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 لماذا هذه المكانة البن تيمية؟
ابن تيمية رحمه هللا وسامحه له مكانة كبيرة جداً عند العلماء وطلبة العلم في 

المملكة، من أيام الشيخ محمد بن عبد الوهااب، حتاى أحابك لكاالم ابان تيمياة 

حرمااة النحااوش الشاارعية فااي الواماات وان لاام يااتم الااتلفم ب ااذا نمرياااً، فمااا 

 لكبيرة؟أسباب هذه المكانة ا

ومبل األسباب نقول ونكرر أننا ال نقول بإهدار علم الرجل وال فضله، لكن 
مراءة كتبه دون تمكن علمي وال بحث وال اختبار أمواله ونقوالته ودعاويه 
في النقل عن أهل السنة ولإلجماعات ضار جداً بطالب العلم، يؤدي به هذا 

ة ببعض كبار الححابة الى الغلو والدعاوى المجردة عن الدليل والست ان
 والتابعين واالست انة بأهل البيت مت تعميم للملمة وتسويغ للممالم.

نعود الى أسباب مكانة ابن تيمية نفسه وأسباب ا، ولماذا ابن تيمية له هذه  

 المكانة في المملكة دون سائر دول العالم اإلسالمي:

 أوالً: 

تعمايم أموالاه هاي الادعوة أن السبب في نشر كتب ابن تيمياة والادفاع عن اا و

الساالفية ماان أيااام الشاايخ محمااد باان عبااد الوهاااب رحمااه هللا، فقااد كااان الشاايخ 

محمد رحمه هللا يجد حاعوبة فاي امنااع علمااء ومتاه بتكفيار بعاض المسالمين 

مان علماااء وعامااة فات مااه كعياار ماان علمااء عحااره بأنااه جاااء باادين جديااد لاام 

العلماااء السااابقين الااى تكفياار  يعرفااه أحااد، فوجااد الشاايخ أن اباان تيميااة أماارب

وتبديت الشايعة والحاوفية وكاان الشايعة فاي ع اد الشايخ محماد فاي المنطقاة 

 -بغااض النماار عاان المعتاادل والمغااالي–الشاارمية والعاارال والحجااام والاايمن 

وكانااات الحاااوفية فاااي كااال مكاااان فاااي نجاااد والحجاااام والمخاااال  الساااليماني 

 واألحساء والشام ..الخ. 

حمد وخاحة في آخر عشرين سنة من دعوته يقاول الال عندئذ احبك الشيخ م

تقرؤوا كالمي وامرؤوا كتب العلماء ...هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يقاول عان 

ابن سبعين وعن ابن الفارض وعن ابن سينا ...هذا ابن تيمية يقول عان ابان 

عربي....هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول عن الروافض....هذا شيخ اإلسالم 

يمية في التدمرية يقول عن األشاعرة....( وكاان البان تيمياة كاالم شاديد ابن ت

وتعميم ضد هذه الفرل واألسماء التي كان ل ا حضور في ع د الشيخ محمد، 
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فمشى أتباع الشيخ محماد علاى هاذا االهتماام الكبيار بكتاب وأماوال ابان تيمياة 

ء الدعوة علاى مختارين ما فيه تشدد يوافل التشدد السلفي يومئذ وتتابت علما

تعماايم اباان تيميااة حتااى أحاابك نقااد اباان تيميااة يكاااد يساااوي نقااد النحااوش 

 الشرعية وردها، ف ذا سبب.

 عانياً:

أن ابن تيمية كاان يساتحوذ علاى القااريء بادعاوى اإلجمااع وأن هاذا القاول  

الاجمااااع أهااال العلم...علاااى هاااذا اتفااال العقالء...علاااى هاااذا أكعااار ائماااة أهااال 

هو ماول جم اور السال ....وهذا القاول أمارب للسانة مان السنة...وهذا القول 

القااول ارخاار... ( ماات مااا أوتااي ماان منطاال وفلساافة يسااتطيت ب ااا امناااع  ياار 

الباحث، أما الباحث فيحعب على ابن تيمية أن يقنعه ب ذه االنقوالت اال القليل 

 من ا مما يعلم بالبحث أيضاً.

من حيث حر  الدليل الذي ال فطريقة ابن تيمية في الكالم في ا من العجائب 
يريد اما بتضعي  أو تأويل أو انكار داللة أو دعوى معارضة...بينما يستطيت 

 بقوة ترجيك ما يرى ولو كان الدليل ضعيفاً مخالفاً للحواب.
 عالعاً: 

أهل نجد في ع د الشيخ محمد وبعده لم يكن عندهم تلك المراجت التاي يحيال  

ب ااام الاااى تحاااديقه فاااي كااال تلاااك النقاااوالت  الي اااا ابااان تيمياااة فياااؤدي األمااار

والترجيحات...فأحاابحوا مقلاادين لااه تقليااداً شاابه تااام، وخاحااة فااي الغلااو ضااد 

ارخرين، ألن البن تيمية مواضات اعتادال مليلاة ضااعت وساط الغلاو والتشان  

والتشنيت على المخالفين له في الرأي، فعدم تاوفر المحاادر التاي يحيال الي اا 

–فة لطرل استعراضه ألموال الفرل والعلماء والجماعاات اال القليل من ا اضا

اال أن عادم تاوفر محاادر للتحقال  -وكعير من ذلك فيه خطأ فاي تلاك النقاوالت

من ذلك أدى الى استسالم طلبة العلم والعلماء البن تيمية استسالماً تاماً، ولام 

 يكن يجرؤ أحد على رد مول له، وكان مان أنجاك الوساائل فاي الارد علاى أحاد

علماء الدعوة أن تأتيه بقول البن تيمية يخاال  مولاه، ولاين أن تأتياه بانش 

شاارعي وال بقااول حااحابي وال تااابعي وال مااول أحااد األئمااة األربعااة، الساايادة 

 التامة كانت ألموال ابن تميمة وما تمال الى حد كبير.
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 رابعاً: 

نقده وذمه  نقل اموال العلماء في العناء على ابن تيمية وعدم نقل أموال م في
وذم طريقته والتشنيت عليه بل تبديعه، فيمن طالب العلم البسيط أن العلماء 
متفقون على تعميم ابن تيمية، وكأنه لم يوجد في العلماء المعتبرين من 
عارضة أو شنت عليه أو اكتش  طريقته في التألي  أو حتى بدعه 

 وكفره...الخ.
يد أن تكون البن تيمية المكاناة ونحن ال نقر من عممه وال من ملمه، نحن نر

التي يستحق ا، دون أن يأخذ طلبة العلم معه في تشانيعاته وممالماه، نرياد أن 

يأخاااذ طلباااة العلااام عااادل العلمااااء وعلم ااام الناااافت، ال تخاحااامات م ومماااالم م 

وج االت م، ب ذه فقط نستطيت أن نركم على المعلومة أكعر مان تركيمناا علاى 

ن نعدل وأن نطرد، وب ذا نستطيت أن نف م بعضنا األشخاش، وب ذا نستطيت أ

وأن نف م العالم اإلسالمي وأن ننفتك على كل علمااء المسالمين فنأخاذ ونادع، 

أما أن نبقى أسرى لما مرره ابان تيمياة فنعادل بعدلاه ونملام بملماه ف اذا أمار 

 خطير ومحرم شرعاً وممنوع عقالً وبرهاناً.

 خامساً: 

لت في ابن تيمية معل الكل حديث ال يعرفه ابن تيمية ترديدنا لعبارات مغالية مي

 فلين بحديث( والابن تيمية يعلم تنمل األمر بين طبقات السماء واألرض(  

وسمعنا بعض وعام  الدعاة ينقلون اإلنشائيات المغالية في ابن تيمية بأنه لم 
ب يخلل معله بعد الححابة وكبار التابعين وأنه وأنه..الخ بل طبت أخيراً كتا

الالجامت في سيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية( بتقريم أحد هيئة كبار العلماء 
وفي ذلك الكتاب من الغلو ما ال يقت تحت الححر، ومت ذلك لم ينكروا كلمة 

 واحدة مما جمعوه من أموال  الة أتباعه فيه.
 سادساً:

عباار –التومياات المجاااني لكتبااه ماان المؤسسااات الرساامية وماان الدولااة نفساا ا 

ألن اباان تيميااة أكباار محااامي عاان الغلااو الحاحاال فااي  -ارات فااي الماضاايالسااف

المجتماات السااعودي، والغااالة  أو مقلاادوه أشاااروا علااى الدولااة بتومياات فتاااواه 

فطبعاات وومعاات وكاناات اإلفتاااء ترساال هااذه الفتاااوى لكاال خااري  ماان كليااة 

شرعية وكل من طلب ا من طلبة العلم من العالم اإلسالمي، فما على الشاخش 
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ال أن يرساال الااى اإلفتاااء الاننااي فااي بلااد أكعاارهم مبتدعااة وفااي م شاارك فااي ا

األلوهية وأريد منكم أن ترسلوا لنا المؤلفات النافعة التي تعينني على الادعوة 

الى الدين الحل والتوحيد الححيك ككتب شيخ اإلسالم ابان تيمياة ...الاخ فياتم 

يمن ا ححيحة فيحطدم ارسال ا، فيرجت الي ا الطالب وينقل تلك اإلجماعات و

ماات النااان فااي بلااده لكونااه أتااى بعلاام لاام يعرفااوه ماان مباال ماان تبااديت وتكفياار 

أحااحاب الشااافعي وابااي وتشاانيت...فإذا عارضااه أحاادهم بااأن أحااحاب مالااك و

لااون هااذه النقااوالت عاان أئماات م فكياا  ينقل ااا اباان تيميااة؟ يكااون حنيفااة ال ينق

اهب من أهل المذاهب، وأعلم جواب الطالب واضحاً: بأن ابن تيمية أعلم بالمذ

بالفلساافة ماان أهاال الفلساافة وأعلاام بااالنحو ماان ساايبويه وأعلاام بااالمنطل ماان 

آرسطو والفارابي وابن سينا .....الخ فيعرفون أنه متعحب متأعر بابن تيمية، 

عم يكتشافون أناه مادعوم ب اذه الكتاب مان اإلفتااء...عم يشانعون باأن الوهابياة 

مون الدولة السعودية بأن ا خل  التعحب المذهبي تعير فتنة في البلد...عم يت 

... فيحلنا الخبر ونرد عليه بأن الشرك والبدعة اذا استحكمت في الناان فاال 

يتراجعااون عن ااا...ولين لمبتاادع توبااة لحااب م الباادع...الخ، فاانحن جعلنااا اباان 

تيمية هاو الحكام باين األولاين وارخارين، وجعلناا مخالفاة مولاه شاركاً وبدعاة 

تااه ساالفاً وساانة وب ااذا لاام نف اام النااان ولاام يف مونااا والخلااط مااا مال ومتابع

 مستمراً .

وب ذا جاءت أهمية أن ننقل امواالً أخرى لعلماء سنة بل أمواالً أخرى ل ؤالء 
الذين مدحوا ابن تيمية بغلو فل م أموال أخرى في آخر األمر في ا نقد شديد 

ي اعتدال مقلدي ابن تيمية البن تيمية، وعسى ان نقلنا هذا وهذا أن نس م ف
عندنا، لما  في هذا االعتدال من خير للمسلمين والمواطنين والدولة 
والمجتمت، فلسنا ملممين باتباع ابن تيمية انما نحن ملممون باتباع محمد بن 
عبد هللا حلى هللا عليه وسلم، فما أحاب فيه ابن تيمية مبلناه ودعونا له وما 

 عليه.أخطأ فيه رددناه وترحمنا 
 هكذا األمر بكل بساطة وبال تعقيد فمن شاء فليأخذه ومن شاء فليرده.

وهذه هي األموال األخرى التي ميلت في نقد ابن تيمية وسأحاول في البداية 
أن أنقل نقد ابن تيمية ممن يعنون على ابن تيمية اما أن م ال يرون تعارضاً 

مل في كتب ابن تيمية رجعوا بين النقد والعناء ولكل موضعه، أو أن م بعد التأ
 من العناء الى الذم.
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وساايكون ضاامن هااذه الشاا ادات أمااوال لاابعض العلماااء فااي ات ااام اباان تيميااة 

بالنحاب، ولكان لام يكان يحسان أن أنقاال فقاط ات اام م لاه بالنحاب حتاى أنقاال 

آراءهم في طريقة ابن تيمية في التألي  وأخطااؤه األخارى حتاى يكاون األمار 

ال يقااال ان المسااألة مجاارد معارضااة ألساالوبه فااي الاارد  أكعاار وضااوحاً، وحتااى

على الشيعة فقط! األمر عند ابن تيمية أوست من هاذا بكعيار ان اا طريقتاه فاي 

كاال كتبااه وخاحااة المتااأخرة ممنياااً، كعاارة الاادعاوى الخاطئااة كعاارة النقااوالت 

الخاطئااة، كعاارة األوهااام التااي تحااب فااي نحاار الفكاارة التااي يراهااا، شاايء ماان 

على االختال  في تعريا  للكاذب  -سواء متعمداً أو  ير متعمد–اناً الكذب أحي

 أيضاً. 

