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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

حسب تقر�ر المرور یتحمل �افة إصالحات �صدم شخص سیارتي و  هذا سؤال یتكرر �ثیًرا �قول:
السیارة، وعند مراجعة شر�ة التأمین التا�ع لها ُصرف لي تعو�ض وقدره أر�عة وخمسون وثمانمائة 

 ،وتم إصالح السیارة �مبلغ ثمانمائة وخمسین ،الرجوع إلى تقدیرات الورشوألف ر�ال، وذلك �عد 
ر�ال، فهل علي إرجاع �اقي المبلغ إلى  من شر�ة التأمین ألفي�عني زاد من المبلغ الذي اتخذه 

أّوًال الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة  صاحبه أو شر�ة التأمین التا�ع لها أو أحتفظ �المبلغ؟
م السیارة قبل الحادث و�عده، فكونها ُتقّوم �ما ُتصلح �ه هذا فیه حیف، �عض أن  ،هو األرش ُتقوِّ

 ،ألنها مصدومة ؛لكن تنزل قیمتها عشرة آالف ،السیارات إذا ُصدمت یتم إصالحها �ألف ر�ال
، ًئافاآلن إذا �انت سیارتك قیمتها �عد الصدمة تنزل عن قیمتها قبل الصدمة بهذا المبلغ ال ترجع شی

م السیارة قبل ،و�ن �انت قیمتها ال تنزل شیًئا �ثیًرا أو �قدر ما تنزل مها �عد، ثم  ،�عني أنت قوِّ وقوِّ
�عد ذلك خذ نفس المبلغ الذي هو األرش، وقد ُتقّوم بثالثین ألف قبل الصدمة ثم �عد الصدمة و�عد 

ألنك خسران على أي  ؛في مثل هذه الحالة ائً فال ترجع شی ،خمسة وعشر�ن�تقّوم أ�ًضا اإلصالح 
 ،ل هذه الحالة هو األرش فتقوم السیارة قبل الحادث و�عد الحادثثوجه، فالحكم الشرعي في م

 و�كون لك الفرق.
 طالب:...

 ال الشر�ة، من مال الشر�ة.
 طالب:...

 حكم، الكالم على الحكم.الال ال، الكالم على 
 طالب:...

مها.سواء قّومها قبل أو �عد المقصود أنه   ُ�قوِّ
 طالب:...

هو أحاله، هو خصمه الذي صدم، فهذا الذي صدم هو أحاله على الشر�ة  ،ین؟ هو ما أخذأ
 حوالة.

 طالب:...
 مِّن.الُمؤ هذا 

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

 -س، ومناسبة الحدیث حدیث ابن عباسم الرواة �النسبة للحدیث الخامفانتهى الكالم على تراج
قال: �ان رسول  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}في قوله تعالى:  -رضي هللا عنهما
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ِ�ِه {ال ُتَحرِّْك : -جل وعال-ُ�عالج من التنز�ل شدة إلى أن نزل قوله  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
، �ان �عالج و�ان ُ�حرِّك لسانه وشفتیه، �ان و�ان في الماضي وهو ]١٦[القیامة:ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}

ا لبدء الوحي؛ ألنه �عد أن نزلت هذه اآل�ة واآل�ة من سورة مكیة، فكان هذا في أول  ،مناسب جد�
ا لبدء الوحي، في قوله تعالى عن ابن عباس في  قوله تعالى أي في تفسیر األمر هو مناسب جد�

 .قوله تعالى أو في معنى قوله تعالى أو فیما یتعلق �قوله تعالى
وهو في حكم المرفوع عند أهل العلم؛ ألن الحاكم جزم �أن  ،وسبب النزول �عدونه من التفسیر 

إن �الم الحاكم  :تفسیر الصحابي مرفوع، جزم �أن تفسیر الصحابي مرفوع لكن أهل العلم قالوا
 .ول على أسباب النزولمحم

 رفًعا فمحمول على األسباب       وعدوا ما فسره الصحابي 
 -ألن النازل إنما ینزل على النبيفیه طرف؛  -علیه الصالة والسالم-لماذا؟ ألن السبب الرسول  

 .-علیه الصالة والسالم
، فلو لم یذ�ر في قوله تعالى في روا�ة األصیلي عز وجل بدل قوله تعالى، والخطب في هذا سهل

أصًال ال تعالى وال عز وجل للراوي وللمحدِّث وللناقل من الكتاب أن �ضیف؛ ألنه لیس من �اب 
الصالة  علیه -، ومثله الصالة على النبي-عز وجل-و�نما هو من �اب الثناء على هللا  ،الروا�ة
، ومثله الترضي عن الصحا�ة رضوان هللا علیهم، لو لم تجد عن ابن عباس في قوله -والسالم

تكون زدت في صحیح البخاري؟ ال؛ ألن هذا  -رضي هللا عنهما-تعالى، لو قلت عن ابن عباس 
 من الرواة: رحمه عاء، ومثله لو أضفت �عد �ل راوٍ و�نما هو من �اب الد ،لیس من �اب الروا�ة

 هذا ال مانع منه ولو لم یوجد في األصل. ،هللا
{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك أي �القرآن الكر�م، هذه اآل�ة  ]١٦[القیامة:}{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنكَ في قوله تعالى: 

قرب في مناسبتها لما قبلها من اآل�ات إذا تصورنا اآل�ات التي قبلها �عني أ ]١٦[القیامة:ِلَتْعَجَل ِ�ِه}
رَ ُیَنبَّأُ اِإلنَساُن َیْوَمِئٍذ ِ�مَ . ِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ ِإَلى َر�َِّك َیْومَ . {َكالَّ ال َوَزرَ اآل�ات مثًال  َم َوَأخَّ َبِل اِإلنَساُن . ا َقدَّ

ظهر مناسبة ت ]١٦القیامة:[ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}. ْلَقى َمَعاِذیَرهُ َوَلْو أَ . َنْفِسِه َ�ِصیَرةٌ  َعَلى
 بین هذه اآل�ة والتي قبلها؟

 طالب:...
بین ظهر، من أهل العلم من یتكلف المناسبات، وأّلف برهان الدین البقاعي �تاً�ا في المناسبات تما 

طبع في اثنین وعشر�ن مجلًدا، �تاب �بیر في �ثیر منه تكلف،  ،رراآل�ات والسور اسمه: نظم الد
�عني  ،براعة من المؤلف ،وفي �عضه ما هو براعٌة من المؤلف ،فیه ما هو ظاهرأ�ًضا و�ثیٌر منه 

أمور قد ال تخطر على �ال طالب العلم، و�رع في إ�جاد المناسبات والر�ط بین اآل�ات والسور، 
وأنه ال  ،یرى أن هذا العمل عبث -رحمه هللا تعالى-لكن منها ما هو تكلف بال شك. الشو�اني 

اآل�ة �عد آ�ة قبلها ال تُمت لها �صلة من حیث المعنى، وأن القرآن ینتقل من أسلوب مانع أن ُتذ�ر 
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وال ینظر ال من قر�ب وال من �عید إلى الرا�ط، هذا �الم الشو�اني في  ،حسب الحاجة�إلى أسلوب 
ن وأنه إذا التزم �أ ،أوائل تفسیره، ونعى على البقاعي ورأى أنه أضاع عمره فیما ال ینفع وال �فید

