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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
من الفقر ودعائه �أن �حیى  -صلى هللا عل�ه وسلم-��ف الجمع بین تعوذه  :هذا �قول
 مسكینا؟

معلوم أن حال المسكین أخف من حال الفقیر المسكین �جد لكن قد ال �جد ما �كف�ه في �عض 
األح�ان �جد شیئا �ق�م �ه صل�ه لكن قد ال �جد �عض األش�اء التي �حتاجها وأما الفقیر فهو من 

 ال شك أن حال الفقیر أسوأ من حال المسكین.ال �جد شیئا 
 طالب: .............

حتى على.. عموم االصطالح الشرعي الذي رتبت عل�ه األحكام أن المسكین من �جد دون 
 كفایته في آ�ة الز�اة وغیرها هذا معناه.

 سم.
 �سم هللا الرحمن الرح�م.

وعلى آله وصح�ه والتا�عین لهم الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد 
 �إحسان  إلى یوم الدین، قال اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا تعالى: 

َر ِمْنُه}في �م �قرأ القرآن وقول هللا تعالى: " حدثنا علي قال حدثنا   ٢٠المزمل:  {َفاْقَرُءوا َما َتَ�سَّ
 "سف�ان قال قال البن قال..

 علي هو علي بن المدیني وش�خه ابن عیینة.
حدثنا سف�ان قال قال قال البن شبرمة مررت �م �كفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من "

من ثالث آ�ات قال سف�ان أخبرنا منصور عن  أقل ثالث آ�ات فقلت ال ین�غي ألحد أن �قرأ
�م عن عبد الرحمن بن أبي یز�د أخبره علقمة عن أبي مسعود فلقیته وهو �طوف �البیت إبراه

 "أن من قرأ �اآلیتین.. -صلى هللا عل�ه وسلم-فذ�ر النبيَّ 
 .-صلى هللا عل�ه وسلم-فذ�ر قوَل النبيِّ  -صلى هللا عل�ه وسلم-فذ�ر قوَل النبي 

قرأ �اآلیتین من آخر سورة ال�قرة في لیلة أن من  -صلى هللا عل�ه وسلم-فذ�ر قوَل النبيِّ "
كفتاه وقد تقدم أن هذا الحدیث متفق عل�ه وقد جمع ال�خاري ف�ما بین عبد الرحمن بن یز�د 
وَعلقمة عن أبي مسعود وهو صح�ح ألن عبد الرحمن سمعه أوال من َعلقمة ثم لقي أ�ا مسعود 

سف�ان بن عیینة وما قاله عبد هللا وهو �طوف فسمعه منه وعليٌّ هذا هو ابن المدیني وش�خه 
ال صالة إال «بن شبرمة فق�ه الكوفة في زمانه استن�اط حسن وقد جاء في حدیث السنن 

ولكن هذا الحدیث أعني حدیث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص  »�فاتحة الكتاب وثالث آ�ات
 "ث..ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذ�رها ال�خاري ف�ه نظر �هللا أعلم والحدی

ظاهر من الترجمة في �م �قرأ القرآن من الوقت هذا ظاهر الترجمة أنه �م �قرأ القرآن من الزمن 
هل �قرأ في یوم هل �قرأ في أسبوع هل �قرأ في شهر ول�س المراد المقدار من القرآن في في �م 



 
 

 
 
 

3  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=3 

الذي عنون  �قرأ من القرآن لو قال لو أراد هذا لكن ال�خاري رحمه لما جاب �الم ابن شبرمة وهو
بهذا العنوان ال شك أنه یر�د المقدار الذي �قرأ من القرآن ألنه هو الذي �فسر ما ترجم �ه لكن 
كأن الع�ارة غیر مناس�ة للترا�ط بین ما ترجم �ه وما ترجم له ولذا قال الحافظ ابن �ثیر ولكن 

حجر رد على ابن �ثیر  وجه مناسبته للترجمة التي ذ�رها ال�خاري ف�ه نظر �هللا أعلم الحافظ ابن
رحم هللا الجم�ع قال وقد خفیت �قول وقد خفیت مناس�ة حدیث أبي مسعود �الترجمة على على 

{َفاْقَرُءوا َما ابن �ثیر والذي �ظهر أنها من جهة اآل�ة المترجم بها المترجم بها وقول هللا تعالى 
َر ِمْنُه} والذي �ظهر أنها من جهة أن اآل�ة المترجم بها تناسب ما استدل �ه ابن   ٢٠المزمل:  َتَ�سَّ

عیینة من حدیث أبي مسعود والجامع بینهما أن �ال من اآل�ة والحدیث یدل على االكتفاء �خالف 
محمد رشید رضا �قول یر�د ال�خاري أن آ�ة المزمل ما قال ابن شبرمة �خالف ما قال ابن شبرمة 

في قوله ال ین�غي ألحد أن �قرأ أقل من ثالث آ�ات �عني في الصالة أو في  ترد على ابن شبرمة
ق�ام اللیل و�ذا في حدیث أبي مسعود المرفوع الصر�ح في االكتفاء �آیتین وهما آخر سورة ال�قرة 
على �ل حال بینهما شيء من التالزم بینهما شيء من التالزم فقراءة ما ت�سر في اللیلة سواء 

ات أو �آخر سورة ال�قرة ما ت�سر معناه أنه �حتاج إلى وقت قصیر هذا ما ت�سر كان بثالثة آ�
�النس�ة لمن ال تعلو همته إلى أكثر من ذلك �عني هذا أقل قدر هذا أقل ما یت�سر ومن ازداد فله 
أجره �حیث ال �شق على نفسه ف�عض الناس یت�سر له أن �قرأ ال�قرة �املة في لیلة و�عض الناس 