علماً بأن الش ادات في ابن تيمية لن نقبل ا اذا لم نجاد ل اا أحاالً فاي كتباه أو 

النقل الححيك عنه، وهذا الواجب فاي جميات المسالمين، أن ال نأخاذ عان م اال 

عان الادليل مان كتباه، ألن ما عبت عن م، مت استبعاد أموال الخحوم المجاردة 

مقلدي ابن تيمية يجعلون كل مخال  البن تيمية خحماً له، والخحم انماا يارد 

موله اذا لم يكن له شاهد ودليل أما ان كان له شاهد فيؤخاذ ولاو كاان خحاماً،  

وليت الجميت يتفقون على التحري والتعبات فاي النقاوالت عان ارخارين معلماا 

يمية، لكن البعض كأنه يمن أن الدين له فقاط، فماا يقبلون تعبتنا هذا في ابن ت

فيه من أمر بالعدل كأنه ال يجب عليه أن يلتمم باه اذا نقاد ارخارين أو بادع م 

أو كفرهم أو حدل في م األكاذيب، وانما على ارخرين االلتمام به بل تركه اذا 

تعلاال األماار بالعاادل فااي نقااد اباان تيميااة أو  يااره، وهكااذا الغااالة ماان جمياات 

 الطوائ ، يرون الدين ل م فقط وال يجب علي م االلتمام بأوامره وال نواهيه.  

على كل فاي الحلقاة القادماة سنساتعرض بعاض األماوال األخارى التاي أهمل اا 

طلبة العلم في المملكة ومنوا اجماع العلماء على الغلاو فاي ابان تيمياة  فاأدى 

البحااث عاان معرفااة هااذا للماان بااأن الغلااو فااي اباان تيميااة هااو المشااروع، وأن 

 حقيقة الرجل والشك فيه كأن يساوي الشك في النبوة. 

 
 ش ادات العلماء في نحب ابن تيمية

 الش ادة األولى: ش ادة ابن حجر
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ممن يعني عليه وممن -سبل لكعير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة 

ن ا أن ات موا ابن تيمية سامحه هللا بت م كعيرة وكبيرة م -يذمه ويبغضه

التجسيم والنحب والغلو في تبديت المخالفين والتشنيت علي م والكذب على 

السل  الحالك وعلى أهل السنة وعلى الححابة...الخ وهذه الت م في ا الحل 

والباطل ولكن ليعر  المخالفون أنه معلما جاءت المبالغة في العناء فقد 

 جاءت مبالغة في الذم.

تي في ا النحب وهي من الت م المش ورة وسنركم ما أمكن على أموال م ال

 بن تيمية العدو أهل البيت األول( في ابن تيمية  بل بالغ بعض م وجعل ا

 

 واليك بعض أموال م:

 هـ(: 258ابن حجر العسقالني ال -1
حاحب المؤلفات المش ورة كفتك البااري و ياره،  وماد اطلات علاى كتااب  

فااي لسااان المياامان من اااا الساانة فااي الاارد علااى اباان مط اار الحلااي فقااال 

 الترجمة يوس  والد ابن المط ر(:

 .... لكنني وجدته: -يقحد من اا السنة –ال طالعت الرد المذكور 

 كعير التحامل! -
 الى الغاية! -
 في رد األحاديث التي يوردها ابن المط ر -
 وان كان معمم ذلك من الموضوعات والواهيات -
 ولكنه رد في رده  -
 كعيراً من األحاديث الجياد -
لم يستحضر حال التحني  ممان ا، ألنه كاان التسااعه فاي الحفام  التي -

 يتكل على ما في حدره واإلنسان عامد للنسيان 
 وكم من مبالغة في توهين كالم الرافضي أدته أحياناً الى -
 تنقش علي رضي هللا عنه -
 وهذه الترجمة ال تحتمل ايراد ذلك وأمعلته(. -

بعاد  -( 1/155ابان تيمياة الومال ابن حجر فاي الادرر الكامناة فاي ترجماة 

 مال فيما يخش مسألتنا هذه: -عنائه الكبير عليه في مسائل أخرى
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 الومن م من ينسبه الى النفال! -
 لقوله في علي ما تقدم! -
 ولقوله انه كان مخذوالً حيث ما توجه! -
 وأنه حاول الخالفة مراراً فلم ينل ا! -
 وانما ماتل للرياسة ال للديانة! -
 لرياسة! وأن ععمان يحب المالولقوله انه كان يحب ا -
 ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول ! -
 وعلي أسلم حغيراً والحبي ال يحك اسالمه على مول! -
 وبكالمه في محة خطبة بنت أبي ج ل ..وما يؤخذ من مف وم ا! -
 فإنه شنت في ذلك!    -
 فألمموه النفال!! -
 لقوله حلى هللا عليه وآله وسلم -
 ل(!! اهـالال يبغضك اال مناف -

=======================================

======== 

 هـ(:842الذهبي ال -8

الذهبي محدث ومؤرخ مشا ور  ف او حااحب تااريخ اإلساالم وساير أعاالم 

النبالء وميمان االعتدال و يرها مان الكتاب، وماد كاان مان الغاالة فاي ابان 

مت في بعض تيمية في معمم كتبه لكونه شيخه ومد تأعر بابن تيمية حتى و

ومعمام تالمياذ ابان تيمياة تاأعروا بنحابه  -وإلعبات هذا بحث آخر–النحب 

كابن القيم وابن كعير، ولكن ميمة الذهبي أنه رجت عان العنااء المباالغ فياه 

في ابن تيمية الى اعتدال بين مدح ومدح، مدح ما أحاب فيه وتخطئة فيما 

ب ذا في بعض أخطأ، وكش  جوانب م مة من تعحب ابن تيمية وخروجه 

 المسائل من السنة الى البدعة، كل هذا حسب اجت اد الذهبي.

اضافة الى أن الذهبي يكش  أن ابن تيمية كان له حااالن، حاال ماديم كاان  

في ا حالحاً سنياً وحاال جديادة تاأعر في اا بالخحاومات وابتعاد عان طريقاة 

سار لناا أهل السنة، وومت في البدعة في بعض المسائل،  ولعل هاذا مماا يف

تنااامض اباان تيميااة فااي كتبااه، فااال تكاااد تجااد لااه مااوالً ممااا ينكاار عليااه فااي 

 اإلعتقاد اال وخالفه في موضت.
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 ومن أموال الذهبي في ابن تيمية: 

( 82مال الذهبي محذراً من المراء والتكبر فاي كتاباه ال م ال العلام ش  -
 وهاذا مااهر فاي ابان تيمياة فاي معمام كتباه-وواحفاً ابن تيمياة باالكبر 

مال الذهبي:ال...فوهللا ما رمقت عيني أوست علماً وال أموى  -سامحه هللا
ذكاااء ماان رجاال يقااال لااه اباان تيميااة ماات المهااد فااي المأكاال والملاابن 
والنساااء وماات القيااام فااي الحاال والج اااد بكاال ممكاان ....فمااا وجاادت مااد 
أخااره بااين أهاال محاار والشااام ومقتتااه نفوساا م وامدروا بااه وكااذبوه 

ر والعجب وفرط الغارام فاي رياساة المشايخة واإلمدراء وكفروه اال الكب
 بالكبار(! 

ملاات: والكباار فااي  ااالة أتباعااه ماااهر فااي م الااى اليااوم، باال أخااذوا أكعاار  -
وخاحااة فااي دعاااوى اإلجماااع  -سااامح م هللا واياااه-عيااوب اباان تيميااة 

والنطل باسم السنة في مخالفة السنة، ونسبة القاول الشااذ أو المبتادع  
م وألهل السانة وكاأن أهال السانة ليساوا اال عالعاة أو أربعاة ألئمة اإلسال

 يعرف م المدعي!
عم يواحل الذهبي متحدعاً عن نتيجة كراهية النان البن تيمياة فاي عحاره 

ماااائالً: الفاااانمر كيااا  وباااال الااادعاوى ومحباااة الم اااور نساااأل هللا العافياااة 

 والمسامحة(! 

ال الفقاد ماام علياه عم تحدث عن خحاومه وأن هللا سالط م علياه بذنوباه فقا

أنااان ليسااوا بااأورع منااه وال أعلاام منااه وال أمهااد منااه باال يتجاااومون عاان 

ذنوب أححاب م وآعام أحادمائ م وماا سالط م هللا علياه بتقاواهم وجاللات م 

بل بذنوبه وما دفعه هللا عنه وعن أتباعه أكعر، وما جرى علي م اال بعاض 

 ما يستحقون فال تكن في ريب من ذلك(.

اتباعه اليوم يتجااومون عان أخطائاه المااهرة، وال يتورعاون  ملت: وكذلك

في تكفير وتبديت بقية المسلمين، حتى أحبك تقلياد ابان تيمياة عنادهم مان 

عالمات السنة وتخطئته مان عالماات البدعاة وهاذه بدعاة حتاى فاي مان   

ابن تيمية النمري فقد طالب باستتابة من دعا الى مذهب امام سوى النباي 

 يه وآله وسلم.حلى هللا عل

فااي األممنااة المتااأخرة ماهاااجم النااان الساالفية ماان كاال حااوب اال بساابب 

تعحب م البن تيمية ونحرة ما ملم فيه وشاذ، واجباار الناان علاى اعتقااد 
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أموالااه فااي الجامعااات والتعلاايم، وماان تجاارأ ونقااده يااتم فحااله أو طاارده أو 

بسبب ا علينا هاذا  أحالته على التقاعد...!! ف ذه من الممالم التي سلط  هللا

العالم كله، ألننا ننكر فقط ما يقولاه الناان فيناا بأنناا  االة مكفارة نواحاب 

مجسمة ..وننسى ملمنا لكل المسلمين بأن م مبتدعة أو كفار أو من الفرل 

ال الكااة الداخلااة نااار الجحاايم، باال ملمنااا ألهاال بياات النبااوة الااذين أمرنااا هللا 

ألحد العلماء الساوريين وهاو ابان تيمياة  وهذا الملم تبعاً  –بالحالة علي م 

الذين كانوا متأعرين بالوسط السوري يوم ا الاذي بقاي فياه ماا  -رحمه هللا

بقي من ارعار الفكرياة للملام األماوي ، ويبادو أنناا لان نخارا مان ساكرتنا 

ولن ننتبه لملمنا لآلخارين، والغرياب أن مان هاؤالء الغاالة فاي ابان تيمياة 

غااارب! وليااات م يتاااذكرون المسااالمين أوالً ومااان يريااادون التحااااور مااات ال

يسمون م الالفرل ال الكة من سانة و يار سانة( ويجعلاون م مسااوين علاى 

األمل للي ود والنحاارى! فاي جاوام التعاايه مع ام وعادم ملم ام ومعرفاة 

حجج م والمؤعرات في م والبراءة من ملم م، وليت المؤتمرات التاي تقاام 

ف ا فاااي تحساااين حاااورت ا لليماااين باااين حاااين وآخااار، ليت اااا تؤجااال أهااادا

الحاا يوني األمريكااي، بعااد أن تحساان حااورت ا للمااؤمنين الركاات السااجود! 

خاحة وأن المسلمين ال يريدون حذ  آيات مان القارآن الكاريم وال تعطيال 

نجاااح الحااوار  -الااى حااد مااا!–الج اااد وال  يرهااا ماان األمااور التااي أعاماات 

طااااالبون اال بالتااااذكر أن األمريكااااي( ، فبقيااااة المساااالمين ال ي -الالساااالفي 

الالمااؤمنين أخااوة(! فقااط ال  ياار! وهااو مااا ال يعتاار  بااه الغااالة الااى ارن! 

ألن م يخشون وحول بعض هؤالء الاألخوة( لابعض الوماائ  مان المرتباة 

 السادسة!

ال  -ومال الذهبي ـ محذراً مان الغلاو العقادي والمبالغاة فاي التعحاب للعقائاد

مياة وال وهللا تقرب اا ، وماد رأيات ماا آل فما أمنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تي

أمااره اليااه ماان الحااط عليااه وال جاار والتضااليل والتكفياار والتكااذيب بحاال 

 وبباطل(! 

 أمول:

اذن فات ام العلماء في عحر ابن تيمية له بالكذب لين كله باطالً، بل فياه  

حال وباطاال، وهاذا مااا سانعبته فااي مشااركات مادمااة، وخاحاة فااي دعاويااة 
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ألحادياث باأن هاذا الحاديث  يار موجاود فاي كتاب السانةالوهو الكعيرة فاي ا

في ا محححاً(، أو هذا الحديث موضوع باإلجمااع الوهاو حاحيك أو حسان 

ولااام يقااال بوضاااعه أحاااد( ، أو معماااه أن هاااذا الحاااديث فاااي الحاااحيحين أو 

أحدهما الوهو ضاعي  أو موضاوع(! أو هاذه الساورة مكياة باإلجمااع المات 

تاريخياااة الفالنياااة مكذوباااة المااات أن اااا فاااي أن اااا مدنياااة( أو أن الحادعاااة ال

الحااحيحين أو  يرهااا( وهااذا الحااديث مكااذوب عنااد أهاال الساانة الماات أنااه 

حااحيك عناادهم(  ونقاال اإلجماعااات الكاذبااة التااي يكعاار من ااا إلمساااك عقاال 

القااااري مااان التفلااات واالساااتحواذ علاااى محاوالتاااه للمراجعاااة والتأكاااد مااان 

ما يتعحاب فاي مساألة، وسااعده األمور...هذه من أساليبه سامحه هللا عناد

في االنتشار أن أكعر طلبة العلم هم في الحقيقة من العاوام ، فاال يراجعاون 

أماااوال ابااان تيمياااة وانماااا يأخاااذون ا كأخاااذهم النحاااوش بااال أعمااام، ألن 

النحوش يرون في ا الناسخ والمنسوخ أما كالم ابن تيمية فكله ناسخ لماا 

يعر  أن أكعر أتباعاه ال يراجعاون  مبله وما بعده، فيبدو أن ابن تيمية كان

هذه المسائل لعقت م المطلقة في نقوالته عن المحادر والعلماء، بل هم الى 

ال يرجعون ل ا وانما يكتفون بقول م  -ر م توفر كعير من المحادر–اليوم 

المااال شاايخ اإلسااالم ..رجحااه شاايخ اإلسالم...ضااعفه شاايخ اإلسااالم...أنكره 

ماء المتعحبين له ماديماً كالاذهبي يقار باأن ابان شيخ اإلسالم..( مت أن العل

 تيمية يقت منه الكذب.

