أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

أيب ٤تمد أشرؼ بن عبد ا١تقصود

مكتبة أضواء السلف
الطبعة األكىل ُِِْ /ىػ ََِِ -ـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة المحقق
إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئا ت أعمالنا من يهده
اهلل فال مضل اهلل كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف
٤تمدا عبده كرسولو.
أما بعد :فهذا سفر جديد كمؤلف نفيس ينشر ألكؿ مرة ،للعالمة القرآين كاجملاىد الرباين ،شيخ
اإلسالـ كا١تسلمُت أيب العباس أٛتد ابن تيمي ة رٛتو اهلل ،نقدمو للذاكرين كالذاكرات عسى أف
َّ ِ
آمنُوا َوتَط َْمئِ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر
ين َ
٬تدكا فيو ما ٬تلب ٢تم الطمأنينة كالسكينة كنزكؿ الرٛتة {الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وو
اللَّو أَ بِذ ْك ِر اللَّو تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ

} (الرعد

. )ِٖ:

كيأيت "التسبيح كالتحميد كالتهليل كاؿ تكبَت " على رأس ذكر اهلل؛ فهو من أجل منازؿ الذكر
كمراتبها العالية.
فهو غراس اٞتنة الذم طلب نيب اهلل إبراىيم ا٠تليل من نبينا صلى اهلل عليو كسلم أف ٮتربنا بو ليلة
أسرم بو؛ بقولو " :يا ٤تمد ! أقرئ أمتك مٍت السالـ كأخربىم أف اٞتنة طيبة الًتبة ،عذبة ا١تاء،
كأهنا قيعاف ،كأف غراسها:

سبحاف اهلل ،كاٟتمد هلل ،كال إلو إال اهلل ،كاهلل أكرب"( ).
جلس عبد اهلل ابن عمرك كابن مسعود رضي اهلل عنهم ،فقاؿ ابن مسعود " :ألف أخذ يف طريق
أقوؿ فيو :سبحاف اهلل كاٟتمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب " أحب إيل من أنفق عددىن دنانَت يف
سبيل اهلل عز كجل ،فقاؿ عبد اهلل بن عمرك" :ألف آخذ يف طريق فأقو٢تن أحب إيل من أف أٛتل
عددىن على ا٠تيل يف سبيل اهلل"( ).
كيقوؿ عبيد بن عمَت رٛتو اهلل" :تسبيحة ْتمد اهلل يف صحيفة ا١تؤمن خَت من أف تسَت أك تسيل
معو جباؿ الدنيا ذىبا"( ).
وأما تحقيق نسبة الكتاو للمؤلف:
فقد أشار ا١تصنف رٛتو اهلل إليو عند كالمو على نفس ا١تسألة؛ حيث يقوؿ" :كقد بسطنا الكالـ
على حقيقة التسبيح كالتحميد كمعٌت التسبيح ْتمده يف غَت ىذا ا١توضع"( ).
كىذا ا١توضع اآلخر ىو كتابنا ىذا.
سبيح والتحميد والتهليل "( ).
كقد ذكر ىذه القاعدة ابن رشيق رٛتو اهلل بعنواف" :قاعدة في الت
ػػػػػػػػػ
(ُ) ركاه الًتمذم (ِّْٔ) كغَته من حديث ابن مسعود كقاؿ "حسن غريب"؛ كإسناده ضعيف إال أف لو شواىد تقويو ،كلذا أكرده
األلباين يف "الصحيحة" (َُٓ).
(ِ) ركاه ابن أيب شيبة يف "ا١تصنف" (ٔ )ِٗ/بإسناد حسن
(ّ)ركاه ابن أيب شيبة يف "ا١تصنف" (ٔ )ُٖٔ/ٕ ،ٓٓ/قاؿ :حدثنا ابن عيينة عن عمرك ابن دينار عنو كإسناده صحيح.
(ْ)"منهاج السنة النبوية" (ٓ.)َُٓ/
(ٓ)"أٝتاء مؤلفات ابن تيمية – ضمن اٞتامع لسَتة شيخ اإلسالـ" (ِِْ).

(

كبنفس ىذا العنواف ذكره العالمة ابن عبد ا٢تادم رٛتو اهلل
كىذا العنواف قريب جدا ٦تا جاء بعنواف ا١تخطوطة

"قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد

" كىو ما اعتمدتو ىنا ،ألنو أدؿ على

).

احملتول.
كالناظر يف كالـ شيخ اإلسالـ على ىذه القاعدة يف مواضع أخرل من كتبو

(

) يؤكد ٔتا ال يدع

٣تاال للشك تطابقو مع ما جاء بكتابنا ىذا.
وصف النسخة:
فقد اعتمدت على نسخة كحيدة ،تقع ضمن "٣تموع " يضم عدة رسائل لشيخ اإلسالـ ،كىو
بالسليمانية" بًتكيا كىي ٖتت رقم (ُُّٓ).
مقتنيات "خزانة رئيس الكتاب" ا١تلحقة ػ"
كتقع ىذه النسخة يف ٕ كرقات من ىذا اجملموع ،كىي ٘تثل الورقات من (ُِٖ) إىل (ُٕٖظ)
ككل صفحة هبا ِّسطرا.
كيف كل سطر ما يقرب ُٓ كلمة ،كىي مكتوبة ٓتط كاضح ٚتيل منقوط ،كقليلة األخطاء .وأما
عملنا في التحقيق:
ػػػػػػػػػ
(ُ)"العقود الدرية" (ٗٓ).
(ِ)راجع٣" :تموع الفتاكل" (َُ )ِْٓ-ِِٓ/ك(ُٔ ) ُُٖ-ُُِ/ك(ِِ.)ُٓٓ ،َٓٓ/

فقد اٗتذت ىذه النسخة أصال.
كما قمت بضبط فقرات الكتاب كلها ،كنسقت عباراهتا كرقمت فقراهتا برقم مسلسل ككضعت
٢تا عناكين جانبية.
كما قمت بعزك اآليات ككضع العزك ّتوار اآليات ،كخرجت األحاديث كاآلثار كبينت مرتبتها
من حيث القبوؿ كالرد.
كما كضعت بعض التعليقات ا١تهمة كأكثرىا ـف كالـ شيخ اإلسالـ من كتبو األخرل ،كبعض
ا١تصادر األخرل
كما صنعت لو فهارس لآليات كاألحاديث كاآلثار كا١توضوعات.
كاهلل تعاىل أسأؿ أف ٬تعل عملي ىذا خالصا لوجهو ،كأف يتوالنا يف الدنيا كاآلخرة ،إنو ٝتيع
٣تيب.كىو حسبنا كنعم الوكيل
اإلٝتاعيلية يف ُُ٤ترـ ُِِْىػ
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود غفر اهلل لو

بسم اهلل الرحمن الرحيم
كبو نستعُت
اٟتمد هلل رب العا١تُت كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت كسلم تسليما كثَتا دائما
إىل يوـ الدين.
فصل يف الباقيات الصاٟتات سبحاف اهلل كاٟتمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب
أفضل الكالم بعد القرآن
ُ -فقد ثبت يف الصحيح( ) عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ" :أفضل الكالـ بعد القرآف
أربع؛ كىن من القرآف :سبحاف اهلل ،كاٟتمد هلل كال إلو إال اهلل ،كاهلل أكرب".
ِ -كقد ذكرنا ما يتعلق ٔتعانيها يف مواضع( ).
ّ -كا١تقصود ىنا أف نقوؿ" :التسبيح" مقركف بػ "التحميد" ك"التهليل" مقركف بػ"التكبَت".

ػػػػػػػػػ
(ُ) الذم يف "صحيح مسلم " (ُِّٕ) (ُِ) عن ٝترة بن جندب بلفظ" :أحب الكالـ إىل اهلل أربع "..اٟتديث .كأما اللفظ الذم
ذكره ا١تصنف فهو عند أٛتد (ٓ .)َِ/كقد صرح بتواتره ا١تصنف ،كما يف "الرد على ا١تنطقيُت" (ّٓ) حيث قاؿ" :كتواتر عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم أنو كاف يعلم أمتو ذكر اهلل تعاىل باٞتمل التامة" مث ذكر اٟتديث.
كراجع أيضا٣ :تموع الفتاكل (َُ.)ّٓٓ/
(ِ) راجع٣" :تموع الفتاكل" (ُِ.)ُِّ/ِْ ،ّٖٗ/ِِ ،َُِ/ُٗ ،ُٔٗ/ُٕ ،ُُٔ ،ُُِ/ُٔ ،ٕٔ/

التسبيح بحمده سبحانو في القرآن
ْ -فإف اهلل تعاىل يذكر يف غَت موضع "التسبيح ْتمده".
سبِّب ُح بِ َح ْم ِد َك} (البقرة :من اآليةَّ).
ٓ -كقوؿ "ا١تالئكة"َ { :ونَ ْح ُن نُ َ
َّ ِ
سبِّب ُحو َن بِ َح ْم ِد َربِّب ِه ْم} (غافر :من اآليةٕ).
ين يَ ْح ِملُو َن الْ َْر َ
ٔ -كقولو{ :الذ َ
ش َوَم ْن َح ْولَوُ يُ َ
الش ْم ِ
وع َّ
س َوقَ ْب َل غُ ُروبِ َها}(طػو :من اآليةَُّ)
ك قَ ْب َل طُلُ ِ
ٕ -كقولوَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
ٖ -كقولو { :وسبِّبح بِحم ِد ربِّب َ ِ
وم} (الطور :من اآليةْٖ).
ين تَ ُق ُ
ََ ْ َْ َ
كح َ
الصالة تتضمن التسبيح بحمده
ٗ -كال ريب أف الصالة الشرعية تتضمن ما أمر بو من التسبيح ْتمده.
َُ -كما قد بُت النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلك يف مثل حديث جرير ا١تتفق عليو( ):
التسبيح بحمده سبحانو في القرآن
ْ -فإف اهلل تعاىل يذكر يف غَت موضع "التسبيح ْتمده".
سبِّب ُح بِ َح ْم ِد َك} (البقرة :من اآليةَّ).
ٓ -كقوؿ "ا١تالئكة"َ { :ونَ ْح ُن نُ َ
َّ ِ
سبِّب ُحو َن بِ َح ْم ِد َربِّب ِه ْم} (غافر :من اآليةٕ).
ين يَ ْح ِملُو َن ال َْع ْر َ
ٔ -كقولو{ :الذ َ
ش َوَم ْن َح ْولَوُ يُ َ
ػػػػػػػػػ
(ُ)البخارم (ْٓٓ) كمسلم (ّّٔ) (ُُِ).
"ال تضاموف" :بضم أكلو ٥تففا ،أم ال ٭تصل لكم ضيم حينئذ ،كركم بفتح أكلو كالتشديد من الضم ،كا١تراد :نفي االزدحاـ.

الش ْم ِ
وع َّ
ووا}(طػو :من اآليةَُّ)
س َوقَ ْب َل غُ ُر َِى
ك قَ ْب َل طُلُ ِ
ٕ -كقولوَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
ٖ -كقولو { :وسبِّبح بِحم ِد ربِّب َ ِ
وم} (الطور :من اآليةْٖ).
ين تَ ُق ُ
ََ ْ َْ َ
كح َ
اقتران التكبير بالتهليل في اآلذان وإذا عال شرفا
ُّ -كأما "التكبَت" فهو مقركف بالتهليل:
(ُ) يف األذاف؛ فإف ا١تؤذف يكرب كيهلل.
(ِ) كيف تكبَت اإلشراؼ؛ كاف إذا عال نشزا كرب ثالثا ،كقاؿ :
"ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ،لو ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير ،آيبوف تائبوف
عابدكف لربنا حامدكف ،صدؽ اهلل كعده ،كنصر عبده ،كىزـ األحزاب كحده" .كىو يف
"الصحيحُت"( ).
التكبير على الصفا والمروة وعند ركوو الدابة وفي األعياد
(ّ) ككذلك :على الصفا كا١تركة( ).

ػػػػػػػػػ
(ُ)البخارم (ّٖٓٔ) كمسلم (ُّْْ) (ِْٖ).
(أ) يف األصل يف بداية اآليتُت( :فسبح) بدؿ (كسبح) كىو خطأ!!
(ِ) مسلم (ُُِٖ) (ُْٕ) من حديث جابر الطويل يف صفة حجو صلى اهلل عليو كسلم كفيو" :مث خرج من الباب إىل الصفا فلما
دنا من الصفا قرأ إف الصفا كا١تركة من شعائر اهلل أبدأ ٔتا بدأ اهلل بو فبدأ بالصفا فرقى عليو حىت رأل البيت فاستقبل القبلة فوحداهلل ككربه
كقاؿ " ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ،لو ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير ،ال إلو إال اهلل كحده أ٧تز كعده ،كنصر عبده،
كىزـ األحزاب كحده مث دعا بُت ذلك قاؿ مثل ىذا ثالث مرات "..اٟتديث.

(ْ) ككذلك إذا ركب دابة ( ).
(ٓ) ككذلك :يف تكبَت األعياد.) (.
مشروعية التكبير في األماكن العالية
ُْ -كالتكبَت مشركع يف األماكن العالية ،كالتسبيح عند اال٩تفاض
ُٓ -كما يف "السنن"( ) عن جابر قاؿ" :كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليق كسلم إذا علونا
كربنا ،كإذا ىبطنا سبحنا".
ُٔ -فوضعت الصالة على ذلك ،كا١تصلي يف ركوعو كسجوده يسبح ،كيكرب يف ا٠تفض كالرفع؛
كما جاءت األحاديث الصحيحة ٔتثل ذلك عن النيب صلى اهلل عليو كسلم.
ُٕ -قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم لعدم بن حامت" :يا عدم ما يفرؾ؟! أيفرؾ أف يقاؿ ال إلو

ػػػػػػػػػ
(ُ) مسلم (ُِّْ) (ِْٓ) عن ابن عمر رضي اهلل عنهما علمهم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف إذا استول على بعَته
خارجا إىل سفر كرب ثالثا مث قاؿ " :سبحاف الذم سخر لنا ىذا كما كنا لو مقرنُت كإنا إىل ربنا ١تنقلبوف ،اللهم إنا نسألك يف سفرنا ىذُا
ا٠تليفيف األىل ،اللهم
الرب كالتقول كمن العمل ما ترضى ،اللهم ىوف علينا سفرنا ىذا كاطو عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب يف السفر ك ة
إين أعوذ بك من كعثاء السفر ككآبة ا١تنظر كسوء ا١تنقلب يف ا١تاؿ كاألىل " كإذا رجع قا٢تن كزاد فيهن" :آيبوف تائبوف عابدكف لربنا
حامدكف".
(ِ) من ذلك :ما ركاه ابن أيب شيبة كاحملاملي أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف ٮترج يوـ الفطر فيكرب حىت يأيت ا١تصلى كحىت يقضي
الصالة فإذا قضى الصالة قطع التكبَت .راجع "الصحيحة" (َُٕ)
ككاف ابن مسعود يقوؿ :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،اهلل أكرب كاهلل أكرب كهلل اٟتمد ركاه الدار قطٍت كابن أيب شيبة "اإلركاء" (َٓٔ).
ككاف ابن عباس يقوؿ :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ،كهلل اٟتمد اهلل أكرب كأجل ،اهلل أكرب على ما ىدانا .ركاه البيهقي (ّ.)ُّٓ/
(ّ) البخارم (ِّٗٗ) من حديث عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ كنا إذا صعدنا كربنا كإذا نزلنا سبحنا .كىو عند النسائي
يف الكربل (َُّٕٔ) كأٛتد (ّ.)ّّّ/

إال اهلل ،فهل تعلم من إلو إال اهلل ،ما يفرؾ؟! أيفرؾ أف يقاؿ :اهلل أكرب ،فهل من شيء أكرب من
اهلل؟!" ركاه "أٛتد" ك"الًتمذم" كغَت٫تا ( ).
التسبيح والتحميد يجم النفي واإلثبات
ُٖ -فنقوؿ" :التسبيح والتحميد" ٬تمع النفي كاإلثبات؛ نفي ا١تعايب كإثبات احملامد ،كذلك
يتضمن التعظيم.
ك ْاألَ ْعلَى} (األعلى. )ُ:
اس َم َربِّب َ
ك٢تذا قاؿَ { :سبِّب ِح ْ
ك ال َْع ِ ِ
يم} (الواقعة. )ْٕ:
اس ِم َربِّب َ
سبِّب ْح بِ ْ
كقاؿ{ :فَ َ
كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " :اجعلوا ىذه يف ركوعكم ،كىذه يف سجودكم"( ).
كقاؿ" :أما الركوع فعظموا فيو الرب"( ).

