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 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 قال اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا تعالى: 

أن  تأل�ف القرآن حدثنا إبراه�م بن موسى قال أخبرنا هشام بن یوسفقال ال�خاري رحمه هللا "
 ."ِهكج أخبرهم قال وأخبرني یوسف بن ماابن جر�
 ماَهك.

 "ابن ماَهك قال إني عند عائشة أم المؤمنین رضي هللا عنها إذ جاءها.."
الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصح�ه 

 أجمعین، أما �عد:
والعطف على غیر مذ�ور ال شك أنه ین�غي أن یوقف عنده من الذي قال القائل في قال وأخبرني 

وأخبرني یوسف؟ أن ابن جر�ج أخبرهم قال.. نعم الضمیر �عود عل�ه وأخبرني یوسف طیب 
 العطف على إ�ش؟

 طالب: قال ال�خاري؟ یرجع على قال ال�خاري؟
النسفي الواو ساقطة وأما �ق�ة  ال، ألنه في أثناء اإلسناد ف�ه �الم البن حجر وأنه وجد في روا�ة

الروا�ات �لها الواو موجودة �قول قال الحافظ في الفتح �ذا عندهم أي رواة ال�خاري وما عرفت 
ماذا عطف عل�ه ثم رأیت الواو ساقطة في روا�ة النسفي و�ذا ما وقفت عل�ه من طرق هذا 

 ما الذياة، المعلق عندك الحدیث الش�خ محمد رشید رضا �قول �عني أنها ذ�رت عند سائر الرو 
 قال؟ له تعلیق الظاهر.

 طالب: نعم.
 ألن ف�ه �الم البن حجر وف�ه رد من العیني عل�ه.

طالب: �قول �ذا أداة التحمل مسبوقة بواو العطف قال الحافظ في الفتح �ذا عندهم وما عرفت 
رق هذا ماذا ُعطف عل�ه ثم رأیت الواو ساقطة في روا�ة النسفي وما وقفت عل�ه من ط

الحدیث انتهى فتعق�ه البدر العیني �عادته في العمدة فقال وقال �عضهم وهو �عني الحافظ ما 
عرفت إلى آخره قلت �جوز أن �كون معطوفا على محذوف تقدیره أن �قال قال ابن جر�ج 
أخبرني فالن �كذا وأخبرني یوسف بن ماَهك إلى آخره انتهى �الم البدر وال �خفى ما ف�ه ألن 

افظ قصد أنه ما وقف على روا�ة تعّین له من الذي عناه ابن جر�ج لما قال وأخبرني وهذا الح
التجو�ز الذي ذ�ره العیني ال �عجز عن تقدیره الطالب المبتدئ فك�ف �الحافظ ابن حجر وقد 
ظهر لي جل��ا حرص البدر العیني على تعقب الحافظ ما أمكنه ذلك ولو �أوهى التعق�ات وذلك 
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ن�في لكتاب صفو الكدر في المحاكمة بین العیني وابن حجر وهو خاص �المسائل أثناء تص
 الحدیث�ة وما یلتحق بها من أصول ونحوه فا� المسؤول أن �غفر لنا و��اهم إنه جواد �ر�م.

التجو�ز الذي ذ�ره العیني هو تجو�ز عقلي ونص أهل العلم على أن االحتماالت العقل�ة ال 
ن االحتماالت العقل�ة ال مدخل لها في هذا الفن ال بد أن یوقف في روا�ة مدخل لها في هذا الف

أخرى تعّین المراد اإلمام ال�خاري قد یروي الحدیث عن أكثر من واحد فمن هؤالء من هو على 
فیثبته ومنهم من ل�س على شرطه ف�حذفه فقد روى عن اإلمام مالك رحمه هللا وابن له�عة شرطه 

ن له�عة وأ�قى اإلمام مالك وأ�قى اإلمام مالك وال �قال أن هذا الحذف شب�ه حدیثا واحدا فحذف اب
لتدل�س التسو�ة لماذا؟ ألنه ل�س ف�ه حذف السند متصل تدل�س التسو�ة أن �حذف ضع�ف بین 
ثقتین ال أن یروي الحدیث عن ضع�ف وثقة ثم �حذف الثقة �حذف �حذف الضع�ف و�قول ثقة 

حدثني مالك وآخر یبهمه اإلمام ال�خاري ال یذ�ره أصال ل�س  طر�قة مسلم في مثل هذا �قول
�حاجة إل�ه و�ن روى الحدیث من طر�قه هذه طر�قتهم ف�ما إذا رووا عن أكثر من واحد وال یر�دون 
أن یبینوا أو یذ�روا هذا الواحد فإما أن �حذف �الكل�ة وال �شار إل�ه أو یبهم �ما �فعل اإلمام مسلم 

قال وأخبرني یوسف بن ماَهك الحافظ رحمه هللا �قول �ذا عندهم �عني عند  رحمه هللا لكن هنا
الرواة �لهم وما عرفت ماذا عطف عل�ه ثم رأیت الواو ساقطة في روا�ة النسفي و�ذا ما وقفت 
عل�ه من طرق هذا الحدیث هذا الحدیث عند غیر ال�خاري ما ف�ه واو رواه ابن جر�ج عن یوسف 

ارد الرواة �لهم على إث�اتها ال شك أن هذا �حتاج إلى مز�د عنا�ة ومز�د بن ماَهك إًذا ��ف یتو 
ز تجو�ز عقلي و�رد �ه على أهل التحقیق في هذا الشأن ومن له  �حث في الطرق أما أن �جوَّ
عنا�ة ال یدان�ه أحد فیها في صح�ح ال�خاري مجرد تجو�ز هذا ال �كون ومثل ما أشار المعلق أن 

