
  

  



 المقدمة:

 وضاا    والنظااائ  األشباه يف  البحث  اإلسالم  علماء  تناولها  التي  العلمية  المسائل  أدق    من

 بحيااث المتشااا ة  المسااائل  بااين  الفاا وق  يف  والبحااث  بح ماا    لاا   لاايح    نظياا ه  إلى  النظي 

 يقاا   كماااوأدق هااا  العلاا م أجاال   ماان وهاا ا الاايقي   الفاا ق ذلاا  بسااب  ح مهااا يختلاا 

 إلااى المفاا دا  وضاا  وأشااباهها  الفاا و  نظااائ  مع فااة أن اعاا : أجل    من  وكان"  السي طي:

 أين   ولاا   ولعل  بس ف  ينا   وال  ي بالتمن   ييرك  ال  الفن  ه ا  إن  ولعم ي   وأش الها.  أخ اهتا

 البحااار وخااا  المئاازر  وشي   أهل  واعتز   وشم    الجي    ساعي  عن  كش   من  إال  يبلغ   وال

 والمطالعااة الت اا ار  يف  ياايأ   الااياج   اللياال  يف  األباا ا   إلااى  الرتداد  والزم  العجاج   وخالط

 معضاالة إال همااة لاا  لااي  ومقاايال  بياتااا والتح ياا  للتاايلي  نفساا  وينصاا  وأصاايال  ب اا  

 ع لاا  وإذا  وياا د   علياا   ي د  ها ويحل    إليها  في تقي  القاص ين  على   عز    مستصعبة  أو  ها يحل  

 علااى   وحلاا    بااارد   حييااي  يف  يضاا    والغماا   بسه   األقيمين  مع  ض    قي   يصي    ال  جاهل

 .(1)"الش ارد  واقتنص  الفضائل

 ومياركاا    الفقاا   حقااائ   على  لعيط    ب   عظي    فن    والنظائ   األشباه  فن    أن  اعل "  ويق  :

 ومع فااة والتخاا ي   اإللحاق على ويقتير  واستحضاره   فهم   يف   ويتمه    وأس اره   ومآخ ه

 مماا  علااى تنقضااي ال التااي وال قااائع والحاا اد  بمسااط ر   ليساا  التااي المسااائل أح ااام

 .(2)"النظائ   مع فة  الفق   أصحابنا:  بعض  قا   وله ا  الزمان 

 حيااث اليقيقااة  الفناا ن هاا ه  يف  ح ق   يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذهنية  يت ق    لنا  وينجلي

 هاا ه  يف  م جاا د   العلااة  هاا ه  وأن  بينهمااا    ق نتف        فل    سيان  وه ا  ه ا  أن  نيبي    ما  كثيً ا  كان

 القاعااي   وه ه    المتمالثال   بين  ق نتف     فل   األخ ى  القضية  يف  م ج د   أهنا  كما  القضية

 .والفقهاء  األص ليين  عني  المع وف  التمثيل  قياس  ج ه   هي

 أناا   كمااا   المساالمين  غياا   ماان  األديااان  أهل  مناقشة  يف  القاعي   ه ه  اهلل  رحم   أعمل  وقي

 البيعة.  أهل  مناقشة  يف  اأعمله

 لنااا  ضاا لتت    ؛العقييااة  المسائل  العييي من  يف  القاعي   له ه  إعمال   نتناو   ال رقة  ه ه  ويف

 تيمية.  ابن  اإلسالم  شيخ  عني  ومآالهتا  وأهيافها  وم اميها  القاعي   ه ه  معال 

 
 (.4( األشباه والنظائر )ص: 1)
 (.6( األشباه والنظائر )ص: 2)



 تمهيد:

 رحماا   تيميااة  اباان  اإلسااالم  شيخ  عليها  يعتمي  التي  ةوالمهم    ال صينة  العقلية  الق اعي  من

 يف متماااثلين كانااا مااا أن وتعنااي  بينهووال التفر وو  وعوود  المتمووالت   بووي  التسووة ة :قاعااي  اهلل

 النبااي بااين مقاا    أقاا    لاا   فمااثاًل:  والمنزلااة   وال تبااة  الح اا   يف  بينهمااا  التف ي   يص     ال  األصل

  أناا  ثباا  دام مااا باا  يخاار مااا كاال يف صااادق
 
 ماا ي  اباان بعيسااى التصاايي  يجاا  وعلياا   نبااي

   عيسى  أن  تثبت ن  دمت   ما  بالنص انية  واإليمان
 
 .نبي

 بااين التصاايي  يف التف ياا  يصاا    فااال المتماااثلين  بااين التف ياا  يصاا    ال بيناا  علياا  فياا د  

 السااالم علياا  عيسااى باا  جاء بما  نؤمن  أننا  ف ما   -والسالم  الصال   عليهما-  ومحمي  عيسى

 اهلل صاالى محمااي باا  جاااء بمااا نااؤمن أن علينا ف  ل   األنبياء تصيي  علينا  ويج   نبي  ألن 

 األنبياء.  تصيي   علينا ويج   أيضا  نبي  ألن   وسل   علي 

 أثبتهااا ساابحان  ألناا  ؛وتعااالى ساابحان  هلل ثابتااة الحيااا  صاافة بااين  مااي   عااىاد    ل   وك ل 

 الحيااا  صاافة داماا  ما لنفس  وتعالى سبحان  أثبتها صفة أي   نثب  أن إذن إش ا   فال   لنفس 

 وال لنفساا  أثبتها دام ما وتعالى سبحان  هلل ثابتة  صفا   وال ج   واليي  االست اء  فصفة  جائز  

 للمخلاا ق والمشااا ة الاانقص ماان الصاافا  هاا ه أن   من م ت ه    وما  إش ا    أي    منها  يلزم

 هاا ه  بااين  ونقاا    بعق لنااا   نااتح     أن  يص     وال  أيضا   واإلراد   والعل     الحيا   يف  م ج د  فه 

