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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 :متهيد
الذي يهدي من يشاء إىل صراط  ،ونعم اهلاد احلمد هلل اهلادي النصري فنعم النصري»

ومجع هلم اهلدى  كما هدى الذين آمنوا ملا اختلف فيه من احلق  ،مستقيم ويبني له سبل الرشاد
كما وعده يف   ،والذي ينصر رسله والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ،والسداد

 كتابه وهو الصادق الذي ال خيلف امليعاد.
ا وقربئه   هلل ودده ال شري  له شهادة ققيم وهه صادبها للدين دنيً  وأشهد أن ال إله إال

أرسله ابهلدى ودين  ،ا عبده ورسوله أفضل املرسلني وأكرم العبادوأشهد أن حممد   ،من اإلحلاد
ورفع له ذكره وال يذكره إال ذكر معه   ،احلق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد

ه وكًاه املستهزئني   مشاق  هل  أه و ت حماد  وكب   ،والتشهد واخلطب واجملامع واألعيادكما يف األذان 
واختصه من  ،وبرت شانئه ولعن مؤذيه يف الدنيا واآلخرة وهعل هوانه ابملرصاد ،به ذوي األدقاد

 فله الوسيلة والًضيلة واملقام احملمود ولواء احلمد ،بني إخوانه املرسلني خبصائص قًوق التعداد
وعلى آله أفضل الصلوات وأعالها وأكملها وأمناها كما حيب سبحانه أن  ،الذي حتته كل محاد

أفضل  ،والسالم على النيب ورمحة  هلل وبركاقه ،وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر ،يصلى عليه
قيني بعد اب ،ا دائمني إىل يوم التنادصالة وسالم   ،حتية وأدسنها وأوالها وأبركها وأطيبها وأزكاها

 .«ا من  هلل ما له من نًادا رزق  ذل  أبد  
الذي هو شامة يف  «الصارم املسلول على شامت الرسول: »الًذ هكذا بدأ ابن قيمية كتابه

وهو كتاب شهد له أعداء ابن قيمية قبل  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-دافع فيه عن هناب النيب  ،هبني ما كتب
 .أصحابه يف دياقه وبعد مماقه

 ،اا وعْدو  زور   وما أكثر ما شنع به عليه أعداؤه ،أكثر معارك ابن قيمية العقدية والًكريةما 
هذا ر يف اخلصومة! و هذا الًج -هالذي حنن بصدد-ومع ذل  فعجيب من مؤلف هذا الكتاب 

يًوق  أمر  وآل البيت  -ملسو هيلع هللا ىلص-غض النيب رهيب من االهتامات ابلًسق والًجور والكًر وب  الكم ال
  :على دد قول القائل ،الوصف

 !وكان ما كان مما لست أذكره ... فظّن شرًّا وال قسأل عن اخلرب
وهي  ،تهم الدعاة إىل  هلل املصلحون يف كل زمان ومكان هبذه التهمةوعلى كٍل فكثري ا ما ي  
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كما يف   ،ن للتشيع يًسد عقائد الناس ويلبس عليهمبط  كل متصوف م    اليت يلوكها دائم اتهمة ال
 .قد يف الورقات القليلة القادمةهذا الكتاب الذي نتعرض له ابلن

   
 :املواصفات الفنية للكتاب

تب على ك  قد  و  ،«وأهل بيته -ملسو هيلع هللا ىلص-أخطاء ابن قيمية يف دق رسول  هلل » :عنوان الكتاب
 .صبيحطرة الكتاب أنه من إعداد وأتليف السيد الشريف أ. د. حممود السيد 

 ،م4001-ه3241نشرقه األوىل عام  -املؤلفاليت ميلكها -نشرت دار الركن واملقام 
نة النشر ألن يف بداية الكتاب قنويه بوقوع أخطاء يف ويبدو أن الدار قعيد طباعته دون قغيري س  
 .اليت بني أيدينا النشرات السابقة مت قداركها يف هذه النشرة

 .( صًحة462: )عدد صًحاقهبلغ ياب يف جملد وادد يقع الكت
  

 :التعريف ابملؤلف
ً ا يسرية ال قصلح للتعريف به لكن مع ذل   ،بعد طول حبث مل أهد قرمجة للمؤلف إال نت

