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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:
 "وأما المصاحف العثمان�ة األئمة فأشهرها الیوم.."

سلت هذه المصاحف إلى األمصار لتكون الواحد منها �سمى المصحف اإلمام ألنه ُأرسل إلى أر 
 أئمة �قتدى بها في نسخ المصاحف.

فأشهرها الیوم الذي في الشام �جامع دمشق عند الر�ن شرقي المقصورة المعمورة بذ�ر هللا "
وقد �ان قد�ما �مدینة طبر�ة ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة وخمسمائة وقد 

ا ضخما �خط حسن مبین قوي �حبر محكم في رق أظنه من جلود رأیته �تا�ا عز�زا جلیال عظ�م
ا فأما عثمان رضي هللا عنه فما �عرف أنه �تب ا وتعظ�مً اإلبل �هللا أعلم زاده هللا تشر�فا وتكر�مً 

�خطه هذه المصاحف و�نما �تبها ز�د بن ثابت في أ�امه وغیره فُنسبت إلى عثمان ألنها �أمره 
ا�ة بین یدي عثمان ثم نفذت إلى اآلفاق رضي هللا عنه وقد قال و�شارته ثم ُقرئت على الصح

أبو �كر بن أبي داود حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا قر�ش بن أنس قال حدثنا سل�مان 
الت�مي عن أبي نضرة عن أبي سعید مولى بني أسید قال لما دخل قال لما دخل المصر�ون 

على فس�كف�كهم هللا وهو السم�ع العل�م فمد یده على عثمان ضر�وه �الس�ف على یده فوقعت 
ا حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال وقال �هللا إنها ألول ید خطت المفّصل وقال أ�ًض 

سألت مالًكا عن مصحف عثمان فقال لي ذهب �حتمل أنه سأله عن المصحف الذي �ت�ه بیده 
 ."ینة �هللا أعلمو�حتمل أن �كون سأله عن المصحف الذي تر�ه في المد

�عني أحد المصاحف األئمة تر�ه في المدینة ل�كون إماما ألهل المدینة ف�حتمل أن �كون السؤال 
ا منه الس�ما المفصل الذي أ�ان عن هذا و�حتمل أن �كون عثمان �تب بیده المصحف أو شیئً 

 عنه أنه قال إنها أول ید خطت المفّصل.
 قلیلٌة جدا.قلت وقد �انت الكتا�ة في العرب 

 قلیلًة.
ا و�نما أول ما تعلموا من ذلك ما ذ�ره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغیره أن قلیلًة جدً "

�شر بن عبد الملك أخا أكیدر َدومة أخا أكید َدومة تعلم الخط من األن�ار ثم قدم مكة فتزّوج 
ه حرب بن أم�ة الصه�اء بنت حرب بن أم�ة أخت أبي سف�ان صخر بن حرب بن أم�ة فعّلم

وابنه سف�ان وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أم�ة وتعلمه معاو�ة من عمه سف�ان بن 
حرب وقیل إن أول من تعلمه من األن�ار قوم من طيء من قر�ة هناك �قال لها �قة ثم هذبوه 
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 ونشروه في جز�رة العرب فتعلمه الناس ولهذا قال أبو �كر بن أبي داود حدثنا عبد هللا بن
محمد الزهري إن شاء هللا قال حدثنا سف�ان عن مجاهد عن الشعبي قال سألنا المهاجر�ن من 

 "أین تعلمتم الكتا�ة قالوا من أهل األن�ار قلت والذي �ان �غلب على..
 طالب: ................

 حتى نسخة الش�خ من أهل األن�ار.
 طالب: ................

 �قول؟ ماذا
 ...طالب: .............

 عندك أنت؟
 طالب: ................

 إ�ه ممكن.
 طالب: ................

 من المصاحف.
 طالب: ................

 من أهل الحیرة.
 طالب: ................

 قالوا من أهل األن�ار إًذا ف�ه سقط من أین تعلمتم الكتا�ة قالوا من أهل الحیرة، عندك �ذا؟
 ................طالب: 

 نعم.
 ."قلت والذي �ان �غلب على زمان السلف الكتا�ة المتكّوفة"

 �عني الخط الكوفي.
 "ثم هّذبها أبو علي بن مقلة الوز�ر وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتا�ة ثم.."

واخترع اخترع أنواع من الخطوط وهو من أشهر الخطاطین أبو أبو علي بن مقلة من أشهر 
 الخطاطین حتى قال القائل:

ــة ــن مقلــــــــ ــط ابــــــــ ــان وخــــــــ ــاحة حســــــــ   فصــــــــ
ــم  ــن أدهـــــــــ ــد ابـــــــــ ــان وزهـــــــــ ــة لقمـــــــــ   وحكمـــــــــ

عاد البیت الثاني ما أحفظه نسیته نسیت البیت الثاني، �حفظه أحد؟ و�ان وز�را لثالثة من 
الخلفاء الع�اسیین وابتلي بالء عظ�ما ووشي �ه و�تب عنه وهذه من آثار الكتا�ات السیئة التي 
 هي في الحق�قة نم�مة وُحْكم هذه النم�مة و�ثمها عظ�م و�شتاد و�زداد على حسب األثر المترتب

علیها من آثار هذه الكتا�ة أن قطعت یده ثم قطع لسانه �ان �كتب الخط وهو مخترع خط الثلث 
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ا وأنواع من الخطوط مبدع في هذا ال�اب وله قصة مع القارئ ابن شنبوذ الذي �ان مغرمً 
�القراءات الشاذة استدعاه وقرره وأقر ب�عض القراءات ثم ضر�ه ثم أبدى رجوعه عن هذه القراءات 

 اد إلیها أشرف موجود؟ أشرف أبو عمر تعرف ابن شنبوذ.ثم ع
 طالب: ................
 إ�ه عطنا ما عندك عنه.
 طالب: ................

 �س، صاحب قراءة شاذة..
 طالب: ................

