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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 

 قال اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا: أما �عد: �إحسان إلى یوم الدین، 
استذ�ار القرآن وتعاهده حدثنا عبد هللا بن یوسف أن�أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن "

 "..-صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 
 أخبرنا؟ أوأن�أنا 

 أنا.
 أنا؟ �عني أخبرنا.

إنما مثل «قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا "
هكذا  »صاحب القرآن �مثل صاحب اإلبل المعقلة إن عاهد علیها أمسكها و�ن أطلقها ذهبت

رواه مسلم والنسائي من حدیث مالك �ه وقال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
مثل القرآن إذا  « -صلى هللا عل�ه وسلم-أیوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول هللا 

عاهد عل�ه صاح�ه فقرأه �اللیل والنهار �مثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها و�ن أطلق عقالها 
 ."»بت فكذلك صاحب القرآنذه

ألن في �الم الحافظ ابن �ثیر یدل على أنه خرجه مسلم �قول لما ساق اإلسناد والمتن قال هكذا 
رواه مسلم ما ف�ه ما �شیر إلى أن ال�خاري خرجه و�ن �ان األصل هو ال�خاري لكن ما ف�ه ما 

وأحادیث مخرجة من الكتب  یدل على ذلك ألن ف�ه في ثنا�ا �المه الذي ینقله عن ال�خاري نقول
من �تب متعددة وال �قول قال أبو عبد هللا رحمه هللا أو قال ال�خاري �اب استذ�ار القرآن وتعاهده 
كما في الصح�ح ثم یذ�ر الحدیث ثم �قول وهكذا رواه مسلم �عني عطفا على ال�خاري أما هنا 

 عل�ه مبني على صح�ح ال�خاري �قرأ وال �عرف أن �تاب اإلمام ابن �ثیر رحمة هللا الذيالس�اق 
ما �فهم أن هذا مخرج من صح�ح ال�خاري لكن الذي �عرف أن الكتاب �له مبني على فضائل 

 التيالقرآن لل�خاري و�ن تخلله �الم للحافظ ابن �ثیر وروا�ات متعددة مأخوذة من �تب مختلفة 
والطا�ع في هذا الموضع ما  ما �عرف هذا �قول هذا الحدیث ما خرجه ال�خاري وال رواه ال�خاري 

قال �عادته أن ال�خاري حذف لفظ �اب العادة �علق استذ�ار القرآن وتعاهده �كتب رقم و�قول هذا 
ال�اب �سوا�قه حذف ابن �ثیر لفظ �اب وهي موجودة في الصح�ح وعلى �ل حال ف�ه حدثنا عبد 

أخبرنا أخبرنا مالك عن نافع هللا بن یوسف عن مالك عن نافع قال أخبرنا مالك عن نافع ما ف�ه 
 عن ابن عمر مصرح �أخبرنا وهنا �الرمز أنا وهي أخبرنا.
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أخرجاه قاله ابن الجوزي في مجامع المسانید و�نما هو من أفراد مسلم من حدیث عبد الرزاق "
 ."�ه حدثنا محمد بن عرعرة

أخبرنا معمر إلى آخره قال �عني روا�ة اإلمام أحمد وقال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال 
ا متا�عة البن أخرجاه قاله ابن الجوزي في جامع المسانید و�نما هو من أفراد مسلم وهذا أ�ًض 

الجوزي في قوله أخرجاه وال تلزم متا�عته ألنه ما تبناه �تاب جامع المسانید البن الجوزي الذي 
أفراد مسلم قال أخرجاه قّلد في ذلك  اقتدى �ه الحافظ ابن �ثیر وعزاه للش�خین ثم قال إنما هو من

ابن الجوزي ثم تعق�ه �قوله و�نما هو من أفراده وال یوجد ما یلزم ابن �ثیر في متا�عة ابن الجوزي 
وابن �ثیر الحافظ رحمة هللا عل�ه له جامع المسانید والسنن له �تاب في هذا االسم بهذا االسم 

الجوزي في جامع المسانید �ونه �قلده في تخر�جه  جامع المسانید والسنن فقوله أخرجاه قال ابن
 من الصح�حین ثم ینتقده هل هو ملزم بلفظ بنقل �المه �حروفه ل�س �ملزم.

 "حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شع�ة.."
ولو قال قال ابن الجوزي أخرجاه قال ابن الجوزي في جامع المسانید والسنن أخرجاه ول�س �ذلك 

 مسلم استقام الكالم.هو من أفراد  و�نما 
صلى هللا عل�ه -قال حدثنا شع�ة عن منصور عن أبي وائل عن عبد هللا قال قال النبي "

ي واستذ�روا القرآن فإنه أشد « -وسلم بئس ما ألحدهم أن �قول نسیت آ�ة �یت و�یت بل ُنسِّ
 "..ي تا�عه �شر هو ابن محمد السخت�ان »تفص�ا من صدور الرجال من النعم

خت�ا  خت�اني.السَّ خت�اني السَّ  ني السَّ
خت�اني.. خت�اني هو ابن محمد السَّ  السَّ

{َكَذِلَك َأَتْتَك آَ�اُتَنا والسبب في النهي عن قول نسیت آ�ة �ذا و�ذا لئال یدخل في قوله جل وعال 
یت.  ١٢٦طه:   )}126َفَنِسیَتَها َوَ�َذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسى (  إنما �قول ُنسِّ

خت�اني عن ابن الم�ارك عن شع�ة وقد رواه الترمذي عن " تا�عه �شر هو ابن محمد السَّ
 ."محمود بن غیالن
 محموِد مصروف.

