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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 :متهيد

 :بعد أما ،للعاملني رمحة املبعوث األمني النيب على والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد
 مئة كل  رأس على األمة هلذه يبعث تعاىل اّلل   إن» :-وسلم عليه هللا صلى- النيب قال فقد

 .(1)«دينها هلا دجيد   من سنة
 هللا رمحه احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو اإلسالم شيخ اجملددين هؤالء نم  و 

 .ه(728 )ت تعاىل
 من يغرتف» :عنه الذهيب قال كما  فكان ،السلف منهج يف فارقة عالمة اإلمام هذا كان

 .(2)«السواقي من يغرتفون األئمة من وغريه ،حبر
 الرتب أصحاب على غالب األشعري واملنهج ،املسلمني بالدب مستشرية والبدع تيمية ابن ىأت
 وكأن ،همر  وانظ   هلمفجاد   ؛وهبتانه حربه على واجتمعوا عليه او فتمالؤ  ،السلف منهج فنصر العلمية،

 .يديه على السلف منهج هللا وأظهر ،عليهم وظهر فأفحمهم ،لسانه رأس على ةالسن  
 ال اليت مؤلفاته يف عنه وأابن ذلك على هو رد   وقد ؛حياته يفكثري ا   اإلمام هذا على ي  افرت  

ي   ،مناظراته حكاايت يف تالميذه ونقلها ،حتصى  تالميذه من األئمة قام وقد ؛مماته بعد عليه وافرت 
 هبذه رميه فيعيد ،منه النيل على يصر   من اليوم جند ذلك ومع زورها، وبيان التهم هذه بدحض

 !التهم
 .دجي   علمي    أبسلوب عليها والرد التهم هلذه مجع ابلتعريف له نتعرض الذي الكتاب هذا يف

   
 :الكتاب بياانت
 .«ةدي  الر   مه  الت    من به يم  ر   فيما تيمية البن االنتصار» :الكتاب عنوان

 .الكرمي عبد بن حممد بن السالم عبد الفضل أبو :هو واملؤلف
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 الكالم علم يف اخلوض عليه أنكر من على الرد   :وفيه» :الكتاب ةطر   على كتب  وقد
 والطالق واالستغاثة التوسل يف قوله وحتقيق ،العلمي والشذوذ والعجب الغلظة من وتربئته ،والفلسفة

 .«احلوادث وتسلسل ،النار فناء :مسأليت يف مسلكه وتصحيح ،وغريها والزايرة
 ابلقاهرة اإلسالمية املكتبة نشرت وقد ،صفحة (239) يف يقع العادي احلجم من جملد وهو

 .م2017 - ه1438 عام األوىل نشرته
   

 :ابملؤلف التعريف
 معاصر، ،ةاجلنسي   مصري وهو ،الكرمي عبد بن حممد بن السالم عبد الفضل أبو :هو املؤلف

 اجلنسية سعوديال الكرمي عبد آل برجس بن السالم عبد الشيخ وبني بينه البعض خيلط ما اوكثري  
 .-رمحه هللا-

 حاصل وهو ،تيمية واببن الفقه أبصول هتتم   اليت الكتب من العديد له الكتاب هذا مؤلف
 دونواجملد   التجديد» :بعنوان كانت  ودراسته ،القاهرة جبامعة العلوم دار كلية  من الد كتوراه درجة على

ا مؤلفاته منو  ،«الفقه أصول يف   :أيض 
 .«الفقه أصول يف التجديدي ومنهجه حزم ابن اإلمام»
 أصول يف ملسائل وترتيب مجع وهو «تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفقه أصول يف فصول»و

 .تيمية ابن كتب  من الفقه
 أصول يف السعدي العالمة رسالة على شرح وهو «األصول علم نفائس إىل الذلول املرتقى»و

 .الفقه
 .«الفقه أصول يف التجديدي ومنهجه تيمية ابن اإلمام»و
 .املؤلفات من ذلك وغري ،«الفقه أصول يف ومنهجه الشاطيب اإلمام»و