 هناك مناسبات وروا�ط ثم عجز عن إ�جاد الرا�ط أوجد الخلل في القرآن والمناسبات. 
�عني اإلنسان إذا عجز مثًال قال: إن القرآن �له مرتبط �عضه ببعض، ثم انبرى لذلك، وعجز ماذا 

، -جل وعال-الممتثل ال �قول شیًئا في �الم هللا  ؟�قول القارئ مثًال أو الُمغِرض دع من الممتثل
إن هذا أسلوب مألوف عند  :�قول -رحمه هللا-�قول هذا الكالم الذي تقولونه مترا�ط، الشو�اني 

ومن موضوع إلى موضوع ال را�ط بینها، وذ�ر أمثلة من  ،ینتقلون من قصة إلى قصة ،العرب
�عني في الخمسین الصفحة األولى من فتح القدیر، اآلن نسیت  ،أسالیب العرب في أوائل التفسیر

 آل�ة التي یتحدث فیها. ا
 طالب:...

 ال، هو خطاب لبني إسرائیل �عني أول خطاب لبني إسرائیل.
 طالب:...

مع البقاعي، أم نعم، أول موضع فیه ذ�ر لبني إسرائیل في القرآن، المقصود أن الحق مع الشو�اني 
أو أنه یبدأ المشروع ثم �أتي من  ،ما قررهء هل یلزمه أن ال �ختّل نظامه فیو�ذا التزم اإلنسان �شي

ُ�كمل؟ �عني في تصنیف الموطأ الذي هو من أوائل المصنفات إذا قارنته بتصنیف البخاري أو من 
ثم جاء من �كمل، هذه المشروعات ال شك أنها تبدأ على مستوى  ،من النقص ائً جاء �عده تجد شی

م، والخلل الذي �قع في مثل هذا الكتاب المصنف، والبشر مهما �انوا ال بد أن �قع الخلل في �المه
وا أن �أتوا �سورة من  إنما �ضاف لمؤلفه، إنما �ضاف لمؤلفه ال للقرآن، �ونه �عجز البشر �لهم ُتحدُّ
مثله فعجزوا، فالقرآن معجز بال شك، و�ونه یتصدى لهذا الموضع ال شك أن الكتا�ة في المناسبات 

كن ال یتصور في شخص أن �في �كل شيء في هذا مما �عین على فهم القرآن وعلى تدبره، ل
 .الباب

�قول الرازي في تفسیره، ولم أ�حث  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}اآل�ة التي معنا  
�عني هذه السورة هل هي من تفسیر الرازي نفسه أو مما ُأتم �ه التفسیر؛ ألن تفسیر الرازي حصل 
فیه نقص اخُتلف فیما وصل إلیه الرازي في تفسیره ثم ُأكمل، على اختالف بین أهل العلم في الحد 

ومنهم من  ،إن النقص �سیر :�قول هم مننم ،الذي وصل إلیه من القرآن في تفسیره، ثم أكمل
 .�عدل ر�ع القرآن أو أكثر :�قول

  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}على �ل حال في تفسیر الرازي �قول: قوله تعالى:  
ل  وز�د فیه فیه مسائل المسألة األولى: زعم قوٌم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد ُغیِّر وُ�دِّ

وُنقص، واحتجوا علیه �أنه ال مناسبة بین هذه اآل�ة و�ین ما قبلها، ولو �ان هذا الترتیب من هللا 
{َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َ�اَن ِمْن تعالى لما �ان األمر �ذلك. هذا الكالم ناشئ عن تدبر القرآن 
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نعم هذا �الم من لم یذعن هلل ولم �سلم هلل،  ]٨٢[النساء:ًفا َ�ِثیًرا}ِعْنِد َغْیِر للااَِّ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتال
، ولو �ان هذه حقیقة من قال هذا -جل وعال-ولم �سلم اإلسالم الحقیقي الذي هو االستسالم هلل 

َجُدوا {َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر للااَِّ َلوَ الكالم لقال سمعنا وأطعنا، وأعاد القصور أو التقصیر لنفسه، 
ل  ،]٨٢[النساء:ِفیِه اْخِتالًفا َ�ِثیًرا} وهذا �قول زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد ُغیِّر وُ�دِّ

بدیله ما ألفوا ما عقیدتهم هذا عندهم وأّلفوا فیه، ألفوا في نقص القرآن وفي تغییر القرآن، وفي ت
و�دل وز�د فیه ونقص عنه واحتجوا علیه  هذا عندهم من عقیدتهم، قد ُغّیر ا،سر�  مسألة سر، لیس

ولو �ان هذا الترتیب من هللا تعالى لما �ان األمر  ،�أنه ال مناسبة بین هذه اآل�ة و�ین ما قبلها
 كذلك. 

�قول الُمفسر: واعلم أن في بیان المناسبة وجوًها، واعلم أن في بیان المناسبة وجوًها، أولها: �حتمل 
عنه إنما اتفق للرسول علیه السالم عند إنزال هذه اآل�ات، عند إنزال أن �كون االستعجال المنهي 

، �عني مثل ما �قال والشیخ ي حصلذهذه اآل�ات القارئ ما یدري عن الهذه اآل�ات، عند إنزال 
ر مناسب فیقول له جملة غی ا�شرح الدرس في �الم متسلسل ثم یتحرك طالب أو یتصرف تصرفً 

، ثم �ستمر في �المه، وهذا یبین في األشرطة ما یبین في الدروس في األشرطة �أتي مناسبة له
 .جاء هذا الكالم �یفكالم ما یدري السامع 

�قول: واعلم أن في المناسبة وجوًها أولها: �حتمل أن �كون االستعجال المنهي عنه إنما اتفق  
ُنهي عن ذلك االستعجال في هذا الوقت للرسول علیه السالم عند إنزال هذه اآل�ات علیه فال جرم 

وهذا �ما أن المدرس نفس الكالم، �ما أن  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}وقیل: 
المدرس إذا �ان یلقي على تلمیذه شیًئا فأخذ التلمیذ یلتفت �میًنا وشماًال فیقول المدرس في أثناء 

وال شماًال ثم �عود إلى الدرس فإذا نقل هذا الدرس مع هذا الكالم في  ذلك الدرس: ال تلتفت �میًنا
أثنائه فمن لم �عرف السبب �قول إن وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدرس غیر مناسب، ولكن من 
عرف الواقعة علم أنه حسن الترتیب. وثانیها أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم �حبون السعادة العاجلة 

ثم بّین أن التعجیل مذموم مطلًقا حتى  ]٥[القیامة:{َبْل ُیِر�ُد اِإلنَساُن ِلَیْفُجَر َأَماَمُه}ه: وذلك هو قول
التعجیل في أمور الدین العجلة من الشیطان، �عني حتى في الجهاد الذي یتطلب شيء من العجلة 

انفذ «علي: �قول ل -علیه الصالة والسالم-في �عض األحوال والصور ألنها أمور آنیة، الرسول 
�عني ال تستعجل، ثم بین أن التعجیل مذموم مطلًقا حتى التعجیل في أمور الدین  »على رسلك