ػػػػػػػػػ
(ُ) أٛتد (ْ )ّٕٖ/كالًتمذم (ِّٓٗ) كالطرباين يف الكبَت (ُٕ )ِّٕ ،ِّٔ/كالطيالسي (ََُْ) كصححو ابن حباف (َِٕٔ)
من حديث عدم بن حامت .كقاؿ الًتمذم" :ىذا حديث حسن غريب" .كصححو األلباين يف "صحيح الًتمذم" (ِّّٓ).
كلفظ الًتمذم" :ما يفرؾ أف تقوؿ ال إلو إال اهلل فها تعلم من إلو سول اهلل؟ قاؿ :قلت :ال قاؿ :مث تكلم ساعة مث قاؿ :إ٪تا تفر أف تقوؿ
اهلل أكرب كتعلم أف شيئا أكرب من اهلل قاؿ :قلت ال قاؿ فإف اليهود مغضوب عليهم ،كإف النصارل ضالؿ".
كث من احملدثُت يقولوف:
"ما يفرؾ" بضم الياء ككسر الفاء يقاؿ أفررتو أفره أم فعلت بو ما يفر منو كيهرب أم ما ٭تملك على الفرار .ك ير
بفتح الياء كضم الفاء .كالصحيح :األكؿ؛ قالو اٞتزرم "إ٪تا تفر" من الفرار أم التهرب ..قاؿ اٟتافظ ابن كثَت يف "تفسَته" "كقد ركم
حديث عدم ىذا من طرؽ كلو ألفاظ كثَتة يطوؿ ذكرىا" "ٖتفة األحوذم" (ٖ.)ِٖٗ ،ِٖٕ/
(ِ) أبو داكد (ٖٗٔ) كابن ماجو (ٕٖٖ) كأٛتد (ْ )ُٓٓ/كالدارمي (َُّٓ) كصححو اٟتاكم (ُ َِٓ/ِ ،)ّْٖ ،ّْٕ/كابن
خزٯتة (ََٔ) ،من حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنو.
(ّ) مسلم (ْٕٗ) (ِٕٗ) من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.

فػ"التسبيح" يتضمن :التنزيو ا١تستلزـ للتعظيم.
ك"اٟتمد" يتضمن :إثبات احملامد ا١تتضمن لنفي نقائصها.
التهليل والتكبير وما يتضمنو كالىما
ُٗ -كأما "التهليل والتكبير":
فػ"التهليل" يتضمن :اختصاصو باإل٢تية كما يستلزـ اإللو فهذا ال يكوف لغَته ،بل ىو ٥تتص بو.
ك"التكبَت" يتضمن :أنو أكرب من كل شيء.
َِ -فما ٭تصل لغَته من نوع صفات الكماؿ ،فإف ا١تخلوؽ متصف بأنو موجود ،كأنو حي كأنو
عليم ،قديرٝ ،تيع بصَت ،إىل غَت ذلك.
ُِ -فهو سبحانو أكرب من كل شيء ،فال يساكيو شيء يف شيء من صفات الكماؿ ،بل ىي
نوعاف :نوع ٮتتص بو كميتنع ثبوتو لغَته ،مثل كونو رب العا١تُت ،كإلو ا٠تلق أٚتعُت ،األكؿ اآلخر
الظاىر الباطن ،القدمي األزيل ،الرٛتن الرحيم مالك ا١تلك ،عامل الغيب كالشهادة.
ِِ -فهذا كلو ىو ٥تتص بو ،كىو مستلزـ اختصاصو باإل٢تية فال إلو إال ىو ،كال ٬توز أف يعبد
إال ىو ،كال يتوكل إال عليو كال يرغب إال إليو ،كال ٮتشى إال ىو.
ِّ -فهذا كلو من ٖتقيق ال إلو إال اهلل.
ِْ -كأما "اهلل أكرب" فكل اسم يتضمن تفضيلو على غَته.

ك ْاألَ ْك َرُم} (العلق. )ّ:
ِٓ -مثل قولو{ :اقْ َرأْ َوَربُّ َ
ِِ
ين} (ا١تؤمنوف :من اآليةُْ) .
ار َك اللَّوُ أ ْ
ِٔ -كقولو{ :فَ تَبَ َ
س ُن الْ َخالق َ
َح َ
ت أَرحم َّ ِ ِ
ين} (ألعراؼ :من اآليةُُٓ) .
الراحم َ
ِٕ -كقولوَ { :وأَنْ َ ْ َ ُ
ِ
ين} (ألعراؼ :من اآليةُٓٓ) .
َِٖ { -وأَنْ َ
ت َ ْي ُر الْ َاف ِر َ
ِٗ -كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم لعدم بن حامت" :أبفرؾ أف يقاؿ اهلل أكرب فهل من
شيء أكرب من اهلل"( ).
غلط من قال :إن أكبر بمعنى التكبير
َّ -كأما قوؿ بعض النحاة إف أكرب ٔتعٌت كبَت ،فهذا غلط ٥تالف لنص الرسوؿ صلى اهلل عليو
كسلم ك١تعٌت االسم ا١تنقوؿ بالتواتر.
ُّ -ككذلك قوؿ بعض الناس أنو أكرب ٦تا يعلم أك يوصف .كيقاؿ :جعلوا معٌت "أكرب" أنو
أكرب ٦تا يف القلوب كاأللسنة من معرفتو كنعتو ،أم ىو فوؽ معرفة العارفُت! كىذا ا١تعٌت صحيح
لكن ليس بطائل ،فإف األنبياء كالرسل كا١تالئكة كالرسل كاٞتنة كالنار ،كما شاء اهلل من ٥تلوقاتو
ىي أكرب ٦تا يعرفو الناس.

ػػػػػػػػػ
(ُ) مت ٗتر٬تو ص (ُِ).

س َما أُ ْ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْن قُ َّرةِ أَ ْع ُيٍنن َ َااًء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن}
ِّ -قاؿ اهلل تعاىل{ :فَال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌس
(السجدة. )ُٕ:
ّّ -كقاؿ تعاىل" :أعددت لعابدم الصاٟتُت ما ال عُت رأت كال أذف ٝتعت ،كال خطر على
قلب بشر"( ).
ّْ -فبعض ٥تلوقاتو ىي أكرب يف معرفة ا٠تلق من البعض ٓتالؼ ما إذا قيل إنو أكرب من كل
شيء ،فهذا ال يشركو فيو غَته.
فسير قولة "اهلل أكبر" .
ت
ّٓ -كبذلك فسر النيب صلى اهلل عليو كسلم ىذه الكلمة يف ٥تاطبتو لعدم بن حامت حيث قاؿ:
"أيفرؾ أف يقاؿ :اهلل أكرب ،فهل من شيء أكرب من اهلل"( ).
ّٔ -كعلى ىذا ،فعلمو أكرب من كل علم ،كقدرتو أكرب من كل قدرة ،كىكذا سائر صفاتو.
ٍن
يد بَ ْينِي َوبَ ْي نَ ُك ْم} (األنعاـ :من
ادةًء قُ ِل اللَّوُ َش ِه ٌس
ّٕ -كما قاؿ تعاىل{ :قُ ْل أَ ُّ َش ْيا أَ ْكبَ ُر َش َه َ
اآليةُٗ) فشهادتو أكرب الشهادات.
ّٖ -فهذه الكلمة تقتضي تفضيلو على كل شيء ٦تا توصف بو األشياء من أمور الكماالت
اليت جعلها ىو سبحانو ٢تا.
ػػػػػػػػػ
(ُ) البخارم (ِّْْ) كمسلم (ِِْٖ) (ِ) من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
(ِ) تقدـ ٗتر٬تو ص (ُِ).

التهليل يختص باإللهية
ّٗ -كأما التهليل :فيتضمن ٗتصيصو باإل٢تية ليس ىناؾ أحد يتصف هبا حىت يقاؿ إنو أكرب منو
فيها ،بل ال إلو إال اهلل.
َْ -كىذه تضمنت نفي اإل٢تية عما سواه كإثباهتا لو ،كتلك تضمنت أنو أكرب مطلقا ،فهذه
ٗتصيص ،كىذه تفضيل ١تا تضمنو التسبيح كالتحميد من النفي كاإلثبات ،فإف كل ذلك إما أف
يكوف ٥تتصا بو أك ليس كمثلو أحد فيوَ.
مشروعية التكبير عند مشاىدة ما لو نوع من الع مة في المخلوقات
ُْ -ك٢تذا كاف التكبَت مشركعا على مشاىدة ما لو نوع منم العظمة يف ا١تخلوقات كاألماكن
العالية.
ِْ -كالشياطُت هترب عند ٝتاع األذاف( ).
ّْ -كاٟتريق يطفأ بالتكبَت( ) ،فإف مردة اإلنس كاٞتن يستكربكف عن عبادتو كيعلوف عليو
ك٭تادكنو

ػػػػػػػػػ
(ُ)كرد ذلك فيما ركاه البخارم (َٖٔ) كمسلم (ّٖٗ) (ُٗ) من حديث أب ىريرة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :إذا نودم
للصالة أدبر الشيطاف كلو ضراط"..اٟتديث.
(ِ) كرد ذلك فيما ركاه ابن السٍت يف عمل اليوـ كالليلة (ِٓٗ )ِٗٔ ،ك(ِٕٗ) (ِٖٗ) عن عمرك ابن شعيب عن أبيو عن جده
بلفظ ":إذا رأيتم اٟتريق فكربكا فإف التكبَت يطفأ النار" كإسناده ضعيف جدا كما قاؿ األلباين يف "ٗتريج الكلم الطيب"(ُِِ) ،كقد أشار
ا١تصنف لضعفو ١تا أكرده يف "الكلم الطيب" كصدره بصيغة التضعيف" :كيذكر"  .كيف الباب :عن ابن عباس :عزاه يف "اٞتامع الصغَت"
=

ول َك ِريم أَ ْن أَدُّوا إِلَ َّي ِعباد اللَّ ِو إِنِّبي لَ ُكم رس ٌس ِ
ين َوأَ ْن
ََ
ول أَم ٌس
ْ َُ
اا ُى ْم َر ُس ٌس ٌس
ْْ -كما قاؿ عن موسىَ { :و َ َ
تَ ْعلُوا َعلَى اللَّ ِو إِنِّبي آتِي ُكم بِسلطَ ٍن
ان ُمبِ ٍن
ين} (الدخاف.)ُ( )ُٗ -ُٕ:
ْ ُْ
ْٓ -فالنفوس ا١تتكربة تذؿ عند تكبَته سبحانو ،كالتهليل ٯتنع أف يعبد غَته ،أك يرجى ،أك ٮتاؼ ،أك
يدعى ،كذلك يتضمن أنو أكرب من كل شيء ،كأنو مستحق لصفات الكماؿ اليت ال يستحقها غَته.

إلو إ اهلل أفضل الكلمات
ْٔ -فهي أفضل الكلمات؛ كما يف الصحيحُت( ) عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ:
"اإلٯتاف بضع كسبعوف شعبة – أك كستوف – أعالىا قوؿ ال إلو إال اهلل ،كأدناىا إماطة األذل عن
الطريق".

ػػػػػػػػػ
=
البن عدم كرمز ٟتسنو ،كراجع "فيض القدير " للمناكم (ُ.)َّٔ/
كعن أيب ىريرة :ركاه الطرباين يف "األكسط" (ٖٗٔٓ) كيف "الدعاء" (ََُُ) بلفظ" :أطفؤا اٟتريق بالتكبَت" .كقاؿ يف "اجملمع"
(َُ" :)ُّٖ/كفيو من مل أعرفهم" .
فائدة :قاؿ العالمة ابن القيم رٛتو اهلل" :فإف التكبَت يطفأه ١تا كاف اٟتريق سببو النار كىي مادة الشيطاف اليت خلق منها ككاف فيو من
الفساد العاـ ما يناسب الشيطاف ٔتادتو كفعلو كاف للشيطاف إعانة عليو كتنفيذا لو ككانت النار تطلب بطبعها العلو كالفساد كىاذاف األمراف
ك٫تا العلو يف األرض كالفساد ٫تا ىدم الشيطاف كإليهما يدعو كهبما يهلك بٍت آدـ فالنار كالشيطاف كل منهما يريد العلو يف األرض
كالفساد ككربياء الرب عز كجل تقمع الشيطاف ك٢تذا كاف تكبَت اهلل عز كجل لو أثر يف إطفاء اٟتريق ،فإف كربياء اهلل عز كجل ال يقوـ الو
شيء ،فإذا كرب ا١تسلم ربو أثر تكبَته يف ٜتود النار كٜتود الشيطاف اليت ىي مادتو فيطفئ اٟتريق كقد جربنا ٨تن كغَتنا ىذا فوجدناه كذلك
كاهلل أعلم" (زاد ا١تعاد) (ْ.)ُِّ ،ُِِ/
(ُ) سقط يف األصل اآلية رقم ُٖ من السورة بُت اآليتُت ُٕكُٗ فأثبتها ىنا.
(ِ) البخارم (ٗ) كمسلم (ّٓ) (ٖٓ) كاللفظ لو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.

ْٕ -كيف حديث "ا١توطأ"(ُ)" :أفضل ما قلت أنا كالنبيُت من قبلي ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ،لو
ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير".
ْٖ -كيف "سنن ابن ماجو" ك"كتاب ابن أيب الدنيا"(ِ) عن النيب صلى اهلل عليو كسلم" :أفضل الذكر ال إلو
إال اهلل كأفضل الدعاء اٟتمد هلل".

إلو إ اهلل أساس الدين والفارق بين أىل الجنة والنار
ْٗ -كىذه الكلمة ىي :أساس الدين.
َٓ -كىي :الفرؽ بُت أىل اٞتنة كأىل النار.
ُٓ -كما يف "صحيح مسلم"( ) عن جابر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ" :ا١توجبتاف:
من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل اٞتنة ،كمن مات يشرؾ باهلل شيئا دخل النار".
ِٓ -كيف الصحيح( ) عنو" :من مات كىو يعلم أنو ال إلو [إال] اهلل دخل اٞتنة".
ّٓ -كيف الصحيح( ) أيضا" :لقنوا موتاكم ال إلو إال اهلل".

ػػػػػػػػػ
(ُ) مالك (ََٓ) (ْٓٗ) (ْٖٗ) كالبيهقي (ْ )ِْٖ/ك(ٓ )ُُٕ/كعبد الرزاؽ يف ا١تصنف (ّٖٓٓ) من حديث طلحة بن عبيد
اهلل بن كريز .كيف الباب عن  :عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده :ركاه الًتمذم (ّٖٓٓ) كقاؿ" :حديث غريب".
(ِ)الًتمذم (ّّّٖ) كقاؿ" :حديث حسن غريب" ،كابن ماجو (ََّٖ) كابن أيب الدنيا يف الشكر (َُِ) من حديث جابر.
كصححو األلباين يف "صحيح الًتمذم" (ِِٗٔ).
(ّ)مسلم (ّٗ) (ُُٓ).
(ْ)مسلم (ِٔ) (ّْ) عن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو .كما بُت ا١تعقوفتُت زيادة منو.
(ٓ)مسلم (ُٔٗ) (ُ) من حديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو .كيف الباب عن أيب ىريرة :ركاه مسلم (ُٕٗ) (ِ).

إلو إ اهلل الكلمة الطيبة التي بعث بها الرسل
ْٓ -كىي  :الكلمة الطيبة اليت ضرهبا اهلل مثال كشجرة طيبة.
ِ
اسأَلُوا أ َْى َل
ٓٓ -كىي :بعث هبا ٚتيع الرسلَ { :وَما أ َْر َسلْنَا قَ ْب لَ َ
ك إَِّ ِر َ ا ًء ُنوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
ِّب
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن} (األنبياء. )ٕ:
ِ ِ
ك ِمن رسلِنَا أَ علْنَا ِمن ُد ِ
الر ْح َم ِن آلِ َهةًء يُ ْعبَ ُدو َن}
ون َّ
َٔٓ {: -و ْ
اسأ َْل َم ْن أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َ ْ ُ ُ َ َ ْ
(الزخرؼ. )ْٓ:
إلو إ اهلل ىي الكلمة التي علىا إبراىيم في عقبو وىي دين اإلسالم
ٕٓ -كىي :الكلمة اليت جعلها إبراىيم يف عقبوَ { :و َ َعلَ َها َكلِ َمةًء بَاقِيَةًء فِي َع ِقبِ ِو لَ َعلَّ ُه ْم
يَ ْرِ عُو َن} (الزخرؼ. )ِٖ:
ٖٓ -كىي :دين اإلسالـ الذم ال يقبل اهلل دينا غَته ،ال من األكلُت كال من اآلخرين.
ِّبين ِع ْن َد اللَّ ِو اإلسالم } (آؿ عمراف :من اآليةُٗ).
ٗٓ{ -إِ َّن الد َ
َٔ{ -ومن ي بتَ ِ غَي ر اإلسالم ِديناًء فَ لَن ي ْقبل ِم ْنوُ وىو فِي ْاآل ِ رةِ ِمن الْ َخ ِ
ِ
ين} (آؿ
ر
اس
َ
َ َ
ْ ُ َ َ َ َُ
َ َ ْ َْ ْ َ
عمراف. )ٖٓ:
ُٔ -ككل خطبة ال يكوف فيها شهادة فهي جذماء.

