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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 ؟هل نستعد ؟هل نتعظ ؟من البارحة والناس �حسون �شدة البرد، لكن هي دروس وِعبر هل نعتبر

ي مین ففي هذا البرد الشدید، برد زمهر�ر جهنم، أو نتذ�ر ما �عیشه إخواننا من المسل ؟هل نتذ�ر

حیاة العراء، مع الجوع والخوف، على اإلنسان أن �عتبر و�تعظ، و�ستفید من هذه الدروس؛ ألن ال

مة یم ال قفز�ادة اللیالي واأل�ا -جل وعال–كلها دروس، و�ذا لم تفد اإلنسان فیما �قر�ه إلى هللا 

لها، �عني ما قیمة شخص عاش مائة سنة لم �ستفد من أ�امه ولیالیه ولم �ستفد من هذه 

ش الظروف، من هذه الخزائن؟ التي علیه أن یودعها ما �قر�ه إلى هللا تعالى، فكم من شخص عا

قت، ا، فاق من طال عمره �كثیر، أكثر منه �كثیر، لكن هذا استفاد واستغل الو سنین �سیرة جد� 

 .ن نعتبر ونتعظ وندَّكر، ونستعد لما أمامناألم �ستفد، فعلینا وهذا 

 �سبب إذا �ان مثل هذا البرد و�وجد ما هو أشد منه، لیس هذا هو الغا�ة في البرد، فشدة البرد 

لصیف أذن لها بنفسین، نفس في ا -جل وعال–النفس الذي ُأذن لها �ه لما اشتكت النار إلى هللا 

د ما تجدون من شدة الحر هو من ي الصیف ونفس في الشتاء، فأشفس فونفس في الشتاء، ن

یح فإذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من «نفس جهنم، وجاء األمر �إبراده �الصالة، 

ا مولیس هذا هو الغا�ة في البرد حتى وقل مثل هذا في شدة البرد من النفس الثاني،  ،»جهنم

ني عندما �حصل عند �ثیر من البلدان في الداخل والخارج، �ع�حصل في الدنیا، هذا أمره �سیر 

 في الجهات الشمالیة من الجز�رة من المملكة برده أشد، وهناك من البلدان والمناطق ما هو

إلى  أخّف، و�ل هذا لحَكم ومصالح یَذكَّر بها اإلنسان، فإن تذ�رن فهو السعید، و�ن غفل ونسب

عیة �ان �من ینسب المطر إلى النجوم، واآلن �طنطن على ونسب ذلك إلى الظواهر الطبی ،ذلك

، و�بحثون لها عن حلول، ٢٠٥٠و�بحثون الحرارة في سنة  ،بد منها أنها ظواهر طبیعیة ال

 او�جمعون لذلك األموال، و�عقدون االجتماعات؛ ألنهم �جزمون أن الحرارة ستتضاعف أضعافً 

  !؟، وما یدر�هم٢٠٥٠�حیث ال �طیقها البشر سنة 
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د قبل ن أو �ثیر من الفلكیین قالوا: إن البرد الشدید یبدأ من یوم األحین �عض الفلكیإ :قالوا

 ،الماضي، ومن یوم األحد قبل الماضي بدأ الدفء الذي تخفف الناس �لُّهم من مال�سهم

خبروا البرد إال من البارح، هم أ رأیناو�عُضهم استعمل وسائل التَّبر�د، شغلوا المكیفات، ما 

مالیة، حصوله، �عني قبل، بناءً  ه وأمر عادي عندهم أن على أنه وجد مقدمات في البالد الشَّ

 و�صل إلینا، ثم �صل إلى من �عدنا.إلى جهة الجنوب  �مشي و�سري 

ل على اإلنسان أن �عتبر، إذا �ان االتعاظ �القرآن، الذي هو �الم هللا ال �حص على �ل حال

ء للقرآن لكلِّ أحد، والتَّذ�ر والتذ�یر اّد؟�ه ال �حصل لكل قارئ تالَّ جل – �هللا ، فكیف �الصَّ

ْرَنا {َوَلَقدْ �قول:  -وعال ْكرِ  اْلُقْرآنَ  َ�سَّ ِكٍر} ِمن َفَهلْ  ِللذِّ العبرة هنا، وغال القراء  ]،٢٢[القمر: مُّدَّ

ذا �نا ه، فإوأن �حتاط لنفس ،! فعلى اإلنسان أن یهتم؟الكل �قرأ، هذا إذا �ان �الم هللا فكیف �غیره

نا البرد من البارحة  هبون إلىده یذا و�عض الناس لم یترك أوالوتألمنا له �ثیرً  ،نتقلب في ِنَعم ومسَّ

�ه  ! و�ذا �ان عندنا من الوسائل ما ندفع؟أشهرالمدرسة، الیوم؛ ألنه برد، فكیف �من �عیشون 

 .-جل وعال –ة لهم؟ وال واقي لهم من هللاحیل فكیف �غیرنا الذین ال ،الضرر الناتج عن البرد

لوج قد �قول قائل: إن أجسامهم تعودت على البرد، لكن مع ذلك هم في ضرٍّ شدید من جراء الثُّ 

فقة علیهم ید  ، ومدوالعراء وعدم وجود الوسائل التي تخفف عنهم هذا البرد، وهذا یبعثنا على الشَّ

ل وف ونقص في األموال والثمرات، وحصار، ال یدخالمساعدة والعون لهم، فهم بین برد شدید وخ

ین، إلیهم شيء إال �إذن عدوهم، غر�ة، غر�ة مستحكم، إذا �ان العدو هو الذي یتحكم في المسلم

ي نا التفي القرن الثامن: وأي اغتراب فوق غر�ت -رحمه هللا–هذه هي الغر�ة، و�ذا �ان ابن القیم 

من  اإلسالمیة في وقته ال صلة وال ارتباط �الكفار الأضحت العدو فینا یتحكم. مع أن الدولة 

قر�ب وال من �عید، فیها ضعف صحیح لمن لیس لها صلة، بینما الكفار تنفذوا، وحاصروا 

ل المسلمین، وضیقوا علیهم، واجتمعت �لمتهم ضد المسلمین، المستضعفین، واآلن أعِلن عن قبو 

ة ید ثقفسه، لكن علیه أن �ضع ما تجود �ه نفسه بالتبرعات ألهالي غزَّة فال یبخل اإلنسان على ن

