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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: 
اغت�اط صاحب القرآن حدثنا أبو ال�مان قال أخبرنا شعیب عن الزهري قال حدثني سالم بن "

ال حسد «�قول:  -صلى هللا عل�ه وسلم-د هللا بن عمر قال سمعت رسول هللا عبد هللا أن عب
 ."»إال على اثنتین رجل آتاه هللا الكتاب فقام �ه آناء اللیل ورجل أعطاه هللا ماال

یتصدق �ه آناء هللا  ماال فهووالنهار ورجل أعطاه هللا  اللیلما ف�ه والنهار؟ فهو �قوم �ه آناء 
 والنهار.

 �قول في (أ) اللیل والنهار ول�س للنهار ذ�ر.
 هات األول �ا أبو عبد هللا فتح ال�اري األول نشوف لكن نشوف هنا..

 طالب: ...........
 تسع وثالث وس�عین.
 طالب: ...........

ال، معهم معهم  �سار �مكن مع أحد من هالش�اب الصغار ال أو�شیلون هالش�اب �حطونه �مین 
تلقاه.. خله خله خالص لقینا ال�اب هذا هو حدثنا أبو ال�مان في ال�خاري قال أخبرنا شعیب عن 
الزهري قال حدثني سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال سمعت رسول هللا 

اب وقام �ه آناء اللیل «ال حسد إال على اثنتین رجل آتاه هللا الكت�قول  -صلى هللا عل�ه وسلم-
في ال�خاري نفس  الذيهذا  والنهار ورجل أعطاه هللا ماال فهو یتصدق �ه آناء اللیل وآناء النهار»

ال�اب.. أبو ال�مان اسمه �ما هو معلوم الحكم بن نافع شعیب هو ابن حمزة عن الزهري اإلمام 
ه وهذا أصح األسانید عند  محمد بن مسلم بن شهاب وسالم بن عبد هللا بن عمر معروف عن أب� 

 عند اإلمام أحمد الزهري عن سالم عن أب�ه.األسانید اإلمام أحمد أصح 
 وجـــــــــــــــــــزم ابـــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــالزهري 

 
 عـــــــــــن ســــــــــــالم أي عــــــــــــن أب�ــــــــــــه البــــــــــــري  

�عني ال غ�طة �عني التمني  »«ال حسد�قول  -هللا عل�ه وسلم صلى-قال سمعت رسول هللا  
بدل  »«ال حسد إال على اثنتین رجلٍ ل�كون له مثله دون أن یزول عنه و�ال صار الحسد المذموم 

من اثنتین و�جوز �عني على االبتداء رجٌل لكن هنا في مثل هذه الحالة اإلبدال أولى لكن لو قال 
الكتاب فهو �قوم �ه آناء اللیل  «رجٍل آتاه هللاأحدهما أو إحداهما أحدهما االستئناف أولى 

هذه الغ�طة أما رجل آتاه هللا الكتاب ینام عنه و�غفل و�لهو و�شتغل �غیره من الُفضول  »والنهار
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ل�ست الغ�طة أن تكون  »«ورجل أعطاه هللا ماال فهو یتصدق �ههذا غیر محسود وال مغبوط 
األرصدة في البنوك واألسهم والعقار والض�اع هذه ل�ست غ�طة إال إذا قدم منها ما ینفعه 

 و�رضي �ه ر�ه ألنه ل�س له من ماله إال ما قدم. سم.
 ."»ورجٍل أعطاه هللا ماال فهو یتصدق �ه آناء اللیل والنهار«"

 نعم نعم.
 طالب: ...........
 رجع له نفس ال�اب. الذيل�اب نفسه إ�ه هذا نفسه هذا ا
 طالب: ...........

في  الذيإ�ه ألنه نقله من هذا الموضع لو ما ذ�ر ال�اب �حثنا عن روا�ات أخرى ومشینا �الم 
 ما ف�ه ما ف�ه مندوحة.الكتاب لكن مادام نقله من نفس ال�اب 

عن الزهري ثم قال  انفرد �ه ال�خاري من هذا الوجه واتفقا على إخراجه من روا�ة سف�ان"
ال�خاري حدثنا علي بن إبراه�م قال حدثنا َروح قال حدثنا شع�ة عن سل�مان قال سمعت ذ�وان 

ال حسد إال في اثنتین رجل علمه  «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن أبي هر�رة أن رسول هللا 
لیتني أوتیت مثل لیتني هللا القرآن فهو یتلوه آناء اللیل وآناء النهار فسمعه جار له فقال 

 ."»أوتیت ما أوتي فالن فعملت مثل ما �عمل ورجل
 لیتني أوتیُت مثل ما أوتي فالن مثل مثل ما أوتي فالن.

فقال لیتني أوتیت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما �عمل ورجل آتاه هللا ماال فهو یهلكه في «"
ومضمون هذین  »ثل ما �عملالحق فقال رجل لیتني أوتیت مثل ما أوتي فالن فعملت م

الحدیثین أن صاحب القرآن في غ�طة وهي حسن الحال فین�غي أن �كون شدید االغت�اط �ما 
 "هو ف�ه و�ستحب تغب�طه..

مثل هذا مغبوط غ�طة   ٥۸یونس:  {َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا}�عني �ما �غ�طه غیره ین�غي أن �فرح �ما أوتي 
�حق إذا قام �ه حق الق�ام وأداه �ما �جب عل�ه ف�ه من حفظه وتالوته وتدبره وتعلمه وتعل�مه 

 والعمل �ه هذا الذي �غ�ط.
و�ستحب تغب�طه بذلك �قال غ�طه �غ�طه �كسر ال�اء غْ�طا إذا تمنى مثل ما هو ف�ه من "

نعمة المحسود وهو تمني زوال نعمة النعمة وهذا �خالف الحسد المذموم وهو تمني زوال 
 ."المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو ال، وهذا مذموم شرعا مهلك

نعم ألنه اعتراض اعتراض على هللا، هللا س�حانه وتعالى قّدر لهذا الشخص أن �كون صاحب 
قرآن وهذا الشخص أن �كون صاحب مال و�ونك تعترض على قَدر هللا جل وعال وتتمنى زوال 

