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 2 احللقة الرابعة عشر –التجريد الصريح

بن  د هللا: تابعه عب-بعد رواية الحديث-يقول  ،وهذا من باب الفائدة -رحمه هللا تعالى-هنا يقول البخاري 
ث اد عن الزهري أي تابع يحيى بن بكير شيخ المؤلف عن اللييوسف، وأبو صالح، وتابعه هالل بن رد  

يخ ل بن خالد شي  ق  صالح كاتب الليث عن الليث، وتابع ع  بن سعد عبد هللا بن يوسف، وكذا تابعه أبو 
تسمى و اد عن الزهري، والمتابعة موافقة الراوي في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه، الليث هالل بن رد  

ليث، ر في الراوية عن الي  ك  األولى متابعة تامة، كمتابعة عبد هللا بن يوسف وأبي صالح ليحيى بن ب  
 .ل بن خالد في الراوية عن الزهري ي  ق  اد لع  بعة قاصرة، كمتابعة هالل بن رد  وتسمى الثانية متا

والمتابعات إنما تكون مع اتحاد الصحابي، وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر فهو الشاهد، وقيل: 
ع ما جاء من طريٍق آخر باللفظ بغض النظر عن اتحاد الصحابي واختالفه، والشاهد ما جاء المتاب  

ب سهل، سواء سمي متابعة أو شاهد ط  سواء اتحد الصحابي أو اختلف. وعلى كل حال الخ  بالمعنى 
 األمر ال يختلف؛ ألن المقصود منهما التقوية، لكن الذي استقر عليه االصطالح عند المتأخرين أن

 جودو  التوصل والبحث عن ةد ما اختلف الصحابي، واالعتبار طريقع ما اتحد به الصحابي، والشاه  المتاب  
يظن ف ،االعتبار والمتابعات والشواهد :المتابعات والشواهد؛ ألنه يذكر العنوان في كتب علوم الحديث

عات لمتابالقاري أنه قسيم للمتابعات والشواهد، وهو في الحقيقة ليس بقسيم، وإنما هو هيئة التوصل إلى ا
 والشواهد. 

شرح قطعة من أوائل الصحيح، بدء  -تعالىرحمه هللا -يقول النووي في شرحه على البخاري، النووي 
 ،اب عأن تنظر طبقة المت -اتمعرفة المتابع :أي-الوحي واإليمان فقط، يقول: طريقك في معرفة مثل هذا 

 ا لذلك.ا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالح  بكسر الباء فتجعله متابع  
رف حفي أسفل الهامش وضع  وضع عالمة ثم -أحسن هللا إليكم-المقدم: كما تالحظون في الكتاب 

 «أسير رفعت »بدل:  «رفعت بصري »ا مثل ثم واحد ثم خمسة ثم ساق الحديث باختالٍف بسيط جد   ايز 
ْجَز َفاْهُجْر{مرتين وإلى قوله:  «زملوني زملوني»وزيادة:   م قال: وروايات أخرث [5 ]سورة المدثر }َوالرُّ

ب ا سبم ،في تفسير سورة المدثر مسندًة ومتصلة، فترك الزبيدي كلها، ثم ذكر األطراف مرًة أخرى 
 اإليراد في هذا الوضع؟ 

هذا اعتبره صاحب الزوائد وهو عمر ضياء الدين الداغستاني من الزوائد، وهو في الحقيقة ليس من 
ال  ة التييكون بحروفه، أما الزيادات اليسير د على الزبيدي؛ ألن الحديث يكاد ر  ال ي   ليس، الزوائد، هذا

 لفاظ التيع األلتفت إليها، وإال لو أراد أن يأتي بجميل بمعنى فإنه ال ي  خ  يترتب عليها تأثير في حكم وال ت  
 ا بالمعنى الذي يرمي إليه المؤلف من أجل أن يحفظه طالب العلم،في صحيح البخاري ما صار مختصر  

ر، ولذا لم يورده. وائد اليسيرة جد  فاالهتمام بمثل هذه الز   ا ال تعني المختص 
وحقيقة  أنا عندي للمذكور هذا عمر ضياء الدين الداغستاني، معي اآلن كتابان متعلقان بصحيح 