الحمد مفتاح الكالم
ّٔ -كاٟتمد مفتاح الكالـ ،كما يف "سنن أيب داكد"( ) عن النيب صلى اهلل عليو كسلم" :كل أمر
ذم باؿ ال يبدأ فيو باٟتمد فهو أجذـ".
ْٔ -ك٢تذا كانت السنة يف ا٠تطب :أف تفتتح باٟتمد ،كٮتتم ذكر اهلل بالتشهد ،مث يتكلم
اإلنساف ْتاجتو.
ٓٔ -كهبا جاء التشهد يف الصالة؛ أكلو :التحيات هلل ،كآخره :أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد
أف ٤تمدا عبده كرسولو.
ٔٔ-كفاٖتة الكتاب نصفاف :نصف هلل ،كنصف للعبد.
اك نَ ْعبُ ُد } كنصف العبد ىو دعاء كأكلو توحيد:
كنصف الرب أكلو ٛتد كآخره توحيد { :إِيَّ َ
{ وإِيَّ َ ِ
ين }.
َ
اك نَ ْستَع ُ
التكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد
ٕٔ -كالتكبَت كالتهليل كالتسبيح مقدمة التحميد

ػػػػػػػػػ
(ُ)أبو داكد (َْْٖ) كقاؿ :إنو مرسل ،كابن ماجو (ُْٖٗ) ،كقد أشار اٟتافظ أيضا يف "الفتح" (ُ )ٖ/إىل أف يف إسناده مقاؿ؛ ففيو
قرة بن عبد الرٛتن ضعيف.

ٖٔ -فا١تؤذف يقوؿ" :اهلل أكرب اهلل أكرب" .مث يقوؿ" :أشهد أف ال إلو إال اهلل".
كٮتتم األذاف بقولو" :اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل".
ٗٔ -ككذلك :تكبَتات اإلشراؼ كاألعياد تفتتح بالتكبَت كٗتتم بالتوحيد ،فالتكبَت بساط.
ك} (طػو:
َٕ -ككذلك" :التسبيح" مع "التحميد"" :سبحاف اهلل كْتمده"؛ { َو َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
من اآليةَُّ) ؛ ألف التسبيح يتضمن نفي النقائص كالعيوب ،كالتحميد يتضمن إثبات صفات
الكماؿ اليت ٭تمد عليها.
التوحيد والشرك
ُٕ -كىو يف نفس األمر ال الو غَته ،قك أكرب من كل شيء.
ِٕ -كىو ا١تستحق للتحميد كالتنزيو.
ّٕ -كىو متصف بذلك كلو يف نفس األمر.
ْٕ -فالعباد ال يثبتوف لو بكالمهم شيئا مل يكن ثابتا لو ،بل ا١تقصود بكالمهم ٖتقيق ذلك يف
أنفسهم ،فإهنم يسعدكف السعادة التامة إذا صار أحدىم ليس يف نفسو ال إلو إال اهلل خلص من
ا١تشركُت.
ٕٓ -فإف أكثر بٍت آدـ ،كما قاؿ تعاىلَ {:وَما يُ ْ ِم ُن أَ ْك َ ُرُى ْم بِاللَّ ِو إَِّ َو ُى ْم ُم ْش ِرُكو َن}
(يوسف. )َُٔ:
ٕٔ -فهم يقركف أنو رب العا١تُت ال رب غَته ،كمع ىذا يشركوف بو يف اٟتب أك التوكل أك

ا٠توؼ أك غَت ذلك من أنواع الشرؾ.
ٕٕ -كأما التوحيد :أف يكوف اهلل أحب إليو من كل ما سواه .فال ٭تب شيئا مثل ما ٭تب اهلل.
كال ٮتافو كما ٮتاؼ اهلل.
كال يرجوه كما يرجوه.
كال ٬تلو كيكرمو مثل ما ٬تل اهلل كيكرمو.
ٖٕ -كمن سول بينو كبُت غَته يف أمر من األمور فهو مشرؾ ،إذ كاف ا١تشركوف ال يسوكف بينو
كبُت غَته يف كل[ أمر] ( )فإف ىذا مل يقلو أحد من بٍت آدـ ،كىو ٦تتنع لذاتو امتناعا معلوما لبٍت
آدـ ،لكن منهم من جحده كفضل عليو غَته يف العبادة كالطاعة ،لكن مع ىذا مل يثبت كيسوم
بينو كبُت غَته يف كل األشياء.
فمن سول بينو كبُت غَته يف أمر من األمور فهو مشرؾ.
ْح ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذ
ٕٗ -قاؿ اهلل تعاىل{:ال َ

ِ
السماو ِ
ُّور ثُ َّم
ات َو ْاألَ ْر َ
ض َو َ َع َل ال ُّلُ َمات َوالن َ
َ لَ َق َّ َ َ

َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِربِّب ِه ْم يَ ْع ِدلُو َن} (األنعاـ. )ُ:
ا لذ َ
أم :يعدلوف بو غَته.
يقاؿ :عدؿ بو أم جعلو عديال لكذا كمثال لو.
ػػػػػػػػػ
(ُ) زيادة يستقيم هبا السياؽ.

ت الْج ِحيم لِ
ِ
ِ
ين} إىل قولو{ :إِ
ِ
ين}
ن
ذ
و
ا
ل
ْ
ْ
س ِّبوي ُك ْم بَِر ِّب
ُ
َ
و ال َْعالَم َ
َ
َٖ -كقاؿ تعاىلَ {:وبُ ِّبرَز َ ُ
َ
(الشعراء. )ٖٗ-ُٗ:
ِ
َّاس من ي ت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِو أَنْ َداداًء يُ ِحبُّونَ ُه ْم َك ُح ِّب اللَّ ِو} (البقرة:
ُٖ -كقاؿ تعاىلَ {:وم َن الن ِ َ ْ َ
ْ
من اآليةُٓٔ).
ِٖ -فال إلو إال ىو سبحانو ،كـا سواه ليس بإلو ،لكن ا١تشركوف عبدكا معو آ٢تة ،كىي أٝتاء
ٝتوىا ىم كآبائهم ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف ،كما يسمى اإلنساف -للجاىل عا١تا كللكاذب
صادقا -كيكوف ذلك عنده ال يف نفس األمر ،كىؤالء آ٢تة يف نفوس ا١تشركُت هبم ليسوا آ٢تة يف
نفس األمر ،ك٢تذا كاف ما يف نفوسىم من الشرؾ ىو إفكا.
ال ِألَبِ ِيو َوقَ ْوِم ِو َماذَا تَ ْعبُ ُدو َن أَإِفْكاًء آلِ َهةًء ُدو َن اللَّ ِو
ّٖ -قاؿ اهلل تعاىل عن إبراىيم {:إِ ْذ قَ َ
تُ ِري ُدو َن} (الصافات. )ٖٓ،ٖٔ:
ْٖ -كقاؿ أيضا{:إِنَّما تَ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِو أ َْوثَاناًء َوتَ ْخلُ ُقو َن إِفْكاًء}
َ ُ
ْ

(العنكبوت :من اآليةُٕ) .

ٖٓ -كقاؿَ {:ى ُ ِا قَ ومنَا اتَّ َخ ُذوا ِمن ُدونِِو آلِ َهةًء لَو يأْتُو َن َعلَْي ِهم بِس ْلطَ ٍن
ان بَيِّب ٍنن فَ َم ْن أَظْلَ ُم
ْ َ
ُْ
ْ
ْ ُ
ِم َّم ِن افْ تَ َر َعلَى اللَّ ِو َك ِذباًء} (الكهف. )ُٓ:
ٖٔ -كقاؿ ىود لقومو{:ا ْعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍنو غَْي ُرهُ إِ ْن أَنْ تُ ْم إَِّ ُم ْفتَ ُرو َن} (ىود :من
اآليةَٓ) .
ٕٖ -كا١توحد صادؽ يف قولو ال إلو إال اهلل ،ككلما كرر ذلك ٖتقق قلبو بالتوحيد كاإلخالص.

كل ما يخطر بنفس العباد من التع يم فاهلل أكبر منو

ٖٖ -ككذلك قولو":اهلل أكرب" ،فإنو تعاىل كل ما ٮتطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكرب منو،
ا١تالئكة كاٞتن كاإلنس ،فإنو أم شيء قدر يف األنفس من التعظيم كاف دكف الذم ىو متصف
بو.
ٖٗ -كما أنو سبحانو فوؽ ما يثٍت عليو العباد ،كما قاؿ أعلم الناس بو":ال أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك"( ).
َٗ -فكلما قاؿ العبد "اهلل أكرب" ٖتقق قلبو بأف يكوف اهلل يف قلبو أكرب من كل شيء ،فال يبقى
١تخلوؽ على القلب ربانية تساكم ربانية الرب فضال عن أف تكوف مثلها.
المحبة المأمور بها والمنهي عنها.
ُٗ -كىذا داخل يف التوحيد ال إلو إال اهلل،فال يكوف يف قلبو ١تخلوؽ شيء من التألو ،ال قليل
كال كثَت ،بل التألو كلو هلل كلكن للمخلوؽ عنده نوع من القدر كا١تنزلة كاحملبة ،كليست كقدر
ا٠تالق ،كاحملبة ا١تأمور هبا ىي اٟتب هلل كحب األنبياء كالصاٟتُت ،فهو ٭تبهم ،ألف اهلل أمر
ْتبهم ،فهذا ىو اٟتب هلل ،فأما من أحبهم مع اهلل فهذا مشرؾ.
ِ
َّاس من ي ت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِو أَنْ َداداًء يُ ِحبُّونَ ُه ْم َك ُح ِّب اللَّ ِو}
ِٗ -كما قاؿ تعاىلَ {:وم َن الن ِ َ ْ َ
ْ
(البقرة :من اآليةُٓٔ).

ػػػػػػػػػ
(ُ) جزء من حديث ركاه مسلم (ّٖٔ)(ِِ)من حديث عائشة رضي اهلل عنها.

الح في اهلل من إيمان والح م اهلل شرك.
ّٗ -فاٟتب يف اهلل إٯتاف ،كاٟتب مع اهلل شرؾ.
نزه قلبو أف يصف الرب ٔتا ال
ْٗ -ككذلك إذا قاؿ":سبحاف اهلل كاٟتمد هلل" فقد نزه الرب ؼ
ينبغي لو ،فكلما سبح الرب تنزىت نفسو عن أف يصف الرب بشيء من السوء.
و ال ِْع َّةِ َع َّما ي ِ
ص ُفو َن} (الصافات. )َُٖ:
ك َر ِّب
ٓٗ -كما قاؿ سبحانوُ {:س ْب َحا َن َربِّب َ
َ
ٔٗ -كقاؿُ {:س ْب َحانَوُ َوتَ َعالَى َع َّما يَ ُقولُو َن عُلُ ّواًء َكبِيراًء} (اإلسراء. )ّْ:
تسبيح الرو فيو ت كية للنفس.
ٕٗ-فهو سبحانو سبح نفسو عما يصفو ا١تفًتكف كا١تشركوف.
ٖٗ -فإذا سبح الرب كاف قد زكى نفسو ،كقد ٝتى اهلل األعماؿ الصاٟتة زكاة كتزكية يف مثل
قولو {:وويل لِلْم ْش ِركِ َّ ِ
ين يُ ْ تُو َن ال ََّكا َة }(فصلت.)ٕ ،ٔ :
َ َ ْ ٌس ُ
ين الذ َ
َ
ٗٗ -قاؿ ابن أيب طلحة عن ابن عباسَ { :ويُ َِّبكي ُك ْم} (البقرة :من اآليةُُٓ)  .قاؿ :يعٍت
بالزكاة طاعة اهلل كاإلخالص( ).
فجمع بُت التزكية من الكفر كالذنوب.
ػػػػػػػػػ
(ُ)"تفسَت الطربم" (ُ،)ٖٓٓ/ك"تفسَت القرطيب"(ِ،)ُٕ/ك"فتح القدير"(ْ .)ّٓ/كطريق علي عن ابن عباس مرسلة ألنو مل يلق ابن
عباس بل أرسل عنو التفسَت ،فقيل ٝتعو من ٣تاىد ،كقيل من غَته ،فلى أ ،علي بن طلحة قاؿ فيو أٛتد :لو أشياء منكرات ،قالو العالئي
يف" جزء الباقيات الصاٟتات" ص (ِْ.)ِْ،

ََُ -كقاؿ مقاتل بن حيافَ { :ويُ َِّبكي ُك ْم} (البقرة :من اآليةُُٓ)".:يطهركم من الذنوب"(ُ)،
آم البقرة.
ىكذا قاؿ يف ة
َُُ -كقاؿ يف آية الصف":يطهركم من الذنوب كالكفر"(ِ).
(ّ)

َُِ -كقاؿ ابن جريج ":يطهرىم من الشرؾ كٮتلصهم منو"
َُّ -كقاؿ السدم ":يأخذ زكاة أموا٢تم"(ْ).
َّ ِ
ين يُ ْ تُو َن ال ََّكاةَ }.
تفسير قولو {:الذ َ

َُْ -ففسركا اآلية ٔتا يعم زكاة األعماؿ كغَتىا من األعماؿ ،فقاؿ :باإلخالص كالطاعة،
كتزكيتهم من الذنوب كالكفر أعظم مقصود اآلية كا١تشركوف ٧تس ،كالصدقة من ٘تاـ التطهر
ِ
ِ
ص َدقَةًء تُطَ ِّبه ُرُى ْم َوتُ َِّبكي ِه ْم بِ َها}
كالزكاة ،كما قاؿ تعاىلْ ُ {:ذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ

(التوبة :من اآليةَُّ)}.

َُٓ -ككذلك قاؿ ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف قولو {:وويل لِلْم ْش ِركِ َّ ِ
ين يُ ْ تُو َن
َ َ ْ ٌس ُ
ين الذ َ
َ
ال ََّكاةَ } (فصلت.)ٕ ،ٔ :
قاؿ":ىم الذين ال يشهدكف أف ال إلو إال اهلل" (ٓ).
ػػػػػػػػػ
(ُ) "تفسَت الطربم" (ُ)ٖٓٓ/ك"تفسَت القرطيب" (ِ.)ُُّ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

"تفسَت القرطيب"(ُٖ.)ِٗ/
"تفسَت القرطيب"(ُٖ.)ِٗ/
"تفسَت القرطيب"(ُٖ .)ِٗ/ك"فتح القدير" (ٓ.)ِِٓ/
فسَت الطربم"(ِْ ،)ِٗ/ك"تفسَت ابن كثَت"(ْ.)ّٗ/

َُٔ -كركم عن عكرمة ٨تو ذلك(ُ).
َُٕ -كقاؿ قتادة":ال يقركف هبا كال يؤمنوف هبا"(ِ).
َُٖ -ككذلك قاؿ السدم":ال مدينوف هبا ،كلو زكوا كىم مشركوف مل ينغعهم "(ّ).
َُٗ -كقاؿ معاكية بن قرة":ليسوا من أىلها"(ْ).
شى}
ك فَ تَ ْخ َ
ك إِلَى َربِّب َ
ك إِلَى أَ ْن تَ َ َّكى َوأ َْى ِديَ َ
َُُ -كقد قاؿ موسى لفرعوف {:فَ ُق ْل َى ْل لَ َ
(النازعػات. )ُٗ ،ُٖ:
يك لَ َلَّوُ يَ ََّّكى } (عبس. )ّ:
ُُُ -كقاؿ عن األعمىَ {:وَما يُ ْد ِر َ
اىا} (الشمس. )َُ ،ٗ:
او َم ْن َد َّس َ
ُُِ -كقاؿ {:قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن َزَّك َ
اىا َوقَ ْد َ َ
ِ
ِ
ِ
وت فِ َيها َو يَ ْحيَى } إىل
َّم يَ ُم ُ
ُُّ -كقاؿ {:إنَّوُ َم ْن يَأْت َربَّوُ ُم ْج ِرماًء فَإ َّن لَوُ َ َهن َ
تَّكى} (طػو. )ٕٔ-ْٕ :
ك َ َااُ َم ْن َز
قولوَ {:وذَلِ َ
معنى الحمد.
ُُْ -ككذلك اٟتمد ،كلما ٛتد العبد ربو ٖتقق ٛتده يف قلبو كمعرفة ٔتحامده ،ك٤تبة لو،
كشكرا لو.
ػػػػػػػػػ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

فسَت الطربم"(ِْ،)ِٗ/كعزاه يف "الدر ا١تنثور"(ٕ)ُّّ/لعبد بن ٛتيد كاٟتكيم الًتمذم.
فسَت الطربم"(ِْ.)ِٗ/
فسَت الطربم"(ِْ)ِٗ/
"تفسَت ابن كثَت"(ْ.)ِٗ/

