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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 وسلم على عبدك ورسولك محمد.اللهم صل 

 سم.
 �سم هللا الرحمن الرح�م.

الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه والتا�عین لهم 
 �إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا تعالى:

 ��ف نزول الوحي وأول ما كتاب فضائل القرآن �سم هللا الرحمن الرح�م قال ال�خاري رحمه هللا "
نزل قال ابن ع�اس المه�من األمین القرآن أمین على �ل �تاب قبله حدثنا عبید هللا بن موسى 

صلى -عن شی�ان عن �حیى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن ع�اس قاال لبث النبي 
ل�خاري رحمه هللا ا ذ�ر ا �مكة عشر سنین ینزل عل�ه القرآن و�المدینة عشرً  -هللا عل�ه وسلم

كتاب فضائل القرآن �عد �تاب التفسیر ألن التفسیر أهم فلهذا بدأ �ه ونحن قدمنا الفضائل قبل 
التفسیر وذ�رنا فضل �ل سورة قبل تفسیرها ل�كون ذلك �اعًثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل 

 ."�ما ف�ه �هللا المستعان
محمد وعلى آله وأصحا�ه  ا على عبده ورسوله نبینالحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك 

 أجمعین، أما �عد:
فإن �تاب الفضائل للحافظ ابن �ثیر موجود في �عض النسخ دون �عض موجود في �عض 
النسخ دون �عض وفي �ثیر منها بل في أكثر النسخ مؤخر في آخر التفسیر �عد أن فرغ من 

�تاب الفضائل �تاب مستقل أو أنه تا�ع التفسیر ذ�ر �تاب الفضائل ذ�رنا ف�ما مضى هل 
للتفسیر �عض النسخ مفردة فضائل القرآن مفرد �عض النسخ الخط�ة و�عض النسخ من التفسیر 
ل�س فیها فضائل وهذا یرجح أن �تاب الفضائل مفرد و�ن ألحقه ف�ما �عد �التفسیر ولذا في ط�عة 

فسیر وهو ذیل تفسیر الحافظ ابن الش�خ محمد رشید رضا رحمه هللا قال فضائل القرآن وهو ت
كثیر ذیل تفسیر الحافظ ابن �ثیر وضعه في آخر التفسیر وجعله متمما له وجدناه في آخر 
نسخة المك�ة الوحیدة المقابلة على نسخة المؤلف ووضعه في آخر التفسیر �قول وجدناه في آخر 

سخة المطبوعة في مط�عة النسخة المك�ة المقابلة على نسخة المؤلف ولكنه غیر موجود في الن
بوالق ولذا �قول في مقدمته هنا �قول ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسیر في الط�عات الجدیدة ال 

 ماذا،�عرف هذا في الط�عات القد�مة �قول ونحن قّدمنا الفضائل فضائل �تاب فضائل القرآن �عد 
وذ�رنا فضل �ل سورة قبل تفسیرها ل�كون ذلك �اعثا على  ،ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسیر

حفظ القرآن وفهمه والعمل �ه �هللا المستعان في ط�عة الش�خ محمد رشید �قول ذ�ر ال�خاري 
له رحمه هللا �تاب فضائل القرآن �عد �تاب التفسیر ألن التفسیر أهم ولهذا بدأ �ه فجر�نا على منوا

هذا �الم ابن �ثیر فجر�نا على منواله وسنته مقتدین �ه �عني جعلناه �عد التفسیر جعلناه �عد 



 
 

 
 
 

3  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=3 

التفسیر اإلخوان الذین قدموا الفضائل على التفسیر اعتمدوا على وجود ما �شیر إلى ذلك مما 
ر في �عض الط�عات الجدیدة التي قدمت الفضائل قال ونحن قدمنا الفضائ ر هنا وُسطِّ ل قبل ُسطِّ

التفسیر وذ�رنا فضل �ل سورة قبل تفسیرها فنقول هذا ال �عارض ما في نسخة الش�خ رشید 
الط�عات القد�مة ما �عارضه ال �منع أن �كون فضائل القرآن المستقل ذیل لكتاب التفسیر وفي 

ل آخره وأن �قدم قبل �ل سورة فضلها ولذا �قول ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسیر وذ�رنا فضل �
م ما هو �كتاب الفضائل المستقل الذي وضعه �الذیل للكتاب اقتداء  سورة قبل تفسیرها هذا المقدَّ
�اإلمام ال�خاري �قول فجر�نا على منواله وسنته مقتدین �ه ما الذي یترجح أن �كون قبل واال �عد؟ 

�اإلمام ال�خاري �عد، هذا المترجح لكن ی�قى أن للنظر مجاال في �ونه أخره في أول األمر اقتداء 
ثم قدمه في ُنَسخ متأخرة ل�كون على ما ذ�ر الش�خ ونحن ل�كون ذلك �اعثا على حفظ القرآن 
وفهمه والعمل �ه ما �منع أن �كون مرة أو األصل أنه في آخره ثم رأى أن �قدمه ل�كون �ال�اعث 

والعنا�ة بتفسیره ما  والحافز والحاث على الهمم لطل�ة العلم على أن �عتنوا �القرآن �حفظه وفهمه
ف�ه ما �منع لكن األمر �عني في ذلك ل�س �الصعب �عني أمر سهل والخالف �عني م�سور و� 

ت قبل لتكون أدعى لالهتمام �القرآن وحفظه أرِ الحمد �ما �قولون الخطب سهل الفضائل سواء قُ 
 یوجد في ط�عة والعنا�ة �ه ومعرفة تفسیره �ما هو الحال في �عض النسخ المطبوعة حدیثا ال

قد�مة الفضائل مقدم على التفسیر في جم�ع الط�عات التي ط�عت الفضائل �ثیر من الط�عات ما 
فیها �تاب الفضائل أصال و�ثیر من النسخ الخط�ة �ذلك ما فیها الفضائل �قول ونحن قدمنا 

أن الفضائل الفضائل قبل التفسیر وذ�رنا فضل �ل سورة قبل تفسیرها الظاهر أن هذا هو المراد 
الخاصة �كل سورة قدمها قبل تفسیر السورة وأما الفضائل المجتمع للقرآن �له فهذا أّخره اقتداء 
م في التفسیر ل�س لهذا األمر  �اإلمام ال�خاري ونحن لما نقدم قراءة �تاب الفضائل ال ألنه مقدَّ

