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"بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل ِّ
رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه.

قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ِّ
ِّ
ِّ
ُوتوا اْل ِّعْل َم ِّم ْن َقْبلِّ ِّه ِّإذا ُي ْتلى َعَل ْي ِّه ْم َي ِّخُّرو َن
ين أ ُ
قوله تعالىُ { :ق ْل آمُنوا ِّبه أ َْو ََل ُت ْؤ ِّمُنوا ِّإ َّن َّالذ َ
لِّ ْلَ ْذ ِّ
قان ُسجَّدا} [سورة اإلسراء]107:
آمُنوا ِّب ِّه أَو ََل ُت ْؤ ِّمُنوا} يع ِّني اْلُقرآن .وه َذا ِّمن َّ ِّ
َقوُل ُه َتعاَلىُ { :قل ِّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -عَلى َو ْج ِّه
ْ َ ََ
َ
َْ
ْ
ْ
َ
ْ
الته ِّد ِّ
َّ ِّ ِّ
الت ْخِّي ِّ
يد ََل َعَلى َو ْج ِّه َّ
ير.
الت ْبكيت َل ُه ْم َو َّ ْ
ِّ ِّ
ُوتوا اْل ِّعْلم ِّم ْن َقْبِّل ِّه} أَيِّ :م ْن َقْب ِّل ُن ُز ِّ
وج َّ
ول اْلُقْر ِّ
الن ِّب ِّي -صلى هللا عليه
آن َو ُخُر ِّ
ين أ ُ
{إ َّن َّالذ َ
ْ
َ
وسلم ،-و ُهم م ْؤ ِّمُنوا أ ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال ْاب ُن ُجَرْي ٍج :م ْعَنى ِّ
{إذا ُي ْتلى
َهل اْلك َتاب ،في َق ْول ْاب ِّن ُجَرْي ٍج َو َغ ْي ِّرهَ .ق َ
َ
َ ْ ُ
ِّ
يل :القرآن".
َعَل ْي ِّه ْم} ك َت ُاب ُه ْمَ ،وِّق َ
ابن القيم -رحمه هللا -له كالم حول هذه اآلية ،وأن في هذه اآلية مزيَّة ،ومزيد شرف ألهل العلم،

وأنهم إذا آمنوا ،فال يضر أال يؤمن غيرهم من أهل الجهل ،فإذا آمن أهل العلم ،كفى بهذا الدين

الجهال أو ال يؤمنوا .ولذا قالُ { :ق ْل
وبهذا القرآن شرًفا
وفخرا ،وال يضير أن يؤمن غيرهم من ُ
ً
آمُنوا ِّب ِّه أَو ََل ُت ْؤ ِّمُنوا} ،معاشر الجهالِّ ِّ ،
ِّ
ُوتوا اْل ِّعْل َم ِّم ْن َقْبلِّ ِّه ِّإذا ُي ْتلى َعَلْي ِّه ْم َي ِّخُّرو َن
ين أ ُ
{إ َّن َّالذ َ
ْ
ُ
لِّ ْلَ ْذ ِّ
قان ُسجَّدا}.
اعيل َتم َّس ُكوا ِّب ِّد ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
{ي ِّخُّرو َن لِّ ْلَ ْذ ِّ
َّللا َت َعاَلى
ين ِّه ْم ِّإَلى أ ْ
"َ
َن َب َع َث َّ ُ
قان ُسجَّدا} قيلُ :ه ْم َق ْوٌم م ْن َوَلد إ ْس َم َ َ
ِّ
َّ
يد
الن ِّب َّي َ -عَل ْي ِّه َّ
س ُي ِّر ُ
الس ََل ُم ،-مْن ُه ْمَ :زْي ُد ْب ُن َع ْم ِّرو ْب ِّن ُن َفْي ٍل َوَوَرَق ُة ْب ُن َن ْوَف ٍلَ .و َعَلى َه َذا َل ْي َ
ُوتوا ِّعْلم ِّ
أ ُ ِّ
الد ِّ
ين".
يد أ ُ
اب َب ْل ُي ِّر ُ
ُوتوا اْلك َت َ
َ
تنصر.
أما زيد بن عمرو بن ُنفيل ،فهذا على الحنيفية ،ملة إبراهيم .أما ورقة بن نوفل ،فقد َّ
ِّ
ِّ
اس
ُوتوا اْل ِّعْل َم أ َّ
ين أ ُ
ال اْل َح َس ُنَّ :الذ َ
ال ُم َجاهٌدِّ :إَّن ُه ْم أَن ٌ
ُم ُة ُم َح َّم ٍد -صلى هللا عليه وسلمَ .-وَق َ
َ"وَق َ
ود ،و ُهو أَ ْظهر لَِّقولِّ ِّهِّ :
ِّ
{م ْن َقْبلِّ ِّه}.
م َن اْلَي ُه ِّ َ َ َ ُ ْ
ِّ
ِّ
{إذا ي ْتلى عَلي ِّهم} يع ِّني اْلُقر ِّ
ِّ
َّللا َت َعاَلى ِّم َن اْلُقْر ِّ
آن
ْ َ
َ ْ ْ َْ
ِّ ُ
آن في َق ْول ُم َجاهدٍَ .كاُنوا ِّإ َذا َسم ُعوا َما أَْن َز َل َّ ُ
يلَ :كاُنوا ِّإ َذا َتَل ْوا ِّك َت َاب ُه ْم َو َما أُْن ِّز َل
حان َربِّنا ِّإ ْن َ
{س ْب َ
َس َج ُدوا َوَقاُلواُ :
كان َو ْع ُد َربِّنا َل َم ْف ُعوَل}َ .وِّق َ
التور ِّ
آن َخ َشعوا وسج ُدوا وسَّبحوا ،وَقاُلواَ :ه َذا ُهو اْلم ْذ ُك ِّ
َعَل ْي ِّه ِّم َن اْلُقْر ِّ
اةَ ،و َه ِّذ ِّه ِّص َف ُت ُه،
ور في َّ ْ َ
َ َ ُ
ُ ََ َ ََ ُ َ
ووع ُد َّ ِّ
َّللا ِّب ِّه و ِّ
اإل ْس ََلمَِّ ،فَن َزَل ِّت ْاْلَي ُة ِّف ِّ
اق ٌع ََل َم َحاَلةََ ،و َجَن ُحوا ِّإَلى ِّْ
يه ْم.
ََ ْ
َ
َوَقاَل ْت ِّفْرَقةٌ :اْل ُمَرُاد بالذين أوتوا العلم من قبلهُ ،م َح َّمٌد -صلى هللا عليه وسلمَ ،-و َّ
الض ِّم ُير ِّفي
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الض ِّم ِّ ِّ
الض ِّم َير ِّ
يلَّ :
آن َح ْس َب َّ
{ َقْبلِّ ِّه} َع ِّائٌد َعَلى اْلُقْر ِّ
ان لِّ ُم َح َّم ٍد -
ير في َق ْولِّهُ { :ق ْل آمُنوا به}َ .وِّق َ
آن في قولهِّ :
ف ِّذ ْكَر اْلُقْر ِّ
{إذا ُي ْتلى َعَل ْي ِّه ْم}".
اس َت ْأَن َ
صلى هللا عليه وسلمَ ،-و ْ
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الضمائر كلها في ٍ
نسق واحد ،وكلها في الظاهر تعود إلى القرآن .وأما قول الفرقة أن المراد

