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إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة فيها  إلى مركز 

الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مقدمة:
عـــادة ما يرتبط ذكـــر ابن تيميـــة أحمد بن عبـــد الحليم بالجماعـــات المتطرفـــة أو المتشـــددة، وعادة ما 
يشـــن كثير مـــن المخالفين له الحمالت عليه، وينســـبونه إلى التشـــدد والتســـرع يف التكفير والتبديع والتفســـيق 
وغيـــر ذلك، ومـــا هـــذا إال ألن النظرة إلى منهـــج الرجل قاصرة مـــن ناحيـــة، أو أن هناك مآرب أخـــرى حاملة 
علـــى هـــذا الحمـــل، أو أن هناك عدم معرفـــة بحقيقة الرجل فـــإن كثيرا ممـــن يتعصبون له أو يحقـــدون عليه ال 
يقرؤون له مباشـــرة مـــن كتبه إنما عن طريـــق نقل بعض المعلومات من أشـــياخهم أو قصاصـــات من اإلنرتنت 

متناثرة.
ولكـــن مـــن يقرأ لـــكل ما جاء عـــن ابن تيميـــة أو بعضـــه بصـــورة متأنية يجـــد أن لهذا الرجل شـــخصية 
متكاملـــة -مع االعـــرتاف بالقصور البشـــري- وجـــزء من تلك الشـــخصية غائـــب أو تعمد أنـــاس تغييبه، فهو 
متميـــز يف عبادتـــه ويف علميته ويف فكـــره واطالعه وعالقاتـــه وجهاده وغيـــر ذلك، ويف هذه الســـطور بعض من 

جوانب شـــخصية ابـــن تيمية التـــي يجهلها الكثيـــر أو يتعمـــد بعضهم تجهيـــل الناس هبا:

 أواًل: إعذار وإعمال للقواعد واملخارج الشرعية:
كنـــت يوما أجادل مجموعة من المنتمين الى tما ســـمي بالدولة اإلســـالمية يكفـــرون أردوغان وغيره من 
الحـــكام بدعوى أهنـــم يحكمون بالديمقراطية والدســـاتير التي تحمل يف ثناياها الكفـــر أو كلها كفر، فقلت لهم: 
مـــا قولكم بالنجاشـــي وما حكمه عندكـــم؟ حيث إنه كان يف بلد نصراين وال يســـتطيع أن يحكم إال بما يســـتطيع 
ولـــم يهاجر إلى دولة اإلســـالم مع عجـــزه ولم يأمـــره النبي صلى اهلل عليه وســـلم بالهجرة إلى دولة اإلســـالم، 
فقـــال بعضهـــم: هذه حالة خاصـــة، وقال بعضهـــم: ال يقاس عليـــه وال نقبل منك قـــوال حتى تـــأيت بعالم يقول 
بقولـــك، فقلت لهم: ابـــن تيمية حيث جعل النجاشـــي -ومـــن كان يف حالهم- معذوريـــن مجاهدين صادقين، 
ونقلـــت لهـــم قوله بنصه مـــن كتاب الجـــواب الصحيـــح ومنهاج الســـنة وغيرهـــا))) حيث قـــال: »وهكذا أهل 
 الكتـــاب فيهـــم من هو يف الظاهـــر منهم، وهـــو يف الباطن يؤمن باهلل ورســـوله محمد – صلى اهلل عليه وســـلم – 
 يعمل بما يقدر عليه ويســـقط عنه ما يعجز عنه علما وعمال: و﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[، 
وهـــو عاجـــز عن الهجـــرة إلى دار اإلســـالم كعجز  النجاشـــي، وقـــال: “وأيضا فـــإن اهلل تعالى قد أخـــر يف غير 

موضـــع أنـــه ال يكلـــف نفســـا إال وســـعها، كقولـــه تعالـــى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 
 ۆ     ۆ﴾ ]ســـورة األعـــراف: 42[ وقولـــه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]ســـورة البقـــرة 233[، وقولـــه: 

)1( »منهاج السنة النبوية« )5/ 112(.
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 ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ﴾ ]ســـورة الطالق: 7[، وأمر بتقواه بقدر االستطاعة فقال: ﴿ہ ہ ہ ھ  ﴾
]ســـورة التغابن: 6)[ ، وقد دعـــاه المؤمنون بقولهـــم: ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ 

ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئ﴾ ]ســـورة البقـــرة: 286[ فقـــال: قد فعلت.

