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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
صدر من �عض الجهات ب�ان یدین ف�ه عضو الهیئة الذي أنكر وجود المطر�ة  :هذا �قول

وغناءها �حضور الناس في الجنادر�ة وفي الب�ان أن إدانته ألمر�ن األول أن إنكاره لقصد 
خاص �ه ل�س لذات اإلنكار الثاني أنه �عمل إدار�ا وال �حق له اإلنكار ألن هذه ل�ست من 

 مهامه.
سئولین في الرئاسة الهیئات وأفادوني أنهم على تواصل مع رئاسة الحرس أنا اتصلت ب�عض الم

وأنهم اعتذروا من صن�ع �عض األفراد وأنهم �صدد استدعائهم والتحقیق معهم واعتذروا للعضو 
هذا �الم مسؤول في الهیئات ومسؤول متنفذ �عني ما هو إنسان عادي وأما �ونه  �عمل إدار�ا 

�ة وال.. اإلنكار مطلوب من الجم�ع �ل مسلم مطالب �اإلنكار لكن فاإلنكار ال �خص جهة رسم
من رأى « -عل�ه الصالة والسالم-�حسب ما تقتض�ه المصلحة و�حسب المراتب المبیَّنة في قوله 

منكم منكرا فل�غیره بیده فإن لم �ستطع فبلسانه فإن لم �ستطع ف�قل�ه وذلك أضعف اإل�مان ول�س 
�عني ما �قي شيء وتعلمون جم�عا أن األمر �المعروف  »خردل وراء ذلك من اإل�مان ح�ة

األمة وصارت خیر أمة أخرجت للناس إال �ه �األمر والنهي عن المنكر ما ُفضلت هذه 
�المعروف والنهي عن المنكر تؤمنون �ا� تأمرون �المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون �ا� 

{َتْأُمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  �أي شيء؟   ١١٠آل عمران:  نَّاِس}{ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلل
{ِ {َكاُنوا َال َیَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر و�نو إسرائیل إنما لعنوا لماذا؟   ١١٠آل عمران:  اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِ�ا�َّ

ل�ه راجعون االعتداء على عضو الهیئة الذي یبون نصیر مثلهم إنا � و�نا إ  ٧٩المائدة:  َفَعُلوُه}
�أمر �القسط من الناس مقرون �االعتداء على من..؟ على األنب�اء األمر ل�س �السهل �عني أنه 
�عمل إدار�ا هذا ال �عفیهم أنه �انوا �عمل إداري أي شخص له حق اإلنكار بتفو�ض من الشرع 

ألمر الثاني أنه لقصد خاص في نفسه �النص الصح�ح الصر�ح وهذا ل�س �صح�ح أنه إداري ا
ل�س �منكر؟ الواقع الذي أنكره هذا الشخص هل هو  أوالناس ما لهم إال الظاهر هل هو منكر 

ل�س �منكر؟ �غض النظر عما في نفسه هللا یتواله لكن ظاهر أنه منكر وأن إنكاره في  أومنكر 
 محله.

 سم.
 �سم هللا الرحمن الرح�م.

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

مقدمة مفیدة ُتذ�ر في أول التفسیر قبل الفاتحة قال أبو �كر بن األن�اري حدثنا إسماعیل بن "
إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هّمام عن قتادة قال نزل في المدینة من 
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حزاب �محمد القرآن ال�قرة وآل عمران والنساء والمائدة و�راءة والرعد والنحل والحج والنور واأل
والفتح والحجرات والرحمن والحدید والمجادلة والحشر والممَتَحنة والصف والجمعة والمنافقون 

 .."١التحر�م:  {َ�اَأیَُّها}والتغابن والطالق 
 .١التحر�م:  {َ�اَأیَُّها}و
ُم}و" زلزلت و�ذا جاء نصر هللا هؤالء السور  شر و�ذاعرأس الإلى   ١التحر�م:  {َ�اَأیَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ

 ."دینة وسائر السور �مكةنزلت �الم
 الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.

وا.. خمس وعشرون؟ �م؟  عدد السور المذ�ورة �م؟ خمس وعشرون، عدُّ
 طالب: ............

 خمس وعشرون.. عدهن مضبوط.
 طالب: ............

 �عني الكاملة خمس وعشر�ن والتحر�م..
 طالب: ............

 نعم، وهي أكثر من نصف القرآن أكثر من نصف القرآن �النس�ة للعدد.
 طالب: ............

 مع التحر�م.
 طالب: ............

ء السور �ختلفون إ�ه التحر�م ما هي �املة.. على خالف بین أهل العلم في �عض اآل�ات في أثنا
في �عضها هل هي مكة أو مدن�ة وهذا أمر معروف �عني مذ�ور في �تب علوم القرآن وفي 
كتب التفسیر وهي أكثر من نصف القرآن �عني �النس�ة للعدد ینتهي النصف األول عند المجاِدلة 

�ح على هذا أو المجاَدلة بهذا وهذا والممتِحنة والممتَحنة �عني �ختلفون في ض�طها والمعنى صح
 وذاك.

 طالب: ............
 األنفال و�راءة مدن�ة.األنفال مدن�ة بال شك 

 طالب: �عتبرونها مع براءة سورة واحدة.
 أنتم عند�م؟ األنفال و�راءة.

 طالب: ............
 حتى أنا عندي ما ذ�ر األنفال.