 ،رأس من رؤوس الصوفية الذي يظهر أنهو  ،وهبا منتدى للتصوف ،شبكة االنرتنت ىفله موقع عل
ر  صدّ  وهو ي   ،و هلل أعلم بصحة ذل  لكنه أمر معروف عن رؤوس الصوفية ،اواهتم ابلتشيع سر  

 !يف اليقظة واملنام -ملسو هيلع هللا ىلص-رؤية النيب  ويدعي ،كتبه أبنه من األشراف
  :من كتبه كما ذكر هو يف هناية هذا الكتاب

الوارث  ،القطب الغوث ،: أدلة وهود اخلليًةدلة الصوفية يف املسائل اخلالفيةسلسلة أ -
 .األبدال ،األفراد ،صادب الوقت ،احملمدي
 .: دياة اخلضر وإلياس واجمليء الثاين للسيد املسيحزيتأدجاز ال -
 .دىت ال قضيع اهلوية الصوفية بني اإلخوان املسلمني والشيعة وبين أمية اجلدد -
 

 :الكتاب موضوع
كما هو واضح من عنوان الكتاب أنه يتحدث عن األخطاء اليت وقعت من ابن قيمية يف 

 .وأهل بيته -ملسو هيلع هللا ىلص-دق رسول  هلل 
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 :وقد ذكر أنه قسم كتابه إىل ثالثة أقسام هي
 .أخطاؤه يف دق آل البيت :األول
 .وأهل بيته -ملسو هيلع هللا ىلص-أخطاؤه يف إرادقه درمان األمة من زايرة النيب  :الثاين

 .يف بعض األمور اخلاصة مبقام النبوة الثالث:
وإمنا ذكر  ،فصول أو أقسام كما ذكر يف مقدمته ومع ذلك فإن الكتاب مل يقسم إىل

 .عبارة عن اهتامات وانتقاصات يف دق ابن قيمية ا وكله( عنوان  66)
 :الرئيسية اليت قناوهلا الكتاب هيولو نظرن إىل مواضيع هذه العناوين سنجد أن القضااي 

 .= مسألة التوسل واالستغاثة
 .لا= مسألة الزايرة وشد الرح

 .وإطراؤه -ملسو هيلع هللا ىلص-= مسألة تعظيم النيب 
 .= موقف ابن تيمية من آل البيت وادعاءات الرافضة

  .= موقف ابن تيمية من الصوفية
مع بعض النقوالت اليت حياول املؤلف أن  ،ا من مادة الكتابوهذه املسائل ادتلت كثري  

 !ا لها البن قيمية أو سبًّ بط منها اهتام  نيست
 -يقصد السلًيني-أن مبتدعة هذا العصر  يدندن يف ثنااي الكتابمع مالدظة أن املؤلف 

وهو يف هذا الكتاب قد رمى ابن قيمية بكل  ،وال يستدلون إال اببن قيمية ،ال حيرتمون العلماء
و يبني دال ابن قيمية ليثبت ما ذكره يف مقدمته عن هذه الطائًة أبهنا نسبت نًسها فه ؛نقيصة

 !لإلسالم وأهنا مبتدعة العصر احلديث
 

 :خطورة الكتاب وأمهية تناوله ابلنقد
ا ا كبري  يف رأيي أن املؤلف على الرغم من سطحيته وركاكة أسلوبه قد بذل يف الكتاب ههد  

ولذا فمن املهم بيان ما يف هذا الكتاب من قزييف  ؛النقاش العلميليحاول أن خيرج الكتاب بزي 
 .وأابطيل

ا مع احلملة األشعرية الصوفية على يباع بسعر زهيد متزامن  و وهذا الكتاب واسع االنتشار 
 .املنهج السلًي اليت متر هبا بعض البالد
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رفع املالم عن »: عطية عدالن يف كتاب نشره بعنوان على هذا الكتاب الدكتور ردوممن 
 ،( صًحة434وهو كتاب يقع يف )« رد الًصيح على املدعو حممود صبيح: الشيخ اإلسالم

: ويف كتاب آخر له بعنوان يتناول فيه الرد على ما ذكره هذا الرهل يف الكتاب الذي حنن بصدده
كره الكاقب على وهه يتعرض ملا ذ لكنه مل  ،«عند قتلة احلسني -ملسو هيلع هللا ىلص-خصوصية وبشرية النيب »