عم يتحدث الذهبي عان حاال ابان تيمياة مبال أن يادخل فاي التعحاب العقادي 

والغلو في ذلك والمخاحمة مائالً الفقد كان مبل أن يدخل في هاذه الحاناعة 

متماة  منوراً مضيئاً على محياه سيما السل ، عم حار مملماً مكسوفاً علياه

عند خالئل من النان( ولم يذكر هؤالء الخالئال لكان م ليساوا مان أعدائاه 

 بدليل كالمه بعده مباشرة وهو:

الودجاالً أفاكاً كافراً عند أعدائه( اذن فأعداء ابان تيمياة فاي عحاره كاانوا  

يكفرونه ويعتبرونه أفاكاً وهذه حايغة مان حايغ المبالغاة وتعناي االنشاغال 

دت بعااض األشاااعرة يكفاارون اباان تيميااة تكفيااراً بااأمبك الكااذب، ومااد وجاا

حريحاً وهذا رد للملم بمعله أو أسوأ مناه، ونبارأ الاى هللا مان تكفيار  االة 

 الحنابلة لألشاعرة أو  يرهم وتكفير  الة األشاعرة للحنابلة أو  يرهم.
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عم يتحدث الذهبي عن رأي طوائ  أخرى  معتدلة في ابن تيمياة ووحاف ا 

فضل فقال: ال ومبتدعاً فاضاالً محققااً بارعااً عناد طوائا  الذهبي بالعقل وال

 من عقالء الفضالء(اهـ

اذن ف ااذه أمااوال الطوائاا  المعتدلااة العاملااة الفاضاالة  فااي اباان تيميااة أنااه 

المحقل بارع فاضال لكناه مبتادع( والبدعاة التاي عرفناا أن ام يت ماون ابان 

( وبعضا م تيمية ب ا هما بدعتان مش ورتان عنه وهما الالتجسيم والنحب

يضي  بدعة الالتأعر بالفلسفة( وكال البادعتين األولاى والعانياة عابتتاان مان 

أمواله ال من أموال  يره، أما التاأعر بالفلسافة فيكاون ضااراً اذا اساتخدم ا 

الشخش في انكار حل أو محاولة اعبات باطل، الوكاال األمارين ومات في ماا 

التجسايم بعاد االنت ااء مان  ابن تيمية كعيراً(  وأنا مستعد للحديث في بدعة

 الكالم على  بدعة النحب.

عم تحادث الاذهبي عان الطائفاة المغالياة فاي ابان تيمياة وجعل ام مان عاوام 

أحااحابه وليسااوا ماان كبااارهم وعقالئ اام وفضااالئ م فقااال:ال وحاماال رايااة 

اإلسالم وحامي حومة الدين ومحيي السنة عند عوام أححابه هو ما أماول 

 لك(!!!!!اهـ

اعاه الياوم هام كأؤلئاك العااوام فاي كاالم الاذهبي،  وهام المتساايدون اذن فأتب

للساالفية هااذه األيااام، وكااانوا فااي عحاار الااذهبي ماان العااوام، وماان تأماال 

 ردودهم ودفاع م عن ابن تيمية بالباطل عر  حقاً أن القوم عوام.

أمااا الااذين هاام ماان الطوائاا  الالعاملااة الفاضاالة المعتدلااة فااي اباان تيميااة(   

على ابان تيمياة مات وحافه بالبدعاة ف ام امارب الطوائا  الاى  الذين يعنون

الحل، وهؤالء الالعقالء الفضالء( هم عند هاؤالء العاوام المان خحاوم ابان 

تيمية بل خحوم العقيدة الححيحة بل خحوم إلسالم والمنادمة( وال  رابة 

 فالعوام عوام، وان ححلوا على أعلى الش ادات من العوام ايضاً!

رساال ا الباان تيميااة ناحااحاً اياااه ومحااذراً لااه ماان أمااور وللااذهبي رسااالة أ

وماد -أنكرها عليه ومد شكك في ححت ا الالعوام من أتباعه( بشابه ضاعيفة 

أعبت ا من خط ابن تيمية بعض المتعحبين له كحالح الادين النجاد وبعاض 
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وهاذه اختياارات مان أماوال الاذهبي  -المعتدلين كالسخاوي على تقادم ممناه

 في تلك الرسالة:

قول مخاطباً ابن تيمية: ال الاى كام تارى القاذاة فاي عاين أخياك وتنساى ي -
الجذع المعترض في عينك(! وهذا مالحم عند ابن تيمياة ولاو شائت أن 
انقاال مئااات الشااواهد لفعلت،سااواء ماان الناحيااة الحديعيااة أو الفق يااة أو 

 العقدية أو التسامك والتشدد..الخ.
تاك وتاذم العلمااء وتتبات ويقول: الالى كم تمدح نفسك وشقاشاقك وعبارا -

عااورات النااان(! وهااذا مالحاام فااي مسااألة انتقاااش العلماااء والتعااالم 
علي م بعرض اموال م مبتاورة عام الارد الشاديد علي اا فايمن القاار  أن 
ابن تيمية أعلام مان هاؤالء جميعااً، وعناده طريقاة عجيباة فاي الت اوين 

فاإذا أراد رد من الرأي الذي ال يريد استفاد هاذه الطريقاة مان الفلسافة، 
حل ادعى كعارة اخاتال  الناان فاي المساألة بقولاه الوماال آخارون كاذا 
ومال  يرهم كذا ومالت طائفة كذا ..وهاؤالء يقولاون....ومن م مان ماال 
...وبعض م يقاول ...لكان أئماة السانة يقولون...وهاذا متفال علياه عناد 

باطال العقالء...وهذا الرأي أولى وأحرى...الخ(، وكذلك اذا أراد نحارة 
أو رأي شاااذ تجااده يااتلمن لااه كاال مااول لاام يعباات وكاال عااذر وكاال المم 
فيقول ال وهذا القول مد مالت باه طائفاة...وهو رواياة عان أحماد...ومال 
به بعض السل ..بل أكعرهم ...وحجت م في هذا كاذا...وال رياب أن هاذا 
أمرب ممان ماال كاذا ...فاإن هاؤالء ال حجاة ل ام فاي كاذا...الخ( فيخارا 

لم العامي من كاً مستجيراً باهلل من عمماة هاذا العلام ويستسالم طالب الع
لما يقرره ابن تيمية أوعلى األمل يحبك تائ اً في المسالة ال يقرر في اا 

 شيئاً.   
اليااا رجاال باااهلل كاا  عنااا فإنااك محجاااا علاايم اللسااان ال تقاار وال تنااام(!  -

ن المنافل امول: الذهبي هنا يلمك الت ام ابن تيمية بالنفال، لكنه عدل ع
علاايم اللسااان( الااى المحجاااا علاايم اللسااان( وال ريااب أنااه لااو ات اام اباان 
تيميااة بالنفااال ألخطااأ، نعاام يمكاان أن يقااال فيااه شااعبة ماان شااعب النفااال 
النحرافه عن علي وبغضه له، أماا التجسايم فارأي ال دخال للنفاال فياه، 
 وكذلك الفلسفة كالسي  يمكن استخدام ا في متل المالم ومتل العادل. 

الوكعرة الكالم بغير دليل تقسي القلوب...( أمول: وما أكعر ما يكعار ابان  -
 تيمية الكالم بغير دليل، وانما يقولون ويقولون.

 الوهللا مد حرنا ضحكة في الوجود(! واليوم نحن أيضاً ضحكة للوجود! -
اليارجل ماد بلعات ساموم الفالسافة ومحانفات م مارات وبكعارة اساتعمال  -

سم وتكمن وهللا في البدن(! وكاذلك كعارة تردياد السموم يدمن علي ا الج
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شااب ات النواحااب والخااوارا ماات اإلعااراض عاان األدلااة ماان نحااوش 
وروايات حاحيحة فقاد كمان النحاب فاي نفاون كعيارين مارءوا من ااا 

 السنة فكي  بمن أل  الكتاب.
الكان سي  الحجاا ولسان ابن حمم شقيقين فواخيت ما(! الحجااا متال  -

علمااء الماذاهب أماا ابان تيمياة فتعادى لساانه الاى تابعين وابن حمم ذم 
ماان كااان ماان النبااي بمنملااة هااارون ماان موسااى، والااى ساايدة نساااء 
العاالمين والاى ساايد شاباب أهال الجنااة، ولكان لاه حساانات كبيارة ليساات 
للحجاا، لكن في الومت نفسه فعله في هذه المسألة أمابك مان فعال ابان 

يت من يخالفون في المساألة، حمم، بل ابن حمم يتميم باالطراد فيذم جم
أماااا ابااان تيمياااة فيتاااولى معااال معاوياااة ويمياااد ويطعااان فاااي معااال علاااي 

 والحسين، وهنا المسألة تكون أكعر مبحاً.  
الوهللا فااي القلااب شااكوك ان ساالم لااك ايمانااك بالشاا ادتين فأناات سااعيد(!  -

أمااول: أمااا ايمانااه فسااليم ان شاااء هللا وساايبقى لااه الشاا ادتان وأركااان 
كااان اإليمااان وفعاال كعياار ماان الطاعااات وتجنااب كعياار ماان اإلسااالم وأر

المحرمااات، والنفااال الااذي ات مااه بااه بعااض علماااء عحااره، ولمااك لااه 
الااذهبي وأكااده كعياار ماان األشاااعرة، لااين ماابطالً لألعمااال، ألن المااؤمن 
يكون فياه الطاعاة والمعحاية، اإليماان والنفاال، واألمار باأل لاب، وماا 

لنفااال، وبعااض الشاارك الخفااي، يكاااد ينجااو مااؤمن ماان بعااض خحااال ا
وبعااض الرياااء وبعااض الكباار...الخ، والنفااال مراتااب وأنااواع ماان باارأ 
نفسه من كال معحاية وكال شارك خفاي فقاد مكاى نفساه كعياراً، وأ لاب 
أحوال ابن تيمية هي في طاعة هللا وتارك معحايته، ولاذلك نتارحم عناه 

اطاال، وناادعو لااه بااالمغفرة، أمااا الااذين كفااروه لقولااه بالتجساايم ف ااذا ب
فالقول بالتجسيم لم يقحده وانما ومت فياه مان حياث مان أن هاذا اعباتااً 
بحل، مت مليل من التعحب والتكل ، وأما الذين ات ماوه بالنفاال فغاياة 
ما فيه من ذلك خحلة أو خحلتان نتيجة بغاض علاي واإلنحارا  عناه، 
وهذه ليست مبطلة للعمل ال سيما وأن الخحومة و لو الشيعة وعاداوة 

 جبل كسروان والتراث الحنبلي والحراني ساعدت في هذا كله.أهل 
اليا خيبة من اتبعك فإنه معرض للمندمة واالنحالل ال سيما اذا كان مليل  -

العلم والدين باطوليااً شا وانياً! لكناه ينفعاك ويجاهاد عناك بياده ولساانه 
وفااي الباااطن عاادو لااك بحالااه وملبااه(! أمااول: هااذه شاادة مبااالغ في ااا ماان 

 -كحال كعيار مان مقلدياه–مه هللا، نعم من اتبعه بتقليد أعمى الذهبي رح
وماات فااي أكعاار ماان معحااية وفااي خحاالة ماان خحااال النفااال، النحرافااه 
الواضك عن علي بن ابي طالب وتنقحه له وتشانيعه علياه وعلاى أباي 
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ذر وعلى المهراء وعلى أنحار علي و لوه في معاوية ويميد وجبابرة 
د وأمعال م، لكن الموامين يوم القيامة ليست بني أمية كعبد الملك والولي

لومن الذنوب فقط، ف ناك الحسنات أيضاً، والبن تيمياة من اا حام كبيار 
ان شاء هللا، وهو ممن نرجو لاه أن يتجااوم هللا عان ملماه ألهال البيات 
ولاااابعض الحااااالحين ومبالغتااااه فااااي اإلعبااااات لحااااد التجساااايم وحشااااوه 

وملمااااه لاااابعض العلماااااء  المعتقاااادات بارعااااار الضااااعيفة والموضااااوعة
والطوائاا  اإلسااالمية كاألشاااعرة ومعتاادلي الشاايعة ومعتاادلي الحااوفية 
والفالسفة وأكعر أهل المنطل من المسلمين ولبعض أهل اللغة و يرهم 
لكن هذه المماالم ال تقاان بممالماه فاي حال أهال بيات النباي ف اذه مان 

بااه، أو الوضااوح بمكااان بحيااث ال ينكرهااا اال جاهاال بااابن تيميااة ومااا كت
ب ؤالء الفضالء من القرابة وماا عبات فاي حق ام مان الفضال، أو بج ال 

 اإلعنين معاً وهو المش ور عند أتباعه هذه األيام. 
عم يح  الذهبي أتباع ابن تيمية وحافاً دميقااً مقساماً ايااهم الاى اربعاة  -

احاانا  فيقااول: الف اال معماام أتباعااك اال معيااد مربااوط خفياا  العقاال! أو 
الذهن، أو  ريب واجام ماوي المكار! أو ناشا  حاالك  عامي كذاب بليد

عديم الف م!فإن لم تحادمني ففتشا م ومن ام بالعادل (!! أماول: وهللا لاو 
شئت أن أذكر عشارات األساماء مومعاة نمااذا علاى هاذه المجموعاات 
لذكرت، تدبروا في  االة ابان تيمياة  البااً ال تجادهم اال فاي احادى هاذه 

خفيااا  العقااال كفاااالن وفاااالن وفاااالن، المجموعاااات، فالقعياااد المرباااوط 
والعامي الكذاب البليد الذهن كفاالن وفاالن وفاالن وفاالن وفاالن وفاالن 
وهم كعرة، والغريب الواجم موي المكر كفالن وفاالن وفاالن وأكعار هاذا 
الحن  في الجامعات اإلسالمية! أو ناشا  حاالك عاديم الف ام وهاؤالء 

مان المعتادلين الاذين يخطئاون هم األ لبية! لكن لم يستعن الذهبي أحاداً 
ابن تيمياة وياردون ممالماه ويأخاذون ماا أتاى باه مان حال ويترحماون 

 عليه ويستفيدون من انتاجه، وربما لم يذكرهم لندرت م. 
عاام يقااول: الالااى كاام تحااادل نفسااك وتعااادي األخيااار؟ الااى كاام تحاادم ا  -

وتاامدري باااألبرار؟ الااى كاام تعمم ااا وتحااغر العباااد(؟.. أمااول هااذه فااي 
أتباعه اليوم بل كعير من م، ف م يامدرون الحاالحين ممان خاال   بعض

ابن تيمية من األشاعرة والحاوفية، ويحادمون ابان تيمياة فاي كال تلاك 
 الممالم في حق م  فر هللا للجميت وتجاوم عن م.