وحاث�ا له على حفظ و�نما ل�كون عند طالب العلم تصّور عن هذه الفضائل وال �كون �اعثا له 
القرآن والعنا�ة �ه وتدبره ألن ف�ه �ثیر من األمور التي تهم القارئ قال ال�خاري هذا في �تاب 
فضائل القرآن لإلمام ال�خاري في أول المجلد التاسع من الشرح والتفسیر في الثامن التفسیر في 

وأول ما نزل وهنا قال ال�خاري الثامن وأّول التاسع قال �تاب فضائل القرآن �اب ��ف نزل الوحي 
رحمه هللا ��ف ُنزول الوحي والذي ف�ه ��ف نزل الوحي وأول ما نزل قال ابن ع�اس المه�من 
األمین القرآن أمیٌن على �ل �تاب واإلمام ال�خاري �ستغل الفرص و�نتهزها و�أتي من تفسیر 

ردف المروي ردف الترجمة أو یُ القرآن المأثور في �ل موضع �ما یناس�ه �أتي من تفسیر القرآن یُ 
�شيء من التفسیر المأثور ل�ستفید منه الطالب واال الترجمة ��ف نزل الوحي وأول ما نزل قال 
ابن ع�اس المه�من األمین القرآن أمین على �ل �تاب قبله ثم �عد ذلك ذ�ر حدیث عائشة وابن 

 ع�اس، سم.
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خاري قوله تعالى في المائدة �عد ذ�ر وقول ابن ع�اس في تفسیر المه�من إنما یر�د �ه ال�"
ًقا ِلَما َبْیَن َیَدْ�ِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْ�ِمًنا َعَلْ�ِه} التوراة واإلنجیل   {َوَأْنَزْلَنا ِإَلْ�َك اْلِكَتاَب ِ�اْلَحقِّ ُمَصدِّ

قال اإلمام أبو جعفر قال اإلمام أبو جعفر بن جر�ر رحمه هللا تعالى حدثنا المثنى قال  48المائدة:
عبد هللا بن صالح قال حدثني معاو�ة عن علي �عني ابن أبي طلحة عن ابن ع�اس  ي حدثن

ى �ل �تاب قبله قال المه�من األمین قال القرآن أمین عل 48المائدة: {َوُمَهْ�ِمًنا َعَلْ�ِه} في قوله 
وفي روا�ة شهیدا عل�ه وقال سف�ان الثوري وغیر واحد من األئمة عن أبي إسحاق السب�عي 

ا و�نحو ذلك قال مجاهد قال مؤَتَمنً  48المائدة: {َوُمَهْ�ِمًنا َعَلْ�ِه} عن التم�مي عن ابن ع�اس 
أئمة السلف وأصل اله�منة الحفظ والسدي وقتادة وابن جر�ج والحسن ال�صري وغیر واحد من 

واالرتقاب �قال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد ه�من فالن عل�ه فهو مه�من ه�منة 
وهو عل�ه مه�من وفي أسماء هللا تعالى المه�من وهو الشهید على �ل شيء القر�ب الحف�ظ 

 ."�كل شيء
 عندك �ا ش�خ؟ ما الذيظ، �وش عندك؟ الرقیب الرقیب الحف

 القر�ب القر�ب.
 الشهید یناسبها القر�ب لكن الحف�ظ یناس�ه الرقیب �قول في نسخة الرقیب.

أقام �مكة عشر سنین ینزل  -صلى هللا عل�ه وسلم-وأما الحدیث الذي أسنده ال�خاري أنه "
ي من عل�ه القرآن و�المدینة عشرا فهو مما انفرد �ه ال�خاري دون مسلم و�نما رواه النسائ

حدیث شی�ان وهو ابن عبد الرحمن عن �حیى وهو ابن أبي �ثیر عن أبي سلمة عنهما وقال 
أبو عبید القاسم بن سّالم حدثنا یز�د عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن ع�اس قال 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدن�ا في لیلة القدر ثم نزل �عد ذلك في عشر�ن سنة ثم 

ْلَناُه َتْنِز�ًال} قرأ   ."هذا إسناد صح�ح 106اإلسراء: {َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرأَهُ َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ
توفي عن ثالث وستین سنة في قول جماهیر أهل العلم في قول  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

األكثر أنه توفي عن ثالث وستین سنة وأ�ضا ألهل العلم قول أنه توفي عن ستین سنة وقول 
ثالث  -عل�ه الصالة والسالم-توفي عن خمس وستین سنة لكن األكثر على أنه توفي وسنه 

لى القول في أنه توفي عن ستین سنة فالذین عندنا ال إشكال ف�ه أقام في مكة وستون سنة أما ع
عل�ه الصالة -عشر سنین وفي المدینة عشر سنین و�عث على رأس األر�عین من عمره 

وأما على القول قول األكثر أنه توفي عن ثالث وستین سنة فهذا مبني على إلغاء  -والسالم
الكسر في الحساب �حذف أو �جبر �ما فعله من قال خمس الكسر وهذا معروف عند العرب أن 

وستین عد السنة األول من والدته �املة والسنة الثان�ة والسنة األخیرة من ح�اته �املة فصار 
خمسا وستین سنة وأما ثالث وستین سنة فهي بدقة ألنه ولد في یوم هو الذي مات ف�ه من  

تین سنة وهنا قال عشر�ن وعشر�ن وهذا مبني الشهر نفسه ف�كون على التحر�ر سنه ثالثا وس
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على إلغاء الكسر �ما قدمنا و�ال فقد مكث في مكة ثالث عشرة سنة ومنهم من �قول أن المراد 
عشر سنین وعشر سنین مع جبر�ل عل�ه السالم وقد ُو�ل �ه في أول األمر م�كائیل أو م�كال 

وأن الذي نزل عل�ه جبر�ل من أول ثالث سنین ثم جاءه جبر�ل لكن هذا �عارضه حدیث الوحي 
 األمر.