{َكالَّ َبْل ُتِحبُّوَن قال في آخر اآل�ة:  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}فقال: 
فها  ]١٤[القیامة:اِإلنَساُن َعَلى َنْفِسِه َ�ِصیَرٌة}{َبِل وثالثها: أنه تعالى قال:  ]٢٠[القیامة:اْلَعاِجَلَة}

�ظهر التعجیل في القراءة مع جبر�ل و�ان �جعل العذر  -صلى هللا علیه وسلم-هنا �ان الرسول 
فیه خوف النسیان، فكأنه قیل له إنك إذا أتیت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ ال �حصل إال بتوفیق 

{ال ُتَحرِّْك تعجیل واعتمد على هدا�ة هللا تعالى، وهذا هو المراد من قوله: هللا و�عانته، فاترك هذا ال
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، ورا�عها �أنه تعالى قال: �ا محمد إن ]١٧[القیامة:ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}. َك ِلَتْعَجَل ِ�هِ ِ�ِه ِلَسانَ 
غرضك من هذا التعجیل أن تحفظه وتبلغه إلیهم لكن ال حاجة إلى هذا فإن اإلنسان على نفسه 
�صیرة وهم �قلو�هم �علمون أن الذي هم علیه من الكفر وعبادة األوثان و�نكار البعث منكر �اطل 

م علیه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم فإذا �ان غرضك من هذا التعجیل أن ُتعرفهم قبح ما ه
فحینئٍذ لم یبق لهذا التعجیل فائدة فال جرم قال ال تحرك �ه لسانك. وهذا �عید �عني فیه ُ�عد، 

ِإَلى َر�َِّك . {َكالَّ ال َوَزرَ وخامسها أنه تعالى حكى عن الكافر أنه �قول: أین المفر، ثم قال تعالى: 
{ فالكافر �أنه �ان �فر من هللا تعالى إلى غیره فقیل لمحمد إنك �طلب  ]١٢یامة:[القَیْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ

حفظ القرآن تستعین �التكرار وهذه استعانة منك �غیر هللا فاترك هذه الطر�قة واستعن في هذا األمر 
�اهلل فكأنه قیل إن الكافر �فر من هللا إلى غیره وأما أنت فكن �المضاد له فیجب أن تفر من غیر 

{ِإنَّ َعَلْیَنا  إلى هللا وأن تستعین في �ل األمور �اهلل حتى �حصل لك المقصود، على ما قال: هللا
َوال َتْعَجْل ِ�اْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُ�ْقَضى ِإَلْیَك {، وقال في سورة أخرى: ]١٧[القیامة:َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}

أي ال تستعن في طلب الحفظ �التكرار بل اطلبه من هللا  ]١١٤[طه:َوْحُیُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما}
لیس  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}تعالى. وسادسها ما ذ�ره القّفال وهو أن قوله: 

{ُیَنبَُّأ بل هو خطاب مع اإلنسان المذ�ور في قوله:  -صلى هللا علیه وسلم-خطاً�ا مع الرسول 
َر}اِإلنَساُن  َم َوَأخَّ فكأن ذلك اإلنسان فكان ذلك لإلنسان حال حال ما ینبؤ  ]١٣[القیامة:َیْوَمِئٍذ ِ�َما َقدَّ

{اْقَرْأ ِ�َتاَ�َك َ�َفى ِبَنْفِسَك اْلَیْوَم َعَلْیَك �قبائح أفعاله وذلك �أن �عرض علیه �تا�ه فیقال له: 
{ال شدة الخوف، وسرعة القراءة، فیقال: فإذا أخذ القراءة تلجلج لسانه من  ]١٤[اإلسراء:َحِسیًبا}

فإنه �جب علینا �حكم الوعد أو �حكم الحكمة أن نجمع  ]١٦[القیامة:ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}
أعمالك علیك وأن نقرأها علیك فإذا قرأناه علیك فاتبع قرآنه، �اإلقرار �أنك فعلت تلك األفعال ثم إن 

مراتب عقو�ته، وحاصل األمر من تفسیر هذه اآل�ة أن المراد منه أنه تعالى علینا بیان أمره وشرح 
�قرأ على الكافر جمیع أعماله على سبیل التفصیل وفیه أشد الوعید في الدنیا، وأشد التهو�ل في 
اآلخرة ثم قال القّفال: فهذا وجه حسن لیس �العقل ما یدفعه و�ن �انت اآلثار غیر واردة �ه. وأقول 

علیه -ار واردة �خالفه، اآلثار واردة �خالفه حدیث ابن عباس یرد هذا، وهو خطاب للنبي إن اآلث
، �عني هذا الكالم فیه في �عضه قوة، �عني �الم الرازي في �عضه قوة، و�عض -الصالة والسالم

المتوسطین من طالب العلم إذا سمعوا مثل هذا الكالم قد �فتنون �مثل هذا الكتاب وفیه ضرٌر 
على المتوسطین، �عني الطالب غیر المتمكن ال �صلح له أن �قرأ في هذا الكتاب ألن فیه عظیم 

ر لألشعر�ة وفي القدر جبري وعنده أشیاء، �عني  ا، ألن الرجل مذهبه أشعري وهو ُینظِّ ُشبه قو�ة جد�
ق قد تمشي وقد تلزق هذه الُشبه في ذهن طالب العلم المتوسط لكن الحق �قبل ممن جاءه وهذا ح

فوائد ونفائس �عني ینبغي للمتمكن من طالب العلم أن �طلع علیها، نعم هو أ�ًضا بال شك، وفیه 
تفسیر �الرأي لكن في �عض المواطن للرأي فیها مجال، على �ل حال مثل هذا الكالم �ستفاد من 
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هذا الكتاب، وجادة أهل العلم إذا خافوا من �تاب أن یتضرر �ه صغار الطالب أن یبهموه في 
هم نعم، وفي �عض التفاسیر أو ما أشبه ذلك، لئال �فتتن طالب العلم �عض الكتب أو قال �عض

الصغار الذین ال یدر�ون حقیقة األمر وال خطر مثل هذه الُشبه التي یوردها �قوة و�جلیها ثم أحیاًنا 
ا ألن  �ضعف في ردها قد یتضرر بها طالب العلم، على �ل حال �المه هذا جید، ومناسب جد�

لة نفذوا من هذه اآل�ة وعدم ارتباطها في ظاهر األمر �ما قبلها من اآل�ات الكالم مع طائفة ضا
ْكَر َوِ�نَّا َلُه تكفل �حفظه،  -جل وعال-إلى أن القرآن تطرق إلیه الخلل، �هللا  ْلَنا الذِّ {ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

لى أن ُیرفع في إ -جل وعال-، تكفل هللا بذ�ره �حفظه فهو محفوظ �حفظ هللا ]٩[الحجر:َلَحاِفُظوَن}
فلم �سلم، اإلسالم آخر الزمان، وهناك القصة التي ذ�رناها مراًرا لیحیى بن أكثم أنه دعا یهودً�ا إلى 

