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َائَِها  سورة الفاحتة  َفَضاِئلِ : احملاضرة الثانية  ونزهلا والتامني. َوَأْسم

 
َوَُّل يف   المَباُب اْلم

مِمِذيُّ َعنم ُأَبِِ  ُوََل: َرَوى الّتِِ ُ يف اْلم َزَل اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )َما أَن م  بمِن َكعمٍب قَاَل قَاَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُسوَمٌة » بمُع المَمثَاِن َوِهَي َمقم ْنمِيِل ِمثمَل ُأمِِ المُقرمآِن َوِهَي السَّ رَاِة َواَل يف اْلمِ وم َ َعبمِدي 1الت َّ « بَ يمِِن َوَبنيم

َِن بمِن يَ عمُقوَب: َأنَّ َأبَ َوِلَعبمِدي مَ  َرَج َماِلٌك َعِن المَعََلِء بمِن َعبمِد الرَّْحم ََل ]َعبمِد  ا َسَأَل ). َأخم َسِعيٍد َموم
ُ َعَليمِه سلم ََنَدى ُأَبَّ بمَن َكعمٍب وَ  ََبَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لِِي، ُهَو ُيصَ اَّللَِّ بمِن[ َعاِمِر بمِن ُكَريمٍز َأخم

ِل الممَ  ُدوٌد يف َأهم ٍم َوُهَو َمعم َِديَث. قَاَل ابمُن َعبمِد المََبِِ: أَبُو َسِعيٍد اَل يُوَقُف َلُه َعَلى اسم ِديَنِة، َفذََكَر اْلم
َِديَث َعنم َأِب َسِعيِد بمنِ  َرَة َوَحِديثُُه َهَذا ُمرمَسٌل، َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم المُمَعلَّى رَُجٌل  ِرَوايَ ُتُه َعنم َأِب ُهَري م

. قُ لمُت: كَ  ٍ ُص بمُن َعاِصٍم، َوُعبَ يمُد بمُن ُحَننيم ِه أَيمًضا، َرَواُه َعنمُه َحفم َذا ِمَن الصََّحابَِة اَل يُوَقُف َعَلى اْسِم
ِتََلَف يف  ٍم(. َوذََكَر يف ِكَتاِب الصََّحابَِة ااِلخم ِهيِد: )اَل يُوَقُف َلُه َعَلى اسم َِديُث  قَاَل يف التَّمم ِه. َواْلم اْسِم

ِجِد َفَدَعاِن َرُسوُل اَّللَِّ  َصلَّى   َخرََّجُه المُبَخاِريُّ َعنم َأِب َسِعيِد بمِن المُمَعلَّى قَاَل: ُكنمُت ُأَصلِِي يف المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَ َلمم ُأِجبمُه، فَ ُقلمُت: ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإِِنِ ُكنمُت ُأَصلِِي، ف َ  َتِجيُبوا  اَّللَّ ُ" اسم َقاَل: )َأَلَم يَ ُقِل اَّللَّ

َوِر يف المُقرمآِن قَ بمَل َأنم 2َّلِلَِّ َوِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكمم » « ُثَّ قال( ِإِِنِ َْلَُعلَِِمنََّك ُسورًَة ِهَي َأعمَظُم السُّ
ا َأرَاَد َأنم ََيمُرجَ  ِجِد ُثَّ َأَخَذ بَِيِدي، فَ َلمَّ قُ لمُت َلُه: َأَلَم تَ ُقلم َْلَُعلَِِمنََّك ُسورًَة ِهَي َأعمَظُم  ََتمُرَج ِمَن المَمسم

بمُع المَمثَاِن َوالمُقرمآُن المَعِظيُم الَّذِ  ُد َّلِلَِّ َربِِ المعاَلِمنَي ِهَي السَّ َمم ي ُأوتِيُتُه(. ُسورٍَة يف المُقرمآِن؟ قَاَل: )اْلم
ُُه: أَبُو سع  يد بن املعلى قَاَل ابمُن َعبمِد المََبِِ َوَغريم

__________ 
 (. أي وقال هللا هي مقسومة.1)
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َاِرُث بم  ُُه رَاِفٌع، َويُ َقاُل: اْلم ، َواْسم َنمَصاِر، تَ َفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ َنمَصاِر، َوَساَداِت اْلم ُن نُ َفيمِع بمِن ِمنم ِجلَِّة اْلم
ُس  َ َسَنَة َأرمَبٍع َوَسبمِعنَي المُمَعلَّى، َويُ َقاُل: َأوم ِس بمِن المُمَعلَّى، تُ ُويفِِ بمُن المُمَعلَّى، َويُ َقاُل: أَبُو َسِعيِد بمُن َأوم

َلِة حني حولت، وسيأيت » 1َوُهَو ابمُن َأرمَبٍع َوِستِِنَي » «.  2« ]َسَنًة[، َوُهَو َأوَُّل َمنم َصلَّى ِإََل المِقب م
َِن وقد أسند حديث بن ُأبٍَِ يَزِيدُ  ثَ َنا َرومُح بمُن المَقاِسِم َعِن المَعََلِء بمِن َعبمِد الرَّْحم  بمُن زُرَيمٍع قَاَل: َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم على ُأبٍَِ َوُهَو ُيَصلِِ  َرَة قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ي، َفذََكَر َعنم أَبِيِه َعنم َأِب ُهَري م
َِديَث ِبَعمَناهُ  َثِِن أَبُو ُعبَ يمِد اَّللَِّ المَورَّاُق  اْلم َثِِن أب َحدَّ َن مَباِريِِ يف ِكَتاِب الرَّدِِ َلُه: َحدَّ . َوذََكَر ابمُن اْلم

ُ َرنَّ َأرم  َباُن َعنم َمنمُصوٍر َعنم ُُمَاِهٍد قَاَل: ِإنَّ ِإبمِليَس َلَعَنُه اَّللَّ ثَ َنا َشي م ثَ َنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ٍت: َبَع َرَنَّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِحنَي أُنمزَِلتم  ٌد َصلَّى اَّللَّ َنَِّة، َوِحنَي بُِعَث حُمَمَّ ِبَط ِمَن اْلم  فَاحِتَُة ِحنَي لُِعَن، َوِحنَي ُأهم

ِي َعَلى بَ عم  َوِر َواْلم ٍض، المِكَتاِب، َوأُنمزَِلتم ِبلمَمِديَنِة. الثَّانَِيُة: اختلف العلماء يف تفصيل بَ عمِض السُّ
َل لِبَ عمٍض َعَلى بَ عمٍض، ِْلَ  ٌم: اَل َفضم ََن َعَلى بَ عمٍض، فَ َقاَل قَ وم ُسم َاِء اَّللَِّ تَ َعاََل اْلم ِضيِل بَ عمِض َأْسم نَّ َوتَ فم

َسِن ا يمُخ أَبُو اْلَم نَ َها. َذَهَب ِإََل َهَذا الشَّ َاُؤُه اَل ُمَفاَضَلَة بَ ي م ، وََكَذِلَك َأْسم ، المُكلَّ َكََلُم اَّللَِّ َعِريُّ َشم ْلم
ِِتُّ، َوََجَاَعٌة ِمَن المُفَقَهاءِ  ُد بمُن ِحبَّاَن المَبسم ِر بمُن الطَّيِِِب، َوأَبُو َحاِتٍِ حُمَمَّ . َوُرِوَي َمعمَناُه َوالمَقاِضي أَبُو َبكم

ِضيُل بَ عمِض المُقرمآِن َعَلى بَ عمٍض َخطَأٌ، وَكَ  َذِلَك َكرَِه َماِلٌك َأنم تُ َعاَد َعنم َماِلٍك. قَاَل ََيمََي بمُن ََيمََي: تَ فم
ِل اَّللَِّ تَ َعاََل:" ََنمِت ِبَريمٍ ِمنمها َأوم ِمثملِ  َِها. َوقَاَل َعنم َماِلٍك يف قَ وم ها" ]البقرة: ُسورٌَة َأوم تُ َردََّد ُدوَن َغريم

َتجَّ َهُؤاَلِء [ قَاَل: حُممَكَمٌة َمَكاَن َمنمُسوَخٍة. َوَرَوى ابمُن ِكَنانََة ِمثمَل َذِلَك كُ 106 لِِِه َعنم َماِلٍك. َواحم
اتِيَُّة يف المُكلِِ َواِحَدٌة، َوِهَي َكََلُم اَّللَِّ  ُضوِل، َوالذَّ ِص المَمفم ِعُر بِنَ قم َفمَضَل ُيشم ، وََكََلُم ِبَِنم قَاُلوا: ِإنَّ اْلم