اة من ِقبل أ   هل العلم وهي تقبل هذه التبرعات.�ضمن وصوله، وهناك هیئات ومؤسسات مز�َّ

هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ىالحمد هلل رب العالمین، وصل

 أنا ما: قال. اقرأ: فقال« الملك فجاءه : "-عالىرحمه هللا ت-أجمعین، أما �عد، فیقول المؤلف 
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حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد: " »الجهد مني بلغ حتى فغطني فأخذني: قال �قارئ 

الفرق بین الفتح والنصب؟ والفرق  ماي �الفتح والنصب، وروي �الضم والرفع، �الفتح والنصب، روِ 

عالمة إعراب؟ الفتح عالمة بناء، والنصب عالمة  أمبین الضم والرفع؟ الفتح والضم: عالمة بناء 

 عالمة بناء، والرفع عالمة إعراب.إعراب، والضم 

هل �جتمع اإلعراب والبناء في موضع واحد من �لمة واحدة؟ اإلعراب هو: التغییر في أواخر 

الذي  : �الفتح،وفي األوائل واألواسط، هنا �قول والبناء: أعم من أن �كون في األواخرالكلمات، 

خر وال تتأثر فیه �العوامل، والنصب في آ ،الفتح -یلزم الكلمة–هو عالمة بناء �حیث یلزمها 

 دال،النصب للللدال؟ للجیم، و أم الفتح: للجیم  ،»حتى بلغ منِّي الجهدَ «الكلمة وتتأثر �العوامل، 

ناك بلغه، هأي بلغ مني الجهد م ،»الَجهدُ «أي بلغ الغطُّ مني غا�ة ُوْسِعي، وروي �الضم والرفع: 

وقیل:  معنى،�بلغ الغط، وهنا بلغ الجهُد مبلغه، وفي المحكم: الَجهُد، والُجهُد: الطاقة، �عني: هما 

  لَجهد: المشقة، والُجهد: الطاقة.ا

ني: �قول الكرما -علیه الصالة والسالم–التي حصلت له  ما الفائدة من هذا الغط؟ وهذه المشقة

 االثً والحكمة في الغط، شغله عن االلتفات ومبالغة في أمره �إحضار قلبه لما �قول له، و�رره ث

م قول شر�ح: أنه انتزع من هذا الحدیث  ر لب أكثن المعلم ال �ضر �الطاأمبالغة في التثبت. وتقدَّ

 لبه.حضار �مجامع قأن �حتاط في تنبیه المتعِلم، اإل ینبغي للمعلم همن ثالث، قالوا: وفیه أن

 ینام أنتم تعرفون الفرق بین المعلمین من المعلمین من یلزم وتیرة واحدة، وطر�قة واحدة، �حیث

ى والنغمة واحدة، والهیئة واحدة، مثل هذا ُ�عین النفس عل اواحدً  اأكثر الطالب، تجد صوتً 

 ر طر�قة عرضه �حیث �شدُّ الطالب.نغمُته، وتتغیالصدود، و�عضهم تتغیر 

یه عل –ا ما ُیلقي النبي�ثیرً حضار �مجامع قلبه، لمعلم أن �حتاط لتنبه المتعلم واإلوفیه أنه ینبغي ل

ا ه على طر�قة السؤال، و�عرف أنهم ال �عرفون الجواب، وأحیانً ما یر�د إلقاء -الصالة والسالم

 »أي شهر هذا؟«�خفى الیوم؟  »أي یوم هذا؟«�سأل عن شيء ما عرف لدى الخاص والعام، 

؟ أن ینتبه السامع لما ُیلقى إلیه، في التوضیح البن الملقن، وقیل: ماذامن أجل ما �خفى، لكن 
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أراد أن یوقفه على أن القراءة لیست �قوته، ولو، من بلغ منه الغط مبلغه، ومع ذلك لم �قرأ، 

شك أن التعلُّم سبب للقراءة، التعلم سبب، فیمكن أن ُ�قال على  فالقراءة لیست من قدرته، ال

بال  ،لكن هذا قوٌل �اطل ،إنه احتمال أن �قرأ وهو ما تعلَّم :مذهب من یرى عدم تأثیر األسباب

مؤثرة  ولكن لیس تأثیرها على جهة االستقالل �ما تقول المعتزلة، إنما هي ،شك، األسباب مؤثِّرة

�جعل هللا األثر فیها، فال قول األشعر�ة الذین ُیلغون تأثیر األسباب، وال قول المعتزلة الذین یرون 

استقالل األسباب �التأثیر، و�ال فیمكن أن �قرأ من هو لیس �قارئ عند األشعر�ة؛ ألن القراءة 

 هم �قولون مثاًال  ،ارارً والسبب ال أثر له، �عني مثل ما ذ�رنا من األمثلة م ،وتعلم القراءة سبب

�صرحون  ،�عني �ستغر�ه حتى المجانین، �قولون: ورد �الحرف �عني موجود في �تبهم �اإللزام

 �عني �الحرف �قولون: �جوز ألعمى الصین أن یرى �قََّة األندلس. ،�ه

  لب:.............الطا

هو في أقصى بعوض �األندلس في أقصى المغرب �جوز أن یراها األعمى و �عني صغار ال

إذا �ان هذا القول له حظ من  -علیه الصالة والسالم–قرأ النبي  ما طیب لماذاالمشرق �الصین، 

 ؟النظر أو له وجه

ا ه، و�لمست من قدرته ولو ُأكرِ ن یوقفه على أن القراءة لی: أراد أ-ابن الملقنكما �قول -وقیل:  

د علیه، فلما لم �كن أ لقراء أن ا ا له علىعنده ما �قرأ �ان ذلك، تنبیهً مره �القراءة فلم �فعل شدَّ

 ا�َ  ِنكَ َیِمیبِ  ِتْلكَ  َوَما{ا له �قوله تعالى: تنبیهً  ه، وال من طاقته ووسعه فكان الغطلیست من قدرت

، هذا السؤال موسى �عرف أن الذي بیمینه عصا، لكن ما الفائدة من هذا ]١٧[طه: ُموَسى}

 .]١٧[طه: ُموَسى} َ�ا ِبَیِمیِنكَ  ِتْلكَ  َوَما{السؤال؟ لئال �ستغرب، اآلن وجدت مقدمة 

 الطالب: لیستعد.