ويواحاال: الالااى متااى تماادح كالمااك بكيفيااة ال تماادح ب ااا وهللا أحاديااث  -
ن بكتبااه أكعاار ماان وحاايت م الحااحيحين؟( وأكعاار أتباعااه اليااوم يوحااو

بالحاااحيحين، والقلاااة مااان أتباعاااه يوحاااون بكتباااه أكعااار مااان وحااايت م 
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بالقرآن الكريم، أنا أحكم على ما أعر  من خالل االختالط ب م وماراءة 
 كتب م وسماع خطب م ودروس م على مدار خمسة عشر عاماً.  

ويقول: ال يا ليت أحاديث الححيحين تسلم مناك، بال فاي كال ومات تغيار  -
علي ا بالتضعي  واإلهدار أو بالتأويل واإلنكار!( أمول: هاذا ماا سانعبته 
في عشرات األمعلة مما يخش الححيحين، ومئاات األمعلاة فيماا يخاش 

  ير الححيحين.
الأما آن لك أن ترعوي أما حان أن تتوب وتنيب؟( الغالة فيه الاى الياوم  -

قااول علااي م ال يفكاارون مجاارد تفكياار فااي التوبااة ماان ملاام عباااد هللا والت
ورمااي م بمااا هاام منااه بااراء، وهاام ماان آخاار ماان يسااتجيب لماان مااال ل اام 
الاتقوا هللا عم وجل( ألنه سبل أن ذكرنا أن م يارون أن ام معاابون علاى 
ذم ماان خااالف م ولااو كااان ماان أتقااى النااان، فاااهلل عناادهم مضاامون، ال 
يخشون من عقابه على هذه الممالم مادام أن ابن تيمية مد سابق م! بال 

ملوب م تعاتب م أن م فرطوا في هذا الجاناب ولام يعاادون المسالمين لعل 
تقليداً البن –المخالفين البن تيمية حل المعاداة، فالتوبة من ملم النان 

من آخر ما يفكرون فياه، ويكفاي أن ام ال يفكارون فاي  الباراءة  -تيمية 
من مطاعن ابن تيمية وشتائمه في حال علاي بان أباي طالاب رضاي هللا 

رم وج ااه وعلياه السااالم!، فكيا  يباارؤون مان كالمااه فاي حاال عناه وكا
الحوفية واألشاعرة وأهل المنطل ..الاخ؟ هاذا آخار ماا يأملاه المخاال  
ل م، ألن م كما وح  الذهبي الجمود ذهن+ مكر+ + بالدة+ عبادة...( 
وال أحد يستطيت اكراه النان حتى يكونوا منحفين! اإلنحا  له عالمة 

لمن   السائد ومعرفة العقل والنفن البشرية ..الخ، بالتربية والتعليم وا
 فطريل اإلنحا  طويل، ال يحتملون مشقته.

الأما أنت في عشر السبعين ومد مارب الرحيل؟(اهاـ وهاذا يادل علاى أن   -
الااذهبي أرساال ا الباان تيميااة فااي آخاار عماار اباان تيميااة، ألنااه ولااد عااام 

ة مان  عاام هـ فيكون مد أرسال ا لاه فاي الفتار882هـ وتوفي عام 661
 هـ.882هـ الى  881

ويقول: الفما أمنك تقبل على مولي وال تحغي الاى وعماي بال لاك هماة  -
كبيرة في نقض هذه الورمة بمجلدات(! أمول: وهاذه حافة أكعار أتباعاه 
سفسطائيون  عند كباائر أخطااء ابان تيمياة خاوارا فاي حاغائر أخطااء 

ترحمناا علياه، وال بقية المسلمين، يقيمون الادنيا اذا نقادنا ابان تيمياة و
يلتفتون لتكفير  الت ام ألباي حنيفاة ولعنات م لاه! وكاذا الحاال فاي علاي 
ومعاوية، يقيمون الدنيا لوح  معاوية بالبغي والملم مت عبوته بالنش 
المتااواتر بااذلك، ويرتبااون األجاار لماان لعاان أهاال البياات علااى المنااابر أو 
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وا هاااذا ماااتل م بالساااي  أو دن ل ااام السااام! ف اااؤالء عنااادهم انماااا فعلااا
الجت اد! والمجت د له أجر واحد ان أخطأ! وأنه يجب الادعاء ل ام حتاى 

 ال نقت في رأي الخوارا!
ال بااأن !! اجعلااوا انكاااركم علااى ماان لعاان علياااً علااى المنااابر كإنكاااركم   -

علااى ماان وحاا  معاويااة بااالبغي! اجعلااوا الجمياات مجت ااداً علااى األماال!  
 بي حنيفة على األمل! اجعلوا اعم تخطئة ابن تيمية كإعم تكفير أ

عم يواحل مائالاًل فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفول المحب الناحك  -
الواد فكي  يكون حالك عند أعدائك؟( أمول: لكن كاالم المحاب الشافول 

 عند مقلدي ابن تيمية كفر أو بدعة ال توبة من ا! 
 عام يحا  الاذهبي أعاداء ابان تيمياة الاذين يكفارهم الغاالة أو يباادعون م -

فيقول: ال وأعداؤك وهللا في م حلحاء وعقاالء وفضاالء( وهاذا انحاا  
ألن فااي مخااالفي المساالمين فضااالً عاان مخااالفي اباان تيميااة منحاافون 

 عقالء، أمول الفي م( حتى ال أت م هنا بالتعميم وال يت م الذهبي! 
عم يح  الاذهبي بعاض أتبااع ابان تيمياة ماائالً ال كماا أن أوليااءك فاي م  -

 لة وعور وبقر(!! أمول: ال تعليل تلفتوا حولكم! فجرة وكذبة وج 
عم يخاتم بخاتماة حسانة ويقاول: الماد رضايت أن تسابني عالنياة وتنتفات  -

بمقااالتي سااراً فااإني كعياار العيااوب  مياار الااذنوب والوياال لااي اذا أنااا لاام 
أتاااوب(. أماااول: ومماااا نرجاااوه ال بااان تيمياااة أن يكاااون ماااد اساااتفاد مااان 

رسالة وال يعلم له كتاب بعادها، ف اذا النحيحة وتاب فإنه لم يرد على ال
فياه ناوع ماان دليال أن الرسااالة ان شااء هللا مااد وحالت ملااب ابان تيميااة 
وانتفت ب ا ولو أتبت ذلك بباراءة مان كتباه أو يكتاب رساالة في اا تقريار 
آخر ما كان عليه لكان أفضل، لكن أشايت بأناه تام منات الكتاباة عناه فاي 

ساأل هللا لاه المغفارة والرحماة ولناا آخر أيامه، فلعل هذا هاو الماانت، ون
 وللذهبي والبن تيمية ولجميت المسلمين وأن يتجاوم عن سيئاتنا.

 ملحومة مبل الختام:

لماا طبعات النحايحة الذهبياة عاارت عاائرة الغاالة فاي ابان تيمياة وأحاابت م 

طامة، فلذلك سارعوا بمجرد التكاذيب وهاذه عاادت م فاي انكاار كال ماا فياه 

الكباار البان تيمياة أو  ياره ممان يقلادون م، وماد تحجا   نقد ألحاد العلمااء

بعض  الت م بإنكار الالنحيحة الذهبية( السابقة التي أرسل ا الاذهبي البان 

 تيمية بحج  واهية وهي:

 أن ا لم تذكر في مؤلفات الذهبي! -1
 أن ا تخال  عناء الذهبي على ابن تيمية. -8
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أن ام هام الاذين أن م ال يأمنون علي ا من خحوم ابن تيمية، ويخشون  -8
 وضعوها.
 والرد س ل:

أمااا كون ااا لاام تااذكر فااي مؤلفااات الااذهبي ف ااي ورمااة واحاادة! وخاحااة  -1
وليسااات عاماااة، معلماااا أحااادنا يرسااال نحااايحة خاحاااة مااان حااافحة أو 
حااافحتين ألحاااد أحااادمائه فاااال يشاااترط أن تاااذكر هاااذه الرساااالة فاااي 
 المحنفات، ولو أن كل رسالة تم جعل ا من المؤلفات لكاان أكعار األماة
ل ااام مئاااات المحااانفات! ومااات ذلاااك فقاااد ذكرهاااا الساااخاوي فاااي كتاباااه 
الالتااوبيخ( والسااخاوي متقاادم، وأعنااى علي ااا، ووجاادها حااالح الاادين 
المنجااد بخااط الااذهبي، وأعبت ااا بشااار عااواد معاارو  فااي مؤلفااه عاان 
الااذهبي، ولاام يشااكك في ااا اال الغااالة فااي اباان تيميااة بمعاال هااذه الشاابه 

 الواهية.
اء الذهبي على ابان تيمياة، ف اذه شاب ة يسايرة، وأما كون ا تنامض عن -8

والجواب علي ا أن ابن تيمية كانت له حاالن أعبت ما الذهبي فاي كتااب 
الم اال العلاام(  الحااال األول: كااان ساانياً والعاااني فيااه اخااتالط بااين ساانة 
 وبدعة بسبب الفلسفة والخحومات ومعاداة األخيار، كما سبل ذكره.

وم ونذمااه  ااداً، اذا تبااين لنااا هااواه عاام كاام ماان شااخش نعنااي عليااه الياا  -8
وتعحبه، أو نمدحه في أمور ونذمه في أخرى، وهذا من تماام العادل، 
لكاان العاادل عنااد الغااالة امااا ذم مطلاال أو ماادح مطلاال، لكاان بشاارط أن 
يكون المدح المطلل شامالً من  لب علياه الملام مان حكاام بناي أمياة، 

ح مااان فااارل وأن يكاااون الاااذم المطلااال شاااامالً مااان  لاااب علياااه الحاااال
المساالمين! ولااذلك نجااد بعضاا م ينكاار علينااا أننااا ال ناادعو ليميااد وال 
نترضى عمن سااءت سايرته مان الطلقااء، بينماا هام اليترحماون علاى 
مسااالم يغلاااب علياااه العااادل اذا كاااان معتمليااااً أو ج ميااااً أو شااايعياً...بل 
ينكرون هذا! ف م مرجئة في المالمين خوارا في الحالحين مان فارل 

الاااذين لااام يسااافكوا دمااااً ولااام ين باااوا حقااااً وانماااا أوحااال م  المسااالمين
اجت ادهم الى القول برأي أخطؤوا فيه أو أحابوا،  رام الغاالة بملماة 

 الحكام ال يماعله اال  رام م بذم أهل العبادة من فرل المسلمين. 
عم الرسالة التي أرسل ا خاحة ومد يشد الناحاك علاى المنحاوح فاي   -4

 علن.السر ما لم يشد في ال
وألن نقد الذهبي البن تيمية مد عبت في رساائل يعبت اا الغاالة كرساالة   -5

م ل العلم فال يكاد يكون هناك كبير فرل بين النححية الذهبية وم ال 
 العلم.
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وأما دعوى أن ا من وضت الخحوم ف ذه يكفاي فاي ردهاا أن اا دعاوى  -6
فيماا بالدليل، وأن أهل العلام  اعبتوهاا، ول اا شاواهد مان كاالم الاذهبي 

مبت عنه، بل ما كل الغالة في ابن تيمية نفاها فقد أعبت اا بعاض الغاالة 
 في ابن تيمية كالمنجد ونش أنه وجدها بخط الذهبي.

 

 الش ادة العالعة المحررة(

 تنبيه:
يجب أن نذكر بأننا في سرد هذه الش ادات ال نريد أن نقت في ابن تيمية 

من الغلو فيه، حتى يمكن رد رحمه هللا بغير الحل، وانما نريد التقليل 
أمواله المخالفة للنحوش، وأن يبقى في مرتبته التي يستحق ا، واشعار 
مقلديه بأنه معلما وجد من  ال فيه أو أعنى عليه بتقليد، فقد وجد من ذمه 
وبدعه وضلله من أهل السنة، وأننا مت االعتدال فيه بذكر فضله وعلمه 

دع لغالة األشاعرة تكفيره، وال وأخطائه وتعحبه، على حد سواء، ال ن
 لغالة السلفية خلطه باألنبياء.

