َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

الدُّرَر البَهِيَّة
من حياة شيخ اإلسالم ابن تيميِّة
ِ
(( صور مُشِْرقَة من حياة شيخ اإلسالم ))
(( مع رد على فِرية اتهام شيخ اإلسالم بالغلو فى التكفري ))
(( مقال خمتصر جدًا عن شيخ اإلسالم ))

كتبه :أبو عبد اهلل
حممد أنور حممد مرسال

1

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

المقدمة
ر ًدا على ال ُم ْفتَ ِرين
(( ما ال تعرفه عن ابن تيمية ))
الحمد هلل رب العالمين  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأشهد أن محم ًدا عبده ورسوله  ،أما بعد :
فقد بلغني  :أنه في بعض المسلسالت افتروا على شيخ اإلسالم ابن
تيمية  -رحمه هللا ـ وطعنوا فيه بما ليس فيه  ،فأحببت أن أكتب هذه
المقالة ؛ دفا ًعا عن الحق ً
أوال  ،ودفا ًعا عن اإلمام  -رحمه هللا –
ثانيًا  ،أظهر فيها شيئًا من حياة اإلمام  ،وأبين بطالن االفتراءات
التي عليه .
وقد كتبتها مختصرة  ،بطريقة سهلة ال سيما في الكالم ال ُمتَعلق
يسيرة اإلمام ؛ لتصلح لعامة الناس  ،وخاصتهم .
وباهلل التوفيق ...
2

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

هذه صور  ،ودُرر بهيَّة من حياة شيخ اإلسالم  -رحمه
هللا  -لِتَ ْع ِرف قَ ْدر هذا اإلمام العالم الرباني .
أول  (( :ابن تيمية وهو صبي ))
ً
(( أسلم على يديه يهودي  ،وهو في طريقه إلى ال ُكتَّاب ))
كان اليهودي يُشكل علي شيخ اإلسالم ابن تيمية بأشياء  ،وكان
يجيبه  ،ثم أَ ْش َكل عليه ابن تيمية بأشياء تُبين بطالن دينه  ،فأسلم
ن إسالمه
اليهودي وحَسُ َ

( )

(( ترك اللعب  ،واللهو وحفظ كتابًا في يومه هذا ))
أراد والده الخروج إلى بستان بصحبة أوالده للتنزه  ،فأبى ابن
تيمية  ،فذهب والده وإخوته  ،فلما رجعوا آخر النهار سأله والده :
« ماذا صنعت ؟ »  ،قال  « :حفظت هذا الكتاب »  ،فاندهش
والده  ،فقال له  « :استعرضه على »  ،فعرضه عليه ؛ فقبله والده
) (1ــ أبو حفص البزار ( االعالم العلية في مناقب ابن تيمية  :صــ ) 1
3

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

بين عينيه  ،وقال  « :ال تخبر أح ًدا ( ) » .

(( ِح ْفظُه للمكتوب بمجرد النظر إليه ))
سمع بذاكرته وحافظته بعض علماء دمشق ؛ فذهب إليه ليراه ،
وانتظره عند رجوعه من ال ُكتاب  ،وأملى عليه بعض األحاديث ؛
فكتبها ابن تيمية على اللوح ؛ فحفظها بالنظر إليها مرة  ،وأعادها
عليه ابن تيمية ِمن حفظه  ،وكرر العالم معه هذا الفعل ؛ فكان
يحفظ األحاديث بعد النظر إليها  ،فقال هذا العالم :
« إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم ( ) ».

قال الذهبي ( رحمه هللا ) :
« وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره  ،ويناظر ويفحم
الكبار ،ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم ( ).»......

) (1ــ ابن ناصر ( الرد الوافر :صــ

).

) (2ــ ابن عبد الهادي ( العقود ال ُّدرية  :صــ . ) 12
) (3ــ العقود ال ُّدرية ( صــ ) 4
4

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

ثانيًا  (( :ابن تيمية وجهاده في سبيل هللا )) :
يقول أبو حفص البزار في (( األعالم العلية )):
« كان رضي هللا عنه من أشجع الناس وأقواهم قلبا ما رأيت أحدا
أثبت جأشا منه وال أعظم عناء في جهاد العدو منه كان يجاهد في
سبيل هللا بقلبه ولسانه ويده وال يخاف في هللا لؤمة الئم »

( )

ــ كان ابن تيمية (رحمه هللا) يحث الناس على جهاد التتر بالسيف.
ــ وكان إذا حضر مع عسكر المسلمين  ،كان ناصحًا مقويًا لعزم
الجند  ،مثبتًا لهم  ،واع ًدا ومبشرًا إياهم بالنصر والظفر بإذن هللا.
ــ وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدو  ،كأعظم الشجعان
ويقوم كأثبت الفرسان  ،ويكبر تكبي ًرا أنكى في العدو من كثير من
الفتك بهم  ،ويخوض فيهم خوض رجل ال يخاف الموت
ــ وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمو ًرا من الشجاعة يعج ُز
ُ
الواصف عن وصفها
) (1ــ األعالم العلية  ( :صــ ) 3
5

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

قالوا ولقد كان السببُ في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته
و ُح ْسن نظره

( )

يقول أحد القَادة :
كنا في ( َمرْ ج الصُّ فر)  ،وتراءى الجمعان  ،فقال لي ابن تيمية :
« أوقفني موقف الموت »  ،فأوقفته  ،فنظر إلى السماء  ،ورفع
بصره  ،ودعا ربه  ،ودارت َر َحى الحرب ؛ ولما انتصروا ظل
صيح ويُ َكبر يحث الناس على القتال  ،ويخوفهم من الفرار (. )1
يَ ِ

قال اإلمام الذهبي عن جهاده وإ ْقـ َدامه :
« وأما شجاعته وجهاده وإ ْقـ َدامه  :فأمر يتجاوز الوصف  ،ويَـفـ ُوق
النعت . ) ( » ...