�النس�ة للعدد لعدد السور مائة وأر�عة عشر ونصفها س�ع وخمسون س�ع وعشر�ن جزء من القرآن 
ف�ه النصف والثالثة فیها النصف من حیث العدد س�ع وخمسین وس�ع وخمسین ألن السور 
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المدن�ة قصیرة السور المك�ة �خالف السور المدن�ة ولذا إذا �ان ست وعشر�ن أو س�ع وعشر�ن  
 م؟ ی�قى س�ع وثمانین؟ سورة و��قى �

 طالب: ............
ی�قى س�ع وثمانین ألنها مائة وأر�عة عشر �لها مك�ة وهي �النس�ة لعدد اآل�ات وطول اآل�ات 
وقصرها أقل من السور المدن�ة ومعرفة المكي من المدني �ما هو معلوم �عین في معرفة المتقدم 

 وخ.من المتأخر و�ترتب عل�ه معرفة الناسخ من المنس
 ."فأما عدد آ�ات القرآن العظ�م"

 طالب: ............
�عني ما نزل �مكة فهو مكي وما نزل �المدینة فهو مدني ومنهم �حده �الهجرة فما قبلها مكي ولو 

 نزل �غیر مكة وما نزل �عدها فهو مدني ولو نزل �مكة.
ى ذلك على أقوال فمنهم فأما عدد آ�ات القرآن العظ�م فستة آالف آ�ة ثم اخُتلف ف�ما زاد عل"

من لم یزد على ذلك ومنهم من قال ومائتا آ�ة وأر�ع آ�ات وقیل وأر�ع عشرة آ�ة وقیل ومائتان 
وتسع عشرة آ�ة وقیل ومائتان وخمس وعشرون آ�ة أو ست وعشرون آ�ة وقیل ومائتا آ�ة 

 ."وست وثالثون آ�ة حكى ذلك أبو عمرو الداني في �تا�ه الب�ان
ال یرجع إلى اختالفهم في وجود آ�ات أو عدم آ�ات �عني هل الذي أثبت األكثر وهذا االختالف 

عنده من اآل�ات أكثر من الذي یثبت األقل؟ ال، القرآن مصون من الز�ادة والنقصان محفوظ بین 
الدفتین ال یز�د حرفا وال ینقص حرفا لكن �النس�ة للعدد �ختلفون ال�صر�ون �ختلفون المكیون 

المدني العدد الكوفي العدد �ذا.. �ختلفون في �عض اآل�ات هل هي آ�ة أو آیتین المدني العدد 
الِّیَن ( مثالً  منهم من   ٧الفاتحة:  )}7{ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َوَال الضَّ

الشورى:   )}2) عسق (1{حم (�جعلها آ�ة واحدة ومنهم من �جعلها آیتان على ما س�أتي وغیر ذلك 

منهم من �جعلها آ�ة ومنهم من �جعلها آیتین منهم من ال �عتبر الحروف المقطعة من   ٢ - ١
ف فقط أو و�نما هي مجرد فواتح فبهذا �ختلف العدد ال أن مرجع االختالف ستة آال اآل�ات أصالً 

ین راحت المیتین وثالثین آ�ة؟ منهم من �عد ال�سملة م�ة أستة آالف ومیتین وثالثین أو �ذا 
وثالثة عشر آ�ة ومنهم من ال �عدها إلى غیر ذلك المقصود أنه ال یرجع إلى نقص وز�ادة في 

 القرآن.. أبو عمر موجود؟
 طالب: ............

 أنت موجود؟
 ............طالب: 

 ورا ما تجي بذا؟
 طالب: ............
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 تسمع؟
 طالب: ............

َماَواِت َواْألَْرِض}كم اآل�ات في أواخر آل عمران من قوله  ؟ عشر  ١٩٠آل عمران:  {ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ
 ؟رإحدى عش أو

 طالب: ............
 إحدى عشر؟ أوما �صلح �ذا؟! هي عشر 

 ............طالب: 
 ما عندك مصحف؟! شف المصحف.. لیتنا مخلي غیرك �عد أسرع شوي.

 طالب: ............
 كم؟ 

 طالب: ............
 مرده هذا؟ ما  »من قرأ عشر آ�ات في آخر..«؟ رإحدى عش

 طالب: الظاهر للتغلیب للتغلیب.
ما نسمعك واإلخوان ما �سمعونك هذا  نحن ، لكنعد �خاف نقول له شيء قّرب انفعترى هو م�

 هذا مجالك وهذا تخصصك عاد..
 سم �ا ش�خ..

وأما �لماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن �سار س�ع وس�عون آلف �لمة وأر�عمائة "
ل عبد هللا بن �ثیر عن مجاهد هذا ما أحصینا من القرآن وتسع وثالثون �لمة وأما حروفه فقا

 "وأحَد.. وهو ثالثمائة ألف حرف
 وأحٌد.

وأحٌد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا وقال الفضل عن عطاء بن �سار ثالثمائة ألف "
 "حرف وثالثة وعشرون ألف وخمسة عشر حرفا وقال سّالم أبو محمد..

 الِحمَّاني الِحمَّاني.
 الِحمَّاني.

الحروف �عني الكلمات ما �ختلف فیها ألنها �بیرة وواضحة ومنفصل �عضها عن �عض لكن 
الحروف �ختلفون فیها �اعت�ار أن �عضهم ال �عد الحرف غیر المكتوب و�عضهم �عد المشدد 

 أوحرفین و�عضهم �عده واحد �اعت�ار الصورة وعلى �ل حال هل المراد �الحرف حرف المبنى 
هي حروف التهجي وأما من �قول أن  التيلموجود على أنه حرف المبنى حرف المعنى العدد ا

{الم  فله �كل حرف حسنة الحسنة �عشر أمثالها ال أقول«المراد �الحرف الذي جاء ف�ه الخبر 
�قولون هو حرف المعنى ف�طابق عدد الكلمات ف�طابق عدد الكلمات  »حرف...  ١ال�قرة: )} 1(
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وفرق بین أن �كون أجر القارئ على على س�ع وس�عین ألف أو على ثالثمائة ألف وز�ادة وهذا 
ذ�رناه مرارا حتى في هذا الدرس أظن ذ�رناه نعم الخالف �عني هل یراد �الحرف في الحدیث 