ألن السؤال عند أهل العلم منه ما �طلب فائدة الخبر، ومنه ما �طلب منه الزم الفائدة، الزم 

، قال: لئالَّ یلحق ر�ب عند انقالبها حیَّة، ]١٧[طه: ُموَسى} َ�ا ِبَیِمیِنكَ  ِتْلكَ  َوَما{دة، فهنا الفائ

هناك توطئة، سئل عنها، وال �مكن أن �سأل هذا السؤال إال لشيء یترتب علیه، قال: لئال یلحقه 

إذ قد عجز �عد  ؛تهیس في قدر لر�ب عند انقالبها حیة فكذلك أراد جبر�ل أن �علمه أنما ألقي إلیه 

، ال �مكن أن ؟ خالصإذا ز�د على الثالث إلى سبع �قرأ الثالث وهي حد لإلعذار، �عني: �مكن

 �قرأ.
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طبع ابیح وجود �عني، لكنه لم �لكن له شرح على المص ،دورانه قلیل في الكتب -�قول التر�شتي 

 �قول: ال أرى من �قرأ بنصب الدال إال -لكنه لم �طبع ،في حد علمي، هو محقق في رسائل �عد

ذا إأو جوزه �طر�ق االحتمال؛ فإنه  ،قد وِهم، ال أرى الذي یروي بنصب الدال إال قد وهم فیه

ته �ضغنصب الدال عاد المعنى إلى أن یبق جهد جهده �حیث لم ه تطه غطه إلى أنه استفرغ قوَّ

 أو -علیه الصالة والسالم–ن الَجهد �النسبة للنبي فیه مز�د، وهذا قول غیر سدید، لكن اآل

و ألبشر ا من أفراد ا�اعتباره فردً  -علیه الصالة والسالم–�النسبة للملك؟ اآلن الجهد جهد النبي 

 ،ر سدیدوهذا قول غی"ر�شتي یرى أنه جهد الملك، قال: ك �اعتباره من المالئكة؟ �أن التجهد الملَ 

، یتهنها حتى في ".األمر د القوة الملكیة، ال سیما في مبدأي استنفافإن البنیة البشر�ة ال تستدع

 ؟ الهم�طرف جناحه �قف أمامها البشر �ل �عني قوة الملك الذي هو جبر�ل الذي رفع الُقرى �املة

 مالئكة.ال �قفون أمام ملك من ال ا، البشروال في نهایته أ�ًض  ال سیما في مبدأ األمر"."�مكن، 

اده وتداخله الرعب، تداخله الرعب، رجع بها یرجف فؤ  ،على أنه اشمأز من ذلك وقد دلَّت القصة

لماذا؟ ألنه أمر غیر مألوف، ال ألن الملك استنفد جمیع قوته في  -علیه الصالة والسالم–

 .ضغطه! فهذا.. وهم الموهم

بها  "الشك أن جبر�ل في حالة الضغط لم �كن على صورته الحقیقیة التي تجلىوقال الطیبي:  

ال: �عني له: ستمائة جناح تسد األفق، ق" ا على الكرسيعند سدرة المنتهى وعندما رآه مستو�ً 

الشك أن جبر�ل في حالة الضغط لم �كن على صورته الحقیقیة التي تجلى بها عند سدرة "

ه لفیكون استفراغ جهده ال �حسب صورته التي تجلى  ،ا على الكرسيالمنتهى وعندما رآه مستو�ً 

الجهد جهد  ا مبني على أنوهذا أ�ًض  ،و�ذا صحت الروا�ة: اضمحل االستبعاد" ،، وغطهبها

 الملك.

لما سمع القارئ �قرأ على  -رضي هللا عنه–، أي: أطلقني، في قصة عمر »ثم أرسلني«قال: 

 علیه الصالة–فأخذه �مجامع ثو�ه، قال النبي  -علیه  الصالة والسالم–غیر ما أقرأه النبي 

 �عني: أطلقه. »أرسله«: -والسالم
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 الطالب:.....................

لهم �كأنهم توهموا أن الجهد جهد الملك، بلغ جهد الملك، وال شك أن جهد الملك ال تقوم البشر 

 له.

لجهد ثم فغطني الثانیة حتى بلغ مني ا« "ولم یذ�ر الجهد هنا في المرة الثالثة"بن حجر: اقال 

تى بلغ ح ها فیم »ثم أرسلني ،ما أنا �قارئ، فأخذني فغطني الثالثة :أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت

هو و . "وهو ثابت عند المؤلف في التفسیر ،"ولم یذ�ر الجهد هنا في المرة الثالثة، مني الجهد

 فیكون هنا تر�ه من �اب االختصار. ثابت عند المؤلف في التفسیر،

قال  ،]١:[العلق َخَلَق} الَِّذي َر�ِّكَ  مِ ِ�اسْ  {اْقَرأْ قال:  ،]١[العلق: َخَلَق} الَِّذي َر�ِّكَ  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ  فقال: 

 وهو الذي أشار إلیه ،الطیبي هذا شارح للمشكاة شرحه مطبوع، وهو من شیوخ المؤلف–الطیبي 

م وذ�رنا مرار ما ذ�ر في ترجمته من صبره على العل یف المشكاة، لما ألفه شرحه الشیخ،بتأل

 و�جلس ،والتعلیم، الطیبي هذا، �جلس �فسر �عد صالة الصبح إلى أذان الظهر، ثم �صلي الظهر

وهو ینتظر  -رحمه هللا–و�عد العصر �شرح في �تاب آخر، فقبض  ،للبخاري إلى أذان العصر

ضر حذ�روا هذا في ترجمته، والواحد منا إذا  �ام �عد درس التفسیر،األصالة الظهر في یوم من 

ما د منه ال یبلغ النصف من هذه الساعة، رأى أنه أتى �هنصف ساعة والج اأو ألقى درسً  ادرسً 

 لعلم، وطالب ااعشر درسً  يلم �سبق إلیه، وما ال تستطیعه األوائل، والنووي �حضر في الیوم اثن

�ام �ذا و�وم �ذا، وتنتهي األ و�وم لبس الخر�ف و�وممنَّا الیوم حر، و�وم برد، و�وم ر�یع، 

 ه علم�عترف أنه ما عنده علم، لو �عترف أنه ما عند للیالي بدون علم، واإلشكال: لیتهوتنصرم ا

له. جامع العلم �لكانت المسألة أسهل، لكن هذا واقع �ثیر من طالب العلم، و�زعم أنه ُأوتي م

 �هللا المستعان.