   
 :الكتاب أمهية

 :ألمرين مبكان األمهية من الكتاب هذا
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 املؤلفني من العديد من عليها والرد تفنيدها وت   ،قدمية كوهنا  رغم التهم هذه أن :األول
 املنهج مع خصومته إطار يف نشرها وحياول ،جديد من إحياءها يعاود من هناك إن إال ،والباحثني

 .السلفي
 املقصود بل ،فحسب عليه ي  افرت   شخص عن احديث   ليس تيمية ابن عن احلديث أن :والثاين

 عن الدفاع أن املقدمة يف املؤلف بني   وقد ،كله  السلفي املنهج رمي هو االهتامات تلك من األعظم
 السلف وهنج األولني سبيل عن دفاع هو وإمنا ،الدين أئمة من واحد عن دفاع جمرد ليس اإلمام هذا

 .املصلحني واألئمة الصاحلني
   

  :الكتاب مميزات
 :منها أمور بعدة الكتاب هذا متيز

 .والبيان العرض يف طريقته وحسن ،الكاتب أسلوب سالسة =
 ولعل ،الشبهات هذه بعض تناولت اليت والكتب األحباث من الكثري خالصات مجعأنه  =

 هذه جيمع أن من مكنته اليت هي طويلة مدة تيمية ابن تراث بدراسة واهتمامه الكاتب عناية
 .الكتاب هذا يف اخلالصات

   
 :الكتاب على يؤخذ ما
 سلبيات ووجود ،معايبه عد  ت   نأ نبال   ابملرء وكفى ،البشر طبيعة فهذه ،نقص من عمل   خيلو ال

 مةالس   لكن ،املسائل عرض يف مواضعها يف إليها أشري أن آثرت وقد ،قيمته من تغض   ال ابلكتاب
 اإلمجايل ابلرد واالكتفاء ،املواطن بعض يف اجد   الكالم اختصار هي الكتاب على تؤخذ اليت العامة

أن ابن  املخالف زعم   كان  فإذا ،للمخالف إسكات   تفصيال   يرد   أن الواجب كان  وقد ،همةالت   عن
 احلجة عظمأ هذا ففي ؛القول هذا يف وافقه نم   املؤلف لنا يبني أن بد فال اإلمجاع خالف تيمية

 حد   عن الكتاب خيرج أن خشي أنه هذا عن للمؤلف به يعتذر ما ولعل ،تيمية البن واالنتصار
 املسائل هذه يف الكالم بتفصيل فاملؤل    يقوم أن ذاحب   فيا ؛هئ  قار   يصد   ولالط   من   قدر   إىلاالختصار 

 .اآلن احلاجة إليه تدعو مما هذا فإن ؛اخلصوم عن اجلواب وتفصيل
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 ،ةاملستقل   راسةابلد    سلف مركز تناوهلا قد املسائل هذه أغلب أن إىل هنا أشري أن وينبغي
 .(3)املركز موقع على موجودة وهي

   
 :الكتاب ملباحث عرض  

 تهمماإ رغم تيمية ابن على اخلصوم متالؤ سبب فيها بني وقد، ابملقدمة كتابه  املؤلف بدأ
 يعكف تيمية ابن سرية يف جامع كتاب  من جزء   األصل يف هو الكتاب هذا أن وذكر ،وجاللته

 ألمهيته. ونشره منه اجلزء هذا فصل آثرو  ،بعد منه يفرغ مل لكنه ،إعداده ىعل
 به مير   ما أهم   هي -مسألة نوعشرو  إحدى هيو - هنا املذكورة املسائل أن إىل أشار وقد

 .اإلسالم شيخ
 رغم وهي ،صفحة (18) يف تقع تيمية ابن اإلسالم لشيخ جمملة سرية املؤلف ذكر وقد
 تمر   اليت الكبرية واألحداث الفكرية تيمية ابن معارك عن واضحة صورة تعطي لكنها اختصارها

 هبا. حياته
 يف هذكر ب فاملؤل    ماق ملا خمتصر عرض   مع نذكرها فسوف الكتاب يف ذكرها اليت املسائل أما

