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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
لم أكمل حفظ �تاب هللا �عد وأطلب العلم فما نص�حتكم هل أتفرغ لكتاب هللا حتى إذا  :هذا �قول

انتهیت منه رجعت للدروس أم أوزع الوقت بین القرآن حفظا وتالوة و�ین دروس العلم و�ن 
 طالت المدة التي أحفظ فیها؟

�ه و�ضمن الحفظ  إذا �ان �ضمن أنه �حفظ القرآن في أقصر مدة و�تفرغ له الیوم �له فإنه یبدأ
قبل �ل شيء ألنه �ل ما تقدمت �ه السن و�ثرت المشاغل صعب عل�ه الحفظ وأولى ما �حرص 
عل�ه طالب العلم حفظ القرآن فإذا ضمنه التفت لغیره من العلوم وهذه �ما ذ�ر ابن َخلدون طر�قة 

ر�ج مع غیره من المغار�ة وذ�رناها مرارا طر�قة المشارقة ال، �جعلون الحفظ حفظ القرآن �التد
العلوم ولذلك یندر أن تجد من علماء أو ممن ینتسب إلى العلم من أهل المغرب لم �حفظ القرآن 

من ینتسب إلى العلم من المشارقة و�ن �انوا قلة لكنه  هألنه ضمنه في أول عمره بینما یوجد ف�
عمال قد ال �ستط�ع یوجد إذا فّرط في أول األمر و�ثرت عل�ه العلوم و�ثرت عل�ه المشاغل واأل

الحفظ على �ل حال هو بین أمر�ن إما أن یتفرغ لحفظ القرآن ف�حفظه في أقصر مدة وهذا في 
نظري أولى أو �خصص وقت لحفظ القرآن ومراجعته ول�كن �عد صالة الص�ح إلى انتشار 

ل الشمس من �ل یوم و�ق�ة الیوم للعلوم األخرى وهذه أ�ضا طر�قة مناس�ة لكن ال �غفل ینشغ
وراء العلوم والفنون وتستهو�ه أنواع العلوم �حیث �غفل عن �الم هللا جل وعال إذا خصص له 
وقت �افي ساعة ساعة ونصف من �عد صالة الفجر من �ل یوم وهذا ال �عوقه عن أي عمل ال 
عمل دن�ا وال عمل آخرة یتفرغ له �حیث �حفظ في �ل یوم وجه صفحة من القرآن و�راجع عل�ه 

ب وما أش�ه ذلك و�ستعین على فهمه �المختصرات من التفاسیر الموثوقة ف�ض�طه كتب الغر�
و�تقنه و�ستمر على هذا للمراجعة لمراجعة �تاب هللا وقراءة التفاسیر �التدر�ج �المختصرات ثم 
التفاسیر المتوسطة ثم إذا امتد �ه العمر �قرأ في المطوالت ألنه ل�س �خسارة ما ینفق على �تاب 

الوقت ف�خصص ما �عد صالة الص�ح و�ن قام قبل ذلك من اللیل ما ُ�كتب له وصلى ما هللا من 
ُكتب له وحفظ ما �ستط�ع وراجع �عد صالة الص�ح نور على نور المهم أنه أنه �فرض من سنام 

لعلوم لوقته �ما قیل الذي أهم ما في الوقت وقت صفاء الذهن �جعله لكتاب هللا و�ق�ة یومه ولیلته 
وهو مخّیر بین هذین إن �انت الحافظة تسعف لحفظ القدر الكبیر من القرآن �خصصه األخرى 

للقرآن حتى �فرغ حتى �فرغ منه و�ضم إل�ه العلوم �عد فراغه منه ثم إذا �انت حافظته ال تسعف 
�حیث ال �ستط�ع أن �حفظ من القرآن إال الشيء ال�سیر الذي �حتاج إلى وقت فیوزع حفظ القرآن 

 على الوقت الذي �مكنه ف�ه.�التدر�ج 
ا �قول ال �خفى عل�كم ما �حصل في هذه البالد من التغر�ب و�شكل قوي ومستمر هذا أ�ًض 

ومن آخر ما حصل إلزام المرأة �ال�طاقة لمدة ال تتجاوز س�ع سنوات والعجیب والغر�ب سكوت 
 العلماء خاصة الك�ار؟ 
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 یر�د إذا فعل الك�ار شیئا �حطون عنده ما أدري هل األخ هذا ومثله �ثیر من طالب العلم هو
�عد في �ل مسألة؟! �عني جزم �النفي ذا سكوت سكوت العلماء ما سكتوا �هللا ما  أوخبر قبل 

ما الذي سكتوا ومن سنین وهم یدافعون لكن هللا غالب على أمره لكن إذا ُفرض وانتهى الموضوع 
الناس هللا المستعان �ا إخوان المدافعة في �ل ما �خطر على �الكم موجودة وما  �فعله تر�د أن

لبلد وما یدور ف�ه من �الم ومن �تا�ات وأفعال �لها تطرح في �ل أسبوع مرتین �حصل في ا
یتداولها أهل العلم و�كتبون فیها ما یناسب لكن المدافعة موجودة وعسى هللا أن ینفع �األس�اب وال 

ا لكن مع ذلك هي موجودة نقول أن المدافعة على مستوى األحداث الموجودة قد تضعف أح�انً 
لجزم �السكوت في مثل هذا الكالم هم ال �ظهرون ذلك حتى �عض أهل العلم �خفى فالنفي أو ا

