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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصح�ه الحمد � 

 أجمعین، أما �عد:
ففي هذا الیوم في هذه اللیلة الم�ار�ة لیلة الثاني والعشر�ن من شهر شوال و�عد انقطاع زاد على 

الحادي عشر من أر�عة أشهر من الدروس �سبب األسفار �نا في نها�ة الفصل الماضي في 
الشهر السادس أنهینا �عون هللا وتوف�قه ومّنه و�رمه تفسیر القرطبي الجامع ألحكام القرآن في 
دروس استمرت أكثر من عشر�ن سنة وتم الكتاب وهو �تاب �بیر وعظ�م مملوء �الفوائد 

رفت ومشحون �الشوارد من �افة العلوم التي �حتاجها طالب العلم على مالحظات ومؤاخذات عُ 
في مظانها وعلق علیها وحضر التفسیر �عض طالب العلم من أوله وانقطع �ثیر منهم وهذا شأن 
الدروس الطو�لة قد �صبر الطالب على دورة في أسبوع أو أسبوعین أو شهر لكن مدة عشر�ن أو  
أكثر من عشر�ن سنة حتى القراء تتا�ع عل�ه أر�عة منهم من هو موجود ومنهم من مات ثم آلت 

راءة إلى الش�خ سل�مان بن إبراه�م الحدیثي وفقه هللا وقرأ النصیب األكبر من الكتاب قرأ ثالثة الق
عشر جزًءا وأذ�ر ممن حضر الكتاب من أول درس إلى آخره أخونا الش�خ ناصر الرح�ان مؤذن 
المسجد ما أذ�ر غیره �عني �حیث استمر من أول الدرس إلى آخره من أول الكتاب إلى آخره من 

یر انقطاع وال خلل في الحضور ما أدري عن أشرف هو �حضر من أول واال..؟ موجود؟ أبو غ
 عمر متى حضرت �ا أبو عمر؟

 طالب: ..................
ما شاء هللا طّیب حضورك متقطع �عد ما هو.. لكن أبو عبد هللا أعانه على ذلك  رمن ثالثة عش 

ده صبر وعنده جلد وعنده حرص واهتمام كونه مؤذن المسجد واال �مكن �عد یتقطع لكن عن
وحضر الدروس األخرى �لها ما هو ل�س مجرد حضور التفسیر القرطبي فقط المقصود أنا فرغنا 

قراءة الكتاب والتعلیق عل�ه �ما ت�سر ثم استفتینا اإلخوان في الكتاب الذي یدرس �عده فأشار  من
لمشا�خ وطالب العلم أنه لو �ان قبل أكثرهم إلى تفسیر ابن �ثیر مع أنه في رأي �ثیر من ا

القرطبي لكن لي نظرة أنا في تفسیر القرطبي قد أستقل بها أنا من سنة س�ع وتسعین وأنا أطالع 
التفسیر وعندي نسخة فیها تعل�قات على التفسیر من سنة س�ع وتسعین من أ�ام الطلب وما زلت 

ائد وعلوم واستن�اطات فوائد متنوعة في أراجعه إلى اآلن لكن أحببته ح�ا لما اشتمل عل�ه من فو 
فنون �ثیرة قد ال تجدها في �ثیر من الكتب مع اهتمامه �االستن�اط واالستطراد في ذ�ر المذاهب 

وال ینقصه إال تحقیق مسائل االعتقاد الس�ما مسائل في المسائل الفقه�ة وفي اللغات وفي �ل فن 
الناح�ة الحدیث�ة الكتاب �شتمل على أكثر  الصفات فهو على طر�قة األشعر�ة وأ�ضا ضعفه في
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وقد �كون الحدیث في ال�خاري  ،من اثني عشر ألف حدیث لكنه ال �میز بین الصح�ح والسق�م
 .و�خرجه من ابن ماجه وقد �كون في مسلم و�خرجه من نوادر األصول للحك�م الترمذي

المقصود أن الكتاب عدى وعلق عل�ه �ما ت�سر وما یناسب �قي عندنا اآلن تفسیر ابن �ثیر وف�ه 
ث ناقد �صیر في هذا فائدة �بیرة جدا الس�ما في التفسیر �المأثور وصفاء العقیدة والمؤلف مح دِّ

قد �فوق غیره في هذا ال�اب و�ختلف عن تفسیر الطبري الذي هو األصل في هذا ال�اب الشأن 
و�ندر أن �عقب على األحادیث أو على الرواة بتصح�ح أو  انیدهالطبري �سوق األحادیث �أس

�حیث ال یدان�ه  تضع�ف أو تجر�ح أو تعدیل لكن الحافظ ابن �ثیر أولى هذا الجانب عنا�ة فائقة
أي تفسیر له أ�ضا استن�اطات في علوم �ثیرة ابن �ثیر إمام متفنن لكنه مال إلى األثر فاشتدت 
الحاجة إل�ه حتى قال الشو�اني وغیره هو من أحسن التفاسیر وأجلِّها وأجمعها بل ر�ما �ان 

