ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه وإمنا خيتارها الذين وصفهم اهللا تعاىل
خرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضال للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُ :بقوله

  وقوله،)٤(من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ
                                         

  . ٤٤٨ -٨/٤٣٣ املنهاج )١(
  . ٤٠/  التوبة آية )٢(
  . املقصود أن النفاق كان يف املدينة ومل يكن يف مكة)٣(
  .٨/  احلشر آية )٤(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٣١
يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لوا  * أُذرِجأُخ ينالَّذ

ا اللَّهنبقُولُوا رإِال أَنْ ي قرِ حيبِغ مارِهيد نم)١( .  
   .هؤالء كلهممن وأبو بكر أفضل 

وإذا كان هذا الكالم يستلزم إميانه فمعلوم أن الرسول ال خيتار 
ملصاحبته يف سفر هجرته الذي هو أعظم األسفار خوفا وهو السفر الذي 

مبدأ التاريخ جلاللة قدره يف النفوس ولظهور أمره فإن التاريخ ال يكون جعل 
إال بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس ال يستصحب الرسول فيه من خيتص 

   .بصحبته إال وهو من أعظم الناس طمأنينة إليه ووثوقا به
ويكفي هذا يف فضائل الصديق ومتييزه على غريه وهذا من فضائل 

  ركه فيها غريه ومما يدل على أنه أفضل أصحاب رسول اهللالصديق اليت مل يش
  . )٢()عنده

النقص نوعان نقص  : أوال:فنقول .»إنه يدل على نقصه«وأما قوله (
  .ينايف إميانه ونقص عمن هو أكمل منه

وال تحزنْ علَيهِم  فإن أراد األول فهو باطل فإن اهللا تعاىل قال لنبيه 
  .)٣( مما يمكُرونَوال تك في ضيقٍ

 :وقال .)٤(وال تهِنوا وال تحزنوا وأَنتم األعلَونَ وقال للمؤمنني عامة
 يمظَآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نا معبس اكنيَآت لَقَدا * ونعتا مإِلَى م كينينَّ عدمال ت

و مهنا ماجوأَز بِههِملَينْ عزحال ت)ى نبيه عن احلزن يف غري موضع )٥ فقد 
                                         

  .٤٠، ٣٩/  احلج )١(
  .٤٥٠، ٤٤٩/ ٨ املنهاج )٢(
  .١٢٧/  النحل آية )٣(
  .١٣٩/  آل عمران )٤(
  .٨٨، ٨٧/  احلجر آية )٥(
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٢٣٢
  .وى املؤمنني مجلة فعلم أن ذلك ال ينايف اإلميان

  وإن أراد بذلك أنه ناقص عمن هو أكمل منه فال ريب أن حال النيب
أكمل من حال أيب بكر وهذا ال ينازع فيه أحد من أهل السنة ولكن ليس يف 

ن عليا أو عثمان أو عمر أو غريهم أفضل منه ألم مل هذا ما يدل على أ
هذه احلال ولو كانوا معه مل يعلم أن حاهلم يكون   يفيكونوا مع النيب 

أكمل من حال الصديق بل املعروف من حاهلم دائما وحاله أم وقت 
 وصربا وعند وجود أسباب املخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا

 يكون  وطمأنينة وعندما يتأذى منه النيب يق أعظم يقيناالريب يكون الصد
  . )١()الصديق أتبعهم ملرضاته وأبعدهم عما يؤذيه

وأما قول الرافضي بأن األية تدل على خوره وقلة صربه وعدم يقينه 
ية ما يدل على هذا وذلك فهذا كله كذب منه ظاهر ليس يف اآل( :إخل. .باهللا

  :من وجهني
عن الشيء ال يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع أن النهي أحدمها 

يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه وال تطعِ الْكَافرِين  :منه لئال يقع فيما بعد كقوله تعاىل
نيقافنالْمو)فهذا ال يدل على أنه كان يطيعهم)٢ .   

وال تجعلْ مع اللَّه  ،)٣(وال تدع مع اللَّه إِلَها َآخر وكذلك قوله
را َآخإِلَه)فإنه  )٤ مل يكن مشركا قط ال سيما بعد النبوة فاألمة متفقة 

 عن ذلك بعد النبوة ونظائره يعلى أنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد 
  .كثرية

                                         
  . ٤٥٢، ٨/٤٥١ املنهاج )١(
  . ٢٢/  اإلسراء آية )٢(
  . ٨٨/  القصص آية )٣(
  . ١ / اإلسراء آية )٤(
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٢٣٣
ال يدل على أن الصديق كان قد حزن لكن من  ال تحزنَ :فقوله

  . أنه حيزن فقد ينهى عن ذلك لئال يفعلهاملمكن يف العقل
 لئال يقتل  على النيب  فكان حزنه أنه بتقدير أن يكون حزن:الثاين

 وهلذا ملا كان معه يف سفر فيذهب اإلسالم وكان يود أن يفدي النيب 
 عن ذلك فقال اهلجرة كان ميشي أمامه تارة ووراءه تارة فسأله النيب 

  رواه أمحد)١(»ذكر الطلب فأكون وراءكأذكر الرصد فأكون أمامك وأ«
 ال وحينئذ مل يكن يرضى مبساواة النيب ... )٢(يف كتاب مناقب الصحابة

 عليه أنه مل يرض بأن ميوتا مجيعا بل كان يباملعىن الذي أراده الكاذب املفتر
 ويعيش هو بل كان خيتار أن يفديه بنفسه ال يرضى بأن يقتل رسول اهللا 

ا واجب على كل مؤمن والصديق أقوم املؤمنني بذلك قال وأهله وماله وهذ
  .)٣(النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم :تعاىل

ال يؤمن أحدكم حىت « : أنه قالويف الصحيحني عن أنس عن النيب 
 وحزنه على النيب  )٤(»ليه من ولده ووالده والناس أمجعنيإأكون أحب 

االته وحمبته ونصحه له واحتراسه عليه وذبه عنه ودفع يدل على كمال مو
وإن قيل أبو بكر إمنا حزن على نفسه ، ....األذى عنه وهذا من أعظم اإلميان

ال يقتله الكفار قيل فهذا يناقض قولكم إنه كان عدوه وكان استصحبه لئال 
مبا  ويظهر أمره وقيل هذا باطل مبا علم بالتواتر من حال أيب بكر مع النيب 

                                         
  . ١٧٨، ٦٣، ٦٢/ ١ ورد مبعناه يف فضائل الصحابة لإلمام أمحد )١(
وصي اهللا / ، وهو مطبوع يف جملدين حتقيق »لصحابة فضائل ا« هذا الكتاب املقصود به )٢(

  . بن حممد عباس
  . ٦/  األحزاب آية )٣(
، ومسلم يف ٦/ ١ من اإلميان، حب الرسول « رواه البخاري يف كتاب اإلميان باب )٤(

  . ٦٧/ ١ »)إخل... وجوب حمبة الرسول (كتاب اإلميان باب 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٣٤
  .أوجبه اهللا على املؤمنني

 أفيستحق أن يشتم  هب أن حزنه كان عليه وعلى النيب :مث يقال
 ولو قدر أنه حزن خوفا أن يقتله عدوه مل يكن هذا مما يستحق به ؟على ذلك

 بل ملا اه عنه انتهى )١(هذا السب مث إن قدر أن ذلك ذنب فلم يصرب عنه
ور كثرية انتهوا عنها ومل يكونوا مذمومني مبا األنبياء عن أم فقد ى اهللا تعاىل

فعلوه قبل النهي وأيضا فهؤالء ينقلون عن علي وفاطمة من اجلزع واحلزن 
 وغريها من املرياث ما يقتضي أن صاحبه إمنا حيزن )٢(على فوت مال فدك

  .على فوت الدنيا
رحوا بِما لكَي ال تأْسوا علَى ما فَاتكُم وال تفْ :وقد قال تعاىل

اكُمَآت)م من الدنيا ومعلوم أن )٣فقد دعا الناس إىل أن ال يأسوا على ما فا 
وإن قدر أنه حزن  احلزن على الدنيا أوىل بأن ينهى عنه من احلزن على الدين

على الدنيا فحزن اإلنسان على نفسه خوفا أن يقتل أوىل أن يعذر به من حزنه 
الرافضة من أجهل الناس يذكرون فيمن يوالونه على مال مل حيصل له وهؤالء 

من أخبار املدح وفيمن يعادونه من أخبار الذم ما هو بالعكس أوىل فال جتدهم 
يذمون أبا بكر وأمثاله بأمر إال ولو كان ذلك األمر ذما لكان علي أوىل 
بذلك وال ميدحون عليا مبدح يستحق أن يكون مدحا إال وأبو بكر أوىل 

  . )ل يف املمادح كلها وأبرأ من املذام كلها حقيقيها وخياليهابذلك فإنه أكم
 فباطل بل وال يدل على انعدام »إنه يدل على قلة صربه«: أما قوله(

 من الصرب املأمور به فإن الصرب على املصائب واجب بالكتاب والسنة يءش
                                         

  . عليهافلم يصر :  كذا يف املنهاج وصحة العبارة)١(
قرية باحلجاز، بينها وبني املدينة يومان، وقيل ثالثة، : بالتحريك، وآخره كاف:  فدك)٢(

  .  صلحا، سنة سبعأفاءها اهللا تعاىل على رسول اهللا 
  . ٢٣/  احلديد)٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٣٥
إن اهللا ال يؤاخذ على « :ومع هذا فحزن القلب ال ينايف ذلك كما قال 

  أو-يعين اللسان-العني وال على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا دمع 
  .)١(»يرحم

 إنه يدل على عدم يقينه باهللا كذب وت فإن ]:يعين الرافضي [وقوله
األنبياء قد حزنوا ومل يكن ذلك دليال على عدم يقينهم باهللا كما ذكر اهللا عن 

 تدمع العني «:يم قال ملا مات ابنه إبراهيعقوب وثبت يف الصحيح أن النيب 
 )٢(» الرب وإنا بك يا إبراهيم حملزونونيوحيزن القلب وال نقول إال ما يرض

   .)٣(وال تحزنْ علَيهِم : بقولهوقد ى اهللا عن احلزن نبيه 
يدل على اخلور وعدم الرضا بقضاء اهللا وقدره هو ( :لك قولهذوك

  . )٤()باطل كما تقدم نظائره
 عنه وإن كان ان احلزن طاعة استحال ي النيب وإن ك«وقوله (

  .»معصية كان ما ادعوه فضيلة رذيلة
 أنه مل يدع أحد أن جمرد احلزن كان هو الفضيلة بل :والواجلواب أ

إِال تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين  :الفضيلة ما دل عليه قوله تعاىل
 )٥(ثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معناكَفَروا ثَانِي ا

 يف هذه احلال واختص بصحبته فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع النيب 
وما يتضمنه  إِنَّ اللَّه معنا  لهوكان له كمال الصحبة مطلقا وقول النيب 

                                         
: ، وفيه٢/٨٥ »إنا بك حملزونون«:  رواه البخاري يف كتاب اجلنائز باب قول النيب )١(

 »اإلشارة يف الطالق واألمور«، ويف كتاب الطالق باب »مع العنيإن اهللا ال يعذب بد«
  . ١٣٦/ ٢ »البكاء على امليت«، ومسلم يف كتاب اجلنائز باب ١٧٥/ ٦

  . ٨٥، ٨٤/ ٢ »وإنا بك حملزونون«:  رواه البخاري يف كتاب اجلنائز باب قول النيب )٢(
  . ١٢٧/  النحل آية )٣(
  . ٤٦٢ -٤٥٧/ ٨ املنهاج )٤(
  . ٤٠/ توبة آية  ال)٥(
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٢٣٦
  وحمبته وطمأنينته وكمال معونته للنيب للنيب ذلك من كمال موافقته 

ومواالته ففي هذه احلال من كمال إميانه وتقواه ما هو الفضيلة وكمال حمبته 
 هو املوجب حلزنه إن كان حزن مع أن القرآن مل يدل على ونصره للنيب 

  .أنه حزن كما تقدم
تحزنْ علَيهِم وال   هذا بعينه موجود يف قوله عز وجل لنبيه:ثانياويقال 

وال تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه   وقوله)١(وال تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ
مهنا ماجوأَز)٢( ،وقوله: ا األولَىهتريا سهيدعنس فخال تا وذْهخ)٣(.  
 ،ىان معصية فقد عص عنه وإن كي إن كان اخلوف طاعة فقد :فيقال

 إنه أمر أن يطمئن ويثبت ألن اخلوف حيصل بغري اختيار العبد إذا مل :ويقال
 هيكن له ما يوجب األمن فإذا حصل ما يوجب األمن زال اخلوف فقول

 هو أمر مقرون خبربه )٤(خذْها وال تخف سنعيدها سريتها األولَى :ملوسى
 ي ال حتزن إن اهللا معنا  لصديقهول النيب وكذلك ق... مبا يزيل اخلوف

وإذا حصل اخلرب  إن اهللا معنا عن احلزن مقرون مبا يوجب زواله وهو قوله
مبا يوجب زوال احلزن واخلوف زال وإال فهو جم على اإلنسان بغري 

 )٥(رونَوال تحزنْ علَيهِم وال تك في ضيقٍ مما يمكُوكذلك قوله...اختياره
  .)٦(إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ مقرون بقوله

  ...وإخبارهم بأن اهللا معهم يوجب زوال الضيق من مكر عدوهم
                                         

  . ١٢٧/  النحل آية )١(
  . ٨٨/  احلجر آية )٢(
  . ٢١/  طه آية )٣(
  . ٢١/  طه آية )٤(
  . ١٢٧/  النحل آية )٥(
  . ١٢٨/  النحل آية )٦(
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٢٣٧
 ليس يف يه عن احلزن ما يدل على وجوده كما تقدم بل :ثالثاويقال 

ذ فال يضرنا كونه معصية لو قد ينهى عنه لئال يوجد إذا وجد مقتضيه وحينئ
النهي قد يكون ي تسلية وتعزية وتثبيت وإن مل يكن املنهي فوإن وجد وجد 

 وقد يكون احلزن من يعنه معصية بل قد يكون مما حيصل بغري اختيار املنه
 الرجل عن إفراطه يف احلب وإن كان احلب مما ال ىهذا الباب ولذلك قد ينه

 عنه معصية إذا حصل بغري اختياره يألن املنهوالنهي عن ذلك ليس ... ميلك
  . ومل يكن سببه حمظورا

لو قدر أن احلزن كان معصية فهو فعله قبل أن ينهى عنه  :ارابعويقال 
فلما ي عنه مل يفعله وما فعل قبل التحرمي فال إمث فيه كما كانوا قبل حترمي 

 كما تقدم قال أبو حممد اخلمر يشربوا ويقامرون فلما وا عنه انتهوا مث تابوا
 عنه كان فإنه قبل أن ينهاه رسول اهللا  بن حزم وأما حزن أيب بكر 

 ولذلك كان اهللا معه واهللا غاية الرضا هللا فإنه كان إشفاقا على رسول اهللا 
   . بل عليهمةال يكون قط مع العصا

 عن احلزن ولو كان اه رسول اهللا  وما حزن أبو بكر قط بعد أن
ء األرذال حياء أو علم مل يأتوا مبثل هذا إذ لو كان حزن أيب بكر عيبا هلؤال

  . )١()إخل.. .عليه لكان ذلك على حممد وموسى عليهما الصالة والسالم عيبا
وقد زعم  :رضي اهللا عنهقال شيخ اإلسالم املصنف رمحه اهللا تعاىل و(

ال  )٢(حزنْ إِنَّ اللَّه معناإِذْ يقُولُ لصاحبِه ال ت :بعض الرافضة أن قوله تعاىل
  .يدل على إميان أيب بكر فإن الصحبة تكون من املؤمن والكافر

واضرِب لَهم مثَال رجلَينِ جعلْنا ألحدهما جنتينِ من  :كما قال تعاىل
لْتا الْجنتينِ َآتت أُكُلَها ولَم ك* أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعا 

                                         
  . ٤٦٧ -٨/٤٦٢، املنهاج ٢٢١/ ٤ الفصل البن حزم )١(
  . ٤٠/  التوبة آية )٢(
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٢٣٨
وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره * تظْلم منه شيئًا وفَجرنا خاللَهما نهرا 

قَالَ ما أَظُن أَنْ ودخلَ جنته وهو ظَالم لنفِْسه * أَنا أَكْثَر منك ماال وأَعز نفَرا 
قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي  : إىل قوله)١(تبِيد هذه أَبدا

طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكخ)اآلية)٢ .  
فيقال معلوم أن لفظ الصاحب يف اللغة يتناول من صحب غريه ليس فيه 

فظ على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر إال ملا يقترن داللة مبجرد هذا الل
 وهو يتناول الرفيق )٣(والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ :به وقد قال تعاىل

 : وكذلك قوله تعاىل.يف السفر والزوجة وليس فيه داللة على إميان أو كفر
 ىومِ إِذَا هجالنو * كُمباحلَّ صا ضىما غَومو)وقوله )٤  كُمباحا صمو

وننجبِم)املراد به حممد ، )٥فإنه إذا كان قد ية لكونه صحب البشر 
صحبهم كان بينه وبينهم من املشاركة ما ميكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه من 
الوحي وما يسمعون به كالمه ويفقهون معانيه خبالف امللك الذي مل 

كنهم األخذ عنه وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من يصحبهم فإنه ال مي
لقد جاءكم : جنسهم وأخص من ذلك أنه عريب بلسام كما قال تعاىل

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِال   وقال،)٦(رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
نيبيل همقَو انسبِل)م وأمكنه فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لس)٧ا 

                                         
  . ٣٥ -٣٢/  الكهف آية )١(
  . ٣٧/  الكهف آية )٢(
  . ٣٦/  النساء آية )٣(
  . ٢، ١/  النجم آية )٤(
  . ٢٢/  التكوير آية )٥(
  . ١٢٨/  التوبة آية )٦(
  . ٤/  إبراهيم آية )٧(
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٢٣٩
أن خياطبهم بلسام فريسل رسوال بلسام ليتفقهوا عنه فكان ذكر صحبته 

على اللطف م واإلحسان إليهم وهذا خبالف إضافة الصحبة داللة هلم هنا 
ال تسبوا « :وقول النيب  ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا :إليه كقوله تعاىل

أحكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
 وأمثال )٣(» يل صاحيب)٢(]تاركوا[هل أنتم «وقوله  )١(»أحدهم وال نصيفه

إضافة الصحبة إليه يف خطابه وخطاب املسلمني تتضمن مواالة له ذلك ف
وذلك ال يكون إال باإلميان به فال يطلق لفظ صاحبه على من صحبه يف سفره 

  .)٤(يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا وهو كافر به والقرآن يقول فيه
 املعية تتضمن النصر هفأخرب الرسول أن اهللا معه ومع صاحبه وهذ

والتأييد وهو إمنا ينصره على عدوه وكل كافر عدوه فيمتنع أن يكون اهللا 
مؤيدا له ولعدوه معا ولو كان مع عدوه لكان ذلك مما يوجب احلزن ويزيل 

نة فعلم أن لفظ صاحبه تضمن صحبة والية وحمبة وتستلزم اإلميان له السكي
نه حزن خوفا من عدومها أ دليل على أنه وليه وال تحزنْ وأيضا فقوله وبه

ولو كان عدوه لكان مل حيزن إال حيث  ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فقال له
 ألن كون اهللا مع نبيه ؛ اللَّه معناال تحزنْ إِنَّ :يتمكن من قهره فال يقال له

مما يسر النيب وكونه مع عدوه مما يسوءه فيمتنع أن جيمع بينهما ال سيما مع 
                                         

لو كنت متخذا خليال :  باب قول النيب رواه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب )١(
 ،١٩٦٧/ ٤ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب حترمي سب الصحابة . ١٩٥/ ٤

  . ٢/٩٠٩، ٥١ -٥٠/ ١، وانظر فضائل الصحابة لإلمام أمحد ١٩٦٨
  . ، تاركي والتصويب من البخاري٤٧١/ ٨ يف املنهاج )٢(
قل يا أيها الناس إين «:  باب)سورة األعراف( رواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن )٣(

  . ، بلفظ تاركوا٥/١٩٧ »رسول اهللا إليكم مجيعا
  . ٤٠/  التوبة آية )٤(
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٢٤٠
إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في  مث قوله ال تحزنْ قوله
  .)١(الْغارِ

ده وإمنا يكون باقتران وليه ونصره ال يكون بأن يقترن به عدوه وح
 ينصر على الذين كفروا من يكونون قد )٢(]ال[وجناته من عدوه فكيف 

  .؟لزموه ومل يفارقوه ليال وال ارا وهم معه يف سفره
أي أخرجوه يف  أَخرجه  حال من الضمري يفثَانِي اثْنينِ وقوله

ثنني فيكون االثنان حال كونه نبيا ثاين اثنني فهو موصوف بأنه أحد اال
خمرجني مجيعا فإنه ميتنع أن خيرج ثاين اثنني إال مع اآلخر فإنه لو أخرج دونه 
مل يكن قد أخرج ثاين اثنني فدل على أن الكفار أخرجوه ثاين اثنني فأخرجوه 
مصاحبا لقرينه يف حال كونه معه فلزم أن يكونوا أخرجومها وذلك هو الواقع 

للْفُقَراِء الْمهاجِرِين  :رين كلهم كما قال تعاىلفإن الكفار أخرجوا املهاج
 وقال ،)٣(الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضال من اللَّه ورِضوانا

الَّذين * لَقَدير أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم  :تعاىل
ا اللَّهنبقُولُوا رإِال أَنْ ي قرِ حيبِغ مارِهيد نوا مرِجأُخ)وقال)٤   اكُمهنا يمإِن

اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى 
وأَنْ ت اجِكُمرإِخمهلَّو)٥(.  

                                         
  . ٤٠/  التوبة آية )١(
فكيف ينصر :  لعل الصواب حبذفها وهي زيادة من احملقق وليست يف األصل واملعىن)٢(

 على الذين كفروا وهم معه يف سفره، وقد لزموه ليال وارا وذلك أن الرسول 
  . - قاتلهم اهللا -الرافضة يعتربون أبا بكر كافرا 

  . ٨/  احلشر )٣(
  . ٤٠، ٣٩/  احلج آية )٤(
  . ٩/  املمتحنة آية )٥(
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٢٤١
وذلك أم منعوهم أن يقيموا مبكة مع اإلميان وهم ال ميكنهم ترك 
اإلميان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنني وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا 
صاحبه كما أخرجوه والكفار إمنا أخرجوا أعداءهم ال من كان كافرا منهم 

إلميان ال صحبة مع فهذا يدل على أن صحبته صحبة مواالة وموافقة على ا
  . )١()الكفر

إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال  :واملقصود هنا أن الصحبة املذكورة يف قوله(
 صحبة مواالة للمصحوب ومتابعة له ال صحبة نفاق )٢(تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا

كصحبة املسافر للمسافر وهي من الصحبة اليت يقصدها الصاحب حملبة 
معلوم عند مجاهري اخلالئق علما ضروريا مبا تواتر عندهم املصحوب كما هو 

 ومواالته من األمور الكثرية أن أبا بكر كان يف الغاية من حمبة النيب 
  . )٣()واإلميان به أعظم مما يعلمون أن عليا كان مسلما وأنه كان ابن عمه

  
*  *  *  

  

                                         
  . ٤٧٣ -٤٦٩/ ٨ املنهاج )١(
  . ٤٠/  التوبة آية )٢(
  . ٤٩٣ -٤٨٨/ ٨، انظر ٤٨٦/ ٨ املنهاج )٣(
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٢٤٢
  الفصل الثاين 

  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  :  فضائله:املبحث األول

   خصائص أمري املؤمنني عمر-بعون اهللا تعاىل-سأذكر يف هذا الفصل 
مث فضائله ومناقبه وخالفته ووفاته مث بعد ذلك أذكر بعض املطاعن اليت يطعن 

  . فأقول وباهللا التوفيق،ا الرافضي عليه مع بيان رد شيخ اإلسالم عليها
  : خصائصه: املطلب األول

: سالم به وأن املسلمني ما زالوا أعزة منذ أسلم اختصاصه باعتزاز اإل
 عن )١(قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا حيىي بن سعيد(

 قال عبد اهللا بن : قال)٣( حدثنا قيس بن أيب حازم)٢(إمساعيل بن أيب خالد
 من  عن النيب ي وقد رو.)٤(]ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر[ :مسعود

اللهم أعز اإلسالم بأيب جهل «ن عباس وغريمها أنه قال حديث ابن عمر واب
 فأسلم  قال فغدا عمر على رسول اهللا »بن هشام أو بعمر بن اخلطاب
                                         

 حيىي بن سعيد بن فروخ القطان اإلمام الكبري أمري املؤمنني يف احلديث أبو سعيد التميمي )١(
ما رأيت بعيين :  حنبل هـ، قال اإلمام أمحد بن١٢٠موالهم البصري، احلافظ ولد سنة 

، تاريخ بغداد ١٨٨ -١٧٥/ ٩ هـ، السري ١٩٨مثل حيىي بن سعيد القطان، ت سنة 
  . ٣/١٤٩، اخلالصة ١٤٤ -١٣٥/ ١٤

هـ، روى له ١٤٦ إمساعيل بن أيب خالد األمحسي موالهم البجلي ثقة ثبت، ت سنة )٢(
  . ١/٨٦، اخلالصة ٢٩٢، ٢٩١/ ١، ذيب التهذيب، ١٠٧/ اجلماعة، التقريب 

 ت سنة »له رؤية«:  قيس بن أيب حازم البجلي األمحسي، أبو عبد اهللا، ثقة خمضرم، يقال)٣(
، ٣٥٥/ ٢، اخلالصة ٤٥٦/ هـ، وقيل غريها، وقد جاوز املائة وتغري، التقريب ٩٠

  . هـ٩٨وفيه تويف 
، ويف مناقب ٤/١٩٩ »مناقب عمر« باب  رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب )٤(

  . ٤/٢٤٢ »إسالم عمر«صار باب األن
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٢٤٣
  .)٢(»أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك« : ويف لفظ)١(يومئذ

ملا أسلم عمر قال [ : عن عكرمة عن ابن عباس قال)٣(وروى النضر
 حدثنا ابن )٥(وروى أمحد بن منيع )٤(]ااملشركون قد انتصف القوم من

 ابن مسعود قال: قال )٩( عن إبراهيم)٨( عن أيب معشر)٧( حدثنا أيوب)٦(عليه
                                         

/ ٣، املستدرك ٦١٨/ ٥، سنن الترمذي ٢٥٠، ١/٢٤٩ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )١(
 »اللهم أيد الدين بعمر بن اخلطاب«: ، وصححه احلاكم من طريق آخر بلفظ٨٣

  . ووافقه الذهيب
يح، ويف ، إسناده صح)٨/٦٠(، وقال أمحد شاكر ٩٥/ ٢ رواه اإلمام أمحد يف املسند )٢(

حديث حسن صحيح غريب، : ، وقال٥/٦١٧، والترمذي ٢٥٠/ ١فضائل الصحابة 
 وابن -، يف حديث طويل ٩/٦٣، جممع الزوائد ٣/٢٦٧وابن سعد يف الطبقات 

  . ١٢/ اجلوزي يف مناقب عمر 
، ٥٦٢/ التقريب .  أبو عمر النضر بن عبد الرمحن اخلزاز متروك، روى له الترمذي)٣(

  . ٣/٩٤اخلالصة 
هذا حديث : ، احلاكم يف املستدرك، وقال٢٤٨/ ١ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٤(

  . ٨/٦٥، جممع الزوائد، ٨٥/ ٣صحيح : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال الذهيب
 هـ، ٢٤٤ أمحد بن منيع بن عبد الرمحن أبو جعفر البغوي األصم، ثقة، حافظ ت سنة )٥(

  . ٣٢/ ١، اخلالصة ٨٥/ التقريب 
 إمساعيل بن إبراهيم األسدي موالهم أبو بشر البصري املعروف بابن علية، ثقة حافظ ت )٦(

  . ٨٣/ ١ اخلالصة ١٠٥/ هـ، التقريب ١٩٣سنة 
 له ىهـ، رو١٣١ أيوب بن أيب متيمة السختياين، وأبو بكر البصري، ثقة ثبت، ت سنة )٧(

  . ١/١١٠ ، اخلالصة٢٦ -٦/١٥، السري ٤٦٤ -٣/٤٥٧اجلماعة، ذيب الكمال 
 يروي عن النخعي، ويروي عنه أيوب فإنه لعله أبو معشر، زياد بن كليب احلنظلي )٨(

هـ، اخلالصة ١١٩السختياين وغريه، وثقه العجلي والنسائي وابن حبان، ت سنة 
 هـ، ذيب الكمال ١٢٠، ١١٩، وقال ت سنة ٢٢٠/ ، التقريب ١/٣٤٦
عي ويروي عنه أيوب يسمى ، ومل أجد أحدا ممن يروي عن النخ٥٠٦ -٩/٥٠٤

  . معشرَا
 إبراهيم بن يزيد النخعي، الكويف، اإلمام احلافظ، فقيه العراق، أبو عمران أحد األعالم، )٩(

=  
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٢٤٤
فلما . كان عمر حائطا حصينا على اإلسالم يدخل الناس فيه وال خيرجون منه

  .)١(قتل عمر انثلم احلائط فالناس اليوم خيرجون منه
 عن )٢( الثوري عن قيس بن مسلموروى ابن بطة باإلسناد املعروف عن

  .)٥( قالت وهي اإلسالم يوم مات عمر)٤( عن أم أمين)٣(طارق بن شهاب

 عن ربعي عن حذيفة قال كان اإلسالم يف زمن )٦(والثوري عن منصور
عمر كالرجل املقبل ال يزداد إال قربا فلما قتل كان كالرجل املدبر ال يزداد 

                                         
= 

 زياد بن -كان بصريا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، روى عنه أبو معشر : قال الذهيب
الكمال ، ذيب ٥٢٩ -٤/٥٢٠، السري ٩٥/ هـ، التقريب ٩٦ ت سنة -كليب 

٢٤٠ -٢/٢٣٣ .  
، ١٢/٢٣ف ابن أيب شيبة ن، مص٣٣٩، ٢٧١ -١/٢٧٠ فضائل الصحابة، لإلمام أمحد )١(

، معرفة ٣/٩٣، املستدرك ١٧٨، ١٧٧، ٩/١٧٦، الطرباين يف الكبري ٣٤، ٢٤
، شرح ٩/٧٩، جممع الزوائد ٣٧٢ -٣/٣٧١، طبقات ابن سعد ١/٢١٩الصحابة 

   . بأمت من هذا اللفظ٩٦ -١٤/٩٥السنة 
 ١٢٠ قيس بن مسلم اإلمام احملدث، أبو عمرو اجلديل الكويف، وثقه أمحد وغريه ت سنة )٢(

  . ٤٥٨، التقريب ١٦٤/ هـ، السرية 
:  طارق بن شهاب بن عبد مشس البجلي األمحسي، أبو عبد اهللا الكويف قال أبو داود)٣(

الصة ، اخل٢٨١/ هـ، التقريب ٨٣ أو ٨٢ ت سنة » ومل يسمع منهرأى النيب «
٢/٨ .  

امسها بركة، وهي والدة أسامة بن زيد توفيت يف خالفة عثمان : ، يقال حاضنة النيب )٤(
  . ٣/٣٩٦، اخلالصة ٧٥٥/ رضي اهللا عنهما، التقريب 

/ ٣، الطبقات الكربى البن سعد ٢/٢٢٧، السري ١/٢٤٥ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٥(
  . ٧٧/ ٩، جممع الزوائد ٨/٢٢٦، ٣٦٩

ثقة، ثبت تذكرة :  عتاب، منصور بن املعتمر السلمي، إمام حافظ، قال يف التقريب أبو)٦(
  . ٥٤٧/ ، التقريب ١٤٣، ١/١٤٢احلفاظ، 
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٢٤٥
  .)١(إال بعدا

 عن )٣( قال أخربين عبد الواحد بن أيب عون)٢(ومن طريق املاجشون
من رأى عمر بن « : كانت عائشة رضي اهللا عنها تقول)٤(القاسم بن حممد

 قد )٦( نسيج وحده)٥( كان واهللا أحوذيا،اخلطاب علم أنه خلق غناء لإلسالم
  .)٧(»أعد لألمور أقراا

ال ذا  يف السرية أسلم عمر بن اخلطاب وكان رج)٨(وقال حممد بن إسحاق
                                         

، املستدرك ٣/٣٧٣، الطبقات الكربى البن سعد ١/٣٣١ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )١(
ـ هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ورمز له الذهيب ب: ، وقال٣/٨٤
  . ٢/٤٢٠، الرياض النضرة يف مناقب العشرة )خ، م(

 املدين نزيل بغداد - بكسر اجليم - هو عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون )٢(
، ١/٢٢٢هـ، تذكرة احلفاظ ١٦٤، ت سنة مصنفموىل آل اهلديرة، ثقة فقيه، 

  . ٣٥٧/ ، التقريب ٢٢٣
، ٣٦٧هـ، التقريب ١٤٤ق خيطئ، ت سنة  عبد الواحد بن أيب عون املدين، صدو)٣(

  . ٢/١٨٤اخلالصة 
ما «:  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء باملدينة قال أيوب)٤(

/ ٢، اخلالصة ٤٥١/ التقريب .  هـ، على الصحيح١٠٦ ت سنة »رأيت أفضل منه
٣٤٦ .  

واألحوذي الذي .  يشذ عليه منها شيءاملشمر يف األمور القاهر هلا، الذي ال:  األحوذي)٥(
اجلاد املنكش : ، األحوذي)١/٤٥٧(، وقال يف النهاية ٣/٤٨٧لسان العرب . يغلب

  .  يف أموره احلسن السياق لألمور)أي املسرع(
: فالن واحد عصره، فنسيج وحده: حه وهو كقولكد يضرب مثال لكل من بولغ يف م)٦(

  . شة أرادت أنه كان منقطع القرينأي ال نظري له يف علم أو غريه، فعائ
، ٢٤٩/، مناقب عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ١/٢١٢ معرفة الصحابة أليب نعيم )٧(

، ٤٥٩ -١/٤٥٧، النهاية يف غريب احلديث ٢/٤٢١الرياض النضرة يف مناقب العشرة 
  . ومل أجد من حكم عليه من أهل العلم

والهم، املدين نزيل العراق إمام املغازي،  حممد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر املطليب م)٨(
، اخلالصة ٤٦٧/ هـ، التقريب ١٥٠صدوق، يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، ت سنة 

=  
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٢٤٦
 حىت عزوا وكان  فامتنع به أصحاب رسول اهللا ،شكيمة ال يرام ما وراء ظهره

ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر بن [ :عبد اهللا بن مسعود يقول
   .)٢(])١( فلما أسلم قاتل قريشا حىت صلى عند الكعبة وصلينا معه،اخلطاب

 قال حدثنا إمساعيل )٣(يوكذلك رواه مسندا حممد بن عبيد الطنافس
ما زلنا أعزة منذ أسلم « : عبد اهللا بن مسعودقال: قالعن قيس بن أيب حازم 

عمر واهللا لو رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالكعبة ظاهرين حىت أسلم عمر 
  .)٥())٤(»فقاتلهم حىت تركونا فصلينا

  :  اختصاصه بتأهله للنبوة لو كان نيب بعد رسول اهللا -ب
محد والترمذي وغريمها قال أمحد حدثنا أبو عبد الرمحن وقد روى أ(
 عن )٨( حدثنا بكر بن عمرو املعافري)٧( حدثنا حيوة بن شريح)٦(املقري

  مسعت رسول اهللا : قال)١( عن عقبة بن عامر اجلهين)٩(مشرح بن هاعان
                                         

= 
٢/٣٧٩ .  

  . ٣٦٧، ١/٣٦٦ السرية النبوية البن هشام )١(
  .٣٦٧، ١/٣٦٦ السرية النبوية البن هشام )٢(
 هـ، ٢٤٠ حيفظ، ت سنة ،ة حممد بن عبيد الطنافسي بن أيب أمية، الكويف األحدب، ثق)٣(

  . ٣٢٧ / ٩، ذيب التهذيب ٤٩٥/ ، التقريب ١/٣٣٣تذكرة احلفاظ 
  . ٤/١٩٩ أصله يف البخاري )٤(
  . ٦٢ -٦/٦٠ املنهاج )٥(
 هو عبد اهللا بن يزيد املخزومي املدين املقري األعور موىل األسود بن سفيان من شيوخ )٦(

  . ٣٣٠/لتقريب ، ا٢/١١٢هـ، اخلالصة ١٤٨مالك، ثقة، ت سنة 
، أبو زرعة املصري، ثقة، ثبت، فقيه، زاهد ت التجييب هو حيوة بن شريح بن صفوان )٧(

  . ١/٢٦٥، اخلالصة ١٨٥/ هـ، التقريب ١٥٩:  هـ، وقيل١٥٨سنة 
، ١٢٧/ هـ، التقريب١٤٠ بكر بن عمرو املعافري املصري صدوق عابد، ت بعد سنة )٨(

  . ١/١٣٥اخلالصة 
هـ، ١٢٨ مقبول، ت سنة ،ان املعافري املصري، أبو مصعب هو مشرح بن هاع)٩(

=  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٤٧
  .)٢(»لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب« :يقول

  .ن هليعة عن مشرح فهو ثابت وغريه عن اب)٣(ورواه ابن وهب
 رسول قال: قال )٤(ىن بطة من حديث عقبة بن مالك اخلطوروى اب

مل  لو« ويف لفظ )٥(»لو كان غريي نيب لكان عمر بن اخلطاب«: اهللا 
  . )٧() وهذا اللفظ يف الترمذي.)٦(»أبعث فيكم لبعث فيكم عمر

  :  اختصاصه بأنه حمدث ملهم-جـ
، مل يثبت ألحد غري أيب بكر  وفضله ماأما عمر فقد ثبت من علمه(

قد كان يف « : أنه كان يقولففي صحيح مسلم عن عائشة عن النيب 
 تفسري : قال ابن وهب»األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فعمر

                                         
= 

  . ٣/٨٠، اخلالصة ٥٣٢/ التقريب 
 عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي اجلهين أبو محاد، كان فقيها فاضال، ت قرب )١(

  .٢/٢٣٦، اخلالصة ٦/٤٣٠/، التاريخ الكبري للبخاري ٣٩٥/ الستني، التقريب 
، واحلاكم يف املستدرك ٥/٦١٩ ناقب عمر بن اخلطاب  الترمذي يف املناقب باب م)٢(

، ٣/٨٥ »صحيح«:  وقال الذهيب»هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: وقال
  .٩/٦٨، جممع الزوائد ٧/١٣١٣شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

 عبد اهللا بن وهب بن مسلم اإلمام شيخ اإلسالم أبو حممد الفهري موالهم، املصري )٣(
  . ٢٢٣/ ٩، السري ٣٢٨/ هـ، التقريب ١٩٧ سنة احلافظ تويف

 مل أجد صحابيا ذا االسم، وإمنا وجدت عقبة بن مالك اجلهين، روى عنه عبد اهللا بن )٤(
مالك اجلهين، وعقبة بن مالك الليثي له صحبة نزل البصرة، روى عنه بشر بن عاصم 

  . ١/٣٨٥لصحابة ، جتريد أمساء ا٨/١٠٤، االستيعاب ٢٧، ٧/٢٦الليثي، اإلصابة 
، )لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب( مل أجده ذا اللفظ وإمنا ورد يف الترمذي )٥(

  . ٥/٦١٩هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث مشرح بن عاهان : وقال
، ١/٣٢٠، وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ١/٤٢٨ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٦(

  . ي، وإمنا وجدت فيه احلديث السابق يف التعليق قبلهومل أجده يف الترمذ
  . ٦٩، ٦/٦٨ املنهاج )٧(
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٢٤٨
  . )١()حمدثون ملهمون

يلهمه : واحملدث امللهم. ()٣())٢(أي مفهمون:  حمدثون:وقال ابن عيينة(
  . )٤()قدر زائد على تعليم البشر وهذا ،اهللا

إنه قد كان فيما  «: قالوروى البخاري عن أيب هريرة عن النيب (
مضى قبلكم من األمم حمدثون وإنه إن كان يف أميت هذه منهم فإنه عمر بن 

فيمن كان قبلكم من بين  لقد كان« ويف لفظ للبخاري ،)٥(»اخلطاب
بياء فإن يكن يف أميت منهم إسرائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أن

  . )٧())٦(»أحد فعمر
 أن اهللا عز وجل جعل احلق على  اختصاصه بشهادة النيب -د

   :لسان عمر وقلبه
وقال .. .)٨(» احلق على لسان عمر وقلبهجعلإن اهللا «:][وقال (
  .)٩( كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر:ابن عمر

                                         
  . ٤/١٨٦٤ »من فضائل عمر « رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب )١(
  .٤/١٨٦٤ »من فضائل عمر « رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب )٢(
  . ٨/٦٩ املنهاج )٣(
  . ٧/٥٢٣ املنهاج )٤(
، ومسلم يف ٤/٤٤٩ »حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب« األنبياء باب  رواه البخاري يف)٥(

  . ٤/١٨٦٤ »من فضائل عمر «فضائل الصحابة باب 
  . ٤/٢٠٠ »مناقب عمر « باب  رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب )٦(
  .٦٥، ٨/٦٤، انظر ٢١، ٦/٢٠ املنهاج )٧(
، ٣/٣٦٤ »يف تدوين العطاء« باب »رة اخلراج والفيء واإلما« رواه أبو داود يف كتاب )٨(

، ١٤٥/ ٥، ٤٠١، ٢/٥٣املسند . ، عن أيب هريرة٢/٢٩٨الرياض النضرة / ٣٦٥
، ٥/٦١٧ »يف مناقب عمر بن اخلطاب «، الترمذي يف املناقب باب ١/٤٢احللية 

  . ١٧/١٠وتاريخ اخللفاء 
، ٣٣٠، ١/٢٤٩ورد حنوه عن علي يف فضائل الصحابة :  مل أجده عن ابن عمر لكن)٩(

=  
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٢٤٩
وتمت كَلمةُ ربك   قال اهللا تعاىلوهذا لكمال نفسه بالعلم والعدل

 بالعلم والعدل، فكل من كان أمت  فاهللا تعاىل بعث الرسل)١(صدقًا وعدال
  . )٢()علما وعدالً كان أقرب إىل ما جاءت به الرسل

ما رأيت عمر قط إال وأنا خييل يل أن « :قال عبد اهللا بن مسعود (
وى الشعيب عن علي قال ما كنا نبعد أن  ور،)٣(»بني عينيه ملكا يسدده

  . )٥())٤(السكينة تنطق على لسان عمر
ثبت هذا عن الشعيب عن علي وهو قد رأى عليا وهو من أخرب الناس (

  . )٦()بأصحابه وحديثه
 )٩( عن أيب ذر)٨( عن غضيف)٧(وقد روى من وجوه ثابتة عن مكحول(

                                         
= 

، وورد ١/٤٢، وحلية األولياء ١٢/٢٣، ويف مصنف ابن أيب شيبة ٤٤٤، ٤١٠، ٤٠٦
، عن ٩/٦٧، ويف جممع الزوائد ١٢/٣٥عن طارق بن شهاب يف املصنف البن أيب شيبة 

  . علي وابن مسعود وطارق بن شهاب
  . ١١٥/  األنعام )١(
  . ٦/٥٦ املنهاج )٢(
  . ١٤/٨٦إسناده ضعيف، شرح السنة : قق، قال احمل١/٢٤٧ فضائل الصحابة )٣(
  . ١٤/٨٦ شرح السنة )٤(
  . ٦/٦٣، انظر ٦/٥٧ املنهاج )٥(
  . ٦/٦٣ املنهاج )٦(
 أبو عبد اهللا مكحول بن أيب مسلم اهلذيل ثقة فقيه حافظ كثري اإلرسال مشهور تويف سنة )٧(

  . ١٠٨، ١/١٠٧، تذكرة احلفاظ ٥٤٥/ التقريب -مائة وبضع عشرة 
الثمايل، أبو أمساء، :  ابن احلارث السكوين ويقال- يقال بالضاد ويقال بالطاء - غضيف )٨(

، ٤٤٣/ التقريب .  خمتلف يف صحبته، وقيل تابعي تويف سنة بضع وستنييمحص
  . ٢/٣٣١اخلالصة 

 أبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة على األصح، صحايب مشهور، تقدم إسالمه، )٩(
٦٣٨هـ، التقريب ٣٢ا، مناقبه كثرية، ت سنة وتأخرت هجرته فلم يشهد بدر ،

=  
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٢٥٠
 على لسان عمر يقول إن اهللا جعل احلق« : يقول مسعت رسول اهللا :قال
 وهذا »جعل احلق على لسان عمر وقلبه أو قلبه ولسانه« ويف لفظ )١(»به

  . )٣())٢(مروى من حديث ابن عمر وأيب هريرة
وثبت عن قيس عن طارق بن شهاب قال كنا نتحدث أن عمر (

 قال كان عمر إذا رأى الرأي نزل )٥( وعن جماهد)٤(يتحدث على لسانه ملك
  . )٧())٦(به القرآن

  :  من خصائصه موافقته للترتيل يف عدة قضايا-هـ 
وافقت ريب يف ثالث يف « عمر قال: قالويف الصحيحني عن ابن عمر (

  .)٨(»مقام إبراهيم ويف احلجاب ويف أسارى بدر
                                         

= 
  . ٣/٢١٥اخلالصة 

، واإلمام أمحد ٣/٣٦٥ »يف تدوين العطاء« رواه أبو داود يف كتاب اخلراج والفيء باب )١(
، شرح السنة ٧/١٣١٢، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ٥/١٤٥يف املسند 

  . ، ووافقه الذهيب٨٧ -٣/٨٦، وصححه احلاكم ١٤/٨٥
، وقال حمققه ١٤/٨٥، شرح السنة ١٣١٢، ٧/١٣١٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٢(

  . إسناده صحيح
  . ٦/٥٦، انظر ٦/٦٣ املنهاج )٣(
/  البن اجلوزي ، مناقب عمر بن اخلطاب ١/٢٦٤ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٤(

٢١٨ .  
ام يف التفسري ت سنة  هو جماهد بن جرب أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي، ثقة إم)٥(

  . ١١ -٣/١٠، اخلالصة ٥٢٠/التقريب . بعدها: هـ، وقيل١٠١
، شرح ١/٢٩٠، فصل يف موافقات عمر، الدر املنثور للسيوطي ١٢٢/  تاريخ اخللفاء )٦(

  . ١٤/٨٦السنة 
  . ٦/٦٥ املنهاج )٧(
م يف ، ومسل١٥٠ -٥/١٤٩ »تفسري سورة البقرة« رواه البخاري يف تفسري القرآن باب )٨(

  . ٤/١٨٦٥ فضائل الصحابة باب من فضائل عمر 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٥١
 عمر وافقت ريب يف ثالث أو وافقين ريب قال: قالوللبخاري عن أنس 

 إبراهيم مصلى فرتلتيف ثالث قلت يا رسول اهللا لو اختذت من مقام 
ىلصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتو)يدخل عليك ! يا رسول اهللا: وقلت)١ 

الرب والفاجر فلو أمرت أمهات املؤمنني باحلجاب فأنزل اهللا آية احلجاب 
 إن انتهينت أو : بعض أزواجه فدخلت عليهم فقلتوبلغين معاتبة النيب 

 يا عمر أما يف : منكن حىت أتت إحدى نسائه فقالتليبدلن اهللا رسوله خريا
عسى ربه إِنْ   فأنزل اهللا؟ ما يعظ نساءه حىت تعظهن أنترسول اهللا 

كُننا مريا خاجوأَز لَهدبأَنْ ي طَلَّقَكُن)٤())٣)(٢(.  
 دعى له )٥(ويف الصحيحني أنه ملا مات عبد اهللا بن أيب بن سلول(
 ! ليصلى عليه قال عمر فلما قام دنوت إليه فقلت يا رسول اهللا اهللا رسول

وال تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا وال  أتصلي عليه وهو منافق فأنزل اهللا
رِهلَى قَبع قُمت)وأنزل اهللا)٦  ملَه رفغتسإِنْ ت ملَه رفغتسال ت أَو ملَه رفغتاس 

ملَه اللَّه رفغي ةً فَلَنرم نيعبس)١)(٨())٧( .  
                                         

  . ١٢٥/  البقرة)١(
  . ٥/  التحرمي )٢(
، وتفسري القرآن تفسري سورة ١/١٠٥ رواه البخاري يف الصالة باب ما جاء يف القبلة )٣(

  . ١٥٠، ٥/١٤٩ إِبراهيم مصلى  َاتخذُواْ من مقَامِ : البقرة، باب
  . ٦/٦٤، انظر ٦/٢٢ املنهاج )٤(
 عبد اهللا بن أيب بن مالك بن احلارث اخلزرجي، أبو احلباب املشهور بابن سلول، من )٥(

  . ٤/٦٥ هـ، األعالم ٩خزاعة، رأس املنافقني ت سنة 
  . ٨٤/  التوبة )٦(
  . ٨٠/  التوبة )٧(
تفسري ، ويف ٢/١٠٠ »ما يكره من الصالة على املنافقني« رواه البخاري يف اجلنائز باب )٨(

، ومسلم يف كتاب ٢٠٧/ ٥ اآلية »... وال تصل على أحد منهم«: القرآن باب قوله
=  
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٢٥٢
 بثوب جيره دون سائر اختصاصه بالدين يف رؤيا رآها النيب  -و 

  : األمة
بينا أنا نائم «: قال رسول اهللا :  عن أيب سعيد قالويف الصحيحني(

و  ومنها ما ه، منها ما يبلغ الثديرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص
  ذلك فما أولت! قالوا»عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيرهومر دون ذلك 
  . )٣())٢("الدين" : قال!يا رسول اهللا

  :  اختصاصه بالعلم يف رؤيا النيب -ز
 »ما هو دون ذلك وعرض على عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره(
  ".الدين" : قال! فما أولته يا رسول اهللا!قالوا

قدحا بينا أنا نائم « : قال عمر عن النيب عن ابن ويف الصحيحني
أظفاري مث  فشربت منه حىت أين ال أرى الري خيرج منأتيت به فيه لنب، 

  .»أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب
  . )١())٤("العلم" : قال! يا رسول اهللاه ما أول:قالوا

                                         
= 

  . ٤/٢١٤١ »صفات املنافقني وأحكامهم«
  . ٦٦، ٨/٦٥، انظر ٦/٦٤ املنهاج )١(
، ويف أصحاب ١/١١ »تفاضل أهل اإلميان يف األعمال« رواه البخاري يف اإلميان باب )٢(

، وغريها، ومسلم يف فضائل الصحابة باب ٤/٢٠١ »مناقب عمر « باب النيب 
، ١١٤، ٨/١١٣، والنسائي يف اإلميان باب زيادة اإلميان ٤/١٨٥٩ »من فضائل عمر«

  . ٣٧٤، ٥/٣٧٣، واملسند ٢/٥٢ إخل »يف القميص والبئر«والدارمي يف الرؤيا باب 
  . ٨/٦٥، ٦/٦٥، انظر ٦/٢١ املنهاج )٣(
 مناقب عمر بن اخلطاب «:  باب  رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب)٤(

 »اللنب«، ويف التعبري باب ٢٩، ١/٢٨ »فضل العلم«، ويف العلم باب »٤/١٩٨
، ٤/١٨٥٩ »من فضائل عمر«،، و غريها، ومسلم يف فضائل الصحابة باب ٨/٧١

=  
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٢٥٣
  
 عن )٣( حدثنا وكيع)٢(قال عبد اهللا بن أمحد حدثنا احلسن بن محاد(

 عن عبد اهللا بن مسعود قال لو أن علم عمر وضع يف )٤(ن شقيقاألعمش ع
  .)٥(كفه ميزان ووضع علم خيار أهل األرض يف كفه لرجح عليهم بعلمه

 فأنكرت ذلك وذكرته إلبراهيم فقال ما أنكرت من :قال األعمش
إين ألحسب تسعة أعشار العلم «:  قد قال ما هو أفضل من ذلك قال؟ذلك

  .)٦(»بذهب مع عمر بن اخلطا
وروى ابن بطة باإلسناد الثابت عن ابن عيينة ومحاد بن سلمة وهذا 

 أن رجال أقرأه معقل بن )٨( عن زيد بن وهب)٧(لفظه عن عبد اهللا بن عمري
                                         

= 
  . ١/٢٥٤، فضائل الصحابة لإلمام أمحد ١٨٦٠

  . ٦/٢١ املنهاج )١(
)٢(يلقب سجادة-ا، احلضرمي، أبو علي البغدادي  احلسن بن محاد بن كسيب، مصغر - 

  . ١/٢١١، اخلالصة ١٦٠/ ، التقريب ٢٤١صدوق، ت سنة 
، أبو سفيان الكويف، ثقة، حافظ، عابد ت سنة ي وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاس)٣(

  . ١٢٩ -٣/١٢٨، اخلالصة ٥٨١هـ، التقريب ١٩٧
ضرم مات يف خالفة عمر بن عبد  شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكويف، ثقة، خم)٤(

  . ٤٥٢/ ١، اخلالصة ٢٦٨/ العزيز، التقريب 
/ ٩، من حديث طويل مبعناه، جممع الزوائد ٢٧١، ١/٢٧٠ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٥(

  .  بإسناد صحيح١٧٩/ ٩، املعجم الكبري للطرباين ٦٩
ا رجال الصحيح غري رواه الطرباين بأسانيد ورجال هذ«: ، وقال٩/٦٩ جممع الزوائد )٦(

  . ٩/١٧٩، املعجم الكبري للطرباين »أسد بن موسى وهو ثقة
 ١١٧ ويقال له موىل ابن عباس أيضا ت سنة - أم الفضل - عبد اهللا بن عمري موىل )٧(

  . ٢/٨٥، اخلالصة ٣١٦/ هـ، التقريب 
 التقريب  زيد بن وهب اجلهين، أبو سليمان الكويف، خمضرم، ثقة، جليل، ت بعد الثمانني)٨(

  . ٣٥٥/ ١، اخلالصة ٢٢٥/ 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٥٤
آية وأقرأها عمر بن اخلطاب آخر فسأال ابن مسعود  )١(]أبو عمرية[مقرن 

وقال  قرنعنها فقال ألحدمها من أقرأكها قال أبو عمرية بن معقل بن م
لآلخر من أقرأكها قال عمر بن اخلطاب فبكى ابن مسعود حىت كثرت 
دموعه مث قال اقرأها كما أقرأكها عمر فإنه كان أقرأنا لكتاب اهللا وأعلمنا 
بدين اهللا مث قال كان عمر حصنا حصينا على اإلسالم يدخل يف اإلسالم وال 

حد بعده وكان إذا خيرج منه فلما ذهب عمر انثلم احلصن ثلمة ال يسدها أ
  .)٢(سلك طريقا اتبعناه ووجدناه سهال فإذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر

فحيهال بعمر فحيهال بعمر وقال عبد اهللا بن أمحد حدثنا أيب حدثنا 
 عن جماهد قال إذا اختلف الناس يف شيء فانظروا ما )٤( حدثنا العوام)٣(هشيم

  . )٦())٥(صنع عمر فخذوا به
كان عمر أعلمنا بكتاب اهللا وأفقهنا :  أيضا] مسعوديعين ابن[وقال (

                                         
له صحبة، سكن الكوفة، وروى :  هو معقل بن مقرن املزين أبو عمرية، قال ابن حبان)١(

، تلقيح فهوم ٢٥٨/ ٩، اإلصابة ٨٨/ ٢عن النيب أحاديث، انظر، جتريد أمساء الصحابة، 
  . ٢٥٥/ أهل األثر البن اجلوزي 

وه ، حن٣٣٩، ١/٣٣٨لصحابة لإلمام أمحد ، فضائل ا٣٧٢ -٣/٣٧١ طبقات ابن سعد )٢(
، وقال اهليثمي رواه الطرباين بأسانيد ورجال ٧٨ -٧٧ / ٩بسند خمتلف، جممع الزوائد 

  . ١٧٨ -٩/١٧٦أحدها رجال الصحيح، الطرباين 
 هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أيب حازم، ثقة ثبت، كثري )٣(

  . ٣/١٢٤، اخلالصة ٥٧٤/ هـ، التقريب ١٨٣في ت سنة التدليس واإلرسال اخل
 العوام بن حوشب بن يزيد الشيباين، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضل ت سنة )٤(

  . ٢/٣٠٧، اخلالصة ٤٣٣/ هـ، التقريب ١٤٨
 بنفس اإلسناد، وقال احملقق إسناده )٣٤٩رقم ( ١/٢٢٦ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٥(

  . ، بسند صحيح حنوه٣٤٢، رقم ٢٦٤ صـ صحيح إىل جماهد ويف
  . ٦٧ -٦/٦٦ املنهاج )٦(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٥٥
 أن هذا أمر : يعىن)١(يف دين اهللا وأعرفنا باهللا واهللا هلو أبني من طريق الساعني

 رضي اهللا )٣()فعمر كان أعلم الصحابة بعد أيب بكر( .)٢()بني يعرفه الناس
  . عنهما

  :  اختصاصه باهليبة ونفران الشيطان منه-جـ
 حدثنا حيىي بن ميان )٤( بن أمحد حدثنا شجاع بن خملدوقال عبداهللا(

 موسى  عن أيب)٦( عن سامل بن عبد اهللا)٥(حدثنا سفيان عن عمرو بن حممد
األشعري أنه أبطأ عليه خرب عمر فكلم امرأة يف بطنها شيطان فقالت حىت 
جييء شيطاين فأسأله فقال رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة وذلك ال 

الشيطان إال خر ملنخرية للملك الذي بني عينيه روح القدس ينطق على يراه 
                                         

، ١/٣٣٠، وحنوه يف فضائل الصحابة لإلمام أمحد ٣٧٢ -٣/٣٧١ طبقات ابن سعد )١(
رواه الطرباين يف حديث «، وقال يف املوضع األول ٧٨ -٧٧، ٩/٦٩جممع الزوائد 

 بأسانيد رجال أحدها رجال  وقال يف املوضع الثاين، رواه الطرباين»طويل يف وفاة عمر
  . الصحيح، ومعىن طريق الساعني أي أنه بني معروف كما بني الصفا واملروة

  . ٦/٨٥ املنهاج )٢(
  . ٨/٣٠١ املنهاج )٣(
 هو شجاع بن خملد الفالس، أبو الفضل البغوي، نزيل بغداد، صدوق، وهم يف حديث )٤(

، ٢٦٤/  هـ، التقريب ٢٣٥واحد رفعه وهو موقوف، فذكره بسببه القيلي ت سنة 
  . ٤٤٣/ ١اخلالصة 

فإنه روى عن سامل وروى عنه السفيانان، ومل أجد يف ترمجة سامل [ لعله عمر بن حممد )٥(
 بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي املدين ]أنه روى عن عمرو بن حممد

/ ذيب  هـ، ذيب الته١٥٠نزيل عسقالن، ذكره ابن حبان يف الثقات، ت سنة 
  . ٢٧٧/ ٢، اخلالصة ٤٩٦، ٤٩٥

أبو عبد اهللا املدين :  هو سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عمر، ويقال)٦(
هـ، السري ١٠٦ ت سنة »اإلمام الزاهد احلافظ مفيت املدينة«: الفقيه، قال الذهيب

  . ٤٣٨ -٣/٤٣٦، ذيب التهذيب ٤٦٧ -٤/٤٥٧
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٥٦
  .)١(لسانه

على  ومثل هذا يف الصحيحني عن سعد بن أيب وقاص قال استأذن عمر
 وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصوان فلما رسول اهللا 

 هللا  ورسول ااستأذن عمر قمن فابتدرن احلجاب فأذن له رسول اهللا 
 يضحك فقال عمر أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 

 »عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب«
 أنت أحق أن يهنب مث قال عمر أي عدوات ! قلت يا رسول اهللا:فقال عمر

 قلن نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول أنفسهن بنين وال نب رسول اهللا 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا « : قال رسول اهللا اهللا

  .)٢(»فجا إال سلك فجا غري فجك
وقال أمحد بن  )٣(»أن الشيطان يفر من حس عمر« :ويف حديث آخر

 عن جماهد قال كنا )٥( حدثنا سفيان عن واصل)٤(حنبل حدثنا عبد الرمحن
                                         

  .  قال احملقق إسناده ضعيف لضعف حيىي بن ميان،١/٢٤٦ فضائل الصحابة )١(
، ويف فضائل أصحاب ٤/٩٦ »صفة إبليس وجنوده« رواه البخاري يف بدء اخللق، باب )٢(

، وغريها، ومسلم يف فضائل الصحابة باب ١٩٩، ٤/١٩٨ »مناقب عمر« باب النيب 
، ٢٤٥، ١/٢٤٤، فضائل الصحابة لإلمام أمحد ١٨٦٤، ٤/١٨٦٣ »من فضائل عمر«

٢٥٧، ٢٥٦ .  
، مبعناه ويف ٦٢٢، ٦٢١، ٥/٦٢٠ »مناقب عمر« رواه الترمذي يف املناقب باب )٣(

، فضائل الصحابة لإلمام أمحد موقوفا ٥/٣٥٣ »إن الشيطان ليفر منك يا عمر«: املسند
  . ١/٣٢٩على ابن مسعود 

د احلفاظ أبو  عبد الرمحن بن مهدي بن حسان بن عبد الرمحن اإلمام الناقد اود أبو سي)٤(
، تذكرة ٢٠٩ -٩/١٩٢ هـ، السري ١٩٨سعيد العنربي، وقيل األزدي ت سنة 

  . ٢٤٨ -١٠/٢٤٠، تاريخ بغداد ٣٣٢ -١/٣٢٩احلفاظ 
 هـ ١٢٠ واصل بن حيان األحدب األسدي الكويف بياع السابري، ثقة ثبت، ت سنة )٥(

  . ١٢٦/ ٣، اخلالصة ٥٧٩/ التقريب 
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٥٧
ما قتل عمر نتحدث أن الشياطني كانت مصفدة يف إمارة عمر فل

  . )٢())١(وثبت

                                         
  . ٢٥١/  اجلوزي  مناقب عمر بن اخلطاب البن)١(
  . ٧١ -٦/٦٩ املنهاج )٢(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٢٥٨
  : بقية الفضائل: املطلب الثاين

سبق كثري من فضائله يف ذكر فضائل أيب بكر رضي اهللا عنهما وذلك 
 هلما فيما يشتركان فيه مثل إنفاقهما يف سبيل اهللا ومشاورة النيب 

 ، غريمهاوشجاعتهما وكون املشركني مل يسألوا عن أحد بعد رسول اهللا 
 وأن هذا ، عظيمة معرفة الناس بأن مرتلتهما عند رسول اهللا مما يدل على
 ومن فضائل الفاروق رضي اهللا عنه ، كما سبق بيان ذلك،أمر مشهور
  :قبهوأرضاه ومنا

ويف صحيح مسلم عن ابن (: كونه أفضل هذه األمة بعد أيب بكر 
 مستخلفا لو وسئلت من كان رسول اهللا   قال مسعت عائشة)١(أيب مليكة

تخلف قالت أبو بكر فقيل هلا مث من بعد أيب بكر قالت عمر قيل هلا مث من اس
  . )٤())٣( مث انتهت إىل هذا)٢(بعد عمر قالت أبو عبيدة عامر بن اجلراح

إن يطع « : أنه قال يف بعض مغازيهوثبت يف الصحيح عن النيب (
  .)٥(»القوم أبا بكر وعمر يرشدوا
لقوم صنعوا حني فقدوا نبيهم كيف ترون ا« :ويف رواية يف الصحيح

أليس فيهم أبو بكر وعمر « : قلنا اهللا ورسوله أعلم قال»وأرهقتهم صالم
إن يطيعومها فقد رشدوا ورشدت أمتهم وإن يعصومها فقد غووا وغوت 

                                         
 بن عبد اهللا بن جدعان التيمي املدين، - بالتصغري - عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة و )١(

/  هـ، روى له اجلماعة التقريب ١١٧أدرك ثالثني من الصحابة، ثقة فقيه ت سنة 
  . ٧٦/ ٢، اخلالصة ٣١٢

  .  سبق خترجيه)٢(
  .  سبق خترجيه)٣(
  . ٢٤، ٢٣/ ٦ املنهاج )٤(
  .  سبق خترجيه)٥(
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٢٥٩
  .)٢() قاهلا ثالثا)١(»أمتهم

خري هذه األمة بعد نبيها أبو (: وقد سبق قول علي بن أيب طالب 
  . )٣()بكر مث عمر

ال أويت «(:  وسبق أيضا قوله ،وأنه قد روى عنه من طرق كثرية
  .)٤(»بأحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته جلد املفتري

اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر « : أنه قال] النيب[ ويف السنن عن
  .)٥(»وعمر

وهلذا كان أحد قويل العلماء وهو إحدى الروايتني عن أمحد أن قوهلما 
ذا اتفقا حجة ال جيوز العدول عنها وهذا أظهر القولني كما أن األظهر أن إ

 باتباع اتفاق اخللفاء األربعة أيضا حجة ال جيوز خالفها ألمر النيب 
  . )٦()سنتهم

 من علي كثر اجتماعا بالنيب أ أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وكان(
  .بكثري

 ما قال وضع عمر كما يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنه
 الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع فلم )٧(على سريره فتكنفه

خذ مبنكيب من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي وترحم أيرعين إال رجل قد 
                                         

، ويف ٤٧٣، ٤٧٢/ ١ »إخل... قضاء الصالة الفائتة« رواه مسلم مبعناه يف املساجد باب )١(
  . ٥/٣٠٢املسند 

  . ٦/١٢٩ املنهاج )٢(
  .  سبق خترجيه)٣(
  . سبق خترجيه)٤(
  . سبق خترجيه)٥(
  . ٦/١٣٨ املنهاج )٦(
  . ٤/١٩٩ هكذا يف البخاري )٧(
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٢٦٠
حب إىل أن ألقى اهللا عز وجل مبثل أ على عمر وقال ما خلفت أحدا يعل

اهللا مع صاحبيك وذلك أين ن كنت ألظن أن جيعلك إمي اهللا اعمله منك و
ودخلت أنا  جئت أنا وأبو بكر وعمر« : يقولكثريا ما كنت امسع النيب 

 فان كنت ألظن أن جيعلك »وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر
  .)٢())١(اهللا مع صاحبيك
واملسائل اليت تنازع فيها عمر وعلي يف الغالب يكون فيها (: علم عمر

  . )٣()رجحأقول عمر 
حب أرأيك مع عمر يف اجلماعة (:  لعلي)٤(وقد قال عبيدة السلماين
كان عمر إذا فتح لنا « :وقال ابن مسعود .)٥(إلينا من رأيك وحدك يف الفرقة

م ثلث ألتى يف زوج وأبوين وامرأة وأبوين فقال لأبابا دخلناه فوجدناه سهال 
  .»ن عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا اتبعوهإ مث )٦(الباقي

علم التابعني باتفاق املسلمني وكان عمدة أسعيد بن املسيب كان من و
  .. .فقهه قضايا عمر وكان ابن عمر يسأله عنها

 )٧(واعلم أن أهل الكوفة وأصحاب ابن مسعود كعلقمة واألسود
                                         

  .  سبق خترجيه)١(
  . ٣٩١، ٧/٣٩٠، انظر املنهاج ٥٢٥، ٧/٥٢٤ املنهاج )٢(
  . ٧/٥٢٥ املنهاج )٣(
 أبو عمرو تابعي كبري خمضرم، أسلم عام الفتح وبرع يف - لعله عبيدة بن عمر السلماين )٤(

هـ، على ٧٢الفقه، فقيه ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، ت سنة 
  . ٣٧٩/ ، التقريب ٤٤ -٤/٤٠ السري .الصحيح

، باختالف يسري احمللى ١٠/٣٤٨/ السنن الكربى للبيهقي كتاب عتق أمهات األوالد )٥(
/ ٩، باختالف يسري، املغين كتاب عتق أمهات األوالد ٣١٧/ ٩البن حزم كتاب العتق 

٥٣١ .  
  . »إذا سلك طريقًا«: ، بلفظ٢٦٨، ١/٢٦٧ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٦(
بن يزيد بن قيس اإلمام القدوة، أبو عمرو النخعي الكويف خمضرم، ت سنة  األسود )٧(

=  
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٢٦١
 وعبيدة السلماين ومسروق وزر بن حبيش )٢( واحلارث بن قيس)١(وشريح
ضلون علم عمر وعلم ابن مسعود على  وائل وغريهم هؤالء كانوا يف)٣(وأيب

  . )٤()علم علي ويقصدون يف الغالب قول عمر وابن مسعود دون قول علي
 أنه أُيت بلنب فشرب منه مث أعطى  رؤيا النيب هق يف خصائصوقد سب

خطب الناس بعد أيب ، ومع ذلك فهو من أ)٥(فضله عمر وأول ذلك بالعلم
  . )٦(بكر رضي اهللا عنهما

   : فراسته-جـ 
وثبت عن طارق بن شهاب قال إن كان الرجل ليحدث عمر (

باحلديث فيكذب الكذبة فيقول احبس هذه مث حيدثه احلديث فيقول احبس 
  .)٧(هذه فيقول كل ما حدثتك به حق إال ما أمرتين أن أحبسه

 عن نافع عن )٩( عن ابن عجالن)٨(وروى ابن وهب عن حيىي بن أيوب
                                         

= 
  . ١١١/ ، التقريب ٥٣ -٤/٥٠هـ، على الراجح، السري ٧٥

 شريح بن احلارث بن قيس الكندي أبو أمية، قاضي الكوفة، فقيه أسلم يف حياة النيب )١(
 ٢٦٥/ ، التقريب١٠٦ -٤/١٠٠ هـ السري ٨٠، وليست له صحبة، ت سنة .  

 احلارث بن قيس اجلعفي، الكويف، العابد، الفقيه، صحب عليا وابن مسعود وكان كبري )٢(
  . ١٤٧/ ، التقريب ٧٦ -٤/٧٥القدر ذا عبارة وتأله، ت يف زمن معاوية، السري 

، ١٤٥/  احلارث بن حسان البكري، ويقال امسه حريث، صحايب له وفادة، التقريب )٣(
  .١٨٢/ ١اخلالصة 

  .٥٢٦، ٧/٥٢٥نهاج  انظر امل)٤(
  . سبق خترجيه)٥(
  .٥١/ ٨ انظر املنهاج )٦(
  .، عن طارق بن شهاب وعزاه البن عساكر١٢٧/ أخرجه السيوطي يف تاريخ اخللفاء )٧(
:  حيىي بن أيوب أبو العباس الغافقي املصري اإلمام احملدث العامل الشهري، قال ابن حجر)٨(

  .٥٨٨/ ، التقريب ١٠ -٥/ ٨ هـ، السري ١٦٨ ت سنة »صدوق رمبا أخطأ«
 حممد بن عجالن املدين القرشي موىل فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد اهللا، أحد )٩(

=  
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٢٦٢
 )١(ث جيشا وأمر عليهم رجال يدعى ساريةأن عمر بن اخلطاب بع[ابن عمر 

 يا !قال فبينا عمر خيطب يف الناس فجعل يصيح على املنرب يا سارية اجلبل
 قال فقدم رسول اجليش فسأله فقال يا أمري املؤمنني لقينا عدونا !سارية اجلبل

 فأسندنا ظهورنا إىل ! يا سارية اجلبل!فهزمونا فإذا بصائح يا سارية اجلبل
زمهم اهللا فقيل لعمر بن اخلطاب إنك كنت تصيح بذلك على اجلبل فه

  . )٣())٢(املنرب
  :  عدله-د 
 سرية العمرين سواء كانا عمر بن :بعدل عمر يضرب املثل حىت يقال(

ه اخلطاب وعمر بن عبد العزيز كما هو قول أهل العلم واحلديث كأمحد وغري
 وغريه )٤(كأيب عبيد طائفة من أهل اللغة أو كانا أبا بكر وعمر كما تقول

  .فإن عمر بن اخلطاب داخل يف ذلك على التقديرين
 :ومعلوم أن شهادة الرعية لراعيها أعظم من شهادته هو لنفسه وقد قال تعاىل

                                         
= 

:  هـ، قال ابن حجر١٤٨العلماء العاملني، وثقه اإلمام أمحد وابن عيينة، ت سنة 
، ٣٤٢، ٣٤١/ ٩التهذيب . »صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة«

  .٤٩٦/ التقريب 
 سارية بن زنيم الكناين ذكره ابن سعد وأبو موسى ومل يذكرا له ما يدل على صحبته )١(

  . ١/٢٠٣لكنه أدرك، جتريد أمساء الصحابة 
، ١٧٣، ١٧٢ /»ذكر كرامات عمر« مناقب عمر بن اخلطاب البن اجلوزي باب )٢(

  . ٣/١٠١، سلسلة األحاديث الصحيحة ٣٢٧، ٣٢٦/ ٢الرياض النضرة 
  . ٦٤، ٦/٦٣هاج  املن)٣(
 اإلمام احلافظ اتهد ذو الفنون ولد سنة -أبو عبيد- هو القاسم بن سالم بن عبد اهللا )٤(

 »الغريب املصنف يف علم اللسان« و»والغريب«، هـ، له كتاب األموال ١٥٧
، التاريخ الكبري ٥٠٩ -١٠/٤٩٠هـ، مبكة السري ٢٢٤ وغريها ت سنة »األمثال«و
١٢٧/ ٧ .  
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٢٦٣
اهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتطًا لسةً وأُم)١(( .  

ومع هذا فكلهم .. .انتشرت شرقًا وغرباومعلوم أن رعية عمر (
يصفون عدله وزهده وسياسته ويعظمونه واألمة قرنا بعد قرن تصف عدله 

  . )٢()وزهده وسياسته وال يعرف أن أحدا طعن يف ذلك
ويكفي اإلنسان أن اخلوارج الذين هم أشد الناس تعنتا راضون عن أيب (

ب علي كان يقدمون بكر وعمر يف سريما وكذلك الشيعة األوىل أصحا
 حدثين كثري )٣(عليه أبا بكر وعمر وروى ابن بطة ما ذكره احلسن بن عرفة

 عن غالب بن عبد اهللا )٥(عن أنس بن سفيان )٤(بن مروان الفلسطيين
 قال ملا طعن عمر دخل عليه رجال منهم ابن عباس وعمر جيود )٦(العقيلي

املؤمنني فقال له عمر  ريبنفسه وهو يبكي فقال له ابن عباس ما يبكيك يا أم
أما واهللا ما أبكي جزعا على الدنيا وال شوقا إليها ولكن أخاف هول املطلع 
قال فقال له ابن عباس فال تبك يا أمري املؤمنني فواهللا لقد أسلمت فكان 

                                         
  . ١٤٣ / البقرة)١(
  .١٧ -١٦/ ٦ املنهاج )٢(
 هو احلسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبديل البغدادي اإلمام احملدث الثقة ولد سنة )٣(

/ ١١هـ، السري ٢٥٧ هـ، وكان رمحه اهللا صاحب سنة واتباع، ت سنة ١٥٠
  .١٤١، ١٤٠/ ١، طبقات احلنابلة ٥٥١ ٥٤٧٠

ضعفوه يروى عنه احلسن بن عرفة وغريه،  كثري بن مروان أبو حممد الفهري املقدسي، )٤(
ليس حديثه بشيء، : ضعيف، وقال حيىي مرة كذاب، قال الفسوي: قال حيىي والدارقطين

، اجلرح والتعديل ٤٨٤ -٤/٤٨٣، لسان امليزان ٤١٠، ٣/٤٠٩ميزان االعتداد 
٧/١٥٧.  

  . مل أجده فيما بني يدي من املراجع)٥(
 مسع منه يعلى بن عبيد وحممد بن يوسف، منكر  لعله غالب بن عبيد اهللا العقيلي)٦(

، ٧/١٠١، كتاب التاريخ الكبري ١٩٥/ احلديث، انظر الضعفاء واملتروكني للنسائي 
  .٤١٥، ٤/٤١٤، لسان امليزان ٢/٢٠١اروحني البن حبان 
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٢٦٤
مرت فكانت إمارتك فتحا ولقد مألت األرض عدال أُ إسالمك فتحا ولقد

نهما ما يكون بني املسلمني فتذكر وما من رجلني من املسلمني يكون بي
عندمها إال رضيا بقولك وقنعا به قال فقال عمر أجلسوين فلما جلس قال 
عمر أعد على كالمك يا ابن عباس قال نعم فأعاده فقال عمر أتشهد يل ذا 
عند اهللا يوم القيامة يا ابن عباس قال نعم يا أمري املؤمنني أنا أشهد لك ذا 

ي يشهد لك وعلي بن أيب طالب جالس فقال علي بن أيب عند اهللا وهذا عل
  . )٢())١(طالب نعم يا أمري املؤمنني

  :  خوفه -هـ
ملا (:  قال)٣(وأما خوف عمر ففي صحيح البخاري عن املسور بن خمرمة

طعن عمر جعل يأمل فقال ابن عباس وكأنه جيزعه أي يزيل جزعه يا أمري املؤمنني 
 فأحسنت صحبته مث فارقته وهو ل اهللا ولئن كان ذلك لقد صحبت رسو

عنك راض مث صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته مث فارقته وهو عنك راض مث 
صحبت املسلمني فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم تفارقنهم وهم عنك راضون 

  اهللا منن من فإمنا ذاك م؛ ورضاه أما ما ذكرت من صحبة رسول اهللا :فقال
 من اهللا من به كرت من صحبة أيب بكر ورضاه فإمنا ذاك من وأما ما ذيبه عل

من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك واهللا لو أن يل  علي وأما ما ترى
وقد ثبت (. )٥())٤(طالع األرض ذهبا الفتديت به من عذاب اهللا قبل أن أراه

                                         
، روى عن ابن مسعود، مناقب ٢٤٨، ١/٢٤٧ رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة )١(

  .٢٧ -٩/٢٥، اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٢٥/ ي عمر البن اجلوز
  .٥٢ -٦/٥١ املنهاج )٢(
 املسور بن خمرمة بن نوفل اإلمام اجلليل أبو عبد الرمحن القرشي الزهري، له صحبة )٣(

ورواية، وكان ممن يلزم عمر وحيفظ عنه، ولد مبكة بعد اهلجرة بسنتني وا تويف سنة 
  .٥٣٢/ ، التقريب ٣/٣٠الصة ، اخل٣٩٤ -٣٩٠/ ٣هـ، السري ٦٤

  . ٤/٢٠١ »مناقب عمر« باب  رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب )٤(
  . ١٠ -٦/٩ املنهاج )٥(
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٢٦٥
خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم وتصلون « : قاليف الصحيح أن النيب 

 ليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذي تبغضوم ويبغضونكم وتلعنومع
رجل من املسلمني لرضا  ومل يقتل عمر ) ١٨٥٥(اهـ، م  )١(»ويلعنونكم

وخشيته من اهللا لكمال علمه  .)٢(املسلمني عنه وإمنا قتله كافر فارسي جموسى
  وقد كان النيب )٣(اده الْعلَماُءإِنما يخشى اللَّه من عب :فإن اهللا تعاىل يقول

  . )٥())٤(يصلي ولصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء
 ما أدري : قال)٦(ن مظعونبويف صحيح مسلم أنه قال ملا قتل عثمان  (

  . )٨())٧(واهللا وأنا رسول اهللا ما يفعل يب وال بكم
  :  كونه مستجاب الدعوة-و 
ها من ذلك أنه ملا نازعه بالل وقد كان عمر دعا بدعوات أجيب في(

 فما )اللهم اكفين بالال وذويه(وطائفة معه يف القسمة قسمة األرض فقال 
                                         

  . ١٤٨٢ -٣/١٤٨١ »خيار األئمة وشراراهم« رواه مسلم يف اإلمارة باب )١(
  . ٦/١٣ املنهاج )٢(
  . ٢٨/  فاطر)٣(
، حنوه، والنسائي يف السهو ١/٥٥٧ »الصالةالبكاء يف « رواه أبو داود يف الصالة باب )٤(

  . ٢٦، ٢٥/ ٤، واإلمام أمحد يف املسند ٣/١٣ »البكاء يف الصالة«باب 
  . ٦/١٣ املنهاج )٥(
 هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب اجلمحي، أبو السائب، أحد السابقني من )٦(

 ت سنة بقيع سادات املهاجرين، ومن أولياء اهللا املتقني، وكان أول من دفن بال
  . ١/٣٧٥، جتريد أمساء الصحابة ١٦٠ -١٥٣هـ، السري ٣

، ومناقب ٢/٧١ »الدخول على امليت بعد املوت« رواه البخاري يف اجلنائز، باب )٧(
، وتعبري الرؤيا، باب رؤيا النساء ٤/٢٦٥ »إخل... مقدم النيب «األنصار، باب 

كتاب الشهادات يف باب القرعة ، ويف ٨/٧٧ »العني اجلارية يف النوم«، وباب ٨/٧٣
  . ، ومل أجده يف مسلم٣/١٦٤يف املشالت 

  . ٦/١٤ املنهاج )٨(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٦٦
  .)١(حال احلول ومنهم عني تطرف

اللهم قد كربت سين وانتشرت رعييت فاقبضين إليك غري مفتون ( :وقال
  . )٣() فمات من عامه)٢()وال مضيع

ت يف مناقب عمر مثل وهذا باب طويل قد صنف الناس فيه جملدا(
 وغريمها غري ما ذكره اإلمام )٥( وعمر بن شبه)٤(كتاب أيب الفرج بن اجلوزي

 يف )٦(أمحد بن حنبل وغريه من أئمة العلم مثل ما صنفه خيثمة بن سليمان
  . )٩() وغريهم)٨( والبيهقي)٧( والدارقطين"فضائل الصحابة"

                                         
  . ضعيف النقطاعه: ، وقال احملقق١/٢٨٩ يف فضائل الصحابة لإلمام أمحد )١(
، فضائل ٢١٠/ ، مناقب عمر البن اجلوزي ١/٥٤، حلية األولياء ١٣٣/  تاريخ اخللفاء )٢(

  . إسناده ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم: ل احملقق، وقا٢٩٠ -١/٢٨٩الصحابة 
  . ١٥٧، ١٥٦/ ٨ املنهاج )٣(
 هو الشيخ اإلمام العالمة احلافظ املفسر مجال الدين، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن )٤(

 البغدادي احلنبلي الواعظ صاحب التصانيف ولد »املعروف بابن اجلوزي«حممد بن علي 
 املغين وهو كبري مث اختصره يف زاد املسري، وله مناقب هـ صنف يف التفسري٥٠٩سنة 

 جملد وغريها كثري ت »مناقب علي«أيب بكر جملد و مناقب عمر جملد، وهو مطبوع، و 
  . ٣٧٥/ ١، غاية النهاية ٣٨٤ -٣٦٥/ ٢١هـ، السري ٥٩٧سنة 

 عمر بن شبه بن عبدة بن زيد العالمة اإلخباري احلافظ احلجة صاحب التصانيف )٥(
 »التاريخ«، و»األمراء« و»أخبار املدينة«هـ، له كتاب ١٧٣لنمريي البصري ولد سنة ا

  . ٤١٣/ ، التقريب ٣٧٢ -٣٦٩/ ١٢هـ، السري ٢٦٢وغريها، ت سنة 
 اإلمام الثقة حمدث الشام أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي، )٦(

 ٣٤٣ هـ، ت سنة ٢٥٠ولد سنة ثقة ثقة، :  قال اخلطيب»فضائل الصحابة«مصنف 
  . ٣/٨٥٨، تذكرة احلفاظ ٤١٦ -٤١٢/ ١٥هـ، السري 

 اإلمام احلافظ اود شيخ اإلسالم علم اجلهابذة أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد )٧(
، ١٦/٤١٥هـ، السري ٣٨٥هـ، وت سنة ٣٠٦الدارقطين املقرئ احملدث ولد سنة 

  . ٥٥٩ -٥٥٨/ ١، غاية النهاية ٤١٦
  . ت ترمجته سبق)٨(
  . ٦/٧١ املنهاج )٩(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٦٧
  : الكبري كونه وقافا عند كتاب اهللا ويقبل من الصغري و-ز
وكان من هو دون علي يراجع عمر وحيتج عليه بالكتاب والسنة (

  .فريجع عمر إىل قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب اهللا تعاىل
 على ابن أخيه )١(روى البخاري عن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن

 وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب )٢(احلر بن قيس
ر كهوال كانوا أو شبانا فقال عيينة البن أخيه يا ابن أخي لك وجه جمالس عم

عند هذا األمري فاستأذن يل عليه فقال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس 
له عمر فلما دخل عليه قال هيه يا ابن اخلطاب  فاستأذن احلر لعيينة فأذن

أن يوقع به فواهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا بالعدل فغضب عمر حىت هم 
خذ الْعفْو وأْمر:  فقال له احلر يا أمري املؤمنني إن اهللا تعاىل قال لنبيه 

نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع)وإن هذا من اجلاهلني فواهللا ما جاوزها )٣ 
  . )٥() تعاىل وكان عمر وقافا عند كتاب اهللا)٤(عمر حني تالها عليه

كان قد رأى أن الزائد على املهر الشرعي يكون دل فاوعمر إمام ع(
                                         

 عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، الفزاري من املؤلفة، شهد حنينا والطائف وكان )١(
أمحقا مطاعا، وقد ارتد وآمن بطليحة مث أسر فمن عليه الصديق مث مل يزل مظهرا 

، االستيعاب لإلسالم، واسم حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه عاش إىل خالفة عثمان 
  . ١٩٧ -٧/١٩٥، اإلصابة ١/٤٣٢، جتريد أمساء الصحابة ١٠٠ -٩/٧٩

 احلر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ابن أخي عيينة، وكان من النفر )٢(
، اإلصابة ١/١٢٥، جتريد أمساء الصحابة ٣/١٣٠، االستيعاب الذين يدنيهم عمر 

٢٣٤ -٢٣٣/ ٢ .  
  . ١٩٩/  األعراف )٣(
، واالعتصام بالكتاب والسنة ١٩٧/ ٥ يف تفسري القرآن سورة األعراف،  رواه البخاري)٤(

  . ١٤١/ ٨ »االقتداء بسنن رسول اهللا «باب 
  . ٣٦، ٣٥/ ٦ املنهاج )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٦٨
هكذا فعارضته امرأة وقالت مل متنعنا شيئا أعطانا اهللا إياه يف كتابه فقال وأين 

وَآتيتم إِحداهن قنطَارا فَال تأْخذُوا منه  :يف كتاب اهللا فقالت يف قوله تعاىل
 من كتاب اهللا تعاىل قال بل من  أا قالت له أمنك نسمع أمي ورو)١(شيئًا

  . )٣())٢(كتاب اهللا فقرأت عليه اآلية فقال رجل أخطأ وامرأة أصابت
  

*  *  *  
  

                                         
  . ٢٠/  النساء)١(
إسناده : ، حتقيق أمحد شاكر، وقال٢٧٧ -٢٧٦/ ١ رواه اإلمام أمحد يف املسند )٢(

 -٧٧٥/ ٢، احلاكم يف املستدرك ٢٧٨، ٢٧٧/ ٢صحيح، وإن كان ظاهره االنقطاع، 
، فقد تواترت األسانيد الصحيحة بصحة خطبه أمري املؤمنني عمر «: ، وقال١٧٧

، واقره الذهيب وأورده ابن كثري يف »وهذا الباب يل جمموع يف جزء كبري، ومل خيرجاه
د ، جممع الزوائ١٣٣، ١٣٢/ ٣ التفسري ألمحد شاكر ةتفسري سورة النساء، انظر، عمد

٢٨٤، ٢٨٣/ ٤ .  
  . ٦٣/ ٨ املنهاج )٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٦٩
  املبحث الثاين

  خالفته
 يعلم أن أبا ذكر شيخ اإلسالم الكالم على االستخالف وأن النيب 

م بكر أحق باخلالفة من غريه فكان يف داللته األمة على أنه أحق مع علمه بأ
  . ما يغنيه عن استخالفه،يولونه

ن أنه ليس يف األمة مثل عمر وخاف أما أبو بكر فلما علم أو(: مث قال
هو املصلحة لألمة فالنيب ال يولوه إذا مل يستخلفه لشدته فواله هو كان ذلك 

 ن األمة يولون أبا بكر فاستغىن بذلك عن توليته مع داللته هلم على أنه أ علم
ن األمة يولون عمر إذا مل يستخلفه أبو ألية وأبو بكر مل يكن يعلم أحق األمة بالتو

 هو الالئق به لفضل علمه وما فعله صديق األمة هو بكر فكان ما فعله النيب 
  . )١() الالئق به إذ مل يعلم ما علمه النيب

مث ذكر ما حصل من بعض الصحابة يف مراجعتهم أليب بكمر ملا ويل 
ذا ملا استخلفه أبو بكر كره خالفته طائفة حىت قال وهل(: شدته فقالعمر ل

 أقول ؟ فقال أباهللا ختوفين؟طلحة ماذا تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا
  . )٣())٢(هلكأوليت عليهم خري 

مث مجيع (  بأنه خيار هذه األمة لعمر وهذه شهادة من أيب بكر 
بنو هاشم وال  ر أحد ال مل يتخلف عن بيعة عم)٤(الناس بايعوا عمر إال سعدا

                                         
  . ٧/٣٥٠ املنهاج )١(
، عن مجاعة من الصحابة مل يسم أحدا منهم من رواية عائشة ٢٦٠/ ٢ الرياض النضرة )٢(

  . ٢٤٣/ ، بلفظ قيل أليب بكر، مناقب عمر البن اجلوزي ١٢٠/ تاريخ اخللفاء 
  . ٤٦١/ ٧ املنهاج )٣(
كر عدم مبايعة سعد بن عبادة أليب بكر الصديق رضي ، وذ٢٧٧، ٢٧٦/ ١ انظر السري )٤(

  . اهللا عنهم
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٧٠
ف سعد قد عرف سببه فإنه كان يطلب أن يصري أمريا وجيعل وختلُّ... .غريهم

من املهاجرين أمريا ومن األنصار أمريا وما طلبه سعد مل يكن سائغا بنص 
  . )١() وإمجاع املسلمنيرسول اهللا 
  :  مشاورته للصحابة فيما يستجد من أمور أو قضايا-ح
  يف احلوادث يشاور عثماناب يشاور الصحابة كان عمر بن اخلط(

وعليا وعبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغريهم حىت كان 
يشاور ابن عباس وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه وهلذا كان من أسد 

  . )٢() هذايالناس رأيا وكان يرجع تارة إىل رأي هذا وتارة إىل رأ
تارة يشري عليه عثمان مبا يراه صوابا وتارة كان يستشري الصحابة فف(

يشري عليه علي وتارة يشري عليه عبد الرمحن بن عوف وتارة يشري عليه غريهم 
  . ))٣(وأَمرهم شورى بينهم وذا مدح اهللا املؤمنني بقوله تعاىل

 يوهلذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد األمور فما رؤ(
ال ظهر اإلسالم وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعزه يف بعده مثله قط و

زمنه وهو الذي كسر كسرى وقصر قيصر والروم والفرس وكان أمريه 
الكبري على اجليش الشامي أبا عبيدة وعلى اجليش العراقي سعد بن أيب 

 مثل خلفائه ونوابه وعماله وجنده -بعد أيب بكر-وقاص ومل يكن ألحد 
   . )٤()وأهل شوراه

ن كان عمر أعلم منهم وكان كثري من القضايا يقول فيها أوال مث وإ(
                                         

  . ٣٣١/ ٨ املنهاج )١(
  . ٦١، ٨٥ -٨/٧٥، انظر املنهاج ٨٨، ٦/٨٧ املنهاج )٢(
  . ٦/٩٣ انظر املنهاج )٣(
  .٨/٥٨ املنهاج )٤(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٧١
  . )٣()...وغريمها )٢(والعول )١(يتعبونه كالعمريتني

  . )٤()وقد أفرد العلماء مناقب عمر فإنه ال يعرف يف سري الناس كسريته(
كان عمر أحوذيا نسيج وحده ( :وقد سبق قول عائشة رضي اهللا عنها

  . )٥()وكانت تقول زينوا جمالسكم بذكر عمر ،قد أعد لألمور أقراا
يا  :وقال ابن مسعود أفرس الناس ثالثة ابنة صاحب مدين إذ قالت(

نياألم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تأَب)وخدجية يف النيب  )٦ 
  .)٨())٧(وأبو بكر حني استخلف عمر

ن فحيهال بعمر كان إسالمه نصرا وإمارته وقال أيضا إذا ذكر الصاحلو(
  . )١٠())٩(فتحا

                                         
 هو أول من  مها أم وأب مع أحد الزوجني فلألم ثلث الباقي، ومسيتا بذلك ألن عمر )١(

، كتاب ١٧، ١٦/ ، من هذه الرسالة، والرائد للخطراوي ١٨٥ما، انظر ص قضى 
  . ٤٤/ الفرائض لعبد الصمد الكاتب 

 هو زيادة يف السهام ونقص يف األنصباء، انظر تفصيل املسألة يف كتاب الفرائض للكتاب )٢(
  . ٤٦صـ / ، الرائد للخطراوي ١١٢/ 

  . ٥٨/ ٨ املنهاج )٣(
  . ٦١/ ٨ انظر املنهاج )٤(
  . ٥٤/ ٦ املنهاج )٥(
  . ٢٦/  القصص)٦(
  . ٢٤٩/  مناقب عمر البن اجلوزي )٧(
 وذكر بدال منها العزيز، وقوله يف »خدجية«، بلفظ آخر مل يذكر ٩٠/ ٣ املستدرك )٨(

فرضي اهللا عن ابن مسعود لقد أحسن يف اجلمع بينهم ذا اإلسناد : يوسف، مث قال
  . صحيح وصححه الذهيب يف التلخيص

/ ١١، وغريها، مصنف عبد الرزاق ٢٦٨، ٢٦٣/ ١ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٩(
، جممع الزوائد ٣١٤/ ٢، السنة للخالل ٢٦، ٢٣/ ٢٢، مصنف ابن أيب شيبة ٢٣١
٧٨/ ٧٧، ٩/٦٧ .  

