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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: 
الوصاة �كتاب هللا حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة هو ابن "

قال ال، قال قلت  -صلى هللا عل�ه وسلم-عبد هللا بن أبي أوفى أوصى النبي  مصرِّف سألت
فك�ف �تب على الناس الوص�ة ُأمروا بها ولم یوص قال أوصى �كتاب هللا عز وجل وقد رواه 
في مواضع أخر مع �ق�ة الجماعة إال أ�ا داود من طرق عن مالك بن مغول �ه وهذا نظیر ما 

ترك إال ما بین الدفتین وذلك أن الناس �تب علیهم الوص�ة في تقدم عن ابن ع�اس أنه ما 
{ُكِتَب َعَلْ�ُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِص�َُّة ِلْلَواِلَدْیِن أموالهم �ما قال تعالى 

فلم یترك شیئا یورث عنه و�نما ترك ماله  -صلى هللا عل�ه وسلم -وأما هو   ١٨٠ال�قرة:  َواْألَْقَرِ�یَن}
صدقة جار�ة من �عده فلم �حتج إلى وص�ة في ذلك ولم یوص إلى خل�فة �كون �عده على 
التنص�ص ألن األمر �ان ظاهرا من إشاراته و��ماءاته إلى الصدیق ولهذا لما هم �الوص�ة إلى 

أبى هللا والمؤمنون إال أ�ا �كر و�ان ذلك و�ان �ذلك و�نما أبي �كر ثم عدل عن ذلك قال �
 ."أوصى الناَس �ات�اع �الم هللا

الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 
 أجمعین، أما �عد:

 ف�قول المؤلف رحمه هللا تعالى: 
و�أن المؤلف اعتمد �الم ال�خاري وزاد عل�ه فجعل األصل الوصاة �كتاب هللا الترجمة لل�خاري 

كتاب الفضائل لإلمام ال�خاري ولذلك ال �شیر إل�ه و�ال المفترض أنه �شیر إلى ذلك ف�قول قال 
اإلمام ال�خاري �اب الوصاة �كتاب هللا وفي روا�ة الكشمیهني الوص�ة ألنه ف�ه إیهام من الذي 

ري في صح�حه والترجمة لإلمام ال�خاري والقارئ الذي �قرأ �قول حدثنا محمد بن یوسف؟ ال�خا
إال إذا �ان استصحب األمر من أول الكتاب فال شك في �تاب الحافظ ابن �ثیر ما یدرك هذا 

أن عنا�ة الحافظ ابن �ثیر �كتاب الفضائل من صح�ح ال�خاري �حیث جعله هو المحور الذي 
ن الكتب األخرى ولذلك الروا�ات غیر المنسو�ة یدور حوله و�نطلق منه و�ض�ف إل�ه روا�ات م

األصل فیها أنها لإلمام ال�خاري �ما عندنا هنا و�ال فاألصل أن �قول قال اإلمام ال�خاري 
الروا�ات �ثیرة مرت بنا قبل هذا ومن �الم الحافظ ابن �ثیر في ثنا�ا الروا�ات ال یوجد في 

قارئ والمطلع أن هذا لإلمام ال�خاري اآلن لوال أن ال�خاري فإذا عاد إل�ه �عد طول الكالم ینسى ال
المعلقین ذ�روا ذلك الذین علقوا على الكتاب ذ�روا هذا آحاد الطالب ما یدرك الذي ل�س عنده 
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خبرة ودرا�ة �صح�ح ال�خاري ما �عرف أن هذا من �المه و�ما هو عادته رحمه هللا �حذف ال�اب 
�اب الوصاة �كتاب هللا قال حدثنا محمد بن یوسف  الموجود في صح�ح ال�خاري وال�خاري �قول

قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة وابن مصرف سألت عبد هللا بن أبي أوفى أوصى 
؟ قال ال، فقال ال، فقلت ��ف �تب على الناس الوص�ة؟ �عني -صلى هللا عل�ه وسلم-النبي 

عنده شيء ال یبیت لیلة أو لیلتان من �ان «ك�ف �تب هللا على الناس الوص�ة وهو أ�ضا حث 
فك�ف �حث الناس علیها �هللا �تب الوص�ة في �تا�ه  »أو لیلتین إال ووصیته مكتو�ة عند رأسه

ولم یوِص هذا استدراك لكن المراد �الوص�ة المكتو�ة الواج�ة التي هي في األموال التي تشغل 
قوق وهناك وص�ة مستح�ة إذا أراد الذمم الوجوب في الوص�ة التي تشغل الذمة من الدیون والح

أن �خرج من ماله ما �قدمه لنفسه أمامه من أفعال الخیر و�ال فالوص�ة �الدیون مكتو�ة واج�ة 
هنا �قول الحافظ تقدم  »ال وص�ة لوارث«والوص�ة للوالدین واألقر�ین ثم نسخ ذلك �حدیث 

�عد قوله ال، حین قال له هل ا وقوله أوصى �كتاب هللا تقدم الحدیث في �تاب الوصا�ا مشروحً 
أوصى �شيء تقدم وقوله ف�ه أوصى �كتاب هللا �عد قوله ال، حین قال له هل أوصى �شيء؟ 
ظاهرهما التخالف ول�س �ذلك ألنه نفى ما یتعلق �اإلمارة ونحو ذلك ال مطلق الوص�ة �عني ما 

ما أوصى ف�ه وص�ة صر�حة بلفظ الوص�ة أوصي لفالن من أصحابي �الخالفة من �عدي 
�أبى هللا «صر�حا لكن اإلشارات وظواهر النصوص تدل على أن الخل�فة من �عده أبو �كر 

وقدمه في الصالة إلى غیر ذلك من النصوص التي �الصر�ح ل�ست  »ورسوله إال أ�ا �كر
عل�ه -صر�حة نص بلفظ الوص�ة لكنها ظواهر تدل على إمامة أبي �كر وأما ما ینقل عنه 