و�عد سنة جاء فأعلن إسالمه، فسأله لماذا تأخرت سنة؟ لماذا تأخرت سنة �عني �كفیك أن تتأمل 
نها نسًخا وقدمت وأخرت وزدت أقل من السنة قال: أثناء هذه السنة عمدُت إلى التوراة فكتبت م

ونقصت وذهبت بها إلى سوق الیهود فبعتها علیهم فتلقفوها مني وقرؤها وعملوا �ما فیها، ثم عمدُت 
إلى اإلنجیل فنسخت منه نسًخا وصنعت فیه مثل ما صنعت في التوراة، وذهبت �ه إلى سوق 

ى المصحف إلى القرآن فغّیرت النصارى فتلقفوه مني وأخذوه، وقرؤه وعملوا �ما فیه، ثم عمدت إل
ا ال تكاد ینتبه لها إال الُحذاق من الُحفاظ، أشیاء �سیرة، وفي سوق الوّراقین عرضت  أشیاء �سیرة جد�
النسخ التي معي �ل من نظر فیها رماها في وجهي، �ل من نظر فیها رماها في وجهي، فعلمت 

وأنه محفوظ، فحج  -جل وعال-هللا  أن هذا الكتاب حق وأنه ال یتطرق إلیه �اطل وأنه من عند
�حیى بن أكثم وذ�ر القصة لسفیان بن عیینة في مكة، فقال هذا منصوص علیه في القرآن ما 

ْكَر َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن}نحتاج إلیه، �تابنا تكفل هللا �حفظه  ْلَنا الذِّ ، وأما �النسبة ]٩[الحجر:{ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
راة واإلنجیل استحفظوا علیها، استحفظوا علیها فلم �حفظوها، فحصل فیها للكتب السا�قة من التو 

التغییر والتبدیل، والتغییر والتبدیل والتحر�ف ما هو �عني شيء اجتهاد وشيء، شيء منصوص 
، المقصود أن �تابنا محفوظ ونقرؤه غًضا ]٤٦[النساء:}وَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ ُ�َحرِّفُ {علیه في القرآن 

ما ُأنزل، لم یتطرق إلیه تغییر وال تحر�ف وأجمع الصحا�ة على ما بین الدفتین فلیس ألحد أن ك
�شك أو یتطرق إلیه أدنى شك في أي حرف من حروفه المثبتة بین الدفتین، یبقى القراءات التي 

راءة تنقل فیما هو خارج ما بین الدفتین إن �انت أسانیدها صحیحة فال شك أنها �انت لما �انت الق
واسعة على سبعة أحرف، ثم اتفق الصحا�ة إلى �عد ذلك على نسخ ما زاد على ما بین الدفتین، 

�أسانید صحیحة على أنه معاملة  -علیه الصالة والسالم-و�عامل هذا المقروء المنقول عن النبي 
 عم.األخبار النبو�ة. معاملة األخبار النبو�ة فتثبت بها أحكام لكن ال تثبت بها قراءة، ن

 طالب:...
هذه تدل على االلتزام �األوامر من أي وجه؟ �عید �عید، فیه �عد. ال تحرك �ه أي �القرآن الكر�م، 

للنبي   ]١٦[القیامة:}{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنكَ لسانك �قول األلوسي في تفسیره: الخطاب في قوله تعالى: 
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�عني ولو  ]١[القدر:}{ِإنَّا َأنَزْلَناهُ ، والضمیر للقرآن لداللة السیاق اآل�ة نحو -علیه الصالة والسالم-
لم یتقدم له ذ�ر، ولو لم یتقدم له ذ�ر إذا �ان معلوم عند المخاطب �جوز إعادة الضمیر والكنا�ة 

م لها ذ�ر؟ لم یتقدم لها عن شيء لم ُیذَ�ر حتى توارت �الحجاب ما هي؟ تقدم لها ذ�ر والّ   ما تقدَّ
 ]١٦[القیامة:}{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنكَ ذ�ر لكن ما في عاقل یبي �شك في هذه التي توارت �الحجاب، 

{ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة ، والضمیر للقرآن لداللة السیاق اآل�ة نحو -علیه الصالة والسالم-للنبي 
ال تحرك �القرآن لسانك عند إلقاء الوحي من قبل أن �قضى إلیك وحیه، لتعجل أي  ]١[القدر:اْلَقْدِر}

�ه أي لتأخذه على عجلة مخافة أن ینفلت منك على ما �قتضیه �الم الحبر �عني ابن عباس في 
الحدیث الصحیح الذي معنا، وقیل لمز�د حبك له، وحرصك على أداء الرسالة، روي عن الشعبي 

للتعد�ة، اآلن تجدون �عض الناس حینما �قدم للصالة مثًال وهو لباء فیهما وال ینافي ما ُذكر، وا
حافظ لكنه ما تعّود اإلمامة �سَمع �عضهم �قرأ حتى الفاتحة والمأموم �ستفتح، �ستذ�رها �سرعة، 
هذا ُسمع من �عض األئمة، من �عض من ُقدم وما تعود، ثم �عد ذلك �قرأ ما یر�د قراءته �عد 

كتة التي بین الفاتحة والتي �عدها �سرعة �قرؤها یتعجل، مع أنه لو تأنى �ان أضبط الفاتحة في الس
له، �عني إذا قرأ القرآن و�ٌل على عادته التي تعود القراءة �الترُسل الترسل أنفع له في حفظه، والذي 

ن تعود القراءة �العجلة إذا ترّسل ضاع، والثاني إذا استعجل ضاع، �ٌل على عادته، واألصل أ
ل على ضوء ما جاء عن النبي  وعلى  -علیه الصالة والسالم-القراءة ُتقرأ �التدبر والترتیل والترسُّ

في اآل�ة  -رحمه هللا تعالى-ما ُأمر �ه �عني على الوجه المأمور �ه شرًعا. فیقول الحافظ ابن �ثیر 
صلى -لرسوله  -عز وجل-�قول: هذا تعلیم من هللا  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}

في �یفیة تلقي الوحي من المَلك فإنه �ان یبادر إلى أخذه، و�سابق المَلك في  -هللا علیه وسلم
إذا جاءه الملك �الوحي أن �ستمع له وتكفل له أن �جمعه في صدره  -عز وجل-قراءته فأمره هللا 

اه إلیه وأن یبینه له، و�فسره و�وضحه فالحالة األولى جمعه وأن ییسره ألدائه على الوجه الذي ألق
في صدره، الثانیة تالوته، الثالثة تفسیره و��ضاح معناه، ولهذا قال: ال تحرك �ه لسانك لتعجل �ه، 

ِني َوال َتْعَجْل ِ�اْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُ�ْقَضى ِإَلْیَك َوْحُیُه َوُقْل َربِّ ِزدْ {أي �القرآن �ما قال: 
قبل أن �ضمن له الحفظ �غیره من البشر قبل  -علیه الصالة والسالم-. الرسول ]١١٤[طه:ِعْلًما}

أن �ضمن له الحفظ و�ثبت في صدره و�جمع له في صدره �غیره، واإلنسان الذي �ستمع الكالم مرة 
لیه، ثم �عد واحدة و�طلب منه حفظه ال بد أن یلقي بنفسه �كلیته و�ستمع �اهتماٍم �الغ لما یلقى إ

لما  -علیه الصالة والسالم-ذلك تجده �كرر الكالم لئال ینساه، في حق الناس �لها، لكن النبي 
ُضمن له جمعه في صدره صار �ستمع وظیفته االستماع، فإذا ذهب جبر�ل قرأه ألنه قال: �ان 

قرأه �ما قرأه، قرأه  �ما -صلى هللا علیه وسلم-�عد ذلك إذا أتاه جبر�ل استمع فإذا انطلق قرأه النبي 
 �عني �ما قرأه جبر�ل، ألنه ُضمن له الحفظ. -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 طالب:...
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 نعم.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 من؟
 طالب:...