ِِتُّ: َوَمعمََن َهِذِه ال َص ِفيِه. قَاَل المَبسم ْنمِيِل ِمثمُل ُأمِِ اَّللَِّ تَ َعاََل اَل نَ قم رَاِة َواَل يف اْلمِ وم َظِة )َما يف الت َّ لَّفم
ْنمِيِل من الثواب مثل رَاِة َواْلمِ وم  المُقرمآِن(: َأنَّ اَّللََّ تَ َعاََل اَل يُ عمِطي ِلَقاِرِئ الت َّ

__________ 
ُ َعَليمِه (. قال ابن حجر يف اْلصابة: )وهو خطأ فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النَِّبُّ 1) َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم َوُهَو َصِغرٌي، وسياق اْلديث أيىب ذلك.
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َُمِم، َوأَ  َِها ِمَن اْلم ُمََّة َعَلى َغريم ِلِه َفضََّل َهِذِه اْلم ُ ِبَفضم عمطَاَها ِمَن َما يُ عمِطي ِلَقاِرِئ ُأمِِ المُقرمآِن، ِإِذ اَّللَّ
ِل َعلَ  ٌل ِمنمُه هِلَذِ المَفضم ِل َعَلى ِقَراَءِة َكََلِمِه، َوُهَو َفضم ََها ِمَن المَفضم ثَ َر ِمَّا َأعمَطى َغريم ِه  ى ِقَراَءِة َكََلِمِه َأكم



ِر، اَل َأنَّ بَ عمَض المُقرمآِن َأفمَضُل ِمنم  َجم ِلِه: )َأعمَظُم ُسورٍَة( َأرَاَد ِبِه يف اْلم ُمَِّة. قَاَل َوَمعمََن قَ وم بَ عمٍض.  اْلم
لُُه تَ َعاََل" َوِإهلُُكمم ِإلٌه واِحٌد اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّ  َنُه قَ وم ِضيِل، َوَأنَّ َما َتَضمَّ فم ٌم ِبلت َّ ُن الرَِّحيُم" َوقَاَل قَ وم ْحم

اَلاَلتِ 163]البقرة:  ََلِص ِمَن الدَّ خم ِر، َوُسورَُة اْلمِ شم ، َوآِخُر ُسورَِة اْلَم َعَلى  [ َوآيَُة المُكرمِسيِِ
ُجوًدا مثَل يف" تَ بَّتم َيدا َأِب هَلٍَب" ]املسد:  َدانِيَِّتِه َوِصَفاتِِه لَيمَس َموم َلَها.  1َوحم [ َوَما َكاَن ِمث م

. َوِِمَّ  َقُّ َفِة، َوَهَذا ُهَو اْلم َرِِتَا، اَل ِمنم َحيمُث الصِِ َا ُهَو ِبلمَمَعاِن المَعِجيَبِة وََكث م ِضيُل ِإَّنَّ فم اَل نم قَ َوالت َّ
َويمِه » َحاُق بمُن رَاهم ِضيِل ِإسم فم ِر 1ِبلت َّ ِتَياُر المَقاِضي َأِب َبكم ُُه ِمَن المُعَلَماِء َوالمُمَتَكلِِِمنَي، َوُهَو اخم « َوَغريم

صَّاِر، ِْلَِديِث َأِب َسِعيِد بمِن المُمَعلَّى َوَحِديِث ُأبَِِ بمِن َكعمٍب أَنَّ  ُه قَاَل قَاَل ِل َرُسوُل بمِن المَعَرِبِِ َوابمِن اْلَم
ُ اَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )ََي ُأَبُّ َأيُّ آيٍَة َمَعَك يف ِكَتاِب اَّللَِّ َأعمَظُم( قال فقلت:" اَّللَّ  ِإلَه ِإالَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيُّ المَقيُّوُم" ]البقرة:  نِ 255ُهَو اْلم ِري َوقَاَل: )لِيَ هم َك المِعلمُم ََي َأَب المُمنمِذِر( [. قَاَل: َفَضَرَب يف َصدم
ِتََلَف َمَع َهِذِه النُُّصوِص.  صَّاِر: َعَجِب ِمَّنم َيذمُكُر ااِلخم ِلٌم. قَاَل ابمُن اْلَم َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم َوقَاَل َأخم

ْنمِ  رَاِة َواَل يف اْلمِ وم ُ يف الت َّ َزَل اَّللَّ لُُه: )َما أَن م : قَ وم َلَها( َوَسَكَت َعنم َسائِِر ابمُن المَعَرِبِِ يِل َواَل يف المُقرمآِن ِمث م
َِها، ِْلَنَّ َهِذِه المَمذمُكورََة َأفمَضَلَها، َوِإَذا َكاَن الشَّ  ُء َأفمَضَل المُكُتِب، َكالصُُّحِف المُمنَ زََّلِة َوالزَّبُوِر َوَغريم يم

ِلَك: زَيمدٌ  . َكَقوم َفمَضِل، َصاَر َأفمَضَل المُكلِِ َأفمَضُل المُعَلَماِء فَ ُهَو َأفمَضُل النَّاِس. َويف المَفاحِتَِة ِمَن  اْلم
نَ  ُروَن َكِلَمًة َتَضمَّ يَع المُقرمآِن ِفيَها. َوِهَي ََخمٌس َوِعشم َِها، َحَّتَّ ِقيَل: ِإنَّ َجَِ َفاِت َما لَيمَس ِلَغريم تم الصِِ

يَع ُعُلوِم المُقرمآِن. َوِمنم َشَرِفَها َأنَّ اَّللََّ  َ َعبمِدِه، َواَل َتِصحُّ المُقرمبَُة ِإالَّ ِِبَا، َجَِ َنُه َوَبنيم َمَها بَ ي م  ُسبمَحانَُه َقسَّ
 َواَل يَ لمَحُق َعَمٌل بِثَ َواِِبَا، َوِِبََذا املعَن صارت أم القرآن العظيم،

__________ 
بعدها َيء (. ضبطه ابن خلكان فقال: )بفتح الراء بعد االلف هاء ساكنة ُث واو مفتوحة و 1)

مثناة من حتتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة، وقيل فيها أيضا: راهويه بضم اهلاء وسكون الواو وفتح 
 الياء.
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َكاٌم َوَوعمٌظ، َو" ُقلم  ِحيٌد َوَأحم ُ َأَحٌد" تَ عمِدُل ثُ ُلَث المُقرمآِن، ِإِذ المُقرمآُن تَ وم " ُقلم ُهَو اَّللَّ ُهَو   َكَما َصاَرتم
ُ أَ  . )َأيُّ اَّللَّ ََلُم ِْلُبٍَِ ِلِه َعَليمِه السَّ ِحيُد ُكلُُّه، َوِِبََذا المَمعمََن َوَقَع المبَ َياُن يف قَ وم وم آيٍَة يف  َحٌد" ِفيَها الت َّ

َيُّ المَقيُّوُم" ]البقرة:  ُ اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلم َا َكاَنتم َأعمظَ 255المُقرمآِن َأعمَظُم( قَاَل:" اَّللَّ َا [. َوِإَّنَّ َم آيٍَة ِْلََّنَّ
 ُ لُُه: )َأفمَضُل َما قُ لمُتُه َأََن َوالنَِّبيُّوَن ِمنم قَ بمِلي اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ِحيٌد ُكلَُّها َكَما َصاَر قَ وم َدُه اَل َشرِيَك تَ وم َوحم

ِحيدِ  وم يَع المُعُلوِم يف الت َّ َا َكِلَماٌت َحَوتم َجَِ ِر، ِْلََّنَّ ِحيَد  َلُه( َأفمَضَل الذِِكم وم َنِت الت َّ ، َوالمَفاحِتَُة َتَضمَّ
رَِة اَّللَِّ تَ َعاََل. الثَّالَِثُة: َرَوى علي ب َعُد َذِلَك يف ُقدم تَ ب م ن أب طالب َوالمِعَباَدَة َوالمَوعمَظ َوالتَّذمِكرَي، َواَل ُيسم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )ف احتة الكتاب، وآية الكرسي، وَشِهَد رضي هللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِش لَيمَس بَ ي م  ََيُت ُمَعلََّقاٌت ِبلمَعرم ُ أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو، وُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك المُملمِك، َهِذِه اْلم َ اَّللَّ نَ ُهنَّ َوَبنيم

