« هذا ؛ ولا ءى سعة صدر لس حام ،فانن ؤإذ تمدي نزود انله

في؛نحرأوتمسينأوا؛يراَُ أوعصبية جاهج؛ ؛ يئا ِلا أندى ندود اف
فيه ،إلِ اصحل ما ءولة و فعله ' و زنئ!ثيران الملل ،واجعله موتما ِااكتاب
الذي رله اف وجعله هدى لفاس حاكما فيما احتلنوا قيه» .
[ ا بن تيمية ر محمؤع الفتاوى  ٠ت( ".]) ٢٤٥ /Y

\ذنمةو\اآء..

نيتت

ؤيقول ت ؤ وآعمسموأ,بمبمؤ\ ،ش <؛هعيعاولاثزمأه ر آل عمران! ] ١ ' ٣

 ،و مول  :ؤ وك  iyJCjءئ

واحتأمأمى بمد  Cع؛مأ\وتةت

محهاصمح4لآلءمران -ْ:ا] ،زأفالذَو-كم-ذ
النصوص اثتي ئأئئ يالحإعة والائتلاف وئئهى عى \ل1نوؤ والإحتلأف.
وأهل ١^٠٥الآص"ل ت ءمأم•[ ،ا-محاعةك؛اأف افار<-يرنعنةمح.لم
الفزئة»م.

ولقد أدرك أعداء الأمة أن هذه الأمة بوحدتبما عل دينها تشكل قوة

لا يقف ق وجهها أحد ،وهم يتوقعون تلك الوحدة ؤيرونبما فرية ،وهم

ينعللقون ل إدراكهم هدا من ثراءتم التارعمة الفاحصة التي عفرهم أذ
الأمة ا لإسلاميه حينإ حممت أسباب الوحدة ل عصورها الأول توحدت
بحد الشتات ،وصارت ميدة الدنيا ،ومركز العال م ،وفائدة الناس،
وهادية الحاين.

يقول الورخ الإنجليزي ار أرنولد نويشي  ٠بكل صراحة ٠١ :إو
الوحدة الإسلامية نائمة ،لكن محب أن نضع ق ح ابنا أد المائم قد
يستيقغل  ١ ٠ا.

ويقول  ١٠مورو بثرجر  ٠ I ٠إل الخوف من العرب ،واهتامنا بالأمة
العربية ،ليس نامحا عن وحول البارول بغزارة عند العرب ،بل بسبب

الإسلام • محب محاربة الإسلام ،للحيلولة دون وحدة العرب ،التي تودي
( )١ء موع اكاوى» ١ / ٢ ٨(:ء )
( • roالإملأم والغرب والتقل ء ،ص;() ٣٧

تنا

نبتع؟

\راكلءة
وتشتيت وحدتما  ،والتشكيك

 ،و التحمر من نيرهم  ،وسلبهم

حقوقهم.

ومن أبرز الذين ظلمموا ^ ١ومدي عليهم بغحِ حى ابن تيمية  -رخمه افه -
 ،ف قد ابتل شخ الإسلام ق عصره ببعض الغادة اكثلعان ،الدين اعتدوا

عليه وكهموْ وآذوه ل دينه  .ومع ذلك كله ،فإثه لم يقابلهم بالمثل  ،ول م
يعاملهم بض معاملتهم له  ،بل كان متنا ل تعامله معهم بالكتاب والسنة .
وذلك المنهج الدي عمل به ابن تيمية مع محالفيه  ،كان نابعا من حثه
للخير حميع الناس ،وحرصه عل وحدة الملم؛ن ،وتغليثه ممحلة
الأمة الإسلامية عل نف ه وحقوقه الشخصية ،فكان يغفر نم إماءنمم له،

وكان يعفو عنهم حيا منه للعفو والتسامح  ،ومحللبا لوحدة الأمة وخمع
كلمتها .

يقول ابن تيمية  ١ Iمحيا ؛ وآنا ق معة ئدو لمن تنالمنى ،ثإئه ؤإن
مدق حدود اممه ل بتكفير أوثفبيق أو امحزاء أو عصبية حاهاسة ؛ قان ا

امدى حدود الأو 4فيه  ،بز أصثهل مآ أقوله وأيعله  ،وازنه بميزان الع_دل ،
وأيتله مؤقا ؛الكثااب الذي انزلة ال،ه وحننه محيى للناس ^-؛^ ١فها
اخلفوافته»را؛.
ومحال أيما  ١ Iثملا أجن\ أذ ينتصز مءن أحد بسبب كذبه عتا  ،أو

ظنمه وطواذه ،نإئ محي؛ _ JlL<-كز منبم ،و'ان ا أجب اُفت لك-ل
 ١١ )١محموء الفتاوى. }٢ ٤ ٥ / ٣ (: >،

تا

ندم

\هلهلة

القارئ الكريم بق ه عل حقيقة مذهب الرحل من حلال قوله
وءعلهر . ،

ول هذا البحث فدمت للقارئ الكريم بعصا من نموص

التي تحكي موقفهم النظري والعمل من ر ١١؛؛'•<< ) ؛ ليحكم
بنفسه بعد ذلك ،ولثرى من الذي ينثر مافة التكضر والإثماء ؟

والصديظهئ حنة الصد

وب_ضئةاش_اينالآساء

وقد نسمت ،هذا البحث ،إل خمسة فصول ،كإ يل ت

القمل الأول ت مصطلح الآحر.
القمل الثاق ت ق ظلال ميزة ابن تيمية وشخصية .
الفصل الئالث • ،موقفا ابن تيمية من تكفير المسلمين .

القمل الرابع • سيرة ابن تيمية العملية مع محالفيه .
الفصل الخامس ت موقف ،الشيعة من المخالفين كاتموذج .
وصدق الإمام الحافغل ابن حجر الع قلاق  -رحمه الله  ، -حينعا نال

يعد الثناء العاطر عل ابن تيمية  ،ما نمه ت  ١الواجب ،عل من ثلثز بالعلم،
أو كان له عقل؛ أن يتأمل كلام الرحل من نماتيفه المشتهرة ،أو من أل نة
( )١هذاالحث مارة ص حزءمستل من كناي  :ءمكيانحدث اض يب  ، ٠ورائح ،ان
ق هدا اليحثح المغير لأهميته ٠
أفرد هذا الو

٢٩
من يوس به من أهل النقل " ر ؛•

ن أل افه .بحانه وتعال .أن يوفق الحمع إل ما بجبه ويرصاه ،وأن
بجمع كلمة الأمة عل الحق ،وأن يوحد قلوب عل كلمة التوحيد الخالص،
وأن يعزها بدينه ،ؤيصرها بتأييده ونصره ،وأن يعليها ببن الأمم ،لتعود
كإ كانت منثر حق ومصباح هدى •
كته

عائص بن معد الدوصري
المحاصر؛جامعة الملك سعود

فم الدرامات الأسادمية

اإرياضاربحالأووخ'آةاه
AYEDin_D،i]HOTtVlAIL.COM

)«الرد الوافر ا> ،ص ٢٤٨ ( :

اسل) اوول :سمس \إاخر

قسمتهم تقترب من قيمة الحيوانات التي تستخدم ق الزراعة ونحوها إ

يقول مالكم إكسلممحاءثالأص_لكن ال ود ، :رنن أنتم موى
عبيد سمإضن ،أنتم لم تاتوا عل ر ا،لايفلأورا،

 ،أنتم أق بكم عل سفينة

عبيد مقيدين بالسلاسل مثل الخيول والبقر ا،

ولم تكن العنصرية  -والتي شكلت موقف الغرب نجاه( الأحر ) —
مقتصرة عل التجار الحشعين ،أو رحال ال يامة الرغإتيثن ،بل كانت -

أيما  -تحظى بدعم فل في ونتردير عقل من أعمدة الفكر الغر سن ،والتي
وضعت الأس الأخلاقية  .أو اللأأحلأقية  -هد 0القضية ،وقدمت الدعم
النطقي ادررلوش(الأا)من(الآخر).
يقول منتكو ل كتابه الشهثر( رؤح القوان؛ن )  ١، :إذا كان عل أن
أدافع عن حقنا ل اتحاذ الزنوج ذوى البثرة السوداء •مدا  ،فإسي أقول •
إلا
إ 0شعوب أوروبا وقد أفنت ساكان أمريكا الأصاJان لم يكن
أن نستعبد شعوب إفريقيا  ،لكي ت تخدبا ق استصلاح أرجاء أمريكا
( )١أمريكي أمحوي ا أصلم وكان س خماعة( أمة الإسلام) بزعامة( محبمد ألجا)  ،وكإث
تلك ١حءأ■ءة تنتحل إّلأتا مرنا ،وتد قابلوا عنصرية الييفى بعنصرية ّوداء  ،لكن ل يأ زار
مالكم اكر مكة للحج تغرن أتكاره الخاحلئة والمفلوحلة عن الإسلام ،ورأى ز احج مدى
تسامح الإصادم ،وعد تفريقه بين أبيض وأّود ،وقد لقي احتماء ك—ثرا به محن قبل الملك

فيصل .رحمه اف .تربع يشر بأفكار المساواة ي؛ات اليض والود إل أن اغتيل .رحمه اف .عل
يد بعثر العنصرين الود ■

ر  MAMIOWER ) ٢مي الفينة الي نقلت المها'متى والحجاج الإنجليز الأوائل مءن
ءلأيموت،ا ل إنجلترا إل شيال غيرحيني ،ز أمريكا ل عام  ١ ٦ ٢ ٠م •
(  ) ٣ر النصوص الحرمة  - ٠مالكم إكس ا حمر ت ( . ) ٥ ٤

ه

\سد\ه :6هصهللأاا\خا

زهصً

أرض كنعان والقدس <ا وطرد منها
حلفه ،وأل اض كإ منح
أهلها الأصلثن ،فقد مح أمريكا للأوروسين المهاجرين إليها وطرد منها
سكانيا الأصليين ،بداية تحقيق منرؤع العناية الإلهية الذي يعني تدفق
النور ١ا.

ويمول قرنوا قاتليه ت  ١٠إن تكوين التعايثر التي تعني أمريكا،

أمريكي ،أمرك ،يثكل الدلائل عل هذا التصميم الإلهي ،إف أمريكا هي
ل ن فس الوقت كنع ان الحل .يدة ،القدس الحديل .ة ...وف يإ قنص

الحإية الإلهية ،إف شعتا محتارا  ،قفل ،هو الذي
الأميكيدن ،فهم
يستطيع الإقامة ل هذا البلد الوهوب بكرم ٠.لقد عاملهم .أي اض  -مثل
العثريثن ٠٠

ومن هذه الرؤية الغريبة الضيقة والعالية نحا ( 0الأنير ) أصسحت

الحضارة الغربية هي الحور والمرتكز للحمارات البشرية ،بل لا يوحل.

حفارة إن انية غير الحفارة الأوروبية الغربية ،وما عل ،ها فقطيع من
الشعوب المتوحشة والبربرية أو العبيغ. .

ثم إل ر الأنا الغربية ) ظهرت ق أوروبا بقوة ،وانتشرت كالمار ق
الهثسم  ،وتبناها وداغ عنها ممر من العلمإء والفلاسفة  ،وهي نظرة قائمة
عل ( مركزية الحضارة الأوروبية ) يجت ت تثبيو كل ما سواها  ،فلا
حضارة إلا حفارة الغرب ١
( )١ر ايديولخا الغزو . ٠فرنسوا ثاتليه ،ص;( . ) ٥٣
(  ٠) ٢أيديولخاالغزو».زرنوا تاتله،ص . ) ٥٢ . ٥ ١(:

[ثا

\و0تيسةم..

ج؟

وكيلك ( حون بول سارتر ) ق مسرحيته ( الخل ة الرئة )  ،حث قال

بكل وصوح ت ر إل الححيم هو الغر ) ُ ؛•
وقد أرجمر ريزارد كابوتشينش التصورات الغلومحلة عند الرحل
الغرب عن( الأخر) إل) جهل الرجل الأوروبي) الأبيض بكل ما له علاشة
بالشعوب الأحرى وثقافته ا  ،ومنه ا كونوا فكرة حاحلتة عنه ا مليئة
بالغطرمة والاحتقار ر

إف خلاصة مصطلح ( الأخر ) -ك،ا قيل ّ ايقا  -انه مصطلح غرب
يدل عل السلبية والعدوانية  ،ق مقابل ( الأنا ) الغربية الدالة عل العلو

والزهو والتغهلرس • ومع كل تلك العاب السلبية والحدوانية الآكثبرة التي

اقترنت ل الغرب بتاريخ مصطلح ( الأخر) إلا انك نحد كثثزا من الكتاب
العرب  -للأث  -ينعون عل التراث العرب الإسلامي عدم وحول
مصطلح ( الأخر ) ق أدبياته إ

ولا أدرتم ،أين يكمن الخلل عند هؤلاء ؟ هل يكمن ي سطحيتهم،
أم ؤ ،ببغائتتهم التي ،تطالب بمهلا؛قة التراث الإسلامي للتراث الغرب ق
كل ثيء حتى ي القبائح!

ولدا فلا بد للمتحدث أو الباحث والكاتب أن محرص عل التعاطي
مع المصطلحات الشرعية قدر الطاقة ،أو المحطلحات الواصحة ق
(  ٠ ) ١العنصرية عند الغرب آ)  ،حس ؛( .) ١٨

() ٢انظر  «:نشرةالوْونددبلوماتيك» ،عدد  :كانون الثاو  /يناير ٠٢ ٠ ٠ ٦؛  ،شال بمران
ت لا التلاقي ،بالغر يب ،هدا الحدث الأما ، ١٠٥آ للكاس الم ي *١٠( ،اآ د كايج تثتسء ر .

و

\سلأ  : ١١٩١١١ستللأاوخإ

زذثض؟ا

معانيها وتاارءذها ،ؤإذا ما اصطر لاستخدام مصطلخات مرتكة ،أو

مشوشة ،أو محملة  -عل حد تمر ابن تيمية وابن القيم رخمهإ اف —  ،فلا
د م ن تفصيل وبيان انمي اراد ،حتى لا تبادر للأذهان الماف اuطاإة أو
الخاٍلئة.