بالذين أوتوا العلم من قبله :محمد -صلى هللا عليه وسلم ،-فهل أوتي العلم قبل القرآن؟ لم يؤت

علما قبل القرآن -عليه الصالة والسالم.-
ً
كان َو ْع ُد َربِّنا َل َم ْف ُعوَل} [سورة اإلسراء.]108:
حان َربِّنا ِّإ ْن َ
{وَيُقوُلو َن ُس ْب َ
"قوله تعالىَ :
ِّ
الس ُج ِّ
يل َعَلى َج َو ِّاز َّ
يح ُم ْسلِّ ٍم َو َغ ْي ِّرِّه َع ْن َع ِّائ َش َة -رضي هللا عنها-
ودَ .وِّفي َص ِّح ِّ
الت ْس ِّب ِّ
يح ِّفي ُّ
َدل ٌ
َقاَل ْتَ :كان رسول َّ ِّ
ول ِّفي سجوده وركوعهُ :س ْب َحاَن َك
َّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -ي ْك ِّثُر أ ْ
َن َيُق َ
َ َُ ُ
ِّحم ِّد َكَّ ،
َّ
الل ُه َّم ا ْغ ِّفْر لِّي".
الل ُه َّم َوب َ ْ

تسبيح وتنزيه ودعاء ،وهذا ال ُينافي ما جاء في الركوع« .أما الركوع ،فعظموا فيه الرب» ال
ينافيه مثل هذا الدعاء اليسير؛ ألن الغالب يكون فيه التنزيه ،والتعظيم .والغالب في السجود يكون

الدعاء« ،وأما السجود ،فأكثروا فيه من الدعاء».
طالب :لو دعا في الركوع ...

يسير جدا ،ال بأسُ ،يقاس على هذا .لكن األكثر فيه التعظيم ،يكون ُجله التعظيم .بينما السجود،
ُجله الدعاء.
طالب :النبي -صلى هللا عليه وسلم... -

«أعطيته أفضل ما أُعطي السائلين» الحديث فيه كالم ،لكن من اشتغل بالذكر ،الذي هو دعاء

العبادةُ ،يعطي ما يؤمله ويريده -إن شاء هللا تعالى -فالذكر أفضل من الدعاء.
{وَي ِّخُّرو َن لِّ ْلَ ْذ ِّ
يد ُه ْم ُخ ُشوعا} [سورة اإلسراء.]109:
قان َي ْب ُكو َن َوَي ِّز ُ
"قوله تعالىَ :
ِّف ِّ
يه أَْرَب ُع مسائل:
ِّ ِّ
ِّ
{وَي ِّخُّرو َن لِّ ْلَ ْذ ِّ
ق لِّ ُك ِّل
ح َل ُه ْمَ .و ُح َّ
قان َي ْب ُكو َن} َهذه ُمَباَل َغ ٌة ِّفي ِّص َفت ِّه ْم َو َم ْد ٌ
الولى :قوله تعالىَ :
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اع اْلُقْر ِّ
آن
اس ِّت َم ِّ
َم ْن َت َو َّس َم ِّباْل ِّعْلمَِّ ،و َح َّص َل ِّمْن ُه َشْيئا أ ْ
َن َي ْجرَ
ِّي ِّإَلى َهذه اْل َمْرَتَبةَ ،فَي ْخ َش َع عْن َد ْ
الت ْي ِّم ِّي َقال :م ْن أ ِّ
اض َع َوَي ِّذ َّلَ .وِّفي ُم ْسَن ِّد الد ِّ
َّارِّم ِّي أ َِّبي ُم َح َّم ٍد َع ِّن َّ
ُوتي ِّم َن اْل ِّعْلمِّ َما َل ْم ُي ْب ِّك ِّه
َوَي َت َو َ
َ َ
َ
ِّ
َّللا َتعاَلى َنع َت اْلعَلماء ،ثُ َّم َت ََل َه ِّذ ِّه ْاْلَيةََ .ذ َكَرُه َّ
يق أَََّل َي ُكو َن أ ِّ
ِّي أ َْيضا.
ُوتي ِّعْلما؛ ِّل َّ
الطَبرُّ
َل َخل ٌ
َ
َن َّ َ َ
ُ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َي:
ال اْل َح َس ُنْ :الَ ْذ َق ُ
َو ْالَ ْذ َق ُ
ان عَب َارةٌ َع ِّن الل َحى ،أ ْ
ان َج ْم ُع َذ َق ٍنَ ،و ُه َو ُم ْج َت َم ُع الل ْحَي ْي ِّنَ .وَق َ
ض ِّفي َح ِّ
َّ ِّ
الس ُج ِّ
َي َض ُعوَن َها َعَلى ْال َْر ِّ
ودَ ،و ُه َو َغ َاي ُة َّ
ط
ولَ :سَق َ
ال ُّ
الت َو ُ
اضعَِّ .والَل ُم ب َم ْعَنى َعَلىَ ،تُق ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اسِّ :
قان سجَّدا} أَي :لِّْل ُو ُج ِّ
ص
وهَ .وإَِّّن َما َخ َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ َ
{يخُّرو َن ل ْلَ ْذ ِّ ُ
ْ
َيَ :عَلى فيهَ .وَق َ
َلفيه ،أ ْ
ْالَ ْذ َقان ِّب ِّ
َن الذقن أقرب شيء من وجه اإلنسان .قال ابن خويز منداد :وَل يجوز
الذ ْكرِّ؛ ِّل َّ
َ
َن َّ
ود َعَلى َّ
اهَنا ِّعَب َارةٌ َع ِّن اْل َو ْج ِّهَ ،وَق ْد ُي َعَّبُر ِّب َّ
الشي ِّء َع َّما َج َاوَرُه َوبَِّب ْع ِّض ِّه
الذ َق ِّن؛ َل َّ
ُّ
الس ُج ُ
الذ َق َن َه ُ
ْ
ع ْن ج ِّم ِّ
يع ِّهَ .فُيَقالَ :خَّر لِّ َو ْج ِّه ِّه َس ِّ
اجدا ،وإن لم يكن يسجد على خده وَل عينه".
َ َ
ُ
ٍ
شيء من ذلك ،على خده أو ذقنه ،ما اجزأه السجود؛ ألن السجود ال بد أن يكون
لو سجد على
ميما لألعضاء السبعة.
على الجبهة واألنف ،تت ً
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فخر صريعا لليدين وللفم؟ فإنما أراد :خر صريعا على وجهه ويديه.
"أَل ترى إلى قولهَّ :
ف َّ ِّ
الص ََل ِّة ِّم ْن َخو ِّ
الث ِّاني ُةَ :قوُل ُه َتعاَلى{ :يب ُكو َن} َدلِّيل عَلى جو ِّاز اْلب َك ِّ
َّللا َت َعاَلى ،أ َْو َعَلى
اء ِّفي َّ
َْ
ْ
ْ
ُ
َّ َ
ٌ َ ََ
َ
ين َّ ِّ
َم ْع ِّصَي ِّت ِّه ِّفي ِّد ِّ
ضُّرَها".
َّللاَ ،وأ َّ
َن َذلِّ َك ََل َي ْق َ
ط ُع َها َوََل َي ُ

