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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

أقمت  قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: -رحمه هللا-ما جاء في سیر أعالم النبالء للذهبي 
وأنت ذ�رت غیر  ،وسمعت من لفظه أكثر من سبعمائة حدیث ،عند مالك ثالث سنین و�سًرا

ث   ؟فكیف �فسر سماعه منه السبعمائة حدیث ،و�نما ُ�قرأ علیه ،مرة أن مالًكا ال ُ�حدِّ
�عني �ون األحادیث تجري على لسانه في دروسه وفي مواعظه من غیر أن �قصد بها التحدیث 
ث �ه الناس �قصد الروا�ة هذا ال، ما ُعرف عن  هذا شيء، و�ونه �جلس معه �تا�ه الموطأ ُ�حدِّ

نه و�نما ُ�قرأ علیه، و�نكر على من �طلب م ،أنه حدَّث الناس �الموطأ -رحمه هللا-اإلمام مالك 
في  التحدیث إنكاًرا شدیًدا، من عادته أن ُ�قرأ علیه الحدیث وال �قرأ هو، أما �ون الحدیث �مرّ 

هذا شيء معروف، �سمع منه أكثر من سبعة آالف ففتاو�ه وفي مواعظه وفي �لماته وفي دروسه 
 -رحمه هللا -ة حدیث، لكن ال �قصد بذلك تحدیثه، و�ر�د بذلك اإلمام مالكحدیث ما هو �سبعمائ

 أن ینكر إنكاًرا شدیًدا على من ال یرى العرض.
 طالب:...

أن ترد األحادیث و�سمعها من إشكال هو أنه �فتي وأنه �عرض، �ونه یدرس، �ونه، هذا ما فیه 
حد ألیث طر�ًقا لروا�ة الموطأ، وال أقرأه �سمعها، لكن اإلمام مالك ما ُعرف عنه أنه اعتمد التحد

یث هو إن مالك ال یرى التحدیث، ال، التحد :وال حدث �ه أحًدا، و�نما ُ�قرأ علیه الموطأ، وال �قال
لكن یر�د بذلك إنكار من ال یرى إنكار قول من ال یرى العرض، وقال لبعضهم: العرض  ،األصل

خص قال: نر�د أن نسمع منك، قال: أعراقي أنت؟ �جز�ك �القرآن وال �جز�ك في الحدیث؟ وجاء ش
العلم  المقصود أن اإلمام مالك هذه طر�قته، هذه عادته، �ونه ُ�سمع منه أحادیث �غیره من أهل

 .ُ�سَمع
 طالب:...

�عني من ال ُ�فرِّق �قول: سمعت من لفظه هذا، الوارد في السؤال �قول: سمعت من لفظه، وهذا 
 كن ال على إرادة التحدیث، هذا ما �منع وال �خّل �قاعدته. إسماعیلل ،كالم الذهبي، سمعت منه

فما رأیته قرأ على أحد أو  ،بن أبي أو�س ابن أخت مالك �قول: سمعته صحبته سبعة عشر عاًما
 حّدث أحد.

: �قول ذ�ر محقق �تاب سیر أعالم النبالء نبیل حمدان أن -رحمه هللا-�قول الذهبي 
یرى أن �تاب الرد على الجهمیة موضوع على اإلمام أحمد ال تصح نسبته  -رحمه هللا -الذهبي

وزعم أن فیه آراء تخالف ما �ان  ،ألن في السند إلیه مجهوًال هو الخضر بن المثنى ؛إلیه
 ،و�ختلف عما جاء عن اإلمام أحمد في غیره مما صّح عنه ،علیه السلف الصالح من المعتقد
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ماء الذین عاصروا اإلمام أحمد وجالسوه �البخاري وعبد هللا بن وأن هذا الكتاب لم یذ�ره العل
  فهل هذا صحیح؟ ،مسلم وابن قتیبة وأبي سعید الدرامي

ونسبه إلى اإلمام أحمد في أكثر من مئة  ،نقل عن هذا الكتاب -رحمة هللا علیه–شیخ اإلسالم 
قال اإلمام أحمد في وهي مدونة عندنا في �تبه، أكثر من مئة موضع �قول:  ،موضع من �تبه

من أعرف الناس �كتب السلف، و�ونه یرد في  -رحمه هللا-رده على الجهمیة، وشیخ اإلسالم 
نَّة ، مع �ونها ال تخالف، �تاب �عني ثبوت الكتب �االستفاضة �اٍف  السند راٍو مجهول مام لإلالسُّ

لكن هل معنى أن ننفیها؟ ما ننفي، ال بد أن  ،أحمد فیه أشیاء تنكر على قد �ستنكرها القارئ 
قال و  ،اقد�مً  و�ان هذا قوًال  ،وأن نقول إذا عجزنا نقول أكثر من رأي ،نوجه ما ورد فیها وأن نجمع

وال اإلسالم ال یلیق �شیخ  ءألنه ورد فیه شيء، وقفت على شي ؛�عده �غیره، ما ننسف الكتاب
 .�هللا المستعان ،�اإلمام أحمد في اقتضاء الصراط المستقیم

لكن ما ینفع هذا الكالم أن ننسف �تب من أجل أننا وقفنا على عبارة أو شيء من هذا، في  
ي إن البخاري سلف :كتاب التوحید لإلمام البخاري أشیاء قد ُ�فهم منها شيء من التأو�ل هل نقول

نَّة على عقیدة   ألن فیه ما ؛اب إلیهوالجماعة على طر�قة السلف الصالح ال تصح نسبة الكتالسُّ
أثبته ن الذي ُعرف �إثبات ما إ :�مكن حمله على التأو�ل أو شيء من ذلك؟ أبًدا، وقلت مراًرا

ا لنفسه، وال �فهم الكالم على غیر المراد مثل ما سأل واحد و�ّینا الموضوع إذ -جل وعال -هللا
نَّة ُعرف الشخص إذا ُعرف العالم �أنه على طر�قة أهل  والجماعة على طر�قة السلف السُّ

مثًال من  االصالح، وُ�ثبت ما أثبته هللا لنفسه على ما یلیق �جالله وعظمته لو وجدنا موضعً 
المواضع التي �شّم منها رائحة تأو�ل أو رائحة تفو�ض أو شيء من هذا ال بد أن نرّد هذا 

 ،نها من التفو�ضإ :د �قالالمتشا�ه إلى المحكم من �المه، تفسیر الحافظ ابن �ثیر فیه ألفاظ ق
وهو معروف �سالمة العقیدة، طب لو �قول ابن القیم: والذي نفسي بیده أي روحه بتصرفه نقول 

جل -أحد روحه في تصرف غیر هللا  هوهو صحیح، ما فی ،هذا تأو�ل؟ نقول هذا الزم القول
 على ما یلیق �جالله وعظمته. -جل وعال-لكن في إثبات الید هلل  ،-وعال

 لب:...طا
وال مجال  ،الواردة في الصحیح �البخاري وغیره -علیه الصالة والسالم-هذه قصة سحر النبي 

لرّدها أو إنكارها أو تضعیفها، إال من ِقبل �عض العقالنیین من المتقدمین والمتأخر�ن، من 
من المعتزلة ومن تأثر �أقوالهم، و�ال فالقصة صحیحة ثابتة في البخاري وغیره، حصل له شيء 

لكن في  ،االضطراب في حیاته العاد�ة، �عني ُیرى أنه فعل الشيء ولم �فعله أو ما أشبه ذلك
 مجال التبلیغ لم �حصل شيء من ذلك، فهو معصوم من أدنى خلل في مجال التبلیغ.

