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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 وصحبها محمد وعلى آله ورسوله نبین هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبد
 .أجمعین

 ا لما بدأنا �ه في الدرس الماضي حول تنز�ل القرآن في شهر رمضان، وهل المراد تنز�لإتمامً 
بیت العزة، أو أن المراد ابتداء التنز�ل، و�قیة القرآن نزل في غیر القرآن جملة إلى السماء الدنیا ل

 رمضان، في رمضان وفي غیره؟
إن شاء –فإذا انتهینا نخلص  ،تقدم نقل شيء من �الم أهل العلم في هذه المسألة، ونتا�ع النقل

 إلى القول المرجح. -هللا تعالى
 -بن عباسا�عني حدیث عائشة و –یؤخذ من هذا الحدیث "فتح الباري": بن حجر في "ا�قول 

�مكة عشر سنین، ینزل علیه  -صلى هللا علیه وسلم–قال: لبث رسول هللا  -رضي هللا عنهم
 ."القرآن و�المدینة عشر سنین

والترجمة �اب: �یف نزل الوحي، وأول ما ": یؤخذ من هذا الحدیث ما یتعلق �الترجمة، �قول
هذا أمر  ."ا ولم ینزل جملة واحدةأنه نزل مفرًقا ولم ینزل جملة واحدة، أنه نزل مفرقً نزل، 

وتنز�له علیه، ودلَّت على ذلك  -علیه الصالة والسالم–مقطوع �ه �النسبة لنزوله على النبي 
نة، والواقع �قطع بهذا.  نصوص الكتاب والسُّ

بن عباس االحاكم من وجٍه آخر، عن ولعله أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبید و "قال: 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنیا في لیلة القدر. أنزل القرآن جملة واحدة إلى 

ثم أنزل �عد ذلك في ". بن عباساا على قول �عني: هذا اعتمادً  ."السماء الدنیا في لیلة القدر
اآل�ة، وفي ] ١٠٦[اإلسراء: ُمْكٍث} َعَلىٰ  النَّاسِ  َعَلى ِلَتْقَرَأهُ  َفَرْقَناهُ  {َوُقْرآًناعشر�ن سنة، وقرأ 

أبي شیبة  ق في السنین وفي أخرى صحیحة البنم والبیهقي في "الدالئل" فرِّ اكروا�ٍة للح
علیه –ه على النبي فجعل جبر�ل ینزل � ،السماء الدنیاا: وضع في بیت العزة في والحاكم أ�ًض 

ووقع في "المنهاج"  للحلیمي أن جبر�ل �ان ینزل منه من . "و�سناده صحیح -الصالة والسالم
أن جبر�ل �ان ُینزل منه من اللوح المحفوظ في لیلة القدر إلى السماء الدنیا، قدر ما ینزل "..

�ان ینزل منه من اللوح أن جبر�ل  "في تلك السنة. -السالمعلیه الصالة و –�ه على النبي 
وهذا الكالم مخالف لقول أهل السنة  ،-جل وعال–�الٍم �سمعه من هللا  المحفوظ. �عني: ال من

 ئمتها.بة ألئمة الهدى لسلف هذه األمة وأقاط
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علیه –ینزل منه من اللوح المحفوظ لیلة القدر إلى السماء الدنیا، قدر ما ینزل �ه على النبي "
 منفي تلك السنة، إلى لیلة القدر التي تلیها. أنزل �له في عشر�ن لیلة  -الصالة والسالم

بن األنباري من طر�ق ضعیف اعشر�ن سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا، وهذا أورده 
 ."اومنقطعة أ�ًض 

ثم أنزل �عد ذلك وما تقدم من أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا، "
بن حجر: هو الصحیح المعتمد. ما تقدم من أنه أنزل جملة واحدة من اللوح اا، �قول مفرقً 

 . "ا هو الصحیح المعتمدالمحفوظ إلى السماء الدنیا ثم أنزل �عد ذلك مفرقً 
، وأن الحفظة وحكى الماوردي في تفسیره للیلة القدر: أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة"

 ."ته على جبر�ل في عشر�ن لیلةنجم
 مباشرة. -جل وعال–�عني: أن جبر�ل لم �أخذه من هللا 

نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، والحفظة نجمته على جبر�ل في عشر�ن لیلة، "�قول: 
بن حجر: وهذا افي عشر�ن سنة، قال  -علیه الصالة والسالم–وجبر�ل نجمه على النبي 

�عني: �ما  ."في رمضان -صلى هللا علیه وسلم–غر�ب، والمعتمد أن جبر�ل �ان �عارض النبي 
�ما ینزل علیه �طول السنة، �ذا جزم �ه الشعبي فیما أخرجه عنه أبو عبید "في حدیث الباب. 

 ."بن أبي شیبة �إسناٍد صحیحاو 
�القرآن في شهر رمضان  -علیه وسلم صلى هللا–في معارضة جبر�ل للنبي " :بن حجراثم قال 
ا إحداهما: تعاهده، واألخرى: تبقیة ما لم ینسخ ورفع ما نسخ. فكان  رمضان ظرفً  حكمتان

إلى  ا إلنزاله جملة إلى بیت العزة، وتفصیالً فكان رمضان ظرفً . "اوعرًض  إلنزاله جملة وتفصیالً 
 البدا�ة، وعرًضا.  هي هوهذ -علیه الصالة والسالم–النبي 

وفي "االتقان" للسیوطي، یذ�ر الحكمة من إنزاله جملة، السیوطي یذ�ر تنبیهات منها: الحكمة 
قیل: السرُّ في إنزاله جملة إلى السماء تفخیم أمره، وأمر من نزل "من إنزاله جملة، �قول: 

ف علیه، وذلك �إعالم سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزََّلة على خاتم الرسل ألشر 
األمم، قد قر�ناه إلیهم لننزله علیهم، ولوال أن الحكمة اإللهیة اقتضت وصوله إلیهم منجًما 

 ،كسائر الكتب المنزلة قبله". �عني: �سائر الكتب ."�حسب الوقائع لُهبط �ه إلى األرض جملة
لة. م�عني: غایر بین القرآن و�ین الكتب المنزلة التي أنزلت ج ."ولكن هللا �این بینه و�ینها

ًقا، تشر�فً  فجعل له" ا للمنزل علیه، ذ�ر األمر�ن، إنزاله جملًة، فیكون مثل الكتب، ثم إنزاله مفرَّ
 . ذلك أبو شامة في "المرشد الوجیز"

ما وجه التعظیم والتفخیم ورفعة الشأن  ؟لى بیت العزةوجه التعظیم والتفخیم في إنزاله جملة إ ما
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 ومن أنزل لهم من األمة؟  علیه،ا القرآن المنزل، ولمن أنزل لهذ
 َوِلَقْوِمَك} َلكَ  َلِذْ�رٌ  {َوِ�نَّهُ  -جل وعال-شرٌف لها، �ما قال هللا هذه األمة التي القرآن 

وألمته، �عني: إنزاله جملة إلى  -علیه الصالة والسالم–، �عني: شرف للرسول ]٤٤[الزخرف:
علیه –ا لنزل جملة على النبي منجمً السماء الدنیا، �عني: لوال أن الحكمة اقتضت أن ینزل 

 .بیده -جل وعال–�األلواح التي �تبها هللا  -علیه السالم–�ما جاء موسى  -الصالة والسالم
 ......طالب:

 ؟ماذا
 ....طالب:

 .نعم
 ....طالب:

 نعم، المالئكة تدخله �ل یوٍم سبعون ألف ملك، ثم ال �عودون إلیه آخر ما علیهم.
. "ألنزل �غیره من الكتب"مصلحة راجحة.  ا�عني: �ونه. "إنزاله منجما لوال الحكمة في"�قول: 

اآلن شارك الكتب السا�قة في إنزاله جملة إلى البیت المعمور إلى  بیت العزة، في السماء الدنیا، 
طیلة حیاته  -الة والسالمعلیه الص–ذلك أنزل مفرقا على النبي  �عد شارك الكتب "أنزل جملة" ثم

�ونه ینزل جملة تفخیم؟ تفخیم مفهوم هذا  ."تفخیم أمره، وأمر من نزل علیهِ "ثة. �قول: �عد البع
 منجمة، �فهم هذا والَّ ما ُ�فهم؟ أن الكتب التي أنزلت جملة أفضل من الكتب التي أنزلت

 ...طالب:
 كیف؟
 ...طالب:

ى علیه السالم �عني �ون موس ."كون إنزاله جملة إلى السماء تفخیم أمره وأمر من نزل علیه"
نزل �التوراة جملة، �عني مر من بین المالئكة ومعه التوراة مرة واحدة، لكن هذا القرآن أودع في 

هذا البیت وعرفنا عدد من یدخل هذا البیت، أمم وخالئق ال بیت العزَّة یراه �ل من یدخل 
ثم ال �عودون في �ل یوم سبعون ألف ملك،  من المالئكة، یدخله -جل وعال–ال هللا �حصیهم إ

اعة، ثم �عد ذلك �ون جبر�ل ینزل �ه منجما من هللا  إلیه مرة ثانیة آخر ما علیهم إلى –قیام السَّ
�عد أن �سمعه من �المه شرٌف آخر. فهو منزل جملة ومنزل أ�ًضا منجًما، مما ال  -جل وعال
غیره من الكتب، فهو أفضل الكتب، والرسول الذي أنزل علیه أفضل الخلق واألمة  ه�شر�ه فی

أنزل القرآن جملة واحدة إلى "ي: التي نزل لها خیر أمة أخرجت للناس، وقال الحكیم الترمذ
صلى هللا علیه –سماء الدنیا تسلیًما منه لألمَّة ما �ان أبرز لهم من الحظِّ �مبعث محمٍد 
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صلى هللا –عثته �انت رحمًة، فلما خرجت الرَّحمة �فتح الباب، جاءت �محمٍد وذلك أن � -وسلم
نیا لیدخل في حدِّ الدنیا،  -علیه وسلم و�القرآن ووضع القرآن ببیت العزة في السماء الدُّ

ووضعت النبوَّة في قلب محمد وجاء جبر�ل �الرسالة، ثم الوحي، �أنه أراد تعالى أن �سلم هذه 
 ."حظ هذه األمة من هللا إلى األمة الرحمة التي �انت

  مو بواضح؟كالم واضح والَّ 
 مم

  غیر مقبول؟كالم مقبول والَّ 
 ممم

هو عنده مخالفات، مخالفات �بیرة في االعتقاد، و هو الحكیم هذا معروف أن عنده مخالفات، 
أصًال في یرى أن الوال�ة لها شأن عظیم، قر�ًبا من النبوة أو.. المقصود أن �المه لیس �مقبول 

تب �تب في الوال�ة عند الحكیم الترمذي، هذا غیر اإلمام محمد بن مسألة الوال�ة والنبوة، و�ُ 
�ه فهو ضعیف  عیسى الترمذي صاحب السنن، صاحب "النوادر" نوادر الرسول، وأي خبٍر یتفرد

ما  لیس من أهل الخبر، ولیس من أهل األثر، المقصود: أن �المه �عني فیهعند أهل العلم، ف
 فیه.

 �ش له من الكتب؟لقراء"، السخاوي معروف السخاوي، أوقال السخاوي في "جمال ا
 ...طالب:

ه "جمال اوي، القارئ المشهور، له �تاب اسم، هذا علم الدین السخهذا هذا متقدم ،ال، هذا غیر
القراء" مطبوع، هذا علم الدین السخاوي، �قول في "جمال القراء" في نزوله إلى السماء جملة: 

عنا�ة هللا بهم، ورحمته لهم، ولهذا  منهم عند المالئكة، وتعر�فه"تكر�م بني آدم، وتعظیم شأ
 ا المعنىفي هذ -سبحانه–المعنى أمر سبعین ألفا من المالئكة أن تشیع سورة "األنعام" وزاد 

َمٍة نساخهم إ�اه، وتالوتهم له. �ل �إمالئه على السفرة الكرام، و�أن أمر جبر � {ِفي ُصُحٍف مَُّكرَّ
َرٍة * ِ�َأْیِدي َسَفَرٍة * ِ�َراٍم َبَرَرٍة}  �ضا التسو�ة بین قال: وفیه أ ]،١٦-١٣[عبس:*مَّْرُفوَعٍة مَُّطهَّ

�تا�ه جملة، والتفضیل  هفي إنزال -السالمعلیه –و�ین موسى  -صلى هللا علیه وسلم–نبینا 
لمحمد في إنزاله علیه منجما لیحفظه، فهو مشارك للكتب السا�قة و�ز�د علیها أنه نزل 

ع في القلب لحكٍم ومصالح عظیمة؛ ألن �ون النازل یرتبط �سببه ال شك أن هذا له وق؛ "منجما
رآن، ووضع من جاء قبلنا إلى نزل جملة، �عني: ننظر وضعنا مع القوفي النفس. �عني: لو أ

 -علیه الصالة والسالم–مع من نزل علیهم القرآن في عصره  -علیه الصالة والسالم–عصره 
الوضع واحد؟ هل تعظیمنا للقرآن مثل تعظیمهم إ�اه؟ هل فهمنا للقرآن مثل فهمهم  �عني: هل

وهو حوله  -ة والسالمعلیه الصال–إ�اه؟ تلقینا القرآن جملة واحدة، وهم نزل القرآن على نبیه 
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اه منجما مؤقًتا، �ل حادثة ینزل فیها ما یناسبها، نحن تلقینا القرآن جملة واحدة، �عني: ما أخذن
ن سبب أل ألننا لو نظرنا في أسباب النزول؛ سباب �ما نزل فیها؛�التدر�ج مثلهم، وما ر�طنا األ

�ة نزلت في �ذا، فهم �فهمونها، النزول من أعظم ما �عین على فهم النازل، �عرفون أن هذه اآل
ن ما ت لألمم السا�قة، طیب: قد �قال: إر�ط النازل �سببه �عین على الفهم، فهذه مز�ة ما حصل

ما في فرق بینه و�ین األمم السا�قة. لما �تب  -علیه الصالة والسالم–�عد وقت التنز�ل بوفاته 
�قة، ارتفعت حكمة تنز�ل القرآن عثمان المصاحف ووزعها على األمصار صرنا مثل األمم السا

لى العهد األول، من �تب دنا إننا على ذلك، وعندنا ما �عییمنجما. نقول: ما ارتفعت؛ عندنا ما �ع
فلیرجع إلى أسباب النزول، وما ذ�ر في التفاسیر، فالذي یر�د أن �أخذ القرآن �ما أخذه الصحا�ة 

 هذه الكتب.
 .............طالب:

 من أي وجه؟
 .......طالب:

 إي
 .......طالب:

وأنه نزل إلى بیت العزة،  -وهو قول جماهیر أهل العلم-صحیح  بن عباساهو إذا قلنا: أن خبر 
ِلیَن} ُزُ�رِ  َلِفيّوِ�نَُّه {إعجاز، �تابته في اللوح المحفوظ قبل ذلك،  �عد ذلك، ] ١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ

آل�ات النازلة و�ین ما نزلت �سببه؛ ألن هذا ن نعرف الر�ط بین هذه اإعجاز قائم، لكن ال بد أ
الذي یرسخ العلم بهذه الطر�قة، ر�ط �ل شيء �سببه، ولذلك قالوا أ�ضا: االهتمام �أسباب ورود 
 االحدیث؛ ألنه قد �كون في الحدیث اختصار وطي ال ُ�فهم معه الحدیث على الوجه المطلوب، إذ

ون هناك تعارض بین نصوص �حلها معرفة السبب. رجعنا إلى سببه استفدنا فائدة �بیرة، وقد �ك
 و�ذا عرف السبب �طل العجب.