وداخل في الذي قبله .إذا بكى
جل وعال،-
على معصيته في دين هللا ،يعني هو من خوف هللا َّ -
ٌ
جل وعال .-لكن إذا بكى ،ال من
المعاقب هو هللا َّ -
على معصيته ،فقد بكى خوًفا من عقوبتها ،و ُ
خشية هللا وال من خوفه ،إذا بكى ،تذكر مصيبة له حصلت من وفاة قريب ،فبكى في الصالة،

من أهل العلم من ُيبطل هذه الصالة ،بالبكاء من غير خشية هللا.
طالب... :

مغلوبا ،ال يضره هذا -إن شاء هللا.-
إذا ُغلب ،ال يضره -إن شاء هللا تعالى .-إذا كان
ً
ِّ ِّ
َّللا ب ِّن ِّ
الش ِّخ ِّ
ير،
" َذ َكَر ْاب ُن اْل ُمَب َارِّكَ ،ع ْن َح َّم ُاد ْب ُن َسَل َم َةَ ،ع ْن َث ِّاب ٍت اْلُبَن ِّان ِّيَ ،ع ْن ُم َ
ط ِّر ُ
ف ْب ُن َع ْبد َّ ْ
ِّ
ال :أ ََتْي ُت َّ
يز َكأ َِّز ِّ
يز اْل ِّمْر َج ِّل ِّم َن
الن ِّب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -و ُه َو ُي َصلِّيَ ،ولِّ َج ْوِّف ِّه أ َِّز ٌ
َع ْن أ َِّبيه َق َ
يز الَّرحى ِّمن اْلب َك ِّ
اْلب َك ِّ
اءَ .وِّفي ِّك َت ِّ
اء.
اب أ َِّبي َد ُاوَدَ :وِّفي َص ْد ِّرِّه أ َِّز ٌ
يز َكأ َِّز ِّ َ
َ ُ
ُ
ِّ
َّ
الص ََل َة لِّْل َم ِّر ِّ
اء ِّفي ْال َِّن ِّ
يضَ ،وأَ ْكَرُه ُه
ط ُع َّ
ين ََل َي ْق َ
الثالِّ َث ُةَ :و ْ
اخَتَل َ
ال َمالِّ ٌكْ :الَن ُ
ينَ ،فَق َ
ف اْل ُفَق َه ُ
يح ،وب ِّ
ِّ
لِّ َّ ِّ
ِّه َقال َّ
ين َو َّ
ِّيَ .وَرَوى ْاب ُن اْل َح َكمِّ َع ْن َمالِّ ٍكَّ :
ط ُع
الث ْورُّ
الن ْف ُخ ََل َي ْق َ
التَن ْحُن ُح َو ْالَن ُ
لصح ِّ َ
َ
طع .وَقال َّ ِّ ِّ
ِّ
ط ُع
َّ
وف ُت ْس َم ُع َوُت ْف َه ُم َي ْق َ
ان َل ُه ُحُر ٌ
الشافع ُّيِّ :إ ْن َك َ
ال ْاب ُن اْلَقاسمَِّ :ي ْق َ ُ َ َ
الص ََل َةَ .وَق َ
الص ََل َة".
َّ

إذا بان منها حرفان فأكثرُ ،يبطل الصالة ،عند كثير من أهل العلم.
ِّ
"وَقال َّ ِّ ِّ
ان ِّم ْن
ط ُع َّ
وف ُت ْس َم ُع َوُت ْف َه ُم َيْق َ
ان َل ُه ُحُر ٌ
ال أَُبو َحني َفةَِّ :إ ْن َك َ
الشافع ُّيِّ :إ ْن َك َ
الص ََل َةَ .وَق َ
َ َ
َن ص ََل َته ِّفي َذلِّك ُكلِّهِّ
ِّ
ِّ
َخو ِّ
ف َّ
ان م ْن َو َج ٍع َق َ
َّللا َل ْم َي ْق َ
ط ْعَ ،وإ ْ
َ
ف أ َّ َ ُ
وس َ
ِّن َك َ
ْ
ط َعَ .وُرو َ
ِّي َع ْن أ َِّبي ُي ُ
ين.
َت َّ
امةٌ؛ ِّل ََّن ُه ََل َي ْخُلو َم ِّر ٌ
يف ِّم ْن أ َِّن ٍ
يض َوََل َض ِّع ٌ
يد ُه ْم ُخ ُشوعا} َتَقَّد َم اْلَق ْو ُل ِّفي الخشوع في البقرة ،ويأتي.
َّ
{وَي ِّز ُ
الر ِّاب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
ِّ
ماء اْل ُح ْسنى َوَل َت ْج َهْر
َّللا أ َِّو ْاد ُعوا َّ
الر ْح َ
من أًَّيا َما َت ْد ُعوا َفَل ُه ْال ْ
َس ُ
قوله تعالىُ { :قل ْاد ُعوا َّ َ
ِّبص ِّ
َلت َك وَل ُت ِّ
خاف ْت ِّبها َو ْاب َت ِّغ َب ْي َن ذلِّ َك َس ِّبيَل} [سورة اإلسراء.]110:
َ
َ
َسماء اْل ُح ْسنى} سَب ُب ُن ُز ِّ
ِّ
ول
َّللا أ َِّو ْاد ُعوا َّ
الر ْح َ
َ
من أًَّيا َما َت ْد ُعوا َفَل ُه ْال ْ ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :قل ْاد ُعوا َّ َ
ِّ
ِّ ِّ
َن اْلم ْش ِّرِّكين س ِّمعوا رسول َّ ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -يدعوا «يا هللا ،يا رحمن»
َ َ ُ َُ َ
َهذه ْاْلَية أ َّ ُ
َفَقاُلواَ :كان مح َّمٌد يأْمرَنا ِّب ُدع ِّ
اء ِّإَل ٍه و ِّ
ول:
اح ٍد َو ُه َو َي ْد ُعو ِّإَل َه ْي ِّنَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
َ
َ ُ َ َ ُُ
َ
ال َم ْك ُح ٌ
اسَ .وَق َ
ول َّ ِّ
َّد َرس ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -لْيَل َة فقال في دعائه« :يا رحمن يا رحيم» ،فسمعه
َت َهج َ ُ
رجل من المشركين ،وكان باليمامة رجل يسمى :الرحمنَ ،فَقال َذلِّ َك َّ ِّ
ال ُم َح َّم ٍد
ٌ
السام ُعَ :ما َب ُ
َ
يدعو رحمان اْليم ِّ
احدٍَ ،فِّإن َدعوُتموه ِّب َّ ِّ
ِّ
ان لِّمس ًّمى و ِّ
اَّلل َف ُه َو
ْ َْ ُ ُ
َ
امة؟ َفَن َزَلت ْاْلَي ُةُ ،مَبِّيَنة أََّن ُه َما ْ
اس َم ِّ ُ َ
َْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
اك.
وه ِّب َّ
اكَ ،وإ ْ
الر ْح َم ِّن َف ُه َو َذ َ
َذ َ
ِّن َد َع ْوُت ُم ُ
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َّللاِّ
ِّ
مان َوإَِّّن ُه ب ْس ِّم َّ
ُسَل ْي َ
الر ْحم ِّن َّ ِّ
ال
الرحيمِّ"َ ،فَق َ
َّ َ