ُُٓ -كاأللف كالالـ يف قولو"اٟتمد هلل" فيها قوالف
األول :ىي للجنس كما ذكره بعض ا١تفسرين من ا١تعتزلة كتبعو عليو بعض ا١تنتسبُت إىل السنة.
وال اني :كىو الصحيح -أهنا لالستغراؽ ،فاٟتمد كلو هلل.
الحمد المستقل والملك المستقل.
ُُٔ -كما جاء يف األثر":لك اٟتمد كلو ،كلك ا١تلك كلو"( ).
ُُٕ -فلو اٟتمد ٛتد مستقل ،كلو ا١تلك ملك مستقل ،كلكن ىو سبحانو يؤيت ا١تلك من
يشاء ،كالذم يؤتيو ىو من ملكو ،ككل ما تصرؼ فيو العبد فهو من ملك الرب ،كىو مستقل
با١تلك ،ليس ىذا لغَته.
ُُٖ -كذلك اٟتمد ىو مستقل باٟتمد كلو ،فلو اٟتمد كلو كلو ا١تلك كلو ،ككل ما جاء بو
اإلذف من موجود ،فلو اٟتمد عليو ككل من جعلو للعباد ٦تا ٭تمدكف عليو ،فلو اٟتمد عليو كإذا
أ٢تمهم اٟتمد فهو الذم جعلهم حامدين.
ػػػػػػػػػ
ل النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ :بينما أنا أصلي إذ ٝتعت
(ُ) أخرجو أٛتد(ٓ)ّٗٔ ،ّٗٓ/بإسناد منقطع من حديث حذيفة أنو أت
متكلما يقوؿ :اللهم لك اٟتمد كلو كلك ا١تلك كلو بيدؾ ا٠تَت كلو إليك يرجع األمر كلو عالنيتو كسره فأىل أف ٖتمد ،إنك على كل
شيء قدير ،اللهم اغفر يل ٚتيع ما مضى من ذنيب ،كاعصمٍت فيما بقي من عمرم ،كارزقٍت عمال زاكيا ترضى بو عٍت فقاؿ النيب صلى اهلل
عليو كسلم ":ذاؾ ملك أتاؾ يعلمك ٖتميد ربك".
كقاؿ ا٢تيثميفي "اجملمع" (َُ":)ٗٔ/ركاه أٛتد كفيو راك مل يسم ،كبقية رجالو ثقات".
الدين يف "كتاب الذكر"كمل يسم
كأكرده ا١تنذرم يف"الًتغيب كالًتىيب"(ِ)ِْٖ،ِْٗ/من حديث أنس بنحو القصة كقاؿ":ركاه ابن أيب ا
تابعيو".

الحمد عند أىل السنة والمعت لو
ُُٗ -ك"المعت لة" ال يقركف بأنو جعل اٟتامد حامدا ،كا١تصلي مصليا كا١تسلم مسلما ،بل
يثبتوف كجود األعماؿ الصاٟتة من العبد ال من اهلل فال يستحق اٟتمد على تلك األعماؿ على
أصلهم ،إذ كاف ما أعطاىم من القدرة كالتمكُت كإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثلو ،لكن
ا١تؤمنوف استقلوا بفعل اٟتسنات كاألب الذم يعطي ابنو ماال ،فهذا ينفقو فيس الطاعة كىذا
ينفقو يف ا١تعصية.
َُِ -فهو عندىم ال ٯتدح على إنفاؽ على ىذا االبن كما ال يذـ على إنفاؽ اآلخر.
ِ
ِ
يما َن َوَزيَّنَوُ
ُُِ -كأما "أىل السنة" فيقولوف كما أخرب اهلل تعاىلَ { :ولَك َّن اللَّوَ َحبَّ َ إِلَْي ُك ُم ْاأل َ
ِ
ِ
ِ
صيَا َن} (اٟتجرات. )ٕ :
سو َق َوال ِْع ْ
في قُلُوب ُك ْم َوَك َّرَه إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذ َى َدانَا لِ َه َذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهتَ ِد َ َْلو أَ ْن َى َدانَا اللَّوُ}
ُِِ -كقاؿ أىل اٞتنة{ :ال َ
(ألعراؼ :من اآليةّْ).
ِ ِ
الصالةِ} (ابراىيم :من اآليةَْ) .
يم َّ
ُِّ -كقاؿ ا٠تليلَ { :ر ِّب
و ا ْ َعلْني ُمق َ
ك} (البقرة:
ك َوِم ْن ذُ ِّبريَّتِنَا أ َُّمةًء ُم ْسلِ َمةًء لَ َ
ُِْ -كقاؿ ىو كابنو إٝتاعيلَ { :وا ْ َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْي ِن لَ َ
من اآليةُِٖ).
ُِٓ -ك٭تمدكف اهلل – ٛتد النعمة كٛتد العبادة – كما قد بسط ىذا يف الكالـ يف الشكر.
ُِٔ -كىو سبحانو جعل من شاء من عباده ٤تمودا ،ك٤تمدا سيد احملمودين ،ك٤تمد تكوف

صفتو احملمودة أكثر كأٛتد يكوف أٛتد من غَته .فهذا أفضل كذاؾ أكثر ،كىو سبحانو جعل
٤تمدا كأٛتد ،فو ك احملمود على ذلك.
ُِٕ -كٛتد أىل السماكات كاألرض جزء من ٛتده ،فإف ٛتد ا١تصنوع ٛتد صانعو ،كما أف كل
ملك ىو جزء من ملكو فلو ا١تلك كلو اٟتمد.
تمام الحمد بالتوحيد
ُِٖ -كاٟتمد إ٪تا يتم بالتوحيد ،كىو مناط للتوحيد كمقدمة لو ك٢تذا يفتتح بو الكالـ ،كيثٌت
بالتشهد ،ككل كالـ ال يبدأ فيو باٟتمد هلل فهو أجذـ ،ككل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد
اٞتذماء.
ُِٗ -كإذا كاف اٟتمد كلو لو ٓ ) (...تالؼ ما إذا أثبت جنس اٟتمد من غَت استغراؽ ،فإف
ىذا ال يثبت خصائص الرب اليت هبا ٯتتاز عن غَته ،فإف اٟتمد إذا كاف للجنس أكجب أف يكوف
لغَته أفراد من أفراد ىذا اٞتنس كما تقولو القدرية.
َُّ -كأما أىل السنة فيقولوف :اٟتمد هلل كلو ) (...كإ٪تا للعبد ٛتد مقيد لكوف اهلل تعاىل أنعم
بو عليو ،كما للعبد ملك مقيد ،كأما ا١تلك ا١تستقل ،كاٟتمد ا١تستقل ،كا١تلك العاـ ،كاٟتمد العاـ،
فهو هلل رب العا١تُت ال إلو إال ىو لو ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير.
ػػػػػػػػػ
(ُ) كذا باألصل.
(ِ) بياض باألصل.

ُُّ -كيف "السنن"( ) عن النيب صلى اهلل عليو كسلم" :من قاؿ حُت يصبح :اللهم ما أصبح يب
من نعمة فمنك كحدؾ ال شريك لك فلك اٟتمد فقد أدل شكر ذلك اليوـ فمن قاؿ مثل ذلك
إذا أمسى فقد أدل شكر تلك الليلة".
ُّر فَِإلَْي ِو تَ ْجأ َُرو َن ثُ َّم إِ َذا
س ُك ُم الض ُّ
ُِّ -كقاؿ تعاىلَ { :وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍنة فَ ِم َن اللَّ ِو ثُ َّم إِ َذا َم َّ
يق ِم ْن ُك ْم بَِربِّب ِه ْم يُ ْش ِرُكو َن} (النحل. )ْٓ ،ّٓ:
ف الض َّ
ش َ
َك َ
ُّر َع ْن ُك ْم إِذَا فَ ِر ٌس
ت ِّبذبُو َن } (الواقعة. )ِٖ:
ُّّ -كقاؿ تعاىلَ { :وتَ ْج َعلُو َن ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم َُك
أمٕ :تعلوف شكركم على نعمة اهلل أنكم تضيفوهنا إىل غَته بقولكم "مطرنا بنوء كذا ككذا".
ِِ
ين إِلَْي ِو} (الركـ :من اآليةّّ).
ُّْ -كقاؿ تعاىلَ { :وإِ َذا َم َّ
َّاس ُ ٌّرر َد َع ْوا َربَّ ُه ْم ُمنيب َ
س الن َ
ِِ
و
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّب
ِّبين ال َ
ُّٓ -كقاؿ ُ { :ى َو ال َ
ين لَوُ الد َ
ْح ُّي إِلَوَ إَِّ ُى َو فَا ْدعُوهُ ُم ْخلص َ
ِ
ين} (غافر. )ٔٓ:
ال َْعالَم َ
ُّٔ -كيف حديث آخر" :من قاؿ إذا أصبح :اٟتمد هلل رب ال أشرؾ بو شيئا ،أشهد أف ال إلو
إال اهلل ،ظل تغفر لو ذنوبو حىت ٯتسي ،كإف قا٢تا حُت ٯتسي ظل تغفر لو ذنوبو حىت يصبح" ركاه
أباف احملاريب عن النيب صلى اهلل عليو كسلم( ).
ػػػػػػػػػ
(ُ) أبو داكد (َّٕٓ) كالنسائي يف الكربل (ّٖٓٗ) من حديث عبد اهلل بن غناـ البياضي كضعفو األلباين يف "ٗتريج الكلم الطيب"
(ِٔ)
(ِ) ركاه الطرباين يف الكبَت (ُ )ُِّ/برقم (ّٓٔ).
كقاؿ ا٢تيثمي يف "اجملمع" (َُ" :)ُُٕ/ركاه الطرباين كفيو أباف ابن أيب عياش كىو مًتكؾ".كضعفو أيضا :اٟتافظ يف "اإلصابة" (ُ.)ُٖ/

ِِ
ِّبين} (غافر )ُْ:فقل:
ين لَوُ الد َ
ُّٕ -كقاؿ سعيد ابن جبَت :إذا قرأت {فَا ْدعُوا اللَّوَ ُم ْخلص َ
ِِ
ين
"ال إلو إال اهلل ،كقل على أثرىا" :اٟتمد هلل رب العا١تُت"" مث قرأ ىذه اآلية { :فَا ْدعُوهُ ُم ْخلص َ
ِ
ين} (غافر.) ( )ٔٓ:
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّب
ِّبين ال َ
و ال َْعالَم َ
لَوُ الد َ
ُّٖ -كقد ركم ٨تو ذلك عن ابن عباس(ِ).
ُّٗ -كقد ثبت يف "الصحيحُت"(ّ) أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يقوؿ يف دبر الصالة:
"ال إلو إال اهلل كال نعبد إال إياه ،لو النعمة كلو الفضل كلو الثناء اٟتسن ال إلو إال اهلل ٥تلصُت لو
الدين كلو كره الكافركف".
َّ ِ
ت اللَّ ِو
اد ْو َن لَ َم ْق ُ
ين َك َف ُروا يُنَ َ
َُْ -كىذا قد ذكره يف أكائل ىذه السورة فقاؿ تعاىل { :إِ َّن الذ َ
ِِ
ِ ِ
ِّبين َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافِ ُرو َن}
ين لَوُ الد َ
س ُك ْم } إىل قولو { :فَا ْدعُوا اللَّوَ ُم ْخلص َ
أَ ْكبَ ُر م ْن َم ْقت ُك ْم أَنْ ُف َ
(غافر. ) ُْ-َُ:
نوعان من الدعاا من دعا بهما فقد دعا اهلل باسمو األع م.
ُُْ -كيف "السنن" نوعاف من الدعاء ،يقاؿ يف كل منهما ١تن دعا بو اهلل بسمو األعظم:

ػػػػػػػػػ
(ُ) "تفسَت الطربم" (ِْ.)ُٖ/
(ِ) اٟتاكم (ِ )ْٕٔ/كقاؿ" :صحيح على شرط الشيخُت" كالطربم (ِْ.)ُٖ/
(ّ) اٟتديث يف مسلم (ْٗٓ) (ُّٗ) كمل يركه البخارم.

أحد٫تا" :اللهم إين أسألك بأف لك اٟتمد ،أنت اهلل ا١تناف بديع السموات كاألرض ،يا ذا اٞتالؿ
كاإلكراـ"( ).
واآل ر" :اللهم إين أسألك بأنك أنت اهلل األحد الصمد الذم مل يلد كمل يولد كمل يكن لو كفوا
أحد"( ).
ُِْ -كاألكؿ :سؤاؿ بأنو احملمود كالثاين :سؤاؿ بأنو األحد بذاؾ سؤاال بكونو ٤تمودا كىذا
سؤاال بوحدانيتو ا١تقتضية توحدا ،كىو يف نفسو محمود يستحق اٟتمد معبود يستحق العبادة .
ُّْ -كالنصف األكؿ من الفاٖتة – الذم ىو نصف الرب – أكلو ٖتميد كآخره تعبيد-.
ُْْ -كقد بسط مثل ىذا يف مواضع ( ) كبُت أف التحميد كالتوحيد مقركناف ال بد منهما يف كل
خطبة.

ػػػػػػػػػ
(ُ) أبو داكد (ُْٓٗ) كالنسائي (ّ )ِٓ/كيف الكربل (ُُِّ) كالًتمذم (ّْْٓ) كأٛتد (ّ )َُِ/كابن ماجو (ّٖٖٓ) كصححو
ابن حباف (ّٖٗ) كاٟتاكم (ُ )َْٓ ،َّٓ/ككافقو الذىيب من حديث أنس رضي اهلل عنو.
كصححو األلباين يف "صحيح ابن ماجو" (ّٖٖٓ)
(ِ) أبو داكد (ُّْٗ )ُْْٗ ،كالنسائم (ّ )ِٓ/كالًتمذم (ّْٕٓ) كأٛتد (ٓ )َّٔ ،َّٓ ،ّْٗ/كابن ماجو (ّٕٖٓ)
كالبغوم (ُِٓٗ )َُِٔ ،كصججو ابن حباف (ُٖٗ )ِٖٗ ،كاٟتاكم (ُ )َْٓ/ككافقو الذىيب كصححو األلباين "صحيح
الًتمذم" (ّْٕٓ)من حديث بريدة رضي اهلل عنو.
(ّ) راج عق٣" :تموع الفتاكل" (ٕ.)ِّٓ/ِْ( )ُُٖ/ُٔ( )ّْ/

ُْٓ -فػ"كل أمر ذم باؿ ال يبدأ فيو باٟتمد هلل فهو أجذـ" ك"كل خطبة ليس فيها تشهد
فهي كاليد اٞتذماء" ( ).
ُْٔ -ك"اٟتمد" مقركف بػ"التسبيح" ،ك"ال إلو إال اهلل" مقركف بػ"التكبَت" ،فذاؾ ٖتميده ،كىذا
توحيده.
ِِ
ِ
ين} (غافر :من
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّب
ِّبين ال َ
و ال َْعالَم َ
ين لَوُ الد َ
ُْٕ -قاؿ تعاىل{ :فَا ْدعُوهُ ُم ْخلص َ
اآليةٓٔ) .
ُْٖ -ففي أحد٫تا :إثبات احملامد لو ،كذلك يتضمن ٚتيع صفات الكماؿ كمنع النقائص.
كيف اآلخر :إثبات كحدانيتو يف ذلك كأنو ليس لو كفؤ يف ذلك.
ُْٗ -كقد بينا يف غَت ىذا ا١توضع أف ىذين األصلُت ٬تمعاف ٚتيع أنواع التنزيو.
إثبات المحامد يستل م نفي النقائص
َُٓ -فإثبات احملامد ا١تتضمنة لصفات الكماؿ تستلزـ نفي النقص كإثبات كحدانيتو ،كأنو ليس
لو كفؤ يف ذلك يقتضي أنو ال مثل لو يف شيء من صفات الكماؿ.
الص َم ُد لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم
َح ٌسد اللَّوُ َّ
ُُٓ -كما دؿ على ىذين األصلُت قولو تعاىل { :قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
َح ٌسد} (االخالص. )ْ-ُ:
يُولَ ْد َولَ ْم َُك ْن لَوُ ُك ُفواًء أ َ
ػػػػػػػػػ
(ُ) راجع ٗتريج ذلك فيما تقدـ ص (َّ).

