


     



             

﷽

المد هللا العزيز البار، خالق الليل واجهار، وأشهد أن ممًدا عبده ورسو! 
الختار، صل اهللا عليه ول آ! وأصحابه األخيار. 

ُمُرون بِالَْمْعُروفِ 
ْ
ْخرَِجْت لِلنWاس تَأ

ُ
ٍة أ Wم

ُ
 يقول اهللا تبارك وتعال:﴿ ُكنْتُْم َخْيَ أ

ى ِمنُْكم 
َ
﴾ وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:" َمن َرأ ۗ ِ Wَوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاب

ْ يَْستَِطع فَِبَقلِْبِه، وََذلك  ِ  فَإِْن لَم ْ يَْستَِطعْ فَِبِلَسانِه ُ نِيَِدهِ، فَإِْن لَم ه ْ ُمنَْكًرا فَلْيَُغِيّ
ْضَعُف اْإليَماِن". دخنا الشع الكريم إل األمر بالعروف واجه عن الكر 

َ
أ

و�حقاق الق و�بطال اكاطل. 

وعمًال باجصيحة الواجبة للمسلمي والت تدخل تت باب األمر بالعروف 
واجه عن النكر باكحذير من أهل الضالل واكدع قمنا بهذا العمل كبيان 
الق و�شف الزيغ، وقد أخب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه سيظهر ف زمن اإلسالم من 
قَت  الفت الختلفة ما ظهر ف األديان قبله فقال عليه الصالة والسالم: "افَْتَ
قَت اجWَصارَى اثْنَتَْيِ وََسبِْعَي فِْرقًَة َوَيْفَتِق  اْ¤َُهوُد  إِْحَدى وََسبِْعَي فِْرقًَة  َوافَْتَ
ِ إِال َواِحَدًة. فقيل يا رسول اهللا من  ً ُكُُّهمْ ف اجWار مWت ثََالٍث وََسبِْعَي فِْرقَة

ُ
أ

ْصَحاِ»" وª خب ءاخر أنه قال: « الََماَعة ». 
َ
نَا َعلَيِه َوأ

َ
اجWاجية؟ فقال: " َما أ



وبعد، فإننا نضع بي يدي القارئ هذا الكتاب إليضاح حال ابن تيمية لن ال 
يعلم حا!، وبيان تكذيبه للكتاب والسنة و�جاع األمة، ونص با±كر هنا 

قو! بفناء اجار وانتهاء عذاب الكفار فيها، ألن ضالالته كثية جًدا منها: 

قو! بوادث ال أول لا لم تزل مع اهللا -
 قو! بالسمية       -
 زعمه أن اهللا يتكم برف وصوت -
 قو! باالنتقال والر�ة والنول ف حق اهللا تعال  -
 قو! بنسبة الد ±ات اهللا تعال-
 قو! بنسبة الهة والكن هللا تعال-
  قو! باللوس ف حق اهللا تعال-
 زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قب اجب ملسو هيلع هللا ىلص معصية-
  بغضه ألمي الؤمني ع ر¾ اهللا عنه-
  مالفته إجاع السلمي ف مسائل الطالق-

وغيها من الضالالت حk قال فيه الافظ الفقيه وÄ اÃين العراق ابن 
شيخ الفاظ زين اÃين العراق ف كتابه: «األجوبة الرضية» "إنه خرق 
اإلجاع ف مسائل كثية قيل تبلغ ستي مسألة بعضها ف األصول وبعضها ف 
الفروع خالف فيها بعد انعقاد اإلجاع عليها". وقد قال اإلمام ع ر¾ اهللا 

عنه "ليس الق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالق ". 



 وقد جعنا ف هذا الكتاب األدلة الواضحة من الكتاب والسنة و�جاع األمة 
ل بطالن قول ابن تيمية بفناء اجار وتلك العقيدة الفاسدة ثابتة عنه من 

أقوا! وأقوال تالمذته  ومن نقول العلماء وحk من مبيه وأتباعه.  

وقد قسمنا هذا الكتاب ل أبواب : 

اكاب األول: ذكر بعض اآليات اÃالة ل خلود اجار 
اكاب اكاk: ذكر بعض األحاديث اÃالة ل خلود اجار 

اكاب اكالث: ذكر إجاع أهل السنة ل خلود اجار 
اكاب الرابع: ذكر أقوال ابن تيمية بفناء اجار 

اكاب الامس: ذكر قول تلميذ ابن تيمية ناقًال القول عنه بفناء اجار   
اكاب السادس: أقوال العلماء ناقلي القول عنه بفناء اجار    

اكاب السابع: ذكر أقول أتباع ومب ابن تيمية ناقلي القول عنه بفناء اجار    

مالحظة: سننقل هنا أقوال أتباع ومب ابن تيمية ا±ين أطلقوا عليه وصف 
(شيخ االسالم) مع العلم أنه ال يوز تسميته بهذا اللقب كما نص ل ذلك 
العلماء كلفقيه تق اÃين الصن الشافع وعالء اÃين اكخاري النف بل 
قال الشيخ عبد اهللا الغماري الغرÛ ف هامش كتابه الرد ل األكاk: "وقد 
ذكر أبو عبد اهللا عالء اÃين اكخاري العجم النف أن من أطلق ل ابن 
تيمية شيخ اإلسالم، فهو بهذا اإلطالق كفر، ومراده بذلك من علم بكلماته 

الكفرية واعتقاداته الضالة، ومع ذلك وصفه بهذا اللقب".  