ولذا فقد  ؛فتناوهلا بصورة علمية هيدة ،دوهلا نوإمنا قناول املسائل اليت يدندن الكتااب التًصيل،
 :هييف سبعة فصول  هعل كتابه

=الدعاء واالستغاثة  ،=الوسيلة ،=احلقيقة احملمدية ،=موقف ابن قيمية من آل البيت
 =شيخ اإلسالم يف سطور. ،=املوقف من الصوفية ،=الزايرة ،واالستعانة
فاملقصود األصلي من هذه  ؛ومما ينبغي اإلشارة إليه أن هذا الرد خبالف ما حنن بصدده 

وكشف مقدار الزيف  ،الورقة هو بيان مقدار احنراف الكاقب عن املنهج العلمي الصحيح
ما النقاش أ ،بغية التحذير منه خشية أن يغرت مبا فيه أدد ؛ن هبذا الكتابيوالباطل املوهود  

 .االعلمي معه يف كل ما ذكر فهو مما ال حتتمله هذه الورقة مطلق  
 

 :عرض جممل ملا يف الكتاب
ها سب البن قيمية فكل ؛ال فائدة من ذكر العناوين اليت مأل هبا كتابه على وهه التًصيل

لكن نشري هنا إىل ما يبني  ؛أيت اإلشارة إىل بعضها عند نقد الكتابتوس ،واهتامات ابطلة
 .للقارئ خط سري الكتاب وما يكًي يف أخذ قصور جممل عنه

مث بدأ بذكر انتقاداقه البن  ،ذكر فيه أقوال أعداء ابن قيمية فيه بدأ املؤلف كتابه بتمهيدٍ 
-يف دق النيب  -زعمهدسب -يف بيان أخطاء ابن قيمية  ا كله( عنوان  16قيمية، وقد ذكر )

 .وآل بيته -ملسو هيلع هللا ىلص
بعض األقوال  «منهاج السنة النبوية»كتاب: ب كلها قائمة على أن ينقل من  األبواوهذه 

اليت ذكرها ابن قيمية يف سياق الرد على الرافضة وينزعها عن سياقها وحياول أن يشغب عليها ما 
 .استطاع
ذكر ف ؛رب والدعاء عندهسألة زايرة القبدأ يف أبواب أخرى مبناها كلها على مبعد ذل  مث 

 .( عنوان  66وبذل  قكتمل العناوين ) ؛ يف هذه املسألة( عنوان  10)
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مث بدأ يف  يف مسألتني، فذكر شبهتني ؛يف مسألة التوسلبدأ ( 00مث من العنوان رقم )
غالبها يف اهتام ابن قيمية  ،( مسألة42وعددها ) ،تًرقة دىت هناية الكتاباملسائل بعض املقناول 

ومسألة  ،يف اليقظة -ملسو هيلع هللا ىلص-ومسائل أخرى مثل مسألة رؤية النيب  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ابنتقاص أصحاب النيب 
 .وبذل  ينتهي الكتاب ؛وغري ذل  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-إسالم أبوي النيب 

 
 :نقد الكتاب

 ،والتدليل عليها بهنتناول نقد هذا الكتاب من خالل بيان السمات الرئيسية املوهودة 
فلذا نكتًي بذكر مثال أو  ؛لكن املشكلة يف طوهلا ،ومواضع الكتاب كلها قصلح أن قوضع هنا

 :وذل  كالتايلمثالني يبني ما نذكره، 
 :الكتابيف ة السمات الرئيس

  :النيات احلكم على -1
 .(3) «-اهنع هللا يضر-السيدة فاطمة  يهوى جتريحابن قيمية : »يقول
خمالف ألصل اإلسالم يدل  "ن عاداهم   وعاد   ،ن واالهم   اللهم وال  "وكذل  قوله : »يقولو 
 .(4)«...-هنع هللا يضر-لإلمام علي  يف نفسية ابن تيميةعلى ما 

 .(1)«جيادل يف ذلك إال منافقال  ،وقد خرج من فم ابن قيمية ما يدل على داله» :يقول
مكبوتة يف  من رغبة ال يعلمه إال هللا الذي يبوح مباومن بقية وعاء ابن قيمية »يقول: 

