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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:
قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-ثم قال ال�خاري رحمه هللا �ان جبر�ل �عرض القرآن على النبي "

 "ة عن عائشة أسر إلي رسول..مسروق عن فاطم
 العكس العكس.

 طالب: ...............
 عن عائشة عن فاطمة مقدم ومؤخر صفحة �م عندك؟ 

 طالب: ...............
 واحد وس�عین؟

 طالب: ...............
 هو في ال�خاري عن عائشة عن فاطمة.

إن جبر�ل �ان �عارضني « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عائشة عن فاطمة أسر إلي رسول هللا "
ا وقد هكذا ذ�ره معلقً  »�القرآن �ل سنة و�نه عارضني العام مرتین وال أراه إذا حضر أجلي 

 ."أسنده في موضع آخر ثم قال حدثنا �حیى بن قْزعة
 قَزعة.

 "عن..ابن قَزعة قال حدثنا إبراه�م بن سعد عن الزهري عن عبید هللا بن عبد هللا "
 .عن عبید هللا بن عبد هللا

أجود الناس  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عبید هللا بن عبد هللا عن ابن ع�اس قال �ان النبي "
�الخیر وأجود ما �كون في شهر رمضان ألن جبر�ل �ان یلقاه في �ل لیلة في شهر رمضان 

القرآن فإذا لق�ه جبر�ل �ان أجود  -صلى هللا عل�ه وسلم-حتى ینسلخ �عرض عل�ه رسول هللا 
من الر�ح المرسلة وهذا الحدیث متفق عل�ه وقد تقدم الكالم عل�ه في أول الصح�ح وما  �الخیر

 ."ف�ه من الِحكم والفوائد �هللا أعلم ثم قال
اإلمام ال�خاري وهو �جعل هذا �المقدمة للتفسیر �عني فضائل القرآن أو الخاتمة و�قول وقد تقدم 

ط بین التفسیر والصح�ح؟ �الم ابن �ثیر الكالم عل�ه في أول الصح�ح تقدم، هل هناك ارت�ا
رحمه هللا �قول وقد تقدم الكالم عل�ه في أول الصح�ح الحدیث مخرج في بدء الوحي من صح�ح 
ال�خاري رحمه هللا لكن �ون ابن �ثیر رحمه هللا شرح أوائل الصح�ح شرح بدء الوحي واإل�مان 

على الحدیث في أول شرح الصح�ح  ولم یتمه مثل النووي سواء لكن قد تقدم �قول لو تكلمنا 
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�له �الم  أوهذا من ناح�ة التعبیر واألسلوب  لكنممكن تقدم الكتاب ما له ارت�اط بهذا الكتاب 
 .ابن �ثیر رحمه هللا

 "ثم قال حدثنا خالد بن یز�د قال حدثنا أبو �كر عن أبي ُحَصین عن أبي.."
 عند�م؟  ما الذيَحِصین  أوُحَصین 

 ین...أنا أحفظ أبي َحِص 
 خالد بن یز�د.. وأبو َحِصین �فتح أوله عثمان بن عاصم.

صلى -حدثنا أبو �كر عن أبي َحِصین عن أبي صالح عن هر�رة قال �ان �عرض على النبي "
القرآن �ل عام مرة فعرض عل�ه مرتین في العام الذي ق�ض ف�ه و�ان �عتكف  -هللا عل�ه وسلم

ي ق�ض ف�ه ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه كل عام عشرا فاعتكف عشر�ن في العام الذ
من غیر وجه عن أبي �كر وهو ابن ع�اش عن أبي حصین واسمه عثمان بن عاصم �ه 
والمراد من معارضته له �القرآن �ل سنة مقابلته على ما أوحاه إل�ه عن هللا تعالى لی�قى ما 

صلى -سنة األخیرة من عمره �قي و�ذهب ما نسخ تو�یدا واستث�اتا وحفظا ولهذا عرضه في ال
اقتراب أجله على جبر�ل مرتین وعارضه �ه جبر�ل �ذلك ولهذا فهم عل�ه  -هللا عل�ه وسلم

السالم اقتراب أجله وعثمان رضي هللا عنه جمع المصحف اإلمام على العرضة األخیرة رضي 
ولهذا  هللا عنه وأرضاه وخص بذلك رمضان من بین الشهور ألن ابتداء اإل�حاء �ان ف�ه

�ستحب دراسة القرآن وتكراره ف�ه ومن ثم �ثر اجتهاد األئمة في تالوة القرآن �ما تقدم ذ�رنا 
 ."لذلك

كان األئمة من سلف هذه األمة یتفرغون في رمضان للقرآن وال یتعرضون لغیره ال للحدیث وال 
لغیره �اإلمام مالك رحمه هللا یترك التحدیث وغیره �ذلك و�حرصون على تالوة القرآن حتى أنه 
وجد منهم من �ختم �ل یوم في �ل لیلة �ختم القرآن وذ�ر أكثر من ذلك عن الشافي وغیره لكن 