 (:8ش ادة ابن حجر ال يتمي ال -

 الش ادة هذه هي العالعة لرجل من أهل السنة، 
( والشيباني سامحه هللا أحد 141وأمواله نقلت ا من كتاب الشيباني الش 

ه ومد الغالة المعاحرين في ابن تيمية المتأعرين بأخطائه من نحب و ير
 كتب في تبرئة يميد.

هـ( فكان من أئمة الحرمين وأهل اإلفتاء 484وأما ابن حجر ال يتمي ال 
ب ما، وله مؤلفات من أش رها الحواعل المحرمة وتحفة المحتاا 
والمواجر عن امترا  الكبائر والفتاوى الحديعية والفق ية، وهو ممن 

وأتباعه المتقدمون يعمم م علماء الدعوة الالوهابية( وكان الشيخ محمد 
رحم م هللا يوحون بكتبه الال أريد نقل الشواهد من الدرر السنية و يرها 
وربما عناؤهم عليه بال علم أنه يذم ابن تيمية ويبدعه ويضلله( فالرجل 

لنحب وبعض التحو ، لكن مت اكتشا  السلفية سني، وفيه يسير من ا
المتأخرين لذمه البن تيمية واكتشاف م لتحوفه وأشعريته اال أن م حافموا 
على تعميمه نسبياً ألمر أهم عندهم من هذا كله!! أال وهو الالنحب( فقد 
كان رحمه هللا فيه من النحب اليسير ما فيه وفيه مبالغة في الدفاع عن 

ألنه في  -ولين كنحب ابن تيمية–نما ملنا نحب يسير معاوية ويميد! وا
الومت نفسه يدافت عن أهل البيت، فطبت بعض  الة الحنابلة تبرئته 
لمعاوية ويميد الكما فعل الخراشي(! وهذه من عالمات نحب م أن م 
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يضطرون لنقل تبرئة يميد ممن يقول في ابن تيمية العبد أضله هللا وخذله 
 النحب أهله!وأعماه(! انمر كي  يذل 

 فمن ذلك  مول ابن حجر ال يتمي في ابن تيمية المش ور : 
مال رحمه هللا وسامحه: ال ابن تيمية عبد خذله هللا تعالى وأضله  -1

وأعماه وأحمه وأذله بذلك حرح األئمة الذين بينوا فساد أحواله، 
وكذب أمواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كالم اإلمام المجت د ...أبي 

ن السبكي وولده التاا والشيخ العم بن جماعة وأهل عحرهم الحس
 من الشافعية والمالكية والحنفية...(! 

أمول: ال يتمي هنا يبدو مقلداً للسبكيين ونحوهم ممن بدعوا ابن تيمية أو 
كفروه كتقليدنا من أعنى على ابن تيمية وبالغ وجعله شيخ اإلسالم وأنه 

نفس م !! وألن كل حديث ال يعرفه أعلم بالمذاهب من أهل المذاهب بأ
فلين بحديث...وأنه يعلم تنمل األمر بين طبقات السماء واألرض!....الخ، 
فإذا أردنا أن نرد  لو من  الى في ذم ابن تيمية فالبد من أن نطرد في 
هذا وال نتنامض، وأن نرد  لو من  الى في العناء،  وأن نعدل فال نملم 

 الرجل وال نقدسه. 
م يقتحر اعتراضه على متأخري الحوفية بل اعترض على ومال الل  -8

 معل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (.
أمول: لو امتحر األمر على مجرد المخالفة لعمر أو علي بالدليل لما كان  

في هذا خطأ وال انكار،  فعمر وعلي رضي هللا عن ما ليسا معحومين، 
علي وأهل بيته كما رأيتم في لكنه التنقش والذم والتشنيت في حل اإلمام 

موضوع الدالئل النحب عند ابن تيمية(، أما عمر فلم أحفم البن تيمية 
تنقحاً له بل ابن تيمية من معممي عمر بل المغالين فيه، المعبتين في 
فضله األحاديث الضعيفة والموضوعة، وانما خالفه في بعض المسائل 

رضة لو لم يقل ابن تيمية في الفق ية كمسألة الطالل بالعالث، وهذه المعا
حل علي اال معل ا، لما أنكرناه ولو أخطأ في ذلك،  انما ما فعله ابن تيمية 
في حل علي كان أعمم من هذا بكعير كما رأيتم ذلك في كالم العلماء 
كالحافم ابن حجر فقد نش على أن ابن تيمية كان المتحامالً شديد التحامل 

أهل الحديث ال تستطيت أن تت مه اال بأنه  الى الغاية(!! وكل ناحبي ات مه
المتحامل الى الغاية( هذه كافية في اعبات النحب، سواء كان تحامل ذلك 
الناحبي في األحاديث أو في األحداث التاريخية أو في التأويل أو أنكار 
المعلوم ..الخ وكل هذا مد اجتمت في ابن تيمية، فما تفرل من حفات 

ه اال التحريك بالبغض واللعن لم يفعل ما، أما النحب في  يره اجتمت في
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ما دون هذا مما عده المحدعون نحباً فقد ومت فيه سامحه هللا ونسأل هللا 
 له التوبة واالستفادة من رسالة الذهبي.

ومال ابن حجر ال يتمي أيضاً الوالحاحل ان كالم ابن تيمية ال يقام له   -8
أنه مبتدع ضال  ومن بل يرمى به في كل وعر وحمن ويعتقد فيه

 جاهل  ال عامله هللا بعدله وأجارنا من معل طريقته وعقيدته وفعله(.
أمول: ال أشبه كالم ابن حجر هذا اال بكالم السلفية في التحذير من  

البوطي والغمالي والطنطاوي والشعراوي والقرضاوي....كل يملم تحت 
م ابن تيمية وال اسم الالعلم ونحرة العقيدة(! والمنح   ال يدعو لرمي كال

كالم  يره، انما البحث عن الحقيقة وعدم الغلو فيه، والبن حجر ال يتمي  
أخطاء كما البن تيمية أخطاء، فلو رمينا كتب كل من أخطأ لضاع العلم، 
نعم نرمي كالمه في المسألة التي اخطأ في ا، رمياً مجامياً بمعنى أال نعتد 

طلقاً فال، لكن نعم يعتقد أنه الفي هذا بقوله هنا،  أما اإلعتقاد أنه مبتدع م
األمر( ابتدع، أو في هذا األمر  ال...الخ، كما أمول الانه في مسألة النحب 
مبتدع( أما الحكم عليه مطلقاً أو على  يره بوموعه في بدعة أو بدعتين 
ف ذا تعميم، ونحن ننادي أن يتعامل مقلدوه مت العلماء ب ذا المقيان أن 

العناء أو الذم أو التبديت فيحفم للرجل ما أحاب فيه  يخححوا ان أرادوا
ويرد عليه ما أخطأ فيه، أما الدعاء على المسلم الكما يفعل ابن حجر هنا 
في الدعاء على ابن تيمية( الدعاء على المسلم الذي خلط عدالً بملم 
وج الً بعلم وسنة ببدعة وايمان بنفال فال نراه، بل نترحم عليه، أما من 

ه الملم والفجور والنفال والكذب فنعم يجوم الدعاء عليه حتى ال  لب علي
يختلط ملمه بعدل  يره ويضيت التمييم بين الحل والباطل، والغالة في 
ابن تيمية يجومون الدعاء على حالحي المعتملة والحوفية وال يجومون 
الدعاء على الملمة كيميد والحجاا مت أن الملم  الب علي م، يجب أن 

تفريل بين من  لب عليه العدل والحالح ومن  لب عليه الفساد يتم ال
والملم وسفك دماء األبرياء، فيتم الدعاء لألول ويتم ذم العاني أو على 
األمل ذم أفعاله ووحف ا بالسوء حتى ال يقتدي ب ا المغفلون، فنحن لسنا 
على طريقة الآدم رضي هللا عنه وابلين رضي هللا عنه( كما أننا لسنا 

طريقة ال  وعحى آدم ربه فغوى( مت اهمال الفتلقى آدم من ربه  على
 كلمات فتاب عليه(.    

    =========================== 

 الش ادة الرابعة المحررة(:  -
 تنبيه:
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يجب أن نذكر ونذكر ونذكر بأننا في سرد هذه الش ادات ال نريد أن نقت 
قليل من الغلو فيه، حتى في ابن تيمية رحمه هللا بغير الحل، وانما نريد الت

يمكن رد أمواله المخالفة للنحوش، وأن يبقى في مرتبته التي يستحق ا، 
واشعار مقلديه بأنه معلما وجد من  ال فيه أو أعنى عليه بتقليد، فقد وجد 
من ذمه وبدعه وضلله من أهل السنة، وأننا مت االعتدال فيه بذكر فضله 

ال ندع لغالة األشاعرة تكفيره،  وعلمه وأخطائه وتعحبه، على حد سواء،
 وال لغالة السلفية خلطه باألنبياء.

 

 هـ(:1828ش ادة علوي بن طاهر الحداد ال -
احااله ماان حضاارموت وأهاال الساانة بحضاارموت هاام فااي عااداء ماات ميديااة  

الشمال الى يومنا هذا سياسياً ومذهبياً لكن م متفقون في وح  ابن تيمية 

ة الشمال وسنة كبار العلماء الاذين بالنحب! كما أن سنة حضرموت وميدي

يعلمون ابن تيمية كابن حجار  كماا هاو حاال كال ساني منحا  مطلات علاى 

كتب ابن تيمية وخاحة المن اا، كال هاؤالء يت ماون ابان تيمياة بالنحاب، 

لكن بشرطين، أن يقرؤوا له بعاد معرفاة الحال فاي هاذه المساائل، أماا مان 

الساانة وهااو ال يعاار  معنااى يقاارأ الباان تيميااة أمااوراً أخاارى  ياار من اااا 

النحب فقد تضيت عنده أخطاؤه في هذا الباب وسط كعير من الحاواب فاي 

  يره.

 على كل حال: 
ومد رحل الشيخ الحداد  الى أندونيسيا فكان مفتاي جوهاور، وكاان محادعاً  

مؤرخاااً ماان كبااار العلماااء فااي ومتااه، واشااتغل بالتاادرين فااي الم جاار وفااي 

ان للتسااامك وجااود(! وأخااذ عنااه علماااء مكااة الحاارمين الشااريفين الأيااام كاا

وأشاا رهم عماار باان حماادان المحرسااي وأبااو بكاار الحبشااي ومحمااد ياسااين 

الفاداني ال من كبار الم تماين بالرواياة مان شايوخ شايخنا عباد هللا الساعد(   

والشاايخ الحااداد سااني المااذهب أيضاااً، لااين امامياااً وال مياادياً، وهااو ماان 

شيعة، ولكن مت هاذا كلاه مااذا ماال عان المدافعين عن الححابة ضد  لو ال

 ابن تيمية؟:

ال وفاي من اجاه مان الساب والاذم -في أعناء حديعه عن ابن تيمياة–مال   -1
الموجاااه الماااورد فاااي مالاااب المعااااريض! ومقااادمات األدلاااة! فاااي أميااار 
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المااؤمنين علااي والمهااراء البتااول والحساانين وذرياات م مااا تقشااعر منااه 
عكو  النواحب والخوارا على الجلود! وترج  له القلوب! وال سبب ل

كتابااه المااذكور اال كونااه يضاارب علااى أوتااارهم! ويتااردد علااى أطالل اام 
وآعارهم! فكن منه ومن م على حذر! ومن عيوبه أنه كعيراً ما يرد على 
اإلماميااة بأدلااة الخااوارا والنواحااب! وكااان فااي  نااى عن ااا بأدلااة أهاال 

ان يتلاذذ فاي نفساه! بماا السنة فما فائادة ايرادهاا اذن؟!! الل ام اال اذا كا
في ا من الطعن على أمير المؤمنين علي كرم هللا وج ه! أو يحاول ب اا 
ايقاع الشبه في القلوب! وتاميين ماذهب النحاب! والادعوة الياه! وذلاك 
أن تلااك األدلااة ان كاناات فااي نفساا ا حااحيحة بطاال ب ااا مااذهب اإلماميااة 

ه ب اا بااطالً! ومذهب أهال السانة جميعااً! وان كانات باطلاة كاان اساتدالل
ومد رأيته شنت في بعض كتبه على من يحت  بما يعتقد بطالنه ف و هنا 

 بين أن أمرين:
اما بالدخول في من مال هللا في م: الأتأمرون النان بالبر وتنسون  -

 أنفسكم ( 
 واما أن يكون معتقداً ححت ا وتلك عميمة العمائم(! -

ره،  ومارنوا مات ماول ابان أمول : انمروا نور السنة في هذا القول، فلله د

تيمية الان علياً ماتل للرياسة ال للديانة وأنه كان مخذوالً حيعما توجه وأناه 

 وأنه...(! هل هذا القول أشبه بالسنة أم ما ذكره الشيخ الحداد رحمه هللا.

أنا أتومت أن بعض الغالة سيرد مول الحاداد مان اسامه فقاط! ألن ام يمناون 

ناة الرجال، فااهلل المساتعان! ب اذه السا ولة نارد أن كلمة الالحداد( لقاب لم 

العلاام والفضاال، وبعضاا م مااد ياارد مولااه ألنااه ماان أهاال البياات، والغااالة ال 

يطيقون السماع لرجل من الآل محمد( لكن م يطيقاون الساماع لمان ساواهم 

 من البشر! عم يقولون لين فينا نحب! 