عن محموِد بن غیالن عن أبي داود الط�السي عن شع�ة �ه وقال حسن صح�ح وأخرجه "
 ."نصور مثلهالنسائي من روا�ة شع�ة وحدثنا عثمان قال حدثنا جر�ر عن م

 القائل وحدثنا عثمان هو ال�خاري ال�خاري الذي قال وحدثنا عثمان.
صلى هللا عل�ه -وتا�عه ابن جر�ج عن عبدة عن شقیق قال سمعت عبد هللا قال سمعت النبي "

 "وهكذا أسنده مسلم من حدیث ابن جر�ج �ه ورواه.. -وسلم
 ال�خاري قّدم وأّخر فیها وهذا ال �ضر.هذه المتا�عات موجودة في الصح�ح لكن اإلمام 
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ورواه النسائي في الیوم واللیلة من حدیث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي ل�ا�ة �ه "
وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهیر بن حرب و�سحاق بن إبراه�م عن جر�ر �ه وستأتي روا�ة 

 "والنسائي..ال�خاري له عن أبي نع�م عن سف�ان الثوري عن منصور �ه 
 قوله وأخرجه النسائي �عني �عد وقال حسن صح�ح وأخرجه النسائي.

 من روا�ة شع�ة.
 ین عزوه للیوم واللیلة؟أطّیب.. 

 ورواه النسائي �عدها �ا ش�خ..
وأخرجه النسائي من روا�ة شع�ة وحدثنا عثمان بن جر�ر هذا لل�خاري وتا�عه وستأتي روا�ة 

الثوري عن منصور �ه والنسائي من روا�ة ابن عیینة عن  ال�خاري عن أبي نع�م عن سف�ان
 منصور �ه.

 طالب: ............
 و�ن؟ ما ف�ه.

 طالب: ............
 عن جر�ر وزهیر بن حرب و�سحاق بن إبراه�م عن جر�ر �ه.

 قبلها قبلها هللا �حفظك.
ا عثمان بن �عني وقال حسن صح�ح هذا انتهینا منه وأخرجه النسائي من روا�ة شع�ة وحدثن

 جر�ر عن منصور �مثله هذا هو �الم ال�خاري وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهیر بن حرب.
 طالب: وتا�عه ابن جر�ج.

 و�ن؟
 طالب: قبلها وتا�عه ابن جر�ج.

 �عني �عد إ�ش؟
 طالب: �عد عن منصور مثله وحدثنا عثمان..

 هین وحدثنا عثمان عن منصور انتهى..
 عن عبدة عن شقیق قال سمعت عبد هللا قال..طالب: وتا�عه ابن جر�ج 

 إ�ه �ثیر �كمل إن شاء هللا.
 طالب: ورواه النسائي في الیوم واللیلة.

 إ�ه تا�ع.
ورواه النسائي في الیوم واللیلة من حدیث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي ل�ا�ة �ه "

 "وهكذا رواه مسلم عن عثمان..
 ورواه النسائي في الیوم واللیل من حدیث...إ�ه هذا متأخر هذا متأخر 
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 طالب: ..................
إ�ه، وفي مسند أبي �على و�نما هو نّسي أو نسي �التخف�ف وتا�عه ابن جر�ج عن عبدة عن 

 .. هذا عند�م؟ -عل�ه الصالة والسالم-شقیق قال سمعت سمعت عبد هللا قال سمعت النبي 
 �عد.طالب: 

من حدیث �عد؟ وهكذا رواه مسلم من حدیث ابن جر�ج ورواه النسائي في الیوم واللیلة  أوقبل 
 محمد بن جحادة عن عبدة وابن أبي ل�ا�ة �عني ف�ه تقد�م وتأخیر.. ز�ن.

وستأتي روا�ة ال�خاري له عن أبي نع�م عن سف�ان الثوري عن منصور �ه والنسائي من "
ه هؤالء عن منصور �ه مرفوعا في روا�ة هؤالء �لهم روا�ة ابن عیینة عن منصور �ه فقد روا

ا وقد رواه النسائي عن قتی�ة عن حماد بن ز�د عن منصور عن أبي وائل عن عبد هللا موقوفً 
 "وهذا غر�ب وفي مسند أبي �على فإنما هو ُنِسي �التخف�ف حدثنا محمد بن العالء قال حدثنا..

 و�نما هو َنِسي؟ أوُنِسي 
 ........طالب: ..........

َنِسي إ�ه لكن هذه تخالف تخالف روا�ة ال�خاري.. و�ن �ان في الحق�قة هو الذي َنِسي والذي 
أنساه الش�طان هو الذي َنِسي ُینسب إل�ه لكن ما ینسب إلى نفسه أنه َنِسي لئال �قع في المحظور 

 الذي في آ�ة طه.
 طالب: ..................