ا، وال �ختص �مقروٍء دون مقروء" �عني: اقرأ أي شيء، �إ�جاد القراءة مطلقً  هذا أمرٌ قال الطیبي: "

ا، وال �ختص �مقروٍء دون ا �ان؛ ألنه �قول: " هذا أمٌر �إ�جاد القراءة مطلقً تحفظ شيء اقرأه أ�� 

مقروء، فقوله "�اسم ر�ك" أي: قل �اسم هللا الرحمن الرحیم، وهذا یدل على أن البسملة مأمور بها 

بهذه اآل�ة من هذه السورة على األمر �قراءة البسملة، والطرف  و�ستدل ،ابتداء �ل قراءة"في 

ا بها، ما وجه االستدالل من هذا القول ن البسملة لیست مأمورً أالثاني �ستدل بهذه السورة على 

 ووجه االستدالل من قول من قال �ضد ذلك؟
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 :..................الطالب

حل البسملة، ملذي هو ا �َِّك}رَ  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ طیب ما قال: �اسم هللا الرحمن الرحیم  َر�َِّك} ِ�اْسِم {اْقَرأْ 

 قبل اقرأ؟أم لبسملة �عد اقرأ الحین محل ا

 : قبل.الطالب

في  -جل وعال–ظاهر األمور، اآلن �ستدلون على مشروعیة البسملة في أوائل الرسائل، �قوله 

ْحَمنِ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  {نَّهُ سورة النمل:  ها بوأنه �فتتح  ،]٣٠نمل:[ال ِحیِم}الرَّ  الرَّ

 من سلیمان؟نه إأم ح: �اسم هللا الرحمن الرحیم الخطا�ات، اآلن الخطاب افتت

 الطالب:................

ر الرحیم، ثم ُیذ�، �اسم هللا الرحمن نإلى فال بن فالنابن فالن ا�عني هل �قال: من فالن 

 لبسملة أوًال ثم من فالن إلى فالن؟المطلوب أو ا

 الطالب:..............

 ة، مثل ما عندنا، نظیر ما عندنا.لكن من خالل اآل�

 الطالب:...................

م، الرحی نه من سلیمان، من سلیمان بن داود نبي هللا إلى ملكة سبأ، �سم هللا الرحمنإاألول: قیل 

ْحَمنِ ال للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  نَّهُ إ{خره. هذا مقتضى ظاهر سیاق اآل�ة. إلى آ ِحیِم} رَّ  الرَّ

طاب، هذا الخطاب من وهي تخبر عن هذا الخ ،نه مفتتح �البسملةإ، أو �قال: ]٣٠[النمل:

 سلیمان. نعم.

 تح ببسم هللا الرحمن الرحیم.وهذا الخطاب مفت

 الطالب:..............

قال: أن هرقل إلیه في ر�ب من قر�ش إلى آخره، في آخر نعم في حدیث هرقل اآلتي، انظر: 
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�اسم هللا الرحمن الرحیم، من محمد عبد هللا «: الكتاب، فقال: فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فیه

 .»ورسوله إلى هرقل عظیم الروم

فدل  ،»روممحمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظیم ال �سم هللا الرحمن الرحیم، من«فإذا فیه: 

ها ن قولَ على أن البسملة تذ�ر قبل اسم الكاتب والمكتوب إلیه. قبل اسم الكاتب والمكتوب إلیه، وأ

إنه مسلمین، هي تخبر عن هذا الخطاب الوارد، هذا الخطاب من سلیمان، وهذا مكتوب في 

 ان، مكتوب في الخطاب؟ نه من سلیممكتوب؟ إ� أم لیسالخطاب الخبر 

 الطالب:................

 إذا قالت: هذا الخطاب من سلیمان.

 الطالب:............

 ین؟أ

 الطالب:...............

ن م]، إنه ٣٠النمل:[ ِحیِم}الرَّ  ْحَمنِ الرَّ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  {نَّهُ : ، نتبع سیاق اآل�ة، قالتال ال

لرحمن ا، وأن هذا الخطاب مبدوء ببسم هللا اتخبر إخبارً أم ال؟ أم ن هذا مكتوب في الخطاب اسلیم

  الرحیم؟

 الطالب:..............

ظرف شيء غیر ما �كتب في النعم لكن اآلن مقتضى الخطا�ات الدارجة اآلن �عني ُ�كتب على 

 فیه �اسم هللا، من فالنالمظروف، المظروف ممكن �فتتح ببسم هللا، خالف ظرفه قد ال �كتب 

 .إلى فالن

رة ستدل �السو ومن ا ،المقصود: نعود إلى من استدل �السورة على األمر �التسمیة أو �البسملة 

 على عدم األمر بها.

ْحَمنِ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  نَّهُ إِ {اآلن التنظیر مع  ِحیِم} الرَّ أم غیر ، مطابق ]٣٠[النمل: الرَّ

ألن �لمة اقرأ ما فیها احتمال أن تكون لفظ بها ولم تكتب مثل  ابق؟ غیر مطابق؛ ألن اقرأ؛مط



 
 
 

 

 

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۱E= ١٠ 

ْحَمنِ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  نَّهُ إ{احتمال  ِحیِم} الرَّ ، ما فیها احتمال، إنما هي ]٣٠[النمل: الرَّ

 مجزوم �ه �أنها أول السورة.من المقطوع �ه ال

 الطالب:...............

 ین؟أ

 الطالب:....................

 من �ل سورة، �قول: آ�ة، ما المعنى؟عند من �قول إنها آ�ة 

 : .............الطالب

الخالف بین أهل العلم معروف هل هي آ�ة أو لیس بها، أما في سورة النمل فبإجماع وسورة 

 .ا، وما عداه فیه خالفالتو�ة إجماع أ�ًض 

 :.................الطالب

 نعم، لكن هل �تب �اسم هللا قبل أو �عد؟ 

 :...........الطالب

و�تب من سلیمان نبي هللا إلى فالنة، لكن هل �تب: �اسم هللا  ،هو من سلیمان مقطوع �ه

 قبل أو �عد ذلك؟ هذا الذي نقوله.الرحمن الرحیم، 

 :...................الطالب

 القراءة مفروغ منه، لكن البسملة.ر دعنا من القراءة، أم

 :............الطالب

 لالهتمام �القراء �عد األمر بها.