سائلي اهللا عز وجل اكوفيق وحسن اجية 



اكاب األول 
ذكر بعض اآليات اÃالة ل خلود اجار 

    فيما ادخه ابن تيمية رد لصيح  القرءان والسنة اكابتة التفق ل 
صحتها وإلجاع األمة، أما مالفته لآليات القرءانية اÃالة ل بقاء 
اجار واستمرار عذاب الكفار بال انقطاع إل ما ال نهاية ! كثية منها 
بًَدا ۖ 
َ
يَن ِفيَها أ ِÃِلَُهْم َسِعًيا  َخا Wَعد

َ
قو!  تعال:﴿إِنW اَهللا لََعَن الَْكفِِريَن َوأ

ُدون َوِ¤âا َوالَ نَِصًيا﴾ وقو! تعال:﴿وََعد اهللا الُْمنَافِِقي  الَ َيِ
يَن ِفيَها ۚ ِهَ َحْسبُُهْم ۚ َولََعنَُهُم اهللا  ِÃَِم َخاWاَر نَاَر َجَهن Wَوالُْمنَافَِقاِت َوالُْكف
َولَُهمْ َعَذاٌب ُمِقيٌم﴾ وقو! تعال:﴿ َوَما ُهمْ ِبَارِِجَي ِمَن اجWاِر﴾ وقو! 
يَن َكَفُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن اُهللا ِ¤َْغِفَر لَُهْم َوَال ِ¤َْهِدَفُهم  ِ

W±ا Wتعال:﴿ إِن
َ َذٰلِكَ ل اهللاِ  ۚ َوéَن بًَدا 

َ
َ ِفيَها أ ين ِÃَِخا َ َطِريًقا إِالW َطِريقَ َجَهنWم

يَِسًيا﴾ وغيها من اآليات الكثية، وقد ذكر الافظ الجتهد تق 
اÃين السبك ف رساكه: « االعتبار ببقاء النة واجار » الت رد بها ل 
ابن تيمية نًوا من ستي ءاية، بل قو! تعال:﴿ ُكWَما َخبَْت زِْدنَاُهم 

سِعًيا﴾ كٍف ف نسف ما اّدخه ابن تيمية وغيه. 



  kاكاب اكا

ذكر بعض األحاديث اÃالة ل خلود اجار 

أما رد ابن تيمية للحديث الصحيح اكابت فيما رواه اكخاري ف الصحيح 

عن أ» هريرة قال: قال اجب ملسو هيلع هللا ىلص: « يُقاُل ألْهِل النWة: يا أهَل الّنة ُخلودٌ ال 

َموَْت، وألْهِل اّجار: يا أْهَل اّجارِ ُخلودٌ ال َموْت »، وما رواه الشيخان عن ابن 

عمر ر¾ اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: « إذا صاَر أهُل النِة إل النة 

َ بالوِت َحkَ ُيَْعَل بي النة واجار، ثُم يُْذبَُح، ثم  ِ إل اجار ìِء وأهُل اجار

ُ أهُل النة  يُنادي مناٍد: يا أهَل النةِ ال موَت، يا أهل اجار ال موَت، فَيداد

فَرًَحا إل فَرَِحِهم، وَيزداد أهُل اجاِر ُحْزنًا إل ُحْزنِهم. وهذان الديثان صيان 

ف إثبات أّن أهل اجار باقون ف اجار بقاء ال انقطاع !، فقد رد ابن تيمية 

هذين الديثي برأي منه ولم يذكر د¤ًال ! إال أثًرا عن عمر بن الطاب 

ر¾ اهللا عنه منقطًعا غي صحيح اإلسناد كما قال الافظ ابن حجر، فكيف 

رد صيح القرءان والسنة َوَرَ�َن إل هذا األثر ا±ي ال ثبوت ! ¤ؤيد هواه 

الخالف Ãين اهللا تعال، فقد رد صيح القرءان والسنة بقياس باطل توهمه 

قياسا معقوًال ذكره ف بعض ما كتب ف هذه السئلة الت شذ فيها عن األمة 

ألنه ال يثبت عن أحد من األئمة القول بفناء اجار. 



اكاب اكالث 

ذكر إجاع أهل السنة ل خلود اجار 

قال الافظ ابن حجر العسقالk ف الفتح ما نصه: " قال القرطب: وª هذه 
األحاديث اكصيح بأن خلود أهل اجار فيها ال إل لية أمد، و�قامتهم فيها 
 óوام بال موت، وال حياة نافعة وال راحة، كما قال تعال:﴿ َال ُفْقÃل ا
ن 
َ
َراُدوا أ

َ
ُف َقنُْهْم ِمْن َعَذابَِها﴾ وقال تعال: ﴿ ُكWَما أ Wَعلَيِْهم َفيَُموتُوا َوَال ُيَف

ِقيُدوا ِفيَها﴾، فمن زعم أنهم يرجون منها وأنها تبق خا¤ة أو 
ُ
َيْرُُجوا ِمنَْها أ

أنها تفن وتزول فهو خارج عن مقتó ما جاء به الرسول وأجع عليه أهل 
السنة " اه. 