 هذه النعمة هذا اعتراض على القدر وهذا هو الحسد المذموم الذي �أكل الحسنات.
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وهو أول معاصي إبل�س حین حسد آدم ما منحه هللا تعالى من الكرامة واالحترام واإلعظام "
والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال تمني حال مثل تمني حال مثل ذاك الذي هو على 

فذ�ر النعمة القاصرة  »ال حسد إال في اثنتین« -هللا عل�ه وسلم صلى-حالة ساّرة ولهذا قال 
وهو تالوة القرآن آناء اللیل والنهار والنعمة المتعد�ة وهي إنفاق المال �اللیل والنهار �ما قال 

َالَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناهُ تعالى:  ِ َوَأَقاُموا الصَّ ْم ِسر�ا َوَعَالِنَ�ًة َیْرُجوَن ِتَجاَرًة {ِإنَّ الَِّذیَن َیْتُلوَن ِ�َتاَب �َّ
وقد روي نحو هذا من وجه آخر فقال عبد هللا بن اإلمام أحمد وجدت   ۲۹فاطر:    )}29َلْن َتُبوَر (

في �تاب أبي �خط یده �تب إليَّ أبو تو�ة الر��ع بن نافع فكان في �تا�ه حدثنا الهیثم بن حمید 
 ."عن ز�د بن واقد عن سل�مان بن موسى

 ُسل�م؟ ما ف�ه نسخ ثان�ة؟ أوُسل�م؟ ُسل�مان  أوُسل�مان 
 طالب: .............

 أوالد الش�خ.
 طالب: .............

 ال �منع أن �كون أحدهما اسم والثاني لقب مثل ما نقول سل�مان وسلّ�م یلقبونه �صغرونه ما �منع.
صلى هللا عل�ه -عن سل�مان بن موسى عن �ثیر بن مرة عن یز�د بن األخنس أن رسول هللا "

ال تنافس بینكم إال في اثنتین رجل أعطاه هللا القرآن فهو �قوم �ه آناء اللیل «قال  -وسلم
ا فأقوم �ه �ما �قوم �ه و�ت�ع ما ف�ه ف�قول رجل لو أن هللا أعطاني مثلما أعطى فالنً والنهار 

ا أعطاه هللا ماال فهو ینفق و�تصدق ف�قول رجل لو أن هللا أعطاني مثل ما أعطى فالنً  ورجل
 "وقر�ب من هذا ما قال اإلمام أحمد حدثنا عبد هللا.. فأتصدق �ه»

�عني في المسند أحادیث األصل في المسند أنه من وضع اإلمام أحمد ومن روایته وف�ه ز�ادات 
ف�ه أحادیث مرو�ة �الطرق المعتبرة عند أهل العلم من السماع البنه عبد هللا وز�ادات للقط�عي 

والعرض وغیرهما ومنها الوجادة الوجادة طر�ق من طرق التحمل و�ون الراوي �جد �خط ش�خه 
الذي ال �شك ف�ه ثم یرو�ه عنه بهذه الص�غة وجدت �خط فالن هذه معتبرة عند أهل العلم 

في تفسیر ابن �ثیر    ۳البقرة:  ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِ�اْلَغْیِب}{الَّ وس�أتي في التفسیر عند قوله جل وعال 
استدالل لصحة الوجادة س�أتي هذا إن شاء هللا تعالى �قول وجدت �خط أبي ف�ه أحادیث من هذا 
النوع ل�ست قلیلة قال �تب إلي أبو تو�ة أ�ضا روا�ة �طر�ق الكتا�ة وهي طر�ق معتبرة عند أهل 

و�تب التا�عي إلى  والصحا�ة �تب �عضهم إلى �عض -عل�ه الصالة والسالم-العلم فالنبي �تب 
اإلمام أحمد وفي ال�خاري �تب إليَّ محمد  المالصحابي وأجا�ه �كتا�ة إلى عصر األئمة مثل �

بن �شار فالكتاب طر�ق معتبر من طرق الروا�ة لكن �شرطها �كون الخط معروف وال �مكن 
ر المقصود أن الروا�ة �الوجادة موجو  دة في �تب أهل تزو�ره و�شد و�ختم و�رسل مع ثقة لئال یزوَّ

 العلم والروا�ة �الكتا�ة �ذلك وقد اجتمعتا في هذا اإلسناد.
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 ."وقر�ب من هذا ما قال اإلمام أحمد حدثنا عبد هللا بن َنمیر"
 ُنمیر. 

 ."ابن ُنمیر قال حدثنا ع�ادة بن مسلم قال حدثني یونس بن خ�اب"
دثني یونس بن ح�اب عن سعید ف�ه واو وحدثني قال حدثنا ع�ادة بن مسلم وح أوعاد قال حدثني 
 ما ف�ه؟ أوال�ختري ف�ه واو 

 طالب: ..............
معه مثل ط�عة الش�خ ما له داعي �عني.. خالص هي نسخة واحدة على  التيكل الط�عات؟ 

الجم�ع لكن نر�د ط�عات أخرى �مكن تختلف معها السالم ما ف�ه واو وأوالد الش�خ الظاهر أنها 
 طّیب..

 قال حدثني یونس بن خ�اب عن سعید..
 ُحَ�اب؟ أوابن خّ�اب؟! خّ�اب 

 فیها نقطة.
 عن سعید أبي ال�ختري.

 -صلى هللا عل�ه وسلم-أبي ال�ختري الطائي عن أبي ��شة قال سمعت رسول هللا  عن سعید"
ثالٌث أقسم علیهن وأحدثكم حدیثا فاحفظوه فأما الثالث التي أقسم علیهن فإنه ما «�قول: 

وال �فتح عبد نقص مال عبد من صدقة وال ُظلم أحد مظلمة ف�صبر علیها إال زاده هللا بها عزا 
ح هللا له �اب فقر وأما الذي أحدثكم حدیثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدن�ا ألر�عة �اب مسألة إال فت

نفر عبد رزقه هللا ماال وعلما فهو یتقي ف�ه ر�ه و�صل رحمه و�علم � ف�ه حقه قال فهذا 
فهو �قول لو �ان لي مال عملت �عمل  �أفضل المنازل وعبد رزقه هللا علما ولم یرزقه ماالً 

 ."»هما سواءفالن قال فأجر 
 �عني هذا �فعله وهذا بنیته.