علیهم مثل هذه المدافعة و�لوم المشا�خ حتى من ینتسب إلى العلم لكن مع ذلك العلماء �لهم 
درجوا من من عقود على مناصحة ولي األمر سر وال �خبرون أحد من �اب أنه أدعى إلى 

 اإلخالص وأ�عد عن اإلثارة.
وجدنا �عض القطع األثر�ة القد�مة ومنها و�عض منها من ذهب و�عض من أحجار  :�قول

كر�مة و�عضها صخر�ة و�عضها �عود إلى زمن الرومان أو الفراعنة وهي منحوتة على صورة 
 ذوات األرواح �إنسان أو طیر أو حیوان فهل �جوز ب�عها أرجو..؟

هي الصور المجمع علیها المجمع علیها الصور المحرمة مثل هذه الصور المعروضة اآلن 
المجسمة التي لها ظل هذه مجمع علیها و�ذا �انت الصورة غیر المجسمة تطمس �ما في حدیث 

 علي فهذه تكسر �األصنام لو وجدت صنم مثال من ذهب ی�قى �ما هو ال بد أن تكسره.
 �قرأ؟ یر�د أنمن 

 طالب: .............
عل�ه الصالة -ثارة مدة حتى إذا انتهت هذه العّلة �كسر النبي قد یترك الشيء س�اسة لعدم اإل

 أول ما بدأ �ه لما فتح مكة حطم األصنام. -والسالم
 طالب: .............

 �ستفاد من صورة من صورة طیر تصاغ تصاغ ذهب. ما الذي
 طالب: .............

 .المقصود أنها ما هي من ذوات األرواح وال أصنام تعبد من دون هللا
 طالب: .............

على هیئتها و�ب�عها �أسعار مرتفعة على أنها تحف؟ هذه مسألة أخرى تدخل في �اب اإلسراف 
والتبذیر فشراء مثل هذه األش�اء األش�اء األثر�ة والقد�مة �م�الغ تفوق الخ�ال فهي داخلة في �اب 

 اإلسراف والتبذیر.
 طالب: .............
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 سهل إن شاء هللا.أمرها لم تكن أصنام وال ذوات أرواح �هللا على �ل حال إذا 
 �قرأ؟ الش�خ إبراه�م تعال.. یر�د أنأحد 

 �سم هللا الرحمن الرح�م.
الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على أشرف األنب�اء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله 

الجزاء برحمتك �ا أرحم الراحمین، قال وصح�ه أجمعین، اللهم اغفر لنا ولش�خنا واجزه عنا خیر 
 ابن �ثیر رحمه هللا تعالى:

 ."في فضائل القرآن اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عل�ه قلو�كم"
هو ینقل أبواب ال�خاري وفي ال�خاري  أوهذا �ما جرت عل�ه عادته رحمه هللا في حذف لفظ �اب 

 �اٌب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عل�ه قلو�كم.
 "قال..حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم "

في ال�خاري االكتفاء �الكن�ة فقد حدثنا أبو النعمان ومعلوم أن اسمه محمد بن الفضل ولق�ه 
 عارم.

 ."قال حدثنا حماد بن ز�د عن أبي عمران الُجوني "
 الَجوني الَجوني.
 أحسن هللا إل�ك.

صلى هللا عل�ه -عن أبي عمران الَجوني عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه عن النبي "
 ."»اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عل�ه قلو�كم فإذا اختلفتم فقوموا عنه«قال:  -وسلم

 طالب: ..........
 ما ائتلفت قلو�كم هذا ال�خاري.

 �ا ش�خ عندي ائتلفت عل�ه قلو�كم.طالب: عندي عل�ه 
ال، حتى أنا عندي نسخة المنار ما ائتلفت قلو�كم فإذا اختلفت فقوموا ائتلفت قلو�كم �عني 
اجتمعت عل�ه أما إذا اختلفت فكل إنسان له فهم معّین من المجتمعین الذین �سمعون القراءة 

شيء ولم �ستطع �عضهم إقناع �عض و�تداولونها بینهم إذا اختلفوا في فهم معنى أو أشكل علیهم 
 �حیث تأتلف واستمروا على خالفهم فلیتر�وا القراءة و�قوموا.

 "حدثنا عمرو بن علي بن �حر الفالس قال.."
ألن ألن مثل هذا الخالف الذي ال یتفقون معه على قدر مشترك �مكن �صدرون عنه قد یؤدي 

أو ما أش�ه ذلك ألن هذا المختلف ف�ه قد  إلى ما هو أعظم من الشك في القرآن أو تت�ع المتشا�ه
�كون من نوع متشا�ه فاإلصرار على معرفته هي طر�قة أهل الز�غ أولئك الذین سمى هللا 

 فاحذروهم.
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قال حدثنا عمرو بن علي بن �حر الفالس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سّالم "
 "بِن أبي مط�ع..

 ابُن.
صلى هللا -عن أبي عمران الَجوني عن جندب قال قال رسول هللا  قال حدثنا ابُن أبي مط�ع"

 ."»اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عل�ه قلو�كم فإذا اخلتفتم فقوموا عنه« -عل�ه وسلم
 ف�ه عنه؟

 طالب: ..........
 نعم في ال�خاري عنه.

 طالب: ..........
 .»فإذا اختلفتم فقوموا عنه«نعم 

 ."ن ز�د عن أبي عمران ولم یرفعه حماد حماد بن سلمة وأّ�انتا�عه الحارث بن عبید وسعید ب"
 أَ�ان أَ�ان.