ت الوقت قد ال �سعف ألكثر من ختمة أما الختمة فهي مجر�ة الوقت ال �سعف ألكثر من وق
ختمة أما ما ذ�ره الحافظ ابن �ثیر رحمه هللا في فضائل القرآن والنووي عن ابن الكاتب الصوفي 
أنه �ان �ختم أر�عا �النهار وأر�ع �اللیل فهذا مستحیل �عني �م �قرأ الجزء خمس دقائق؟ حتى في 

مس دقائق �حتاج إلى وقت طو�ل أر�ع ثمان ختمات ما �مكن ولو قلنا أن واحدة �النهار خ 
وواحدة �اللیل �ما أثر عن اإلمام الشافعي محتِمل ألن الختمة ُتدرك �ست ساعات ُترك في ست 
ساعات والمداومة صع�ة �عني اإلنسان قد �جرب هذا مرة أو مرتین لكن المداومة والث�ات علیها 

مع أن القرآن م�سر و�ل ما أكثرت القراءة منه �ثرت األمور مع أن القرآن م�سر  من أصعب
كثر الت�سیر هذا شيء مجرب ف�ه ��ار سن في أ�امهم المعتادة طول العام �ختمون �ل یوم ��ار 
ر لهم القرآن وشایب  سن الصحة ما تساعد والجلوس ف�ه صعو�ة والنظر ما �سعف ومع ذلك ُ�سِّ

سجد ثاني �قول واحد من جماعة المسجد أنا أشوفه �ل یوم �عد صالة الفجر عندنا �الحي �م
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بـ(�س) یبدأ من �س قلت �مكنه ما �عرف إال من �س ما �عرف �قرأ إال من �س و�بدأ بها إلین 
ینتهي ثم یبدأ من �س فإذا �ه �ختم یوم�ا مع الضحى �عني قبل الظهر ثم �عود وواحد من 

ء أنا سبرته �صالة الظهر یوم �نا �الطائف رات�ة الظهر �ل یوم نفس شیوخنا یداوم معنا �اإلفتا 
شيء یتغیر أح�انا یتقدم المقصود أن القرآن  أوالموقف عاد �ختلف أح�انا �صیر عنده ظرف 

م�سر وذ�ر عن السلف الشيء الكثیر والحافظ ابن رجب ذ�ر من أفعال السلف شيء الواحد 
ه ال شيء ومع ذلك فالمسألة محل �حث ألنه جاء في ینعى نفسه من إذا قارن حاله رأى أن

حدیث مصحح عند أهل العلم ال �فقه من �قرأ القرآن في أقل من ثالث في أقل من ثالث وحمله 
الحافظ ابن رجب على سائر العام وأما في رمضان فال مانع من الز�ادة �ما �ان السلف �فعلون 

ول في طلب المع�شة وأحد متفرغ �عني ذلك وظروف الناس وأحوالهم تختلف ألن أحد مشغ
المتقاعد مثل الذي �عمل في الدوام؟! والحافظ مثل غیره؟! الحافظ في �ل وقت �قرأ ما عنده 
إشكال لكن غیره �حتاج إلى أن یتأهب و�حتاج إلى أن �حضر و�توضأ و�جلس مجلس مناسب 

خ وال شيء �مد یده و�أكل وجو مناسب لكن أما الحافظ مثل ما قیل زاده التمر ما �حتاج ال ط�
 ما الذيومن أعظم نعم هللا على المسلم الس�ما طالب العلم أن �كون حافظا للقرآن ألنه ما یدري 

یتعرض له في آخر عمره من عمى أو شبهه ف�ه واحد له صدیق بلغ الس�عین من عمره وهو ما 
ألخیر�ن من القرآن حفظ شيء من القرآن فقال له أنا عندي لك نص�حتین أن تحفظ الجزئین ا

وتحفظ وتتزوج ألن ع�اله ��ار �لهم �لهم طالعین عنه قال أنت في یوم من األ�ام تبي تحتاج 
ع�الك �ل منشغل �أسرته وعمله وزوجتك ما تستط�ع أن تخدمك تصاعب األمر و�رر عل�ه 
مرتین ثالث عشر عشر�ن تو�ل على هللا �حفظ الجزئین و�تزوج و�ف �صره صار یردد  

ئین بدال من أن �جلس في المسجد یتلفت ما عنده شيء حفظ الجزئین وصار یرددهن هالجز 
وتزوج وجاب هللا له عییل �مسكون یده للمسجد واستفاد من هذه النص�حة وما ف�ه شيء مستحیل 
عجائز في الس�عین وز�ادة حفظن القرآن عوام ما �قرؤون وال �كتبون في الس�عین والستین 

ا سمعنا أظن خمس وس�عین �مكة خمس وس�عین عمرها حفظت القرآن والخمسین لكن أكثر م
أم�ة ال تقرأ وال تكتب، فما عذر طالب العلم و�سمع مثل هذا الكالم؟! لكنه الحرمان والتقیید عندنا 
معاصي قّیدتنا تجد اإلنسان �حرص على أن ی�ادر إلى الجمعة ثم هو في الیوم الذي عزم على 