أما إقامته �المدینة عشرا فهذا مما ال خالف ف�ه وأن إقامته �مكة �عد النبوة فالمشهور ثالث "
أوحي إل�ه وهو ابن أر�عین سنة وتوفي وهو ابن  -صلى هللا عل�ه وسلم-عشرة سنة ألنه 

ا في الكالم ألن العشر اختصارً ثالث وستین سنة على الصح�ح و�حتمل أنه حذف ما زاد على 
صلى هللا عل�ه -ا ما �حذفون الكسور في �المهم أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبر�ل العرب �ثیرً 

م�كائیل  -صلى هللا عل�ه وسلم-�ه عل�ه السالم فإنه قد روى اإلمام أحمد أنه ُقِرن �ه  -وسلم
�ل ووجه مناس�ة هذا الحدیث في ابتداء األمر یلقي إل�ه الكلمة والشيء ثم ُقرن �ه جبر 

�فضائل القرآن أنه ابُتدئ بنزوله في مكان شر�ف وهو البلد الحرام �ما أنه �ان في زمن 
 ."شر�ف وهو شهر رمضان فاجتمع له شرف الزمان والمكان

 وما ذلكم إال لشرفه ما �ختار للشيء المكان الشر�ف والزمان الشر�ف إال إذا �ان شر�فا.
ر تالوة القرآن في شهر رمضان ألنه ابُتدئ بنزوله ولهذا �ان جبر�ل ولهذا �ستحب إكثا"

 ."�عارض �ه
بنزول القرآن في الشهر الكر�م ولهذا  ئفابُتد 185ال�قرة: {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِف�ِه اْلُقْرآُن} 

�ستحب أهل العلم إكثار التالوة في و�سمونه شهر القرآن شهر القرآن و�ان جبر�ل �عارض النبي 
عل�ه -�القرآن في �ل لیلة من ل�الي رمضان وفي السنة التي ُتوفي فیها  -عل�ه الصالة والسالم-

 عارضه فیها مرتین. -الصالة والسالم
في �ل سنة في شهر رمضان  -صلى هللا عل�ه وسلم-بر�ل �عارض �ه رسول هللا ولهذا �ان ج"

ا ففي هذا الحدیث ب�ان وأ�ًض  افلما �انت السنة التي توفي فیها عارضه �ه مرتین تأكیدا وتثبیتً 
أنه من القرآن مكي ومنه مدني فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل �عد الهجرة سواء 

 ."و �غیرها من البالد من أي البالد �ان حتى ولو �ان �مكة أو عرفةكان �المدینة أب
ومأخذ هذا الكالم للحافظ ابن �ثیر أن من القرآن ما هو مكي ومنه ما هو مدني قوله في الخبر 

ا �عني ینزل �مكة عشر سنین ینزل عل�ه القرآن و�المدینة عشرً  -صلى هللا عل�ه وسلم-لبث النبي 
�مكة عشر سنین ثم نزل �المدینة عشر سنین والهجرة هي  فنزل �المدینة نزل أوالً عل�ه القرآن 

 الحد الفاصل بین المكي والمدني.
وقد أجمعوا على سور أنها من المكي وأخر وأخَر أنها من المدني واختلفوا في أخر وأراد "

 ."سر ونظر�عضهم ض�ط ذلك �ضوا�ط في تقییدها عُ 
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یها اطراد تام الضوا�ط التي وضعوها للتمییز بین المكي والمدني هي ول�س فیها اطراد تام ل�س ف
 أغلب�ة ول�ست �ل�ة إذ یوجد في المدني شيء قلیل من صفات المكي والعكس.

ولكن قال �عضهم �ل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مك�ة إال ال�قرة وآل "
 ."عمران

 ال�قرة وآل عمران. �عني خرج من هذا التقعید أعظم سور القرآن
فهي مدن�ة وما ف�ه �ا أیها الناس "104ال�قرة: {َ�اَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا}"كما أن �ل سورة فیها "

 ."ف�حتمل أن �كون من هذا ومن هذا والغالب أنها مكي 
 ول�ست �ل�ة.�عني الغالب ل�س الكل ولذا صارت هذه القواعد وهذه الضوا�ط أغلب�ة 

{َ�اَأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم "ا �ما في ال�قرة وقد �كون مدن�ً "
ْ�َطاِن ِإنَُّه ""21ال�قرة: َتتَُّقوَن} {َ�اَأیَُّها النَّاُس ُ�ُلوا ِممَّا ِفي اْألَْرِض َحَالًال َطیًِّ�ا َوَال َتتَِّ�ُعوا ُخُطَواِت الشَّ

ال حدثنا من سمع األعمش �حدث قال أبو عبید حدثنا أبو معاو�ة ق"168ال�قرة:"َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن}
فإنه "104ال�قرة: {َ�اَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا}"عن إبراه�م عن إبراه�م عن علقمة �ل شيء في القرآن 

أنزل �المدینة وما �ان منها �ا أیها الناس فإنه أنزل �مكة ثم قال حدثنا علي بن علي بن معبد 
 "ون بن..عن أبي الُمل�ح عن م�م

 عن أبي الَمِل�ح.
 الَمِل�ح؟

 نعم.
عن أبي الَمِل�ح عن م�مون بن مهران قال ما �ان في القرآن �ا أیها الناس و�ا بني آدم فإنه "

فإنه مدني ومنهم من �قول إن �عض السور نزل "104ال�قرة: {َ�اَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا}"مكي وما �ان 
 ."مرتین مرة �المدینة ومرة �مكة �هللا أعلم

كما قیل �النس�ة للفاتحة وقال �عضهم إنها نزلت مرتین نزلت قال �عضهم إنها نزلت مرتین 
ف�ختلفون فیها هذه مك�ة أو مدن�ة وقال �عضهم أنها نزلت مرتین ألن في الدالئل ما یدل على 

ولذا قال �عضهم نزلت مرتین مرة �مكة ومرة أنها مك�ة وفي �عض األدلة ما یدل على أنها مدن�ة 
 �المدینة.

 طالب: ................
 ال ال، عن علقمة إبراه�م بن یز�د النخعي عن علقمة.

