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اﻟسﻼم ﻋﻠیكم ورﺤمﺔ ﷲ و�ر�ﺎﺘﻪ.
�سم ﷲ اﻟرﺤمن اﻟرﺤیم.

اﻟحمد ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﻟمین ،وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ واﻟتﺎ�ﻌین ﻟﻬم

�ﺈﺤسﺎن إﻟﻰ ﯿوم اﻟدﯿن ،ﻗﺎل اﻹﻤﺎم اﻟﻘرطبﻲ -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ:-

" ﺴورة اﻹﺨﻼص ﻤكیﺔ ﻓﻲ ﻗول اﺒن ﻤسﻌود واﻟحسن وﻋطﺎء وﻋكرﻤﺔ وﺠﺎﺒر ،وﻤدﻨیﺔ ﻓﻲ أﺤد

ﻗوﻟﻲ اﺒن ﻋبﺎس وﻗتﺎدة واﻟضحﺎك واﻟسدي ،وﻫﻲ أر�ﻊ آ�ﺎت� ،سم ﷲ اﻟرﺤمن اﻟرﺤیم .ﻗوﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !} :
 { 3 2ﺴورة اﻹﺨﻼص ٤-١:ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ {$ # " ! } :اﻹﺨﻼص ١:أي اﻟواﺤد
اﻟوﺘر اﻟذي ﻻ ﺸبیﻪ ﻟﻪ وﻻ ﻨظیر وﻻ ﺼﺎﺤبﺔ وﻻ وﻟد وﻻ ﺸر�ك ،وأﺼﻞ أﺤد وﺤدُ ،ﻗﻠبت اﻟواو

ﻫمزة ،وﻤنﻪ ﻗول اﻟنﺎ�ﻐﺔ:

..............................

ﺒـ ـ ـ ــذي اﻟجﻠیـ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻤسـ ـ ـ ــتﺄﻨس وﺤـ ـ ـ ــد

وﻗد ﺘﻘدم ﻓﻲ ﺴورة اﻟبﻘرة اﻟﻔرق ﺒین واﺤد وأﺤد ،وﻓﻲ �تﺎب اﻷﺴنﻰ ﻓﻲ ﺸرح أﺴمﺎء ﷲ

أ�ضﺎ ﻤستوﻓﻰ ،واﻟحمد ﻪﻠﻟ ،وأﺤد ﻤرﻓوع ﻋﻠﻰ ﻤﻌنﻰ ﻫو أﺤد ،وﻗیﻞ :اﻟمﻌنﻰ ﻗﻞ اﻷﻤر
اﻟحسنﻰ ً
ً
ار
طﻠبﺎ ﻟﻠخﻔﺔ وﻓرًا
واﻟشﺄن ﷲ أﺤد ،وﻗیﻞ :أﺤد ﺒدل ﻤن ﻗوﻟﻪ ﷲ ،وﻗ أر ﺠمﺎﻋﺔ ُ
أﺤد ﷲ ﺒﻼ ﺘنو�ن؛ ً
ﻤن اﻟتﻘﺎء اﻟسﺎﻛنین ،وﻤنﻪ ﻗول اﻟشﺎﻋر:
.........................

وﻻ ذاﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﷲ إﻻ ﻗﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیﻼً

}&'{ اﻹﺨﻼص" . ٢:

�ﻌنﻲ اﻟﻔرق ﺒین اﻟﻘراءﺘین اﻟتنو�ن ،وﺘر�ﻪ ﻟﻐﺔ ﻗر�ش وﻏیرﻫﺎ ﻤن ﺴﺎﺌر ﻗبﺎﺌﻞ اﻟﻌرب ﺴوى ر�یﻌﺔ

أﻨس اﺒن
اﻟتزام اﻟتنو�ن ،ور�یﻌﺔ ﯿتر�ون اﻟتنو�ن ً
أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك :رأﯿت َ
طﻠبﺎ ﻟﻠتخﻔیﻒ ،ﻓمثﻼً ﻗﺎل ُ
ﻓﻼن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟر�ﻌیﺔ ﯿتر�ون اﻟتنو�ن وﻏیرﻫم ﯿﻠتزﻤوﻨﻪ ،وﻫو اﻷﺼﻞ؛ ﻷﻨﻪ ﻤصروف ﻤتمكن

أﺤد ﷲُ ،و�ﻻ اﻷﺼﻞ
أﻤكن ،ﻓﺎﻷﺼﻞ ﻓیﻪ اﻟتنو�ن ،وﺘر�ﻪ ﻤن أﺠﻞ اﻟتخﻔیﻒ �مﺎ ﻫنﺎ ،ﻗ أر ﺠمﺎﻋﺔ ُ
ار ﻤن اﻟتﻘﺎء اﻟسﺎﻛنین،
طﻠبﺎ ﻟﻠتخﻔیﻒ وﻓرًا
[ ! " Z & % $#
اﻹﺨﻼص ٢ - ١ :ﻗﺎﻟواً :

وﺤد ﻗﻠبت اﻟواو ﻫمزة وﺘُذ�ر
واﻷﺤد واﻟواﺤد ﻤن أﺴمﺎء ﷲ اﻟحسنﻰ ،وأﺼﻠﻪ �مﺎ ﻗﺎل اﻟمؤﻟﻒ وﻏیرﻩ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أﺤد ،وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟحدﯿث اﻟذي
وﺤد ﷲ �مﺎ ﺘﻘول ّ
وﺤدّ ،
أﺤد وﺘﻘول ّ
ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻤر ،ﻓتﻘول ّ
ِ
ﻟمﺎ ﺘشﻬد رﻓﻊ أﺼبﻌیﻪ ﻗﺎل اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼمِ ِ » :-
وﺤد ﷲ -ﺠﻞ
أﺤد« ،واﻟمراد ّ
أﺤد ّ
ّ
أﺤد ﻤن اﻷﺴمﺎء اﻟمشتر�ﺔ ﺜﻌﻠب ،وﻫو ﻤن أﺌمﺔ اﻟﻠﻐﺔ
وﻋﻼ -وأﻓردﻩ �ﻘﻠبك وﻟسﺎﻨك ،و�ﺸﺎرﺘك ً
أ�ضﺎ َ

ﻟمﺎ ﻗیﻞ ﻟﻪ :إن اﻵﺤﺎد ﺠمﻊ أﺤد ﻗﺎل :ﺤﺎﺸﺎ ﻟﻸﺤد أن �كون ﻟﻪ ﺠمﻊ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن أﺴمﺎء ﷲ،

ﻓیجمﻊ وﻟكنﻪ ﻤن اﻷﺴمﺎء اﻟمشتر�ﺔ ،ﻓیجوز ﺠمﻌﻪ،
�ﷲ واﺤد أﺤد ﻤتﻔرد ﻻ ﺜﺎﻨﻲ ﻟﻪ وﻻ ﺜﺎﻟثُ ،
ﻓﻠك أن ﺘﻘول ﻓﻲ اﻟشﻬر أر�ﻌﺔ آﺤﺎد ،ﺠمﻊ أﺤد� ،ﻌنﻲ ﯿوم اﻷﺤد اﻟذي �ﻌد اﻟسبت �م ﻓﻲ اﻟشﻬر
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اﺴمﺎ ﻤن أﺴمﺎء ﷲ �ﷲ-
ﻤنﻪ أر�ﻌﺔ آﺤﺎد ﺠمﻊ أﺤد ،وأﻤﺎ ﺜﻌﻠب -رﺤمﻪ ﷲ -ﻨظر إﻟیﻪ �ﺎﻋتبﺎرﻩ ً
ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻓرد ﺼمد واﺤد أﺤد ﻻ ﻨظیر ﻟﻪ ،ﻓﻼ ُﯿثنﻰ وﻻ ُ�جمﻊ ،ﻟكن إذا ﻗﻠنﺎ :إﻨﻪ ﻤن اﻷﺴمﺎء

اﻟمشتر�ﺔ ﺠﺎز ﺠمﻌﻪ ﺒﻬذا اﻻﻋتبﺎر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن اﻷﺴمﺎء اﻟحسنﻰ ،و�ذا ﻗیﻞ :اﻵﺤﺎد ﺠمﻊ أﺤد ﻤﺎ
ﻓیﻪ إﺸكﺎل ،وأر�ﻌﺔ آﺤﺎد ﻓﻲ اﻟشﻬر ﺠمﻊ اﻷﺤد اﻟذي ﯿﻠﻲ اﻟسبت.

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎ ﻫو؟

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎذا �ﻘول؟

طﺎﻟب.............. :
ﻤكیﺔ.
ّ

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎذا �ﻘول؟

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎ ﻋند�م ﺸﻲء؟!

طﺎﻟب.............. :
أﻨت ﻋندك?

طﺎﻟب.............. :

ﻤكیﺔ ﻓﻲ ﻗول اﺒن ﻤسﻌود واﻟحسن وﻋطﺎء وﻋكرﻤﺔ وﺠﺎﺒر ،ﻫذا ﻤﺎ ﻫو ﻋند�م؟!

طﺎﻟب.............. :
ﺴﺎﻗط ﻫذا أﻟحﻘوﻩ.