هذا مطبوع في اسطنبول  ،البخاري، أولهما كتاب أسماه: كتاب سنن األقوال النبوية من األحاديث البخارية
ف ما في ع  ده من األسانيد؛ لكن فيه من األحاديث ض  ر للصحيح، جر  مختص  هـ( والكتاب 1308سنة )
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ر الزبيدي، فيه من األحاديث أربعة آالف وخمسمائة وواحد وأربعين، على صغر حجمه فيه هذا مختص  
العدد من األحاديث، وهو مقتصر على األحاديث القولية، والكتاب الثاني لعمر ضياء الدين المذكور 

ا، فيه من األحاديث ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين، ر جد  )زبدة البخاري( وهذا كتاب مختص  كتاب اسمه: 
وهو مختصر بالنسبة لسابقه، فهذا زبدة سماه )زبدة البخاري( وأما الزوائد التي يشار إليها في الحاشية فلم 

ن الزبيدي ال يهتم بمثل هذه د على الزبيدي؛ ألر  ل هذه الزوائد نجد أنها ال ت  أقف عليه؛ لكن من خالل تأم  
 في حكم، وال تخل بمعنى. ال رالفروق اليسيرة التي ال تؤث   

 المقدم: هل الكتب التي أشرتم إليها مطبوعة اآلن يا شيخ، طباعة جديدة أو ال زالت؟
بعة هـ( والثاني: بمط1308األول: عرفنا أنه مطبوع في اسطنبول سنة )، ال، ما طبعت غير هذه الطبعات

 طبعها. د  ع  هـ( يعني من أكثر من تسعين سنة، ولم ي  1330الكتب العربية بمصر سنة ) دار
 ا إذا أشار هنا إلى حرف الزاي فهو يقصد زوائد؟المقدم: إذً 

 نعم الزوائد.
 الزيادة األولى.يعني  (1 ز)، هالمقدم: يليه رقم الحديث الذي يزيد

 ر.في المختص  الزيادة األولى نعم، وخمسة يريده بعد رقم أربعة 
 المقدم: ...... التراجم؟

اضع، على الحديث، الحديث ذكره اإلمام في تسعة مو  -تعالى رحمه هللا-بعد هذا تراجم اإلمام البخاري 
دكم إذا قال: أح»: : في كتاب بدء الخلق باب  الثانياألول: في بدء الوحي سبق ذكر إسناده ومناسبته، 

بن  هللا ، قال: حدثنا عبد«ر له ما تقدم من ذنبهف  حداهما األخرى غ  آمين والمالئكة في السماء فوافقت إ
ن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر ب

رسي على الك -عليه السالم-عبد هللا فذكره، ومناسبته لبدء الخلق وذكر المالئكة حيث ذكر فيه جبريل 
 ء واألرض. بين السما

ذكره يفي كتاب التفسير باب بدون ترجمة، وأشرنا إلى مراد البخاري من الباب الذي  :في الموضع الثالث
لت يحيى بن أبي كثير قال: سأعن دون ترجمة، قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك 
ألن  ته لتفسير سورة المدثر ظاهرة؛أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فذكره، ومناسب

 هذا الباب يلي تفسير سورة المدثر، فهو فرع منها. 
ا في كتاب التفسير  :الموضع الرابع قال: حدثني محمد بن بشار   [2]سورة المدثر }ُقْم َفَأنِذْر{ باب:أيض 

كثير عن أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قاال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي 
ا يقول ا، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت اآلية في الحديث، وأحيان  ر  سلمة عن جابر بن عبد هللا فذكره مختص  

ون بذلك عن الراوي الذي ا يقولها: فيكن  : حدثنا فالن وغيره، ومسلم أيض  -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري 
ه إمام كبير فال يحتاج إلى من يدعمه، ولو كان ر؛ ألنك  ال يحتاجون إلى ذكره، إما اكتفاء  بمن ذ  

ى عنه ألنه ضعيف، فمسلم يقول: حدثني فالن وغيره، يعني ابن لهيعة في كن  ا ي  المحذوف ثقة ، وأحيان  