ماله �غیر علم ال یتقي ف�ه ر�ه وال �صل في وعبد رزقه هللا ماال ولم یرزقه علما فهو �خ�ط «"
 ."»ف�ه رحمه وال �علم � ف�ه حقه فهذا �أخبث المنازل

 طالب: .............
 هو؟ ما 

 طالب: .............
وجاء الوعید واإلشارة إلى أنه في  »ولم یرزقه علما فهو �خ�ط ف�هوعبد رزقه هللا ماال «ورجل 

آخر الزمان �أتي أناس یرزقهم هللا األموال و�تخ�طون فیها جاء الوعید الشدید علیهم وهذا مشاهد 
تجد �عض الناس عنده األموال هللا أعلم �طر�ق �سبها ف�ه ما ف�ه ثم �عد ذلك إذا عرض عل�ه 

ق ومشار�ع الشر له أسهم وافرة فیها حتى أن �عضهم رصد أموال إذا مشروع خیري فال�اب مغل
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ولم «یتوقعها سوف ی�ادر و�أخذ امت�ازها نسأل هللا العاف�ة  التيفتحت أبواب �عني من الشرور 
یرزقه علما فهو �خ�ط في ماله �غیر علم ال یتقي ف�ه ر�ه وال �صل ف�ه رحمه وال �علم � ف�ه 

  �علم؟عندك؟ وال ما الذي »حقه
 طالب: وال �علم.

 أنت عندك �عمل؟ 
 طالب: .............

 أوالد الش�خ.
 طالب: .............

 نشیر عل�ه.. دعنا �علم  أو�عمل 
 طالب: .............
 ال، الحق العلم �ه أقرب. ىوال �علم ترى لها معن

 طالب: أقرب من العمل أقرب من العمل.
 أقرب من العمل.

 .............طالب: 
 وهي أولى. نحنعندنا  الذيهذا 

وعبد لم یرزقه هللا ماال وال علما فهو �قول لو �ان لي ماٌل لفعلت �عمل فالن قال هي نیته «"
 "وقال أ�ضا حدثنا و��ع قال.. »فوزرهما ف�ه سواء

احد التوفیق من هللا جل وعال واألماني ما لها حد تجدهم اثنان في مجلس واحد یتمنى �ذا وو 
 یتمنى �ذا یتمنى األعمال الصالح وهذا یتمنى الدن�ا بزخرفها وز�نتها ولو ضرته.

ا حدثنا و��ع قال حدثنا األعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي ��شة األنماري وقال أ�ًض "
مثل هذه األمة مثل أر�عة نفر رجل آتاه هللا ماال « -صلى هللا عل�ه وسلم-قال قال رسول هللا 

وعلما فهو �عمل �ه في ماله ینفقه في حقه ورجل آتاه هللا علما ولم یؤته ماال فهو �قول لو 
هما في األجر «قال قال رسول هللا قال رسول هللا  »كان لي مثل هذا عملت ف�ه مثل الذي �عمل

ورجل آتاه هللا ماال ولم یؤته علما فهو �خ�ط ف�ه ینفقه في غیر حقه ورجل لم یؤته « »سواء
قال قال  » ماال وال علما فهو �قول لو �ان لي مثل مال هذا عملت ف�ه مثل الذي �عملهللا

 ."إسناد صح�ح و� الحمد والمنة »فهما في الوزر سواء«رسول هللا 
 ح�ح �المجموع �المجموع �الطر�قین.�عني ص

 ."حدثنا حجاج  «خیر�م من تعلم القرآن وعلمه»"
عالى �حذف لفظ �اب �عني في ال�خاري في هذا ال�اب والذي �عني مر مرارا المؤلف رحمه هللا ت

 حدیث عثمان. «خیر�م من تعلم القرآن وعلمه»قبله واألبواب السا�قة �لها فیها �اب �اٌب 
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حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شع�ة قال أخبرني َعلقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن "
صلى هللا عل�ه -عبیدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه عن النبي 

وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي هللا  «خیر�م من تعلم القرآن وعلمه»قال  -وسلم
 ."قال وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا عنه حتى �ان الحجاج 

هللا المستعان أبو عبد الرحمن السلمي من مشاهیر المقرئین وهو الذي قال �ان حدثنا الذین  
�قرؤوننا من القرآن أو �قرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وغیره أنهم �انوا ال یتجاوزون عشر اآل�ات 

اء الحجاج فُسلِّط على المسلمین وعلى خ�ار واستمر في إقراء القرآن من إمارة عثمان إلى أن ج
قد �قول قائل ��ار أهل العلم �عني  «خیر�م من تعلم القرآن وعلمه»األمة فأقعده عن إقراء القرآن 

من وقت طو�ل من قرون ومن أزمان متطاولة تجدهم یتصدرون إلقراء العلوم �لها ما تجد من 
یتقنه من آحاد المتعلمین و�تفرغون هم لدقائق من الك�ار من �قرئ الناس القرآن یتر�ونه لمن 

ا للنص ما عنده إال تعل�م الصب�ان القرآن وشخص یتصدى العلوم هل نقول أن مدرس حلقة ت�عً 
لك�ار العلم و��ار الطل�ة و�تعب لهم على الدروس هل نقول أن ذاك أفضل أو هذا؟ ترى هذا 

 فق�ه. أوولى قارئ أیهم أ «یؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا»قر�ب جدا من 
 طالب: .............