) (1ــ األعالم العلية ( صــ  3ــ ) 34
) (2ــ ( العقود ال ُّدرية  :صــ 1

ــ . ) 12

) (3ــ مرعي يوسف الكرمي ( الشهادة الزكية  :صــ . ) 4
6

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

الجسور ))
ثالثًا  (( :شجاعة ابن تيمية وقلبُه َ
سطَّره التاريخ مع الطاغية « قازان »))
(( موقف أسطوري َ
ذهب إلى ( قازان ) الطاغية الذي أرعب الناس !!
( وقازان تتري قد أعلن اإلسالم  ،ولكنه اجتاح الشام  ،وأعان

الملك الصليبي على قتال المسلمين  ،وأمده بالجنود والسالح )

( )

فـَ َعـز ذلك على شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،أن يرى هذا الرجل يسفك
الدماء باسم اإلسالم  ،وأراد الذهاب إليه لينهاه عن الفساد وسفك
الدماء  ،ويُ َؤ ِمن الناس في الشام ؛ فذهب إليه مع الوجهاء والقضاة
واألشراف  ،فقدم لهم ( قازان ) الطعام  ،فأكلوا جميعًا إال ابن تيمية
فقيل له  :أال يأكل الشيخ ؟
فقال ابن تيمية :
(( كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس،

وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس ؟ ))

()1

) (1ــ األعالم العلية ( صــ ) 34
) (2ــ البداية والنهاية (  ) 77 / 7ترجمة أبي عبد هللا محمد بن قَ َو ٍام البَالِ ِسى  ،سنة سبع عشرة
7

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

وقال ابن تيمية لــ ( قازان ) بنبرة األسد الهصور الجسور :
قال شيخ اإلسالم للترجمان :
(( قل لقازان  :أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون  ،وقاض  ،وإمام
 ،وشيخ ،على ما بلغنا  ،فغزوتنا  ،ودخلت بالدنا على ماذا؟ وأبوك
وجدك (هوالكو) كانا كافرين  ،وما غزوا بالد اإلسالم  ،بل عاهدا
فوفيا  ،وأنت عاهدت فغدرت  ،وقلت فما وفيت ))

( )

ولما وقعت هيبته في قلب قازان أمره بالدعاء له فقال :
(( اللهم إن كان عبدك هذا محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي
العليا  ،وليكون الدين كله لك فانصره  ،وأيده  ،ومـلـكه البالد
والعباد  ،وإن كان إنما قام رياء وسمعة  ،وطلبًا للدنيا ،ولتكون
كلمته هـي العليا  ،ولِـيُـذل اإلسـالم وأهـلـه  ،فاخـذلـه  ،وزلزله
ودمـره  ،واقـطـع دابـره  .وقازان يـؤمـن على دعائه  ،ويـرفـع

يديه  ،حتى خاف جميع القضاه واألشراف أن يقتله قازان ))

) (1ــ البداية والنهاية (  77 / 7ــ ) 77
) (2ــ البداية والنهاية ( ) 77 / 7
8

()1

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

يقول أبو عبد هللا محمد بن قَ َو ٍام البَالِ ِس ُّى ـ رحمه هللا ـ وهو ممن

انَ ،وقُ ْ
حضر الواقعة َ (( :و َج َر ْ
طلُو َشا ْهَ ،وب َ
ُواليْ ،
ت لَهُ َم َع قَا َز َ
هلل َ ،وقَا َل ْال َحق َ ،ولَ ْم
أُ ُمور َونُ َوب  ،قَا َم اب ُْن تَ ْي ِميةَ فِيهَا ُكلهَا ِ ِ
ش إِال هللاَ َعز َو َجل ))
يَ ْخ َ

( )

وألجل قيام شيخ اإلسالم ابن تيمية هلل أنظر صنيع قازان :
قال قازان :
(( من هذا الشيخ ؟ فإني لم أر مثله  ،وال أثبت قلبا منه  ،وال

أوقع من حديثه في قلبي ،وال رأيتني أعظم انقيا ًدا ألح ٍد منه ))

()1

شجاعته مع السلطان المملوكي الملك الناصر محمد بن قالوون :

َو َشى به جماعة من حساده  ،إلى السلطان الناصر محمد بن
قالوون ؛ بأن ابن تيمية يريد أخذ الحكم من السلطان !!
فاستدعاه السلطان وقال له :
) (1ــ البداية والنهاية ( ) 77 / 7
) (2ــ األعالم العلية  ( :صــ ) 36
9

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

(( إنني أُ
ُ
خبرت أنك قد أطاعك الناسُ  ،وأن في نفسك أخذ الملك .
ــ فكيف كان جواب الليث الشجاع ابن تيمية ؟ ــ
ت
ب ثاب ٍ
لم يَكترث ابن تيمية به  ،بل قال له بنفس مطمئن ٍة  ،وقل ٍ
ضر :
وصو ٍ
عال  ،سمعه كثير ممن َح َ
ت ٍ

« أنا أفعل ذلك ؟ وهللا إنَّ ُملكك و ُملك ال ُم ْغل ال يُـسـاوي
عندي فلس ْين »
فتبسم السلطان لذلك  .وأجابة في مقابلته بما أوقع هللا له في
قلبه من الهيبة العظيمة :