 .(2)«...تنقيص أهل البيت
 :الفهم املغلوط -2

 :يف الكتاب ولنذكر على ذل  أمثلة وهذا كثري ،هذا الرهل عجيب يف طريقة فهمه
 :املثال األول -

يرد فابن قيمية  ،قيمية للرافضة فيقطعها من سياقها على أهنا أصل القولينقل إلزامات ابن 

                                                           

 .(40)ص: أخطاء ابن قيمية  (3)
 .(332)ص: املصدر السابق  (4)
 .(320)ص:املصدر السابق  (1)
 .(343)ص:املصدر السابق  (2)
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ي   هلل  ع ن ْه م- يعلى الرافضة الذين يقعون يف أيب بكر وعمر ويعظمون فاطمة وعل  -أمجعني ر ض 
كى عن فاطمة ما حي  »ويقول:  ،قل عن هؤالء من هنس من نقل عن اآلخرينفيبني أن ما ن  

ا فليس ا ذنب  وإذا كان بعضه   ،وبعضها كانوا متأولني فيه ،منها كذب ،وغريها من القوادح كثري
 .«اجلنة هلم ذنوب يغًرها  هلل هلم بل هم مع كوهنم أولياء  هلل ومن أهل ،القوم معصومني

وأن هذا قلبيس  ،ة يستخف أبهل البيتين قيمينقل هذا القول ليصول وجيول يف أن اب
 :وهكذا، بل يقول(3) !ابن قيمية يورط األمة يف املهال و  ،وأسلوب يرضي الشيطان ،ولف ودوران

ابن قيمية يثلج صدر املنافقني والزندقة إبثبات مامل يستطع منافق وادد أن يًكر فيه أو يتجرأ »
 !(4)«قوادح كثرية -ملسو هيلع هللا ىلص-على قوله وهو أن لبنت النيب 

 ؟!قوادح كثرية -ملسو هيلع هللا ىلص-فهل قال ابن قيمية أن لبنت رسول  هلل 
بعضها من هنس الذنوب اليت و  ،وبعضها كذب وبعضها أتولوا فيه ،روى عنهاأم قال ي  

 .يقعون فيها حبكم أهنم بشر
وهو مما ال يش  فيه -إثبات بشريتهم فهل هذا انتقاص من دقهم إال عند من يرى أن 

 ؟!قدح فيهم -عاقل
 :املثال الثاين -
وهو قول مل  -ملسو هيلع هللا ىلص-ه واالستعانة به دال دياق -ملسو هيلع هللا ىلص-ابن قيمية يرفض سؤال النيب : »يقول

 .(1)«يقله أدد من قبله
صلى -وقال النيب »دليله هو أن ابن قيمية يقول:  ؟ما هو دليل هذا الرهل يف هذا االدعاء

وإذا استعنت فاستعن ابهلل( ومل يقل له سلين  ،ل  هللإذا سألت فاسأ) :البن عباس - هلل عليه وسلم
 .«وال استعن يب

ا من األمور أمر   -ملسو هيلع هللا ىلص-مث يذهب يذكر األداديث اليت طلب فيها الصحابة من رسول  هلل 
 !!ويظن أنه بذل  يرد على ابن قيمية

 !!أمر عجيب -و هلل-وهذا 
                                                           

 .(66-66) ص: أخطاء ابن قيمية  (3)
 .(00) ص: املصدر السابق  (4)
 .(20)ص: املصدر السابق  (1)
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 ،يف دال دياقه ودضوره فيما يقدر عليه -ملسو هيلع هللا ىلص-االستعانة ابلنيب م يقل ابن قيمية حبرمة لف
 .وهو ما قدل عليه األداديث اليت أوردها

 !؟على االستعانة به بعد مماقه دليال  ما يصلح هذه األداديث  لكن أين يف
 :املثال الثالث -

دىت لو كان احلديث  ،ا أن يتورع عن هذه األلًاظم   إذا كان عال  وكان ينبغي للعامل  »يقول: 
 .(3)« إبسناد آخرفقد يكون مرواي   ؛اعنده ضعيً  

هل يصح الطعن يف قضعيف إمام من األئمة حلديث أبنه  ؛بغض النظر عما يستدل به وله
 ؟! إبسناد آخررمبا يكون مرواي   ،ما يدري 