دخوله أّولّي اللفظ دخول أّولّي ما أحد بینازع في دخول معلم القرآن محفظ القرآن في هذا الخبر 
�عني الجمهور على أن األفقه أولى من األقرأ وقد جاء �ه النص ومع ذلك �ستدلون �إمامة أبي 

و�قولون أن الذي �حتاج إل�ه من  »ؤ�م أبيّ أقر «�كر وتقد�مه على أبي مع أنه جاء في النص 
القرآن مضبوط و�مكن حصره لكن الذي �حتاج إل�ه من الفقه غیر مضبوط قد �عرض لإلمام في 
صالته شيء ال یدر�ه �مجرد حفظ القرآن فالفقه مطلوب وهذا قر�ب منه �عني شخص ما في 

والنقل و�شرحه لهم و�وضحه ما في  �قرئ الناس درء تعارض العقل البلد غیره یتقن هذا الفن مثالً 
أو نقض التأس�س أو غیره من �تب ش�خ اإلسالم وأما �النس�ة للقراء فمن أوساط  البلد غیره مثالً 

ا أ�ًض  »َمن«من ص�غ العمون  »خیر�م«المتعلمین من یتقنه هل نقول أن هذا أفضل من هذا 
ولذلك ما تجد �عني من خالل االستقراء في عصرنا هذا من �حمل شهادة  »تعلم القرآن وعلمه«

�عني هل هذا ف�ه مخالفة ظاهرة عل�ا �حفظ الناس القرآن إال ذ�روا واحد أو اثنین �األحساء 
نجد له مخرج؟ �عني مثل هالش�خ ابن �از والش�خ ابن عث�مین والش�خ ابن جبر�ن ��ار  أوللنص 

الناس القرآن ترى إذا أعدنا النظر وتأملنا �عني تكنسل هالدروس شیوخنا هل جلسوا لتحفظ 
 ونعكف على �تاب هللا ونصیر خیر من فعلنا اآلن وغیرنا من المشا�خ �قال له.

 ف�ه شيء؟
 طالب: .............

 هو من جمع لكن ما نشوف من �جمع.
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 طالب: .............
ما ننكر أن یوجد في األمة من هذا النوع من هو ذاك هذا �قرئ القرآن وهو  نحنجزاه هللا خیر 

 أبو عمر.
 طالب: .............

 ما �فعل. الذي�فعل هذا ما عندنا ف�ه إشكال لكن  الذي
 طالب: .............

 وأنت تقرئ الناس.
 طالب: .............

 و�جازات ودن�ا.
 طالب: .............

أصلي أصلي خلفك أنت أولى مني أنت، ما هو اإلشكال �ا أبو عمر بهذا اإلشكال إ�ه أنا 
 اإلشكال طبق الكالم على الواقع.

 طالب: .............
نحل إشكال نقول ل�ش عدل ��ار أهل العلم عن إقراء  نر�د نحناسمع اسمع هللا �جزاك خیر، ال، 

ذ�رت عن إقراء الناس أنت سمعت الش�خ ابن الناس القرآن وتحف�ظهم إ�اه دعنا من النوادر التي 
�از قبل �عد �ان �قرئ القرآن وقبل الش�خ �ل المشا�خ في أول األمر �قرؤون القرآن لكن لما 
تزاحمت علیهم األعمال ووجدوا من �كفیهم إقراء صغار الطالب القرآن وتحف�ظهم إ�اه انصرفوا 

 إلى.. إلى ما ال یدر�ه غیرهم لكن ی�قى أن المسألة تحتاج
 طالب: .............
نعم التفضیل من جهة ال �قتضي التفضیل من  »خیر�م«عندنا  »خیر�م«إ�ه ما ف�ه شك لكن 

جم�ع الجهات و�ال لقلنا ��ف الصحا�ة �سمعون فضل مكة والمدینة والمضاعفات و�نتقلون إلى.. 
الشام وجماهیر ك�ف علي بن أبي طالب مع معرفته ینتقل إلى العراق ومعاو�ة ینتقل إلى 

الصحا�ة تفرقوا في اآلفاق هي المسألة مفاضلة والمسألة أ�ضا ین�غي أن اإلنسان �عرف نفسه 
و�ختبر نفسه فإذا فتح له �اب خیر �حسنه و�تقنه و�احتمال أنه إذا انصرف إلى غیره قد ال �كون 

 إحسانه له مثل هذا یلزم هذا ال�اب، نعم �ا ش�خ.
حدیث سوى مسلم من روا�ة شع�ة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن وقد أخرج الجماعة هذا ال "

عبیدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد هللا بن حبیب السلمي رحمه هللا وحدثنا أبو نع�م قال 
حدثنا سف�ان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي 

وهكذا  »إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه« -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا عنه قال قال النبي 
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رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سف�ان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من 
 ."غیر ذ�ر سعد بن عبیدة �ما رواه شع�ة ولم ولم َ�ختلف عل�ه ف�ه

 ُ�ختلف.
 ."خطأ ِبندارولم ُ�ختلف عل�ه ف�ه وهذا المقام مما ُحكم لسف�ان الثوري ف�ه على شع�ة و "

 ُبندار ُبندار.
وخطَّأ ُبندار �حیى بن سعید في روایته ذلك عن سف�ان عن علقمة عن سعد بن عبیدة عن "

أبي عبد الرحمن وقال رواه الجماعة من أصحاب سف�ان عنه �إسقاط سعد بن عبیدة وروا�ة 
 ."الماللَة لذ�رناهوفي هذا المقام المتعلق �صناعة اإلسالم طول لوال سف�ان أصح وفي 

 الماللُة.
 ."لوال الماللُة لذ�رناه وف�ما ذ�ر �فا�ة و�رشاد إلى ما ترك �هللا أعلم"

ة فأح�انا �حكمون ط �عني هذا النوع من أنواع العلل التي یروى فیها الحدیث بواسطة و�دون واس
ون الطر�قین ا یذ�رون الخطأ على من حذف وأح�انا �صحح�الخطأ على من ذ�ر الواسطة وأح�انً 

أنه رواه مرة �كذا ومرة �كذا وأح�انا �قولون هذا من المز�د في متصل األسانید وله نظائر لكن 
 تطو�ل هذا وتطبیق القواعد على مثل هذا المثال �حتاج إلى �سط.

