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 "الثانية الحلقة"
عماد فراج الغالي في تكفير أىل السنة إنما ىو ثمرة من ثمار فتنة الحدادية 

وتأصيالتهم الباطلة 
 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
. ىداه اتبع ومن وصحبو آلو وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل اٟتمد
 :بعد أما
 ومن الناس أجهل من فراج عماد أن األوىل اٟتلقة من الكرام القراء عرف فقد 

 عليهم، تتاووً  أشدىم ومن السنة، أىل وعلى اإلسالم شيخ على  كباً  أشدىم
. ا٠تصومة يف الفجور شديد وأنو التافو، القزم وىو
. ا١تنافقُت صفات أبرز من ا٠تصومة يف والفجور والككب 

 ىكه يف الرجل ىكا برسوخ ويقيناً  قناعة- إن شاء اهلل- القارئ يزداد وسوف
 .وغَتىا الشبكة ىكه يف لو أقدمها اليت الثانية للحلقة بقراءتو الرديئة الصفات

 :قال عماد فراج
 ".موقف ابن تيمة من تكفَت ا١تعُت- 8"

عدم تكفَت ا١تعُت مضى الكالم فيو يف الرد على الفقرة السابعة من اٟتلقة : أقول
 .األوىل

و٦تن و يكفر ا١تعُت إذا  ان جاىاًل اإلمام أٛتد، فهو مل يكفر ا١تعُت إذا  ان 
 .جاىالً 

 انظر الرد على الفقرة السابعة مع أدلتها ومع أقوال أئمة اإلسالم اليت أوردناىا يف 
 .الرد على ىكه الفقرة، فلماذا يرجف ىكا اٞتهول على شيخ اإلسالم؟

". ابن تيمية و يكفر الرافضة - 10: " وقال عماد
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 :أقول
 ".منهاج السنة النبوية"لقد ألف شيخ اإلسالم  تاباً  بَتاً يف الروافض، ٝتاه -1

يقع يف ٙتان ٣تلدات، يرد فيو افًتاءات الروافض اليت أوردىا ابن ا١تتهر اٟتلي 
 .الرافضي يف  تابو

منهاج السنة "ومن طعن شيخ اإلسالم يف الروافض ما قالو يف طليعة  تابو -2
حيث شّبو الروافض باليهود والنصارى يف عدد من أوجو  (28-1/21)" النبوية

 .الشبو ا٠تبيثة
  .ٍب يف النهاية فّضل عليهم اليهود والنصارى

 -:رحمو اهلل-قال 
 خليق ، وىو"اإلمامة معرفة يف الكرامة منهاج"  تابو ٝتى ا١تصنف وىكا فصل "
 أن اهلل يُرد مل الكين من وىو التهارة ادعى من أن  ما. الندامة منهاج يسمى بأن
 والتكدير بالنجاسة وصفو  ان والنفاق والتاغوت اٞتبت أىل من بل قلؤّم يتهر
 غل العبد قلب في يكون أن القلوب خبث أعظم ومنبالتتهَت  وصفو من أوىل

 يف تعاىل اهلل ٬تعل مل و٢تكا ()النبيين بعد اهلل أولياء وسادات المؤمنين لخيار
 سبقونا الكين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولون ()الكين إو بعدىم ١تن نصيبا الفيء
(.. اٟتشر سورة )رحيم رءوف إنك ربنا آمنوا للكين غال قلوبنا يف ٕتعل وو باإلٯتان
 من ذلك وغَت ا٢توى واتباع ا٠تبث يف ا١تشأّة من اليهود وبُت بينهم  ان و٢تكا
 من ذلك وغَت واٞتهل الغلو يف ا١تشأّة من النصارى وبُت وبينهم اليهود أخالق
 الناس زال وما وجو من وىؤوء وجو من ىؤوء بو أشبهوا ما النصارى أخالق
 عن ثبت وقد الكوفة علماء من وأمثالو الشعيب ّٔم الناس أخرب ومن بكلك يصفوهنم

                                                           

وثناءه العاطر عليهم، وتفضيلو ٢تم على سائر األمم - صلى اهلل عليو وسلم–انظر غَتتو على أصحاب رسول اهلل  - 
 .بعد األنبياء

 ".للكين: " كا، ولعلو - 
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  انوا ولو رٜتا لكانوا التَت من  انوا لو ا٠تشبية من أٛتق رأيت ما قال أنو الشعيب
 أن على ذىبا البيت ىكا يل ٯتلئوا أن منهم طلبت لو واهلل ٛترا لكانوا البهائم من

 مبسوطا الكالم ىكا روى وقد أبدا عليو أ كب ما وواهلل ألعتوين علي على أ كب
 بن حفص أبو روى  ما غَته  الم من ا١تبسوط أن األظهر لكن ىكا من أ ثر عنو

 حدثنا ىارون بن القاسم أيب بن ٤تمد حدثنا السنة يف اللتيف  تاب يف شاىُت
 الرٛتن عبد عن الواستي التوسي نصَت بن جعفر حدثٍت الواستي الوليد ابن أٛتد
 المضلة األىواء ىذه أحذركم :الشعيب يل قال قال أبيو عن مغول بن مالك بن

 اإلسالم ألىل مقتا ولكن رىبة وال رغبة اإلسالم في يدخلوا لم الرافضة وشرىا
 عبد منهم البلدان إلى ونفاىم بالنار عنو اهلل رضي علي حرقهم قد عليهم وبغيا
 إىل نفاه يسار بن اهلل وعبد ساباط اىل نفاه صنعاء يهود من يهودي سبأ بن اهلل

. خازر
 آل يف إو ا١تلك يصلح و اليهود قالت اليهود ٤تنة الرافضة ٤تنة أن ذلك وآية 
 يف جهاد و اليهود وقالت علي يف ولد إو اإلمامة تصلح و :الرافضة وقالت داود
. السماء من سيف وينزل الدجال ا١تسيح ٮترج حىت اهلل سبيل
 من مناد وينادي ا١تهدي ٮترج حىت اهلل سبيل يف جهاد و :الرافضة وقالت 

 ا١تغرب يؤخرون الرافضة و كلك النجوم اشتباك إىل الصالة يؤخرون واليهود السماء
 أميت تزال و" :قال أنو وسلم عليو اهلل صلى النيب عن واٟتديث النجوم اشتباك إىل
". النجوم اشتباك إىل ا١تغرب يؤخروا مامل الفترة على
. الرافضة و كلك شيئا القبلة عن تزول واليهود 
 و كلك الصالة يف أثوأّا تسدل واليهود الرافضة و كلك الصالة يف تنود واليهود 

 التوراة حرفوا واليهود الرافضة و كلك عدة النساء على يرون و واليهود الرافضة
 صالة ٜتسُت علينا اهلل افًتض قالوا واليهود ()القرآن حرفوا الرافضة و كلك

                                                           

 .وٖتريف الروافض للقرآن أ ثر وأشد وأخبث من ٖتريف اليهود - 
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 عليكم السام يقولون إ٪تا ا١تؤمنُت على السالم ٮتلصون و واليهود الرافضة و كلك
 و كلك والكناب وا١ترماىى اٞتري يأ لون و واليهود الرافضة و كلك ا١توت والسام
 أموال يستحلون واليهود الرافضة و كلك ا٠تفُت على ا١تسح يرون و واليهود الرافضة
 ليس قالوا أهنم القرآن يف بكلك عنهم اهلل أخربنا وقد الرافضة و كلك  لهم الناس
على  تسجد واليهود الرافضة و كلك(. عمران آل سورة )سبيل األميُت يف علينا
 شبو مرارا برؤوسها ٗتفق حىت تسجد و واليهود الرافضة و كلك الصالة يف قروهنا
 ا١تالئكة من عدونا ىو ويقولون جربيل تبغض واليهود الرافضة و كلك الر وع
 وسلم عليو اهلل صلى ٤تمد على بالوحي جربيل غلط يقولون الرافضة و كلك
 إ٪تا صداق لنسائهم ليس النصارى خصلة يف النصارى وافقوا الرافضة و كلك
 اليهود وفضلت ا١تتعة ويستحلون با١تتعة يتزوجون الرافضة و كلك ٘تتعا ّٔن يتمتعون

 قالوا ملتكم أىل خير من اليهود سئلت بخصلتين الرافضة على والنصارى
 عيسى حواري قالوا ملتكم أىل خير من النصاري وسئلت موسى أصحاب
 عليو اهلل صلى محمد أصحاب قالوا ملتكم أىل شر من الرافضة وسئلت

 و القيامة يوم إىل مسلول عليهم فالسيف ()فسبوىم ٢تم باوستغفار أمروا وسلم
 دعوهتم دعوة ٢تم ٕتاب وو  لمة ٢تم ٕتتمع وو قدم ٢تم يثبت وو راية ٢تم تقوم

". اهلل أطفأىا للحرب نارا أوقدوا  لما متفرق وٚتعهم ٥تتلفة و لمتهم مدحوضة
، بل ىو (57ص)ٍب واصل شيخ اإلسالم طعنو يف الروافض وبيان ضالوهتم إىل 

. يبُت ضال٢تم ويتعن فيهم  ثَتاً يف ىكا الكتاب
وانظر  م مرة يشبو فيها الروافض، تارة باليهود، وتارة بالنصارى، ويف األخَت 

. فّضل  اليهود والنصارى على الروافض ٓتصلتُت ذ ر٫تا يف ىكا السياق
(. 587-567ص)من " الصارم ا١تسلول على شاًب الرسول"وتكلم عليهم يف 