"} & '{ اﻹﺨﻼص ٢:اﻟذي ُ�صمد إﻟیﻪ ﻓﻲ اﻟحﺎﺠﺎت� ،ذا روى اﻟضحﺎك ﻋن اﺒن

ﻋبﺎس ﻗﺎل :اﻟذي ُ�صمد إﻟیﻪ ﻓﻲ اﻟحﺎﺠﺎت �مﺎ ﻗﺎل -ﻋز وﺠﻞ× Ö Õ Ô Ó } :-

اﻟسید اﻟذي ُ�صمد إﻟیﻪ ﻓﻲ اﻟنوازل واﻟجواﺌﺢ ﻗﺎل:
 {Øاﻟنحﻞ ٥٣:ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟصمد ّ
�ﻌمـ ـ ــرو ﺒـ ـ ــن ﻤسـ ـ ــﻌود و�ﺎﻟسـ ـ ــید اﻟص ـ ـ ــمد
�ك ـ ـ ـ ــر اﻟن ـ ـ ـ ــﺎﻋﻲ �خی ـ ـ ـ ــر ﺒن ـ ـ ـ ــﻲ أﺴ ـ ـ ـ ــد
أﻻ ّ

وﻗﺎل ﻗوم :اﻟصمد اﻟداﺌم اﻟبﺎﻗﻲ اﻟذي ﻟم ﯿزل وﻻﯿزال وﻗیﻞ :ﺘﻔسیرﻩ ﻤﺎ �ﻌدﻩ } ) * +
 {,اﻹﺨﻼص ٣:ﻗﺎل أﺒﻲ ﺒن �ﻌب :اﻟصمد اﻟذي ﻻ ﯿﻠد وﻻ ﯿوﻟد؛ ﻷﻨﻪ ﻟیس ﺸﻲء إﻻ
ّ
أ�ضﺎ وأﺒو واﺌﻞ ﺸﻘیق ﺒن ﺴﻠمﺔ
ورث ،وﻗﺎل ﻋﻠﻲ واﺒن ﻋبﺎس ً
ﺴیموت ،وﻟیس ﺸﻲء �موت إﻻ ُﯿ َ
وﺴﻔیﺎن :اﻟصمد ﻫو اﻟسید اﻟذي ﻗد اﻨتﻬﻰ ﺴؤددﻩ ﻓﻲ أﻨواع اﻟشرف واﻟسؤدد ،وﻤنﻪ ﻗول
اﻟشﺎﻋر:


٤

ﻋﻠوﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ �حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻗﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
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ﺨ ـ ـ ــذﻫﺎ ﺤ ـ ـ ــذ�ف ﻓﺄﻨ ـ ـ ــت اﻟس ـ ـ ــید اﻟص ـ ـ ــمد

ﺤذ�ف.
َ

ـذ�ف ﻓﺄﻨ ـ ـ ــت اﻟس ـ ـ ــید اﻟص ـ ـ ــمد
.............................
ﺨ ـ ـ ــذﻫﺎ ﺤ ـ ـ ـ َ
ﺘرﺨیمﺎ ،ﻓﺂﺨر اﻟمنﺎدى �حذف ﻟﻠترﺨیم ﻟﻬذا �ﻘول اﺒن
ﺤذ�ف ﻫذا ﻤنﺎدى ،وأﺼﻠﻪ ﺤذ�ﻔﺔ ُﺤذف آﺨرﻩ
ً
ﻤﺎﻟك -رﺤمﻪ ﷲ:-
ﺘرﺨیم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف آﺨـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدى
ً

ﻛی ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــیمن دﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎدا"

وﻫذا ﻤوﺠود ﺤتﻰ ﻓﻲ اﻷﺤﺎدﯿث رﺨم اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻋﺎﺌشﺔ �ﺎ ﻋﺎﺌش ،وﻟك ﻓﻲ

اﻟترﺨیم أن ﺘرﻓﻊ ،وﻟك أن ﺘنصب ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا ،أﻤﺎ اﻟرﻓﻊ ﻓبﺎﻋتبﺎر أﻨﻪ ﻤنﺎدى ﻤﻔرد ،ﻓیكون ﻤبنی�ﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟضم ،وﻟك أن ﺘنصب ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻤن ﯿنتظر اﻟحرف اﻟمحذوف ،ﻓﻠك أن ﺘﻘول:
ﻋﺎﺌش ،ﻫمﺎ ﻟﻐتﺎن ﻋند اﻟﻌرب ،و�ﻼﻫمﺎ
ﻋﺎﺌش أو �ﺎ
ﺤذ�ف �مﺎ ﻓﻲ اﻟحدﯿث� :ﺎ
ﺤذ�ف و�ﺎ
�ﺎ
َ
ُ
َ
ُ
ﺠﺎﺌز.

" وﻗﺎل أﺒو ﻫر�رة :إﻨﻪ اﻟمستﻐنﻲ ﻋن �ﻞ أﺤد ،واﻟمحتﺎج إﻟیﻪ �ﻞ أﺤد .وﻗﺎل اﻟسدي :إﻨﻪ
اﻟمﻘصود ﻓﻲ اﻟرﻏﺎﺌب واﻟمستﻌﺎن �ﻪ ﻓﻲ اﻟمصﺎﺌب .وﻗﺎل اﻟحسین ﺒن اﻟﻔضﻞ :إﻨﻪ اﻟذي �ﻔﻌﻞ ﻤﺎ

�شﺎء و�حكم ﻤﺎ ﯿر�د .وﻗﺎل ﻤﻘﺎﺘﻞ :إﻨﻪ اﻟكﺎﻤﻞ اﻟذي ﻻ ﻋیب ﻓیﻪ ،وﻤنﻪ ﻗول ﱠ
اﻟزْ� ِرﻗﺎن:

وﻻ رﻫین ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ إﻻ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــید ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد

ﺠمیﻌـ ـ ـﺎ ﺒنص ـ ــﻒ اﻟﻠی ـ ــﻞ واﻋتم ـ ــدوا
ﺴ ـ ــیروا
ً
" وﻗﺎل اﻟحسن وﻋكرﻤﺔ واﻟضحﺎك واﺒن ﺠبیر :اﻟصمد اﻟصمت اﻟذي" ..
اﻟمصمت اﻟمصمت ،اﻟذي ﻻ ﺠوف ﻟﻪ.

" اﻟصمد اﻟمصمت اﻟذي ﻻ ﺠوف ﻟﻪ ،ﻗﺎل اﻟشﺎﻋر:
ﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎب ﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب ﻻ ﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزال ﺠی ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻩ

ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـوا�س �ﻌﻠك ـ ـ ـ ـ ــن اﻟش ـ ـ ـ ـ ــكیم اﻟمص ـ ـ ـ ـ ـ ّـمدا

ﻗﻠت :ﻗد أﺘینﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﻤبینﺔ ﻓﻲ اﻟصمد ﻓﻲ �تﺎب اﻷﺴنﻰ ،وأن اﻟصحیﺢ ﻤنﻬﺎ ﻤﺎ ِ
ﺸﻬد
ﻟﻪ اﻻﺸتﻘﺎق ،وﻫو اﻟﻘول اﻷول" .

�ﻌنﻲ اﻟذي ﺘصمد إﻟیﻪ اﻟخﻼﺌق ﻓﻲ طﻠب ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ وﺘتجﻪ إﻟیﻪ.

" وﻫو اﻟﻘول اﻷول ،ذ�رﻩ اﻟخطﺎﺒﻲ ،وﻗد أﺴﻘط ﻤن ﻫذﻩ اﻟسورة ﻤن أ�ﻌدﻩ ﷲ وأﺨزاﻩ ،وﺠﻌﻞ

اﻟنﺎر ﻤﻘﺎﻤﻪ وﻤثواﻩ ،وﻗ أر ﷲ اﻟواﺤد اﻟصمد ﻓﻲ اﻟصﻼة واﻟنﺎس �ستمﻌون ،ﻓﺄﺴﻘط :ﻗﻞ ﻫو،

وزﻋم أﻨﻪ ﻟیس ﻤن اﻟﻘرآن ،وﻏیر ﻟﻔظ أﺤد ،و ّادﻋﻰ أن ﻫذا ﻫو اﻟصواب ،واﻟذي ﻋﻠیﻪ اﻟنﺎس ﻫو
اﻟبﺎطﻞ واﻟمحﺎل ،ﻓﺄ�طﻞ ﻤﻌنﻰ اﻵ�ﺔ؛ ﻷن أﻫﻞ اﻟتﻔسیر ﻗﺎﻟوا :ﻨزﻟت اﻵ�ﺔ ﺠو ًا�ﺎ ﻷﻫﻞ اﻟشرك ﻟمﺎ

ﻗﺎﻟوا ﻟرﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم :-ﺼﻒ ﻟنﺎ ر�ك أﻤن ذﻫب ﻫو أم ﻤن ﻨحﺎس أم ﻤن

ﺼﻔر؟ ﻓﻘﺎل ﷲ -ﻋز وﺠﻞ -ر�دا ﻋﻠیﻬم } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ،١:ﻓﻔﻲ ﻫو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤوﻀﻊ اﻟرد وﻤكﺎن اﻟجواب ،ﻓﺈذا ﺴﻘط �طﻞ ﻤﻌنﻰ اﻵ�ﺔ ،وﺼﺢ اﻻﻓتراء ﻋﻠﻰ ﷲ -ﻋز وﺠﻞ-
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واﻟتكذﯿب ﻟرﺴوﻟﻪ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم ،-وروى اﻟترﻤذي ﻋن أﺒﻲ ﺒن �ﻌب أن اﻟمشر�ین
ﻗﺎﻟوا ﻟرﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم :-اﻨسب ﻟنﺎ ر�ك ،ﻓﺄﻨزل ﷲ -ﻋز وﺠﻞ# " !} -
 { ( ' & % $ﺴورة اﻹﺨﻼص ٢-١:واﻟصمد اﻟذي ﻟم ﯿﻠد وﻟم ﯿوﻟد؛ ﻷﻨﻪ ﻟیس
ﺸﻲء ﯿوﻟد إﻻ ﺴیموت ،وﻟیس ﺸﻲء �موت إﻻ ﺴیورث ،وأن ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ �موت وﻻ ﯿورث ،وﻟم
�ﻔوا أﺤد ،ﻗﺎل :ﻟم �كن ﻟﻪ ﺸبیﻪ وﻻ ِﻋ ْدل" .
�كن ﻟﻪ ً

أﻗول :ﻤﺎت ﻫذا اﻟﻘول اﻟذي ذ�رﻩ اﻟمؤﻟﻒ؛ ﻷﻨﻪ إﻟحﺎد ﻓﻲ �ﻼم ﷲ ،وردة ﻋن دﯿن ﷲ ،ﺜم ُ�ﻌث

أﺨیر� ،ﻌثﻪ ﻤن ﻗﺎل :إن ﻫذا أﻤر ﻟﻠنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗﻞ �ﺎ ﻤحمد ﻫو ﷲ أﺤد ،ﻓﻼ
ًا
ﻨحتﺎج أن ﻨﻘول :ﻗﻞ ،واﻟمﻌنﻰ ﯿتم ﺒدوﻨﻬﺎ ،ﻨسﺄل ﷲ اﻟسﻼﻤﺔ واﻟﻌﺎﻓیﺔ ﻤن زﻋم ز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن،
وﻗد ﺘوﻟﻰ ﷲ ﺤﻔظﻪ وﺘكﻔﻞ �ﻪ ،أو ﻨﻘص ﺤرًﻓﺎ ﻤمﺎ أﺠمﻊ ﻋﻠیﻪ ﻤمﺎ ﺒین اﻟدﻓتین ،ﻓﻬو �ﺎﻓر ،ﻨسﺄل
ﷲ اﻟﻌﺎﻓیﺔ وﻨﻌوذ �ﺎﻪﻠﻟ ﻤن اﻟخذﻻن ،ﺤیث إن طﺎﺌﻔﺔ ﺘنتسب ﻟﻬذا اﻟدﯿن وﺘزﻋم أن اﻟﻘرآن ﻤحرف
وﻗد ُﻨﻘص ﻤنﻪ ﻗدر ﺜﻠثﻪ ،ﻫؤﻻء ﻟیسوا ﻤن دﯿن ﷲ �شﻲء ،وﺴمﻌت ﻓﻲ �ﻌض اﻟﻘنوات اﻹﺴﻼﻤیﺔ