 تفصيل.  المسيلة ويف  يمنعها   العقل  أن    بيع ى  تثب   ال  وتل   ثابتة

 وهاا  قااا  حيااث العوود   مقتضوو  الوأنهوو  القالعوود  بهذه تيمية  اب   اإلس    شيخ  صرح  وقد

 وأن  غياا ه باا زر اإلنسان يعاق   وأال   بعمل   اإلنسان  مجازا   يف  العي   ض ور   عن   يتحي  

 اهلل:  رحماا   قااا   بياانه    التف ياا   وعاايم  الاا ن   يف  المتماثلين  بين  التس ية  ه   العي   مقتضى

 ماان اأحاايً  ياانقص   ال أن عيلاا  ماان باال  المخلاا قين كعااي  لااي  الاا     عااي  إن :قياال وإن"

 أن  يجااز  ولاا    أباايه   باا ن   آدم  ذريااة    يعاقاا   أن  حينئاا   يجز  ل    ب نب   إال  يعاقب   وال  حسنات 

 األنبياااء فاا ن غياا ه   باا ن  مناا  تاااب ا ذناا  إال ذناا  لهاا  لااي  الاا ين األنبياااء   يعاقاا 

 علياا  يسااتح    ذناا   لاا   ولااي   مااا   ماانه   مااا   ماان  ف اال   ذناا   علااى  يق وا  أن  معص م ن

 مااع    الاا ن   علااى  امصاا     ما   أن   رقي    إن  أبيه   ب ن   الم    بعي  يعاقب ن  ف ي    العق بة

  الماا    بعااي  العق بااة   ااا   نيسااتحق    خطايااا  لهاا   األنبياااء  أن  رقااي    ولاا    باطاال  تقيي   ه ا  أن

 األنبياااء  غياا   ماان  المسااي   بعااي  فماان   باطاال  تقاايي   ه ا  أن  مع  عق بته   على  إبلي   وتسليط

 األنبياااء  عق بااة  المتمووالتني   بووي   التسووة ة   ةجوو   الذي  العد    يف   جةز  فكيف    ب ل   أولى



 .(1)"  ال فار  من ه   من بل دوهن   ه   من  عق بة  ومنع

 رحماا  كق لاا  ؛م ضااع  ماان  أكث   يف  الصفا   لقضية  نقاش   مع    يف  أيضا  ب   ص ح  كما

ثال"  اهلل:  علياا  ويمتنع ل   يج  ما ل  ويج   اآلخ   على  يج ز  ما  أحيهما  على  يج ز  نالم 

 .(2)"علي   يمتنع  ما

 بما  هاأحي    تخصيص  يج ز  ال  وج   كل    من  المتماثلة  األم ر  إن"  ثالث:  م ضع  يف  وقا 

   ماا ج   بااال اآلخاا  علااى ثلااينالم   أحااي تاا جي  لاازم وإال   صلمخص    إال  اآلخ   عن  ب   زيتمي  

 مقصاا د  الح مااة وتلاا  ذلاا   تقتضااي لح مااة األماا ين أحااي  تاا ج   تعااالى اهلل ومشاايئة

 ح مااة إلااى تنتهااي  الماا اد   الح مة  وتل    س اء  المتماثلين  إلى  اإلراد   فنسبة  وإال  لنفسها 

 .(3)"لنفسها ت اد

 القالعد : لهذه تيمية  اب  فتةظي

 نقاشاا  ويف األديااان ألهاال نقاشاا  يف القضااايا ماان كثياا  يف اإلسااالم شاايخ فهاااوظ   وقااي

 :من ذل    للمخالفين

 أنوو  تبوو  دا  مووال بوو    خبر  مال  كل  يف  نبي  كل  تصد    وجةب  وهة  الذكر  اآلنفة  القضية .1

 .وسل   علي  اهلل  صلى  ومحمي  عيسى  بين  ذل  يف  التف ي   يص  وال   نبي  

 كاا ب ه  ألهناا   اليهاا د  ت فياا   من  عن   جاء  وبما   السالم  علي   بالمسي   يؤمن ن  فالنصارى

 علااى األدلااة ماان باا  جااااوا مااا كل   وكان  خره   ق ايصي    ول   ليع ت   يستجيب ا  ول   وخالف ه

 اهلل  صاالى  محمااي  النبااي  خاار  ب اكاا     الاا ين  النصارى  مع  األم   وه  ا  باطاًل   دع اه   صحة

   ب ف ه    وأخر  وسل   علي 
 
 أدلااة  ماان  شاايء  يص   وال   أخر  ما  كل  يف  تصييق   يج   والنبي

 أو  محماايا  ق اصااي    ساا اء  أهناا   هنااا  والمقصاا د"  تيميااة:  اباان  يقاا    لق لاا    المبطلااين  أولئ 

 يف  اهلل  عاان  غبلاا    فقااي  صااادقا  انبياا    كااان  إن  ف ناا   التقيي ين   على  دينه   بطالن  يلزم  ف ن   ب ه ك   

 فماان  بجهاااده  وأماا   باا  اإليمااان إلااى ودعاااه   م ضع غي  يف النصارى كف     ال تا   ه ا

   أن   عل 
 
 النصااارى ب فاا  أخر وقي  ب  أخر ما كل يف تصييق  يج  نةمعي   طائفة إلى  ول   نبي

 
 (.116/ 2( اجلواب الصحيح )1)
قطعة -جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية (، 42(، شرح العقيدة األصفهانية )ص: 38/  2( الصفدية )2)

 .(244/ 17(، جمموع الفتاوى )120)ص:  -منه
جممروع (، 336االنتصرار أللرل األ رر ق نقرن املنطر  )ص: وينظرر ييارا:  (.171/  4( درء تعارض العقل والنقل )3)

  (.75/ 9الفتاوى )



 يعلاا  باال والمعقاا    ال تاا  ماان بشاايء االحتجاااج عنه  يغن   ل  ه ا ثب  وإذا   وضالله 

