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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 سم.

 هللا الرحمن الرح�م.�سم 
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:
وذلك أن مسیلمة التف معه من المرتدین قر�ٌب من مائة ألف فجهز الصدیق لقتاله خالد بن "

ا فالتف فالتقوا معهم فانكشف الج�ش اإلسالمي لكثرة من من ثالثة عشر ألفً  الولید في قر�ب
القراُء من ��ار الصحا�ة �ا خالد أخلصنا �قولون مّیزنا من هؤالء  ىف�ه من األعراب فناد

األعراب فتمّیزوا منهم وانفردوا فكانوا قر��ا من ثالثة آالف ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتاال شدیدا 
ناَدون �ا أصحاب سورة ال�قرة فلم یزل ذلك دأبهم حتى فتح هللا علیهم ووّلى ج�ش وجعلوا یت

ا وقتل هللا مسیلمة وفّرق شمل وأسرً  الكفر فار�ا وأت�عتهم السیوف المسلمة في أقفیتهم قتالً 
أصحا�ه ثم رجعوا إلى اإلسالم ولكن ُقتل من القراء یومئذ قر�ب من خمسمائة رضي هللا عنهم 

ر عمر على الصدیق �أن �جمع القرآن لئال یذهب منه شيء �سبب موت من �كون فلهذا أشا
ا فال فرق �حفظه من الصحا�ة �عد ذلك في مواطن القتال فإذا �تب وحفظ صار ذلك محفوظً 

ل�ستثبت األمر ثم وافقه و�ذلك راجعهما  بین ح�اة من بلغه أو أو موته فراجعه الصدیق قلیالً 
 ."في ذلك ثم صار إلى ما رأ�اه رضي هللا عنهم أجمعین ز�د بن ثابت ز�د بن ثابت

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

هذا تفصیل لما تقدمت اإلشارة إل�ه من أنه لما استحّر القتل في القراء یوم ال�مامة وخشي عمر 
ء من القرآن أو االختالف ف�ه والتنازع �سبب ذهاب أهله فعرض رضي هللا عنه على ذهاب شي

ذلك على أبي �كر �ما تقدم وحاول معه وصارت محاولة ومقاولة بینهما حتى شرح هللا صدر 
أبي �كر فأمر ز�د بن ثابت أن �جمع القرآن وتردد ز�د في أّول األمر وهذا التردد ال شك أنه أمر 

ینشرح الصدر و�تقرر الحق في ذلك ألن األمر اإلقدام عل�ه سائغ ومقبول في أول األمر حتى 
 -عل�ه الصالة والسالم-شيء ل�س �السهل اإلقدام على القرآن �شيء لم �فعل في عهد النبي 

�عني شيء مستعظم في نفوسهم ولذلكم تردد قبله أبو �كر ثم �عد ذلك لما صارت المصلحة 
ذا و�ال �ل من أبي �كر وعمر من الخلفاء راجحة بل متعّینة المصلحة متعّینة في مثل ه

«اقتدوا �اللَذین من �االقتداء بهم  -عل�ه الصالة والسالم-الراشدین المهدیین الذین أمر النبي 
والقرآن  �عدي أبي �كر وعمر» «عل�كم �سنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من �عدي»

لكنه متفرق فُجمع في  -عل�ه الصالة والسالم-مكتوب من قبل ذلك �ان القرآن �كتب بین ید�ه 
شيء واحد ول�س في هذا أدنى إشكال و� الحمد لما شرح هللا صدر أبي �كر وأمر �ه فصار من 
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جمعه إال أن  -عل�ه الصالة والسالم-سنة الخلفاء الراشدین وهو أ�ضا ت�ع لما �تب في عهده 
في موضع واحد ال شك أنه أض�ط وأضمن فُجمع �ما جمعه �ه على طر�قتهم وفي وسائلهم 
المتاحة لهم من العسب واللخاف وقطع جلود وما أش�ه ذلك على الوسائل المتاحة لهم �عني فرق 
كبیر بین أن �كتب شيء على لخاف قطعة عسیب من النخل أو على حجارة أو على جلد أو 

�كتب في آالت �مجرد ضغطة زر توجد و�ضغطة زر تنتهي وآلة ال تزن مائة على شيء من أو 
جرام أو مائتین تحمل عشرات اآلالف من المجلدات فرق �بیر لكن أولئك تعبوا وتحملوا فلهم من 
األجور ما �ت�ه هللا لهم وادخره لهم ونحن �سر لنا هذا األمر ت�سیر ما �ان �خطر على �ال أحد 

بل وقوعه لعد ضر�ا من الجنون أو نوًعا من السحر ومع ذلك انصرف الناس ولو تكلم �ه أحد ق
عن العلم والتعّلم والتحصیل مع سهولة األمر وتسیره واإلنسان في فراشه �إمكانه أن �ستطلع 
أخ�ار العالم �لها و�قرأ ما �ت�ه األولون واآلخرون ومع ذلك س�حان هللا العلم العلم ذ�ر ال یتحمله 

من الرجال �ل ما زاد التعب عل�ه �ان الرسوخ ف�ه أكثر و�ل ما سهل صعب �ل ما إال الذ�ور 
ت�سر صعب أمره ألن األمر المت�سر هذا ث�اته في الصدور ش�ه معدوم فالذي أو في أول األمر 

-عن �تا�ة الحدیث نهى النبي  -عل�ه الصالة والسالم-كما ذ�رنا في مناس�ات �ثیرة نهى النبي 
عن �تا�ة الحدیث أوال خش�ة أن �ختلط �القرآن �ما تقدم أو أن �عتمد  -لسالمعل�ه الصالة وا

الناس على الكتا�ة و�تر�وا الحفظ �عتمد الناس على الكتا�ة و�تر�وا الحفظ �خالف حفظ القرآن 
ألن ف�ه نصوص ومتعبد بتالوته ف�حفظه �ل أحد من المسلمین أما السنة �حفظها العلماء ول�س 

ا فقد �عتمدون على هذه الكتا�ة وال یهتمون �الحفظ وقد حصل �ل ما طال الزمان متعبدا بتالوته
و�عد العهد ضعف الحفظ حتى �اد أن ینقرض ُأمن اختالط القرآن �السنة السنة في القرآن فأمن 
�الكتا�ة ومع ذلك اعتمد علیها �ثیر من الرواة في تراجم �ثیر منهم أنه ضا�ط في �تا�ه �تا�ه 

ولذا قالوا أنه �تا�ه أنه �ض�ط �تا�ه فمعناه أنه أن حفظه أقل وهذا  وغیره عوانةمضبوط �أبي 
هذا أمر طب�عي وعادي الذي �عتمد على حفظ األرقام حفظ ما �حتاج إلى دلیل وال.. والذي �كتب 
ما �حفظ وال رقم ثم جاءت هذه الجواالت تسأل اإلنسان عن رقمه هو ما �عرفه ألنه اعتمد لكن 