  . ٦/٥٨ املنهاج )١٠(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٧٢
  .)٢(]إمنا كان عمر ميزانا ال يقول كذا: [)١(وقال أبو عثمان النهدي(

وال يقول كذا وهذه اآلثار وأضعافها مذكورة باألسانيد الثابتة يف 
 من أحاديث الكذابني والكتب املوجودة تالكتب املصنفة يف هذا الباب ليس

  . )٤()كثرية جدا)٣(آلثار املذكورة باألسانيد الثابتةفيها هذه ا
  

*  *  *  

                                         
 اإلمام احلجة شيخ الوقت عبد الرمحن بن مل، وقيل ابن ملي بن عمرو بن عدي البصري )١(

كان ثقة، وكان عريف قومه، السري :  هـ، قال أبو حامت١٠٠ضرم معمر ت سنة خم
  . ٢٨٤ -٢٨٣/ ٥، اجلرح والتعديل ١٧٨ -٤/١٨٥

  . ٢٥٩، ٨١/ ١ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٢(
.  فضائل الصحابة لإلمام خيثمة بن سليمان)٢(.  فضائل الصحابة لإلمام أمحد)١(:  منها)٣(

 املصنف يف )٥( مناقب عمر البن اجلوزي )٤( شيبة  مناقب عمر البن أيب)٣(
 سنن )٧(.  املصنف لعبد الرزاق الصنعاين)٦(. األحاديث واآلثار البن أيب شيبة

 السنة لعبد اهللا بن )٩(.  الرياض النضرة يف مناقب العشرة للمحب الطربي)٨(. البيهقي
  . وغريها كثري.  املستدرك للحاكم)١٠(. اإلمام أمحد

  . ٥٩/ ٦نهاج  امل)٤(
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٢٧٣
  املبحث الثالث 

   وتفنيدهابعض مطاعن الرافضة على عمر بن اخلطاب 
 وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن :قال الرافضي(: أوال

ئتوين بدواة وبياض ا«: موته  قال يف مرض مرضعباس أن رسول اهللا 
 فقال عمر إن الرجل ليهجر » تضلون به من بعديأكتب لكم كتابا ال

خرجوا عين ال ينبغي ا«: حسبنا كتاب اهللا فكثر اللغط فقال رسول اهللا 
 فقال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبني كتاب »التنازع لدي

  . )٢( إخل))١(...رسول اهللا 
من علمه  أن يقال أما عمر فقد ثبت :واجلواب( :قال شيخ اإلسالم

  .وفضله مامل يثبت ألحد غري أيب بكر
قد كان « : أنه كان يقولففي صحيح مسلم عن عائشة عن النيب 

 قال ابن وهب تفسري »يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فعمر
  . )٤())٣(حمدثون ملهمون

وهذا قد سبق كما سبق غريه من األحاديث الدالة على علم عمر ودينه 
 يريد أن وأما قصة الكتاب الذي كان رسول اهللا ( : عمر لربهوموافقة

يكتبه فقد جاء مبينا كما يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال 
ادعى يل أباك وأخاك حىت أكتب كتابا فإين أخاف « يف مرضه رسول اهللا 

  .)٥(»أن يتمىن متمن ويقول قائل أنا أوىل ويأيب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر
                                         

  . ٣٧ -١/٣٦ رواه البخاري يف العلم باب كتابة العلم )١(
  . ٦/١٩ املنهاج )٢(
  .  سبق خترجيه)٣(
  .٦/٢٠ املنهاج )٤(
، وحنوه يف ٤/١٨٥٧ )من فضائل أيب بكر الصديق( رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب )٥(

=  
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٢٧٤
ت عائشة وارأساه قال: قالويف صحيح البخاري عن القاسم بن حممد 

 قالت »لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك«: فقال رسول اهللا 
عائشة واثكاله واهللا إين ألظنك حتب مويت فلو كان ذلك لظللت آخر يومك 

ت أن مبل أنا وارأساه لقد مه« :معرسا ببعض أزواجك فقال رسول اهللا 
رسل إىل أيب بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمىن املتمنون ويدفع أ

  .)١(»اهللا ويأىب املؤمنون
وسئلت من  ويف صحيح مسلم عن ابن أيب مليكة قال مسعت عائشة

 مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر فقيل هلا مث من بعد كان رسول اهللا 
لت أبو عبيدة عامر بن اجلراح مث أيب بكر قالت عمر قيل هلا مث من بعد عمر قا

  .انتهت إىل هذا
 من شدة املرض أو كان من وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النيب 

 فشك يف )٢(" أهجر؟ماله"أقواله املعروفة واملرض جائز على األنبياء وهلذا قال 
 ال ذلك ومل جيزم بأنه هجر والشك جائز على عمر فإنه ال معصوم إال النيب 

 كان مريضا فلم يدر أكالمه كان من وهج ا وقد شك بشبهة فإن النيب سيم
.. .املرض كما يعرض للمريض أو كان من كالمه املعروف الذي جيب قبوله

ذكره لعائشة فلما رأى أن   قد عزم على أن يكتب الكتاب الذيوالنيب 
اهللا الشك قد وقع علم أن الكتاب ال يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة وعلم أن 

  .»ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر« :جيمعهم على ما عزم عليه كما قال
                                         

= 
  . ٦/٤٧املسند 

  . ١٢٦ -٨/١٢٥ رواه البخاري يف األحكام باب االستخالف )١(
، مسلم يف ٦٦، ٤/٦٥ رواه البخاري يف اجلزية باب إخراج اليهود من جزيرة العرب )٢(

  .  وغريها١٢٥٩ -٣/١٢٥٧الوصية باب ترك الوصية ملن ليس له شيء 
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٧٥
 وبني وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا 

 يف حق من )١(أن يكتب الكتاب يقتضي أن هذا احلائل كان رزية وهو رزية
كتاب لزال شك يف خالفة الصديق أو اشتبه عليه األمر فإنه لو كان هناك 
  . )٢()هذا الشك فأما من علم أن خالفته حق فال رزية يف حقه وهللا احلمد

 ترك كتابة الكتاب باختياره فلم يكن يف ذلك نزاع ولو مث إن النيب (
  .استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن مينعه

ومثل هذا الرتاع قد كان يقع يف صحته ما هو أعظم منه والذي وقع 
وإِنْ طَائفَتان  :اء وغريهم كان أعظم من هذا بكثري حىت أنزل فيهبني أهل قب

 أنه كان بينهم قتال ي لكن رو)٣(من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما
  .)٤(باجلريد والنعال

ومن جهل الرافضة أم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه خبالفة 
ء من يش  ما يدل عليه بوجه من الوجوه وال يفعلي وهذا ليس يف القصة

احلديث املعروف عند أهل النقل أنه جعل عليا خليفة كما يف األحاديث 
                                         

  . ٦/٣١٦ أي مصيبة، انظر املنهاج )١(
  . ٣١٧ -٦/٣١٥، انظر ٢٥ -٦/٢٣ املنهاج )٢(
  . ٩/  احلجرات)٣(
، ومسلم يف ٣/١٦٦ )ما جاء يف اإلصالح بني الناس(يف الصلح باب  رواه البخاري )٤(

 -، واحلديث كما رواه مسلم ٤/١٤٢٤ » إخليف دعاء النيب «اجلهاد والسري باب 
لو أتيت عبد اهللا : قيل للنيب :  عن أنس بن مالك، قال-وأخرته ألنه أمت من البخاري 

ملسلمون، وهي ارض سبخة، فلما أتاه فانطلق إليه، وركب محار وانطلق ا: بن أيب ؟ قال
: فقال رجل من األنصار: إليك عين، فواهللا لقد آذاين ننت محارك، قال: ، قالالنيب 

: فغضب لعبد اهللا رجل من قومه، قال: قال.  أطيب رحيا منكواهللا حلمار رسول اهللا 
: لفكان بينهم ضرب باجلريد وبالنعال، قا: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال

  . فَأَصلحوا بينهما  وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا : فبلغنا أا نزلت فيهم
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٧٦
الصحيحة ما يدل على خالفة أيب بكر مث يدعون مع هذا أنه كان قد نص 

 نصا جليا قاطعا للعذر فإن كان قد فعل ذلك فقد أغىن عن يعلى خالفة عل
مسعوا ذلك ال يطيعونه فهم أيضا ال يطيعون الكتاب الكتاب وإن كان الذين 

  .)١()؟فأي فائدة هلم يف الكتاب لو كان كما زعموا
 قول عمر إن حممدا مل ميت وهذا يدل على ....:قال الرافضي( :ثانيا
  . )٢()قلة علمه

 وقد ،وابتدأ بذكر علم عمر وأنه حمدث ملهم فأجاب شيخ اإلسالم
   . أعلم الصحابة بعد أيب بكرفعمر كان( : مث قال،سبق هذا

 مل ميت فهذا كان ساعة مث تبني له موته وأما كونه ظن أن النيب 
أكثر مث يتبني  وأومثل هذا يقع كثريا قد يشك اإلنسان يف موت ميت ساعة 

  . )٣()له موته
   .قول الرافضي إن عمر أنكر قتال أهل الردة(: ثالثًا

عمر بل الصحابة كانوا فمن أعظم الكذب واالفتراء على : جوابه
متفقني على قتال مسليمة وأصحابه ولكن كانت طائفة أخرى مقرين 
باإلسالم وامتنعوا عن أداء الزكاة فهؤالء حصل لعمر أوال شبهة يف قتاهلم 

ن له وجوب قتاهلم فرجع إليه والقصة يف ذلك حىت ناظره الصديق وبي
   .مشهورة

الناس   أليب بكر كيف تقاتلويف الصحيحني عن أيب هريرة أن عمر قال
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا «: وقد قال رسول اهللا 

                                         
  . ٣١٨، ٦/٣١٧ املنهاج )١(
  . ٨/٣٠ املنهاج )٢(
  . ٣٢٤ -٦/٣٢٣، وانظر ٣٠١/ ٨ املنهاج )٣(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٢٧٧
 قال »واهلم إال حبقها وحسام على اهللامفإذا قالوا عصموا مين دماءهم وأ

 فإن الزكاة من حقها واهللا لو منعوين عناقا كانوا ؟أبو بكر أمل يقل إال حبقها
فواهللا ما هو إال أن " لقاتلتهم على منعها قال عمر هللا يؤدوا إىل رسول ا

   .)١("رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق
 فبني له الصديق أن قوله وعمر احتج مبا بلغه أو مسعه من النيب 

  . )٢() يتناول الزكاة فإا حق املال"حبقها"
 بكر يف فدك كتب هلا  وملا وعظت فاطمة أبا:قال الرافضي( :رابعا

فلقيها عمر بن اخلطاب فحرق  كتابا ا وردها عليها فخرجت من عنده
 به وعطل حدود اهللا فلم حيد املغرية )٣(ةالكتاب فدعت عليه مبا فعله أبو لؤلؤ
 من بيت املال أكثر مما ينبغي وكان بن شعبة وكان يعطى أزواج النيب 

 درهم وغري حكم اهللا يف يعطى عائشة وحفصة يف كل سنة عشرة آالف
  .املنفيني وكان قليل املعرفة يف األحكام

واجلواب أن هذا من الكذب الذي ال يستريب فيه عامل ومل يذكر هذا 
أحد من أهل العلم وال يعرف له إسناد وأبو بكر مل يكتب فدكا قط ألحد ال 

  .لفاطمة وال غريها وال دعت فاطمة على عمر
 مما فعله ابن )٤(وهو أعظم يف حق عمر وما فعله أبو لؤلؤة كرامة 

به فإن أبا لؤلؤة كافر قتل عمر  وما فعله قتلة احلسني  ملجم بعلي 
                                         

، ١٤٠/ ٨ ل اهللا  رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنة رسو)١(
، ومسلم يف ١٦٣، ١٦٢/ ٨ وأَمرهم شورى بينهم  : ، وباب قول اهللا تعاىل١٤١

  . ٥٢، ٥١/ ١إخل، ... اإلميان باب األمر بقتال الناس
  . ٣٢٨، ٣٢٧/ ٨ املنهاج )٢(
،  امسه فريوز جموسي األصل رومي الدار غالم املغرية بن شعبة، وقال ابن جرير نصراين)٣(

  . ١٩٠/ ٤، تاريخ الطربي ١٣٧/ ٧البداية والنهاية 
  .  أعظم درجة وشهادة)٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٧٨
كما يقتل الكافر املؤمن وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم فإن 
قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل املسلمني وقتل أيب لؤلؤة لعمر كان بعد 

ة أيب بكر وعمر إال ستة أشهر فمن أين يعرف أن قتله خالف موت فاطمة مبدة
  .كان بسبب دعاء حصل يف تلك املدة

والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر كان ذلك دعاء له ال عليه 
 يدعو ألصحابه بنحو ذلك كقوله يغفر اهللا لفالن فيقولون كما كان النيب 

  .)١(لو أمتعنا به وكان إذا دعا ألحد بذلك استشهد
ولو قال قائل إن عليا ظلم أهل صفني واخلوارج حىت دعوا عليه مبا فعله 
ابن ملجم مل يكن هذا أبعد عن املعقول من هذا وكذلك لو قال إن آل 

  .سفيان بن حرب دعوا على احلسني مبا فعل به
وذلك أن عمر مل يكن له غرض يف فدك مل يأخذها لنفسه وال ألحد 

 بل كان ن له غرض يف حرمان أهل بيت النيب ئه وال كاامن أقاربه وأصدق
يقدمهم يف العطاء على مجيع الناس ويفضلهم يف العطاء على مجيع الناس حىت 

وا ءمساء الناس قالوا نبدأ بك قال ال ابدأانه ملا وضع الديوان للعطاء وكتب 
 فبدأ ببين هاشم وضم )٢( وضعوا عمر حيث وضعه اهللابأقارب رسول اهللا 

إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد « : قال املطلب ألن النيب إليهم بين
 فقدم العباس وعليا واحلسن )٣(»إم مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم

واحلسني وفرض هلم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل وفضل أسامة 
                                         

إذا قتل نفسه «، والديات باب ٧٣، ٧٢/ ٥ رواه البخاري يف املغازي باب غزوة خيرب )١(
 -١٤٢٧/ ٣ »غزوة خيرب«، ومسلم يف اجلهاد والسري باب ٤١/ ٨ »خطأ فال دية له

  . ١٤٤١ -١٤٣٣/ ٣  وغريها»غزوة ذي قرد«، ويف باب ١٤٢٩
  . ٢٩٥/ ٣ طبقات ابن سعد )٢(
 »يف بيان مواضع قسم اخلمس« رواه أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء، باب )٣(

  . ٤/٨١، املسند ١٣١، ١٣٠/ ٧ »قسم الفيء«، والنسائي يف ٣٨٤ -٣/٣٨٢
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٢٧٩
ة قال بن زيد على ابنه عبد اهللا يف العطاء فغضب ابنه وقال تفضل علي أسام

فإنه كان أحب إىل رسول اهللا منك وكان أبوه أحب إىل رسول اهللا من 
وهذا الذي ذكرناه من تقدميه بين هاشم وتفضيله هلم أمر مشهور  ،)١(أبيك

عند مجيع العلماء بالسري مل خيتلف فيه اثنان فمن تكون هذه مراعاته ألقارب 
 اجلنة وهي مصابة به الرسول وعرتته أيظلم أقرب الناس إليه وسيدة نساء أهل

ذلك املال ويعطى من هو أبعد  يف يسري من املال وهو يعطى أوالدها أضعاف
  !؟ منها ويعطى علياعن النيب 

مث العادة اجلارية بأن طالب امللك والرياسة ال يتعرضون للنساء بل 
يكرمون ألن ال يصلحن للملك فكيف جيزل العطاء للرجال واملرأة حيرمها 

  . )٢(!  ؟)ال لغرض أصال ال ديين وال دنيويمن حقها 
  .)٣(»وعطل حدود اهللا فلم حيد املغرية بن شعبة«وأما قول الرافضي (

فاجلواب أن مجاهري العلماء على ما فعله عمر يف قصة املغرية وأن البينة 
إذا مل تكمل حد الشهود ومن قال بالقول اآلخر مل ينازع يف أن هذه مسألة 

 وأقروه على ذلك فعله باملغرية كان حبضرة الصحابة والذي .. .اجتهاد
 أعاد أبو )٤(وعلي منهم والدليل على إقرار علي له أنه ملا جلد الثالثة احلد

بكرة القذف وقال واهللا لقد زىن فهم عمر جبلده ثانيا فقال له علي إن كنت 
وإن جالده فارجم املغرية يعين أن هذا القول إن كان هو األول فقد حد عليه 

مت النصاب أربعة فيجب رمجة فلم حيده عمر وهذا  جعلته مبرتلة قول ثان فقد
                                         

  . ٤/٧٠، طبقات ابن سعد ١/١٤٥، االستيعاب ١/٤٥ اإلصابة )١(
  . ٣٤ -٦/٣١ املنهاج )٢(
 املغرية بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي، أبو حممد، صحايب مشهور شهد احلدييبة، )٣(

/ ٣، السري ٥٤٣/ ، التقريب ٥٠/ ٣هـ، اخلالصة ٥٠أسلم زمن اخلندق، ت سنة 
٣٢ -٢١ .  

  . ٧٢ -٦٩/ ٤، تاريخ الطربي ٢٨ -٢٧/ ٣ السري )٤(
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٢٨٠
دليل على رضا علي حبدهم أوال دون احلد الثاين وإال كان أنكر حدهم أوال 

من املتواتر عنه أنه كان ال تأخذ يف اهللا لومة  وعمر .. .كما أنكر الثاين
 بعد أن كان عمرو ابن العاص الئم حىت أنه أقام على ابنه احلد ملا شرب مبصر

ضربه احلد لكن كان ضربه سرا يف البيت وكان الناس يضربون عالنية فبعث 
 )١(عمرو إىل عمر يزجره ويتهدده لكونه حايب ابنه مث طلبه فضربه مرة ثانية

فقال له عبد الرمحن ما لك هذا فزجر عبد الرمحن وما روى أنه ضربه بعد 
  .يت ال جيوزاملوت فكذب على عمر وضرب امل

وأخبار عمر املتواترة يف إقامة احلدود وأنه كان ال تأخذه يف اهللا لومة 
  .الئم أكثر من أن تذكر هنا

وأي غرض كان لعمر يف املغرية بن شعبة وكان عمر عند املسلمني 
  . )٢()كامليزان العادل الذي ال مييل إىل ذا اجلانب وال ذا اجلانب

  . )٣()» اهللا يف املنفينيوغري حكم« :وأما قوله(: خامسا
مبا يناقض حكم اهللا )٤(]يكون[إن التغيري حلكم اهللا (: قال شيخ اإلسالم

مثل إسقاط ما أوجبه اهللا وحترمي ما أحله اهللا والنفي يف اخلمر كان من باب 
 حدها ال التعزير الذي يسوغ فيه االجتهاد وذلك أن اخلمر مل يقدر النيب 

باجلريد والنعال وأطراف الثياب  ا الضربقدره وال صفته بل جوز فيه
وعثكول النخل والضرب يف حد القذف والزنا إمنا يكون بالسوط وأما العدد 
يف اخلمر فقد ضرب الصحابة أربعني وضربوا مثانني وقد ثبت يف الصحيح عن 

                                         
  . ٢٤٣، ٢٤/  مناقب عمر البن اجلوزي )١(
  . ٣٧ -٣٤/ ٦اج  املنه)٢(
 يكون هذه الزيادة وردت يف ثالث نسخ كما ذكره احملقق ومل يثبتها، وأرى أن إثباا )٣(

  . أوىل وأصوب
عثكال : العثكال العذق الذي يسمى الكياسة، وفيه لغتان:  هو العذق قال أبو عبيد)٤(

  . ٣٠٦/ ٣وعثكول، والقنو العثكال أيضا، ذيب اللغة 
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٢٨١
كان يضرب يف احلد فوق  وعلي ... )١("وكل سنة"أنه قال  علي 

عليه احلد فيموت فأجد يف نفسي إال شارب األربعني وقال ما أحد أقيم 
  . )٢()اخلمر فإنه لو مات لوديته فإن شيء فعلناه برأينا رواه الشافعي وغريه

وكان قليل املعرفة باألحكام أمر ( :-عن عمر-قول الرافضة : سادسا
برجم حامل فقال له علي إن كان لك عليها سبيل فال سبيل لك على ما يف 

  . )ال علي هللك عمربطنها فأمسك وقال لو
 أن هذه القصة إن كانت صحيحة فال :واجلواب( :قال شيخ اإلسالم

يكون عمر مل يعلم أا حامل فأخربه علي حبملها وال ريب أن  ختلو من أن
األصل عدم العلم واإلمام إذا مل يعلم أن املستحقة للقتل أو الرجم حامل 

ه بأحوال الناس املغيبات فعرفه بعض الناس حباهلا كان هذا من مجلة إخبار
ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود وهذا أمر ال بد منه مع كل أحد من 

  .األنبياء واألئمة وغريهم وليس هذا من األحكام الكلية الشرعية
وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون احلامل ال ترجم فلما ذكره علي 

رمجها ومل يرجع إيل ذكر ذلك وهلذا أمسك ولو كان رأيه أن احلامل ترجم ل
 ملا قالت إين حبلى من الزنا )٣( يف الغامديةرأي غريه وقد مضت سنة النيب 

 ولو قدر أنه خفى عليه علم هذه )٤( اذهيب حىت تضعيهفقال هلا النيب 
                                         

  . ١٣٣٢/ ٣ »حد اخلمر«حلدود باب  رواه مسلم يف ا)١(
، مسلم يف احلدود باب ٨/١٤ »الضرب باجلريد والنعال« رواه البخاري يف احلدود باب )٢(

  . ٢٢٤، ٢٢٣ -٢٢٢/ ٢، املسند حتقيق أمحد شاكر ١٣٣٢/ ٣ »حد اخلمر«
لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر «:  هي اليت رمجت، وقال هلا رسول اهللا )٣(

  . ٣٤٥/ ٢ جتريد أمساء الصحابة للذهيب » صلى عليها، ودفنت له، مث
، ١٣٢٤ -١٣٢٣/ ٣ رواه مسلم يف احلدود باب من اعترف على نفسه بالزنا )٤(

، وأبو داود يف احلدود ٢٤/ ٤والترمذي يف احلدود تربص الرجم باحلبلى حىت تضع 
 -٤٢٩/ ٤ واملسند ،٥٨٨، ٥٨٧/ ٤ » برمجها من جهينةاملرأة اليت أمر النيب «باب 

=  
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٢٨٢
املسألة حىت عرفه مل يقدح ذلك فيه ألن عمر ساس املسلمني وأهل الذمة 

لناس كلهم ويف زمنه انتشر اإلسالم  احلقوق ويقيم احلدود وحيكم بني اييعط
 ولوال كثرة علمه مل  ويفيتي مل يكن قبله مثله وهو دائما يقضوظهر ظهورا

يطق ذلك فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية مث عرفها أو كان نسيها 
  . )١() عيب يف ذلكيفذكرها فأ
  أنه ابتدع التراويح مع أن النيب(: -عن عمر-قول الرافضي : سابعا

أيها الناس إن الصالة بالليل يف شهر رمضان من النافلة مجاعة بدعة « :قال
وصالة الضحى بدعة فإن قليال يف سنة خري من كثري يف بدعة أال وإن كل 

 وخرج عمر يف شهر رمضان ليال »بدعة ضاللة وكل ضاللة سبيلها إىل النار
ناس قد اجتمعوا  إن ال: فقيل له؟فرأى املصابيح يف املساجد فقال ما هذا

  . ) بدعة ونعمت البدعة فاعترف بأا بدعة:لصالة التطوع فقال
 أ يف طوائف أهل البدع والضالل أجريئفيقال ما ر( :قال شيخ اإلسالم

 وقوهلا عليه ما مل من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول اهللا 
ف أا كذب فهو يقله والوقاحة املفرطة يف الكذب وإن كان فيهم من ال يعر

  :واجلواب من وجوه.. .مفرط يف اجلهل
 ؟ وأين إسناده؟ املطالبة فيقال ما الدليل على صحة هذا احلديث:أحدها

 ومن قال من أهل العلم ؟ هذايويف أي كتاب من كتب املسلمني رو
   .؟باحلديث إن هذا صحيح

 من  أن مجيع أهل املعرفة باحلديث يعلمون علما ضروريا أن هذا:الثاين
 وأدىن من له معرفة باحلديث يعلم أنه الكذب املوضوع على رسول اهللا 

                                         
= 

٣٤٨/ ٥، ٤٣٧، ٥٣٥، ٤٣٠ .  
  . ٤٢ -٤١/ ٦ املنهاج )١(
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٢٨٣
كذب مل يروه أحد من املسلمني يف شئ من كتبه ال كتب الصحيح وال 
السنن وال املساند وال املعجمات وال األجزاء وال يعرف له إسناد ال صحيح 

نوال ضعيف بل هو كذب بي.   
وا يصلون بالليل يف رمضان على عهد  أنه قد ثبت أن الناس كان:الثالث

   . وثبت أنه صلى باملسلمني مجاعة ليلتني أو ثالثاالنيب 
 خرج ليلة من ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

جوف الليل فصلى وصلى رجال بصالته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر 
أهل املسجد من الليلة منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر 

 فصلى صالته فلما كانت الليلة الرابعة عجز الثالثة فخرج رسول اهللا 
 فطفق رجال يقولون الصالة املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول اهللا 

فلم خيرج إليهم حىت خرج لصالة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
ولكن خشيت أن تفرض  مكانكمأما بعد فإنه مل خيف علي « :فتشهد مث قال

 واألمر على ذلك وذلك يف  رسول اهللا  فتويف»عليكم فتعجزوا عنها
  .....)١()رمضان
ب يف  يرغّويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا (

من قام رمضان إميانا « :قيام رمضان من غري أن يأمر فيه بعزمية ويقول
 واألمر على ذلك  رسول اهللا فتويف »واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  . )٢()يف خالفة أيب بكر وصدرا من خالفة عمر
                                         

فضل من قام «، وصالة التراويح باب ٢٢٢/ ١ رواه البخاري يف اجلمعة باب أما بعد )١(
 »الترغيب يف قيام رمضان«، ومسلم يف صالة املسافر وقصرها باب ٢٥٢/ ٢ »رمضان

/ ٢ »يف قيام شهر رمضان«ن باب ، وأبو داود يف تفريع أبواب شهر رمضا٥٢٤/ ١
١٠٥ -١٠٤ .  

، ومسلم يف صالة ٢٥١/ ٢ »فضل من قام رمضان« رواه البخاري يف التراويح باب )٢(
=  
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٢٨٤
)خرجت : قال)١(]القاري[ج البخاري عن عبد الرمحن بن عبد وخر 

 الرجل يمع عمر ليلة من رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصل
لو مجعت  بصالته الرهط فقال عمر إين ألرى ي الرجل فيصليلنفسه ويصل

بن كعب مث هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم على أيب 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر نعمت البدعة 
هذه واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقومون يريد بذلك آخر الليل وكان 

  .)٢(الناس يقومون أوله
 عل مساه بدعة ألن ما فعل ابتداءقد فُوهذا االجتماع العام ملا مل يكن 

يسمى بدعة يف اللغة وليس ذلك بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية اليت هي 
ضاللة هي ما فعل بغري دليل شرعي كاستحباب ما مل حيبه اهللا وإجياب ما مل 
يوجبه اهللا وحترمي ما مل حيرمه اهللا فال بد مع الفعل من اعتقاد خيالف الشريعة 

   . يعتقد حترميه مل يقل إنه فعل بدعةانسان فعال حمرممل اإلوإال فلو ع
 أن هذا لو كان قبيحا منهيا عنه لكان علي أبطله ملا صار أمري :الرابع

املؤمنني وهو بالكوفة فلما كان جاريا يف ذلك جمرى عمر دل على استحباب 
ر علينا  عن علي أنه قال نور اهللا على عمر قربه كما نويذلك بل رو

                                         
= 

، وأبو داود يف ٥٢٣/ ١إخل، ... »الترغيب يف قيام رمضان«املسافرين وقصرها باب 
، موطأ ١٠٣، ١٠٢-١/ ٢ »يف قيام شهر رمضان«تفريع أبواب شهر رمضان باب 

  . ١١٤ -١١٣/ ١ »الترغيب يف الصالة يف رمضان«لك يف الصالة يف رمضان باب ما
 يقال له رؤية وذكره العجلي يف ثقات التابعني، )القاري( هو عبد الرمحن بن عبد )١(

هـ، التقريب ٨٨له صحبة، وتارة تابعي، ت سنة : واختلف قول الواقدي فيه قال تارة
  . ٧٩/ ٥ هـ، الثقات البن حبان ٨٠نة ، وقال تويف س١٤٣/ ٢، اخلالصة ٣٤٥/ 

، ٢٥٢ -٢٥١/ ٢ »فضل من قام رمضان« رواه البخاري يف صالة التراويح باب )٢(
  . ١١٥، ١١٤/ ١ »ما جاء يف قيام رمضان«واملوطأ يف الصالة يف رمضان باب 
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٢٨٥
   .)١(ساجدنام

٢(لميوعن أيب عبد الرمحن الس(ا دعا القراء يف رمضان فأمر  أن علي
  . )٣() وكان علي يوتر م: بالناس عشرين ركعة قاليرجال منهم يصل

 قال كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان )٤(وعن عرفجة الثقفي(
 النساء روامها وجيعل للرجال إماما وللنساء إماما قال عرفجة فكنت أنا إمام

  .)٦())٥(البيهقي يف سننه
وأما الضحى فليس لعمر فيها اختصاص بل قد ثبت يف الصحيحني ( 

 بصيام ثالثة أيام من كل أوصاين خليلي « :قال] [ عن أيب هريرة
 ويف صحيح مسلم .....)٧(»شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام

 من أحدكم صدقة ىالم سيصبح على كل« : قالعن أيب ذر عن النيب 
فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وكل تكبرية 

عن املنكر صدقة وجيزئ من ذلك يصدقة وأمر باملعروف صدقة و 
                                         

  . ١٣٧ /  فصل يف أولياء عمر »الفاروق عمر« تاريخ اخللفاء باب )١(
 مشهور بكنيته، »املقرئ«ب بن ربيعة أبو عبد الرمحن السلمي الكويف  عبد اهللا بن حبي)٢(

/ ٤، ذيب الكمال ٢٩٨/ وألبيه صحبة، ثقة ثبت، وتويف بعد السبعني، التقريب 
  . ٤٣٠/ ٩، تاريخ بغداد ٤٠٨

/ ٢ »ما روي يف عدد ركعات القيام يف شهر رمضان« سنن البيهقي يف الصالة باب )٣(
٤٩٧، ٤٩٦ .  

ليه إجمهول وأشار :  بن عبد اهللا الثقفي أو السلمي مقبول، وقال ابن القطان عرفجة)٤(
، ذيب ٣٨٩/ كويف تابعي ثقة، التقريب : البخاري يف أثر خرجه تعليقا، قال العجلي

  . ٣٣١/ ، تاريخ الثقات للعجلي ٦٥/ ٧، التاريخ الكبري ١١٧/ ٧التهذيب 
  . ٤٩٤/ ٢ »ضانقيام شهر رم« البيهقي يف الصالة باب سنن )٥(
  . ٣٠٨ -٣٠٤/ ٨ املنهاج )٦(
، ومسلم يف صالة ٢٤٧/ ٢ »صيام أيام البيض«:  رواه البخاري يف الصوم باب)٧(

  . ٤٩٩/ ١ »استحباب صالة الضحى«املسافرين باب 
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٢٨٦
  .)٢())١(»ركعتان يركعهما من الضحى

وجعل األمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه فإنه مل يفوض (: ثامنا
ومجع فيمن خيتار بني ... ناس وال نص على إمام بعدهاألمر فيه إىل اختيار ال

الفاضل واملفضول ومن حق الفاضل التقدم على املفضول مث طعن يف كل 
واحد ممن اختاره للشورى وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر املسلمني ميتا كما 

  . )إخل...تقلده حيا
مني  أن هذا الكالم كله ال خيرج عن قس:واجلواب( :قال شيخ اإلسالم

إما كذب يف النقل وإما قدح يف احلق فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب أو 
  غري معلوم الصدق وما علم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر

  .بل ذلك معدود من فضائله وحماسنه اليت ختم اهللا ا عمله
ولكن هؤالء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون احلقائق يف املنقول 

عقول فيأتون إىل األمور اليت وقعت وعلم أا وقعت فيقولون ما وقعت وامل
وإىل أمور ما كانت ويعلم أا ما كانت فيقولون كانت ويأتون إىل األمور 
اليت هي خري وصالح فيقولون هي فساد وإىل األمور اليت هي فساد فيقولون 

وقَالُوا  :هي خري وصالح فليس هلم ال عقل وال نقل بل هلم نصيب من قوله
 وأما قول الرافضي )٣(لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعريِ

  .وجعل األمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه
أن اخلالف نوعان خالف تضاد وخالف تنوع فاألول مثل « :فاجلواب

ءات اليت جيوز كل أن يوجب هذا شيئا وحيرمه اآلخر والنوع الثاين مثل القرا
                                         

، ٤٩٨/ ١ »استحباب صالة الضحى« رواه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها باب )١(
٤٩٩ .  

  . ٣١٢، ٣١١/ ٨ املنهاج )٢(
  . ١٠/  امللك )٣(
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٢٨٧
منها وإن كان هذا خيتار قراءة وهذا خيتار قراءة كما ثبت يف الصحاح بل 

إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها « : أنه قالاستفاض عن النيب 
  .)٢())١(»شاف كاف

كان كثري  ومن هذا الباب أمر الشورى فإن عمر بن اخلطاب (
اهللا ورسوله فإن الشارع نصوصه املشاورة للصحابة فيما مل يتبني فيه أمر 

إمام وعليه أن  وعمر ... كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة
يستخلف األصلح للمسلمني فاجتهد يف ذلك ورأى أن هؤالء الستة أحق من 
غريهم وهو كما رأى فإنه مل يقل أحد أن غريهم أحق منهم وجعل التعيني إليهم 

  .يعني واحدا منهم خوفا أن
ريه أصلح هلم فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيني ويكون غ

وقال األمر يف التعيني إىل الستة يعينون واحدا منهم وهذا أحسن اجتهاد إمام 
وأَمرهم شورى  :وأيضا فقد قال تعاىل .عامل عادل ناصح ال هوى له 

مهنيب)٣(وقال : ِري األمف مهاوِرشو)فعله من الشورى  فكان ما)٤ 
  . )٥()مصلحة

                                         
، ويف ٩٠/ ٣ »كالم اخلصوم بعضها يف بعض« رواه البخاري يف اخلصومات باب )١(

ما «، ويف املرتدين باب ١٠٠/ ٦ » أنزل القرآن على سبعة أحرف«فضائل القرآن باب 
َاقْرؤوا ما تيسر  : قول اهللا تعاىل«، ويف التوحيد باب ٥٤، ٨/٥٣ »جاء يف املتأولني

من آنالْقُر« بيان أن القرآن على سبعة «: ، ومسلم يف الصالة املسافرين باب٢١٥/ ٨
ما جاء أن القرآن أنزل على «، والترمذي يف القراءات باب ٥٦١ -٥٦٠/ ١ »أحرف

جامع ما جاء يف «، والنسائي يف افتتاح الصالة باب ١٥٩ -١٥٨/ ٢ »سبعة أحرف
 -٢٨٣، ٢٧٥ -٢٧٤، ٣٣٤/ ١محد شاكر ، املسند حتقيق أ١٥٤ -١٥٠/ ٢ »القرآن
  . ، وغريهم٢٨٤

  . ١٢٢ -١٢١/ ٦ املنهاج )٢(
  . ٣٨/  الشورى )٣(
  . ١٩٥/  آل عمران )٤(
  . ١٤٢ -١٣٩/ ٦ املنهاج )٥(
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٢٨٨
رأى األمر يف الستة متقاربا فإم وإن كان لبعضهم من الفضيلة  عمر و(

فترك التعيني خوفا .. .ما ليس لبعض فلذلك املفضول مزيه أخرى ليست لآلخر
 من اهللا تعاىل وعلم أنه ليس واحد أحق ذا األمر منهم فجمع بني املصلحتني بني

  . )١()منهم وترك تعيني واحد منهم ملا ختوفه من التقصريتعيينهم إذ ال أحق 
 وهو عنهم راض الذي وال ريب أن الستة الذين توىف رسول اهللا (

  . )٢()عينهم عمر ال يوجد أفضل منهم
ومجع بني الفاضل واملفضول ومن حق الفاضل « :وأما قول الرافضي(

  .»التقدم على املفضول
اربني يف الفضيلة ومل يكن تقدم بعضهم  أوال هؤالء كانوا متق:فيقال له

مث يقال له ثانيا وإذا .. .،على بعض ظاهرا كتقدم أيب بكر وعمر على الباقني
كان فيهم فاضل ومفضول فلم قلت إن عليا هو الفاضل وعثمان وغريه هم 
املفضولون وهذا القول خالف ما أمجع عليه املهاجرون واألنصار كما قال 

أيوب السختياين وغريه من قدم عليا على عثمان  نهمغري واحد من األئمة م
  . )٣(فقد أزرى باملهاجرين واألنصار

كنا نفاضل على « :وقد ثبت يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر قال
 ويف لفظ مث ندع أصحاب )٤( أبو بكر مث عمر مث عثمانعهد رسول اهللا 

  .)٥(» ال نفاضل بينهمالنيب 
                                         

  . ١٤٨ -١٤٧/ ٦ انظر املنهاج )١(
  . ١٥٠/ ٦ املنهاج )٢(
  . ٢٤٩/ ١ فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٣(
/ ٤ »فضل أيب بكر بعد النيب « باب حاب النيب  رواه البخاري يف فضائل أص)٤(

، مبعناه، والطرباين يف ٢٦ -٢٤/ ٥، أبو داود يف السنة باب يف التفضيل، ١٩١
  . ٢٨٦، ٢٨٥/ ١٢، ويف الكبري ٤١٤/ ٢األوسط، 

  . ٢٦ -٢٤/ ٥ رواه أبو داود يف السنة باب يف التفضيل )٥(
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٢٨٩
 من تفضيل أيب الصحابة على عهد النيب فهذا إخبار عما كان عليه 

  .)١( فال ينكرهبكر مث عمر مث عثمان وقد روى أن ذلك كان يبلغ النيب 
وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص وإال فيكون ثابتا مبا ظهر بني 

 من غري نكري ومبا ظهر ملا تويف عمر املهاجرين واألنصار على عهد النيب 
عثمان بن عفان من غري رغبة وال رهبة ومل ينكر هذه فإم كلهم بايعوا 
  . )٢()الوالية منكر منهم

إنه طعن يف كل واحد ممن اختاره للشورى « :وأما قول الرافضي(
وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر املسلمني ميتا كما تقلده حيا مث تقلده بأن جعل 

  .»اإلمامة يف ستة
عل غريهم أحق باإلمامة  أن عمر مل يطعن فيهم طعن من جي:فاجلواب

منهم بل مل يكن عنده أحق باإلمامة منهم كما نص على ذلك بني عذره املانع له 
من تعيني واحد منهم وكره أن يتقلد والية معني ومل يكره أن يتقلد تعيني الستة 
ألنه قد علم أنه ال أحد أحق باألمر منهم فالذي علمه وعلم أن اهللا يثيبه عليه وال 

اختيار الستة والذي خاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو   فيه إن تقلده هوتبعة عليه
وليس كراهته لتقلده  تعيني واحد منهم تركه وهذا من كمال عقله ودينه 

ميتا كما تقلده حيا لطعنه يف تقلده حيا فإنه إمنا تقلد األمر حيا باختياره وبأن 
  .احلسابتقلده كان خريا له ولألمة وإن كان خائفا من تبعة 

والَّذين يؤتونَ ما َآتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم  :فقد قال تعاىل
 أهو الرجل يزين ويسرق ويشرب : قالت عائشة يا رسول اهللا)٣(راجِعونَ

                                         
ورواه أبو يعلى : ، وقال٩/٥٨ع الزوائد ، جمم٨٦ -٢٨٥/ ١٢ رواه الطرباين يف الكبري )١(

  . حنو الطرباين يف الكبري
  . ١٥٣، ١٥٢/ ٦ املنهاج )٢(
  . ٦٠/  املؤمنون )٣(
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٢٩٠
ال يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم « : قال؟اخلمر وخياف أن يعاقب

  .)١(»ن ال يقبل منهويصلي ويتصدق وخياف أ
  . )٢()فخوفه من التقصري يف الطاعة من كمال الطاعة

ويف احلديث الثابت عن عمرو بن ميمون أن عمر بن اخلطاب ملا طعن (
قال إن الناس يقولون استخلف وإن األمر إىل هؤالء الستة الذين توىف رسول 

 عوف  وهو عنهم راض علي وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن بناهللا 
عبد اهللا بن عمر وليس له من األمر شيء فإن   ويشهدهم)٣(وسعد بن مالك

عزله عن عجز وال أأصابت اخلالفة سعدا وال فليستعن به من ويل فإين مل 
خيانة مث قال أوصى اخلليفة من بعدي بتقوى اهللا تعاىل وأوصيه باملهاجرين 

 حقهم وحيفظ هلم األولني الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم أن يعرف هلم
وا الدار واإلميان من قبلهم أن يقبل من ءحرمتهم وأوصيه باألنصار الذين تبو

مصار خريا فإم ردء اإلسالم حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه بأهل األ
وغيظ العدو وجباة األموال ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضا منهم وأوصيه 

ة اإلسالم أن يؤخذ منهم من حواشي باألعراب خريا فإم أصل العرب وماد
أمواهلم فترد على فقرائهم وأوصيه بذمه اهللا ورسوله أن يوىف هلم بعدهم 

 فقد وصى اخلليفة من بعده )٤(ويقاتل من وراءهم وال يكلفوا إال طاقتهم
                                         

، ١٥٩/ ٦، املسند ١٤٠٤/ ٢ »التوقي على العمل« رواه ابن ماجه يف الزهد باب )١(
هذا حديث صحيح ومل : ، وقال٣٩٤ -٣٩٣/ ٢، رواه احلاكم يف املستدرك ٢٠٥

، ٢٥٥/ ١وصححه الذهيب، وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة خيرجاه، 
  . ٢/٤٠٩، ويف صحيح ابن ماجه ٢٥٦

  . ١٥٨ -١٥٧/ ٦ املنهاج )٢(
  . ، وقد سبقت ترمجته هو سعد بن أيب وقاص )٣(
فاق على عثمان بن تقصة البيعة واال« باب  رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب )٤(

  . ١٠٩/ ١١، مصنف عبد الرزاق ٢٠٧ -٢٠٤/ ٤ »عفان
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٢٩١
جبميع أجناس الرعية السابقني األولني من املهاجرين واألنصار وأوصاه بسكان 

  .)١()وأوصاه بأهل البوادي وبأهل الذمة األمصار من املسلمني
إن عمر علم أن عبد الرمحن ال يعدل األمر عن أخيه وابن « :وقوله(

  .»عمه
فهذا كذب بني على عمر وعلى أنسام فإن عبد الرمحن ليس أخا 
لعثمان وال ابن عمه وال من قبيلته أصال بل هذا من بين زهرة وهذا من بين 

م أكثر ميال منهم إىل بين أميه فإن بين زهرة أمية وبنو زهرة إىل بين هاش
عوف وسعد بن أيب وقاص الذي قال   ومنهم عبد الرمحن بنأخوال النيب 

  .)٢(»هذا خايل فلريين امرؤ خاله «:له النيب 
 ومل يكن أيضا بني عثمان وعبد الرمحن مؤاخاة وال خمالطة فإن النيب 

ي وأنصاري وإمنا آخى بني مل يؤاخ بني مهاجري ومهاجري وال بني أنصار
املهاجرين واألنصار فآخى بني عبد الرمحن بن عوف وبني سعد بن الربيع 

 يعرفه أهل العلم )٣(األنصاري وحديثه مشهور ثابت يف الصحاح وغريها
  .)٤(بذلك ومل يؤاخ قط بني عثمان وعبد الرمحن

فيقال وأما قوله مث أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثالثة أيام 
                                         

  . ١٦١ -١٥٩/ ٦ املنهاج )١(
، قال ٦٤٩/ ٥ »مناقب سعد بن أيب وقاص« رواه الترمذي يف مناقب الصحابة باب )٢(

 -٢١٩/ ٣هذا حديث حسن غريب، وصححه األلباين يف صحيح الترمذي : الترمذي
٣٣٠ .  

، ٢٢٢/ ٤ني املهاجرين واألنصار  ب رواه البخاري يف مناقب األنصار باب إخاء النيب )٣(
وقد ورد بعدة طرق وألفاظ يف البخاري حوايل اثين عشر موضعا، والترمذي يف الرب 

، ٢٠٥ -٢٠٤، ١٩٠/ ٣، املسند ٣٢٨/ ٤ما جاء يف مواساة األخ «والصلة باب 
٢٧١« .  

  . ١٧٢ -٦/١٧١ املنهاج )٤(
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٢٩٢
أوال من قال إن هذا الصحيح وأين النقل الثابت ذا وإمنا املعروف أنه أمر 

  .يفارقوهم حىت يبايعوا واحدا منهم أن ال األنصار
هذا من الكذب على عمر ومل ينقل هذا أحد من أهل امث يقال ثاني 

العلم بإسناد يعرف وال أمر عمر قط بقتل الستة الذين يعلم أم خيار األمة 
كيف يأمر بقتلهم وإذا قتلوا كان األمر بعد قتلهم أشد فسادا مث لو أمر و

بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فالنا وفالنا فكيف يأمر بقتل املستحقني لألمر 
  ؟وال يوىل بعدهم أحدا

وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤالء واألمة كلها مطيعة هلم 
كلهم قتل واحد منهم لعجزوا  ولو أرادت األنصار ؟والعساكر واجلنود معهم

عن ذلك وقد أعاذ اهللا األنصار من ذلك فكيف يأمر طائفة قليلة من األنصار 
 ولو قال هذا عمر فكيف كان يسكت هؤالء الستة ؟بقتل هؤالء الستة مجيعا

  .وميكنون األنصار منهم وجيتمعون يف موضع ليس فيه من ينصرهم
 جيب قتل أحد منهم بذلك ولو فرضنا أن الستة مل يتول واحد منهم مل
تعرض عليه الواليات فال  بل توىل غريهم وهذا عبد اهللا بن عمر كان دائما

يتوىل وما قتله أحد وقد عني للخالفة يوم احلكمني فتغيب عنه وما آذاه أحد 
  .قط وما مسع قط أن أحدا امتنع من الوالية فقتل على ذلك

  . )١(عا وال عادةفهذا من اختالق مفتر ال يدري ما يكتب ال شر
مث نقول جوابا مركبا ال خيلو إما أن يكون عمر أمر ذا أو مل يكن أمر 
به فإن كان األول بطل إنكاره وإن كان الثاين فليس كون الرجل من أهل 

  .اجلنة أو كونه وليا هللا مما مينع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك
لقد تابت « :ل رجم الغامدية وقافإنه قد ثبت يف الصحاح أن النيب 

                                         
  . ١٧٤، ٦/١٧٣ املنهاج )١(
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٢٩٣
توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت 

 فهذه يشهد هلا الرسول بذلك مث ملا كان احلد قد ثبت عليها )١(»بنفسها هللا
من جاءكم وأمركم على « : أنه قالويف الصحيح عن النيب ... أمر برمجها

  ..)٢()»رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم فاقتلوه
در أن عمر أمر بقتل واحد من املهاجرين األولني لكان ذلك منه فلو ق(

على سبيل االجتهاد السائغ له ومل يكن ذلك مانعا من كون ذلك الرجل يف 
اجلنة ومل يقدح ال يف عدل هذا وال يف دخول هذا اجلنة فكيف إذا مل يقع 

  !.؟شيء من ذلك
هم بتقدير مث من العجب أن الرافضة يزعمون أن الذين أمر عمر بقتل

صحة هذا النقل يستحقون القتل إال عليا فإن كان عمر أمر بقتلهم فلماذا 
  ؟ينكرون عليه ذلك
بقتلهم فهذا مجع بني   إنه كان حيابيهم يف الوالية ويأمر:مث يقولون

  .الضدين
  .وإن قلتم كان مقصوده قتل علي

خياف  لو بايعوا إال عليا مل يكن ذلك يضر الوالية فإمنا يقتل من :قيل
وقد ختلف سعد بن عبادة عن بيعة أيب بكر ومل يضربوه ومل حيبسوه فضال عن 

ولو أراد أبو بكر وعمر يف واليتهما إيذاء علي بطريق من الطرق .... القتل
                                         

، ١٣٢٤ -١٣٢٣/ ٣ »من اعترف على نفسه بالزنا«  رواه مسلم يف احلدود باب)١(
، وأبو داود يف ٤/٤٢والترمذي والترمذي يف احلد باب تربص الرجم باحلبلى حىت تضع 

، ويف املسند ٥٨٨ -٥٨٧/ ٤ برمجها من جهينة احلدود باب املرأة اليت أمر النيب 
٣٤٨/ ٥، ٤٣٧، ٤٣٥، ٤٣٠ - ٤/٤٢٩ .  

، وأبو داود ١٤٨٠/ ٣ »ن فرق أمر املسلمني وهو جمتمعحكم م« مسلم يف اإلمارة باب )٢(
  .  مبعناه١٢٠/ ٥ »قتل اخلوارج«يف السنة باب 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٢٩٤
  .لكانا أقدر على ذلك من صرف األمر عنه بعد موت النيب 

ع فهؤالء املفترون يزعمون أم ظلموه يف حال كان فيها أقدر على دف
الظلم عن نفسه ومنعهما من ظلمه وكانا أعجز عن ظلمه لو أرادا ذلك فهال 

  ....؟ظلماه بعد قوما ومطاوعة الناس هلما إن كانا مريدين لظلمه
ففي اجلملة دفع املتوىل ملن يعرف أنه ينازعه ويقول إنه أحق باألمر منه 

  .دأمر ال بد منه وذلك بأنواع من إهانة وإيذاء وحبس وقتل وإبعا
ما زاال مكرمني له غاية اإلكرام بكل طريق مقدمني له بل  وعلي 

ولسائر بين هاشم على غريهم يف العطاء مقدمني له يف املرتبة واحلرمة واحملبة 
واملواالة والثناء والتعظيم كما يفعالن بنظرائه ويفضالنه مبا فضله اهللا عز وجل 

 علي قط بل وال يف أحد به على من ليس مثله ومل يعرف عنهم كلمة سوء يف
قد تواتر عنه من حمبتهما ومواالما   وكذلك علي ...من بين هاشم

وتعظيمهما وتقدميهما على سائر األمة ما يعلم به حاله يف ذلك ومل يعرف 
  .عنه قط كلمة سوء يف حقهما وال أنه كان أحق باألمر منهما
د اخلاصة والعامة وهذا معروف عند من عرف األخبار الثابتة املتواترة عن

  .واملنقولة بأخبار الثقات
وأما من رجع إىل ما ينقله من هو من أجهل الناس باملنقوالت وأبعد 
الناس عن معرفة أمور اإلسالم ومن هو معروف بافتراء الكذب الكثري الذي 
ال يروج إال على البهائم ويروج كذبه على قوم ال يعرفون اإلسالم إما قوم 

رءوس اجلبال أو بلد أهله من أقل الناس علما وأكثرهم سكان البوادي أو 
  .كذبا فهذا هو الذي يضل

وهكذا الرافضة ال يتصور قط أن مذهبهم يروج على أهل مدينة كبرية 
من مدائن املسلمني فيها أهل علم ودين وإمنا يروج على جهال سكنوا 

ن للناس البوادي واجلبال أو على حملة يف مدينة أو بليدة أو طائفة يظهرو
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٢٩٥
خالف ما يبطنون لظهور كذم حىت أن القاهرة ملا كانت مع العبيديني 
وكانوا يظهرون التشيع مل يتمكنوا من ذلك حىت منعوا من فيها من أهل العلم 
والدين من إظهار علمهم ومع هذا فكانوا خائفني من سائر مدائن املسلمني 

وهلم ويداهنونه ويتقونه يقدم عليهم الغريب من البلد البعيد فيكتمون عنه ق
إِنَّ  :كما خياف امللك املطاع وهذا ألم أهل فرية وكذب وقد قال تعاىل

 ككَذَلا وينالد اةيي الْحلَّةٌ فذو هِمبر نم بغَض مالُهنيلَ سجذُوا الْعخات ينالَّذ
رِينفْتزِي الْمجن)تر من هذه األمة إىل يوم بو قالبة هي لكل مفأ قال )١

  . )٣())٢(القيامة
  

*  *  *  

                                         
  . ١٥٢:  األعراف)١(
، حنوه، ابن ٩/٥٦٤، الدر املنثور ٧٠/ ٩ جامع البيان للطربي تفسري سورة األعراف )٢(

  . ٢٤٨/ ٣٢كثري عند تفسري اآلية 
  . ١٩٧ -١٧٤/ ٦ املنهاج )٣(
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٢٩٦
  الفصل الثالث 
  عثمان بن عفان 

  :فضائله: املبحث األول
سأذكر خصائصه مث فضائله مث خالفته مث استشهاده مث بعد ذلك أذكر 

  : أهم املطاعن اليت يطعن ا الرافضة عليه مع رد شيخ اإلسالم عليها، فأقول
  : هخصائص: املطلب األول

واحدة بعد [  ذكر اختصاصه بتزوج ابنيت رسول اهللا -أ
  : ]األخرى
لو كان عندنا ثالثة « : ابنتني من بناته وقالعثمان قد زوجه النيب (

 ذو النورين بذلك إذ مل يعرف أحد مجع بني بنيت ي ومس)١(»لزوجناها عثمان
  . )٣())٢(نيب غريه
يقع منه ما يعتب عليه كذا مصاهرة عثمان له مل يزل فيها محيدا مل (

   .فيها حىت قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان
  . )٤() أكملوهذا يدل على أن مصاهرته للنيب 

  :  جتهيز جيش العسرة-ب
 حىت )٥(وقد تصدق عثمان بألف بعري يف سبيل اهللا يف غزوة العسرة(

                                         
-٣/١٠، الرياض النضرة ٩/٨٣، جممع الزوائد ٥٠٩-٥٠٨، ١/٤٨١ الصحابة  فضائل)١(

  .، أورد عدة روايات مبعناه١١
  .١٤٩/  انظر تاريخ اخللفاء)٢(
  .٤/١٤٦، انظر ٨/٢٣٤ املنهاج )٣(
  .٨/٢٣٥ املنهاج )٤(
أن عثمان محل يف جيش العسرة على ألف : " عن قتادة١٢/٤٣ يف مصنف ابن أيب شيبة )٥(

  ".سبعني كلها خيالًبعري إال 
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٢٩٧
بيل اهللا نفاق يف سواإل )١(»ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم« :قال النيب 

فكذلك (من اإلنفاق بعد ذلك . )٢() أعظمويف إقامة الدين يف أول اإلسالم
اإلنفاق الذي صدر يف أول اإلسالم يف إقامة الدين ما بقي له نظري 

  . )٣()يساويه
  :  يف بيعة الرضوان مبايعة النيب -جـ

  ملا أرسل عثمان وذلك أن بيعة الرضوان كانت بسببه، فإن النيب 
 بيده  وبايع النيب ، الصحابة على القتالة أشيع أنه قتل فبايع النيب إىل مك

واملعلوم من فضائل عثمان وحمبة ( خري لعثمان من يده عن عثمان ويد النيب 
 له وثنائه عليه وختصيصه بابنتيه وشهادته له باجلنة وإرساله إىل مكة النيب 

بة له باختيارهم يف اخلالفة ومبايعة له عنه ملا أرسله إىل مكة وتقدمي الصحا
 مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما وشهادة عمر وغريه له بأن رسول اهللا 

 رضي اهللا عنهميوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء اهللا املتقني الذين 
  . )٤()ورضوا عنه

كما ثبت يف الصحيح أن رجال أراد أن يطعن يف عثمان عند ابن (و
ر يوم أحد ومل يشهد بدرا ومل يشهد بيعة الرضوان فقال عمر فقال إنه قد ف

ابن عمر أما يوم أحد فقد عفا اهللا عنه ويف لفظ فر يوم أحد فعفا اهللا عنه 
 استخلفه على بدر فإن النيب  وأذنب عندكم ذنبا فلم تعفوا عنه وأما يوم

                                         
 ٦٢٦-٥/٦٢٥. فضائل عثمان بن عفان " رواه الترمذي يف كتاب املناقب باب )١(

 وقال احملقق ٢٥٨-١/٤٥٧ ويف فضائل الصحابة ٦٣/ ورواه اإلمام أمحد يف املسند
، وابن أيب عاصم يف السنة ٢/١٧٢وابن هاين يف مسائل اإلمام أمحد . إسناده حسن

  .٢/٥٨٧" ن باب فضل عثمان بن عفا"
  .٣٣-٧/٢٢ املنهاج )٢(
  .٧/٢٣ املنهاج )٣(
  .٦/٢٦٨ املنهاج )٤(
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٢٩٨
ابنته وضرب له بسهمه وأما بيعة الرضوان فإمنا كانت بسبب عثمان فإن 

  .)١( خري من يد عثمان إىل مكة وبايع عنه بيده ويد النيب ة بعث يبالن
فقد أجاب ابن عمر بأن ما جيعلونه عيبا ما كان منه عيبا فقد عفا اهللا 
عنه والباقي ليس بعيب بل هو من احلسنات وهكذا عامة ما يعاب به على 

  . )٢()سائر الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه
 بل بشره باجلنة على بلوى ، شهد له وقد ثبت أن النيب(
  . )٤())٣(تصيبه

  : بقية الفضائل: املطلب الثاين
  :  صربه وكونه من أكف الناس عن الدماء-أ
ومن املعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصرب (

الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى يف دمه فحاصروه وسعوا يف 
ف إرادم لقتله وقد جاءه املسلمون من كل ناحية ينصرونه قتله وقد عر

ويشريون عليه بقتاهلم وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه أن 
 وقيل له تذهب )٥(ال يقاتلهم وروى أنه قال ملماليكه من كف يده فهو حر

 ال حلد يف احلرم فقيل له تذهب إىل الشام فقالأإىل مكة فقال ال أكون ممن 
                                         

، وسنن ٤/٢٠٢، باب مناقب عثمان  رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب )١(
  .٢/١٠١، واملسند ٥/٦٢٩كتاب املناقب، باب يف مناقب عثمان : الترمذي

  .٢٣٩-٦/٢٣٨ املنهاج )٢(
 ويف األدب باب ٤/٢٠٢، باب مناقب عثمان يب  البخاري يف فضائل أصحاب الن)٣(

 وغريها ومسلم يف فضائل الصحابة، باب ١٢٣-٧/١٢٢نكت العود يف املاء والطني 
 عثمان ب، والترمذي يف املناقب، باب يف مناق١٨٦٨-٤/١٨٦٧من فضائل عثمان 

  . وغريهم٤٠٧، ٤٠٦، ٤/٣٩٣، ٤٠٨، ١٨٨، ١/١٨٧، واملسند ٥/٦٣١
  .٦/١٩٧ املنهاج )٤(
  . مبعناه٩/٩٦، ٧/١٣٢ جممع الزوائد )٥(
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٢٩٩
أفارق دار هجريت فقيل له فقاتلهم فقال ال أكون أول من خلف حممدا يف 

  .)١(أمته بالسيف
  .فكان صرب عثمان حىت قتل من أعظم فضائله عند املسلمني

ومعلوم أن الدماء الكثرية اليت سفكت باجتهاد علي ومن قاتله مل 
  . )٢()يسفك قبلها مثلها من دماء املسلمني

ا يدعي له من سيئات فهو مغمور يف حبار  توبته وبيان أن م-ب
 والقاعدة الكلية يف هذا أن ال نعتقد أن أحدا معصوم بعد النيب (: حسناته

بل اخللفاء وغري اخللفاء جيوز عليهم اخلطأ والذنوب اليت تقع منهم قد يتوبون 
منها وقد تكفر عنهم حبسنام الكثرية وقد يبتلون أيضا مبصائب يكفر اهللا 

 وقد يكفر عنهم بغري ذلك اعنهم.  
قد  فكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأ وعثمان 

حصلت له أسباب املغفرة من وجوه كثرية منها سابقته وإميانه وجهاده وغري 
  .ذلك من طاعاته

 ومنها ، شهد له بل بشره باجلنة على بلوى تصيبهوقد ثبت أن النيب 
 عليه وأنه ابتلى ببالء عظيم فكفر اهللا به خطاياه أنه تاب من عامة ما أنكروه

  . )٣()وصرب حىت قتل شهيدا مظلوما وهذا من أعظم ما يكفر اهللا به اخلطايا
  :  اتفاق الناس على بيعته-جـ

فلما علمنا نقال صحيحا أنه ما كان اختالف يف والية عثمان وال أن (
                                         

.  يف أثر طويل وفيه اختالف يسري٣/٦٩، والرياض النضرة ١/٤٨٥ فضائل الصحابة )١(
، وانظر جممع الزوائد ١/١٦٣، ويف التاريخ الكبري ١/٣٦٩، ويف احملقق ١/٦٧املسند 

٢٣٠-٧/٢٢٩.  
  .٦/٢٨٦ املنهاج )٢(
  .١٩٧-٦/١٩٦ املنهاج )٣(
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٣٠٠
بعض األنصار منا أمري طائفة من الصحابة قالت ولوا عليا أو غريه كما قال 

ومنكم أمري ولو وجد شيء من ذلك لكان مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله 
  .كما نقل نزاع بعض األنصار يف خالفة أيب بكر فاملدعي لذلك مفتر

مل يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة « :وهلذا قال اإلمام أمحد
اورهم ثالثة أيام وهو مؤتلفون وعثمان واله املسلمون بعد تش .)١(»عثمان

متفقون متحابون متوادون معتصمون حببل اهللا مجيعا وقد أظهرهم اهللا وأظهر 
م ما بعث به نبيه من اهلدى ودين احلق ونصرهم على الكفار وفتح م بالد 

  .الشام والعراق وبعض خراسان
فلم يعدلوا بعثمان غريه كما أخرب بذلك عبد الرمحن بن عوف وهلذا 

  . )٢()بايعه عبد الرمحن كما ثبت هذا يف األحاديث الصحيحة
أن عبد الرمحن بقي ثالثة أيام مل يغتمض يف لياليها (: ويف الصحيح

 ومل يرهم يعدلون بعثمان غريه بل )٣(بكثري نوم يف كل ذلك يشاور املسلمني
رأوه أحق وأشبه باألمر من غريه وأن عبد الرمحن مل يشترط على علي إال 

 وإن وليت عليك ،اهللا عليك إن وليتك لتعدلن« :ل فقال لكل منهماالعد
  . »لتسمعن ولتطيعن

 عليه السمع فشرط على املتويل العدل وعلى املتوىل .)٤("نعم" :فيقول
  . )٥()والطاعة وهذا حكم اهللا ورسوله كما دل عليه الكتاب والسنة

                                         
  . وقال احملقق إسناده صحيح٣٢١، ٢/٣٢٠ل  السنة للخال)١(
  .٦/٣٥١ املنهاج )٢(
  .٨/١٢٣ البخاري كتاب األحكام باب كيف يبايع اإلمام الناس )٣(
-٤/٢٠٤، باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان  البخاري، فضائل أصحاب النيب )٤(

  .٣٥-٩/٣٢، اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٥٤/ ، وتاريخ اخللفاء٢٠٧
  .٦/٣٥٢ املنهاج )٥(
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٣٠١
  املبحث الثاين

  خالفته 
املسلمني وقد وضح ذلك شيخ  بإمجاع لقد كانت خالفة عثمان 
عثمان بن عفان بنص عمر على ستة  مث(: اإلسالم يف رده على قول الرافضي

  . )هو أحدهم فاختاره بعضهم
عثمان مل يصر إماما باختيار بعضهم بل مببايعة الناس له (: حيث قال

  .ومجيع املسلمني بايعوا عثمان بن عفان ومل يتخلف عن بيعته أحد
أوكد   ما كان يف القوم:)١(يف رواية محدان بن عليقال اإلمام أمحد 

 فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار )٢(بيعة من عثمان كانت بإمجاعهم
  .إماما

وإال فلو قدر أن عبد الرمحن بايعه ومل يبايعه علي وال غريه من الصحابة 
أهل الشوكة مل يصر إماما ولكن عمر ملا جعلها شورى يف ستة عثمان وعلي 

حة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف مث إنه خرج طلحة والزبري وطل
وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف واتفق الثالثة 
باختيارهم على أن عبد الرمحن بن عوف ال يتوىل ويوىل أحد الرجلني وأقام 

ألولني عبد الرمحن ثالثا حلف أنه مل يغتمض فيها بكبري نوم يشاور السابقني ا
 وكانوا قد حجوا مع عمر )٣(والتابعني هلم بإحسان ويشاور أمراء األنصار

ذلك العام فأشار عليه املسلمون بوالية عثمان وذكر أم كلهم قدموا عثمان 
                                         

 هو حممد بن علي بن عبد اهللا بن مهران، أبو جعفر الوراق يعرف حبمدان، وكان من )١(
نبالء أصحاب اإلمام أمحد، مشهود له بالصالح والفضل، تويف سنة اثنني وسبعني 

  .٥٠-١٣/٤٩السري . ٦٢، ٣/٦١تاريخ بغداد . ومائتني
  .صحيح وقال احملقق إسناده ٣٢٠/  السنة للخالل)٢(
  .بامليم" األمصار" هكذا يف املنهاج ولعل الصواب )٣(
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٣٠٢
  .فبايعوه ال عن رغبة أعطاهم إياها وال عن رهبة أخافهم ا

ابن  دوهلذا قال غري واحد من السلف واألئمة كأيوب السختياين وأمح
حنبل والدارقطين وغريهم من مل يقدم عثمان على علي فقد أزرى باملهاجرين 

 وهذا من األدلة الدالة على أن عثمان أفضل ألم قدموه ،)١(واألنصار
  . )٢()باختيارهم واشتوارهم

ألن واليته كانت أعظم مصلحة  مث إن الصحابة اجتمعوا على عثمان (
اجب أن يقدم أكثر األمرين مصلحة وأقلهما وأقل مفسدة من والية غريه والو

  . )٣()مفسدة
 ال ميكن إنكاره ،وقد وضح أن اتفاق الناس على عثمان أمر متواتر

 مل ،قد علم بالتواتر أن املسلمني كلهم اتفقوا على مبايعة عثمان: فقال
رهم من إفريقية إىل امع كثرة املسلمني وانتش(... .يتخلف عن بيعته أحد

واحل الشام إىل أقصى اليمن ومع كوم كانوا ظاهرين على خراسان ومن س
 يف زيادة فتح وانتصار معدوهم من املشركني وأهل الكتاب يقاتلوم وه

ودوام دولة ودوام املسلمني على مبايعته والرضا عنه ست سنني نصف خالفته 
 مث بعد هذا .معظمني له مادحني له ال يظهر من أحد منهم التكلم فيه بسوء

ر يتكلم فيه بعضهم ومجهورهم ال يتكلم فيه إال خبري وكانت قد طالت صا
 عشرة سنة مل تدم خالفة أحد من األربعة ما نه بقي اثنىتإعليهم إمارته ف
كرها فكان منافقا   ونشأ يف خالفته من دخل يف اإلسالم....دامت خالفته

                                         
، وانظر شرح أصول ٢/١٧١، مسائل اإلمام أمحد البن هاين ٣٩٢./ السنة للخالل)١(

 مبعناه عن محاد بن زيد وأيب بكر بن عياش، ٨/١٣٧٠اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
  .١/٢٢٩وانظر شرح السنة للبغوي 

  .٣٣١-٨/٣١٣نظر ا. ٥٣٤-١/٥٣٢ املنهاج )٢(
  .٦/١٤٨ املنهاج )٣(
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٣٠٣
  . )١()مثل ابن سبأ وأمثاله وهم الذين سعوا يف الفتنة بقتله

د رد شيخ اإلسالم على زعم الرافضي أن املسلمني أمجعوا على قتل وق
   .وأما قوله إن املسلمني أمجعوا على قتل عثمان(: عثمان فقال

  :فجوابه من وجوه
أوال هذا من أظهر الكذب وأبينه فإن مجاهري :  أن يقال:أحدها

   ؟املسلمني مل يأمروا بقتله وال شاركوا يف قتله وال رضوا بقتله
 فألن أكثر املسلمني مل يكونوا باملدينة بل كانوا مبكة واليمن :أوالأما 

  .والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان وأهل املدينة بعض املسلمني
ال   فألن خيار املسلمني مل يدخل واحد منهم يف دم عثمان:وأما ثانيا

 القبائل قتل وال أمر بقتله وإمنا قتله طائفة من املفسدين يف األرض من أوباش
حيلف دائما إين ما قتلت عثمان وال ماألت على  وأهل الفنت وكان علي 

 وغاية )٣( ويقول اللهم العن قتلة عثمان يف الرب والبحر والسهل واجلبل)٢(قتله
إم مل ينصروه حق النصرة وأنه حصل نوع من الفتور واخلذالن : ما يقال

ت وما كانوا يظنون أن األمر حىت متكن أولئك املفسدون وهلم يف ذلك تأويال
 إىل ما بلغ ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة وهلذا غيبل
فإن الظامل ، )٤(واتقُوا فتنةً ال تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً :تعاىل: قال

خبالف ما  الناس بفتنة تصيب من مل يظلم فيعجز عن ردها حينئذ ييظلم فيبتل
                                         

  .٣١٦-٨/٣١٤ املنهاج )١(
 مبعناه ٤/٢٩٣مبعناه، املطالب العالية . ٣/٧٨ مبعناه، الرياض النضرة ٣/١٠٦ املستدرك )٢(

، مبعناه، ابن سعد يف ٣٢٨/ مبعناه، السنة للخالل. ٢/٣٣٥سنن سعيد بن منصور 
  . مبعناه٨٢، ٦٩-٣/٦٨الطبقات 

 ٤٥٥/ ١، وليس فيه الرب والبحر، فضائل الصحابة ٣/٧٩ مبعناه. ٣/٤٨ة  الرياض النضر)٣(
  . مبعناه٢/٣٣٦سنن سعيد بن منصور مبعناه 

  .٢٥/  األنفال)٤(
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٣٠٤
   .لو منع الظامل ابتداء فإنه كان يزول سبب الفتنة

 أن هؤالء الرافضة يف غاية التناقض والكذب فإنه من املعلوم أن :الثاين
الناس أمجعوا على بيعة عثمان ما مل جيمعوا على قتله فإم كلهم بايعوه يف 

ه حقا مجيع األرض فإن جاز االحتجاج باإلمجاع الظاهر فيجب أن تكون بيعت
 به بطلت حجتهم باإلمجاع على ججيز االحتجا حلصول اإلمجاع عليها وإن مل

قتله ال سيما ومن املعلوم أنه مل يباشر قتله إال طائفة قليلة مث إم ينكرون 
 أهل احلق منهم خوفا وكرها ومعلوم ع إمنا باي:قولونياإلمجاع على بيعته و

كان أهل احلق كارهني لقتله لكن  :أم لو اتفقوا كلهم على قتله وقال قائل
سكتوا خوفا وتقية على أنفسهم لكان هذا أقرب إىل احلق ألن العادة قد 

 األئمة ةجرت بأن من يريد قتل األئمة خييف من ينازعه خبالف من يريد مبايع
فإنه ال خييف املخالف كما خييف من يريد قتله فإن املريدين للقتل أسرع إىل 

   .ةافة الناس من املريدين للمبايعالشر وسفك الدماء وإخ
فهذا لو قدر أن مجيع الناس ظهر منهم األمر بقتله فكيف ومجهورهم 
أنكروا قتله ودافع عنه من دافع يف بيته كاحلسن بن علي وعبد اهللا بن 

   . وغريمها)١(الزبري
 وأيضا فإمجاع الناس على بيعة أيب بكر أعظم من إمجاعهم على بيعة

ان وعلى غري ذلك فإنه مل يتخلف عنها إال نفر يسري  وعلى قتل عثميعل
كسعد بن عبادة وسعد قد علم سبب ختلفه واهللا يغفر له ويرضى عنه وكان 
رجال صاحلا من السابقني األولني من األنصار من أهل اجلنة كما قالت عائشة 
 رضي اهللا عنها يف قصة اإلفك ملا أخذ يدافع عن عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني

                                         
أبو :  عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي أبو بكر، ويقال)١(

 جليل قتل سنة ثالث وهو صحايب. خبيب املدين، وأمه أمساء بنت أيب بكر الصديق
  .وسبعني
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٣٠٥
 وقد قلنا غري )١(»وكان قبل ذلك رجال صاحلا ولكن احتملته احلمية« :قالت

مرة إن الرجل الصاحل املشهود له باجلنة قد يكون له سيئات يتوب منها أو 
متحوها حسناته أو تكفر عنه باملصائب أو بغري ذلك فإن املؤمن إذا أذنب كان 

 من الناس وأربعة يبتديها لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب ثالثة منه وثالثة
اهللا التوبة واالستغفار واحلسنات املاحية ودعاء املؤمنني له وإهداؤهم العمل 

املكفرة يف الدنيا ويف الربزخ ويف   واملصائبالصاحل له وشفاعة نبينا 
   .عرصات القيامة ومغفرة اهللا له بفضل رمحته

اإلمجاع على واملقصود هنا أن هذا اإلمجاع ظاهر معلوم فكيف يدعى 
مثل قتل عثمان من ينكر مثل هذا اإلمجاع بل من املعلوم أن الذين ختلفوا عن 

 من املسلمني أضعاف الذين أمجعوا على قتل عثمان فإن الناس يالقتال مع عل
كانوا يف زمن علي على ثالثة أصناف صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوه وصنف 

 األولني كانوا من هذا الصنف ولو مل ال قاتلوه وال قاتلوا معه وأكثر السابقني
فإن معاوية ومن معه مل يبايعوه  يكن ختلف عنه إال من قاتل مع معاوية 

وهم أضعاف الذين قتلوا عثمان أضعافا مضاعفة والذين أنكروا قتل عثمان 
 إن الناس أمجعوا على قتال : فإن كان قول القائليأضعاف الذين قاتلوا مع عل

   .م أمجعوا على قتل عثمان أبطل وأبطل باطال فقوله إيعل
إم أمجعوا على قتل عثمان لكون ذلك وقع يف : وإن جاز أن يقال

 فقول القائل إم أمجعوا على قتال على أيضا والتخلف . أيضاالعامل ومل يدفع
   .عن بيعته أجوز وأجوز فإن هذا وقع يف العامل ومل يدفع

                                         
 ويف كتاب التفسري ٦٠-٥/٥٥ رواه البخاري يف كتاب املغازي باب حديث اإلفك )١(

  لَولَا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسهِم خيراً تفسري سورة النور باب 
ث اإلفك وقبول توبة القاذف ورواه مسلم يف كتاب التوبة باب يف حدي. ٩-٦/٥
  .١٩٧-٦/١٩٤ورواه اإلمام أمحد يف املسند . ٢١٣٨-٤/٢١٢٩
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٣٠٦
ميكنهم إلزام الناس بالبيعة له  مل يوإن قيل إن الذين كانوا مع عل

   .ومجعهم عليه وال دفعهم عن قتاله فعجزوا عن ذلك
  .كنهم أيضا دفع القتال عنهقيل والذين كانوا مع عثمان ملا حصر مل مي

اب على فرطوا وختاذلوا حىت عجزوا عن دفع القتال حوإن قيل بل أص
   . عليهسأو قهر الذين قاتلوه أو مجع النا

نوا مع عثمان فرطوا وختاذلوا حىت متكن منه أولئك مث  والذين كا:قيل
 اإلمجاع على قتل عثمان مع ظهور اإلنكار من مجاهري األمة له يدعوى املدع

 إمجاع يوقيامهم يف االنتصار له واالنتقام ممن قتله أظهر كذبا من دعوى املدع
  . )١()األئمة على قتل احلسني 

ي أن عائشة أمرت بقتل وقد رد شيخ اإلسالم على دعوى الرافض
وأما قوله إن عائشة كانت يف كل وقت تأمر بقتل عثمان (: عثمان فقال

   .وتقول يف كل وقت اقتلوا نعثال قتل اهللا نعثال وملا بلغها قتله فرحت بذلك
   ؟ أين النقل الثابت عن عائشة بذلك:فيقال له أوال
ا أنكرت قتله  املنقول الثابت عنها يكذب ذلك ويبينب أ:ويقال ثانيا

   .وذمت من قتله ودعت على أخيها حممد وغريه ملشاركتهم يف ذلك
 هب أن واحدا من الصحابة عائشة أو غريها قال يف ذلك :ويقال ثالثا

نكاره بعض ما ينكر فليس قوله حجة وال يقدح ذلك ال إلعلى وجه الغضب 
اىل من أهل اجلنة يف إميان القائل وال املقول له بل قد يكون كالمها وليا هللا تع

  . يف هذا الظنئويظن أحدمها جواز قتل اآلخر بل يظن كفره وهو خمط
كما ثبت يف الصحيحني عن علي وغريه يف قصة حاطب بن أيب 

:  وكان من أهل بدر واحلديبية وقد ثبت يف الصحيح أن غالمه قال)٢(بلتعة
                                         

  .٣٢٧-٤/٣٢٢ املنهاج )١(
 إىل  هو عمرو بن عمري بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي املكي كان رسول النيب )٢(

=  
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٣٠٧
ت إنه قد كذب« : واهللا ليدخلن حاطب النار فقال له النيب ،يا رسول اهللا

 ويف حديث علي أن حاطبا كتب إىل املشركني )١(»شهد بدرا واحلديبية
 ملا أراد غزوة الفتح فأطلع اهللا نبيه على ذلك عض أمر رسول اهللا ببخيربهم 

 فإن ا ظعينة معها )٢(اذهبا حىت تأتيا روضة خاخ« :فقال لعلي والزبري
واهللا يا رسول اهللا ما : الما هذا يا حاطب فق: أتيا بالكتاب قال  فلما»كتاب

ش ومل يفعلت هذا ارتدادا وال رضا بالكفر ولكن كنت امرءا ملصقا يف قر
أكن من أنفسهم وكان من معك من املهاجرين هلم مبكة قرابات حيمون ا 
أهليهم فأحببت إذا فاتين ذلك أن أختذ عندهم يدا حيمون ا قرابيت فقال عمر 

: إنه شهد بدرا وما يدريك أن اهللا «:  فقالدعين أضرب عنق هذا املنافق
 وأنزل اهللا )٣(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: اطلع على أهل بدر فقال

ال تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تلْقُونَ إِلَيهِم  :أول سورة املمتحنة تعاىل
ةدوبِالْم)صحتها وهي متواترة وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على  ،)٤

عندهم معروفة عند علماء التفسري وعلماء احلديث وعلماء املغازي والسري 
                                         

= 
-٢/١٩٢، اإلصابة ٤٥-٢/٤٣السري .  هـ٣٠تويف سنة . املقوقس صاحب مصر

  .١٦٦/ ، تاريخ خليفة١٩٣
 راوه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم وقصة )١(

وورد حنوه عند البخاري يف كتاب املغازي، باب غزوة . ٤/١٩٤٢حاطب بن أيب بلتعة 
  .٥/٧٩ الفتح وما بعث به حاطب بن أيب بلتعة على أهل مكة يخربهم بغزو النيب 

رمني بقرب محراء األسد من املدينة، ومحراء األسد على مثانية  روضة خاخ موضع بني احل)٢(
، ١/٤٢٤، مراصد االطالع ٣٣٦-٣٣٥، ٢/٣٠١معجم البلدان . أميال من املدينة

٤٤٤.  
أبو . ٦/٦٠ البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، )٣(

 الترمذي، ١١١-٣/١٠٨سلماً داود، كتاب اجلهاد، باب يف حكم اجلاسوس إذا كان م
  .٢/١٠٩، أمحد يف املسند ٦١-٥/٦٠كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة املمتحنة 

  .١/  املمتحنة)٤(
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٣٠٨
  .. .والتواريخ وعلماء الفقه وغري هؤالء

ابن  فإن عثمان وعليا وطلحة والزبري أفضل باتفاق املسلمني من حاطب
أيب بلتعة وكان حاطب مسيئا إىل مماليكه وكان ذنبه يف مكاتبة املشركني 

 وأصحابه أعظم من الذنوب اليت تضاف إىل هؤالء انتهم على النيب وإع
ل إنه يدخل النار ألنه شهد ا ى عن قتله وكذب من قومع هذا فالنيب 

دعين  :بدرا واحلديبية وأخرب مبغفرة اهللا ألهل بدر ومع هذا فقد قال عمر 
 إميان أضرب عنق هذا املنافق فسماه منافقا واستحل قتله ومل يقدح ذلك يف

  ... .واحد منهما وال يف كونه من أهل اجلنة
 مرتله  ملا أتى النيب )١( بن مالكنوكذلك يف الصحيحني حديث عتبا

يف نفر من أصحابه فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم مث أسندوا عظم ذلك 
   دعا عليه فيهلك فقضى رسول اهللاإىل مالك بن الدخشم وودوا أن النيب 

 بلى وإنه : قالوا! أليس يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا: صالته وقال
ال يشهد أحد أن ال إله إال اهللا وأين رسول : يقول ذلك وما هو يف قلبه فقال

   .)٢(»اهللا فيدخل النار أو تطعمه
عمار  وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة إما عائشة وإما

من الصحابة عثمان أو غريه أو أباح قتله على خر آبن ياسر وإما غريمها كفر 
وجه التأويل كان هذا من باب التأويل املذكور ومل يقدح ذلك يف إميان واحد 
منهما وال يف كونه من أهل اجلنة فإن عثمان وغريه أفضل من حاطب بن أيب 

 وعائشة وغريمها وذنب حاطب أعظم فإذا )٣(بلتعة وعمر أفضل من عمار
                                         

 بن مالك بن عمرو اخلزرجي األنصاري، صحايب مات يف – بكسر أوله – عتبان )١(
  .٣٨٠/ ، التقريب٢/٣٢٥اخلالصة . خالفة معاوية

ن، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة  رواه مسلم يف كتاب اإلميا)٢(
  .٦٢-١/٦١. قطعاً

 عمار بن ياسر بن عامر بن احلصني العنسي بنون أبو اليقظان موىل بين خمزوم، صحايب )٣(
=  
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٣٠٩
فاملغفرة لعثمان أوىل وإذا جاز أن جيتهد مثل عمر وأسيد بن غفر حلاطب ذنبه 

 يف التكفري أو استحالل القتل وال يكون ذلك مطابقا فصدور مثل )١(حضري
   .ذلك من عائشة وعمار أوىل

إن هذا املنقول عن عائشة من القدح يف عثمان إن كان :اويقال رابع 
 ئ مل يذكر يف مساوصحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ فإن كان صوابا

 عثمان واجلمع بني نقص عائشة ئعائشة وإن كان خطأ مل يذكر يف مساو
وعثمان باطل قطعا وأيضا فعائشة ظهر منها من التأمل لقتل عثمان والذم لقتلته 
وطلب االنتقام منهم ما يقتضي الندم على ما يناىف ذلك كما ظهر منها الندم 

 يا على ذلك يدل على فضيلة علعلى مسريها إىل اجلمل فإن كان ندمه
واعترافها له باحلق فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له باحلق 

   .وإال فال
وأيضا فما ظهر من عائشة ومجهور الصحابة ومجهور املسلمني من 
املالم لعلي أعظم مما ظهر منهم من املالم لعثمان فإن كان هذا حجة يف لوم 

لي وإن مل يكن حجة يف لوم علي فليس حجة يف عثمان فهو حجة يف لوم ع
لوم عثمان وإن كان املقصود بذلك القدح يف عائشة ملا المت عثمان وعليا 

  .)٢()فعائشة يف ذلك مع مجهور الصحابة لكن ختتلف درجات املالم
 فخرجت لقتاله على ي عل: اخلالفة فقالواوأما قوله إا سألت من توىل(

                                         
= 

، وكان أحد السابقني األولني قتل مع علي بصفني سنة سبع دجليل شهد بدراً واملشاه
  .٤٠٨/ ، التقريب٢٦٢-٣/٢٦١اخلالصة . وثالثني من اهلجرة

 أسيد بن احلضري بن مساك بن عتيك األنصاري األشهلي صحايب جليل أسلم قدمياً أحد )١(
-١/٣٤٠السري . النقباء اإلثىن عشر ليلة العقبة مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين

  .١/٣١، الشذرات ١١٢/ ، التقريب٣٤٣
  .٣٣٦-٤/٣٢٩ املنهاج )٢(
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٣١٠
  .لي يف ذلكدم عثمان فأي ذنب كان لع

 إن عائشة وطلحة والزبري اموا عليا بأنه : قول القائل:فيقال له أوال
قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب بني بل إمنا طلبوا القتلة الذين كانوا 
حتيزوا إىل علي وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كرباءم وأعظم 

لة ولكن كانوا عاجزين عن ذلك لكن القتلة كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القت
   .هم وعلي ألن القوم كانت هلم قبائل يذبون عنهم

 والفتنة إذا وقعت عجز العقالء فيها عن دفع السفهاء فصار األكابر 
 عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وهذا شأن الفنت كما قال تعاىل

وا مظَلَم ينالَّذ نيبصةً ال تنتقُوا فاتةًواصخ كُمن)وإذا وقعت الفتنة مل )١ 
  .يسلم من التلوث ا إال من عصمه اهللا

وأيضا قوله أي ذنب كان لعلي يف قتله تناقض منه فإنه يزعم أن عليا 
   .حل قتلهتكان ممن يس
نسبه إىل قتل عثمان  وممن ألب عليه وقام يف ذلك فإن عليا  وقتاله

ء لبغضهم لعثمان وهؤالء لبغضهم  شيعته ومن شيعة عثمان هؤالنكثري م
   .مون كذب الطائفتني على عليللعلي وأما مجاهري املسلمني فيع

والرافضة تقول إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان بل وقتل أيب بكر 
وعمر وترى أن اإلعانة على قتله من الطاعات والقرابات فكيف يقول من 

 يليق هذا الترتيه لعلي بأقوال هذا اعتقاده أي ذنب كان لعلي على ذلك وإمنا
  .)٢()أهل السنة لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا

وهو الصادق بال ميني  وقد حلف   علي ىوكل ذلك كذب عل(
                                         

  .٢٥/  األنفال)١(
  . ٣٤٤ -٣٤٣/ ٤ املنهاج )٢(
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٣١١
 ةأنه مل يقتل عثمان وال ماال على قتله بل وال رضي بقتله وكان يلعن قتل

ن أن يعني وأهل السنة يعلمون ذلك منه بدون قوله فهو أتقى هللا م، عثمان
  . )١()على قتل عثمان أو يرضى بذلك

ومن هؤالء من يقول إن عليا شارك يف دم عثمان فمنهم من يقول إنه (
 بقتله وفرح يأمر عالنية ومنهم من يقول إنه أمر سرا ومنهم من يقول بل رض

وافتراء عليه  بذلك ومنهم من يقول غري ذلك وهذا كله كذب على علي 
 عنه وهو ي وقد رويدم عثمان وال أمر وال رضمل يشارك يف  فعلى 

 عنه يواهللا ما قتلت عثمان وال ماألت على قتله ورو: الصادق البار أنه قال
  .)٢(ما قتلت وال رضيت: أنه قال

اللهم : وروى عنه أنه مسع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان فقال
واما شهدوا عليه العن قتلة عثمان يف الرب والبحر والسهل واجلبل وروى أن أق

بالزور عند أهل الشام أنه شارك يف دم عثمان وكان هذا مما دعاهم إىل ترك 
وى قتلة عثمان ملوافقته آمبايعته ملا اعتقدوا أنه ظامل وأنه من قتلة عثمان وأنه 

   .هلم على قتله
وهذا وأمثاله مما يبني شبهة الذين قاتلوه ووجه اجتهادهم يف قتاله لكن 

م كانوا مصيبني يف ترك مبايعته وقتاله وكون قتلة عثمان من ال يدل على أ
رعيته ال يوجب أنه كان موافقا هلم وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه مل 
يكن يعرف القتلة بأعيام أو بأنه كان ال يرى قتل اجلماعة بالواحد أو بأنه مل 

   .يدع عنده ويل الدم دعوى توجب احلكم له
                                         

  .٦/٢٠٢ املنهاج )١(
 بنحوه ٣/٨٢، ويف طبقات ابن سعد ٣٢٨/  ورد هذا األثر بنحوه يف السنة للخالل)٢(

  .كذلك
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٣١٢
 األعذار بل مل يكن علي مع تفرق الناس عليه وال حاجة إىل هذه

متمكنا من قتل قتلة عثمان إال بفتنة تزيد األمر شرا وبالء ودفع أفسد 
الفاسدين بالتزام أدنامها أوىل من العكس ألم كانوا عسكرا وكان هلم قبائل 
تغضب هلم واملباشر منهم للقتل وإن كان قليال فكان ردؤهم أهل الشوكة 

 يتمكنوا وملا سار طلحة والزبري إىل البصرة ليقتلوا قتلة عثمان ولوال ذلك مل
  . )١()قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق

 املتهم بالنفاق واحملاربة هللا ورسوله )٢(ومن العجب أن دم اهلرمزان(
والسعي يف األرض بالفساد تقام فيه القيامة ودم عثمان جيعل ال حرمة له وهو 

  !.نييله باجلنة الذي هو وإخوانه أفضل اخللق بعد النبإمام املسلمني املشهود 
ومن املعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصرب 
الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى يف دمه فحاصروه وسعوا يف قتله 
وقد عرف إرادم لقتله وقد جاءه املسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشريون 

اهلم وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه أن ال يقاتلهم عليه بقت
وروى أنه قال ملماليكه من كف يده فهو حر وقيل له تذهب إىل مكة فقال ال 

حلد يف احلرم فقيل له تذهب إىل الشام فقال ال أفارق دار هجريت أأكون ممن 
  .)٣( بالسيففقيل له فقاتلهم فقال ال أكون أول من خلف حممدا يف أمته

  .فكان صرب عثمان حىت قتل من أعظم فضائله عند املسلمني
ومعلوم أن الدماء الكثرية اليت سفكت باجتهاد علي ومن قاتله مل 

                                         
  .٤/٤٠٦ املنهاج )١(
خمضرم، أسلم على يد عمر، وقتل يوم .  اهلرمزان بضم أوله وثالثه وسكون الراء مث زاي)٢(

  .٥٧١/ ، التقريب٩٠-٥/٨٩الطبقات الكربى . قتله
.  يف أثر طويل وفيه اختالف يسري٣/٦٩، الرياض النضرة ١/٤٨٥ فضائل الصحابة )٣(

، وانظر جممع الزوائد ١/١٦٣، ويف التاريخ الكبري ١/٣٦٩، ويف احملقق ١/٦٧املسند 
٢٣٠-٧/٢٢٩.  
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٣١٣
يسفك قبلها مثلها من دماء املسلمني فإذا كان ما فعله علي مما ال يوجب 
 بالقدح يف علي بل كان دفع الظاملني لعلي من اخلوارج وغريهم من النواص

القادحني يف علي واجبا فألن جيب دفع الظاملني القادحني يف عثمان بطريق 
األوىل واألحرى إذ كان بعد عثمان عن استحالل دماء املسلمني أعظم من 

 وكان من قدح يف عثمان بأنه كان يستحل ،بعد علي عن ذلك بكثري كثري
هو  لي ماإراقة دماء املسلمني بتعطيل احلدود كان قد طرق من القدح يف ع

أعظم من هذا وسوغ ملن أبغض عليا وعاداه وقاتله أن يقول إن عليا عطل 
احلدود الواجبة على قتلة عثمان وتعطيل تلك احلدود إن كانت واجبة أعظم 

  .فسادا من تعطيل حد وجب بقتل اهلرمزان
وإذا كان من الواجب الدفع عن علي بأنه كان معذورا باجتهاد أو 

  .)١()مان بأنه كان معذورا بطريق األوىلعجز فألن يدفع عن عث
قتل عثمان مقارنة بمث ذكر شيخ اإلسالم الفساد الذي حصل يف األمة 

وهلذا كان الفساد الذي (: بالفساد الذي حصل يف األمة بقتل احلسني فقال
حصل يف األمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل يف األمة بقتل 

األولني وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل  وعثمان من السابقني ،احلسني
مل يكن متوليا  بغري حق فلم ينعزل ومل يدفع عن نفسه حىت قتل واحلسني 

وإمنا كان طالبا للوالية حىت رأى أا متعذرة وطلب منه أن يستأسر نفسه 
 فظلم ،ليحمل إىل يزيد مأسورا فلم جيب إىل ذلك وقاتل حىت قتل شهيدا مظلوما

  . )٢() شهيد أعظم وصربه وحلمه كان أكمل وكالمها مظلومعثمان كان

                                         
  .٢٨٧-٦/٢٨٦ املنهاج )١(
  .٢/٦٧ املنهاج )٢(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣١٤
  املبحث الثالث 

   بعض املطاعن اليت يطعن ا الرافضة عليه والرد عليها 
  : قول الرافضي: أوال

 حىت ظهر من ،وأما عثمان فإنه ويل أمور املسلمني من ال يصلح للوالية
 حىت )١(بن عقبةواستعمل الوليد .. . ومن بعضهم اخليانة،بعضهم الفسوق

 على الكوفة وظهر منه )٢(واستعمل سعيد بن العاص.. .ظهر منه شرب اخلمر
  :  قال شيخ اإلسالم.إخل.. .ما أدى إىل أن أخرجه أهل الكوفة منها

 أن يقال نواب علي خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال :واجلواب(
ال وخانه عثمان له وعصوه وقد صنف الناس كتبا فيمن واله علي فأخذ امل

زياد بن أيب سفيان أبا   وقد وىل علي )٣(وفيمن تركه وذهب إىل معاوية
 ووىل حممد بن أيب )٥( قاتل احلسني وويل األشتر النخعي)٤(عبيداهللا بن زياد

                                         
بة قليلة، ورواية يسرية أخو عثمان  الوليد بن عقبة بن أيب معيط القرشي األموي، له صح)١(

/ ، التقريب٤١٦-٣/٤١٢ هـ، السري ٦١ألمه، عاش إىل خالفة معاوية، ت سنة 
  .٨/٢١٤، البداية والنهاية ٥٨٣

  سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية األموي، كان عمره عند وفاة النيب )٢(
 سنة سبعٍ أو مثان ومخسني مات: تسع سنني، ويل إمرة الكوفة لعثمان، قال البخاري

  .١/٣٨٢، اخلالصة ٢٣٧/ التقريب. وقيل غري ذلك
 معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية أمري املؤمنني ملك اإلسالم أبو عبد الرمحن )٣(

.  هـ٦٠القرشي األموي املكي، صحايب أسلم قبيل الفتح، وكتب الوحي، ت سنة 
  .٢٦٢-٣/١١٩، السري ٥٣٧/ التقريب

 زياد بن أيب سفيان هو زياد بن أبيه، وقيل زياد بن عبيد الثقفي بن مسية، يكىن أبا املغرية، )٤(
ولد عام اهلجرة واسلم زمن الصديق، ومسع من عمر وغريه، ويل البصرة والكوفة، ت 

، التاريخ الكبري ٨٧-٢/٨٦، ميزان االعتدال ٤٩٧-٣/٤٩٤السري .  هـ٥٣سنة 
  .زياد سبقت وترمجة عبيد اهللا بن ٣/٣٥٧

 مالك بن احلارث النخعي امللقب باألشتر، خمضرم، نزيل الكوفة، واله على مصر ومات )٥(
=  
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٣١٥
  . وأمثال هؤالء)١(بكر

كان خريا من هؤالء  وال يشك عاقل أن معاوية بن أيب سفيان 
  .كلهم

على عثمان ما يدعون أن عليا كان ومن العجب أن الشيعة ينكرون 
  . أقاربه من بين أميةأبلغ فيه من عثمان فيقولون إن عثمان وىلّ

 ابين )٢( أقاربه من قبل أبيه وأمه كعبد اهللا وعبيد اهللاومعلوم أن عليا وىلّ
العباس فوىل عبيد اهللا بن عباس على اليمن ووىل على مكة والطائف قثم ابن 

 وقيل مثامة بن )٤(فقيل إنه وىل عليها سهل بن حنيف وأما املدينة )٣(العباس
 حممد ة وأما البصرة فوىل عليها عبد اهللا بن عباس ووىل على مصر ربيب)٥(العباس

                                         
= 

، التاريخ الكبري ٥١٦/ ، التقريب٣٥-٤/٣٤السري .  هـ٣٧قبل أن يدخلها، ت سنة 
١١/٣١١.  

