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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 عن التفسیر؟ ما أفضل ط�عة لكتاب الفضائل البن �ثیر مستقالً  :هذا �قول

أعرف أنه ط�ع �مط�عة المنار ط�عة الش�خ محمد رشید رضا ألول مرة ملحق �التفسیر ثم ط�عه 
في مط�عة دار األندلس التي ط�عت التفسیر قبل  ا مستقالً مفردا في حجم صغیر وط�ع أ�ًض 

 من أخطاء. خمسین سنة في حرف جمیل لكنها ال تسلم
 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
حتى ثم إن عثمان رضي هللا عنه رد الصحف إلى حفصة رضي هللا عنها فلم تزل عندها "

أرسل إلیها مروان بن الحكم �طلبها فلم تعطه حتى ماتت فأخذها من عبد هللا بن عمر فحّرقها 
لئال �كون فیها شيء �خالف المصاحف األئمة التي نّفذها عثمان إلى اآلفاق مصحًفا إلى مكة 
ومصحفا إلى ال�صرة وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام وآخر إلى ال�من وآخر إلى ال�حر�ن 

 "رك..وت
المصاحف األئمة والواحد من هذه المصاحف �قال له المصحف اإلمام الذي جعله عثمان رضي 
هللا عنه إمام �قتدى �ه في تلك األمصار التي وجهه إلیها وأن تنطلق جم�ع المصاحف من هذا 
المصحف اإلمام الذي أرسله عثمان إلى هذه األمصار على خالف بین أهل العلم في عدد هذه 

 ار من ستة أو س�عة إلى أر�عة المقصود أن هذه المصاحف �لها متفقة.األمص
ا رواه أبو �كر بن أبي داود عن أبي حاتم عن أبي حاتم وترك عند أهل المدینة مصحفً "

السجستاني سمعه �قوله وصحح القرطبي أنه إنما نّفذ إلى اآلفاق أر�عة مصاحف وهذا غر�ب 
تحرق لئال تختلف قراءات الناس في اآلفاق وقد  وأمر �ما عدا ذلك من مصاحف الناس أن

 "وافقه الصحا�ة في عصره على ذلك ولم ینكره أحد منهم و�نما نقم عل�ه ذلك أولئك الرهط..
ق هذه المصاحف وتمز�قها من َقْبل اإلحراق ال شك أنه بناء على المصلحة الراجحة فلو احر إ

ن أراد أن �عارض وقال هذا موجود في �قیت هذه المصاحف و�قیت �أیدي الناس لعارض بها م
كذا وهذا زائد في �ذا وهذا ناقص في �ذا ال شك أن هذا سبب من أس�اب تشتت األمة وتفرقها 
كما تفرقت األمم السا�قة على �تبهم فمن المصلحة المتحققة إحراق ما �قي �أیدي الناس من 

 المصاحف ومن الصحف ل�ست مصاحف �املة إنما هي الصحف.
 "ه قاتلهم هللا وذلك..و نقم عل�ه ذلك أولئك الرهط الذین تمالؤوا عل�ه وقتل و�نما"

نعم نقموا عل�ه في �لمة ظاهرها أنها حق والمقصود بها ال�اطل لما خرجوا على عثمان وسفكوا 
دمه وأرادوا أن یتشبثوا ما وجدوا إال مثل هذه الحجج التي هي في الحق�قة علیهم ال لهم �ونه 
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ي حرق المصاحف مثل ما قال الخوارج �النس�ة لعلي رضي هللا عنه وأرضاه في الش�ه الثالثة الت
أوردوها عل�ه و�لها في حق�قة األمر علیهم ال لهم لكن صاحب الهوى �ما أن أصحاب األهواء 
كلهم یتشبثون من النصوص �ما �خدم أهواءهم و�تر�ون النصوص المحكمة یتمسكون بنصوص 
متشابهة وهم في الحق�قة هم أهل الز�غ الذین سمى هللا فعلینا أن نحذرهم وأما المحكم الذي ال 

ف�ه أحد وال �ختلف في فهمه أحد هذا ینّكبون عنه جان�ا ألنه ال �خدمهم هو حجة علیهم یرتاب 
 ال لهم.

وذلك في جملة ما أنكروا مما ال أصل له وأما سادات المسلمین من الصحا�ة ومن نشأ في "
 "عصرهم ذلك من التا�عین فكلهم وافقوه قال أبو داود الط�السي وابن مهدي..

ارج لعلي قالوا إنك حّكمت الرجال في دین هللا حّكمت الرجال أنت ما حكمت �عني مما قاله الخو 
�شرع هللا حّكمت الرجال لكن شرع هللا هل �حكم بنفسه و�قوم بنفسه أو �حكم �ه الرجال ما �قوم 

 بنفسه إال أن �حكم �ه رجال وهكذا.
عن سو�د رجل  عنقال أبو داود الط�السي وابن مهدي وغندر عن شع�ة عن علقمة بن مرثد "

 "بن غْفلة قال..
 غَفلة.

