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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: 
 } ) ِإالَّ َما َشاَء �َُّ 6{َسُنْقِرُئَك َفَال َتْنَسى ( نس�ان القرآن وهل �قول نسیت آ�ة �ذا و�ذا وقول هللا "

 "حدثنا الر��ع بن �حیى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن..   ٧ - ٦األعلى: 
 ابن عروة.

 ابن عروة؟ 
إ�ه هشام بن عروة �أنه عن أب�ه لكن.. هشام عن عروة! هو ال بد أن �كون عن أب�ه ألن هشام 

 ما یروي عن عن عائشة.
 ف�ه (أ) �قول ابن عروة.

 هشام بن عروة عن أب�ه عن عائشة أو �كون هشام عن عروة و�الهما معروف.إما أن �كون 
 "حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت.."

ما �جي هشام ما یروي عن عائشة هشام بن عروة عن أب�ه عن عائشة أو هشام عن عروة 
 عند�م صح�ح. الذيف�كون 

 ."عن عروة"
 صح�ح ما ف�ه إشكال.

�قرأ في  رجالً  -صلى هللا عل�ه وسلم-ئشة قالت لقد سمع النبي حدثنا هشام عن عروة عن عا"
انفرد �ه وحدثنا محمد بن  »یرحمه هللا لقد أذ�رني آ�ة �ذا و�ذا من سورة �ذا«المسجد فقال 

 ."عبید بن مأمون ابن م�مون 
 انفرد �ه �عني ال�خاري.

ا انفرد �ه أ�ًض  »أسقطتهن من سورة �ذا و�ذا «قال حدثنا ع�سى بن یونس عن هشام وقال "
 ."تا�عه علي بن مسهر

 ُمسِهر ُمسِهر.
علي بن ُمسِهر وعبدة عن هشام وقد أسندها وقد أسندهما ال�خاري في موضع آخر ومسلم "

عروة عن أب�ه  معه في عبدة حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن
�قرأ في سورة �اللیل فقال   رجالً  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عائشة قالت سمع رسول هللا 

ورواه مسلم من حدیث  »یرحمه هللا لقد أذ�رني �ذا و�ذا آ�ة �نت أنسیتها من سورة �ذا و�ذا«
عن  أبي أسامة حماد بن أسامة الحدیث الثاني حدثنا أبو نع�م قال حدثنا سف�ان عن منصور
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بئسما « -صلى هللا عل�ه وسلم-أبي وائل عن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
ي ألحدهم أن �قول   "..»نسیت �یت و�یت بل هو ُنسِّ

 طالب: ............
 آ�ة نسیت آ�ة.

ي «" ورواه مسلم والنسائي من  »بئسما ألحدهم أن �قول نسیت آ�ة �یت و�یت بل هو ُنسِّ
وقد تقدم وفي مسند أبي �على فإنما هو نسي �التخف�ف هذا لفظه وفي هذا حدیث منصور �ه 

الحدیث والذي قبله دلیل على أن حصول النس�ان للشخص ل�س بنقص له إذا �ان �عد 
 ."االجتهاد والحرص

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

�قول المؤلف رحمه هللا تعالى �اب نس�ان القرآن وهل �قول نسیت آ�ة �ذا و�ذا تقدم ورود النهي 
اه هو  ي والذي نسَّ عن قوله نسیت مع ذ�ر السبب الذي من أجله ُنهي عن قول نسیت و�نم هو ُنسِّ

{َقاَل ورة طه الش�طان وما أنسان�ه إال الش�طان والذم في نس�ة النس�ان إل�ه لئال �قع في آ�ة س
و�ن �ان ینسب إل�ه النس�ان   ١٢٦طه:  )}126َكَذِلَك َأَتْتَك آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها َوَ�َذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسى (

�اعت�ار أنه هو المتسبب قد �كون النس�ان �سب�ه ألنه انشغل عنه وغفل عنه وفّرط في حفظه فلم 
فلتا من اإلبل في عقلها فعلى الحافظ أن یتعاهده یراجعه جاء الحث على تعاهد القرآن وأنه أشد ت

ومن أعظم الخسائر في ح�اة المسلم أن یرزقه هللا حفظ القرآن و�نساه نسأل هللا العاف�ة نعوذ �ا� 
من الخذالن وفي األخیر قال وفي الحدیث وفي هذا الحدیث والذي قبله أن حصول النس�ان 

عل�ه الصالة -عرى عن الخطأ الرسول للشخص ل�س بنقص من �عرى عن النس�ان من �
ي  -والسالم لكن ال �كون النس�ان �سبب تفر�ط من   ١٠٦ال�قرة:  {َما َنْنَسْخ ِمْن آَ�ٍة َأْو ُنْنِسَها}ُنسِّ

المكلف إذا �ان �سبب تفر�ط فهو المتسبب ال شك أنه ملوم ومذموم وجاء الوعید الشدید على من 
و�ن �ان ال �خلو من مقال لكن ال شك أنه حرمان  نسي من حفظ شیئا من القرآن ثم نس�ه

 وخذالن.
 طالب: ............

 .س�أتي س�أتي�الم المؤلف رحمه هللا  س�أتي
وفي حدیث ابن مسعود أدب في التعبیر عن حصول ذلك فال �قول نسیت �ذا فإن النس�ان "

والتهاون المفضي إلى ذلك ل�س من فعل العبد وقد تصدر عنه أس�ا�ه من التناسي والتغافل 
ي مبني لما لم �سمَّ فاعله وأدبٌ  أ�ضا في  فأما النس�ان نفسه فل�س �فعله ولهذا قال بل هو ُنسِّ

{َواْذُكْر َر�ََّك ِإَذا ترك إضافة ذلك إلى هللا تعالى وقد أسند النس�ان إلى العبد في قوله تعالى: 
 "مجاز الشائع..وهو �هللا أعلم من �اب ال  ٢٤الكهف:    َنِسیَت}
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 السائغ.
 السائغ؟

 إ�ه �جوز الشائع والسائغ جایز.
من �اب المجاز السائغ بذ�ر المسبب و�رادة السبب ألن النس�ان إنما �كون عن سبب قد "