  
 

 
 

4 

 4 رعش عةباحللقة الرا –التجريد الصريح

إلى ذكر الضعيف، ل باإلسناد؛ ألنه يقتصر في ذلك على الثقة، وال يحتاج خ  أكثر من موضع، وال ي  
وهذا من باب الفائدة قد يروي الحديث عن اثنين أحدهما ثقة واآلخر  -لىرحمه هللا تعا-اإلمام البخاري 

ه ضعيف، فيقتصر على ذكر الثقة، ويترك الضعيف، وليس هذا من باب تدليس التسوية كما قد يظن
إسقاط ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما اآلخر، فالثقة هنا يكفي عن  بعض الطالب؛ ألن تدليس التسوية

لسنا بحاجة إلى رواية الضعيف، وأما في تدليس التسوية الضعيف ال بد من الضعيف المحذوف، و 
وجوده؛ ألنه واسطة بين الثقتين ال بد من وجوده، وإسقاطه مخل باإلسناد، أما إسقاط الضعيف الذي ال 

حتاج إليه في مثل هذا ألن هذا الثقة روى عن الثقة اآلخر مباشرة، وكونه شاركه في الرواية عن ذلك ي  
 ل باإلسناد وال داعي لذكره.خ  الثقة راٍو ضعيف آخر، ال ي  

سحاق بن قال: حدثنا إ [3 ]سورة المدثر }َوَربََّك َفَكبِ ْر{ :في كتاب التفسير باب   :الموضع الخامس
ل نز أ   ب قال: حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة أي القرآنمنصور، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حر  

 . الحديث مطوال ، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت اآلية في الحديث. أول؟ فقال..
ْر{السادس: كتاب التفسير باب:  كير، قال: حدثنا حدثنا يحيى بن بقال  [4 ]سورة المدثر }َوِثَياَبَك َفَطهِ 

ن الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدثني عبد هللا بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر ع
ة ت اآليكر  فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا، ومناسبته ظاهرة حيث ذ   الزهري 

 في الحديث.  اأيض  
ْجَز َفاْهُجْر{الموضع السابع: في كتاب التفسير باب:  عبد هللا بن  قال: حدثنا [5 ]سورة المدثر }َوالرُّ

ن عبد هللا بيوسف، قال: حدثنا الليث عن عقيل، قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر 
 . افذكره، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت اآلية في الحديث أيض  

ال ق {اقرأ}بدون ترجمة، وهو فرع من تفسير سورة  في كتاب التفسير باب   االموضع الثامن: خرجه أيض  
ر ث  إ   قال: فذكره، -رضي هللا عنهما-ة أن جابر بن عبد هللا األنصاري محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلم

 حديث عائشة في بدء الوحي كما في بدء الوحي سواء.
م ثاري باب البخ ل الذي يكون يترجم له اإلمام: أحسن هللا إليك يا شيخ، العزو إلى الباب المهمَ المقدم

 كيف يكون العزو إليه في حال التخريج منه؟ ،يورد الحديث
باب  باٍب دون ترجمة بعدجه اإلمام البخاري في خر   ا الباب المذكور بدون ترجمة نقولالعزو لمثل هذ

ن ب بدو جه اإلمام البخاري في بام، فنقول: خر  ، باب بعد الباب المترجم، نذكر الباب المترج  قوله كذا
 ر الواقع للقارئ والسامع. بكذا من كتاب كذا، فنصو   ترجمة يلي الباب الذي ترجمه 

ِبِل َكْيَف اإلِ َينُظُروَن ِإَلى  ال}َأفَ الموضع التاسع: كتاب األدب، باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: 
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال:  [17غاشية سورة ال] ُخِلَقْت{