 .مسألة كل   
 :والتجسيم ابحلشوية رماه من على الرد :األوىل املسألة

 ملعىن تبيينه مع ،بطالنه ني  وب   بطوطة ابن نص املؤلف دق  فن    ،بطوطة ابن اهب رماه همةالت   هذه 
 الدعوى. هذه يبطل ما تيمية ابن عن والنقل ،والتجسيم احلشوية

 :االستغاثة يف عليه اشنعو  ما رد :الثانية املسألة
-وسلم عليه هللا صلى- النيب مع األدب بسوء له اهتامهم يف الربزايل حكاه الذي املوقف نقل

ةحمم   هو ذكروه الذي هذا أن وبني   ،  املوافقني العلماء عند معناها إىل وأشار ،ةمذم   وليست له د 
 الرد يف تيمية ابن كتاب  إىل ابلعزو واكتفى ،االستغاثة مسألة يف القول ليفص    مل لكنه ،واملخالفني

                                                           

 /https://salafcenter.org :رابطه وهذا والدراسات للبحوث سلف مركز (3)
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 ؛احسن   لكان وأنواعها االستغاثة حكم هنا املؤلف صخل   ولو ؛القضية هذه عن فأغلبه ،البكري على
 .احلكم هبذا بصرية على القارئ يكون كي

 :التوسل مسألة يف عليه هب اشنعو  ما رد :الثالثة املسألة
 وأن ،التوسل معىن املؤلف بني وقد ،التوسل محر   من أول أبنه تيمية البن السبكي اهتام ذكر

 ،االختصار وجه على فيه اخلطأ وبني ،السبكي اهتام عن وأجاب ،مهحر   من أول هو ليس تيمية ابن
 التوسل. ألنواع وتفصيله ابملخالف ورفقه تيمية ابن استدالل قوة إىل وأشار

 :-عنه هللا رضي- يعل يف وخاصة الصحابة يف ابخلوض اهتامه :الرابعة املسألة
  ."النبوية السنة منهاج" كتابه  يف أبهنا العسقالين حجر ابن هبا رماه ليتا التهمة وهي

 االهتام هذا على احلامل أن وبني حجر، ابن نقلها اليت همالت   هذه تناقض املؤلف بني   وقد
 وعمر بكر أيب تفضيل بسبب -عنه هللا رضي- علي إىل ابإلساءة يتهمونه إذ ؛الشيعة على الرد هو

 عليه. -عنهما هللا رضي-
 هذا على يدل   واحد موضع فيه ليس -املذكور الكتاب خاصة- تيمية ابن كتب  أن بني   وقد

 .الفرية هذه عن الدهلوي جواب من ابعض   ونقل ،الفرية هذه على ابلرد   مملوء هو بل ،االهتام
  :والعقدية الفقهية املسائل يف والشذوذ ابلتفرد رمية :اخلامسة املسألة

 .والصفدي الذهيب به اهتمه ما وهو
 ،مباحث يف له امرتب   ذلك عن ابجلواب والصفدي الذهيب نص   ذكر بعدما املؤلف قام وقد

 امب والصفدي يبالذه قول عن أجاب مث، ابلشذوذ فيها اهتم اليت املسائل تلك من ابعض   أوال   فذكر
 كالمهما.  من ذلك على لودل   ،قدره من حيط   مما املسائل هذه جيعال مل أهنما حاصله

 نقلو  ؟شاذة مسائل يف اإلسالم شيخ خاض هل :وهو طرحه الذي السؤال عن بأجا مث
 خرق واحدة مسألة فيها ليس فيها االنفراد له سبن   اليت املسائل هذه أن من القيم ابن ذكره ما

 خارج من به القائل يكون أو ،به القائل رويند   ستغربي   ما ئلاملسا هذه من لكن ،اإلمجاع فيها
 هو أو ،غريه اختاره لكن أمحد مذهب عن خارج هو ما املسائل هذه من أو ،األربعة املذاهب