 :............الطالب

�اسم هللا الرحمن الرحیم، وهذا یدل على أن البسملة مأمور  :�قول الطیبي: �قول ماذاف اآلن، ش
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 السور أو من أوساطها. بها في ابتداء �ل قراءة، وهذا �شمل ما إذا �انت القراءة من أوائل

ن إ، ومنهم من �قول: عند �عض أهل العلم معتبر ألنه �قول في ابتداء �ل قراءة، وهذا قول

أما إذا �انت من أثنائها فاالستعاذة، هذا  ،تكون إال إذا �انت القراءة من أول السورة ال البسملة

هي آ�ة أو لیست آ�ة ل العلم، والخالف في البسملة هل الشيء معروف الخالف فیه عند أه

نهم �جمعون على أنها لیست آ�ة من براءة، وأنها جزء من آ�ة في إا، مثل ما قلنا: معروف أ�ًض 

المعتمد عند  الفاتحة قیل �أنها آ�ة منها، وهوالنمل، والخالف فیما عدا ذلك، �عني: سورة 

بله الجصاص من الحنفیة بن تیمیة وقاا، وشیخ اإلسالم والمالكیة ال یرونها آ�ة مطلقً  .الشافعیة

 آ�ة واحدة نزلت للفصل بین السور.یرون أنها آ�ة واحدة نزلت للفصل بین السور، 

 ینهابسورة ُ�فصل  هن نزول اقرأ قبل نزول البسملة للفصل بین السور؛ ألن ما فیقد �قول قائل: إ

 ینهابینها و�سورة �مكن أن �فصل  هسورة هي، فإذا �انت للفصل بین السور ما فیو�ینها، وال

 شیًئا ، �كون مستدل الفر�قیناواحدً  شیًئان �كون مستدل الفر�قین ببسملة، ومن غرائب المسائل أ

ل: ؟ �قو ! فالذي یثبت أنها آ�ة �ستدل �اإلجماع، والذي ینفي أنها آ�ة �ستدل �الخالف، �یفاواحدً 

 نها لیستإ :لذي �قول�إجماع الصحا�ة �تبت البسملة في أول �ل سورة، فدل على أنها آ�ة، وا

 آ�ة �ستدل �الخالف؛ ألن القرآن ال �جوز الخالف فیه، �له مقطوع �ه ومجزوم �ه، و�ذا وجد

م ى عدوعل ،الخالف لم �حصل القطع وال الجزم، وهنا �ستدلون بهذه السورة على االبتداء �البسملة

ال  �ال كل أمر ذي«البسملة، حادیث الواردة �األمر �البسملة، �عضهم لمَّا رأى ضعف األاالبتداء �

ظه وألفا لما رأى ضعف هذا الحدیث �جمیع طرقه »ُیبدأ فیه ببسم هللا الرحمن الرحیم فهو أبتر

ذا له وجه هن األحكام ال تثبت �األحادیث الضعیفة. هل ؛ ألرأى أن البسملة غیر مشروعة أصالً 

نه  الكالم؟ �عني  . وحكمبن الصالح والنووي وغیرهمالو لم یثبت هذا الخبر مع أن لفظ الحمد حسَّ

 ث �جمیع ألفاظه وطرقه �أنه ضعیف.جمع من أهل العلم على الحدی

هو  اولیس في الباب إال هذا الخبر؟ مع األسف رأیت �تا�ً أ، اطیب، أنت رأیت هذا الخبر ضعیفً 

رأى الشیخ  ألنهفي العقیدة لبعض المعاصر�ن �قول: �انت الكتب التقلید�ة تفتتح �البسملة. لماذا؟ 

الحدیث �جمیع طرقه وألفاظه �أنه ضعیف، والشیخ األلباني �شدد في مسألة  األلباني حكم على

وله سلف، والقول معتبر عند أهل العلم، لكن لیس في الباب إال هذا  ،االحتجاج �الضعیف

 تسمیة في مناسبات �ثیرة مجموعها �حصل �ه القطع؟ ت�عني ما ورد ..الحدیث؟ وهذه األلفاظ



 
 
 

 

 

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۱E= ١٢ 

تواتر معنوي. في مسائل �ثیرة: فالقراءة ببسم هللا، واألكل ببسم هللا،  بل تواتر لفظي، :ال نقول نعم

والر�وب ببسم هللا، وغیر ذلك، القرآن �فتتح ببسم هللا، أجمع الصحا�ة على �تا�ة �سم هللا في أول 

 خطبة–ا افتتح الخطبة ببسم هللا ن شخًص قائل هذا الكالم! لكن لو أ كل سورة، ومع ذلك �قول

سم هللا الرحمن الرحیم، إن الحمد هلل نحمده ونستعینه. إلى لما أجاب المؤذن قال: � -الجمعة

في هذا الموضع، �عني: وال مرة واحدة  -علیه الصالة والسالم–آخره، �عني هو ما نقل عن النبي 

 تثبت بها المشروعیة، إنما الخطب تفتتح �الحمد هلل.

 :.....البالط

دخل في المشروع على طول، دخل في المشروع الذي یر�د أن �قرر وهو على .. و�اشر �عدها، 

تنقص الكتب التقلید�ة؛ ألنهم �فتتحونها �أحادیث ضعیفة، �فتتحونها �البسملة والحمد؛ ألن 

ا �قول: رب مثل شخص سمع شخًص  ينف، �عني ما في الباب غیر هذا! �عالحدیث ضعی

علي وعلى والدي، التفت إلیه فإذا �ه شاب، فقال: أنت بها نعمت أأشكر نعمتك التي أوزعني أن 

هذا خلل خلل، خلل في التصور،  ؟تقول هذا وأنت ما وصلت لألر�عین وصلت لألر�عین؟ �یف

ا ن یلهمك الشكر على نعمه التي ال تعد وال تحصى وأنت مفي التصور، تطلب من ر�ك أ

 ن ما یلزمك شكر؟ �هللا المستعان.ضت قبل األر�عی�عني لو قب وصلت لألر�عین؟

�عني: �ررت خلق مرتین، قالوا: وصف مناسب مشعر �علیة : }خلق اإلنسان ،الذي خلق{وقوله: 

نسَ  {َخَلقَ توطئة لقوله:  طالق في قوله: "خلق" أوالً الحكم �األمر �القراءة، واإل  }َعَلقٍ  نْ مِ  انَ اإلِْ

رأ ي: ال تقأ} َر�ِّكَ  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ  قیل له: ،»ما أنا �قارئ «ا قال ثالثً . قال السهیلي: لما ]٢[العلق:

ا �قوتك وال �معرفتك، لكن �حول ر�ك و�عانته فهو �علمك �ما خلقك، هو �علمك �ما خلقك، و�م

 وعلم أمتك حتى صارت تكتب �القلم �عد أن �انت ،نزع علق الدم ومغمز الشیطان في الصغر

 أمیة.