ُِٓ -كاٝتو "اهلل" تضمن ٚتيع احملامد.
فإنو يتضمن ا٢تية ا١تستلزمة لذلك.
ُّٓ -فإذا قيل" :ال إلو إال اهلل"؛ تضمنت ىذه الكلمة إثبات ٚتيع احملامد ،كأنو ليس لو فيها
نظَت؛ إذ ىو إلو ،ال إلو إال ىو ،كالشرؾ كلو :إثبات نظَت هلل عز كجل.
ُْٓ -ك٢تذا يسبح نفسو كيعاليها عن الشرؾ يف مثل قولوَ { :ما اتَّ َخ َذ اللَّوُ ِم ْن َولَ ٍند َوَما َكا َن
ض س ْبحا َن اللَّ ِو َع َّما ي ِ
ص ُفو َن
َم َعوُ ِم ْن إِلَ ٍنو إِذاًء لَ َذ َى َ ُك ُّل إِلَ ٍنو بِ َما َ لَ َق َولَ َعال بَ ْع ُ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍن ُ َ
َ
َعالِ ِم الْ َْي ِ َو َّ
ادةِ فَ تَ َعالَى َع َّما يُ ْش ِرُكو َن} (ا١تؤمنوف.)ُٗ،ِٗ:
الش َه َ
ِ
ُٓٓ -كقاؿ تعاىل { :أَِم اتَّ َخ ُذوا آلِ َهةًء ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض ُى ْم يُ ْن ِش ُرو َن لَ ْو َكا َن فِي ِه َما آل َهةٌس إَِّ اللَّوُ
ش َع َّما ي ِ
و ال َْع ْر ِ
ص ُفو َن} (االنيباء . )ِِ ،ُِ:
س ْب َحا َن اللَّ ِو َر ِّب
َ
س َدتَا فَ ُ
لََف َ
ُٔٓ -فإف الشرؾ قوؿ ىو كصف ،كعمل ىو قصد ،فنزه نفسو عما يصفوت بالقوؿ كاالعتقاد،
كعن أف يعبد معو غَته.
ُٕٓ -كأعظم آية يف القرآف :آية الكرسي.
وم} (البقرة :من اآليةِٓٓ) .
ْح ُّي الْ َقيُّ ُ
أك٢تا{ :اللَّوُ إِلَوَ إَِّ ُى َو ال َ
فقولو { :اللَّوُ } ىو اٝتو ا١تتضمن ٞتميع احملامد كصفات الكماؿ.
كقولو { إِلَوَ إَِّ ُى َو } نفي للنظراء كاألمثاؿ.
ُٖٓ -ككذلك أكؿ الكلمات العشر اليت يف التوراة" :يا اسرائيل أنا اهلل إلو إ أنا" ٚتع بُت

اإلثبات كنفي الشريك.
ُٗٓ -فاإلثبات لرد التعطيل ،كالتوحيد لنفي الشرؾ.
التحميد والتوحيد وما يتضمنو كال منهما
َُٔ -كىكذا "التحميد" ك"التوحيد":
فػ"التحميد" يتضمن :إثبات ما يستحقو من احملامد ا١تتضمنة لصفات الكماؿ ،كىو رد التعطيل.
ك"التوحيد" :رد الشرؾ.
آيات
ُُٔ -ك"التحميد" يتضمن :إثبات أٝتائو اٟتسٌت ،ككلها ٤تامد لو ،كىو يتضمن ذكر ق
كآلئو ،فإنو ٤تمود على آالئو كلها ،كآياتو كلها من آالئو كما قد بسط يف مواضع( ).
ُِٔ -فهو ٤تمود على كل ما خلق ،لو اٟتمد ملئ السموات كملئ األرض كملئ ما بينهما
كملئ ما شاء من شيئ بعد ذلك ،فلو اٟتمد ٛتدا ٯتؤل ٚتيع ما خلقو كٯتؤل ما شاء خلقو بعد
ذلك ،إذا كاف كل ٥تلوؽ ىو ٤تمود عليو ،بل ىو مسبح ْتمده.
ِ ِ
ِِ ِ
ٍن ِ
يح ُه ْم إِنَّوُ
سبِّب ُح بِ َح ْمده َولَك ْن تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
ُّٔ -كم قاؿ تعاىلَ { :وإ ْن م ْن َش ْيا إ َّ يُ َ
َكا َن َحلِيماًء غَ ُفوراًء} (االسراء :من اآليةْْ) .

ػػػػػػػػػ
(ُ) "٣تموع الفتاكل" (ُٕ.)َِّ ،ِِٗ/ِْ ،ِْٓ/

ُْٔ -كالتوحيد يقتضي نفي كل ند كمثيل كنظَت ،كىو كماؿ التحميد كٖتقيقو ،ذاؾ إثباتو بغاية
الكماؿ كنفي النقص ،كىذا نفي أف يكوف لو مثل أك ند.
ك}
تفسير قولوَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
ك} (طػو :من اآليةَُّ).
ُٓٔ -كقولوَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
قد فسرىا كثَت من ا١تفسرين :أم فصل ْتمد ربك كالثناء عليو مل يذكر ابن اٞتوزم غَت ىذا
ك} (طػو :من اآليةَُّ) :أم صل لو باٟتمد لو كالثناء
القوؿ ،قاؿَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
عليو(ُ).
تفسير التسبح بالصالة

ُٔٔ -كتفسَت "التسبيح" بالصالة فيها أحاديث صحيحة كآثار كثَتة ،مثل حديث جرير
ا١تتقدـ( ).
ك } فقد فسركه – كما تقدـ – أمْ :تمد ربك ،كشكر ربك،
ُٕٔ -كأما قولو { :بِ َح ْم ِد َربِّب َ
كطاعة ربك ،كعبادة ربك.
أم :بذكرؾ ربك كشكرؾ ربك كطاعتك ربك كعبادة ربك.
ُٖٔ -كال ريب أف ٛتد الرب كالثناء عليو ركن يف الصالة ،فإهنا ال تتم إال بالفاٖتة اليت نصفها
قب ذلك االستفتاح ،كشرع اٟتمد عند الرفع من
األكؿ ٛتد هلل كثناء عليو كٖتميد لو ،كقد شرع ؿ
الركوع ،كىو متضمن ٟتمد هلل تعاىل.
ُٗٔ -كذكر طائفة من ا١تفسرين كالثعليب كغَته قولُت:
ػػػػػػػػػ
(ُ) "زاد ا١تسَت" (ٓ.)ّّّ/
(ِ) تقدـ ٗتر٬تو ص(ُٖ).

ك } أم :صل بأمر ربك (ُ).
 قالوا :كاللفظ للبغومَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ كقيل :صل لو باٟتمد لو كالثناء عليو.فهذا القوؿ األكؿ الذم ذكره البغوم ىو مأثور عن أيب مالك أحد التابعُت الذين أخذ عنهم
السدم التفسَت من أصحاب ابن عباس.
َُٕ -كركل ابن أيب حامت عن أسباط عن السدم عن أيب مالك :قولو { :بِ َح ْم ِد } يعٍت :بأمر
(ِ).
كتوجيو ىذا :أف قولو { بِ َح ْم ِد } أم بكونو ٤تمودا ،كما قد قيل يف قوؿ القائل" :سبحاف اهلل
كْتمده" قيل :سبحاف اهلل كمع ٛتده أسبحو ،أك أسبحو ْتمدم لو.
ُُٕ -كقيل" :سبحاف اهلل كْتمده" سبحناه ،أم :ىو احملمود على ذلك ،كما تقوؿ :فعلت
ىذا ْتمد اهلل كصلينا ْتمد اهلل ،أم :بفضلو كإحسانو الذم يستحق اٟتمد عليو ،كىو يرجع إىل
األكؿ ،كػنو قاؿٖ :تمدنا هلل ،فإنو ا١تستحق ألف ٨تمده على ذلك ،كإذا كاف ذلك بكونو احملمود
على ذلك ،فهو احملمود على ذلك؛ حيث كاف ىو الذم أمر بذلك كشرعو ،فإذا سبحنا سبحنا
ْتمده.
ِِ
ث فِي ِه ْم َر ُسو ًء ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم } (آؿ
ين إِ ْذ بَ َع َ
ُِٕ -كما قاؿ تعاىل{ :لََق ْد َم َّن اللَّوُ َعلَى ال ُْم ْ من َ
ػػػػػػػػػ
(ُ) "تفسَت البغوم" (ّ.)ْٕٓ/ْ ،ِّٔ/
(ِ) "تفسَت البغوم" (ّ.)َٔ/

عمراف :من اآليةُْٔ) .
ك } أم :بأمره ،أراد ا١تأمور بو ،أم:
ُّٕ -كقد يكوف القائل الذم قاؿَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
سبحو ٔتا أمرؾ أف تسبحو بو.
ُْٕ -فيكوف ا١تعٌت :سبح التسبيح الذم أمرؾ بو ،كالصالة اليت أمرؾ هبا.
ُٕٓ -كقولنا "صليت بأمر اهلل" ك"سبحت بأمر اهلل" يتناكؿ ىذا كىذا ،يتناكؿ أنو أمر بذلك
ففعلتو بأمره مل أبتدعو ،كإين فعلت ٔتا أمرين بو مل أبتدع.
الش ْم ِ
وع َّ
س َوقَ ْب َل غُ ُروبِ َها}(طػو :من
ك قَ ْب َل طُلُ ِ
ُٕٔ -فأما ىذه اآليةَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
اآليةَُّ) .فلم يذكر البغوم كابن اًفكزم إال أنو الصالة كما ذكرنا.
ُٕٕ -ككذلك آية "ؽ
ك} أم :صل بالثناء على ربك كالتنزيو عما يقوؿ ا١تبطلوف،
قاؿ ابن اٞتوزمَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
فذكر الثناء كالتنزيو عما يقوؿ ا١تبطلوف تفسَتا للحمد( ) .
ُٖٕ -فأما البغوم فإنو قاؿ" :فصل ٛتدا هلل" ( ) ،كىو ينقؿ ما ذكره الثعليب يف "تفسَته" يف
مثل ىذه ا١تواضع ،كالثعليب يذكر ما قالو غَته ،سواء قالو ذاكرا أك آثرا ،ما يكاد ىو ينشئ من
عنده عبارة.
ػػػػػػػػػ
(ُ)"زاد ا١تسَت (ٓ.)ّّّ/
(ِ) "تفسَت البغوم" (ٕ.)ّْٔ/

ك}  :صل ٛتدا هلل ،جعل نفس الصالة
ُٕٗ -كىذه عبارة طائفة ،قالواَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
ٛتدا ،كما يقاؿ :أفعل ىذا ٛتدا هلل ،أم :شكرا.
ك} أم بكونو ٤تمودا ،مث جعل ا١تصدر يضاؼ
َُٖ -كىذا بٍت على قوؿ من قاؿ{ :بِ َح ْم ِد َربِّب َ
إىل ا١تفعوؿ ،كليس ا١تراد أف اٟتمد غَت التسبيح ،نفس تسبيح اهلل ىو ٛتد اهلل.
التسبيح يراد بو نس الصالة وصالة النافلة صوصا.
ُُٖ -كلفظ "التسبيح" يرادبو :جنس الصالة( ).
كقد يراد ق :النافلة خصوصا ،فإف الفرض ١تا كاف لو اسم ٮتصو جعل ىذا اللفظ للنافلة.
ُِٖ -كما يف حديث" :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يسبح على راحلتو حيث
توجهت بو"( ).
ُّٖ -ك"كاف يصلي سبحة الضحى"( ).

ػػػػػػػػػ
(ُ) تكرار باألصل ىذه اٞتملة.
(ِ) البخارم (َُٖٗ) كمسلم (ََٕ) (ِّ) من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.
(ّ) ركاه أٛتد (ّ )ُْٔ/كاٟتاكم (ُ )ُّْ/من حديث أنس بن مالك قاؿ :رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف سفر صلى
سبحة الضحى ٙتاف ركعات..اٟتديث .كصححو األرناؤكط يف ٗتريج "ا١تسند" (ُٗ.)ْٔٗ/

ُْٖ -كمنو ما ركاه مسلم يف "صحيحو"( ) عن حفصة قالت :ما رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم صلى سبحة قاعدا حىت كاف قبل كفاتو بعاـ .كيف ركاية" :أك اثنتُت"( ).
فكاف يصلي يف سبحتو قاعدا ،ككاف يقرأ بالسورة فَتتلها حىت تكوف أطوؿ من أطوؿ منها.
ُٖٓ -كمنو أيضا :ما أخرجاه يف "الصحيحُت"( ) عن عائشة قالت" :ما رأيت رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم يصلي سبحة الضحى قط كإين ألسبحها ،كإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم ليدع العمل كىو ٬تب أف يعمل بو خشية أف يعمل بو الناس فيفرض عليهم".
ُٖٔ -لكن ىذا يوجد يف كالـ الصحابة تسمية التطوع سبحة خصوه بذلك ،كأما يف كالـ
النيب صلى اهلل عليو كسمل فيحتاج إىل نقل عنو .
التسبيح يراد بو نس ذكر اهلل
ُٕٖ -كيراد بػ"التسبيح" :جنس ذكر اهلل.
يقاؿ" :فالف يسبح" إذا كاف يذكر اهلل ،كيدخل يف ذلك التهليل كالتحميد ،كمنو ٝتيت السباحة
لؤلصبع اليت يشَت هبا كإف كاف يشَت هبا يف التوحيد.
التسبيح يراد بو قول العبد س حان اهلل
ُٖٖ -كيراد بػ "التسبيح" :قوؿ العبد "سبحاف اهلل" كىذا أخص بو.
ػػػػػػػػػ
(ُ) مسلم (ّّٕ) (ُُٖ).
(ِ) مسلم (ّّٕ) (ُُٖمكرر).
(ّ) البخارم (ُُِٖ) كمسلم (ُٖٕ) (ٕٕ).

( )
ك ال َْع ِ ِ
يم} (الواقعة )ْٕ:قاؿ:
ف
{
:
تعاىل
اهلل
أنزؿ
١تا
:
ُٖٗ -كيف "السنن"
َ
اس ِم َربِّب َ
سبِّب ْح بِ ْ
َ

ك ْاألَ ْعلَى} (األعلى )ُ:قاؿ" :اج علوىا يف
اس َم َربِّب َ
"اجعلوىا يف ركوعكم" ك١تا نزؿَ { :سبِّب ِح ْ
سجودكم".
َُٗ -كيف "الصحيحُت"( ) عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :كلمتاف حبيبتاف إىل الرٛتن،
خفيفتاف على اللساف ،ثقيلتاف يف ا١تيزاف؛ سبحاف اهلل كْتمده ،سبحاف اهلل العظيم".
ُُٗ -كيف "الصحيحُت"( ) عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :من قاؿ [يف]

( )

يوـ مائة مرة سبحاف اهلل كْتمده؛ حطت عنو خطاياه كلو كانت مثل زبد البحر".
لماذا سميت الصالة تسبيحا
ُِٗ -كقد قيل:إف الصالة إ٪تا ٝتيت تسبيحا الشتما٢تا على التسبيح ،كما ٝتيت قياما كقرآنا
الشتما٢تا على القياـ كالقراءة.
ك
اس َم َربِّب َ
كتسمى ركعة كسجدة الشتما٢تا على اؿركعة كالسجدة ،لكن فرؽ بُت قولو { َسبِّب ِح ْ
ْاألَ ْعلَى} ك{ ال َْع ِ ِ
يم }.
فهذه قد فسرت بالتسبيح اجملرد :قوؿ العبد يف ركوعو كسجوده :سبحاف رب العظيم ،سبحاف
ػػػػػػػػػ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

تقدـ ٗتر٬تو ص (ِِ).
تقدـ ٗتر٬تو ص (ُٗ).
البخارم (َْٓٔ) كمسلم (ُِٗٔ) (ِٖ).
ما بُت ا١تعقوفتُت زيادة يستقيم هبا السياؽ.

ك}.
رب األعلى ،كبُت قولو { َو َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
ُّٗ -فإف ىذا إذا قيل إف ا١ترادْ :تمدؾ ربك أمر التسبيح كباٟتمد كقولو :سبحاف اهلل
كْتمده.
ُْٗ -كا١تصلي إذا ٛتد ربو يف القياـ أك يف القياـ كالقعود كسبح يف الركوع كالسجود؛ فقد ٚتع
التسبيح كاٟتمد فسبح ْتمد ربو فالصالة تسبيح ْتمد ربو ،كما بُت النيب صلى اهلل عليو كسلم
ذلك.
تفسير التسبيح بالكالم عند افتتاح الصالة وعند القيام من المجلس
ُٓٗ -كقد فسر طائفة من السلف قولو{ :وسبِّبح بِحم ِد ربِّب َ ِ
وم} (الطور :من
ين تَ ُق ُ
ََ ْ َْ َ
كح َ
اآليةْٖ) بالتسبيح بالكالـ.
كذكركا أنواعا :التسبيح عند افتتاح الصالة ،والتسبيح عند القيام من المجلس.
ك
ُٔٗ -فركل ابن أيب حامت عن سفياف عن أيب إسحاؽ عن أيب األحوصَ { :و َسبِّب ْح بِ َح ْم ِد َربِّب َ
ِ
وم} قاؿ" :إذا أراد أف يقوـ الرجل من ٣تلسو قاؿ :سبحانك اللهم كْتمدؾ".
ين تَ ُق ُ
حَ
ىكذا ركاه ككيع (ُ).
ُٕٗ -كركاه أبو نعيم كقبيصة فقاال يقوؿ" :سبحاف اهلل كْتمده".
ػػػػػػػػػ
(ُ) الطربم (ِٕ )ّٖ/كعزاه يف "الدر ا١تنثور" (ٕ )ّٕٔ/البن أيب شيبة.