 .............طالب:
 هاه؟

 ............طالب:
 ة ال �قرأون وال �كتبون، وفیهم �بار السن.ة أمیَّ أ�ضا: لو نزل القرآن جملة واحدة على أمَّ 

 .....طالب:
 �صعب علیهم؛ ولذا نزل في أول األمر على سبعة أحرف.

من جملة القرآن  ،]١[القدر: {ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر}فإن قلت فقوله تعالى: "قال أبو شامة: 
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 "؟الذي نزل جملة أم ال
 �عني: هل من جملة القرآن الذي نزل جملة سورة "القدر"؟

َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة {ِإنَّا فإن قلت فقوله تعالى: " ألنه �خبر عن أمر سابق، ُعرف السؤال؟ �قول:
 نزلت هذه السورة مع القرآن جملة؟�عني: هل  "}اْلَقْدرِ 

 ....طالب:
 هاه؟

 ....طالب:
 ؟{ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر}�ش معنى: أ

 .....طالب:
 كیف؟
 ......طالب:

هذا الخبر من..  ، فهل سورة القدر التي جاء فیها، عن أمر مضىهو اآلن �خبر عن أمٍر مضى
 نا أر�د أن أقرر ما یر�د طرحه.ورده أبو شامة، بیجیب علیه، لكن أهذا اإلشكال الذي أ

ة أم ال؟ فإن من جملة القرآن الذي نزل جمل {ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر}فإن قلت: فقوله تعالى "
جملة، و�ن �ان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ فما وجه صحة هذه  لم �كن منه فما نزل

 "؟العبارة
 كالم �عني وجیه، وسؤال له حظ من النظر.

 :"قلت: له وجهان"
 ......طالب:

 ممم
 ....طالب:

 هللا أعلم، لكنه �عد البعثة نعم.
 .....طالب:

 مور:ث أو�راد �ه أحد ثال مناسبات أن الفعل الماضي �طلقالذ�رنا مرارا في 
 رغ منه.األول: اإلخبار عن شيء مضى في الزمن الماضي، وأنه وقع وانتهى وفُ 

 الثاني: الشروع في الفعل.
 الثالث: إرادة الفعل.

 قلت: له وجهان:"
 وقدرناه في األزل. ،احدهما: أن �كون معنى الكالم: إنا حكمنا �إنزاله في لیلة القدر، وقضینا
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 ،"]١[النحل: {َأَتٰى َأْمُر للااَِّ َفَال َتْسَتْعِجُلوُه} ومعناه االستقبال. والثاني: أن لفظه لفظ الماضي،
�أتي الماضي و�راد �ه االستقبال. لماذا؟ لتحقق الوقوع، فكأن ما سیحدث في المستقبل قد حدث 

 �الفعل.
 ."والثاني: أن لفظه لفظ الماضي ومعناه االستقبال، أي: ننزله جملة في لیلة القدر، انتهى"

قال أبو شامة أ�ضا: إن نزوله جملة إلى السماء ": �قول-أي التنبیه الثاني للسیوطي-الثاني: 
 ."و�حتمل أن �كون �عدها -صلى هللا علیه وسلم–الدنیا قبل ظهور نبوته 

 ".عباس صر�ح في ذلك ابنقلت: الظاهر هو الثاني، وسیاق اآلثار السا�قة عن "
 ثم ذ�ر أشیاء تتعلق �التنز�ل. نعم.

 طالب:....إذا �ان في لیلة القدر في نفس اللیلة
 وافقت لیلة القدر..أي، 

 ....طالب:
 نعم و�ن؟ ،إي

 ال یلزم أن تكون في هذه السنة.
 ...طالب:

 إنما �عد البعثة.
   طالب: المراد بها نزول..

الظاهر أن نزوله جملة إلى السماء " ، �عني.. شوف وش �قول اآلن: �قول:في زمن ما قبل
قال: و�حتمل أن �كون �عدها. قلت: الظاهر  -علیه الصالة والسالم–نیا قبل ظهور نبوته الد

أو هذه من خصائص  -علیه الصالة والسالم–لكن هل هناك لیلة قدر قبل �عثته  ."هو الثاني
 هذا هو المتعین، ما في لیلة قدر. -علیه الصالة والسالم–هذه األمة �عد �عثته 

 طالب:... نزل..
لى اإلشكال في الستة أشهر من ر�یع إ نزول "اقرأ" التنز�ل، قبل ما مر رمضان ثاني قبلإي؛ ألن 

 الرؤ�ة الصادق. وقترمضان، قالوا: أن هذا هو 
ن سائر الكتب أنزلت جملة، وهو مشهور ما تقدم في �الم هؤالء من أ :تذنیب هنا �قول أ�ضا: 

�كون إجماعا وقد رأیت �عض فضالء العصر أنكر في �الم العلماء وعلى ألسنتهم حتى �اد أن 
 ذلك، وقال: إنه ال دلیل علیه بل الصواب أنها نزلت مفرقة �القرآن.

 وأقول: الصواب األول من األدلة على ذلك، آ�ة الفرقان السا�قة.
 أطال السیوطي حول هذه المسائل.



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=٩ 

 طالب: �تاب السنن.
{َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي في المسألة حول قوله:  �الم -هللا علیهرحمة –بن عثیمین ا هنا للشیخ 

 .]١٨٥[البقرة: ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن}
 هل المراد �القرآن الجنس فیشمل �عضه، أو المراد �ه العموم فیشمل �له؟�قول: 

قال �عض أهل العلم: أن "أل" للعموم فیشمل �ل القرآن، وهذا هو المشهور عند �ثیر من 
المتأخر�ن، وعلى هذا القول �شكل الواقع؛ ألن الواقع أن القرآن نزل في رمضان وفي المفسر�ن 

 شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة.
بن ا�عني: هذا تقدم في �الم أهل العلم، في جمیع الشهور ولكن أجابوا عن ذلك: �أنه روي عن 

ر العزة في رمضان، وصاأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بیت  -مارضي هللا عنه–عباس 
�كالم  -جل وعال–كالم فیه ما فیه. جبر�ل �سمعه من هللا جبر�ل �أخذه من هذا البیت. هذا ال

صلى –، وصار جبر�ل �أخذه من هذا البیت فینزل �ه على رسول هللا -جل وعال–�سمع من هللا 
ثر وأنه نزل جملة ثر ضعیف، �عني: �تا�ات العلماء حول هذا األلكن هذا األ -هللا علیه وسلم

جل –ن هللا یوافق �عض معتقداتهم في أ -ل وعالج–وأن جبر�ل �أخذه من هذا النازل ال من هللا 
واحد، وأن الكتب المنزلة على األنبیاء  -جل وعال–تكلم في األزل وال یتكلم، وأن �المه  -وعال

ت، �عني: �تابته واحد، �تاب واحد، عبارة عن �تاب واحد، إال أنها تختلف �اختالف اللغا
 �العر�یة تعني القرآن، �العبر�ة تعني التوراة، �السر�انیة تعني إنجیل، وهكذا.