 التيال، ذ�روا عنه حروف �ثیرة من الشواذ، �ان �قرأ بها في الصالة، و�ان یتعمد القراءات 
ذ�رت عن ابن مسعود وغیره التي فیها شيء من الز�ادات التفسیر�ة و�قرأ بها في الصالة الوز�ر 
ابن مقلة استدعاه وقرره والناس شهدوا عل�ه فأمر �ضر�ه و�قال في �تب التوار�خ أن ابن شنبوذ 

�حق  دعا على ابن مقلة �أن تقطع یده وتقطع لسانه واستجیبت هذه الدعوة لكن إذا �ان ضر�ه له
فالدعوة ظلم و�ونها استجیبت و�ون هذا حصل ال یلزم أن �كون �سبب هذه الدعوة و�نما الظلم 
موجود والذي وشى �ه یهودي وحض�ة �انت عند الخل�فة قالوا إنه �كتب لألعداء ل�قدموا و�ستولوا 

 على البلد المقصود في قصة یذ�رها أهل التار�خ �هللا أعلم �صحتها.
ي بن مقلة الوز�ر وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتا�ة ثم قر�ها علي ثم هذبها أبو عل"

 ."بن هالل ال�غدادي المعروف �ابن البّواب
ر  ابن البّواب له مصحف مشهور ومتداول �خطه �خط جمیل جدا والیزال موجود المصحف وُصوِّ

رات هذه قلیلة �فرنسا واعتني �ه في نسخ أفضل من األصل المصورات لكنها أ�ضا حتى المصو 
 وغال�ة الثمن لكن هي �خط ابن البّواب وخط واضح ومتمّیز �هللا المستعان.

وسلك الناس وراءه وطر�قته في ذلك واضحة جّیدة والغرض أن الكتا�ة لما �انت في ذلك "
الزمان لم تحكم جیدا وقع في �تا�ة المصاحف اختالف في وضع الكلمات من حیث صناعة 

 "حیث المعنى وصنف الناس في ذلك واعتنى..الكتا�ة ال من 
�عني في رسم المصاحف واختالف الخطوط المقصود أن األلفاظ واحدة لكن طر�قة الرسم تختلف 
من مصحف إلى آخر وهذا ال یؤثر �عني لو ُعرض صفحة من المصاحف األئمة �ثیر من 

ر  اإلمارات مصحف على ما في المتعلمین ال �ستط�ع قراءتها اآلن ال �ستط�ع قراءتها أظن ُصوِّ
ر وتداوله الناس.  ذ�ر من واحد من هذه األئمة ولعله الذي ذ�ر ابن �ثیر في الشام ُصوِّ

واعتنى بذلك اإلمام الكبیر أبو عبید القاسم بن سّالم رحمه هللا في �تا�ه فضائل القرآن "
حة هي من صناعة والحافظ أبو �كر بن أبي داود رحمه هللا فبّو�ا على ذلك وذ�را قطعة صال

 "القرآن ل�ست مقصدنا هاهنا ولهذا نص اإلمام مالك رحمه هللا..
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لعل المراد من صناعة الكتا�ة �تا�ة القرآن من صناعة الكتا�ة وف�ه �تب في أدب الكاتب وأدب 
الكتاب وصناعة الكتاب وغیر ذلك للمتقدمین یبینون فیها أنواع الخطوط والتدرج الذي طرأ على 

 أول األمر إلى زماننا هذا.الخطوط من 
ولهذا نص اإلمام مالك رحمه هللا على أنه ال توضع المصاحف إال على وضع �تا�ة اإلمام "

 ."ورخص غیره في ذلك
نعم والفتوى على أنها ال تجوز �تا�ة المصحف إال �الرسم العثماني ال �جوز �تابته �الخط 

 رسمه.اإلمالئي المعروف المتداول إنما ی�قى على 
 طالب: ................

سهل أسهل من إرادة �تا�ة القرآن والمصحف �عني �ستدل خطیب �كتب خط�ة و�ستشهد �آ�ات 
 مؤلف �كتب آ�ة أو �عض اآل�ة سهل.

 ."واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع"
لى أن من مرّخص ألنه یبین و�وضح للقارئ الس�ما من أتوا �عد والمنع ت�عا لألصل ع

 المصاحف األئمة غیر منقوطة وال مشكولة.
 ."فأما �تا�ة السورة"

َور.  السُّ
 السور؟

 السور وآ�اتها.
َور وآ�اتها والتعشیر واألجزاء واألحزاب فكثر في مصاحف زماننا واألولى ات�اع " فأما �تا�ة السُّ

د ف�ه من وأور  -صلى هللا عل�ه وسلم-السلف الصالح ثم قال ال�خاري ذ�ر �تاب النبي 
 ."حدیث

صلى -ذ�ر �اتب �اب �اتب النبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-والذي في ال�خاري ذ�ر �اتب النبي 
�عني هو المناسب لما أورده اإلمام ال�خاري تحت هذا الترجمة وحیث اقتصر  -هللا عل�ه وسلم

مة المطا�قة المطابق للترجمة الترج -عل�ه الصالة والسالم-على ذ�ر ز�د بن ثابت �اتب النبي 
لما أورده ال�خاري �اتب وهو واحد الحافظ ابن �ثیر �تاب ولعلها نسخته ألن له عنا�ة �ال�خاري 
الحافظ ابن �ثیر شارح ال�خاري و�ن �ان ما وصل إلى هذا ال�اب شرح أوائل الصح�ح لكن له 

ر�خ فله عنا�ة عنا�ة �الصح�ح بدلیل إیراده األحادیث من الصح�ح �أسانیدها في تفسیره وفي التا
�السنة �أسانیدها وأشد من ذلك عنایته �المسند حیث �ان �ستحضره �ستحضر المسند مسند 
اإلمام أحمد و�أنه یؤثره على غیره في االستدالل وقد �قول قائل إن �اتب النبي مفرد مضاف 

�الم  ف�عم جم�ع الكتاب و�راد �ه جنس الكاتب واالقتصار على ز�د �عني من �اب المثال ف�كون 
الحافظ ابن �ثیر صح�ح لكن ی�قى أن الُحكم والَحكم هو الروا�ة إذا �انت ثابتة في صح�ح 
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ال�خاري �ما ترجم �ه الحافظ ابن �ثیر و�ال فاألصل ما ف�ه، �اتب �قول ابن حجر قوله �اب 
م ول -صلى هللا عل�ه وسلم-قال ابن �ثیر ترجم �ّتاب النبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-كاتب النبي 

یذ�ر سوى حدیث ز�د بن ثابت وهذا عجیب فكأنه لم فكأنه لم �قع على شرطه غیر هذا ثم أشار 
إلى أنه استوفى ب�ان ذلك في السیرة النبو�ة قلت لم أقف في شيء من النسخ إال بلفظ �اتب 

جماعة  -صلى هللا عل�ه وسلم-�اإلفراد وهو مطابق لحدیث اإلفراد نعم قد �تب الوحي لرسول هللا 
غیر ز�د بن ثابت أما �مكة فلجم�ع ما نزل بها ألن ز�د بن ثابت إنما أسلم �عد الهجرة وأما �عد 
المدینة وأما �المدینة فأكثر ما �ان �كتب ز�د ولكثرة تعاط�ه ذلك أطلق عل�ه الكاتب بالم العهد 