ثالثمائة ألف وز�ادة الحروف  أورآن س�ع وس�عین ألف حرف المعنى هل الق أوحرف المبنى 
فالقارئ �ستحق س�عمائة وس�عین ألف حسنة أو ثالثة مالیین حسنة و�سر؟ فرق �بیر �ختلفون 
في المراد في ذلك منهم من �قول المراد حرف المعنى فالقرآن �ما هو س�ع وس�عین ألف �لمة هو 

حرف المعنى و�ذا أردنا أن نفصل نقول ��ف أ�ضا س�ع وس�عین ألف حرف والمراد �الحرف 
 ثالثة حروف؟  أوحرف 

 طالب: ............
 ثالثة حروف و(ألم)..  ١ال�قرة: )} 1{الم (؟  ١ال�قرة:  )}1{الم (یوضح المثال ألم مثل  الذيهذا 

 طالب: ............
ثالثة حروف هذا محل الخالف ال ال، اثنین اثنین الهمزة همزة االستفهام مستقلة و(لم) مستقلة أو 

والجزري یرى أن الحرف حرف المعنى وهو الذي �میل إل�ه ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة ف�كون القرآن 
س�ع س�ع وس�عین ألف حرف �معنى �لمة حرف معنى و�ثیر من أهل العلم یرون أن المراد 

 حرف المعنى وفضل هللا واسع.
 طالب: ............

 إ�ه حرف معنى..
 ............طالب: 

 �قرأ (هللا)؟ الذيأجر  لهما هو �حرف طیب ما 
 طالب: ............

 ال، الكلمة �لها حرف معنى الكلمة �لها حرف معنى بهذا االعت�ار.
 طالب: ............

 �ظهر من �المه. الذي�هللا هذا 
 طالب: ............

 هو؟ ما 
 طالب: ............

 ال؟  أواآلن (ك�ف) حرف معنى صح 
 طالب: ............
 كاملة حرف معنى.
 طالب: ............
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حرف ألف حرف   ١ال�قرة:  )} 1{الم (  ال أقول«  ١ال�قرة:  )}1{الم (المثال  الحدیثاآلن لما جاء في 
فرق بین ألف وأنت تقرأها �ذلك و�ین أن تقرؤها (أ) مثل (ألم) هل (ألم)  »والم حرف وم�م حرف

ألنك تنطقها مفصلة ألٌف و�ذا قلنا إذا نطقناها قلنا ثالثة حروف ألف �عد   ١ال�قرة: )} 1{الم (مثل 
ما هو حرف واحد على �ل حال اإلنسان �قرأ و�قصد بذلك وجه هللا وما عند هللا من ثواب و��قى 

 محفوظ ال �ض�ع شيء إن شاء هللا. األمرأن 
 طالب: ............

 ثالثمائة ألف؟ الذيال ال ال، حرف المبنى 
 طالب: ............

 ین؟أ
 طالب: ............

 الكالم هذا. س�أتي
 طالب: ............

قال هذا دلیلهم هذا دلیل (َأِلٌف) ثالثة حروف الهمزة والالم والفاء ثالثة حروف قال حرف ما 
 ثالثة حروف.. فضل هللا واسع.

وقال سّالم أبو محمد الحمادي إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والُكتَّاب فقال أخبروني عن "
القرآن �له �م من حرف هو؟ قال فحسبنا فأجمعوا أنه ثالثمائة ألف وأر�عون ألًفا وس�عمائة 

 {َوْلَیَتَلطَّْف}قوله في الكهف وأر�عون حرفا قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من 
وثلثه األول عند رأس مائة مائة آ�ة من براءة والثاني على رأس مائة أو إحدى   ١٩الكهف: 

{َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِ�ِه ومائة من الشعراء والثالث إلى آخره وس�عه األول إلى الدال من قوله تعالى 
 ."٥٥النساء:   َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه}

 صد عند الدال.
" { والس�ع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة األعراف   ٥٥النساء: {َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ

  ٣٥الرعد:  {ُأُكُلَها}والثالث إلى األلف الثان�ة من قوله تعالى في الرعد   ١٤٧األعراف:  {َحِ�َطْت}
ي والخامس إلى الهاء من قوله ف  ٣٤الحج:   {َجَعْلَنا َمْنَسًكا} والرا�ع إلى األلف من قوله في الحج 

والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح   ٣٦األحزاب:  {َوَما َ�اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة}األحزاب 
ْوِء}  ."والسا�ع إلى آخر القرآن  ٦الفتح:  {الظَّانِّیَن ِ�ا�َِّ َظنَّ السَّ

ر�ع القرآن في �ل لیلة نعم هذا الحجاج له عنا�ة �القرآن له عنا�ة وحز�ه ر�ع القرآن في �ل لیلة 
وهو الذي أمر �النقط والتعشیر و�لى غیر ذلك مما یتعلق �القرآن وهو معروف �أنه ظالم ومسرف 
و�وجد ظلمة �ثیر على مر التار�خ ممن ل�ست لهم عنا�ة �كتاب هللا جل وعال وال بدینه وال 

 �شرعه فهل نقول أن الحجاج أفضل منهم أم هم أفضل منه؟
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 ............طالب: 
نعم إذا �ان القرآن حجة عل�ه ذ�ر عنه الحافظ ابن �ثیر في البدا�ة والنها�ة أنه �قول لوددت أن 
أحك قراءة ابن أم عبد �ضلع خنز�ر األمر ل�س �السهل وعلى �ل حال هو أفضى إلى ما قدم 

ا�ة وواجه حكم عدل �هللا یتولى الجم�ع لكن هو مسرف على �ل حال وأذل الصحا�ة الصح
 رضوان هللا علیهم أذلهم ذل ما رأوه من غیره.

