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 دخول الشهر مثّبت عند�م؟
 التقو�م.طالب: إ�ه على 

 على التقو�م؟
 طالب: على التقو�م لكنه ثبت �الرؤ�ة.

 �عض الناس �شكك. لكن�الرؤ�ة إ�ه 
 طالب: .....................

 ال، ما یدل ما یدل ما ف�ه داللة الكالم على الرؤ�ة المرد �له على الرؤ�ة.
 طالب: .....................

 إ�ه إ�ه.
 طالب: ثبت برؤ�ة عدة أشخاص.

 سم.
 طالب: ثبت �الرؤ�ة.

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

 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:

فصل قال أبو عبید قد تواترت هذه األحادیث �لها على األحرف الس�عة إال ما حّدثني عّفان "
صلى هللا عل�ه -عن حّماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي 

 ."قال أبو عبید وال نرى المحفوظ إال الس�عة »نزل القرآن على ثالثة أحرف«قال  -وسلم
 �م؟ نزل القرآن على على

 ثالثة أحرف.
ثالثة، إ�ه ألن عندنا على س�عة وهذا ال شك أنه.. قوله وال نرى المحفوظ إال الس�عة یدل على 
أن الس�عة خطأ والصواب ثالثة في هذه الروا�ة على أن روا�ة الحسن عن سمرة فیها خالف 

ال�خاري والتصر�ح كبیر بین أهل العلم والمرجح أنه لم �سمع منه إال حدیث العق�قة الذي ثبت في 
 �أنه سمعه من سمرة وما عداه ی�قى أنه لم �سمعه منه وعلى هذا فالخبر ضع�ف.

قال أبو عبید وال نرى المحفوظ إال الس�عة ألنها المشهورة ول�س معنى تلك الس�عة أن �كون "
 ."الحرف الواحد ُ�قرأ على س�عة أحرف وهذا شيء

 أوجه؟ أوس�عة أحرف 
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 أوجه أوجه.أوجه أحسن هللا إل�ك 
ول�س معنى تلك الس�عة أن �كون الحرف الواحد �قرأ على س�عة أوجه وهذا شيء غیر موجود "

 ."ولكنه عندنا أنه نزل
�عني الحرف الواحد ال �قرأ على س�عة أوجه هذا عنده ف�ما یراه أبو عبید وس�أتي الخالف في 

أوصلها إلى ما یز�د على ثالثین ا استوعبها أبو حاتم ابن ح�ان حیث ذلك في أقوال �ثیرة جدً 
 قوال.

 "ولكنه عندنا أنه نزل.."
 هذا الراجح عنده في معنى األحرف الس�عة.

أنه نزل س�ع لغات متفرقة في جم�ع القرآن من لغات العرب ف�كون الحرف الواحد منها بلغة "
 "قبیلة والثاني بلغة..

من لغات العرب منثورة في القرآن هذا �عني لغات العرب ولهجات العرب موجودة في القرآن س�ع 
 الحرف بلغة قر�ش وهذا بلغة هذیل وهذا بلغة تم�م وهذا بلغة إلى آخره هذا رأ�ه هذا اخت�اره.

 "والثاني بلغة أخرى.."
 وعلى هذا فهي �اق�ة إلى الیوم لم ینسخ منها شيء.

إلى الس�عة و�عض األح�اء والثاني بلغة أخرى سوى األولى والثالث بلغة أخرى سواهما �ذلك "
أسعد بها وأكثر حظا فیها من �عض وذلك بین في أحادیث تترى قال وقد روى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن ع�اس قال نزل القرآن على س�ع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن قال 

ثق�ف أبو عبید والعجز هم بنو سعد هم بنو سعد بن �كر وجشم بن �كر ونصب بن معاو�ة و 
وهم عل�اء هوازن الذین قال أبو عمرو بن العالء أفصح العرب عل�اء هوازن وسفلى تم�م 
�عني بني دارم ولهذا قال عمر ال �ملي في مصاحفنا إال غلمان قر�ش أو ثق�ف قال ابن جر�ر 

 ."واللغتان األخر�ان
 مع أن الخبر من روا�ة الكْلبي وهو تالف ال �صح.

األخر�ان قر�ش وخزاعة رواه قتادة عن ابن ع�اس ولكن لم یلقه قال قال ابن جر�ر واللغتان "
أبو عبید وحدثنا هش�م عن حصین بن عبد الرحمن عن عبید هللا بن عبد هللا بن عت�ة عن 
ابن ع�اس أنه �ان ُ�سأل عن القرآن فینشد ف�ه الشعر قال أبو عبید �عني أنه �ان �ستشهد 

  قوله�شر عن سعید أو مجاهد عن ابن ع�اس في �ه على التفسیر وحدثنا هش�م عن أبي 
 قال وما جمع وأنشد:  ١٧االنشقاق:  )}17{َواللَّْیِل َوَما َوَسَق (

............................ 
 

 قــــــــد اتســـــــــقن لـــــــــو �جـــــــــدن ســـــــــائقا 
 ."حدثنا هش�م 
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اتسقن �عني اجتمعن لو �جدن سائقا �عني مجموعة من اإلبل لو �جدن سائقا یذودهن اتسقن 
ا على لغة العرب دونهم �عتمدون �ثیرً واجتمعن وهذه طر�قة المفسر�ن من الصحا�ة والتا�عین ومن 

�ض�ط اللغة الشعر خالفا لمن طعن في الشعر الجاهلي ورأى عدم  الذيوالشعر دیوانها وهو 
 االحتجاج �ه فإذا ُطعن ف�ه معناه أنه ُطعن في لغة العرب التي نزل بها القرآن.

 طالب: .....................
 ."حدثنا هش�م أن�أنا حصین"

 قال أخبرنا.
اِهَرِة ({َفإِ قال أخبرنا حصین عن عكرمة عن ابن ع�اس في قوله تعالى: "  )}14َذا ُهْم ِ�السَّ

قال األرض قال وقال ابن ع�اس قال أم�ة بن أبي الصلت عندهم لحم �حر ولحم   ١٤النازعات: 
 "ساهرة حدثنا �حیى بن سعید عن سف�ان عن..

الش�خ محمد رشید رضا عّلق على البیت قال الشاهد الذي هنا ل�س مصراعا موزونا وفي لسان 
 العرب أنه فّسر الساهرة �األرض وأنشد:

 وفیهــــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــاهرة و�حــــــــــــــــــــر
 

مُّ    ومــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــاهوا �ــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــدا ُمقــــــــــــــــــَ
 طالب: مق�م. 