نَساَن} {َخَلقَ وفي قوله:   {َعلَّمَ إشارة إلى أن اإلنسان أشرف المخلوقات، ثم االمتنان �قوله:  اإلِْ

نَسانَ  یدل على أن العلم أجلُّ النِّعم، وخلق اإلنسان: تخصیص  ]،٥[العلق: َ�ْعَلْم} َلمْ  َما اإلِْ

عظم النعم، اإلنسان یدل على أنه أشرف المخلوقات، ثم التنو�ه بذ�ر العلم یدل على أن العلم أ 



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=١٣ 

على اإلنسان، لكن ما العلم؟ العلم الذي �ستحق أن  -جل وعال–وأجل النعم التي �متن بها هللا 

 اْلُعَلَماُء} ِعَباِدهِ  ِمنْ  للااََّ  َ�ْخَشى {ِإنََّما -جل وعال–هو الذي یورث الخشیة هلل  اُ�سمى علمً 

  .]٢٨[فاطر:

 وال یردع عن ارتكاب محظور، وال �حث على فعل مأمور هذا ،و�نما العلم الذي ال یورث خشیة

جل  –�عصي هللا-لیس �علم، هذا جهل، �عني مثل ما ذ�رنا في مناسبات �ثیرة أن الذي �عصي 

، عنده أحكام �ثیرة �أدلتها، �حفظ من األحكام اجاهل، و�ن �ان عنده ما �سمى علمً  -وعال

 للااَِّ  َلىعَ  ةُ التَّْو�َ  ِإنََّما{نة، لكنه �عصي، هذا جاهل، ها من الكتاب والسل و�ستدل ،الشيء الكثیر

وءَ  َ�ْعَمُلونَ  ِللَِّذینَ  ة عدم معرفة الحكم؟ ال، �عرف المراد �الجهالهل  ]،١٧[النساء:} ِ�َجَهاَلةٍ  السُّ

الحكم ثم �عصي هذا جاهل، فالذي �حمله الفساق مما �مكن أن �سمى �علم، هذا في الحقیقة 

 وهذا العلم الذي ینص على شرفه في نصوص الكتاب والسنة.لیس �علم، 

نَساَن} َخَلقَ {، ]١[العلق: َخَلَق} الَِّذي َر�ِّكَ  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ : -جل وعال–�قول: في قوله   اإلِْ

 فاإلنسان مخلوق، وقراءته من عمله وعمله مخلوق.]، ٢[العلق:

ود �كرهون الخوض في مثل هذا؛ ألنه قد �كون المقروء من �الم هللا، والمقص مع أن أهل العلم

نصوص الهنا الذي یبتدأ �البسملة �الم هللا، مسألة خلق أفعال العباد هذه أمر مسألة مقررة في 

فأثبتوا  لق العبد وخالق عمل العبد، والمعتزلة �قولون: أنه �خلق فعله،وعلیها أهل العلم، وأن خا

 {َ�للااَُّ هذه القراءة التي هي عمل العبد في األصل تندرج تحت قوله:  -جل وعال–ع هللا ا مخلقً 

م هللا فهو منزل، هذا ، وأما المقروء فهو منزل إذا �ان �ال]٩٦[الصافات:َتْعَمُلوَن}  َوَما َخَلَقُكمْ 

 لیه متفق علیه بین أئمة اإلسالم.ُمجمع ع

لى مر إهذا �منعه أهل العلم وشددوا فیه؛ لئال یتطرق األ ن مخلوق.آقول: القراءة أو اللفظ �القر 

م، هم حسموا المادة، وعلى �ل حال القصد من هذا الكالمال الثاني، لفظه �معنى ملفوظ، فاالحت

لیس ما �قصده من �منع أو �جز هذا اللفظ في أصل المسألة و�قول: اإلنسان مخلوق وقراءته 

، التسمیة قبل خلق ]١[العلق: َخَلَق} الَِّذي َر�ِّكَ  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ �قول:  -جل وعال–مخلوقة فاهلل 

 هذا مقصودك؟ ، اا فلتتقدم علیه ذ�رً اإلنسان وقبل خلق عمله، فهي متقدمة علیه وجودً 

 لكنه استنباط �عید.
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ما نزل من ن أزائد في الكرم على �ل �ر�م، وفي هذا دلیل على  ]،٣[العلق: اْألَْكَرُم} َوَر�ُّكَ  {اْقَرأْ 

ن هذه السورة، أو الخمس آ�ات منها، حدیث عائشة صر�ح في أنها أول ما نزل، �عني هل آالقر 

وقد نزل علیه  ،أن یؤمر �القراءة وال �قرأ -علیه الصالة والسالم- �مكن أن �حصل من النبي

بل ذلك، وال �قرأ وعنده شيء نزل علیه ق ،اقبلها شيء؟ �مكن؟ مستحیل، أن یؤمر �القراءة ثالثً 

 هو المعتمد عند جماهیر أهل العلم. فدل على أنها أول ما نزل، هذا

وفي الصحیحین عن �حیى بن أبي �ثیر، قال: سألت أ�ا سلمة أيَّ القرآن نزل قبل؟ أو أي القرآن 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�انزل قبل؟ فقال:  جابر بن عبد –قال: سألت جابر  {اْقَرْأ}أو ، فقلت: ]١[المدثر: اْلُمدَّ