ﻗسﺎ أُﺘﻲ �ﻪ ،وزﻋم أن ﻋندﻩ ﻤن اﻷدﻟﺔ أﻛثر ﻤن أﻟﻔﻲ دﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﺘحر�ف اﻟﻘرآن،
اﻟمحﺎﻓظﺔ �

ﻨصراﻨﻲ ﺜم ذ�ر ﻤن اﻷدﻟﺔ وﻤﻌوﻟﻪ ﻓیﻬﺎ ﺠمیﻌﻬﺎ �تﺎب اﻟمجﻠسﻲ �حﺎر اﻷﻨوار و�تﺎب اﻟكﺎﻓﻲ

ﻟﻠكﻠینﻲ وﺨمسﺔ أو ﺴتﺔ �تب �ﻠﻬﺎ ﻤن �تب اﻟراﻓضﺔ ،ﻓﻬم ﻗدوة ﻫذا اﻟﻘس ﻓﻲ زﻋمﻪ ﺘحر�ف اﻟﻘرآن
�ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻗد ﺘكﻔﻞ �حﻔظﻪ ،وﻟم �كﻞ ﺤﻔظﻪ إﻟﻰ أﺤد } {m l k j i h g
اﻟحجر� ٩:خﻼف اﻟكتب اﻟسﺎ�ﻘﺔ }  {b aاﻟمﺎﺌدة ،٤٤:وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟم �حﻔظوا ،ووﻗﻊ
ﻓیﻬﺎ اﻟتحر�ف واﻟتبدﯿﻞ ،أﻤﺎ اﻟﻘرآن ﻓﻬو ﻤحﻔوظ ﻤصون ﻤن اﻟز�ﺎدة واﻟنﻘصﺎن ،وذ�رﻨﺎ اﻟﻘصﺔ
ار أن �حیﻰ ﺒن أﻛثم دﻋﺎ ﯿﻬود�ﺎ إﻟﻰ اﻹﺴﻼم ﻓﻠم �ستجب إﻻ �ﻌد ﺴنﺔ ،ﻓﻠمﺎ ﺤﺎل
و�ررﻨﺎﻫﺎ ﻤرًا
ﻤﻌﻠنﺎ إﺴﻼﻤﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ �حیﻰ ﺒن أﻛثم :ﻤﺎ اﻟذي أﺨرك ﺴنﺔ �ﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎل :ﻋمدت إﻟﻰ
اﻟحول ﺠﺎء ً

ﻨسخﺎ وﻗدﻤت ﻓیﻬﺎ وأﺨرت وزدت وﻨﻘصت ،ﺜم ذﻫبت ﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوراﻗین ﻤن
اﻟتوراة ﻓنسخت ﻤنﻬﺎ ً

اﻟیﻬود ،ﺴوق اﻟوراﻗین ،ﻓﺎﺸتروﻫﺎ وﻗرؤوﻫﺎ وﺘداوﻟوﻫﺎ واﻋتمدوا ﻤﺎ ﻓیﻬﺎ ،ﺜم ﻓﻌﻠت ذﻟك ﻓﻲ ُﻨسﺦ ﻤن
اﻹﻨجیﻞ ،وﺼنﻌت ﻤثﻞ ﻤﺎ ﺼنﻌت و�ﻌتﻪ ﻋﻠﻰ اﻟنصﺎرى ،وﺼنﻌوا ﻤثﻞ ﻤﺎ ﺼنﻊ اﻟیﻬود ،وﻋمدت
إﻟﻰ ﻤصحﻒ وﺤذﻓت ﻤنﻪ ﺤرًﻓﺎ أو ﺤرﻓین ،وزدت �ذﻟك �شﻲء ﻻ ﯿبین إﻻ ﻟﻠحﺎﻓظ اﻟحﺎذق ،وﻤﻊ
ذﻟك ﻟمﺎ ﻋرﻀتﻪ ﻓﻲ ﺴوق اﻟوراﻗین ﻤن اﻟمسﻠمین رﻤﻰ �ﻪ ﻓﻲ وﺠﻬﻲ ،أﺨذﻩ واﺤد واطﻠﻊ ﻋﻠیﻪ
ورﻤﻰ �ﻪ ﻓﻲ وﺠﻬﻲ ،ﻓﻌﻠمت أن ﻫذا اﻟدﯿن ﺤق ،وأﻨﻪ ﻤحﻔوظ ،ﻓذ�رت ذﻟك ﻟیحیﻰ ﺒن أﻛثم ،ﻓحﺞ
�حیﻰ ﺒن أﻛثم ،ﻓﺎﻟتﻘﻰ �سﻔیﺎن ﺒن ﻋیینﺔ ،ﻓذ�ر ﻟﻪ اﻟﻘصﺔ ﻗﺎل :ﻫذا ﻋندﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻤﺎ �حتﺎج
إﻟﻰ ﯿﻬودي وﻻ ﻏیرﻩ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﺘكﻔﻞ �حﻔظ اﻟﻘرآن ،وﻻ �ستطیﻊ أﺤد أن ﯿز�د ﻓیﻪ وﻻ ﯿنﻘص؛
ﻷن ﷲ ﺘكﻔﻞ �حﻔظﻪ ،أﻤﺎ أوﻟئك اﺴتُحﻔظوا ﻋﻠﻰ �تبﻬم واﺴتُودﻋوﻫﺎ ﻓﻠم �حﻔظوﻫﺎ.
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" }  {2 1 0 / .اﻹﺨﻼص ٤:ﻗﺎل :ﻟم �كن ﻟﻪ ﺸبیﻪ وﻻ ِﻋدل ،وﻟیس �مثﻠﻪ

ﺸﻲء ،وروي ﻋن أﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟیﺔ أن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ذ�ر آﻟﻬتﻬم ﻓﻘﺎﻟوا :اﻨسب ﻟنﺎ

ر�ك ﻗﺎل :ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺠبر�ﻞ ﺒﻬذﻩ اﻟسورة } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ،١:ﻓذ�ر ﻨحوﻩ وﻟم ﯿذ�ر ﻓیﻪ
ﻋن أﺒﻲ ﺒن �ﻌب ،وﻫذا أﺼﺢ ،ﻗﺎﻟﻪ اﻟترﻤذي ،ﻗﻠت :ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟحدﯿث إﺜبﺎت ﻟﻔظ } ! " #
ّ
 {$اﻹﺨﻼص ١:وﺘﻔسیر اﻟصمد ،وﻗد ﺘﻘدم ،وﻋن ﻋكرﻤﺔ ﻨحوﻩ ،وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس :ﻟم ﯿﻠد
ﻛمﺎ وﻟدت ﻤر�م ،وﻟم ﯿوﻟد �مﺎ وﻟد ﻋیسﻰ وﻋز�ر ،وﻫو رد ﻋﻠﻰ اﻟنصﺎرى وﻋﻠﻰ ﻤن ﻗﺎل" ..

�بیر -ﻤر�م وﻋیسﻰ،
ﻋﻠوا ًا
اﻟذﯿن ﻗﺎﻟوا إن ﷲ ﺜﺎﻟث ﺜﻼﺜﺔ ،ﻓﺄﻀﺎﻓوا إﻟیﻪ -ﺘﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻋن ﻗوﻟﻬم ً
ﻓﺎﻪﻠﻟ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻟم ﯿﻠد وﻟم ﯿوﻟد ،وﻤر�م وﻟدت وﻋیسﻰ ُوﻟد.

ﻋز�ر اﺒن ﷲ }  {2 1 0 / .اﻹﺨﻼص ٤:أي ﻟم �كن ﻟﻪ ﻤثﻼً
" وﻋﻠﻰ ﻤن ﻗﺎلٌ :
�ﻔوا أﺤد ،ﻓﻘدم ﺨبر �ﺎن ﻋﻠﻰ اﺴمﻬﺎ" ..
أﺤد ،وﻓیﻪ ﺘﻘد�م وﺘﺄﺨیر ﺘﻘدﯿرﻩ :وﻟم �كن ﻟﻪ ً
ﻟینسﺎق.
" ﻟینسﺎق أواﺨر اﻵي ﻋﻠﻰ ﻨظم واﺤد" .

ﻓیبتدأ ﻓتكون اﻟنكرة ﻤبتدأً ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤنﻬﺎ إذا
�ﻌنﻲ ﻤراﻋﺎة ﻟرؤوس اﻵي ،و ً
أ�ضﺎ ﻟئﻼ ُﯿبتدأ ﺒنكرةُ ،
ُﻗ ِّدم اﻟخبر.
وﻨح ـ ـ ـ ـ ــو ﻋن ـ ـ ـ ـ ــدي درﻫ ـ ـ ـ ـ ــم وﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وط ـ ـ ـ ـ ــر

ﻟمﺎذا؟ ﻟئﻼ ﯿﻠزم ﻋﻠیﻪ اﻻﺒتداء �ﺎﻟنكرة.

ﻤﻠت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزم ﻓی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺘﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اﻟخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

طﺎﻟب.............. :
ﻛیﻒ؟

طﺎﻟب.............. :

ﻓﻘدم ﺨبر �ﺎن ﻋﻠﻰ اﺴمﻬﺎ ،ﻻ ،ﻤﺎ �صﻠﺢ ﻫو ﯿر�د إذا �ﺎن ﻓیﻪ ﺘﻘد�م وﺘﺄﺨیر وأراد أن �ﺄﺘﻲ �ﻪ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻷﺼﻞ ﻤن ﻏیر ﺘﻘد�م وﻻ ﺘﺄﺨیر ﻻ ﺒد أن �ﻘدم اﻟمبتدأ ﻋﻠﻰ اﻟخبر.
طﺎﻟب.............. :

ط ِﺎوﻋﻪ ﯿدﻩ ﻓﻲ �تﺎ�ﺔ ﻤثﻞ ﻫذا ﺨﻼف اﻟﻘرآن ،و�ﻻ ﻓﺎﻷﺼﻞ أن
ﻨﻌم �حتﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻤﻊ أﻨﻪ ﻗد ﻻ ﺘُ َ

�ﻔوا؛ ﻷﻨﻪ إذا ﻗﻠنﺎ إن ﻫذا ﻤﻘدم وﻤؤﺨر ،وأردﻨﺎ أن ﻨﻌیدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟترﺘیب
�ﻘول :وﻟم �كن ﻟﻪ أﺤد ً
اﻟطبیﻌﻲ ﻗﻠنﺎ ﻤثﻞ ﻫذا.