 أحسن هللا إل�ك.
ولم یرفعه حماد بن سلمة وأَ�ان وقال غندر عن شع�ة عن أبي عمران قال سمعت جند�ا "

 "قوله..
 .-عل�ه الصالة والسالم-ا عل�ه لم یرفعه إلى النبي قوله �عني موقوفً 

 ."أبي عمران عن عبد هللا بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثروقال ابن َعون عن "
 �عني أرجح روایته عن أبي عمران عن جندب أصح من روایته عن ابن عمر أو عن عمر.

وقدر رواه في موضع آخر ومسلم �الهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن هّمام "
ن الحارث بن عبید أبي قدامة عن أبي عن أبي عمران �ه ومسلم أ�ضا عن �حیى بن �حیى ع

 "عمران �ه ورواه مسلم أ�ضا عن عن أحمد بن سعید عن ِحّ�ان بن هالل عن أَ�ان العّطار..
 َحّ�ان َحّ�ان..

 أحسن هللا إل�ك.
 طالب: ..........

 هو؟ ما 
 طالب: ..........
 قلت؟  ما الذيأحمد بن سعید بن َح�ان بن هالل إ�ه ا عن ورواه مسلم أ�ًض 

 ."عن عن َح�ان بن هالل"
 ال، و�اقي النسخ.
 طالب: ..........
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 ابن؟ أوعن 
 طالب: ..........

 معك؟ ما الذيغیره، 
 طالب: ..........

 عن.
 طالب: ..........

 أنا عندي ابن.
 "عن أ�ان العّطار عن أبي عمران �ه مرفوعا وقد حكى ال�خاري أن أَ�ان وحّماد بن سلمة.."

 عند�م؟ ما الذيأَ�اًنا؟  أوأَ�اَن 
 طالب: ممنوع من الصرف.

 ال ال تقول ممنوع ابن مالك صاحب األلف�ة �قول ممنوع من الصرف �قول ممنوع.
 طالب: ..........

 .، ما الذي تر�د أن نقوله نحن�قول أكثرهم من منع أَ�ان فهو أتان
 طالب: ..........

ومن اإل�اء ممنوع مثل حّسان إذا �انت من الحّس ال، من اإل�انة مصروف ألن النون أصل�ة 
 فهو ممنوع و�ن �انت من الحسن فهو مصروف.

 ."وقد حكى ال�خاري أن أَ�اًنا وحماد بن سلمة لم یرفعاه فا� أعلم"
 طالب: ..........

 اصرفه اصرفه ما ف�ه فائدة.
ى األعور النْحوي ورواه النسائي والطبراني من حدیث مسلم بن إبراه�م عن هارون بن موس"

عن أبي عمران �ه ورواه النسائي أ�ضا من طرق عن سف�ان عن حجاج بن فرافض فرافصة 
عن أبي عمران �ه مرفوًعا وفي روا�ة عن هارون بن ز�د بن أبي الزرقاء عن أب�ه عن سف�ان 
عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا ورواه عن محمد بن إسماعیل بن إبراه�م عن 

ألزرق عن عبد هللا بن عون عن أبي عمران عن عبد هللا بن الصامت عن عمر إسحاق ا
 "قوله..

 طالب: ..........
 عندك؟ ما الذيعن إسحاق بن األزرق، 
 عندنا إسحاق األزرق.

 عزاه لمن؟
 النسائي �ا ش�خ.
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 النسائي طلعه من التقر�ب األول عندك.
 سم اقرأ.

 "�خطئ ابن َعون في..داود لم �خطئ لم أبي قال أبو �كر بن "
 أبو �كر بُن أبي داود لم �خطئ ابُن عون.

 أحسن هللا إل�ك.
لم �خطئ ابُن عون في حدیث قط إال في هذا والصواب عن جندب ورواه الطبراني عن علي "

حدثنا الحارث بن عبید عن أبي بن عبد العز�ز عن مسلم بن إبراه�م وسعید بن منصور قاال 
هذا مما ت�سر من ذ�ر طرق هذا الحدیث على سبیل االختصار عمران عن جندب مرفوعا ف

 "والصح�ح منها ما أرشد إل�ه ش�خ هذه الصناعة أبو عبد هللا ال�خاري..
 �عني ش�خ أهل الحدیث الصناعة الحدیث�ة.

-رحمه هللا من أن األكثر واألصح أنه عن جندب بن عبد هللا مرفوعا مرفوعا إلى رسول هللا "
 ."ومعنى الحدیث -سلمصلى هللا عل�ه و 

�قول ابن حجر على قوله وجندب أصح وأكثر أي أصح إسنادا وأكثر طرقا وهو �ما قال فإن 
الجم الغفیر رووه عن أبي عمران عن جندب إال أنهم اختلفوا عل�ه في رفعه ووقفه والذین رفعوه 

�كر بن أبي داود لم ثقات حفاظ فالحكم لهم وأما روا�ة ابن عون فشاذة لم یتاَ�ع علیها قال أبو 
�خطئ ابن عون قط إال في هذا والصواب عن جندب انتهى و�حتمل أن �كون ابن عون حفظه 

 و�كون ألبي عمران ف�ه ش�خ آخر و�نما توارد الرواة على طر�قة جندب لعلّوها والتصر�ح برفعها.
قلوب مجتمعة ومعنى الحدیث أنه عل�ه السالم أرشد وحض أمته على تالوة القرآن إذا �انت ال "

على تالوته متفكرة ف�ه متدبرة له ال في حال شغلها وماللها فإنه ال �حصل المقصود من 
 "..-عل�ه الصالة والسالم-التالوة بذلك �ما ثبت في الحدیث أنه قال 

 اكلفوا.
داوم أحب األعمال إلى هللا ما «وقال  »اكلفوا من العمل ما تط�قون فإن هللا ال �مل حتى تملوا«"

ثم قال  »أحب األعمال إلى هللا أدومها و�ن قل«وفي اللفظ اآلخر  »عل�ه صاح�ه و�ن قل
 "ال�خاري حدثنا سل�مان بن حرب حدثنا..