وهذه صفات  «خیر�م من تعلم القرآن وعلمه»قال  -عل�ه الصالة والسالم-والغرض أنه "
لون لغیرهم وذلك جمع وذلك جمع بین المؤمنین المت�عین لل رسل وهم الُكمَّل في أنفسهم المكمِّ

النفع القاصر والمتعدي وهذا �خالف صفة الكفار الج�ار�ن الذین ال ینفعون وال یتر�ون أحدا 
ِ ِزْدَناُهْم َعَذا�ً ممن أمكنهم أن ینتفع �ما قال تعالى  وا َعْن َسِبیِل �َّ ا َفْوَق {الَِّذیَن َ�َفُروا َوَصدُّ

في أصح قولي   ۲٦األنعام:  {َوُهْم َیْنَهْوَن َعْنُه َوَ�ْنَأْوَن َعْنُه}و�ما قال تعالى:   ۸۸النحل:  اْلَعَذاِب}
المفسر�ن في هذا هو أنهم ینهون الناس عن ات�اع القرآن مع نأیهم و�عدهم عنه أ�ضا فجمعوا 

ِ َوَصَدَف َعْنَها}بین التكذیب والصد �ما قال تعالى     ۱٥۷األنعام:  {َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َ�ذََّب ِ�آَ�اِت �َّ
خ�ار األبرار أن یتكمَّل في نفسه وأن �سعى فهذا شأن شرار الكفار �ما أن شأن �ما أن شأن األ

 "و�ما.. »خیر�م من تعلم القرآن وعلمه « -صلى هللا عل�ه وسلم-في تكمیل غیره �ما قال 
ل�س ل�س �غر�ب أن یوجد من الكفار من ینهى و�نئا من یبتعد و�صد لكن اإلشكال أن حال �ثیر 

هللا و�عضهم بتأو�ل أو برغ�ة أو من المسلمین في سلو��اتهم صد عن دین هللا صد عن دین 
ا للفان�ة على ال�اق�ة �شترون �آ�ات هللا ثمنا قلیال نسأل هللا ره�ة �طمع �صد �قوله وفعله إیثارً 

العاف�ة وأما الصد �األفعال �حیث إذا رآهم غیر المسلم ورأى ما هم عل�ه من إعراض عن دین هللا 
ثیر منهم ینصرف ینعني لو رأى قدوة حسنة ومن أخالق ال تلین ال تلیق �شرع هللا ینصرف �

أسلم لكن ما رأى اإلشكال أن مجتمعات المسلمین في �ثیر من األقطار ال تجد فرق في 
مجتمعاتهم ومحافلهم وأسواقهم وتجاراتهم وما یزاولونه من أعمال حتى في أشكالهم  ومظاهرهم ما 
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د  الناس في الدخول في اإلسالم و�ال تجد بینهم فرق بینهم و�ین المسلمین وغیرهم فهذا یزهِّ
فاإلسالم ف�ه من القوة والعظمة والث�ات ما �جعل الناس یدخلون ف�ه أفواجا ولوال هذا الصد الذي 

 أشرت إل�ه لما احتاج إلى دعوة ألن الناس جر�وا الطرق والمسالك وما انتفعوا هللا المستعان.
ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن {َوَمْن َأْحَسُن و�ما قال تعالى: " َقْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَلى �َّ
فجمع بین الدعوة  إلى هللا سواء �ان �األذان أو �غیره من أنواع الدعوة إلى   ۳۳فصلت:  )}33(

هو في  هللا تعالى من تعل�م القرآن والحدیث والفقه وغیر ذلك مما یبتغى �ه وجه هللا وعمل
من هذا وقد �ان أبو عبد الرحمن وقد  ا فال أحد أحسن حاالً ا أ�ًض ا وقال قوال صالحً نفسه صالحً 

 ."عبد هللاكان أبو عبد الرحمِن 
 عبُد عبُد هللا. 

 ."عبُد هللا بن حبیب السلمي الكوفي أحدُ "
 أحَد.

إمارة عثمان إلى  أحَد أئمة اإلسالم ومشا�خهم ممن رغب في هذا المقام فقعد �علم الناس من"
أ�ام الحجاج قالوا و�ان مقدار ذلك الذي مكث �علم ف�ه القرآن س�عین سنة رحمه هللا وأثا�ه 
وآتاه ما طل�ه ورامه آمین ثم قال ال�خاري حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم 

وهبت نفسها � امرأة فقالت إنها قد  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن سهل بن سعد قال أتت النبي 
«ال قال  «أعطها ثو�ا»فقال رجل زوجنیها قال  «ما لي في النساء من حاجة»ولرسوله فقال 

قال �ذا و�ذا  «ما معك من القرآن؟»فاعتل له فقال  «أعطها ولو خاتما من حدید»قال  أجد»
وهذا الحدیث متفق على صحة إخراجه من  «قد زوجتك قد زوجتكها �ما معك من القرآن»قال 

طرق عدیدة والغرض منه الذي قصده ال�خاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن وأمره 
ا لها على ذلك وهذا ف�ه أن �علم تلك المرأة و�كون ذلك صداقً  -صلى هللا عل�ه وسلم-النبي 

هل �جوز أخذ األجرة على تعل�م نزاع بین العلماء هل �جوز أن ُ�جعل مثل هذا صداقا؟ أو 
 "القرآن؟

�عني من الجهتین من الجهتین هل �جوز أن تكون مثل هذه المنفعة صداق؟ ال شك أنها منفعة 
ول�ست �مال وال تؤول إلى المال إال إذا قلنا �جواز األجرة أخذ األجرة على تعلم القرآن وقد جاء 

 .»تاب هللاإن أحق ما أخذتم عل�ه أجرا �«في حدیث أبي سعید 
زوجتكها �ما معك « -صلى هللا عل�ه وسلم-وهل هذا �ان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله "

 ."أي �سبب ما معك �ما قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك أو �َعَوض ما معك »من القرآن
 أو �ِعَوض.

 أو �ِعَوض ما معك.
 طالب: .............
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�عني هل التزو�ج معاوضة أو إكرام؟ ف�كون التزو�ج  أي �سبب ما معك �ما قاله أحمد بن حنبل
 عنده ال �ه.