أما اإلجاع فهو منعقد ل بقاء اجار وقد ذكره الافظ الجتهد تق اÃين 
السبك ف رساكه «االعتبار ببقاء النة واجار». فقال ما نصه: " فإن اعتقاد 
السلمي أن النة واجار ال تفنيان، وقد نقل أبو ممد بن حزم اإلجاع ل 
ذلك وأن من خالفه كفر باإلجاع، وال شك ف ذلك، فإنه معلوم من اÃين 
بالضورة، وتواردت األدلة عليه " اه. وقال أيًضا ما نصه: " أجع السلمون 
ل اعتقاد ذلك وتلقوه خلًفا عن سلف عن نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مر�وز ف فطرة 
السلمي معلوم من اÃين بالضورة، بل وسائر اللل غي السلمون يعتقدون 

ذلك، من رد ذلك فهو كفر" اه. 

وقال اكفتازاk ف شحه ل العقيدة النسفية ما نصه: " وذهب الهمية إل 
أنهما يفنيان ويفن أهلهما، وهو قول باطل مالف للكتاب والسنة واإلجاع، 

ليس عليه شبهة فضًال عن الجة " اه. 



 اكاب الرابع 

ذكر أقوال ابن تيمية بفناء اجار 

يقول ابن تيمية ف كتابه ا±ي سماه تمويًها وتلبيًسا: «الرد ل من قال بفناء 
النة واجار» ما نصه: " وª السند للطباk ذكر فيه أنه ينبت فيها الرجي، 
وحينئذ فيحتج ل فنائها بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، مع أن القائلي 
ببقائها ليس معهم كتاب وال سنة وال أقوال الصحابة " اه. ثم زعم ف نفس 
الكتاب أن قول من قال بدوام اجار متًجا باإلجاع أن هذه السألة اإلجاع 
فيها غي معلوم وأنه ال يقطع فيها بإجاع، ثم زعم أن القول بفنائها فيه 
قوالن معروفان عن السلف واللف، وقد نقل هذا عن عمر وابن مسعود 

وأ» هريرة وأ» سعيد وغيهم. 

قلت: ظهر سابًقا من زعم أن النة واجار تفنيان كجهم ابن صفوان، وظهر 
بعده من شار�ه ف نصف عقيدته كبن تيمية ا±ي زعم أن جهنم تفن 
والعجيب أن ابن تيمية قد رّد ل جهم بن صفوان ف بادئ األمر و�فره لقو! 
بفناء النة واجار مًعا (انتبهوا ال كمة مًعا) ولكنه خد وقال أن اجار تفن 
وحدها، فعنده من قال أن النة واجار تفنيان يكفر أما من قال اجار وحدها 
تفن فال بأس، بل حاول جهده أن يوهم القارئ أن القرءان والسنة ف صفه 
وأنه ال يوجد إجاع بي السلمي ل أبدية اجار، نعوذ باهللا من الضالل 

وسوء الاتمة. 









اكاب الامس 

ذكر قول تلميذ ابن تيمية ناقًال القول عنه بفناء اجار 

قال تلميذه الاص ابن القيم ف كتابه «حادي األرواح» ما نصه: " الرابع قول 
من يقول يرجون منها وتبق ناًرا ل حالا ليس فيها أحد يعذب حكه 

(شيخ اإلسالم) والقرءان والسنة أيضا يردان ل هذا القول كما تقدم " اه. 

ثم قال: " السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعال، فإنه 
جعل لا أمًدا تنته إ¤ه ثم تفن ويزول عذابها. قال (شيخ االسالم): وقد 

نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأ» هريرة وأ» سعيد وغيهم " اه. 

قلت: يقصد ابن القيم (بشيخ االسالم) شيخه ابن تيمية. و إن نسبة ابن 
تيمية هذا اإلفتاء إل الصحابة واكابعي إن هو اال كذب وافتاء عليهم 

واهللا حسيبُه يوم القيامة. 







اكاب السادس 
ذكر بعض أقوال العلماء ا±ين اثبتوا ل ابن تيمية قو! بفناء اجار 

 1

قال الشيخ الحدث الناوي ف كتابه « فيض القدير» عقب الديث ا±ي رواه 
مسلم ف صحيحه عن أ» هريرة عن اجب ملسو هيلع هللا ىلص قال: " من يدخل النة يَنَعم 
ال ييْأس، ال تبل ثيابه، وال يفن شبابه" قال ما نصه: " وهذا صيح ف أن النة 
أبدية ال تفن واجار مثلها، وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان ألنهما 
حادثتان، ولم يتابعه أحد من اإلسالميي بل كفروه به، وذهب بعضهم إل 
إفناء اجار دون النة وأطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية ف اإلنتصار ! ف 
عدة كراريس، وقد صار بذلك أقرب إل الكفر منه إل اإليمان لخالفته 

نص القرءان، وختم بذلك كتابه ا±ي ف وصف النان " اه. 