بن حجر رحم هللا الجم�ع في مواضع �ثیرة جدا ینقل من ابن حجر العیني شغوف بتعقب ا
الصفحة والصفحتین وال �شیر إل�ه و�ذا وجد أدنى مخالفة ممن �مكن أن یدخل �صمته فیها قال 
�عضهم وال �سم�ه ثم یرد عل�ه ال شك أن هذا التصرف غیر الئق لكنه بین األقران �حدث �ثیر 

ا �كون بین األقران من شحن األت�اع من شحن األت�اع ما تجد �حدث �ثیرا بین األقران وأكثر م
بین الك�ار خالف �بیر أو شيء �ظهر للناس هللا أعلم �ما في القلوب لكن ما �ظهرون للناس 
شيء ألن قدرهم أكبر من أن �ظهروا مثل هذه األمور لكن األت�اع �ستوشون هذه األمور حتى 

ابن حجر في مسائل �ثیرة جدا تز�د على خسمائة مسألة �كون لها أثر في الخارج تعقب العیني 
من هذا النوع ابن حجر رّد على العیني في �ثیر من المواضع في �تاب أسماه انتقاض 
االعتراض انتقاض االعتراض وفي �عض المواضع بّ�ض لها ما ت�سر له أن یرد أو �ان في الرد 

أكثره إمالء و�عضه تحر�ر ومنه ما  شيء من الغموض المقصود أن ابن حجر أّلف هذا الكتاب
هو �إعانة �عض الطالب في تحر�ر �عض المسائل وابن حجر �صوغها فهو �تاب عظ�م وال 
أ�الغ إذا قلت أنه أعظم شروح الصح�ح �غض النظر عن شرح ابن رجب الذي له نفس مختلف 
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ن مائتي حدیث تماما لكن ابن رجب ل�س �كامل إلى الجنائز وف�ه خروم في موضع واحد أكثر م
خرم إذا استثنینا شرح ابن رجب رحمه هللا ألنه بنفس السلف ووازنا بین الشروح ابن حجر ال 
یدان�ه شرح الس�ما وأنه شرح متوازن �عني تجد إشكالك وحله في أول الكتاب وفي أثنائه وفي 

�ه عنا�ة آخره على حد سواء �خالف غیره من الشراح تجد في أول األمر ف�ه همة وف�ه توسع وف
ثم �عد ذلك �كاد �كون مجرد تعلیق في األخیر ومن ذلكم العیني العیني في الر�ع األول أجاد 
وأفاض ونقل من ابن حجر ونقل من غیره ورّتب ونّظم لكن في ثالثة األر�اع الر�ع الثاني تقدر 

كمة بین ف�ه �تاب اسمه مبتكرات الآللي والدرر في المحا تقول شرح لكن النصف الثاني تعلیق 
العیني وابن حجر للبوصیري �تاب على اختصاره ومواضع �ثیرة ما تكلم علیها لكنه جّید ف�ما 
تكلم ف�ه �الم إنصاف حاكم بین العیني وابن حجر �كالم منصف ال إلى هذا وال إلى هذا إنما 

ل البوصیري حّكم العلم ومع ذلك �قیت أش�اء �ثیرة لم �َجب عنها ال من ِقَبل ابن حجر وال من ِقبَ 
 هذا الذي �تب الحاش�ة صفو الَكَدر وصفو اإل�ش؟

 طالب: صفو الكدر...
صفو الكدر نعم في المحاكمة بین العیني وابن حجر أنا ما اطلعت عل�ه ولعله ما ط�عه إلى اآلن 
ما سمعت �ه في شرح التجر�د أش�اء ذ�رناها مما لم یذ�روه وأ�ضا في الحواشي على ال�خاري 

ءات ف�ه أش�اء المقصود أن مجرد الرد لذات الرد ل�س من خلق أهل العلم واالحتماالت أثناء القرا
ما �عجز أحد أن �قول ف�ه  أوالعقل�ة المجّردة ال مدخل لها في هذا الفن �ما قرره أهل العلم 

ین المعطوف؟! سمه لنا �ا العیني �عني ما جاء �جدید ألن أمعطوف ألنه ف�ه حرف عطف 
إلى معطوف ومثل ما قلنا إذا أراد أن أن �حذف فإنه ال یذ�ر العطف هذه حرف عطف �حتاج 

عادته �قول حدثنا مالك أو أخبرنا مالك وال �قول وأخبرنا مالك �حذفه ألنه ل�س على شرطه 
وطر�قة اإلمام مسلم �قول حدثنا مالك وآخر یبهمه فاإلشكال لم ینحل إال في روا�ة النسفي لكن 

ت �لها أن تكون الروا�ات �لها موجودة الواو و�تفرد بها النسفي و�كون ی�عد أن تكون الروا�ا 
الصواب معه والرواة �لهم ذ�روا هذه الواو سهًوا �ما قال الش�خ محمد رشید رضا ألن في الرواة 
من هو أثبت وأتقن من من النسفي �ثیرا ما �عطف ال�خاري إسناد على آخر �الواو و�تقدمها 

حو�ل عند ال�خاري بدون حاء �مجرد العطف فهل �صلح أن �كون هذا الحاء وتوجد یوجد الت
الموضع موضع تحو�ل؟ وطر�قة ال�خاري تختلف عن طر�قة مسلم في التحو�ل وعن طر�قة اإلمام 

ا قد �قول القارئ ال أحمد وعن طر�قة أبي داود التحو�ل عند اإلمام ال�خاري هذه الحاء لغز أح�انً 
الفائدة منها؟! ما لها فائدة،  ما ح وحدثني فالن  -صلى هللا عل�ه وسلم- ق�مة لها ألنه یذ�رها �عد

على ما ذ�ره أهل العلم في في هذه المسألة فالواو �ثیرا ما تأتي �عد الحاء ح وحدثني فالن وهنا 
�قول قال وأخبرني یوسف على �ل حال ی�قى أنه ال بد فوق �ل ذي علم عل�م ی�قى أن هناك 