« إنك وهللا لصادق  ،وإن الذي وشيء بك إل َّي كاذب »

( )

وهذا غيض من فيض في شجاعة اإلمام  ،وقوة جأشه  ،وصدعه
بالحق ـ رحمه هللا ورضي عنه ـ

) (1ــ األعالم العلية  ( :صــ  36ــ ) 33
11

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

ابعا  (( :معاملته ألهل الذمة من اليهود والنصارى )) :
رً
س َرى غير المسلمين ))
(( موقف عظيم مع أ ْ
ذهب ليُكلم قائد التتار في إطالق سراح األسرى ؛ فوافق على
إطالق سراح المسلمين فقط  ،أما اليهود  ،و النصارى الذين
أسروهم  :فال يطلقوهم
فقال ابن تيمية ( رحمه هللا ) :
(( بل جميع من معك من المسلمين واليهود والنصارى  ،فـإن الذين
هم أهل ذمتنا  ،فإنا نفديهم  ،وال ندع أسيرًا  :ال من أهل الملة  ،وال

من أهل الذمة )) ...

( )

) (1ــ مجموع الفتاوى ( ) 3 3 /17
11

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

خامسا  (( :ابن تيمية مع خصومه وأعدائه )) :
ً
وهذا بحر ال ساحل له ؛ فلشيخ اإلسالم ابن تيمية مواقف عظيمة مع
خصومه وأعدائه  ،صارت ُغـرة في جبين الزمان  ،وصفحات
مشرقة في سجل التاريخ البشري  ،ومن هذه المواقف :

(( رده على القاضي ابن مخلوف الذي أهدر دمه ))
لما حدثت الفتنة بينه وبين ابن مخلوف  -وابن مخلوف من قضاة
المالكية بمصر  ،وقد كفر ابن تيمية  ،وأهدر دمه  ،وكان يقول :
« اقتلوا ابن تيمية ودمه في رقبتي »

فكيف كان جواب ابن تيمية (رحمه هللا) ؟
قال ابن تيمية :
(( وابن مخلوف لو َع ِم َل مهما عمل  ،وهللا ال أقدر على خير إال
وأعمله معه  ،وال أعين عليه عدوه قط  ،وال حول وال قوة اال باهلل

هذه نيتي وعزمي )) .....

) (1ــ مجموع الفتاوى (

( )

) 17 /
12

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

(( مكنه هللا ممن أفتوا بقتله  ،فماذا صنع معهم ؟ ))
أفتى جماعة من حساده من القضاة بقتله  ،فمكنه هللا منهم  ،فاستأذنه
الملك الناصر في قتلهم ؛ ألنهم أفتوا بقتله  ،فأبى  ،ومدحهم وأثنى
عليهم  ،وقال للسلطان :
(( لو ذهبوا لن تجد مثلهم في دولتك  ،ومن آذاني فهو في حل ،
وأنا ال أنتصر لنفسي )) ...

( )

و بسبب هذا الموقف العظيم  ،قال القاضى ابن مخلوف  -وكان من
خصومه الذين أفتوا بكفره وأمروا بقتله وأهدر دمه  -قال :
ق ممكنًا فى السعى فيه ،
« ما رأينا أتقى من ابن تيمية  ،لم نُ ْب ِ
ولما قدر علينا عفا عنا !! »

(( موقفه مع من تربصوا به  ،وضربوه  ،وظلموه ؟ ))
ولما صنف (االستغاثة)  ،غضب بعض الصوفية  ،كالبكرى
الصوفى وغيره ممن كفروه وأحلوا دمه فتكالبوا عليه وضربوه
وطرحوه أرضًا فأراد بعض أتباعه االنتقام له .

) (1ــ العقود ال ُّدرية صــ 117
13

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

فماذا فعل ابن تيمية ؟
أبَى و قال  (( :أنا ال أنتصر لنفسى )) .
والعجب !!
لما طلبت الدولة ( البكري ) لتعديه  ،وضيقوا عليه  ،لم يجد
البكري مكانًا يختبئ فيه لينجو من بطش السلطان  ،فاختبأ فى
بيت ابن تيمية  ،حتى شفع له ابن تيمية عند السلطان ( ) .

شره بعض تالميذه بموت أحد أعدائه ممن تسبب في
(( بَ َ
سجنه وظلمه  ،فكيف كان جواب ابن تيمية ؟ ))
يقول ابن القيم :
« وجئت يو ًما مبش ًرا له بموت أكبر أعدائه  ،وأشدهم عداوة وأذى
له ؛ فنهرني  ،وتنكر لي  ،واسترجع  ،ثم قام من فوره إلى بيت
أهله فعزاهم  ،وقال  (( :إني لكم مكانه  ،وال يكون لكم أمر
تحتاجون فيه إلى مساعدة إال وساعدتكم فيه ))  ،ونحو هذا من

) (1ــ ابن كثير { البداية والنهاية ( } ) 73 / 4
14

َـرين )
ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

الكالم  ،ف ُسرُّ وا به  ،ودعوا له  ،وعظموا هذه الحال منه  .فرحمه
هللا  ،ورضي عنه »

( )

بعض محبيه االنتقام ممن ضربوه ،فماذا صنع ؟ ))
(( َعرض
ُ
تـَ َعـرض لإلمام ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ بعض الصوفية  ،وضربوه ؛
فجاء أصحابه وخلق كثير من ال ُحسينية ( )1لالنتصار له  ،وقالوا له
 « :ندخل عليهم بيوتهم  ،ونخربها  ،ونضربهم » ؛ فقال لهم :
« هذا ال يحل »  ،فقالوا  « :والذي فعلوه بك يحلُّ ؟ »
فقال لهم :
« الحق إما يكون لي  ،أو لكم  ،أو هلل :
فإن كان الحق لي  ،فهم في حل  ،وإن كان هلل  ،فاهلل يأخذ حقه إن
شاء  ،وإن كـان الحق لكم  ،فإن لم تسمعوا مني وتـسـتـفـتـونـي ،
فافعلوا ما شئتم . » ........