الوحي  كما في حدیث البراء بن عازب ثاني حدیثي ال�اب ولهذا قال له أبو �كر إنك �نت تكتب
و�ان ز�د بن ثابت ر�ما غاب فكتب الوحي غیره وقد �تب له  -صلى هللا عل�ه وسلم-لرسول هللا 

قبل ز�د بن ثابت أبي بن �عب وهو أول من �تب له �المدینة وأول من �تب له �مكة من قر�ش 
ملة عبد هللا بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى اإلسالم یوم الفتح وممن �تب له في الج

الخلفاء األر�عة الز�یر بن العوام وخالد وأ�ان ابنا سعید بن العاص بن أم�ة وحنظلة بن الر��عة 
األسدي ومع�قیل بن أبي فاطمة وعبد هللا بن األرقم الزهري وشرحبیل بن حسنة وعبد هللا بن 

بد رواحة في آخر�ن وروى أحمد وأصحاب السنن الثالثة وصححه ابن ح�ان والحاكم من حدیث ع
مما �أتي عل�ه  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا بن ع�اس عن عثمان بن عفان قال �ان رسول هللا 

الزمان ینزل عل�ه من السور ذوات العدد فكان إذا نزل عل�ه الشيء یدعو �عض من �كتب عنده 
ف�قول ضعوا هذا في السورة التي یذ�ر فیها �ذا الحدیث ثم ذ�ر المصنف في ال�اب حدیثین إلى 

ر ما قال �هللا أعلم المقصود أن الترجمة هذه �ّتاب ف�ما ذ�ره الحافظ ابن �ثیر والذي في آخ
الصح�ح في جم�ع نسخه �اتب وهو الموافق لما أورده اإلمام ال�خاري ف�ما تحت الترجمة أنه 

 اقتصر على ز�د.
ال له وأورد ف�ه من حدیث الزهري عن ابن الس�اق عن ز�د بن ثابت أن أ�ا �كر الصدیق ق"

وذ�ر نحو ما تقدم في جمعه القرآن  -صلى هللا عل�ه وسلم-و�نت تكتب الوحي لرسول هللا 
{َال َ�ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي  وقد تقدم وأورد حدیث ز�د بن ثابت في نزول 

َرِر} ولم یذ�ر ال�خاري أحدا من الكتاب في هذا ال�اب سوى ز�د بن ثابت وهذا   95النساء: الضَّ
 "عجب و�أن..

 طالب: ................
 ولم یذ�ر ال�خاري..

 طالب: ................
 سقط شيء؟

 طالب: ................
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 وس�أتي..
 طالب: ................

 إلحاق.إ�ه هذا ملحق �عد أن قدمت الفضائل ملحق 
ا من الكتاب في هذا ال�اب سوى ز�د بن ثابت وهذا عجب و�أنه لم �قع ولم یذ�ر ال�خاري أحدً "

عل�ه -له حدیث یورده سوى هذا �هللا أعلم وموضع هذا في �تاب السیرة عند ذ�ر �تا�ه 
 "ثم قال ال�خاري رحمه هللا أنزل القرآن.. -الصالة والسالم

 أوالسیرة من الصح�ح  -عل�ه الصالة والسالم-لكن موضع هذا في �تا�ه السیرة عند ذ�ر �تا�ه 
 من تار�خ ابن �ثیر؟

 طالب: ................
 وموضع هذا في �تاب السیرة عند ذ�ره.. ألن الحافظ ابن حجر �أنه فهم إلى أنه عند ال�خاري.

 طالب: ..الكالم البن �ثیر..
ي شيء من النسخ إال أنه استوفى ب�ان ذلك في السیرة النبو�ة قلت لم أقف على فثم أشار إلى 
 ین؟! ثم أشار إلى أنه استوفى ب�ان ذلك في السیرة النبو�ة �عني ابن �ثیر.أبلفظ �اتب.. 

 طالب: المتحدث ابن �ثیر؟ أل�س المتحدث ابن �ثیر؟
لصح�ح ف�ه تراجم مناس�ة. وموضع هذا إال ابن �ثیر المتحدث لكن ما �منع أنه یر�د السیرة من ا

اللفظ محتمل لكن ثم أشار إلى أنه ثم  -عل�ه الصالة والسالم-في �تاب السیرة عند ذ�ر �تا�ه 
 أشار �عني ابن �ثیر ألنه نقل �الم ابن �ثیر إلى أنه استوفى ب�ان ذلك في السیرة النبو�ة.

ف حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث ثم قال ال�خاري رحمه هللا ُأنزل القرآن على س�عة أحر "
 "قال حدثني َعقیل عن..

 ُعقیل ُعقیل.
قال حدثني ُعقیل عن ابن شهاب قال حدثني عبید هللا بن عبد هللا أن عبد هللا بن ع�اس "

«أقرأني جبر�ل عل�ه السالم على حرف قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-حدثه أن رسول هللا 
ا في بدء الخلق وقد رواه أ�ًض  »ف�ز�دني حتى انتهى إلى س�عة أحر فراجعته فلم أزل أستز�ده و 

ا عن معمر �الهما عن الزهري بنحوه ورواه ابن جر�ر من ومسلم من حدیث یونس ومسلم أ�ًض 
حدیث الزهري �ه ثم قال الزهري بلغني أن تلك الس�عة األحرف إنما هي في األمر الذي �كون 

 "ا..وحدً 
 واحدا �كون واحدا.

في األمر الذي �كون واحدا ال �ختلف في حالل وال في حرام وهذا م�سوط في الحدیث الذي "
رواه اإلمام أبو عبید القاسم بن سّالم حیث قال حدثنا یز�د و�حیى بن سعید �الهما عن حمید 
الطو�ل عن أنس بن مالك عن أبّي بن �عب قال ما حّك في صدري شيء منذ أسلمت إال أنني 
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فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-أها آخر غیر قراءتي فقلت أقرأنیها رسول هللا قرأت آ�ة وقر 
فقلت �ا  -صلى هللا عل�ه وسلم-فأتینا رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-أقرأنیها رسول هللا 

 «نعم»وقال اآلخر أل�س تقرئني آ�ة �ذا و�ذا؟ قال  «نعم»رسول هللا أقرأتني آ�ة �ذا و�ذا؟ قال 
ر�ل وم�كائیل أت�اني فقعد جبر�ل عن �میني وم�كائیل عن �ساري فقال جبر�ل اقرأ «إن جبفقال: 

وقد رواه  القرآن على حرف فقال م�كائیل استزده حتى بلغ س�عة أحرف و�ل حرف �اٍف شاف»
النسائي من حدیث یز�د وهو ابن هارون و�حیى بن سعید القطان �الهما عن حمید الطو�ل 

وه و�ذا رواه ابن أبي عدي �محمد بن م�مون الزعفراني و�حیى عن أنس عن أبي بن �عب بنح
 "بن أیوب �لهم عن حمید �ه وقال ابن جر�ر حدثنا محمد بن مرزوق قال..