لكن هذا األثر ضعیف، لكن هذا األثر ضعیف ولهذا الصحیح أن "أل" هنا للجنس ولیست 
{ِإنَّا  -جل وعال–ابتدئ فیه إنزاله �قوله  ]١٨٥[البقرة: {ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن}عموم، وأن معنى: لل

َباَرَكٍة} �عني:  ،]١[القدر: {ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر}وقوله تعالى:  ]،٣[الدخان: َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مُّ
ابتدأنا إنزاله، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، وله حظ من النظر، وما في شك أنه إذا ابتدئ 

 إنزاله فقد أنزل.
 عضه.�عني � :القرآن

و�عضه أنزل في �قیة األشهر، لكن الكالم في تضعیف الخبر من جهة، و�ذا صحَّ هذا الخبر هل 
خذه بن عباس أان �أ -الة والسالمعلیه الص–ن النبي ن ما ال مجال للرأي فیه فیجَزم �أ�كون م

ألن هل یتصور أنه قال: إن هذا ما �مكن أن یتلقى من أهل  -علیه الصالة والسالم–من النبي 
 الكتاب؟ هاه؟

 ..............طالب:
 بن عباس وأبو هر�رة وعبد هللا بن عمرو بن العاص.اأخذوا 
 ....طالب:
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 هاه؟
 .....طالب:

 ینكر لكن ما �منع أنه �ستفید �عني.
قول: هذا الخبر، وما فیه وال روا�ة واحدة تنص على صححه، صححه غیره من أهل العلم، لكن أ

فُیقال: هذا الخبر هل لالجتهاد فیه حظ، هل للرأي  -علیه الصالة والسالم–أنه یرفعه إلى النبي 
 أو من غیره من أهل -علیه الصالة والسالم–فیه مجال؟ ال، االحتمال: هل أخذه من النبي 

 مثل هذ؟ من خالل �تبهم؟ ن أهل الكتاب �عرفون الكتاب، وهل یتصور أ
 .............طالب:

قال: أن القرآن نزل بن عباس اجتهد، لینزِّل اآل�ة على الواقع. �عني: ما �مكن أن �ُ اأو نقول: إن 
�عني: هل القرآن الكامل  ]١٨٥[البقرة: {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن}جملة في رمضان. 

ا ال بد من حمل اآل�ة على وجٍه ؟ إذً -علیه الصالة والسالم–أنزل في شهر رمضان على الرسول 
ممكن والَّ ال؟ �عني ال بد أن  -رضي هللا عنه–�صح، فیمكن أن �قال مثل هذا اجتهاًدا منه 

ما  ]١٨٥[البقرة: نِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن}{َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُ تصرف مع اآل�ة، آ�ة، الواضح من اآل�ة 
 قال: أنزل فیه قرآن.

 طالب:........ اللوح المحفوظ ..أو ننسب إلى ..
الحقیقة مثل هذا النص قد �ستفید منه �عض المبتدعة و�لبِّسون �ه على الناس.  ،ما أدري �هللا 
 نعم.

  طالب:......... ما �قال �عني..
 شو؟

 بن عباسا. طالب:... أقول ما �قال .
علیه الصالة –بن عباس دعا له النبي االبد من حمله على وجٍه �صح إذا صححناه؛ ألن 

 -والسالم
 طالب: أحسن هللا إلیك..

 شو؟
 .........طالب:

 تنز�ل في رمضان، والقحطاني �قول:ابتدأ التنز�ل سورة "اقرأ" نزلت في رمضان، ابتدأ ال

 في رمضان و�دا�ة التنز�ل  ....................
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 على هذا. ذ�رناه أمس، وفیه نقول: تدلُّ 

 ....طالب:
 نعم، وصح عن الشعبي هذا.

ابتدئ فیه إنزاله، و�ان ذلك  ]١٨٥[البقرة: ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن}الذي {"�قول األلوسي في تفسیره: 
جبیر والحسن  بناو  -رضي هللا عنهما–عباس  بناإسحاق، وروي عن  بنالیلة القدِر، قاله 

أنه أنزل فیه جملة إلى السماء الدنیا، ثم نزل منجم�ا إلى األرض في ثالٍث وعشر�ن سنة، 
نزل في شأنه وقیل: أُ "أنزل في شأن شهر رمضان القرآن،  ."نزل في شأنه القرآنوقیل: أُ 

َیاُم} َعَلْیُكمُ  {ُكِتبَ : القرآن، وهو قوله تعالى فذ�ر  ،"اإلمام أحمد، وأخرج ]١٨٢[البقرة: الصِّ
بن �ثیر أن التوراة نزلت في �ذا، واإلنجیل نزل في �ذا، االحدیث السابق الذي ذ�رناه في �الم 

على أن وهذا بناًء  ،"ولما �ان بین الصوم ونزول الكتب اإللهیة"والقرآن نزل في �ذا، ثم قال: 
بین الصوم  ولما �ان"ر اإلمام أحمد، ثم قال: الكتب اإللهیة �لها نزلت في رمضان، على خب

هذا الشهر المختص بنزولها مختصا �الصوم الذي  �انعظیمة ونزول الكتب اإللهیة مناسبة 
هو نوع عظیم من آ�ات العبود�ة وسبب قوي في إزالة العالئق البشر�ة المانعة عن إشراق 

هذا �الم �عني ألنه األلوسي عنده نوع من التصوف واعتماٌد على التفسیر  ."األنوار الصمد�ة
اللي �سمونه: اإلشاري، یلحظ مالحظ �غیره من �عني الصوفیة، یلحظون مالحظ ال یلحظها 

مثل تعامل �عض العابر�ن للرؤى،  ه�عني: تعاملهم مع القرآن في تفسیر  ،جدهم ینزعون تغیرهم، ف
  �خطر على �ال أحد، ثم یر�ط �ه معنى اآل�ة.الجدا ینزع منزع �عید جدا 

 مثل �عض العابر�ن �قول شيء ما �خطر على �الك، وهذا مما �عاب علیه األلوسي.
وحُ  ِ�هِ  َنَزلَ *  اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  َلَتنِز�لُ  {َوِ�نَّهُ  -جل وعال–طیب في قوله   َقْلِبكَ  َعَلىٰ * اْألَِمینُ  الرُّ

ِلیَن} ُزُ�رِ  َلِفي َوِ�نَّهُ *  مُِّبینٍ  َعَرِ�يٍّ  ِبِلَسانٍ *  نَ اْلُمنِذِر� ِمنَ  ِلَتُكونَ   ]١٩٦-١٩٢[الشعراء: اْألَوَّ
نزل جملة إلى السماء الدنیا إلى �عني: القرآن في اللوح المحفوظ، هذا نص علیه القرآن، وأ�ضا: أُ 

ِلیَن} ُزُ�رِ  {َلِفيبن عباس، لكن ماذا عن هذه اآل�ة ابیت العزة، البیت المعمور في خبر   اْألَوَّ
 ؟ هاه؟]١٩٦[الشعراء:

 ...........طالب:
 طیب، ذ�ره، هاه شو؟

 ...........طالب:
 ] ٢٢-٢١[البروج: مَّْحُفوٍظ} َلْوحٍ  ِفي*  مَِّجیدٌ  {ُقْرآنٌ في آخر سورة البروج، 

 طالب:... ثم جاء �تاب من عند هللا.. و�ان..
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 هذه
 .....طالب:

ِلیَن} ُزُ�رِ  ِ�نَُّه َلِفيوَ {" العلم، �قول القرطبي:�ثیر ألهل هذا فیه �الم  أي:  ]١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ
صلى هللا علیه –و�ن ذ�ر نزوله لفي �تب األولین عن األنبیاء، وقیل: أي: إن ذ�ر محمد 

نِجیِل}  التَّْوَراةِ  ِفي ِعنَدُهمْ  َمْكُتوً�ا {َ�ِجُدوَنهُ : -وعالجل -ي �تب األولین، �ما قال ف -وسلم َواإلِْ
 ."]١٥٧[األعراف:

 الز�ر: الكتب.و 
 في �الم طو�ل لأللوسي حول.

: و�ونه في �تاب مكنون، هل معناه أن القرآن �له �تب في خللینا نشوف �الم الشیخ قبل، �قول
 القرآن وأنه سینزل وسیكون �ذا و�ذا؟ ذ�رُ اللوح المحفوظ أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ 

 أن القرآن �له �تب  في اللوح المحفوظ. الجواب: األول،
 -رحمه هللا–بن عثیمین اهذا �الم الشیخ 

أن  أو: و�ونه في �تاب مكنون. هل معناه: أن القرآن �له �تب في اللوح المحفوظ؟ �قول
 المكتوب في اللوح المحفوظ ذ�ر القرآن وأنه سینزل وسیكون �ذا و�ذا؟

كتب قبل أن تخلق السموات واألرض �خمسین ألف لكن یبقى النظر، �یف �ُ  ،الجواب األول 
 َمَقاِعدَ  اْلُمْؤِمِنینَ  ُتَبوِّئُ  َأْهِلكَ  ِمنْ  َغَدْوتَ  {َوِ�ذْ رات الدالة على الماضي مثل قوله: سنة، وفیه العبا

حین ، وهو ]١[المجادلة: ُتَجاِدُلَك} الَِّتي َقْولَ  للااَُّ  َسِمعَ  {َقدْ : ه]، ومثل قول١٢٢[آل عمران: ِلْلِقَتاِل}
خلق رض �خمسین ألف سنة لم �سمع قولها؛ ألن المجادلة لم تُ كتابته قبل خلق السماوات واأل

فالجواب: أن هللا تعالى قد علم ذلك و�تبه في اللوح المحفوظ �ما " أصال حتى تسمع مجادلتها.
�قوله: �ن  -عز وجل–هللا  تكلمیأنه علم المقادیر و�تبها في اللوح المحفوظ، وعند تقدیرها 

وهو مما تطمئن له النفس، و�نت من  -رحمه هللا–فیكون. هكذا قرره شیخ اإلسالم بن تیمیة 
یرده بلفظ الماضي  هقبل أقول: أن الذي في اللوح المحفوظ ذ�ر القرآن ال القرآن، بناء على أن

ِلیَن}اْألَ  ُزُ�رِ  {ّوِ�نَُّه َلِفي: قبل الوقوع، وأن هذا �قوله تعالى عن القرآن  "]١٩٦[الشعراء: وَّ
�عني: �ونه في اللوح المحفوظ �مكن أن �فهم على وجه صحیح، لكن �ونه في ز�ر األولین 

 القرآن �ونه �له مضمن في ز�ر األولین. نعم.
 .........طالب:
 كیف؟
 ..........طالب:
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 سرج.الز�ور، والفرس تُ داود �قرأ  -علیه السالم–�عني: ز�ر األولین، الز�ور الذي أنزل على داود 
 ...........طالب:
 هاه.؟

 .........طالب:
 لكن... مقداره ما ندري شو

 ل....ا�عني هل �مكن أن �كون القرآن مدرج في الز�ور، مدرج �امل في التوراة مدرج �امل في 
 ؟!نحن من المز�ة إ�ش صار لنا

 ..........طالب:
 ممم

 ..........طالب:
في ز�ر األولین؟ �عني: فهمنا على وجٍه �صح أنه �له في اللوح إي لكن الكالم: هل �له 

 ُزُ�رِ  َلِفيّوِ�نَُّه {ما یدفعه، وال ما �منعه، لكن  ا هو الظاهر، ظاهر اللفظ، وال فيالمحفوظ، وهذ
ِلیَن}  ؟]١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ
 ..........طالب:

 هاه؟
 ...........طالب:

 إلى آخره.] ١٤[األعلى:َتَزكَّى}  َمنْ  َأْفَلحَ  َقدْ  {ال، هذا الذي أشیر الذي تقدم.. 
 ما في إشكال. و ثالثهذا الذي تقدم، آیتین أ

 ...طالب:
في ز�ر  هي موجودةوقد �كون شيء منه في مسائل االعتقاد مثال، یتفقون علیها، و  ،ذ�ره

 حادثة تكون في ز�ر األولین؟  ، قضا�ااألولین، لكن قضا�ا
 ..........طالب:
 عن أحكامهم. نام أحكام تختلف أحكاموأحكا

 ..........طالب:
 نعم.

 .......طالب:
 هذا اإلشكال، مستشكل من أول المسألة �ونه نزل جملة إلى بیت العزة.

 طالب:. في �الم �ثیر البن.. �جدونه �التوراة..
 رسوال أمي �جدون ذ�ره.
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ْكِر} َ�ْعدِ  ِمن الزَُّ�ورِ  ِفي َ�َتْبَنا َوَلَقدْ  {طالب: ما �تب في القرآن.. التوراة واإلنجیل والز�ور..   الذِّ
 هل یلزم.. الز�ور. ] ١٠٥[األنبیاء: 

جماال ال �عني ذ�ره الشيء إ �عني: التوافق في الشيء الیسیر هذا ال �عني أنه �امل، وذ�ر
 تفصیال.

 بن عباس...اطالب:... 
بن عباس أخذ من أهل الكتاب؟ اهل �مكن أن �قال أن هذا: ، �قول غر�بالما أعرف، لكن هذا 

ِلیَن} ُزُ�رِ  َلِفيّوِ�نَُّه { تكلم عن الخبر نإال �ان على سبیل االستنكار، ] ١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ
بن عباس أن القرآن نزل جملة إلى بیت العزة، ابن عباس المروي عن االمنسوب المعروف عن 

 جاء في القرآن ال �الم ألحد. ماأما هذا الذي �حصل فیه التساؤل، 
فالجواب أن هللا قد علم ذلك و�تبه في اللوح المحفوظ �ما أنه علم "نتا�ع �الم الشیخ: قال: 

�قوله: �ن فیكون،  -عز وجل–یتكلم هللا  یرهاتقدو�تبها في اللوح المحفوظ وعند المقادیر 
تطمئن إلیه النفس، و�نت من قبل  ماهو مو  -رحمه هللا–هكذا قرره شیخ اإلسالم بن تیمیة 

أقول: أن الذي في اللوح المحفوظ ذ�ر القرآن ال القرآن بناء على أنه یرد بلفظ الماضي قبل 
ِلیَن} ُزُ�رِ  {ّوِ�نَُّه َلِفي :الوقوع وأن هذا �قوله تعالى عن القرآن ، والذي في ]١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ

لتنو�ه عنه، ولكن �عض أن اطلعت على �الم شیخ ز�ر األولین لیس القرآن بل ذ�ر القرآن وا
انشرح صدري إلى أنه مكتوٌب في اللوح المحفوظ  -وجزاه خیرا  رحمه هللا–اإلسالم بن تیمیة 

یتكلم �ه و�لقیه  -صلى هللا علیه وسلم–وال مانع من ذلك ولكن هللا تعالى عند إنزاله إلى محمد 
 ."إلى جبر�ل

 ..........طالب:
 و�ن؟

 الشیخ..طالب: 
 إي.

