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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
سبق عن األحرف الس�عة والمراد بها قال في القول الثالث �قول إن لغات القرآن الس�ع ف�ه م�حث 

منحصرة في مضر على اختالف ق�ائلها خاصة لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قر�ش وقر�ش 
هم بنو النضر بن الحارث على الصح�ح من أقوال أهل النسب �ما نطق بذلك الحدیث في سنن 

في  دیث غیر مخّرج في الط�عات مخّرج عندك �ا ش�خ؟ أذ�ر أنه غیر مخّرجابن ماجه وغیره الح
 القول الثالث.

 طالب: ...................
إ�ه ما �ان مخرج هو في سنن ابن ماجه هنا في �تاب الحدود �اب من نفى رجال من قبیلة قال 

نا حماد بن سلمة ح رحمه هللا حدثنا أبو �كر بن أبي شی�ة قال حدثنا یز�د بن هارون قال حدث
وحدثنا محمد بن �حیى قال قال حدثنا سل�مان بن حرب ح وحدثنا هارون بن ح�ان قال أن�أنا عبد 
العز�ز بن المغیرة قاال حدثنا حماد بن سلمة عن عقیل بن طلحة السلمي عن مسلم بن ه�ضم 

 أدري �هللا. ه�ضم وه�صم شفه �ا أبو عبد هللا مسلم �قول عن مسلم بن ه�صم ه�ضم �الضاد ما 
 طالب: ...................

في وفد ِ�ندة  -صلى هللا عل�ه وسلم-مسلم.. الثاني.. عن األشعث بن ق�س قال أتیت رسول هللا 
وال یروني إال أفضلهم فقلت �ا رسول هللا ألستم مّنا؟ فقال نحن بنو النضر بن �نانة ال نقفوا أمنا 

 ن الحارث نحن بنو النضر بن �نانة.وال ننتفي من أبینا قر�ش هم بنو النضر ب
 طالب: ...................

 �الضاد؟
 طالب: ...................

قر�ش بنو النضر بن الحارث على الصح�ح �ما نطق بذلك الحدیث في سنن ابن ماجه ابن 
ماجه وغیره هنا �قول نحن بنو النضر بن �نانة ال نقفوا أمنا وال ننتفي من أبینا قال فكان 

شعث بن ق�س �قول ألوتى برجل نفى رجال من قر�ش من النضر بن �نانة إال جلدته الحد في األ
الزوائد هذا إسناد صح�ح رجاله ثقات ألن عقیل بن طلحة وثقه ابن معین والنسائي وذ�ره ابن 

بن الحارث هم بنو  ح�ان في الثقات و�اقي رجال اإلسناد على شرط مسلم �عني هل النضر
 رث.النضر بن الحا 

 طالب: ...................
إ�ه إ�ه ألنه �قول وقر�ش هم بنو النضر بن الحارث على الصح�ح من أقوال أهل النسب �ما 
نطق �ه الحدیث في سنن ابن ماجه وغیره لكن هل النضر بن الحارث المذ�ور في تفسیر ابن 

 كثیر هو النضر بن �نانة المذ�ور في سنن ابن ماجه؟
 ........طالب: ...........
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ُینظر في نسب النضر �جی�ه الجهاز عندك شف الحدیث رقم ألفین وستمائة واثنا عشر في سنن 
 ابن ماجه، جزاك هللا خیر، �ارك هللا ف�ك. 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: 
نزول السكینة والمالئكة عند القراءة وقال اللیث حدثني یز�د بن الهاد عن محمد بن إبراه�م "

هو �قرأ من اللیل سورة ال�قرة وفرسه مر�وطة عنده إذ جالت  هنایعن أسید بن الحضیر قال: ب
الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف و�ان 

 ."ابنه �حیى قر�ب منها
في ال�خاري في ال�خاري إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس 

 عندنا فسكت فسكنت في الموضعین. الذيالفرس لكن لعله سكن الفرس أو سكنت 
ا منها فأشفق أن تصی�ه فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما یراها و�ان ابنه �حیى قر��ً "

 »اقرأ �ا ابن حضیر اقرأ �ا ابن حضیر«فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-فلما أص�ح حدث النبي 
عت رأسي وانصرفت إل�ه فرفعت رأسي إلى ا فرفقال فأشفقت أن تطأ �حیى و�ان منها قر��ً 

قال  »أوتدري ما ذاك؟«السماء فإذا مثل الظلة فیها أمثال المصاب�ح فخرجت حتى ال أراها قال 
قال  »تلك المالئكة دنت لصوتك لو قرأت ألص�حت ینظر الناس إلیها ال تتوارى منهم«ال قال 

 "ابن الهاد..
�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصح�ه الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم و 

 أجمعین، الترجمة.. أما �عد:
فالترجمة التي ذ�رها اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا هي ترجمة اإلمام ال�خاري إال أنه �حذف �ما 
تعودنا من تراجمه السا�قة لفظ ال�اب وت�ع اإلمام ال�خاري في ذ�ر السكینة و�ن �ان ال ذ�ر لها 

دیث إنما المذ�ور في الحدیث المالئكة ولذا �قول الحافظ ابن حجر رحمه هللا �ذا جمع في الح
بین السكینة والمالئكة ولم �قع في حدیث ال�اب ذ�ر السكینة وال في حدیث البراء الماضي في 
فضل سورة الكهف ذ�ر المالئكة فلعل المصنف �ان یرى أنهما قصة واحدة و�الهما ألسید بن 