ألن الكثیر الذي یؤدي �صاح�ه إلى الترك الترك �عد علّو الهمة والنشاط واإلق�ال على العمل 
ل إن الظروف تختلف واألوقات الصالح �أنه نكوص فهو مذموم على �ل حال قد �قول قائ

تختلف حال الواحد الشخص الواحد تختلف من وقت إلى آخر ف�ستغل وقت فراغ ف�قرأ ف�ه أكثر 
هل معنى هذا أنه إذا قرأ في الخم�س والجمعة على عشرة عشرة أجزاء وما قرأ في �ق�ة األسبوع 

ة األ�ام عشرة مثال على ألنه مطالب بدوام أو عمل أو دراسة أو تعل�م وما أش�ه ذلك في خمس
جزئین جزئین هل نقول إنه �ّلف نفسه في الخم�س والجمعة �لفها ألنه الظرف �خدم فارغ ما 
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عنده شيء ف�ستغل هذا الفراغ على �ل حال اإلنسان �ما �قولون طبیب نفسه وهو الذي �فعل 
ذلك إلى الترك أو  األصلح لقل�ه و�دنه ودینه ودن�اه على أال ینتهي بذلك على أال ینتهي �ه �ه

 النكوص.
 طالب: ..........

 �األزرق إًذا إسحاق األزرق. 
ثم قال ال�خاري حدثنا سل�مان بن حرب قال حدثنا شع�ة عن عبد الملك بن م�سرة عن النزال "

صلى هللا عل�ه -بن سبرة عن عبد هللا هو ابن مسعود أنه سمع رجال �قرأ آ�ة سمع النبي 
 ."-وسلم

صلى -خالفها سمع النبي  -عل�ه الصالة والسالم-النبي أو سمع النبي أو من النبي سمع من 
 قرأ خالفها. -هللا عل�ه وسلم

 ."عندي الذينعم هذا "
 عندك؟ الذي
 إ�ه.

 ین عندي؟أقرأ خالفها  -صلى هللا عل�ه وسلم-سمع النبي 
قرأ خالفها فأخذت بیده فانطلقت  -صلى هللا عل�ه وسلم-أنه سمع رجال �قرأ آ�ة سمع النبي "

 "أكبر.. »كالكما محسن فاقرءا«فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-إلى النبي 
 أكبر علمي.

 ."»فإن من �ان قبلكم اختلفوا فأهلكهم هللا عز وجل«أكبر علمي قال "
هم، ولذلك �ختلفون في المهِلك �عني هل الذي أهلكهم االختالف ال، ال�خاري ما ف�ه، اختلفوا فأهلك

 في القرآن �عني صار سب�ا في هالكهم وعلى �ل حال المهِلك هو هللا جل وعال.
وأخرجه النسائي من روا�ة شع�ة �ه وهذا في معنى الحدیث الذي تقدمه وأنه ینهى عن "

ما تقدم النهي عن ذلك �هللا أعلم وقر�ب االختالف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء ف�ه �
 "من هذا ما رواه..

في الصح�ح وهي نظیر ما حصل لعمر رضي هللا  ةقصة عبد هللا بن مسعود مع الرجل مخرج
 اسمه؟  ما عنه لما سمع هشام 

 طالب: ..........
 حك�م..؟

 طالب: ..........



 
 

 
 
 

9  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=9 

عمر فذهب �ه عمر  -الة والسالمعل�ه الص-نعم هشام بن حك�م �قرأ على خالف ما أقرأ النبي 
 -عل�ه الصالة والسالم-فقال له النبي  -عل�ه الصالة والسالم-�عد أن أخذ بتالبی�ه إلى النبي 

 إلى آخر الحدیث. »هكذا أنزلت«فقرأ قال  »اقرأ«أطلقه فقال  »أرسله«
محمد بن وقر�ب من هذا ما رواه عبد هللا بن اإلمام أحمد في مسند أب�ه قال حدثنا أبو "

 "محمد..
هل نقول في مسند أب�ه أو في زوائد مسند أب�ه؟ هنا �قول في مسند أب�ه، ابن حجر عنده ووقع 

 عند عبد هللا ابن اإلمام أحمد في ز�ادات المسند.
 طالب: ..........

 و�ن؟
 طالب: ..........

سند لإلمام أحمد فن�ة ما هي ما �ختلف فیها شيء من الواقع اإلمام المال، هي المسألة، لكن 
ولعبد هللا ابنه زوائد على المسند وللقط�عي أ�ضا زوائد فإذا خرجنا من المسند من غیر روا�ة 
اإلمام أحمد هل نقول خرجه عبد هللا بن أحمد في زوائد المسند أو خرجه عبد هللا بن أحمد في 

سند مادام ل�س من المسند هو ما �غیر من الواقع شيء لكن ما نقول خرجه اإلمام أحمد في الم
المسند األصلي و�نما هو من الزوائد ابن حجر �قول ووقع عند عبد هللا بن أحمد في ز�ادات 
المسند والحافظ ابن �ثیر �قول في مسند أب�ه ما رواه عبد هللا ابن اإلمام أحمد على �ل حال 

 النس�ة إلى عبد هللا بن أحمد تقضي على هذا التردد واألمر واضح.
 .......طالب: ...
 أحمد نفسه.