م أن �كون �ل شيء �حل وفي القرآن المتشا�ه الذي لم �طلع عل�ه أهل العلم أش�اء مشكلة ال یلز 
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لم �عرفوا حق�قته استأثر هللا �علمه ثم �عد ذلك إذا وقف على نسخ تحل اإلشكال بها ونعمت و�ال 
فاألمر واضح ما فیها.. السند صح�ح مثل الشمس ما ف�ه إشكال والخبر صح�ح و�ون هذه الواو 

وابتدأ ا وجودة أمرها سهل اآلن صح�ح ال�خاري �حقَّق على نسخ �ثیرة جدً موجودة أو غیر م
 الذيتحق�قه دار درر الكمال أو الك�ان أو ما أدري في الشام ثم استلمه الش�خ علي العمران 

�شتغل مع عالم الفوائد وأطلعني على شيء من عمله متقن في الجملة وال �ظن أنه ال ی�قى 
ت في �تاب العلم في صح�ح ال�خاري في جم�ع الروا�ات یرفُع یرفُع إشكال سوف ی�قى اإلشكاال

هللا وال وجد لها حل ومثل هذه اإلشكاالت هي التي تبین العالم ال�احث من من غیره من مجرد 
قارئ أو طالب علم حل هذه اإلشكاالت هي التي یتمیز بها الطالب الذي یتعب على العلم و�ال 

�جدید هذا سهل �عني فلذا ابن حجر في �ثیر من المواضع یتعب على  مجرد تقرأ وال وال وال تأتي
�عض األمور و�قف فیها على حل و�حمد هللا على ذلك �ثیرا فالحمد � ثم الحمد � ثم.. أح�انا 
�كررها عشر مرات ألنه إذا ظفر بهذه الفائدة هذه تعدل الدن�ا �لها فلعله مع وجود النسخ إن شاء 

علیها من ط�ع الكتاب الط�عات السا�قة �عني لعله إن شاء هللا یوجد لها حل ولو  هللا التي لم �قف
لم یوجد لها حل العلم لم یتوقف علیها �عني السند صح�ح والخبر صح�ح لكن �ونها ُتَحل أفضل 
من أن ت�قى هكذا �قول الحافظ ابن حجر قوله �اب تأل�ف القرآن أي جمع آ�ات السور السورة 

�ات السورة الواحدة أو جمع السور مرت�ة في المصحف أو جمع السور مرت�ة في الواحدة جمع آ
 المصحف.

قال وأخبرني یوسف بن ماَهك قال إني عند عائشة أم المؤمنین رضي هللا عنها إذ جاءها "
عراقي فقال أي الكفن خیر قالت و�حك ما �ضرك قال �ا أم المؤمنین أر�ني مصحفك فقالت لَم؟ 

 "القرآن عل�ه فإنه..قال لعلي أؤلف 
أهل العراق في الصدر األول یوجد خشیت خشیت أم المؤمنین أن �كون متنطعا وهذا یوجد في 

في  -عل�ه الصالة والسالم-في �عضهم و�ال أي الكفن خیر؟ قالت ما �ضرك أي نوع الرسول 
�عني لو �ان رجل عادي  »ال�سوا من ث�ا�كم الب�اض و�فنوا فیها موتاكم«الحدیث الصح�ح �قول 

عل�ه -وُ�فِّن النبي  فهي خشیت أن �كون متنطع لو �ان رجل عادي ُأجیب �مثل هذا الحدیث
في ثالثة أثواب ب�ض سحول�ة ل�س فیها قم�ص وال عمامة ومع ذلك �قول  -الصالة والسالم

الحنف�ة األفضل أن أن �كفن في قم�ص و�ن �فن في برد حبرة �عني مخطط �ان أفضل فكونه 
ال�سوا من ث�ا�كم «في قم�ص �خالف الحدیث الصح�ح و�ونه في برد حبرة مخطط �خالف 

ل  -عل�ه الصالة والسالم-ثالثة أثواب ب�ض لماذا خالفوا النبي  »ب�اضال َي ببرد حبرة لما ُغسِّ ُسجِّ
َي ببرد حبرة والتسج�ة غیر التكفین حتى ینشف ثم �عد ذلك ُ�َكفِّن  -عل�ه الصالة والسالم- ُسجِّ

الصالة عل�ه -�الثالثة األثواب الب�ض السحول�ة ل�س فیها قم�ص قالوا هذا ل�س من فعله 
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إنما فعله حینما َ�فَّن عبَد هللا بن ُأَبّي في قم�صه فالقم�ص أفضل ما �ان هللا جل وعال  -والسالم
 ل�ختار لنب�ه إال األفضل �ما هو معلوم.

ل قال لعلي أؤلف " القرآن عل�ه فإنه ُ�قرأ غیر مؤلَّف قالت وما �ضرك أ�ه قرأت قبل إنما نزل أوَّ
ل فیها ذ�ر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل ما نزل منه سورة من المفصَّ 

ا ولو نزل ال تزنوا الحالل والحرام ولو نزل أّول شيء ال تشر�وا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبدً 
 ."القالوا ال ندع الزنا أبدً 

أتي إلى ألن المألوف الذي ألفته النفوس وتر�ت عل�ه �صعب علیها تر�ه إال �التدر�ج اآلن لو ت
مدخل وتقول خالص من اآلن ال تدخن صعب عل�ه جدا إنما یتر�ه �التدر�ج فمثل هذا مثل ما 
جاء أو نزل لو قال لو أو �ان أول شيء ینزل ال تشر�وا الخمر وهي عندهم �مكان عالي جدا أو 

ذلك نزعوا  ال تزنوا لقالوا ال ندع الخمر وال ندع الزنا لكنه حتى تمّكن اإل�مان من قلو�هم ثم �عد
 عن المحرمات.