 طالب: .............
 هو؟ ما 

 طالب: .............
ما ف�ه صداق وال خاتم من حدید وال شيء إال ما معه من القرآن لكن هل التزو�ج إذا �نا 

إكراما له ألنه من حملة القرآن أو معاوضة ال بد أن �حفظها و�قرئها لتكون معاوضة أما إذا قلنا 
�عض السور �ما عددها قلنا هذه ما �حتاج إلى أن �عطیها شيء إنما هذا إكرام له و�كون هذا 

 .-عل�ه الصالة والسالم-خاص �ه وال یتصرف في مثل هذا إال الرسول 
 طالب: .............

ل السطر.  أعلمها أعلمها نعم.. �مِّل �مِّ
ا قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك أو �ِعَوض ما معك وهذا أقوى لقوله  أي �سبب ما معك �م"

 ."في صح�ح مسلم فعلمها
 وحینئذ �جب الصداق المنفعة و�ذا قلنا أن لمجرد اإلكرام من دون تعل�م قلنا ما ف�ه صداق.

وهذا هو الذي أراده ال�خاري هاهنا وتحر�ر �اقي الخالف مذ�ور في �اب النكاح واإلجارات "
 ."� المستعانو�ا

 تفضل �ا أبو عبد هللا.
 سم.

القراءة عن ظهر قلب إنما أفرد ال�خاري في هذه الترجمة حدیث أبي حازم عن سهل بن سعد "
 »فما معك من القرآن؟«قال للرجل  -صلى هللا عل�ه وسلم-الحدیث الذي تقدم اآلن وف�ه أنه 

قال نعم  »أتقرؤهن عن ظهر قلب؟«قال معي سورة �ذا وسورة �ذا وسورة �ذا لسور عدها قال 
وهذه الترجمة من ال�خاري رحمه هللا مشعرة �أن  »اذهب فقد ملكتكها �ما معك من القرآن«قال 

قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل �هللا أعلم ولكن الذي صرح �ه �ثیرون من العلماء أن قراءة 
مصحف وهو ع�ادة �ما القرآن من المصحف أفضل ألنه �شتمل على التالوة والنظر في ال

صرح �ه غیر واحد من السلف و�رهوا أن �مضي على الرجل یوٌم ال ینظر في مصحفه واستدلوا 
 "على..

�حیث ال یؤدي ذلك إلى نس�ان الحفظ ألن اإلنسان إذا تعود القراءة من المصحف قد ینسى 
 هذا وهذا.فإذا �ان تارة �قرأ عن ظهر قلب وتارة �قرأ من المصحف �جمع بین الحفظ 

 طالب: .............
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ما �صح في حدیث لكن �ثیر من أهل العلم یرون هذا وأدر�نا �عض شیوخنا أهل العلم الحفاظ 
 المتقنون ومع ذلك �قرؤون من المصحف.

 طالب: أحسن هللا إل�كم القراءة في الجوال تأخذ الحكم؟
الجوال وهو ال �حفظ فأحسن من أن �ض�ع �هللا ُمحَدث إذا ما وجد غیره مثال إذا ما وجد غیر 

 وقته �غیر..
 طالب: في المسجد والمصحف أمامه �قرأ من الجوال..

 �هللا المحدث على المسلم أن یتقیها �قدر اإلمكان.
 طالب: .............

�هللا الشاشة التي فیها الحروف صفحة �املة من القرآن حكمها حكم الورقة من حیث التعامل 
 الجوال وف�ه القرآن حكمه حكم ما في جوف الحافظ �عني ما ما �أخذ أحكام المصحف.و�ذا أغلق 

 طالب: .............
؟ اللمس إذا �ان القرآن ظاهر على الصفحة ما تلمسه ألنه ما ف�ه فرق بینه و�ین ورقة ك�ف

 المصحف.
 طالب: .............

 یترخص یلقى.الذي سحكم المصحف وال.. �ا ابن الحالل �قولون وقالوا إن ما ف�ه شيء وال �أخذ 
واستدلوا على أفضل�ة التالوة في المصحف �ما رواه اإلمام العلم أبو عبید رحمه هللا في �تاب "

فضائل القرآن حدثنا نع�م بن حماد عن �ق�ة بن الولید عن معاو�ة بن �حیى عن سل�مان بن 
 ."سل�م عن عبد هللا بن عبد الرحمن

 عن سل�م بن مسلم.
 لب: .............طا

 سل�م بن مسلم عندنا.

 طالب: .............
 سل�م بن مسلم؟ 

 طالب: .............
 صحح.
 ُسل�م؟ 

 ُسل�م بن مسلم.
 طالب: .............

 سل�م؟ أوسل�مان 
 طالب: .............
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 عندك �ا أبو عبد هللا؟ ما الذي
 طالب: .............
 وأوالد الش�خ سل�مان؟

 مسلم؟ابن 
 طالب: .............

سل�مان بن سل�م �قول هنا ستة وقع اضطراب في هذا االسم سل�م بن مسلم وفي (ج) سل�مان بن 
مسلم االعتماد على النسخ من الكتاب نفسه دون رجوع إلى األصول التي خّرج منها المؤلف خلل 

األصول مراجعة هذا ألنها مهما اختلفت �كون اختالفها قر�ب من �عض لكن الذي �حسم 
 �حسم. الذياألصول هو 

-قال النبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عبد هللا بن عبد الرحمن عن �عض أصحاب النبي "
«فضل قراءة القرآن نظرا على من �قرؤه ظهرا �فضل الفر�ضة على  -صلى هللا عل�ه وسلم

اإلطرابلسي وأ��ا ما  وهذا اإلسناد ف�ه ضعف فإن معاو�ة بن �حیى هذا هو الصدفي أو النافلة»
كان فهو ضع�ف وقال الثوري عن عاصم عن زرٍّ عن ابن مسعود قال أد�موا النظر في 
المصحف وقال حماد بن سلمة عن علي بن ز�د عن یوسف عن یوسف بن ماهك عن ابن 

 ."ع�اس عن عمر أنه �ان إذا دخل بیته نشر المصحف فقرأ ف�ه
 طالب: .............