أن �قرأ بها و�آل عمران وقد �ض�ف إلیها النساء یت�سر له ذلك وال �شق عل�ه فهو یت�سر له 
قرأ بهذا  -عل�ه الصالة والسالم-مأمور �ما ت�سر له وال شك أنه أعظم أجرا من جهات أوال النبي 

في ر�عة األمر الثاني أنه أكثر حروف �عني خمسة أجزاء فیها خمسمائة ألف حسنة والذي �شق 
هو اآلیتان من سورة ال�قرة أو ثالث  الذيف�قرأ جزء أو أقل من ذلك إلى أن �صل الحد  عل�ه �قلل

آ�ات یر�د ال�خاري أن آ�ة المزمل ترد على ابن شبرمة في قوله ال ین�غي ألحد أن �قرأ أقل من 
ثالث آ�ات �عني في الصالة أو في ق�ام اللیل ألن لما جاء في حدیث ابن مسعود من قراءة 

من آخر سورة ال�قرة أقل مما قرره ابن شبرمة أقل من حیث أنها أنهما آیتان وما قرره ابن اآلیتین 
شبرمة ثالث لكن إذا نظرنا إلى المقدار وجدناها ثالث آ�ات وقد تز�د على ثالث آ�ات من �عض 

التي هي آخر آ�ة   ٢٨٦: ال�قرة {َال ُ�َكلُِّف �َُّ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها}ما جاء في القرآن �عني أیهما أكثر 
   ١اإلخالص:  )}1{ُقْل ُهَو �َُّ َأَحٌد (آ�ة واحدة من سورة ال�قرة أو سورة الكوثر مثال أو سورة 

فالمسألة مسألة قراءة ما ت�سر و�ن �ان في �م ُ�قرأ القرآن أو في �م َ�قرأ القرآن الظاهر من 
�قرؤه في ثالث هل �قرؤه في س�ع هذا الترجمة أنه یر�د الوقت والزمن هل �قرؤه في یوم هل 

ظاهر من الترجمة لكن لعل الع�ارة �عني حصل فیها شيء من.. في �م �قرأ القرآن أو من القرآن 
 الذيمثال �م �قرأ من القرآن فیناسب ما قاله ابن شبرمة وما جاء في حدیث أبي مسعود لكن 

 ي في �الم ابن �ثیر.�ظهر أنه یر�د الوقت الذي ُ�قرأ ف�ه القرآن على ما س�أت
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والحدیث الثاني أظهر في المناس�ة وهو قوله حدثنا موسى بن إسماعیل قال حدثنا أبو عوانة "
عن مغیرة عن مجاهد عن عبد هللا بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان یتعاهد 

�نفا منذ أتیناه  كنته ف�سألها عن �علها فتقول نعم الرجل للرجل لم �طأ لنا فراشا ولم �فتش لنا
 ."»الِقني �ه«فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-فلما طال ذلك عل�ه ذ�ر للنبي 

 الَقني.
قال �ل لیلة قال  »ك�ف تختم؟«قال �ل یوم قال  »ك�ف تصوم؟«فلقیته �عد فقال  »الَقني �ه«
صم «قال قلت إني أطیق أكثر من ذلك قال  »صم �ل شهر ثالثة واقرأ القرآن في �ل شهر«

 .»ثالثة أ�ام في الجمعة
 �عني في األسبوع األسبوع �سمى سبت و�سمى أسبوع و�سمى جمعة.

صم «قلت أطیق أكثر من ذلك قال  »أفطر یومین وصم یوما«قلت أطیق أكثر من ذلك قال 
فلیتني قبلت رخصة  »رةم داود ص�ام یوم و�فطار یوم واقرأ في �ل س�ع ل�ال مو أفضل الصوم ص

وذلك أني �برت وضعفت فكان �قرأ على �عض أهله الس�ع  -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 
 من القرآن �النهار والذي �قرأ �عرضه �النهار ل�كون أخف عل�ه �اللیل و�ذا أراد أن یتقوى..

من أن �قرأ الس�ع إذا عرضه �النهار وقرأه �اللیل �أنه قرأ الضعف �أنه قرأ الضعف �عني بدل 
-قرؤه ثان�ة �اللیل �أنه قرأ تسعة فیوافق ما فارق النبي أر�عة أجزاء أو أر�عة ونصف �النهار ثم �

 عل�ه وهو �قرؤه في ثالث. -عل�ه الصالة والسالم
-ا فارق عل�ه النبي و�ذا أراد أن یتقوى أفطر أ�اما وأحصى وصام مثلهن �راه�ة أن یترك شیئً "

وقال �عضهم في ثالث وفي خمس وأكثرهم على س�ع وقد رواه في  -عل�ه وسلمصلى هللا 
 ."الصوم والنسائي أ�ضا عن بندار عن غنُدر

 ُغنَدر.
 عن ُغنَدر.

غندر محمد بن جعفر عن  وش�ختقدم ذ�رهما مرارا وأن بندار ش�خ ال�خاري محمد بن �شار 
 شع�ة بن الحجاج.