فدلـــت هـــذه النصوص على أنه ال يكلف نفســـا ما تعجز عنـــه، خالفا للجهمية المجـــرة، ودلت على أنه 
ال يؤاخذ المخطئ والناســـي، خالفا للقدريـــة والمعتزلة، وهذا فصل الخطـــاب يف هذا الباب.

فالمجتهـــد المســـتدل من إمـــام وحاكم وعالـــم وناظر ومناظـــر ومفت وغيـــر ذلك إذا اجتهد واســـتدل 
فاتقـــى اهلل مـــا اســـتطاع، كان هذا هو الـــذي كلفه اهلل إياه، وهـــو مطيع هلل مســـتحق للثواب إذا اتقاه ما اســـتطاع، 
وال يعاقبـــه اهلل البتـــة، خالفا للجهميـــة المجرة، وهو مصيب بمعنـــى أنه مطيع هلل، لكن قد يعلـــم الحق يف نفس 
األمـــر، وقد ال يعلمـــه، خالفا للقدرية والمعتزلة يف قولهم: كل من اســـتفرغ وســـعه علم الحق، فـــإن هذا باطل 

كما تقدم؛ بل كل من اســـتفرغ وســـعه اســـتحق الثواب.
وكذلـــك الكفـــار من بلغتـــه دعوة النبـــي – صلى اهلل عليـــه وســـلم – يف دار الكفر، وعلم أنه رســـول اهلل 
فآمـــن بـــه، وآمن بما أنـــزل عليه، واتقى اهلل ما اســـتطاع، كما فعل النجاشـــي وغيره، ولم يمكنـــه الهجرة إلى دار 
اإلســـالم وال التزام جميع شـــرائع اإلســـام، لكونه ممنوعا من الهجـــرة، وممنوعا من إظهار دينـــه، وليس عنده 
مـــن يعلمه جميع شـــرائع اإلســـالم؛ فهذا مؤمن مـــن أهل الجنـــة، كما كان مؤمـــن آل فرعون مع قـــوم فرعون، 
وكمـــا كانت امـــرأة فرعون، بل وكما كان يوســـف الصديق عليه الســـالم مع أهل مصر؛ فإهنم كانـــوا كفارا، ولم 
يكـــن يمكنـــه أن يفعل معهم كل مـــا يعرفه من دين اإلســـالم، فإنه دعاهم إلـــى التوحيد واإليمـــان فلم يجيبوه.

قـــال تعالى عن مؤمن آل فرعـــون: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]ســـورة غافر: 34[.

وكذلك النجاشـــي هـــو وإن كان ملك النصـــارى فلم يطعه قومه يف الدخول يف اإلســـالم، بـــل إنما دخل 
معـــه نفـــر منهـــم. ولهذا لمـــا مات لـــم يكن هناك مـــن يصلي عليـــه فصلـــى عليه النبـــي صلى اهلل عليه وســـلم 
بالمدينـــة خرج بالمســـلمين إلى المصلـــى فصفهم صفوفا وصلى عليـــه، وأخرهم بموته يوم مـــات، وقال: »إن 
أخـــا لكـــم صالحا من أهل الحبشـــة مـــات«، وكثير من شـــرائع اإلســـالم أو أكثرها لـــم يكن دخـــل فيها لعجزه 
عـــن ذلك، فلم يهاجـــر ولم يجاهـــد وال حج البيت، بل قـــد روي أنه لم يكـــن يصلي الصلـــوات الخمس، وال 
يصوم شـــهر رمضان، وال يؤدي الزكاة الشـــرعية؛ ألن ذلـــك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليـــه، وهو ال يمكنه 