 قول ونقل ،اإلمجاع خالف نهأب ظنال سبب وهذا ،مشهورة ليست نهالك أمحد مذهب يف رواية
 املسلمني. علماء من أحد به يقل مل بقول مسألة يف يقول ال أنه نفسه عن تيمية ابن
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 يف أشار وقد ،عصره أهل استغربه فيما اإلسالم شيخ خاض ملاذا ذلك بعد املؤلف بني وقد
 عصره. يف التقليد شيوع هو ذلك أسباب أحد أن إىل السياق هذا

 بصدده. حنن الذي الكتاب هذا يف سيورده فيها عنوز   اليت املسائل هذه أشهر أن وذكر
 :زمانه أبناء عقول حتتملها ال كبار  مسائل يف دخل أنه زعم من على الرد :السادسة املسألة

 بدخوله نفسه على اءهدأع أعان أنه اأيض   ذكر وقد ،الوردي ابن العالمة عنه ذكره ما وهو
 املسائل. هذه يف

 هذه يف دخل ما إنه إذ ؛تيمية ابن على حتامال   فيها أن وبني الوردي ابن عبارة نص ذكر وقد
 احلقيقة يف هو برأيه فيه استبد   أبنه الوردي ابن هصفي وما ،املتكلمني خواص   جمادلة يف إال املسائل

 أن من أعقل تيمية وابن ،غالبه يف احلسد منشؤه كان  عليه ئهاأعد حتامل وأن   ،احلق   على ثبات
 ااستبداد   الفتنة يف أمحد اإلمام موقف كان  وهل ،عليه به عشن  ي   ال هذا ومثل ،عليه هخصوم   يعني

 الدين؟! يف ارسوخ   أم ابلرأي
 :الطالق مسائل يف عليه أنكروه ما دحض :السابعة املسألة

 مث ،زهرة أبو كالم  من هلا اص  ملخ   الطالق يف تيمية ابن أقوال املسألة هذه يف املؤلف ذكر
 ،الشريعة ملقاصد وفقاأل هو كان  تيمية ابن قول أن على ليدل    أن نهام مراده تقريرات ةعد   ذكر

 يف تيمية ابن بقول أتخذ املصرية احملاكم أن إىل وأشار ،املسائل هذه يف قاله فيما ينفرد مل نهوأ
 .للواقع األوفق لكونه انظر   الطالق

 ،تيمية ابن عن زهرة أبو كتاب  من كله  الكالم هذا صخل   نهأ هنا املؤلف على يؤخذ ومما
 بل ،حادثة مسألة يف اجتهاد جمرد ليس ةيتيم ابن قول أن يبني أن به لجيم   كان  أنه اآلخر واألمر

 يف تيمية ابن وافق من يذكر وأن ،والتابعني الصحابةبعض  به قال به قال وما ،قدمية مسألة هي
 .القول هذا

 :الزايرة مسألة يف عليه أنكروه فيما اإلغارة :الثامنة املسألة
 ماهتامه من ،املالكي اإلخنائي والقاضي اليافعي وكذلك ،املسألة هذه عن الصفدي قول نقل

 .-وسلم عليه هللا صلى- النيب قرب زايرة حيرم أبنه سالماإل لشيخ
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 حتريفهم على يدل كالمهم  بل، تيمية ابن على واالفرتاء احملض الكذب من هذا أن بني وقد
 ،لتكفريه ببعضهم وصل الذي اجلليل اإلمام على والبغي احلقد مدى إىل يشريو  ،تيمية ابن لكالم

 .رأيه يوضح ما املسألة هذه يف بنفسه تيمية ابن كتب  وقد ،له اهتاماهتم بسبب بسح   إنه بل
 وأن ،النبوي القرب زايرة استحباب يف تيمية ابن قول ليبزر نقاط عدة املؤلف منه خلص وقد

 املسجد قصد من أما ،وحده القرب إىل السفر قصد بتحرمي قوله هو بسببه عليه عن   ش   الذي اخلالف
 .النزاع حمل هو فليس والقرب املسجد أو القرب مث