ینما �ثیر من أحسَنها ألنك تقرأ وأنت مرتاح طالب العلم �قرأ من دون وجل ومن دون خوف ب
التفاسیر الموجودة شابها ما شابها من خلل في العقائد فال تقرأ إال على عالم یبین هذه األخطاء 
اعتنى الناس بهذا التفسیر منذ أن ألفه مؤلفه و�ثرت نسخه وتفرقت في األمصار واألقطار 

وخمس وست واعتنى �ه الناس ودرسوه وقرؤوه وأقرؤوه وأعرف من شیوخنا من ُقرئ عل�ه أر�ع 
مرات الكتاب تفرقت نسخه المخطوطة وفیها شيء من التفاوت و�وجد في �عضها زوائد ال توجد 
ر القرآن في أول األمر من غیر �تا�ة ثم لما  في النسخ األخرى ألن اإلمام الحافظ ابن �ثیر فسَّ

ذه هي وصل سورة األنعام بدأ �كتب و�ملي إلى أن تم الكتاب وعاد من أوله إلى األنعام وه
العرضة األولى ثم مازال یراجع التفسیر و�ز�د من الفوائد والنقول عن الكتب األخرى �عني هذه 
الز�ادات أكثرها نقول فالنسخة األزهر�ة التي ُط�ع عنها التفسیر في دار الشعب هذه عرضة أولى 

ة للكتاب لو قارنت بین ط�عة الشعب وط�عات أخرى ممن جاء �عدها وجدت نقص نقول أر�ع
أسطر خمسة أسطر ما تجد نقص �لمة أو إبدال �لمة �كلمة تجد نقول �املة خمسة أسطر وهذا 
جعل �عض الناس �حكم على ط�عة الشعب �أنها أسوأ الط�عات لوجود األسقاط والخلل فیها وأنا 
عندي أن الموجود فیها من أصح الط�عات ألنهم اعتمدوا على أقدم النسخ العرضة األولى للكتاب 

الرازي وتفسیر الزمخشري وتفسیر القرطبي نقول ما �انت نقل اإلمام ابن �ثیر عن تفسیر  نعم
موجودة في العرضة األولى إنما وجدت في العرضات المتأخرة ووجدت في الط�عات التي غیر 
ط�عة الشعب هذا السبب هو جعل الش�خ محمد رشید رضا �حكم على النسخة األزهر�ة أنها أسوأ 

هذا السقط وهي في حق�قة الحال أصح النسخ في الموجود فیها �ما بّین ذلك الش�خ النسخ بوجود 
أحمد شاكر الكتاب منه نسخ �ثیرة جدا وللعلماء �ه عنا�ة الس�ما في بالدنا ال یدان�ه تفسیر ولذا 
�قول الش�خ عبد هللا بن محمد اإلمام المجدد بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة 

ونقرأ في التفسیر تفسیر اإلمام ابن جر�ر ومختصره لإلمام الحافظ ابن �ثیر هو ما هو �قول 
مختصر من الطبري أفاد من الطبري وجعله أصل لكن ل�س �مختصر منه ینقل من التفاسیر 
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ري �كاد باألخرى �كثرة وف�ه فوائد وزوائد في علوم �ثیرة ال توجد في الطبري مع أن تفسیر الط 
ل تفسیر وأعظم تفسیر وف�ه من علوم األثر ما �قرب من ستین ألف روا�ة وف�ه من ُ�جزم �أنه أج

النظر الشيء الكثیر وف�ه من فقه اإلمام ابن جر�ر اإلمام المجتهد ما ال یوجد نظیره في �تب 
أخرى ابن جر�ر إمام مجتهد له مذهب متبوع لكنه انقرض ف�ه من م�احث اللغة شيء لو ُأفرد 

سیر الزمخشري الذي �شید �ه الناس في هذه الناح�ة حتى أنها عقدت مقارنة في لجاء أكبر من تف
الم�احث البالغ�ة بین تفسیر الطبري وتفسیر الزمخشري ففاق الطبري على الزمخشري لكن هذه 
الم�احث مغمورة بین األلوف المؤلفة من الروا�ات وعموًما طالب العلم ال �صبرون على حدثنا 

ن نادر الذي �صبر على هذه األمور إال من عنده نفس حدیثي یهمه أن �جد فالن قال حدثنا فال
روا�ة زائدة عند هذا اإلمام ال توجد عند غیره أما �ق�ة عموم طالب العلم ما یهمهم هذه األمور 

عنا�ة العلماء وطالب العلم بتفسیر الطبري أقل من �أخذوا فائدة قر��ة ولذلكم تجدون یر�دون أن 
ثیر وتفسیر ابن �ثیر ف�ه هذه المیزة التي هي الروا�ة واألثر واألسانید والنقد ال تفسیر ابن �

�صبر علیها إال القلیل مما جعل العلماء �ختصرونه و�حذفون األسانید والمكرر من الروا�ات 
ومختصراته �ثیرة أول هذه المختصرات عمدة التفسیر عن الحافظ ابن �ثیر للش�خ أحمد شاكر 