نبینا محمد وعلى آله وصحبه  عبده ورسوله وصلى هللا وسلم علىالحمد هلل رب العالمین، 
 أما �عد: أجمعین.
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ّسره ف] ١٩یامة: [سورة الق }ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ {: -جل وعال-ففي آخر الدرس الماضي في قوله 
یره ابن عباس �ما في الحدیث الذي معنا: ثم إن علینا أن تقرأه، ثم إن علینا أن تقرأه، وفّسره غ

 الغیر: هو دلیل على ببیان ما أشكل علیه من معانیه، بیان ما أشكل علیه من معانیه، قال: هذا
لكن ما أكملناه، قال:  ،جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب، هذا مّر بنا في الدرس الماضي

وهو دلیٌل على جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب، أي لكن ال عن وقت الحاجة، ال عن وقت 
 .الحاجة

وقت الخطاب، تنزل �عني جواز تأخیر البیان عن  ،�قول القسطالني: صحیح عند األصولیین 
جاء  مامال فیاآل�ة فتحتاج إلى بیان، لكن بیانها حاجته متأخرة، الحاجة إلى بیانها متأخرة، �اإلج

في الصالة، في أول األمر قبل فرضها، واإلجمال في مسائل الحج قبل أن ُ�فرض، هل من 
لیعرف الناس  ؛حاجة إلى البیان قبل أن ُتفرض العبادة؟ الحاجة عند وقت الحاجة �عد فرضها

، الذي هو وظیفته -علیه الصالة والسالم-كیف �صلون، �یف �حجون، وقد حصل البیان منه 
علیه الصالة -وقد �حصل البیان �إقراره  ،-علیه الصالة والسالم-یبین للناس، �فعله وقوله 

یره غب علیه، بل �عات ،، وال �مكن أن ُ�ِقّر على خطأ �ما أنه ال ُ�َقّر على خالف األولى-والسالم
وقد �سكت العالم الناصح  ،ال �عتبر -علیه الصالة والسالم-قد �سكت، ولذا إقرار غیر النبي 

ما سكوت �عض من ینتسب إلى العلم عن �عض أ ،الغیور لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة
 . هذه ال عبرة بها إطالًقا؛ ألنه قد �سكت لمصلحة شخصیة لهفالمنكرات 

من الناس �خلط في هذا  االراجحة مصلحة الدین ومصلحة األمة؛ ألن �ثیرً المقصود �المصالح  
األمر، نعم إذا خشي على نفسه وهذه مصلحة خاصة �ه فالُمكَره حكمه معروف في الشرع، 

إن سكوته إقرار وُ�نسب  :هذا مستثنى، لكن ال ُ�قالفخشي على نفسه أو ولده أو ما أشبه ذلك 
إلیه القول �ما ُیروَّج في مثل هذه األ�ام من ِقبل �عض من یتصدر للفتوى، هذا الفعل حالل 

ألن فالًنا من أهل العلم حضر ولم ینكر، ما تدري ماذا عند فالن، سكت لمصلحة راجحة،  ؛مباح
، اتشر�عً  -یه الصالة والسالمعل-ولذا ال ُ�عّد اإلقرار من غیر النبي  ا،وما یدر�ك، أو سكت عجزً 

ر ال �عني ،ألنه سمع ولم ینكر ؛وال �مكن أن ُینَسب إلیه، ما ُ�قال: رأ�ه �ذا أن هذا  ال، �ونه قصَّ
قوله، بل ینظر إلى المحكم من قوله صراحة من قوله أو فعله، على أن الفعل قد �عتر�ه ما 

ین الراسخین صّلى صالًة فقام عن من نظٍر إلى مصلحة، فبعض العلماء المعروفأ�ًضا �عتر�ه 
لقیام ، فلما سّلم من صالته قال: إن اشهد األول فلما استتم قائًما رجعفقام عن الت ،التشهد األول

هو و ه الرجوع عن التشهد األول یلزم الرجوع فیه ما لم �ستتم قائًما، فإذا استتم قائًما قبل القراءة ُ�كر 
رع في ش�أنه یر�د أن ُیبّین جواز الرجوع في مثل هذا، أما إذا الذي فعلناه و�ّین وهو الذي فعلناه 

 .القراءة فإنه �حرم الرجوع
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د ق -علیه الصالة والسالم-غیر الراجح عنده، �ما أن النبي  ًئاالمقصود أنه قد �فعل العالم شی 
یل ألن هذا األمر ال على سبیل الوجوب واللزوم، و�نما هو على سب ؛�أمر �شيء و�تر�ه بیاًنا

و�كون عمله الذي عمله هو األفضل في حقه، وهو نوع من  ،افیكون عمله صارفً  ،االستحباب
لبیان أن هذا النهي لیس  -علیه الصالة والسالم-البیان، أو ینهى عن شيء صراحًة و�فعله 

 و�نما هو مصروٌف عن التحر�م إلى الكراهة. ،للتحر�م
 طالب:...

 قد �فعله قد �فعله.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

اإلجماع السكوتي عند عامة أهل العلم ضعیف؛ ألنه ال ُینسب لساكت قول، وأ�ًضا �لمة إجماع 
هذا ال ُ�عرف له  :فیها �عني ما فیها، �عني تساهل �ثیر من نقلة اإلجماع على نقلها، قالوا

هذا مخالف فهو إجماع، �ونه ال ُ�عرف هل معنى هذا أنه في الحقیقة لیس له مخالف؟ أو أن 
: على حد علمه؟ ولذا نقل عبارات ما یدل على االتفاق فیها تفاوت �بیر، �عني صّرح اإلمام فقال

ذا قال: ، إذا قال: اتفقوا هذه لها منزلة، إجمع أهل العلم على �ذا هذه منزلةأجمع اإلمام المطلع: أ
سألة، أو قال: ال �عرف له مخالف أو قال: ال مخالف في هذه المسألة أو ال خالف في هذه الم

وهو الذي دعا  ،هذه مراتب، و�ثیٌر من أهل العلم یتساهلون في نقل اإلجماع ،ال أعلم مخالًفا
الشو�اني أن �قول: دعاوى اإلجماع التي ینقلها �ثیر من أهل العلم تجعل طالب العلم ال یهاب 

ع و ابن عبد البر ماإلجماع؛ ألنه مع األسف أنه یوجد نقل إجماع من مثل النووي أو ابن قدامة أ
 أن الخالف معروف، بل قد ینقل الخالف هو بنفسه، فهذه المسألة ال بد فیها من مز�د االحتیاط.