 استخرجوها إمنا الفتوى هبذه عليه شنعوا عندما تيمية ابن خصوم أن إىل املؤلف أشار وقد
 حلبسه. أدى مما ؛يقله مل ما عليه ويفرتوا عليه ليشنعوا له قدمية كتابة  من

 :الصوفية على ابلتحامل اهتامه :التاسعة املسألة
 .حجر ابن ونقلها ،اآلقشهري هبا رماه اليت التهمة هذه

 اموقف   أيخذ مل اإلسالم شيخ أن بني   إذ ؛التهمة هذه عن اجلواب يف املؤلف أحسن وقد
 ؛احلق وحتري اإلنصاف يف غاية كان  بل ،واحدة مرتبة على كلهم  جيعلهم ومل ،الصوفية من اواحد  
 أقواهلم عنهم نقل وهؤالء ،اجلنيدكبشر بن احلارث احلايف و   االتباع عليه غلب من منهم أن فذكر

 ختالف أمور من منهم بدر فيما انتقادهم من وتوقريهم تعظيمهم مينعه ومل ،احلقائق أهل ومساهم
 والسنة. الكتاب

 ال مبا تلبسوا الذين الرسم وصوفية األرزاق صوفية من موقفه خبالف املوقف هذا أن بني   مث
 والسنة. للكتاب خمالف ذاته يف هو عليهم أنكره ما وكل ،والشرك ماتواحملر   البدع أمور من صىحي  

 ،الفارض وابن عريب وابن كاحلالج  للتصوف سبوان   حتادواال احللول أهل من أخرى وطائفة
 الكفر. من به واؤ جا ما لصريح ؛املسلمني طوائف من وال الصوفية من تيمية ابن يعدهم مل وهؤالء

 تدبره. ملن اإلنصاف غاية هو تيمية ابن من املوقف وهذا
 :الصوفية مع ابلتساهل اهتامه :العاشرة املسألة

 الشيخ وهو ،قدره ويعرف تيمية ابن ميعظ    من بعض من صدر االهتام هذا أن املؤلف ذكر
 .السلفي توجههم رغم مبصر "السنة أنصار" مشايخ يف شائع هذا أن وذكر ،غازي مجيل حممد
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 طوائف بني التفرقة يف ال  يسب األوفق هو تيمية ابن أن -أوجه تسعة من- املؤلف بني   وقد
 تيمية ابن بعد الصوفية من املتأخرين أن يف "ةالسن   أنصار" ملشايخ العذر بعض والتمس ،الصوفية

 وليس ،السبيل هذا اتباع من التحذير مقام يف يصلح كالمهم  أن كما  ،عظيمة بطامات واؤ جا قد
 وهذا ،نصافواإل العدل يقتضي احلكم مقام إذ ؛املسلمني طوائف من طائفة على احلكم مقام يف
 ومنهج غازي مجيل الشيخ مدرسة بني جوهري فرق إىل املؤلف أشار وقد ،تيمية ابن من حصل ما

،  الصوفية جيعلون أهنم وهو ،الصوفية مع التعامل يف تيمية ابن  يفرقون وال كل هم يف خندق واحد 
 أاي   املخالف مع والعدل احلق ملنهح خمالف وهذا ،معذور وغري معذور أو ،متأخر وال متقدم بني

 درجته. كانت
 الضالة الفرق من الباطل أهل على الرد يف الزمان ضيع أنه دعوى :عشرة احلادية املسألة

 واحلديث: ابلقرآن ينشغل أن األوىل وكان الكتاب وأهل واملبتدعة
 له. ترمجته يف الصفدي قول من هي التهمة وهذه

 عتوس   ولذا ؛السلفي املنهج منتسيب بعض بني ارواج   القت التهمة هذه أن فاملؤل   بني وقد
 .ابطلة لوازم من امنه يلزم ملا ؛اعليه الرد يف

 أفضل من الدين أعداء على الرد إذ ؛الصفدي قول يف الذي التناقض املؤلف بني   وقد
 التفسري يف تيمية ابن كتبه  ما أن وبني   ،الدين يف ابإلمامة له شهد نفسه الصفدي أن كما  ،األعمال