 طالب: ............
قالوا ما قالوا مثل ما قیل عن صّدام أنه قال ال إله إال هللا لكن الدماء أمرها ل�س �السهل على هم 

 كل حال أفضوا إلى ما قدموا �هللا المستعان.
 طالب: ............

اعتبره مسرف ظالم سفك من الدماء األلوف فهل نقول إن على �فره لكن  نحن ماشیناختلفوا ف�ه 
على �ل حال أمر هللا عنده ما عندنا إال أننا ن�حث �حث  إن هذا العمل حجة له أو حجة عل�ه؟

في الظاهر �هللا یتولى الجم�ع هللا المستعان ودماء المسلمین ل�ست �السهلة إذا �ان أهل العلم 
ر النار فك�ف بدمائهم وال یزال المسلم في فسحة من أمره �قولون أعراض المسلمین حفرة من حف

 حتى �صیب دًما حراما األمر عظ�م �ا إخوان.
 طالب: ............

 تؤتي.. من الرعد ترى...
 في الرعد أكلها دائم. الذيطالب: 

 في الرعد أكلها دائم إ�ه. الذي
 طالب: ............

 النسخة..
 طالب: ............

الترق�م ینت�ه للمعنى المراد الموافق للس�اق ألن �عضهم ��فما اتفق �جیب المعجم نعم عند 
جاء   ٦١النور:  {َلْ�َس َعَلى اْألَْعَمى َحَرٌج} هلقرآن و�رقم والمقصود آ�ة غیر هذالمفهرس أللفاظ ا

 ورقم اآل�ة التي في..
 طالب: النور.

النور نعم هي في الطعام ول�ست في الجهاد فینت�ه النور والمقصود الجهاد في الطعام التي في 
اإلنسان عند الترق�م فیرقم المراد من خالل الس�اق ألنه قد ترد لفظة أو آ�ة أو �عض آ�ة متفقة 
مع آ�ة أخرى اآلن لماذا �قولون إذا جاؤوا �آ�ة الت�مم قالوا آ�ة المائدة ألنها تشت�ه �آ�ة النساء 

 علم في �عض الس�اقات.ول�ست هي المرادة عند أهل ال
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قال سّالم أبو محمد عملنا ذلك في أر�عة أشهر قالوا و�ان الحجاج �قرأ في �ل لیلة ر�ع القرآن "
فاألول إلى آخر األنعام والثاني إلى ولیتلطف من سورة الكهف والثالث إلى آخر الزمر والرا�ع 

ن خالًفا في هذا �لِّه فا� إلى آخر القرآن وقد ذ�ر الش�خ أبو عمرو الداني في �تا�ه الب�ا
 ."أعلم

 ثم یر�ع؟! س�حان هللا!  ١٩الكهف:  {َوْلَیَتَلطَّْف}�عني متصور أنه یر�ع عند 
 ."وأما التحز�ب والتجزئة"

اآلن یالم �عض األئمة إذا ابتدأ �قرأ �ل لیلة جزء مثال وعهدناهم في التراو�ح في اللیلة الخامسة 
�اآل�ة التي قبلها مع أنها بدا�ة جزء فك�ف ب�قف على حرف یبدأ من والمحصنات وهي متعلقة 

فاألكمل في قراءة القرآن أن �قف عند تمام معنى إن لم �قف عند تمام سورة فل�قف عند تمام 
معنى ونعجب من الذین حزَّ�وا أح�انا نصف الحزب أو ر�ع الحزب �قف عند آ�ة �عني فیها ما 

 هي موقف حق�قة متعلقة �ما قبلها.
 طالب: ............

 الجواب �ا أبو عمر؟ ما نعم إ�ه تعجب �عني! 
 طالب: ............

 من هو؟
 طالب: ............

 �حز�ون عند مكان ما هو موقف. لماذاعندهم عنا�ة وعّشروا وحّز�وا  الذيمن اإلمام  دعنا 
 طالب: ............

 ما الذي�قف عل�ه عندك المصحف آخر ر�ع في القرآن شوف  ما الذيشف آخر ر�ع في القرآن 
 شف المصحف.�قف عل�ه عندك المصحف طلعه من أولها 

 طالب: ............
 عاد أنت حجة في هذا ال�اب.

 طالب: ............
 ال، نجیب لك غیرها هّین �ثیر �عني شيء..

 طالب: ............
 صح.

 طالب: ............
 �قنت أول جزء عاد األجزاء �ثیر في هذا األجزاء فیها �ثیر.شوف ومن 

 طالب: ............
 وما �ان جواب قومه.
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 طالب: ............
 قال الجزء یبدأ من �ذا؟! -عل�ه الصالة والسالم-هذا من النبي 

 طالب: ............
 حّزب عثمان وعّشر؟! ما هو �صح�ح ال ال..

 طالب: ............
 عل�ك الدلیل أنت المثبت. يالذأنت 

 طالب: ............
 هو؟ ما 

 طالب: ............
غیر موجود  أوهذا أنا ما عندي شك أنه متوارث �ا أبو عمر أنا ما أنازع في �ونه موجود 

 العلة في �ونهم �قفون على غیر موقف. ما واتفقت عل�ه المصاحف لكن أنا أقول 
 طالب: ............

 أبنازع في وجوده هو موجود لكن لماذا �قفون على غیر موقف؟ما أنا 
 طالب: ............

 ؟ ٩٤التو�ة:  {َ�ْعَتِذُروَن}أي نعم.. ِمن 
 طالب: ............