ثُِّر} َأیَُّها {َ�اقلت: أي القرآن أنزل قبل؟ قال:  -هللا ، فقال جابر: أحدثك ما ؟{اْقَرْأ}، فقلُت: أو اْلُمدَّ

فما قضیت جواري هبطت،  ،اجاورت �حراء شهرً «قال:  -صلى هللا علیه وسلم–حدثنا رسول هللا 

ا، ونظرت أمامي فلم فلم أر شیئً ا، ونظرت عن شمالي فنودیت، فنظرنت عن �میني فلم أر شیئً 

ا فأتیت خد�جة، فقلت: دثروني ا، فرفعت رأسي فرأیت شیئً ا، ونظرت خلفي فلم أر شیئً أر شیئً 

ثِّرُ  َأیَُّها {َ�ا ا، قال: فنزلت�اردً  ، فدثروني وصبوا علي ماءً ا�ارادً  دثروني، وصبوا علي ماءً   *اْلُمدَّ

 »]٣-١[المدثر:  َفَكبِّْر} َوَر�َّكَ  *َفَأنِذْر  ُقمْ 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�اإن أول ما أنزل قوله تعالى:  :�قول النووي في شرح مسلم، قوله ، ضعیف بل اْلُمدَّ

 ا�اطل. �عني �ونه �اطل، �عني والقائل �ه صحابي فیه شيء من الجفاء، مع �ونه مرجوحً 

والصواب أن أول  ،ضعیف بل �اطلوالراجح غیره، والصواب غیره، والمتعین غیره، هذا شيء، 

رضي هللا عنها، وأما –�ما صرَّح النبي في حدیث عائشة  ،َر�َِّك} ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ ما نزل على االطالق 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا حي �ما ُصرِّح �ه في روا�ة الزهري عن أبي فالصحیح أن نزولها �عد فترة الو  اْلُمدَّ

 منها مواضع في فیه صر�حة مواضع منها والداللة في سلمة عن جابر، والداللة صر�حة فیه

�عني: حدیث جابر وهو �حدث عن فترة الوحي، فدل على أن  -الوحي فترة عن �حدث وهو :قوله

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا: تعالى هللا فأنزل :قال أن . إلىسابق قبل هذه الفترة اهناك وحیً  - قوله ، ومنهااْلُمدَّ

 الملك فإذا«�عني في قصة نزول "اقرأ"  »�حراء جاءني الذي الملك فإذا«: -وسلم علیه هللا صلى

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا تعالى هللا فأنزل: قال ثم »�حراء جاءني الذي  »الوحي تتا�ع ثم« :قوله ، ومنهااْلُمدَّ
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ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا فترة �عد نزل ما أول وأن ،{اْقَرْأ} نزل ما أول أن فالصواب. فترته �عد �عني  ، وأمااْلُمدَّ

 أعلم. �هللا ،یذ�ر أن من أظهر فبطالنه الفاتحة نزل ما أول: المفسر�ن من قال من قول

 هذا �الم اإلمام النووي.

 :لهبن حجر في روا�ة الزهري عن أبي سلمة عن جابر: تدل على أن المراد �األولیة في قو اوقال 

 �عني ما هي �أولیة مطلقة، أولیةمخصوصة. مخصوصة  أولیة المدثر. سورة نزل ما أول

 ،مطلقة أولیة أنها المراد أن ال �اإلنذار، �األمر مخصوصة أو الوحي، فترة �عد �ما مخصوصة

 لتصر�حا �قید أراد المدثر إنها: قال ومن مطلقة، أولیة أراد {اْقَرْأ} نزل ما أول: قال من فكأن

 من هو ولیس �اجتهاد" المدثر أیها �ا نزل ما أول" جابر استخرج الكرماني: . قال�اإلرسال

بن حجر: في أول سورة نزلت قول آخر نقل اعائشة. �قول  حدیث في وقع ما والصحیح روایته،

هل  ،عن عطاء الخراساني قال: المزمل، نزلت قبل المدثر. وعطاء ضعیف، �عني ضعف عطاء

 یؤثر في القول؟ ال، هو �قول: أول سورة المزمل.

 طالب:.........

 .اا ولو �ان مبتدعً ال على أنه قوله، �عني إذا نسب لشخص ولو �ان ضعیفً  ال

 الطالب:.....

عن الشخص،  اقول ینظر إلیه من ناحیة، األولى ثبوته عن هذا الشخص قد �كون ثابتً  ،نعم

حمل عنه أو ال یتحمل هل أن �ُ أن هذا الشخص هل أ إلى هذا الشخص، األمر الثاني:  اصحیحً 

 ا�عني لذا سمعنا �المً  قال: وعطاء ضعیف وروایته معضلة.عنه العلم. هذه مسألة ثانیة. 

ألنه معتزلي، �الم صحیح إلى  ؛ألن الزمخشري ضعیف ؛للزمخشري في تفسیره �قول: ال �قبل

ا رو�هذا �ان یمن قاله، یبقى النظر في الكالم نفسه في القائل وفي قوله، وروایته معضلة. نعم إ

 خر ما نزل �حتاجح إلى توقیف.وأن هذا الباب أول ما نزل وآال سیما 

 معین، إذا �انت معضلة �كون سقط منه اثنان. وروایته معضلة؛ ألنه لم یثبت لقاؤه لصحابي

ألن فیها ذ�ر قیام اللیل، وغیر ذلك مما تراخى عن  وظاهر األحادیث الصحیحیة تأخر "المزمل"

]، وعن مجاهد: أول سورة نزلت ٢[المدثر:َفَأنِذْر}  {ُقمْ ابتداء نزول الوحي �خالف "المدثر" فإن فیها

 "."نون والقلم" لعل هذا القول التبس على صاحبه نزول سورة "القلم
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 الطالب:..............