: ، فقال(587-586ص)وأعلن تكفَتىم يف 
                                                           

. بل  ّفروىم إو القليل جداً منهم - 
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فصل يف تفصيل القول فيهم "
 جربئيل غلط إ٪تا و النيب ىو  ان أنو أو إلو عليا أن دعوى بسبو اقًتن من أما "
  .تكفَته يف توقف من  فر يف شك و بل  فره يف شك و فهكا الرسالة يف
 لو أن زعم أو  تمت و آيات منو نقص القرآن أن منهم زعم من و كلك 

 القرامتة يسمون ىؤوء و ذلك و٨تو ا١تشروعة األعمال تسقط باطنة تأويالت
  . فرىم يف خالف و وىؤوء التناسخية ومنهم والباطنية

 بعضهم وصف مثل ـ دينهم يف وو عدالتهم يف يقدح و سبا سبهم من وأما 
 يستحق الكي ىو فهكا ـ ذلك و٨تو الزىد عدم أو العلم قلة أو اٞتنب أو بالبخل
 يكفرىم مل من  الم ٭تمل ىكا وعلى ذلك ٔتجرد بكفره ٨تكم وو والتعزير التأديب

  .العلم أىل من
 الغيظ لعن بُت األمر لًتدد فيهم ا٠تالف ٤تل فهكا متلقا وقبح لعن من وأما 
  .اوعتقاد ولعن
 و الصالة عليو اهلل رسول بعد ارتدوا أنهم زعم أن إلى ذلك جاوز من وأما 

 ال فهذا عامتهم فسقوا أنهم أو نفسا عشر بضعة يبلغون قليال نفرا إال السالم
 الرضى من : موضع غير في القرآن نصو لما كذب ألنو كفره في أيضا ريب
 فإن متعين كفره فإن ىذا مثل كفر في يشك من بل عليهم والثناء عنهم

 اليت اآلية ىكه وأن فساق أو كفار والسنة الكتاب نقلة أن المقالة ىذه مضمون
  ان األول القرن ىو وخَتىا[ 110 : عمران آل]  (للناس أخرجت أمة خَت  نتم) ىي

 ىذه سابقي وأن األمم شر األمة ىذه أن ومضمونها فساقا أو  فارا عامتهم
 . اإلسالم دين من باضطرار يعلم مما ىذا وكفر شرارىم ىم األمة
 زنديق أنو يتبين فإنو األقوال ىذه من شيء عليو ظهر من عامة تجد ولهذا 

 النقل وتواتر مثالت فيهم هلل ظهرت وقد بمذىبهم يستترون إنما الزنادقة وعامة
 ٦تن ذلك يف بلغهم ما العلماء وٚتع وا١تمات احمليا يف خنازير ٘تسخ وجوىهم بأن
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 النهي يف  تابو ا١تقدسي الواحد عبد بن ٤تمد عبداهلل أبو الصاحل اٟتافظ فيو صنف
  .والعقاب اإلٍب من فيو جاء وما األصحاب سب عن
 ٭تكم و من منهم و كفره في ريب ال من السابة أصناف فمن وبالجملة 
 ىكه ذ رنا وإ٪تا ذلك يف اوستقصاء موضع ىكا وليس فيو تردد من ومنهم بكفره
  .٢تا قصدنا اليت ا١تسألة يف الكالم ٘تام من ألهنا ا١تسائل
 واهلل الوقت واقتضاه اهلل يسره ما ذ رنا الباب ىكا يف الكالم من تيسر ما فهكا 

 و القول من يرضاه فيما يستعملنا و بو وينفع خالصا لوجهو ٬تعلو سبحانو
 ...".العمل

 :وقال عماد
 .ابن تيمية مرة أخرى- 11"

 .وىي منشورة على ا١توقع
 ".ما قولك يف رجل و يكفر الرافضة وو اٞتهمية وو اٟتلولية؟: وأحياناً أقول

 -.رٛتو اهلل– كبَت وافًتيَت على ىكا اإلمام وشيخ اإلسالم: أقول
 .أما الرافضة واٞتهمية فقد تقدم الكالم فيهم

 -.رٛتو اهلل–وأما اٟتلولية فما أحد حارّٔم و فَّرىم مثل شيخ اإلسالم
 .يقول ذلك بعلم واسع

 :فمن أقوالو الكثَتة اليت ُيكفّْرىم فيها ما يأٌب
خالل  المو على رؤية اهلل ورده على ا١تككبُت ّٔا أوالغالة فيها - رٛتو اهلل-قال 
 (:394-3/391)" ٣تموع الفتاوى"يف  تابو

 يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى َرُسولُوُ  بِوِ  َأْخبَـرَ  ٔتَا َىُؤَوءِ  َتْكِكيبِ  بـَُْتَ  َوَسطٌ  اللَّوِ  َوِدينُ "
نـَْيا يف  بِاْلُعُيونِ  يـَُرى بِأَنَّوُ  ؛ اْلَغالَِيةِ  َتْصِديقِ  َوبـَُْتَ  ؛ اآْلِخَرةِ   َوَىُؤَوءِ . بَاِطلٌ  وَِ اَل٫ُتَا الدُّ
ٍَتْ  يـََراهُ  أَنَّوُ  َأَحُدُىمْ  يـَْزُعمُ  الَِّكينَ  نـَْيا يف  رَْأِسوِ  بَِعيـْ لٌ  ُىمْ  الدُّ  َضمُّوا فَِ نْ  تـََقدَّمَ  َ َما ُضالَّ
 َأوْ  ا١تردان بـَْعضُ  َأوْ  الصَّاِٟتُِتَ  بـَْعضُ  إمَّا: اأْلَْشَخاصِ  بـَْعضِ  يف  يـََرْونَوُ  أَنَـُّهمْ  َذِلكَ  إىَل 
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لُظهُظمْم  عَعظُظمَع  َغَْتِِىمْ  َأوْ  اْلُمُلوكِ  بـَْعضُ  ينَعئِحذٍذ  وَعكَعانُظوا وَعكُظفْمرُظىُظمْم  ضَعالَع  النَّلصَعارَعى مِحنْم  أَعضَعلَّل  حِح
هُظ  أَعنَيَّلهُظمْم  يَيَعزْمعُظمُظونَع  الَّلذِحينَع   أَعتَيْمبَعااِح  مِحنْم  أَعضَعلُّل  ىُظمْم  بَعلْم . مَعرْميَعمَع  ابْمنِح  عِحيسَعى صُظورَعةِح  فِحي رَعأَعوْم

رِح  فِحي يَعكُظونُظ  الَّلذِحي الدَّلجَّلالِح   فـَُتْمِترُ  السََّماءَ  َويَْأُمرُ  رَبُُّكمْ  أَنَا لِلنَّاسِ  َويـَُقولُ  الزَّلمَعانِح  آخِح
 َحكَّرَ  الَِّكي ُىوَ  َوَىَكا ُ ُنوُزَىا فـََتْتبَـُعوُ  ُ ُنوَزك َأْخرِِجي: لِْلَخرِبَةِ  َويـَُقولُ  فـَتُـْنِبتُ  َواأْلَْرضَ 

َنةٌ  السَّاَعةِ  ِقَيامِ  إىَل  آَدمَ  َخْلقِ  ِمنْ  َما: } َوقَالَ . أُمََّتوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبُّ  ِمْنوُ   ِفتـْ
 أَْرَبعٍ  ِمنْ  بِاَللَّوِ  فـَْلَيْسَتِعكْ  الصَّاَلةِ  يف  َأَحدُُ مْ  َجَلسَ  إَذا: } َوقَالَ  { الدَّجَّالِ  ِمنْ  َأْعَظمَ 
 ِبك َوَأُعوذُ ، اْلَقرْبِ  َعَكابِ  ِمنْ  ِبك َوَأُعوذُ  َجَهنَّمَ  َعَكابِ  ِمنْ  ِبك َأُعوذُ  إينّْ  اللَُّهمَّ : لِيَـُقلْ 
َنةِ  ِمنْ  َنةِ  ِمنْ  ِبك َوَأُعوذُ  َواْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا ِفتـْ  ادََّعى فـََهَكا {. الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  ِفتـْ

 إنَّوُ  } َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبُّ  ِفيوِ  قَالَ  َحىتَّ  ا٠ْتَْلقَ  َِّٔا فـََ َ  ِبُشبُـَهاتِ  َوأََتى الرُّبُوبِيَّةَ 
 َفكََ رَ  { ٯَتُوتَ  َحىتَّ  رَبَّوُ  يـََرى َلنْ  ِمْنُكمْ  َأَحًدا َأنَّ  َواْعَلُموا بَِأْعَورَ  لَْيسَ  رَبَُّكمْ  َوِإنَّ  َأْعَورُ 
يعُ  يـَْعرِفـُُهَما ظَاِىَرتـَُْتِ  َعاَلَمتَـُْتِ  َلوُ   ِمنْ  بَِأنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى لِِعْلِموِ  ؛ النَّاسِ  ٚتَِ

نـَْيا يف  رَبَّوُ  يـََرى َأنْ  فـَُيَجوّْزُ  َيِضلُّ  َمنْ  النَّاسِ  لِ  َ َهُؤَوءِ  اْلَبَشرِ  ُصورَةِ  يف  الدُّ  الَِّكينَ  الضُّالَّ
ءِح  َذِلكَ  يـَْعَتِقُدونَ  تّْلحَعادِحيَّلةَع  " وَع  " الْمحُظلُظولِحيَّلةَع  " يُظسَعمَّلوْمنَع  قَعدْم  وَعىَعؤُظالَع َفانِ  َوُىمْ .  "االِح : ِصنـْ
 يف  النََّصاَرى يـَُقولُوُ  َ َما. اأْلَْشَياءِ  بـَْعضِ  يف  اِوٖتَّْادِ  َأوْ  بِاْٟتُُلولِ  ٮَتُصُّونَوُ  " قـَْومٌ - " 