 ...طالب:
 قبل ذلك قال..

والذي في ز�ر األولین لیس القرآن، بل ذ�ر القرآن والتنو�ه عنه، لكن ما المانع أن �عود الضمیر 
 التَّْوَراةِ  ِفي ِعنَدُهمْ  َمْكُتوً�ا {َ�ِجُدوَنهُ �عني �ما في قوله تعالى  ،-علیه الصالة والسالم–إلى النبي 
نِجیِل}   ]؟١٥٧[األعراف:َواإلِْ

 .....طالب:
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 كالم من .. نعم.الإي، معروف أنه 
 آ�ة إ�ش؟

 ........طالب:
ِلیَن} ُزُ�رِ  َلِفيّوِ�نَُّه {  ]١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ

وحُ  ِ�هِ  َنَزلَ {هذا القرآن ] ١٩٢[الشعراء: }اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  َلَتنِز�لُ  {َوِ�نَّهُ ال، قبلها، قبلها، نعم.   الرُّ
 ]١٩٥-١٩٣[الشعراء: مُِّبیٍن} َعَرِ�يٍّ  ِبِلَسانٍ *  اْلُمنِذِر�نَ  ِمنَ  ِلَتُكونَ  َقْلِبكَ  َعَلىٰ * اْألَِمینُ 

 كل ضمائر تعود إلى القرآن.
ِلیَن} ُزُ�رِ  {ّوِ�نَُّه َلِفي" القرطبي �قول: أي: و�ن ذ�ر نزوله لفي �تب األولین، ]١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ

في �تب األولین، �ما قال  -صلى هللا علیه وسلم–�عني: األنبیاء. وقیل: أي إن ذ�ر محمٍد 
نِجیِل}  التَّْوَراةِ  ِفي ِعنَدُهمْ  َمْكُتوً�ا {َ�ِجُدوَنهُ تعالى:   ".. والز�ر : الكتب]١٥٧[األعراف:َواإلِْ

، أي: و�ن ذ�ر القرآن، و�ن ذ�ر القرآن لفي الكتب ]، ١٩٦[الشعراء: {ّوِ�نَُّه}" �قول: األلوسي،
في  افالنعلى  حذف المضاف، وهذا �ما �قال: إن المتقدمة على أن الضمیر للقرآن، والكالم 

 �عني ذ�ره. ،"دفتر األمیر
والكالم على حذف المضاف وهذا �ما �قال: إن فالنا في دفتر "حقیقته ال �مكن أن..، �قول: 

األغلب، فإن التوحید  اعتباروهو �في الكتب المتقدمة، معناه، ل. وقیل: المراد و�ن معناه األمیر
لكتب السا�قة فال وسائر ما یتعلق �الذات والصفات و�ثیرا من المواعظ والقصص مسطوٌر في ا

 ."یس بذلك �حسب الظن الغالب، �قصة اإلفكما ل ه�ضر أن من
فال �ضر أن منه ما لیس في ذلك " ز�ر األولین؟�عني: هل �مكن أن تكون قصة اإلفك في 

نكاح امرأة ز�د، وما تضمنه صدر سورة  وما �ان في�حسب الظن الغالب �قصة اإلفك، 
 ."التحر�م، وغیر ذلك

في �الم حول قراءة القرآن �غیر العر�یة تناسب �ونه في ز�ر األولین؛ ألن ز�ر األولین بلغاتهم. 
، والتر�یة، ة�الفارسی قراءة القرآن زجوَّ  هأنام أبي حنیفة اشتهر عن اإلم"�قول األلوسي: 

، أي ]١٩٦[الشعراء: {ّوِ�نَُّه}والهند�ة، وغیر ذلك من اللغات مطلقا، استدالال بهذه اآل�ة. 
فما �عني: �طلق علیه قرآن وهو في ز�ر األولین، الذي في ز�ر األولین �طلق علیه قرآن  ،"القرآن

مام أبي حنیفة واشتهر عن اإل" -رحمه هللا–ارتفعت التسمیة �اختالف اللغة، هذا فهم أبي حنیفة 
ز قراءة القرآن �الفارسیة، والتر�یة، والهند�ة، وغیر ذلك من اللغات مطلًقا  بهذه  استدالالأنه جوَّ

�عني ال �جوز أن ُ�قرأ القرآن �غیر الفارسیة عند  ."اآل�ة، وفي روا�ٍة: تخصیص الجواز �الفارسیَّة
. �قول: ةلسان أهل الجنة العر�یة والفارسی :أبي حنیفة؛ ألنها أشرف اللغات �عد العر�یة؛ لخبر

نها إنما تجوز وفي روا�ٍة أخرى أ"بناًء على شفا جرف هاٍر، یبني على خبر ال أصل له، 
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إنما تجوز  نهاأغیره فال �جوز. وفي أخرى:  أماثناًء �سورة "اإلخالص"  �الفارسیة إذا �ان
أما القراءة  "لمقروء ذ�ًرا وتنز�ًهااالفارسیة في الصالة إذا �ان المصلِّي عاجًزا عن العر�یَّة، و�ان 

بها في غیر الصالة أو في الصالة و�ان القارئ �حسن العر�یة، أو في الصالة و�ان القارئ 
عاجًزا عن العر�یَّة لكن المقروء من القصص واألوامر والنواهي فإنها ال تجوز. وذ�ر: أن هذا 

َح ر ". لیهقد ذهب إلى خالفه ثم رجع إ - عنهرضي هللا–قول صاحبیه و�ان  -جوعه وقد صحَّ
�عني:  -رجوع اإلمام أبي حنیفة– "عن القول �جواز القراءة �غیر العر�یة مطلقا -هذا المهم

ما  في الصالة ما تیسر، وتجوز ترجمة اشتهر عند الحنفیة وغیرهم أن أبو حنیفة �قول: �جزئ 
ر  ا �قولون أنهامتان، وترجمتها على ما ما تیسر: مد�غیر العر�یَّة، و�قرأ في الصالة، عندك تیسَّ

 ،ما سمعتها سماع لكن قراءًة: دوسبز، تكبر تكبیرة اإلحرام وممكن �عد �غیر العر�یة تقول: دوسبز
وقد صحح رجوعه عن القول �جواز "المهم هذا النقل،  لكن »صلوا �ما رأیتموني أصلي«وتر�ع، 

لة في تحقیق هذه القراءة �غیر العر�یة مطلقا جمٌع من الثِّقات. وللعالمة حسن الشرمباللي رسا
المسألة سماها: "النفحة القدسیة في أحكام قراءة القرآن و�تابته �الفارسیة" فمن أراد التحقیق 

 ."فلیرجع إلیها
. �عني: "عن ما اشتهر عنه لضعف االستدالل بهذه اآل�ة -علیه الرحمة–و�ان رجوع اإلمام "

 هل هذه اآل�ة سیاقها في الموضوع نفِسه؟ �عني داللتها األصلیة على قراءة القرآن �غیر العر�یة؟ 
ا سیق الكالم من أجل هذه لیست داللة أصلیة إنما لو سلَّمنا �ما قالوا، قلنا: لها داللة تبعیة م

 معارضة. هذا، مع أنها
 طالب:... ذ�ر..