  طالب:...
هذه �سمونها تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث إذا أطبقت األمة على شيء وجرى �ه 

یل على أن النص الوارد في العمل من غیر نكیر �ستدل �ه �عض أهل العلم، وقد �جعله دل
ًص  أو �جعل �مكن أن یتصور أو  االمسألة أو العموم الذي �شمل مثل هذه المسألة �جعله مخصِّ

یورد احتمال أن هناك دلیًال ناسًخا ولو لم یبلغه، �ما إذا اتفق أهل العلم على عدم العمل بنص 
بي حدیث أجمع أهل صحیح صر�ح، مثل ما ذ�ر الترمذي في علل جامعه قال: لیس في �تا

والثاني  ،العلم على عدم العمل �ه إال حدیثین، وذ�ر حدیث ابن عباس في الجمع في المدینة
وأضاف الحافظ ابن رجب في شرح العلل أحادیث أخرى، فقالوا  .حدیث معاو�ة في قتل المدمن

علم على إن هذه منسوخة، هذه منسوخة، ولو لم نقف على الناسخ، ودلیل الناسخ إطباق أهل ال
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عدم العمل �ه، واألمة معصومة من أن یتفق علماؤها على شيء ثبت �ه النص، أو على خالف 
 شيء ثبت �ه النص.

�عني تأخیر البیان عن وقت الخطاب ال عن  ،قال القسطالني: وهو الصحیح عند األصولیین
دل لذلك بهذه وقت الحاجة، ونّص علیه الشافعي لما تقتضیه ثم من التراخي، قال: وأول من است

لى وهذا ال یتم إال ع ،اآل�ة القاضي أبو �كر بن الطیب عرفنا أنه المعروف �الباقالني، وتبعهوه
لمراد تأو�ل البیان بتبیین المعنى، إال على تأو�ل البیان بتبیین المعنى و�ال فإذا ُحمل على أن ا

 یه�عني على �الم ابن عباس لیس ف ،استمرار حفظه له �ظهوره على لسانه فال، ثم علینا أن تقرأه 
 .دلیل دلیل، �الم ابن عباس لیس فیه

: ن الكو�ب إذا ظهر، قالأاإلظهار ال بیان المجمل، �قال � قال اآلمدي: �جوز أن یراد �البیان 
و�ؤ�د ذلك أن جمیع أن المراد جمیع القرآن، والمجمل إنما هو �عضه، وال اختصاص لبعضه 

وقال أبو الحسین البصري: �جوز أن  ،، وقال أبو الحسین البصري �األمر المذ�ور دون �عض
ان وال یلزم تأخیر البی ،وال یلزم جواز تأخیر البیان اإلجمالي التفصیل ،یراد �البیات التفصیل

یلي فال یتم االستدالل، ثم إن علینا بیانه تفصیًال. وال یلزم من تأخیر البیان التفص ،اإلجمالي
ه �یر البیان اإلجمالي، لكن مع البیان اإلجمالي هل �حصل البیان الذي یتم المأخوذ من ُثّم تأخ

 .االمتثال؟ فتعود المسألة إلى أصلها
 ،وُتعقِّب �اجتمال إرادة المعنیین اإلظهار والتفصیل وغیر ذلك؛ ألن قوله: بیانه جنٌس مضاف 

وتقیید ونسخ وغیر  فیعم جمیع أصنافه من إظهاره وتبیین أحكامه، وما یتعلق بها من تخصیص
ص والعمل �المنسوخ قبل الناسخ، والعمل  ذلك. �ل هذا بیان. �عني العمل �العام قبل المخصِّ
�المطلق قبل ورود المقید هل المراد هذا؟ أو أنهم �قولون ُ�عمل �العام على عمومه حتى یرد 

ص؛ ألن اإلجمال التام الذي ال �مكن معه العمل ، اإلجمال الذي ال �مكن معه العمل ،المخصِّ
وعلى أتباعه من أهل العلم هو ما ال �مكن معه  -علیه الصالة والسالم-فرٌض بیانه على النبي 

ص أو ورد ناسخ  ذا هالعمل، أما البیان الذي �مكن معه العمل ثم �عد ذلك ورد مقیِّد أو ورد مخصِّ
یرد الناسخ، وقد عمل  ال �منع من العمل، هذا ُ�عمل �ه حتى یرد الخاص وحتى یرد المقید وحتى

الصحا�ة بنصوص منسوخة قبل نسخها، وصلوا إلى بیت المقدس ثم لما ُنسخ حصل البیان التام 
 في هذه المسألة.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...



 
 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

هو الذي یلزم بیانه عند الحاجة إلیه ال شك أنه الذي ال �مكن العمل �ه، هذه بیان أنواع من 
 لكنها بیان تفصیلي بیان تفصیلي ال تمنع من العمل �ه قد ورود ،البیان، هذه أنواع من البیان

ص وقبل ورود المقیِّد وقبل ورود الناسخ.  المخصِّ
 طالب:...

 الصدقة للنجوى.
 طالب:...

نعم في أول األمر إن في المال لحًقا سوى الز�اة �انت قبل فرض الز�اة الناس مأمورون 
 ان؟ لكن أي صدقة �انت؟ أي إحسان � ،�الصدقة

بینه نقال قتادة وجماعة معه: معناه أنه نبینه له أو  ،في تفسیر ابن عطیة قال: ثم إن علینا بیانه
و ثم إن لك وُنَحفِّظكه، قال �ثیر من المتأولین: معناه أن تبینه أنت، �عني ثم إن علینا بیانه لك أ

وقال �ثیر من  -سالمعلیه الصالة وال-علینا بیانه بلسانك لغیرك؛ ألن البیان وظیفة النبي 
فسره، معناه أن نبینه حالله وحرامه ومجمله وم :أ�ًضاوقال قتادة  ،المتأولین معناه: أن تبینه أنت

�قول الشاطبي في الموافقات: اتفقوا على امتناع تأخیر البیان عن وقت الحاجة، اتفقوا على 
ز تكلیف ال محال، تكلیف المحال. �أن امتناع تأخیر البیان عن وقت الحاجة إال عند من ُ�جوِّ