راهما قصة واحدة فلذلك جمع السكینة مع المالئكة و�ال حدیث ال�اب یدل على حضیر �أنه ی
المالئكة فقط وحدیث الذي تقدم في فضل الكهف هذا في ذ�ر السكینة فجمع بینهما اإلمام 

قد یذ�ر في الترجمة لفظ ل�س ف�ما ذ�ر تحت ال�خاري وأشار �الترجمة إلى ذلك الحدیث �عادته 
كنه �شیر من �عید إلى ما جاء في �عض روا�ات الحدیث أو في �عض ما الترجمة ما یدل عل�ه ل

یتعلق �القصة ولو �انت عند غیره قال ابن �طال قض�ة الترجمة أن السكینة تنزل أبدا مع 
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المالئكة �عني من الزم نزول المالئكة نزول السكینة فال نحتاج إلى ما تقدم �مجرد أن یثبت 
 نزول السكینة. نزول المالئكة یثبت ت�عا لذلك

 قال ابن الهاد..
 طالب: ...................

 اإلشكال أن ابن �ثیر أرجعنا وعزا الحدیث إلى ابن ماجه.لكن ابن أم سلمة ال، 
 طالب: ...................

 ا؟ ال جد أعلى وال أدنى وال..؟في نظره في نس�ه ما یوجد ابن الحارث أبدً  لكن
 ...................طالب: 

عل�ه الصالة -النضر بن �نانة بن.. �عني في سلسلة نس�ه یوصي أهل العلم بذ�ر �حفظ نس�ه 
عل�ه الصالة -�امال وأشار إلى هذا النووي وغیره لماذا؟ ألنك إذا حفظت نسب النبي  -والسالم
 -لصالة والسالمعل�ه ا-وأردت مثال نسب أبي �كر تحفظ منه إلى أن یلتقي �النبي  -والسالم

وتترك ال�اقي إذا أردت نسب عمر رضي هللا عنه إلى اآلخر تحفظ إلى أن یلتقي.. أي صحابي 
ثم  -عل�ه الصالة والسالم-تحفظ من نس�ه أو أي شخص تحفظ من نس�ه إلى أن یلتقي بنس�ه 

 ترتاح.
 طالب: ...................

 �عني ما ف�ه الحارث.
الحدیث عبد هللا بن خّ�اب عن أبي سعید الخدري عن أسید بن قال ابن الهاد وحدثني هذا "

 . "الحضیر هكذا أورد ال�خاري هذا الحدیث معلقا
في ال�خاري في الموضعین بدون (ال) أسید بن حضیر ووجود (ال) هذه التي �سمونها (ال) من 

ید تعر�ف أجل لمح الصفة لمح األصل مثل ع�اس والع�اس ع�اس والع�اس ال ُ�حتاج إلیها ال تف
ألن االسم علم هذا ما �حتاج إلیها لكن تلمح فیها الصفة األصل�ة إذا أردت أن تحیل إلى الصفة 
األصل�ة التي هي من المعنى العبوس مثال قلت الع�اس �سمونها (ال) لمح الصفة أو لمح 

 ق.األصل فهي من هذا النوع �جوز حذفها عبد هللا بن ع�اس وعبد هللا بن الع�اس ما ف�ه فر 
 ا.هكذا أورد ال�خاري هذا الحدیث معلقً 

في أمانة النقل أو من شيء من هذا سواء ذ�رت  لوال �عتبر من فوارق النسخ أو من �اب اإلخال
 (ال) أو حذفت.

وف�ه انقطاع في الروا�ة األولى فإن محمد بن إبراه�م بن الحارث الت�مي المدني تا�عي صغیر "
ن وصلى عل�ه أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا لم یدرك أسیدا ألنه مات سنة عشر�

 "عنه ثم ف�ه غرا�ة..
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لم یدرك أسید ألنه مات قبل عمر وقد روى عن عمر حدیث األعمال �الن�ات بواسطة َعلقمة بن 
وقاص ما روى عنه حدیث األعمال �الن�ات م�اشرة و�نما روى عنه بواسطة علقمة بن وقاص 

 أسیدا من �اب أولى.ال یدرك ن من عمر م�اشرة فأل مادام ما أدرك عمر وما سمع
ثم ف�ه غرا�ة من حیث إنه قال وقال اللیث حدثني یز�د بن الهاد ولم أره �سند متصل عن "

اللیث �ذلك إال ما ذ�ره الحافظ أبو القاسم أبو القاسم بن عساكر في األطراف أن �حیى بن عبد 
 ."هللا بن �كیر رواه عن اللیث �ذلك

الحافظ ابن حجر رحمه هللا قوله وقال اللیث وصله أبو عبید في فضائل القرآن �عني �حیى بن 
 �كیر عن اللیث �اإلسنادین جم�عا أبو عبید أقدم من ابن عساكر فالعزو إل�ه أولى.