 فساااد  يبااين  لاا   وإن  باطاال  فهاا   دياانه   ةصااح    علااى  باا    نيحتجاا    مااا  كل  أن  الجملة  حيث  من

 لمااا السااالم علياا  المسااي  أن كمااا  احقاا   إال يق ل ن ال األنبياء ألن  التفصيل؛  على  حججه 

 مااا ف اال  باطال ذل  خالف على اليه د ب  يحت    ما كل   كان اليه د من ب ك    من  ب ف   ح  

 ات اا يبً   محماايا  كاا ب ا  وإن   باطاال  فهاا   المعصاا مصاالى اهلل علياا  وساال     النبي  ق    عار 

 ]ب هاا  لااي  :وقااال ا مطلقااا اعاماا  
 
 إلااى وال العاا   إلااى ال  أحااي إلااى أرساال وال أصااال [نبااي

 .(1)"غي ه  بنب    ق ايصي    أن  ه ا  مع  امتنع  ؛اباك     كان بل   غي ه 

 اهلل  صوون   النبي  سنة  يةحج    قضية  :الجنينة  القالعد   هذه  فيهال  وظَّف  التي  القضال ال  وم  .2

 رسووة   حد ث ع  المحدتةن  ذكره مال قبة   ضرور  وبيالن  ال،منكر ه  عن   والرد    وسنم  عني 

 كاال    اختصااا   حااا   حالاا   باا   اختصاصااه   فاا ن   ؛بوو   الختصالصهم  وسن م  عني   اهلل  صن   اهلل

 ال أماا ر بمع فااة يختصاا ن الطاا    فيهاال صااين المتخص   ماان باا  يخااتص   بمااا الناس من  أحي

 عاان أم ر   بمع فة  نيختص   والنصارى التخصصا   من صتخص    كل  وك ا   غي ه   يع فها

 بااا   ولقااي  المساالم ن   وكاا ل   اليهاا د  وكاا ل   غياا ه    يع فاا   ال  مام  ومل كه   علمائه 

ا  شاااائًعا أماااً ا اليااا م صالتخصااا    وهنااااك  اللغاااة علااا  يف المتخصصااا ن فهنااااك مع وفاااً

 مااثال  الطاا فااي  ف   تخصصااا   تحتاا   بااا   كبياا   صتخصاا    كل  بل  اإلدار    يف  المتخصص ن

 ويف  الج احااة ويف  القلاا  طاا  يف والمتخصصاا ن  األساانان طاا  يف متخصصاا ن هناااك

 وهناااك   الت ن ل جيااا  يف  صاا نالمتخص    وهناااك  الطبيااة   التخصصااا   ماان  وغي ها   التخيي 

 الخاار  ماان لاا  صمتخصاا   وكاال التخصصااا   ماان وغي هااا  الاانف  علاا  يف  المتخصص ن

 صيتخصاا   أن حاا ج فااال كاا ل  األماا  كااان وإذا غياا ه. علااى  يخفااى  مااا  صاا تخص    يف  والعل 

 علياا  اهلل صلى النبي حييث  من  ويعلم ن  وسل    علي   اهلل  صلى  اهلل  رس    حييث  يف  رجا 

 عامااة علااى ويجاا  باا   دواتفاا    ممااا كثياا  غياا ه  علااى ويخفااى غياا ه   يعلماا  ال  ما  وسل  

 صاا تخص   يف صمتخصاا   كاال يصاايق ن كمااا يخرون فيما له  م اويسل   ق ه يصي   أن  الناس

 علاا  أي ماان أدق   األخبار من  والتثب   علمه  يف ه  بل ومهنيس  وتقني وطبي  لغ ي  من

وعني النصارى من أخباره  وأخبار علمائه  ومل كه  المت ات   مااا " تيمية:  ابن  يق    آخ  

ال يع ف  المسلم ن واليه د  وعني المسلمين من أخبار علمائه  وملاا كه  المتاا ات   مااا ال 

  وبالدهاا  يع ف  أكث  األم   بل عني كل طائفة من المسلمين من أخبااار شااي خه  وأماا ائه

 
 (.21/ 2( اجلواب الصحيح )1)



المتاا ات   مااا لاا  تساامع ماان غياا ه ...  وأهاال العلاا  بحااييث النبااي صاالى اهلل علياا  وساال  

وأفعال  وسي ت  وأسبا  نزو  الق آن ومعاني  وغي  ذل  له    ا من العل  وعنيه  ب  ماان 

اليقين ما ال ي جي مثل  لغي ه   كما أن أصحا  مالاا  والشااافعي وأحمااي باان حنباال وأبااي 

وغي ه  عني كل طائفة من أق ا  متب عه  ونص ص  وأخباره مااا يقطعاا ن باا     حنيفة وداود

وإن كان غياا ه  ال يعلاا  ذلاا ...  فاا ذا كااان آحاااد أهاال العلاا  ماان أهاال الفقاا  أو الطاا  أو 

الحسا  أو النح  أو الق اءا   بل وآحاد المل ك يعلاا  الخاصااة ماان أماا ره  مااا ال يعلماا  

عني أتباع  أعلى قيرا ماان كاال عااال   وأرفااع منزلااة غي ه  ويقطع ن ب ل   ف ي  بمن ه   

ماان كاال ملاا   وهاا  أرغاا  الخلاا  يف مع فااة أح الاا   وأعظاا  تح يااا للصاايق فيهااا  ولاا د 

ال    منهااا حتااى قااي صاانف ا ال تاا  ال ثياا   يف أخبااار جميااع ماان روى شاايئا ماان أخباااره  

ا يف ذلاا   وذك وا فيهااا أحاا ا  نقلااة حييثاا   ومااا يتصاال باا ل  ماان جاا ح وتعااييل  ودققاا 

وبالغ ا مبالغة ال ي جي مثلها ألحي من األم   وال ألحي من ه ه األمااة إال ألهاال الحااييث  