) (1ــ ابن القيم { مدارج السالكين ( } ) 46 / 1
) (2ــ الحسينية  :من أحياء القاهرة العريقة  ،وهي حي شعبي  ،يحده من الجنوب حي الجمالية  ،ويجاور
حي ( الظاهر) .
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

بل اعتذر ـ رحمه هللا ـ عمن اعتدى عليه  ،فقال ألصحابه :
« لعلهم مأجورون ؛ ألن المجتهد المخطئ له أجر واحد ( ) » .

(( استشفعه بعض الناس في بعض خصومه ؛ فشفع له ))
كان األذرعي من خصوم ابن تيمية
وأراد القاضي ( حسام الدين الحنفي ) أن يعاقبه ( ألمر ما ) فهموا
بحلق لحية (األذرعي)  ،وأن يجعلوه على دابة يطوفون به على
إذالال له وتشهيرًا ) وأحضر القاضي الموسى والحمار
حمار ( ً
لتنفيذ الحكم  ،فذهب أخو (األذرعي) البن تيمية ليشفع له  ،فشفع له
حتى كف عن ذلك

()1

(( ابن تيمية لم يُ َكفِّر من َكفَ َره وافترى عليه ))
قال ابن تيمية في الفتاوى :
(( وأنا في سعة صدر لمن يخالفني  ،وإن تع َّد حدود هللا ف َّي
بتكفير  ،أو تفسيق  ،أو افتراء  ،أو عصبية جاهلية  -فأنا ال
) (1ــ العقود ال ُّدرية ( صــ . ) 2
) (2ــ مجموع الفتاوى (

) 172 /
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

أتع َّدى حدود هللا فيه  ،بل أضبط ما أقوله وأفعله  ،وأزنه بميزان
الشرع )) .....

) (1ــ مجموع الفتاوى (

( )

) 143 /
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

سادسا  (( :يقين ابن تيمية ابن تيمية ))
ً
(( ابن تيمية يناظر كبير البطائحية ال ِّرفاعية ))
لما ظهرت طائفة الرفاعية  -وكان في بعضهم البدع  ،والشرك

واإلعراض عن كثير مما جاء به الرسول( صلى اهلل عليه وسلم )
واالستخفاف بشريعة اإلسالم  ،والكذب والتلبيس وإظهار المخارق
الـبـاطـلـة وأكـل أمـوال الناس بالباطل  ،والـصـد عـن سبيل هللا ما

يوجد  -....تصدى لهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وكشف أالعيبهم ؛
فقد كانوا يدهـنـون أجـسـامـهـم بدهانات  ،ويـدخـلـون الـنـار وال
يـحـتـرقـون  ،ويزعمون أنهم أولياء  ،وأن أهل الشريعة ال يقدرون
على ذلك  ،فكشف أالعيبهم وحيلهم ؛ وكان يأتي لشيخ اإلسالم ابن
تيمية بعض مشايخ الرفاعية يستسمحه حتى ال يفتضح أمره  ،فكان
ابن تيمية يستره بشرط  :التوبة من البدع والخرافات .
وناظر كبيرهم أمام بعض األمراء  ،فقال األمير :
« إنهم أولياء يدخلون النار وال يحترقون »
18
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

فقال ابن تيمية :
« هم مبتدعة »  ،وكشف حيلهم  ،ثم تحداهم عن بَ ْك َرة أبيهم أمام
الجميع .
)) ابن تيمية يتحدى البطائحية بالدخول في النار ،ومن احترق
فعليه لعنة هللا  ،وهو مغلوب !! ))
يقول ابن تيمية :
(( فقلت  -ورفعت صوتي وغـضـبـت  -أنا أخـاطـب كـل أحـمـدي
( يعني من الطائفة الرفاعية ) من مشرق األرض إلى مغربها أي
شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون  ،ومن احترق فهو
مغلوب  ،وربما قلت فعليه لعنة هللا  ،ولكن بعد أن نغسل جسومنا
بالخل والماء الحار؛ فسألني األمراء والناس عن ذلك ؟ فقلت :
« إن لهم حيال في االتصال بالنار يصنعونها من أشيا ٍء  :من دهن
الضفادع  ،وقشر النارنج  ،وحجر الطلق »
فضج الناس بذلك  ،فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال :
أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت .
19
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

فقلت  « :فقم وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك  ،فمد يده يظهر
خلع القميص  ،فقلت  :ال ! حتى تغتسل في الماء الحار والخل
 ،فأظهر الوهم على عادتهم فقال  :من كان يحب األمير فليحضر
خشبا ً أو قال حزمة حطب.
فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع ؛ وال يحصل به مقصود؛ بل قنديل
يوقد وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسل؛ ومن احترقت إصبعه
فعليه لعنة هللا؛ أو قلت  :فهو مغلوب .فلما قلت ذلك تغير وذل .وذكر

لي أن وجهه أصفر ))