 !و اضطردت ملا كان هناك دديث ضعيفوهي دجة ل
 :واالستدالالت الباطلة التلبيس واخللط املتعمد -3

 :لكن نذكر أمثلة ،ا يف الكتابهذا كثري هد  
  .الدليل على رؤية النيب يف اليقظة: املثال األول -

مل أيت » :ويقول ،(4)«ن رآين يف املنام فسرياين يف اليقظةم  » :يستدل على ذل  حبديث
 .(1)«ابن قيمية بدليل يصرف هذا النص أو يصرف معناه

  :يف شرح احلديث لنووياانظر ماذا قال 
ن رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة أو لكأمنا رآين يف اليقظة( قال )م  : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله » :قال النووي
فقد رأى "أو  ،"فقد رآين" -ملسو هيلع هللا ىلص-إن كان الواقع يف نًس األمر فكأمنا رآين فهو كقوله  :العلماء
 ؛املراد به أهل عصره :أددها ؛وإن كان سرياين يف اليقظة فًيه أقوال ،كما سبق قًسريه  "احلق

 .يف اليقظة عيان   -ملسو هيلع هللا ىلص-ر يوفقه  هلل قعاىل للهجرة ورؤيته ومعناه أن من رآه يف النوم ومل يكن هاه  
آلخرة مجيع ألنه يراه يف ا ؛معناه أنه يرى قصديق قل  الرؤاي يف اليقظة يف الدار اآلخرة :والثاين

                                                           

 . (441ص: ) أخطاء ابن قيمية  (3)
 (.33)صحيح مسلم ، (6661)صحيح البخاري متًق عليه ( 4)
 .(212) ص:  أخطاء ابن قيمية (1)
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يراه يف اآلخرة رؤية خاصة يف القرب منه ودصول  :والثالث .رهن مل ي  ن رآه يف الدنيا وم  م   ،أمته
  .(3)«شًاعته

  .ملسو هيلع هللا ىلصاستدالالقه على إسالم أبوي النيب  :املثال الثاين -
 :ويقول ،(4)«أن ابن عبد املطلب ،النيب ال كذبأن » :قال -ملسو هيلع هللا ىلص-أبن النيب فاستدل 

ا مات أيض   -ملسو هيلع هللا ىلص-فهل يقول أن هد النيب  ،(1)«و كافرمبشرك أ -ملسو هيلع هللا ىلص-فهل يًتخر النيب »
 ا؟!مسلم  

 ؟! كان يًتخر هبذا القول -ملسو هيلع هللا ىلص-ن قال أن النيب مث م  
فلماذا يريد ابن قيمية » ؛اسم عبد  هلل -ملسو هيلع هللا ىلص-ا أبن  هلل أختار لوالد النيب واستدل أيض  = 

 !! (2)«ون عبد الطاغوت؟؟كوإذا كًر عبد  هلل فمن ي ؛وأقباعه أال يكون عبد  هلل؟! هو عبد  هلل
 ؟!اة هي الدليل على كونه مسلم  يفهل التسم

( عن علي بن أيب مجلة 4/143دمشق ) استدل مبا أخرهه ابن عساكر يف اتريخكذل  و 
وما  :قال ،النا كان زنديق  قد بلغين أن فالن عام   :قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن سعد :قال

ما  :ا وقالا شديد  فغضب غضب   ،ا فما ضرهكافر   -ملسو هيلع هللا ىلص-كان أبو النيب   ؛يضرك اي أمري املؤمنني
«هل  فعز  ؟! -ملسو هيلع هللا ىلص-وهدت له مثال إال النيب 

(4). 
صلى  هلل -النيب  ن غضب أمري املؤمنني مل يكن الهتام أيبأل !قيقة ضدهوهذا النقل يف احل 
 .كما هو واضح من السياق  ،وإمنا ألنه ضرب به املثل ،ابلكًر -عليه وسلم
 :املثال الثالث -

وابن قيمية  ،بزين العابدين -ع ْنه  ر ض ي   هلل  -مة وصًت علي بن احلسني األ»قال املؤلف 
ة عن علي بن احلسني يف الرد على يمث نقل قول ابن قيم ،«يريد أن يسلب هذا الوصف عنه