اِنُّ يف ِكَتاِب المبَ َياِن  ٍرو الدَّ َنَدُه أَبُو َعمم َائَِها، َوِهَي اث مَنا َعَشَر اَّللَِّ ِحَجاٌب ). َأسم َلُه. الرَّاِبَعُة: يف َأْسم
َوَُّل ): الصَََّلُة » ًا:( اْلم ُ تَ َعاََل »1اْسم ( 2«، قَاَل اَّللَّ ِ َفنيم َ َعبمِدي ِنصم ُت الصَََّلَة بَ يمِِن َوَبنيم «: َقَسمم

ُد، ِْلَنَّ ِفيهَ  َمم َم. )الثَّاِن(: ]سورة[ اْلم َِديَث. َوَقدم تَ َقدَّ َعمَراِف، اْلم ِد، َكَما يُ َقاُل: ُسورَُة اْلم َمم َر اْلم ا ِذكم
ِ المُعَلَماِء، َوْسُِِ  بَِة، َوََنمِوَها. )الثَّاِلُث(: فَاحِتَُة المِكَتاِب، ِمنم َغريمِ ِخََلٍف َبنيم وم َفاِل، َوالت َّ َن م َيتم ِبَذِلَك َواْلم

ظًا، تَ َتُح ِقَراَءُة المُقرمآِن ِِبَا َلفم تَ َتُح ِِبَا الصََّلَواُت.   ِْلَنَُّه تُ فم َحِف َخطًّا، َوتُ فم تَ َتُح ِِبَا المِكَتابَُة يف المُمصم َوتُ فم
َسُن َوابمُن سِ  ُهوُر، وََكرَِهُه أََنٌس َواْلَم ُمم ِم ِخََلٌف، َجوَّزَُه اْلم ريِيَن.  )الرَّاِبُع(: ُأمُّ المِكَتاِب، َويف َهَذا ااِلسم

َسُن: ُأمُّ المِكَتابِ  ُ تَ َعاََل:" آَيٌت حُممَكماٌت ُهنَّ ُأمُّ المِكتاِب َوُأَخُر قَاَل اْلَم ََراُم، قَاَل اَّللَّ َََلُل َواْلم  اْلم
ُ 7ُمَتشاِِباٌت" ]آل عمران:  ُفوِظ. قَاَل اَّللَّ ُم اللَّومِح المَمحم [. َوقَاَل أََنٌس َوابمُن ِسريِيَن: ُأمُّ المِكَتاِب اسم

 [.4ِكتاِب". ]الزخرف: تَ َعاََل:" َوِإنَُّه يف ُأمِِ الم 
__________ 

 (. يف تفسري اْللوسي وغريه: سورة الصَلة. ] ..... [ 1)
 (. أي يف اْلديث القدسي.2)
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ُهوُر، وََكرَِهُه أََنٌس َوابمُن ِسريِيَن، َواْلمَ  ُمم ُتِلَف ِفيِه أَيمًضا، َفَجوَّزَُه اْلم َاِمُس(: ُأمُّ المُقرمآِن، َواخم ُث َحاِدي)اْلم
َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  مِمِذيُّ َعنم َأِب ُهَري م . َرَوى الّتِِ ِ َلنيم  َعَليمِه َوَسلََّم: الثَّابَِتُة تَ ُردُّ َهَذيمِن المَقوم

بمُع المَمثَاِن( قَاَل: َهَذا َحِديٌث حَ  ُد َّلِلَِّ ُأمُّ المُقرمآِن َوُأمُّ المِكَتاِب َوالسَّ َمم َسٌن َصِحيٌح. َويف المُبَخاِريِِ )اْلم
َتَدأُ ِبِكَتابَِتَها يف المَمَصاِحِف، َويُ بمَدأُ ِبِقَراَءِِتَا يف الصَّ  َيتم ُأمَّ المِكَتاِب ِْلَنَُّه يُ ب م ََلِة. َوقَاَل ََيمََي قَاَل: َوْسُِِ

ٌو، َوُأمُّ  ُة، َوُأمُّ ُخَراَساَن: َمرم َيتم ُأمَّ المُقرمآِن بمُن يَ عمُمَر: ُأمُّ المُقَرى: َمكَّ ِد. َوِقيَل: ْسُِِ َمم  المُقرمآِن: ُسورَُة اْلم
َرمضِ  َا َأوَُّل اْلم ُة ُأمَّ المُقَرى ِْلََّنَّ َيتم َمكَّ َنٌة ِْلَِميِع ُعُلوِمِه، َوِبِه ْسُِِ َا َأوَّلُُه َوُمَتَضمِِ ، َوِمنمُه ِْلََّنَّ َها ُدِحَيتم  َوِمن م

ُمُّ أُمًّا ِْلَ  َيِت اْلم ِل أَُميََّة بمِن َأِب الصَّلمِت:ْسُِِ َرمُض أُمًّا، يف قَ وم ِل، َواْلم ُل النَّسم َا َأصم  َّنَّ
َرمُض َمعمِقلَُنا وََكاَنتم أُمَُّنا ... ِفيَها َمَقاِبُرََن َوِفيَها نُوَلدُ   فَاْلم

 
َيمِش هَلَا. وَ  ِمَها َواتَِِباِع اْلم َرمِب: ُأمٌّ، لِتَ َقدُّ ُل ُأمٍِ ُأمََّهٌة، َوِلَذِلَك ُُتمَمُع َعَلى أُمََّهاٍت،  َويُ َقاُل ِلَرايَِة اْلم َأصم

ُ تَ َعاََل:" َوأُمَّهاُتُكُم". َويُ َقاُل أُمَّاٌت ِبَغريمِ َهاٍء. قَاَل:   قَاَل اَّللَّ
َت الظَََّلَم ِِبُمَّاِتَكا  فَ َرجم



 
اِدُس(: َوِقيَل: ِإنَّ أُمََّهاٍت يف النَّاِس، َوأُمَّاٍت يف المبَ َهاِئِم، َحكَ  َمِل. )السَّ اُه ابمُن فَاِرٍس يف المُمجم

تُ ثمِنَيتم  َا اسم َيتم ِبَذِلَك ِْلََّنَّ َعٍة. َوِقيَل: ْسُِِ َا تُ َثَنَّ يف ُكلِِ رَكم َيتم ِبَذِلَك ِْلََّنَّ ُمَِّة فَ َلمم المَمثَاِن، ْسُِِ هِلَِذِه اْلم
ابِ  ًرا هَلَا. )السَّ َلَها ُذخم يَع ُعُلوِم تَ نمِزلم َعَلى َأَحٍد قَ ب م ِنَها َجَِ َيتم ِبَذِلَك لَِتَضمُّ ُع(: المُقرمآُن المَعِظيُم، ْسُِِ

َصاِف َكَماِلِه َوَجََلِلِه، َوعَ  َتِمُل َعَلى الث ََّناِء َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِبَِوم َا َتشم ِر المُقرمآِن، َوَذِلَك َأَّنَّ َمم َلى اْلم
ََلِص ِفيَها، خم َها ِإالَّ ِبَِِعانَِتِه تَ َعاََل، َوَعَلى  ِبلمِعَباَداِت َواْلمِ ٍء ِمن م ِز َعِن المِقَياِم ِبَشيم َوااِلعمِّتَاِف ِبلمَعجم

َواِل النَّاِكِثنَي، َوَعَلى بَ َيانِ  َتِقيِم، وَِكَفايَِة َأحم َراِط المُمسم َدايَِة ِإََل الصِِ ِه َعاِقَبَة  ااِلبمِتَهاِل ِإلَيمِه يف اهلِم
َاِحِديَن. )ا ُ اْلم ِريِِ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُدم ارِِميُّ َعنم َأِب َسِعيٍد اْلم َفاُء، َرَوى الدَّ لثَّاِمُن(: الشِِ

 «. 1َعَليمِه َوَسلََّم: )فَاحِتَُة المِكَتاِب شفاء من كل سم( »
__________ 

 )يف فاحتة الكتاب (. الذي يف مسند الدارمي عن عبد امللك بن عمري: قال قال رسول هللا1)
 شفاء من كل داء(.
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ِريِِ َوِفيِه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُدم َيُة، ثَ َبَت َذِلَك ِمنم َحِديِث َأِب َسِعيٍد اْلم  َعَليمِه )التَّاِسُع(: الرُّق م
رَاكَ  : )َما َأدم َيِِ َيٌة( فَ َقاَل: َي رسول هللا شي أُلمِقَي يف  َوَسلََّم قَاَل ِللرَُّجِل، الَِّذي رََقى َسيَِِد اْلم َا رُق م َأَّنَّ

