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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 وسلم...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 الحافظ ابن �ثیر رحمه هللا تعالى:

قال حدثنا أبي عمرو بن محمد قال حدثنا �عقوب بن إبراه�م  االحدیث الرا�ع قال ال�خاري حدثن"
عن صالح بن ��سان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن هللا تا�ع الوحي على 

قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما �ان الوحي ثم توفي رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-رسوله 
�عد وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد وحسن  -صلى هللا عل�ه وسلم-

ي وعبد بن حمید والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج أر�عتهم عن �عقوب بن الحلوان
صلى هللا عل�ه -إبراه�م بن سعد الزهري �ه ومعناه أن هللا تعالى تا�ع نزول الوحي على رسوله 

ا �عد شيء �ل وقت �ما ُ�حتاج إل�ه ولم تقع فترة �عد الفترة األولى التي �انت �عد شیئً  -وسلم
فإنه استلبث الوحي �عدها حینا �قال  1العلق: {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك} ول مرة �قوله تعالى نزول الملك أ

 ."ا من سنتین وأكثرقر��ً 
 أو، سنتین أو أكثر.

ا من سنتین أو أكثر ثم حمي الوحي وتتا�ع و�ان أول شيء نزل �عد تلك الفترة �قال قر��ً "
ثُِّر (  ."الحدیث الخامس 2-1المدثر: )}2) ُقْم َفَأْنِذْر (1{َ�اَأیَُّها اْلُمدَّ

الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصح�ه 
 أجمعین:

هذا الحدیث �ما قال المؤلف رحمه هللا تعالى مخرج في الصح�حین وغیرهما من حدیث أنس بن 
قبل وفاته حتى توفاه هللا أكثر ما  -صلى هللا عل�ه وسلم-مالك أن هللا تا�ع الوحي على رسوله 

�عد أن اكتمل الوحي اكتمل الدین انقطع  -صلى هللا عل�ه وسلم-كان الوحي ثم توفي رسول هللا 
الوحي فترة َفَتر الوحي و�ختلفون منهم من أوصله إلى ثالث سنوات حتى أنه قیل ما قیل من أن 
هللا جل وعال قال نب�ه وتر�ه لكنه مع ذلك تا�ع عل�ه الوحي �عد ذلك إلى أن توفي سنة عشر �عد 

�المدینة لكن هذا في بدء الوحي فما مناسبته  -عل�ه الصالة والسالم-عشر سنین من هجرته 
قبل  -صلى هللا عل�ه وسلم-لفضائل القرآن؟ ما مناسبته لفضائل القرآن؟ تا�ع الوحي على رسوله 

�عد أظن ف�ه  -صلى هللا عل�ه وسلم-وفاته حتى توفاه هللا أكثر ما �ان الوحي ثم توفي رسول هللا 
لوحي قبل كالم للحافظ ابن حجر في �الم طو�ل للحافظ رحمه هللا �قول إن هللا تا�ع على رسوله ا

والسر في ذلك أن الوفود �عد  -عل�ه الصالة والسالم-وفاته أي أكثر أي أكثر إنزاله قرب وفاته 
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فتح مكة �ثروا و�ثر سؤالهم عن األحكام فكثر النزول �سبب ذلك ووقع لي سبب تحدیث أنس بن 
حي عن  مالك من روا�ة الدراوردي عن اإلمامي عن الزهري قال سألت أنس بن مالك هل فتر الو 

قبل أن �موت قال أكثر ما �ان وأجمه أورده ابن یونس في تار�خ  -صلى هللا عل�ه وسلم-النبي 
مصر في ترجمة محمد سعید بن أبي مر�م قال حتى توفاه أكثر ما �ان الوحي أي الزمان الذي 

 صلى هللا-وقعت ف�ه وفاته �ان نزول الوحي ف�ه أكثر من غیره من األزمنة ثم توفي رسول هللا 
�عد في إظهار ما تضمنته الغا�ة في قوله حتى توفاه هللا والذي وقع أخیرا على  -عل�ه وسلم

فإن الوحي في أول ال�عثة فتر فترة ثم �ثر وهذا أمر معروف ألن الشيء في  خالف ما وقع أوالً 
ني أول ا ل�سهل تحمله وتلق�ه والعمل �ما تضمنه وهذا أمر واضح �عا �ثیرً بدایته ال �كون متتا�عً 

ما ُیبَدأ َیبدأ اإلنسان ولو �ان �بیر في طلب العلم ال �مكن أن ُتزحم عل�ه العلوم والمحفوظات ال 
ا حتى یتمكن فإذا تمكن تو�ع عل�ه فإن الوحي في أول ال�عثة فتر فترة ثم بد أن �عطى شیئا فشیئً 

الهجرة نزلت السور  كثر وفي أثناء النزول �مكة لم ینزل من السور الطوال إال القلیل ثم �عد 
الطوال المشتملة على غالب األحكام إال أنه �ان الزمن األخیر من الح�اة النبو�ة أكثر األزمنة 

�السبب المتقدم و�هذا تظهر مناس�ة الترجمة مناس�ة الحدیث للترجمة لتضمنه اإلشارة إلى  نزوالً 
جمة اإلمام ��ف�ة نزول الوحي لكن ك�ف�ة النزول اإلشارة إلى ��ف�ة النزول ما ف�ه شك �النس�ة لتر 

هل ترجم ابن �ثیر في ��ف�ة نزول الوحي؟ ما ترجم، ترجمته الكبرى فضائل القرآن فضائل القرآن 
�اب ��ف نزل الوحي وأّول ما نزل فإذا استطعنا أن نر�ط بین ��ف�ة نزول الوحي الترجمة في 

ا بین الترجمتین اتجه عند اإلمام ابن ال�خاري إلى الترجمة الكبرى �تاب فضائل القرآن إذا ر�طن
 كثیر رحمه هللا.

 طالب: ذ�ر المناس�ة �عد الحدیث الخامس.
إ�ه لكن نزول القرآن �قول ��ف نزل الوحي وأول ما نزل ألن النزول �قتضي وجود من ینزل من 

رآن َینزل �ه هذا حدیث نزول جبر�ل عل�ه السالم النازل �حتاج إلى من ینزل �ه النازل من الق
 وهذا مناسب لقصة جبر�ل. -عل�ه الصالة والسالم-�حتاج إلى ملك �حمله إلى النبي 

 طالب: ................
�عني نزوله منّجم و�ونه �التدر�ج و�ونه في أول الوقت قلیل ثم ازداد وحمي وتتا�ع �عني هذا من 

عاة أحوال المخاطبین فضائله أنه یراعي أحوال المخاطبین �عني من فضائل القرآن أنه ف�ه مرا 
 �خالف الكتب السا�قة التي تنزل جملة التي تنزل جملة واحدة.