�كون ذن�ا �ما تقدم عن الضحاك بن مزاحم فأمر هللا تعالى بذ�ره لیذهب الش�طان عن القلب 
فحصل  ح والحسنة تذهب السیئة فإذا زادة السبب للنس�ان انزاكما یذهب عن النداء �األذان 

 ."الذ�ر للشيء �سبب ذ�ر هللا تعالى �هللا أعلم
كالم السلف في عقو�ة الحافظ إذا ارتكب معص�ة �ثیر و�ل یذ�ر له و�ثیر منهم یذ�ر شیئا 
ة حصل له �سبب ذلك منهم من نسي حفظ القرآن �امال ومنهم من نسي شیئا منه �سبب نظر 

محرمة أو شيء من هذا فعلى اإلنسان أن �حذر فكما أن المعاصي تعوق عن الحفظ فقد تذهب 
 عقو�ات من هللا جل وعال �قول اإلمام الشافعي:�ه و�ل هذه 

 شــــــــــكوت إلــــــــــى و��ــــــــــع ســــــــــوء حفظـــــــــــي
 

 فأرشــــــــــــــدني إلــــــــــــــى تــــــــــــــرك المعاصــــــــــــــي 
ــور  ــم نـــــــــــــ ــأن العلـــــــــــــ ــم �ـــــــــــــ ــال اعلـــــــــــــ  وقـــــــــــــ

 
 ونـــــــــــــــــــــــور هللا ال یؤتـــــــــــــــــــــــاه عاصـــــــــــــــــــــــي 

�صد عنه و�عوق عنه فكذلك �عد الحفظ �ما حفظ عن �ثیر من السلف  فإذا �ان هذا قبل الحفظ  
 هضم النفس والحط منها.أنهم قالوا ذلك وقد �قولونه تواضعا وقد �قولونه من �اب 

 "من لم یر �أسا أن �قول سورة ال�قرة وسورة �ذا و�ذا حدثنا.."
ال�قرة وقد جاء عن �عض السلف �عني من غیر قول التي یذ�ر فیها السورة التي یذ�ر فیها 

كراه�ة إضافة السورة إلى ال�قرة أو الفیل أو إلى شيء أو إلى المؤمنین أو ما أش�ه ذلك إنما �قال 
التي یذ�ر فیها �ذا ألن السورة ل�ست متمحضة �ما أض�فت إل�ه إنما ما أض�فت إل�ه یذ�ر فیها 

�قرة قلیل جدا قلیل جدا لكن النصوص من ضمن ما یذ�ر �م نس�ة ما یتعلق �ال�قرة من سورة ال
جاءت بها من غیر إضافة ونظیره �راه�ة �عض السلف لقول رمضان من غیر إضافة شهر تقول 
جاء رمضان �كره ال بد أن تقول جاء شهر رمضان مع أنه جاء في الحدیث من صام رمضان 

 �ة.من قام رمضان إلى غیر ذلك من النصوص التي تدل على الجواز من غیر �راه
حدثنا عمر بن حفص بن غ�اث قال حدثنا أبي قال حدثنا األعمش قال حدثني إبراه�م عن "

-علقمة وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن یز�د عن أبي مسعود األنصاري قال قال رسول هللا 
 ."-صلى هللا عل�ه وسلم

لقمة معطوف على إبراه�م؟ حدثني إبراه�م عن ع أوالحین عبد الرحمن معطوف على علقمة 
 وعبد الرحمن أو حدثني إبراه�م وعبد الرحمن عن علقمة أو.. ما تجي..

 "إبراه�م عن علقمة وعبد الرحمن عن أبي مسعود.."
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 عبد الرحمن معطوف على من؟
 طالب: ............

 على علقمة أقرب مذ�ور.
 طالب: ............

لقمة �الهما یروي عن أبي عن علقمة وعبد الرحمن بن یز�د عن أبي مسعود هو معطوف على ع
مسعود األنصاري البدري عق�ة بن عمرو منسوب إلى بدر ألنه سكنها ولم �شهد الغزوة في قول 

 جمهور أهل السیر و�نما سكن بدرا فنسب إل�ه وأثبته ال�خاري ف�من شهدها.
ل قال حدثني إبراه�م عن علقمة وعبد الرحمن بن یز�د عن أبي مسعود األنصاري قال قال رسو"

وهذا  »اآلیتان من آخر سورة ال�قرة من قرأ بهما في لیلة �فتاه« -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 
الحدیث قد أخرجه الجماعة من حدیث عبد الرحمن بن یز�د وصاح�ا الصح�ح والنسائي وابن 
ماجه من حدیث علقمة �الهما عن أبي مسعود عق�ة بن عمرو األنصاري البدري الحدیث 

 ."من حدیث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القارئ  الثاني ما رواه
 عبٍد.

وعبد الرحمن بن عبٍد القارئ �الهما عن عمر قال سمعت هشام بن حك�م بن حزام �قرأ سورة "
 ."الفرقان وذ�ر الحدیث �طوله �ما تقدم و�ما س�أتي 

في قصته مع عمر حینما سمع هشام بن حك�م �قرأ سورة الفرقان قال على غیر ما أقرأه رسول هللا 
عل�ه الصالة -إ�اها قال فلببته بردائه بردائه وذهب �ه إلى النبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-

فقال  »هكذا أنزلت« -عل�ه الصالة والسالم-فقال النبي  »اقرأ«فقال له  »أرسله«فقال  -والسالم
وذ�ر أن القرآن أنزل على س�عة أحرف والحدیث �طوله  »هكذا أنزلت«فقرأ فقال  »اقرأ«لعمر 
 تقدم.