صین �الهما عن مجاهد �ه ثم روى ال�خاري عن شع�ة عن مغیرة والنسائي من حدیث ح"
ومسلم وأبو داود من حدیث �حیى بن أبي �ثیر عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن 

-أبي سلمة قال وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد هللا بن عمرو قال قال النبي 
فاقرأ في س�ع وال تزد «قلت إني أجد قوة قال  »اقرأ القرآن في شهر« -صلى هللا عل�ه وسلم

فهذا الس�اق ظاهره �قتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من س�ع وهكذا  »على ذلك
 "الحدیث..
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لكن جاء ما یدل على الرخصة ف�ما دون ذلك على ما  »وال تزد اقرأ القرآن في س�ع وال تزد«قال 
 س�أتي.

ق و�حیى بن �كیر �لهم عن وهكذا الحدیث الذي رواه أبو عبید حدثنا حجاج وعمر بن طار"
 "ابن له�عة عن ِح�ان بن واسع..

 َح�ان.
�ا  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن َح�ان بن واسع عن أب�ه عن ق�س بن صعصعة أنه قال للنبي "

 "قال إني أجد أقوى من ذلك.. »في �ل خمس عشرة«رسول هللا في �م أقرأ القرآن؟ قال 
 أجدني إني أجدني أقوى من ذلك.

 ."»ففي �ل جمعة«قال إني أجدني أقوى من ذلك قال "
 �عني �ل أسبوع اقرأ القرآن في س�ع لیتفق مع ما تقدم.

 طالب: .............
 عمرو؟

 طالب: .............
ي   ؟هقال ما الذيوالُمَحشِّ

 طالب: .............
 الط�عات األخرى سالمة ُعَمر؟

 طالب: .............
 وأوالد الش�خ؟

 ............. طالب:
 كلهم ُعَمر.

 طالب: .............
 عندك؟

 طالب: .............
 ابن َأِبْي..؟

 طالب: .............
 نعم.

 ."وحدثنا حجاج أو شع�ة عن محمد بن ذ�وان رجل من أهل الكوفة"
 رجٍل.

رجٍل من أهل الكوفة قال سمعت عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود �قول �ان عبد هللا بن "
مسعود �قرأ القرآن في غیر رمضان من الجمعة إلى الجمعة وعن حجاج عن شع�ة عن أیوب 
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سمعت أ�ا قال�ة عن أبي المهلب قال �ان أبي بن �عب �ختم القرآن في �ل ثمان و�ان تم�م 
ل س�ع وحدثنا هش�م عن األعمش عن إبراه�م أنه �ان �قرأ القرآن في �ل الداري �ختمه في �

 "س�ع..
 .قال �ان األسود

 طالب: .............
انتهى و�ان تم�م �ختمه في �ل س�ع وحدثنا هش�م عن األعمش عن إبراه�م قال �ان األسود 

 �ختم القرآن.
 حدره. الذي�عدها �ا ش�خ السطر  التي طالب: في 

 ندي شيء؟�عني ساقط ع
 طالب: ساقط من (أ) اقرأ القرآن في �ل س�ع.

 طیب أعد.
وحدثنا هش�م عن األعمش عن إبراه�م أنه �ان �قرأ القرآن في �ل س�ع حدثنا حدثنا جر�ر عن "

 ."منصور عن إبراه�م قال �ان األسود �ختم القرآن في �ل ست
 طالب: .............

 هي؟ ما 
 طالب: .............

 عند�م السند السند عند�م..�عني 
 طالب: .............

 غیره.
 طالب: .............

 إ�ه قال �ان أبي بن �عب �ختم.. لكن..
 طالب: .............
 إ�ه سقط السند هنا..
 طالب: .............

 عندك أنت السند؟ .السند ساقط  لكن
 طالب: .............

 كذا؟
 .............طالب: 

 ي معك؟ما الط�عة الت
 طالب: .............



 
 

 
 
 

7  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=7 

 نعم.
و�ان علقمة �ختمه في �ل خمس فلو تر�نا مجرد هذا لكان األمر في ذلك جل�ا ولكن دلت "

أحادیث أخر على جواز قراءته ف�ما دون ذلك �ما رواه اإلمام أحمد في مسنده حدثنا حسن قال 
واسع عن أب�ه عن سعد بن المنذر األنصاري أنه قال �ا حدثنا ابن له�عة قال حدثنا ح�ان بن 
قال فكان �قرؤه حتى توفي وهذا إسناد جّید قوّي  »نعم«رسول هللا أقرأ القرآن في ثالث؟ قال 

 ."حسن فإن حسن بن موسى األشیب ثقة متفق على جاللته
 األشیَب.

بن له�عة إنما �خشى فإن حسن بن موسى األشیَب ثقة متفق على جاللته روى له الجماعة وا"
من تدل�سه أو سوء حفظه وقد صرح هنا �السماع وهو من أئمة العلماء �الد�ار المصر�ة في 
زمانه وش�خه ح�ان بن واسع بن.. ح�ان وأبوه �الهما من رجال مسلم والصحابي لم �خرج له 

 ."أحد من أهل الكتب الستة وهذا على شرط �ثیر منهم �هللا أعلم
 �خرج له أحد مادام ثبتت صحبته فما �ضیره �كون مقّل والصحابي ال �ضره �عني ال �ضیره أال

هذا فهو ثقة و�ن لم �عرف أو لم یرو عنه إال واحد أو لم �خرَّج له في الكتب المشهورة لكن مادام 
ثبتت صحبته فهو ثقة و��قى أن اإلسناد ف�ه ابن له�عة وأكثر أهل العلم على تضع�فه ومنهم من 

ث من روایته عن َح�ان بن واسع �عني لو �انت روایته عن الع�ادلة لكانت أقوى �ما وثقه والحدی
 قرره أهل العلم.