وأنه أوصى �الخالفة من �عده لعلي فال یثبت وال �صح أثبتها من تأثر �البیئة  -الصالة والسالم
�الصنعاني والشو�اني أثبتوا الوص�ة لعلي رضي هللا عنه ولكنها الش�ع�ة ممن ینتسب إلى السنة 

ال تثبت �سند صح�ح وتأثیر البیئة معروف وعلى �ل حال هذا القول �اطل والخل�فة من �عده 
ة أبو �كر رضي هللا عنه و�عد ذلك اتفق الصحا�ة وأجمعوا على إمامته �عد وفاته �األدلة الصح�ح

�عد خالف �سیر انجلى �عد زمن �سیر واتفق واتفق الصحا�ة وأجمعوا  -عل�ه الصالة والسالم-
ظاهرهما التخالف ول�س �ذلك ألنه نفى  -عل�ه الصالة والسالم-على إمامته وخالفته �عد النبي 

مارة ونحو ذلك ال مطلق الوص�ة والمراد �الوص�ة �كتاب هللا حفظه حسا ومعنى ما یتعلق �اإل
ا ومعنى و�صان وال �سافر �ه إلى أرض العدو إكرامه وتعظ�مه و�جالله وعدم امتهانه وال  حس�
�سافر �ه إلى أرض العدو و�ت�ع ما ف�ه ف�عمل �أوامره و�جتنب نواه�ه و�داوم تالوته وتعلمه 

  ٤٤الزخرف:   {َوِ�نَُّه َلِذْ�ٌر َلَك َوِلَقْوِمَك}ك إلى غیر ذلك القرآن شرف هذه األمة وتعل�مه ونحو ذل
جاءت  » خیر�م من تعلم القرآن وعلمه «�عني شرفكم   ١٠األنب�اء:  {َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْ�ُكْم ِ�َتاً�ا ِف�ِه ِذْ�ُرُكْم}

النصوص الكثیرة في الحث على قراءته وتدبره وترتیله والعمل �ه وتعلمه وتعل�مه هذه ال تحتاج 
ل فیها هذا أمر مفروغ منه خیر الكالم فضله على سائر الكالم �فضل هللا على  إلى أن ُ�فصَّ
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�ا داود خلقه ألنه �الم هللا صفة من صفاته قال وقد رواه في موضع آخر مع �ق�ة الجماعة إال أ
الجماعة الستة مع اإلمام أحمد إال أ�ا داود من طرق عن مالك بن مغول �ه وهذا نظیر ما تقدم 
عن ابن ع�اس أنه ما ترك إال ما بین الدفتین �عني حمل الوص�ة على الخالفة فقط و�ذلك المال 

�ملك وأوصى  »استوصوا �النساء خیرا«ألنه ما ترك مال یوصي �ه لكنه أوصى �النساء خیرا 
ال�مین وأوصى �الصالة و�إخراج الیهود والنصارى من جز�رة العرب وأنه ال �جتمع فیها دینان إلى 

ولم یوص إلى خل�فة �كون �عده  -عل�ه الصالة والسالم-غیر ذلك من الوصا�ا التي حفظت عنه 
لوص�ة على التنص�ص ألن األمر �ان ظاهرا من إشاراته و��ماءاته إلى الصدیق ولهذا لما هم �ا 

 -عل�ه الصالة والسالم-طلب من �كتب عنه الوص�ة وحصل الخالف والكالم بین ید�ه فكف 
 . سم.»�أبى هللا والمؤمنون إال أ�ا �كر �أبى هللا والمؤمنون إال أ�ا �كر«عدل عن ذلك قال 

 َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْیِهْم}{َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا �القرآن وقول هللا تعالى  »من لم یتغن«"
 ."٥١العنكبوت: 

 وهذا �سا�قه من صح�ح ال�خاري.
حدثنا �حیى بن   ٥١العنكبوت:  {َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْیِهْم}وقول هللا تعالى "

شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن  �كیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن
لم �أذن هللا « -صلى هللا عل�ه وسلم-أبي هر�رة رضي هللا عنه أنه �ان �قول قال رسول هللا 

 ."وقال صاحب له یر�د �جهر �ه فَرّد من هذا الوجه »لشيء ما أذن لنبي یتغنى �القرآن
 فْرد فْرد من هذا الوجه.

 فْرد؟
 فْرد �عني..ما أظنه فَرّد 

 "یر�د �جهر �ه فْرد من هذا الوجه ثم رواه عن علي.."
 طالب: ..............

 إ�ه نعم..
ثم رواه عن علي بن عبد هللا المدیني عن سف�ان بن عیینة عن الزهري �ه قال سف�ان تفسیره "

ى ما �ستغني �ه وقد أخرجه مسلم والنسائي من حدیث سف�ان بن عیینة �ه ومعناه أن هللا تعال
استمع لشيء �استماعه لقراءة نبي �جهر �قراءته و�حسنها وذلك أنه �جتمع في قراءة األنب�اء 

صلى هللا عل�ه -طیب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخش�ة وذلك هو الغا�ة في ذلك وهو 
 "وهو.. -وسلم

 س�حانه..
ائشة رضي هللا عنها وهو س�حانه وتعالى �سمع أصوات الع�اد �لهم َبرِّهم وفاجرهم �ما قالت ع"

س�حان هللا وسع سمعه األصوات ولكن استماعه لقراءة ع�اده المؤمنین أعظم �ما قال تعالى 
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ْذ ُتِف�ُضوَن {َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن َوَال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُ�نَّا َعَلْ�ُكْم ُشُهوًدا إِ 
اآل�ة ثم استماعه لقراءة أنب�ائه أبلغ �ما دل عل�ه هذا الحدیث العظ�م ومنهم    ٦١یونس:   ِف�ِه}

ما أذن هللا لشيء ما أذن لنبي یتغنى «من فّسر اإلذن هاهنا �األمر واألولى أولى لقوله 
َماُء أي �جهر �ه واإلذن االستماع لداللة الس�اق عل�ه و�ما قال تعالى:  »�القرآن {ِإَذا السَّ