الحدیث الخامس حدثنا أبو ُنع�م قال حدثنا سف�ان عن األسود بن ق�س قال سمعت ُجنَدً�ا "
فلم �قم لیلة أو لیلتین فأتته امرأة فقالت �ا محمد  -صلى هللا عل�ه وسلم-�قول اشتكى النبي 

َحى (انك إال تر�ك فأنزل هللا تعالى: ما أرى ش�ط َعَك َر�َُّك 2) َواللَّْیِل ِإَذا َسَجى (1{َوالضُّ ) َما َودَّ
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ا ومسلم والترمذي والنسائي وقد رواه ال�خاري في غیر موضع أ�ًض  3-1الضحى: )}3َوَما َقَلى (
 "األسود..من طرق أخر عن سف�ان وهو الثوري وشع�ة ابن الحجاج �الهما عن 

قال حدثنا أبو نع�م قال حدثنا سف�ان قال وسف�ان هو الثوري من طرق أخر عن سف�ان وهو 
الثوري القاعدة أنه إذا �ان بین اإلمام من األئمة الستة و�ین سف�ان واحد أن �كون ابن عیینة و�ذا 

قد أدرك سف�ان كان بینهما واسطتان فهو الثوري لكن قد �كون ش�خ ال�خاري ُعمِّر طو�ال ف�كون 
وهذا قلیل لكن األكثر أنه إذا �ان الواسطة واحد فهو أبو نع�م فهو ابن عیینة و�ن �ان اثنان فإنه 
�كون الثوري وهذه القاعدة ذ�رها الحافظ الذهبي رحمه هللا للتمییز بین السف�انین في آخر المجلد 

نهم واحد ثم قال وسف�ان هو السا�ع من السیر وهنا �قول حدثنا أبو نع�م قال حدثنا سف�ان فإ 
الثوري نشوف رأي ابن حجر في هذا الحدیث السادس عند ال�خاري قوله حدثنا سف�ان هو الثوري 
وقد تقدم شرح حدیث قر�ب في سورة والضحى ووجه إیراده في هذا ال�اب اإلشارة إلى أن تأخیر 

فكان نزوله على أنحاء النزول أح�انا إنما �ان �قع لحكمة تقتضي ذلك ال لقصده تر�ه أصال 
شتى تارة یتتا�ع وتارة یتراخى وفي إنزاله مفّرقا وجوه من الحكمة منها تسهیل حفظه ألنه لو نزل 
جملة واحدة على أمة أم�ة ال �قرأ غالبهم وال �كتب شق علیهم حفظه وأشار س�حانه وتعالى إلى 

 أي أنزلناه مفرقا  ٣٢الفرقان:  ُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َ�َذِلَك}{َلْوَال ُنزَِّل َعَلْ�ِه اْلُقْرآذلك �قوله ردا على الكفار 
 {َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث} و�قوله تعالى  32الفرقان: {ِلُنَثبَِّت ِ�ِه ُفَؤاَدَك}

ومنها ما �ستلزمه من الشرف له والعنا�ة �ه والعنا�ة �ه لكثرة تردد وصول ر�ه إل�ه  106اإلسراء:
�علمه �علمه �أحكام ما �قع له وأجو�ة ما ُ�سأل عنه من األحكام والحوادث وهذا صح�ح �عني إذا 

ه ما كان عندك شيء ثمین وأردت أن �كون أحفظ له وأمكن ما ترسله دفعة واحدة لئال یتعرض ل
یتعرض له من أن �قتطع ومع ذلك ترسل �ه على دفعات لنفاسته عندك هذا معنى �الم الحافظ 
رحمه هللا ولذا �قول ومنها ما �ستلزمه من الشرف له والعنا�ة �ه لكثرة تردد رسول ر�ه إل�ه �علمه 

�م مرارا �أحكام ما �قع إلى آخره هذا ب�ان شرف القرآن أنه �ستحق أن ینزل �ه هذا الملك الكر 
ولو �ان من  -عل�ه الصالة والسالم-وتكرارا مرارا وتكرار مرات عدیدة ینزل �ه على النبي 

الشيء الذي هو أقل من هذه المنزلة والشرف لو نزل �ه مرة واحدة وال ُ�كلَّف هذا الملك الكر�م أن 
 ینزل �ه في �ل حین وفي �ل مناس�ة.

بن عبد هللا ال�جلي �ه وس�أتي الكالم على  كالهما عن األسود بن ق�س العبدي عن جندب"
 ."هذا الحدیث في تفسیر سورة في تفسیر سورة الضحى إن شاء هللا

ال، عندنا وقد تقدم الكالم على هذا الحدیث في تفسیر سورة الضحى �عني بناء على أن فضائل 
جعله �الذیل للتفسیر القرآن متأخر عن التفسیر أو متقدم و�بدو والعلم عند هللا أنه في أول األمر 

 ثم نقله إلى مقدمة الكتاب.
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والمناس�ة في ذ�ر هذا الحدیث والذي قبله في فضائل القرآن أن هللا تعالى له برسوله عنا�ة "
عظ�مة ومح�ة شدیدة حیث جعل الوحي متتا�ًعا عل�ه ولم �قطعه عنه ولهذا إنما أنزل عل�ه 

 ."العنا�ة واإلكرام قال ال�خاري رحمه هللا نزل القرآن بلسانالقرآن مفّرًقا ل�كون ذلك أبلغ في 
وما ذ�ره ابن حجر رحمه هللا من أن القرآن ینزل على أمة أم�ة غالبهم ال �قرأ وال �كتب فإلقاؤه 
علیهم �كثرة �شق علیهم وال �ستط�عون حمله ال بد أن �عطون ال بد أن �عطوا منه شیئا فشیئا 

 كثر ثم األكثر إلى آخره.ال�سیر ثم ال�سیر ثم األ
{ِبِلَساٍن َعَرِ�يٍّ    ٣الزخرف:   {ُقْرآًنا َعَرِ���ا}قال ال�خاري رحمه هللا نزل القرآن بلسان قر�ش والعرب "

 ."حدثنا أبو ال�مان 195الشعراء: ُمِبیٍن}
ق�ائل العرب والعرب من قال ال�خاري �اٌب نزل القرآن بلسان قر�ش والعرب �عني وغیرهم من 

 عطف العام على الخاص.
حدثنا أبو ال�مان قال حدثنا شعیب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن "

 ."عفان
عندنا في ال�خاري وأخبرني أنس بن مالك لكن الزهري عن أنس بینهم معطوف عل�ه هنا وأخبرني 

أبو ال�مان قال أخبرنا شعیب عن الزهري وأخبرني أنس بن أنس بن مالك في ال�خاري قال حدثنا 
 مالك.