 طالب: ............
ثالث مرات فكأنما قرأ القرآن وال یلزم من أن   ١اإلخالص:  )}1{ُقْل ُهَو �َُّ َأَحٌد (كفتاه مثل من �قرأ 

 �كون المش�َّه مطا�قا للمش�َّه �ه من �ل وجه ال یلزم.
-الحدیث الثالث ما رواه من حدیث هشام بن عروة عن أب�ه عن عائشة سمع رسول هللا "

ذا یرحمه هللا لقد أذ�رني �ذا و�«قارئا �قرأ من اللیل في المسجد فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم
وهكذا في الصح�حین عن ابن مسعود أنه �ان یرمي  »آ�ة �نت أسقطتهن من سورة �ذا و�ذا

الجمرة من الوادي و�قول هذا مقام الذي أنزلت عل�ه سورة ال�قرة و�ره �عض السلف ذلك ولم 
یرو أن �قال إال السورة التي یذ�ر فیها �ذا و�ذا �ما جاء وتقدم من روا�ة یز�د الفارسي عن 

صلى هللا عل�ه -اس عن عثمان أنه قال إذا نزل من القرآن شيء �قول رسول هللا ابن ع�
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وال شك أن هذا أحوط وأولى ولكن  »اجعلوا هذا في السورة التي یذ�ر فیها �ذا و�ذا« -وسلم
 ."قد صحت األحادیث �الرخصة في اآلخرة وعل�ه

 في اآلِخر في آخر األمر.
 طالب: ............

 ا في آِخر األمر أو في القول اآلَخر الذي هو بدون �راهة.في اآلَخر نعم إم
ولكن قد صحت األحادیث �الرخصة في اآلِخر وعل�ه عمل الناس الیوم في ترجمة السور في "

 ."مصاحفهم و�ا� التوفیق
ف�قال سورة ال�قرة سورة آل عمران إلى آخره وفرق بین أن �كون الشيء خالف األولى و�ین أن 

هذا �رهه �عض السلف لكن لو قیل إنه خالف األولى �ما قرر الحافظ ابن �ثیر �كون مكروها 
رحمه هللا وال شك أن هذا أحوط وأولى ف�كون القول خالف األولى وفرق بینه و�ین أن �قال مكروه 

وهو في الصح�ح  -عل�ه الصالة والسالم-للش�خ محمد رشید رحمه هللا تعلیق ما نسب إلى النبي 
ي آ�ة �ذا و�ذا وقد أذ�رني آ�ة �ذا و�ذا �قول رحمه هللا في ال�خاري أن ه نسي �ذا و�ذا وُنسِّ

ولكن قیدوه  -صلى هللا عل�ه وسلم-�ستدل الفقهاء �مثل هذا على جواز النس�ان على النبي 
ا �ما ل�س سبیله التبل�غ فال �جوز نس�انه أما �ونه ال إجماعا �ما ل�س سبیله التبل�غ قیدوه إجماعً 

ا هذا صح�ح أما �ونه ینساه في وقت ثم یتذ�ره ف�ما �عد س�انه مطلقا �حیث ال یتذ�ره أبدً �جوز ن
عل�ه الصالة -أو ُیذ�ر إ�اه هذا ال یدخل في اإلجماع وعل�ه یتنزل ما ذ�ره ال�خاري عنه 

فال �جوز نس�انه �ما ال �جوز �تمانه ونت�جتهما واحدة و�ن �ان حكمهما في الناس  -والسالم
من حیث �كون النس�ان عن غیر تقصیر أمرا طب�ع�ا ال یؤاخذ صاح�ه عل�ه ولكن هللا مختلفا 

عصم عصم رسله من نس�ان ما أمره بتبل�غه لئال ت�طل �ه حكمة الرسالة ف�ه والراجح في قوله 
أن هذا االستثناء ف�ه منقطع �عني ل�س من   ٧ - ٦األعلى:  ) ِإالَّ َما َشاَء �َُّ}6{َفَال َتْنَسى (تعالى 
�عني أن تنسى غیره أو أو على أي تقدیر �ان �عني تعلق   ٧األعلى:  {ِإالَّ َما َشاَء �َُّ}جنسه 

بنس�ان القرآن أن االستثناء ف�ه منقطع لتأكید النفي �معنى أن النس�ان �ما نقرئك إ�اه ممتنع ال 
رك وال في أي حال من األحوال لكن إذا أراد هللا وحده أن �مكن وقوعه منك �مقتضى الط�ع �غی

ا فال راد لمشیئته وهذا ال یدل على وقوع هذه المشیئة فهو �قوله تعالى حكا�ة عن  ینس�ك شیئً 
{َوَال َأَخاُف َما ُتْشِرُ�وَن ِ�ِه ِإالَّ في خطاب قومه المشر�ین  -عل�ه الصالة والسالم-خلیله إبراه�م 

اآل�ة وفي معناه قول الفراء هو للتبرك ول�س هناك شيء استثني   ٨٠األنعام:  �ِّي َشْیًئا}َأْن َ�َشاَء رَ 
وقیل أراد �النس�ان المنفي العمل �ه وهو مجاز مستعمل فص�ح والنس�ان المذ�ور في الحدیث 
موضوعه شيء �ان وقع التبل�غ �ه وقع التبل�غ �ه وهذا الذي أراه أنه �ان النس�ان عارضا �حیث 

السورة �عده لقرأها تامة و�ال لكانت الروا�ة مردودة و�ن  -صلى هللا عل�ه وسلم-و قرأ سورة لو قرأ ل
صح سندها عن ال�خاري فإنه �غیره لم �كن �علم هذا �الم �حتاج إلى تأمل فإنه �غیره فإنه �عني 
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إال إذا عرضها ال�خاري �غیره لم �كن �علم من حال الرواة إال الظاهر وهو �اف في قبول روایتهم 
مثل هذا المانع وهو قد انفرد بروا�ة هذا الحدیث �ما رأیت ونس�ان القرآن من الك�ائر �ما ورد ف�ه 
كأنه �شكك في روا�ة ال�خاري لكن ما المانع على حملها على ما ذ�رناه من نس�ان عارض 

ألمته وحفظوه ومن یتذ�ره وال ینساه نس�انا مطلقا �حیث �فوت على جم�ع المكلفین هو بلغه بلغه 
�كتب �ت�ه وُدّون قال اكتبوه في مكان �ذا في السورة الذي یذ�ر فیها �ذا ودون �ت�ه �ت�ة الوحي 

�منع ألن التبل�غ حصل  ما الذيثم قرأ السورة وأسقط منها نس�انا آ�ة أو آیتین ثم ُذّكرها أو تذّ�رها 
 وانتهى فال وجه لما ذ�ره الش�خ عفا هللا عنا وعنه.

 : ............طالب
 ال ال، هو المسألة النس�ان قد �كون عارضا وقد �كون ثابتا.

 طالب: ............
 و�ن؟

 طالب: ............
 ال، المقصود �ه النس�ان الثابت.