وسیلة لحفظ األرقام اضطر الناس منهم من �حفظ ومنهم من �كتب استمر الناس على  لو ما ف�ه
الكتا�ة وتواطئوا علیها وض�ط العلم بها وُقیِّد بها لكن الحفظ ضعف استمر األمر إلى أن ُوجدت 
الط�اعة وازداد األمر سوًءا مع أنها وفرت العلم ووفرت الكتب و�دل ما تجلس شهر تنسخ جزء 

شتري مكت�ه فیها ألوف مؤلفة من المجلدات وتصفها ببیتك وتتفرج لكن وش نصی�ك من �إمكانك ت
هذه الكتب إن عرفت العناو�ن ز�ن إذا قیل لك الكتاب الفالني عندك؟ قلت إ�ه هذا حفظ لكن 

شتراها جملة وفاتته جملة �عني و�ن �انت نده من الكتب ألنه اع ما الذيكثیر من الناس ما یدري 
ه جمعت الكتب في هذه الخزائن ألنها ت�سرت �ط�ع الكتاب في عشر�ن مجلد وتأتي موجودة عند

�ه في لحظة وتودعه الدالوب ومع ذلك ما ف�ه قبل الط�اعة تضطر إما أن تستعیر الكتاب 
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لتنسخه أو تستعیره لتقرأه وتستفید منه وترجعه ما هو لك فصارت �عني و�ن �انت نعمة من جهة 
ما �ستغلها و�ستفید منها على  التينعمة لمن استغلها وهكذا سائر النعم  إال أنها نقمة من جهة

الوجه المطلوب تعود عل�ه نقمة وو�ال ولذا �قول ابن خلدون �ثرة التصان�ف مشغلة عن  
التحصیل نعم ت�سر األمر ووجدت الكتب واآلن زاد وجودها �أرقام یوم�ا المكت�ات فیها جدید لكن 

تري نجمع من الكتب وال نقرأ ثم �عد ذلك وأول ما وجدت الط�اعة أفتى وش النت�جة؟ النت�جة نش
شیوخ األزهر بتحر�م ط�اعة �تب العلم أجازوا ط�اعة التوار�خ واألدب واللغة وما أش�ه ذلك لكن 
العلم الشرعي أفتوا بتحر�مه ألنه ال شك أنه على حساب التعلم على حسا�ه تشتري �تاب مثال 

رة مجلدات خمسة عشر مجلد أو أر�عة مجلدات على األقل وترصه وال.. تفسیر ابن �ثیر في عش
النت�جة؟! تحتار في ما تقرأ  ما وأنت شاري قبله تفاسیر و�عده تفاسیر و�لغت التفاسیر مئات لكن 

وتحتاج إلى وقت طو�ل لتختار ما تقرؤه أول ما ف�ه إال تفسیر واحد أو اثنین یراجعهن و�نتهي 
ر  هذه األمور سبب صعو�ة في التعلم وأوجد التسو�ف عند طالب العلم والتردد اإلشكال لكن ت�سُّ

ة بیت بر�ـال خ النون�ة بیوم خمسة آالف وثمانمائ�عني إلى وقت قر�ب جد واحد موجود اآلن ینس
سنة في یوم ینسخ لكن لما وجدت، موجود حفیده موجود اآلن أنا ولده أدر�ته توفي قبل ثالثین 

 ة بیت؟! ن�ة خمسة آالف وثمانمائیر�د �كتب النو ن م
 طالب: ..................

ما �قرأ هذا الكالم المقصود أن الط�اعة صارت و�ال أوال الكتا�ة  أونعم، ثم �عد ذلك �قرأ 
أضعفت الحفظ ثم جاءت الط�اعة وأضعفت القراءة والتحصیل مع ت�سرها مع أن أول لما �انت 
المخطوطات �عضها �خطوط ردیئة لكن یتكلف العلماء وطالب العلم على قراءتها ومع هذه 

زمیله  أو�سأل ش�خه واحد د بهذه الكلمة ما هذه الكلمة �ل الكلفة والسؤال عن هذه الكلمة ما یرا
ینسى هذه الكلمة لن تنسى هذه الكلمة ألنه تعب علیها ثم ازداد األمر سوءا حینما  لو یر�د أن 

جاءت هذه األقراص التي فیها األلوف المؤلفة من الكتب عشرة آالف عشر�ن ألف مجلد 
استفاد الناس �حتاج إذا ال  وما الذي أي شيءمن  خمسمائة ألف حدیث مائة ألف �تاب ما أدري 

ز یرجع عامي طفا الجها هالجهاز �شحن أو ما �شحن و�ذا من ألجلبد أن �كون الكهرب موجود 
�مسك جهاز و�حفظ عل�ه مثل ما �حفظ من الكتاب؟! ف�ه أحد؟! ما  یر�دن ما ف�ه شيء ما ف�ه م

في الكتاب حرف حرف وت�سرت األمور من جهة أظن ألن الكتاب أ�سر في التعامل وما دام تقرأ 
جم�ع طرق الحدیث قدامك وجم�ع ما قیل في هذا  الذي تر�دهأخرى و�ضغطة زر تطلع لك �ل 

الراوي أمامك ب�سر وسهولة بزر لكن لو أنت فتشت الكتب وخّرجت الحدیث وجمعت ما قیل في 
بدون فهارس �طر�قتك  هذا الراوي افترض أن في هذا الجهاز خمسین طر�ق وأنت �طر�قتك

وجدت وقفت على عشر�ن طر�ق لكن تعبت على هذه الطرق أنا أقول �ستفاد من هذه اآلالت في 
حالتین إذا ضاق الوقت خطیب �قي عل�ه خمس دقائق عشر دقائق ومضطر لمعرفة حكم حدیث 
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ر العمل أنت یرجع إلى هذه اآللة ومع ذلك حاجته إلیها تبي تثبت المعلومة األمر الثاني في اخت�ا 
�حثت عن تخر�ج هذا الحدیث وقفت على عشر�ن تبي تشوف ف�ه ز�ادة واال ال ال مانع ترجع إلى 
هذه اآللة أما ابتداء ترجع وتعتمد علیها �ل�ا وش أدر�ت من العلم ما أدر�ت من العلم شيء 

اعة وانتشار �عني الذین أدر�وا الط� ما الذي یر�دون أن �صیرواتشوفون تر��ة الوسائل الحدیثة 
الكتب وتوز�ع الكتب وت�سرها لكل أحد ترى تحصیلهم ضعف �هللا المستعان لما ُأذن �الكتا�ة 
وصارت على حساب الحفظ عند �ثیر من الرواة �عني اإلمام أحمد �حفظ س�عمائة ألف حدیث ما 
في جهاز �حفظ هذا العدد أبدا ما ف�ه �عني على ما وصلوا خمسمائة �الطرق والصح�حة 

الضع�فة والموضوعة �ل جم�ع ما حصلوه و�ن العلم؟ هل نقول أنه ضاع على األمة شيء هي و 
�حاجة إل�ه ما �جوز لألمة �كاملها �مجموعها أن تفرط �ما �حتاج إل�ه في الدین األمة معصومة 
من ذلك المقصود أن الخطوة األولى في جمع القرآن صارت في میزان من تسبب ومن فعل من 

ر وز�د ومجموع الصحا�ة الذین تعاونوا على إخراج ما عندهم مما من مفردات أبي �كر وعم
اآل�ات ومن السور حتى اكتمل القرآن على العرضة األخیرة ثم �أتي جمع عثمان قد �قول قائل 
القرطاس مذ�ور في القرآن و�نهم عن القرطاس �كتبون �حجارة وجلود وال �غى الواحد �حمل له 

 إلى جمل و�نهم عن القرطاس مذ�ور في سورة األنعام و�نهم عن القرطاس؟سورة الفاتحة �حتاج 
 طالب: ..................