فهذا من  :أما قوله عن احلسن إنه لبس الصوف حتت ثيابه الًاخرة» :قال ابن قيمية :الرافضي
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هذا  يقولف ،«وهو كذب ،فإن هذا ال فضيلة فيه ؛عةهنس قوله يف علي إنه كان يصلي ألف رك
وصف بزين العابدين لصالقه ألف ركعة  -ر ض ي   هلل  ع ْنه  -إذا كان علي بن احلسني » :الكاقب

فقول ابن قيمية فإن هذا ال فضيلة فيه وهو كذب معناه أن علي بن احلسني عند ابن قيمية ال 
 .(3)«يستحق أن يطلق عليه زين العابدين
 !و ما قام به املؤلف يف كتابه كلههذا النمط من االستدالالت ه

 :مستوى النقاش املتدين -4
هاك و  ،وهي مسة ال خيطئها من يقرأ يف الكتاب ،ا البتة علمي  ب ليس أسلواب  قأسلوب الكا

 :األمثلة
  :املثال األول -
أبويه أن  هلل أديا له  -ملسو هيلع هللا ىلص-هل صح عن النيب  :ا على قول ابن قيمية ملا سئلمعقب   يقول

.. ألن ظهور ذل  كذب ال .مل يصح ذل  عن أدد من أهل احلديث» :فقال ؛فأسلما مث ماات
 .«خيًى على متدين

أم هذه طريقة للتخويف  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهل شرط املتدين أن يكًر املتدين أبوي النيب : »قال
 .(4)«؟وغسيل املخ 

 :املثال الثاين -
عليهم  يبن أيب طالب على أيب بكر وعمر أبهنم قد خً ابن قيمية يرد على من يقدم علي

صلى -ة رسول  هلل ن  بن أيب طالب قد خًي عليه من س   يوعل» :فيقول ،اة رسول  هلل أمور  ن  من س  
 .(1)«ومنها ما مات ومل يعرفه ،أضعاف ذل  - هلل عليه وسلم

 :كرنه مث يقولا له عن السياق الذي ذ ينقل املؤلف هذا النقل نزع  
واطلع  ،وعلمها ابن قيمية -ملسو هيلع هللا ىلص-!! اإلمام علي خًي عليه كثري من سنة النيب ما شاء  هلل»

! معذور من اقبع  اي ابن !مات ومل يعرف هذه السنن -هنع هللا يضر-على علم  هلل فعلم أن اإلمام علي 
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 .(3)« قيمية!
 :املثال الثالث -

من اشتد غضب  هلل وغضيب على  :وكذل  قول» ى الرافضي:قال ابن قيمية يف رده عل
فإن  ،وال ينسبه إليه إال هاهل -ملسو هيلع هللا ىلص-: كالم ال ينقله عن النيب أراق دم أهلي وآذاين يف عرتيت

ولو كان الرهل من أهل  ،العاصم لدم احلسن واحلسني من اإلميان والتقوى أعظم من جمرد القرابة
 .(4)«ا إبمجاع املسلمنيوأقى مبا يبيح قتله أو قطعه كان ذل  هائز   -ملسو هيلع هللا ىلص-بيت النيب 

وا على  هلل واذحبوا قوكل -ملسو هيلع هللا ىلص-هل يريد ابن قيمية أن يقول النيب »يعلق الكاقب فيقول: 
 .(1)«أهل بييت ؟!
ابن كما يقول -اب أهل اجلنة اإلميان والتقوى بش يإذا كان العاصم لدم سيد» :ويقول

صلى -فلماذا مل أيت هربيل ابلرتبة اليت قتل فيها املئات واأللوف من أصحاب رسول  هلل  -قيمية
الء الذين قتلهم احلجاج وهنود يزيد بن معاوية كما هاء ابلرتبة احلمراء من كرب - هلل عليه وسلم

 (2) !!«ديث استشهد اإلمام احلسني؟
 .وغري هذا مما ال حيصى

 :الباطلة املتكررةاالهتامات  -5
ابن قيمية يظن أن النبوة : »مثال يقولف ،ال يكف املؤلف عن االهتامات الباطلة

ولو نظرت فيما نقله من دليل على هذا االهتام لتعجبت من هذا االستنباط  ،(4)«ابلكسب
ابن قيمية » :ويقول ،(6)«مذهب ابن قيمية عدم عصمة األنبياء» :ا يقولومثله أيض   ،السخيف