 ِمنْ  أَنـَْواعٍ  يف  َوقـَْومٌ  ؛ َو٨َتْوِهِ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  َعِليٍّي  يف  َواْلَغالَِيةُ  السَّاَلمُ  َعَلْيوِ  اْلَمِسيحِ 
 مِحنْم  ذَعلِحكَع  غَعيْمرِح  إلَعى ؛ اٞتَِْميَلةِ  الصَُّورِ  بـَْعضِ  يف  َوقـَْومٌ  اْلُمُلوكِ  بـَْعضِ  يف  َوقـَْومٌ  اْلَمَشاِيخِ 
َعقَيْموَعالِح   َأوْ  ِْتُُلولِوِ  فـَيَـُقوُلونَ  يـَُعمُّونَ " ِصْنفٌ "وَ . النَّلصَعارَعى مَعقَعالَعةِح  مِحنْم  شَعرّّل  ىِحيَع  الَّلتِحي األْم
يعِ  يف  اٖتَّْاِدهِ   َ َما - َوَغَْتَِىا َوالنََّجاَساتِ  َوا٠ْتََنازِيرِ  اْلِكاَلبِ  َحىتَّ  - اْلَمْوُجوَداتِ  ٚتَِ
 َواْبنِ  َعَريبٍّي  اْبنِ  َ َأْصَحابِ : اِوٖتَّْاِديَّةِ  ِمنْ  تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  اٞتَْْهِميَّة ِمنْ  قـَْومٌ  َذِلكَ  يـَُقولُ 
يعِ  َوَمْكَىبُ  ". َوَغَْتِِىمْ  والبلياين َوالتـّْْلِمَساينّ  اْلَفاِرضِ  َواْبنِ  َسْبِعُتَ   َوَمنْ  اْلُمْرَسِلُتَ  ٚتَِ
 السََّمَواتِ  َوَربُّ  اْلَعاَلِمُتَ  َخاِلقُ  ُسْبَحانَوُ  اللَّوَ  َأنَّ  اْلُكُتبِ  َوَأْىلِ  اْلُمْؤِمِنُتَ  ِمنْ  تَِبَعُهمْ 

نَـُهَما َوَما َواأْلَْرضِ  يُعُهمْ  َوا٠ْتَْلقُ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  ؛ بـَيـْ . إلَْيوِ  فـَُقَراءُ  َوُىمْ  ِعَباُدهُ  ٚتَِ
 أَيـَْنَما َمَعُهمْ  فـَُهوَ  َىَكا َوَمعَ  ؛ َخْلِقوِ  ِمنْ  بَاِئنٌ  َعْرِشوِ  َعَلى َٝتََواتِوِ  فـَْوقَ  ُسْبَحانَوُ  َوُىوَ 
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 ِستَّةِ  يف  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّكي ُىوَ : } َوتـََعاىَل  ُسْبَحانَوُ  قَالَ  َ َما ؛ َ انُوا
َها ٮَتْرُجُ  َوَما اأْلَْرضِ  يف  يَِل ُ  َما يـَْعَلمُ  اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَـَوى ٍُبَّ  أَيَّامٍ   ِمنَ  يـَْنزِلُ  َوَما ِمنـْ

ءِح  {. َبِصَتٌ  تـَْعَمُلونَ  ٔتَا َواللَّوُ  ُ ْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُىوَ  ِفيَها يـَْعرُجُ  َوَما السََّماءِ   فَيَعهَعؤُظالَع
لُظ " نَيَعيْموِح  رَعبَّلوُظ  يَيَعرَعى أَعنَّلوُظ  أَعحَعدُظىُظمْم  يَيَعزْمعُظمُظ  الَّلذِحينَع  " الْمكُظفَّلارُظ  الضُّلالَّل  جَعالَعسَعوُظ  أَعنَّلوُظ  زَععَعمَع  وَعرُظبَّلمَعا بِحعَعيَيْم

 َذِلكَ  َغيـْرَ  َأوْ  ؛ َصِبيِّا َأوْ  َشْخًصا؛ إمَّا آدَعمِحيِّلا أَعحَعدُظىُظمْم  يَيُظعَعيّْلنُظ  وَعرُظبَّلمَعا ضَعاجَععَعوُظ  أَعوْم  وَعحَعادَعثَعوُظ 
 ىُظمْم  إذْم  ؛ ُ فَّارًا وََ انُوا َأْعَناقـُُهمْ  ُضرَِبتْ  َوِإوَّ  تَابُوا فَِ نْ . ُيْسَتَتابُونَ  َ لََّمُهمْ  أَنَّوُ  َويـَْزُعمُ  ؛

فَعرُظ   فَِ نَّ  { َمْرًنََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  اللَّوَ  إنَّ  قَاُلوا الَِّكينَ }  وَعالنَّلصَعارَعى الْميَيَعهُظودِح  مِحنْم  أَعكْم
نـَْيا يف  اللَّوِ  ِعْندَ  َوِجيوٌ  َ ِرًنٌ  َرُسولٌ  اْلَمِسيحَ   الَِّكينَ  َ انَ  فَِ َذا اْلُمَقرَِّبُتَ  َوِمنْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ
 الَِّكينَ  َبلْ  ؛ ُ ْفُرُىمْ  َوَعُظمَ  َ فََّرُىمْ  َقدْ  ِفيوِ  َحلَّ  َأوْ  بِوِ  اٖتََّدَ  َوِإنَّوُ  اللَّوُ  ُىوَ  إنَّوُ : قَاُلوا
 { إدِّا َشْيًئا ِجْئُتمْ  َلَقدْ  { } َوَلًدا الرَّْٛتَنُ  اٗتََّكَ  َوقَاُلوا: } قَالَ  َحىتَّ  َوَلًدا اٗتََّكَ  إنَّوُ  قَاُلوا
ا اْٞتَِبالُ  َوٗتَِرُّ  اأْلَْرضُ  َوتـَْنَشقُّ  ِمْنوُ  يـَتَـَفتَّْرنَ  السََّماَواتُ  َتَكادُ }   َدَعْوا َأنْ  { } َىدِّ

 السََّماَواتِ  يف  َمنْ  ُ لُّ  إنْ  { } َوَلًدا يـَتَِّخكَ  َأنْ  لِلرَّْٛتَنِ  يـَْنَبِغي َوَما { } َوَلًدا لِلرَّْٛتَنِ 
 ُىوَ  أَنَّوُ  اأْلَْشَخاصِ  ِمنْ  َشْخصٍ  يف  يـَْزُعمُ  ٔتَنْ  َفَكْيفَ  { َعْبًدا الرَّْٛتَنِ  آٌب  إوَّ  َواأْلَْرضِ 

ا ؟ فَعرُظ  ىَعذَع رَعهُظ  أَعوْم  عَعنْموُظ  اللَّلوُظ  رَعضِحيَع  عَعلِحيِّلا أَعنَّل  يَيَعزْمعُظمُظونَع  الَّلذِحينَع  الْمغَعالِحيَعةِح  مِحنْم  أَعكْم لِح  مِحنْم  غَعيَيْم  أَعىْم
ءِح ، اللَّلوُظ  ىُظوَع  الْمبَيَعيْمتِح   - َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ -  عَعلِحيّّل  حَعرَّلقَيَعهُظمْم  الَّلذِحينَع  " الزَّلنَعادِحقَعةُظ  " ىُظمْم  وَعىَعؤُظالَع
 َثاَلثًا َأجََّلُهمْ  َأنْ  بـَْعدَ  ِفيَها َوَقَكفـَُهمْ  ِ ْنَدةَ  بَابِ  ِعْندَ  ٢َتُمْ  ُخدَّتْ  بَِأَخاِديدَ  َوأََمرَ  بِالنَّارِ 
ُهمْ  اللَّوُ  َرِضيَ  - الصََّحابَةُ  َواتَـَّفَقتْ  بِالنَّارِ  َأْحَرقـَُهمْ  يـَُتوبُوا ملَْ  فـََلمَّا لَِيُتوبُوا  َعَلى - َعنـْ
ُهَما اللَّوُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنَ  َلِكنَّ  قـَْتِلِهمْ   ِباَل  بِالسَّْيفِ  يـَُقتـَُّلوا َأنْ  َمْكَىُبوُ  َ انَ  - َعنـْ
. "اْلُعَلَماءِ  ِعْندَ  َمْعُروَفةٌ  َوِقصَّتُـُهمْ  اْلُعَلَماءِ  َأْ َثرِ  قـَْولُ  َوُىوَ  َٖتْرِيقٍ 

 :انظر إلى قولو بعد حكاية كفرىم وضاللهم
و انوا حينئك أضل من النصارى الكين يزعمون أهنم رأوه يف صورة عيسى ابن  "

 ".مرًن، بل ىم أضل من أتباع الدجال الكي يكون يف آخر الزمان
 . ومرة أخرى جعل أقوال أىل اٟتلول شر من مقالة النصارى
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". إذ ىم أ فر من اليهود والنصارى: "وتارة يقول
َرهُ  َأوْ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  َعِليِّا َأنَّ  يـَْزُعُمونَ  الَِّكينَ  اْلَغالَِيةِ  ِمنْ  َأْ َفرُ  َىَكا : "وتارة يقول  َغيـْ

 ".اللَّوُ  ُىوَ  اْلبَـْيتِ  َأْىلِ  ِمنْ 
أو تدل ىكه األحكام من شيخ اإلسالم على اٟتلولية واوٖتادية على فجور 

 و كب عماد اٟتدادي على شيخ اإلسالم؟
 .فهو يفًتي على شيخ اإلسالم، ٍب يبٍت على ىكا اوفًتاء تكفَته

 ىكا وتكفَت شيخ اإلسالم للحلولية واوٖتادية  ثَت ومشهور، يعرفو من لو أدىن 
 -.رٛتو اهلل–عناية ٔتؤلفات ومقاوت شيخ اإلسالم 

، 319-2/308)و  (195-2/183)" ٣تموع الفتاوى"وانظر  المو فيهم يف 
332-334.)  