ْت (2) َوَأِذَنْت ِلَر�َِّها َوُحقَّْت (1اْنَشقَّْت ( ) َوَأِذَنْت 4) َوَأْلَقْت َما ِفیَها َوَتَخلَّْت (3) َوِ�َذا اْألَْرُض ُمدَّ
استمعت لر�ها وحقت أي وحق لها أن تستمع أمره  أي  ٥ - ١االنشقاق:  )}5ِلَر�َِّها َوُحقَّْت (

وتط�عه فاإلذن هاهنا هو االستماع ولهذا جاء في حدیث رواه ابن ماجه �سند جّید عن فضالة 
� أشد إذًنا إلى الرجل الحسن الصوت « -صلى هللا عل�ه وسلم-بن عبید قال قال رسول هللا 

وقول سف�ان بن عیینة أن  »إلى قینتهإلى الرجل الحسن الصوت �القرآن من صاحب القینة 
المراد �التغني �ستغني �ه فإن أراد أنه �ستغني �ه عن الدن�ا وهو الظاهر من �المه الذي تا�عه 
عل�ه أبو عبید القاسم بن سّالم وغیره فخالف الظاهر من مراد الحدیث ألنه قد فسره �عض 

حرملة سمعت ابن عیینة سمعت �عض رواته �الجهر وهو تحسین القراءة والتحز�ن بها قال 
ابن عیینة �قول معناه �ستغني �ه فقال لي الشافعي ل�س هو هكذا ولو �ان هكذا لكان یتغانى 
إنما هو یتحزن و�ترنم �ه قال حرملة وسمعت ابن وهب �قول یترنم �ه وهكذا نقل المزني 

 ."والر��ع عن الشافعي رحمه هللا تعالى
{َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك اْلِكَتاَب �القرآن ثم صدر ال�اب �اآل�ة قوله رحمه هللا �اب من لم یتغن 

هذا ف�ه إشارة إلى تأیید �الم سف�ان بن عیینة من �اب االكتفاء ومعناه  ٥١العنكبوت:  ُیْتَلى َعَلْیِهْم}
�له أما من فسره �ستغني االستغناء أولم �كفیهم �غنیهم عن غیره من أمور الدن�ا �لها ومن الكالم 

�ه �طلب الغنى الذي هو المال فال وجه له ألن السین هنا �ستغني األصل فیها أنها للطلب 
فطلب االستغناء طلب الغناء �ه �شمل هذا وهذا لكن النصوص دلت على أنه ال �جوز أن یتأكل 

اتجه من �الم ما �ه من حطام الدن�ا و�ستعمل لذلك مع أن سبب نزول اآل�ة یدل على خالف 
صلى هللا عل�ه -الشراح من مطا�قة اآل�ة لتفسیر سف�ان بن عیینة �الحدیث قال قال رسول هللا 

�عني ما استمع واالستماع هنا المراد �ه الزمه وهو  »لم �أذن هللا لشيء ما أذن لنبي« -وسلم
اإلجا�ة إث�ات صفة السمع واالستماع � جل وعال ثابتة �الدالئل القطع�ة لكن من الزمها اإلجا�ة 
كما في قوله في الر�وع والسجود سمع هللا لمن حمده مقتضى ذلك أنه �جیب من حمده لم �أذن  

آن وقال صاحب له یر�د �جهر �ه یرفع صوته یرفع صوته هللا لشيء ما أذن لنبي یتغنى �القر 
والجهر المراد �ه مع الترنم والتحزن ال مجرد رفع الصوت الخالي عن ذلك ألنه جاء قوله جل 

المطلوب التوسط ل�س المراد �ه الجهر   ١١٠اإلسراء:  {َوَال َتْجَهْر ِ�َصَالِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَها}وعال 
ما الصوت المتوسط بین الجهر واإلسرار �حیث یتأثر في نفسه و�ؤثر في رفع الصوت �قوة و�ن

غیره قال فرد من هذا الوجه �عني ما یروى إال من هذا الطر�ق ثم رواه عن علي بن عبد هللا بن 
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المدین عن سف�ان بن عیینة عن الزهري �ه قال سف�ان وهذا في الصح�ح تفسیره �ستغني �ه  
 هللا لو أراد االستغناء لقال یتغانى �ه �عني �ما في قول الشاعر:مه رح�ستغني �ه وقال الشافعي 

 كالنــــــــــــا غنـــــــــــــي عــــــــــــن أخ�ـــــــــــــه ح�اتـــــــــــــه
 

 ونحــــــــــــــــــن إذا متنــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــد تغان�ــــــــــــــــــا  
قال وقد أخرجه مسلم والنسائي من حدیث سف�ان بن عیینة  �عني استغناء ب�عضنا عن �عض 

ومعناه أن هللا تعالى ما استمع لشيء �استماعه لقراءة نبي �جهر �قراءته و�حسنها �عني �ل ما 
قر�ت القراءة من الوجه المأمور �ه �انت أوقع في النفس وأكثر أثرا في القلب �هللا جل وعال 

�سمع الجم�ع لكن المراد �االستماع الزمه وذلك أنه �جتمع  �ستمع لها أكثر من غیرها و�ن �ان
في قراءة األنب�اء طیب الصوت لكمال خْلقهم ألن طیب الصوت من �مال الخلق ألنه أكمل من 
ضده واألنب�اء أكمل من غیرهم في هذا وتمام الخش�ة التحزن والتخشع النا�ع من القلب ول�س 

متأثر �كالم هللا جل وعال وذلك هو الغا�ة في ذلك وهو  المراد �ه التصنع النا�ع من القلب ال
س�حانه وتعالى �سمع أصوات الع�اد �لهم برهم وفاجرهم �عني مثل ما قالت عائشة ولكن 

{َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن استماعه لقراءة ع�اده المؤمنین أعظم �ما قال تعالى: 
وأقرب األحوال لهذه الصفة  ٦١یونس:  ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُ�نَّا َعَلْ�ُكْم ُشُهوًدا ِإْذ ُتِف�ُضوَن ِف�ِه} َوَال َتْعَمُلونَ 