 وش لون نادر؟
 طالب: ..................

ال ال، ما هو موجود ما هو موجود ما هو موجود ما وجد إال في عهد هارون الرشید طیب وش 
 مذ�ور القرطاس ما ُ�كتب ف�ه فالحجر قرطاس والجلد قرطاس. الذيالقرطاس 

 طالب: ..................
 �حصل العلما اإلنسان �ستلقي ورجل على رجل و شوف التعب التعب له ثمرة والجهد له أجره وأم

واستراحات ومالحق وش�ات وما أدري إ�ش ال ال ما �حصل معها علم هذه ما ف�ه علم إال بتعب 
 ال �ستطاع العلم براحة الجسم، نعم �ا ش�خ.

وهذا المقام من أعظم فضائل ز�د بن ثابت األنصاري ولهذا قال أبو �كر بن أبي داود حدثنا "
 "ثنا م�ارك بن فضالة..عبد هللا بن محمد بن خّالد قال حدثنا یز�د قال حد

 حدثنا.
 م�ارك.

 حدثنا یز�د.
 قال حدثنا م�ارك.

 ال، أنا عندي غیر هذا.
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 ف�ه ألف ابن.
عندي أنا في ط�عة الش�خ رشید رضا قال ولذا قال أبو �كر بن أبي داود قال حدثنا محمد  الذي

 عبد هللا بن محمد بن خالق بن خالد حدثنا یز�د بن الم�ارك.
 ."الم�ارك نعم، ف�ه ألفابن "

حدثنا یز�د بن الم�ارك عن فضالة عن الحسن. �قول أما الم�ارك بن فضالة مع ضعفه فهو 
 الم�ارك بن فضالة الط�عة األخرى وش �قول؟ دل المراجعینمدلس 

 طالب: ..................
 حدثنا یز�د حدثنا م�ارك بن فضالة مثل ما في.. سم.

حدثنا م�ارك بن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آ�ة من قال حدثنا یز�د قال "
كتاب هللا فقیل �انت مع فالن فقتل یوم ال�مامة فقال إنا � فأمر �القرآن فُجمع فكان أول من 

 ."جمعه في المصحف وهذا منقطع فإن الحسن لم یدرك عمر ومعناه أنه أشار �جمعه فجمع
أشار �ه وتسبب ف�ه فینسب إل�ه و�قال عمر جمع القرآن �اعت�ار نعم ینسب الفعل لمن أمر �ه أو 

أنه أشار وتسبب وال شك أن من دل على خیر فهو له مثل أجر فاعله �ما �قال أمر أمیر أو 
 حفر األمیر بئرا حفر األمیر بئرا ما �مكن أن �حفر األمیر بئر و�نما أمر بها.

 ."ا على حفظهولهذا �ان مه�منً "
 منقطع. ومع ذلك الخبر

ا على حفظه وجمعه �ما رواه ابن أبي داود حیث قال حدثنا أبو الطاهر قال ولهذا �ان مه�منً "
حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن طلحة اللیثي عن محمد بن عمرو عن َعلقمة عن �حیى 

ا حتى �شهد بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن �ان ال �قبل من أحد شیئً 
 ."وذلك عن أمر الصدیق له في ذلك �ما قال أبو �كر بن أبي داود حدثنا أبو الطاهرشاهدان 

�عني �أن أ�ا �كر لما اقتنع �مشورة عمر قال أنت تولى األمر وأشار بز�د ابن ثابت لیتواله بنفسه 
و�شرف عل�ه عمر �أن األمر هكذا وذلك أن عمر لما جمع القرآن إلى أن قال وذلك عن أمر 

 الصدیق له.
 طالب: ..................

 ال، هؤالء هم رواة حدیث األعمال �الن�ات محمد عن علقمة محمد بن..
 طالب: ..................

ف�ه  الذيمحمد بن عمرو هذا معروف ف�ه نوع، عطن إ�اه �ا أبو عبد هللا، محمد بن عمرو هذا 
 ه.ضعف حسنوا حدیثه حسنوا حدیث ومثلوا �ه للصح�ح لغیر 

 طالب: ..................
 ابن علقمة؟!
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 طالب: ..................
 �ظهر. الذيابن.. إ�ه هذا 

 طالب: ..................
 محمد بن عمرو..

 طالب: ..................
 مثلوا له �الصح�ح لغیره. الذيال ال، خالص.. هاته هاته، هذا 

 والحســــــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــــــروف �العدالــــــــــــــــــــــة
 

 والصــــــــــــــــــدق راو�ــــــــــــــــــه إذا أتــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــه 
 طــــــــــــرق أخــــــــــــرى نحــــــــــــوه مــــــــــــن الطــــــــــــرق  

 
 صـــــــــــــــححته �مـــــــــــــــتن لـــــــــــــــوال أن أشـــــــــــــــق  

 إذ تــــــــــــــــــا�عوا محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــرو 
 

 عل�ـــــــــــــــه فـــــــــــــــارتقى الصـــــــــــــــح�ح �جـــــــــــــــري  
 وش �قول ابن ابن علقمة. 

 ..................طالب: 
 إ�ه هذا هو.

حدثنا أبو الطاهر قال أن�أنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أب�ه "
قال لما استحر القتل �القراء یومئذ فرق أبو �كر رضي هللا عنه أن �ض�ع فقال لعمر بن 

 ."الخطاب ولز�د
 وأرضاه.فِرق �عني خاف أبو �كر رضي هللا عنه 

ولز�د بن ثابت فمن جاءكما �شاهدین على شيء من �تاب هللا فاكت�اه منقطع حسن ولهذا قال "
 "ز�د بن ثابت ووجدت آخر سورة التو�ة �عني قوله..

 نعم نعم ألن..
 طالب: ..................