 حممد بن أيب بكر الصديق ولد يف حجة الوداع، يف السنة العاشرة من اهلجرة، وقد انضم )١(
-٣/٤٨١السري .  هـ٣٨ علي فكان من أمرائه فسريه على إمرة مصر، ت سنة إىل

  .١/١٢٤، التاريخ الكبري ٧/٣٥١، اجلرح والتعديل ١/٤٨، الشذرات ٤٨٢
، صحايب صغري،  عبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي، أبو حممد، ابن عم النيب )٢(

، ٥١٤-٣/٥١٢ هـ، السري ٨٧سنة ويل إمرة اليمن البن عمه علي وحج بالناس، ت 
  .٣٧١/ ، التقريب٢/١٩٣اخلالصة 

 صغري، استعمله علي صحايب،  قثم بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي، ابن عم النيب )٣(
.  هـ٥٧ت يف مسرقند على الصحيح سنة . على مكة فما زال عليها حىت قتل علي

  .٤٥٤/ ، التقريب٤٤٢-٣/٤٤٠والسري 
بن واهب األنصاري األوسي، أبو ثابت املدين البدري، ويل فارس لعلي  سهل بن حنيف )٤(

، ٢٥٧/ ، التقريب٣٢٩-٢/٣٢٥السري .  بالكوفة٣٨رضي اهللا عنهما، ت سنة 
  .١/٤٢٦اخلالصة 

 شقيق كثري بن العباس، له  لعله متام بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم النيب )٥(
انظر االستيعاب . التابعني، ويل املدينة يف زمان عليرؤية وذكره ابن حبان يف ثقات 

=  
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٣١٦
مث إن اإلمامية تدعي أن عليا نص على أوالده  .بن أيب بكر الذي رباه يف حجره

  .ولده وولده على ولده اآلخر وهلم جرا يف اخلالفة أو على
 األقربني منكرا فتولية اخلالفة العظمى ةلوم أنه إن كان توليومن املع

أعظم من إمارة بعض األعمال وتولية األوالد أقرب إىل اإلنكار من تولية بين 
  . )١()العم

واملقصود هنا أن ما يعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يعتذر بأقوى منه (
خلق كثري عظيم ومل عن عثمان فإن عليا قاتل على الوالية وقتل بسبب ذلك 

حيصل يف واليته ال قتال للكفار وال فتح لبالدهم وال كان املسلمون يف زيادة 
خري وقد وىل من أقاربه من واله فوالية األقارب مشتركة ونواب عثمان 

وأما األموال اليت تأول فيها ، الشر  وأبعد عنيكانوا أطوع من نواب عل
  . )٢()لدماء أخطر وأعظم يف الدماء وأمر ايعثمان فكما تأول عل

 يستعملهم يف حياته فإن عثمان يقول إن بين أمية كان رسول اهللا (
وال  وعمر  ستعملهم بعده من ال يتهم بقرابة فيهم أبو بكر الصديق او

 أكثر من بين عبد مشس نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول اهللا 
 أنا مل :فيقول عثمان.... دألم كانوا كثريين وكان فيهم شرف وسؤد

 منهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم وكذلك أبو استعمل إال من استعمله النيب 
 بن حرب يف فتوح )٣(بكر وعمر بعده فقد وىل أبو بكر يزيد بن أيب سفيان

                                         
= 

، ٣١٠-١/٣٠٩، اإلصابة ٨/٥٨، جتريد أمساء الصحابة ٣/٤٤٣، السري ٦٧-٢/٦٣
ومل أجد يف املراجع اليت اطلعت عليها ذكراً لثمامة وإمنا ذكروا متاماً وأنه عاشر ولد 

  .العباس وآخرهم
  .١٨٥-٦/١٨٤ املنهاج )١(
  .١٩٢-٦/١٩١ املنهاج )٢(
ويل فتح .  يزيد بن أيب سفيان صخر بن حرب األموي ابو خالد األمري من مسلمة الفتح)٣(

=  
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٣١٧
  .الشام وأقره عمر مث وىل عمر بعده أخاه معاوية

ه بل متواتر  يف استعمال هؤالء ثابت مشهور عنوهذا النقل عن النيب 
  .عند أهل العلم ومنه متواتر عند علماء احلديث ومنه ما يعرفه العلماء منهم

وال ينكره أحد منهم فكان االحتجاج على جواز االستعمال من بين 
 أظهر عند كل عاقل من دعوى كون اخلالفة النيب  أمية بالنص الثابت عن

ق أهل العلم بالنقل يف واحد معني من بين هاشم بالنص ألن هذا كذب باتفا
  . )١()وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل

 إما أن ].إن عثمان وىل من ال يصلح للوالية[ :وحينئذ فقول الرافضي(
يكون هذا باطال ومل يول إال من يصلح وإما أن يكون وىل من ال يصلح يف 
نفس األمر لكنه كان جمتهدا يف ذلك فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه وهذا 

  . )٢()يقدح فيهال 
  ).حىت ظهر من بعضهم الفسق ومن بعضهم اخليانة: وقوله(

ظهور ذلك بعد الوالية ال يدل على كونه كان ثابتاً حني : فيقال
 ملا علم أن الوليد بن عقبة، وعثمان . الوالية، وال على أن املولّي علم ذلك
للعزل، وكان يعزل من يراه مستحقاً . شرب اخلمر طلبه وأقام عليه احلد

  .)٣()ويقيم احلد على من يراه مستحقاً إلقامة احلد عليه
وأما قوله استعمل الوليد بن عقبة حىت ظهر منه شرب اخلمر وصلى (

فيقال ال جرم طلبه وأقام عليه احلد مبشهد من علي بن  بالناس وهو سكران
 أيب طالب وقال لعلي قم فاضربه فأمر علي احلسن بضربه فامتنع وقال لعبد اهللا

                                         
= 

  .٢/١٣٧، جتريد أمساء الصحابة ٣/١٧٠اخلالصة .  هـ١٨ت سنة . الشام
  .١٩٤-٦/١٩٢ املنهاج )١(
  .٦/٢٣٩ املنهاج )٢(
  .٦/٢٤١ املنهاج )٣(
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٣١٨
 مسك ضرب رسول اهللا ا :بن جعفر قم فاضربه فضربه أربعني مث قال

 رواه مسلم )١(أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل
  .وغريه

وكذلك قوله إنه  .فإذا أقام احلد برأي علي وأمره فقد فعل الواجب
خرجه أهل استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إىل أن أ

  .الكوفة منها
فيقال جمرد إخراج أهل الكوفة ال يدل على ذنب يوجب ذاك فإن القوم 
كانوا يقومون على كل وال قد قاموا على سعد بن أيب وقاص وهو الذي فتح 
البالد وكسر جنود كسرى وهو أحد أهل الشورى ومل يتول عليهم نائب 

ة بن شعبة وغريهم ودعا  واملغري...مثله وقد شكوا غريه مثل عمار بن ياسر
اللهم إم قد لبسوا علي فلبس [ :فقال عليهم عمر بن اخلطاب 

  .)٢(]عليهم
وإذا قدر أنه أذنب ذنبا فمجرد ذلك ال يوجب أن يكون عثمان راضيا 

 بذنبه ونواب علي قد أذنبوا ذنوبا كثرية بل كان غري واحد من نواب النيب 
إذا ترك ما جيب عليه من إقامة  مام مذنبايذنبون ذنوبا كثرية وإمنا يكون اإل

  . )٣()حد أو استيفاء حق أو اعتداء وحنو ذلك
 مصر حىت تظلم منه )٤(وأما قوله ووىل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح(

                                         
و داود يف احلدود باب احلد ، وأب١٣٣٢-٣/١٣٣١ مسلم يف احلدود، باب حد اخلمر )١(

  .٢/٨٥٨ يف احلدود، باب حد السكران ماجه، وابن ٦٢٣-٤/٦٢٢من اخلمر 
  . مل أجده)٢(
  .٢٤٤-٦/٢٤٢ املنهاج )٣(
 عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح بن احلارث، األمري، قائد اجليوش، أبو حيىي القرشي )٤(

الوحي وهو الذي فتح أسلم قبل الفتح وهاجر، وكتب . العامري، له صحبة ورواية
، ١/٣١٤، التجريد٣٥-٣/٣٣السري . فريقية، تويف يف خالفة علي على األصحإ

=  
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٣١٩
  .أهلها وكاتبه أن يستمر على واليته سرا خالف ما كتب إليه جهرا

كتب  أن هذا كذب على عثمان وقد حلف عثمان أنه مل ي:واجلواب
شيئا من ذلك وهو الصادق البار بال ميني وغاية ما قيل إن مروان كتب بغري 
علمه وأم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع فإن كان قتل مروان ال 
جيوز فقد فعل الواجب وإن كان جيوز وال جيب فقد فعل اجلائز وإن كان قتله 

 ملروان ذنب يوجب قتله شرعا واجبا فذاك من موارد االجتهاد فإنه مل يثبت
  . )١()فإن جمرد التزوير ال يوجب القتل

أمر بقتل حممد بن أيب بكر فهذا من ( قول الرافضي عن عثمان أنه :ثانيا
الكذب املعلوم على عثمان وكل ذي علم حبال عثمان وإنصاف له يعلم أنه مل 

قط أنه قتل يكن ممن يأمر بقتل حممد بن أيب بكر وال أمثاله وال عرف منه 
قتله ودخل عليه حممد فيمن دخل وهو ال  أحدا من هذا الضرب وقد سعوا يف

  م؟  بقتل معصوم الدئيأمر بقتاهلم دفعا عن نفسه فكيف يبتد
وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل حممد بن أيب بكر مل يطعن على عثمان بل 
ل عثمان إن كان أمر بقتل حممد بن أيب بكر أوىل بالطاعة ممن طلب قت

 سياسة رعيته وقتل ه ألن عثمان إمام هدى وخليفة راشد جيب علي)٢(مروان
من ال يدفع شره إال بالقتل وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج 

وليس مروان أوىل ... مفسدون يف األرض ليس هلم قتل أحد وال إقامة حد
نه بل أخرج بالفتنة والشر من حممد بن أيب بكر وال هو أشهر بالعلم والدين م

                                         
= 

  .١/٤٤الشذرات 
  .٦/٢٤٤ املنهاج )١(
 مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو عبد امللك األموي املدين، ويل اخلالفة يف )٢(

، ٤٧٩-٣/٤٧٦ ، السري٣/١٩اخلالصة .  هـ٦٥ هـ وتويف يف سنة ٦٤آخر سنة 
  .٥٢٥/ التقريب
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٣٢٠
أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتيا واختلف يف 

وحممد بن أيب بكر ليس ذه املرتلة عند الناس ومل يدرك من حياة ، صحبته
شهرا قليلة من ذي القعدة إىل أول شهر ربيع األول فإنه ولد أ إال النيب 

  . )١()بالشجرة خلمس بقني من ذي القعدة عام حجة الوداع
وىل معاوية الشام فأحدث من الفنت «(:  قول الرافضي عن عثمان:ثالثًا
  .»ما أحدثه

ملا مات أخوه يزيد   أن معاوية إمنا واله عمر بن اخلطاب :فاجلواب
عثمان وزاده عثمان يف  بن أيب سفيان واله عمر مكان أخيه واستمر يف والية

 سري الوالة وكانت رعيته الوالية وكانت سرية معاوية مع رعيته من خيار
  .حيبونه

خيار أئمتكم الذين « : أنه قالوقد ثبت يف الصحيح عن النيب 
حتبوم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين 

  .)٢(»تبغضونه ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم
وإمنا ظهر األحداث من معاوية يف الفتنة ملا قتل عثمان وملا قتل 

ثمان كانت الفتنة شاملة ألكثر الناس مل خيتص ا معاوية بل كان معاوية ع
كان  أطلب للسالمة من كثري منهم وأبعد عن الشر من كثري منهم ومعاوية

خريا من األشتر النخعي ومن حممد بن أيب بكر ومن عبيد اهللا بن عمر بن 
شم  ها ومن هاشم بن هاشم بن)٤(ي األعور السلم ومن أيب)٣(اخلطاب

                                         
  .٢٤٦-٦/٢٤٤ املنهاج )١(
  . تقدم الكالم عليه)٢(
،  عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي القرشي، صحايب، ولد يف عهد الرسول )٣(

، ٨٩-٧/٨٣االستيعاب . وأسلم بعد إسالم أبيه شهد صفني مع معاوية وقُتل فيها
  .٢٠-٥/١٥طبقات ابن سعد 

 بن عبد مشس بن سعد أبو األعور السلمي مشهور بكنية صحايب  عمرو بن سفيان)٤(
=  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٢١
 وغري )٣( ومن بسر بن أيب أرطاة)٢( ومن األشعث بن قيس الكندي)١(املرقال

  . )٤()-رضي اهللا عنهما-هؤالء من الذين كانوا معه ومع علي بن أيب طالب 
ووىل مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره «(:  قول الرافضي:رابعا

ني األمة ما ودفع إليه خامته وحدث من ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة ب
  .»حدث

 أن قتل عثمان والفتنة مل يكن سببها مروان وحده بل :فاجلواب
كان قد  اجتمعت أمور متعددة من مجلتها أمور تنكر من مروان وعثمان 

كرب وكانوا يفعلون أشياء ال يعلمونه ا فلم يكن آمرا هلم باألمور اليت 
 يفعل ذلك وتارة ال يفعل أنكرمتوها عليه بل كان يأمر بإبعادهم وعزهلم فتارة

وملا قدم املفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزاهلا كلها .. .ذلك
عثمان حىت أنه أجام إىل عزل من يريدون عزله وإىل أن مفاتيح بيت املال 
تعطى ملن يرتضونه وأنه ال يعطي أحدا من املال إال مبشورة الصحابة ورضاهم 

مصصتموه كما ميص [رضي اهللا عنها   قالت عائشةومل يبق هلم طلب وهلذا
  .)٥(]الثوب مث عمدمت إليه فقتلتموه

                                         
= 

، اإلصابة ٦/٢٣٤، اجلرح والتعديل ١/١٠٦الكىن ملسلم . واختلف يف صحبته
  .٣١١-٨/٣١٠، االستيعاب ١١٥-٧/١١٤

 وهاشم بن عتبة – هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص القرشي الزهري )١(
، انظر ٦/٢٠٦السري .  هـ١٤٧ن معني، بقي إىل سنة  وثقه حيىي ب–يعرف باملرقال 

  .٧/٥٨٤، الثقات البن حبان ٣/٤٨٦
 هـ يف ٤٠ األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو حممد الصحايب ت سنة )٢(

  .١١٣/ ، التقريب٤٣-٢/٣٧السري . الكوفة
صغار نزيل دمشق من " األمري" بسر بن أرطاة وقيل ابن أيب أرطاة القرشي العامري )٣(

  .٤١٢-٣/٤٠٩، السري ١٢١/ ، التقريب١/١٢٢اخلالصة .  هـ٨٦الصحابة ت سنة 
  .٢٤٧-٦/٢٤٦ املنهاج )٤(
، وطبقات ابن سعد الكربى بلفظ ١٢٥/٥١ انظر مصنف ابن أيب شيبة مبعناه )٥(

=  
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٣٢٢
 إنه زور عليه كتاب بقتلهم وأم أخذوه يف الطريق فأنكر :وقد قيل

عثمان الكتاب وهو الصادق وأم اموا به مروان وطلبوا تسليمه إليهم فلم 
  .يسلمه

ا فعلوه بعثمان وغايته أن وهذا بتقدير أن يكون صحيحا ال يبيح شيئا مم
يكون مروان قد أذنب يف إرادته قتلهم ولكن مل يتم غرضه ومن سعى يف قتل 
إنسان ومل يقتله مل جيب قتله فما كان جيب قتل مروان مبثل هذا نعم ينبغي 
االحتراز ممن يفعل مثل هذا وتأخريه وتأديبه وحنو ذلك أما الدم فأمر 

  . )١()عظيم
 )٢( احلكم بن أيب العاصوطرد رسول اهللا (: ي قول الرافض:خامسا

  عم عثمان عن املدينة ومعه ابنه مروان فلم يزل هو وابنه طريدين يف زمن النيب
وجعل مروان كاتبه وأيب بكر وعمر فلما وىل عثمان آواه ورده إىل املدينة 

والْيومِ اآلخرِ ال تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه  :وصاحب تدبريه مع أن اهللا قال
ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي٣( اآلية(.  

 يواجلواب أن احلكم بن أيب العاص كان من مسلمة الفتح وكانوا ألف
رجل ومروان ابنه كان صغريا إذ ذاك فإنه من أقران ابن الزبري واملسور بن 

ر بقليل أو أقل بقليل خمرمة عمره حني الفتح سن التمييز إما سبع سنني أو أكث
 ومل تكن الطلقاء تسكن فلم يكن ملروان ذنب يطرد عليه على عهد النيب 

                                         
= 

  . حنوه بروايات متعددة٣/٨٢" مصصتموه موص اإلناء مث قتلتموه"
  .٢٤٩-٦/٢٤٨ املنهاج )١(
ن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي عم عثمان بن عفان يكىن أبا  احلكم ب)٢(

.  هـ وقيل غري ذلك٣١مروان، صحايب، يروى يف سبه أحاديث مل تصح ت سنة 
  .١/٣٨، الشذرات ٢٧٣-٢/٢٧١، اإلصابة ١٠٨-٢/١٠٧السري 

  .٢٢/  اادلة)٣(
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٣٢٣
 فإن كان قد طرده فإمنا طرده من مكة ال من املدينة باملدينة يف حياة النيب 

ولو طرده من املدينة لكان يرسله إىل مكة وقد طعن كثري من أهل العلم يف 
  . هو ذهب باختياره:نفيه وقالوا

  ...وقصة نفي احلكم ليست يف الصحاح وال هلا إسناد يعرف به أمرها
والطرد هو النفي والنفي قد جاءت به السنة يف الزاين ويف املخنثني 

 قد عزر رجال بالنفي مل يلزم أن وكانوا يعزرون بالنفي وإذا كان النيب 
 ء من الذنوب ومل تأتييبقى منفيا طول الزمان فإن هذا ال يعرف يف ش

منفيا دائما بل غاية النفي املقدر سنة وهو نفي  الشريعة بذنب يبقى صاحبه
الزاين واملخنث حىت يتوب من التخنيث فإن كان تعزير احلاكم لذنب حىت 
يتوب منه فإذا تاب سقطت العقوبة عنه وإن كانت على ذنب ماض فهو أمر 

  . مل يقدر فيه قدر ومل يوقت فيه وقتياجتهاد
النفي كان يف آخر اهلجرة فلم تطل مدته يف زمن أيب وإذا كان كذلك ف

بكر وعمر فلما كان عثمان طالت مدته وقد كان عثمان شفع يف عبد اهللا بن 
  وكان كاتبا للوحي وارتد عن اإلسالم وكان النيب أيب سرح إىل النيب 

 شفاعته فيه وبايعه قد أهدر دمه فيمن أهدر مث جاء به عثمان فقبل النيب 
  .؟ال يقبل شفاعته يف احلكمفكيف 

 أن يرده فأذن له يف ذلك وحنن نعلم وقد رووا أن عثمان سأل النيب 
 وقصة عبد اهللا ثابتة معروفة ،أن ذنبه دون ذنب عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح

  .باإلسناد الثابت
وأما قصة احلكم فعامة من ذكرها إمنا ذكرها مرسلة وقد ذكرها املؤرخون 

ن يسلم هلم نقلهم من الزيادة والنقصان إ : وقل،كذب فيما يروونهالذين يكثر ال
  .فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان
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٣٢٤
 له وثنائه عليه وختصيصه بابنتيه واملعلوم من فضائل عثمان وحمبة النيب 

 له عنه ملا أرسله إىل مكة وتقدمي ومبايعتهوشهادته له باجلنة وإرساله إىل مكة 
 مات لصحابة له باختيارهم يف اخلالفة وشهادة عمر وغريه له بأن رسول اهللا ا

وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء اهللا 
 ورضوا عنه فال يدفع هذا بنقل ال يثبت إسناده وال يعرف املتقني الذين 

بل مثل هذا مثل الذين  بأمر ال يعرف حقيقته اكيف وقع وجيعل لعثمان ذنب
  .يعارضون احملكم باملتشابه وهذا من فعل الذين يف قلوم زيغ الذين يبتغون الفتنة

وال ريب أن الرافضة من شرار الزائغني الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم 
 مل يكن يأمر بنفي أحد اهللا ورسوله وباجلملة فنحن نعلم قطعا أن النيب 

صية هللا ورسوله وال ينكر ذلك عليه املسلمون وكان دائما مث يرده عثمان مع
أتقى هللا من أن يقدم على مثل هذا بل هذا مما يدخله االجتهاد  عثمان 

فلعل أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما مل يرداه ألنه مل يطلب ذلك منهما وطلبه 
من عثمان فأجابه إىل ذلك أو لعله مل يتبني هلما توبته وتبني ذلك لعثمان 

 وسيأيت الكالم )١()ية ما يقدر أن يكون هذا خطأ من االجتهاد أو ذنباوغا
  . على ما يدفع العقوبة عن الذنب

وأما استكتابه مروان فمروان مل يكن له يف ذلك ذنب ألنه كان صغريا (
 ومروان مل يبلغ احللم باتفاق أهل العلم بل مل جير عليه القلم ومات النيب 
 أو قريب منها وكان مسلما باطنا وظاهرا يقرأ غايته أن يكون له عشر سنني

القرآن ويتفقه يف الدين ومل يكن قبل الفتنة معروفا بشىء يعاب به فال ذنب 
  .لعثمان يف استكتابه

وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان ومل يكن مروان ممن حياد 
                                         

  .٢٦٨-٦/٢٦٥ املنهاج )١(
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٣٢٥
م أكثرهم اهللا ورسوله وأما أبوه احلكم فهو من الطلقاء والطلقاء حسن إسال

وبعضهم فيه نظر وجمرد ذنب يعزر عليه ال يوجب أن يكون منافقا يف 
  . )١( إخل)...الباطن

ا إنه نفى أبا ذر إىل الربذة وضربه ضربا وجيع«(:  قول الرافضي:سادسا
 يما أقلت الغرباء وال أظلت اخلضراء على ذ : قال يف حقهالنيب  مع أن

ن اهللا أوحى إىل أنه حيب أربعة من إ« : وقال،)٢(»هلجة أصدق من أيب ذر
علي سيدهم « : من هم يا رسول اهللا قال: فقيل له»أصحايب وأمرين حببهم

  .)٣(»وسلمان واملقداد وأبو ذر
 ومات ا لسبب ما كان يقع )٥( سكن الربذة)٤( أن أبا ذر:فاجلواب

كان رجال صاحلا زاهدا وكان من مذهبه أن  بينه وبني الناس فإن أبا ذر 
لزهد واجب وأن ما أمسكه اإلنسان فاضال عن حاجته فهو كرت يكوي به يف ا

 :النار واحتج على ذلك مبا ال حجة فيه من الكتاب والسنة احتج بقوله تعاىل
                                         

  .٦/٢٦٩ املنهاج )١(
هذا حديث حسن، يف كتاب املناقب، باب : ، وقال٦٧٠-٥/٦٦٩ه الترمذي  روا)٢(

 هويف صحيح ابن ماج) ٣/٢٩٩(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي . مناقب أيب ذر
١/٣١.  

وقد حكم عليه شيخ اإلسالم بالوضع كما سيأيت .  مل أجده فيما بني يدي من املراجع)٣(
  .٢٣٣ص 

  .ترمجته جندب بن جنادة الغفاري سبقت )٤(
: قال ياقوت احلموي.  بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة، من قرى املدينة– الربذة )٥(

، "على ثالثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق احلجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة"
وطريقها اآلن من املدينة مع طريق ) لعنهم اهللا(بالقرامطة .  هـ٣١٩خرجت سنة 

 كم ممهدة وعليه عالمات ٨٠الشقران مث يتجه جنوباً مبا يقارب القصيم حىت قرية 
 كم ٢١٠وضعتها جامعة امللك سعود وفيها جلنة التنقيب عن اآلثار، ومجلة الطريق 

  .٢/٦٠١، مراصد االطالع ٢٥-٣/٢٤معجم البلدان . تقريباً
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٣٢٦
بِيلِ اللَّهي سا فهقُونفنال يةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو)وجعل الكرت  )١

يا أبا ذر ما « : وهو أنه قالواحتج مبا مسعه من النيب ما يفضل عن احلاجة 
أحب أن يل مثل أحد ذهبا ميضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إال دينارا 

األكثرون هم األقلون يوم القيامة إال من قال « : وأنه قال،»أرصده لدين
  .)٢(»باملال هكذا وهكذا

ر ذلك من الكرت وملا تويف عبد الرمحن بن عوف وخلف ماال جعل أبو ذ
الذي يعاقب عليه وعثمان يناظره يف ذلك حىت دخل كعب ووافق عثمان 

  .فضربه أبو ذر وكان قد وقع بينه وبني معاوية بالشام ذا السبب
وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك كما يذكر عن عبد الواحد 

  .وحنوه )٣(بن زيد
ا القول وأما اخللفاء  من أرباب هذ)٤(ومن الناس من جيعل الشبلي

  . )٥()الراشدون ومجاهري الصحابة والتابعني فعلى خالف هذا القول
                                         

  .٣٤/  التوبة)١(
ما  «الرقاق باب قول النيب ، و٣/٨٣ رواه البخاري يف االستقراض، باب أداء الديون )٢(

من أجاب بلبيك « واالستئذان باب ١٧٨-٧/١٧٧» أحب لو أن يل مثل أحد ذهباً
  .٦٨٨-٢/٦٨٧" الترغيب يف الصدقة"، ومسلم يف الزكاة باب ٧/١٣٧» وسعديك

 عبد الواحد بن زيد الزاهد، أبو عبيدة البصري حدث عن احلسن وعطاء وغريهم، قال )٣(
كان ممن غلب عليه : "وقال ابن حبان" متروك: "وقال النسائي" كوهرت: "البخاري

. ت بعد اخلمسني ومائة" العبادة حىت غفل عن اإلتقان، فكثرت املناكري يف حديثه
  .٦٧٣-٢/٦٧٢، ميزان االعتدال ١٨٠-٧/١٧٨، السري ٦/٦٢التاريخ الكبري 

دلف بن جحدر، : لاختلف يف امسه فقي.  لعله أبو بكر الشبلي شيخ الطائفة البغدادي)٤(
 ومولده بسامراء، وكان فقيهاً عارفاً – قرية –" الشبلية"وقيل غري ذلك، أصله من 

السري .  هـ٣٣٤مبذهب مالك، وله ألفاظ وحكم وحال ومتكن تويف ببغداد سنة 
  .٢١٦-١١/٢١٥، البداية والنهاية ٣٩٧-١٤/٣٨٩، تاريخ بغداد ٣٦٩-١٥/٣٦٧

  .٢٧٣-٦/٢٧٢ املنهاج )٥(
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٣٢٧
 وقد »الكرت هو املال الذي مل تؤد حقوقه «:وقال مجهور الصحابة(
اهللا تعاىل املواريث يف القرآن وال يكون املرياث إال ملن خلف ماال وقد  قسم

 من األنصار بل ومن يب كان غري واحد من الصحابة له مال على عهد الن
املهاجرين وكان غري واحد من األنبياء له مال وكان أبو ذر يريد أن يوجب 
على الناس ما مل يوجب اهللا عليهم ويذمهم على ما مل يذمهم اهللا عليه مع أنه 

  .كسائر اتهدين من أمثاله جمتهد يف ذلك مثاب على طاعته 
ما أحب أن ميضي على ثالثة  ليس فيه إجياب إمنا قال وقول النيب 

وعندي منه شىء فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة ال على 
وجوبه وكذا قوله املكثرون هم املقلون دليل على أن من كثر ماله قلت 
حسناته يوم القيامة إذا مل يكثر اإلخراج منه وذلك ال يوجب أن يكون 

 يأت كبرية ومل يترك فريضة من الرجل القليل احلسنات من أهل النار إذا مل
  .فرائض اهللا

يقوم رعيته تقوميا تاما فال يعتدي ال  وكان عمر بن اخلطاب 
الفقراء فلما كان يف خالفة عثمان توسع األغنياء يف الدنيا حىت ال األغنياء و

والنوع وتوسع أبو ذر يف اإلنكار  زاد كثري منهم على قدر املباح يف املقدار
فكان اعتزال  .نيت وهذا من أسباب الفنت بني الطائف،املباحاتحىت اهم عن 

  .أيب ذر هلذا السبب ومل يكن لعثمان مع أيب ذر غرض من األغراض
وأما كون أيب ذر من أصدق الناس فذاك ال يوجب أنه أفضل من غريه 

 : أنه قال لهبل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
 أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي التأمرن على يا أبا ذر إين«

  .)١(»اثنني وال تولني مال يتيم
                                         

، وأمحد ١٤٥٨-٣/١٤٥٧" كراهية اإلمارة بغري ضرورة" يف اإلمارة باب  مسلم)١(
=  
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٣٢٨
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا « :وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال

  .)١(»من املؤمن الضعيف ويف كل خري
فاملؤمنون  وأهل الشورى مؤمنون أقوياء وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء

 النبوة كعثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف أفضل من أيب الصاحلون خلالفة
 املذكور ذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل )٢(ذر وأمثاله واحلديث

  . )٣()موضوع وليس له إسناد يقوم به
إنه زاد األذان الثاين يوم اجلمعة وهو بدعة «(:  قول الرافضي:سابعا

  .»فصار سنة إىل اآلن
كان ممن يوافق على ذلك يف حياة عثمان وبعد  أن عليا « :فاجلواب

مقتله وهلذا ملا صار خليفة مل يأمر بإزالة هذا األذان كما أمر مبا أنكره من 
والية طائفة من عمال عثمان بل أمر بعزل معاوية وغريه ومعلوم أن إبطال 
هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم اليت عجز عنها فكان 

لة هذه البدعة من الكوفة وحنوها من أعماله أقدر منه على إزالة  إزاىعل
  .أولئك ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه

  . كان الناس ال يوافقونه على إزالتها:فإن قيل
 فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحباا واستحساا :قيل

                                         
= 

. ٢٩٠، ٣/٢٨٩" ما جاء يف الدخول يف الوصايا" وأبو داود يف الوصايا باب ٥/١٨٠
  .٦/٢٥٥" الوالية على مال اليتيم"والنسائي يف الوصايا باب النهي عن 

، ٢/٣٦٦أمحد و. ٤/٢٠٥٢إخل … مسلم يف القدر باب يف األمر بالقوة وترك العجز )١(
 والزهد باب يف التوكل واليقني ٣١/  يف املقدمة باب يف القدره وابن ماج٣٧٠
٢/١٣٩٥.  

  .إخل…  يعين احلديث الثاين وهو أن اهللا حيب أربعة من أصحايب )٢(
  .٢٧٦-٦/٢٧٣ املنهاج )٣(
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٣٢٩
مها من السابقني حىت الذين قاتلوا مع علي كعمار وسهل بن حنيف وغري

األولني وإال فهؤالء الذين هم أكابر الصحابة لو أنكروا مل خيالفهم غريهم 
هذا ومنهم من ال ينكره كان ذلك  وإن قدر أن يف الصحابة من كان ينكر

  .من مسائل االجتهاد ومل يكن هذا مما يعاب به عثمان
  هي بدعة إن أراد بذلك أنه مل يكن يفعل قبل ذلك:وقول القائل

فكذلك قتال أهل القبلة بدعة فإنه مل يعرف أن إماما قاتل أهل القبلة قبل علي 
  !.؟وأين قتال أهل القبلة من األذان

  . بل البدعة ما فعل بغري دليل شرعي:فإن قيل
ن عليا أ و؟ هلم فمن أين لكم أن عثمان فعل هذا بغري دليل شرعي:قيل

ان من النداء األول اتفق عليه وما فعله عثم.. .؟قاتل أهل القبلة بدليل شرعي
الناس بعده أهل املذاهب األربعة وغريهم كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر 

مث من العجب أن الرافضة تنكر .. .من مجع الناس يف رمضان على إمام واحد
شيئا فعله عثمان مبشهد من األنصار واملهاجرين ومل ينكروه عليه واتبعه 

ان اجلمعة وهم قد زادوا يف األذان شعارا مل يكن املسلمون كلهم عليه يف أذ
 أمر بذلك يف األذان وهو  وال نقل أحد أن النيب يعرف على عهد النيب 

  . )١()قوهلم وحي على خري العمل
وخالفه املسلمون كلهم حىت قتل وعابوا أفعاله (:  قول الرافضي:ثامنا

 الرضوان واألخبار وقالوا له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ومل تشهد بيعة
  .يف ذلك أكثر من أن حتصى

 أما قوله وخالفه املسلمون كلهم حىت قتل فإن أراد أم :فاجلواب
خالفوه خالفا يبيح قتله أو أم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على 

                                         
  .٢٩٤-٦/٢٩٠ املنهاج )١(
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٣٣٠
قتله فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب فإنه مل يقتله إال طائفة قليلة 

لعنت قتلة عثمان خرجوا عليه كاللصوص من « : قال ابن الزبري.املةباغية ظ
. )١(»وراء القرية فقتلهم اهللا كل قتلة وجنا من جنا منهم حتت بطون الكواكب

يعين هربوا ليال وأكثر املسلمني كانوا غائبني وأكثر أهل املدينة احلاضرين مل 
  .يكونوا يعلمون أم يريدون قتله حىت قتلوه

 أن كل املسلمني خالفوه يف كل ما فعله أو يف كل ما أنكر وإن أراد
كثري من  ء أنكر عليه إال وقد وافقه عليهيعليه فهذا أيضا كذب فما من ش

املسلمني بل من علمائهم الذين ال يتهمون مبداهنة والذين وافقوا عثمان على 
 أنكر ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند املسلمني من الذين وافقوا عليا على ما

عليه إما يف كل األمور وإما يف غالبها وبعض املسلمني أنكر عليه بعض األمور 
وكثري من ذلك يكون الصواب فيه مع عثمان وبعضه يكون فيه جمتهدا ومنه 

  .ما يكون املخالف له جمتهدا إما مصيبا وإما خمطئا
وأما الساعون يف قتله فكلهم خمطئون بل ظاملون باغون معتدون وإن 

  .أن فيهم من قد يغفر اهللا له فهذا ال مينع كون عثمان قتل مظلوماقدر 
والذي قال له غبت عن بدر وبيعة الرضوان وهربت يوم أحد قليل جدا 

جام عثمان أمن املسلمني ومل يعني منهم إال اثنان أو ثالثة أو حنو ذلك وقد 
 ليخلفه  وابن عمر وغريمها عن هذا السؤال وقالوا يوم بدر غاب بأمر النيب

  . بسهمه وأجره فضرب له النيب عن ابنة النيب 
 خري له  عن عثمان بيده ويد رسول اهللا ويوم احلديبية بايع النيب 
 رسوال إىل أهل بسببه فإنه ملا أرسله النيب  من يده لنفسه وكانت البيعة

ان م قتلوه فبايع أصحابه على أن ال يفروا وعلى املوت فكان عثمأمكة بلغه 
                                         

  . مل أجده)١(
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٣٣١
 له وطلبت منه قريش أن يطوف شريكا يف البيعة خمتصا بإرسال النيب 

 وأصحابه فامتنع من ذلك وقال حىت يطوف به بالبيت دون رسول اهللا 
 أراد أن يرسل عمر فأخربه أنه ليس له  وكان رسول اهللا رسول اهللا 

 مبكة شوكة حيمونه وأن عثمان له مبكة بنو أمية وهم من أشراف مكة فهم
إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم  :وأما التويل يوم أحد فقد قال اهللا تعاىل، حيمونه

الْتقَى الْجمعان إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَا اللَّه عنهم إِنَّ 
يملح غَفُور اللَّه)مجيع املتولني يوم أحد فدخل يف العفو  فقد عفا اهللا عن )١

  . )٢()من هو دون عثمان فكيف ال يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته
  

***  
  
  

                                         
  .١٥٥/  آل عمران)١(
  .٣١٧-٨/٣١٢، انظر املنهاج ٢٩٨-٦/٢٩٦ املنهاج )٢(
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٣٣٢
  املبحث الرابع 

  يف تفضيل الثالثة على علي رضي اهللا عنهم 
هذا املبحث يف بيان تفضيل اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان على 

   ه رد دعوى الرافضي أن مواالم ال جتب  وفي،علي رضي اهللا عنهم أمجعني
وأهل السنة ال ينازعون يف كمال علي وأنه يف (: قال شيخ اإلسالم

الدرجة العليا من الكمال وإمنا الرتاع يف كونه أكمل من الثالثة وأحق 
   .باإلمامة منهم وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك

  :وهذا الباب للناس فيه طريقان
تفضيل بعض األشخاص على بعض عند اهللا ال يعلم منهم من يقول إن 

إال بالتوقيف فإن حقائق ما يف القلوب ومراتبها عند اهللا مما استأثر اهللا به فال 
يعلم ذلك إال باخلرب الصادق الذي خيرب عن اهللا ومنهم من يقول قد يعلم ذلك 

   .باالستدالل
وك ل الس حقه منيوأهل السنة يقولون إن كال من الطريقني إذا أعط

دل على أن كال من الثالثة أكمل من علي ويقولون حنن نقرر ذلك يف عثمان 
فإذا ثبت ذلك يف عثمان كان يف أيب بكر وعمر بطريق األوىل فإن تفضيل أيب 
بكر وعمر على عثمان مل ينازع فيه أحد بل وتفضيلهما على عثمان وعلي مل 

وال التابعني وال أئمة السنة يتنازع فيه من له عند األمة قدر ال من الصحابة 
ذلك قرنا بعد قرن أعظم من إمجاعهم على إثبات  بل إمجاع املسلمني على

شفاعة نبينا يف أهل الكبائر وخروجهم من النار وعلى إثبات احلوض وامليزان 
وعلى قتال اخلوارج ومانعي الزكاة وعلى صحة إجارة العقار وحترمي نكاح 

   .املرأة على عمتها وخالتها
بل إميان أيب بكر وعمر وعدالتهما مما وافقت عليه اخلوارج مع تعنتهم 

ميان علي وعثمان واتفقت اخلوارج على تكفري علي إ  يفوهم ينازعون
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٣٣٣
وقدحهم فيه أكثر من قدحهم يف عثمان والزيدية بالعكس واملعتزلة كان 

افضة قدماؤهم مييلون إىل اخلوارج ومتأخروهم مييلون إىل الزيدية كما أن الر
قدماؤهم يصرحون بالتجسيم ومتأخروهم على قول اجلهمية واملعتزلة وكانت 
الشيعة األوىل ال يشكون يف تقدمي أيب بكر وعمر وأما عثمان فكثري من الناس 
يفضل عليه عليا وهذا قول كثري من الكوفيني وغريهم وهو القول األول 

   . صاحبه مث رجع عنه وطائفة أخرى ال تفضل أحدمها علىيللثور
وهو الذي حكاه ابن القاسم عن مالك عمن أدركه من املدنيني لكن 

 به يفضل أحدمها على صاحبه وهذا حيتمل ىقال ما أدركت أحدا ممن يقتد
التسوية السكوت عن الكالم يف ذلك فال يكون قوال وهو األظهر وحيتمل 

 يف تقدمي أيب  به يشكىأحدا ممن يقتد بينهما وذكر ابن القاسم عنه أنه مل يدرك
   . وعليبكر وعمر على عثمان

وأما مجهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقر أمر أهل السنة وهو 
مذهب أهل احلديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي 
وأصحابه وأمحد وأصحابه وأيب حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتني عن مالك 

   .هوعليها أصحاب
ل من خاض يف الدماء كمن مل خيض فيها وقال قال مالك ال أجع

 املدينة اهلامشي ضرب مالك وجعل طالق الشافعي وغريه إنه ذا قصد وايل
املكره سببا ظاهرا وهو أيضا مذهب مجاهري أهل الكالم الكرامية والكالبية 

   .واألشعرية واملعتزلة
وقال أيوب السختياين من مل يقدم عثمان على علي فقد أزرى 

م اتفقوا على إ وهكذا قال أمحد والدارقطين وغريمها )١(هاجرين واألنصاربامل
                                         

  . سبق خترجيه)١(
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٣٣٤
تقدمي عثمان وهلذا تنازعوا فيمن مل يقدم عثمان هل يعد مبتدعا على قولني 

   .مها روايتان عن أمحد
   .فإذا قام الدليل على تقدمي عثمان كان ما سواه أوكد

ففي الصحيحني عن مجاع أما النص وأما الطريق التوفيقي فالنص واإل
 بعده أبو بكر  حي أفضل أمة النيب ابن عمر قال كنا نقول ورسول اهللا 

وأما اإلمجاع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل  )١(مث عمر مث عثمان
 عثمان وعلي وعبد الرمحن وأن ةاألمر شورى يف ستة وأن ثالثة تركوه لثالث

ر واحدا منهما وبقي عبد الرمحن ثالثة الثالثة اتفقوا على أن عبد الرمحن خيتا
   .)٢(أيام حلف أنه مل ينم فيها كبري نوم يشاور املسلمني

وبعد ذلك ، وقد اجتمع باملدينة أهل احلل والعقد حىت أمراء األنصار
اتفقوا على مبايعة عثمان بغري رغبة وال رهبة فيلزم أن يكون عثمان هو 

فإن أفضل اخللق من كان أحق األحق ومن كان هو األحق كان هو األفضل 
   . وأيب بكر وعمرأن يقوم مقام رسول اهللا 

وإمنا قلنا يلزم أن يكون هو األحق ألنه لو مل يكن ذلك للزم إما جهلهم 
وإما ظلمهم فإنه إذا مل يكن أحق وكان غريه أحق فإن مل يعلموا ذلك كانوا 

تبني أن عثمان إن جهاال وإن علموه وعدلوا عن األحق إىل غريه كانوا ظلمة ف
مل يكن أحق لزم إما جهلهم وإما ظلمهم وكالمها منتف ألم أعلم بعثمان 
وعلي منا وأعلم مبا قاله الرسول فيهما منا وأعلم مبا دل عليه القرآن يف ذلك 
منا وألم خري القرون فيمتنع أن نكون حنن أعلم منهم مبثل هذه املسائل مع 

                                         
، وابن أيب عاصم يف السنة يف فضل أيب بكر ٥/٢٦ أبو داود يف السنة باب يف التفضيل )١(

إسناده صحيح ورجاله ثقات : ، وقال األلباين٢/٥٦٦وعمر وعثمان رضوان اهللا عليهم 
  .رجال البخاري

  . سبق خترجيه)٢(
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٣٣٥
م أحوج إىل علمها منا فإم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها حنن أ
وكوم علموا احلق وعدلوا عنه أعظم وأعظم  لكنا أفضل منهم وذلك ممتنع

فإن ذلك قدح يف عدالتهم وذلك مينع أن يكونوا خري القرون بالضرورة وألن 
القرآن آثىن عليهم ثناء يقتضي غاية املدح فيمتنع إمجاعهم وإصرارهم على 

 ضرر يف حق األمة كلها فإن هذا ليس ظلما للممنوع من الظلم الذي هو
الوالية فقط بل هو ظلم لكل من منع نفعه من والية األحق بالوالية فإنه إذا 
كان راعيان أحدمها هو الذي يصلح للرعاية ويكون أحق ا كان منعه من 

   .رعايتها يعود بنقص الغنم حقها من نفعه
ذه األمة خري األمم وأن خريها أوهلا وألن القرآن والسنة دال على أن ه

فإن كانوا مصرين على ذلك لزم أن تكون هذه األمة شر األمم وأن ال يكون 
   .أوهلا خريها

وألنا حنن نعلم أن املتأخرين ليسوا مثل الصحابة فإن كان أولئك ظاملني 
   .مصرين على الظلم فاألمة كلها ظاملة فليست خري األمم

 قال ولينا أعالنا ذا ؟ا ذهب إىل الكوفة من وليتموقد قيل البن مسعود مل
  ... فوق ومل نأل وذو الفوق هو السهم يعين أعالنا سهما يف اإلسالم

 من ذكره من العلماء فقالوا عثمان  ذلك ذكردوأما الطريق النظرية فق
كان أعلم بالقرآن وعلي أعلم بالسنة وعثمان أعظم جهادا مباله وعلي أعظم 

ثمان أزهد يف الرياسة وعلي أزهد يف املال وعثمان أورع عن جهادا بنفسه وع
الدماء وعلي أورع عن األموال وعثمان حصل له من جهاد نفسه حيث صرب 

ااهد من جاهد «: عن القتال ومل يقاتل مامل حيصل مثله لعلي وقال النيب 
   .)١(»نفسه يف ذات اهللا

                                         
ما جاء يف فضل من مات " والترمذي يف فضائل اجلهاد باب  حنوه،٢٢-٦/٢٠ املسند )١(

=  
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٣٣٦
 فقالوا فثبت أن وسرية عثمان يف الوالية كانت أكمل من سرية علي

   .عثمان أفضل ألن علم القرآن أعظم من علم السنة
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن « :ويف صحيح مسلم وغريه أنه قال

 وعثمان مجع القرآن كله بال .)١(»كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
ريب وكان أحيانا يقرؤه يف ركعة وعلي قد اختلف فيه هل حفظ القرآن 

   .؟ أم ال؟هكل
وجاهدوا  :واجلهاد باملال مقدم على اجلهاد بالنفس كما يف قوله تعاىل

بِيلِ اللَّهي سف فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم)وقولهاآلية، )٢ :  واراجهوا ونَآم ينالَّذ
فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجو)وقوله)٣ :  وانَآم ينإِنَّ الَّذ

وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه والَّذين َآووا ونصروا 
   .)٤(أُولَئك بعضهم أَولياُء بعضٍ

وذلك ألن الناس يقاتلون دون أمواهلم فإن ااهد باملال قد أخرج ماله 
وااهد بنفسه هللا يرجو النجاة ال يوافق أنه يقتل يف اجلهاد وهلذا حقيقة هللا 

أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل وال يهون عليه إخراج 
                                         

= 
حديث حسن " حنوه عن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه وقال الترمذي ٤/١٦٥" مرابطاً
  ".صحيح

 ويف املسند ١/٤٦٥" من أحق باإلمامة" مسلم يف املساجد ومواضع الصالة باب )١(
، والترمذي يف ٥٨٥-١/٥٨٤" الصالة باب من أحق باإلمامة" وأبو داود يف ٤/١١٨

من أحق "، والنسائي يف اإلمامة باب ١/٤٥٨" من أحق باإلمامة"أبواب الصالة باب 
من أحق "إقامة الصالة والسنة فيها باب " يف ه، وابن ماج٢/٧٦" باإلمامة
  . وغريهم٣١٤-١/٣١٣"باإلمامة

  .٤١/  التوبة)٢(
  .٢٠/  التوبة)٣(
  .٧٢/  األنفال)٤(
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٣٣٧
ماله ومعلوم أم كلهم جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم لكن منهم من كان جهاده 

   .ومنهم من كان جهاده بالنفس أعظم باملال أعظم
مان له من اجلهاد بنفسه بالتدبري يف الفتوح ما مل حيصل مثله وأيضا فعث

لعلي وله من اهلجرة إىل أرض احلبشة مامل حيصل مثله لعلي وله من الذهاب 
 بيعة مل حيصل مثله لعلي وإمنا بايع النيب  إىل مكة يوم صلح احلديبيية ما

ن عثمان إحدى يديه عبالرضوان ملا بلغه أن املشركني قتلوا عثمان وبايع 
  .وهذا من أعظم الفضل حيث بايع عنه النيب 

 وأما الزهد والورع يف الرياسة واملال فال ريب أن عثمان توىل ثنيت
 سنة مث قصد اخلارجون عليه قتله وحصروه وهو خليفة األرض ةعشر

واملسلمون كلهم رعيته وهو مع هذا مل يقتل مسلما وال دفع عن نفسه بقتال 
كانت خالفة عثمان هادية مهدية ساكنة واألمة وهلذا . ..لتبل صرب حىت قُ

فيها متفقة وكانت ست سنني ال ينكر الناس عليه شيئا مث أنكروا أشياء يف 
الست الباقية وهي دون ما أنكروه على علي من حني توىل والذين خرجوا 
على عثمان طائفة من أوباش الناس وأما علي فكثري من السابقني األولني مل 

ه ومل يبايعوه وكثري من الصحابة والتابعني قاتلوه وعثمان يف خالفته يتبعو
فتحت األمصار وقوتلت الكفار وعلي يف خالفته مل يقتل كافر ومل تفتح 

 عثمان أكمل وإن كان عن القصد ي فإن كان ما صدر عن الرأي فرأ.مدينة
  . )١()فقصده أمت

جيب أيضا مودم  والثالثة ال جتب مواالم فممنوع بل :وأما قوله(
ن حنبه أن اهللا حيبهم ومن كان اهللا حيبه وجب علينا أومواالم فإنه قد ثبت 

فإن احلب يف اهللا والبغض يف اهللا واجب وهو أوثق عرى اإلميان وكذلك هم 
                                         

  .٢٣٤-٢٢٣/ ٨ املنهاج )١(
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٣٣٨
ن اهللا رضي أمن أكابر أولياء اهللا املتقني وقد أوجب اهللا مواالم بل قد ثبت 

نه حيبه واهللا حيب املتقني إف كل من ن وآعنهم ورضوا عنه بنص القر
واحملسنني واملقسطني والصابرين وهؤالء أفضل من دخل يف هذه النصوص من 

  .هذه األمة بعد نبيها
مثل املؤمنني يف توادهم « :نه قالأ ويف الصحيحني عن النيب 

ن اشتكى منه عضو تداعى له إوترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد 
املؤمنني يتوادون ويتعاطفون أن خربنا أ فهو )١(»مى والسهرسائر اجلسد باحل

  .واحدم يف ذلك كاجلسد الأويترامحون و
وهؤالء قد ثبت إميام بالنصوص واإلمجاع كما قد ثبت إميان علي وال 

على إميان علي  ميكن من قدح يف إميام يثبت إميان علي بل كل طريق دل
يت يقدح ا فيهم جياب عنها كما جياب عن فإا على إميام أدل والطريق ال

القدح يف علي وأوىل فان الرافضي الذي يقدح فيهم ويتعصب لعلي فهو 
منقطع احلجة كاليهود والنصارى الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى 

  .والقدح يف نبوة حممد 
لرافضي أن يقيم احلجة على النواصب الذين يبغضون لوهلذا ال ميكن 

 يقدحون يف إميانه من اخلوارج وغريهم فإم إذا قالوا له بأي شيء عليا أو
  .؟ن عليا مؤمن أو ويل هللا تعاىلأعلمت 

 بالنقل املتواتر بإسالمه وحسناته قيل له هذا النقل موجود يف :فان قال
 بل النقل املتواتر أيب بكر وعمر وعثمان وغريهم من أصحاب النيب 

عظم من النقل املتواتر يف مثل ذلك أعارض حبسنات هؤالء السليمة عن امل
                                         

، ومسلم يف الرب والصلة ٧٨-٧/٧٧ البخاري يف األدب، باب رمحة الناس بالبهائم )١(
، واملسند  …٢-٤/١٩٩٩" إخل… تراحم املؤمنني وتعاطفهم "واآلداب، باب 

٤/٢٧٠.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٣٩
ن إمنا دل بأمساء عامة آن الدال على إميان علي قيل له القرآلعلي وإن قال بالقر

 وحنو ذلك وأنت خترج من ذلك )١(لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني :كقوله
ائله قال باألحاديث الدالة على فضإن سهل وأأكابر الصحابة فإخراج واحد 

  .ن فيهآأو نزول القر
  .صح وقد قدحت فيهمأقيل أحاديث أولئك أكثر و

قيل له تلك األحاديث اليت يف فضائل علي إمنا رواها الصحابة الذين و
كان النقل صحيحا إن ن كان القدح صحيحا بطل النقل وإقدحت فيهم ف
  .قال بنقل الشيعة أو تواترهمإن بطل القدح و

يهم من الرافضة أحد والرافضة تطعن يف مجيع قيل له الصحابة مل يكن ف
وا على ما ئم قد تواطإالصحابة إال نفرا قليال بضعة عشر ومثل هذا قد يقال 

... نقلوه فمن قدح يف نقل اجلمهور كيف ميكنه إثبات نقل نفر قليل
 كالم باطل عند "وغري علي من الثالثة ال جتب مودته" :ن قوله أواملقصود

ن وجوب  هؤالء أوجب عند أهل السنة من مودة علي ألاجلمهور بل مودة
كمل وقد قال أاملودة على مقدار الفضل فكل من كان أفضل كانت مودته 

 )٢(إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا :تعاىل
من وعمل صاحلا من هذه  حيبهم وحيببهم إىل عباده وهؤالء أفضل من آ:قالوا

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى : األمة بعد نبيها كما قال تعاىل
 ماهيما سانورِضو اللَّه نال مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياُء بمحالْكُفَّارِ ر

  ....)٣(رِ السجودفي وجوههِم من أَثَ

                                         
  .١٨/  الفتح)١(
  .٩٦/  مرمي)٢(
  .١٢٩/  الفتح)٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٤٠
 : قال؟حب إليكأنه سئل أي الناس أ«: ويف الصحيحني عن النيب 

  . )١(»أبوها : فمن الرجال قال:قيلعائشة 
ويف الصحيح أن عمر قال أليب بكر رضي اهللا عنهما يوم السقيفة بل 

  .)٢(أنت سيدنا وخرينا واحبنا إىل رسول اهللا 
 : قالمن غري وجه أن النيب وتصديق ذلك ما استفاض يف الصحاح 

لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن «
نه ليس يف أهل األرض أحق مبحبته ومودته من أ فهذا يبني )٣(»مودة اإلسالم

حب أحب إىل اهللا وما كان أ فهو حب إىل رسول اهللا أأيب بكر وما كان 
حبه اهللا أإىل املؤمنني الذين حيبون ما حب أن يكون أإىل اهللا ورسوله فهو أحق 

نه أحق باملودة كثرية أورسوله كما احب اهللا ورسوله والدالئل الدالة على 
  . )٤()ن الفاضل ال جتب مودتهإن املفضول جتب مودته وإن يقال أفضال عن 

  
***  

                                         
  . سبق خترجيه)١(
  . سبق خترجيه)٢(
  . سبق خترجيه)٣(
  .١٠٧-٧/١٠٤ج  املنها)٤(
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٣٤١
  الفصل الرابع

  علي بن أيب طالب 
  : فضائله: املبحث األول

ألعطني الراية غدا « :قوله لعلي( فضائله من األحاديث الصحيحة يف
وحديث الكساء ملا قال لعلي  )١(»رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله

اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس « :وفاطمة وحسن وحسني
  . )٣()وأمثال ذلك )٢(»وطهرهم تطهريا

ن هو م] يعين بعد أيب بكر وعمر وعثمان[ وليس يف الصحابة بعدهم(
تنازع طائفة من املسلمني بعد خالفة عثمان يف أنه ليس يف يأفضل منه وال 

جيش علي أفضل منه مل تفضل طائفة معروفة عليه طلحة والزبري فضال أن 
  . )٤()يفضل عليه معاوية

وقد علق على قول الرافضي بأن عليا أحق من خالد بأن يسمى سيف 
  .»االسم أحق ذا ي عل:وأما قوله(: اهللا فقال

إن عليا مل يكن سيفا :  ومن قال؟ من الذي نازع يف ذلك:فيقال أوالً
 يدل على أن هللا )٥( الذي ثبت يف الصحيحمن سيوف اهللا وقول النيب 

سيوفا متعددة وال ريب أن عليا من أعظمها وما يف املسلمني من يفضل خالدا 
                                         

، وكتاب فضائل أصحاب النيب ٧٧-٥/٧٦" غزوة خيرب" البخاري كتاب املغازي، باب )١(
 مناقب علي "، باب "من "، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ٤/٢٠٧

  .١٨٧٣-٤/١٨٧١" فضائل علي بن أيب طالب
/ لنسائي، وخصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ل٢/٦٠٣ السنة البن أيب عاصم )٢(

  . واحلديث رواه مسلم، انظر خترجيه٤٩
  .٤/٢٨٩  املنهاج)٣(
  .٦/٣٣٠ املنهاج )٤(
  .٣٢٤ سيأيت خترجيه ص )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٤٢
 بذلك وقعت من إم جعلوا هذا خمتصا خبالد والتسمية: على علي حىت يقال

إن خالدا سيف من «:  الذي قال يف احلديث الصحيح فهو النيب 
  . »سيوف اهللا

على أجل قدرا من خالد وأجل من أن جتعل فضيلته أنه  :امث يقال ثاني
سيف من سيوف اهللا فإن عليا له من العلم والبيان والدين واإلميان والسابقة 

سيف من سيوف اهللا فإن السيف ما هو به أعظم من أن جتعل فضيلته أنه 
خاصته القتال وعلي كان القتال أحد فضائله خبالف خالد فإنه كان هو 
فضيلته اليت متيز ا عن غريه مل يتقدم بسابقة وال كثرة علم وال عظيم زهد 

  . )١()وإمنا تقدم بالقتال فلهذا عرب عن خالد بأنه سيف من سيوف اهللا
  : موقف أهل السنة منه

وقف أهل السنة من علي وأم يعظمونه وحيبونه ويذبون عنه وقد بني م
وأيضا فأهل السنة حيبون الذين مل يقاتلوا عليا أعظم مما حيبون من (: فقال

 بن ة يقاتله على من قاتله كسعد بن أيب وقاص وأسامقاتله ويفضلون من مل
لوا  فهؤالء أفضل من الذين قات وعبد اهللا بن عمر )٢(زيد وحممد بن مسلمة

 عند أهل السنة واحلب لعلي وترك قتاله خري بإمجاع أهل السنة من بغضه اعلي
ه وهم متفقون على وجوب مواالته وحمبته وهم من أشد الناس ذبا عنه لوقتا

وردا على من يطعن عليه من اخلوارج وغريهم من النواصب لكن لكل مقام 
   .مقال

ضائله ومناقبه وبذم  بذكر فةوكتب أهل السنة من مجيع الطوائف مملوء
                                         

  .٤/٤٨٠ املنهاج )١(
 هو حممد بن مسلمة بن خالد أبو عبد اهللا، صحايب مشهور، شهد بدراً واملشاهد، مات )٢(

/ ، التقريب٤٤٥-٣/٤٤٣، طبقات ابن سعد ٣٧٣-٢/٣٦٩السري . بعد األربعني
٥٠٧.  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٤٣
 من سبه وكارهون لذلك يالذين يظلمونه من مجيع الفرق وهم ينكرون عل

  .وما جرى من التساب والتالعن بني العسكرين من جنس ما جرى من القتال
وأهل السنة من أشد الناس بغضا وكراهة ألن يتعرض له بقتال أو سب 

 وعند  وأفضل عند اهللابل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدرا وأحق باإلمامة
 أفضل يرسوله وعند املؤمنني من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خريا منه وعل

فالسابقون األولون الذين بايعوا حتت الشجرة  ممن هو أفضل من معاوية 
كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح ويف هؤالء خلق كثري أفضل من 

 أفضل مجهور الذين بايعوا يم وعلمعاوية وأهل الشجرة أفضل من هؤالء كله
حتت الشجرة بل هو أفضل منهم كلهم إال الثالثة فليس يف أهل السنة من 
يقدم عليه أحدا غري الثالثة بل يفضلونه على مجهور أهل بدر وأهل بيعة 

  . )١()الرضوان وعلى السابقني األولني من املهاجرين واألنصار
فضائل علي حىت تضع عليه من مث ذكر أن الرافضة ال تقنع مبا صح من 

: فضائل: قال أبو الفرج ابن اجلوزي(: الكذب ما يضع وال يرفع فقال
فضائل علي الصحيحة كثرية غري أن الرافضة مل تقنع فوضعت له ما يضع ال "

  . )٣())٢("ما يرفع، وحوشيت حاشيته من االحتياج إىل الباطن
  

* * *  

                                         
  .٣٩٦-٤/٣٩٥ املنهاج )١(
  .١/٣٣٨ املوضوعات البن اجلوزي )٢(
  .٧/٤٤٢ املنهاج )٣(
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٣٤٤
  املبحث الثاين

  خالفته
  .»علي مببايعة اخللق لهمث « :وأما قوله(

 دون أيب بكر وعمر وعثمان كالم فتخصيصه عليا مببايعة اخللق له
ظاهر البطالن وذلك أنه من املعلوم لكل من عرف سرية القوم أن اتفاق اخللق 

رضي اهللا ومبايعتهم أليب بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي 
 اتفقوا على بيعة عثمان أعظم مما وعنهم أمجعني وكل أحد يعلم أم عنه،

اتفقوا على بيعة علي والذين بايعوا عثمان يف أول األمر أفضل من الذين 
بايعوا عليا فإنه بايعه علي وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري وعبد اهللا بن 

عبد املطلب وأيب بن كعب وأمثاهلم مع سكينة وطمأنينة  مسعود والعباس بن
  .ني ثالثة أيامبعد مشاورة املسلم
والقلوب مضطربة  فإنه بويع عقيب قتل عثمان  وأما علي 

خمتلفة وأكابر الصحابة متفرقون وأحضر طلحة إحضارا حىت قال من قال إم 
  .)١(جاءوا به مكرها وأنه قال بايعت واللج أي السيف على قفى

 موجا وكان ألهل الفتنة باملدينة شوكة ملا قتلوا عثمان وماج الناس لقتله
اهللا بن عمر وأمثاله وكان الناس  عظيما وكثري من الصحابة مل يبايع عليا كعبد

  :معه ثالثة أصناف
  .وصنف مل يقاتلوه ومل يقاتلوا معه .وصنف قاتلوه .صنف قاتلوا معه

فكيف جيوز أن يقال يف علي مببايعة اخللق له وال يقال مثل ذلك يف 
ل بايعهم الناس كلهم ال سيما مبايعة الثالثة ومل خيتلف عليهم أحد ب

  :قوالأوهلذا أضطرب الناس يف خالفة علي على ... عثمان
                                         

  .٣٦٩ مبعناه، وكتاب اإلمامة والرد على الرافضة أليب نعيم ٤/٤٣١ الطربي تاريخ )١(
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٣٤٥
فقالت طائفة إنه إمام وإن معاوية إمام وإنه جيوز نصب إمامني يف وقت 

  .إذا مل ميكن االجتماع على إمام واحد وهذا حيكى عن الكرامية وغريهم
ن زمان فتنة وهذا وقالت طائفة مل يكن يف ذلك الزمان أمام عام بل كا

قول طائفة من أهل احلديث البصريني وغريهم وهلذا ملا أظهر اإلمام أمحد 
 بعلي يف اخلالفة فهو أضل من عمن مل يرب« :التربيع بعلي يف اخلالفة وقال

هو فمحار أهله أنكر ذلك طائفة من هؤالء وقالوا قد أنكر خالفته من ال يقال 
لف عنها من الصحابة واحتج أمحد يريدون من خت )١(أضل من محار أهله

 تكون خالفة النبوة ثالثني وغريه على خالفة علي حبديث سفينة عن النيب 
  . وهذا احلديث قد رواه أهل السنن كأيب داود وغريه،»)٢(سنة مث تصري ملكا

وقالت طائفة ثالثة بل علي هو اإلمام وهو مصيب يف قتاله ملن قاتله 
مصيبون وهذا  كطلحة والزبري كلهم جمتهدونوكذلك من قاتله من الصحابة 

 )٣(قول من يقول كل جمتهد مصيب كقول البصريني من املعتزلة أيب اهلذيل
 )٦( ومن وافقهم من األشعرية كالقاضي أيب بكر)٥( وأيب هاشم)٤(وأيب علي

                                         
 وورد حنوه يف السنة لعبد اهللا بن اإلمام ٣٥/١٩، ٤٧٩، ٤/٤٣٨ انظر جمموع الفتاوى )١(

  .٢/٥٩٠أمحد 
  . سبق خترجيه)٢(
الشذرات :  هـ٢٢٧ هو حممد بن اهلذيل البصري العالف صاحب التصانيف هلك سنة )٣(

٢/٨٥.  
وكتاب " األصول" هو حممد بن عبد الوهاب اجلبائي البصري شيخ املعتزلة، له كتاب )٤(

السري .  هـ بالبصرة وله مثان وستني سنة٣٠٣وغريها ت سنة " األمساء والصفات"
  .٨٥-١/٧٨، امللل والنحل ١٨٤-١٤/١٨٣

 له كتاب املعتزيل هو عبد السالم بن األستاذ أيب علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي )٥(
، ٦٤-١٥/٦٣السري .  هـ٣٢١وغريمها، ت سنة " العرض"وكتاب " اجلامع الكبري"

  .٨٥-١/٧٨امللل والنحل 
  . سبقت ترمجته)٦(
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٣٤٦
يضا جيعلون أ وهؤالء )٢( وهو املشهور عن أيب احلسن األشعري)١(وأيب حامد

يبا يف قتاله كما أن عليا مصيب وهذا قول طائفة من معاوية جمتهدا مص
الفقهاء من أصحاب أمحد وغريهم ذكره أبو عبد اهللا بن حامد ذكر 

  :ألصحاب أمحد يف املقتتلني يوم اجلمل وصفني ثالثة أوجه
  . كالمها مصيب:أحدها
  . املصيب واحد ال بعينه:والثاين

  .ئ أن عليا هو املصيب ومن خالفه خمط:والثالث
 منهم وأن عليا أوىل املنصوص عن أمحد وأئمة السلف أنه ال يذم أحدوا

أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة بل هم يقولون وباحلق من غريه 
  .إن تركه كان أوىل

 جتعل عليا هو اإلمام وكان جمتهدا مصيبا يف القتال ومن :وطائفة رابعة 
 من أهل الرأي والكالم من قاتله كانوا جمتهدين خمطئني وهذا قول كثري

  .أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغريهم
 إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إىل : تقولوطائفة خامسة

احلق من معاوية فكان ترك القتال أوىل وينبغي اإلمساك عن القتال هلؤالء 
م والقائم ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائ« : قالوهؤالء فإن النيب 

وأمثال ذلك من األحاديث الصحيحة اليت تبني ... )٣(»فيها خري من الساعي
                                         

 الطوسي الغزايل الشافعي، صاحب التصانيف ت  هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد)١(
  .١٣-٤/١٠، الشذرات ٣٤٦-١٩/٣٢٢السري .  هـ٥٠٥سنة 

  . سبقت ترمجته)٢(
والقائم خري من املاشي " رواه البخاري يف كتاب املناقب، باب عالمات النبوة، وفيه )٣(

ها ، ويف كتاب الفنت، باب ستكون فتنة القاعد في٤/١٧٧" واملاشي خري من الساعي
، ورواه مسلم يف كتاب الفنت، باب نزول الفنت كمواقع القطر ٨/٩٢خري من القائم 

  .، وغريمها٢٢١٢-٤/٢٢١١
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٣٤٧
أن ترك القتال كان خريا من فعله من اجلانبني وعلى هذا مجهور أئمة أهل 

واملقصود أن .. .احلديث والسنة وهذا مذهب مالك والثوري وأمحد وغريهم
 واخللف فكيف اخلالف يف خالفة علي وحروبه كثري منتشر بني السلف

 أمجعني رضي اهللا عنهمتكون مبايعة اخللق له أعظم من مبايعتهم للثالثة قبله 
 انعقدت مببايعة اخللق تهفإن قال أردت بقويل أن أهل السنة يقولون إن خالف

له ال بالنص فال ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليا 
 النبوة ثالثون سنة فهم يروون النصوص من اخللفاء الراشدين لقوله خالفة

الكثرية يف صحة خالفة غريه وهذا أمر معلوم عند أهل العلم باحلديث يروون 
يف صحة خالفة الثالثة نصوصا كثرية خبالف خالفة علي فإن نصوصها قليلة 
 فإن الثالثة اجتمعت األمة عليهم فحصل م مقصود اإلمامة وقوتل م

  .صارالكفار وفتحت م األم
وخالفة علي مل يقاتل فيها كفار وال فتح مصر وإمنا كان السيف بني 

  . )١()أهل القبلة
أنه طلب األمر لنفسه حبق له : وقد رد على قول الرافضي عن علي

فإنه مل يطلب األمر لنفسه يف  كذب على علي ( وبني أنه ،وبايعه األقلون
ثمان وبويع وحينئذ فأكثر خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وإمنا طلبه ملا قتل ع

الناس كانوا معه مل يكن معه األقلون وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن 
عليا مل يدع إىل مبايعته يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وال بايعه على ذلك 

 كذب على الصحابة فإنه مل يبايع »بايعه األقلون« :وكذلك قوله.... أحد
حد أن يدعي هذا ولكن ألاء الثالثة وال ميكن منهم أحد لعلي يف عهد اخللف

غاية ما يقول القائل إنه كان فيهم من خيتار مبايعته وحنن نعلم أن عليا ملا توىل 
                                         

  .٤٠٣-٤/٤٠٢انظر . ٥٤٦-١/٥٣٤ املنهاج )١(
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٣٤٨
كان كثري من الناس خيتار والية معاوية ووالية غريمها وملا بويع عثمان كان يف 

  . )١()نفوس بعض الناس ميل إىل غريه فمثل هذا ال خيلو من الوجود
:  فقال"وبايعه الكل بعد عثمان": د رد على قول الرافضي عن عليوق

فائدة فيه وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان كان فال إن مل يكن هذا حجة (
اجتماعهم عليها أعظم وأنتم ال ترون املمتنع عن طاعة عثمان كافرا بل مؤمنا 

  . )٢()تقيا
 قولكم أكمل على مبايعة أيب بكر كانت على اجتماع الناس(وبني أن 

وأنتم وغريكم تقولون إن عليا ختلف عنها مدة فيلزم على قولكم أن يكون 
علي مستكربا عن طاعة اهللا يف نصب أيب بكر عليه إماما فيلزم حينئذ كفر 

  . )٣()علي مبقتضى حجتكم أو بطالا يف نفسها وكفر علي باطل فلزم بطالا

 أظهر الكذب فإن من( "وبايعه الكل بعد عثمان": ووضح أن قوله
أو أكثر مل يبايعوه ومل يبايعه سعد بن  كثريا من املسلمني إما النصف وإما أقل

  . )٤()أيب وقاص وال ابن عمر وال غريمها
وتوىل (:  فقال،مث ذكر حال األمة يف بداية والية علي يف آخر األمر

 يعلم والفتنة قائمة وهو عند كثري منهم متلطخ بدم عثمان واهللاعلي إثر ذلك، 
 املبغضون له، كما نعلم براءته مما نسب إليه براءته مما نسبه إليه الكاذبون عليه

ن عليا مل يعن على قتل عثمان وال إ املبغضون لغريه من الصحابة فالغالون فيه،
نه قال ذلك فلم تصف له قلوب كثري أرضي به كما ثبت عنه وهو الصادق 

                                         
  .٨٩-٢/٨٨ املنهاج )١(
  .٤/٥١٥ املنهاج )٢(
  .٤/٥١٥ املنهاج )٣(
  ٥١٦-٤/٥١٥ املنهاج )٤(
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٣٤٩
ال اقتضى رأيه أن يكف عن القتال منهم وال أمكنه هو قهرهم حىت يطيعوه و

نه به حتصل الطاعة أحىت ينظر ما يؤول إليه األمر بل اقتضى رأيه القتال وظن 
 وجانب من حاربه إال جانبه إال ضعفاًما واجلماعة فما زاد األمر إال شدة و

قوة واألمة إال افتراقا حىت كان يف آخر أمره يطلب هو أن يكف عنه من قاتله 
  . )١()ول األمر يطلب منه الكفكما كان يف أ

وكذلك علي مل يتخاصم طائفتان يف أن غريه أحق باإلمامة منه وإن (
كان بعض الناس كارها لوالية أحد من األربعة فهذا ال بد منه فإن من الناس 

 فكيف ال يكون فيهم من يكره إمامة بعض من كان كارها لنبوة حممد 
 ن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم الرتاع واخللفاء األربعة مل يك...ء؟اخللفا

ال يف تقدمي أيب بكر على من بعده وصحة إمامته وال يف تقدمي عمر وصحة 
 ...إمامته وال يف تقدمي عثمان وصحة إمامته وال يف أن عليا مقدم بعد هؤالء

فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت هلم فلم يكن القتال له ال على أن غريه 
ه اإلمام دونه ومل يتسم قط طلحة والزبري باسم اإلمارة وال أفضل منه وال أن

  .بايعهما أحد على ذلك
وعلي بايعه كثري من املسلمني وأكثرهم باملدينة على أنه أمري املؤمنني 
ومل يبايع طلحة والزبري أحد على ذلك وال طلب أحد منهما ذلك وال دعا 

درا من أن يفعال مثل إىل نفسه فإما رضي اهللا عنهما كانا أفضل وأجل ق
  . )٢()ذلك

  : الرد على من زعم أن استخالفه على املدينة يدل على إمامته
 وأنه ،ووضح أن استخالفه لعلي على املدينة ال يدل على خالفته مطلقا

                                         
  .٧/٤٥٢ املنهاج )١(
  .٣٣٠-٦/٣٢٩ املنهاج )٢(
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٣٥٠
ستخالفه لعلي على املدينة فذلك ليس من خصائصه اوأما (: هو اإلمام فقال

 على املدينة رجال من أصحابه  كان إذا خرج يف غزاة استخلففإن النيب 
   .كما استخلف ابن أم مكتوم تارة وعثمان بن عفان تارة

 يف غزوة بدر وغريها وعثمان يف غزوة ذات )١(واستخلف ابن ام مكتوم
 )٤( واستخلف يف بدر الوعيد بن رواحة)٣( وغطفان اليت يقال هلا غزوة أمنار)٢(الرقاع

وغزوة  )٧( يف غزوة بين قينقاع)٦( أبا لبابة واستخلف)٥(وزيد بن حارثة يف املريسيع
                                         

  . سبقت ترمجته)١(
 ذات الرقاع هي حمل غطفان، وهي موضع قرب النخيل،بني السعد والشقرة على ثالثة )٢(

أما . ٣٩٧-١/٣٩٥، مغازي الواقدي ٥٧-٣/٥٦انظر معجم البلدان . أيام من املدينة
  .بالسيارة) تقريباً(اآلن فإا مسافة ساعتني 

 يف السنة مع بين حمارب وثعلبة حلرب النيب  أمنار اسم لقبيلة من غطفان، اجتمعوا )٣(
وفيها " وغطفان" غزوة ذات الرقاع"السابعة وعرفت بالعزوة ذا االسم وتسمى أيضاً 

، طبقات ابن ٧/٤٢٩فتح الباري .  صالة اخلوف، وذات الرقاع هي حملهمصلّى 
  .٤٢٦/ ، الرحيق املختوم٢/٦١سعد 

" واستخلف يف بدر الوعيد بن رواحة"فكانت  لعله حصل يف هذه العبارة تصحيف، )٤(
وتكون العبارة ذا موافقة ملا يف السري " واستخلف يف بدر املوعد ابن رواحة"بدالً من 

 من ٤ يف ترمجة عبد اهللا بن رواحة، وبدر املوعد هي غزوة بدر الثانية سنة ١/٢٣١
البداية والنهاية " م بدرموعدك"اهلجرة وهي اليت تواعد عليها أبو سفيان ملا قال يوم أحد 

  .٥٦١-٢/٥٥٩، تاريخ الطربي ٤/٩١
 بين املصطلق سنة مخس وقيل ست  هي اسم ماء يف ناحية قديد إىل ساحل سار النيب )٥(

معجم البلدان . فوجدهم على املريسيع فقاتلهم وسباهم واصطفى منهم جويرية فتزوجها
  .٣/١٢٦٣، مراصد االطالع ٥/١١٨

املنذر املدين األنصاري صحايب مشهور، وكان من النقباء عاش إىل  هو بشري بن عبد )٦(
  .٢/١٩٨، جتريد امساء الصحابة ٦٦٩/ التقريب. خالفة علي رضي اهللا عنهما

 بعد نقضهم للعهد شعب من اليهود كانوا يسكنون باملدينة وقد غزاهم النيب " بين قينقاع ")٧(
، مراصد ٤/٤٢٤معجم البلدان . ليهود هـ وهم أول من نقض العهد من ا٣وذلك يف سنة 

  .٣/١٩٠ زاد امليعاد ٥٣-٣/٥٠، السرية النبوية البن هشام ٣/١١٤٠االطالع 
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٣٥١
 يف غزوة )٤( وسعد بن معاذ)٣( سعد بن عبادة)٢( ويف غزوة األبواء)١(السويق
 واستخالف علي مل يكن على )٧( أبا سلمة)٦( ويف غزوة العشرية)٥(بواط

أكثر وال أفضل ممن استخلف عليهم غريه بل كان يكون يف املدينة يف كل 
 من املهاجرين واألنصار أكثر وأفضل ممن ختلف يف غزوة غزوة من الغزوات

 ألحد بالتخلف فيها فلم يتخلف فيها تبوك فإن غزوة تبوك مل يأذن النيب 
إال منافق أو معذور أو الثالثة الذين تاب اهللا عليهم وإمنا كان عظم من ختلف 

                                         
 وقعت بعد بدر بشهرين وذلك أن أبا سفيان نذر أن ال ميس رأسه ماء حىت يغزو رسول )١(

 فخرج إىل املدينة يف مائيت راكب وقطع أصواراً من النخل وقتلوا رجالً من اهللا 
 يف طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو األنصار وحليفاً له، مث كر راجعاً، فخرج النيب 

سفيان وطرح الكفار سويقاً كثرياً من أزوادهم يتخفون به فأخذها املسلمون، فسميت 
  .١٩٠-٣/١٨٩، زاد امليعاد ٤٩-٣/٤٧السرية النبوية البن هشام . غزوة السويق

 حىت بلغ ودان يريد قريشاً ليها النيب إوىل للهجرة ذهب  كانت يف صفر من السنة األ)٢(
قال . وبنو ضمرة فواد عنه فيها بنو ضمرة مث رجع رسول اهللا إىل املدينة ومل يلق كيداً

، الكامل يف التاريخ ٢/٢٤١وهي أول غزوة غزاها، سرية ابن هشام : ابن هشام
١١٢-٢/١١١.  

  .وقد سبقت ترمجته ي اخلزرجي سعد بن عبادة بن دليم بن حارثه األنصار)٣(
 سعد بن معاذ بن نعمان األنصاري األشهلي أبو عمر سيد األوس شهد بدراً واستشهد )٤(

  .٢٣٢/ ، التقريب٢٩٧-١/٢٧٩السري . من سهم أصابه باخلندق
 – إىل بواط يريد قريشاً  كانت يف شهر ربيع األول من السنة األوىل، غزا النيب )٥(

 مث رجع إىل املدينة –هينة جهة ينبع على أربعة أبرد من املدينة وبواط جبل من جبال ج
  .٢/١١١ الكامل يف التاريخ ٢/٢٤٨سرية ابن هشام . ومل يلق كيداً

 إىل العشرية من بطن ينبع فأقام ا مجادى األوىل  كانت يف السنة األوىل ذهب النيب )٦(
سرية ابن هشام . ملدينةوليايل من مجادى اآلخرة من السنة األوىل مث رجع إىل ا

٢٥٠-٢/٢٤٨.  
 من  عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر املخزومي أخو النيب )٧(

 يف مجادى اآلخرة سنة أربع بعد أحد الرضاعة، شهد بدراً، ومات يف حياة النيب 
  .٣١٠/ التقريب.  بعده زوجته أم سلمهفتزوج النيب 
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٣٥٢
: قال إليه باكيا وجفيها النساء والصبيان وهلذا ملا استخلف عليا فيها خر

 : وقالوا، وروى أن بعض املنافني طعنوا يف علي؟أتدعين مع النساء والصبيان
إمنا استخلفه ألنه يبغضه وإذا كان قد استخلف غري علي على أكثر وأفضل مما 

 عليا وكان ذلك استخالفا مقيدا على طائفة معينة يف مغيبه  عليهاستخلف
لق على أحد من هؤالء أنه مطلقا بعد موته على أمته مل يط ليس هو استخالفا
 بذلك فغريه من الصحابة ي علي إال مع التقييد وإذا مسخليفة رسول اهللا 

فالذي خيلف :  وأيضا،املستخلفني أوىل ذا االسم فلم يكن هذا من خصائصه
املطاع بعد موته ال يكون إال أفضل الناس وأما الذي خيلفه يف حال غزوه 

ناس بل العادة جارية بأنه يستصحب يف لعدوه فال جيب أن يكون أفضل ال
خروجه حلاجته إليه يف املغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه على عياله 
ألن الذي ينفع يف اجلهاد هو شريكه فيما يفعله فهو أعظم ممن خيلفه على 

  .)١()العيال فإن نفع ذاك ليس كنفع املشارك له يف اجلهاد
  
* * *  

                                         
  .٢٧٣-٤/٢٧١ املنهاج )١(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٥٣
  املبحث الثالث

  عم الرافضي أا براهني تدل على إمامة علي  بعض ما ز
  : من الكتاب: املطلب األول
والرباهني الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز (: قال الرافضي

  .كثرية
إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين َآمنوا الَّذين  : قوله تعاىل:األول

ؤيالةَ وونَ الصيمقونَيعاكر مهكَاةَ وونَ الزت)ا نزلت يف )١وقد أمجعوا أ 
 اتني  يف إسناده إىل أيب ذر قال مسعت رسول اهللا )٢( قال الثعليب.علي

علي قائد الربرة وقاتل الكفرة " :يته اتني وإال عميتا يقولأر ووإال صمتا
 يوما هللا ين صليت مع رسول اإ أما "فمنصور من نصره وخمذول من خذله

ل سائل يف املسجد فلم يعطه أحد شيئا فرفع السائل يده إىل أصالة الظهر فس
 فلم رسول اهللا  لت يف مسجدأنك تشهد أين سإ اللهم :السماء وقال

 ، وكان علي راكعا فأومأ خبنصره اليمىن وكان متختما فيها.يعطين أحد شيئا
فلما فرغ من صالته رفع  فأقبل السائل حىت أخذ اخلامت وذلك بعني النيب 

رب اشرح لي  :ن موسى سألك وقالإاللهم « :رأسه إىل السماء وقال
واجعلْ * يفْقَهوا قَولي * واحلُلْ عقْدةً من لسانِي * ويسر لي أَمرِي * صدرِي 

 )٣( وأَشرِكْه في أَمرِي*اشدد بِه أَزرِي * هارونَ أَخي * لي وزِيرا من أَهلي 
سنشد عضدك بِأَخيك ونجعلُ لَكُما سلْطَانا فَال  :نا ناطقاآفأنزلت عليه قر

                                         
  .٥٥/  املائدة)١(
 هو اإلمام احلافظ العالمة شيخ التفسري أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري )٢(

.  هـ٤٢٧كان أحد أوعية العلم له كتاب التفسري الكبري وكان صادقاً موثقاً ت سنة 
  .٢٣١-٣/٢٣٠، شذرات الذهب ٤٣٧-١٧/٤٣٥السري 

  .٣٢-٢٥/  طه)٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٥٤
 اللهم فاشرح يل ، اللهم وأنا حممد نبيك وصفيك)١(يصلُونَ إِلَيكُما بَِآياتنا

   .»ظهريصدري ويسر يل أمري واجعل يل وزيرا من أهلي عليا اشدد به 
 حىت نزل عليه جربيل من  فما استتم كالم رسول اهللا :قال أبو ذر

إِنما وليكُم اللَّه  : اقرأ:قال؟ قرأأ وما :قال . يا حممد اقرأ:عند اهللا فقال
  .)٢(نَورسولُه والَّذين َآمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعو

 أن هذه نزلت يف علي )٣(ونقل الفقيه ابن املغازيل الواسطي الشافعي
 كما أثبتها اهللا تعاىل لنفسه ،ثبت له الوالية يف اآليةأوالويل هو املتصرف وقد 

  .ولرسوله
  :اجلواب من وجوهو

 ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظنا بل كل ما : أن يقال:أحدها
 وهو لو أفاده ظنونا كان تسميته )٤(سفسطةذكره كذب وباطل من جنس ال

براهني تسمية منكرة فإن الربهان يف القرآن وغريه يطلق على ما يفيد العلم 
وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِال من كَانَ هودا أَو نصارى  :واليقني كقوله تعاىل

أَمن يبدأُ  : وقال تعاىل)٥( كُنتم صادقنيتلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ
الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماِء واألرضِ أَئلَه مع اللَّه قُلْ هاتوا 

نيقادص متإِنْ كُن كُمانهرب)فالصادق ال بد له من برهان على صدقه  )٦
  .أنه صدق هو املعلوموالصدق ازوم ب

                                         
  .٣٥/  القصص)١(
  .٥٥/ ائدة امل)٢(
  . انظر ترمجته)٣(
  . سبق تعريف هذه الكلمة)٤(
  .١١١/  البقرة)٥(
  .٦٤/  النمل)٦(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٥٥
 فال ميكن أن يذكر ،وهذا الرجل مجيع ما ذكره من احلجج فيها كذب

حجة واحدة مجيع مقدماا صادقة فإن املقدمات الصادقة ميتنع أن تقوم على 
 ةن شاء اهللا تعاىل عند كل واحدة منها ما يبني كذا فتسميإباطل وسنبني 

  . براهني من أقبح الكذباهذ
 بعض الناس مع أنه ن يف تفسري القرآن على قول حيكى عنه يعتمدإمث 

ن كان قول إ أكثر الناس فهن كان صدقا فقد خالفإقد يكون كذبا عليه و
نه يقيم براهني إالواحد الذي مل يعلم صدقه وقد خالفه األكثرون برهانا ف

كثرية من هذا اجلنس على نقيض ما يقوله فتتعارض الرباهني فتتناقض 
  . تتناقضوالرباهني ال

ن شاء اهللا تعاىل قيام الرباهني الصادقة اليت ال تتناقض على إبل سنبني 
ال خيفى إال  كذب ما يدعيه من الرباهني وأن الكذب يف عامتها كذب ظاهر

على من أعمى اهللا قلبه وأن الرباهني الدالة على نبوة الرسول حق وأن القرآن 
رباهني فإن غاية ما يدعيه من حق وأن دين اإلسالم حق تناقض ما ذكره من ال

ميان والقرآن الرباهني إذا تأمله اللبيب وتأمل لوازمه وجده يقدح يف اإل
  ....والرسول

  . اجلواب عن هذه اآلية حق من وجوه:ثانيا :مث نقول
يذكر هذا احلديث على وجه   أنا نطالبه بصحة هذا النقل أوالً:األول

 الثعليب أو نقل اإلمجاع على ذلك ن جمرد عزوه إىل تفسريإ ف،تقوم به احلجة
ن إمن غري العاملني باملنقوالت الصادقني يف نقلها ليس حبجة باتفاق أهل العلم 

 ال يثبتون مبثل هذا شيئا -أهل السنة- فاجلمهور ....مل نعرف ثبوت إسناده
  . ال حكما وال فضيلة وال غري ذلك وكذلك الشيعة:يريدون إثباته

 بطل ،يس حبجة باتفاق الطوائف كلها مبجرده ل هذاوإذا كان
 وهكذا القول يف كل ما نقله وعزاه إىل أيب نعيم أو الثعليب أو ،االحتجاج به
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٥٦
  . أو ابن املغازيل وحنوهم)١(يالنقاش

عظم الدعاوى الكاذبة أ من . قد أمجعوا أا نزلت يف علي: قوله:الثاين
صوصه وأن عليا مل مجع أهل العلم بالنقل على أا مل ترتل يف علي خبأبل 

مجع أهل العلم باحلديث على أن القصة املروية يف أيتصدق خبامته يف الصالة و
  .ذلك من الكذب املوضوع

مجع أهل العلم باحلديث أن الثعليب أأما ما نقله من تفسري الثعليب فقد و
  ...يروي طائفة من األحاديث املوضوعات

-ن نقل من كتبهم هم  أن يقال هؤالء املفسرون الذي:الوجه الثالث
  ... قد نقلوا ما يناقض هذا اإلمجاع املدعى-علم منهمأومن هم 

 أنا نعفيه من اإلمجاع ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد :الوجه الرابع
  ....صحيح

 الزكاة حال  لو كان املراد باآلية أن يؤيت: أن يقال:الوجه اخلامس
ذلك  الصالة لوجب أن يكونركوعه كما يزعمون أن عليا تصدق خبامته يف 

شرطا يف املواالة وأن ال يتوىل املسلمون إال عليا وحده فال يتوىل احلسن وال 
  .احلسني وال سائر بين هاشم وهذا خالف إمجاع املسلمني

 صيغة مجع فال يصدق على علي "الذين" أن قوله :الوجه السادس
  .وحده

ن إال مبا هو حممود  أن اهللا تعاىل ال يثين على اإلنسا:الوجه السابع
ما واجب وأما مستحب والصدقة والعتق واهلدية واهلبة واإلجارة إ :عنده

والنكاح والطالق وغري ذلك من العقود يف الصالة ليست واجبة وال 
                                         

 هو أبو بكر حممد بن احلسني بن حممد بن زياد املوصلي مث البغدادي مث النقاش، العالمة )١(
السرية .  هـ٣٥١ ت سنة يف التفسري،" شفاء الصدور" مؤلف كتاب املفسر
  .٩-٣/٨، الشذرات ٥٧٦-١٥/٥٧٣
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٥٧
 يفعله  ولو كان هذا مستحبا لكان النيب ...مستحبة باتفاق املسلمني

  .قعةوحيض عليه أصحابه ولكان علي يفعله يف غري هذه الوا
فلما مل يكن شيء من ذلك علم أن التصدق يف الصالة ليس من 
األعمال الصاحلة وإعطاء السائل ال يفوت فيمكن املتصدق إذا سلم أن يعطيه 

  .وأن يف الصالة لشغال
 أنه لو قدر أن هذا مشروع يف الصالة مل خيتص بالركوع :الوجه الثامن

ع فكيف يقال ال ويل لكم إال بل يكون يف القيام والقعود أوىل منه يف الركو
يف حال القيام والقعود  الذين يتصدقون يف كل الركوع فلو تصدق املتصدق

  ....؟أما كان يستحق هذه املواالة
 على )١(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ :أن يقال قوله :الوجه التاسع

مل يكن ممن  قوهلم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة يف حالة ركوعه وعلي 
منا جتب على من إ فأنه كان فقريا وزكاة الفضة جتب عليه على عهد النيب 

  .ملك النصاب حوال وعلي مل يكن من هؤالء
  عند كثري منئ أن إعطاء اخلامت يف الزكاة ال جيز:الوجه العاشر

نه خيرج من جنس احللي إ : إال إذا قيل بوجوب الزكاة يف احللي وقيل،الفقهاء
ة متعذر والقيم ختتلف باختالف ز ذلك بالقيمة فالتقومي يف الصالومن جو
  .األحوال

وأَقيموا الصالةَ وَآتوا  : أن هذه آية مبرتلة قوله:الوجه احلادي عشر
نيعاكالر عوا مكَعاركَاةَ والز)هذا أمر بالركوع)٢ .  