 طالب: ............
هو الذهول �حیث یرتج عل�ه ما یتذ�ر  الذيخالص انتهى إال أن �عود إل�ه فیراجعه أما النس�ان 

اآل�ة إذا فتح عل�ه زال هذا العارض ما ف�ه شك من �سلم منه ما �سلم منه أحد أقوى الناس 
 حافظة یرتج عل�ه.

{َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرأَهُ وقوله   ٤المزمل:    } ) 4{َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتیًال (الترتیل في القراءة وقوله عز وجل "
وما �كره أن یهذ �هذ الشعر �فرق �فصل قال ابن ع�اس   ١٠٦اإلسراء:  َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث}

 "فرقناه فصلناه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن م�مون قال حدثنا..
أنه یترجم �آ�ة �كالمه ثم یردفها �آ�ة �ستدل بها ثم �عد ال�خاري رحمه هللا جرت عادته في التراجم 

{َوُقْرآًنا ذلك �أتي من غر�ب القرآن ما �حتاج إلى ب�ان مما یوافق �عض لفظ ما في اآل�ة هنا 
فسرها فصلناه �فرق فیها �فرق فیها هذه من سورة أخرى ما لها عالقة �اآل�ة   ١٠٦اإلسراء:  َفَرْقَناُه}

 التي ترجم بها لكنها في المعنى.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن م�مون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد هللا "

ر إنا قد سمعنا  قال غدونا على عبد هللا فقال رجل قرأت المفصل ال�ارحة فقال هذ�ا �هّذ الشع
-صلى هللا عل�ه وسلم-القراءة و�ني ألحفظ القراءات التي القراءات الالتي �ان �قرأ بهن النبي 

".. 
 القرناء.

 سم.
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صلى هللا عل�ه -القرناء عندي أنا و�ني ألحفظ القرناء.. ال�خاري.. التي �ان �قرأ بهن النبي 
ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتین من آل حم.. ��ف عن أبي وائل عن عبد هللا  -وسلم

 هذا؟!  ��فقال غدونا على عبد هللا؟! �ذا عند�م؟ 
 طالب: ............

خل نشوف عن أبي وائل عن أبي عبد هللا قال غدونا على عبد هللا أي ابن مسعود وقال رجل 
 عن أبي وائل عن عبد هللا قال غدونا عن عبد هللا من القائل غدونا على عبد هللا؟ 

 طالب: ............
لى عبد ال ال، ما �صیر أبو وائل هذا الس�اق ما �كون أبو وائل عن أبي أبي وائل قال غدونا ع

هللا هذا ماشي لكن عن أبي وائل عن عبد هللا قال غدونا على عبد هللا ما تجي إال إن �ان یر�د 
ر الحادثة الواقعة التي حصلت  أن یبین أنه روى الحدیث عن عبد هللا بهذه الص�غة ثم أراد أن �فسِّ

 إرشاد الساري.. ابن بها الروا�ة وأنهم غدوا عل�ه في وقت أول النهار.. شوف لنا �ا أبو عبد هللا
حجر ما ذ�ر شيء.. �مكن الخامس السادس السادس أو السا�ع ترى في النووي أنت الحین 
فضائل القرآن الظاهر أنه في السا�ع ما تجي في السادس السا�ع.. �اب الترتیل في القراءة هي 

 �الفضائل واال..؟
 طالب: ............

 التفسیر الفضائل �عد.
 ...طالب: .........

 إ�ه �عدها یلیها الفضائل �الثامن أجل ألن ال�خاري وضع الفضائل �عد.
 طالب: ............

 إ�ه..
 طالب: ............

�عده؟ غدونا على عبد هللا قال غدونا على عبد هللا.. ما ذ�ره؟! هو ال بد أن  هقال ما الذي�عده 
لمتن ما یترك منه شيء.. ال تروح یذ�ر المتن لكن هل �فسره أو ما �فسره هذا شيء آخر أما ا

 �عید..
 طالب: ............

 إ�ه �عني نفسه هو مجرد للهیئة التي تم بها الروا�ة والوقت الذي تمت ف�ه.. نعم سم.
ل ال�ارحة فقال هذا �هّذ الشعر إنا قد سمعنا " قال غدونا على عبد هللا فقال رجل قرأت المفصَّ

 -صلى هللا عل�ه وسلم-ي �ان �قرأ بهن �ان �قرأ بهن النبي القراءة و�ني ألحفظ القرناء الالت
ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتین من آل حم ورواه مسلم عن شی�ان بن فّروخ عن 

 ."مهد بن م�مون عن واصل وهو ابن ح�ان األهدب عن أبي وائل عن شقیق
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 شقیق شقیق عن أبي وائل شقیق هو شقیق.
 ."ن ابن مسعود �هعن أبي وائل شقیق بن سلمة ع"

جاء الذم للهّذ والقراءة السر�عة وس�أتي ف�ما �عد أقل ما �قرأ �ه القرآن في �اب مستقل جاء الهّذ 
اقرأ وارق في درج الجنة «مثل هذا عن ابن مسعود وغیره جاء ذمه وجاء عند الدارمي في حدیث 

وهو حدیث حسن عند الدارمي  »كما �نت تقرأ في الدن�ا هذ�ا �ان أو ترتیال هذ�ا �ان أو ترتیال
أو مرة في النهار  وصن�ع السلف على ما س�أتي أو �ثیر منهم الذین �ختمون في �ل لیلة مثالً 

ال بد أن �كون هذا وأما ما یذ�ر أنه �ختم ما بین المغرب ومرة �اللیل وهذا محفوظ عن �عضهم 
والعشاء و�ین الظهر والعصر س�أتي الكالم ف�ه لكن و��قى أننا اإلنسان �عطي التصّور عن واقعه 
هو ال �عرف أنت تقول واحد ف�ه فالن �ختم �ل أسبوع قال ما هو �صح�ح ألن واقعه �شهد �أنه 

ِكٍر ({َوَلقَ ما �مكن ألن القرآن م�سر  �عني �مكن أن �قرأ   ١٥القمر:  )}15ْد َتَرْكَناَها آَ�ًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ
في یوم وهو مجرب وثبت عن السلف وس�أتي �مكن �قول واحد �مكن أن �ختم القرآن بیوم قال ما 
هو �صح�ح ضرب من الخ�ال مجلد بیوم؟! �ق�س على نفسه فهذا الذي �قول أنه �قرأ ختمة 