ت فرفع  »أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد هللا فذكره، ومناسبته ظاهرة لقوله: سمعت 
-ع البصر إلى السماء ظاهرة، لكن اقتصار اإلمام البخاري مناسبة الحديث لباب رف   «بصري إلى السماء
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والترجمة  [17غاشية سورة ال] ُخِلَقْت{ِبِل َكْيَف اإلِ َينُظُروَن ِإَلى  ال}َأفَ على قوله تعالى:  -رحمه هللا تعالى
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت * َوِإَلى اإلِ َينُظُروَن ِإَلى  ال}َأفَ  ؟باآلية التي بعدها لماذا لم يأت   ع البصر إلى السماءباب رف  

َماء َكْيَف ُرِفَعْت{  أيهما أصرح في المراد؟  [18-17غاشية سورة ال] السَّ
  .اآلية الثانية المقدم:

انية الثانية هي الصريحة في المراد، هي المطابقة للترجمة، جاءت في بعض الروايات، اآلية الث اآلية
هذه اآلية هو  جاءت في بعض الروايات دون بعض من الصحيح. وعلى كل حال اقتصار البخاري على

ي الذ ، فالبخاري يستدل بالغامض ويترك الصريح الواضح؛ ألن- تعالىرحمه هللا-المناسب لتصرفاته 
جب، يحتاج إلى النظر أو ينظر إلى اإلبل نظر اعتبار ينظر في الغالب إلى أعالها؛ ألنه هو موضع الع

 م به فيهرج  وإذا نظر إلى أعالها اضطر أن يرفع بصره، فال شك أن االستدالل من هذه اآلية لما ت  
 لىقد يعمد إ -هللا تعالىرحمه -ليها صريحة في المراد، فالبخاري د، واآلية التي تع  غموض، وفيه ب  

كثر ت اآلية في بعض الروايات، لكن أجد  ، وإن و  -رحمه هللا تعالى-الغامض دون الصريح، وهذه عادته 
 ليس فيها اآلية الثانية. الروايات

ُروَن َينظُ  الفَ }أَ ى: كالم اإلمام البخاري قبل قليل في قوله تعال -حفظكم هللا-: فضيلة الشيخ ذكرتم المقدم
ية، ولكن أليس من ثم ذكرتم التوجيه الستدالله باآل [17غاشية ]سورة ال ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت{اإلِ  ِإَلى

نها هي أ: أنه قد ورد أن من معاني اإلبل -هللا تعالىرحمه -المناسب أن يقال في توجيه كالمه 
 السحاب، والسحاب موجود في السماء؟

 ابت  ألحٍد من أهل العلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فإن كان ذلك ثا اال أعرف هذا القول منسوب  
ذا إرين أو من المفسرين من الصحابة أو من دونهم فيكون المعنى ظاهر، عن أحد من أهل اللغة المعتب  

لالئق ها، وعلى كل حال افي مظان    -إن شاء هللا تعالى-ع المسألة باإلبل السحاب، وتراج   كان المراد
 ك. در  صرفات اإلمام البخاري مثلما ذكرت، يعدل عن الشيء الصريح الواضح إلى الغامض الذي قد ال ي  بت

ليها نظر نظر إقته التي خلقه هللا عليها أقل بكثير من مستوى اإلبل، فإذا أراد أن يل  وال شك أن اإلنسان بخ  
ا ر أو ماإلنسان رأسه إلى رأس هذا البعير اضطر أن يرفع بصره إلى رأسها مثال ، إذا رفع اعتبار وتفك  

 ينظر فيه إلى السماء. اع  أشبهه فإنه يحتاج إلى أن يرفع رأسه رف  
 ؟واضح لصريحابالغامض ويترك الصريح؟ هل ألن  ا: أحسن هللا إليك، لماذا يستدل البخاري دائمً المقدم

 أو يريد أن يدرب طالب العلم على البحث والنظر؟
على كثير ممن تصدى  -رحمه هللا تعالى-عرفنا دقته وخفاء أدلته  -مه هللا تعالىرح-اإلمام البخاري 

لشرح كتابه، فضال  عمن يجهل مقاصد الكتاب، ومغازي الكتاب، وطريقة المؤلف في الكتاب، ومنهج 
يعدل عن الصريح لوضوحه، فال يحتاج إلى أن  -رحمه هللا تعالى-ؤلف في الكتاب، فاإلمام البخاري الم
م بالشيء الواضح، ويستدل له بالشيء الواضح لإليماء إلى أن مثل هذا الواضح قد خفي ره، وقد يترج  يذك