ومنهم من �ستثني من المكي آ�ات یدعي أنها من المدني �ما في سورة الحج وغیرها والحق "
بید حدثنا عبد هللا بن صالح عن في ذلك ما دل عل�ه الدلیل الصح�ح فا� أعلم وقال أبو ع

معاو�ة بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال نزلت �المدینة سورة ال�قرة وآل عمران والنساء 
والمائدة واألنفال والتو�ة والحج والنور واألحزاب والذین �فروا والفتح والحدید والمجادلة والحشر 
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{َ�اَأیَُّها النَِّبيُّ ِلَم "و"1الطالق: {َ�اَأیَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء}"والممتَحنة والحوار�ون والتغابن و
ُم}  و 1القدر: {ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر} و 1اللیل: )}1{ِإَذا َ�ْغَشى ( والفجر واللیل و"1التحر�م: ُتَحرِّ

وسائر ذلك  1النصر: {ِإَذا َجاَء َنْصُر �َِّ} و 1الزلزلة: {ِإَذا ُزْلِزَلِت} و 1البینة: {َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا}
 ."�مكة

 �اقي ذلك �اقي السور ألن السائر �طلق و�راد �ه ال�اقي �اقي السور �مكة.�عني �اقي 
 طالب: ................

 و�ن؟
 طالب: ................

 و�ن؟ السورة.
 طالب: ................

ال ال ال، عاد سورة المنافقون، خلنا من هذا سورة المنافقون وش تسوي �ه تقول المنافقین ألنه 
 إل�ه؟! المنافقین أو المنافقون؟! حكا�ة حكا�ة.مضاف 

هذا إسناد صح�ح عن ابن أبي طلحة مشهور وهو أحد أصحاب ابن ع�اس الذین رووا عنه "
 ."التفسیر وقد ذ�ر في المدني

ك �عضهم في سماعه منه علي بن أبي طلحة شكك �عضهم في سماعه من ابن ع�اس كو�ن ش
 ي ینتقي منها في صح�حه و�ثبته.لكن صح�فته مشهورة ومعتبرة وال�خار 

وقد ذ�ر في المدني سورا في �ونها مدن�ة النظر وفاته الحجرات والمعوذات الحدیث الثاني "
وقال ال�خاري حدثنا موسى بن إسماعیل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال 

ه أم سلمة فجعل یتحدث وعند -صلى هللا عل�ه وسلم-أنبئت أن جبر�ل عل�ه السالم أتى النبي 
أو �ما قال قالت هذا ِدح�ة فلما قام قالت �هللا  «من هذا؟» -صلى هللا عل�ه وسلم-فقال النبي 

 ."ما حسبته إال إ�اه
في صورة دح�ة الكلبي أكثر من مرة  -عل�ه الصالة والسالم-جاء جبر�ل عل�ه السالم إلى النبي 

قالت هذا دح�ة ولذلك قالوا ألنه  من هذا؟»ل «�أتي في صورة دح�ة ولذا لما سأل أم سلمة قا 
 -عل�ه الصالة والسالم-�ارع في جماله دح�ة الكلبي فجاء جبر�ل على صورته ل�أنس النبي 

 هرأى جبر�ل على صورته التي خلق -عل�ه الصالة والسالم-�الصورة المألوفة من ال�شر والنبي 
 حاله هللا علیها مرتین وما عدا ذلك �أتي �الصورة المعهودة المألوفة من صور ال�شر وال �خفى

 .-عل�ه الصالة والسالم-على النبي 
 قالت �هللا ما حسبته إال..
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اإلسالم عن  -عل�ه الصالة والسالم-وجاء جبر�ل في حدیث عمر وأبي هر�رة حینما سأل النبي 
رى عل�ه على صورة رجل شدید ب�اض الث�اب شدید سواد الشعر ال یُ اإلسالم واإل�مان واإلحسان 

 .-عل�ه الصالة والسالم-أثر السفر وال �عرفه منا أحد ما عرفه إال النبي 
�خبر  -صلى هللا عل�ه وسلم-فلما قام قالت �هللا ما حسبته إال إ�اه حتى سمعت خط�ة النبي "

 "جبر�ل أو �ما قال قال أبي فقلت ألبي عثمان..
 قال.

 أبي..
 قال أبي �قوله معتمر.

 طالب: ................
 ال، عندنا الش�خ رشید قال أو �ما قال قال أبي فقلت ألبي عثمان، وأبّي �قول ألبي عثمان؟

 طالب: ................
�قول ألبي عثمان؟! ال، القائل هو  یر�د أنإًذا قال أِبي، قال أبي فقلت ألبي عثمان ُأَبّي بن �عب 

معتمر ألنه یروي عن أب�ه حدثنا معتمر قال سمعت َأِبْي عن أبي عثمان فالراوي عن أبي عثمان 
 أبوه ول�س ُأَبّي.

 ."ألبي عثمان ممن سمعت هذاقلت قال َأِبْي ف"
 نهدي اسمه عبد الرحمن بن مل مخضرم.وأبو عثمان هو ال

 ."فقلت ألبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن ز�د رضي هللا عنه"
 ولو لم یبین هنا لقلنا إن الخبر منقطع.

 ."ا في عالمات النبوة عن ع�اس بن الولید النرسي ومسلم في فضائلوهكذا رواه أ�ًض "
ل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي في إسناد ال�خاري قال حدثنا موسى بن إسماعی

عثمان قال ُأنِبئت ثم في آخره قال أبي قلت ألبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن ز�د 
قلنا إنه لو لم یذ�ر هذا التعقیب لحكم على الخبر �االنقطاع ولكنه من مرو�ات الصح�ح من 

 مرو�ات ال�خاري لصح�حه.
ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد األعلى بن حماد �محمد بن عبد األعلى �لهم عن معتمر "

صلى -بن سل�مان �ه والغرض من إیراده هذا الحدیث هاهنا أن السفیر بین هللا و�ین محمد 
جبر�ل عل�ه السالم وهو ملك �ر�م ذو وجاهة وجاللة ومكانة �ما قال تعالى  -هللا عل�ه وسلم

وُح اْألَِمیُن ( {َنَزَل ِ�هِ  وقال  194-193الشعراء: )}194) َعَلى َقْلِ�َك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِر�َن (193الرُّ
 ." 40الحاقة: {ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َ�ِر�ٍم} تعالى: 
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وُح اْألَِمیُن (هللا جل وعال �قول   )}194َقْلِ�َك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِر�َن () َعَلى 193{َنَزَل ِ�ِه الرُّ
و�نشق �عض طوائف البدع ل�قول وخان األمین واألصل أنها لعلي ثم حرفها  194-193الشعراء:

 وصرفها لمحمد قاتلهم هللا.
ٍع َثمَّ َأِمیٍن ) ُمَطا 20) ِذي ُقوٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكیٍن (40{ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َ�ِر�ٍم (وقال تعالى: 

فمدح الربُّ ت�ارك وتعالى عبد�ه ورسول�ه  22-40الحاقة: )}22) َوَما َصاِحُ�ُكْم ِ�َمْجُنوٍن (21(
وسنستقصي الكالم على تفسیر هذا المكان في  -صلوات هللا وسالمه علیهما-ا جبر�ل �محمدً 

 موضعه إذا وصلنا إل�ه إن شاء هللا تعالى و�ه الثقة.
إل�ه إن شاء هللا تعالى �عني من التفسیر مما یدل على أن الفضائل قبل واال �عد؟ إذا وصلنا 

وسنستقصي الكالم على تفسیر هذا المكان إال إن �ان مراده من شرح ال�خاري ألنه شرح 
 ال�خاري.