 إ�ه ألنه منقطع هذا منقطع ما یثبت.
{َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن  عني قوله تعالى ن ثابت ووجدت آخر سورة التو�ة �بولهذا قال ز�د 

إلى آخر اآلیتین مع أبي خز�مة األنصاري وفي روا�ة مع خز�مة بن   128التو�ة:   َأْنُفِسُكْم}
شهادته �شهادتین لم أجدها مع غیره  -صلى هللا عل�ه وسلم-ثابت الذي جعل رسول هللا 

شهادته �شهادتین في قصة الفرس  -صلى هللا عل�ه وسلم-فكتبوها عنه ألنه جعل رسول هللا 
من األعرابي فأنكر األعرابي الب�ع فشهد  -ه وسلمصلى هللا عل�-الذي ابتاعها رسول هللا 

فأمضى شهادته وق�ض الفرس من  -صلى هللا عل�ه وسلم-خز�مة هذا بتصدیق رسول هللا 
 األعرابي.
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ولما سئل قال  -عل�ه الصالة والسالم-شهد خز�مة وهو لم �حضر ما حضر الب�ع فشهد للنبي 
عل�ه -أو على فرس أو شيء من هذا النبي  نأمنه على خبر السماء وال نأمنه على خبر األرض

الصادق المصدوق الذي ال ینطق عن الهوى ولذلك سمي الصدیق ألنه صّدق  -الصالة والسالم
�شيء �ذ�ه الناس وفي ظاهره ما �خالف العقل وأما مسألة ب�ع  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

إن �ان  -عل�ه الصالة والسالم-فرس أو شراء فرس هذا ما ف�ه ما �خالف ومع ذلك صدق النبي 
قد قال فقد صدق ولذا سمي الصدیق ول�س في هذا مستمسك ألن تشهد ألحد من غیر علم وال 

صلى هللا عل�ه -حضور وال شهادة وأنت غائب ثقة �ه ال، أبدا �ائنا من �ان حاشا رسول هللا 
الناس ألنه �جوز عل�ه  فال �جوز ألحد أن �شهد ولو �ان أعلم الناس وأوثق الناس وأورع -وسلم

-فإنه ال �جوز عل�ه الكذب مستحیل الكذب في حقه  -عل�ه الصالة والسالم-الكذب وأما النبي 
 .-عل�ه الصالة والسالم

والحدیث رواه أهل السنن وهو مشهور وروى أبو جعفر الرازي عن الر��ع عن أبي العال�ة أن  "
روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة اللیثي أبي بن �عب أمالها علیهم مع خز�مة بن ثابت وقد 

 ."عن محمد بن عمرو بن علقمة
 نعم على الصواب على الصواب محمد بن عمرو بن علقمة على الصواب.

 على الصواب؟
 إ�ه شف �عني مثل مثل..
 طالب: ..................

 ال، لكن محمد بن عمرو بن علقمة ما ف�ه عن علقمة �ما تقدم هو السابق.
 ...............طالب: ...

 روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة اللیثي وش عندك.
 .عمرو

 عمرو إ�ه هو عمرو.
 طالب: ..................

 ..؟ورني إ�اه، معك؟ األور��ة أو
 طالب: ..................

 جدیدة؟
 طالب: ..................

 المستشرقین مصورة موجودة المصورة.�هللا ودنا �األصل�ة األولة األورو��ة ترى متقنة حقت 
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة اللیثي عن محمد بن عمر بن علقمة عن �حیى بن "

 ."اعبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أ�ًض 
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 علق عل�ه سل�م.
 طالب: ..................

طلحة خله معك. المقصود أن ما قال شيء؟ تأكد �ا أبو عبد هللا من التقر�ب عمر واال عمرو بن 
كون اآل�ة لم توجد إال عند شخص واحد ال �عني أنها غیر محفوظة عند الصحا�ة وموجودة في 
صدورهم لكن ما وجدوها مكتو�ة إال عند خز�مة وأما ال�ق�ة �حفظونها حفظ ما �تبوها لئال �قول 

ع شيء ول�س في هذا أنه اعتمد في جمع القرآن على شخص واحد ل�س في القرآن من هذا النو 
مستمسك لمن یتشبث �مثل هذه االحتماالت واإلشكال أن من ممن ینتسب إلى اإلسالم جعل 

من غیر من ملة  الذینداء اإلسالم عألعداء اإلسالم وهم في الحق�قة أعداء اإلسالم جعلوا أل
اإلسالم مستمسك في أن القرآن محّرف وأنه ال ثقة �جمع أبي �كر وال �جمع عثمان وأنهم 
�عتمدون على أشخاص وعندهم ش�ه وأنه مز�د ومنقوص ال ال القرآن مصون تكفل هللا �حفظه 

 فهو مصون من الز�ادة والنقصان.
 طالب: ..................

 عمر؟
 ...طالب: ...............

 اللیثي؟
 طالب: ..................

 عمر، عندك عمر؟
 طالب: ..................

 مشت علیهم �لهم؟!
 طالب: ..................

 وش هو؟
 طالب: ..................

إ�ه هین الكالم على الصواب النسخ موجودة وش قال قس من القساوسة النصارى �قول عندي 
ن ومراجعه الكافي للكلیني وال�حار للمجلسي وفالن وفالن �لهم ألفین دلیل على تحر�ف القرآ

 روافض نسأل هللا العاف�ة.
وأما قول ز�د بن ثابت فتت�عت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال وفي روا�ة "

من العسب والرقاع واألضالع وفي روا�ة من األكتاف واألقتاب وصدور الرجال أما العسب 
ل أبو نصر إسماعیل بن حّماد الجوهري وهو من السعف فوق الكرب لم ینبت فجمع عسیب قا

عل�ه الخوص وما نبت عل�ه الخوص فهو السعف واللخاف جمع لخفة وهي القطعة من 
الحجارة مستدقة �انوا �كتبون علیها وعلى العسب وغیر ذلك مما �مكنهم الكتا�ة عل�ه �ما 
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ومنهم من لم �كن  -صلى هللا عل�ه وسلم- یناسب ما �سمعونه من القرآن من رسول هللا
 ."�حسن الكتا�ة

 ومثل ما ذ�رنا �ان هذا قبل صناعة الورق.
ومنهم من لم �كن �حسن الكتا�ة أو یثق �حفظه فكان �حفظه فتلقاه ز�د هذا من عس�ه فتلقاه "

ز�د هذا من عس�ه وهذا من لخافه ومن صدر هذا أي من حفظه و�انوا أحرص شيء على 
أودعهم ذلك لیبلغوه  -صلى هللا عل�ه وسلم-األمانات وهذا من أعظم األمانة ألن الرسول أداء 

ففعل  "67المائدة: {َ�اَأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْ�َك ِمْن َر�َِّك}"إلى من �عده �ما قال هللا تعالى 
صلوات هللا وسالمه عل�ه ولهذا سألهم في حجة الوداع یوم عرفة على رؤوس األشهاد 

قالوا نشهد  «إنكم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟»والصحا�ة أوفر ما �انوا مجتمعین فقال 
«اللهم اشهد أنك بلغت وأدیت ونصحت فجعل �شیر �إص�عه إلى السماء و�نكتها علیهم و�قول 

رواه مسلم عن جابر وقد أمر أمته أن یبلغ الشاهد الغائب وقال  اللهم اشهد»اللهم اشهد 
�عني ولو لم �كن مع أحد�م سوى آ�ة واحدة فلیؤدها إلى من وراءه  «بلغوا عني ولو آ�ة»