َعَفاِء َوَال َعَلى اْلَمْرَضى}شف أّول الجزء الحادي عشر  إلى أن قال  ٩١التو�ة:  {َلْ�َس َعَلى الضُّ
ِبیُل}{ِإنََّما  الجزء  ٩٤التو�ة:  {َ�ْعَتِذُروَن}بدا�ة الجزء و�عضهم �جعلها ِمن  ههذ ٩٣التو�ة:  السَّ

 ترى. ٩٤التو�ة:  {َ�ْعَتِذُروَن}المصاحف الهند�ة من  ٩٤التو�ة:   {َ�ْعَتِذُروَن}
 طالب: ............

}صح�ح المصاحف القد�مة األستانة وغیرها ِمن  شف الحزب هذا  ٩٢آل عمران:  {َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ
أنا ما  ٨٣طه:  )}83{َوَما أَْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َ�اُموَسى (یبدأ �قول نصف الحزب الثاني والثالثین 

 ن أنا.. أنازع أن أن هذا موجود ومتوارث وقد�م ِمن ِمن ِمن بدا�ة التحز�ب لك
 طالب: ............

أنا أحسب  لكنالعلة على الوقوف في غیر موقف  ما أنا أنازع في حج�ة هللا یوفقك أنا أ�حث عن
أن عندك جواب أنا أظن أن عندك جواب الض�ط على المعاني ما هو عند المواق�ف الض�ط 

ننازع �عض اآل�ات تنتهي من غیر منتهى وش�خ اإلسالم �قول  نحن ما نر�د أنعلى المعاني 
 ٤الماعون:   )}4{َفَوْ�ٌل ِلْلُمَصلِّیَن (الوقوف على اآل�ات على رؤوس اآلي ولو تعلقت اآل�ة �ما قبلها 

 {الَِّذیَن ُهْم َعْن َصَالِتِهْم}انتهت اآل�ة وش�خ اإلسالم �قول تقف على اآل�ة وتقف عل�ه أنت؟ 
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 نر�د أن�ا أبو عمر أنا أ�حث عن علة عندك ألنك من أهل القرآن  ه آ�ة جدیدة هذ ٥الماعون: 
 نستفید ال أكثر وال أقل.

 طالب: ............
شف أنا ما أنا أناقش ف�ما عند�م من علم وأنا ت�عكم ما أنا أبناقش في هذا لكن أ�حث عن علة 

توق�ف على العین والرأس ش�خ من من مختص لكن ما لقیت جواب إال أنك تقول توق�ف خالص 
 ألنها انتهت اآل�ة. ٤الماعون:   )}4{َفَوْ�ٌل ِلْلُمَصلِّیَن (اإلسالم �قول تقف على 

 طالب: ............
ْنَ�ا َواْآلِخَرِة}أول آ�ة  {َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن �عد في آ�ة ال�قرة صفحة خمس وثالثین   ٢٢٠ال�قرة:  {ِفي الدُّ

ْنَ�ا قف في الدن�ا واآلخرة هل �حسن الوقوف عل�ه؟ هاه �ا أبو عمر   ٢١٩ال�قرة:   )}219( {ِفي الدُّ
 ش�خ اإلسالم �قول تقف على رؤوس اآلي.  ٢٢٠ال�قرة:   َواْآلِخَرِة}

 طالب: ............
 نر�د أننستفید منك هللا �صلح قل�ك تحسبنا  نر�د أنقلنا  نحن..صح�ح.. �هللا �ا أبو عمر 

 نر�د أن�أصل في ال�اب نحن ت�ع ما  نحنت�ع ما  نحننتغاوش الحین أو نختلف �هللا ما نختلف 
 نعارض لكن ن�حث عن علة ألننا نتعرض ألسئلة. أونناقش 

 طالب: ............
 طالب علم و�شكاالت ترد من عوام. وأولئكهذا درس علم 

 طالب: ............
 نعارض. نر�د أنالمسألة ما  نحنما  نحن

 طالب: ............
 ما أنا ما أنا أطالب بتغییر اسمع أنا ال أطالب بتغییر أنا أطلب علة منك.

 طالب: ............
 ولذلك ما ناقشت في آخر آل عمران هللا �صلح قل�ك.

 ............طالب: 
 نعرف أن �عضهم �عد اآل�ة آیتین و�عضهم �عدها واحدة ولذلك أول ما بدأت.

 طالب: ............
�ا أبو عمر تراي أول ما بدأت قطعت الطر�ق إن �ان تفهمون أول ما بدأت قطعت الطر�ق على 

دیت ال�اب أنا قلت في أول األمر؟ أنا ما أنا س الذيكل من یر�د أن یدخل في الموضوع تذ�ر 
 من أول ال�اب..

 طالب: ............
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لكن �عضهم �عد هذه آ�ة  حرف ال ز�ادة وال نقصان هو هكذا بین الدفتین ال یز�د حرف وال ینقص
و�عضهم �عدها آیتین فواتح السور �عضهم �عدها و�عضهم ال �عدها ال�سملة �عضهم �عدها 

 و�عضهم ال �عدها.
 طالب: ............

زب �قف هنا أو ال �قف ما ف�ه مدخل ألحد ألنه ل�س من القرآن أصال �عني �وننا ترى �ون الح
نختلف أن الحزب یبدأ أو الجزء یبدأ أو ما یبدأ هذا خارج ل�س من القرآن أصال ل�س من القرآن 

 هذا علشان نختلف في القرآن ما هو �صح�ح.
 طالب: ............

�ثره مرتین �عضه �جي ثالث صفحات و�عضه ال، �عض �عض األر�اع ضعف �عض �عني 
 �جي على النصف من ذلك.

 طالب: ............
 نعم..

 أذن �ا أبو عبد هللا.
 طالب: ............

 �عني یبدأ �القراءة ف�ما یلي الفاتحة.
 طالب: ............