َوِّقيلَ :كاُنوا َي ْك ُتُبو َن ِّفي ص ْد ِّر اْل ُك ُت ِّبِّ :باس ِّم َك َّ
الل ُه َّمَ ،فَن َزَل ْت ِّ
{إَّن ُه ِّم ْن
ْ
َ
َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم"ِّ -بسمِّ َّ ِّ
الر ِّحيمِّ}َ ،ف َك َتب رسول َّ ِّ
الر ْح ِّ
َّللا
من َّ
َّ
ْ
َ َُ ُ
اْلم ْش ِّرُكو َنَ :ه َذا َّ ِّ
الر ْح َم ُن؟ َفَن َزَل ِّت ْاْلَيةُ.
يم َن ْع ِّرُف ُهَ ،ف َما َّ
الرح ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ود َقاَل ْتَ :ما َلَنا ََل َن ْس َم ُع في اْلُقْر ِّ
اسما ُه َو في َّ
الر ْح َم َن،
الت ْوَراة َكث ٌير؟ َي ْعُنو َن َّ
يلِّ :إ َّن اْلَي ُه َ
آن ْ
َوِّق َ
َفَن َزَل ِّت ْاْلَيةُ.
َيَّ :ال ِّتي َت ْق َت ِّضي أَ ْف َضل ْالَوص ِّ
اف
ماء اْل ُح ْسنى" أ ِّ
َوَقَأَر َ
طْل َح ُة بن مصرف "أًَّيا من َت ْد ُعوا َفَل ُه ْال ْ
َ ْ َ
َس ُ
ف اْلمع ِّاني .وحسن ْالَسم ِّ
الن ِّ
الشْرعِِِّّّ ،إل ْط ََل ِّق َها َو َّ
ين َّ
اء ِّإَّن َما َي َت َوجَّهُ ِّب َت ْح ِّس ِّ
اف
ص َعَل ْي َهاَ .واْن َض َ
َوأَ ْشَر َ َ َ
َُْ ُ ْ َ
يف ََل َي ِّص ُّح َو ْض ُع اسم هلل بنظرِّ ،إََّل
ِّإَلى ذلك أنها تقتضي معاني ِّح َسانا َش ِّري َفةَ ،و ِّهي ِّب َت ْوِّق ٍ
َ
آن أ َِّو اْلح ِّد ِّ
اب ْالَسَنى ِّفي َشر ِّح أَسماءِّ
ِّ
ِّ
اه في (اْلك َت ِّ
يث أ َِّو ِّْ
يف ِّم َن اْلُقْر ِّ
ِّب َت ْوِّق ٍ
َ
اإل ْج َماعَِّ .ح ْسَب َما َبَّيَّن ُ
ْ
ْ َْ
َّ ِّ
َّللا اْل ُح ْسَنى)".
هو في شرح األسماء الحسنى ،معروف.

جل وعال -إال بما سمى
جل وعال -توقيفية ،ال يجوز أن ُيسمى َّ -
األسماء توقيفية ،أسماء هللا َّ -
به نفسه ،أو سماه به رسوله -عليه الصالة والسالم .-وأسماؤه كثيرة ،ال يمكن إحصاء الجميع،
فدل على أنها ال يمكن إحصاؤها وال حصرها ،لكن
«أو استأثرت به في علم الغيب عندك»َّ ،

السَّنة ،وما جاء فيها
منها :تسع ًة وتسعون ،يمكن عدها وإحصاؤها وجمعها من نصوص الكتاب و ُّ
فوعا ،ال يصح .إنما جاء إجمالها ،وحث المسلم على تتبعها وجمعها وإحصائها ،ودعاء هللا
مر ً

اسما ،من أحصاها دخل الجنة» ،ما معنى
بها ،والتعبُّد بمعانيها« .إن هلل تسعة وتسعين ً
اإلحصاء؟ هو مجرد جمع وذكر؟ ال بد من فهم معانيها والتعبُّد بما تقتضي هذه األسماء من
معاني ،واعتقاد ذلك.

ودائرة األسماء أضيق من دائرة الوصف ،فاالسم ُيشتق منه صفة وال عكس .االسم ُيشتق منه
صفة ،لكن ليس من كل الصفات تُشتق األسماء .فاألسماء توقيفية ،والصفات كذلك ،إال إنه

ُيمكن اشتقاقها من األسماء ،وال عكس.
استدالال بالحديث الصحيح« :إن هلل تسعة
من أهل العلم من يقول :إن األسماء الحسنى مئة،
ً
اسما» ،األسماء الحسنى مئة يقول.
وتسعين ً
طالب.............. :

اسما» ،فهذا التسعة وتسعين غير لفظ
يعني ُيضاف إليها لفظ الجاللة« ،إن هلل تسعة وتسعين ً
الجاللة ،فيكون المجموع مئة.
طالب :أحسن هللا إليك ،في اْلية الولى ،هل فيها دليل لمن قال من أهل العلم :إن سجود

التَلوة يكون من قيام؟
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الخرور في الغالب يكون من قيام ،وبهذا قالت عائشة وبعض أهل العلم :إنه من قيام أفضل،

لكن ليس بالزم.

طالب :أحسن هللا إليك ،النبي -صلى هللا عليه وسلم -لما قال« :مئة إَل واحدا» ...

احدا .فيبقى مدلول مئة إال
نعم ،هذه األسماء التي هلل مئة إال واحدة ،تسعة وتسعين مئة إال و ً
احدا ،هؤالء هم التسعة وتسعون.
و ً

أول ما ُيسمع القول ُيستنكر ،أنه نص على تسعة وتسعين ،ومئة إال واحدا وأكد ،ويقول القائل:
مئة كاملة ،لكن إذا تُؤمل ،فله وجه.