ِ
ين تَ ُقوُم } قاؿ" :من كل ٣تلس"(ُ).
ُٖٗ -كعن ابن أيب ٧تيح عن ٣تاىد { :ح َ
ِ
وم}" :من كل ٣تلس إف كنت أحسنت ازددت خَتا،
ين تَ ُق ُ
ُٗٗ -كعن طلحة عن عطاء { :ح َ
كإف كاف غَت ذلك كاف ىذا كفارة لو"(ِ).
ِ
وم} إىل الصالة.
ين تَ ُق ُ
ََِ -كقاؿ طائفة{ :ح َ
ِ
وم}" :إىل الصالة ا١تفركضة"(ّ).
ين تَ ُق ُ
َُِ -ككذلك :قاؿ الضحاؾ{ :ح َ
َِِ -ككذلك :قاؿ ابن زيد" :إذا قاـ إىل الصالة من ليل أك هنار"(ْ).
َِّ -كيف ركاية جويرب عن الضحاؾ قاؿ :ىو قوؿ الرجل إذااستفتح الصالة" :سبحانك اللهم
كْتمدؾ ،كتبارؾ اٝتك كتعاىل جدؾ ،كال إلو غَتؾ"(ٓ).
ِ
وم} من منامك من فراشك(ٔ).
ين تَ ُق ُ
َِْ -كقاؿ أبو اٞتوزاء{ :ح َ
َِٓ -كعلى ىذا فهو أمر بالصالة إذا قاـ من فراشو من قائلة النهار فهو أمر بصالة الظهر كالعصر.

تفسير قولو{ :وإِدبار النُّج ِ
السج ِ
َ
ود}.
ار
ب
د
أ
و
{
:
وقولو
}
وم
ُّ
ْ
ُ
َ َْ َ ُ
َ ََ

ػػػػػػػػػ
(ُ) عزاه يف "الدر ا١تنثور" (ٕ )ّٕٔ/للفريايب كابن النذر.
(ِ) "تفسَت ابن أيب حامت" (َُ )ُّّٕ/كنقلو عنو ابن كثَت يف التفسَت (ْ.)ِْٓ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

"الطربم" (ِٕ )ّٖ/كعزاه أيضا يف "الدر ا١تنثور" (ٕ )ّٕٔ/لسعيد ابن منصور كابن أيب شيبة كابن ا١تنذر.
"الطربم" (ِٕ.)ّٕ/
"تفسَت الطربم" (ِٕ )ّٖ/كجويرب ضعيف.
""تفسَت ابن كثَت " (ْ )ِْٓ/كقاؿ" :كاختاره ابن جرير".

َِٔ{ -وإِدبار النُّج ِ
وم}؛ فسرىا طائفة بركعيت الفجر( ).
َ َْ َ ُ
َِٕ -كركل ابن عيينة عن ابن أيب ٧تيح عن ٣تاىد{ :وإِدبار النُّج ِ
وم} قاؿ ابن عباس" :ىو
َ َْ َ ُ
التسبيح أدبار الصالة"( ).
السج ِ
ود} فإنو أنسب.
ار ُّ ُ
َِٖ -قلت :لعل ىذا تفسَت لقولوَ { :وأَ ْدبَ َ
َِٗ -كقد ركم عن طائفة من السلف :أف أدبار السجود :الركعتاف بعد ا١تغرب( ) ،كإدبار
النجوـ :ركعتا الفجر فإحدا٫تا تشتيو باألخرل.
السج ِ
َُِ -فقولوَ { :وِم َن اللَّ
ِ
ود} ( ٌؽ )َْ:إذا فسر ىذا التسبيح دبر
ف
ل
ي
َ
ْ
ار ُّ ُ
سبِّب ْحوُ َوأَ ْدبَ َ
َ
الصالة كاف اللفظ داال على ىذا.
ُُِ -كالسلف الذين فسركىا هبذا كأهنم كاهلل أعلم أرادكا أف أكؿ ما يكتب يف صحيفة النهار:
ركعتا الفجر ،كآخر ـا يرفع  :ركعتا ا١تغرب ،فقد ركم :أهنما ترفعاف مع عمل النهار.
ُِِ -قلت :كلفظ التسبيح يتناكؿ ىذا كلو؛ منو كاجب ،كمنو مستحب.
آخره كاٟتمد هلل كحده كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم تسليما كثَتا.

ػػػػػػػػػ
(ُ)منهم ابن عباس كعلي كحسن كقتادة ،كراجع" :تفسَت الطربم" (ِٕ.)ّٗ/
(ِ) "تفسَت الطربم" (ِٕ.)ّٗ/
(ّ) قاؿ ابن كثَت (ْ" :)َِّ/كركم عن عمر كعلي كابنو اٟتسن كابن عباس كأيب ىريرة كأيب أمامة رضي اهلل عنهم كبو يقوؿ ٣تاىد
كعكرمة كالشعيب كالنخعي كاٟتسن كقتادة كغَتىم".

تر مة شيخ اإلسالم من ذيل تاريخ اإلسالم للذىبي

( )

إعداد
علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل
اسمو ونسبو :
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :
ابن تيمية  ،الشيخ  ،اإلماـ  ،العامل  ،ا١تفسر  ،ا١تجتهد  ،اٟتافظ ،
ي
ي
احملدث  ،شيخ اإلسالـ  ،نادرة العصر  ،ذك التصانيف الباىرة كالذكاء ا١تفرط  ،تقي الدين  ،أبو
العباس  ،أٛتد  ،ابن العامل ا١تفيت شهاب الدين عبداٟتليم  ،ابن اإلماـ شيخ اإلسالـ ٣تد الدين
أيب الربكات عبدالسالـ مؤلف " األحكاـ "  ،ابن عبداهلل بن أيب القاسم اٟتراين  ،ابن تيمية ،
كىو لقب جده األعلى .
ػػػػػػػػػ
اب عثماف بن قاٯتاز بن عبداهلل الًتكماين
ُ(ُ) اإلماـ الذىيب  :ىو اإلماـ العالمة مؤرخ اإلسالـ مشس الدين أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد ف
الفارقي الدمشقي الشهَت بالذىيب  ،ا١تولود سنة ّٕٔىػ  ،كا١تتوىف سنة ْٖٕىػ .
صاحب التصانيف الذائعة الصيت  ،كمن أكربىا " :تاريخ اإلسالـ الكبَت "  ،ك "سَت أعالـ النبالء "  ،ك "ميزاف االعتداؿ " كغَتىا
من ا١تعاجم كالدكاكين كالتصانيف اليت تبُت عن علمو كحفظو كإمامتو كعلو شأنو .
تتلمذ على  :اٟتافظ أيب اٟتجاج ا١تزم ( ِْْٕٓٔ-ىػ ) كعلى أيب ٤تمد القاسم الربزايل ( ّٕٓٔٔٗ-ىػ )  ،كعلى الشيخ تقي
الدين أٛتد بن تيمية اٟتراين ( ُِٕٖٔٔ-ىػ ) .
ككتاب الذيل ىذا كصلنا ٥تطوطان مضمنان تراجم ٚتاعة ـ ف العلماء كالفضالء كغَتىم  ،من بداية القرف الثامن ا٢تجرم إىل قرب
منتصفو تقريبان .
فجاء يف أكلو  " :بسم اهلل الرٛتن الرحيم  ،اللهم صل على أشرؼ خلقك سيدنا ٤تمد كآلو كسلم  ،أخربين غَت كاحد مشافهة
ككتابة  ،عن اإلماـ اٟتافظ الكبَت مشس الدين أيب عبداهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز رٛتة اهلل تعاىل عليو ؛ قاؿ  :ىذا ٣تلد
ملحق " تاريخ اإلسالـ " شبو الذيل عليو  ،فيو ٨تو من أربعُت سنة  ،أك٢تا سنة إحدل كسبع مائة  . " ...كيف آخره  ... " :مت ذيل
كتاب " تاريخ اإلسالـ كطبقات ا١تشاىَت كاألعالـ " . " ...
ككاتبو كما يف آخرق ىو عبدالقادر بن عبدالوىاب بن عبدا١تؤمن القرشي.
كذكر أنو فرغ من نسخها ٕتاه الكعبة ا١تشرفة يف ِٓ صفر سنة ْٕٖىػ  .كىي ٤تفوظة ّتامعة ليدف هبولندا ٖتت رقم َِّ .
كالنسخة خطها حسن منقوط غالبان يف ُُٔ كرقة  ،يف كل كرقة صفحتاف  ،كيف كل صفحة ِٕ سطران  ،كمتوسط ما يف كل سطر
عشر كلمات  ،كفيها تصحيحات كحواش قليلة  ،كللكتاب نسخة خطية أخرل يف جامعة اإلماـ برقم ََُْ عن األصل ٔتكتبة
تشسًتبيت بدبلن بأيرلندا يف ُّْ كرقة  ،مكتوبة يف حياة ا١تؤلف سنة ّْٕىػ  ،كمقركءة عليو  ،كلكنها ٥تركمة من أك٢تا  ،كترٚتة
الشيخ فيها من ( ٖٓ ، ) ٖٕ-كال فرؽ يذكر بُت النسختُت  ،ككال الًتٚتتُت موجودتاف يف ا١تقدمة بتمامهما  .علمان بأف رؤكس
العناكين من تصريف .

و دتو وىجرتو :
أب كأقاربو إىل
ْتراف  ،كٖتوؿ كه
مولده يف عاشر ربيع األكؿ  ،سنة إحدل كستُت كست مائة َّ
دمشق يف سنة سبع كستُت عند جور التتار ؛
منهزمُت ؛ ٬تركف الذرية كالكتب على عجلة ؛ فإف العدك ما تركوا يف البلد دكاب سول بقر
اٟترث  ،ككلَّت من ثقل العجلة  ،ككقف الفرار(ُ)  ،كخافوا من أف يدركهم العدك  ،كٞتأكا إىل اهلل
 ،فسارت البقر بالعجلة  ،كلطؼ اهلل تعاىل  ،حىت ا٨تازكا إىل حد اإلسالـ .
شيو و :
فسمع من :ابن عبدالدائم(ِ)  ،كابن أيب الييسر(ّ)  ،كالكماؿ ابن عبد(ْ)  ،كابن

أيب ا٠تَت(ٓ)  ،كابن الصَتيف(ٔ)  ،كالشيخ مشس الدين(ٕ)  ،كالقاسم اإلربلي(ٖ)  ،كابن عالف(ُ) ،
ػػػػػػػػػ
(ُ) الكلمة يف األصل غَت كاضحة  ،كٯتكن أف تقرأ  " :الفراف " ؛ بفاء كنوف  ،أك  " :الغراف " ؛ بغُت كنوف .
(ِ) ىو الشيخ زين الدين أٛتد بن عبداؿدائم بن نعمة ا١تقدسي ( ٕٖٓٓٔٔ-ىػ ) ٝ ،تع عليو الشيخ " جزء ابن عرفة " كلو كغَته
كابن عبدالدائم ىو مسند الشاـ  ،صرح الشيخ بالسماع منو سنة ٕٔٔىػ يف " الفتاكل " ( ُٖ. ) ٕٕ/
(ّ) ىو الشيخ تقي الدين إٝتاعيل بن إبراىيم بن أيب الييسر التنوخي ا١تسنًد ( ِٖٕٗٓٔ-ىػ )  ،صرح الشيخ بالسماع منو سنة ٗٔٔىػ
يف " الفتاكل " ( ُٖ ) ٕٗ/يف " األحاديث األربعُت " لو .
(ْ) ىو الشيخ كماؿ الدين عبدالرحيم بن عبدا١تلك بن يوسف بن قدامة ا١تقدسي ا١تسنًد ( َٖٖٗٓٔ-ىػ ) ٝ ،تع منو الشيخ كما يف "
الفتاكل " ( ُٖ ) َُٔ/سنة َٖٔىػ .
كرٔتا ىو كماؿ الدين عبدالعزيز بن عبداهلل بن شبل الدمشقي ا١تسنًد (ِٖٕٗٓٔ-ىػ) ٝ ،تع منو الشيخ سنة ٗٔٔىػ ّتامع دمشق
 ،كما يف " الفتاكل " ( ُٖ. ) ٕٖ/
(ُ) ىو الشيخ ا١تسند زين الدين أٛتد بن أيب ا٠تَت سالمة بن إبراىيم بن اٟتداد الدمشقي ( َٕٖٗٔٔ-ىػ )  ،قرأ الشيخ عليو سنة
ٕٓٔىػ ؛ كما يف " الفتاكل " ( ُٖ. ) ِٗ-ُٗ/
(ِ) ىو الشيخ ا١تسند أبو زكريا ٭تِت بن أيب منصور بن الصَتيف اٟتراين  ،ا١تتوىف سنة ٖٕٔىػ  ،قىرأ الشيخ عليو سنة ٖٔٔىػ ؛ كما يف "
الفتاكل " ( ُٖ. ) ٖٓ/
قدامة ا١تقدسي اٟتنبلي ( ِٖٖٔٓٔ-ىػ
(ّ) ىو الشيخ القاضي ا١تسند مشس الدين عبدالرٛتن بن أيب عمر محمد بن أٛتد بن ٤تمد بن ى
) ٝ ،تع منو الشيخ سنة ٕٔٔىػ ّتبل قاسيوف ؛ كما يف " الفتاكل " ( ُٖ. ) ٗٔ-ٗٓ/
(ْ) ىو الشيخ العدؿ ا١تسند أبو ٤تمد القاسم بن أيب بكر بن قاسم بن غنيمة اإلربلي ( َٖٓٗٓٔ-ىػ ) ٝ ،تع منو الشيخ يف سنة
ٕٕٔىػ ؛ كما يف " الفتاكل " ( ُٖ. ) ّٗ-ِٗ/

كخلق كثَت(ِ)  ،كأكثر كبالغ .
كقرأ بنفسو على ٚتاعة كانتخب  ،كنسخ عدة أجزاء  ،ك " سنن أيب
داكد "  ،كنظر يف الرجاؿ كالعلل .
علمو ومكانتو :
كصار من أئمة النقد  ،كمن علماء األثر  ،مع التدين كالنبالة  ،مع الذكر كالصيانة .
مث أقبل على الفقو كدقائقو كقواعده كحججو كاإلٚتاع كاالختالؼ ؛ حىت كاف مقضي منو
التعجب إذا ذكر مسألة من مسائل ا٠تالؼ  ،مث يستدؿ كيرجح ك٬تتهد  ،كحق لو ذلك ؛ فإف
شركط االجتهاد كانت قد اجتمعت فيو ؛ فإنٍت ما رأيت أحدان أسرع انتزاعان لآليات ػ الدالة على
ا١تسألة اليت يوردىا ػ منو  ،كال أشد استحضاران ١تتوف األحاديث كعزكىا إىل الصحيح أك إىل
ا١تسند(ّ)  ،أك إىل السنن ػ منو ؛ كأف الكتاب كالسنة نصب عينيو  ،كعلى طرؼ لسانو  ،بعبارة
ػػػػػػػػػ
=
(ٓ) ىو الشيخ ا١تسند أبو الغنائم ا١تسلم بن ٤تمد بن مسلم بن عالف القيسي ( َْٖٗٓٔ-ىػ ) ٝ ،تع منو الشيخ يف سنة َٖٔىػ ؛
كما يف " الفتاكل " ( ُٖ. ) ٖٗ-ٕٗ/
(ٔ) قاؿ ابن عبدا٢تادم يف " العقود الدرية " ( صْ )  ... " :كخلق كثَت  ،كشيوخو الذين ٝتع منهم أكثر من مائيت شيخ  ،كٝتع "
" معجم الطرباين
" مرات  ،كٝتع الكتب الستة الكبار كاألجزاء  ،كمن مسموعاتو
مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل
الكبَت "  ...كىذا كلو كىو ابن بضع عشرة سنة ؛ فانبهر أىل دمشق من فرط ذكائو  ،كسيالف ذىنو  ،كقوة حافظتو  ،كسرع ة
إدراكو " إ  .ىػ .
كبا١تناسبة ؛ فإف " األربعُت حديثان " لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ركاىا عن كاحد كأربعُت شيخان كشيخة  ،كقد ركاىا عنو تلميذه
صاحب ترٚتتنا ىذه اإلماـ الذىيب كىي يف " ٣تموع الفتاكل " كاملة ( ُٖ. ) ُُِ-ٕٔ/
وقد وق لي رواية " صحيح البخار " من طريق شيخ اإلسالم ابن تيمية وأئمة الدعوة السلفية من بعده :
فقد أخربين الشيخ أبو ٤تمد بديع الدين الراشدم السندم هبا إجازة ،أخربين أبو ٤تمد عبداٟتق ا٢تامشي ا١تكي  ،أخربنا أٛتد بن
عبداهلل بن سامل البغدادم  ،عن عبدالرٛتن ابن حسن  ،عن جده شيخ اإلسالـ ٤تمد بن عبدالوىاب  ،عن عبداهلل بن إبراىيم بن
سيف النجدم ا١تدين  ،عن عبد القادر التغليب  ،عن عبدالباقي  ،عن أٛتد الوفائي  ،عن موسى اٟتجازم  ،عن أٛتد الشويكي ،
عن العسكرم  ،عن اٟتافظ عبدالرٛتن بن رجب اٟتنبلي  ،عن اٟتافظ مشس الدين ابن القيم  ،عن اٟتافظ شيخ اإلسالـ تقم الدين
 :ا١تستملي السرخسي
ابن تيمية اٟتراين  ،عن اٟتافظ الفخر ابن البخارم  ،عن أيب ذر ا٢تركم ا١تالكي  ،عن شيوخو الثالثة
كالكشميهٍت  ،عن ٤تمد بن يوسف الفربرم  ،عن اإلماـ صاحب " الصحيح " أيب عبداهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم  ،رحم اهلل
اٞتميع  ،كرفع درجتهم .
(ُ) بل ذكركا أنو يستظهر " مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل " الذم ٭توم قريبان من ثالثُت ألف حديث  ،كىذا ليس كثَتان عليو ؛ فقد قاؿ
ابن سيد الناس يف كصف علمو  ... " :ككاد يستوعب السنن كاآلثار حفظان  ( " ...العقود الدرية  ،ص ٗ ) .
=