 أحسن هللا إل�ك.
عن سو�د بن غَفلة قال علي حین حرق عثمان المصاحف لو لم �صنعه هو لصنعته وقال أبو "

 "�كر بن أبي داود حدثنا أحمد بن سنان قال..
أكثر من طر�ق إال الطر�ق الذي بین  ا ومع ذلك وهذه مقالة علي رضي هللا عنه وأرضاه وله

فالحكم عل�ه �مفرده الضعف لكنه ثابت عن علي رضي هللا عنه وهو مبهم دینا ف�ه عن رجل أی
وأرضاه ومع ذلك من یزعم ات�اع علي رضي هللا عنه وأرضاه ینقمون على عثمان على جمعه 

نقص وأن عند علي رضي هللا عنه ما ال یوجد عند عثمان  ا هذه المصاحف و�زعمون أن فیه
وفي مصحفه ومصحف فاطمة من الز�ادات ما ال توجد في مصحف عثمان مما جعل األعداء 
یتشبثون �كالمهم من أعداء الملة من الیهود والنصارى �ستدلون على تحر�ف القرآن �أقوال 

فین نص على تحر�ف القرآن وذ�ر الرافضة وأنا سمعت بنفسي قسا �قول عندي أكثر من أل
�عضها من ال�حار للمجلسي والكافي للكلیني �هللا المستعان و�مامهم ومقدمهم وهو إمام للجم�ع 
إمام من أئمة المسلمین وخل�فة من الخلفاء الراشدین علي بن أبي طالب الذین یزعمون زورا 

 و�هتانا ات�اعه واالنتماء إل�ه �قول ما �قول.
بن أبي داود حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شع�ة عن  وقال أبو �كر"

أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال أدر�ت الناس متوافر�ن حین حرق عثمان 
 ."المصاحف فأعجبهم ذلك



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F007E= 4 

 والمراد �الناس هنا هم الصحا�ة رضوان هللا علیهم.
د وهذا إسناد صح�ح وقال أ�ضا حدثنا إسحاق بن فأعجبهم ذلك أو قال لم ینكر ذلك منهم أح"

 ."إبراه�م الصّواف قال حدثنا �حیى بن �ثیر قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي 
 ثابت بن �ثیر أو ابن أبي �ثیر �حیى بن �ثیر؟ �قول �حیى بن �ثیر أو ابن أبي �ثیر؟ 

 طالب: ..................
 كل النسخ �حیى بن �ثیر؟

 ..........طالب: ........
 �حیى بن �ثیر؟

 طالب: ..................
 شوف الثاني من التقر�ب �ا أبو عبد هللا لعل ف�ه غیره.

قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي قال سمعت ُغن�م بن ق�س المازني قال قرأت القرآن على "
 ." مسلمالحرفین جم�عا �هللا ما �سرني أن عثمان لم �كتب المصحف وأنه ولد لكل 

على الحرفین جم�عا �عني قبل جمعه على حرف واحد و�عد ذلك قرأت قبل وقرأت �عد �قول �هللا 
 ما �سرني أن عثمان لم �كتب المصحف �عني هو ممن وافق على ذلك.

 طالب: ..................
 �قول؟  ما الذي

 طالب: ..................
 �حیى بن �ثیر؟

 طالب: ..................
 ه مادام ف�ه �حیى بن �ثیر هو الصواب.إ�
وأنه ُولد لكل مسلم �لما أص�ح غالم فأص�ح له وأنه ولد لكل مسلم �لما أص�ح غالم فأص�ح "

له مثلما له قال قلنا له �ا أ�ا العنبر لم؟ قال لو لم �كتب عثمان المصحف لطفق الناس  
 ."هللا �قرؤون الشعر وحدثنا �عقوب بن سف�ان قال حدثنا محمد بن عبد

ْكِر} وهذا من ت�سیر القرآن للناس  ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ ولذا تجده مكتو�ا عند الناس   17القمر: {َوَلَقْد َ�سَّ
كلهم بین الدفتین �عد أن جمع ومحفوظ في صدورهم و�عرفه صغارهم و��ارهم ولو تصورنا أنه 
على ما �ان عل�ه في قطع جلود وحصى وعظام وما أدري.. هذا �مكن ما یوجد وال في واحد من 

یر�د ین أ�الشعر  �شتغلون  ما الذي یر�د أن �فعلواألف من المسلمین وال�اقین ما عندهم مصاحف 
 ؟! یذهبوا أن
قال حدثني عمران بن حدیر عن أبي مجلز قال لوال أن عثمان �تب القرآن أللفیت الناس "

 "�قرؤون الشعر..
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 طالب: ُحدیر أحسن هللا إل�ك؟
 إ�ه ُحدیر.

 طالب: تحت �اتب ابن جر�ر في الحاش�ة عثمان وابن جر�ر عمران وابن جر�ر.
 عندك؟  ما الذيعمران بن ُحدیر، 

 طالب: في األصل ابن حدیر وفي الهامش جر�ر، ابن جر�ر.
 معنا. التي النسخة معك؟ نفس التيالنسخة  ما 

 طالب: في الهامش تحت..
عمران بن حدیر.. إ�ه �عني في �قول أخرجه ابن أبي داود و�سناده صح�ح عمران بن جر�ر وثقه 

 �قول؟ ما الذياب المصاحف؟ الجمع �عني بدل حدیر معك �ت
 طالب: حدیر.

 حدیر.
 طالب: ..................

وعندنا في األصل حدیر لكن في التعلیق وعمران بن جر�ر ووثقه الجمع لعله خطأ في التعلیق 
 �عني ما هو ما هو األصل على الصح�ح.

تا ألبي �كر وحدثنا أحمد بن سنان قال سمعت ابن مهدي �قول خصلتان لعثمان بن عفان ل�س"
وال وال لعمر صبره نفسه حتى ُقتل مظلوما وجمعه الناس على المصحف وأما عبد هللا بن 

 "مسعود رضي هللا عنه فقد قال إسرائیل عن أبي إسحاق عن حمید بن..
ومعروف أن الفضائل قد یثبت للمفضول من الفضائل ما ال یوجد نظیره عند الفاضل وال �عني 
أنه �كون أفضل من هذا الفاضل عندنا األفضل وعندنا فاضل له فضائل �عضها ال توجد عند 

عل�ه -األفضل وال �عني أنه �كون أفضل منه بهذه الفضائل وهذا معروف حتى في فضائل نبینا 
أول من �كسى یوم الق�امة إبراه�م عل�ه السالم ل�س معنى هذا أنه أفضل من  -المالصالة والس

«أول من تنشق عنه �قول  -عل�ه الصالة والسالم-والنبي  -عل�ه الصالة والسالم-محمد 
وال  األرض أنا فإذا موسى آخذ �قائمة العرش �عني ال أدري أ�عث قبلي أم جوزي �صعقة الطور»

وهذا معروف ألن الفضائل  -عل�ه الصالة والسالم-ضل من محمد �عني هذا أن موسى أف
 متعددة فاألفضل هو الذي �جمع األكثر منها و�ن لم �جمعها �لها.