ع اإلمام ل�ش؟ قیدته الذنوب یر�د أن �قوم اللیل و�قول ال، أنا لن أوتر هذا األمر ما یدخل إال م
قبل أن أنام ألني أ�قوم اللیل ثم �ه �ست�قظ مع إقامة الصالة الذنوب تقّید اإلنسان �حتاج إلى 
إعانة فیبذل من نفسه وأنا �مكني أعاني أكثر منكم في هذا ال�اب �هللا �عاملنا و��اكم �العفو فمثل 

ا المسألة تحتاج إلى مران واإلنسان �أطر نفسه و�عّود نفسه و�أخذ على نفسه حزب یومي ما قلن
من القرآن ال �خل �ه ال سفر وال حضر ثم �جد نفسه تطلب المز�د النفس تطلب المز�د والقرآن 
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هل من مد�ر؟! ما هو م�سر لكل أحد هل من مد�ر؟! نحتاج إلى أن م�ّسر و� الحمد لكن 
 عم سم.نكون منهم، ن

حدثن حفص بن عمر قال حدثنا شع�ة عن  -صلى هللا عل�ه وسلم-القراء من أصحاب النبي "
عمرو عن إبراه�م عن مسروق ذ�ر عبد هللا بن عمرو عبَد هللا بن مسعود فقال الأزال أح�ه 

خذوا القرآن من أر�عة: عبد هللا بن مسعود، «�قول  -صلى هللا عل�ه وسلم-سمعت النبي 
 ."وقد أخرجه ال�خاري في المناقب »اذ بن جبل، وأبي بن �عب رحمهم هللاوسالم، ومع

وهو ابن  »من أراد أن �قرأ القرآن غظا �ما أنزل فل�قرأ �قراءة ابن أم عبد«جاء في في الخبر 
مسعود وذ�ر الحافظ ابن �ثیر رحمه هللا في البدا�ة والنها�ة في ترجمة الحجاج وهذا أمر خطیر 
جدا وهذا من جبروته وقد أفضى إلى ما قدم وله عنا�ة �القرآن الحجاج �ختم �ل أر�ع وله عنا�ة 

وددت أن أحك في ض�طه ونقطه المقصود أنه له وعل�ه �قول الحافظ ابن �ثیر ینقل عنه أنه قال 
 قراءة ابن أم عبد لفظ الحدیث �ضلع خنز�ر نسأل هللا العاف�ة ال حول وال قوة إال �ا�.

وقد أخرجه ال�خاري في المناقب في غیر موضع ومسلم والنسائي من حدیث األعمش عن أبي "
 ."وائل عن مسروق �ه

 طالب: ...............
 من حدیث األعمش..

 طالب: ...............
 م، األصل من حدیث شع�ة.نع

 طالب: ...............
 ین؟ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شع�ة.أ

 طالب: ...............
 ف�ه أ�ضا؟

 طالب: ...............
 خالص أجل.. ألن الطر�ق األول من حدیث شع�ة والثاني من حدیث األعمش.

 طالب: ...............
 عمرو.إ�ه هو من حدیث عبد هللا بن 

 طالب: ...............
 ال ال، الحدیث ذ�ر عبد هللا بن عمرو عبَد هللا بن مسعود.

 طالب: ...............
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فهؤالء أر�عة اثنان من المهاجر�ن األولین عبد هللا بن مسعود وسالم مولى أبي حذ�فة وقد "
 - عل�ه وسلمصلى هللا-كان سالم هذا من سادات المسلمین و�ان یؤم الناس قبل مقدم النبي 

 ."في المدینة واثنان من األنصار معاذ بن جبل وأبي بن �عب وهما
سیدا سالم مولى أبي حذ�فة مولى وهو سید من سادات المسلمین ألن الس�ادة �العلم والعمل 

 �الدین الس�ادة ما هي �النسب الس�ادة ال، �العلم والدین.
هما سیدان �بیران رضي هللا عنهم أجمعین واثنان من األنصار معاذ بن جبل وأبي بن �عب و "

 ."ثم قال حدثنا عمر بن حفص
 عث�مین الشاعر ما هو الش�خ یوافق اسمه وال هو الش�خ له دیوان مطبوع:لكنه العلم �قول ابن 

 لكنـــــــــه العلـــــــــم �ســـــــــمو مـــــــــن �ســـــــــود �ـــــــــه
 

ــر  ــله مضـــ ــن أصـــ ــو مـــ ــول ولـــ ــى الجهـــ  علـــ
 عتیق رحم هللا الجم�ع. في رثاء الش�خ سعد بن 

ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا األعمش قال حدثنا شقیق بن سلمة "
�ضعا  -صلى هللا عل�ه وسلم-فقال �هللا لقد أخذت من فّي رسول هللا قال خطبنا عبد هللا 