وقد رواه اإلمام أبو عبید في فضائل القرآن فقال وحدثنا عبد هللا بن صالح و�حیى بن �كیر "
یز�د بن عبد هللا بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراه�م بن الحارث الت�مي  عن اللیث عن

عن أسید بن عن أسیِد بن حضیر فذ�ر الحدیث إلى آخره ثم قال قال ابن الهاد وحدثني عبد 
هللا بن خ�اب عن أبي سعید عن أسید بن حضیر بهذا وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن 

 "بد الحكم عن شعیب عن شعیب بن اللیث وعن علي..محمد بن عبد هللا بن ع
 شعیب.. 

 عن اللیث..
 الط�عات الثان�ة.

عن شعیب بن اللیث وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور �الهما عن اللیث "
 "عن خالد بن..

نعم أخرجه النسائي من طر�ق شعیب بن اللیث وداود بن منصور �الهما عن اللیث عن خالد بن 
 إلى آخره صح�ح..یز�د 

كالهما عن اللیث عن خالد بن یز�د عن سعید بن أبي هالل عن یز�د بن عبد هللا وهو ابن "
الهاد عن عبد هللا بن خّ�اب عن أبي سعید عن أسید �ه ورواه �حیى بن �كیر عن اللیث �ذلك 
 أ�ضا فجمع بین اإلسنادین ورواه في المناقب عن أحمد بن سعید الر�اطي عن �عقوب بن

إبراه�م عن أب�ه عن یز�د بن الهاد عن عبد هللا بن خ�اب عن أبي سعید أن أسید بن حضیر 
 ."بینما هو لیلة �قرأ في ِمْرَ�ده الحدیث ولم �قل عن أسید ولكّن ظاهره أنه عنه �هللا أعلم

والفرق بینهما أنه إذا قال عن أسید صارت القصة متصلة ألنه یروي القصة عن صاحبها و�ذا 
قال عن أبي سعید أن أسید فالفرق بینهما أنه �حكي قصة و��قى النظر ف�ه هل هو شاهدها أو لم 
�شاهدها إذا رواها عن صاحبها ما ف�ه إشكال تكون متصلة و�ذا روى تحدث عن القصة من 

واحتمال أن �كون حضرها أو لم �حضرها تصیر االتصال واالنقطاع مجرد احتمال  تلقاء نفسه
مبني على اإلدراك بین الراوي والمروي عنه وسالمة الراوي من التدل�س مع أن الراوي صحابي 
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هنا على �ل حال الفرق بین اإلسناد المعنعن والمأنن مثل ما ذ�رنا أنه إذا رواه عن صاحب 
تكون متصلة و�ذا حكى القصة وهو لم �شهدها ألن أسید متقدم جدا وأبو  القصة ما ف�ه إشكال

سعید من صغار الصحا�ة لكنه أدرك بال شك مع ذلك �قال الحافظ ابن �ثیر ولم �قل عن أسید 
الذي لكن ظاهره أنه عنه ألن الصحابي ثقة ما ف�ه احتمال تدل�س أو إسقاط أو ما أش�ه ذلك 

مر �ه  -عل�ه الصالة والسالم-بن الحنف�ة عن عمار أن النبي  �ظهر مثل ما قیل في عن محمد
عن عمار هنا محمد بن الحنف�ة روي القصة عن صاحبها فهي متصلة وفي �عض الروا�ات عن  

مر �عمار فهو یروي قصة لم �شهدها حكم  -عل�ه الصالة والسالم-محمد بن الحنف�ة أن النبي 
ن السبب في تفر�ق األئمة بین اتصال الطر�ق األول علیها أهل العلم �االنقطاع وزعم �عضهم أ

وانقطاع الطر�ق الثاني هو تغییر الص�غة وأن عن تدل على االتصال وأن تدل على االنقطاع 
�صح�ح ولما قرر ذلك الحافظ ابن الصالح رحمة هللا عل�ه في علوم الحدیث هذا الكالم ل�س 
 فظ العراقي في ألفیته قال:أحمد و�عقوب بن شی�ة رد عل�ه الحا ونسب ذلك إلى 

 كــــــــــــــذا لــــــــــــــه ولــــــــــــــم �صــــــــــــــوب صــــــــــــــو�ه
 

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

الدقیق في التفر�ق في سبب التفر�ق عند األئمة بین االتصال واالنقطاع أنه  ب�عني ما أدرك السب
ال لمجرد الص�غة أنه إذا روى القصة عن صاحبها انتهى اإلشكال لكن أنت لو تروي عن ش�خ 

ا تقصد ش�خك حصل له �ذا و�ذا أنت ما أدر�تها لك قصة �مكن أنت ما ولدت تقول أن فالنً 
 تقول عن ش�خي فالن أنه هو حدثك عن هذه القصة فرق بینهما.فهي منقطعة لكن لو 

 طالب: ...................
نفس الشيء هذا الذي أشار إل�ه الحافظ ابن �ثیر ولكن ظاهره أنه عنه و��قى االحتمال لكن ما 

 الذي یرجح االحتمال الثاني �ون القصة في صح�ح مسلم ومن شرطه االتصال.
بد هللا بن صالح عن اللیث عن ابن شهاب عن ابن �عب بن مالك وقال أبو عبید حدثني ع"

عن أسید بن حضیر أنه �ان �قرأ على ظهر بیته �قرأ القرآن وهو حسن الصوت ثم ذ�ر مثل 
 ."هذا الحدیث أو نحو مثل هذا الحدیث أو نحوه

عل�ه  لكن �ونه �قرأ القرآن على ظهر بیته والفرس �جواره و�حیى أ�ضا ما هو �عید منه وخاف
من من الفرس �عني على ظهر البیت عن سطح البیت الفرس في سطح البیت واال..؟! أو 

 �حتمل أنه تأثر و�ن �ان �عید عنه.
 طالب: أو قد �كون ظهر البیت ما هو بالزم...