واستدل لذلك  ،: باب قول الرجل: ما صلينا-تعالى رحمه هللا-بعض الناس، كقول اإلمام البخاري على 
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 6 رعش عةباحللقة الرا –التجريد الصريح

وأنا »: اأيض   -سالمعليه الصالة وال-: "ما صليت"، أو قال النبي -رضي هللا عنه-بحديث قال فيه عمر 
الرد  -رحمه هللا تعالى-اهر، ويريد بذلك اإلمام البخاري ل به ظظاهرة والمستد   ةترجمالف «اوهللا ما صليته

 على من أنكر مثل هذا القول، يريد بذلك الرد على من أنكر مثل هذا القول، وخفي عليه مثل هذا الدليل.
 األحاديث.المقدم: أحسن هللا إليكم، نستمر في قراءة 

ْك ِبِه ِلَسانَ  ال}في قوله تعالى:  -رضي هللا عنهما-قال: باب: عن ابن عباٍس  سورة ] ِه{بِ ْعَجَل َك ِلتَ ُتَحرِ 
 مما يحرك ج من التنزيل شدًة، وكانيعالِ  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان رسول هللا  [16 القيامة

زل هللا ، فأنيحركهما -صلى هللا عليه وسلم- شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول هللا
ْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه * ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمعَ  ال}  : -عز وجل- قال:  [17-16 ]سورة القيامة ْرآَنُه{ُه َوقُ ُتَحرِ 

}ُثمَّ ل: فاستمع له وأنصت، قا [18 ]سورة القيامة }َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه{جمعه لك في صدرك وتقرأه، 
بعد  -صلى هللا عليه وسلم- ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول هللا [19 ]سورة القيامة ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه{

 أه.كما قر  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 
، وللعباس بن عبد المطلب أكثر من ابن، لكن إذا  عنهماالحديث الخامس راويه ابن عباس رضي هللا

، -معليه الصالة والسال-بن عبد المطلب ابن عم النبي اس فالمراد به عبد هللا بن عباس أطلق ابن عب
 ستين. اٍن و بصره سنة ثم ف  حبر األمة وترجمان القرآن، أحد العبادلة األربعة، المتوفى بالطائف بعد أن ك  

اده رار، وأعفي مثل هذا التركيب تفيد االستم ، لفظة: كان"-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا "كان يقول: 
اده ، وأعان"يعالج من التنزيل شدًة وك -صلى هللا عليه وسلم-"كان رسول هللا  قال: "وكان"في قوله: 
ْم ِإَذا َأنَّكُ  ِعُدُكمْ }َأيَ ه: لطول الكالم، كما في قول"كان يعالج" مع تقدمه في قوله:  "وكان مما يحرك"في قوله: 

 عاد أنكم لطول الكالم. فأ [35 ]سورة المؤمنون  ِمتُّْم َوُكنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما َأنَُّكم مُّْخَرُجوَن{
 ثقيل المعالجة محاولة الشيء بمشقٍة أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة، ال شك أن القرآن "يعالج"

نه إن جبيو ل عليه القرآن في اليوم الشديد البرد كما تقدم، يتنز   -ة والسالمعليه الصال-وشديد، والنبي 
ورة سيلقي عليه القرآن وهو قول ثقيل كما جاء في  -سبحانه وتعالى-ا، وال شك أن هللا د عرق  ليتفص  

 المزمل.
يعني الخادم، أي عمله وتعبه، ومنه معالجة المريض،  «ه  ج  الع  و   ه  ر  ح   ي  ل  و  »ومنه ما جاء في الحديث: 

 "شدًة" مالطفة بالمراودة بالقول والفعل.ل عليه، والمعالجة القب  وهي مالطفته ومحاولته بالدواء حتى ي  
، وكان مما ا أي يعالج معالجة  شديدةيجوز أن يكون مفعوال  مطلق  ب، مفعول يعالج، وقال الكرماني: بالنص