أني من أعلمهم �كتاب هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-وس�عین سورة �هللا لقد علم أصحاب النبي 
 "وما أنا �خیرهم قال شقیق فجلست في الِحَلق أسمع ما �قول..
نتحدث ف�ه �قول هذه رؤ�ا صالحة هذا واحد من اإلخوان مرسل رسالة حول الموضوع هذا الذي 

رأیتها في والدي رحمه هللا أسأل هللا عز وجل أن تكون محفزة لنا على تالوة القرآن والعمل �ه 
رأیت �عد شهر�ن من وفاته �قول رأیت ف�ما یرى النائم والدي رحمه هللا في سحاب بین السماء 

والدي أین أنت اآلن فقال �الجنة ومع  واألرض ولم �ظهر إال وجهه ووجهه یتألأل نورا فقلت له �ا
رفعك هللا  ما الذي�قول إي �هللا بهذا اللفظ فقلت له طّیب �ا والدي  -صلى هللا عل�ه وسلم-النبي 

�ه فقال �القرآن ثم انتهت الرؤ�ا �قول و�ان والدي قد تجاوز المائة و�ان حافظا للقرآن یتلوه آناء 
 وحضرا. اللیل والنهار في البیت والمسجد سفرا

ا �قول غیر ذلك حدثنا محمد " قال شقیق فجلست في الِحَلق أسمع ما �قولون فما سمعت راد�
بن �ثیر قال حدثنا سف�ان عن األعمش عن إبراه�م عن َعْلَقمة قال �نا �حمص فقرأ ابن 
مسعود سورة یوسف فقال رجل ما هكذا ُأنزلت فقال قرأت على رسول هللا قرأَت فقال قرأُت على 

 ."فقال أحِسن -صلى هللا عل�ه وسلم-ول هللا رس
 أحَسنت.

 أحَسنت؟ أحَسنَت أو..؟
 أحسنَت.
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فقال أحَسنت ووجد منه ر�ح الخمر فقال أتجترئ أن تكذب �كتاب هللا وتشرب الخمر فجلده  "
الحد حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا األعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق 

هللا �هللا الذي ال إله غیره ما أنزلت سورة من �تاب هللا إال وأنا أعلم أین أنزلت وال قال قال عبد 
أنزلت آ�ة من �تاب هللا إال وأنا أعلم ف�م أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني �كتاب هللا تبلغه اإلبل 

 ."لر�بت إل�ه وهذا �له حق وصدق وهو من إخ�ار الرجل �ما �علم من نفسه
إلخ�ار �ما في اإلنسان من من فضل قد ُ�حتاج إل�ه قد ُ�حتاج إل�ه وال �كون من �عني اإلخ�ار ا

�اب التمّدح وال من �اب ذ�ر العمل �عد إخفائه بل �كون قد تدعو إل�ه الحاجة و�كون من �اب 
وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم} الناس ُ�ظلم ف�حتاج  ألن �عض  ١٤٨النساء:  {َال ُ�ِحبُّ �َُّ اْلَجْهَر ِ�السُّ

إلى أن أن یذ�ر شیئا یرتفع �ه وال یترفع �ه ابن عمر لما اتُّهم �الِعّي والقصة في الصح�ح قال 
ك�ف �كون عی��ا من في جوفه �تاب هللا؟! ��ف �كون عی��ا من في جوفه �تاب هللا؟! ف�حتاج 

قبل منه عنده شيء وهو في اإلنسان في �عض المواطن الس�ما إذا ُهضم أو عنده شيء یر�د أن �ُ 
مجتمع ال ُ�قدر قدره وأراد أن �قبل قوله قد �حتاج إلى شيء من هذا واألمور �مقاصدها و�ثیرا ما 
یثني أهل العلم على �عض مصنفاتهم أو �عض �الم لهم في �عض المصنفات فابن الق�م رحمه 

�حث عّلك أال تظفر �ه في هللا لما تكلم عن التو�ة في مدارج السالكین قال احرص على هذا الم
مصّنف آخر ألبتة ما هو یترفع بهذا لكن �غري طالب العلم لقراءة هذا الكالم وال یر�د أن یترفع �ه 
فابن مسعود حینما �قول ما �قول عن نفسه هذا من �اب ذ�ر النعمة التي أنعمها هللا بها عل�ه 

 إلى علمه �هللا المستعان. وأ�ضا قد �كون تعرض في �عض المواقف أو احتاج إلى أن یرجع
وهذا �له حق وصدق وهو من إخ�ار الرجل �ما �علم من نفسه مما قد �جهله غیره ف�جوز ذلك "

{َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن للحاجة �ما قال تعالى إخ�اًرا عن یوسف لما قال لصاحب مصر 
صلى هللا عل�ه -ا وثناء قول رسول هللا و�كف�ه مدح  ٥٥یوسف:  )}55اْألَْرِض ِإنِّي َحِف�ٌظ َعِل�ٌم (