وفي الحدیث فضیلة عظ�مة ألم سلمة ألم سلمة رضي هللا عنها �ما بّینه مسلم رحمه هللا "
ا لدح�ة بن خل�فة الكلبي وذلك أن جبر�ل عل�ه السالم الملك العظ�م وفضیلة أ�ًض لرؤ�تها هذا 

على صورته و�ان جمیل الصورة  -صلى هللا عل�ه وسلم-كثیرا ما �ان �جيء إلى رسول هللا 
رضي هللا عنه و�ان من قبیلة أسامة بن ز�د بن حارثة الكلبي �لهم ینتسبون إلى �لب بن و�رة 

ة وقضاعة قیل إنهم من عدنان وقیل من قحطان وقیل �طن مستقل وهم قبیلة من قضاع
بنفسه �هللا أعلم الحدیث الثالث حدثنا عبد هللا بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا سعید 

 ."سعید المقَبري 
 الَمْقُبِري.

بي «ما من األنب�اء ن -صلى هللا عل�ه وسلم-الَمْقُبِري عن أب�ه عن أبي هر�رة قال قال النبي "
 ."إال ُأعطي ما مثله آمن عل�ه ال�شر و�نما �ان الذي أوتیته وح�ا أوحاه..»

«إال أعطي من اآل�ات ما مثله آمن عل�ه هذا الذي في الصح�ح  «إال أعطي من اآل�ات»
 .ال�شر»

«ما من األنب�اء إال أعطي من اآل�ات ما مثله آمن عل�ه  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال النبي "
 ان الذي أوتیت وحً�ا أوحاه هللا إلّي فأرجو أن أكون أكثرهم تا�ًعا یوم الق�امة»ال�شر و�نما �

ا عن ورواه أ�ضا في االعتصام عن عبد العز�ز بن عبد هللا ومسلم والنسائي عن قتی�ة جم�عً 
اللیث بن سعد عن سعید بن أبي سعید عن أب�ه واسمه ��سان المقبري �ه وفي هذا الحدیث 

ن المجید على �ل معجزة أعطَیها نبي من األنب�اء وعلى �ل �تاب أنزله فضیلة عظ�مة للقرآ
أي  «ما آمن عل�ه ال�شر»أي من المعجزات  «ما من نبي إال أعطي»وذلك أن معنى الحدیث 

 ."ما �ان دلیالً 
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والمقصود �اآل�ات المعجزات سواء �انت  «إال أعطي من اآل�ات ما مثله»الصح�ح من اآل�ات 
 اآل�ات المتلوة أو اآل�ات المرئ�ة.

على تصد�قه ف�ما جاءهم �ه وات�عه من ات�عه من  أي ما �ان دلیالً  «ما آمن عل�ه ال�شر»"
ال�شر ثم لما مات األنب�اء لم تبق لهم معجزة �عدهم إال ما �حك�ه أت�اعهم عما شاهدوه في 

فإنما �ان معظم ما آتاه هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-لخاَتم للرسالة محمد زمانه وأما الرسول ا
«فأرجو أن إلى الناس �التواتر ففي �ل حین هو �ما أنزل فلهذا قال  ا منه إل�ه منقوالً وح�ً 

 ."و�ذلك وقع فإن ا»أكون أكثرهم تا�عً 
ففي �ل حین �ما هو ُأنزل ألن هللا تكفل �حفظه ال یتطرق إل�ه تحر�ف وال تصح�ف وال تغییر 

ْكَر َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن} وال تبدیل وال ز�ادة وال نقصان  ْلَنا الذِّ تكفل هللا �حفظه  9الحجر: {ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
لكتب السا�قة فقد و�ل حفظها إلى أهلها إلى األمم السا�قة �ما استحفظوا ولذلك لم وأما �النس�ة ل

�حفظوا بل حرفوا وصحفوا و�دلوا وزادوا ونقصوا لكن هذا القرآن المحفوظ بین الدفتین مصون من 
الز�ادة والنقصان ومن التحر�ف ومن المؤسف جدا أن �ظهر في �عض القنوات قس نصراني 

ن األدلة على تحر�ف القرآن أكثر من ألفي دلیل طیب و�ن هذه األدلة قال �قول أنا عندي م
 موجودة في �تاب ال�حار للمجلسي والكافي للكلیني و�عدد من �تب الرافضة.

 طالب: ................
المقصود أن هذا هذه عمدته �هللا المستعان صاروا سب�ا في صد األمم عن الدخول في اإلسالم 

 هللا المستعان.
و�ذلك وقع فإن أت�اعه أكثر من أت�اع األنب�اء لعموم رسالته ودوامها إلى ق�ام الساعة "

َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه  واستمرار معجزته ولهذا قال هللا ت�ارك وتعالى  ِلَ�ُكوَن {َتَ�اَرَك الَِّذي َنزَّ
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َ�ْأُتوا ِ�ِمْثِل َهَذا  وقال تعالى  1الفرقان: ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیًرا} {ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
ثم تقاصر معهم إلى عشر  88اإلسراء: وَن ِ�ِمْثِلِه َوَلْو َ�اَن َ�ْعُضُهْم ِلَ�ْعٍض َظِهیًرا}اْلُقْرآِن َال َ�ْأتُ 
 ." 13هود: {َأْم َ�ُقوُلوَن اْفَتَراهُ ُقْل َفْأُتوا ِ�َعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَرَ�اٍت}  فقالسور منه 