ين هاام ف اام يقاادرون األنساااب حتااى يااأتي رجاال ماان حاافوة بنااي هاشاام الالااذ

خيار من خيار من خيار(! هنا تنقبض القلاوب! لكان لاو كاان السايد الحاداد 

ماان ساااللة أحمااد باان حنباال أو األوماعااي أو حتااى ماان تشاااد أو مااالي لكااان 

لكالمه ومن عقيل هنا، أما رجل حالك من آل محمد ف اذه ال يحتمل اا  االة 

 السلفية! ربما اتباعاً للسنة األموية!.
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 حررة(الش ادة الخامسة الم

 ش ادة المقبلي في ابن تيمية: 

هاـ( مان العلمااء المجت ادين الاذين 1112اإلمام حالك بن م دي المقبلي ال

حارب م  الة الميدية في اليمن وات موه بالنحب، حتى هااجر الاى الحجاام 

فوجد هناك  االة األشاعرية فاات موه بالمندماة فقاال السابحان هللا ! ناحابي 

لمقبلي له ردود ماسية على كل المتماذهبين في حنعاء منديل في مكة(! وا

 -ل ااذا التحاارر–ماان ميديااة وشااافعية ومعتملااة وأشاااعرة...ومد أعنااى عليااه 

علماااء الساانة بعااده كالشااوكاني واباان األمياار، وماان المتااأخرين أعنااى عليااه 

والدكتور سعيد الغامدي في كتابه عن  -ر م  لوه السلفي–مقبل الوادعي 

 ااالة اباان تيميااة ماان المتااأعرين بااابن تيميااة، البدعااة وأحكام ااا، ومااد عااده 

وذكااروا كتابااه الالعلاام الشااامخ( ماان الكتااب الساالفية، لكاان بعااض نواحااب م 

يعدونه ميدياً، مت أناه مان أمساى الناان فاي الارد علاي م، لكناه فاي الومات 

نفسه يعني علي م في مواضت أخرى بما في م من حفات حسنة، كحال كال 

ية والعقدية، فال ذم مطلل وال عناء مطلل، المنحفين مت كل المذاهب الفق 

 اال بتخحيش وتقييد.

أما تأعره بابن تيمياة ف اذا مااهر فاي كعيار مان المواضات التاي يعناي في اا  

على ابن تيمية وينتحر له، وكان يذم الميدية واإلمامية ذماً ال يفعله ميدي 

وال ميادي  وال امامي، كما يعني على ابن تيمية كعيراً وهذا ال يفعلاه اماامي

لنحاااب ابااان تيمياااة، فقاااد ماااال المقبلاااي  فاااي ابااان تيمياااة الاإلماااام المحقااال 

الش ير...(!! ونحره ضد السبكي وضد الحوفية وضد األشاعرة في أكعار 

من موضوع في كتابه العلم الشاامخ،  لكان المقبلاي مات ذلاك لام يملام أهال 

هل البيات البيت أو يغلو في معاوية من أجل ابن تيمية، بل كان يعني على أ

الحااالحين المتقاادمين ويااذم معاويااة ويميااد وبساار باان ابااي أرطااأة والحكاام 

 وابنه مروان و يرهم.

 أما أمواله في نقد ابن تيمية فمن ا: 

: الومااد -168فااي العلاام الشااامخ ش –فااي كالمااه عاان األشاااعرة مااال  -1
أحسن القاول واشابت القاول مع ام ابان تيمياة لكناه حاين جااء لماذهب 
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فااول ! نااامض وتخاابط!  وادعااى علااى جمياات  ساالفه ماان اعبااات ج ااة
السااال  موافقتاااه علاااى دعاااواه العاطلة...(!اهاااـ والتناااامض مااان أكبااار 

 سمات ابن تيمية وسنعقد له فحالً ان شاء هللا!
عاام أنكاار المقبلااي علااى اباان تيميااة دعااواه اجماااع الساال  علااى الج ااة  -8

وكذبه فقال:الأما دعواه على السال  فكاذباة لام يجايء عان م نفاي وال 
بااات، كاال واحااد مماان ذهااب الااى أي مااذهب مااال هااو مااذهب ساال  اع

األمة(! أمول: وما أكعر اإلجماعات الكاذبة التي ضابط ب اا ابان تيمياة 
عقااول مقلديااه، وخاحااة فااي مسااألة النحااب والتجساايم، فيخشااون ان 
مالوا بخال  اإلجماع أن يكفروا! مت أنه يأتي لمسائل لاين للحاحابة 

فياامعم اجماااع م علي ااا، باال مااد كااون في ااا مااول ال نفااي وال اعبااات، 
جم ورهم على خاال  ماا ادعاى، ف او ال ينقال تلاك اإلجماعاات عمان 
سبقه وال يذكر أن هذا من استقرائه، وال يساتطيت أن يادعي اساتقراء 

 ما دام أن المحادر تحادم هذا اإلدعاء وترد عليه.
منكااراً علااى اباان تيميااة بعااض دعاويااه فااي اإلجماااع - 165ومااال ش  -8

: الولم يجاد أباو العباان ابان تيمياة فارمااً  يار دعاوى اإلجمااع -أيضاً 
 ومد أخطأ في ذلك خطأ فاحشاً ....(.

أما مخالفات المقبلي لنحب ابان تيمياة والتياار السالفي  فمااهر فاي أماوال 

 أخرى ولو لم يكن من ا اال :

ات امه السنية والشيعة كلي ماا بالبدعاة لكفاى، ف او يارى أن الفاريقين  -1
ل الكتاااب الومالاات الي ااود ليساات النحااارى علااى شاايء حااذو حااذو أهاا

ومالات النحاارى ليسات الي اود علااى شايء وهام يتلاون الكتاااب(! وأن 
أهل الكتاب لو دخلوا جحر ضب لفعلتاه األماة مان السانة والشايعة! اال 

 النادر.
ات امه أهل الشام بالنحب الومن م ابن تيمية والذهبي وابن كعير( وماد  -8

ذهبي بالنحب، ولاو مارأ من ااا السانة لنساي ركم كعيراً على وح  ال
 نحب الذهبي!.

كان يقاول عان معاوياة أماوراً لاين علي اا ابان تيمياة ومان ذلاك : أناه  -8
امااام جبااابرة اإلسااالم، وأنااه لااين بحااحابي، وأنااه ساان ساانة الملااك 
العضوض، وأن عليه ومرها وومر من عمل ب ا الاى ياوم الادين، وأن 

وجعلااوا  -كمعاويااة–لاام يجت ااد أهاال الساانة ادعااوا االجت اااد فااي ماان 
الححبة ال يضر مع ا ذنب ليقابلوا  الة الشيعة في القراباة، وأن أهال 
السنة مرجئة في الححابة ألن م يرون أناه ال يضار مات الحاحبة عمال 

أخااا  مااان هاااؤالء -عناااد المقبلاااي– يااار الكفااار الحاااريك!! والمرجئاااة 
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عمااار  المنتساابين للساانة! وياارى أن ماان رأى أن معاويااة ويميااد وماتاال
ومساار  باان عقبااة وبساار باان ابااي ارطااأة والوليااد باان عقبااة وأمعااال م 
...مااان رأى أن ااام مجت ااادون  ف اااو مغفااال ال يعااار  ماااا يخااارا مااان 

 رأسه....الخ. 
والخالحااة أن اإلمااام المقبلااي رحمااه هللا هااو سااني يعنااي علااى اباان تيميااة 

وينتحر له بما يراه محيباً فيه، لكناه يخطئاه ويكذباه فاي مواضات أخارى، 

ومعمم العقائد السنية التي ينقدها انماا أخاذها عان ابان تيمياة فيماا يم ار، 

ألن ابن تيمية مان أكعار السانة  لاواً فاي جاناب الحاحابة وخاحاة الطلقااء 

وخاحااة الملمااة ماان م كمعاويااة، وماان أكعاار الساانة هجوماااً علااى القرابااة 

وخاحة الحالحين كعلاي والمهاراء والحساين، فشادة المقبلاي علاى الارأي 

وهاذا –سني في هذا األمر ال أجد له تفسيراً اال ألنه مرأ البن تيمية كعيراً ال

ومان مارأ كاالم ابان تيمياة فاي هاذا الموضاوع وعناده علام  -ماهر في كتبه

المقبلي ال بد أن يسخط على أهل السنة ويمن كعياراً مان م  علاى رأي ابان 

الة يتساببون فاي تيمية! فلذلك يأتي هذا النقد الشديد، فابن تيمية كسائر الغ

اساءة المن بكل أهل السنة خاحة مت دعاويه اإلجماع على آرائه! ولاين 

من مرأ له يجد الومت لمراجعة هذه اإلجماعات التي ينقل اا، فقاد يحادم ا، 

عاام يشاانت بقسااوة علااى كاال أهاال الساانة، أو يجباار نفسااه علااى ابااتالع هااذا 

ل ا الغالة حسب النحب وتجرعه! ليبقى ضمن الالطائفة الناجية(! التي فح

 اعتقادات م واختيارات م الشاذة.

 

 الش ادة السادسة :

 ش ادة الكوعري في ابن تيمية:
الشيخ محمد ماهد الكوعري رحمه هللا على علمه وفضله وج اده 
وانتاجه ال يخلو من تعحب مائد ألبي حنيفة مت طعن مبالغ فيه في بعض 

م أبي حنيفة أو مال العلماء كالخطيب البغدادي و يره ممن روى في ذ
 بالتشبيه أو كان له أحاديث أعبت ا اجت اداً في هذا الموضوع.

والكوعري من النان الذين عشت ممناً على بغض م عم أسأل هللا أن 
نرى  -كسائر التيار السلفي–يتوب علًي من ذلك وأن يغفر لي، فقد كنت 

بإطالل، في الكوعري عدواً للسنة وأهل ا ولعلماء المسلمين....هكذا 
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وعندما مرأت له بدأت أتخلى عن التعحب ضده ووجدته من علماء 
المسلمين الكبار خاحة في جانب العلم بالتراجم والمخطوطات، أما تعحبه 
أو  لوه في أبي حنيفة فنبرأ منه كما نبرأ من تعحب السلفية البن تيمية 

جميت وتعحب الشيعة للكليني والخميني .....الخ فنحن نبرأ من تعحب ال
ونحاول أن نعر  ل ؤالء ما ل م وما علي م ب دوء بعيداً عن ردة الفعل 
واالستفمامات، وال نبر  أنفسنا من أمراض المذاهب والخحومات التي 
تلقي بمالل ا على المتخاحمين والمختلفين لكن حسبنا أننا نحاول 
اإلنحا  ونعر  أن ميادة النفن البشرية حعب ان لم تضبط بالشرع 

 ل وعلم النفن.والعق
–محمد ماهد الكوعري رحمه هللا وهو من أشد النان على الشيعة  

ومن محاربي دعوة التقريب بين السنة والشيعة ومت ذلك  -بلغة علمية
 فنقده البن تيمية لين من باب التشيت كما سبل، فالرجل سني حنفي.

 ومن أمواله في هذا األمر الفي كتابه اإلشفال(:  
بل اإلسالم في األدوار األخيرة بمن هو اضر من ابن ال ولو ملنا لم ي -1

تيمية في تفريل كلمة المسلمين لما كنا مبالغين( أمول هذا رأيه وهذا 
الرأي عند مقلدي ابن تيمية من عالمات تعحبه، مت أن م ينسون أن 
هذا الكالم من الكوعري يشبه ما دونه بعض  الة الحنابلة في أبي 

المتماعالث فنجعل  الة السلفية في  حنيفة، ومت ذلك نفرل بين
الماضي منحفون في أبي حنيفة، والكوعري متعحب، ولين عندنا 
طريقة عالعة في معرفة نسبة الحقيقة في هذا وهذا، فالحواب عندي 
أن في هذا القول للكوعري مبالغة في الومت نفسه الذي أنكر أموال 

م، كنا أنكر أموال  الة السلفية في ملم أبي حنيفة والكرابيسي ونحوه
ابن تيمية في ملم علي والحسين والمهراء وأبي ذر وسائر أنحار 

 علي.
عم يقول الكوعري: الابن تيمية س ل متسامك مت الي ود والنحارى  -8

يقول عن كتب م ان ا لم تحر  اال لفمياً!! فاكتسب بذلك اطراء 
المستشرمين له، شديد  ليم الحمالت على فرل المسلمين ال سيما 

لشيعة، كان يتععر في أذياله سعياً وراء امناع والي الشام أموه ا
األفرم لمحاربة الكسروانيين حتى تم له ما أراد وهو في حفو  
المحاربين(! أمول: هذا التحوير من الكوعري محل نمر، لكنه حك أن 
ابن تيمية كانت له آراء مبالغ في ا ضد الكسروانيين نقدها عليه 

ملعة جي الفي كتابه: موسوعة فقه ابن تيمية، الدكتور محمد روان 
وستأتي ش ادته(، وهذه الشدة على الشيعة في عحره وخوضه 
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لحروب ضدهم وجعل م كفاراً مشركين دليل على تأعر ابن تيمية 
بالخحومة مع م وهذا طبيعي، لكن لين من الطبيعي أن نعتبر أمواله 

ر ابن تيمية على في ذم أهل البيت حقيقة يجب القبول ب ا، فلو امتح
ذم الشيعة لما أنكر عليه ابن حجر و يره، لكنه ذم ائمة أهل البيت 
الذين يعمم م الشيعة والسنة، ذماً بعضه ماهر وأكعره خفي ال يدركه 
اال الباحث المنح ، ومعمم الغالة فيه ال تجتمت في م هذه 

 الخحيحةالأعني البحث واإلنحا (.
المغالي في الشام بقوله:  عم يكش  الكوعري سبب وجود التشيت -8

الولوال هذا التشدد المن ابن تيمية( مع م ومت شيعة الجبل لما بقي في 
أرض الشام  لو في التشيت، ولكان أهل الجبال كل م مت اخوان م 

 السنيين على سرر متقابلين(.
  