 (:2ص)قال الظلوم الجهول في 
 أحوالو فأقل وإو وضال٢تم، ّتهلهم ا١تتأخرون صنعها أستورة تيمية ابن: أقول وأحياناً " 
 والضالل، البدعة لرؤوس و٘تجيده الصحابة، من نفر يف فتعوناتو ضاًو، مبتدعاً  يكون أن

  تبو يف مبثوثة وىي طمسها، أو حجبها ٯتكن و مسألة، ما غَت يف السلف إلٚتاع و٥تالفتو
 ".طالعها ما على ٗتفى و

لقد افًتيَت على ىكا اإلمام آّاىد، الكاب عن الصحابة الكرام، حيث أّلَف  تابو : أقول
يف ٙتان ٣تلدات، يكب يف ىكا الكتاب العظيم عن اإلسالم وعن الصحابة " منهاج السنة"

 .الكرام، ويبُت فيو ضالوت و فريات أعدائهم من الروافض اللئام
 (: 1/22)" منهاج السنة"يف - رٛتو اهلل–ومن أقوالو يف تعظيم الصحابة، قولو 

 ".ا١تؤمنُت ٠تيار غلٌ  العبد قلب يف يكون أن القلوب ُخبث أعظم ومن"
 .وقد سقُت بعض أقوالو فيما سلف يف تكفَت الروافض لتعنهم يف الصحب الكرام

 ".والضالل البدعة لرؤوس و٘تجيده : "ومن أكاذيب ىذا المفتري قولو
و أعرف أحداً حارب رؤوس البدع والضالوت على اختالف مكاىبهم يفوق : وأقول

 .شيخ اإلسالم
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 .وو أعرف أحداً يقاربو يف دمغ ضالوهتم وأباطيلهم
وما ىي اإلٚتاعات الصحيحة الثابتة عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت ٢تم 

ب حسان اليت تّدعي أيها اٞتهول أن شيخ اإلسالم خالفها؟، وو أستبعد أنك تستقي ىكه 
. الدعاوى من أعداء السنة والتوحيد

ا١تريسي واألصم وأمثا٢تما من اٞتهمية وا١تعتزلة، فهكه  بشر يفًتيو ما ٮتالف اإلسالم شيخ
 .اإلٚتاعات ا١تفًتاة يككّٔا اإلمام أٛتد

ما يدعي الرجل فيو اإلٚتاع ىكا الككب، : ٝتعت أيب يقول: "قال عبد اهلل بن أحمد
واألصم،  ا١تريسي بشر دعوى ىكه اختلفوا، قد الناس لعل  كب، فهو اإلٚتاع ادعى من

و يعلم الناس : و يعلم، الناس ٮتتلفون، أو مل يبلغو ذلك، ومل ينتو إليو فيقول: ولكن يقول
(. 439-438ص)" مسائل اإلمام أٛتد، رواية ابنو عبد اهلل". "اختلفوا

واإلمام أحمد وابن تيمية وأىل السنة يعترفون باإلجماعات الثابتة، ويعتبرون اإلجماا 
. ثالث الكتاب والسنة في االحتجاج بو في القضايا المهمة

وينكرون دعاوى أىل الباطل إلجماعات ال تثبت؛ فال يستبعد من عماد أن يطعن 
. في اإلمام أحمد كما طعن في شيخ اإلسالم

وال يستبعد أنو يركض وراء بشر المريسي واألصم في دعاوى اإلجماعات التي ال 
 .تثبت

 :قول ىذا الجهول الحقود على شيخ اإلسالم وأىل التوحيد والسنة
 يكون أن أحوالو فأقل وإو وضال٢تم، ّتهلهم ا١تتأخرون صنعها أستورة تيمية ابن "

 ".ضاوً  مبتدعاً 
 .بئس ما قلَت أيها الضال اٞتهول، الغارق يف اٞتهل والككب: أقول

  يف تتتاول على القمم، وأنت الصغَت الكليل؟
ابن تيمية إمام عظيم، وسيف مسلول على أىل الضالل، تريد على جهلك وضاللك أن 
تتمس جهوده العظيمة ومكانتو الرفيعة اليت يعًتف ّٔا، ويشهد لو ّٔا موافقوه و٥تالفوه، من 

 .عهده إىل عصرنا ىكا
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الرد الوافر على : "لقد أّلَف اٟتافظ ٤تمد بن أيب بكر ابن ناصر الدين الدمشقي  تاباً ٝتاه
 ".من زعم بأن من ٝتى ابن تيمية شيخ اإلسالم  افر

، ردَّل فيو على متعصب أىوج مشهور بعالء الدين البخاري، حنفي شديد التعصب
 .يرمي شيخ اإلسالم ومن يصفو بشيخ اإلسالم بالكفر

أورد ابن ناصر عدداً  بَتاً من علماء ا١تكاىب األربعة، ومن أىل اٟتديث، بل ومن 
 .الظاىرية

 .بلغ عددىم سبعة وٙتانُت عا١تاً 
يثنون على شيخ اإلسالم ابن تيمية ثناء عاطراً، ويصفو أ ثرىم بشيخ اإلسالم، ويعًتفون 
بعلمو الواسع الغزير، وليس ىؤوء العلماء ىم فقط الكين أثنوا على شيخ اإلسالم، بل ىناك 

 .جمّّ غفَت قد أثنوا على ىكا اإلمام
 (: 239ص)": الرد الوافر"قال ابن ناصر الدين يف خا٘تة  تابو 

 . اإلسالم بشيخ تـَْيِمية اْبن الّدين َتِقيّ  الشَّْيخ ٝتى ٦تَّن اأْلَْعاَلم من ذ رنَا من آخر َوَىَكا"
 زىده من عَعلَعيْموِح  كَعانَع  وَعمَعا إِحمَعامَعتو على نَعص مِحمَّلن كثيرا وأناسي غفيرا جما تركنَعا وَعلَعقَعد
 .وديانتو وورعو

يَعاتو فِحي نظما مدحو مِحمَّلن خلق ذكر تركنَعا وَعكَعذَعلِحكَع   ".مماتو بعد بِحشعر رثاه أَعو حَع
وسأ تفي ِبكِْ ِر دفاع وثناء أربعة من ىؤوء العلماء من ا١تخالفُت لشيخ اإلسالم يف : أقول
 .عقيدتو
قاضي القضاة  مال الدين أبو ا١تعايل ٤تمد بن أيب اٟتسن بن الزملكاين الشافعي، - 1

ا١تعاصر لشيخ اإلسالم ابن تيمية و٦تن  ان يناظره، ومع ذلك يعًتف ب مامتو وو ينكر فضلو 
 .وو بره

 : ، قائالً ما نصو"رفع ا١تالم عن أئمة اإلسالم"ومن ثنائو عليو ما  تبو ٓتتو على  تاب 
 ِإَمام اْلقْدَوة العابد الزَّاِىد اْلُمْجَتهد اْٟتَاِفظ األوحد اْلَعالَمة اْلَعامل اإلمام الشَّْيخ تأليف"

 برَ ة الّدين ُعَلَماء أوحد اْلُمْجَتهدين آخر األنبياء، َواِرث اْلعلَماء، َعالَمة اأْلمة قدوة األئمة،
 علينا هلل ِبوِ  عظمت َومن الّسنة ٤ُتي ا١تبتدعُت قامع اْلُمَتَكلّْمُت برَىان األعالم حجَّة اإلسالم
 اْلَعبَّاس أَبُو الّدين َتِقيّ  احملجة وىديو برب تو واستبانت اْٟتجَّة أعدائو على ِبوِ  َوقَاَمت اْلِمنَّة
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 الّدين من ِبوِ  وشيد مناره، اهلل أَعَلى اٟتَْرَّاين، تـَْيِمية بن السَّاَلم عبد بن اْٟتَِليم عبد بن أْٛتَد
َها أبياتا ذ ر ٍبَّ  أَرَْ انو،  :ِمنـْ

 الدَّْىر أعجوبة بـَْينَنا ُىوَ  ... باىرة هلل حجَّة ُىوَ 
 اْلفْجر على أربت أنوارىا ... ظَاِىَرة ا٠ْتلق يف  آيَة ُىوَ 

 اْجتمعت :تـَْيِمية اْبن الّدين َتِقيّ  الشَّْيخ َعن أَْيضا الزملكاين ابن الّدين َ َمال الشَّْيخ َوقَالَ 
 َوالتـَّْرتِيب اْلعباَرة وجودة التصنيف حسن يف  التُّوىل اْلَيد َولو َوجهَها على اِوْجِتَهاد ُشُروط ِفيوِ 

 الربزايل بن اْلَقاِسم ٤ُتَمَّد أَبُو الّدين علم اْٟتَاِفظ الزملكاين اْبن َعن َحَكاهُ  والتبيُت والتقسيم
 طَبَـَقات" ِ َتابو يف  فـََقالَ  ا٢ْتَاِدي عبد بن َأْٛتد بن ٤ُتَمَّد اهلل عبد أبو اْٟتَاِفظ أَْيضا َوَحَكاهُ 
 .الطَّلبَيَعقَعات تراجم خَعاتِحمَعة وَعىِحي الدّيين تَعقِحيّي  الشَّليْمخ تَيَعرْمجَعمَعة يف  "اْٟتفاظ
 الرَّاِئي ظن اْلعلم من فن َعن ()ُسِئلَ  ِإذا َ انَ  الزملكاين اْبن الّدين َ َمال اْلَعالَمة َوقَالَ 
 سَعائِحر من الْمفُظقَعهَعاء كَعانَع و مثلو يعرف َو  أحدا أن َوحكم اْلَفنّ  َذِلك غَت يعرف َو  انو َوالسَّاِمع