قلت: فعل هذا يكون ابن تيمية جهميًا فهو وافقهم ف قولم بفناء اجار 
وخالفهم ف قولم بفناء النة فيكون شار�هم ف نصف عقيدتهم. 







2 

قال الشيخ ابن حجر اليتم ف كتابه: «الفتاوى الديثية» ناقًال السائل الت 

خالف فيها ابن تيمية إجاع السلمي ما نصه: " وأن العالم قديم باجوع ولم 

يزل مع اهللا ملوقا دائًما فجعله موجبا با±ات ال فاعًال باإلختيار تعال اهللا 

عن ذلك، وقو! بالسمية، والهة واالنتقال، وأنه بقدر العرش ال أصغر وال 

أكب، تعال اهللا عن هذا االفتاء الشنيع القبيح والكفر الباح الصيح 

وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه، وقال إن اجار تفن" اه. 

 وقال أيًضا ما نصه: " ابن تيمية عبد خذ! اهللا وأضلّه وأعماه وأصّمه وأذّ!، 

وبذلك صح األئمة ا±ين بيّنوا فساد أحوا! و�ذب أقوا! " اهـ. 







3 

قال االمام تق اÃين الصن ف كتابه: «دفع شبه من شبه وتمرد» ما نصه: " 

 [ فصل ف الرد ل ابن تيمية ف قو! بفناء اجار ] 

واعلم أنه ما انتقد عليه زعمه أن اجار تفن وأن اهللا تعال يفنيها وأنه جعل 

لا أمًدا تنته إ¤ه وتفن ويزول عذابها " اه. 







4 

قال الشيخ أبو حامد بن مرزوق ف كتابه: «براءة االشعريي من عقائد 

الخالفي» ما نصه: " ثم ذكر اكق الصن مسائل من شذوذه انتقدها 

العلماء و برهن ل بطالنها منها زعمه أن اجار تفن و أن اهللا تعال جعل لا 

أمًدا تنته إ¤ه، و منها و ه من أقبح القبائح " اه. 







 5

قال الشيخ سالمة القضاع العزام ف كتابه: «فرقان القرءان» ما نصه: " وقد 

جع تلميذه ابن زفيل و هو معروف بابن القيم سفاهاته و وساوسه ف علم 

أصول اÃين ف قصيدته اجونية، وبينما تراه يسب جهما و الهمية، إذا بك 

تراه يأخذ بقو! ف أن اجار تفن و أن أهلها ليسوا خاÃين فيها أبدا " اه. 







 6

قال الشيخ ا¤عقوÛ ف كتابه: « فتاوى ابن تيمية ف اليان » ف الرد ل قول 
ابن تيمية بفناء اجار ما نصه: " قد نص العلماء ل أن القول بفناء اجار 
كفر، ونسبه الافظ ابن حجر للزنادقة، وقال العالمة القضاع ف « فرقان 

القرآن » إنه قول جهم، وابن تيمية أخذه منه. 

 Ûوالصاوي ل الاللي: إن نسبة هذا القول إل ابن عر kوقال الشعرا 
ر¾ اهللا عنه كذب. قال الشعراk وقد طالعت كتبه فوجدتها مليئة بذكر ما 

ينف ذلك القول " اهـ. 
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قال اإلمام عالء اÃين اكخاري ف كتابه: «ُملجمة الجسمة» ما نصه: 

" وثانيتهما: وجوب القطع بلود اجار الت أعدت للكفرين، خاÃين فيها ما 

دامت السمواُت واألرض أبد اآلبدين، ل ما نطق به مكمات الكتاب 

البي، وقد تاس ابن تيمية ل اكفوُّه بفنائها، رفًضا لحكم الكتاب بظاهر 

الب الواحد، وال يصدر ذلك إال من جاهل بأصول الفقه معجع جاحد" اهــ. 

قلت: ورد ف كتاب الضوء الالمع ف أعيان القرن اكاسع للسخاوي أثناء 

ترجته للعالم النف (ع بن ممد الشيخ عالء اÃين اكخاري التو, سنة 

841 ه) ما نصه: " كن يُسأل عن مقاالت ابن تيمية الت انفرد فيها فيجيب 

بما يظهر ! من الطأ فيها وينفر عنه قلبه، إل أن استحكم أمره عنه 

فّصح بتبديعه ثم تكفيه ثم صار يّصح ف ملسه بأن من أطلق ل ابن 

تيمية أنه شيخ اإلسالم فهو بهذا اإلطالق كفر واشتهر بذلك "اهـ. 
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قال الشيخ الحدث ممد زاهد الكوثري ف كتابه «تأنيب الطيب» ما نصه: " 

وقد استو, الكم ل ذلك أبو السن السبك ف كتابه « اإلعتبار ببقاء النة 

واجار » وقد ألفه للرد ل ابن تيمية حيث يقول بفناء اجار بعد دخول أهلها 

فيها تابعه ل ذلك صاحبه ابن القيم وهو كفر عند جهور أهل العلم" اه. 

. 