 .املفسرين رءوس على جيعله
 حاصله جبواب   فأخربه ؟الفروع يف يصنف مل ملاذا :تيمية البن البزار سؤال املؤلف نقل وقد

 فهي الدين إبطال منها يقصد واليت العقيدة جناب متس   اليت البدع أما ؛قريب أمرها الفروع أن
 ها.صد   يف واجلهد الوقت ببذل األوىل

 كانت  وإمامته تيمية ابن قوة إن بل احلق، إىل كثريين  ترد   أن الردود هذه بركة من كان  وقد
 املنهج. هذا سلوك بسبب

 أوقاته أكثر تضييع على ندم أنه من رشيق ابن نقله الذي ةيتيم ابن كالم  املؤلف أورد وقد
 أهل جمادلة يف منهجه عن تيمية ابن من رجوع   أنه منه متوه   قد البعض وأن القرآن، معاين غري يف
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 وأن ،الدعوى هذه على دليال   يصح ال منه القول هذا أن -مثانية وجوه من- بني وقد ،األهواء
 .القرآن معاين يف عليه به هللا فتح مبا واالمتنان القرآن تعظيم املراد

 والكالم: واملنطق ابلفلسفة انشغاله عليه نكارهمإ :عشرة الثانية املسألة
 االنشغال يف األصل أن ملخصه مبا ذلك عن وأجاب ذلك، عليه الذهيب إنكار نقل وقد

 استشرت قد كانت  الكنه احنرافات، من ومضموهنا مادهتا يف وقع ملا ؛والبطالن الذم هو العلوم هبذه
 زيف بيان فإن ولذا اإلسالم؛ بالد معظم يف امهجور   السلف طريق غدا أن إىل كثري  خلق هبا وافتنت

 ما أثر من إن إذ دليل؛ بال املرسل اللوم ال ،العظيم الثناء يستوجب مما والربهان ابحلجة العلوم هذه
 الكاذبة احلشمة ونزع ،تصوراهتم فساد ظهرأو  والفلسفة، الكالم علم هدم أن ماإلسال شيخ فعله

 .هللا دين على تسلطوا أن بعد عنهم
 اوخالصته ،القضية ذههل أتصيال   تكون أن تصلح اإلسالم شيخل أقوال عدة املؤلف ذكر وقد

 الشبهات تتأصل وقد احلاجة، حبسب يكون وهذا حجته، وإبطال الباطل دابر قطع من بد ال أنه
 التفصيلي. الرد من بد ال بل ،اإلمجايل الرد عنده يكفي ال الذي القدر إىل

 وأجاد. هذا تقرير يف املؤلف أطال وقد
 ذهنه: شتوشو   أايمه أكثر استغرقت احملن أبن الشوكاين قول :ةعشر  الثالثة املسألة

 يف يتفاوتون الناس إن إذ ؛تيمية ابن على جتن   من فيه ما وبني   ،الشوكاين قول املؤلف ذكر
 كذلك.  يكن مل أنه يبني تيمية ابن عن املنقول والواقع ،هذا

 الصفاتابب  يف أشعري   أبنه األشاعرة من خلصومه أقر أنه دعواهم :ةعشر  الرابعة املسألة
 نفسه: على خاف عندما وذلك السلف قول عن ورجع

 ذكروا إذ ؛والنويري املعلم ابن وكذلك الكامنة، ررالد   يف حجر ابن ذكرها همةالت   وهذه
 خبطه هلم كتب  الشيخ أن والربزايل الذهيب ذكره ما إىل أشار كذلكو  بذلك، حدثت واقعة تفاصيل

 ابلقتل. دد   وه   خاف ملا القول من جممال  
 عن واملعلوم الثابت إن بل كثرية،  وجوه من قةخمتل   أهنا وبني   ،ةالقص   هذه املؤلف نقض وقد

 املؤلف. ذكره ما هوو  ؛ذلك عكس تيمية ابن



11 
 

 ابخللق: وانشغاله واألمراء السالطني على دخوله عليه نكارهمإ :عشرة اخلامسة املسألة
 درر من نقل وقد زهرة، أبو حممد والشيخ الواسطي الدين عماد عنها أجاب قدمية هتمة وهي