رشيقة  ،كعُت مفتوحة  ،كإفحاـ للمخالف .
ككاف آية من آيات اهلل تعاىل يف التفسَت  ،كالتوسع فيو  ،لعلو يبقى يف تفسَت اآلية اجمللس
كاجمللسُت .
كأما أصوؿ الديانة  ،كمعرفتها  ،كمعرفة أحواؿ ا٠توارج كالركافض كا١تعتزلة كأنواع ا١تبتدعة ؛
فكاف ال ييشق فيو غباره  ،كال يلحق شأكه .
مكارم أ القو :

ىذا مع ما كاف عليو من الكرـ الذم مل أشاىد مثلو قط  ،كالشجاعة ا١تفرطة اليت يضرب هبا
ا١تثل  ،كالفراغ عن مالذِّ النفس من اللباس اٞتميؿ  ،كا١تأكل الطيب  ،كالراحة الدنيوية .
تصانيفو :
لعل تواليفو كفتاكاه(ُ) يف األصوؿ ،
كلقد سارت بتصانيفو الركباف يف فنوف من العلم كألواف َّ ،
كالفركع  ،كالزىد  ،كالتفسَت  ،كالتوكل ،
كاإلخالص  ،كغَت ذلك ػ تبلغ ثالٙتائة ٣تلد  ،ال بل أكثر(ِ) .
ػػػػػػػػػ
=

كمن طالع تراٚتو ا١تنثورة يف كتب أصحابو كتالميذه ؛ رأل ما قلت قليالن .
(ُ) كردت يف أصل ا١تخطوط ( فتاكيو ) كأثبتنا الصحيح لغة .
(ِ) مؤلفات شيخ اإلسالـ ىي من الكثرة كاالنتشار  ،حىت قاؿ تلميذه ا١تالزـ لو اإلماـ ابن القيم  ... " :إين عجزت عن حصرىا
كتعدادىا  ( "...رسالة يف أٝتاء مؤلفات ابن يتمية  ،ص ٗ ) .
ككل من حاكؿ ٚتع ما ٬تد ال يستطيع االستيعاب ؛ فهذا ابن القيم  ،كابن عبدا٢تادم  ،كالصالح الصفدم  ،كابن رجب  ،ككل من
ٚتع شيئان منها ؛ فإنو قد فاتو أشياء ذكرىا غَته  .كالسبب يف ذلك :
ُ -كثرة فتاكل الشيخ  ،فكل من جاءه باستفتاء أفىت لو  ،فذىب هبذه الفتاكل ؛ فلم ٖتصر !
ِ -تفرؽ طالب الشيخ ٔ ،تا معهم من رسائلو كفتاكاه  ،كال سيما مع ا١تناكأة كا١تطاردة كتباعد ديارىم !
ّ -أف الشيخ ال ٭تتفظ بأصوؿ فتاكاه  ،بل يكتب لكل من طلب منو مث تذىب .

=

ْ -احملن كالفنت اليت جرت عليو كعلى ٤تبيو من بعده فوصلت إىل تراثو كمؤلفاتو .
ٓ -ما لقيتو كتبو من ا١تصادرة  ،كمنع مطالعتها كتداك٢تا  ،كيف ذا ما نقلو ابن كثَت يف البداية كالنهاية يف حوادث سنة ( ِٖٕىػ )
فقاؿ يف صدد كالمو على سجن الشيخ يف القلعة كقرب موتو  :كيف يوـ اإلثنُت تاسع ٚتادل اآلخرة أخرج ما كاف عند الشيخ

صفاتو :
ككاف َّؽكاالن باٟتق  ،هناءن عن ا١تنكر  ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم  ،ذا سطوة كإقداـ  ،كعدـ
ػػػػػػػػػ
=

ب كاألكراؽ كالدكاة كالقلم  ،كمنع من الكتب كا١تطالعة  ،كٛتلت كتبو يف مستهل رجب إىل خزانة
تقي الدين ابن تيمية من الكت
الكتب بالعادلية الكبَتة ( كالشيخ تويف ليلة ِِ من ذم القعدة ) ػ قاؿ الربزايل :
" ككانت ٨تو ستُت ٣تلدان كأربع عشرة ربطة كراريس  ،فنظر القضاة كالفقهاء فيها  ،كتفرقوىا بينو ـ " ؛ كذلك بسبب رده على
األخنائي يف مسألة الزيارة  ،كأقوؿ لو ٚتعنا كل ما طبع للشيخ اآلف مل يبلغ ستُت ٣تلدان خطيان يف ىذه ا١تدة القليلة  ،فكيف إذان
ٔتا كتبو يف سائر حياتو العلمية ؟!
كالبن القيم نظم يف صدد تعداده مؤلفات شيخو ابن تيمية ككصفها  ،قاؿ يف آخر ذؿؾ :
أكىف من ا١تائتُت يف اٟتسباف
ككذا قواعده الكبار كإهنا
فأشرت بعض إشارة لبياف
مل يتسع نظمي ٢تا فأسوقها
أطراؼ كاألصحاب كاإلخواف
ككذا رسائلو إىل البلداف كالػ
تيبتاع بالغايل من األٙتاف
ىي يف الورل مبثوثةن معلومة
أضحى عليها دائم الطوفاف
ككذا فتاكاه فأخربين الذم
أياـ من شهر بال نقصاف
بلغ الذم ألفاه منها عدة الػ
قد فاتٍت منها بال حسباف
سفر يقابل كل يوـ كالذم
عشر كبار ليس ذا نقصاف
التفسَت عن
ىذا كليس يقصر
ي
ػألة فسفر كاضح التبياف
ككذا ا١تفاريد اليت يف كل مسػ
و
ىي كالنجوـ لسالك حَتاف
تزيد بضعفها
ما بُت عشر أك
ٔ -سرعة كتابة الشيخ  ،ككثَت منها من حفظو  ،أدت إىل كثرهتا فيكتب لكل ٤تتاجإىل كتابو يف العلم  ،قاؿ ابن عبدا٢تادم يف
العقود الدرية ْٕ ... " : ْٖ-لو أراد الشيخ تقي الدين أك غَته حصرىا ١تا قدركا ألنو ما زاؿ يكتب  ،كقد من اهلل عليو
بسرعة الكتابة  ،كيكتب من حفظو من غَت نقل .
كأخربين غَت كاحد أنو كتب ٣تلدان لطيفان يف يوـ  ،ككتب غَت مرة أربعُت كرقة يف جلسة كأكثر  ،كأحصيت ما كتبو كبيَّضو يف يوـ
فكاف ٙتاين كراريس يف مسألة من أشكل ا١تسائل  ،ككاف يكتب على السؤاؿ الواحد ٣تلدان  ،أما جواب يكتب فيو ٜتسُت كرقة
كستُت كأربعُت كعشرين فكثَت  ،ككاف يكتب اٞتواب  ،فإف حضر من يبيضو  ،كإال أخذ السائل خطو كذىب  ...كيسأؿ عن
الشيء فيقوؿ  :قد كتب يف ىذا  ،فال يدرم أين ىو ؟ فيلتفت إىل أصحابو كيقوؿ  :ردكا خطي كأظهركه لينقل  ،فمن
حرصهم عليو ال يردكنو  ،كمن عجزىم ال ينقلونو  ،فيذىب كال معرؼ اٝتو ؛ فلهذه األسباب كغَتىا تعذر إحصاء ما كتبو كما
صنفو ...
كمن كأنعم  ،كجرت العادة يف حفظ أعياف كتبو كتصانيفو ١تا أمكن ألحد أف ٬تمعها .
لوال أف اهلل لطف كأعاف َّ
كرد ما ذىب منها  ،ما لو ذؾرتو لكاف عجبان  ،يعلم بو
لقد رأيت من خرؽ العادة يف حفظ كتبو كٚتعها كإصالح ما فسد منها ِّ
يذب عن سنة نبيو ٖ تريف الغالية كانتحاؿ ا١تبطلُت كتأكيل اٞتاىلُت . " ...
كل منصف أف هلل عناية بو كبكالمو  ،ألنو ٌ
قاؿ ابن الوردم يف تارٮتو ِ .. " : َْٗ/كيكتب على الفتول يف اٟتاؿ عدة أكصاؿ ٓتط سريع يف غاية التعليق كاإلغالؽ " .
ٕ -دركج فتاكل كمسائل كثَتة للشيخ ليس عليها اٝتو  ،كرٔتا انتحلت عليو  .انظر ( العقود الدرية  ،صْٖ ) .

مداراة األغيار .
كمن خالطو كعرفو ؛ قد ينسبٍت إىل التقصَت يف كصفو  ،كمن نابذه كخالفو ؛ ينسبٍت إىل
التعايل فيو  ،كليس األمر كذلك .
مع أنٍت ال أعتقد فيو العصمة  ،كال ! فإنو مع سعة علمو  ،كفرط شجاعتو  ،كسيالف ذىنو ،
بشر من البشر  ،تعًتيو حدة يف البحث  ،كغضب كشظف للخصم ؛
كتعظيمو ٟترمات الدين  ،ه
يزرع لو عداكة يف النفوس  ،كنفوران عنو .
كإال ؛ فلو الطف ا٠تصوـ  ،كرفق هبم  ،كلزـ اجملاملة كحسن ا١تكا١تة ؛ لكاف كلمو(ُ) إٚتاعان ؛
ارىم كأئمتهم خاضعوف لعلومو كفقهو  ،معًتفوف بشفوفو كذكائو  ،مقركف بندكر أخطائو .
فإف كب
موقف الحاقدين منو :
لست أعٍت بعض العلماء الذين شعارىم كىجَتاىم االستخفاؼ بو  ،كاالزدراء بفضلو ،
كا١تقت لو  ،حىت استجهلوه ككفركه كنالوا منو  ،من غَت أف ينظركا إىل تصانيفو  ،كال فهموا كالمو
 ،كال ٢تم حظ تاـ من التوسع يف ا١تعارؼ  ،كالعامل منهم قد ينصفو كيرد عليو بعلم .
اعتذار وتنويو :
كطريق العقل السكوت عما شجر بُت األقراف ػ رحم اهلل اٞتميع .
كأنا أقل من أف ينبو على قدره كلمي  ،أك أف يوضح نبأه قلمي ؛ فأصحابو كأعداؤه
خاضعوف لع١تو  ،مقركف بسرعة فهمو  ،كأنو ْتر ال ساحل لو  ،ككنز ال نظَت لو  ،كأف جوده
حا٘تي  ،كشجاعتو خالدية .
كلكن قد نقموا عليو أخالقان كأفعاالن ؛ فمنص يفهم فيها مأجور  ،كمقتصدىم فيها معذكر ،
كظا١تهم فيها مأزكر  ،كغاليهم(ِ) مغركر  ،كإىل اهلل ترجع األمور .
ػػػػػػػػػ
(ُ) الكلمة يف األصل غَت كاضحة  ،فتحتمل ما سطرت  ،أك كلمة أخرل  " :كلو " .
(ِ) ىكذا يف األصل  ،كرٔتا قرأت  " :غالبهم "  ،كاألكىل ما يف ا١تنت .

ككل أحد مؤخذ من قولو كيًتؾ  ،كالكماؿ للرسل  ،كاٟتجة يف اإلٚتاع .
فرحم اهلل امرأن تكلم يف العلماء بعلم  ،أك صمت ْتلم  ،كأمعن يف مضايق أقاكيلهم بتؤدة
ككسع نطاؽ ا١تعذرة  ،كإال ؛ فهو ال يدرم أنو ال يدرم .
كفهم  ،مث استغفر ٢تم َّ ،
كإف أنت عذرت كبار األئمة يف معضالهتم  ،كال تعذر ابن تيمية يف
مفرداتو ؛ فقد أقررت على نفسك با٢تول كعدـ اإلنصاؼ .
دعو تكفيره وبطالنها :
كإف قلت  :ال أعذره ؛ ألنو كافر  ،عدك اهلل تعاىل كرسولو ! قاؿ لك خلق من أىل العلم
كالدين  :ما علمناه كاهلل إال مؤمنان ٤تافظان على الصالة  ،كالوضوء  ،كصوـ رمضاف  ،معظمان
للشريعة ظاىران كباطنان .
ال يؤتى من سوء فهم  ،بل لو الذكاء ا١تفرط  ،كال من قلة علم  ،فإنو ْتر زخار  ،بصَت
بالكتاب كالسنة  ،عدمي النظَت يف ذلك .
كال ىو ٔتتالعب بالدين ؛ فلو كاف كذلك ؛ لكاف أسرع شيء إىل مداىنة خصومو ،
كموافقتهم  ،كمنافقتهم .
كال ىو يتفرد ٔتسائل بالتشهي  ،كال يفيت ٔتا اتفق  ،بل مسائلو ا١تفردة ٭تتج ٢تا بالقرآف أك
باٟتديث أك بالقياس  ،كيربىنها كيناظر عليها  ،كينقل فيها ا٠تالؼ  ،كيطيل البحث ؛ أسوة من
تقدمو من األئمة  ،فإف كاف قد أخطأ فيها ؛ فلو أجر اجملتهد من العلماء  ،كإف كاف قد أصاب ؛
فلو أجراف .
كإ٪تا الذـ كا١تقت ألحد رجلُت  :رجل أفىت يف مسألة با٢تول كمل يبد
حجة  ،كرجل تكلم يف مسألة بال ٜتَتة من علم كال توسع يف نقل ؛ فنعوذ باهلل من ا٢تول
كاٞتهل .
بين األعداا والمحبين :
كال ريب أنو ال اعتبار بذـ أعداء العامل ؛ فإف ا٢تول كالغضب بُت األعداء كاحملبُت ٭تملهم

على عدـ اإلنصاؼ كالقياـ عليو .
كال اعتبار ٔتدح خواصو كالغالة فيو ؛ فإف اٟتب ٭تملهم على تغطية
ىناتو  ،بل قد يعدكهنا ٤تاسن .
كإ٪تا العربة بأىل الورع كالتقول من الطرفُت  ،الذين يتكلموف بالقسط  ،كيقوموف هلل كلو على
أنفسهم كآبائو ـ .
فهذا الرجل(ُ) ال أرجو على ما قلتو فيو دنيا كال ماالن كال جاىان بوجو أصالن  ،مع خربيت التامة
بو  ،كلكن ال يسعٍت يف ديٍت كعقلي أف أكتم ٤تاسنو  ،كأدفن فضائلو  ،كأبرز ذنوبان لو مغفورة يف
سعة كرـ اهلل تعاىل كصفحو  ،مغمورة يف ْتر علمو كجوده ؛ فإف اهلل يغفر ؿق  ،كيرضى عنو ،
كيرٛتنا إذا صرنا إىل ما صار إليو .
٥تالف لو يف مسائل أصلية كفرعية  ،قد أبديت آنفان أف خطأه فيها مغفور  ،بل قد
مع أين ه
يثيبو اهلل تعاىل فيها على حسن قصده  ،كبذؿ كسعو  ،كاهلل ا١توعد .
مع أنٍت قد أكذيت لكالمي فيو من أصحابو كأضداده ؛ فحسيب اهلل .
وصف َ لْقو :
ككاف الشيخ أبيض  ،أسود الرأس كاللحية  ،قليل الشيب  ،شعره إىل شحمة أذنيو  ،كأف
عينيو لساناف ناطقاف  ،ربعة من الرجاؿ  ،بعيد ما بُت ا١تنكبُت  ،جهورم الصوت  ،فصيحان ،
سريع القراءة .
يعًتيو حدة  ،مث يقهرىا ْتلم كصفح  ،كإليو ا١تنتهى يف فرط الشجاعة  ،كالسماحة  ،كقوة
الذكاء .
كمل ىأر مثلو يف ابتهالو كاستغاثتو باهلل تعاىل  ،ككثرة توجهو .