فه ا يعطي أهن  أعل  بحا  نبيه  من كل أحي بحااا  متباا عه   وأهناا  أعلاا  بصاايق الناقاال 

 .(1)"وك ب  من كل أحي بصيق من نقل عن متب عه  وك ب 

 والتووي وسوونم عنيوو  اهلل صوون  محموود نبووة  دالئوول تووةاتر بهووال بوويَّ  التووي القضووال ال وموو  .3

 ،ب    قرون  مال  كل  الحد ث  أهل  ع   األخذ  عنينال   ج   وأن   السنة  حجية  عن   التأكيد  تتضم 

 أخبووالر  نقوول  عنوو   البشوور  همووم  تووةافر  :المالضووي   عوو   األخبووالر  م   غيره  بنغنال  كمال  غتنالن  ب    وأنهال

 صاالى  اهلل  رساا    حااييث  مع  الحا   وك ل    وأ المهال  وأمجالدهال  وأمرائهال  ومنةكهال  عظمالئهال

 أكثاا  وساال   علياا  اهلل صلى حييث  نقل على الهم  ت اف   فقي بس اء   س اء  وسل    علي   اهلل

 بعااض ذكاا  أن بعااي اهلل  رحماا   تيميااة  اباان  يقاا    األخبااار   من  غي ه  نقل  على  الهم   ت اف   من

 الن اااح أح ااام مثل- وسل    علي   اهلل  صلى  النبي  عن  والمع وفة  المت ات    الش عية  األح ام

 نقلاا   علااى واتفقاا  األمااة  يف تاا ات  األماا ر هاا ه مثاال  كااان  ف ذا"  :-وغي ها  الزكا   ومقادي 

  اا ه  علمهاا   ماان  أظه   ب   رأوه  ال ين  عل   وكان  عاين    من  عني  وأظه   أشه   كان  بما  ف ي 

 اآليااا   ه ه  ت ات   ي  ن  أن  يج   قطعا  ف ن   عنه    غا   من  إلى  ذل   نقل ا  وقي    األح ام

 اآليااا  هاا ه ماان كثياا ا عاا ف وقااي إال مساال  ي جااي ي اااد ال ولهاا ا وأظهاا   أعظاا  األمة  يف

 عنااي  نقلهااا  علااى  المتفاا   عناا   المت ات    األح ام  من  كثي   بخالف  غي ه   إلى  ونقلها  وسمعها

 سمعها. وال  يع فها   ال  الناس  من  كثي ا  ف ن  العلماء 
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 م جاا د  كاناا  فلاا  نقلهااا  علااى والاايواعي الهماا  تتاا ف  ممااا هاا ه القائاال: قااا  وإذا

 وهلل- هاا  وكاا ل  قلنااا: لتاا ات  . كاا ل  كااان  ولاا   نقلهااا   علااى  واليواعي  الهم   لت ف  

 نقاال  علااى  والاايواعي  الهماا   تاا ف    مما  أكث   نقلها  على  واليواعي  الهم   ت ف    -الحمي

 ماان  العجيبااة  األخبااار  نقاال  علااى  واليواعي  الهم   ت ف    مما  وأكث   قبل    األنبياء  آيا   أكث 

 وظهاا ر زمااان  كاال يف شااه هتا وجااي اآليااا  هاا ه نقاال تيب  من  ف ن  والخلفاء   المل ك  سي 

 جاا    التااي  والاايو   الملاا ك  وسااي   األنبياااء  أخبااار  ماان  نقاال  مااا  شه    من  أعظ    ا  األخبار

 يتاا ات  أن متاا ات ا ك ناا  يف يجاا  ال هاا ا مثاال فاا ن نقلها  على واليواعي الهم   بت ف   العاد 

 .(1)"الناس  من  أحي كل  عني

 رد  فباا    الصووفال   إتبووال   مسووألة  :القالعوود   هووذه  فيهووال  وظَّف  التي  المسالئل  أشهر  وم  .4

 فعلااى يثبت ناا   عمااا شاايء  يف  تختلاا   ال  الصفا   من  ينف ن   ما  بين  الصفا   بعض  نفا   على

أن اهلل   دام  مااا  وتعااالى  ساابحان   هلل  ثابتااة  صاافا   وال جاا   واليااي  االساات اء  صاافة  المثااا   سبيل

 الاانقص ماان هاااأن   ماان ت هماا  ومااا إشاا ا   أي منهااا يلاازم وال  كتاباا  يف لنفساا  أثبتهااا

 اللاا ازم الباطلااة  ماان  ييعياا   مااا  ثاا    إثباهتااا  علياا   مناا   دعاا ى  مجاا د  ه   للمخل ق  والمشا ة

 ثابتااة الحيااا  صاافة كاناا  فاا ن أيضا  واإلراد  والعل  الحيا ك الصفا  من  يثبت   مافي  م ج د

 أثبتهااا صاافة أي   نثباا  أن إذن إشاا ا  فااال لنفساا   أثبتهااا ساابحان  ألناا  وتعااالى ساابحان  هلل

 رحماا   تيميااة  اباان  يقاا    دوالياا    وه  ا  جائز   الحيا   صفة  دام   ما  لنفس   وتعالى  سبحان 

القاا آن بال حمااة اهلل ساامى نفساا  يف القاا آن بااال حمن الاا حي   ووصاا  نفساا  يف " اهلل:

ا قااي ات فقنااا  والمحبة... ف ن قل : اإلراد  التي نثبتها هلل ليساا  مثاال إراد  المخلاا ق  كمااا أناا 

 علي  قيي  ولااي  هاا  مثاال سااائ  األحياااء العلماااء القااادرين  
 
وسائ  المسلمين على أن  حي

مخلاا ق قا  ل  أهل اإلثبا : وك ل  ال حمة والمحبة التي نثبتها هلل ليس  مثاال رحمااة ال

ومحبة المخل ق. ف ن قل : ال أعقل من ال حمة والمحبة إال ه ا  قااا  لاا  النفااا : ونحاان 