وقد رواه أبو عبید رحمه هللا عن ابن �كیر عن ابن له�عة عن ح�ان بن واسع عن أب�ه عن "
 »استطعتنعم، إن «سعد بن المنذر األنصاري أنه قال �ا رسول هللا أقرأ القرآن في ثالث؟ قال 

 "قال فكان �قرؤه �ذلك حتى توفي حدیث آخر قال أبو عبید حدثنا یز�د..
الذي �ظهر �هللا أعلم أن المنع من قراءة القرآن في أقل من س�ع والتأكید على ذلك أنه من �اب 

التوازن في األمور والضرب في �ل �اب من أبواب الخیر الرأفة والشفقة على األمة ومن �اب 
نسان إذا استغرق وقته في �تاب هللا جل وعال ال شك أنه على خیر و�مكن أن �قرأ �سهم ألن اإل

كل یوم لكن قد �عوقه ذلك عن تحصیل �عض الفضائل األخرى فالتوازن مطلوب وتنوع الع�ادات 
�هللا المستعان  »هللا أكثر«من مقاصد الشرع فالذي ال ال �عوقه ذلك عن شيء قالوا إًذا نكثر قال 

مع من سلف هذه األمة وأئمتها ختموا في �ل یوم و�عضهم في �ل لیلة و�عضهم في وعمل �ه ج
 ثالث إلى غیر ذلك مما س�أتي له أمثلة.

 طالب: .............
هذا آخر ما قال له ومثل هذا مثل  »اقرأ القرآن في س�ع وال تزد«ما ف�ه.. ال�خاري؟ ما أذ�ر.. 

ى وُ�خشى أن �شق على نفسه ول�س عنده من عبد هللا بن عمرو إذا جاء شخص متحمس و�خش
التراخي والتفر�ط ما یؤثر عل�ه القول �التخف�ف مثل هذا �خفف عنه علَّه أن �صل إلى الحد 
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المشروع و�ال لو ما قال أقرأ �ل یوم لو قیل له ال، اقرأ في یومین رجع إلى یوم ألن نفسه تنازعه 
ما الذي مفرط ما �قرأ القرآن إال في رمضان  على ذلك تنازعه على الخیر لكن لو شفت لك واحد

تقول له �ا أخي السلف �ختمون �ل لیلة وأنت.. وال تأتي إلى شخص  تر�د أنتقول له؟!  تر�د أن
دیدنه القرآن وتقول السلف �ختمون �ل لیلة ثم �شتغل �ما �عوقه عن �عض الواج�ات المسألة 

كذا جاءت النصوص في عالج األفراد مسألة عالج المنصرف له عالج والمقبل له عالج وه
والجماعات فالمفرط �عاَلج �أحادیث وأخ�ار الوعید نصوص الوعید والمتشدد الذي ُ�خشى عل�ه 

 من الز�ادة ع لى ما شرع هللا �عاَلج بنصوص الوعد وهكذا.
 "حدیث آخر قال أبو عبید حدثنا یز�د عن همام عن قتادة عن یز�د بن عبد هللا.."

 یز�َد.
ْیر عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا عن " صلى هللا عل�ه -یز�َد بن عبد هللا بن الشخِّ

 "ال �فقه من قرأه في أقل من ثالث وهكذا أخرجه.. -وسلم
 عندك ال �فقه..؟ ما الذي »ال تفقه في قراءٍة في أقل من ثالث«عندنا  الذي

 طالب: .............
على  »ال تفقه في قراءٍة في أقل من ثالث«ي السنن عندنا هذا معروف في السنن معروف هذا ف

 كل حال المعنى واحد.
وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن األر�عة من حدیث قتادة �ه وقال الترمذي حسن صح�ح "

 "حدیث آخر قال أبو عبید حدثنا یوسف بن الغِرق عن الطیِّب بن سلمان قال حدثتنا..
 ك؟عند ما الذيالعرف عندي أنا.. 

 طالب: .............
 ال، قبل.

 طالب: .............
 إ�ش؟ 

 طالب: .............
 أنا عندي العرف.

حدثنا یوسف بن الَغِرق عن الطیب بن سلمان قال حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت "
هذا ال �ختم القرآن في أقل من ثالث  -صلى هللا عل�ه وسلم-عائشة تقول �ان رسول هللا 

ا وف�ه ضعف فإن الطیب بن سلمان هذا �صري ضعفه الدارقطني ول�س هو حدیث غر�ب جدً 
 ."بذاك المشهور �هللا أعلم وقد �ره غیر واحد من السلف

 طالب: .............
 عندك أنت وش..؟
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 طالب: .............
 سل�مان.. سم.

ا هو مذهب أبي عبید و�سحاق وقد �ره غیر واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثالث �م"
قال أبو عبید حدثنا یز�د عن هشام بن حسان عن حفصة بن راهو�ه وغیرهما من الخلف أ�ضا 

عن أبي العال�ة عن معاذ بن جبل أنه �ان �كره أن �قرأ القرآن في أقل من ثالث صح�ح وحدثنا 
 "یز�د عن سف�ان عن علي بن..

 َبِذْ�مة.
بیدة قال عبد هللا من قرأ القرآن في أقل من ثالث فهو راجز عن علي بن َبِذْ�مة عن أبي ع"

 "وحدثنا حجاج بن شع�ة..
 كان �قرأ شعر الرجز ومعروف أن �حر الرجز یتطلب سرعة.