النهار نست�عد نق�س على أنفسنا لكن إذا �ان مثل ابن الكاتب على ما س�أتي �اللیل وختمة �
ما  الذيوصححه ابن �ثیر وصححه أ�ضا النووي أنه �ختم أر�ع �اللیل وأر�ع �النهار هذا 

�هللا أعلم أخشى أن �كون مثل استغراب �عض الناس قراءة  نحننستوع�ه ما �مكن نستوع�ه 
ألن حاله ما تطیق ذلك لكن الوقت أح�انا قد ال �ستوعب الوقت  القرآن في أسبوع ال �ستوع�ه

نفسه الوقت هو هو أر�ع وعشر�ن ساعة والساعة �ذا دق�قة والجزء متصور أن �قرأ في عشر 
دقائق مثال لكن في أقل في خمس �مكن؟! ما أدري �هللا ما أدري �هللا وعلى �ل حال قارئ 

إال أجر قراءة الحروف في �ل حرف عشر حسنات  القرآن على خیر أ��ا �ان لو لم �كن له
والقرآن ثالثمائة ألف حرف �عني ثالثة مالیین حسنة �مكن �حصلها في یوم في یوم واحد و�ذا 
كان متفرغ ما له عمل أبدا وحبب إل�ه القرآن ما �ستغرب أبدا من عامة النا من تفرغ للقرآن و�ختم 

 هو في السلف. المانع هذا موجود في عصرنا ما  ما  ،كل یوم
 طالب: ............

 ..؟أوتقدم  الذيفي �الم الش�خ رشید 
 طالب: ............

�هللا عاد هذه مسألة ما.. هي مسألة خاضعة للوقت المسألة �قسم الوقت على �ذا و�قّسم األجزاء 
 �كم و�ذا تضرب وتجمع المسألة ر�اض�ة �عني ما هي.. لكن ی�قى أننا من خالل التجر�ة ومن

خالل واقع الناس وتفاوتهم في ذلك �ل ینكر على حسب واقعه من ��ار شیوخنا واحد في مجلس 
 م قال واحد �هللا من ��ار الشیوخالش�خ ابن �از الش�خ ابن �از ذ�ر أنه �مكن ختمه في یو 

ش�خ ما �مكن ما �مكن قال �ا ش�خ ممكن ومجرب قال ا نعرفه من الع�اد صاحب قرآن قال ال �و 
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ما �مكن ما �مكن مع أنه من أهل الذ�ر من أهل الع�ادة من أهل التالوة من أهل القرآن لكن قد 
ال �طاوعه لسانه في الهذ الذي �ستط�ع �ه أن �قرأ أكبر قدر ممكن �عني �جلس الواحد العصر 

�عني في أ�ام الص�ف وهو مرتاح وت�سیر القرآن  في رمضان أ�ام الص�ف �قرأ عشرة وهو مرتاح
 �ختلف من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى ظرف.

 طالب: ............
 ما ف�ه شك.

 طالب: ............
هو ُ�سهَّل و��سر وقد �كون العكس قد �كون العكس شخص متعود �قرأ خمسة في الساعة اآلن 

 خلل �هللا المستعان.ما �قرأ إال ثالث عجز ولو فّتش في نفسه وجد أن هناك 
 طالب: ............

ذ ال، أنت تعرف أن طر�قة المحدثین في النفي واإلث�ات مبن�ة على النظر في السند المتن والشذو 
�اب مستقل  وس�أتياستعجلنا على هذا الموضوع  ونحن وس�أتيمبناهما إال على المتن  ما والعلة 

أما ثمان ختمات �الیوم �هللا إني ما أدري ما أدري �هللا!.. عندنا واحد من اإلخوان بهالمسجد 
 �ختم �ل یومین في رمضان ترى ما هو..

 طالب: ............
 ات إذا ت�سر له �ختم یوم الجمعة �ختم �ل یوم إن شاء هللا..ال هي ختمة وشو له �جمع ختم

وقال اإلمام أحمد حدثنا قتی�ة قال حدثنا ابن له�عة عن الحارث بن یز�د عن ز�اد بن نع�م عن "
مسلم بن مخراق عن عائشة أنه ُذكر لها أن ناسا �قرؤون القرآن في اللیل مرة أو مرتین 

 "أقوم مع.. فقالت أولئك قرؤوا ولم �قرؤوا �نت
�عني عند ابن أبي شی�ة وغیره عن �عض السلف أنه �قرأ على ما ذ�ر هنا �ختم مرة أو مرتین  

 ودموعه في حجره �عني مستحضر ما هو إنسان �قرأ من دون عقل.
لیلة التمام فكان �قرأ سورة ال�قرة وآل عمران  -صلى هللا عل�ه وسلم-كنت أقوم مع النبي "

فیها تخوف إذا دعا هللا واستعاذ وال �مر �آ�ة فیها است�شار إال دعا هللا والنساء فال �مر �آ�ة 
 "ورغب إل�ه..

أنه  -عل�ه الصالة والسالم-لعل المراد بلیلة التمام �عني تمام الطول طول اللیل ألنه ثبت عنه 
قرأ وآل عمران والنساء ثم آل عمران في ر�عة وهذي خمسة أجزاء ومع الترتیل صارت مع الهذ 

 حتاج إلى ساعة فمع الترتیل تحتاج إلى ساعتین وهذه ر�عة واحدة.ت
 طالب: ............

 عندك؟ ما الذيمن تم یتم تماما، 
 طالب: ............
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 ال، ولعله تمام طول اللیل �عني في اللیل الطو�ل.
الحدیث الثاني حدثنا قتی�ة قال حدثنا جر�ر عن موسى بن أبي عائشة عن سعید بن جبیر "

�ان رسول هللا   ١٦الق�امة:    )} 16{َال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه ( عن ابن ع�اس في قوله تعالى: 
�شتد عل�ه إذا نزل جبر�ل �الوحي �ان مما �حرك �ه لسانه وشفت�ه ف -صلى هللا عل�ه وسلم-

 "وذ�ر تمام الحدیث �ما س�أتي وهو مّتفق عل�ه وف�ه..
 والحدیث مذ�ور في بدء الوحي حدیث ابن ع�اس �طوله.