 خلفه �عني.
 طالب: ...................

 المر�د الحوش ظهر البیت المت�ادر أنه السطح �عني أو الخلف.
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 ظهرة األرض �سمونها خلف األرض ظهر األرض أو ظهرة األرض...طالب: 
�هللا االحتمال قائم ومع ذلك ال �منع ولو �ان �قرأ في السطح التأثیر المالئكة نزلت لسماع القرآن 

 والفرس تأثر وهو في األرض ما ف�ه إشكال إن شاء هللا.
 طالب: ...................

أثر من نزول المالئكة الفرس �غض النظر عن عن القارئ في ما هي مسألة قر��ة المسألة هو ت
 الظهر أو في ال�طن.

وحدثنا قب�صة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن أسید "
بن حضیر قال قلت �ا رسول هللا بینا أنا أقرأ  ال�ارحة �سورة فلما انتهیت إلى آخرها سمعت 

مرتین قال فالتفتُّ  »اقرأ أ�ا عت�ك«وج�ة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق فقال رسول هللا 
فقال �هللا  »اقرأ أ�ا عت�ك«لى أمثال المصاب�ح ما بین السماء واألرض فقال رسول هللا فرأیت إ

تلك المالئكة تنزلت لقراءة القرآن أما إنك لو مضیت لرأیت «ما استطعت أن أمضي فقال 
 "وقال.. »األعاجیب

 حتى ظننت أن فرسي تطلق �عني من وثاقها أو من الطلق الذي هو قبل الوالدة �قول سمعت
وج�ة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق تطلق من وثاقها �عني سهل �عني ما فیها قد تطلق 

 بدون صوت.
 طالب: ...................

 معه أصوات �كون معه صوت. والذي
 طالب: ...................

 على �ل حال ما یترتب عل�ه شيء سواء �ان هذا أو ذاك.
حدثنا شع�ة عن أبي إسحاق سمع البراء �قول بینما رجل �قرأ سورة وقال أبو داود الط�السي "

لغمامة الكهف لیلة إذ رأى دابته تر�ض أو قال فرسه یر�ض فنظر فإذا مثل الض�ا�ة أو مثل ا
 ."»تلك السكینة تنزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن« فذ�ر ذلك لرسول هللا فقال

 فإذا مثل..
 الض�ا�ة.
 عند�م؟ 

 .............طالب: ......
 لعلها الض�ا�ة ألنها مثل الغمامة.أنا عندي مهملة ط�عة الش�خ لكن 

ا الصح�ح من حدیث شع�ة والظاهر أن هذا هو أسید بن الحضیر رحمه هللا وقد أخرجه صاح�ً "
 ."فهذا مما یتعلق �صناعة اإلسناد وهذا من أغرب تعل�قات ال�خاري رحمه هللا

 طالب: ...................
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 �عني في الكهف وفي..
 طالب: ...................

لكن استظهار ابن حجر أن ال�خاري �أنه �میل إلى أنهما قصة واحدة ألن الترجمة جمعت بین 
 السكینة والمالئكة.

 طالب: ...................
ألنه في  إ�ه لكن نزلت المالئكة لقراءة سورة ال�قرة والسكینة لقراءة سورة الكهف فكأنه قصة واحدة

 الترجمة جمع بین السكینة والمالئكة.
 طالب: ...................

فهذا مما یتعلق �صناعة اإلسناد وهذا من أغرب تعل�قات ال�خاري رحمه هللا ثم س�اقه ظاهر "
ف�ما ترجم عل�ه من نزول من نزول السكینة والمالئكة عند القراءة وقد اتفق نحو هذا الذي 

 ."لثابت بن ق�س بن شّماس وقع ألسید بن الحضیر
 الغالب الصرف ثابت وأسید وحماد �لها مصروف.

وقد اتفق نحو هذا الذي وقع ألسید بن الحضیر لثابِت بن ق�ِس بن شّماس �ما قال حدثنا "
ع�اد بن ع�اد عن جر�ر بن حازم عن عمه جر�ر بن یز�د أن أش�اخ أهل المدینة حدثوه أن 

 "بن ق�س بن شماس لم تزل داره ال�ارحُة تزهر..رسول هللا قیل له ألم تر ثابت 
 ال�ارحَة.

لم تزل داره ال�ارحَة تزهر مصاب�ح قال فلعله قرأ سورة ال�قرة قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة 
 ال�قرة. 

وهذا من أغرب  قالوا هذا من أغرب تعالیق ال�خاري  الذيعند�م على ال�خاري  محالة لكن
 تعل�قات ال�خاري..

 طالب: ...................
 ما أحیلت.

 طالب: ...................
 هل ذ�ر قصة قراءة الكهف حدیث أبي داود الط�السي.