 9

قال اإلمام الافظ الجتهد تق اÃين السبك ف كتابه: «اإلعتبار ببقاء النة و 
اجار» ا±ي ألفه ف الرد ل ابن تيمية ما نصه : " فإن اعتقاد السلمي أن 
النة و اجار ال تفنيان، و قد نقل أبو ممد بن حزم اإلجاع ل ذلك و أن 
من خالفه كفر باإلجاع، و ال شك ف ذلك، فإنه معلون من اÃين بالضورة، 

و تواردت األدلة عليه " اه. 

و قال أيًضا ما نصه: " أجع السلمون ل اعتقاد ذلك و تلقوه خلًفا عن 
سلف عن نبيهم  وهو مر�وز ف فطرة السلمي معلوم من اÃين بالضورة، 

بل و سائر اللل غي السلمي يعتقدون ذلك، من رد ذلك فهو كفر " اه. 
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أشار الافظ ابن حجر العسقالk إل ميل ابن تيمية إل القول بفناء اجار، 
فقال ف كتابه: «فتح اكاري» ما نصه: " وقد مال بعض التأخرين إل هذا 
القول السابع، ونصه بعدة أوجه من جهة اجظر، وهو مذهب رديء مردود 

ل قائله، وقد أطنب السبك الكبي ف بيان وهائه فأجاد " اه.  

ِ السبك «اإلعتبار ببقاء النة و  قلت: وقد أشار الافظ ابُن حجر برسالة
اجار» حيُث قال: وقد أطنب السبكّ الكبيُ ف بيان وهائِهِ فأجاد اه. أي ف 
ٌ ل قائِلِه، ومن تأمل  بيان وهاء من قال بفناء اجار وأنه قول رديء مردود
كم الافِظ ف هذا الوضع وقارنه بكالم ابن القيم ف كتابه: «حادي 
ُ من شيِخه ابن  األرواح» يد أن الافظ اختص كمَ ابِن القيم ا±ي أخذه
تيمية ثم ردW قولَُهما بقو!: " وقد مال بعُض التأخريَن إل هذا القول السابع 
ٌ ل قائِله وقد  ونَصه بعدة أوُجهٍ من ِجهةِ اجظر وهو مذهٌب رديء مردود
أطنَب السبكُّ الكبي ف بيان وهائِه فأجاد "، ويعن الافظ بالقول السابع قول 
ابِن تيمية وتلميِذهِ ابِن القيم والعياذُ باهللا انW اجار يُفنيها ربُّها وخاِلُقها فإنه 

جعَل لا أمًدا تنته إ¤ِه ثم تفن ويزول عذابُها. 







اكاب السابع  
ذكر أقول أتباعه ومبيه 

 1

قال عمر سليمان األشقر ف كتابه: «النة و اجار» ما نصه: " السابع: 

قول من قال: إن اهللا يرج منها من يشاء، كما ورد ف األحاديث، ثم 

يبقيها شيئًا، ثم يفنيها، فإنه جعل لا أمًدا تنته إ¤ه. والقول األخي 

مال إ¤ه (اكحر العالمة شيخ االسالم) ابن تيمية كما ذهب إ¤ه 

تلميذه العالمة ابن القيم.  

وقد تتابع العلماء ف اكأ¤ف كيان خطأ هذا الذهب، يقول ابن حجر 
العسقالk بعد حكيته لذا القول: " وقد مال بعض التأخرين إل هذا 
القول، ونصه بعدة أوجه من جهة اجظر، وهو مذهب رديء مردود 
ل قائله، وقد أطنب السبك الكبي ف بيان وهائه فأجاد " و هذا 
الكتاب ا±ي أشار إ¤ه هو " االعتبار ببقاء النة واجار " كق اÃين 

ع بن عبد اكاق السبك الشافع التو, سنة ٧٥٦  



وهنا أمور نب بيانها: 

األول: أن هذا القول قول باطل و�ن ذهب إ¤ه علمان من أعالم 
االسالم، فقد علمنا (شيخ اإلسالم) ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن 
حب الق ينبغ أن يكون مقدًما ل حب الرجال، وأدلة بطالنه 
اجصوص الكثية اÃالة ل خلود اجار، وه نصوص قطعية اكبوت 

قطعية اÃاللة، وقد ذكرنا قول من نقل اإلجاع ل خلود اجار. 

اكاk: أنه ال يوز بال من األحوال ذم (شيخ اإلسالم) ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم بسبب هذه القالة، فقد كفرهما قوم، وفسقهما 

قوم بسبب ذلك اه. 

قلت: أمر الوهابية عجيب، يقرون بضالالت شيخهم ابن تيمية بأنه 
قال بفناء اجار ويعتفون أنه كذWب القرءان والسنة و�جاع األمة ثم 

يقولون أنه ال يوز ذمه بال من   األحوال، ماهذا اكعصب األعم؟ 
كيف يكون عندكم  يا وهابية من يكّذب القرءان ويالف السنة 

اجبوية ويرق اإلجاع شيخ  اإلسالم ؟ الحول والقوة إال باهللا. 