ذا المختصر الس�ما في األجزاء الخمسة األولى إلى األنفال أفضل ما ُ�قرأ في وما �تب في ه
مختصرات ابن �ثیر وما �عد األنفال إلى آخر الكتاب ما ف�ه شيء من عنا�ة الش�خ أحمد شاكر 
إال أنه في نسخته من ابن �ثیر وضع أقواس ف�ما یراد حذفه فجاء الطا�ع المتأخر وحذف ما بین 

لحقه �األجزاء األولى فتم المختصر أما من أوله إلى األنفال فاختصار رائع و�د�ع هذه األقواس وأ
ا و�جمع مقاصد الكتاب وف�ه إضافات من الش�خ مع أنه ال �مكن االستغناء عن األصل أبدً 

طالب العلم ال �ستغني عن األصل أما �النس�ة رجل مثقف غیر متخصص في علوم الشر�عة وال 
ینوي أن �كون عالما ینتفع و�نفع األمة هذا تكف�ه المختصرات نافس تفسیر الطبري وتفسیر ابن 
كثیر تفاسیر أخرى اهتمت �الصناعة اللفظ�ة والناس لهم نهم بهذه الصناعة وُحق لهم ذلك ألنها 

فألف الزمخشري وألف على طر�قته على طر�قة هي التي تبّین وجوه اإلعجاز في القرآن 
المتكلمین من المعتزلة وألف الرازي على طر�قة المتكلمین من األشعر�ة وألف أبو حّ�ان تفسیره 

خدم ما �میل إل�ه من  الذي �كاد أن �كون مصدر من مصادر اللغة �جم�ع فروعها و�لٌ 
الب�ضاوي اختصر من الزمخشري ومن الرازي تفسیره الشهیر الذي اعتنى �ه تخصص في تفسیره 

الناس عنا�ة ال نظیر لها في �تب التفسیر ووضعوا عل�ه من الحواشي ما ال یوجد على غیره 
حتى على أصوله الزمخشري عل�ه حواشي �ثیرة لكن الب�ضاوي ما وجد من حواش�ه وما اطُّلع 

ش�ة ألنه أصل متن متین ُیر�ى عل�ه طالب علم و�ن �ان عاد في عل�ه أكثر من مائة وعشر�ن حا 
عقیدته شيء من االنحراف لكن ی�قى أنه مفید وطالب العلم إنما یر�ى على الكتب الوعرة وعرة 

ل فترسخ في قل�ه أما الكتب السهلة التي األسلوب لكي �عاني هذه الع�ارات و�عاني هذه الجم
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ك تنفع مثل ما قلنا لغیر المتخصص للمثقف �ستفید منها لكن ألفت �أسالیب عصر�ة وما أش�ه ذل
الذي یر�د أن یتر�ى على طر�قة أهل العلم فل�س له إال �تب أهل العلم التي ُألفت �قصد نفع 
وتر��ة طالب علم یتخرج عالم في أي فن من الفنون ول�س من �اب التعسف أو تعذیب طالب 

ا قرأ هذا الكتاب وأتقنه وض�طه معناه ال �شكل عل�ه شيء العلم أن ُتصعَّب األسالیب ال، ألنه إذ
ف�ما �عد مثل ما صنع ابن دقیق العید في شرح العمدة شرح صعب لكن إذا تخّرج عل�ه طالب 
العلم خالص ما �شكل عل�ه شيء ال في فتح ال�اري وال في غیره من الشروح لكن إذا تخرج على 

بت�سیر العالم مثال �تاب منهجي المعاني الشرح  كتب المعاصر�ن مثال قارن ابن دقیق العید
اإلجمالي الفوائد على طر�قة طالب هذا ما یتخرج �ستفید منه القارئ ال �خلو من فائدة لكن یر�ى  
طالب علم على أسالیب المعاصر�ن ما �مكن هذا التفسیر الم�ارك له رواج عندنا في بالدنا 

التفسیر المأثور وانتهج أفضل الطرق لتفسیر القرآن وسب�ه صفاء االعتقاد مع ما اشتمل عل�ه من 
التي هي تفسیر القرآن �القرآن ثم تفسیر القرآن �السنة ثم تفسیر القرآن �أقوال الصحا�ة والتا�عین 

عنى بذلك عنا�ة فائقة ثم �حلل اللفظة في لغة العرب و�ن لم من السلف ومن �عدهم من السلف �ُ 
ح بین الروا�ات �ما جاء في لغة العرب و�ستن�ط �فرد لها م�حث لكنها أح�انا تأ  تي عرضا فیرجِّ

األحكام واإلمام الحافظ ابن �ثیر و�ن �ان شافعي المذهب إال أنه یرجح ما یرجحه الدلیل من 
ب و�ن �انت دراسته لمذهب الشافعي وأصول الشافعي أّثرت عل�ه لكنه �حرص على  غیر تعصُّ

ابن �ثیر مثل ما قلنا في مختصرات �ثیرة ومن أنفعها الس�ما أن یرّجح ما یرّجحه الدلیل اخُتصر 
في الثلث األول عمدة التفسیر عن الحافظ ابن �ثیر للش�خ أحمد شاكر وف�ه مختصرات 
للصابوني وُ�ِتب عل�ه مالحظات ومختصر للش�خ محمد نسیب الرفاعي وهو مختصر نافع وعل�ه 