 ین عند�م؟ هو موجود هنا في الط�عة ذي؟أما فیها مق�م ما فیها �اء، 
 طالب: في الحاش�ة تحت.

مق�م نعم، المقصود أن الساهرة هي أي نعم، نعم هذا من �الم الش�خ محمد رشید رضا أبدا 
 األرض ولغة العرب تدل على ذلك وأشعارهم موجود فیها هذا.

 "حدثنا �حیى بن سعید عن سف�ان عن إبراه�م بن مهاجر عن مجاهد عن ابن ع�اس.."
 عن إبراه�م بن مهاجر؟

 ."ابن مهاجر عن مجاهد"
 ألن ما عندي عن مجاهد.

 .....................طالب: 
 عن مجاهد؟

 طالب: .....................
 طّیب. إ�ه تفضل.

عن ابن ع�اس قال �نت ال أدري ما فاطر السموات واألرض حتى أتاني أعراب�ان �ختصمان "
ا وقال اإلمام أبو جعفر ابن في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أنا ابتدأتها إسناد جّید أ�ًض 

 "جر�ر..
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االعتماد على لغة العرب هو األصل في تفسیر النصوص التي مرّدها إلى اللغة التي لم یرد فیها 
شيء من من الحقائق الشرع�ة أما إذا وجدت الحق�قة الشرع�ة فتأو�ل �الم الشارع �كالمه طالب 

طاهر في المتوسط من طالب المعهد العلمي �قول نقرأ في الزاد وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة 
معنى سؤر سؤر الهرة معروف أنه �اقي ما تشرب منه �قول ف�ه ماء بز�ر  ما �قول ما أدري 

تعرفون الز�ر أكثرهم ما �عرفونه أنت تعرفه �ا أبو عبد هللا �قول جاء واحد وأخذ �الكاس وشرب 
ب منه ورد ال�اقي قال له أعرابي الكالم من من ثالثین سنة أو أقل قال له أعرابي لماذا تسك

سؤرك في على الماء وفهمته أنا الحین فمازال الناس �عني یتعلمون بهذه الطر�قة و�ن �انت اللغة 
 دخلت واللهجات تغیرت واجتماع الناس من قد�م �عني ما هو �جدید.

ا مما تقدم وصح وقال اإلمام أبو جعفر ابن جر�ر الطبري الطبري رحمه هللا �عدما أورد طرفً "
ا أن القرآن من ألسن العرب ال�عض منها دون الجم�ع إذ �ان معلومً وثبت أن الذي نزل �ه 

 ."ألسنتها ولغاتها أكثر من س�ع �ما ُ�عَجز عن إحصائه
ق�ائل العرب وفروعها وفخوذها �ثیرة جدا ال �حاط بها و�ل قبیلة لها لهجة ولها لغة تختلف 

دة في القرآن ما انحصر وتختص �أش�اء ال توجد عند غیرها فلو �انت لغات العرب �لها موجو 
 العدد في س�ع.

ثم قال وما برهانك على ما قلته دون أن �كون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل �أمر "
وزجر وترغیب وترهیب وقصص ومثل ونحو ذلك من األقوال فقد علمت قائل ذلك من سلف 

خ�ار التي تقدم ذ�رها هو األمة وخ�ار األئمة قیل له إن الذین قالوا ذلك لم یدعوا أن تأو�ل األ
 ."ما زعمت أنهم قالوه في األحرف الس�عة التي نزل بها القرآن دون غیره

�عني الذین قالوا أن القرآن على س�عة أوجه أن القرآن على س�عة أوجه ترغیب وترهیب وحالل 
ما قالوا إن »أنزل القرآن على س�عة أحرف«وحرام إلى آخره ما قالوا أن مرادنا بهذا تفسیر النص 

القرآن ف�ه س�عة أوجه وال یلزم منه أن �فسر �ه األحرف الس�عة قیل له إن الذین قالوا ذلك لم 
التي تقدم ذ�رها وما  »ُأنزل القرآن على س�عة أحرف«یدعوا أن تأو�ل األخ�ار التي تقدم ذ�رها 

 زعمت أنهم قالوا في األحرف الس�عة التي نزل بها القرآن دون غیره إلى آخره.
ا و�نما أخبروا أن القرآن نزل على س�عة أحرف �عنون بذلك أنه نزل ف�كون ذلك لقولنا مخالفً "

من ذلك �ما قالوا وقد رو�نا �مثل الذي قالوا من ذلك عن رسول على س�عة أوجه والذي قالوا 
وعن جماعة من الصحا�ة من أنه نزل من س�عة أبواب الجنة �ما  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 

تقدم �عني �ما تقدم في روا�ة عن أبّي بن �عب وعبد هللا بن مسعود أن القرآن نزل من س�عة 
أبواب الجنة قال ابن جر�ر واألبواب الس�عة من الجنة هي المعاني التي فیها من األمر والنهي 
والترغیب والترهیب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي 

 ."وجب �ه الجنةاست
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ولكن �شكل على هذا أن أبواب الجنة ثمان�ة �شكل على هذا أن أبواب الجنة ثمان�ة وأن �ل نوع 
أو ع�ادة من الع�ادات الكبرى له �اب له �اب من أبواب الجنة �اب الر�ان و�اب الجهاد و�اب 

�ل �اب منها  الصالة إلى غیر ذلك من األبواب إلى غیر ذلك من األبواب التي یدخل منها من
من له عنا�ة من هذه الع�ادة وأبو �كر الصدیق �ما جاء في الخبر یدخل منها �لها رضي هللا 

 عنه وأرضاه.
ثم �سط القول في هذا �ما حاصله �ما حاصله أن الشارع رّخص لألمة التالوة على س�عة "

الف الناس في أحرف ثم لما رأى اإلماُم أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي هللا عنه اخت
القراءة وخاف من تفرق �لمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف اإلمام قال 
واستوسقت له األمة على ذلك �الطاعة ورأت أن ف�ما فعله من ذلك الرشد والهدا�ة وتر�ت 

 "القراءة �األحرف الستة..
دا�ة، عند�م شيء من �الطاعة عندنا بل أطاعت ورأت بل أطاعت ورأت أن ف�ما فعله الرشد واله

 هذا؟ أو �لكم �الطاعة؟ 
 طالب: .....................

 الط�عة الواحدة معروف أنها ما هي متغیرة لكن ط�عات.
 طالب: .....................