ال نعقل من اإلراد  إال ه ا ومعل م عني كل عاقل أن إرادتنا ومحبتنااا ورحمتنااا بالنساابة إلينااا 

ك رادت  ورحمت  ومحبت  بالنسبة إلي   فال يجاا ز التف ياا  بااين المتماااثلين  فيثباا  لاا  إحاايى 

 .(2)"لصفتين وتنفي األخ ى  ولي  يف العقل وال يف السمع ما ي ج  التف ي ا
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 موو  نقالشوو  يف القالعوود  هذه تيمية اب  اإلس   شيخ فيهال  فوظ    التي  القضال ال  أهم  وم  .5

 ح    يف دالئل م  ورد مال أن عني  بنالء ليقرر ،الس    عني   عيس   بنبة   اإل مالن  قضية  النصالرى

 مووال وسوونم عنيوو  اهلل صن  محمد نبينال ح  يف ورد فقد ب  واإل مالن تصد ق  تستةج   المسيح

ال  حجووة  أعظم  هة  نبينااا  فاا ن  المسااي   نباا    صااحة  علااى  باا   يسااتيل ن  دلياال  ف اال  منوو ،  وبرهالنوو 

 أن  ماان  بااي  فااال  وعلياا   وب هانااا   حجااة  مناا   وأقاا ى  أكثاا باال    مثلاا   األدلااة  من  في   ورد  محمًيا

ا   ما  ي ف وا  أو  وعيسى  بمحمي  يؤمن ا  ع ايااي    أن  يصاا   وال  المتماااثلين   بااين  تساا ية  جميعااً

 يقاا   والسااالم  الصال  علي  محمي وه  مثل  بنبي  ي ف ون  ه   ث   م ي   بنا  بعيسى  اإليمان

 أرساال وال أصااال [نبااي]ب هاا  لااي : وقااال ا  مطلقااا  اعام    ت  يبا  محميا  ك ب ا  إن"  تيمية:  ابن

 بنباا   يصاايق ا أن هاا ا مااع  امتنااع  ؛كاا ابا  كااان  باال   غياا ه   إلااى  وال  العاا    إلى  ال   أحي  إلى

صاالى اهلل علياا   محمااي نباا   باا  علاا ي   وعيسااى م سااى نباا   باا  علاا ي   ال ي  الط ي   ف ن  غي ه 

 وع فاا  بااالمعجزا  والمسااي  م سااى نباا   علماا  قااال ا: فاا ذا .األولااى بط ياا وساال  

  أعظاا صاالى اهلل علياا  وساال   محمااي  معجاازا   :لهاا   قيل   إلينا  المت ات   بالنقل  المعجزا 

  أفضاال وأمتاا   أكماالصاالى اهلل علياا  وساال    محمااي  باا   جاااء  ال ي  وال تا    أبلغ  وت ات ها

صاالى اهلل   وهاا    بالفضاال  بت ميلهااا  جاااء  وعيسااى  بالعي   جاء  وم سى   أحسن  دين   وش ائع

 والفضل.  العي   بين  ش يعت   يف جمع  قيعلي  وسل   

 غياا ه الباطاال التقاايي  هاا ا علااى كااان مفاارت  كاااذ  ه ا مع ه  يق  :  أن  لقائل  ساغ  ف ن

 ماان معهاا  مااا  جميااع  وساال   علياا   اهلل  صلى  محميا  بت  يبه   فيبطل  ذل .  في   يقا   أن  أولى

 إن :قائاال قااا  فلاا   مناا   أولااى هاا  بمااا ف ياا   مثلاا  ح اا   الشيئين  أحي  ح    إذ  ؛النب ا 

 وسااليمان داود نإ أو  نبيااا ي اان لاا  وم سااى أنبياااء كااان ا وسااليمان وداود وي شااع هااارون

 وماان نبيااا كااان ي شااع  نإ  السام  :  تق ل   ما  قا   أو  نبيا   ي ن  ل   والمسي   أنبياء  كان ا  وي شع

 وسااليمان داود إن اليهاا د: يق لاا  ما قا  أو أنبياء  ي  ن ا ل  والمسي  وسليمان  كياود  بعيه

 ؛نبيااا ي اان لاا  ماا ي  باانا  والمسااي   أنبياااء  كااان ا  ودانيا   وعام    ومليخا  وحبق ق  وأشعيا

 بااالنب    أحاا     النباا    عاانه   هااؤالء  نفااى  الاا ين  فاا ن  الاابطالن   معلاا م  متناقضااا  قاا ال  هاا ا  كان

 للنبااي النباا   إثبااا  يجاا ز ف ياا   أفضاال األكمل نب   ودالئل  ل  أثبت ها ممن نب    وأكمل

 .(1)"  الفاضل دون  المفض  
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 ذكر  حيث  المتةاترا ؛  م   التعالمل  يف  أ ضال  القالعد   هذه  اهلل  رحم   تيمية  اب   وظفو .6

 ف  ،أحد لكل باللضرور  المعنة  باللتةاتر  نبةت   ثبة ب  سنمةا  إن  أنهم  النصالرى  م   نقالش   يف

 بوواللتةاتر تبوو  نبةتوو  بوواللتةاتر تبوو  كمووال  ألنوو   باللعرب؛  ةخالص    نبةت   أن   زعمةا  أن  منهم   صح

 بنغنووال ك همووال بنبةتهمووال والعنووم النبووة   بأصوول  فوواللعنم  لنعوواللمي ،  اهلل  رسة    وأن   نبةت   عمة 

 إن باال ،والجوو  اإلنس  الثقني   إل   وسنم  عني   اهلل  صن   ت نبة  بعمة   العنم  وكذلك  ،باللتةاتر

ا داللااة  النصاا    أوضاا   ه   ال ي  آنالق   نص    يف  القضايا  أوض   من  القضية  ه ه  وبيانااً

 ألهنااا أصاالها يف النباا   بصااحة التساالي  يصاا  وال اللغااا   أبلااغ ولغتاا   وبالغااة وفصاااحة