 طالب: ...................
في المناقب �عني ما هو في الفضائل إ�ه متأخر متقدم على هذا متقدم على هذا �كثیر طیب ال 

 �أس.
 ...................طالب: 

 على �ل االحتماالت الظاهرة واضح ف�ما قلنا لكن ی�قى أن إذا �ان هناك معاني أخرى محتملة.
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ما اجتمع قوم في بیت من بیوت هللا یتلون �تاب هللا «وفي الحدیث المشهور الصح�ح "
�رهم هللا و�تدارسونه بینهم إال تنزلت علیهم السكینة وغشیتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذ

{َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َ�اَن رواه مسلم عن أبي هر�رة ولهذا قال هللا تعالى:  »ف�من عنده
جاء في �عض التفاسیر أن المالئكة تشهده وقد جاء في الصح�حین   ٧٨اإلسراء:   )}78َمْشُهوًدا (

یتعاقبون ف�كم مالئكة �اللیل « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن أبي هر�رة قال قال رسول هللا 
ومالئكة �النهار و�جتمعون في صالة الص�ح وصالة العصر ف�عرج إل�ه الذین نزلوا ف�كم 

ف�قولون أتیناهم وهم �صلون وتر�ناهم وهم ف�سألهم وهو أعلم �كم ��ف تر�تم ع�ادي 
 .»"�صلون 

مما یذ�ره النحاة شاهدا على لغة ما �سمى  »یتعاقبون ف�كم مالئكة«اللهم المستعان، الحدیث 
�أكلوني البراغیث وهو واضح یتعاقبون ف�كم مالئكة إذا قلنا مالئكة هو فاعل یتعاقبون و�ذا قلنا 

 ب�ان له ما صار ف�ه شاهد.أن الفاعل الواو والمالئكة بدل أو 
 طالب: ...................

في بیت من بیوت هللا لكن قل هل الفضل �شمل غیر مدارسة حروف القرآن �عني بدراسة معان�ه 
 أو أحكامه أو مدارسة ما �عین ما �عین على فهمه �ل هذا داخل في مدارسته.

 بتأذن؟
في الرؤ�ة رؤ�ة هللا جل وعال یوم الق�امة وهاتان الصالتان الص�ح والعصر لهما ارت�اط وثیق 

من «فل�حرص المسلم على هاتین الصالتین مع �ق�ة الصلوات الفرائض لكن هاتان الصالتان 
إن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل «ورد فیهما أحادیث خاصة  »صلى البردین دخل الجنة

 �عني �عد حدیث الرؤ�ة. »طلوع الشمس وصالة قبل غرو�ها
 م.سم س

إال ما بین الدفتین حدثنا قتی�ة قال حدثنا  -صلى هللا عل�ه وسلم-من قال لم یترك النبي "
 "سف�ان عن عبد العز�ز بن رف�ع قال..

وفي هذا رد على المدعین تولي أهل �عني هذا ابن ع�اس �محمد بن الحنف�ة وهما من آل البیت 
وأنه خص أهل البیت  -عل�ه الصالة والسالم-النبي البیت من أحادیث ینسبونها زورا و�هتانا إلى 

إال ما بین الدفتین الذي هو المصحف  -عل�ه الصالة والسالم-بها ومنها الوص�ة ما ترك النبي 
هي تا�عة للقرآن موضحة له  -عل�ه الصالة والسالم-وأما �النس�ة للسنة وهي وحي تر�ها النبي 

 مبینة له ال ترد على هذا الحصر.
صلى هللا -لت أنا وشداد بن معقل على ابن ع�اس فقال له شداد بن معقل أترك النبي قال دخ"

من شيء؟ قال ما ترك إال ما بین الدفتین قال ودخلنا على محمد بن الحنف�ة  -عل�ه وسلم
 -صلى هللا عل�ه وسلم-فسألناه فقال ما ترك إال ما بین الدفتین تفرد �ه ال�خاري ومعناه أنه 
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-ال شیئا یورث عنه �ما قال عمرو بن الحارث أخو جو�ر�ة ما ترك رسول هللا ما ترك ماال و 
ا وفي حدیث أبي الدرداء إن ا وال أمة وال شیئً ا وال عبدً ا وال درهمً دینارً  -صلى هللا عل�ه وسلم

ا وال درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه �حظ وافر ولهذا قال ابن األنب�اء لم یورثوا دینارً 
رة له ومبیِّنة وموضحة أي ع�اس  و�نما ترك و�نما ترك ما بین الدفتین �عني القرآن والسنة مفسِّ

{ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن تا�عة له والمقصود األعظم �تاب هللا تعالى �ما قال تعالى: 
ُ�خلقوا للدن�ا �جمعونها و�ورثونها  فاألنب�اء صلوات هللا وسالمه علیهم لم  ٣٢فاطر:  ِعَ�اِدَنا}

 -صلى هللا عل�ه وسلم-و�نما خلقوا لآلخرة یدعون إلیها و�رغبون فیها ولهذا قال رسول هللا 
و�ان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو �كر  »ال ُنوَرث ما تر�نا فهو صدقة«

فأخبر عنه بذلك  -صلى هللا عل�ه وسلم-الصدیق رضي هللا عنه لما سئل میراث رسول هللا 
غیر واحد من الصحا�ة منهم عمر وعثمان  -صلى هللا عل�ه وسلم-ووافقه على نقله عنه 

بو هر�رة وعائشة وغیرهم وهذا ابن وعلي والع�اس وطلحة والز�یر وعبد الرحمن بن عوف وأ
ورضي هللا عنهم  -عل�ه الصالة والسالم-ع�اس أ�ضا وهذا ابن ع�اس �قوله أ�ضا عنه 