ما �ان في آخر اللیل وصالة الفجر ألن قرآن الفجر �ان مشهودا ثم استماعه لقراءة أنب�ائه أبلغ 
ما أذن «األول أولى لقوله كما دل عل�ه هذا الحدیث العظ�م ومنهم من فسر اإلذن هاهنا �األمر و 

أي �جهر جاء األمر بتحسین وتز�ین القرآن �الصوت  »هللا لشيء ما أذن لنبي یتغنى �القرآن
منهم من �قول هذا مقلوب األصل ز�نوا أصواتكم �القرآن وهاهنا مسألة  «ز�نوا القرآن �أصواتكم»

سن الصوت وال یتأثر �قراءة مشكلة عند �ثیر من طالب العلم وهي أنه �قول إنه یتأثر �قراءة ح
من دونه أو من ل�س �حسن الصوت فاآل�ات تقرأ �قرؤها القارئ الحسن الصوت و�تأثر بها 
السامع و�قرؤها من دونه في الصوت فال تؤثر ف�ه فهل التأثیر للقرآن أو للصوت؟ هل التأثیر 

 للقرآن أو للصوت؟
 طالب: ............

حینما نسمع مقطع لقراءة قارئ من القراء المعروفین �حسن الصوت هل التأثیر للصوت �عني 
من قارئ  والتغني �القرآن والتخشع و��كي �عض الناس ثم ُ�قرأ نفس المقطع ُتقرأ سورة الواقع مثالً 

فی�كي الناس وتقرأ نفس السورة وال تؤثر فیهم فهل التأثیر للصوت أو للقرآن؟ �ثیر من الناس ال، 
 ثرت �قراءة الثاني.لو عندي قرآن تأ 

 طالب: ............
ال، التأثیر للقرآن المؤدى بهذا الصوت التأثیر للقرآن المؤدى بهذا الصوت لو أن التأثیر �الصوت 

بی�كون  -عل�ه الصالة والسالم-خل هذا القارئ الذي أثر في الناس �قرأ حدیث من �الم النبي 
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ه شك أنها في ظاهر األمر أنها مشكلة القرآن الناس؟ فضال عن غیره من الكالم العادي ما ف�
هو القرآن فتسمع من هذا تأثر وتسمع من هذا ما تتأثر السبب في ذلك أن هذا حقق األمر 

 .»ز�نوا القرآن �أصواتكم«
 طالب: ............

ما هو �عضهم نفس الشخص نفس الشخص قرأ �كى لقراءة هذا ولم ی�ك لقراءة هذا نفسه وأ�ضا 
قلنا أنه قد ی�كي لقراءة هذا الشخص في هذا الظرف وال ی�كي لقراءته نفسه في ظرف �عني إذا 

 ماآخر ونفس القراءة الكالم مسجل تغیر الصوت؟! سمعته و�كیت سمعته مرة ثان�ة ما �كیت 
السبب؟ ز�ادة اإل�مان ونقصه له أثر ولذلك وجد في السلف من سمع القرآن وأغمي عل�ه أصا�ه 

ا �ما نقل عن �عضهم مات صعق �عني أول مرة �سمع هذا الكالم ال، الغشي و�عضهم �م
اإل�مان یز�د و�نقص فوافق ز�ادة في إ�مانه وتأثَّر تأثُّر �بیر �هللا المستعان حنا نقول هذا ضرب 
من الخ�ال و�أنه أساطیر �عني ما یدور في �النا مثل هذا الكالم لكننا قرأناه و�عض العلماء ینكر 

وال ألصحا�ه الغشي ما عرف في  -عل�ه الصالة والسالم-ون هذه ما حصلت للنبي مثل هذا �قول
وابن سیر�ن �قول هذا الذي �غشى عل�ه ضعه على  -عل�ه الصالة والسالم-الصحا�ة وال للنبي 

 جدار واقرأ القرآن إن سقط فهو صادق و�ن ما سقط فهو �مّثل.
 طالب: ............

 هو؟ ما 
 طالب: ............

 هو؟ ا م
 طالب: ............

�قول اختبره ما هو �غشى عل�ه إذا صار �األرض جالس �قول مثل هذا ما هو �صح�ح و�ستدل 
ما حصل له ذلك ش�خ اإلسالم یثبت مثل هذه األحوال یثبت  -عل�ه الصالة والسالم-�أن النبي 

 الصحابي ما ف�ه.مثل هذه األحوال ونقلت عن �ثیر من السلف من التا�عین فمن دونهم ال، 
 طالب: ............

 إ�ه االقشعار غیر �ونه �غمى عل�ه و�صعق و�موت.
 طالب: ............
 ذم؟ أولكن هل هذا مدح 

 طالب: ............
ال، ل�س �مدح على اإلطالق وال ذم على اإلطالق لماذا؟ ألن القرآن وصفه هللا جل وعال �أنه 

وأصحا�ه من �عده ف�ه  -عل�ه الصالة والسالم-قوي قلب النبي ثقیل �أنه ثقیل ونزل على قلب 
عل�ه الصالة -توازن قلب یتحمل مثل هذا القول الثقیل �عدهم ضعفت القلوب و�قي التأثر النبي 
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یتأثر ولصدره أز�ز �أز�ز المرجل وأصحا�ه �ذلك عرف عن أبي �كر أنه رجل أس�ف  -والسالم
كاء وهذا �ثیر في الصحا�ة لكن ما �صل إلى حد ألن إذا قام �صلي ما �سمع الناس من ال�

عندهم من المقاومة والتعادل بین القلب والملقى إل�ه ما �جعلهم �ستفیدون من القرآن و�تأثرون ف�ه 
و�عملون �ما ف�ه و�ؤثر فیهم العمل ألن مشكلتنا أننا نسمع وما �أننا نسمع �عدهم جاء التا�عون 

ني قلو�هم رق�قة �عني ما صار عندهم من التحمل مثل ما �ان وصار عندهم شيء هذا التأثر �ع
وعند صحابته الكرام فاستشعروا عظمة هذا القرآن �ما استشعره  -عل�ه الصالة والسالم-عنده 

وصحابته وجد الشعور �عظمته وثقله لكن قلو�هم أضعف فما  -عل�ه الصالة والسالم-هذا النبي 
ما استشعروا عظمة هذا القرآن ما استشعروها أصال صار ف�ه تعادل �عدهم جاء خلف خلوف 

 �حیث یؤثر فیهم ونسمع القرآن �أننا نسمع أخ�ار نسأل هللا العاف�ة.
 طالب: ............