�قال: صل، تأتي �شخص اآلن نطق �الشهادة وال رأى مسلًما �صلي وال سمع تأتي �ه وتقول له: 
محال؟ محال، هذا محال، وهو �خالف التكلیف �ما ال �طاق، �خالف  أمصل، هذا ممكن 

 .التكلیف �ما ال �طاق
إلى مدة طو�لة ال �طیقها �عني لو �لفت إنساًنا �قرأ القرآن في ر�عة عشر مرات، هذا �حتاج  

ال �مكن تصوره، المحال ال �مكن تصوره، فأما المحال  ،، لكنه لیس �محال �عني متصوراإلنسان
ن المستحیل لیس �شيء، ولذا ال یتصور إ :اإلسالمكالجمع بین النقیضین، ولذا �قول شیخ 

 تحت القدرة، ومن أراد إدخاله تحت القدرة لیصل بذلك إلى نفي القدرة هذا خلل في عقله، دخوله
جل -على �ل شيء قدیر، هللا  -جل وعال-خلل في عقله، �جمع بین متناقضین حتى في، هللا 

على �ل شيء  -جل وعال-على �ل شيء قدیر، �عني نحتاج إلى أن نقول: إن هللا  -وعال
 ألن ؛لئال یدخل المحال، ألنه لم �شأه، ما نحتاج إلى هذا ؛د �عض المفسر�نشاءه قدیر؟ �ما �قی

 فال یتصور دخوله فضًال عن التعجیز �ه. ،المحال ال یدخل أصًال؛ ألنه لیس �شيء
  طالب:...

ما هو مسألة عقل، ما �مكن وقوعه، مستحیل وقوعه. نعم تصور ذهني نتصور  ،هي مطلقة
أن �خلق صخرة ال �ستطیع تفتیتها؟  -جل وعال-من الزنادقة قال: هل �ستطیع الرب  اواحدً 

�مكن أن یتصور مثل هذا الكالم؟ ألنك أقررت �االستطاعة األولى نفیت االستطاعة الثانیة فمثل 
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هذا المتناقض هذا التناقض وهذان المتناقضان ال �مكن تصورهما ال عقًال وال وجوًدا ما �مكن 
 .وجود

 لب:...طا
لیس �شيء؛ لئال نحتاج إلى هذا االستثناء الذي قاله �عضهم إن هللا على �ل  ،لیس �شيء أصالً 

وذ�رنا أن الطبري في سورة الملك قال: إن هللا على �ل شيء شاءه  ،شيء شاءه قدیر، ذ�رنا هذا
لة في فصلنا هذه المسأ ،وتكلمنا ،»فإني على ما أشاء قادر«وذ�رنا الحدیث في صحیح مسلم: 

 مناسبات.
ز �قول الشاطبي في الموافقات: اتفقوا على امتناع تأخیر البیان عن وقت الحاجة إال عند من ُ�ج وِّ

تكلیف المحال، تكلیف المحال الذي ال �مكن وقوعه، أما ما �مكن وقوعه مع �عده فهو ما ال 
ثم  و،ستین �یل ،خمسینشخص عادي قدرته وقوته في حدود  وفرٌق بینهما، تأتي إلى ،�طاق

لكنه لیس �محال، وقد مّر بیان  ،تقول: احمل هذه الصخرة وهي ثالثمائة �یلو؟ هذا ال �طاق
 فبقي االعتراف �امتناع تأخیر البیان عن وقته. انتهى. ،امتناع تكلیف المحال سمًعا

ز ما ال �طاق   ،�قول العیني: تأخیر البیان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكل إال عند من جوَّ
وأما تأخیره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فیه، وأما تأخیره عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة فاختلفوا فیه، فذهب األكثرون إلى جوازه واختاره ابن الحاجب، وقال الصیرفي 

ممتنع في غیر ممتنع، وقال الكرخي �التفصیل، وهو أن تأخیره عن وقت الخطاب  :نابلةوالح
صیص والتقیید والنسخ إلى غیر ذلك، وجائز في المجمل �المشترك، وقال المجمل، �بیان التخ

وجائز في النسخ. �عني النسخ  ،تأخیر البیان عن وقت الخطاب ممتنع في غیر النسخ :الجبائي
صلى هللا -رسول هللا �عني من شرط أن �كون ناسًخا أن �كون متراخًیا، فكان  ،ىال بد أن یتراخ

 �عد ذلك إذا أتاه جبر�ل الذي هو -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا فكان  ،�عد ذلك -علیه وسلم
علیه –استمع، فإذا انطلق جبر�ل  ،مَلك الوحي المو�ل �ه المفضل �ه على سائر المالئكة استمع

رأ �ما ق -صلى هللا علیه وسلم-�ما قرأه، قرأه النبي  -صلى هللا علیه وسلم-أه النبي قر  -السالم
  .هذه روا�ة بدون الضمیر

وألبي ذر عن  ،ولغیر أبي ذر واألصیلي وابن عساكر: قرأه �ضمیر المفعول أي القرآن 
لها أخذ القرآن  �ما �ان قرأ، وفي هذا أن الطر�قة النافعة التي ال بدیل ،الكشمیهني �ما �ان قرأ

�التلقي، أخذ القرآن �التلقي ال من المصحف، تجدون من تعّلم القراءة على غیر شیخ قد ُ�حسن 
مما �خالف ما درج علیه الناس  الكن القرآن طر�قه التلقي فقط؛ ألن فیه �ثیرً  ،قراءة غیر القرآن

ا �خالف �عض قواعد سواء �ان في الرسم أو في اللفظ من وجوه علم التجو�د أو �ان ذلك فیم
�قرأ �ما قرأ  -علیه الصالة والسالم-العر�یة، وفیه أخذ القرآن �التلقي لتتم المشابهة �ما قرأ، النبي 

علیه -، والذي �سمعه من النبي -جل وعال-جبر�ل، وجبر�ل علیه السالم �قرأ �ما سمعه من هللا 
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 ،، و�ما قرأه، وهكذا إلى یومنا هذا-علیه الصالة والسالم-�قرؤه �ما سمعه منه  -الصالة والسالم
بل إلى أن ُیرفع، لتتم المشابهة في قوله �ما قرأ فالقراءة المؤثِّرة للعلم النافع أو الُمؤِثرة، الُمؤثِّرة 
للعلم النافع والعمل الصالح واإل�مان الراسخ والیقین الجازم هي القراءة على الوجه المأمور �ه، 

ور �ه �ما قرأه، ما الوجه المأمور �ه؟ الترتیل مع التدبر، فالقراءة هي القراءة على الوجه المأم
المؤثرة للعلم النافع والعمل الصالح واإل�مان الراسخ والیقین الجازم هي القراءة على الوجه المأمور 

 �ه �التدبر والترتیل �ما قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة. 
رفنا الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، في التوضیح إذا عو�قول ابن القیم: فتدبَّْر القرآن إن رمت 

أمور �ه هذا فما حكم الحدر واإلسراع والهّذ �النسبة للقراءة؟ األصل أن ُ�قرأ القرآن على الوجه الم
عن  لكن ماذا عمن تعّود الحدر وتعود الهّذ وال �حسن إال هذا؟ �قول ابن الملقن في توضیحه نقالً 

اختلف السلف في الهّذ والترتیل، �عني الخالف هنا في األفضل منهما، القاضي عیاض قال: وقد 
وقد اختلف السلف في الهّذ والترتیل، �عني معروف رأي الجمهور أن الترتیل أفضل �كل حال، 

 و�ذ�ر عن الشافعیة أنهم فضلوا الهّذ.
  طالب:...