اَعُة َمْوِعُدُهْم و�ني لجار�ة ألعب  -صلى هللا عل�ه وسلم-لقد نزل �مكة على محمد " {َبِل السَّ
اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ ( وما نزلت سورة ال�قرة والنساء إال وأنا عنده قال فأخرجت   ٤٦القمر:  )}46َوالسَّ

له المصحف فأملت عل�ه آي السور والمراد من التأل�ف هاهنا ترتیب سوره وهذا العراقي سأل 
أوال عن أي الكفن أو أفضل فأخبرته عائشة رضي هللا عنها أن هذا مما ال ین�غي أن �عتنى 

اد له فإن في هذا تكلًفا ال طائل تحته و�انوا في ذلك �السؤال عنه وال القصد له وال االستعد
الزمان �صفون أهل العراق �التعّنت في األسئلة �ما سأل �عضهم عبد هللا بن عمر عن دم 
ال�عوض عن دم ال�عوض �صیب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى أهل العراق �سألون عن دم 

ولهذا لم ت�الغ معه عائشة  -ل�ه وسلمصلى هللا ع-ال�عوض وقد قتلوا ابن بنت رسول هللا 
رضي هللا عنها في الكالم لئال �ظن أن ذلك أمر مهم و�ال فقد روى أحمد وأهل السنن من 

ال�سوا من ث�ا�كم «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-حدیث سمرة وابن ع�اس عن رسول هللا 
هین وفي فإنها أطهر وأطیب وصححه الترمذي من الوج »الب�اض و�فنوا فیها موتاكم

في ثالثة أثواب  -صلى هللا عل�ه وسلم-الصح�حین عن عائشة أنها قالت ُ�فِّن رسول هللا 
ب�ض سحول�ة ل�س فیها قم�ص وال عمامة وهذا محرر في �اب الكفن من �تاب الجنائز ثم 

 ."سألها عن ترتیب القرآن فانتقل إلى سؤال �بیر وأخبرها أنه �قرأ
 ُ�قرأ.

مؤلف أي مرتب السور و�ان هذا قبل أن ی�عث أمیر المؤمنین عثمان رضي هللا أنه ُ�قرأ غیر "
المؤلفة على هذا الترتیب المشهور الیوم وقبل  عنه إلى اآلفاق �المصاحف األئمة المؤلفة

اإللزام �ه �هللا أعلم ولهذا أخبرته إنه ال �ضرك �أي سورة بدْأت و�ن أّول سورة نزلت فیها ذ�ر 
ذه إن لم تكن اقرأ فقد �حتمل أنها أرادت اسم جنس أرادت اسم جنس لسَور الجنة والنار وه
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ل التي فیها الوعد والوعید ثم لما انقاد الناس إلى التصدیق ُأمروا ونهوا �التدر�ج أوال  المفصِّ
فأوَّال وهذا من حكمة هللا ورحمته ومعنى هذا الكالم أن هذه السورة أو السَور التي فیها ذ�ر 

ار ل�ست البداءة بها في أوائل المصاحف مع أنها من أول ما نزل وهذه ال�قرة الجنة والن
 ."والنساء من أوائل ما في المصحف وقد نزلت عل�ه في المدینة وأنا عنده

�عني فرق بین أن ُ�َمرَّن الصب�ان على قراءة القرآن أو حفظ القرآن أو �أتي شخص یتقدم إلى 
قامة ف�أخذ المصحف و�قرأ أي سورة شاء هل �قال حرام؟ الصالة و�نظر في وقته سعة قبل اإل

ال، لكن لو أراد أن �كتب مصحف ال �جوز له أن �كت�ه إال مرتً�ا و�ال خالف اإلجماع ففرق بین 
هذا وهذا وفرق بین شخص یر�د أن �ستدل �آ�ة أو �عظ �سورة هذا ما ف�ه إشكال ینزع ما شاء 

ال بد أن �كت�ه  أن �كتب مصحًفا أو �فسر القرآن �امالً  من القرآن مما �حتاج إل�ه أما من أراد
ابن �ثیر بدأ من األنعام وتفسیر  مرتً�ا ولكن لو بدأ تفسیر القرآن من نصفه من الكهف مثالً 

الجاللین ُبدئ من الكهف ما أحد یبي �قول ال بد من التزامه من أوله إلى آخره لكن إذا تم 
ا أجمع عل�ه الصحا�ة رضي هللا عنهم وذ�رنا من �تب التفسیر ال �جوز أن �كتب إال على م

تفسیر ورت�ه على التنز�ل على نزول السور وال شك أن عمله خطأ وال یواَفق عل�ه وخطر أ�ضا 
ألن هذا یوجد خلل في ثقة �عض الناس في ترتیب القرآن ومخالفة إلجماع الصحا�ة رضوان هللا 

ا التفسیر أظن اسمه الب�اني أو �ذا الب�ان ة وأ�ًض علیهم ذ�رنا التفسیر الحدیث محمد عزة دروز 
 لعبد العز�ز مال حو�ش �لهم من األشوام ومتأخر�ن سور�ین متأخر�ن.

صلى -فأما ترتیب اآل�ات في السور فل�س في ذلك رخصة بل هو أمر توق�في عن رسول هللا "
 ."�ما تقدم تقر�ر ذلك -هللا عل�ه وسلم

-ت قال اجعلوها في السورة التي یذ�ر فیها �ذا و�ذا ف�عّین مكانها ألنها إذا نزلت اآل�ة أو اآل�ا
 .-عل�ه الصالة والسالم

ص له في ذلك بل أخرجت له مصحفها"  ." ولهذا لم ترخِّ
 طالب: ................

ما ف�ه للتعل�م ما ف�ه إشكال للتعل�م �ون الطفل یبدأ �ه من قصار المفصل هذا طب�عي المصلحة 
طفل في السادسة من عمره تقول احفظ ال�قرة؟! مستحیل هذا تبدأ �ه �القصار تقتض�ه تأتي �

ومدارس التحف�ظ وتتدرج �ه إلى أن �حفظ المفّصل ثم تبدأ �ه من أّول أن �ستمر من من اآلخر 
 هكذا االبتدائي إلى الكهف من أسفل ثم �عد ذلك المتوسط والثانوي �كملون.