 أبو ال�مان أبو ال�مان.
ال، أبو ال�مان ش�خ ال�خاري الحكم بن نافع وشعیب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم 

 عن أنس فلعل الواو هذه ما لها موقع ل�س لها موقع. ذمعروف والزهري آخ
 ................طالب: 

 و�ن؟
 طالب: ................

 أي نسخة أي الط�عات أي الط�عات، وش اللي معك؟ 
 طالب: ................

 عن أوالد الش�خ.
 طالب: ................

�عني على الجادة عن الزهري قال أخبرني أنس فالواو ما أشوف لها إن وجد ف�ه من ط�عات 
 ال�خاري شيء بذا؟

 طالب: ................
 غیر الفتح غیر الفتح.

 طالب: ................
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 إ�ه عطنا.
 طالب: ................

 ألن الواو ما لها سنع أبد.
 طالب: ................

 وش هو؟
 طالب: ................

 كتاب التفسیر أي الخامس والسادس؟ هات الخامس والسادس هات..
یَالِف ُقَرْ�ٍش} ة النور فضائل القرآن.. الطور؟ أظن ما ف�ه فهارس سور  .. قال رحمه  1قر�ش: {ِإلِ

 195الشعراء:  {ِبِلَساٍن َعَرِ�يٍّ ُمِبیٍن}   ٣الزخرف:  {ُقْرآًنا َعَرِ���ا}هللا �اٌب نزل القرآن بلسان قر�ش والعرب 
أخبرني شعیب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك في الصح�ح هذي قال حدثنا أبو ال�مان قال 
 ما ف�ه عاد إال القسطّالني.

 طالب: ................
ة وخمس ئأر�عم یر�د�حتاج إلى عیون صاح�ة  قلیالعاد ف�ه وعورة  الذيس�عة س�عة.. هذا 

وأر�عین �اٌب �التنو�ن نزل القرآن بلسان قر�ش أي بلغة معظمهم والعرب من عطف العام على 
 195الشعراء:  {ِبِلَساٍن َعَرِ�يٍّ ُمِبیٍن}   ٣الزخرف:  {ُقْرآًنا َعَرِ���ا}الخاص قرآنا وألبي ذر وقول هللا تعالى: 

قاطعة على نزول القرآن جم�عه بلسان قر�ش بل ظاهر قوله  قال أبو �كر ال�اقالني لم تقم داللة
أنه نزل �جم�ع ألسنة العرب ألن اسم العرب یتناول الجم�ع  ٣الزخرف:  {ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِ���ا}

تناوال واحدا وقال أبو شامة أي ابتدأ نزوله بلغة قر�ش ثم أب�ح أن ُ�قرأ بلغة غیرهم ابتدأ نزوله مثل 
�عني ابتدأ نزوله في شهر رمضان قال  185ال�قرة: {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِف�ِه اْلُقْرآُن} .. ما 

و ال�مان الحكم بن نافع قال أخبرنا ولغیر أبي ذر حدثنا شعیب هو ابن أبي حمزة عن بحدثنا أ
وأخبرني �الواو �اإلفراد والواو للعطف على مقدَّر ذ�ره في الزهري محمد بن مسلم بن شهاب 

ال�اب الالحق ذ�ره في ال�اب الالحق وألبي ذ�ر أخبرني �عني بدون واو قوله ذ�ره في ال�اب 
الالحق الذي �ظهر أن المذ�ور في ال�اب الالحق هو المعطوف عل�ه �الفاء قوله فأمر عثمان 

ي قوله في قوله وأخبرني أنس فإنه لم یتعرض لذلك في إلى آخر ال المعطوف عل�ه �الواو وف
ال�اب المذ�ور فكان األولى وضع هذه الع�ارة �عني قوله للعطف على مقدر إلى آخره �عد قوله 
فأمر عثمان فلُیتأمل �عني على روا�ة أبي ذر بدون وال إشكال حینئذ مع أنها ثابتة في �ثیر من 

ي ال�اب الالحق �قول المعلق مصحح مط�عة بوالق �قولون النسخ وعلى ما ذ�ر القسطّالني أنه ف
 ما ف�ه ال�اب الالحق ما ف�ه شيء ما ف�ه شيء.

 طالب: ................
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أخبرني وأخبرنا؟ أخبرني �مفرده نعم واحد وأخبرنا إذا أخبره مع مجموعة قرئ على الش�خ �حضور 
 مجموعة.

 طالب: ................
 حل اإلشكال.الواو هذه؟ اآلن هذا م

 طالب: ................
ال ال، �قول ال بد أن �كون إما معطوف على سابق أو على مقدر وما ف�ه ما �مكن معطوف 

لثاني ما اهم على �عض �اعت�ار �ل واحد ش�خ على سابق ألن السلسلة ما �مكن أن �عطف �عض
ف�ه ما ف�ه تحو�ل إسناد �عني ل�س المذ�ور هنا من شیوخ ال�خاري ل�عطف على الحكم بن نافع 
على أبي ال�مان وأخبرني أنس من اللي �قول وأخبرني قال الذي قاله الزهري لكن �عطف على 

ها ؟ القسطّالني �قول س�أتي في ال�اب الالحق وما في ال�اب الالحق شيء فالذي �ظهر أنماذا
 مقحمة.

 أخبرني أنس بن مالك.

ألنه في الغالب أن الواو هذه تأتي �عد حاء التحو�ل ح وأخبرني فالن ح وحدثنا فالن وما ف�ه 
 حاء تحو�ل وال نحتاج إلى التحو�ل ألن السند سند واحد ما ف�ه أكثر من سند.

 طالب: ................