طالب :أحسن هللا إليك ،في جماعة من أهل العلم على أنها زيادة عن المئة.
َّ
أحدا من خلقه
هي أكثر بال شك ،األسماء الحسنى فيها أشياء استأثر هللا بعلمها ،أشياء علمها ً
جميعا ،لكن
فدل على أنها ال يمكن إحصاؤها
ولم ُيعلمها اآلخرين وهكذا ،كما جاء في الحديثَّ .
ً
من أحصى هذه التسعة والتسعين دخل الجنة.

المعين؟
المحسن و ُ
طالب :أحسن هللا إليك ،اسم ُ
كيف؟
طالب.............. :

المحسن؟

طالب.............. :

المحسن فيه كالم ألهل العلم ،أثبته كل من كتب في األسماء الحسنى ،أثبته .لكن ثبوته من
ُ
حيث قوة الدليل ،قد ال ينهض .لكن الذين َّألفوا في األسماء الحسنى ذكروه.
المعين ،هل هو اسم أم صفة؟
طالبُ :
هو وصف ،نعم.

طالب :أحسن هللا إليك ،إن كان صفة هلل َّ -
وجل... -
عز َّ

الموجود اسم عندهم ،هم ذكروه من األسماء.
طالب :الدليل عقلي؟

موجودا ،وال بد أن
ما هي مسألة عقلية ،كيف صار الدليل العقلي؟ أنه ال بد أن يكون المعبود
ً
موجودا.
يكون الخالق
ً

طالب... :

طا ،ما فيه دليل على أنها أسماء.
هم أثبتوا في كتب األسماء الحسنى أشياء استنبطوها استنبا ً

لكن جاءت في نصوص سياقها سياق األسماء ،وهي في الحقيقة أوصاف.
" َقوُله َتعاَلى{ :وَل َتجهر ِّبص ِّ
َلت َك وَل ُت ِّ
خاف ْت ِّبها} فيه مسألتان :الولى".
َ
ْ ُ َ
َ ْ َْ َ
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مثال ،بسم هللا الرحمن الرحيم ،هذه ماذا
بعض األسماء قد يوصف بها ،فاالسم ،لفظ الجاللة ً

جل وعال ،-وهي في الحقيقة أسماء إذا أُفردت ،لكن إذا جاءت توابع ،فإما
تكون؟ أوصاًفا هلل َّ -
وصفا .يجوز إعرابها صفات.
بيانا أو
أن تُعرب ً
ً
بدال أو ً
تابعا ،الذي هو لفظ هللا ،لكن ماذا عن قوله:
وابن القيم ُيقرر أن لفظ الجاللة ال يمكن أن يقع ً
يد (*) َّ ِّ
يز اْلح ِّم ِّ
ِّ ِّ
تابعا لغيره ،في سورة إبراهيم ،أول
{صَراط اْل َع ِّز ِّ َ
َّللا} [سورة إبراهيم]2-1 :؟ جاء ً
سورة إبراهيم.

طالب :ماذا يقول ابن القيم؟

تابعا ،ووقع هنا.
ما أدري ،وهللا ،اسأله .هو قال ،هو قرر هذا :إن لفظ الجاللة ال يمكن أن يقع ً
طالب :ما جاء موضع ...

ال ،ما جاء ،ولو جاء به ما قال هذا الكالم.
اس ِّفي َق ْولِّ ِّه
اخَتَل ُفوا ِّفي َسَب ِّب ُن ُزولِّ َها َعَلى َخ ْم َس ِّة أَ ْق َو ٍ
"الولىْ :
الْ :ال ََّو ُلَ -ما َرَوى ْاب ُن َعَّب ٍ
َتعاَلى{ :وَل َتجهر ِّبص ِّ
َلت َك وَل ُت ِّ
خاف ْت ِّبها}".
َ
َ
َ ْ َْ َ
من أفضل من تكلم على األسماء الحسنى ،ابن القيم -رحمه هللا تعالى -في (النونية) ،من