وقال أبو عبید حدثنا مصعب بن المقدام عن  »استقرؤوا القرآن من أر�عة: فبدأ �ه« -وسلم
 -صلى هللا عل�ه وسلم-سف�ان عن األعمش عن إبراه�م عن َعلقمة عن عمر عن النبي 

وهكذا رواه اإلمام أحمد  »عبدمن أحب أن �قرأ القرآن غظا �ما أنزل فل�قرأه على قراءة ابن أم «
عن أبي معاو�ة عن األعمش �ه مطّوال وف�ه قصة وأخرجه الترمذي والنسائي من حدیث أبي 

ا عن أبي معاو�ة �ه وصححه الدارقطني وقد ذ�رته في مسند عمر وفي مسند اإلمام أحمد أ�ًض 
ا �ما أنزل فل�قرأ  غظً من أحب أن �قرأ القرآن «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-هر�رة أن رسول هللا 

وابن أم عبد هو عبد هللا بن مسعود �ان �عرف بذلك ثم قال ال�خاري  »على قراءة ابن أم عبد
 "حدثنا..

 طالب: ...............
 مسند عمر.
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 طالب: ...............
 إ�ه جمع من المسانید.

قتادة قال سألت أنس بن ثم قال ال�خاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا "
؟ قال أر�عة �لهم من -صلى هللا عل�ه وسلم-مالك من جمع القرآن على عهد على عهد النبي 

األنصار أبي بن �عب ومعاذ بن جبل وز�د بن ثابت وأبو ز�د ورواه مسلم من حدیث همام 
أنس  حدثنا قتادة قال سألت ثم قال ال�خاري تا�عه الفضل عن حسین بن واقد عن ثمامة عن

بن مالك قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد هللا بن المثنى قال حدثنا ثابت وثمامة عن 
ولم �جمع القرآن غیر أر�عة أبو الدرداء  -صلى هللا عل�ه وسلم-أنس بن مالك قال مات النبي 

ومعاذ بن جبل وز�د بن ثابت وأبو ز�د قال ونحن ورثناه فهذا الحدیث ظاهره أنه لم �جمع 
 ."لقرآن من الصحا�ةا

 هو أحد عمومة أنس بن مالك أبو ز�د هذا.
أنه لم �جمع القرآن من الصحا�ة سوى هؤالء األر�عة فقط ول�س هذا �هذا بل الذي ال ُ�شك "

ف�ه أنه جمعه غیر واحد من المهاجر�ن أ�ضا ولعل مراده لم �جمع القرآن من األنصار ولهذا 
�عب في الروا�ة األولى المتفق علیها وفي الثان�ة من  ذ�ر األر�عة من األنصار وهم أبي بن

أفراد ال�خاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وز�د بن ثابت وأبو ز�د و�لهم مشهورون إال أ�ا ز�د 
إال أ�ا ز�د هذا فإنه غیر معروف إال في هذا الحدیث وقد اخُتلف في اسمه فقال الواقدي واسمه 

َكن بن ق�س بن َزُعو  راء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ق�س بن السَّ
 ."وقال ابن َنمیر

 ُنمیر.
وقال ابن ُنَمْیر اسمه سعد بن عبید بن النعمان بن ق�س بن عمرو بن ز�د بن أم�ة من "

األوس وقیل هما هما اثنان جمعا القرآن حكاه أبو عمر ابن عبد البر وهذا �عید وقول الواقدي 
ألن أنًسا قال نحن ورثناه وهو من الخزرج وفي �عض وفي �عض األلفاظ أصح ألنه خزرجي 

و�ان أحد عمومتي وقال قتادة عن أنس قال افتخر الح�َّان األوس والخزرج فقالت األوس منا 
ُبر  ."غسیل المالئكة حنظلة بن أبي عامر ومنا الذي حمته الدُّ

َبر.  الدَّ
َبر عاصم بن ثابت ومنا الذي اهتز"  ."لموته العرش حمته الدَّ

 ما هو النحل الزنابیر؟
 طالب: ...............

 هو؟ ما 
 طالب: ...............
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 نعم.
ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ ومنا من أجیزت شهادته �شهادة رجلین هز�مة "

-بن ثابت فقالت الخزرج منا أر�عة جمعوا القرآن على عهد رسول هللا على عهد رسول هللا 
أبي بن �عب ومعاذ بن جبل وز�د بن ثابت وأبو ز�د فهذا �له یدل على  -صلى هللا عل�ه وسلم

 ."صحة قول الواقدي وقد شهد أبو ز�د هذا بدرا ف�ما ذ�ره غیر واحد
 وقال موسى ألنه تا�ع أبو ز�د �سطر واحد.

 ب�أذن ب�أذن..
 سم وقال موسى..

 ."وقال موسى بن عق�ة الزهري ُقتل أبو ز�د"
 الب: ...............ط

صح�ح موسى بن عق�ة صاحب المغازي موسى بن عق�ة صاحب المغازي المشهور یروي عن  
 الزهري.