 ین دار طی�ة؟أ�قرأ  الذيهو 
 طالب: .....................
 �الطاعة؟ وأوالد الش�خ �ذلك؟ 

لستة التي عزم علیها إمامها العادل في تر�ها طاعة منها له، ونظر وتر�ت القراءة �األحرف ا"
 ."منها ألنفسها وعن �عدها من سائر أهل ملتها، حتى درست

والشرع�ة من هذا التصرف من عثمان رضي هللا عنه لو �ان من غیره قیل ابتداع في الدین �ما 
عل�ه -سّن األذان األول یوم الجمعة �ان �قال ابتداع لكن تصرف اكتسب الشرع�ة من قوله 

 .»عل�كم �سنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من �عدي« -الصالة والسالم
من �عدها من سائر أهل ملتها حتى درست من األمة معرفتها وتعفت ونظرا منها ألنفسها ول

 آثارها فال سبیل الیوم ألحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها إلى أن قال.
�عني لو ت�حث عمرك �له ما وقفت على واحدة منها أجمع الصحا�ة على أنها منسوخة ومعدول 

بتأیید إلهي ألن األمة معصومة من أن تفّرط �شيء من عنها ومترو�ة ومثل هذا ال �حصل إال 
دینها لكن لما أجمعت على تر�ه عرفنا أنه منسوخ واإلجماع �ما هو معلوم ال ینسخ و�نما یدل 

 .على ناسخ یدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عل�ه
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رسول  إلى أن قال فإن قال من ضعفت معرفته و��ف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها أقرأهموها"
وأمرهم �قراءتها؟ قیل إن أمره إ�اهم بذلك لم �كن أمر إ�جاب  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 

 ."وفرض و�نما �ان أمر إ�احة ورخصة
  ١٠٦ال�قرة:  {َما َنْنَسْخ ِمْن آَ�ٍة َأْو ُنْنِسَها َنْأِت ِ�َخْیٍر ِمْنَها}و�كون هذا من النوع الذي أراد هللا نس�انه 

فهذه األحرف التي �انت الحاجة داع�ة إلیها في أول األمر ألنه �ما تقدم القرآن نزل على أمة 
أم�ة ال تقرأ وال تكتب وال تحسب و�صعب على ��ار السن أن یتلقوا �عض الحروف واأللفاظ التي 
ما ألفوها مع أنه لو تأتي من شخص من أهل الشمال وتخلي واحد �سولف عل�ه من أهل الجنوب 
فاته �ثیر من الكلمات والعكس و�ن �ان �بیر السن فما ف�ه أمل یتعلم ما �مكن لكن إن �ان 
صغیر وضعت اثنین في مدرس وصاروا زمالء من هالش�اب واحد من الشمال ومن الجنوب 
�أخذ �عضهم من �عض و�تقار�ون و�فهم �عضهم من �عض الشاهد موجود �عني ما هو ما هو 

 �مجرد افتراض.
 ...............طالب: ..

 ال، منوسخة ال، ما �قي منها شيء ما �قي منها شيء تعال أقبل هلم ما منها شيء.
 طالب: .................

 قراءة تفسیر ص�ام ثالثة أ�ام متتا�عات تفسیر هذا ما هي �قراءة.
ألن القراءة بها لو �انت فرضا علیهم لوجب أن �كون العمل �كل حرف من تلك األحرف "

 ."عة عن من �قوم بنقله الحجة و�قطعالس�
-نعم ال بد أن یوجد عند من تحصل الحجة بنقله وهذا حتى في السنة في السنة �خطب النبي 

ین أوال ینقله إال عمر!  »إنما األعمال �الن�ات«على المنبر �حدیث  -عل�ه الصالة والسالم
ال�اقي سهل ال مانع من أن ینسى وال مانع ال�اقیین؟! ض�عوا؟! ال، إذا نقله من تقوم �ه الحجة 

 من أن یترك وال یدون وال ینقل ألن الحجة قامت �غیره.
و�قطع خبره العذر و�ز�ل الشك من قراءة األمة وفي تر�هم نقل ذلك �ذلك أوضح الدلیل على "

ف أنهم �انوا في القراءة بها مخیر�ن إلى أن قال فأما ما �ان من اختالف القراءة في رفع حر 
في رفع حرف ونص�ه وجّرِه وتسكین حرف وتحر�كه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن 

 ."�معزل »أمرت أن أقرأ القرآن على س�عة أحرف« -صلى هللا عل�ه وسلم-معنى قول النبي 
نعم ألن هذا موجود إلى اآلن وهي القراءات المعروفة وهذا االختالف الذي ذ�ر هنا �حتمله 
المصاحف األئمة التي �عث بها عمر عثمان إلى األمصار ألن صورة الحرف واحدة ما تغیر 
الكلمة صورتها واحدة أما ما یترتب عل�ه اختالف في الصورة أو ز�ادة أو نقص فهذا انتهى نسخ 

صلى هللا -ورفع ألن المراء في مثل هذا ل�س �كفر في قول أحد من علماء األمة وقد أوجب 
 �المراء في األحرف الس�عة الكفر �ما تقدم. -عل�ه وسلم
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 طالب: .................
َور؟  في السُّ

 طالب: .................
هم قالوا أنه توق�في إال ف�ما یتعلق �األنفال والتو�ة فإنها اجتهاد من عثمان رضي هللا عنه ووافقه 

 ما تقدم. عل�ه الصحا�ة �لهم فلزم العمل �اجتهادهم الذي أجمعوا عل�ه على
الحدیث الثاني قال ال�خاري رحمه هللا حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث قال حدثني عقیل "

 "عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الز�یر أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبَد..
 ابن عبٍد.

هشام بن حك�م وعبد الرحمن بن عبٍد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب �قول سمعت "
فاستمعت لقراءته فإذا هو �قرأ  -صلى هللا عل�ه وسلم-�قرأ سورة الفرقان في ح�اة رسول هللا 

فِكدت أساوره في الصالة  -صلى هللا عل�ه وسلم-على حروف �ثیرة لم ُ�قرئنیها رسول هللا 
ل أقرأنیها فتصبَّرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعُتك تقرأ قا

قد  -صلى هللا عل�ه وسلم-فقلت �ذبت فإن رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 
فقلت إني  -صلى هللا عل�ه وسلم-أقرأنیها على غیر ما قرأت فانطلقت �ه أقوده إلى رسول هللا 

 -لمصلى هللا عل�ه وس-سمعت هذا �قرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها فقال رسول هللا 
 ."»أرسله، اقرأ �ا..«

أطلقه أطلقه، لب�ه بردائه �قوده بردائه قال أرسله أطلقه من أجل أن تسمع منه ونشوف الصواب 
 من الخطأ.