كتاب عظيم البن
أفضل من تكلم على هذه األسماء الحسنى ،وبيَّن معانيها في (النونية) ،هو ٌ
القيم -رحمه هللا.-
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
"ما روى ابن عَّب ٍ ِّ
ول
َ ََ ُْ َ
اس في َق ْولِّه َت َعاَلىَ :
الَ :ن َزَل ْت َوَر ُس ُ
{وَل َت ْج َهْر ب َصَلت َك َوَل ُتخاف ْت ِّبها}َ ،ق َ
َّ ِّ
َص َح ِّاب ِّه َرَف َع َص ْوَت ُه ِّباْلُقْر ِّ
آنَ ،فِّإ َذا
َّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -م َت َو ٍار ِّب َم َّكةََ ،وَك َ
ان ِّإ َذا َصَّلى ِّبأ ْ
س ِّمع َذِّلك اْلم ْش ِّرُكو َن سُّبوا اْلُقرآن ومن أَْن َزَله ومن ج ِّ ِّ
{وَل َت ْج َهْر
ْ َ ََْ
َّللا َت َعاَلىَ :
َ
ال َّ ُ
اء بهَ ،فَق َ
ُ ََْ َ َ
َ َ َ ُ
ِّبص ِّ
خاف ْت ِّبها} ع ْن أَصح ِّاب َك ،أ ِّ
َلت َك} َفيسمع اْلم ْش ِّرُكو َن ِّقراء َت َك{ ،وَل ُت ِّ
آن َوََل َت ْج َهْر
َسم ْع ُه ُم اْلُقْر َ
َ ْ َ
َ
ْ
َ
ََ
َْ ََ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّي َو ُم ْسل ٌم
َخَر َج ُه اْلُب َخارُّ
ول َب ْي َن اْل َج ْه ِّر َواْل ُم َخا َف َتة ،أ ْ
َذل َك اْل َج ْهَرَ .
الَ :يُق ُ
{و ْاب َت ِّغ َب ْي َن ذل َك َس ِّبيَل} َق َ
و ِّ
التْرِّم ِّذ ُّي َو َغ ْيُرُهمَ .و َّ
ال لِّْل َمِّي ِّت ِّإ َذا َبَرَد:
ض َّ
الص ْو ِّت َو ُّ
الل ْفظُ لِّ ُم ْسلِّ ٍمَ .واْل ُم َخا َف َتةَُ :خ ْف ُ
َ
ْ
الس ُكو ُنُ ،يَق ُ
الش ِّ
ال َّ
اعُر:
َخ َف َتَ .ق َ
افت  ...ومْقَل ٌة ِّإْنساُنها ب ِّ
اه ُت
س َخ ِّ ُ
َل ْم َي ْب َق ِّإََّل َن َف ٌ
َ َ َ
َُ
الش ِّ
َرَثى َل َها َّ
ام ُت ِّم َّما ِّب َها َ ...يا َوْي َح َم ْن يرثى له الشامت
الث ِّاني :ما رواه مسلِّم أَيضا ع ْن ع ِّائ َش َة ِّفي َقوِّل ِّه -ع َّز وج َّل{ :-وَل َتجهر ِّبص ِّ
َلت َك وَل ُت ِّ
َّ
خاف ْت
َ ََ
َ َ
َ ََ ُ ُْ ٌ ْ
ْ
َ
َ ْ َْ َ
الدع ِّ
ِّ
اء.
ِّبها}َ ،قاَل ْت :أُْن ِّز َل َه َذا في ُّ َ
َّ ِّ ِّ
ال ْاب ُن ِّس ِّ
اب َي ْج َهُرو َن ِّب َت َش ُّه ِّد ِّه ْم َفَن َزَل ِّت ْاْلَي ُة ِّفي َذلِّ َك.
ان ْال ْ
ينَ :ك َ
ير َ
َعَر ُ
الثالثَ :ق َ
الت َش ُّه ِّد ،وَقد َقال ابن مسعوٍدِّ :من ُّ ِّ
ُقْل ُت :وعَلى َه َذا َف َت ُكو ُن ْاْلي ُة م َت َض ِّمَن ٌة ِِّّإل ْخ َف ِّ
اء َّ
َن
السَّنة أ ْ
َ
ََ
َ ْ َ ُْ َْ ُ
َ ُ
ُت ْخ ِّفي َّ
الت َش ُّه َدَ ،ذ َكَرُه ْاب ُن اْل ُمْن ِّذ ِّر.
َ
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ِّ ِّ
ِّي َع ِّن ْاب ِّن ِّس ِّ
ان
ين أ َْيضا أ َّ
َّ
اء َت ُهَ ،وَك َ
َن أََبا َب ْك ٍر –رضي هللا عنهَ -ك َ
ير َ
الر ِّاب ُعَ :ما ُرو َ
ان ُيسُّر قَر َ
ُعمُر َي ْج َهُر ِّب َهاَ ،ف ِّقيل َل ُهما ِّفي َذلِّ َكَ ،فَقال أَُبو َب ْك ٍرِّ :إَّنما أَُن ِّ
اج ِّتي ِّإَل ْي ِّه.
اجي َربِّيَ ،و ُه َو َي ْعَل ُم َح َ
َ
َ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
انَ ،وأ ِّ
ال ُع َمُر :أََنا أَ ْطُرُد َّ
يل ل َِّبي َب ْك ٍرْ :ارَف ْع َقلِّيَل،
ُوق ُ
الش ْي َ
ظ اْل َو ْسَن َ
طَ
انَ ،فَل َّما َن َزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة ق َ
َوَق َ
ض أَْن َت َقلِّيَلَ ،ذ َكَرُه َّ
ِّي َو َغ ْيُرُه".
الطَبرُّ
يل لِّ ُع َمَرْ :
اخ ِّف ْ
َوِّق َ
أسر بها أقل من المطلوب.
وجه اآلية لكل من جهر ا
بقرءته أكثر من المطلوب ،ولمن َّ
يمكن أن تُ َّ
لكن كونها تنزل في أبي بكر وعمر ،والمخاطب بها{ :وَل َتجهر ِّبص ِّ
َلت َك وَل ُت ِّ
خاف ْت ِّبها} هو
ُ
َ
َ ْ َْ َ
ُ
النبي -عليه الصالة والسالم ،-لكن كونهم يدخلون فيها ،إن ثبت عنهم هذا األمر ،كونهم
يدخلون في عموم األمر ،ال بأس .أما أن يكونوا هم سبب النزول ،فال.
ِّ
النه ِّار ،وََل ُت َخ ِّ
ِّ
اف ْت
اس أ َْيضا أ َّ
ِّي َع ِّن ْاب ِّن َعَّب ٍ
َن َم ْعَن َ
اهاَ :وََل َت ْج َهْر ِّب َص ََلة َّ َ
سَ :ما ُرو َ
َ
"اْل َخام ُ
ِّ ِّ
ِّبص ََل ِّة َّ
ام اْل َج ْه ِّر َو ِّْ
اللْي ِّلَ ،ذ َكَرُه َي ْحَيى ْب ُن َس ََل ٍم َو َّ
اء ِّة ِّفي
الزْهَراو ُّ
ِّيَ .ف َت َض َّمَن ْت أ ْ
َ
اإل ْسَرَار باْلقَر َ
َح َك َ
النو ِّ
ِّ
النو ِّافل َفاْلمصلِّي م َخَّير ِّفي اْلجه ِّر و ِّ
الس ِّر ِّفي َّ
ِّي
اف ِّل َواْل َفَرِّائ ِّ
اللْي ِّل َو َّ
ضَ ،فأ َّ
ُ ٌ
الن َه ِّارَ ،وَك َذل َك ُرو َ
َْ َ
َّ َ
َما َّ َ ُ ُ َ
َع ِّن َّ
ض َف ُح ْك ُم َها ِّفي
ان َي ْف َع ُل ْال َْمَرْي ِّن َج ِّميعاَ .وأ َّ
َما اْل َفَرِّائ ُ
الن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلم -أََّن ُه َك َ
اْل ِّقر ِّ
ار.
وم َل ْيَل َوَن َه ا
اءة َم ْعُل ٌ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يئ َها في
َّللاََ :ل ُتَرائي ِّب َص ََل ت َك ُت َح ِّسُن َها في اْل َع ََل نَيةَ ،وََل ُت ِّس ُ
َوَق ْو ٌل َساد ٌ
ول َّ ُ
ال اْل َح َس ُنَ :يُق ُ
سَ :ق َ
ِّ
الن ِّ
اسََ :ل ُت َص ِّل ُمَرِّائيا لِّ َّلنا ِّ
سَ ،وََل َت َد ْع َها َم َخا َف َة َّ
اس".
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
الس ِّرَ .وَق َ
الجهر واإلسرار ،الجهر بالصالة السرية ،واإلسرار في الصالة الجهرية .مقتضى قولهم :إن
الجهر واإلسرار ُسنة ،أنه ال يأثم بالجهر في الصالة السرية ،والعكس ،ال يأثم بهذا .لكن يختلف
ويسر في
من فعله مرة ،ومن كان ديدنه ذلك ،بمعنى أنه يجهر بصلوات النهار باستمرارُ ،

قاصد لمخالفة ما ورد عن النبي -صلى هللا عليه
صلوات الليل باستمرارُ ،يقال هذاُ :مبتدع،
ٌ
أسر مرةً ،فقد كان النبي -صلى هللا عليه وسلمُ -يسمعهم اآلية
وسلم ،-لكن لو جهر مرةً أو َّ
يدل على جواز ذلك .لكن يبقى أن يكون ديدن اإلنسان ُمخالفة ما
أحيانا في صالة الظهر ،مما ُّ
ً

جاء عن النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-فهذا ال شك أنه ابتداع ،ابتداعٌ في الدين.
طالب :ق أر اإلمام في صَلة سرية آية سجدة وسجد؟
هو إمام؟

طالب.............. :

وعرف المأموم خلفه بأن جهر بهذه اآلية وعرفوا ،أم أوقعهم في إشكال؟
َّ

طالبَ :ل ،ما جهر ،أوقعهم في إشكال.