 �هللا ما فیها إشكال أبدا.
مالك قال فأمر عثمان بن عفان ز�د بن ثابت وسعید بن العاص وعبد هللا قال أخبرني أنس بن "

 ."بن الز�یر وعبد هللا بن الحارث بن هشام أن ینسخوها في المصاحف وقال لهم
 عبد هللا بن الحارث بن هشام ال�خاري معنا، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

 عبد الرحمن؟
 في ال�خاري عبد الرحمن، شوف �ا أبو عبد هللا معك السلطان�ة التر��ة. الذيعبد الرحمن 

 طالب: السلطان�ة؟
 إ�ه.

 خله معك، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام غلط عبد هللا.
 طالب: ................

 و�ن؟ 
 طالب: ................

 ال، اللي في التفسیر عبد هللا.
 طالب: ................

 غلط عبد هللا صوا�ه عبد الرحمن.عبد هللا، 



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F005E= 8 

 اللي معكم وش �قول؟ 

 طالب: ................
 و�ن ط�عة السالمة وش فیها؟

 طالب: ................
 عبد الرحمن؟

 طالب: ................
 و�ذا في ال�خاري.

الرحمن بن فأمر عثمان بن عفان ز�د بن ثابت وسعید بن العاص وعبد هللا بن الز�یر وعبد "
الحارث بن هشام أن ینسخوها في المصاحف وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وز�د في عر��ة من 
عر��ة القرآن فاكتبوها بلسان قر�ش فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا هذا الحدیث قطعة من 

 "حدیث س�أتي قر��ا الكالم عل�ه ومقصود ال�خاري منه ظاهر وهو..
�عضها بلغة ُهذیل و�عضها بلغة تم�م وقراءات أخرى جاءت بلغة  لكن في القرآن أحرف أثبتت

لغة قر�ش ُضعف ف�كون هذا  54الروم: {َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف} قر�ش ولم ُتثبت ف�ما أثبته الصحا�ة 
 بناء على الغالب.

أبي داود �عني الصة العرب ولهذا قال أبو �كر بن وهو أن القرآن نزل بلغة قر�ش وقر�ش خُ "
 ."في �تاب المصاحف له حدثنا عبد هللا بن محمد بن خالد قال حدثنا یز�د قال حدثنا شی�ان

 یز�د بن شی�ان.
 ابن شی�ان؟

 وش عند�م؟ 
 طالب: ................

 عند�م؟ ما الذيیز�د عن شی�ان؟ أو نفس الط�عة؟ وأنتم 
 طالب: ................

 محمد بن خالد قال حدثنا یز�د بن شی�ان، �عني حدثنا شی�ان؟ �لكم؟حدثنا عبد هللا بن 
 ابن شی�ان؟

 سم.
 ابن شی�ان؟

 ال، أنا عندي مادام النسخ �لها تتفق على أنه حدثنا ما له مجال.
 ."قال حدثنا شی�ان عن عبد الملك بن عمیر عن جابر"

 عن �ذا؟
 عن.
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 حتى �عد هذه ابن عبد الملك بن عمیر.
 ابن وهو تصح�ف.�قول في (أ) 

 عن جابر بن سمرة..
عن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب �قول ال �ملیّن في مصاحفنا هذه إال غلمان "

ا حدثنا إسماعیل بن أسد قال حدثنا هوذة قر�ش أو غلمان ثق�ف وهذا إسناد صح�ح وقال أ�ًض 
ا من إلمام أقعد له نفرً قال حدثنا عوف عن عبد هللا بن فضالة قال لما أراد عمر أن �كتب ا

-ضر فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر أصحا�ه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوه بلغة مُ 
 28الزمر: َیتَُّقوَن}{ُقْرآًنا َعَرِ���ا َغْیَر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم  وقد قال هللا تعالى:  -صلى هللا عل�ه وسلم

وُح اْألَِمیُن (192{َوِ�نَُّه َلَتْنِز�ُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن (وقال تعالى:  ) َعَلى َقْلِ�َك ِلَتُكوَن ِمَن 193) َنَزَل ِ�ِه الرُّ
{َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِ�يٌّ  وقال تعالى:  195-192الشعراء: )}195) ِبِلَساٍن َعَرِ�يٍّ ُمِبیٍن (194اْلُمْنِذِر�َن (

} وقال تعالى  103النحل: ُمِبیٌن} َلْت آَ�اُتُه َأأَْعَجِميٌّ َوَعَرِ�يٌّ  {َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا أَْعَجِم��ا َلَقاُلوا َلْوَال ُفصِّ
اآل�ة إلى غیر ذلك من اآل�ات الدالة على ذلك ثم ذ�ر ال�خاري رحمه هللا حدیث �على  44فصلت:

حین ینزل عل�ه الوحي  -صلى هللا عل�ه وسلم-بن أم�ة أنه �ان �قول لیتني أرى رسول هللا 
فذ�ر الحدیث في الذي سأل عمن أحرم �عمرة وهو متضمخ �طیب وعل�ه ج�ة قال فنظر رسول 

ه الوحي فأشار عمر إلى �على أي تعال فجاء ئساعة ساعة ثم فج -ه وسلمهللا عل�صلى -هللا 
 ."�على فأدخل رأسه فإذا هو محمّر الوجه

-أدخل رأسه �عني تحت الغطاء هذا ونظر إلى النبي  -عل�ه الصالة والسالم-ألنه �ان مغطى 
مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة في  -عل�ه الصالة والسالم-وتغطیته  -عل�ه الصالة والسالم

لئال �طلع عل�ه من ال فهم له وال درا�ة من صب�ان أو نساء أو شيء من ذلك ف�ظنون هذا نقص 
{ِإنَّا   -عل�ه الصالة والسالم-كما �فعل �المصروع أو شيء من هذا وهذا من ثقل ما ُیلقى إل�ه 

ورأسه على فخذ عائشة  -عل�ه الصالة والسالم-ینزل الوحي  5مزمل:ال َسُنْلِقي َعَلْ�َك َقْوًال َثِقیًال}
 و�كاد أن یرض فخذها من ثقله.