 "وقال موسى بن عق�ة عن الزهري.."
 حتى أنا عندي أنا عندي عن الزهري.

َكن یوم جسر أبي عبید على رأس خمس عشرة سنة على رأس " قتل أبو ز�د ق�س بن السَّ
 ."ن الهجرةخمس عشرة سنة م

 موقعة الجسر معروفة ومشهورة في التار�خ.
-والدلیل على أن من المهاجر�ن من جمع القرآن أن الصدیق رضي هللا عنه قدمه رسول هللا "

في مرضه إماما على المهاجر�ن على المهاجر�ن واألنصار مع أنه قال  -صلى هللا عل�ه وسلم
 "أقرأهم لكتاب هللا لما قدمه علیهم هذا..ن فلوال أنه �ا »یؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا«

مع أن العلماء �ختلفون في األولى �اإلمامة فاألكثر على أن األفقه أولى من األقرأ وعند الحنابلة 
جاء على الغالب أن األقرأ  »یؤم القوم أقرؤهم«األقرأ أولى ات�اعا للنص وهم �قولون أن الحدیث 

هو األفقه إذ ال یتصور قارئ في ذلك الوقت وهو غیر فق�ه والذي ُ�حتاج إل�ه من الفقه ال �مكن 
حصره والذي �حتاج إل�ه في الصالة من القراءة �مكن حصره فقدموا األفقه على األقرأ وقالوا إن 

تضي تقد�مه ولو لم �كن أقرأ �عني أ�ا أ�ا �كر أفقه من أبي فقدم عل�ه مع أن المصلحة الراجحة تق
�كر �عني أجابوا عن الحدیث �أن األصل في األقرأ أنه هو األفقه وهذا جاٍر على ما �ان عل�ه 

وقدم أ�ا �كر إنما قدمه  »أقرؤ�م أبي«األمر في ذلك الزمان مع أن الحدیث نص لكن ��ف قال 
یل أن السلطان مقدم على غیره ولو �ان للمصلحة الراجحة وهي اإلشارة إلى اإلمامة العظمى بدل

 أقرأ منه مقدم على غیره حتى في سلطانه الخاص في بیته �قدم على غیره ولو �ان أقرأ منه.
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هذا مضمون ما قرره الش�خ أبو الحسن علي بن إسماعیل األشعري وهذا التقر�ر ال ُیدفع وال "
وقد �سطت تقر�ر ذلك في �تاب  وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزًءا وقدُ�شك ف�ه 

 ."مسند الش�خین رحمهما هللا تعالى
�عني من جامع المسانید ألنه قد �كون مضموما إلى الكتاب الكبیر وقد �فردهما �صیر مسند 

 الش�خین.
ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ر�عة �ما سنذ�ره وعلي بن أبي طالب �قال إنه جمعه على "

 "قدمنا هذا ومنهم عبد هللا بن مسعود وقد تقدم عنه..ترتیب ما أنزل وقد 
مع أنه مع أنه ما نفذ ما ذ�ره لغیره وقال أنه أراد أن �عتكف في بیته حتى �جمع القرآن على 
على نزوله لكنه ما حصل منه شيء رضي هللا عنه وأرضاه عدل عن ذلك ألنه ال �ستط�ع أن 

 .�خالف اإلجماع الذي اتفق عل�ه جم�ع الصحا�ة
ومنهم عبد هللا بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال ما من آ�ة من �تاب هللا إال وأنا أعلم أین "

 ."نزلت وف�م أنزلت ولو علمت أحدا أعلم مني �كتاب هللا تبلغه تبلغه
 المطي.

المطي لذهبت إل�ه ومنهم سالم مولى أبي حذ�فة �ان من السادات النج�اء واألئمة األتق�اء "
 "..وقد ُقتل یوم

 النق�اء النق�اء..
 النق�اء؟

 عندنا النق�اء.
 "كان من السادات النق�اء واألئمة.."

 ال، النج�اء النج�اء واألئمة النق�اء بدل األتق�اء.
 ."كان من السادات النج�اء واألئمة النق�اء وقد قتل یوم ال�مامة شهیدا ومنه الحبر ال�حر"

 منهم.
 "س بن عبد المطلب..ومنهم الحبر ال�حر عبد هللا بن ع�ا"

 منه خطأ منه خطأ، منهم �عني ممن جمع القرآن من المهاجر�ن.
عبد هللا بن ع�اس بن عبد المطلب ابن عم الرسول وترجمان القرآن قد تقدم عن مجاهد أنه "

قال عرضت القرآن على ابن ع�اس مرتین أقفه عند �ل آ�ة وأسأله عنها ومنهم عبد هللا �عني 
ضي هللا عنه أنه أراد أن �جمع القرآن على التنز�ل �قول من تقدم أنه لم ما نسب إلى علي ر 

�صح عنه هذا لم �صح عنه ولو ولو صح عنه الكالم ما صح عنه الفعل �مكن أن �كون فكرة 
عنده وفائدتها معرفتها الناسخ من المنسوخ لكن ال �ستط�ع أن �خالف إجماع الصحا�ة فلم 

 ."�حصل من ذلك شيء
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 ...............طالب: 
ذ�رناه أكثر من مرة أنا أعرف تفسیر�ن التفسیر الحدیث لمحمد عزة دروزة التفسیر الحدیث اثنا 
عشر جزء على التنز�ل وف�ه تفسیر نسیت اسمه اآلن وهو مطبوع بدمشق قد�ما اسمه لشخص 

 اسمه عبد العز�ز مال حو�ش �الهما على التنز�ل.
 طالب: ...............