صلى هللا -ا والسنة سنة لم یل�سوا هذا بهذا ولهذا قال فبلغوا عنه ما أمرهم �ه فأدوا القرآن قرآنً 
 ..-عل�ه وسلم

�عني لم �ختلط علیهم األمر فالقرآن واضح والسنة واضحة والقرآن مكتوب في أش�اء خاصة ال 
�خلط بها السنة والسنة �ذلك عند من �تبها �عبد هللا بن عمرو وغیره لم �خلطوا القرآن �السنة 
و�ان النهي من أجل أال �ختلط القرآن �السنة ووجه �عضهم النهي عمن �جمع القرآن والسنة في 

 لوح واحد أما من �كتب القرآن على حدة والسنة على حدة هذا ما ف�ه إشكال وقد حصل.
أي لئال �ختلط  «من �تب عني سوى القرآن فل�محه» -صلى هللا عل�ه وسلم-ولهذا قال "

�القرآن ول�س معناه أال �حفظوا السنة و�رووها �هللا أعلم فلهذا نعلم �الضرورة أنه لم یبق من 
إلیهم إال وقد بلغوه إلینا و� الحمد والمنة  -صلى هللا عل�ه وسلم-القرآن مما أداه الرسول 

 "فكان الذي فعله الش�خان..
السنة ما جمعت والقرآن ما جمع ما الذي یر�د أن  �عني لو تصور اإلنسان أنه إلى وقتنا هذا

�صیر مصیر المسلمین ما �مكن ما �مكن أن یتصور الواقع ولو نظرت في أحفظ الناس الیوم 
�مكن ما �عطى سيء الحفظ �النس�ة لألئمة المتقدمین ما �ستحق ألن المسألة مسألة دین وحمل 

 والحمد �. دین وه�أ هللا له من هو على مستوى هذه المسئول�ة
فكان الذي فعله الش�خان أبو �كر وعمر رضي هللا عنهما من أكبر المصالح الدین�ة وأعظمها "

 "من حفظهما �تاب هللا في الصحف لئال یذهب منه شيء �موت من تلقاه عن رسول..
 �موت �موت.
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لك ثم �انت ت -صلى هللا عل�ه وسلم-لئال یذهب منه شيء �موت من تلقاه عن رسول هللا "
الصحف عند الصدیق أ�ام ح�اته ثم أخذها عمر �عده فكانت عنده محروسة معظمة مكّرمة 
فلما مات �انت عند حفصة أم المؤمنین ألنها �انت وصیته من أوالده على أوقافه وتر�ته 
و�انت عند أم المؤمنین حتى أخذها أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي هللا عنه �ما سنذ�ره 

 "قال ال�خاري رحمه هللا حدثنا..إن شاء هللا 
وهذا الجمع الذي حصل في عهد أبي �كر ما تم توز�عه على المسلمین ألن الحفاظ متوافرون 
حفاظ القرآن متوافرون والصحا�ة فیهم �ثرة ومع ذلك ُضمن ض�اع شيء منه إال أنه لم یوزع �ما 

لحفاظ فاضطر أن �كت�ه فعل عثمان رضي هللا عنه عثمان في وقته ذهب �ثیر من الصحا�ة ا
 في المصحف اإلمام ووزعه على األمصار رضي هللا عن الجم�ع.

قال ال�خاري رحمه هللا حدثنا موسى بن إسماعیل قال حدثنا إبراه�م قال حدثنا ابن شهاب أن "
أنس بن مالك حدثه أن حذ�فة بن ال�مان قدم على عثمان بن عفان رضي هللا عنهما و�ان 

ي فتح أرمین�ة وأذر��جان مع أهل العراق فأفزع حذ�فة اختالفهم في القراءة �غازي أهل الشام ف
فقال حذ�فة لعثمان �ا أمیر المؤمنین أدرك هذه األمة قبل أن �ختلفوا في الكتاب اختالف 
الیهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا �الصحف ننسخها ثم نردها إل�ك 

ن فأمر ز�د فأمر ز�د بن ثابت وعبد هللا بن الز�یر وسعید بن فأرسلت بها حفصة إلى عثما
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 

 ."القرشیین الثالثة
�عني من األر�عة هؤالء عبد هللا بن الز�یر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث هؤالء هم 

 ثابت األنصاري.القرشیون وز�د بن 
وقال للرهط وقال عثمان للرهط القرشیین الثالثة إذا اختلفتم أنتم وز�د بن ثابت في شيء من "

القرآن فاكتبوه بلسان قر�ش فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
ن رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى �ل أفق �مصحف مما نسخوا وأمر �ما سواه م

 "القرآن في �ل صح�فة أو مصحف أن �حرق قال ابن..
وهكذا �فعل �ما یوجد من قطع وأوراق متناثرة من القرآن ال �مكن ضم �عضها إلى �عض لتكون 
في مصحف �امل وهذا �حصل عند نها�ة الدراسة من �ل سنة ُ�حضر إلى المساجد ما �أیدي 

حرق و�ذا أمكن أن تجمع هذه و�لفق الطالب من قطع من المصاحف وأوراق ممزقة مثل هذه ت
من مجموعها مصحف �امل یؤخذ من هذا ورقة ومن هذا ملزمة وهذا خمس ورقات ومن ذا 

 عشر وتكون األوراق مرت�ة ومن ط�عة واحدة وتجلد أحسن من ض�اعها و�ستفاد منها.. 
 تفضل �ا أبو عبد هللا.



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F006E= 12 

وفق لجمعها وتنسیق من مجموعة  هذه القطع واألوراق والمالزم والمصاحف الم�عثرة وفق من
منها مصاحف �املة وُجلدت و�عثت إلى أقطار �عز فیها وجود المصحف في �ل سنة �جلدون 
مائة مصحف میتین ثالثمائة وت�عث إلى �عض البلدان التي �صعب وجود المصحف فیها بدال 

مع من أكثر من أن تض�ع في األول �انت �تا�ة المصاحف لو ت�عثرت األوراق ما �مكن أن تج
من مصحف ألن نها�ة الصفحات تختلف لكن اآلن نها�اتها بدا�اتها واحدة إذا �انت من مط�عة 
واحدة أما المخطوطات ما �مكن أن تجمع من مائة نسخة مصحف واحد لكن المصاحف ال س�ما 
ط�اعة المجمع سهل جمع من مائة مصحف ومن خمسین مصحف واحد �امل و�جلد و�ستفاد 

أن هذا المجمع �النس�ة لكتاب هللا جل وعال فتح توحید الحرف توحید الط�اعة وجودة  منه وال شك
والعنا�ة �قولون أنهم واجهوا في المراجعة رقم مائة وست وأر�عین وجدوا ألن ف�ه اصطالحات 

التنو�ن موجود لكن اصطالحهم في �تابته على هذه اآل�ة مختلفة في المراجعة  ،لكتا�ة التنو�ن
المشرق والمغرب حوالي حول  ىمائة وست وأر�عین عنا�ة فائقة والحمد � �عني وصل إلى أقص

ي ط�عت �أحجامها ائة ملیون خمسمائة ملیون نسخة التنصف ملیون نسخة.. �م؟ �م؟ خمسم
 أن هذا عمل ج�ار �هللا المستعان.�أنواعها بتراجمها وال شك 
 طالب: ..................