 طالب: ..........
 �قوله ذا..؟ الذيمن 

 طالب: ..........
إ�ه هذا �حتاج إلى.. ألنه تواطأ عل�ه ابن حجر وابن �ثیر مشكلة ما هم إنسان یتكلمون جزاف 

 ابن �ثیر �حفظ المسند عن ظهر قلب �عني �الم ما �جي من فراغ.
 ."الُجرمي قال حدثنا أبو محمد بن محمد "

 هو؟ قال حدثنا أبو محمد سعید بن محمد الَجرمي. منالَجرمي.. 
 أنا عندي سقطت سعید.
 سعید بن محمد الَجرمي.

 ."قال حدثنا أبو محمد سعید بن محمد الُجرمي "
 الَجرمي.
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 أحسن هللا إل�ك.
 ."الَجرمي قال حدثنا �حیى بن سعید اَألموي "

هذا اُألموي نس�ة إلى ُأم�ة أو بني ُأم�ة وَأموي نادر جدا جدا في اُألموي ذ�رنا مرارا أن الجادة في 
النس�ة وقلنا إنه بهذا اللفظ ابن خیر صاحب الفهرست المعروف ابن خیر اإلشبیلي َأموي نس�ة 

 إلى جبل هناك �قال له َأمو �فتح الهمزة.
 "ال..قال حدثنا �حیى بن سعید اُألموي عن األعمش عن عاصم عن زر بن حب�ش قال ق"

 عاصم هو ابن أبي النَّجود القارئ المعروف وش�خ زر بن حب�ش معروف.
قال عبد هللا بن مسعود تمار�نا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثالثون آ�ة ست وثالثون "

فوجدنا عل��ا یناج�ه فقلنا له اختلفنا   -صلى هللا عل�ه وسلم-آ�ة قال فانطلقنا إلى رسول هللا 
صلى هللا -فقال علّي إن رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم-ّر وجه رسول هللا في القراءة فاحم

 ."�أمر�م أن تقرؤوا �ما قد َعِلمتم -عل�ه وسلم
 كما..

 "كما قد َعِلمتم أو ُعلِّمتم �ا ش�خ؟"
 ُعلِّمتم.

 أحسن هللا إل�ك.
 ."�أمر�م أن تقرؤوا �ما قد ُعلِّمتم -صلى هللا عل�ه وسلم-إن رسول هللا "
 ما ُعلِّمتم بدون قد.ك

 طالب: ..........
 هو؟ ما 

 طالب: ..........
 أي ط�عة ذي؟

 طالب: ..........
 هات.

 طالب: ..........
 ین..؟ فوق؟أ

 طالب: ..........
 اآلن أنت طلعته من نفس المسند؟

 طالب: ..........
 �إسناده؟

 طالب: ..........
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 قال؟ ماذا
 طالب: ..........

 عبد هللا قال حدثني أبي؟قال حدثنا 
 طالب: ..........

 قال؟ ماذاال ال، قبل من أول اإلسناد من أول اإلسناد في المسند 
 طالب: ..........

 قال حدثني..
 طالب: ..........

عبد هللا قال حدثني أبي قلنا من  ا ما هي من المسند �عني لو قال حدثن خالص زوائد المسند هذه
 د هللا حدثني أبي جاء �شخص آخر هذا من زوائد المسند.المسند و�ذا لم �قل عب

 طالب: ..........
ما هي  مسند و�خطئون اثنین من الحفاظ هذههو عل�ه �قولون من ال الذيمذ�ور الكالم على 

 سوال�ف �حفظ المسند �كامله.
و� وهذا آخر ما أورده ال�خاري رحمه هللا في �تاب فضائل القرآن جل منزله وتعالى قائله "

 ."الحمد والمنة
 هذا �له موجود عند�م جل منزله؟

 طالب: ..........
 ما عندي، في فضائل القرآن و� الحمد والمنة.

 طالب: ..........
 أَ�ان هو فعل أصله هو فعل من اإل�انة.

 طالب: ..........
 هو؟ ما 

 طالب: ..........
 �صیر مصروف.
 طالب: ..........

 سم.
كتاب.. �تاب الجامع �تاب الجماع ألحادیث شتى تتعلق بتالوة القرآن وفضائله وفضل أهله "

فصل قال أحمد قال حدثنا معاو�ة بن هشام قال حدثنا شی�ان عن فراس عن عط�ة عن أبي 
�قال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ « -عل�ه الصالة والسالم-سعید قال قال نبي هللا 
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وقال أحمد قال حدثنا أبو عبد  »د �كل آ�ة درجة حتى �قرأ آخر شيء معهواصعد ف�قرأ و�صع
 ."الرحمن

 أبو.. أبو..
 ."قال حدثنا أبو عبُد الرحمن"

 عبِد.. مضاف إل�ه.
قال حدثنا أبو عبِد الرحمن قال حدثنا َحْیوة قال حدثنا َ�شیر بن أبي بن أبي عمرو الخوالني "

 "أن الولید بن ق�س..
 التُّجیبي.