 "وف�ه وفي الذي قبله دلیل.."
 لحظة لحظة.

 طالب: ............
إال  -عل�ه الصالة والسالم-�هللا من أهل العلم من یرى خصوصه �النافلة ألنه لم یرد عن النبي 

ها ومنهم من �قول ما ثبت في النافلة ثبت في الفر�ضة ألنها �لها صالة و�لها توجه إلى هللا فی
 جل وعال فال فرق.

 طالب: ............
 .-عل�ه الصالة والسالم-كذلك هو مثله مثله، نعم الصالة مأمور بها �لما ذ�ر 

 �أذن �ا ش�خ.
 �أذن؟

 الكاتب ترجمته.
 ............طالب: 

 ؟ه�قول ما الذي�الكسر ِتمام؟ 
 طالب: ............

لكن ودنا  س�أتيإ�ه ز�ن جزاك هللا خیر.. ابن الكاتب شوف لي ترجمته ابن الكاتب الصوفي 
 نشوف عن ح�اته شيء قبل ما..

وف�ه وفي الذي قبله دلیل على استح�اب ترتیل القراءة والترسل فیها من غیر هذرمة وال سرعة "
بَُّروا آَ�اِتِه َوِلَیَتَذكََّر ُأوُلو مفرطة بل بتأمل وتفكر قال هللا تعالى:  {ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْ�َك ُمَ�اَرٌك ِلَیدَّ

 ."وقال اإلمام أحمد  ٢٩ص:  )}29اْألَْلَ�اِب (
واإلنسان اإلنسان على ما تعود اإلنسان على ما تعود إذا �ان متعود للهذ وأراد أن یرتل و�تأمل 
هذا من أشق األمور عل�ه والعكس فهو على ما تعود و�ذا �ان متعودا للهذ وأخذ على نفسه أن 

ى یرتل ما ما �ستمر �أخذ له صفحة أو أقل ثم �جد نفسه على عادته وهیئته هللا المستعان فعل
اإلنسان واإلنسان إذا أراد أن �ستعجل بیتأمل ل�ش �ستعجل �عني إن �ان قصده أجر الحروف 

المانع لكن مع التدبر  ما فأجر التدبر أعظم و�دل ما �قرأ خمسة أجزاء في الساعة �قرأ جزئین 
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 نقول هذا الكالم وهو �الم نظري إذا جئنا عند التطبیق عجزنا �ل إنسان على ما ونحنوالترتیل 
 تعّود.

وقال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سف�ان عن عاصم عن زر عن عبد هللا بن عمرو "
�قال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل �ما �نت ترتل «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن النبي 

 ."»في الدن�ا فإن منزلك عند آخر آ�ة تقرؤها
 اص �الحافظ؟ أبو عمر موجود؟هل هذا الحدیث یتناول الحافظ وغیر الحافظ أو هو خ

 طالب: ............
 عند�م؟  ما الذيعبد هللا بن عمرو 
 طالب: ابن عمرو.

 إ�ه هو الظاهر.
 طالب: ............

 هو؟ ما 
 طالب: ............

عن سف�ان عبد الرحمن بن مهدي عن سف�ان عن عاصم بن أبي النجود القارئ عن زر بن 
 عمرو.حب�ش عن عبد هللا بن 

 طالب: ............
 من هو؟

 طالب: ............
هو إذا نظرت إلى إذا نظرت إلى أنه ل�س هناك مصحف �قرأ ف�ه أن هذا تجزم �ه للحافظ لكن 
إذا نظرت إلى فضل هللا جل وعال وأنه لن یهدر من أمضى عمره في تالوة القرآن من 

 المصحف.
إبراه�م قال قرأ علقمة على عبد هللا فكأنه عجل وقال أبو عبید حدثنا جر�ر عن المغیرة عن "

فقال عبد هللا فداك أبي وأمي رتل فإنه ز�ن القرآن قال و�ان علقمة حسن الصوت �القرآن 
وحدثنا إسماعیل بن إبراه�م عن أیوب عن أبي جمرة قال قلت البن ع�اس إني سر�ع القراءة 

لیلة فأّدّبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ �ما و�ني أقرأ القرآن في ثالث فقال ألن أقرأ ال�قرة في 
تقول وحدثنا حجاج عن شع�ة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن ع�اس نحو ذلك إال أن 

ثم قال ال�خاري رحمه هللا مد القراءة في حدیث حّماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة 
 ."األزديحدثنا مسلم بن إبراه�م قال حدثنا جر�ر بن حازم 

الترتیل في القراءة في ال�خاري �اب الترتیل وهنا �اب مد القراءة جرت عادة ابن �ثیر رحمه هللا 
 أن �حذف لفظ �اب في �ل ما تقدم.
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فقال �ان  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي "
جر�ر بن حازم �ه حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا �مد مدا وهكذا رواه أهل السنن من حدیث 

فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-همام عن قتادة قال سئل أنس بن مالك ��ف �ان قراءة النبي 
ا ثم قرأ �سم هللا الرحمن الرح�م �مد ب�سم هللا و�مد �الرحمن و�مد �الرح�م انفرد �ه �ه  كانت مد�

الذي رواه اإلمام أبو عبید حدثنا أحمد بن عثمان ال�خاري من هذا الوجه وفي معناه الحدیث 
عن عبد هللا بن الم�ارك عن اللیث بن سعد عن ابن أبي مل�كة عن �على بن ممّلك عن أم 

ا وهكذا رواه اإلمام ا حرفً مفسرة حرفً  -صلى هللا عل�ه وسلم-سلمة أنها نعتت قراءة رسول هللا 
یز�د بن خالد بن خالد الرملي والترمذي أحمد بن حنبل عن �حیى بن إسحاق وأبو داود عن 

والنسائي �الهما عن قتی�ة �لهم عن اللیث بن سعد �ه وقال الترمذي وقال الترمذي حسن 
 ."صح�ح