 ."عن أبي إسحاق عن حمید بن مالك"
 حمید؟ عندك حمید؟

 ابن مالك.
 أنا عندي خمیر عندي أنا.

 �الراء.
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 ..؟ خمیر عندك؟أوخمیر ط�عة الش�خ محمد رشید رضا خمیر ف�ه أحد یوافقها 
 طالب: ..................

عن خمیر بن مالك.. إال خمیر بن مالك فترجمه ابن أبي حاتم ولم �حك ف�ه شیئا وذ�ره ابن 
م عنه في كلأثبت حمید في األصل ت الذيح�ان في الثقات وقال ابن سعد له حدیثان �عني 

 ..؟إ�شالحاش�ة على أنه خمیر ما أدري ��ف أثبته في األصل؟! ما ف�ه ط�عات أخرى؟ سالمة 
 طالب: ..................

أثبت حمید في هذه الط�عة ذ�ر في الحاش�ة عن خمیر بن مالك عن  الذيإ�ه ألنه عندنا حتى 
ه ابن أبي حاتم ولم �حك ف�ه ابن مسعود فذ�ره وهذا سند رجاله ثقات إال خمیر بن مالك فترجم

 شیئا فذ�ره ابن ح�ان في الثقات وقال ابن سعد له حدیثان..
 طالب: ..................

 ط�عة الشعب فیها فضائل القرآن ارفعه خل أشوف.
 طالب: ..................

 ال، هذا ما هي الشعب �ا ش�خ ال ال، ما هي الشعب هذي أوالد الش�خ ذي.. عندك خمیر؟
 لب: ..................طا

إ�ه حتى عندنا مثبت حمید هنا في ط�عة ابن الجوزي لكن هو یتكلم لما یوجد االسم مجرد 
التصح�ف ف�ه سهل لكن لما یتحدث عنه و�ذ�ر ف�ه ما قیل من جرح وتعدیل ی�عد أن �كون 

 تصح�ف.
 طالب: ..................

 أي ط�عة؟ هذي ابن الجوزي؟
 ......طالب: ............

عن خمیر بن مالك، لما ُیذ�ر في الراوي شيء مما یتعلق �ه من ح�اته وترجمته هذا یدل على 
الض�ط مثل ما یذ�رون إذا ُذكر في الحدیث قصة تدل على أن الراوي ض�ط هذا الحدیث وأتى 
�ه �فصه هنا لما یتكلمون عن الراوي و�ذ�ر ما یذ�ر ف�ه من جرح وتعدیل �عني أ�عد عن 

قال عن خمیر شوف األول خمیر مع أني ما أظنه  ما الذيف من ذ�ره مجردا. طیب التصح�
في التقر�ب ذ�ره ابن أبي حاتم ولم �حك ف�ه شیئا �مكنه ما ترجم في الخاء �مكنه ما ترجم 

 �التهذیب وفروعه.
 طالب: ..................
 هات هات الثقات.. شف..
 طالب: ..................

 رواة الستة، عند في المصاحف خمیر؟ إ�ه ما هو من 
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 طالب: ..................
 خالص انتهى اإلشكال.

 طالب: ..................
 ؟ه�قولون ما الذي

 طالب: ..................
 إن �ان �الدال فهو �التسكین.

 طالب: ..................
 نض�ط االسم فالظاهر أنه خمیر.المقصود ما هو اآلن �حثنا ما هو في تصح�ح األثر قبل أن 

عن أبي إسحاق عن ُخمیر بن مالك قال لما أمر عثمان �المصاحف �عني بتحر�قها ساء ذلك "
 "ا..عبد هللا بن مسعود وقال من استطاع منكم أن �غل مصحفا فل�غلل فإنه من غل شیئً 

عال ألن التحر�ق ما ف�ه شك أنه �شق على النفس و�عز علیها أن �حرق شيء ف�ه �الم هللا جل و 
ف�ه نوع إساءة لكن مع ذلك المصلحة الراجحة التي تلك المفسدة مغمورة في �حار هذه المصلحة 

 ال شك أن الشرع �أتي �مثل هذه المصالح و�تجاوز عن تلك المفاسد.
فإنه من غل شیئا جاء �ما غل یوم الق�امة ثم قال عبد هللا لقد قرأت القرآن من فّي رسول هللا "

صلى -س�عین سورة وز�د صبي أفأترك ما أخذت من فّي رسول هللا  -هللا عل�ه وسلمصلى -
 "وقال أبو �كر حدثنا.. -هللا عل�ه وسلم

كان هذا في أول األمر ثم أن ابن مسعود رضي هللا عنه وأرضاه تبین له المصلحة التي حمل 
 ه وأرضاه.الخل�فة الراشد الناس علیها وألزمهم بها فرجع عن قوله رضي هللا عن

 ."وقال أبو �كر حدثنا عبد هللا بن محمد ابن محمد بن النعمان قال حدثنا سعید بن سل�مان"
 ابن إ�ش؟ حدثنا محمد بن عبد هللا؟

 ."حدثنا عبد هللا بن محمد بن النعمان"
 ال، وقال أبو �كر..