 ما هو ابن ماهك؟
 طالب: .............

 إًذا �صحح ابن مهران.
 طالب: .............

 إ�ه یبدو أنهم یراجعون األصول ذوال.
ا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن ابن مسعود أنه �ان إذا اجتمع وقال حّماد أ�ًض "

ر لهم إسناد صح�ح وقال حمَّاد بن  سلمة عن حجاج إل�ه إخوانه نشروا المصحف فقرؤوا وفسَّ
بن أرطأة عن ثو�ر بن أبي فاختة عن ابن عمر قال إذا رجع أحد�م من سوقه فلینشر 

 "المصحف ول�قرأ وقال..
 قال المخرِّج في الحكم عل�ه؟ السلف �ثیر لكن العبرة �المرفوع. ما الذي هذا في �الم

 طالب: .............
 الحدیث األول األول مرفوع.

 طالب: .............
 �ه المرفوع ما یثبت لكن من عمل السلف معروف قراءتهم من المصحف واتخاذهم المصحف.إ
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 "وقال األعمش عن خیثمة دخلت على ابن عمر.."
و�عضهم �مثِّل قراءة الحافظ وقراءة غیره �من زاده التمر ومن زاده البر الحافظ زاده تمر �مد یده 

وال شيء أبد ومن زاده البر �حتاج إلى أن و�أكل ما ما �حتاج إلى ال طحن وال عجن وال ط�خ 
ینظف و�نقي ثم �طحن و�عجن و�ط�خ أنت اآلن إذا صار الواحد حافظ ما عنده مشكلة الكهرب 

على غیر وضوء ق�ام وقعود في س�ارته في طر�قه في وغیر  أوشغال وال طافي على وضوء 
ه القرا�ة وفي �ل الحافظ �حتاج إلى أن �جلس ومعه مصحف ولو ینسى المصحف راحت عل�

 خیر إن شاء هللا.
وقال األعمش وقال األعمش عن خیثمة دخلت على ابن عمر وهو �قرأ في المصحف فقال "

هذا جزئي الذي أقرأ �ه اللیلة فهذه اآلثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئال �عّطل المصحف 
ف �لمة أو آ�ة أو فال �قرأ منه ولعله قد �قع ل�عض الحفظة نس�ان ف�ستذ�ر منه أو تحر�

 . "تقد�م أو تأخیر فاالستث�ات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال
یؤ�دون على القراءة في المصحف �النس�ة لمن تشملهم األوقاف والوصا�ا �عني من من ختم �ذا 

طبق فله من الوقف �ذا ألنه ال �أمن أن �فرِّط �حرف ثم �كون دخله أو الوص�ة أو الوقف ال ین
عل�ه ومثل ین�ه عل�ه أصحاب التحري مثل النووي رحمه هللا النووي لو اختل �حرف واحد ما ما 

 �هللا المستعان.أ�اح له األكل من الوقف أو من الوص�ة أو من �ذا ألنه شدید التحري 
ا فأما تلقین القرآن فمن فم الملقِّن أحسن ألن الكتا�ة ال تدل على األداء �ما أن المشاَهد �م"

أن المشاَهد من �ثیر ممن �حفظ من الكتا�ة فقط �كثر تصح�فه وغلطه و�ذا أدَّى الحال إلى 
هذا ُمنع منه إذا وجد ش�ًخا یوقفه على ألفاظ القرآن فأما عند العجز عمَّن یلقِّن فال �كلِّف هللا 

 ."نفًسا إلى وسعها ف�جوز عند الضرورة ما ال �جوز عند الرفاه�ة فإذا
أهل العلم من �ان ش�خه �تا�ه �ان خطؤه أكثر من صوا�ه وتجدون العلماء الذین  وفي هذا �قول

تخرجوا على الكتب تجدون عندهم من الشطط وعندهم من اإلنجاع في الفهم والشذوذ أكثر ممن 
 أخذوا العلم عن العلماء الراسخین المعروفین.

أنه قد �حرف �عض الكلمات عن فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فال حرج عل�ه ولو ُفرض "
لفظها على لغته ولفظه فقد قال اإلمام أبو عبید حدثني هشام بن إسماعیل الدمشقي عن 

ثنا حدیثا ما أعلمه إال رفعه  محمد بن ُشعیب عن األوزاعي أن رجالً  صحبهم في سفر قال فحدَّ
أخطأ �ت�ه الملك �ما إن العبد إذا قرأ فحّرف أو «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-إلى رسول هللا 

 ."وحدثنا حفص بن بن غ�اث »أنزل
 قال عن إسناده؟  ماذا قال...ماذا

 طالب: .............
 ؟ه�قول ما الذي
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 طالب: .............
 أبو عبید التخر�ج.

 طالب: سنده ضع�ف..
 ألنه �إسناده.

 طالب: سنده ضع�ف...
 صح�ه. عن األوزاعي أن رجالً 

 ضع�ف إلعضاله.طالب: �قول سنده 
جدا جدا معضل السقط في أكثر من ط�قة للصحابي وللتا�عي وهو النوع الثاني من أنواع 

 المعضل الذي ذ�ره ابن الصالح والحافظ العراقي.
 طالب: .............

سنده ضع�ف إلعضاله وعزاه السیوطي في الجامع للدیلمي في مسند الفردوس عن ابن ع�اس 
قدیر ف�ه هش�م قال الذهبي حجة المدلس عن أبي �شر مجهول �ذا قال قال المناوي في ف�ض ال

وأبو �شر هذا هو جعفر بن إ�اس وهو ثقة فإن �ان رواه عن مجاهد عن ابن ع�اس في روایته 
عن مجاهد ضعف و�ن �ان یرو�ه عن سعید بن جبیر عن ابن ع�اس فسنده قوي �هللا أعلم ال، 

ة هش�م مع أن تدل�سه شدید لكن أن رجال صحبهم في األمر أعظم من ذلك ما هي مسألة عنعن
 سفر. سم.