مما اسُتدل �ه اسَتدل �ه الشراح على جواز قراءة القرآن �الهّذ وختمه في أقصر مدة أن داود عل�ه 
رآن مادام الخیل تسرج أوال ما �قرؤه غیر قرآننا بال السالم �ان �قرأ القرآن وخیله تسرج �ختم الق

شك �قرأ مزامیره فهي غیر قرآننا وال ندري ما حجمها وما طولها عندهم اإلشكال �اقي وهو أن 
مزامیر داود هي هي القرآن إال أنها �غیر لغتهم هذا مقتضى قول األشعر�ة أن �الم هللا واحد 

إن عبر عنه �العر��ة صار قرآن و�ن عبر �السر�ان�ة  هو واحد أو�ختلف �اختالف اللغات فقط 
صار إنجیل و�العبران�ة �صیر توراة وقل مثل هذا �كون �كون ز�ور وهكذا فاالستدالل �ه على 

 على إمكان قراءة القرآن في هذه المدة الوجیزة ل�س �صح�ح ألنه غیر القرآن �هللا المستعان.
 طالب: ............
 شك. ما ف�ه شك ما عندنا 
 طالب: ............

إال �الم هللا الغیر المحرف غیر المحرف هو �الم هللا ما عندنا إشكال في هذا �جب بل ر�ن من 
أر�ان اإل�مان اإل�مان �كت�ه ومنها التوراة واإلنجیل والز�ور وصحف موسى وصحف إبراه�م �ل 

 هو القرآن إذا تغیرت اللغة؟هذا مما هو مقطوع �ه أنه نزل من هللا ومن �الم هللا لكن هل 
 طالب: أصله.....

 أصله القرآن؟! 
 طالب: ............

هو التوراة هي القرآن واإلنجیل هي القرآن لكن اللغات تختلف هذا الكالم ل�س �صح�ح هل نجد 
ي أكثر من نعم هل نجد ذلك وذ�رنا ف  ١المسد:  )}1{َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ (في التوراة واإلنجیل 

 -عل�ه الصالة والسالم-مناس�ة لما جاء ورقة نصراني �كتب اإلنجیل �العر��ة لما قرأ عل�ه النبي 



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F017E= 14 

قال؟ قال هذه عندنا ألنه �كتب اإلنجیل �العر��ة مقتضى ذلك أن اقرأ �حروفها  ما الذيسورة اقرأ 
 .عنده في إنجیله ألنه �كت�ه �العر��ة هذا الكالم ما هو صح�ح ل�س �صح�ح

 طالب: ............
ال؟ لو ترجمنا القرآن �الالتین�ة  أوطیب ترجمنا القرآن اآلن الكتب اإلنجیل �الالتین�ة صح 

 وعرضنا هذا بهذا �طلع هو هم �قرؤون القرآن المترجم؟ ما هو �صح�ح �ا إخوان.
 طالب: ............

إال التوراة الصح�حة غیر المحرفة حتى لو ترجمت مهما �ان ال یلتقي القرآن مع التوراة واإلنجیل 
لكن فروعها  »نحن معاشر األنب�اء أوالد عالت دیننا واحد«و�ذلك اإلنجیل في أصول الدین 

وذ�رت من حالها ما ذ�رت وأن  -عل�ه الصالة والسالم-المعلقة المجادلة التي جاءت للنبي 
 زوجها ظاهر منها هل هذه موجودة في التوراة واإلنجیل؟ مستحیل.

 طالب: ............
 ما �مكن مستحیل هذا الكالم ل�س �صح�ح.

 طالب: ............
 .فقط یترجم  لكن

بید وحدثنا �حیى بن سعید األموي عن ابن جر�ج عن ابن أبي مل�كة عن أم  ثم قال أبو ع"
ِ الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم ( �قطع قراءته  -صلى هللا عل�ه وسلم-سلمة قالت �ان رسول هللا  ) 1{ِ�ْسِم �َّ

ی3) الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم (2اْلَحْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمیَن ( وهكذا رواه   ٤ - ١الفاتحة:  )}4ِن () َماِلِك َیْوِم الدِّ
أبو داود من حدیث ابن جر�ج وقال الترمذي غر�ب ول�س إسناده �متصل �عني أن عبد هللا بن 

 ."عبید هللا بن أبي مل�كة لم �سمعه من أم سلمة إنما رواه عن �على بن مملك
 �عني �ما في الطر�ق السا�قة.

 "كما تقدم �هللا تعالى أعلم الترج�ع حدثنا آدم بن أبي إ�اس.."
 ب: ............طال

 مملك.
 طالب: ............

 مملك نعم.
صلى هللا -قال حدثنا شع�ة قال حدثنا أبو إ�اس قال سمعت عبد هللا بن مغفل قال رأیت النبي "

وهو على ناقته أو جمله �سیر �ه وهو �قرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة  -عل�ه وسلم
الحدیث في القراءة على الدا�ة وأنه من المتفق عل�ه وف�ه أن لّینة وهو یرجع وقد تقدم هذا 

ا في ال�خاري أنه جعل ذلك �ان یوم الفتح وأما الترج�ع فهو التردید في الصوت �ما جاء أ�ًض 
 ."�قول (آ آ آ) و�ان ذلك صدر و�ان ذلك صدر من حر�ة الدا�ة تحته
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 و�أن.
التالوة عل�ه و�ن أفضى إلى ذلك وال و�أن ذلك صدر من حر�ة الدا�ة تحته فدل على جواز "

�كون ذلك من �اب الز�ادة في الحروف بل ذلك مغتفر للحاجة �ما �صلي على الدا�ة حیث 
 ."توجهت �ه مع إمكان تأخیر ذلك والصالة إلى القبلة �هللا أعلم

ومثل  وهذا خاص �النافلة أما الفر�ضة فال تصح على على الدا�ة الترج�ع التكرار الترج�ع التكرار
حینما  -عل�ه الصالة والسالم-هذا الترج�ع ال �كون في حال السعة و�نما �كون في مثل حاله 

 كان على الدا�ة قرأ سورة الفتح لما أنزلت عل�ه وهو على الدا�ة عام الفتح في الحدیب�ة نعم.
 طالب: ..........

 ر جمل تكرار جمل.حصل تكرار الحروف والذي في األذان ترج�ع األذان تكرا الذيال، هو 
 طالب: ..........