ص له في ذلك بل " أخرجت له مصحفها فأملت عل�ه آي السور �هللا أعلم وقول ولهذا لم ترخِّ
عائشة ال �ضرك �أي سورة بدأت یدل على أنه لو قدم �عض السور أو أخر �ما دل عل�ه 

 ."-صلى هللا عل�ه وسلم-حدیث حذ�فة وابن مسعود وهو في الصح�ح أنه 
 ف�ه ابن مسعود؟ �ما دل عل�ه حدیث حذ�فة وهو في الصح�ح.
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 ..........طالب: ......
 مخّرج حدیث ابن مسعود؟
 طالب: ................

 حدیث حذ�فة محفوظ معروف.
 طالب: ................

 حدیث ابن مسعود؟
 طالب: ................

 حدیث حذ�فة مفروغ منه ومعروف لكن حدیث ابن مسعود موجود في هذا؟
 طالب: ................

قرأ في ق�ام اللیل ال�قرة  -عل�ه الصالة والسالم-لصح�ح أنه ما دل عل�ه حدیث حذ�فة وهو في ا
 ثم النساء ثم آل عمران.
 طالب: ................

 �قول؟ ما الذيحدیث ابن مسعود؟ نص عل�ه؟ اقرأ، 
 طالب: ................

 إ�ه هذا حدیث حذ�فة.
 طالب: ................

 أوین هو؟ أنا أسأل عن حدیث ابن مسعود هو ثابت هنا أهذا حدیث حذ�فة حدیث ابن مسعود 
 ال؟

 طالب: ................
 حدیث حذ�فة أعرفه ما استشكلناه ابن مسعود هذه اللفظة موجودة في النسخ �لها.

 طالب: ساقط من (أ).
 موجودة؟

 طالب: ................
 وغیره.

 ...طالب: .............
 هي مع أبو عبد هللا حقت السالمة. التيدار طی�ة 

 طالب: ................
 عل�ك اطلعه لنا من حدیث ابن مسعود حدیث حذ�فة ال تطلعه لنا نعرفه.

 كما دل عل�ه حدیث حذ�فة وابن مسعود وهو في الصح�ح.
 وراه ما قال هما في الصح�ح؟! وراه ما قال هما في الصح�ح؟!
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 �هللا.طالب: ما أدري 
 نعم.

قرأ في ق�ام اللیل ال�قرة ثم النساء ثم آل عمران وقد حكى  -صلى هللا عل�ه وسلم-أنه "
القرطبي عن أبي �كر بن األن�اري في �تاب الرد أنه قال فمن أّخر سورة مقدمة أو قدم أخرى 

 ."مؤخرة �من أفسد نظم اآل�ات وغیر الحروف واآل�ات
 �عني في �تا�ة المصحف.

 ."مستنده ات�اع مصحف عثمان رضي هللا عنه فإنه مرّتب على هذا النحو المشهورو�ان "
العلماء �طلقون الس�ما عند الحنابلة وغیرهم �طلقون الكراهة في اإلخالل بترتیب السور في 

ثبت عنه أنه قّدم النساء على آل  -عل�ه الصالة والسالم-الصالة �طلقون الكراهة مع أن النبي 
یبون عن هذا أنه فعل ذلك قبل العرضة األخیرة التي حصل فیها الترتیب النهائي وعلى عمران �ج

 استدالال بهذا الحدیث �ان له وجه.كل حال لو حصل تقد�م وتأخیر للسور 
 طالب: ................

 نعم جزاك هللا خیر.
 طالب: ................

 من المفصل �عني.إ�ه سمعت اآل�ة وهي جار�ة ما.. سمعت اآل�ة وهي 
 طالب: ................

 من إطالق الجزء و�رادة الكل ممكن لكنها قد ال تكون سمعت إال هذه اآل�ة.
 والظاهر أن ترتیب السور..

 طالب: ................
 �عني قبل قبل عثمان؟

 طالب: ................
 كل عنده مصحفه و�تب ف�ه ما بلغه من القرآن.

 .......طالب: .........
ال مصحف ابن مسعود وال مصحف علي وال مصحف.. �ل له مصحف �قرأ ف�ه ما بلغه من 

 كالم هللا جل وعال وأما الترتیب النهائي اعتمده عثمان انتهى �ل شيء.
 طالب: ................

 ال ما ف�ه.
 طالب: ................

عل�ه الصالة -أقوى من �ون النبي  على �ل حال ُوجد أو ما ُوجد هذا �له أمر انتهى وال ف�ه
 قرأها �ما في الحدیث الصح�ح. -والسالم
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والظاهر أن ترتیب السور ف�ه من هو ما هو راجع إلى رأي عثمان رضي هللا عنه وذلك ظاهر "
في سؤال ابن ع�اس عن ترك ال�سملة في أول براءة وذ�ره األنفال وذ�ره األنفال من الطَُّول 

 ."غیره �إسناد جّید قويّ والحدیث في الترمذي و 
�قول الش�خ رشید رضا �قول الصواب ما قّدمنا في حاش�ة حاش�ة أخرى صفحة ثمان عشرة من 
أنه ال �حتج �ه والس�ما في مثل موضوعه وأن ترتیب السور توق�في في المصحف ولكنه ال �جب 

�ه الصحا�ة في الصالة �عني فرق بین �تا�ة مصحف �امل ال �جوز اإلخالل �ه �ما أجمع عل
على �أمر عثمان رضي هللا عنه و�ین إنسان �قرأ و�نتقي ما شاء مما �قرأ في صالة أو خارجها 