 اسمه الصح�ح..
 طالب: ..................

 �هللا �ظهر أنه عبد الرحمن.
 طالب: ..................

 ممكن، غلط.
أقول العنا�ة �مثل هذه األمور التي ال یلتفت إلیها �ثیر من الناس توفیق من هللا جل وعال �عني 

نسان �جد في المصحف مثال ��س ��سین في �ل نها�ة فصل دراسي فیها أوراق من كون اإل
القرآن إذا أ�س من االستفادة منها تحرق �ما فعل عثمان رضي هللا عنه و�ذا أمكن اإلفادة منها 

 �ضم �عضها إلى �عض واستخالص مصحف �امل منها فهذا أكمل ال شك وأولى.
ة بن ز�د بن ثابت سمع ز�د بن ثابت قال فقدت آ�ة من قال ابن شهاب الزهري فأخبرني خارج"

�قرأ بها  -صلى هللا عل�ه وسلم-األحزاب حین نسخنا المصحف قد �نت أسمع رسول هللا 
َصَدُقوا َما َعاَهُدوا �ََّ {ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل  فالتمسناها فوجدناها مع خز�مة بن ثابت األنصاري 

فألحقناها في سورتها في المصحف وهذا أ�ضا من أكبر مناقب أمیر   23األحزاب: َعَلْ�ِه}
المؤمنین عثمان بن عفان رضي هللا عنه فإن الش�خین س�قاه إلى حفظ القرآن أن یذهب منه 

على ذلك جم�ع  شيء وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئال �ختلفوا في القرآن ووافقه
ب أنه لم �كن ممن �تب بالصحا�ة و�نما روي عن عبد هللا بن مسعود شيء من التغضب �س
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المصاحف وأمر أصحا�ه �غل مصاحفهم لّما أمر عثمان �حرق ما عدا المصحف اإلمام ثم رجع 
 "ابن مسعود إلى الِوفاق حتى قال علي بن أبي طالب..

ه �ان �سبب التردد ألن اإلقدام على مثل هذا العمل وجود الخالف من ابن مسعود رضي هللا عن
ل�س �السهل مثل ما ذ�رنا قد تردد قبله أبو �كر تردد قبله من تردد من الصحا�ة لكن إذا لما 
اتفقوا على ذلك وحصل ف�ه الخیر الكثیر تردد ابن مسعود ثم وافق ألن األمر أمر مهول �عني ما 

یوجس شيء  -عل�ه الصالة والسالم-ء لم �عمله النبي هو ل�س �األمر الهّین أن �عني عمل شي
من التردد ثم �عد ذلك ینشرح الصدر لتمحض المصلحة �هللا المستعان وابن مسعود منزلته 

ا �ما أنزل فل�قرأ �قراءة ابن «من أراد أن �قرأ القرآن غًض الس�ما في هذا ال�اب ال تخفى على أحد 
ابن مسعود �عني ما هو �إنسان نكرة و�مكن أن �ستغنى عنه أو �مكن أن یتجاهل ال،  أم عبد»

من قراء األمة ومن فقهائها ومع ذلك تردد أول مثل ما تردد أبو �كر ثم شرح هللا صدره وانضم 
إلى الجماعة فما حصل خالف ومع ذلك �قول �عض الظلمة وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد 

ي أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف �ضلع خنز�ر نسأل هللا العاف�ة �عني حتى �اللفظ النبو 
التمادي في الطغ�ان والظلم ال حد له �صل إلى هذا الحد شيء ال �خطر على ال�ال نسأل هللا 

 العاف�ة.
 طالب: ..................

ذه جمعوها على حرف على قراءة واحدة �عني األحرف التي �ان �قرأ بها الس�عة تعال هلم أقبل ه
�ان التجو�ز ف�ه شيء  ما خالص ما ف�ه أقبلوا هلموا  "64آل عمران: {َ�اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا}"واحد 

س�عین في أول األمر ألن ألسن الناس ال تطاوعهم في أول األمر ��ار سن نزل القرآن على 
ما �مكن أن تطاوعه لسانه أن �قرأ �ل حرف مما �قال عندنا طالب من ب�شة قبل  ثمانین ستین

ن ول ما لو خمسة عشر سنة أو أقل عندنا في.. نقول له ابن أبي ذئب عجز ینطقه �قول ذیب �ق
ب �هللا عجزنا عنه ینطق ذئب مع أنها سهلة �عني وشاب ذیب آخذ لسانه راح الذیب وجاء الذی

 �انواك�ار سن ینزل علیهم القرآن �ودارس مع الناس في الجامعة وما طاوعه لسانه علیها فك�ف 
جاهل�ة ما �عرفون شيء جوز لهم أن �قرؤوا �ما �ستط�عون إلى أن ذلت ألسنتهم �القرآن  في
 خ ما عدا الحرف الذي استقر عل�ه األمر.فنس

مسافر�ن  نحن القادم�ا إخوان �النس�ة لهذا الدرس هو آخر الدروس إلى ما �عد الحج ألن السبت 
 إن شاء هللا.

 طالب: ..................
 ال، ی�قى دروس هذا األسبوع لكن �النس�ة للتفسیر ال، األسبوع هذا أنا موجود إن شاء هللا.

 طالب: ..................
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معها إن شاء هللا ألنه  رعش ر الدراسة تبدأ بثمانعش ألول من الدراسة مع الدراسة ثماناألسبوع ا
ما هو بدا�ة فصل دراسي �عني العادة جرت �أنه من األسبوع الثاني من بدا�ة �ل فصل دراسي 

 .. ال، مع الدراسة.أوأما اإلجازات العاجلة هذه الحج 
ل علي بن أبي طالب لو لم �فعل ذلك عثمان لفعلته أنا فاتفق األئمة األر�عة أبو �كر حتى قا"

 "وعمر وعثمان..
وعلي �قول هذا الكالم ومن یدعون ات�اعه و�غلون ف�ه و�دعون عصمته �قولون عثمان ابتدع 
وجمع المصحف و�ذلك أبو �كر من قبله وعمر و�طعنون فیهم �جمعهم المصحف وعلي رضي 

 نه وأرضاه وافقهم ولو لم �جمعه عثمان لجمعته أنا، نعم هللا المستعان.هللا ع
فاتفق األئمة األر�عة أبو �كر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدین وهم "

«عل�كم �سنتي وسنة الخلفاء الراشدین  -صلى هللا عل�ه وسلم-الخلفاء الذین قال رسول هللا 
ذ�فة بن ال�مان رضي هللا عنه فإنه لما �ان غاز�ا في فتح و�ان السبب في هذا ح من �عدي»