«أین الذي سألني عن ي عنه فقال رَّ فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه �غط �ذلك ساعة ثم سُ "
فذ�ر أمره بنزع الج�ة وغسل الطیب وهذا الحدیث رواه جماعة من طرق عدیدة  ا»العمرة آنفً 

والكالم عل�ه في �تاب الحج وال تظهر مناس�ة ما بینه و�ین هذه الترجمة وال �كاد ولو ذ�ر في 
 ."الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبین �هللا أعلم

في هذا ال�اب وقد خفي وجه �قول الحافظ ابن حجر عن الحدیث قال وقد خفي وجه دخوله 
دخوله في هذا ال�اب على �ثیر من األئمة حتى قال ابن �ثیر في تفسیره ذ�ر هذا الحدیث في 
الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبین فلعل ذلك وقع من �عض النساخ وقیل بل أشار المصنف 

ال �ستلزم أن �كون  4إبراه�م: َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه}{َوَما  بذلك إلى أن قوله تعالى: 



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F005E= 10 

ُأرسل بلسان قر�ش فقط لكونهم قومه بل أرسل بلسان جم�ع العرب  -صلى هللا عل�ه وسلم-النبي 
ألنه أرسل إلیهم �لهم بدلیل أنه خاطب األعرابي الذي سأله �ما �فهمه �عد نزول الوحي عل�ه 
�جواب مسألته فدل على أن الوحي �ان ینزل عل�ه �ما �فهمه السائل من العرب قرش�ا �ان أو 

قرشي والوحي أعم من أن �كون قرآنا یتلى أو ال أو ال یتلى وقال ابن �طال مناس�ة هذا  غیر
أن الوحي �له متلو �ان أو غیر متلو إنما نزل بلسان العرب وال یرد على هذا  للترجمةالحدیث 

ُ�عث للناس �افة عر�ا وعجما وغیرهم ألن اللسان الذي نزل عل�ه  -صلى هللا عل�ه وسلم-كونه 
لوحي عر�ي وهو یبلغه إلى طوائف العرب وهم یترجمونه لغیر العرب �ألسنتهم ولذا قال ابن �ه ا

المنّیر �ان إدخال هذا الحدیث في ال�اب الذي قبله ألیق لكن لعله قصد التنب�ه على أن الوحي 
ن الكتاب أ�القرآن والسنة �ان على صفة واحدة ولسان واحد االلتماس �عني و�ن خفي المقصود 

هذا وتلقته األمة �القبول وف�ه أحادیث خفیت مناس�اتها و�عضهم یلوح له مناس�ة ولو من �عد  وجد
المقصود أن یوجد مناس�ة ألن الكتاب فرض نفسه على األمة وتلقته األمة �القبول ولذا من غیر 
المناسب أن �قال ال مناس�ة أو �قال أن الكتاب مسودة �ما قال �عضهم ما ب�ض أو قال �عضهم 
تجاوز أكثر من ذلك حتى قال ال�خاري وال أعلم وجها إلدخال هذا الحدیث في ال�اب وهو مجرد 
تعجرف وش معنى هذا الكالم �عني �ون المناس�ة تخفى عل�ك ال �عنى أنها تخفى على غیرك 

�خاري وهو الذي صح�ح أن في �ثیر منها تكلف ألن فیها خفاء وغموض شدید من اإلمام ال
ة وهذا السر الذي جعله �جعل أهل العلم یهتمون �ه ولو �ان �تاب واضح و�ّین انجعله بهذه المك

 آلحاد الطل�ة ما �ان عل�ه هذه األعمال الكبیرة العظ�مة أكثر من ثالثمائة شرح على ال�خاري.
جمع القرآن قال المؤلف الش�خ عماد الدین بن �ثیر رحمه هللا ف�ما ُوجد على ظهر الجزء "

 ."ه فائدة جلیلة حسنةاألول من تفسیر 
 ؟ موجودة عند�م؟!أین؟ هذهین أ

 جمع القرآن.
ما.. قال المؤلف �عني موجود ساقط من (أ) و(ط) واستدر�ته من (ل)  لكنإ�ه جمع القرآن 

وحاش�ة (ج). طّیب المقصود أنه ال یوجد في الط�عات القد�مة الموجودة بین أیدینا، موجودة عند  
 أوالد الش�خ؟

 طالب: ................
 نفس الشيء موجود بین معقوفتین هناك.. سم.

الصح�حین عن أنس رضي هللا عنه قال ُجمع القرآن َجمع القرآن فائدة جلیلة حسنة ثبت في 
 .-صلى هللا عل�ه وسلم-على عهد النبي 

�عني �أن هذا تعلیق وأدخله �عض النساخ ألنه �قول ف�ما وجد على ظهر الجزء األول من تفسیره 
 ولذلك ال توجد في ط�عة الش�خ محمد رشید رضا.
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 تفضل �ا أبو عبد هللا.
 سم.

صلى هللا -الصح�حین عن أنس رضي هللا عنه قال جمع القرآن على عهد النبي ثبت في "
أر�عة �لهم من األنصار ُأبّي بن �عب ومعاذ بن جبل وز�د بن ثابت وأبو ز�د فقیل  -عل�ه وسلم

 "له من أبو ز�د..
 وش معنى جمع القرآن؟
 طالب: ................

 هؤالء األر�عة.حفظوه �امال �عني ما حفظه �امل إال 
 طالب: ................

 أتي إضافات لكن هذا الخبر ما ف�ه إال هؤالء.ت
فقیل له من أبو ز�د؟ قال أحد عمومتي وفي لفظ لل�خاري عن أنس قال لم �جمع القرآن غیر "

أر�عة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وز�د بن ثابت وأبو ز�د ونحن ورثناه قلت أبو ز�د هذا ل�س 
 ."ألنه مات�مشهور 

 كم صار المجموع؟ زاد أبو الدرداء في الروا�ة الثان�ة في الحدیث الثاني.
 ."اقلت أبو ز�د هذا ل�س �مشهور ألنه مات قد�مً "

 والحصر على حد علم أنس رضي هللا عنه.
وقد ذ�روه في أهل بدر وسماه �عضهم سعید بن عبید ومعنى قول أنس لم �جمع القرآن �عني "

 "ى هؤالء و�ال فمن..من األنصار سو 
 �عني من األنصار بهذا القید.