" وﻗرئ � ُﻔ ًوا �ضم اﻟﻔﺎء وﺴكوﻨﻬﺎ وﻗد" ..
ﻋدل �ﺎﻋتبﺎر أن اﻟﻘراءة ﻫكذا� ،ﻌنﻲ ﻫجم ﻋﻠﻰ
ﻟكن ﻟو ﻓﻌﻞ ذﻟك ﺜم ﺠﺎء أﺤد وﻗ أر ﻤﺎ �تبﻪ ﺜم ّ
اﻟﻠﻔظ وﺼححﻪ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻟﻘراءة ﻤثﻞ ﻤﺎ ﻓﻌﻠوا ﻓﻲ اﻟوﺜیﻘﺔ ﻤﻊ ﯿﻬود ﺨیبر ،و�تب ﻋﻠﻲ اﺒن أﺒو
طﺎﻟب ﺼححوﻩ ﻗﺎﻟوا ﻤﺎ ﻫو �صحیﺢ و�تب ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒو طﺎﻟب وﺼححوا ﻓﻲ اﻟوﺜیﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ
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طﺎﻟب ،ﻓذﻫب ﻤوﻀﻊ اﻟشﺎﻫد ﻤمﺎ أرادﻩ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻤن أن اﻟوﺜیﻘﺔ ﻤزورة ﺒدﻻﻟﺔ أن ﻋﻠ�یﺎ ﻤن أﻓصﺢ

اﻟنﺎس ،ﺤتﻰ ﻗیﻞ :إﻨﻪ ﻫو اﻟذي وﻀﻊ ﻗواﻋد اﻟﻌر�یﺔ ،ﻓكیﻒ �كتب ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒو طﺎﻟب؟! ﻓﺎﻟذي
ﺼحﺢ اﻻﺴم أذﻫب ﻤوﻀﻊ اﻻﺴتشﻬﺎد ،وﻫذا إذا �تبﻬﺎ �مﺎ ﻋندﻨﺎ ﻫنﺎ ﻤﻌنﺎﻩ أن �ﻼﻤﻪ ﻟیس ﻟﻪ ﻤﺎ
�شﻬد ﻟﻪ.

" وﻗد ﺘﻘدم ﻓﻲ اﻟبﻘرة أن �ﻞ اﺴم ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺤرف أوﻟﻪ ﻤضموم ﻓﺈﻨﻪ �جوز ﻓﻲ ﻋینﻪ اﻟضم
واﻹﺴكﺎن إﻻ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZZYXWVU[ :

اﻟزﺨرف١٥ :؛ ﻟﻌﻠﺔ ﺘﻘدﻤت ،وﻗ أر ﺤﻔص � ُﻔوا

ﻤضموم اﻟﻔﺎء ﻏیر ﻤﻬموز ،و�ﻠﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﻓصیحﺔ اﻟﻘول ﻓﻲ اﻷﺤﺎدﯿث اﻟواردة ﻓﻲ ﻓضﻞ ﻫذﻩ

ﻼ
اﻟسورة ،وﻓیﻪ ﺜﻼث ﻤسﺎﺌﻞ اﻷوﻟﻰ ﺜبت ﻓﻲ ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري ﻋن أﺒﻲ ﺴﻌید اﻟخدري أن رﺠ ً

ﺴمﻊ رﺠﻼً �ﻘ أر {$ # " ! } :اﻹﺨﻼص ١:ﯿرددﻫﺎ ،ﻓﻠمﺎ أﺼبﺢ ﺠﺎء إﻟﻰ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓذ�ر ذﻟك ﻟﻪ و�ﺎن اﻟرﺠﻞ ﯿتﻘﺎّﻟﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم:-

»واﻟذي ﻨﻔسﻲ ﺒیدﻩ إﻨﻬﺎ ﻟتﻌدل ﺜﻠث اﻟﻘرآن« ،وﻋنﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-
ﻷﺼحﺎ�ﻪ» :أ�ﻌجز أﺤد�م أن �ﻘ أر ﺜﻠث اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻟیﻠﺔ« ،ﻓشق ذﻟك ﻋﻠیﻬم وﻗﺎﻟوا :أﯿنﺎ �طیق

ﺨرﺠﻪ ﻤسﻠم ﻤن ﺤدﯿث أﺒﻲ اﻟدرداء
ذﻟك �ﺎ رﺴول ﷲ؟! ﻓﻘﺎل» :ﷲ اﻟواﺤد اﻟصمد ﺜﻠث اﻟﻘرآن« ّ
وﺨرج ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-اﺤشدوا ﻓﺈﻨﻲ
�مﻌنﺎﻩّ ،
ﺴﺄﻗ أر ﻋﻠیكم ﺜﻠث اﻟﻘرآن« ،ﻓحشد ﻤن ﺤشد" .

ﻤﺎ ذ�ر ﻓﻲ ﺤدﯿث ﻤسﻠم ﻟم ُ�ﻘصد �ﻪ اﻟتﻼوة ،و�ﻨمﺎ ُ�ﻘصد �ﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسورة؛ ﻟئﻼ �ﻘول :إن
اﻟﻘراءة اﻟتﻲ ﻨسبت إﻟﻰ ﻫذا اﻟزﻨدﯿق اﻟذي ﺘﻘدم ذ�رﻩ ﺜﺎﺒتﺔ ﻓﻲ ﺼحیﺢ ﻤسﻠم ،ﻤﻊ ﺤذف ﻗﻞ ﻫو،

واﻟتﻌبیر ﻋن اﻷﺤد �ﺎﻟواﺤد ﻓیﻘول ﻫذا اﻟزﻨدﯿق� :ستدل �حدﯿث رواﻩ ﻤسﻠم ﻨﻘول ﻻ ،ﻤﺎ ﻓﻲ ﺼحیﺢ
ﻤسﻠم ﻟم �ﻘصد �ﻪ اﻟتﻼوة ،و�ﻨمﺎ ﻗصد �ﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسورة.

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎ ﻫو؟

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎ ﻓیﻪ ﺠزؤ.

طﺎﻟب.............. :

ﺠزًؤا ﻤثﻼً.
ﻻ ﻻ ،ﻀم اﻟزاي ُ
طﺎﻟب.............. :
ﻫو �ﻘول إﻻ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZZYXWVU[ :اﻟزﺨرف.١٥ :

طﺎﻟب.............. :

أﻗول اﻟذي �ﻘصد أﻨﻪ اﻟﻌین ﺘكون ﻤضموﻤﺔ ﻤثﻞ اﻟﻔﺎء ﻓﺎء اﻟكﻠمﺔ.
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طﺎﻟب.............. :

ﻤﺎ أدري �ﷲ ﻋﻠﻰ �ﻼﻤﻪ ﻤﺎ ﻗرئ.

طﺎﻟب.............. :

�ﷲ ﻋﻠﻰ �ﻼم اﻟمؤﻟﻒ أﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻗرئ.

طﺎﻟب.............. :

ﺘراﺠﻊ ،ﻫذﻩ أﻤرﻫﺎ ﺴﻬﻞ.

طﺎﻟب.............. :

ﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ اﻟشﻲء ﻤن أﺴمﺎﺌﻪ.

" ﻓحشد ﻤن ﺤشد ،ﺜم ﺨرج ﻨبﻲ ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓﻘ أر{$ # " !} :

ﺨبر ﺠﺎء ﻤن اﻟسمﺎء ،ﻓذﻟك اﻟذي أدﺨﻠﻪ
اﻹﺨﻼص ١:ﺜم دﺨﻞ ﻓﻘﺎل �ﻌضنﺎ ﻟبﻌض :إﻨﻲ أرى ﻫذا ًا
ﺜم ﺨرج ﻓﻘﺎل» :إﻨﻲ ﻗﻠت ﻟكم ﺴﺄﻗ أر ﻋﻠیكم ﺜﻠث اﻟﻘرآن ،أﻻ إﻨﻬﺎ ﺘﻌدل ﺜﻠث اﻟﻘرآن« ﻗﺎل �ﻌض

اﻟﻌﻠمﺎء :إﻨﻬﺎ ﻋدﻟت ﺜﻠث اﻟﻘرآن ﻷﺠﻞ ﻫذا اﻻﺴم اﻟذي ﻫو اﻟصمد ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻓﻲ ﻏیرﻫﺎ ﻤن

اﻟسور ،و�ذﻟك أﺤد ،وﻗیﻞ :إن اﻟﻘرآن أﻨزل أﺜﻼ ًﺜﺎ :ﺜﻠ ًثﺎ ﻤنﻪ أﺤكﺎم ،وﺜﻠ ًثﺎ ﻤنﻪ وﻋد ووﻋید ،وﺜﻠ ًثﺎ
ﻤنﻪ أﺴمﺎء وﺼﻔﺎت ،وﻗد ﺠمﻌت } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:أﺤد اﻷﺜﻼث وﻫو اﻷﺴمﺎء
ودل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟتﺄو�ﻞ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺼحیﺢ ﻤسﻠم ﻤن ﺤدﯿث أﺒﻲ اﻟدرداء ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ
واﻟصﻔﺎتّ ،
ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل» :إن ﷲ -ﺠﻞ وﻋز -ﺠ أز اﻟﻘرآن ﺜﻼﺜﺔ أﺠزاء ،ﻓجﻌﻞ ﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﺠزًءا
ﻤن أﺠزاء اﻟﻘرآن« ،وﻫذا ﻨص ،و�ﻬذا اﻟمﻌنﻰ ﺴمیت ﺴورة اﻹﺨﻼص� ،ﷲ أﻋﻠم ،اﻟثﺎﻨیﺔ" .