 تدخل �ل النوافل تدخل.
 طالب: ..........

�هللا هذا األصل هذا األصل أنها خاصة �السفر ما قال أحد بها في الحضر لكن مع ذلك النافلة 
أمرها واسع فإذا خشي فواتها اإلنسان في طر�ق محتاج إل�ه فصالتها على الس�ارة أفضل من 

 ض�اعها.
 طالب: ..........
 .٣٠األحقاف:  {ِإنَّا َسِمْعَنا ِ�َتاً�ا}

 طالب: ..........
هو من �عد موسى �عني أنه غیر �تاب موسى �عني أن القرآن غیر �تاب موسى األدلة ما 
�حتاج إلى استدالل هذه المسألة هذه المسألة ال تحتاج إلى استدالل معناه أن هللا جل وعال أنزل 

ه الناس یترجمونه و�قرونه على ��فهم �ل أمة ما تحتاج إلى غیر غیر هذا كتاب واحد وتر�
الكتاب ومعنى هذا أن الفروع واحدة وأن الشر�عة ال تنسخ التي قبلها هذا مقتضاه ألن النص في 

 األمة األولى هو النص في األمة الثان�ة �عني تغیر اللغات ما یؤثر هذا الكالم �اطل.
 طالب: ..........

 ؟ه�قول ذيما ال
 طالب: ..........

من حیث إحالة المعنى ال �حیل المعنى من حیث إحالة المعنى هو ال �حیل المعنى �اعت�ار 
 التقدیر تقدیر هو لكن ی�قى أنه إذا لم �قرأ �ه �جب التزام القراءة المعروفة وجوب.

 طالب: ..........
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الصورة ال ت�طل الصالة لكن ما ین�غي �ان.. إذا �ان ال �حیل المعنى في مثل هذه  أوعاد تعدل 
 أن �قدم.

حسن الصوت �القراءة حدثنا محمد بن خلف أبو �كر قال حدثنا أبو �حیى الحماني قال "
 "حدثنا..

 ُبر�د.
صلى هللا -ُبر�د بن عبد هللا بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن رسول هللا "

ا من مزامیر آل داود و�ذا رواه الترمذي عن مزمارً قال �ا أ�ا موسى لقد أوتیت  -عل�ه وسلم
 ."عن أبي �حیى الَحماني موسى بن عبد الرحمن الكندي 

 الِحماني الِحماني.
الِحماني واسمه عبد الحمید بن عبد الرحمن وقال حسن صح�ح وقد رواه مسلم من حدیث "

تقدم الكالم على طلحة بن �حیى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى وف�ه قصة وقد 
تحسین الصوت عند قول ال�خاري من لم یتغن �القرآن وذ�رت هناك أحكاما أغنى عن عن 
إعادتها هاهنا �هللا تعالى أعلم من أحب أن �سمع القراءة من غیره حدثنا عمر بن حفص بن 

بي غ�اث قال حدثنا أبي قال حدثنا األعمش عن إبراه�م عن عبیدة عن عبد هللا قال قال لي الن
اقرأ علّي القرآن فقلت قلت أقرأ عل�ك وعل�ك أنزل قال إني أحب أن  -صلى هللا عل�ه وسلم-

أسمعه من غیري وقد رواه الجماعة إال ابن ماجه من طرق عن األعمش وله طرق �طول 
 ."�سطها وقد تقدم ف�ما رواه مسلم من حدیث طلحة بن �حیى بن طلحة عن أبي بردة

طلب من عبد هللا بن مسعود أن �قرأ عل�ه فقرأ من سورة النساء  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 
  ٤١النساء:  )}41{َفَكْ�َف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُ�لِّ ُأمٍَّة ِ�َشِهیٍد َوِجْئَنا ِ�َك َعَلى َهؤَُالِء َشِهیًدا (حتى إذا بلغ 

 .-لصالة والسالمعل�ه ا-فالتفت إل�ه ابن مسعود فإذا عیناه تذرفان 
 طالب: ..........

 إ�ه سمع من أبي موسى وغیره.
 طالب: ..........

قال له �ا أ�ا موسى لو  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول هللا 
 رأیتني وأنا أستمع..
 لو رأیَتني لو رأیَتني.

 ."اأنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبیرً  لو رأیَتني وأنا أستمع لقراءتك الفاتحة فقال أما �هللا لو"
 �عني ل�الغت في تز�ینها وتحسینها اللهم صل على محمد..
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وقال الزهري عن أبي سلمة �ان عمر إذا رأى أ�ا موسى قال ذ�رنا ر�نا �ا أ�ا موسى ف�قرأ "
عنده وقال أبو عثمان النهدي �ان أبو موسى �صلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج 

 ." بر�ط قط وال شیئا قذ أحسن من صوتهقط وال
 وال شيء شيء قط أحسن من صوته وهذه من آالت الطرب قول المقرئ..

 "قول المقرئ للقارئ حس�ك.."
 في حدیث ابن مسعود الذي تقدم.

حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سف�ان عن األعمش عن إبراه�م عن عبیدة عن عبد هللا "
فقلت �ا رسول هللا أقرأ عل�ك  »اقرأ علي « -صلى هللا عل�ه وسلم-قال قال لي رسول هللا 

{َفَكْ�َف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن فقرأت عل�ه سورة النساء حتى أتیت إلى هذه اآل�ة  »نعم«وعل�ك أنزل قال 
فالتفت إل�ه  »ح�سك اآلن«قال   ٤١النساء:  )}41لِّ ُأمٍَّة ِ�َشِهیٍد َوِجْئَنا ِ�َك َعَلى َهؤَُالِء َشِهیًدا (كُ 

فإذا عیناه تذرفان أخرجه الجماعة إال ابن ماجه من روا�ة األعمش �ه ووجه الداللة ظاهر 
 ."»م فقوموااقرؤوا القرآن ما ائتلفت عل�ك قلو�كم فإذا اختلفت«و�ذا الحدیث اآلخر 

 �عني اكتفوا �ما قرأتم وهو في معنى حس�ك �عني �كفي ما قرأتم إذا اختلفتم.
 �هللا أعلم وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصح�ه..

 طالب: ............
 إذا اختلفت تنازعتم في شيء منه من حیث معناه.