قرأ مع الترتیل والتدبر أو أ اواحدً  االمسألة متصورة ومفترضة في شخص قال: أقرأ في الساعة جزءً 
 َأَفَال {ن، وخمسة �الهّذ؟ ال شك أنه إن قرأ الجزء الواحد �الترتیل والتدبر امتثل األوامر، رتلوا القرآ

سة هذ�ا في الوقت في اآل�ات المعروفة، امتثل، و�ذا قرأ الخم] ٢٤[سورة محمد:  }َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآنَ 
ف وهو أكثر من أجر جزء واحد، فالجزء الواحد فیه على نفسه في ساعة حصل له أجر الحرو 

الخالف في المراد �الحرف مئة ألف حسنة، والخمسة فیها خمسمائة ألف حسنة، فمن فّضل 
 التدبر والترتیل قال: هذا هو المأمور �ه فكیف نتلو �تاب هللا �خالف ما أمر �ه؟ مع ما �صحب

 .ذلك من أثر علمي وعملي
الخمسة في الساعة قال: أحصل على خمسمائة ألف حسنة بدًال من أن أحصل ومن قال أقرأ 

�الهّذ أو أقرأ  اعلى مئة، وفي �ل حرف عشر حسنات، لیست المسألة مفترضة فیمن قال أقرأ جزءً 
 في الساعة أو خمسة الكن إذا قال أقرأ جزءً  ،�الترتیل هذا محل إجماع أن الترتیل أفضل اجزءً 

الخالف، والجمهور على أن قراءة جزء على الوجه المأمور �ه أفضل من في الساعة هذا محل 
 قراءة خمسة أو أكثر من خمسة بل أفضل من ختمة �الهّذ. 

وابن القیم ینظِّر في هذه المسألة و�قول: إن من ختم القرآن عشر مرات هذ�ا في مقابل من �قرؤه 
رًة واحدة، فالذي أهدى عشر ُدرر قیمة مرة �الترتیل والتدبر �من أهدى عشر ُدرر وهذا أهدى دُ 

كل ُدرة �ألف هل یتساوى مع من أهدى ُدرة قیمتها مئة ألف؟ نعم؟ هل یتساوى؟ ال �ستو�ان، فمع 
كثرة أجر الحروف المرتبة على �ثرة ما ُ�قرأ ال شك أنه ال نسبة بین قراءة الهّذ مع ثبوت أجر 
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و�ترك �عض  ،طوي �عض الحروفالحروف �شرطه، أن �خرج الحروف من مخارجها وال �
 .الحروف، أما إذا فعل ذلك فقد أساء

ال: المقصود أنه ال �ستوي من قرأ �الترتیل والتدبر مع من قرأ �الهّذ ولو �انت قراءته أكثر. ق 
أى ر فمن رأى الهّذ أراد استكثار األجر �عدد الكلمات، ومن  ،وقد اختلف السلف في الهّذ والترتیل

تالوته وما أمر هللا تعالى  فهم معانیه وتدبره والوقوف عند حدوده وتحسینالترتیل ذهب إلى 
 وهذا هو ،]٤ [سورة المزمل: }َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتیًال {حیث قال:  -صلى هللا علیه وسلم -نبیه

 اختیار األكثر، وال خالف أن الهّذ الذي ینتهي إلى ترك إقامة الحروف وال خالف أن الهذ الذي
ینتهي إلى ترك إقامة حروفه غیر جائز، هذا غیر جائز، إسقاط �عض الحروف هذا غیر جائز، 

 نعم.
 طالب:...

 ال، التدبر والترتیل هذا الوجه المأمور �ه.
 طالب:...

 ؟ماذاوهو 
 :...طالب

وأدر�نا من هذا  ،�عني حفظ عن �عض السلف أنه یهّذ نعم، وحجره �متأل من البلل من دموعه
النوع، �عض شیوخنا �ختمه �ل یوم والدموع تسیل من عیونه، هذه مسألة لكن مسألة، ال شك أن 

دبر ال یتالوجه المأمور �ه ال یتم إال �األمر�ن، ال یتم إال �األمر�ن، �عني �ونه ُیرتل مع أنه ال 
 �حصل له من العلم والعمل ما یترتب على التدبر، على �ل حال نكمل الكالم. 

وقال مالك: من الناس من إذا هّذ �ان أخف علیه، و�ذا رّتل أخطأ، ومنهم من ال �حسن یهّذ، 
 وما �خف علیهم ،یرتج علیه إذا أراد أن یهذ، والناس في ذلك على قدر حاالتهم وما �خّف علیهم

أیهما أفضل طول القراءة وطول الر�وع والسجود أو  :ثل من �قول في مسألة قیام اللیل�عني م
، هل �فعل ما یناسبه، وما هو األنفع لقلبه ت مع التخفیف؟ قال أهل العلم: �لٌّ اإلكثار من الر�عا

 نقول مثل هذا في مثل هذا الموطن؟ 
قال مالك: من الناس من إذا هّذ �ان أخف علیه، �عني الحفاظ الذین تعودوا الهّذ �عضهم إذا رّتل 

على ما  رتج علیه، فكلٌّ انسي نسي، ضاع، ارتج علیه، و�عضهم من تعود الترتیل فإذا أسرع 
 نا فیما سبق أن هذاعادته لم �ستطع. لم �ستطع، ونظر  واإلنسان إذا أراد أن یتنصل عن ،تعود

یترسل عشرة  امثل الذي یتعود سرعة قیادة السیارة، ما �مكن یترسل أو ُیهدئ، �مكن إذا رأى حادثً 
و�رجع إلى عادته، ومثل هذا أي من تعود  ،ثم �عد ذلك یز�د ثالثین �یلو ،كیلو ثم �عد ذلك یز�د