ح المنیر لصفي الم�ار�فوري ومختصر �قال له المص�ا  ومختصرتعل�قات جّیدة للش�خ رحمه هللا 
الت�سیر لمجموعة من شیوخ دار الحدیث �مكة وهو أ�ضا جّید حافظ على ع�ارة ابن �ثیر 
واقتصر على ما صح من األخ�ار ومختصر ألحد اسمه محمد �نعان و�رّ�م راجح مختصرات ال 

شرات فأّول ما ُط�ع ط�عه صّدیق �مكن اإلحاطة بها ألهم�ة هذا التفسیر ُط�ع الكتاب ط�عات �الع
حسن خان في مط�عة بوالق على هامش تفسیره ط�ع تفسیر ابن �ثیر على هامش تفسیره تفسیر 
صّدیق فتح الب�ان ط�عة ردیئة َجِهد المصححون في مط�عة بوالق على تصح�ح ما فیها من 

والقراءة في اش�ة أخطاء لكنهم ما ُوفِّقوا لنسخة صح�حة وأ�ضا الكتاب على الهامش على الح
الحواشي فیها صعو�ة شوي الس�ما على الطالب في عصرنا هذا �صعب علیهم أن �قرؤوا 
الحواشي مع أنها ط�عة قد �ستغني عنها طالب العلم وال �حتاجها إال العالم الذي ُ�حال في �حوث 

علیها فنفاسة قد�مة اعتمدت على هذه الط�عة ال �كاد �جد النقل إال إذا وجد الط�عة التي أحیل 
هذه الط�عة أوال لندرتها غیر موجودة أندر من المخطوطات ف�ستفاد منها إذا أحیل علیها و�ال 
ابتداء ما تصلح وأعجب من صّدیق حیث جعل األصل لكتا�ه وهو فرع عن فتح القدیر وفتح 
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نما القدیر للشو�اني وف�ه إضافات �سیرة وجعل ابن �ثیر الذي هو من األصول في الحاش�ة بی
مختصر ال�خاري لما ط�ع صّدیق في مط�عة بوالق نیل األوطار جعله في األصل وفي حاشیته 

لصدیق عون ال�اري شرح مختصر ال�خاري فجعل �تا�ه في الحاش�ة واألصل نیل األوطار مع 
أنه لو نظرنا إلى أهم�ة ال�خاري وما �كتب حول ال�خاري أهم من المنتقى وما �كتب عل�ه لكن 

للشو�اني ما سمحت وال جادت نفسه أن �جعل الشو�اني في الحاش�ة بینما جعل ابن �ثیر ح�ه 
ة المنار في عفي الحاش�ة رحم هللا الجم�ع ُط�ع �عد ذلك ط�عه الش�خ محمد رشید رضا في مط�

تسعة مجلدات ومعه تفسیر ال�غوي معه تفسیر ال�غوي اجتهد الش�خ محمد رشید في تصح�ح 
سخ إال أنه ترك النسخة األزهر�ة ألنها ردیئة عنده فیها خروم وفیها نقص مع الكتاب وجمع له ن

لة یأنه ما فحصها فحصا جّیًدا ثم �عد ذلك توالت ط�عاته فُط�ع في المط�عة التجار�ة ط�عة جم
في عرف الكتبیین فاخر ثم ط�عته مط�عة االستقامة أكثر من مرة و�أن ط�عات جدا في حرف 

الط�عة التجار�ة المط�عة التجار�ة إذا ط�عت �تب �ثیرة وط�عاتها جیدة  كل�شة عنإاالستقامة 
ط�ع أ�ضا في مط�عة الحلبي أكثر من مرة مرار ط�عوه الحلبي وتوالت ط�عاته وط�ع في دار 
األندلس ببیروت ط�عة جمیلة �حرف طّیب وورق ممتاز لكنها فیها أخطاء وهي التي اعتمد علیها 

تصاره البن �ثیر هي التي اعتمد علیها ونسخته عندي وعلیها تعل�قات الش�خ محمد َنِسیب في اخ
وأقواس وشغل لكنها ما هي �أصح الط�عات ف�ه أخطاء �ثیرة ثم �عد ذلك جاءت الط�اعة الحدیثة 
وتتا�ع الناس على تحق�قه والعنا�ة �ه وُألفت في ذلك الرسائل العلم�ة من الماجستیر والد�توراه في 

ي مصادره وموارده وفي تحقیق الكتاب لكن ما أظن الكتاب �مل محققا وُط�ع منهجه وأسلو�ه ف
ط�عات تجار�ة محققة معلقا علیها مقابلة النسخ في من أكثر من جهة ففي مكت�ة أوالد الش�خ 
�مصر صدر عنهم الكتاب في خمسة عشر جزًءا معلق عل�ه ومقابل �عض النسخ مخرج 

عن دار ابن الجوزي في ثمان�ة مجلدات ط�عة �املة و�ن  األحادیث فیها شيء من العنا�ة ُط�ع
كان أصلها األجزاء التي حققها الش�خ أبو إسحاق الحو�ني ثم اختصروا ما حققه الش�خ أبو 
إسحاق وأكملوه �ط�عة تعد من أفضل الط�عات ُط�ع أ�ضا في دار الرسالة وط�عات تفسیر ابن 