عمِبِِ  ََساُس، َشَكا رَُجٌل ِإََل الشَّ ُة، َوَسَيأميت بَِتَماِمِه. )المَعاِشُر(: اْلم َِئمَّ َِديَث. َخرََّجُه اْلم ِعي، اْلم  َوَجَع َروم
َاِصَرِة، فَ َقاَل: َعَليمَك ِبََِساِس المُقرمآِن فَاحِتَِة  الكتاب، ْسعت ابن عباس يقول: لكل شي َأَساٌس، اْلم

، وأساس السموات َعرِيَبا » َها ُدِحَيتم َا ِمن م ُة، ِْلََّنَّ ن مَيا َمكَّ اِبَعُة، 1َوَأَساُس الدُّ َماُء السَّ «، َوِهَي السَّ
َِناِن  َلى، َوَأَساُس اْلم فم اِبَعُة السُّ َرمُض السَّ َرمِض َعِجيَبا، َوِهَي اْلم َِناِن  َوَأَساُس اْلم ٍن، َوِهَي ُسرَُّة اْلم َجنَُّة َعدم

َسِت  َها ُأسِِ َلى َعَلي م فم اِبَعُة السُّ رمَكُة السَّ َنَُّة، َوَأَساُس النَّاِر َجَهنَُّم، َوِهَي الدَّ َسِت اْلم َها ُأسِِ رمَكاُت،  َعَلي م الدَّ
َنمِبَياِء نُوٌح، َوَأَساُس َبِِن  َلمِق آَدُم، َوَأَساُس اْلم َرائِيَل يَ عمُقوُب، َوَأَساُس المُكُتِب المُقرمآُن،  َوَأَساُس اْلم ِإسم

َِن الرَِّحيِم، فَِإَذا اعمتَ َللمَت َأِو اشم  ِم اَّللَِّ الرَّْحم َتَكيمَت فَ َعَليمَك َوَأَساُس المُقرمآِن المَفاحِتَُة، َوَأَساُس المَفاحِتَِة ِبسم
َفى » َاِدي َعَشَر(: المَوافِ 2ِبلمَفاحِتَِة ُتشم َا اَل تَ تَ َنصَُّف َواَل حَتمَتِمُل «. )اْلم َنَة، ِْلََّنَّ َياُن بمُن ُعيَ ي م َيُة، قَاَلُه ُسفم

َزَأ، َولَ  َعٍة َْلَجم َخُر يف رَكم َفَها اْلم َعٍة، َوِنصم َفَها يف رَكم َوِر ِنصم ِتَزاَل، َوَلوم قَ َرَأ ِمنم َسائِِر السُّ َفِت ااِلخم وم ُنصِِ
ِ َلَم  َعَتنيم ِفي َعنم ِسَواَها َواَل  المَفاحِتَُة يف رَكم َا َتكم  ُُيمِز. )الثَّاِن َعَشَر(: المَكاِفَيُة، قَاَل ََيمََي بمُن َأِب َكِثرٍي: ِْلََّنَّ

َكنمَدرَاِنُّ قَاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّ  سم ٍد اْلمِ ُد بمُن َخَلَّ َها. َيُدلُّ َعَليمِه َما َرَوى حُمَمَّ ِفي ِسَواَها َعن م ُ َيكم َعَليمِه ى اَّللَّ
َاِمَسُة: قَاَل المُمَهلَُّب: ِإنَّ  َها ِعَوًضا(. اْلم َُها ِمن م َِها َولَيمَس َغريم ِضَع َوَسلََّم: )ُأمُّ المُقرمآِن ِعَوٌض ِمنم َغريم  َموم



َتِعنُي" ]الفاحتة: اْلية   َك َنسم َك نَ عمُبُد َوِإَيَّ َها إَّنا هو" ِإَيَّ َيِة ِمن م ورَةُ 5الرُّق م َيٌة،   [. َوِقيَل: السُّ ُكلَُّها رُق م
: َأنَّ ِفيَها  َيٌة( َوَلَم يَ ُقلم َا رُق م رَاَك َأَّنَّ ََبَُه: )َوَما َأدم ا َأخم ََلُم ِللرَُّجِل َلمَّ ِلِه َعَليمِه السَّ َيًة، َفَدلَّ َهَذا َعَلى ِلَقوم رُق م

َا فَاحِتَُة المِكَتاِب َوَمبمدَ  َيٌة، ِْلََّنَّ َِعَها رُق م ورََة ِبََِجم َم وهللا َأنَّ السُّ َنٌة ِْلَِميِع ُعُلوِمِه، َكَما تَ َقدَّ ُؤُه، َوُمَتَضمِِ
 أعلم.

__________ 
 (. ويف بعض اْلصول: غريبا )بلغني املعجمة(.1)
 (. كذا يف نسخ اْلصل. ولو كان جواب لألمر لكان )تشف( ُمزوما.2)
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ِمَيِتَها ِبلمَمثَاِن َوأُ  اِدَسُة: لَيمَس يف َتسم َِها ِبَذِلَك، قَاَل هللا عز السَّ ِمَيِة َغريم مِِ المِكَتاِب َما ََيمَنُع ِمنم َتسم
َباَر تُ َثَنَّ ِفيِه. َوَقدم  23وجل:" ِكتابً ُمَتشاِِباً َمثاِنَ" ]الزمر:  َخم [ فََأطمَلَق َعَلى ِكَتاِبِه: َمثَاِنَ، ِْلَنَّ اْلم

بمَع الطَُّوَل أَيمًضا َمثَاِنَ  َيِت السَّ ، ِْلَنَّ المَفَراِئَض َوالمَقَصَص تُ َثَنَّ ِفيَها. قَاَل ابمُن َعبَّاٍس: ُأويتَ َرُسوُل ْسُِِ
، َوِهيَ  بمُع الطَُّوُل. ذََكَرُه النََّساِئيُّ ًعا ِمَن المَمثَاِن، قَاَل: السَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسب م  ِمَن" المبَ َقَرِة" اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعمَراِف" ُل  ِإََل" اْلم بَُة، َوُهَو قَ وم وم َفاُل َوالت َّ َن م اِبَعِة، َفِقيَل: يُوُنُس، َوِقيَل: اْلم تَ َلُفوا يف السَّ ، َواخم ِستٌّ
 ُُمَاِهٍد َوَسِعيِد بمِن ُجَبريمٍ. َوقَاَل َأعمَشى ََهمَداَن:

ُرُسوا َهِذي المَمثَاِنَ َوالطُّوَ  ُعوا رَبَُّكمم ... َوادم ِجَد َوادم  لَ َفِلُجوا المَمسم
ِر" »  جم اِبَعُة: المَمثَاِن ََجمُع َمثمََن، 1َوَسَيأميت هِلََذا َمزِيُد بَ َياٍن يف ُسورَِة" اْلِم ُ تَ َعاََل. السَّ « ِإنم َشاَء اَّللَّ

َفاُل ِمَن المَمثَاِن ِْلَ  َن م َيِت اْلم ُوََل، َوالطَُّوُل ََجمُع َأطمَوَل. َوَقدم ْسُِِ ُلو َوِهَي الَِِّت َجاَءتم بَ عمَد اْلم َا تَ ت م َّنَّ
ُقُص َعِن المِمِئنَي. َوالمِمُئوَن: ِر. َوِقيَل: ِهَي الَِِّت َتزِيُد آََيُِتَا َعَلى المُمَفصَِّل َوتَ ن م ِهَي  الطَُّوَل يف المَقدم

َها على مائة آية. َوُر الَِِّت َتزِيُد ُكلُّ َواِحَدٍة ِمن م  السُّ
 

أََلةً الباب الثاِن يف نزوهلا وأحكامها، َوِفيِه عِ  ُروَن َمسم  شم
ُعمِفيِِ  ٍ اْلم ُمَُّة َعَلى َأنَّ فَاحِتََة المِكَتاِب َسبمُع آََيٍت، ِإالَّ َما ُرِوَي َعنم ُحَسنيم ََعِت اْلم ُوََل: َأَجم َا اْلم : َأَّنَّ

َك نَ عمبُ  ِرو بمِن ُعبَ يمٍد أَنَُّه َجَعَل" ِإَيَّ ، َوَهَذا َشاذٌّ. َوِإالَّ َما ُرِوَي َعنم َعمم ُد" آيًَة، َوِهَي على عدة  ِستٌّ
لُُه: 87مثاِن آَيت، وهذا شاذ. وقول تعاَل:" َوَلَقدم آتَ يمناَك َسبمعاً ِمَن المَمثاِن" ]اْلجر:  [، َوقَ وم