كذلك « -صلى هللا عل�ه وسلم-فقرأ عل�ه القراءة التي سمعته �قرأ فقال  »اقرأ �ا هشام«"
صلى هللا عل�ه -فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول هللا  »اقرأ �ا عمر«ثم قال  »أنزلت
وقد رواه اإلمام  »كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على س�عة أحرف فاقرؤوا ما ت�سر منه« -وسلم

مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري ورواه اإلمام أحمد وال�خاري أ�ضا و 
أحمد أ�ضا عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر 
فذ�ر الحدیث بنحوه وقد قال اإلمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا 

ن أب�ه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغّیر عل�ه فقال إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة ع
صلى هللا -فلم �غّیر علّي قال فاجتمعا عند النبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-قرأت على رسول هللا 

قال فكأن  »قد أحسنت«فقال له  -صلى هللا عل�ه وسلم-فقرأ الرجل على النبي  -عل�ه وسلم
�ا عمر إن القرآن �له صواب ما « - عل�ه وسلمصلى هللا-عمر وجد من ذلك فقال رسول هللا 
وهذا إسناد حسن وحرب بن ثابت وحرب بن ثابت هذا  »لم تجعل عذاب مغفرة ومغفرة عذاب
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ا جرحه وقد اختلف العلماء في معنى هذه الس�عة األحرف وما كنى �أبي ثابت ال نعرف أحدً �ُ 
 ."أر�د منها على أقوال

 .................طالب: 
 إ�ه مفعول ثاني تصیر عذا�ا رحمة عذاب وعذا�ا مغفرة األصل أنها منصو�ة إ�ه عذا�ا.

 طالب: .................
 إ�ه �قول ما لم تجعل.

 طالب: .................
 ما هي منصو�ة. أوال، هي مغفرة ما ندري منصو�ة 

 طالب: .................
 �عني نونها الطا�ع المحقق ما ف�ه دلیل فإن �انت نائب فاعل فال إشكال.ال، ما هو بدلیل 

 طالب: .................
ال، حتى لو لم تجعل عذاٌب أو لم ُ�جعل عذاٌب مغفرًة ومغفرٌة عذاً�ا ال بد یبین في هذا حتى في 

 الثاني حتى لو قلنا نائب فاعل.
 طالب: .................

 ل الثاني ال بد ینصب.ونه نائب فاعحتى على �
 طالب: .................

 �ا عمر �خاطب عمر على هذا ما لم َتجعل عذاً�ا مغفرًة ومغفرًة عذاً�ا.
 طالب: .................

 المقصود سواء هذا أو ذاك الثاني ال بد أن �كون منصوب على الوجهین.
 ُأر�د منها على أقوال قال أبو عبد هللاوقد اختلف العلماء في معنى هذه الس�عة األحرف وما "

محمد بن أبي �كر بن فرح األنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسیره وقد اختلف العلماء 
 "في المراد �األحرف الس�عة على خمسة..

 عطیني إ�اه �ا أبو عبد هللا، القرطبي؟ 
قوال ذ�رها أبو حاتم محمد  وقد اختلف العلماء في المراد �األحرف الس�عة على خمسة وثالثین"

بن ح�ان ال�ستي ونحن نذ�ر منها خمسة أقوال قلت ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده 
ملخصا فاألول وهو قول أكثر أهل العلم منهم سف�ان بن عیینة وعبد هللا بن وهب وأبو جعفر 

ألفاظ مختلفة نحو أقبل محمد بن جر�ر والطحاوي أن المراد س�عة أوجه من المعاني المتقار�ة �
وتعال وهلم وقال الطحاوي وأبین ما ذ�ر في ذلك حدیث أبي �كرة قال جاء جبر�ل إلى رسول هللا 

فقال: اقرأ على حرف فقال م�كائیل استزده فقال اقرأ على حرفین فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-
تخلط آ�ة رحمة �آ�ة  م�كائیل استزده حتى بلغ س�عة أحرف فقال اقرأ فكل �اٍف شاٍف إال أن
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عذاب أو آ�ة عذاب �آ�ة رحمة على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعّجل وروى ورقاء 
{َیْوَم َ�ُقوُل عن عن ابن أبي نج�ح عن مجاهد عن ابن ع�اس عن ُأبّي بن �عب أنه �ان �قرأ 

للذین آمنوا أمهلونا للذین   ١٣الحدید:  ِ�ْس ِمْن ُنوِرُ�ْم}اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذیَن آَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقتَ 
مروا ف�ه سعوا   ٢٠ال�قرة:     {ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِف�ِه} ارقبونا و�ان �قرأ آمنوا آمنوا أخرونا للذین 

ف�ه قال الطحاوي وغیره و�نما �ان ذلك رخصة أن �قرأ الناس أن �قرأ الناس القرآن على س�ع 
-لغات وذلك لما �ان یتعسر على �ثیر من الناس التالوة على لغة قر�ش وقراءة رسول هللا 

 لعدم علمهم �الكتا�ة والض�ط و�تقان الحفظ وقد ادعى الطحاوي  -صلى هللا عل�ه وسلم
والقاضي ال�اقّالني والش�خ أبو عمر ابن عبد البر أن ذلك �ان رخصة في أول األمر ثم نسخ 

 ."بزوال العذر وت�ّسر وت�ّسر الحفظ و�ثرة الض�ط وتعّلم الكتا�ة قلت وقال �عضهم
في معنى األحرف هذا هذا القول واضح وهو المناسب بتلك الحال وهو قول أكثر أهل العلم 

وا على أنها نسخت وُرفعت و�تبت المصاحف األئمة على خالفها على حرف الس�عة التي اتفق
 واحد منها.

قلت وقال �عضهم إنما �ن الذي جمعهم على قراءة واحدة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان أحد "
الخلفاء الراشدین المهدیین المأمور �ات�اعهم و�نما جمعهم علیها لما رأى من اختالفهم في 

 ."المفض�ةالقرآن 
 في القراءة من اختالفهم في القراءة.

لما رأى من اختالفهم في القراءة المفض�ة إلى تفرق األمة وتكفیر �عضهم �عضا فرتب لهم "
صلى هللا عل�ه -المصاحف األئمة على العرضة األخیرة التي عارض بها جبر�ل رسول هللا 

وعزم علیهم أال �قرؤوا �غیرها  -صلى هللا عل�ه وسلم-في آخر رمضان �ان من عمره  -وسلم
وأال یتعاطوا الرخصة التي �انت لهم فیها سعة ولكنها أّدت إلى الفرقة واالختالف �ما ألزم عمر 
بن الخطاب الناس �الطالق الثالث المجموعة حتى تتا�عوا فیها وأكثروا منها قال فلو أنا 

 ."أمضیناه علیهم وأمضاه علیهم
 ین تتا�عوا؟ما ف�ه من النسخ ما �قول ح

 طالب: .................
 حین، هذه أوضح. أنا عندي حتى لكن..