أطال اإلمام أبي جعفر ابن جر�ر الكالم حول األحرف الس�عة في مقدمة تفسیره ووفى و�فى 
األدلة ف�حسن الرجوع إل�ه والذي وأفاض في المراد �األحرف الس�عة مع ذ�ر الخالف المدعوم �

في األحرف الس�عة عند أهل العلم المرجح عندهم أنها غیر القراءات الس�عة وأنها األحرف �انت 
في أول األمر حینما نزل القرآن على أمة أم�ة وفیهم من ��ار السن من ال �ستط�ع أن ینطق 

ع علیهم حتى أنهم قالوا ماد ام المعنى واحد فالقراءة بها �عض الحروف و�عض الكلمات فوسِّ
سائغة هلّم أقبل تعال ثم �عد ذلك لما ذلت ألسنتهم ونشؤوا في اإلسالم وتعّودوا على النطق 
�القرآن رفعت ولم یبق إال حرف واحد من حیث اختالف األلفاظ وأما �النس�ة للقراءات الس�ع التي 

 الساعة.تختلف في أش�اء �سیرة والصورة واحدة هذه �اق�ة إلى ق�ام 
 طالب: ................

 عندك �الحروف والقراءات. ماذاتقول �ا أبو عمر  ماذاإ�ه غیر القراءات، 
 طالب: ................

 نعم ألن القراءات الس�ع �اق�ة إلى ق�ام الساعة.
 طالب: ................

هللا عنه وأرضاه �عني ومتواترة و�اق�ة �عني ما نسخت عند جمع القرآن عند جمع عثمان رضي 
 ما اتفق الصحا�ة على تر�ها.

وقال ابن جر�ر حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الولید قال حدثنا حّماد بن سلمة عن "
صلى هللا عل�ه -حمید عن أنس عن ع�ادة بن الصامت عن أبي بن �عب قال قال رسول هللا 

 ."ع�ادة بن الصامت فأدخل بینهما «أنزل القرآن على س�عة  أحرف» -وسلم
 �عني في السند عن أنس عن ع�ادة عن ُأبّي.

 ."وقال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا حدثنا �حیى بن سعید عن إسماعیل عن أبي خالد"
 ابن، ابن أبي خالد.

 ابن أبي خالد؟
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 عن إسماعیل بن أبي خالد.
عن إسماعیل بن أبي خالد قال حدثني عبد هللا بن ع�سى عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن "

أبي بن �عب قال �نت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عل�ه ثم دخل آخر فقرأ قراءة 
فقلت �ا  -صلى هللا عل�ه وسلم-سوى قراءة صاح�ه فقمنا جم�عا فدخلنا على رسول هللا 

ا قرأ قراءة أنكرتها عل�ه ثم دخل هذا فقرأ غیر قراءة صاح�ه فقال لهما النبي رسول هللا إن هذ
صلى هللا عل�ه -فلما قال لهما النبي  «أصبتما»فقرءا فقال  «اقرءا» -صلى هللا عل�ه وسلم-

 ."الذي قال �بر علّي وال إذا �نت في الجاهل�ة -وسلم
 طالب: ................

 وال إذ، هو الظاهر.
 طالب: ................

 هو عندنا �لها إذ لكن ی�قى أن المعنى إذ.
 وال إذ �نت في الجاهل�ة.

�عني وال وقت وجودي في الجاهل�ة �عني حصل عندي من الشك والتردد وحاك في نفسي شيء 
 ا.لم أجده حتى ولو حینما �نت �افرً 

 ."فلما رأى الذي غشیني ضرب في صدري "
 للمستقبل.ألن إذ للماضي و�ذا 

«�ا أبي فلما رأى الذي غشیني ضرب في صدري ففضت عرقا و�أنما أنظر إلى هللا فرقا فقال "
إن هللا أرسل إلّي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إل�ه أن هّون على أمتي فأرسل إلّي أن اقرأه 

�كل على حرفین فرددت إل�ه أن هّون على أمتي فأرسل إلي أن اقرأه على س�عة أحرف ولك 
«قلت اللهم اغفر ألمتي اللهم اغفر ألمتي وأخرت الثالثة لیوم قال  ردة مسألة تسأل تسألنیها»

 ."یرغب إل�ه ف�ه الخلق»
 إلّي.
 إلّي؟

 نعم. �عني الشفاعة العظمى.
 طالب: ................

 كأنما أنظر..
 طالب: ................

 كأنما أنظر إلى هللا.
 طالب: ................

 و ینظر إلى رسول هللا من دون ضرب.ه
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 طالب: ................
 هو ینظر إلى رسول هللا ما �حتاج إلى أن �ضر�ه ما تحتاج ذي.

وهكذا رواه مسلم من  «وأّخرت الثالثة لیوم یرغب إلّي ف�ه الخلق حتى إبراه�م عل�ه السالم»"
حدیث إسماعیل بن أبي خالد ابن أبي خالد �ه وقال ابن جر�ر حدثنا أبو �ر�ب قال حدثنا 
محمد بن فضیل عن إسماعیل بن أبي خالد عن عبد هللا بن ع�سى بن عبد الرحمن ابن أبي 

 «إن هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-لیلى عن أب�ه عن جده عن أبي بن �عب قال قال رسول هللا 
أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد فقلت خفف عن أمتي فقال اقرأه على حرفین فقلت رب 

وقال  خفف عن أمتي فقال اقرأه على س�عة أحرف من س�عة أبواب الجنة �لها شاف �اف»
ابن جر�ر حدثنا یونس عن ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن عبید هللا بن عمر عن عبد 

 ."الرحمَن بن أبي لیلى
 عبد الرحمِن.