الألفافل التي ليس لها أصل  jالترع ،فتلك لا محو 3نميق المدح

والدم ،والإثبات والنفي عل معناها ،إلا أن سن اثه يوافق الحمئ •
فا'لمطللبة بالحقوق الواجبة شرعا لثيء ما  ،لا يكون إلا بعد استقرار

محنى هذا التي ء ق الأذهان ا حتى يعرف الخاطب مراد التحدث  >٠فإن
رتب عل مراده حق؛ مل ،ؤإن أراد باطلا؛ رد ،وإن اشتمل كلامه عل

حق وباطل؛ لم يقبل مطلئا ،ولم يزد حمح معناه ،بل يتوقف ق اللففل،
ؤيفر المعز ،وهذا بات مهم ل الحطابات الثقافية اكصرة ،حيث ثهام
معارك عل ألفاظ لو استفحل معناها؛ لزال كشر من اللغط حونا ،وكإ

ذكر ابن القيم  -رحمه اف*  -فإل أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ
المجملة التي تشتمل عل حق وباطل ،مطلقها من يريد حقها ،فتنكرها من
يريد باطلها ،فثري عليه من يريد حقها .

ولذا لم يرد ق التمئ ولا ق التِاث الإسلامي كلمة( الأحر)  ،بل
جاءت محموعة المصطلحات المخصوصة والمحددة ق معانيها وما يهرب

عليها من حقوق وواجبات .وعموم نظره التشرع الإسلامي للأن ان

تقوم عل أف افه كزم حمح البشر الذين ينتسبون حمينا إل أب واحد وأم

قا

\_  : ^١١١١١سطاله \إآخا

٢٩

الرحمة بالخالق مع بيان الحق وصون جوهر العقيدة.

ولكون مصهللح ( الأحر ) من الألفاظ المجملة ،والتي استحيت
بشكل وامحع ل هذا العصر ،وعل وجه الإطلاق ،فلا يعرف بالتحديد
ض ه و( الأخر)؟

هل هوالذي نحتلمف عنا بلنته وقوميته فقط ؟

أم هوالمسلم؟
أم هو أهل الذمة وأهل الكتاب؟
ام هو الوثتي ؟
ام الملحد ؟

م ا مل لم المحاق المتدع؟

أم الم لم المجتهد ق الفرؤع ؟
ام المقصود حميع هؤلاء دون تمييز ؟
فلا بد من الاصتفصال والتبي^ن حتى يعرف المقصود ب الأخر؛ لأف

بعض الكتاب العاصرين أخز عل عاتقه الكلام عن حقوق ( الأخر )

دون أن محدد ماهيته وحدود ، 0وأصح اياب مشرعا لفرض حمح الحقوق
التي فرصها الإسلام للم لم؛ن أو لأهل الذمة لتعملي للمالحدين
والزنادقة ونحوهم ،فحصل الخلاف يسب ما ق خطاب هؤلاء المثقضن
من الإحمال والغموض ،والذي قد يكون مقصودا لذاته إ

أما ق كتابي ،هزا ( ابن تيمية والأخر أ ) ؛ فانني استخدمتح كلمة

اثا

اسل \اتانى:وظإال OJUU

نيم

العلعاء عل إتقان كتاب اف وعلومه ،وحفظ السة وعلومها ،قمار ن ادرة

زمانه ،وجوهره عصره ق علوم الشريعة.

قال الأئ ،الحافظ الزى  ٠:ما رأبت أحدا أعلم يجاب اض وّة
رسوله  -صل الله عليه وملم ،.ولا أ تع لهإ منه #
ولم يكن  -رحمه اممه  ، JLc• -صلثا  ،كسولا أو حائما أو منزؤيا ق زوايا
دور المائة ،بل كان باذلا ماله ووقته وحهدْ ل ميل الله ول ميل نصرة

دين الله ،ول ميل حلمة عباد الله ،لا يثني ولا يتوانى ،فلا يقعده كلام
الخصوم وطعنهم فيه ومويشهم عليه ،ولا ل مز وسخرية وخذلان

الأصحاب ،كإ لا يزيد من نشاطه مدح المقر«ان أو أصحاب الخاه ،ولا
يلجمه عن قول الحق رغبة أو رهبة من صلطان أو غره.

قال مأد الدين الوامطي • ّ إل الله  -تعال  -قد رحم هده الأمة بإقامة
رجل قوى الهمة ،صعيف الركيب ، ،قد فرق نف ه وهمه ل مصالح
العالم وإصلاح فسادهم ،والقيام بمهنامم ،وحائجهم ،صمن ما هو
قائم بصد البيع والضلالات وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يملح به

ف اد العالم ؤيردهم إل الدين الأول العتيق جهد إمكانه * ر . ،
وكان مع مكانته العفليمة ،وقدره الشريف ،وحضؤع اللاط؛ن له،

وكثرة أتباعه ،وقوة أنصاره ،وتعاطف العامة معه ونصرتم له ،ل غاية
( ٠ )١الردالوام» ،تحقيق :العلامة 3 /مر الثاويش،ص ) ٢٣ • (:الطعة الثاكة
 ، ٠صن ت ( , ) ٧
 ،-٥١٤١١الكتب الإٍلامي  ،بثروت  .و  ٠العقود
( ٥ )٢العقود ،ْ ^Jjiءس . ) ٣١٩ (:

تق،

\سنمةم..

وكان ل لله متمردا عن الناس كلهم ،حالتا بربه  -عز وحل ، -

صارعا مواظتا عل تلاوة القرآن العفلتم ،مكررا لأنولغ المدان اللية
والهالثة ،وكال إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر باق
بسننها قل إتيانه إليهم ،وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلق القلوب لهيبة
إتيانه يتكيرة الإحرام ا،
ومع عالمه وجهائه وورعه وزهده وتقواه ،فإنه  .رخمه الله.كان

محهدا باذلا نف ه لخدمة أمته  ،مسصا نف ه للأحهلار في مثل ريه  ،يم ل
مبل مضة أمته الي طال رقادها ب بب البيع والمحدثات الني حثمت
عل عقول ممر ص الأمة.
وم ا كان -رحم-هاه  -محا للشهرة ،ولا راغبا ل الميز بالثواذ

والغراب ،ل كان همه وهدفه الحق أينإ كان ،ومهإ كان لمنه .

وي ثب دلك  ،عارضه أهل التقليد  ،وكئره أهل الخهل ا ويانى عليه
أهل الحيف ،وهو صابر لا يزعنع كالحبل الأشم؛ لأثه ما قال شيئا  ،وما
اعتقد بالتثهي أو بالهوى ،بل كان يعتقد ما يراه يقينا وحما ،دله
وهداه إليه الدليل القل الصحيح ،والعقل المريح .
قال الحاففل ابن حجر .رحمه اف  ١٠ I .الم ال الش أنكرت عليه ما كان
يقولها يالتثهى ٠٠

(٠)١الأءلأماسةبىص ٣٥ (:ر
( « rOالرد الوافر» ،ص ، ) ٢ ٤٧ (:وء الشهادة الزكية»  ،ص. ) ٧٣ (:

تق]
٤٢

سبم|سا؛اوه

اصل

نينع إ

ولأمم يعلمون أن العامة والخاصة نحبه ،فقد عمدوا إل الكذب
عليه ،واختلاق الأباطل عل لسانه ،ولبس الحق بالباطل ،واستحياء

أهل الخرافات عليه ،ومن ناصرهم من الأمراء  .مع أمم يحلمون ق قراره
أنف هم اله عالم محهل ،آخذ بالدليل العقل والثرعي ،لا يقول بموى،
ولا يطلق من تشهي ،ولا يكتم حما اعتقده.

قال ابن تيمية ت  ٠١وما كتت شيئا من هدا ليكتم عن أحد ولو كان
مبغضا ا؛ ر ؛  .وقال أيضا  ١٠ :إنه ليقف خاؤلري ق المسألة والثيء أو الحالة
التي تثكل عل ،فاستغفر اف .تعال  -ألف مرة ،أو أكشر أو أقل ،حتى

ينشرح المدر ؤيتحل إشكال ما أشكل» ر .٠
ومع كل ذلك لم يرتدع أهل الغي عن بغيهم ظلمهم وافترائهم عل
ابن تيمية ،بل حشدوا رعلع الناص ،من أهل الخرافات والأهواء صدم ،
وخامحة من يتاجرون بمراقد ومقابر الأموات ،وثبنون من العامة

والطاء الأموال الكثبمرة ،فاستإلوا الأمراء الدين يعظمون الخرافة،
ؤيعمرون القابر ويحربون العمران ،وكذبوا عل ابن تيمية عند بقية الماس،

وألبوا المالطان عليه ،حدا من عند أنفسهم.
حدوا الممر إذ لر ينالوا معيه

ف القوم أعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلمن لوجهها

حدا وبغيا ت إنه لدمي م

 ١١ )١العقود الديية» ،ص : ٣٨٣ (:
 ١١ ) ٢العمود

و ،ص ت ( , ) ٥

ق،

\يمساايةوالآء..

زذقى؟>

ثم ت ببوا ق سجنه مرات وكرات  ،وهم لا يرفون إلا يقتله بعد أن

كفروه ،وأهدر يعضهم دمه ،ف جن مرات ومرات ،حتى جاء سجنه
الأخير الذي مات مه  ،فأرادوا أن يمعنوا ق إيذائه وهو الأسر فقاموا
يمتعه من الكتاية ،ليوففوا كلمة الحق حث صادروا منه أقلامه وكتبه ،

ووصعوه ل زنزانة مظلة ،أصرت يبمرْ  ،وكاث مصادرة الأوراق

والأفلام أشد ثيء عل نفس هذا العالم الكبير ،فحرموه من كل ثيء
حتى من كتابة الكلمة ،والحرف الواحد إ إ

هكذا هم أعداء كلمة الحق الحرة ياي نكل ^ن ولمكان!
ئال ابن عبد الهادي ر فلإ كان قبل وفاته يأشهر ورد مرسوم
السلطان يإخراج ما عنده كله ،ول م يثى عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة

ولا قلم ،وكان يعد ذلك إذا كتب ورقة إل يعفى أصحابه يكتبها يضحم،
وقل رأيت أوراما عدة بعثها إل أصحابه وبعضها مكتوب يفحم ا ،ر
ومع ما كان فيه .رخمه اف  -من صيق وصنك ،فقد كان لا يفتر عن
التحدث ب نعم الله عليه .وكان يكتب لأصحابه وتلاميذه بحمد الله
وشكره والثناء عليه • ومن ذلك آخر رس الة كتبها ابن تيمية قبل وفاته

بنحوشهر ونصف ،كتبها ي الفحم لثا أخرحوا عنه الأقلام والأوراق،
فاصطر لغل رسائل تلاميذه الش كان-ت sترسل له من قبلهم  ،نم الكتابة
(•)١الفوداك٧تء،ص;( : ٨٣^ ٣٧٩

٢٥
٤٦

رذّإثم

\سنمةم„

قال ابن عبد الهائي معلما همل هذه الرسالة ت  ٠١وهذه الورقة كيها

الشخ  ،وأرسلها بعد خروج الكتب ،من عمم 0باممر من ثلاثة أشهر ل شّهر
شوال مل وفاته بنحوشهر ونصف ،ولثا أخرج ما عنده من الكتب
والأوراق . .أمل الشيخ بعد إخراجها عل العب ادة والتلاوة والتذكر
والتهجد حتى أتام المح ، ،وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثإفن أو إحدى

وثاض محتمة انتهى ق آخر محتمة إل آخر اقتربت الساعة :ؤ إنأئتسفي
ستينيىطسستج

 ١١ »]٥٥- ٥٤؛ .

وهكذا أراح خصومه أن محوا كلمته الحرة الصادقة حتى لا تصل

للناس ،فيتحرروا من سلطان الخرافة ،وقيود الأوهام ،وأغلال الهوى،
ووصل مم الأمر إل انتزلع الأوراق والأقلأم منه ،كل ذللث ،خويا ورعتا
من كلياته الناؤلمة بالحق واليق؛ن!

لكن مرادهم خاب وخر ،فهذه هي كليات الإمام ابن تنميه تملأ
العالم كله ،وهذه كتبه  -ولله الحمد — تطبع ونونع ق كل مكان والناس
مقلة برصة عارمة عل كبه وكلكاته ،وق كل فن وعلم.
وهنا أتذكرما قاله أحد الحل،اء الأفاضل ق زمن ابن تيمية ،حيتيا
كتب رسالة إل تلاميذ شخ الإسلام بعد وفاته .رحمه الله .يوصيهم يكتب

الشيخ ،ومحثهم عل نشر علمه ،ؤيهلب ،محواحترهم بأن المستقبل للحق
بإذن اممه.

(  ٥ ) ١المود

ئ

 ، ٠صن ! ر  ٣٨ ٤؛

نهم

اصد

من الم ائل الهمة والخهلثرة والتي كتبرا ما يشرها خصوم الدعوة
الملقية عموما وابن تبمبة حموصا  ( Iمسألة التكمثر)  .حث كتبوا تهدا

المدد الكشر من الكتب ،لكن مما يومحف له أنهم كئثرا ما ثييفون ق
حكمهم ل هدم المسالة بالذات ،ؤيتهمون ابن تيمية بشكل خاص بائه
مثظئ التكضر ،وموس الإنماء إ

ومن يتأمل جوهر مذهب ابن تيمية يعلم علمنل قيئا أنه برئ مما
يتهمونه به ،وأثه كذلك برئ من التفريط والإفراؤل ،ولبيان هذه المسالة
بشكل واصح لا بد من توضح بعض الأمور الهمة ق هذا الموضع،
ولذا منق م حيل نا إل متحشن *

الأول مهدمات ق مسالة التكفير.
القال •' موقف ابن تيمية من التكفير.

ثء

السقاالآوو
قبل الحديث عن مسألة التكفير وموقف نخ الإصلأم ابن تيمية .
رحمه اف  -منها  ،أود أن أصع ب؛ن يدي القارئ الكريم بعض اكدمات
والقواعد المنهجية الي أرى ألما ضروؤية ق معالحة هذه السألة  ،حتى ال
مرب من إفراط فيها إل تفريط  ،والفضيلة محي الوسط العدل الذي يقع
؛ينا رذيلت؛ن  ،وهذا الوسط هوحقيقة ردح الإسلام ومعدن الثريعة التي
فصلت ،ويينت ،هذه المسالة  ،وسار عل ذللن ،السلف الصالح  .رخوان اش
عليهم•-

وهذه مقدمات ،مهمة ؤ مسألة التكفير :
()١

التكفير موجود ل كل دين ،وى كل مذهب ،ول كل

فكرة ،ود؛ن ليس فه أصول يكفر من ينكرها ليس بدين،
وهذا أمر تتفق عليه جيع الديانا'تح السإوية.ا كالإسلام
واليهودية والممرانية ،بل إف الإيديولوحيات الوضعية

كالثيوعية والعلمانية وغيرها يكون تكفيرها بإحراج من

(،٢

لم يؤمن بأصوها عن ،دائر  ١٣أ •٠
التكفثر حكم شرعي لا ينكر ،فهو من أحكام افه وأحكام

( )١أنو( ،؛ اظر تكرما القمل الخاص من هذا الحث ،وهر بعنوان; ء مؤنق الشيعة من
الغاكن كأنس ذب.