 ."حدثنا عبد هللا بن محمد بن النعمان"
 �عد النعمان؟ ما الذيقال أبو �كر حدثنا محمد بن عبد هللا بن محمد بن النضر، 

 ."قال حدثنا سعید بن سل�مان"
 عندك �ا أبو عبد هللا؟ ما الذي و 

 طالب: ..................
 ذ�ره؟ الذي�عني اسمه عبد هللا بن محمد ال محمد بن عبد هللا، من هو 

 طالب: ..................
 في الحاش�ة؟هو؟  ما 
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 طالب: ..................
 طیب الط�عات األخرى واألصل.

 طالب: ..................
 وال في حاشیته شيء؟ ما عندك ما علق علیها شيء؟

 طالب: ..................
 عندهم؟ ما الذيحدثنا عبد هللا بن محمد بن النعمان �قول.. أوالد الش�خ 

 طالب: ..................
ما الذي جاء �ه جاب النضر النضر هذا  ما الذيعبد هللا بن محمد بن النعمان، طّیب ال �أس، 

 هنا؟ اآلن
 ."حدثنا أبو شهابحدثنا عبد هللا بن محمد بن النعمان قال حدثنا سعید بن سل�مان قال "

 طالب: ..................
 تقول؟ ما الذي

 طالب: ..................
 سعید بن سل�مان؟

 طالب: ..................
 معك؟ التيالط�عة  ما 

 طالب: ..................
 إ�ه ما ف�ه شيء، ما علیها تحق�قات هذي.

  فقالابن مسعود على المنبر  قال حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أبي وائل قال خطبنا"
غلوا مصاحفكم و��ف تأمروني أن أقرأ على   161آل عمران:  {َوَمْن َ�ْغُلْل َ�ْأِت ِ�َما َغلَّ َیْوَم اْلِقَ�اَمِة} 

ا وس�عین �ضعً  -صلى هللا عل�ه وسلم-قراءة ز�د بن ثابت وقد قرأت القرآن من فّي رسول هللا 
سورة و�ن ز�د بن ثابت ل�أتي مع الغلمان له ذؤابتان �هللا ما نزل من القرآن شيء إال وأنا 

ا تبلغه وما أنا �خیر�م ولو أعلم مكانً  أعلم في أي شيء نزل وما أحد أعلم �كتاب هللا مني 
اإلبل أعلم �كتاب هللا مني ألتیته قال أبو وائل فلما نزل عن المنبر جلست في الِحَلق فما أحد 

صلى هللا -ینكر ما قال أصل هذا مخّرج في الصح�حین وعندهما ولقد علم أصحاب محمد 
 ."أني من أعلمهم �كتاب هللا -عل�ه وسلم

في هذا الشأن ال �ماري فیها أحد وال �شك فیها أحد وال یترددون ولذلك �ل من  مكانة ابن مسعود
وجد في الِحَلق �عترف البن مسعود وال �عترض عل�ه في �ونه أعلم الناس في هذا الشأن لكن 
كونه أدرك المصلحة التي أدر�ها عثمان رضي هللا عنه أو خفیت عل�ه في أول األمر هذا محل 

«من أراد أن �قرأ القرآن غضا �ما أنزل فل�قرأ �قراءة ابن ابن مسعود ابن أم عبد  النقاش واال منزلة
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ابن مسعود أنه غار لما �لف من هو دونه بهذا العمل �هذا ما �شك ف�ه أحد وال �ظن  أم عبد»
الجلیل وأصر على ما رآه و�ن �انت المصلحة على خالفه تبینت له المصلحة ثم رجع عن قوله 

عنه وأرضاه وهذا شأن �ل عمل جلیل �ل عمل �بیر قد تخفى أ�عاده على الناس هذا رضي هللا 
 یترددون ف�ه في أول األمر ثم تنشرح له الصدور.

وقول أبي وائل فما أحد ینكر ما قال �عني من فضله وحفظه وعلمه �هللا أعلم وأما أمره �غل "
ن إبراه�م عن علقمة قال قدمت فقد أنكره عل�ه غیر واحد قال األعمش ع االمصاحف و�تمانه

ا فما �اله فما �اله یواثب األمراء فما �اله الشام فلقیت أ�ا الدرداء فقال �نا نعد عبد هللا ج�انً 
 ."یواثب األمراء

�عني ج�انا في مسألة المواجهة مع الوالة ول�س الجبن المراد �ه ما �قابل الشجاعة في الجهاد 
 عنه وأرضاه وأما الجبن في مواجهة األمراء الذي ظاهره وغیره فهو معروف �الشجاعة رضي هللا

للمفاسد واجتماع الكلمة وهذا و�ن �ان درًءا جبن وهو في الحق�قة ال شك أنه مراعاة للمصالح و 
في ظاهره أنه جبن قد یؤجل �لمة ین�غي أن تقال في مثل هذا المقام لمراعاة �عض المصالح 

شجعان وهو أحد من قتل أ�ا جهل وأجهز عل�ه المقصود أن ف�عده من �عده جبنا و�ال فهو من ال
هذا الجبن الداعي إل�ه في هذه المسألة هی�ة القرآن وهنا واثب األمراء وخالف عثمان وهذه 
شجاعة من جهة لكنها �عد أن خفیت عل�ه المصلحة وقال ما یراه الحق وصدع �ما یراه الحق 

م في مسألة أو في قض�ة درًءا ل�عض المفاسد أو وهذه شجاعة بال شك وقد یؤخر اإلنسان الكال
 جل�ا ل�عض المصالح وعلى �ل حال المسألة اجتهاد�ة �هللا المستعان.