�قرأ في سورة النحل  عن عبد الرحمِن بن أبي لیلى عن أبي بن �عب أنه قال سمعت رجالً "
صلى -قراءة تخالف قراءتي ثم سمعت آخر �قرؤها �خالف ذلك فانطلقت بهما إلى رسول هللا 

 فقلت إني سمعت هذین �قرءان في سورة النحل فسألتهما من أقرأهما فقاال -هللا عل�ه وسلم
 -صلى هللا عل�ه وسلم-فقلت ألذهبن �كما إلى رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 

فقرأ  «اقرأ»ألحدهما  -صلى هللا عل�ه وسلم-إذ خالفتما ما أقرأني رسول هللا فقال رسول هللا 
قال أبّي فوجدت في نفسي وسوسة  «أحسنت»فقال  «اقرأ»ثم قال آلخر  «أحسنت»فقال 

في وجهي فضرب  -صلى هللا عل�ه وسلم-ى احمّر وجهي فعرف ذلك رسول هللا الش�طان حت
«اللهم اخسئ الش�طان عنه �ا أبّي أتاني آت من ر�ي فقال إن فضرب یده في صدري ثم قال 

هللا �أمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت ربِّ خفف عن أمتي ثم أتاني الثان�ة فقال إن 
ن على حرفین فقلت رب خفف عن أمتي ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك هللا �أمرك أن تقرأ القرآ

وقلت مثل ذلك ثم أتاني الرا�عة فقال إن هللا �أمرك أن تقرأ القرآن على س�عة أحرف ولك �كل 
ردة مسألة فقال �ا رب اللهم اغفر ألمتي �ا رب اغفر ألمتي واخت�أت الثالثة شفاعة ألمتي یوم 

لت وهذا الشك الذي حصل ألبي في تلك الساعة هو �هللا أعلم السبب إسناد صح�ح ق الق�امة»
قراءة إبالغ و�عالم ودواء لما �ان  -صلى هللا عل�ه وسلم-الذي ألجله قرأ عل�ه رسول هللا 

إلى آخرها   ١البینة:  {َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب}حصل لما �ان حصل له سورة 
َرًة (الشتمالها على قوله تعالى:  ِ َیْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ  )}3) ِفیَها ُ�ُتٌب َق�َِّمٌة (2{َرُسوٌل ِمَن �َّ

من  -صلى هللا عل�ه وسلم-وهذا نظیر تالوته سورة الفتح حین أنزلت مرجعه  3-2البینة:
صلى هللا عل�ه -ة لرسول هللا الحدیب�ة على عمر بن الخطاب وذلك لما �ان تقدم له من األسئل
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ْؤَ�ا ِ�اْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ ثم ألبي �كر الصدیق وفیها قوله تعالى  -وسلم {َلَقْد َصَدَق �َُّ َرُسوَلُه الرُّ
وقال ابن جر�ر حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا   27الفتح: اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء �َُّ آِمِنیَن}

ر قال حدثنا شع�ة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي لیلى عن أبي بن �عب أن محمد بن جعف
 ."�ان عند إضاة بني غفار -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 

 أضاة.
 أضاة؟ 
 �الفتح.

كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبر�ل فقال إن هللا �أمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف قال "
قال ثم أتاه الثان�ة فقال إن هللا �أمرك أن  «أسأل هللا معافاته ومغفرته فإن أمتي ال تطیق ذلك»

ثم  «أسأل هللا معافاته ومغفرته إن أمتي ال تطیق ذلك»تقرئ أمتك القرآن على حرفین فقال 
«أسأل هللا معافاته جاءه الثالثة فقال إن هللا �أمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثالثة أحرف قال 

ثم جاءه الرا�عة فقال إن هللا �أمرك أن تقرئ أمتك القرآن على  ومغفرته إن أمتي ال تطیق ذلك»
روا�ة  س�عة أحرف فأ�ما حرف قرؤوا عل�ه فقد أصابوا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من

 -صلى هللا عل�ه وسلم-شع�ة �ه وفي لفظ ألبي داود عن أبي �عب قال قال لي رسول هللا 
«إني أقرئت القرآن فقیل لي على حرف أو حرفین فقال الملك الذي معي قل على حرفین فقیل 

 ."لي على حرفین أو ثالثة فقال الملك الذي معي قل على ثالثة..»
 ................طالب: 

 فقیل لي على حرفین أو ثالثة.
 طالب: ................
 قال الملك الذي معي..

 طالب: ................
 عندك �ا أبو عبد هللا؟ ماذا

 طالب: ................
 قلت؟ ف�ه قلت على حرفین؟

 طالب: ................
 .-عل�ه الصالة والسالم-قل على حرفین قلت على حرفین، �عني َقِبل 

«فقیل لي على حرفین أو ثالثة فقال الملك الذي معي قل على ثالثة حتى بلغ س�عة أحرف ثم 
 .قال..»

 طالب: ................
 مثله.
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 .«ثم قال ل�س منها إال شاف أو �اف إال شاف �اف»
 قل على ثالثة قلت على ثالثة.

 ثم قال..
 نعم.

 حتى بلغ س�عة أحرف؟
 س�عة أحرف. حتى بلغ

ا ما ا حك�مً ا عز�زً ا عل�مً «حتى بلغ س�عة أحرف ثم قال ل�س منها إال شاف �اف إن قلت سم�عً 
 .لم تخلط آ�ة عذاب برحمة أو آ�ة عذاب برحمة»

 أو آ�ة رحمة �عذاب.
 .«أو آ�ة رحمة �عذاب»

 ، تكرار؟»«ما لم تخلط آ�ة عذاب برحمة أو آ�ة رحمة �عذاب
 ................طالب: 

 تمسح؟ التيإ�ه ف�ه تكرار عندك. أیهما 
 طالب: سم.

 �مسح؟ التيأیهما 
 طالب: الثان�ة.

 ما لم تخلط آ�ة عذاب برحمة أو آ�ة..
 طالب: أو آ�ة عذاب برحمة الثان�ة.

 �مسح؟ التيأیهما 
 طالب: الثان�ة.

 الثان�ة؟ أواألولى 
 طالب: الثان�ة.

الثاني ألن األول هو األصل ووقوع الثاني في بدا�ة سطر یرجح �عضهم أن هم �قولون نمسح 
�مسح ما �ان في آخر السطر ألن ما �ان في أول السطر إذا ُمسح شوه الكتاب وهذه من آداب 

 الكتا�ة التي یذ�رها أهل الحدیث.
 طالب: ................

 قر��ا. �قول وفي لفظ ألبي داود.. تخر�جه قر�ب �قول �أتي تخر�جه
 طالب: ................