ُت الصَََّلَة( اْلمَ  َا ِمَن المُقرمآِن. فَِإنم )َقَسمم ُمَُّة أَيمًضا َعَلى َأَّنَّ ََعِت اْلم . َوَأَجم ِ َلنيم ِديَث، يَ ُردُّ َهَذيمِن المَقوم
َحِفهِ  ُعوٍد يف ُمصم َا لَيمَستم ِقيَل: َلوم َكاَنتم قُ رمآًَن َْلَث مبَ تَ َها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َها َدلَّ َعَلى َأَّنَّ ا َلَم يُ ثمِبت م ، فَ َلمَّ

ثَ َنا اْلمَ مِ  َن مَباِريُّ قَاَل: َحدَّ ٍر اْلم ََواُب َما ذََكَرُه أَبُو َبكم ِ ِعنمَدُه. فَاْلم َُباِب  َن المُقرمآِن، َكالمُمَعوَِِذَتنيم َسُن بمُن اْلم



َعمَمِش قَ  ثَ َنا َجرِيٌر َعِن اْلم ثَ َنا ابمُن َأِب ُقَداَمَة َحدَّ َعِث َحدَّ َشم ثَ َنا ُسَليمَماُن بمُن اْلم اَل: َأظُنُُّه َعنم َحدَّ
 إبراهيم قال:

__________ 
 249ص  15(. راجع ج  1)
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تُ َها َلَكت َ  َحِفَك؟ قَاَل: َلوم َكتَ ب م ُتبم فَاحِتََة المِكَتاِب يف ُمصم ُعوٍد: َلَ َلَم َتكم تُ َها َمَع ِقيَل ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم ب م
ٍر: يَ عمِِن  ِة  ُكلِِ ُسورٍَة. قَاَل أَبُو َبكم ُلوَّ ورَِة المَمت م تَ َتَح ِِبُِم المُقرمآِن قَ بمَل السُّ َعٍة َسِبيُلَها َأنم تُ فم َأنَّ ُكلَّ رَكم

ِضٍع فَ ي َ  َها يف َموم ِلِمنَي هَلَا، َوَلَم أُثمِبت م ِظ المُمسم ُت ِبِفم َقاِطَها، َوَوثِقم َتَصرمُت ِبِِسم لمَزُمِِن َأنم بَ عمَدَها، فَ َقاَل: اخم
تُ بَ َها َمعَ  تَ َلُفوا َأِهَي َمكِِيٌَّة َأمم َمَدنِيٌَّة؟ ف َ َأكم ُمَها يف الصَََّلِة. الثَّانَِيُة: اخم َقاَل  ُكلِِ ُسورٍَة، ِإذم َكاَنتم تَ تَ َقدَّ

: ِهَي َمكِِيٌَّة. َوقَاَل أَبُو ُُهمم ُُه رُفَ يمٌع َوَغريم َرَة َوُُمَاِهٌد  ابمُن َعبَّاٍس َوقَ َتاَدُة َوأَبُو المَعالَِيِة الرََِِيِحيُّ َواْسم ُهَري م
ُفَها ِبلم  َة، َوِنصم ُفَها ِبَكَّ : ِهَي َمَدنِيٌَّة. َويُ َقاُل: نَ َزَل ِنصم ُُهمم ِريُّ َوَغريم َمِديَنِة. َحَكاُه َوَعطَاُء بمُن َيَساٍر َوالزُّهم

ِسريِ  َمرمقَ نمِديُّ يف تَ فم َراِهيَم السَّ ِد بمِن ِإب م ُر بمُن حُمَمَّ ِلِه تَ َعاََل:" َوَلَقدم أَبُو اللَّيمِث َنصم َوَُّل َأَصحُّ ِلَقوم ِه. َواْلم
َاٍع. َواَل ِخََلَف َأنَّ 87آتَ يمناَك َسبمعاً ِمَن المَمثاِن َوالمُقرمآَن المَعِظيَم" ]اْلجر:  ُر َمكِِيٌَّة ِبَِِجم جم [ َواْلِم

سم  َة. َوَما ُحِفَظ أَنَُّه َكاَن يف اْلمِ َض الصَََّلِة َكاَن ِبَكَّ ُد َّلِلَِّ َربِِ المعاَلِمنَي"،  فَ رم َمم ََلِم َقطُّ َصََلٌة ِبَغريمِ" اْلم
ِم، ُكم ََلُم: )اَل َصََلَة ِإالَّ ِبَفاحِتَِة المِكَتاِب(. َوَهَذا َخََبٌ َعِن اْلم لُُه َعَليمِه السَّ اَل َعنم   َيُدلُّ َعَلى َهَذا قَ وم

ُ َأعمَلُم. َوَقدم ذََكَر الم  ِتََلَف النَّاِس يف َأوَِّل َما نَ َزَل ِمَن المُقرمآِن،  ااِلبمِتَداِء، َواَّللَّ َقاِضي ابمُن الطَّيِِِب اخم
ِة َعنم َأِب  بُ وَّ َهِقيُّ يف َداَلِئِل الن ُّ َرأم، َوِقيَل: المَفاحِتَُة. َوذََكَر المبَ ي م ثُِِر، َوِقيَل: اق م ِرو َفِقيَل: المُمدَّ  َميمَسَرَة َعمم

ِبيَل َأنَّ رَ  عمُت ِنَداًء  بمِن ُشَرحم ِدي ْسَِ ُت َوحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِْلَِدَُيَة: )ِإِِنِ ِإَذا َخَلوم ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَل ِبَك، فَ َواَّللَِّ  ُ لِيَ فم ! َما َكاَن اَّللَّ : َمَعاَذ اَّللَِّ ًرا( قَاَلتم ي ِإنََّك لَتُ َؤدِِ  َوَقدم َواَّللَِّ َخِشيُت َأنم َيُكوَن َهَذا َأمم

ٍر َولَيمَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ا َدَخَل أَبُو َبكم َِديَث. فَ َلمَّ ُدُق اْلم ََمانََة، َوَتِصُل الرَِّحَم، َوَتصم َعَليمِه  اْلم
ٍد ِإََل َورََقَة بمِن ن َ  : ََي َعِتيُق، اذمَهبم َمَع حُمَمَّ ا َوَسلََّم ُثَّ ذََكَرتم َخِدَُيُة َحِديَثُه َلُه، قَاَلتم َفٍل. فَ َلمَّ وم

ٍر بَِيِدِه، فَ َقاَل: انمطَِلقم بَِنا ِإََل َورََقةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَخَذ أَبُو َبكم ، فَ َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََبََك(. قَاَل: َخِدَُيُة، فَانمطََلَقا ِإلَيمِه فَ َقصَّا َعَليمِه، فَ َقاَل: )ِإَذا َخَلوم  عمُت ِنَداًء )َوَمنم َأخم ِدي ْسَِ ُت َوحم

، ِإَذا َأََتَك فَاث مُبتم َحَّتَّ  َعلم َرمِض( فَ َقاَل: اَل تَ فم ُد فَأَنمطَِلُق َهاِرًب يف اْلم ُد ََي حُمَمَّ َمَع َما َخلمِفي ََي حُمَمَّ  َتسم
" ِبسم  ُد، ُقلم ا َخََل ََنَداُه: ََي حُمَمَّ َِبمِن. فَ َلمَّ ُد َّلِلَِّ َربِِ يَ ُقوُل ُثَّ ائمِتِِن فََأخم َمم ِن الرَِّحيِم، اْلم ِم اَّللَِّ الرَّْحم

 المعاَلِمنيَ 
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ُ. فَأََتى َورََقَة َفذََكَر َذِلَك َلُه، فَ َقاَل َلُه َورَقَ  : اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُة: أَبمِشرم ُثَّ َحَّتَّ بَ َلَغ َواَل الضَّالِِنَي"، ُقلم
، فََأََن أشهد أنك ال ذي بشر به عيسى بن َمرمََيَ، َوأَنََّك َعَلى ِمثمِل ََنُموِس ُموَسى، َوأَنََّك َنِبٌّ أَبمِشرم

ِِن َذِلَك َْلَُجاِهَدنَّ َمَعَك. فَ لَ  رِكم ِمَك َهَذا، َوِإنم يُدم َهاِد بَ عمَد يَ وم َمُر ِبْلِم َف تُ ؤم َ ُمرمَسٌل، َوأَنََّك َسوم ا تُ ُويفِِ مَّ
َرِيِر ِْلَنَُّه آَمَن  َورََقُة قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َنَِّة َعَليمِه ثَِياُب اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )َلَقدم رَأَيمُت المَقسَّ يف اْلم َصلَّى اَّللَّ