أرمین�ة وأذر��جان و�ان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذ�فة �سمع منهم قراءات 
ا فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان ا وافتراقً على حروف شتى ورأى منهم اختالفا �ثیرً 

�ختلفوا في الكتاب اختالف الیهود والنصارى وذلك أن الیهود والنصارى أدرك هذه األمة قبل أن 
مختلفون ف�ما �أیدیهم من الكتب فالیهود �أیدیهم نسخة من التوراة والسامرة �خالفونهم في 
ألفاظ �ثیرة ومعاني أ�ضا ول�س في توراة السامرة حروف الهمزة وال حرف الهاء وال ال�اء 

اة �سمونها العت�قة وهي مخالفة لنسختي الیهود والسامرة وأما والنصارى أ�ضا �أیدیهم تور 
األناجیل التي �أیدي النصارى فأر�عة إنجیل مرقوص و�نجیل لوقا و�نجیل متى و�نجیل یوحنا 

ا وهذه األناجیل األر�عة �ل منها لط�ف الحجم منها ما هو قر�ب ا �ثیرً ا اختالفً وهي مختلفة أ�ًض 
سط ومنها ما هو أكبر من ذلك إما �النصف أو الضعف من أر�ع عشرة ورقة �خط متو 

وأ�امه وأحكامه و�المه ومعه شيء قلیل مما  -صلى هللا عل�ه وسلم-ومضمونها سیرة ع�سى 
یّدعون أنه �الم هللا وهي مع هذا مختلفة �ما قلنا و�ذلك التوراة مع ما فیها من التحر�ف 

 ."المحمد�ة المطهرة ا منسوختان �عد ذلك بهذه الشر�عةموالتبدیل ثم ه
«�هللا ما �سمع بي یهودي وال في الحدیث الصح�ح  -عل�ه الصالة والسالم-كما جاء عنه 

وغضب  نصراني فال یؤمن بي إال دخل النار �هللا لو �ان موسى ح�ا ما وسعه إال ات�اعي»
االطالع  على عمر حینما رأى في یده قطعة من التوراة ال شك أن -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

على �تب أهل الكتاب �عد تحر�فها ونسخها ال �جوز ألنها تورث شيء من الش�ه أو ینقدح في 
ذهن ممسكها �أنها من �الم هللا أو شيء من هذا وهي في الحق�قة محّرفة قد ال �قال أن 

ة من التحر�ف نسبته مائة �المائة لكنها محّرفة ولذا ال یتجه القول �ما قاله �عض فقهاء الشافع�
كالم قب�ح ما �قبل ولو �ان في حق هذه الكتب المحرفة �قولون �جوز االستنجاء �التوراة واإلنجیل 



 
 

 
 
 

5  
 

=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=15 

�عني المحرفة هذا �الم ما �قبل مهما �ان القائل �ه لكن مع ذلك هي ال �جوز االعتماد علیها وال 
ندهم واال شيء �جوز حتى وال االطالع علیها وال القراءة منها إال لشخص أراد أن ینقض ش�ه ع

وأراد أن یرد علیهم من �تبهم �ما فعل ش�خ اإلسالم رحمه هللا في الجواب الصح�ح، الش�خ محمد 
عل�ه -رشید رضا في مط�عة المنار ط�ع إنجیل برنا�ا ط�عه الش�خ ألن ف�ه اإلقرار برسالة محمد 

نها قد ال یواَفق الش�خ وفیها أش�اء تشهد أو أش�اء �شهد لها ما في �تابنا مع أ -الصالة والسالم
على فعل هذا و�ن �ان �عني أسلم األناجیل وأقر�ها إلى الصواب ومع ذلك حتى لو �انت سل�مة 

السخاوي له  «أفي شك أنت �ا ابن الخطاب؟!»مائة �المائة فال حاجة لنا بها ألنها منسوخة 
من التوراة واإلنجیل  ا اسمه األصل األصیل في ذ�ر اإلجماع على تحر�م النقلكتاب ذ�رته مرارً 

 فلسنا �حاجة إلى غیر �تابنا.
فلما قال حذ�فة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنین أن ترسل إل�ه �الصحف "

التي عندها مما جمعه الش�خان ل�كتب ذلك في مصحف واحد و�نفذه إلى اآلفاق و�جمع الناس 
وأمر عثمان هؤالء األر�عة وهم ز�د بن ثابت على القراءة �ه وترك ما سواه ففعلت حفصة 

وعبد هللا بن الز�یر بن العوام  -صلى هللا عل�ه وسلم-األنصاري أحد �تاب الوحي لرسول هللا 
القرشي األسدي أحد فقهاء الصحا�ة ونج�ائهم علما وعمال وأصال وفضال وسعید بن العاص 

صلى -الناس لهجة برسول هللا  أش�ه و�انا ا ممدحً بن أم�ة القرشي األموي و�ان �ر�ما جوادً 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغیرة بن عبد هللا بن عمر بن  -هللا عل�ه وسلم

ا و�ذا مخزوم القرشي القرشي المخزومي فجلس هؤالء النفر األر�عة �كتبون �القرآن نسخً 
ا في التابوت أ�كتبونه اختلفوا في وضع الكتا�ة على أي لغة رجعوا إلى عثمان �ما اختلفو 

�التاء أو الهاء فقال ز�د بن ثابت إنما هو التابوه وقال الثالثة القرشیون إنما هو التابوت 
فترافعوا إلى عثمان فقال اكتبوه بلغة قر�ش فإن القرآن نزل بلغتهم و�أن عثمان رضي هللا عنه 

ین ولهذا روى ابن جر�ر �هللا أعلم رّتب السور في المصحف وقدم الس�ع الطوال وثنى �المئ
 ."وأبو داود والترمذي والنسائي 

�التابوه هي التاء المر�وطة �عني التاء المر�وطة فقراءتها �الدرج ما تختلف عن  التيكأن الهاء 
 التاء المعروفة لكن إذا وقف عل�ه صارت هاء.

من األئمة ولهذا روى ابن جر�ر وأبو داود والترمذي والنسائي من غیر من حدیث غیر واحد "
الك�ار عن عوف األعرابي عن یز�د الفارسي عن ابن ع�اس قال قلت لعثمان بن عفان ما 
حملكم على أن عمدتم إلى األنفال وهي من المثاني و�لى براءة وهي من المئین فقرنتم بینهما 
 ولم تكتبوا بینهما سطر �سم هللا الرحمن الرح�م ووضعتموهما ووضعتموها في الس�ع الطوال ما

مما �أتي عل�ه الزمان  -صلى هللا عل�ه وسلم-حملكم على ذلك؟! فقال عثمان �ان رسول هللا 
وهو ینزل عل�ه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عل�ه الشيء دعا �عض من �ان �كتب ف�قول 
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ضعوا هؤالء اآل�ات في السورة التي یذ�ر فیها �ذا و�ذا و�انت األنفال من أول ما نزل 
انت براءة من آخر القرآن و�انت قصتها شبیهة �قصتها وحسبت أنها من أنها �المدینة و�

ولم یبیِّن لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت  -صلى هللا عل�ه وسلم-ِمنها فق�ض رسول هللا 
بینهما ولم أكتب بینهما سطر �سم هللا الرحمن الرح�م فوضعتها في الس�ع الطوال ففهم من هذا 

  -صلى هللا عل�ه وسلم-�ات في السور أمر توق�في متلقى عن النبي الحدیث أن ترتیب اآل
وأما ترتیب السور فمن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي هللا عنه ولهذا ل�س ألحد أن �قرأ  

 ."ا آ�اته فإن فإن نَكَسه أخطأا آ�ات إال مرت�ً القرآن إال مرت�ً 
 نكَّسه نكَّسه.