نْموُظ  مذاىبهم فِحي استفادوا مَععَعو جَعلَعسُظوا إِحذا الطوائف  َوَو  َذِلك قبل عرفوه َيُكونُوا مل َما مِح
 َأو الشَّرْع ُعُلوم من َ انَ  َسَواء اْلُعُلوم من علم يف  تكلم َوَو  َمَعو فَانـَْقتع أحدا نَاظر أَنو يعرف
 .إليو وا١تنسوبُت أَىلو ِفيوِ  فاق ِإوَّ  َغَتَىا

الرد ". "والتبيُت والتقسيم َوالتـَّْرتِيب اْلعباَرة وجودة التصنيف حسن يف  التُّوىل اْلَيد َلوُ  وََ اَنت
 (.109-108ص)" الوافر

 . ولو ثناء آخر تر ناه اختصاراً 
لشيخ اإلسالم ابن  (852)شهادة اٟتافظ ابن حجر العسقالين الشافعي ا١تتويف سنة - 2
 -.رٛتو اهلل–تيمية 

البن ناصر الدين الدمشقي في الذب " الرد الوافر"مقرظاً لكتاب - رحمو اهلل–قال 
 :عن شيخ اإلسالم

 .اْصتفى الَّكين عباده على َوَسالم هلل اٟتَْمد"
 َجامع ٢َتَا ٚتع الَّيِت  للمقاصد ُىوَ  الَِّكي َواْلَمْجُموع النافع التَّْألِيف َىَكا على وقفتُ 
 اْلعلَماء َبُت عظمو ٔتَا النافعة اْلُعُلوم من وتضلعو صنفو الَِّكي اإِلَمام اطاَلع َسَعة فتحققت

                                                           

. أي شيخ اإلسالم - 



-13- 
 

 بشيخ وتلقيبو الشَّلمْمس من أشهر تَيَعيْممِحية ابْمن الدّيين تَعقِحيّي  الشَّليْمخ إِحمَعامة وشهرة وشرفو،
م ن إِحلَعى بَعاقٍذ  اإلْمِحسْمالَع نَعة على اْلْم َعلْمسِح  ِإوَّ  َذِلك يُنكر َوَو  باأْلَْمس َ انَ  ١تا َغدا َويْسَتمر الزكية األْم

ْنَصاف وٕتنب ِمْقَداره جهل من  تـََعاىَل  فَاهلل غباره َوأْ ثر َذِلك تعاطى من غلط َأ ثر َفَما اإْلِ
 .وفضلو ٔتنو ألسنتنا وحصائد أَنـُْفسَنا شرور يَِقينا َأن اْلَمْسُئول ُىوَ 

 يف  الربزايل الّدين علم الشهَت اْٟتَاِفظ َعَلْيوِ  نبو َما ِإوَّ  الرجل َىَكا فضل من يكن مل َوَلو
ْساَلم يف  يُوجد مل أَنو تَارٮتو  َتِقيّ  الشَّْيخ َجَناَزة يف  اْجتمع َما ١تا َماتَ  جَناَزتو يف  اْجتمع من اإْلِ
 َلو َلِكن أُُلوف مؤون َشِهَدَىا جدا حافلة َ اَنت َأْٛتد اإِلَمام َجَناَزة َأن ِإىَل  َوَأَشارَ  لكفى الّدين
اَلئق من ِبِدَمْشق َ انَ  ُهم أحد تأخر ١تا َذِلك َأْضَعاف بل بِبَـْغَداد َ انَ  َما َنِظَت ا٠تَْ  من ِمنـْ
 َأْٛتد اإِلَمام ِإَماَمة يـَْعَتِقُدونَ  َ انُوا اأْلََقل ِإوَّ  بـَْغَداد يف  َ انَ  من َفَجِميع َوأَْيًضا جَناَزتو ُشُهود
 وََ انَ  تـَْيِمية اْبن ِٓتِاَلف والتعظيم َلوُ  اْلمحبَّة َغايَة يف  َذاك ِإذْ  اْلَوْقت َوَخِليَفة بـَْغَداد أَِمَت وََ انَ 
 َماتَ  َحىتَّ  َعَلْيوِ  تعصبوا قد اْلُفَقَهاء من اْلبَـَلد يف  من َأ ثر وََ انَ  َغائِبا َماتَ  ِحُت اْلبَـَلد أَِمَت

ُهم يَتَخلَّف فَلم َىَكا َوَمعَ  بالقلعة ٤َتُْبوًسا  ِإوَّ  َعَلْيوِ  والتأسف والًتحم جَناَزتو ُحُضور َعن ِمنـْ
ا حُظضُظور وَعمَععَع  اْلَعامَّة من أنفسهم على خشَية تََأخَُّروا أنفس َثاَلثَة  فَعلم الْمعَعظِحيم الْمجمع ىَعذَع
 النَّيب  َعن َصحَّ  َوقد َغَته َوَو  ُسْلتَان ِّتمع َو  وبر تو إِحمَعامَعتو اعْمتِحقَعاد إِحالَّل  باعث لذَعلِحك يكن
 الّدين َتِقيّ  الشَّْيخ على قَامَ  َوقد اأَلْرض يف  اهلل ُشَهَداء أَنـُْتم قَالَ  أَنو َوسلم َعَلْيوِ  اهلل صلى
 ِبَسَبب َلوُ  وعقدت َواْلُفُروع اأْلُُصول من َعَلْيوِ  أنكروىا َأْشَياء ِبَسَبب مرَارًا اْلعلَماء من ٚتَاَعة
ُهم أحد َعن يعلم َوَو  ودمشق بِاْلَقاِىَرةِ  ٣َتاِلس عدَّة َذِلك  بسفك حكم َوَو  بزندقتو أفىت أَنو ِمنـْ
 َوَمعَ  اإْلْسَكْنَدريَّة ٍبَّ  بِاْلَقاِىَرةِ  حبس َحىتَّ  الدولة أىل من ِحيَنِئكٍ  َعَلْيوِ  ا١تتعصب شدَّة َمعَ  َدمو
 قِحيَعامو من ذَعلِحك وَعغير والشجاعة بالسخاء وَعوَعصفو وزىده علمو بسعة يعْمتَعرف فكلهم َذِلك
م نصْمرَعة فِحي  أطلق من على يُنكر َو  َواْلَعاَلنَِية َفكيف السّْرّ  يف  تـََعاىَل  اهلل ِإىَل  َوالدَُّعاء اإلْمِحسْمالَع
ْساَلم شيخ َٝتَّاهُ  من على أطلق من بل َ اِفر أَنو َعَلْيوِ   َما بكلك َتْسِمَيتو يف  َولَْيسَ  اْلكْفر اإْلِ

م مَعشَعايِحخ شيخ فَعإِحنَّلوُظ  َذِلك يـَْقَتِضي  َما َعَلْيوِ  أْنكرت الَّيِت  وا١تسائل ريب بِحالَع  عصره فِحي اإلْمِحسْمالَع
لِيل قيام بعد َّٔا الَقْول على يصر َوَو  بالتشهي يـَُقو٢تَا َ انَ   تصانيفو َوَىِكه عنادا َعَلْيوِ  الدَّ
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 ويصيب ٮُتتئ بشر فـَُهوَ  َذِلك َوَمعَ  ِمْنوُ  ()والتربي بالتجسيم يـَُقول من على بِالرَّدّْ  طافحة
 ِفيوِ  يـَُقّلد َو  ِفيوِ  َأختَأ َوالَِّكي ِبَسَبِبوِ  َعَلْيوِ  ويًتحم ِمْنوُ  ُيْستَـَفاد اأْلَْ َثر َوُىوَ  ِفيوِ  أصاب فَالَِّكي

َعن َمْعُكور ُىوَ  بل تِحهَعاد أدوات بِحأَعن لَعوُظ  شهدُظوا الشَّلرِحيعَعة عُظلَعمَعاء ألِح جْم تمعت االِح  حَعتَّلى فِحيوِح  اجْم
 الدّيين كَعمَعال الشَّليْمخ وَعىُظوَع  إِحلَعيْموِح  الشَّلرّي  إِحيصَعال فِحي العاملين عَعلَعيْموِح  المتعصبين أَعشد كَعانَع 

 يثبت لم الَّلذِحي الْموَعكِحيل بن الدّيين صدر الشَّليْمخ وَعكَعذَعلِحكَع  بذلك لَعوُظ  شهد الزملكاني
ا ان الْمعجب أعجب وَعمن غَعيره لمناظرتو  أىل على قيَعاما النَّلاس أعظم من كَعانَع  الرجل ىَعذَع

 فيهم وفتاويو شهيرة كَعثِحيرَعة ذَعلِحك فِحي وتصانيفو واالتحادية والحلولية الروافض من الْمبدا
 يكفره من رَعأَعوْما إِحذا وَعيَعاسرورىم تكفيره سمعُظوا إِحذا أَععينهم قَيُظرَّلة فيا الْمحصْمر تَعحت تدخل الَع 

 من الرجل َ اَلم يَتَأمَّل َأن عقل َلوُ  وََ انَ  بِاْلعلمِ  يتلبس من على فَاْلَواِجب الْمعلم أىل من
 فليحكر يُنكر َما َذِلك من فيفرد النـَّْقل أىل من ِبوِ  يوثق من أْلِسَنةِ  من َأو اْلَمْشُهوَرة تصانيفو