ـ        :وكذلك قوله  اسو ـكبرـي لتاقْن ميرا مي     ـعـي مكَعاري ودج
                                         

  .٥٥/  املائدة)١(
  .٤٣/  البقرة)٢(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٥٨
نيعاكالر)وهذا أمر بالركوع )١...  

 أنه من املعلوم املستفيض عند أهل التفسري خلفا عن :الوجه الثاين عشر
سلف أن هذه اآلية نزلت يف النهي عن مواالة الكفار واألمر مبواالة املؤمنني 

ين أخاف إ :ول يوايل اليهود ويق)٢(ملا كان بعض املنافقني كعبد اهللا بن أيب
 !يا رسول اهللا ينإ :)٣( فقال بعض املؤمنني وهو عبادة بن الصامت.الدوائر

  ... إىل اهللا ورسوله من حلف هؤالء الكفار وواليتهمأأتوىل اهللا ورسوله وأبر
 أن األلفاظ املذكورة يف احلديث مما يعلم أا : عشرثالثالوجه ال

  الربرة بل هلذه األمة رسول اهللا لكل ن عليا ليس قائدإ فكذب على النيب 
 بل قتل بعضهم كما قتل غريه بعضهم وما ةوال هو أيضا قاتال لكل الكفر

  .أحد من ااهدين القاتلني لبعض الكفار إال وهو قاتل لبعض الكفرة
  هو خالف»منصور من نصره خمذول من خذله« :وكذلك قوله

م يدعون أن إقول الشيعة ف ال يقول إال حقا ال سيما على الواقع والنيب 
  .....مة كلها خذلته إىل قتل عثمانألا

 أن يقال غاية ما يف اآلية أن املؤمنني عليهم مواالة :عشرالرابع الوجه 
اهللا ورسوله واملؤمنني فيوالون عليا وال ريب أن مواالة علي واجبة على كل 

  ....الة أمثاله من املؤمننيامؤمن كما جيب على كل مؤمن مو
 أنه ليس كل من توىل عليه إمام عادل يكون من :عشراخلامس لوجه ا

ن أئمة العدل يتولون على املنافقني والكفار كما إحزب اهللا ويكون غالبا ف
 حتت حكمه ذميون ومنافقون وكذلك كان حتت كان يف مدينة النيب 

رسولَه والَّذين ومن يتولَّ اللَّه و :والية علي كفار ومنافقون واهللا تعاىل يقول
                                         

  ٤٣/  آل عمران)١(
  . انظر ترمجته)٢(
  . انظر ترمجته)٣(
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٣٥٩
 فلو أراد اإلمارة لكان املعىن أن كل من )١(َآمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ

تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبني وليس كذلك وكذلك 
الكفار واملنافقون حتت أمر اهللا الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه ال يتوالهم 

  . )٢()همبل يبغض
  : اجلواب عن قول الرافضي

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم  : قوله تعاىل:الثاينالربهان (
 روى أبو نعيم بإسناده إىل أيب سعيد )٣(نِعمتي ورضيت لَكُم اإلسالم دينا

 بإزالة ما حتت  وأمر)٤( دعا الناس إىل غدير خمأن النيب  اخلدري 
خذ بضبعيه فرفعهما حىت نظر الناس إىل أعليا ف الشجر من الشوك فقام فدعا

الْيوم أَكْملْت   مث مل يتفرقوا حىت نزلت هذه اآليةبياض إبطي رسول اهللا 
 فقال )٥(لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اإلسالم دينا

كرب على إكمال الدين وإمتام النعمة ورضا الرب أاهللا « :ول اهللا رس
من كنت مواله فعلي مواله « : مث قال»برساليت وبالوالية لعلي من بعدي

  .»عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلهواللهم وال من وااله 
  :واجلواب من وجوه

 إىل رواية أيب  أن املستدل عليه بيان صحة احلديث وجمرد عزوه:أحدها
ن أبا نعيم روى إنعيم ال تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة والشيعة ف

                                         
  .٥٦/  املائدة)١(
  .٣١-٧/٥/  املنهاج)٢(
  .٣/  املائدة)٣(
 غدير خم موضع بني مكة واملدينة قيل بينه وبني اجلحفة ميلني وقيل غريه، وقيل بئر )٤(

، ٣٩٠-٢/٣٨٩، ١/١٨٨ معجم البلدان .قريب من املثب حفرها مرة بن كعب
  .٩٨٥، ١/٤٨٢مراصد االطالع 

  .٣/  املائدة)٥(
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٣٦٠
كثريا من األحاديث اليت هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء أهل احلديث 

  ...السنة والشيعة
 أن هذا احلديث من الكذب املوضوع باتفاق أهل املعرفة :الوجه الثاين

 العلم باحلديث واملرجع إليهم يف ذلك ولذلك باملوضوعات وهذا يعرفه أهل
  .ال يوجد هذا يف شيء من كتب احلديث اليت يرجع إليها أهل العلم باحلديث

نه قد ثبت يف الصحاح واملساند والتفسري أن هذه اآلية أ :الوجه الثالث
 وهو واقف بعرفة وقال رجل من اليهود لعمر بن اخلطاب نزلت على النيب 

وا لو علينا معشر اليهود نزلت الختذنا ءني آية يف كتابكم تقريا أمري املؤمن
الْيوم أَكْملْت لَكُم   قال قوله؟ذلك اليوم عيدا فقال له عمر وأي آية هي

ين إ فقال عمر )١(دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اإلسالم دينا
   مكان نزلت نزلت يوم عرفة بعرفة ورسول اهللاألعلم أي يوم نزلت ويف أي

 وهذا مستفيض من زيادة ووجوه أخر وهو منقول يف كتب )٢(واقف بعرفة
  .املسلمني الصحاح واملساند واجلوامع والسري والتفسري وغري ذلك

نه كان يوم اجلمعة إ غدير خم بتسعة أيام ف يوموهذا اليوم كان قبل
  !.؟ نزلت يوم الغديراإتاسع ذي احلجة فكيف يقال 

  ليس فيها داللة على علي وال إمامته بوجهةيآل أن هذه ا:الوجه الرابع
من الوجوه بل فيها إخبار اهللا بإكمال الدين وإمتام النعمة على املؤمنني ورضا 

ن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب آاإلسالم دينا فدعوى املدعي أن القر
  ...ظاهر

                                         
  .٣/  املائدة)١(
، ومسلم كتاب التفسري ٥/١٨٦ البخاري كتاب التفسري باب تفسري سورة النساء )٢(

٢٣١٣-٤/٢٣١٢.  
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٣٦١
 وااله ]من[اللهم وال « : اللفظ وهو قوله أن هذا:الوجه اخلامس

 كذب باتفاق أهل »وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
  ....املعرفة باحلديث

 جماب وهذا الدعاء ليس مبجاب فعلم  أن دعاء النيب :الوجه السادس
نه ملا توىل كان الصحابة وسائر أ فإنه من املعلوم نه ليس من دعاء النيب أ

ني ثالثة أصناف صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوه وصنف قعدوا عن هذا املسلم
  . )١()كثر السابقني األولني كانوا من القعودأوهذا و

  : اجلواب عن قول الرافضي
 من طريق )٢(وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ :قوله تعاىل] الثالث[الربهان (

وقفُوهم إِنهم  :ه تعاىل عن ابن عباس قال يف قول)٣(أيب نعيم عن الشعيب
سعيد اخلدري   وكذا يف كتاب الفردوس عن أيب)٤(ية علي عن والمسئُولُونَ
  عن النيب ن تكون ثابتة له ومل يثبت أ وإذا سئلوا عن الوالية وجب

  .لغريه من الصحابة ذلك فيكون هو اإلمام
  :واجلواب من وجوه

 وإىل أيب نعيم ال تقوم "الفردوس"إىل  املطالبة بصحة النقل والعزو :أحدها
  .به حجة باتفاق أهل العلم

  . أن هذا كذب موضوع باالتفاق:الثاين
                                         

  .٥٥-٧/٥٠ املنهاج )١(
  .٢٤/  الصافات)٢(
  . سبقت ترمجته)٣(
حللية وال يف معرفة الصحابة أليب نعيم، وال يف الفردوس ولعله من  مل أجد هذا األثر يف ا)٤(

-٤/١٦الربهان، للبحراين : موضوعات الرافضة فإنه موجود يف تفاسريهم، انظر مثالً
  . وغريه١٨
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٣٦٢
وإِذَا ذُكِّروا ال * بلْ عجِبت ويسخرونَ  : أن اهللا تعاىل قال:الثالث

أَئذَا * سحر مبِني وقَالُوا إِنْ هذَا إِال * وإِذَا رأَوا َآيةً يستسخرونَ * يذْكُرونَ 
قُلْ نعم وأَنتم * أَوَآباؤنا األولُونَ * متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ 

وقَالُوا يا ويلَنا هذَا يوم * فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم ينظُرونَ * داخرونَ 
ونَ * ينِ الدكَذِّبت بِه متي كُنلِ الَّذالْفَص موذَا يوا * هظَلَم ينوا الَّذرشاح

* من دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ * وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ 
* بلْ هم الْيوم مستسلمونَ * رونَ ما لَكُم ال تناص* وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ 

قَالُوا * قَالُوا إِنكُم كُنتم تأْتوننا عنِ الْيمنيِ * وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساَءلُونَ 
 نِنيمؤوا مكُونت لْ لَمب *متلْ كُنب لْطَانس نم كُملَيا عا كَانَ لَنمو نيا طَاغمقَو  *

فَإِنهم يومئذ في * فَأَغْويناكُم إِنا كُنا غَاوِين * فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذَائقُونَ 
 إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم ال* إِنا كَذَلك نفْعلُ بِالْمجرِمني * الْعذَابِ مشترِكُونَ 

بلْ جاَء * ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا َآلهتنا لشاعرٍ مجنون * إِلَه إِال اللَّه يستكْبِرونَ 
نيلسرالْم قدصو قبِالْح)١(.  

فهذا خطاب عن املشركني املكذبني بيوم الدين وهؤالء يسألون عن 
 وأي مدخل حلب علي يف سؤال ميان برسله واليوم اآلخرتوحيد اهللا واإل

 أو تراهم ؟ تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟هؤالء
بغضوه أين كان بغضهم له يف بغضهم ألنبياء اهللا ولكتابه ودينه وما يفسر ألو 
 فسره مبثل هذا إال زنديق ملحد متالعب بالدين ن ذا ويقول النيب آالقر

و مفرط يف اجلهل ال يدري ما يقول وأي فرق بني قادح يف دين اإلسالم أ
  ...حب علي وطلحة والزبري وسعد وأيب بكر وعمر وعثمان

 أن قوله مسئولون لفظ مطلق مل يوصل به ضمري خيصه بشيء :الرابع
                                         

  .٣٧-١٢/  الصافات)١(
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٣٦٣
وليس يف السياق ما يقتضي ذكر حب علي فدعوى املدعي داللة اللفظ على 

  .سؤاهلم عن حب علي من أعظم الكذب والبهتان
م مسئولون عن حب أيب بكر وعمر مل أ  مدعٍنه لو ادعىأ :اخلامس

  . )١()ظهرأيكن إبطال ذلك بوجه إال وإبطال السؤال عن حب علي أقوى و
  : الرد على قول الرافضي

 )٢(هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِني قوله تعاىل. ]الرابع[الربهان (
له إال اهللا وحده إ أيب هريرة قال مكتوب على العرش ال من طريق أيب نعيم عن

وذلك قوله يف  )٣(ال شريك له حممد عبدي ورسويل أيدته بعلي بن أيب طالب
عظم أ يعين بعلي وهذه من )٤(هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِنيكتابه 

  .مامالفضائل اليت مل حتصل لغريه من الصحابة فيكون هو اإل
  :اجلواب من وجوهو

 املطالبة بصحة النقل وأما جمرد العزو إىل رواية أيب نعيم فليس :أحدها
 وقد ذكر )٥( وأبو نعيم له كتاب مشهور يف فضائل الصحابةباالتفاقحجة 

 فإن كانوا حيتجون مبا رواه فقد روى )٦("احللية"قطعة من الفضائل يف أول 
نقض بنيام ويهدم أركام وإن كانوا يف فضائل أيب بكر وعمر وعثمان ما ي

ال حيتجون مبا رواه فال يعتمدون على نقله وحنن نرجع فيما رواه هو وغريه 
إىل أهل العلم ذا الفن والطرق اليت ا يعلم صدق احلديث وكذبه من النظر 

                                         
  .١٤٦-٧/١٤٣ املنهاج )١(
  .٦٢/  األنفال)٢(
  .١/٤٠١وضوعة للكناين  ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة امل)٣(
  .٦٢/  األنفال)٤(
 لعله معرفة الصحابة وقد طبع منه ثالثة أجزاء إىل اية حرف التاء بتحقيق حممد راضي )٥(

  .بن حاج عثمان
  . هو كتاب مطبوع يف عشرة أجزاء)٦(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٦٤
 وننظر إىل ؟يف إسناده ورجاله وهل هم ثقات مسع بعضهم من بعض أم ال

يدل عليه على أحد األمرين ال فرق عندنا بني ما يروى شواهد احلديث وما 
يف فضائل علي أو فضائل غريه فما ثبت أنه صدق صدقناه وما كان كذبا 

  ...كذبناه
 إن هذا احلديث كذب موضوع باتفاق :وهلذا نقول يف الوجه الثاين

أهل العلم باحلديث وهذا احلديث وأمثاله مما جزمنا أنه كذب موضوع نشهد 
 موضوع فنحن واهللا الذي ال اله إال هو نعلم علما ضروريا يف أنه كذب

قلوبنا ال سبيل لنا إىل دفعه أن هذا احلديث كذب ما حدث به أبو هريرة 
وهكذا نظائره مما نقول فيه مثل ذلك وكل من كان عارفا بعلم احلديث 
وبدين اإلسالم يعرف وكل من مل يكن له بذلك علم ال يدخل معنا كما أن 

أنه مغشوش وإن كان من ال  خلربة بالصرف حيلفون على ما يعلمونأهل ا
  .خربة له ال مييز بني املغشوش والصحيح

وأَلَّف * هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِني  :قال  أن اهللا تعاىل:الثالث
فْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في األرضِ جميعا ما أَلَّ

مهنيب)١(.  
وهذا نص يف أن املؤمنني عدد مؤلف بني قلوم وعلي واحد منهم ليس 
له قلوب يؤلف بينها واملؤمنون صيغة مجع فهذا نص صريح ال حيتمل أنه أراد 

  ؟معينا وكيف جيوز أن يقال املراد ذا علي وحده به واحدا
 ما  أن يقال من املعلوم بالضرورة والتواتر أن النيب :جه الرابعالو

كان قيام دينه مبجرد موافقة علي فإن عليا كان من أول من أسلم فكان 
ميان واهلجرة والنصرة مل اإلسالم ضعيفا فلوال أن اهللا هدى من هداه إىل اإل

                                         
  .٦٣-٦٢/  األنفال)١(
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٣٦٥
ال حيصل بعلي وحده شيء من التأييد ومل يكن إميان الناس وهجرم و

نصرم على يد علي ومل يكن علي منتصبا ال مبكة وال باملدينة للدعوة إىل 
اإلميان كما كان أبو بكر منتصبا لذلك ومل ينقل أنه أسلم على يد علي أحد 
من السابقني األولني ال من املهاجرين وال من األنصار بل ال نعرف أنه على 

 اليمن قد يكون قد أسلم  إىليد علي أحد من الصحابة لكن ملا بعثه النيب 
على يديه من أسلم إن كان وقع ذلك وليس أولئك من الصحابة وإمنا أسلم 

 فكيف يكون تأييد الرسول بواحد من ....أكابر الصحابة على يد أيب بكر
 وأين تأييده باملؤمنني كلهم من السابقني ؟أصحابه دون سائرهم واحلال هذه

ين بايعوه حتت الشجرة والتابعني هلم األولني من املهاجرين واألنصار الذ
وكل هؤالء من املؤمنني الذين أيده اهللا م بل كل من آمن .. .؟بإحسان

  . )١()وجاهد إىل يوم القيامة دخل يف هذا املعىن
  : الرد على قول الرافضي

 من )٢(واجعلْ لي وزِيرا من أَهلي :قوله تعاىل: ]اخلامس[الربهان (
 بيد علي وبيدي وحنن مبكة خذ النيب أابن عباس قال  يم عنطريق أيب نع

 اللهم موسى بن عمران :وصلى أربع ركعات ورفع يده إىل السماء فقال
سألك وأنا حممد نبيك أسألك أن تشرح يل صدري وحتلل عقدة من لساين 
يفقهوا قويل واجعل يل وزيرا من أهلي علي بن أيب طالب أخي اشدد به 

محد قد أوتيت أ أمري قال ابن عباس مسعت مناديا ينادي يا أشركه يفوأزرى 
  . وهذا نص يف الباب)٣(لتأما س

                                         
  .٢٠٠-٧/١٩٤ املنهاج )١(
  .٢٩/  طه)٢(
  . مل أجده)٣(
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٣٦٦
  . املطالبة بالصحة كما تقدم أوال:واجلواب

 أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث بل هم :الثاين
  .يعلمون أن هذا من أمسج الكذب على رسول اهللا 

كثر األوقات مل يكن ابن عباس أيف  ملا كان مبكة  أن النيب :الثالث
حمصورون وملا هاجر رسول  قد ولد وابن عباس ولد وبنو هاشم يف الشعب

   مل يكن ابن عباس بلغ سن التمييز وال كان ممن يتوضأ ويصلي مع النيباهللا 
 مات وهو مل حيتلم بعد وكان له عند اهلجرة حنو مخس سنني أو ن النيب إف
مروهم بالصالة « : قالن النيب إر بوضوء وال صالة فقل منها وهذا ال يؤمأ

 ومن يكون )١(»لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع
ذا السن ال يعقل الصالة وال حيفظ مثل هذا الدعاء إال بتلقني ال حيفظ 

  .مبجرد السماع
 وحديث )٢(سولُهإِنما وليكُم اللَّه ور م قد قدموا يف قولهأ :الرابع

نه قد أ دعا ذا الدعاء وهنا قد ذكروا التصدق باخلامت يف الصالة أن النيب 
ن تلك كانت يف سورة إدعا ذا الدعاء مبكة قبل تلك الواقعة بسنني متعددة ف

ن نزوال وهذا يف مكة فإذا كان قد دعا ذا يف آاملائدة واملائدة من آخر القر
ي حاجة إىل الدعاء به بعد ذلك باملدينة بسنني مكة وقد استجيب له فأ

  !؟متعددة
ن إيف بطالن مثل هذا ف  أنا قد بينا فيما تقدم وجوها متعددة:اخلامس

                                         
، والترمذي ٣٣٣-١/٣٣٢الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة  أبو داود، كتاب )١(

 وقال حديث حسن ٢٦٠-٢/٢٥٩كتاب الصالة باب ما جاء مىت يؤمر الصيب بالصالة 
والدارمي كتاب الصالة باب مىت يؤمر . ٣/٤٠٤، ١٨٧، ٢/١٨٠صحيح، واملسند 

  .١/٢٧٣الصيب بالصالة 
  .٥٥/  املائدة)٢(
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٣٦٧
 من وجوه كثرية ولكن هنا قد زادوا هذا الكالم كذب على رسول اهللا 

 فصرحوا وأَشرِكْه في أَمرِي فيه زيادات كثرية مل يذكروها هناك وهي قوله
ن عليا كان شريكه يف أمره كما كان هارون شريك موسى وهذا قول أهنا ب

مامية وإمنا هو من قول من يقول بنبوته وهذا كفر صريح وليس هو قول اإل
  .الغالية

م يدعون إمامته بعده إوليس الشريك يف األمر هو اخلليفة من بعده ف
  ....ومشاركته له يف أمره يف حياته
  . يقول وهذا نص يف البابوهذا الرافضي الكذاب 

 يا دبري هذا نص يف أن عليا شريكه يف أمره يف حياته كما :فيقال له
كان هارون شريكا ملوسى فهل تقول مبوجب هذا النص أم ترجع عن 

  .)١()!؟ بأكاذيب املفترين وترهات إخوانك املبطلنياالحتجاج
  : الرد على قول الرافضي

إِذْ أَخذَ ربك من بنِي َآدم من و: قوله تعاىل: ]السادس[الربهان (
ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ 

نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يت)البن  "كتاب الفردوس"يف  )٢
لو يعلم « : قال رسول اهللا : قال يرفعه عن حذيفة بن اليمان)٣(شريويه

الناس مىت مسي علي أمري املؤمنني ما أنكروا فضله مسي أمري املؤمنني وآدم 
                                         

  .٢٧٦-٧/٢٧٣ املنهاج )١(
  .١٧٢/  األعراف)٢(
 بن فناخسره بن خسر ههو شريويه بن شهردار بن شريوي" الفردوس" صاحب كتاب )٣(

 هـ ٥٠٩ هـ وتويف سنة ٤٤٥د سنة لكان املُحدث العامل احلافظ املؤرخ اهلمذاين و
-١٩/٢٩٤هو متوسط احلفظ وغريه أبرع منه وأتقن السري :  سنة قال الذهيب٦٤وله 
  .٢٤-٤/٢٣، الشذرات ٢٩٥
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٦٨
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي َآدم من ظُهورِهم  :بني الروح واجلسد قال تعاىل

 قالت املالئكة بلى فقال )١(ِسهِم أَلَست بِربكُمذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُ
  . الباب وهو صريح يف)٢(»تبارك وتعاىل أنا ربكم وحممد نبيكم وعلي أمريكم

  :واجلواب من وجوه
مجع أهل العلم باحلديث أ منع الصحة واملطالبة بتقريرها وقد :أحدها

صحيح فابن على أن جمرد رواية صاحب الفردوس ال تدل على أن احلديث 
شريويه الديلمي اهلمذاين ذكر يف هذا الكتاب أحاديث كثرية صحيحة 

  ....وأحاديث حسنة وأحاديث موضوعة
  . أن هذا احلديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث:الثاين

 ليس )٣(أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى :نه قالأن آ أن الذي يف القر:الثالث
أَو تقُولُوا إِنما أَشرك َآباؤنا من قَبلُ وكُنا  : األمري وفيه قولهفيه ذكر النيب وال
مهدعب نةً ميذُر)فيه ميثاق النبوة س فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة لي)٤ 
  !؟فكيف ما دوا
 أن األحاديث املعروفة يف هذا اليت يف املسند والسنن واملوطأ :الرابع

التفسري وغريها ليس فيها شيء من هذا ولو كان ذلك مذكورا يف وكتب 
نه أاألصل مل يهمله مجيع الناس وينفرد به من ال يعرف صدقه بل يعرف 

  .كذب
خذ على مجيع الذرية فيلزم أن يكون علي أمريا أ أن امليثاق :اخلامس

توا  وهذا كالم اانني فان أولئك ماعلى األنبياء كلهم من نوح إىل حممد 
                                         

  .١٧٢/  األعراف)١(
  . مل أجده)٢(
  .١٧٢/  األعراف)٣(
  .١٧٣/  األعراف)٤(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٦٩
وغاية ما ميكن أن يكون !؟ا فكيف يكون أمريا عليهمقبل أن خيلق اهللا علي 
 أما اإلمارة على من خلق قبله وعلى من خيلق بعده فهذا ،أمريا على أهل زمانه

وكذلك كون ...  وال يستحي فيما يقول،من كذب من ال يعقل ما يقول
 وأن ،بألوف السننيعلي أمريا على ذرية آدم كلهم وإمنا ولد بعد موت آدم 
ن إمث .. .ن واملرتبةايكون أمريا على األنبياء الذين هم متقدمون عليه يف الزم

 فهل يكون هذا حجة عند "وهو صريح يف الباب" :هذا احلمار الرافضي يقول
 فضال ،أو يؤهل للخطاب  أو حيتج ذا من يستحق!؟أحد من أويل األلباب

ألمة وتضليلهم وتكفريهم عن أن حيتج به يف تفسيق خيار هذه ا
  .)١()؟وجتهيلهم

  : من السنة: املطلب الثاين
  : الرد على قول الرافضي

  ....يف األدلة املستندة إىل السنة املنقولة عن النيب (
وأَنذر عشريتك  :نه ملا نزل قوله تعاىلأ ما نقله الناس كافة :األول
بِنياألقْر )مجع رسول اهللا )٢ املطلب يف دار أيب طالب وهم  بين عبد 

ا من صاع  من الرب ويعد هلم مع مدةمر أن يصنع هلم فخذ شاأأربعون رجال و
 من )٣( وكان الرجل منهم يأكل اجلذعة يف مقعد واحد ويشرب الفرق،اللنب

الشراب يف ذلك املقام فأكلت اجلماعة كلهم من ذلك الطعام اليسري حىت 
 بذلك وتبني هلم آية نبوته فقال يا بهرهم النيب  ومل يتبني ما أكلوه ف،شبعوا

 :ن اهللا بعثين باحلق إىل اخللق كافة وبعثين إليكم خاصة فقالإبين عبد املطلب 
                                         

  .٢٩٢-٧/٢٨٨ املنهاج )١(
  .٢١٤/  الشعراء)٢(
، خمتار )١٠/٣٠٥(انظر اللسان .  ستة عشر رطال١٦ً مكيال ضخم ألهل املدينة يسع )٣(

  .، وقيل ستة عشر مدا٤٠ًالصحاح 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٧٠
بِنياألقْر كتريشع رذأَنو)وأنا أدعوكم إىل كلمتني خفيفتني على اللسان  )١
كم ما األمم وتدخلون  يف امليزان متلكون ما العرب والعجم وتنقاد لنيقيلتث

ي رسول اهللا له إال اهللا وأنإ شهادة أن ال :ما اجلنة وتنجون ما من النار
أخي ووزيري ووصيي  فمن جييبين إىل هذا األمر ويؤازرين على القيام به يكن

 أمري املؤمنني أنا يا : فلم جيبه أحد منهم فقال،ووارثي وخليفيت من بعدي
   .ذا األمررسول اهللا أؤازرك على ه

 مث أعاد القول على القوم ثانية فصمتوا فقال علي فقمت . اجلس:فقال
 اجلس مث أعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد : فقال.فقلت مثل مقاليت األوىل
 : أنا أؤازرك يا رسول اهللا على هذا األمر فقال:منهم حبرف فقمت فقلت

 فنهض القوم .اجلس فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفيت من بعدي
 ليهنئك اليوم أن دخلت يف دين ابن أخيك فقد :وهم يقولون أليب طالب
  .جعل ابنك أمريا عليك

  :واجلواب من وجوه
ظهر الكذب أ املطالبة بصحة النقل وما ادعاه من نقل الناس كافة من :األول

ن هذا احلديث ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت إ ف؛عند أهل العلم باحلديث
فيدون منها علم النقل ال يف الصحاح وال يف املساند والسنن واملغازي والتفسري يست
 وإذا كان يف بعض كتب التفسري اليت ينقل ،يذكر فيها اإلسناد الذي حيتج به اليت

 بل وابن ،)٣(والبغوي )٢(منها الصحيح والضعيف مثل تفسري الثعليب والواحدي
                                         

  .٢١٤/  الشعراء)١(
أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري  هو اإلمام العالمة )٢(

 هـ له كتاب التفسري وكتاب أسباب الرتول ٤٦٨الشافعي ولد بنيسابور ت سنة 
  .١/٥٢٣، غاية النهاية ٣/٣٣٠، الشذرات ٣٤٢-١٨/٣٣٩السري . وغريمها

  . انظر ترمجته)٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٣٧١
رواية واحد من هؤالء دليال على مل يكن جمرد  )٢( وابن أيب حامت)١(جرير

نه إذا عرف أن تلك املنقوالت فيها صحيح إ ف؛صحته باتفاق أهل العلم
وضعيف فال بد من بيان أن هذا املنقول من قسم الصحيح دون الضعيف 
وهذا احلديث غايته أن يوجد يف بعض كتب التفسري اليت فيها الغث 

  . وفيها أحاديث كثرية موضوعة مكذوبة،والسمني
مع أن كتب التفسري اليت يوجد فيها هذا مثل تفسري ابن جرير وابن أيب 

 مثل ،حامت والثعليب والبغوي ينقل فيها باألسانيد الصحيحة ما يناقض هذا
م ذكروا مع ذلك إ ف؛بعض املفسرين الذين ذكروا هذا يف سبب نزول اآلية

 يناقض ذلك ق أهل العلم على صحتها مااباألسانيد الصحيحة الثابتة باتف
م ينقلون ما ذكر يف أولكن هؤالء املفسرون ذكروا ذلك على عادم يف 
 وهلذا يذكر أحدهم يف ،سبب نزول اآلية من املنقوالت الصحيحة والضعيفة

ن كان إأقوال الناس وما نقلوه فيها و سبب نزول اآلية عدة أقوال ليذكر
الضعيف وأمثاله بعض ذلك هو الصحيح وبعضه كذب وإذا احتج مبثل هذا 

 وترك سائر ما ينقل ،واحد بذكر بعض ما نقل يف تفسري اآلية من املنقوالت
فسد احلجج كمن احتج بشاهد يشهد له ومل أمما يناقض ذلك كان هذا من 

تثبت عدالته بل ثبت جرحه وقد ناقضه عدول كثريون يشهدون مبا يناقض 
بت جرحه ويدع روايات  أو حيتج برواية واحد مل تثبت عدالته بل ث.شهادته

  .كثريين عدول وقد رووا ما يناقض ذلك
بل لو قدر أن هذا احلديث من رواية أهل الثقة والعدالة وقد روى 
آخرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك لوجب النظر يف الروايتني أيهما 

                                         
  . سبقت ترمجته)١(
  . سبقت ترمجته)٢(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٧٢
رجح فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقني على أن الروايات أثبت وأ

 بل هذا احلديث مناقض ملا علم ، هلذا احلديث هي الثابتة الصحيحةةضاملناق
  .نه باطلأبالتواتر وكثري من أئمة التفسري مل يذكروا هذا حبال لعلمهم 

ما بإسناد يذكره إ أنا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئني :الثاين
  .لة فرعيةأنه مسأمما حيتج به أهل العلم يف مسائل الرتاع ولو 

  .. .ما قول رجل من أهل احلديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهمإو
 أن هذا احلديث كذب عند أهل املعرفة باحلديث فما من عامل :الثالث

نه كذب موضوع وهلذا مل يروه أحد منهم يف أيعرف احلديث إال وهو يعلم 
لم أن ن أدىن من له معرفة باحلديث يع أل،الكتب اليت يرجع إليها يف املنقوالت

بن جرير والبغوي بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن فهد اهذا كذب وقد رواه 
  وأبو داود)٢( وهو جممع على تركه كذبه مساك بن حرب)١(أبو مرمي الكويف

 قال )٥( قال حيىي ليس بشيء)٤( بواطيل)٣(محد ليس بثقة عامة أحاديثأوقال 
 متروك : وأبو حامت)٧(ئي وقال النسا)٦( كان يضع احلديث:ابن املديىن

                                         
بن القاسم بن فهد أبو مرمي األنصاري الكويف رافضي ليس بثقة لسان  هو عبد الغفار )١(

، ٢/١٤٣، اروحني ١٩٦٥-٥/١٩٦٤، الكامل يف ضعفاء الرجال ٤/٤٢امليزان 
  .٥٤-٦/٥٣ اجلرح والتعديل ١٠٢-٣/١٠٠الضعفاء الكبري 

 سنة ت هو مساك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي الكويف، صدوق تغري بأخره )٢(
، وتكذيبه هو وأبو داود لعبد الغفار ٢٤٩-٢٤٥/ ، السرية٢٥٥/ التقريبهـ، ١٢٣

  .١٠١-٣/١٠٠موجود يف الضعفاء الكبري 
  ".أحاديثه" هكذا يف املنهاج والصواب )٣(
  .٦/٥٣، اجلرح والتعديل ٣/١٠٢، الضعفاء الكبري ٤/٤٢ لسان امليزان )٤(
، ٥/١٩٦٤يف ضعفاء الرجال ، الكامل ٣/١٠٢، الضعفاء الكبري ٤/٤٢ لسان امليزان )٥(

  .٥٤-٦/٥٣اجلرح والتعديل 
  .٥/١٩٦٤، الكامل يف ضعفاء الرجال ٤/٤٢ لسان امليزان )٦(
 ب هـ وطل٢١٥ هو أمحد بن شعيب بن علي النسائي صاحب السنن ولد بنسا يف سنة )٧(

=  
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٣٧٣
 كان عبد الغفار بن قاسم يشرب اخلمر : وقال ابن حبان البسيت.)١(احلديث

محد أ وهو مع ذلك يقلب األخبار ال جيوز االحتجاج به وتركه ،حىت يسكر
 وهو )٣( ورواه ابن أيب حامت ويف إسناده عبد اهللا بن عبد القدوس)٢(وحيىي

 وقال )٤( ليس بشيء رافضي خبيث: وقال فيه حيىي بن معني.ليس بثقة
ضعف أ وإسناد الثعليب )٦()ضعيف( : وقال الدارقطين.)٥( ليس بثقة:النسائي

ن فيه من ال يعرف وفيه من الضعفاء واملتهمني من ال جيوز االحتجاج مبثله أل
  .لةأقل مسأيف 

 أن بين عبد املطلب مل يبلغوا أربعني رجال حني نزلت هذه :الرابع
 مث وال بلغوا أربعني رجال يف مدة حياة .نزلت مبكة يف أول األمر فإا ،اآلية

 العباس :ن بين عبد املطلب مل يعقب منهم باتفاق الناس إال أربعةإ فالنيب 
 ومجيع ولد عبد املطلب من هؤالء )٨( وأبو هلب)٧(وأبو طالب واحلارث

                                         
= 

.  سنة٨٨، وله ]وكان أفقه مشائخ مصر يف عصره[ هـ، ٣٠٣العلم يف صغره ت سنة 
  .٨٠/ ، التقريب٣٥-١٤/٢٥السري 

  .٤/٤٢، لسان امليزان ٦/٥٤ اجلرح والتعديل )١(
  .٢/١٤٣ اروحني )٢(
. ئ هو عبد اهللا بن عبد القدوس التيمي الكويف، صدوق، رمي بالرفض فكان يخط)٣(

  .٥/١٠٤، اجلرح والتعديل ٣١٢/ التقريب
  .٥/١٠٤ اجلرح والتعديل )٤(
  .٣٠٤-٥/٣٠٣، ذيب التهذيب ١٤٥/  الضعفاء واملتروكني للنسائي)٥(
  .٣٠٤-٥/٣٠٣، ذيب التهذيب ١٦٤/  الضعفاء واملتروكني للدارقطين)٦(
-٣/٢٦اإلصابة .  مات يف اجلاهلية هو احلارث بن عبد املطلب بن هاشم عم النيب )٧(

٢٧.  
 من أشد الناس عداوة لإلسالم  هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم عم النيب )٨(

األعالم للزركلي . هـ٢يه وزوجته سورة املسد تويف بعد وقعة بدر سنة نزلت ف
٤/١٢.  
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٣٧٤
باس  الع:األربعة وهم بنو هاشم ومل يدرك النبوة من عمومته إال أربعة

 وأبو طالب وأبو هلب فآمن اثنان ومها محزة والعباس وكفر اثنان )١(ومحزة
  . هلبعان أعداءه وهو أبوأأحدمها نصره وأعانه وهو أبو طالب واآلخر عاداه و

 )٢( طالب:ما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بننيأو
كه الثالثة فآمن  وطالب مل يدرك اإلسالم وأدر. وعلي)٤( وجعفر)٣(وعقيل

رض احلبشة مث إىل املدينة عام أعلي وجعفر يف أول اإلسالم وهاجر جعفر إىل 
خيرب وكان عقيل قد استوىل على رباع بين هاشم ملا هاجروا وتصرف فيها 

وهل ترك لنا « : نرتل غدا يف دارك مبكة قال: يف حجتهوهلذا ملا قيل للنيب 
  .)٥(»عقيل من دار

م أ ب كلهم صغار إذ مل يكن فيهم مبكة رجل وهوأما العباس فبنوه
 وأما قثم فولد بعدهم وأكربهم . عبد اهللا وعبيد اهللا والفضل:كانوا رجاال فهم

كَالفضل وبه كان يوعبد اهللا ولد يف الشعب بعد نزول قوله.ىن :  رذأَنو
بِنياألقْر كتريشع)ومل ، أربع سننيوكان له يف اهلجرة حنو ثالث سنني أو )٦ 

 إال الفضل وعبد اهللا وعبيد اهللا وأما سائرهم يولد للعباس يف حياة النيب 
                                         

، وأخوه من الرضاعة، ولد قبل النيب بسنتني وقيل بأربع  هو أبو عمارة عم النيب )١(
.  هـ لقبه الرسول أسد اهللا٣سلم يف السنة الثانية من البعثة، استشهد يف أحد سنة أو

  .١/١٣٩لصحابة ، جتريد أمساء ا٢/٢٨٥اإلصابة 
 هو طالب بن أيب طالب أكرب ولد أيب طالب، أخرج إىل بدر كارهاً وبعد أن ازم )٢(

  .١/١٢١املشركون مل تعلم حاله بينه وبني عقيل عشر سنني طبقات ابن سعد 
  . ترمجته ستأيت)٣(
  . ترمجته ستأيت)٤(
ة يوم الفتح، وذكر أن  الراي أخرج البخاري حنوه، كتاب املغازي، باب أين ركز النيب )٥(

أين نرتل غداً يف : قال معمر عن الزهري: هذا القول كان زمن الفتح مث قال بعد ذلك
  .٤/٢٩٦، البداية والنهاية ٥/٩٠حجته ومل يقل يونس حجته وال زمن الفتح 

  .٢١٤/  الشعراء)٦(
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٣٧٥
قل واحلارث أفولدوا بعده وأما احلارث بن عبد املطلب وأبو هلب فبنومها 

 وكالمها تأخر إسالمه وكان من مسلمة )٢( وربيعة)١(كان له ابنان أبو سفيان
المهم إىل زمن الفتح وكان له ثالثة  وكذلك بنو أيب هلب تأخر إس.الفتح

 الطائف وحنينا )٥( وشهد)٤( ومغيث)٣(سلم منهم اثنان عتبةأذكور ف
 من )٧( أن يأكله الكلب فقتله السبع بالزرقاء دعا عليه رسول اهللا )٦(يةبوعت

  ؟فهؤالء بنو عبد املطلب ال يبلغون عشرين رجال فأين األربعون الشام كافرا
لرجل منهم كان يأكل اجلذعة ويشرب الفرق من ن اإ« قوله :اخلامس

 فكذب على القوم ليس بنو هاشم معروفني مبثل هذه الكثرة يف األكل »اللنب
  .وال عرف فيهم من كان يأكل جذعة وال يشرب فرقا

من جييبين إىل هذا األمر ويؤازرين على « : أن قوله للجماعة:السادس
 كالم مفترى على »من بعديالقيام به يكن أخي ووزيري ووصيي وخليفيت 

ن جمرد اإلجابة إىل الشهادتني واملعاونة على إ ال جيوز نسبته إليه فالنيب 
                                         

ن الرضاع لزم  أخو النيب م هو املغرية بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم النيب )١(
 شهد له الرسول باجلنة ت سنة النيب بعد إسالمه، وكان من الشعراء، كان يشبه النيب 

  .٢٠٥-١/٢٠٢السرية .  هـ باملدينة٢٠
، له صحبه قيل تويف  هو ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي، ابن عم رسول اهللا )٢(

  .٣/٢٥٩اإلصابة ، ٢٠٧/ التقريب. يف أول خالفة عمر وقيل يف آخرها
 شهد حنيناً وأقام  هو عتبة بن أيب هلب بن عبد املطلب بن هاشم، ابن عم رسول اهللا )٣(

  .٦/٣٨٠اإلصابة . مبكة ومات ا
.  هكذا يف املنهاج ومل أجد ذا االسم ابناً أليب هلب وإمنا وجدت معتب ولعله تصحيف)٤(

 أسلم عام الفتح ن عم رسول اهللا ومعتب هو ابن أيب هلب بن عبد املطلب اهلامشي اب
  .٩/٢٥١ اإلصابة شهد حنيناً مع النيب 

  ".وشهدا" كذا يف املنهاج ولعل الصواب )٥(
 هو عتبية بن أيب هلب عبد العزى بن عبد املطلب اهلامشي القرشي ال عقب له أمه أم مجيل )٦(

  .٧٢/ مجهرة أنساب العرب البن حزم. مات ومل يسلم. بنت حرب بن أمية
  . مبعناه٢/٥٨٥ دالئل النبوة أليب نعيم األصفهاين )٧(
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٣٧٦
وما من مؤمن يؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر ... .ذلك ال يوجب هذا كله

إىل يوم القيامة إال وله من هذا نصيب وافر ومن مل يكن له من ذلك حظ فهو 
  . هذا الكالم إىل النيب منافق فكيف جيوز نسبة مثل

 أجابوا إىل ما أجابه )١( بن احلارثة أن محزة وجعفر وعبيد:السابع
ن هؤالء من السابقني األولني إعلي من الشهادتني واملعاونة على هذا األمر ف

سلم قبل أن يصري املؤمنون أالذين آمنوا باهللا ورسوله يف أول األمر بل محزة 
  ....)٢( دار األرقم بن أيب األرقم يفأربعني رجال وكان النيب 

 أن الذي يف الصحاح من نزول هذه اآلية غري هذا ففي :الثامن
 ملا نزلت« :الصحيحني عن ابن عمر وأيب هريرة واللفظ له عن النيب 

بِنياألقْر كتريشع رذأَنو)دعا رسول اهللا )٣  قريشا فاجتمعوا فخص 
يا بين مرة بن .لؤي أنقذوا أنفسكم من الناريا بين كعب بن « : فقالوعم 

 . يا بين عبد مشس أنقذوا أنفسكم من النار.كعب أنقذوا أنفسكم من النار
يا بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بين هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار يا بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت حممد 

ملك لكم من اهللا شيئا غري أن لكم رمحا أالنار فإين ال أنقذي نفسك من 
  .)٤(»سأبلها ببالهلا

                                         
 هو عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف القريشي صحايب، شهد بدراً مات )١(

، ٦/٣٦٩، اإلصابة ٧/١١٤االستيعاب .  سنة٦٣بالصفراء على ليلة من بدر وعمره 
  .٤/١٩٨األعالم 

لسابقني شهد بدراً وتويف يف خالفة عثمان سنة  هو عبد مناف بن أسد بن عبد اهللا من ا)٢(
 هـ وهو ابن مخس ومثانني سنة وله دار تقع يف الصفا كان النيب ٣٣ هـ وقيل ٣٥

  .٤١-١/٤٠اإلصابة . جيلس فيها يف اإلسالم باعها أحفاد األرقم أليب جعفر املنصور
  .٢١٤/  الشعراء)٣(
ومسلم كتاب اإلميان، باب . ٦/١٧ البخاري كتاب تفسري القرآن باب سورة الشعراء )٤(

=  
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٣٧٧
يا « :أيضا ملا نزلت هذه اآلية قال ويف الصحيحني عن أيب هريرة 

غين عنكم من اهللا شيئا يا بين عبد أمعشر قريش اشتروا أنفسكم من اهللا ال 
غين عنك أ ال غين عنكم من اهللا شيئا يا صفية عمة رسول اهللاأاملطلب ال 

فاطمة بنت حممد ال أغىن عنك من اهللا شيئا سالين ما شئتما  من اهللا شيئا يا
 ملا نزلت هذه : ويف الصحيحني من حديث ابن عباس قال...)١(»من مايل

 من : فقالوا"يا صباحاه"اآلية خرج رسول اهللا وسلم حىت صعد الصفا فهتف 
يا بين فالن يا « :جعل ينادي حممد فاجتمعوا إليه ف: قالوا؟هذا الذي يهتف

يا بين فهر يا بين عدي يا «ويف رواية  »بين عبد مناف يا بين عبد املطلب
 لبطون قريش فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال .»بين فالن

يتكم لو أخربتكم أن خيال خترج بسفح أرأ« :ينظر ما هو فاجتمعوا فقال
فإين نذير « : قال،ا جربنا عليك كذبا م: قالوا»؟مصدقي كنتمأهذا اجلبل 

 تبا لك أما مجعتنا إال هلذا فقام : فقال أبو هلب»لكم بني يدي عذاب شديد
رأيتم لو أ« ويف رواية )٣(،)٢(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب فرتلت هذه السورة

ن إ ف)٤( بلى: قالوا.»كنتم تصدقوينأأخربتكم أن العدو يصبحكم وميسيكم 
 فهذا احلديث قد ذكره طائفة من املفسرين واملصنفني يف الفضائل :قيل

                                         
= 

  .١/١٩٢ وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني يف قوله تعاىل 
ومسلم، كتاب اإلميان، باب . ٦/١٧ البخاري كتاب تفسري القرآن باب سورة الشعراء )١(

  .١/١٩٣ وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني يف قوله تعاىل 
  .١/  املسد)٢(
 مبعناه ومسلم كتاب اإلميان، ٦/٩٤ كتاب التفسري، باب تفسري سورة املسد  البخاري،)٣(

  .٥/٦٠، ٣/٤٧٦، املسند ١/٩٣ وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني باب قوله تعاىل 
إِنْ هو إِلَّا نذير لَّكُم بين   البخاري، كتاب التفسري، تفسري سورة سبأ باب قوله تعاىل )٤(

يدي عيددذَابٍ ش ٦/٢٩.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٧٨
 جمرد رواية هؤالء ال توجب : قيل له.كالثعليب والبغوي وأمثاهلما واملغازيل

 هؤالء من األحاديث بن يف كتإثبوت احلديث باتفاق أهل العلم باحلديث ف
 يعلم نه كذب موضوع وفيها شيء كثريأاملوضوعة ما اتفق أهل العلم على 

نه أباألدلة اليقينية السمعية والعقلية أا كذب بل فيها ما يعلم باالضطرار 
  . )١()كذب

  : الرد على قول الرافضي
نه ال نيب أأنت مين مبرتلة هارون من موسى إال « : قوله:الثاين(
عليه -منازل هارون من موسى   مجيع-عليه السالم-ثبت له أ »بعدي
نه كان خليفة ملوسى ولو عاش ألة منازل هارون  ومن مج. لالستثناء-السالم

بعده لكان خليفة أيضا وإال لزم تطرق النقض إليه وألنه خليفته مع وجوده 
  .وغيبته مدة يسرية فبعد موته وطول مدة الغيبة أوىل بأن يكون خليفته

 بال ريب وغريمها )٢( أن هذا احلديث ثبت يف الصحيحني:واجلواب
 كلما سافر يف غزوة أو  يف غزوة تبوك وكان  قال له ذلككان النيب 

وباجلملة فمن املعلوم ... عمرة أو حج يستخلف على املدينة بعض الصحابة
 وقد ذكر املسلمون من كان .نه كان ال خيرج من املدينة حىت يستخلفأ

 عمرة احلديبية وعمرة القضاء ويف :يستخلفه فقد سافر من املدينة يف عمرتني
 وفيها كلها استخلف -كثر من عشرين غزاةأ - مغازيهحجة الوداع ويف 

وكان يكون باملدينة رجال كثريون يستخلف عليهم من يستخلفه فلما كان 
  ومل جيتمعحد يف التخلف عنها وهي آخر مغازيه يف غزوة تبوك مل يأذن أل

                                         
  .٣١٠-٧/٢٩٧ املنهاج )١(
، واملغازي باب غزوة ٤/٢٠٨  باب مناقب علي  البخاري كتاب أصحاب النيب )٢(

-٤/١٨٧٠ ، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي ٥/١٢٩تبوك 
١٨٧١.  
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٣٧٩
معه أحد كما اجتمع معه فيها فلم يتخلف عنه إال النساء والصبيان أو من هو 

  . عجزه عن اخلروج أو من هو منافقمعذور ل
وختلف الثالثة الذين تيب عليهم ومل يكن يف املدينة رجال من املؤمنني 
يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم يف كل مرة بل كان هذا 

 ألنه مل يبق يف املدينة ؛ضعف من االستخالفات املعتادة منهأاالستخالف 
 أحدا كما كان يبقى يف مجيع رجال من املؤمنني أقوياء يستخلف عليهم

فضل ممن بقي يف غزوة تبوك فكان كل أويف كل مرة يكون باملدينة .. .مغازيه
ا فلهذا خرج فضل ممن استخلف عليه عليأاستخالف قبل هذه يكون علي 

ن بعض إ : وقيل)١(؟ أختلفين مع النساء والصبيان:يبكي وقال إليه علي 
ين إمنا إ« :نه يبغضه فبني له النيب فه ألمنا خلإ :املنافقني طعن فيه وقال

أن االستخالف ليس بنقص وال غض فإن  و.»استخلفتك ألمانتك عندي
موسى استخلف هارون على قومه فكيف يكون نقصا وموسى ليفعله 

 فطيب بذلك قلب علي وبني أن جنس االستخالف يقتضي كرامة ؟ارون
ن املستخلف يغيب ه وذلك ألاملستخلف وأمانته ال يقتضي إهانته وال ختوين

  . ) وقد خرج معه مجيع الصحابةعن النيب 
ا إذ  مبينا أن جنس االستخالف ليس نقصا وال غضفكان قول النيب (

ارون ومل يكن هذا االستخالف لو كان نقصا أو غض ا ملا فعله موسى
ن العسكر كان مع هارون وإمنا ذهب موسى وحده كاستخالف هارون أل

مل خيلف باملدينة غري  و فجميع العسكر كان معهستخالف النيب وأما ا
  ...النساء والصبيان إال معذور أو عاص

                                         
ابة، ، ومسلم، كتاب فضائل الصح٥/١٢٩ البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة تبوك )١(

  .١٨٧١-٤/١٨٧٠ باب من فضائل علي 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٨٠
وكذلك هنا إمنا هو مبرتلة هارون فيما دل عليه السياق وهو استخالفه 
يف مغيبه كما استخلف موسى هارون وهذا االستخالف ليس من خصائص 

فضل منها وقد أ يكون علي بل وال هو مثل استخالفاته فضال عن أن
فضل منه يف كثري من الغزوات ومل تكن تلك أاستخلف من علي 

االستخالفات توجب تقدمي املستخلف على علي إذا قعد معه فكيف يكون 
 بل قد استخلف على املدينة غري واحد وأولئك ؟موجبا لتفضيله على علي

ل كان املستخلفون منه مبرتلة هارون من موسى من جنس استخالف علي ب
كثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك أذلك االستخالف يكون علي 
  .كثر فإنه كان خياف من األعداء على املدينةأوكانت احلاجة إىل االستخالف 

فأما عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب باحلجاز وفتحت مكة 
 تكن وظهر اإلسالم وعز وهلذا أمر اهللا نبيه أن يغزو أهل الكتاب بالشام ومل

 عند علي أحدا من املدينة حتتاج إىل من يقاتل ا العدو وهلذا مل يدع النيب 
  ...خذ املقاتلة كلهم معهأاملقاتلة كما كان يدع ا يف سائر الغزوات بل 

ومن استخلفه سوى علي ملا مل يتومهوا أن يف االستخالف نقصا مل 
ذا كان لسبب يقتضي حيتج أن خيربهم مبثل هذا الكالم والتخصيص بالذكر إ

ذاك مل يقتض االختصاص باحلكم فليس يف احلديث داللة على أن غريه مل 
يكن منه مبرتلة هارون من موسى كما أنه ملا قال للمضروب الذي ى عن 

 مل يكن هذا دليال على أن غريه ال حيب »دعه فإنه حيب اهللا ورسوله« :لعنه
  ...لينهى بذلك عن لعنهجل احلاجة إليه اهللا ورسوله بل ذكر ذلك أل

مل مينع ذلك أن يكون يف )١(وكذلك ملا شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى
أمته وأصحابه من يشبه إبراهيم وعيسى وكذلك ملا شبه عمر بنوح 

                                         
  .إسناده ضعيف النقطاعه:  وقال٥/٢٢٨ املسند حتقيق أمحد شاكر )١(
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٣٨١
  . مل ميتنع أن يكون يف أمته من يشبه نوحا وموسى)١(وموسى
  .فضل من يشبههم من أمتهأن هذين إ :ن قيلإف

صل التشبيه وكذلك ملا أال ال مينع املشاركة يف  االختصاص بالكم:قيل
كذلك ملا قال  و)٣(»إنه مثل صاحب ياسني« :)٢(قال عن عروة بن مسعود

 : مل خيتص ذلك م بل قال لعلي)٥(»هم مين وأنا منهم« )٤(لألشعريني
 وذلك ال )٧(»أنت أخونا وموالنا« : وقال لزيد)٦(»أنت مين وأنا منك«

  .خوهم وموالهمخيتص بزيد بل أسامة أ
وباجلملة األمثال والتشبيهات كثرية جدا وهي ال توجب التماثل من 
كل وجه بل فيما سيق الكالم له وال يقتضي اختصاص املشبه بالتشبيه بل 

  ...ميكن أن يشاركه غريه له يف ذلك
 ؛نه جعله مبرتلة هارون يف كل األشياء إال يف النبوة باطلإ :وقول القائل

دليل على  »؟ ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسىأما« :ن قولهإف
نه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه ملا توهم من وهن االستخالف ونقص درجته أ

                                         
  .إسناده ضعيف النقطاعه:  وقال٥/٢٢٨ املسند حتقيق أمحد شاكر )١(
  هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفي صحايب قتله قومه مشهور قال النيب )٢(

  .١/٣٨٠جتريد أمساء الصحابة . » قومه كصاحب ياسنيمثله يف«: ملا استشهد
  .١/٣٨٠ جتريد أمساء الصحابة )٣(
 هم قبيلة مشهورة من اليمن نسبة إىل أشعر، واألشعر هو نبت بن أدد بن زيد بن )٤(

يشجب السيبء، وإمنا قيل له األشعر ألن أمه ولدته والشعر على بدنه، منهم الصحايب 
  .١/٦٤ اللباب يف ذيب األنساب .اجلليل أبو موسى األشعري

  .٤/١٦٤ املسند )٥(
باب مناقب علي بن أيب طالب . صحاب النيب أ البخاري يف صحيحه معلقاً، كتاب )٦(

، املسند ٥/٦٣٢، الترمذي، كتاب املناقب باب مناقب علي بن أيب طالب ٤/٢٠٦
٤/١٦٤.  

  .١٠/٢٢٦ السنن الكربى )٧(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٨٢
 أي مثل »مبرتلة هارون من موسى« :قولهو .فقال هذا على سبيل اجلرب له

مرتلة هارون فإن نفس مرتلته من موسى بعينها ال تكون لغريه وإمنا يكون له 
ها فصار هذا كقوله هذا مثل هذا وقوله عن أيب بكر مثله مثل إبراهيم ما يشا

  ...وعيسى وعمر مثله مثل نوح وموسى
نه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده مل يكن هذا أومما يبني ذلك 

ويشتكي بل كان يره حىت خيرج إليه علخطابا بينهما يناجيه به وال كان أخ 
  ..بيانه وتبليغه للناس كلهم بلفظ يبني املقصودهذا من احلكم الذي جيب 

نه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسرية فبعد موته وطول  أل:وأما قوله
  .ن يكون خليفتهأمدة الغيبة أوىل ب
عظم أنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غري علي استخالفا أ :فاجلواب

 عليهم فضل من الذين استخلفأمن استخالف علي واستخلف أولئك على 
ا وقد استخلف بعد تبوك على املدينة غري علي يف حجة الوداع فليس علي

جعل علي هو اخلليفة بعده لكونه استخلفه على املدينة بأوىل من هؤالء الذين 
عظم مما استخلفه وآخر االستخالف أاستخلفهم على املدينة كما استخلفه و

ليمن وشهد معه املوسم كان على املدينة كان عام حجة الوداع وكان علي با
فإن كان األصل بقاء  لكن استخلف عليها يف حجة الوداع غري علي

االستخالف فبقاء من استخلفه يف حجة الوداع أوىل من بقاء استخالف من 
  .استخلفه قبل ذلك

وباجلملة فاالستخالفات على املدينة ليست من خصائصه وال تدل على 
خلف عددا غريه لكن هؤالء جهال األفضلية وال على اإلمامة بل قد است

جيعلون الفضائل العامة املشتركة بني علي وغريه خاصة بعلي وإن كان غريه 
وأيضا فاالستخالف يف .. .كمل منه فيها كما فعلوا يف النصوص والوقائعأ

احلياة نوع نيابة ال بد منه لكل ويل أمر وليس كل من يصلح لالستخالف يف 
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٣٨٣
 استخلف ن يستخلف بعد املوت فإن النيب أ احلياة على بعض األمة يصلح

يف حياته غري واحد ومنهم من ال يصلح للخالفة بعد موته وذلك كبشري بن 
فليس االستخالف يف احلياة كاالستخالف بعد .. . وغريه)١(عبد املنذر

 إن من استخلف شخصا على بعض :ومل يقل أحد من العقالء.. .املوت
شيء ولكن  نه يكون خليفة بعد موته علىأاألمور وانقضى ذلك االستخالف 

  . )٢()جهل الناس باملعقول واملنقولأالرافضة من 
  : الرد على قول الرافضي

 : بإسناده عن أيب ذر الغفاري قال)٣(خطب خوارزمأ روى :]الثالث[(
 من ناصب عليا اخلالفة فهو كافر وقد حارب اهللا ورسوله قال رسول اهللا 

 عليا ى فرأنس قال كنت عند النيب أ وعن )٤(ومن شك يف علي فهو كافر
 وعن معاوية بن حيدة )٥( أنا وهذا حجة اهللا على أميت يوم القيامة:مقبال فقال
من مات وهو يبغضك مات « : يقول لعلي مسعت النيب : قال)٦(القشريي

  .)٧(»يهوديا أو نصرانيا
بيل  املطالبة بتصحيح النقل وهذا على س:أحدها :واجلواب من وجوه

                                         
  . سبقت ترمجته)١(
  .٣٤١-٧/٣٢٥ املنهاج )٢(
  . انظر ترمجته)٣(
  . مل أجده)٤(
، ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ١/٣٨٣ املوضوعات البن اجلوزي )٥(

١/٣٦٠.  
 هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشريي، صحايب، نزل البصرة، ومات خبراسان وهو )٦(

  .٩/٢٣٠ اإلصابة ١٠/٢٠٦ ذيب التهذيب ٥٣٧/ التقريب. جد ز بن حكيم
 حنوه، ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة ١/٣٨٥ املوضوعات البن اجلوزي )٧(

  .١/٣٦٠املوضوعة 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٣٨٤
ل فإن جمرد رواية املوفق خطيب خوارزم ال تدل على أن احلديث يزـالتن

 وهذا لو مل يعلم ما يف الذي مجعه من األحاديث من ثابت قاله رسول اهللا 
الكذب والفرية فأما من تأمل ما يف مجع هذا اخلطيب فإنه يقول سبحانك 

  .هذا تان عظيم
 أن هذه األحاديث كذب ن كل من له معرفة باحلديث يشهدأ :الثاين

  .مفتراة على رسول اهللا 
 أن هذه األحاديث إن كانت مما رواها الصحابة والتابعون فأين :الثالث

 ومن ؟م رووهاأذكرها بينهم ومن الذي نقلها عنهم ويف أي كتاب وجد 
ن هذه األحاديث مما ولدها أكان خبريا مبا جرى بينهم علم باالضطرار 

ا مما عملت أيديهمالكذابون بعدهم وأ.  
ن املهاجرين واألنصار كانوا مسلمني أن يقال علمنا بأ :الوجه الرابع
عظم من علمنا بصحة أ كان حيبهم ويتوالهم ن النيب أحيبون اهللا ورسوله و

 فكيف جيوز ن أبا بكر اإلمام بعد رسول اهللا أشيء من هذه األحاديث و
ن يقال هلا أخبار أقل وأحقر من أر هي أن يرد ما علمناه بالتواتر املتيقن بأخبا

آحاد ال يعلم هلا ناقل صادق بل أهل العلم باحلديث متفقون على أا من 
عظم املكذوبات وهلذا ال يوجد منها شيء يف كتب األحاديث املعتمدة بل أ

  .أئمة احلديث كلهم جيزمون بكذا
 وثنائه ن يشهد يف غري موضع برضا اهللا عنهمآن القرأ :الوجه اخلامس
والسابِقُونَ األولُونَ من الْمهاجِرِين واألنصارِ والَّذين  :عليهم كقوله تعاىل

هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات)قوله و)١:  كُمنوِي متسال ي
كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع 

                                         
  .١٠٠/  التوبة)١(
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٣٨٥
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه  : وقوله)١(وقَاتلُوا وكُال وعد اللَّه الْحسنى

 من اللَّه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضال
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت :  وقوله)٢(ورِضوانا
ةرجالش)وقوله)٣ :  هِمالوأَمو ميارِهد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاِء الْملْفُقَرل

ن يرد ما علمنا أ وأمثال ذلك فكيف جيوز )٤(نايبتغونَ فَضال من اللَّه ورِضوا
داللة القران عليه يقينا مبثل هذه األخبار املفتراة اليت رواها من ال خياف مقام 

  !.؟ربه وال يرجو هللا وقارا
نه كان أ أن هذه األحاديث تقدح يف علي وتوجب :الوجه السادس

 أما .و وغريهمكذبا باهللا ورسوله فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم ه
الذين ناصبوه اخلالفة فإم يف هذا احلديث املفترى كفار وأما علي فإنه مل 
يعمل مبوجب هذه النصوص بل كان جيعلهم مؤمنني مسلمني وشر من قاتلهم 
علي هم اخلوارج ومع هذا فلم حيكم فيهم حبكم الكفار بل حرم أمواهلم 

  ....وسبيهم
نه مل يكن يكفر أ ة علي وباجلملة حنن نعلم باالضطرار من سري

الذين قاتلوه بل وال مجهور املسلمني وال اخللفاء الثالثة وال احلسن وال 
 فإن كان ؛احلسني كفروا أحدا من هؤالء وال علي بن احلسني وال أبو جعفر

ن كان كل من إف.. .هؤالء كفارا فأول من خالف النصوص علي وأهل بيته
 أهل بيته وليس مبؤمن عندهم إال من يشك يف خالفة علي كافرا عنده وعند

 ومن مل يعتقد ذلك فهو مرتد عند نه اإلمام املعصوم بعد رسول اهللا أاعتقد 
                                         

  .١٠/  احلديد)١(
  .٢٩/  الفتح)٢(
  .١٨/  الفتح)٣(
  .٨/  احلشر)٤(
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٣٨٦
علي وأهل بيته فعلي أول من بدل الدين ومل مييز املؤمنني من الكافرين وال 

  ...املرتدين من املسلمني
 ن يسلم أمر املسلمني إىل من هو عنده منأكيف كان حيل للحسن و

 وهل يفعل هذا من ؟املرتدين شر من اليهود والنصارى كما يدعون يف معاوية
ن يقيم بالكوفة ومعاوية مل أ وقد كان احلسن ميكنه ؟يؤمن باهللا واليوم اآلخر

قاتله ييكن بدأه بالقتال وكان قد طلب منه ما أراد فلو قام مقام أبيه مل 
إن ابين هذا « : احلسن الثابت عنه يف فضل وأين قول رسول اهللا .معاوية

 فإن كان علي )١(»سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
بني املؤمنني إال  مل يصلح اهللا به : يقولون-واحلسن منهم-وأهل بيته 

واملرتدين فهذا قدح يف احلسن ويف جده الذي أثىن على احلسن إن كان األمر 
 أهل الدين واجلمهور ليس هلم وكل أحد يعلم أن.. .كما يقوله الرافضة

غرض مع علي وال ألحد منهم غرض يف تكذيب الرسول وأم لو علموا أن 
م أغاية ما يقدر  وسبق الناس إىل التصديق بذلكأالرسول جعله إماما كانوا 

خفي عليهم هذا احلكم فكيف يكون من خفي عليه جزء من الدين مثل 
  . )٢((! ؟اليهود والنصارى

  : من العقل: الثاملطلب الث
  : الرد على قول الرافضي

ن اإلمام جيب أن يكون منصوصا عليه ملا بينا من بطالن االختيار وأنه إ(
دائه إىل ليس بعض املختارين لبعض األمة أوىل من البعض املختار اآلخر وأل

                                         
  النيب ، ويف فضائل أصحاب١٧٠-٣/١٦٩" ابين هذا سيد" البخاري يف الصلح باب )١(

للحسن بن . ، والفنت باب قول النيب ٤/٢١٦باب مناقب احلسن واحلسني . ومسلم
  .٩٩-٨/٩٨علي إن ابين هذا لسيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني 

  .٤١١-٧/٤٠٢ املنهاج )٢(
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٣٨٧
 نصب اإلمام إىل أعظم أنواع الفساد اليت ألجل يالتنازع والتشاجر فيؤد

ا أوجبنا نصبه وغري علي من أئمتهم مل يكن منصوصا عليه إعدام األقل منه
  .باإلمجاع فتعني أن يكون هو اإلمام

 عن هذا مبنع املقدمتني أيضا لكن الرتاع هنا يف الثانية أظهر واجلواب
وأبني فإنه قد ذهب طوائف كثرية من السلف واخللف من أهل احلديث 

ئفة من الرافضة إىل النص والفقه والكالم إىل النص على أيب بكر وذهبت طا
  .على العباس

غري علي من أئمتهم مل يكن منصوصا عليه باإلمجاع « :وحينئذ فقوله
كذب متيقن فإنه ال إمجاع على نفي النص عن غري علي وهذا الرافضي 
املصنف وإن كان من أفضل بين جنسه ومن املربزين على طائفته فال ريب أن 

 مثل هذا يعرفة مبقاالت الناس كيف يدعالطائفة كلها جهال وإال فمن له م
  !؟اإلمجاع

وجنيب هنا جبواب ثالث مركب وهو أن نقول ال خيلوا إما أن يعترب 
 إن :النص يف اإلمامة وإما أن ال يعترب فإن اعترب منعنا املقدمة الثانية إن قلنا

  .النص ثابت أليب بكر وإن مل يعترب بطلت املقدمة األوىل
 اإلمجاع عندكم ليس حبجة وإمنا احلجة :أن نقول وهو :وهنا جواب رابع

 له العصمة ومل يثبت يقول املعصوم فيعود األمر إىل إثبات النص بقول الذي يدع
مل يعرف صحة قوله أنا املعصوم «بعد ال نص وال عصمة بل يكون قول القائل 

وأنا املنصوص على إماميت حجة وهذا من أبلغ اجلهل وهذه احلجة من جنس اليت 
  .بلهاق

جيب أن يكون « : وهو أن يقال ما تعىن بقولك:وجواب خامس
فامسعوا له   ألنه ال بد من أن يقول هذا هو اخلليفة من بعدي؛»منصوصا عليه

وأطيعوا فيكون اخلليفة مبجرد هذا النص أم ال يصري هذا إماما حىت تعقد له 
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٣٨٨
  .؟اإلمامة مع ذلك
ذا االعتبار والزيدية  ال نسلم وجوب النص : قيل: باألول:فإن قلت

  .مع اجلماعة تنكر هذا النص وهم من الشيعة الذين ال يتهمون على علي
  .»إنه إذا مل يكن كذلك أدى إىل التنازع والتشاجر« :وأما قوله

النصوص اليت تدل على استحقاقه اإلمامة وتعلم داللتها بالنظر « :فيقال
كل األحكام منصوصة واالستدالل حيصل ا املقصود يف األحكام فليست 

نصا جليا يستوي يف فهمه العام واخلاص فإذا كانت األمور الكلية اليت جتب 
معرفتها يف كل زمان يكتفي فيها ذا النص فألن يكتفي بذلك يف القضية 
اجلزئية وهو تولية إمام معني بطريق األوىل واألحرى فإنا قد بينا أن الكليات 

 إذا كانت األدلة :وأيضا فيه .»جلزئياتميكن نص األنبياء عليها خبالف ا
  . بذلك عن استخالفهظاهرة يف أن بعض اجلماعة أحق ا من غريه استغين

 والدالئل الدالة على أن أبا بكر كان أحقهم باإلمامة ظاهرة بينة مل
ينازع فيها أحد من الصحابة ومن نازع من األنصار مل ينازع يف أن أبا بكر 

طلب أن يوىل واحد من األنصار مع واحد من أفضل املهاجرين وإمنا 
  ...املهاجرين

 النص على األحكام على وجهني نص كلي : أن يقال:وجواب سادس
  ...عام يتناول أعياا ونص على اجلزئيات

 إىل ي وهو أن يقال أنتم أوجبتم النص لئال يفض:وجواب سابع
قل منها أوجبتم التشاجر املفضي إىل أعظم أنواع الفساد اليت ألجل إعدام األ

  .نصبه
توىل بدون هذا الفساد وعمر   األمر بالعكس فإن أبا بكر :فيقال

وعثمان توليا بدون هذا الفساد فإمنا عظم هذا الفساد يف اإلمام الذي ادعيتم 
أنه منصوص عليه دون غريه فوقع يف واليته من أنواع التشاجر والفساد اليت 
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٣٨٩
 فكان ما جعلتموه وسيلة إمنا حصل معه ألجل إعدام األقل منها أوجبتم نصبه

نقيض املقصود وحصل املقصود بدون وسيلتكم فبطل كون ما ذكرمتوه 
  .وسيلة إىل املقصود

وهذا ألم أوجبوا على اهللا ما ال جيب عليه وأخربوا مبا مل يكن فلزم 
  .من كذم وجهلهم هذا التناقض

اد يكون على  وهو أن يقال النص الذي يزيل هذا الفس:وجواب ثامن
 عليه يف واليته فحينئذ  بوالية الشخص ويثين أن خيرب النيب :وجوه أحدها

 :تعلم األمة أن هذا إن توىل كان حممودا مرضيا فريتفع الرتاع وإن مل يقل
  .ولوه

  .وهذا النص وقع أليب بكر وعمر
 أن خيرب بأمور تستلزم صالح الوالة وهذه النصوص وقعت يف :الثاين
  .بكر وعمرخالفة أيب 

 أن يأمر من يأتيه أن يأيت بعد موته شخصا يقوم مقامه فيدل :الثالث
  .على أنه خليفة من بعده وهذا وقع أليب بكر

 أن يريد كتابة كتاب مث يقول إن اهللا واملؤمنني ال يولون إال :الرابع
  .فالنا وهذا وقع أليب بكر

  .ة بعده أن يأمر باالقتداء بعده بشخص فيكون هو اخلليف:اخلامس
خالفتهم   أن يأمر باتباع سنة خلفائه الراشدين املهديني وجيعل:السادس

  .إىل مدة معينة فيدل على أن املتولني يف تلك املدة هم اخللفاء الراشدون
 أن خيص بعض األشخاص بأمر يقتضي أنه هو املقدم عنده يف :السابع

  .االستخالف وهذا موجود أليب بكر
 ترك النص على معني أوىل بالرسول : يقال وهو أن:وهنا جواب تاسع

فإنه إن كان النص ليكون معصوما فال معصوم بعد الرسول وإن كان بدون 
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٣٩٠
حد ألالعصمة فقد حيتج بالنص على وجوب اتباعه يف كل مايقول وال ميكن 

بعد موت الرسول أن يراجع الرسول يف أمره لريده أو يعزله فكان أن ال ينص 
ص وهذا خبالف من يوليه يف حياته فإنه إذا أخطأ أو على معني أوىل من الن

أذنب أمكن الرسول بيان خطئه ورد ذنبه وبعد موته ال ميكنه ذلك وال ميكن 
ألمة عزله لتولية الرسول إياه فكان عدم النص على معني مع علم املسلمني ل

  .بدينهم أصلح لألمة وكذلك وقع
بطلت  قوله الرافضةوأيضا لو نص على معني ليؤخذ الدين منه كما ت

حجة اهللا فإن ذلك ال يقوم به شخص واحد غري الرسول إذ ال معصوم إال 
 وأمته ومن تدبر هذه األمور وغريها علم أن ما اختاره اهللا حملمد  .هو

  .أكمل األمور
 وهو أن النص على اجلزئيات ال ميكن والكليات قد :وجواب عاشر

يف تعيني الكليات كان هذا باطال نص عليها فلو نص على معني وأمر بطاعته 
وإن أمر بطاعته يف اجلزئيات سواء وافقت الكليات أو خالفتها كان هذا 
باطال وإن أمر بطاعته يف اجلزئيات إذا طابقت الكليات فهذا حكم كل 

  .متول
وأيضا فلو نص على معني لكان من يتوىل بعده إذا مل يكن منصوصا 

 األول إمنا وجبت بالنص وال نص ة إذ طاععليه يظن الظان أنه ال جتوز طاعته
  . )١()معه

   :الرد على قول الرافضي
  ا للشرع النقطاع الوحي مبوت النيبن حافظًون اإلمام جيب أن يكإ(

وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل األحكام اجلزئية الواقعة إىل يوم القيامة 
                                         

  .٤٥١-٦/٤٣٣ املنهاج )١(
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٣٩١
خلطأ لئال يترك فال بد من إمام منصوب من اهللا تعاىل معصوم من الزلل وا

بعض األحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا وغري علي مل يكن كذلك 
  .»باإلمجاع

  :واجلواب من وجوه
 أنا ال نسلم أنه جيب أن يكون حافظا للشرع بل جيب أن :أحدها

 وحفظ الشرع حيصل مبجموع األمة كما حيصل ،تكون األمة حافظة للشرع
تر كان خريا من أن ينقله واحد منهم بالواحد بل الشرع إذا نقله أهل التوا

وإذا كان كل طائفة تقوم م احلجة تنقل بعصمة حصل املقصود وعصمة 
أهل التواتر حصل يف نقلهم أعظم عند بين آدم كلهم من عصمة من ليس بنيب 

 فما نقله - إم معصومون:ولو قيل-وعليا  فإن أبا بكر وعمر وعثمان
  .له هؤالءاملهاجرون واألنصار أبلغ مما نق

 ملقصودوأيضا فإن كان أكثر الناس يطعنون يف عصمة الناقل مل حيصل ا
  ؟هفكيف إذا كان كثري من األمة يكفر

  .والتواتر حيصل بأخبار املخربين الكثريين وإن مل تعلم عدالتهم
 أتريد به من يكون حافظا للشرع وإن مل يكن : أن يقال:الوجه الثاين

فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه األول ،امعصوما أو من يكون معصوم 
وقد كررته وتقدم اجلواب عليه وإن اشترطت جمرد احلفظ فال نسلم أن عليا 
كان أحفظ للكتاب والسنة وأعلم ما من أيب بكر وعمر بل مها كانا أعلم 

  .بالكتاب والسنة منه فبطل ما ادعاه من اإلمجاع
ا للشرع معصوما أنه ال يعلم  أن يقال أتعين بكونه حافظ:الوجه الثالث

ء من الشرع ي أم ميكن أن يعلم صحة ش؟ء من الشرع إال بنقلهيصحة ش
  .بدون نقله
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٣٩٢
إذا أمكن   بالثاين مل حيتج ال إىل حفظه وال إىل عصمته فإنه:إن قلت

ء من الشرع بدونه أمكن حفظ اآلخر حىت حيفظ الشرع كله من يحفظ ش
ء من الشرع إال يه ال ميكن معرفة شغري حاجة إليه وإن قلت بل معناه أن

حبفظه فيقال حينئذ ال تقوم حجة على أهل األرض إال بنقله وال يعلم صحة 
نقله حىت يعلم أنه معصوم وال يعلم أنه معصوم إال باإلمجاع على نفي عصمة 
من سواه فإن كان اإلمجاع معصوما أمكن حفظ الشرع به وإن مل يكن 

  .معصوما مل تعلم عصمته
  ؟ عند من يقر بنبوته أن يقال فبماذا تثبت نبوة حممد : الرابعالوجه

  .فإن قيل مبا نقله اإلمام من معجزاته
 بل يقدح أوىلبطريق   من مل يقر بنبوة حممد مل يقر بإمامة علي :قيل

  .يف هذا وهذا
  . مبا تنقله األمة نقال متواترا من معجزاته كالقرآن وغريه:وإن قيل

ألمة املتواتر حجة يثبت ا أصل نبوته فكيف ال قيل فإذا كان نقل ا
  .يكون حجة يثبت ا فروع شريعته

 أن اإلمام هل ميكنه تبليغ الشرع إىل من ينقله عنه :الوجه اخلامس
  .بالتواتر أم ال يزال منقوال نقل اآلحاد من إمام إىل إمام

ذ  ميكنه ذلك بطريق األوىل وحينئفإن كان اإلمام ميكنه ذلك فالنيب 
  .فال حاجة إىل نقل اإلمام

  .وإن قيل ال ميكنه ذلك
لزم أن يكون دين اإلسالم ال ينقله إال واحد بعد واحد والنقلة ال 

 الذين ميكن القادح يف نبوته أن يقول يكونون إال من أقارب رسول اهللا 
ون ويصري دين املسلمني شرا من دين النصارى ءيشا إم يقولون عليه ما

  . يدعون أن أئمتهم خيتصون بعلمه ونقلهواليهود الذين
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٣٩٣
 أن ما ذكروه ينقص من قدر النبوة فإنه إذا كان الذي :الوجه السادس

يدعي العصمة فيه وحفظ من عصبته كان ذلك من أعظم التهم اليت توجب 
 القدح يف نبوته ويقال إن كان طالب ملك أقامه ألقاربه وعهد إليهم ما

لك غريهم فإن هذا بأمر امللك أشبه منه بأمر حيفظون به امللك وأن ال يعرف ذ
  .األنبياء

 أن يقال احلاجة ثابتة إىل معصوم يف حفظ الشرع ونقله :الوجه السابع
وحينئذ فلماذا ال جيوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن واحلديث 

الشرع وتبليغه ومعلوم  وبلغوه هم املعصومني الذين حصل م مقصود حفظ
إذا حصلت يف احلفظ والتبليغ من النقلة حصل املقصود وإن مل أن العصمة 

  .يكونوا هم األئمة
 أن يقال ملاذا ال جيوز أن تكون العصمة يف احلفظ :الوجه الثامن

محلته من الشرع فالقراء معصومون يف  والبالغ ثابتة لكل طائفه حبسب ما
غه والفقهاء حفظ القرآن وتبليغه واحملدثون معصومون يف حفظ احلديث وتبلي

معصومون يف فهم الكالم واالستدالل على األحكام وهذا هو الواقع املعلوم 
  .الذي أغىن اهللا به عن واحد معدوم

 أنه إذا كان ال حيفظ الشرع ويبلغه إال واحد بعد واحد :الوجه التاسع
 مل يأخذ )١(معصوم عن معصوم وهذا املنتظر له أكثر من أربعمائة وستني سنة

يئا من الشرع فمن أين علمتم القرآن من أكثر من أربعمائة سنة عنه أحد ش
ء من كالم يونه ليس فيه شءن يكون هذا القرآن الذي تقرأومل ال جيوز 

  ...اهللا
النقطاع الوحى وقصور النصوص عن « : أن يقال قولك:الوجه العاشر

                                         
  . سنة١١٥٠ن  هذا يقوله شيخ اإلسالم يف عصره، إما اآلن فإن له أكثر م)١(
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٣٩٤
 بعينه أو قصورها ي جزئي أتريد به قصورها عن بيان جزئ»تفاصيل األحكام

فإن ادعيت األول قيل لك وكالم اإلمام  ؟ن البيان الكلي املتناول للجزئياتع
وكل أحد ذه املرتلة فإن األمري إذا خاطب الناس فال بد أن خياطبهم بكالم 

 فإنه من املمتنع أن يعني خبطابه كل فعل ،عام يعم األعيان واألفعال وغري ذلك
 ال ميكنه إال اخلطاب العام من كل فاعل يف كل وقت فإن هذا غري ممكن فإذا

  ....الكلي واخلطاب العام الكلي ممكن من الرسول
وما أَرسلْنا من رسولٍ  : أن يقال وقد قال تعاىل:الوجه احلادي عشر
ملَه نيبيل همقَو انسإِال بِل)وقال تعاىل)١ :  ٌةجح لَى اللَّهاسِ علنكُونَ لئَال يل

علِبسالر د)٢(وقال تعاىل : بِنيالغُ الْمولِ إِال الْبسلَى الرا عمو)وأمثال )٣ 
  .ذلك

  ؟ وهل قامت احلجة على اخللق ببيان الرسوم أم ال:فيقال
فإن مل تقم بطلت هذه اآليات وما كان يف معناها وإن قامت احلجة 

الناس إىل بيانه فضال عن ببيان الرسول علم أنه ال حيتاج إىل معني آخر يفتقر 
حفظ تبليغه وأن ما جعل اهللا يف اإلنسان من القوة الناقلة لكالم الرسول وبيانه 
كافية من ذلك ال سيما وقد ضمن اهللا حفظ ما أنزله من الذكر فصار ذلك 

  .مأمونا أن يبدل أو يغري
وباجلملة دعوى هؤالء املخذولني أن دين اإلسالم ال حيفظ وال يفهم إال 

احد معني من أعظم اإلفساد ألصول الدين وهذا ال يقوله وهو يعلم لوازمه بو
إال زنديق ملحد قاصد إلبطال الدين وال يروج هذا إال على مفرط يف اجلهل 

  .والضالل
                                         

  .٤/  إبراهيم)١(
  .١٦٥/  النساء)٢(
  .٥٤/  النور)٣(
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٣٩٥
 أن يقال قد علم باالضطرار أن أكثر املسلمني :الوجه الثاين عشر

ألمصار بعث إىل ملا فتح ا بلغهم القرآن والسنة بدون نقل علي فإن عمر 
الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم واتصل العلم من 
أولئك إىل سائر املسلمني ومل يكن ما بلغه علي للمسلمني أعظم مما بلغه ابن 

  .مسعود ومعاذ بن جبل وأمثاهلما
وهذا أمر معلوم ولو مل حيفظ الدين إال بالنقل عن علي لبطل عامة 

والنقل  ن أن ينقل عن علي إال أمر قليل ال حيصل به املقصودالدين فإنه ال ميك
عنه ليس متواترا وليس يف زماننا معصوم ميكن الرجوع إليه فال حول وال قوة 

  . )١()إال باهللا ما أسخف عقول الرافضة
   :الرد على قول الرافضي

أن اإلمام جيب أن يكون أفضل من رعيته وعلي أفضل أهل زمانه على (
يكون هو اإلمام لقبح تقدمي املفضول على الفاضل عقال ونقال قال ما يأيت ف

أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يهِدي إِال أَنْ يهدى فَما لَكُم  تعاىل
  :واجلواب من وجوه .)٢(كَيف تحكُمونَ
نسلم أن عليا أفضل أهل  منع املقدمة الثانية الكربى فإنا ال :أحدها

زمانه بل خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر كما ثبت ذلك عن علي 
  . وسيأيت اجلواب عما ذكروه وتقرير ما ذكرناه،)٣(وغريه

 أن اجلمهور من أصحابنا وغريهم وإن كانوا يقولون جيب توليه :الثاين
ذه املقدمة وقد األفضل مع اإلمكان لكن هذا الرافضي مل يذكر حجة على ه

نازعه فيها كثري من العلماء وأما اآلية املذكورة فال حجة فيها له ألن املذكور 
                                         

  .٤٦٥-٦/٤٥٧ املنهاج )١(
  .٣٥/  يونس)٢(
  . سبق خترجيه)٣(
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٣٩٦
 واملفضول ال جيب أن ىيف اآلية من يهدي إىل احلق ومن ال يهدي إال أن يهد

يهدي إال أن يهديه الفاضل بل قد حيصل له هدى كثري بدون تعلم من 
ضل منه وإن كان ذلك األفضل قد الفاضل وقد يكون الرجل يعلم ممن هو أف

مات وهذا احلي الذي هو أفضل منه مل يتعلم منه شيئا وأيضا فالذي يهدي 
 صفة كل خملوق ال ىإىل احلق مطلقا هو اهللا والذي ال يهدي إال أن يهد

 إال أن يهديه اهللا تعاىل وهذا هو املقصود باآلية وهي أن عبادة اهللا أوىل ىيهد
  .من عبادة خلقه
قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّه  ل يف سياقهاكما قا

يهدي للْحق أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يهِدي إِال أَنْ 
 واألرضِ أَمن قُلْ من يرزقُكُم من السماِء  فافتتح اآليات بقوله)١(يهدى

 نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصاألبو عمالس كلمي
يالْح)ىل قولهإ )٢  يدهي قُلِ اللَّه قي إِلَى الْحدهي نم كُمكَائرش نلْ مقُلْ ه

  .)٣(حق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يهِدي إِال أَنْ يهدىللْحق أَفَمن يهدي إِلَى الْ
وأيضا فكثري من الناس يقول والية األفضل واجبة إذا مل تكن يف والية 

  .املفضول مصلحة راجحة ومل يكن يف والية األفضل مفسدة
وهذه البحوث يبحثها من يرى عليا أفضل من أيب بكر وعمر كالزيدية 

  .ملعتزلة أو من يتوقف يف ذلك كطائفة من املعتزلةوبعض ا
وأما أهل السنة فال حيتاجون إىل منع هذه املقدمة بل الصديق عندهم 

  . )٤()أفضل األمة
                                         

  .٣٥/  يونس)١(
  .٣١/  يونس)٢(
  .٣٥/  يونس)٣(
  .٤٧٦، ٦/٧٤٧ املنهاج )٤(
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٣٩٧
  املبحث الرابع

  بعض ما يدعي الرافضي أا فضائل وهي يف احلقيقية مطاعن 
  وبيان ذلك مع الرد عليها 

 وقد رد ، والليلة ألف ركعةمنها زعمهم أن عليا كان يصلي يف اليوم
وأما ما نقله عن علي أنه كان يصلي كل يوم وليلة ألف (:  بقوله،عليهم

ركعة فهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع أما أوال فألن هذا ليس 
 أنه كان ال يزيد يف الليل على بفضيلة فإنه قد ثبت يف الصحيح عن النيب 

 قيام مأفضل القيا« :  الصحيح أنه قال وثبت عنه يف)١( ركعةةثالث عشر
   .)٢(»داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

وثبت عنه يف الصحيح .. .)٣(وثبت عنه أنه كان يقوم إذا مسع الصارخ
ألصومن النهار «: أنه قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص ملا بلغه أنه قال

ك إذا فعلت ذلك نال تفعل فإ :وألقومن الليل ما عشت فقال رسول اهللا 
هجمت له العني ونفهت له النفس إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك 

   .)٤(»ت كل ذي حق حقهآا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فحقً
فاملداومة على قيام مجيع الليل ليس مبستحب بل هو مكروه بسنة النيب 

                                         
 كان صالة النيب ( بلفظ كتاب التهجد، باب كيف كان صالة النيب .  البخاري)١(

باب صالة الليل . ، ومثله يف مسلم كتاب صالة املسافرين٢/٤٥ثة عشر ركعة ثال
  .١٠٠٠/٥١٠.  يف الليلوعدد ركعات النيب 

حنوه، ومسلم، كتاب . ٢/٤٤ البخاري، كتاب الصالة، باب من نام عند السحر، )٢(
  . حنوه٢/٨١٦الصوم 

، مسلم، كتاب ٧/١٨١ البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل )٣(
  .١/٥١١صالة املسافرين 

. ٢/٨١٦حنوه ومسلم، كتاب الصيام . ٢٤٦/  البخاري، كتاب الصوم، باب صيام داود)٤(
  .حنوه
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٣٩٨
عنهة الثابت .   