 ابملعروف أيمر كان  إمنا ألنه ؛الذم ال املدح يستوجب مما هذا أن حاصلها ،ةمنتقا اقطوف   امكالمه
 املنكر. عن وينهى

 يال:واالخت والزهو والكرب ابلغرور رميه :عشرة السادسة املسألة
 عليها. يعلق ومل ،ريهاآلقش عن حجر ابن نقلها اليت التهمة وهي

 تعجبي   ما املغمور املؤرخ هذا عن ونقله حجر ابن صنيع من وتعجب ف،املؤل   نقلها وقد
 ،العاجزين علة أهنا هحاصل مبا الفرية هذه عن زهرة أبو حممد الشيخ جواب نقل وقد ،تعليق دون منه

 ذلك. بعكس انطقة سريته بل
 :امللك أخذ إىل يسعى كان  أبنه اهتامه :عشرة السابعة املسألة

 البن تيمية ابن ذكر هو ودليله حجر، ابن عنه ينقله فيما األقشهري هتم من أيضا وهي
 تومرت!

 تيمية ابن إن بل ،ازوره توثب   تيمة ابن حياة يف تقيل همالت   هذه مثل أن املؤلف بني   وقد
 عنه. يقبلها ومل التهمة هبذه السلطان إىل به يش  و   وقد يقبلها، وال املناصب يرفض كان

 :الطبع وحدة الغلظة من إليه نسب ما حتقيق :عشرة الثامنة املسألة
 املؤلف ذكر وقد ابحللم، يقهرها لكنه ةحد   فيه كان  طبعه أن من عنه الذهيب حكاه ما وهو

 بكثري. الذهيب ذكره الذي احلد    عن فيه زيد قد أنه وبني   ،وشرحه الذهيب كالم  نص
 بذكر قوله من صيتمل   وحوقق لزمأ   إذا كان  أنه عليه افرتاؤهم :عشرة التاسعة املسألة

 :بعيدة احتماالت
 قاله ما أظهرها عديدة وجوه من الدعوى هذه بطالن بني وقد األقشهري، عن منقولة وهي

 أن كما .«عنه فانقطع اأحد   انظر أنه يعرف ال» :-خصومه من معدود وهو- الزملكاين ابن عنه
 ذلك. من شيء فيها وليس ابقية آاثره
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 مها إذ ؛له ق  وح   -الكتاب ثلث   حوايل ستغرقانت ومها- فيهماأطال املؤلف  مسألتان تبقيو 
 القول :هي والثانية، النار اءن  بف   القول :هي األوىل، هبا تيمية ابن على عن   ش   اليت املسائل أبرز من

 .العامل مد  بق  
 املسألتني: نياته يف ذكره ملا اجد   مركزة خالصة يلي وفيما

 النار: بفناء القول من ةيتيم ابن إىل نسب ما حتقيق :العشرون املسألة
 فالثانية ؛والنار اجلنة فناء مسألة غري النار فناء مسألة أن هذه املسألة: تصوير يف املؤلف بني  

 األوىل. خبالف ،اجلهمية قول هي
 وأن فرعية، مسألة وأهنا األصول مسائل من ليست املسألة هذه أن ة:املسأل يرر تق يف وبني  

 اهتامه األلباين    على رد   وقد كاجلهمية،  احملض العقل بسبب بذلك يقولوا مل النار بفناء قالوا الذين
 املسألة. هذه يف اجلهمية وافق أنه تيمية البن

 ضعيف حديث وهو ،تيمية ابن دليل وذكر ،املسألة يف للسلف إمجاع هناك ليس أنه وذكر
 فتوق   وذكر ،به استدالله حمل   هو وهذا ؛ينكروه مل رووه الذين مةئاأل أن يرى تيمية ابن أن إال

 .املسألة يف الكبار األئمة بعض
 منهجه خيالف مل وأنه ،ستداللاال يف تيمية ابن مسلك تصحيح هو همه   أن املؤلف وبني  