 طالب: ..................
 هي؟ ما 

 طالب: ..................
 ترى الحن�ة فیها نوع من الجبن یلتق�ان.

مسعود �جمع عثمان المصاحف �عد ذلك وقال أبو �كر بن أبي داود �اب رضا عبد هللا بن "
 ."حدثنا عبد هللا بن سعید �محمد بن عثمان

من ی�حث عن الحق ال بد أن یرجع إل�ه من ی�حث عن الحق ال بد أن یرجع إل�ه وأما من ی�حث 
ل�شهر نفسه أو ل�عرف �أنه صاحب مواقف أو شيء من هذا والواقع �شهد بذلك تجده تأخذه العزة 

 إلى الحق نسأل هللا العاف�ة. �اإلثم وال یرجع
حدثنا عبد هللا بن سعید �محمد بن عثمان العجلي قاال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زهیر قال "

حدثني الولید بن ق�س عن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال فزعت ف�من فزع 
أتك زائر�ن ولكننا جئنا إلى عبد هللا في المصاحف فدخلنا عل�ه فقال رجل من القوم إنا لم ن

حین راعنا هذا الخبر فقال إن القرآن أنزل على نب�كم من س�عة أبواب على س�عة أحرف أو 
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حروف و�ن الكتاب قبلكم �ان ینزل أو نزل من �اب واحد على حرف واحد وهذا الذي استدل �ه 
اللفظ رجوع  أبو �كر رحمه هللا على رجوع ابن مسعود ف�ه نظر من جهة أنه ال �ظهر من هذا

 ."عما �ان یذهب إل�ه �هللا أعلم
وجه االستدالل من صاحب �تاب المصاحف من هذا الخبر على رجوع ابن مسعود؟  ما �عني 

 ف�ه تعلیق عل�ه واال..
 طالب: ..................

�عني وجه االستدالل في األثر ما یدل على الرجوع؟ ابن �ثیر �قول وهذا الذي استدل �ه أبو �كر 
مه هللا على رجوع ابن مسعود ف�ه نظر من جهة أنه ال �ظهر من هذا اللفظ رجوع عما �ان رح

 یذهب إل�ه �هللا أعلم.
 طالب: ..................

�عني �ونه ما لبى طلبهم �ونه ما لبى الطلب الذي فزعوا إل�ه من أجله �أنها موافقة لعثمان 
 رضي هللا عنه.

 ."عمي قال حدثنا أبو رجاء قال أن�أنا إسرائیل عن أبي إسحاقوقال أبو �كر أ�ضا حدثني "
 ابن.
 سم.

 عن ابن أبي إسحاق.
 عن أبي.

 ."عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قاال"
 یرو�ه عن أبي إسحاق و�رو�ه عن أب�ه.

 ."قال قام عثمان فخطب الناس فقال �ا أیها الناس عهد�م"
 عهد نب�كم. 

 ."عهد�م نب�كم"
 بنب�كم؟
 نب�كم.عهد 

 طالب: ..................
 بثالث عشرة سنة. -عل�ه الصالة والسالم-�عني �عد وفاته 

 طالب: منذ ثالث عشرة سنة عهد�م نب�كم عندي هنا.
 عندنا أیها الناس عهد نب�كم منذ ثالث عشرة سنة.

 طالب: ف�ه (أ) المحشي تحت �قول في (أ) عهد نب�كم.
 �ة أبي �كر سنتین ووال�ة عثمان.إ�ه لكن �الم عثمان �عني �عد وال
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 طالب: عمر عمر.
و�عد عمر نعم مناس�ة ثالث عشرة مناس�ة جدا، عهد�م بنب�كم �عني الزمن الذي بینكم و�ین نب�كم 

 ثالث عشرة سنة.
�ا أیها الناس عهد�م بنب�كم منذ ثالث عشرة ثالث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون "

قراءة أبي وقراءة عبد هللا �قول الرجل �هللا ما تق�م قراءتك وأعزم على �ل رجل منكم ما �ان 
�جيء �الورقة واألد�م ف�ه القرآن حتى الرجل معه من �تاب هللا شيء شيء لما جاء �ه فكان 

 "من ذلك �ثرة ثم دخل عثمان.. تجمع
 جمع من ذلك شيء �ثیرة.تأو شيء �ثیر حتى 

 حتى تجمع من ذلك �ثرة.
 عندك؟ شيء �ثیر واال �ثرة؟ ما الذي

 طالب: ..................
 على �ل حال المعنى واحد.

وهو  -صلى هللا عل�ه وسلم-رجال فناشدهم لسمعت رسول هللا  ثم دخل عثمان فدعاهم رجالً "
 ."أماله عل�ك

عل�ه الصالة -�عني من �أتي �ما عنده �ستحلف عثمان رضي هللا عنه هل أماله عل�ك النبي 
 ؟-والسالم

 ."ف�قول نعم فلما فرغ من ذلك عثمان قال من أكتب الناس؟ قال �اتب رسول هللا"
 قالوا.

ز�د بن ثابت قال فأي الناس أعرب؟ قالوا سعید  -صلى هللا عل�ه وسلم-قالوا �اتب رسول هللا "
مصاحف ففرقها في الناس فسمعت  ز�دبن العاص قال عثمان فل�مل سعید ول�كتب ز�د فكتب 

�قولون قد أحسن إسناد صح�ح وقال أ�ضا  -صلى هللا عل�ه وسلم-�عض أصحاب رسول هللا 
براه�م بن ز�د قال حدثنا أبو �كر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن حدثنا إسحاق بن إ

 ."سیر�ن عن �ثیر بن أفلح
 حدثنا واال عن؟

 عن.
 حدثنا أبو �كر عن هشام بن حسان.