ألهمیته ورواجه بین المسلمین وثقة الناس �ه  كثیر ال تكاد أن تحصر ط�عات �ثیرة جدا وذلك
القرشي من جهل �عض  يالحافظ ابن �ثیر إسماعیل بن عمر بن �ثیر ال�صروي الدمشق

الطا�عین أن �كتب على �عب الكتاب تفسیر القرشي وجاي واحد �سأل عن تفسیر ابن �ثیر في 
ا�ع جعل القرشي في أعلى معرض الكتاب و�مر على دور النشر یبي تفسیر القرشي ألن هذا الط

الكعب ما ف�ه تفسیر القرشي هذا من الجهل أن �عمد إلى �لمة لم ُ�عرف بها الرجل أو إلى نس�ة 
أو إلى اسم أو إلى �ن�ة ال �عرف بها العالم ثم ی�حث عنها اآلن علل الحدیث مثال أو الجرح 

وش الرازي ذا هل هو المفسر  والتعدیل الطا�عین �قولون للرازي ثم �عد ذلك طالب العلم ما یدري 
هل هو المحدث هل هو اللي �تب في أحكام القرآن ال بد أن ینسب الكتاب إلى مؤلفه �اسمه 
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الذي اشتهر �ه بین أهل العلم مسند الشاشي وش الشاشي؟ نس�ة إلى بلد أهله ال �حصون و�ذا 
العلم یدل على دقة نظر  خرج العلماء عنه قالوا أخرجه الهیثم بن �لیب فاالهتمام بهذا من طالب

صح�ح الجعفي وش الجعفي هذا هو صح�ح اإلمام ال�خاري صح�ح القشیري اإلمام مسلم ما 
ینفع هذا �ا إخوان ال بد أن ننظر نظر دقیق إذا أردنا أن ننسب الكتب هذه فوائد �مكن �ستفید 

هر �اسمیهما نس�ة منها الطالب الس�ما عند العزو للكتب أخرجه القشیري أخرجه الجعفي وهو اشت
ال�خاري وهذا مسلم المقصود أن مثل هذه األمور قد ت�حث عن �تاب فال تجده مثل الذي ی�حث 
عن تفسیر ابن �ثیر وهو موجود في أكثر من س�عین دار في المعرض بتفسیر القرشي على �ل 

له  حال هو قرشي و�صروي نس�ة إلى ُ�صرى �الشام وشافعي المذهب له مؤلفات غیر التفسیر
البدا�ة والنها�ة في التار�خ �تاب مشهور ومن أوثق التوار�خ وله جامع المسانید والسنن جمع ف�ه 
المسانید الكبیرة مع الكتب الستة في.. ولم ولم �كمل الكتاب لكن ط�ع ط�ع منه ما أدري عشر�ن 

وائل أو أكثر من مجلد له أ�ضا مشار�ات في الفقه وشرح أول ال�خاري له قطعة شرح بها أ
صح�ح ال�خاري في بدء الوحي و�عض �تاب اإل�مان وله تخر�جات وله مؤلفات �ثیرة لكن الذي 
یهمنا منها ما بین أیدینا وهو التفسیر �سألون اإلخوان �سألون عن الط�عة الموجودة أو األمثل 

واء للمتا�عة ذ�رنا الط�عات التي ط�عت أخیرا وهي محققة ولإلنسان أن �ختار منها ما �شاء س
ط�عة ابن الجوزي وهي أرجح عندي أو ط�عة أوالد الش�خ وهي أكثر تعل�قات وأصغر حجم 
خف�فة أو ط�عة دار الرسالة فل�ختر منها طالب العلم ونحن نحتاج في الدرس إلى جم�ع الط�عات 
نحتاج في الدرس إلى جم�ع الط�عات ألنها قد تكون الط�عة مرجوحة ثم یوجد فیها �لمة تكون 

الط�عات األخرى نستفید من هذه الكلمة فكون النسخ �لها موجودة أمر یثري الدرس  أصح من
 و�نفع في مقابلة الكتاب.

 نبدأ واال نتكلم عن �عض �تب التفسیر؟
 طالب: ..............

 القادم؟
 طالب: ..............

الدرس نعم، �ان تفسیر القرطبي في درسین في األسبوع وجاءت االقتراحات من �عض اإلخوان 
أن �ون الدرس �كون له أكثر من وقت �كون سبب لالنقطاع ألنا الحظنا في تفسیر القرطبي 
الذین یتمكنون من الحضور عصر االثنین قد ال یتمكنون من الحضور عصر الجمعة والعكس 

رس وانقطع عن درس ضعفت ضعف اهتمامه �الدرس ألنه إذا تا�ع في هذا و�ذا حضر الطالب د
الدرس وفي �الم یل�ه مما یوضحه أو له �ه صلة ما حضره في الدرس الذي یل�ه �عني تصیر 
ق�مة الدروس ضع�فة و�ان المقرر أننا نجعل الیوم المغرب البن �ثیر والدرس الثاني عصر 