أوقعهم في إشكال ،يكره أهل العلم أن تُق أر اآلية ،آية السجدة ،تُشكل على المأمومين وتُخل
بصالتهم.

معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
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{ي ْس ُج ُدو َن} ،وقف على
والعكس ،لو وقف على آية فيها ذكر السجود ولو لم تكن سجدة ،مثلَ :

هذه اآلية ،فركع ،فسجد الناس ،وحصل هذا في األسبوع الماضي إلمام من األئمة ،أكثر

الجماعة سجدوا ،وال انتبهوا إال لما قال :سمع هللا لمن حمده ،في سورة آل عمران ،ما انتبهوا.
مثل هذه التصرفات توقع المأموم في حرج ،وإن كانت في األصل ال إشكال فيها ،فالذي ُيعرض

صالة المأموم للخلل ،مثل هذا ينبغي تركه ،ولو قيل بكراهته ،ما َب ُعد.

طالب... :

حرك لسانه ،فقد قرأ .إذا حرك لسانه وشفتيه ،فقد قرأ .لكن مجرد إم ارره على القلب ،ال
هو إذا َّ

ُيحسب قراءة.
طالب... :

تشبيها
النافلة ُمخيَّر فيها ،لكن نافلة الليل إلى الجهر أقرب ،ونافلة النهار إلى اإلسرار أقرب،
ً
بالفرائض .جهر النبي -صلى هللا عليه وسلم -في صالة الليل.

طالب :بعض الئمة ،يا شيخ ،إذا ُن ِّبه لصَلة جهرية وكان قد أسر ،يستأنف الفاتحة من جديد
...
الُ ،يتم من حيث ما بدأ ،من حيث وقف .إذا كبَّر اإلمام في صالة المغرب وفي صالة العشاء،
ثم قيل له :سبحان هللا ،يعني أجهر ،يستأنف؟ ما يستأنف ،يستمر من حيث
فق أر نصف الفاتحةَّ ،
وقف.

طالب... :

ال ،لو استأنف ،يكرهون تكرار الفاتحة ،هذا جهل منه.
ِّ
الص ََل ِّة ُهَنا ع ِّن اْل ِّقراء ِّة َكما عَّبر ِّباْل ِّقراء ِّة ع ِّن َّ ِّ ِّ
َّ
آن
"الث ِّانَي ُةَ :عَّبَر َت َعاَلى ِّب َّ
{وُقْر َ
ََ َ
َ
ََ َ ََ
الص ََلة في َق ْولِّهَ :
كان َم ْش ُهودا}".
آن اْل َف ْج ِّر َ
اْل َف ْج ِّر ِّإ َّن ُقْر َ
{اد ُخُلوْا
كما عبر بالركوع عن السجود ،وبالسجود عن الركوع .جاء التعبير بالسجود عن الركوعْ :
اْلباب سجَّدا} [سورة النساء ]154:يعني :ركعا ،ال يمكن الدخول سجدا{ .و َخَّر ر ِّ
اكعا} [سورة
َ
ُ ً َ
ُ
ُ ً
َ َ ُ
آن
ص ]24:يعني:
{وُقْر َ
ً
ساجدا ،وهنا عبَّر بالصالة عن القراءة ،كما أنه عبَّر في قوله تعالىَ :

اْل َف ْج ِّر} [سورة اإلسراء ]78:بالقراءة عن الصالة ،المراد :صالة الفجر.
ِّ
ِّ
َن ُك َّل و ِّ
اء ٍة َوُرُكوٍع َو ُس ُجوٍد َف ِّهي ِّم ْن
اح ٍد ِّمْن ُه َما ُمْرَت ِّبطٌ ِّب ْاْل َخ ِّر؛ ِّل َّ
ِّ"ل َّ
َن َّ
َ
الص ََل َة َت ْش َتم ُل َعَلى قَر َ
َ
ِّ
َج َزِّائ َهاَ ،ف َعَّبَر ِّباْل ُج ْزِّء َع ِّن اْل ُج ْمَل ِّة َوبِّاْل ُج ْمَل ِّة َع ِّن اْل ُج ْزِّء َعَلى َع َاد ِّة اْل َعَر ِّب ِّفي اْل َم َج ِّاز َو ُه َو
ُج ْمَلة أ ْ
الص ََل َة بي ِّني وبين عب ِّدي» أ ِّ
يث َّ ِّ
اء َة اْل َف ِّات َح ِّة َعَلى َما
يحَ « :ق َس ْم ُت َّ
َك ِّث ٌيرَ ،و ِّمْن ُه اْل َح ِّد ُ
الصح ُ
َْ ََْ َ َْ
َي :قَر َ
ْ
َتَقَّد َم".
نعم ،والفاتحة تُسمى الصالة ،على ما َّ
تقدم في تفسيرها.
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{10وُق ِّل اْلحم ُد َِّّ ِّ
يك ِّفي اْل ُمْل ِّك َوَل ْم َي ُك ْن َل ُه َولِّ ٌّي
َّلل َّال ِّذي َل ْم َي َّت ِّخ ْذ َوَلدا َوَل ْم َي ُك ْن َل ُه َش ِّر ٌ
"قوله تعالىَ :
َْ
ِّم َن ُّ
ير} [سورة اإلسراء.]111:
الذ ِّل َوَك ِّبْرُه َت ْك ِّب ا
َقوُله َتعاَلى{ :وُق ِّل اْلحم ُد َِّّ ِّ
َّلل َّال ِّذي َلم َي َّت ِّخ ْذ َوَلدا} َه ِّذ ِّه ْاْلَي ُة َرَّاد ٌة َعَلى اْلَي ُه ِّ
ود والنصارى والعرب
َ
ْ ُ َ
ْ
َْ
في قولهم أفذاذا :عزير و ِّعيسى واْلم ََل ِّئ َك ُة ُذ ِّرَّي ُة َّ ِّ
َّللا َع ْن أَ ْق َوالِّ ِّه ْم!
َّللا ُسْب َحاَن ُهَ ،ت َعاَلى َّ ُ
ٌ َ َ َ َ
يك ِّفي اْلمْل ِّك}؛ ِّل ََّن ُه و ِّ
يك َل ُه ِّفي ُمْل ِّك ِّه َوََل ِّفي ِّعَب َاد ِّت ِّه.
{وَل ْم َي ُك ْن َل ُه َش ِّر ٌ
احٌد ََل َش ِّر َ
َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ ُّ ِّ
َيَ :ل ْم
َحداَ ،وََل ْاب َت َغى َن ْصَر أ َ
ال ُم َجاهٌد :اْل َم ْعَنى َل ْم ُي َحال ْف أ َ
َ
َحدٍ ،أ ْ
{وَل ْم َي ُك ْن َل ُه َولِّ ٌّي م َن الذل} َق َ
الذ ِّل َفي ُكو ُن م َد ِّ
ي ُك ْن َلهُ َن ِّ
اصٌر ي ِّجيره ِّم َن ُّ
افعاَ .وَقال اْل َكْل ِّب ُّيَ :لم َي ُك ْن َلهُ َولِّ ٌّي ِّم َن اْلَي ُه ِّ
ود
َ
ُ ُُ
َ
ْ
َ
ُ
ِّ
ِّ
َّللا وأ ِّ
الن ِّ
الن َص َارى؛ ِّل ََّن ُه ْم أَ َذ ُّل َّ
َو َّ
ال اْل َح َس ُن ْب ُن اْل َف ْض ِّل:
َحَّب ُ
اء َّ َ
اؤُهَ .وَق َ
اسَ ،ردًّا لَق ْولِّ ِّه ْمَ :ن ْح ُن أ َْبَن ُ
الذ ِّل} يع ِّني َلم ي ِّذ َّل َفيح َتاج ِّإَلى ولِّي وََل َن ِّ
{وَلم ي ُك ْن َل ُه ولِّ ٌّي ِّم َن ُّ
اص ٍر؛ لِّ ِّع َّزِّت ِّه َوِّك ْب ِّرَي ِّائ ِّه.
َْ ُ
َْ
ْ َ
َ ْ َ
َ ٍ َ
َ
الت ْع ِّظيمِّ َو ِّْ
ظ ٍة لِّْل َعَر ِّب ِّفي َم ْعَنى َّ
اإل ْج ََل ِّل:
{وَك ِّبْرُه َت ْك ِّب ا
ال :أَْبَل ُغ َل ْف َ
َيَ :ع ِّظ ْم ُه َع َ
ظ َمة َت َّ
َ
امةَ .وُيَق ُ
ير} أ ْ
َّللا أَ ْكَبُر ،أيِّ :ص ْفه بأنه أكبر من كل شيء .قال الشاعر:
َّ ُ
يعني :أكبر من كل شيء.