و�ال فمن المهاجر�ن جماعة �انوا �جمعون القرآن �الصدیق وابن مسعود وسالم مولى أبي "
-حذ�فة وغیرهم قال الش�خ أبو الحسن األشعري رحمه هللا قد علم �االضطرار أن رسول هللا 

ل�صلي �الناس وقد ثبت في الخبر قّدم أ�ا �كر في مرض الموت  -صلى هللا عل�ه وسلم
فلو لم �كن الصّدیق  «لیؤم الناس أقرؤهم»قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-المتواتر أن رسول هللا 

أقرأ القوم لما قّدمه علیهم نقله أبو �كر بن زنجو�ه في �تاب فضائل الصدیق عن األشعري 
 "وحكى القرطبي..
«أقرؤ�م ُأبّي» «یؤم  -عل�ه الصالة والسالم-مع قوله  -عل�ه الصالة والسالم-�عني قدمه النبي 

فُتحمل  «أقرؤ�م ُأبّي» -عل�ه الصالة والسالم-وقدم أ�ا �كر مع قوله  القوم أقرؤهم لكتاب هللا»
ظ والفهم على ما هو أشمل من مجرد إقامة الحروف من الحف «یؤم القوم أقرؤهم»القراءة في قوله 

والفقه ولذلك تجدون في مذهب مذاهب أكثر العلماء على أن األفقه �قّدم على مجرد الحفظ الذي 
قّدم أ�ا �كر مع  -عل�ه الصالة والسالم-�عتني �الحروف دون الفهم والفقه و�ستدلون �أن النبي 
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�ه من القرآن في مذهب األئمة الثالثة تقد�م األفقه قالوا ألن ما �حتاج إل «أقرؤ�م أبّي»قوله 
الصالة محصور وما �حتاج إل�ه من أحكام الصالة غیر محصور وما �حتاج إل�ه من القراءة في 
الصالة یدر�ه الكبیر والصغیر وأما ما �حتاج إل�ه من فقه الصالة فإنه ال یدر�ه إال الفق�ه فقد 

ا فُ�حمل األفقه على �طرأ لإلمام ما �خل �صالته وصالة من خلفه وهو ال �شعر إذا لم �كن فقیه
ه األفهم األكثر فهما ف�ه إلى آخره المقصود أن المسألة مفاضلة بین ما �حتاج إل�ه ماألعلم �أحكا 

بین ما �حتاج إل�ه المصلي وما �حتاج إل�ه من خلفه و�ن �انت القراءة لو �حفظ جزء واحد أو 
�جون �حفظون القرآن بدقة �حفظ الثالثین وال �عرف شيء من أحكام الصالة؟ ألن �عض العّمال 

لكن ال �فهم شیئا من أحكام الصالة و�أتي طالب علم ما حفظ القرآن �امال وعنده علم وعنده 
خبرة �أحكام الصالة وفقهها ما ف�ه شك أن التقید �الحرف�ة حرف�ة النص أنه �قدم األقرأ وهذا 

التي ذ�رت تجعلنا ن�حث عن معروف عند الحنابلة أنه �قدم األقرأ ولو لم �كن أفقه لكن العلل 
قّدم أ�ا �كر مع قوله  -عل�ه الصالة والسالم-معنى أوسع وأشمل لألقرأ إضافة إلى أن النبي 

وقدمه لمصلحة راجحة لإلشارة إلى تقد�مه في اإلمامة العظمى و�هذا استدل و�هذا  «أقرؤ�م ُأبّي»
صلى هللا -رتضاك رسول هللا استدل الصحا�ة على تقد�مه علیهم في اإلمامة العظمى �قولهم ا

 لدیننا أفال نرضاك لدن�انا فقد �طرأ شيء �جعل المرجوح راجح. -عل�ه وسلم
وحكى القرطبي في أوائل تفسیره عن القاضي أبي �كر ال�اقالني أنه قال �عد ذ�ره حدیث أنس "

 ."أنَس بن مالك
 أنٍس.

 أنَس بن مالك هذا.
 مصروف.

 أنَس.
 نِس بِن.أنٍس أصلها ومع ذلك تقول أ

 ."أنه قال �عد ذ�ره حدیث أنِس بِن مالك هذا فقد ثبت �الطرق المتواترة"
على لغة ر��عة حذف التنو�ن في مثل هذا سمعت أنًسا بَن مالك لغة ر��عة �حذفون التنو�ن 
و�قتصرون على الحر�ة أنَس بَن مالك عن أنِس بِن مالك قال أنُس بُن مالك و�ال األصل االسم 

 صروف.منون ألنه م
فقد ثبت �الطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعليُّ وعليٌّ وتم�م الداري وع�ادة بن "

الصامت وعبد هللا بن عمرو ابن عمرو ابن عمرو بن العاص فقول أنس لم �جمعه غیر أر�عة 
غیر هؤالء األر�عة وأن  -صلى هللا عل�ه وسلم-�حتمل أنه لم �أخذه تلق�ا من فيِّ رسول هللا 

�عضهم تلقى �عضه عن �عض قال وقد تظاهرت الروا�ات �أن األئمة األر�عة جمعوا القرآن 
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ألجل س�قهم إلى اإلسالم و�عظام  -صلى هللا عل�ه وسلم-جمعوا القرآن على عهد النبي 
 ."الرسول لهم قال القرطبي لم یذ�ر القاضي 

 �قصد �األئمة األر�عة الخلفاء.
 . "ذ�فة وهما ممن جمع القرآن آخر الفائدةمسعود وسالما مولى أبي حُ لم یذ�ر القاضي ابن "

 �عني انتهت.
قال ال�خاري حدثنا موسى بن إسماعیل قال حدثنا إبراه�م بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن "

عبید بن عن عبید بن السّ�اق أن ز�د بن ثابت قال أرسل إلّي أبو �كر مقتل أهل ال�مامة فإذا 
عنده فقال أبو �كر إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر �قرآن  عمر بن الخطاب

 ."القراء قد استحر �قراء القرآن
 �عني �ثر.

و�ني أخشى أن �ستحر القتل �القراء في المواطن فیذهب �ثیر من القرآن و�ني أرى أن تأمر "
؟! قال - عل�ه وسلمصلى هللا-�جمع القرآن فقلت لعمر ��ف نفعل شیئا لم �فعله رسول هللا 

عمر هذا �هللا خیر فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح هللا حتى شرح ُهللا صدري لذلك ورأیت في 
 "ذلك الذي رأى عمر قال ز�د قال أبو �كر إنك رجل..

�مثل �عض أهل العلم بهذا من أبي �كر على البدعة الواج�ة �قول ما لها أصل في الشر�عة �عني 
�جمع القرآن في مصحف واحد أو في ما �ضمه جم�عه  -ه الصالة والسالمعل�-ما أمر النبي 

ُعمل على غیر مثال سابق لكنه واجب لما یؤول إل�ه تر�ه من االختالف المؤدي إلى الشّر 
 والتفّرق فقالوا هذه بدعة واج�ة هل هذا الكالم صح�ح؟ 

 طالب: ................
 وش أساسه.