{َحَداِئَق َوأَْعَناً�ا ر�عة الثان�ة وفي ال  ٣١الن�أ:  )}31{ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفاًزا (أنا سمعت إمام وقف على 
{ِإنَّ هذه اجتهادات فرد�ة ما یوافق علیها �حسن الوقوف في الر�عة األولى على   ٣٢الن�أ:  )}32(

 ؟  ٣١الن�أ:   )}31ِلْلُمتَِّقیَن َمَفاًزا (
 طالب: ............
 في الر�عة الثان�ة �صلح؟  ٣٢الن�أ:   )}32{َحَداِئَق َوأَْعَناً�ا (وقف   ٣١الن�أ:  )}31{ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفاًزا (

 طالب: ............
 ما أجاب أنا سامعه بنفسي.

 طالب: ............
 خالص.

 طالب: ............
شيء خالص انتهى ما في نفسه یر�د أن �سمع  أوفي صالة  أوهو ما هو �صدد تصور معنى 

وقد �قف اإلنسان على غیر موقف  -عل�ه الصالة والسالم-القرآن من غیره سمع وتأثر و�كى 
 ألنه ال �ستط�ع المتا�عة إما ل�كاء أو لسعال أو لشيء آخر هذا ما یالم هذا �غیر اخت�اره.

 سم.
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 ."الثین �ما �ما في الر�عات �المدارس وغیرهاوأما التحز�ب والتجزئة فقد اشتهرت األجزاء من ث"
 الر�ع المجّیب؟ ما أبو عمر 

 طالب: ............
 معنى هذا؟ ما ال، �ط�عون مصحف �سمونه الر�ع المجیب 

 طالب: ............
 مجّیب.

 طالب: ............
 یوضع في الجیب؟ والجوامعي مصحف جوامعي؟ الذي

 طالب: ............
 معناه جوامعي؟ ماطبوعات عند�م �مصر م

 طالب: ............
 الحجم الكبیر.. یال �ا ش�خ.

وقد ذ�رنا ف�ما تقدم الحدیث الوارد في تحز�ب الصحا�ة للقرآن والحدیث في مسند اإلمام أحمد "
صلى -وسنن أبي داود وابن ماجه وغیرهم عن أوس بن حذ�فة أنه سأل أصحاب رسول هللا 

في ح�اته ��ف تحّز�ون القرآن؟ قالوا ثالث وخمس وس�ع وتسع و�حدى عشرة  -هللا عل�ه وسلم
 ."حتى تختم  ١ق:  {ق}حزب المفصل من وثالث عشرة و 

 من الحجرات؟ أو  ١ق:  {ق}من 
 طالب: ............

 ما ف�ه أحد قال من الحجرات؟ 
 طالب: ............

 ما ف�ه أحد قال من الحجرات؟ 
 طالب: ............

 قیل من الحجرات �ا أبو عمر.
 طالب: ............

بال شك لكن الذي �عد الفاتحة من الحزب األول   ١ق:  {ق}معروف الراجح على العدد هذا من 
�عد المفصل من الحجرات وقیل بهذا والحدیث على �ل حال ف�ه ضعف ف�ه ضعف وهو للتقس�م 

�ختم �قرأ و س الذيلكن  -عل�ه الصالة والسالم-مناسب �عني ولو لم �عتقد أنه ثابت عن النبي 
 أولى شيء �عتمد هذا التقس�م.كل س�ع 

 طالب: ............
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إ�ه لقصر الفصل �عني �كون مفّصل �ثرة الفواصل �ثرة الفواصل ف�ه وقلنا لكم أنه من المجادلة 
 نصف القرآن في العدد ثمان وخمسین سورة ثمان س�ع وخمسین سورة.

 طالب: ............
ه الشارع لكنه من الزم هذا الحدیث أن �كون في �هللا هو التحدید بیوم معّین بدعة ألنه ما حدد

؟ ألن لماذایوم معّین من الزم ما هو من لفظ الحدیث ال، من الزمه أن تختم في یوم معّین 
التسب�ع هذا والتقس�م إلى س�عة أس�اع یوافق عدد األ�ام فإذا انتهیت الیوم انتهیت في الذي قبله 

لو بدأت األحد ختمت الخم�س ت ختمت الجمعة من من األسبوع القادم �عني لو بدأت السب
فإذا  »اقرأ القرآن في س�ع«وهكذا فهذا من الزم من الالزم المترتب على هذا الحدیث ومن الزم 

 قرأ القرآن في س�ع صار یوم الختم واحد من �ل أسبوع.
 طالب: ............

الدائرة لخارج القرآن هذا �له ال ال، ما هو مرفوع مرفوع لكن اإلجماع حجة إذا اتفق.. لخارج 
�سمى من القرآن لذلك ال �كفر من نفى أن الجزء یبدأ من هذا.. هذا قدر زائد حتى أن �عضهم 

 كره وجود أي شيء خارج القرآن.
 ."فصل واختلف في معنى السورة مم هي مشتقة؟ فقیل من اإل�انة واالرتفاع"

 طالب: ............
 آخر الفصل في آخر الفصل.ال، هذا في آخر الفصل في 

 طالب: ............
 نعم في آخر الفصل مر.

 فقیل من..
 وهو األنسب �كون في آخر الفصل.

 فقیل من اإل�انة واالرتفاع قال النا�غة:"
 ألــــــــــم تــــــــــر أن هللا أعطــــــــــاك ســــــــــورة

 
ــا یتذبــــــــذب  ك دونهــــــ ــْ ــل ُملــــــ  تــــــــرى �ــــــ

 َمْلك؟ أوُمْلك  
.......................... 

 
ــا یتذبــــــــذب  ك دونهــــــ ــْ ــل َملــــــ  تــــــــرى �ــــــ

 ."فكأن القارئ ینتقل بها من منزلة إلى منزلة 
 سم.

 ............طالب: 
 ألم تَر بدون ألف.