هذا إن شعر بها تجده  }ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلىٰ {الهّذ في القراءة إذا مّر �آ�ة: 
ثم إذا أكمل السورة شرع في الفتح على عادته، فالنفس والعادة قاهرة، و�ثیر من  ،یترسل قلیالً 
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ثم �عد ذلك إذا أراد أن یرتل أو سمع ما جاء في الترتیل والتدبر من اآل�ات  ،الناس تعود الهذ
ثر في النفس قال: خالص أنا بدل ما أختم �ل أسبوع ورأى أن هذا هو المؤ  ،وأقوال أهل العلم

أر�د أن أختم �ل شهر، ثم النتیجة أنه �ختم في �ل شهر و�عود إلى الهّذ، تعّود، و�دًال من أن 
�جلس ساعة لیقرأ حز�ه الیومي �جلس ر�ع ساعة و�مشي، هل هذا هو الحل؟ لیس هذا هو الحل، 

الحل أن  ،لم �فقه قلنا ما هو �الحل أن ُ�قلل من الوقتإن من قرأ القرآن في أقل من ثالث  :وقلنا
و�عد  ،�قلل من القدر المقروء في الوقت، �عني إذا تعّود أن �جلس �عد صالة الفجر و�قرأ خمسة

و�سمع هذا الحدیث  ،و�ختم في یومین ،و�عد صالة العصر �قرأ خمسة ،صالة الظهر �قرأ خمسة
أساء؟ هذا ما أحسن وما  أمهل هذا أحسن  ،س الظهرختم في ثالث، ما الزم أجلسأال  :�قول

 .أصاب الهدف، ما أصاب المراد من الحدیث
ذ�ر عن شخص أنه �ختم في �ل یوم �عني الشخص �عني  -رحمه هللا-ُذِكر الحافظ ابن �ثیر  

لو رجعنا في البدا�ة والنها�ة ترى عقیدته ما هي على منهج السلف الصالح، الرجل مبتدع، لكن 
ال مانع من ذ�ر ما ذ�ره الحافظ ابن �ثیر عنه أنه �ختم في �ل یوم وله ختمة تدبر أمضى فیها 

صور أن هذا الشخص �قرأ في �ل یوم آ�ة و�راجع سبعة عشر عاًما مات لم �كملها، �عني أت
علیها جمیع ما �تب من التفاسیر و�رددها، ولو فعلت �ان عشر�ن سنة تكفیك لمثل هذا، وقال 

و�ذا رتل أخطأ، ومن ال �حسن یهّذ ومنهم من ال  ،مالك: من الناس من إذا هّذ �ان أخف علیه
 -رحمه هللا-خف علیهم، �ان اإلمام مالك والناس في ذلك على قدر حاالتهم وما � ،�حسن یهذّ 

 .سب له وال �كلف نفسه غیر ما تعود�فعل األن ،إن اإلنسان �فعل األنسب له :�قول
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 مِ قُ {�الوقت؟  أملو نظرنا إلى أن الوقت معتبر في الشرع، �عني قیام اللیل هل �عد بر�عات ، نعم
ار الوقت وشغل الوقت نعم، لكن أقول لك أن اعتب] ٣-٢[سورة المزمل:  }نِّْصَفهُ  .اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال 

�العبادة معتبر شرًعا، �قول القاضي القاضي عیاض: وما قاله مالك وغیره من إجازة لمن أراد 
مجرد التالوة وفضل القراءة أما من فتح هللا علیه �علمه وفهم معاني القرآن واستثارة حكمه، 

 .ن �انت قلیلة أفضل من ختمات لغیره، أفضل من ختمات لغیرهفتالوته و�
وفي المنتقى للباجي: ومعنى ذلك �عني �الم مالك الهّذ والترتیل والمفاضلة بینهما أنه �ستحب  

لكل إنساٍن مالزمة ما یوافق طبعه، و�خف علیه، فر�ما تكلف ما �خالف طبعه و�شق علیه 
ا، مثل ما قلنا من عدل عن الختم وقراءة القرآن في �ل فیقطعه ذلك عن القراءة واإلكثار منه

عند السلف الوارد في سنن  أسبوع إلى قراءته في شهر، بدًال من أن �قرأ الحزب المعروف المقرر
�الترتیل، ثم �قرأ في أول یوم، معلوم أن هذا من أشق األمور  اال، أقرأ جزءً  :ود وغیره �قولأبي دا
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لكن ثاني یوم ثلث  ،هّذ، هو الیوم �مكن �قرأ الجزء في نصف ساعةعلى النفس، عند من تعود ال
ساعة، را�ع یوم �عود إلى عادته وخالص انتهى حز�ه، هذا الذي قررناه. فإذا �ان من هذا النوع 
فیثبت على طر�قه؛ ألنه في النها�ة ما حّصل شيء، أما إذا �ان أما إذا عرف من نفسه أنه إذا 

ضر معه �عض الكتب التي تعینه على فهم ما حدده من جزء من �تب قّرر ثبت على تقر�ره وأح
فمثل هذا ال  ،غر�ب القرآن و�تب التفاسیر المختصرة الموثوقة تعین هذه على الفهم وعلى التدبر

 .شك أنه أفضل
ا قال: ولیس هذا مما �خالف ما قدمناه من تفضیل الترتیل لمن تساوى في حاله األمران، �عني إذ 

 -كان الترتیل عنده معتاد والهذ عنده معتاد نقول: الترتیل في حقه أفضل، �قول اإلمام البخاري 
وقوله  }ْرِتیًال آَن تَ َوَرتِِّل اْلُقرْ {في صحیحه: �اب الترتیل في القراءة وقوله تعالى:  -رحمه هللا تعالى

وما �كره أن ُیهّذ �هّذ ] ١٠٦اإلسراء:  [سورة }َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلٰى ُمْكثٍ {تعالى: 
بل  أطلق الكراهة، وفي �الم مالك ما یدل على الجواز، -رحمه هللا تعالى-الشعر، أّوًال البخاري 

 -سیسوقه من استنكار من ابن مسعود الجواز �عني دلیل الكراهة مااالستحباب لمن تعود، ودلیل 
وأنه خالف المأمور �ه، دلیل الجواز في مسند اإلمام أحمد والدارمي �قال لقارئ  -رحمه هللا
فیدل على  والسند حسن، هذ�ا �ان أو ترتیالً  »اقرأ وارقى �ما �نت تقرأ هذ�ا �ان أو ترتیالً «القرآن: 

ه �قرأ القرآن في ر�عة، یتصور أن �قرؤ  -رضي هللا عنه-جواز الهّذ مثل هذا، وأ�ًضا �ون عثمان 
ومع الهذ �حتاج  ،مع الترتیل؟ ما یتصور، مع الترتیل �حتاج إلى أقل شيء خمسة عشر ساعة