 2

قال عبد اهللا بن صالح بن عبد العزيز الغصن ف كتابه: «دخوى 
الناوئي» ما نصه: 

 " وأشار ابن حجر إل ميل ابن تيمية إل القول بفناء اجار، فبعد أن 
ذكر األقوال ف فناء اجار عن ابن القيم ذكر القول السابع ا±ي هو 

القول بفناء اجار ثم قال بعد ذلك:  

"وقد مال بعض التأخرين إل هذا القول السابع، ونصه بعدة أوجه من 
جهة اجظر، وهو مذهب رديء مردود ل قائله، وقد أطنب السبك 
الكبي ف بيان وهائه فأجاد" ويقصد ابن حجر بهذا كتاب " االعتبار 

ببقاء النة واجار " اه. 
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قال صديق حسن خان القنوì ف كتابه: «يقظة أوÄ االعتبار» ما 
نصه: 

 " السابع: قول من يقول إن اهللا تعال يفنيها إلنه ربها و خالقها، ألنه 

تعال ل زعم أرباب هذا القول جعل لا أمًدا تنته إ¤ه ثم تفن و 

يزول عذابها. قال (شيخ االسالم) ابن تيمية و قد نقل هذا عن طائفة 

من الصحابة، و(لشيخ االسالم)  وتلميذه االمام الحقق الافظ ابن 

القيم ر�ون إل هذا القول " اه. 







 4

قال نعمان بن ممود األلوn اكغدادي ف كتابه: «جالل العيني» ما 

نصه: "السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها و خالقها تبارك و تعال، 

فإنه جعل لا أمًدا تنته، ثم تفن و يزول عذابها. 

َ»، وأ» سعيد 
ُ
قال ابن تيمية: ونُقل هذا عن ابن عمر، وابن مسعود، وأ

وغيهم… 

واعلم أن ابن القيم انتص لذا القول انتصاًرا عظيًما، ومال إ¤ه ميال 

جسيًما… وقال السفارين ف شح قصيدته: إن (لشيخ االسالم) 

أيًضا ميًال إل هذا القول " اه. 
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قال السفارين ف كتابه: «لوامع األنوار اكهية» ما نصه : " (السابع) 

قول من يقول أن اهللا تعال يفنيها ألنه ربها و خالقها ألنه تعال ل 

زعم أرباب هذا القول جعل لا أمًدا تنته إ¤ه ثم تفن و يزول 

عذابها، قال (شيخ االسالم) و قد نقل هذا عن طائفة من الصحابة 

واكابعي. و(لشيخ االسالم) وتلميذه االمام الحقق ميل إل هذا 

القول " اه. 
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قال ممد بن ممود أبو رحيم ف تعليقه ل كتاب «الجة ف بيان 

الحجة» ما نصه: " اختلف اجاس ف مسألة خلود النة واجار، فذهب 

جهم إل القول بفنائهما وأهلهما…  

وذهب قوم إل القول: ببقاء النة وفناء اجار وهو قول ابن القيم وعزاه 

إل (شيخ االسالم) " اه. 
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قال أ» مصعب اللواk ل تعليق كتاب: «العقود اÃرية» ما نصه: " 
وقال الصفدي ف ذكره لؤلفات (شيخ االسالم): " ف بقاء النة و اجار 
و فنائهما " و هو ءاخر ما صنفه ف القلعة، وقد رد عليه العالمة قا¾ 
القضاة تق اÃين السبك. قلت: ورسالة السبك بعنوان: " اإلعتبار 
ببقاء النة واجار". وقد ألف الصنعاk رسالة سماها: " رفع األستار 
إلبطال أدلة القائلي بفناء اجار " وحققها (العالمة) األكاk وذكر 
فيها قول (شيخ االسالم) ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بفناء اجار" اه. 

قلت: أنظر إل قول الصفدي ف ذكر مصنفات شيخه ابن تيمية: "وهو 
ءاخر ما صنفه ف القلعة، وقد رد عليه العالمة قا¾ القضاة تق 
اÃين السبك "اه. فهذه شهادة من تلميذ ابن تيمية يبي أن هذا ءاخر 
ما صنفه ف القلعة يعن ف السجن وقد مات فيه و8 هذا يوضح أنه 

ما تاب من كفرياته.   
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قال حفيد ممد ابن عبد الوهاب صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ف 
كتابه: «شح العقيدة الطحاوية» ما نصه: " وما يُنسب أيًضا إل بعض 
أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء اجار مكن و أن فناءها ال 
يمتنع، و هو القول الشهور عن الشيخ تق اÃين بن تيمية و عن غيه 
كبن القيم و جاعة من التقدمي أيًضا و من العاصين. ولم يصب 
من زعم أنه ال يصح نسبة هذا القول إل الشيخي ابن تيمية وابن 

القيم " اه. 

قلت: وهذه شهادة أخرى من أكب زعماء الوهابية التعصبي البن 
تيمية يثبت أن ابن تيمية كن يقول بفناء اجار، وأقر أنه لم يصب من 
زعم أنه اليصح نسبة  القول بفناء اجار إلبن تيمية وتلميذه ابن قيم 
ه  Wالوزية. وهذا ما يؤ�د أن قوَل ابن تيمية ليس َكِذبًا عليه وال دس

الخالفوَن ! كما بينا بفضل اهللا تعال. 
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قال عبد الرزاق عفيف ف كتابه: « فتاوى و رسائل »  ف مسألة فناء 
اجار ما نصه: " ما ل رأي ف السألة، اقرأ  كم ابن تيمية و ابن القيم. 
واقرأ للصنعاk ف الرد عليهما و أنا ال أقول بفناء اجار و ال بعدم 
فنائها أنا لم أخت رأيًا إل اآلن، ألنه ليست هناك نتيجة عملية تتتب 
ل هذا الالف، والواقع  أن القول بفناء اجار متصل بابن تيمية 

خالفًا لن نف نسبة هذا القول ! " اه.  