عم يحرح الكوعري بأن ابن تيمية ومت في علي نفسه بطريقة يأباها   -4

أنه السبب في ميام دولة الشيعة في ايران فقال:اللوال أمحاح الخوارا! و
شدة ابن تيمية في رده على ابن المط ر في من اجه الى أن بلغ به األمر 
الى أن يتعرض لعلي بن أبي طالب كرم هللا وج ه على الوجه الذي تراه 
في أوائل الجمء العالث منه بطريل يأباه أمحاح الخوارا مت توهين 

في هذا السبيل لما مامت دولة الغالة من الشيعة في بالد  األحاديث الجيدة
فارن والعرال وشرمي آسيا الحغرى وأذربيجان من ع د الملك المغولي 
خربندة، وابن المط ر لما وحله كتاب ابن تيمية هذا مال: الكنت أجاوبه 
لو كان يف م كالمي ولكن جوابي يكون بالفعل( حتى سعى سعياً الى أن 

الدولة السنية في تلك األمطار الى دولة  الية في التشيت، تمكن من ملب 
بحمله خربندة الملك الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المط ر ولم يمل 
الغلو في التشيت متغلغالً في تلك البالد منذ عمل ابن تيمية هذا، ولو كان 
يسعى بحكمة لما بعدت شقة الخال  بين األخوان المسلمين على الوجه 

راه( اهـ!! اذن ف ذه نتيجة الدمغ الروافض( الذي يشيعه  الة الذي ن
من اا السنة من أهل السنة وكان منحفاً فلن  -يومئذ-السلفية، من مرأ 

يتحمن لنحرة هذا وال هذا بل مد يدعو على الجميت! بينما يبقى اإلمامية 
على  لوهم، ويكون المن اا دليل م على نحب كل أهل السنة، ألن م 

ادعاء هذا، وعلى هذا سيكون حمان الشيعة أموى، وحمان  يستطيعون
السنة اضع  إلنحا  كعير من م وعدم رضاهم ب ذه األباطيل والممالم 
المسطرة في من اا السنة، ف ذا وهذا يؤدي لضع  الطر  السني وموة 
الطر  الشيعي بال ريب، ولعل من نتائ  ذلك ما ذكره الكوعري،    ولكن 
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حتاا لبحث وال أجمم بححة شيء من هذا اال مسألة هذا الموضوع كله ي
وموع ابن تيمية في حل علي وتضعيفه الححيك في فضله وافترائه على 
تاريخه وكذبه عليه وعلى أنحاره في مواضت كعيرة ف ذه األمور أعلن ا 

 وأباهل علي ا.
 
ويقول الكوعري: الابن تيمية لين بعقة في نقله كما تبين مما أسلفنا   -4

نا على تعليل الطالل من حذفه االستعناء في أعر عائشة في كالم
رضي هللا عن ا وكم له من هذا القبيل( أما هذه فأش د أن الكوعري 
محل، فابن تيمية رحمه هللا كعير التجوم في النقوالت الكاذبة، وأنا ال 
أكاد أعل بنقل ينقله فكم جربت عليه من أخطاء في هذه النقوالت، 

ث أو األموال أو اإلجماعات .....لكن السؤال: هل سواء نقله لألحادي
يتعمد النقوالت الخاطئة فيكون كاذباً في النقل أم أن هذا من باب 
الوهم الكعير؟ هذا محل بحث، ويبدو لي أن األمر مومع بين هذا 

 وهذا، وهو محل بحث كما ملت.
 يغفر وللكوعري كالم كعير في ابن تيمية لم نشأ نقله ألن فيه تجاوماً وهللا

لإلعنين، نعم السلفية المعاحرة ملمت الكوعري، وهو ملم ابن تيمية، وابن 
تيمية ملم الفرل اإلسالمية اال النواحب، وملم علي بن أبي طالب وأهل 
بيته وأنحاره من الم اجرين واألنحار في ومته، و ال في معاوية ويميد 

عندها لتعطل العلم  وأتباع ما وأنحارهما، وللغالة فيه اعتذارات لو ومفنا
 والعقل، لسنا ملممين أن نقنت الحجر بالنبوة.

 الش ادة السابعة المحررة(
 هـ(: 1841العالمة محمد العربي التباني ال  

من علماء المالكياة وهاو محادث ماؤرخ فقياه نساابة، ولاه كتاب مشا ورة  

داخاال الوسااط الساالفي من ااا كتاااب الاتحااا  ذوي النجابااة بمااا فااي القاارآن 

ن فضائل الححابة(، وهو من المدافعين عن الححابة بشيء من والسنة م

الحمان المائد، ومن الذين يترضون عن معاوية ويقولون باجت اده، ومن 

المبالغين فاي الارد علاى الشايعة  االة ومعتادلين،  ومات هاذا كلاه كاان هاذا 

الشيخ المالكي المذهب، السني السلفي البل عناده بعاض الغلاو السالفي فاي 

حابة على األمل(  يرى أن ابان تيمياة ناحابي، ومان أموالاه فاي مسألة الح

 هذا األمر:
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الكل من تحلى باإلنحا  وله المام بالعلم اذا طالت من اا السنة يجمم  -1
بأن ابن تيمية ناحبي ويمكنه أن يستخرا منه مجلداً ضخماً في طعن 

، أماول: كالماه هناا 24من ال يحبه اال مؤمن وال يبغضه اال منافل(= 
ك، يمكن استخراا مجلد من كالم ابن تيمية في ذم علي بن أباي ححي

طالب، ومجلد آخر في ذم مجموعة من مرابة علي ومحبياه وأنحااره 
كالمهراء والحسين وعماار وحجار بان عادي واألشاتر وجملاة أنحاار 
علي، كما يمكن استخراا مجلد في الغلو في معاوية وأهل الشام، بال 

اً كبيراً من منااا السانة فاي الغلاو فاي مد استخرا محمد مال هللا جمء
معاوية! وتبرئته مما عبت علياه فاي األحادياث وارعاار الحاحيحة، بال 

 لدفت المتواتر من الحديث والتاريخ.
ويرى التباني أن ابن تيمية ال لقد اتخذ ألفام : السال ، األئماة، أئماة   -8

السااانة، ...وبعضااا م.... و يااارهم.... واإلجماع...مجناااا ل اااواه( ش 
 ، أمول : أما هذه فحدث وال حرا!111

ويقااول مؤكااداً ال لقااد اتخااذ هااذا المفتااون الفااام المب مااة : الساال  ،  -8
واألئمة ، وبعض م و يرهم، و ير واحد، واإلجمااع ! و...و... مجنااً 
ل واه، فكل من تحلاى باإلنحاا  اذا طاالت كتباه يتحقال أناه لاين مان 

عاات التاي يرسال ا السل  وأئمة السنة واألئمة فاي شايء وأن اإلجما
جمافاً مقحورة علاى هاواه، وأناه ال يباالي بإجمااع أهال الحال وأئماة 

، أمول: في هذا الكالم نسابة 111السل  المخالفين ل واه، ..الخ( ش
 كبيرة من الحل ومبالغة مليلة في الباطل.

 وبوب التباني أبواباً من ا: -4
ن با ياً حائالً الابطال افتراء ابن تيمية على علي كرم هللا وج ه بأنه كا -

على معاوية(! أمول: وهذا من تنامضات ابن تيمية، فمرة يجعل الحل 
مت علي وأن معاوية هو البا ي، ومرة يقول كالهما على حل ومرة 
كالهما على باطل، ومرة يتوم ، ومرة يحوب معاوية ويخطئ علياً... 
ى كل هذا بأساليب ملتوية تعجب النواحب والمقلدين له،  لكن ال يرض

 عن ا هللا وال رسوله، وهنا يجب أن نعمل. 
ومن أبواب التباني الالمروانية افتعل ا ابن تيمية ال وجود ل ا اال في  -

، وهذا أخال  فيه التباني بأن المروانية فرمة من  114مخيلته(! ش 
النواحب،  فالمروانية يقحد ب ا ابن تيمية هنا النواحب! فليست 

ن الحكم الناحبي المش ور، ولعل ابن المروانية اال اتباع مروان ب
تيمية اختار المروانية بدالً من الالمعاوية أو السفيانية( لتجنب القول 
بأن معاوية رأن فرمة! فال يجوم عندهم ات ام من رأى النبي بأنه كان 
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مبتدعاً لفرمة من الفرل البدعية! فاختار ابن تيمية امرب النان لمن   
ان ما هو اال تابت لمعاوية وعلى من جه، معاوية وهو مروان، ألن مرو

ولم يقل ابن تيمية الاليميدية( ألن ل م أفكاراً أبعد من مسألة النحب، عم 
خطأ ابن تيمية أنه ينقل من مخيلته أموال المروانية تلك، ويعتذر عن م 

 اعتذارات متنامضة.
ومول التباني: المحاماته عن الخوارا( أمول: هذا القول فيه نمر،  - 
لحواب أن ابن تيمية متنامض في الخوارا، مرة يبالغ في العناء علي م وا

اذا حاربوا علياً ومرة يبالغ في ذم م اذا حارب م بنو أمية! ف و يدور مت 
 بني أمية حيث داروا وهذا في أتباعه الى اليوم.

ومول التباني في أحد األبواب: التخبط ابن تيمية في حديث عمار   -
، أمول: أما هذا فححيك ايضاً، فمرة يحححه وب تانه على األئمة(

ومرة يضعفه وعالعة يعارضه بما لين معارض، ورابعة يتأوله 
وخامسة ي مله وسادسة يطعن في تواتره وأن ما لين متواتراً فلين 
بحجة! ....وهكذا حتى أن المقلدين البن تيمية متنامضون في رأيه في 

لرجل سامحه هللا، كل شئ الحديث كسائر تنامضات م تبعاً لتنامضات ا
يمكن أن ينح  فيه اال اذا جاء فضل ألهل البيت أو خحيحة، وخاحة 
علي بن أبي طالب من م، فال يطيل أن يرى له فضيلة اال وأتبع ا ابن 
تيمية اما بتوهين او ذم او تأويل أو تشفي بعيب آخر افتراه 

قلديه الى النواحب..أو دعوى تعميم ....ومد استمر هذا اإلعتقاد في م
اليوم ال يكادون يطيقون ذكر أهل البيت فإن جاءت فضيلة ل م 
يسرعون بتعميم ا في األمة ال...المراد األمة...المراد األتباع...ال 
...ال....ال....(، بينما اذا جاءت فضائل خاحة بالشام! أو اعر في مدح 
ُ  ال يعترضون  أهل الحديث..أو مول في خحوش مريه كاإلمامة معالً

أن ا في سائر األمة ويقرون! ال يتذكرون المساواة اال اذا جاءت ب
 الحالة على النبي وآله! 

مول التباني: التمعيلية ب تان ال وجود ل ا اال في مخيلته في خالفة علي(  -
 ملت: وكتابة ابن تيمية للتاريخ من خياله كعير جداً.

 ححيك. مول التباني: ال...جنايته على تاريخ اإلسالم( ملت : هذا -
موله التباني: الطعنه في أهل المدينة ش داء الحرة وفي القراء الذين  -

خرجوا على الحجاا( ملـت : ححيك لكن بأساليبه المع ودة التي ال 
 تستطيت أعبات ا اال بعد بحث.  

مااول التباااني:ال اباان تيميااة ال يسااتحي ماان كعاارة الكااذب واالب تااان( ملاات:  -

ذا اللفم، فلو مال الكعرة األكاذياب والب تاان العبارة ال أستطيت أن ألفم ا ب 



 

 لإلطالع على ابحاث وكتب ومقاالت الشيخ حسن المالكي 31

www.al-maliky.com 
 

في كتبه( لكان أولى، ف ذا حكم على المعلومات سواء التاي نقل اا او مال اا 

 أو أساء ف م ا..الخ. 

 ومال: الاطراؤه ليميد بن معاوية( ملت: هو فيه أيضاً متنامض.  -
ومال: المدحه يميد بن معاوية بجعله الحوادث العالث العميمة التي  -

ا فتناً مامت في وجه ملكه(، ملت: ابن تيمية اذا جاء ع د يميد ارتكب 
يكرر أحاديث متال الخارا عن الجماعة! معرضاً بالم اجرين وأألنحار 
والحسين بن علي ووامفاً مت يميد حراحة! بعرضه أحاديث في  ير ما 
ميلت فيه ....واذا جاء ع د علي ال يتذكر تلك األحاديث في االحتجاا 

خروا معاوية! وانما يكرر أحاديث اعتمال الفتن! فانمر الى بع ا على 
هذا التلون الاذا جاء اإلمام علي نعتمل حربه ضد البغاة  
كمعاوية!!!!!...واذا جاء يميد نحارب معه الم اجرين وألنحار 
والحسين بن علي وابن المبير!( األولى فتنة يجب اإلعتمال في ا ليبقى 

متال ارمرين بالمعرو  ليبقى ابن معاوية  معاوية والياً! والعاني يجب
حاكماً! يجب اعتمال اإلمام الحل اذا حارب البغاة! ويجب القتال مت 
اإلمام الجائر اذا حارب أهل العدل المنكرين لممالمه! هذا ميمان واحد 
من موامين ابن تيمية في من اا الالسنة( وال أراها اال سنة الأموية( 

 ة(!تبرأ من ا السنة الـالنبوي
ومال العالمة التباني: الاعتبار ابن تيمية مروان خليفة وعدم اعتباره  -

خالفة ابن المبير(، ملت: وهذا في سائر أتباعه الى اليوم يعترفون 
بخالفة مروان ويميد ولو لم يسيطر اال على دمشل ويدعون الخال  
في عبوت خالفة علي ولو بايعه الم اجرون واألنحار وحكم البالد 

ية! اال والية با ية،  السبب الوحيد في هذا التعحب عندهم أنه اإلسالم
 اللو دخل بنو أمية جحر ضب لدخلوه(! 