 وهكذا. (0)«ودده -ملسو هيلع هللا ىلص-يلمح إىل أن املقام احملمود ال يستحقه النيب 
 نزع الكالم من سياقه -6
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 : آخر هناولنذكر مثاال   ،وهو واضح فيما سبق نقله ،هذا هو ديدن الكاقب
-البن قيمية يرد فيه على من زعم أن غضب فاطمة بنت النيب  طويال   قوال  املؤلف نقل 

ألن  ،ويقول أن من جيعل هذا من مناقبها فهو هاهل ،على أيب بكر هو من مناقبها -ملسو هيلع هللا ىلص
ويستدل على ذل  مبا قاله  هلل قعاىل يف املنافقني من أهنم  ،الغضب من منع املال ليس مبنقبة

فيذكر النقل ويتهم ابن قيمية أبنه يشبه غضب السيدة فاطمة  ؛من املاليغضبون إذا مل يعطوا 
إال أن  ،بعد كل ما قاله "اهنع هللا يضر"بل يقول )و هلل ال أدري ملاذا يقول ابن قيمية  ،بغضب املنافقني

 .(3) !!«يكون قال ذل  ققية 
وإمنا أعرضت ( وغريها كثري، 43، 20، 10ن قراهع الصًحات التالية )ص: أوميكن  
 .عن نقلها لطوهلا

 :يف النقاش ن  تد  ومستوى م   ،وإمنا حماوالت التهييج ؛غياب النقاش العلمي -7
وهو أسلوب متكرر يف   ،فيهول ويظن أنه يصول وجيول ،املؤلف عاهز عن النقاش العلمي

لذا  ؛رة أخرىمعىن قتبع ذل  هو نقل الكتاب كله يف هذه الورقات مو  ؛كل مبادث الكتاب
 :نكتًي ببعض األمثلة

  :املثال األول -
يقول ابن قيمية يف الرد على الرافضي الذي يدعي أن من حماسن فاطمة أهنا غضبت على 

 ،بكر عليها وفأوصت أن قدفن ليال  وأال يصلي أب ،ما ظنته مرياًث  هلا إايهايب بكر بسبب منعه أ
ن صالة املسلم على إف ،ابلسعي املشكوروهذا لو صح لكان ابلذنب املغًور أوىل منه »فقال: 

  .«فضل اخللق أن يصلي عليه شر اخللقوال يضر أ ،غريه خري يصل إليه
 :الكاقب يقول
قيمية فجأة يف القرن الثامن  فقد أصبح ابن ،[ فيعترب أضحوكةوأما قوله ]الذي سبق نقله»

 :جري حيدد ويبشراهل
مهنع هللا يضر وعبد  هلل بن عباس والًضل وعقيل  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفاطمة وعم النيب  يحيدد ذنوب عل

 .أمجعني
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 -هل البيت ببشارة ابن قيمية أفليًرح  ؛يبشر سادة أهل الدنيا واآلخرة أبن ذنبهم مغًور
 ما شاء  هلل!!

ل  هو وال عجب يف أن أقباعه بعدما رأوا هذا اهلذاين وغريه ظنوا أن ابن قيمية مع ذ
 .(3)«  قعاىلبل  هللاملبعوث من ق  

 ؟!ا األسلوب والنقاش العلمي الرصنيما رأي القارئ يف هذ
 :املثال الثاين -
هل اطلع ابن قيمية على ههنم دىت جيزم أبن ذرية فاطمة ليست كلها حمرمة على » :يقول
 .(4)«النار ؟!

 :املثال الثالث -
صلى  هلل -ابن قيمية يًتح الباب على مصراعيه ملن ال يريد أن يصلي على النيب »: يقول
هو أن ابن قيمية يقول إن عنده على هذه الدعوى؟! الدليل  هما دليل ،(1)«وأهل بيته -عليه وسلم

 !أدد قويل العلماء وهو ،مستحبة وليست واهبة -ملسو هيلع هللا ىلص-الصالة على النيب 
 ؟!ين قالوا نًس القول بنًس االهتامالعلماء الذا هل يتهم دسن  

 :املثال الرابع -
املؤلف يسوق كالم ا طويال  يف إثبات أن فاطمة اهنع هللا يضر دفنت ليال  دون علم أيب بكر الصديق 