عن الجمل الكثیرة والحدیث الطو�ل والحدیث الطو�ل ومثلهما  قال القرطبي �یت و�یت ُ�عبر بهما 
 ذیت وذیت قال ثعلب �یت لألفعال وذیت لألسماء هذا هو؟ 

 طالب: ..................
 �ضم النون قال القرطبي رواه �عض رواة مسلم مخففا.

 طالب: ..................
ي �ضم النون وتشدید ال مهملة المكسورة قال القرطبي رواه �عض هذا هذا ب�جي ب�جي بل هو ُنسِّ

رواة مسلم مخففا قلت و�ذا هو في مسند أبي �على و�ذا أخرجه ابن أبي داود في �تاب الشر�عة 
من طرق متعددة مضبوطة �خط موثوق �ه على �ل سین عالمة التخف�ف وقال ع�اض �ان 

والتثقیل هو الذي وقع في الكناني �عني أ�ا الولید الوقشي ال �جیز في هذا غیر التخف�ف قلت 
جم�ع الروا�ات في ال�خاري والتعلیل ظاهر للتشدید التعلیل ظاهر لئال ینسب إلى نفسه النس�ان 

فال ینسب إلى نفسه الفعل   ١٢٦طه:  )}126{َكَذِلَك َأَتْتَك آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها َوَ�َذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسى (ف�قع في 
 القب�ح و�ن وقع منه في مثل هذه الصورة.

 طالب: ..................
 و�ن؟
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 طالب: ..................
 إ�ه لكن هذه روا�ة ال�خاري ال�خاري في روا�ة ال�خاري.

 طالب: ..................
ئس ما.. إ�ه ال.. �ختلف لكن ما ف�ه في عند مسلم �عض روا�ات مسلم وعند أبي �على ما ف�ه ب

 هذا عن هذا.
قلت والتثقیل هو الذي وقع في جم�ع الروا�ات في ال�خاري و�ذا في أكثر الروا�ات في غیرها 
ي  و�ؤ�ده ما وقع في روا�ة أبي عبید في الغر�ب �عد قوله �یت و�یت ل�س هو نسي ولكنه ُنسِّ

ل السین قال القرطبي التثقیل معناه أنه األول �فتح النون وتخف�ف السین والثاني �ضم النون وتثقی
عوقب بوقوع النس�ان عل�ه بتفر�طه في معاهدته واستذ�اره قال ومعنى التخف�ف أن الرجل ترك 

َترك ُترك غیر ملتفت إل�ه وهو   ٦٧التوبة:  {َنُسوا �ََّ َفَنِسَیُهْم}غیر ملتفت إل�ه وهو �قوله تعالى: 
أي تر�هم في العذاب أو تر�هم من الرحمة واختلف في   ٦٧التوبة:  ِسَیُهْم}{َنُسوا �ََّ َفنَ كقوله تعالى 

 متعلق الذم.. إلى آخره.
 ."حدثنا محمد بن العالء قال حدثنا أبو أسامة عن َبر�د"

 ُبر�د.
تعاهدوا «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن ُبر�د عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي "

 ."»ا من اإلبل في عقلهاالقرآن فوالذي نفسي بیده لهو أشد تفص�ً 
 تفص�ا �معنى ما جاء في الروا�ة األخرى تفلتا.

 ."وهكذا رواه مسلم عن أبي ُ�ر�ب محمد بن العالء وعبد هللا بن ُبَراد"
 َبرَّاد َبرَّاد.

وعبد هللا بن َبرَّاد األشعري �الهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة �ه وقال اإلمام أحمد حدثنا "
 "علي بن إسحاق أخبرنا عبد هللا بن الم�ارك قال حدثنا موسى..

 حدثنا عندك؟ أوأخبرنا أخبرنا موسى بن.. أخبرنا 
 حدثنا.

 كلهن أنا.
 األولى أنا والثان�ة حدثنا.

 الص إًذا تختلف في ذلك.خ
 ."أخبرنا عبد هللا بن الم�ارك قال حدثنا موسى بن َعليّ "

 مر بنا سا�قا..ُعلي 
صلى هللا عل�ه -ابن ُعلي سمعت أبي �قول سمعت عق�ة بن عامر �قول قال رسول هللا "

تعلموا �تاب هللا وتعاهدوه وتغنوا �ه فوالذي نفسي بیده لهو أشد تفلتا من المخاض « -وسلم
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ومضمون هذه األحادیث الترغیب في �ثرة تالوة القرآن واستذ�اره وتعاهده لئال  »في الُعُقل
للنس�ان فإن ذلك خطأ �بیر نسأل هللا العاف�ة منه فإنه قال اإلمام أحمد حدثنا �عّرضه حافظه 

 "خلف بن الولید..
�عد أن حاز هذه الفضیلة وهذا الشرف وهذه المز�ة �فرط ف�ه ال شك أن هذا من أعظم أنواع 

 الحرمان نسأل هللا العاف�ة.
عن یز�د بن أبي ز�اد عن ع�سى  فإنه قال اإلمام أحمد حدثنا خلف بن الولید قال حدثنا خالد"