  .إلى ست ساعات، وما �كره أن یهّذ �هّذ الشعر فیها �فَرق: ُ�فَصل
 .ّصلناه أو فصلناهفقال: فرقناه ] ٤[سورة الدخان:  }ِفیَها ُ�ْفَرُق ُ�لُّ َأْمٍر َحِكیمٍ {، عباس ل ابنقا

: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي بن میمون قال: حدثنا -رحمه هللا-قال اإلمام البخاري 
و وائل: عن عبد واصل عن أبي وائل عن عبد هللا قال: غدونا على عبد هللا ابن مسعود، �قول أب

، هللا قال: غدونا على عبد هللا، هو نفسه، هو نفسه، عن عبد هللا �عني الكالم نرو�ه عن عبد هللا
 والقصة أننا ذهبنا إلیه في الغداة في أول النهار، قال: غدونا على عبد هللا فقال رجل: قرأت

ن، مفصل أر�عة أجزاء وورقتاالمفصل البارحة، قرأت المفصل البارحة، فقال: هذ�ا �هّذ الشعر؟ ال
د سمعنا أر�عة أجزاء وورقتان، �عني في قراءتنا �الهّذ أقل من ساعة، و�قول هذ�ا �هّذ الشعر، إنا ق

 .القراءة...الحدیث
قال ابن حجر: وما ُ�كره أن یهّذ �هّذ الشعر �أنه �شیر إلى أن استحباب الترتیل إلى أن  

و�نما الذي ُ�كره  ،استحباب الترتیل �أنه �شیر إلى أن استحباب الترتیل ال �ستلزم �راهة اإلسراع
ذي الهّذ وهو اإلسراع المفرط �حیث �خفى �ثیر من الحروف أو ال ُتخرج من مخارجها. و�نما ال
�عني ُ�كره الهّذ وهو اإلسراع المفرط �حیث �خفى �ثیر من الحروف أو ال ُتخرج من مخارجها. 

النفس والعادة والجبلة ما تنتهي، �عني إذا �ان في أول األمر یرتل ثم سمع جواز الهّذ مع إخراج 
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التي حروفه �عتني بذلك ثم ال یلبث أن یهّذ هذ�ا ال �خرج معه الحروف، وتمر �ه المواطن 
تستوقف أشد الناس غفلة ثم ال ینتبه لها، قد تمر �ه سجدة وال �سجد، تمر �ه سجدة وال �سجد، 
ینساها ما یذ�رها، هل مرت أو ال، وقد �سجد في غیر موضع سجود، هذا شيء مجرب، إنه 
ابتلینا �الهّذ وقد �سجد في غیر موضع سجود و�ذا تحرى أدنى شيء وصار له صوت نسي 

سورة �قرأ و�أي صفحة هل هي الیمنى أو الیسرى وال یدري هل فتح ورقة أو اإلنسان �أي 
ا �عني ال �حرم اإلنسان �حسن قصده أن  ورقتین، ال شك أن مثل هذه القراءة أثرها ضعیف جد�
یؤجر على مثل هذه القراءة لكن مع ذلك أثرها ضعیف في علمه وفي عمله وفي �قینه وفي 

ْكِر {راج األحكام من القرآن والعبر واالد�ار طمأنینته، في استنباطه واستخ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ َوَلَقْد َ�سَّ
ِكرٍ  ما أنزل القرآن، هذا نعم القرآن فقط هو المتعبد بتالوته و�ؤجر ] ٢٢[سورة القمر:  }َفَهْل ِمن مُّدَّ

علشان األجر،  اإلنسان على مجرد التالوة �خالف غیره، تقول �هللا �اقرأ البلوغ و�ختمه �ل یوم،
ما تؤجر، صحیح ما تؤجر، على مجرد القراءة لكن القرآن ال، لمن قرأه �كل حرف عشر حسنات، 
ولو لم �حصل علیه األثر المطلوب لكن إذا حصل األثر المطلوب فأجره قدر زائد على مجرد 

 أجر الحروف.
 طالب:...

ب، ا المجرب خمسة في ساعة مجر یم، أملكن وجدنا من �ق ،ال �قیم �قیم، أنا ال أتكلم عن نفسي
 عبد هللا؟  اتقول �ا أ� ماذا

 ما تدري! 
بدون أحكام، من یوجب التجو�د هذا شيء آخر، من یوجبه هذا شيء آخر، و�ل ال ال، موجود، 

الكالم الذي جاء عن مالك وعن غیره �ل هذا یرد على من یوجب التجو�د، ألنه ما �مكن أن 
 .الكالم الذي سمعناهمع هذا �طبق أحكام التجو�د 

 طالب:...
ال، فیه، �مكن أنه عرف من حاله أنه وقت قصیر، و�ال �جلس �عد صالة العشاء إلى منتصف 

 اللیل ختم.
 طالب:...

لقرآن سیاقه �قول أنه قرأ البارحة المفصل �عني البارحة، �عني في قیام اللیل هذا موجود من �قوم ا
ألنه  ؛لیة في رأسه فلما صحا من البنج أراد التالوةفي، �عني من شیوخنا. وقد أجر�ت له عم

ه ودعاؤه �له �أن یرد علی ،اصاحب قرآن، أراد التالوة فعجز عجز أن �قرأ. وأخذ على ذلك أسبوعً 
 .لقرآن، ثم رجع إلیه فعاد �ما �انا

 طالب:...
 مقابلة مقابلة.
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 طالب:...
ب إلى أن استحبا ،إلى استحباب الترتیلمقابلة، قال: وما �كره أن ُیهّذ �هّذ الشعر �أنه �شیر 

یر من سراع و�نما الذي ُ�كره الهّذ وهو اإلسراع المفرط �حیث �خفى �ثالترتیل ال �ستلزم �راهة اإل
 صلى هللا-عن أبي هر�رة عن النبي أ�ًضا الحروف أو ال تخرج من مخارجها، وفي الصحیح 

 فكان �أمر بدوا�ه فتسرج فیقرأ القرآن ،القرآن -علیه السالم-د قال ُخفف على داو  -علیه وسلم
لى عد هو القرآن الذي أنزل بل أن ُتسرج دوا�ه، لكن قرآن داو قبل أن ُتسرج دوا�ه، �قرأ القرآن ق

إن �الم هللا واحد، لكن �ختلف �اختالف  :ال، إال عند من �قول ؟-علیه الصالة والسالم-محمد 
نَّة اللغة، معروف عند أهل التحقیق وهو قول أهل   قاطبة أن المنزل على موسى غیر المنزلالسُّ