 تيمية ابن أن املسألة تقرير يف بني   وقد املسألة، هذه يف الرتجيح عن النظر بغض    ،عليه سار الذي
 هبا يقول اليت األدلة أبرز   املؤلف ذكر وقد ،معتربة أبدلة ويستدل   ،السلف عن فيها اخلالف ينقل

 األدلة. هذه عن تيمية ابن وجواب ،النار بفناء قال من
 فيه وانتهى ؛اإلسالم شيخ إىل النار بفناء القول نسبة حتقيق يف ببحث املسألة هذه وختم

 ذلك. على يشكل عما وأجاب ،تيمية البن القول هذا نسبة صحة إىل
 ،املسألة هذه يف تيمية ابن على السبكي حتامل بيان :منها ،الفوائد ببعض املسألة هذه وختم

 فيها. خالف من يضل ل اليت األصول مسائل من ليست املسألة هذه أن على والتنبيه
 :العامل مد  بق   القول من عليه افرتوه ما دحض :والعشرون احلادية املسألة

 هلا، أول ال حوادث إبمكان قوله بسبب تيمية البن التهمة هذه نسب من أبرز املؤلف ذكر
 إال فيها يتكلم الن أ املسائل هذه مثل يف الواجب أن املؤلف فذكر ؛غامضة دقيقة مسألة وهي
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 به األوىل كان  وهل ،الوعرة املسألة هذه يف اإلسالم شيخ خاض ملاذا بني   مث ،اد  جي   يدركها من
 طرفا هم ذينال واملتكلمني الفالسفة على الرد هو املسألة هذه سبب أن وبني   ،عنها السكوت

 ،حادث سبب بدون احلوادث حدوث المتناع العامل مد  بق   يقولون فالفالسفة ؛املسألة هذه يف نقيض
 من بد الف لذاو  ؛خطأ القولني وكال ،حادث سبب بال احلوادث حدوث جبواز يقولون واملتكلمون

 ،مشهورة ةحي   كانت  املسألة أن على هبا ليدل   أمور عدة املؤلف ذكر قدو  ،املسألة هذه يف احلق بيان
 .ذلك عنه يشاع كما  بدأها من أول يكن مل اإلسالم شيخ وأن

 املراد أن ذكره ما وخالصة ،واملتكلمني الفالسفة قول وشرح ،املسألة بتصوير املؤلف مقا مث
 ال حوادث إمكان معىن وهذا ،أراد مىت مد  الق   يف خيلق أن تعاىل هللا حق يف ميتنع ال أنه بيان هو

 ،املخلوقات دج  و  أ   مث معط ال  عن صفة اخللق كان  أبنه املتكلمني قول مقتضى خبالف وهذا هلا، أول
 يف اإلجياد إن :قالوا الذين الفالسفة قول وخبالف ،هلا أول ال حوادث ابمتناع قوهلم معىن وهو

 .العامل   مد  ق   يستلزم مد  الق  
 ال حوادث وجوب وليس ،هلا لأو   ال حوادث جواز يرى تيمية ابن أن إىل املصنف وأشار

 إنه :يقولون فإهنم ؛السنة أهل قول هو هلا لأو   ال حوادث جبواز القول أن على ل  ل  ود   هلا، لأو  
 هلا. أول ال حوادث جواز معىن هو وهذا ،أراد مىت اخالق   يزل مل سبحانه

 أهل خيالف مل بذلك وأنه ،ةيتيم ابن قول هو هذا أن على االستدالل يف املؤلف طالأ وقد
 شبهات. من حوهلا اعم   وأجاب ،ذكرها اليت األدلة صوخل   ،املسألة هذه يف ةن  الس  

 ال الذي البهتان من تيمية البن العامل مد  بق   القول نسبة أن على ابلتأكيد املسألة ختم وقد
 الكتاب. ختام هو هذا ليكون ،عليه دليل

 .العاملني رب هلل واحلمد الكتاب، هذا عرض ينتهي وبذلك
   

 
 