 وفي لفظ ألبي داود وفي لفظ ألبي دود هذا..
 تفضل �ا أبو عبد هللا.
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 نعم، سم.
 ."وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبي هر�رة"

 لحظة لحظة.
 طالب: ................

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء ِ�َما َ�َسَ�ا َنَكاًال ِمَن �َِّ َ��َُّ} �عني في التعقیب مثال في اِرُق َوالسَّ  {َوالسَّ
 . 38المائدة:

 طالب: ................
یناسب إ�ه ما تقول غفور رح�م هنا ما تقول.. اسُتدرك على من قرأ غفور رح�م الوصف هذا ما 

 القطع وهكذا.
 طالب: ................

 هذا أظهر هذا هو المراد.
 طالب: ................

 �عني على الملك.
 طالب: ................

 إ�ه ما ف�ه ما �منع المقصود أنها انتهت إلى س�ع انتهت..
 طالب: ................

 اختصره الراوي، نعم وقد روى..ثالث هذا األصل إ�ه �ونه اختصره الراوي ما �ضر 
 ."وقد روى ثابت بن قاسم نحًوا من هذا عن أبي هر�رة"

ثابت بن قاسم هو صاحب الدالئل صاحب الدالئل في غر�ب الحدیث وهو من أفضل �تب 
الغر�ب إن لم �كن أفضلها قد بدأ �ه ثابت ثم أكمله ابنه قاسم بن ثابت وهنا في األصول �قول 

عّلق عل�ه قد روى ثابت بن قاسم �قول ول�س هو �ما یت�ادر إلى التا�عي  كذا في األصول �عني
ولكنه �ما یبدو لي أحد العلماء المصنفین وقد روى الحدیث �سنده إلى أبي هر�رة في مصنفه 
و�قع لي �هللا أعلم أنه قاسم بن ثابت السراقسطي صاحب �تاب الدالئل في غر�ب فلعل اسمه 

ناسخ ال هو لألب وأكمل االبن أو العكس بدأ �ه االبن ثم مات للمصنف أو على ال على قلب
وأكمله األب هذا هو بدأ �ه االبن ثم مات وأكمله األب و�ونه انقلب أو ما انقلب هذا جهل هذا 
جهل وهما مترجمان في السیر تراجم واف�ة والكتاب ط�ع منه قطعة في ثالثة مجلدات رسالة 

 د�توراه.
ومن �الم ابن مسعود نحو ذلك وقال اإلمام  -صلى هللا عل�ه وسلم- عن أبي هر�رة عن النبي "

أحمد حدثنا حسین بن علي الُجْعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي قال لقي رسول هللا 
 ."-صلى هللا عل�ه وسلم-
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 عاصم القارئ ابن أبي النجود وزر بن حب�ش.
صلى هللا -المراء فقال رسول هللا جبر�ل عند أحجار  -صلى هللا عل�ه وسلم-لقي رسول هللا "

 «إني �عثت إلى أمة أمیین فیهم الش�خ العاّمي والعجوز الكبیرة والغالم»لجبر�ل  -عل�ه وسلم
 ."فقال مرهم فل�قرؤوا القرآن على س�عة أحرف

 طالب: ................
 عندك؟ ال، العاسي من عسى. ماذاهو العاسي إ�ه هو العاسي، 

 طالب: ................
 أما العاسي واضح معناها.

فقال مرهم فل�قرؤوا القرآن على س�عة أحرف وأخرجه الترمذي من حدیث عاصم بن أبي "
النجود عن زر عن أبي �ه وقال حسن صح�ح وقد رواه أبو عبید عن أبي النضر عن شی�ان 

لقي  -صلى هللا عل�ه وسلم-حذ�فة أن رسول هللا  عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن
جبر�ل عند أحجار المراء فذ�ر الحدیث �هللا أعلم وهكذا رواه اإلمام أحمد عن عفان عن حماد 

 ."عن عاصم
 ین هي؟ �هللا أعلم وهكذا رواه اإلمام أحمد عن..أخالد؟  أوعفان 
 عفان.

 �عض النسخ؟ سم.عن عفان �قول رقم ثالثة ساقط، ما ف�ه خالد في 
«لقیت جبر�ل عند قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عاصم عن زر عن حذ�فة أن رسول هللا "

أحجار المراء فقلت �ا جبر�ل إني أرسلت إلى أمة أم�ة الرجل والمرأة والغالم والجار�ة والش�خ 
 ."العامي الذي لم �قرأ»

 العاسي.
 طالب: ................

 .«والش�خ العاسي»
 ومثله نفس الروا�ة السا�قة.

وقال أحمد  «والش�خ العاسي الذي لم �قرأ �تا�ا قط فقال إن القرآن أنزل على س�عة أحرف»"
 ."ا حدثنا و��ع وعبد الرحمن عن سف�ان عن إبراه�م بن مهاجر عن ِرْ�عّي بن ِحَراشأ�ًض 

 ِحَراش أي نعم.
 ."-صلى هللا عل�ه وسلم-من لم �كذبني �عني حذ�فة قال لقي النبي  ي قال حدثن"

إن �ان المراد �ه األمي فالذي أنزل عل�ه  ؟العامي ما  .ما أظن ما أظن الوصف �العاّمي �مشي
 .-عل�ه الصالة والسالم-القرآن أمي 

 طالب: ................
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على �ل حال الفاني والعاسي �معنى واحد، وِر�عي بن ِحراش �الحاء المهملة ولم �ض�طه �الخاء 
 المنذري في تهذیب السنن وصوا�ه �الحاء.إال 

جبر�ل عند  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال حدثني من لم �كذبني �عني حذ�فة قال لقي النبي "
أحجار المراء فقال إن أمتك �قرؤون القرآن على س�عة أحرف فمن قرأ منهم فل�قرأ �ما علم وال 

 ."تك الضع�فَ یرجع عنه وقال عبد الرحمن إن من أمتك الضع�ُف إن من أم
 طالب: ................

 ما یلزم، قرأ منهم فل�قرأ �ما ُعلِّم �عني یلزم ما ُعلِّم.
 طالب: ................

إ�ه، فمن قرأ منهم فل�قرأ �ما علم �عني ما یتجاوزه ال على حرف وال على حرفین وال على أي 
 حرف �ان.