َِديَث، فَ  َقِطٌع. يَ عمِِن َهَذا اْلم ُ َعنمُه: َهَذا ُمن م َهِقيُّ َرِضَي اَّللَّ َقِِن( يَ عمِِن َورََقَة. قَاَل المبَ ي م  ِإنم َكانَ ِب َوَصدَّ
ِم رَبَِِك" ]العلق:  َرأم ِبسم َتِمُل َأنم َيُكوَن َخََبًا َعنم نزوهلا بعد ما نزل عليه" اق م [ و" َي 1حَممُفوظًا فَ َيحم

ثُِِر:  ثُِِر" ]المُمدَّ ََل 1أَي َُّها المُمدَّ ِيَل َعَليمِه السَّ ُم َلَم [. الثَّالَِثُة: قَاَل ابمُن َعِطيََّة: َظنَّ بَ عمُض المُعَلَماِء َأنَّ ِجَبم
ِيُل قَاِعٌد ِعنمَد النَِّبِِ  َنَما ِجَبم ِلٌم َعِن ابمِن َعبَّاٍس قَاَل: بَ ي م ِد، ِلَما َرَواُه ُمسم َمم ُ  يَ نمِزلم ِبُسورَِة اْلم َصلَّى اَّللَّ

َع نَِقيًضا » مَ 1َعَليمِه َوَسلََّم ْسَِ ِقِه، فَ َرَفَع رَأمَسُه فَ َقاَل: َهَذا َبٌب ِمَن السَّ ُم َلَم « ِمنم فَ وم اِء فُِتَح الميَ وم
َرمِض َلَم يَ نمِزلم َقطُّ ِإالَّ  َم، فَ نَ َزَل ِمنمُه َمَلٌك، فَ َقاَل: َهَذا َمَلٌك نَ َزَل ِإََل اْلم َتحم َقطُّ ِإالَّ الميَ وم َم، يُ فم  الميَ وم

َلَك: فَ  َِتَُما َنِبٌّ قَ ب م احِتَُة المِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسورَِة المبَ َقَرِة، َلنم  َفَسلََّم َوقَاَل: أَبمِشرم بُِنورَيمِن ُأوتِيتَ ُهَما َلَم يُ ؤم
َِديَث َيُدلُّ  ، فَِإنَّ َهَذا اْلم ُهَما ِإالَّ ُأعمِطيَتُه. قَاَل ابمُن َعِطيََّة: َولَيمَس َكَما ُظنَّ َرَأ ِبَرمٍف ِمن م َعَلى َأنَّ  تَ قم

َم المَمَلَك ِإََل ال ََلُم تَ َقدَّ ِيَل َعَليمِه السَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمعمِلًما ِبِه َوِبَا يَ نمِزُل َمَعُه، َوَعَلى ِجَبم نَِّبِِ َصلَّى اَّللَّ
َِديِث َيُدلُّ َعَلى َأنَّ جِ  ُ َأعمَلُم. قُ لمُت: الظَّاِهُر ِمَن اْلم ِيُل َشاَرَك يف نُ ُزوهِلَا، َواَّللَّ ِيَل َهَذا َيُكوُن ِجَبم َبم

ََلُم َلَم يُ عمِلمِ  َة، َعَليمِه السَّ نَّا َأنَّ نُ ُزوهَلَا َكاَن ِبَكَّ ٍء ِمنم َذِلَك. َوَقدم بَ ي َّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَشيم  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َِمنُي" ]الشعراء:   ِلِه تَ َعاََل:" نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اْلم ََلُم، ِلَقوم ِيُل َعَليمِه السَّ َتِضي 193نَ َزَل ِِبَا ِجَبم [ َوَهَذا يَ قم

َة، َونَ َزَل المَمَلُك بِثَ َواِِبَا ِبلم َجَِ  ََلُم نَ َزَل بِِتََلَوِِتَا ِبَكَّ ِيُل َعَليمِه السَّ ُ يَع المُقرمآِن، فَ َيُكوُن ِجَبم َمِديَنِة. َواَّللَّ
، َحَكاُه الث َّعملَ  ِ ِيُل َمرََّتنيم َا َمكِِيٌَّة َمَدنِيٌَّة، نَ َزَل ِِبَا ِجَبم ََل. فَِإنَُّه َأعمَلُم. َوَقدم ِقيَل: ِإَّنَّ ِبُّ. َوَما ذََكرمََنُه َأوم

َ المُقرمآِن والسنة، وهلل اْلمد واملنة.  ََجمٌع َبنيم
__________ 
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 الباب الثالث يف التأمني، وفيه مَثَاِن َمَساِئلَ 
ُوََل: َوُيَسنُّ ِلَقاِرِئ المُقرمآِن َأنم يَ ُقوُل بَ عمَد المفَ  َتٍة َعَلى نُوِن" َواَل الضَّالِِنَي":  اْلم َراِغ ِمَن المَفاحِتَِة بَ عمَد َسكم

ُمََّهاِت ِمنم َحِديِث َأِب ُهرَ  َز َما ُهَو قُ رمآٌن ِمَّا لَيمَس ِبُقرمآٍن. الثَّانَِيُة: ثَ َبَت يف اْلم َرَة َأنَّ آِمنَي، لِيَ َتَمي َّ ي م
ُ َعَليمِه َوسَ  ُنوا فَِإنَُّه َمنم َواَفَق ََتمِميُنُه ََتمِمنَي المَمََلِئَكِة  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َماُم فََأمِِ لََّم قال: )ِإَذا َأمََّن اْلمِ

: َفَّتَت ََّبِت المَمغمِفَرُة ِللذَّ  َُة اَّللَِّ َعَليمِهمم َم ِمنم َذنمِبِه ). قَاَل ُعَلَماُؤََن َرْحم َماُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ ٍت نمِب َعَلى ُمَقدِِ
َماِم، الثَّانَِيُة: ََتمِمنُي َمنم َخلمَفُه، الثَّالَِثُة: ُوََل: ََتمِمنُي اْلمِ َِديُث، اْلم نَ َها َهَذا اْلم ََتمِمنُي المَمََلِئَكِة،  َأرمَبٍع َتَضمَّ

َجابَِة، َوِقيَل يف الزََّمِن، َوِقيَل يف ال َعاِء، الرَّاِبَعُة: ُمَوافَ َقُة التَّأمِمنِي، ِقيَل يف اْلمِ ََلِص الدُّ َفِة ِمنم ِإخم صِِ
َتِجي َجابَِة َواعمَلُموا َأنَّ اَّللََّ اَل َيسم ُعوا اَّللََّ َوأَن مُتمم ُموِقُنوَن ِبْلمِ ََلُم: )ادم ِلِه َعَليمِه السَّ ُب ُدَعاًء ِمنم ِلَقوم

َراِئيِِ قَاَل: ُكنَّا َْنمِلُس ِإََل َأِب زَُهريمٍ قَ لمِب َغاِفٍل اَلٍه(. الثَّالَِثُة َرَوى أَبُو َداُوَد َعنم َأِب ُمَصبٍِِح الم  ُمقم
َِديِث، فَِإَذا َدَعا الرَُّجُل ِمنَّا ِبُدَعاٍء قَاَل: اخم  َسَن اْلم ُث َأحم ُه النَُّمريمِيِِ وََكاَن ِمَن الصََّحابَِة، فَ ُيَحدِِ ِتمم

َنا َمَع ِِبِمنَي، فَِإنَّ آِمنَي ِمثمَل الطَّاَبِع َعَلى الصَِّحيَفِة. قَا َِبُُكمم َعنم َذِلَك، َخَرجم َل أَبُو زَُهريمٍ: َأاَل ُأخم
أََلِة، ف َ  َنا َعَلى رَُجٍل َقدم َأَلَّ يف المَمسم َلٍة، فَأَتَ ي م ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذاَت لَي م َوَقَف النَِّبُّ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمُع ِمنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )َأومَجَب ِإنم َخَتَم( فَ َقاَل َلُه َصلَّى اَّللَّ ُه، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِم: ِبي شي َيتم؟ قال: )ِبمني فإنه َخَتَم ِِبِمنَي فَ َقدم َأومَجَب( فَانمَصَرَف الرَُّجُل الَِّذي  رَُجٌل ِمَن المَقوم

ُ َعَليمِه َوسَ  . قَاَل ابمُن َعبمِد المََبِِ:  َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِتمم ََي ُفََلُن َوأَبمِشرم لََّم، فَأََتى الرَُّجَل فَ َقاَل َلُه: اخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )اَل تَ قم  ُُه ََيمََي بمُن نُ َفريمٍ َرَوى َعِن النَِّبِِ َصلَّى اَّللَّ ََراَد فَِإنَُّه أَبُو زَُهريمٍ النَُّمريمِيُّ اْسم تُ ُلوا اْلم