( )

سئل  « :كيف كنت ستدخل النار ؟ » قال :
ولما ُ
(( كنت أعلم أنني لو دخلتُها لكانت عل َّي بر ًدا وسال ًما كما كانت

على إبراهيم ))

( )

) (1ــ مناظرة ابن تيمية للرفاعية ( صــ  1ــ

)

) (2ــ تنبيه  :الصور التي ذكرتها من حياة اإلمام  ،ليست بالنص  ،ولكني اختصرتها اختصارًا ؛ لتسهل
عبارتها للعامة ؛ وحتى ال يطول المقام  ،بخالف المنقول عنه  ،وثناء العلماء عليه  ،فـهـو مـنـقـول عنهم
بالنص ( رحمهم هللا جميعًا )
21
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

سابعا  (( :ثناء العلماء األكابر على ابن تيمية )) :
ً
قد أثنى على ابن تيمية أكابر العلماء  ،وإليك شيء من ذلك :
قال اإلمام ابن سيِّد الناس ( رحمه هللا ) :
(( ألفيتُه ممن أ ْدرك من العلوم حظًا  ،وكان يستوعب السُّنن
واآلثار ِحفظًا  :إن تكلم في التفسير فهو حا ِمل رايته ْ ،
وإن أ ْفتى في
صاحب ِع ْلمه  ،وذو
الفِقه فهو مدرك غايته  ،أو ذا َكر بالحديث فهو
ِ
حاضر بالنحل وال ِملل لم ي َُر أوس ُع من نِحلته  ،وال أرْ ف ُع
روايته ،أو
َ
تر ُ
عين َمن رآه
من درايته  ،برز في كل فن على أبناء ِجنسه  ،ولم َ
ْ
مثل نفسه )) ( ) .
مثلَه  ،وال
رأت عينه َ

قال اإلمام ال ِمزي ( رحمه هللا ) :
ُ
مثل نفسه  ،وما رأيت أح ًدا أعل َم بكتاب
(( ما
رأيت مثلَه  ،وال رأى َ
هللا وسُنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -وال أتبع لهما منه )) (.)1

) (1ــ ابن العماد الحنبلي { شذرات الذهب ( } ) 71 / 3
) (2ــ شذرات الذهب ( ) 71 / 3
21
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

وقال اإلمام ابن الحريري ( رحمه هللا ) :
(( ْ
إن لم يكن ابن تيمية َ
شيخ اإلسالم  ،ف َمن هو؟ )) ( ) .

وقال أبو حيَّان األندلسي ( رحمه هللا ) :
ْ
رأت عيناي مثله )) (.)1
(( ما

وقال القاضي ابن دقيق العيد ( رحمه هللا ) :
ً
رجال ُكلُّ العلوم بين عينيه  ،يأ ُخذ
(( لما اجتمعت بابن تيمية رأيت
ما يريد ويَ َدع )) ( ).

وقال اإلمام ابن رجب الحنبلي ( رحمه هللا ) :
(( اإلمام الفقيهُ  ،المجتهد المحدث  ،الحافِظ المفسر  ،األصولي
الزاهد شيخ اإلسالم  ،و َعلَم األعالم ،وشهرته تُ ْغني عن اإلطناب
في ِذ ْكره  ،واإلسهاب في أمره )) ( ).
) (1ــ مرعي الكرمي ( الكواكب الدرية صــ ) 63
) (2ــ المصدر السابق ( صــ ) 63
) (3ــ تاريخ ابن الوردي ( ) 177 / 1
22
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ما ال تعرفه عن ابن تيمية ( ردًا على ال ُم ْفـت ِ

ضا :
وقال أي ً
(( كانت العلماء  ،والصلحاء  ،والجند  ،واألمراء  ،والتجار
نتصب لنفعهم ً
ليال ونهارًا :
وسائر العامة تحبُّ ابن تيمية؛ ألنه ُم ِ
بلسانه  ،وعلمه )) (. )1

قال محمد بن عبد البر الس ْب ِكي ( رحمه هللا ) :
ابن تيمية إال جاهل أو صاحبُ ه ًوى ؛ فالجاه ُل
(( وهللا ما يبغض َ
ص ُّده هواه عن الحق بعد
ال يدري ما يقول  ،وصاحبُ الهوى ي ُ
معرفته به )) ( ) .

قال محمد بن عبد الهادي ( رحمه هللا ) :
(( ابن تيمية  :هو الشيخ اإلمام الرباني  ،إمام األئمة  ،و ُم ْفتي
األُمة  ،وبَحْ ر العلوم  ،سيد الحُفاظ  ،وفارس المعاني واأللفاظ
) (1ــ ابن رجب { ذيل طبقات الحنابلة ( } ) 77 /1
) (2ــ شذرات الذهب ( ) 47 / 7
) (3ــ الرد الوافر ( صــ ) 14
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فـريـد العصر ،شيخ اإلسالم  ،بـركـة األنام  ،وعـالمة الـزمان
وتُرْ جمان القرآن َ ،علَم ُّ
وأو َحد العباد  ،قامع المبتدعين ،
الزهاد ْ ،

وآخر المجتهدين ،وصاحب التصانيف التي لم يُسبَ ْق إلى مثلها ))

( )