 نعم.
عما اشتهر عنه لضعف االستدالل بهذه اآل�ة علیه �ما ال  -لرحمةعلیه ا–مام و�ان رجوع اإل"

 �شف إ�ش؟ هاه؟ �خفى على المتأمل. وفي "الكشف"
 ...طالب:

 وفي "الكشف" أن القرآن هو المنزل لإلعجاز إلى آخره..""كشف الحقائق على �نز الدقائق" 
فال شك أن الترجمة لیست �قرآن، و�ن �ان هو المعنى  ،إلى آخر ما ُیذ�ر في معناه، فال وجه

 ."القائم �صاِحِبه فال شك أنه غیر ممكن
 رجعنا إلى رأي األشعر�َّة.

ولهم. والمعنى المعبر عنه �أي لغٍة �ان قهذا  ".فإن قیل: هو المعنى  المعبر عنه �أي لغٍة �ان"
 �سمى القرآن �التوراة، ال تسمى قلنا: ال شك في اختالف األسامي �اختالف اللغات، و�ما ال"
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. لكن هذا جاٍر على قوِل من قال: إن "التوراة �القرآن، فاألسماء لخصوص العباراِت فیها مدَخل
 كالم هللا واحد، وهذا �الم �اطل. �عني: هذا �الم �اطل.

ة ورقة،  ل، في قصَّ أنها فاألسماء لخصوص العبارات فیها مدخل ال "وهذا بیناه في الحدیث األوَّ
د المعنى المشترك. انته  ."ىلمجرَّ

. قرآن أعجمیا ]٤٤[فصلت:َأْعَجِمی�ا}  ُقْرآًنا َجَعْلَناهُ  {َوَلوْ  وفیه �حث فإن قوله تعالى:"قال: 
لكن هل حصل هذا؟ أو هذا على سبیل  ."أ�ضا ولو �ان أعجمی�ا ا�ستلزم تسمیته قرآن

 االفتراض؟ هذا افتراض.
 .........طالب:

 هاه؟
 ....طالب:

لو �ان أعجمي فهل معناه أنه لو �ان أعجمي صار قرآن مقروء. أنه قرآن ال ال، هو المقصود أن
ال هو �قول: �قیت التسمیة مع �ونه أعجمي، نقول: ما صار أعجمي لتبقى التسمیة أصال، إن 

 �ش؟ فتراض، لو جعلناه قرآنا أعجمیا ألهذا مجرد ا
 ..........طالب:

�ستلزم تسمیته قرآنا أ�ضا، لو �ان أعجمی�ا فلیس لخصوص العبارة "]. ٤٤ت:[فصل{َلَقاُلوا} 
 ."مدخل في تسمیته قرآنا

 نه ما صار قرآن أعجمي واستمرت التسمیة، إنماألنا. لكن هذا الكالم لیس �صحیح �ما عرض
 . هاه؟على سبیل االفتراض هذا

 طالب:... القرآن.. ما قال.. �الم.. أنه قرآن..
 صار؟لكن هل 

 أعجمي]. ٤٤[فصلت:ُقْرآًنا}  َجَعْلَناهُ  {َوَلوْ طالب: لكنه.. �الم .. 
 �سمیه ما شاء. نعم. -جل وعال–التسمیة بید هللا 

 �سمیه  لكن هل حصل؟
المنكَّر لم  اقرآنً والحق أن "ما حصل. مسألة الترجمة، ترجمة القرآن، نكمل النقل عن هذا. �قول: 

 ُ�عهد فیه نقل عن المعنى اللغوي فیتناول �ل مقروء، أما القرآن �الالم فالمفهوم منه العر�ي.
والحق أن قرآنا للمنكَّر لم ُ�عهد فیه نقٌل عن المعنى اللغوي، فیتناول �ل مقروء أما القرآن 

رع، فلخصوص العبارة مدخل في التسمیة نظًرا إلیه،  �الالِم فالمفهوم منه العر�ّي في عرف الشَّ
رَ  ما {َفاْقَرُؤا: وقد جاء �ذلك في اآل�ة الدالة على وجوب القراءة، أعني: قوله تعالى  ِمنَ  َتَیسَّ

 ."]٢٠[المزمل:اْلُقْرآِن} 
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فیه للتبعیض و�رادة المعنى من  قصود وجعله منمن القرآن اللي هو المعهود، و�ذلك تم الم"
صلى هللا علیه –هللا  لعائد على رسو "إنهإن ضمیر "هذا البعض ال �خفى ما فیه. وقیل: 

ِلیَن} ُزُ�رِ  {ّوِ�نَُّه َلِفي -وسلم  ."، ولیس بواضح]١٩٦[الشعراء: اْألَوَّ
 �قول األلوسي....

نعها �عضهم مطلًقا، وم ،وأجازها �عضهم ،وطال النزاع ،مترجمة القرآن مسألة �ثر فیها الكال
، ترجمة معاني القرآن ال الحروف، أقول: هل ومنهم من قال: تجوز ترجمة المعاني ال الحروف

 ترجمة الحروف ممكنة؟ نعم؟
 ...........طالب:
 ممكنة؟
 ..........طالب:

 هاه؟
 ........طالب:
 كیف؟
 ...طالب:

لي للفارسیَّة، حروف فیه، حروٌف ُتقرأ وُتفَهم، ُتقرأ  �عني لو قلت مثال: هذا "االتقان" ترجموه
تقول له: ترجم إلى الذي إذا ترجم إلى الفارسیة تعطیه إلى مترجم ثاني  أنا �اعكسوُتفهم، �معنى 

 هل ُ�طاِبق األول؟ لیش؟  العر�یة،
 لماذا؟ ألن �ل �لمة لها أكثر من معنى، ومن خالل الترجمات الموجودة. نعم؟

 ...طالب:
كل یترجم �ما الح له من معنى، حتى أنه وقع في ذلك المضحكات، طیب المالئكة حافین من 

غیر منتعلین، �عني: على حسب ما �فهم، إذا ترجمة معنى وال  :حول العرش، ترجمها �عضهم
 ترجمة حرف؟

 ....طالب:
 حرف. �یف صارت حرف، منتعلین؟ 

 ترجم �ختلف..طالب:...اإلشكال في سیاق.. الكالم.. عر�ي.. إذا 
�اِرع في الَفهم والترجمة،  البد أن �ختلف، ما �كون ترجمة حرفیَّة �معنى: أنك تعطیه لشخص

تقول: ترجم لي هذا الكتاب العر�ي، ثم تأتي �الكتاب المترجم وتعطیه شخص �ارع أ�ضا �اللغتین 
اسمها حرفیة، �عني وتقول له: أعده إلى العر�یة. هل �طابق هذا هذا؟ إًذا مستحیل، ما في ترجمة 



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=١٩ 

لو صحت طردا وعكسا من العر�یة إلى الفارسیة واإلنجلیز�ة والعكس قلنا ترجمة حرفیة، لكن إذا 
 كانوا �ختلفون في فهم معناه، فالمرد إلى المعنى ولیس إلى الحرف.