ﺸیﺦ اﻹﺴﻼم رﺤمﻪ ﷲ ﻟﻪ �تﺎب ﻓﻲ ﺘﻔسیر ﺴورة اﻹﺨﻼص وآﺨر ﻓﻲ ﺒیﺎن.
طﺎﻟب.............. :

ﻻ ،ﺠواب أﻫﻞ اﻟﻌﻠم واﻹ�مﺎن ﻓﻲ أن } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﺘﻌدل ﺜﻠث اﻟﻘرآن ﻓﻲ
ﻤصنﻒ� ،ﻼﻫمﺎ ﻤطبوع.

ﺴر�ﺔ،
" اﻟثﺎﻨیﺔ :روى ﻤسﻠم ﻋن ﻋﺎﺌشﺔ أن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -ﻌث رﺠﻼً ﻋﻠﻰ ّ

و�ﺎن �ﻘ أر ﻷﺼحﺎ�ﻪ ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻬم ﻓیختم ﺒـ } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﻓﻠمﺎ رﺠﻌوا ذ�روا
ذﻟك ﻟﻠنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓﻘﺎل» :ﺴﻠوﻩ ﻷي ﺸﻲء �صنﻊ ذﻟك؟« ﻓسﺄﻟوﻩ ﻓﻘﺎل :ﻷﻨﻬﺎ

ﺼﻔﺔ اﻟرﺤمن ،ﻓﺄﻨﺎ أﺤب أن أﻗ أر ﺒﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-أﺨبروﻩ أن

ﷲ -ﻋز وﺠﻞ� -حبﻪ« ،وروى اﻟترﻤذي ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﻗﺎل" ..

طﺎﻟب.............. :

ﻗراءة؟

طﺎﻟب.............. :
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ﯿراﻩ اﻵن إن ﺸﺎء ﷲ ،ﻓﻠننتظر ﻗﻠیﻼً.

" ﻗﺎل� :ﺎن رﺠﻞ ﻤن اﻷﻨصﺎر ﯿؤﻤﻬم ﻓﻲ ﻤسجد ﻗبﺎء ،و�ﺎن �ﻠمﺎ اﻓتتﺢ ﺴورة �ﻘرؤﻫﺎ ﻟﻬم ﻓﻲ
اﻟصﻼة ﻓﻘ أر ﺒﻬﺎ اﻓتتﺢ ﺒـ } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﺤتﻰ �ﻔرغ ﻤنﻬﺎ ﺜم �ﻘ أر �سورة أﺨرى
ﻤﻌﻬﺎ ،و�ﺎن �صنﻊ ذﻟك ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ ،ﻓكﻠمﻪ أﺼحﺎ�ﻪ ﻓﻘﺎﻟوا :إﻨك ﺘﻘ أر ﺒﻬذﻩ اﻟسورة ﺜم ﻻ ﺘرى
أﻨﻬﺎ ﺘجز�ك ﺤتﻰ ﺘﻘ أر �سورة أﺨرى ،ﻓﺈﻤﺎ أن ﺘﻘ أر ﺒﻬﺎ ،و�ﻤﺎ أن ﺘدﻋﻬﺎ وﺘﻘ أر �سورة أﺨرى ﻗﺎل :ﻤﺎ

أﻨﺎ ﺒتﺎر�ﻬﺎ ،و�ن أﺤببتم أن أؤﻤكم ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠت ،و�ن �رﻫتم ﺘر�تكم و�ﺎﻨوا ﯿروﻨﻪ أﻓضﻠﻬم ،و�رﻫوا
أن ﯿؤﻤﻬم ﻏیرﻩ ،ﻓﻠمﺎ أﺘﺎﻫم اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أﺨبروﻩ اﻟخبر ﻓﻘﺎل�» :ﺎ ﻓﻼن ﻤﺎ

�منﻌك �مﺎ �ﺄﻤر �ﻪ أﺼحﺎ�ك؟ وﻤﺎ �حمﻠك أن ﺘﻘ أر ﻫذﻩ اﻟسورة ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ؟« ﻓﻘﺎل� :ﺎ رﺴول

ﷲ إﻨﻲ أﺤبﻬﺎ ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-إن ﺤبﻬﺎ أدﺨﻠك اﻟجنﺔ« ﻗﺎل :ﺤدﯿث

ﺤسن ﻏر�ب ﺼحیﺢ ﻗﺎل اﺒن اﻟﻌر�ﻲ :ﻓكﺎن ﻫذا دﻟیﻼً ﻋﻠﻰ أﻨﻪ �جوز ﺘكرار ﺴورة ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ،
إﻤﺎﻤﺎ �ﺎن �صﻠﻲ
إﻤﺎﻤﺎ ﻤن ﺠمﻠﺔ اﻟثمﺎﻨیﺔ واﻟﻌشر�ن ً
وﻗد رأﯿت ﻋﻠﻰ �ﺎب اﻷﺴبﺎط ﻓیمﺎ �ﻘرب ﻤنﻪ ً
ﻓیﻪ اﻟتراو�ﺢ ﻓﻲ رﻤضﺎن �ﺎﻷﺘراك ،ﻓیﻘ أر ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ اﻟحمد ﻪﻠﻟ ،وﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﺤتﻰ ﯿتم

اﻟتراو�ﺢ ﺘخﻔی ًﻔﺎ ﻋﻠیﻪ ورﻏبﺔ ﻓﻲ ﻓضﻠﻬﺎ ،وﻟیس ﻤن اﻟسنﺔ ﺨتم اﻟﻘرآن ﻓﻲ رﻤضﺎن ﻗﻠت :ﻫذا

ﻨص ﻗول ﻤﺎﻟك ،ﻗﺎل ﻤﺎﻟك :وﻟیس ﺨتم اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟمسﺎﺠد �سنﺔ" .

أوﻻً ﻤثﻞ ﻫذا اﻟصنیﻊ ﻤن ﻏیر ﻨص ﺴﺎﺒق� ،ﻌنﻲ �ﺄﺘﻲ ﺸخص إﻟﻰ ﺴورة ﻤن اﻟﻘرآن ﻓتﻌجبﻪ

ﻓیﻠتزﻤﻬﺎ ﻨﻘول :ﻫذا اﺒتداع� ،ﻘول :ﺼنیﻊ اﻟصحﺎﺒﻲ ،ﻗﻠنﺎ :اﻟصحﺎﺒﻲ اﻛتسب اﻟشرﻋیﺔ �ﺈﻗرار اﻟنبﻲ
ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -اﻵن ﻤﺎ ﻓیﻪ إﻗرار� ،مﺎ أن ر�ﻌتﻲ اﻟوﻀوء اﻟتﻲ اﻟتزﻤﻬمﺎ ﺒﻼل اﻛتسبﺎاﻟشرﻋیﺔ ﻤن إﻗرار اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻤدﺤﻪ ،وﻤدح ﻫذا اﻹﻤﺎم �حبﻪ ﻟسورة
ﻓﻌﻼ
اﻹﺨﻼص ،أﻤﺎ �ﻌدﻩ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓﻼ أﺤد �ﻘر إﻗرًا
ار ﺸرﻋ�یﺎ ،ﻓﻠیس ﻷﺤد أن �ﻔﻌﻞ ً
�صﻠﻲ ر�ﻌتین ﯿﻠتزﻤﻬمﺎ �ﻌد أي ﻤنﺎﺴبﺔ �ﺎﻨت ﻤﺎ ﻟم �سبق ﻟﻪ ﺸرﻋیﺔ ﻻ وﻀوء وﻻ ﻏیرﻩ إﻻ أن

اﻟوﻀوء اﻛتسب اﻟشرﻋیﺔ �ﺈﻗرار اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻤدﺤﻪ ﻟبﻼل ،وﻗراءة } ! " #
{$

اﻹﺨﻼص١:

ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ ﻤﻊ اﻟسورة اﻛتسب اﻟشرﻋیﺔ ﻤن إﻗ اررﻩ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة

واﻟسﻼم -ﻟﻬذا اﻹﻤﺎم .ﻓﻠو أن
ﺸخصﺎ �ﻠمﺎ ﻓرغ ﻤن ﻗراءة ﺴورة ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻗ أر } R Q P
ً
 {Sاﻟنﺎس ١:أو }  {7 6 5 4اﻟﻔﻠق� ١:سوغ ذﻟك؟ ﻻ �سوغ؛ ﻷﻨﻪ ﻟم �ﻘر ﻤن

ِﻗَبﻞ َﻤن إﻗ اررﻩ ﺘشر�ﻊ .وﻓﻲ وﻗت اﻟتشر�ﻊ ﻓﻲ وﻗتﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗد �جوز اﻻﺠتﻬﺎد ﻓﻲ
ﻤكتسبﺎ ﺸرﻋیتﻪ ﻤن
ﻤثﻞ ﻫذا ﺒدﻟیﻞ ﻤﺎ ﺤصﻞ ،ﻓﺈﻤﺎ أن �ﻘر ،و�ﻤﺎ أن ﯿنكر ،ﻓﺈن أُﻗر ﺼﺎر ﺸرًﻋﺎ
ً

ﻫذا اﻟتﻘر�ر ،و�ن أﻨكر ﻟم �ﻌد إﻟیﻪ ،وﻫﻞ ﻫنﺎك ﻓرق ﺒین اﻟﻘصتین؟ ﻓنﻘول :ﺴنتﺎ اﻟوﻀوء أو ر�ﻌتﺎ

اﻟوﻀوء ﺴنﺔ ،وﻗراءة } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ ﻟیس �سنﺔ أم أن طر�ﻘﻬمﺎ
واﺤد؛ ﻷن اﻻﺴتدﻻل ووﺠﻪ اﻻﺴتدﻻل ﻤن اﻟﻘصتین واﺤد؟
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طﺎﻟب.............. :
ﻛیﻒ؟

طﺎﻟب.............. :
وﺠد ﺸخص �حب } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:و�ﻘرؤﻫﺎ ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ ،ﯿنكر ﻋﻠیﻪ؟ ﻫﻞ
ﻨﻘول :ﯿنبﻐﻲ أن �ﻔﻌﻞ ﻤثﻞ ﻫذا �مﺎ ﻨﻘول :ﯿنبﻐﻲ أن �صﻠﻰ ر�ﻌتین ﻟﻠوﻀوء؟

طﺎﻟب.............. :
وﻫذا ﻤﺎ ﺼﺎر ﺴنﺔ؟!