نعم أوال تحداهم �القرآن �له فما استطاعوا ثم تحداهم �عشر سور ثم تحداهم �سورة وعجزوا عن 
ذلك في أقصر سورة عجزوا عن معارضتها وأعلنوا عجزهم ولو تظاهر �عضهم مع �عض 
واجتمعوا وتظافرت جهودهم ما استطاعوا وهم أفصح الناس أهل البالغة والفصاحة وعجزوا عن  

ثر ال �ستط�عون معارضتها لكن هل وقع التحدي �آ�ة؟ لم �قع لماذا ألن معارضة سورة الكو 
هذه ما فیها إعجاز إال في موقعها بین ما  21المدثر: {ُثمَّ َنَظَر} �إمكان أي شخص أن �أتي �مثل 

ا قبلها وما �عدها �حیث ال �قوم مقامها غیرها هنا �قع اإلعجاز في موقعها بین ما قبلها وما �عده
وهي آ�ة ال �مكن أن یتحدى بها ألن ال�شر �قولون ثم نظر  21المدثر: {ُثمَّ َنَظَر} لكن في لفظها 

ما فیها إشكال سهل علیهم ووجد في �المهم المقصود أن التحدي �أقصر سورة وتحدي لمن؟ 
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ون على ألفصح الناس وأهل البالغة والفصاحة ثم �عد ذلك �عجز العرب وهم مشر�ون متظافر 
مرادهم ما استطاعوا و�أتي من ینتسب إلى اإلسالم و�ؤلف الفصول والغا�ات في معارضة اآل�ات 
وهو منتسب إلى اإلسالم الَمَعرِّي الَمعري ألف الفصول والغا�ات و�ان عنوانه في معارضة 

حكموا عل�ه �عد ذلك في مواعظ البر�ات أو شيء من هذا المقصود أن العلماء عدل اآل�ات ثم 
�الزندقة واإللحاد وهو أحد الزنادقة الثالثة المشهور�ن الذي نص علیهم أهل العلم أبو ح�ان 
التوحیدي وأبو العالء وابن الراوندي وابن الراوندي ترجم له ابن َخلِّكان والكالم �جر �عضه 

ّتاب إذا مر بواحد �عضها في وَف�ات األع�ان وأثنى عل�ه ثناء �بیرا وهذه عادته في األد�اء والكُ 
منهم أثنى عل�ه �خالف طر�قته في العلماء والفقهاء �ما �قول الحافظ ابن �ثیر �جمل في 
تراجمهم ما یذ�ر شيء یذ�ر و�ثني على هذا ومثله و�أن الكلب ما أكل له عجینا �عني ما یهمه 

ب�ه على منهج ابن األمر وال �عن�ه أنه ملحق زندیق و�طر�ه و�مدحه وهذا من الحافظ ابن �ثیر تن
 َخلَِّكان في تراجمه.

 طالب: ................
 إ�ه هذا مجمل �فسر �المبین اللي هو السورة.

{َأْم َ�ُقوُلوَن اْفَتَراهُ ُقْل َفْأُتوا ِ�َعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَرَ�اٍت  ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال: "
ِ ِإْن ُ�ْنُتْم َصاِدِقیَن}  ثم تحداهم إلى أن �أتوا �سورة من  13هود:َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن �َّ

ِ ِإْن  مثله فعجزوا فقال:  {َأْم َ�ُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِ�ُسوَرٍة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن �َّ
وقصر التحدي على هذا المقام في السور المك�ة �ما ذ�رنا في  38یونس: ْم َصاِدِقیَن}ُكْنتُ 

 ."ا �ما في سورة ال�قرة حیث �قول تعالىا �ما ذ�رنا في المدینة أ�ًض المدن�ة أ�ًض 
 ا.عندنا �ما ذ�رنا في المدن�ة أ�ًض 

 ."في السور المك�ة �ما ذ�رنا في المدینة"
ذ�رنا هذا في السور المك�ة لكن عندنا الش�خ رشید رحمه هللا قال وقصر كما ذ�رنا نعم �ما 

التحدي على هذا المقام في السور المكي نقطة في المدن�ة �ما ذ�رنا في المدن�ة أ�ضا لكن �ما 
 ذ�رنا لما تقدم لما تقدم الظاهر أن النقطة �عد �ما ذ�رنا.

 "المدینة أو المدن�ة؟"
 �قولون؟ وهؤالء ماذا�الم تصح�ح الش�خ رشید، اللي عندي في المدن�ة هذا 

 تفضل �ا أبو عبد هللا.
 طالب: ................

تأخروا عنهم ف�ه أمم ممن تزندق الفارابي وابن  أولئكهم �قولون زنادقة اإلسالم ثالثة لكن 
ابي الفارض وابن س�عین والتلمساني وغیرهم جمع من غالة الصوف�ة وهم في الحق�قة زنادقة الفار 

وأقبل على حد زعمه فصار �قوم اللیل الدن�ا أبو نصر تزهد في آخر عمره وجاور �مكة وترك 
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و�صوم النهار و�فطر على الخمر المعتق وأفئدة الحمالن نسأل هللا العاف�ة نعوذ �ا� من الضالل 
نعوذ �ا� من الضالل ضالل المشكلة إذا اإلنسان ما انقاد �النص ضل وتاه أحمد أمین في ف�ما 
كت�ه عن ح�اته �قول درسنا في مدرسة القضاء الشرعي شخص أعجبني في خلقه ودینه وسمته 
ر لي السفر إلى تر��ا  وهد�ه ثم إني فقدته فجأة مكثت عشر سنین أ�حث عنه ما وجدته ثم ُقدِّ
فسافرت إلى تر��ا فوجدته قد اعتزل الناس ولزم الص�ام والص�ام �قول فإذا �ه �صوم من الساعة 
التاسعة نهارا من الضحى و�ذ�ر عنه أنه ال �ستط�ع أن �قوم للسحور في آخر اللیل ألنه في 

قة �الم ما نستوع�ه حنا شيء ما ال نستط�ع أن نستوع�ه في شقة تحتهم شقة فیها یهود امرأة ش
�الم ما �ستوع�ه سوي س�حان هللا  ماذا،یهود�ة أو عائلة یهود�ة وال �حب أن یزعجهم �عني 

العظ�م اإلنسان �حمد هللا جل وعال على أن �صره بهذا الدین وألزمه الصراط المستق�م و�لهج لیل 
ونهار أن �ختم له على ذلك وأن �حسن له الخاتمة ألن إذا و�ل اإلنسان إلى عقله هؤالء من 