شيء"
كل
ٍ
رأيت هللا أكبر َ

"م َح َاوَلة َوأَ ْك َثَرُه ْم ُجُنودا
ُ
ِّ
ِّ
ان َّ
"َّللا أَ ْكَبُر"َ ،وَق ْد َتَقَّد َم أ ََّو َل
الن ِّب ُّي -صلى هللا عليه وسلمِّ -إ َذا َد َخ َل في َّ
َوَك َ
الُ َّ :
الص ََلة َق َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
خير من الدنيا وما فيها".
َّللا أَ ْكَبُرٌ ،
ال ُع َمُر ْب ُن اْل َخطابَ :ق ْو ُل اْل َع ْبدُ َّ :
اْلك َتابَ .وَق َ
خير من الدنيا وما فيها.
المقصود أن تكبيرة اإلحرام ،يعني إدراك تكبيرة اإلحرام ٌ
التور ِّ
ف عن عب ِّد َّ ِّ
ِّ
ِّ
ال :ا ْف ُتِّت َح ِّت َّ
الت ْوَارةُ ِّب َف ِّات َح ِّة
اةَ .رَوى ُم َ
ط ِّر ٌ َ ْ َ ْ
"وهذا ْاْلَي ُة ه َي َخات َم ُة َّ ْ َ
َّللا ْب ِّن َك ْع ٍب َق َ
ِّ
اه ُم َع ِّاذ ْب ِّن َجَب ٍل َع ِّن
ورِّة ْالَ ْن َعامِّ َو ُخ ِّت َم ْت ِّب َخ ِّات َم ِّة َه ِّذ ِّه ُّ
آي ُة اْلع ِّزَ ،رَو ُ
ورِّةَ .وِّفي اْل َخَب ِّر أََّن َها َ
الس َ
ُس َ
َّ
الن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلم."-
ألن فيها نفي الذل ،وإذا انتفى الذل ثبت العز.
ِّ
ِّ ِّ
ان َّ
الن ِّب ُّي -صلى هللا عليه وسلمِّ -إ َذا أَ ْف َص َح
الَ :ك َ
َ"وَرَوى َع ْم ِّرو ْب ِّن ُش َع ْي ٍب َع ْن أ َِّبيه َع ْن َجده َق َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يد بن و ِّ
اْل ُغ ََلم ِّم ْن َب ِّني َع ْب ِّد اْلم َّ
طلِّ ِّب َعَّلم ُه َ ِّ
اص ٍلَ :س ِّم ْع ُت
ال َع ْب ُد اْل َحم ْ ُ َ
{وُقل اْل َح ْم ُد ََّّلل} ْاْلَيةََ .وَق َ
ُ
َ
ُ
النبي".

عن النبي.

الن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلم -أََّنه َقال« :من َق أَر {وُق ِّل اْلحم ُد َِّّ ِّ
"قال :سمعت َع ِّن َّ
َّلل} ْاْلَي َة َك َت َب
ُ َ َْ َ َ
َْ
َّللا َتعاَلى يُق ِّ
ِّ
َج ِّر ِّم ْث َل ْال َْر ِّ
يم ْن َز َع َم أن له ولدا{ :تكاد
ض َواْل َجَب ِّل؛ ِّل َّ
َّللا َل ُه م َن ْال ْ
َن َّ َ َ
َ ُ
َّ ُ
ول ف َ
السموات َي َت َف َّ
ِّ ِّ
ال َهًّدا}»".
طْر َن ِّمْن ُه َوَتْن َش ُّ
ق ْال َْر ُ
ض َوَتخُّر اْلجَب ُ

خرج هذا؟
ُم َّ
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طالبَّ :
عدد محدود ،ليس هذا منها.
يثبت منها إَل ٌ
تقدم الكَلم عن مثل هذا الحديث ،وأنه لم ُ
فيه تخريج غير هذا؟
طالب.... :

نعم ،بال شك ،واضح.

نعم.

َن َّ ِّ
َمَر َر ُج ٌل َش َكا ِّإَل ْي ِّه َّ
َن َي ْقَأَر { ُق ِّل
اء ِّفي اْل َخَب ِّر :أ َّ
الد ْي َن ِّبأ ْ
َ"و َج َ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلم -أ َ
ِّ
من} ِّإَلى ِّ
الس َ ِّ
وتَ ،ث ََل َث
َّللا أ َِّو ْاد ُعوا َّ
آخ ِّر ُّ
ولَ -ت َوَّكْل ُت َعَلى اْل َح ِّي َّالذي ََل َي ُم ُ
الر ْح َ
ورة ثُ َّم َيُق ُ
ْاد ُعوا َّ َ
ات.
َمَّر ٍ

اإلسر ِّ
اء.
ورُة ِّْ ْ َ
َت َّم ْت ُس َ
واْلحم ُد َِّّ ِّ
الص ََل ُة والسَلم على من َل نبى بعده".
َّلل َو ْح َد ُهَ ،و َّ
َ َْ

هذا ُمخرج األخير؟
طالب :ذكره ابن كثير في تفسيره ،وإسناده ضعيف ،وفي متنه نكارة .وذكره اللوسي من رواية

السني عن أبي هريرة.
أبي يعلى وابن ُّ