 -صلى هللا عل�ه وسلم-جیبي حدثه أنه سمع أ�ا سعید الخدري �قول سمعت رسول هللا التُّ "
 ."»�كون خَلف من �عد الست..«�قول: 

 خْلف خْلف.
 إل�ك. هللاأحسن 

�كون خْلف من �عد الستین سنة أضاعوا الصالة وات�عوا الشهواِت فسوف یلقون غ�ا ثم «"
قال َ�شیر  »تراقیهم و�قرأ القرآن ثالثة مؤمن ومنافق وفاجر�كون خلف �قرؤون القرآن ال �عدوا 

وقال أحمد فقلت للولید ما هؤالء الثالثة قال المنافق �افر �ه والفاجر یتأكل والمؤمن یؤمن �ه 
قال حدثنا حجاج قال حدثنا اللیث قال حدثني یز�د بن أبي حبیب عن أبي الخیر عن أبي 

عام تبوك خطب الناس  -صلى هللا عل�ه وسلم-ل هللا الخطاب عن أبي سعید أنه قال إن رسو
أال أخبر�م �خیر الناس وشر الناس إن من خیر الناس رجال «وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال 

عمل في سبیل هللا على ظهر فرسه أو على ظهر �عیره أو على قدم�ه حتى �أت�ه الموت و�ن 
 ."»یرعوي إلى شيء منه من شر الناس رجال فاجرا جر�ئا �قرأ �تاب هللا وال

�عني ینهاه القرآن وهو یتلوه عن أش�اء ینهاه عن الر�ا و�أكل الر�ا ینهاه عن الزنا و�غشى الفواحش 
ینهاه عن الكذب و�كذب إلى غیر ذلك من من المعاصي والمنكرات ال یرعوي إلى شيء من ذلك 

مت فیها �الم ألهل العلم ألن نسأل هللا العاف�ة هذا من شر الناس قالوا إن األحادیث التي تقد
الحدیث األول ف�ه عط�ة العوفي وهو ضع�ف عند أهل العلم وفي الثاني عن ابن له�عة أ�ضا 
وهو �ذلك والثالث ف�ه أبو الخطاب وهو مجهول ومثل هذه األحادیث على طر�قة الجمهور في 

حتى وال تنب�ه لكن العمل �مثلها �مثل هذه األحادیث الضع�فة في الفضائل ماش�ة وال تحتاج 
الذي ال یرى الضع�ف مطلقا یلزم �التنب�ه علیها وال شك أن هذا أولى ألن ف�ما صح من �تاب 

غن�ة عن أن تذ�ر هذه األحادیث إال إذا وجد لها ما �شهد  -عل�ه الصالة والسالم-هللا وسنة نب�ه 
 لها.

 طالب: ..........
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 و�ن؟
 طالب: ..........

 إ�ه..
 ..........طالب: 

 من طرق عن ابن له�عة حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حیوة قال حدثني َ�شیر.
 طالب: ..........

ال، في طر�ق هنا ثان �قول من طرق عن ابن له�عة عن موسى بن وردان عن هیثم عن أبي 
الذي ف�ه  سعید الخدري تعلموا القرآن.. اإلشكال أنه ما صححه إال الذهبي لكنه �الطر�ق الثاني

ابن له�عة قد یتقوى من أبو عبد الرحمن؟ عبد هللا بن یز�د المقرئ شف لنا �ا أبو عبد هللا مصحح 
 عندك أنت؟ 

 طالب: إسناده حسن قال.
 حسن؟ شف �شیر بن أبي عمرو الخوالني األول.

 طالب: ..........
 �قول؟ ماذا

 طالب: ..........
 قبله. الذي�عده  الذيقبله  والذي

 طالب: ..........
 �عده الولید. الذيال، 

 طالب: ..........
 فقط؟ 

 طالب: ..........
 إ�ه هذا سب�ه وال �كون مقبوال إال إذا تو�ع وال �كون مقبول إال إذا تو�ع.

قال الحافظ أبو �كر البزار قال حدثنا محمد بن عمر بن هّ�اج الكوفي قال حدثنا الحسین بن "
 ."محمد بن الحسن بن الحسن الهَمداني عبد األّول قال حدثنا 

 طالب: ..........
 في األصول عبد األعلى وهو خطأ.

 ."محمد بن الحسن الهَمداني عن عمرو بن ق�س اقال حدثن"
 الهْمداني الهْمداني.

 أحسن هللا إل�ك.
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قال حدثنا محمد بن الحسن الهْمداني عن عمرو بن ق�س عن عط�ة عن أبي سعید قال قال "
�قول هللا تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي « -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا 

إن فضل �الم هللا « -صلى هللا عل�ه وسلم-وقال رسول هللا  »أعطیته أفضل ثواب السائلین
 ."ثم قال تفرد �ه محمد بن الحسن ولم یتاَ�ع عل�ه »ل هللا على خلقهعلى سائر الكالم �فض

من شغله ذ�ري عن مسألتي «قالوا عن محمد بن الحسن أنه متروك وجاء بلفظ أعم من ذلك 
 ا.وهذا ضع�ف أ�ًض  »أعطیته أفضل ما أعطي السائلین

 وقال اإلمام أحمد قال حدثنا..
 بدون قال أنت قلت قال في األول.

 أحسن هللا إل�ك.أي نعم 
وقال اإلمام أحمد حدثنا أبو عبیدة الحداد قال حدثني عبد الرحمن بن بدیل بن م�سرة قال "

إن � أهلین من « -صلى هللا عل�ه وسلم-حدثني َأبي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 
وقال أبو القاسم  »أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته«قیل من هم �ا رسول هللا؟ قال  »الناس

الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعیب السمسار حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا جعفر بن 
 ."سل�مان عن ثابت أن أنس بن مالك رضي هللا عنه

 أن أنَس ابَن..
 ."أن أنَس بَن مالك رضي هللا عنه �ان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم"

ولم یثبت في المرفوع منه شيء إنما موقوف على أنس وهو هذا موقوف صح�ح على أنس 
وال �ظن �ه أنه ابتدعه من تلقاء نفسه جاء مرفوعا  -عل�ه الصالة والسالم-صحابي لزم النبي 

 لكنه ال یثبت. »عند ختم القرآن دعوة مستجا�ة«
 "مد..وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال حدثنا مح"

 ابِن ابِن حنبل.
 أحسن هللا إل�ك.