قال كمال الدين بن ال َّز َم ْلكاني ( رحمه هللا ) :
(( كان ابن تيمية إذا ُسئِ َل عن فن من العلم ،ظَن الرائي والسامع
أنه ال يعرف غير ذلك الفن  ،وحكم بأال يعرفه أحد مثله ،وكانت
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه
أشيا َء ))
ُعرف أنه ناظَ َر أح ًدا فانقطع معه  ،وال تكلم في علم
قال  (( :وال ي َ
من العلوم ؛ سواء كان علوم الشرع أو غيرها إال فاق فيه أهلَه ،
واجتمعت فيه شروطُ االجتهاد على وجهها )) (.)1

) (1ــ العقود ال ُّدرية ( صـــ ) 7
) (2ــ تاريخ ابن الوردي ()177/1
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قال اإلمام الذهبي ( رحمه هللا ) :
(( شيخنا اإلمام تقي الدين ابن تيمية  ،شيخ اإلسالم  ،فرْ ُد الزمان
بحر العلوم  ،تقي الدين  ،قرأ القرآن والفقه  ،وناظَ َر واستدل
وهو دون البلوغ ؛ برع في العلم والتفسير ،وأفتى ودرس وله نحو
العشرين  ،وصنف التصانيف  ،وصار من أكابر العلماء في حياة
ُ
الركبان .
شيوخه  ،وله المصنفات ال ِكبار التي سارت بها
ول َعل تصانيفَه في هذا الوقت تكون أربعة آالف كراس وأكثر ،
كتاب هللا تعالى مدةَ سنين من صدره في أيام الجمع  ،وكان
وفس َر
َ
يتوقد ذكا ًء  ،وسماعاتُه من الحديث كثيرة  ،وشيو ُخه أكث ُر من
وح ْفظُه للحديث
مائتي
شيخ  ،ومعرفتُه بالتفسير إليها المنتهىِ ،
ٍ
ُلحق فيه .
ورجاله وصحتِه وسقمه فما ي َ
ً
فضال عن المذاهب
وأما نقلُه للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين
األربعة  :فليس له فيه نظير ،وأما معرفتُه بالملَ ِل والن َحل واألصول
والكالم  :فال أعلم له فيها نظي ًرا  ،ويدري جملةً صالحةً من اللغة ،
وعربيتُه قوية ً
جدا  ،ومعرفتُه بالتاريخ والسير فعجب عجيب .
ف  ،ويفوق
وأما شجاعتُه وجها ُده وإقدا ُمه  :فأمر يتجاوز الوصْ َ
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النع َ
ْت  ،وهو أحد األجواد األسخياء الذين يُضْ َربُ بهم المث ُل  ،وفيه
ُز ْهد وقناعة باليسير في المأكل والمشرب )) ( ).

قال القاضي ابن فضل هللا ال ُع َمري ( رحمه هللا ) :
الئم  ،وليس عنده
(( كان ابن تيمية ال تأ ُخذه في الحق لومةُ ٍ
ُمداهنة  ،وكان ما ِدحُه وذا ُّمه في الحق عنده سواء )) (.)1

سقَالنِي ( رحمه هللا ) :
قال اإلمام ابن حجر ال َع ْ
قرأ بنفسه ونَ َسخ سُنن أبي داود  ،وحصل األجزاء  ،ونظر في
(( َ
الرجال وال ِعلل  ،وتفقه وتمهر  ،وتميز وتقدم  ،وصنف ودرس
وأ ْفتى  ،وفاق األقران  ،وصار عجبًا في سُرعة االستحضار ،
الجنان  ،والتوسُّع في المنقول والمعقول  ،واالطالع على
وقوة َ
َ
والخلَف ))
مذاهب السلَف

( )

) (1ــ مرعي يوسف الكرمي { الشهادة الزكية صــ } 4
) (2ــ المصدر السابق ( صــ

)

) (3ــ الحافظ ابن حجر العسقالني { الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (
26

} ) 44 /

َـرين )
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قال اإلمام السيوطي ( رحمه هللا ) :

أح ُد المجتهدين ))
(( شيخ اإلسالمَ ،

( )

قال اإلمام الشوكاني ( رحمه هللا ) :
(( شيْخ اإلسالم  ،إمام األئمة  ،المجتهد المطلق )) (. )1

) (1ــ السيوطي { صون المنطق والكالم صـــ

}

) (2ــ الشوكاني { البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع (
27
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ثامنًا  (( :ابن تيمية ِمن أ ْب َعد الناس عن الغلو في التكفير )) :
من جملة االفتراءات الحديثة الخبيثة  ،إيهام الناس أن شيخ اإلسالم
ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ من أنصار الغلو في التكفير !!
وهذا كالم ال سنام له وال خطام  ،وهو كذب الئح عظيم الفضائح
ودالئل ذلك كثيرة  ،يكفيك أن تعلم :

ول )) :
(( أ ً
كان البن تيمية الكثير من الخصوم الحُساد  ،والذين افتروا عليه
وو َش ْو به  ،واتهموه بما ليس فيه  ،حتى اتهمه رجالن بالتجسس ،
َ
وزوروا عليه مكتوبًا ؛ ألجل الخالص منه وإعدامه  ،ولكن هللا
ورهما  ،فقتلهما السلطان .
فضح أمرهما و ُز َ
ومع كل هذا العداء لشيخ اإلسالم :
الغلو في التكفير قَـط  ،أو أنه يسير
لم يتهمه أعدائه بتهمة
ِّ
في الباب على خالف منهج أهل السنة والجماعة .