\سسمس

٢٩

رسوله  -صل اش عليه وم لم  ، -ؤإيإ ا لإنكار عل من

نوّع وغلا وأفرمحل فيه ،أوكمرملنا .
()٣

كل طائفة إسلامية قد تقرر عندها مبدأ التتكمير_ { ،كن أهل

ال نة والحعاعة هم الومهل ي هدا الباب  ،وهم أصبهل

وأعدل وأف هل الناس فيه ،ومنهجهم ق ذلك معلوم
منضبط.

()٤

أن عد؟ التكفثر مهللما ليس مفخرة ولا منقبة ،لأمرين I

أ 0هذا مناف للواقع وتكذيب للواقع ،ثم هو يناقض
فكرة الإيعاز بفكرة محددة لها أصول ئايته •

()٥

()٦

()٧

لا توحد طائفة أو فرقة أو دين إلا ،وي،ارس فيه الإقماء

للمخاك .وأعدل ،وأصثهل ،وأرحم الخلق ق تعاملهم
مع الخالفان هم أهل السنة والخياعت .
وعقيدة أهل ال سمنة والخ،اعة م نهج ومبدأ ولست،
أشخاصا ،وهي الإسلام بنقائه وصفائه ،وك،اأن حال
أفراد المسلمن اليوم ليسوا بحجة عل الإسلام  ،فكدللن،
الحال بالم بة لأفراد أهل السنة ،فالحجة ق منهجهم
وأصولهم لا افرادهم.

أ 0الواسر والتاؤيخ والتموص نيئ ،وتثبت ،أ 0أهل الئق
والخ،اعة هم صحية التكفر والعنف ،و ا لإنمحاء من قبل

الآ\

\أ0نمةم..

نحم

ومن ثت إسلامه بشن ،لم يزل ذلك عنه بالشك * ١
وقال ت  ٠ولا يجوز تكفير الملم بذنب فعله ،ولا يخطأ أحهلآ فيه،

كالم اتل ام نازع فيها أهل القلة» رم
وقال مؤكدامنهجه الذي لايميدعنه ت  ١هذامع اق دائنا ،ومن
جال ني يطم ذلك مني  ،أل ص أعظم الناص ميا عن أل ينب معثن إل
تكفير وتفيق ومعصية  ٠إلا إدا 'علم انه قد قامت عليه الحجة الرص الية

التي من خالفها كان كافنا تارة ،وقاسما أخرى  ،وعاصتا أخرى  ١٠ر
ويعد بيان خطورة التكفير  ،وصرورة التحري فيه  ،ؤيبين المنهج

السني ق مالة التكفير  ،وأف أهل الستة والحعاعة يفرئون ق أحكام
التكفير بين التكفير المطلق ( حنس التكفير ) وبين تكفير العين ؛ لأن

للتكفير شروطا لا بد من نحققها ،ومواع لا بد من ارتفاعها حتى يتحقق
الحكم.

يقول شخ الإسلام اين تيمية  ٠ Iالتكفير له ثروط ومواع قد تنتفي
ق ح ق المعين ،ؤإن تكفير المهللق لا يستلزم تكفير المعين ،إلا إذا وحدت

الشروط  ،وانتفت الموابع ،يبتن هدا أ 0الإمام أحد وعامة الأئمة الذين

أطلقوا هذه العمومات ،لم يكفروا أكثر من تكلم -بذا الكلام بعينه ٠
( • )١محموعالخاوي»;( ; ٤ ٦٦ / ١ ٢
(أ)»صوعالخاوي») ٢٨٢ /r(:
( «)٣جموع اكاوى ْ)٢ ٢ ٩ / ٣(:
( )٤ء جموع الخاوي»٤٨٧ / ١ ٢ (:

تنا

\سل \رو\اث:ءوفذ،

نهثء

ويمول ت  ٠١وكنت ُبير؛) لهم أن ما نمل لهم عن السلف والأئمة من
إطلاق القول بتكفر من يقول كذا وكذا فهوأيصا حق ،لكن ثبب
التفريق ين الأؤللاق والتعتين ،وهذه أول مسالة تنازعت فيها الأمة من

م ائل الأصول الكب ار ،وهي مسألة الوعيد فإن نصوصي القرآن ق

الوعي_د مهلالق_ة كقوف: ،

ه

راكساءت  ] ١ ٠الأية ،وكذلك سائر ما ورد  ١من فعل كذا فله كذا  . ٠فإن
هذه مطلقة عامة وهي بمنزلة قول من قال من ال لف ١١من قال كذا فهو

كذا  . ٠ثم الشخص العين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة ،أو ح نات
ماحية أو مصاب مكفرة ،أو سفاعة مقبولة  ١ ٠ا.

ؤيعتبر ابن تيمية أ 0هذا المنهج الصارم المنضيهل ق التكفثر هو من
خصائص أهل السنة والخإعة ،والذي فارقوا فيه أهل الخلاف الذين

توسعوا ق التكفبر ،وكفروا فرهم من الم لمن لأجل محالفتهم ق
مذهبهم الذي وصعوه من تلقاء أهوائهم وعقولهم وأذواقهمر ! ،
يقول شيح الإسلام ابن تيمية •  ١فمن عيوب أهل البيع تكفر
بعضهم بعصا ،ومن كادح أهل العلم أنيم ثمحطثون ولا يكفرون ،وسب
ذلك أ 0أحدهم قد يقلن ما ليس بكفر كفنا  ،وقد يكون كفنا لأيه نبي له

أثه تكذيب للرسول وسب للخالق ،والأخر لم

له ذلك ،فلا يلزم

را)ررمحْوعاسوىاا (:م- /ملإ).
ر  ) ٢أقول ت انظر تكرما الفصل الخامس من هذا البحث وهو بعنران ت  ٠مرنف الشيعة من
ا،ال<الف\و' ،كأنم ،ذم . ٠

ثنا

\صل) \لو\لث :مافف \ juيسة( JUئضا سه)

نيتء

قال! ر وأما التكضر ،فالصواب آئه من اجتهد من أمة محمد  -صل
اف عليه وملم  ، -وقد الحق فأحطأ ل م يكفر ،بل يغفر له خهلاْ  ،ومن
تبين له ما حاء به الرسول  -صل الله عليه وّالم ، .فناق الرسول .صل

الله عليه وملم  -من بعل ما تق ،له الهدى وابمع غير مسيل

 ،فهو

كافر ،ومن انع هواء ونمر ق ؤللب الحق ،وتكلم بلا علم فهو عاص
مذب  ،ثم قد يكون) فامما وقد تكوؤ) له ح نات ترجح عل ميئاته .

فالتكف،ر محتلف بحسس ،حال الشخص ،فليس كل محهلئ ولا ميتيع ولا

جاهل ولاصال يكول ،كافنا ،بل ولافاطا ،ل ولاعاصا» را؛.
وقال  ١الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل ل م تبلغه
النصوص الموجة لمعرفة الحق ،وقد تكون عنده ولم تثبت عندء  ،أو لم
يتمكن من فهمها  ،وقد يكون قد عرصنا له شبهات يعذرء الله تبا  ،فمن

كان من المؤمنين محتهدا ق طلب الحق وأحهلآ ،فإن اممه يغفر له حطاء كائنا
ما كان ،مواء كان ق الم ائل الفلرية أو العمالية ،هذا الذي عليه

أصحاب الٌتمحً - ،ز الله علته وصلم  -وحماهثر أئمة الإيلام را
نم تئ  -رخمه الله .موقف أهل الخلاف من أهل السنة والحإعة،
وموقف ،أهل السنة من أهل الخلاف ،فيقول ت  ١الخوارج تكفر أهل الحإعة،
وكيلك المعتزلة يكفرون من حالفهم ،وكذلك الرافضة ،ومن ل م كفر

فز ،وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رايا ؤيكفرون ص حالفهم فيه.
(«)١مح٠وعاكlوىا) .) ١٨ • / ١٢ (:
(أ)ررمحموعاكاوىاء (:م\.) ٣٤٦ /

تثإ

\هصد\ائالث:ءؤافف

نيتم

وقال ميسا أل ذلك هومنهج السلف الصالح أهل السنة والحإعة

را فلهذا كان أهل العلم والئنة لا يكمنون من حالفهم ،ؤإن كان

ذلك المخالف يكئرهم؛ لأف الكفر حكم شرعي ،فليس للأن ان أن
يعاقب بمثله ،كمن كذب عليك وزنى بأهلك ،ليس لك أن تكذب عليه

وتزف بأهله؛ لأ 0الكذب والزنا حرام لحق اض .تعال ، .وكذلك التكفير
حق ف  ،فلا يكمئ إلا من كمنه اض ورسوله» ر ا.

وهذا الآكلأم من ابن تيمية .رحمه اه  .ليس كلاما تنظ-رئا بحتا ال
رصيد له من الواقع  ،بل نحد صداه ق ثمارمح اته العملية الكثيرة مع
الخالف؛ن  ،فكم مرة كفروه واعتلوا عليه  ،وهويقابل ذلك بالصفح
والعفو ،والاعتذار لمخالفيه والتإس الررات لهم.
يقو ل! ر كت أقول للجهمية من الحلولية والفاة الذين نفوا أ 0اض .

تعال  -فوق العرش لثا وقعت محنتهم  Iأنا لو وافقتكم كنت كافنا  ،لأي
أعلم أف قولكم كفر  ،وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم حهال ،وكان هذا
حهلا!ا لعلمائهم وقفاتبمم وئثوحهم وأمرائهم ،وأصل جهلهم شهات
عقلية حصلت لرؤوسهم ق قصور معرفة المتقول الصحيح والمعقول
الصريح الموافق له ،١

ثم طق ذلك عمليا ،حيث قام أحد شيوخ الصوفية وهو الشيخ عل
 «)١نلخص محاب الامتغانت»٤ ٩٢ / ٢ ( :

 < ) ٢ :ا تلخيص محاب الاسغاثة ا٤ ٩ ٤ / ٢ (: ،

نقا

\يملإسةمس

الكرى بتكفر ابن يميه والاعتداء عليه حديا ا وْع ذلك لم بجب ابن
-يميه عن مهجه المعتدل ٠

شال إ  ٠لم نقابل جهله  -أي الكرى الصول  -وافتراءه بالتكفثر
بمثله ،كإ لوشهد ش-خأس بالزور عل شحمي أو قدنه بالناحنة كذبا

عليه  ،لم يكن له أن يشهد عليه بالزور  ،ولا أن يقذفه بالفاحثة آ
ثم يوصى ان يميه عموم الطوائف والفرق الإسالآمية يوصيه هامة

جدا  ،وهي نحنب التكفثر واستحلال الدم فيا بينها  ،حثث يقول I

 ،١ملأ تحل لأحد من هذه الطوائف أ 0يكمن اًلأحنى ولا سشحل
دمها وم1ئا ،ؤإل لكنف فيها،دعة

إدا لكثث النكمزة ثا

بدعه أنصا ؟ ومحي ثقوو بدعه ٠^^٥؛ أعنظ واإعاJن أنم حميع 44- ،؛ و
بحمائق ما تحتلفول يه))

ثم ستن—رحمه الاه  -بشكل جل وواضح حقيقة مذهب السالف،
ؤيزيل محه اللمس ،فيقول ;

 ٠طائثة محكيعذ اخمدِفيثكفبرأهل اينعوواسنمطاقا  ،حتى
محعل الخلأففي ثكضر المن جثة والشيعة الممصلة لعل ،وربنإ رجحن

ااك5فيرن والتحiيد ق النار ،وللمز ه_دا مدهب أحمد ،ولا عزه من أئمة
ياكن:صلوو :الإ,خا0
«)١ :تلخبسمحابالاسغاثث»٤٩٤ / ٢ (:

 my :محمرع الفتاوى». ) ٢٨٣ / ٣ (:

ك]
٦٦

رسم

\سهل|بمم..

وقته ،وفتنوا الموبجن والمؤمنات الذين لم يوافموهم عل التجهم
بالقرب ،والخلس ،والختل ،والعزل عن الإلايات ،وهطع ١^ ١١٠١؛، ،
من مدى العدو ،بحئ كاف كثير مى أول
وود الشهادة ،وثرلت■
الأم؛ إي داك من الخهمية من الولاة والخماة ذبوم' ت تكمروف كل نن
نإت5رر حهمثا موافما كم علثهي الصمات ،مثل الفول بحلق اك-نآن،

ونحتiموز،فيه يحكمهم قامحافر ^ ،يوئويةولاية ،ولايتي5وئهمى
م،زلأهووُبجاذة/لآلأكا
ولا رواية ،ويمتحنو 0الناص عند الولاية ،والشهادة والإءتك1ك مس

الأم زم ذلك  ،فص أم بخلق الخزان ؛ خكئوا ل ُ4بالإيإن  ،زنئ لب
يبر بث ؛ لم يئاكموا له بحكم أهل الإبجان  ،ومن كاف ذاعتا إل عثر التجهم
قتلوه أو صزبوْ وحبموه .

زطومأئسابمذصائم ،قإو الدقاة إل الخالة أم من

قزقأ  ،نإثاخ قايبجا زي ىركها أغأ من ود الدم إمحا  ،زالنئوتة
بالخنل لثانلها أعظم من الموبث بالمزت  ،يم إن الإمام أحمد دعا للحلمة
ومة • ؛ن صزبه وحثثه وانثعفز كز  ،وحللهم مما قتلوه به مس الظلم
ثب كز
ص
الدى ئز محن  ،ؤلوكانوا

الإنتغفاث م ؛ قإف الإنتنفاز لل٤فار لا قبوز بالكثات زالئء وزلإبتخ ،
وهن■ ،الآدوال والآء-ءال منة ومس مم من الأنمة صرتدهِفي أقبمم لب
يكمروا المعمحذ من ابجثي " • ٢ ٠
 ٠عموع اكاوى»٤٨٩ . ٤٨٨ / ١ ٢ (:

نج

ستي

\صلا

نهثءأ

ثم بميم ابن نمية رؤية أهل المنة والخاعة لأهل الخلاف ،الرؤية

القائمة عل العدل والرحمة والرأنة حم ،ؤإجراء أحكام القرآن والثنة
عليهم  ،بعيدا عن نحكم الأهواء المذهبية ،والرغبات الهلاJفية  ،والتي كفرا
ما لفحت الطائ٠يين والمذهثيين إل ظلم المخالف ،والتعدي علميه  jjtjحق .