صلى هللا عل�ه -بن بن فائد عن رجل عن سعد بن ع�ادة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
ما من أمیر عشرة إال یؤتى �ه یوم الق�امة مغلوال ال �فكه من ذلك الغل إال العدل وما « -وسلم

 "كذا رواه جر�ر بن..وه »من رجل قرأ القرآن فنس�ه إال لقي هللا یوم یلقاه وهو أجذم
ألن ف�ه راٍو مجهول و�ز�د بن أبي ز�اد ضع�ف لكن خرج له مسلم یز�د بن لكن ضعفه ظاهر 

 أبي ز�اد.
 ولإلمــــــــــــــــــــــــــــــام ال�عمــــــــــــــــــــــــــــــري إنمــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 قـــــــــــــــول أبـــــــــــــــي داود �حكـــــــــــــــي مســــــــــــــــلما  

 الصــــــــــــــح�ح الحیــــــــــــــث �قــــــــــــــول جملــــــــــــــة  
 

 توجـــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــد مالـــــــــــــــــــــك والنـــــــــــــــــــــبال 
ــناد   فاحتـــــــــــــــاج أن ینـــــــــــــــزل فـــــــــــــــي اإلســـــــــــــ

 
 إلــــــــــــــــــى یز�ــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــي ز�ــــــــــــــــــاد 

 شكال في هذا المبهم.�عني مسلم لكن اإل 
 طالب: ..................

 �المتا�عات لكن وجود روایته في الصح�ح ترفع من شأنه اإلشكال في عن رجل.
 "الحمید..وهكذا رواه جر�ر بن عبد "

 عندي. التيوما من رجل قرأ القرآن إلى آخره هذا سقط عند �النسخة 
وهكذا رواه جر�ر بن عبد الحمید �محمد بن فضیل عن یز�د بن أبي ز�اد �ما رواه خالد بن "

 ."عبد هللا وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن عبد هللا
 خالد بن عبد هللا الطّحان.

محمد بن العالء عن ابن إدر�س عن یز�د بن أبي عن یز�د بن أبي وقد أخرجه أبو داود عن "
 "ز�اد عن ع�سى بن فائد عن سعد بن..

غیره عبد هللا بن إدر�س أخرجه أبو داود عن محمد بن العالء عن ابن  أوابن إدر�س األودي 
 إدر�س.

 ."في (ج) ابن أبي إدر�س"
 هاه.

 في (ج) ابن أبي إدر�س.
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 وال ذ�ر ما بینه. لكن
صلى هللا عل�ه -ن یز�د بن أبي ز�اد عن ع�سى بن فائد عن سعد بن ع�ادة عن النبي ع"

 "�قصة نس�ان القرآن ولم یذ�ر الرجل المبهم.. -وسلم
 �عني أسقطه.

وهكذا و�ذا رواه أبو �كر بن عّ�اش عن یز�د بن أبي ز�اد وقد رواه شع�ة عن ز�د فوهم في "
 "ن ع�سى بن فائد عن النبي..إسناده ورواه و��ع عن أصحا�ه عن یز�د ع

 عن یز�د عن ز�د عندي عن ز�د.. نعم والسابق ابن أبي ز�اد.
 ."مرسال وقد رواه اإلمام أحمد -صلى هللا عل�ه وسلم-عن ع�سى بن فائد عن النبي "

 �عني ما ذ�ر سعد بن ع�ادة أسقط الصحابي.
 وقد رواه...

 طالب: ............
 هي؟ ما 

 طالب: ............
ا هو أضعف من مسألة مضطرب هو أضعف من مسألة مضطرب ألن المضطرب إذا هذ

 رجحت انتفى االضطراب وثبت ضده هذا حتى لو رجحت ی�قى الضعف.
وقد رواه اإلمام أحمد في مسند ع�ادة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد "

ائد عن ع�ادة بن الصامت قال العز�ز بن مسلم قال حدثنا یز�د بن أبي ز�اد عن ع�سى بن ف
ما من أمیر عشرة إال ُیؤتى �ه یوم الق�امة مغلوال ال « -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا 

و�ذا رواه  »�فكه منها إال عدله وما من رجل تعلم القرآن ثم نس�ه إال لقي هللا یوم الق�امة أجذم
عن یز�د بن أبي ز�اد فف�ه اختالف لكن هذا في �اب الترهیب أبو عوانة عن یز�د بن أبي ز�اد 

 ."مقبول �هللا أعلم
�عني على مذهب الجمهور الذین �قبلون الضع�ف في هذا ال�اب في �اب الترهیب في �اب 

 الفضائل �قبلون الضع�ف ابن �ثیر ماشي على هذا.
شاهد من وجه آخر �ما قال أبو عبید حدثنا حجاج عن ابن جر�ج قال الس�ما إن �ان له "

 ."ُحدثت
 ما تجي الس�ما إن �ان له شاهد ثم �أتي �الشاهد.

 سم هللا �حفظك.
ما تجي إن الشرط�ة هنا الس�ما إن �ان له شاهد ثم یذ�ره الس�ما الس�ما أن له شاهدا، عندي 

 مثل ما عندك.
 طالب: ............
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ثم یذ�ر الشاهد و�سوغ أن �قول إن �ان له شاهد أو إذا �ان له شاهد إذا لم �طلع عل�ه مثله مثله 
 أما إذا اطلع عل�ه ما �حتاج أن �قول إن �ان أو إذا..