عن علي بن بذینة عن أبي عبیدة عن عبد هللا مثله سواء وحدثنا حجاج عن شع�ة عن "
أب�ه أنه �ان �قرأ القرآن في  محمد بن ذ�وان عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود عن

 "ا..رمضان في ثالث إسناد صح�ح وفي المسند عن عبد الرحمن بن ِشْبل مرفوعً 
 لحظة لحظة وفي المسند..

 "عن عبد الرحمن بن ِشْبل مرفوًعا.."
 طالب: .............

 إلى الفصل ما ف�ه.. �ثیر؟
 طالب: .............

 ال، إلى الفصل إلى الفصل.
 طالب: أر�عة أسطر.

 أر�عة أسطر؟ 
 طالب: تقر��ا ثالث وشوي..

 نعم.
اقرؤوا القرآن وال تغلوا ف�ه وال تجفوا عنه وال «وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا "

 "فقوله.. »تأكلوا �ه وال تستكثروا �ه
كل �ه �هللا لألسف أن في �عض الجهات إنما �قرأ في المناس�ات في المآتم وفي األفراح و�تأ 

 المستعان.
أي ال ت�الغوا في تالوته �سرعة في أقصر مدة فإن ذلك ینافي التدبر  »ال تغلوا ف�ه«فقوله 

 أي ال تتر�وا تالوته فصل وقد.. »وال تجفوا عنه«غال�ا ولهذا قابله �قوله 
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شخص على �ل حال عموما دین هللا بین الغالي والجافي دین هللا بین الغالي والجافي و�م من 
�الغ واجتهد واستغرق وقته ثم انقطع فكان �المنبت ال ظهرا أ�قى وال أرًضا قطع ومثل هذا �أتي 
الطلب �عض الناس ال �فتر من القراءة والحفظ و�كلف نفسه أكثر مما تطیق ثم یترك ومع ذلك 

 العلم ال یؤخذ براحة الجسم ال بد أن یتعب اإلنسان لكن ال �شق على نفسه.
ص جماعات من السلف في تالوة القرآن في أقل من ذلك منهم أمیر المؤمنین فصل وقد ترخ"

عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال أبو عبید رحمه هللا حدثنا حجاج عن ابن جر�ج أخبرني 
سأل عبد الرحمن عبد الرحمن بن عثمان الت�مي  ابن خص�فة عن السائب بن یز�د أن رجالً 

إن شئت أخبرتك عن صالة عثمان رضي هللا عنه فقال نعم  عن صالة طلحة بن عبید هللا فقال
 "قال قلت ألغلبن اللیلة على الحجر فقمت فلما قمت إذ..

 إذا أنا..
 سم.

 إذا أنا برجل..
 طالب: .............

 فلما قمت إذا أنا..
 عندك �ا ش�خ؟ ما الذيألغلبن اللیلة على الحجر �عني أزاحم إلى أن ألقى مكان.. 

 طالب: .............
 أو ألعلین �عني ألرتفع عل�ه.

 طالب: .............
 معنى أعلین �عني أرتفع عل�ه مع أنه ��ف �علو على الحجر؟!

 طالب: .............
 ل�ه.ما ما لها معنى أعلیّن معناه أن یرتفع ع

 طالب: .............
 ال، هو.. ألغلبن واضح معناها.

 طالب: .............
 ..؟!��فعلى الجدار ؟! هو الحجر جدار  ك�ف �قرأ

 طالب: .............
 یال فإذا أنا..

قال قلت ألغلبن اللیلة على الحجر فقلت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع یزحمني فنظرت فإذا "
عثمان ابن.. فإذا عثمان بن عفان رضي هللا عنه فتأخرت عنه فصلى فإذا هو �سجد سجود 
القرآن حتى حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بر�عة لم �صلِّ غیرها وهذا إسناد صح�ح ثم 
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�م أخبرنا منصور عن ابن سیر�ن قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلب�ة حیث قال حدثنا هش
 "دخلوا على عثمان ل�قتلوه..

 طالب: .............
 حین؟ حیث �عني المكان وحین الزمان.. نعم حین. أوحیث 

حین دخلوا على عثمان ل�قتلوه إن تقتلوه أو تدعوه فقد �ان �حیي اللیل �له بر�عة �جمع فیها "
قرآن وهذا حسن وقال أ�ضا حدثنا أبو معاو�ة عن عاصم بن سل�مان عن ابن سیر�ن أن ال

 "تم�ما الداري قرأ القرآن في ر�عة..
 سم.

حدثنا حجاج بن شع�ة عن حماد عن سعید بن جبیر أنه قال قرأت القرآن في ر�عة في البیت "
القرآن في لیلة طاف �عني الكع�ة وحدثنا جر�ر عن منصور عن إبراه�م عن علقمة أنه قرأ 

�البیت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ �الطَول ثم طاف �البیت أسبوعا ثم أتى المقام 
فصلى عنده فقرأ �المئین ثم طاف �البیت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ �المثاني ثم 

بیت أسبوعا ثم أتى طاف �البیت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ �المثاني ثم طاف �ال
 ."المقام فصلى عنده فقرأ �ق�ة القرآن وهذه �لها أسانید صح�حة

 هذا ما غیر یتردد بین طواف وصالة وسل�م بن عتر في الذي یل�ه بین قراءة وشيء آخر.
 طالب: .............

 أسبوع �عني س�عة أشواط �ل س�عة �سمى أسبوع واألسبوع س�عة أ�ام تسمى أسبوع.
أغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبید رحمه هللا حدثنا سعید بن غفیر عن �كر بن مضر أن ومن "

 ."سل�م بن عتر التَّجیبي 
 التُّجیبي التُّجیبي.