 ."حدثنا مكتوب حدثنا هشام"
 ألن عندي ابن أبو �كر بن هشام.

 في (أ) ابن �قول خطأ حدثنا هشام.
 حدثنا للتصح�ف.إ�ه لكن عن أقرب من 
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 عن �ثیر بن أفلح قال لما أراد عثمان أن �كتب أن �كتب المصاحف جمع له اثني عشر رجالً "
 ."من قر�ش واألنصار فیهم أبّي بن �عب وز�د بن ثابت قال ف�عثوا إلى الر�عة

 إلّي إلّي.
 ف�عثوا إلّي.

 نعم.
 ."قال ف�عثوا إلّي الر�عة التي في بیت عمر فجيء بها"

 ورثت حفصة. التي.. عند التي
 ."قال و�ان عثمان یتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه قال محمد فقلت لكثیر"

�عني ما اختلفوا في شيء تر�وه إلى اآلخر لكي �قرروا ف�ه قرارهم �عد اتفاقهم على ما یتفقون 
 عل�ه.

فقلت لكثیر و�ان  قال و�ان عثمان یتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه قال محمد"
فیهم ف�من �كتب هل تدرون لم �انوا یؤخرونه قال ال، قال محمد فظننت ظنا إنما �انوا 

 ."ایؤخرونها لینظروا أحدثهم عهدا �العرضة األخیرة ف�كتبونها على قوله صح�ح أ�ًض 
 قلت..
 قلت..

قلت الر�عة هي الكتب المجتمعة و�انت عند حفصة رضي هللا عنها فلما جمعها عثمان رضي "
هللا عنه في المصحف ردها إلیها ولم �حرقها في جملة ما حّرقه مما سواها ألنها هي �عینها 

قد عاهدها على أن یردها إلیها فمازالت عندها حتى ماتت ثم �ان التي �ت�ه و�نما رت�ه ثم إنه 
 ."مروان بن الحكم فحرقها هاأخذ

�عني على الجمع األول الذي حصل في عهد أبي �كر الذي حصل في عهد أبي �كر ثم آل إلى 
عثمان إلى عمر ثم آل إلى حفصة ألنها هي �انت وصیته رضي هللا عن الجم�ع، عندنا تعلیق 

ا ألنها هي للش�خ محمد رشید رضا قال: فردها إلیها ولم �حرقها في جملة ما حرقه مما سواه
�عینها الذي �ت�ه �عني �ان عند حفصة هو الذي �ت�ه عثمان �س مجرد ترتیب و�نما رت�ه ثم إنه 
كان قد عاهدها على أن یردها إلیها فمازالت عندها حتى ماتت �قول الش�خ رشید و�نما رت�ه �قول 

�له على  الصواب أنه جمعها في مصاحف متینة تجلد وت�قى وأما ترتیبها فقد �ان توق�ف�ا 
العرضة األخیرة تراه في روا�ة الصح�حین هنا وما سبق من استثناء األنفال والتو�ة ضع�ف �ما 

القرآن على جبر�ل  -عل�ه الصالة والسالم-سبق ال شك أن العرضة األخیرة حینما عرض النبي 
ل في في آخر رمضان عرضه عل�ه مرتین �ان مرت�ا ولذا أهل العلم الذین ال یرون جواز اإلخال

قرأ في صالة اللیل  -عل�ه الصالة والسالم-الترتیب حتى في السور �جیبون عن حدیث أن النبي 
ال�قرة ثم النساء ثم آل عمران قالوا إن هذا �ان قبل العرضة األخیرة التي حصل فیها الترتیب 
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ن التو�ة تا�عة التوق�في وما تقدم مما ذ�ر من األنفال والتو�ة وما جرى فیها من �الم ولذلك رأوا أ
لألنفال فلم �كتبوا بینهما �سم هللا الرحمن الرح�م �قول المعلق الش�خ محمد رشید رضا �قول أنه 
ضع�ف إًذا ماذا �كون صن�ع عثمان رضي هللا عنه حینما جمع الناس على مصحف واحد وعلى 

عثمان الش�خ أبرز مالمح جمع أبي �كر رضي هللا عنه وما �ختلف ف�ه عن جمع  ماقراءة واحدة 
المعلق هنا محمد رشید رضا یرى أنه ال فرق بینهما إال أنه بدال من أن �كون في عهد أبي �كر 
متفرق وعلى مواّد متعددة مما �كتب ف�ه إال أنه في عهد عثمان جمع وجعله على نَسق واحد 

لصواب �مكن تجلیده وجْعله في مصحف واحد و�ال �ان جمع أبي �كر ما �ختلف عنه ألنه قال ا
أنه جمعها في مصاحف متینة تجلَّد وت�قى وأما ترتیبها فقد �ان توق�ف��ا �لها على العرضة األخیرة 
تراه في روا�ة الصح�حین هنا وسبق من استثناء األنفال والتو�ة وما سبق من استثناء األنفال 

مع أبي �كر والتو�ة فضع�ف �ما سبق اآلن القراءات الس�ع �قیت واألحرف الس�عة �قیت في ج
واتُّفق �عد ذلك على حرف واحد في جمع عثمان أو أنها اتُّفق على الحرف الواحد في جمع أبي 
�كر ف�كون جمع عثمان ما له مزّ�ة ما له میزة إنما اختلف الوعاء الذي �تب ف�ه بدل ما �كتب 

 على حصا أو عظام ُجمع في مادة تقبل أن ُتجمع وتجلد في سفر واحد �الجلود مثال.
 طالب: ..................