فتهمة التكفير لإلمام (( فرية حديثة ساذجة ج ًدا !! ))
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(( ثانيًا )) :
أقواله تعج بالنهي عن الغلو في التكفير :
(( بعض مقاالت شيخ اإلسالم ابن تيمية في شأن خطورة التجرء
على التكفير بال علم وال ضوابط شرعية معتبرة ومن ذلك )) :
قوله :
أـ (( يجب االحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا ؛ فإنه
أول بدعة ظهرت في اإلسالم  ،فكفّر أهلُها المسلمين  ،واستحلوا
دماءهم وأموالهم )) ( ).
وقال :
ين َ -وإِنْ أَ ْخطَأَ
سلِ ِم َ
س ِألَ َح ِد أَنْ يُ َكفِّ َر أَ َح ًدا ِمنْ ا ْل ُم ْ
ب ـ (( ...لَ ْي َ
َو َغلِطَ ـ َحتَّى تُقَا َم َعلَ ْي ِه ا ْل ُح َّجةُ َوتُ َبيَّ َن لَهُ ا ْل َم َح َّجةُ َ .و َمنْ ثَ َبتَ إي َمانُهُ
ين لَ ْم يَ ُز ْل َذلِكَ َع ْنهُ بِالشَّكِّ  ،بَ ْل َال يَ ُزو ُل َّإال بَ ْع َد إقَا َم ِة ا ْل ُح َّج ِة
بِيَقِ ِ
َوإِ َزالَ ِة الش ْب َه ِة)) ( ) .

) (1ــ مجموع الفتاوى (

/

)
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وقال :

ج ـ (( فإن التكفير ال يكون بأمر محتمل ))

(. )1

وقال :
ين ِمـنْ
سلِ ِم َ
ال َعلَى تَ ْكفِي ِر ُعلَ َما ِء ا ْل ُم ْ
د ـ ((  ......إنَّ تَ ْ
سلِيطَ ا ْل ُج َّه ِ
ين
ض الَّ ِذ َ
ت ؛ َوإِنَّ َما أَ ْ
أَ ْعـظَـ ِم ا ْل ُم ْن َك َرا ِ
ج َوال َّر َوافِ ِ
ص ُل َه َذا ِمنْ ا ْل َخ َوا ِر ِ
ِّين.
ين؛ لِ َما يَ ْعتَقِد َ
س ِل ِم َ
يُ َكفِّـ ُر َ
ون أَئِ َّمةَ ا ْل ُم ْ
ُون أنَّ ُه ْم أَ ْخطَـئُوا فِي ِه ِمـنْ الد ِ
ين َال
سلِ ِم َ
َوقَـ ْد اتَّفَ َ
ق أَ ْهـ ُل السنَّ ِة َوا ْل َج َما َع ِة َعـلَـى أَنَّ ُعـلَ َما َء ا ْل ُم ْ
ض؛ بَ ْل ُكل أَحـَد يُ ْؤ َخ ُذ ِمـنْ قَـ ْولِـ ِه
يَ ُجـو ُز تَ ْكفِي ُر ُه ْم ِب ُم َج َّر ِد ا ْل َخطَأِ ا ْل َم ْح ِ
صلَّى َّ
سو َل َّ
س ُكـل َمـنْ يُ ْت َر ُك
َويُ ْت َر ُك َّإال َر ُ
سلَّ َم َولَ ْي َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللاِ َ
ق ؛ بل وال يَأْثَ ُم )) ( ) .
س ُ
ض َك َال ِم ِه لِ َخـطَـأِ أَ َخطَأَهُ يُ َكفَّ ُر وال يُفَ َّ
بَ ْع ُ

) (1ــ مجموع الفتاوى ( ) 437 / 1
) (2ــ الصارم المسلول ( صــ ) 6 7
) (3ــ مجموع الفتاوى () 22/ 6
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(( بعض مقاالت شيخ اإلسالم ابن تيمية في التفريق بين كفر النوع
والعين )) :
أ ـ (( التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين .
وإن تكفير المطلق ال يستلزم تكفير المعين إال إذا ُوجدت الشروط
وانتفت الموانع  ،يبين هذا أن اإلمام ( أحمد ) وعامة األئمة
الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفِّروا أكثر َمن تكلم بهذا الكالم

بعينه ))

( )

وقال :
ب ـ ((  ....ولكن المقصود هنا أن مذاهـب األئمة مـبـنـيـة على هـذا
التفـصيل بـيـن الـنـوع والعين)) ....

( )

وقال :
(( فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً ،ويطلق القول بتكفير من قال
تلك المقالة ،أو فعل ذلك الفعل ،ويقال :من قال كذا ،فهو كافر ،أو
) (1ــ مجموع الفتاوى (  477 / 1ــ ) 477
) (2ــ مجموع الفتاوى ( ) 47 / 1
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من فعل ذلك ،فهو كافر .لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول
أو فعل ذلك الفعل ال يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر
تاركها )) ( ) .
وقال :
ج ـ (( كان ( أحمد ) يكفِّر الجهمية المنكرين ألسماء هللا
وصفاته ؛ ألن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ـ صلى هللا
عليه وسلم ـ ظاهرة بيِّنة(….إلى أن قال) ….لكن ما كان يكفر
أعيانهم )) ( ).
وقال :
د ـ (( .....أن اإلمام ( أحمد ) وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه
العمومات لم يكفِّروا أكثر من تكلم بهذا الكالم بعينه ))

) (1ــ مجموع الفتاوى ( ) 43 / 1
) (2ــ مجموع الفتاوى ( ) 41 / 1
) (3ــ مجموع الفتاوى ( ) 477 / 1
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(( بعض مقاالت شيخ اإلسالم ابن تيمية في عذر المتأول والجاهل
والمخطئ ـ بضوابطه المعتبرة ـ )) :
قال في شأن المتأول :
(( إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
سق إذا اجتهد فأخطأ ،وهذا مشهور عند الناس
ال يُكفَّر ،بل وال يُف َّ
في المسائل العملية  ،وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفّر
المخطئين فيها  ،وهذا القول ال يُعرف عن أحد من الصحابة
والتابعين لهم بإحسان وال عن أحد من أئمة المسلمين  ،وإنما
هو في األصل من أقوال أهل البدع ))

( ).