�عني هو المصدر �النسبة للبشر هو المصدر، فهل �حتاج إلى أن  -علیه الصالة والسالم-النبي 
 �حفظ من غیره غیر القرآن؟

 طالب:...
لم ُ�علَّم الشعر، ما علم الشعر،  -علیه الصالة والسالم-ال، هذا من بیان إعجاز القرآن في �ونه 

ما علمناه الشعر، وال �عني أنه إذا سمع �الًما أحیاًنا �سمع سؤال مطول أو قصة مطولة من �عض 
ذا ُسئل �سكت انتظاًرا انتظاًرا للوحي، إ -علیه الصالة والسالم-، نعم �سكت الصحا�ة ثم �عد ذلك

للوحي �ما قول عامة الُشّراح أو لیر�ي من ُ�سأل �عده لیتأمل في السؤال؛ ألن �عض الناس إذا 
 -علیه الصالة والسالم-سئل أجاب �سرعة قبل أن �كمل السؤال فیقع الخلل في �المه، فالنبي 
-القصة و�رد حافظته  كونه �سمع السؤال من أول مرة ثم �جیب علیه وقد �كون فیه طول و�سمع

 �النسبة للبشر حتى في غیر القرآن. نعم. -علیه الصالة والسالم
 طالب:...

، -علیه الصالة والسالم-كان جبر�ل یدارسه القرآن، یدارسه القرآن أّوًال لیُسن المدارسة في أمته 
القرآن الذي دارسه األمر الثاني: لیترتب ما نزل في هذه السنة قبل رمضان مع ما نزل قبله، ولذلك 

فیه جبر�ل في آخر سنة مّرتین أكمل من القرآن الذي دارسه فیه قبل تلك السنة؛ ألنه نزل في أثناء 
المدة التي بین الرمضانین قرآن ما �ان موجوًدا قبل ذلك، والمقصود أن المدارسة لها فوائد �ثیرة 

 ن في لیالي رمضان ُسنَّة.جدا منها ولو لم �كن منها إال أن هذه ُسنَّة، مدارسة القرآ
 طالب:...

 ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}السورة مكیة ومن أوائل السور. قال هنا في قوله تعالى: 
، لفظة -صلى هللا علیه وسلم-قال، من القائل؟ ابن عباس نعم الحبر ابن عباس �ان رسول هللا 

�مثل هذا التر�یب تفید االستمرار �عني قبل أن ینزل اآل�ة في �ل مرة �فعل هذا، تفید االستمرار كان 
�عالج من التنز�ل شدة  -صلى هللا علیه وسلم-وأعاده في قوله: و�ان مما �حر�ه �ان رسول هللا 

له: �ان و�ان مما �حر�ه، أعاد �ان مرة ثانیة وأعاده في قوله: و�ان مما �حرك مع تقدمه في قو 
{َأَ�ِعُدُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم َوُ�نُتْم ُتَراً�ا َوِعَظاًما َأنَُّكْم �عالج لطول الكالم، �ما في قوله تعالى: 

أعاد أنكم مرة ثانیة لطول الكالم. �عالُج �عالُج المعالجُة المحاولة أي  ]٣٥[المؤمنون:ُمْخَرُجوَن}
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 ]٥[المزمل:{ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال}ألنه ثقیل ثقیل  �حاول من تنز�ل القرآن علیه شدة لماذا؟
نعم، المقصود أن هذه المعالجة والمحاولة والمعالجة ال تأتي إال في محاولة شيء فیه الشدة، أي 

ولي حّره «، »ولي حّره وعالجه«�حاول من تنز�ل القرآن علیه شدة ومنه ما جاء في حدیث آخر: 
في الُطباخ ُ�طعم منه لماذا؟ ألنه ولي حّره وعالجه أي عمل هو تعب فیه، ومنه  هذا »وعالجه
أي من محاولته ومالطفته في اكتسا�ه ومنه معالجة المر�ض وهي  »من �سبه وعالجه«قوله: 

مالطفته �الدواء حتى �قبل علیه، والمعالجة المالطفة، المالطفة في المراودة �القول والفعل و�قال: 
وقال ابن حجر: المعالجة محاولة الشيء �مشقة أي �ان  شيء �مشقة �ذا قال العیني.محاولة ال

العالج ناشًئا من تحر�ك الشفتین، أي �ان العالج ناشًئا من تحر�ك الشفتین أي مبدأ العالج منه، 
أو ما موصولة وأطلقت على من �عقل مجاًزا �ذا قرر الكرماني، الكرماني لفظه ابن حجر نقله 

�قول: المعالجة محاولة �مشقة محاولة الشيء �مشقة أي �ان العالج ناشًئا من تحر�ك  �معناه،
الشفتین، أي مبدأ العالج منه، فتكون ابتدائیة، أو ما موصولة أو ما موصولة وُأطلقت على من 
�عقل مجاًزا هكذا قرر الكرماني، عبارة الكرماني ولفظه �قول: و�ان مما �حرك أي �ان العالج 

أ�ًضا، و�ان من تحر�ك الشفتین أي مبدأ العالج منه أو ما �معنى من إذ قد تجيء للعقالء  ناشًئا
ممن �حرك و�ان ممن �حرك، هذا �الم الكرماني. �قول ابن حجر في �الم الكرماني نظر؛ ألن 
الشدة حاصلة له قبل التحر�ك، الشدة حاصلة له قبل التحر�ك، والصواب ما قاله ثابت السرقسطي، 

، هذا له �تاب في الغر�ب اسمه: الدالئل في غر�ب الحدیث من أنفس الكتب في السرقسطي ثابت
اسمه الدالئل، األصل أصل الكتاب لالبن قاسم بن ثابت فمات االبن ولم �كمله فأكمله األب، ولعل 
هذا الكالم عرف الحافظ ابن حجر أنه من �الم األب، والصواب ما قال ثابت السرقسطي ما 

ر طو�ًال ثم ُعمِّر األب �عده وهكذا، وال �ستغرب �ستغرب أ ن األب �شرح �تاب ولده؛ ألنه ما ُعمٍّ
أن �شرح الشیخ �تاب تلمیذه لألمر نفسه؛ ألن التلمیذ مات قبل الشیخ أو أّلف الكتاب ثم رأى أنه 

ر�زي ال �حتاج إلى شرح فرأى شیخه أنه �حتاج إلى شرح، مثال ذلك المشكاة، المشكاة للخطیب التب
ألفها الخطیب �إشارة من شیخه الطیبي، ثم شرحها شیخه، وال غضاضة وال ضیر في أن �شرح 
الشیخ �تاب تلمیذه. نعم قد �ستنكف �عض الناس أن �شرح �تاب لمتأخر لمتأخر، فیرى أن هذا 
الشیخ من أقرانه فیستنكف من هذا، ووجه االستنكاف إن �ان لمجرد تصور أن صاحب الكتاب 