 طالب: ................
 أحجار الز�ت أماكن.أحجار المراء مثل 

وقال عبد الرحمن إن من أمتك الضع�ف فمن قرأ على حرف فال یتحول عنه إلى غیره رغ�ة "
 ."عنه هذا إسناد صح�ح ولم �خرجوه

 هذا یؤ�د أن �كون ف�ه حرف ومن قرأ منهم على حرف فل�قرأ �ما ُعلِّم �عني في الموضع األّول.
ابن جر�ر حدثنا إسماعیل بن موسى السدي  حدیث آخر في معناه عن سل�مان بن صرد قال"

«أتاني ملكان فقال أحدهما قال حدثنا شر�ك عن أبي إسحاق عن سل�مان بن صرد یرفعه قال 
ورواه النسائي في  اقرأ قال على �م قال على حرف قال زده حتى انتهى إلى س�عة أحرف»

الیوم واللیلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سّالم عن إسحاق األزرق عن العّوام بن حوشب 
صلى هللا -عن أبي إسحاق عن سل�مان بن صرد قال أتى أبي أتى أبي بن �عب رسول هللا 

ن برجلین اختلفا في القراءة فذ�ر الحدیث وهكذا رواه أحمد بن من�ع عن یز�د ب -عل�ه وسلم
هارون عن العوام بن حوشب �ه ورواه أبو عبید عن یز�د بن هارون عن العوام عن أبي 

برجلین فذ�ره  -صلى هللا عل�ه وسلم-إسحاق عن سل�مان بن صرد عن أبي أنه أتى النبي 
وقال ابن جر�ر حدثنا أبو �ر�ب قال حدثنا �حیى بن آدم قال حدثنا إسرائیل عن أبي إسحاق 

ابن جر�ر ذهب عني اسمه عن سل�مان ابن صرد عن أبي بن �عب قال  عن فالن العبدي قال
 -صلى هللا عل�ه وسلم-�قرأ فقلت من أقرأك فقال رسول هللا  رحت إلى المسجد فسمعت رجالً 

 «أحسنت»فقلت استقرئ هذا قال فقرأ فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-فانطلقت �ه إلى رسول هللا 
قال فقلت قد أحسنت قد أحسنت قال  «وأنت قد أحسنت»ال قال قلت إنك أقرأتني �ذا و�ذا فق

 "فضرب بیده على صدري..
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قال فقلت هذي رقم خمسة ساقطة  «وأنت قد أحسنت قد أحسنت قد أحسنت»ما ف�ه فقلت قال 
 من (ج) وما لها معنى! هو �قول لنفسه؟!

 "أنه قال.. -صلى هللا عل�ه وسلم-فقلت أنا أتعجب من النبي "
 د أحسنت قد أحسنت هذه..ق تجيءال ما 

فقلت في نفسي قد أحسنت قد  «وأنت قد أحسنت» -صلى هللا عل�ه وسلم-قال له النبي "
 ."أحسنت! متعجب

 ال، هو �تب عل�ه عالمة تعجب لكن ما �سوغ.
 "فضرب بیده على صدري.."

 طالب: ................
 �عني ف�ه شك قد أحسنت أحسنت �عني ف�ه تردد.

 ."للرجل أحسنت وقلت لي أحسنت والقراءة مختلفةال، قلت "
 �عني قد أحسنت قد أحسنت!

 طالب: ................
؟! عند ابن جر�ر موجود ابن جر�ر، ُتراجع إن شاء هللا، نعم ماذامع االختالف، وأنت قد أحسنت 

 قال فضرب..
ا وامتأل عرقً قال ففضت  «اللهم أذهب عن ُأبّي الشك»قال فضرب بیده على صدري ثم قال "

«إن الملكین أت�اني فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف وقال اآلخر زده جوفي فَرقا قال ثم قال 
وقد رواه  قال قلت زدني فقال اقرأه على حرفین حتى بلغ س�عة أحرف اقرأه على س�عة أحرف»

أبو عبید عن حجاج عن إسرائیل عن أبي إسحاق عن سقیر العبدّي عن سل�مان بن ُصَرد عن 
 ."بنحو ذلك -صلى هللا عل�ه وسلم-أبّي عن النبي 

 اسمه ذا؟ العبدّي؟م
 سقیر.

 ستیر �التاء.
 �التاء؟

 عندك نسخة.
 طالب: ................

 هو مكنى هناك ما سمي فالن العبدي في الروا�ة األخرى وهو ستیر. الذي
 طالب: ................

 معك؟ التيإ�ه مصححة هنا ُسَقیر، أي الط�عات 
 ."ا ابن الجوزي ُسَقیر واألصل ط�عة الش�خ محمد رشید رضا ُسَتیروأ�ًض "
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 طالب: ................
 �قول؟ ماذا

 ................طالب: 
صعیر وأصلها سقیر والسین والصاد أمرهن سهل یتقارضان لكن ستیر والتصح�ف قر�ب �عني 

 ما هو �عید.
 عند الذهبي. الذيعندي الذهبي �المشت�ه سقیر؟  الذيالمهم 

 طالب: ................
 شقیر �الشین؟

 طالب: ................
 بلفظ سقیر سقیر.

 ................طالب: 
 إ�ه �السین.

 طالب: ................
 سم.

ورواه أبو داود عن أبي الولید الط�السي عن همام عن قتادة عن �حیى بن �عمر عن سل�مان "
بن ُصرد عن أبي بن �عب بنحوه فهذا الحدیث محفوظ من حیث الجملة عن أبي بن �عب 

اهد شاَهد ذلك �هللا أعلم حدیث آخر عن والظاهر أن سل�مان بن ُصرد الخزاعّي الخزاعي ش
أبي �كرة قال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حّماد بن سلمة عن علي ز�د عن 

«أتاني جبر�ل قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-عبد الرحمن بن أبي �كرة عن أب�ه عن النبي 
فقال م�كائیل استزده قال اقرأ وم�كائیل علیهما السالم فقال جبر�ل اقرأ القرآن على حرف واحد 

�لها شاٍف �اف ما لم تختم آ�ة رحمة �آ�ة عذاب أو آ�ة عذاب القرآن على س�عة أحرف 
وهكذا رواه ابن جر�ر عن أبي ُ�َر�ب عن ز�د بن الُحَ�اب عن حّماد بن سلمة �ه وزاد  »برحمة

بْهز وعّفان �الهما عن في آخره �قولك هلّم وتعال حدیث آخر عن سُمرة قال اإلمام أحمد حدثنا 
 ."حّماد بن سلمة أن�أنا قتادة

 أخبرنا أخبرنا.
قال ُأنزل القرآن  -صلى هللا عل�ه وسلم-أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول هللا "

 ."على س�عة أحرف إسناد صح�ح ولم �خرجوه حدیث آخر
صح�ح معناه أنه یثبت سماع على الخالف في سماع الحسن من َسُمرة �ونه صحح وقال إسناد 

