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من أقوال ابن تيمية رحمه اهلل في الحسين رضي اهلل عنه

( والحسين رضي اهلل عنه قتل مظلوماً شهيداً  ،وقتلته ظاالمو متتادو )
مقتل الحسين وحكم قاتله – ص . 77
( وأما من قتل الحسين ) أو أعا على قتله  ،أو رضي بذلك فتليه لتنة اهلل
والمالئكااة والنااام أنمتااين  ،يقباال اهلل منااه ًااالفاً و عااد ً ) مجمااو
الفتاوى . 488 – 487 / 4

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد هلل والصالة والسالم على من النبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم ...
أما بعد
فقددد اطلعددت علددى رسددالة ( ثناااا اباان تيميااة رحمااه اهلل علااى أميااال الما منين
علي بن أبي طالا وألال البياض رضاي اهلل عانهم أنمتاين ) لدخ الكدريم /
علي بن محمد القضيبي ثبتنا اهلل وإياه على الحق  ،فوجدتها وافية بالمقصدو
في توضيح موقف شيخ اإلسالم من علي وآل البيت رضي اهلل عدنهم  ،وهدو
موقف الحب واالحترام والتقدير والتبجل والترضي  ،وإنزالهم المنزلة التدي
أنزلهم اهلل إياها .
ون جفاء وتقصير كما يفعل النواصب  ،وال غلو ومجداوةة للحدد كمدا يفعدل
الشيعة ومن وافقهم من أهل البدع  ،وقد آجا األ علي في نقدل كدالم الشديخ
من عقيدته الشهيرة ( الواسطية ) وكذلك من النقوالت الوار ة في رسدالتي (
شيخ اإلسالم لدم يكدن ناصدبيا ) المطبوعدة عدام 4141هدـ  ،وأغلبهدا مدذخو ه
من ( منهاج السنة ) .
أسذل اهلل أن يكتدب األجدر لدخ علدي فدي فاعده عدن أحدد أعدالم المسدلمين ،
وأن ينصددر برسددالته هددذه شددباب الشدديعة  ،لكددي ال يكونددوا مقلدددين لمددن يريددد
إضاللهم عن الحق والصراط المستقيم  ،واهلل الها ي .
كتبه :
سليمان بن صالح الخراشي
في 4141 / 7 / 5هـ الرياض

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم ...
وبعد .....
لقد تعالت صيحات الباطل والدعاوى المنكرة للتشكيك في الحق وأهلده ،نندا
مددنهم أنهددم يطفنددون نددور اهلل بددذفواههم ،ويددذبى اهلل إال أن يُددتم نددوره ولددو كددره
المشركون.
فد ن هددذا الدددين قددد حملدده مددن كددل سددلف عدولدده ينفددون عندده تحريددف ال ددالين
وانتحال المبطلين ،فهم رحمة اهلل للناس ،يبصرونهم ويرشدونهم ،ويجدد ون
أمر هذا الدين.
وعلى رأس هؤالء المصدلحين شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة رحمده اهلل ،فقدد كدان
إمامددا متفددر ا وبحددرا ةاخددرا ،شددهد لدده القريددب والبعيددد ،وتناقلددت الصددحف
والكتب علومه وفهومه ومعارفه.
فقد كان شيخ اإلسالم على طريقة االعتدال يسير على طريق السلف الصالح
فددي المعتقددد ،يدددافع عندده ،ويبددين مزالددق مددن حددا عندده مددع تع يمدده للشددريعة
والسنة وآل البيت عليهم السالم.
فقد كثرت أقواله في بيان محامدهم وبلدوغهم فدي العلدم والمعرفدة  ،وتنوعدت
مقاالته في الدفاع عنهم ورفع منزلتهم.
فذحببت من خالل هدذا الجمدع أن أقددم بعضدا مدن أقوالده فدي لدك لعلهدا تبدين
الحقيقة التي يحاول أن يضلل عنها أهل البدع والضالل.
وان كددان األمددر يتطلددب بيانددا كددامال لددر المفتريددات ،ولكددن هددذا جهددد المقددل
وكشديعي سددابق ومددن أهددل السددنة والجماعددة حاليددا وهلل الحمددد كنددت أنددن فددي
الجاهلية أن أهل السنة يكنون العداوة آلل البيت علديهم السدالم ،فتبدين لدي أن
أهل السنة أشد ما يكونون إع اما وإكبارا واستفا ة مدن آل البيدت رضدي اهلل
عنهم
فنسذل اهلل لنا ولكم التوفيق.
كتبها العبد الفقير إلى اهلل
أبو خليفة علي بن محمد القضيبي