ما ف�ه شك، من �ش�ع من القرآن �عني لو أن القلوب تعي عظمة هذا القرآن وأنه �الم هللا جل 
لس عند هاألخ�ار وعند هالقنوات الساعات و�قرأ وعال ما ما استبدلنا �ه غیره والواحد منا �ج

القرآن و�أنه ال �عن�ه ولم ُیؤمر �ه ولم ینه لو استشعرنا ألخذنا العبرة والعظة من قصص األمم 
السا�قة و�عض الناس �قول �هللا فرعون مر على هذه الح�اة و�غى وتجبر وأهلكه هللا �الغرق 

ح وقوم هود وقوم صالح �لهم حصل منهم ما حصل وخالص وانتهى وحنا ما سو�نا مثله وقوم نو 
{َلَقْد َ�اَن ِفي حنا ما �عد سو�نا شيء عمر رضي هللا عنه �قول مضى القوم ولم ُیَرد �ه سوانا 

فلو �نا نعتبر ونتصور أن هذا   ١١١یوسف:  {ِألُوِلي اْألَْلَ�اِب}لمن؟   ١١١یوسف:   َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة}
جلنا والقوم مضوا الذین حصل منهم... ما هي مجرد تسل�ة �عني أنت الكالم ما أنزل إال من أ
في البدا�ة والنها�ة وتقرأ في أي �تاب من �تب التار�خ وتشوف الوقائع  تقرأ �تاب التار�خ مثالً 

واألحداث تلك أمة قد خلت لها ما �سبت وعلیها ما اكتسبت ما یهمنا هذا هذا الكالم ما هو 
�خ للعبرة ولو نظرنا في �تب التار�خ بهذه الرؤ�ة لتغیرت أحوالنا وانظر �صح�ح إنما قراءة التار 

ترى اقرأ في �تاب الحافظ ابن �ثیر شوف أفعال القوم الذین أُهلكوا وحل علیهم الدمار والهالك 
شوف �غداد سنة ستمائة وست وخمسین وشوف أفعالهم ما هي ب�عیدة عن أفعالهم قبل عشر 

قبل ذلك واقرأ في الجزء السادس من نفح الطیب تجد أفعالهم في نها�ة سنوات أو ثمان سنوات أو 
فعلینا أن نعتبر ونّدكر والتار�خ إنما �ت�ه أهل العلم ل�س من أجل دولة األندلس وط�قها علینا 
 ا ُ�ْفَتَرى}{َلَقْد َ�اَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِألُوِلي اْألَْلَ�اِب َما َ�اَن َحِدیثً التسل�ة وتضی�ع األوقات ال 

قال وقول سف�ان بن عیینة أن المراد �التغني �ستغني �ه فإن أراد أنه �ستغني �ه عن   ١١١یوسف: 
الدن�ا وهو الظاهر من �المه الذي تا�عه عل�ه أبو عبید القاسم بن سّالم وغیره هذا خالف 
الظاهر من مراد الحدیث ألنه قد فسره �عض رواته �الجهر �الجهر وهو تحسین القراءة والتحز�ن 

َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك {َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا ثم قال الحافظ ابن �ثیر وعلى هذا فتصدیر ال�خاري ال�اب �قوله 
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ف�ه نظر ألن هذه   ٥١العنكبوت:  )}51اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْیِهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْ�َرى ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن (
اآل�ة الكر�مة ألن هذه اآل�ة الكر�مة ُذكرت ردا على الذین سألوا آ�ات تدل على صدقه حیث قال: 

ِ َوِ�نََّما َأَنا َنِذیٌر ُمِبیٌن ({َوَقاُلوا َلْوَال أُ   ) َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم}50ْنِزَل َعَلْ�ِه آَ�اٌت ِمْن َر�ِِّه ُقْل ِإنََّما اْآلَ�اُت ِعْنَد �َّ
{َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك اْلِكَتاَب ُیْتَلى هم طلبوا مز�د من اآل�ات فقال   ٥١ - ٥٠العنكبوت: 

فهو رد علیهم ومعنى ذلك أولم �كفهم آ�ة دالة على صدقك إنزالنا القرآن   ٥١العنكبوت:  ِهْم}َعَلیْ 
عل�ك وأنت رجل أمي فأین هذا من التغني �القرآن وتحسین الصوت �ه أو االستغناء �ه عما عداه 
من أمور الدن�ا فعلى �ل تقدیر تصدیر ال�اب بهذه اآل�ة ف�ه نظر ثم علق الش�خ محمد رشید 
التصدیر تصدیر ال�اب �اآل�ة على التقدیر الثاني أو التصدیر التصدیر ال�اب �اآل�ة على التقدیر 
الثاني أظن لتصدیر لتصدیر لتصدیر ال�اب �اآل�ة على التقدیر الثاني وجه ظاهر اعتمد عل�ه 

العبرة  شراح ال�خاري وهو االستغناء �القرآن عن غیره �إطالق یدخل ف�ه �ل ما یناس�ه لماذا؟ ألن
العنكبوت:  {َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا}أولم �كفهم اكتفاء �القرآن العبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب 

�عني أولم �كفهم هذا القرآن عن غیره سواء �ان ف�ما سألوا أو في غیره وذ�روا أن أس�اب   ٥١
�تبوا فیها �عض ما سمعوا من  النزول أخرجه الطبري من مجيء ناس من المسلمین �كتب قد

كفى �قوم ضاللة أن یرغبوا عما جاء �ه نبیهم « -عل�ه الصالة والسالم-أهل الكتاب فقال النبي 
فنزلت اآل�ة على �ل حال قد یتعدد السبب لنازل واحد وقد  »إلى ما جاء �ه غیره إلى غیرهم

 یتنزل هذا الكالم �عمومه على قضا�ا متعددة �شملها عموم النص.
 طالب: ............