ما كان يفعل  ااختلفوا في معنى هذا الكالم وتقديره، فقال القاضي: معناه كثير  قول العيني: رك شفتيه، ييح
تب غريب ذلك وبهذا قال ثابت السرقسطي، وثابت له كتاب الدالئل، له وألبيه قاسم، وهو من أنفس ك

فعلى هذا تكون  من تحريك الشفتين، أي مبدأ العالج منه، اأي كان العالج ناشئ  الحديث، وقال الكرماني: 
ب ابن حجر األول، وقال في ل، وصو  عق  )ما( مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، وقد تجيء لمن ي  

ب بأن الشدة وإن كانت حاصلة  قبل التحريك، إال ق   ع  الثاني فيه نظر؛ ألن الشدة حاصلة قبل التحريك، وت  



 
 

 7  
7 

 رياخلضفضيلة الشيخ عبد الكريم 

 
7 

 ئتان 

7 

"فأنا الرائي إال به، فقال ابن عباس: أنها لم تظهر إال بتحريك الشفتين إذ هي أمر باطني ال يدركه 
، يحركهما" -صلى هللا عليه وسلم-كما كان رسول هللا " لك وفي بعض النسخ: لكم أي شفتي   "أحركهما

يحركهما، لم يقل كما رأيت؛ ألن ابن  -صلى هللا عليه وسلم-لم يقل ابن عباس كما رأيت رسول هللا 
ا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما ألنه رأى ذلك منه عباس لم يدرك ذلك، وقال سعيد بن جبير: فأن

على  ةق نزول آية القيامفي تلك الحالة لسب   -عليه الصالة والسالم-بخالف ابن عباس فإنه لم ير  النبي 
ف مولده إذ كان مولده قبل الهجرة بثالث سنين، ونزول اآلية في بدء الوحي كما هو ظاهر صنيع المؤل   

يحركهما،  -عليه الصالة والسالم-ويحتمل أن يكون أخبره أحد الصحابة أنه رأى النبي  حيث أورده هنا،
أخبر ابن عباس بعد ذلك فرآه ابن عباس حينئٍذ، وفي مسند الطيالسي:  -عليه الصالة والسالم-أو أنه 

ن ثبت ما يحركهما، فإ -صلى هللا عليه وسلم-كما رأيت رسول هللا  قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي  
في مسند الطيالسي فالتغيير من الرواة، وجملة: فقال ابن عباس إلى قوله: فأنزل هللا اعتراض بالفاء، 
وفائدتها زيادة البيان بالوصف على القول، ومثل هذا يسمى المسلسل أو التسلسل، المسلسل بتحريك 

ا تتابع الرواة على نقله من صفٍة ة، لكنه لم يتصل تسلسله، والمراد بالمسلسل عند أهل الحديث مف  الش  
عليه الصالة -قولية أو فعلية، هنا لم يتتابع التسلسل انقطع، ما كل واحد يروي الحديث من لدن النبي 

 يحركهما.  -عليه الصالة والسالم-إلى آخر اإلسناد يحرك شفتيه كما كان النبي  -والسالم
{ ال}فأنزل هللا تعالى:  ر  ك  {أي بالقرآن }ب ه {  يا محمد، [16 ]سورة القيامة ت ح  ان ك   قبل أن يتم وحيه }ل س 

ل  ب ه { ج  ل به ي: عج  ٍل مخافة أن يتفلت منك، وفي تفسير ابن جرير من رواية الشعبلتأخذه على عج   }ل ت ع 
ع ه  لحبه إياه، وال تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك،  م  ل ي ن ا ج   رة القيامة]سو  {ن ه  ق ر آو  }إ ن  ع 

 والصل: وقراءتك إياه، قال ابن حجر: أي قراءته فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف، واأل [17
{ ال}منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في اآلية:  ان ك  ر  ك  ب ه  ل س  في الخبر:  [16 مة]سورة القيا ت ح 

ن عوالنهي عن تحريك اللسان، هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفتيه؟ ألن النهي  "يحرك شفتيه"
 تحريك اللسان دون الشفتين؟ 