 أذ��اء العالم ما هم ناس عادیین ألن اإلنسان إذا و�ل إلى عقله وترك النص ال بد أن �ضل.
ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوا �ِ حیث �قول تعالى: " ُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم {َوِ�ْن ُ�ْنُتْم ِفي َرْ�ٍب ِممَّا َنزَّ

ِ ِإْن ُ�ْنُتْم َصاِدِقیَن ( ) َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس 23ِمْن ُدوِن �َّ
ْت ِلْلَكاِفِر�َن ( اجزون عن معارضته �مثله وأنهم وأخبر أنهم ع 24-23ال�قرة: )}24َواْلِحَجاَرُة أُِعدَّ

ال �فعلون ذلك في المستقبل أ�ضا هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم �البالغة والشعر وقر�ض 
الكالم وضرو�ه لكن جاءهم من هللا ما ال ِقَبل ألحد من ال�شر �ه من الكالم الفص�ح من الكالم 

نافعة واألخ�ار الصادقة عن  الفص�ح البل�غ الوجیز المحتوي على العلوم الكثیرة والصح�حة ال
{َوَتمَّْت َ�ِلَمُت َر�َِّك  عن الغیوب الماض�ة واآلت�ة واألحكام العادلة المحكمة �ما قال تعالى: 

 ." 115األنعام: ِصْدًقا َوَعْدًال}
ُمِنعوا من �عني على تمكنهم في ضروب الفصاحة والبالغة عجزوا وأعلنوا عجزهم مع أنهم ما 

المعارضة بل ُطِلبت منهم تحداهم هللا بذلك خالفا لما �قوله المعتزلة �الزمخشري وغیره �قولون أن 
 القرآن معِجز �الصرفة �عني أن هللا جل وعال صرفهم عن معارضته واال هم قادرون في الحق�قة.

حدثنا محمد بن وقال اإلمام أحمد بن حنبل حدثنا �عقوب بن إبراه�م قال حدثنا أبي قال "
إسحاق قال ذ�ر محمد بن �عب القرظي عن الحارث بن عبد هللا األعور قال قلت آلتیّن أمیر 
المؤمنین فألسألنه عما سمعت العش�ة قال فجئته �عد العشاء فدخلت عل�ه فذ�ر الحدیث قال 

 «أتاني جبر�ل فقال �ا محمد أمتك�قول  -صلى هللا عل�ه وسلم-ثم قال سمعت رسول هللا 
مختلفة �عدك قال فقلت له فأین المخرج �ا جبر�ل؟ قال فقال �تاب هللا �ه �قصم هللا �ل جّ�ار 

 ."من اعتصم �ه نجا ومن تر�ه هلك مرتین قول فصل ول�س �الهزل ال تخلفه األلسن»
 أو ال تخلقه؟

 نعم �ما في الروا�ة األخرى وال �خلق عن �ثرة الرد.
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 ال تخلقه..
 إ�ه.

 .»ال تخلقه األلسن«
 وهو �ذلك في ط�عة الش�خ �القاف.

 .»«ال تخلقه األلسن وال تفنى
 عندي �س الض�ط. الذي�القاف �القاف 

 طالب: ................
 ال، ُتْخِلُقه.

 تخلقه؟
 تخلقه.

«ال تخلقه األلسن وال تفنى عجائ�ه ف�ه ن�أ ما �ان قبلكم وفصل ما بینكم وخبر ما هو �ائن "
هكذا رواه اإلمام أحمد وقد قال أبو ع�سى الترمذي حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا �عد�م» 

أخي الحارث  نبالز�ات عن أبي المختار الطائي عن حسین بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة ا
ت في المسجد فإذا الناس �خوضون في األحادیث فدخلت ر الحارث األعور قال مر  األعور عن

على علي فقلت �ا أمیر المؤمنین أال ترى الناس قد خاضوا في األحادیث قال وقد فعلوها؟ قلت 
 «إنها ستكون فتنة»�قول:  -صلى هللا عل�ه وسلم-نعم قال أما إني قد سمعت رسول هللا 

«كتاب هللا، ف�ه ن�أ ما قبلكم وخبر ما �عد�م وحكم ما رسول هللا؟ قال  فقلت ما المخرج منها �ا
بینكم هو الفصل ل�س �الهزل من تر�ه من ج�ار قصمه هللا ومن ابتغى الهدى في غیره أضله 
هللا وهو حبل هللا المتین وهو الذ�ر الحك�م وهو الصراط المستق�م هو الذي ال تز�غ �ه األهواء 

ة وال �ش�ع منه العلماء وال �خلق عن �ثرة الرد وال تنقضي عجائ�ه هو وال تلت�س �ه األلسن
ْشِد َفآَمنَّا ِ�ِه}1{ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجً�ا ( الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا  ) َیْهِدي ِإَلى الرُّ

ُهدي إلى من قال �ه صدق ومن عمل �ه أجر ومن حكم �ه عدل ومن دعا إل�ه  ٢ - ١الجن: 
 ."خذها إل�ك �ا أعور صراط مستق�م»

حدیث الحارث عن علي تقدم في مقدمة الكتاب و�ینا أنه ضع�ف وحدیث والحارث متهم �الوضع 
و�عضهم  -عل�ه الصالة والسالم-ولذا تر�ه أهل العلم وهو حدیث ال یثبت مرفوعا إلى النبي 

ف�ه معانیها صح�حة ولها ما �شهد لها لكنه �قول إنه �كالم علي أش�ه مع أن الجمل التي وردت 
 بهذا التر�یب ال یثبت.