 طالب: .................
 إ�ه الظاهر حین..

 ."و�ذلك �ان ینهي "
 ینهى ینهى.
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لئال تقطع ز�ارة البیت في غیر أشهر الحج وقد  �ان ینهى عن المتعة في أشهر الحجو�ذلك "
ألئمة المهدیین لكان أبو موسى �فتي �التمتع فترك فت�اه ات�اعا ألمیر المؤمنین وسمعا وطاعة 

القول الثاني أن القرآن نزل على س�عة أحرف ول�س المراد أن جم�عه �قرأ على س�عة أحرف 
س�ع لغات �ما ال طابي وقد �قرأ �عضه �ولكّن �عضه على حرف و�عضه على حرف آخر قال الخ

قال القرطبي ذهب إلى هذا   ١٢یوسف:  {َیْرَتْع َوَ�ْلَعْب}و  ٦٠المائدة:  {َوَعَبَد الطَّاُغوَت}في قوله 
 ."القول أبو عبید واختاره ابن عط�ة قال أبو عبید و�عض اللغات أسعد �ه من �عض

 �عني یوجد من حرفها أكثر مما یوجد من اللغات األخرى.
وقال القاضي ال�اقّالني ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قر�ش أي معظمه ولم �قم دلیل "

ولم �قل قرش�ا قال واسم   ٣الزخرف:    {ُقْرآًنا َعَرِ���ا} ه قال هللا تعالى: على أن جم�عه بلغة قر�ش �ل 
ا �عني حجازها و�منها و�ذلك قال الش�خ أبو عمر ابن العرب یتناول جم�ع الق�ائل تناوال واحدً 

عبد البر قال ألن لغة غیر قر�ش موجودة في صح�ح القراءات �تحقیق الهمزات فإن قر�شا ال 
َماَواِت َواْألَْرِض} عط�ة قال ابن ع�اس ما �نت أدر معنى  تهمز وقال ابن   ١٤األنعام:    {َفاِطِر السَّ

ا �قول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها القول الثالث أن لغات القرآن الس�ع حتى سمعت أعراب�ً 
منحصرة في مضر على اختالف ق�ائلها خاصة لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قر�ش وقر�ش 

بنو النضر بن الحارث على الصح�ح من أقوال أهل النسب �ما ینطق �ه الحدیث في سنن هم 
 "ابن ماجه وغیره القول..

 ما ُخرِّج؟ مخّرج؟ أومخّرج الحدیث من سنن ابن ماجه 
 طالب: .................

 إ�ه ال، ما خرج عندنا، ما في ط�عة أوالد الش�خ؟
 طالب: .................

 في سنن ابن ماجه نب�ه من سنن ابن ماجه، لو �خرجه لنا واحد منكم جزاه هللا خیر.ال، هو �قول 
 طالب: .................

 إ�ه جزاك هللا خیر.
القول الرا�ع وحكاه ال�اقّالني عن �عض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى س�عة أش�اء منها "

 ."ما تتغیر حر�ته
 ما ال.. ما ال تتغیر حر�ته.

 تتغیر.ما 
 ما تغیر.
 ما تتغیر.

 في (أ) ال تتغیر، نشوف القرطبي هالحین.
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 ."و�ضیق  ١٣الشعراء:   {َوَ�ِضیُق َصْدِري}منها ما تتغیر حر�ته وال تتغیر صورته وال معناه مثل "
 و�ضیَق.
 و�ضیَق.

 هذا تتغیر حر�ته وال تتغیر صورته.
دومنها ما ال تتغیر صورته و�ختلف معناه مثل "  ."فقالوا ر�نا �عِّ

 �اعد.

 �اعد.
 و�اَعد.

د و�اعد" د و�اعد. وقالوا ر�نا �عِّ  ."�عِّ
د.  ما ف�ه �عِّ

 طالب: .................
ال تتغیر صورته ف�ختلف معناه، �اعد �ص�غة الطلب والدعاء قراءة الجمهور و�اعد �الفعل 

د من الت�عید والكلمة في المصحف  الماضي قراءة �عقوب وقرأ ابن �ثیر وأبو عمرو وهشام �عِّ
�غیر ألف فتحتمل القراءتین المشهورتین قال �اعد �ص�غة الطلب والدعاء ر�نا �اعد هذا دعاء 
د من الت�عید  وهي قراءة الجمهور و�اَعد �الفعل الماضي �اعد وقرأ ابن �ثیر وأبو عمرو وهشام �عِّ

فقالوا ر�نا �اعد التي هي قراءة  والكلمة إلى آخره لكن الذي في متن الكتاب في أصل الكتاب
 الجمهور و�اَعد التي هي الماضي.

مثل فقالوا ر�نا �اِعد و�اَعد بین أسفارنا وقد �كون االختالف في الصورة والمعنى �الحرف مثل "
 ."ننشزها

 وننشرها.
 ."وننشرها أو �الكلمة مع �قاء المعنى مثل"

 ان س�عیتان.�قول األولى �الزاي والثان�ة �الراء وهما قراءت
أبو �الكلمة مع �قاء المعنى مثل مثل �العهن المنفوش و�الصوف المنفوش أو �اختالف "

 ."الكلمة واختالف المعنى
 والعهن هو الصوف والعهن هو الصوف إما �المطا�قة أو �كون نوعا منه وهو المصبوغ.

لتقدم والتأخر مثل أو �اختالف الكلمة والختالف المعنى مثل وطلح منضود وطلع منضود أو �ا"
 ." وجاءت سكرة الموت �الحق

 �قول قراءة طلع �العین شاذة ال یثبت بها القرآن وتخالف رسم المصحف اإلمام.
 "مثل وجاءت سكرة الموت �الحق أو سكرة الحق �الموت أو �الز�ادة مثل.."

 �قول الثان�ة شاذة فهي التي فهي �التي قبلها.
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 ."نعجٌة أنثىمثل تسع وتسعون نعجة "
 تسع وتسعون.

تسع وتسعون نعجٌة أنثى وأما الغالم فكان �افرا و�ان أبواه مؤمنین فإن هللا من �عد إكراههن "
 ."لهن غفور رح�م القول الخامس أن المراد �األحرف الس�عة معاني القرآن

 تمییز تمییز تمییز العدد تسع وتسعون..
 نعجًة أنثى.
 إ�ه نعجًة.