 "حدثنا عبد هللا بِن أحمد.."
 ابُن الثان�ة ابِن.

 "قال حدثنا عبد هللا بُن أحمد بِن حنبل قال حدثنا محمد بُن عّ�اد المكي قال حدثنا حاَتم بن.."
 حاِتم.

 أحسن هللا  إل�ك.
 "قال حدثنا حاِتم بن إسماعیل عن ُشر�ك.."

 َشر�ك.َشر�ك 
 أحسن هللا إل�ك.
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 "عن َشر�ك عن األعمش عن یز�د بن أَ�ان عن الحسن.."
 المعروف �الرقاشي ضع�ف.

القرآن غنى ال فقر �عده « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن الحسن عن أنس قال قال رسول هللا "
ق قال وقال الحافظ أبو �كر البزار حدثنا سلمة بن َشبیب قال حدثنا عبد الرزا »وال  غنى دونه

 -صلى هللا عل�ه وسلم-حدثنا عبد هللا بن المحرر عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا 
 ."ابن المحرر ضع�ف »لكل شيء حل�ة وحل�ة القرآن الصوت الحسن«

 طیب والرقاشي الذي قبله �ذلك ضع�ف.
 وقال اإلمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن له�عة قال حدثنا �كر بن سوادة عن وفاء"

الخوالني عن أنس بن مالك قال بینما نحن نقرأ فینا العر�ي والعجمي واألسود واألب�ض إذ خرج 
أنتم في خیر تقرؤون �تاب هللا وف�كم رسول «فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-علینا رسول هللا 

وس�أتي على الناس زمان یثقفونه �ما.. وس�أتي على الناس  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 
 ."»قفونه �ما ُیثقف القدح یتعّجلون أجورهم وال یتعّجلونهازمان یث

 .�عني ُیتقن
وقد رواه اإلمام أحمد أ�ضا عن حسن عن ابن له�عة عن �كر عن وفاء عن سهل بن عن "

 ."فذ�ره -صلى هللا عل�ه وسلم-سهل بن سعد عن النبي 
 موجود هذا الكالم؟
 طالب: ..........

 ما هو موجود عند..
 مخرج من المسند وأبي داود.طالب: 

 هو؟ ما 
 طالب: مخرج من المسند وأبي داود.
ما هو موجود؟ األحادیث في هذا ال�اب جلها ال �سلم من  أوإ�ه لكن هل هو موجود في األصول 

مقال وهي موضوعها الترغیب في التالوة والترهیب من المخالفة في قراءة القرآن وعرفنا مرارا أن 
مح في مثل هذا ال�اب وال یلتزمون بب�ان الضعف ألنه ل�س في األحكام مذهب الجمهور التسا 

التشدید إنما هو في األحكام والذي یرى أنه ال �ستدل في الضع�ف مطلقا ال في الفضائل وال في 
 غیره من أبواب الدین یلتزم الب�ان في مثل هذا.

هللا بن الجهم قال حدثنا  وقال الحافظ أبو �كر البزار حدثنا یوسف بن موسى قال حدثنا عبد"
 ."عمرو بن أبي ق�س عن عبد ر�ِّه بن عبد هللا عن عمر بُن نبهان

 ابِن ابِن..
 عن عمر بِن بنبهان.
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 أحسن هللا إل�ك..
إن البیت الذي �قرأ ف�ه القرآن «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن الحسن عن أنس أن النبي "

 "وقال الحافظ أبو �على حدثنا الفضل قال.. »�قل خیره�كثر خیره والبیت الذي ال �قرأ ف�ه القرآن 
هللا المستعان اآلن ل�س للقرآن نصیب من بیوت �ثیر من من المسلمین نصیب �له أو جله لهذه 
اآلالت المحدثة التي فیها من الشرور واآلفات ما ال �خطر على �ال و�حرص األب على تنق�ة 
بیته وتخل�صه من شوائب المحدثات ثم �أتي الشاب أو الشا�ة أو المرأة بهذه اآلالت و�طلعون 

أش�اء ال یرضاها أبوهم وقبل ذلك ال یرضاها هللا جل وعال و�ل شيء له ضر��ة إذا خلت على 
البیوت من المالئكة حلتها الش�اطین نسأل هللا العاف�ة فل�حرص اإلنسان على أن �عّود أوالده 

خیر�م « -عل�ه الصالة والسالم-قراءة شيء من القرآن و�ن قرؤوا عل�ه وهو �حضرته شمله قوله 
ولو �ان شيء �سیر ما یلزم أن �كون شيء �ثیر �مّله النساء والذراري  »تعلم القرآن وعلمهمن 

 وما أش�ه ذلك إنما یتألفهم على الشيء القلیل ثم حتى یتعّودوا على ما هو أكثر منه.
وقال الحافظ أبو �على حدثنا الفضل بن الصّ�اح قال حدثنا أبو عبیدة عن محتسب قال حدثني "

شي عن أنس قال قعد أبو موسى في بیت واجتمع إل�ه إل�ه ناس فأنشأ �قرأ علیهم یز�د الرقا
 "..-صلى هللا عل�ه وسلم-القرآن قال فأتى رسوُل هللا 

 رسوَل.
 أحسن هللا إل�ك.