ه كان يصلي يف اليوم والليلة حنو  أنوأيضا فالذي ثبت عن النيب 
 أعلم بسنته وأتبع هلديه من أن خيالفه هذه املخالفة لو  يأربعني ركعة وعل

كان ذلك ممكنا فكيف وصالة ألف ركعة يف اليوم والليلة مع القيام بسائر 
الواجبات غري ممكن فإنه ال بد له من أكل ونوم وقضاء حق أهل وقضاء 

 األمور اليت تستوعب من الزمان إما النصف أو حقوق الرعية وغري ذلك من
أقل أو أكثر والساعة الواحدة ال تتسع لثمانني ركعة وما يقارب ذلك إال أن 

 أجل من أن يصلي صالة املنافقني كما ثبت يف ييكون نقرا كنقر الغراب وعل
تلك صالة املنافق يرقب الشمس حىت «:  أنه قالالصحيحني عن النيب 

 )١(»ان قام فنقر أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليالطقرىن شيإذا كانت بني 
ل على جهل يد فنقل مثل هذا عن علي )٢(ى عن نقر كنقر الغراب وقد

  ناقله مث إن إحياء الليل بالتهجد وقراءة القرآن يف ركعة هو ثابت عن عثمان
  . )٣()فتهجده وتالوته القرآن أظهر من غريه

  : ن عليالرد على قول الرافضي ع
عبد الناس يصوم النهار ويقوم الليل ومنه تعلم الناس صالة أنه كان أ(

كثر العبادات واألدعية املأثورة عنه تستوعب الوقت أ و،الليل ونوافل النهار
                                         

  .١/٤٣٤ مسلم كتاب املساجد )١(
-١/٥٣٨ أبو داود كتاب الصالة باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود )٢(

، واملسند ٢١٥-٢/٢١٤لنهي عن نقرة الغراب ، والنسائي، كتاب االفتتاح باب ا٥٣٩
والدارمي كتاب الصلة باب النهي عن االفتراش . ٤٤٧-٥/٤٤٦، ٤٤٤، ٣/٤٢٨

 كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف هوابن ماج. ١/٢١٦ونقرة الغراب 
، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ١/٤٥٩توطني املكان يف املسجد يصلى فيه 

٦/٧٠.  
  .٧/٤٩٨، انظر ٣٢-٤/٢٨ املنهاج )٣(
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٣٩٩
وكان يصلي يف ليله واره ألف ركعة ومل خيل يف صالة الليل حىت يف ليلة 

قب الشمس فقلت يا أمري يته يف حربه وهو يرأ وقال ابن عباس ر)١(اهلرير
املؤمنني ماذا تصنع قال انظر إىل الزوال ألصلي فقلت يف هذا الوقت فقال إمنا 

صعب أ فلم يغفل عن فعل العبادات يف أول وقتها يف ،نقاتلهم على الصالة
يف  األوقات وكان إذا أريد إخراج احلديد من جسده يترك إىل أن يدخل

  .ال عما سواه غري مدرك لآلالم اليت تفعل بهالصالة فيبقى متوجها إىل اهللا غاف
نزل اهللا تعاىل فيه قرآنا أومجع بني الصالة والزكاة وتصدق وهو راكع ف

هلْ أَتى علَى  نزل اهللا فيهمأيتلى وتصدق بقوته وقوت عياله ثالثة أيام حىت 
انساإلن)ارا سرا وعالنية وناجى الرسول فقدم بني يدي )٢وتصدق ليال و 

عتق ألف عبد من كسب يده وكان يؤجر أنزل اهللا فيه قرآنا وأواه صدقة فجن
فضل أعبد الناس كان أ يف الشعب وإذا كان نفسه وينفق على رسول اهللا 

  .فيكون هو اإلمام
 أن يقال هذا الكالم فيه من األكاذيب املختلفة ما ال خيفى :واجلواب

وال مدح فيه وال يف عامة نه كذب أجهل الناس بأحوال القوم ومع أإال على 
 كذب عليه وقد تقدم »نه كان يصوم النهار ويقوم الليلإ« :األكاذيب فقوله

فطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب ألكين أصوم و« :قول النيب 
  .)٣(»عن سنيت فليس مين

                                         
-٥/٣٦١ذيب اللغة : انظر.  املقصود ا الليلة الشديدة الربد أو احلرب أو غريمها)١(

  .٦٤٠-٦٣٩/ ، القاموس احمليط٢٦٣-٥/٢٦٠، لسان العرب ٣٦٢
  .١/  اإلنسان)٢(
سلم يف ، ورواه م٦/١١٦ رواه البخاري يف كتاب النكاح باب الترغيب يف النكاح )٣(

 ، ورواه٢/١٠٢٠… كتاب النكاح باب استحباب النكاح ملن تقات نفسه إليه 
، ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ٦/٦٠النسائي يف كتاب النكاح باب النهي عن التبتل 

٢٨٥، ٢٥٩، ٣/٢٤١.  
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٤٠٠
أمل أخرب « : قال لهيف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب و

 : قال. بلى: قال»؟ النهار وألقومن الليل ما عشتألصومن :نك تقولأ
نك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل أأمل أخرب « : ويف رواية)١(»فال تفعل«

ن حسبك أن تصوم إف« : يا نيب اهللا مل أرد بذلك إال اخلري قال: فقلت»؟ليلة
 :كثر من ذلك قالأ يا نيب اهللا إين أطيق : فقلت»من كل شهر ثالثة أيام

 : قال»جلسدك عليك حقاو ولزورك عليك حقا ,جك عليك حقان لزوإف«
عبد الناس كان يصوم يوما ويفطر أنه كان إفصم صوم داود نيب اهللا ف«

اقرأه « : قال.كثر من ذلكأ إين أطيق : قلت»يوما واقرأ القرآن يف كل شهر
 إين : وقال يف الصوم»يف سبع وال تزد على ذلك« : إىل أن قال»يف عشرين

  .)٢(»ل من ذلكفضأأطيق 
إال  : وفاطمة فقالطرقين رسول اهللا « :ويف الصحيحني عن علي قال

 إمنا أنفسنا بيد اهللا إذا شاء أن يبعثنا ! يا رسول اهللا: فقلت»تقومان فتصليان
وكَانَ اإلنسانُ أَكْثَر شيٍء  :فوىل وهو يضرب فخذه ويقول« :بعثنا قال

 على نومه يف الليل مع إيقاظ النيب احلديث دليل   فهذا)٤(»)٣(جدال
   .وكَانَ اإلنسانُ أَكْثَر شيٍء جدال: وجمادلته حىت وىل وهو يقول

  .»ومنه تعلم الناس صالة الليل ونوافل النهار« :وقول القائل
 له إن أراد أن بذلك أن بعض املسلمني تعلم ذلك منه فكهذا كل من

                                         
، مسلم، كتاب الصيام، ٢/٢٤٥ البخاري كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم )١(

  .٢٠٠/٨١٢لدهر ملن تضرر به أو فوت به حقاً باب النهي عن صوم ا
 مسلم، كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقاً )٢(

٢٠٠/٨١٣.  
  .٥٤/  الكهف)٣(
كتاب . مسلم. ٢/٤٣ على صالة الليل كتاب التهجد، باب حتريض النيب .  البخاري)٤(

  .١/٥٣٨مجع حىت أصبح باب ما روي فيمن نام الليل أ. صالة املسافرين
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٤٠١
 أراد بذلك أن بعض املسلمني تعلموا وإذا بالصحابة علم بعض الناس علم

كثر املسلمني ما رأوه وقد كانوا يقومون أذلك منه فهذا من الكذب البارد ف
كثر بالد املسلمني اليت فتحت يف خالفة عمر أ ف،الليل ويتطوعون بالنهار

وعثمان رضي اهللا عنهما كالشام ومصر واملغرب وخراسان ما رأوه فكيف 
 وال ، ومنه تعلموا ذلكنوا كذلك يف حياة النيب يتعلمون منه والصحابة كا

  . ذلك إال يف أهل الكوفةيميكن أن يدع
غريه قبل أن يقدم  وم كانوا تعلموا ذلك من ابن مسعود أومعلوم 

 ،إليهم كمل الناس علما ودينا قبل قدوم علي أإليهم وكانوا من 
أن يقدم والصحابة كانوا كذلك وأصحاب ابن مسعود كانوا كذلك قبل 

  .إليهم العراق
  .»األدعية املأثورة عنه تستوعب الوقت« :ما قولهأو

ا من أن يدعو ذه األدعية اليت جل قدرأفعامتها كذب عليه وهو كان 
ال تليق حباله وحال الصحابة وليس لشيء من هذه إسناده واألدعية الثابتة عن 

ه األمة من فضل ما دعا به أحد وا يدعو خيار هذأ هي رسول اهللا 
  .األولني واآلخرين

  .»نه كان يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعةإ« :وكذلك قوله
 كان جمموع صالته يف اليوم ن النيب إمن الكذب الذي ال مدح فيه ف

والليلة أربعني ركعة فرضا ونفال والزمان ال يتسع أللف ركعة ملن ويل أمر 
صالته نقرا كنقر الغراب وهي املسلمني مع سياسة الناس وأهله إال أن تكون 

  .صالة املنافقني اليت نزه اهللا عنها عليا
نه قال الذكر الذي علمه أما ليايل صفني فالذي ثبت يف الصحيح أو

 وال ليلة : قيل لفاطمة قال ما تركته منذ مسعته عن النيب رسول اهللا 
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٤٠٢
  .)١(هتصفني قال وال ليلة صفني ذكرته من السحر فقل

 نهأن عليا مل يعرف إاج احلديد من جسده فكذب فوما ذكر من إخر
 وما ذكره من مجعه بني الصالة والزكاة فهذا كذب كما ،دخل فيه حديد

ن هذا لو كان مستحبا لشرع للمسلمني ولو كان إتقدم وال مدح فيه ف
يستحب للمسلمني أن يتصدقوا وهم يف الصالة لتصدقوا فلما مل يستحب هذا 

  .نه ليس عبادة بل مكروهأأحد من املسلمني علمنا 
وكذلك ما ذكره من أمر النذر والدراهم األربعة قد تقدم أن هذا كله 

  .كذب وليس فيه كبري مدح
  .»عتق ألف عبد من كسب يدهأ« :وقوله

ن عليا مل يعتق ألف إجهل الناس فأمن الكذب الذي ال يروج إال على 
نه مل تكن له إ ف،عبد بل وال مائة ومل يكن له كسب بيده يقوم بعشر هذا

  .صناعة يعملها وكان مشغوال إما جبهاد وإما بغريه
  .» يف الشعبكان يؤجر نفسه وينفق على النيب « :وكذلك قوله

  :كذب بني من وجوه
م مل يكونوا خيرجون من الشعب ومل يكن يف الشعب من أ :أحدها

  .يستأجره
  . عليه أن أباه أبا طالب كان معهم يف الشعب وكان ينفق:والثاين

  . أن خدجية كانت موسرة تنفق من ماهلا:والثالث
 أن عليا مل يؤجر نفسه مبكة قط وكان صغريا حني كان يف :والرابع

  عليه إما النيب الشعب إما مراهقا وإما حمتلما فكان علي يف الشعب ممن ينفق
                                         

، أبو داود، كتاب األدب، باب يف ٢٠٩٢-٤/٢٠٩١ مسلم، كتاب الذكر والدعاء )١(
  .٥/٣٠٩التسبيح عند النوم 
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٤٠٣
  . مل يكن ممن ميكنه أن ينفق على نفسه فكيف ينفق على غريه،وإما أبوه
له يف الشعب كان يف حياة أيب طالب بالنقل املتواتر وأبو ن دخوإف

 إىل الطائف باتفاق الناس وكان موته وموت طالب مات قبل ذهاب النيب 
  .خدجية متقاربني فدخوله يف الشعب كان يف أول اإلسالم

 وابن  ومات النيب )١(نه قد ثبت أن ابن عباس ولد وهم يف الشعبإف
اهلجرة أربعني سنة باتفاق الناس واملبعث قبل عباس مراهق وعلي عاش بعد 

نه كان ابن ثالث وستني فغايته إذلك بثالث عشرة وأقصى ما قيل يف موته 
  . )٢()أن يكون حني اإلسالم كان له عشر سنني

  : الرد على قول الرافضي
-  فتكون علومه)٣(»رالعلم يف الصغر كالنقش يف احلج« :قال (
  .»ه حلصول القابل الكامل والفاعل التامكثر من علوم غريأ -يعين علي

ن هذا مثل سائر إأن هذا من عدم علم الرافضي باحلديث ف« :واجلواب
 وأصحابه أيدهم اهللا تعاىل تعلموا اإلميان والقرآن ليس من كالم النيب 

ن القرآن مل يكمل حىت صار إعلي ف والسنن ويسر اهللا ذلك عليهم وكذلك
كثر ذلك يف كربه ال يف صغره وقد أفإمنا حفظ لعلي حنوا من ثالثني سنة 
  .ن على قولنيآاختلف يف حفظه جلميع القر

 علم اخللق ومل يبعث اهللا نبيا إال بعد األربعني إال عيسى أواألنبياء 
ا ولكن حبسب استعداد كان مطلقا مل يكن خيص به أحد وتعليم النيب 

بعض أخرى ما مل حيفظه الطالب وهلذا حفظ عنه أبو هريرة يف ثالث سنني و
                                         

  .١٨/ ، مجهرة أنساب العرب البن حزم٣/٣٣٢ السري )١(
  .٥٠٠-٤٩٤/ ٧ املنهاج )٢(
،  سول اهللا هذا حديث ال يصح عن ر:وقال. ، مبعناه١/٢١٨ املوضوعات البن اجلوزي )٣(

  .٢/٦٦، كشف اخلفاء ١/٢٥٩ترتيه الشريعة 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٠٤
  . )١()كثر من سائر الصحابةأغريه وكان اجتماع أيب بكر به 
  : الرد على قول الرافضي

 تعلم الناس وكل الناس هوأما علم الكالم فهو أصله ومن خطب(
   .تالميذه

واجلواب أن هذا الكالم كذب ال مدح فيه فإن الكالم املخالف 
ا عنه ومل يكن يف الصحابة والتابعني للكتاب والسنة باطل وقد نزه اهللا علي

أحد يستدل على حدوث العامل حبدوث األجسام ويثبت حدوث األجسام 
بدليل األعراض واحلركة والسكون واألجسام مستلزمة لذلك ال تنفك عنه 
وما ال يسبق احلوادث فهو حادث ويبىن ذلك على حوادث ال أول هلا بل 

د املائة األوىل من جهة اجلعد بن أول ما ظهر هذا الكالم يف اإلسالم بع
 كأيب )٤( مث صار إىل أصحاب عمرو بن عبيد)٣( واجلهم بن صفوان)٢(درهم

 إمنا كانا )٦(واصل بن عطاءو وأمثاله وعمرو بن عبيد )٥(اهلذيل العالف
يظهران الكالم يف إنفاذ الوعيد وأن النار ال خيرج منها من دخلها ويف 

   . نزه اهللا عنه علياالتكذيب بالقدر وهذا كله مما
                                         

  .٥٢٧-٧/٥٢٦ املنهاج )١(
عداده يف التابعني مبتدع ضال، : "قال الذهيب.  هو اجلعد بن درهم، من املوايل، مبتدع)٢(

زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً ومل يكلم موسى تكليماً، قتله خالد القسري يف 
  .١/٣٩٩، ميزان االعتدال ٢/١٠٥ لسان امليزان ،٢/١٢٠العراق، األعالم 

  . سبقت ترمجته)٣(
 هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري كبري املعتزلة، قدري، قال النسائي ليس )٤(

  .١٢/١٦٢، تاريخ بغداد ١٠٦-٦/١٠٤ هـ، السري ١٤٤بثقة مات بطريق مكة سنة 
  . سبقت ترمجته)٥(
املوايل، رأي املعتزلة ولد باملدينة سنة مثانني من اهلجرة  هو واصل بن عطاء الغزال من )٦(

الشذرات . ٤٦٥-٥/٤٦٤ هـ، السري ١٣١ونشأ بالبصرة له تصانيف، قتل سنة 
١٨٣-١/١٨٢.  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٠٥
وليس يف اخلطب الثابتة عن علي شيء من أصول املعتزلة اخلمسة بل 
كل ذلك إذا نقل عنه فهو كذب عليه وقدماء املعتزلة مل يكونوا يعظمون عليا 

قد فسق إحدى الطائفتني ال ( :بل كان فيهم من يشك يف عدالته ويقول
 ويف )حدمها مل أقبل شهادتهبعينها إما علي وإما طلحة والزبري فإذا شهد أ

قبول شهادة علي منفردة قوالن هلم وهذا معروف عن عمرو بن عبيد وأمثاله 
 وغريمها يثبتون الصفات )١(نييمن املعتزلة والشيعة القدماء كلهم كاهلشام

ويقرون بالقدر على خالف قول متأخري الشيعة بل يصرحون بالتجسيم 
وقد  م أخذوا ذلك عن أهل البيتوحيكى عنهم فيه شناعات وهم يدعون أ

 أنه سئل عن القرآن أخالق هو أم خملوق فقال ليس )٢(ثبت عن جعفر الصادق
  . )٤())٣(خبالق وال خملوق لكنه كالم اهللا
  : الرد على قول الرافضي

ويف غزاة بدر وهي أول الغزوات كانت على رأس مثانية عشر شهرا "(
ن سنة قتل منهم ستة وثالثني رجال من مقدمه إىل املدينة وعمره سبع وعشرو

 واجلواب أن هذا "بانفراده وهم أعظم من نصف املقتولني وشرك يف الباقني
 باتفاق أهل العلم العاملني بالسري واملغازي ومل يذكر ىمن الكذب البني املفتر

هذا أحد يعتمد عليه يف النقل وإمنا هو من وضع جهال الكذابني بل يف 
 مل يشرك علي يف واحد منهم مثل أيب جهل وعقبة بن الصحيح قتل غري واحد

 شيبة بن ربيعة وأيب بن إماأيب معيط ومثل أحد ابين ربيعة إما عتبة بن ربيعة و
خلف وغريهم وذلك أنه ملا برز من املشركني ثالثة عتبة وشيبة والوليد 

                                         
  . سبقت ترمجته)١(
  . سبقت ترمجته)٢(
  . سبقت ترمجته)٣(
  .٧-٨/٥ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٠٦
  أكفاء: من أنتم فسموا أنفسهم فقالوا:هلم ثالثة من األنصار فقالوا فانتدب

قم « : أقاربه بالربوز إليهم فقالكرام ولكن نريد بين عمنا فأمر رسول اهللا 
 وكان أصغر املشركني هو الوليد وأصغر »محزة قم يا عبيدة قم يا علي يا

 قرنه قيل إنه كان ةاملسلمني علي فربز هذا إىل هذا فقتل علي قرنه وقتل محز
 محزة على قتل قرنه عتبة وقيل كان شيبة وأما عبيدة فجرح قرنه وساعده

  .)١(ومحل عبيدة بن احلارث
وقيل إن عليا مل يقتل ذلك اليوم إال نفرا دون العشرة أو أقل أو أكثر 

 )٤( وكذلك األموي)٣( وقبله موسى بن عقبة)٢(وغاية ما ذكره ابن هشام
مجيع ما ذكروه أحد عشر نفسا واختلف يف ستة أنفس هل قتلهم هو أو غريه 

  . )٥()ذا مجيع ما نقله هؤالء الصادقونوشارك يف ثالثة ه
  :الرد على قول الرافضي

العاشر ما رواه أهل السري أن املاء زاد بالكوفة وخافوا الغرق ففزعوا (
 وخرج الناس  رسول اهللا ةإىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فركب بغل

الفرات فصلى مث دعا وضرب صفحة املاء بقضيب كان ئ معه فرتل على شاط
                                         

هذَان خصمان : عاىل البخاري، كتاب التفسري، تفسري سورة احلج، باب قوله ت)١(
مسلم، كتاب التفسري، تفسري سورة احلج، باب قوله . ٥/٢٤٢ في ربهِم اختصموا

  .٤/٢٣٢٣ في ربهِم هذَان خصمان اختصموا: تعاىل
 هو أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب الذهلي السدسي نزل مصر، هذب السرية )٢(

  .٣٦٣/ ، التقريب٤٢٩-١٠/٤٢٨ هـ، السري ٢١٣النبوية سنة 
 هو موسى بن عقبة بن أيب عياش القرشي من املوايل، كان ثقة وكان بصرياً باملغازي )٣(

  .٦/١١٤ هـ، السري ١٤١النبوية، ت سنة 
 هو حيىي بن سعيد بن أبان سعيد بن العاص األموي أبو أيوب الكويف نزيل بغداد، لقبه )٤(

  .٥٩٠/ ، التقريب١٤٠-٩/١٣٩السري .  هـ١٩٤سنة صدوق يغرب ت " اجلمل"
  .٩٦-٨/٩٤ املنهاج )٥(
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٤٠٧
 يفسلم عليه كثري من احليتان ومل ينطق اجلري وال املرماه يف يده فغاص املاء

فسئل عن ذلك فقال أنطق اهللا ما طهره من السمك وأسكت ما أجنسه 
   .)١(وأبعده

  :هواجلواب من وجو
 املطالبة بأن يقال أين إسناد هذه احلكاية الذي يدل على صحتها أحدها

رسلة بال إسناد يقدر عليه كل أحد لكن ال  وإال فمجرد احلكايات امل؟وثبوا
   .يفيد شيئا

   . مل تكن عنده النيب ة أن بغلالثاين
 أن هذا مل ينقله أحد من أهل الكتب املعتمد عليهم ومثل هذه :الثالث

القصة لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقلها وهذا 
   .سناد هلاإلك مبجرد حكاية ال الناقل مل يذكر هلا إسنادا فكيف يقبل ذ

 "يف البحر" أنه قال  أن السمك كله مباح كما ثبت عن النيب :الرابع
أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ  :وقد قال تعاىل )٢(»هو الطهور ماؤه احلل ميته«

ةاريلسلو ا لَكُماعتم هامطَعو)٣(.   
 السمك كله وعلي مع سائر وقد أمجع سلف األمة وأئمتها على حل

   ؟الصحابة حيلون هذه األنواع فكيف يقولون إن اهللا أجنسه
 أن يقال نطق السمك ليس مقدورا له يف العادة ولكن هو من :اخلامس

                                         
  . مل أجده)١(
، أبو داود كتاب الطهارة، ١/١٧٦ النسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء مباء البحر )٢(

، الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ماء البحر ١/٦٤ مباء البحر  الوضوءباب
 هذا حديث حسن صحيح، املستدرك وقال احلاكم ، وقال١٠١-١/١٠٠وأنه طهور 

  .١/٤٢، وصححه األلباين يف إرواء الغليل ١/١٤٠على شرط مسلم ووافقه الذهيب 
  .٩٥/  املائدة)٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٠٨
خوارق العادات فاهللا تعاىل هو الذي أنطق ما أنطق منها وأسكت ما أسكته 

   .سإن كان قد وقع فأي ذنب ملن أسكته اهللا حىت يقال هو جن
 وإن قال قائل .ومن جعل للعجماء ذنبا بأن اهللا مل ينطقها كان ظاملا هلا

 إقداره هلا على ذلك لو وقع إمنا : فيقال.بل اهللا أقدرها على ذلك فامتنعت منه
والكرامة إمنا حتصل بالنطق بالسالم عليه ال مبجرد  كان كرامة لعلي 

ه مل يكن يف إقدارها مع امتناعها القدرة عليه مع االمتناع منه فإذا مل يسلم علي
كرامة له بل فيه حترمي الطيبات على الناس فإن حلمها طيب وذلك من باب 

فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات  : كما قال تعاىل.العقوبات
وقد قيل إن حترمي ذلك كان  .)١(أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثريا

   .من أخالق اليهود وما هو من إخوام الرافضة ببعيد
 أن يقال املقصود هنا كان حاصال بنضوب املاء فأما تسليم :السادس

السمك فلم يكن إليه حاجة وال كان هناك سبب يقتضي خرق العادة لتقوية 
 أال .اإلميان فإن ذلك يكون حجة وحاجة ومل يكن هناك حجة وال حاجة

ترى أن انفالق البحر ملوسى كان أعظم من نضوب املاء ومل يسلم السمك 
ا ذهب موسى إىل اخلضر وكان معه حوت ماحل يف مكتل على موسى ومل

فأحياه اهللا حىت انساب ونزل يف املاء وصار البحر عليه سربا ومل يسلم على 
موسى وال على يوشع والبحر دائما جيزر وميد ومل يعرف أن السمك سلم 

   .على أحد من الصحابة والتابعني وغريهم
ضائله مبثل هذه احلكايات  أجل قدرا من أن حيتاج إىل إثبات فيوعل

  . )٢()علم العقالء أا من املكذوباتياليت 
                                         

  .١٦٠/ النساء)١(
  .٢٠١-٨/١٩٨ املنهاج )٢(
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٤٠٩
  الفصل اخلامس

  بقية الصحابة رضي اهللا عنهم 
  : معاوية بن أيب سفيان : املبحث األول
  : فضائله: املطلب األول

فلم يكن من ملوك املسلمني ملك خري من معاوية وال كان الناس يف (
م يف زمن معاوية إذا نسبت أيامه إىل أيام من زمان ملك من امللوك خريا منه

  .بعده وأما إذا نسبت إىل أيام أيب بكر وعمر ظهر التفاضل
 وقد روى أبو بكر األثرم ورواه ابن بطة من طريقه حدثنا حممد بن

 عن قتادة قال لو )٣( عن يونس)٢( حدثنا حممد بن مروان)١(عمرو بن جبلة
  .)٤(ركم هذا املهديأصبحتم يف مثل عمل معاوية لقال أكث

وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهني عن األعمش عن 
  .)٥( لو أدركتم معاوية لقلتم هذا املهدي:جماهد قال

                                         
 حممد بن عمرو بن جبلة بن أيب داود العكي موالهم، أبو جعفر البصري قال اآلجري )١(

ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وذكره ابن أيب عاصم فيمن مات سنة : دعن أيب داو
  .٩/٣٧٣أربع وثالثني ومائتني، ذيب التهذيب 

 حممد بن مروان العقيلي أبو بكر البصري املعروف بالعجلي، قال إسحاق بن منصور عن )٢(
يس به بأس، ل: سأل ابن معني عن حممد العقيلي، فقال: صاحل، وقال النسائي/ ابن معني

، ميزان ٤٣٦-٩/٤٣٥وذكره ابن حبان يف الثقات، ولينه أمحد، ذيب التهذيب 
  .٤/٣٣االعتدال 

املعويل البصري اإلسكاف قال عبد اهللا :  يونس بن أيب الفرات القرشي موالهم، ويقال)٣(
ليس به بأس، وقال : أرجو أن يكون صاحل احلديث، وقال ابن معني: بن أمحد عن أبيه

  .٦١٤/ ، التقريب١١/٤٤٦داود والنسائي ثقة، ذيب التهذيب أبو 
  .٤٣٨-٤٣٧ السنة للخالل )٤(
  .٨/١٣٥ البداية والنهاية )٥(
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٤١٠
 )٢( حدثنا أبو هريرة املكتب)١(ورواه األثرم حدثنا حممد بن حواش

 : وعدله فقال األعمش)٣( كنا عند األعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز:قال
  . قال ال واهللا بل يف عدلهه يف حلم: لو أدركتم معاوية قالوافكيف

 حدثين أيب حدثنا أبو بكر بن عياش :وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
 آبائهم حىت ة قال ملا قدم معاوية فرض لناس على أعطي)٤(عن أيب إسحاق

  .)٥(مثائة درهم فأعطاين ثاليلإانتهى 
 )٧( ثنا الثقفي)٦(ج حدثنا أبو أسامةوقال عبد اهللا أخربنا أبو سعيد األش

فقال لو أدركتموه أو أدركتم  عن أيب إسحاق يعين السبيعي أنه ذكر معاوية
  .)٨(أيامه لقلتم كان املهدي

                                         
ليه احملقق يف إ هكذا يف املنهاج ومل أجد أحد ذا االسم ولعله أمحد بن جواس كما أشار )١(

.  هـ٢٨٣بعض النسخ، وأمحد بن جواس احلنفي أبو عاصم الكويف ثقة ت سنة 
  .٧٨/ ، التقريب٢٨٦-١/٢٨٥ذيب الكمال 

  . مل أجد له ترمجة فيما بني يدي من املراجع)٢(
  . سبقت ترمجته)٣(
  . سبقت ترمجته)٤(
  .٢/٤٤٠ السنة للخالل )٥(
 محاد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكويف احلافظ الثبت موىل بن هاشم كان من )٦(

 هـ، ٢٠١ة كان أعلم الناس بأمور الناس، ت سنة ثق: أئمة العلم، قال عنه أمحد
-٩/٢٧٧، السري ٣٢٢-١/٣٢١، تذكرة احلافظ ٢٢٤-٧/٢١٧ذيب الكمال 

٢٧٩.  
 لعله عمر بن سويد الثقفي الكويف أبو العجلي، ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقات، التاريخ )٧(

ذيب ، ذيب الته٧/١٧٧، الثقات البن حبان ٤١٣/ ، التقريب٦/٢٠٦الكبري 
٤٥٩-٧/٤٥٨.  

  . عن األعمش٩/٣٥٧ جممع الزوائد )٨(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤١١
يب أ عن أيب بكر بن عياش عن )١(وروى األثرم حدثنا حممد بن العالء

  . يعين معاوية)٢(إسحاق قال ما رأيت بعده مثله
 )٥( حدثنا ضمام بن إمساعيل)٤(ا سويد بن سعيد حدثن:)٣(وقال البغوي

 وكان رجل منا  رجالًة قال كان معاوية قد جعل يف كل قبيل)٦(يب قيسأعن 
يكىن أبا حيىي يصبح كل يوم فيدور على االس هل ولد فيكم الليلة ولد هل 
حدث الليلة حدث هل نزل اليوم بكم نازل قال فيقولون نعم نزل رجل من 

ياله يسمونه وعياله فإذا فرغ من القبيل كله أتى الديوان فأوقع أهل اليمن بع
  .)٧(أمساءهم يف الديوان

                                         
 حممد بن العالء بن كريب احلافظ الثقة اإلمام، شيخ احملدثني، وثقة النسائي وغريه، وقال )١(

، ٢/١١٩، الشذرات ٣٩٨-١١/٣٩٤ هـ، السري ٢٤٨صدوق ت سنة : أبو حامت
  .٥٠٠/ التقريب

  .٣/١٥٢ انظر السري )٢(
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي : يي السنة، أبو حممد هو شيخ اإلسالم، حم)٣(

الشافعي املفسر، صاحب التصانيف كشرح السنة ومعامل الترتيل، واملصابيح وغريها، ت 
  .٤٩-٤/٤٨الشذرات . ٣٤٣-١٩/٤٣٩ هـ، السري ٥١٦

 سويد بن سعيد اإلمام احملدث الصدوق شيخ احملدثني، رحال جوال صاحب حديث )٤(
، اجلرح والتعديل ٢٣٢-٩/٢٢٨ هـ، تاريخ بغداد ٢٤٠اية ذا الشأن، ت سنة وعن
  .٤٢٠-١١/٤١٠، السري ٤/٢٤٠

 ضمام بن إمساعيل بن مالك املرادي املعافري مث الناشري، أبو إمساعيل صدوق، ورمبا )٥(
ال : أخطأ، قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه صاحل احلديث، وقال حيىي بن معني

، ذيب الكمال ٣٣٠-٢/٣٢٩ هـ، ميزان االعتدال ١٨٥به، ت سنة بأس 
  .٢٨٠/ ، التقريب٣١٤-١٣/٣١١

  . مل أجده)٦(
  . بنفس املعىن٨/١٣٤ البداية والنهاية )٧(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤١٢
 حدثنا أبن أيب )٢( حدثنا أبو املغرية)١(وروى حممد بن عوف الطائي

 : قال مسعت معاوية بن أيب سفيان خيطبنا يقول)٤( عن عطية بن قيس)٣(مرمي
ه بينكم فإن كان يأتينا فضل إن يف بيت مالكم فضال بعد أعطياتكم وإين قامس

 علي فإنه ليس مبايل وإمنا هو مال اهللا هعاما قابال قسمناه عليكم وإال فال عتب
  .)٥(الذي أفاء عليكم

وفضائل معاوية يف حسن السرية والعدل واإلحسان كثرية ويف الصحيح 
 هل لك يف أمري املؤمنني معاوية إنه أوتر بركعة قال :أن رجال قال البن عباس

  .)٦( فقيهصاب إنهأ
 بإسناده ورواه ابن بطة من وجه آخر )٧(وروى البغوي يف معجمه

                                         
 حممد بن عوف الطائي اإلمام احلافظ اود، حمدث محص، أبو جعفر الطائي، قال أبو )١(

هو عامل : يث أهل بلده، قال ابن عديهو أعرف حبد: هو صدوق، قال ابن معني: حامت
، العرب ٦١٦-١٢/٦١٣ هـ، السري ٢٧٢حبديث الشام صحيحاً وضعيفاً، ت سنة 

  .٢/١٦٣، الشذرات ١/٣٩٣
 أبو املغرية اإلمام احملدث الصادق، قال العجلي ثقة، وقال أبو حامت صدوق، وقال )٢(

، ٢٢٥-١٠/٢٢٣ هـ، السري ٢١٢ليس به بأس، قال البخاري ت سنة : النسائي
  .٢/٢٨، الشذرات ١/٢٨٥العرب 

 ابن أيب مرمي اإلمام احملدث القدوة الرباين، أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي الغساين )٣(
احلمصي، شيخ أهل محص، ضعفه أمحد بن حنبل وغريه من قبل حفظه، وقال ابن 

  .٦٥-٧/٦٤ هـ، السري ١٥٦أحاديثه صاحلة وال يحتج به، ت سنة : عدي
 دمشق مع ابن عامر أبو حيىي الكليب الدمشقي، ت ئ عطية بن قيس اإلمام القانت مقر)٤(

-٧/٢٢٨، ذيب التهذيب ٣٢٥-٥/٣٢٤ هـ وقيل غري ذلك، السري ١٢١سنة 
٢٢٩.  

  .٣/١٥٢ ورد بعضه يف السري )٥(
  .٤/٢١٩  باب ذكر معاوية  البخاري يف أصحاب النيب )٦(
د العزيز بن املزربان بن سابور بن شاهنشاه احلافظ اإلمام  هو عبد اهللا بن حممد بن عب)٧(

 هـ، وقد جاوز املائة وله ٣١٧ت سنة " ابن بنت منيع"احلُجة أبو القاسم ويعرف بـ 
=  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤١٣
 )٢( عن إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر)١(كالمها عن سعيد بن عبد العزيز

 عن أيب الدرداء قال ما رأيت أحدا )٤( عن الصناحبي)٣(عن قيس بن احلارث
 يعين معاوية فهذه شهادة )٥( من إمامكم هذاأشبه صالة بصالة رسول اهللا 

الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباس وحبسن الصالة أبو الدرداء 
  .ومها مها واآلثار املوافقة هلذا كثرية

هذا ومعاوية ليس من السابقني األولني بل قد قيل إنه من مسلمة الفتح 
ه سريته وقيل أسلم قبل ذلك وكان يعترف بأنه ليس من فضالء الصحابة وهذ

مع عموم واليته فإنه كان يف واليته من خراسان إىل بالد إفريقية باملغرب 
  .ومن قربص إىل اليمن

ومعلوم بإمجاع املسلمني أنه ليس قريبا من عثمان وعلي فضال عن أيب 
                                         

= 
، معجم ٤٥٧-١٤/٤٤٠وغريمها، السري " اجلعديات"و" معجم الصحابة"كتاب 
  .٣٤١-٣/٣٣٨، لسان امليزان ٤٩٣-٢/٤٩٢، ميزان االعتدال ٦/١٢٦املؤلفني 

 سعيد بن عبد العزيز بن أيب حيىي التنوخي اإلمام القدوة، مفيت دمشق أبو حممد )١(
إمنا احلجة عبيد اهللا بن عمر ومالك : الدمشقي، ويقال أبو عبد العزيز، قال ابن معني

، ٣٨-٨/٣٢ هـ، وقيل غريها، السري ١٦٧واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، ت سنة 
  .٦١-٤/٥٩، ذيب التهذيب ٥٤٥-١٠/٥٣٩ذيب الكمال 

 إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر، اإلمام الكبري أبو عبد احلميد الدمشقي موىل بىن )٢(
 هـ، السري ١٨٢خمزوم، من الثقات العلماء، وثقه أمحد العجلي وغريه، ت سنة 

  .١٥١-٣/١٤٣، ذيب الكمال ٣١٨-١/٣١٧، ذيب التهذيب ٥/٢١٣
ارث أوحارثة الكندي احلمصي، ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقات،  هو قيس بن احل)٣(

  .٨/٣٨٦، ذيب التهذيب ٣٢٧-٧/٣٢٦، الثقات ٤٥٦/ التقريب
أبو عبد اهللا، نزيل دمشق، قدم املدينة :  عبد الرمحن بن عسيلة املرادي مث الصناحبي، الفقيه)٤(

حابة ت سنة  بليال، وصلى خلف الصديق، وحدث عن بعض الصبعد وفاة النيب 
  .٨/٣٢٣، البداية والنهاية ٥٠٧-٣/٥٠٥ هـ، السري ٧١

  .٣/١٣٥وانظر السري . ٩/٣٥٧ جممع الزوائد )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤١٤
بكر وعمر فكيف يشبه غري الصحابة م وهل توجد سرية أحد من امللوك 

  .)١()؟مثل سرية معاوية 
فة النبوة ضعفا أوجب أن تصري ملكا فأقامها معاوية وضعفت خال(

تكون  تكون نبوة ورمحة مث«ملكا برمحة وحلم كما يف احلديث املأثور 
 ومل يتول أحد )٢(»كخالفة نبوة ورمحة مث يكون ملك ورمحة مث يكون مل

من امللوك خريا من معاوية فهو خري ملوك اإلسالم وسريته خري من سرية سائر 
  . )٣()هامللوك بعد

وكذلك معاوية مل يبايعه أحد ملا مات عثمان على اإلمامة وال حني (
كان يقاتل عليا بايعه أحد على اإلمامة وال تسمى بأمري املؤمنني وال مساه أحد 

  . )٤()بذلك وال ادعى معاوية والية قبل حكم احلكمني
  : رد مطاعن الرافضة عليه: املطلب الثاين

  : الرد على قول الرافضي
 لعن معاوية الطليق بن الطليق اللعني بن اللعني مع أن رسول اهللا (
رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه وكان من املؤلفة قلوم وقاتل عليا  إذا: وقال

وهو عندهم رابع اخللفاء إمام حق وكل من حارب إمام حق فهو باغ 
  ...ظامل

ية وأمر بقتله معاو  لعنأما ما ذكره من أن النيب : واجلواب أن يقال
على املنرب فهذا احلديث ليس يف شيء من كتب اإلسالم اليت يرجع ئيإذا ر 

إليها يف علم النقل وهو عند أهل املعرفة باحلديث كذب موضوع خمتلق على 
                                         

  .٢٣٦-٦/٢٣٢ املنهاج )١(
  .٤/٢٧٣، املسند ٩-١/٨، سلسلة األحاديث الصحيحة ١٩٠-٥/١٨٩ جممع الزوائد )٢(
  .٤٥٣-٧/٤٥٢ املنهاج )٣(
  .٦/٣٣٠ج ا املنه)٤(
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٤١٥
نظر فيه وقد ذكره  يذكر له إسنادا حىت ي مل وهذا الرافضي الراوي لهالنيب 

   .)١(أبو الفرج بن اجلوزي يف املوضوعات
 قد صعد عليه بعد معاوية من كان ومما يبني كذبه أن منرب النيب 

معاوية خريا منه باتفاق املسلمني فإن كان جيب قتل من صعد عليه رد 
الصعود على املنرب وجب قتل هؤالء كلهم مث هذا خالف املعلوم باالضطرار 

ر بقتله لكونه من دين اإلسالم فإن جمرد صعود املنرب ال يبيح قتل مسلم وإن أم
فيجب قتل كل من توىل األمر بعد معاوية ممن  توىل األمر وهو ال يصلح

 من يه عن معاوية أفضل منه وهذا خالف ما تواترت به السنن عن النيب 
   .قتل والة األمور وقتاهلم كما تقدم بيانه

مث األمة متفقة على خالف هذا فإا مل تقتل كل من توىل أمرها وال 
ذلك مث هذا يوجب من الفساد واهلرج ما هو أعظم من والية كل استحلت 

   !؟ بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركهظامل فكيف يأمر النيب 
 فهذا ليس نعت ذم فإن الطلقاء هم ".إنه الطليق ابن الطليق" :وأما قوله

 وكانوا حنوا من مسلمة الفتح الذين أسلموا عام فتح مكة وأطلقهم النيب 
  ...رجل وفيهم من صار من خيار املسلمنيألفي 

ومعاوية ممن حسن إسالمه باتفاق أهل العلم وهلذا واله عمر بن 
موضع أخيه يزيد بن أيب سفيان ملا مات أخوه يزيد بالشام وكان  اخلطاب 

  ...يزيد بن أيب سفيان من خيار الناس
 من  يف الشام عشرين سنة أمريا وعشرين سنة خليفة ورعيتهيمث إنه بق

أشد الناس حمبة له وموافقة له وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم وتأليفا 
                                         

هذا حديث موضوع ال يصح عن رسول : ، وقال٢٦-٢/٢٤ن اجلوزي  املوضوعات الب)١(
، والسري ٩٠/، ويف أحاديث خمتارة من موضوعات اجلوزقاين وابن اجلوزياهللا 
٣/١٤٩.  
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤١٦
عسكره حىت   بن أيب طالب وصابروايلقلوم حىت أم قاتلوا معه عل

 أفضل منه وأعلى درجة وهو أوىل باحلق منه باتفاق يقاوموهم وغلبوهم وعل
 وال ينكر حق باألمرأ وعسكر معاوية يعلمون أن عليا أفضل منه و،الناس

   .ذلك منهم إال معاند أو من أعمى اهلوى قلبه
 األمر لنفسه وال يتسمى يومل يكن معاوية قبل حتكيم احلكمني يدع

بأمري املؤمنني بل إمنا ادعى ذلك بعد حكم احلكمني وكان غري واحد من 
ذا تقاتل عليا وليس لك سابقته وال فضله وال ا مل:عسكر معاوية يقول له

   . فيعترف هلم معاوية بذلك)١( باألمر منكصهره وهو أوىل
 فيه ظلمة يعتدون عليهم يلكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر عل

كما اعتدوا على عثمان وأم يقاتلوم دفعا لصياهلم عليهم وقتال الصائل 
 :وهم بالقتال حىت بدأهم أولئك وهلذا قال األشتر النخعيءجائز وهلذا مل يبد
   .)٢(ينا ألنا حنن بدأناهم بالقتالإم ينصرون عل
   .»كان معاوية من املؤلفة قلوم« :وأما قوله

فنعم وأكثر الطلقاء كلهم من املؤلفة قلوم كاحلارث بن هشام وابن 
أخيه عكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وحكيم بن 

 إسالمه وكان حزام وهؤالء من خيار املسلمني واملؤلفة قلوم غالبهم حسن
خر النهار إال آ يءالرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه يف الدنيا فال جي

   .واإلسالم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس
وقاتل عليا وهو عندهم رابع اخللفاء إمام حق وكل من « :وأما قوله

   .»قاتل إمام حق فهو باغ ظامل
                                         

  .٣/١٤٠، السري ٨/١٢٩ البداية والنهاية )١(
  . مل أجده فيما بني يدي من املراجع)٢(
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٤١٧
 أنه على حق وقد يكون  الباغى قد يكون متأوال معتقدا:فيقال له أوال

ه باغ وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة وهو الغالب نمدا يعلم أتمع
وعلى كل تقدير فهذا ال يقدح فيما عليه أهل السنة فإم ال يرتهون معاوية 
وال من هو أفضل منه من الذنوب فضال عن ترتيههم عن اخلطأ يف االجتهاد 

 عقوبتها من التوبة واالستغفار بل يقولون إن الذنوب هلا أسباب تدفع
واحلسنات املاحية واملصائب املكفرة وغري ذلك وهذا أمر يعم الصحابة 

  . )١()وغريهم
 أن )٢(إن سبب قوهلم ملعاوية إنه خال املؤمنني دون حممد« :لهووأما ق(

   .»حممدا هذا كان حيب عليا ومعاوية كان يبغضه
 كان أحق ذا املعىن من هذا كذب أيضا فإن عبد اهللا بن عمر: فيقال

هذا وهذا وهو مل يقاتل ال مع هذا وال مع هذا وكان معظما لعلي حمبا له 
يذكر فضائله ومناقبه وكان مبايعا ملعاوية ملا اجتمع عليه الناس غري خارج 

 والناس )٤( وأبوه أفضل من أيب معاوية)٣(عليه وأخته أفضل من أخت معاوية
وية وحممد ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال أكثر حمبة وتعظيما له من معا

  . )٥()املؤمنني فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره
  : وأما قول الرافضي

 فهذا قول .ي ومل يكتب له كلمة واحدة من الوحيومسوه كاتب الوح(
                                         

  .٣٨٥-٤/٣٧٨ املنهاج )١(
  . يعين حممد بن أيب بكر)٢(
أفضل من أم حبيبة، وأم حبيبة رملة بنت أيب ) وستأيت ترمجتها( يعين أن حفصة بنت عمر )٣(

 هـ، ٤٤ت سنة " أم املؤمنني"سفيان بن حرب األموية، أخت معاوية رضي اهللا عنهم 
  .١٣/١٩٢، ٢٦٣-١٢/٢٦٠، اإلصابة ٢/٣١٦جتريد أمساء الصحابة 

  . أفضل من أيب سفيان يعين أن عمر )٤(
  .٤/٣٩٥ملنهاج  ا)٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤١٨
فما الدليل على أنه مل يكتب له كلمة واحدة من الوحي ، بال حجة وال علم

   .ا كان يكتب له رسائلمنوإ
   .»ي كانوا بضعة عشر أخصم وأقرم إليه عليإن كتاب الوح« :وقوله

ا كان ممن يكتب له أيضا كما كتب الصلح بينه وبني فال ريب أن علي
 عام احلديبية ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا ويكتب له كنيراملش

   .بال ريب )١(زيد بن ثابت
 يستوِي الْقَاعدونَ من ال ففي الصحيحني أن زيد بن ثابت ملا نزلت

نِنيمؤالْم)وعثمان وعلي وعامر بن   وكتب له أبو بكر وعمر.)٣(كتبها له )٢
 وخالد بن )٦( وثابت بن قيس)٥( وأيب بن كعب)٤(فهرية وعبد اهللا بن األرقم

 وزيد بن ثابت ومعاوية )٨( وحنظلة بن الربيع األسدي)٧(سعيد بن العاص
                                         

  . سبقت ترمجته)١(
  .٩٥/  النساء)٢(
-٥/١٨٢ البخاري يف التفسري سورة النساء باب ال يستوي القاعدون من املؤمنني )٣(

  .١٥٠٩-٣/١٥٠٨، ومسلم يف اإلمارة باب سقوط فرض اجلهاد عن املضرورين ١٨٣
رشي الزهري  عبد اهللا بن األرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، الق)٤(

  .٢/٤٨٢الكاتب، من مسلمة الفتح وهو خال النيب، ت يف خالفة عثمان، السري 
 أُيب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصاري أبو املنذر، سيد القراء كان من اصحاب العقبة )٥(

الثاين، وشهد بدراً، كان عمر يسميه سيد املسلمني، ت يف خالفة عثمان على 
  .١٣٤-١/١٢٦ االستيعاب ،٢٧-١/٢٦الصحيح، اإلصابة 

 ثابت بن قيس بن مشاس بن زهري بن مالك بن امريء القيس اخلزرجي أبو حممد وقيل )٦(
أبو عبد الرمحن خطيب األنصار، شهد أحد وبيعة الرضوان، استشهد يوم اليمامة، 

  .٣١٤-١/٣٠٨، السري ١٣٣/ التقريب
حد السابقني األولني،  خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي، أ)٧(

، السري ٦٠-٣/٥٨جنادين، اإلصابة أاستعمله الرسول على صنعاء، وقتل يوم 
٢٦٠-١/٢٥٩.  

 حنظلة بن الربيع األسدي التميمي، أبو ربعي الكاتب، شهد مع خالد بن الوليد حروب )٨(
=  
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٤١٩
  . )١(وشرحبيل بن حسنة

   .» مبعوثاإن معاوية مل يزل مشركا مدة كون النيب « :وأما قوله
ال ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغريهم أسلموا عام فتح مكة : فيقال

 بنحو من ثالث سنني فكيف يكون مشركا مدة املبعث قبل موت النيب 
   ترقصه ومعاوية)٢( صغريا كانت هندكان حني بعث النيب  ومعاوية 

 وصفوان بن )٣( مع مسلمة الفتح مثل أخيه يزيد وسهيل بن عمروأسلم
وهؤالء كانوا قبل   وأيب سفيان بن حرب)٥(يب جهلأ وعكرمة بن )٤(أمية

  ... من معاويةإسالمهم أعظم كفرا وحماربة للنيب 
                                         

= 
، ذيب الكمال ٢٧٠-٢/٢٦٩يام معاوية، اإلصابة أمات يف : العراق، قال ابن حبان

  .٣/٦٠، ذيب التهذيب ٤٤٣-٧/٤٣٨
سلم مبكراً وهاجر إىل أ شرحبيل بن عبد اهللا بن املطاع حليف بين زهرة، أبو عبد اهللا، )١(

، ٦٢-٥/٦٠، االستيعاب ٦١-٥/٦٠ هـ، اإلصابة ١٨احلبشة مث إىل املدينة، ت سنة 
  .٢٦٥/ التقريب

شية عالية الشهرة أم  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف صحابية قر)٢(
معاوية بن أيب سفيان، أهدر النيب دمها يوم الفتح فجاءته مع بعض النسوة يف األبطح 

  .٨/٩٨، األعالم ١٦٧-١٣/١٦٥فأعلنت إسالمها، اإلصابة 
 سهيل بن عمرو، أبو زيد، خطيب قريش وفصيحهم، ومن أشرافهم، تأخر إسالمه مث )٣(

، الشذرات ١٩٥-١/١٩٤السري . يل غري ذلكسالمه، استشهد يوم الريموك، وقإحسن 
  .١٠٤-٤/١٠٣، التاريخ الكبري ١/٣٠

 صفوان بن أمية، صحايب من املؤلفة قلوم، أسلم بعد الفتح، وروى أحاديث، حسن )٤(
/ ، تقريب التهذيب٥٦٧-٢/٥٦٢ هـ، السري ٤١شهد الريموك، ت سنة . إسالمه
  .٤٢٥-٤/٤٢٤، ذيب التهذيب ٢٧٦

يب جهل أبو عثمان القرشي املخزومي املكي، أسلم سنة مثان للفتح وحسن  عكرمة بن أ)٥(
إسالمه، وويل أعماالً كثرية وتويف يف الشام جماهداً يف معركة الريموك وقيل استشهد يوم 

، اإلصابة ١٢٢-٨/١١٦، االستيعاب ٣٢٤-١/٣٢٣أجنادين وقيل غري ذلك، السري 
٣٧-٧/٣٦.  
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٢٠
 ال بيد وال بلسان ذى للنيب آ أنه ومعاوية مل يعرف عنه قبل اإلسالم

 معاوية قد حسن إسالمه وصار ن مداة للنيب فإذا كان من هو أعظم معا
 ممن حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله فما املانع أن يكون معاوية 

  .كذلك
وكان من أحسن الناس سرية يف واليته وهو ممن حسن إسالمه ولوال 

ال إوتوليه امللك مل يذكره أحد إال خبري كما مل يذكر أمثاله  حماربته لعلي 
 عدة غزوات ء مسلمة الفتح معاوية وحنوه قد شهدوا مع النيب  وهؤال،خبري

ا مكغزاة حنني والطائف وتبوك فله من اإلميان باهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله 
ألمثاله فكيف يكون هؤالء كفارا وقد صاروا مؤمنني جماهدين متام سنة مثان 

  . )١()؟وتسع وعشر وبعض سنة إحدى عشرة
  : يالرد على أقوال الرافض

 وكتب إىل أبيه وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول اهللا (
  :صخر بن حرب يعريه بإسالمه ويقول أصبوت إىل دين حممد وكتب إليه

بعد الذين ببدر أصـبحوا فرقـا        يا صخر ال تسلمن طوعا فتفضحنا      
 وعم األم يـا هلـم        وخايل يجد  لنـا أرقـا     يقوما وحنظلة املهد  

ند عن العزى لقد فرقا    هخلى ابن    فاملوت أهون من قول الوشاة لنـا        
   .إخل.... 

 وكتب إىل أبيه كان باليمن يطعن على النيب « :أما قوله: واجلواب
   .»صخر بن حرب يعريه بإسالمه وكتب إليه األبيات

هذا من الكذب املعلوم فإن معاوية إمنا كان مبكة مل يكن باليمن وأبوه 
 إن : ليلة نزل ا وقال له العباس)٢( مكة مبر الظهرانالنيب أسلم قبل دخول 

                                         
  .٤٢٩-٤/٤٢٧ املنهاج )١(
هو :  والظهران،القرية: مر: ع على مرحلة من مكة ذكر يف احلديث، وقال عرام موض)٢(

=  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٢١
 فهو نمن دخل دار أيب سفيا« :إن أبا سفيان حيب الشرف فقال النيب 

 وأبو )١(»منآى السالح فهو قمن ومن ألآمن ومن دخل املسجد فهو آ
 ملك الروم ملا سافر )٢(سفيان كان عنده من دالئل النبوة ما أخربه به هرقل

 وبينهم وما كان عنده من أمية بن ام يف اهلدنة اليت كانت بني النيب إىل الش
اإلميان حىت أدخله اهللا عليه وهو كاره   لكن احلسد منعه من)٣(أيب الصلت

خبالف معاوية فإنه مل يعرف عنه شيء من ذلك وال عن أخيه يزيد وهذا 
  :الشعر كذب على معاوية قطعا فإنه قال فيه

العزى لقـد   لنا خلى ابن هند عن       فاملوت أهون من قول الوشـاة       
  بعث النيب ،ىومعلوم أنه بعد فتح مكة أسلم الناس وأزيلت العز

  :إليها خالد بن الوليد فجعل يقول
ــك ــد أهان ــت اهللا ق )٤(إين رأي يا عـز كفرانـك السـبحانك       

وكانت قريبا من عرفات فلم يبق هناك ال عزى وال من يلومهم على 
ى فعلم أن هذا من وضع بعض الكذابني على لسان معاوية وهو ترك العز

                                         
= 

الوادي، ا عيون كثرية وخنل هو ألسلم وهذيل، قيل بينها وبني مكة مخسة أميال، 
  .٣/١٢٥٧، مراصد االطالع ٥/١٠٤معجم البلدان 

ة ابن ، سري٢/٥٣٨، واملسند ١٤٠٨-٣/١٤٠٧ مسلم يف اجلهاد والسري باب فتح مكة )١(
  . وغريها٣/٤٠٣، زاد املعاد ٤/٤٦هشام 

 ملك الروم حنواً من مخس وعشرين سنة وقيل إحدى وثالثني ، هرقل امسه ولقبه قيصر)٢(
الكامل يف التاريخ . ، ويف وقته ملك املسلمون الشامسنة ويف أيامه كان مبعث النيب 

  .١/٣٣، فتح الباري ١/٣٣٤
اعر جاهلي، أراد اإلسالم قادماً من الشام فعلم مبقتل ابنا  أمية بن عبد اهللا بن الصلت، ش)٣(

: خال له يف بدر فامتنع وأقام يف الطائف إىل أن مات يف السنة الثانية، وقال ابن حجر
  .٢/٢٣، األعالم ٢١٤-١/٢١١ هـ، اإلصابة ٩املعروف أنه مات يف سنة 

  .٣/١٦٥ االستيعاب يف معرفة األحباب يف ترمجة خالد بن الوليد )٤(
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٤٢٢
   .كذاب جاهل مل يعلم كيف وقع األمر

 وخاله )٢( عتبة بن ربيعة)١(وكذلك ما ذكره من حال جده أيب أمية
 أمر يشترك فيه )٥( وأخيه حنظلة)٤( وعم أمه شيبة بن ربيعة)٣(الوليد بن عتبة

له أقارب كفار قتلوا كفارا أو هو ومجهور قريش فما منهم من أحد إال و
   !؟ماتوا كفارا فهل كان يف إسالمهم فضيحة

وقد أسلم عكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية وكانا من خيار 
بدر   قتل أخوه يوم)٦(املسلمني وأبوامها قتال ببدر وكذلك احلارث بن هشام

طعن يف ويف اجلملة الطعن ذا طعن يف عامة أهل اإلميان وهل حيل ألحد أن ي
  أو يطعن يف العباس  كان شديد العداوة للنيب )٧(علي بأن عمه أبا هلب

 أو يعري عليا بكفر أيب طالب أو يعري بذلك بأن أخاه كان معاديا للنيب 
   ؟العباس وهل مثل ذلك إال من كالم من ليس من املسلمني

                                         
  ".أمه"بالياء املُثناة التحتانية، والصواب حذفها " أمية" هكذا يف املنهاج )١(
 عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، أبو الوليد، أحد سادات قريش يف اجلاهلية، كان موصوفاً )٢(

البداية والنهاية .  هـ٢بالرأي واحللم والفضل، حضر بدر مشركاً وقتل ا سنة 
  .٤/٢٠٠، األعالم ٢/٤٤٥، تاريخ الطربي ٣/٢٧٣

 الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، ويل لعمه معاوية املدينة، كان ذا جود، وحلم وسؤدد، )٣(
  .٣/٥٣٤، السري ١/٧٢ هـ، الشذرات ٦٤وديانة، مات سنة 

 شيبة بن ربيعة بن عبد مشس، من زعماء قريش يف اجلاهلية أدرك اإلسالم وقتل على )٤(
  .٣/١٨١، األعالم ٣/٢٩٣اية الوثنية يف غزوة بدر، البد

  . حنظلة بن ربيعة مل أجد له ترمجة)٥(
 احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي، أبو عبدالرمحن صحايب كان شريفاً يف )٦(

اجلاهلية واإلسالم، شهدا بدراً مع املشركني، أسلم يوم فتح مكة، مات يف الشام 
  .٢/١٥٨، األعالم ٢/١٨٢بطاعون عمواس، وقيل غري ذلك، اإلصابة 

  . هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم، وقد سبقت ترمجته)٧(
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٤٢٣
  . )١()ءيمث الشعر املذكور ليس من جنس الشعر القدمي بل هو شعر رد

  : الرد على قول الرافضي
 ألنه كان قد  هاربا من النيب هإن معاوية كان مقيما على شرك(

 مضطرا أهدر دمه فهرب إىل مكة فلما مل جيد له مأوى صار إىل النيب 
   » خبمسة أشهرفأظهر اإلسالم وكان إسالمه قبل موت النيب 

ناس وقد فهذا من أظهر الكذب فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق ال
 عام  واملؤلفة قلوم أعطاهم النيب »إنه من املؤلفة قلوم« :تقدم قوله

 كان يتألف والنيب   وكان معاوية ممن أعطاه منها)٢(حنني من غنائم هوازن
ن كان معاوية هاربا مل يكن من املؤلفة قلوم إالسادة املطاعني يف عشائرهم ف

ة أشهر مل يعط شيئا من غنائم  خبمسولو مل يسلم إال قبل موت النيب 
  .حنني

فإنه أسلم عند فتح ... ومن كانت غايته أن يؤمن مل حيتج إىل تأليف
 خلربته وأمانته وال يعرف عنه وال عن أخيه يزيد بن مكة واستكتبه النيب 

  .  كما كان يؤذيه بعض املشركنيذيا النيب آأيب سفيان أما 
لصحابة واستعمله الصديق أحد أمراء صاحل من خيار افهذا ... .وأما يزيد

 أخاه معاوية   يف ركابه ومات يف خالفة عمر فوىل عمر ىالشام ومش
 أمريا إىل أن قتل ي عثمان أقره على اإلمارة وزاده وبقمكانه أمريا مث ملا ويل

وبايع أهل العراق احلسن   يعثمان ووقعت الفتنة إىل أن قتل أمري املؤمنني عل
مر إىل معاوية حتقيقا ملا ثبت آلا عنهما فأقام ستة أشهر مث سلم علي رضي اهللا بن

إن ابىن هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني «:  أنه قاليف الصحيح عن النيب 
                                         

  .٤٣٦-٤/٤٣١ املنهاج )١(
: ، وانظر٤٥-٣/٤٤ الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف إعطاء املؤلفة قلوم )٢(

  .٣/٩٠، تاريخ األمم وامللوك ٣/١٢٢السري 
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٤٢٤
 معاوية بعد ذلك عشرين سنة ومات سنة ي وبق)١(»عظيمتني من املسلمني

   .ستني
م أحد من ومما يبني كذب ما ذكره هذا الرافضي أنه مل يتأخر إسال

 قد بعث أبا بكر عام تسع بعد الفتح قريش إىل هذه الغاية وكان النيب 
ج بعد العام مشرك وال يطوف حي أن ال يج ويناد احلنمن سنة ليقيم بأكثر

 أشهر ةبالبيت عريان ويف تلك السنة نبذت العهود إىل املشركني وأجلوا أربع
كل مشرك من سائر قبائل فانقضت املدة يف سنة عشر فكان هذا أمانا عاما ل

وة تبوك سنة تسع لقتال النصارى بالشام وقد ظهر ز غالعرب وغزا النيب 
   !؟اإلسالم بأرض العرب

ولو كان ملعاوية من الذنوب ما كان لكان اإلسالم جيب ما قبله فكيف 
 ي أو يهدر دمه ألجله وأهل السري واملغاز!؟ومل يعرف له ذنب يهرب ألجله

   ... يكن معاوية ممن أهدر دمه عام الفتحمتفقون على أنه مل
وال  فكيف يهدر دم معاوية وهو شاب صغري ليس له ذنب خيتص به

 فهل ؟وس األحزابء وقد أمن رعرف عنه أنه كان حيض على عداوة النيب 
 وهذا الذي ذكرناه جممع عليه ؟يظن هذا إال من هو من أجهل الناس بالسرية

   .الكتب املصنفة يف هذا الشأنبني أهل العلم مذكور يف عامة 
ملسلول على شامت االصارم «وقد بسطنا الكالم على هذا يف كتاب 

 دمه عام الفتح وذكرناهم واحدا  ملا ذكرنا من أهدر النيب )٢(»الرسول 
  . )٣()واحدا

                                         
  . سبقت ترمجته)١(
  .١٧٨ حىت ص ٣ الصارم املسلول من ص )٢(
  .٤٤٢-٤/٤٣٦ املنهاج )٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٢٥
  : الرد على قول الرافضي

يطلع «:  يقول فسمعتهأتيت النيب : وقد روى عبد اهللا بن عمر قال(
 خطيبا فأخذ  وقام النيب »م رجل ميوت على غري سنيت فطلع معاويةعليك

لعن اهللا القائد « معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ومل يسمع اخلطبة فقال النيب 
  .»واملقود أي يوم يكون لألمة مع معاوية ذي اإلساءة

حنن نطالب بصحة هذا احلديث فإن االحتجاج  :فاجلواب أن يقال أوالً
وز إال بعد ثبوته وحنن نقول هذا يف مقام املناظرة وإال فنحن باحلديث ال جي

  .نعلم قطعا أنه كذب
هذا احلديث من الكذب املوضوع باتفاق أهل املعرفة :اويقال ثاني 

باحلديث وال يوجد يف شيء من دواوين احلديث اليت يرجع إليها يف معرفة 
 هه إسنادا مث من جهل له إسناد معروف وهذا احملتج به مل يذكر لوليساحلديث 
 مثل هذا عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمر كان من أبعد الناس يأن يرو

ب الصحابة وأروى الناس ملناقبهم وقوله يف مدح معاوية معروف ثابت سعن 
 وال : قيل له، أسود من معاويةما رأيت بعد رسول اهللا « :عنه حيث يقول

   وما رأيت بعد رسول اهللا،منه مر خرياكان أبو بكر وع: أبو بكر وعمر فقال
   .)١(»أسود من معاوية

 يعين معاوية وكان معاوية كرميا )٢("السيد احلليم" :قال أمحد بن حنبل
  .حليما

 مل تكن واحدة بل كان خيطب يف اجلمع واألعياد مث إن خطب النيب 
واحلج وغري ذلك ومعاوية وأبوه يشهدان اخلطب كما يشهدها املسلمون 

                                         
، العواصم من ١٠/١٣٩، االستيعاب ١٥٣، ٣/١٥٢، السري ٨/٣٥ البداية والنهاية )١(

  .٢١١/ ق األستاذ حمب الدين اخلطيبيالقواسم تعل
  .٤٤٢-٢/٤٤١ السنة للخالل )٢(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٢٦
 هذا قدح يف ،فترامها يف كل خطبة كانا يقومان وميكنان من ذلكألهم ك

 وال حيضران اخلطبة ن ويف سائر املسلمني إذ ميكنون اثنني دائما يقوماالنيب 
 وإن كانا يشهدان كل خطبة فما باهلما ميتنعان من مساع خطبة ةوال اجلمع

   ؟واحدة قبل أن يتكلم ا
 أنه كان من أحلم الناس وأصربهم على مث من املعلوم من سرية معاوية

 مع أنه من يؤذيه وأعظم الناس تأليفا ملن يعاديه فكيف ينفر عن رسول اهللا 
أعظم اخللق مرتبة يف الدين والدنيا وهو حمتاج إليه يف كل أموره فكيف ال 
يصرب على مساع كالمه وهو بعد امللك كان يسمع كالم من يسبه يف وجهه 

  ؟ كاتبا هذه حاله وكيف يتخذ النيب م النيب فلماذا ال يسمع كال
 فمعاوية مل يكن له ابن امسه ؛»إنه أخذ بيد ابنه زيدا أو يزيد« :وقوله

زيد وما يزيد ابنه الذي توىل بعده امللك وجرى يف خالفته ما جرى فإمنا ولد 
     عهد رسول اهللاىيف خالفة عثمان باتفاق أهل العلم ومل يكن ملعاوية ولد عل

يف زمن رسول   خطب معاوية :)١(قال احلافظ أبو الفضل بن ناصر
وولد له يزيد   فلم يزوج ألنه كان فقريا وإمنا تزوج يف زمن عمر اهللا 

   .)٢( وعشرين من اهلجرةعسنة سب يف زمن عثمان بن عفان 
 هذا احلديث ميكن معارضته مبثله من جنسه مبا يدل على :امث نقول ثالثً

 قد :قال الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي يف كتاب املوضوعات فضل معاوية 
أحاديث ليغيظوا  فضل معاوية   السنة فوضعوا يفيتعصب قوم ممن يدع

                                         
غدادي ولد اإلمام، املُحدث، حممد بن ناصر بن حمملي السالمي الب:  أبو الفضل بن ناصر)١(

 هـ، كان من أئمة اللغة، وقد اعتنق مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف ٤٦٧سنة 
، ٢٧١-٢٠/٢٦٥ هـ، السري ٥٥٠األصول والفروع، وهو ثقة ثبت، ت سنة

  .٢٢٩-١/٢٢٥، ذيل طبقات احلنابلة ١٥٦-٤/١٥٥الشذرات 
  .٣/١٢٢ انظر السري )٢(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٢٧
 أحاديث وكال الفريقني هالرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا يف ذم

  . )٢(،)١()على اخلطأ القبيح
  : مث رد على افتراء الرافضي على معاوية فقال

الذين : قوله إن معاوية قتل مجعا كثريا من خيار الصحابة فيقالوأما (
قتلوا من الطائفتني قتل هؤالء من هؤالء وهؤالء من هؤالء وأكثر الذين كانوا 
خيتارون القتال من الطائفتني مل يكونوا يطيعون ال عليا وال معاوية وكان علي 

لبا فيما تلني لكن غُومعاوية رضي اهللا عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر املقت
مث قتال أصحاب معاوية معه مل يكن خلصوص معاوية بل كان .... وقع

 مثل قتال اجلاهلية ال تنضبط مقاصد أهله  الفتنه وقتالىألسباب أخر
  وقعت الفتنة وأصحاب رسول اهللا :واعتقادام كما قال الزهري

قرآن فإنه هدر متوافرون فأمجعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل ال
  . )٤())٣(أنزلوهم مرتلة اجلاهلية

  : الرد على قول الرافضي
وقد أحسن بعض الفضالء يف قوله شر من إبليس من مل يسبقه يف (

ومعاوية مل يزل يف اإلشراك .. .سالف طاعته وجرى معه يف ميدان معصيته
عن  مبدة طويلة مث استكرب وعبادة األصنام إىل أن أسلم بعد ظهور النيب 

الكل بعد قتل عثمان  طاعة اهللا يف نصب أمري املؤمنني عليه إماما وبايعه
  .وجلس مكانه فكان شرا من إبليس

                                         
  .٢/١٥ املوضوعات )١(
  .٤٤٧-٤/٤٣٣ املنهاج )٢(
، وصححه ٨/١٧٥ بلفظه، السنن الكربى للبيهقي مبعناه ١٥٢، ١٥١ السنة للخالل )٣(

  .٨/١١٦األلباين يف إرواء الغليل 
  .٤٦٨-٤/٤٦٧ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٢٨
 دين اإلسالم لىهذا الكالم فيه من اجلهل والضالل واخلروج ع: فيقال

وكل دين بل وعن العقل الذي يكون لكثري من الكفار ماال خيفى عن من 
   .تدبره

ر من كل كافر وكل من دخل النار فمن ف أك فألن إبليس:أما أوالً
، )١(ألمألنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم أَجمعني :أتباعه كما قال تعاىل

 ال سيما من ؟زين له فكيف يكون أحد شرا منه امل،مر هلم بكل قبيحوهو اآل
  .املسلمني ال سيما من الصحابة

يس من مل يسبقه يف سالف طاعة وجرى شر من إبل«وقول هذا القائل 
 ألنه ؛ يقتضي أن كل من عصى اهللا فهو شر من إبليس»معه يف ميدان املعصية

دم آمل يسبقه يف سالف طاعة وجرى معه يف ميدان املعصية وحينئذ فيكون 
دم خطاء وخري اخلطائني آكل بين «:  قالوذريته شرا من إبليس فإن النيب 

   .)٢(»التوابون
قول من يؤمن باهللا واليوم اآلخر إن من أذنب ذنبا من املسلمني مث هل ي

اإلسالم  يكون شرا من إبليس أو ليس هذا مما يعلم فساده باالضطرار من دين
وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين وعلى هذا فالشيعة دائما 

  ...يذنبون فيكون كل منهم شرا من إبليس
م كالم بال حجة بل هو باطل يف نفسه فلم قلت فهذا الكال :اوأما ثاني

إن شرا من إبليس من مل يسبقه يف سالف طاعة وجرى معه يف ميدان معصية 
صور أن ت كلها فال ي؟وذلك أن أحدا ال جيري مع إبليس يف ميدان معصيته

دميني من يساوي إبليس يف معصيته حبيث يضل الناس كلهم يكون يف اآل
                                         

  .٨٥/  ص)١(
  .٣/١٩٨، واملسند ٢/١٤٢٠ ابن ماجه يف الزهد باب ذكر التوبة )٢(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٢٩
   .ويغويهم

فإن هذا إخل،  ما الدليل على أن إبليس كان أعبد املالئكة :ويقال ثالثا
إمنا يعلم بالنقل الصادق وليس يف القرآن شيء من ذلك وال يف ذلك خرب  أمر

 وهل حيتج مبثل هذا يف أصول الدين إال من هو من أعظم صحيح عن النيب 
   !؟اجلاهلني

مة وال  إبليس خبري قط وال بعبادة متقدوما وصف اهللا وال رسوله 
   .غريها مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت بكفره وردته

إن إبليس كفر كما أخرب اهللا تعاىل:اويقال رابع   ركْبتاس يسلإِال إِب
رِينالْكَاف نكَانَ مو)فلو قدر أنه كان له عمل صاحل حبط بكفره كذلك  )١

 ؟ذاغريه إذا كفر حبط عمله فأين تشبيه املؤمنني!   
به ؛»إن معاوية مل يزل يف اإلشراك إىل أن أسلم« : قوله:اويقال خامس 

 :يظهر الفرق فيما قصد به اجلمع فإن معاوية أسلم بعد الكفر وقد قال تعاىل
لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر ينلَّذقُلْ ل)وتاب من شركه وأقام  )٢

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وَآتوا الزكَاةَ  :اة وقد قال تعاىلتى الزكآالصالة و
وإبليس كفر بعد إميانه فحبط إميانه بكفره وذاك  )٣(فَإِخوانكُم في الدينِ

  !؟من بعد الكفر مبن كفر بعد اإلميانآبإميانه فكيف يقاس من  حبط كفره
قد ثبت إسالم معاوية :اويقال سادس   واإلسالم جيب ما قبله فمن

ادعى أنه ارتد بعد ذلك كان مدعيا دعوى بال دليل لو مل يعلم كذب دعواه 
فكيف إذا علم كذب دعواه وأنه ما زال على اإلسالم إىل أن مات كما علم 
بقاء غريه على اإلسالم فالطريق الذي يعلم به بقاء إسالم أكثر الناس من 

                                         
  .٧٤/  ص)١(
  .٣٨/  األنفال)٢(
  .١١/  التوبة)٣(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٣٠
واملدعي الرتداد معاوية  سالم معاوية الصحابة وغريهم يعلم به بقاء إ

 ليس هو أظهر حجة من املدعي الرتداد علي فإن يب بكر وعمر أمان وثوع
كان املدعي الرتداد علي كاذبا فاملدعي الرتداد هؤالء أظهر كذبا ألن احلجة 

  .على بقاء إميان هؤالء أظهر وشبهة اخلوارج أظهر من شبهة الروافض
وى إن كانت صحيحة ففيها من القدح  هذه الدع:سابعا ويقال

ال خيفي وذلك أنه كان مغلوبا مع  والغضاضة بعلي واحلسن وغريمها ما
املسلمني إىل املرتدين وخالد بن الوليد قهر  املرتدين وكان احلسن قد سلم أمر

 وعمر وعثمان ونوام فإم كانوا )١( بكروبل وكذلك جيوش أب.. .املرتدين
وعلي عاجز عن مقاومة املرتدين الذين هم من الكفار منصورين على الكفار 

خر األمر ملا عجز عن دفعه عن آ السلم يف دعا معاوية إىل وعلي .... أيضا
 :بالده وطلب منه أن يبقى كل واحد منهما على ما هو عليه وقد قال تعاىل

ؤم متنَ إِنْ كُنلَواألع متأَنوا ونزحال توا وهِنال تونِنيم)فإن كان أصحابه  )٢
  .)٣()مؤمنني وأولئك مرتدين وجب أن يكونوا األعلني وهو خالف الواقع

  :  إنه جلس مكانه فقالمث رد على قول الرافضي عن معاوية
   .قولكم إنه جلس مكانه( 

كذب فإن معاوية مل يطلب األمر لنفسه ابتداء وال ذهب إىل علي 
 على ما كان ي وأصحابه عن مبايعته وبقليرتعه عن إمارته ولكن امتنع هو

عليه واليا على من كان واليا عليه يف زمن عمر وعثمان وملا جرى حكم 
احلكمني إمنا كان متوليا على رعيته فقط فإن أريد جبلوسه يف مكانه أنه استبد 

 إين مل أنازعه :يقول باألمر دونه يف تلك البالد فهذا صحيح لكن معاوية 
                                         

  ".أيب"نهاج والصواب  هكذا يف امل)١(
  .١٣٩/  آل عمران)٢(
  .٥١٤-٤/٥٠٦ املنهاج )٣(
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٤٣١
 ومل يثبت عندي ما يوجب علي دخويل يف طاعته وهذا شيئا هو يف يده

الكالم سواء كان حقا أو باطال ال يوجب كون صاحبه شرا من إبليس ومن 
 شرا من إبليس فما أبقى غاية يف االفتراء على جعل أصحاب رسول اهللا 

ر إِنا لَننص اهللا ورسوله واملؤمنني والعدوان على خري القرون يف مثل هذا املقام
ادهاألش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنَآم ينالَّذا ولَنسر،  واهلوى إذا بلغ

 صاحبه عن ربقة العقل فضال عن العلم جبصاحبه إىل هذا احلد فقد أخر
ا على اهللا أن يذل حقكان والدين فنسأل اهللا العافية من كل بلية وإن 

وينتصر لعباده املؤمنني من أصحاب نبيه وغريهم من الكالم  أصحاب مثل هذا
  . )١()هؤالء املفترين الظاملني

  
* * *  

  

                                         
  .٥١٧ -٥٠٦/ ٤ املنهاج )١(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٣٢
  املبحث الثاين

   - رضي اهللا عنها-أم املؤمنني عائشة 
  :الرد على قول الرافضي

 باقي نسوانه مع أنه عليه لسالم كان يكثر من ىوأعظموا أمر عائشة عل( 
ة إنك تكثر من ذكرها وقد أبدلك اهللا ذكر خدجية بنت خويلد وقالت له عائش

واهللا ما بدلت ا ما هو خري منها صدقتين إذ كذبين الناس «: خريا منها فقال
وتين إذ طردين الناس وأسعدتين مباهلا ورزقين اهللا الولد منها ومل أرزق من آو

   .»غريها
 إن أهل السنة ليسوا جممعني على أن عائشة: واجلواب أوال أن يقال

سائه بل قد ذهب إىل ذلك كثري من أهل السنة واحتجوا مبا يف أفضل ن
:  قال وعن أنس رضي اهللا عنهما أن النيب )١(الصحيحني عن أيب موسى

 والثريد هو )٢(»فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«
  ... ألنه خبز وحلمةأفضل األطعم

 يا رسول اهللا :قلت«: قال )٣(ويف الصحيح عن عمرو بن العاص 
 مث : قلت،أبوها:  قال؟ من الرجال: قلت،عائشة:  قال؟أي الناس أحب إليك

   .)٤(» رجاالى ومس،عمر:  قال؟من
                                         

  . سبقت ترمجته)١(
، ومسلم يف فضائل ٤/٢٢٠" فضل عائشة" باب  البخاري يف فضائل أصحاب النيب )٢(

، ومل يذكر رواية أيب موسى، ويف املسند ٤/١٨٩٥" يف فضل عائشة"الصحابة باب 
٦/١٥٩، ٤٠٩، ٤/٣٩٤، ٢٦٤، ٣/١٥٦.  

  . سبقت ترمجته)٣(
، ٤/١٩٢" قول النيب لو كنت متخذاً خليالً" رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب باب )٤(

، والترمذي يف املناقب ٤/١٨٥٦" من فضائل أيب بكر"ومسلم يف فضائل الصحابة باب 
  . وقد سبق٤/٢٠٣، ومل يذكر بعد أيب بكر أحداً، واملسند ٥/٧٠٦" فضل عائشة"باب 
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٣٣
 إن صح )١(»ما أبدلين اهللا خبري منها« :ةخلدجي وهؤالء يقولون قوله

معناه ما أبدلين خبري يل منها ألن خدجية نفعته يف أول اإلسالم نفعا مل يقم 
ه مقامها فكانت خريا له من هذا الوجه لكوا نفعته وقت احلاجة غريها في

 العلم واإلميان منخر النبوة وكمال الدين فحصل هلا آلكن عائشة صحبته يف 
أول زمن النبوة فكانت أفضل ذه الزيادة فإن  ما مل حيصل ملن مل يدرك إال

لسنة ما مل يبلغه غريها وبلغت من العلم واباألمة انتفعت ا أكثر مما انتفعت 
غ عنه شيئا ومل ل مل تبغريها فخدجية كان خريها مقصورا على نفس النيب 

تنتفع ا األمة كما انتفعوا بعائشة وال كان الدين قد كمل حىت تعلمه 
من به بعد كماله آهلا من كمال اإلميان به ما حصل ملن علمه و وحيصل

غ فيه ممن تفرق مهه يف ومعلوم أن من اجتمع مهه على شيء واحد كان أبل
أعمال متنوعة فخدجية رضي اهللا تعاىل عنها خري له من هذا الوجه ولكن 

  .أنواع الرب مل تنحصر يف ذلك
ويف اجلملة الكالم يف تفضيل عائشة وخدجية ليس هذا موضع استقصائه 
لكن املقصود هنا أن أهل السنة جممعون على تعظيم عائشة وحمبتها وأن نساءه 

عائشة أحبهن إليه وأعلمهن  ؤمنني الاليت مات عنهن كانتأمهات امل
  .وأعظمهن حرمة عند املسلمني
 أن الناس كانوا يتحرون داياهم يوم عائشة )٢(وقد ثبت يف الصحيح

ملا يعلمون من حبه إياها حىت أن نساءه غرن من ذلك وأرسلن إليه فاطمة 
أي « :فة فقال لفاطمةرضي اهللا عنها فقلن له نسألك العدل يف ابنة أيب قحا

                                         
  .١١٨-٦/١١٧ رواه اإلمام أمحد يف املُسند )١(
 باب من أهدى ،، واهلبة٤/٢٢١" فضل عائشة" البخاري يف فضائل أصحاب النيب باب )٢(

، ومسلم يف فضائل الصحابة باب يف فضل ٣/١٣٢إخل …  بعض ىإىل صاحبه وحتر
  .٦/٢٩٣، واملسند ٤/١٨٩١عائشة 
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٣٤
 احلديث وهو يف »فأحىب هذه:  قال. بلى: قالت؟بنية أال حتبني ما أحب

   .)١(الصحيحني
عائش هذا جربيل يقرأ  اي «: قالويف الصحيحني أيضا أن النيب 

 وملا » وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته ترى ما ال نرى: فقالت.عليك السالم
 )٣(هبت يومها لعائشة رضي اهللا عنها بإذنه  و)٢(أراد فراق سودة بنت زمعة

 استبطاء ليوم عائشة مث ؟أين أنا اليوم :وكان يف مرضه الذي مات فيه يقول
 ويف بيتها ،استأذن نساءه أن ميرض يف بيت عائشة رضي اهللا عنها فمرض فيه

   .)٥(وريقها  ومجع اهللا بني ريقه)٤( بني سحرها وحنرها ويف حجرهاتويف
 :)٦(نها مباركة على أمته حىت قال أسيد بن حضريعهللا وكانت رضي ا

ملا أنزل اهللا آية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر ما نزل بك 
                                         

-٣/١٣٢ىل صاحبه وحتري بعض نسائه دون بعض إن أهدى  البخاري يف اهلبة باب م)١(
، واملسند ١٨٩٢-٤/١٨٩١، ومسلم يف فضائل الصحابة باب يف فضل عائشة ١٣٣
١٥١-١٥٠، ٦/٨٨.  

، ويف األدب ٢٢٠-٤/٢١٩" فضل عائشة" البخاري يف فضائل أصحاب النيب، باب )٢(
ئل الصحابة باب ، ومسلم يف فضا٧/١١٩" من دعا صاحبه فنقص من امسه حرفاً"باب 

  .١٨٩٦-٤/١٨٩٥" فضل عائشة"يف 
 بعد خدجية،  سودة بن زمعة القرشية العامرية أم املؤمنني أول من تزوج ا الرسول )٣(

-١٣/٥٣، االستيعاب ٣٢٤-١٢/٣٢٣توفيت يف خالفة عمر وقيل غري ذلك، اإلصابة 
  .٢٦٩-٢/٢٦٥، السري ٢/٢٨٠، جتريد أمساء الصحابة ٥٥

، وابن ماجه يف النكاح باب ٢/٦٠٢" القسم بني النساء" النكاح باب يف  أبو داود يف)٤(
  .٦/١١٧، واملسند ١/٦٣٤" املرأة ب يومها لصاحبتها"

حدثنا "، ويف الطب باب ٥/١٣٩"  ووفاتهمرض النيب " البخاري يف املغازي، باب )٥(
ض له عذر استخالف اإلمام إذا عر"، ويف مسلم يف الصالة باب ٧/١٨" بشر بن حممد

إخل … "  ووفاتهمرض النيب "، البخاري يف املغازي باب ٣١٣-١/٣١٢" إخل… 
  .٢٧٤، ٢٠٠، ٦/٤٨، ويف املسند ١٤٢-١٤١، ١٣٩-٥/١٣٨

  . سبقت ترمجته)٦(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٣٥
   .)١(أمر قط تكرهينه إال جعل اهللا يف للمسلمني بركة

 يات برائتها قبل ذلك ملا رماها أهل اإلفك فربأها اهللاآوكان قد نزلت 
  . )٣() وجعلها من الطيبات)٢(تمن فوق سبع مساوا

  : وقد رد على قول الرافضي
  وأما قوله وأذاعت سر رسول اهللا: (فقال وأذاعت سر رسول اهللا 
وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما  :فال ريب أن اهللا تعاىل يقول
هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبن قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع 

بِريالْخ يملالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم)٤(.  
  )٦(.)٥(ما عائشة وحفصةوقد ثبت يف الصحيح عن عمر أ

 هؤالء يعمدون إىل نصوص القرآن اليت فيها ذكر ذنوب :فيقال أوالً
                                         

، ويف ١/٨٦ األية …صعيداً طَيباً فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ:  البخاري باب قوله تعاىل)١(
، ويف النسائي يف الطهارة باب بدء التيمم ١/٢٧٩ باب التيمم مسلم يف احليض

  .٦/١٧٩، ويف املسند ١٦٥-١/١٦٣
، وجامع البيان ١٧٠-٦/١٦٧، الدر املنثور يف التفسري املأثور ٣/٢٧٨ تفسري ابن كثري )٢(

الْخبِيثَات للْخبِيثني : ، عند تفسري قوله تعاىل١٠٩-١٠/١٠٦عن تأويل القرآن 
  .٢٦/  اآلية من سورة النوريثُونَ للْخبِيثَاتوالْخبِ

  .٣٠٨-٤/٣٠١ املنهاج )٣(
  .٣/  التحرمي)٤(
 هي أن أم املؤمنني حفصة بنت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما تزوجها )٥(

 بعد انقضاء عدا من خنيس بن حذيفة السهمي سنة ثالثة من اهلجرة وهلا حنو النيب 
، اإلصابة ٢٣١-٢/٢٢٧ هـ، قيل غري ذلك، السري ٤١، توفيت سنة عشرين سنة

١٩٩-١٢/١٩٧.  
 يثاًدح وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه البخاري يف تفسري القرآن سورة التحرمي باب )٦(

، ومسلم كتاب الطالق باب اإليالء واعتزال النساء وختيريهن ٧٠-٦/٦٩اآلية 
١١١٣-٢/١١١٠.  
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٤٣٦
 ملن نصت عنه من املتقدمني يتأولون النصوص بأنواع التأويالت ةاص بينومع

 وأهل السنة يقولون بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع اهللا درجام بالتوبة
يات فإن كان وهذه اآلية ليست بأوىل يف داللتها على الذنوب من تلك اآل

اطال فتأويل تأويل تلك سائغا كان تأويل هذه كذلك وإن كان تأويل هذه ب
   .تلك أبطل

بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فيكونان قد :اويقال ثاني 
 )١(إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما :تابتا منه وهذا ظاهر لقوله تعاىل

فدعامها اهللا تعاىل إىل التوبة فال يظن ما أما مل يتوبا مع ما ثبت من علو 
تهما وأما زوجتا نبينا يف اجلنة وأن اهللا خريهن بني احلياة الدنيا وزينتها جدر

وبني اهللا ورسوله والدار اآلخرة فاخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة ولذلك 
حرم اهللا عليه أن يتبدل ن غريهن وحرم عليه أن يتزوج عليهن واختلف يف 

ؤمنني بنص القرآن مث قد إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات امل
عفى عنه بالتوبة وباحلسنات املاحية وباملصائب يتقدم أن الذنب يغفر و

   .املكفرة
من   املذكور عن أزواجه كاملذكور عمن شهد له باجلنة:ويقال ثالثا

  . )٢() وغريهم من الصحابةهأهل بيت
  : وقد رد على زعم الرافضي

  . )»ليا وأنت ظاملة لهتقاتلني ع إنك«:  قال هلاأن رسول اهللا (
هلا تقاتلني عليا وأنت ظاملة « :وأما احلديث الذي رواه وهو قوله: فقال

 فهذا ال يعرف يف شيء من كتب العلم املعتمدة وال له إسناد معروف )٣(»له
                                         

  .٤/  التحرمي)١(
  .٣١٥-٤/٣١٣ املنهاج )٢(
  . مل أجده)٣(
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٤٣٧
األحاديث الصحيحة بل هو كذب قطعا بوهو باملوضوعات املكذوبات أشبه منه 

ل وإمنا خرجت لقصد اإلصالح بني املسلمني  خترج لقتاومل تقاتل ملفإن عائشة 
وظنت أن يف خروجها مصلحة للمسلمني مث تبني هلا فيما بعد أن ترك اخلروج 

   .)١(كان أوىل فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حىت تبل مخارها
وهكذا عامة السابقني ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة 

عني ومل يكن يوم اجلمل هلؤالء قصد يف أمجرضي اهللا عنهم والزبري وعلي 
 وطلحة ياالقتتال ولكن وقع االقتتال بغري اختيارهم فإنه ملا تراسل عل

 وقصدوا االتفاق على املصلحة وأم إذا متكنوا طلبوا قتلة عثمان )٢(والزبري
 غري راض بقتل عثمان وال معينا عليه كما كان حيلف يأهل الفتنة وكان عل

بار يف لا وهو الصادق )٣(ا قتلت عثمان وال ماألت على قتله واهللا م:فيقول
 معهم على إمساك القتلة فحملوا على عسكر ي أن يتفق علة القتليميينه فخش

طلحة والزبري فظن طلحة والزبري أن عليا محل عليهم فحملوا دفعا عن 
 أم محلوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه فوقعت الفتنة بغري يأنفسهم فظن عل

. ال قاتلت، وال أمرت بالقتال: تيارهم، وعائشة رضي اهللا عنها راكبةاخ
  .)٤(هكذا ذكره غري واحد من أهل املعرفة باألخبار

  :مث رد على زعم الرافضي؛ أا خالفت أمر اهللا فقال
وقَرنَ في بيوتكُن وال  :وخالفت أمر اهللا يف قوله تعاىل: وأما قوله

 جربت نجرباألولَىت ةيلاهالْج)اهللا عنها مل تتربج تربج اجلاهلية ي، فهي رض)٥ 
                                         

  .٢/١٧٧، السري ١٨١-١٤/١٨٠ انظر تفسري القرطيب )١(
  . سبقت ترمجته)٢(
  . سبقت ترمجته)٣(
  .٣١٧-٤/٣١٦املنهاج ) ٤(
  .٣٣/ األحزاب) ٥(
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٤٣٨
األوىل واألمر باالستقرار يف البيوت ال ينايف اخلروج ملصلحة مأمور ا، كما 
لو خرجت للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها يف سفره، فإن هذه اآلية 

بعد ذلك كما  ، وقد سافر ن رسول اهللا قد نزلت يف حياة النيب 
سافر يف حجة الوداع بعائشة رضي اهللا عنها وغريها، وأرسلها مع عبد 

  . )٢( أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم)١(الرمحن
 بأقل من ثالثة أشهر بعد نزول وحجة الوداع كانت قبل وفاة النيب 

   كما كن حيججن معه يف خالفة عمرهذه اآلية، وهلذا كان أزواج النيب 
وغريه وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرمحن بن عوف، وإذا كان 
سفرهن ملصلحة جائزة فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمني، 

  .فتأولت يف ذلك
والوعيد ال يتناول اتهد املتأول وإن كان خمطئاً، فإن اهللا تعاىل يقول يف 

. )٤(قد فعلت:  قال)٣(ا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْناربنا ال تؤاخذْن :دعاء املؤمنني
 مغفور له خطؤه وإذا ئفقد عفي للمؤمنني عن النسيان واخلطأ، واتهد املخط

 إذ –غفر خطأ هؤالء يف قتال املؤمنني، فاملغفرة لعائشة لكوا مل تقر يف بيتها 
                                         

 عبد الرمحن بن أيب بكر شقيق أم املؤمنني شهد بدراً مع املشركني وأسلم وهاجر قبل) ١(
، ٦/٢٩ هـ، وقيل غريها، االستيعاب ٥٣الفتح، كان من الرماة الشجعان، ت سنة 

  .٤٧٣-٢/٤٧١، السري ١/٣٥٠جتريد أمساء الصحابة 
 موضع مبكة خارج احلرم هو أدىن احلل إليه على طريق املدينة منه يحرم املكيون :التنعيم) ٢(

، مراصد االطالع ٥٠-٢/٤٩بالعمرة، على ثالثة أميال من مكة، معجم البلدان 
  .، وأما اآلن فقد دخل يف مكة وهو مشهور١/٢٧٧

  .٢٨٦/ البقرة) ٣(
، ١١٦-١/١١٥" بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق"مسلم يف اإلميان باب ) ٤(

، تفسري الطربي حتقيق حممود ٣١-٥/٣٠، ٣٤٢-٣/٣٤١املسند حتقيق أمحد شاكر 
  .١٠٥-٦/١٠٣، ١٤٦-٦/١٤٢شاكر 
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٤٣٩
  . أوىل–كانت جمتهدة 

عنها، وإذا كان اتهد خمطئاً وذا يجاب عن خروج عائشة رضي اهللا 
  .)١(فاخلطأ مغفور بالكتاب والسنة

آباءهم وأبناءهم، : مث من جهل الرافضة أم يعظمون أنساب األنبياء
ويقدحون يف أزواجهم، كل ذلك عصبية واتباع هوى حىت يعظمون فاطمة 

  .)٢(واحلسن واحلسني، ويقدحون يف عائشة أم املؤمنني
إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ  :ىلوقد وضح أن قوله تعا

 من أهل بيته وأن ، يدل على أن نساء النيب )٣(الْبيت ويطَهركُم تطْهِريا
يا نِساَء النبِي من  :سياق اآليات يدل على ذلك فقال بعد ذكره لقوله تعاىل

ةشبِفَاح كُننم أْتي لَى اللَّهع ككَانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضي ةنيبم 
ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صالحا نؤتها أَجرها مرتينِ * يِسريا 

تن كَأَحد من النساِء إِن اتقَيتن فَال يا نِساَء النبِي لَس* وأَعتدنا لَها رِزقًا كَرِميا 
وقَرنَ في * تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَوال معروفًا 
زكَاةَ وأَطعن بيوتكُن وال تبرجن تبرج الْجاهلية األولَى وأَقمن الصالةَ وَآتني ال

اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِريا 
واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من َآيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا * 

  .)٤(خبِريا

                                         
  .٦/٢٠٨، انظر ٣٢١-٤/٣١٧ املنهاج )١(
  .٣٤٨-٤/٣٤٤، انظر ٤/٣٤٩املنهاج ) ٢(
  .٣٣/ حزاباأل) ٣(
  .٣٤-٣٠/ األحزاب) ٤(
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٤٤٠
 من أهل بيته، فإن أزواج النيب على أن …  وهذا السياق يدل 
هل أزواجه من آله؟ على : ، وقد تنازع العلماء)١(السياق إمنا هو يف خماطبتهن

 أصحهما أم من آله وأهل بيته، كما دل )٢(مها روايتان عن أمحد: قولني
 أزواجه اللهم صلي على حممد وعلى«: على ذلك ما يف الصحيحني من قوله

  .)٤( وهذا مبسوط يف موضع آخر)٣(»وذريته
  
  

* * *  
  
  

                                         
  .٣/٢٣املنهاج ) ١(
  .١٤/١٨٢انظر تفسري القرطيب ) ٢(
، ومسلم يف ٤٠٠٠/١١٨رواه البخاري يف األنبياء باب حدثنا موسى بن إمساعيل ) ٣(

  .٣٠٦-١/١٦٠عد التشهد الصالة باب الصالة على النيب ب
  .٤/٢٤املنهاج ) ٤(
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٤٤١
  املبحث الثالث
  آل البيت

: ما رواه اجلمهور من قول النيب : العاشر: (الرد على قول الرافضي
كتاب اهللا وعتريت أهل بييت، : إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا«

: يت فيكم مثل سفينة نوحأهل بي:  وقال.» احلوضيولن يفترقا حىت يردا عل
من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق، وهذا يدل على وجوب التمسك بقول 

  . سيدهم، فيكون واجب الطاعة على الكل، فيكون هو اإلماميأهل بيته، وعل
  :واجلواب من وجوه

: )١( أن لفظ احلديث الذي يف صحيح مسلم عن زيد بن أرقم:أحدمها
أما بعد «:  مباء يدعى مخا بني مكة واملدينة، فقال خطيباًقام فينا رسول اهللا 

أيها الناس إمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيب ريب، وإين تارك 
كتاب اهللا، فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا : أوهلما: فيكم ثقلني

وأهل بييت، : فحث على كتاب اهللا ورغب فيه مث قالواستمسكوا به، 
  .)٢(» يف أهل بييتأُذكركم اهللا

وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل املتمسك به ال 
  .يضل هو كتاب اهللا

                                         
زيد بن أرقم األنصاري اخلزرجي، نزيل الكوفة، شهد غزوة مؤتة وغريها، وهو الذي ) ١(

ليخرجن : جاء القرآن مصدقاً له يف قصة املنافقني يوم أن أخرب أن عبد اهللا بن أُيب يقول
، االستيعاب ٣٩-٤/٣٨ هـ، وقيل غريها، اإلصابة ٦٦ت سنة … األعز منها األذل 

  .١٦٨-٣/١٦٥، السري ٤٠-٤/٣٨
رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ) ٢(

١٨٧٤، ٤/١٨٧٣.  
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٤٤٢
 يف )١(وهكذا جاء يف غري هذا احلديث، كما يف صحيح مسلم عن جابر

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده «: حجة الوداع ملا خطب يوم عرفة وقال
: تسألون عين فما أنتم قائلون؟، قالوا مكتاب اهللا، وأنت: إن اعتصمتم به

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل 
  .)٢(»ثالث مرات" اللهم اشهد: "السماء وينكتها إىل الناس

لن يفترقا حىت يردا على  )٣(وعتريت أهل بييت وأا«وأما قوله 
 بن حنبل فضعفه، وقد سئل عنه أمحد. فهذا رواه الترمذي» )٤(احلوض

وقد أجاب عنه طائفة مبا . ال يصح: وضعفه غري واحد من أهل العلم وقالوا
وحنن نقول : يدل على أن أهل بيته كلهم ال جيتمعون على ضاللة، قالوا

  . وغريه)٥(بذلك، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى
 على شيء من خصائص – وهللا احلمد –لكن أهل البيت مل يتفقوا 

  .ون املُرتهون عن التدنس بشيٍء منهءفضة، بل هم املربمذهب الرا
 فهذا ال يعرف له إسناد )٦(»مثل أهل بييت مثل سفينة نوح«: وأما قوله

                                         
جابر بن عبد اهللا بن حرام األنصاري، اإلمام الكبري، اتهد احلافظ، صاحب رسول اهللا ) ١(

 فيت املدينة٧٧ هـ، وقيل سنة ٧٨يف زمانه، ت سنة  من أهل بيعة الرضوان، كان م 
  .١/٧٣، جتريد أمساء الصحابة ١١٠-٢/١٠٩، االستيعاب ٤٧-٢/٤٦هـ، اإلصابة 

  .٢/٨٩٠ مسلم يف احلج باب حجة النيب ) ٢(
  ).وأما(هكذا يف املنهاج ولعل الصواب ) ٣(
، ١٧، ٣/١٤، واملسند ٥/٦٦٣ الترمذي يف املناقب باب مناقب أهل بيت النيب ) ٤(

١٩٠-١٨٩، ١٨٢-٥/١٨١، ٥٩، ٢٦.  
  .سبقت ترمجته) ٥(
 عن أيب ذر، ٢/٣٤٣كتاب التفسري، تفسري سورة هود : رواه احلاكم يف املستدرك) ٦(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل يخرجاه، وأورده السيوطي يف اجلامع : وقال
اكم عن أيب ذر، ، وعزاه إىل البزار عن ابن عباس وابن الزبري وإىل احل٢/٤٦٠الصغري 

=  
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٤٤٣
ال صحيح وال هو يف شيء من كتب احلديث اليت يعتمد عليها، فإن كان قد 
رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون املوضوعات فهذا مما 

  .ه وهنايزيد
إا والكتاب لن يفترقا حىت :  قال عن عترته أن النيب :الوجه الثاين

يردا عليه احلوض، وهو الصادق املصدوق، فيدل على أن إمجاع العترة حجة، 
لكن العترة هم " املعتمد"وهذا قول طائفة من أصحابنا، وذكره القاضي يف 

 بن عبد املطلب، ولد العباس، وولد علي، وولد احلارث: بنو هاشم كلهم
، وعلي وحده ليس هو العترة، وسيد العترة )١(وسائر بين أيب طالب وغريهم

  .هو رسول اهللا 
 مل يكونوا يوجبون – كابن عباس وغريه –يبني ذلك أن علماء العترة 

اتباع علي يف كل ما يقوله، وال كان علي يوجب على الناس طاعته يف كل 
 ال من بين هاشم وال – من أئمة السلف ما يفيت به، وال أعرف أن أحداً

  .)٢(إنه جيب اتباع علي يف كل ما يقوله:  قال–غريهم 
ما رواه اجلمهور من وجوب : احلادي عشر: مث رد على قول الرافضي

 أخذ بيد حمبته ومواالته، روى أمحد بن حنبل يف مسنده أن رسول اهللا 
مها وأمهما فهو معي من أحبين وأحب هذين وأبا«: احلسن واحلسني، فقال

                                         
= 

  .٥/١٣١وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ) ح(ورمز له باحلسن 
 بعد ذكره احلديث –كما ثبت يف صحيح مسلم من قول زيد بن أرقم قال له صحني ) ١(

:  ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟، قال–السابق » أذكركم اهللا أهل بييت«
: ومن هم؟ قال: قال. من حرم الصدقة من بعدهولكن أهل بيته . نساؤه من أهل بيته

: كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال
  .نعم

  .٣٩٦-٧/٣٩٣املنهاج ) ٢(
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٤٤٤
  .)١(»يف درجيت يوم القيامة

رواه "وأما قوله . املطالبة بتصحيح النقل، وهيهات له بذلك: واجلواب
فضائل "أمحد له املُسند املشهور، وله كتاب مشهور يف : أوالً: فيقال" أمحد

روى فيه أحاديث، ال يرويها يف املسند ملا فيها من الضعف، لكوا " الصحابة
لح أن تروى يف املُسند، لكوا مراسيل أو ضعافاً بغري اإلرسال، مث إن ال تص

 الذي رواه عن –عي يهذا الكتاب زاد فيه ابنه عبد اهللا زيادات، مث إن القط
 زاد عن شيوخه زيادات، وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل –ابنه عبد اهللا 

  .املعرفة
اية أمحد ال توجب وبتقدير أن يكون أمحد روى احلديث، فمجرد رو

أن يكون صحيحاً جيب العمل به، بل اإلمام أمحد روى أحاديث كثرية 
ليعرف ويبني للناص ضعفها، وهذا يف كالمه وأجوبته أظهر وأكرب من أن 
حيتاج إىل بسط، ال سيما يف مثل هذا األصل العظيم، مع أن هذا من زيادات 

 عن أخيه )٣(بن جعفر عن علي )٢(القطيعي، رواه عن نصر بن علي اجلهضمي
                                         

، وقال إسناده حسن وقد ٢٦-٢/٢٥رواه اإلمام أمحد يف املسند حتقيق أمحد شاكر ) ١(
والترمذي يف سننه يف . ٦٩٤-٢/٦٩٣له أطال عليه يف التعليق ويف فضائل الصحابة 
، وقال هذا حديث حسن ٦٤٢-٥/٦٤١كتاب املناقب باب حدثنا سفيان بن وكيع 

ويف " املسند"وما ورد يف . غريب ال نعرفه من حديث جعفر بن حممد إال من هذا الوجه
ر فليس من رواية اإلمام أمحد بل هو من رواية ابنه عبد اهللا حدثين نص" فضائل الصحابة"

  ".…بن علي اجلهضمي األزدي 
نصر بن علي اجلهضمي، وثقه ابن حبان، روى عنه ابنه ووكيع وعبيد اهللا بن موسى ) ٢(

، التاريخ ٥٦١/ ، التقريب٩٢-٣/٩١ومسلم بن إبراهيم، خالصة ذيب الكمال 
  .١٢/١٣٦، السري ٨/١٠٣الكبري 

طالب، هو أخو موسى علي بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب ) ٣(
 هـ، ٢١٠الكاظم، وهو مقبول، وقد روى عنه الترمذي رواية واحدة، ت سنة 

=  
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٤٤٥
  .)٢)(١(موسى بن جعفر

 هـ ٦١وقد ذكر أن احلسني رضي اهللا عنه استشهد يوم عاشوراء سنة 
وأن الرافضة أحدثوا احلزن والنوح واللطم يف يوم عاشوراء وقابلهم طائفة 

واحلسني رضي اهللا عنه استشهد يوم عاشوراء (اختذته يوم فرح وعيد فقال 
 سنة ملك يزيد، واحلسني استشهد قبل أن سنة إحدى وستني، وهي أول

  .)٣()يتوىل على شيء من البالد
بدعة :  حيدث للناس بدعتنيوصار الشيطان بسبب قتل احلسني 

احلزن والنوح يوم عاشوراء، من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد 
املراثي، وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم، وإدخال من ال ذنب 

مع ذوي الذنوب، حىت يسب السابقون األولون، وتقرأ أخبار مصرعه اليت له 
الكذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة دخلها كثري منها 

بني األمة، فإن هذا ليس واجباً وال مستحباً باتفاق املسلمني، بل إحداث 
، وكذلك اجلزع والنياحة للمصائب القدمية من أعظم ما حرمه اهللا ورسوله

  .)٤(بدعة السرور والفرح
إن بين هذا سيد، وسيصلح «:  أنه قال عن احلسنوقد ثبت عنه 

، فأثىن على احلسن باإلصالح، )٥(»اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
                                         

= 
  .٧/٢٩٣، ذيب التهذيب ٣٩٩/ التقريب

  .سبقت ترمجته) ١(
  .٤٠٠-٧/٣٩٧املنهاج ) ٢(
  .٤/٥٢٢املنهاج ) ٣(
  .٤/٥٥٤املنهاج ) ٤(
 ل أصحاب النيب ، ويف فضائ١٧٠-٣/١٦٩" باب ابين هذا سيد"البخاري يف الصلح ) ٥(

 للحسن بن علي إن ، والفنت باب قول النيب ٤/٢١٦باب مناقب احلسن واحلسني 
=  
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٤٦
  .)١(ولو كان القتال واجباً أو مستحباً ملا مدح تاركه

: ، فقال)٢(ناروقد رد على ادعاء الرافضي حترمي ذرية فاطمة على ال
 عن فاطمة هو كذب باتفاق أهل املعرفة واحلديث الذي ذكره عن النيب (

إن فاطمة : "باحلديث، ويظهر كذبه لغري أهل احلديث، أيضا، فإن قوله
، يقتضي أن إحصان فرجها )٣("أحصنت فرجها فحرم اهللا ذريتها على النار

 فإن سارة أحصنت هو السبب لتحرمي ذريتها على النار وهذا باطل قطعاً،
  .فرجها، ومل يحرم اهللا مجيع ذريتها على النار

وأيضاً ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست مبجرد إحصان فرجها، فإن هذا 
 نساء العاملني ةيشارك فيه فاطمة مجهور نساء املؤمنني، وفاطمة مل تكن سيد

وأيضاً فليست ذرية فاطمة كلهم . ذا الوصف، بل مبا هو أخص منه
حر٤()مني على النار، بل فيهم الرب والفاجرم(.  