ُ ِمنم كل حرف ملكا يقول:  جُ  ُرٍف ََيمُلُق اَّللَّ ُب بمُن ُمنَ بٍِِه: آِمنَي َأرمبَ َعُة َأحم َعمَظُم(. َوقَاَل َوهم نمُد اَّللَِّ اْلم
ِيُل آمني عند   اللهم اغفر َمنم قَاَل آِمنَي. َويف اْلمَََبِ )َلقََّنِِن ِجَبم
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َاِتَِ َعَلى المِكَتاِب( َويف َحِديٍث آَخَر: )آِمنَي َخاَِتُ َربِِ فَ َراِغي ِمنم فَاحِتَِة المِكَتاِب َوقَاَل إِ  نَُّه َكاْلم
َفُع  ٍر: َمعمَناُه أَنَُّه طَاَبُع اَّللَِّ َعَلى ِعَباِدِه، ِْلَنَُّه َيدم ََرِويُّ قَاَل أَبُو َبكم ُهُم[ »المَعاَلِمنَي(. قَاَل اهلم «  1]ِبِه َعن م

فَاِت َوالمَبََلََي، َفَكا َن َكَخاِتَِ المِكَتاِب الَِّذي َيُصونُُه، َوََيمَنُع ِمنم ِإفمَساِدِه َوِإظمَهاِر َما ِفيِه. َويف اْلم
َتِسُب ِبِه قَائُِلُه َدرَجَ  ٍر: َمعمَناُه أَنَُّه َحرمٌف َيكم َنَِّة(. قَاَل أَبُو َبكم ًة يف َحِديٍث آَخَر )آِمنَي َدرََجٌة يف اْلم

َنَِّة. الرَّاِبَعةُ  َعاِء. َوقَاَل اْلم ِضَع الدُّ َتِجبم لََنا، ُوِضَع َموم ِل المِعلمِم: اللَُّهمَّ اسم َثِر َأهم : َمعمََن آِمنَي ِعنمَد َأكم
ٍد َوُُمَاِهٍد َوِهََلِل بمِن َيَساٍف َوَرَواُه ا ، ُرِوَي َعنم َجعمَفِر بمِن حُمَمَّ َاِء اَّللَِّ ٌم ِمنم َأْسم ٌم: ُهَو اسم بمُن َعبَّاٍس قَ وم

. َوِقيَل َمعمََن آِمنَي: َكَذِلَك عَ  ، قَاَلُه ابمُن المَعَرِبِِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَلَم َيِصحَّ ، قَاَلُه ِن النَِّبِِ َصلَّى اَّللَّ فَ لمَيُكنم



. َوَرَوى المَكلمِبُّ َعنم َأِب َصاِلٍح َعِن ابمِن َعبَّاٍس قَاَل: َسأَلمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  َهِريُّ َوم ُ َعَليمِه اْلم ى اَّللَّ
َزاٌل ِللمََبََكةِ  ِتن م َعاِء، َواسم ٌة ِللدُّ (. َوقَاَل ُمَقاِتٌل: ُهَو قُ وَّ َعلم . َوقَاَل َوَسلََّم َما َمعمََن آِمنَي؟ قَاَل: )َربِِ اف م

َاِمَسُة: َويف آِمنَي لَُغَتاِن: المَمدُّ  : َمعمَناُه اَل َُتَيِِبم رََجاَءََن. اْلم مِمِذيُّ َعَلى َوزمِن فَاِعيَل َكَياِسنَي. الّتِِ
: اِعُر يف المَمدِِ ُر َعَلى َوزمِن َيَِنَي. قَاَل الشَّ  َوالمَقصم

ُ َعبمًدا قَاَل آِميَنا  َها أََبًدا ... َويَ رمَحُم اَّللَّ لُبمِِن ُحب َّ  ََي َربِِ اَل َتسم
 َوقَاَل آَخُر: 

ِ آِميَناآِمنَي آِمنَي اَل َأرمَضى ِبَواِحَدٍة ... َحَّتَّ أُبَ لِِ   َغَها أَلمَفنيم
ِر:   َوقَاَل آَخُر يف المَقصم

نَ َنا بُ عمًدا  ُ َما بَ ي م  تَ َباَعَد ِمِنِِ ُفطمُحٌل ِإذم َسأَلمُتُه ... َأِمنَي فَ َزاَد اَّللَّ
َسِن َوَجعمَفٍر الصَّاِدِق التَّشم  . َوَقدم ُرِوَي َعِن اْلَم َهِريُّ َوم ِديُد المِميِم َخطَأٌ، قَاَل اْلم ُل َوَتشم ِديُد، َوُهَو قَ وم

ِل، ِمنم َأمَّ ِإَذا َقَصَد، َأيم َنن قاصدون َنوك، ومنه قوله:  ِ بمِن المَفضم َُسنيم  اْلم
__________ 

 (. الزَيدة عن اللسان مادة )أمن(.1)
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َراَم" ]املائدة:  نَي المبَ يمَت اْلم ٍر َعبمُد الرَِّحيِم بم 2" َواَل آمِِ . [. َحَكاُه أَبُو َنصم ُن َعبمِد المَكِرَِي المُقَشريمِيُّ
. َوتَ ُقوُل ِمنمُه: ِ اِكَننيم ِتَماِع السَّ : َوُهَو َمبمِِنٌّ َعَلى المَفتمِح ِمثمُل أَيمَن وََكيمَف، اِلجم َهِريُّ َوم َأمََّن ُفََلٌن  قَاَل اْلم

َماُم وَ  تَ َلَف المُعَلَماُء َهلم يَ ُقوهُلَا اْلمِ اِدَسُة اخم اِفِعيُّ َوَماِلٌك يف ََتمِميًنا. السَّ َهلم َُيمَهُر ِِبَا، َفَذَهَب الشَّ
ُل ال ، َوِبِه ِرَوايَِة المَمَدنِيِِنَي ِإََل َذِلَك. َوقَاَل المُكوِفيُّوَن َوبَ عمُض المَمَدنِيِِنَي: اَل َُيمَهُر ِِبَا. َوُهَو قَ وم طَََّبِيُّ

َماَم اَل قَاَل ابمُن َحِبيٍب ِمنم ُعَلَمائَِنا. َوقَاَل ابمُن بُ  َكريمٍ: ُهَو ُُمَريٌَّ. َوَرَوى ابمُن المَقاِسِم َعنم َماِلٍك َأنَّ اْلمِ
َحاِب َمالِ  رِيِِنَي ِمنم َأصم ُل ابمِن المَقاِسِم َوالمِمصم َا يَ ُقوُل َذِلَك َمنم َخلمَفُه، َوُهَو قَ وم ٍك. يَ ُقوُل آِمنَي َوِإَّنَّ

عَ  َشم تُ ُهمم َحِديُث َأِب ُموَسى اْلم تَ َنا َوُحجَّ َ لََنا ُسن َّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخطَبَ َنا فَ َبنيَّ ِريِِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتمم فََأِقيُموا ُصُفوَفُكمم ُثَّ لِيَ ُؤمَُّكمم َأَحدُُكمم فَِإَذا َكَبََّ فَ  ُوا َوِإَذا قَاَل َوَعلََّمَنا َصََلتَ َنا فَ َقاَل: )ِإَذا َصلَّي م َكَبِِ

ِلٌم. َومِ َغريمِ  َرَجُه ُمسم َِديَث، َأخم ُ( َوذََكَر اْلم ُلُه المَمغمُضوِب َعَليمِهمم َواَل الضَّالِِنَي فَ ُقوُلوا آِمنَي ُيُِبمُكُم اَّللَّ ث م
ٍر قَاَل: كَ  َوَُّل ِْلَِديِث َواِئِل بمِن ُحجم َرَجُه َماِلٌك. َوالصَِّحيُح اْلم َرَة، َوَأخم اَن َحِديُث ُْسَيٍِ َعنم َأِب ُهَري م

َتُه،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا قَ َرَأ" َواَل الضَّالِِنَي" قَاَل:" آِمنَي" يَ رمَفُع ِِبَا َصوم َرَجُه أَبُو  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأخم
ُل المُكوَفِة، هَ  ٍر: َهِذِه ُسنٌَّة تَ َفرََّد ِِبَا َأهم ارَُقطمِِنُّ، َوزَاَد" قَاَل أَبُو َبكم َذا َصِحيٌح َوالَِّذي َداُوَد َوالدَّ

َماِم ِبلتَّأمِمنِي". َوقَاَل َعطَاٌء:" آِمنَي" ُدَعاٌء، َأمََّن ابمنُ  ِر اْلمِ " َبُب َجهم  الزَُّبريمِ  بَ عمَدُه". َوتَ رمَجَم المُبَخاِريُّ