 طالب: ............
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 ال ال، أنا عندي وهو لم مجزوم.
وقیل لشرفها وارتفاعها �سور البلد وقیل سمیت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزًءا منه "

 ."مأخوًذا من أسار اإلناء وهو ال�ق�ة وعلى هذا ف�كون أصلها مهموزة
لشرب �قال له سؤر سؤر �قول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في ال�ق�ة ما ی�قى في اإلناء �عد ا

الِخْلقة طاهر وهذا موجود في الزاد وأشكل علّي وأنا في المتوسط معناه ألنا ما نستعمل �لمة 
�قولون  لكنف�ه الب�ع والشراء مع ال�اد�ة �سمى الجردة هو الَجَردة  الذيسؤر و�ان في المكان 
إلیها األعراب من �ل مناطق المملكة ومن �ل جهاتها و�ان هناك ز�ر  الجردة عندنا ببر�دة یرد

�الجردة وجاء واحد شرب و�ب ال�اقي �الز�ر شرب من اإلناء وأعاده إلى الز�ر فتكلم عل�ه واحد 
من األعراب وقال سورك ال ترده في في الز�ر عرفنا أنه ال�اقي في اإلناء �عد الشرب وهذا مما 

 ا األصمعي في هذا.تلقي من العرب واز�ن
 طالب: ............

 إ�ه قد�م من أولى متوسط تعرف هللا المستعان.
 "وعلى هذا ف�كون أصلها مهموزا و�نما خففت فأبدلت الهمزة واوا النضمام ما قبلها وقیل.."

 خففت و�نما خففت أو خففت الهمزة؟
 طالب: ............

عندي األصل و�نما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة فقیل  الذيواحد في (ن) خففت الهمزة وهو وهو 
 �قال فأبدلت بدون الهمزة الثان�ة.

 و�نما خففت.. الهمزة؟ 
 و�نما خففت الهمزة فأبدلت واوا أنا عندي ز�ادة الهمزة ثان�ة.

ها و�مالها ألن العرب �سمون و�نما خففت الهمزة فأبدلت واوا النضمام ما قبلها وقیل لتمام"
الناقة التامة سورة قلت و�حتمل أن �كون من الجمع واإلحاطة آل�اتها �ما �سمى سور البلد 
إلحاطته �منازله ودوره �هللا أعلم وجمع السورة سَور �فتح الواو وقد �جمع سْورات وسَورات 

عدها وانفصالها أي هي �ائنة وأما اآل�ة فمن العالمة على انقطاع الكالم الذي قبلها عن الذي �
 وقال النا�غة:  ٢٤٨ال�قرة:  {ِإنَّ آَ�َة ُمْلِكِه}من أختها ومن ومنفردة قال هللا تعالى 

ــا ــا فعرفتهـــــــــ ــات لهـــــــــ ــت آ�ـــــــــ  توهمـــــــــ
 

 لســـــــــتة أعـــــــــوام وذا العـــــــــام ســــــــــا�ع 
قیل ألنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه �ما �قال خرج القوم �آ�اتهم أي �جماعاتهم  

 وقال الشاعر: 
 خرجنــــــا مــــــن النقبــــــین ال حــــــي مثلنــــــا

 
ــل  ــاح المطافــــــ ــي اللقــــــ ــا نزجــــــ  "�آ�اتنــــــ
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ین النقبین هذا؟ ف�ه أحد من أهل حایل ف�ه أحد من أهل حایل؟ عندهم مكان خارج أمن النقبین؟ 
 حایل ف�ه مزارع.. �سمونه نقبین.

 ............طالب: 
 طائي خالص هذا هو الظاهر.

 طالب: ............
 ال ال ال، مكان سهل ف�ه مزارع.

 ."وقیل سمیت آ�ة ألنها عجب �عجز ال�شر عن التكّلم �مثلها قال سیبو�ه وأصلها ُأو��ة"
 الشاعر من هو �ا أبو عبد هللا؟

 طالب: ............
 نعم.

شجرة تحر�ت ال�اء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قال سیبو�ه وأصلها أی�ة مثل أكمة و "
آ�ة بهمزة �عدها َمّدة وقال الكسائي أصلها آِیَ�ة على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت اللت�اسها 

 ."وقال الفراء أصلها ُأَی�َّة
 ال، َأِی�َّة.

آ�ة وجمعها آٌي وآ�اي َأِی�َّة بتشدید ال�اء األولى فقلبت ألفا �راه�ة التشدید فصارت أصلها "
 ."وآ�ات وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد �كون على حرفین

 ما تصیر َأِی�َّة بتشدید ال�اء األولى.
 طالب: ............

 ما تقدر.. 
 طالب: ............

 هو؟ ما 
 طالب: َأیََّ�ة.
 وقال الفراء.. نر�ده التيال، ما هي 

 طالب: أصلها َأیََّ�ة.
 َأیََّ�ة بتشدید ال�اء األولى.

ونحو ذلك وقد  )لك(و )ال(و )ما(وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد �كون على حرفین مثل "
  ٢٨هود:  {َأُنْلِزُمُكُموَها}  ٥٥النور:  {َلَ�ْسَتْخِلَفنَُّهْم}�كون أكثر وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل 

َحى   ١الفجر:  )}1{َواْلَفْجِر (وقد تكون الكلمة الواحدة آ�ة مثل   ٢٢الحجر:  {َفَأْسَقْیَناُكُموُه} {َوالضُّ
{�س و   ١طه:  )}1{طه (و  ١ال�قرة:  )}1{الم (و�ذلك   ١العصر:  )}1{َواْلَعْصِر (  ١الضحى: )} 1(
عندهم   ٢  -  ١الشورى:   )} 2) عسق ( 1{حم ( في قول الكوفیین و  ١غافر:   )}1{حم (و  ١�س:  )}1(
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كلمتان وغیرهم ال �سمي هذه آ�ات بل �قول هذه فواتح السور وقال أبو عمرو الداني ال أعلم 
َتاِن (كلمة هي وحدها آ�ة إال قوله تعالى   "�سورة الرحمن فصل..  ٦٤الرحمن:  )}64{ُمْدَهامَّ

 طالب: ............
 هو؟ ما 

 طالب: ............
سین قاف �اء نون ألف �اف م�م واو هاء إحدى عشر  أكثر شيء عشرة �قول فاء أَ  رإحدى عش

 عشرة؟  ٢٨هود:  {َأُنْلِزُمُكُموَها}نعم إحدى عشر 
 طالب: ............