ْنَ�ا َوِز�َنَتَها}إ�ه، لكن المسألة �ل   جزاؤه إ�ش؟   ١٥هود:  {َمْن َ�اَن ُیِر�ُد اْلَحَ�اَة الدُّ
 طالب: ............

إ�ه نعم ولذلك یوجد من یتأكل �القرآن وتعرفون في األقطار عند�م وعند غیر�م �المآتم واألفراح 
 القرآن �هللا المستعان.واألحزان یتكسب من وراء هذا 

{َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْیِهْم وعلى هذا فتصدیر ال�خاري ال�اب �قوله تعالى "
ف�ه نظر ألن هذه اآل�ة الكر�مة   ٥١العنكبوت:  )}51ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْ�َرى ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن (

{َوَقاُلوا َلْوَال ُأْنِزَل َعَلْ�ِه ا على الذین سألوا آ�ات سألوا آ�ات تدل على صدقه حیث قال رت ردً ذ�
ِ َوِ�نََّما َأَنا َنِذیٌر ُمِبیٌن ( ) َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْ�َك اْلِكَتاَب 50آَ�اٌت ِمْن َر�ِِّه ُقْل ِإنََّما اْآلَ�اُت ِعْنَد �َّ

ومعنى ذلك أولم �كفهم آ�ة دالة على صدقك إنزالنا القرآن عل�ك   ٥١  - ٥٠العنكبوت:   ْتَلى َعَلْیِهْم}یُ 
 )}48{َوَما ُ�ْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِ�َتاٍب َوَال َتُخطُُّه ِبَ�ِمیِنَك ِإًذا َالْرَتاَب اْلُمْ�ِطُلوَن (وأنت رجل أمي 

أي وقد جئت ف�ه �خبر األولین واآلخر�ن فأین هذا من التغني �القرآن وهو   ٤٨العنكبوت: 
تحسین الصوت �ه أو االستغناء �ه عما عداه من أمور الدن�ا فعلى �ل تقدیر تصدیر ال�اب 

 ."بهذه اآل�ة ف�ه نظر
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 تفضل �ا أبو عبد هللا.
اآل�ة هنا على �ثیر من هنا �قول الحافظ ابن حجر رحمه هللا وقد خفي وجه مناس�ة تالوة هذه 

الناس �ابن �ثیر فنفى أن �كون لذ�رها وجه على أن ابن �طال مع ما مع تقدمه قد أشار إلى 
المناس�ة إلى المناس�ة على أن ابن �طال مع تقدمه قد أشار إلى المناس�ة �عني تقدمه على ابن 

صرا قال فالمراد أثر في هذه اآل�ة فذ�ر أثر �حیى بن جعدة مختكثیر فقال قال أهل التأو�ل 
�حیى بن جعدة الذي ذ�ره الطبري وذ�رناه في تعل�قات الش�خ محمد رشید قال فالمراد �اآل�ة 
االستغناء عن أخ�ار األمم الماض�ة ول�س المراد االستغناء الذي هو ضد الفقر قال و�ت�اع 

ن الترجمة أن المراد ال�خاري الترجمة �اآل�ة یدل على أنه یذهب إلى ذلك وقال ابن التین �فهم م
�التغني االستغناء لكونه أت�عه اآل�ة التي تتضمن اإلنكار على من لم �ستغن �القرآن عن غیره 

 فحمله على االكتفاء �ه وعدم االفتقار إلى غیره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك.
 طالب: ..............

 ك�ف؟
 طالب: ..............

لعلم أن ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب وما ال یتم المستحب إال معلوم أن المقرر عند أهل ا
�ه فهو حكمه فما �عین على فهمه داخل في حكمه فالسنة مفسرة للقرآن فهي تا�عة له �عني ما 
�مكن تستغني �القرآن عن السنة ألنها هي المفسرة وهي الموضحة ما �مكن أن تستغني �القرآن 

الكتاب والسنة و�عین على صحة االستن�اط منها وصدق التعامل والسنة عما �عین على فهم 
معها هناك علوم ال بد منها �عني علوم العر��ة مما �عین على فهم الكتاب والسنة إًذا مطلو�ة 
علوم الحدیث أصول الفقه �ل العلوم التي �سمونها علوم آلة ال بد منها لفهم الكتاب والسنة 

والسنة �حتاج إل�ه ألنه �عط�ك خبرة ودر�ة لالستن�اط من الكتاب استن�اط أهل العلم من الكتاب 
والسنة فما تستغني عن �الم العلماء والفقهاء �لها أمور مترا�طة و�لها �عضها �عین على فهم  

تقرأ �المصحف وال.. ��ف تتعامل مع القرآن إال عن طر�ق  تر�د أن�عض أما تأخذ القرآن فقط 
ئل المعینة على فهمه وتدبره وترتیله على ما ذ�روه في �تب التجو�د ما �ت�ه أهل العلم في الوسا

 وغیره �ل العلوم التي تعین على فهم القرآن حكمها داخلة في حكمه.
 طالب: ..............

 ین �قول؟أ
 طالب: ..............

 معي.. التيتختلف الط�عة 
 طالب: ..............

 ومنهم من فسر..
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 ..............طالب: 
 واألول أولى.. ومنهم من فسر اإلذن هنا �األمر ال، األول تفسیر اإلذن �االستماع.