 ."أجمعین
جاءت فاطمة ومن معها من أهل البیت �طلبون نصیبهم  -عل�ه الصالة والسالم-ألنه لما توفي 

عل�ه الصالة -ي هللا عنه �قوله فبین لهم أبو �كر رض -عل�ه الصالة والسالم-مما تر�ه النبي 
الحافظ ابن �ثیر نحى إلى هذا  »نحن معاشر األنب�اء ال نورث ما تر�ناه صدقة« -والسالم

المنحى وأن التخص�ص هنا والحصر ینفي اإلرث الماّدي ال اإلرث الشرعي المعنوي الذي هو 
 �قول قوله �اب من قال لم العلم وعلى رأسه �تاب هللا ما بین الدفتین الحافظ ابن حجر رحمه هللا

إال ما بین الدفتین أي ما في المصحف ول�س المراد أنه ترك  -صلى هللا عل�ه وسلم-یترك النبي 
القرآن مجموعا بین الدفتین ألن ذلك �خالف ما تقدم من جمع أبي �كر ثم عثمان وهذه الترجمة 

اختلقه الروافض لتصح�ح  للرد على من زعم أن �ثیرا من القرآن ذهب لذهاب حملته وهو شيء
صلى هللا عل�ه -دعواهم أن التنص�ص على إمامة علي واستحقاقه الخالفة عند موت النبي 

أنت «�ان ثابًتا في القرآن وأن الصحا�ة �تموه وهي دعوى �اطلة ألنهم لم �كتموا مثل  -وسلم
إمامته �ما لم وغیرها من الظواهر التي قد یتمسك بها من یدعي  »عندي �منزلة هارون لموسى

�كتموا ما �عارض ذلك أو �خصص عمومه أو �قید مطلقه وقد تلطف المصنف في االستدالل 
وقد تلطف المصنف في االستدالل على الرافضة �ما أخرجه عن أحد على الرافضة �ما أخرجه 

أئمتهم الذین یّدعون إمامته وهو محمد بن الحنف�ة وهو ابن علي بن أبي طالب فلو �ان هناك 
يء شيء ما یتعلق �أب�ه لكان هو أحق الناس �االطالع عل�ه و�ذلك ابن ع�اس فإنه ابن عم ش

علي وأشد الناس له لزوما واطالعا على حاله �عني هل مراد ال�خاري أن ینفي اإلرث الماّدي؟ أو 
مراده أن ینفي ما یدعى من أن القرآن ناقص وذهب �ثیر منه �ما تدع�ه الرافضة ال شك أن هذا 
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لى �العنا�ة من ذاك هذاك أمر سهل �عني فاطمة جاءت تطالب �إرثها من أبیها وردها أبو �كر  أو 
�النص رضي هللا عن الجم�ع لكن المعضلة والمشكلة الكبرى ما یدعى من أن القرآن ناقص أو 

ترك علوم خص بها أهل البیت ونص فیها  -عل�ه الصالة والسالم-أن القرآن محرف أن النبي 
ر أئمتهم �التفصیل �عددهم �أسمائهم وهذا محمد بن الحنف�ة جده علي بن أبي طالب علیهم وذ�

محمد بن الحنف�ة دخلنا على محمد بن الحنف�ة بن علي أبي طالب ابن علي بن أبي طالب لكن 
هنا �قول �محمد بن الحنف�ة وابن علي بن أبي طالب فلو �ان هناك شيء أحق من أب�ه لكان  

ع عل�ه �ذلك ابن ع�اس من أهل البیت وهم یوجدون الشقاق والنزاع الموهوم أحق الناس �االطال
بین آل البیت والصحا�ة وابن ع�اس في الحدیث المخرج في الصح�حین وغیرهما �قول شهد 
عندي رجال مرضیون وأرضاهم عندي عمر في ال�خاري ومسلم �هللا المستعان وعندهم من 

أسفار ومصنفاتهم فیها طول وفیها �ثرة  -لصالة والسالمعل�ه ا-األكاذیب والفراء على النبي 
مجلدات المجلس في �حار األنوار مائة وعشرة أو مائة وعشر�ن مجلد لكنهم یتضامنون 
و�تعاونون إذا مات واحد �مل الثاني وهكذا ل�ظهروا قدرة علمائهم و�ذا وأحادیث �لها مختلقة 

وا مستند ومعّول على من أراد أن یهدم هذه وصار  -عل�ه الصالة والسالم-وموضوعة عن النبي 
الشر�عة وأنا رأیت �عیني في إحدى القنوات قس �قرر تحر�ف القرآن من ألفي وجه و�ل هذه 
الوجوه مأخوذة من الكافي للكلیني وال�حار للمجلسي و�ذا و�ذا نسأل هللا العاف�ة قدوات ألهل 

 الضالل.
ن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة فضل القرآن على سائر الكالم حدثنا هد�ة ب"

 -صلى هللا عل�ه وسلم-قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي هللا عنه عن النبي 
مثل الذي �قرأ القرآن �مثل األترجة طعمها طیب ور�حها طیب والذي ال �قرأ القرآن �التمرة «

رآن �مثل الر�حانة ر�حها طیب وطعمها مر طعمها طیب وال ر�ح لها ومثل الفاجر الذي �قرأ الق
 "و�ذلك رواه.. »ومثل الفاجر الذي ال �قرأ القرآن �مثل الحنظلة طعمها مر وال ر�ح لها