 ."التُّجیبي �ان �قرأ القرآن في �ل لیلة و�جامع ثالث مرات قال فلما مات"
ثالثا سئلت زوجته لما مات  �قرأ القرآن ثم �جامع و�غتسل ل�عود في قراءة القرآن �فعل ذلك ثالثا
 عنه فقالت �ان رحمه هللا مرض�ا لر�ه مرض�ا ألهله رحم هللا الجم�ع.

 "قال فلما مات.."
 ثالث مرات في لیلة �هللا إنه في النفس شيء ما أدري �هللا.. 

 طالب: .............
 ثالث ختمات و�حتاج �عد لراحة.

 "لترضي ر�ك وترضي أهلك قالوا.. قال فلما مات قالت امرأته رحمك هللا إن �نت"
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المترجم في �تب الرجال الجرح والتعدیل وغیره من الكتب وذ�روا هذه القصة وذ�ر ابن أبي حاتم 
الجرح والتعدیل عن رواة �ثیر�ن همتهم وعنایتهم �القرآن حتى أن منهم من �ان شغله أو في 

 ختمة ذ�ره ابن أبي حاتم.ُشغله غرس النخل فال �كاد �غرس نخلة إال ختم عندها 
قالوا و��ف ذلك قالت �ان �قوم من اللیل ف�ختم �القرآن ثم یلم �أهله ثم �غتسل و�عود ف�قرأ  "

حتى �ختم ثم یلم �أهله ثم �غتسل و�عود ف�قرأ ف�قرأ حتى �ختم ثم یلم �أهله ثم �غتسل و�خرج 
ا �مصر أ�ام معاو�ة و�ان قاض�ً  ثقة نبیالً  ا جلیالً إلى صالة الص�ح قلت �ان سل�م بن عتر تا�ع�ً 

ها  ."وقاصُّ
ها. ها �ان قاض�ا وقاصَّ  وقاصَّ

ها قال أبو حاتم روى روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زَحر ثم قال حدثني محمد بن " وقاصَّ
عوف عن أبي صالح �اتب اللیث حدثني حرملة ببن عمران عن �عب بن علقمة قال �ان سل�م 

 "ره ابن یونس في تار�خ مصر وقال..بن عتر من خیر التا�عین وذ�
... 

وقال روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه �ان �ختم القرآن ف�ما بین المغرب والعشاء وعن "
منصور قال �ان علي األزدي �ختم ف�ما بین المغرب والعشاء �ل لیلة من رمضان وعن 

 "إبراه�م..
إذا جاء المغرب قرأ الجزء األجزاء األخیرة �كمل �كمل ما قرأه �النهار و�دأ �ه في اللیلة الماض�ة ف

مقداره ساعة أو ساعة وشوي إذا حسمنا صالة المغرب إلى مغیب  الذيثم ختم أما هذا الوقت 
 الشفق في ساعة هل �مكن �قرأ القرآن في ساعة؟! 

 طالب: .............
 حتى لو أخر العشاء..
 طالب: .............
الثلث إنه لوقتها لوال أن أشق على أمتي ی�قى أن ثلث اللیل ما أدري �هللا ال، الثلث هم �قولون 

 شيء ال نتصوره إما ل�عدنا عن �تاب هللا أو ألمر آخر هللا أعلم.
وعن إبراه�م بن سعد قال �ان أبي �حتبي فما �حل حبوته حتى �ختم القرآن قلت وروي عن "

لعصر و�ختم أخرى ف�ما بین المغرب منصور بن زاذان أنه �ان �ختم ف�ما بین الظهر وا
 "..والعشاء و�ان یؤخر لها قلیالً 

 .قلیال �عني یؤخرونها قلیالً 
وعن اإلمام الشافعي رحمه هللا أنه �ان �ختم في اللیل في الیوم واللیلة من شهر رمضان "

ختمتین وفي غیره ختمة وعن أبي عبد هللا ال�خاري صاحب الصح�ح أنه �ان �ختم في اللیلة 
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�ومها من رمضان ختمة ومن غر�ب هذا و�د�عه ما ذ�ره الش�خ أبو عبد الرحمن السلمي و 
 "الصوفي قال سمعت الش�خ أ�ا عبد أ�ا عثمان المغر�ي �قول..

... 
ط�قات الصوف�ة ألبي عبد الرحمن السلمي نشوف هذا ابن الحالل ابن الكاتب الصوفي عندك؟ 

 هو موجود؟  ط�قات الصوف�ة ألبي عبد الرحمن السلمي ما 
 طالب: .............

 مطبوع وموجود ومحقق.الكتاب 
 طالب: .............

 ال ال ال، ما �قال مثل هذا هم یوردون هذه القصص للم�الغة في �ثرة التالوة ما �مكن.
ومن غر�ب هذا و�د�عه ما ذ�ره الش�خ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال سمعت الش�خ أ�ا "

المغر�ي �قول �ان ابن الكاتب �ختم �النهار أر�ع ختمات و�اللیل أر�ع ختمات وهذا نادر عثمان 
ا فهذا وأمثاله من الصح�ح عن السلف..  "جد�

�عني �صحح هذا الكالم ابن �ثیر وقبله النووي في التب�ان ذ�روا قصة ابن الكاتب هذا 
 وصححوها.

محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك  وهذا نادر جدا فهذا وأمثاله من الصح�ح عن السلف"
حدیث مما تقدم أو أنهم �انوا �فهمون و�تفكرون ف�ما �قرؤونه مع هذه السرعة �هللا تعالى 

 ."أعلم
وس�قت اإلشارة أنه ورد في مصنف ابن أبي شی�ة أن �عضهم �قرأ بهذه الطر�قة و�متلئ َحْجره من 

 ال نستط�عها ومع ذلك صالته �لها �كاء. صلینا وراء �عض الشیوخ �قرأ �سرعة ونحنالدموع 
قال الش�خ أبو ز�ر�ا النواوي في �تا�ه التب�ان �عد ذ�ر طرف مما تقدم واالخت�ار أن ذلك  "

�ختلف �اختالف األشخاص فمن �ان له بدقیق الفكر لطائف ومعارف فل�قتصر على قدر 
ره من مهمات الدین بنشر العلم وغی �حصل له �مال فهم ما �قرؤه و�ذا من �ان مشغوالً 

 ."ومصالح المسلمین العامة فل�قتصر على قدر ال �حصل �سب�ه إخالل �ما هو منصب له
نعم �عتني �ما نفعه متعدي وال ینشغل �ما نفعه قاصر وال وال �غفل النوع الثاني النفع القاصر ال 

ور الدین والدن�ا بد منه ل�ستعین �ه على األنواع األخرى �عني �ثرة الصالة �ستعان بها على أم
َالِة} ْبِر َوالصَّ و�ذلك الص�ام و�ذلك إنفاق المال وغیر ذلك من من أنواع   ٤٥ال�قرة:  {َواْسَتِعیُنوا ِ�الصَّ

 الع�ادات ال �شغله هذا عن هذا و�ستعین بهذا على هذا.
و�ن لم �كن من هؤالء فل�ستكثر ما أمكنه من غیر خروج إلى حد الملل والهذرمة ثم قال "

رحمه هللا ال�كاء عند قراءة القرآن وأورد ف�ه من روا�ة األعمش عن إبراه�م عن َعِبیدة ال�خاري 
قلت أقرأ  »اقرأ عليّ « -صلى هللا عل�ه وسلم-ل هللا وسعبد هللا هو ابن مسعود قال قال ر عن 
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قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت  »إني أشتهي أن أسمعه من غیري «�ك وعل�ك أنزل قال عل
كف « قال لي:   ٤١النساء:   )}41{َفَكْ�َف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُ�لِّ ُأمٍَّة ِ�َشِهیٍد َوِجْئَنا ِ�َك َعَلى َهؤَُالِء َشِهیًدا (

و�ما س�أتي إن شاء هللا من  فرأیت عین�ه تذرفان وهذا من المتفق عل�ه �ما تقدم »أو أمسك
 "راءى �قراءة القرآن أو تأّكل �ه..

فالتفت إل�ه فإذا عیناه تدمعان  »حس�ك اآلن«تقدم هذا في ال�اب الدرس الماضي �اب حس�ك قال 
 أو تذرفان وهو أ�ضا في ال�خاري قول المقرئ للقارئ حس�ك.

 ."من راءى �قراءة القرآن أو تأكل �ه أو فخر �ه حدثنا محمد بن �ثیر أخبرنا سف�ان"
 قال أخبرنا.

 قال..
 طالب: .............

 هو؟ ما 
 طالب: .............

اري فجر �ه في ال�خاري فجر �ه.. وقوله أو فجر �ه �ذا لألكثر فخر �ه وراءى مناس�ة وفي ال�خ
 �الج�م وحكى ابن التین أن في روا�ة �الخاء المعجمة.

 "حدثنا محمد بن �ثیر قال أخبرنا سف�ان قال حدثنا األعمش عن خیثمة عن سو�د بن غْفلة.."
 َغَفلة.

�قول:  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن سو�د بن َغَفلة عن علي رضي هللا عنه قال سمعت النبي "
�أتي في آخر الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم �قولون من خیر قول البر�ة �مرقون «

من اإلسالم �ما �مرق السهم من الرم�ة ال �جاوز إ�مانهم حناجرهم فأینما لقیتموهم فاقتلوهم 
وقد روي في موضعین آخر�ن ومسلم وأبو داود  »لهم أجر لمن قتلهم یوم الق�امةفإن قت

والنسائي من طرق عن األعمش �ه حدثنا عبد هللا بن یوسف قال حدثنا مالك عن �حیى بن 
 "سعید عن محمد بن إبراه�م بن الحارث الت�مي عن أبي سلمة ابن...

 اسب ألن مالكا ال �حدث إنما �قرأ عل�ه.في ال�خاري بدل حدثنا مالك أخبرنا مالك وهو المن
صلى هللا عل�ه -عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعید الخدري قال سمعت رسول هللا "

�خرج ف�كم قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم وص�امكم مع ص�امهم وعملكم «�قول:  -وسلم
�ما �مرق السهم من الرم�ة مع عملهم و�قرؤون القرآن ال �جاوز تراقَیهم �مرقون من الدین 

 ."»ا و�نظر في الَقَدح فال یرى شیئاینظر في النصل فال یرى شیئً 
 الِقْدح.