 ."قال أبو عبید حدثنا حجاج عن ابن جر�ج قال حدثت عن أنَس بن مالك"
 أنِس مصروف.

عرضت علّي أجور « -عل�ه وسلم صلى هللا-حدثت عن أنِس بن مالك قال قال رسول هللا "
 ."»أمتي حتى القذاة وال�عرة �خرجها الرجل من المسجد وُعرضت علّي...

 هي جاّرة حتى..؟
 القذاة.

 حروف الجر؟هي جاّرة؟ من 
 الجـــــــر وهـــــــي مـــــــن إلـــــــى فهـــــــاك حـــــــرو 

 
 حتـــــى خـــــال حاشـــــا عـــــدا فـــــي عـــــن علـــــى 

 إلى آخره. 
حتى القذاِة وال�عرة �خرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذن�ا أكبر من "

وحدثت عن سلمان الفارسي قال  آ�ة أو سورة من �تاب هللا أوتیها رجل فنسیها قال ابن جر�ج
من أكبر ذنب توافي �ه أمتي یوم الق�امة سورة من « -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو �على والبزار و�غرهم من  »كتاب هللا �انت مع أحدهم فنسیها
 ."حدیث ابن أبي من حدیث ابن أبي رَواد

 َروَّاد.
من حدیث ابن أبي َروَّاد عن ابن جر�ج عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب عن أنس بن مالك "

عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة �خرجها « -صلى هللا عل�ه وسلم-قال قال رسول هللا 
الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذن�ا أعظم من سورة من القرآن أو آ�ة 

قال الترمذي غر�ب ال نعرفه إال من هذا الوجه وذاكرت �ه ال�خاريَّ  »أوتیها رجل ثم نسیها
 "فاستغر�ه وحكى ال�خاريُّ عن عبد هللا بن عبد الرحمن..

.أال�خاري؟ وحكى ال�خاري؟ �ل النسخ؟ ال،   ین ال�خاري! وحكى الوالبيُّ
نس بن وحكى ال�خاري عن عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أ"

مالك قلت وقد رواه محمد بن یز�د اآلدمي عن ابن أبي رّواد عن ابن جر�ج عن الزهري عن 
�ه فا� أعلم وقد أدخل �عض المفسر�ن هذا المعنى  -صلى هللا عل�ه وسلم-أنس عن النبي 
) 124َیْوَم اْلِقَ�اَمِة أَْعَمى ( {َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْ�ِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه في قوله تعالى: 

) َقاَل َ�َذِلَك َأَتْتَك آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها َوَ�َذِلَك اْلَیْوَم 125َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني أَْعَمى َوَقْد ُ�ْنُت َ�ِصیًرا (
 ."وهذا الذي قاله هذا و�ن لم �كن هو المراد جم�عه فهو �عضه  ١٢٦ - ١٢٤طه:  )}126ُتْنَسى (
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�عني اآل�ة عموم الحدیث عموم وشمول اآل�ة تشمل ما جاء في هذا الحدیث فهو فرد من 
 أفرادها.

فإن اإلعراض عن تالوة القرآن وتعر�ضه للنس�ان وعدم االعتناء �ه ف�ه تهاون �بیر وتفر�ط "
استذ�روا «وفي لفظ  »تعاهدوا القرآن« -صلى هللا عل�ه وسلم-شدید نعوذ �ا� منه ولهذا قال 

والتفصي التخلص �قال تفصى فالن  »ا من صدور الرجال من النعمالقرآن  فإنه أشد تفص�ً 
 "من..

�عني مما یؤسف له أن �ثیرا من المسلمین ال �عرفون القرآن إال في رمضان ومع األسف أن أنه 
یوجد في طالب العلم من ینشغل بتخصصه على حد زعمه قد یتخصص في السنة و�هجر القرآن 

تخصصه في الفقه و�هجر القرآن وقد �كون تخصصه في العقیدة یهجر القرآن وال شك قد �كون 
في التعلم وهو أ�ضا خلل في العمل �العلم ��ف تخصص �السنة والتي أن هذا حرمان هذا خلل 

فیها الحث على اإلكثار من قراءة القرآن وال تعمل وقل مثل هذا في �ق�ة التخصصات ین�غي 
هو األصل عند وهو المقدم على جم�ع العلوم وال �مكن أن ینجح وُ�فلح في �جب أن �كون القرآن 

 تخصصه إال إذا اعتنى �كتاب هللا.
�قال تفصى فالن من من البل�ة إذا تخلص منها ومنه تفصى النوى من الثمرة إذا تخلص "

 ."منها
 التمرة أو من التمر..