 "وحدثنا حفص بن غ�اث عن الشی�اني عن �كر بن األخنس قال �ان.."
 و�ن؟ وحدثنا حفص.

 ."ابن غ�اث عن الشی�اني عن �كر بن األخنس"
أنا عندي غیر هذا تماما حدثنا حفص ابن أبي غ�اث لكن یبدو أن أبي هو حفص بن غ�اث عن 

 الشی�اني عن �كیر بن األخنس.
 �كیر؟ 

عن �كیر بن األخنس قال �ان �قال إذا قرأ األعجمي والذي ال �ق�م القرآن �ت�ه الملك �ما "
 ."ُأنزل

�عني إذا بذل جهده واستفرغ وسعه وحرص یثاب على قدر نیته لكن �قتصر في ذلك على نفسه 
�عرفه أبو  ئ رد عل�ه �ان عندنا واحدألن �عض الناس تجده من هذا النوع و�ذا جلس �جنب قار 

عبد هللا �المسجد �قرأ قراءة مكسرة وحر�ص و�جي قبل األذان و�ختم �ثیرا لكن تحر�ف وتصح�ف 
وز�ادة ونقص هللا ال �حرمه ما أمل لكن قراءته �نا نظن أن المسألة لو لو ترك القراءة لكان أولى 

  �عامله على قدر نیته.لكن مع هذه اآلثار وقد أفضى إلى ما قدم لعل هللا
 طالب: .............
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 ما �ط�عون ما یرضون وال �ستط�عون لو أرادوا.
 طالب: .............
 إذا �ان �ق�م الفاتحة.
 طالب: .............

 ال، ما تصح إمامته �صلي لنفسه لكن ما تصح إمامته إال �مثله.
الخشوع فإن �ان الخشوع أكثر عند القراءة وقال �عض العلماء المدار في هذه المسألة على "

عن ظهر قلب فهو أفضل و�ن �ان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل فإن استو�ا 
فالقراءة نظرا أولى ألنها أثبت وتمتاز �النظر إلى المصحف قال الش�خ أبو ز�ر�ا النواوي رحمه 

 ."ذا التفصیلهللا في التب�ان والظاهر أن �الم السلف وفعلهم محمول على ه
الناس یتفاوتون �عض الناس إذا قرأ عن ظهر قلب انشغل �الحفظ ولئال �خطئ عن التدبر 
و�عضهم إذا قرأ عن ظهر قلب تفرغ وحصل ذهنه �خالف لو نظر في المصحف وشتت النظر 

 مع السمع مع �عني الناس یتفاوتون على �ل حال �ل �فعل األنفع لقل�ه.
ه هللا أراد بذ�ره حدیث سهل الداللة على أن تالوة القرآن عن ظهر تنب�ه إن �ان ال�خاري رحم"

 ."قلب أفضل منها في المصحف فف�ه نظر
�قول إن  »زوجتكها �ما معك من القرآن �ما معك من القرآن«ألن حدیث سهل في حدیث الواه�ة 

كان استدالل ال�خاري بهذا الحدیث على أن تالوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في 
 المصحف �قول فف�ه نظر ألنها قض�ة عین إلى آخره.

صلى هللا -ألنها قض�ة عین ف�حتمل أن ذلك الرجل �ان ال �حسن الكتا�ة و�علم ذلك رسول هللا "
 ."منه -عل�ه وسلم

 .�ة ما �مكن أن �قال له اقرأ من المصحفو�ذا �ان ال �حسن الكتا 
فال یدل على أن التالوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من �حسن ومن ال �حسن إذ لو "

وتالوته عن ظهر قلب ألنه  -صلى هللا عل�ه وسلم-دل على هذا لكان ذ�ر حال رسول هللا 
 "ُأمِّي ال یدرك الكتا�ة أو..

 �علم ال �عرف.ال یدري ال یدري الكتا�ة �عني ال 
 ال یدري.

 إ�ه.
 طالب: .............

 و�ن؟
 طالب: .............

 إ�ه لكن �قرؤهن عن ظهر قلب لكن ما �عرف �قرأ �المصحف.
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 طالب: .............
 �عني احتمال أنه �قرأ من المصحف ولوال ذلك لما سأله.

ني أن س�اق الحدیث إنما هو ألنه أمي ال یدري الكتا�ة أولى من ذ�ر هذا الحدیث �مفرده الثا"
ألجل استث�ات أنه �حفظ أنه �حفظ تلك السور عن ظهر قلب ل�مكنه ل�مكنه تعل�مها لزوجته 
ول�س المراد هاهنا أن هذا أفضل من أن هذا أفضل من التالوة نظرا وال عدمه �هللا س�حانه 

 ."وتعالى أعلم
تفصیل راجح لك على الخشوع التفصیل التفصیل الذي ذ�ره رحمه هللا ال شك أن وأن المدار في ذ

الش�خ محمد رشید رضا علق على قوله إن �ان ال�خاري رحمه هللا أراد بذ�ره حدیث سهل الداللة 
على أن تالوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف فف�ه نظر قال رحمه هذه الشرط�ة 

حیث �ستط�ع قراءته عن ظهر قلب ال وجه لها فموضوع الحدیث الحفظ التام لما معه من القرآن �
ول�س ف�ه أدنى إشارة إلى تفضیل هذه القراءة عن غیرها وال إلى مقابله وحفظ القرآن أمر عظ�م 
وله مزا�ا من أعظمها من أعظمها فائدة تمكن الحافظ من التالوة �األوقات والحاالت التي ال 

 �هللا أعلم. یتمكن فیها من النظر إلى المصحف أو ال �جده ف�ه وهي �ثیرة
 طالب: ..............

 ین ابن �ثیر صرح �ابن �ثیر؟..أین �المه أ
 طالب: ..............

 وال یرد على ال�خاري... قلت..
 طالب: ..............

 ؟�ه ما 
 طالب: ..............

 إ�ه ط�عة دار ابن �ثیر �الشام دار ابن �ثیر ط�عوا البدا�ة والنها�ة وط�عة ابن تر�ي ز�نة. 