هو جمعهم على حرف واحد بال شك ال س�ما إذا قلنا أن المراد �الحرف �ختلف عن القراءة ال�اق�ة 
وأنه �المعنى تعال هلم أقبل �ما قرر ذلك الطبري في مقدمة التفسیر وجمع من أهل العلم ال شك 

ن في عهد أبي �كر أو في أن هذا غیر موجود �عد أن جمع القرآن على حرف واحد سواء �ا 
عهد عثمان رضي هللا عنه وأرضاه وال شك أن هذا الذي آل إل�ه األمر وهو ما بین ما في أیدي 
المسلمین إلى ق�ام.. إلى أن یرفع في آخر الزمان هذا أمر مجمع عل�ه بین األمة اتفق عل�ه 

الحق الذي ال مر�ة الصحا�ة وأجمعوا عل�ه ولم �خالف أحد منهم وسارت على ذلك األمة فهو 
ف�ه ول�س ف�ه أدنى شك و� الحمد و�ل إنسان �جد هذا من نفسه �جد نفسه مذعنة ال تتردد في 

بواسطة جبر�ل نعم في أول األمر  -عل�ه الصالة والسالم-أن هذا هو القرآن المنّزل على محمد 
لقرآن نزل على كانت هناك قراءات وحروف تختلف لكن وجدت لمصلحة في بدا�ة التنز�ل ألن ا

أناس عاشوا ع�شة معّینة وُعمِّروا أعمارا طو�لة ال تذل ألسنتهم وحملهم على حرف واحد لما نشأ 
في اإلسالم من قرأ القرآن من الص�ا والصغر وذلت ألسنة الناس �ه ما صار هناك حاجة إلى 

 وجود تلك األحرف التي تختلف في ألفاظها فرفعت.
 ..................طالب: 

 ال، ما �ان منقوطا، النقط والتعشیر والتحز�ب واألجزاء �لها حادثة.
ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان �ما رواه أبو �كر بن أبي "

 "داود قال حدثنا محمد..
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ي �كر ألنه �عني عثمان حّرق جم�ع ما ُوجد غیر ما �ان عند حفصة الذي جمع في عهد أب
عاهدها على أن یرجعها إلیها و�قول المعلِّق ألنها ال تختلف عما جمعه عثمان رضي هللا عنه 
وأرضاه ما ف�ه اختالف فال داعي لتحر�قها لكن �عد ذلك مروان أخذها من عبد هللا بن عمر 

وال �مكن وحّرقها نظرا للمصلحة الراجحة ألنها متفرقة و�أنها �عني مواد مشتتة ل�ست �مجتمعة 
جمعها ألنها في مواد ال �مكن اجتماعها العظام �مكن تجلید �عضها مع �عض؟! ما �مكن تجلد 
عظم مع جلد مع لخاف مع عصاة مع عسیب ما �مكن وال شك أن هذا من ص�انة األمة من أن 
تفرِّط �شيء من دینها واألمة معصومة من التفر�ط �شيء من دینها وأعظم ما أؤتمنت عل�ه من 

 هللا.القرآن �الم ا الدین هذ
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو ال�مان قال حدثنا شعیب عن الزهري قال أخبرني "

سالم بن عبد هللا أن مروان �ان یرسل إلى حفصة �سألها عن الصحف التي �تب منها القرآن 
 "فتأبى حفصة أن تعط�ه إ�اها قال سالم فلما..

 ُكتب منها..
 القرآن.

 عندنا �تب معها القرآن، وصوا�ه منها.ألن 
 طالب: ..................

هو �طلب أن تعطیها أن تعط�ه  الذيسؤال الطلب ال�سأله عن الصحف بنفسه إذا ضمنا 
 الصحف �طلب أن تعط�ه الصحف.

 طالب: ..................
 ما ف�ه ما ف�ه إشكال إن شاء هللا.

سالم فلما توفیت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان فتأبى حفصة أن تعط�ه إ�اها قال "
�العز�مة إلى عبد هللا بن عمر لیرسلن إل�ه بتلك الصحف فأرسل بها إل�ه عبد هللا بن عمر 
فأمر بها مروان فُشققت وقال مروان إنما فعلت هذا ألن ما فیها قد �تب وحفظ �المصحف 

لصحف مرتاب أو �قول إنه قد �ان فخشیت إن طال �الناس زمان أن یرتاب في شأن هذه ا
شيء منها لم �كتب إسناد صح�ح وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أب�ه في شأن آ�ة 
األحزاب و�لحاقهم إ�اها في سورتها فذ�ره لهذا �عد جمع عثمان ف�ه نظر و�نما �ان هذا حال 

الزهري عن جمع الصدیق الصحف �ما جاء مصرحا �ه في غیر هذه الروا�ة عن الزهري عن 
عبید بن السّ�اق عن ز�د بن ثابت والدلیل على ذلك أنه قال فألحقناها في سورتها في في 

 ."سورتها من المصحف ول�ست هذه اآل�ة ملحقة في الحاش�ة في المصاحف العثمان�ة
دل على أنها ملحقة ف�ما جمعه أبو �كر ألن اإللحاق �تا�ة الشيء في الحاش�ة ول�ست مكتو�ة 

 المصاحف التي �تبها عثمان رضي هللا عنه. في حاش�ة
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األئمة الراشدون أبو �كر وعمر رضي هللا  إلیها فهذه األفعال من أكبر القر�ات التي �ادر"
عنهما حفظا على الناس القرآن وجمعاه لئال یذهب منه شيء وعثمان رضي هللا عنه جمع 
قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة األخیرة التي عارض بها جبر�ل رسول 

فإنه عارضه  -سلمصلى هللا عل�ه و -في آخر رمضان من عمره  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 
«وما لفاطمة ابنته لما مرض  -صلى هللا عل�ه وسلم-مرتین ولهذا قال رسول هللا  اذإ �ه عام

 ."أخرجاه في الصح�حین أرى ذلك إال القتراب أجلي»
 طالب: ................