وهذا الكالم فقالوا نكتفي بدرس أو نجعل الدرس الثاني �عد صالة االثنین فأّثر علینا هذا االقتراح 
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وما ف�ه شك أن الدرس �عني في ساعتین أو ثالث العشاء من یوم السبت فتكون متواصلة 
ساعات قد �شق على �عض اإلخوان الس�ما اللي لهم ارت�اط مساجد ودروس أخرى فقلنا ال نقلل 

في األسبوع واقتضى النظر أن �كون الیوم السبت  دروس التفسیر نجعلها بنفس الحجم درسین
لتفسیر الحافظ ابن �ثیر وعصر االثنین ألضواء الب�ان للشنق�طي ألن أضواء الب�ان �المتمم 
لتفسیر ابن �ثیر ف�ه م�احث ال توجد عند ابن �ثیر ف�كون �المتمم له وُأید االقتراح من �ثیر من 

ود الدرس في هذا الوقت على حساب صح�ح ال�خاري اإلخوان وعلى هذا أُعلن الجدول وصار وج
ونفس االنتقاد الذي وجه للقرطبي ولغیره من من �ون الدرس یتشتت وعدم التمكن من حضور 
درس وعدم.. جاء إلى ال�خاري قلنا ال�خاري �كون مغرب الثالثاء وعصر الجمعة لئال یناله الخلل 

ء درس ال�خاري إن شاء هللا تعالى یوم الثالثاء واستصحبنا االقتراح السابق واحتمال لكن إذا جا 
نستفتي عن الطر�قة المناس�ة ولعلنا نجعل بدا�ة الثالثاء مما وقفنا عل�ه وعصر الجمعة نشوف له 
بدا�ة ثان�ة علشان ما �كون السلب�ة الموجودة في القرطبي موجودة في ال�خاري القرطبي لما في 

یر جدا لما صار درسین نقص الحضور نقص و�ان أول الوقت لما �ان درس واحد حضوره �ب
الخلل ف�ه وعصر االثنین �كون من الدوام �جون الطالب اللي عنده دوام واللي عنده دراسة واللي 
صا�م واللي �ذا فضعف الدرس والجمعة �ثیر األسفار فلعلنا نشوف لنا بدا�ة في عصر الجمعة 

ر في صح�ح ال�خاري على وضعنا في لصح�ح ال�خاري تكون لمن �حضر عصر الجمعة ونستم
 یوم الثالثاء.

 طالب: ..............
 وش هو؟

 طالب: ..............
 ال، صح�ح مسلم اآلن قررناه في المسجد النبوي.

 طالب: ..............
الدن�ا ما تشال جم�ع ما �مكن ما ته�أ جم�ع �ا ش�خ علي، أنا أعرف �عد أن �عض اإلخوان إذا 

ثالثة یبي ینقطع ألنا ما مشینا إال ورقة أو ورقتین �عد، مؤاخذین على على �عض مشینا درسین 
العلماء اللي ما شاء هللا أناجیلهم في صدورهم وعلمهم ما �حتاج إلى تعب وال شيء و�مشون 
�الكتب حنا ما نقدر نسوي �ذا �انت الن�ة أننا نضع حاش�ة على تفسیر الحافظ ابن �ثیر لكن ما 

 أخاف ما �صبرون علیها الطالب.دري أ
 اإلشكال الحاصل في تفر�ق الدروس وقع في درس ال�خاري وهو أهم. :هذا �قول

هذا قلنا أن ال�خاري ثبت له یوم الثالثاء من اللي ما وقفنا عل�ه وال �صیر ف�ه تفر�ق إن شاء هللا 
 وعصر الجمعة نبدأ من إما من البیوع أو نشوف نتفق على شيء.

 ...........طالب: ...
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 ال، خل نشوف االقتراحات واال شيء.
 طالب: ..............

 �اقي �اقي عشر �اقي حول النصف على اإلقامة.
 طالب: ..............

 وابن �ثیر.
 طالب: ..............

 الثالثاء.قلنا نبي نبدأ یوم الجمعة من غیر بدایتنا األصل�ة ی�قون اللي �جون الثالثاء �ستمرون 
 طالب: ..............

ال، هو درس الجمعة یبي یتقطع �له.. وش لون مع الحواشي؟ �عني تعر�ف الحاش�ة واال تعداد 
 حواشي واال..؟

 طالب: ..............
ما أدري ماذا یر�د الحاش�ة هي التي توضع على الكتاب توّضح الغامض وتكمل القاصر 

�ة الجمل على الجاللین والشهاب على الب�ضاوي معروفة والناقص والحواشي معروفة مثل حاش
 �عني ما ما تحتاج إلى تعر�ف.

لو ینقل درس ال�خاري عصر الجمعة إلى عصر السبت مثال ألن موعده غیر مناسب  :�قول
 للسفر..