 لفهم القرآن؟ �ذلك، و�ل هذا خطأ مخالف إلجماع الصحا�ة. الحبّنكة
ومنهم عبد هللا بن عمرو �ما رواه النسائي وابن ماجه من حدیث ابن جر�ج عن عبد هللا بن "

أبي مل�كة عن �حیى بن حك�م بن صفوان عن عبد هللا بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت �ه 
اقرأه في شهر وذ�ر تمام «فقال  -�ه وسلمصلى هللا عل-كل لیلة فبلغ ذلك رسول هللا 

 ."»الحدیث
ف�ه تعلیق  »اقرأ القرآن في س�ع وال تزد على ذلك وال تزد على ذلك«ومازال یراجعه حتى قال 

للش�خ محمد رشید رضا �قول الحصر المذ�ور خطأ قطعا �جوز من أحد الرواة ولكنهم عنوا 
الحافظ ابن حجر في الفتح ما قاله المحققون �التماس وجه لصحته ت�عا لصحة سنده وقد استوفى 

من األجو�ة عن قول أنس قال �عد إیراد االحتماالت ما نصه: وقد أجاب القاضي أبو �كر 
ال�اقَالني وغیره من عن حدیث أنس هذا �أجو�ة أحدها أنه ال مفهوم له فال یلزم أال �كون غیرهم 

الوجوه والقراءات التي نزل بها إال أولئك ثالثها  جمعها ثانیها المراد بل المراد لم �جمعه على جم�ع
لم �جمع ما نسخ منه �عد تالوته وما لم ینسخ إال أولئك وهو قر�ب من الثاني را�عها أن المراد 

ال بواسطة �خالف غیرهم ف�حتمل أن  -صلى هللا عل�ه وسلم-�جمعه تلق�ه من فّي رسول هللا 
دوا أنهم تصدقوا إللقائه وتعل�مه تصدوا إللقائه �كون تلقى �عضه �الواسطة خامسها أنهم قص

وتعل�مه فاشتهروا �ه وخفي حال غیرهم عمن ُعرف حالهم أو عمن َعرف حالهم عمن َعرف 
حالهم فحصل ذلك فیهم �حسب علمه ول�س األمر في نفس األمر �ذلك أو �كون السبب في 

ادسها المراد �الجمع الكتا�ة فال خفائهم أنهم خافوا غائلة الر�اء والعجب وأمن ذلك من أظهره س
ینفي أن �كون غیرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب وأما هؤالء فجمعوه �تا�ة وحفظوه عن ظهر 

صلى -قلب وسا�عها المراد أن أحدا لم �فصح �أنه جمعه �معنى أكمل حفظه في عهد رسول هللا 
نهم لم �كمله إال عند وفاة ا مإال أولئك �خالف غیرهم فلم �فصح بذلك ألن أحدً  -هللا عل�ه وسلم

حین نزلت آخر آ�ة منه فلعل هذه اآل�ة األخیرة وما أشبهها ما  -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 
حضرها إال أولئك األر�عة ممن جمع القرآن قبلها و�ن �ان قد حضرها من لم �جمع غیرها الجمع 

�جمعه السمع والطاعة له والعمل  البّین ثامنها أن المراد �جمعه السمع والطاعة له أن المراد
�موج�ه وقد أخرج أحمد في الزهد من طر�ق أبي الزاهد �ه أن رجال أتى أ�ا الدرداء فقال إن ابني 
جمع القرآن فقال اللهم غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع وفي غالب هذه االحتماالت 
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وهو أن المراد إث�ات ذلك للخزرج تكلف والس�ما األخیر وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخر 
دون األوس فقط فال ینفي ذلك عن غیر القبیلتین من المهاجر�ن ومن جاء �عدهم و�حتمل أن 
�قال إنما اقتصر علیهم أنس لتعلق غرضه بهم وال �خفى �عده والذي �ظهر من �ثیر من 

وقد تقدم في  -ه وسلمصلى هللا عل�-األحادیث أن أ�ا �كر �ان �حفظ القرآن في ح�اة رسول هللا 
الم�عث أنه بنى مسجًدا �فناء داره فكان �قرأ ف�ه القرآن وهو محمول على ما �ان نزل منه إذ ذاك 