ذم شيخ اإلسالم ابن تيمية للنواً
مما يدفع هذه الفرية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه كان شديد الذم للنواصدب
بطددواهفهم ،والخددوارج الددذين اتخددذوا ب د علددي _ رضددي اهلل عندده _ ينددا
يدددينون اهلل بدده ،وتجددرأ بعضددهم علددى تكفيددره ،أو تفسدديقه ،أو سددبه وشددتمه،
والعيا باهلل .
وكان  -رحمه اهلل – يكثدر مدن م هدؤالء فدي كتابده ( منهداج السدنة النبويدة )
فلددو كددان ناصددبيا كمددا يددزعم أعددداثه ألثنددى علدديهم ،أو افددع عددن مددواقفهم،
والتمس العذر لهم.
وأما أهل السنة فيتولون جميع المدؤمنين ،ويتكلمدون بعلدم وعددل ،ليسدوا مدن
أهل الجهل وال من أهل األهواء ،ويتبرثن من طريقة الرواف والنواصدب
جميعدا ،ويتولدون السدابقين األولدين كلهدم ،ويعرفدون قددر الصدحابة وفضدلهم
ومندداقبهم ،ويرعددون حقددوا أهددل البيددت علدديهم السددالم التددي شددرعها اهلل لهددم
)4(.) ......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية في فضل علي – رضي اهلل عنه
لشيخ اإلسالم – رحمه اهلل – مواضع عديدة يمدح فيها عليا رضدي اهلل عنده،
ويثنددي عليدده ،وينزلدده فددي المنزلددة الرابعددة بعددد أبددي بكددر وعمددر وعثمددان –
رضددي اهلل عددنهم – كمددا هددو مددنها أهددل السددنة والجماعددة ،وهددي واضددحة
صريحة تلوح لكل قارئ لكتب الشيخ ،فدال أ ري كيدف ةاغدت عنهدا أبصدار
أهل البدعة والشاهنين لشيخ اإلسالم؟
وقد أحببت جمع بعضها في هذا المبحث ليقرأهدا كدل منصدف وطالدب للحدق
من أولنك النفر ،ولكي تقرّ بها أعين أهل السنة ،فال يحوك في صددر أحددهم
وسواس أهل البدع تجاه شيخ اإلسدالم ،عنددما يطَلعدون علدى تلدك االتهامدات
ال المة.
وقددد أكثددرتُ مددن النقددل مددن كتدداب ( منهدداج السددنة ) ألندده عمدددة الطدداعنين
والمتهمين للشديخ بدذن فيده عبدارات تدوخي بانحرافده عدن علدي – رضدي اهلل
عنه – أو توهم تنقصه له ،فو ت أن أبين لهؤالء أنهم قومٌ لم يفقهوا مقاصدد
الشيخ من عباراته ألنهم ين رون بعين السُخط وعين العداوة في الدين ومثل
هذه األعين ال يُفلح صاحبها.
وأبدأ هذه المواضديع بدذكر مجمدل عقيدتده – رحمده اهلل – فدي الصدحابة نقدال
عن ( العقيدة الواسطية ) وهي عقيدته الشدهيرة التدي كتبهدا بيدده وندافح عنهدا
في حياته أمام أهل البدع.
قال رحمه اهلل[ :ومن أصول أهل السدنة والجماعدة :سدالمة قلدوبهم وألسدنتهم
ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم كمدا وصدفهم اهلل فدي قولده تعدالى:
(والددذين جدداءو مددن بعدددهم يقولددون ربنددا اغفددر لنددا وإلخواننددا الددذين سددبقونا
باإليمددان وال تجعددل فددي قلوبنددا غددال للددذين ءامنددوا ربنددا انددك رءو رحدديم)
الحشر (.)40
وطاعة النبي صلى اهلل عليه وسدلم فدي قولده ( :ال تسدبوا أصدحابي ،فوالدذي
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد هبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ).
ويقبلدددون مدددا جددداء بددده الكتددداب والسدددنة واإلجمددداع مدددن فضددداهلهم ومدددراتبهم،
ويفضلون من أنفق من قبل الفدتح وقاتدل – وهدو صدلح الحديبيدة – علدى مدن
أنفق من بعده وقاتل ،ويقدمون المهاجرين على األنصدار ،ويؤمندون بدذن اهلل
قددال ألهددل بدددر – وكددانوا ثالثماهددة وبضددعة عشددر  ( :-اعملددوا مددا شددنتم فقددد
غفرت لكم ) وبذنه ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كمدا أخبدر بده النبدي
صلى اهلل عليه وسلم ،بل قد رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ،وكدانوا أكثدر مدن