 تيميااة اباان يق    النصارى  من  كثي   يزع   كما  بالع    خاصة  ك هنا  بيع ى  رد ها  ث   مت ات  

والمقص د: أن المعل م من حا  ال س   صلى اهلل علياا  وساال  علمااا ضاا وريا "  اهلل:  رحم 

بين  كان يق  : إناا  رساا   اهلل صاالى اهلل علياا  وساال  يقينيا مت ات ا ال يج ز دفع   ف ن العل   

إلى جميع الخل  معل م ل ل من ع ف أخباره صلى اهلل علي  وسل  ساا اء صاايق  أو ك باا   

والعل  بين  كان يق   إن  رس   اهلل إلى جميع الناااس مم اان قباال أن يعلاا  أناا  نبااي أو لااي  

عم م رسالت   فلي  العلاا  بيحاايهما بنبي  كما أن العل  بنب ت  وصيق  مم ن قبل أن يعل   

م ق فا على اآلخ ...  والمقص د هنا: ال الم مع هااؤالء بااين العلاا  بعماا م دع تاا  لجميااع 

الخلاا  أهاال ال تااا  وغياا ه  هاا  متاا ات  معلاا م باالضااط ار كااالعل  باانف  مبعثاا  ودعائاا  

 .(1)"الخل  إلى اإليمان ب 

 فالسووتد   ،آخوور وجوو   م   أ ضال  القالعد   هذه  تيمية  اب   فيهال  وظف  نفسهال  القضية  هذهو .7

 ،الكتووالبي  أهل إل  مرسل أن  أخبر  وسنم  عني   اهلل  صن   أن   عن    يوالتالبع  الصحالبة  بإجمالع

 فعنوويهم ،عنوودهم تالبوو  عنوو   نقنةنوو  ممال  المسيح  حةار ة  عني   أجم   مال  أن  كمال  ،تالب   وهذا

 عاان تاا ات   ممااا  المساالم ن  باا   أجمااع  بما  يق ون  كان ا  ف ن   ذلك  أتبتةا  إن  أ ضال  هذا   ثبتةا  أن

 الثقلااين إلااى م ساال أناا  مجمعاا ن وهاا  بااالع   خا  أن  يزعم ا أن منه  يص  فال  نبيه 

والمقصاا د يف هاا ا المقااام: بيااان مااا بعااث باا  "  اهلل:  رحماا   تيميااة  اباان  يقاا     والجاان  اإلن 

محمًيا صلى اهلل علي  وسل  من عم م رسالت   وأناا  نفساا  الاا ي أخاار أن اهلل تعااالى أرساال  

إلى أهل ال تا  وغي ه ...  وجحي محمي صلى اهلل علي  وسل   وما ت ات  عن  أعظاا  ماان 

ألماا   ومجيئاا  باإلنجياال  جحي أتبا  الح اريين المسي  علي  السااالم  وإرسااال  لهاا  إلااى ا

وجحي مجيء م سى علي  السالم بالت را   وجحي أن  كااان يسااب ؛ فاا ن النقاال عاان محمااي 

صلى اهلل علي  وسل  ميت  ق يبة  والناقل ن عن  أضعاف أضعاف من نقل دين المسي  عناا   
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وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل ب  نقل دين م سى علي  السالم  ف ن أمة محمي صاالى 

لي  وسل  ما زال ا كثي ين منتش ين يف مشارق األر  ومغار ا  وما زا  فيه  ماان هاا  اهلل ع

ظاه  باليين منص ر على األعياء  بخالف بنااي إساا ائيل  فاا هن  زا  مل هاا  يف أثناااء األماا  

لما خ   بي  المقيس الخ ا  األو  بعي داود علي  السالم ونقااص عاايد ماان نقاال دياانه  

 .(1)"ن يحفظ الت را  إال واحيحتى قي قيل إن  ل  يب  م

 اهلل رحموو  تيميووة ابوو  وظووف لنثقني   محمد  النبي  دعة   عمة   أ ضال  القضية  نفس  ويف .8

 وسوونم عنيوو   اهلل  صوون   محموودوواقعوو  موو  حووال     المسيح  حال    استةاء  حيث   م  القالعد   هذه

 األناجياال تصاا ح  ماااف  المهوو عم    تم  بالألقربي   الدعة   بدأ  منهمال  فكل  ،الدعة   بدء  يف  وواقع 

 نقلاا ا تالم تاا  أن أيضا  األناجيل  تبين  إس ائيل  بنيب  دع ت   ةخص صي  عن  أفص   المسي   أن

 .كله   الناس  على  دع ت   تعمي   عن 

 يف  بمااا  االسااتيال   لهاا   لااي   أناا   الاايع ى  ه ه  صحة  ف    على  التنز    تيمية  ابن  في ك 

 بااالع    خص صاايت   علااى  عشااي ت   ماان  باااألق بين  وساال   علياا   اهلل  صاالى  محمااي  دع    بيء

 ثاا   األق بينباا  الاايع   باايأ  وساال   علي   اهلل  صلى  النبيف   اليع    بيء  يف  األم   ه ا  كان  وإنما

ز  حتى   بعيه   من  ث    بعيه   من  رضااي  زيااي  باان  أسااامة  علاايه   وأماا    ال وم  يغزو  جيًشا  جه 

 بصااحة لهاا  ساالمنا إن المسااي  يف يزعماا ن كمااا تمامااا السااي   يف معاا وف هاا  كمااا عناا  اهلل

 قصته .