زلت نول سورة �عني وجود القلم في السورتین حصل اللبس، وعن مجاهد: أ َر�َِّك} ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ  نعم،

 شيلزر�القرآن" ل "نون والقلم" وأول سورة نزلت �عد الهجرة "و�ل للمطفین". في "البرهان في علوم

وله أفي معرفة أول ما نزل، معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، فأما أوله �قول: فأما 

علیه الصالة –یح البخاري في حدیث بدء الوحي ما �قتضي أن أول ما نزل علیه ففي صح

ائشة ن حدیث ع�المستدرك م ثم "المدثر"، وأخرجه الحاكم َخَلَق} الَِّذي َر�ِّكَ  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ  :-والسالم

 مِ ِ�اسْ  {اْقَرأْ  ا وقال: صحیح اإلسناد، ولفظ مسلم: أول ما نزل من القرآنصر�حً  -رضي هللا عنها–

نَسانَ  {َعلَّمَ  :إلى قوله َر�َِّك}  }اْألَْكَرمُ  كَ {َوَر�ُّ ه: خاري إلى قولووقع في صحیح الب ،َ�ْعَلْم} َلمْ  َما اإلِْ

 وهي من الثقة مقبولة. وفي األول ز�ادة، ،]٣[العلق:

 ،وقد جاء ما �عارض هذا، ففي صحیح مسلم عن جابر: أن أول ما نزل من القرآن "سورة المدثر"

یذ�ر قصة بدء الوحي،  -علیه الصالة والسالم–ا سمع النبي وجمع �عضهم بینهما �أن جابرً 

 فسمع آخرها ولم �سمع أولها، فتوهم أنها أول ما نزلت ولیس �ذلك.

 و�كون هذا القول وهم من ذلكلصحابي، �صح القول إلى الصحابي، �عني: قد �صّح القول إلى ا

ن أنه وهم �خرَّج في الصحیحین، ولن �قدح في صحة الخبر ع و�خرَّج هذا القول على ،الصحابي

ذلك الصحابي، الخبر لذلك الصحابي صحیح؛ ألنه قد �قول قائل: لماذا �خرج البخاري قصة 

بن اوأنه تزوجها وهو حالل، و�خرجه من طر�ق  ،�میمونة -علیه الصالة والسالم–زواج النبي 

تناقض، نقول: �لها ثابتة، �لها صحیحة إلى من رو�ت فیه  م وأنه تزوجها وهو محرِ  ،عباس

ي فوِهم في قوله: أنه تزوجها وهو محرم، وهنا �خرَّج  -رضي هللا عنهما–بن عباس اعنه، لكن 

الصحیح قصة بدء الوحي من حدیث عائشة، والحدیث صر�ح في أن أول ما نزل سورة "اقرأ" 

س ! لی؟، ما المانع أن یِهموله، وقد وِهَم فیهو�خرج في الصحیح أ�ضا: �الم جابر من رأ�ه ومن ق

 .�معصوم

 ......................الطالب:

 هذه في الروا�ة، أما في الرأي ال، في الروا�ة غیر الرأي، هذا فهمه.  



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=١٧ 

 ........................الطالب:.

 -معلیه الصالة والسال–هم �قولون ما یتعلق �النزول له حكم المسند، ولم �صرِّح؛ ألن النبي 

 فیه، نسمع �عد الكالم عشان یتضح.طرف 

لوحي، یذ�ر قصة بدء ا -علیه الصالة والسالم–ا سمع النبي جمع �عضهم بینهما �أن جابرً 

لقاء . صار یتكلم من تنها أول ما نزلت ولیس �ذلكأفسمع آخرها ولم �سمع أولها، فتوهم 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا نفسه، وفهم من هذه القصة أن أول  ما نزل عد سورة �ما نزل  أول نعم هي ،اْلُمدَّ

م، فذ�ر ما تقد -رضي هللا عنه–عن جابر  -اأ�ًض –"اقرأ" وفترة الوحي، لما ثبت في الصحیحین 

ك من أول ما نزل سورة الفاتحة، روي ذل :في �الم النووي، ثم قال الزر�شي في "البرهان": وقیل

ا إذا سموع صوتً  -صلى هللا علیه وسلم–: �ان رسول هللا قال سحاق عن ابن میسرةإطر�ق أبي 

ل ا، وذ�ر نزول الملك علیه وقوله: قل الحمد هلل رب العالمین، إلى آخرها، وقاانطلق هار�ً 

 تصار"ضي أبو �كر: في "االنتصار": أبو �كر من؟ الباقالني، وقال القاضي أبو �كر في "االنالقا

ثِّ الْ  یَُّهاأَ  {َ�ایلیه في القوَّة  َر�َِّك} ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ  و�لوهذا الخبر منقطع وأثبت األقا نهما �اعتبار أ، ُر}ُمدَّ

 �َِّك}رَ  مِ ِ�اسْ  {اْقَرأْ  مخرجان في الصحیحین، وطر�ق الجمع بین األقاو�ل أن أول ما نزل من اآل�ات

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا وأول ما نزل من أوامر التبلیغ ني اتحة، �عر سورة الفوأول ما نزل من السو ، اْلُمدَّ

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا �املة، وقیل: أول ما نزل للرسالةسورة   فإن العلماء ،}َر�ِّكَ  مِ ِ�اسْ  أْ {اْقرَ  وللنبوة، اْلُمدَّ

ارة لنبوة عب؛ ألن ا-لمصلى هللا علیه وس –دال على نبوة محمد َر�َِّك} ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ قالوا: قوله تعالى 

 مْ قُ  *ثِّرُ اْلُمدَّ  َأیَُّها {َ�ا عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكلیف خاص، وقوله تعالى:

وحي إلى ؛ ألنها عبارة عن ال-صلى هللا علیه وسلم –دلیل على رسالته ]٢-١[المدثر: }َفَأنِذْر 

اب الشخص على لسان المَلك بتكلیٍف عام. وقال اإلمام المجدد شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوه

: -رحمه هللا–قال  -صلى هللا علیه وسلم–في "األصل الثالث" من األصول الثالثة �معرفة النبي 

ث " ثالي في "االنتصار" روا�ة، ثم نزل �عد سورة "اقرأوُأرسل �المدثر، وذ�ر القاض ،ُنبئ �اقرأ

" ثم آ�ات من أول "نوح" وثالث آ�ات من أول "المدثر". وعن مجاهد، قال: أول سورة أنزلت "اقرأ

 "نوح". لكن هذه األقوال �لها ال تستند إلى دلیل.
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ة مقید وأولیة نسبیةفالمرجح والمعتمد عند أهل العلم: أن أول ما نزل أولیة مطلقة سورة "مطلقة" 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا�ما �عد فترة الوحي   �هللا أعلم. ،اْلُمدَّ

 .له وصحبه أجمعینوعلى آوصلى هللا وسلم على نبینا محمد 