  
* * *  

  

                                         
= 

  .٩٩-٨/٩٨ابين هذا لسيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني 
  .٥٤٠-١/٥٣٩املنهاج ) ١(
  .٥٩-٤/٥٨انظر املنهاج ) ٢(
، والفوائد ٤١٨-١/٤١٧ البن عراق ، ترتيه الشريعة١/٤٢٢املوضوعات البن اجلوزي ) ٣(

  .٣٩٣-٣٩٢اموعة للشوكاين 
  .٩٤، ٤/٦٢املنهاج ) ٤(
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٤٤٧
  املبحث الرابع
  خالد بن الوليد 
  :رد املطاعن اليت يطعن ا الرافضة عليه

  :الرد على قول الرافضي
سيف اهللا، عناداً ألمري املؤمنني، الذي هو أحق : ومسوا خالد بن الوليد(

طته قواعد الدين، وقال فيه  بواستذا االسم، حيث قتل بسيفه الكفار، وثبت
أنا سيف اهللا : علي سيف اهللا وسهم اهللا، وقال علي على املنرب: رسول اهللا 

  ).على أعدائه، ورمحته ألوليائه
 مكذباً له، وهو كان السبب يف قتل وخالد مل يزل عدواً لرسول اهللا 

ا تظاهر ، ويف قتل محزة عمه، وملاملسلمني يوم أُحد، ويف كسر رباعية النيب 
 على بين جذمية ليأخذ منهم الصدقات، فخانه وخالفه باإلسالم بعثه النيب 

 يف أصحابه خطيباً باإلنكار عليه رافعاً على أمره وقتل املسلمني، فقام النيب 
اللهم إين أبرأ إليك ": يديه إىل السماء حىت شوهد بياض إبطيه، وهو يقول

ؤمنني لتاليف فارطة، وأمره بأن يسترضي  مث أنفذ إليه بأمري امل"مما صنع خالد
  .القوم من فعله
أما تسمية خالد سيف اهللا فليس هو خمتصاً به، بل هو سيف من : فيقال

 والنيب سيوف اهللا سله اهللا على املشركني، هكذا جاء يف احلديث عن النيب 
 ذا االسم، كما ثبت يف صحيح البخاري من حديث هو أول من مساه 

  أن النيب ، عن أنس بن مالك )١(ختياين، عن محيد بن هاللأيوب الس
                                         

إنه مات يف والية خالد بن عبد اهللا على : ليهو محيد بن هالل بن سويد بن هبرية، ق) ١(
/  هـ، احتج به اجلماعة، السرية١٢٠العراق، وقيل الظاهر أنه بقي إىل قريب سنة 

  .٤٠٦-٧/٤٠٣ ، ذيب الكمال٣١١-٣٠٩
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٤٨
:  للناس قبل أن يأتيه خربهم، فقال)٣( وابن رواحة)٢( وجعفراً)١(نعى زيداً

أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها ابن رواحة «
فأصيب وعيناه تذرفان، حىت أخذها سيف من سيوف اهللا خالد، حىت فتح 

  .)٤(»عليهماهللا 
وهذا ال مينع أن يكون غريه سيفاً هللا تعاىل، بل هو يتضمن أن سيوف 
اهللا متعددة وهو واحد منها، وال ريب أن خالد قتل من الكفار أكثر مما قتل 
غريه، وكان سعيداً يف حروبه، وهو أسلم قبل فتح مكة بعد احلديبية، هو 

 ني أسلم كان النيب  وغريهم ومن ح)٥(وعمرو بن العاص وشيبة بن عثمان
                                         

األمري الشهيد املُسمى يف سورة . هو زيد بن حارثة بن شراحيل أو شراحبيل بن كعب) ١(
 وأبو األحزاب، أبو أسامة، سيد املوايل، وأسبقهم إىل اإلسالم وحب رسول اهللا 

، ذيب التهذيب ٢٣٠-١/٢٢٠ هـ، السري ٨حبه، استشهد يوم مؤتة سنة 
٤٠٢-٣/٤٠١.  

يب طالب السيد الشهيد، الكبري الشأن، علم ااهدين، أبو عبد اهللا ابن هو جعفر بن أ) ٢(
 القرشي اهلامشي، أخو علي بن أيب طالب وهو أسن من علي بعشر سنني عم الرسول 

على جيش غزوة مؤتة  هاجر من احلبشة إىل املدينة، وأقام شهراً مث أمره رسول اهللا 
-٢/٩٨، ذيب التهذيب ١/١٢ت ، الشذرا١/٢٠٦ هـ، السري ٨فاستشهد سنة 

٩٩.  
هو عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة، األمري السعيد، الشهيد، أبو عمرو األنصاري اخلزرجي ) ٣(

البدري النقيب الشاعر، شهد بدراً، كان من كتاب األنصار، وكان أحد القواد الثالثة 
ذيب ، ١/١٢، الشذرات ٢٤٠-١/٢٣٠السري .  هـ٨الذين قتلوا يف مؤتة سنة 

  .٥٠٨-١٤/٥٠٦الكمال 
، واملغازي، باب ٥/٢٧، باب مناقب خالد بن الوليد البخاري فضائل أصحاب النيب ) ٤(

  .٥/١٤٣غزوة مؤتة من أرض الشام 
هو شيبة بن عثمان بن أيب طلحة، حاجب الكعبة رضي اهللا عنه، كان مشاركاً البن ) ٥(

بعد الفتح وحسن إسالمه وقاتل عمه عثمان بن طلحة يف سدانة بيت اهللا تعاىل، أسلم 
، ١٣-٣/١٢السري .  هـ٥٨ هـ، وقيل ٥٩، ت سنة يف حنني وثبت مع الرسول 

=  
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٤٩
أمريكم زيد، «: يؤمره يف اجلهاد، وخرج يف غزوة مؤتة اليت قال فيه النيب 

 وكان قبل فتح مكة وهلذا )١(»فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة
مل يشهد هؤالء فتح مكة، فلما قتل هؤالء األمراء أخذ الراية خالد بن الوليد 

ى يديه، وانقطع يف يده يوم مؤتة تسعة أسياف، من غري إمرة، ففتح اهللا عل
  .)٢(وما ثبت معه إال صفيحة ميانية، رواه البخاري ومسلم

، )٣(رسله إىل هدم العزىأ أمره يوم فتح مكة، ومث إن رسول اهللا 
، وأرسله إىل غري هؤالء وكان أحياناً يفعل ما ينكره )٤(وأرسله على بين جذمية

  . من ذلكة، وتربأ النيب عليه، كما فعل يوم بين جذمي
مث إنه مع هذا ال يعزله، بل يقره على إمارته، وقد اختصم هو وعبد 

ال تسبوا أصحايب «: الرمحن بن عوف يوم بين جذمية، حىت قال له النيب 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال 

  .)٥(»نصيفه
 الردة، وفتح العراق، والشام، فكان من وأمره أبو بكر على قتال أهل

أعظم الناس غناء يف قتال العدو، وهذا أمر ال ميكن أحد إنكاره، فال ريب أنه 
  .سيف من سيوف اهللا سله اهللا على املشركني

                                         
= 

  . ٦٠٧-١٢/٦٠٤ذيب الكمال 
  .٤/٩٠، املسند ٨٧-٥/٨٦البخاري، املغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام ) ١(
  . ومسلم٥/٨٧البخاري، املغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام ) ٢(
 وفيه عن إمرة الرسول . ٥/٩١ البخاري، املغازي، باب غزوة الفتح يف رمضان )٣(

، وفيه عن هدم العزى، ٣/٥٦، وفيه عن إمرة خالد ٣/٥٦خلالد، تاريخ األمم وامللوك 
  .، وفيه عن هدم العزى١/٣٦٩وانظر السري 

ل بعضاً منهم فقال  سنة مثان من اهلجرة داعياًَ ال مقاتالً فذهب إليهم وقتأرسله النيب ) ٤(
  .٢٥٦-٢/٢٥٥الكامل يف التاريخ » اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد«: رسول اهللا

  .سبق خترجيه) ٥(
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٤٥٠
فهذا كان )  مكذباً لهوخالد مل يزل عدواً لرسول اهللا : (وأما قوله

ه قبل اإلسالم، من بين هاشم قبل إسالمه، كما كان الصحابة كلهم مكذبني ل
وغري بين هاشم، مثل أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وأخيه ربيعة، 

 إىل بين جذمية ليأخذ وبعثه النيب : " وغريهم، وقوله)١(ومحزة عمه، وعقيل
 خطيباً منهم الصدقات، فخانه وخالفه على أمره وقتل املسلمني فقام النيب 

: ديه إىل السماء حىت شوهد بياض إبطيه، وهو يقولباإلنكار عليه رافعاً ي
، وأمره ة مث أنفذ إليه بأمري املؤمنني لتاليف فارط" إين أبرأ مما صنع خالدمالله"

  .أن يسترضي القوم من فعله
هذا النقل فيه من اجلهل والتحريف ما ال خيفى على من يعلم : فيقال

ليسلموا، فلم يحسنوا أن  أرسله إليهم بعد فتح مكة السرية، فإن النيب 
إن هذا : صبأنا صبأنا، فلم يقبل ذلك منهم، وقال: أسلمنا، فقالوا: يقولوا

ليس بإسالم، فقتلهم، فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة، كسامل 
 رفع ، وعبد اهللا بن عمر، وغريمها وملا بلغ ذلك النيب )٢(موىل أيب حذيفة

، ألنه خاف )٣("هم إين أبرأ إليك مما صنع خالدالل": يديه إىل السماء وقال
                                         

 علي ن كان أسن مهو عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب، ابن عم رسول اهللا ) ١(
سلم قبل احلديبية، وشهد مؤتة وكان من أنسب قريش، له أحاديث، أبعشرين سنة، 

  .٣٨٦، جتريد أمساء الصحابة ٢/٢٣٨ يف خالفة معاوية، اخلالصة مات
هو سامل بن معقل، أصله من اصطخر، من السابقني األولني البدريني املُقربني وكان من ) ٢(

، جتريد أمساء الصحابة ١٧٠-١/١٦٧السري . القراء، قُتل يوم اليمامة يف عهد أيب بكر
  .١٠٦-٤/١٠٣، اإلصابة ١/٢٠٣

، واملغازي، ١٠١-٤/١٠٠، اجلزية، باب إذا قالوا صبأنا ومل يحسنوا أسلمنا البخاري) ٣(
، والدعوات باب رفع األيدي يف ١٦١-٥/١٦٠ إىل بين جذمية، باب بعث النيب 

، واألحكام، باب إذا قضى احلكام جبور أو خبالف أهل العلم فهو رد ٨/٧٤الدعاء 
٩/٧٣.  
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٤٥١
فَإِنْ عصوك فَقُلْ : وقد قال تعاىل. أن يطالبه اهللا مبا جرى عليهم من العدوان

 مث أرسل علياً وأرسل معه ماالً، فأعطاهم نصف )١(إِني برِيٌء مما تعملُونَ
ما بقي احتياطاً الديات وضمن هلم ما تلف حىت ميلغة الكلب، ودفع إليهم 

  .لئال يكون بقي شيء مل يعلم به
 مل يعزل خالد عن اإلمارة، بل ما زال يؤمره ومع هذا فالنيب 

ويقدمه، ألن األمري إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك، وأقر 
، بل كان مطيعاً له، ولكن مل يكن على واليته ومل يكن خالد معانداً للنيب 

  .لدين مبرتلة غريه، فخفي عليه حكم هذه القضيةيف الفقه وا
  ".إنه خانه وخالف أمره وقتل املسلمني: "وكذلك قوله عن خالد

.  وال خمالفة أمرهكذب على خالد، فإن خالداً مل يتعمد خيانة النيب 
وال قتل من هو مسلم معصوم عنده، ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن 

  .)٤(،)٣(ال إله إال اهللا:  يف الذي قتله بعد أن قال)٢(زيد
  

* * *  
  

                                         
  .٢١٦/ الشعراء) ١(
، بن حارثة بن شراحيل، املوىل، األمري، الكبري، حب رسول اهللا هو أسامة بن زيد ) ٢(

 هـ، السري ٥٤ومواله وابن مواله، استعمله النيب على جيش لغزوة الشام، ت سنة 
  .١/٤٢، العرب ١/٤٥، اإلصابة ٥٠٧-٢/٤٩٦

د، ، وأبو داو٩٧-١/٩٦مسلم، اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا ) ٣(
  .٤٣٩-٤/٤٣٨، املُسند ٣/٦١اجلهاد، باب على ما يقاتل املشركون 

  .٤٨٨-٤/٤٧٦املنهاج ) ٤(
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٤٥٢
  املبحث اخلامس

   رضي اهللا عنهم–عموم الصحابة 
  : فضائلهم–املطلب األول 

وقد علم باالضطرار أنه كان يف هؤالء السابقني األولني أبو بكر وعمر 
وعلي وطلحة والزبري، وقد ثبت يف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا رضي 

  .)١(»ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة« : قالاهللا عنه أن النيب 
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين واألنصارِ الَّذين : وقال تعاىل

 هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع ةاعي سف وهعبات
  . فجمع بينهم وبني الرسول يف التوبة)٢(هِم رُءوف رحيمإِنه بِ

إِنَّ الَّذين َآمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في : وقال تعاىل
 ينالَّذضٍ وعاُء بيلأَو مهضعب كوا أُولَئرصنا ووَآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهس لَموا ونَآم

والَّذين َآمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم :  إىل قوله)٣(يهاجِروا
كُمنم كفَأُولَئ)فأثبت املواالة بينهم)٤ .  

يا أَيها الَّذين َآمنوا ال تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء : وقال للمؤمنني
 مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيلأَو مهضعب

نيمالظَّال)إىل قوله)٥  : َونيمقي ينوا الَّذنَآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومإِن
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين َآمنوا * ةَ وهم راكعونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَا

  .)٦(فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ
                                         

  .٤/١٩٤٢مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ) ١(
  .١١٧/ التوبة) ٢(
  .٧٢/ األنفال) ٣(
  .٧٥/ األنفال) ٤(
  .٥١/ املائدة) ٥(
  .٥٦-٥٥/ املائدة) ٦(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٥٣
 فأثبت املواالة )١(والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ: وقال

نهم وال تتوالهم وأصل املواالة احملبة، بينهم وأمر مبواالم، والرافضة تتربأ م
  .)٢(وأصل املُعاداة البغض، وهم يبغضوم وال حيبوم

 إن اهللا أمر باالستغفار ألصحاب حممد فسبهم :فوملا قال السل
ال «:  يف احلديث الصحيحوكذلك قوله . الرافضة، كان هذا كالماً حقاً

ر باالستغفار للمؤمنني  يقتضي حترمي سبهم، مع أن األم)٣(»تسبوا أصحايب
  .والنهي عن سبهم عامة

واستغفر لذَنبِك : وأما االستغفار للمؤمنني عموماً فقد قال تعاىل
اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو)٥(،)٤(.  

: أي الناس أكرم؟ فقال:  سئلوقد ثبت يف الصحيح أن النيب 
فيوسف نيب اهللا ابن يعقوب «: قال. ليس عن هذا نسألك: ، فقالوا»أتقاهم«

ليس عن هذا :  قالوا»سحاق نيب اهللا بن إبراهيم خليل اهللاإنيب اهللا ابن 
أفعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم «: قال. نسألك

  .)٦(»يف اإلسالم إذا فقهوا
من بطأ به عمله مل يسرع به «: وثبت عنه يف الصحيح أنه قال

  .لم رواه مس)٧(»نسبه
                                         

  .٧١/ التوبة) ١(
  .٢٦-٢/١٧:  انظر٣٠-٢/٢٨نهاج امل) ٢(
  .سبق خترجيه) ٣(
  .١٩/ حممد) ٤(
  .٢٣٥-٥/٢٣٤املنهاج ) ٥(
ويف باب . ٤/١١١ يالًلخ واتخذَ اللّه إِبراهيم: البخاري يف األنبياء باب قوله تعاىل) ٦(

  .١٢٢-٤/١٢١ اآلية … لَّقَد كَانَ في يوسف وإِخوته: قوله تعاىل
، من ٢٠٧٤/ ٤٠٠سلم يف الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآن م) ٧(

=  
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٥٤
وهلذا أثىن اهللا يف القرآن على السابقني األولني من املهاجرين واألنصار 
وأخرب أنه رضي عنهم، كما أثىن على املؤمنني عموماً، فكون الرجل مؤمناً 

 وصف استحق به املدح والثواب عند اهللا، وكذلك كونه ممن آمن بالنيب 
 الصحبة مث هم متفاوتون يف. وصحبه وصف يستحق به املدح والثواب

فأقومهم مبا أمر اهللا به ورسوله يف الصحبة، أفضل ممن هو دونه، كفضل 
السابقني األولني على من دوم، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، 
ومنهم أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، وهؤالء ال يدخل 

  .)١( عن النيب النار منهم أحد كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح
ال تسبوا أصحايب «:  أنه قالوقد ثبت يف الصحيحني عن النيب 

فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال 
  .)٢(»نصيفه

وذلك أن اإلميان الذي كان يف قلوم يف أول اإلسالم وقلة أهله وكثرة 
حد أن حيصل له مثله ممن الصوارف عنه، وضعف الداعي إليه ال ميكن أل

وهذا يعرف بعضه من ذاق األمور، وعرف احملن واالبتالء الذي . بعدهم
  .حيصل للناس، وما حيصل للقلوب من األحوال املختلفة

وهكذا سائر الصحابة حصل هلم بصحبتهم للرسول، مؤمنني به، 
وقد ثبت ثناء … مجاهدين معه، إميان ويقني مل يشركهم فيه من بعدهم 

 على القرون الثالثة يف عدة أحاديث صحيحة، من حديث ابن نيب ال
خري القرون قرين، مث الذين يلوم «: مسعود وعمران بن حصني يقول فيها

                                         
= 

 ١/٨٢حديث طويل، وابن ماجه يف املقدمة باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم 
  .من حديث طويل

  .٦٠٢-٤/٦٠١املنهاج ) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٥٥
، ويشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة، )١(»مث الذين يلوم

ائقها واملقصود أن فضل األعمال وثواا ليس رد صورها الظاهرة، بل حلق
وهذا مما حيتج به . اليت يف القلوب، والناس يتفاضلون يف ذلك تفاضالً عظيماً

من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، فإن العلماء 
  .)٢(متفقون على أن مجلة الصحابة أفضل من مجلة التابعني

وقد ثبت يف الصحيح أنه كان بني خالد بن الوليد وعبد الرمحن بن 
يا خالد ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم «: كالم، فقال النيب عوف 

، فنهى خالداً )٣(»أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه
وحنوه، ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، أن يتعرضوا للذين صحبوه قبل ذلك 

أنفق وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وبني أن الواحد من هؤالء لو 
فإذا كان هذا يه خلالد بن . مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

الوليد وأمثاله من مسلمة احلديبية، فكيف مسلمة الفتح الذين مل يسلموا إال 
بعد فتح مكة؟ مع أن أولئك كانوا مهاجرين، فإن خالد وعمراً، وحنومها ممن 

  . املدينة، هو من املهاجرينأسلم بعد احلديبية، وقبل فتح مكة، وهاجر إىل
ال «:  قالوأما الذين أسلموا بعد فتح مكة فال هجرة هلم، فإن النيب 

 رواه )٤(»هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا
  .البخاري

                                         
، ويف ٣/١٥١د رواه البخاري يف الشهادات باب ال يشهد على شهادة جور إذا شه) ١(

وغريها، ومسلم . ٤/١٨٩ أو رآه  باب من صحب النيب فضائل أصحاب النيب 
  .١٩٦٥-٤/١٩٦٢يف فضائل الصحابة باب فضل الصحابة مث الذين يلوم 

  .٢٢٦-٦/٢٢٣املنهاج ) ٢(
  .سبق خترجيه) ٣(
، ويف مسلم يف ٣/٤٠٠رواه البخاري يف اجلهاد والسري باب فضل اجلهاد والسري ) ٤(

  .٣/١٤٨٧اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة 
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٤٥٦
وهلذا كان إذا أتى بالواحد من هؤالء ملبايعة بايعه على اإلسالم وال يبايعه 

  . )١(على اهلجرة
 بني مستند من شهد هلم أهل السنة باجلنة وهو النص واإلمساك عما وقد
بل نشهد أن العشرة يف اجلنة، وأن أهل بيعة الرضوان يف اجلنة، وأن : (شجر بينهم

أهل بدر يف اجلنة، كما ثبت اخلرب بذلك عن الصادق املصدوق، الذي ال ينطق 
ق من هؤالء املشهود عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، وقد دخل يف الفتنة خل

إنه من أهل : ، وقد قيل)٣( هو أبو الغادية)٢(هلم باجلنة والذي قتل عمار بن ياسر
بيعة الرضوان، ذكر ذلك ابن حزم، فنحن نشهد لعمار باجلنة، ولقاتله إن كان من 

 فنحن ال نشهد أن الواحد من هؤالء ال يذنب، بل …أهل بيعة الرضوان باجلنة 
واحد من هؤالء إذا أذنب فإن اهللا ال يعذبه يف اآلخرة، وال الذي نشهد به أن ال

  .)٤(يدخله النار، بل يدخله اجلنة بال ريب
وأهل السنة يتولون عثمان وعلياً مجيعاً، ويتربءون من التشيع والتفرق 

وقد استقر أمر أهل . يف الدين الذي يوجب مواالة أحدمها ومعاداة اآلخر
د هلم باجلنة، ولطلحة والزبري، وغريمها مما شهد السنة على أن هؤالء مشهو

له الرسول باجلنة كما قد بسط يف موضعه، وكان طائفة من السلف 
 بنا خاصة، وهذا قول حممد  باجلنة إال للرسول )٥(ال نشهد: يقولون

                                         
  .٣٩٨-٤/٣٩٧املنهاج ) ١(
  .سبق ترمجته) ٢(
له صحبة، سكن الشام ونزل يف واسط ويعد يف " قاتل عمار"هو يسار بن سبع اجلهين ) ٣(

-٢/٥٤٤، السري ٧٦-١٢/٧٥االستيعاب . الشاميني، روى عنه كلثوم بن جرب وغريه
  .٢٨٩-١١/٢٨٧، اإلصابة ٥٤٥

  .٢٠٥-٦/٢٠٤املنهاج ) ٤(
  .كما يف بعض نسخه اخلطية" يشهد"هكذا يف املنهاج ولعل الصواب ) ٥(
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٤٥٧
 )٣( وطائفة أخرى من أهل احلديث، كعلي بن املديين)٢( واألوزاعي)١(احلنفية

  . اجلنة، وال يقولون نشهد له باجلنةوغريه، يقولون هم يف
والصواب أنا نشهد هلم باجلنة كما استقر على ذلك مذهب أهل السنة، 

وهذا معلوم عندنا . وقد ناظر أمحد بن حنبل لعلي بن املديين يف هذه املسألة
خبرب الصادق وهذه املسألة لبسطها موضع آخر، الكالم هنا فيما يذكر عنهم 

  .)٤(لطعن عليهممن أمور يراد ا ا
أما أهل السنة فإم يف هذا الباب وغريه قائمون بالقسط شهداء هللا، 

وأما الرافضة وغريهم من أهل البدع ففي . وقوهلم حق وعدل ال يتناقض
أقواهلم من الباطل والتناقض ما ننبه إن شاء اهللا تعاىل على بعضه، وذلك أن 

: كذلك أمهات املؤمننيأهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم يف اجلنة، و
عائشة وغريها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري هم سادات 

إن أهل اجلنة ليس من شروطهم : أهل اجلنة بعد األنبياء، وأهل السنة يقولون
سالمتهم عن اخلطأ، بل وال عن الذنب بل جيوز أن يذنب الرجل منهم ذنباً 

تفق عليه بني املسلمني، ولو مل يتب منه وهذا م. صغرياً أو كبرياً ويتوب منه
فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند مجاهريهم بل وعند األكثرين منهم أن 
الكبائر قد تمحى باحلسنات اليت هي أعظم منها وباملصائب املُكفرة وغري 

  .ذلك
                                         

  .سبقت ترمجته) ١(
  .سبقت ترمجته) ٢(
علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيح السعدي موالهم، أبو احلسن بن املديين بصري ثقة ) ٣(

التقريب . يح هـ، على الصح٢٣٤ثبت إمام، أعلم أهل عصره باحلديث وعلله، ت 
  .٢٥٢-٢/٢٥١، اخلالصة ٤٠٣/

  .٢٠٣-٦/٢٠٢املنهاج ) ٤(
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٤٥٨
ما يذكر عن الصحابة من السيئات : وإذا كان هذا أصلهم فيقولون

ري منه كانوا جمتهدين فيه، ولكن مل يعرف كثري من كثري منه كذب، وكث
الناس وجه اجتهادهم، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب هلم فهو مغفور 

إما بتوبة، وإما حبسنات ماحية وإما مبصائب مكفرة، وإما بغري ذلك، ! هلم
فإنه قد قام الدليل الذي جيب القول مبوجبه إم من أهل اجلنة، فامتنع أن 

فعلوا ما يوجب النار ال حمالة، وإذا مل ميت أحد منهم على موجب النار مل ي
يقدح ما سوى ذلك يف استحقاقهم للجنة، وحنن قد علمنا أم من أهل 
اجلنة، ولو مل يعلم أن أولئك املعنيني يف اجلنة مل جيز لنا أن نقدح يف 

 جيوز يف آحاد استحقاقهم للجنة بأمور ال نعلم أا توجب النار، فإن هذا ال
املؤمنني الذين مل يعلم أم يدخلون اجلنة، ليس لنا أن نشهد ألحد منهم بالنار 
ألمور حمتملة ال تدل على ذلك، فكيف جيوز مثل ذلك يف خيار املؤمنني 
والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطناً وظاهراً، وحسناته وسيئاته 

 فكان كالمنا يف ذلك كالماً فيما ال ،!واجتهاداته، أمر يتعذر علينا معرفته؟
نعلمه والكالم بال علم حرام، فلهذا كان اإلمساك عما شجر بني الصحابة 
خريا من اخلوض يف ذلك بغري علم حبقيقة األحوال، إذ كان كثري من اخلوض 

 كالماً بال علم، وهذا حرام لو مل يكن فيه هوى – أو أكثره –يف ذلك 
كيف إذا كان كالماً وى يطلب فيه دفع احلق ومعارضة احلق املعلوم، ف

قاضيان يف النار وقاضٍ يف : القضاة ثالثة«: ، وقد قال النيب !املعلوم؟
رجل علم احلق وقضى به فهو يف اجلنة، ورجل علم احلق وقضى : اجلنة

  .)١(»خبالفه فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار
                                         

 ، وابن ماجه يف األحكام باب٤/٥" …يف القاضي "رواه أبو داود يف األقضية باب ) ١(
  .٤/١٥١ صحيح اجلامع الصغري لأللباين ٢/٧٧٦احلاكم جيتهد فيصيب احلق 
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٤٥٩
 اثنني يف قليل املال أو كثريه، فكيف بالقضاء فإذا كان هذا يف قضاء بني

بني الصحابة يف أمور كثرية؟ فمن تكلم يف هذا الباب جبهل أو خبالف ما 
يعلم من احلق كان مستوجباً للوعيد، ولو تكلم حبق لقصد اتباع اهلوى ال 
  .لوجه اهللا تعاىل، أو يعارض به حقاً آخر، لكان أيضاً مستوجباً للذم والعقاب

علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم، ورضا اهللا ومن 
عنهم، واستحقاقهم اجلنة، وأم خري هذه األمة اليت هي خري أمة أخرجت 

منها ما ال يعلم صحته :  مل يعارض هذا املتيقن املعلوم بأمور مشتبهة–للناس 
علم عذر القوم ومنها ما يتبني كذبه ومنها ما ال يعلم كيف وقع، ومنها ما ي

فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن هلم من احلسنات ما يغمره، 
فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل احلق واالستقامة 

. )١(واالعتدال، وإال حصل يف جهل وكذب وتناقض كحال هؤالء الضالَّل
ذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنباً، وال

  .)٢(أحق ا ممن بعدهم
املقصود هنا ذكر ما اختلف فيه الناس من جهة الذم والعقاب، وبينا أن 

  : احلال يرجع إىل أصلني
هل ميكن كل أحد اجتهاد يعرف :  أن كل ما تنازع فيه الناس:أحدمها

  .ر؟به احلق؟ أم الناس ينقسمون إىل قادر على ذلك وغري قاد
هل يعاقبه اهللا أم ال :  اتهد العاجز عن معرفة الصواب:واألصل الثاين

  يعاقب من اتقى اهللا ما استطاع وعجز عن معرفة بعض الصواب؟
 مجيع ما يطعن به وإذا عرف هذان األصالن، فأصحاب رسول اهللا 

                                         
  .٣١٣-٤/٣٠٩املنهاج ) ١(
  .٤/٣٧٣املنهاج ) ٢(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٤٦٠
والصدق منه غايته أن يكون ذنباً أو خطأ، واخلطأ مغفور . فيهم أكثره كذب

الذنب له أسباب متعددة توجب املغفرة، وال ميكن ألحد أن يقطع بأن و
وكثري مما يطعن به على . واحداً منهم فعل من الذنوب ما يوجب النار ال حمالة

  .)١(فهذا جواب مجمل. أحدهم يكون من حماسنه وفضائله
وكذلك الكالم يف تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو 

ه أو دخول اهلوى والفرية يف ذلك، كما فعلت الرافضة الغض من درجت
  .)٢(والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم

والرافضة سلكوا يف : (وقد وضح مسلك الرافضة يف الصحابة فقال
الصحابة مسلك التفرق، فوالوا بعضهم وغلوا فيه، وعادوا بعضهم وغلوا يف 

به هذا يف أمرائهم وملوكهم وقد يسلك كثري من الناس ما يش. معاداته
جتد أحد : وعلمائهم وشيوخهم، فيحصل بينهم رفض يف غري الصحابة

  .احلزبني يتوىل فالناً وحمبيه، ويبغض فالناً وحمبيه، وقد يسب ذلك بغري حق
: فقال تعاىل. وهذا كله من التفرق والتشيع الذي ى اهللا عنه ورسوله

مهينقُوا دفَر ينٍءإِنَّ الَّذيي شف مهنم تا لَسعيوا شكَانو )وقال تعاىل)٣ ، :
 َونملسم متأَنإِال و نوتمال تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي *

ه علَيكُم إِذْ كُنتم واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا وال تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّ
وال : ، وقال تعاىل)٤(أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا

 ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونت
 يمظع * متأَكَفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي

                                         
  .٤٦١-٥/٤٦٠املنهاج ) ١(
  .٧/٢٥٧املنهاج ) ٢(
  .١٥٩/ األنعام) ٣(
  .١٠٣-١٠٢/ آل عمران) ٤(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٤٦١
وأَما الَّذين ابيضت وجوههم * بعد إِميانِكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 

  .)١(فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ
 )٢(تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة: "قال ابن عباس

  .)٥(،)٤( وغريه يتأوهلا يف اخلوارج)٣(وهلذا كان أبو أُمامة الباهلي
وهلذا ينهى عما شجر بني هؤالء سواء كانوا : (النهي عما شجر بينهم

تعلق من الصحابة أو ممن بعدهم، فإذا تشاجر مسلمان يف قضية، ومضت وال 
للناس ا، وال يعرفون حقيقتها، كان كالمهم فيها كالماً بال علم وال عدل 
يتضمن أذامها بغري حق، ولو عرفوا أما مذنبان أو مخطئان، لكان ذكر ذلك 

  .من غري مصلحة راجحة من باب الغيبة املذمومة
لكن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني أعظم حرمة، وأجل قدراً، 

راضاً، وقد ثبت من فضائلهم خصوصاً وعموماً ما مل يثبت لغريهم، وأنزه أع
فلهذا كان الكالم الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إمثاً من الكالم 

  .)٦()يف غريهم
مث ذكر أن علم الشريعة حمفوظ وخاصةً الكتاب والسنة وأن اهللا هيأ له 

ن حفظ به على األمة ما وهذا علم أقام اهللا له م: (من حيفظه ويذب عنه فقال
                                         

  .١٠٧-١٠٥/ آل عمران) ١(
يوم  عند تفسري اآلية ٢/٢٩١، والدر املنثور للسيوطي ١/٣٩٠انظر تفسري ابن كثري ) ٢(

وهجو دوستو وهجو ضيبت ٧٢-١/٧١ اآلية، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة.  
، نزيل محص، روى علماً كثرياً ت هو صدي بن عجالن الباهلي صاحب رسول اهللا ) ٣(

، ٣٦٣-٣/٣٥٩، السري ١٣٣-١١/١٣١ هـ، االستيعاب ٨١ هـ، وقيل ٨٦
  .٢٧٦/ ، التقريب١٣٥-٥/١٣٣اإلصابة 

  .٢/٢٩٢، والدر املنثور للسيوطي ١/٣٩٠، وابن كثري ٤/٤٠تفسري الطربي : انظر) ٤(
  .١٣٤-٥/١٣٣املنهاج ) ٥(
  .٢/١٤، انظر ١٤٧-٥/١٤٦املنهاج ) ٦(
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٤٦٢
إما مستدل م، وإما مقلد هلم، كما أن : حفظ من دينها وغري هؤالء تبع فيه

االجتهاد يف األحكام أقام اهللا له رجاالً اجتهدوا فيه، حىت حفظ اهللا م على األمة 
  .إما مستدل م، وإما مقلد هلم: ما حفظ من الدين، وغريهم هلم تبع فيه

 أعلم به ممن هو دوم يف خواص أصحاب حممد أن : مثال ذلك
االختصاص، مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن 

، وابن مسعود وبالل )١(بن عوف وسعد وأُيب بن كعب ومعاذ بن جبل
، وأيب أيوب )٢(وعمار بن ياسر وأيب ذرٍ الغفاري وسلمان وأيب الدرداء

 وأمثال هؤالء من )٥( وحذيفة وأيب طلحة)٤(لصامت وعبادة بن ا)٣(األنصاري
هم أكثر اختصاصاً به ممن ليس : السابقني، األولية من املهاجرين واألنصار

مثلهم، لكن قد يكون بعض الصحابة أحفظ وأفقه من غريه، وإن كان غريه 
أطول صحبة، وقد يكون أيضاً أخذ عن بعضهم من العلم أكثر مما أخذ عن 

                                         
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، أبو عبد الرمحن، من أعيان ) ١(

الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه املنتهى يف العلم باألحكام والقرآن مات 
  .٥٣٥/ ، التقريب٢/٨٠ هـ، جتريد أمساء الصحابة ١٨بالشام، سنة 

هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري، أبو الدرداء، خمتلف يف اسم أبيه ومشهور بكنيته، ) ٢(
 هـ، ٣١ هـ، وقيل ت ٣٢صحايب جليل، أول مشاهده أحد، حكيم هذه األمة ت 

  .٤٣٤/ ، التقريب١٨٣-٧/١٨٢، اإلصابة ٢/٣٥٣السري 
بة، شهد بدراً، تويف هو خالد بن زيد بن كليب األنصاري، أبو أيوب، من كبار الصحا) ٣(

 هـ وقيل بعدها، جتريد أمساء الصحابة ٥٠قرب القسطنطينية غازياً الروم سنة 
  .١٨٨/ ، التقريب١/١٥٠

هو عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي، أبو الوليد املدين، أحد النقباء، ) ٤(
ريد أمساء  هـ، وقيل عاش إىل خالفة معاوية، جت٣٤بدري مشهور تويف بالرملة سنة 

  .٢/٣٢، اخلالصة ٢٩٢/ ، التقريب١/٣٩٤الصحابة 
زيد بن سهل بن األسود بن حرام األنصاري النجاري، مشهور بكنيته، من كبار ) ٥(

، ١/١٩٩ هـ، جتريد أمساء الصحابة ٣٤الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، ت 
  .٢٢٣/التقريب
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٤٦٣
ه، وإن كان غريه أعلم منه، كما أخذ عن أيب هريرة وابن غريه لطول عمر

 من احلديث أكثر مما أخذ )١(عمر وابن عباس، وعائشة وجابر وأيب سعيد
  .عمن هو أفضل منهم، كطلحة والزبري وحنوهم

وأما اخللفاء األربعة فلهم يف تبليغ كليات الدين، ونشر أصوله، وأخذ 
كان يروى عن صغار الصحابة من الناس ذلك عنهم، ما ليس لغريهم، وإن 

األحاديث املُفردة أكثر مما يروى عن بعض اخللفاء، فاخللفاء هلم عموم التبليغ 
وقوته اليت مل يشركهم فيها غريهم، مث ملا قاموا بتبليغ ذلك شاركهم فيه 
غريهم، فصار متواتراً كجمع أيب بكر وعمر القرآن يف الصحف مث مجع 

 أرسلها إىل األمصار، فكان االهتمام جبمع القرآن عثمان له يف املصاحف اليت
  .وتبليغه أهم مما سواه

وكذلك تبليغ شرائع اإلسالم إىل أهل األمصار، ومقاتلتهم على ذلك، 
واستنابتهم يف ذلك األمراء والعلماء، وتصديقهم هلم فيما بلغوه عن الرسول، 

الً عاماً متواتراً ظاهراً فبلغ من أقاموه من أهل العلم، حىت صار الدين منقوالً نق
معلوماً قامت به احلجة، ووضحت به احملجة، وتبني به أن هؤالء كانوا 

  .خلفاءه املهديني الراشدين، الذين خلفوه يف أمته علماً وعمالً
ما ضلَّ صاحبكُم * والنجمِ إِذَا هوى :  كما قال تعاىل يف حقهوهو 
 فهو ما ضل )٢(إِنْ هو إِال وحي يوحى* عنِ الْهوى وما ينطق * وما غَوى 

عليكم بسنيت وسنة «: وما غوى، وكذلك خلفاؤه الراشدون، الذين قال فيهم
 )٣(»اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ

  .ي الغفإم خلفوه يف ذلك، فانتفى عنهم باهلُدى الضالل، وبالرشد
                                         

  .قت ترمجتههو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري، وقد سب) ١(
  ٤-١/ النجم) ٢(
  .سبق خترجيه) ٣(
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٤٦٤
وهذا هو الكمال يف العلم والعمل، فإن الضالل عدم العلم، والغي اتباع 

* اهدنا الصراطَ الْمستقيم : وهلذا أمرنا اهللا تعاىل أن نقول يف صالتنا. اهلوى
الِّنيال الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص)١(.  

 )٢(»اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون«: لنيب وقال ا
فاملهتدي الراشد الذي هداه اهللا الصراط املستقيم، فلم يكن من أهل الضالل 
اجلُهال وال من أهل الغي املغضوب عليهم، واملقصود هنا أن بعض الصحابة 
أعلم بالرسول من بعض، وبعضهم أكثر تبليغاً ملا علمه من بعض، مث قد يكون 

د املفضول علم قضية معينة مل يعلمها األفضل، فيستفيدها منه، وال يوجب عن
ذلك أن هذا أعلم منه مطلقاً، وال أن هذا األعلم يتعلم من ذلك املفضول ما 

  .)٣(امتاز به
  :الرد على ادعائهم ردة الصحابة: املطلب الثاين

د إمنا وكذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم األقوال تاناً، فإن املرت(
يرتد لشبهة أو شهوة، ومعلوم أن الشبهات والشهوات يف أوائل اإلسالم 
كانت أقوى فمن كان إميام مثل اجلبال يف حال ضعف اإلسالم، كيف 

  !.يكون إميام بعد ظهور آياته وانتشار أعالمه؟
فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غري ذلك، : وأما الشهوة

الم أوىل باالتباع، فمن خرجوا من ديارهم وأمواهلم، كانت يف أول اإلس
وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعز حباً هللا ورسوله، طوعاً غري إكراه، 

  !.كيف يعادون اهللا ورسوله طلباً للشرف واملال؟
                                         

  .٧-٦/ الفاحتة) ١(
، واملسند ٢٠٤-٥/٢٠١" سورة فاحتة الكتاب"رواه الترمذي يف تفسري القرآن باب ) ٢(

٣٧٩-٤/٣٧٨.  
  .٤٢٥-٧/٤٢٢املنهاج ) ٣(
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٤٦٥
مث هي يف حال قدرم على املعاداة، وقيام املقتضي للمعاداة، مل يكونوا 

الني هللا ورسوله، معادين ملن عادى اهللا ورسوله، معادين هللا ورسوله، بل مو
فحني قوي املقتضي للمواالة، وضعفت القدرة على املعاداة، يفعلون نقيض 

  !هذا؟
هل يظن هذا إال من هو أعظم الناس ضالالً؟ وذلك أن الفعل إذا حصل 

وهم يف أول . معه كمال القدرة عليه، وكمال اإلرادة له، وجب وجوده
قتضي إلرادة معاداة الرسول أقوى، لكثرة أعدائه وقلة أوليائه، اإلسالم كان امل

وعدم ظهور دينه وكانت قدرة من يعاديه باليد واللسان حينئذ أقوى، حىت 
  .كان يعاديه آحاد الناس، ويباشرون أذاه باأليدي واأللسن

والقدرة . وملا ظهر اإلسالم وانتشر، كان املُقتضي للمعاداة أضعف
من املعلوم أن من ترك املعاداة أوالً، مث عاداه ثانياً مل يكن إال عليها أضعف، و

لتغري إرادته أو قدرته، ومعلوم أن القدرة على املعاداة كانت أوالً أقوى، 
واملوجب إلرادة املعاداة كان يقيناً أن القوم مل يتجدد عندهم ما يوجب الردة 

 ممن أسلم بالسيف، عن دينهم ألبتة، والذين ارتدوا بعد موته إمنا كانوا
  .كأصحاب مسيلمة وأهل جند

 أحد، -وهللا احلمد-أما املهاجرون الذي أسلموا طوعاً فلم يرتد منهم 
وأهل مكة ملا أسلموا بعد الفتح هم طائفة منهم بالردة، مث ثبتهم اهللا بسهيل 

  .بن عمرو
 بعد فتح مكة، مث رأوا ظهور وأهل الطائف ملا حاصرهم النيب 

فأسلموا مغلوبني، فهموا بالردة، فثبتهم اهللا بعثمان بن أيب اإلسالم، 
  .)١(العاص

                                         
نزيل البصرة " عامل الطائف والبحرين وعمان"هو عثمان بن أيب العاص الثقفي صحايب جليل ) ١(

  .٢١٧-٢/٢١٦، اخلالصة ٣٨٤/ التقريب.  هـ٥١وتويف فيها يف خالفة معاوية سنة 
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٤٦٦
 فإمنا أسلموا طوعاً، واملهاجرون منهم فأما أهل مدينة النيب 

واألنصار، وهم قاتلوا الناس على اإلسالم وهلذا مل يرتد من أهل املدينة أحد 
نه، حىت ، وذلت أنفسهم عن اجلهاد على ديبل ضعف غالبهم مبوت النيب 

، فعادوا إىل ما كانوا عليه من قوة ثبتهم اهللا وقواهم بأيب بكر الصديق 
اليقني، وجهاد الكافرين، فاحلمد هللا الذي من على اإلسالم وأهله بصديق 
األمة، الذي أيد اهللا به دينه يف حياة رسوله وحفظه به بعد وفاته، فاهللا جيزيه 

  .)١(عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء
 استقرأ أخبار العامل يف مجيع الفرق تبني له أنه مل يكن قط طائفة ومن

أعظم اتفاقاً على اهلدى والرشد، وأبعد عن الفتنة والتفرق واالختالف من 
 الذين هم خري اخللق بشهادة اهللا هلم بذلك، إذ يقول أصحاب رسول اهللا 

رونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْم: تعاىل
ونَ بِاللَّهنمؤتو)ا على اهلدى، وأبعد )٢كما مل يكن يف األمم أعظم اجتماع ،

عن التفرق واالختالف، من هذه األمة، ألم أكمل اعتصاماً حببل اهللا الذي 
أقرب على االعتصام وكل من كان . هو كتابه املُرتل، وما جاء به نبيه املُرسل

حببل اهللا وهو اتباع الكتاب والسنة كان أوىل باهلدى واالجتماع والرشد 
  .)٣(والصالح، وأبعد عن الضالل واالفتراق والفتنة

  :كيفية رد املطاعن اليت توجه للصحابة: املطلب الثالث
وأما املطاعن يف اجلماعة فقد نقل اجلمهور منها أشياء : "قال الرافضي

ومل يذكر فيه منقصة " يف مثالب الصحابة"ىت صنف الكليب كتاباً ح: كثرية
  .واحدة ألهل البيت

                                         
  .٤٧٩-٧/٤٧٧املنهاج ) ١(
  .١١٠/ آل عمران) ٢(
  .٣٦٥-٦/٣٦٤املنهاج ) ٣(
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٤٦٧
قبل األجوبة املُفصلة عما يذكر من املطاعن أن ما :  أن يقال:واجلواب

إما كذب : ما هو كذب: أحدمها: ينقل عن الصحابة من املثالب فهو نوعان
 خيرجه إىل الذم والطعن، كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما

وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب يرويها الكذابون 
 ومثل هشام بن حممد بن )١(املعروفون بالكذب، مثل أيب خمنف لوط بن حيىي

  . وأمثاهلما من الكذابني)٢(السائب الكليب
 وهلذا استشهد هذا الرافضي مبا صنفه هشام الكليب يف ذلك، وهو من

، وعن أيب خمنف، وكالمها متروك )٣(أكذب الناس، وهو شيعي يروي عن أبيه
الكليب ما ظننت أن أحداً يحدث عنه، إمنا : "وقال اإلمام أمحد يف هذا. كذاب

، وقال ابن )٥("هو متروك: "، وقال الدارقطين)٤(هو صاحب مسر وشبه
 املُسند شيئاً هشام الكليب الغالب عليه األمسار، وال أعرف له يف: ")٦(عدي

                                         
لوط بن حيىي بن سعيد أبو خمنف األزدي الغامدي، عامل بالسري واألخبار من أهل ) ١(

" شيعي محترق صاحب أخبارهم"وقال ابن عدي " ضعيف: "الكوفة، قال الدارقطين
، الضعفاء الكبري ٤/٤٩٢ هـ، لسان امليزان ١٥٧ت سنة " ليس بثقة"وقال حيىي 

  .٥/٢٤٥، األعالم ١٩-٤/١٨
إمنا : "هشام بن حممد بن السائب الكليب، أبو املنذر اإلخباري النسابة العالمة، قال أمحد) ٢(

: وقال الدارقطين وغريهكان صاحب مسر ونسب، ما ظننت أن أحداً يحدث عنه، 
.  هـ، وقيل غري ذلك٢٠٤رافضي ليس بثقة، ت سنة : وقال ابن عساكر" متروك"

  .١٩٧-٦/١٩٦، لسان امليزان ٣٠٥-٤/٣٠٤، ميزان االعتدال ١٠٣-١/١٠١السري 
رضوه : "حممود بن السائب بن بشر بن عمرو الكليب أبو النضر الكويف، قال ابن عدي) ٣(

، وامه مجاعة بالوضع، ت سنة "أمجعوا على ترك حديثه: " حامتوقال أبو" يف التفسري
  .٢/٢٥٣، اروحني ٢/٤٠٥، اخلالصة ٤٧٩/  هـ، التقريب١٤٠

  .٤٦، ١٤/٤٥، تاريخ بغداد ٦/١٩٦، لسان امليزان ٤/٣٣٩الضعفاء الكبري ) ٤(
  .٦/١٩٦، لسان امليزان٢٨٧/ انظر الضعفاء واملتروكون) ٥(
 هـ، له كتاب الكامل يف ٢٧٧ بن عبد اهللا اجلرجاين، ولد سنة هو عبد اهللا بن عدي) ٦(

=  
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٤٦٨
هو : ")٤( وسليمان التيمي)٣( والليث)٢(، وقال زائدة)١(وأبوه أيضاً كذاب

: ، وقال ابن حبان)٦(ليس بشيء كذاب ساقط: ")٥(وقال حيىي". كذاب
  .)٧("وضوح الكذب فيه أظهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفه"

ير خترجها وأكثر هذه األمور هلم فيها معاذ.  ما هو صدق:النوع الثاين
عن أن تكون ذنوباً، وجتعلها من موارد االجتهاد، اليت إن أصاب اتهد فيها 

وعامة املنقول الثابت عن اخللفاء الراشدين من . فله أجران وإن أخطأ فله أجر
هذا الباب، وما قدر من هذه األمور ذنباً محققاً فإن ذلك ال يقدح فيما علم 

أهل اجلنة، ألن الذنب املُحقق يرتفع من فضائلهم وسوابقهم وكوم من 
  .عقابه يف اآلخرة بأسباب متعددة

وقد ثبت عن أئمة اإلمامية أم تابوا من الذنوب . التوبة املاحية: منها
  .املعروفة عنهم

                                         
= 

 هـ، السري ٣٦٥، ت سنة "كان ثقة على حلن فيه: "اجلرح والتعديل، قال ابن عساكر
  .٣/٥١، الشذرات ١٥٦-١٦/١٥٤

  .٧/٢٥٦٨انظر الكامل يف ضعفاء الرجال ) ١(
إذا مسعت احلديث : " حنبلهو أبو الصلت زائدة بن قُدامة الثقفي الكويف، قال أمحد بن) ٢(

 ١٦٠، ت سنة "ثقة"قال النسائي " عن زائدة وزهري فال تبال أن ال تسمعه عن غريمها
  .١/٣٣٢، واخلالصة ٣٧٨-٧/٣٧٥ هـ، السري ١٦٢ هـ، وقيل ١٦١هـ، وقيل 

  .سبقت ترمجته) ٣(
ن معني، قال سليمان بن بالل التيمي موالهم أبو حممد املدين أحد العلماء، وثقه أمحد واب) ٤(

  .٢٥٠/ ، التقريب١/٤٠٩اخلالصة .  هـ، وقيل غري ذلك٢٧٧مات سنة : البخاري
 هـ، قال ١٥٨هو حيىي بن معني بن عون الغطفاين البغدادي، أبو زكريا، ولد سنة ) ٥(

 هـ باملدينة، ٢٣٣ت سنة". أبو زكريا أحد األئمة يف احلديث ثقة مأمون: "النسائي
  .٧/٣٥٤، الطبقات ٨/٣٠٧الكبري ، التاريخ ٩٦-١١/٧١السري 

  .٢٨١، ٣/٢٨٠حيىي بن معني وكتابه التاريخ : انظر) ٦(
  .٣/٩١اروحني ) ٧(
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٤٦٩
احلسنات املاحية للذنوب، فإن احلسنات يذهنب السيئات، وقد : ومنها
  .)١( تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُمإِنْ تجتنِبوا كَبائر ما: قال تعاىل

دعاء املؤمنني بعضهم لبعض، وشفاعة : املصائب املُكفرة، ومنها: ومنها
نبيهم، فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من األمة إال والصحابة 

  .)٣(،)٢(أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح، ونفي كل ذم ممن بعدهم من األمة
  
  

* * *  
  

                                         
  .٣١/ النساء) ١(
وبقية األسباب من االستغفار، وما يفعل بعد املوت من عمل صاحل يهدى له، وما يبتلى ) ٢(

آلخرة من كرب أهوال يوم وما حيصل يف ا. به املؤمن يف قربه من الضغطة وفتنة امللكني
انظر املنهاج . القيامة، وأخرياً املقاصة يوم القيامة بني املؤمنني بعد عبور الصراط

٢٣٨-٦/٢٠٥.  
  .٨٣-٥/٨١املنهاج ) ٣(
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٤٧٠
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  الرافضة واإلمامة

  :وفيه أربعة فصول
  . الوصية:الفصل األول
  . اإلمامة عند الرافضة:الفصل الثاين

  . الغلو يف األئمة وادعاء العصمة هلم:الفصل الثالث
  . املهدي املُنتظر:الفصل الرابع
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٤٧١
  :الفصل األول

  ةالوصي
  :حديث الوصي والرد عليه

: ومنها ما رواه أمحد بن حنبل عن أنس بن مالك، قال: "يقال الرافض(
يا : من وصيك؟ فقال:  من وصيه، فقال له سلمانسل النيب : قلنا لسلمان

فإن وصيي ووارثي : قال. يوشع بن نون: سلمان من كان وصي موسى؟ قال
  .)١("يقضي ديين وينجز موعدي علي بن أيب طالب

 باتفاق أهل املعرفة  أن هذا احلديث كذب موضوع:واجلواب
باحلديث، ليس هو يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل، وأمحد قد صنف كتاباً يف 

ذكر فيه فضل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ومجاعة من " فضائل الصحابة"
الصحابة، وذكر فيها ما روي يف ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك، 

لكتاب زيادات من روايات مث إن يف هذا ا. وليس كل ما رواه يكون صحيحاً
  . عن شيوخه)٢(ابنه عبد اهللا، وزيادات من رواية القطيعي

وهذه الزيادات اليت زادها القطيعي غالبها كذب، كما سيأيت ذكر 
 وشيوخ القطيعي يروون عمن يف طبقة أمحد، وهؤالء – إن شاء اهللا –بعضها 

أمحد بن حنبل، الرافضة جهال إذا رأوا فيه حديثاً ظنوا أن القائل لذلك 
ويكون القائل لذلك هو القطيعي، وذاك الرجل من شيوخ القطيعي الذين 
يروون عمن يف طبقة أمحد، وكذلك يف املسند زيادات زادها ابنه عبد اهللا، ال 

                                         
، وقد ذكر عدة ٣٧٧-١/٣٧٤هذا احلديث موضوع، انظر املوضوعات البن اجلوزي ) ١(

  .طرق وروايات كلها موضوعة
 بن محدان البغدادي القطيعي احلنبلي، العامل املُحدث راوي أبو بكر أمحد بن جعفر) ٢(

هـ، وتويف سنة ٢٧٤كان مولده سنة . له" الفضائل"و" الزهد"و" مسند اإلمام أمحد"
  . هـ، وله مخس وتسعون سنة٣٦٨
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٤٧٢
  .)١()، فإنه زاد زيادات كثريةسيما يف مسند علي بن أيب طالب 

يكون دليالً على " غد يرخم"وقد ادعى كثري من الرافضة أن ما ورد يف 
 بشيء فيكون هو الوصي قال شيخ اإلسالم يف أن علياً قد خصه النيب 

من كنت «الوجه الثالث من وجوه الرد على الرافضي باستدالله حبديث 
  : قال… " غد يرخم" يف »مواله فعلي مواله

أنتم ادعيتم أنكم أثبتم إمامته بالقرآن، : أن يقال: الوجه الثالث(
بلِّغْ ما أُنزِلَ : يف ظاهره ما يدل على ذلك أصالً، فإنه قالوالقرآن ليس 
كبر نم كإِلَي)وهذا اللفظ عام يف مجيع ما أنزل إليه من ربه، ال يدل . )٢

على شيء معني، فدعوى املدعي أن إمامة علي هي مما بلغها، أو مما أمر 
ه داللة على شيء معني، بتبليغها، ال تثبت مبجرد القرآن، فإن القرآن ليس في

فإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتاً باخلرب ال بالقرآن، فمن ادعى أن القرآن 
يدل على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه، فقد افترى على القرآن، فالقرآن ال 

  .يدل على ذلك عموماً وال خصوصاً
،  هذه اآلية، مع ما علم من أحوال النيب:  أن يقال:الوجه الرابع

تدل على نقيض ما ذكروه، وهو أن اهللا مل يرتهلا عليه، ومل يأمره ا، فإا لو 
كانت مبا أمره اهللا بتبليغه، لبلغه فإنه ال يعصي اهللا يف ذلك وهلذا قالت عائشة 

من زعم أن حممداً كتم شيئاً من الوحي فقد كذب واهللا : "رضي اهللا عنها
لُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما يا أَيها الرسو: تعاىل يقول
هالَترِس تلَّغب)٤(،)٣(.  

                                         
  .٢٣-٥/٢٢املنهاج ) ١(
  .٦٧/ املائدة) ٢(
  .٦٧/ املائدة) ٣(
 نم يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيكب رواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن، با) ٤(

=  
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٤٧٣
 مل يبلغ شيئاً من إمامة لكن أهل العلم يعلمون باالضطرار أن النيب 
  .علي، وهلم على هذا طرق كثرية يثبتون ا هذا العلم

عي على نقله، فلو كان له أصل أن هذا مما تتوفر اهلمم والدوا: منها
 أمر أمته بتبليغ ما مسعوا منه، فال جيوز عليهم كتمان وألن النيب … لنقل 

  .ما أمرهم اهللا بتبليغه
 ملا مات، وطلب بعض األنصار أن يكون منهم أمري أن النيب : ومنها

 اإلمارة ال تكون إال يف قريش،: ومن املهاجرين أمري، فأنكر ذلك عليه، وقالوا
:  يف أن األحاديث عن النيب – يف مواطن متفرقة –وروى الصحابة 

، ومل يرو واحد منهم ال يف ذلك الس وال غريه، ما )١("اإلمامة يف قريش"
وأهل العلم باحلديث والسنة الذين يتولون علياً … يدل على إمامة علي 

غريه من إنه كان اخلليفة بعد عثمان، كأمحد بن حنبل و: وحيبونه، ويقولون
كان : األئمة، قد نازعهم يف ذلك طوائف من أهل العلم وغريهم، وقالوا

زمانه زمان فتنة واختالف بني األمة، مل تتفق األمة فيه ال عليه وال على 
  .)٢()غريه

فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مما مل يسمعه أحد من أهل 
ث يا كان أهل العلم باحلد ال قدميا وال حديثا وهلذالعلم بأقوال الرسول 

يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما يعلمون كذب غريه من املنقوالت 
                                         

= 
كبر ويف كتاب التوحيد باب قوله تعاىل٥/١٨٨ ، : َا أُنزِللِّغْ مولُ بسا الرها أَيي

نم كإِلَي كبر ومسلم يف كتاب اإلميان باب ٢١٠-٨/٢٠٩ ،ًلَةزن آهر لَقَدو 
  .٥٠-٦/٤٩، واإلمام أمحد يف املسند ١/١٥٩ إخل…  أُخرى

/ ، وأبو داود الطيالسي يف مسنده٤/٤٢١، ١٨٣، ٣/١٢٩رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(
  .١/٢٠٦، والبغوي يف شرح السنة تعليقاً جازماً ١٢٥

  .٤٩-٧/٤٧املنهاج ) ٢(
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٤٧٤
 فلم يكن يف ،كثر الناسأ ومعه ،وقد جرى حتكيم احلكمني، املكذوبة

 مع كثرة شيعته وال ،املسلمني من أصحابه وال غريهم من ذكر هذا النص
ر فيه اهلمم والدواعي على  يف مثل هذا املقام الذي تتوف،فيهم من احتج به

  .إظهار مثل هذا النص
 -فضال عن غريهم  -نه لو كان النص معروفا عند شيعة علي أومعلوم 

 على  هذا نص رسول اهللا :لكانت العادة املعروفة تقتضي أن يقول أحدهم
وأبو موسى نفسه كان من خيار املسلمني ،  فيجب تقدميه على معاوية،خالفته

 ولو عزله لكان من أنكر عزله ، نص عليه مل يستحل عزلهلو علم أن النيب 
  .)١(؟ على خالفته نص النيب ن كيف تعزل م:عليه يقول

وهذا احلديث ، )٢(»تقتل عمارا الفئة الباغية« :وقد احتجوا بقوله 
 والنص عند القائلني ، وليس هذا متواترا،حد أو اثنني أو ثالثة وحنوهماخرب و

 العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي بذلك اهللاب ف،به متواتر
  .)٣(؟ ومل حيتج أحد منهم بالنص؟،احلديث

 وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون ،ن عليا ادعاهاإ« :وأما قوله
  .»صادقا

  :فجوابه من وجوه
 بل حنن نعلم بالضرورة علما متيقنا ،نا ال نسلم أن عليا ادعاهاإ :أحدها

                                         
  .٥١-٧/٥٠املنهاج ) ١(
يف كتاب اجلهاد " عمار تقتله الفئة الباغيةويح "رواه البخاري يف قصة بناء املسجد وفيه ) ٢(

، ومسلم يف كتاب الفنت ٣/٢٠٧" مسح الغبار عن الناس يف السبيل"والسري باب 
، ٤/٢٢٣٦" إخل… ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل "وأشراط الساعة، باب 

  .٤/١٩٩واإلمام أمحد يف مسنده 
  .٧/٥١املنهاج ) ٣(
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٤٧٥
 ،كان قد مييل بقلبه إىل أن يوىل نإ و، قتل عثمانأن عليا ما ادعاها قط حىت

 جعلين ن رسول اهللا إ : وال،ىن معصومإ : وال، إين أنا اإلمام:لكن ما قال
 بل حنن ، وال حنو هذه األلفاظ، وال أنه أوجب على الناس متابعيت،إلمام بعدها

  وحنن نعلم أن،نعلم باالضطرار أن من نقل هذا وحنوه عنه فهو كاذب عليه
 الذي تعلم الصحابة كلهم ،عليا كان اتقى هللا من أن يدعي الكذب الظاهر

  :وقد بني أن نفي الرجس ال يوجب العصمة فقال. )١(أنه كذب
ونفي الرجس ال يوجب أن يكون معصوماً من اخلطأ باالتفاق، بدليل (

أن اهللا مل يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم اخلطأ، فإن ذلك غري مقدور 
  .هم واخلطأ مغفور، فال يضر وجودهعليه عند

وأيضاً فاخلطأ ال يدخل فيه عموم الرجس، وأيضاً فإنه ال معصوم من أن 
، وهم خيصون ذلك باألئمة بعده، وإذهاب يقر على خطأ إال رسول اهللا 

  .)٢()الرجس قد اشترك فيه علي وفاطمة وغريمها من أهل البيت
 أنه اجلمهور عن النيب ما رواه : اخلامس: "الرد على قول الرافضة

، وهو نص يف )٣(أنت أخي ووصيي وخليفيت وقاضي ديين: قال ألمري املؤمنني
  ".الباب

  :واجلواب من وجوه
 املطالبة بصحة هذا احلديث، فإن هذا احلديث ليس يف شيء :أحدها

من الكتب اليت تقوم احلجة مبجرد إسناده إليها، وال صححه إمام من أئمة 
  .احلديث

                                         
  .٨٦-٧/٨٥املنهاج ) ١(
  .٧/٨٨املنهاج ) ٢(
، وانظر "هذا حديث ال يصح: "، وقال٣٧٨، ١/٣٤٧انظر املوضوعات البن اجلوزي ) ٣(

  .٥١٨ صفحة ٢تعليق رقم 
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٤٧٦
إن أراد بذلك أن علماء احلديث رووه يف ": رواه اجلمهور": وقوله

إنه :  مثل كتاب البخاري ومسلم وحنومها، وقالوا–الكتب اليت حيتج مبا فيها 
 يف )١(وإن أراد بذلك أن هذا يرويه مثل أيب نعيم. صحيح فهذا كذب عليهم

 وحنوهم، أو يروى يف كتب )٣( وخطيب خوارزم)٢(واملغازيل" الفضائل"
ضائل، فمجرد هذا ليس حبجة باتفاق أهل العلم يف مسألة فروع، فكيف الف

  !.يف مسألة اإلمامة، اليت قد أقمتم عليها القيامة؟
…  أن هذا احلديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم واحلديث :الثاين

ومثله هذا احلديث  فإن من له أدىن معرفة بصحيح احلديث وضعيفه، ليعلم أن
  …ضعيف بل كذب موضوع 

، ملا روى هذا )٥("املوضوعات" يف كتاب )٤(قال أبو الفرج ابن اجلوزي
، )٧(حدثنا حممد بن سهل بن أيوب: )٦(احلديث من طريق أيب حامت البسيت

                                         
" احللية"هو اإلمام احلافظ أمحد بن عبد اهللا بن أمحد املهراين األصبهاين صاحب كتاب ) ١(

عايل اإلسناد، تويف  هـ وكان حافظاً مربزاً ٣٣٦وغريمها، ولد سنة " معرفة الصحابة"و
  .٣/٢٤٥، شذرات الذهب ٤٦٣-١٧/٤٥٣ هـ، السري ٤٣٠سنة 

هو اإلمام أبو بكر بن املنذر املغازيل، امسه بدر وقيل أمحد، البغدادي العابد صاحب ) ٢(
، حلية األولياء ٤٩١-١٣/٤٩٠ هـ، السري ٢٨٢اإلمام أمحد، وكان ثقة زبانيا، ت 

أمحد بن أيب املنذر بن بدر بن "، وفيه ٧٨-١/٧٧، طبقات احلنابلة ٣٠٦-١٠/٣٠٥
  ".النضر أبو بكر املغازيل

هو املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي أبو املؤيد، فقيه أديب خطيب شاعر وقد توىل ) ٣(
تويف " مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب"اخلطابة يف جامع خوارزم، وله كتاب 

  .١٣/٥٢ؤلفني ، معجم امل٧/٣٣ هـ، انظر األعالم ٥٦٨سنة 
  .سبقت ترمجته) ٤(
، يف ترمجة مطر بن ٣/٥، انظر األثر يف كتاب اروحني ٣٧٨، ١/٣٤٧املوضوعات ) ٥(

  .ميمون
  .سبقت ترمجته) ٦(
  .مل أجد له ترمجة فيما بني يدي من املراجع) ٧(
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٤٧٧
، حدثنا مطر بن )٢(، حدثنا عبيد اهللا بن موسى)١(حدثنا عمار بن رجاء

إن أخي ووزيري «:  قال، أن النيب )٤(، عن أنس)٣(ميمون اإلسكاف
: خليفيت من أهلي، وخري من أترك بعدي، يقضي ديين، وينجز موعديو

مطر : ")٥(قال ابن حبان". هذا حديث موضوع: " قال»علي بن أيب طالب
  …" بن ميمون يروي املوضوعات عن األثبات ال حتل الرواية عنه

وال ريب أن مطراً هذا كذاب، مل يرو عنه أحد من علماء الكوفة، مع 
م يرو عنه حيىي بن سعيد القطان، وال وكيع، وال أبو روايته عن أنس فل

، وال أمثاهلم، مع كثرة من بالكوفة )٦(معاوية، وال أبو نعيم، وال حيىي بن آدم
  …من الشيعة، ومع أن كثرياً من عوامها يفضل علياً على عثمان 

   مل يقضه علي بل يف الصحيح أن النيب أن دين النيب :الوجه الثالث
 مرهونة عند يهودي على ثالثني وسقا من شعري ابتاعها مات ودرعه

                                         
هد، عمار بن رجاء بن سعد االستربادي أبو ياسر، كان فاضالً ديناً، كثري العبادة والز) ١(

  .١٣/٣٥، السري ١/٢٤٧، طبقات احلنابلة ٦/٣٩٥ هـ، اجلرح والتعديل ٢٦٧ت 
عبيد اهللا بن موسى بن باذام العبسي موالهم، أبو حممد الكويف، ثقة كان يتشيع، ت ) ٢(

، ٧/١٥٢، الثقات ٣٣٥-٥/٣٣٤، اجلرح والتعديل ٥/٤٠١ هـ، التاريخ الكبري ٢١٣
  .٣٧٥/ التقريب

ال حتل : كاف احملاريب، أبو خالد الكويف، متروك، قال ابن حبانمطر بن ميمون اإلس) ٣(
/ ، التقريب٣٧٢/ ، الضعفاء واملتروكون للدارقطين٣/٥كتاب اروحني . الرواية عنه

٥٣٤.  
  .سبقت ترمجته) ٤(
هو اإلمام احلافظ شيخ خراسان أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي ) ٥(

وكتاب " الثقات"و" الصحيح"سبعني ومائتني وله كتاب البسيت ولد سنة بضع و
-٥/١١٢، لسان امليزان ١٠٤-١٦/٩٢، السري ٣٥٤وغريها، تويف سنة " اروحني"

١١٥.  
هو حيىي بن آدم بن سليمان الكويف، أبو زكريا، موىل بين أمية، ثقة حافظ فاضل، تويف ) ٦(

  .٣/١٤٢اخلالصة ، ٥٨٧/ ، التقريب٣٦٠-١/٣٥٩تذكرة احلافظ .  هـ٢٠٣سنة 
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٤٧٨
فهذا الدين الذي كان عليه، يقضى من الرهن الذي رهنه، ومل . )١(ألهله

  . دين آخريعرف عن النيب 
ال يقتسم ورثيت ديناراً وال درمهاً، ما ترك بعد «: ويف الصحيح أنه قال

 دين قُضي مما تركه،  فلو كان عليه)٢(»نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة
  .)٣(وكان ذلك مقدماً على الصدقة، كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح

ملا توجه إىل صفني حلق أصحابه عطش ": ("قال الرافضي عن علي 
شديد فعدل م قليالً، فالح هلم دير، فصاحوا بساكنه، فسألوه عن املاء 

ما يكفيين كل شهر على بيين وبينه أكثر من فرسخني، ولوال أين أويت : "فقال
التقتري لتلفت عطشاً، فأشار أمري املؤمنني إىل مكان قريب من الدير، وأمر 
بكشفه فوجدوا صخرة عظيمة، فعجزوا عن إزالتها، فقلعها وحده مث شربوا 

ال، : أنت نيب مرسل، أو ملك مقرب؟ فقال: املاء فرتل إليهم الراهب، فقال
إن هذا الدير بين على : على يده، وقال، فأسلم ولكين وصي رسول اهللا 

طالب هذه الصخرة، وخمرج املاء من حتتها، وقد مضى مجاعة قبلي مل يدركوه 
  . إخل)٤()…

واجلواب أن هذا من جنس أمثاله من األكاذيب : (قال شيخ اإلسالم
 ]إىل أن قال[… اليت يظنها اجلُهال من أعظم مناقب علي، وليست كذلك 

                                         
". وسقا"بدل " صاعاً"، وفيه ٥/١٤٥" وفاة النيب "رواه البخاري يف املغازي، باب ) ١(

  .٣/١٢٢٦مبعناه " الرهن وجوازه يف احلضر والسفر"مسلم يف املساقاة باب 
"  بعد وفاتهنفقة نساء النيب "يف كتاب اخلمس باب " وال درمهاً"رواه البخاري بدن ) ٢(

ورواه مسلم يف . ٣/١٩٧" نفقة القيم للوقف" كتاب الوصايا، باب ، ويف٤٥-٤/٤٤
وال "، ومل يذكر ٣/١٣٨٢" ال نورث ما تركناه فهو صدقة"كتاب اجلهاد والسري باب 

  .كذلك" درمهاً
  .٣٥٨-٧/٣٥٣املنهاج ) ٣(
  .١٥٨-٨/١٥٧املنهاج ) ٤(
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٤٧٩
هو مما يبني أنه كذب " ولكين وصي رسول اهللا : "عليوما فيه من قول (

. )١(على علي، وأن علياً مل يدْع هذا قط ال يف خالفة الثالثة وال ليايل صفني
وقد كانت له مع منازعيه مناظرات ومقامات ما ادعى هذا قط وال ادعاه 

وقد حكم احلكمني، وأرسل ابن عباس ملناظرة اخلوارج فذكروا . أحد له
.  وسوابقه ومناقبه، ومل يذكر أحد منهم قط أنه وصي رسول اهللا فضائله

ومعلوم أن هذا مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله، بدون هذه األسباب 
  !.املوجبة لنقله لو كان حقاً، فكيف مع هذه األسباب؟
ألعطني الراية غداً «: فلما رووا فضائله ومناقبه، كقوله عليه السالم

أال «: ، وكقوله عام تبوك)٢(»ورسوله، وحيبه اهللا ورسولهرجالً حيب اهللا 
  .)٣(»ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

 وغري ذلك من فضائله، ومل يرووا هذا )٤(»أنت مين وأنا منك«: وقوله
. )٥( علم أنه من مجلة ما افتراه الكذابون–مع مسيس احلاجة إىل ذكره 
                                         

بالس، وا كانت صفني موقع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من غربيها، بني الرقة و) ١(
، مراصد ٣/٤١٤ انظر معجم البلدان – رضي اهللا عنهما –الوقعة بني علي ومعاوية 

  .٢/٨٤٦االطالع 
. ٤/٢٠٧" مناقب علي بن أيب طالب" باب رواه البخاري يف فضائل أصحاب النيب ) ٢(

، ١٨٧٢، ٤/١٨٧١" من فضائل علي بن أيب طالب"مسلم يف فضائل الصحابة، باب 
  .هم وغري١٨٧٣

إال "، ورواه أيضاً بدون ٥/١٢٩" غزوة تبوك"رواه البخاري يف كتاب املغازي، باب ) ٣(
" مناقب علي بن أيب طالب"، باب يف كتاب فضائل أصحاب النيب " أنه ال نيب بعدي

" من فضائل علي بن أيب طالب"، ورواه مسلم يف فضائل الصحابة، باب ٤/٢٠٨
١٨٧١، ٤/١٨٧٠.  

" مناقب علي بن أيب طالب"، باب  كتاب فضائل أصحاب النيب رواه البخاري يف) ٤(
٤/٢٠٧.  