 طالب: ................
هذا عندهم �قسمونه إلى �قسمون البدع إلى األحكام الخمسة وهذا موجود عند العز بن عبد إ�ه 

السالم وابن الصالح والنووي وابن حجر وغیرهم تقس�م البدع إلى حسنة و�دع سیئة لكّن الشاطبي 
رّد علیهم �قّوة قّوض دعائم هذا القول من أساسه وأنه مشتمل على التناقض ��ف تقول بدعة 

ثم تقول واج�ة؟! هذا تناقض أو  «كل بدعة ضاللة»�قول  -عل�ه الصالة والسالم-ول والرس
 تقول مستح�ة، لكن �م نجیب عن هذا؟ أو ل�س ما عمل على مثال سابق ومع ذلك نقول واجب.

 طالب: ................
 طّیب.

 طالب: ................
 وش هو؟
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 طالب: ................
 وش هو؟ -عل�ه الصالة والسالم-رسوله من �الم هللا و�الم 

 طالب: ................
إ�ه مادام مضمون حفظه لماذا نجمعه؟ خالص اتر�ه تكفل هللا �حفظه، قد �قول قائل هكذا وال 
شك أن األمر عظ�م ولذلك تردد أبو �كر في أول األمر ثم لما رأى أن المصلحة ُوجدت خالفات 
ونزاعات وشقاق واختلفوا عند آ�ات هذا سمعها على وجه وذاك سمعها على وجه وس�أتي في 

بن حك�م مع خصمه إلى آخره المقصود أن أنت افترض أن القرآن في الصدور وال قصة هشام 
 �صیر المآل. ما الذيكتب 

 طالب: ................
 نعم، إذا انتهى إذا مات الحفاظ �ما حصل في ال�مامة وهذا ما خش�ه عمر رضي هللا عنه.

 طالب: ................
ن وحذف وترك القراءات التي تخالف ما بین الدفتین بلى حتى في عهد عثمان جمعه بین الدفتی

جمعهم على هذا ومن أهل العلم من �جیب �أن ما في الدفتین هو الذي استقر عل�ه األمر في 
 .-عل�ه الصالة والسالم-العرضة األخیرة في آخر سنّ�ه 

 طالب: ................
ر بل سنة األئمة األر�عة شرع من �سّلم وهذا مذهب أهل السنة قاط�ة أن سنة أبي �كر وعم

ما �كون عنده مشكلة لكن مشكلتك مع من �قول  -عل�ه الصالة والسالم-�النص من النبي 
ل السالم عند صالة التراو�ح ومثلها من عمر هذا قاله الصنعاني في سب والبدعة بدعة ولو �انت

�سنتي وسنة الخلفاء  «عل�كماألذان یوم الجمعة من عثمان قرروا أنه بدعة لكن ما هو �صح�ح 
 .الراشدین المهدیین من �عدي»

صلى هللا عل�ه -قال أبو �كر إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد �نت تكتب الوحي لرسول هللا "
فتت�ع القرآن فاجمعه ف�هللا لو �لفوني نقل جبل من الج�ال ما �ان علّي أثقل مما  -وسلم

-صلى هللا عل�ه وسلم-ا لم �فعله رسول هللا أمرني �ه من جمع القرآن قلت ��ف تفعلون شیئً 
؟! قال هو �هللا خیر فلم یزل أبو �كر یراجعني حتى شرح هللا صدري للذي شرح له للذي شرح 
له صدر أبي �كر وعمر رضي هللا عنهما فتت�عت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 

{َلَقْد َجاَءُكْم  أجدها مع غیره الرجال ووجدت آخر سورة التو�ة مع أبي خز�مة األنصاري لم 
حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي �كر حتى توفاه هللا ثم  128التو�ة: َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم}

عند عمر ح�اته ثم عند حفصة بنت عمر رضي هللا عنها وقد روى ال�خاري هذا في غیر 
موضع من �تا�ه ورواه اإلمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري �ه وهذا من 

صلى هللا -إنه أقامه هللا تعالى �عد النبي أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصدیق رضي هللا عنه ف
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مقاًما ال ین�غي ألحد من �عده قاتل األعداء من مانع الز�اة والمرتدین والفرس  -عل�ه وسلم
والروم ونّفذ الجیوش و�عث ال�عوث والسرا�ا ورّد األمر إلى نصا�ه �عد الخوف من تفرقه وذها�ه 

القارئ من حفظه �لِّه و�ان هذا من سرِّ قوله وجمع القرآن من أماكنه المتفّرقة حتى تمّكن 
ْكَر َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن} تعالى:  ْلَنا الذِّ فجمع الصّدیق الخیر و�ف الشرور  9الحجر: {ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

بن مهدي وقب�صة رضي هللا عنه وأرضاه ولهذا روي عن غیر واحد من األئمة منهم و��ع وا
عن سف�ان الثوري عن إسماعیل بن عبد الرحمن السدي الكبیر عن عبد خیر عن علي بن 

ا في المصاحف أبو �كر إن أ�ا �كر �ان أول أبي طالب رضي هللا عنه أنه قال أعظم الناس أجرً 
 من جمع القرآن بین اللوحین هذا إسناد صح�ح وقال أبو �كر بن أبي داود في �تاب المصاحف

حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أب�ه أن أ�ا �كر رضي هللا عنه هو 
ا و�ان عمر بن �قول ختمه صح�ح أ�ًض  -صلى هللا عل�ه وسلم-الذي جمع القرآن �عد النبي 

الخطاب رضي هللا عنه هو الذي تن�ه لذلك لما استحّر القتل �القراء أي اشتّد القتل و�ثر في 
آن یوم ال�مامة �عني یوم قتال مسیلمة الكذاب وأصحا�ه من بني حن�فة �أرض ال�مامة قّراء القر 

 ."في حد�قة الموت
وقال أفعل تقدم  -صلى هللا عل�ه وسلم-هنا �قول ابن حجر رحمه هللا قوله لم �فعله رسول هللا 

منها أبو  من روا�ة سف�ان بن عیینة تصر�ح ز�د بن ثابت بذلك وفي روا�ة عمارة بن غز�ة فنفر
عل�ه الصالة -�كر ألنه حمل عظ�م هذا ل�س �السهل أن �فعل المرء شيء لم �فعله النبي 

صلى هللا -وفي عمارة بن غز�ة فنفر منها أبو �كر وقال أفعل ما لم �فعل رسول هللا  -والسالم
لقرآن إنما لم �جمع ا -صلى هللا عل�ه وسلم-؟! وقال الخطابي وغیره �حتمل أن �كون -عل�ه وسلم