يقول ابن تيمية ت ر إف المتأول الذي يصده متابحة الرسول لا يمرو ،
بل ولا بمس إذا اجتهد؛ فا-محهلأ ،وهدا مشهور عند الناس ل الم ائل
العملية ،وأما مسائل العقائد  ،فكشر من الناس كفر المخطئثن فيها ،وهذا

القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعن لهم بإحسان ،ولا عن
أحد من أئمة الم لمن ،وإد،ا هوق الأصل من أقوال أهل البيع الذين
يبتدعون يدعة ،ؤيكفرون س حالفهم ،كالخوارج  ،والمعتزلة  ،والخهمية،

ووغ ذلك ق ممر ص أتباع الأئمة ،كبعض أصحاب مالك ،والثافعي
وأحمد وغيرهم ا،
ويقول؛ ر فأما من كال ق قله الإيان بالرسول  -صل اممه عليه وآله

وملم  -وما جاء به ،وقد غلْل ي بعض ما اوله من البيع ،فهذا ليس
بكافر أصلا ا؛ .٢

نم يعرض ابن تيمية حملة س أصناف أهل الخلاف مبينا موقفه منهم،
كمإرسة تهلبيقية لأرائه وأقواله المالفة ،ليقف القارئ الكريم عل
مصداقية توافق منهج ابن تيمية وأقواله مع أعإله وتطبيقاته ،وليقف
( ٠٠ )١مى ال ة«(:ه/ا'مآآ»-إآ).
( «)٢محموع الفتاوى». ) ٢ ١ ٧ / ٧(:

قا

نيتي

اسنمةاا\لآء..

بنفسه أمام هده القسمة الكبيرِْ القائمة عل العدل والرحمة والإنصاف
بحق المخالفين •

إن تلك النفس الومنة العفليمة هى التي أثرت ل ابن تمية ق تعامله

مع القلواف والفرق الخالقة ،فابن تيمية  -أولا وقبل كل ثيء  -باحث
عن الحق ،ومن مهمة الباحث العالمي أن يعري ويكشف حقائق الأفكار

ونيفها وصدقها ؛ لأله يقوم بمهمة علمية يفترض فيه الأمانة والمدق
والصراحة مع العدالة والرحمة ،ومع ما يوصف به ابن تيمية من الحدة
والقوة ق الحيل ،إلا اله أنممف أشد الهلوائف بعدا عن عقيدة أهل السنة .
فحينإ تن اول ش يخ الإمحلأم الخهمية والخوارج والشيعة بالشد

والتحليل ،لم نمنعه محالفتهم والرد عليهم ونقض أصولهم أن ينصفهم
ؤيعدل معهم ،ونصوصه ل ذلك ممرة .
محقي نحدث عن

الخوارج ،ومما قاله فيهم :

 ٠والخوارج الثاوقوف الد؛س أمر ائ -صل افُعله وتئم -بقنايم
الناثدين،ؤ1شق

عل ص أئئه الدين مى الصحابة والتابأيرث ؤسبمدهم ،ولم يكنرئم
علأ بس م طالب وشني بس م ومحاصن وعثدمحا مس الصحالإ ،بل
عئ حش شقاكوا الدم الحرام،
جعلو ٠^٥منلمس مع قتالهم ،ولز
وأعاروا عل اموال المنلهن ،مماثلهم ليقع ظلمهم وبنيهم لا لأبجم

تجضمزلإ:مأصاكلم.

[ج

\سل \ئالث :هؤاففا ixA

 UDئممإ

نهثن

كث صلاكم باشس والإحماع إئثتو\ مع
وإدا لكف هؤلاء
امر اف ووصوله مثالهم ،ظبنآ بالعثوايب المجلفى الذين ائته عنيهم
شهسشمملبجاتيمأمهلم؟■•'/
لحبنا محدث ابن نمة محن انمزلة ومض ;حالأتبما ،تكلم فيهم

بعدل وصدق وإنصاف  ،ولر يدفعه حلاقه معهم إل الكدب عليهم  ،أو
ظلمهم أو التعدي عليهم .
فها هويقول عن أحد أبرز رجالات المعتزلة! اردعمئوبن همتد وأمثاله

لم ؟كن اصل مقصودهم ئعاثده الرصول  -صل افه علته وتلم. ٢ ١٠،.
وقال عن المعتزلة! إمم مع محالفتهم نمروا الإسلام ق مواطن كثيرة

وردوا عل الكفار والملاحية بحجج عقلية ر . ،
وقئ عاب شخ الإسلام ابن تيمية عل ابن فورك الأشعري تكفيره

المعتزلة ،لتأليب الحكام عليهم .يقول .رحمه الله .عن ذك :
ار قصدبنبمابوز المامعلالئمزلإق انتتابتهلم ،وثاكمنaI؛عند

الثلطان .وتى و_لم يعدل ق خصومه ومنارعيه ويعاJزهلم بالحطإِق
الاجتهاد ،ثل ابثنغ بدعه وعاذى مى لمة فيه ،أوممنة 1إدة هل ظأم

نفته /زأئل

ِو \وب زالإيان:ثلئو ij\0ت<خو 0س يئون

الرصول قلا يتثدعوف .ومي اجتهد قأحطا حطا يعدرة فيه \وثوذ  -صل
 :ل)،ءموعاكاولأ(:م.) ٢٨٢ /
 ٠ )٢:عموع الفتاوى». )٤ ٤ ٦ / ١ ٧(:
 )٣:انثلر  «:درء التعارض». ) ١ • ٧. ١ • ٦ / ٧(:

اكصد\س :للوقف \( Uسية( UCئممو

نجم

ساعيا ق تغريمهم ،باذلا جهده للطعن فيهم أ>  ،وهذه نصوص ابن تنمية
شاهدة بزيف هذا الادعاء وبهللأنه حملة وتفصيلا ؟ !

[قا

اصل الرابع

اهصل

\ OJUU :بمن ئإسة اسمة هوممح\كبه

نتم

محيق
ليست هناك ثخمية عفلمة ل تارمحنا الإسلامي التأخر ظلمت ي
عصرها  .وبعده .مثل شخصية شخ الإسلام ابن تيمية .رخمه اف ،.
فالعمر الذي عاش فيه ،وما تعرض له من عداء  ،وهجوم ،وسجن،
وتعذيب ،واعتداء خير شاهد عل هدا الظلم.

بل إ 0مرارة الظالم تزداد نحاه هده الشخصية الكبيرة حينإ نجد من
يدعي الثقافة والعرفة والعقلأنية والحرية ،ثم يقف ق صف المجان صد
المجون ،وق خندق الظال م صد الظالوم ،ويخالف مع الكمر صد
ص،احمة ١لك^\ر إ

ولوتامل هؤلاء بملمريقة علمية رصينة أقوال وأفعال وسيرة ابن تيمية،

نإ ظالموا أنف هم بظلهم له ،حي ث ،تكلموا فيه بغير علم ،بل يجهل
وهوى وتقليد أعمى منعهم من معرفته عل حقيقته الماصعة.
فالرجل  -أي ابن تيمية  -كان محكمه ق جل تصرفاته مع محالفيه ميزان
الحيل والرحمة ،وكان كلمة إخملع عند عقلاء العلياء  ،ومحل محبة الناس،
وكانت ،سيرته الحالية رمزا للعدالة والتسامح ومحبة الناس ،والتضحية
من أجل الحق•

قال الإمام الذهبي عنه ت ار وسائر العامة محبه؛ لأته منتمي ،لنفعهم
ليلا ونبمارا ،بلسانه وقلخه،،
)رر الردالوافره ،ص; ٧١ (:

ه

اصل اء\(ه \ OJUU :يم سيف اسة  ٥٠صذ\كه

نغثءم

ومن إييان ابن تيمية الرامح بالحق ،ورخمته ب الخلق لكنت مواقفه
الابعة من العدل والرحمة والتسامح نحاه محالفيه ،مواقف عدل حقيقية،

قائمة عل بيان الحق بوضوح ،والعدل مع الخصوم ،وليست المسألة عنده
لعبة سيامية ،أو محرد نفاق ،أو خوف و( تقية) أو رغبة لتحصيل منا ير
دنيوية ءاحلة.

كا أ 0مواقفه العائلة الأصلية لم تكن ل حال ا لضعف ،بل لكنت

ق م واقف القوة والغلة ،ومع كون الحق معه وله ،إلا ائه يتسامح مع من
ظلمه مع قدرته عل إنزال العقوبة به • تلك حما نفس كريم الخلق والروح •
ولد وصع ابن تيمية قاعدة عفليمة للت امح ق حياته السلوكية

والعملمية ،هده القامحة هي مقولته المشهورة ت ر أحللت كل م لم عن
إيذائه ل  ، ٠والتي ظل يرددها عد كل موقف ظلم فيها وتعدى عليه من

قبل خصومه ،وحنن يطلب منه الرد عليهم بالمثل ،محيب أنصاره بتلك
القولة ال ابقة!

لقد لكن لسان حال شخ الإسلام مع أعدائه  Iإسي لا أنقم عليكم
ميتا من حظوظ الدنيا ،ولا أناف كم عل ثيء من حهلمامه ا ،ولا
أكرهمكم لذواتكم ،ولا أريد الانتقام منكم ،بل أؤيد أن يعلوالحق وتظهر
الحقيقة ،ك،ا أحب الخير لكم ولكل م لم ،وأحي ،أن تكونوا دائنا سعداء
وتنعمون بالهجة والرضا ،وكل شر يملني منكم سارده بخير ،وكل
شتيمة من قبلكم ستجدون ل مقابلها دعاء لكم بكل خثر.

قا

\سنمةو\لآخ..

نيم

وهكذا كانت سرته الراسخة ق التعامل العادل مع خصومه ،ومهإ

اشتد عليه الأذى والتضييق من حصومه  ،نجيء يادلهم ب العفو والت امح
والغفران ،بنفس مؤمنة  ،وبةاو_ا طاهر .

ولأل ابن تنمية رحل يقول الخثر ويفعله  ،ؤيوسس التسامح ؤيإرسه )
لذلك وحدنا حياته صورة صادقة وتعبثرا يقيما لهذا الروح  ،إما التربية

العملية التي يسعى صاحبها لمإرسة النفلريات الأخلاقية التي يؤمن ما .
ؤإليك .أحي القارئ .بعض الأمثلة العملية لعدل ورحمة وتسامح
ابن تيمية مع حصومه

ك]

سسةااالآخاس

نقم

ينلهر الحق ونحيب السائل بكل أمانة وموصوعية ،ويعدل ق القول
ؤينصنا الخصم ٠

وقد ألف سخ الإسلام ابن تيمية كتابا بعنوان  ١الاسس تغاثة  ، ،وهو
رسالة علمية بالأدلة الشرعية ق حكم الاستغاثة بغير اف  ،وهو رد عل
رسالة كتبها الشح الموق عل البكري .

وبدل أن يقابل الكري رد ابن سمية بالحجة والرهان ،ب ائر إل

الحكم علته بالكفر والرئة والخروج عن ملة الإسلام  ، ١إ
ولم يكتف الشيخ الصوق البكري  -عفا الله عنا وعنه  -بمجرد
التكفر  ،يل بالغ ل إيذاء ابن تيمية ب القول والعمل ،حيث كتب إل
السلهلان يستعديه عل ابن تيمية ،ونحثه عل قتله إ

بل قام باستعداء العوام عل الشيح ،وحرض الخند وأصحاب
الدولة عل سخ الإسلام ،وسهر به ،وأقلع الشتيمة ق حقه وأهدر دمه .
وكان الثخ المحوق البكري من أسد الصوفية عل ثخ الإسلام
ابن تيمية ،ففي محنة الشيخ مع الموفية ّ نة  —٥٧ ٠ ٧حول قضية

ارالأستغاتة،؛ ءلالب بعضهم بتعزير سخ الإسلام ،إلا أف الشخ البكري
ءلالب بقتله وسفك دمه ر !
( )١انظر  «:محاب الاستعانة  - ٠لأبن تمّة ،تحمق  :عبد ١٥المهل  } ٥ ٩ ٦ / ٢ (:دار
الوطن،اراض•

( )٢انظر «:الدرر امماتة ْ(:ا/هها)،و«نزلمن اتقى بكشف أحوال التقى» .

للعلامة الصدى ،نقلا محن« الجامع لمترة شخ الإسلام» ،ص . ) ٦٧٩ . ٦٧٨ (:

و
٨٤

اصل _&0juu :

نهق،

وق ستة -٠٧ ١ ١نجمهر بعض العوام من الصوفة ومعهم الشخ عل
البكري ،وتبعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تمردوا به وصربوه ،وق
حادثة أجرى تمرد التكري بابن تيمية ووثب عليه وتش أطوانه وطيالسانه،
وبالغ ل إيذاء ابن تيمية والامحداء عليه ،ولر يزد ابن تيمية إلا أن قال ;

حسبنا افه ونعم الوكيل ر ا إ
ق ا ُلقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حمل لشيخ الإسلام من أذية
وتعدي ،فطلبوا الانتقام من الشخ البكري ،فهرب ،وطلب أيئا من
جهة الدولة فهرب واحتفى ،وثار بسبب ما فعاله فتنة ،وحضر حماعة

كثيرة س الخند والفرسان وتتاح الناس نحمعا ونحمهنا عل شخ الإسلام

ابن تيمية لأجل الانتصار له والانتقام من خصمه الذي كفره واعتدى
عليه.

وقالوا • يا محييي ند جاء حلق من الحسينية لوأمرتهم أن تهدموا

مصر كلها لفعلوا إ فقال لهم • لأي ثيء ؟ فمالوا ت لأجلك إ فقال لهم ت
هذا ما محق .فقالوا •' نحن نذهب إل بيوت هؤلاء الذين أذوك فنقتلهم
ونخرب دورهم ،فإنهم شوشوا عل الخلق وأثاروا هذه الفتنة عل الناس.
فقال لهم ت هذا ما محل • قالوا ت فهذا الذي فد فعلوه معك محل ؟ هذا ثيء
( )١انظر ت ® العمود الدية  ، ٠١ص؛(  ،) ٣٠٥ونزل من اتقى كشف احرال المنتقى.