  .١٦٠-٨/١٥٩املنهاج ) ٥(
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٤٨٠
  .)١() مما حنن نعلم كذبه باالضطرار، وعلى كذبه أدلة كثريةونص الرافضة(

وأما النص على علي فليس يف شيء من كتب أهل احلديث املُعتمدة، (
ما وجدنا قط : "وأمجع أهل احلديث على بطالنه، حىت قال أبو حممد بن حزم

رواية عن أحد يف هذا النص املُدعى إال رواية واهية عن جمهول إىل جمهول 
  .)٣())٢( أبا احلمراء، ال نعرف من هو يف اخللقيكىن

 أن يكتبه وقد ادعى بعض الرافضة أن الكتاب الذي أراد رسول اهللا 
، فرد شيخ اإلسالم هذا االدعاء كان كتاباً بالوصية لعلي بن أيب طالب 

وأما قصة الكتاب : (، فقالمبيناً قصة الكتاب وأنه يف خالفة أيب بكر 
 يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيناً، كما يف الصحيحني  الذي كان رسول اهللا

ادعي يل أباك وأخاك «: قال رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
أنا أوىل، ويأىب : حىت أكتب كتاباً، فإين أخاف أن يتمىن متمنٍ ويقول قائل

  .)٤(»اهللا واملؤمنون، إال أبا بكر
علي فهو ضال باتفاق عامة ومن توهم أن هذا الكتاب كان خبالفة 

أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أيب بكر . الناس من علماء السنة والشيعة
: وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو املستحق لإلمامة، فيقولون. وتقدميه

إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً، وحينئذ فلم يكن 
إن األمة جحدت النص املعلوم املشهور، فألن : وإن قيلحيتاج إىل كتاب، 

                                         
  .٨/٣٦٠املنهاج ) ١(
  .٤/١٦١الفصل البن حزم ) ٢(
  .٨/٣٦٢املنهاج ) ٣(
  ويف كتاب٧/٨" …قول املريض إين وجع "رواه البخاري يف كتاب املرضى، باب ) ٤(

ها مبعناه ورواه مسلم يف فضائل الصحابة، ، كل٨/١٢٦" االستخالف"األحكام باب 
  .، وقد سبق٤/١٨٥٧" من فضائل أيب بكر الصديق"باب 
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٤٨١
  .تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أوىل وأحرى

وأيضاً فلم يكن جيوز عندهم تأخري البيان إىل مرض موته، وال جيوز له 
ترك الكتاب لشك من شك، فلو كان ما يكتبه يف الكتاب مما جيب بيانه 

ال يلتفت إىل قول أحد، فإنه أطوع  يبينه ويكتبه، ووكتابته، لكان النيب 
اخللق له، فعلم أنه ملا ترك الكتاب مل يكن الكتاب واجباً، وال كان فيه من 
الدين ما جتب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله، ولو أن عمر رضي اهللا عنه 
اشتبه عليه أمر، مث تبني له أو شك يف بعض األمور، فليس هو أعظم ممن يفيت 

 قد حكم خبالفها، مجتهداً يف ذلك، وال يكون النيب ويقضي بأمور و
  .)١(، فإن الشك يف احلق أخف من اجلزم بنقيضهيكون قد علم حكم النيب 

أن الذي وقع يف مرضه كان من أهون األشياء وأبينها، وقد (مث وضح 
ادعي يل أباك وأخاك حىت «: ثبت يف الصحيح أنه قال لعائشة يف مرضه

يأىب اهللا «:  مث قال»باً ال خيتلف عليه الناس من بعديأكتب أليب بكر كتا
 فلما كان يوم اخلميس هم أن يكتب كتاباً، فقال »واملؤمنون، إال أبا بكر

، فشك عمر هل هذا القول من هجر احلمى، أو هو )٢("ما له أهجر؟: عمر
مما يقول على عادته، فخاف عمر أن يكون من هجر احلمى، فكان هذا مما 

  .، بل أنكره عمر، كما خفي عليه موت النيب خفي على
ال تأتوا بكتاب، فرأى النيب : وقال بعضهم. هاتوا كتاباً: مث قال بعضهم

م يشكونهل أماله مع :  أن الكتاب يف هذا الوقت مل يبق فيه فائدة، أل
ومل تكن . فتركه. تغريه باملرض؟ أم مع سالمته من ذلك؟ فال يرفع الرتاع

 مما أوجبه اهللا عليه أن يكتبه أو يبلغه يف ذلك الوقت، إذ لو كان كتابة الكتاب
                                         

  .٢٦-٦/٢٣املنهاج ) ١(
  .سيأيت توضيحه) ٢(
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٤٨٢
 ما أمره اهللا به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع الرتاع يف كذلك ملا ترك 

  .خالفة أيب بكر، ورأى أن اخلالف ال بد أن يقع
وقد سأل ربه ألمته ثالثاً، فأعطاه اثنني ومنعه واحدة، سأله أن ال 

 فأعطاه إياها وسأله أن ال يسلط عليهم عدواً من غريهم، يهلكهم بسنة عامة،
  .فأعطاه إياها، وسأله أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعه إياها

الرزية كل الرزية ما حال : "، وقال ابن عباس)١(وهذا ثبت يف الصحيح
، فإا رزية، أي مصيبة يف حق )٢( وبني أن يكتب الكتاببني رسول اهللا 

  . وطعنوا فيهافة أيب بكر الذين شكوا يف خال
وابن عباس قال ذلك ملا ظهر أهل األهواء من اخلوارج والروافض 
وحنوهم وإال فابن عباس كان يفيت مبا يف كتاب اهللا، فإن مل جيد يف كتاب اهللا 

 فبما أفىت أبو ، فإن مل جيد يف سنة رسول اهللا فبما يف سنة رسول اهللا 
 )٤( عن عبد اهللا بن أيب يزيد)٣(بن عيينةبكر وعمر، وهذا ثابت من حديث ا

  .)٥(عن ابن عباس
                                         

" هالك هذه األمة بعضهم ببعض"رواه مسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ) ١(
  .٥/٤٤٥" عدوا من غري أنفسهم"بدالً من " الفرق"، وفيه ٤/٢٢١٦

، ويف املغازي باب ٣٧-١/٣٦" كتابة العلم"رواه البخاري يف كتاب العلم، باب ) ٢(
ترك الوصية "، ورواه مسلم يف الوصية، باب ١٣٨-٥/١٣٧"  ووفاتهمرض النيب "

  .٣/١٢٥٩" ملن ليس له شيء يوصى فيه
  .سبقت ترمجته) ٣(
د اهللا بن أيب يزيد املكي موىل عبي: هكذا يف املنهاج عبد اهللا ولعل الصواب عبيد اهللا وهو) ٤(

بين كنانة حدث عن ابن عباس ومجاعة وروى عنه ابن عيينة وعدة وهو ثقة كثري 
  .٣٧٥/ ، التقريب١/١٧١، الشذرات ٥/٢٤٢السري .  هـ١٢٦احلديث، ت 

، واحلاكم يف املستدرك يف ١/٥٥رواه الدارمي يف سننه يف باب الفتيا وما فيه من الشدة ) ٥(
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وفيه توقيف ومل : "، وقال١/١٢٧كتاب العلم 

ورواه البيهقي يف السنن الكربى كتاب آداب " التلخيص"يخرجاه، ووافقه الذهيب يف 
=  
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٤٨٣
ومن عرف حال ابن عباس علم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على 

 ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن يف ذلك  مث إن النيب .علي 
  .نزاع، ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن مينعه

 صحته ما هو أعظم منه، والذي وقع ومثل هذا النوع قد كان يقع يف
وإِنْ طَائفَتان : بني أهل قباء وغريهم كان أعظم من هذا بكثري، حىت أنزل فيه

، لكن روي أنه كان بينهم قتال )١(من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما
  .)٢(باجلريد والنعال

كتاب كان كتابة خبالفة ومن جهل الرافضة أم يزعمون أن ذلك ال
علي، وهذا ليس يف القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه، وال يف شيء من 
احلديث املعروف عند أهل النقل أنه جعل علياً خليفة، كما يف األحاديث 
الصحيحة ما يدل على خالفة أيب بكر، مث يدعون مع هذا أنه كان قد نص 

فإن كان قد فعل ذلك فقد أغىن عن على خالفة علي نصاً جلياً قاطعاً للعذر، 
الكتاب، وإن كان الذين مسعوا ذلك ال يطيعونه فهم أيضاً ال يطيعون 

  .)٣(فأي فائدة هلم يف الكتاب لو كان كما زعموا؟. الكتاب
  

* * *  
  

                                         
= 

، وهو يف ١٠/١١٥"  إخل…ما يقضي به القاضي ويفيت به املفيت "القاضي، باب 
" ى على من قضى بغري حقما يخش"املطالب العالية، كتاب القضاء والشهادات، باب 

  .، ونسبه أليب عمر العدين٢/٢٤٨
  .٩/ احلجرات) ١(
  .انظر خترجيه) ٢(
  .٣١٨-٦/٣١٥املنهاج ) ٣(
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٤٨٤
  الفصل الثاين

  اإلمامة عند الرافضة
الرد على زعم الرافضي أن مسألة اإلمامة أهم املطالب يف أحكام الدين 

أشرف مسائل املسلمني، وهي اليت حيل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة و
  :الكالم على هذا من وجوه: إخل، فيقال… وأا أحد أركان اإلميان 

إن مسألة اإلمامة أهم املطالب : "إن قول القائل: أوالً أن يقال :أحدها
م كذب بإمجال املسلمني سنيه" يف أحكام الدين، وأشرف مسائل املسلمني

  .وشيعيهم بل هذا كفر
فإن اإلميان باهللا ورسوله أهم من مسألة اإلمامة، وهذا معلوم باالضطرار 
من دين اإلسالم، فالكافر ال يصري مؤمناً حىت يشهد أن ال إله إال اهللا وأن 

 الكفار أوالً، كما حممداً رسول اهللا، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول 
أمرت أن أقاتل الناس حىت «:  أنه قالاستفاض عنه يف الصحاح وغريها

ويقيموا الصالة «:  ويف رواية»يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا
ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال 

  .)١(»حبقها
ني حيثُ فَإِذَا انسلَخ األشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِك :وقد قال تعاىل

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا وأَقَاموا 
مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوَآتالةَ والص)فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من )٢ 
  .ا بعثه إىل خيربوكذلك قال لعلي مل. الشرك وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة

                                         
، وكتاب ١٢-١/١١فإن تابوا وأقاموا الصالة "البخاري، كتاب اإلميان وشرائعه، باب ) ١(

تال ، مسلم كتاب اإلميان، باب األمر بق١١٠-٢/١٠٩" وجوب الزكاة"الزكاة، باب 
  .٥٢-١/٥١إخل … الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 

  .٥/ التوبة) ٢(
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٤٨٥
 يسري يف الكفار، فيحقن دمائهم بالتوبة من وكذلك كان النيب 

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا  :وقد قال تعاىل بعد هذا. الكفر، ال يذكر هلم اإلمامة حبال
، فجعلهم إخواناً يف الدين )١(الصالةَ وَآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ

  .وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، ومل يذكر اإلمامة حبالبالتوبة 
 كانوا إذا أسلموا أجرى ومن املتواتر أن الكفار على عهد رسول اهللا 

عليهم أحكام اإلسالم ومل يذكر هلم اإلمامة حبال، وال نقل هذا عن رسول 
 بل حنن نعلم باالضطرار. ال نقالً خاصاً وال عاماً:  أحد من أهل العلماهللا 

 أنه مل يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول يف دينه اإلمامة عن رسول اهللا 
  .)٢(ال مطلقاً وال معيناً، فكيف تكون أهم املطالب يف أحكام الدين

واملقصود باإلمام إمنا هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعاً، كانت 
ملقصود به ممتنعاً مل يكن يف طاعته ممتنعة، فكان املقصود به ممتنعاً، وإذا كان ا

إثبات الوسيلة فائدة أصالً، بل كان إثبات الوسيلة اليت ال حيصل ا مقصودها 
 باتفاق أهل الشرع، وباتفاق )٣(من باب السفه، والعبث والعذاب القبيح

العقالء القائلني بتحسني العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقالء مطلقاً، فإم إذا 
مبا يضر على أن معرفة الضار يعلم بالعقل، واإلميان ذا اإلمام فسروا القبح 

 –ل والنفس والبدن واملال وغري ذلكبل مضرة يف العق–الذي ليس فيه منفعة 
  .قبيح شرعاً وعقالً

وهلذا كان املتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، ال 
                                         

  .١١/ التوبة) ١(
  .٧٧-١/٧٥املنهاج ) ٢(
هو تعذيب النفس بطاعة من ال يعرف له أمر وال ي، من ذلك الوقوف عند باب ) ٣(

حة إلسالم يف الصفإخل، وسيأيت كالم شيخ ا… السرداب وانتظار خروجه ومناداته و 
  .التالية لتوضيح ذلك
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٤٨٦
 يف طاعة غريهم كاليهود تنتظم هلم مصلحة دينهم وال دنياهم إن مل يدخلوا

الذين ال تنتظم هلم مصلحة إال بالدخول يف طاعة من هو خارج عن دينهم 
فهم يوجبون وجود اإلمام املنتظر املعصوم، ألن مصلحة الدين والدنيا ال 
حتصل إال به عندهم، وهم مل حيصل هلم ذا املنتظر مصلحة يف الدين وال يف 

م مصلحة يف الدين وال يف الدنيا، بل كانوا الدنيا، والذين كذبوا به مل تفته
فعلم بذلك أن قوهلم يف اإلمامة ال ينال . أقوم مبصاحل الدين والدنيا من أتباعه

به إال ما يورث اخلزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك 
إذا كان أعظم مطالب الدين، فهم أبعد الناس عن احلق واهلدى يف أعظم 

دين، وإن مل يكن أعظم مطالب الدين، ظهر بطالن ما ادعوه من مطالب ال
  .)١(ذلك، فثبت بطالن قوهلم على التقديرين، وهو املطلوب

فمن املعلوم أن أشرف مسائل املسلمني، وأهم املطالب يف : وأيضاً
الدين، ينبغي أن يكون ذكرها يف كتاب اهللا أعظم من غريها، وبيان الرسول 

ها، والقرآن مملوء بذكر توحيد اهللا، وذكر أمسائه وصفاته هلا أوىل من بيان غري
وآياته، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، والقصص واألمر والنهي، 
واحلدود والفرائض، خبالف اإلمامة فكيف يكون القرآن مملوءاً بغري األهم 

  . األشرف؟
: مة فقالفإن اهللا تعاىل قد علق السعادة مبا ال ذكر فيه لإلما: وأيضاً

 نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نمو
تلْك  :، وقال)٢(والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا

رو عِ اللَّهطي نمو اللَّه وددح ارها األنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهس
 يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ * هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو

                                         
  .٩١-١/٩٠املنهاج ) ١(
  .٦٩/النساء) ٢(
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٤٨٧
هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي)من فقد بني اهللا يف القرآن أن . )١

أطاع اهللا ورسوله كان سعيداً يف اآلخرة، ومن عصى اهللا ورسوله وتعدى 
حدوده كان معذباً، فهذا هو الفرق بني السعداء واألشقياء، ومل يذكر 

  .اإلمامة
غايتها أن : إن اإلمامة داخلة يف طاعة اهللا ورسوله، قيل: فإن قال قائل

واحلج وغري ذلك مما كالصالة، والزكاة، والصيام، : تكون كبعض الواجبات
يدخل يف طاعة اهللا ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل 

  .املسلمني وأهم مطالب الدين؟
ال ميكننا طاعة الرسول إال بطاعة إمام، فإنه هو الذي يعرف : فإن قيل

هذا هو دعوى املذهب وال حجة فيه، ومعلوم أن القرآن مل يدل : الشرع قيل
  …ئر أصول الدين على هذا كما دل على سا

التوحيد، : أصول الدين عن اإلمامية أربعة:  أن يقال:الوجه الثاين
فاإلمامة هي آخر املراتب، والتوحيد والعدل . والعدل، والنبوة، واإلمامة

والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون يف التوحيد نفي الصفات، والقول بأن القرآن 
 يف العدل التكذيب بالقدر، وأن خملوق، وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة ويدخلون

اهللا ال يقدر أن يهدي من يشاء، وال يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء 
إنه خالق كل شيء، : ما ال يكون، ويكون ما ال يشاء، وغري ذلك فال يقولون

لكن . وال إنه على كل شيء قدير، وال إنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن
مقدم على اإلمامة، فكيف تكون اإلمامة أشرف التوحيد والعدل والنبوة 

  .وأهم؟
فإن اإلمامة إمنا أوجبوها لكوا لطفاً يف الواجبات فهي واجبة : وأيضاً

                                         
  .١٤/ ١٣النساء ) ١(
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٤٨٨
  .وجوب الوسائل فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف من املقصود؟

إن كانت اإلمامة أهم مطالب الدين، وأشرف :  أن يقال:الوجه الثالث
الناس عن هذا األهم األشرف هم الرافضة، فإم قد مسائل املسلمني، فأبعد 

قالوا يف اإلمامة أسخف قول وأفسده يف العقل والدين، ويكفيك أن مطلوم 
باإلمامة أن يكون هلم رئيس معصوم يكون لطفاً يف مصاحل دينهم ودنياهم، 
وليس يف الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف واإلمامة منهم، فإم حيتالون 

 ومعدوم ال يرى له عني وال أثر، وال يسمع له حس وال خرب، فلم على جمهول
  .)١(حيصل هلم من األمر املقصود بإمامته شيء

اليت حيصل بسبب إدراكها نيل درجة : "قوله:  أن يقال:الوجه الرابع
فإن جمرد معرفة اإلنسان إمام وقته وإدراكه بعينه، ال . كالم باطل" الكرامة

وإال فليست معرفة إمام الوقت . مل يوافق أمره ويهيستحق به الكرامة إن 
، ومن عرف أن حممداً رسول اهللا فلم يؤمن به بأعظم من معرفة الرسول 

ومل يطع أمره مل حيصل له شيء من الكرامة، ولو آمن بالنيب وعصاه فضيع 
الفرائض وتعدى احلدود، كان مستحقاً للوعيد عند اإلمامية وسائر طوائف 

  . ، فكيف مبن عرف اإلمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود؟املسلمني
حب على حسنة ال يضر معها سيئة، وإن : وكثري من هؤالء يقول

كانت السيئات ال تضر مع حب علي، فال حاجة إىل اإلمام املعصوم الذي 
فإن كان . هو لطف يف التكليف، فإنه إذا مل يوجد، إمنا توجد سيئات ومعاصٍ

  .، فسواء وجد اإلمام أو مل يوجدحب علي كافياً
وهي أحد أركان اإلميان، املستحق لسببه اخللود : " قوله:الوجه اخلامس

… من جعل هذا من اإلميان، إال أهل اجلهل والبهتان؟ : ، فيقال له"يف اجلنان
                                         

  .١٠٠-١/٩٨املنهاج ) ١(
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٤٨٩
 قد فسر اإلميان وذكر شعبه، واهللا تعاىل وصف املؤمنني وأحواهلم، والنيب 

اً فنحن نعلم وأيض…  رسوله اإلمامة يف أركان اإلميان ومل يذكر اهللا وال
 أن الناس كانوا إذا أسلموا مل جيعل باالضطرار من دين حممد بن عبد اهللا 

وما كان أحد . إميام موقوفاً على معرفة اإلمامة، ومل يذكر هلم شيئاً من ذلك
ه اإلميان، فإذا أركان اإلميان ال بد أن يبينه الرسول ألهل اإلميان ليحصل هلم ب

علم باالضطرار أن هذا مما مل يكن الرسول يشترطه يف اإلميان، علم أن 
  .اشتراطه يف اإلميان من أقوال أهل البهتان

من مات ومل يعرف إمام زمانه مات «: فقال :  قوله:الوجه السادس
  .»ميتة جاهلية

  .من روى هذا احلديث ذا اللفظ وأين إسناده؟: يقال له أوالً
 من غري بيان الطريق الذي به كيف جيوز أن حيتج بنقل عن النيب و

 قاله؟ وهذا لو كان جمهول احلال عند أهل العلم باحلديث، يثبت أن النيب 
  !. فكيف وهذا احلديث ذا اللفظ ال يعرف؟

: إمنا احلديث املعروف مثل ما روى مسلم يف صحيحه عن نافع، قال
 اهللا بن مطيع حني كان من أمر احلرة ما كان جاء عبد اهللا بن عمر إىل عبد

إين مل : فقال: اطرحوا أليب عبد الرمحن وسادة: زمن يزيد بن معاوية فقال
مسعته .  يقولهآتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حديثاً مسعت رسول اهللا 

من خلع يداً من طاعة، لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له، ومن مات «: يقول
  .)١(»ة، مات ميتة جاهليةوليس يف عنقه بيع

وهذا حدث به عبد اهللا بن عمر لعبد اهللا بن مطيع بن األسود ملا خلعوا 
مث إنه اقتتل هو . طاعة أمري وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان

                                         
مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ) ١(

٣/١٤٧٨.  
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٤٩٠
وهم وفعل بأهل احلرة أموراً منكرة، فعلم أن هذا احلديث دل على ما دل 

أنه ال خيرج على والة أمور املسلمني بالسيف، عليه سائر األحاديث اآلتية من 
وإن من مل يكن مطيعاً لوالة األمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول 
الرافضة، فإم أعظم الناس خمالفةً لوالة األمور، وأبعد الناس عن طاعتهم إال 

  .كرهاً
وحنن نطالبهم أوالً بصحة النقل، مث بتقدير أن يكون ناقله واحداً، 

، !وز أن يثبت أصل اإلميان خبرب مثل هذا الذي ال يعرف له ناقل؟فكيف جي
وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه، وهل يثبت أصل اإلميان إال بطريق 

  !.علمي؟
، إن كان هذا احلديث من كالم النيب :  أن يقال:الوجه السابع

 »ةمن مات ميتة جاهلي«:  قد قالفليس فيه حجة هلذا القائل، فإن النيب 
كما يف صحيح . يف أمور ليست من أركان اإلميان اليت من تركها كان كافراً

:  قال رسول اهللا: مسلم عن جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه، قال
من قتل حتت راية عمية يدعو إىل عصبية أو ينصر عصبية فقتلته «

وس ءر، وهذا احلديث يتناول من قاتل يف العصبية والرافضة )١(»جاهلية
ولكن ال يكفر املسلم باالقتتال يف العصبية، كما دل على ذلك . هؤالء

  !.الكتاب والسنة، فكيف يكفر مبا هو دون ذلك ؟
من «: قال رسول اهللا :  قالويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

 وهذا )٢(»خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، مث مات، مات ميتة جاهلية
                                         

الفنت مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور ) ١(
  .٢/١٣٠٢، وابن ماجه كتاب الفنت باب العصبية ١٤٧٨-٣/١٤٧٦

مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ) ٢(
٢/١٤٧٧.  
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٤٩١
 عن الطاعة ويفارقون اجلماعة، ويف الصحيحني حال الرافضة، فإم خيرجون

من رأى من أمريه شيئاً «:  قالعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن النيب 
، ويف »يكرهه فليصرب عليه فإن من فارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية

  . )١(»يةفإن من خرج من السلطان شرباً، مات ميتة جاهل« :لفظ
ة يف حالة الرافضة، فهي وأمثاهلا املعروفة وهذه النصوص مع كوا صرحي

  .عند أهل العلم، ال بذلك اللفظ الذي نقله
 أن هذا احلديث الذي ذكره حجة على الرافضة ألم ال :الوجه الثامن

فإن معرفة اإلمام الذي خيرج اإلنسان من اجلاهلية، … يعرفون إمام زمام 
 ما كان عليه أهل اجلاهلية، هي املعرفة اليت حيصل ا طاعة ومجاعة، خالل
  .)٢(فإم مل يكن هلم إمام جيمعهم وال مجاعة تعصمهم

 أمر بطاعة األئمة املوجودين املعلومني،  وهو أن النيب :الوجه التاسع
الذين هلم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، ال بطاعة معدوم أو جمهول، 

 كما أمر النيب  أصالً، ن ليس له سلطان وال قدرة على شيءوال م
باالجتماع واالئتالف، وى عن الفرقة واالختالف، ومل يأمر بطاعة األئمة 
مطلقاً، بل أمر بطاعتهم يف طاعة اهللا دون معصيته، وهذا يبني أن األئمة الذين 

  .أمر بطاعتهم يف طاعة اهللا ليسوا معصومني
مسعت رسول : ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك األشجعي، قال

خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، وتصلون عليهم «:  يقول اهللا
ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم 

                                         
، ٨/٨٧…  ستكون بعدي أمورا تنكروا البخاري، كتاب الفنت، باب قول النيب ) ١(

املسلمني عند ظهور الفنت مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة 
١٤٧٨-٣/١٤٧٧.  

  .١١٤-١/١٠٥: املنهاج) ٢(
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٤٩٢
ال ما «: يا رسول اهللا، أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: قلنا:  قال»ويلعنونكم

 اهللا، أقاموا فيكم الصالة، إال من ويل عليه وال، فرآه يأيت شيئاً من معصيته
  .)١(»فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال يرتعن يداً من طاعة

وهذا يبني أن األئمة هم األمراء والة األمور، وأنه يكره وينكر ما يأتون 
من معصيته اهللا، وال ترتع اليد من طاعتهم، بل يطاعون يف طاعة اهللا، وأن 

 هلم ومن يبغض و، من حيب ويدعى له وحيب الناس ويدعمنهم خياراً وشراراً
 على الناس ويبغضونه ويدعون عليه، ويف الصحيحني عن أيب هريرة، وويدع

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب «:  قالعن النيب 
فما تأمر؟ : خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا

 سائلهم عما فو بيعة األول، فاألول، وأعطوهم حقهم فإن اهللا: قال
  .)٢(»استرعاهم

 ببيعة األول فاألول وأن فقد أخرب أن بعده خلفاء كثريين، وأمر أن يوىف
:  أنه قالعن النيب : ويف الصحيحني عن ابن عمر… يعطوهم حقهم 

»ؤمر مبعصية، على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن ي
إا أهم : "أنا أردت بقويل: ، فإن قال)٣(»فإذ أُمر مبعصية فال مسع وال طاعة

املطالب اليت تنازعت األمة فيها " املطالب يف الدين وأشرف مسائل املسلمني
  .، وهذه هي مسألة اإلمامةبعد النيب 

                                         
  .سبق خترجيه) ١(
، مسلم كتاب اإلمارة ٤/١٤٤البخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل ) ٢(

  .١٤٧٢-٣/١٤٧١باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول 
 مبعناه، وكتاب ٤/٧لطاعة لإلمام البخاري، كتاب اجلهاد والسري باب السمع وا) ٣(

، مسلم كتاب ١٠٦-٨/١٠٥األحكام باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية 
  .٣/١٤٦٩اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية 
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٤٩٣
فإن ما ذكرته ال يدل على . فال لفظ فصيح، وال معىن صحيح: قيل له

 يف الدين مطلقاً، هذا املعىن بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أا أهم املطالب
  .وأشرف مسائل املسلمني مطلقاً

وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معىن باطل، فإن املسلمني تنازعوا 
وبتقدير أن تكون هي األشرف .  يف مسائل أشرف من هذهبعد النيب 

  .فالذي ذكرته فيها أبطل املذاهب، وأفسد املطالب
، وأما على يف خالفة علي وذلك أن الرتاع يف اإلمامة مل يظهر إال 

عهد اخللفاء الثالثة فلم يظهر نزاع إال ما جرى يوم السقيفة، وما انفصلوا 
 عقب  كانولو قدر أن الرتاع فيها. حىت اتفقوا، ومثل هذا ال يعد نزاعاً

، يكون أشرف مما ، فليس كل ما تنوزع فيه عقب موته  موت النيب
  .تنوزع فيه بعد موته بدهرٍ طويل

 بعد هذا كله، فقولكم يف اإلمامة من أبعد األقوال عن الصواب، ولو مث
مل يكن فيه إال أنكم أوجبتم اإلمامة ملا فيها من مصلحة اخللق يف دينهم 
ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت مل حيصل لكم من جهته مصلحة ال يف 

ي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل، أالدين وال يف الدنيا، ف
ثر القال والقيل، ويفارق مجاعة املسلمني، ويلعن السابقني والتابعني، ويك

ويعاون الكفار واملنافقني، وحيتال بأنواع احليل، ويسلك ما أمكنه من السبل، 
ويعتضد بشهود الزور، ويديل أتباعه حببل الغرور، ويفعل ما يطول وصفه، 

يه، ويعرفه ما يقربه ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر اهللا و
  .)١(!.إىل اهللا تعاىل؟
نه نصب أولياء معصومني لئال خيلي اهللا العامل من لطفه إ: أن قوله

                                         
  .١٢١-١/١١٥املنهاج ) ١(
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٤٩٤
  .ورمحته

إنه نصب أولياء، أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على : إن أراد بقوله
وهم ال . سياسة الناس حىت ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح

ن األئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس هلم إ: يقولون ذلك، بل يقولون
سلطان وال قدرة وال مكنة، ويعلمون أن اهللا مل ميكنهم ومل ميلكهم، فلم يؤم 
والية وال ملكاً، كما آتى املؤمنني والصاحلني، وال كما آتى الكفار والفُجار 

املراد بنصبهم أنه أوجب على اخللق طاعتهم، فإذا أطاعوهم : فإن قيل… 
  .، لكن اخللق عصوهمدوهمه

فلم حيصل مبجرد ذلك يف العامل ال لطف وال رمحة، بل إمنا : فيقال
حصل تكذيب الناس هلم ومعصيتهم إياهم وأيضاً، فاملؤمنون باملنتظر مل 
ينتفعوا به وال حصل هلم به لطف وال مصلحة، مع كوم حيبونه ويوالونه، 

قر بإمامته، وال ملن جحدها، فعلم أنه مل حيصل به لطف وال مصلحة، ال ملن أ
ثىن عشر سوى وأما سائر اال. وهذا املنتظر مل ينتفع به ال مؤمن به وال كافر به

علي فكانت املنفعة بأحدهم كاملنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين، من جنس 
تعليم العلم والتحديث واإلفتاء وحنو ذلك، وأما املنفعة املطلوبة من األئمة 

السيف، فلم حتصل لواحد منهم، فتبني أن ما ذكره من ذوي السلطان و
  .)١(اللطف واملصلحة باألئمة تلبيس حمض وكذب

 يكن هلم قدرة وال سلطان اإلمامة، بل كان ألهل العلم والدين مفل
منهم إمامة أمثاهلم من جنس احلديث والفتيا وحنو ذلك، مل يكن هلم سلطان 

ء كانوا أوىل باإلمامة أو مل يكونوا الشوكة، فكانوا عاجزين عن اإلمامة، سوا
  .أوىل

                                         
  ١٣٣-١/١٣١املنهاج ) ١(
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٤٩٥
فبكل حال ما مكنوا وال ولوا وال كان حيصل هلم املطلوب من الوالية 
لعدم القدرة والسلطان ولو أطاعهم املؤمن مل حيصل له بطاعتهم املصاحل اليت 

 أو داء، وإيصال احلقوق إىل مستحقيهامن جهاد األع: حتصل بطاعة األئمة
ن الواحد من هؤالء أو من غريهم إ: حلدود، فإن قال القائلبعضهم، وإقامة ا

إمام، أي ذو سلطان وقدرة حيصل ما مقاصد اإلمامة، كان هذا مكابرة 
ولو كان ذلك كذلك مل يكن هناك متول يزامحهم وال يستبد باألمر . للحس

  .دوم، وهذا ال يقوله أحد
ب أن يولوا، وإن الناس إم أئمة مبعىن أم هم الذين كانوا جي: وإن قال

فالن كان يستحق أن يوىل إمامة : عصوا بترك توليتهم، فهذا مبرتلة أن يقال
  .)١(الصالة وأن يوىل القضاء، ولكن مل يولَّ ظلماً وعدواناً

ن اإلمام وجب نصبه ألنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا إ: وهم يقولون
ملعني إذا أمروا بواليته، كان كان اهللا ورسوله يعلم أن الناس ال يولون هذا ا

أمرهم بوالية من يولونه وينتفعون بواليته، أوىل من أمرهم من ال يولونه وال 
ينتفعون بواليته، كما قيل يف إمامة الصالة والقضاء وغري ذلك، فكيف إذا 

  .كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب واالفتراء؟
 بعده من التفرق فإذا نص  قد أخرب أمته مبا سيكون وما يقعوالنيب 

ألمته على إمامة شخص يعلم أم ال يولونه، بل يعدلون عنه ويولون غريه 
حيصل هلم بواليته مقاصد الوالية وأنه إذا أفضت النوبة إىل املنصوص حصل 
من سفك دماء األمة ما مل حيصل قبل ذلك ومل حيصل من مقاصد الوالية كما 

وهذا وحنوه مما . )٢(لعدول عن املنصوصحصل بغري املنصوص، كان الواجب ا
يعلم به بطالن النص بتقدير أن يكون علي هو األفضل األحق باألمر، لكن ال 

                                         
  .١/٥٤املنهاج ) ١(
  .١/٥٥٣املنهاج ) ٢(
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٤٩٦
حيصل بواليته إال ما حصل وغريه طاملا حيصل به ما حصل من املصاحل، 

  .)١(فكيف إذا مل يكن األمر كذلك ال يف هذا وال يف هذا؟
  :اإلمامةبيان خمالفة الرافضة ملن يدعون فيهم 

 عشرية ثناال اال: ال نسلم أن اإلمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت(
 وأئمة أهل البيت يف مجيع أصوهلم اليت وال غريهم بل هم خمالفون لعلي 
توحيدهم، وعدهلم، وإمامتهم، فإن الثابت : فارقوا فيها أهل السنة واجلماعة

وإثبات القدر، وإثبات  وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات هللا عن علي 
خالفة اخللفاء الثالثة، وإثبات فضيلة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وغري 
ذلك من املسائل كله يناقض مذهب الرافضة، والنقل بذلك ثابت مستفيض 

ن معرفة املنقول يف هذا الباب عن أئمة أهل البيت إيف كتب أهل العلم، حبيث 
  .)٢( خمالفون هلم ال موافقون هلميوجب علماً ضرورياً بأن الرافضة

وقد علم أن الشيعة خمتلفون اختالفاً كثرياً يف مسائل اإلمامة والصفات 
والقدر وغري ذلك من مسائل أصول دينهم، فأي قول هلم هو املأخوذ عن 

  .)٣(األئمة املعصومني حىت مسائل اإلمامة، قد عرف اضطرام فيها
  : بيان أن مذهبهم ليس مأخوذاً عن علي

 فمذهبهم ليس مأخوذاً عنه، فنفس وبتقدير ثبوت عصمة علي 
دعواهم العصمة يف علي مثل دعوى النصارى اإلهلية يف املسيح، مع أن ما هم 

  :مث بني أم يف مذهبهم حمتاجون إىل مقدمتني. )٤(عليه مأخوذ عن املسيح
  . عصمة من يضيفون املذهب إليه من األئمة:إحدامها

                                         
  .١/٥٥٥املنهاج ) ١(
  .١٧-٤/١٦املنهاج ) ٢(
  .٤/١٧املنهاج ) ٣(
  .٤/١٩املنهاج ) ٤(
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٤٩٧
وأيضاً . )١( ذلك النقل عن اإلمام، وكلتا املقدمتني باطلة ثبوت:والثانية

 دعوى  كان أفضل اخللق بعد رسول اهللا إن علي بن أيب طالب : فقوله
  .مجردة، ينازعه فيها مجهور املسلمني من األولني واآلخرين

وأَنفُسنا  : حيث قالجعله اهللا نفس رسول اهللا : وقوله
كُمفُسأَنو)أما حديث املؤاخاة فباطل موضوع، فإن النيب:  فيقالخاهآ و)٢  

مل يؤاخ أحداً، وال آخى بني املهاجرين بعضهم مع بعض، وال بني األنصار 
  .)٣(بعضهم مع بعض، ولكن آخى بني املهاجرين واألنصار

وأما علي بن احلسني فمن كبار التابعني وسادام علماً وديناً، أخذ عن 
هو : "، وغريهم، قال حيىي بن سعيد)٤(ور بن خمرمةأبيه وابن عباس، واملس

كان " الطبقات" يف )٦(، وقال حممد بن سعد)٥("أفضل هامشي رأيته يف املدينة
  .)٧("ثقة مأموناً كثري احلديث عالياً رفيعاً

:  قال)٩( عن حيىي بن سعيد األنصاري)٨(وروى عن محاد بن زيد(
ه يقول يا أيها الناس أحبونا مسعت علي بن احلسني وكان أفضل هامشي أدركت

                                         
  .٤/١٩املنهاج ) ١(
  .١٦/ آل عمران) ٢(
  .٣٣-٤/٣٢املنهاج ) ٣(
  .٤/٤٨املنهاج ) ٤(
  .٥/٢١٤، طبقات ابن سعد ٤/٣٨٩السري ) ٥(
د الستني هو أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البغدادي صاحب الطبقات ولد بع) ٦(

السري . ومائة، وطلب العلم يف صباه وحلق الكبار، وتويف بعد الثالثني ومائتني
  .٧/٢٦٢، اجلرح والتعديل ٦٦٧-١٠/٦٦٤

  .٤/٣٨٧، السري ٥/٢٢٢طبقات ابن سعد ) ٧(
  .ستأيت ترمجته) ٨(
 هـ، ١٤٤هو حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، ت سنة ) ٩(

  .٤٨١-٥/٤٦٨، السري ٥٩١/  هـ، التقريب١٤٣وقيل 
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٤٩٨
 وعن شيبة بن ،)١(حب اإلسالم فما برح بنا حبكم حىت صار عارا علينا

كان علي بن احلسني يبخل فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل :  قال)٢(نعامة
ائل ض وله من اخلشوع وصدقة السر وغري ذلك من الف)٣(بيت باملدينة يف السر

 جمالس أكابر الناس حه ودينه يتخطىما هو معروف حىت إنه كان من صال
 وكان من خيار أهل العلم  موىل عمر بن اخلطاب)٤(وجيالس زيد بن أسلم

له تدع جمالس قومك وجتالس هذا فيقول إمنا جيلس : والدين من التابعني فيقال
  . )٦())٥(الرجل حيث جيد صالح قلبه

يل إمنا وكذلك أبو جعفر حممد بن علي من خيار أهل العلم والدين وق(
أعلم أهل   الباقر ألنه بقر العلم ال ألجل بقر السجود جبهته وأما كونهيمس

زمانه فهذا حيتاج إىل دليل والزهري من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه ونقل 
 ال أصل له عند أهل العلم بل هو من األحاديث تسميته بالباقر عن النيب 

 مالك وروى أيضا عن ابن وأخذ العلم عن جابر وأنس بن... املوضوعة
  . )٧()عباس وأيب سعيد وأيب هريرة وغريهم من الصحابة

من خيار أهل العلم والدين أخذ العلم عن جده  وجعفر الصادق (
                                         

  .٥/٢١٤، طبقات ابن سعد ٤/٣٨٩ السري )١(
. شيبة بن نعامة ضعيف احلديث:  هو شيبة بن نعامة الضيب الكويف، قال حيىي بن معني)٢(

  .٣٣٦-٤/٣٣٥، اجلرح والتعديل ٤/٢٤٢، التاريخ الكبري ٦/٣٢٩طبقات ابن سعد 
  .٥/٢٢٢، طبقات ابن سعد ٤/٣٩٤ السري )٣(
 أبو عبد اهللا العدوي العمري – وأسلم موىل عمر بن اخلطاب – هو زيد بن أسلم )٤(

، ٥/٣١٦السري . املدين، اإلمام احلجة القدوة، حدث عن والده وعن ابن عمر وغريمها
  .١/١٩٤شذرات الذهب 

  . حنوه٥/٢١٦حنوه، طبقات ابن سعد . ٤/٣٨٨ السري )٥(
  .٤/٤٩ املنهاج )٦(
  .٥١-٤/٥٠ املنهاج )٧(
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٤٩٩
 الصديق وعن حممد بن )١(أيب أمه أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر

 وغريهم )٤(ح والزهري وعطاء بن أيب ربا)٣( ونافع موىل ابن عمر)٢(املنكدر
 )٥(وروى عنه حيىي بن سعيد األنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري

  .  وغريهم)٧())٦(وسفيان بن عيينة
إىل جعفر بن حممد   كنت إذا نظرت:)٨(وقال عمرو بن أيب املقدام(

  . )١٠())٩(علمت أنه من ساللة النبيني
ة والعقائد وأما قوله إنه هو الذي نشر فقه اإلمامية واملعارف احلقيقي(

اليقينية فهذا الكالم يستلزم أحد أمرين إما أنه ابتدع يف العلم ما مل يكن يعلمه 
من قبله وإما أن يكون الذين قبله قصروا فيما جيب عليهم من نشر العلم وهل 

املعارف احلقيقية والعقائد اليقينية أكمل   بني ألمتهيشك عاقل أن النيب 
                                         

 هي أم فروة بنت حممد بن القاسم بن أيب بكر الصديق، أم جعفر بن حممد وأمها هي )١(
  .٣٢٠-٥/١٨٧، طبقات ابن سعد ٦/٢٥٥أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، السري 

 هو حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير، اإلمام احلافظ القدوة ولد سنة بضع وثالثني، )٢(
  .٩/٤٧٣، ذيب التهذيب ٥/٣٥٣ هـ، السري ١٣١ـ، وقيل  ه١٣٠ت سنة 

  . سبقت ترمجته)٣(
 هو عطاء بن أيب رباح، اإلمام ومفيت احلرم، أبو حممد القرشي موالهم املكي، ولد يف )٤(

، اجلرح ٨٨-٥/٧٨ هـ، السري ١١٥ هـ، وقيل ١١٤أثناء خالفة عثمان، ت سنة 
  .١/١٤٧، الشذرات ٦/٣٣٠والتعديل 

  .ترمجته سبقت )٥(
 هو سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون موىل حممد بن مزاحم أخو الضحاك بن )٦(

  .مزاحم، سبقت ترمجته
  .٤/٥٢ املنهاج )٧(
 هـ، ١٧٢ هو عمرو بن ثابت موىل بكر بن وائل ضعيف رمي بالرفض، ت سنة )٨(

  .٤١٩التقريب ص 
  .٦/٢٥٧ السري )٩(
  .٨/١١، ٧/٥٣٤: ، انظر٥٣-٤/٥٢ املنهاج )١٠(
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٥٠٠
   .ه وبلغوه إىل املسلمنيبيان وأن أصحابه تلقوا ذلك عن

وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم بل كذب على جعفر الصادق 
فة وقعت من الكذابني عليه ال منه وهلذا أكثر مما كذب على من قبله فاآل
  . )١()نسب إليه أنواع من األكاذيب

 ثقة :وأما من بعد جعفر فموسى بن جعفر قال فيه أبو حامت الرازي(
بضع وعشرين  قلت موسى ولد باملدينة سنة )٢(أئمة املسلمنيصدوق إمام من 
 إىل بغداد مث رده إىل املدينة وأقام ا إىل أيام الرشيد فقدم يومائة وأقدمه املهد

يف هارون منصرفا من عمرة فحمل موسى معه إىل بغداد وحبسه ا إىل أن تو
 له كثري رواية  فتوىف سنة ثالث ومثانني ومائة وليس:يف حمبسه قال ابن سعد

   .)٣(ه وروى له الترمذي وابن ماجيروى عن أبيه جعفر وروى عنه أخوه عل
 فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم يف ىوأما من بعد موس

كتب املشهورين بالعلم وتوارخيهم فإن أولئك الثالثة توجد أحاديثهم يف 
 ىاملصنفة يف فتاوالصحاح والسنن واملسانيد وتوجد فتاويهم يف الكتب 

 وأيب بكر )٥(قاز وعبد الر)٤(السلف مثل كتب ابن املبارك وسعيد بن منصور
 وغري هؤالء وأما من بعدهم فليس هلم رواية يف الكتب )٦(بن أيب شيبة

                                         
  .٥٤-٤/٥٣ املنهاج )١(
  .١٠/٣٤٠، ذيب التهذيب ٦/٢٧٠ السري )٢(
  . من كالم الذهيب، ومل أجده عند ابن سعد يف الطبقات٦/٢٧٠ السري )٣(
 هو سعيد بن منصور بن شعبة احلافظ اإلمام، أبو عثمان اخلراساين املروزي له كتاب )٤(

  .٥٩٠-١٠/٥٨٦ هـ مبكة، السري ٢٢٦ هـ، وقيل ٢٢٧السنن، ت سنة 
 هـ من ١٢٦ هو عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي أبو بكر الصنعاين، ولد سنة )٥(

حفاظ احلديث، صاحب املصنف يف احلديث ارحتل إىل الشام والعراق واحلجاز، ت سنة 
  .٣/٣٥٣، األعالم ٩/٥٦٤ هـ، السري ٢١١

  . هو عبد اهللا بن حممد القاضي، أيب شيبة، وقد سبقت ترمجته)٦(
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٥٠١
 ىاألمهات من كتب احلديث وال فتاوي يف الكتب املعروفة اليت نقل فيها فتاو

معروفة ولكن هلم من الفضائل  السلف وال هلم يف التفسري وغريه أقوال
 أمجعني وموسى بن جعفر مشهور رضي اهللا عنهم له أهل ماسن ما هواحمل

  . )١()بالعبادة والنسك
  : مث وضح أن انتساب الرافضة إىل آل البيت من املصائب فقال

 ا ولد احلسني انتساب الرافضة إليهم يمن املصائب اليت ابتل(
حوم مبا ليس مبدح ويدعون هلم دعاوي ال وتعظيمهم ومدحهم هلم فإم ميد

حجة هلا ويذكرون من الكالم ما لو مل يعرف فضلهم من غري كالم الرافضة 
  . )٢() أشبه منه باملدححلكان ما تذكره الرافضة بالقد

والرافضة تشهد على كثري منهم بالكفر والفسوق وهم أهل السنة (
 احلسني وأمثاله من ذرية منهم املتولون أليب بكر وعمر كزيد بن علي بن

فاطمة رضي اهللا عنها فإن الرافضة رفضوا زيد بن علي بن احلسني ومن وااله 
وشهدوا عليهم بالكفر والفسق بل الرافضة أشد الناس عداوة إما باجلهل وإما 

  . )٣()بالعناد ألوالد فاطمة رضي اهللا عنها
و ن حممد بن علي اجلواد كان من أعيان بين هاشم وهووضح أ(

معروف بالسخاء والسؤدد وهلذا مسي اجلواد ومات وهو شاب ابن مخس 
 تسع عشرة وعشرين سنة ولد سنة مخس وتسعني ومات سنة عشرين أو سنة

 زوجه بابنته وكان يرسل إليه يف السنة ألف ألف )٤( وكان املأمونومائة
                                         

  .٥٧-٤/٥٥ املنهاج )١(
  .٤/٦٠ املنهاج )٢(
  .٤/٦٤ املنهاج )٣(
 هو أبو العباس عبد اهللا بن هارون الرشيد بن املهدي بن املنصور، كان إماماً عاملاً ولكنه )٤(

مع ذلك نصر فتنة القول خبلق القرآن، وعذب اإلمام أمحد بن حنبل، كانت مدة 
=  
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٥٠٢
  . )٢() إىل بغداد ومات ا)١(درهم واستقدمه املعتصم

جرير الطربي وعبد الباقي بن قانع وغريمها من أهل قد ذكر حممد بن و(
العلم باألنساب والتواريخ أن احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسل وال 

  . )٣()عقب
ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية املتواترة عن (

ع غري واحد من األئمة أكثر مما ينقل عن العسكريني وأمثاهلا من الكذب د
  . )٤()الصدق
أهل البيت مع غريهم فمن اتبعهم يف ذلك فهو  وهذه كانت سرية أئمة(

ون من تربأ من السابقني األولني ومجهور أهل العلم والدين داملقتدى م 
وظاهر على عداوم الكفار واملنافقني كما يفعله من يفعله من الرافضة 

  . )٥()الضالني
 أولئك دلعلم املخزون ما ليس عنفإن زعم زاعم أنه كان عندهم من ا(

لكن كانوا يكتمونه فأي فائدة للناس يف علم يكتمونه فعلم ال يقال به ككرت 
  ...ناس مبن ال يبني هلم العلم املكتوملال ينفق منه وكيف يأمت ا

                                         
= 

/  هـ، تاريخ اخللفاء٢١٨الد الروم سنة خالفته اثنني وعشرين سنة، مات غازياً بب
  .١١٠-١٠٥/ ، اجلوهر الثمني٣٣٣-٣٠٦

بويع .  هو أبو إسحاق بن هارون الرشيد بن املهدي بن املنصور من خلفاء بين العباس)١(
، ١٣٣/  سنة، تاريخ اخللفاء٤٧ هـ، وله ٢٢٧باخلالفة بعد وفاة أخيه املأمون سنة 

  .١١٤-١١١/ اجلوهر الثمني
  .٦٩-٤/٦٨نهاج  امل)٢(
  .٤/٨٧ املنهاج )٣(
  .٤/١٠٤ املنهاج )٤(
  .٤/١١٤ املنهاج )٥(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥٠٣
مث من ظن ؤالء السادة أم يكتمون علمهم عن مثل هؤالء وخيصون 

سان صدق فقد أساء الظن م فإن يف هولني ليس هلم يف األمة لبه قوما جم
هؤالء من احملبة هللا ولرسوله والطاعة له والرغبة يف حفظ دينه وتبليغه ومواالة 

ادة والنقصان ما ال يوجد قريب يمن وااله ومعاداة من عاداه وصيانته عن الز
  . )١()ه ألحد من شيوخ الشيعةنم

ذكر اخللفاء وأعظم من ذلك إنكار هؤالء اإلمامية الذين ينكرون (
ثىن عشر رجال كل واحد من الثالثة خري من أفضل الالراشدين ويذكرون ا

 عشر وأكمل خالفة وإمامة وأما سائر االثىن عشر فهم أصناف منهم االثىن
من هو من الصحابة املشهود هلم باجلنة كاحلسن واحلسني وقد شركهم يف 

ابقني األولني من هو ذلك من الصحابة املشهود هلم باجلنة خلق كثري ويف الس
انا سيدا شباب أهل عنهما وإن ك أفضل منهما مثل أهل بدر ومها رضي اهللا

اجلنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة وهذا الصنف أكمل من ذلك 
  ). الصنف
 بن احلسني وابنه يوالدين كعل ويف االثىن عشر من هو مشهور بالعلم(

وأما سائرهم ففي .. .هلم حكم أمثاهلمبن حممد وهؤالء  أيب جعفر وابنه جعفر
بين هاشم من العلويني والعباسيني مجاعات مثلهم يف العلم والدين ومن هو 
أعلم وأدين منهم فكيف جيوز أن يعيب ذكر اخللفاء الراشدين الذين ليس يف 
اإلسالم أفضل منهم من يعوض بذكر قوم يف املسلمني خلق كثري أفضل 

   ؟منهم
ن يف دينهم ودنياهم خبلق كثري أضعاف أضعاف ما وقد انتفع املسلمو

انتفعوا ؤالء مع أن الذين يذكروم قصدهم معاداة سائر املسلمني 
                                         

  .١٢٧-٤/١٢٦ املنهاج )١(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٠٤
 واالستعانة على ذلك بالكفار واملنافقني وإطفاء ما بعث اهللا به رسول اهللا 

هره على الدين كله وفتح باب ظمن اهلدى ودين احلق الذي وعد اهللا أن ي
  . )١()فاق ملن يريد إفساد امللةالزندقة والن

وذلك ألن هؤالء من جهلهم جيعلون جمرد الدعوى العظيمة موجبة (
 وال يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من اخلطأ املغفور ال من يلتفضيل املدع

 من مل يسلك سبيل العلم والعدل أصابه مثل هذا ل وك، املشكوريالسع
  . )٢()التناقض
ا يشري على أبيه وأخيه بترك القتال وملا صار وكذلك احلسن كان دائم(

يف  وعلي  )٣(األمر إليه ترك القتال وأصلح اهللا به بني الطائفتني املقتتلتني
   .خر األمر تبني له أن املصلحة يف ترك القتال أعظم منها يف فعلهآ

مل يقتل إال مظلوما شهيدا تاركا لطلب اإلمارة  وكذلك احلسني 
   .إىل بلده أو إىل الثغر أو إىل املتويل على الناس يزيدطالبا للرجوع إما 

خر األمر للعجز آ إن عليا واحلسني إمنا تركا القتال يف :وإذا قال القائل
ألنه مل يكن هلما أنصار فكان يف املقاتلة قتل النفوس بال حصول املصلحة 

   .املطلوبة
نهي عن  يف القيل له وهذا بعينه هو احلكمة اليت راعاها الشارع 

اخلروج على األمراء وندب إىل ترك القتال يف الفتنة وإن كان الفاعلون لذلك 
 )٤(يرون أن مقصودهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر كالذين خرجوا باحلرة

                                         
  .١٧٠-٤/١٦٨ املنهاج )١(
  .٤/٣٤٢ املنهاج )٢(
  .١٤٦-٨/١٤٥انظر املنهاج )٣(
إحدى حريت املدينة وهي احلرة الشرقية، وفيها كانت وقعة احلرة :  هي حرة واقم)٤(

  .١/٣٩٦، مراصد االطالع ٢/٢٤٩، معجم البلدان  هـ٦٣املشهورة سنة 
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥٠٥
   . وغريمها)٢( على يزيد واحلجاج)١(وبدير اجلماجم

 الوجه لكن إذا مل يزل املنكر إال مبا هو أنكر منه صار إزالته على هذا
منكرا وإذا مل حيصل املعروف إال مبنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 

  . )٣()املعروف كان حتصيل ذلك املعروف على هذا الوجه منكرا
والذي نقله غري واحد أن يزيد مل يأمر بقتل احلسني وال كان له غرض (

ولكن  يف ذلك بل كان خيتار أن يكرمه ويعظمه كما أمره بذلك معاوية 
 خيتار أن ميتنع من الوالية واخلروج عليه فلما قدم احلسني وعلم أن أهل كان

العراق خيذلونه ويسلمونه طلب أن يرجع إىل يزيد أو يرجع إىل وطنه أو يذهب 
 إىل الثغر فمنعوه من ذلك حىت يستأسر فقاتلوه حىت قتل مظلوما شهيدا 

 لعن :قتله وقال يزيدوأن خرب قتله ملا بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وبكوا على 
لو كان بينه وبني احلسني   أما واهللا)٤(اهللا ابن مرجانة يعين عبيد اهللا بن زياد

قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل :  وقال)٥(رحم ملا قتله
 وأنه جهز أهله بأحسن اجلهاز وأرسلهم إىل املدينة لكنه مع ذلك ما )٦(احلسني

                                         
 هي بظاهر الكوفة على سبع فراسخ منها على طرف الرب للسالك إىل البصرة واجلمجمة )١(

-٥٠٣، ٢/١٥٩معجم البلدان . كانت تعمل فيه فسمي بذلك. القدح من اخلشب
  .٢/٥٥٦، مراصد االطالع ٥٠٤

 هـ، ونشأ يف الطائف وكان ٤٠سنة  هو احلجاج بن يوسف بن احلاكم الثقفي ولد )٢(
ظلوماً جباراً سفاكاً للدماء ذا شجاعة وإقدام ودهاء، واله عبد امللك مكة واملدينة 

 هـ، السري ٩٥والطائف مث أضاف إليه العراق، وثبتت له اإلمارة عشرين سنة، ت سنة 
  .٢/١٦٨، األعالم ٤/٣٤٣

  .٥٣٦-٤/٥٣٥ املنهاج )٣(
  . سبقت ترمجته)٤(
  . وحنوه٨/١٩٤اية والنهاية  البد)٥(
  .٥/٤٦٠ تاريخ الطربي )٦(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٠٦
  .)١()قاتله وال أخذ بثأرهانتصر للحسني وال أمر بقتل 

عظم إمثا من قاتل احلسني فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو أوقاتل عثمان (
الناصبة الذين يزعمون أن احلسني كان خارجيا وأنه كان جيوز قتله لقول 

من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم «  النيب
  .اه مسلم رو)٢(»فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان

 وأهل السنة واجلماعة يردون غلو هؤالء وهؤالء ويقولون إن احلسني
 قتل مظلوما شهيدا وإن الذين قتلوه كانوا ظاملني معتدين وأحاديث النيب 

مل يفرق اجلماعة ومل  اليت يأمر فيها بقتال املفارق للجماعة مل تتناوله فإنه 
و إىل يزيد داخال يف ألثغر يقتل إال وهو طالب للرجوع إىل بلده أو إىل ا

اجلماعة معرضا عن تفريق األمة ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب 
 فكيف ال جتب إجابة احلسني إىل ذلك ولو كان الطالب !؟إجابته إىل ذلك

هلذه األمور من هو دون احلسني مل جيز حبسه وال إمساكه فضال عن أسره 
  . )٣()وقتله

ائح اليت يستحيا من ذكرها ال سيما اإلمام وأما ترتيه األئمة فمن الفض(
وأما ترتيه الشرع عن املسائل . عدوم الذي ال ينتفع به ال يف دين وال دنياامل

لة ردية خبالف الرافضة فإن أعلى مس الردية فقد تقدم أن أهل السنة مل يتفقوا
  . )٤()ال يوجد لغريهم هلم من املسائل الردية ما

ع يف اإلمامة وأعظم خالف بني األمة خالف اخلالف الراب« :وأما قوله(
 مثل ما سل على اإلمامة ةاإلمامة إذ ما سل سيف يف اإلسالم على قاعدة ديني

                                         
  .٥٥٨-٤/٥٥٧ املنهاج )١(
  .١٤٨٠/ ٣ مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع )٢(
  .٥٨٦-٤/٥٨٥ املنهاج )٣(
  .٥٩١-٤/٥٩٠ املنهاج )٤(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٥٠٧
  .»يف كل زمان

 أن هذا من أعظم الغلط فإنه وهللا احلمد مل يسل سيف على :فاجلواب
خالفة أيب بكر وال عمر وال عثمان وال كان بني املسلمني يف زمنهم نزاع يف 

مامة فضال عن السيف وال كان بينهم سيف مسلول علىشىء من الدين اإل
 )١(أفاضلهم كأسيد بن حضري واألنصار تكلم بعضهم بكالم أنكره عليهم

.. . وغريمها ممن هو أفضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتا)٢(وعباد بن بشر
ء  وطائفة قليلة مث رجع هؤال)٣(وإمنا نازع سعد بن عبادة واحلباب بن املنذر

وسعد وإن كان  وبايعوا الصديق ومل يعرف أنه ختلف منهم إال سعد بن عبادة
رجال صاحلا فليس هو معصوما بل له ذنوب يغفرها اهللا وقد عرف املسلمون 

 رضي اهللا عنهمبعضها وهو من أهل اجلنة السابقني األولني من األنصار 
  . )٤()وأرضاهم

امة كرتاع الرافضة واخلوارج فاألمر الذي تنازع فيه الناس من أمر اإلم(
املعتزلة وغريهم ومل يقاتل عليه أحد من الصحابة أصال وال قال أحد منهم و

 إن الثالثة كانت إمامتهم باطلة :إن اإلمام املنصوص عليه هو علي وال قال
  .وال قال أحد منهم إن عثمان وعليا وكل من واالمها كافر
بلة كان مسلوال على فدعوى املدعي أن أول سيف سل بني أهل الق

                                         
  . سبقت ترمجته)١(
ابة، أسلم قبل اهلجرة وشهد  هو عباد بن بشر بن وقش األنصاري، من قدماء الصح)٢(

، اإلصابة ٢٨٩/ ، التقريب٣٤٠-١/٣٣٧بدراً، وأبلى يوم اليمامة فاستشهد ا، السري 
٥/٣١١.  

  . سبقت ترمجته)٣(
 هو احلباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد األنصاري اخلزرجي السلمي شهد بدراً وهو )٤(

. شهورة مات يف خالفة عمرالذي كان له موقف من مرتل رسول اهللا يف بدر والقصة م
  .١٩٧-٢/١٩٦اإلصابة 
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٥٠٨
قواعد اإلمامة اليت تنازع فيها الناس دعوى كاذبة ظاهرة الكذب يعرف 

  .كذا بأدىن تأمل مع العلم مبا وقع
وإمنا كان القتال قتال فتنة عند كثري من العلماء وعند كثري منهم هو من 
باب قتال أهل العذل والبغي وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غري اإلمام ال 

  .لى قاعدة دينيةع
ولو أن عثمان نازعه منازعون يف اإلمامة وقاتلهم لكان قتاهلم من جنس 

  .قتال علي وإن كان ليس بينه وبني أولئك نزاع يف القواعد الدينية
ولكن أول سيف سل على اخلالف يف القواعد الدينية سيف 

وا فيها وقتاهلم من أعظم القتال وهم الذين ابتدعوا أقواال خالف )١(اخلوارج
: الصحابة وقاتلوا عليها وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم كقوله 

 )٢(»مترق مارقة على حني فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق«
مل يقاتل أحدا على إمامة من قاتله وال قاتله أحد على إمامته نفسه  وعلي 

منه ال عائشة وال طلحة وال ادعى أحد قط يف زمن خالفته أنه أحق باإلمامة 
وال الزبري وال معاوية وأصحابه وال اخلوارج بل كل األمة كانوا معترفني 

عثمان وأنه مل يبق يف الصحابة من مياثله يف زمن  بفضل علي وسابقته بعد قتل
خالفته كما كان عثمان كذلك مل ينازع قط أحد من املسلمني يف إمامته 

ريه أحق باإلمامة منه فضال عن القتال على وخالفته وال ختاصم اثنان يف أن غ
  .-رضي اهللا عنهما-ذلك وكذلك أبو بكر وعمر 

                                         
 وهم فرق كثرية ال زالوا  مسوا ذا االسم خلروجهم على عليٍ بن أيب طالب )١(

موجودين اآلن وجيمعون على أن كل كبرية كفر إال النجدات وأمجعوا على أن اهللا 
ت اإلسالميني مقاال. سبحانه وتعاىل يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إال النجدات

  .١٧/ ، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان٧٢/ ، الفرق بني الفرق١/١٦٧
وقد تقدم يف . ٧٤٦ -٢/٧٤٥ مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفام )٢(

  .املقدمة
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٥٠٩
وباجلملة فكل من له خربة بأحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه مل يكن 

  ...بني املسلمني خماصمة بني طائفتني يف إمامة الثالثة فضال عن قتال
إماما وهو مطيع له فإن فتبني أن عليا مل يقاتله أحد على أن يكون غريه 

الذين كانوا يستحقون اإلمامة أبو بكر وعمر وعثمان وكان هو أتقى هللا من 
أن خيرج عليهم بقول أو فعل بل عثمان كان علي هو أول من بايعه قبل 

  ....مجهور الناس
واملقصود أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مل يقتتلوا قط الختالفهم يف 

ء من قواعد اإلسالم ال يف يأصال ومل خيتلفوا يف شقاعدة من قواعد اإلسالم 
الصفات وال يف القدر وال مسائل األمساء واألحكام وال مسائل اإلمامة مل 

وال كان ... خيتلفوا يف ذلك باالختصام باألقوال فضال عن االقتتال بالسيف
يف الصحابة من يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان مل يكونوا أئمة وال كانت 

 إن :من يقول  إن خالفتهم ثابتة بالنص وال:م صحيحة وال من يقولخالفته
  .بعد مقتل عثمان كان غري علي أفضل منه وال أحق منه باإلمامة

فهذه القواعد الدينية اليت اختلف فيها من بعد الصحابة مل خيتلفوا فيها 
بالقول وال باخلصومات فضال عن السيف وال قاتل أحد منهم على قاعدة يف 

امة فقبل خالفة علي مل يكن بينهم قتال يف اإلمامة وال يف واليته مل يقاتله اإلم
  ....أحد على أنه يكون تابعا لذاك

 املالحم والفنت اليت كانت يف اإلسالم ليس فيها ما -وأمثاهلا-فهذه 
وقع القتال فيه حقيقة على قاعدة اإلمامة اليت تدعيها الرافضة وإن ذكر بعض 

الد من يدعو إىل نفسه ومعه من يقاتل فهؤالء من جنس اخلارجني ببعض الب
ألمصار الصغار من الرافضة وهم طائفة قليلة اسكان اجلبال وأهل البوادي و

مقموعون مع مجهور املسلمني ليس هلم سيف مسلول على اجلمهور حىت 
 أعظم خالف وقع بني األمة خالف اإلمامة أو ما سل يف :يقول القائل
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥١٠
  . )١() اإلمامة يف كل زمانىا سل علاإلسالم سيف مثل م

مث قالوا واإلمامة واجبة وهي أوجب عندهم من النبوة ألن ا لطفا يف (
  . )٢()التكاليف
إن خمالفته تنايف املودة وامتثال أوامره هو مودته فيكون « :وأما قوله(

  .»واجب الطاعة وهو معىن اإلمامة
  :فجوابه من وجوه

 القرىب يالطاعة فقد وجبت مودة ذو املودة توجب تن كانإ :أحدها
ن تكون فاطمة أيضا إماما وان كان هذا باطال فهذا أفتجب طاعتهم فيجب 

  .مثله
 ن املودة ليست مستلزمة لإلمامة يف حال وجوب املودة فليسأ :الثاين

ن احلسن واحلسني جتب مودما أمن وجبت مودته كان إماما حينئذ بدليل 
 ومل يكن إماما بل ب مودته يف زمن النيب قبل مصريمها إمامني وعلي جت

  .ن تأخرت إمامته إىل مقتل عثمانإجتب و
ن كان ملزوم اإلمامة وانتفاء امللزوم يقتضي إن وجوب املودة أ :الثالث

 ا إال من يكون إماما معصوما فحينئذ ال يود أحدمودةانتفاء الالزم فال جتب 
ن املؤمنني وال حمبته إذا مل يكونوا من املؤمنني وال حيبهم فال جتب مودة أحد م

 وال غريهم وهذا خالف اإلمجاع وخالف ما علم ي ال شيعة عل:أئمة
  . )٣()باالضطرار من دين اإلسالم

 بل أئمة العترة كابن عباس ن العترة مل جتتمع على إمامته وال أفضليتهإ(
 عن مجيع والنقل الثابت.. .وغريه يقدمون أبا بكر وعمر يف اإلمامة واألفضلية

                                         
  .٣٤٣-٦/٣٢٤ املنهاج )١(
  .٦/٣٨٨ املنهاج )٢(
  .١٠٨-٧/١٠٧ املنهاج )٣(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥١١
علماء أهل البيت من بين هاشم من التابعني وتابعيهم من ولد احلسني بن علي 

م كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا يفضلوما على أوولد احلسن وغريمها 
  . )١()علي والنقول عنهم ثابتة متواترة

وكل أحد يعلم أن أهل الدين واجلمهور ليس هلم غرض مع علي وال (
غرض يف تكذيب الرسول وأم لو علموا أن الرسول جعله إماما ألحد منهم 

  . )٢()سبق الناس إىل التصديق بذلكأكانوا 
ال يزال هذا « : قال أن النيب )٣(ويف الصحيحني عن جابر بن مسرة(

 : ولفظ البخاري)٤(» عشر خليفة كلهم من قريشاألمر عزيزا إىل اثين
ثنا عشر ال أمر الناس ماضيا وهلم ال يزا« : ويف لفظ)٥(»اثىن عشر أمريا«

ثىن عشر خليفة كلهم اال يزال اإلسالم عزيزا إىل « : ويف لفظ)٦(»رجال
   .)٧(»من قريش

وهكذا كان فكان اخللفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مث توىل من 
 )٩( مث عبد امللك)٨(اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة معاوية وابنه يزيد

                                         
  .٧/٣٩٦ املنهاج )١(
  .٧/٤١٠  املنهاج)٢(
 هـ، ٧٦ هو جابر بن مسرة بن جنادة، صحايب ابن صحايب نزل الكوفة ومات ا سنة )٣(

  .١٨٨-١٨٦، السري ١٣٦/ التقريب
، مسلم، كتاب اإلمارة، باب ٨/١٢٧ البخاري، كتاب األحكام باب االستخالف )٤(

  .١٤٠٣/ ٣الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش 
  .١٢٧/ ٨ب االستخالف كتاب األحكام، با:  البخاري)٥(
  .١٤٥٣-٣/١٤٥٢ مسلم، كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش )٦(
  .٣/١٤٥٣ مسلم، كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش )٧(
هـ، ٦٤ هـ، تويف سنة ٦٠ هو يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، اخلليفة ويلَّ اخلالفة سنة )٨(

  .٧٢-١/٧١، الشذرات ٤٠-٤/٣٥اجليش الذي غزا القسطنطينية، السري كان أمري 
 هو عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي، كان قبل اخلالفة عابداً ناسكاً )٩(

=  
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥١٢
 وبعد ذلك حصل يف دولة )٢( وبينهم عمر بن عبد العزيز)١(وأوالده األربعة

اإلسالم من النقص ما هو باق إىل اآلن فإن بين أمية تولوا على مجيع أرض 
 عبد امللك :اإلسالم وكانت الدولة يف زمنهم عزيزة واخلليفة يدعى بامسه

ن  ال يعرفون عضد الدولة وال عز الدين واء الدين وفالن الدي،)٣(وسليمان
وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات اخلمس ويف املسجد يعقد 
الرايات ويؤمر األمراء وإمنا يسكن داره ال يسكنون احلصون وال حيتجبون عن 

  . )٤()الرعية
ن أن هؤالء االثىن عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو ظومن (

إال علي بن أيب طالب يف غاية اجلهل فإن هؤالء ليس فيهم من كان له سيف 
ومع هذا فلم يتمكن يف خالفته من غزو الكفار وال فتح مدينة وال قتل كافرا 
بل كان املسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض حىت طمع فيهم الكفار بالشرق 

املسلمني  والشام من املشركني وأهل الكتاب حىت يقال إم أخذوا بعض بالد
كالم حىت يكف عن املسلمني فأي عز وإن بعض الكفار كان حيمل إليه 

   . منهملإلسالم يف هذا والسيف يعمل يف املسلمني وعدوهم قد طمع فيهم ونال
                                         

= 
طالباً للعلم مث اشتغل باخلالفة فتغري حاله ملك ثالث عشرة سنة استقالالً، وقبلها منازعاً 

، ٣٦٥/ ، التقريب٢٤٩-٤/٢٤٦السري .  هـ٨٦سنة البن الزبري تسع سنني، ت 
  .٢٢٢-٢١٤/ تاريخ اخللفاء

الوليد، وسليمان، ويزيد، وهشام، :  أوالد عبد امللك األربعة الذين تولوا اخلالفة هم)١(
  .٨٩/ ، مجهرة أنساب العرب٢٥٠-٢٤٦، ٢٣٨-٢٣٣تاريخ اخللفاء 

  . سبقت ترمجته)٢(
 األموي، أبو أيوب، من خيار ملوك بين أمية، قال  هو سليمان بن عبد امللك بن مروان)٣(

يرحم اهللا سليمان افتتح خالفته بإحيائه الصالة ملواقيتها واختتمها باخلالفة : ابن سريين
  .٢٢٨-٢٢٥ هـ، تاريخ اخللفاء ٩٩لعمر بن عبد العزيز، ت سنة 

  .٢٣٨/ ٨ املنهاج )٤(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥١٣
  . )١()وأما سائر األئمة غري علي فلم يكن ألحد منهم سيف
  : حديث الكساء ليس فيه داللة على اإلمامة وال العصمة

ديث أم وأما حديث الكساء فهو صحيح رواه أمحد والترمذي من ح(
  خرج النيب : قالت)٣( ورواه مسلم يف صحيحه من حديث عائشة)٢(سلمة

 من شعر أسود فجاء احلسن بن علي فأدخله )٤(ذات غداة وعليه مرط مرحل
مث جاء احلسني فأدخله معه مث جاءت فاطمة فأدخلها مث جاء علي فأدخله مث 

  .)٥(جس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِرياإِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الر قال
 فليس هو من وهذا احلديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسني 

ختتص   الةخصائصه ومعلوم أن املرأة ال تصلح لإلمامة فعلم أن هذه الفضيل
 دعا باألئمة بل يشركهم فيها غريهم مث إن مضمون هذا احلديث أن النيب 

 عنهم الرجس ويطهرهم تطهريا وغاية ذلك أن يكون دعا هلم هلم بأن يذهب
بأن يكونوا من املتقني الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم واجتناب 

  . )٦()الرجس واجب على املؤمنني والطهارة مأمور ا كل مؤمن
ولكن أهل الكساء ملا كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل (

                                         
  .٢٥٤-٢٥٢/ ٨، انظر ٢٤١/ ٨ املنهاج )١(
، وكتاب تفسري ٥/٦٩٩ كتاب املناقب، باب فضل فاطمة بنت حممد  الترمذي، )٢(

، حتقيق أمحد شاكر ٢٧-٥/٢٥، املسند ٥/٣٣١القرآن، باب ومن سورة األحزاب 
  .وقال صحيح اإلسناد

  .٤/١٨٨٣  مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النيب )٣(
وط، ومرط مرحل هو برد فيه  املرط هو كساء من صوف أو خز أو كتان ومجعه مر)٤(

، ترتيب القاموس احمليط ١١/٢٧٨، ٤٠٢-٧/٤٠١ لسان العرب –تصاوير رحل 
  .٨٨٧/ ، القاموس احمليط٤/٢٢٩، ٢/٣١٦

  .٣٣/  األحزاب)٥(
  .١٤-٥/١٣ املنهاج )٦(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥١٤
أن يعينهم على فعل ما أمرهم به لئال يكونوا  بالتطهري دعا هلم النيب 

  . )١()مستحقني للذم والعقاب ولينالوا املدح والثواب
 ليس هو وباجلملة فالتطهري الذي أراده اهللا والذي دعا به النيب (

 والشيعة ن أهل السنة عندهم ال معصوم أال النيب إتفاق فالعصمة باال
 فقد وقع االتفاق على انتفاء العصمة . واإلمام ال معصوم غري النيب :يقولون

  . واإلمام عن أزواجه وبناته وغريهن من النساءاملختصة بالنيب 
إذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهري املدعو به لألربعة متضمنا و

  واإلمام عندهم فال يكون من دعاء النيب للعصمة اليت خيتص ا النيب 
إنه دعا بالطهارة ألربعة مشتركني مل خيتص ذه العصمة ال لعلي وال لغريه ف

  . )٢()بعضهم بدعوة
كذلك (: حديث املباهلة ليس فيه داللة على اإلمامة وال العصمة

 شركة فيه فاطمة وحسن وحسني كما شركوه يف حديث )٣(حديث املباهلة
الكساء فعلم أن ذلك ال خيتص بالرجال وال بالذكور وال باألئمة بل يشركه 

والصيب فإن احلسن واحلسني كانا صغريين عند املباهلة فإن املباهلة فيه املرأة 
 مات ومل  سنة تسع أو عشر والنيب ةكانت ملا قدم وفد جنران بعد فتح مك

يكمل احلسني سبع سنني واحلسن أكرب منه بنحو سنة وإمنا دعا هؤالء ألنه 
عو الواحد أمر أن يدعو كل واحد من األقربني األبناء والنساء واألنفس فيد

٤()امن أولئك أبناءه ونساءه وأخص الرجال به نسب( .  
                                         

  .٥/١٥ املنهاج )١(
  .٨٤-٧/٨٣ املنهاج )٢(
 عن ن أيب طالب  رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي ب)٣(

  .٤/١٨٧١ يف حديث طويل سعيد بن أيب وقاص 
  .١٢٧-١٢٦، ٧/١٢٣، انظر ٥/٤٥ املنهاج )٤(
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٥١٥
 واملرأة ،فلو كان هذا دليال على اإلمامة لكان من يتصف به يستحقها

  . )١(ال تكون إماما بالنص واإلمجاع
   :الرد على قول الرافضي

 الفضائل اليت اشتمل كل واحد منهم عليها املوجبة لكونه الثالث(
  .إماما

  :من وجوهواجلواب 
 أن تلك الفضائل غايتها أن يكون صاحبها أهال أن تعقد له أحدها

اإلمامة لكنه ال يصري إماما مبجرد كونه أهال كما أنه ال يصري الرجل قاضيا 
  .مبجرد كونه أهال لذلك

خرين من قريش كثبوا هلؤالء وهم أهل  أن أهلية اإلمامة ثابتة آلالثاين
   .لتخصيص ومل يصريوا بذلك أئمةاأن يتولوا اإلمامة فال موجب 

 أن الثاين عشر منهم معدوم عند مجهور العقالء فامتنع أن :الثالث
  .يكون إماما
ا تربيز يف م أن العسكريني وحنومها من طبقة أمثاهلما مل يعلم هلالرابع

  . )٢()علم أو دين كما عرف لعلي بن احلسني وأيب جعفر وجعفر بن حممد
 ي إماما ومعصوما وغري ذلك من األصول كون عل:وحينئذ فيقال(

اإلمامية أثبتوه باإلمجاع إذ عمدم يف أصول دينهم على ما يذكرونه من 
العقليات وعلى اإلمجاع وعلى ما ينقلونه فهم يقولون علم بالعقل ألنه ال بد 
للناس من إمام معصوم وإمام منصوص عليه وغري علي ليس معصوما وال 

يكون املعصوم هو عليا وغري ذلك من مقدمات منصوصا عليه باإلمجاع ف
   .حججهم

                                         
  .٧/١٣٢ املنهاج )١(
  .٨/٢٦٣ املنهاج )٢(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥١٦
 إن مل يكن اإلمجاع حجة فقد بطلت تلك احلجج فبطل ما :فيقال هلم

 وإذا بطل ثبت مذهب أهل السنة :بنوه على اإلمجاع من أصوهلم فبطل قوهلم
 فقد تبني بطالن .وإن كان اإلمجاع حقا فقد ثبت أيضا مذهب أهل السنة

اإلمجاع حجة أم مل يقولوا وإذا بطل قوهلم ثبت مذهب أهل قوهلم سواء قالوا 
 وإن قالوا حنن ندع اإلمجاع وال حنتج به يف شيء من .السنة وهو املطلوب

   .أصولنا وإمنا عمدتنا العقل والنقل عن األئمة املعصومني
قيل هلم إذا مل حتتجوا باإلمجاع مل يبق معكم حجة مسعية غري النقل املعلوم 

 فإن ما ينقلونه عن علي وغريه من األئمة ال يكون حجة حىت نعلم عن النيب 
وعصمة الواحد من هؤالء ال تثبت إال بنقل عمن علم  عصمة الواحد من هؤالء
 هو الرسول فما مل يثبت نقل معلوم عن الرسول مبا هعصمته واملعلوم عصمت

وعه وحينئذ صول الدين وال يف فرأصال ال يف أيقولونه مل يكن معهم حجة مسعية 
فريجع األمر إىل دعوى خالفة علي بالنص فإن أثبتم النص باإلمجاع فهو باطل 

ن مل تثبتوه إال بالنقل اخلاص الذي يذكره بعضكم إلنفيكم كون اإلمجاع حجة و
طالنه من وجوه وتبني أن ما ينقله اجلمهور وأكثر الشيعة مما يناقض بفقد تبني 

  . )١() هذا كذبا بأنيهذا القول يوجب علما يقين
فإن أريد به اإلمجاع الذي ينعقد به اإلمامة (: أما اإلمجاع على اإلمامة

فهذا يعترب فيه موافقة أهل الشوكة حبيث يكون متمكنا م من تنفيذ مقاصد 
فق هلم اوس الشوكة عددا قليال ومن سواهم موءاإلمامة حىت إذا كان ر

لذي عليه أهل السنة وهو حصلت اإلمامة مببايعتهم له هذا هو الصواب ا
  . )٢()مذهب األئمة كأمحد وغريه

                                         
  .٣٤٣-٨/٣٤١ املنهاج )١(
  .٨/٣٥٦ املنهاج )٢(
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 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥١٧
  الفصل الثالث 

  الغلو يف األئمة وادعاؤهم العصمة هلم 
  : دعواهم عصمة األئمة ومساوام هلم باألنبياء

 فهذه خاصة "وأن األئمة معصومون كاألنبياء يف ذلك"(: وأما قوله
يدية الشيعة وال سائر طوائف الرافضة اإلمامية اليت مل يشركهم فيها أحد ال الز

والكالم يف أن هؤالء أئمة .. .املسلمني إال من هو شر منهم كاإلمساعيلية
 الدين منهم دون غريهم مث يف عصمتهم عن اخلطأ يفرض اهللا اإلميان م وتلق

تباع افإن كال من هذين القولني مما ال يقوله إال مفرط يف اجلهل أو مفرط يف 
 فمن عرف دين اإلسالم وعرف حال هؤالء كان عاملااهلوى أو يف كليهما 

  . )١() بطالن هذا القول لكن اجلهل ال حد لهضطرار من دين حممد باال
وأخذوا أحكامهم الفروعية عن األئمة املعصومني الناقلني ( :وأما قوله

   : إىل آخره فيقال )عن جدهم رسول اهللا 
حديث جدهم من العلماء به  القوم املذكورون إمنا كانوا يتعلمون :أوالً

 تارة عن يبن احلسني يروي كما يتعلم سائر املسلمني وهذا متواتر عنهم فعل
قول  ومسع من أيب هريرة.. . بن عفان عن أسامة بن زيد)٢(أبان بن عثمان

 أعضائه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا من" :النيب 
   عن ابن عباسي ويرو)٣(ه يف الصحيحني أخرجا" النار حىت فرجه بفرجهمن

  .)٤( رواه مسلم" بنجم فاستناريرم" :عن رجال من األنصار
                                         

  .٤٥٤-٢/٤٥٢ املنهاج )١(
 املؤمنني أيب عمرو األموي  هو أبان بن عثمان بن عفان اإلمام الفقيه أبو سعد بن أمري)٢(

  .٣٥٣-٤/٣٥١ هـ، السري ١٠٥املدين، ت سنة 
 وأي الرقاب أزكى رقَبة فَتحرِير:  البخاري، كتاب كفارات اإلميان، باب قوله تعاىل)٣(

  .٢/١١٤٧، مسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق ٧/٢٣٧
  .١٧٥١-٤/١٧٥٠ مسلم، كتاب السالم، باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان )٤(
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٥١٨
 عن جابر بن عبداهللا حديث مناسك يوأبو جعفر حممد بن علي يرو

 يف هذا الباب ومن هذه الطريق رواه ي وهو أحسن ما رو)١(احلج الطويل
  . )مسلم يف صحيحه

)من أدرك النيب  فليس يف هؤالء :اوأما ثاني وهو مميز إال علي  
 كما أن أمثاله من الصحابة وهو الثقة الصدوق فيما خيرب به عن النيب 
  .ثقات صادقون فيما خيربون به أيضا عن النيب 

 من أصدق الناس حديثا عنه ال يعرف -وهللا احلمد- وأصحاب النيب 
ات باتفاق أهل العلم وهلذا كان الصحابة كلهم ثق.. .فيهم من تعمد عليه كذبا

  . )باحلديث والفقه
 ومها صغريان يف سن التمييز وأما احلسن واحلسني فمات النيب (

 فقول ثىن عشر فلم يدركوا النيب  قليلة وأما سائر االفروايتهما عن النيب 
 إليهم ما قاله جدهم ي إم نقلوا عن جدهم إن أراد بذلك أنه أوح:القائل

 ما قاله غريه من األنبياء وإن أراد أم  إىل النيب ىوحفهذه نبوة كما كان ي
مسعوا ذلك من غريهم فيمكن أن يسمع من ذلك الغري الذي مسعوه منهم 
سواء كان ذلك من بين هاشم أو غريهم فأي مزية هلم يف النقل عن جدهم 

  .هتمامإال بكمال العناية واال
 وتلقيها من يب فإنه كل من كان أعظم اهتماما وعناية بأحاديث الن
 أعلم )٢(فالزهري.. .مظاا كان أعلم ا وليس هذا من خصائص هؤالء

 وأحواله وأقواله وأفعاله باتفاق أهل العلم من أيب جعفر بأحاديث النيب 
  .حممد بن علي وكان معاصرا له
                                         

  .٨٩٢-٢/٨٨٦  مسلم، كتاب املناسك، باب حجة النيب )١(
  . سبقت ترمجته)٢(
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٥١٩
علي فال يستريب من  وأما موسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممد بن

 )٢(محاد بن سلمةو )١(لك بن أنس ومحاد بن زيدله من العلم نصيب أن ما
 اهللا بن  وعبد)٣(والليث بن سعد واألوزاعي وحيىي بن سعيد ووكيع بن اجلراح

 والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثاهلم أعلم )٤(املبارك
  . )٥() من هؤالء وهذا أمر تشهد به اآلثار اليت تعاين وتسمعبأحاديث النيب 

دعوى املدعي أن كل ما أفىت به الواحد من هؤالء فهو منقول وأما (
أمجعني فإم كانوا رضي اهللا عنهم  فهذا كذب على القوم عنده عن النيب 

   وبني ما يقولونه من غري ذلك وكان عليمييزون بني ما يروونه عن النيب 
ألرض  فواهللا ألن أخر من السماء إىل اإذا حدثتكم عن رسول اهللا ( :يقول

 من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب أحب إيلَّ
 وهلذا كان يقول القول ويرجع عنه وهلذا كانوا يتنازعون يف ،)٦()خدعة

املسائل كما يتنازع غريهم وينقل عنهم األقوال املختلفة كما ينقل عن غريهم 
  .)٧(وكتب السنة والشيعة مملوءة بالروايات املختلفة عنهم

إن اإلمامية يتناقلون ذلك عن الثقات خلفا عن سلف إىل " :وأما قوله
 مىت ثبت النقل عن أحد :ويقال ثانيا.. ."أن تتصل الرواية بأحد املعصومني

                                         
 هو محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي، أبو إمساعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل )١(

/  هـ، التقريب١٧٩إنه كان ضرير، ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب، ت سنة 
  .١/٢٥١، اخلالصة ١٧٨

  . هو محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، وقد سبقت ترمجته)٢(
  . هو وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي الكويف، وقد سبقت ترمجته)٣(
  . هو عبد اهللا بن املبارك املروزي، وقد سبقت ترمجته)٤(
  .٥/٤٦٤، انظر ٤٦٢-٢/٤٥٤ املنهاج )٥(
  .٢/٥٨٦ السنة لعبد اهللا بن أمحد )٦(
  .٤٦٣-٢/٤٦٢نهاج  امل)٧(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٢٠
ويقال  هؤالء كان غايته أن يكون كما لو مسع منه وحينئذ فله حكم أمثاله

على جعفر بن ثالثا الكذب على هؤالء يف الرافضة أعظم األمور ال سيما 
  . )١()حممد الصادق فإنه ما كذب على أحد ما كذب عليه

وكذلك الغالة يف العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم (
قتداء بأفعاهلم إىل ما وا عنه من الغلو واإلشراك م فيتخذوم أربابا من الوا

خلون فيما دون اهللا يستغيثون م يف مغيبهم وبعد ممام وعند قبورهم ويد
حرمه اهللا تعاىل ورسوله من العبادات الشركية اليت ضاهوا ا النصارى وقد 

لعن اهللا اليهود والنصارى « : أنه قال عند موتهثبت يف الصحيح عن النيب 
 : حيذر ما فعلوه قالت عائشة رضي اهللا عنها»اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  . )٣())٢(»مسجداولوال ذلك ألبرز قربه ولكن كره أن يتخذ «
أكثر فإم يدعون ] يعين الرافضة[ بل املفسدة والشر احلاصل يف هؤالء(

الدعوة إىل إمام معصوم وال يوجد هلم أئمة ذوو سيف يستعينون م إال 
... وسهم عن هذه األقسامءكافر أو فاسق أو منافق أو جاهل ال خترج ر

بل إىل سلطان كفور أو فالداعون إىل املعصوم ال يدعون إىل سلطان معصوم 
يا  :ظلوم وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خربة بأحواهلم وقد قال تعاىل

 متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي األمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنَآم ينا الَّذهأَي
نْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِ

 فأمر اهللا املؤمنني عند التنازع بالرد إىل اهللا والرسول )٤(خير وأَحسن تأْوِيال
 ألمرهم بالرد إليه فدل القرآن على ولو كان للناس معصوم غري الرسول 

                                         
  .٤٦٤-٢/٤٦٣ املنهاج )١(
  .١١٣ انظر خترجيه ص )٢(
  .٣/٣٧٤، انظر ٢/٤٣٥ املنهاج )٣(
  .٥٩/  النساء)٤(
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٥٢١
  . )١()أنه ال معصوم إال الرسول 

أنه جتب طاعة غري  ء الرافضة املنسوبني إىل شيعة علي وقول هؤال(
 مطلقا يف كل ما أمر به أفسد من قول من كان منسوبا إىل شيعة الرسول 
مر مطلقا فإن أولئك أنه جيب طاعة ويل األمن من أهل الشام  عثمان 

كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود وهؤالء يوجبون طاعة معصوم 
  . )٢()مفقود

إن هذا ادعى عصمة األئمة دعوى مل يقم عليها حجة إال ما تقدم مث (
من أن اهللا مل خيل العامل من أئمة معصومني ملا يف ذلك من املصلحة واللطف 

ومن املعلوم املتيقن أن هذا املنتظر الغائب املفقود مل حيصل به شيء من 
تدعى له أحد له سلطان  ]يعين النيب [ ومل حيصل بعده... املصلحة واللطف
   .زمن خالفته العصمة إال علي 

ومن املعلوم بالضرورة أن حال اللطف واملصلحة اليت كان املؤمنون فيها 
زمن اخللفاء الثالثة أعظم من اللطف واملصلحة الذي كان يف خالفة علي زمن 
القتال والفتنة واالفتراق فإذا مل يوجد من يدعي اإلمامية فيه أنه معصوم 

مببايعة ذي الشوكة إال علي وحده وكان مصلحة املكلفني وحصل له سلطان 
واللطف الذي حصل هلم يف دينهم ودنياهم يف ذلك الزمان أقل منه يف زمن 
اخللفاء الثالثة علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف واملصلحة احلاصلة 

٣()اباألئمة املعصومني باطل قطع( .  

                                         
  .٣٨١-٣/٣٨٠ املنهاج )١(
  .٣/٣٨٩ املنهاج )٢(
  .٣٧٩-٣/٣٧٨ املنهاج )٣(
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٥٢٢
ة ال تضر معها سيئة الرد على دعوى الرافضة أن حب علي حسن

  : وأن بغضه سيئة ال تنفع منها حسنة وبيان أن هذا من أظهر الكذب
  : قال يف الرد على قول الرافضي

يف كتابه عن معاذ  )١( ومنها ما نقله صاحب الفردوسقال الرافضي(
علي حسنة ال تضر معها سيئة وبغضه  حب« : أنه قالبن جبل عن النيب 

   .)٢(»سيئة ال ينفع معها حسنة
 أن كتاب الفردوس فيه من األحاديث املوضوعات ما شاء :واجلواب

 ال يقوله فإن حب اهللا وهذا احلديث مما يشهد املسلم بأن النيب ... اهللا
 ورسوله أعظم من حب علي والسيئات تضر مع ذلك وقد كان النيب 

وكل  )٤(»إنه حيب اهللا ورسوله« :اخلمر وقال  يف)٣(يضرب عبد اهللا بن محار
مؤمن فال بد أن حيب اهللا ورسوله والسيئات تضره وقد أمجع املسلمون وعلم 
باالضطرار من دين اإلسالم أن الشرك يضر صاحبه وال يغفره اهللا لصاحبه 
ولو أحب علي بن أيب طالب فإن أباه أبا طالب كان حيبه وقد ضره الشرك 

.. . من أهل النار والغالية يقولون إم حيبونه وهم كفار)٥(حىت دخل النار
                                         

  . هو ابن شريويه وقد سبق التعريف به)١(
 إلحسان إىل ٢٣٧/ ب الشيعة وأهل البيت، نقالً عن كتا٨/١١٠ تفسري منهج الصادقني )٢(

  .ظهري
كان رجل يسمى عبد اهللا ويلقب :  هو عبد اهللا بن محار، ومحار لقبه قال البخاري)٣(

، وفيه أنه قال لرجل لعنه ال تلعنه فإنه حيب اهللا محاراً، وكان يضحك رسول اهللا 
  .١/٣٠٦، جتريد أمساء الصحابة ٢٨٣-٢/٢٨٢ورسوله، اإلصابة 

البخاري، كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن شارب اخلمر وأنه ليس خبارج من امللة  )٤(
  .، وقد سبق خترجيه٨/١٤

، مسلم، كتاب اإلميان باب ٧/٢٠٣ البخاري، كتاب الرقاق باب صفة اجلنة والنار )٥(
والدليل على أن من مات على الشرك … الدليل على صحة إسالم من حضره املوت 

  .١/٥٤اجلحيم فهو من أصحاب 
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٥٢٣
 أعظم من حب علي ولو ترك رجل الصالة والزكاة وفعل وحب النيب 

 فكيف ال يضره ذلك مع حب الكبائر لضره ذلك مع حب النيب 
  . )١()؟علي

 : قالأن النيب  )٢(وكذلك احلديث الذي ذكره عن ابن مسعود(
 )٣(»حب آل حممد يوما خري من عبادة سنة ومن مات عليه دخل اجلنة«

موضوعان  مها حديثان )٤(»أنا وهذا حجة اهللا على خلقه« :وقوله عن علي
عند أهل العلم باحلديث وعبادة سنة فيها اإلميان والصلوات اخلمس كل يوم 

  .وصوم شهر رمضان
وقد أمجع املسلمون على أن هذا ال يقوم مقامه حب آل حممد شهرا 

 على حب علي مل وكذلك قوله لو اجتمع الناس.. .فضال عن حبهم يوما
خيلق اهللا النار من أبني الكذب باتفاق أهل العلم واإلميان ولو اجتمعوا على 
حب علي مل ينفعهم ذلك حىت يؤمنوا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر ويعملوا صاحلا وإذا فعلوا ذلك دخلوا اجلنة وإن مل يعرفوا عليا بالكلية 

  . )٥()غضهومل خيطر بقلوم ال حبه وال ب
  :  األئمةالرد على من يبطل الصالة بترك الصالة على

وأما قوله ومن يبطل الصالة بإمهال الصالة على أئمتهم ويذكر أئمة (
ثىن عشر أو غريهم فإما أن يكون املراد بذلك أنه جتب الصالة على األئمة اال

وجوب ما أن يكون املراد إ منهم أو من غريهم وعلى واحد معني غري النيب 
                                         

  .٧٤-٥/٧٢ املنهاج )١(
  . مل أجده)٢(
  . مل أجده)٣(
  .٧٦-٥/٧٥ املنهاج )٤(
  .٥٩٢-٤/٥٩١ املنهاج )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٢٤
 فإن أراد األول فهذا من أعظم ضالهلم وخروجهم الصالة على آل النيب 

 مل يأمر  فإنا حنن وهم نعلم باالضطرار أن النيب عن شريعة حممد 
 على االثىن عشر ال يف الصالة وال يف غري الصالة وال كان ااملسلمني أن يصلو

  ذا أحد عن النيبأحد من املسلمني يفعل شيئا من ذلك على عهده وال نقل ه
 ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال كان جيب على أحد يف حياة رسول اهللا 

أن يتخذ أحدا من االثىن عشر إماما فضال عن أن جتب الصالة عليه يف 
   .الصالة

وكانت صالة املسلمني صحيحة يف عهده بالضرورة واإلمجاع فمن 
عليهم فقد  إمهال الصالةأوجب الصالة على هؤالء يف الصالة وأبطل الصالة ب

  . وبدله كما بدلت اليهود والنصارى دين األنبياءغري دين النيب 
 على آل حممد وهم منهم قيل آل حممد يدخل ي املراد أن يصل:وإن قيل

فيهم بنو هاشم وأزواجه وكذلك بنو املطلب على أحد القولني وأكثر هؤالء 
  ما خلفاؤهم وهم من آل حممدتذمهم اإلمامية فإم يذمون ولد العباس ال سي

ويذمون من يتوىل أبا بكر وعمر ومجهور بين هاشم يتولون أبا بكر وعمر وال 
يتربأ منهم صحيح النسب من بين هاشم إال نفر قليل بالنسبة إىل كثرة بين 

  .هاشم وأهل العلم والدين منهم يتولون أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما
أم يدعون تعظيم آل حممد عليه أفضل ومن العجب من هؤالء الرافضة 

ء التتر الكفار إىل بغداد دار يوهم سعوا يف جم] كما سبق[ الصالة والسالم
 من بين ال حيصيه إال اهللا تعاىل اخلالفة حىت قتلت الكفار من املسلمني ما

  . )١()هاشم وغريهم
 فعلم أنه ال يشترط يف الوالية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط يف(

                                         
  .٥٩٢-٤/٥٩١ املنهاج )١(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥٢٥
 يبني ذلك أن اإلمامية ومجيع الناس جيوزون أن يكون نواب اإلمام ،الشهادة

 قد وىل غري معصومني وأن ال يكون اإلمام عاملا بعصمتهم بدليل أن النيب 
مث أخربه مبحاربة الذين أرسله إليهم فأنزل اهللا  )١(الوليد بن عقبة بن أيب معيط

إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة يا أَيها الَّذين َآمنوا  :تعاىل
نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت)٢(.   