 الثمرة.. الثمرة.
 �قابله التمر تفصت النواة من التمرة صح لكن النوى من التمر.عندنا من التمرة لكن النوى 

ومنه تفصى النوى من التمر إذا تخلص منها أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم "
إذا أرسلت من غیر عقال وقال أبو عبید حدثنا أبو معاو�ة عن األعمش عن إبراه�م قال قال 

القارئ أن أراه سمینا نس�ا للقرآن وحدثنا عبد هللا بن عبد هللا �عني ابن مسعود إني ألمقت 
الم�ارك عن عبد العز�ز بن أبي رواد قال سمعت الضحاك بن مزاحم �قول ما من أحد تعلم 

 ."القرآن ثم نس�ه
إني ألمقت القارئ أن أراه سمینا نس�ا للقرآن �عني لو اهتم �القرآن وجعله دیدنه وأسهر �ه لیله 

 صار سمین �هللا المستعان �قول القحطاني:ما وأضمأ �ه نهاره 
............................. 

 
 فجســـــــــــوم أهـــــــــــل العلـــــــــــم غیـــــــــــر ســـــــــــمان 

ما رأیت عاقال سمینا إال أن �كون محمد بن الحسن الشی�اني فهم یذمون وفي  لكن الشافعي �قول 
 .»و�كثر فیهم السمن«الحدیث الصح�ح 
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قال سمعت الضحاك بن مزاحم �قول ما من أحد تعلم القرآن ثم نس�ه إذا بذنب �حدثه ألن هللا "
و�ن نس�ان القرآن من أعظم   ٣٠الشورى:   �ُكْم} {َوَما َأَصاَ�ُكْم ِمْن ُمِصیَ�ٍة َفِ�َما َ�َسَبْت َأْیدِ تعالى �قول 

 "المصائب ولهذا قال إسحاق بن راهو�ه..
 تقول راُهْو�ه �ما �قول أهل الحدیث أو راَهَو�ه �ما هو اخت�ار أهل اللغة.

�كره للرجل أن �مر عل�ه أر�عون یوما ال �قرأ فیها القرآن �ما أنه �كره له أن �قرأه في أقل من "
أ�ام �ما س�أتي هذا حیث یذ�ره ال�خاري �عد هذا و�ان األلیق أن یت�عه هذا ال�اب ولكن ثالثة 

 "ذ�ر �عد هذا قوله...
 سم.

 "القراءة على الدا�ة حدثنا حجاج قال حدثنا.."
 وهو في ال�خاري �اب القراءة على الدا�ة.. سم.

رضي هللا عنه قال رأیت قال حدثنا شع�ة قال أخبرني أبو إ�اس قال سمعت عبد هللا بن مغفل "
 ."یوم فتح مكة وهو �قرأ على راحلته سورة الفتح -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 

وذ�ر في ذلك الترج�ع فمنهم من �قول �شرع الترج�ع ومنهم من �قول إنه ل�س بترج�ع �قدر ما 
 هو تكرار حروف �سبب حر�ة الدا�ة.

من طرق عن شع�ة عن أبي إ�اس وهو  وهذا الحدیث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه"
ا وال �كره ا وحضرً معاو�ة بن قرة �ه وهذا أ�ضا له تعلق �ما تقدم من تعاهد القرآن وتالوته سفرً 

ذلك عند أكثر العلماء إذا لم یتله القارئ في الطر�ق وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء 
 "عز�ز..أنه �ان �قرأ في الطر�ق وقد روي عن عمر بن عبد ال

�عني على �ل   ١٩١آل عمران:  {الَِّذیَن َیْذُكُروَن �ََّ ِقَ�اًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِ�ِهْم}هو داخل في عموم 
 حال ما لم یؤدي ذلك إلى امتهانه.

 طالب: ............
یتله؟ عندك وأنا عندي �ذلك لكن �عني �غفل عن قراءته �قرؤه �قرؤه بلسانه دون قل�ه.. عندك 

 یتله؟
 طالب: ............

 إذا لم یتله.
 یلتِه یلتِه.

 إذا لم یتله.
 ذلك عند أكثر العلماء إذا لم یلته القارئ في الطر�ق �عني ینشغل ذهنه.. �كره�هللا.. وال 

 طالب: ............
 نفسها.. إ�ه یلتهي ینشغل.
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اإلمام مالك أنه �ره ذلك �ما قال ابن وقد روي عن عمر بن عبد العز�ز أنه أِذن في ذلك وعن "
 ."أبي داود وحدثني أبو الر��ع

نقل اإلمام مالك عن �عضهم عن �عض السلف أنه �ان �كره قراءة القرآن في الطواف ولعله لهذا 
السبب ینشغل برؤ�ة الطائفین و�نشغل �كثرتهم و�غفل عن تدبر القرآن إضافة إلى أنه لم یرد قراءة 

والقرآن هو  -عل�ه الصالة والسالم-مع أنه ورد فیها الذ�ر من فعله من قوله  القرآن في الطواف
 أفضل األذ�ار.

وحدثني أبو الر��ع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالًكا عن الرجل �صلي من آخر اللیل "
ف�خرج إلى المسجد وقد �قي من السورة التي �ان �قرأ التي �ان �قرأ منها شيء فقال ما أعلم 

اءة تكون في الطر�ق وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثالثة مواطن في الحمام وفي القر 
 "الحشوش..

 المواضع؟  أوالمواطن 
 سم..

 عندي مواضع، عند�م مواطن؟ المعنى واحد المعنى واحد.
في الحمام وفي الحشوش وفي بیت الرحى وهي تدور وخالفه في القراءة في الحمام �ثیر من "

 ."أنها ال تكرهالسلف  
 �عني مكان طاهر مكان طاهر وال ف�ه إشكال.