أنا أعجب حینما �قول �عضهم أنه �حرم تحرم الترجمة الحرفیَّة، أنا أقول: أن الترجمة الحرفیة 
منها رجعت إلیها، ما  تحمُل إال معًنى واحًدا �حیث خرجستحیلة، إال لو �ان الكلمات العر�یَّة ال م

 في معنى غیرها.
 هاه؟

 طالب: و�ن؟
 ترجمة الحرفیة.الترجمة الحروف، ا اقول: �تا�ات �ثیرة في تحر�م ما �مكن، أن

 ....طالب:
 هاه؟

 طالب: �قصد بــ
 وش تمكن محاولة؟

 ...طالب:
ر منهم أجاز ترجمة المعاني، أجاز ترجمة المعنى، لكن أقول: الترجمة الحرفیَّة على حّد هم �ثی

قول: �أتي شخص �ارع في اللغتین وأنا أقول: انقل هذا فهِمي أنها مستحیلة، وأمثِّل أن أعلمي و 
ة، ثم الكتاب من العر�یة إلى اإلنكلیز�ة، ثم نأتي �شخٍص �ارٍع أبرع منه، نقول: أعده إلى العر�یَّ 

 مترجم إلیه. نعم.النطابق المترجم منه 
 ...........طالب:

أنا أقول: �یف یتصور خالف لشيء غیر ممكن؟ �عني أنا أعرف �تبت الحروف العر�یة 
ونظیرها �اللغات األخرى، هل �كفي أن تكتب في مقابل �ل حرف الحرف الذي �قابله من اللغات 

 األخرى؟
 �كفي؟ ما �كفي.
 المعاني..طالب:... تعدد 

 آه. �یف؟
 طالب:....
 قابلها �اإلنجلیز�ة، وهناك حروف ما توجد �اللغات األخرى.أكتب العین في م ،حتى غیر
 طالب:....

 حتى الكلمة، �لمة تكتبها �معناها �حیث �قرأُها �ل اإلنجلیز على ما تر�د، ما �مكن.
 المعاني المتشابهة ..اختالف.. تسمیة... صاحب الكشف..طالب:....
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أن القرآن هو  " وفي "الكشفِ "�قول صاحب "الكشف" " �شف الحقائق" �قول: هذا الكالم، قال: 
�عني: هل تكون الكتب األخرى معِجَزة �قدِر إعجاز القرآن وز�ادة  ."المنزل لإلعجاز إلى آخره

علیه الصالة –: أن القرآن هو المعجزة الخاِلدة للنبي آن المعِجز؟ ممكن؟ اآلن إذا قلناألن فیها القر 
�لها ُحرِّفت، ما في  خالص وال �شر�ها فیها أحد من األنبیاء، لماذا؟ ألن �تبهم لم تبَق، -والسالم

كتاب منزَّل إال وحرِّف إال هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفَّل ُهللا �حفِظه، هل نقول: إن التوراة 
یر والتبدیل والتحر�ف، یعن التغ معجزة �قدر القرآن الذي فیها المضمَّن فیها؛ ألن القرآن محفوظ

فتكون معجزة �قدر ما فیها من القرآن المحفوظ، و�ن �انت هي في األصل غیر محفوظة؟ إذا 
 قلنا أنه في ز�ر األولین �كامله ال بد أن نقول هذا. هاه؟

 ..........طالب:
آخر ما  نزل لإلعجاز إلىوفي "الكشف" أن القرآن هو الم"ن محفوظ؛ ألنه تكفل �حفظه، الك

 ن �ان هو المعنى القائم إلى آخره".معناه، فال شك أن الترجمة لیست �قرآن، و�ُیذ�ر �
 طالب: .. اإلشكال.. على هذا ..

 ممم
 قصة اإلفك و�ن حصلت؟ 

 ...طالب:
ل و�قولون عندنا القصة �املة في المدینة، المدینة ما فیها یهود وعندهم توراة، ما �جون للرسو 

�مكن �قولون هذا  في توراتنا؟قرآن تبرأ و�ذا، والبراءة عندنا سوف ینزل فیها  نها وأن هللاوقرأ
–أ�ام طو�لة على أحر من الجمر تبرئة لعرضه  -علیه الصالة والسالم–الكالم، ینتظر الرسول 

  ال ما �مكن.هود �عرفون و�علمونه صبیانهمّ وعرض أحبِّ النَّاس إلیه، والی -علیه الصالة والسالم
 ...طالب:

 ما صار له خصیصة لو �ان في ز�ر األولین �حروفه. 
 ...طالب:

 هاه؟
 ....طالب:

 ال
 ...طالب:

 في �ونه
 ....طالب:
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ف انتهى �ل اإلشكال، مع أنه �مكن �عني بن عباس، اإحنا ال �شكل عندنا إال خبر  إذا ُضعِّ
 حمله على وجٍه �صح �ما في اللوح المحفوظ.

 طالب:....
 �أخذ من هللا مباشرة. إنما ل �أخذه منه،ال ال �مكن أن ُ�قا

 طالب:... �الم هللا.. الوحي.. معنى.
 كیف؟

 طالب:...
�كالم واحد بلغة  تكلم �كالم واحد، وتلقته األمم �ل أمة بلغتها، تكلم -جل وعال–ال، هو هللا 

مبني على  للي �حتاج إلى .. ألنهة بلغاتها، �یف تلقته؟ هذا �الم اتلقته �ل أم واحدة، ثم األمم
مة غیر شرعیَّة، فال �مكن أن �كون شرعي، ولذلك في خبر ورقة بن نوفل، قال: هذا الناموس  مقدِّ

الذي أنزل على موسى. ما قال: هذه السورة عندنا ونحفظها ونعرفها وهو �عد یترجم، ینقل من 
قال: هذه  التوراة إلى العر�یة، ومن اإلنجیل إلى العبر�ة وهكذا، �عني تصرف في الكتب، ما

 عندنا، هذه السورة عندنا، بلغتنا نسمیها توراة وال إنجیل، وعند�م تصیر قرآن. نعم.
 طالب:.....

 هذا غلط غلط..
 طالب:....سورة البقرة..

 إي
 طالب:......

 إنها �انت موجودة إ�ش؟
 طالب:.....

د في مثل خصیصة، على �ل حال: هذه �عني االستطرا اوموقع اللوح؟  وعلى هذا ال �كون له
هذه األمور �حتاج إلى مز�د عنا�ة وتقصي ومعرفة �علم االعتقاد وأقوال الناس في مسألة الكالم؛ 

 لیكون اإلنسان على حذر؛ ألنه قد �قع في �عض األمور وهو ما یدري.
 ممم

 طالب:..........
.. -جل وعال–من هللا   مباشرة، إالَّ
بن عثیمین... ما أشكل .. القرآن.. السنة  حسن هللا إلیكم.. شیخ اإلسالم، الشیخطالب: أ

 وأقوال.. في السنة أن .. النبي .. للتعر�ف.
مقتضیات من الحوادث الیتكلم �ه متى شاء، �یف شاء، على حسب  -جل وعال–هو منزل، هللا 
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 �غض النظر عن �ونه مكتوب في اللوح المحفوظ في بیت العزَّة، هذا ال �عنینا.
 طالب:.....

 و�ن؟
 القرآن �الم هللا... .طالب:

هو �المه، لكن مراتب القدر، الكتا�ة مرتبة منه، �هللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعین.