قصر  ،كعند عدكه يمسرؼ
كقد تعبت بُت الفريقُت  :فأنا عند ٤تبو يم ِّ

ػػػػػػػػػ
(ُ) يعٍت  :شيخو ا١تًتجم لو ابن تيمية .

يمكثر  ،كال كاهلل !
وفاتو و نازتو :
(ُ)
تويف ابن تيمية إىل رٛتة اهلل تعاىل معتقالن إىل قلعة دمشق بقاعة هبا  ،بعد مرض َّ
حد أيامان
 ،يف ليلة اإلثنُت  ،العشرين من ذم القعدة  ،سنة ٙتاف كعشرين كسبعمائة .

كصلِّي عليو ّتامع دمشق عقيب الظهر  ،كامتؤل اٞتامع با١تصلُت كهيئة يوـ اٞتمعة  ،حىت
ي
أقل ما قيل يف عداد من شهدق ٜتسوف ألفان  ،كقيل
طلع الناس لتشييعو من أربعة أبواب البلد  ،ك ُّ
كٛتل على الرؤكس إىل مقابر الصوفية  ،كدفن إىل جانب أخيو اإلماـ شرؼ
أكثر من ذلك  ،ي
(*)
الدين(ِ)  ،رٛتهما اهلل كإيانا كا١تسلمُت  .إىػ .

قصيدة في رثاا شيخ اإلسالم ابن تيمية لإلمام الذىبي( ) قال فيها:
يا موت خذ من أردت أك فدع

٤توت رسم العلوـ كالورًع

ػػػػػػػػػ
(ُ) ىكذا يف األصل مهملة  ،كلعلها  " :ج ٌد أيامان " ؛ أم  :اشتد ا١ترض عليو  ،ككال٫تا يصلح .
كذكر ابن رجب يف آخر ترٚتتو لو يف " الذيل " ( ص َْٓ )  :أنو مرض بضعة كعشرين يومان .
كذكر يف " العقود الدرية " ( ص َِْ )  :أنو بقي يف سجن قلعة دمشق سنتُت كثالثة أشهر كأيامان  ،كىذا يف سجنو األخَت .
(ِ) ىو أبو ٤تمد عبداهلل أخوه األكرب  ،مات يف ُِْٕٕ/ٓ/ىػ  ،ككانت جنازتو أيضان مشهودة .
(*) ليكن معلومان أف العناكين اٞتانبية ىي من عملي  ،كليست من األصوؿ ا٠تطية .
(ُ) ىذه القصيدة ذكرىا يف " العقود الدرية " ( ص ِٖٖ ) مع مراث كثَتة قيلت يف الشيخ  .كبا١تناسبة  :تنسب للذىيب نصيحة ذىبية
 ،كقد قرأهتا ؛ فإذا ىي تناقض ما ىاىنا من ترٚتتو لو  ،كأشك أصالن يف نسبتها إليو  ،كال سيما أف ناشريها ىم خصوـ الشيخ ،
كىم متهموف ؛ فال ٕتوز نسبتها إليو كاٟتاؿ ىذه  .كاٌفمد هلل على كل حاؿ .

أخذت شيخ ا إلسالـ كانفصمت
غيبت ْتران مفسران جبالن
فإف ٭تدث فمسلم ثقة
إف ٮتض ٨تو سيبويو ي يف ٍو
كصار عايل اإلسناد حافظة
كالفقو فيو فكاف ٣تتهدان
كجوده اٟتا٘تي مشتهر
أسكنو اهلل يف اٞتناف كال
مع مالك كاإلماـ أٛتد كالنعػ
مضى ابن تيمية كموعده

البدع
عرل التقى كاشتفى أكلو ً
حربان تقيان ٣تانب الشب ًع
كإف يناظر فصاحب اللم ًع
بكل معٌت يف الفن ٥تًتًع
كشعبة أك سعيد الضبعي
كذا اجتهاد عار من اٞتزًع
كزىده القادرم يف الطب ًع
زاؿ علينا يف أٚتل ا٠تل ًع
ػماف كالشافعي كالنخعي
مع خصمو يوـ نفخة الفزًع

نقد الم لفات والم لفين عند شيخ اإلسالم :
ك٢تذا ا١توضوع عناية ككضوح يف تآليف شيخ اإلسالـ ابن تيمية كأجوبتو كفتاكاه كما أنو رٛتو
اهلل اطلع على كتب كثَتة من تصانيف السابقُت سواء كانوا من علماء ا١تسلمُت أك غَتىم ،
ككتبو كنقولو كإشاراتو كتصر٭تاتو كثَتة يف ذلك .
كيف ىذه ا١تناسبة أىلفت نظر الباحثُت إىل االىتماـ هبذا ا١توضوع لدل الشيخ رٛتو اهلل  ،كإف
ٚتع كالمو ػ رٛتو اهلل ػ ا١تتفرؽ يف كتبو  ،على ا١تؤلفُت كمؤلفاهتم كمناىجهم كما فيها من حق

ييشاد بو  ،كباطل ي٭تذر
منو  ،كمشتبو يينتبو لو  ،ال سيما كا١تادة العلمية ٢تذا ا١توضوع موجودة كقريبة التناكؿ (ُ) .

كىا ىنا أشَت إىل موقف من مواقف الشيخ رٛتو اهلل ٕتاه بعض العلوـ  ،كىو موقف قويل
كفعلي  ،ٯتثل غَتتو الدينية كإنكاره للمنكر ،ككماؿ عقلو كفهمو كإدراكو  ،كمواقفو ٕتاه كتب
ا١تضلُت كالدجالُت كثَتة  ،حيث حكى اٟتافظ ابن حجر العسقالين يف اؿدرر الكامنة ّ ّٗ/يف
ترٚتة علي بن اٟتسن ابن عبداهلل اٞتايب ( ت َُٕىػ تقريبان ) ا٠تطيب ّتامع اٞتراح بدمشق ،
كحصل فيها كتبان كثَتة جدان  ،ككاف يزعم أهنا صحت معو  ،فلما مات توجو
أنو أغرم بالكيمياء ٌ
الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاشًتل منها ٚتلة كغسلها يف
اٟتاؿ  ،كقاؿ  " :ىذه الكتب كاف الناس يضلوف هبا كتضيع أموا٢تم فافتديتهم ٔتا بذلتو يف ٙتنها
" .
كا١تقصود بالكيمياء كقتئذ  ،علم يزعموف أنو ٭توؿ ا١تعادف ا٠تسيسة إىل معادف ٙتينة  ،كيفيد
منو الدجاجلة كا١تشعوذكف يف التلبيس على أنفسهم كعلى الناس ٔتا يفيدكنو من مركبات تخىف
على الناس حقيقتها .
فالشيخ رٛتو اهلل اشًتاىا ٔتالو  ،مث أتلفها بغسلها با١تاء ليزكؿ حربىا عن كاغدىا فال ينتفع
ٔتا كتب فيها .
 ىل يمكن حصر م لفات شيخ اإلسالم ؟
ىذا السؤاؿ يف اٟتقيقة يطرح كثَتان ػ كال سيما لدل ا١تهتمُت بل كاحملبُت لعلوـ الشيخ رٛتو اهلل
ػ كاٞتواب عليو فرع من تصور كثرة تصانيفو رٛتو اهلل كتنوعها كالظركؼ اليت كتب فيها  ،كا١تواقف
اليت حفتها يف حياتو
ػػػػػػػػػ
(ُ) كهبذه ا١تناسبة فإف للشيخ رٛتو اهلل رسالة يف ا١توضوع تعٌت بالكتب اليت ينبغي العناية هبا من قبل ا١تبتدئُت يف العلم  ،موسومة بػ

"

الوصية في أحسن الكت الشرعية " كىي قيد التحقيق  ،كلؤلخ الدكتور عبدالرٛتن الفريوائي ْتث يف ا١توضوع مطبوع عنوانو "
تراث ا١تسلمُت العلمي يف نظر شيخ اإلسالـ ابن تيمية " كىو جهد مشكور .

كبعد موتو .
كالواقع أف ٚتع كل ما خطو قلم الشيخ كأماله متعذر جدان  ،فضالن عما قيػيٌد عنو يف دركسو
أك مناظراتو أك مباحثاتو .
كلذلك أقر هبذا ٤تبوه كا١تستفيدكف من علومو  ،كيف ىذا يقرر اٟتافظ ابن رجب اٟتنبلي ( ت
ٕٓٗىػ ) يف كتابو الذيل على طبقات اٟتنابلة ( ِ ) َْٖ-ّٖٕ/يف ذكر تصانيفو :
" كأما تصانيفو رٛتو اهلل فهي أشهر من أف تيذكر  ،كأعرؼ من أف تينكر  ،سارت مسَت
الشمس يف األقطار كامتؤلت هبا البالد كاألمصار  ،قد جاكزت حد الكثرة فال ٯتكن أحدان
لعد ا١تعركؼ منها  ،كال ذكرىا ...
حصرىا كال يتسع ىذا ا١تكاف ِّ
كأما القواعد ا١تتوسطة كالصغار كأجوبة الفتاكل فال ٯتكن اإلحاطة هبا لكثرهتا كانتشارىا
كتفرقها . " ..
كتلميذه أبو عبداهلل ٤تمد بن رشيق ( ت ْٕٗ ىػ ) ػ الذم ىو أعرؼ الناس ٓتط شيخو ػ
أعتذر عن حصر مؤلفاتو كتعدادىا  ،مع بذلو كتسطَته ١تا استطاع من ذلك فقاؿ يف مقدمتو "
أٝتاء مؤلفات شيخ اإلسالـ ابن تيمية " :
" أما بعد  ،فإف ٚتاعة من ٤تيب السنة كالعلم سألٍت أف أذكر لو ما ألفو الشيخ اإلماـ العالمة
اٟتافظ  ،أكحد زمانو فريد العصر  ،تقي الدين أبو العباس أٛتد ابن تيمية رضي اهلل عنو ،
فذكرت ٢تم أين أعجز عن حصرىا كتعدادىا  ،لوجوه أبديتها لبعضهم  ،كسأذكرىا إف شاء اهلل
فيما بعد " .
كسبق ذكر اٟتافظ الذىيب ( ت ْٖٕىػ ) يف ترٚتتو لو من كتابو الذيل ما يصور كثرة فتاكاه
كقواعده كتواليفو ـف أهنا " تبلغ ثالٙتائة ٣تلد  ،ال بل أكثر" .ك٨توه يف تذكرة اٟتفاظ ْ-ُْٗٔ/
ُْٖٗ .
كىذا تلميذه اٟتافظ ٤تمد بن عبدا٢تادم ا١تقدسي ( ت ْْٕىػ ) يف ٥تتصر طبقات علماء
اٟتديث ْ ِٗٔ-ِٕٗ/بعد ذكر ٚتلة من كبار تصانيفو  ،يقوؿ :

"  ..كعدد أٝتاء مصنفاتو ٭تتاج إىل أكراؽ كثَتة  ،كلذكرىا موضع
آخر  ،كلو من ا١تؤلفات كالفتاكل كالقواعد كاألجوبة كالرسائل كالتعاليق ما ال ينحصر كال ينضبط
 ،كال أعلم أحدان من ا١تتقدمُت كال من ا١تتأخرين ٚتع مثل ما ٚتع  ،كال صنٌف مثل ما صنٌف ،
كال قريبان من ذلك  ،مع أف تصانيفو كاف يكتبها من حفظو  ،ككتب كثَتان منها يف اٟتبس كليس
عنده ما ٭تتاج إليو كيراجعو من الكتب " .
كما نقل عنو ابن عبدا٢تادم يف " ٥تتصر طبقات اٟتديث " أهنا تفوؽ ٜتسمائة ٣تلد ،
كأسباب ذلك يف اٟتقيقة متنوعة كمتداخلو كظاىرة كخفية  ،فللو األمر من قبل كمن بعد .
كأنقل هبذه ا١تناسبة نظمان ألخص أصحاب الشيخ ابن تيمية بو  ،كأشدىم مالزمة لو حضران
كسفران  ،تلميذه البار الويف العالمة ابن القيم يف قصيدتو ا١تشهورة بالنونية كا١توسومة بػ " الكافية
الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية " داالِّ هبا على فضل علوـ الشيخ  ،كرسوخ قدمو كعلو قدره ،
كمرشدان اٟتيارل كـبتغي ا٢تداية كاٞتمع بُت ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ  ،ككضوح عقيدة أىل السنة كاٞتماعة
كنصعها كصفائها كجالئها  ،حىت صار ْتق ٣تدد الدين كا١تلة احملمدية يف عصره كما بعده  ،ذاكران
ككاصفان فيها مؤلفات شيخو الكبار  ،كمشَتان إىل قواعده كرسائلو كفتاكاه القصار  ،كيف ىذا يقوؿ
ابن القيم يف النونية ص ِٖٔ ِٔٗ-يف شيخو كمؤلفاتو :

قد ً
أكحشت منو ربوع زادىا
كشتِّت مشلهم
كخلت ديارىم ي
قد عطل الرٛتن أفئدة ٢تم
إذ عطلوا الرٛتن من أكصافو
بل عطلوه عن الكالـ كعن صفا
فاقرأ تصانيف اإلماـ حقيقة
أعٍت أبا العباس أٛتد ذلك الػ
كاقرأ كتاب الع قل كالنقل الذم
ككذاؾ منهاج لو يف رده
ككذاؾ أىل االعتزاؿ فإنو
ككذلك التأسيس أصبح نقضو
ككػػذاؾ أجػوبة لو مػًصريَّة
ككذا جواب للنصارل فيو ما
ككذاؾ شرح عقيدة لؤلصبها
فيها النبوات اليت إثباهتا
كاهلل ما ألكيل الكالـ نظَته
ككذا حدكث العامل العلوم كالسػ
ككذا قواعد االستقامة إهنا
كقرأت أكثرىا عليو فزادين
ىذا كلو حدثت نفسي أنو
ػػػػػػػػػ
(ُ) ا١تقربة كالصحراء  ،كما يف القاموس .

اٞتبار إ٭تاشان مدل األزماف
ما فيهم رجالف ٣تتمعاف
من كل معرفة كمن إٯتاف
كالعرش أخلوه من الرٛتن
ت كمالو باٞتهل كالبهتاف
شيخ الوجود العامل الرباين
ْتر احمليط بسائر ا٠تًلجاف
ما يف الوجود لو نظَت ثاف
قوؿ الركافض شيعة الشيطاف
أرداىم يف حفرة اٞتبَّاف
أعجوبة للعامل الرباين
يف ست أسفار كتنب ٝتاف
يشفي الصدكر كإنو سفراف
ين شارح احملصوؿ شرح بياف
يف غاية التقرير كالتبياف
أبدان ككتبهم بكل مكاف
ػفلي فيو يف أمت بياف
ِّ
سفراف فيم ا بيننا ضخماف
كاهلل يف علم كيف إٯتاف
قبلي ٯتوت لكاف غَت الشاف

(ُ)

ككذاؾ توحيد الفالسفة األىل
سفر لطيف فيو نػقض أصو٢تم
لو
ككذاؾ تسعينية فيها
تسعوف كجهان بينت بطالنو
ككذا قواعده الكبار كإهنا
مل يتسع نظمي ٢تا فأسوقها
ككذا رسائلو إىل البلداف كالػ
يف الورل مػبثوثة معلومة
ىػي
ككذا فتاكاه فأخربين الذم
بلغ الذم ألفاه منها عدة الػ
سفر يقابل كل يوـ كالذم
ىػذا كلػيس يقصر التفسَت عن
ككذا ا١تفاريد اليت يف كل مسػ
ما بػُت عشر أك تزيد بضعفها

ػػػػػػػػػ
(ُ) نونية ابن القيم " الكافية الشافية " ص ِٖٔ. ِٔٗ-

توحيدىم ىو غاية الكفراف
ا١تعقوؿ كالربىاف
ْتقيقة
رد على من قاؿ بالنفساين
أعٍت كالـ النفس ذا الوحداف
أكؼ من ا١تائتُت يف اٟتسباف
فأشرت بعض إشارة لبياف
أطراؼ كاألصحاب كاإلخواف
بالغايل من األٙتاف
تبتاع
أضحى عليها دائم الطوفاف
أياـ من شهر بال نقصاف
قد فاتٍت منها بال حسباف
ؾ ػبار ليس ذا نقص ػ اف
ػع شر
فسفر كاضح التبياف
ػألة
(ُ)
ؾ ػالنجوـ لسالك ح ػ يراف
ق ػم