الحسن من سمرة ومختلف ف�ه أما سماعه لحدیث العق�قة هذا ما ف�ه إشكال وما عدا ذلك مختلف 
 ف�ه.
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حدیث آخر عن أبي هر�رة قال اإلمام أحمد حدثنا أنس بن ع�اض قال حدثني أبو حازم عن "
«نزل القرآن قال  -وسلمصلى هللا عل�ه -أبي سلمة ال أعلمه إال عن أبي هر�رة أن رسول هللا 

«فما عملتم منه فاعملوا وما جهلتم منه ثالث مرات  على س�عة أحرف مراء في القرآن �فر»
ورواه النسائي عن قتی�ة عن أبي ضمرة أنس بن ع�اض �ه حدیث آخر  فردوه إلى عالمه»

عن أم  وعن أم أیوب قال اإلمام أحمد حدثنا سف�ان عن عبید هللا وهو ابن أبي یز�د عن أب�ه
«أنزل القرآن قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-أیوب �عني امرأة أبي أیوب األنصار�ة أن رسول هللا 

وهذا إسناد صح�ح ولم �خرْجه أحد من أصحاب الكتب  على س�عة أحرف أیها قرأَت أجزأك»
الستة حدیث آخر عن أبي جهین قال أبو عبید حدثنا إسماعیل بن جعفر عن یز�د بن ُخَصْ�فة 

مسلم بن سعید مولى الحضرمي وقال غیر وقال غیره عن ُ�ْسر بن سعید عن أبي جه�م عن 
صلى هللا -األنصاري أن رجلین اختلفا في آ�ة من القرآن �الهما یزعم أنه تلقاها من رسول هللا 

فذ�ر أبو جهم أن  -صلى هللا عل�ه وسلم-فمش�ا جم�ًعا حتى أت�ا رسول هللا  -عل�ه وسلم
إن هذا القرآن نزل على س�عة أحرف فال تماَروا فإن مراًء « -هللا عل�ه وسلم صلى-رسول هللا 
وهكذا رواه أبو عبید على الشك وقد رواه اإلمام أحمد على الصواب فقال حدثنا أبو  ف�ه �فر»

سلمة الخزاعي قال حدثنا سف�ان قال حدثنا سل�مان بن بالل قال حدثني یز�د بن خص�فة 
 ."ال حدثني أبو جه�م أن رجلین اختلفا في آ�ة من القرآنأخبرني ُ�سر بن سعید ق

 عندنا أبو جهم وجاءت تسمیته حتى في الصح�ح أبو جهم لكن صوا�ه أبو جه�م.
 -صلى هللا عل�ه وسلم-أن رجلین اختلفا في آ�ة من القرآن قال هذا تلقیتها من رسول هللا "

 -صلى هللا عل�ه وسلم-فسأل النبيَّ  -صلى هللا عل�ه وسلم-وقال هذا تلقیتها من رسول هللا 
وهذا إسناد  «القرآن ُ�قرأ على س�عة أحرف فال تماَروا في القرآن فإن مراًء في القرآن �فر»فقال 

صح�ح أ�ضا ولم �خرجوه ثم قال أبو عبید حدثنا عبد هللا بن صالح عن اللیث عن یز�د بن 
 �س مولى عمرو بن العاص أن رجالً الهاد عن محمد بن إبراه�م عن ُ�ْسر بن سعید عن أبي ق

قرأ آ�ة من القرآن فقال عمرو �عني ابن العاص إنما هي �ذا و�ذا �غیر ما قرأ الرجل فقال 
صلى هللا عل�ه -فخرجا إلى رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-الرجل هكذا أقرأنیها رسول هللا 

«إن هذا القرآن نزل  -�ه وسلمصلى هللا عل-حتى أت�اه فذ�را ذلك له فقال رسول هللا  -وسلم
ورواه اإلمام  على س�عة أحرف فأّي ذلك قرأتم أصبتم فال تماَروا في القرآن فإن مراًء ف�ه �فر»

 ."أحمد عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد هللا بن جعفر بن عبد الرحمن بن الَمْسور بن مخرمة
 الِمْسور الِمْسور.

 ."ابن الَمْسور"
 الِمْسور.
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ابن الِمْسور بن مخرمة عن یز�د بن عبد هللا بن أسامة بن الهاد عن �سر بن سعید، عن أبي "
ا وهذا أ�ًض «فإن المراء ف�ه �فر إنه الكفر �ه» ق�س مولى عمرو بن العاص �ه نحوه وف�ه 

حدیث جّید حدیث آخر عن ابن مسعود قال ابن جر�ر حدثنا یونس بن عبد األعلى قال أن�أنا  
رني حیوة بن شر�ح عن عقیل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن وهب أخب

«كان الكتاب األول نزل أنه قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن أب�ه عن ابن مسعود عن النبي 
 ."من �اب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من س�عة..»

الكتب األولى الكتب التي أنزلت  و�راد �الكتاب الجنس ألنه مفرد مقترن بـ(ال) فیراد �ه الجنس
على الرسل السا�قین على حرف واحد و�تابنا على س�عة أحرف وهذا من �اب التخف�ف على هذه 

 األمة.
كان الكتاب األول نزل من �اب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من س�عة أبواب على "

ا حالله وحّرموا حرامه  س�عة أحرف زاجر وآمر وحالل وحرام ومحكم ومتشا�ه وأمثال فأحلو 
وافعلوا ما أمرت �ه وانتهوا عما نهیتم عنه واعتبروا �أمثاله واعملوا �محكمه وآمنوا �متشابهه 

 "وقولوا آمنا �ه �ل من عند ر�نا ثم رواه..
وهذا یدل على أن المراد �األحرف الس�عة موضوعات الموضوعات المطروقة في القرآن لكن هذا 

 ف�ه تخف�ف على األمة. الكالم مرجوح ألنه ل�س
ثم رواه عن أبي ُ�ر�ب عن المحار�ي عن ضمرة بن حبیب عن القاسم بن عبد الرحمن عن "

 ."ابن مسعود من �المه وهو أش�ه �هللا أعلم
 اللهم صل على محمد..

 طالب: .....................
 سهل �عني..إذا قلت في األصل أخرجه فالن قلت �خرجه خّرجه ال�خاري ومسلم األمر 

 طالب: .....................
 لعلها صخرة عرفت بهم وعرفوا بها هذا الذي �ظهر صخرة �جتمعون حولها.

 طالب: .....................
 ما أدري.