 اْلعلَماء من َغَته  دأب َذِلك من أَصاب ِفيَما بفضائلو َعَلْيوِ  ويثٍت ()النصح قصد ِمْنوُ 
 .األ٧تاب
 ابن الّدين مشس الشَّْيخ الشهير تِحلْممِحيذه إِحالَّل  المناقب من الدّيين تَعقِحيّي  للشَّليْمخ يكن لم وَعلَعو
 يف  َغايَة َلَكانَ  وا١تخالف اْلُمَوافق َّٔا اْنتفع الَّيِت  السارة النافعة التصانيف َصاحب اٞتوزية قيم

 الْممَعنْمطُظوق فِحي والتمييز الْمعُظلُظوم فِحي بالتقدم لَعوُظ  شهد وَعقد فَعكيف َمْنزِلَتو َعِظيم على الّدَوَلة
نَعابِحلَعة عَعن فضال وَعغَعيرىم الشَّلافِحعِحيَّلة من عصره أئمة وَعالْممَعفْمهُظوم  َىِكه َمعَ  َعَلْيوِ  يُتلق فَالَِّكي الْمحَع
ْساَلم شيخ َٝتَّاهُ  من على َأو اْلكْفر اأْلَْشَياء  بل َعَلْيوِ  اْلمَقام َىَكا يف  يعول َوَو  إِلَْيوِ  يْلَتفت َو  اإْلِ
 السَِّبيل يهدي َوُىوَ  اْٟتق يـَُقول َواهلل للصََّواب ويكعن اْٟتق يـُرَاجع َأن ِإىَل  َذِلك َعن ردعو ٬تب

 .اْلوَِ يل َونعم اهلل وحسبنا
 التَّاِسع اْليَـْوم يف  َوَذِلكَ  َعنوُ  اهلل َعفا الشَّاِفِعي حجر بن ٤ُتَمَّد بن َعليّ  بن َأْٛتد وَ تبو قَالَ 
 َىَكا َوُمسلًما ٤ُتَمَّد على ومصليا حامدا مئة وٙتان َوَثاَلِثُتَ  َٜتَْسة َعام األول ربيع شهر من

                                                           

يشَت إىل أن خصوم شيخ اإلسالم  انوا يرمونو بالتجسيم، وىكا افًتاء عليو، فهو من أشد الناس ٤تاربة للتجسيم  - 
وآّسمة وا١تعتلة، ويسَت على منه  السلف الصاحل يف إثبات صفات اهلل على الوجو الالئق باهلل، من غَت تشبيو وو 

 .٘تثيل، ومن غَت ٖتريف وو تعتيل
ليس عند شيخ اإلسالم أختاء يف العقائد، بل خصومو ىم الواقعون يف الضالوت، ومسألة شد الرحال إىل قرب  - 
. ىو ا١تصيب يف منعها، وخصومو ىم الواقعون يف الباطل- صلى اهلل عليو وسلم–النيب 
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تأليف اٟتافظ سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن " األعالم العلية"انظر ". َ اَلمو آخر
 (.528-526ص)موسى البزار اٟتنبلي 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية وذبو - رٛتو اهلل-شهادة اٟتافظ بدر الدين العيٍت اٟتنفي - 3
 ".الرد الوافر"عنو يف تقريظو لـِ 

 : بعد مقدمة ٢تكه الشهادة والتقريظ- رٛتو اهلل- قال 
 ٔتنتقو وجال الزاىر البديع التصنيف ىكا يف جدَّ  قد "الوافر الرد"  تاب مؤلف ف ن وبعد"

 تبوأوا الكين واألعالم األساطُت واألئمة اإلسالم لعلماء باإل فار تفوه من على الرد السحار
 نقل أو منهم واحد يف طعن فمن  رًن رب من الرٛتة رياح واستنشقوا النعيم رياض يف الدار
 يتسم ١تن ٭تل و يف القتاد خرط من واجتٌت الرمال يف نفخ فكأ٪تا عنهم صحيح غَت

 ّٔي  سليم ذلك عن قبلو من يكفر أن وإفهام فهم أو علم أو بسمة يتسمى أو باإلسالم
 مرا العكب ٬تد يزل مل القريض يف طبعو زند يور مل ولكن يهي  ذلك إىل يكاد و واعتقاده
 وليس ٤تاوراتو يف العشواء خبط ويتخبط معاداتو صفحة يبدي شيئا ّتهلو والعائب  ا١تريض

 الضوء سنا بظهور يتأذى وكالخفاش أنفو، حتف يموت الورد كالجعل باشتمام إال ىو
 بلقع صلقع إال ىم وما ()وقادة روية وال نقادة سجية لو وليس وضعفو بصره لسوء
 .التالل بن وضالل ضل بن وصل يب بن وىي بيان بن وىيان قلمعة بن صلمعة سلقع

 شم من تيمية ابن الدين تقي العالمة العالم اإلمام الشيخ أن المستفيض الشائع ومن
 ومن األرواح تغكي مآدب األدب من لو  ان الكي األماثل براىُت جم ومن األفاضل عرانُت
 يف ا١تفلق طبعو الرباعة ذوي أفكار ٙتار ومن ا١تراح األعتاف هتز سالفة لو الكالم ٩تب

 وا١تنتزع نقأّا ا١تعاين ٥تدرات وجوه عن الكاشف وىو الشناعة وصمة عن ا٠تالية الصناعة
 وا١تلحدين الزنادقة طعن الدين عن الكاب وىو جلبأّا بكشف ا١تباين أبكار عرائس عن

  والتابعُت الصحابة عن وللمأثورات ا١ترسلُت سيد عن للمرويات والناقد
 وقد ذاك و يف زنديق فهو الزندقة إلى نسبو ومن حقيق كافر فهو كافر إنو قال فمن
 فيما ْتثو يكن ومل والشقاق الزيغ على يدل ٦تا شيء فيها وليس اآلفاق يف تصانيفو سارت

                                                           

وعماد فراج الككوب اٞتهول أوىل ّٔكه األوصاف من ابن البخاري الكي  ّفر شيخ اإلسالم ومن يصفو بشيخ  - 
 .اإلسالم
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 في والمجتهد باالتفاق سائغ اجتهاد عن إال والطالق الزيارة مسألة في عنو صدر
 حسدىم ذلك على ٛتلهم لكن ويعاب يالم ٦تا شيء فيو وليس ومثاب مأجور الحالتين
  بالقلق احًتاقو يف الفلق سورة آخر ذما للحاسد و فى الباىر و يدىم الظاىر
 والتفسير الحديث علمي في الفارس الورا النقي التقي البارا الفاضل اإلمام وىو أال
 بأمور القائم والحبر المبتدعين على الصارم والسيف والتحرير بالتقرير واألصول والفقو
 ويزجر يروا فيما وإقدام وشجاعة ىمة ذو المنكر عن والناىي بالمعروف واألمار الدين
  الزيادة طلب دون من والقناعة العيش خشن والعبادة والصالة والصوم الذكر كثير

. الدنية الدنيا حتام عن  فو مع البهية التيبة واألوقات السنية اٟتسنة ا١تواعيد لو و انت
 .المعلولة غير القاطعة والفتاوى المقبولة المشهورة المصنفات ولو 

: اهلل رٛتو الزملكاين ابن القضاة قاضي مصنفاتو بعض على  تب وقد
  اٟتصر عن جلت وصفاتو ***** لو الواصفون يقول ماذا 

 ". الدىر أعجوبة بيننا ىو********** قاىرة هلل حجة ىو
يف  (911ت )و قال اٟتافظ جالل الدين بن عبد الرٛتن السيوطي الشافعي - 4

 (: 517-516ص)" طبقات اٟتفاظ"
مَعام الشَّليْمخ تَيَعيْممِحية ابْمن " تَعهد الْمفَعقِحيو النَّلاقِحد الْمحَعافِحظ الْمعَعالمَعة اإلِح  شيخ البارا الْممُظفَعسّير الْممُظجْم

م  عبد الّدين شَهاب اْلُمْفيِت  بن َأْٛتد اْلَعبَّاس أَبُو الّدين َتِقيّ  اْلَعْصر نادرة الزىاد علم اإلْمِحسْمالَع
ْساَلم شيخ اْلُمْجَتهد اإِلَمام اْبن اْٟتَِليم  اْلَقاِسم أيب بن اهلل عبد بن السَّاَلم عبد الّدين ٣تد اإْلِ
 .وِستِماَئة َوِستُّْتَ  ِإْحَدى سنة ربيع األول يف  ولد اأْلَْعاَلم أحد اٟتَْرَّاين 
اِئم عبد َواْبن اْلُيْسر أيب اْبن َوٝتع  .وعدة الدَّ
ْساَلم ُعُلوم َويف  وفقهو اَٟتِديث َوعلل الرَّْجال يف  وبرع وانتقى َوخرج بِاٟتَِْديثِ  وعٍت  اإْلِ
 ألف واألفراد والزىاد اْلَمْعُدودين األذ ياء َومن اْلعلم ْتور من وََ انَ  َذِلك َوغَت اْلَكاَلم َوعلم

ثمِحائَعة  َوعْشرين َٙتَان سنة اْلقعَدة ِذي من اْلعْشرين يف  َماتَ  .مرَعارًا وأوذي وامتحن مجلدة ثَعالَع
 ".َوَسْبعمائة

 ( :2ص)وقال الجهول في 
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 يف تيمية ابن أقوال: وجهو غَت على وفهمو التكفَت، يف بكالمو اغًت ١تن أقول وأحياناً  "
 مات، أن إىل عليها وسار اخترعها التي القاعدة وفق العُت، و النوع تكفَت ّٔا يعٍت التكفَت
 أىل من أحداً  يكفر و وىو مات  ونو من وطالبو، أصحابو أخص ذلك على وشهد
 فال. عنده عليو قامت قد اٟتجة فؤلن - ندرتو مع - التعيُت على بتكفَته نتق ومن. القبلة
 إو ٯتلك مل لكنو ذلك، على أقدر  ان وغَتك تستتيع، لن ألنك لو الًتقيع ٖتاول
 الكي العصر يف البدع انتشار ْتجة فيو الكالم يرفض  ان وإن عنو، ذ رتو ٔتا ()التسليم
. يعظموهنم ومن رموزىم، عن للدفاع ا١ترجئة اختلقتها اليت األعكار من وغَتىا فيو، عاش
 إىل و األمة، سلف ومنه  والسنة للكتاب واحتكم للرجال، تعظيمك من أ ثر السنة فعظم