د وهكذا، وهي �لها غیر المنزل على نزل على عیسى غیر المنزل على داو على عیسى، والم
القراءة  -علیه السالم-د ي روا�ة الكشمیهني: ُخفف على داو ، ف-علیه الصالة والسالم-محمد 

[سورة  }ْأَناهُ َفِإَذا َقرَ {راءة القرآن �معنى القراءة نعم. القراءة، والروا�ة األولى: القرآن، وتأتي الق
 .�عني قراءته] ١٨القیامة: 

وفي الحدیث �قول ابن حجر: أن البر�ة تقع في الزمن الیسیر حتى �قع فیه العمل الكثیر، قال  
ي لنوو النووي: أكثر ما بلغنا من ذلك من �ان �قرأ أر�ع ختمات �اللیل وأر�ًعا �النهار، هذا �الم ا

 وا الرجل:بن �ثیر في فضائل القرآن له، وسمّ وذ�ره الحافظ ا ،في التبیان في آداب حملة القرآن
نسیت  ابن الكاتب الصوفي، قالوا إنه �قرأ أر�ع �النهار وأر�ع �اللیل، وفي ترجمة سلیمان بن الیسع

نا�ة عن شيء اسمه، من الجرح والتعدیل �ان �ختم في �ل لیلة ثالًثا و�غتسل ثالًثا، اغتسال �
ل و�غتسلثاني، �ختم ثالًثا و�غتسل ثالًثا �عني بی د ، فسألت زوجته �عن �ل ختمتین غسل، ُ�غسِّ

مرضًیا لر�ه مرضًیا ألهله، �عني مثل هذا الكالم �عني على  -رحمه هللا-وفاته فقالت: �ان 
لكن على طر�قة  ،طر�قة دعونا ممن له شطحات وآراء وغیبیات وأمور یزعمون فیها ما یزعمون 

 .مان ختمات؟ ما �مكن، مستحیلةاألسو�اء العقالء الذین �قدرون األمور �قدرها ث
 طالب:...

إن �قر من أن  :اآلن �قول �عضهم ممن �شار إلیه �البنان من الوافدین �قول ،ال ما هي مبالغات
ا �الم غیر شخًصا نام في مكتبة فلما أصبح إذا �ه �قرأ قد حفظ �ل ما فیها من الكتب، هذ

صحیح، غیر صحیح، اآلن یوجد ممن �عني �حمل الناس على طبعه، �عني مسألة �عقل، مقرون 
أو في دقائق شخص نام  ن �قول إنه یتصفح القرآن في ثوانٍ �شرع أو معتمد على شرع، أما م

 فلما أصبح فإذا �ه قد حفظ شرح الطحاو�ة، �عني ال قیمة له، ،وعنده امتحان في �تاب التوحید
هذا سفه هذا خلل، وقد �الغ �عض الصوفیة في ذلك فادعى شیًئا مفرًطا، �عني یزعم أنه �قرأ 
القرآن في ساعة أو أقل أو مراًرا، والقسطالني ذ�ر عن �عض من وصفه �الوال�ة أنه �قرأ القرآن 

ا نسیته اآلن لكن في أقل من ساعة، لكن مثل هذا الكالم �عني �مشي على  ،في وقت �سیر جد�
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ا،  النووي أو �مشي على ابن �ثیر ثمان ختمات في الیوم واللیلة؟ هذا عجیب �عني غر�ب جد�
في التوضیح في الحدیث أن أحًدا ال �حفظ القرآن إال �عون هللا ومّنه وفضله، �عني أ�ًضا �قول 

كم سمعنا من حاول وعالج و�ذل وعجز في النها�ة، وآخر ما سمعنا عجوًزا بلغت التاسعة 
ن هذا ُوجد، وعدد ال �أس و ن وخمسة وستو ین حضرت حفل حفظ القرآن الكامل، أما سبعوالتسع

ا، هللا  ْرَنا اْلُقْرآَن {�قول:  -جل وعال-�ه، لكن في التاسعة والتسعین! أمر عجیب جد� َوَلَقْد َ�سَّ
ِكرٍ  ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ  .}ِللذِّ

 �قول في التوضیح: في الحدیث أن أحًدا ال �حفظ القرآن إال �عون هللا ومنه وفضله، قال هللا 
ِكٍر}تعالى:  ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ نى أمر هللا  تعالى ومعومعنى أمر هللا ، وقال:{َوَلَقْد َ�سَّ

لكي یتدبره ولكي  ؛ن �جمعه في صدرهتعالى نبیه أال �حرك �القرآن لسانه لیعجل �ه وعدته له أ
�ه  یتدبره و�تفهمه، وتبدو له عجائب القرآن وِحكمه، وتقع في قلبه مواعظه، فیتذ�ر بذلك ولتتأسى

أمته في تالوته فینالون بر�ته وال �حرمون حكمته، وقد ذ�ر هللا هذا المعنى في �تا�ه فقال: 
 إنزاله لیتدبر وال] ٢٩[سورة ص:  }و اْألَْلَباِب َر ُأولُ بَُّروا آَ�اِتِه َوِلَیَتَذكَّ ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك لَِّیدَّ {

 لوب.ألنه ال �مكن االستنباط منه إال �إحضار الذهن والتدبر المط ؛�مكن العمل �ه إال �عد التدبر
 طالب:...

لكن ال شك أن القراءة في الصالة  ،إذا اجتمعت القراءة مع الصالة فتضاف على ذلك عبادتان
ألن الصالة تتخللها ر�وع وسجود وأر�ان لیس فیها قراءة، فیفاضل  ؛على حساب �ثرة المقروء

الة بین هذین. لكن إذا قّرر قدًرا �قرؤه فهل �قرؤه في صالة أو خارج الصالة؟ نقول �قرؤه في الص
�حمل  -علیه الصالة والسالم-نبي أفضل، إذا �ان ال �حفظ القرآن �حمل المصحف �ما �ان ال

 أمامة وهو في صالته.
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

�أثم إذا �ان بتفر�ط منه �أثم، جاء ما یدل علیه إذا �ان �سبب ضعف في حافظته ال �سببه 
 وحرص على استعادته فلم �ستطع ال �أثم؛ ألنها خارج عن إرادته.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 أكل وشرب، وصالة، نعم، مستحیل.بدون نوم و�دون 

 طالب:...
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ن ختمات في یوم؟ ال، النووي وأمثاله �حسنون الظن بهؤالء الُعّباد، �حسنون الظ يلكن ثمان نعم
ع �ما بهم، وقد ُیدَخل علیهم هذا العابد إذا لم �كن على الجادة قد ُیدَخل علیه و�ظن ما لیس بواق

 هو مشاهد اآلن.
 طالب:...

 �ستكثر منه.  هذهغیره لكن مع ذلك �عني هو ابن �ثیر و 
 اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورسولك.

 
 
 
 