ألف وأربعماهدة  .-ويشدهدون بالجندة لمدن شدهد لده رسدول اهلل صدلى اهلل عليده
وسلم كالعشرة ،وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضدي اهلل
عنه وغيدره ،مدن أن خيدر هدذه األمدة بعدد نبيهدا أبدو بكدر ثدم عمدر ،ويثلثدون
بعثمان ويربعون بعلي رضي اهلل عنهم ،كمدا لدت عليده اآلثدار ،وكمدا أجمدع
على تقديم عثمان في البيعدة ،مدع أن بعد أهدل السدنة كدانوا قدد اختلفدوا فدي
عثمان وعلي – رضي اهلل عنهما – بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكدر وعمدر -
رضي اهلل عنهما  -أيهما أفضل ،فقددم قدوم عثمدان وسدكتوا ،و ربعدوا بعلدي،
وقدم قوم عليا ،وتوقفدوا ،لكدن اسدتقر أمدر أهدل السدنة علدى تقدديم عثمدان ثدم
علي.
وإن كانت هدذه المسدذلة – مسدذلة عثمدان وعلدي – ليسدت مدن األصدول التدي
يضلل المخالف فيهدا عندد جمهدور أهدل السدنة ،لكدن التدي يضدلل فيهدا مسدذلة
الخالفة ،و لك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعدد رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم
أبو بكر ثم عمر ثم عثمدان ثدم علدي ،ومدن طعدن فدي خالفدة أحدد هدؤالء فهدو
أضل من حمار أهله ])4(.
وأما المواضع التي ُكر فيها شيخ اإلسالم فضل علدي – رضدي اهلل عنده -
و افع عنه:
فمن لك قوله – رحمه اهلل :-
[ فضل عليّ وواليته هلل وعلو منزلته عند اهلل معلوم ،
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( ) 4العقيدة الواسطية ص ( )52 – 50طبعة المكتب اإلسالمي ط  1عام  4105هـ

وهلل الحمد ،من طرا ثابتة أفا تنا العلم اليقيني ،ال يحتاج معها إلى كدذب وال
إلى ما ال يُعلم صدقه ])4(.
ومن لك قوله رحمه اهلل :
[ وأما كون عليّ وغيره مولى كل مؤمن  ،فهو وصف ثابدت لعلديّ فدي حيداة
النبي صلى اهلل عليه وسلم وبعد مماته ،وبعد ممات عليّ ،فعلي اليدوم مدولى
كل مؤمن  ،وليس اليوم متوليا على النداس ،وكدذلك سداهر المدؤمنين بعضدهم
أولياء بع أحياء وأمواتا ])4(.
ومن لك قوله رحمه اهلل :
[ وأما علي رضي اهلل عنه فال ريب أنه ممن يحب اهلل ويحبه اهلل ])2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  ) 4مـنهـاج الـسنــة . ) 495 / 8 ( :
(  ) 4المصدر السابق . ) 245 / 7 ( :
(  ) 2المصدر السابق . ) 448 / 7 ( :

ومن لك قوله رحمه اهلل ـ :
[ ال ريب أن مواالة علي واجبة على كدل مدؤمن ،كمدا يجدب علدى كدل مدؤمن
مواالة أمثاله من المؤمنين ])4( .
ومن لك قوله ـ رحمه اهلل ـ :
وكتب أهل السدنة مدن جميدع الطواهدف مملدوءة بدذكر فضداهله ومناقبده ،وبدذم
الددذين ي لموندده مددن جميددع الفددرا ،وهددم ينكددرون علددى مددن سدبَه ،وكددارهون
ب والدتالعن بدين العسدكرين ،مدن جدنس مدا جدرى
لذلك ،وما جرى من التسا ّ
من القتال ،وأهل السنة من أشد الناس ب ضا وكراهة ألن يُتعرض لده بقتدال
أو سب .
ل قددرا ،وأحدق باإلمامدة ،وأفضدل عندد اهلل
بل هم كلهدم متفقدون علدى أنده أجد ّ
وعند رسوله وعند المؤمنين
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(  ) 4المصدر السابق . ) 47 / 7 ( :