فيستدل بوقوعه على أنه قد أوصي به، هنع هللا يضر، لريد به على ابن قيمية يف إنكاره أن قوصي بذل ! 
ال يدرك الًرق بني أن يقع الًعل وبني أن يوصي ، فهل الكاقب (2)طويل هذه خالصتهيف سياق 
 ؟!به أدد

 :املثال اخلامس -
هل » :لءمث يتسا ،فيدعي أنه رد احلديث ،املؤلف يًهم كالم ابن قيمية على غري وههه

                                                           

 .(00-06) ص: أخطاء ابن قيمية (3)
 .(303) ص: املصدر السابق  (4)
 (.306ص: املصدر السابق. )(1)
 .(01 :)ص املصدر السابق :انظر (2)



14 
 

 .(3)«وال يعرتفون إال ابلقرآن أم يًتح الباب هلم؟ ،ابن قيمية من القرآنيني الذين يكذبون ابلسنة
 :االفرتاء والكذب -8

  .األمثلة أكثر من أن حتصر
يدعي أن ابن قيمية و  ،(4)«االستسقاء بقبور الصاحلني هو من فعل األمة» :فمن ذل  قوله

صلى  هلل ابن قيمية يكره أن يزور أدد النيب » :ويقول ،(1)حيرم زايرة القرب دىت بدون شد الردال
 .وغريه كثري (2)«عليه وسلم
 :حتريف القول -9

  ً  .ونكتًي بذكر بعض األمثلة ،قولا يف الا أو حتريً  يف كل صًحات الكتاب جتد قزيي
 :األول ثالامل -

إن  :وابن قيمية يقول ،يف بيت حلم ديث ولد عيسى ىصلّ  -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب»قال املؤلف: 
إذا علمت ذل  علمت  ؛من زار بيت حلم وصلى فيه فهو ضال خارج عن شريعة اإلسالم

وأما زايرة معابد الكًار مثل املوضع املسمى » :خطورة وهتور ابن قيمية بقوله يف جمموع الًتاوى
فمن زار مكان  ؛ابلقمامة أو بيت حلم أو صهيون أو غري ذل  مثل كنائس النصارى فمنهي عنها

ا أن زايرقه مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة يف بيته فهو ضال خرج األمكنة معتقد   من هذه
 .(4)«تليستتاب فإن اتب وإال ق   ،عن شريعة اإلسالم

مه هل هو نًس ما اهت ؛لكننا نناقش ما ذكره هو عن ابن قيمية ،اآلن القضية شنناقسنا ل
 ؟!كالم ابن قيمية يف واد وهو يف واد آخربه أم  

 :املثال الثاين -
.. .ابجلهل رضي  هلل عنهماهل يصح ملؤمن أن يتهم السيدة فاطمة أو اإلمام علي » :يقول

ومبنتهى الدهاء واملكر يوقع ابن قيمية قالمذقه ومن يقرأ له يف جتهيل السيدة فاطمة أو اإلمام 
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 .(3)«أو كالمها رضي  هلل عنهماعلي 
 ؟ما دليله على هذا االهتام

ر ض ي  -ر م أاب بكعل  وأنه مل ي    لًاطمةابن قيمية يقول عن من ادتج بدفن علي ليال  دليله أن 
 .« حيكيه وحيتج بذل  إال رهل هاهلوال»بوفاهتا  -مجيع ااَّلل   ع ن ْه م 
 ؛أي حيتج به على أنه من مناقب فاطمة ،ابن قيمية يرمي ابجلهل من حيكي هذا وحيتج بهف

ي  اَّلل   ع ن ْه م ا-ب اهتام السيدة فاطمة أو علي بن أيب طال للكن أين فيما نق  ؟!ابجلهل -ر ض 
 .والقائمة ال قنتهي

 
 اخلامتة:

فما من صًحة إال وفيها موضع ؛ هنا قتبع املؤلف يف هذا الكتاب يًضي إىل نقله كامال  
ويف الكتاب طوام كثرية غري اليت ذكرنها   ،ولعل فيما نقلناه ما يوضح طريقة املؤلف يف كتابه ،زلل

 ،مما أعرضنا عن ذكرهالكثري وغري ذل   ،(4)الشجرة اليت يزعم أن دم احلسني وقع عليها  كتعظيم
  .و هلل املستعان وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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