خذها إل�ك �ا أعور ثم قال هذا حدیث غر�ب ال نعرفه إال من حدیث حمزة الز�ات و�سناده "
مجهول وفي حدیث الحارث مقال قلت لم ینفرد بروایته حمزة بن حبیب الز�ات بل قد رواه 

ي عن الحارث األعور فبرئ حمزة من عهدته على محمد بن إسحاق عن محمد بن �عب القرظ
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أنه و�ن �ان ضع�ف الحدیث إال أنه إمام في القراءة والحدیث مشهور من روا�ة الحارث 
األعور وقد تكلموا ف�ه بل قد �ذ�ه �عضهم من جهة رأ�ه واعتقاده أما أنه یتعمد الكذب في 

م أمیر المؤمنین علي رضي هللا الحدیث فال �هللا أعلم وقصارى هذا الحدیث أن �كون من �ال
عنه وقد وهم �عضهم في رفعه وهو �الم حسن صح�ح على أنه قد روي له شاهد عن عبد هللا 

 "قال اإلمام.. -صلى هللا عل�ه وسلم-بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي 
 قد �ستشكل �عض من �قرأ مثل هذا الكالم و�قول حمزة من القراء المشهور�ن وقراءته ثابتة

ومعروفة عند أهل العلم ومعتمده فك�ف �عتمد في القرآن وهذا وضعه؟ وحمزة و�ن �ان ضع�ف 
الحدیث فإنه إمام في القراءة �عني مثل ما یثار عن حفص أنه سيء الحفظ فك�ف نعتمد على 
قراءته وهو سيء الحفظ؟ نقول المسألة مسألة تخصص هو ضا�ط لما اتجه إل�ه وهو القرآن 

الحدیث فله رجاله والقرآن ض�طه ممكن حتى من الصغار �خالف الحدیث �صعب ومتقن له وأما 
ض�طه لكن من اتجه إل�ه وقد أعطي من الحفظ ما أعطي ومن الفهم ومن صدق الن�ة مع هللا 
جل وعال یرزق منه ما یرزق لكن ی�قى أن الحدیث ض�طه أصعب من ض�ط القرآن فقد �ض�ط 

حكم عل�ه �أنه سيء الحفظ وال مانع من ذلك والمسألة مسألة القرآن وال �قع الخطأ في حدیثه و�
تخصص فإذا أتقن قبل منه ما یتقنه ورد عل�ه ما أخطأ ف�ه من العلوم األخرى �ما قالوا في ابن 
إسحاق إمام في المغازي لكنه في حفظه شيء وأبو حن�فة إمام اإلمام األعظم من ��ار فقهاء 

وال یتمارى ف�ه أحد ومع ذلك هو في الحدیث ف�ه ض�طه  األمة وفقهه معروف مشهور ال ینكر
شيء حتى رموه �سوء الحفظ ابن أبي لیلى الفق�ه المشهور قالوا عنه إنه سيء الحفظ فالحدیث له 
رجاله و�صعب ض�طه على من لم یتفرغ له �كلیته و�منح قوة الحافظة و��قى أن من تصدى 

 ال �ض�ط غیره. لشيء واهتم �ه واعتنى �ه �مكن أن �ض�طه وقد
 طالب: ................

 رافضي الرافضة هم أهل الكذب.
قال اإلمام العلم أبو عبید القاسم بن سّالم رحمه هللا في �تا�ه فضائل القرآن حدثنا أبو "

ال�قظان قال حدثنا عّمار بن محمد الثوري أو غیره عن إسحاق الهجري عن أبي األحوص عن 
 "قال.. -صلى هللا عل�ه وسلم-ي عبد هللا بن مسعود عن النب

 حدثنا أبو ال�قظان.
 أبو ال�قظان.

 أبو ال�قظان قال حدثنا عمار بن محمد..
 الثوري..

 أو غیره نعم..

 عن إسحاق..
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 ألن قوله حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غیره عن إسحاق الهجري.
 طالب: ................

 أبي إسحاق الهَجري.هو الظاهر أنه أبو إسحاق ما هو إسحاق عن 
 الهَجري؟

 الهَجري نس�ة إلى هَجر.
 عن إسحاق الهَجري.

 أبي أبي.
 أبي إسحاق؟

 إ�ه.
صلى هللا -عن أبي إسحاق الهَجري عن أبي األحوص عن عبد هللا بن مسعود عن النبي "

القرآن حبل وا من مأدبته ما استطعتم إن هذا مل«إن هذا القرآن مأد�ة هللا فتعقال  -عل�ه وسلم
هللا وهو النور المبین والشفاء النافع عصمة لمن تمسك �ه ونجاة لمن ت�عه ال �عوج ف�قوم وال 
یز�غ ف�ستعتب وال تنقضي عجائ�ه وال �خلق عن �ثرة الرد فاتلوه فإن هللا �أجر�م على تالوته 

 شر»�كل حرف عشر حسنات أما إني ال أقول (الم) حرف ولكن ألف عشر والم عشر وم�م ع
 ."وهذا غر�ب

 .«ولكن ألف حرف والم حرف وم�م حرف و�ل حرف عشر»وجاء في الحدیث 
وهذا غر�ب من هذا الوجه ورواه محمد بن فضیل عن أبي إسحاق الهَجري واسمه إبراه�م ابن "

ا وقال أبو حاتم الرازي لّین ل�س �قوي وقال أبو مسلم وهو أحد التا�عین ولكن تكلموا ف�ه �ثیرُ 
 ."الفتح األزدي رّفاع �ثیر الوهم قلت ف�حتمل �هللا أعلم أن �كون وِهم في رفع هذا الحدیث

تقدم ذ�ر أبي الفتح األزدي وأن �المه غیر مرضي في الرجال ألنه هو مطعون ف�ه وعلى �ل 
 حال �المه موافق لكالم األئمة هنا و�ال �مفرده ال �عتمد عل�ه.

وهم في رفع هذا الحدیث و�نما هو من �الم ابن مسعود  قلت ف�حتمل �هللا أعلم ان �كون "
ا حدثنا حجاج عن إسرائیل عن أبي ولكن له شاهد من وجه آخر �هللا أعلم وقال أبو عبید أ�ًض 

إسحاق عن عبد هللا بن یز�د عن عبد هللا بن مسعود قال ال �سأل عبد عن نفسه إال إال القرآن 
 ."وله الحدیث الرا�عفإن �ان �حب القرآن فإنه �حب هللا ورس

 لحظة لحظة..
�عني ما �حتاج أن تسأل أو تختبر نفسك هل أنت تحب هللا أو تحب رسوله وتستدل �عالمات إال 
القرآن إن �نت تحب القرآن فأنت تحب هللا ورسوله و�أن الذین علقوا هنا قووا هذا الخبر وهو من 

 تعلیق غیر هذا؟كالم ابن مسعود رجاله ثقات وهو سند صح�ح، ف�ه 
 طالب: ................
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 وش قال التعلیق؟
 طالب: ................
 اللهم صل على محمد...
 طالب: ................

 إ�ه نقف على هذا.
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

 