من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرا منه ،وعليّ أفضل مدن الدذين اسدلموا
عام الفتح وفي هؤالء خلق كثير افضل من معاويدة أهدل الشدجرة افضدل مدن
هددؤالء كلهددم  ،وعل ديّ أفضددل جمهددور الددذين بددايعوا تحددت الشددجرة ،بددل هددو
أفضل مدنهم كلهدم إال ثالثدة ،فلديس فدي أهدل السدنة مدن يقددم عليده أحددا غيدر
الثالثة ،بدل يفضدلونه علدى جمهدور أهدل بددر وأهدل بيعدة الرضدوان ،وعلدى
السابقين األوَلين من المهاجرين واألنصار ])4(.
ويقول – رحمه اهلل – مبينا شجاعة علي – رضي اهلل عنه : -
[ال ريب أن عليا رضي اهلل عنه كان من شجعان الصحابة ،وممن نصر اهلل
اإلسالم بجها ه ،ومن كبار السابقين األوَلين من المهاجرين واألنصار ،ومن
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(  ) 4منهاج السنة . ) 219 / 1 ( :

سا ات من آمن باهلل واليدوم اآلخدر وجاهدد فدي سدبيل اهلل ،وممدن قاتدل بسديفه
عد ا من الكفار ])4(.
ومن لك قوله:
[ وأما ةهد عليّ رضي اهلل عنه في المال فال ريب فيه ،لكن الشدذن أنده كدان
أةهد من أبي بكر وعمر ])4(.
ومن لك قوله:
[ نحن نعلم أن عليا كان أتقى هلل من أن يتعمد الكذب ،كما أن أبا بكدر وعمدر
وعثمان وغيرهم كانوا أتقى هلل من أن يتعمدوا للكذب ])2(.
ومن لك أنه – رحمه اهلل – يرى أن الذين لم
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(  ) 4مـنهـاج الـسنــة . ) 79 / 8 ( :
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يقاتلوا عليا – رضي اهلل عنه  -هم أحب إلى أهل السنة ممن قاتله ،وأن أهل
السنة يدافعون عنه بقوة أمام اتهامات النواصب والخوارج ،يقول:
[ وأيضا فذهل السنة يحبون الذين لم يقاتلوا عليا أع م مما يحبون من قاتلده،
ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله كسعد بن أبي وقاص ،وأسامة بن ةيد،
ومحمد بن مسلمة ،وعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم.
فهؤالء أفضل من الذين قاتلوا عليا عند أهل السنة.
والحب لعليّ وتر ك قتالده خيدر ب جمداع أهدل السدنة مدن ب ضده وقتالده ،وهدم
متفقون علدى وجدوب مواالتده ومحبتده ،وهدم مدن أشدد النداس بّدا عنده ،ور ا
على من طعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب ،ولكن

لكل مقام مقال ])4(.
ومن لك أنه يُفَضِل الصحابة الذين كانوا مع علي على الصحابة الذين كانوا
مع معاوية – رضي اهلل عنهم أجمعين – يقول:
[ معلوم أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثدل :عمدار وسدهل بدن حنيدف
ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية ])4(.
هذه مواضيع يسيرة مما نُقل عن شيخ اإلسالم – رحمه اهلل – في فضل علي
– رضي اهلل عنده – و فاعده الحدار عنده أمدام أعدداءه  ،وتبرهتده ممدا نسدبوه
إليه.
فهل يُقال بعد هذا كما قال هؤالء المبتدعة
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الجاهرون بذنه – رحمه اهلل – كان منحرفا عن علي – رضي اهلل عنه  !-أو
أنه تنقصه في كتبه؟!.
سبحانك هذا بهتان ع يم! ال يقوله أ نى مسلم فضال عن شيخ اإلسدالم الدذي
تصرمت حبال أيامه فدي تقريدر عقيددة السدلف الصدالح ،مدن ضدمنها تفضديل
علي رضي اهلل عنه وجعلد ه الخليفدة الرابدع الراشدد ،واعتقدا أنده علدى الحدق
أمام من حاربه وخالفه.
ولكن نب شيخ اإلسالم عند هؤالء المبتدعة أنه لم يَ لُ في علدي كمدا غلدوا،
أو يتجاوة به قدره الذي أرا ه اهلل له)2( .
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أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية في قتلة الحسين عليه السالم
قال – رحمه اهلل :-
[ وأما جواة الدعاء للرجل وعليه فبسط هذه المسذلة في الجناهز ،فد ن مدوتى
المسلمين يُصلى علديهم بَدرهم وفداجرهم ،وإن ُلعندنَ الفداجر مدع لدك بعينده أو
بنوعه ،لكن الحال األولى أوسط واعدل ،وبذلك أحببدت مُقددم الم دل بدوالي
لما قدموا مشق في الفتة الكبيرة ،وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبدات
فسذلني فيما سذلني :مدا تقولدون فدي يزيدد؟ فقلدت :ال نسدبه وال نحبده ،ف نده لدم
يكن رجال صالحا فنحبه ،ونحن ال نسب أحدا من المسلمين بعينه.
فقال :أفال تلعنونه؟ أما كان نالما؟ أما قتل الحسين؟
فقلت له :نحن إ ا كر ال المون كالحجاج بن يوسف وأمثاله :نقدول كمدا قدال
اهلل في القرآن ( :أ لتنة اهلل على الظالمين ) هو ( . )48
وال نحب أن نلعن أحدا بعينه وقد لعنه قوم من العلماء وهدذا مدذهب يسدو
فيه االجتها  ،لكن لك القول أحب إلينا وأحسن.
وأما من قَتَلَ ( الحسين ) أو أعان على قتله ،أو رضدي بدذلك :فعليده لعندة اهلل
والمالهكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل منه صرفا وال عدال.
قال :فما تحبون أهل البيت؟
قلددت :محبددتهم عندددنا فددرضٌ واجددب ،يددؤجر عليدده ،ف ندده قددد ثبددت عندددنا فددي
صحيح مسلم عن ةيد بن