ه ولو �ان الكتاب مستحًقا للشرح فهذا ال شك أنها خلل، هذا خلل، لكن إن �ان نظره إلى من أقران
الكتاب �اعتبار أنه لیس �حاجة إلى شرح �عني �ما �قال اآلن: لیس مناسب أن ُتشرح الكتب �تب 
المعاصر�ن، �عني الشیخ مثًال ابن �از أّلف متن قالوا لیس من المناسب أن ُ�شرح و�قدم على �تب 
المتقدمین، الشیخ ابن سعدي مثًال لیس من المناسب أن �شرح �تا�ه وتترك �تب المتقدمین، ابن 
عثیمین غیرهم من أهل العلم، لماذا؟ ألن هذه الكتب صیغت �أسلوب �فهمه الناس �لهم، لیست 
�حاجة إلى شرح، �عني الطالب �حاجة إلى شرح الكتب التي ال یدر�ونها �أنفسهم، إذا �ان الهدف 



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^4ò¶=١١ 

من عدم التعرض لشرحها هو هذا هذا وجیه، و�ال فما معنى أن فالن من الناس أستاذ في الجامعة 
یؤلف �تاب صغیر متن، ثم ُ�طلب من نفس األستاذ أن �شرحه في دورة علمیة، و�إمكان أي طالب 
علم �قرأ في هذا الكتاب و�فهمه �سرعة؟ ما �حتاج إلى شرح، لذلك تجدون ضعف الدورات التي 

ى على هذه الكتب، بینما الكتب القو�ة المتینة التي أّلفها العلماء �أسالیب ال �فهمها آحاد تبن
المتعلمین تجدون فیه قوة وعلیها إقبال �بیر، ففرٌق بین أن ال یتصدى الشیخ لشرح �تب المتأخر�ن 

دونه لوضوحها وسهولتها، و�ین أن �ستنكف أن �شرح �تاً�ا لشخص متأخر �عتبره من زمالئه أو 
في المرتبة، مع أن هذا الكتاب �حاجة إلى شرح هذا خلل بال شك، واالحتمال األول عذر قوي 
مقبول. ما الذي دعانا إلى هذا الكالم؟ ثابت السرقطسي األب أكمل �تاب ولده القاسم بن ثابت 
وهو �تاب عظیم من أفضل �تب الغر�ب، ُطبع منه ثالثة مجلدات هي رسالة د�توراة، والكتاب 
�عني ما زال مخطوط لم �طبع �عد. ونظیره �تاب المطالع �عني على الرغم من استفادة العلماء 
والُشراح من هذین الكتابین وال �خلو �حث أو مناسبة من النقل عن هذین الكتابین ومع ذلك تأخر 

اآلن،  طبع هذا الكتاب إلى هذا الوقت ولّما �كمل إلى اآلن، وأما �النسبة للمطالع فلم �طبع إلى
نعم بلغنا أنه تحت الطبع لكن ما رأى شيء، والمطالع هو مختصٌر من المشارق، مشارق األنوار 
مطبوع قد�ًما أكثر من مئة سنة مطبوع �المغرب ومطبوع �مصر، وهو �تاب نفیس مشارق األنوار 
 للقاضي عیاض، والمطالع البن قرقور مختصر منه مختصر منه، ومع ذلك في المطالع أشیاء ال

توجد في األصل، والمشارق �تاٌب عظیم للقاضي عیاض لكن �عوق دون اإلفادة منه أنه ُرتبت 
حروفه على طر�قة المغار�ة، وهي تختلف عن طر�قة المشارقة، والذي یبحث �صعب علیه إال إذا 

م ُرتبت الحروف على طر�قة المشارقة وقد قام �ه من عرض علینا عمله، فرّتبه، وأنا أقول أنه لو ل
یرتب الكتاب �امًال ورتب الفهرس فقط ُذكرت المواد على طر�قة المشارقة لكفى، ما یلزم أن �غیر 

، غلط، نترك القاموس على ما هو علیه أو ترتیب لسان العرب اتر�ه الكتاب مثل ترتیب القاموس
غة على ما هو علیه ورّتب الكلمات في فهرس �ما فعلوا في تهذیب اللغة لألزهري، تهذیب الل

لألزهري ترتیبه على �تاب العین والجمهرة وغیرها من الكتب التي في الرجوع إلیها عسر، بل ال 
�كاد طالب العلم یهتدي إلى الكلمة في هذه الكتب حتى �قرأ الكتاب �له، إلى أن �قف على هذه 
 الكلمة ثم �عد ذلك ُفهرس في مجلد �بیر، فسُهل أمره، أفضل �كثیر من التصرف في الكتاب

م؟ نعم نظیره ترتیب التمهید على  م و�ن تقدَّ وترتیبه؛ ألن الكتاب فیه إحاالت، فإذا تصرف نقول تقدَّ
طر�قة رتبوها علیها نعم على طر�قة األصل على طر�قة الموطأ أفضل من أن �خترع ترتیب آخر، 

طبعة المغر�یة �عني ُ�طبع الموطأ وشرحه من التمهید هذا مناسب، لكن یبقى أنه لو ُأ�قي �ما هو ال
 وُرتبت األحادیث والمباحث على الطر�قة المعروفة عند أهل العلم.

�قول ابن حجر متعقًبا الكرماني قال: وفیه نظر؛ ألن الشدة حاصلة له قبل التحر�ك، قبل التحر�ك، 
�عني هل الشدة الحاصلة قبل التحر�ك �فعل بتحر�ك الشفتین واللسان أو �الهم الذي �حمله لما 
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ه من نزول الكالم الثقیل علیه؟ نعم، هذا الذي �ظهر، اإلنسان إذا �ان موعود �شيء أو یتوقع
ینتظر شيء فیه علیه شدة ال شك أنه �عاني من األمور في أموره النفسیة شيء من الشدة. �قول: 

عل والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد �ان �ثیًرا ما �فعل ذلك، أن المراد �ان �ثیًرا ما �ف
ذلك، ورودهما في هذا �ثیًرا ورودهما في هذا �عني مما الحرفین، ورودهما في هذا �ثیًرا منه حدیث 

من رأى « :�عني �ثیًرا ما �قول ألصحا�ه »من رأى منكم رؤ�ا«الرؤ�ا �ان مما �قول ألصحا�ه: 
 ومنه قول الشاعر: »منكم رؤ�ا

 و�نا لمن ما نضرب الكبش ضر�ة
 
 

 اللسان من الفمعلى وجهه یلقي  
 
 

�ثیًرا، ما نضرب الكبش ضر�ة، و�نا لمن ما نضرب الكبش ضر�ة على وجهه و�نا لمن ما �عني 
: و�ؤ�ده أن روا�ة المصنف في التفسیر من طر�ق جر�ر -ابن حجر–یلقي اللسان من الفم، قلُت 