كان كثري من نوابه خيونه وفيهم من هرب عنه وله مع نوابه  وعلي 
اهر سري معلومة فعلم أنه ليس يف كون اإلمام معصوما ما مينع اعتبار الظ

ووجود مثل هذه املفاسد وأن اشتراط العصمة يف األئمة شرط ليس مبقدور 
  . )٣()وال مأمور ومل حيصل به منفعة ال يف الدين وال يف الدنيا

املعصوم إمنا وجبت عصمته ملا يف ذلك من اللطف (: وهم يقولون
باملكلفني واملصلحة هلم فإذا علم أن مصلحة غري الشيعة يف كل زمان خري من 
مصلحة الشيعة واللطف هلم أعظم من اللطف للشيعة علم أن ما ذكروه من 

  . )٤()إثبات العصمة باطل وتبني حينئذ حاجة األئمة إىل األمة
  : الرافضة تقبل قول اإلمام بأصول ثالثة

  :وقد أصلت هلا ثالثة أصول(
أن كل واحد من هؤالء إمام معصوم مبرتلة النيب ال يقول إال  :أحدها
 جيوز ألحد أن خيالفه وال يرد ما ينازعه فيه غريه إىل اهللا والرسول حقا وال

                                         
 هو الوليد بن عقبة بن أيب معيط األموي، له صحبة قليلة، ورواية يسرية، وهو أخو أمري )١(

. يف لعثمان، قيل مات يف أيام معاويةاملؤمنني عثمان ألمه، من مسلمة الفتح، ويل الكو
  .٧/٤٧٦، ٦/٢٤، طبقات ابن سعد ٤١٦-٣/٤١٢السري 

  .٦/  احلجرات)٢(
  .٣٩٩-٣/٣٩٨ املنهاج )٣(
  .٥/٤٦٧ املنهاج )٤(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٢٦
   .)١(ون منهءفيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يترب

أن كل ما يقوله واحد من هؤالء فإنه قد علم منه أنه قال أنا  :والثاين
 ويا ليتهم قنعوا مبراسيل التابعني كعلي بن أنقل كل ما أقوله عن النيب 

بل يأتون إىل من تأخر زمانه كالعسكريني فيقولون كل ما قاله واحد احلسني 
   .من أولئك فالنيب قد قاله

وكل من له عقل يعلم أن العسكريني مبرتلة أمثاهلما ممن كان يف زماما 
من اهلامشيني ليس عندهم من العلم ما ميتازون به عن غريهم وحيتاج إليهم فيه 

أخذون عنهم كما يأخذون عن علماء زمام أهل العلم وال كان أهل العلم ي
وكما كان أهل العلم يف زمن علي بن احلسني وابنه أيب جعفر وابن ابنه جعفر 

  قد أخذ أهل العلم عنهم كما كانوا يأخذونبن حممد فإن هؤالء الثالثة 
عن أمثاهلم خبالف العسكريني وحنومها فإنه مل يأخذ أهل العلم املعروفون 

يئا فرييدون أن جيعلوا ما قاله الواحد من هؤالء هو قول بالعلم عنهم ش
الرسول الذي بعثه اهللا إىل مجيع العاملني مبرتلة القرآن واملتواتر من السنن وهذا 
  .مما ال يبين عليه دينه إال من كان من أبعد الناس عن طريقة أهل العلم واإلميان

العترة وإمجاع  وهو أن إمجاع الرافضة هو إمجاع :ثالثاوأصلوا أصال 
 واملقدمة األوىل كاذبة بيقني والثانية فيها نزاع فصارت األقوال ،العترة معصوم

اليت فيها صدق وكذب على أولئك مبرتلة القرآن هلم ومبرتلة السنة املسموعة 
   .من الرسول ومبرتلة إمجاع األمة وحدها

وكل عاقل يعرف دين اإلسالم وتصور هذا فإنه ميجه أعظم مما ميج 
امللح األجاج والعلقم ال سيما من كان له خربة بطرق أهل العلم ال سيما 
مذاهب أهل احلديث وما عندهم من الروايات الصادقة اليت ال ريب فيها عن 

                                         
  . أي فيقولون عن اإلمام من االفتراء والكذب ما كان يتربأ منه ذلك اإلمام وأهل بيته)١(
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٥٢٧
املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى فإن هؤالء جعلوا الرسول الذي بعثه اهللا إىل 

ا حلله واحلرام ما اخللق هو إمامهم املعصوم عنه يأخذون دينهم فاحلالل م
  . )١()إخل... حرمه والدين ما شرعه وكل قول خيالف قوله فهو مردود عندهم

  : ادعاؤهم العصمة ألئمتهم وتناقضهم يف ذلك
)كثرية واملنتظر   فيهم العصمة قد ماتوا منذ سننييعفإن األئمة الذين يد

مل  وعند آخرين هو معدوم ،)٢(له غائب أكثر من أربعمائة ومخسني سنة
يوجد والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة أو كتب صنفها بعض شيوخ 
الرافضة وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك املعصومني وهؤالء الشيوخ 

   .املصنفون ليسوا معصومني باالتفاق وال مقطوعا هلم النجاة
فإذا الرافضة ال يتبعون إال أئمة ال يقطعون بنجام وال سعادم فلم 

وا قاطعني ال بنجام وال بنجاة أئمتهم الذين يباشروم باألمر والنهي يكون
  . )٣()وهم أئمتهم حقا

  . )٤()فتبني أن احلديث ال حجة هلم فيه حبال على ثبوت العصمة(
وهذا مما يبني تناقض قوهلم يف مسائل العصمة كما تقدم ولو قدر (

صمة وال إمجاع على ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه ال يشترط يف اإلمام الع
  . )٥()انتفاء العصمة يف غريهم وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق

وال يطعن على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما إال أحد رجلني إما (
رجل منافق زنديق ملحد عدو لإلسالم يتوصل بالطعن فيهما إىل الطعن يف 

                                         
  .١٦٥-٥/١٦٤ املنهاج )١(
  . سنة١١٥٠غائب أكثر من  وهو اآلن )٢(
  .٤٨٩-٣/٤٨٨ املنهاج )٣(
  .٧/٨٥ املنهاج )٤(
  .٧/٨٥ املنهاج )٥(
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  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٢٨
 ابتدع الرفض الرسول ودين اإلسالم وهذا حال املعلم األول للرافضة أول من

 وإما جاهل مفرط يف اجلهل واهلوى وهو الغالب على ،وحال أئمه الباطنية
  .عامة الشيعة إذا كانوا مسلمني يف الباطن

علي كان معصوما ال يقول برأيه بل كل ما قاله « :وإذا قال الرافضي
فهو مثل نص الرسول وهو اإلمام املعصوم املنصوص على إمامته من جهة 

  .الرسول
 نظريك يف البدعة اخلوارج كلهم يكفرون عليا مع أم أعلم :لهقيل 

صدق وأدين من الرافضة ال يسترتب يف هذا كل من عرف حال هؤالء أو
  .وهؤالء

حيقر أحدكم « : أنه قال فيهموقد ثبت يف الصحيحني عن النيب 
  .)١(» مع قرائتهمصالته مع صالم وصيامه مع صيامهم وقراءته

 ،اته وقتله واحد منهم وهلم جيوش وعلماء ومدائنوقد قاتلوه يف حي
وأهل السنة وهللا احلمد متفقون على أم مبتدعة ضالون وأنه جيب قتاهلم 

كان من أفضل أعماله قتاله  بالنصوص الصحيحة وأن أمري املؤمنني عليا 
  . )٢()اخلوارج
 يستحق الوعيد هوأيضا فإن املعصوم جتب طاعته مطلقا بال قيد وخمالف(

ومن يطعِ اللَّه : والقرآن إمنا أثبت هذا يف حق الرسول خاصة قال تعاىل
والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء 

يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه ومن :  وقال،)٣(والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا
                                         

، مسلم، كتاب ٤/١٧٩" عالمات النبوة يف اإلسالم" البخاري، كتاب املناقب، باب )١(
  .٧٤٤-٢/٧٤٣" ذكر اخلوارج وصفام"الزكاة، باب 

  .١١٦-٦/١١٥ املنهاج )٢(
  .٦٩/  النساء)٣(
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٥٢٩
 فدل القرآن يف غري موضع على أن من أطاع )١(نار جهنم خالدين فيها أَبدا

الرسول كان من أهل السعادة ومل يشترط يف ذلك طاعة معصوم آخر ومن 
عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم 

 هو الذي فرق اهللا به بني أهل اجلنة وأهل النار وبني األبرار فالرسول 
والفجار وبني احلق والباطل وبني الغي والرشاد واهلدى والضالل وجعله 

 وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن يالقسيم الذي قسم اهللا به عباده إىل شق
  . وليست هذه املرتبة لغريهيخالفه فهو الشق

  على أن كل شخص-أهل الكتاب والسنة-وهلذا اتفق أهل العلم 
 فإنه جيب تصديقه سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا 

أمر فإنه املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى ما يف كل ما أخرب وطاعته يف كل 
إن هو إال وحي يوحى وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال 

  . )٣())٢( الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلنيفَلَنسأَلَن: تعاىل
  :الرافضة يوجبون عصمة علي والرد على ذلك

  : الرد على قول الرافضي
الرابع أن اهللا تعاىل قادر على نصب إمام معصوم وحاجة العامل داعية (

فتعني أن إليه وال مفسدة فيه فيجب نصبه وغري علي مل يكن كذلك إمجاعا 
  . إخل.. .يكون اإلمام هو علي

من العجب أن الرافضة تثبت أصوهلا على ما .. . أن هذا:واجلواب
تدعيه من النص واإلمجاع وهم أبعد األمة عن معرفة النصوص واإلمجاعات 
واالستدالل ا خبالف السنة واجلماعة فإن السنة تتضمن النص واجلماعة 

                                         
  .٢٣/  اجلن)١(
  .٦/  األعراف)٢(
  .١٩١-١٩٠/  املنهاج)٣(
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٥٣٠
اعة هم املتبعون للنص واإلمجاع وحنن تتضمن اإلمجاع فأهل السنة واجلم

  .نتكلم على هذا التقرير ببيان فساده وذلك من وجوه
 ال نسلم أن احلاجة داعية إىل نصب إمام معصوم : أن يقال:أحدها

وذلك ألن عصمة األمة مغنية عن عصمته وهذا مما ذكره العلماء يف حكمة 
  . عصمة األمة
وجوده أكمل فال ريب أن حاهلم  إن أريد باحلاجة أن حاهلم مع :الثاين

مع عصمة نواب اإلمام أكمل وحاهلم مع عصمة أنفسهم أكمل وليس كل ما 
  ...تقدره الناس أكمل لكل منهم يفعله اهللا وال جيب عليه فعله

 أتريد به »أن اهللا قادر على نصب إمام معصوم«:  أن قوله:الثالث
 واهللا تعاىل مل خيلق معصوما يفعل الطاعات باختياره واملعاصي باختياره،

اختياره كما هو قوهلم؟ أم تريد به أنه معصوم يفعل الطاعات بغري اختيار 
   خيلقه اهللا فيه؟

فإن قالوا باألول كان باطال على أصلهم فإن اهللا عندهم ال يقدر على 
خلق مؤمن معصوم ذا التفسري كما ال يقدر على خلق مؤمن وكافر عندهم 

 عندهم ال يقدر على فعل احلي املختار وال خيلق إرادته ذا التفسري فإن اهللا
  .املختصة بالطاعة دون املعصية

وإن قالوا ذا الثاين مل يكن هلذا املعصوم ثواب على فعل الطاعة وال 
على ترك املعصية وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك معاصيهم 

واب له أفضل من أهل أفضل منه فكيف يكون اإلمام املعصوم الذي ال ث
  ؟الثواب

فتبني انتقاض مذهبهم حيث مجعوا بني متناقضني بني إجياب خلق 
معصوم على اهللا وبني قوهلم إن اهللا ال يقدر على جعل أحد معصوما باختياره 

  . حبيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصي
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٥٣١
ادر على ليه أهو القإأن يقال املعصوم الذي تدعو احلاجة  :الوجه الرابع

 الثاين ممنوع فإن العاجز ؟حتصيل املصاحل وإزالة املفاسد أم هو عاجز عن ذلك
ال حيصل به وجود املصلحة وال دفع املفسدة بل القدرة شرط يف ذلك فإن 

الصالح لكن حصول الداعي بدون القدرة ال  العصمة تفيد وجود داعية إىل
  . )١()يوجب حصول املطلوب

 وجود معصوم بعد الرسول إال وهي حاصلة ففي اجلملة ال مصلحة يف(
بدونه وفيه من الفساد ماال يزول إال بعدمه فقوهلم احلاجة داعية إليه ممنوع 

  .وقوهلم املفسدة فيه معدومة ممنوع
بل األمر بالعكس فاملفسدة معه موجودة واملصلحة معه منتفية وإذا كان 

  . )٢()؟بتحقق وجودهاعتقاد وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجب فما الظن 
وأيضا فإن كان اإلمجاع قد يكون خطأ مل يثبت أن عليا معصوم فإنه (

إمنا علمت عصمته باإلمجاع على أنه ال معصوم سواه فإذا جاز كون اإلمجاع 
   .أخطأ أمكن أن يكون يف األمة معصوم غريه وحينئذ فال يعلم أنه هو املعصوم

 الذي اعتمدوا عليه يف إمامة فتبني أن قدحهم يف اإلمجاع يبطل األصل
املعصوم وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة فتبني أم إن قدحوا 
يف اإلمجاع بطل أصل مذهبهم وإن سلموا أنه حجة بطل مذهبهم فتبني 

  . )٣()بطالن مذهبهم على التقديرين
  : مث وضح أن عليا ال يعلم املستقبل وأنه يصيب وخيطئ فقال

أن عليا مل يكن يعلم املستقبل أنه ندم على أشياء مما ومما يبني (
يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن األمر ( :وكان يقول ليايل صفني... .فعلها

                                         
  .٤٧٢-٤٦٥/ ٦ املنهاج )١(
  .٦/٤٧٤ املنهاج )٢(
  .٨/٣٥٩ املنهاج )٣(
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٥٣٢
يبلغ هذا هللا در مقام قامه سعد بن مالك وعبد اهللا بن عمر إن كان برا إن 

ه وهذا رواه املصنفون وتواتر عن )١(أجره لعظيم وإن كان إمثا إن خطره ليسري
 وأنه ما كان يظن أن األمر يهأنه كان يتضجر ويتململ من اختالف رعيته عل

  . )٢()يبلغ ما بلغ
ومما يبني تناقضهم يف دعوى العصمة لعلي أو غريه ما أوضحه شيخ 

وهؤالء الرافضة يف احتجاجهم على أن عليا معصوم بكون (: اإلسالم بقوله
وهلم وإثبات اجلهل  احتجاجا لقوهلم بقهغريهم ينفي العصمة عن غري

  .باجلهل
ومن توابع ذلك ما رأيته يف كتب شيوخهم أم إذا اختلفوا يف مسألة 
على قولني وكان أحد القولني يعرف قائله واآلخر ال يعرف قائله فالصواب 

 ألن قائله إذا مل يعرف كان من :عندهم القول الذى ال يعرف قائله قالوا
 ومن أين يعرف أن القول اآلخر ؟ اجلهلأقوال املعصوم فهل هذا إال من أعظم
  ؟وإن مل يعرف قائله إمنا قاله املعصوم

ولو قدر وجوده أيضا مل يعرف أنه قاله كما مل يعرف أنه قاله اآلخر 
ف وأن غريه قاله كما رومل ال جيوز أن يكون املعصوم قد قال القول الذي يع
خر قد قاله من ال يدري أنه يقول أقواال كثرية يوافق فيها غريه وأن القول اآل

  .؟ما يقول بل قاله شيطان من شياطني اجلن واإلنس
فهم جيعلون عدم العلم بالقول وصحته دليال على صحته كما قالوا هنا 
عدم القول بعصمة غريه دليل على عصمته وكما جعلوا عدم العلم بالقائل 

 بعث اهللا دليال على أنه قول املعصوم وهذا حال من أعرض عن نور السنة اليت
                                         

  . مل أقف عليه)١(
  .١٤٥/ ٥ املنهاج )٢(
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٥٣٣
  . )١()ا رسوله فإنه يقع يف ظلمات البدع ظلمات بعضها فوق بعض

هاد ال يكون إال مع وبني أم ال جياهدون األعداء مدعني أن اجل
فإن الرافضة ال ترى اجلهاد إال مع إمام معصوم وال معصوم (: املعصوم، فقال

 غزو حجة عليهم يف وجوب )٢(عندهم من الصحابة إال علي فهذه اآلية
  . )٣()الكفار مع مجيع األمراء

  
  
* * *  

  

                                         
  .٤٤٢/ ٦ املنهاج )١(
حيثُ فَإِذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشرِكني :  يعين آية براءة، قوله تعاىل)٢(

مذُوهخو موهمدتجو دصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحواْ وابفَإِن ت…  اآلية 
  ).٥/ التوبة(

  .٥١٩-٥١٨/ ٨ املنهاج )٣(
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٥٣٤
  الفصل الرابع

  املهدي املنتظر 
  : األدلة على خروج املهدي عند أهل السنة

خيرج يف آخر «: وأما احلديث الذي رواه عن ابن عمر عن النيب (
الزمان رجل من ولدي امسه كامسي وكنيته كنييت ميأل األرض عدال كما 

   .»ديملئت جورا وذلك هو امله
فاجلواب أن األحاديث اليت حيتج ا على خروج املهدي أحاديث 

 والترمذي وأمحد وغريهم من حديث ابن مسعود )١(صحيحة رواها أبو داود
   .وغريه

لو مل يبق من الدنيا إال « يف احلديث الذي رواه ابن مسعود كقوله 
 يواطئ  أو من أهل بييتيوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت خيرج فيه رجل مين

امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا 
   .)٣( ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة)٢(»وظلما

 ورواه أبو داود من )٤(»املهدي من عتريت من ولد فاطمة«وأيضا فيه 
                                         

 هو سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاين، ولد سنة اثنني )١(
  .٥٩-٩/٥٥، تاريخ بغداد ١٣/٢٠٣ هـ بالبصرة، السري ٢٧٥ومائتني، ت سنة 

، ورواه الترمذي من رواية ٤٧٤-٤/٤٧٢ رواه أبو داود من رواية ابن مسعود وعلي )٢(
  .٤/٥٠٥ويف الباب عن علي وأيب سعيد وأم سلمة وأيب هريرة : وقال. ابن مسعود

 يب  هي هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، دخل ا الن)٣(
 هـ، ٦١سنة أربعة من اهلجرة، وهي آخر من مات من أمهات املؤمنني، ت سنة 

  .٩٦-٨/٨٦، الطبقات الكربى ٢١٠-٢/٢٠١السري . ودفنت بالبقيع
، ٣٧٦، ٩٩، ١/٨٤، وروى حنوه يف املسند ٤/٤٧٤ رواه أبو داود، كتاب املهدي )٤(

 وابن ماجه يف  حنوه٥٠٥/ ٤ وغريها والترمذي، كتاب املهدي ٢٦، ٣/١٧، ٣٧٧
  . حنوه١٣٦٨، ١٣٦٧/ ٢الفنت باب خروج املهدي 
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٥٣٥
   .)١(»ميلك األرض سبع سنني«طريق أيب سعيد وفيه 

 إن ابين هذا سيد كما :ظر إىل احلسن وقالأنه ن ورواه عن علي 
 وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه يف مساه رسول اهللا 

   .)٢(اخللق وال يشبهه يف اخللق ميأل األرض قسطا
  :املهدي ادعاه كثري من الطوائف

 امسه ، مهديهمدعوا أن هذا هو مهديهما أن االثىن عشرية الذين :الثاين
 امسه حممد بن عبد واملهدي املنعوت الذي وصفه النيب حممد بن احلسن 

وأيضا فإن املهدي املنعوت من ولد احلسن بن علي ال من ولد احلسني .... اهللا
   .كما تقدم لفظ حديث علي

 أن طوائف ادعى كل منهم أن املهدي املبشر به مثل مهدي :الثالث
ن ولد ميمون  الذي أقام دعوم باملغرب وهو م)٣(القرامطة الباطنية

ن ادعى ومم.. .دعوا أن ميمونا هذا هو من ولد حممد بن إمساعيلاو )٤(القداح
                                         

  .٤٧٥-٤/٤٧٤ أبو داود، كتاب املهدي )١(
  .إخل… هذا منقطع : ، قال حمققه٤/٤٧٧ أبو داود، كتاب املهدي )٢(
ويعود يف أصله إىل ) قرمط( ينتسب القرامطة إىل محدان بن األشعث األهوازي املُلقب )٣(

 هـ، وكان أحد دعام يف ٣٥٨سواد الكوفة حوايل عام وقد عرف يف ) خوزستان(
االبتداء، وقيل هم أصحاب أيب سعيد بن رام اجلنايب القائم بالبحرين صاحب مذهب 
القرامطة الذين يقيمون باألحساء وكانوا يقولون بنبوة عبد اهللا بن احلارث الكندي 

لقرامطة مجاعة من اإلمساعيلية، ويعبدونه، واملختار بن أيب عبيد منهم وقد ادعى النبوة وا
، ذكر ٨١-٨٠/ ، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان٧-٥القرامطة، حملمود شاكر 

  .٩٢/ مذاهب الفرق الثنتني وسبعني املخالفة للسنة واملبتدعني
 هو املُلحد عبيد اهللا بن ميمون القداح، وكان جده يهودياً من بيت جموسي، وادعى أنه )٤(

، وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين، ولد سنة ي بشر به النيب املهدي الذ
وهو رأس الفرقة امليمونية من ) بسورية( هـ يف سلمية ٣٢٢هـ، وت سنة ٢٥٩

=  
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٥٣٦
 الذي خرج أيضا باملغرب، ومسي أصحابه )١(أنه املهدي ابن التومرت

 من قتل ومنهم من ادعى :ومثل عدة آخرين ادعوا ذلك منهم. .املوحدين
ومع هذا .. . عددهم إال اهللايذلك فيه أصحابه وهؤالء كثريون ال حيص

فهؤالء مع ما وقع هلم من اجلهل والغلط كانوا خريا من منتظر الرافضة 
ال حيصل مبنتظر الرافضة ومل حيصل م من الضرر ما  وحيصل م من النفع ما

  . )٢()حصل مبنتظر الرافضة بل ما حصل مبنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه
  : املنتظر عند الرافضة

سرداب  لغائب املنتظر حممد بن احلسن الذي دخلفإم يدعون أنه ا(
 سنة ستني ومائتني أو حنوها ومل مييز بعد بل كان عمره إما سنتني )٣(ءسامرا

أو ثالثا أو مخسا أو حنو ذلك وله اآلن على قوهلم أكثر من أربعمائة ومخسني 
  . ومل ير له عني وال أثر وال مسع له حس وال خرب)٤(سنة

 ال بعينه وال صفته لكن يقولون إن هذا الشخص فليس فيهم أحد يعرفه
الذي مل يره أحد ومل يسمع له خرب هو إمام زمام ومعلوم أن هذا ليس هو 

  . )٥()معرفة باإلمام
                                         

= 
  .٧/٣٤١، األعالم ١٥٤-١٥٣/ املنار املنيف. اإلمساعيلية

به  حممد بن عبد اهللا بن تومرت، رجل كذاب ظامل، متغلب بالباطل، ومسى أصحا)١(
.  هـ٥٢٤، هلك سنة ادعى أنه املهدي الذي بشر به النيب " املوحدين: "اجلهمية

  .١٢٧٤/ ٤، تذكرة احلفاظ ٥٥٢-٥٣٩/ ١٩، السري ١٥٣/ املنار املنيف
  .٩٧-٤/٩٤، انظر ٢٦٠-٨/٢٥٤ املنهاج )٢(
القاموس "السرداب بالكسر، بناء حتت األرض للصيف، معرب :  قال الفريوزآبادي)٣(

  .١٢٤/ "احمليط
  . سنة١١٥٠ وله اآلن على زعمهم )٤(
  .٧/٤٠٩، ٨/١٦١، ١٢١-١/١٢٠، انظر ١١٤-١/١١٣ املنهاج )٥(
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٥٣٧
وهم يقولون بإمام منتظر موجود غائب ال يعرف له عني وال أثر وال (

   .يعلم حبس وال خرب ال يتم اإلميان إال به
 التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة وهذا :عةويقولون أصول الدين أرب

 اإلميان بأنه معصوم غائب عن األبصار كائن يف :منتهى اإلمام عندهم
األمصار سيخرج الدينار من قعر البحار يطبع احلصى ويورق العصا دخل 

 سنة ستني ومائتني وله من العمر إما سنتان وإما ثالث وإما ءسرداب سامرا
خمتلفون يف قدر عمره مث إىل اآلن مل يعرف له خرب مخس أو حنو ذلك فإم 

ودين اخللق مسلم إليه فاحلالل ما حلله واحلرام ما حرمه والدين ما شرعه ومل 
  . )١()ينتفع به أحد من عباد اهللا

احلسن العسكري ليس له عقب وبيان أنه ال ميكن بقاء مهدي الرافضة 
، )٣(د الباقي بن قانع وعب)٢(قد ذكر حممد بن جرير الطربي (،إىل اآلن

وغريمها من أهل العلم باألنساب والتواريخ أن احلسن بن علي العسكري مل 
يكن له نسل وال عقب واإلمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه 

  سنتان ومنهم منهعمر:  وهو صغري منهم من قالءدخل السرداب بسامرا
 كان موجودا معلوما لكان مخس سنني وهذا لو: ال ثالث ومنهم من قالق

أن يكون حمضونا  الواجب يف حكم اهللا الثابت بنص القرآن والسنة واإلمجاع
ا من أهل احلضانة وأن يكون عند من حيضنه يف بدنه كأمه وأم أمه وحنومه

 وإما غري الوصي إما ي أبيه إن كان له وصيماله عند من حيفظه إما وص

                                         
  .٥/١٧٦ املنهاج )١(
  . سبقت ترمجته)٢(
 هواإلمام احلافظ القاضي أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي )٣(

 هـ، وت سنة ٢٦٥ سنة ولد" معجم الصحابة"موالهم، البغدادي، صاحب كتاب 
  .١١/٨٨،٨٩، تاريخ بغداد ١٥/٥٢٦ هـ، السري ٣٥١
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٥٣٨
  ....يم ملوت أبيهقريب وإما نائب لدى السلطان فإنه يت

فكيف يكون من يستحق احلجر عليه يف بدنه وماله إماما جلميع 
   ؟املسلمني معصوما ال يكون أحد مؤمنا إال باإلميان به

ال يف  مث إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه ال ينتفعون به
 دين وال يف دنيا وال علم أحدا شيئا وال يعرف له صفة من صفات اخلري وال

الشر فلم حيصل به شيء من مقاصد اإلمامة وال مصاحلها ال اخلاصة وال 
العامة بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل األرض بال نفع أصال فإن 
املؤمنني به مل ينتفعوا به وال حصل هلم به لطف وال مصلحة واملكذبون به 
ذا يعذبون عندهم على تكذبيهم به فهو شر حمض ال خري فيه وخلق مثل ه

  ...ليس من فعل احلكيم العادل
وهذا املنتظر مل حيصل به لطائفته إال االنتظار ملن ال يأيت ودوام احلسرة 

 جه باخلروليدعون واألمل ومعاداة العامل والدعاء الذي ال يستجيبه اهللا ألم 
   .مل حيصل شيء من هذا) )١(والظهور من مدة أكثر من أربعمائة ومخسني سنة

ة أمر يعرف كذبه بالعادة دحد من املسلمني هذه املمث إن عمر وا(
املطردة يف أمة حممد فال يعرف أحد ولد يف دين اإلسالم وعاش مائة وعشرين 

خر آ أنه قال يف سنة فضال عن هذا العمر وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 
نة منها ال يبقى على س أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة «: عمره

   .)٢(»ض ممن هو اليوم عليها أحدوجه األر
                                         

  . سنة١١٥٠ واآلن مر عليه أكثر من )١(
، ويف العلم باب ١/١٤٩إخل …  رواه البخاري يف مواقيت الصالة باب السمر يف الفقه )٢(

ال تأيت «: ، وغريها، ويف مسلم يف فضائل الصحابة باب قوله ١/٣٧السمر يف العلم 
  .١٩٦٧-٤/١٩٦٥إخل … » مائة سنة
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٥٣٩
فمن كان يف ذلك الوقت له سنة وحنوها مل يعش أكثر من مائة سنة 

اوز هذا احلد فما بعده من جقطعا وإذا كانت األعمار يف ذلك العصر ال تت
دم يف الغالب آاألعصار أوىل بذلك يف العادة الغالبة العامة فإن أعمار بين 

ل فإن نوحا عليه السالم لبث يف قومه ألف كلما تأخر الزمان قصرت ومل تط
دم عليه السالم عاش ألف سنة كما ثبت ذلك يف آسنة إال مخسني عاما و

العمر يف ذلك الزمان طويال   فكان)١(حديث صحيح رواه الترمذي وصححه
مث أعمار هذه األمة ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم من جيوز ذلك كما 

  . )٣())٢(حثبت ذلك يف احلديث الصحي
واحتجاجهم (: مث رد على احتجاجهم على بقاء املهدي حبياة اخلضر فقال

 والذي )٤(حبياة اخلضر احتجاج باطل على باطل فمن الذي يسلم هلم بقاء اخلضر
   . أنه مات وبتقدير بقائه فليس هو من هذه األمة)٥(عليه سائر العلماء احملققون

 أنه اخلضر ي واألنس ممن يدعوهلذا يوجد كثري من الكذابني من اجلن
ه أنه اخلضر ويف ذلك من احلكايات الصحيحة اليت نعرفها ما آويظن من ر

   .يطول وصفها هنا
 كل يوكذلك املنتظر حممد بن احلسن فإن عددا كثريا من الناس يدع

                                         
  .٤٥٤-٥/٤٥٣ الترمذي يف تفسري القرآن باب قبل الباب األخري فيه )١(
، وابن ماجه ٤/٥٥٦إخل …  الترمذي يف الزهد باب ما جاء يف فنايا أعمار هذه األمة )٢(

  .٢/١٤١٥يف الزهد باب األمل واألجل 
  .١/١٢٢، انظر ٩٣-٤/٨٧ املنهاج )٣(
ملكان بن فالغ بن عابر بن شاخل بن أفخشذ بن سامل بن نوح عليه السالم  هو بليان بن )٤(

إنه من أبناء امللوك، قيل : إنه نبياً، وقيل: قيل يكىن بأيب العباس، وقيل" صاحب موسى"
تفسري ابن كثري . أنه مخلد وهو قول ضعيف، واألرجح إن شاء اهللا أنه قد مات

  .٤٢/ ، املعارف البن قتيبة١٠٠-٣/٩٩
  .احملققني:  هكذا يف املنهاج والصواب)٥(
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٥٤٠
واحد منهم أنه حممد بن احلسن منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس ومنهم 

ه إال للواحد أو االثنني وما من هؤالء إال من يظهر من يكتم ذلك وال يظهر
  . )١()كذبه كما يظهر كذب من يدعى أنه اخلضر

 أقر بإىل -مع ضالهلم-بيان أن ما يدعيه الصوفية وحنوهم يف شيوخهم 
وهو من جنس اهلدى واإلميان الذي ( :احلق ما تدعيه الرافضة يف مهديهم
 و ذلك من اجلبال والغريان فإن وحن....يدعى يف رجال الغيب جببل لبنان 

هذه املواضع يسكنها اجلن ويكون ا الشياطني ويتراءون أحيانا لبعض الناس 
ويغيبون عن األبصار يف أكثر األوقات فيظن اجلهال أم رجال من اإلنس 

وأَنه كَانَ رِجالٌ من اإلنسِ يعوذُونَ : وإمنا هم رجال من اجلن كما قال تعاىل
  . )٢(جالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًابِرِ

وهؤالء يؤمن م ومبن ينتحلهم من املشايخ طوائف ضالون لكن 
املشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب ال حيصل م من الفساد ما حيصل بالذين 
يدعون اإلمام املعصوم بل املفسدة والشر احلاصل يف هؤالء أكثر فإم يدعون 

مام معصوم وال يوجد هلم أئمة ذوو سيف يستعينون م إال الدعوة إىل إ
.. .وسهم عن هذه األقسامءكافر أو فاسق أو منافق أو جاهل ال خترج ر

فالداعون إىل املعصوم ال يدعون إىل سلطان معصوم بل إىل سلطان كفور أو 
  .ظلوم وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خربة بأحواهلم

ها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي يا أَي: وقد قال تعاىل
األمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ 

                                         
  .٤٩٠، ٤٨٩، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٠-٣/٣٨٩، انظر ٩٤-٤/٩٣ املنهاج )١(
  .٦/  اجلن)٢(
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٥٤١
  .)١(بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيال

فأمر اهللا املؤمنني عند التنازع بالرد إىل اهللا والرسول ولو كان للناس 
 ألمرهم بالرد إليه فدل القرآن على أنه ال معصوم إال معصوم غري الرسول 

  . )٢()الرسول 
ومعلوم أن هؤالء مع أن قوهلم معلوم البطالن ضرورة فقول اإلمامية (

ان موجودا حيا معروفا وأولئك أبطل من قوهلم فإن هؤالء ادعوا بقاء من ك
  . )٣()ادعوا بقاء من مل يوجد حبال
  :  فهو خري من منتظر الرافضة-وإن كان ظاملًا-بيان أن كل من توىل 

وكل من توىل كان خريا من املعدوم املنتظر الذي تقول الرافضة إنه (
 اخللف احلجة فإن هذا مل حيصل بإمامته شيء من املصلحة ال يف الدنيا وال يف
الدين أصال فال فائدة يف إمامته إال االعتقادات الفاسدة واألماين الكاذبة 
والفنت بني األمة وانتظار من ال جييء فتطوى األعمار ومل حيصل من فائدة 

ال ميكنهم بقاء أيام قليلة بال والة أمور بل كانت هذه اإلمامة شيء والناس 
إمام إال من ال يعرف مورهم فكيف تصلح أمورهم إذا مل يكن هلم أتفسد 

وال يدري ما يقول وال يقدر على شيء من أمور اإلمامة بل هو 
  . )٤()معدوم

  : بيان أن مهدي الرافضة ال منفعة فيه ألحد
وهذا الذي تدعيه الرافضة إما مفقود عندهم وإما معدوم عند العقالء (

دينه وعلى التقديرين فال منفعة ألحد به ال يف دين وال يف دنيا فمن علق 
                                         

  .٥٩/  النساء)١(
  .٣٨١-٣/٣٧٩ املنهاج )٢(
  . أي الذين يقولون بأن اإلمام هو حممد بن احلنفية وإنه حي جببال رضوى)٣(
  .١/٥٤٨ املنهاج )٤(
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٥٤٢
باهوالت اليت ال يعلم ثبوا كان ضاال يف دينه ألن ما علق به دينه مل يعلم 

  . )١()؟صحته ومل حيصل له به منفعة فهل يفعل مثل هذا إال جاهل
ومن املعلوم املتيقن أن هذا املنتظر الغائب املفقود مل حيصل به شيء من 

، أو كان حياً، كما املصلحة واللطف، سواء كان ميتاً، كما يقوله اجلمهور
  .)٢(تظنه اإلمامية

 للناس إماما معصوما بيان فساد احتجاجهم بأنه جيب على اهللا أن جيعل
وقد تبني فساد هذه احلجة من وجوه (: ليكون لطفا ومصلحة يف التكيف

أدناها أن هذا مفقود ال موجود فإنه مل يوجد إمام معصوم حصل به لطف 
ليل على انتفاء ذلك إال املنتظر الذي قد علم وال مصلحة ولو مل يكن يف الد

بصريح العقل أنه مل ينتفع به أحد ال يف دين وال دنيا وال حصل ألحد من 
املكلفني به مصلحة وال لطف لكان هذا دليل على بطالن قوهلم فكيف مع 

  . )٣()؟كثرة الدالئل على ذلك
  
* * *  
  

                                         
  .٨/٢٦٢ املنهاج )١(
  .٣/٣٧٨ املنهاج )٢(
  .٤/١٠٤ املنهاج )٣(
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٥٤٣
  ةاخلامت

البحث، ويسر إمتامه، والذي احلمد هللا الذي من علي بإكمال هذا 
  .سأل اهللا أن ينفعين به واملسلمني، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرميأ

  : اليت توصلت إليها من خالله وهيويف اية هذا البحث أذكر أهم النتائج
أن اهللا عز وجل تكفل حبفظ هذا الدين فكلما افترى املفترون هيـأ اهللا               -١

وهلم، ومن هؤالء العلماء الـذين      من يقمعهم ويبني للمسلمني بطالن ق     
 .جاهدوا يف هذا امليدان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

أن دفع الباطل ودحض احلجج ال يكون بالظلم والتعسف وإمنا يكـون        -٢
باإلنصاف واإلقناع والرباهني، كما فعل شيخ اإلسـالم مـع هـؤالء      

 .الروافض
 زمـن شـيخ     أمهية كتاب منهاج السنة وأنه كما دحض باطلـهم يف          -٣

 .اإلسالم فإنه صاحل لدحض باطلهم يف هذا الزمن
أن الرافضة ليس هلم عقل صريح وال نقل صحيح، بل قلبـوا احلقـائق        -٤

 .وبدلوا املفاهيم الصحيحة لإلسالم واعتمدوا على الكذب والبهت
أن الرافضة جلهلهم وقلة عقلهم وشدة حقدهم على اإلسـالم وأهلـه             -٥

 .ديق وملحد يريد هدم اإلسالمصاروا نافذة يدخل منها كل زن
 .أن عدوام ألهل السنة مستمرة من عصر الصحابة وحىت قيام الساعة -٦
كثرة النفاق فيهم بل إم جيعلون ذلك من أصول دينـهم ويـسمونه              -٧

 ".التقية"
احنرافهم يف عقيدم يف اهللا حيث أن متقدميهم مجسمة وأما متأخروهم        -٨

 .فمعطلة
تقبلية فإذا مل حتصل يف عامل الواقـع نـسبوا          يكثرون من األباطيل املس    -٩

 .اجلهل إىل اهللا حيث يقولون بدا هللا بداء
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٥٤٤
الرافضة خمالفون ألهل البيت يف االعتقاد مع ادعـائهم حمبتـهم زوراً             -١٠

 .وتاناً
 ويفسرونه تفسرياً   نيدعون أن القرآن الكرمي فيه حتريف وزيادة ونقصا        -١١

وقد بني شيخ اإلسالم   . ائشةإن البقرة ع  : باطالً حسب أهوائهم كقوهلم   
بطالن قوهلم، وذكر أقوال أهل العلم املوثوقني من أهل البيت وغريهم           

 .من أهل السنة واجلماعة
خطأ الرافضة ومن حنا حنوهم حيث جعلوا النبوة مثرة لعمل متقدم وأن             -١٢

 . فعل من األعمال الصاحلة ما استحق به أن جيزيه اهللا بالنبوةالنيب 
ل البحث أن الرافضة منهم من يعظم األنبياء ويغلو يف          تبني يل من خال    -١٣

 يف انتقاص األنبيـاء     اذلك حىت جعلوهم يف مرتبة اإلله، ومنهم من غلو        
 .وجوزوا عليهم العصيان ونفوا عنهم العصمة

 .تطاولوا على مقام النبوة حىت جعلوا األئمة أعلى مرتبة من األنبياء -١٤
 عنهم هلم مـن الفـضائل       أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا        -١٥

 .واخلصائص ما جيعلهم أفضل صحابة رسول اهللا 
أن الرافضة طعنوا يف أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم بـأمور ال          -١٦

 بأمور هي   ومدحوا علياً   . حقيقة هلا وما صح منها فليس فيها طعن       
 .يف احلقيقة ذم وقدح وذلك خلبث طويتهم وفساد رأيهم

 . طعن يف هذا الدين بل وطعن يف رسول اهللا أن الطعن يف الصحابة -١٧
ذكرت أهم ما ذكرت من مطاعن وذكرت الرد عليها كل ذلك مـن              -١٨

 فهو كالم رصني وشاف كـاف ال       – رمحه اهللا    –كالم شيخ اإلسالم    
 .مزيد عليه

ن مذهب أهل السنة يف ترتيب اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنـهم،            ابي -١٩
 زمن اخللفاء الثالثة، مبينـاً      لي  ورد على خرافة الرافضة يف إمامة ع      
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٥٤٥
 .بطالا من الكتاب والسنة والعقل

 كأيب بكر وعمر وعثمان بغضهم الشديد جلميع أصحاب رسول اهللا       -٢٠
ومعاوية وخالد بن الوليد وعائشة وغريهم رضي اهللا عنهم مما جعلـهم            

 .يكثرون الطعن عليهم
عائشة رضـي    حيث طعنوا يف زوجه أم املؤمنني        أذيتهم لرسول اهللا     -٢١

 . ما فعلوا ذلكاهللا عنها ولو كانوا يحبون رسول اهللا 
وعبـد  " قاتل عمر "تعظيم الرافضة ألعداء اإلسالم كأيب لؤلؤة اوسي         -٢٢

 .اهللا بن سبأ قائد فتنة مقتل عثمان، وغريهم
 وبيـان    بعد رسول اهللا     – رضي اهللا عنهم     –زعمهم ردة الصحابة     -٢٣

 .بطالن هذا الزعم
 .د املطاعن اليت توجه للصحابة على وجه العمومبيان كيفية ر -٢٤
 أوصـى   وزعمهم أن رسـول اهللا      " الوصية"من عقائدهم الفاسدة     -٢٥

 .لعلي، وبيان أن حديث الكساء واملباهلة ال يدالن على ذلك
بطالن اعتقادهم أن اإلمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل املسلمني        -٢٦

 .وأن هذا القول من أفسد املفاسد
 األئمة حىت ادعوا أم يعلمون الغيب وأم معصومون مـن           غلوهم يف  -٢٧

 .اخلطأ، وأن حب علي حسنة ال تضر معها سيئة
بطالن اعتقادهم يف املهدي الذين يزعمون أنه مولود وأنه موجود مـن             -٢٨

 . سنة وحىت اآلن، وبيان أن هذا ال حقيقة له١١٥٠قبل 
ري مهـدي   صحة خروج املهدي الذي يعتقده أهل السنة، وبيان أنه غ          -٢٩

  .الرافضة وأنه من نسل احلسن بن علي 
  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
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٥٤٦
  فهرس املصادر واملراجع

اإلمام : تأليف: اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق املذمومة        -١
طي، رضا بن نعسان مع   : أبو عبد اهللا بن بطة العكربي، حتقيق ودراسة       

 . هـ١٤٠٩دار الراية، الرياض، الطبعة األوىل سنة : نشر
دار الكتـب   . حممد خليل هـراس، ط    . د: تاليف. ابن تيمية السلفي   -٢

 . هـ١٤٠٤ لبنان، الطبعة األوىل سنة –العلمية، بريوت 
عبد الرمحن بن عبد اجلبـار الفريـوائي،        . تأليف د . ابن تيمية محدثاً   -٣

 .لكاتبةعلى اآللة ا) رسالة دكتوراه(
األمري عالء الدين علـي     : ترتيب. اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان     -٤

كمال :  هـ، قدم له وضبط نصه     ٧٣٩بن بلبان الفارسي املتوىف سنة      
األوىل : دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة    : يوسف احلوت، نشر  

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧
:  احلسن علي احلسين النـدوي، تعريـف       أيب: تأليف. أمحد بن تيمية   -٥

 –دار القلـم    : مطبعة الفيصل، نـشر   : سعيد األعظمي الندوي، ط   
 . هـ١٤٠٧الكويت، الطبعة الرابعة 

املُحدث العالمة  : تأليف. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل       -٦
 دمشق،  –املكتب اإلسالمي، بريوت    : حممد ناصر الدين األلباين، ط    

 . هـ١٣٩٩الطبعة األوىل سنة 
حممـد رشـاد    . د/ ف شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق     تألي: االستقامة -٧

جامعة اإلمام حممـد بـن      :  هـ، ط  ١٤٠٣سامل، الطبعة األوىل سنة     
 . الرياض–سعود اإلسالمية 

أيب عمر يوسف بن عبد اهللا      : تأليف. االستيعاب يف معرفة األصحاب    -٨
 هــ،  ١٣٩٦طه حممد الزيين، سنة . د: بن حممد بن عبد الرب، حققه 
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٥٤٧
 . القاهرة، الطبعة األوىل– مصر –لكليات األزهرية مكتبة ا: ط

دار الكتب العلميـة،    : اإلمام البيهقي، ط  : تأليف. األمساء والصفات  -٩
 . لبنان–بريوت 

: احلافظ ابن حجر العسقالين، حققه: تأليف. اإلصابة يف متييز الصحابة   -١٠
 –مكتبة الكليات األزهرية    :  هـ، ط  ١٣٩٦طه حممد الزيين سنة     . د

 . الطبعة األوىل–لقاهرة  ا–مصر 
فخر الـدين الـرازي،     : تأليف. اعتقادات فرق املسلمني واملشركني    -١١

 بريوت، سنة   –دار الكتب العلمية    : علي سامي النشار، نشر   : مراجعة
 . هـ١٤٠٢

أيب بكر أمحد بن احلـسن      : تأليف. االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد     -١٢
 هـ، ١٤٠٣ سنة كمال يوسف احلوت  : البيهقي، صححه وعلق عليه   

 . الطبعة األوىل– بريوت –عامل الكتاب : ط
 –خري الدين الزركلي، طبع دار العلـم للماليـني          : تأليف. األعالم -١٣

 .م١٩٨٤ لبنان، الطبعة السادسة، نوفمرب –بريوت 
احلافظ عمر بـن علـي      : تاليف. األعالم العلمية يف مناقب ابن تيمية      -١٤

 . بريوت- هـ ١٣٩٦الثانية زهري الشاويش، الطبعة : البزار، حتقيق
حممـد  : ابن القيم، حتقيـق : تأليف. إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان    -١٥

 . بريوت- هـ ١٤٠٧املكتب اإلسالمي سنة : عفيفي، طبع
احلافظ أيب نعيم األصبهاين، حققه     : تأليف. اإلمامة والرد على الرافضة    -١٦

مكتبة : علي بن ناصر الفقيهي، الناشر    . د: وعلق عليه وخرج أحاديثه   
 . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل – املدينة املنورة –العلوم واحلكم 

عبـد  . د: احلافظ أيب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق      : تأليف. األمثال -١٧
 دار املأمون للتراث، نـشر  – هـ، بريوت  ١٤٠٠ايد قطامش سنة    
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٥٤٨
 . الطبعة األوىل–جامعة امللك عبد العزيز 

املكتب اإلسالمي، الطبعة :  تيمية، طشيخ اإلسالم ابن  : تأليف. اإلميان -١٨
 . هـ١٤٠١الثالثة، 

. د: احلافظ حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده، حتقيق        : تأليف. اإلميان -١٩
مؤسسة الرسالة  :  هـ، ط  ١٤٠٦علي بن حممد ناصر الفقيهي، سنة       

 . الطبعة الثانية– بريوت –
قي، نـشر   بن كثري الدمش  اأيب الفداء احلافظ    : تأليف. البداية والنهاية  -٢٠

 . هـ١٣٨٨ الطبعة األوىل سنة – بريوت –مكتبة املعارف 
البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريق الشاطبية والدرة،           -٢١

:  هـ، نشر١٤٠٣عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي، ت سنة         : تأليف
 . هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل سنة – املدينة املنورة –مكتبة الدار 

أيب الفضل عباس بـن     : تأليف. معرفة عقائد أهل األديان   الربهان يف    -٢٢
بـسام علـي سـالمة      . د: منصور التريين السكيكي احلنبلي، حتقيق    

 . هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل سنة –األردن–مكتبة املنار . العموشي، ط
بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية أو نقـض تأسـيس             -٢٣

سالم ابن تيمية رمحه اهللا، تصحيح أيب العباس شيخ اإل  : تأليف. اجلهمية
مطبعـة  : الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، ط       : وتكميل وتعليق 

 هـ وبقية الكتـاب ال يـزال        ١٣٩١ الطبعة األوىل سنة     –احلكومة  
 .خمطوطاً

حممد : أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق: تأليف. تاريخ الطربي  -٢٤
 . بريوت–دار سويدان : نشر. أبو الفضل إبراهيم

تاريخ بغداد للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي، ت             -٢٥
 . بريوت–دار الكتب العلمية :  هـ، ط٤٦٣
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٥٤٩
 أمحـد بـن عبـد اهللا العجلـي، ت           لإلمام. تاريخ الثقات للعجلي   -٢٦

احلافظ نور الدين علي بن أيب بكـر اهليثمـي ت         : هـ، ترتيب ٢٦١
عبـد  . تعليـق د احلافظ ابن حجر، ختريج و   :  هـ، وتضمينات  ٨٠٧

 بريوت، الطبعة األوىل سنة –دار الكتب العلمية : املعطي قلعجي، نشر  
 . هـ١٤٠٥

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،        : تأليف. تاريخ اخللفاء  -٢٧
 .حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق

دار طيبـة  . أكرم ضياء العمري، ط   . تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق د      -٢٨
 . هـ١٤٠٥لطبعة الثانية سنة  الرياض، ا–

كتاب التاريخ الكبري أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي       -٢٩
حممد عبد  .  بريوت، مراقبة د   –مؤسسة الكتب الثقافية    . البخاري، ط 
 .املعيد خان

كتاب تأويل خمتلف احلديث يف الرد على أعداء أهل احلديث البـن             -٣٠
:  لبنان، نـشر   –مطبعة العلوم   . ، ط الكوثري: قتيبة الدينوري، تعليق  

 . بريوت–دار الكتاب العريب 
أيب : تأليف. التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني         -٣١

 –عامل الكتب   . كمال يوسف احلوت، ط   : املظفر اإلسفراييين، حتقيق  
 . هـ١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل سنة 

. احلافظ أيب عبد اهللا الـذهيب، ط      تأليف اإلمام   . جتريد أمساء الصحابة   -٣٢
 . لبنان– بريوت –دار املعرفة 

التحفة املهدية شرح التدمرية تأليف الشيخ فاحل بن مهدي آل مهدي،            -٣٣
دار : عبد الرمحن بن صاحل احملمـود، نـشر       : تصحيح وتعليق الشيخ  

 . هـ١٤٠٥ والطبعة الثانية سنة – الرياض –احلرمني 
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٥٥٠
حممد بـن عـودة     : بن تيمية، حتقيق  تأليف شيخ اإلسالم ا   : التدمرية -٣٤

شركة العبيكـان،   .  هـ، ط  ١٤٠٥سنة  : السعودي، الطبعة األوىل  
 .الرياض

 .دار إحياء التراث العريب. اإلمام الذهيب، ط: تذكرة احلفاظ، تأليف -٣٥
ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املـنري وأسـاس البالغـة       -٣٦

عرفة، دار الكتب العلميـة،     الطاهر أمحد الزاي، نشر دار امل     : لألستاذ
 . هـ١٣٩٩بريوت سنة 

للقاضـي  . ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك  -٣٧
 .املغرب. عياض بن موسى بن عياض السبيت، ط

التسعينية البن تيمية، مطبوع يف أول اجلزء اخلـامس مـن الفتـاوى         -٣٨
ـ " املصرية"الكربى   وى  وسيأيت الكالم على الفتـا     ٢٩٦ – ١من ص

 .الكربى يف حرف الفاء
دار .  هــ، ط   ٨١٦علي بن حممد اجلرجاين ت      : تأليف. التعريفات -٣٩

 . هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل سنة 
تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،           -٤٠

 .دار إحياء الكتب العربية. ط
 نشر  –دار الكتب   .  القرآن، ط  تفسري القرطيب املُسمى اجلامع ألحكام     -٤١

 . هـ١٣٨٧دار الكتاب العريب بالقاهرة سنة 
تقريب التهذيب لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين             -٤٢

دار الرشيد، سوريا، حلب، الطبعة     . حممد عوامة، ط  : الشافعي، حتقيق 
 . هـ١٤٠٦األوىل 

ك تلخيص املستدرك على الصحيحني للذهيب مطبوع يف ذيل املـستدر       -٤٣
 .دار الكتاب العريب، بريوت. للحاكم، ط
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٥٥١
تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري لإلمام أيب الفرج ابـن              -٤٤

 .إدارة إحياء السنة: اجلوزي، نشر
ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة أليب احلسن علي           -٤٥

ف، وعبد  عبد الوهاب العبد اللطي   : بن حممد بن عراق الكناين، حتقيق     
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية سنة       . اهللا حممد الصديق، ط   

 . هـ١٤٠١
عـسقالين، الطبعـة األوىل سـنة       ذيب التهذيب البـن حجـر ال       -٤٦

 .اهلند. هـ، ط١٣٢٧
ذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ مجال الـدين أيب احلجـاج             -٤٧

سة الرسـالة،  مؤس. بشار عواد معروف، ط   . د: يوسف املزي، حتقيق  
 . هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

الدار : النجار والبجاوي وعبد السالم هارون وآخرون، نشر      : مراجعة -٤٨
 . هـ١٣٩٦املصرية للتأليف والترمجة، الطبعة األوىل سنة 

 . هـ١٤٠٤دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية سنة :  نشر -٤٩
 .كتاب الثقافات -٥٠
 .ه البن عبد الرب بيان العلم وفضلجامع -٥١
جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي،             -٥٢

 . هـ١٤٠٥ لبنان سنة –دار الفكر، بريوت . ط
. حممد رشاد سامل، ط   . د: جامع الرسائل واملسائل البن تيمية، حتقيق      -٥٣

 . هـ١٤٠٥ جدة، الطبعة الثانية سنة –دار املدين 
: حممد حميي الدين عبد احلميد، نشر     : قاجلامع الصغري للسيوطي، حتقي    -٥٤

 .مكتبة احللبوين، دمشق
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٥٥٢
عبدالرمحن بـن حممـد بـن     " البن أيب حامت  "كتاب اجلرح والتعديل     -٥٥

 اهلند، تـصوير دار    - هـ   ١٣٧٢إدريس الرازي، الطبعة األوىل سنة      
 .الفكر، بريوت

دار الكتب العلمية، بـريوت،  : مجهرة أنساب العرب البن حزم، نشر      -٥٦
 . هـ١٤٠٣وىل سنة الطبعة األ

. لشيخ اإلسالم ابن تيميـة، ط . اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  -٥٧
 .مطابع اد التجارية

إبراهيم بن  : تأليف. اجلوهر الثمني يف سري اخللفاء وامللوك والسالطني       -٥٨
سعيد عبـد الفتـاح     . د: حممد العالئي املعروف بابن دقماق، حتقيق     

 مكة  –جامعة أم القرى    . راج، ط أمحد السيد د  . د: عاشور، مراجعة 
 .املكرمة

أيب زرعة عبد الرمحن بن حممد بـن زجنلـة،    : تأليف. حجة القراءات  -٥٩
 بريوت، الطبعة الثالثـة     –مؤسسة الرسالة   . سعيد األفغاين، ط  : حتقيق
 . هـ١٤٠٢سنة 

: تـأليف . احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام        -٦٠
بدر الدين قهوجي وغريه، : حتقيق. د الغفار الفارسيأيب علي احلسن بن عب

 . هـ١٤٠٤ دمشق، الطبعة األوىل سنة –دار املأمون للتراث : نشر
حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبـد اهللا             -٦١

دار الكتـب   :  هـ، الطبعة األوىل، نـشر     ٤٣٠األصفهاين، ت سنة    
 . هـ١٤٠٩العلمية، بريوت سنة 

 .املكتب اإلسالمي. ية للبيطار، طة شيخ اإلسالم ابن تيمحيا -٦٢
 أيب عبد الرمحن :، تأليفخصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب      -٦٣

مطبعـة  . أمحد مريين البلوشـي، ط : أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق   
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٥٥٣
 ١٤٠٦ الكويت، الطبعة األوىل سـنة       –مكتبة العال   : الفيصل، نشر 

 .هـ
صفي الدين  : ال يف أمساء الرجال، تأليف    يب ذيب الكم  هذخالصة ت  -٦٤

: حممود عبد الوهاب فايد، نـشر     : أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي، حتقيق     
 . هـ١٣٩٢مطبعة الفجالة اجلديدة، سنة . مكتبة القاهرة، ط

حممد بن إمساعيل البخاري، ختريج     / اإلمام: تأليف. خلق أفعال العبار   -٦٥
 . هـ١٤٠٥بعة األوىل سنة الدار السلفية، الط. بدر البدر، ط: وتعليق

حممـد  . د: حتقيق. درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية        -٦٦
الريـاض،  –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية       . رشاد سامل، ط  

 . هـ١٣٩٩الطبعة األوىل سنة 
اإلمام أمحد بن علي بـن      : تأليف. الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      -٦٧

الطبعة الثانيـة سـنة     . حممد سيد جاد احلق   : قيقحجر العسقالين، حت  
 . مصر–املدين .  هـ، ط١٣٨٥

لإلمام عبد الـرمحن جـالل الـدين        . الدر املنثور يف التفسري باملأثور     -٦٨
دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، لبنـان، الطبعـة         . السيوطي، ط 
 . هـ١٤٠٣األوىل، سنة 

حممد :  هـ، حتقيق  ٤٣٠دالئل النبوة للحافظ أيب نعيم األصبهاين ت         -٦٩
 –املكتبـة العربيـة     : عبد الرب عباس، نشر   : رواس قلعة جي، ختريج   

 . هـ١٣٩٠حلب، الطبعة األوىل سنة 
ذكر مذاهب الفرق الثنتني وسبعني املخالفة للسنة واملبتدعني، تصنيف          -٧٠

موسى بـن سـليمان     . د: قعبد اهللا بن أسعد اليافعي، حتقي     : الشيخ
ـ    . لذهبيـة شركة الـصفحات ا   . ويش، ط الد نة الطبعـة األوىل س

 . بريدة–دار البخاري : هـ، نشر١٤١٠
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٥٥٤
دار : تأليف ابن رجب احلنبلـي، نـشر      . الذيل على طبقات احلنابلة    -٧١

 . هـ١٣٧٢صورة الطبعة األوىل سنة .  لبنان–املعرفة، بريوت 
حممـد  : تأليف احلافظ الذهيب، حتقيـق    . ذيول العرب يف خرب من غرب      -٧٢

 لبنان، – بريوت –دار الكتب العلمية   .  ط السعيد بن بسيوين زغلول،   
 . هـ١٤٠٥الطبعة األوىل سنة 

صفي الدين املباركفوري، الطبعة الرابعة سنة      : تأليف. الرحيق املختوم  -٧٣
 . بريوت–دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن .  هـ، ط١٤٠٨

: رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر املريسي العنيد، صححه           -٧٤
 لبنان، الطبعـة    –دار الكتب العلمية، بريوت     . فقي، ط حممد حامد ال  

 . هـ١٣٥٨األوىل سنة 
الرد على األخنائي واستحباب زيارة خري الربية الزيارة الشرعية لشيخ           -٧٥

الشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، طبـع        : حتقيق. اإلسالم ابن تيمية  
وة الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدع        : ونشر

 . هـ١٤٠٤واإلرشاد، الرياض، سنة 
حقيقة مذهب االحتـاديني أو وحـدة       : الرد على أهل وحدة الوجود     -٧٦

الوجود وبيان بطالنه بالرباهني النقلية والعقلية لشيخ اإلسـالم ابـن           
 إدارة الترمجة والتأليف فيـصل    : شرن. حممد رشيد رضا  : تيمية، تعليق 

 . باكستان–آباد 
كتاب االستغاثة تأليف شيخ اإلسالم ابن    تلخيص   –الرد على البكري     -٧٧

 –دهلـي   . الدار العلمية :  هـ، نشر  ١٤٠٥تيمية، الطبعة الثانية سنة     
 .اهلند

: جيختـر . اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي    : تأليف. هميةاجلالرد على    -٧٨
 .الدار السلفية:  هـ، نشر١٤٠٥بدر البدر الطبعة األوىل سنة 
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٥٥٥
ا شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه        الرد على اجلهمية والزنادقة فيم     -٧٩

اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل          : تأليف. على غري تأويله  
نشر رئاسة إدارات البحـوث     . إمساعيل األنصاري : رمحه اهللا، تعليق  

 الرياض، ويليه كتـاب الـسنة       –العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد     
 .لإلمام أمحد بن حنبل

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا،      : تأليف. املنطقينيكتاب الرد على     -٨٠
 –دار ترمجان األمة، الهـور      :  هـ، نشر  ١٤٠٢الطبعة الرابعة سنة    

 .باكستان
الرد الوافر على من زعم بأن من مسي ابن تيمية شيخ اإلسـالم فهـو        -٨١

:  هـ، حتقيـق   ٨٤٢: ابن ناصر الدين الدمشقي، ت    : تأليف. كافر
 بريوت، دمـشق، الطبعـة      –ب اإلسالمي   املكت. زهري الشاويش، ط  

 . هـ١٤٠٠األوىل سنة 
الوليد بـن   : أيب العباس أمحد بن تيمية، حتقيق     : الرسالة املدنية، تأليف   -٨٢

دار طيبـة   .  هـ، ط  ١٤٠٨عبد الرمحن الفريان، الطبعة األوىل سنة       
 . الرياض–للنشر والتوزيع 

العباس أمحد حمب الدين أيب    : تأليف. الرياض النضرة يف مناقب العشرة     -٨٣
 هــ يف    ٦٩٤: بن عبد الواحد بن حممد الطربي شيخ احلـرم، ت         

 لبنان، الطبعـة األوىل     –مجادى اآلخرة، دار الكتب العلمية، بريوت       
 . هـ١٤٠٥سنة 

ابن القـيم اجلوزيـة، حقـق       : تأليف. زاد املعاد يف هدي خري العباد      -٨٤
ر  عبد القاد  –شعيب األرناؤوط   : نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه    

 –مؤسسة الرسـالة    .  هـ، ط  ١٤٠٥األرناؤوط، الطبعة الثامنة سنة     
 . الكويت– مكتبة املنار اإلسالمية –بريوت 
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٥٥٦
بغية  املرتاد يف الرد على املتفلـسفة والقرامطيـة          : السبعينية ويسمى  -٨٥

شـيخ  : تـأليف . والباطنية أهل اإلحلاد من القائلني باحللو واالحتـاد       
ن تيمية، مطبوع يف اجلزء السادس مـن       اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ب     

الدكتور موسـى بـن سـليمان       : ، حتقيق "املصرية"الفتاوى الكربى   
 . هـ١٤٠٨دار العلوم واحلكم، الطبعة األوىل سنة . الدويش، ط

حممد : تأليف. سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       -٨٦
 بريوت،  –الثالثة  املكتب اإلسالمي، الطبعة    : ناصر الدين األلباين، نشر   

 . هـ١٤٠٣سنة 
احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القـزويين،         : تاليف. هسنن ابن ماج   -٨٧

 .دار الفكر. حممد فؤاد عبد الباقي، ط: حتقيق وترقيم
احلـافظ أيب داود سـليمان بـن األشـعث          : تأليف. سنن أيب داود   -٨٨

دار . عزت عبيد الـدعاس وعـادل الـسيد، ط    : السجستاين، تعليق 
 . هـ١٣٩٤ الطبعة األوىل سنة – سوريا –يث، محص احلد

أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ويف : تأليف. السنن الكربى -٨٩
ذيله اجلوهر النقي ويليه فهرس األحاديث ليوسـف املرعـشلي، دار           

 . السعودية–مكتبة دار املعارف :  لبنان، توزيع– بريوت –املعرفة 
ى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي،       أيب عيس : تأليف. سنن الترمذي  -٩٠

شركة . حتقيق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، ط         
 مصر، الطبعة الثانيـة  –ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده  

 . هـ١٣٩٥سنة 
اإلمام الدارقطين، وبذيله التعليق املُغين علـى       : تأليف. سنن الدارقطين  -٩١

 –دار احملاسـن للطباعـة      . ب العظيم آبادي، ط   الدارقطين أليب الطي  
 .القاهرة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ابن تيمية من الرافضةشيخ اإلسالم موقف 

 

٥٥٧
اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن عبد الـرمحن بـن       : تأليف. سنن الدارمي  -٩٢

 هـ، عناية أمحد حممد دمهـان،       ٢٥٥: الفضل بن رام الدارمي، ت    
 .دار إحياء السنة النبوية:  بريوت، نشر–دار الكتب العلمية . ط

اإلمام سعيد بن منصور بـن شـعبة        : تأليف. سنن سعيد بن منصور    -٩٣
حبيب الـرمحن األعظمـي، دار      : حققه وعلق عليه  . اخلراساين املكي 

 .هـ١٤٠٥ لبنان، الطبعة األوىل سنة –الكتب العلمية، بريوت 
عبد الفتـاح   : سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، ترقيم       -٩٤

 . هـ١٤٠٦دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثانية، سنة . أبو غدة، ط
احلافظ أيب بكر وعمرو بن أيب عاصم الـضحاك بـن           : تأليف. السنة -٩٥

مخلد الشيباين، ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللبـاين، املكتـب    
 . هـ١٤٠٠ الطبعة األوىل سنة – لبنان –اإلسالمي، بريوت 

 رواية أمحد بن جعفـر بـن        اإلمام أمحد بن حنبل     : تأليف. السنة -٩٦
صححها وعلق  ) وهو الرسالة على مسدد   . (عنهيعقوب االصطخري   

رئاسـة إدارات   : إمساعيل األنصاري، نـشر وتوزيـع     : عليها الشيخ 
 السعودية، وهو مطبوع    –البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد      

 .مع كتاب الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد
ـ      : تأليف. السنة -٩٧ د اخلـالل،  أيب بكر امحد بن حممد بن هارون بن يزي

 الرياض، الطبعـة    –دار الراية   . عطية الزهراين، ط  . د: دراسة وحتقيق 
 . هـ١٤١٠األوىل سنة 

حممد سعيد  . د: اهللا بن اإلمام أمحد، حتقيق     اإلمام عبد : تأليف. السنة -٩٨
 الـدمام، الطبعـة األوىل سـنة        –دار ابـن القـيم      . القحطاين، ط 

 .هـ١٤٠٦
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٥٥٨
ن حممد بن أمحد بـن عثمـان        مشس الدي : تأليف. سري أعالم النبالء   -٩٩

 بريوت، الطبعة األوىل –مؤسسة الرسالة .  هـ، ط٧٤٨: الذهيب، ت
 .شعيب األرناؤوط وآخرين:  هـ، حتقيق وختريج١٤٠٥سنة 

أيب حممد عبد امللك بن هـشام بـن أيـوب           : تأليف. السرية النبوية  -١٠٠
مطبعة مصطفى البـايب    . مصطفى السقا وغريه، ط   : احلمريي، حتقيق 

دار إحياء التـراث    :  هـ، نشر  ١٣٥٥ مصر، سنة    –أوالده  احلليب و 
 . بريوت–العريب 

أيب الفالح عبد احلي بن     : تأليف. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      -١٠١
 لبنان، الطبعة األوىل سنة     – بريوت   –دار الفكر   . العماد احلنبلي، ط  

 . هـ١٣٩٩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجـاع            -١٠٢

أيب القاسم هبة اهللا بن احلـسن     : تأليف. الصحابة والتابعني من بعدهم   
الدكتور أمحد سـعد محـدان،   : بن منصور الطربي الاللكائي، حتقيق    

 . الرياض–دار طيبة للنشر والتوزيع : نشر
الشرح واإلبانة على أصول الديانة وجمانبة املخالفني ومباينـة أهـل            -١٠٣

ي، حتقيـق    بن حممد بن بطة العكرب     عبيد اهللا : تاليف. األهواء املارقني 
 –املكتبة الفيصلية   :  بن نعسان معطي، نشر    رضا. د: وتعليق ودراسة 
 .دار التوفيق النموذجية. مكة املكرمة، ط

أيب حممد احلسني بن مسعود الفـراء البغـوي،         : تأليف. شرح السنة  -١٠٤
شعيب األرناؤوط وزهري الشاويش،    : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه    

 . هـ١٤٠٣ اإلسالمي، الطبعة الثانية سنة املكتب
أيب العباس أمحد بن عبد احلليم ابن       : تأليف. شرح العقيدة األصفهانية   -١٠٥

مطبعة االعتصام  . حسنني حممد خملوف، ط   : تيمية، قدم له وعرف به    
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٥٥٩
 . مصر–دار الكتب اإلسالمية :  القاهرة، نشر–

: ي، حتقيـق اإلمام أيب بكر حممد بن احلسن اآلجـر   : تأليف. الشريعة -١٠٦
 بريوت، الطبعة األوىل    –دار الكتب العلمية    : حممد حامد الفقي، نشر   

 . هـ١٤٠٣سنة 
مرعـي بـن   : تـأليف . الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية       -١٠٧

مؤسسة . جنم عبد الرمحن خلف، ط    : يوسف الكرمي احلنبلي، حتقيق   
 . هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية سنة –الرسالة 

إحسان إهلي ظهـري    : األستاذ: تأليف). فرق وتاريخ (الشيعة والسنة    -١٠٨
إدارة ترمجان السنة   :  هـ، نشر  ١٤٠٤الطبعة األوىل سنة    ) رمحه اهللا (

 . باكستان–
الصارم املسلول على شامت الرسول لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهللا،             -١٠٩

 . هـ١٤٠٢عامل الكتب سنة . حممد حميي الدين عبد احلميد، ط: حتقيق
املكتب اإلسالمي  . ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط     . ريصحيح البخا  -١١٠

 .م١٩٧٩ تركيا سنة –
املكتب اإلسالمي  : صحيح اجلامع الصغري وزيادته للعالمة األلباين، ط       -١١١

 . هـ١٤٠٢ بريوت، الطبعة الثالثة سنة –
 بـريوت،  –املكتب اإلسـالمي  :  لأللباين، ط  هصحيح سنن ابن ماج    -١١٢

 . هـ١٤٠٧الطبعة األوىل سنة 
 –دار إحياء التراث    : حممد فؤاد عبد الباقي، ط    : حتقيق. يح مسلم صح -١١٣

 . هـ١٣٧٥بريوت، الطبعة األوىل سنة 
بدر بن يوسـف املعتـوق،      : صريح السنة البن جرير الطربي، حتقيق      -١١٤

 .دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي:  هـ، نشر١٤٠٥الطبعة األوىل سنة 
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٥٦٠
 سـامل، الطبعـة     حممد رشاد . د: كتاب الصفدية البن تيمية، حتقيق     -١١٥

 . القاهرة–مكتبة ابن تيمية : الثانية، نشر
حممود فاخوري، : صفة الصفوة أليب الفرج ابن اجلوزي، حتقيق وتعليق        -١١٦

دار :  هـ، نشر  ١٣٩٩حممد رواس جي، الطبعة الثانية سنة       . ختريج د 
 . بريوت–املعرفة 

. د: تأليف حممد بن عمرو بن موسى العقيلي، حتقيق       . الضعفاء الكبري  -١١٧
 بريوت، الطبعـة    –دار الكتب العلمية    . عبد املُعطي أمني قلعجي، ط    

 . هـ١٤٠٤األوىل سنة 
موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر،       : الضعفاء واملتروكون للدارقطين، حتقيق    -١١٨

 . هـ١٤٠٤ الرياض، الطبعة األوىل سنة –مكتبة املعارف : ط
ـ    : حتقيق. كتاب الضعفاء واملتروكني للنسائي    -١١٩ وت كما يوسـف احل

 بريوت، الطبعـة األوىل سـنة       –مؤسسة الكتب الثقافية    . وغريه، ط 
 . هـ١٤٠٥

 –املكتـب اإلسـالمي     : ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لأللباين، ط      -١٢٠
 . هـ١٤٠٢بريوت، الطبعة الثالثة سنة 

 . بريوت–دار املعرفة . طبقات احلنابلة للقاضي حممد بن أيب يعلي، ط -١٢١
: عبد الرحيم اآلسـنوي، حتقيـق  : تأليف. طبقات الشافعية لآلسنوي  -١٢٢

دار .  هــ، ط   ١٤٠٧كمال يوسف احلوت، الطبعة األوىل سـنة        
 .  بريوت–الكتب العلمية 

عبد العليم خـان،    : تعليق احلافظ . طبقات الشافعية البن قاضي شهبة     -١٢٣
عامل الكتب، الطبعة األوىل سنة     . عبد اهللا أنيس الطباع، ط    . د: ترتيب
 . هـ١٤٠٧
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٥٦١
. عبد الوهاب بن علي السبكي، ط     : تأليف. كربىطبقات الشافعية ال   -١٢٤

 . بريوت، الطبعة الثانية–دار املعرفة 
 –دار القلـم    . خليل امليس، ط  : طبقات الفقهاء للشريازي، تصحيح    -١٢٥

 .بريوت
 . هـ١٤٠٥دار بريوت سنة . الطبقات الكربى البن سعد، ط -١٢٦
ت،  بريو –املكتب اإلسالمي   : ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللباين، ط       -١٢٧

وهو مطبوع مع كتاب السنة البن أيب ( هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل سنة   
 ).عاصم

حممد السعيد زغلـول،    : العرب يف خرب من غرب للحافظ الذهيب، حتقيق        -١٢٨
 . هـ١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل سنة –دار الكتب العلمية : ط

حممـد  : تأليف. العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية         -١٢٩
 . مصر–املدين : د بن عبد اهلادي، طبن أمح

عبد الرمحن حممـد    : العلو للعلي الغفار، لشمس الدين الذهيب، حتقيق       -١٣٠
 . هـ١٣٨٨ بريوت، الطبعة الثانية سنة –دار الفكر : عثمان، ط

أمحـد حممـد    : بن كثري، اختصار وحتقيق   اعمدة التفسري عن احلافظ      -١٣١
 . مصر-شاكر، ط

 قف الصحابة بعد وفاة الـنيب       العواصم من القواصم يف حتقيق موا      -١٣٢
العالمة حمب الـدين اخلطيـب،      : للقاضي أيب بكر بن العريب، حتقيق     

دار الكتب السلفية، القـاهرة،    : ستانبويل، ط حممود مهدي اإل  : ختريج
 . هـ١٤٠٥الطبعة األوىل سنة 

:  هــ، نـشر    ٨٣٣: غاية النهاية يف طبقات القراء للجـزري، ت        -١٣٣
 بريوت، الطبعة الثالثة سـنة      –لمية  دار الكتب الع  . برجستراسر، ط 

 . هـ١٤٠٢
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٥٦٢
لشيخ اإلسـالم ابـن     " الفتاوى املصرية "الفتاوى الكربى البن تيمية      -١٣٤

 . هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، سنة : تيمية، ط
أمحد بن علي بن حجـر  : تأليف. فتح الباري بشرح صحيح البخاري   -١٣٥

ـ     : العسقالين، ترقيم  حمـب الـدين    : صحيححممد فؤاد عبد الباقي، ت
 .املكتبة السلفية. اخلطيب، ط

حممـد بـن    / فضيلة الشيخ : تأليف. فتح رب الربية بتلخيص احلموية     -١٣٦
 –جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية          : صاحل العثيمني، ط  

 . هـ١٤٠٢الرياض، الطبعة األوىل سنة 
حممد عبـد   : الفتوى احلموية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تقدمي        -١٣٧

 . هـ١٤٠٣ مصر، سنة –مطبعة املدين : لرازق محزة، طا
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيميـة رمحـه اهللا،             -١٣٨

 بـريوت، الطبعـة     –املكتب اإلسالمي   : زهري الشاويش، ط  : حتقيق
 . هـ١٤٠٥الثالثة، 

حممد : عبد القاهر بن طاهر البغدادي، حتقيق: تأليف. الفرق بني الفرق -١٣٩
 لبنان، الفـرق    – بريوت   –دار املعرفة   : الدين عبد احلميد، نشر   حميي  

علي عبد الفتاح املغريب، الطبعة األوىل، نـشر        . الكالمية اإلسالمية، د  
 . مصر–مكتبة وهبة 

حممد إبراهيم  . د: الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم، حتقيق        -١٤٠
ة دار اجليـل، بـريوت سـن      : ة، ط عبد الرمحن عمـري   . نصر، و د  

 .هـ١٤٠٥
وصي اهللا بن   . د: كتاب فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق        -١٤١

 مكة املكرمـة، الطبعـة األوىل       –جامعة أم القرى    : حممد عباس، ط  
 . هـ١٤٠٣
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٥٦٣
حممـد بـن علـي      : تأليف. الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة     -١٤٢

عبـد  : عبد الرمحن بن حيىي املُعلمـي، تـصحيح       : الشوكاين، حتقيق 
 مـصر، سـنة     –مطبعة السنة احملمديـة     . وهاب عبد اللطيف، ط   ال

 .هـ١٣٩٨
ناصر بن سعد   . د: القاعدة املراكشية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق       -١٤٣

 . الرياض–دار طيبة . رضا بن نعسان معطي، ط: الرشيد، واألستاذ
 بريوت  –مؤسسة الرسالة   : القاموس احمليط للفريوزابادي، طبع وحتقيق     -١٤٤

 . هـ١٤٠٦الطبعة األوىل سنة  لبنان، –
 –املكتـب اإلسـالمي   : حممود شاكر، طبع ونشر   : تأليف. القرامطة -١٤٥

 .  هـ١٤٠٤بريوت، الطبعة الثانية سنة 
لإلمـام الـذهيب،    : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة         -١٤٦

 . بريوت– هـ، دار الكتب العلمية ١٤٠٣الطبعة األوىل سنة 
 إيران، الطبعة   – طهران   – الكتب اإلسالمية    دار: للكليين، ط : الكايف -١٤٧

 . هـ١٣٨٨الثالثة سنة 
 لبنـان،   – بـريوت    –دار صادر   : الكامل يف التاريخ البن األثري، ط      -١٤٨

 . هـ١٤٠٢
الكامل يف ضعفاء الرجال لإلمام أيب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين،             -١٤٩

 . هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية سنة – بريوت –دار الفكر . ط
ء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألـسنة          كشف اخلفا  -١٥٠

 هـ، دار إحيـاء التـراث       ١٣٥١الثالثة سنة   : الناس للعجلوين، ط  
 . بريوت–العريب 

مكـي  : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تأليف      -١٥١
مؤسسة : حميي الدين رمضان، نشر   . د: بن أيب طالب القيسي، حتقيق    
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٥٦٤
 . هـ١٤٠٤بعة الثالثة سنة  الط– بريوت –الرسالة 

عبـد  . د: حتقيـق . الكىن واألمساء لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي       -١٥٢
 املدينة، الطبعة األوىل سنة     –اجلامعة اإلسالمية   : الرحيم القشريي، ط  

 . هـ١٤٠٤
اإلمام مرعي بن   : تأليف. الكواكب الدرية يف مناقب اتهد ابن تيمية       -١٥٣

دار : م عبد الـرمحن خلـف، ط      جن: يوسف الكرمي احلنبلي، حتقيق   
 . هـ١٤٠٦ بريوت، الطبعة األوىل سنة –الغرب اإلسالمي 

: عز الدين ابن األثري اجلزري، ط     : تأليف. اللباب يف ذيب األنساب    -١٥٤
 . هـ١٤٠٠ بريوت، سنة –دار صادر 

 . بريوت–دار صادر : لسان العرب البن منظور، ط -١٥٥
 هــ،   ١٣٩٠ثانية سنة   لسان امليزان البن حجر العسقالين، الطبعة ال       -١٥٦

ـ  ١٣٣٠صورة للطبعة األوىل باهلند سنة      " مؤسـسة  : ، نـشر  " هـ
 . لبنان– بريوت –األعلمي للمطبوعات 

املاتريدية وموقفهم من األمساء والصفات، مشس الدين حممد أشـرف،           -١٥٧
 . هـ١٤٠٩رسالة ماجستري سنة 

ـ  : ابن القيم، نشر  : منت القصيدتني النونية وامليمية، تأليف     -١٥٨ ن مكتبة اب
 . هـ١٤٠٧تيمية، القاهرة سنة 

نور الدين علـي بـن أيب بكـر    : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف  -١٥٩
 بريوت  –دار الكتاب العريب    : اهليثمي بتحرير العراقي وابن حجر، ط     

 . هـ١٤٠٢ لبنان، الطبعة الثالثة سنة –
أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغـوي،         : جممل اللغة، تأليف   -١٦٠

 –مؤسسة الرسالة   : زهري بن عبد احملسن سلطان، ط     : حتقيقدراسة و 
 . هـ١٤٠٤بريوت، الطبعة األوىل سنة 
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٥٦٥
عبد الرمحن : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب      -١٦١

: بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي وساعده ابنه حممد، نشر         
 . مصر–مكتبة ابن تيمية 

حممد بن  : دثني والضعفاء واملتروكني، تأليف   كتاب اروحني من املُح    -١٦٢
حممود بـن إبـراهيم   : حبان بن أمحد بن حامت التميمي البسيت، حتقيق     

 . بريوت–دار املعرفة : زايد، ط
: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، ط        : خمتار الصحاح، تأليف   -١٦٣

 . هـ١٤٠٣مؤسسة علوم القرآن، دمشق سنة 
مشس الـدين الـذهيب، اختـصار       :  تأليف خمتصر العلو للعلي الغفار،    -١٦٤

 ١٤٠١ الطبعة األوىل سنة – بريوت –املكتب اإلسالمي   : األلباين، ط 
 .هـ

وهو خمتـصر معجـم     "مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع        -١٦٥
صفي الدين عبد املؤمن بـن عبـد احلـق          : تأليف". البلدان لياقوت 

 بريوت،  – املعرفة   دار: علي بن حممد البجاوي، ط    : البغدادي، حتقيق 
 . هـ١٣٧٤الطبعة األوىل سنة 

 النيـسابوري،    رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ      مسائل اإلمام أمحد   -١٦٦
 بـريوت، الطبعـة     –املكتب اإلسالمي   : زهري الشاويش، ط  : حتقيق

 . هـ١٤٠٠األوىل 
مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود سليمان بن األشعث السجـستاين،            -١٦٧

 .حممد رشيد رضا: بريوت، نشر –دار املعرفة : ط
زهـري  : مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنـه عبـد اهللا، حتقيـق        -١٦٨

 بـريوت، الطبعـة األوىل سـنة        –املكتب اإلسالمي   : الشاويش، ط 
 . هـ١٤٠١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ابن تيمية من الرافضة شيخ اإلسالمموقف

 

٥٦٦
اإلمـام أيب عبـد اهللا احلـاكم        : املستدرك على الصحيحني، تأليف    -١٦٩

 . بريوت–دار الكتاب العريب : النيسابوري، نشر
مؤسسة : عمر رضا كحالة، ط   : درك على معجم املؤلفني، تأليف    املست -١٧٠

 . هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل سنة – بريوت –الرسالة 
أيب بكر أمحد بن علي بن سعيد       :  تصنيف  مسند أيب بكر الصديق    -١٧١

املكتـب  : شعيب األرنـاؤوط، ط   :  املروزي، حتقيق وتعليق   ياألمور
 . هـ١٣٩٩اإلسالمي، الطبعة الثالثة، سنة 

دار : ط.  اإلمام أمحد بن حنبل وامشه منتخب كرت العمـال         مسند -١٧٢
 . لبنان– بريوت –صادر 

 الطبعة الرابعة   – مصر   –دار املعارف   : حتقيق أمحد شاكر، ط   . املسند -١٧٣
 . هـ١٣٧٣سنة 

حبيب الرمحن األعظمي،   : لعبد اهللا بن الزبري احلميدي، حتقيق     . املُسند -١٧٤
 . بريوت–عامل الكتب : ط

: لطيالسي للحافظ الكبري سليمان بن داود اجلارود، طمسند أيب داود ا  -١٧٥
 . بريوت–دار املعرفة 

 :حممد بن حبان البـسيت، ط     : كتاب مشاهري علماء األمصار، تأليف     -١٧٦
 .يشهمرفال. م: دار الكتب العلمية، نشر

احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغـوي،        : مصابيح السنة، تأليف   -١٧٧
رعشلي وحممد سليم مسارة ومجال     يوسف بن عبد الرمحن امل    . د: حتقيق

 الطبعـة األوىل سـنة      – بـريوت    –دار املعرفة   : محدي الذهيب، ط  
 .هـ١٤٠٧

الكتاب املُصنف يف األحاديث واآلثار للحافظ أيب بكر بن أيب شـيبة،       -١٧٨
 اهلنـد   –الدار السلفية   : عامر العمري األعظمي، ط   : حققه وصححه 
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٥٦٧
 . هـ١٣٩٠سنة 

حبيـب  : بن مهام الصنعاين، حتقيـق    أليب بكر عبد الرازق     . املصنف -١٧٩
سالمي، الطبعـة الثانيـة سـنة       املكتب اإل : الرمحن األعظمي، نشر  

 .هـ١٤٠٣
احلافظ بن حجر بـن     :  العالية بزوائد املسانيد الثمانية، تأليف     املطالب -١٨٠

دار : حبيب الرمحن األعظمـي، ط    : أمحد بن علي العسقالين، حتقيق    
 .  بريوت–املعرفة 

 –دار املعـارف    . ثروت عكاشة، ط  . د: حتقيق. البن قتيبة . املعارف -١٨١
 .مصر، الطبعة الرابعة

 –دار صـادر    : ياقوت احلموي البغدادي، ط   : معجم البلدان، تأليف   -١٨٢
 . هـ١٤٠٤بريوت سنة 

محدي عبـد   : املعجم الكبري، تأليف سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق        -١٨٣
ألوىل سنة   العراق، الطبعة ا   –مطبعة الوطن العريب    : ايد السلفي، ط  

 . هـ١٤٠٠
علي بـن   : املعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ األئمة النبل، تأليف         -١٨٤

سـكينة  : احلسن بن هبة اهللا الشافعي املعروف بابن عساكر، حتقيـق         
 . هـ١٤٠١ دمشق، سنة –دار الفكر : الشهايب، ط

أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكريـا،        : معجم مقاييس اللغة، تأليف    -١٨٥
مطبعة مصطفى البـايب    : د السالم حممد هارون، ط    عب: حتقيق وضبط 

 . هـ١٣٨٩ مصر، الطبعة الثانية سنة –احلليب 
دار إحياء التراث العريب    : معجم املؤلفني، تأليف عمر رضا كحالة، ط       -١٨٦

 . بريوت-
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٥٦٨
حممد . د: أيب نعيم األصبهاين، حتقيق ودراسة    : معرفة الصحابة، تأليف   -١٨٧

 . الرياض– مكتبة احلرمني: راضي بن حاج عثمان، ط
مشس الدين أيب   : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تأليف       -١٨٨

: عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حققه وقيد نصه وعلق عليه    
: بشار عواد معروف، وشعيب األرناؤوط، وصاحل مهدي عبـاس، ط      

 . هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل سنة – بريوت –مؤسسة الرسالة 
اإلمام أيب احلسن علي    : ميني واختالف املُصلني، تأليف   مقاالت اإلسال  -١٨٩

مكتبة : حممد حميي الدين عبد احلميد، ط     : بن إمساعيل الشعري، حتقيق   
 . هـ١٣٨٩ الطبعة الثانية سنة –النهضة املصرية 

أيب الفتح حممد بن عبد الكـرمي الـشهرستاين،      : امللل والنحل، تأليف   -١٩٠
 بريوت، طبـع سـنة      –عرفة  دار امل : حممد سيد كيالين، نشر   : حتقيق

 . هـ١٤٠٠
ـ    : املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، تأليف      -١٩١ د اهللا  مشس الدين أيب عب

قيم اجلوزية، حققه وخرج نـصوصه      بن  احممد بن أيب بكر املعروف ب     
 –مكتبة املطبوعات اإلسالمية    : وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة، نشر      

 . هـ١٤٠٢ الطبعة الثانية سنة –حلب 
شيخ اإلسالم ابن تيمية، :  ابن تيمية يف عقيدته الواسطية، تأليف  مناظرة -١٩٢

: رواية الشيخ علم الدين عن لسان شيخ اإلسالم ابن تيميـة، حتقيـق     
 الطبعة األوىل سنة    – بريوت   –املكتب اإلسالمي   : زهري الشاويش، ط  

 . هـ١٤٠٥
: أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيـق       : مناقب الشافعي، تأليف   -١٩٣

 . القاهرة–دار التراث :  صقر، طأمحد
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٥٦٩
أيب الفرج عبد الرمحن    : مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، تأليف       -١٩٤

زينب إبراهيم القاروط،   / الدكتورة: بن علي بن حممد اجلوزي، حتقيق     
 . هـ١٤٠٢ بريوت، الطبعة الثانية سنة –دار الكتب العلمية : نشر

، ٢ – ١حممد رشاد سامل    . د: منهاج السنة النبوية البن تيمية، حتقيق      -١٩٥
 هـ، وطبعة جامعة اإلمام سنة      ١٣٨٢الطبعة األوىل دار العروبة سنة      

 . هـ له كامال١٤٠٦ً
ابن املطهر احللي الرافضي يف     : منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، تأليف      -١٩٦

: حممد رشاد سامل يف نفس الطبعة املُحققة، ط    : مقدمة املُحقق للدكتور  
 . هـ١٣٨٢دار العروبة سنة 

: ، تـأليف  )تعقيب على مقاالت الصابوين   (منهج األشاعرة يف العقيدة      -١٩٧
 الكويت، الطبعة   –الدار السلفية   : سفر بن عبد الرمحن احلوايل، ط     . د

 . هـ١٤٠٧األوىل سنة 
أيب اليمن جمري الـدين     : املنهج ألمحد يف تراجم أصحاب أمحد، تأليف       -١٩٨

ي الدين عبد احلميـد،  حممد حمي: عبد الرمحن بن حممد العليمي، حتقيق   
 . هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية سنة – بريوت –عامل الكتب : ط

احلافظ نور الدين علي بن     : موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، تأليف       -١٩٩
دار الكتـب   : حممد عبدالرازق محـزة، ط    : أيب بكر اهليثمي، حتقيق   

 . بريوت–العلمية 
 بن علي بن اجلوزي     اإلمام أيب الفرج عبد الرمحن    : املوضوعات، تأليف  -٢٠٠

املكتبة : عبد الرمحن حممد عثمان، ط    : القرشي، ضبط وحتقيق وتقدمي   
 . هـ١٣٨٦ الطبعة األوىل سنة – املدينة املنورة –السلفية 

دار الكتـب   : شيخ اإلسالم ابن تيمية، نشر    : كتاب النبوات، تأليف   -٢٠١
 . هـ١٤٠٢ بريوت، سنة –العلمية 
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٥٧٠
محد بن علي بن حممد املشهور بابن  أ: نزهة األلباب يف األلقاب، تأليف     -٢٠٢

: عبد العزيز حممد بن صاحل الـسديري، ط       : حجر العسقالين، حتقيق  
 . هـ١٤٠٩ الرياض، الطبعة األوىل سنة –مكتبة الرشد 

شيخ اإلسالم ابن تيمية، حقق األصل املخطوط       : نقض املنطق، تأليف   -٢٠٣
حممد بن عبد الرازق محزة، وسليمان بن عبـد الـرمحن           : وصححه

 –مكتبة السنة احملمديـة     : نيع، صححه حممد حامد الفقي، نشر     الص
 .مطبعة السنة احملمدية: القاهرة، ط

جمد الـدين أيب الـسعادات   : النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف     -٢٠٤
طاهر أمحد الزاوي وحممود حممـد      : املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق    

 . بريوت–املكتبة العلمية : الطناحي، ط
بن القيم وهي اليت مساها الكافية الشافية يف االنتصار للفرقـة           النونية ال  -٢٠٥

 –مطبعة التقـدم العلميـة      :  بريوت، ط  –دار املعرفة   : الناجية، نشر 
 .مصر

اإلمام أمحد بن علـي بـن   : هدي الساري مقدمة فتح الباري، تأليف  -٢٠٦
 –املكتبة السلفية : حمب الدين اخلطيب، ط: حجر العسقالين، صححه 

 .مصر
أمحد حممد  . د:  معني وكتابة التاريخ، دراسة وترتيب وحتقيق      حيىي بن  -٢٠٧

مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسـالمي       : نور سيف، الناشر  
 . هـ١٣٩٩ مكة، الطبعة األوىل سنة –جبامعة امللك عبد العزيز 

: حممد ضياء الـرمحن األعظمـي، ط      . د: اليهودية واملسيحية، تأليف   -٢٠٨
 املدينة املنورة،   –مكتبة الدار   : ن، الناشر هجر للطباعة والنشر واإلعال   

 . هـ١٤٠٩الطبعة األوىل سنة 
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٥٧١
املطبعـة  . هاشم بن سليمان البحـراين، ط     : الربهان يف تفسري القرآن    -٢٠٩

 .قم، الطبعة الثالثة/ العلمية
، )  هـ٤٦٠ت ( أيب جعفر الطوسي    : التبيان يف تفسري القرآن تأليف     -٢١٠

 . النجف- هـ ١٣٧٩مكتبة القصري سنة : ط
 –املكتبة العلمية اإلسـالمية     : كتاب التفسري أليب نصر العياشي، ط      -٢١١

 .طهران
 هــ،  ١٤٠٣اخلطراوي، الطبعة الرابعة،  . د: الرائد يف علم الفرائض    -٢١٢

 . سوريا– دمشق –مؤسسة علوم القرآن : ط
صحيح سنن الترمذي لأللباين، نشر مكتب التربيـة العـريب لـدول             -٢١٣

 . هـ١٤٠٨وت، الطبعة األوىل  بري–املكتب اإلسالمي : اخلليج، ط
لـصمد الكاتـب، الطبعـة األوىل       كتاب الفرائض للـشيح عبـد ا       -٢١٤

 .هـ١٤٠٨
عبدالرمحن بدوي، نـشر    : فضائح الباطنية أليب حامد الغزايل، حتقيق      -٢١٥

 . الكويت–مؤسسة دار الكتب الثقافية 
من أعيان القرن (جممع البيان يف تفسري القرآن للطربسي  -٢١٦

 ).السادس
  

* * *  
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٥٧٢

 س املوضوعات فهر
  ٥..............................................................املقدمة
  ١٥............................................................:مدخل

  ١٦......................................................املبحث األول
 -هـ ٦٦١(حملات من حياة شيخ اإلسالم وشيء من ثناء العلماء عليه 

  ١٦.........................................................)هـ٧٢٨
  ٢٩.......................................................املبحث الثاين

  ٢٩...............أسباب تأليف املنهاج وأسلوب شيخ اإلسالم يف املناقشة
  ٣٩.....................................................املبحث الثالث

  ٣٩.............................ابن املطهر وملن ألف كتابه منهاج الكرامة
  ٥١......................................................املبحث الرابع

  ٥١.............................................تعريف الشيعة والرافضة
  ٥٨....................................................املبحث اخلامس

  ٥٨..........................................بيان حال الرافضة وصفام
  ٩٣........................................................الباب األول

  ٩٣.....................................................عقيدة الرافضة
  ٩٤.......................................................الفصل األول

  ٩٤.................................................... عقيدم يف اهللا
  ٩٩.......................................................املبحث الثاين

  ٩٩...........................................................التجسيم
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٥٧٣
  ١٠٦...................................................املبحث الثالث

  ١٠٦............................................................البداء
  ١٠٨....................................................املبحث الرابع

  ١٠٨................................................رؤية اهللا عز وجل
  ١١٣..................................................املبحث اخلامس

  ١١٣............................................................القدر
  ١٢١..................................................بحث السادسامل

  ١٢١............................يف بيان خمالفتهم ألهل البيت يف االعتقاد
  ١٢٢.....................................................الفصل الثاين

  ١٢٣................................................عقيدم يف القرآن
  ١٣٢.....................................................املبحث الثاين

  ١٣٢.............مذهب الرافضة يف القرآن، ومناذج من تأويالم الفاسدة
  ١٣٨...................................................املبحث الثالث

  ١٣٨...................................بيان مذهب أهل السنة يف القرآن
  ١٤٦....................................................الفصل الثالث

  ١٤٦.................................................قيدم يف النبوةع
  ١٥١.....................................................املبحث الثاين

  ١٥١.............................عصمة األنبياء وتنازع الرافضة يف ذلك
  ١٦٠...................................................املبحث الثالث

  ١٦٠...........................................تطاوهلم على مقام النبوة
  ١٦٤......................................................الباب الثاين
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٥٧٤
  ١٦٤..............................................موقفهم من الصحابة

  ١٦٥.....................................................الفصل األول
  ١٦٥..............................................أبو بكر الصديق 
  ١٩٨.....................................................املبحث الثاين

  ١٩٨..........................................................خالفته
  ٢٢٠...................................................املبحث الثالث

  ٢٢٠......................رد املطاعن اليت يطعن ا الرافضة على أيب بكر
  ٢٤٢.....................................................الفصل الثاين

  ٢٤٢....................................عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  ٢٦٩.....................................................املبحث الثاين

  ٢٦٩..........................................................خالفته
  ٢٧٣...................................................املبحث الثالث

  ٢٧٣............ وتفنيدهابعض مطاعن الرافضة على عمر بن اخلطاب 
  ٢٩٦....................................................ثالفصل الثال

  ٢٩٦..............................................عثمان بن عفان 
  ٢٩٦...........................................:فضائله: املبحث األول
  ٣٠١.....................................................املبحث الثاين

  ٣٠١..........................................................خالفته
  ٣١٤...................................................املبحث الثالث

  ٣١٤................بعض املطاعن اليت يطعن ا الرافضة عليه والرد عليها
  ٣٣٢....................................................املبحث الرابع
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٥٧٥
  ٣٣٢.........................يف تفضيل الثالثة على علي رضي اهللا عنهم

  ٣٤١.....................................................الفصل الرابع
  ٣٤١............................................علي بن أيب طالب 

  ٣٤٤.....................................................املبحث الثاين
  ٣٤٤..........................................................خالفته

  ٣٥٣...................................................املبحث الثالث
  ٣٥٣...............يبعض ما زعم الرافضي أا براهني تدل على إمامة عل

  ٣٩٧....................................................املبحث الرابع
  ٣٩٧..........بعض ما يدعي الرافضي أا فضائل وهي يف احلقيقية مطاعن

  ٣٩٧.........................................وبيان ذلك مع الرد عليها
  ٤٠٩...................................................الفصل اخلامس

  ٤٠٩......................................بقية الصحابة رضي اهللا عنهم
  ٤٣٢.....................................................املبحث الثاين

  ٤٣٢................................-رضي اهللا عنها-أم املؤمنني عائشة 
  ٤٤١...................................................املبحث الثالث

  ٤٤١........................................................آل البيت
  ٤٤٧....................................................املبحث الرابع

  ٤٤٧...............................................خالد بن الوليد 
  ٤٥٢..................................................املبحث اخلامس
  ٤٥٢.................................. رضي اهللا عنهم–عموم الصحابة 
  ٤٧٠.....................................................الباب الثالث
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٥٧٦
  ٤٧٠..................................................الرافضة واإلمامة

  ٤٧١....................................................:الفصل األول
  ٤٧١..........................................................الوصية

  ٤٨٤.....................................................الفصل الثاين
  ٤٨٤...............................................اإلمامة عند الرافضة

  ٥١٧....................................................الفصل الثالث
  ٥١٧...............................الغلو يف األئمة وادعاؤهم العصمة هلم

  ٥٣٤.....................................................الفصل الرابع
  ٥٣٤....................................................املهدي املنتظر

  ٥٤٣...........................................................اخلامتة
  ٥٤٦...........................................فهرس املصادر واملراجع

  ٥٧٢................................................فهرس املوضوعات
  

  
  

* * *  
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