أرقم قال :خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ب دير يُدعى خمّا ،بين مكة
والمدينة فقال ( :أيها النام! إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب اهلل ) فدذكر كتداب
اهلل وح عليه ،ثم قال ( :وعتالتي ألال بيتاي ،أذكاالكم اهلل فاي ألال بيتاي،
أذكالكم اهلل في ألل بيتي ) .
قلت لمقدم :ونحن نقول في صالتنا كل يوم ( :اللهم صدل علدى محمدد وعلدى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ).
أهل البيت؟
قال مقدم :فمن يُب
قلت :من أب ضهم فعليه لعنة اهلل والمالهكة والناس أجمعدين ،ال يقبدل اهلل منده
صرفا وال عدال.
ثم قلت :للوةير الم ولي :ألي شيء قال عن يزيد ،وهذا تترىٌ؟
قال :قد قالوا له إن أهل مشق نواصب.

قلت بصوتٍ عالٍ :يكذب الذي قال هذا ،ومن قال هدذا :فعليده لعندة اهلل ،واهلل
ما في أهل مشق نواصب ،وما علمت فديهم ناصدبيا ،ولدو تدنقد أحددا عليدا
بدمشق لقام المسلمون عليه لكن كان قديما – لما كان بنو أمية والة البال –
بع ُ بني أمية ينصب العداوة لعلدي ويسدبه ،وأمدا اليدوم فمدا بقدي مدن أولندك
أحدا ])4(.
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مكانة ألل بيض النبي ًلى اهلل عليه وسلم عند ألل السنة والجماعة
قال شيخ اإلسالم في العقيدة الواسطية :
ويحبددون أهددل بيددت رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ويتولددونهم ويحف ددون
فدديهم وصددية رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم حيددث قددال يددوم غدددير خددم( :
أذكالكم اهلل في ألل بيتي ))4(.
وقال أيضا للعباس عمده وقدد اشدتكى إليده أن بعد قدري يجفدو بندي هاشدم
فقال ( :والذي نفسي بيده ي منو حتى يحبوكم هلل ولقالابتي ))4(.
وقال ( :إ اهلل اًاففى بناي إساماعيل واًاففى مان بناي إساماعيل كناناة
واًففى من كنانة قاليشاً واًففى من قاليش بني لاشام واًاففاني مان
بني لاشم ))2(.
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قال الشيخ صالح الفوةان  -حف ه اهلل  -في شرح كالم شيخ اإلسالم  -رحمه
اهلل -
الشرح :
بين الشيخ  -رحمه اهلل  -في هذا مكانة اهل البيت عند اهدل السدنة والجماعدة
وانهدم يحبدون اهدل بيدت رسدول اهلل صددلى اهلل عليده وسدلم أهدل البيدت هددم آل
النبي صدلى اهلل عليده وسدلم الدذين حرمدت علديهم الصددقة وهدم آل علدي وآل
جعفر وآل عقيدل وآل العبداس وبندوا الحدار بدن عبددالمطلب وأةواج النبدي
صددلى اهلل عليدده وسددلم وبناتدده مددن اهددل بيتدده كمددا قددال تعددالى ( إنمااا ياليااد اهلل
ليذل عنكم الالنس الل البيض ) األحزاب ) 22 :
فذهددل السددنة يحبددونهم ويحترمددونهم ويكرمددونهم الن لددك مددن احتددرام النبددي
صلى اهلل عليه وسلم وإكرامه والن اهلل ورسدوله قدد أمدرا بدذلك قدال تعدالى (
قل أسألكم عليه أنالا