التشب�ه في الموضعان في المؤمن الذي �قرأ والمؤمن الذي ال �قرأ من الوجوه المذ�ورة في الحدیث 
�قرأ  الذيما �قرأ أهم من  الذيإًذا  ؟األترج في حال المسلم أوو�ال قد �قول قائل أیهما أهم التمر 

 األترج له رائحة.نقول التشب�ه في الذي ذ�ر في الحدیث من حیث الرائحة التمر ما له رائحة ال، 
وهكذا رواه في مواضع أخر مع �ق�ة الجماعة من طرق عن قتادة �ه ووجه مناس�ة ال�اب "

ا فدل على شرفه على ما سواه من ا وعدمً لهذا الحدیث أن طیب الرائحة دار مع القرآن وجودً 
 "الكالم الصادر من البر والفاجر ثم قال..
القرآن والذي ل�س في جوفه شيء من القرآن الذي ل�س وجاء التشب�ه �الذي في جوفه شيء من 

 في جوفه شيء من القرآن �البیت الخرب �البیت الخرب هذا بیت عامر وهذا بیت خراب.
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ثم قال حدثنا مسدد قال �حیى عن سف�ان قال حدثني عبد هللا بن دینار قال سمعت ابن عمر "
 "رحمه هللا..

 ابَن ابَن سمعت ابَن..
إنما أجلكم في أجل من «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-رحمه هللا عن النبي سمعت ابَن عمر "

خال من األمم �ما بین صالة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل الیهود والنصارى �مثل رجل 
استعمل عماال فقال من �عمل لي إلى نصف النها على قیراط فعملت الیهود فقال من �عمل لي 

لت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب �قیراطین من نصف النهار إلى العصر فعم
ا؟ قالوا ال، قال فذاك وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شیئً  قیراطین قالوا نحن أكثر عمالً 

تفرد �ه من هذا الوجه ومناسبته للترجمة أن هذه األمة مع قصر  »فضلي أوت�ه من شئت
آل   {ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس} مدتها فضلت األمم الماض�ة مع طول مدتها �ما قال تعالى: 

 . "١١٠عمران:  
اه إلى آخر الحدیث س�اقه واضح ومعن »اإنما أجلكم أو مثلكم �مثل من استأجر أجیرً «الحدیث 

ظاهر واستدل �ه على أمر�ن من �اب الداللة الت�ع�ة ول�ست األصل�ة وال دلیل ف�ه على 
المسألتین المسألة األولى استدل �ه الحنف�ة على أن وقت صالة العصر یبدأ من مصیر ظل 
الشيء مثل�ه �قولون ألنه لو �ان یبدأ من مصیر ظل الشيء مثله لصار العصر أطول من 

سیق لب�ان المواقیت؟ الحدیث الواضح الظاهر في المواقیت حدیث إمامة الظهر وهل الحدیث 
جبر�ل وحدیث عبد هللا بن عمرو في صح�ح مسلم ووقت صالة العصر من مصیر ظل الشيء 
ر ما نحتاج إلى أن نرجع إلى مثل هذا الحدیث الذي لم  مثله إلى غروب الشمس واضح مفسَّ

فة وواضحة أنه لب�ان فضل هذه األمة مع قصر مدتها �سق لهذه المسألة داللتها األصل�ة معرو 
ثم حتى على سبیل التنزل مع �ون وقت الظهر ینتهي �مصیر ظل الشيء مثله و�بدأ وقت 
العصر الظهر أطول حتى على هذا في �ل زمان ومكان �ما قرر ذلك أهل العلم اآلن وقت 

ساعتین ونصف ر�ع والعصر الظهر �متد إلى ثالث ساعات ور�ع في وقتنا هذا ثالث ساعات و 
تقر��ا فحتى على سبیل التنزل ما ف�ه دلیل ��ف نحتاج إلى أن ونلجأ نعم هذا ف�ه صح�ح ف�ه 

من ینت�ه أنه  أوشيء من دقة االستن�اط والن�اهة لكن ما ف�ه دلیل ألن الحدیث ما سیق لهذا 
�ستخرج األوقات من هذا الحدیث ول�س ول�ست الدقة محمودة في �ل مجال �عني إذا هذه الدقة 
التي �ستن�طوه �شكرون و�حمدون على هذه الدقة لكن في مصادمة نصوص صح�حة وصر�حة 
 من هذه الحیث�ة یذمون المسألة الثان�ة استدل �عضهم استن�ط من هذا الحدیث أن الساعة تقوم

سنة ألف وأر�عمائة من أین؟! قالوا إن وقت العصر إذا نظرنا إل�ه وجدناه خمس النهار خمس 
 النهار من أین صار خمس النهار؟ هو �جي خمس النهار لو نظرنا التقو�م؟ 

 طالب: ...............
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 هو؟ ما 
 طالب: ...............

 من الزوال..
 طالب: ...............

 هو؟ ما 
 ........طالب: .......