 طالب: ..............
ما أذن هللا لشيء ما أذن لنبي یتغنى «إ�ه، هذا األول واإلذن یراد �ه األمر وفسره �عضهم �األمر 

أي استمعت وحق لها أن تستمع وحق لها أن   ٢قاق: االنش )}2{َوَأِذَنْت ِلَر�َِّها َوُحقَّْت ( »�القرآن
{َوَأِذَنْت ِلَر�َِّها َوُحقَّْت استمعت لكالم هللا جل وعال   ١١فصلت:  )}11{َقاَلَتا َأَتْیَنا َطاِئِعیَن ( تأتمر

هذا أولى من تفسیر اإلذن  أي استمعت وحق لها أن تستجیب لهذا االستماع  ٢االنشقاق:  )}2(
 �األمر.

 طالب: ..............
 و�ن؟

 طالب: ..............
 �عني ما تقدم ذ�ر االستماع.

 طالب: ..............
 هو مفهوم من قوله ولكن استماعه لقراءة ع�اده المؤمنین.

 طالب: ..............
ثم فهم أن معنى اإلذن االستماع من قوله ولكن استماعه لقراءة ع�اده  »هللا لشيءلم �أذن «

 المؤمنین هذا المراد.
 طالب: ..............

 .»لم �أذن هللا لشيء«ال، نص ناظر شف هو فسر 
 طالب: ..............

ور �كالمه ما تد تر�د أناألول �عني نه قال األول أحال إلى شيء مجهول، فما ال، ما هو الزم أل
 تلقى إال ولكن استماعه لقراءة ع�اده هذا تفسیر لم �أذن.

 طالب: ومعناه أن هللا تعالى ما استمع لشيء �استماعه �عد ما أخرج حدیث مسلم.
 نعم نعم حدیث مسلم هذا األول.

فصل في إیراد أحادیث في معنى ال�اب وذ�ر أحكام التالوة �األصوات قال أبو عبید حدثنا عبد "
 " بن صالح عن ق�ات بن بن َرز�ن عن علي بن..هللا

 ُعلي ُعلي.
 عن ُعلي بن..

 ر�اح.
 عن ُعلي بن ر�اح اللخمي.
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 عن ُعلي؟ مضبوط عندك؟
 ال.

 عن ُعلي بن ر�اح اللخمي.
 ُعلي �ا أبو عبد هللا؟ ُعلي؟ شوف التقر�ب.

 طالب: ..............
 لكن درجوا على ذلك.إ�ه ج�ه ذ�ر في ترجمته أنه ما یرضى أنه �صغر 

 طالب: ..............
 ما شاء هللا ومعروف هو ما یرضى أنه �صغر لكن الناس مشوا عل�ه.

 یبي �جینا موسى بن ُعلي �عد..
 طالب: ُعلي �التصغیر...

 إ�ه لكن العلماء درجوا على ذلك �لهم ترجموا له �التصغیر.
یوما ونحن في  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عق�ة بن عامر قال خرج علینا رسول هللا "

وتغنوا �ه فوالذي «قال وحسبت أنه قال  »تعلموا �تاب هللا واقتنوه«المسجد نتدارس القرآن قال 
 ."»نفسي بیده لهو أشد تفلتا من المخاض من الُعقل
 ص�ا ونفس المعنى.�معناه أشد تفلتا من اإلبل من عقلها وفي روا�ة تف
 وحدثنا عبد هللا بن صالح عن موسى بن علي..

 ُعلي ُعلي هذا ولد السابق.
مثل ذلك إال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن موسى بن ُعلي عن أب�ه عن عق�ة عن رسول هللا "

 ."»واقتنوه وتغنوا �ه ولم �شك«أنه قال 
 �عني ما قال ف�ه وحسبت جزم.

 ."�تاب فضائل القرآن وهكذا رواه أحمد والنسائي في "
 ف�ه أحمد عندك؟

 إ�ه نعم.
 مخرج �المسند تحت؟
 طالب: ............

 إ�ه سم.
من حدیث موسى بن ُعلي عن أبي �ه ومن حدیث عبد هللا بن الم�ارك عن قّ�اث بن َرز�ن "

عن ُعلي بن ر�اح عن عق�ة وفي �عض ألفاظه خرج علینا ونحن نقرأ القرآن فسّلم علینا وذ�ر 
 ."یث ف�ه فف�ه داللة على السالم على القارئ الحد
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عل�ه الصالة -نعم و�ن �ان مشتغال �أفضل الكالم �سلم عل�ه �ما �سلم على المصلي والنبي 
 �ان ُ�سلَّم عل�ه وهو �صلي فیرد �اإلشارة. -والسالم

 طالب: ............
 ال المصافحة هذا مشغلة.

أبي �كر بن عبد هللا بن أبي مر�م عن المهاصر بن ثم قال أبو عبید حدثنا أبو ال�مان عن "
 ."حبیب

 المهاجر؟ أوالمهاصر 
 طالب: ............

 عندي المهاجر.
 طالب: ............

 سم.
�ا أهل القرآن ال توّسدوا « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن المهاصر بن حبیب قال قال رسول هللا "

 ."»القرآن واتلوه حق تالوته...
 وم عن النوم وترك القرآن النوم �اللیل وترك قراءته وتالوته �اللیل.كنا�ة عن الن

وهذا  »واتلوه حق تالوته آناء اللیل والنهار وتغنوه وتقنوه واذ�روا ما ف�ه لعلكم تفلحون «"
 ."مرسل ثم قال أبو عبید

 قال في ترجمته؟ ما الذيالمهاصر ما هو ما هو �صحابي 
 طالب: ............

 ما ما ذ�ر في حاله شيء؟ 
 طالب: ............

 تا�عي إ�ه هذا �الم ابن �ثیر �قول مرسل تا�عي.
أي اجعلوه غناءكم من الفقر وال تعدوا اإلقالل معه فقرا وقوله  »تغنوه«ثم قال أبو ُعبید قوله "
 "بن عمار..�قول اقتنوه �ما تقتنوا األموال اجعلوهما لكم وقال أبو عبید حدثني هشام  »وتقنوه«

 �قول عبد هللا بن عمر ��ف �كون عی�ا من في جوفه �تاب هللا غنى من جم�ع الوجوه.
حدثني هشام بن عمار عن علي بن حمزة عن األوزاعي قال حدثني إسماعیل بن عبید هللا بن "

� أشد إذنا إلى «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-أبي المهاجر عن فضالة بن عبید عن النبي 
قال أبو عبید هذا الحدیث �عضهم  »لحسن الصوت �القرآن من صاحب القینة إلى قینتهالرجل ا

یز�د في إسناده �قول عن إسماعیل بن عبید هللا عن مولى فضالة عن فضالة وهكذا رواه ابن 
 ."ماجه عن راشد بن سعید بن أبي راشد عن الولید عن األوزاعي 

 تقدم تخر�جه من سنن ابن ماجه. »إذنا� أشد «تقدم تخر�جه من سنن ابن ماجه حدیث 
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 طالب: ............
 هي ض�ط �ه هذا أِذَنت مصدر أِذن.