إ المودة في القالبى ) الشورى ) 42 :
وجاءت نصوص السنة بذلك  -منها ما كره الشيخ  -و لك إ ا كانوا متبعدين
للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه -
أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين ف نه ال تجدوة محبتده ولدو كدان مدن
اهل البيت .
وقوله  ( :ويتولونهم ) اي يحبونهم من الوالية بفتح الواو وهي المحبة وقوله
 :ويحف ددون فدديهم وصددية رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم اي يعملددون بهددا
ويطبقونها ( حيث قال يوم غدير خم ) ال دير هنا مجمع السيل ( وخدم ) قيدل
اسم رجل نسب ال دير اليه وقيل هو ال ي ة أي الشجرة الملتف نسب ال ددير
اليها النه واقع  -وهذا ال دير كان في طريق المديندة مدر بده النبدي صدلى اهلل
عليه وسلم في عو ته من حجة الو اع وخطب فيه فكان

من خطبته ما كره الشيخ ( ا كركم اهلل فدي اهدل بيتدي ) اي أ كدركم مدا أمدر
اهلل به في حق اهل بيتي من احترامهم واكرامهم والقيام بحقهم .
وقال ايضا  ( :للعباس عمه ) هو العباس بن عبدالمطلب ابدن هاشدم بدن عبدد
منددا ( وقددد اشددتكى اليدده ) اي اخبددره بمددا يكددره ( ان بعد قددري يجفددوه )
الجفاء ترك البر والصلة ( فقدال ) اي النبدي صدلى اهلل عليده وسدلم (( والدذي
نفسي بيده )) هذا قسم منه صلى اهلل عليه وسلم (( ال يؤمنون )) اي اإليمدان
الكامل الواجب (( حتى يحبوكم هلل ولقرابتي )) اي المرين :
األول  :التقرب الى اهلل بذلك النهم من أولياهه .
الثاني  :لكونهم قرابة النبي صلى اهلل عليه وسلم وفي لك إرضاء له وإكرام
له ( وقال ) النبي صلى اهلل عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته
( ان اهلل اصطفى ) اي اختار والصفوة الخيار ( بني إسماعيل ) بدن إبدراهيم
الخليل

عليهما السالم ( واصطفى من بني إسدماعيل كناندة ) اسدم قبيلدة أبدوهم كناندة
بددن خزيمددة ( واصددطفى مددن كنانددة قريشددا ) وهددو أوال مضددر بددن كنانددة (
واصطفى من قري بني هاشم ) وهو بنو هاشم بن عبد منا ( واصطفاني
من بني هاشم ) فهو محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منا
بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بدن مالدك بدن
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بدن ندزار بدن معدد
بن عدنان .
والشاالد مان الحاادي  :ان فيده لدديال علدى فضدل العددرب وان قريشدا افضددل
العددرب وان بنددي هاشددم افضددل قددري وان الرسددول صددلى اهلل عليدده وسددلم
افضل بني هاشم فهو افضل الخلق نفسا أفضلهم نسبا وفيده فضدل بندي هاشدم
الذين هم قرابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم .
والمزيددد ان ددر كتدداب العقيدددة الواسددطية لشدديخ اإلسددالم أحمددد ابددن تيميددة،
شرح الشيخ :صالح بن فوةان الفوةان ( .ص . ) 417 – 415

الخاتمــة
وبعد هدذا العدرض اليسدير مدن كدالم شديخ اإلسدالم ابدن تيميده رحمده اهلل هندا
تتجلددى الحقيقددة وتددر التهمددة وأنهددا كددذب وةور وأنهددم يريدددون التشددكيك فددي
علماء األمة وإسقاط أقوالهم واجتها اتهم ليتوصلوا إلى هدم الشدريعة ال دراء
واسددتبدالها بددذقوال أهددل الضددالل و البدددع ،ومددن ا عددى غيددر لددك فقددد كددذب،
والبينة على من ا عى.
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

جمعها الفقير الى اهلل
أبو خليفة علي بن محمد القضيبي
شيعي سابقا
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