ترتیب السور فمستحب فمستحب اقتداء �عثمان رضي هللا عنه ا وأما فإن نكَّسه أخطأ خطأ �بیرً "
في صالة الجمعة �سورة الجمعة  -صلى هللا عل�ه وسلم-واألولى إذا قرأ أن �قرأ متوال�ا �ما قرأ 

فإن فرق جاز �ما صح أن رسول   1الغاش�ة:   {َهْل َأَتاَك َحِدیُث اْلَغاِشَ�ِة} والمنافقین وتارة �س�ح و
اَعُة} قرأ في العید بـ(ق) و -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا  رواه مسلم عن   1القمر: {اْقَتَرَ�ِت السَّ

 ."أبي واقد
 أبي قتادة؟ رواه مسلم.. أوأبي واقد 

 طالب: ..................
 عن.. أنا عندي عن أبي قتادة.

األصول �لها �قول وقع في األصول �لها عن أبي قتادة وهو سبق قلم صوا�ه �قول وقع في 
 أبو واقد.

�عني موجود ابن �ثیر مادام في النسخ �لها لكنه وهم منه رحمه هللا. هنا تعلیق للش�خ محمد 
رشید على قوله ترتیب السور فمن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان قال هذا خطأ ال �صح في 

هو �اطل واعتمده �عضهم في هاتین السورتین عمال بهذه الروا�ة وهو مردود جم�ع السور بل 
أ�ضا وقد انتقدته في تفسیر المنار �قولي �عد نقله عن اآللوسي ما نصه وأقول إن جواب عثمان 

ن ع�اس رضي هللا عنهم و�ما رواه أحمد وأصحاب السنن الثالثة وابن ح�ان والحاكم �ان بال
ینزل عل�ه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عل�ه الشيء دعا  -عل�ه وسلمصلى هللا -رسول هللا 

من �ان �كتب �قول ضعوا هؤالء اآل�ات في السورة التي یذ�ر فیها �ذا و�ذا و�انت األنفال من 
أوائل ما نزل �المدینة و�انت براءة من آخر القرآن نزوال و�انت قصتها شبیهة �قصتها فظننتها 

ولم یبین لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت  -صلى هللا عل�ه وسلم-ول هللا أنها منها فق�ض رس
بینهما ولم أكتب بینهما �سطر �سم هللا الرحمن الرح�م ووضعتها في الس�ع الطول انتهى وألجل 

 -صلى هللا عل�ه وسلم-هذه الروا�ة ذهب البیهقي إلى أن ترتیب جم�ع السور توق�في عن النبي 
 -صلى هللا عل�ه وسلم-ءة ووافقه السیوطي و�رد عل�ه أنه ال �عقل أن یرتب النبي إال األنفال و�را
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�ان یتلو القرآن �له في  -صلى هللا عل�ه وسلم-جم�ع السور إال األنفال و�راءة وقد صح أنه 
رمضان على جبر�ل عل�ه السالم مرة واحدة من �ل عام فلما �ان العام الذي توفي ف�ه عارضه 

فأین �ان �ضع هاتین السورتین في قراءته التحقیق أنه وضعهما في موضعهما أن القرآن مرتین 
وْضعهما في موضعهما توق�في و�ن فات عثمان أو نس�ه ولوال ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه 
ف�ه عند �تا�ة القرآن �ما روي عن ابن ع�اس �عد سنین من جمعه ونشره في األقطار وهذا 

إال من حدیث عوف بن أبي جمیلة عن یز�د الفارسي عن   هال نعرف الحدیث قال الترمذي حسن
ابن ع�اس و�ز�د الفارسي هذا غیر مشهور اختلفوا ف�ه هل هو یز�د بن هرمز أو غیره والصح�ح 
أنه غیره وروي عن ابن ع�اس وحكي عن عبد هللا بن ز�اد و�ان �ات�ه وعن الحجاج بن یوسف 

هو یز�د الفارسي روى عن ابن  الذيابن ع�اس  في أمر المصاحف وسئل عنه أو روى عن 
ع�اس وحكى عن عبد هللا بن ز�اد و�ان �ات�ه وعن الحجاج بن یوسف في أمر المصاحف 
وسئل عنه �حیى بن معین فلم �عرفه وقال أبو حاتم ال �أس �ه انتهى ملخصا من تهذیب التهذیب 

 ما یؤخذ �ه في ترتیب القرآن المتواتر.فمثل هذا الرجل ال �صلح أن تكون روایته التي انفرد بها م
�ان �قرأ في صالة  -صلى هللا عل�ه وسلم-وفي الصح�حین عن أبي هر�رة أن رسول هللا "

ْنَساِن} (الم) السجدة و سالص�ح في صالة الص�ح یوم الجمعة    1اإلنسان: {َهْل َأَتى َعَلى اْإلِ
صلى هللا عل�ه -و�ن قدم �عض السور على �عض جاز أ�ضا فقد روى حذ�فة أن رسول هللا 

قرأ ال�قرة ثم النساء ثم آل عمران أخرجه مسلم وقرأ عمر في الفجر �سورة النحل ثم  -وسلم
 ."بیوسف

في الصح�ح أنه قدم  -عل�ه الصالة والسالم-�عني على غیر الترتیب المعروف وما جاء عنه 
على آل عمران أطلق العلماء الكراهة مع صحة هذا الخبر ألنهم قالوا أن هذه هذا الفعل  النساء
�ان قبل العرضة األخیرة التي حصل فیها الترتیب النهائي ومنهم  -عل�ه الصالة والسالم-منه 

من �طلق الكراهة لئال �خالف ما اتفق عل�ه الصحا�ة في زمن عثمان رضي هللا عنه وأرضاه و�ال 
�كفي في الحج�ة وحینئذ ال مانع من تقد�م �عض السور  -عل�ه الصالة والسالم-ثبت عنه فما 

فال �الم  -عل�ه الصالة والسالم-على �عض إال أنه خالف األولى وأما جوازه فمادام ثبت عنه 
 ألحد.

 كم �اقي �ا أبو عبد هللا؟
 طالب: ..................

 وموعدنا إن شاء هللا السبت ثمانة عش.خالص؟ إًذا نقف عند هذا. 
 .رعش ر ثمانعش طالب: ثمان

 السبت الثامن عشر من ذي الحجة.
  اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورسولك...