طﺎﻟب.............. :

ﻫﻞ ﺜبت أن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﺼﻠﻰ ر�ﻌتین �ﻌد �ﻞ وﻀوء؟ �مﺎ أﻨﻪ ﻟم ﯿثبت أﻨﻪ

ﻗ أر } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص� ١:ﻌد �ﻞ ﺴورة ،ﻗد ﯿُرﺠﺢ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ر�ﻌتﻲ اﻟوﻀوء
�حدﯿث» :ﻤن ﺘوﻀﺄ ﻨحو وﻀوﺌﻲ ﻫذا ،ﺜم ﺼﻠﻰ ر�ﻌتین ﻻ �حدث ﺒﻬمﺎ ﻨﻔسﻪ أو ﻓیﻬمﺎ ﻨﻔسﻪ إﻻ«

أ�ش؟ ﻨﻌم »إﻻ ﻏﻔر ﻟﻪ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻤن ذﻨبﻪ« �ﻌنﻲ ﻗد ﺘرﺠﺢ ﺴنیﺔ ر�ﻌتﻲ اﻟوﻀوء ﺒﻬذا ،وﺘكون ﻓﻲ

دﻻﻟتﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟسنیﺔ أﻗوى ﻤن دﻻﻟﺔ إﻗ اررﻩ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻟمن ﻗ أر } ! " {$ #
اﻹﺨﻼص ،١:وﻟذا ﻤﺎ ﺘجدون ﻤن �ﻘول إﻨﻬﺎ ﺴنﺔ ﻗراءﺘﻬﺎ واﻟتزاﻤﻬﺎ } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص١:

�ﻌد اﻟسورة ،و�ﻻ ﻓﺎﻻﺴتدﻻل ووﺠﻪ اﻟدﻟیﻞ ﻤتﻘﺎرب ﻤﺎ ﺒینﻬمﺎ ﻓرق ﻫذا ﻓﻌﻠﻪ ﺼحﺎﺒﻲ وأﻗرﻩ اﻟنبﻲ -
ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-وﻫذا ﻓﻌﻠﻪ ﺼحﺎﺒﻲ وأﻗرﻩ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-وﻓﻌﻞ اﻟصحﺎﺒﻲ

ﻓﻲ اﻟموﻀﻌین ﻗبﻞ اﻹﻗرار ،وﻟوﻻ اﻹﻗرار ﻟﻘﻠنﺎ ﺒدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟموﻀﻌین .ﻗوﻟﻪ :وﻟیس ﻤن اﻟسنﺔ ﺨتم
اﻟﻘرآن ﻓﻲ رﻤضﺎن ﻫذا رأي اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك -رﺤمﻪ ﷲ -وﻤﻌروف ﺸدة اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك ﻓﻲ ﻫذا اﻟبﺎب،
اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك ﯿتشدد ﻓﻲ �ﺎب اﻹﺤداث ﻓﻲ اﻟدﯿن �ﻘول :ﻟم ﯿثبت ﻋن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-
أﻨﻪ ﻗ أر اﻟﻘرآن ﻤر ًﺘبﺎ ﻤن أوﻟﻪ إﻟﻰ آﺨرﻩ ﻓﻲ رﻤضﺎن ﻓﻲ اﻟمسجد ﺠمﺎﻋﺔ �مﺎ �ﻔﻌﻠﻪ اﻟنﺎس �ﻌدﻩ،
ﻨﻘول اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﺼﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻠیﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟثﺎﻨیﺔ ،واﻟخﻼف ﻓﻲ اﻟثﺎﻟثﺔ ،وأﻤﺎ

ﻗطﻌﺎ ﻓمﺎ ﺨرج إﻟیﻬم ،ﻟكن ﻫﻞ اﻟذي ﻤنﻌﻪ اﻟنسﺦ واﻟﻌدول ﻋن ﺼﻼة اﻟﻠیﻞ ﻓﻲ رﻤضﺎن
اﻟرا�ﻌﺔ ً
ﺠمﺎﻋﺔ؟ أو أﻨﻪ ﺨشیﺔ أن ﺘﻔرض ﻋﻠیﻬم؟ ﺨشیﺔ أن ﺘﻔرض ﻋﻠیﻬم ﻓیشق ﻋﻠیﻬم ذﻟك ،وﻟذا ﻟمﺎ
أُﻤنت ﻫذﻩ اﻟخشیﺔ �ﻌد اﻨتﻬﺎء وﻗت اﻟتشر�ﻊ واﻨتﻬﺎء اﻟتكﺎﻟیﻒ �موﺘﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﺴنﻬﺎ

ﻋمر رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ،ﺴن ﻟﻬم ﺼﻼة اﻟتراو�ﺢ ،وﺠمﻌﻬم ﻋﻠﻰ إﻤﺎم واﺤد ﺤتﻰ إﻨﻪ ﺨرج إﻟیﻬم ﻓﻲ

ﻟیﻠﺔ ﻤن اﻟﻠیﺎﻟﻲ وﻫم �صﻠون وأﻋجبﻪ ﻤﺎ رأى -رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ وأرﻀﺎﻩ -ﻓﻘﺎل :ﻨﻌمت اﻟبدﻋﺔ،
ﻨﻌمت اﻟبدﻋﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ ﻟیست ﺒبدﻋﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤضﻰ ﻟﻬﺎ أﺼﻞ ﻓﻲ اﻟشرع ﻤن ﻓﻌﻠﻪ -ﻋﻠیﻪ
اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﺘﻘر�ر ﺘسمیﺔ اﻟبدﻋﺔ ﻟﻐو�ﺔ وﺸرﻋیﺔ أو ﻟیست ﺒبدﻋﺔ ﻻ ﻟﻐو�ﺔ وﻻ ﺸرﻋیﺔ
�سطنﺎﻩ ﻓﻲ ﻤنﺎﺴبﺎت �ثیرة ﻓﻼ ﻨﻌیدﻩ.
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طﺎﻟب.............. :
ﺠواز اﻟتنكیس ﻓﻲ اﻟﻘرآن �ﻌنﻲ �ﻘ أر {S R Q P } :اﻟنﺎس ،١:ﺜم �ﻘ أر# " ! } :
 {$اﻹﺨﻼص. ١:
طﺎﻟب.............. :
�ﻌنﻲ ﻫﻞ ﺜبت أﻨﻪ ﻗ أر }  {7 6 5 4اﻟﻔﻠق ،١:ﺜم } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ،١:ﺜم
ﻓﻲ اﻟثﺎﻨیﺔ }  {S R Q Pاﻟنﺎس ١:ﺜم } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:؟ ﻫذا اﻟذي
ﯿﻠزم ﻋﻠیﻪ اﻟتنكیس.

طﺎﻟب.............. :

ﻨﻌم ،ﻋﻠﻰ اﻟثﺎﻨیﺔ اﻟروا�ﺔ اﻷﺨرى اﻟتﻲ ﺘكون ﻗراءة } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﻗبﻞ ﻋﻠﻰ �ﻞ
ﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻗبﻞ اﻟﻌرﻀﺔ اﻷﺨیرة اﻟتﻲ ﻓیﻬﺎ ﺘم اﻟترﺘیب ﻻ ﻤﺎﻨﻊ،
ﻓﺎﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗ أر اﻟﻔﺎﺘحﺔ ﺜم اﻟنسﺎء ﺜم آل ﻋمران ،ﻫذا ﻓﻲ اﻟصحیﺢ ،ﻟكن �ﻌد
أن ﺘم اﻟترﺘیب ﻓﻲ اﻟﻌرﻀﺔ اﻷﺨیرة اﻟتﻲ رﺘب ﻋﻠیﻬﺎ اﻟمصحﻒ ،وﺼﺎر ﻋﻠیﻪ اﻷﻤر اﻷﺨیر ،واﺘﻔق

ﻋﻠیﻪ اﻟصحﺎ�ﺔ �ثیر ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم �كرﻫون اﻟتنكیس أن ﺘﻘ أر ﺴورة ﻗبﻞ اﻟتﻲ ﻗبﻠﻬﺎ ﻤجرد �راﻫیﺔ،
و�ﻻ ﻓﺎﻟدﻟیﻞ واﻀﺢ ﻤن ﺤدﯿث ﺘﻘد�م اﻟنسﺎء ﻋﻠﻰ آل ﻋمران.

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ﻻ ،اﻟتنكیس ﻤحرم �ﺎﻹﺠمﺎع اﻵ�ﺎت �ﺎﻹﺠمﺎع ﻤحرم؛ ﻷن ﺘرﺘیب اﻵ�ﺎت ﺘوﻗیﻔﻲ ﻤتﻔق ﻋﻠیﻪ
ﻫذا.

طﺎﻟب.............. :

ﻤن ﺴورة واﺤدة أم ﻤن ﺴورﺘین؟ ﻤن ﺴورﺘین ﻤﺎ ﻓیﻪ إﺸكﺎل اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗ أر

ﺒر�ﻌتﻲ اﻟصبﺢ }  {5 4 3اﻟبﻘرة ١٣٦:ﻤن ﺴورة اﻟبﻘرة و } ¡ {¤ £ ¢
اﻷﻨﻌﺎم. ١٥١:

طﺎﻟب.............. :
ﻻ ﻻ.

طﺎﻟب.............. :
أ�ضﺎ } ½ ¾ ¿  {Â Á Àآل
}  {> = < ; :آل ﻋمران ٦٤:و ً

ﻋمران ٥٢:ﻓﻲ روا�ﺔ ﺜﺎﻨیﺔ ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ﻫذﻩ ﻤن اﻟبﻘرة ،وﻫذﻩ ﻤن آل ﻋمران اﻟكﻼم اﻟذي ﻤﺎ

ﻤﻘطﻌﺎ آﺨر ﻤن ﻨﻔس اﻟسورة �ﻌنﻲ ﻤن اﻟبﻘرة ﺘﻘ أر
ورد أن ﺘﻘ أر آ�ﺎت ﻤن ﺴورة ﺜم ﺘترك آ�ﺎت ﺜم ﺘﻘ أر
ً
آ�ﺔ اﻟكرﺴﻲ ﻤثﻼً ﺜم ﺘﻘ أر {hg} :اﻟبﻘرة ٢٨٥:ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ﻫذا اﻟذي ﻤﺎ ورد.
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طﺎﻟب.............. :

ﻤﺎ ﻫو ﻤﺎ �جوز ،ﻤﺎ ﻨستطیﻊ أن ﻨﻘول ﻤﺎ �جوز ،ﻨﻘول ﻤﺎ ورد �كﻔینﺎ.