أنا قلت أننا نبي نبدأ بدا�ة مستقلة في عصر الجمعة علشان اللي �سافر ما یتضرر ودرس 
هم طال�ه ما یتغیرون وعصر السبت اإلشكال ف�ه هو اإلشكال في عصر االثنین  الثالثاء طال�ه

�عني في الشتاء �عني صعب جدا العصر واالستغالل آخر ساعة في الجمعة �ونه �ستغلها 
بدرس في صح�ح ال�خاري وجالس في المسجد من الصالة إلى الصالة تنتظر الصالة ال شك أن 

 ا ننتهي قبل األذان بنص ساعة.هذا �حقق الهدف إن شاء هللا حن
لم تذ�ر في الط�عات ط�عة دار طی�ة وقد اعتمدوا على ط�عة الشعب وزادوا علیها  :�قول

 تصل إلى ثمان..مخطوطات أخرى لعلها 
سالمة طی�ة في الجملة واعتمد على عشر نسخ ما هي النعم ط�عة دار طی�ة بتحقیق سامي 

 ثمان.
 ط�عة دار هجر �إشراف الد�تور عبد هللا التر�ي.. :�قول

 ط�ع ابن �ثیر؟! ط�ع ابن �ثیر؟! ال، ما أذ�ر أن دار هجر ط�عت تفسیر ابن �ثیر.
 طالب: ..............

 .وش فیها؟ عالم الكتب صورت أوالد الش�خ
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ما هي الطر�قة التي تسیرون علیها �إذن هللا في تفسیر ابن �ثیر و�م هي المدة  :�قول
 المتوقعة؟ 

�هللا المدة المتوقعة هذا غیب والنفس طو�ل وعلى حسب ما یدور في الدرس وتعاون اإلخوان إذا 
تعاون اإلخوان معنا ما أكثروا اإلشكاالت وال أكثروا األسئلة التي تض�ع شيء من الوقت نمشي 
إن شاء هللا لكن مع ذلك الدرس القادم سوف �حدد المنهج الذي نسیر عل�ه إن شاء هللا ألنكم 

�كثیر وف�ه استطرادات في �عض  وتعرفون التعلیق على تفسیر القرطبي لطوله �ان مختصر م
المسائل أما تفسیر ابن �ثیر إن شاء هللا سوف �جد عنا�ة �إذن هللا و�ل شيء له ضر��ة تبون 

رد جرد وسرد وتصح�ح ع�ارة وتعلیق على شيء �سیر مشینا مع أن الكتب بهذا الحجم شيء مج
في ساعة في األسبوع معروف مآلها �ل شيء مع مع العز�مة ینتهي موطأ اإلمام مالك في 

 مجلدین المتن أنهیناه في أر�ع سنین وشهر�ن.
 �م ستكون المدة التي سوف �شرح فیها تفسیر ابن �ثیر؟ :وهذا �قول

على حسب التعلیق إذا شفنا أن اإلخوان یرتاحون للتطو�ل فهو �حتاج إلى وقت هللا هللا أعلم �
 طو�ل و�ذا شفناهم ما یرتاحون للتطو�ل واختصرنا في التعلیق نمشي إن شاء هللا.

 لكم درس في النحو؟ �كون  ما
قبل �عض لنا شرح اآلجروم�ة في أشرطة موجودة واكتفینا �ه ألن دروس النحو عامرة من 

 المتخصصین والمسائل النْحو�ة تمر علینا في �ق�ة الدروس و�علق علیها.
 أن للش�خ أبي إسحاق الحو�ني تحقیق لتفسیر ابن �ثیر والسؤال هل هو عند�م؟ :�قول

أظن ط�ع منه مجلد أو مجلدین والش�خ مقبل أ�ضا ط�ع له مجلد أو مجلدین في التعلیق على 
 تخر�ج أحادیث.ابن �ثیر وفي الغالب 

 نقترح أن یبدأ یوم االثنین �عد العشاء �العقیدة الطحاو�ة. :هذا �قول
أوال اإلعالن عن العقیدة الطحاو�ة هو شرح العقیدة الطحاو�ة ما هو المتن شرح قراءة شرح ابن 

من أبي العز والتعلیق عل�ه األمر الثاني أنه أن البدل له حكم المبدل فشرح العقیدة الطحاو�ة بدل 
سبل السالم سبل السالم هو الثاني و�ذا أجمع اإلخوان الموجودین في الدرس نفسه على أن �قدم 

 قدمناه.شرح الطحاو�ة 
 كم �اقي �ا أبو عبد هللا؟ ثالث؟ 

 طالب: ...................
 نذ�ر نموذج من الفروق بین ط�عة الشعب والط�عات األخرى.. ف�ه شيء طاقة واال شيء..

 ...................طالب: 
 فك ما هو مدّ�س مالزم خام..ما ال، ما هو مدّ�س 

 طالب: ...................
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 ال، هذا.. هذا من زود الحرص على الكتب �س أول ملزمة فكها لنا وخالص.
نعم ف�ه تنب�ه الحافظ ابن �ثیر رحمه هللا له �تاب اسمه فضائل القرآن فضائل القرآن ووجد �عض 

دة عن هذا الكتاب و�عضها فضائل القرآن في أول التفسیر و�عضها في آخر التفسیر النسخ مجرّ 
وال شك أن المناس�ة تقتضي أن تكون الفضائل قبل ألنها هي التي تدعو وتحث على النظر 
و�دامة النظر في القرآن وما �خدم القرآن فهي مقدمة بین یدي التفسیر و�ونها في آخر التفسیر 