 هذا �قولون أمره سهل.
وقد ذ�رنا عن علي أنه �ان قد عزم على ترتیب القرآن �حسب نزوله ولهذا حكى القاضي "

وأول مصحف ابن   ١العلق:  )}1َخَلَق ( {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذيال�اقّالني أن أّول مصحفه �ان 
یِن (مسعود  ثم ال�قرة ثم النساء على ترتیب مختلف وأّول مصحف   ٤الفاتحة:  )}4{َماِلِك َیْوِم الدِّ

أبّي الحمد � ثم النساء ثم آل عمران ثم األنعام ثم المائدة ثم �ذا على اختالف شدید ثم قال 
 ."القاضي و�حتمل

هنا �قول الش�خ المراد من قول�ه في أول مصحف ابن مسعود وُأبّي واحد وهو سورة الفاتحة ألن 
ِ}{اْلَحمْ الذي ذ�ر  یِن (والذي ذ�ر   ٢الفاتحة:  ُد ِ�َّ المقصود بذلك   ٤الفاتحة:   )}4{َماِلِك َیْوِم الدِّ

�عني ف�ه أحد یبي یبدأ من مالك یوم الدین؟!  �اطالً  الفاتحة فذ�ر �ل راٍو آ�ة منها و�ال �ان قوالً 
لرحمن الرح�م إذا قال �عض الناس و�سألون عنها �سم ا ف�ه بیبدأ؟! �عني قد في الصالة مثالً 

  )}3) الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم (2{اْلَحْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمیَن (مالك یوم الدین �سبق لسانه إلى أنها �أنه قرأ 
ِ الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم (ألنه قرأ    ٣ - ٢الفاتحة:  فسبق لسانه إلى ما �عد الرحمن   ١الفاتحة:  )}1{ِ�ْسِم �َّ
 الرح�م.

 ..............طالب: ..
آ�ة من من الفاتحة وهي جزء من   ٣الفاتحة:  )}3{الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم (تحصل و�سأل عنها �ثیر ألن 

ِ الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم (قرأ    .١الفاتحة:  )}1{ِ�ْسِم �َّ
 قال القاضي..

و�ال �ان قوال �اطال بدلیل اإلجماع على أن الفاتحة هي التي ابتدؤوا بها جم�ع المصاحف وهو 
المراد من اسمها الفاتحة وأما اختالفهم في ترتیب السور في مصاحفهم الشخص�ة فقد �كون 
�عض الروا�ة ف�ه من الدسائس وقد �كون سب�ه أن �عضهم �كمل عنده جمع سورة ما �انت 

ن عظام من عظام األكتاف واللخاف وغیرها قیل �مال سورة قبل �مال سورة أخرى متفرقة ف�ه م
�علم أنها نزلت قبلها ف�قدمها �تقد�م أبي آلل عمران المدن�ة �اإلجماع على األنعام المك�ة 
�اإلجماع �عني ینتظر حتى تكمل السورة فإذا �ملت �تبها ثم إذا �ملت سورة أخرى هذا قبل 
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قبل الجمع فإذا �ملت سورة ثان�ة �تبها �عدها وهكذا من غیر ترتیب وهذا أمره الجمع هذا الكالم 
 �عني قبل اإلجماع أمره سهل �عني ما ف�ه إشكال إن شاء هللا.

ثم قال القاضي و�حتمل أن ترتیب السور في المصحف على ما هو عل�ه الیوم من اجتهاد "
براءة قال فأما ترتیب اآل�ات الصحا�ة رضي هللا عنهم و�ذا ذ�ر مكي في تفسیر سورة 

وقال ابن وهب في جامعه سمعت  -صلى هللا عل�ه وسلم-وال�سملة في األوائل فهو من النبي 
مت ال�قرة وآل عمران وقد نزل قبلهما �ضع وثمانون  سل�مان بن بالل �قول سئل ر��عة لَم ُقدِّ

لعلم بذلك فهذا مما ینتهى سورة فقال قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد أجمعوا على ا
 ."إل�ه وال ُ�سأل عنه قال ابن وهب وسمعت مالًكا �قول

 لحظة لحظة، تفضل �ا أبو عبد هللا.
 سم.

قال ابن وهب وسمعت مالًكا �قول إنما ألف القرآن على ما �انوا �سمعونه على ما �انوا "
نما �جب تأل�ف سوره قال أبو الحسن بن �ّطال إ -صلى هللا عل�ه وسلم-�سمعونه من النبي 

 ."في الرسم والخط خاصة
 إنما..

 إنما �جب تأل�ف..
 أنا عندي إنا َنِجد.

 إنا َنِجد؟
 طالب: ................

 قال عندك؟  ما الذيإ�ه صححته، 
 طالب: ................

 إ�ه صححته.
إنما �جب تأل�ف سوره في الرسم والخط خاصة وال نعلم أن أحدا قال إن ترتیب ذلك واجب في "

الصالة وفي القرآن ودرسه و�نه ال �ِحلُّ ألحٍد أن یتلّقن الكهف قبل ال�قرة وال الحج �عد الكهف 
�قرأ  -صلى هللا عل�ه وسلم-أال ترى إلى قول عائشة ال �ضرك أ�ه قرأت قبل وقد �ان النبي 

 "�غیر السورة التي تلیها قال وأما..في الصالة السورة في ر�عة ثم �قرأ في الر�عة األخرى 
�كثر السؤال عن قراءة القرآن �امل مرتًَّ�ا على ترتیب المصحف في الصالة هذا �فعله �عض 

أنه بدأ من  -عل�ه الصالة والسالم-األئمة، هل له أصل أو ال أصله له؟ هو ما نقل عن النبي 
اتحة وختم من الناس ما ُعرف هذا لكن ی�قى أنه ف�ه ما �شیر أنه إذا �ان القصد من ذلك من الف

اإلمام االستذ�ار وللمأمومین التذ�یر �كامل القرآن على أال یلتزمه التزاًما دق�قا �حیث ال �خّل �ه 
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یواصل ال مانع  أنها ال مانع �عني إذا قرأ أسبوع مثال �خل بهذا الترتیب مرة أو مرتین ثم �عد ذلك
 من ذلك إن شاء هللا تعالى.