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ﻻ ﻻ ،اﺘر�وﻩ ﻤﺎ �ﻘﺎل ﻟﻪ ﺸﻲء ﻤﻊ ورود ﻫذا اﻟنص اﻟصحیﺢ ﻤﺎ ﺘﻘدر ﺘﻘول ﺸیًئﺎ أﻗرﻩ اﻟنبﻲ -
ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم.-

طﺎﻟب.............. :

ورد أﺼﻠﻪ ،ﻗراءة اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺼﻼة اﻟﻠیﻞ ﻓﻲ رﻤضﺎن ﺠمﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ أﺼﻞ ﺸرﻋﻲ ،و�ون اﻟنﺎس
�سمﻌون اﻟﻘرآن ﻻ ﺸك أن ﻫذا ﺨیر.

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎذا؟

طﺎﻟب.............. :

ﻤدارﺴﺔ ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟصﻼة.

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ،ﻟكن ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺼﻼة.

طﺎﻟب.............. :

�ﷲ ﻓﻲ اﻟنﻔس ﻤنﻬﺎ ﺸﻲء؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺜبت ﻤﻘطﻌﺎن ﻓﻲ ﺴورة واﺤدة.

طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎذا ﻓیﻬﺎ؟

طﺎﻟب.............. :

دﻋﺎء اﻟختم ﻓﻲ رﻤضﺎن ﻟیس ﻟﻪ أﺼﻞ ﻓﻲ اﻟصﻼة ،ﻟیس ﻟﻪ أﺼﻞ ﻓﻲ اﻟصﻼة ،وأﻤﺎ ﻗراءة اﻟدﻋﺎء
�ﻌد ﺨتم اﻟﻘرآن ﺨﺎرج اﻟصﻼة ﻗد ﺠﺎء ﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫنﺎك ﻋند ﺨتم اﻟﻘرآن دﻋوة ﻤستجﺎ�ﺔ،

و�ﺎن أﻨس �جمﻊ أﻫﻠﻪ و�دﻋو وﻫم ﯿؤﻤنون ،ﻓﻼ ﯿنكر ﻤثﻞ ﻫذا.

طﺎﻟب.............. :
أﯿن؟

طﺎﻟب.............. :

ﻋمر ﺨﻠیﻔﺔ راﺸد أُﻤرﻨﺎ �ﺎﻻﻗتداء �ﻪ واﻻﻫتداء �سنتﻪ.

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ﻻ ،ﻤﺎ ﻓیﻬﺎ إﺸكﺎل ﺼﻼة اﻟتراو�ﺢ ﻤﺎ أﻨكرﻫﺎ إﻻ اﻟراﻓضﺔ ،و�ﻻ ﻓﻌﺎﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم وأﻫﻞ اﻟسنﺔ

ﻗﺎطبﺔ ﻤﺎ ﯿروﻨﻬﺎ إﻻ ﺴنﺔ.

طﺎﻟب.............. :
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ﺼِّﻠیت ﻓﻲ وﻗت اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم.-
ﻻ ،ﻫﻲ ُ
طﺎﻟب.............. :
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ﻨسخﺎ ﻟﻬﺎ ،و�ﻨمﺎ ﺨشیﺔ أن ﺘﻔرض،
ﺼﻠیت ﻟیﻠتین أو ﺜﻼﺜًﺎ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ وﻟم ﯿتر�ﻬﺎ رﻏبﺔ ﻋنﻬﺎ وﻻ ً
ﻨﻌم ُ
أﺼﻼ ﺴﺎ�ًﻘﺎ ،واﻟبدﻋﺔ ﻤﺎ ﻋمﻞ ﻋﻠﻰ ﻏیر
ﻓﻠﻬﺎ أﺼﻞ ﻓﻲ اﻟشرع ،ﻓﻠیست ﺒبدﻋﺔ ﻻ ﻟﻐو�ﺔ؛ ﻷن ﻟﻬﺎ
ً

ﻤثﺎل ﺴﺎﺒق ،وﻻ ﺸرﻋیﺔ؛ ﻷن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﺼﻼﻫﺎ ﺨﻼًﻓﺎ ﻟمن �ﻘول ﻤمن أﺴﺎء
اﻷدب ﻤن ﻤتﺄﺨري اﻟشراح ﻗﺎل :واﻟبدﻋﺔ ﺒدﻋﺔ وﻟو �ﺎﻨت ﻤن ﻋمر ،ﻫذﻩ إﺴﺎءة أدب.
" اﻟثﺎﻟثﺔ :روى اﻟترﻤذي ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﻗﺎل :أﻗبﻠت ﻤﻊ اﻟنبﻲ" ..

طﺎﻟب.............. :
ﻨﻌم.

طﺎﻟب.............. :

ودﻨﺎ أن ﻨكمﻠﻪ اﻟﻠیﻠﺔ ،ﻓﻌﻞ ﻋثمﺎن ﻓﻲ اﻷذان اﻷول ﯿوم اﻟجمﻌﺔ ﻨﻔس اﻟشﻲء.

" ﻗﺎل :أﻗبﻠت ﻤﻊ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓسمﻊ رﺠﻼً �ﻘ أر } ! " {$ #

اﻹﺨﻼص ١:ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-وﺠبت« ،ﻗﻠت :وﻤﺎ وﺠبت؟ ﻗﺎل :اﻟجنﺔ،

ﻗﺎل :ﻫذا ﺤدﯿث ﺤسن ﺼحیﺢ ،ﻗﺎل اﻟترﻤذي :ﺤدﺜنﺎ ﻤحمد ﺒن ﻤرزوق ﺒن ﻤرزوق اﻟبصري ﻗﺎل:

اﻟبنﺎﻨﻲ ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ
ﺤدﺜنﺎ ﺤﺎﺘم ﺒن ﻤیمون أﺒو ﺴﻬﻞ ﻋن ﺜﺎﺒت ُ

ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل» :ﻤن ﻗ أر �ﻞ ﯿوم ﻤﺎﺌتﻲ ﻤرة } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﻤحﻲ ﻋنﻪ

ذﻨوب ﺨمسین ﺴنﺔ إﻻ أن �كون ﻋﻠیﻪ دﯿن« ،و�ﻬذا اﻹﺴنﺎد ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

ﻗﺎل» :ﻤن أراد أن ﯿنﺎم ﻋﻠﻰ ﻓراﺸﻪ ﻓنﺎم ﻋﻠﻰ �مینﻪ ﺜم ﻗ أر ﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﻤﺎﺌﺔ ﻤرة ،ﻓﺈذا �ﺎن

ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ �ﻘول اﻟرب� :ﺎ ﻋبدي ادﺨﻞ ﻋﻠﻰ �مینك اﻟجنﺔ« ،ﻗﺎل :ﻫذا ﺤدﯿث ﻏر�ب ﻤن ﺤدﯿث

ﺜﺎﺒت ﻋن أﻨس ،وﻓﻲ ﻤسند أﺒﻲ ﻤحمد اﻟدارﻤﻲ ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ

ﻏﻔرت ﻟﻪ ذﻨوب
ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﻤن ﻗ أر } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﺨمسین ﻤرة ُ

ﺨمسین ﺴنﺔ« ،ﻗﺎل :وﺤدﺜنﺎ ﻋبد ﷲ ﺒن ﯿز�د ﻗﺎل :ﺤدﺜنﺎ ﺤیوة ﻗﺎل :أﺨبرﻨﻲ أﺒو ﻋﻘیﻞ أﻨﻪ ﺴمﻊ
ﺴﻌید ﺒن
اﻟمسیب �ﻘول :إن ﻨبﻲ ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل» :ﻤن ﻗ أر } ! " #
ِّ

 {$اﻹﺨﻼص ١:ﻋشر ﻤرات ُﺒنﻲ ﻟﻪ ﻗصر ﻓﻲ اﻟجنﺔ ،وﻤن ﻗرأﻫﺎ ﻋشر�ن ﻤرة ُﺒنﻲ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ
ﻗصران ﻓﻲ اﻟجنﺔ ،وﻤن ﻗرأﻫﺎ ﺜﻼﺜین ﻤرة ُﺒنﻲ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻗصور ﻓﻲ اﻟجنﺔ« ﻓﻘﺎل ﻋمر ﺒن

اﻟخطﺎب� :ﷲ �ﺎ رﺴول ﷲ ،إ ًذا ﻟنكثرن ﻗصورﻨﺎ ،ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم:-

»ﷲ أوﺴﻊ ﻤن ذﻟك« ﻗﺎل أﺒو ﻤحمد :أﺒو ﻋﻘیﻞ زﻫرة ﺒن ﻤﻌبد ،وزﻋموا أﻨﻪ �ﺎن ﻤن اﻷﺒدال،
وذ�ر أﺒو ُﻨﻌیم اﻟحﺎﻓظ" .


١٤

=ñ˙~ˇ^=ÓáÈã J:ùà—ÿ^=4åÕj

اﻷﺒدال اﻷوﻟیﺎء اﻟذﯿن �ﻠمﺎ ذﻫب ﻤنﻬم واﺤد ﺨﻠﻔﻪ ﻏیرﻩ ،وأُﺒدل �ﻐیرﻩ ،ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻤن ﯿثبت
ﺤدﯿث اﻷﺒدال ،وﻤنﻬم ﻤن ﯿنﻔیﻪ ،وﻫو اﻷﺼﺢ أن ﺤدﯿث اﻷﺒدال ﻀﻌیﻒ ،وﻫذﻩ اﻷﺤﺎدﯿث اﻟتﻲ
ذ�رت ﻓﻲ ﻓضﻞ } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ اﻟتﻲ ﻫﻲ ﻤن ﻗرأﻫﺎ ﻤﺎﺌتﻲ
اﻟمخرج؟
ﻤرة ،وﻤﺎﺌﺔ ﻤرة ،وﺨمسین ﻤرة �ﻠﻬﺎ ﻀﻌیﻔﺔ ،ﻤﺎذا ﻗﺎل ﻋنﻬﺎ
ّ
طﺎﻟب.............. :
ﻤﺎﺌتﻲ ﻤرة ﻨﻌم.