للعلامة الكئميرى ،نقلا عن ء الخ_اءع لسيرة شخ الإسلام ر ،ص ت( ، ) ٦٧٩ . ٦٧٨
وأل المقفى الكبير  . ٠١للعلامة القريزي ،نقلا عن ء  ^^■١لسيرة شخ الإمحلأم  ، ٠١ص ت
( ، )٥ ٠ ٩ورا الذيل عل حليقات الخنابلة  ٠ ٠٠للعلامة ان رحب الحتيل ،نقلاعن والحامع
لسيرة شخ الإملأم  ، ١١ص . ) ٤٧٩ . ٤٧٨ (:

ث،

٢٩

\سس)م..
لا ضر عليه ،ولا يد أن نروح إليهم ونقاتلهم عل ما فعلوا .

وظل ابن تيمية ينهاهم ؤيزجرهم ،ؤيقول لهم; (أنا ما أنتصر لفمي)!
فحينها ماج الناس والحند والفرسان وأكثروا عليه وألحوا ق هللب الانتقام
والطالبة بنصرته ،وأن يشر عليهم بإ يراه مناسبا للرد عل حممه ،فمال
لهم مشيدا عليهم • إما أف الحق ل ،أو لكم ،أو فه فإن لكن الحق ل فهم ق
حل ؤإن كان لكم فان لم تسمعوا مني ،فلا ت تفتوق وافعلوا ما شنتم
ؤإن كان الحق ض ،فاش ياحد حقه كإ يشاء ومتى يثاء.

فقالوا •' فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم ؟

فرد عليهم ابن تيمية ،وقال هذا الذي فعلوه قد يكونون مئاين
عليه مأجورين ب إ

فقالوا  :فتكون أنت ،عل الباطل وهم عل الحق ،فإذا كن ت ،تقول :

 ٠انم ماحوريزا؛  ،فاسمع منهم ووافقهم عل قولهم أ فقال لهم • ما الأمر
كإ تزعمون ،فإمم قد يكونون مجتهدين محكن ،ففعلوا ذلك باجتهادهم
والمجتهد المخْلئ له أجر •

فغ هذا الكلام كنثرا من حصومه ،فتعجثوا وقالوا ت ا؛ وافه لقد كنا
منجنتن ق حق هذا الرجل لقيامنا علته ،واف إن الذي يقوله هذا هوالحق ٠

ولعإ اشتد ءلالسح الدولة للشخ البكري ،وصافنح عليه الأرض بإ
رحبت هرب ،واحتفى عن أنLنلار الناس والدولة  ،ولكن العجيب ،أنه ل م
(0أظر; ء

٢٥

-r • ١ ( : 0؛. ) ٣ • ،

ايمسيةمس

(_c

بمثله ،كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه ونزل

بأهاله؛ لأف الكذب وارزنا حرام لحق اممه .تعال  ،.وكذلك التكضر حق ف،
فلا يكفر إلا من كمرْ اممه ورسوله ))

أمول ; انظر ايا القارئ إل عفليم تسامح هذا الإنسان الكبير،
فالبكري ومن معه من الموفية فابلوم ب الفللم والتكفير والاعتداء

والعدوان والبهتان ،وابن تيمية قابلهم بالعفو والإحسان والكرم ،إن ق
ذلك لأية عفليمة لكل منصف.

٠)١تلخم كتابالاثائت ْ٤٩٢ / ٢ (:

ك]
سا

اصد

سمةهةمخ\هئ>

نفتتع^

الحرير عله" رم
هذا ما حادت به أنمس حموم ابن تيمية من ا لأحلاق  ،فبعد أن
عذبوا وسجنوا تلاميذه وأصحابه  ،مافوه لحاكمه ظالمة جائرة  ،يضاما

هم الأعداء والوثاة  ،فالمدعي هو القاصي والمتهم هوالحاكم  ،ول هذا
الحو اللي بالحور لم يمكن ابن سمية من الدفاع عن شه ،قامر القاصي
ابن محلوف بحبس ابن تيمية ل القلية ،ومعه أحواه .

وليا رأى شرف الدين  -أحو ابن تيمية وكان معه ق ال جن  .الفللم
الأكيرّ الذي ونع عليهم من قبل هؤلاء  ،ابتهل ودعا النه عليهم ،فمنعه
ابن تنمية ' وقال له * بل ثل •  ٠اللهم هب لهم نورا حتدون به )
ولم يكن ظلم شخ الإملأم ابن تيمية وسجنه ليوهن أصحابه

وتلاميذه ،بل كان صبيا ق زيادة التفاف أصحابه حوله  ،ومناصرمم له ،
بل وجعل كشرا س الناس يتعاطفون معه ،فزاره ل محجنه الأمراء والعلياء

والحند والفر محان والأصحاب وس عامة الحلق ،مما زاد غيهل القاصي ابن
محلوف وحنقه وحسده لأبن تيمية  ،فكتب إل السلطة ما يل  ١١محب

التضييق عليه إن لم يقتل  ،ؤإلأ فقد نبت كفره ٠١

وطلب المدعي ابن عدلأن قتل ابن تيمية وذلك بتعزيره التعزيز البليغ
ر  ) ٢انظر؛  ١النهج الأحمدل ذكر أصعحاب الإمام أحمدا . ،العلامة محبر الدين العلمي ،نقلاعن
رأالخا.ع» ،ص «، )٦ • ٦(:النيل مل طقات ا-يايلة  - aالملامة ابن رجك ،الخشل ،نقلاعن
(  ) ٣انظر  ١١ :الدرر الكامنة» ، ) ١ ٨ ٤ / ١ (:و  ١١المقود الديية» ،ص،) ٢٦ (:درر البدر

الطالع» ،نقلا ين« الخاح ء  ،ص ٦٠ ٢ (:ر

LJ

نحص
مغفور له ،والثالث ! ،فاممه يغفر لنا وله ولسائر الومنن ا،

.

ُ ي أ!ًَُ
يقثرين حدبسبت ،كذبي علا ،أو
وقال لهم أيما •  ٠ملأآحب آن

ظلمي وءاووان_ه ،يإؤ) ئد احلنت ،كل منيم ،وايا أحث ،ا"كز ل،كل
المسبييرئ ، ،وأيند يحو مزين يى امحد ما أحبه شي ،وآأ-دين كدبوا
وظلموا؛ مهم و حل مذ جهتي ،وأما ما بملي بحقوق اش ،مإل ئابوا
ثاب انف عليهم ،ؤإلأ قحكم اش ثافذ فيهم ،ملو كاذ الرجل متكورا عل

نوء عني؛ لفك ألقث كلمذكا 0نتناِفي هذ 0المضئة لخايرب ،عني
من حم الدنا والأجرة؛ لكذ افن هو المشكور عل حنن نعمه وآلائي

وآياديه ^١؛ ،لا يئفى للمؤمن صاء  ٠^١كال -نيا له . . .وأسم ثنلموذ
هتامذخلقي»ر ا.
فاءي نفس صافية هده التي كان يتحل -يا ابن تيمية ؟ ومن بمليق أن
يفعل مثل ذللخ،؟

وكان مشيئة افه نافذه للأنتمار لعباده الخكن ،فقد ساء اممه أن
شٍِول إمارة ييثرمحس الخامح تكر ويقتل ،ؤيتحمل سيخه الموق نصر

المتثجي ويمويت ،ق زاويته  ،ويغ ءقادِ ،السلهلان الناصر محمد بن ملأوون

عل ممر من العلياء الذين ناصروا إمارة الخاثنك،ر ،والذين كان أكثرهم
من حموم ابن تيمية ،ؤيضم اوسلهلان اا-أث قلأوون دمشق ومصرإل

حكمه ،ولم يكن هم اوسلهلان ابن فلأوون إلا الإفراج عن شخ الإمادم
(  «) ١محموع اكاوى ) ( . ) ٥٢ / ٢٨
( _f))(Tالخاوي».) ٥٦ . ٥٥ / ٢٨ (:

تق]
٩٤

اهصد

 ai\ OJUU :نمة اسمعة  ٥٠مثاهيه

نهتء

المجون ظلتا وزووا •

فأحوجه اللطان ابن قلأوون معزرا مكرما مجلا ،ووصل الشيخ
إل البلاط ال لطانب ،فقام له السلطان تكرذتا واحتراما ووصع يده بيد ابن
تيمية ،ويحلا عل كبار عناء مصر والشام ،وفيهم خصوم ومحالفي ابن
تيمية ،وأعداء السلطان أيما!

وقد كان السلهلان ابن قلأوون حاما عل الفقهاء والقضاة الدين

كانوا يوالون بيارس الخاثنكثر ،فأراد أن يقضي علميهم انتقاما منهم،
ووجد أعم أنف هم هم من أض بحيو شخ ا لإسلام ابن سمية وكفره

وأباح فتلمه ،فاراد أن يستغل السالهلان هذه الفرصة المشتركة بينه وبتن ابن
تيمية ،فيستخرج منه فتوى بجواز فتل هؤلاء القضاة والفقهاء الذين كانوا
أعداء للطرفين ،للسلهلان ولابن تيمية.

فاحتل السلطان ا لماصر ابن قلأوون بشيخ الإسلام ابن تيمية،
وحدثه عن رغبته ق قتل بعض العبياء  ،والقضاة ب بب مناصرتيم لعدوه

الخاشنكير ودورهم ق الانقلاب صده ،ويسبب ما أحرجه بعضهم من
فتاوى يعزل السلطان الماصر ابن قلأوون ومبايعه بيارس الخاثنكير.

وأحد المسلطان محث ؤيشبع ابن تيمية عل إصدار فتوى بجواز قتل
هؤلاء العلمإء  ،ؤيذكره بأن هؤلاء العلمإء هم الدين مجنوه وظلموه
واصعلهدوه ،ل وكفروه وأهدروا دمه ،وأما حاث ساعة الانتقام منهم،
ومعاملتهم بالمثل ،والثادئ أظلم •

قا

\افءاد\لاا1اة  OJUU :اذسبة \محهاا[أة  &Aممحاكه

نهم

 Uل ص وفاتهم
الإنسان ق الغالب يفرح إذا محمع بموت أحد خصومه ،وأحيان ا
يتثنى بذلك ،ؤيحئ بذكرمساوئ حممه ،ؤيطلق لسانه فيه شماوسبا؛
لأ 0الين ،لا حول له ولا قوة ،فقد انتقل إل ربه ،وهورهينة عمله ،فلا
لممان له لينطق  ،ولا يد له فيل غ عن نف ه  ،فالنيل منه يمهل مي ور
للنفوس اكعيفة.

لكن ابن تيمية ق مواقفه نحتالف عن هؤلاء  ،فلقد يلغه يوما وفاة أشد
حصومه عداوة له وهجوما عليه  ،حث كان يكفره ويستحل دمه  ،يلغه

ذللثؤ عن طريق أحد أصحابه كبشارة له ا فعاذا كان موقف ،شخ الإسلام
من تلك البشارة ؟ تأمل أحي القارئ كلام تلمتاوْ ابن القيم حيشاعقد
فصلا بعنوان ( منزلة الفتوة ) وتحديث ،فيه عن تللثط المنزلة  ،وأن حقيقتها

الإحسان إل الن اص وكف الأذى عنهم واحتيال أذاهم ،فهي منزلة
اسمتمال الأخلاق الكريمة مع جع الناس صديقهم وعدوهم ،نم تحديث،
عن درحاتبم ا ،إل أل قال  ١الدرجة الثانية أن تقريب ،من يقميللث، ،
وتكرم من يؤذيك ،وتعتدر إل من محني عليلئا ،سياحة لا كذل،ا ،ومودة
لا مصابرة  ،هذه الدرجة أعل مما قبلها وأصعب يإن الأول تتفمن ترك
المقابلة واكغافل ا وهذه تضمن الإحسان إل من أساء الياك ،ومحعايه

اسسبمم•

ج؟

يديارئا من النصارى أهل الدمة والأمان ما لا نحمي نونحأ إلا اض،
زئناتلقا فهي ننثو ، 0ص ياِطول أنزى اكلمن بمْ
المعاملات م لايرصى يا دوموءة ولا دودين  ٠ر ر
فانظر كيف كان ابن تيمية  -رخمه اممه  -حريما عل المسا|مين كلمهم،
رحيتا ورقيما -يم ،وامتدت رحمته وعدالته إل غبر الم لم؛ن؛ لأن منهجه
العام محبة الخم للأسانية خمعاء .

وق آخر حياته  -رحمه افه  -لثا نحدد عليه الظلم ومجن طلب من
الخمتع منهج الإنماف والعدل مع كافة الناس ،مواء كانوا م لم؛ن أو
غم مسلم؛ن ،وطالب حكام الإٌلأم وعلمماء الدين بالعدل مع الخالفن

مهيأ كانوا  ،راقصا الفللم الذي وقع عب أو عل غبره ،وأن يكون هذا
منهجا ثابتا ورامحا؛ لأيه من منهج الإسلام.
يقول ابن تيمية .رحمه اممه  ٠ "• -فائه ق آخر شهر رمضان صة ت

وعشرين وثمسعإئة ،حاء أمثران رسولان من عنلء الملأء الجتمحبن من

الأمراء والقضاة ومن معهم ،وذكرا رّس الة من عند الأمراء  ،مضمونيا
طلب الحضور  ،ومحاطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية  ،وأن الطلوب
خروحك ،و أن يكون الكلام محتمل ا  ،ونحو ذلك.
فقلت ت سلم عل الأمراء  ،وثل لهم  Iلكم سنة ،وقبل السنة مدة
أخرى تسمعون كلام الخصوم ق الليل والنه'ر ،وإل الساعة ل م تسمعوا
ء ب موعالفتاوى»١٢٢ / ٢٨ (:

ك]
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زيتغً

منى كلمة واحدة ،وهذا من أعظم الظلم ،فلوكان ا لخصم حوت أو
نصراسا أو عدوا أحر للاّلأم ولدولتكم ،لع حاز أن نحكموا عليه حنى
تسمعوا كلامه ،وأنتم قد ممعتمكلام الخصوم وحدهم ل محالس كشرة،
فاسمعوا كلامي وحدي ل محلى واحد ،وبعد ذلك نجتمع ونتخاف

بحضوركم ،فان هذا من أقل العدل الذي أمر اف ،به ق قوله ; ؤإن١س
جنمحآنملإدتِل
لأمهءإئلآكا0همعاسرإى[ النساء; )] ٥٨؛ .٠

( ٠ )١الست ء  ،ان تب ،نحضق  :د .محمد العجلان ، )١ ١ • / ١(:يكب العارف

للثرراكوني•

اثقصلارئصس
سمأضاماصئخذج

اسسبمم••

٢٩

عل أم_ا العقلانية ،والعندلة ،والث امجة ،والبعيدة عن روح التكفر
والإنماء والأحادية  .فقلبت الحقاس رأتا عل عمب  ،وجعلت الميل

الدي هو صحية التكفبمر هو الكفر  ،والظالم التعدي ب التكفير عل
الاحرين معتدلا متسامحا إ

وصدق ابن تيمية حينإ فال  ١والخوارج ئكمئ أهل الحإعة،
وكيلك العتزلة يكمن وف من حالفهم ،وكيلك الرافضة ،ومن لم يكمن؛
فق  ،وكيلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رايا ا ويكفروذ من حالفهم فيم
 ١٠وأهل ال نه يبتغون الحق من رييم الذي حاء به الرسول  -صل الله عليه
وملم  ، -ولا تكمرود> من حالْهم فيه ،بل هم أعلم بالحق وأرحم
يا لخلق . ٢١١ )1

ونحن هن ا نضع ب؛ن يديك  .أ-ر_ا القارئ الكريم  .بعض الأمثلة
والعاذج الوثقة لقولأت بعض شيوخ الشيعة ومواقفه من الخالضن ،
كحكم بنفسك من حلال القارنة العائلة والنمفة .