 هو؟ ما 
 طالب: ................

ة األخیرة هل وقع علیها جمع أنه ال فرق بین الجمعین ووضعه على العرضة األخیرة أن العرض
 أبي �كر على العرضة األخیرة واال ال؟

 طالب: ................
 جمع ورتب على ضوء العرضة األخیرة واال ما رتب؟

 طالب: ................
 ال.

 طالب: ................
 هو نعم الفرق ف�ما �حتمله صورة الكلمة من قراءات.

 ................طالب: 
إ�ه الرسم ولذلك ألزموا برسم عثمان وال �جوز الخروج عنه وال تجوز �تا�ة المصاحف �الطرق 

 الحدیثة اإلمالئ�ة وغیرها یلزمون �خط عثمان برسم عثمان رضي هللا عنه.
 -صلى هللا عل�ه وسلم-وقد روي أن عل��ا رضي هللا عنه أراد أن �جمع القرآن �عد رسول هللا "

مرت�ا �حسب نزوله أوال فأوال �ما رواه ابن أبي داود رحمه هللا حیث قال حدثنا محمد بن 
إسماعیل األحمسي قال حدثنا ابن فضیل عن أشعث عن محمد بن سیر�ن قال لما توفي النبي 

أقسم عليٌّ أال یرتدي برداء إال لجمعة حتى �جمع القرآن في مصحف  -عل�ه وسلم صلى هللا-
ففعل فأرسل إل�ه أبو �كر رضي هللا عنه �عد أ�ام أكرهت إمارتي �ا أ�ا الحسن فقال ال �هللا إال 

جمعة ف�ا�عه ثم رجع هكذا رواه وف�ه انقطاع ثم قال لم یذ�ر لإني أقسمت أال أرتدي برداء إال 
أحد إال أشعث وهو لّین الحدیث و�نما رووا حتى أجمع القرآن �عني ُأتم حفظه فإنه  المصحف

�قال للذي �حفظ القرآن قد جمع القرآن قلت وهذا الذي قاله أبو �كر أظهر �هللا أعلم فإن عل�ا 
 ."لم ینقل عنه مصحفا على ما قیل وال غیر ذلك
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أن �كون جمع �تا�ة وسطر الجمع في نعم ألن الجمع �حتمل أن �كون جمع في الصدر و�حتمل 
الصدر الذي هو الحفظ جمع و�ونه أقسم أال �خرج وال یرتدي إال لجمعة حتى یتم الجمع ألنه 
�قي عل�ه سور ما حفظها وهكذا ین�غي لكل طالب علم أن �حرص على هذا وأن یلزم نفسه وأن 

�ونه �جمع و�رتب على ما قیل �قلل من ارت�اطاته وشواغله حتى یتم الحفظ إذا �ان ما أتم وأما 
على حسب التنز�ل هذا خالف ما أجمع عل�ه الصحا�ة خالف ما أجمع عل�ه الصحا�ة وخالف 
ما استقر إل�ه األمر في العرضة األخیرة ولذا من الخطأ الفاحش ما ارتك�ه صاحب التفسیر 

عبد العز�ز مال الحدیث محمد عزة دروزة فسر القرآن لكنه رت�ه على التنز�ل هذا خطأ و�ذلك 
حو�ش �لهم من الشام رت�ه على ألف تفسیر ورت�ه على التنز�ل و�الهما مطبوع ومتداول لكن ال 
شك أن هذا خطأ مخالف لما أجمع عل�ه الصحا�ة ومخالف لما سارت عل�ه األمة من الصدر 

ما نسب األول إلى یومنا هذا �انوا یر�دون أن �ستدلون �ما نسب لعلي رضي هللا عنه وأرضاه ف
 إلى علي ضع�ف.

ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمان �قال إنها �خط علي رحمه هللا وفي ذلك نظر فإن "
في �عضها �ت�ه علي بن أبو طالب وهذا لحن من الكالم وعلي رضي هللا عنه من أ�عد الناس 

األسود  عن ذلك فإنه �ما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو ف�ما رواه عنه أبو
ظالم بن عمرو الدؤلي وأنه قّسم الكالم إلى اسم وفعل وحرف وذ�ر أش�اء أخر تممها أبو 

 ."األسود �عده ثم أخذ الناس عن أبي األسود فوّسعوه ووّضحوه وصار علًما مستقالً 
 �كفي هذا �كفي..

 طالب: ................
 و�ن؟

 طالب: ................
 أي حدیث؟ 

 .......طالب: .........

 ال، هذه الترجمة.
 طالب: ................

 �حدیثها من �تاب المصاحف البن أبي داود. تلك ال، الترجمة
 طالب: ................

 بال شك، هذا ما �شك ف�ه أنه متواتر.
 طالب: ................

�النس�ة  -عل�ه الصالة والسالم-األصل التلقي �السماع حتى السنة �السماع ما دون والنبي 
 �أمر الكتاب �كتبون.للقرآن 
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 طالب: ................
في الصدور ولذلك لما استحر القتل في ال�مامة �القراء دعت  الذيال بد من التدو�ن �ض�ع 

 بذهاب أصحا�ه. الحاجة إلى �تابته ألن الذي في الصدور یذهب
 طالب: ................

�هللا ما أدري عاد، لكن هذا الذي �ظهر. والذین جمعوا القرآن �عني �امل من الصحا�ة تراهم قلة 
 نفر �سیر.

 طالب: ................
دة هذه و ال، عندك في �ثیر من المصاحف نزلت �عد �ذا هذه السورة نزلت �عد �ذا موج

 المصاحف.
 ................طالب: 

 هذا ابن مسعود..
 