طﺎﻟب.............. :

ﻗصر ﻓﻲ اﻟجنﺔ« ﻫذا ﺤسن،
ًا
ﻤثﻠﻪ �ﻠﻬﺎ ﻻ ﺘصﺢ� ،ﻠﻬﺎ ﻻ ﺘصﺢ »ﻤن ﻗ أر ﻋشر ﻤرات ﺒنﻰ ﷲ ﻟﻪ
ﻟكن ﻋشر�ن وﺜﻼﺜین ﻫذا اﻟذي ﻓیﻪ ﺸك ﻤنﻬﺎ.

طﺎﻟب.............. :

ﻨﻌم ﻋشر ﻤرات ﻗصر ﻫذا ﺤسن ،ﻤﺎذا ﻗﺎل ﻋنﻪ؟

طﺎﻟب.............. :

ﻗصر ﻓﻲ اﻟجنﺔ« �صﻞ إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟحسن ،وأﻤﺎ اﻟﻌشرون واﻟثﻼﺜون ﻓمﺎ
ًا
أﻤﺎ اﻟﻌشر »ﺒنﻰ ﷲ ﻟﻪ
أﻋرﻓﻪ.

طﺎﻟب.............. :

اﻟحدﯿث اﻟذي رواﻩ اﻟترﻤذي ﻋن أﻨس اﻟذي ﻓیﻪ وﺠبت ،اﻟصواب وﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة ﻋندﻨﺎ اﻟتﻌﻠیق
�مﻞ �ﺎ ﺸیﺦ.
اﻟروا�ﺔ ﻓﻲ اﻟترﻤذي ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل أﻤرﻩ ﺴﻬﻞّ ،
" وذ�ر أﺒو ﻨﻌیم اﻟحﺎﻓظ ﻤن ﺤدﯿث أﺒﻲ اﻟﻌﻼء ﯿز�د ﺒن ﻋبد ﷲ ﺒن اﻟش ِّخیر ﻋن أﺒیﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل

رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﻤن ﻗ أر ﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﻓﻲ ﻤرﻀﻪ اﻟذي �موت ﻓیﻪ ﻟم
�ﻔتن ﻓﻲ ﻗبرﻩ ،وأﻤن ﻤن ﻀﻐطﺔ اﻟﻘبر ،وﺤمﻠتﻪ اﻟمﻼﺌكﺔ ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ �ﺄﻛﻔﻬﺎ ﺤتﻰ ﺘجیزﻩ ﻤن
اﻟصراط إﻟﻰ اﻟجنﺔ« ﻗﺎل :ﻫذا ﺤدﯿث ﻏر�ب ﻤن ﺤدﯿث ﯿز�د ﺘﻔرد �ﻪ ﻨصر ﺒن ﺤمﺎد اﻟبجﻠﻲ،

وذ�ر أﺒو �كر أﺤمد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺜﺎﺒت اﻟحﺎﻓظ ﻋن ﻋیسﻰ ﺒن أﺒﻲ" ..
اﻟخطیب اﻟبﻐدادي .

" ﻋن ﻋیسﻰ ﺒن أﺒﻲ ﻓﺎطمﺔ اﻟراوي" .

اﻟرازي.

" اﻟرازي ﻗﺎل :ﺴمﻌت ﻤﺎﻟك ﺒن أﻨس �ﻘول :إذا ُﻨﻔس �ﺎﻟنﺎﻗوس اﺸتد ﻏضب اﻟرﺤمن" ..
ﻨﻘس.

ﻨﻘس؟
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" إذا ﻨﻘس �ﺎﻟنﺎﻗوس اﺸتد ﻏضب اﻟرﺤمن ،ﻓتنزل اﻟمﻼﺌكﺔ ﻓیﺄﺨذون �ﺄﻗطﺎر اﻷرض ،ﻓﻼ ﯿزاﻟون
�ﻘرؤون } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﺤتﻰ �سكن ﻏضبﻪ -ﺠﻞ وﻋز ،-وﺨرج ﻤن ﺤدﯿث
ﻤحمد ﺒن ﺨﺎﻟد اﻟجندي ﻋن ﻤﺎﻟك ﻋن ﻨﺎﻓﻊ ﻋن اﺒن ﻋمر ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ

وﺴﻠم» :-ﻤن دﺨﻞ ﯿوم اﻟجمﻌﺔ اﻟمسجد ﻓصﻠﻰ أر�ﻊ ر�ﻌﺎت �ﻘ أر ﻓﻲ �ﻞ ر�ﻌﺔ �ﻔﺎﺘحﺔ اﻟكتﺎب
وﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﺨمسین ﻤرة ،ﻓذﻟك ﻤﺎﺌتﺎ ﻤرة ﻓﻲ أر�ﻊ ر�ﻌﺎت ﻟم �مت ﺤتﻰ ﯿرى ﻤنزﻟﻪ ﻓﻲ

اﻟجنﺔ أو ُﯿرى ﻟﻪ« وﻗﺎل أﺒو ﻋمر ﻤوﻟﻰ ﺠر�ر ﺒن ﻋبد ﷲ اﻟبجﻠﻲ ﻋن ﺠر�ر ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ
-ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﻤن ﻗ أر } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:ﺤین ﯿدﺨﻞ ﻤنزﻟﻪ ﻨﻔت

اﻟﻔﻘر ﻋن أﻫﻞ ذﻟك اﻟمنزل وﻋن اﻟجیران« ،وﻋن أﻨس ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ

وﺴﻠم» :-ﻤن ﻗ أر ﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﻤرة ،ﺒورك ﻋﻠیﻪ ،وﻤن ﻗرأﻫﺎ ﻤرﺘین ﺒورك ﻋﻠیﻪ وﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ،

وﻤن ﻗرأﻫﺎ ﺜﻼث ﻤرات ﺒورك ﻋﻠیﻪ وﻋﻠﻰ ﺠمیﻊ ﺠیراﻨﻪ ،وﻤن ﻗرأﻫﺎ اﺜنتﻲ ﻋشرة ﺒنﻰ ﷲ ﻟﻪ اﺜنﻲ

ﻗصر ﻓﻲ اﻟجنﺔ ،وﺘﻘول اﻟحﻔظﺔ :اﻨطﻠﻘوا ﺒنﺎ ﻨنظر إﻟﻰ ﻗصر أﺨینﺎ ،ﻓﺈن ﻗرأﻫﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻤرة
ﻋشر ًا
ﻛ ّﻔر ﷲ ﻋنﻪ ذﻨوب ﺨمسین ﺴنﺔ ﻤﺎ ﺨﻠﻰ اﻟدﻤﺎء واﻷﻤوال ،ﻓﺈن ﻗرأﻫﺎ أر�ﻌمﺎﺌﺔ ﻤرة �ﻔر ﷲ ﻋنﻪ

ذﻨوب ﻤﺎﺌﺔ ﺴنﺔ ،ﻓﺈن ﻗرأﻫﺎ أﻟﻒ ﻤرة ﻟم �مت ﺤتﻰ ﯿرى ﻤكﺎﻨﻪ ﻓﻲ اﻟجنﺔ أو ﯿرى ﻟﻪ« ،وﻋن

ﺴﻬﻞ ﺒن ﺴﻌد اﻟسﺎﻋدي ﻗﺎل :ﺸكﺎ رﺠﻞ إﻟﻰ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -اﻟﻔﻘر وﻀیق
اﻟمﻌیشﺔ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-إذا دﺨﻠت اﻟبیت ﻓسِّﻠم إن �ﺎن ﻓیﻪ

ﻓﺄدر ﷲ
أﺤد ،و�ن ﻟم �كن ﻓیﻪ أﺤد ﻓسِّﻠم
ﻋﻠﻲ واﻗ أر ﻗﻞ ﻫو ﷲ أﺤد ﻤرة واﺤدة« ﻓﻔﻌﻞ اﻟرﺠﻞّ ،
ّ
ﻋﻠیﻪ اﻟرزق ﺤتﻰ أﻓﺎض ﻋﻠﻰ ﺠیراﻨﻪ ،وﻗﺎل أﻨس� :نﺎ ﻤﻊ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

ﺒتبوك ﻓطﻠﻌت اﻟشمس ﺒیضﺎء ﻟﻬﺎ ﺸﻌﺎع وﻨور ﻟم أرﻫﺎ ﻓیمﺎ ﻤضﻰ طﻠﻌت ﻗط �ذﻟك ،ﻓﺄﺘﻰ ﺠبر�ﻞ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم�» :-ﺎ ﺠبر�ﻞ ﻤﺎﻟﻲ أرى اﻟشمس طﻠﻌت ﺒیضﺎء

�شﻌﺎع ﻟم أرﻫﺎ طﻠﻌت �ذﻟك ﻓیمﺎ ﻤضﻰ ﻗط؟« ﻓﻘﺎل :ذﻟك ﻷن ﻤﻌﺎو�ﺔ ﺒن ﻤﻌﺎو�ﺔ اﻟﻠیثﻲ ﺘوﻓﻲ

وﻤم ذﻟك؟« ﻗﺎل� :ﺎن �كثر
�ﺎﻟمدﯿنﺔ اﻟیوم ،ﻓبﻌث ﷲ ﺴبﻌین أﻟﻒ ﻤﻠك �صﻠون ﻋﻠیﻪ ﻗﺎلَ » :
ﻗراءة } ! "  {$ #اﻹﺨﻼص ١:آﻨﺎء اﻟﻠیﻞ وآﻨﺎء اﻟنﻬﺎر وﻓﻲ ﻤمشﺎﻩ وﻗیﺎﻤﻪ وﻗﻌودﻩ،
ﻓﻬﻞ ﻟك �ﺎ رﺴول ﷲ أن أﻗبض ﻟك اﻷرض ﻓتصﻠﻲ ﻋﻠیﻪ؟ ﻗﺎل» :ﻨﻌم« ،ﻓصﻠﻰ ﻋﻠیﻪ ﺜم رﺠﻊ،
ذ�رﻩ اﻟثﻌﻠبﻲ� ،ﷲ أﻋﻠم" .

وﻫذﻩ اﻷﺤﺎدﯿث اﻟتﻲ ذ�رﻫﺎ اﻟمﻔسر رﺤمﻪ ﷲ �ﻠﻬﺎ ﻻ أﺼﻞ ﻟﻬﺎ �ﻠﻬﺎ ﻀﻌیﻔﺔ.
أﺴتﻐﻔر ﷲ ،أﺴتﻐﻔر ﷲ ،أﺴتﻐﻔر ﷲ ،أﺴتﻐﻔر ﷲ..