 بعااي تالمياا ه عناا  ياا ك ها باال  بنفساا   ااا يصاا ح ل   بيع ت   المسي   تعمي   قصة  أن  مع

  للعااالمين  دع تاا   بعماا م  صاا ح  ال ي  وسل   علي   اهلل  صلى  محمي  النبي  حا   بع     م ت 

 بالمسااي   أساا    ذلاا   يف  لمحمااي"  اهلل:  رحماا   تيميااة  اباان  يقاا     ال تااا   أهل  وغزا  وجاهي

 بعثاا  مااا اإلنجياال: يف قياال كمااا  عاا    ثاا  بالاايع    أوال خااص   المسااي  فاا ن ؛السااالم علياا 

 ثاا   الخبيااث.  الشااع   لهاا ا  إال  بعث   ما  اإلنجيل:  يف  أيضا  وقا   إس ائيل.  لبني  إال  وأرسل 

 قاابل    فماان  ب اا    أبعااث  أبااي  بعثنااي  كما  اإلنجيل:  يف  كما  أرسله   حين  لتالم ت   فقا    ع   

 أناات  افعلاا ا كاا ل  ب اا   أنااا أفعل كما وقا : أرسل  . وأنا أبي  أرسلني  وقا :  قبلني.  فقي

 ي اا ن  وال  القاايس   والاا وح  واالباان  األ   باساا   الناس  وعميوا  البالد   يف  فسي وا  اهلل  بعباد

 يف  هاا   ممااا  ذلاا   ونحاا    ح ابة  وال  عصا  وال  ذهبا  وال  فضة  مع   يحمل  وال  ث بان   ألحيك 

 كلاا   ذلاا  يف صااادق وهاا  تعميمهااا  ثاا  الاايع   تخصاايص ماان أيااييه  بااين  التي  األناجيل
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 اهلل إن الحااا : بيااان يف يقااا  ثاا   نظيووره   المسيح  ع   اإلنجيل  يف  مال  إنكالر  لهم   سةغ  فكيف

 أكماال  رسالت   كان   وإن  وغي ه   المسي   بعث  كما  وسل   علي   اهلل  صلى  محميا  بعث  تعالى

 طائفااة  بعااي طائفااة إلااى اإلم ااان بحساا  رسالت   بتبليغ  فيم ه  م ضع    يف  ن ك   كما  وأشمل

 إلااى  الناا ار   تبلااغ  حتااى  ؛طائفااة  بعااي  طائفااة  بتبليااغ  ثاا   ونساابا   م انااا  من   األق    بتبليغ  وأم 

 } تعااالى: قااا  كمااا األر   أهاال جميااع
 
ي أ وحاا    و 

 
ي ا إ لاا  ْ آن   هاا    ك  ْ  اْلقاا  ر 

 نااْ  
 
نْ  باا     أل ماا  غ   و   {ب لاا 

 علياا  اهلل صاالى محمااي أناا ره فقااي القاا آن بلغ  من ف ل  الق آن بلغ  من  :أي  [19  ]األنعام:

 .(1)"وسل 

 يف أ ضووال القالعوود   هووذه  وظف  العرب  لغير  اإلس    دعة   عمة   وهة  القضية  ذا   ويف .9

 عربووي  بنسووالن  أرسوول  النبووي  بووأن  مسووتدلي   دعةت   خصةص  زعمةا  الذ    النصالرى  عن   الرد

 ق ماا    بلسااان  أرسااال  كالهمااا  ومحمااًيا  المسااي   أن  اهلل  رحماا   تيميااة  اباان  فبين  لنعرب،  فهة

 دعاا هت   أن  يزعم ن  النصارى  أن  كما   ذل   يف  إش ا   وال   الع    لغي   ةعام    محمي  ودع  

 هاا   ثاا   اهلل  دياان  وياابلغه   لهاا   ليبااين  ق ماا   بلغااة  م ساًل   النبي  ف  ن  إس ائيل   بني  لغي   عامة

 اباان يقاا   األماا ين  بين تالزم فال  غي ه  دون لق م  مخصص  أن   يعني  ال  لغي ه   يبلغ ن 

ا} تعالى:  ق ل   وأما"  تيمية: م  ْلن ا و  س      م نْ  أ ْرس  ان   إ ال   ر  ساا 
ْ ماا     ب ل  ي ن   ق  ي باا 

هاا  ْ  ل   [4 ]إباا اهي : {ل 

 وهاا   أرساال وبلساااهن  قاا ي  هاا صاالى اهلل علياا  وساال    محمي  وق م   تعالى  قا   كما  فه 

 وغياا  ق ماا  إلى اهلل يبعث  ال س   بل ( ق م  إلى إال رس   من أرسلنا وما) يقل: ل   سبحان 

 إساا ائيل بنااي غياا  إلااى والح اريين السالم علي   المسي   ثبع    أن   النصارى:  تق    كما  ق م 

 ول اان  ق ماا    وغياا   ق ماا   إلااىصلى اهلل علي  وسل     محميا  بعث  ف  ل   ق م    من  وليس ا

 بلغااته  إمااا ؛لهاا  البيااان طبت ساا    لغي ه   البيان  يحصل  ث    له   ليبين  ق م   بلسان  يبعث  إنما

 لهاا  ال ال سااالة  مقصاا د  يحصاال  لاا   أوال  لق ماا   يتبين  ل   ول    له   بالرتجمة  وإما   ولساهن 

 .(2)"لغي ه   وال

 أقوور القرآن  بأن  النصالرى  دعةى  عن   رده  يف  الرصينة  القالعد   هذه  وظف  وقد .10

 وشرع.  إنجيل  م   أ د هم بي   بمال  نسنم أن فعنينال ،إنجين   عن  وأتن   الس   عني  بعيس 

ا  اليهاا د مااع  لحاااله   مماثاال  ألماا ا  بااين  تيميااة  اباان  اإلسااالم  شاايخ  عليه   ف د  فاا ن تمامااً

 أن ذلاا  ماان  يلاازم  وال   التاا را   على  وأثنى  السالم  علي   بم سى  أق     قي  السالم  علي   المسي 
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 مااع  الحااا   ف اا ل   كاااف ين   غياا   مااؤمنين  م سااى  دياان  وح فاا ا  ل ابااي    الاا ين  اليهاا د  ي  ن

 المسااي   فشااهاد "  تيميااة:  ابن  قا   إنجيل    وغي وا  عيسى  دين  وح ف ا  بيل ا  نال ي  النصارى