 طالب: ............
 ِإْذنا ألنه مصدر �جي على هذا وهذا. أوإ�ه إما أن تكون أَذًنا 

وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعید بن أبي راشد عن الولید عن األوزاعي عن إسماعیل "
� أشد « -صلى هللا عل�ه وسلم-بن عبید هللا عن م�سرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي 

قال أبو عبید �عني  »إْذنا إلى الرجل الحسن الصوت �القرآن من صاحب القینة إلى قینته
في الحدیث اآلخر ما أذن هللا لشيء أي ما استمع وقال أبو القاسم ال�غوي  االستماع وقوله

حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي 
مل�كة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثني السائب قال قال لي سعد �ا ابن أخي هل قرأت 

غنوا �القرآن «�قول:  -صلى هللا عل�ه وسلم-فإني سمعت رسول هللا  غنِّ �هالقرآن قلت نعم 
 ."»ل�س منا من لم �غنَّ �القرآن وا�كوا..

 من لم..
.  �غنَّ

 ُ�غني �غني مادام األمر غنوا.
 ل�س منا من لم �غن.

 �غني.
 �غني؟ 

الغناء إ�ه من غنى واألمر غنوا �عني تحسین الصوت المراد بذلك تحسین الصوت ومنه سمي 
 غناء ألنه �حسن ف�ه الصوت و�ن �ان فرق بین ذ�ر الرحمن وذ�ر الش�طان.

 ..»ل�س منا من لم ُ�َغنِّ �القرآن وا�كوا فإن لم تقدروا على ال�كاء فت�اكوا«
 قال؟ ما الذيخّرجه؟ 

 طالب: ............
 من شیوخ الطبري.

عن عبد هللا بن أبي مل�كة عن وقد روى أبو داود من حدیث اللیث وعمرو بن دینار �الهما "
 -صلى هللا عل�ه وسلم-عبد هللا بن أبي نه�ك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول هللا 

ورواه ابن ماجه من حدیث ابن أبي مل�كة عن عبد الرحمن  »ل�س منا من لم یتغنَّ �القرآن«
إن هذا « -صلى هللا عل�ه وسلم-بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول هللا 

القرآن نزل �حزن فإذا قرأتموه فا�كوا فإن لم ت�كوا فت�اَكوا وتغنوا �ه فلم فمن لم یتغن �ه فل�س 
 "وقال أحمد حدثنا و��ع قال حدثنا.. »منا
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 ال، عندي عندي سقط.
 طالب: ............

 �إ�ش؟
 طالب: ............

 هي؟ �ذا �ا أبو عبد هللا عندك؟  ما ین ارفع نسختك أشوف أ
 طالب: ............

ال، ألن الت�اكي وال�كاء یناس�ه الحزن وأنا عندي �عد عن عن عبد هللا بن أبي نه�ك عن سعد بن 
 �قول؟ ما الذيأبي وقاص قال أول الكالم 

 طالب: ............
 �حزن.. ال، قبله ف�ه �الم.

ورواه ابن ماجه من  »ل�س منا من لم یتغن �القرآن« -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا "
 "حدیث...
 من شيء؟  أوأشار إل�ه أنه من نسخة  ما الذيهذا زاید 

 طالب: ............
 �قول ساقطة من ألف.

 معك؟ أوالد الش�خ. التينفس النسخة 
 طالب: ............
 الذيإن هذا القرآن نزل �حزن ال، عندنا السقط  -هللا عل�ه وسلمصلى -قال قال رسول هللا 

 عندك.
 طالب: ............

 إ�ه، هذا خبر ثاني بلفظ آخر.
 طالب: ............

إن هذا القرآن نزل �حزن  «إ�ه لكن بلفظ آخر هذا اللفظ اآلخر ما هو عندنا ذا.. وف�ه سقط آخر 
 �عده.. »فإذا قرأتموه فا�كوا فإن لم ت�كوا فت�اكوا وتغنوا �ه فمن لم یتغن �ه فل�س منا 

 وقال أحمد..
 إ�ه وقال أحمد ف�ه سقط أ�ضا.. نعم وقال أحمد..

وقال أحمد حدثنا و��ع قال حدثنا سعید بن حسان المخزومي عن ابن أبي ُمل�كة عن عبد هللا "
صلى هللا عل�ه -بن أبي نه�ك عن سعید بن أبي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول هللا 

 ."قال و��ع �عني �ستغني �ه »ل�س منا من لم یتغنَّ �القرآن« -وسلم
 ؟هذا عند�م؟ عندك �ا أبو عبد هللا
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 طالب: ............
 أوالد الش�خ موجود؟
 طالب: ............

 إ�ه، ال أنا عندي قال أحمد ساقطة إلى آخره.
ا عن حجاج وأبي النضر �الهما عن اللیث بن سعد وعن سف�ان بن عیینة ورواه أحمد أ�ًض "

 عن عمرو بن دینار �الهما عن عبد هللا بن أبي مل�كة �ه وفي هذا الحدیث �الم طو�ل
 ."یتعلق

 ما نس�ه ألحمد ما هو موجود. لكنهذا موجود في هذا الكالم في هذا الحدیث موجود عندنا 
 ."وفي هذا الحدیث �الم طو�ل یتعلق �سنده ل�س هذا موضعه �هللا أعلم"

 اللهم صل على محمد...