«مهاجالمانا>  (:ه١٥٨ /

ثق]

\و0سو\لآء..

ج؟

أنول وبدئن مالخة  -بل من حلال ة-راءبي لكنثرمن مدونات التراث
الشيعي القديم والعاصر .ت إ 0مسالة تكفير الخالقين ،ونحويز اغتيالهم ،والراءة
منهم ،والونعة ل أعرامحهم ،ولعنهم واستحلال غيبتهم ،لا توحد و أى

مذب أوءلاتةة مثل ما توحد ق الدب الشيعي ،كثرة وتارJلأ وتعضدا
وهدا شيخهم ( الصدوق  ،يقول ت ء اعتمادنا ز التقية آما واجبة  ،ومن تركها بمنزلة من

ترك الصلاة ،ولا بحوذ رخمها إل ان؛نرج القائم ،فن تركها مل خروجه ،نقد حرج ءث
دين اش وعن دين الإL٠ة ،وحالف اف ورسوله والأتعة  ٠ [ . ٠الاعتقادات ، ) ١ ١ ٤ ( ! ٠

ويقول علامتهم ( العامل ) ت ارالأحب ار متواترة صربحة ي أن التقية بانية إل أن يقوم
القائم• [ .ء مرا؛ الأنوار  ، ٠ص ) ٣٣٧ (:ا .
ليقول إمامهم ق ط؛ العصر( الخمبتي)  :ء وترك التقية من الويقات التي تلقي ماحيا نعر
جهنم وص توازى جحدالنبوة والكفرباض العظيم  ٠٠ [. ٠الكاب الحرمة"؛(^ا/؟اُا)]•

ثم عندهم نؤع غريب من التقية وهي( التقية الداراتية ا ا والش تمثل وجها لعابا للتشح،

من حلاله يمكن للتشيع أن يل .حل الصف ال ني ،ويروج للتشح! فهذا الخميتي •  ،يعدد
انولع التقية ويل.كر أن محنها( التقية الملواراتية) *ا وءرمها بقوله؛  ٠١وهو تحبيب المخالفين وجر
مودمم من غير حوف صرر  ٠ [. ٠الرم انل للمخميني ا؛ ت(  .]) ١٧٤ / ٢وقال إن التقية
واجبة من المخالفين ،ولو كان مأمونا ،وعثر حاض عل نف ه وغيره ٠٠ [.الرم ائا ٠

(آ ٠ ])٢ * ١ /ليقول شيخهم( محن الخرازي)  ٠٠وى تكون التقين مدارة من دون خوف
وصرر ضل لخلب مودة العامة والتحبيب بيتنا زينهم  . ٠ل  ١٠يداية العارف الإلهية  b ٠ص ت
(• .]) ٤٣

ليقول علامتهم( دمتغب ) ؛  ٠٠ومنها التقية السمة وتكون ق الموارد اكي لا يتوجه فيها
للإنسان صرر نمل وآق ،ولكءن محن الممكن أن يلحقه الضرر ق المستقبل ،كرك مدارة
العامة ومعاثرمم  ٠ [ . ٠أجوبة الشبهات  ، ٠ص ;( .]) ١٥٩

و
١١٨

اهصدالخاسعاْ :لوففا\اسمدة <\ U0الخاهاأ؛ن) كاكوذج

نفثن

فالباحث الخيالي يذهل ؤيتثدم بسبب الكم الهائل من النصوص
والأهوال التي تقرر هذه العقيدة نحا 0الخالفثن من المسلمان ،بل ؤينقلون

. ، ١١٢^^١
وتكممي هتا بعرصن تصوصن تمليلة ليان هذه السألة عنا الشيعة  ،ك^ا
دل؛

ر  ١الن اتمصر^ ق هذا المحث لرنف الشيعة من أمهات المومنن  -عليهن الملام  ، -ومن
الصحابة .رصران افه عليهم ، .وتكفر الشيعة لعمومهم ،غمرقف الشيعة من الصحابة

معروف وواضح وجل ،وينع علمه عندهم ،وهو من ضروريان ميمهم ،ومن أراد
معرفة عقدت|م ل ذلك؛ «الراجع ااكت_« الخمة ،وسجد اتفاق الشعة عل ردة الصحابة

وكفرهم إلا قلة قليلة تمني عل اصاع اليد ،واو ذلك من ضروريان نوخم يالإمامة الإفة،
وما ما ذكر محرق ذلك؛ غ،ا هو إلا ثمئ وغادية!
( )٢أقول ت لعل  ٠إن ثاء اف  ٠أحصص كتانا مستقلا هدا الوضيع •

ئ

وملم  .نبيه  ،وخليفته بعده أبو بكر  ،ونحن لا نقول ِ-رانا الرب ولا بذلك
الني ،بل نقول • إن الرب الذي خليفة نبيه أبو يكر ليس ربتا ولا ذلك
الضنبيظ»را/
وإذا كانت حمح الفرق الإسلامية الخالقة للثيعة هذه هي -ضالتهم،

فإذا يترتب عل ذلك ؟ وبأي معاملة يمكن أن يتعامل معهم ؟ بجب
الشيعة فيقولون •

قال الخض عن السلم غثر الشيم ت
 ٠غرن ا ليسوا بإخواننا ؤإن كانوا م لم\ن  ...ءالآ شبهت ل عدم
احترامهم ،بل هو من صروري الذهب كإ نال المحققون ،بل المانلر ق

الأخبار الكثيرة ق الأبواب المتفرقة لا يرuب ق جواز هتكهم والوقيعة
فيهم ،بل الأئمة المعصومون ،أكثروا ل الملعن واللعن عليهم وذكر
مساوئهم ا> .٢ ١
ثم أورد الخميتي هذ 0الرواية؛  ١٠عن أبى حمزة ،عن أيير جعفر  .عليه
ال لام  ، -ق ال •' قلت له • إ 0بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من
خالفهم ،فقال • الكف عنهم أحمل ،نم قال ت يا أب ا حمزة إف الناس كلهم
أولاد بغاة .أي أولاد زنا .ما خلا شيعتنا .٠ ١ ٠
( )١را الأنوار المانة ا) .نمة اش الخزاثرى  ، ) ٢٧٩ / ٢ (:مشورات مؤّة الاعلمي
للمهلبوعات ،بيروت .لبنان.
(  « ) ٢االكاّس ايحرمة»  -الخمنى  ) ٢ ٥ ١ / ١ ( :الطبق الثالنة  ،;، ١٤١٠طبعان
إ،ّ.اءاوان،دم.
(م)أ اماب الحرمة ) ٢ 0 ١ / ١ (: a

اكصال \لخ\ءس :موقفاالشعة  UUDا(الخااههن  ٠٥^٧ج

\هع

فقال الخميني متلما عل تلك الرواية!  ٠الظاهر مها جواز الأفراء

والمدق عليهم ا ،ر ؛ !
وقال شيخهم الأنصاري  Iر ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة
بالمؤمن  -أي الثيص ،.فيجوز اغتياب المخالف اكإ يجوز لعنه١،

وسوا كذبا إل رسول الله  -صل افه عله وآله وسلم  -ائه محال ر إدا
رأيتم أهل الريب والبيع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ،وأكثروا من
مبهم ،والقول فيهم والوقيعة ،وباهتوهم كي لا يهلمعوا ق الف ال ق
الإسلام ومحذرهم الناس ،ولا يتعلمون من بدعهم ،يكتب الله لكم

بدلك الخنان ،ؤيرفع لكم به الدرجات ل الأخرة  ٠ر أ.
وهذه الرواية صححها الشهيد الثال

 ،ومحققهم الأردبيل

،

وعبد الله الحرائري را ا ،وقال بتصحيحها أيقا محققهم البحراني ،حيث
قال  Iر ورد ن ،حملة من الأخبار جواز الوقيعة ق أصحاب البيع ومنهم
الموفية  ( ١كإ رواه ق  ١^١ؤ ،ؤ ،الصحيح)  ،ومحققهم النرائي،
حيث فال بعد تصحح الرواية ان امة; ر فتجوز غيبة الخالق،
( )١ار الكاب الحرمة ا). ) ٢ ٥ ١ / ١(:

( )٢ر محاب الكاسب . ٠الأنصاري )٣ ١ ٩ / ١(:الطمن الأولي  ١ ٤ ١ ٥ه ،مطعة باقري ،ئم.
(ْ)٣الكافي».اعلي.) ٣٦ • /•٢(:

(؛)ررسالك الأفهاما> (:؛ا.) ٤٣٤ /
(ْ)،محْعالفواناو)) (:ما/مآ-ا).
ر  ١١ ) ٦اكحفة الشة» ،ص . )٣ ١(:

( »)٧الخاواس اكاضر. ) ١ ٦ ٤ / ١ ٨(:»،

^٣٥

\ juسبة و\ا\لج.

زذً

والوقيعة! الغسة  ..وتؤكده النصوص الثواترة الواردة عنهم ق طعنهم

ولعنهم وتكفيرهم ،وأنم—م ثر من اليهود والنمارى ،وأنجس من
الكلاب ا؛ ر ا ،وكذلك ث يخهم الأنحاري  ،ومرجعهم الأكبر
الخوئي ،حسث ،قال! ر قد دلت الروايات التفاقرة عل جراز ب البيع
ق ا لدين ووجوب الراءة منه واتمامه  ١٠ر

كإ صححها  .أيما  .مرجعهم الكاJاكاق ،حسئ ،قال  ٠١ Iوأما

البيع فيجوز ذكره بسوء ؛ لأل ،م تحق للاستخفاف * ر  ،٢ومرجعهم
محمد سعيد الحكيم ر ا ،والروحاف ر ر والطرمحي ،حيث نال معلما:
١اذاءالم ،أنه لا ريب ل اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق ،فإل أدلة
الحكم غر متناول ة لأهل الضلال كتابا ولا سة  ، ٠وعلام— تهم

ق ال مرجعهم الع اصر الخوئي؛  ٠بت ق الرواي ات والأدعية
والزيارات جواز لعن الخالفن ووجوب البراءة منهم ،ؤإكثار السب

عليهم ،واتيامهم ،والوقيمة فيهم  :أي غيتهم؛ لأنبمم من أهل البدع
( «)١متد التبة». )١ ٦٢ / ١ ٤(:

(٠)٢الكابْ.) ٣٥٣/١ (:

(٠)٣مصباحالفقاهةْت(ا .) ٢٨١ /
(؛)لا اكرالفلور)> (:آ/ح)ا).

(د)■ Jصباح النهاج  ، ٠ص ت( . ) ١٠ ٥ ٩
(•)■،ثاكادقء1(:ا/أا'أ).

(.)٧ءمعاJحرين.) ٣٤١r /٣(:٠
(م)«حا .الأن،ا(;0 .أ'\.) ٢٣٥ /

nr،
ئ
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نيم

والريب .بل لا شبهة ق كفرهم».٢ ١
ثم قال بعدها ت  ١الوجه الثالث ت أف المستفاد من الأية والروايات هو

تحريم نية الأخ المزمن ،ومن الدتمح ،أئه لا أحوة ولا عصمة محننا وبتن
الخالفين»ُم

وقال محييهم الروحان ت  ١جواز غيبة الخالق من الم ابيات عند
الأصحاب»؛

ويقول شيخهم الصادق الموسوي منلئا عل رواية مشوبة للمجإد
تشيه ما ن بوه لشينا الأعفلم .صل اف عؤه و1له وم الم  -ت  ١إف الأمام
السجاد بجز كل تصرف بحق أهل الدع • • من ميل البراءة منهم ومهم
وتروج شائعان الوء بحقهم والوقيعة والماهتة ،كل ذلك حتى ال

يهلمعوا ق الف ال ق الإسلام وق بلاد المساامين وحتى محذرهم الماس
لكثرة ما يرون وما يسمعون من كلام السوء عنهم هكذا يتحرف أثمة

الإسلام لإزالة أهل الكفر والفللم والبدع ،فليتعلمم المسلمون  ، ٤١من
قادبم ولهثروا عل منهجهم؛؛  ، ١إإ
( ٠ )١مصباح المتاهة )> ;( . ) ٥ • ٤ / ١
( • )٢مصباح المتاهة» / ١ (:ه • . ) ٥
(■ا)ررشالصادق»(:ئا.) ٣٥٤ /

( )٤أهول؛ انفلر أخي الملم كيف محش ،هذا الشخ الشيعي عموم الشيعة للسير عل *
منهج السب وترويج ث اثعات ال وء والوقعة عل الأخرين ،و البراءة من المسالمين
والخالضزفم؛
( ١١ )٠بج الأقمار  ، 8ص ;(  . ) ١ ٥ ٢وانظر  «:تنمه الخٌاءلر  ، )١ ٦٢ / ٢ (: ٠ورا
٠ا*لاإش؛عة».) ٥.٨/١١ (:

ئ
١٢٥٦

نيم

\و0سوةو\لآء..