وقال في شأن الجاهل الذي نشأ ببادية بعيدة :
(( ولهذا اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم
واإليمان ،وكان حديث العهد باإلسالم ،فأنكر شيئا من هذه األحكام
الظاهرة المتواترة ،فإنه ال يُحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به

الرسول ))

( ).

) (1ــ منهاج السنة النبوية ( ) 11 / 6
) (2ــ مجموع الفتاوى (

) 427 /
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وقال في شأن المخطئ :
(( فليس كل مخطيء كاف ًرا ؛ وال سيما في المسائل الدقيقة التي
كثر فيها نزاع األمة )) ( ).
وها هو اإلمام يسوق جملة من األعذار في الباب للمعين  ،يقول :
(( األقوال التي يكفر قائلها ،قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص
الموجبة لمعرفة الحق ،وقد تكون عنده ،ولم تثبت عنده ،أو لم
يتمكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره هللا بها،
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ ،فإن هللا يغفر
له خطاياه كائنا ً ما كان ،سواء كان في المسائل النظرية ،أو
العملية ،هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم،
وجماهير أئمة اإلسالم )) ( ).

) (1ــ مجموع الفتاوى ( ) 4 4 / 3
) (2ــ مجموع الفتاوى ( ) 43 / 1
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وقال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى:
)( ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن
هللا تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم  :أنا لو وافقتكم كنت
كاف ًرا ألني أعلم أن قولكم كفر  ،و أنتم عندي ال تكفرون ألنكم
جهال )) ( ).
هذا غيض من فيض  ،وكالم اإلمام في الباب كثير معلوم معروف
لمن طالع كتبه  ،فهي طافحة به .
وباهلل التوفيق ...

) (1ــ الرد على البكري ( صــ ) 43
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(( إشكال وجوابه ))
فإن قيل :

(( ولماذا يأتي ذكر شيخ اإلسالم مع القتل والتكفير؟ ))
الجواب  :من وجوه  ،وهي :
(( الوجه األول )) :
ألن واقع اإلمام كان فيه جهاد ضد الصليبين والتتر  ،فكثرت فتاويه
في الباب  ،عن الجهاد  ،والقتل  ،والردة  ،وغيره .
ً
فضال عن وجود التتر  ،وما ترتب على ذلك من دخول خرافات
وخزعبالت  ،وشركيات على أهل اإلسالم .
(( الوجه الثاني )) :
بعض الجهلة فهموها على غير حقيقتها ؛ فهو يتكلم عن الجهاد
تحت راية إسالمية  ،مع والة األمور بضوابطه  ،ولذلك هو جاهد
معهم كما ذكرنا  ،وقاتَل؛ فظنوا أنه يتكلم عن القتال بغير ضوابطه.
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أما خروج جماعة داخل الدولة تقاتل الدولة المسلمة  :فابن تيمية
من هذا براء  ،والفهم الخاطئ يعيب صاحبه  ،ال َمن فهم عنه  -ابن
تيمية  -أال ترى أن الخوارج فهموا نصوص القرآن على غير
وجهها الصحيح  ،واستحلوا الدماء واألعراض ؛ وهذا ال يعيب
النصوص الشرعية  ،ولكن يعيب َمن خالف الفهم الصحيح
للنصوص .
(( الوجه الثالث )) :
الحقد على اإلمام ؛ ألن الكثير من طوائف أهل البدع يحقدون عليه
وال يحبونه ؛ ألنه من أشد األئمة محاربة للبدع والخرافات والعقائد
الفاسدة  :فيظهر زيفها  ،ويبطل حججها .
فكثير منهم يود تشويه صورة اإلمام ( رحمه هللا ) .
وإال فقل لى  -بربك  -هناك الكثير من العلماء يُفهم كالمهم بالخطأ
 ،ويستدل أنصار الغلو في تكفير بكالمهم  ،فلماذا التركيز على
شيخ اإلسالم ـ رحمه هللا ـ دون غيره ؟!
ن هذا لشيء ُيراد  ،واهلل من ورائهم محيط
واهلل  :إ َّ
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(( تنبيه )) :
الصور التي ذكرتها من حياة اإلمام ليست بالنص  ،ولكني
اختصرتها اختصارًا ؛ حتى ال يطول المقام  ،بخالف كالمه
المنقول عنه  ،وثناء العلماء عليه ( رحمهم هللا جميعًا ) .
وباهلل التوفيق ...
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الخاتمة :

فهذا دفاعي عن شيخ اإلسالم ـ ابن تيمية ـ رحمه هللا  ،ورضي
عنه  ،وجمعنا به في الفردوس األعلى  ،اللهم آمين .
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه  ،ومن استن بسنته  ،واقتفى أثره إلى يوم الدين .
والحمد هلل رب العالمين
وباهلل التوفيق .

وكتبه  /أبو عبد هللا
محمد أنور محمد مرسال
دفا ًعا  ،ووفا ًء
العاشر /من شوال  1441 /هـ
الموافق  /2يونيو 2121 /
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