ذي عن موسى بن أبي عائشة عن موسى بن أبي عائشة الذي معنا في طر�ق في الطر�ق ال
إذا نزل جبر�ل  -صلى هللا علیه وسلم-نشرحها، عن موسى بن أبي عائشة ولفظها: �ان رسول هللا 

�الوحي فكان مما �حرك �ه لسانه، فكان مما �حرك �ه لسانه �عني دون قوله: مما �عالج من التنز�ل 
ي قرره الكرماني، شدة، فكان مما �حرك �ه لسانه وشفتیه فأتى بهذا اللفظ مجرًدا عن تقّدم العالج الذ

�عني فأتى بهذا اللفظ مجرًدا عن تقدم العالج الذي قدره الكرماني فظهر ما فظهر ما قال ثابت، 
هها غیره أن من إذا وقع �عدها ما  هها غیره أن من إذا وقع �عدها ما �انت �معنى ر�ما، ووجَّ ووجَّ

ه مواضع من هذا منها قوله: كانت �معنى ر�ما، وهي تطلق على القلیل والكثیر، وفي �الم سیبو�
ِاعلم أنهم مما �حذفون �ذا، �هللا أعلم. من إذا وقع �عدها ما �انت �معنى ر�ما. وهي تطلق على 
القلیل والكثیر، األصل فیها التقلیل، األصل فیها التقلیل لكن تأتي للتكثیر، قال هنا: تطلق على 

د سواء، لكن األصل فیها التقلیل. والتكثیر القلیل والكثیر، �عني �أن العبارة توحي �أنهما على ح
، فهي تأتي للتكثیر �ما أنها تأتي للتقلیل ]٢[الحجر:{ُرَ�َما َیَودُّ الَِّذیَن َ�َفُروا َلْو َ�اُنوا ُمْسِلِمیَن}یِرد 

 أكثر.
�قول: وفي �الم سیبو�ه مواضع من هذا منها قوله: ِاعلم أنهم مما �حذفون �ذا، �عني �ثیًرا ما 

 ن �ذا، �هللا أعلم.�حذفو 
 طالب:...

 أو ر�ما �حذفون لكنها للتكثیر. نعم.
 طالب:...

ِاعلم أنهم ر�ما �حذفون �ذا، في مكانها لكن هل هو قلیل وّال �ثیر؟ �ثیر، في �المه �ثیر. ومنه 
مما نحب أن نكون عن �مینه،  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث البراء: �نا إذا صلینا خلف النبي 

 -صلى هللا علیه وسلم-مما نحب أن نكون عن �مینه، الحدیث من حدیث سمرة �ان رسول هللا 
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من رأى منكم «، مما �قول ألصحا�ه: »من رأى منكم رؤ�ا؟«ذا صلى الصبح مما �قول ألصحا�ه: إ
 الكالم وجیه وّال غیر وجیه؟ أو نصبر وش �قول العیني؟ نعم. »رؤ�ا؟

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 إي.

 طالب:...
فسیر ما فیها ِشدة إي، لكن إعادة مما للشدة �عالج من التنز�ل شدة، وفي الروا�ة التي في �تاب الت

أصًال، ابتدئ بها بدون �عالج من التنز�ل شدة، هل نقول إن مما �عالج من التنز�ل شدة موجودة 
ف الرواة؟ ال في �ل الروا�ات هذا األصل فیها أنها موجودة وُحذفت من �عض الروا�ات من تصرُّ 

�تاب التفسیر ال �عني  سیما وأن الطر�ق واحد، فكونها محذوفة في روا�ة موسى بن أبي عائشة من
 أنها غیر موجودة في أصل الحدیث؛ ألن الحدیث واحد، هاه؟

 طالب:...
 على إ�ش؟
 طالب:...

 الكرماني. طیب.
 طالب:...

 طیب، �قول الكرماني: الشدة ُوجدت أو حذفت ال بد من اعتبارها ألنه موجودة في أصل الحدیث.
 طالب:...

في الحدیث في أصله، هو الحدیث طر�ق من طرق حدیث إي معتبرة هي �الموجودة ألنها موجودة 
 الباب. وهو حدیث واحد بال شك.

 طالب:...
هذا ال بد أن نقول بهذا الكالم إذا �ان الحدیث ُحّجة في العر�یة، مسألة االحتجاج �الحدیث في 

 العر�یة محل خالف بین أهل العلم لماذا؟ ألنه تصرُّف الرواة الذي معنا.
 طالب:...

 م قبل االختالط. أوائلهم قبل االختالط.أوائله
 طالب:...

 لذلك، الخالف في أواخرهم الذین �عد اختالطهم �األعاجم تغیرت لغتهم.
 طالب:...

 هاه؟
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 طالب:...
 ال، �شار، هم حتى إلى �شار.

 طالب:...
 ال ال ال، إلى �شار و�ن الرا�ع، ال ال، االختالط قبل ذلك، االختالط قبل ذلك.

 طالب:...
 نحن مسألة خالفیة ِاقرأ مقدمة خزانة األدب شوف الكالم الطو�ل في المسألة.

 طالب:...
هذا الذي هذا الذي نقول �ه لكن ما �عني أننا نلزم غیرنا �ه، �عني �ون ابن حجر یرد على الكرماني 

 فیة.ونحن مع ابن حجر؛ ألن الحدیث حجة ال �عني أن الكرماني یلَزم بهذا الكالم؛ ألنه مسألة خال
 طالب:...

على �ل حال المسألة مسألة  �عني ما وجد لحن في أوائل القرن الثالث ُوجد �ثیر �ثرة، ُوجد اللحن.
أخرى، لكن الذي �عنینا أن هل الحذف في الروا�ة الثانیة في حكم المذ�ور في حكم الموجود 

ددة هي مناسبة واحدة. �اعتبار أنه في أصل الحدیث؟ والحدیث واحد، ما نقول إنه في مناسبات متع
واالقتصار على �عض الحدیث دون �عض جائز عند البخاري وغیره، ومّر بنا حذف جملة من 
حدیث األعمال �النیات، فهل نقول إن المحذوف في حكم المذ�ور؟ فال یِرد اعتراض ابن حجر أو 

مكن أن �حذفوا نقول إن الراوي �حتمل أن �كون من المتقدمین الذي في الصدر األول الذین ال �
و�عتمدوا على محذوف؟ على �ل حال العیني ماذا �قول؟ هل �قف في صف ابن حجر وّال في 
صف الكرماني؟ الغالب أنه في صف ابن حجر، �عني إذا �ان في صف الكرماني في صف 
الكرماني ألنه منافسة بینه و�ین ابن حجر، العیني تعّقب ابن حجر �قوله: في نظره نظر. في نظره 

ر؛ ألن الشدة و�ن �انت حاصلة له قبل التحر�ك ولكنها ما ظهرت إال بتحر�ك الشفتین، ما نظ
 ظهرت إال بتحر�ك الشفتین، ننتبه لهذا! 