قلت: الدعو عبد الرزاق عفيف من كبار الوهابية يثبت أن ابن تيمية 
كن يقول بفناء اجار ويرد ل من نف نسبة هذا القول !. 

فليُْعلم أنW ما نُِسَب إل ابن تيمية من عقائَد تُعارض وترد اجصوص 
القرءانية ثابتةٌ عنه إما عْن طريق العلماء اكقات العاِصيَن ! و�ما 
عن طريِق تالِمَذتِه وأتباعه ومبيه و�ما عن طريِق مؤلفاتِِه الت نشها 
أحبابُه وأتباُعه الريصون ل نف ورد ك كم لم يُقلُْه ابن تيمية. فقد 
بان وظهر رد ابن تيمية للنصوص، وقد قال نم اÃين النسف ف عقيدته 
الشهورة: " ورد اجصوص كفر "، وقال الطحاوّي: " ومن ردW حكم الكتاب 

كن من الكفرين " فليشفق ا±ين اتبعوه ل أنفسهم. 







 10

قال األكاk ف تعليقه ل كتاب: «رفع األستار إلبطال أدلة القائلي 
بفناء اجار» ما نصه: " وهذا هو السبب ا±ي يملن ل أن ال أحا» 
ف ذات اهللا أبًا، أو أداري ف دين اهللا أحًدا، فتانا هنا نرد ل (شيخ 
االسالم) ابن تيمية قو! بفناء اجار، وال نداريه، مع عظمته ف نفوسنا، 

وجالكه ف قلوبنا، فضًال عن أننا ال نقته ف ديننا " اه.   

قلت: واعلموا أن الوهابية ف هذا الزمان مكثوا طويًال ينكرون قول 
ابن تيمية بفناء اجار ونهاية عذاب الكفار وياولون الطعن ف قول 
 kمن ينسبها إلبن تيمية وينعتونه بأبشع األوصاف وأشنع الكم ح
أتتهم قاصمة الظهر عندما أثبت ذلك شيخهم األكاk ف مقدمته 
 ،kلكتاب: « رفع األستار إلبطال أدلة القائلي بفناء اجار » للصنعا
فقد كتب االكاk مقدمة هذا الكتاب وعلّق عليه وحققه وأقر بأن 
ابن تيمية توّرط ف هذا القول هو وتلميذه ابن قيم الوزية. هذا 
األكاk من أكث الوهابية تعصبًا البن تيمية يثبت أن ابن تيمية كن 

يقول بفناء اجار والعياذ باهللا بل ويشّنع عليه هذا القول  الكفري. 







الالصة: 
المدُ هللاِ ا±ي رَفعَ ا±ين ءامنوا وا±ين أوتوا العلمَ درجات وخَفض أهل 
ُ اهللا  ه Wوالسالمُ ل سيدنا ممد ا±ي مي ُ الْهِل والزيغ والضالالت والصالة
ِبَتم الرساالت ول ءاِ!ِ وصحبه ا±ين سخروا أنُفَسُهم Ãحِض أهِل الُكفر 

والغايات. 

ٍ عظيمة من خالل ما بثه  ونظًرا إل ما أحَدثَـُه ابُن تيمية من ش كبٍي وفجوة
ـَة نبيهِ  Wبي السلمي من مسائَل وعقائَد فاِسدة تالف كتاب اهللا العزيز وسن
ملسو هيلع هللا ىلص وما أجَع عليِه ُمتهدوا األمة الحمدية كن ال بد من الرِدّ عليه و�شف 
أباطيله ومنها قوُ!ُ الفاسد بأنW اجاَر تفن. ولو تتبعنا ا±ين نقلوا اإلجاَع قبل 
ظُهوِر ابِن تيمية وبعَده لضاق هذا الوقُت عن ذِكرِِهم لكننا نكتف بما نقلناه 
هذا فضًال عن كتب العقيدة الت نصW مؤِلفوها ل استمرار العذاِب للكفار 
وَعَدم فنائِها، ومن العلماء اِكّقاِت العاصين إلبِن تيمية ا±ين نسبوا إ¤ه 
قو! بفناء اجار الافُظ أبو سعيد العالk شيخُ الافِظ زين اÃين العراق 
وغُيه من حفاِظ الديث نقل ذلك عنه الافُظ الؤِرخ شمُس اÃين ممد بن 
طولون النف ف كتابه: « ذخائر القص ف تراِجم أهل العص» وما نقلناه عن 
العلماء اِكقات ف إثبات قول ابن تيمية كٍف كياِن ثبوت ذلك عنه لكن بما 
أنW بعض التنطعي الُمكبرين من العظمي إلبِن تيمية ياولون إنكاَر ثبوت 
ذلك عنُه إتباًخ للهوى وقد نقلنا عن بعض أنصار وأحباِب وأتباِع ابن تيمية 

رأَفُهم ف ذلك. 