: أمثال من األئمة موقف وتك ر وغَتىا، ا١تقاوت من لك ذ رت ما واقرأ وعقلك، عاطفتك
 وغَتىم، والبخاري، عمار، بن وىشام ثور، وأيب  دام، وابن معُت، وابن ا١تديٍت، ابن

. تيمية ابن من بكثَت قدراً  وأجل ختراً  أعظم وٚتيعهم
 ابن  الم ٓتصوص )ومقالة ،(ا١تعُت تكفَت من تيمية ابن موقف )مقالة على أحيلو ٍب
 ".(الفرد ٟتفص الشافعي تكفَت يف تيمية

 .إن شيخ اإلسالم يف التكفَت على ىدي الكتاب والسنة ومنه  السلف الصاحل: أقول
 و كلك أىل السنة الكين يقدرون شيخ اإلسالم وجهاده العظيم يف نصرة الكتاب ومنه  
السلف الصاحل إ٪تا أحبوه و احًتموه من أجل جهاده العظيم، ومع ذلك ىؤوء الكين تكمهم 

وٕتهلهم ظلماً وبغياً و يقتصرون على أقوال شيخ اإلسالم، بل ىم يتمسكون بنصوص 
لعبد " السنة"الكتاب والسنة ؤتنه  السلف الصاحل، الكي يعرفونو حق ا١تعرفة من مؤلفاهتم  ـ

" شرح أصول اعتقاد أىل السنة"لآلجري، و" الشريعة"للخالل، و" السنة"اهلل بن أٛتد، و
لاللكائي، وغَتىا، و٭تاربون التقليد، ف ذا وجدوا ختأ لعامل من السلف فمن بعدىم بّينوا 

 .ذلك نصيحة هلل ولكتابو وألئمة ا١تسلمُت وعامتهم
و اتب ىكا الرد َدرََّس عدداً من  تب العقائد، ويسَت على منه  السلف سواء من 

 . صاحب الكتاب أو ٦تا ينقلو عن العلماء 

                                                           

من ىو الكي سلم لك أيها اٞتهول الككوب بافًتاءاتك وتكفَتك لشيخ اإلسالم ومن سار على هنجو؟، اللهم إو  - 
 .الروافض وا٠توارج والصوفية القبوريون الكين ىدم شيخ اإلسالم ضالوهتم وما عندىم من  فريات
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 .فال تفًِت أيها اٞتهول على أىل التوحيد والسنة، وو تصورىم ّٔكه الصورة ا١تظلمة
 ولو  نَت ٦تن ٮتشى اهلل ويتقيو للزمَت غرز أىل السنة ولوقفَت يف صفهم بدل أن 

 . تشوىهم ٔتا يفرح اليهود والنصارى والروافض وا٠توارج وسائر أىل الضالل
إن تكفَت النوع وعلى وجو العموم ىو منه  أئمة السلف، ومن يقع يف الكفر وىو - 2

يعلم أنو  فر، ويصر عليو ف ن أىل السنة السابقُت والالحقُت يكفرونو، ومنهم شيخ 
 .اإلسالم

 واشًتاط إقامة اٟتجة على اٞتاىل ا١تعُت ىو أمر دل عليو الكتاب والسنة، وسار عليو 
 . أئمة السنة، ومنهم اإلمام أٛتد، وقد وضحنا ذلك يف اٟتلقة السابقة

وأنت أيها اٞتهول و ترفع رأساً بنصوص الكتاب والسنة ومنه  السلف الصاحل، وو 
 .تتورع عن الككب وتلفيق التهم ا٠تتَتة على شيخ اإلسالم وأىل السنة

 ".وفق القاعدة اليت اخًتعها: " ومن أشد الكذب والفجور قولك
 . برأ اهلل شيخ اإلسالم من اخًتاع القواعد الباطلة، الكي ىو من منهجك الباطل

 ". وىو و يكفر أحداً من أىل القبلة : " وقولك
 عليو اهلل صلى –اهلل رسول نعم، ىو و يكفر أحداً من أىل القبلة ا١تسلمُت؛ لنهي

 ىكا على يسَت -رٛتو اهلل–اإلسالم  فشيخ ا١تسلم، تكفَت عن النصوص من عدد يف- وسلم
 منه  ا٠توارج والروافض الكي تسَت عليو يف تكفَت أىل السنة وغَتىم من على و ا١تنه ،
 .تكفَتىم ٭ترم الكين ا١تسلمُت

 مل لكنو ذلك، على أقدر  ان وغَتك تستتيع، لن ألنك لو الًتقيع ٖتاول فال : "وقولك 
 العصر يف البدع انتشار ْتجة فيو الكالم يرفض  ان وإن عنو، ذ رتو ٔتا التسليم إو ٯتلك
 ومن رموزىم، عن للدفاع ا١ترجئة اختلقتها اليت األعكار من وغَتىا فيو، عاش الكي

 ".يعظموهنم
 .إن شيخ اإلسالم و ٭تتاج إىل الًتقيع، و سيما وأنت ٖتاربو باٞتهل والككب:  أقول

 ٍب من ىو الكي يسلم من أىل السنة بافًتاءاتك ا١تهلهلة وا٢تزيلة الواضحة يف الككب 
 . واٞتهل
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ورميك أىل السنة باإلرجاء من أ اذيبك وأ اذيب أسالفك ا٠توارج الكين فـُْقَتهم 
 .بالككب

 فأىل السنة ٭تاربون ا١ترجئة وغَتىم باٟتج  والرباىُت، فدعك اوفًتاء عليهم ورميهم ٔتا 
 .  ىم برءاء منو، بل و٭تاربونو بالصدق واٟتج  والرباىُت، و باأل اذيب

 ومنه  والسنة للكتاب واحتكم للرجال، تعظيمك من أ ثر السنة فعظم  : "وقولك
 ". وعقلك عاطفتك إىل و األمة، سلف

، (تفعلون و ما تقولوا أن الّلو عند مقتاً   رب)إنو ليصدق عليك قول اهلل تعاىل : أقول
ألنك و ٖتتكم إىل الكتاب والسنة ومنه  السلف، ولو  نَت ٖتكّْم ىكه األصول لكنَت من 

 .أىل السنة قلباً وقالباً 
 .اآلية (بِبَـْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَـْعضِ  أَفـَتـُْؤِمُنونَ ): ولكن يصدق عليك وعلى أمثالك

 ". وغَتىا ا١تقاوت من لك ذ رت ما واقرأ  : "وقولك
إن مقالك ىكا ا١تليء بالككب واٞتهاوت لدليل واضح على أن مقاوتك اليت  : أقول

 . ٖتيل عليها قد مؤلهتا باأل اذيب والضالوت واٞتهاوت، فأنت ٖتيل على غَت مليء
 (:2ص)وقال عماد الجهول في 

 وىشام ثور، وأيب  دام، وابن معُت، وابن ا١تديٍت، ابن: أمثال من األئمة موقف وتك ر"
 ".تيمية ابن من بكثَت قدراً  وأجل ختراً  أعظم وٚتيعهم وغَتىم، والبخاري، عمار، بن

إن ابن ا١تديٍت ضعف يف ٤تنة القول ٓتلق القرآن، ولقد ىجره اإلمام أٛتد، ومل : أقول
يبدعو ومل يكفره، وعلى مكىبك ىو  افر، وأما بقية أىل اٟتديث والسنة فعكروه وحفظوا لو 

 .مكانتو
وأما ابن معُت فقد وقع يف شيء من الضعف يف ىكه احملنة، وقد غضب عليو اإلمام 

أٛتد، لكنو مل يبدعو، فعكره أىل اٟتديث وحفظوا لو مكانتو، وىكا وذاك ٓتالف منهجك 
 .ومنه  اٟتدادية ا٠توارج

 حنبل بن أٛتد  ان :الرازي يقول زرعة أبا ٝتعت اٟتافظ: قال سعيد بن عمرو الربذعي
فأجاب  امتحن عن أحد ٦تن وو معُت وو عن ٭تِت بن التمار نصر أيب عن الكتابة يرى و
 (.11/87)" سَت أعالم النبالء"
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وأما مسعر بن  دام ف نو وقع يف شيء من اإلرجاء، ومل يشتد عليو إو سفيان : أقول
الثوري، ومل يشهد جنازتو من أجل ىكا اإلرجاء، وأما بقية أىل اٟتديث فحفظوا لو مكانتو، 

 .فهم ضاّلل على مكىبك اٟتدادي ا٠تارجي
 أن بعد (304-4/303)" ميزان اوعتدال"وأما ىشام بن عمار، فقد قال الكىيب يف 

 :الرازي زرعة  أيب السنة علماء من ىشام على أثٌت من ذ ر
 .خفيف طياش :فقال ىشاما أٛتد ذ ر :ا١تروزي وقال"

 لفظ :قال عمار بن ىشام ف ن اهلل؛ عبد أبا لنا سل :دمشق من  تاب ورد :ا١تروزي قال
 قاتلو طياشا، أعرفو :فقال اهلل عبد أبا فسألتُ  ٥تلوق، بالقرآن السالم عليهما و٤تمد جربيل
 تجهم قد ىذا -.وسلم عليو اهلل صلى- ٤تمداً  وو جربيل يك ر أن الكرابيسي ٬تًتئ مل اهلل
 فقال اهلل عبد أبا فسألت ٓتلقو ٠تلقو ٕتلى الكي اهلل اٟتمد ختبتو يف قال أنو الكتاب ويف
 فليعيدوا خلفو صلوا إن ٓتلقو ٠تلقو ٕتلى ىو يقول ()للجبال ٕتلى اهلل جهمي ىكا