وهو مذهب مالك والشافعي و�براه�م النخعي وغیرهم وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي "
طالب أنه �ره ذلك ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقیق ابن سلمة والشعبي والحسن ال�صري 

�م النخعي وُ�حكى عن أبي حن�فة رحمهم هللا ومكحول وقب�صة بن ذؤ�ب وهو روا�ة عن إبراه
أن القراءة في الحمام تكره وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة ولو قیل بتحر�م ذلك ص�انة 

 ."لشرف القرآن لكان مذه�ا
 وهذا هو الظاهر ألنه محل قضاء الحاجة.

حق �علو وال �على �هللا وأما القراءة في بیت الرحى وهي تدور فلئال �علو غیر القرآن عل�ه وال"
 ."أعلم

 �عني في المصانع مثال التي فیها أصوات مرتفعة مثل الرحى.
 تعلم الصب�ان القرآن حدثنا...

 عند ال�خاري �اب تعل�م.
حدثنا موسى بن إسماعیل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي �شر عن سعید بن جبیر قال إن "

صلى هللا عل�ه -ع�اس توفي رسول هللا الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن 
 "وأنا ابن عشر سنین وقد قرأت المحكم حدثنا �عقوب.. -وسلم
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وهو صبي وقد حفظ �عض القرآن مما یدل  -عل�ه الصالة والسالم-�عني وهو صبي توفي النبي 
حصل یوم  الذيعلى أنهم �حفظون الصغار من القرآن ما �ط�قون في حفل جائزة األمیر سلطان 

ر�عاء الماضي جایبین صبي من المدینة عمره تسع سنوات �ف�ف حافظ ضا�ط متقن وما األ
اشترك في المسا�قة ألنها خاصة �العسكر�ین لكن �أتون �ه لیرجع إل�ه الحكام المحكمین و�سألونه 
عن رقم اآل�ة والذي قبلها والذي �عدها �عني أش�اء �عني ما شاء هللا ما شاء هللا �ف�ف عمره تسع 

 وات.سن
حدثنا �عقوب بن إبراه�م قال حدثنا هش�م قال أخبرنا أبو �شر عن سعید بن جبیر عن ابن "

فقلت له وما المحكم؟ قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-جمعت المحكم في عهد النبي ع�اس قال 
المفصل انفرد �إخراجه ال�خاري وف�ه داللة على جواز على جواز تعلم الصب�ان القرآن ألن ابن 

وقد �ان جمع المفصل  -صلى هللا عل�ه وسلم-أخبر عن سنه حین موت رسول هللا ع�اس 
 "وهو من الحجرات �ما تقدم ذلك..

ومن (ق) األكثر على أنه من (ق) األكثر على أنه من (ق) والسبب في خالفه في بدایتهم 
المفصل أو من (ق) تقس�م الصحا�ة ومن �عدهم للقرآن على س�عة أقسام فإذا قلنا القسم األول 
ثالث یبدأ من ال�قرة وآل عمران والنساء صار المفصل من (ق) و�ذا قلنا ثالث یبدأ من الفاتحة 

رة وآل عمران قلنا بدا�ة المفصل الحجرات لكن األكثر على أنه من (ق) واإلمام ال�خاري وال�ق
ترجم �اب تعل�م الصب�ان القرآن للرد على من قال �كراه�ة ذلك �عضهم قال �كراه�ة ذلك ومن 
السلف لما یلزم من ذلك من امتهان القرآن الصبي ال �قدر القرآن قدره ف�متهنه إما أن �مسه من 

طهارة أو على وضع غیر مناسب أو �ضع القرآن في مكان غیر مناسب أو شيء من هذا  غیر
ألنه غیر مكلف فال یهتم �مثل هذه األمور ولكن المصلحة الراجحة تفوق هذه االحتماالت 
المصلحة الراجحة تفوق هذه االحتماالت و�م من صبي حفظ القرآن و�قي معه ألن العلم في 

بینما إذا �بر وانشغل و�ثرت عل�ه المشاغل قد �صعب عل�ه حفظ الصغر �النقش في الحجر 
القرآن وقد ال یتمكن من حفظه �قول ابن حجر �اب قوله �اب تعل�م الصب�ان القرآن �أنه أشار 
إلى الرد على من �ره ذلك وقد جاءت �راه�ة عن سعید بن جبیر و�براه�م النخعي وأسنده أبو 

ا �كرهون أن �علموا الغالم القرآن حتى �عقل �الم سعید بن جبیر داود عنهما وهو لفظ إبراه�م �انو 
یدل على أن �راه�ة ذلك من جهة حصول المالل له ولفظه عند أبي داود أ�ضا و�انوا �حبون أن 
�كون �قرأ الصبي �عد حین وأخرج وأخرج �إسناد صح�ح عن األشعث بن ق�س أنه قدم غالما 

غیرا فعابوا عل�ه فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن وحجة من صغیرا فعابوا عل�ه أنه قدم غالما ص
أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده �ما �قال التعلم في الصغر �النقش في الحجر 
و�ان سعید بن جبیر یدل و�الم سعید بن جبیر یدل على أنه �ستحب الصبي أن یترك الصبي 
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حق أن ذلك �ختلف �اختالف األشخاص إلى آخره وعلى أوال مرفها ثم یؤخذ �الجد على التدر�ج وال
 كل حال القول �أنه ال �علم وال �حفظ حتى یدرك هذا �الم مرجوح.