ِ الشديدِ إلبن تيمية واÃفاع عنه   أوًال ممدُ األمي الصنعاk معروٌف ببه
وُيعتبُ عند أنصار ابن تيمية من أهل الديث والفقه حk قالوا عنه بأنه 
متهد فهو ذو شأٍن عنَدُهم ومع ذلك فقد جاء الصنعاkُّ بعد أكَث من ثالثةِ 



ُ بفناء اجار. فلماذا يُعاُب ل مشائخ أهل  مائةِ سنة لُيدW ل ابن تيمية قوَ!
السنة والماعة رَّدهم ل ابن تيمية؟ والكتاب ا±ي ألفه الصنعاkُّ ف الرد 
ل ابن تيمية سماه: « رفُع األستار إلبطال أدلة القائلي بفناء اجار» وéنت 
الطبعة األوC بتعليق األكاk ا±ي اعتف بصحة نسبة ذلك إل ابن تيمية. 
وما قا! الصنعاkُّ صحيفة ١١١ ما نصه: ليس ف يديه يعن ابَن تيمية nء ال 
من كتاٍب وال من سنة وال من صحا» كما قررناه فليس ف يديه إال دعوة 

بغي برهان. 
 ثانيًا األكاk وهذا الوها» مشهور بأنه من أشد الدافعي عن ابِن تيمية وقل 
ما يذكر ابن تيمية من دون أن يلقبه بشيخ االسالم وهو ا±ي سع لنش 
كتاب رفع األستار للصنعاk وقال ف مقدمته ف صحيفة ٢٨ ما نصه: " فتانا 
هنا نردُّ ل (شيخ اإلسالم) ابن تيمية قو! بفناء اجار وال نُداريه مع عظمِتهِ 

ف نُفوِسنا وجالكه ف قلوبنا " فهل يتهمون األكاk بالكذب ل ابن تيمية؟  

ِ انتصارِه للمجسم ابن تيمية فقد نقل  ثاكًا ممد رشيد رِضا الشهور بشدة
َ ابن القيم من كتاب «حادي األرواح» ف تفسِيه سورة األنعام بزعِمه  كم
وذكره ف ملتِه النار الزء االول واكاk والجت اكاk والعشون وختم كم 

ابن القيم ُمفِصًحا عن إعجابِه به ومدِحِه !. 

هذه شهادة من كبار األعالم عند الوهابية وأتباع وُمب ابن تيمية إكتفينا 
بذلك عn أن يكون ذلك وازِعـا لن يتهم مشايخ أهل السنة بأنهم 

يكذبون ل ابِن تيمية بقو! بفناء اجار.  

 ومن العاصين ا±ين اعتفوا بقول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بفناء اجار 
يوسف القرضاوي من ل منب الزيرة (الفيديو موجود بالصوت والصورة) 

حيث قال بعد أن ذكر قول ابن القيم ما نصه: « وأنا أميل لذا القول ».   



وهذا د¤ل ءاخر ل ثبوت قول ابن تيمية بفناء اجار، حk إن أحد هؤالء 
الخذولي ألف رسالة ف هذه العقيدة الكفرية بكل وقاحة مقت إلبن 
تيمية سماها: « القول الختار كيان فناء اجار »  واسم الألف عبد الكريم 

صالح الميد من زعماء الوهابية. 

فهل للوهابية أن ييبوا ل هذا السؤال: لو كنت اجار تفن والكفار يرجون 
منها فأين بزعمهم يذهب الكفار؟ وقد حرم اهللا النة ل الكفرين؟ إذ ف 

اآلخرة ال يوجد إال منكان: إما جنة و�ما نار. 

ويعلم أّن القائل بفناء اجار يلزمه أحد أمرين: األول إّما أن يقول بأن 
 Jقو! أنهم يموتون عند فنائها، و kالكفار يرجون قبل أن تفن واكا
األمرين نفاهما الكتاب العزيز، فقال اهللا عّز و جّل: ﴿ َوَما ُهم ِبَارِِجَي ِمن 
اجWاِر ﴾، و قال سبحانه و تعال إخباًرا عن الكفار: ﴿ال ُفْقóَٰ َعلَيِْهْم َفيَُموتُوا 
 Kْن َعَذابَِها﴾ فماذا بعد الق إّال الضالل. لقد بان يا أ ُف َقنُْهم ِمّ Wَوَال ُيَف
السلم تمويهات الوهابية وأكاذيبهم فيا تُرى بماذا سيحكمون ل زعيمهم 
ابن تيمية وقد ثبت عليه القول بفناء اجار. نسأل اهللا السالمة، وال حول وال 
قوة إال بــاهللا، ال أعز اإلسالم وأهله و أذل اجفاق وأهله، واهللا من وراء 
القصد وهو حسبنا ونعم الو�يل. والمد هللا أوًال وءاخًرا وصل اهللا ل سيدنا 

ممد طه األمي وأصحابه الطيبي وأهل بيته األكرمي. 

﴿ وَقُلْ جَاءَ احلَْقُّ وَزَهقَ البـَاطِلُ ۚ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  ﴾ 