�قول: ألن الشدة و�ن �انت حاصلة له قبل التحر�م ولكنها ما ظهرت إال بتحر�ك الشفتین؛ ألن هذا 
لیه هذا خفي، ال �مكن أن ُ�عبر عنه إال �شيء أمٌر ُمبَطن �عني خفي �ونه �حمل هّم والهّم شدید ع

محسوس، ُیرى، ألن هذا أمٌر مبَطن ولم �قف علیه الراوي إال �التحر�ك، طیب الراوي من هو؟ ابن 
عباس أدرك التحر�ك وّال ما أدرك؟ إذا �ان �األمر الُمبَطن حتى ما أدرك األمر الُمبطن وال أدرك 

ي وقت قبل نزول اآل�ة یدرك ابن عباس وّال ما یدرك؟ ما یدرك التحر�ك إال فیما �عد فیما �عد، �عن
أ�ًضا ابن عباس؛ ألن والدته �انت �عد نزول اآل�ة، إنما أدرك �التحر�ك، و�حتمل أن �كون أدرك 

جاء في نصوص ما أ�ًضا �ما أدرك �الفعل مما لم ینقله،  -علیه الصالة والسالم-�قوٍل من النبي 
یدل على هذه الشدة، وسیذ�رها ابن حجر في رده على العیني؛ ألن الشدة و�ن �انت حاصلة له 
قبل التحر�م ولكنها ما ظهرت إال بتحر�ك الشفتین؛ ألن هذا أمٌر ُمبَطن ولم �قف علیه الراوي إال 
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ألن من في البیت  �التحر�ك، ثم استصوب ما نقل هؤالء من المعنى المذ�ور ومع هذا فیه خدش؛
ألن ِمن في البیت وفي �الم سیبو�ه ابتدائیة، ألن ِمن في البیت وفي �الم سیبو�ه ابتدائیة وما 
فیهما مصدر�ة، وأنهم جعلوا �أنهم خلقوا من الضرب خلقوا من الضرب أوجدوا من الضرب، 

�ان على قولهم: یرجع  ثم الضمیر في ]٣٧[األنبیاء:}ْن َعَجلٍ {ُخِلَق اِإلنَساُن مِ والحذف في مثل 
، وعلى تأو�ل الكرماني یرجع إلى العالج الذي یدل علیه قوله: -علیه الصالة والسالم-إلى النبي 

، و�جوز هنا تأو�الن آخران، -علیه الصالة والسالم-�عالج، واألصوب أن �كون الضمیر للرسول 
أو بدا�ة الشدة من المعالجة،  �عني استصوب أن مما من هذه ابتدائیة بدا�ة الشدة بدا�ة المعالجة

ا على ابن حجر، قال: و�جوز هنا تأو�الن آخران أحدهما أن  فیكون موافًقا لكالم الكرماني، راد�
من أجل تحر�ك شفتیه أ�ًضا تكون �لمة ِمن للتعلیل وما مصدر�ة، وفي حذفٌه والتقدیر: و�ان �عالج 

أ�ًضا من تحر�ك شفتیه ولسانه أ�ًضا �عالج �عالج من التنز�ل شدة، و أ�ًضا ولسانه، و�ان �عالج 
 شدة، هل في تحر�ك الشفتین واللسان شدة؟ نعم.

 طالب:...
�عني الكالم لیس �شدید إنما إال إذا طال و�ُثر وحصل فیه شيء من المنازعة والُمشاّدة قد یتعب 

دیر: و�ان �عالج اإلنسان من �ثرة الكالم، قال: أن تكون ِمن للتعلیل وما مصدر�ة وفیه حذٌف والتق
من أجل تحر�ك شفتیه ولسانه �ما جاء في روا�ة أخرى للبخاري في التفسیر من طر�ق جر�ر عن 

إذا نزل جبر�ل �الوحي فكان  -صلى هللا علیه وسلم-موسى بن أبي عائشة لفظه �ان رسول هللا 
عن معالجة الشدة. مما �حرك �ه لسانه وشفتیه وتحر�ك اللسان مع الشفتین مع طول القراءة ال �خلو 

 واآلخر أن �كون �ان �معنى ُوجد �معنى ظهر تقول: �ان تامة.
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

مع ما شدة إال شدة القول الثقیل، إي نعم. متى توجد هذه الشدة؟ متى �حصل ما �حصل من شيء 
علیه -من الغشي واإلغماء واالضطراب �ما جاء في حدیث عمر لما ُطلب منه أن یرى النبي 

في حال التنز�ل هذا في الصحیح، �أتي �عض هذا. واآلخر أن �كون �ان �معنى  -الصالة والسالم
ُوجد �معنى ظهر وفیه ضمیٌر یرجع إلى العالج والتقدیر وظهر عالجه الشدة من تحر�ك شفتیه، 
وظهر عالجه الشدة من تحر�ك شفتیه، ابن حجر في انتقاض االعتراض وهذا �تاب أّلفه لیرد 
االعتراضات التي أوردها علیه العیني، رّد على العیني �قوله: قلُت: هذا الحصر �عني قوله لم �قف 

صلى هللا علیه -علیه الراوي إال �التحر�ك هذا الحصر مردود، فجائز أن �كون عرفه �إخبار النبي 
د فجائز أن عن نفسه، �عني أخبره عن الشدة وأخبره �الفعل بتحر�ك اللسان والشفتین مردو  -وسلم

عن نفسه، واألحادیث المصرِّحة بثقل الوحي  -صلى هللا علیه وسلم-�كون عرفه �إخبار النبي 
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 -علیه الصالة والسالم-وشدته شهیرٌة ومنها قول ز�د بن ثابت: حتى �اد ُیَرّض فخذي. الرسول 
قة عند متكئ علیه وهو ینزل علیه وز�د من ُ�تاب الوحي، حتى �ان ُیرّض فخذي، وحدیث النا

نزول سورة الفتح، وحدیث عائشة الماضي قر�ًبا: فیفصم عنه و�ن جبینه لیتفصد عرًقا، ولم یذ�ر 
في شيء منها تحر�ك الشفتین �عني الشدة معروفة ولو لم یذ�ر تحر�ك اللسان والشفتین وهذا �الم 

ز أن ظاهر جاءت �ه النصوص القطعیة، شدة �النصب وهو مفعول �عالج �قول الكرماني: �جو 
 �كون مفعوًال مطلًقا، �جوز أن �كون مفعوًال مطلًقا أي �عالج معالجة شدیدة.

 طالب:...
 �ضعف �ضعف �ضعف.

 طالب:...
 هاه؟

 طالب:...
 إي.

 طالب:...
 إي.

 طالب:...
مثل ما �قول مثل ما �قول العیني وقبله الكرماني، الشدة هي من تحر�ك المعالجة �عود إلى الشدة 

 العیني إنما ُعرفت بتحر�ك الشفتین واللسان.والشدة �ما �قول 
 طالب:...

 �ضعف إ�ش؟
 طالب:...

معروف هذا، �ل هذا سیق من أجله، ال شك أن �الم ابن حجر وجیه، شدة �النصب مفعول �عالج، 
و�قول الكرماني �جوز أن �كون مفعوًال مطلًقا �عني ُ�عالج معالجة شدیدة والجملة في محل نصب 

 في محل نصب خبر �ان.خبر �ان. الجملة 
ونطتفي بهذا ألن الكالم في الشفة والشفتین فیه طول �هللا أعلم وصلى هللا على نبینا محمد وعلى 

 آله وصحبه أجمعین.
 