قال وأما ما ُروي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما �رها أن �قرأ القرآن منكوسا وقاال إنما ذلك "
منكوس القلب فإنما عن�ا بذلك من �قرأ السورة منكوسة فیبتدئ �آخرها إلى أولها فإن ذلك حرام 

ن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ین یز�د محظور ثم قال ال�خاري حدثنا آدم عن شع�ة ع
قال سمعت ابن مسعود �قول في بني إسرائیل �قول في بني إسرائیل والكهف ومر�م وطه 
واألنب�اء إنهّن من العتاق اُألَول وهّن من تالد انفرد �إخراجه ال�خاري والمراد منه ِذ�ر ترتیب 

قوله من العتاق اُألَول أي من قد�م هذه السور في مصحف ابن مسعود �المصاحف العثمان�ة و 
ما نزل وقوله وهّن من تالد أي من قد�م ما قنیت وحفظت والتالد في لغتهم قد�م المال والمتاع 
والطارف حدیثه وجدیده �هللا أعلم حدثنا أبو الولید قال حدثنا شع�ة قال أن�أنا أبو إسحاق 

 ."سمع البراء بن عازب
 لحظة.. حدثنا أبو الولید..

 حدثنا شع�ة قال أخبرنا..؟ قال
 عندك؟ ما الذي

 (أنا) أن�أنا.
(أنا) أخبرنا بال شك، لكنها في ال�خاري أن�أنا في التفسیر (أنا) وهي رمز أخبرنا وفي ال�خاري 
قال حدثنا أبو الولید قال حدثنا شع�ة قال أن�أنا أبو إسحاق، ما أدري عاد هل الص�غة مضبوطة 

 ال؟ أو
 ...طالب: .............

ال، أنا عندي (أنا) �عني أخبرنا (أنا) هي رمز أخبرنا اختصار ألخبرنا وأما حدثنا فُتختصر بـ(نا) 
 فقط نون ألف وأح�انا �قال (ثنا).

{َس�ِِّح اْسَم َر�َِّك قال أخبرنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب رضي هللا عنه �قول تعّلمت "
وهذا متفق عل�ه وهو قطعة  -صلى هللا عل�ه وسلم -النبي قبل أن �قدم   ١األعلى:  )}1اْألَْعَلى (

سورة مك�ة نزلت قبل   ١األعلى:  )}1{َس�ِِّح اْسَم َر�َِّك اْألَْعَلى (من حدیث الهجرة والمراد منه أن 
الهجرة �هللا أعلم ثم قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن األعمش عن شقیق قال قال عبد 

 ."هللا
 شقیق هو أبو وائل..

�قرؤهّن اثنین اثنین  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال عبد هللا لقد علمت النظائر التي �ان النبي "
علقمة فسألناه فقال عشرون سورة من أول  في �ل ر�عة فقام عبد هللا ودخل معه علقمة وخرج 
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  ١الن�أ:   )}1{َعمَّ َیَتَساَءُلوَن (المفّصل على تأل�ف ابن مسعود آخرهن من الحوام�م حم الدخان و
 ."هذا التأل�ف الذي عن ابن مسعود غر�ب مخالف مخالف لتأل�ف عثمان رضي هللا عنه

كثر وعند �عضهم من الحجرات لكن ألن الحوام�م قبل المفّصل المفّصل یبدأ من ق عند األ
 الحوام�م قبل.
 فإن المفصل. 
 حزب السادس الذي یبدأ من �س إلى ق.من من من ال

 "فإن المفصل في مصحف عثمان رضي هللا عنه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان.."
�قول هذه روا�ة   ١الن�أ:  )}1َیَتَساَءُلوَن ({َعمَّ الحوام�م حم الدخان و�قول ذ�ر الحوام�م وآخرهن 

هنا في ال�خاري وسألناه   ١الن�أ:  )}1{َعمَّ َیَتَساَءُلوَن (أبي ذر للصح�ح وسقط من غیرها ذ�ر حم و
{َعمَّ فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأل�ف ابن مسعود آخرهن الحوام�م حم الدخان و

ف�ه �الم �ثیر البن حجر �قول.. �الم طو�ل.. على �ل حال هو موجود   ١الن�أ:  )}1َیَتَساَءُلوَن (
 في الصح�ح على ما ذ�ره المؤلف رحمه هللا.

فإن المفصل في مصحف عثمان رضي هللا عنه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان ال "
عبد الرحمن تدخل ف�ه بوجه والدلیل على ذلك ما رواه اإلمام أحمد حدثنا عبد الرحمن ابن.. 

بن مهدي قال حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد هللا بن أوس الثقفي 
فذ�ر  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن جده أوس بن حذ�فة قال �نت في الوفد الذین أتوا النبي 

 �ان �سمر معهم �عد العشاء فمكث عنا لیلة لم -صلى هللا عل�ه وسلم-حدیثا ف�ه أن النبي 
�أتنا حتى طال ذلك علینا �عد العشاء قال قلنا ما أمكثك عنا �ا رسول هللا قال طرأ علینا علي 

 "حزب من القرآن فأردت أال..
 أو حز�ي؟ طرأ علي حزب أو حز�ي من القرآن؟

 قال طرأ علي حزب من القرآن.
 حز�ي حز�ي من القرآن.

 حز�ي؟
 إ�ه.

-خرج حتى أقض�ه قال فسألنا أصحاب رسول هللا قال طرأ علي حز�ي من القرآن فأردت أال أ"
حین أص�حنا قال قلنا ��ف تحز�ون القرآن؟ قالوا نحز�ه ثالث سور  -صلى هللا عل�ه وسلم

وخمس سور وس�ع سور وتسع سور و�حدى عشرة سورة وثالث عشرة سورة وحزب المفصل 
 "من ق حتى �ختم ورواه أبو داود وابن ماجه من حدیث..