ومال التباني: الابطال معمه أن الفضاائل العابتاة فاي األحادياث الحاحيحة  -

ألبي بكر وعمر أكعر وأعمم من الفضائل العابتة لعلاي( أماول: أماا العمماة 

الكعارة ففضاائل علاي الحاحيحة والحسانة فكل فضائل الكبار عميمة، وأما 

 اكعر بال شك، وهذا اعترا  أحمد بن حنبل و يره. 

وماااال التبااااني: الابطاااال معماااه أن أحادياااث المؤاخااااة باااين الم ااااجرين  - 

وموآخاتااه لعلااي مكذوبااة( أمااول: عبااوت المؤآخاااة بااين الم اااجرين عابتااة، 

أيضاً، ومد رد ابن ودالئل ا في ححيك البخاري، ومؤآخاة النبي لعلي عابتة 
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حجر على ابن تيمية هذه المسألة، وستأتي أعناء استعراضنا الشواهد على 

 نحب ابن تيمية وتعحبه ضد فضائل علي.

ومال أيضاً: الطعنه في علي بن أبي طالاب( أماول: أماا هاذا فمان المعلاوم  -

عنااد المنحاا  فقااط، وماان العبااث طلااب دلياال عليااه، ولااوال انتشااار الج اال 

لتعحب لما احتاا األمر الاى تأكياد بعاد عارض اموالاه باأن عليااً والتقليد وا

ماتااال للرياساااة ال للدياناااة  وأناااه كاااان مخاااذوالً حيعماااا توجاااه! فمعااال هاااذه 

الشااناعات ال تحتاااا لكبياار انحااا  حتااى  يحااعب انكارهااا والبااراءة من ااا 

 الراجعوا دالئل النحب(.

اشد ج له  ويقول التباني في أحد األبواب عن ابن تيمية ايضاً: الما -
بالتاريخ ونحبه(اهـ أمول: أما الج ل بالتاريخ فنسبي، وعيب ابن 
تيمية أنه يتجاهل الححيك من التاريخ  وينحر الضعي  والموضوع، 
بل ربما افترى تاريخاً جديداً ليحل مشكلة ما، كما فعل بعض الوهابية 
عندما تورطوا في حالة ابن عمر خل  المختار الكذاب فقالوا الذاك 

تار آخر(! ومما افتراه ابن تيمية في هذا الباب أن علياً راسل مخ
معاوية يطلب مسالمته وم ادنته بعد أن عجم عن دفعه عن أراضيه! 
الانمر التشفي بالكذب! وهذا افتراء واضك لم يذكره مؤرخ مط ولم يأت 
بإسناد ححيك وال ضعي  وال موضوع وأول من مال به ابن تيمية بعد 

 فى بالكذب والخيال(!!سبعة مرون! ليتش
ومال التباني: الدفاعه عن مروان وأبيه( أمول : وهذا ححيك، دفاعه  -

 عن الحكم خاحة فيه طرائ  !
ومال التباني: المعمه أن الطلقاء ما كانوا يسكنون المدينة في ع د  -

 النبي كذب مكشو (! 
ومال: الابطال طعنه في حديث أبي ذر: ما أملت الخضراء وال أملت  -

 ..( أمول بل ينكر أن يكون الحديث في السنن!.الغبراء.
ومال التباني ايضاً:الابطال معمه أن البن عبان معايب يعيب ب ا   -   

 علياً(! 
ومال: الافتراؤه على تاريخ من ال يحبه اال مؤمن وال يبغضه اال   -

 منافل(.
 وموله: ال نقد تساهل ابن حجر مت ابن تيمية( -
بواطيااال فاااي نحااارة هاااواه ويضاااع  ومولاااه: اليحاااحك هاااذا المفتاااون ال  -

الححيحة والحسنة اذا خالفت هواه( ....الخ أموال التباني، ف اذه العنااوين 
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التي ذكرناها ولم نذكر شواهد التباني على أكعرها، ألن اا ساتأتي مساتوفاة 

عند كالمنا على من اا السنة ودالئال النحاب والتنامضاات عناد ابان تيمياة 

ابااً بعناوان الأكاذياب ابان تيمياة( ليقاارن و ير ذلك، وسنفتك بعد رمضان ب

القراء بين ما معماه األخ مان الأكاذياب األساتاذ( وباين هاذه األكاذياب التاي 

أنسااب ا الباان تيميااة سااامحه هللا، لاايعلم الجمياات بعااد هااذا مااا هااوال تعرياا  

 الكذب(؟.  

ولاام أشااأ أن أساارد شااواهد التباااني علااى نحااب اباان تيميااة ألن هااذا ساايتم 

ه، انما محدي هنا أن أدلل على أن هؤالء الذين ات موا منامشته في موضع

ولام يت ماوا  ياره  -ر م وجود بعض النحب عنادهم –ابن تيمية بالنحب 

من العلماء كابن حجار وابان دميال العياد والمملكااني والمامي وابان رجاب 

و يرهم  دليال علاى أن األمار فاي ابان تيمياة مااهر تمامااً ال يحتااا لبحاث 

ا  ملياال! لكاان اإلنحااا  شاابه معاادوم، واال لمااا أجاااموا كبياار، وانمااا إلنحاا

مولااه الان علياااً ماتاال للرياسااة ال للديانااة وأنااه كااان مخااذوالً حيعمااا توجااه(! 

فجاارأ علااى هااذا اإلمااام حااغار مقلديااه، وأنااا أتحاادى أن يسااتطيت أحااد ماان 

علماء المذهب أن يرد على أحغر ناحبي يستدل بطعن ابان تيمياة! لسابب 

ة ابن تيمية عندنا أعلى بكعيار مان مكاناة علاي بان أباي يسير وهو أن مكان

طالب، ومت هاذا نقاول: ال نغلاو فاي ابان تيمياة! مات أناه لاو طعان فاي أحاد 

األنبياء لتأولوا له وحححوا رأيه وردوا على ذلك النبي وعلاى ارياات فاي 

تبرئتااه ان وجاادت واألحاديااث فااي ذلااك ان وجاادت واجماااع األمااة بتكااذيب 

عبااار  –ال ياااردهم شااايء! ونحااان هناااا انماااا نخاطاااب اإلجمااااع ...وهكاااذا 

عقااالء النااان ومنحاافي م، وهااذا هاادفنا فااي  -منااامرات م والحااوار مع اام

الدخول مت  الة الشيعة و الة السلفية في منتديات م لعل هللا ي دي القليال 

 من هؤالء وهؤالء، واال فالمتعحب ال يمكن أبداً أن يؤعر فيه دليل. 

  ==================== 
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 األلبانيش ادة الش ادة العامنة: 
ف و رحمه هللا مت حبه ال بن تيمية بل تعحابه لاه فاي كعيار مان األماور اال 

أن مساألة تحاماال اباان تيميااة علااى علااي لاام يسااتطت انكارهااا، ولااه فااي ذلااك 

 أموال كعيرة نختار من ا:

 

عند كالمه على تححيك حديث فاي الفضال علاي(! كذباه ابان تيمياة ماال  -
 (:5/864يحة الفي الحح

 الفمن العجيب حقاً !!  -
 أن يتجرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية!  -
 على انكار هذا الحديث في من اا السنة! -
 كما فعل بالحديث المتقدم هناك! ....  -
 فال أدري بعد ذلك ما وجه تكذيبه للحديث! -
 اال التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة!  -
  فر هللا لنا وله(! -

 

عير من العلماء تركناها  ويمكن للباحعين معرفت ا وبقيت ش ادات لك
ونذكر من هؤالء الذين ل م أموال في ابن يتمية وتالعبه بالعامة و شه 
في النقوالت وكذبه الخ، ومن أبرم الذين ل م ش ادات في ابن تيمية في 

 هذا الباب:
 أبو حيان حاحب البحرويمكن 

 جالل الدين القمويني حاحب التلخيش
 ماضي مضاة المالكيةاإلخنائي 

 الفخر ابن المعلم القرشي
 علي بن ميمون األندلسي
 شمن الدين السروجي
 حدر الدين ابن المرحل

 أبو الحسن النحوي
 ابن عطاء السكندري

 أبو الحسن علي بن يعقوب البكري
 تقي الدين الححني
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 ابن ماضي ش بة
 سليم البشري شيخ األمهر

 تيمية ال ومد سبل بعض م(: ومن أبرم العلماء المنكرين على ابن
 أو ممن نقل عنه( 141المن كتاب الشيباني من ش 

الذهبي ال كان يعني على ابن تيمياة عام رجات وذماه فاي رساالتين، م ال 
العلم والنحيحة الذهبياة، والنواحاب يتمساكون بأموالاه القديماة ويكتماون 

 رجوعه(
 ابن حجر العسقالني ال في الدرر الكامنة ولسان الميمان(

 حجر ال يتمي ..ابن 
 ابن رجب
 اليافعي

العالئي الكان يعني عليه عم رجات( ولاه بحاث فاي الالمساائل التاي خاال  
في ا ابن تيمية النان في األحول والفروع( ذكرها الكوعري رحمه هللا في 

ذكاار أن ااا فااي كتاااب ذخااائر القحاار للحااافم شاامن  84كتابااه اإلشاافال ش 
 الدين بن طولون. 

 عني عليه عم رجت( والنواحب يتمسكون بالقديم.ابن دميل العيد الكان ي
 المملكاني الكان يعني عليه عم رجت( وتمسك النواحب ارراء القديمة.

 أبو حيان الكان يعني عليه عم رجت(
 شمن الدين البالطني الرجت بعد رد العالئي(
 الش اب الخوارممي الرجت بعد رد العالئي(

 نحر الدين المنبجي
 سالمة القضاعي الشافعي

 االلباني في مسألة فناء النار ومسألة تسلسل الحوادث والنحب.
 البرهان ابراهيم المحري

 الش اب ابن المحرة
 ابن مخلو  المالكي
 عبد الحي الكتاني

 الكمال ابن المملكاني
 أبوعبد هللا بن عرفة الالملقب بشيخ اإلسالم في أفريقيا(

 و يرهم كعير...
وهم اما تالميذ  عير سرهم الشيبانيك ابن تيميةب أو المتأعرونوالغالة 

،وعلى عقيدتم أكعر متأعرون به أو مغرورون بعناء هؤالء التالميذ
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المعاحرين من أهل السنة الشعبية لألس ، وذلك ألسبتب كعيرة ، 
  :سياسات ومحالك ومدارن  ...الخ / ننتقي من م

 
تيمية ... تتلمذ على ابن تيمية حغيراً ... فحبغه ابن  ابن كعير      

 بحبغته األا أنه أكعر انحافاً وفيه نحب ماهر..
 والحالح بن شاكر الكتبي 
 وابن عبد ال ادي 

 ارمدي الاسلم على يد ابن تيمية وححبه الى أن مات(
 .. أخش تالميذ ابن تيمية .. وفيه نحب أخ  .. ابن القيم

 محمد بن عبد الوهاب.. مقلد البن تيمية ..
 شاه ولي هللا الدهلوي

 مود شكري األلوسي مح
 نذير حسين

 ... ناحبي كبير.. وسلفي أحمل. محمد حامد الفقي
 عالم بالحديث وباحث من نوع نادر لكن أعماه ال وى والتبعية .. المعلمي

 عبد الرمال حممة
 محمد نحي 

 محمد كرد علي
كان من مدرسي الجامعة اإلسالمية،  ناحبي كبير.. حماد األنحاري

ر من النواحب المتشرين في بقاع األرض، كان وتخرا على يديه كعي
يحتفل بمقتل الحسين ويتعطر  في عاشوراء ألنه يوم كبت هللا فيه الشيعة 
بمعمه! ال أخبرني بذلك الدكتور يوس  أبو هاللة، وب ذه القحة خرا 

 الدكتور يوس  أبو هاللة من عباءت م(
 ..متأعر بابن تيمية لكنه منح  في حل أهل البيت  ابن بام 

 ابن ععيمين
 بكر ابو ميد

 المدخلي .. مت  لوه اال أنه  منح  في أهل البيت. ربيت بن هادي
 .. كويتي ..عبد الرحمن عبد الخالل

 مت أنه ينقده أحياناً ويكش  نحبه.. اال أنه في الجملة متأعر به. األلباني
 وهو سلفي يمني حاحب  لو وحمامة.. الوادعيمقبل 
 األشقر عمر

 رمحمد األشق
 محمد ب جت البيطار
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 محمد را ب الطباخ
وهو من أبرم الذين تخرا على  وهذا ناحبي كبير.. محب الدين الخطيب

 كتبه الجيل المعاحر من النواحب.
 هو محدث عامل ولكنه مد يحدل ابن تيمية .. أحمد شاكر

وهو من أساتذتنا في اإلعالم لكنه لين باحعاً في  مين العابدين الركابي

 .شرعيةاألمور ال

 
 

 

 