 ف�ه؟ ما 
 طالب: ............

 برج..
 طالب: ............

 ابن ُمْسِهر.
 ............طالب: 

 عطنا الفصل.أ 
فصل قال القرطبي أجمعوا على أنه ل�س في القرآن شيء من التراكیب األعجم�ة وأجمعوا أن "

ف�ه أعالما من األعجم�ة �إبراه�م ونوح ولوط واختلفوا هل ف�ه شيء من غیر ذلك �األعجم�ة 
 "فأنكر ذلك ال�اقّالني 

 �التخف�ف. 
 ."فأنكر ال�اقّالني والطبري "

 الشائع وهذا المشهور لكن �قولون صوابها ال�اقَالني �التخف�ف.هذا 
 ."فأنكر ذلك ال�اقَالني والطبري "

عكس الغَزالي شهرته �التخف�ف وصوا�ه �التشدید و�قولون خطأ مشهور خیر من صح�ح مغمور 
 .فقط امش مع الناس 

 ."وقال ما وقع ف�ه مما یوافق األعجم�ة فهو من �اب ما توافقت ف�ه اللغات"
أوال هذه المقدمة �كاملها ال توجد في ط�عة الشعب وجم�ع اإلضافات التي أضافها الحافظ ابن 

ر �عد العرضة األولى نقال من التفاسیر المعروفة �القرطبي والرازي والزمخشري ال توجد في كثی
ط�عة الشعب ألنها ُط�عت عن النسخة األزهر�ة أقدم النسخ التي قبل هذه اإلضافات الحافظ ابن 
كثیر رحمه هللا أضاف على التفسیر إضافات نقال عن التفاسیر األخرى و�عض الفوائد التي 

ا إلى الكتاب هي موجودة في الط�عات األخرى �عني ال توجد في ط�عة الشعب ألنها أضافه
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ط�عت عن النسخة النسخة األزهر�ة التي هي أول العرشة األولى للكتاب والش�خ محمد رشید 
ذمها لما تشتمل عل�ه من نقص وهذا ما هو محل ذم هذا محل مدح �عني رضا ذم هذه النسخة 

�صح�ح النقص ما هو �عیب في النسخة هذا أصل تأل�ف الكتاب فإذا  أقدم نسخة ُتذم؟ ما هو
قلنا أنها قد تكون أصح النسخ ألنها أّول مخطوطة للكتاب هي األصل وما عدا ذلك ِز�د عل�ه 
تؤخذ هذه الز�ادات من النسخ األخرى ولذلك أعرض عنها ون�ه على ذلك الش�خ أحمد شاكر في 

الز�ادات وهذه نقول في ط�عة الشعب ألنها أخذت عن األزهر�ة  عمدة التفسیر ولذلك ال توجد هذه
التي هي العرضة األولى للكتاب وعلى �ل حال الز�ادات موجودة وفي الط�عات �لها موجودة 
و��قى أن الخالف المسألة التي ذ�رها القرطبي رحمه هللا اإلجماع في أنه ال یوجد في القرآن 

واإلجماع أ�ضا على أنه یوجد أعالم أجمع�ة ولذلك ال تراكبي أعجم�ة جمل هذا محل إجماع 
تصرف للعلم�ة والعجمة و�لهم ممنوعون من الصرف إال (صن شملة) األنب�اء �لهم ممنوعون 
من الصرف إال (صن شملة) الصاد صالح والنون نوح والشین شعیب والم�م محمد والالم لوط 

ر غیر مصروفین مما یدل على وجود والهاء هود الستة مصروفین وال�ق�ة �لهم التسعة عش
األعالم األعجم�ة وهذا مجمع عل�ه هذا مجمع عل�ه التراكیب غیر موجودة �اإلجماع األعالم 
موجودة �اإلجماع ما عدا ذلك هي محل الخالف التي هي ألفاظ مفردة ل�ست مر��ة قیل في 

ل فأنكر ذلك ال�اقَالني �عضها أنها هذه بلغة الح�شة وهذه بلغة �ذا وهذه بلغة �ذا �قول وقا 
والطبري �قولون ما ف�ه ألفاظ أعجم�ة أصال وقاال ما وقع ف�ه مما یوافق األعجم�ة فهو من �اب 
ما توافقت ف�ه اللغات ما توافقت ف�ه اللغات �عني لو تسمعون �الم من یتكلم �األرد�ة تجدون أنا 

 نوافقهم یوافقوننا في �ثیر من األلفاظ حتى في الكتا�ة.
 طالب: ............

 حتى اللغات األخرى فیها شيء من التوافق فیها شيء من التوافق.
 طالب: ............

جملة جملة �املة جملة مفیدة تتر�ب من �لمتین فأكثر ما ف�ه الخالف في �لمة مشكاة مثال 
 إستبرق.

 طالب: ............
 ف�ه فرعون. ما إ�ه 

 طالب: ............
 قلنا وجود األعالم �اإلجماع موجود. نحنلمة مفردة واحدة علم علم � أوجملة  ههذ

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصح�ه أجمعین.