 ."المراد �األحرف الس�عة معاني القرآن وهي أمر ونهي ووعد ووعید القول الخامس أن"
من أغرب ما یذ�ر في القراءات أن �لمة أف من حرفین وُض�طت على أكثر من أر�عین وجها 

 ذ�ر أبو ح�ان في تفسیره أكثر من أر�عین وجه على حرفین.
ووعد ووعید وقصاص ومجادلة وأمثال قال ابن عط�ة وهذا ضع�ف ألن هذه ال تسمى حروفا "

وأ�ضا فاإلجماع أن التوسعة لم تقع في تحلیل حرام وال في تغییر شيء من المعاني وقد أورد 
القاضي ال�اقّالني في هذا حدیثا ثم قال ول�ست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها فصل قال 

 ."ل �ثیر من علمائنا الداودي وابن أبي صفرةالقرطبي قا
 كالداودي وابن أبي صفرة وهما من شراح ال�خاري.

الداودي وابن أبي صفرة وغیرهما هذه القراءات الس�ع ل�ست هي األحرف الس�عة التي  اتسعت "
الصحا�ة في القراءة بها و�نما هي راجعة إلى حرف من الس�عة وهو الذي جمع عل�ه عثمان 
المصحف ذ�ره ابن النحاس وغیره قال القرطبي وقد سّوغ �ل واحد من القراء الس�عة قراءة 

ا و�نما اختار القراءة المنسو�ة إل�ه ألنه رآها أحسن واألولى عنده قال وقد أجمع اآلخر وأجازه
ف�ما رووه ورأوه من المسلمون في هذه األمصار على االعتماد على ما صح عن هؤالء األئمة 

القراءات و�تبوا في ذلك مصنفات واستمر اإلجماع على الصواب وحصل ما وعد هللا من حفظه 
 "ري رحمه هللا تأل�ف القرآن حدثنا..الكتاب قال ال�خا

عند القرطبي من ز�ادة. ذ�ر قبل هذا ال�اب أب�ات رحمه هللا  ما الذي ما الذي دعنا لحظة لحظة 
 القرطبي �قول:

ــنها   إن العلــــــــــــــــــوم و�ن جلــــــــــــــــــت محاســــــــــــــــ
 

 فتاجهـــــــــا مـــــــــا �ـــــــــه اإل�مـــــــــان قـــــــــد وجـــــــــب 
 هـــــــــــــو الكتــــــــــــــاب العز�ــــــــــــــز هللا �حفظــــــــــــــه 

 
ــا   ــم فــــــــــــــــــّرج الكَر�ــــــــــــــــ  و�عــــــــــــــــــد ذاك علــــــــــــــــ

ــه  ــطفى ف�ـــــ ــدیث المصـــــ ــاعلم حـــــ ــذاك فـــــ  فـــــ
 

 نــــــــــــــور النبــــــــــــــوة ســــــــــــــنَّ الشــــــــــــــرع واألدب 
 انتهــــــــــــاء لهــــــــــــا و�عــــــــــــد هــــــــــــذا علــــــــــــوم ال  

 
 فـــــــاختر لنفســــــــك �ـــــــا مــــــــن آثـــــــر الطلــــــــب 

ــه  ــي معادنــــــــــ ــده فــــــــــ ــز تجــــــــــ ــم �نــــــــــ  والعلــــــــــ
 

ــا الطالـــــب ا�حـــــث وانظـــــر الكتـــــب  ــا أیهـــ  �ـــ
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 واتــــــــــــل �فهــــــــــــم �تــــــــــــاب هللا ف�ــــــــــــه أتــــــــــــت
 

 كــــــــــــل العلــــــــــــوم تــــــــــــدبره تــــــــــــرى العجــــــــــــب 
 واقــــــرأ هــــــدیت حــــــدیث المصــــــطفى وســــــال 

 
ــك األرب  ــي لــــ ــتهي �قضــــ ــا تشــــ  مــــــوالك مــــ

 مـــــــن ذاق طعمـــــــا لعلـــــــم الـــــــدین ســـــــر �ـــــــه 
 

 ه قــــــــــــــــــال وا طــــــــــــــــــربمـنـــــــــــــــــ إذا تز�ــــــــــــــــــد  
إن هذا القرآن أنزل على س�عة أحرف فاقرؤوا « -صلى هللا عل�ه وسلم-ثم قال معنى قول النبي  

�ان  -عل�ه الصالة والسالم-ثم ذ�ر حدیث أبي بن �عب عند مسلم أن النبي  »ما ت�سر منه
عند أضاة بني غفار أضاة غدیر صغیر وقیل هو مسیل الماء إلى الغدیر وهو موضع قر�ب من 
مكة فوق سرف وغفار قبیلة من �نانة فأتاه جبر�ل عل�ه السالم فقال إن هللا �أمرك أن تقرئ أمتك 

رآن على حرف فقال أسأل هللا معافاته ومغفرته و�ن أمتي ال تطیق ذلك ثم أتاه أو أن تقرأ أمتك الق
الثان�ة إلى أن قال إن هللا �أمرك أن تقرأ القرآن أن تقرأ أمتك القرآن على س�عة أحرف فأ�ما حرف 
قرأه عل�ه فقد أصاب ثم قال وقد اختلف العلماء في المراد �األحرف الس�عة على خمسة وثالثین 

�رها أبو حاتم محمد بن ح�ان ال�ستي نذ�ر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال لعله في قوال ذ
صح�حه عند روایته للحدیث فیراَجع ألن هذه األقوال یبي �صیر فیها غرایب �عني ُحذف منها 
ثالثین قول نقتصر أو نذ�ر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال األول وهو الذي عل�ه أكثر أهل 

في القرآن على  تره الحافظ ابن �ثیر رحمه هللا والقول الثاني قال قوم هي س�ع لغا العلم �ما ذ�
لم �جهل شیئا منها �ان قد  -صلى هللا عل�ه وسلم-لغاة العرب �لها �منها ونزارها ألن رسول هللا 

تي جوامع الكلم ول�س معناه أن �كون في الحرف الواحد س�عة أوجه لكن هذه اللغات الس�ع و أ
في القرآن ف�عضه بلغة قر�ش و�عضه بلغة هذیل و�عضه بلغة هوازن و�عضه بلغة ال�من  متفرقة