صلى هللا عل�ه -وهذا مما ال ُیرتاب ف�ه مع شدة حرص أبي �كر على تلقي القرآن من النبي 
لت عائشة �ما تقدم في وفراغ �اله له وهما �مكة و�ثرة مالزمة �ل منهما لآلخر حتى قا  -وسلم

یؤم القوم «�ان �أتیهم �كرة وعش��ا فقد صحح مسلم حدیث  -صلى هللا عل�ه وسلم-الهجرة أنه 
أمر أ�ا �كر أن یؤم  -صلى هللا عل�ه وسلم-وقد تقدمت اإلشارة إل�ه وتقدم أنه  »أقرؤهم لكتاب هللا

جمع القرآن على ترتیب النزول في مكانه لما مرض فیدل على أنه �ان أقرأهم وتقدم عن علي أنه 
وأخرج النسائي �سند صح�ح عن عبد هللا بن عمر عن   -صلى هللا عل�ه وسلم-عقب موت النبي 

فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عبد هللا بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت �ه �ل لیلة فبلغ النبي 
ضى ذ�ر ابن مسعود الحدیث وأصله في الصح�ح وتقدم في الحدیث الذي م »اقرأه في شهر«

-وسالم مولى أبي حذ�فة و�ل هؤالء من المهاجر�ن وقد ذ�ر أبو عبید القراء من أصحاب النبي 
فعد من المهاجر�ن الخلفاء األر�عة وطلحة وسعًدا وابن مسعود وحذ�فة  -صلى هللا عل�ه وسلم

وأم سلمة ولكن وسالما وأ�ا هر�رة وعبد هللا بن السائب والع�ادلة ومن النساء عائشة وحفصة 
فال یرد على الحصر المذ�ور في  -صلى هللا عل�ه وسلم-�عض هؤالء إنما أكمله �عد النبي 

 المصاحف؟  أوحدیث أنس وعد ابن أبي داود في �تاب الشر�عة. الشر�عة 
 طالب: ...............

وعد ابن أبي داود في �تاب الشر�عة، أحدهما �حتاج إلى تصو�ب، ابن أبي داود في المصاحف 
 أو اآلجري و�الهما ممن یروي عن اإلمام أبي داود. 

من المهاجر�ن أ�ضا تم�م بن أوس الداري وعق�ة بن عامر ومن األنصار ع�ادة بن الصامت 
ع بن حارثة، أو ج ع ابن ومعاًذا الذي ُ�كنى حل�مة ومجمِّ ع �ا أبو عبد هللا شوف لنا مجمِّ ار�ة، مجمِّ

جار�ة واال.. أظنه ابن جار�ة أو ابن حارثة وفضالة بن عبید ومسلمة بن مخلد وغیرهم وصّرح 
ا أبو موسى وممن جمعه أ�ًض  -صلى هللا عل�ه وسلم-�أن �عضهم إنما جمعه �عد النبي 

ن القراء عمرو بن العاص وسعد بن األشعري ذ�ره أبو عمرو الداني وعد �عض المتأخر�ن م
 ع�ادة.

 طالب: ...............
 .هنحفظ  الذيجار�ة، إ�ه هذا 

 سعد بن ع�ادة وأم ورقة.
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ع بن جار�ة، سم �ا ش�خ.أ  ین هو مجمِّ
ثم قال ال�خاري حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا �حیى عن سف�ان عن حبیب بن أبي ثابت عن "

علي أقضانا وأبي أقرؤنا و�نا لندع من لحن أبّي ل عمر سعید بن جبیر عن ابن ع�اس قال قا
فال أتر�ه لشيء قال هللا تعالى:  -صلى هللا عل�ه وسلم-وأبّي �قول أخذته من فّي رسول هللا 

یر وهذا یدل على أن الرجل الكب   ١٠٦ال�قرة:  {َما َنْنَسْخ ِمْن آَ�ٍة َأْو ُنْنِسَها َنْأِت ِ�َخْیٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها}
قد �قول الشيء �ظنه صوا�ا وهو خطأ في نفس األمر ولهذا قال اإلمام مالك ما من أحد إال 
یؤخذ من قوله و�رد إال قول صاحب هذا القبر أي فكله مقبول صلوات هللا وسالمه عل�ه ثم 
ذ�ر ال�خاري فضل فاتحة الكتاب وغیرها وذ�رنا في تفسیرها فضل �ل سورة عندها ل�كون ذلك 

 ."أنسب
 ذ�رناه ب�مكن..و 

 طالب: ...............
 ف�ه؟ ما 

 طالب: ...............
 ابن ع�اس �عد..

 طالب: ...............
�ظهر أنه ابن ع�اس ما �عد ألنه یناهز االحتالم وال ی�ُعد مادام عنده من الحافظة ما  الذي ،�هللا

 �غلب على الظن أنه جمع �عد ألنه صغیر.  الذي�منع؟! لكن  فما الذيعنده �جمع وهو صغیر 
 أستغفر هللا أستغفر هللا، اللهم صل وسلم...

 