رجٌل فقال �ا رسول هللا أال أعج�ك من أبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال فأتى رسوَل هللا "
صلى -ل�ه ناس فأنشأ �قرأ علیهم القرآن قال فقال رسول هللا موسى إنه قعد في بیت فاجتمع إ

قال نعم قال فخرج رسول  »أتستط�ع أنت أن تقعدني حیث ال یراني منهم أحد« -هللا عل�ه وسلم
فأقعده الرجل حیث ال یراه منهم أحد فسمع قراءة أبي موسى فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 

 ."هذا غر�ب و�ز�د الرقاشي ضع�ف »داود عل�ه السالمإنه ل�قرأ على مزمار من مزامیر «
 �غني عنه ما تقدم من المخرج في الصح�حین.

وقال اإلمام أحمد حدثنا مصعب بن سالم قال حدثنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسین "
فحمد هللا وأثنى  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن أب�ه عن جابر بن عبد هللا قال خطَبنا رسوُل هللا 

أما �عد فإن أصدق الحدیث �تاب هللا و�ن أفضل الهدي هدي «عل�ه �ما هو له أهل ثم قال 
ثم یرفع صوته وتحمر وجنتاه و�شتد غض�ه  »محمد وشر األمور محدثاته و�ل بدعة ضاللة

 ."إذا ذ�ر الساعة �أنه منذٌر ج�ش
 منذُر ج�ش.

 ."»أتتكم الساعة..«كأنه منذُر ج�ش قال ثم �قول "
 �عثُت.
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ص�حتكم الساعة ومستكم من «وأشار �أص�ع�ه الس�ا�ة والوسطى  »�عثُت أنا والساعة هكذا«"
 ."»ترك ماال فألهله ومن ترك دینا أو ض�اعا فإلي وعَلي 

نعم الحدیث نحوه في مسلم �أنه منذر ج�ش �قول ص�حكم ومساكم �عني الج�ش الذي في مسلم 
 ل حال المعنى واحد.وهنا �قول ص�حتكم الساعة ومستكم على �

 . "وقال اإلمام أحمد حدثنا عبد الوهاب �عني ابن عطاء أن�أنا أسامة"
 قال أخبرنا.

 عندنا أن�أنا �ا ش�خ.
 عندك؟ ما الذي

 أن�أنا أسامة. 
 أنا؟ أوأن�أنا 

 .ال أن�أنا هكذا مكتو�ة
 ألن عندنا (أنا) وهي اختصار ألخبرنا.

قال أخبرنا أسامة بن ز�د اللیثي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال دخل رسول "
اقرؤوا القرآن وابتغوا �ه «المسجد فإذا قوم �قرؤون القرآن فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 

 ."»وجه هللا عز وجل من قبل أن �أتي قوم �ق�مونه إقامة الَقَدح 
 الِقْدح.

 أحسن هللا إل�ك.
 .»�ق�مونه إقامة الِقْدح «

 وجه هللا؟ أوعندك وجه هللا؟ وابتغوا �ه هللا 
 عندي وجه هللا �ا ش�خ.

 طالب: ..........
 نعم.

اقرؤوا القرآن وابتغوا �ه هللا عز وجل من قبل أن �أتي قوم �ق�مونه إقامة الِقْدح یتعجلونه وال «"
 "قال أحمد أ�ضا حدثنا خلف بن الولید.. »یتأجلونه

هذا واقع �ثیر من القراء أنت إذا رأیتهم واآلن �ل �طلع على صن�عهم من أول في بلدانهم ما 
ُیدرى عنهم لكن اآلن �ل �طلع علیهم و�ردد اآل�ة أو اآلیتین على وجوه متعددة و�طرائق مختلفة 

القارئ الذي یردد هذه اآل�ة نعم تردید  وأوضاع ال تدل على خشوع وقراءة من قلب وتجد هذا
وفعله عمر وقرأ آ�ة في لیلة  -عل�ه الصالة والسالم-�ه �ان �فعله النبي  ظ القرآن من أجل االتعا

عل�ه -كاملة یرددها لكن اعرض عمل هذا الشخص وطر�قته هل تجده موافق لما ُأثر عنه 
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مأتم �عد قلیل و�قرأه في فرح �عد مدة وهكذا تجده �قرأ القرآن اآلن و�قرأه في  -الصالة والسالم
 تجده یتنقل حسب الطلب وهذا موجود في �ثیر من األقطار اإلسالم�ة من مشاهیر القراء.

 طالب: أحسن هللا إل�ك �ا ش�خ یتعجلونه وال یتأجلونه.
 �عني �أخذون أجره عاجال في الدن�ا.

 "قال حدثنا حمید حمید األعرج.. ا حدثنا خلف بن الولید قال حدثنا خالدقال أحمد أ�ًض "
 عن حمید األعرج؟ أو
 ."عندي حدثنا أحسن هللا إل�ك"

 مصرح �التحدیث عندك؟ 
 حدثنا قال.

 نعم..
قال حدثنا حمید األعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال خرج علینا رسول هللا "

اقرؤوا «ألعرابي قال فاستمع فقال ونحن نقرأ القرآن وفینا العجمي وا -صلى هللا عل�ه وسلم-
 ."»فكل حسن وس�أتي قوم �ق�مونه �ما �قام الِقْدح یتعجلونه وال یتأجلونه

 ؟ءتت اإلقامة؟ جا ءخالص؟ أبو عبد هللا جا 
 موجود محمد �ا ش�خ.
 موجود قف على هذا.

 أحسن هللا إل�ك.