ددنا الثالث ال�قرة وآل عمران والنساء وقف السا�ع على ق و�ذا عددنا الفاتحة من نعم إذا إذا ع
 الثالث وقف المفّصل على الحجرات واألكثر على أنه من ق.
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ورواه أبو داود وابن ماجه من حدیث عبد هللا بن عبد الرحمن بن �على الطائفي �ه وهذا "
 "إسناد..

 في فتح ال�اري وما تعق�ه �شيء والقاعدة عنده أنه وهذا الخبر ذ�ره الحافظ ابن حجر رحمه هللا
 إذا أورد شیئا حدیث أورد حدیثا في الشرح ولم �ضعفه فإنه صح�ح أو حسن.

وهذا إسناد حسن فصٌل فأما نقط المصحف وشكله ف�قال إن أول من أمر �ه عبد الملك بن "
بن �عمر ففعال ذلك مروان فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط فأمر الحسني ال�صري و�حیى 

 ."و�قال إن أّول من نقط المصحف أبو األسود الدؤلي وذ�روا أنه �ان لمحمد بن سیر�ن
 محمِد محمِد.

أنه �ان لمحمِد بن سیر�ن مصحفا قد نقطه له �حیى بن �عمر �هللا أعلم وأما �تا�ة األعشار "
وحكى أبو عمرو على الحواشي فینسب إلى الحجاج أ�ضا وقیل بل أول من فعله المأمون 

الداني عن ابن مسعود أنه �ره التعشیر في المصحف و�ان �حكه و�ره مجاهد ذلك أ�ضا وقال 
 ."مالك ال �أس �ه �الحبر

�عني األسود �عني �الحبر األسود ال �أس أما األلوان فال، ونحن نرى في أوساط المسلمین في 
 مساجدهم �األلوان.بیوتهم وفي 

 ................طالب: 
إحداث إحداث ما فعله الصحا�ة و�رهوا التلو�ن وتجدهم �حرصون على أسماء هللا جل وعال 
ف�كتبونها �األحمر والضمیر الذي �عود إلى هللا جل وعال �األحمر حتى ضمیر الغائب هو هللا 

عظم عندهم (هو) فهذا یوهم أن �لمة (هو) من األسماء وهذا معروف عند الصوف�ة هو االسم األ
(هو) فهذه التصرفات توقع في مثل هذه األمور سواء شعر اإلنسان أو لم �شعر و�ل خیر في 
ات�اع من سلف وتعدى األمر ذلك إلى أن لونت األوراق ولونت اآل�ات من الورق الورق اآل�ات 

القطعة �األسود لكن هذه اآل�ة أو هذا المقطع �األحمر ألن معناه �ذا وهذا اللون من القسم أو 
من الورقة �اللون األخضر ألنها األولى تتحدث عن النار والثان�ة تتحدث عن الجنة والثالثة عن 

 كذا وأحكام و�ذا ف�قیدون �قیدون الناس �فهمهم وال شك أن هذا خطأ ال ُ�قر �هللا المستعان.
 طالب: ................

ي مصاحف للتعل�م أمرها �س ما یوضع في مصاحف عاّمة ما یوضع في مصاحف عاّمة �عن
ن هذا ف�ه إشكال.  سهل لكن یوضع لمصاحف لعامة وُتلوَّ

 طالب: ................
�هللا استفاد الناس منه عجائز ما �قرؤون تضع هالقلم على هذه اآل�ة و�رددها علیها إلى أن 

 تحفظها ف�ه نفع عظ�م و�عض المشائخ توقف ف�ه ترى.
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أما �األلوان المص�غة فال، و�ره تعداد آي السور في أولها في وقال مالك ال �أس �ه �الحبر ف"
 ."المصاحف األمهات فأما ما یتعلم ف�ه الغلمان فال أرى �ه �أًسا

 طالب: ................
 ین؟أ

 طالب: ................
 عندك؟ ما الذيوأكره تعداد آي، 

 و�ره.
 قال مالك ال �أس وأكره..

فنّقطوا ثم خّمسوا ثم عّشروا وقال �حیى بن أبي �ثیر أّول ما أحدثوا النقط وقال قتادة بدؤوا "
 ."وقال هو نور له ثم أحدثوا النقط عند آخر اآلي

 طالب: ................
 وقال �حیى..

 "ابن أبي �ثیر أول ما أحدثوا النقط وقال.."
 طالب: ................

 على ال�اء؟
 طالب: ................

 ن أي النسخ هذه؟طیب م
 طالب: ................

 ما أشار؟! من أین جابها أجل؟! عند�م؟
 طالب: ................

 ..؟ من أین جا�ه؟!أوشيء  أوإ�ه، لكن عزاه إلى نسخة 
وهو ال �حتاج إلیها ترى ما �حتاج أن �قال على ال�اء والتاء والثاء ألنها معروفة النقط على هذه 

 من الحروف المعجمة. الحروف وعلى غیرها 
 ."وقال هو نور له ثم أحدثوا النقط عند آخر اآلي ثم أحدثوا الفواتح"

 .عند آخر اآلي للفصل بین اآلیتین
ثم أحدثوا الفواتح والخواتم ورأى إبراه�م النخعي فاتحة سورة �ذا فأمر �محوها وقال قال ابن "

عمرو الداني ثم قد أطبق المسلمون في ذلك مسعود ال تخلطوا �كتاب هللا ما ل�س ف�ه قال أبو 
 "في سائر اآلفاق على جواز ذلك في األمهات وغیرها ثم قال ال�خاري رحمه هللا..

 انتهى الوقت؟
 طالب: ................



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F010E= 16 

 نقف على هذا.