ًة » ِجِد َلُلجَّ : َوِبِه يَ ُقولُ 1َوَمنم َورَاَءُه َحَّتَّ ِإنَّ ِللمَمسم مِمِذيُّ ِل المِعلمِم ِمنم  «. قَاَل الّتِِ ُ َواِحٍد ِمنم َأهم َغريم
َن أن يرفع الرجل صوته بلتأمني ال َُيمِفيَها. ، يَ َروم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم بَ عمَدُهمم َحاِب النَِّبِِ َصلَّى اَّللَّ  َأصم

 ِ َحاُق. َويف المُمَوطَِّأ َوالصَِّحيَحنيم َُد َوِإسم اِفِعيُّ َوَأْحم  قَاَل ابمُن ِشَهاٍب: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َوِبِه يَ ُقوُل الشَّ
َرَة قَاَل: تَ َرَك النَّاُس آ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَ ُقوُل" آِمنَي". َويف ُسَنِن ابمِن َماَجهم َعنم َأِب ُهَري م ِمنَي، َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَل:" َغريمِ   المَمغمُضوِب َعَليمِهمم َواَل الضَّالِِنَي" قَاَل:" آِمنَي"  وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجُد. َوَأمَّا َحِديُث َأِب ُموَسى َوُْسَيٍِ َفَمعمنَ  َوَِّل َفرَيمَتجُّ ِِبَا المَمسم ُل الصَّفِِ اْلم َمَعَها َأهم اَُهَا َحَّتَّ َيسم

ِضِع الَِّذي يُ َقاُل ِفيِه آِمنَي، َوُهوَ  عمرِيُف ِبلمَموم هُلَُما َمًعا،  الت َّ َماُم:" َواَل الضَّالِِنَي" لَِيُكوَن قَ وم  ِإَذا قَاَل اْلمِ
 وال يتقدموه بقول: آمني، 

__________ 
 (. اللجة: الصوت. 1)
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ُنوا(. َوقَ  َماُم فََأمِِ ََلُم: )ِإَذا َأمََّن اْلمِ ِلِه َعَليمِه السَّ ُ َأعمَلُم. َوِلَقوم اَل ابمُن ََنِفٍع يف ِكَتاِب ِلَما ذََكرمََنُه، َواَّللَّ
َماَم يَ ُقوُل:" َواَل الضَّالِِنَي". َوِإَذا َكاَن بِ  َمَع اْلمِ َاِرِث: اَل يَ ُقوهُلَا المَمأمُموُم ِإالَّ َأنم َيسم بُ عمٍد اَل ابمِن اْلم

َر المِقَراَءِة َويَ ُقولُ  . َوقَاَل ابمُن َعبمُدوٍس: يَ َتَحرَّى َقدم َمُعُه َفََل يَ ُقلم َحاُب َيسم اِبَعُة قَاَل َأصم : آِمنَي. السَّ
ُعو  ُ تَ َعاََل:" ادم ِر ِِبَا ِْلَنَُّه ُدَعاٌء، َوَقدم قَاَل اَّللَّ َهم ََل ِمَن اْلم َفاُء ِِبِمنَي َأوم خم ا رَبَُّكمم َتَضرُّعاً  َأِب َحِنيَفَة: اْلمِ

َيًة" ]اْلعراف:  لِيُل َعَليمِه َما ُرِوَي 5َوُخفم يف ََتمِويِل قول تعاَل:" َقدم ُأِجيَبتم َدعمَوُتُكما" [. قَاُلوا: َوالدَّ
َفاَء 89]يونس:  ََواُب: َأنَّ ِإخم . اْلم ِ ُ َداِعَينيم اَُهَا اَّللَّ ُن، َفَسمَّ ُعو َوَهاُروَن يُ َؤمِِ [. قَاَل: َكاَن ُموَسى َيدم

ُخُلُه ِمَن الرََِِيِء. َوَأمَّ  َا َكاَن َأفمَضَل ِلَما َيدم َعاِء ِإَّنَّ َهاُر ِشَعاٍر الدُّ ََماَعِة َفُشُهوُدَها ِإشم ا َما يَ تَ َعلَُّق ِبَصََلِة اْلم
َهاِر ِقَراَءِة المَفاحِتَ  َماُم ِإََل ِإشم َتِمَلِة ظَاِهٍر، َوِإظمَهاُر َحقٍِ يُ نمَدُب المِعَباُد ِإََل ِإظمَهارِِه، َوَقدم نُِدَب اْلمِ ِة المُمشم

َعاِء َوالتَّأمِمنِي يف آخِ  َعاِء ََتِبٌع َلُه  َعَلى الدُّ ُر ِفيِه فَالتَّأمِمنُي َعَلى الدُّ َهم َعاُء ِمَّا ُيَسنُّ اْلم رَِها، فَِإَذا َكاَن الدُّ
َلَنا ِإالَّ ِلُموَسى َوَهاُروَن َعَليمِهَما . الثَّاِمَنُة َكِلَمُة آِمنَي َلَم َتُكنم قَ ب م ٌ ََلُم. ذََكَر  َوَجاٍر ُُممَراُه، َوَهَذا َبنيِِ السَّ

ثَ َنا َأِب ال ثَ َنا َعبمُد المَواِرِث بمُن َعبمِد الصََّمِد قَاَل َحدَّ ُُصوِل(: َحدَّ َِكيُم يف )نَ َواِدِر اْلم مِمِذيُّ اْلم قَاَل  ّتِِ
ثَ َنا أََنُس بمُن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اَن قَاَل َحدَّ ِجِد ِهَشاِم بمِن َحسَّ ُن َمسم ثَ َنا َرزِيٌن ُمَؤذِِ َصلَّى   َحدَّ

ََلُم َوُهَو حتَِيَّ  َلُهُم السَّ َط َأَحًدا قَ ب م ُ َعَليمِه َوَسلََّم: )ِإنَّ اَّللََّ َأعمَطى أُمَِِّت َثََلًًث َلَم تُ عم َنَِّة  اَّللَّ ِل اْلم ُة َأهم
: َمعمَناُه َأنَّ ُموَسى َدَعا  َوُصُفوُف المَمََلِئَكِة َوآِمنَي ِإالَّ َما َكاَن ِمنم ُموَسى َوَهاُروَن( قَاَل أَبُو َعبمِد اَّللَِّ

َن، َوَأمََّن َهاُروُن، فَ َقاَل هللا تبارك اْسه عند ما ذََكَر ُدَعاَء ُموَسى يف تَ نمزِيِلِه:" َقدم ُأِجيَبتم   َعَلى ِفرمَعوم
اُروَن التَّأمِمنُي، [ َوَلَم َيذمُكرم َمَقاَلَة َهاُروَن، َوقَاَل ُموَسى: رَب ََّنا، َفَكاَن ِمنم هَ 89َدعمَوُتُكما" ]يونس: 



ُمَّ  اُه َداِعًيا يف تَ نمزِيِلِه، ِإذم َصريََّ َذِلَك ِمنمُه َدعمَوًة. َوَقدم ِقيَل: ِإنَّ َأِمنَي َخاصٌّ هِلَِذِه اْلم ِة، ِلَما ُرِوَي َفَسمَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم أنه قال: )ما حسدتكم اليهود على شي َما َحسَ  ََلِم َعِن النَِّبِِ َصلَّى اَّللَّ َدتمُكمم َعَلى السَّ

َرَجُه ابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة َعنم ُسَهيمِل بمِن َأِب َصاِلٍح َعنم أَبِيِه عَ  نم َوالتَّأمِمنِي( َأخم
َرَج أَيمضً  َِديَث. َوَأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل .... ، اْلم َحِديِث ابمِن َعبَّاٍس  ا ِمنم َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل: )َما َحَسَدتمُكُم الميَ ُهوُد َعَلى شي َما َحَسَدتمُكمم َعَلى آِمنَي  َعِن النَِّبِِ َصلَّى اَّللَّ
ِل آِمنَي(. قَاَل ُعَلَماُؤََن » ِثُروا ِمنم قَ وم َا َحَسدَ 1فََأكم : ِإَّنَّ َُة اَّللَِّ َعَليمِهمم ُل المِكَتاِب ِْلَنَّ َأوَّهَلَا « َرْحم ََن َأهم

َراِط الممُ  َدايَِة ِإََل الصِِ ِتَكانٌَة، ُثَّ ُدَعاٌء لََنا ِبهلِم َتِقيِم، ُثَّ الدعاء َْحمٌد َّلِلَِّ َوثَ َناٌء َعَليمِه ُثَّ ُخُضوٌع َلُه َواسم سم
 عليهم مع قولنا آمني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