مخالفتهـــم. ونحـــن نعلم قطعا أنـــه لم يكن يمكنـــه أن يحكم بينهم بحكـــم القرآن.
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واهلل قـــد فـــرض علـــى نبيـــه بالمدينة أنـــه إذا جاءه أهـــل الكتاب لـــم يحكم بينهـــم إال بما أنـــزل اهلل إليه، 
وحـــذره أن يفتنـــوه عن بعض مـــا أنزل اهلل إليه. وهـــذا مثل الحكم يف الزنـــا للمحصن بحد الرجـــم، ويف الديات 

بالعدل والتســـوية يف الدمـــاء بين الشـــريف والوضيع: النفس بالنفـــس، والعين بالعيـــن، وغير ذلك.
والنجاشـــي مـــا كان يمكنـــه أن يحكم بحكـــم القرآن؛ فإن قومـــه ال يقرونه علـــى ذلك. وكثيـــرا ما يتولى 
الرجـــل بيـــن المســـلمين والتتار قاضيا -بـــل وإماما- ويف نفســـه أمور من العـــدل يريد أن يعمل هبـــا، فال يمكنه 

ذلـــك، بل هناك مـــن يمنعه ذلك، وال يكلف اهلل نفســـا إال وســـعها.
وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل: إنه سم على ذلك.

وبعـــد النقاش الـــذي تم، فقد تراجـــع البعض، يف حيـــن أصر البعض علـــى موقفه، بـــل إن البعض أطلق 
علي أحكامـــا وتصنيفا، وقـــال بعضهم: لقد أخطأ ابـــن تيمية !!

 ثانيا: اجلانب التعبدي عند ابن تيمية:
ويف جانـــب آخـــر مـــن الجوانب التـــي ُتحجب من الصـــور المتزنـــة البن تيميـــة رحمه اهلل أنـــه كان كثير 
األذكار كثيـــر العبادة، ومـــن أذكاره أنه كان يقول:  »من  واظـــب  على  أربعين  مرة  كل  يوم  بين  ســـنة  الفجر  وصاة 

 الفجـــر: يـــا حي يا قيـــوم ال إله إالّ أنـــت برحمتك أســـتغيث، حصلت له حيـــاة القلب، ولم يمـــت قلبه«))).
ويف جلســـة وديـــة مع أحد الشـــيوخ، قلـــت له: ما قولـــك يف هـــذه األوراد التي جاءت عن الســـلف وعن 
ابـــن تيمية بالخصوص؛ كونه من المراجع األساســـية لتشـــكيل الفكر الســـلفي يف الســـعودية وغيرها؟ قال لي: 

أخطأ ابـــن تيمية!!
وذكـــر البزار عمـــر وردا خاصـــا البن تيمية، قـــال عنه:»وكنت مـــّدة إقامتي بدمشـــق مالزمه ُجـــلَّ النهار 
وكثيـــًرا من الليـــل، وكان يدنيني منه حتى يجلســـني إلى جانبه، وكنت أســـمع مـــا يتلو وما يذكـــر حينئذ، فرأيته 
 يقـــرأ  الفاتحـــة  ويكررها،  ويقطع  ذلـــك  الوقت  كلـــه،  أعني  من  الفجـــر  إلى  ارتفاع  الشـــمس  يف  تكريـــر  تالوهتا، 
ففّكـــرت يف ذلـــك لَِم قد لزم هذه الســـورة دون غيرهـــا؟ فبدا لي أن قصـــده بذلك أن يجمع بتالوهتـــا حينئذ بين 
مـــا ورد يف األحاديـــث وما ذكـــره العلماء، هل يســـتحب تقديم األذكار الـــواردة على تالوة القـــرآن أو العكس؟ 
فـــرأى رضـــي اهلل عنـــه أّن يف الفاتحة وتكرارها حينئـــذ جمًعا بين القوليـــن وتحصياًل للفضيلتيـــن، وهذا من قوة 

فطنته وثاقـــب بصيرته«)2).