�عضه أنزل على س�عة أحرف ال �ّله وهذا القول �أن القرآن أنزل على س�عة  و�أنه یذهب إلى أن
أحرف على س�عة لغات ذهب أبو عبید القاسم بن سّالم واختاره ابن عط�ة �عني نفس ما قاله ابن 

ابن �ثیر اختصر القول الثالث أن هذه اللغات الس�ع إنما تكون في مضر قاله قوم  نلككثیر 
واحتجوا �قول عثمان نزل القرآن بلغة مضر وقال آخرون القول الرا�ع ما حكاه صاحب الدالئل 
عن �عض العلماء وحكى نحوه القاضي ابن الطیب ابن الطیب هو ال�اقالني قال تدبرت وجوه 

ءة فوجدتها س�ًعا منها ما تتغیر حر�ته وال یزول معناه وال صورته إلى آخره االختالف في القرا
والخامس أن المراد �األحرف الس�عة معاني �تاب هللا عز وجل وهو وهي وهي أمر ونهي ووعد 
ووعید ووعید وقصص ومجادلة وأمثال قال ابن عط�ة وهذا ضع�ف ألن هذه ال تسمى أحرفا 

لداودي وابن أبي صفرة وغیرهما هذه القراءات الس�ع إلى آخره فصل قال �ثیر من علمائنا �ا 
وعلى هذا األئمة المتقدمون والفضالء المحققون �القاضي أبي �كر بن الطیب والطبري وغیرهما 
قال ابن عط�ة ومضت األعصار واألمصار على قراءة الس�عة و�ها ُ�صلَّى ألنها ثبتت �اإلجماع 

ألنه لم �جمع الناس عل�ه أما أن المروي منه عن الصحا�ة  وأما شاذ القراءات فال �صلى �ه
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َمال  رضي هللا عنهم وعن علماء التا�عین فال ُ�عتقد ف�ه إال أنهم رووه وأما ما یؤثر عن أبي السِّ
ومن قارنه فإنه ال یوثق �ه قال غیره أما شاّذ القراءة عن المصاحف المتواترة فل�ست �قرآن وال 

ه وأحسن محاملها أن تكون ب�ان تأو�ل مذهب من نسبت إل�ه �قراءة ابن ُ�عمل بها على أنها من
صلى هللا عل�ه -مسعود فص�ام ثالثة أ�ام متتا�عات فأما لو صّرح الراوي �سماعها من رسول هللا 

فاختلف العلماء في العمل بذلك على القولین النفي واإلث�ات ووجه النفي أن أن الراوي لم  -وسلم
خبر بل في معرض القرآن ولم یثبت فال یثبت �عني ما ثبت �التواتر ولو صح یروه في معرض ال

عندهم �عني ال �كفي أن �صح السند بل ال بد ف�ه من التواتر القرآن ال بد أن یتواتر وال تقبل 
القراءة ما لم تكن متواترة والذي صححه ابن الجَزري في النشر أنه �كفي أن �صح اإلسناد إلى 

و�ثبت بها القرآن لكن عامة أهل العلم على أنه ال بد أن یتواتر  -صالة والسالمعل�ه ال-النبي 
ووجه النفي أن الراوي لم یروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن طّیب مثل قراءة ابن 

ل�س بواجب؟ من أهل  أومسعود صحت عنه فص�ام ثالثة أ�ام متتا�عات، فهل التتا�ع واجب 
ه القراءة تعامل معاملة الحدیث النبوي هي ُرو�ت عنه �سند صح�ح العلم من �قول أن مثل هذ

ومنهم من �قول ال تعامل معاملة الحدیث النبوي ألنها رو�ت على أنها قرآن فلم تثبت قرآن إًذا ال 
تثبت حدیث وأولئك �قولون إن لم تثبت قرآن فال أقل من أن تثبت حدیث ألنها صحت عن النبي 

والوجه الثاني أنه و�ن لم یثبت �ونه قرآنا فقد ثبت �ونه سنة وذلك  -عل�ه الصالة والسالم-
یوجب العمل �سائر أخ�ار اآلحاد ثم ذ�ر حدیث عمر وهشام ذ�ر معناه وأطال في تقر�ره في 
كالم ال یوجد عند غیره رحمه هللا القرطبي أفاض في هذه المسألة وجمع فأوعى وهو من نوادر 

ون والعلوم ولو سلم من �عض التأو�ل الصفات و�عض المخالفات التفاسیر التي جمعت أكثر الفن
العقد�ة �عني على مذهب األشعر�ة لو سلم من هذا وحقق وحرر في األحادیث ولم ُیثبت إال 
الصح�ح أو الحسن أو حتى لو ن�ه على الضع�ف ین�ه أح�انا لكن الغالب أنه یورد أحادیث 

نه �خرج الحدیث و�عزوه للسنن أو البن ماجه إما ضع�فة ول�ست �ضاعته بتلك في هذا ال�اب فإ 
لسنن أبي داود أو الترمذي أو ابن ماجه وهو موجود في ال�خاري وهو �ثیرا ما �قدم مسلم على 
ال�خاري على طر�قة المغار�ة على �ل حال الكمال � ولكتا�ه و�ال فالكتاب عظ�م هنا ف�ه �الم 

ى س�عة أحرف ثم ذ�ر حدیث ابن ع�اس وقصة عمر البن حجر رحمه هللا �اٌب أنزل القرآن عل
مع هشام ابن حك�م ثم قال قوله �اٌب أنزل القرآن على س�عة أحرف أي على س�عة أوجه �جوز 
أن �قرأ �كل وجه منها ول�س المراد أن �ل �لمة وال جملة منه تقرأ على س�عة أوجه بل المراد أن 

لواحدة إلى س�عة فإن قیل فإنا نجد �عض الكلمات غا�ة ما انتهى إل�ه عدد القراءات في الكلمة ا
ُ�قرأ على أكثر من س�عة أوجه فالجواب أن غالب ذلك إما ال یثبت إما ال تثبت الز�ادة و�ما أن 
تكون من قبیل االختالف في ��ف�ة األداء �ما في المد واإلمالة ونحوهما وقیل ل�س المراد 

لت�سیر ولفظ الس�عة �طلق على إرادة الكثرة في اآلحاد �الس�عة حق�قة العدد بل المراد التسهیل وا
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كما �طلق الس�عین في العشرات والس�عمائة في المئین وال یراد عدد معین ولهذا جنح ع�اض ومن 
ت�عه وذ�ر القرطبي عن ابن ح�اب أنه بلغ االختالف في معنى األحرف الس�عة إلى خمسة 