على �ل حال سواء أكثر أو أقل الحدیث ما سیق لهذا طیب ثم ماذا إذا �ان خمس النهار قال 
وعمر الدن�ا س�عة آالف وعمر هذه األمة الخمس �عني ألف وأر�عمائة تقوم الساعة سنة ألف 

و�ذا  وأر�عمائة ومثل ما قلنا في المسألة األولى نقول في هذه المسألة وأن الحدیث ما سیق لهذا
قبلنا االستن�اط األول من وجه مع أنه ال �طابق الواقع فإن مثل هذا ال �قبل �حال ألن ق�ام 
الساعة وقتها ال �علمه إال هللا حتى محمد وجبر�ل علیهما السالم علیههم الصالة والسالم وهم 

�ف � »ل�س المسؤول عنها �أعلم من السائل«أشرف الخلق هذا من اإلنس وهذا من المالئكة 
�عضهم �قول ألف وأر�عمائة  ما الذي �قولهنقول ألف وأر�عمائة ألف وأر�عمائة عدت الحین 

وس�عة أخذا من �غتة على حساب الجمل تطلع ألف وأر�عمائة وس�عة حساب الجمل مأخوذ من 
  ١٥طه:  {َأَكاُد ُأْخِفیَها}�ستدلون �ه �ما هو معلوم ومع ذلك ال دلیل ف�ه  الذینالیهود هم 

النصوص �لها دلت على أنه أخفاها حتى قال �عض المفسر�ن أكاد أخفیها حتى عن نفسي 
م�الغة في إخفائها عن �ل أحد �ائنا من �ان ثم �أتي من �أتي ممن یزعم المعرفة والدرا�ة 
والخبرة �الفلك والحساب واحد �قول �عد اثنین ونصف ترلیون سنة والثاني �قول �عد سنتین 

ن علومنا منض�طة ونتائجها قطع�ة سمعنا هذا نتائجها قطع�ة ��ف نقدم ونصف وهم �قولو 
الرؤ�ة مع أن الرائي قد �خطئ رأى شيء �ظنه هالل ول�س �ذلك وحسا�اتنا ونتائجنا قطع�ة وهذه 

 الحسا�ات والنتائج هللا المستعان نعم �ا ش�خ.
صلى هللا عل�ه -هللا وفي المسند والسنن عن بهز بن حك�م عن أب�ه عن جده قال قال رسول "

و�نما فازوا هذا ببر�ة الكتاب  »أنتم توفون س�عین أمة أنتم خیرها وأكرمها على هللا« -وسلم
ا له ا له وخاتمً ا عل�ه وناسخً العظ�م القرآن الذي شرفه هللا على �ل �تاب أنزله وجعله مه�منً 

ا �حسب الوقائع ل منجمً ألن �ل الكتب المتقدمة نزلت إلى األرض جملة واحدة وهذا القرآن نز
لشدة االعتناء �ه و�من أنزل عل�ه فكل مرة �نزول �تاب من الكتب المتقدمة ووأعظم األمم 

 "المتقدمة هم..
عندنا تعلیق للش�خ محمد رشید �قول هذا التعلیل لتفضیل القرآن لتفضیل القرآن علیها غیر ظاهر 

للدین  ان بهما معجز للخلق ومكمالً بل فضله علیها ذاتي له �فضله وأسلو�ه ومعان�ه وقد �
اإللهي فیهم و�غیر ذلك من خصائصه وأهل الكتاب ال �سلمون أن التوراة نزلت على موسى جملة 
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واحدة و�نما تلك الوصا�ا التي �تبها هللا له في األلواح وأما سائر خطا�ه له �شأن التبل�غ لفرعون 
 ا.وقومه ولبني إسرائیل فكان تدر�ج�ً 

م المتقدمة هم الیهود والنصارى فالیهود استعملهم هللا من لدن موسى إلى زمان وأعظم األم"
ثم استعمل أمته إلى ق�ام  -صلى هللا عل�ه وسلم-ع�سى والنصارى من ثم إلى أن �عث محمدا 

ا وأعطى هؤالء قیراطین ا قیراطً الساعة وهو المش�ه �آخر النهار وأعطى المتقدمین قیراطً 
وأقل أجرا فقال هل ظلمتكم من  أعطى أولئك فقالوا أي ر�نا ما لنا أكثر عمالً قیراطین ضعفي ما 

ا قالوا ال قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطیتكم أوت�ه من أشاء �ما قال تعالى: أجر�م شیئً 
 َرْحَمِتِه َوَ�ْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِ�ِه {َ�اَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا �ََّ َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُیْؤِتُكْم ِ�ْفَلْیِن ِمنْ 

ِ َوَأنَّ 28َوَ�ْغِفْر َلُكْم َ��َُّ َغُفوٌر َرِح�ٌم ( ) ِلَئالَّ َ�ْعَلَم أَْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ َ�ْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل �َّ
ِ ُیْؤِت�ِه َمْن َ�َشاُء َ��َُّ   . "٢٩ – ٢٨الحدید:   )}29ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظ�ِم (اْلَفْضَل ِبَیِد �َّ

المحاس�ة إنما هي على العدل وأما الفضل فقدر زائد على المستَحق لو أتیت �اثنین من العّمال 
فقلت لهم اعملوا لي هذا الجدار �ألف ر�ال ثم انتهى عملهم فأعطیت �ل واحد خمسمائة ثم زدت 

وأما الفضل ال حساب  قه �امل أعطیته حقه �امالً واحد مائة تكون ظلمت الثاني؟ عطیته ح
 عل�ه.

 كم �اقي؟
  وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه أجمعین.