ؤإيه يرى ق ا لآ<-مة ،ورآه نبينا  -صل الله عليه وأله وم لم  -بعيني رأم ه،
ؤإيه ينزل ق كل ليلة حمعة ولكن ليس حسإ  ،وهذا تناقص يلتزمون به

ولا يبالون  ،وهذا يدل عل عدم تفطنهم لكثثر من اللوازم البينة أيقا ا
وعندنا هو عن التجسيم اآ

*

وقد نسب نصر الطومحي  ،وعلامتهم الخل  ،ومحمد حن ترحيني

إل الأث اعرة الشرك والتعدي ق ذات اممه  ،حيث زعموا إثه يلزم
الأشعرية من مذهبهم ق الصفات وجود قدماء مع اممه ق الأزل  ،وهذا
شرك وتعدد

وهذا حافظهم رجب البومي .أحد ءل،اء الإمامية  -يقول ت  ٠١وأما
الأمامية الأننا عشرية  ،فامم أثبتوا دل 4الوحدانية  ،ونفوا عنه الإثينية ،
ونهوا عنه المثل والمثيل ،والشبه والتشبيه ،وقالوا للأشعرية ت إ 0رسا الذي

نعبده ونومن به ليس هوربكم الذي تشرون إليه؛ لأل الرب مبرأ عن
المثلات ،منزه عن الشبهات ،متعال عن المقولات ))

وقال مصهلفى الخميني ت  ٠١ولعمري إل هذه الشبهة ربإ أوقعت
الأثاعرْ ق الهانكة السوداء  ،والبر الظاناء  ،حتى أصبحوا مشركن أو
( «)١ئمح أصولاللكي». ) ٢ ٠ ٢ /٣(:
( )٢اتفلر • أر ثرح الإشارات والتنبيهات ه — الطوسي ،تحقيق ت مليهان دنيا ت( ،) ٧٠ / ٣
الطبعة الثالثة  tدار العارف .والرسالة ال عيية .الخل ا عناية محمود المرعثي ،عبد الح؛ن
محمد عل قال،ص'(:ه-اْ).و« الإحكام  jعلم الكلام - ٠،اليد محمد ص ،ص؛
(  ) ٢ ٥دار الأسمر للثقافة والعلوم.

( ٠ )٣مشارق أنوار القين ا - ،الرمي ،محقيق! عل عاشور ،ص;(  ) ٣٣٧الطبعة الأول
 ١ ٤ ١ ٩ه ،مؤسسة الأعالمى للمطبوعات  ،بثروت •

ئ
hYA
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\ذتتن

ذاهلة عقولهم عن الدين»

وذهب العالم الأمامي الشيعي نعمة الله الحزائري  -بناء عل ما تقدم.

إل الحكم عل الأشعرية بالكفر ،بل وجعهلم ل درحة أسوء من الثرين
الأصفن!

يقول  «:الأشاعرة  ٢لم يعرفوا رحم بوجه صحح ،بل عرفوه بوجه
غجر صحح ،فلا فرق فن محرفتهم هذه وبين باقي الكفار ..فالأثاعرة

ومتابعوهم أسوء حالا ل باب معرفة الصاع من الشركن والنصارى..
فمعرفتهم له  -سبحانه .عل هذا الوجه الباطل من حملة الأساب التي

أورثت حلولهم ق المار مع احوانرم من اممار  ٠ل . ٢

(  ) ١ر تف جر القرآن الكريم مفتاح أحن الخزائن الإليه . ،،السيد ممعلنى الخميني ،تحقيق ;
موصسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ت(اّ/آ*ا) ،مؤٍ ة انمروج  ،الطبعة الأول
^ ١٤١٨

(  ) ٢أنول ت مح-اول الشيعة استخدم الخيل الملتوية ي تفريق أهل ال نة  ،وذلك كقولهم ت
رُنحن لبس بيننا ود؛ن المسه ممسكلة  ،مثكلكا ففعل مع الوهاسة أو مح الملمة  ، ٠،وهدا
القول ع كونه محاولة صيب للتفريق ص أهل المنة  ،فائه ابما من الكذب الحض ؛ لأمم .
كإ قرأت سابقا  -لا يفرقون ز تكفيرهم بتن أ حد من اهل الخة .
(  ٠ ) ٣الأنوار اكماتية . ) ٢٧٨ / ٢ (: ٠

\صل \J؛ : uui>bهلؤفف اممبمة <\ Ufiلخاكأ؛ن ئاكوذج

رذقثً

البساثلت
محوقٌأضاسمئأ
لم يكن موقف الشيعة من الصوفية أحن حالا من موقفهم من صائر
المخالفان ا فانموفية عندهم مثل الأصاعرة ،والذين هم من عامة ال لمن
من غير الشيعة.

يقول شخ الشيعة ومحدثهم لفقههم الخر العامل :

 ٠لا يوحد لكصوف وأهله ق كثب الئيحة وكلام الأئمة .عليهم
ال لام  -ذكر إلا بالذم ،وفد صنفوا ق الرد عليهم كنا متعددة ذكروا
يعضها ق فهرست كب الشيعة.

قال بعض المحقمن من مناخا العاصرين؛ اعلم أ 0هدا الأصم،
وهواسم التصوف كان مستعملا ل فرقة من الخكإء الزائغين من أعداء آل
محمد ،كالحن البصري ،و صفيان الثوري ،ونحوهما ،ثم حاء فيمن حاء
بعدهم ،وسللئ ،سبيلهم ،كالغراي رأس الماصبين لأهل البيت  ،٠ر . ٠

وقال أيضا •  ٠روي شيخنا الخليل الشيخ -ياء الدين محمد العامل ق
كاب الكشكول ،قال ت نال النبي  -صل اممه عليه وآله وسلم :.لا تقوم

الساعة حتى نحرج قوم من أمتى اسمهم صومة ل وا منى-PiS ،؟ ،:ود
أمتى وهم أصل س الكفار ،وهم أهل المار . ١ ٠
(  ٠ ) ١رصالة الأنتى عشرية ل الرد عل الصرفية  - ٠الخر العامل ا ص ت ( ١ ٦ - ١ ٣

ردضاكوفيةرالخر١داز،ص:ر ١٦.١٣

\سسةم..

ئ

ثم عمدنملاكاملانحته عنوان ت * ذكر بعض طاعن مناخ

الموفية وجواز لعن التيمن والخالفين والراءة منهم ا ،ر  ،٠ومرد
الروايات والأقوال  ،3طاعن الموفية ولعنهم والافتراء عليهم!

(  0انذلر كامل :ء ومالت الاش ^ ز الرد عل الصوب ء  .الحر الخاز.
١٢٢

اسل

صةسسسهاٌذؤ

نفتز

البدالرابع

ماّاائناريج؛محعأضاس
و\ من الناحة انملة ،فإف ذاكرة الأمة الأسلاب المملة بالألأم ال
زالت تستعيد الصور الريرة ل قومحل بغداد عام  ٥ ٦اُه ،وشذكر ما فعله

الوزير الشيعي ابن العلقمى حتنعا حان الخلفية الذي وثق به ،وتعاون مع
التتار مرا لذزو بغداد وتدميرها .

فقد ذكر قطب الدين اJونض البنمكي أن ابن الشي كاتب الخار،

وأطمعهم ق البلاد ،وأرمل إليهم غلامه وأخاه بدلك

وذكر الإمام الذهبي أف ابن العلقمي امتظع أن يقطع أخبار الخند
الذين استنجد ببم المتنصر ،وانه بذل جهده ق أن يزيل دولة يني العباس
ليقيم علويا  ،وأخذ يكاتب التتار ؤيراسلونه
وذكر اليافعي أن التتار دخلوا بغداد ووضعوا السيف ق أهله ا،

واستمر القتل والسبي نيئا وثلأJان يوما ،وقل من نجا ،وذكر أن محبب
لحولهم هو ابن العلقمي الذي كاتهم وحرصهم عل نمد بغداد ليقيم
خلفية علويا ،وكان يكاتبهم منا ،ولا ييع المكاتبات تصل إل الخليفة .

ثم ذكر اليافعي أ 0الونير ابن العلقس خيع الخليفة ،وأوهمه أن التتار

يريدون عقد الملح معه ،وحئّ أن بجّج إليهم بأولاده ونسائه وحاشيته،
( )١انقم  «:ذيل مرآة اازْان  -٠مط ابن الخوزي ت  ٨٥ / ١ ١إ
(آ)«دولالإملأم ()،آ.) ١١٨ /

زهعً

\سنمةاا\لآخا..

فخرجوا ففرت رقاب الخميع  ،وصار كذلك ئنرج طائفة بعد طائفة،

فتقرب أعناقهم حتى بقت الرعية بلا ريع ،وقتل من أهل الدولة وغبرهم
أك ألف وثإن مائة ل {

ؤيقول المؤرخ الشيعي زر اف الشناري الرعثي ما نصه عن حقيقة
الدور الذي لمه ابن العلمقمي  ١إيه كاتب هولاكووالخواحة نصر الدين
الطومى ،وحرصها عل ت خيِ بغداد للانتقام من العبامحن بسسب

جفائهم لعترة محيي الأنام

"

ؤيقول العالم الشيعي الخوان اري عند ترحمته لتصثر الدين الطومحي ما
نمه ت

 ١ومن حملة أمره المشهور المعروف المقول حكاية امحتيزاره لاوسالهلان
المحتشم هولاكو حان ،ومحتئه ل موك السلطان المؤيد مع كال الامحتتعداد
إل دار اللام بغداد لإرشاد العباد ؤإصلاح ال بلاد ،بإب ادة» J،L؛ Sبني

الماس ،وإية-اع القتل العام من أتثاِع أولئك الهلغام ،إل أن أمحّ ال من
دمائهم الأقدار كأمثال الأمار فانبمار  ١٦٢ق ماء دجلة ،ومنها إل نار جهنم
دف الوار»لم!

رئ يومحف ،له أ 0هذا التصرف كان محل تقدير واحترام من الشيعة،
بل إل جض هذا الفعل مقرر ق الأدبيات الشيعية ،ومحل تقدير وامحتتحثاب ا
( «)١رآة الحان». ) ١٣٨ . ١٣٧ / ٤ (:
( ٠ )٢محالس ااؤ.تن« ،ص. )٤ ٠ • (:
(" ٠ )١روضات الحان  : ٠ر . )٣ • • / ٦

لق]
 Ti؛r

نجم

\س الخ\سا :هوفف اممبمة  UDسكلإااهاماذج

فهذا إمام الشيعة العاصر الخميني يمول بكل صراحة ما نمه  Iر إذا

كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدحول ق ركب اللامحلن ،فهنا محب

الاْنتاع عن ذلك حتى لو أدى الامتن اع إل قتله ،إلا أن يكون و يحوله
الثكل نمر حقيقي للاّلأم والمسلمين مثل يحول بن
الطومي .رحمهإ اف  -ا؛

وضر الدين

أما خدمة نصر الدين الطومحي ،فقد عرفها الخمح حينإ فل مع التتار
للأملأم فنلع بيانبم ا لأحد علمإء
لإبادة بغداد ،أما خدمة عل بن
الشيعة وهو علامتهم نعمة الثه الخزائري وملخصها كإ يل حب ما ذكر 0ت

أن عل بن يقطبن كان م ثولا ق الدولة العام ية  ،وسمحت له
الفرصة لقتل خمإئة ّنى وصفهم بقوله (:حماعة من الخاشن)  ،فقتلهم
بان هدم عليهم مقف الجن فإتوا كلهم ،فارصل يستفسر عن عمله عند

إمامهم المعصوم فاةر 0عل عمله وعابه ثه لم يستاذنه ق قتلهم • ثم جعل
كفارة كل رحل من اهل ال نة ر تيعا )  ،ومحال  ٠ال ى خر منهم

I

يقول العالر الشيعي نعمة الله الحزائري معلقا عل هده الحادثة!

رء فانظر إل هذه الحزية الش لا تعادل دين [ يقصد أهل السنة ] أخيهم
الأصغر وهو كلب المني ،فإن ديته عشرون درهما ،ولا دية أخيهم الأكبر
وهو اليهودي ))
 )١ر الحكومة الإملأمة» ،ص ١ ٤ ٢ (:

أا)اا الأ'نوارالمانةا)(:آ/غ'آر
' :ا)رر الأنوارالماب»(:آ/ح'م).

ق،

نيثت

\سس|ةوالآءس

ؤمما يوثق له أ 0ابن العشي لم يكن وحده ق ذلك ،بل كان معه
كثرة كاثرة من شيعة بغداد فد فعلوا فعله إ

قد ذم المؤرخ رشيد آل دين

والمورخ أبوالمحاصن ا 0الشيعة

ق ا لكرخ ،والحلة ،وبغداد ،حرجوا ق امتنال هولاكو استقبال الفانح؛ن

الأبهئال ،والتحق كشر من الشيعة بجيش المغول ،وأقاموا الأفراح ابتهاجا
( ١٢١
•

١٩٢

ومن الخدمات الجليلة الش فدمها نصر الدين الطوسي تلك الرسالة

التي كتبها  -بوصفه ونيرا لهولأكو  -إل أهل الة ق الشام ،بمددهم فيها

ؤيتوعدهم إذاهم لم يدخلوا ق ط\ءة التتار ،وأل سوف يفعل حم ك،افعل
اهل بغداد!!

يقول الهلوسي ت  ٠اعلموا أنا حند الله ،خلقنا من سخهله ،فالويل كل
الويل لمن لم يكن من حزينا ،فل خربنا البلاد وأيتمنا الأولاد ،وأظهرنا

ق ا لأرض الفساد ،فإن قبلتم شرطنا ،وأطحتم أمرنا ،كان لكم مالما،
وعليكم ما علمينا ا> أ
وهدا عميد الهلائفة الشيعة ق بغداد وقت سقوطها ابن طاووس يعلن

عن فرحته بدمار دولة الإسلام ويميه فتحا ،ليرحم عل هولاكو ،حيث
يقول:

 ٠يوم ثامن عثر محرم وكان يوم الإJنين ستة  ٥ ٦ا*ه فتح ملك الأرض
( «)١جامع اكوارغ»;( ، )٢ ٥ ٩ / ١و« اتجوم الزاهرة. )٤ ٩ / ٧(: ٠،
( ٠ )٢غطوطة ز مكتبة كلة الأداب  ، ٠جامعة بغداد ،رثم ( . ) ٩٧٥

[١٢٥
١٢٦

\بم>س)بمالآلج.