سة قال المنذري أكثرها غیر مختار ولم أقف على وثالثین قوال ولم یذ�ر القرطبي منها سوى خم
كالم ابن ح�ان في هذا �عد تت�ع مظاّنه من صح�حه نبي ندوره قطع علینا الطر�ق ابن حجر ومع 
ذلك ن�حث عنه احرصوا عل�ه في �الم ابن ح�ان ألنه ال بد أن �كون �عضها األقوال شيء �فتح 

ابن ح�ان في هذا �عد تت�ع مظانه من  ینفع قال ابن حجر ولم أقف على �الم أو ال�اب 
وسأذ�ر ما انتهى إلّي من أقوال العلماء في ذلك مع ب�ان المقبول منها والمردود إن شاء  هصح�ح

هللا تعالى في آخر هذا ال�اب ثم أخذ �شرح الحدیثین ثم قال وقد اختلف العلماء في المراد 
ن ح�ان إلى خمسة وثالثین قوال وقال المنذري �األحرف الس�عة على أقوال �ثیرة بّلغها أبو حاتم اب

أي من المنزل وف�ه اإلشارة إلى الحكمة في  »فاقرؤوا ما ت�سر منه«أكثرها غیر مختار قوله 
�الس�عة حرف �األالتعدد المذ�ور وهو الت�سري على القاري وهذا �قوي قول من قال أن المراد 

تأد�ة المعنى �اللفظ المرادف ولو �ان من لغة واحدة ألن لغة هشام بلسان قر�ش و�ذلك عمر 
هشام هشام بن حك�م وعمر بن الخطاب �لهم من قر�ش واختلفا في القراءة قد تكون األحرف 
أكثر من حرف في لغة واحدة قد �كون أكثر من حرف من هذه األحرف في لغة واحدة بدلیل 

ف بین عمر وهشام بن حك�م ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما نّ�ه على ذلك ابن عبد البر االختال
ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد �األحرف الس�عة وذهب أبو عبید وآخرون إلى أن 
المراد اختالف اللغات واخت�ار ابن عط�ة وُتعقب �أن لغات العرب أكثر من س�عة وأجیب �أن 

ا �أن المراد أفصحها فجاء عن أبي صالح عن ابن ع�اس قال نزل القرآن على المراد أفصحه
س�ع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن قال والعجز سعد بن �كر وجشم بن �كر ونصر بن 
معاو�ة وثق�ف وهؤالء �لهم من هوازن و�قال لهم عل�ا هوازن ولهذا قال أبو عمرو بن العالء 

فال تم�م �عني بني دارم وأخرج عبید من وجه آخر عن ابن ع�اس أفصح العرب عل�ا هوازن وس
بلغة الكعبین �عب قر�ش و�عب خزاعة قیل و��ف ذاك؟ قال ألن الدار واحدة قال نزل القرآن 

�عني أن خزاعة �انوا جیران قر�ش فسهلت علیهم لغتهم وقال أبو حاتم السجستاني نزل بلغة 
ة وهوازن وسعد بن �كر واستنكره ابن قتی�ة واحتج �قوله قر�ش وهذیل وت�م الر�اب واألزد ور��ع

فعلى هذا فتكون اللغات الس�ع في �طون   ٤إبراه�م:  {َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه}تعالى 
قر�ش و�ذلك جزم أبو علي األهوازي قال أبو عبید ل�س المراد أن �ل �لمة تقرأ على س�ع لغات 

ین أن حجر ذ�ر من األقوال السا�ع... م �طول جدا ولعله یراجع في فتح ال�اري ابفي �ال
صفحات فتح ال�اري طو�لة ومضغوطة فیها �الم �ثیر ومن الغرائب أني سمعت ال�ارحة واحد 

دلیلك  ما �قول أن فتح ال�اري �مكن �قرأ الجزء في ست ساعات المجلد الواحد ست ساعات قلت 
ست ساعات قلنا بدء الوحي س�عة أحادیث ما تقرؤه في ست ساعات اآلن قال المصحف �قرأ في 
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ما تدرك ما تر�د من الصفحة إال بنظر دقیق وترداد وتدقیق في األمر فصل لم أقف في شيء 
من طرق حدیث عمر على تعیین األحرف التي اختلف فیها عمر وهشام من سورة الفرقان وقد 

ل�س في هذه السورة عند القراء خالف ف�ما ینقص من خط زعم �عضهم ف�ما حكاه ابن التین أنه 
وقرئ ُسُرجا جمع سراج قال و�اقي ما فیها   ٦١الفرقان:  {َوَجَعَل ِفیَها ِسَراًجا}المصحف سوى قوله 

من الخالف ال �خالف خط المصحف قلت قد تت�ع أبو عمر ابن عبد البر ما اختلفت ف�ه القراء 
دهم من هذه السورة فأوردته ملخصا وزدت عل�ه قدر ما ذ�ره من ذلك من لدن الصحا�ة ومن �ع

وز�ادة ثم ذ�ر الخالف الذي �مكن أن �كون في أحرف هذه السورة صاحب استقراء رحمه هللا 
وتت�ع و�تعب على العلم تعب شدید رحمة هللا عل�ه اآلن ما �حتاج إل�ه �م صفحة من فتح ال�اري 

ني لو ط�عت في ط�عاتهم الجدیدة جاءت في جزء ست عشر صفحة من صفحات فتح ال�اري �ع
كبیر �عني لو ط�عت في الط�عات الصف الجدید �الحجم الصغیر تأتي في جزء ولو علق علیها 

 لجاءت في مجلد على طر�قتهم.
 اللهم صل على ال�شیر النذیر اللهم صل وسلم على عبدك و...

 طالب: .................
المختصر مختصر ال�خاري للمهلب مطبوع في أر�عة أجزاء أما شرحه ما ط�ع ال، ما �عد ُط�ع 

على ال�خاري أكثر من ثالثمائة شرح أكثر من ثالثمائة شرح ما وصل منها إال القلیل ومع ذلك 
 ما وصل ف�ه بر�ة ف�ه بر�ة.

 طالب: .................
�قتني ابن حجر و�ضم  الذيامل ما هو مقتني إال واحد منهما �قتني ابن حجر ألنه � الذيهو 
في في ابن رجب نور على نور ابن رجب في موضع واحد سقط أكثر من مائتي حدیث  الذي

أوله ثم هو �عد ذلك غیر �امل وف�ه خروم �ثیرة و�ال ابن رجب �شرح بنفس السلف �أنك تقرأ 
 لألئمة.

 اللهم صل وسلم على ال�شیر النذیر...
 لك...اللهم صل وسلم على عبدك ورسو 