 -صلى هللا عل�ه وسلم-وعمره إذ ذاك عشر سنین وقد روى ال�خاري أنه قال توفي رسول هللا "
ًعا بین هذه الروا�ة وأنا مختون و�انوا ال �ختنون حتى �حتلم ف�حتمل أنه احتلم لعشر سنین جم

 "وتلك..
لكن الحدیث المتفق عل�ه أنه في حجة الوداع جاء ابن ع�اس على أتان ثم ثم ترك األتان ترتع 

عل�ه -ودخل في الصف �قول وأنا ناهزت االحتالم �عني قار�ت وأ�ام حجة الوداع قر��ة من وفاته 
 .-الصالة والسالم

لعشر وترك ما زاد علیها من الكسر �هللا أعلم وعلى و�حتمل أنه تجّوز في هذه الروا�ة بذ�ر ا"
كل تقدیر فف�ه داللة على جواز تعل�م القرآن في الصبى وهو ظاهر بل قد �كون مستح�ا أو 
واج�ا ألن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو �عرف ما �صلي �ه وحفظه في الصغر أولى من 

المعهود من حال الناس وقد استحب حفظه �بیرا وأشد علوقا �خاطره وأرسخ وأثبت �ما هو 
�عض السلف أن یترك الصبي في ابتداء عمره قلیال للعب ثم توفر همته على القراءة لئال ُیلزم 

 ."أوال �القراءة ف�ملها و�عدل عنها إلى اللعب
 �عني �ما نقل عن سعید بن جبیر.

ا عقل ومّیز ُعلِّم قلیال و�ره �عضهم تعل�مه القرآن وهو ال �عقل ما �قال له ولكن یترك حتى إذ"
قلیال �حسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه واستحب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن 

 ."یلقن خمس آ�ات خمس آ�ات رو�ناه عنه �سند جید
�عني �التدر�ج تختبر حافظته وال یثقل عل�ه وال ُیرهق لئال �مل فیترك أو �كون حفظ القرآن عذا�ا 

طفل حافظته ضع�فة و�دخله في تحف�ظ القرآن وفي االبتدائي �حفظون له �عض الناس عنده 
نصف القرآن مدارس التحف�ظ وحافظته ضع�فة ما �ستط�ع و�ذا جاء للمدرسة �لفوه و�ذا جاء 

�كره القرآن و�كره العلم و�كره.. مثل هذا �عطى الشيء �التدر�ج سألهله ضر�وه خالص لن �ستمر 
�ه �عطى ثان�ة وهكذا ولذا ذ�روا في مذاكرة العلم والحفظ ما ذ�ره �عطى آ�ة إذا حفظها وسهلت عل

والبرزنجي في تعل�م المتعلم وغیرهما قالوا إنه �حفظ القدر المناسب لحافظته یردده حتى ابن بدران 
�حفظه ثم إذا �ان من الغد یردد ما حفظه �األمس خمس مرات و�حفظ نصیب الیوم و�ختبر 

ل عل�ه یز�د قلیال و�ن �ان عسر وشاق ینقص قلیال ما ف�ه ما نفسه إن �ان حفظ األمس سه
�منع العلم العلم طو�ل ما ینتهي و�ون اإلنسان �أخذ ما یناس�ه و�ط�قه هذا أدعى لالستمرار فإذا 
ردد ما حفظه �األمس خمس مرات وحفظ نصیب الیوم الثاني �رره حتى �حفظه من دون عدد 

حفظه في الیوم األول أر�ع مرات وما حفظه في الیوم الثاني فإذا جاء في الیوم الثالث �كرر ما 
خمس مرات ثم إذا جاء في الیوم الرا�ع و�حفظ نصیب الیوم الثالث إذا جاء الیوم الرا�ع �رر 
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نصیب األول ثالث مرات والثاني أر�ع مرات والثالث خمس مرات و�حفظ نصیب الیوم الذي یل�ه 
ى �عدها المحفوظ ومع ذلك ال بد من التعاهد ال بد من وهكذا قال وهذه طر�قة مجر�ة ال ینس

 المراجعة �هللا المستعان.
 طالب: .............

 ال ال، هذا تعاهد الحفظ.
 طالب: .............

 یردد یردد ما حفظه �األمس.
 طالب: .............

 یراجع إ�ه.
 طالب: .............

 كم �اقي �ا أبو عبد هللا؟
 .............طالب: 

 �مدینا على ال�اب؟.. �ق�مون �ا أبو عبد هللا.
 طالب: .............

إ�ه على الواج�ات ال على المندو�ات على �ل حال قول سعید بن جبیر مرجوح ما هو براجح 
مرجوح رواد التر��ة على ما یزعمون �قولون �شيء من هذا �قولون ال یرهق وال �كلف لئال �مل 

 و�ترك.. نقف على نس�ان القرآن.

 