نيئ

أشد من تظاهرهم لها للعامة  ،فإنم كانوا يتقون العامة  ،ومحال ونم
ؤيقلون عنهم ،ؤيظهرون لهم أنم منهم ،حوما من شوكتهم؛ لأو حكام
الملأل منهم •

وأما هولأم المخذولون ; فلم يكن لأصحابنا الأمامية صرورة داعية إل
أن ي لماكوا معهم عل ذلك النوال ،وخصوصا  ١الواقفهة» ،فإن الأمامية
كانوا غاية الاجتن اب لهم ،والتباعد عنهم ،حتى أنم كانوا ي موتم
ااالمهلورة» أي الكلاب التي أصا-را المهلر .وأئمتنا  -عليهم ال لام -كانوا
ينهون شيعتهم عن محالتهم ومحالطتهم ،ويامرونا-م بالدعاءعليهم ق

الصلاة ،ؤيقولون  ٠إممكفار ا مشركون ا زنادقة ،وأمم مر من الواص-ا،
وأن من حالعلهم فهو متهم  ٠وكتم sأصحابنا مملوءة يذلك ،و ■
( )١أقول  :ممد بمصطلح( العامت) اهل السنة .ثم تأمل ل اعترافه خدامهم لأهل ال نة
ؤإحلهارهم حلاف ما يبطنون ،واعتقادهم بان حكام ال لمثن حكام صلال أ ألا محن
؛الخالص؛ن والصادتثن والعقلاء أن يراجعوا مواقفهم ،وأن يناملوا عقيدة الكرامة عند
النيعة .هداهم الله .نحاه الأحر ين ،فهم ك،أ يقرر شيخهم العامل يداهنرن اعل السنة حين،ا
يكون أهل ال نة أنرياء وبيدهم الخكم ،لكءت منإ لا تكون ض أهل السنة قرة ،فان الشيعة
لا محاجون يحد للتقية أو الداهنة ،وليلك فامم يفلهرون عل حقية طباعهم وقناعاتم ،تميا
فعلوا مع فرقة الواقفة عل ما محكي ذلك شيهم حاء الدين العامل!
أو ك،ا يفعلون اليوم بالعراق من قتل يرس لأهل السنة عل يد الليثيات الشيعية وفرق

الوت المقوية ،والتي ترمي يومثا بأكثر من خمسين جثة بلا رأس لأطفال وشيوخ وشباب
أهل الستة ،ولا حول ولأقرةإلأبادJه.

( < ) ٢ا مشرق الشمسن ا - ،الشيخ بهاء الدين العامل  ) YUi-YVY■(:سعلثعة مهر ،الهلعة
الحجرية ،إيران .قم  .)١ ٣٩٨ (:أقول ت وقل نقل شيخهم الحر العامل الكلام السابق بملوله
ئ د ! ض  ١له ق ر ,ائا الشٍعة- Y«r/r (:؛».)Y

تق

\كءد\كا<ارس :،هوففا\لشبمة(<\ UCلخاكلإلآ ئاكؤآدج

نقم

ويمول عالهم البي اصى ل حق الشيعة الإم إعلية ت  ٠إش*-؛

خارجون عن الملة الحنفية الاعتقادات الريبة  ١ا ،وذلك أرم
قالوا ت كل ظاهر فله باطن ،وأن اش يتومحعل كلمة  ٠١كن،ا أوحد

^ ،^٠الخلق والأمر ،فجعلوه محتاجا ق فعله إل الواسطة والآلة،،أ ا.
وق ال علامتهم محمد طاهر النجمي  ٠وأم ا الإم إعيلية
فمذهبهم وصاح البطلان ،لسوء عقائدهم ،وقح مداهبهم ٠
ونمى ايحمق الحل عل نجام ة الإسإعيلمية

 .ووصف عبد اف

شر الإسإعيلة بأما من  ٠من المرق الضالة المبتدعة ١ ٠،؛ .وقال
الموري الهل ثرمى ت  ١ووافقن ا عل ذلك ال يد الفاصل المعاصر .
( )١أفول  :لم تقف الإمامية مكتوفة الثد امام هذا الهجوم الأتني عشري ،شد ردت
الإصماعيلية التقليل بالتفاليل ،والتكفير بالتكفير ،حيث رأوا أر بعض اتمة الأتتى عشرية

أئمة محلال ،وانم اظموا الفرية عل اش ،وأمم جاءوا ليهلفئوا نور اف ،ومتعوا مساجد اف
أن يذكر فيها اسمه ،وسعوا ز حراما ،وأمم ناموا عقيدة التماري ز مهد-م الذي
ٍثرجع أحر الزمان لتفصل بثن الحق والباطل * * إلخ • انفلر ت  ٥مارتر وأصرار الثطقاء — ٠
الداعي جعفر بن متصور اليمن ،تحقيق ت مصطفى غالب ،ص؛(  ) ٢٦٤٠ ٢٤٦دار
الأندلس.

(  ) ٢ء كتاب المراحل التقيم إل مستحقي التقديم»_ءل العامل اليامحي ) ٢٧٢ / ٢(:
الكيةارضوية لإحياءالآ'ار الجعفرية.

( ٠١ )٣الأربع؛ن ل إمامة الأئمة الُلاءرين ْ  -النجمي القس ،نحقتق؛ ال يد مهدى الرجائي،
()٤انفلر :ء فراح الإسلام« ،الحل• ) ١ ٢ / ١ (:
(ه)<احقال؛قين» ،ص.) ٢٥١ (:

ثق،

\سلإسةمس

نيم

الخوساري  -رحمه الله ق الروصات ق ترحمة حلال الرومي حيث
قال :

الإسإعيلية

 ،ؤإنكانوا ق ظاهر دعاوتيم الكاذبة ،من حملة فرق التسعة

المنكرين لخلافة غجر أمجر ا،لؤمنين  -عليه ال لام ،.إلا أف الغالب عليهم
الإلحاد ،والزندقة ،والمروق عن الدين ،والخروج عن دائرة الموحدين،

والبين ،وأ،ب1ع النسين ال
وي ترى فإن شعار الذكفجر والإيماء وصل حتى الفرق الشيمة

الأحرى ،ولم نحتلمف حالها عن غجرها من الفرق والطوائف غجر الشيمة.
(  ) ١أهول ت يشتكي الدكتور الإسإعيل العاصر عارف تامر من ظلم الشيعة الاثني عشرية
لطائفته الإسإعيلية عبر اكارخ ،حيث يقول ت ة صرت أخشى أن ين الي مثلهم  .يقصد
ندماء الإمإعتلية  ، -وأن ثاتض الدور قأتم ق عميق ردض • إن كل هذا يدنمي إل
الرحم عل الأمري؛ن والعباميثن الأعداء  ،فهم ليسوا أقسى قلتا من أبناء العم الأقربتن • ٠
كتاب افتتاح الدعوه  -القاصى العإن التميمي  ،تقديم •' عارف تامر ،صى ت (  ) ١ ٠الطبعة
الأول  ١٤١٦ه،دار الأضواء.برزت.

أنول • تأمل أحي القارئ .ونقك اف .ما ناله الدكتور الإتماعيل ،ثم تمعن طويلا ي كلام
اين تيمنه ،لتعلم أن ما يقوله هذا الإمام الرباق ع*ن نحربة حقيقة ،وأيه لا يرمي بالكلام ل
الهواء.

نال ابن تيمية •'  ٠٠فأهل ال نة ي—تعملون معهم .أي الخالف؛ن .العدل والإنصاف ،ولا

يظلمونمم ،فإو الظلم حرام مطلئا  ٠بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خبر من يعصيم
لبعض  ،بل هم للراخضة خثر واعدل من بعض الرافضة لبعض ،وهذا تما يعترفون هم به ،

ويقولون أنتم تتصفوننا ما لا نصف بعصا بحصا  . .ولا ريب أل السلم العالم أعدل عليهم
وعل بعضهم من بعض؛ [ . ١أر منهاج المنة الموية  ١٢ت(ه/ماها.]) ١٥٨ .
( «)٢خاتمة ستدرك الوسائل»-الحقق افرزا الموري اليرمى  ) ١٣٩ / ١ (:تحقيق :

آل البيت لإحياء التراث ،الطبعة الأول ه  ١ ٤ ١ه ،مدينة قم.

(_c

ايمنمةو\لآلج.

بالأحباري ،كإ نزعم فريق الأص_ولين الشيح جعفر لكشف الغطاء
اكض'ُ'ل

ثم يقول الطالقاق ت  ٠١وقد تطرف الأخباري إل أبعد حد ووسع شقة
الخلاف كئيرا  ،ونحل عن الأدب والحشمة والأحة,لهام ق مناقشته لعل،اء
الأصوليين ق نقده وردم عل السواء  ،وتطاول عل أساطين الدين وعظإء

المدهبؤ بالشتم واستعمل بدئ القول ومرذوله ،أدى إل وقوف العا-إء
قاطبة ق وجهه ؤإحماعهم عل هتحه وتحهليمه  ،حتى انتهت القمة بمأّ اة
فظيعة  ،فقد قتل عف أيدي العوام مع كثير أولاده مجوم ثن عل داره ق
ئ،وطمتجهإلالئنسما»رأ/
رقد لكن العالر الإخباري اكتول صرنحا ل قوله  ،يقول عنه الطالقال ت

 ١الإخباري تمادى ق غيه وتوسع ق اتهاماته لأماطين العلمإء ونسبة
الأراء النامية والفتاوى ا،لفتعلة القدرة لهم ،كبته القول بجواز اللواط

إل السيد محن الأعراجي ،ون بته أمثال ذلك إل الشخ أي؛ ،القاسم القس،
واليد عل الطباطبائي وغيرهما ٠؛ ُ . ،
فغضب لكثض الغطاء من العالم الإخباري ،فالق كايه  ١لكشف

الغطاء عن معايب المثرزا محمد الأخباري عدو العلمإء  ، ١٠فقام الشيح
الإخباري ورد عل لكشف الغمتاء بكتاب سإه!  ١الصيحة يالحف ،عل من
( ٠ )١الثمن ه ،ص

:٣٩:

( )٢ه الثيغت  ، ٠ص

•٤

ر  ٠ ) ٣الشيغت  ، ٠١ص

٤١

و

نلتتن

\سلا\  : UUI)bJهؤافف الشبمة (\ UDالخ\كل؛ اكاكوذج
ألخد وتزندق ،؛ ٠ ٢١

يقول الطالقانر  ١ Iولثا توق لكثف الغطاء بمرض الخنانير  ،نال

الإخارى  :مات الخنزير بالخنازثر • هكذا لكن الإخارى يرد  ٠رأ؛ •
وفد اشتعل الخلاف الداخل بثن الشعة  ١الإخارية والأصولة )٠
وناجى الأمور ،وامحتمحك الهاترات ،حش أدت إل ما لا نحطر ببال.

يمول الطالق ال  ١ Iحتى أدت إل هتك ال بعض لحرمة ال بعض،
وانتقاص كل واحد الأخر .وكان كل فرق يرى وجوب قتل الفريق الأخر،
وتطورت القضايا إل أمور شخصية بحته تقريبا ،فكان كل من الخصم؛ن
تبمدف إل الانتقام من خممه والتهلوح به  ٠إ
لم يعد مدة من الزمن توقف الصرلع الشاش مؤقتا لوجود عدو مشترك

بينهم ،وهي فرق الثيخية .شيخها أحمل الأح ائي الدين اهتموا؛ا،لعرفة
الروحانية ،والعلوم الملقية  -التي أدى ؤلهورها إل اتفاق الإخبارية
والأصولية صد هدا الخصم الحديد!
يقول الخالقاف  ١ :كتب الرغاق الشهيد الثالث إل عل،اء كربلأء بأنه

كفر الأحائي وطلب متابعتهم ق ذلك ،فاستجابوا وارتفعت الأصوات
(  ) ١انغلر ت  ٠روص ات الخن ان  ، ٠الخون

ار ي  \ ١إ آآه)،وار

إل تمانيف

اكذن(: >،ما/هم).

( «)٢لباب الألقاب وألقاب الأطياب» ،ص  ، ) ٧٨(:و( Iنمص العناء  ، aص ، )١ ٣٣ (:
وءاكيخ؛ث»،ص(:أأ)
(■ا)<ر اكيخ؛ات» ،ص .) ٤٢ (:

قا

نثء

اكهإس
الكتاب
ائوموع
مقدمة المؤ لف

الصفحة
ه

الصل الأول ؛ مصطلح الأحر ,

١٣

الهمل الثم  ٠في ظص سيرة ابن نيمية وشحصيته ٠

٣٥

اتقصل الثالث ؛ مو قف ابن تيمفة من تكفير المسلمين ٠

٥١

اتميحش الأؤل ؛ مقلمات في مسالة التكفير .

٥٥

الميمش الثاش ؛ موقف ابن تيمية من التكفير ٠

٥٩

القمل الرابع  ٠سيرة أبن تيمية العملية مع مخالفيه ٠

٧٧

تمهيد ت

٧٩

انسحش الأول ت موقف ابن تيمية من حصمه البكري الموفي .

٨٣

ائميمف الثاض ٠ ،موقف أبن تيمية من حصعومه الدين نسببوا في سجنه وطالبوا بقتله
الميمش الثالث ؛ موص —ة ابن تيمية من بعيش حصعو مه لما بلغه وفاتهم ,
الميحث الرابع  ٠روح ألرحمة والتسامح عند ابن تيمية نحاه الحميم ٠
الميحث الخامس  ٠حرميه على وحدة المسلمين  ،وجمع كلمتهم .
الفصل الخامس ت موقف الشيعة من المخالفن كأنموذج ٠

٨٩
١٠١
١٠٣
١ ٠٩
١١٣

تمهيد؛

١١٥

قرفة الشيعة انم،رية الأمامية هانموذج للمخالخين :
المبحث الأول ؛ موقفهم من عموم الفرق الإسلامية المخالفة .

١١٧
١٢١

المبحث الثاني؛ موقفهم من الأساعرة .
الممجث  ^٥١؛ موقفهم من الموفية .

١٢٧
١٣١

المبحث الرابع ت لمحة سريعة لواقعهم التاريخي مع أهل المنة ٠

١ ٣٣

انميحث الخامس ت موقفهم من الفرق الشيعية الأخرى ,

١٣٩

المبحث السادس ؛ التكفير الشيعيه الأمامي الداخلي .

١٤٣

الخاتمة.

١٤٩

ق،