 كفاا  يمنااع  ال  رساا    بيناا   ولم سااى  حاا     بيهنااا  للتاا را   بالمسااي   آماان  ماان  وكل  والح اريين

 محمااي شااهاد  ت اا ن ف ياا  واإلنجياال. بالمسي   وك ب ا  الت را   ش    ل ابي    ل  هن   اليه د

 مانعااةصاالى اهلل علياا  وساال    اهلل  رساا    بيناا   وللمسي   اهلل  عني  من  منز   بين   لإلنجيل  وأمت 

 وشاا  صلى اهلل علي  وسل     بمحمي  وت  يبه   اإلنجيل  ش    تبييله   مع  النصارى  كف   من

وإن آماان باايكث  مااا ... فمن ك   بشاايء ممااا جاااء  باا  ال ساال عاان اهلل فهاا  كاااف   الق آن 

 .(1)"جاء  ب  ال سل

 دعووةاهم وهووي واألخرى الفينة بي  النصالرى   ثيرهال  قضية  القضال ال  تنك  وم  .11

 رحموو   تيميووة  اب   فردَّ   النبة ،  دالئل  أد     وأنهال  األنبيالء،  م   قبن    م    ب   ر بش    وأن  بد  ال  النبي  أن

  ورد المسوويح أن فصووحيح ،المتمووالتني  بووي  التسووة ة موو  بوود ال بأنوو  الشووبهة هووذه عنوو  اهلل

 اهلل  صاالى  محمااي  نبينااا  كاا ل و  نبةت ،  دالئل  م   وهة  عني   م تقد    التي  الكت   يف  ب   البشالر 

  مااا  بشاا   قااي  ساايان  فهما   وسبقت   علي   تقيم   التي  ال ت   يف  ب   ومبش   م ك ر  وسل   علي 

 باال   الن    ه ا  يف  محص ر   ليس   النب    دالئل  أن  إلى  باإلضافة  ه ا   األنبياء  من  قبلهما  من

 علياا   اهلل  صلى  محمي  نبينا  ح   يف  ورد  وقي  إال  منها  ن    ثمة  ولي    كثي    أن ا   النب    دالئل

 المتقيمااة  ال تاا   أن  يعاا ف  أن  ينبغااي  وممااا"  اهلل:  رحماا   تيمية  ابن  يق     ال ثي   منها  وسل 

 بالمسااي  أناا ر  وكاا ل  وساال   علياا  اهلل صاالى بمحمااي بشاا   كمااا بالمسااي   بشاا  

 إنمااا النصااارى ماان كثياا ا أن يعلاا  أن ينبغااي وممااا" آخاا : م ضااع يف وقااا   (2)"الاايجا 

 السااالم علياا  المسااي  فيق لاا ن:  بعاايه   ياايي  بماان  األنبياااء  بشار   على  النب ا   يف  يعتميون

 وجاا ا  .نبااي باا  يبشاا  ل  ف ن   صلى اهلل علي  وسل  محمي بخالف   قبل   األنبياء  ب   بش  

 وجهين:    من  هؤالء

 أعظاا  المتقيمااة ال تاا  يفصلى اهلل علي  وساال    بمحمي  البشار   بل  يقا :  أن  :أحيهما

 باانا  عيسى  ه   لي   أن   على  بالمسي   البشار   يتيول ن  اليه د  أن  وكما   بالمسي   البشار   من

 يتبعاا   الاا ي  ف ن   اليجا    المسي   ينتظ ون  إنما  الحقيقة  يف  وه    ينتظ ون   آخ   ه   بل  م ي 

 حتوو » معاا  المساالم ن ويقتله   أصبهان يه د من  مطيل   أل   سبع ن  مع   ويخ ج  اليه د
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 الصااحي   يف  ذل   ثب   كما   «فالقتن   تعال    ورائي   هةدي  هذا  مسنم   ال  :والحجر  الشجر   قة  

 أناا صلى اهلل علياا  وساال   النبي عن الصحي  يف أيضا وثب    صلى اهلل علي  وسل   النبي  عن

 الصووني   فيكسر  ،دمش   شرقي  البيضالء  المنالر   عن   السمالء  م   مر م  اب   عيس   » نز    قا :

 األعووةر  الضوو لة  مسوويح  مر م  اب   عيس   الهدى  مسيح  و قتل  ،الجز ة  و ض   الخنز ر  و قتل

 فيقتاال  إلهااا   ي اا ن  ال  البشاا   أن  للناااس  ليتبااين  ؛لد«  بالب  م   خطة   عشر   بض   عن   الدجال  

 ع  اد    من
 
 دجااا  وهاا  اهلل أناا  نفساا  يف عااىاد    ماان  -فياا   يعاا  اد    ممااا  باا يء  وهاا -  اهلل  أناا   فياا   ي

 يتيولهااا وقااي المتقيمااة  ال تاا  يفصاالى اهلل علياا  وساال    بمحمااي  البشااارا   فه  ا  ك ا  

 ذكاا  يف ال ااالم بسااط ف ن آخ    م ضع  يف  بسط  قي  كما  تيويلها   غي   على  ال تا   أهل  بعض

 .(1)"آخ   م ضع  ل   ال تا  أهل  بيييي  التي  ال ت   يفصلى اهلل علي  وسل    محمي

 الخالتمة:

 نقاشاا  يف اهلل  رحماا   تيميااة  اباان  أعملها  التي  الجليلة  القاعي   ه ه  المطاف  هناية  يف  تجلى

 كثياا  باطاال رد   يف وصاا امتها نصاااعتها لنااا وتبااين المختلفااة  والماا اه  والنحاال اآلراء مااع

 .بينهما قيف     الأ  المثلين يف  العقل  مقتضى  أن  الق    مختص و  منه  

ي  نبي نا  على  وسل  اهلل  وصل ى  أجمعين.  وصحب   آل   وعلى  محم 
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