 ل�خاري فجعل الفضائل �عد.اقتداء �اإلمام ا
الغر�ب في األمر أن في ط�عة ابن الجوزي جعلوا فضائل القرآن بین المقدمة والتفسیر مقدمة 
التفسیر و�ین التفسیر هي في الغالب الزوائد التي التي ال توجد في ط�عة الشعب مثل ما قلنا 

ن �ثیر في أول أمره عن �تب التفسیر التي هي قد ال �كون اإلمام ابنقول �املة عن �تب 
یرتضیها نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن �عض التفاسیر التي قد ال �كون اإلمام 
في أول أمره یرتضیها وال شك أن النقل من �تاب إشادة �ه وأهل العلم �ما في الروا�ة عن 

لى بدعته والنقل عدم الروا�ة عنه إخمادا لبدعته فعدم ذ�ره ال شك أنه �قضي عأن المبتدع یرون 
عنه في الكتب والدروس قد �غتر �ه من �غتر ممن �سمع الكالم وال �مّیز.. س�حان هللا أنا جبت 

 هالنسخ الجدیدة و�تبي اللي علیها عالمات وعلیها..
 ال إله إال أنت س�حانك إني �نت من الظالمین...

 طالب: ...................
المناس�ات لكن لعلنا أثناء الشرح نبین األمثلة إن شاء هللا ما أحد قارن ذ�رنا هذا في �ثیر من 

 تعالى ونكتفي بهذا القدر الیوم وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه أجمعین.
الط�ع له دور وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي والغزالي وغیرهم 

جد في ط�عة الشعب وقد ذ�ر فخر الدین الرازي في تفسیره عن وروي عن.. إلى آخره هذا ال یو 
�عضهم أن � خمسة آالف اسم هذا أ�ضا ال یوجد في ط�عة الشعب ولذلك المحقق �قول ساقط 
من (ز) األزهر�ة أي شيء ساقط من (ز) ال یوجد في ط�عة الشعب ألنهم اعتمدوا على األزهر�ة 

 هذا أ�ضا ال یوجد الخمسة.. ثالث وقال القرطبي من (خ) أي فتسوسني 
الكثیر الذي ال یوجد في ط�عة الشعب في سورة الفاتحة... هللا علم على الرب ت�ارك وتعالى.. 
هذا المقطع ال یوجد وقد ذ�ره فخر الدین الرازي في تفسیره عن �عضهم أن � خمسة آالف اسم 

یل وألف في الز�ور وألف في ألف في الكتاب والسنة الصح�حة وألف في التوراة وألف في اإلنج
اللوح المحفوظ ال یوجد هنا إلى أن قال وقد نقله وروي وروي عن الخلیل وسیبو�ه أن األلف �ذلك 
ال یوجد وأ�ضا ونقل عن سیبو�ه ونقل سیبو�ه عن الخلیل أن أصله إله مثل فعال �ذلك ال یوجد 

اختار فخر الدین الرازي على  ط�عة الشعب وقدكالم طو�ل ال یوجد في األزهر�ة وال في فرعها 
أنه أنه غیر مشتق ألبتة وهو قول الخلیل وسیبو�ه وأكثر األصولیین اآلن في الكالم على لفظ 
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الجاللة هللا علم هذي صفحتین ثالث صفحات ثالث صفحات ونصف وفي ط�عة الشعب نصف 
�ف إل�ه في صفحة فرق �بیر جدا ألن مثل ما ذ�رنا الحافظ ابن �ثیر یتعاهد التفسیر و�ض

العرضة األولى ما ف�ه هذا الكالم �له وهذا معروف عند أهل العلم �كون للكتاب عرضة أولى 
 یؤلفون ثم ال یزال یز�د عل�ه حتى �أت�ه ال�قین.

 طالب: ...................
ال ال، ف�ه ز�ادات ف�ه ال ال، ف�ه ز�ادات ف�ه ز�ادات وهذا أمر عادي �النس�ة للمؤلفین �النس�ة 
للمؤلفین یؤلف الكتاب ثم یتعاهده حتى �كبر �عض الكتب تكون عرضتها األولى صغیرة ثم �عد 

 ذلك یزاد علیها الضعف أو أكثر.
 طالب: ...................

 وش فیها؟
 طالب: ...................

 ال، أوالد الش�خ من الط�عات الموجودة الحلبي وغیره وقابلوه على على نسخ خط�ة.
 طالب: ...................

 إ�ه على العرضات األخیرة ما هي القد�مة ال ال، على العرضات األخیرة.
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصح�ه...

 فضائل القرآن هل ألحق �التفسیر أو أخذ من التفسیر وُجرد؟ :�قول
أصال ثم أفرد �عني مثل ما �عني هل هو �تاب مستقل ثم أض�ف إلى التفسیر أو أنه من التفسیر 

قیل في اختالف الحدیث لإلمام الشافعي هل هو فصل من األم أو �تاب مستقل هذا الكالم �ثیر 
عند أهل العلم ومعروف ألنه قد �كون في األصل من أصل الكتاب ثم یرى المؤلف إفراده ف�فرده 

 وش المانع؟!
 