". الصالة
 .ٍب ذىب الكىيب يعتكر لو

ومثل ىكا أنت تكفره، فكيف تفضلو على شيخ اإلسالم احملارب للتجهم وغَته : أقول
 من الضالوت الكربى والصغرى؟

 (:73-12/72)" سَت أعالم النبالء"وأما أبو ثور، فقد قال الكىيب يف 
 أبو العراق مفيت ، آّتهد اٟتجة اٟتافظ اإلمام ، خالد بن إبراىيم ( ق ، د ) ثور أبو"
 .  ومائة سبعُت سنة حدود يف ولد . اهلل عبد أبا أيضا ويكٌت ، الفقيو البغدادي الكليب ثور،

 بن وو يع ، الضرير معاوية وأيب ، ()ٛتيد بن وعبيدة ، عيينة بن سفيان : من وٝتع
 عبد وأيب ، قتن وأيب عبادة، بن وروح ، معاذ بن ومعاذ ىارون، بن ويزيد علية، وابن اٞتراح
 .  وطبقتهم الشافعي، اهلل

 ، "صحيحو " مقدمة يف عنو روى مسلما إن : وقيل. ماجو وابن داود، أبو: عنو حدث
 بن قاسم: أيضا عنو وروى. اهلل شاء إن آخر وىو اليشكري، خالد بن إبراىيم عن روى وإ٪تا

                                                           

: ، وو يبعد أن يكون قولو(فلما ٕتّلى ربو للجبل):  ما قال تعاىل يف قصة موسى" للجبل: " كا، ولعلو - 
. من ٖتريف بعض النساخ" للجبال"

. اءذَّ احل: يعٍت - 
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 ، السراج إسحاق بن و٤تمد ، البغوي القاسم وأبو ، الصويف اٟتسن بن وأٛتد ، ا١تترز ز ريا
 .  وصنف وٚتع . سواىم وخلق ، العكربي ذريح بن صاحل بن و٤تمد
 سنة ٜتسُت منك بالسنة أعرفو : فقال ، عنو حنبل بن أٛتد سألت : األعُت بكر أبو قال

 .  الثوري سفيان ، مسالخ يف عندي وىو ،
 .  الفقهاء أحد ، مأمون ثقة : النسائي وقال
 صنف . وفضال وورعا وعلما فقها الدنيا أئمة أحد  ان : حبان بن حاًب أبو وقال
 ".عليو وأثٌت ، ا٠تتيب ذ ره . تعاىل اهلل رٛتو ، عنها وذب ، السنن على وفرع الكتب،

إن : "وأما البخاري فمن الظلم أن تورده يف ىكا السياق، فهو بريء ٦تا رمي بو من القول
خلق أفعال "، وقد  كَّب  ل من رماه ّٔكا القول الباطل، وأّلف  تابو "لفظي بالقرآن ٥تلوق

 .يف ىكه ا١تسألة وغَتىا" العباد
 .من الككب" تيمية ابن من بكثَت قدراً  وأجل ختراً  أعظم وٚتيعهم : "وقولك

و يلحقون شيخ اإلسالم يف نشر التوحيد - مع ضعف فيهم- فهؤوء على فضل أ ثرىم 
والسنة وجهاد أىل الضالل من ا١تالحدة والروافض واٞتهمية وعباد القبور، وو يلحقونو يف 
الصرب على احملن ، بل ا١تسافة بعيدة بينو وبينهم يف ىكا ا١تيدان، ف ن  ابرت فهات مؤلفاهتم 

 . يف الروافض واٞتهمية وغَتىم
 .فموازينك أيها الظلوم تقوم على التيش والظلم

 :(2ص)وقال الجهول في 
 ابن  الم ٓتصوص )ومقالة ،(ا١تعُت تكفَت من تيمية ابن موقف )مقالة على أحيلو ٍب"
. "(الفرد ٟتفص الشافعي تكفَت يف تيمية

ٓتصوص تكفَت ا١تعُت فقد أسلفنا الكالم يف العكر باٞتهل، واألدلة عليو من :  أقول
 .الكتاب والسنة و الم أعالم السنة، وىو يتناول ا١تعُت اٞتاىل

. وٓتصوص  الم ابن تيمية يف تكفَت الشافعي ٟتفص الفرد، فهاك  الم شيخ اإلسالم
 :(508-12/506)" مجموا الفتاوى"في - رحمو اهلل–قال 

 القرآن يقول ٦تن عمرو بن ضرار أصحاب من و ان الفرد ٟتفص الشافعي ولكلك قال"
 ،العظيم باهلل كفرت :الشافعي لو قال ٥تلوق، القرآن :لو وقال الشافعي ناظر فلما ٥تلوق،
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 :قال سليمان، بن الربيع عن  تاب يف  ان: قال ،"اٞتهمية على الرد" يف حاًب أيب ابن ذ ره
 اٟتكم عبد بن اهلل عبد حضر أعلم أين إو شعيب، أبو حدثٍت أو الشافعي، حضرت
 ٬تيبو، أن فأىب القرآن؟ يف تقول ما: قال اهلل عبدَ  حفصٌ  فسأل يزيد بن عمرو بن ويوسف
 عليو فاحت  الشافعي، فسأل الشافعي، إىل أشار و ال٫تا ٬تبو، فلم عمرو بن يوسف فسأل
 حفصاً  و ّفر ٥تلوق غَت اهلل  الم القرآن بأن باٟتجة الشافعي فقام ا١تناظرة، فيو وطالت
 .قتلي الشافعي أراد: فقال ىكا، بعد ا١تسجد يف حفصاً  فلقيت: الربيع قال الفرد،
 واستتابتو ٥تلوق القرآن يقول من على الرد وجو غَت من عنو فنقل أنس بن مالك وأما
 .أصحابو بُت عليو متفق عنو ا١تشهور وىكا

 :أولو يف قال الكي اوعتقاد يف التحاوي جعفر أبو ذ ر فقد وأصحابو حنيفة أبو وأما
 الكويف ثابت بن حنيفة أيب ا١تلة فقهاء مكىب على "واٞتماعة السنة أىل اعتقاد بيان ذ ر"

: فيو قال الشيباين اٟتسن بن ٤تمد اهلل عبد وأيب األنصاري إبراىيم بن يعقوب يوسف وأيب
 ذلك على ا١تؤمنون وصدقو وحيا نبيو على وأنزلو قوو بال  يفية بدأ منو اهلل  الم القرآن وأن
 أنو فزعم ٝتعو فمن الربية،  كالم ٔتخلوق ليس باٟتقيقة، تعاىل اهلل  الم أنو وأيقنوا حقا،
 سأصليو): قال حيث وتوعده عكابو وأوعده وعابو اهلل ذمو وقد  فر، فقد البشر  الم
 البشر، خالق قول أنو علمنا (البشر قول إو ىكا إن) :قال ١تن سقر اهلل أوعد فلما ،(سقر
 .البشر قول ُيشبو وو

 ىؤوء ٔتحنة اشتهر الكي وىو متواتر، مشهور ىكا مثل يف فكالمو حنبل بن أٛتد وأما
 حىت ٥تلوق القرآن وأن أٝتائو، وحقائق تعاىل اهلل صفات ب نكار القول أظهروا ف هنم اٞتهمية،

 ٬تبهم مل ١تن وعاقبوا ذلك، إىل الناس ودعوا وتعاىل، سبحانو ا٠تالق تعتيل قو٢تم حقيقة صار
 من و فروا الضرب، أو باٟتبس وإما الووية، عن بالعزل وإما الرزق، بقتع وإما بالقتل، إما

 والسنة اإلٯتان أىل ونصر باطلهم، بو اهلل أظهر حىت أٛتد، اإلمام تعاىل اهلل فثّبت خالفهم
 القرآن أن وعوامها األمة خواص عند واشتهر الشهرة، بعد وأٜتلهم العز، بعد وأذ٢تم عليهم،
".  فر فقد ٥تلوق إنو قال من بأن القول وإطالق ٥تلوق، غَت اهلل  الم

 السنة أئمة عن (522-12/502) "الفتاوى ٣تموع" يف اإلسالم شيخ نقل لقد: أقول
. ذلك يف النفس وأطال ،"٥تلوق القرآن" :يقول من يكفرون أهنم
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. الشافعي اإلمام اإلسالم شيخ عنو نقل و٦تن
 .العظيم باهلل  فرت: الفرد ٟتفص الشافعي ولكلك قال (:506ص)يف  فقال
 اٞتهول ىكا يريد فماذا لو، مقراً  باٟترف، الشافعي اإلمام  الم اإلسالم شيخ نقل لقد
 اإلسالم؟ شيخ من

 الكفر، يف يقع من على اٟتجة إقامة يشًتط الشافعي اإلمام أن عليو التنبيو ينبغي و٦تا
. الكرام القراء يرى  ما اٟتجة عليو وأقام ناظره، أن بعد إو حفصاً  يكفر مل وىنا

 فحول من عدد وتصر٭تات والسنة الكتاب من األدلة اٟتلقة السابقة يف أسلفتُ  ولقد
 عليو، اٟتجة إقامة قبل ُيكفَّر فال اٞتاىل، على اٟتجة إقامة واشًتاط باٞتهل بالعكر األئمة
.  رامة وو ُيكفَّر ذلك فعند وعاند، اٟتجة عليو أقيمت ف ن

 
ا١تدخلي  عمَت ىادي بن ربيع : تبو
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