)1( »جامع المسائل ابن تيمية« )1/ 13(.
)2( األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية« )ص760 ط عطاءات العلم(.
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 ثالثا: اجلانب املقاصدي وعدم اجلمود:
تميـــز ابن تيميـــة بالنظـــر المقاصدي للتشـــريع، فال تخلو كتبـــه وكتاباته من هـــذا النظـــر، ويف حديثه عن 
الحســـنات والســـيئات يقول: »الشـــريعة جاءت بتحصيل المصالـــح وتكميلها وتعطيل المفاســـد وتقليلها  وأهنا 
 ترجـــح  خير  الخيرين  وشـــر  الشـــرين وتحصيل أعظـــم المصلحتين بتفويـــت أدناهما وتدفع أعظم المفســـدتين 

أدناهما«))). باحتمال 
وبالتأمـــل يف األمثلة الســـابقة الذكر نجـــد أن ابن تيميـــة أعمل المصالح والمفاســـد، فإن بقاء النجاشـــي 
ومـــن كان مثلـــه يف منصبـــه وعمله هو خير لألمة، فـــإن يف بقائه صالحا وعـــدال ورحمة وتخفيفـــا للمنكر، وكذا 

يوســـف u وعمر بـــن عبد العزيـــز والقضاة الذيـــن كان يوليهم التتار على المســـلمين وغيرهـــم من األمراء.
وهـــذه النظـــرة المقاصدية تغيب عـــن بعض من يدعون الســـلفية وغيرهم ممن ينتســـبون إلى اإلســـالم، 
فبـــاب الحيطة عندهـــم أولى، وســـد الذريعة ُمفعـــل، والتحريم مقدم، والتمســـك بالنص ظاهرا هـــو المعتمد، 

واالجتهـــاد والمقاصد مـــن المحرمات التي ال تنبغـــي ومن القول بالـــرأي يف دين اهلل.

 رابعا: جهاد وشجاعة:
لـــم يقتصر جهد ابـــن تيميـــة يف الجوانب العلميـــة، بل تعدى ذلـــك إلى أمـــور الجهاد والنصـــح والنهي 
عـــن المنكـــر واألمر بالمعـــروف، وقد جاهـــد التتار والنصارى يف معركة شـــقحب المشـــهورة، يقـــول من كان 
جـــواره يف المعركـــة، فقال لـــي ابن تيميـــة: »يا  فالن  أوقفنـــي  موقف  المـــوت. قال: فســـقته إلى مقابلـــة العدو 
وهـــم منحدرون كالســـيل تلوح أســـلحتهم مـــن تحت الغبـــار المنعقد عليهم. ثـــم قلت: يا ســـيدي هذا موقف 
المـــوت، وهذا العـــدو قد أقبل تحت هـــذه الغرة المنعقـــدة، فدونك وما تريـــد. قال: فرفع طرفه إلى الســـماء، 
وأشـــخص ببصره، وحرك شـــفتيه طويالً، ثـــم انبعث وأقدم على القتـــال … ثم حال القتال بيننـــا وااللتحام، وما 

عـــدت رأيته حتى فتـــح اهلل ونصر«)2).
وأخيرا هنـــا قاعدة مهمة يف الحكـــم على األشـــخاص أو الجماعات، وهي أنك ال تحكـــم على أحد من 
كالم شـــيخك عنه أو من قـــراءة مجتـــزأة، أو من كالم عابـــر، فكتبهم متوفـــرة أو مقاطعهم الصوتيـــة أو المرئية 
مبثوثـــة، فما يمنعك أن تســـمع وتطلـــع وتتأكد؟! أم أن القـــراءة لهم ســـبب االنحراف والوقوع يف الشـــبهات؟ 

فهـــي نفس الحجـــة التي كانت قريـــش تنفر النـــاس من االســـتماع لمحمد صلى اهلل عليه وســـلم.

)1(  »مجموع الفتاوى« )20/ 48(.
)2( »العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية، البن عبد الهادي« )ص: 193(.
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