ورواه  »مارى في الفوق و�نظر في الِقْدح فال یرى شیئا و�نظر في الر�ش فال یرى شیئا و�ت«"
في موضع آخر ومسلم أ�ضا والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة �ه وابن ماجه من 
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روا�ة محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة �ه حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا �حیى 
-بن سعید عن شع�ة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي هللا عنه عن النبي 

المؤمن الذي �قرأ القرآن و�عمل �ه �األترجة طعمها طیب ور�حها «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم
�قرأ القرآن و�عمل �ه �التمرة طعمها طیب وال ر�حها ومثل المنافق الذي  طیب والمؤمن الذي ال

�قرأ القرآن �الر�حانة ر�حها طیب وطعمها مر ومثل المنافق الذي ال �قرأ القرآن �الحنظلة 
ورواه في مواضع أخر مع �ق�ة الجماعة من طرق عن  »طعمها مر أو خبیث ور�حها مر

تحذیر من المراءاة بتالوة القرآن التي هي من أعظم القرب قتادة �ه ومضمون هذه األحادیث ال
كما جاء في الحدیث واعلم أنك لم تتقرب إلى هللا �أعظم مما خرج منه �عني القرآن 
والمذ�ورون في حدیث علي وأبي سعید هم الخوارج وهم الذین ال �جاوز إ�مانهم حناجرهم وقد 

قراءتهم وصالته مع صالتهم وص�امه مع قال في الروا�ة األخرى �حقر أحد�م قراءته مع 
ص�امهم ومع هذا أمر �قتلهم ألنهم مراؤون في أعمالهم في نفس األمر و�ن �ان �عضهم قد ال 
�قصد ذلك إال أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غیر صالح فكانوا في ذلك �المذمومین في 

َس ُبْنَ�اَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن �َِّ قوله  َس ُبْنَ�اَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر {َأَفَمْن َأسَّ  َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسَّ
وقد اختلف العلماء في   ١٠٩التو�ة:    )} 109َفاْنَهاَر ِ�ِه ِفي َناِر َجَهنََّم َ��َُّ َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن (

تكفیر الخوارج وتفس�قهم ورد روایتهم ورد روا�اتهم �ما س�أتي تفصیله في موضعه إن شاء 
 ."هللا تعالى

الذي ذ�ره ش�خ اإلسالم واختاره ونقله عن جمهور السلف عدم تكفیرهم قاَتلوهم وقتلوهم لكن لم 
وال ذرار�هم هذا ما اختارهم ش�خ اإلسالم �سبوا لم �غنموا أموالهم ولم �قسموها ولم �سبوا نساءهم 

ونقله عن عامة السلف أما �ونهم من شر الطوائف فال شك في هذا وأن ضررهم على األمة قد 
�كون أبلغ من ضرر غیرهم ألنهم �قتلونهم وأما رد روایتهم فالصح�حان وغیرهما من �تب السنة 

 طافحة �الروا�ة عنهم.
 طالب: .............

 بي سل�مان ضع�ف.اللیث بن أ
افق المش�َّه �الر�حانة التي لها ر�ح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتالوته �ما قال تعالى نوالم"

َالِة َقاُموا ُ�َساَلى ُیَراُءوَن ا لنَّاَس َوَال {ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ُ�َخاِدُعوَن �ََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِ�َذا َقاُموا ِإَلى الصَّ
 لفت القرآن ما ائت  ؤواثم قال ال�خاري رحمه هللا اقر   ١٤٢النساء:  )}142�ََّ ِإالَّ َقِلیًال ( َیْذُكُرونَ 

 "عل�ه قلو�كم حدثنا..
 �كفي حس�ك.. 

 طالب: .............
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الحدیث الذي مر في حدیث الخوارج.. وس�أتي ال�حث في  ال ال ما ف�ه.. ب�عطلون الطالب.. في
أي العقول وقوله �قولون من خیر قول البر�ة  »األحالم«حار�ین وقوله قتال الخوارج في �تاب الم

ال «هو من المقلوب والمراد من قول خیر البر�ة أي من قول هللا وهو مناسب للترجمة وقوله 
قال الداودي یر�د أنهم تعلقوا �شيء منه و�ن �ان مراده �التعلق الحفظ فقط دون  »�جاوز حناجرهم

ده و�ال فالذي فهمه األئمة من الس�اق أن المراد أن العلم دون العلم �مدلوله فعسى أن یتم له مرا
اإل�مان لم یرسخ في قلو�هم ألن ما وقف عند الحلقوم فلم �جاوزه ال �صل إلى القلب وقد وقع في 

لكن ف�ه  »ال �جاوز تراقَیهم وال تع�ه قلو�هم«حدیث حذ�فة نحو نحو حدیث أبي سعید من الز�ادة 
 ذا الموضع فلتراَجع.ألفاظ غر��ة �مكن شرحها في غیر ه

 طالب: .............
ال، ل�س للعامة مدخل في تنفیذ أي حد ولصارت الناس صارت فوضى �ل �قتل على اجتهاده 

 �كّفر ثم یرتب عل�ه الحكم حتى التكفیر ألهل العلم التكفیر ألهل العلم وتنفیذ الحكم للسلطان.
 طالب: .............

 هذا هذا واقعهم.
 ......طالب: .......

هذا واقعهم في عهد السلف هذه صفتهم �حیون اللیل صالة وقراءة و�كاء ومع ذلك �قتلون 
 المؤمنین و�تر�ون الكفار.

 طالب: .............
ما تجده بهذه الصفة ال ُ�عان على تالوة قرآن وال على ق�ام اللیل وال �ذا ما.. على �ل  لكنال، 

 .حال عامة أهل العلم على أنهم الخوارج
 طالب: .............

 �قرأ �النهار فإذا �رره �اللیل �أنه قرأ س�عین.
 طالب: .............

 إ�ه �عینه على قراءته �اللیل ف�كون بدل ما �ختم مرة �ختم مرتین �األسبوع.
 اللهم صل وسلم على عبدك...

 طالب: .............
 األسبوع الثاني إ�ه..

 .............طالب: 
 