في المصحف لما �ان یترق�ه من ورود ناسخ ل�عض أحكامه أو تالوته فلما انقضى نزوله بوفاته 
ألهم هللا الخلفاء الخلفاء الراشدین ذلك وفاء لوعد الصادق �ضمان حفظه  -صلى هللا عل�ه وسلم-

عنه �مشورة على هذه األمة المحمد�ة زادها هللا شرفا فكان ابتداء ذلك على ید الصدیق رضي هللا 
عمر و�ؤ�ده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف �إسناد حسن عن عبد خیر قال سمعت عل��ا 
�قول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو �كر رحمه هللا أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو 

 قول أین الرافضة من هذا النص؟! رحمة هللا على أبي �كر هو أول من جمع ��كر سمعت عل��ا 
كتاب �تاب هللا قس من قساوسة النصارى �قول عندي أكثر من ألفین نص على تحر�ف القرآن 
نسأل هللا العاف�ة ومراجعه ومصدره �تب الرافضة الكافي للكلیني و�حار األنوار للمجلسي وعّدد 

إنما لم  -صلى هللا عل�ه وسلم-عشرة �تب من �تب الرافضة نسأل هللا العاف�ة �حتمل أن �كون 
مع القرآن في المصحف لما �ان یترق�ه بورود ناسخ ل�عض أحكامه أو تالوته فلما انقضى �ج

ألهم هللا الخلفاء الراشدین ذلك وفاء لوعد الصادق �ضمان  -صلى هللا عل�ه وسلم-نزوله بوفاته 
ق رضي هللا عنه ا فكان ابتداء ذلك على ید الصدیحفظه على هذه األمة المحمد�ة زادها هللا شرفً 
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ما أخرجه ابن أبي داود.. مع أنه مكتوب المصحف القرآن مكتوب ألن النبي ه �مشورة عمر و�ؤ�د
له ُ�تَّاب للوحي و�كتبون �ل ما ینزل فهو محفوظ في هذه المدونات  -عل�ه الصالة والسالم-

هذا  رآن فل�محه»«ال تكتبوا عني شیئا غیر القرآن، ومن �تب شیئا غیر القونهى عن �تا�ة السنة 
مما یدل على أنه �ان مكتو�ا لكن ف�ه القراءات التي ُنسخت  -عل�ه الصالة والسالم-كالمه 

�العرضة األخیرة ألنه ألن القراءات الس�ع على ما قال أهل العلم مع اختالف في الحروف بل في 
ما �مكن تلزمهم المعاني تعال هلم أقبل ألن العرب لما نزل علیهم القرآن وهم ��ار في السن 

بلفظة واحدة یدرجون علیها ألسنتهم ما تطاوعهم ف�قرؤونه على حسب ما �ستط�عون ثم �عد ذلك 
ُجمع على حرف واحد �قراءة واحدة وهذه القراءة الواحدة والحرف الواحد �جمع القراءات الس�ع 

ب المصحف ألنها متفقة في الصورة ما ف�ه اختالف في الصورة عثمان رضي هللا عنه لما �ت
اإلمام جعل صورة الكلمة تحتمل الوجوه في القراءات الس�عة في القراءات الس�ع مع أن مما ُ�شكل 
في هذا في آ�ة التو�ة تجري تحتها األنهار قالوا في �عض القراءات فیها من وهذا ال �حتملها 

 الرسم.
 طالب: ................

 تجري تحتها األنهار �عض القراء قرأ فیها من أشرف موجود أبو عمر؟ 
 طالب: ................

إ�ه أنا أقول �شكل على ما ذ�رت ما قرره جمع من أهل العلم أن القراءات الس�ع ف�ما تحتمله 
 الكلمة من مصحف عثمان.

 طالب: موافقة الرسم العثماني.
ة للرسم و��قى أنها الكتا�ة تحتمل وما فیها نقط وال شكل إ�ه موافقة الرسم �ل القراءات موافق

 وأح�انا �كون ل�س فیها �ألف وهي تنطق �ألف وأح�انا �كون فیها ألف وال تنطق وهكذا.
 طالب: ................

نعم، إ�ه لكن الس�اق وهم عرب فیدر�ون و�فهمون لما دعت الحاجة واضطر الناس إلى ما 
لنقط �ادرت األمة إلى ذلك �هللا المستعان و�ؤ�ده ما أخرجه ابن أبي �ض�ط قراءتهم �الشكل وا

داود في المصاحف �إسناد حسن عن عبد خیر قال سمعت عل��ا �قول أعظم الناس في 
المصاحف أجرا أبو �كر رحمة هللا على أبي �كر وأّول من جمع وأول من جمع �تاب هللا وأما ما 

إلى آخره  «ال تكتبوا...» -عل�ه الصالة والسالم-لرسول أخرجه مسلم من حدیث أبي سعید قال ا
الحدیث فال ینافي ذلك ألن الكالم في �تا�ة مخصوصة على صفة مخصوصة وقد �ان القرآن 

لكن غیر المجموع في موضع واحد وال مرتب  -صلى هللا عل�ه وسلم-كله �تب في عهد النبي 
طر�ق ابن سیر�ن قال قال علي رضي هللا  السور وأما ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من

عنه إلى آخره المقصود أن النهي عن الكتا�ة عن �تا�ة الحدیث أال �ختلط �القرآن و�ان هذا في 
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أول األمر حینما �خشى من اختالطه �القرآن أو النهي عن �تا�ة الحدیث مع القرآن في صح�فة 
حفظ إلى غیر ذلك من األقوال التي ذ�رها أهل واحدة أو لئال �عتمد الناس على الكتا�ة فیتر�وا ال

قال أبو هر�رة ما �ان  «اكتب ألبي شاه»�الكتا�ة  -عل�ه الصالة والسالم-العلم ثم أذن النبي 
أكثر حدیثا مني إال ما �ان من عبد هللا بن  -عل�ه الصالة والسالم-أحدا من أصحاب النبي 

 -عل�ه الصالة والسالم-تكتب في عهده  عمرو فإنه �ان �كتب وال أكتب فدل على أن السنة
 لكنها ما تبناها ولي األمر إال في عهد عمر بن عبد العز�ز حینما أمر الزهري �كتابتها.

 خالص؟! اإلقامة؟! ما هو بتّونا ما هو بتّونا؟!


